
10000 L.L.  10000 ل.ل.

ــف الــــــ 50 الـــــف لــيــرة ــقـ ــدوالر واجــــتــــيــــازه سـ ــ ــلـ ــ ــر الــــصــــرف لـ ــعـ انــــفــــات ضــــوابــــط سـ
ــنـــي ــح رئـــــاســـــي وطـ ــ ــرشـ ــ ــى مـ ــ ــل ــ ــه لـــلـــتـــاقـــي والـــــــحـــــــوار ع ــ ــلـ ــ اجــــــــــواء حـــــــزب الـ

www.addiyaronline.com12  صفحة Samedi 21 Janvier 202334ême année N 12110السبت 21  كانون الثاين 2023السنة الرابعة والثالثون ـ العدد 12110

: السلة  كــرة  فــي  لبنان   بطولة 

ــامــــــو يــــــفــــــوز عـــلـــى  ديــــــنــــ

نقطة  20 ــارق  ــفـ بـ انــتــرانــيــك 
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بؤر استيطان عشوائية رشق نابلس

منتدى دافوس

قوات التحالف يف سوريا
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نور نعمة

يف ظل غياب افق اقتصادي وســيايس، يســيطر الجنون 
عىل املشهد اللبناين بعد ان تجاوز الدوالر عتبة الخمسني الف 
لرية، ويواصل ارتفاعه وســط جلسات تنعقد النتخاب رئيس 
للجمهوريــة، ولكن ال رئيس حتى اللحظة. ويرافق ذلك ارتفاع 
نســبة الفقر والعوز يف صفــوف املواطنني اللبنانيني وقطع 
طرقات يف عدة مناطق يف لبنان، احتجاجا عىل تردي االوضاع 

املعيشية. 
وســبق ذلك ظاهرة تحصل فقط يف لبنان، وهي اســتدعاء 
اهــايل ضحايــا 4 اب، ما ادى اىل غضب شــعبي كبري ال يزال 
يتفاعــل حتى اليوم. وامام كل هــذه التطورات، اضحى لبنان 

جمهورية الجنون والالعدالة والقهر والشغب واملوت.
وتعقيبــا عىل االحداث اللبنانية املتســارعة نحو الهاوية، 
شددت مصادر ديبلوماســية للديار، ان املسؤولني اللبنانيني 
عليهــم ايجاد حل داخــي لالزمة اللبنانيــة مبا ان الخارج 
غارق يف مشــاكل كثرية ابرزها الحرب االوكرانية - الروسية 
وتداعياتها عىل الطاقة والســلع واقتصاد دول عديدة ابرزها 

اوروبية.
 واضافــت اذا مل يتحل املســؤولون يف لبنــان هذه املرة 
بالحكــــمة وببعد النظر، فان لبنان بالفعل ذاهب اىل الزوال 
الكامل الن مؤسساته تتهاوى الواحدة تلو االخرى. وبالتايل 
يجــب عليهم الحوار والنقــاش لتقريب وجهات النظر بينهم 
للوصــول اىل نتيجــة مرضية لكال الطرفــني املتخاصمني 

سياسيا.

هــــــــــل بــــــــــــــدا تـــــــــصـــــــــدع االئــــــــــــتــــــــــــاف الــــــحــــــكــــــومــــــي؟ 
ــــــــران  اي ــــــــــ االســــــــرائيلية ضــــــــد  ــــــــة  ــــــــات االميركي ــــــــف العملي ــــــــس: تكثي غانت

مـــــــــــواقـــــــــــف ســـــــــعـــــــــوديـــــــــة الفـــــــــتـــــــــة فـــــــــــي دافــــــــــــــوس
ــع« ــي ــطــب ــت ـــ»ال ــن« شـــــرط  ل ــيـ ــتـ ــدولـ انـــفـــتـــاح عــلــى ســـوريـــا و»حـــــل الـ

عــىل نــار املواجهة بني 
القضائيــة  الســلطتني 
رئيس  يســتعد  والسياسية 
الــوزراء االرسائيي بنيامني 
نتانياهــو لتوجيــه رضبة 
التالفــه الحاكــم ، يف ظل 
مواقف واشــنطن املتاميزة، 
والتي تظهرت يف ترصيحات 
االمريكيــني  املســؤولني 
املوجوديــن يف تــل ابيب ، 
وآخرهم جاك سوليفان، الذي 
وفقا لوزير الدفاع االرسائيي 
ناقش  غانتس،  بني  السابق، 
لتكثيف  التعــاون  تعميــق 

العمليات ضد ايران.
فقــد التقى بيني غانتس، 

عــىل هامش قمة دافوس مواقف الفتــة ومتقدمة لوزير 
الخارجية الســعودي، كشف فيها عن ان الرياض تعمل إليجاد 
طريقة للتعامل مع الحكومة السورية، يف وقت اشار فيه اىل 
ان: قيام دولة فلســطينية رشط أسايس لتطبيع عالقتنا مع 

»إرسائيل«. فهل هي رياح التسويات قد وصلت اىل اململكة؟

فقد اعلن وزير الخارجية السعودي األمري فيصل بن فرحان 
إن دول املنطقــة يجــب أن تعمل معا إليجاد »حل ســيايس« 
للحرب األهلية املســتمرة منذ 12 عاما يف سوريا.ويف مقابلة 
مع تلفزيون »بلومبريغ« يف دافوس بســويرسا، أوضح األمري 
فيصل بن فرحان قائال: »نحن نعمل مع رشكائنا إليجاد طريقة 
للتعامــل مع الحكومة يف دمشــق بطريقــة تقدم تحركات 
ملموسة نحو حل ســيايس«.وأضاف بن فرحان: »سيتطلب 

ــا ــ ــــي درعـ ــيا فـ ــ ــا داعشـ ــ ــاد قياديـ ــ ــق تصطـ ــ دمشـ
اســـــتهداف جديـــــد لقـــــوات التحالـــــف الدولـــــي

تصعيد جديد لاحتال... بؤرة استيطانية جديدة في الضفة
سوليفان يلتقي عباس: ندعو للتهدئة وندعم حل الدولتين

يف تطورات ميدانية مفاجئة اســتهدفت 
قاعدة للتحالف الدويل يف شــامل سوريا ما 
ادى اىل وقوع اصابات، دون ان تتبنى اي جهة 
العملية، يف مقابــل عدم توجيه االتهام الي 

طرف، فيام كانت منطقة درعا تشــهد عملية 
نو عية لقوات االمن السورية انتهت اىل مقتل 

تصعيد ارسائيي جديد عنوانه هذه املرة بؤرة 

استيطانية جديدة، عىل وقع لقاءات مستشار 

االمن القومي االرسائيي الذي اكد من رام الله 

التزام واشنطن حل الدولتني، داعيا اىل التهدئة 

يف الضفة الغربية بعد اشــهر من االعتداءات 

االرسائيليــة املتامدية، خصوصا يف مدينتي 
نابلــس وجنني ،التي وصلــت وقاحة قوات 

االحتالل فيها اىل اعتقال االطفال.

مع تجاوز ســعر الدوالر الخمسني الف 

لرية، يبدو ان ضوابط سعر الرصف اصبحت 

فاشلة، وال تستطيع حامية اللرية اللبنانية 

التــي خرست من قوتها 93% امام العمالت 

االجنبية واالهم امام الدوالر.

هذا يعني ان الغالء سيكون كبريا للمواد 

املعيشــية واملأكوالت واملــواد التي يحتاج 

اليهــا املواطن اللبنــاين. ورغم ان الوضع 

اصبح بهذه الخطورة، فان االمر مســتمر 

عىل دعوة مجلس النواب مرة يف االسبوع 

بدال من ان يكــون يف حالة اجتامع دائم. 

واالهم ابداء النيات الطيبة من اجل التشاور 

والتحاور الختيار مواصفات الرئيس املقبل، 

وبالتايل يصبح سهال الوصول اىل اسامء 

ال تزيــد عىل الثالثة، ومــن دون انتخاب 

رئيــس جمهورية برسعة لبنان ذاهب اىل 

انهيار كبري وخطر.

عىل طريق الديار

»الديار«

القدم كرة  في  اللبناني  الــدوري 

نارية  قمة  األوائــــل:  ســداســيــة 
 بــيــن الــنــجــمــة واألنـــصـــار غـــداً
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ص 9»قمـــــة رامشـــــتاين«... تخبـــــط الحلفـــــاء رغـــــم التاكيـــــدات علـــــى دعـــــم كييـــــف

هذه مضامين وأهداف تلويح »اإلشتراكي«
ــــــاب ــــــات اإلنتخ ـــاركة بجلس ـــ ــــــق املش بتعلي

ــــة ــــي ســــاحة النجم ــــرة ف ــوجصحــــون طائ ــ ــ ــات الثل ــ ــ ــار«:  كمّي ــ ــ زواوي لـ»الدي
لــــــم تكــــــن كافيــــــة كــــــي نتحــــــّدث
عــــــــــن موســــــــــم تزلــــــــــج بعــــــــــد

»حميـــــــــــــــــــــــــة القهـــــــــــــــــــــــــوة«...
ســـــــــــــــلبياتها تفـــــــــــــــوق إيجابياتهـــــــــــــــا !!

نهر أبو علي في طرابلس من نهر تراثيطبخـــة حـــّل رئاســـي فـــي الكواليـــس؟
ــــن؟ ــــؤولّية م ــــات... مس ــــّب للنفاي ــــى مك ال

لــــــدى  الطــــــاق  قلــــــق  إضطــــــراب 
األطفــــــال: هكــــــذا تخففــــــون مــــــن 
ــم ــ ــ ــى نموه ــ ــ ــره عل ــ ــ ــه وتأثي ــ ــ وطأت

ــــــة  ـــ ـــ ـــ ــــــول التعرف ـــ ـــ ـــ ــــــرح ح ـــ ـــ ـــ ـــئلة تط ـــ ـــ ـــ ـــ اس
الجديـــــــــــــــدة والجبايـــــــــــــــة واملـــــــــــــــؤازرة
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صحون طائرة في ساحة النجمة
نبيه الربجي

أكــر بكثــر من أن 
التفاهة.  ثقافــة  تكون 
ايديولوجيــا التفاهــة. 
التي  للشاشــات  كيــف 
متــأ الهــواء بالغربان 
الضاحكــة  أالّ تقتلهــا 
الرثــرة؟ حتــى برامج 
الرتفيه باتت ثقيلة الظل، 
وخالية من أي ملسة تبعث 

بعض الروح يف الروح. 

نستذكر غوته، وهو يستنطق فاوست، بطل مرسحيته 
الشــهرة، الذي باع روحه للشيطان )نحن نبيع أرواحنا 
ملن هو أشــد هوالً من الشــيطان(. قال »أيها السادة... 
الجحيــم ميأ املكان«. عندنــا الجحيم ميأ كل األمكنة 

وكل األزمنة!
ال تكفينــا ملهاة الخميس )لكأنه الخميس األســود( 
لنفاجــأ مبلهاة داخل امللهاة. نواب التغير الذين بعضهم 
طرح نفســه تيش غيفارا، والبعــض اميليو زاباتا، ومن 
تبقى مارتن لوثر كينغ، ملاذا االرصار عىل تقليد شخصيات 

والت ديزين يف دخولهم اىل تلك املتاهة؟
 الرؤية ضبابية ومبعرة. كام أهل الســلطة وقعوا يف 
جاذبيــة الكامرا، ال يف جاذبيــة القضية. أفكار تصلح 
لســكان املريخ. يا جامعة، نريــد أصواتكم هنا )خبطة 
قدمكــن هنا( ال لســكان املريخ. زعيم أحد األحزاب الذي 
كان يراهن عىل »االستيالء« عليهم، والحاقهم مبلكوته، 
ال مبملكته، وصفهم ســاخراً بـــ »الصحون الطائرة«. 

تراهم فوق الواقع أم تحت الواقع؟
شخصية سياسية خليجية طلبت مني، يف الثامنينات 
مــن القرن املايض، أن نقوم بجولة يف املناطق اللبنانية. 
حني وصلنا اىل احدى البلدات الجبلية فوجئت به  يجلس 
عــىل الرصيف  وهو يف حالة انتشــاء. قال يل »لكأنني 

عىل رصيف الجنة«.
اآلن، وقــد بلغ من العمر عتّيا، اتصل يب بصوت متهدج 
»يبدو أن الساســة عندكــم مربمجون ليقودوكم اما اىل 
الخنــادق أو اىل املقابر«. ما نالحظه اآلن من كالم بعض 
القيادات، مبن فيها قيادات روحية، أن دســتور الطائف 

مل يردم ال الخنادق، وال املقابر.
قبل ســنوات، وقد نرشت ذلك، قال يل الرئيس حســني 
الحســيني »كل يشء يشــر اىل أننــا ذاهبون، يف هذا 
القــارب املثقوب، نحو حرب أهلية. تصور أي لبنان، وأي 
لبنانيــني، بعد ذلك. يا أبا عــي، أي لبنان، وأي لبنانيني، 
اآلن حني تصف »الفايننشــال تاميــز« لبنان بـ »مزرعة 

املستحيل«؟
مــا من بلد يف العــامل واجه مثل تلك السلســلة من 
املســتحيالت. انتخــاب رئيس للجمهورية مســتحيل. 
تشــكيل حكومة مستحيل. التقســيم مستحيل. االبقاء 
عىل الصيغة الراهنة مســتحيل، ازاحة األوليغارشــيا 
الحاكمة مســتحيل. النظــام البديل مســتحيل. الغزو 
االرسائيي مستحيل. عودة رستم غزايل من العامل اآلخر 
مســتحيلة. حتى خرباء صندوق النقــد الدويل يأتوننا 

القبور! بتكشرة حفاري 
ادمون رزق وصف رؤســاء الجمهورية بعد الطائف بـ 
»النــزالء« يف القرص. متى صنع اللبنانيون رؤســاءهم 
؟ كــام تم تركيــب الجمــــهورية يتــم تركيب رئيس 
الجمهورية. »شــقفة من هنا وشقفة من هناك«. لكن 
الرصاعــات االقليمية اآلن تتقاطع، بشــكل أو بآخر، مع 
الرصاعــات الدولية. مثلام تقفــل كل األبواب تقفل كل 

املداخن...
توماس فريدمان الحظ أن أحدا ال يستطيع التكهن مبا 
ينتظر الرشق األوسط الذي لن يكون، حتامً، يف يد أمركا 
فقط. ال يســتبعد أن تحتــاج الصفقة الكربى، أو الحرب 

الكربى، اىل جثث كثرة.
وراء الضوء، املشــكلة ليس يف فراغ املواقع املارونية 
األمامية، كامتــداد مربمج للفراغ الرئايس. متى مل يكن 
القرص فارغاً، ومل تأت التــــسويات برئيس ال يستطيع 
اال أن يكون رهيــــــنة  الذين حملوه عىل أكتافهم اىل 

املوقع؟
قد يكون قد تناهى اىل بكريك ما قيل يف مجلس خاص 
)غر ماروين( من أن زمن الرئيس املاروين انتهى بانتهاء 
الدولة املارونية. الكالم قيل بعصبية طائفية ال بعصبية 

وطنية. 
هنا التســاؤل عن الجهة التي تعّد يف الخفاء لسيناريو 
مــا يرمي اىل احــداث زلــزال يف البنية الدســتورية 
والدميوغرافيــة يف جمهورية يبــدو واضحاً أنها تقاد، 

مــن مكان ما، أو من أمكنة ما، نحو االنفجار... 
ال نتصــور أن اللقاء الرباعي ميكن أن يتخطى كل ذلك 
الــركام. كل واحــد من األربعة يتكلم مــن زاويته، ومن 
مصالحه. التســويات، وكم هــي كثرة ومضنية، ال تبدأ 

مــن لبنان. ولكن هل تصل اىل لبنان...؟!

ميشال نرص

مبعــزل عن النتائج املمكن ان يفيض اليها الحراك املســتجد 
عىل الضفة الرئاســية، من االعتصام النيايب يف ساحة النجمة 
ومواكبتــه شــعبيا، اىل عودة التواصل بني القوى السياســية 
والقيــادات الروحية، عىل وقع تصاعد وترة املواقف املحذرة من 
انهيار دراماتييك غر مســبوق مع تواصل ارتفاع الدوالر، فإن 
الضغط الذي ينتج منه ال بد اال ان يولّد »شيئا ما« يف اتجاه وضع 
حد للشغور الرئايس، خصوصا انه كرس حلقة املراوحة القاتلة 
والجمود املدمر الذي ســاد املشــهد الرئايس منذ خروج الرئيس 
ميشــال عون من قرص بعبدا، بعدما بات واضحا ان الالانتخاب، 
نتيجة الحتمية لغيــاب التوافق الداخي ولغة الحوار بني الكتل 

النيابية والسياسية.
وســط هذا العقم الرئايس، تتواىل االنهيــارات دون ان تجد 
من يفرمل اندفاعتها يف دولة فاشــلة جديدها فقدان حقها يف 
التصويت يف الجمعية العمومية لأمم املتحدة اىل جانب فنزويال 
وجنوب السودان لتخلفهه عن سداد مستحقاتها املالية، يف وقت 
تتجــه فيه االنظار اىل الخارج عله يســتنبط الحلول لالزمات، 
فيخرج البلد من »بوز القنينة«، حيث ما عادت الثورات بابا للحل. 
ففي وجه من يثور الناس والشغور يشمل كل مواقع السلطة ومع 

تصدع هيكل الدولة؟ وإىل من تتوجه رصخات الغضب؟
مصادر سياسية  متابعة رات أن القضية اللبنانية مدولة من 
خالل ارتباط االفرقاء الداخليني بجهات خارجية تدعمها وتتقاطع 
اجنداتها معها، من هنا الكالم املتكرر عن رضورة حصول توافق 

أقليمي - دويل بــني القوى املؤثرة، 
ليصــار اىل الخروج من االزمة وتكر 
ســبحة الحلول مــن انتخاب رئيس 
للجمهوريــة اىل معالجــة امللفات 
السياســية واملالية، مرورا بتشكيل 

حكومة جديدة.
املصالح  ان  املصــادر  واعتــربت 
الداخليــة والخارجية تقاطعت عىل 
عدم املســاس باتفاق الطائف، الذي 
كلــف راعيه االول الســعودي اعادة 
احيائه يف ذكراه، بحضور ســيايس 
وديبلومايس عــريب وغريب خلص 
اىل التأكيــد عــىل مطابقة االتفاق 
ملواصفات املرحلــة املقبلة املرتبطة 

مبا قبل التســويات االقليمية، وهو ما ساعد يف حسم مستقبل 
النظام مرحليا والذي عىل اساســه ستكون التسوية الرئاسية 
والحكومية، والتي اعلــن بيك زغرتا، املعروف بعالقته الوطيدة 
بدمشق انه ابن الطائف، ما اعتربه البعض داللة عىل نفخ الروح 

مبعادلة السني - سني من جديد.
عليــه فان املواجهة بني املحورين االمريك – الغريب بامتداده 
العريب، وااليراين بامتداده املقاوم واملامنع، خفت حدتها، بدليل 
نجاح بريطانيا بتمريــر طبخة الحل العراقية، فضال عن تبادل 
الرسائل الذي تتواله باريس والدوحة عىل الخط اللبناين، والذي 
يبدو انه قطع شوطا مهام خالفا لكل نظريات االنفجار االقليمي، 

حيث ان التسوية الجزئية بانتخاب رئيس يف لبنان ميكن متريرها 
ما دام ذلك لن يقدم او يؤخر يف املسار العام يف املنطقة، بقدر ما 

قد يريح الساحة الداخلية اللبنانية ويؤخر االرتطام.
فهل بدأ تســارع الخطى نحو االنهيــار النهايئ الكبر؟ رمبا 
نعم، ورمبا ال. غر ان االكيد ان االنهيار باق ومســتمر، ما دامت 
املنظومة باقية ومســتمرة، بفعل الشــعب الساكت، والقضاء 
املعطل، والحركة السياســية الدولية التي مل تحسم كل خياراتها 

اللبنانية بعد.
فالبلــد يف تحلــل، والوضع مقفل، وال أحد قادر عىل رســم 
ســيناريو املشهد األخر. فكل ما هو معروف وواضح أن الوضع 
مقفل عىل كل الجبهات، مع شعب مرتوك وكباش سيايس يزداد.

ــس؟ ــيـ ــوالـ ــكـ ــّل رئــــاســــي فــــي الـ ــ ــ طـــبـــخـــة ح

فادي عيد

بدأت تظهر مواقف نيابية تنذر بتحّوالت ومتغّرات عىل صعيد 
انعقاد جلســات انتخاب الرئيس، ال سيام الرسالة الالفتة التي 
أوصلها عضو »اللقاء الدميوقراطي« النائب هادي أبو الحســن، 
عندما قال إن »اللقاء« قد يّتجه إىل تعليق مشاركته يف جلسات 
انتخــاب الرئيس، يف حال بقيت األمور يف املجلس النيايب عىل 

ما هي عليه من عدم التوصل النتخاب الرئيس. 
ويف هــذا الســياق، تشــر مصــادر مقربة مــن »اللقاء 
الدميوقراطي« إىل أن ما أشار إليه أبو الحسن، هو مبثابة رسالة 
واضحــة للحلفاء والخصوم، مبعنى رضورة التوافق واإلجامع 
عىل مرّشح يحظى بتوافق كل الكتل النيابية، وبالتايل، ال يعني 
أن »اللقــاء الدميوقراطي« بصدد التخّي عــن انتخاب النائب 
ميشــال معّوض، بل هو مستمر باإلقرتاع له، ولكن مل يعد من 
الجائز مواصلة هذا الرتف السيايس واملهازل التي تشهدها هذه 
الجلســات اإلنتخابية، يف ظل معلومات بأن ما ســيقدم عليه 
»اللقاء الدميوقراطي« يهدف إىل تغير هذه املشهدية، و«َحرش« 
أصحاب األوراق البيضاء وســواهم من الذين يســّمون أسامء 
خارجة عن إطار الجّدية، وما يعيشــه البلد من أزمات خطرة 

إقتصادياً واجتامعياً.

وتتابع املصادر نفســها مؤكدًة أن هذه الخطوة التي أعلنها 
أبو الحســن، قد تكون منّســقة مع رئيس املجلس النيايب نبيه 
بــري، أو أن األخر يف أجوائها وال يعارضها، ومرّد ذلك أن بري 
يعلم أن الحزب »التقدمي اإلشــرتايك« و«اللقاء الدميوقراطي« 
هام إىل جانبه يف كل املفاصل واإلستحقاقات، ربطاً بالصداقة 
والعالقــة املتينة التي تجمعه مع رئيس الحزب »التقدمي« وليد 

جنبالط.
 وباملقابــل، تقــول مصادر مقربة من عــني التينة، إن بري 
الذي يســمع اإلنتقادات التي تطاوله وتصفه بـ«املعطِّل« ربطاً 
بانسحاب نواب كتلته من الجلسة بعد الدورة األوىل، فهو يريد 
انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد كام ســبق له وأن قال للبطريرك 
املاروين بشارة الراعي، مبعنى أن بري مستاء من تصنيفه ضمن 
خانــة املعطلني، وهو رئيس هذا املجلس ومن يدير الجلســات، 
ولكــن مثة ظروف وخصوصية تحيط به، ويرّص عىل التوافق 
عىل مرّشح إجامع يك يخرج من ورطة التعطيل الحاصلة منذ 

أشهر. 
لذلك، اشــارت املعلومات اىل ان موقف »اللقاء الدميقراطي« 
يتامهــى يف مفاصل كثرة مع تطلّعات رئيس املجلس النيايب، 
إضافــة إىل أن التلويــح من قبل الحــزب »التقدمي« بتعليق 
الجلسات، قد يفتح الباب واسعاً ألطراف أخرى أن تقدم عىل هذه 

الخطوة، أو أن تكون مدخالً من أجل التوافق النيايب والسيايس 
عىل مرشح إجامع وطني، وعندئٍذ يُنتخب الرئيس العتيد، وهذا 
ما ســتظهر معامله خالل األيام القليلة املقبلة بعد كالم النائب 
أبو الحســن، وعىل ضوء اإلجتامعات واللقاءات التي ستحصل 
بني الكتــل النيابية عىل اختالفها، ليبنى عىل اليشء مقتضاه 
لجهة تحديد مسار الجلسة رقم 12 املقبلة، أو ما سيحدث رمبا 
من مفاجآت كبرة من شــأنها أن تغرِّ رتابة جلســات املجلس 
اإلنتخابية، وهذا يتوقف عىل مواقف األطراف األساســية يف 
البلد، ومن الطبيعــي ان ذلك يحتاج إىل موقف دويل وإقليمي 
بفعل ما ســتؤول إليه اإلتصاالت الفرنسية مع عواصم غربية 
وعربيــة، باعتبــار أن باريس، ومن خــالل الرئيس إميانويل 
ماكرون شــخصياً، تتوىل إدارة امللف اللبناين واإلســتحقاق 

الرئايس.
ويبقــى الســؤال، هل ســتكون خطوة الحــزب »التقدمي 
اإلشــرتايك« و«اللقاء الدميوقراطي« مجرّد ترصيح سينتهي 
مفعوله يف وقت قريب، أم هي »جرس إنذار« حقيقي ومسألة 
قد يبنى عليه يف األيام القليلة املقبلة، من خالل ما ســيصدر 
من مواقف من هذا الفريق الســيايس وذاك، أو عرب هذه الكتلة 
النيابية وتلك، بعدما وصلت األمور إىل حائط مسدود، خصوصاً 

يف ظل اإلنحدار اإلقتصادي واملايل الخطر.

هــــــذه مضامين وأهــــــداف تلويح »اإلشــــــتراكي« بتعليق املشــــــاركة بجلســــــات اإلنتخاب

ــعــمــل ال ــي  ــ ف ــّر  ــتـــمـ : ســـأسـ حـــجـــار 
ــة ــاعــّي ــم ــحــمــايــة املـــؤســـســـات االجــت ل

غرد وزير الشؤون االجتامعية يف حكومة ترصيف األعامل 
هكتــور حجار عرب حســابه عىل »تويرت«: »شــكرا ألعضاء 
املجلس الوطني للخدمة االجتامعية واالتحاد الوطني لشؤون 
االعاقــة عىل تكريم فريق عمل وزارة الشــؤون اإلجتامعية. 
أعدكم باالســتمرار يف العمل ليال ونهارا من أجل حامية هذه 
املؤسسات والجمعيات التي تؤمن شبكة للحامية االجتامعية 

يف ظل األزمات الصعبة التي مير فيها لبنان«.

تيننتي: نؤكد حساســــــية أّي أشــــــغال
أو أنشــــــطة قريبة مــــــن الخط األزرق

اعلن الناطق الرســمي باسم »اليونيفيل« اندريا تيننتي يف 
بيان، أن »جنود حفظ الســالم التابعني لليونيفيل موجودون 
عىل األرض يف موقع األشــــغال ملراقبة ما إذا كان هناك أي 
انتهاك للخط األزرق وتقليل التوتر ومنع سوء الفهم. نحن عىل 
اتصال دائم مع كال الطرفني ونؤكد حساســية أي أشــغال أو 
أنشطة قريبة من الخط األزرق«. وأكد أن »الوضع هادئ عىل 

االرض«.

رئيـــــس  اجتمــع 
نجـــــيب  الحكومــة 
ميقــايت مع وزير االعالم 
زياد املكاري قبل ظهر امس 
الحكومية.  الــرساي  يف 
وأطلــع مــكاري الرئيس 
التحضرات  عىل  ميقايت 
»بروت  إحتفــال  القامة 
عاصمــة االعالم العريب« 
الشــهر املقبــل. كام تم 
أوضــاع  اىل  التطــرق 

تلفزيون لبنان. 
كــام إســتقبل رئيس 
كتلة  عضــوي  الحكومة 
للمقاومــة«  »الوفــاء 

النائبني عي فياض وأمني رشي، وعرض معهام 
عددا من القضايا الحياتية واالجتامعية. 

بعــد اللقاء، قال فيــاض: »بحثنا يف قضايا 
مختلفة. بداية ابلغـــناه تحفظنا عىل مرشوع 
قانون اســتعادة االنتظام املايل، من منطلقات 
قانونيــة بحتة، مام يوجب اعادة صــــياغته 
بطريقــة مختلفة لناحيــة التأكيد عىل اعادة 
كل ودائــع املودعني. وحصــل نقاش حول هذه 
النقـــــطة، فأبدى دولتــه موافقته عىل أن 
العمــل يجــب ان يكون عىل اعــادة كل ودائع 
املودعني من دون اســتثناء. وبالطبع مل ندخل 
يف املالحظــات التقنية، ولكن يف ما لو توافقنا 
عىل هذا املوضوع فيمكن ان يأخذ النقاش طابعا 
مختلفا يف داخل املجلس النــــيايب ووفق أطر 

التعاون مع الجميع، ولكن عىل قاعدة اعادة كل 
ودائع املودعني وعدم التساهل يف هذا املوضوع 
اطالقــا. كام تطرقنا ايضــا اىل قضايا إمنائية 

شديدة االهمية«.
وتابــع »كذلك بحثنــا يف موضوع الجامعة 
اللبنانيــة، حيث ان االســاتذة الذيــن تفرغوا 
وتقاعــدوا مل يتم ادخالهم اىل املالك ، وهذا من 
املوضوعــات التي وضعت عــىل الطاولة، وقد 
ابلغنــا الرئيــس ميقايت ان هــذا املوضوع يف 
طريقه اىل املعالجة بالطريقة املناســبة، وانا 
اعتقــد انه اصـــــبح يف نهايته. كام تطرقنا 
ايضا اىل قـــضايا اخرى تتصل بشؤون الناس 
وحاجاتهم الحياتية يف هذه املرحلة الصعبة«.

وإستقبل الرئيس ميقايت النائب أحمد الخر، 
فمحافظ بروت القايض مروان عبود.

إنمائية بحــــــث مــــــع فيــــــاض وشــــــري شــــــؤوناً 
ــرات ــي ــض ــى تــح ــلـ ــع مــــن مــــكــــاري عـ ــ ــل مـــيـــقـــاتـــي اطــ
ــي« ــربـ ــعـ ــة االعــــــــام الـ ــمـ ــاصـ ــروت عـ ــ ــيـ ــ احـــتـــفـــال »بـ

ميقايت مستقبالً رشي وفياض                    )دااليت ونهرا(

رئيــس  اســتقبل 
مجلس النــواب نبيه 
بري يف مقر الرئاسة 
الثانية يف عني التينة 
»الحوار  حزب  رئيس 
فؤاد  النائب  الوطني« 
حيــث  مخزومــي، 
لأوضاع  تم عــرض 
ســيام  العامــة، 
اإلقتصاديــة منهــا 
املســتجدات  وآخــر 
وقــال  السياســية. 

مخزومي بعــد اللقــاء :« لقاؤنا مع دولة 
الرئيس نبيه بري إلعادة تقييم الوضع الذي 
نحن فيه والجميع يعرف سعر رصف الدوالر 
وهنــاك أيضا لدينا مشــكلة دواء وكهرباء 
ومدارس. وعليــه وصلنا اىل مرحلة أصبح 
فيه االصالح أمرا اساســيا وكل العامل ينظر 
اىل لبنان ويربط عملية دعمه للبنان ســواء 
بواســطة صندوق النقد الدويل أو من دول 
العامل الغريب ومن دول الخليج وبخاصة من 
اململكة العربية الســعودية بإنتخاب رئيس 
للجمهوريــة وحكومة يكون لديها برنامج 
عمل واضح ورصيح يك تســتطيع ان تقدم 
صورة للعامل بأننا قادرون ومستعدون  للسر 

يف طريق واضح ورصيح نحو االصالح«.
كام عــرض الرئيس بري للمســتجدات 
السياســية وآخر التطورات خــالل لقائه 

الوزير السابق غازي العرييض. 

واســتقبل بري قنصــل أوغندا لدى لبنان 
السيد محمد خرض حسني يف حضور رئيس 

املنتدى اللبناين االوغندي سليم فرح.
وسلم القنصل حسني الرئيس بري رسالة 
خطية من رئيســة مجلس النواب االوغندي 
انيتا امونغ.  كام كانت الزيارة مناسبة تم يف 
خاللها عــرض لالوضاع العامة والعالقات 

الثنائية بني البلدين .
عىل صعيــد آخر، دعا الرئيس بري لجان: 
املال واملوازنة، االدارة والعدل، الصحة العامة 
والعمل والشــؤون اإلجتامعية اىل جلسة 
مشــرتكة يف العارشة والنصــف من قبل 
ظهــر يوم الخميس الواقــع فيه 26 كانون 
الثــاين 2023، وذلك لدرس مرشوع القانون 
الوارد يف املرســوم رقم 13760 الرامي اىل 
تعديل بعض احكام القانون قانون الضامن 
اإلجتامعي وإنشاء نظام التقاعد والحامية 

االجتامعية .

دعــــــا اللجان الى جلســــــة فــــــي 26 الحالي
امُلــــســــتــــجــــدات زواره  مــــــع  عــــــــرض  بــــــــري 
ــة ــ ــديّ ــ ــن ــ وتـــســـّلـــم رســــالــــة مــــن نـــظـــيـــرتـــه األوغ

بري مستقبالً العرييض                     )حسن ابراهيم(

يواصــل لليوم الثاين عدد من نواب التغير 
البقاء يف القاعة العامة يف محاولة للضغط 
نحو عقد جلســات متواصلة وانتخاب رئيس 

للجمهورية. 
وأفــادت معلومات بأن عــدد النواب الذين 
ســيبيتون يف قاعة مجلس النواب ارتفع إىل 
4 مــع انضامم فراس حمدان وحليمة قعقور 

إىل جانب ملحم خلف ونجاة صليبا.
ويف هذا االطار، أكــدت قعقور يف حديث 
تلفزيــوين، مــن داخل مجلس النــواب، »أن 
الخطوة املقبلة يف حال مل تلَق هذه الخطوة آذاناً 
صاغية هي بهدف تطبيق الدستور واسرتجاع 
املؤسسات لدورها ألنها ليست ملكاً ألي شخص 

امنا هي لخدمة الناس وهدفنا أصبح تحريك كل 
األدوات باتجاه تطبيق الدستور«.

ومن ضمن سياســة التناوب التي يعتمدها 
نواب الكتائــب باالعتصام يف مجلس النواب، 
انضــم النائب الياس حنكــش  ظهر امس اىل 

النواب املعتصمني داخل املجلس النيايب. 
كام أوفــد تكتل الجمهورية القويّة النائبني 
جــورج عقيص ورازي الحــاج، للتضامن مع 
النواب املعتصمني، والتباحث معهم يف ســبل 

حل مأزق االستحقاق الرئايس.
بدورها، قالــت النائبة صليبــا يف حديث 

تلفزيوين أيضــا من داخل املجلس: »هذا ليس 
اعتصاماً بل حّق دستوري بأن نبقى يف القاعة 
لحــني انتخاب رئيــس للجمهورية وال نوّجه 
رســالة ألحد بل منارس حّقنا وهذه واجباتنا 
بالوظيفة التي سلّمنا إيّاها الشعب »عم نطلب 
فقط من النواب يشــتغلوا شغلن« وباقون يف 

املجلس«.
من جهتــه، قال خلف: »نحــن ضد النهج 
التعطيــي ونؤكّد للبنانيني رضورة عدم فقدان 
األمــل فهذا بلــد يجب أن يعيــش ونحن هنا 
بإرادة الشــعب«، مضيفا »مطلبنا االبقاء عىل 
الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس، فنحن 

نشــعر وكأّن الدميوقراطية تسقط يف لبنان 
وعلينــا مســؤولية اليوم بأن نحــرتم اللعبة 

الدميوقراطية«.
ورأى خلــف أن »من دون رئيس للجمهورية 
ســتبقى املؤسســات معطّلة، مؤكــدا أنه ال 
نستطيع االســتمرار يف هذا النهج التعطيي 

والبقاء بهذا الجمود«.
وكان نرش النائبان فيديو من مجلس النواب, 
صباحا, وهــم يُعلمون اللبنانيني باســتمرار 
اعتصامهــم. وقالت عون: »يــوم جديد وأمل 

جديد«.
من جهته، قال خلف: »يوم سعيد لكل لبنان«، 

متمنًيــا أن »توصلنا هــذه الخطوة إىل وطن 
يحلو فيه العيش«.

بــدوره، اعترب حنكش من امام املجلس »ان 
الفــراغ ليس منطقيا وال ميكن التعايش معه، 
لذلك تجب العودة اىل الدستور ونصاب الثلثني 
يف الجلســة االوىل والنصــف زائد واحد يف 
الجلســة الثانية، واليوم النواب داخل املجلس 
يناقشون مواضيع اصالحية ودستورية بدًءا 
مــن اقرتاح القانون الذي تقدم به النائب نديم 
الجمّيل حيالة توضيح آلية الرتشيح«، مضيفا 
»ال ميكننا االســتمرار يف املرسحية نفسها 
وبالتايل هناك محاوالت للوصول اىل مقاربة 
جديدة لخرق مشــهد الجمود الحايل، وندعو 
النواب اىل الحضور لتوسيع رقعة التشاور ».

احتجاجات وقطع طرقات
ويف الســياق، أقــدم عدد من الناشــطني 
واملحتجني عــىل قطع الطريــق أمام مدخل 
مجلس النواب يف شارع بلدية بروت، تضامنا 
مع النواب املعتصمني داخل املجلس، وللمطالبة 

باإلرساع بانتخاب رئيسا للبنان. 
وقد حصل إشــكال بني عــدد من املحتجني 
املتضامنني مع النــواب املعتصمني، وعدد من 
الشــبان الذين أتوا عىل مــن دراجات نارية، 

وغادروا الحقاً.

املجلــــــس فــــــي  اعتصامهــــــم  يواصلــــــون  التغييــــــر  نــــــواب  الثانــــــي...  لليــــــوم 



قاسم يلقي كلمته

[ أكد نائب األمني العام لحزب الله الشــيخ 
نعيم قاســم، أنه »يف لبنــان كل النقاش يدور 
حــول رضورة انتخاب رئيس للجمهورية حتى 
ال يكون هناك فراغ رئايس، ويك ال يســتمر هذا 
الفراغ فرتة طويلة من الزمن، فالفراغ فيه أرضار 
جســيمة عىل كل الوضــع يف لبنان من دون 
اســتثناء. نحن كحزب الله متحمسون ونعمل 
لتســهيل الخطوات العملية مــن أجل انتخاب 
رئيس للجمهورية، لكننا لسنا وحدنا من ينتخب 

رئيس.« 
كالم قاســم جاء خالل ذكــرى مرور ثالثة 
أيام عىل وفاة الحاجة مريم زراقط يف بريوت 
»إذاً كيف نســتطيع أن نخــرج من هذا املأزق؟ 
نســتطيع بإجراء حوارات واتفاقات ومحاولة 
تقريــب وجهات النظر. ميكن للبعض أن يقول: 

ولكن ال ميكن تقريب وجهات النظر بني املتباعدين! 
دعنا نسأل هؤالء املتباعدين ملاذا هم متباعدون؟! إذا 
كانوا متباعدين ألنهم يريدون رئيســاً كام يرغبون 
وهــم غري قادرين عىل اإلتيان بهــذا الرئيس، فهل 
يعقل أن يبقوا عىل رفضهم لحلحلة األمور بالتعاون 
ــط األمر، لنفرتض أنَّ مجموعة  مع اآلخرين؟ سأبسِّ
من الكتل اتفقت وتبنيَّ معها أنها تستطيع أن تختار 
شخصاً مناسباً وكان عدد الكتل مثالً ثالثني، خمسة 
وثالثني، أربعني.. مــن النواب، وكتل أخرى أو نواب 
آخرين يجمعون عرشة أو خمسة أو يكون وحده، هل 
يعقل أن ال يقرتب هذا الذي لديه صوت واحد أو ثالثة 
أصوات أو خمس أصوات من الذي لديه أصوات أكرث؟ 
بعضهــم يقول أن نأيت إليهم! ولكن هم يعلمون بأنه 
ليس لديهم القدرة الكافية. إذا أردت التسهيل فعليك 

أن تتنازل، والتنازل عن صفات تفصيلية ألنَّ الصفات 
الجوهرية بالتأكيد يجب أن تكون متوفرة وال ميكن 
ألحــد أن يتنــازل عنها. املطلوب داخليــاً أن تحدث 
تنــازالت، هذا الرئيس يجب أن يكون عابراً للطوائف 
بعالقاته وإمكانية التعاون مع كل األطراف والقوى 
السياســية املوجودة يف البلد، وهذا الرئيس يجب أن 
يكون قادراً عىل االنفتاح عىل الرشق والغرب والعرب 
وباقي الدول ملا فيه مصلحة لبنان، وأن يكون وطنياً 
ال يفرِّط بالوضع اللبناين خدمة للمرشوع األمرييك 
اإلرسائييل، الذي يريد أن يُبقي لبنان ضعيفاً أو يريد 
أن يُبقــي لبنان محتالً، أو أن يوطن الفلســطينيني 
يف داخــل لبنــان، أو أن يبقى جامثاً عىل قلوبنا يف 

املنطقة.
وختم قاســم »أريد أن أقول أن حزب الله ال يتحمل 
وحده مســؤولية اإلتيان برئيس، حزب الله رشيحة 

مــن الرشائح املوجودة يف لبنان، من املفروض 
أن نتعــاون مع الرشائح األخرى حتى يأيت هذا 

الرئيس وإن شاء الله يكون هذا األمر قريباً.«
[ رأى نائــب رئيس املجلــس التنفيذي يف 
حزب الله الشــيخ عيل دعموش خالل خطبة 
الجمعة »أن لبنان بات عىل مســافة قريبة من 
االنهيار الشــامل إن مل يبادر املسؤولون لتحمل 
ومؤسســاتها  الدولة  وباتت  مســؤولياتهم، 
مشــلولة ومعطلة واملواطنــون هم من يدفع 
الثمن، وبدل أن يســارع السياســيون للتفاهم 
إلنقاذ ما ميكن إنقاذه، نراهم يتلهون بالخالفات 
والكيديــات واملناكفات التي تعمق املشــكالت 

وتزيد من االنقسامات يف البلد«.
وأكد »ان من يتوســل الخارج ويراهن عليه 
لالتيان بالحــل إمنا يراهن عىل خيار خاطىء، 
فالخارج ال ميلك كل مفاتيح الحل، وهو ال يضع لبنان 
يف سلم أولوياته، ويجب أن يقتنع الجميع أن الحل ال 
يكون إال داخليا ولبنانيا، وأن إنجاز االستحقاقات 
بالرسعة املطلوبــة ال يكون إال بالحوار والتفاهم  
بــني الجميع، ومــن يفتش عن حلــول بعيدا عن  
الحوار يتعب نفســه ولــن يصل إىل نتيجة، وهذه 
التجــارب يف املايض والحارض كلهــا بني أيدينا 
وأمامنــا ويجب أن نتعلم منها«، مشــددا عىل »أن 
املطلوب من كل القوى السياســية وقف السجاالت 
والكيديات، فالوقت ليس للمناكفات السياســية، 
بل للعمل كفريق واحد إلنقاذ البلد ومنع االنفجار، 
وأي تأخــري أو تباطؤ يف تقديم املعالجات والحلول 
أو إهــامل متابعة قضايا الناس امللحة لن يكون يف 

مصلحة البلد عىل اإلطالق«.

3
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السبت 21 كانون الثاين 2023

فقــــــدان لبنان صوته في األمم املّتحدة يعني ســــــحب ثقة املجتمــــــع الدولي به !
دوليل بشعالين

ُمنــي لبنان بخرب ســيىء أخرياً، 
إذ أعلن االمني العــام لألمم املتحدة 
أنطونيــو غوترييس، يف رســالة 
ُعّممت الخميــس املنرصم، فقدان 6 
دول مــن بينها لبنــان حقوقها يف 
التصويت يف الجمعية العامة املكّونة 
من 193 عضواً. أّما السبب فيعود اىل 
تأّخره عن سداد مستحقات مليزانية 
تشغيل األمم املتحدة. ووفقاً لرسالة 
األمــني العام، فــإّن الحّد األدىن من 
املدفوعات الالزمة الستعادة حقوق 
التصويت هــو 1.835.303 )مليون 
دوالر  دوالرات(  و303  ألــف  و835 
أمرييك. علامً بأّن الدولة اللبنانية قد 

هــدرت مليارات الدوالر عىل »الدعم«، ومل تتمكّن من 
حّل األزمة اإلقتصادية واملالية واملعيشية السائدة يف 
البلد اليوم، فام هي تداعيات مثل هذا القرار عىل لبنان؟

تقول مصادر سياسية مطلعة بأّن وصول لبنان اىل 
هذه الدرجة من اعتباره دولة منهارة وفاشلة )من بني 
5 دول أخرى هي فنزويال وجنوب السودان ودومينيكا 
وغينيا اإلســتوائية والغابون(، أمر يدّل عىل تقاعس 
الدولة التي كانت عىل ِعلم بأنّها ســتصل اىل هنا، إذا 
مل تُسّدد مستحّقاتها التي ال تتعّدى املليوين دوالر كحّد 
أدىن. يف الوقت الذي رصفت فيه ماليني الدوالرات ال 
بل املليارات، رغــم عدم توافر األموال لديها، يف غري 
مكانها عىل دعم بعض الســلع واملحروقات التي مل 

يستفد منها اللبنانيون بيشء. 
وأضافت إّن هذا األمر يؤثّر ســلباً عىل عالقة لبنان 
باملجتمع الدويل، فالثقة به التي انهارت منذ سنوات، 
ســتنهار أكرث فأكرث، األمر الــذي قد يؤّدي اىل عزله 
مالياً، ورّبا اىل تراجع صندوق النقد الدويل عن عقد 
اإلتفاق املرتقب معه كونه يشــرتط قيام الحكومة 
اللبنانية باإلصالحات الهيكلية وأّولها تأمني الكهرباء، 
وليــس إظهار نفســه كدولة فقرية وغــري قادرة 

عىل تســيري أمورها. فتصويــت لبنان يف الجمعية 
العاّمة رضوري جــّداً، إذ يؤكّد حضوره الدويل كبلد 
يتمّتع بالســيادة واإلستقالل. لهذا فإّن فقدان حّقه 
بالتصويت ســيجعله دولة »مكتومة الصوت« أي ال 
أهمية لها لــدى األرسة املتحدة. علامً بأّن لبنان هو 
أحد الدول األعضاء املؤّسســة لهذه املنظمة الدولية 
التــي بلغ عددها 51 دولــة وّقعت عىل ميثاق األمم 
املتحــدة يف 26 حزيران من العام 1954. ومنذ ذلك 
التاريخ حتى يومنا هذا، كانت مشاركة  األمم املتحدة 
نشطة ومســتمرّة يف لبنان، وكذلك مشاركته فيها 

طبيعية وفاعلية.
وتجد املصادر نفســها أّن سحب صوت لبنان منه 
يف األمم املتحدة يعني سحب ثقة املجتمع الدويل به، 
وهذا أمر خطري، كان لبنان بغنى عنه، ال ســيام يف 
ظّل األزمة اإلقتصادية واملالية واإلجتامعية الخانقة 
التي يعيشها، إذ ال ينقصه ما يزيد من عزلته الدولية، 
ال ســيام بعد إنجاز إتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
بينه وبني العدو اإلرسائييل والتي يتوّقع منها أن تفتح 
له صفحــة جديدة يف القطاع اإلقتصادي، وتعيد له 

مقّومات النهوض من اإلنهيار.
وإذ ينــّص ميثاق األمم املتحــدة عىل أّن األعضاء 

الذيــن تســاوي متأّخراتهم مبالغ 
مســاهامتهم عن العامني السابقني 
كاملني، أو تزيد عــن ذلك، يفقدون 
حقوقهــم يف التصويت. لكنه مينح 
الجمعية العامة أيضاً سلطة تقرير 
أّن »عــدم الدفع يرجــع إىل ظروف 
خارجة عن إرادة البلد العضو«، ويف 
هذه الحالة ميكن ألي بلد أن يســتمر 
يف التصويت. من هنا، أشــارت اىل 
أنّه عىل لبنان عىل الصعيد الحكومي 
والديبلومايس تســوية الوضع من 
خالل َسداد مستحّقات لبنان رسيعاً، 
كون األمر أهّم من هدر املال عىل أمور 
أخرى. وتوّقعت أن نشــهد يف األيام 
املقبلة تحرّكاً ديبلوماسياً وسياسياً 
لحّل هذه املسألة، إّما عن طريق دفع 
املستحّقات، أو عرب طلب إعفاء لبنان من دفعها. فقد 
متكّنت ثــالث دول أفريقية مدرجة يف قامئة الدول 
التي عليها متأّخرات، وهي جزر القمر، وســاو تومي 
وبرينسيبي، والصومال، من اإلحتفاظ بحقوقها يف 
التصويت من خالل تحرّكها يف اتجاه األمانة العاّمة 
لألمم املتحدة، وقد ُمنحت اإلعفاء نفسه العام املايض.

وبرأيها، إّن لبنان ميكنه أن يســتغّل هذا األمر ليك 
يرشح مجّدداً وضعه اإلقتصادي واملايل لألمم املتحدة، 
الفتاً اىل مدى تأثري استضافته ألكرث من مليوين و80 
ألف نازح سوري، وأكرث من 500 ألف الجىء فلسطيني 
عىل أرضه عىل تراجع إمكاناته املادية. مع اإلشــارة 
اىل ما كان تقّدم به وزير الشؤون اإلجتامعية هيكتور 
حّجار اىل »مؤمتر بروكسل« الذي ُعقد يف أيّار املايض، 
وُخّصص لجمع مساعدات مالية للنازحني السوريني 
يف بالدهــم وخارجهــا، أي بطلــب التعويض عىل 
لبنان بـ مليارات الدوالرات لقاء استضافته للنازحني 
السوريني عىل أراضيه منذ بدء األزمة السورية. علامً 
بأّن آخر الدراسات املالية أشارت اىل أّن الدولة اللبنانية 
تكّبدت حتى اآلن أكرث من 40 مليار دوالر الستضافتها 

النازحني عىل مدى السنوات املاضية. 

الدولة ومؤسساتها باتت مشلولة... واملواطنون هم من يدفعون الثمن
ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن أجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوات العملّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهيل الخطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل لتسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم : نعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  قاسـ
ــــــــا ــ ــ ــــــــــه وحدنـــ ــ ــــــــــان بـــ ــ ــــــــــؤولّية اإلتيـــ ــ ــــــــــل مســـ ــ ــــــــــــس.. وال نتحّمـــ ــــــــــاب الرئيـــ ــ انتخـــ

ـــــــــــــــدة ـــــــــــــــم املّتح ـــــــــــــــة لألم ـــــــــــــــة العام ـــــــــــــــي الجمعي ـــــــــــــــت ف ـــــــــــــــق التصوي ـــــــــــــــد ح ـــــــــــــــان يفق  لبن
ــــــتنكران ــ ــ ــ ــــــدوان يســـ ــ ــ ــ ــــــع وعـــ ــ ــ ــ ــــــان... جعجـــ ــ ــ ــ ــــــة يوّضحـــ ــ ــ ــ ــــــة« وعالمـــ ــ ــ ــ »الخارجّيـــ

أعلــن األمــني العام لألمــم املتحــدة أنطونيو 
غوترييــش يف بيان، أن فنزويــال ولبنان وجنوب 
الســودان متأخرة عن سداد مســتحقات مليزانية 
تشــغيل األمم املتحدة وهي مــن بني 6 دول فقدت 
حقوقها يف التصويت يف الجمعية العامة املكونة 

من 193 عضًوا. 
ووفًقا لرســالة األمني العــام، فإن الحد األدىن 
من املدفوعات الالزمة الســتعادة حقوق التصويت 
هــو 76244991 دوالًرا لفنزويــال، و1835303 
دوالًرا للبنان، و619103، و196130 دوالًرا لجنوب 

السودان. 
وعطفاً عىل الخرب الذي تناقلته وســائل االعالم 
حــول تعليق حق لبنان بالتصويت يف أجهزة األمم 
املتحدة نتيجًة لعدم تسديد املساهامت املرتتبة ضمن 
ميزانية املنظمة الدولية، أوضحت وزارة الخارجية 

واملغرتبني، يف بيان، بـ«أن ســائر املراحل الخاصة 
لتســديد املبلغ املطلوب قد أنجزت، وبعد االتصاالت 
التــي تم اجراؤها مع كل من رئيس مجلس الوزراء 
ووزير املالية، تبنّي أن عملية الدفع النهائية ســتتم 
مبارشًة با يحفظ حقوق لبنان يف األمم املتحدة«.

وعليه، أشــار رئيس لجنة الشــؤون الخارجية 
واملغرتبني النائب فادي عالمة، عرب حســابه عىل 
مواقــع التواصل اإلجتامعــي، اىل أنه »بالتواصل 
مع وزيــر الخارجية يف حكومة ترصيف األعامل 
عبدالله بوحبيــب أكد بأن األمور متجهة للحل با 
خص تســديد املساهامت املرتتبة عىل لبنان ضمن 
ميزانية األمم املتحدة، وبالتايل عودة لبنان ملامرسة 
دوره يف املنظمة الدولية، وإســتمرار حضوره عىل 
الساحة الدولية يف هذه الظروف التي نحتاج فيها 
للدعــم من الدول الصديقة، األمر الذي يفرض علينا 

امليض اليوم قبل الغد«.
كام غرد رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري 
جعجــع عرب تويــرت: »فقد لبنــان اليوم حقه يف 
التصويــت كدولة يف الهيئة العامة لألمم املتحدة. 
أمل يحــن الوقت بعد إلعادة النظر بكل طريقة عمل 
الدولة ومؤسساتها؟ هل علينا ان ننتظر حتى يفقد 

اللبنانيون حقهم بوطن ليك نعيد النظر؟«.
بــدوره، غرد رئيس  لجنــة االدارة والعدل النائب 
جورج عدوان عرب حسابه عىل »تويرت« كاتبا »لبنان 
يفقد حقه يف التصويت يف األمم املتحدة لعدم دفع 
مبلــغ 1835303 دوالرات  بعدما هدرت حكومته 
نحــو 22 مليار دوالر منــذ 17 ترشين األول 2019 
عىل الدعم والتهريب والفســاد: إنها فعال منظومة 
املحافظــة عىل عالقات لبنــان الدولية والعربية 

ويجب أن تستمر يف الحكم!«.

اســتقبل رئيس لجنة املال واملوازنة النائب 
ابراهيم كنعــان، يف دارته يف البياضة، وفدا 
من البنك الدويل آتيا من واشنطن، وتم، بحسب 
بيان مكتب كنعان، البحث يف »املسائل املالية 
واالصالحية واملشــاريع املشرتكة بني لبنان 
والبنك الدويل، سيام عىل صعيد ادارة التمويل 
والعمليات االصالحية املرتبطة باملوازنة واعادة 

هيكلة القطاع العام والحكومة االلكرتونية.
وكانت جولة أفق شاملة ركز خاللها كنعان 
عىل املسألة االجتامعية من الزاويتني الصحية 

والرتبوية، ســيام يف املناطــق التي هي يف 
حاجة اىل عناية مركزة وطارئة لتســتمر اىل 

حني بلوغ مرحلة االنقاذ الفعيل«.
وأشار كنعان اىل »االتفاق عىل عقد جلسة 
يف األيام املقبلــة مع مكتب البنك الدويل يف 
بريوت ملتابعة هــذه األمور، وتم الرتكيز عىل 
مسألة املستشفيات الخاصة والحكومية التي 
تقاوم االنهيار الشامل واعطاء امللف االولوية 
واالهتــامم ضمن الربامج امللحوظة بني لبنان 

والبنك الدويل«.

ــك  ــ ــن ــ ــب ــ كـــــنـــــعـــــان بـــــحـــــث مـــــــع وفــــــــــد مـــــــن ال
ــي اإلصــــــالحــــــات ومــــلــــف املــســتــشــفــيــات ــ ــ ــدول ــ ــ ال

كنعان ووفد البنك الدويل

أصــدرت رشكــة Cable Vision يف بيان، 
بـ »أن بعض وســائل اإلعالم تناولت مؤخًرا 
معلومات تفيد بأّن رشكة Cable Vision قامت 
بحجب قنايت الـ LBCI والجديد عن املشرتكني. 
وتبياناً للحقيقة، تّود الرشكة توضيح ما يأيت:  
-أّواًل، إّن رشكــة Cable Vision  وقنــايت 
الـــ LBCI والجديد مل يقطعا اإلرســال عن 
املشــرتكني يف املناطق اللبنانية، بل انقطع 
اإلرســال يف بعض املناطق فقط، وذلك إّما 
بنــاًء عــىل طلب رشكة خاّصــة من بعض 
املوّزعــني بحجب إرســال القناتني يف هذه 
املناطق، وخلف هــذا الطّلب أهداف تجارية 
وتنافسّية واضحة، او من قبل بعض موّزعي 
الكايبل الذين فّضلوا قطع اإلرسال خوفا من 
تبعات قانونية مع رشكتنا. وقد تّم االجتامع 
مع هؤالء املوزعني للتأكيد أّن الرشكة ليست 
يف صدد اطالق اي تحــرّك قانوين ضدهم، 
واّن قطع اإلرسال مل يكن مربرا، داعية اياهم 
العادة البــّث بالتوازي مع التفاوض التجارّي 

لالتفاق عىل الحقوق.
-ثانًيــا، قامت ثالث محطات كربى هي الـ 
MTV والـــ LBCI والجديــد بحملة إعالنّية 
لجبايــة الحقــوق، وقد هدفــت الحملة اىل 

حامية حقــوق ملكّية املحطّــات الفكرية، 
وللمطالبة بلزوم بّث محتواها مقابل اشرتاك 
شــهرّي يدفعه املشاهد. وقد أتت هذه الحملة 
للمحطات الثالث الكربى املذكورة، بسبب قيام 
رشكات توزيع كثرية تعمل يف لبنان، عىل نقل 
املحتوى الّــذي تبّثه القنوات العاملّية واملحلّية 
عىل حّد سواء، موّزعًة إيّاه بعدها للمواطنني، 
من خالل شبكات الكايبل. وقد قررت محطتا 
 Cable Vision والجديــد توكيل رشكــة LBC
بالجباية العائدة لهام، نظرا للعالقة التجاريّة 
املمّيزة للرشكة مــع العدد األكرب من موّزعي 
 MTV الكايبــل. ويف املقابــل، قامت محطة
بتوكيــل رشكة جورج عبد املســيح بجباية 

مستحّقاتها.
-ثالثــا، إّن رشكة Cable Vision هي رشكة 
بّث متتلــك حقوًقا وتعيد توزيعها وبيعها يف 
الّســوق اللبنانّيــة. وإّن العقد املوّقع من قبل 
الرشكة مع قنايت الـ LBCI والجديد يأيت ضمن 
هذا اإلطار، دون أن يشكّل احتكاًرا للّسوق بأي 
شكل من األشــكال. وهي تعمل منذ أكرث من 
20 عاما بســؤولّية ومهنّية، وتقوم بإعادة 
بّث املحتوى الذي تشرتيه بحّق حرصي أو غري 
حرصي، مام يشكّل هدف عملياتها األسايس.

»Cable Vision« شــــــركة  مــــــن  توضيــــــح 
حــــــول حجب الـــــــ »LBCI« و»الجديد« عن املشــــــتركين

إعترب سفري االتحاد األورويب 
يف لبنان رالف طراف، أّن »قدرة 
لبنان عىل صنع القرار مشلولة، 
ويتكبَّد خسائر اقتصادية وحان 
الوقت للتصدي لهذه التحديات«، 
مشــريا اىل أن »لدينــا األدوات 
يف متناولنــا لدعــم لبنان، إذا 
قــرَّر صانعو القرار فيه تحويل 
قطاعه العام إىل قطاع تخضع 
فيــه اإلدارة العامــة ملزيد من 
وحيث  واملســاءلة،  الّشفافية 

يكون القضاء مســتقالً وممكناً، وحيث هناك 
فصــل واضح بني الســلطات ال يصيب البالد 

بالشلل يف كل مناسبة«.
ولفت، خالل حفل اســتقبال اقامه يف بيت 
االتحــاد األورويب يف بريوت، اىل ان »يف هذا 
اإلطار، دعمنا لبنان يف إصالح نظام الحوكمة، 
وساعدنا يف إنشــاء الهيئة الوطنية ملكافحة 
الفساد، كام ســاهمنا يف قانون الرشاء العام 
وبنينا قدرات هيئة الرشاء العام، وقد ســاعدنا 
الحكومة عىل صياغة اسرتاتيجيتها ملكافحة 
اإلرهاب، ونحــن نتابع حالياً عن كثب صياغة 
قانون استقاللية القضاء؛ لكن دعمنا ال ميكن إال 
أن يضاهي طموحات صانعي القرار اللبنانيني«.

وأكــد طراف أنــه »حان الوقــت للتصدي 
للتحديات، وحان الوقــت إلعادة االقتصاد إىل 

مسار التعايف من جديد«، موضًحا »أنّنا ندرك أّن 
املهام املطلوبة شاّقة، وال يسهِّل السياق القائم 
األمور، فالوضع مأساوي واللبنانيون يشعرون 
به يوميــاً، كام أنَّ اســتمرار وجود الالجئني 
الســوريني بأعداد كبرية يشكل عبئاً آخر عىل 
لبنان ويطــرح تحّديات اجتامعية واقتصادية 
ودميوغرافية وأمنية إضافية«. وذكّر بأّن »منذ 
اليــوم األول، أبدى االتحــاد األورويب والدول 
األعضاء تضامنه مع اللبنانيني يف اســتضافة 

نحو مليون الجئ«.
وشــّدد عىل أن »االتحــاد األورويب مل يقف 
قط ضد عودة الالجئني السوريني، ولكن العودة 
لن تتحقق إال عندما تتوفر الظروف املناســبة، 
واملؤسف أنَّ هذه ليست الحال اليوم. يف غضون 
ذلــك، لن نتخىل عن لبنان، وســنواصل تقديم 

دعمنا طاملا ما زال اللبنانيون يريدون ذلك«.

النازحيــــــن عــــــودة  ضــــــّد  نقــــــف  لــــــم   : طــــــراف 
لكنهــــــا لــــــن تتحقــــــق إالّ عندمــــــا تتوفــــــر الظــــــروف

إســتقبل رئيــس الحزب 
التقدمــي اإلشــرتايك وليد 
جنبالط يف كليمنصو  مساء 
امــس االول، املطران بولس 
مطر وعرض معه التطورات 

السياسية الراهنة.

جـــنبالط التقى 
املطران مطر

جنبالط مستقبالً املطران مطر

كتب أمني رس كتلــة اللقاء الدميوقراطي 
النائب هادي أبو الحســن عرب حســابه عىل 
»تويرت«: »موقفنا كلقاء دميوقراطي بعد 11 
محاولة فاشــلة النتخاب رئيس ليس موقفاً 
تعطيلياً بل خطــوة باالتجاه الصحيح لخلق 

دينامية مختلفــة وللحث عىل تحقيق خرق 
جّدي يف جدار األزمة، وسيرتافق املوقف مع 
سلســلة خطوات ومشاورات بدأت للوصول 
اىل انتخــاب رئيــس للجمهورية. فليطمنئ 

البعض«.

تعطيليــــــاًأبــــــو الحســــــن حــــــول جلســــــة انتخــــــاب رئيــــــس : ليــــــس  ديموقراطــــــي  كلقــــــاء  موقفنــــــا 

أكد »مرشوع وطن االنســان« يف تغريدة 
عىل »تويرت«، ان »السياســات الفاشلة أدت 
اىل فقدان لبنان حقه يف التصويت! وسأل: 
»هــل تعلمون أن لبنان من مؤســي االمم 
املتحدة وقد فقد اليــوم حقه يف التصويت 

نتيجة السياســات الفاشــلة وغياب حس 
املســؤولية؟ كان األجــدى اعتبار تســديد 
مســتحقات لبنــان يف املنظمــة الدولية 
أولوية. إجرام بحق الوطن. رحم الله الكبري 

شارل مالك!«

»مشــــــروع وطن االنســــــان« : إجرام في حــــــق الوطن

اعلنت النيابة العامة التمييزية يف بيان، »خالصة 
املرحلــة املرحلة االوىل مــن مهمة الوفد القضايئ 
االورويب يف لبنــان|« واشــارت اىل انها »انهت 
أمس تنفيذ طلبات مســاعدة قضائية وجهتها اليها 
دول فرنســا واملانيا ولوكســمبورغ، ضمن االطر 
الدبلوماسية، يف قضايا تحقيق يف تحويالت مالية 

اجريت يف تلك الدول.
 اســتهلت االعامل بلقــاء عقد صبــاح االثنني 
2023/1/16 جمــع النائب العام التمييزي القايض 
غســان عويدات بفريق تحقيــق قضايئ اورويب 
 Aude مشــرتك ضم قاضيي التحقيق الفرنســيني
العــام  واملحامــي    Serge Tournaire و   Burezi
املــايل  Quentin Dandoy  وقاضيــة التحقيق يف 
لوكســمبورغ Martine Kraus وعددا من املحققني 

جرى خالله التوافق عىل اجراءات العمل.
وعليه وبتكليف من النائب العام التمييزي، ترأست 

املحامي العام التمييزي القاضية امييل مرينا كالس 
جلســات االستامع اىل الشــهود الذين حرض منهم 
ثالثة نواب ســابقون لحاكم مرصف لبنان، اضافة 
اىل مديريــن يف مرصف لبنان ومرصفيني لبنانيني، 
ومدقق حســابات، بعد أن أتم قسم املباحث الجنائية 
املركزية برئاســة العقيد نقوال سعد تبليغهم اصوال، 
كام قام القســم بشاركة شعبة املعلومات- القوة 
الضاربة يف املديريــة العامة لقوى االمن الداخيل 
واملجموعة الخاصة يف الرشطة القضائية بالعمل 
عىل تأمني الحامية االمنية للوفود ولقاعة املحكمة 

ومحيطها.
انعقدت الجلســات بالصورة الرسية يف حضور 
فريق التحقيق املشــرتك من البلدان الثالثة الطالبة 
واملحامــي العام التمييزي  القــايض عامد قبالن، 
واتبعــت االجراءات املنصــوص عليها يف القوانني 

اللبنانية.

امتدت الجلسات عىل مدى خمسة ايام يف القاعة 
الكــربى ملحكمــة التمييز، حيث متت االســتعانة 
باملســاعدتني القضائيتني كاميليا بربارة وفاطمة 
معــاد لطباعة محارض الضبط التي ســوف يصار 
اىل ايداع نسخ عنها السلطات الطالبة وفق االصول 
الديبلوماسية املعمول بها، وتولت الرتجمة الفورية 
املرتجمتــان باســكال عبدالله وزهــى قزي غريب 

واملرتجم يوسف اوكيش للغة االملانية.
يف الختــام، ُعقد اجتامع تقييمي مع النائب العام 
القضائية اســتعدادها  الوفود  التمييزي، وعرضت 
التــام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان اليها عمال 
ببدأ املعاملة باملثل شــاكرة استضافتها، كام أبدت 

النيابة العامة التمييزية تقديرها للجهود املبذولة.
يندرج هذا التعاون القضايئ يف اطار تنفيذ لبنان 
اللتزاماته يف اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد 

والقوانني اللبنانية الداخلية«.

»النيابة التمييزيّة« أعلنت خالصة املرحلة األولى من ُمهّمة الوفد القضائي األوروبي

طراف يلقي كلمته
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السبت 21 كانون الثاين 2023

نهر أبو علي في طرابلس من نهر تراثي الى مكّب للنفايات... مسؤولّية من ؟

ــّر ــمـ ــتـ ــسـ ــه ُمـ ــ ــلـ ــ ــة جــــــــديــــــــدة... حـــــــزب الـ ــ ــولـ ــ ــار جـ ــ ــظ ــ ــت ــ ــان ــ ب
ــط مــــــن أجــــــــل قـــــبـــــول الــــــعــــــرض اإليــــــرانــــــي ــغــ ــضــ فــــــي الــ

دموع األسمر

أن يكون جبل النفايات يف 
طرابلس مصــدر تلوث بيئي 
تترسب  تــزال  ال  وعصارته 
اىل البحــر، فهو أمر يكاد ان 
يستعيص عىل الحل الجذري، 
لكن أن يتحــول مجرى نهر 
ابو عــي اىل مكب للنفايات 
فهو االمر الذي يثري استنكار 
ابناء طرابلــس، ويدفع بهم 
اهامل  جراء  االستهجان  اىل 
نهــر تاريخي أثــري ارتبط 
يعود  بتاريخ مدينة  اســمه 
حيث  الكنعانية،  الحقبة  اىل 
العهود  كل  النهــر  عــارص 
والحقبات التــي توالت عىل 

املدينة القامئة فوق ركام مــن العصور والحقبات 
التاريخية وال تزال حجارة قلعتها شــاهدة عىل تلك 
العصور وعىل شعوب استقرت واسست وساهمت 

يف انشاء اهم مدينة عىل البحر املتوسط.
حني يصل زائر طرابلس اىل مستديرة نهر ابو عي 
ال بد لــه أن يالحظ بأىس ان مجرى النهر من جوار 
املولوية واىل مصبه يف البحر بات مكبا للنفايات، 
واالنىك انه تحول اىل مصب ملياه الرصف الصحي، 
وتفوح منه الروائح الكريهة، وتحوم فوقه الطيور 

الجوارح التي تقتات من االوساخ والنفايات.
مخرضمون طرابلسيون تداولوا باسف ملا آل اليه 
هذا النهر الذي عرف عــزا مل ينله أي نهر يف لبنان، 
اىل أن حصل طوفان يف العام 1955 فجرف البرش 
والحجــر، مئات االرواح زهقت غرقــا فيه، وابنية 
ومحالت اثرية مع جسور مملوكية تهدمت، ومياه 
النهر اغرقت معظم احيــاء طرابلس فكانت النكبة 

الكربى ملئــات العائالت التي خــرست افرادا منها 
وخرست منازلها وباتوا بالعراء فنقلوا اىل منطقة 

ايواء مؤقتة عرفت فيام بعد مبحلة املنكوبني. 
يشري طرابلسيون اىل ان االنهر التي تجتاز املدن 
يف دول العامل تعمل الحكومات عىل االستفادة منها 
بتحويلها اىل مواقع سياحية، إال يف لبنان  وخاصة 
يف مدينة طرابلس فالنهــر االثري تحول اىل مكب 
للنفايات، وكان يتم تعزيله ســنويا، غري انه ومنذ 
اكرث من سنتني أهمل حتى وصل الوضع اىل ما هو 
عليه من مرتع لالوبئة والجراثيم واملياه امللوثة التي 

تصب يف البحر الغني بالرثوة السمكية...
وحسب املخرضمني ان نهر ابو عي قبل طوفانه 
العام 1955 كانت ضفتاه منتزهــا البناء طرابلس 
ومحيطها، وعىل ضفتيه مقــاه ومحالت ومنازل 
اثرية كان املرء يستطيع غسل يديه مبياه النهر من 
نافذة منزله، وكان االوالد ميارسون فيه السباحة، 
وعىل ضفته الغربية تقع قلعة سان جيل املعروفة 
بقلعة طرابلس وتحتها املولوية واملطحنة االثرية، 

ومنه كانت ترتوي بســاتني 
والربتقال  والليمــون  التوت 
التي تعبــق يف املدينة التي 
عرفت يف مــا بعد بالفيحاء 
نظرا لروائح زهر الليمون التي 

تفوح يف ارجاء املدينة...
بعــد الطوفــان، جــرت 
توســعة املجرى وانشــئت 
وغابت  الباطــون  جــدران 
املعامل االثرية اململوكية التي 
جرفهــا الطوفــان، واهمل 
مرشوع  محاولة  رغم  النهر، 
االرث الثقايف تجميل ضفتي 
النهر ببناء ســقف له تحول 
اىل مرأب سيارات، وبدال من 
يكون مرشوعا تراثيا سياحيا 
تحــول اىل مرشوع شــوه 
النهر واملدينة وفاقم من ازمات االســواق الداخلية 
واملحيطة بضفتي النهر، بل ان املرشوع يف االساس 
مل يســتكمل ومل ينجز عىل غرار مــرشوع االرث 
الثقايف يف مدينة جبيل حيث شــكل هناك انقالبا 
ونقلة نوعية جذبت الســياح اىل جبيل، بينام شوه 
املرشوع طرابلــس ومحيطها وفاقم الوضع بتحول 

املجرى اىل مكب نفايات...
ما يثري االســتغراب وفق طرابلســيني ان نواب 
طرابلس وقياداتها غائبة عــن ازمة نهر ابو عي، 
وامامهم اهــم موقع ســياحي اىل جانب القلعة 
واالحيــاء اململوكية، وبامكانه ان يشــكل مصدر 
متويل رئييس للبلدية ولخزانة الدولة لو توافرت لهذا 

املوقع الرعاية...
لكن قبل كل ذلك، من هو الذي يتحمل مسؤولية 
تتظيف النهر وتعزيله، ثم وضع خريطة ســياحية 

واستكامل مرشوع االرث الثقايف؟؟...
اسئلة وتساؤالت تحتاج اىل أجوبة...

مريم نرس

اإليراين  العــرض  ر  يتكرَّ
الجدي للحل الجذري ملشكلة 
ويتكرر  لبنان،  يف  الكهرباء 
معه الرد اللبناين الرســمي 
املشكلة  حيال  املسؤول  غري 
منها  يعاين  التــي  األصعب 
اللبناين، والتعامل  الشــعب 
غري الجدي مع عرض لدولة 
وقفــت اىل جانب لبنان يف 
أصعب الظروف، بعدما تخىل 

عنه ممن يّدعون صداقته.
وزير  جــدد  جديدة،  مرة 
حســني  اإليراين  الخارجية 

أمري عبد اللهيان خالل زيارتــه األخرية اىل لبنان 
، عــرض بــالده الكهربايئ الــذي يتضمن تأمني 
كهبة،  الكهربــاء  معامــل  لتشــغيل  املحروقات 
باإلضافــة اىل بناء معملــنْي للكهرباء يف بريوت 
والجنوب كحل جذري لهذه األزمة التي وصلت اىل 

حد صفر كهرباء.
اللبناين كان مبارشاً ورصيحاً  هذه املرة الجواب 
جداً، وجاء عىل لســان وزير الخارجية عبدالله بو 
حبيب، أن هناك ضغوطاً خارجية تحول دون قبول 
العرض اإليــراين، فيام رئيــس حكومة ترصيف 
األعامل نجيب ميقــايت التزم الصمت، حتى عندما 
سأل وزير العمل مصطفى بريم مدير عام مؤسسة 
كهربــاء لبنان كامل حايك خالل جلســة مجلس 
الوزراء عــام يوّفره العرض اإليــراين عىل الدولة 
اللبنانيــة، لكن ميقايت يفّضل عــىل ما يبدو، أن 
يخوض معارك داخلية تزيد البلد توتراً وانقســاماً 

من أجل ساعة كهرباء، وال يخوض معركة واحدة 
جدية مــع الخارج مــن أجل حل جــذري ألزمة 

الكهرباء يف البلد.
من الواضح أن املشكلة ليست خارجية فقط، إمنا 
املشــكلة داخلية، وتكمن بعدم بذل الجهد الكايف 
من أجل إيجــاد حل، وهذا يعــود اىل عدم الرغبة 
بإثارة أي جدل مع األمرييك تجنباً للعواقب، فهناك 
جزء أسايس يف البلد يتمسك بتحالفاته الخارجية، 
رغم الرضر الذي تلحقه بلبنا،ن خاصة بعد الخطوة 
األمريكية املترّسعة التي وعدت بجلب استثناء من 
قانــون قيرص لحصول لبنان عــىل غاز من مرص 
وكهرباء مــن األردن، رداً عىل املازوت الذي أىت به 
الحزب من ايران انــذاك، لكن بعد أن وصل املازوت 
االيرانية، بات املشهد منقسام  الهبة  وجاءت بعده 
بالدليل الواضح بني وعود صادقة ووعود كاذبة...

كثــريون يســألون ملــاذا تُكــرِّر الجمهورية 
اإلســالمية اإليرانية عرضهــا املرفوض دامئاً من 

وملاذا  اللبنانيــة؟  الدولــة 
يُكــرِّر األمني العــام لحزب 
نرصالله  حسن  الســيد  الله 
القرار  دعواته ملن يف موقع 
ألخذ موقف مســؤول حيال 
الشــعب اللبنــاين وعــدم 
املرة  هذه  للخارج؟  الخضوع 
اىل  نرصالله  الســيد  تنازل 
العرض  اعتبار قبول هذا  حد 
إنجــازا لــه ولخصومه، ما 
يعني أن حزب الله اســتفاد 
ملصلحة  إليران  صداقته  من 
لبنان، والطــرف اآلخر عليه 
أن يبــذل جهداً ليحصل عىل 
اســتثناء مــن »أصدقائه« 
العقوبات  حجــة  وبذلــك 
تنتهي ويتم القبول بالعــرض القابل للتنفيذ فوراً 

كإنجاز لبناين مشرتك.
الرسالة اإليرانية باتت واضحة أن العرض جدي، 
وجاء بوقــت تخىل الجميع عــن لبنان وحارصه، 
فأتت الجمهورية اإلسالمية لتقول إنها لن تتخىل 
عنه وستبقى مســتمرة يف دعمه، وتقديم كل ما 
تستطيع من أجل إنقاذه. أما عن حزب الله فأمينه 
العام سيستمر بالضغط يف هذا املوضوعن وكأنه 

برصاع مفتوح وصوالً اىل تحقيق الهدف.
إذاً... جولة إيرانية كهربائية جديدة عىل األغلب 
سيســتمر التعاطي الرسمي اللبناين معها عىل ما 
هو عليه، باملقابل سيستمر الضغط من قبل إيران 
وحزب الله مــن خالل تجديد العــرض والدعوات 
تليها  تتبعها خطــوات وجولة  للقبول به، خطوة 
جوالت... ونبقى بانتظار جولة جديدة من الرصاع 

الكهربايئ لعلَّه يُخِرج لبنان من ظلمته...

بــوحــبــيــب بــحــث مـــع ســفــيــر إســبــانــيــا
ــن ــ ــدي ــ ــل ــ ــب ــ ــن ال ــ ــيـ ــ الــــــعــــــاقــــــات بـ

بو حبيب مستقبالً السفري اإلسباين
استقبل وزير الخارجية واملغرتبني عبدالله بوحبيب سفري 
اسبانيا خيسوس سانتوس آغوادو، وتم البحث يف العالقات 
بني البلدين كام تم التطرق اىل الزيارة الرســمية التي قام بها 

الوزير بوحبيب اىل اسبانيا يف شهر كانون االول الفائت.

شارك في مؤتمر قادة الشرطة واألمن في أبو ظبي
العربّية الــوفــود  ــاء  رؤســ بــعــض  مــع  بــحــث  عــثــمــان 
األمن قوى  ملؤسسة  والّدعم  التعاون  تفعيل  كيفّية 

ترأس املديــر العام لقوى 
اللواء عامد  الداخــي  األمن 
عثامن وفداً رسمًيا، لحضور 
املؤمتر الّســادس واألربعني 
لقــادة الرّشطــة واألمــن 
بتاريخي  انعقد  الذي  العرب، 
9 و10 الحــايل يف أبو ظبي 
املّتحدة.  العربية  اإلمارات   -
ضــم الوفد كاّلً مــن: قائد 
وكالة  السّيارة  القوى  وحدة 
العقيــد جان عــواد، رئيس 
شعبة االتّصال الّدويل العقيد 
فارس قرداحي والنقيب أمين 

إسامعيل من ضّباط شعبة املعلومات.
افتتح وكيل وزارة الّداخلية يف دولة اإلمارات 
العربية املّتحدة اللّواء الرّكن خليفة حارب الخييي 
فعاليــات املؤمتر، يف حضــور رئيس منظّمة 
اإلنرتبول اللّواء أحمد نــارص الرييس، واألمني 
العام للمنظّمة الّسّيد يورغن شتوك، وممثلني عن 

جهات دولية وأوروبية وأفريقية.
خالل املؤمتر، جــرى الّتباحث يف مواضيع 
هاّمة، من بينها: جرائم تبييض األموال، وأهمّية 
الّدور الذي يقوم به املتحّدث الّرســمي األمني، 
فضالً عن جدول األعــامل الذي أعدته األمانة 
العاّمة، والــذي تضّمن نتائج تطبيق توصيات 
املؤمتــر الّســابق، إضافــًة إىل االجتامعات 
واملؤمترات التــي انعقدت يف خالل عام ۲۰۲۲ 
وتوصيــات اللّجــان، وغريها مــن املواضيع 
املحوريّة والهاّمة لتفعيل العمل املشــرتك بني 
الّدول العربّية األعضاء، وتكثيف الجهود ملكافحة 
الجرمية واإلرهاب، واستعرض بعض التجارب 
الّدول األعضاء، وبحث  املتمّيزة لبعض  األمنّية 
كذلك ىف مرشوع اسرتاتيجية عربّية ملكافحة 

جرائم اإلتّجار بالبرش وباألعضاء البرشية.

 كذلك، حظي رؤساء الوفود املشاركة باستقبال 
كريم من قبل راعي املؤمتر نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة الفريق الّشيخ سيف بن زايد آل نهيان.
وعىل هامش املؤمتر، جــرى عرض لنتائج 
املســابقة التي أجرتها األمانة العاّمة الختيار 
أفضل األفــالم يف بعض مجــاالت التوعية 
األمنّية، بحيث فازت املديريّة العاّمة لقوى األمن 
الّداخي باملركــز األّول لجائزة أفضل فيلم حول 

موضوع مكافحة املخّدرات واملؤثرات العقلية.
واللقاءات  العريب  التنســيق  إطار  يف  أما 
الثنائية بني الوفود، فقد اجتمع الوفد اللبناين 
برئاسة اللّواء عثامن مع بعض رؤساء الوفود 
العربيــة وتباحث معهم يف ســبل وكيفية 
تفعيل التعاون والّدعم ملؤسســة قوى األمن 
الّداخي يف ظل الظروف االستثنائية التي متر 
بها البالد، كام جرى تبادل الّدروع التذكاريّة.

أقيم  الــذي  الوفــد يف املعرض  وقد جال 
مبناسبة اليوبيل الّذهبي ملؤمتر قادة الرّشطة 
واألمن العرب )2022-1972( ومرور خمسني 

عاماً من العمل األمني العريب املشرتك.

خالل املؤمتر

 البزري: التحّرك في املجلس هدفه
تحفيز الحوار إليجاد حّل للشغور

أكّد النائب عبــد الرحمن البزري« أن التحــرك النيايب يف 
مجلس النواب والقايض ببقاء عدٍد من النواب بصورة مستمرة 
داخل املجلس إمنا يهدف لتحفيز مختلــف مكوناته للنقاش 
والتفاهــم يف ما بينهــا حول اآللية الوطنيــة للوصول إىل 
انتخــاب رئيٍس للجمهورية يف أقرب وقٍت ممكن، وخصوصاً 
أن النظام الربملاين الرئايس الدميوقراطي اللبناين يعتمد عىل 
وجود رئيٍس للجمهورية من أجل تكليف رئيٍس جديد للوزراء، 
وتشــكيل حكومة جديدة، وإعادة ملء الفراغات يف املواقع 
اإلدارية األساســية من أجل عودة الحياة إىل اإلدارات العامة 

وانتظامها، وإىل الدورتني الحياتية واإلقتصادية يف البالد«.
أضاف »إن هذه الخطــوة النيابية عىل رمزيتها هي مبادرة 
من بعض النواب غري موجهة ضــد فئة معينة أو ضد توّجٍه 
معني، وإمنا تهدف اىل التعبري عن الرغبة الحقيقية يف وضع 
املدماك األسايس إلنهاء األزمة السياسية«، متمنياً أن« تتلقف 

مختلف املكونات النيابية هذه الخطوة بإيجابية«.

>Meditrack« تابع مع الشركات املستوردة سير تطبيق
ــاح كــــورونــــا الـــجـــديـــد: ــقـ ــة لـ ــل ــم ــق ح ــلـ ــض أطـ ــ ــي ــ األب
الــســيــطــرة ــت  ــحـ تـ يـــــــزال  ــي ال  ــ ــائ ــ ــوب ــ ال الــــوضــــع 

االبيض يلقي كلمته

أطلــق وزير الصحة العامــة يف حكومة 
ترصيف االعامل فــراس األبيض حملة لقاح 
 )Biovalent(كورونا الجديــد الثنايئ التكافؤ
ومتحوراته  كورونا  فريوس  من  يحمي  الذي 
من مستشــفى القديس جاورجيوس- الروم 
يف لقاء حرضه ممثل السفارة الفرنسية هرني 
للمستشفى مروان  العام  واملدير  ســيمونان 
لقاح  لنرش  التنفيذية  اللجنــة  نجار ورئيس 
كورونا عيد عازار ومدير الجودة والســالمة 
يف مستششفى القديس جاورجيوس ميشال 
منصور ومديــر الطاقم اإلداري جوزف وهبه 
ومســؤول العالقات العامة لطف الله مفرج 

وعدد من املعنيني.
وأوضح األبيض أن »الوضع الوبايئ ال يزال 
تحت الســيطرة، ولكن من الواجب اإلهتامم 
باألشــخاص األكرث عرضة من كبار الســن 
والذين يعانــون من األمراض املســتعصية 
واملزمنة والتنفســية ألنهم قد يحتاجون إىل 

العناية املركزة يف حال اإلصابة«.
وأعلن أن »السفارة الفرنسية بادرت وقدمت 
مشــكورة كمية كبــرية ومجانية تضمنت 
ثالمثئة الــف جرعة من اللقــاح الجديد الـ

Biovalent الذي يؤمن الحامية من الفريوس 
األســايس ومتحور أوميكرون«، مضيًفا أن 
بدورها بجهود الستقدام هذا  قامت  »الوزارة 
اللقاح«، ومشريًا إىل أن »اللقاح سيقدم مجانًا 

للمواطنني يف عدد من املراكز«.

املجتمع  حامية  بـ«إجراءات  األبيض  وذكّر 
الفردية  الســالمة  اتباع تعليامت  من خالل 
لألكرث عرضة وال ســيام يف التجمعات، كام 
رضورة التزام العزل الفردي وتجنب املخالطة 
عوارض  يظهرون  للذيــن  الكاممات  ووضع 

كورونا أو إنفلونزا«.
وختم األبيض كلمته مشريا إىل أن »إطالق 
الحملة من مستشــفى الروم بــادرة تقدير 
للدور الــذي لعبه هذا الرصح الطبي وتعاونه 
مــع وزارة الصحة العامــة يف خالل فرتة 
مواجهة اإلنتشار الواسع لجائحة كورونا ». 

من جهة ثانية، عقد وزير الصحة اجتامعا 
مع الــرشكات املســتوردة لالدويــة، وذلك 
لالطالع عىل ســري عمل تطبيق نظام التتبع 

.Meditrack  ومكننة توزيع الدواء
الرشكات  تقييــم  اىل  االبيض  واســتمع 
املرحلة  عــىل  ومالحظاتهــم  املســتوردة 
وانعكاسها   Meditrack لتطبيق  التجريبية 
ايجابيا عىل زيادة توافر االدوية الرسطانية 
املشــمولة يف الربنامــج ووصولهــا اىل 
التي  التحديــات  بحــث  تم  كــام  املرىض. 
تواجهها هذه الرشكات لجهة التنســيق مع 
الدواء  وتوزيع  والصيدليات  املستشــفيات 
عرب هذا النظــام، وناقش املجتمعون كيفية 
تخطي هــذه العقبــات وحلهــا.  وتطرق 
اللقــاء اىل الخطوات املســتقبلية الالزمة 
لتوسيع مروحة االدوية املشمولة يف نظام  

.Meditrack

ــة الــتــفــكــيــك ــن ــت ــريـــق ف ــبـــان : لــبــنــان عــلــى طـ قـ
سريعة سياسّية  تسوية  مــن  تــبــدأ  البلد  وحــمــايــة 

أشــار املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبالن اىل »ان لبنان ال ميكن أن يكون عىل قياس 
بعض الطامحني، وتذكــروا جيداً أن البلد ليس 
ُملكاً ألحد، واملصلحَة الوطنية أكرب من الجميع، 
والدخاَن يحيط بالعيش املشرتك، واالبتزاَز الدويل 
حّول لبنان مســتنقع نــزوح، واللعب الغريب 
بورقة النزوح يكاد يفّجر البلد؛ واملطلوب إنقاذ 
لبنان اآلن قبل الغد. وبالفم املآلن نؤكّد أن مصري 
لبنان مهّدد، والوضــَع خطري، والخرائط عىل 
الطاولة، وحــذاِر من اللعب بنار الطائفية، ألن 
مدافع الطائفية حتامً ستحرق لبنان«، الفتا اىل 
ان »لبنان رشاكة وطنية، واملسيحي أٌخ ورشيك 
كامل، ومجلــس النواب أكرب ضامنة ميثاقية، 
وحامية موقع رئيــس الجمهورية متّر حتامً 
مبجلس النواب، ال بغريه، والتسوية السياسية 
أما  الجمهورية مصلحة وطنية عليا،  لرئاسة 
التأخري فإنــه يهّدد صميم بلدنا، واملطلوب من 
بعض القوى السياسية القليل من التواضع، ألن 

مصري لبنان بفم الفراغ«.
وقال قبالن يف خطبة الجمعة  »للمطارنة 
ال أحد يتهّدد الوجود املسيحي، ولبنان الوطني 
ال يقوم إال بالرشاكة املســيحية اإلسالمية، 

إال أن بلدنا مهّدد بشــدة، وتركَه بال حكومة 
يلزم منه ضيــاع لبنان، والــرضورات تبيح 
بلدنا  املحظــورات، والرب ال يرىض ضيــاع 
وناسنا، خاصة أن الناس تعيش وسط كوارث 
اقتصاديــة، بل كوارث وجوديــة، والواجب 
علينا  يحّتم  كذلــك  الوطني  والواجب  الديني 

تأمني حاجات شعبنا الرضورية«.
واكــد قبالن أن »عــىل الحكومة أن تدرك 
أن وضع الناس جمر تحت رماد، ووحشــية 
التجــار أمر خطــري، والفقر أصبــح عابراً 
للطوائف، واإلرهاب التجاري خطر هائل عىل 
االستقرار، واالنهيار يســابق الدولة، ولبنان 
األمنية  والخرائط  التفكيك،  فتنة  طريق  عىل 
حامية، وامللف اإلرهايب نشط، وحامية لبنان 
تبدأ من تسوية سياسية رسيعة، وال تسوية 
سياسية يعني كارثة وطنية تهّدد سلم لبنان 
ووحدتــه الوطنية«، معتــربا أن »ما يجري 
عىل الحــدود الجنوبية للبنــان أمر مريب، 
واإلرسائيي عدو خطري، والجيش والشــعب 
واملطلوب  للبنان؛  سيادية  ضامنة  واملقاومة 
البلد واملنطقة  لبنان سياسياً ألن  عدم كشف 

عىل فوهة بركان«.

ـــب اتــــصــــل بــــــدريــــــان وأبــــــــي املـــنـــى ــي ــطـ ــخـ  الـ
ــن الــجــمــعــيــات الـــتـــربـــويّـــة ــ واســـتـــقـــبـــل وفـــــــداً م

نائب رئيس مجلس  اجرى 
األعىل  الشــيعي  اإلسالمي 
العالمة الشيخ عي الخطيب 
اتصــاال هاتفيــاً مبفتــي 
عبد  الشــيخ  الجمهوريــة 
لالطمئنان  دريــان  اللطيف 
مناسبة  وكانت  صحته،  اىل 
تداول  خاللهــا  يف  جــرى 
تطورات األوضاع العامة يف 
لبنان، واتصل بشــيخ العقل 
الدروز  املوحديــن  لطائفة 
وتم  املنى  ايب  سامي  الشيخ 

التباحث يف الشؤون الوطنية. 
واستقبل الخطيب يف مقر املجلس وفدا من 
املراكز والجمعيات التي تعنى بالشؤون الرتبوية 
واالجتامعية والتعليمية واالنسانية واألرسية 
ومبديرين وأساتذة وفاعليات تربوية وتعليمية 
وانسانية، وجرى البحث يف الشؤون االخالقية 
والتعليمية والقيمية لألرسة اللبنانية ال سيام 
منها االرسة املســلمة وسبل تحصني املجتمع 

بالقيم األخالقية والدينية. 
ورحب الخطيب بالحضور يف مقر املجلس 
»الذي يحرص عىل تحصــني املجتمع بالقيم 
الدينيــة واألخالقيــة ومواجهــة الهجمة 
الخطرية التي تتعرض لها مجتمعاتنا من اجل 
الدينية«،  والقيم  املفاهيم  وتشويه  اخرتاقها 

داعياً اىل »عقد جلســات حوارية تهدف اىل 
وملعالجة  للتوعيــة  رسيعــة  خطط  وضع 
املشــاكل الســلوكية التي بدأت بالتسلل إىل 

مجتمعنا اللبناين«.
املثلية  وحذر من »خطورة طــرح ترشيع 
والتشــجيع عىل الفجور وفعل الرذائل ونرش 
الفساد يف برامج تلفزيونية مبتذلة تتامهى 
مع ما يبث عىل مواقع التواصل االجتامعي«، 
داعيــاً اىل »مواجهة هذه الحــرب الثقافية 
بتوعيــة أبنائنــا وبناتنا مــن مخاطر هذه 
الهجمة التي تســتدعي خطــة عمل طارئة 
يشرتك فيها علامء الدين واملصلحون الحكامء 
عمل  يف  والتعليمية  الرتبويــة  والجمعيات 
جامعي لوضع برامج وخطط ترســخ القيم 
األخالقية وتحفظ هويتنا الدينية والثقافية«.

الخطيب مستقبالً وفد الجمعيات

ــل ــمـ ــعـ الــــــــقــــــــواس: املـــــطـــــلـــــوب الــــــيــــــوم الـ
غرد املرشح السابق عن دائرة صيدا جزين 
محمد شــاكر القــواس عرب حســابه عىل 
»تويرت« :«ما كنا ننبه منه يف الفرتة املاضية 
البارحة، من  قد حصل عىل شــكل »بروفا« 
عدة.  مناطق  يف  وتظاهــرات  طرقات  قطع 

الوضعان الســيايس واالقتصادي يضغطان 
عىل املجتمــع اللبناين ولبنــان اصبح عىل 
إن مل تحــدث تحركات تغري  الهاوية،  حافة 
الوضع القائم،… املطلوب اليوم هو العمل ثم 

العمل ثم العمل«.
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كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1- متى ســمعَت سياســّياً مارونّياً يكيل املديح، عىل 
الطالــع والنازل، لحزب الله فاعلْم أنّه  مســرئٌس تاعس. 
واذا سمعَت، من  القاطع االَخر، سياسّياً من وزنه  يجوُد مبا 
يُجيد من هجاٍء  للحزب َفَتَبلَّْغ  وبلِّْغ اّن الهاجي هو كاملادح، 
مسرئس بائس. وعندنا، اّن ِكال هجاٍء  ومديح  فّن قبيح.

***
2- اىل العابريــن يف التاريخ مــن غري ان  يأخذوا لهم 
عربًة منه، اليهم يســتجّرون الناس خلفهم  وهم يتبارون 
العبني عىل حاّفة الهاوية، مغامرين باملصري، كّل املصري. 
اليهم  نتوّجه، ســواَء  كانوا  يتحّدثون الينا باســم الله او 
ر  فنذكِّر  بأّن الهاوية  يدافعون عّنا باسم الله، وايّاهم   نٌحذِّ
عميقــٌة عميقة، بل هي أعمق مام يتخّيلون. واذا ســقط  
فريٌق من الالعبني فيها استجّر، بالرضورة،   خلفه، لفرقاء  
الالعبني. وحينها، ال ســبيل لنا اىل ان نرانا من  الهاوية، 
يومــا، صاعدين.  حذاِر  أن  نكرِّر يف  لبنان ما  يُوازي، يف  

نتائجه، نكبَة  فلسطني .
***

3- ال يســتطيع طبيٌب أن يّتخذ  قراراً بدواٍء ناجعٍ  لِداء 
من دون تشخيص دقيق  لطبيعة الداء. ولقد ساء رؤيًة اىل 
لبنان واعتالل لبنان من ال يرى اىل الفساد،عىل كّل  الصعد 
فيه، سبباً أساسّياً يف زعزعة  اساساته. ليس طبيباً صالحاً 
ملعالجته مريضاً مرشفاً عىل املوت من ال يرى اّن الفســاد 

هو هو »ارسائيل« داخل البالد .
4- من  استشــعر، وهو يف موقع املسؤولية، انّه غريُ 
قــادٍر عىل ان يكون قدوًة يف ما  يدعو الناس اليه، عليه 
ان  يعــرف انّه  ليس صالحــاً ألن يكون قائداً  للناس اىل  
ُمرتجياتهــم. عليه ان يتنّحى عن املســؤولية ال ان ينوح 

عىل الناس.

ــاع ــ ــرض األوضـ ــ ــاط ع ــب ــور جــن ــم ــي  ت
ــادة« ــيـ ــسـ ــة والـ ــويـ ــهـ ــاء »الـ ــقـ مـــع لـ

تيمور جنبالط مستقبالً وفد »لقاء الهوية والسيادة«

اســتقبل رئيس كتلة »اللقــاء الدميوقراطي« النائب تيمور 
جنبــالط، يف مكتبه يف كليمنصو، وفدا مــن »لقاء الهوية 
والسيادة«، يف حضور أمني رس الكتلة النائب هادي أبو الحسن 
ومستشار النائب جنبالط حسام حرب. وخالل اللقاء، تم جرى 

عرض األوضاع العامة.

هاشم: ال مخرج لألزمات إالّ بالتوافق
شدد عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاسم هاشم يف 
حديث اذاعي، عىل »الحاجة اىل النقاش والحوار الوطني حول 

املخارج من أزمة االستحقاق الرئايس وتداعيات الشغور«.
واعترب وضــع اعتصام النواب التغيرييني داخل املجلس يف 
»خانــة املوقف التعبريي الرافض للفــراغ«، مجددا تأكيده أن 
»الرئيــس نبيــه بري هو أول من دعــا اىل الذهاب اىل الحوار 

لتفادي طول أمد الفراغ.«
وأوضح أنه »ليس لدى رئيس مجلس النواب اليوم أي مبادرة 
جديدة يف هذا اإلطار، وهو يف موقع املريث، وال سيام بعد أن 
جوبهت كل الدعوات الســابقة بالرفض من قبل األفرقاء«. ومل 
يســتبعد »إمكان الدعوة اىل جلسة ترشيعية يف حال اقتضت 

الحاجة«.
وأكد أن »ال توجه لحل ااملجلس النيايب ألسباب عديدة، منها 
عدم توافر القدرة عىل اجراء انتخابات جديدة«، موضحا أن »ال 

مخرج لألزمة الراهنة وكل األزمات اال عرب التوافق«.

اختبار بعّدة  تبّرعنا  الاجئين«:   »مفوضية 
وأعطينا جرعة لقاح لدعم مكافحة الكوليرا

أعلنت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 
لبنــان، »أنّها تربّعت بألف عّدة اختبار، وأعطت أكرث من 900 ألف 
جرعــة لقاح فموي ضّد الكولــريا، وأمّنت ثاّلجات وألواح طاقة 
شمســّية إلنتاج الكهرباء، وذلك لدعم وزارة الصحة العامة يف 
جهودها ملكافحة تفّش الكولريا«، مشريًة إىل أّن »هذا املرض كان 
أودى منذ بداية انتشاره يف لبنان يف كانون األّول من العام املايض، 
بحياة 23 شخًصا وأصاب أكرث من ستة آالف شخص، وسط أزمة 

اقتصاديّة واجتامعّية مرّدية بشكل حاّد«.
ولفتــت يف بيان، إىل أّن »ِفرق مكافحة تفّش املرض الّتابعة 
للوزارة واملؤلّفة من عاملنِي يف املنظّامت الرّشيكة للمفوضّية، 
كانت اجتهدت عىل مدار الّساعة لتعزيز الكشف املُبكر واالستجابة 
للّتنبيهات، ومعالجة الحاالت وتحصني األشــخاص من جميع 
الجنســّيات، والقضاء عىل املرض يف املناطق األكرث عرضة له«. 
وأوضحت أّن »من بني الّذين تلّقوا اللّقاح يف املناطق اللّبنانّية كاّفة: 
61% منهم هم لبنانّيني، 35% سوريّني، 53% نساًء و48% أطفااًل«.

وذكرت املفوضّية أّن »وزير الصّحة يف حكومة ترصيف األعامل 
ا للّدور اإليجايب الّذي لعبته  فراس األبيض يقول: »نحن ممتّنون جدًّ
املفوضّية يف مكافحة تفّش الكولريا يف لبنان. إّن مشــاركتهم 
الّنشطة يف فرق العمل الوطنّية ملكافحة الكولريا، ودعمهم ملراكز 
العالج ولحمالت الّتوعية، وملنح اللّقاحات يف املناطق املستهدفة، 

كانت أساسّية يف إنجاح الجهود للّسيطرة عىل تفّش املرض«.
وأشــارت املفوضّية إىل أنّه »مبــا أّن تعزيز الّنظافة هو أحد 
املكّونات الرّئيســّية الّتي تسمح بالحّد من تفّش الكولريا، قام 
املتطّوعون املجتمعّيون يف املفوضّية بتوزيع مستلزمات الّنظافة، 
كام ساهموا يف تطهري املنازل واملراحيض يف املناطق املستهَدفة. 
وتســاعد املفوضّية املجتمعات الّضعيفة من خالل إعادة تأهيل 
البنيــة التحتّية ملياه الرصف الصحي، وذلك لتأمني املياه الّنظيفة 

بشكٍل مستدام، وإلدارة النفايات بطريقٍة أفضل«.
وشّدد عىل أّن »هذا وترتكز اسراتيجّية املفوضّية يف استجابتها 
للكولريا، عىل إدارة حاالت اإلصابات وتحسني االستعدادية، ونرش 
الوعي حول الوقاية عىل مختلف املستويات، أكانت وطنّية أو مع 
البلديــات، وذلك من خالل الّتعاون الوثيق مع املعنينّي كاّفة، مبا 
يف ذلــك وزارة الصّحة العاّمة ووكاالت األمم املتحدة واملنظّامت 
غري الحكومّية؛ بهدف تعزيز التأّهب والقدرة عىل االستجابة ألي 

تفشٍّ يف املستقبل«.

 مــــــــــــــــاذا يـــــنـــــتـــــظـــــر الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــون فــــــــــي شــــــــتــــــــاء هـــــــــــــذا الــــــــعــــــــام؟
ــج بعد ــزل ــحــّدث عــن مــوســم ت ــت ــوج لــم تــكــن كــافــيــة كــي ن ــل ــث ــات ال ــّي ــار«: كــم ــديـ ـــ>الـ زواوي لـ

مينى املقداد

يف العام 2022 »بّيضها« شــتاء لبنان، وكان ثلجّيا بامتياز، 
فيــام اليوم وبعد ما يقارب الشــهر عىل بداية هذا الفصل، مل 
نشهد ما يّدل عىل سنة ماطرة وثلجية ننتظرها بفارغ الصرب، 

يك ال نقع يف أزمة مياه صيفا.
طبعا، كلّنا يذكر كيف تحّولت شتوة لبنان األوىل هذا العام، 
إىل ما يشبه الفياضانات، فالسامء أمطرت كثريا يف وقت قليل 
نسبّيا، فهل هذا دليل خري، وكيف يُحتسب املعدل العام لتساقط 
األمطار والثلــوج؟ وهل بلغت الهطوالت املعّدل املطلوب حتى 

اللحظة؟
رئيس دائرة التوقعات يف مصلحة األرصاد الجوية، املهندس 
عبد الرحمن زواوي أشار لـ«الديار« إىل أّن املعدل العام لتساقط 
األمطار يحتســب عىل مدى 30 سنة، مثال معّدل لبريوت 800 
ملــم و طرابلــس 820 ملم، بحيث تّتم مقارنة معّدل الســنة 
املطرية التي تبدأ يف األول من شهر أيلول وتنتهي يف آخر شهر 
آب من السنة التالية، باملعّدل العام، فإذا كانت أقّل بكثري تكون 
ســنة شــحيحة، أقّل بقليل تكون مقبولة، وأكرث بكثري تكون 
كرميــة، فيام كميات الثلوج ال تقاس بل تقّدر وتراقب، وكانت 
هذه الســنة إجامال أقّل من السنة املاضية، فيام كانت األمطار 
أكرث، لكن أقّل من املعّدل العام، وأّن تكون كميات األمطار خالل 
ســنتني متتاليني، أقّل من املعدل العام فهذا حتام سيؤدي إىل 

شّح يف املياه.

{  توّقعات طقس الحوض

الرشقي للمتوسط {
وفق الخــرباء، ال يتجاوز تحديد الطقس بدّقة العرشة أيام، 
لكن هل ميكن أن نسترشف حالة الطقس، اعتامدا عىل طقس 
الــدول التي نتأثر عادة بها عىل مســتوى املنخفضات الجوية  

التي تتوجه إلينا منها أو عربها كّل عام؟
أجــاب زواوي أّن توقعات الطقس إجامال متّتد لثالثة أيام، 
بعدها تضعف نســبتها ألسبوع كحّد أقىص، وهناك التوقعات 
الفصليــة التي تبنى عىل دراســات طويلة، وتقوم بها بعض 
الــدول، ولكن ال تكون دقيقة باإلجامل بالنســبة لكّل الدول، 

مضيفا أّن التوقعات لهذه الســنة هي أّن كميات األمطار يف 
الحوض الرشقي للمتوسط ستكون أقّل بقليل من املعّدل املعتاد 
وهذا ما شــهدناه حتى اآلن، فيام درجات الحرارة فإنّها دامئا 
ما كانت تكون أقل من املعدالت الطبيعية ويكون الطقس باردا 
إجامال، وهذا ظهر بــني 13 و16 كانون الثاين الجاري، ورغم 
أّن كمية الرطوبة مل تكن كبرية لكن درجات الحرارة املنخفضة 
أّدت إىل اســتمرار األمطار بشكل خفيف ومتوسط ومتواصل 

وهذا مفيد جدا للزرع. 

{ ماذا عن موسم التزلج هذا العام؟ {
كشــف زواوي أّن كميات الثلوج التي تساقطت حتى اآلن مل 
تكن كافية يك نتحّدث عن موســم التزلج الذي ينتظره الناس 
يف شــباط من كّل عام، ويك يتحقق ذلك يجب أن يكون لدينا 
منخفضات جوية ثانية، أقلّه إثنان، وبكميات ثلوج أكرث، حتى 
نتحّدث عن ثلوج تراكمت وثُبتت مع درجات حرارة منخفضة، 

موجودة فعلّيا، لكن كمّية الثلوج ليست »مؤّمنة« حتى اآلن.

{  تطرّف املناخ يف لبنان {
 تتمظهر تأثريات التغرّي املناخي اليوم يف مختلف دول العامل، 
فأوروبا شــهدت موجة من الجفاف هي األوىل منذ نحو 500 
عام، والواليات املتحدة شهدت عاصفة ثلجية  قاسية جدا، فهل 

للبنان حّصة من هذه الظواهر املتطرّفة؟ 
أفاد زواوي أّن الواليات املتحدة شهدت أمطارا غزيرة أو كتال 
باردة وعواصف ثلجية باردة جدا هذه الســنة، ورغم ما يحىك 
عــن تصّحر يف بعض املناطق وعــن ارتفاع يف درجة حرارة 
األرض، فإّن العاصفة التي شهدتها الواليات املتحدة هذه السنة 
ال مثيل لها عىل مستوى درجات الحرارة التي وصلت 40 درجة 
تحــت الصفر، يف كثري من املناطق فيها، ويف كندا كذلك، كام 
شــهدت أوروبا  يف الصيف املايض، نوعا من من الجفاف مل 
تشهد مثله منذ فرة طويلة، ما يدل عىل أّن هناك تطرفا مناخيا 

ناتجا عن التغرّي املناخي.
ولفت بالنسبة للبنان أّن ظواهر التغرّي املناخي قليلة، وإحدى 
هذه الظواهر درجات الحرارة الدنيا يف الصيف، والتي نشهدها 
يف فرة اللّيل والفجر، وقد سّجلنا يف متوز وآب عىل فرة 20 
و30 سنة أّن درجات الحرارة الدنيا ارتفعت تقريبا نصف درجة 
خالل 10 سنوات، وهذا ميكن أن يكون ناتجا عن التغرّي املناخي، 

وقد بلغت درجة الحرارة 33 درجة نهارا و 24 أو 25 درجة ليال، 
وعندما يتقلّص الفارق يتعب جسم اإلنسان، إاّل أّن الحسنة يف 
لبنان أّن درجة الحرارة تنخفض ليال ما يؤدي إىل راحة الجسم، 
وكأّن شيئا مل يكن يف النهار، فالتغرّي املناخي يقلّص الفارق يف 

درجة الحرارة بني النهار والليل وهذا مزعج لإلنسان.

{ ما معامل شتائنا؟ {
أوضح زواوي أّن الشــتاء يف لبنان بــدأ يف ترشين الثاين 
حيث تساقطت أمطار غزيرة، وأّدت إىل فيضانات يف طرابلس 
وكرسوان، وكذلك تســاقطت الثلوج  لكن بكميات غري كافية، 
وهــذا حصل يف فصل الخريف بني آخــر ترشين الثاين وأول 
كانــون األول، بعدها مررنا بفرة »نشــاف« عىل حّد تعبريه، 
وذلك بعد منتصف كانون األول، فيام بدأنا نشعر اليوم باألمطار 
قليــال، وكذلــك الثلوج ولكن ال تزال بكمية غري كافية، إذ ليس 
هنــاك أمطار غزيرة كالتي يقال إنّها ناتجة عن التغرّي املناخي، 
بل أمطار خفيفة ومتوســطة مفيدة كثــريا للزرع، كام أنّها 
وطبيعيــة يف هذا الوقت مــن العام، وميكن أن تكون الكمّية 

أكرث من ذلك ولكن هذا ليس بيدنا.

{ الكتل الهوائية الباردة واملنخفض
 الجوي يف وسط أوروبا وغربها {

إىل ذلك أشــار زواوي إىل الكتل الهوائية الباردة واملنخفض 
الجوي الذي يؤثر عىل وسط أوروبا وغربها، كـ فرنسا،إيطاليا 
وأملانيا بشكل قوي جدا، ووصل اىل الجزائر وتونس، يف املقابل 
يسيطر مرتفع جوي مسيطر علينا ابتداء من نهار األربعاء  يف 
11 كانون الثاين الجاري، وهذه املنخفضات التي ترضب أوروبا، 
ميكن يف الوقت نفسه أن ترضب أوروبا الغربية وبلداننا، لذلك 
عندما تشهد أوروبا الغربية هذا النوع من املنخفضات الجوية، 

نشهد نحن طقسا مستقرا.

{ خالصة القول... {
كــام حال كثري من امللفات اللبنانية العالقة، مل يقل شــتاء 
لبنــان كلمته األخرية بعــد، وصحيح أّن املؤرشات مل تّدل حتى 
اللحظة عىل شــتاء مطري وثلجي وبالتايل ضامن عدم شّح 
املياه صيفا، لكن ننتظر ونتأمل رحمة إلهية يف زمن الالرحمة 

البرشية، وحتام لن يخيب ظّننا.

ــر صــيــرفــة ــد ســع ــحــدي ــي: اقـــتـــراح ت ــب ــحــل  ال
بــقــطــاع الــتــربــيــة ومــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام

ــارج: ــخ ال ــي  ف اللبنانيين  ــطــاب  ال ــي   أهــال
ليس عدالً أن تضيع األموال املمنوحة من الريجي

ــف« ــس ــي ــون ــي ــّر »ال ــقـ ــام مـ ــ ــ ــن اعـــتـــصـــمـــوا أم ــي ــي ــان ــن ــب ــل ــر ال ــي ــغ ــائـــي ل ــسـ ـــذة الــــــــدوام املـ ـــاتـ أسـ

كشــف وزير الربية والتعليم يف حكومة 

ترصيــف األعامل عباس الحلبي وجود اقراحٍ 

بأن يكون هناك ســعر صريفة خاصاً بقطاع 

الربية وموظفي القطاع العام ويخولهم بأن 

يحصلوا عىل جزء من رواتبهم عىل اساسه. 

وقال: »طلبــت من رئيس حكومة ترصيف 

األعامل نجيــب ميقايت تخصيص جلســة 

خاصة ملجلس الوزراء ملعالجة موضوع الربية 

والتعليم وقلت إن موضوع الكهرباء مهم ولكن 

موضوع الربية أهم ولو رصفت جزء من مبالغ 

الكهرباء يف الربية لكنت حللت االزمة«.

وشدد يف حديث تلفزيوين، عىل أن ميقايت 

وعد بتخصيص جلسة خاصة مبجلس الوزراء 

لبحث القضايا املتعلقة بالربية.

عقدت جمعية أهايل الطالب 
اللبنانيني يف الخارج اجتامعها 
تاله  بيانا  وأصــدرت  الدوري، 
سامي حمية قال فيها: »ليس 
عدال أن تضيــع أموال الطالب 
اللبنانيني يف الخارج املمنوحة 
الريجي  لهم مــن مؤسســة 
والســبب االهامل الفاضح من 
وزارة املال بشــخص  وزيرها 
تجــاه  هذا امللــف املايل الذي 
يعــود لطالب ذاقــوا االمرين  
الغربــة بســبب ظرفهم  يف 

االقتصــادي الصعــب الــذي يهــدد مصري 
مســتقبلهم وهم اليوم بأمــس الحاجة الي 
دعم ولو كان بســيطا ليعينهم بعض الشء، 
وبخاصــة الطالب املســجلني يف جامعات 
روســيا واوكرانيا. ورغم املناشدات املتكررة 
لوزير املــال التي اطلقتهــا جمعية االهايل 
والتحذيــر من العواقب الوخيمة التي ال بد ان 
تقع عىل رؤوس الطالب للتأخري الحاصل يف 
االفــراج عن حقوقهم، لالســف حتى اآلن مل 

نجده يحرك ساكنا او يرف له جفن«.
ودعتــه إىل »تحمل املســؤولية امام الله 
والقانون ومبا ان اللســان قد كل من املناشدة 
نتوجــه اىل الرأي العــام والجهات املختصة 
واملعنية أسياســية كانت أم قضائية ونرفع 
رصختنا عاليا وهــي مبثابة إخبار عن ملف 
مايل قد اطبق عليه وزير املال دون اي مربر«ـ 
وطالبت بـ »فتح تحقيق ملعرفة مصري اموال 
الطالب والتطنيش الذي يبديه  معاليه والذي 
جعلنا نطرح عالمات استفهام كبرية حول هدا 

امللف الذي يتظهر فيه الفساد علنا«.

نفذ االساتذة العاملون يف القطاع الربوي يف الدوام املسايئ لغري 
اللبنانيني، اعتصاما أمام مقر »اليونيسيف« يف بريوت، للمطالبة 

بأجر ساعة منصف بالدوالر وبدل نقل وحوافز. 
وتلت رانيا دندش بيانا، حيت قالت:« جئنا لنقول إن الرايات الربوية 
واإلنسانية التي عملت عىل رفعها أعواما، أصبحت منكسة فال التلميذ 

يف صفه وال األستاذ يف عمله والتعليم اضحى يحترض«.
وتوجهت اىل »اليونيسف«: »أيتها »اليونيسيف« إن األستاذ الذي 
أوكلت إليه مهام التعليم الذي أنتم رعاته وممولوه اىت إليكم، مناشدا 
إنسانيكم وحرصكم عىل أن تكون كل مكونات العملية الربوية يف 
أفضــل حال ليك تنصفوه بعد ما أصبح الحلقة األضعف إجتامعيا 

وتربويا وماديا ، جئنا لنقول لكم : 
1- نريد منكم تســديد جميع مستحقات وحوافز العام املايض، 
فكيف ألستاذ مل يحصل عىل مستحقات وحوافز من العام املايض 

أن يفتح عاما جديدا. 
2-نريد بدل النقل عن العام املايض وعن العام الحايل  فلم يعد يف 

مقدورنا الوصول ملدارسنا يف ظل الغالء الفاحش.
3- ال عودة هذا العام للتعليم من دون حوافز شهرية )130$( كام 

وعدتم معايل الوزير.
4- من حقنا أن نحصل عىل مستحقاتنا شهريا وليس فصليا او 
سنويا خصوصا واننا نخرس اكرث من نصف قيمة مستحقاتنا بحكم 

إرتفاع الدوالر اليومي.
5- نريــد أجر حصة بالدوالر األمــرييك كام تدفعون يف بالد 

مختلفة يف املنطقة.
6- يف ظل الوضع الصحي الخطري يف البالد ونحن تحديدا نعمل 
يف ظل بيئات صحية غري مالمئة فنسبة تفش األمراض والعدوى 

كبرية جدا، ومن حقنا ان نحصل عىل الضامن الصحي.
7- اعادة االعتبار والتمويل ملساعدات الروضات التي توقف عملها 

فجأة من دون سابق انذار.
8- توحيد أجر الحصة فال فرق بني ناظر وأستاذ ومدير ومرشد. 

الكل سواسيه يف العمل.
وختمت« إننا ال نطلب إمتيازات، إمنا الحد األدىن من العيش الكريم 
الذي يتطلع إليه أي أستاذ يف الدوام املسايئ ، فلسنا هواة إرضابات 
وحتى إعتصامات ولكن شعارنا كان وما زال وسيبقى ما ضاع حق 

وراءه مطالب«.

ــن ــاً وعــّي ــاع ــم ــت ــد اج ــن عــق ــي  نــقــيــب املــحــام
الفساد« مكافحة  »لجنة  لـــ  وأعــضــاء  رئيساً 

كسبار يرتأس االجتامع

عقــد مجلس نقابــة املحامني يف بريوت 
إجتامعه األسبوعي يف بيت املحامي برئاسة 
النقيب نارض كســبار، وتم البحث يف امللفات 
طبقاً لجدول األعامل، من إعراضات وأذونات 
مالحقــة وقضايا التدّرج والجــدول العام، 
وملفات األتعــاب املحالة من املحكمة إلبداء 

الرأي. 
وقرر مجلس النقابة عقد خلوة لدراسة وبت 
ملف اإلعالم والظهور اإلعالمي واملجموعات 
وذلــك يوم الجمعة يف 2023/3/3. كام قّرر 
عقــد خلوة يف ملف تنقية الجدول وذلك يوم 
الجمعــة 2023/4/28. كام متت دراســة 
كيفيــة تفعيل معهد املحاماة من ناحية املواد 
للمحامني املتدرجني  والتوقيت ليكون مالمئاً 

وخصوصاً الذين يأتون من املناطق.
وقــّرر مجلس النقابــة تحديد موعد دورة 
لطالبي التدّرج املعيدين فقط للخطي وسوف 
يتقدمون لإلختبار الخطي يوم السبت بتاريخ 

.2023/2/25
كام قرر نقـــيب املحاميـــن عمالً باملادة 
117 مــن النظــام الداخيل، تعيــني »لجنة 
مكافحة الفســاد« للعام 2023 عىل الوجه 
اآليت: جوزف الياس نهرا رئيســاً، عيل حسن 
برو نائباً للرئيس، جومانا جوزف ســلياليت 
مقّررة، ســهى احمد اسامعيل مقّررة، زينة 
كامل منذر مستشــارة، مهى جورج زالقط 

مستشارة.
األعضاء: أرلت عســاف بجاين، رالف حاتم 
طنوس، اييل انطوان قليموس، روجيه اديب 
طنوس، إييل خليل رشبش، سيمون هاروتيان 
خرضيان، ايــيل مخايل قرداحي، غاســنة 
ملحم عّياص، إييل ميشــال قهوجي، فوزي 
عيل الضيقه، بارعة فايز عيد، كايب ميشــال 
الدكاش، باسكال ميشال مناسا، كوليت أميل 
الحايك، جويل فرنســوا جوزف الجميل، وائل 

مفيد هامم، خالد عفيف برجاوي.
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ــدم! ــ ــط ال ــاع ضــغ ــ ــف ــ ــب ارت ــر مــقــطــعــي جـــديـــد لــتــشــخــيــص ســب ــصــوي ت في يومه العاملي.. إليكم فوائد الجبن وأضراره على الصحة !!
أظهرت تجربة رسيرية أن نوعاً جديداً من الفحص الطبي ميكنه 
تحديد عقيدات الغدة الكظرية املحددة املسؤولة عن إفراز الهرمون 

الزائد املرتبط بارتفاع ضغط الدم.
ويوفر الفحص الجديد أول أداة تشــخيصية بسيطة ملا يُعتقد أنه 
سبب ارتفاع ضغط الدم لدى ما يصل إىل 10٪ من األشخاص، وفقاً 

ملا نرشه موقع طبي.
يحدث ارتفاع ضغط الدم غالًبا عن مجموعة متنوعة من العوامل 
البيئية والوراثية ومنط الحياة، ولكن بالنســبة لبعض األشخاص 
ميكن أن يكون ناتًجا عن مشكلة هرمونية واحدة. وميكن أن يكون 
سبب ارتفاع ضغط الدم، املعروف باسم »األلدوستريونية« األولية، 

هو إفراز الغدة الكظرية املفرط لهرمون يسمى األلدوستريون.
وتشري التقديرات إىل أن ما بني 5 و10٪ من حاالت ارتفاع ضغط 
الــدم ناتجة عن هذا الخلل الهرمــوين، وميكن إصالحه من خالل 
إجراء جراحي بســيط إلزالة عقيدات الغدة الكظرية. لكن نادراً ما 
يتم تشخيص األلدوستريونية األولية يف املرىض بسبب عدم وجود 

اختبار تشخييص بسيط.
يســتخدم االختبار الجديد، الذي تم تطويره بواسطة علامء يف 
جامعة كوين مــاري بلندن، جزيء يُســمى »ميتوميديت«، والذي 
مييــل إىل الرتاكم عىل وجه التحديد يف عقيــدات الغدة الكظرية، 
التي تنتج مستويات زائدة من األلدوستريون. يتم متييز امليتوميدات 
املســتخدمة يف االختبار مبتابعة إشــعاعية، لذلك فإنه عندما يتم 
تصوير املريض باستخدام األشعة املقطعية املحوسبة CT، ستيضء 

فقط العقيدات التي تنتج األلدوستريون بشكل مفرط.
بدوره، قال الباحث املشــارك يف الدراســة موريــس براون: إن 
»العقيدات املنتجة لأللدوستريون صغرية جدا وميكن التغايض عنها 
بسهولة يف األشــعة املقطعية التقليدية املنتظمة. وعندما تتوهج 
لبضع دقائق بعد الحقن، يتم الكشــف عنها كسبب واضح الرتفاع 

ضغط الدم، والذي ميكن عالجها يف كثري من األحيان«.
هذا وتقدم النتائج الفحص الجديد باألشــعة املقطعية كوسيلة 
جديدة للكشــف عن حاالت ارتفاع ضغط الــدم التي ميكن عالجها 

جراحًيا. ولكن تواجه التقنية عقبــة كبرية يجب التغلب عليها قبل 
نرشها عىل نطاق واســع، وهي أن العنارص اإلشعاعية الكربونية 
املستخدمة يف البحث ال يتخطى عمرها حواىل 20 دقيقة، مام يعني 
أنه يجب تحضري الجزيئات املشعة املستخدمة يف التصوير املقطعي 

املحوسب يف املوقع واستخدامها عىل الفور.
وبالطبــع، ال تحتوي معظــم املرافق الصحية الرئيســية عىل 
ســيكلوترونات يف املوقع لتجميع أجهزة التتبع املشعة. يتم حالًيا 
إجــراء تجربة جديدة الختبار شــكل مختلف مــن امليتوميدات، تم 
تعديله لتكون مدته اإلشــعاعية حواىل ساعتني. وإذا ثبت ان التتبع 
الجديد بالفعالية نفسها، فسوف يجعل االختبار يف متناول معظم 

.PET املستشفيات التي تحتوي عىل مرافق مسح ضويئ
وأعرب الباحث براون عن ثقته بأن االختبار الجديد سيكون متاًحا 
عىل نطاق واســع قريًبا، وللمرة األوىل ســيمنح األطباء واملرىض 
طريقة بسيطة لتشخيص نوع من ارتفاع ضغط الدم ميكن عالجه 
جراحًيا، مشريًا إىل أنه »حتى اآلن، مل يتم تشخيص 99٪ من الحاالت 
بســبب صعوبة االختبارات وعدم توفراها«، وهي النسبة التي يأمل 

باحثو جامعة كوين ماري يف تغيريها قريًبا.

 مبناســبة اليوم العاملي للجنب الذي يحتفل به 
يف 20 كانون الثاين من كل عام. كشفت الدكتورة 
الروسية  التغذية  خبرية  ستيســينكو  يكاتريينا 

فوائد األجبان ومضارها. 
وتشــري الخبــرية يف مقابلة مــع صحيفة 
»إزفيستيا« إىل أن الجنب منتج يتكون 100 باملئة 
من دهون حليب البقر )املاعز، األغنام(، وإذا كان 
يحتوي عىل 50 باملئة من الزيوت النباتية فيجب 

أن يطلق عليه منتج من منتجات األجبان.
وتقول: »ملاذا يحب النــاس الجنب؟ لقد اتضح 
أن األجبــان تحتوي عىل حمض أميني يســمى 
فينيثيالمني )PEA( وهو ناقل عصبي مسؤول عن 
العشق. وهذا املركب الكيميايئ يثري النشوة، وهو 
مشــابه لحمض نووي موجود يف الشوكوالتة 
استنادا  للجنب  الغذائية  القيمة  والنقانق. وتحدد 

إىل مكوناته«.
وتضيــف: الجنب يحتوي عــىل 30 باملئة دهوناً وما 
ال يقل عن 20-25 باملئة بروتينات وامالح الفوســفور 
والكالسيوم ومجموعة كاملة من الفيتامينات املوجودة 
يف الحليب. والربتينــات املوجودة يف الجنب قريبة من 
بروتينات أنســجة وأعضاء الجسم البرشي، لذلك تعترب 
األكرث فائدة. كام أن الجنب يحتوي عىل أحامض أمينية 
أساسية كالليسني وامليثيونني والرتيبتوفان، الذي يعترب 
مقدمة للســريوتونني، الذي يؤثر إيجابيا يف املشاعر 

العاطفية.
وتشــري الخبرية، إىل أنه يجب أال ننىس أن 56 غراما 
من الجنب )وجبة الجنب القياســية (تحتوي عىل ما ال 
يقل عن 15 غراما من الدهن و200 ســعرة حرارية. مع 
العلم أن املعدل اليومي املعتمد للدهون هو 50-70 غرام.

وتقــول: »تحتــوي األجبان عىل نســبة عالية من 

األمالح. فمثال تحتوي 60 غراما من جنب تشــيدر عىل 
350 ملــغ من امللح. والجميع يعرفون التأثري الســلبي 
للملح يف مســتوى ضغط الدم. كام أن مساهمة امللح 
يف هشاشــة العظام تثري القلق ألن امللح يساعد عىل 
طرد الكالسيوم من الجسم. لذلك إذا كان الشخص يعاين 
من ارتفاع مستوى ضغط الدم والوزن الزائد، فعليه عىل 

األقل التقليل من استهالك الجنب«.
هذا وتنصح بالتقليل من اســتهالك الجنب ومنتجات 
األلبــان األخرى كل مــن يعاين من التهــاب املفاصل 
والصداع النصفي. وأظهرت بعض الدراسات أن منتجات 

األلبان تؤثر سلبا يف صحة الرجال.
وتقول: »ولكن هــذا ال يعني التخيل متاما عن تناول 
الجنب. املهم هنــا االعتدال يف تناوله 30-50 غراما من 
الجنب يف اليوم مفيد للصحة. ومن األفضل تناول الجنب 

الذي ال تزيد نسبة الدهون فيه عىل 20-30 يف املئة«.

»حــــمــــيــــة الــــــــقــــــــهــــــــوة«... ســـلـــبـــيـــاتـــهـــا تـــــفـــــوق إيــــجــــابــــيــــاتــــهــــا !!
الصباحية  العنــارص  أو »الكافيــني« من  القهــوة  تعترب 
األساســية التي ال يســتطيع البعض بدايــة يومهم دونها. 
فالقهوة الصباحية تساعد عىل االنخراط يف العمل، وإضافة 
إىل الفوائد املتعددة التي متنحها القهوة للقلب وباقي أعضاء 
الجسم، فاكتشف أنها وسيلة فعالة يف إنقاص الوزن بشكل 
كبري، لذلك أدرج خــرباء التغذية »دايت القهوة«  ضمن الئحة 

الحميات الغذائية التي تساعد عىل الفقدان الرسيع للوزن. 

{ ما هي حمية القهوة؟ {
عرّفــت أخّصائية التغذية »جولني نبهــان« حمية القهوة، 
بأنّها نظام غــذايئ منخفض الســعرات الحرارية، إذ يتعني 
عىل الشــخص الحصول عىل كمية كبرية من القهوة  وتقليل 
الســعرات الحرارية من خالل تقليص كميــة الوجبات التي 
يتناولها. والجديــر بالذكر أنه يجب رشب القهوة دون إضافة 
اللــنب أو الســكر، أو املبيضات الصناعية، عــىل مدار اليوم، 

وميكن أن تكون القهوة منزوعة الكافيني أو تحتوي عليه.

أما عن خســارة الــوزن، فلفتت نبهان إىل الشــخص أن 
ســيخرس الوزن بالطبــع  عىل املدى القصري مبا أن نســبة 

السعرات الحرارية التي يتناولها هي شبه معدومة. 

{ ماذا عن فوائد القهوة ؟ {
تعترب القهوة غنية بالكافيني ومضادات األكســدة تسمى 
»البوليفينــول«، والتي لها العديد من الفوائد الصحية، مبا يف 
ذلك انخفاض االلتهاب وتلف الجذور الحرة، وتساعد يف فقدان 
الوزن كونها ميكن أن تكبت الشــهية مام يساعد عىل تقليل 
كمية السعرات الحرارية اليومية. فضالً عن أن القهوة تعمل 
عىل زيادة معدل التمثيل الغذايئ. إمّنا أرضارها فهي أكرب وأكرث 

بكثري من فوائدها!

{ آثار سلبّية جّمة {

يف هذا السياق، كشفت أخضائية التغذية أن سلبيات وأرضار 
حمية القهوة تفوق إيجابياتها، حتى ولو كان الشخص سليام 

وال يعاين من أي مشكالت صحية مزمنة. 

فعىل الرغم من قدرة حمية القهوة عىل إنقاص الوزن إىل أنها 
تحمل عددا من املخاطر عىل الصحة وميكن تحديدها يف التايل:

- ارتفاع ضغط الدم: تكمن الخطورة لدى مرىض ضغط الدم 
املرتفع املزمن، إذ تساهم القهوة يف زيادة معدالت الضغط مام 
قد يعرض الشخص للكثري من املخاطر مثل: السكتة الدماغية، 

وفشل القلب والكىل.
-  األرق واالكتئــاب: إّن رشب كميــات كبــرية من القهوة 
املحتوية عــىل الكافيني ميكن أن يؤدي إىل اإلفراط يف تناول 
الكافيني ، والذي قد يســبب العديد من املشــاكل، مبا يف ذلك 

األرق واالكتئاب. 
- الكافيني مدر للبول بشــكل كبري: عنــد اتباع تلك الحمية 
ورشب 720 ملل من القهوة يومًيا يحتاج الشخص إىل دخول 

املرحاض بشكل متكرر مام قد يتسبب يف اإلزعاج.
- التخلص من السوائل بالجسم: تساعد القهوة عىل فقدان 
الكثري من البوتاسيوم مع تلك السوائل، والذي ميكن أن يؤدي 
إىل فقدان الكثري من البوتاســيوم إىل حالة تســمى نقص 

بوتاسيوم الدم، والتي ميكن أن تؤثر عىل التحكم يف العضالت 

وصحة القلب.

- إســتعادة الوزن الرسيع: األنظمة الغذائية التي تنطوي 

عىل إنخفاض حاد يف السعرات الحرارية، تكمن مشكلتها يف 

إمكانية إستعادة الوزن الرسيع بعد التوقف عنها.

- خفض نســبة الكالســيوم  يف الجســم مام يؤدي إىل 

اإلصابة بهشاشة العظام.

ــي عـــمـــر الـــســـنـــتـــيـــن فـــوضـــوي ــ  الـــطـــفـــل فـ
ويــــــــــــــــــهــــــــــــــــــوى املــــــــــــغــــــــــــامــــــــــــرة

ماري األشقر

طفلك الذي كان »يزغرد يف البيت بهدوء ونعومة 
تحّول فجــأة اىل ولد »رهيــب«، يغضب برسعة 
ويرتكب الحامقات مــن دون رادع او خوف. اكرث 
من ذلــك فهو صار عنيداً جــداً، ال يأبه ملالحظاتك 
وتنبيهاتــك. ال تتفاجئي بهــذا التحول الن مرحلة 
املعاكســة هذه طبيعية وعابرة يف مســرية منو 
طفلك. يطلق االمريكيون عىل عمر الســنتني اسم 
)الســنتان الرهيبتان(  ملا يرافقهام من مشاغبات 
وفوىض وحامقات يرتكبهــا الطفل. فهو مييش، 
يركــض، يصعد االدراج ويقفــز، اي انه يف حركة 
دامئة كاللولب. أضف اىل ذلك انه يعاند، مير بنوبات 
غضب مفاجئة. ويريــد ان يفعل كل يشء لوحده. 
واياك ان تتدخيل لوقفه. اكرث من ذلك، طفلك يريد 
ان يرى ويعرف ويكتشف كل يشء. فحرشيته بال 
حدود. هذه االعامل تتعبك طبعــاً وتحريك لكن ال 
تقلقي فهو بكل بســاطة اصبح يف عمر السنتني 
الذي يشكل محطة اساســية جداً لنموه. ان عمر 
السنتني هو محطة بني الخروج من عامل الرضاعة 
اىل عامل الطفولة، او نوع من املراهقة الطفولية، 
فيفقد الطفل اســتدارته وتطــول قامته... نقاط 
اساســية تفعل فعلها يف هذه املرحلــة وتحديداً 
النظافة والحوار اضافة اىل اكتساب الطفل ملكة 
امليش. فصار يعي جيداً طاقاته الجديدة ويشعر انه 
شخص مستقل. لكن طفلك ما زال ولداً صغرياً وغري 
قادرعىل امليش لفرتات طويلة او ارتداء مالبســه 
لوحده او تناول طعام كامل. وهو يف هذه الناحية 
عاجز ويفرغ عجزه بنوبات غضب وحركات غريبة. 
واملشاكل التي تظهر يف هذه املرحلة لها مستويات 
ثالثة: الغذاء، النوم وما حدده األهل بقولهم: »انه ال 
يكّف عن ارتكاب الحامقات«. والنتيجة انك مشتتة 
بني تأمله ينمو ويطور حركاته من جهة، وغاضبة 
يف اهوائــه وتجاوزاتــه من جهــة ثانية. احدى 
االمهات تقول: مل اعد قــادرة عىل االبتعاد لحظة 
واحدة عن طفلتي ســارة فباألمس كنت منهمكة 
بامور املطبخ ومطمئنة اىل انها تلعب يف غرفتها. 
وعندما ناديتها اجابتني مــن الحديقة وقد اخذت 
مفتاح الباب الرئييس من املزهرية حيث خبأته. وما 
يقلقني اكرث من ذلك انها صارت تبتعد عنا بال خوف 
وتقدم عىل اي عمل يخطر يف بالها. ام ثانية تتذكر 
بقلق كيف ان طفلتها بلعت كمية من شامبو الشعر 
يف اثناء الحامم، الن لونــه اعجبها. وبقيت اكرث 
من خمس دقائق تتقيأ الصابون. وكان علينا انتظار 
اربع ساعات للتأكد من نجاح العالج الذي وصفه لها 
الطبيب. كانت لحظات قاسية بالنسبة ايّل. بعد ذلك 
صارت طفلتي تبتلع محارم الورق واعقاب السجائر 
لذلك رصت مجربة عىل مراقبتهــا بدقة. وهذا امر 
صعب جداً ال اعتقد اين قادرة عىل االستمرارية فيه«.

ســامية التي اصبحــت اليوم جــدة، ما زالت 
تتساءل كيف مشــت ابنتها عندما كانت يف عمر 
السنتني مسافة ثالثة كيلومرتات مبفردها ملالقاة 
صديقتها. تقــول: »لقد وجدناها عند الســاعة 
الخامسة مساء وكانت اختفت من املنزل صباحا. 
يومها مل يكن عندنا هاتف ومل يخطر يف بال احد 

ان تكون مشت حتى منزل عمتها.
كيف نترصف مع االطفال: اذا اردنا احصاء افعال 
الصغار فاننا نحتاج اىل موسوعات. ولكن السؤال 
املطروح بالحاح هو: هل يجب منع الطفل من القيام 
مبثل هذه االعامل؟ بالطبع كال الن هذه الترصفات 
هي وسيلة الطفل الوحيدة الكتشاف العامل املحيط 
به. ويقول اطبــاء االطفال يف هذا االطار ان عمر 
الســنتني هو عمر »الشــيطنات« والترصفات«. 
صحيح ان كل حالة مختلفة عن االخرى لكن املهم 
بالنســبة للنوم كام للغذاء، هو عدم ترك املسألة 
تســتفحل فاحيانا يكون الــرساح كافيا لتطمني 
الطفل. انه بحاجة اىل حياة منتظمة الن كل يشء 
بالنسبة اليه هو نوع من الجنون. فطفلك ميّر يف 
مرحلة صعبة، ويضيف الطبيب تلجأ االم احيانا اىل 
تنظيم اوقات طعام طفلها فيشعر ان هذه املسألة 
اساسية بالنســبة اليها فيقتنع بها، او يعارضها. 
ويف هذه املرحلــة ايضا اتريك له حرية االختيار. 
وقدمي له االصناف التي يحبهــا، فهو بات يحق 
له االختيار وعدم االستيطاب: فال داعي للقلق اذا 

كانت صحته جيدة. 
الرفض املطلق: يف عمر الســنتني ايضا، يكون 
الطفل معارضا وميّر مبرحلة من الرفض املطلق، 
فهو بحاجة الن يشــعر انه كرب، نراه مثال يأكل 
لوحده ولكنه يدعوك ملساعدته يف نصف الوجبة 
او يرتــدي مالبســه مبفرده ويــرصخ عند اول 
صعوبة. اما اذا كنت معتادة عىل مســاعدته من 
دون طلبه فانه ســيرنفز وقد يرمي كل ما تصل 
اليه يداه عىل االرض. الطفل يشعر بحاجة ماسة 
الن يفعل اي يشء ويكتشف كل يشء. لن ينجح 
بالتأكيــد يف كل املرات ومع ذلــك ال تحاويل ان 
متنعيه من القيام مبغامراته بل ابقيه فقط تحت 

رعايتك وتدخيل عند الرضورة القصوى.
ســوء الفهم: يف بعض االحيان ال يفهم االهل 
اطفالهم وهــو ما يفرّس مثال ركض الطفل داخل 
يف  يفتقدها  التي  بالحرية  ليشعر  السوبرماركت 
املنزل نتيجة رصامة اهله املستمرة – ولو كان اهله 
يصطحبونه معهم باســتمرار اىل السوبرماركت 
ويعطونه الحرية الرضورية يف البيت لكان حتام 

اكرث هدوءا وانتظاما.
عمر املغامرات: مع كل السلبيات التي يحملها، 
يبقى عمر السنتني خالبا ويحمل كل االكتشافات 
واملغامرات فرنى الطفل كل يوم يُغني قاموســه 
مبفردات جديدة ويكون ســعيداً اذا شاركه اهله 
يف العابه كام نالحظ انه يحب اختيار مالبســه 
والعابه او الجلوس مع العائلة اىل مائدة الطعام. 
وهذه هي املرحلة التي تتطور فيها العاب التقليد 
وال بأس اذا ارشكته امه يف بعض االعامل السهلة 
كتنزيف الغبار او وضع الخضار يف الرباد – النه 
سيشــعر باالعتزاز بالنفس ولن يقــوم بالتايل 

باعامل سلبية.
ويف الختام صديقتــي االم نقول: طفلك يريد 
ان يشعر بالنضج وان يثبت شخصيته، فساعديه 

وستالحظني ان النتائج ستكون ممتازة.
*مؤلفة كتاب وقاية طفل، وقاية وطن بجزئيه 
االول والثــاين – l’enfant et l’adulte صحافية 

اختصاصية يف علم النفس

إضــــــــــــطــــــــــــراب قـــــــلـــــــق الــــــــــطــــــــــاق لــــــــــــــدى األطــــــــــــفــــــــــــال :
ــم ــوهـ ــمـ ــون مــــــن وطــــــأتــــــه وتـــــأثـــــيـــــره عــــلــــى نـ ــ ــف ــ ــف ــ ــخ ــ هـــــكـــــذا ت

ندى عبد الرزاق

اثرت األوضــاع االقتصادية عىل 
الجانب االجتامعي بطريقة سلبية، 
خاصة فيــام يتعلــق بالطالق او 
العام 2019  االنفصال واألرقام منذ 

مخيفة وكبرية.
عىل مقلب بحثي، كشــف رئيس 
مركز الدولية للمعلومات جواد عدرا 
ان نســبة  تبني  ارقام مرتفعة  عن 
 ،٪20 اىل  وصلت  لبنان  يف  الطالق 
ولفت اىل انها آيلة للتضاعف بشكل 
كبري. وهذا يعود بحســب الدراسة 

اىل االزمات التي املت بلبنــان منها االقتصادية 
املداخيل  العمــل وتراجع  التي نتج عنها فقدان 
وأدى اىل ارتفاع نســبة الطــالق وخاصة يف 
الخالفات بني  أّجج  انتشــار كورونا ما  مرحلة 
العائالت واوصلها اىل حائط مسدود. باإلشارة 
اىل ان عدد حاالت الطــالق محدود يف املحاكم 
حاالت  ووجود  املســيحية  والروحية  الرشعية 

معلقة بسبب الظروف الراهنة.
وبحســب اختصاصيــة علم النفــس كارال 
اوانيس راشــد فان التطرق اىل هذا القضية اهم 

من الكالم يف السياسة.
عن هذا املوضوع وتأثريه عىل الطفل وكيفية 
التعامل معه والتخفيــف من وطأته تقول كارال 
لـ »الديار«: »ان قلق االنفصــال تكون اعراضه 
مفرطة يف ســن منو الطفل ليتسلل هذا الخوف 
وينعكس عىل الطفل عن طريق البكاء ويرافقه 
حتى مراحل متقدمة من عمره ورمبا كل حياته«.

خمســة أمناط من التعلق للطفل يعيشــها 
مع والديه بحســب نظرية جون بولبي الطبيب 
واملحلل النفيس الربيطاين واملهتم بنمو األطفال 
عــىل وجه التحديد. وتقــول كارال، »ان طبيعة 
التعلق لــدى األطفال مع االهل او مقدم الرعاية 
ميكن ان يحدد من خالل استجابات االم ألطفالها 
واســلوبها يف االهتامم والحامية واالحتضان 

واملساعدة«.
SECURE.1 :وهذه األمناط هي

ANXIOUS – PREOCCUPIED.2
DISMISSIVE – AVOIDANT.3

FEARFUL-AVOIDANT.4
DISORGANIZED.5

 SECURE تقول كارال بالنســبة لنمط الـــ
او التعلــق اآلمن يف الحقيقــة هؤالء هم األقل 
العالية  اضطرابا اجتامعيا، ويتميــزون بالثقة 
االنخراط  يف  مهــارات  وميلكــون  بالنفــس 
االجتامعي ومييلون اىل االستقاللية والسيطرة 
عــىل االحداث، وهنــا االهل يلبــون متطلبات 
أطفالهم ما يدفعهم للوثوق بهم وبعدم تركهم او 
اهاملهم ألنهم لطاملا استجابوا لحاجاتهم لذا يعد 
هذا النمط مــن أكرث األمناط امانا للطفل عندما 
إيجابيا يجعله قادرا  تأثريه ســيكون  يكرب الن 
ومتصالحا يف اظهار رغباته او مشــاعره ال ان 

يكبتها وهذا ما يجعله ذي شخصية مستقلة.
 ANXIOUS – النمط الثــاين او ما يســمى
النمط،  هــذا  كارال  تصــف   PREOCCUPIED
االهــل وتناقضهــم، فرناهم مرة  ثبات  »بعدم 
ويف  يهملونهم  أخرى  وتارة  بأطفالهم  يهتمون 
أوقات يكونون OVER PROTECTIVE بســبب 
وسواس سقوط أطفالهم عىل األرض وتأذيهم. 
وتــرشح، الطفل يحتاج للوقــوع ارضا ليخترب 
األمور ويتعلم وهنا يتولّد غرية غري منطقية قد 
تصل اىل تحليل املاورائيات بســبب التأرجح يف 
السلوك ما بني الرغبة او االبتعاد. وهذا يؤثر عىل 

الطفل ويشعره بعدم األمان«.
 DISMISSIVE –« أي،  الثالــث  النمــط 
AVOIDANT« وهنــا يظهر اهامل االهل للطفل 
فال ينتبهــون للحاجات العاطفيــة له، وتقول 
كارال تجاهــل االهل للحاجــة املعنوية واالذى 
النفيس للطفل واحساســه بعــدم تصديقه ملا 
يعاين ســينعكس عليه سلبا. فاذا عرّب أكرث من 
مرة وتم تجاهله من قبل حاضنته سيتوقف عن 
التعبري او مشاركة مشاعره بسبب عدم اخذ ما 
يشعر به عىل محمل الجد او االصغاء والتفاعل 
معه وهذا االمر ســيؤثر عليــه يف العالقة مع 
رشيك املستقبل ويعمد اىل تحايش التعبري عام 

يدور يف خاطره.
»FEARFUL – AVOIDANT« يلجــأ االهــل 
يف هذه الحالة الستخدام العنف مع الطفل عن 
طريــق اهامله ورفضه فيتــأذى بطريقة تولد 
لديه الشــعور باإلهامل واالبتعــاد دون مباالة 
واالستقالل او التبعية مع االم او الغرباء ما قد 
يجعل الطفل ميــاال اىل عدم الرغبة يف التعبري 
والحوار وقلة الحركة واالحســاس بالفراغ وقد 
يلجأ االهل اىل اســتخدام العنف والرضب بهدف 
ترهيب الطفل ليســتجيب لهم وهذا من اشــنع 
األمور لبناء العالقة والتي تكون مســتمدة من 
الخوف واستعامل امثلة ال رصف لها يف الحياة 
الواقعية سوى أفكار مستمدة من طفولة االهل 
ذات نفســهم وهذا ما سيؤذي الطفل يف حياته 
املســتقبلية مع الرشيك والعالقــة واالرتباط 
وعندما األمور تأخذ مسلك الجدية يبدأ بالتفتيش 

عن عرثات تضع حدا لهذه العالقة«.
 DISORGANIZED هــذا النمــط هو خليط 
 DISMISSIVE- AVOIDANT AND بــني  من 

وقــد   FEARFUL – AVOIDANT
للطفل  وتخويف  بالرفــض  يتمثل 
ويف أحيان ال يوجــد ردة فعل، أي 
ان االهــل ال يصدقــون طفلهم وال 
يفســحون املجال لــه للتعبري عام 
يختلــج يف اعامقه. وترشح كارال، 
أو  العاطفة  انهم ال يحضنون  »كام 
يعرب  التي  للمشاعر  أهمية  يعطون 
يكرب  الطفل  الحالة  عنها ويف هذه 
العالقات  تجنب  منط  لديه  ويصبح 
بحاجة  انــه  مع  األشــخاص  مع 
القلق  فيها  يجد  لكنه  واملودة  للحب 
االلتزام  من  والخــوف  واالضطراب 
وزعزعــة يف الثقة بالنفس. ال بل أكرث من ذلك، 
أنفسهم بطريقة االستخفاف وال  يتحدثون عن 
يصدقون ان الطــرف االخر فعال يكّن لهم الحب 
ألنهم غــري مؤهلني لتبادل هــذه العاطفة من 

وجهة نظرهم«.
 وتتابع كارال، »هذه األمناط بحســب نظرية 
جون بولبــي اليشء اإليجايب فيها انه ليس من 
الرضوري ان نتقوقع ضمن إطار هذه النظريات 
كأشخاص ناضجني وهنا اود ان اشري اىل نقطة 
مهمة وهي ان األحداث التي وقعت يف الطفولة 
يتحتم  العمر  الشــخص مع  والتي ستؤثر عىل 
عليه تقييمها واخضاعها للمنطق، ال ان يرتكها 
تلقي بظاللها الســلبية عليه كونها امتداد من 

صغره او طفولته وحتى ماضيه«.
وكراشــدين ال يوجد قاعدة ُمنزلة من السامء 
او ان يبقى االنسان عىل ما نشأ عليه بل إذا دخل 
يف عالقة يجب ان يحكّم العقل فيها وان يصغي 
لقلبه ويشعر انه يف املكان اآلمن عىل الرغم من 
الخوف يبدأ بتخطي التجارب السيئة يف ان يبني 

أسلوبا خاصا به«.
تخلص كارال للقول: »املهم يف كل ما تقدم ان 
نركز عىل النمط األول والذي يعد األساس وهو 
SECURE، وكل مــا يزيد عن حــده ينقص أي 
الحامية الزائدة  والخــوف املفرط قد ال يكونان 
يف مكانهــام الصحيح ويجب عــىل االهل ان 
يكونوا وسطيني يف كل األمور وكيفية التعامل 
مع أوالدهــم  وان يتنّبهوا ان تجاربهم الخاصة 
قد تنعكــس يف تربيتهم ألطفالهــم وهذا يعد 
 SECURITY  امرا ســيئا وقد ال يفيد ما يسمى
ATTACHMENTS ويعــد األفضــل من أمناط 
التعلــق التي ندعمها فيجب ان نســمح للطفل 
ان يكون مســتقال ولديه قدرة اكتشاف األمور 

وعندما يقع يكون االهل اىل جانبه«.
الوالدين« يجب  إذا وقــع »طــالق   وتردف، 
رشح األمــور كام هي دون اللجــوء اىل الكذب 
وااللتــواءات التي قد تطبع بشــخصية الطفل 
ويرتتب عىل االهل رشح ما آلت اليه األمور وان 
هذا االنفصال لن يؤثر عليهم كعائلة وان الحب 

سيبقى محاطا بهم كام االهتامم.
ميكن للفرد ان ال يكون زوج او زوجة ولكن ال 
ميكنــه التنّصل من كونه ابا او اما يف حال قرر 

الطرفان االنفصال.
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نــقــداً الجمركية  الــرســوم  نــصــف  بــدفــع  ــراره  ــ ق تطبيق  فــي  املــالــيــة  ــر  وزيـ  تــريــث 

ضريبة دفع  تم  لو  ومــاذا  رأيهم  على  للوقوف  االقتصاديين  مع  سيجتمع   :  فهد 
الطريقة بنفس  الــرســوم  مــن  وغيرها  املبنية  ــاك  االمـ وضريبة   >TVA<الـــــ

جوزف فرح 

القرار الذي اتخذه وزير املالية يف حكومة 
القايض  ترصيف االعامل يوســف خليــل  
بدفع نصف الرســوم الجمركية عىل السلع 
املستوردة نقدا وباللرية اللبنانية كان موضع 
اخذ ورد بــن مختلف القطاعات االقتصادية 
خصوصا قطــاع التجزئة والســوبرماركت 
التي اعلنت انها ســوف تضطر لوقف قبول 
البطاقات املرصفية يف حــال تطبيقه ويف 
هــذا الصدد يقــول رئيس نقابــة اصحاب 
الســوبرماركت الدكتور نبيل فهد انه يف آخر 
إتصــال مع وزير املاليه وعدنــا بأنه لن يبدأ 
تطبيق القرار يف 2023/1/17 إلجراء املزيد 

من الدراسة وســيجتمع لهذه الغايه مع الهيئات 
اإلقتصادية للبحــث يف األمر والوقوف عىل رأيها. 
لقد ســبق واصدرت نقابة السوبرماركت يف لبنان 
تحذيرا بهذا الخصوص إذ ملســت عدم التجاوب مع 
النتائج السلبيه املرتتبه عن القرار وهي نتائج غري 
مبارشه علينا بل عىل  املواطن الذي سيدفع مثنها 
.لقــد قال لنا املوردون الذيــن يزودوننا بالبضاعة 
املحليه اىل جانب املســتوردين بانــه اذا دخل هذا 
القرار حيز التنفيذ ســيوقفون قبول الشيكات او 
التحاويــل ويضيف :  عندما تأتينــا فاتوره فنحن 
ندفــع 10 او 15 او 20% منها بالشــيك او الحوالة 
وندفع القيمه الباقيــه نقدا وبهذه الطريقه نكون 
قد حققنا نوعا من التــوازن بن ما يدخل ويخرج 
من مال . ان هذا التــوازن دقيق جدا فإذا الرشكات 
املورده لن تقبل الشــيكات من السوبرماركت فهي 
ستضطر الستيفاء كل املبالغ من الزبائن نقدا أو أن 
تضع رســام إضافيا عىل كارت الدفع مبعدل %20 
او أكرث مام ســيزيد حجم الهريكات عىل الودائع 
وســيزيد بالتايل عرض الشيكات مبعدل أعىل من 
الطلب وتصبح األموال كلها محجوزه يف املصارف.

ويعترب فهد ان مشــكلة عدم التسعري بالدوالر 
التي تواجهنا يف ذلك هي قانون حامية املســتهلك 
ألن املادة الخامســة منه تقول بوجوب التســعري 
باللــرية وكذلك الدفع .لقد عقدنــا عدة اجتامعات 
بهذا الخصوص مع وزير اإلقتصاد ولجنة االقتصاد 
النيابية فالكل يرى أن التسعري بالدوالر أفضل للناس 
بحيث تصبح لدينا مرجعيه واضحة بالســعر.مام 
يفعل املنافسة بن املتاجر ومينح املزيد من القدره 

عىل اعالن واضح لألسعار وليس كام هو حاصل 
حاليا إذ تتغري األســعار كلام تحرك الدوالر صعودا 
وهذا أمر مرهق ألنه يجب تغيري أســعار الســلع 
يوميا إننا نغري األسعار عىل الكمبيوتر بكبسة زر 
لكن تغيريها عىل الرفوف هو املشــكله لكننا نقول 
اذا وضعنا السعر بالدوالر فهذا سيكون أمرا مفيدا 
ولقد اعتمدنا هذه اآللية يف العام 1984 حتى العام 
1995 وكنا نضع سعر الرصف عىل الشاشة ونغريه 
يوميا حسب سعر الرصف الرسمي ويتم الدفع عىل 
الصندوق حسب ســعر الرصف . اما اليوم فالثقه 
باألسعار  بالتالعب  لنا  دامئه  واالتهامات  مفقوده 
لذا عندما نسعر بالدوالر سيصبح كل يشء واضحا 
وأهم يشء يف املوضوع أننا ســنخلق منافســة 
حقيقية ويصبح باستطاعة الزبائن إجراء مقارنة 
باألسعار بن متجر وآخر ضمن سعر ثابت وعملة 

ثابتة.
وردا عىل ســؤال حول كيف يسعرون يف ظل 
التقلبات الحادة يف ســعر الــرصف يقول فهد : 
يوجد لغط يف هذا األمر لكن 90% من مشرتياتنا 
هــو باللرية وليس بالــدوالر . إننــا نتبع لوائح 
أسعار املورد باللرية واملورد هو من يسعر دوالره 
حســب ما يراه مناسبا وللعلم إن احدى الرشكات 
 2022 العام  الدوالر حتى نهايــة  بقيت تســعر 
بســعر 25000. إذن التسعري يتم لدى املورد وهو 
 . باللرية  الســعر  الســعر ونحن نأخذ  من يحدد 
أما األصناف التي نشــرتيها بالــدوالر كاللحمة 
والحبوب فنســعرها حسب سعر الرصف اليومي 
وال نزيد القيمة عن ذلك . ان املنافســة هي التي 
تحدد أصول هذا العمل التجاري وال يشء سواها 

واعترب ان ما يجري هو  حل جزيئ ملشكلة 
تخلقها الدولة وتحلها عىل حساب املواطن.
العام وهو  القطاع  الدولة أجور  عندما تزيد 
حق قمنا بدعمه يجب أال تتأىت هذه الزيادة 
من طبع اللرية وزيــادة الكتلة النقدية ألن 
ذلك وبشــكل تلقايئ يغذي التضخم ويزيد 
تتخذ هذا  الدولــة  ان  أكرث.  اللــرية  انهيار 
النقدية وهي تجعل  الكتلة  القرار لســحب 
الــرشكات تدفع باللرية ليك تســحبها من 
الوزارة  العاملن يف  أحد  برر  الســوق وقد 
السبب بإرادة التخفيف من تجارة الشيكات 
لكن هذه القــرارات العشــوائية تعزز تلك 
الســوق ال العكس فعندما نجرب الناس عىل 
نقدا فسيتحولون حكام   %50 الدفع مبقدار 
للبحث عن مصادر لهذا النقد مام يخلق مشــكلة 
كربى.إذن يوجد قرص نظر يف معالجة املوضوع 
وصناعية  تجارية  كقطاعــات  اليه  ننظر  ونحن 
كموضوع يتخطى دفــع 50% كرضيبة جمركية 
فكيف ســيكون األمر اذا تم دفع القيمة املضافة 
بنفــس الطريقة وكذلك رضيبــة األمالك املبنية 
الدولة  اين سيادة  اذن  الرســوم ؟..  وغريها من 
عىل أموالهــا التي تعتربها موجودة يف املصارف 

وانا بدوري اسأل أين سيادتنا املالية؟
ويعتقد فهد  ان املرصف املركزي يضغط بواسطة 
املصارف لتخفيف الكتلــة النقدية لكن ردة الفعل 
أتت مــن وزارة املالية ومن رشكــة الكهرباء التي 
تفرض اليوم التســديد نقدا فأي منطق هذا وهي 
تربر األمر بأنها ستشرتي الدوالر من البنك املركزي 
ومن ناحية أخرى تتخــذ الحكومة قرارات بزيادة 
النفقات وتطلب من البنك املركزي تزويدها باملال . 
انها بالفعل حلقة جهنمية مفرغة ال نتيجة لها إال 
تحميل املواطن دفع مثنها.لقد قال وزير املالية انه 
لن يبــارش تطبيق القرار ونحن نعتمد عىل حكمته 
برؤية تداعياته عىل املدى الطويل إذ انها تداعيات 
ســيئة جدا من ناحية الفكرة والثقه التي توحيها 
الدولة عندما ال تقبل األموال املوجودة يف املصارف. 
اذا كانت وزارة املالية ترفض الشيك املرصيف فكيف 
سيقبله املواطن؟ . ان الوزارة هي الوزارة السيادية 
األوىل من الناحيــة املالية لذا بترصفها هذا تحطم 
الثقة وتقول للناس بأال تقبل اي شــيك وأن تتحول 
اىل اإلقتصاد النقدي بشكل كامل . هذه هي رسالة 

وزارة املال بقرارها األخري.

ــة؟ ــغــذي ــت ــات ال ــاعـ ــادة سـ ــ ــزي ــ ــة ل ــاســي ــســي ــدد الــعــراقــيــل ال ــج ــت ــل ت  هـ
ــة الـــجـــديـــدة والــجــبــايــة واملــــــؤازرة ــرف ــع ــت ــول ال ــ واســئــلــة تـــطـــرح ح

رشا يوسف 

…اما وقد وافق مجلس الوزراء عىل سلفة 
خزينة ملؤسسة كهرباء لبنان بقيمة ٦2مليون 
دوالر وذلك من اجل ادخال باخريت غاز اويل  
،بعد  الكهربائية  التغذية  لتأمن  اىل معاملها 
ان كانــت يف عرض البحر مكبــدة الخزينة 
اكرث من مليون دوالر بسبب غرامات التأخري 
فأن اكرث من ســؤال يطرح نفســه ومنها 
هل ســتطبق التعرفة الجديدة )27سنتا لكل 
كيلووات ساعة (ام سيتم اصدار تعرفة عىل 
اساس التعرفة القدمية خصوصا ان التعرفة 
ترشين  من  اعتبــارا  تنفيذها  بــدأ  الجديدة 

الثاين املايض اي انه ميض حوايل الثالثة اشــهر 
عىل العمل بها بينام مل يتم زيادة ســاعات التغذية 
كام وعد وزير الطاقة واملياه يف حكومة ترصيف 
االعامل وليد فياض وهل سيكون املواطن الرشيف 
هو الضحية يف هذا الرصاع الســيايس ويدفع الن 
املؤسســة بحاجة الموال لرتد سلفة الخزينة هذه 
كام وعدت مع العلم ان لجنة وزارية برئاسة رئيس 
حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت ســتدرس 
كيفية عمل املؤسسة من ناحية الجباية ليك تتابع 
تطبيق خطة الطوارىء التي اعدها فياض من اجل  
الوصول اىل 10ســاعات تغذيــة جديدة مع علمه 

املســبق بفشــله املحتم بجمع فواتري الطاقة من 
اكرث من نصف لبنان خصوصا يف مناطق معروفة 
بجغرافيتها ودميوغرافيتها حيث تستحيل الجباية 
الكاملة ومعهــا مخيامت النازحن والالجئن التي 
تستهلك اكرث من ثلث الطاقة من دون مردود مايل 
ليتعذر الحقا عدم مقدرته عىل رد ما اســتلفه من 

سلفة خزينة من اموال املودعن.
لكن التعرفة الجديــدة لحظت عدم متكن فئات 
من دفع ما ترصفه من الكهرباء لذلك زادت التعرفة 
التي باتت تشمل املواطنن الذين يدفعون والذين ال 

يدفعون واملخيامت وخيم الالجئن.
التعرفة  ان تطبيق  اكــدت  لكن مصادر مطلعة 

بادارات  بل  بها فقــط  الجديدة ليس منوطا 
اخرى مثل طلب املــؤازرة من القوى االمنية 
الزالة التعليقات عن الشــبكة كام ان الوزارة 
كانت قد وضعت عدادات عىل ابواب املخيامت 
واملؤسسات الدولية تقوم بدفع ما تستهلكه 
هذه املخيامت لكن هذا مرتبط باملؤازرة ودفع 

االموال من املؤسسات الدولية.
ويراهن الكثريون عىل فشل الوزير فياض 
يف تأمن ســاعات اضافية يف التغذية مع 
لبنان  ادارة كهرباء  ان رئيس مجلــس  العلم 
كامل حايك، اعلن انه ال ميكن للمؤسسة ان 
تتعهد بيشء ال ميكن تنفيذه، مطالباً بتحويل

الـ800 مليار لرية لبنانية يف حساب البنك 
املركزي اىل دوالر، ليصار اىل االستفادة منها.

أما املبالغ األخرى وهي ســلفة خزينة بقيمة 42 
مليون دوالر لتغطية رشاء الفيول، وســلفة خزينة 
واعتامدات مستندية بقيمة 142 مليون دوالر مؤجلة 
الدفع لستة أشهر، فقد أقرها مجلس الوزراء، لكنها 
بقيت معلقة بناًء لتقييم ســتقوم به لجنة وزارية 
يرأســها ميقايت وتضــم وزراء الطاقــة والرتبية 
واألشغال والداخلية والدفاع والعدل والثقافة ونائب 
رئيس الحكومة، ستجتمع لتطلع دورياً من مؤسسة 
كهرباء لبنان عىل كل ما يلزم لالستمرار يف التشغيل. 

وان لناظره قريب  

ــوع وتــنــافــســي ــن ــت ــى م ــ ــي ال ــان ــن ــب ــّل ــتــحــويــل اإلقـــتـــصـــاد ال >اإلســــكــــوا< : ل
أثنــى وزير االقتصــاد والتجــارة يف حكومة 
ترصيف األعامل أمن ســالم، عىل حرص اإلسكوا 
الدائــم عىل دعم الوزارة وأهميــة التعاون بن أي 
املتحدة واملجتمع  إدارة ومؤسسة حكومية واألمم 
الدويل من أجل ترسيع اإلصالحات االقتصادية من 
بينها السياسات التجارية، مشريا إىل أن السياسة 
التجاريــة أصبحت من أهــم األدوات االقتصادية 

ملواجهة األزمات ودفع اإلصالحات.
أنه  وكانت »اإلســكوا« قد أوضحــت يف بيان 
»عىل مدى العقدين املاضين، بلغ العجز الرتاكمي 
اللبناين أكــرث من 250 مليار  يف امليزان التجاري 
لبنان  السياق نفســه، سّجل  دوالر أمرييك. ويف 
أداء متدنيــا من حيث املــردود التجاري التفاقيتي 
االتحاد األورويب  أبرمهام مع  اللتن  الحرة  التجارة 
ومــع البلــدان العربية. هذه بعــض النتائج التى 
وردت يف موجز السياســات الــذي أعدته اللجنة 
االقتصادية واالجتامعية لغريب آســيا »اإلسكوا« 

بعنوان »سياسة لبنان التجارية يف حقبة إمنائية 
جديدة«، دعام لوزارة االقتصاد والتجارة يف لبنان«.

ولفت البيان إىل أّن »اإلسكوا« عقدت يف بيت األمم 
املتحدة حلقة حوارية ملناقشــة النتائج الواردة يف 
هذا املوجز الذي يستند إىل أربع ورقات فنية أعدتها، 
ويستعرض األسباب الجذرية للعجز يف امليزان التجاري 
للبنــان، ويضع مبادئ توجيهية إلصالح سياســة 
التعريفــات الجمركية، ويقــدم توصيات يف مجال 
السياسات بشأن اإلصالحات املطلوبة وطرق تنفيذها«.

ويشــري املوجز إىل أن »االتجاه املتزايد والطويل 
األمد السترياد الســلع الرفاهية إىل لبنان يفرض 
السياســة الرضيبيــة لتقليل  النظر يف  إعــادة 
االختالالت نتيجة اســترياد هذه السلع عىل امليزان 
التجاري. بالتوازي، ينبغي تنفيذ إصالحات داخلية 
لرفع تنافســية االقتصاد من خالل اســرتاتيجية 
للتحول االقتصادي الشــامل الطويــل األجل قبل 
التجارة،  تحريــر  يف  متزايدة  بصــورة  االنخراط 

منظمة  إىل  االنضــامم  عملية  تأجيــل  وبالتايل 
التجارة العاملية وإبرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة 
لحن بلورة سياسة تجارية متناسقة وحديثة. كام 
املتاحة  الوقائية  التدابري  أكد أهمية االستفادة من 

للتعامل مع التدفقات التجارية املتزايدة«.

{ دشتي {

روال دشتي  التنفيذية لإلسكوا  األمينة  وشددت 
عىل رضورة التفكري بجدية يف سياســات تتالءم 
مع املرحلة الراهنة، وتطوير االقتصاد اللّبناين من 
اقتصاد يعتمد عىل االســترياد إىل اقتصاد متنوع 
وتنافيس قادر عىل التصدير واســتقطاب رؤوس 
األموال الخارجية واألجنبية، معتربة أنه عىل الرغم 
من اختالف االتجاهــات واآلراء، الجميع متفق أن 
الوقــت قد حان ليس فقط لتطويــر الفكر وإبداع 
رؤى جديــدة، بل لتوظيفها يف بنــاء واقع جديد 

للمواطن اللبناين. 

تمديد مهلة عروض
تلزيم الخدمات البريديّة

أعلن وزير االتصاالت جوين القرم يف بيان، 
عن »متديد مهلة تقديم العروض املزايدة التي 
الخدمات  لتلزيم  االتصــاالت  وزارة  أطلقتها 
الربيدية اىل 1٦ شــباط املقبل، بعدما كانت 
مقــررة يوم الثالثــاء يف 24 كانون الثاين، 
وذلك إفســاحاً يف املجال أمام عدد أكرب من 
الرشكات للمشاركة يف املزايدة بهدف تحقيق 

مبدأ املنافسة الشفافة.
كام تُلغى كل الدعــوات التي كانت موّجهة 
اىل كل مــن وزارة املالية، وديوان املحاســبة، 
والتفتيش املركزي، وهيئة الرشاء العام، ومجلس 

الخدمة املدنية لحضور فّض العروض«. 

ــي وجــــــود ازمــــــة خــبــز ــف ــن »االقــــتــــصــــاد« ت
 نفــت وزارة االقتصاد والتجــارة األخبار »املضللة 
واالكاذيب املتناقلة« يف وســائل االعالم والتي تهّول 
عىل اللبنانين بــأّن أزمة خبــز تنتظرهم يف املدى 

القريب.  
ولفتت الوزارة، يف بيان، إىل أّن من يســّوق لهذه 
االخبار إمنا هو يفتعل أزمة ال وجود لها، مســتهدفاً 

املواطن بلقمة عيشه.
وتابعت: »ليــس من قبيل الصدفة أنه منذ ســنة 
و4 اشــهر، يتم التداول بهــذا التهويل بغية خلق جو 
من التوتر الهداف رخيصة والســتغالل ظروف البلد 
والناس. وقد اثبتت التجارب السابقة أّن تجار االزمات 

هم من يقفون وراء افتعالها«.
وأكدت استمرارها مبكافحة تجار األزمات والفساد 
من خالل التعاون املتواصــل مع كل االجهزة املعنية، 

مشــرية إىل أنها نجحت مبكافحة كل سارقي القمح 
والطحن، مثبتة أن الوزارة والسلطات االمنية حازمة 

يف التصدي لكل من ميس بلقمة عيش املواطن.

{ رسور {
من جهتــه، أكد النقيب نــارص رسور أّن »نقابات 
األفــران يف لبنان حريصة عىل تأمــن الخبز للناس 
بكرامة، لذلك فهي تبدي استعدادها الدائم للتعاون مع 

الوزارة واملطاحن وخلية األزمة«.
تزامنا، أعلنت نقابــة األفران يف لبنان أّن »األخبار 
الصــادرة عن املطاحن بوجود شــّح يف مادة القمح 
املدعوم لديها، هي معلومات مبالغ بها يف الوقت الذي 
طأمن وزير اإلقتصــاد اىل أّن القمح املدعوم متوافر 

وملّدة سنة كاملة بسبب أموال قرض البنك الدويّل«.

بالعمات السحوبات  لبنان حول  تعاميم ملصرف  ثاثة 
ــدوالر ــال األجــنــبــيــة والــتــســديــد الــتــدريــجــي لــلــودائــع ب

ــفــرنــســيــة ــد الـــســـفـــارة ال ــ ــع وفـ ــ ــرض م ــ ــه عـ ــي  حــم
ــة ــ ــام ــ ــع ــ ــع تـــتـــعـــلـــق بـــــاملـــــرافـــــق ال ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ملـ

أصدر مــرصف لبنــان تعمياًم وســيطًا 
للمصــارف حمل الرّقــم ٦57، املتعلّق بتعديل 
تاريــخ   13221 رقــم  األســايس  القــرار 
2020/04/21 )إجــراءات اســتثنائّية حول 
الّســحوبات الّنقديّة من الحسابات بالعمالت 
األجنبّية(، املرفق بالّتعميم األسايس رقم 151.
أنّه  ونّصت املاّدة األوىل مــن القرار، عىل 
»يُلغى نّص املاّدة األوىل من القرار األسايس 
رقم 13221، ويُســتبَدل بالّنــص اآليت: مع 
رقم  األســايس  القرار  مبفهــوم  االحتفاظ 
حال  ويف   ،2020/04/09 بتاريــخ   13217
طلب أّي عميل إجراء أّي سحوبات أو عملّيات 
صندوق نقًدا من الحسابات أو من املستحّقات 
العائدة له، بالــدوالر األمرييك أو بغريها من 
العاملة يف  العمالت األجنبّية، عىل املصارف 
لبنان، رشط موافقة العميل املعني، أن تقوم 
اللبنانية،  باللرية  يوازي قيمتها  بتســديد ما 

للّدوالر  لبنانّيــة  لرية  وفًقا لســعر 15000 
األمرييك الواحد؛ وذلك ضمن ســقف 1٦00 

دوالر للحساب الواحد شهريّا«.
وذكرت املاّدة الّثانية أنّه »يُعمل بهذا القرار 

اعتباًرا من 2023/02/1«.
كام صــدر عن مــرصف لبنــان، تعميم 
وســيط حمل الرّقم ٦58 إىل املصارف، يتعلّق 
بتعديل القرار األســايس رقم 13335 تاريخ 
2021/٦/8 )إجراءات اســتثنائّية لتســديد 
تدريجي لودائــع بالعمالت األجنبّية(، مرفق 

بالّتعميم األسايس رقم 158.
وصــدر  أيًضا تعميم وســيط حمل الرّقم 
٦5٦ إىل املصارف واملؤّسسات املالّية، متعلّق 
بتعديل القرار األســايس رقــم 777٦ تاريخ 
2001/2/21 )عملّيات الّتســليف والّتوظيف 
بالّتعميم  مرفق  واملشــاركة(،  واملســاهمة 

األسايس رقم 81. 

االشغال  وزير  اســتقبل 
العامــة والنقل يف حكومة 
ترصيف األعامل الدكتور عيل 
حميه يف مكتبه يف الوزارة، 
رئيس القسم االقتصادي يف 
فرانسوا  الفرنسية  السفارة 
افق  جولة  وأجريا  سبورير، 
تناولــت املشــاريع التي تم 
بحثهــا ســابقا وتعنى بها 
الــوزارة، واملتعلقة باملرافق 
العامة، منهــا، إعادة إعامر 
مرفأ بريوت ومرشوع إعادة 
إحياء خط سكك الحديد، إىل 

لتعزيز تفعيل  الوزارة  بها  التي تقوم  الخطط 
العمل يف مرافقها العامة.

واكــد حميه أن »نهضة لبنــان تكمن يف 
تفعيــل العمل يف مرافقه العامة«، مشــريا 
اىل أنــه »من مرفقــن فقط وهــام مرفأ 
تم  الدويل، قد  الحريري  بريوت ومطار رفيق 
رفــد الخزينة العامة للدولــة مبئات مالين 
الدوالرات«، متوقعاً أن »تكون ايرادات املرافق 
التابعة للوزارة عموما أعىل بكثري يف موازنة 
عام 2023«. واشار اىل انه »تم االتفاق عىل 
قبول العرض الذي قدمته الدولة الفرنســية 
الذي يعنى بتمويل تكليف خرباء واستشارين 

للقيام بإعداد دراسات ودفاتر رشوط ملشاريع 
تعنى بهــا الوزارة لصالــح مرافقها العامة، 
بالتعاون والتنســيق مع املعنين يف الوزارة 
مواكبــة للتطورات التــي تحصل يف قطاع 

النقل واملرافق واملطارات والطرق«.
وأثنى ســبورير عىل »رؤية الوزير حميه 
يف إعادة إعامر املرفأ«، مشرياً اىل انها »رؤية 
تجعل منه مرفقا لبنانيا منافسا ومتكامال مع 
أقرانه عىل ساحل رشق املتوسط، ورافدا مهام 
من روافد الدولة املالية بن مرافقها«، الفتاً اىل 
ان »العرض الذي قدمته فرنسا يأيت يف سياق 

دعمها لتعزيز مرافقها العامة وتفعيلها«. 

الوفد عند حمية

الخليــــل اطلــــع مــــن حبيــــب علــــى وضــــع مصرف اإلســــكان
اســتقبل وزيــر املال يف 
األعامل  ترصيــف  حكومة 
يوسف الخليل يف مكتبه يف 
مجلس  رئيس  امس،  الوزارة 
ملرصف  العام  املديــر  اإلدارة 
اإلسكان أنطوان حبيب الذي 
مرصف  وضع  عــىل  أطلعه 
اإلسكان ومســار القروض 

التي يقّدمها للمواطنن.
شــدد  مناســبة  وكانت 
»تسديد  أن  عىل  حبيب  فيها 
القــروض ســيبقى باللرية 
اللبنانية فقــط، وال عالقة 

ملرصف اإلســكان بتطّور سعر رصف الدوالر 
األمرييك إطالقــاً، وبالتــايل ال داعي لقلق 

املقرتِضن«.
كذلــك لفت خالل اللقــاء إىل أن »مرصف 
اإلســكان لديه مؤونات بالعملــة األجنبية 
عىل جميــع املوجودات بالــدوالر األمرييك 

مرصف  لدى  والتوظيفات  كالـ«يوروبونــد« 

لبنان واملصارف اللبنانية«.

الوزير عــىل متابعة موضوع  أطلع   كام 

قرض الصندوق العريب ومقرّه الكويت، والذي 

يبلغ 1٦5 مليون دوالر والتحضري لزيارة وزير 

الصباح فور  األمري ســامل  الكويت  خارجية 

تحديد املوعد، لتحريك ملف القرض. 

حبيب والخليل

الـــــــعـــــــادل الـــــــحـــــــل  اليــــــــجــــــــاد   :  بـــــــيـــــــرم 
ملــــــــوظــــــــفــــــــي الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الــــــــعــــــــام

ترصيف  حكومة  يف  العمــل  وزير  أجرى 

االعامل مصطفى بريم اتصاال برئيس حكومة 

ترصيف االعــامل نجيب ميقايت واتفقا عىل 

عقد اجتــامع يف الرساي بينهــام، مع وفد 

من رابطــة موظفي القطاع العــام لتقديم 

مقرتحات عملية من شــأنها رفع ولو القليل 

من الغنب عن املوظف مــع مراعاة األوضاع 

السائدة حاليا يف لبنان.

وكان بريم قد استقبل يف مكتبه وفدا من 

رابطة موظفي القطــاع العام، قبل االتصال 

مبيقــايت، وتم عرض لحــال الغنب الالحقة 

األراء  وكانت  العــام،  القطاع  باملوظفن يف 

متطابقة بالكامل حــول رضورة ايجاد الحل 

العادل لهم. 

ــيــق الـــــدوالر أســـعـــار املـــحـــروقـــات تـــواكـــب تــحــل
اليوم،  ارتفاعها  املحروقات  أسعار  واصلت 
املشتقات  أســعار  تركيب  أظهر جدول  حيث 
النفطيــة الصادر عــن وزارة الطاقة واملياه 
- املديرية العامة للنفط، ارتفاعاً يف ســعر 
لرية   32000 أوكتــان   95 البنزين  صفيحتي 
و98 أوكتان 33000، وسعر صفيحة املازوت 
2٦000 لــرية، وقارورة الغــاز 24000 لرية 

لبنانية.
وأصبحت األسعار عىل النحو اآليت:

- صفيحة البنزيــن 95 أوكتان: 894000 
لرية  

- صفيحة البنزيــن 98 أوكتان: 917000  
لرية 

- صفيحة املازوت: 943000 لرية 
- قارورة الغاز: 572000 لرية.

{ الرباكس {
وأوضــح عضو نقابة اصحــاب محطات 
املحروقــات ورئيــس مجموعــة »براكس 
برتوليوم« الدكتور جورج الرباكس لـ املركزية  
ارتفاع اسعار املحروقات  تفاصيل واســباب 
ارتفاع  اســتمرار  وقال:«مع  النحو  هذا  عىل 
اسعار النفط يف االســواق الدولية ووصول 
سعر برميل نفط الربنت الخام اىل 87 دوالرا 
امريكيــاـ أّي بزيــادة 10 دوالرات يف فرتة 
اســبوعن، إضافة اىل املســرية التصاعدية 

املتواصلة لســعر رصف الدوالر يف االسواق 
الحرة يف لبنان والذي تخطى صباحاً 50700 
لرية أي زيادة حــواىل 3000 لرية منذ بداية 
هذا االسبوع، صدر اليوم جدول جديد لرتكيب 
اسعار املحروقات مع ارتفاع يف سعر رصف 
الــدوالر 900 لرية بحيث احتســب 50500 
عوضاَ عــن 49٦00 لرية يف جدول يوم امس 
الــذي كان بدوره قد ارتفــع 1500 لرية عن 
جدول يــوم االثنن الفائت الــذي حدد فيه 

الدوالر 48100 لرية«.
وأضاف: »وشــهد الجدول ايضــاً ارتفاعاً 
باســعار املحروقات املســتوردة بحيث ازداد 
ســعر الف ليرت من البنزيــن 14.٦0 دوالرا 
واملازوت 10 دوالرات تقريبــاً. وعليه ارتفع 
ســعر صفيحة البنزيــن 95 اوكتان 32000 
لرية لتصبح 894000 لرية وصفيحة املازوت 
2٦000 لرية لتصبــح 943000 لرية وقارورة 

الغاز 24000 لرية لتصبح 572000 لرية«.
ولكــن مــن املتوقــع ان تعاود اســعار 
املحروقات االرتفاع بســبب ارتفاع اســعار 
النفط  يف االســواق الدولية واستمرار سعر 

رصف الدوالر باالرتفاع بوترية رسيعة.
وعن إمكانية االنتقال بالتسعرية من اللرية 
اىل الدوالر، أشار الرباكس اىل أّن هذا املطلب، 
مل يأخذ به بعد، ويبدو أنه مســتبعد من قبل 

املعنين يف الوقت الراهن. 
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السبت 21 كانون الثاين 2023

أكــبــري لــلــجــاســوس  بــريــطــانــيــا  تجنيد  تــفــاصــيــل  تكشف  االردن: اتفاقيــــــــــــــــــــــة لشــــــــــــــــــــــراء طائــــــــــــــــــــــرات >اف16<إيــــران 
وقعت قيادة ســاح الجو 
املليك األردين، اتفاقية تعديل 
رشاء طائرات »F16«، والتي 
طائرة   12 تســليم  تتضمن 
مع  األوىل،  باملرحلة   »F16«

الواليات املتحدة.
ووقــع االتفاقية مندوب 
عن القوات املسلحة األردنية 
ــــ الجيش العــريب، قائد 
العميد  املليك  الجو  ســاح 
الركن الطيــار محمد فتحي 
الجانب  ومــن  حياصــات، 
الســفري  نائب  األمــرييك 
روهيت  عامن  يف  األمرييك 
نيبــال، وفق ما ذكرت وكالة 

األنباء األردنية »برتا«.
وبحسب »برتا«، فإن هذه 
االتفاقيــة تــأيت يف إطار 

تعزيز القدرات الدفاعية والردع العســكري للمملكة األردنية 
الهاشــمية، وزيادة مســتوى الجاهزية القتالية والعمليات 
املشرتكة مع الجانب األمرييك، إضافة إىل تعزيز أطر التعاون 
املشــرتك بني البلدين، ودعم الجهود املشــرتكة يف مكافحة 

اإلرهاب وتعزيز االستقرار يف املنطقة.
وحرض حفل التوقيع مندوب رئيس هيئة األركان املشرتكة، 
نائب رئيس هيئة األركان العميد الركن عبدالله الشديفات، وعدد 
مــن كبار ضباط القوات املســلحة، وبعض من كبار الجهات 

الرسمية من الجانب األمرييك.

االستخبارات  وزارة  قالت 
»دمــوع  إّن  اإليرانيــة، 
التامسيح الغربية تذرف عىل 
الجاســوس الربيطاين عيل 

رضا أكربي«.
وأضافت الوزارة يف بيان، 
العسكرية  »املؤسســات  أن 
دامئــاً  كانــت  اإليرانيــة 
اإلعامية  للهجــامت  هدفاً 
واملعلوماتيــة من قبل الدول 
بشأن  متســائلًة  الغربية«، 
إعدام الجاسوس بأنه »كيف 
وبأي مــربر منحوا اإلقامة 
بسهولة  ألکبري  والجنسية 

ورسعة؟«.
أنّه  الــوزارة  وأوضحــت 
»عندما جعــل الربيطانيون 
أكــربي جاسوســاً عــىل 

مرحلتــني، خططــوا له للفرار من إيــران ودفعوا له أكرث من 
مليوين يورو، وزودوه مبنازل يف فيينا ولندن وجنوب إسبانيا، 

وكانوا يعرفون جيداً املصري الذي كانوا يقودونه إليه«.
كام أشــارت الوكالة إىل أّن »تنفيذ هــذا الحكم هو نتيجة 
مبارشة لجرمية وكالة املخابرات الربيطانية«، مشــددًة عىل 
أّن »خيانــة أكربي لوطنه كانت نتيجة لعبة النظام الربيطاين 

القذرة واستغال نقاط ضعفه«.
وتابعــت: »عمليــاً، يجب أن يكون النظام الرشير نفســه 

مسؤوالً عن االنحراف والخيانة والعقاب«.
هذا وأعلنــت وزارة االســتخبارات اإليرانية بحزم  »اللعب 

بأدوات قذرة مثل التأشريات واإلقامة أو منح الجنسية لتهريب 
الجواسيس من العقاب لن يكون مثمراً«.

ومنذ أيام، أعلنت وزارة الدفاع اإليرانية أّن »الجاسوس عيل 
رضا أكربي مل يكن مساعداً يف وزارة الدفاع بل كان مديراً ملكتب 

الدراسات الدفاعية عام 2003«.
وعىل خلفية إدانته بالتجسس ملصلحة بريطانيا التي يحمل 
جنســيتها، أعلنت الســلطة القضائية اإليرانية تنفيذ حكم 

اإلعدام الصادر بحق عيل رضا أكربي.
يشــار إىل أّن وكالة األنباء الرســمية اإليرانيــة، »إيرنا« 
نرشت مقطعــاً مصّوراً، يُظهــر أّن أكربي أّدى دوراً يف اغتيال 

أكرب عامل نووي يف الباد، محسن فخري زاده، عام 2020.

النضال ولخوض  للحوار  جاهزون   : للشغل<  التونسي  >االتحاد 
قال األمني العام املســاعد 
التونيس  العــام  لاتحــاد 
للشغل، ســمري الشفي، يف 
إّن  االتحاد  تأســيس  ذكرى 
»تونس متــّر بأزمة خانقة، 
وهنــا تأيت مبادرة االتحاد«. 
وأضاف: »نحن نعي خطورة 
من هنا  الوضع، وانطاقــاً 
نــود اال نتــّرع يف إخراج 
مقاربٍة تأخــذ باالعتبار كل 

التحديات«.
كــام كشــف أّن »االتحاد 
العام للشغل سيطرح مبادرة 
عىل الســلطة، ليس انطاقاً 
يف  باملشــاركة  الرغبة  من 
الحكم، بل مــن أجل مصري 

تونس واستقرارها«.
وأوضــح: »نحن ال نبحث 

عن مواجهة ســواء مع رئاســة الجمهورية أو مع غريها، بل 
نبحث عن حلول إلنقاذ تونس«.

وأشــار إىل أّن »هناك غموض كبــري يف عاقة الحكومة 
التونسية بصندوق النقد الدويل«، مبيناً: »ال نعلم حتى الساعة 

طروحات الحكومة واشرتاطات الصندوق«.
وأكّد الشــفي : »نحن جاهزون للحــوار، وجاهزون أيضاً 
لخوض النضال للدفاع عن كرامة التونســيني، واســتقالية 

قرارهم«.
ويف 5 كانون الثــاين الجاري، توّقع محافظ البنك املركزي 
التونيس، مروان العبايس، ارتفاع نسبة التضخم إىل 11% يف 
العام 2023، مع استمرار ضغوط األسعار العاملية عىل األسواق 

املحلية.
 وكان صندوق النقد الدويل قد أعلن يف ترشين األول 2022، 
أنه توصل إىل اتفاق مع تونس ملنحها متوياً بقيمة نحو 1.9 

مليار دوالر عىل مدى 48 شهراً.
وتعاين تونس أزمة اقتصادية زاد من وتريتها عدم االستقرار 
الســيايس منذ ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس األسبق زين 

العابدين بن عيل، وتداعيات جائحة »كورونا«. 
بدوره، قال األمني العام لاتحاد العام التونيس للشــغل، نور 
الدين الطبويب: »نقول للسلطة يف تونس ال تفكروا يف التدخل 
باستقالية االتحاد العام للشغل«.وأضاف الطبويب: »صحيح 
أّن معركتنا هي معركة نقابية، لكنها أيضاً معركة سياســية 
بامتياز«.وشدد عىل أّن »تونس ال ميكن أن تُبنى بقرار فرد يف 
أيِّ موقعٍ كان«.ومطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس التونيس، 
قيس ســعيد، أّن »هناك متويل من الخارج لرضب اســتقرار 
تونس، هدفــه تعطيل االنتخابات الترشيعية، الذي من املقرر 
أن يتّم تنظيمها مطلع الشــهر املقبل«. وذلك بعد أن أمر سعّيد 
بتمديد العمل بحالة الطوارئ يف جميع أنحاء الباد، ملدة شهر 

إضايف مع بداية العام الجديد.

ليبيـــــــــــــــا : حكومـــــــــــــــة باشـــــــــــــــاغا تنتقـــــــــــــــد الجامعـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة
الخارجية  وزارة  علقــت 
والتعاون الدويل يف الحكومة 
الليبيــة املكلفة من الربملان، 
باشــاغا،  فتحي  برئاســة 
عــىل عقد اجتــامع لوزراء 
الخارجيــة العرب برئاســة 
حكومة عبد الحميد الدبيبة.

ونــرشت وزارة الخارجيــة 
الليبيــة بيانا لها، أعربت من 
خاله عن استغرابها للدعوة 
الخارجية  وزراء  الجتــامع 
العرب يف العاصمة طرابلس،  
األحــد،  برئاســة حكومة 
الدبيبة الذي  الوحدة برئاسة 
يرفض تسليم السلطة إال عرب 

انتخابات.
وأكــدت الخارجية الليبية 
أن مثــل هــذا االجتامع يعد 

مخالفا لصدور مقرر داخيل يف الدورة 158 للجامعة العربية 
والذي ينص عىل »تكليف األمانة العامة بإعداد دراسة قانونية 
حول صاحية ترأس الجلســة املشار إليها، إضافة إىل تكليف 
مجلس الجامعة عىل مستوى املندوبني باتخاذ القرار املناسب«.

الدويل بالحكومة  ودعــت وزارة الخارجيــة والتعــاون 
الليبية املكلفة من الربملان، برئاســة فتحي باشاغا »جامعة 
الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب، انتظار الرأي القانوين 
يف شكله النهايئ واألخذ باالعتبار برشعية الحكومة الليبية، 

وبالتــايل أحقيتها يف متثيل ليبيا ورئاســة مجلس الجامعة 
العربية يف الدورة 158«.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة يف نزاع بني حكومتني، 
واحدة برئاســة وزير الداخلية الســابق فتحي باشاغا، التي 
منحهــا الربملان املنعقد يف طــربق، أقىص رشق الباد، ثقته، 
يف  آذار املايض.والثانيــة حكومــة الوحدة الوطنية املنبثقة 
عن اتفاقات سياســية رعتها األمم املتحدة، قبل أكرث من عام، 
ويرتأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إال 

عرب انتخابات.

ــــس ــ ــ ــ ــ ــ ــول تونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن دخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي يمنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر مغربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أميـ
أفــادت إذاعة »موزايك إف إم« نقا عن مصادر 
مطلعــة بأن الســلطات التونســية منعت أمريا 
مغربيا من دخول الباد للمشاركة يف ندوة دولية 

للصحيفة الفرنسية ›‹لوموند دبلوماتيك«.
ونقلت »موزاييك إف إم« عن مصادر قريبة من 
منظمي الندوة أن الســلطات التونسية يف مطار 
تونس قرطاج الدويل، منعت األمري املغريب هشام 
العلوي مــن دخول تونس فور وصوله إىل املطار 
للمشــاركة يف ندوة دولية للصحيفة الفرنسية 

>لوموند دبلوماتيك‹‹.
يف حــني أوضحت »موزاييــك إف إم« أنه يف 
اتصالهــا مبصالح اإلعــام واالتصــال بوزارة 
الخارجية، نفت مصادر أي علم للوزارة مبنع األمري 
املغريب والباحــث يف جامعة هارفرد من دخول 
تونس، بينام ذكرت صحيفة »القدس العريب« أن 
األمري املغريب »املعروف مبواقفه املعارضة للقرص 

املليك« ينتظر رفقة زوجته مليكة بن عبد العايل الرتحيل حيث 
مــن املنتظر أن يعود عىل منت طائرة الخطوط امللكية املغربية 

إىل الدار البيضاء هذه الليلة.
واألمري وهو ابن عم ملك املغرب محمد السادس، وقد رصح بأن 
»معاملة الرشطة التونسية كانت الئقة ومحرتمة، ولكن دون 
تربير مقنع للمنع خاصة وأنه كان سيشــارك يف ندوة ثقافية 

تتحدث عن الربيع العريب«، بحسبام نقلت »موزاييك إف إم«.
جديــر بالذكر أن هــذه هي املرة الثانية التي يتم فيها ترحيل 
األمري هشــام العلوي من تونس، إذ وقعت حادثة مامثلة يف 
عام 2017، حيث رصحت الناطقة باســم رئاسة الجمهورية 
سعيدة قراش آنذاك، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبيس 
مستاء ملا حصل لألمري، وأشارت بأن عملية الرتحيل متت وفق 

إجراءات ادارية آلية مل يتم الرجوع فيها للمسؤولني.

هجـــــــــــــــوم مســـــــــــــــلح علـــــــــــــــى كميـــــــــــــــن أمنـــــــــــــــي فـــــــــــــــي مصـــــــــــــــر
تعرض كمني »أبيس« األمن يف الواقع 
بني محافظتي البحرية واإلسكندرية يف 
مرص لهجوم من قبل مجهولني تسبب يف 

سقوط عدد من املصابني.
وأكدت مصادر اعامية ســقوط عدد 
من اإلصابات جــراء الهجوم، الذي نفذه 

مجهولون صباح اليوم.
وقــال املصدر إن أفراد قوة مشــرتكة 
من املحافظتــني لتأمني الكمني، تفاجأوا 
بإطاق أعرية نارية صوبهم من أشخاص 
مجهولني، اســتقلوا ميكروباص انحرف 

فجأة باتجاههم.
ونُقل املصابون إىل مستشفى الرشطة 
باإٍلســكندرية، وما زال األمن يكثف من 
جهوده لضبط املتهمني الذين الذوا بالفرار 

داخل الزراعات.

دوالر بـــــــمـــــــلـــــــيـــــــون  تـــــــــــرامـــــــــــب  تــــــــغــــــــريــــــــم 
أمر قاٍض اتحــادي، الرئيس 
األمرييك دونالــد ترامب وأحد 
محاميه بدفع مــا يقرب من 1 
مليون دوالر كعقوبات مشرتكة 
ملتابعة دعــوى قضائية رفعها 
ترامب ضد هيــاري كلينتون، 
إضافــًة إىل عــدد آخــر من 
الدميوقراطيني، وزعم فيها أنّهم 
متورطــون يف االبتزاز وتلفيق 

مؤامرة واسعة ضده.
رفعها  التي  وزعمت الدعوى، 
ترامب يف آذار 2022، أن كلينتون 
واللجنة الوطنية الدميوقراطية 
تآمروا مع كبار مسؤويل مكتب 
وغريهم،  الفيدرايل  التحقيقات 
قبل انتخابات عام 2016، لتلفيق 
وجود عاقات بني حملة ترامب 

وروسيا، إللحاق الرضر به سياسياً.
لكــن قايض املحكمة الجزئية األمريكية دونالد ميدلربوكس، 
رفــض القضية، يف أيلول املايض، بعد أن وجد أن ترامب »انخرط 
يف مرافعة متفرقة ترقى إىل عرقلة العدالة، والتي تضمنت مزاعم 
معروفة بأنها كاذبة«. وتبني، وفق التقرير، أن حججه القانونية، 

مبا يف ذلك االبتزاز والتآمر، ال أساس لها من الصحة.
وجــاء أمر املحكمة، بعد أن تقدمــت مجموعة من املتهمني 

املتبقني، مبن فيهم كلينتون، بطلب منفصل لفرض عقوبات.
ومتثل نهاية الدعوى أحدث انتكاسة قانونية لرتامب، يف الوقت 
الذي يكافح فيها الرئيس السابق، مقابل مجموعًة من التحقيقات 
املدنيــة والجنائية، مبــا يف ذلك التحقيق يف احتفاظه بوثائق 

حساسة، يف حني يخضع بعض 
محاميه للتدقيق يف أنفســهم 
بسبب سلوكهم يف تلك القضايا.

الفيدرايل  القــايض  وانتقد 
األمرييك جــون ميدلربوكس، 
ترامب ومحاميته الرئيسية ألينا 
هابا، إلســاءة استخدام النظام 
القانــوين من خال رفع دعوى 
قضائية عززت مظامله السياسية 
بشــأن »التحقيق الرويس لعام 
2017 باســتخدام حجج مليئة 
باملعلومات الخاطئة واألخطاء«.

»نحن  ميدلربوكــس:  وقال 
نواجــه دعوى قضائية مل يكن 
ينبغي رفعهــا أبداً، والتي كانت 
الناحية  مــن  متامــاً،  تافهة 
الواقعيــة والقانونية، والتي تم 

رفعها بسوء نية لغرض غري الئق«.
وأشار القايض إىل أن »مزاعم ترامب بأن مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرايل الســابق جيمس كومي تآمر، مع كلينتون، ملحاكمته 
كانت خاطئة، إذ مل تتم محاكمة ترامب أبداً، يف حني أن مثل هذه 
املؤامرة كانت غري قابلة للتصديق ألن كومي من املحتمل أن يرض 
بحملة كلينتون لعــام 2016، من خال إعادة فتح التحقيق يف 

رسائل الربيد اإللكرتوين الخاصة بها«.
وأشــار ميدلربوكس إىل أن »إساءة استخدام املحاكم من قبل 
ترامب ومحاميه تقوض سيادة القانون، وتصور القضاة عىل أنهم 
حزبيــون، وتحول املوارد عن أولئك الذين عانوا من رضر قانوين 

فعيل«.

فضائـــــــــــــــح تتنـــــــــــــــاول موظفـــــــــــــــاً كبيـــــــــــــــراً فـــــــــــــــي البنتاغـــــــــــــــون
مراقبة  وكالــة  أصدرت 
تحقيق  نتائج  البنتاغــون، 
العســكري  املســؤول  مع 
املســتوى،  رفيع  الســابق 
دوغــاس غلني، وجاء فيها 
أّن األخــري انخرط يف منط 
مــن الســلوك العنــرصي 
العمل،  مكان  يف  والجنيس 
كلمة  استخدام  ذلك  يف  مبا 
بشكل   )N-Word( »زنجي« 

عريض يف املكتب.
الذي  التحقيــق  ووجــد 
انرتسبت«،  »ذا  نرشه موقع 
العام  املفتش  مكتب  وأجراه 
يف وزارة الدفــاع، بناًء عىل 
مجهول  موظف  من  شكوى 
يف الــوزارة، أّن »غلني أدىل 
ومسيئة  جنسية  بتعليقات 
عنرصياً لزمائه يف العمل، 
ورفع صوته، وقّدم الكحول 
مناسبتني  يف  ملرؤوســيه 

عىل األقل من دون إذن«،  ما يعّد انتهاكاً مبارشاً لسياســة 
البنتاغون.

ووفقــاً للتحقيــق، فإن »طوال عام 2021، فشــل غلني 
يف معاملة املرؤوســني بكرامــة واحرتام، وخلق بيئة عمل 

لهم«. مسيئة 
كام ثبت اســتخدام غلني لـــكلمة »زنجي«، كام طلب من 
مرؤوســة أمريكية آسيوية »مشاركة مشاعرها حول كونها 
أنثى آسيوية يف قسم يعّد الصني أكرب تهديد له«، بحسب »ذا 
انرتسبت«. كذلك، قال غلني، تعليقات جنسية فاضحة، وفق 

التقرير، ضد النســاء العامات معه يف املكتب.   
مــن جهته، نفى غلني مراراً وتكراراً، تعمد خلق بيئة عمل 
معادية وأنكر قوله تعليقات جنســية، عىل الرغم من تأكيده 

يف الوقت نفســه عدداً من االدعاءات املوجهة ضده.
ويعــّد التحقيق الــذي يثبت املزاعم ضد مســؤول رفيع 
املســتوى أمراً غري معتاد، ويأيت بعد وعود من وزير الدفاع 
لويد أوســنت »باستئصال العنرصية وسوء السلوك الجنيس 

املسلحة«. القوات  املتفيش يف 
ويعد ســوء السلوك الجنيس مشــكلة متجذرة يف الجيش 
األمرييك، حيث ارتفعت تقارير االعتداء الجنيس بشكل حاد يف 
السنوات األخرية، بنسبة 38% من 2016 إىل 2018، وفقاً لبيانات 
وزارة الدفــاع. ورغم كل هذه االتهامات، حصل غلني ســابقاً 
عىل ترقية بدالً من العقاب، حيث شــغل بدايًة، منصب نائب 
املدير املايل يف وزارة الدفاع يف كانون األول 2020، وترّقى 
إىل منصب كبري املســؤولني املاليني يف مكتب إدارة شــؤون 

املوظفــني قبل مغادرته يف ترشين الثاين 2021.
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السبت 21 كانون الثاين 2023

اعالن
من أمانة الســجل العقاري 

يف بريوت
طلــب انطــوان جرجس بو 
 MARC KARL ديوان ملوكلــه 
)سويرسي(   DE PICCIOTTO
ســندات متليك بدل عن ضائع 
   A  3 2 A   و باالقســام 138 
B  من العقار 5233 منطقة   8 و 
االرشفية، وبالقسم A 145 من 
العقار 5232 منطقة االرشفية.

للمعــرض مراجعة االمانة 
خالل 15 يوماً.

امني السجل العقاري يف 
بريوت

جويس عقل

اعالنات  رسمية

اعالنات مبوبة

عامل

وفيـــــــــــات

جامعة بني ضو
الجامعة الباسيلية

الفقيدة: روجيه وزوجته  ابناء 
تريز سالمه وعائلتهام

املهنــدس ريشــار وزوجتــه 
اليزابيت تابت

اليز  املهنــدس روالن وزوجته 
فرح وعائلتهام

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

اشــقاؤها: النائــب الســابق 
نعمــد الله فارس ايب نرص واوالده 

وعائالتهم
ســعاد بولس ارملــة املرحوم 
رفيــق فارس ايب نــرص واوالدها 

وعائالتهم
عصمــت فــارس ايب نــرص 
وزوجته كلري باســيل واوالدهام 

وعائالتهم
شــقيقتاها: ماري زوجة اميل 

محفوظ واوالدهام وعائالتهم
فيكتوريــا زوجة الدكتور فايز 

الراعي واوالدهام وعائالتهم
ينعــون مبزيــد مــن االىس 

املأسوف عليها املرحومة

ايزابيل فارس ايب نرص

ارملة املرحوم املختار ســمعان 
اديب باسيل

تقبل التعازي اليوم الســبت 21 
الجاري من الساعة الحادية عرشة 
قبل الظهر ولغاية السادسة مساء 
يف صالون كنيســة سيدة الدوير 
ـ الفيــدار ويوم االحد 22 منه من 
الثانية بعد الظهر لغاية السادسة 

مساء.

مبناسبة مرور اربعني يوماً عىل 
وفاة املرحوم

ادوار جريس زرد ابو جوده

يقام قداس وجناز لراحة نفسه 
الســاعة الثانية عرشة والربع من 
ظهر يوم االحــد 22 كانون الثاين 
2023 يف كنيســة مارتقــال، جل 

الديب.
وانســباؤهم  الفقيد  عائلــة 
يدعون االهل واالصدقاء ملشاركتهم 
الصــالة راجني اعتبار هذه النرشة 

كدعوة خاصة.

عــامل تنظيفــات وحاّملــني 
بالســتيك  مصنع  يف  ليعملوا 
معاش  ونهــاري  ليــي  دوام 
9.000.000 لــرية لبنانية زائد 
بدل نقل لالتصال:04/918777 

ـ 03/300024
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية 

 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
ــــــــــــــــــــــــــ

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 مختــر قديم الكرونيك 
معــدات  مــع  وكهربــاء 
 )1972-1920( نــادرة  قدمية 

ت:78/803805

اعالن
يدعوكــم مجلس ادارة الصنــدوق التعاضدي لرابطة االخويات يف لبنان اىل 
جمعية عمومية عادية وذلك نهار الســبت الواقع يف 25 شباط 2023، الساعة 
العــارشة صباحاً يف مركــز الصندوقـ  البورشيةـ  الطابق االول، يف حال عدم 
اكتامل النصاب تؤجل الجلســة اىل الساعة الحادية عرشة قبل الظهر من اليوم 

ذاته ويكون النصاب قانونياً مبن حرض.
عىل أن يتضمن جدول االعامل ما يي:

1ـ بيان مجلس االدارة
2ـ تقرير لجنة املراقبة

3ـ اقرار موازنة 2023 واملصادقة عىل ميزانية 2022
4ـ ترئة ذمة اعضاء مجلس االدارة

5ـ مختلف

رئيس مجلس االدارة
فادي نرص

امينة الرس 
راغدة كاوركيان يشوعي

ــــــــي 2023 ــــــــون الثان ــــــــد  22 كان ــــــــروت االح ــــــــدان بي ــــــــن مي ــــــــل م ــــــــج ســــــــباق الخي برنام

اعداد : لوران ناكوزي

الشوط االول  ـ املسافة 1000 مر

الشوط الخامس ـ املسافة 1400 مرالشوط الثاين ـ املسافة 1000 مر

الشوط الثالث ـ املسافة 1600 مر

الشوط الرابع ـ املسافة 1000 مر
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جائزة املصيطبة للخيل التي مل تربح وعمرها 4 سنوات الوزن 54 كيلو مع تخفيض لالفراس 
والبواين الجائزة 5 ماليني لرية لبنانية

جائزة رأس النبع للبواين التي ربحت 1ـ 3 ســباقات وعمرها 4 ســنوات الوزن 52 كيلو مع 
بناليتيه وتخفيض لالفراس الجائزة 5 ماليني لرية لبنانية

3 ســباقات مســنة الوزن 52 كيلو مع بناليتيه وتخفيض  جائزة الحمرا للخيل التي ربحت 2ـ 
للبواين الجائزة 5 ماليني لرية لبنانية

جائزة رأس الســنة الكرى للخيل التي ربحت 1ـ 3 ســباقات وعمرها 4 ســنوات واكرث الوزن 52 كيلو 

لالربع سنوات و56 كيلو للمسنة مع بناليتيه وتخفيض للبواين الجائزة 10 ماليني لرية لبنانية

جائزة ميناء الحصن للبواين التي ربحت 1 ـ ســباقات مســنة الوزن 51 كيلو مع بناليتيه 
وتخفيض لالفراس الجائزة 5 ماليني لرية لبنانية

اقدر: سابق ـ دمار ـ ابن اصل
املضامر: ابن اصل ـ سابق ـ الهيبة ـ ملك امللوك

سابق: سبق له ان حل ثانياً وراء العامر يف اول سباق له لكن عىل مسافة الـ 1400 مر غري 
املالمئة المكانياته بعكس شــوط الغد الذي يناســبه متاما ومىض عليه وقت بانتظاره، نسبة 

لتواضع املجموعة يعتر احقها بتحقيق الفوز وحالته يف بحر االسبوع تدل عىل ذلك.

اقدر: عريب ـ سمر ـ كنوز ـ يعبوب
املضامر: عريب ـ سمر ـ يعبوب ـ ليالينا

عــريب: اســتفاد من الراحــة القرسية ليعود بأبهى حاالته وال ننــى ان يف جعبته ثالثة 
انتصارات سهلة والرابع بانتظاره يف حفلة الغد.

اقدر: السلطان ـ ساهر ـ االسطورة
املضامر: امري الشامل ـ السلطان ـ ساهر

السلطان: سبق له ان حل ثاينا وراء غدار )1400 مر( امام ساهر وارز، حالته املتطورة اثناء 
التامرين تدل عىل قدرته يف تحقيق الفوز بسهولة رغم وجود منافسني اقوياء يف شوطه.
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اقدر: فرمان ـ بحر ـ رويال ـ فلتة: بتحرز: محرز
املضامر: بحر ـ فرمان ـ رويال ـ محرز

فرمان: بات يقف عىل قمة جهوزه بعد الراحة التي احيل اليها اثر جريه اليسء يف ســباقه 
االخري، وما زال انتصاره االول ماثالً يف االذهان يوم تفوق بســهولة عىل بحر، جرير وبركان 

عىل نفس مسافة الغد بوقت )1.53 5/4(.

اقدر: حلو الوفا ـ ساهر ـ االسطورة
املضامر: حلو الوفا ـ قمر الدار ـ حبيب حسونه

حلو الوفا: حقق فوزه الرابع من مئة وعرشة ايام بسهولة وعىل الخيل الذين يفوقونه قياساً 
عىل نفس مســافة الغد، رغم وجود اكرث من منافس له يف الشــوط اال اننا نراه األجدر بتحقيق 

النرص.

الحفلة  تبــدأ   }

متام الساعة الثانية 

والنصــف  عــرش 

بشــوط   )12.30(

اول فرنيس...

{ فرمــان: يعود الينا بعد راحة بجهوزية واندفاع وبقيادة 
واعية بدر ـ ال تهملوه يف جائزة رأس السنة 10 ماليني ل. اذا 

مل يلطش الجائزة الهاوي جو صحناوي بجواده محرز

{ عريب: اســمه عريب ولكن فعله وســرين وقيادة بدر 
الواعية وارشاف عميد املضمرين الســيد عي ـ وبيحب البيك 

كتري وما بيزعلوا

{ حلو الوفا: انه ويف لهذه املســافة املحببة له،، وعنده يف 
الشوط منافسني اقوياء ولكن هو اهمهم ومضمره مروان دبور 
مســوكرو هو وامري الشامل وواعد جو صحناوي بجائزة رأس 

السنة يلي بتحرز مع محرز

{ الدفر يقدم:
1ـ الهيبةـ  سابقـ  

ابن اصل
2ـ عريب ـ سمر ـ 

ليالينا
3ـ بحــرـ  محرزـ  

رويال ـ يا زمان
4ـ حلــو الوفــاـ  
ماوكيـ  صقر العرب 

ـ قمر الدار
5ـ امري الشــاملـ  
ســاهر ـ السلطان ـ 

ارز

ذكـــريـــات عــبـــــــــــرت

صورة من املايض، السيدة ناديا فرعون مع جوادها املفضل 
ماي واي ومعها بالصورة نجلها النائب والوزير السابق ميشال 
فرعون ونجله بيار ورائد املضمرين عي ســيف الدين والخيال 

فاروق

هل بدا تصدع االئتالف الحكومي؟ ... غانتس: تكثيف العمليات االميركيةـ ـ االسرائيلية ضد ايران 

»قمة رامشتاين«.... تخبط الحلفاء... رغم التاكيدات على دعم كييف

)تتمة ص1( 

وزير الدفاع اإلرسائيي األســبق، بجاك ســوليفان، مستشار 
األمن القومي األمرييك، خالل زيارته لتل أبيب . ونرش غانتس 
تغريدة بحســابه الرسمي عىل »توير«، أكد من خاللها عقده 
لقاء مع ســوليفان، للتأكيد عىل تعزيز العالقات الثنائية بني 
الطرفــني اإلرسائيي واألمرييك. وأفاد وزير الدفاع اإلرسائيي 
األسبق بأنه أخر سوليفان بأن التحالف بني الجانبني قائم عىل 
أساس القيم واملصالح املشركة، وأن هذا التحالف سيظل ركيزة 
يف األمــن القومي إلرسائيل واملنطقة. وأكد غانتس أنه ناقش 
مع ســوليفان رضورة تعميق التعاون الذي أقيم يف السنوات 
األخــرية بني الدولتني والخاص بتكثيــف العمليات ضد إيران، 
وكذلك الخطوات املطلوبة للحفاظ عىل االســتقرار األمني   عىل 

الساحة الفلسطينية.
يف غضون ذلك يخطط رئيس حكومة االحتالل اإلرسائيي، 
بنيامــني نتنياهو، إلقالة وزيــر الداخلية ووزير الصحة أرييه 
أدرعي، من حكومته، متاشــياً مــع حكم املحكمة العليا، عىل 
الرغــم من أن تنفيذ الحكم ســيتأخر حتى يتــم اختيار بدائل، 

بحسب  تقرير »القناة 13« اإلرسائيلية.
ويقيض قرار املحكمة بإلغاء تعيني رئيس حركة »شــاس« 
درعــي وزيــراً يف حكومة نتنياهو. ووفــق التقرير، يخطط 
نتنياهــو لاللتــزام بالحكم املفاجئ الــذي أصدرته املحكمة، 
والذي اســتخدم معيار »املعقولية إللغاء تعيني درعي وزيراً يف 
الحكومة«. ومتت اســتعارة معيار »املعقولية«، الذي مل يدّون 

يف القانون اإلرسائيي من قبل الكنيست، من النظام القانوين 
الريطاين، وجرى اســتخدامه بوترية متزايدة من قبل املحاكم 
يف عامــي 1990 و2000، للطعن يف قرارات اإلدارة. وأثار قرار 
املحكمــة رد فعل عنيفاً من االئتــالف ومؤيديه، الذين اتهموا 

املحكمة بإنكار ما سّموه »الدميوقراطية اإلرسائيلية«.
ومع ذلك، يستعد نتنياهو لتأييد الحكم، وفقاً ملا ذكرته »القناة 
13«، بعد أن أوعز إليه املدعي العام غايل باهاراف-ميارا، بإيجاد 
وزيرين بديلني لوزاريت الصحة والداخلية، من أجل االلتزام بأمر 
املحكمة. ومن املتوقع أن يختار نتنياهو وزيرين جديدين بحلول 
األســبوع املقبل عىل أبعد تقدير، وســيبقى درعي يف منصبه 

حتى يتم اختيارهام.
ويُعــد قرار املحكمة مبنزلة »صّب الزيت« عىل نار املواجهة 
بني الســلطتني القضائية والسياســية، لرتقــي معه حدة 
االصطفافات يف الوسط الســيايس يف »إرسائيل« بني مؤيد 
لــه ومعارض. وفيام اصطفت أحــزاب املعارضة وراء موقف 
املحكمة مطالبة نتنياهو تنفيذ قرارها، تصدت أحزاب االئتالف 
الحكومي لهذا القرار، متهمًة املحكمة بالتسييس وتجاوز إرادة 

الناخبني.
ويف املقابــل، قال يائري البيد رئيــس املعارضة اإلرسائيلية: 
»إذا مل تجر إقالة أرييه درعي فإن الحكومة اإلرسائيلية تخالف 
القانون، وســتدخل »إرسائيل« يف أزمة قانونية غري مسبوقة 

ولن تكون دميوقراطية ولن تكون دولة قانون«.
عىل صعيد آخر قال بنيامني نتنياهو، رئيس الوزراء اإلرسائيي، 
إن حكومتــه الجديدة تدعم بناء املســتوطنات. ونقلت إذاعة 
الجيش اإلرسائيي، عن نتنياهو تعليقا عىل إخالء مســتوطنة 

جديــدة تم بناؤها رشقــي محافظة نابلس، أن حكومته تدعم 
بناء املســتوطنات. واشرط رئيس الوزراء اإلرسائيي بناء تلك 
املستوطنات أن تتم بشكل قانوين وبتنسيق مسبق بني الجهات 

والهيئات الحكومية يف بالده.
وأفادت وسائل اإلعالم العرية بأن العرشات من املستوطنني 
أقاموا بؤرة استيطانية جديدة جنوب رشقي نابلس يف الضفة 

الغربية، تحت اسم »أور حاييم« )نور الحياة(.
وأفاد املوقع اإللكروين العري »والال«، أن البؤرة االستيطانية 
الجديدة تأيت مبناسبة مرور 30 يوما عىل وفاة الحاخام حاييم 

دروخامن، الزعيم الروحي لحزب »الصهيونية الدينية«.
وأكد املشــاركون يف تدشني املســتوطنة الجديدة أن فكرة 
إقامتها جــاءت لتخليد ذكرى الحاخام دروخامن، بدعوى أنها 
أفضل وســيلة للتعبري عن حبهم له، وأحســن طريقة إلحياء 

ذكراه بإقامة مستوطنة جديدة.
وأفــادت القناة العرية الـ 14 بــأن حوايل خمس عائالت 
كاملــة انتقلت للعيش يف البؤرة االســتيطانية الجديدة، يف 
مدينة نابلس، وهو مكان اسراتيجي يف الضفة الغربية كونه 
يطل عىل الطريق العابر ملنطقة شامل الضفة الذي يربط أغوار 

الضفة ووسط البالد.

رسخ لقاء الحلفاء يف قاعدة »رامشتاين« يف املانيا االنقسام 
القائــم بينهم ،عىل خلفية تزويد اوكرانيا باســلحة »نوعية« 
خصوصــا املدرعات املتطورة ملســاعدتها يف مواجهة القوات 
الروســية ، يف ظل عجز الدول املشــاركة عن اتخاذ قرار حازم 
يف مــا خص دبابات »ليوبارد 2« التي بقي مصريها معلقا يف 
انتظار مزيد من الدرس،رغم تاكيد املجتمعني عىل عدم تخليهم 
عن كييف وتامني كل ما يلزم لضامن انتصارها يف املواجهة. 

فقد قال مســؤول السياسة الخارجية يف االتحاد األورويب 
جوزيب بوريل إن بعض الدول األوروبية مســتعدة إلرســال 
دبابــات ثقيلة إىل أوكرانيا، مضيفا أنه يأمل يف أن يُتخذ قرار 
إرسالها خالل محادثات يجريها وزراء دفاع بقاعدة رامشتاين 

الجوية يف أملانيا.
ويف الســياق ذاتــه، قال وزيــر الدفاع األملــاين بوريس 
بيســتوريوس إن بالده جاهزة للتحرك برسعة بشــأن دبابات 
ليبــارد إذا كان هناك اتفاق مع الحلفاء. وأوضح أنه من الخطأ 
القــول إن برلني متنع تزويد أوكرانيا بهــذه الدبابات. غري أنه 
أوضح أن أي قرار مل يتخذ حتى اآلن حول احتامل تسليم كييف 
الدبابات، قائال إن املســألة »نوقشت« بني حلفاء أوكرانيا لكن 

»مل يتم اتخاذ أي قرار«.
بدوره، قال وزير الدفاع األمرييك لويد أوسنت خالل االجتامع 
إن بــالده لن تكف عن دعم أوكرانيا يف وجه الهجوم الرويس، 
مؤكدا أن واشنطن ستزود القوات األوكرانية ببطارية صواريخ 
باتريــوت للدفــاع الجوي، باإلضافة إىل ما ســتقدمه الدول 

األوروبية.
وحث الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســيك -يف كلمته 
عــر الفيديو- الــدول الحليفة عىل اتخــاذ خطوات رسيعة، 
 ،)16-F( »16-ودعاها إىل مســاعدة بــالده بطائــرات »إف

وأسلحة »فاعلة« للتصدي للقوات الروسية.
وكانــت نقلت وكالة رويرز عن متحدث باســم الحكومة 
األملانيــة قولــه إن برلني مل تربط أبدا إرســال دبابات ليوبارد 

القتالية األملانية إىل أوكرانيا بإرســال الواليات املتحدة دبابات 
أبرامــز. ويضغط الحلفاء حاليا عىل أملانيا لحثها عىل املوافقة 

عىل تسليم دبابات ليوبارد إىل كييف.
مــن جهته قــال الكرملني إن الــرصاع يف أوكرانيا آخذ يف 
التصاعد، محذرا من أن خطر املشــاركة املبارشة لحلف شامل 
األطليس )ناتو( يتزايد. ورأى املتحدث باســم الكرملني دميري 
بيســكوف -يف ترصيحات تزامنت مع اجتامع الدول الحليفة 
ألوكرانيا بقاعدة رامشتاين يف أملانيا- أن إرسال الغرب دبابات 

إىل أوكرانيا لن يغري مسار الرصاع.
وقال بيسكوف »نرى متسكا بوهم كبري بأن أوكرانيا ميكنها 
أن تنترص يف ساحة املعركة. هذا الوهم سيكون سببا كبريا لندم 
املجتمع الغريب. نحن متأكدون من ذلك«. وذكر املتحدث باســم 
الكرملني أيضا أنه »ال أمل يف تحســني العالقات مع الواليات 

املتحدة يف املستقبل املنظور«.
ميدانيا ، أفادت الســلطات املوالية لروســيا يف زاباروجيا 
بجنــوب أوكرانيا عن »زيــادة حدة« املعارك يف املنطقة حيث 
تجري مواجهات »عىل طول خط الجبهة«. وقالت الســلطات 
املوالية لروســيا يف زاباروجيا بجنــوب أوكرانيا عن »زيادة 
حــدة« املعارك يف املنطقة حيث تجري مواجهات »عىل طول 

خط الجبهة«.
وأفاد فالدميري روغوف، أحد القادة املحليني املوالني لروسيا، 
عر تطبيق تلغرام »ازدادت حّدة األعامل العسكرية بشدة باتجاه 
زابوريجيا«، موضحا لوكالة ريا نوفوستي الروسية »إن نظرنا 
إىل خــط الجبهة بكاملــه، نرى أن املعارك تجري حاليا يف كل 

مكان«.
كام أعلنت وزارة الدفاع الروســية أن قواتها ســيطرت عىل 
بلدة كليشيفكا التي تقع جنويب مدينة باخموت اإلسراتيجية 
رشقي أوكرانيا. وقالت الوزارة أيضا إن الجيش الرويس أسقط 
مروحيتني للقوات األوكرانية يف مقاطعتي خريسون )جنوب( 

وخاركيف )شامل رشق(.
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: الســـــــــــلة  كـــــــــــرة  فـــــــــــي  لبنـــــــــــان   بطولـــــــــــة 
ــــــة ــ ــــارق 20 نقطـــ ــ ــ ــــــك بفـــ ــ ــــــى انترانيـــ ــ ــــو يتخطـــ ــ ــ  دينامـــ

ــة ــّي ــون ــط ــة األن ــع ــام ــج ــن ال ــي ــاهــم ب ــف ــرة ت ــ ــذّك ــ  م
واالتّـــــــحـــــــاد الـــلـــبـــنـــانـــّي لــــكــــرة الـــطـــاولـــة

 بــــــســــــبــــــب اعـــــــــــــتـــــــــــــداء جــــــنــــــســــــي..
ــــس فـــــي إســـبـــانـــيـــا ــي ــ ــف ــ ــال دانــــــــي أل ــ ــق ــ ــت ــ اع

ــة املـــســـدس ــ ــاي ــ ــي رم ــ  بـــطـــولـــة جـــبـــل لـــبـــنـــان ف
نــجــم وصيفه لــبــول ســيــقــلــي وجـــــورج  ــقــب  ــل ال

تبادل االتفاقية بني جلخ وكوبيل

داين ألفيس

جلخ متوسطاً الفائزين

جلخ وكوبيل يوقعان عىل االتفاقية

كوبيل يقّدم اعداد مجلة »ال كوب« اىل األب جلخ

حقق دينامو لبنان فوزا كبريا عىل أنرتانيك 
بنتيجة )90-70(، ضمن منافســات الجولة 
الثالثة من إياب الدوري اللبناين لكرة الســلة، 
أمس الجمعة، عىل ملعب سنرت دمرجيان يف 

أنطلياس. 
 ورفــع دينامو لبنان رصيده إىل 27 نقطة، 
يف املركز الثاين خلف الحكمة املتصدر بنفس 
الرصيد، بينــا تجمد أنرتانيك عند 18 نقطة، 

يف املركز العارش.

  وعرفت املواجهة سيطرة دينامو عىل جميع 
األرباع، حيث انتهى األول 26-13 والثاين 52-

34 والثالث 48-72.
  وشــهدت املباراة تسجيل نجم دينامو زاك 
لوفنت 27 نقطة، كأفضل مســجل يف اللقاء، 

مع متابعتني و4 متريرات حاسمة.
  ومن جهته، أحــرز نجم انرتانيك جوردان 
جاكســون 20 نقطة، كأفضل مســجل يف 

فريقه مع 3 متابعات و3 متريرات حاسمة.

الجامعــة  وّقعــت 
برئيسها  ممّثلًة  األنطونّية، 
واالتّحاد  جلخ،  ميشال  األب 
الطاولة،  لكــرة  اللبنــايّن 
ممّثًل برئيسه جورج كوبيل، 
مذكّــرة يف إطار جهودها 
الناس  الراميــة إىل تحفيز 
من جميــع الفئات العمريّة 
عىل مارســة رياضة كرة 
عىل  للحصــول  الطاولــة 
الفوائــد الصحّيــة األكرب.  
إىل  االتّفاقّية  هــذه  تهدف 
وضع األســاس ملشــاريع 
تعاونّية لتعزيز التبادل عىل 
مستوى الربنامج واملشاركة 
واملهارات  للخربات  املتبادلة 
واملعرفــة؛  واملعلومــات 
للمدّربني  نــدوات  وتنظيم 
وإجــراء  واملســؤولني، 
تقييات القــّوة والتكّييف، 
بحثّية؛  بأنشــطة  والقيام 
يف  املتدّربني  واســتضافة 
الرياضّية  اإلدارة  مجــاالت 

الريايّض. والتدريب 
  وقد سبق تنظيم جلسات 
الطاولة  كــرة  عىل  تدريب 
الرتبية  ملعلّمي  املخّصصــة 
البدنّية يف املدارس وستكون 
للمشــاركني  مفتوحــة 
أحد فروع  الخارجّيــني يف 
الجامعة األنطونّية )الحدت 
-بعبــدا، مجــديّل - زغرتا 
ونبي أيل - زحلة(.وسُيمنح 
الشــهادة  للحــارضون 
املناسبة عند االنتهاء بنجاح 
مــن الدورة. أما بالنســبة 
الجامعة األنطونّية،  لطّلب 
ســُتصدر شهاداتهم مبجّرد 
اجتيازهم ماّدة كرة الطاولة 
العلوم  كلّّية  تقّدمهــا  التي 

الرياضّية.
  علوًة عىل ذلك، سيتّم إطلق برنامج كرة 
الطاولة للمســّنني كجزء من تخّصص التعلّم 
الحريّك ورياضة ذوي االحتياجات الخاّصة، 
وستنظّم الجامعة األنطونّية، باالشرتاك مع 
االتّحاد اللبنايّن لكرة الطاولة، يوًما ســنويًّا 

للمسّنني«. الطاولة  تحت شعار »كرة 
  يف نهاية االجتاع، وكعربون تقدير، قّدم 
الكاملة  القامئة  األنطونّية  للجامعة  كوبيل 
ألعــداد »ال كــوب«، وهي مجلّــة رياضّية 
اعتاد نرشهــا يف أواخر الثانينّيات، لهدف 
مســاعدة طّلب الجامعــة عىل فهم تاريخ 

أفضل. بشكل  اللبنانّية  الرياضة 

ألقت الرشطــة اإلســبانية القبض عىل 
اللعــب الربازيــيل املخــرم داين ألفيس 
بســبب مزاعم اعتداءات جنسية قام بها يف 
وقت سابق.  وذكرت صحيفة »البانغوارديا« 
املحلية أن الرشطة اإلسبانية اعتقلت مدافع 
منتخب الربازيل صباح الجمعة بعد استجوابه 

مبركز للرشطة يف برشلونة.
  وجــاء هذا التحقيق بعــد تورط ألفيس 
يف قضيــة تتعلق باالعتداء الجنيس، رغم أن 

اللعب نفى هذه املزاعم يف وقت سابق.
  وكانــت محكمــة كاتالونيــة قد فتحت 
تحقيقــا يف جرمية اعتــداء جنيس إحدى 

النساء ضد العب برشلونة السابق. 
  وجاءت هذه الشكوى يف الثاين من كانون 

الثــاين الجاري، حيث أشــارت املرأة إىل ملس 
ألفيس لها بطريقة غري الئقة.

  وحدثــت هذه الواقعــة املزعومة يف 

ملهــى لييل شــهري يف برشــلونة نهاية 
كانــون األول الجــاري، بحســب تقارير 
التحرش  ألفيس  أشــارت ملحاولة  إسبانية 

السيدة. بهذه 

نظم االتحاد اللبناين للرماية والصيد بطولة 
جبل لبنان لعام 2۰23 يف رماية املســدس )6 
ملم ســتاندرد -25 مرتا( وذلك يف نادي »ذي 
ماغنوم كلوب«- كفردبيــان بحضور رئيس 
اللجنــة األوملبية ورئيس االتحــاد بيار جلخ 
ورئيس اللجان الفنية ساسني روحانا الذي قام 

بتحكيم املسابقة وعدد من الهواة واملشجعني.  
وجاءت النتائج عىل الشكل التايل : 

  1ـ بول سيقيل : 519 نقطة
  2ـ جورج نجم : 518 نقطة

  3ـ اييل ديب : 430 نقطة
  4- سمري قبطاوي : 366 نقطة

ــة واألنــــصــــار غـــداًالــــــــــــــــــدوري الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي فــــــــي كــــــــــرة الـــــقـــــدم ــجــم ــن  ســـداســـيـــة األوائــــــــل: قــمــة نـــاريـــة بــيــن ال

بعلبك شـــبـــاب  ــى  عــل ــغ  ــن ــراســي ــل ل ثــمــيــن  ــوز  ــ ف  : ــة  ــي ــان ــث ال ــة  ــدرجــ ــ ال

 بــــــطــــــولــــــة اســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا املــــــفــــــتــــــوحــــــة فـــــــــي الــــتــــنــــس
النهائي ثــمــن  ــدور  ــ ال الـــى  سينر  ــي  ــطــال واالي تسيتسيباس  الــيــونــانــي 

الجولة  منافسات  تنطلق 
األندية  سداسية  من  الثالثة 
اللبناين،  بالــدوري  األوائل 
حيث  الســبت،  اليوم  عرص 
مع  الساحل  شــباب  يلتقي 
الشــباب الغازيــة، والربج 
مع العهــد، يف حني تختتم 
األنصار  االحد مببــاراة  غداً 

والنجمة.
الدوري  األنصار  ويتصدر 
برصيــد 20 نقطة، يف حني 
يحتــل العهد املركز الثاين بـ 
بـ  ثالثا  والنجمة  16 نقطة، 
16 نقطة، أما شباب الساحل 
باملركز الرابــع بـ 14 نقطة 
والربج خامسا بـ 13 نقطة 
الغازية ميتلك 6  والشــباب 

نقاط.   

{ الساحل -
 الغازية {

  يســتضيف ملعب العهد 
الساحل  يسعى  إذ  املواجهة، 
الرصيب  مدربــه  بقيــادة 
دراغان يوفانوفيتش لتسجيل 

انتصار سهل.
يف حــني يأمــل الغازية 
بقيادة مدربه حسن حسون، 
لعرقلة مهمة الفريق األزرق 
حيــث ال يوجــد لديه يشء 

ليخرسه.
بنجومه  الساحل  ويتسلح 
كيلانت  وبويب  عنرت  فضل 
ومحمد حيدر، فيا يتســلح 
غدار  عاد  بنجومه  الغازية 
وحيــدر أبــو زيــد ومحمد 

رسداح.

  {  الربج - العهد {
  يســتضيف ملعب مجمع الرئيس فؤاد شــهاب 
يف جونيــة املواجهة، ويطمح الربج بقيادة مدربه 

أســامة الصقر للعودة للمنافسة، يف حني يسعى 
العهد لتشديد الخناق عىل األنصار.

  ويتســلح الربج بنجومه خر حلق وحســن 
مغنية وشــادي ســكاف، يف حني يتســلح العهد 
بنجومه يل أوروين ومهــدي خليل ومحمد حيدر، 

وســط غياب نــور منصور 
وربيع عطايا لإليقاف.

 - األنصــار   }    

النجمة{
  يســتضيف ملعب مجمع 
الرئيس فؤاد شهاب املواجهة، 
جمهوره  سيكون  ديريب  يف 
مــن طرف واحــد لجاهري 
األنصــار، بســبب العقوبة 
املوقعة عىل جمهور النجمة.

األنصار بقيادة    ويتسلح 
مدربه جــال طه بنجومه 
حســن معتــوق ومحمــد 
يف  درويش،  وكريم  حبوس 
حني يتســلح النجمة بحسن 
وبلل  وجيفينيو  كــوراين 

نجدي.
  وفنيــا يعتــرب األنصار 
والنجمة يف أفضل حاالتهم، 
مــع أريحية لألنصار بفارق 
النقاط املســجلة ووســط 
اســتقرار فني يعيشــه منذ 

بداية الدوري.

{ الدرجة الثانية {
  وضمن االســبوع الرابع 
من التصفية النهائية لألندية 
الدرجة  لبطولــة  األوائــل 
الثانيــة، انتهت املباراة عىل 
شــهاب  فؤاد  مجمع  ملعب 
بفوز الراســينغ عىل تجمع 

شباب بعلبك 1-3.
  سجل للراسينغ عيل الحاج 
حسن )7 ركلة جزاء(، جهاد 
ابو العينني )18( وعيل أيوب 
)90+7(، وســجل لشــباب 

بعلبك مصطفى غريب )9(.
  وعــىل ملعب صور البلدي بفوز األهيل النبطية 

عىل اإلصلح الربج الشايل 0-2. 
  سجل لألهيل النبطية حيدر عواضه )37، 75(.

تأهل اليوناين ستيفانوس تسيتسيباس، املصنف 
الرابع عامليا بني العبــي التنس املحرتفني، إىل مثن 
نهايئ بطولة أســرتاليا املفتوحــة بعد تغلبه أمس 
الجمعة عىل الهولندي تالون غريكســبور.  ومتكن 
تسيتســيباس، املرشــح الثالث للقب، من هزمية 
غريكســبور بواقــع 6-2 و7-6 )7-5( و6-3 يف 
ساعتني وست دقائق ليرب موعدا يف مثن النهايئ 
مع اإليطايل يانيك ســيرن، املصنــف الـ 16 عامليا 
واملرشــح الـ 15 للقب الذي أطــاح بدوره باملجري 
مارتون فوكســوفيكس بنتيجة 4-6 و4-6 و1-6 

و6-2 و0-6.
  وقال تسيتسيباس، الذي مل يخرس أي مباراة منذ 
ترشين الثاين املايض عقب اللقاء: »ياله من يوم جيد 
للعب التنس. واجهنا يومني من األمطار لذا أنا سعيد 

للغاية بهذه الشمس«.
  وتابــع: »عندما أنهي مباريات مثل مباراة اليوم 
أذهب إىل غرفتي يف الفندق وأخصص نصف ساعة 
لتوقيــع أوتوغرافات أرســلها الحقا يف خطابات 
إىل مشــجعني يف مختلف أنحاء العامل ال ميتلكون 

الفرصة لحضور مثل هذا النوع من املباريات«.
  وســتكون هذه املرة السادسة التي يتواجه فيها 
تسيتسيباس وسيرن علا بأن اللعب اليوناين حسم 
4 مباريات سابقة بينها لصالحه مقابل مرة للعب 

اإليطايل.
  وأخفــق األمــرييك ماكينــزي ماكدونالد يف 
مواصلة مغامرته بعد الفوز عىل نادال، وخرس عىل 
يد الياباين يوشيتو نيشــوكا املصنف 31 للبطولة 

بنتيجة 6 /7 و3 /6 و2 /6.
  كا فــاز الكندي فيليكس أوجري أليازميي عىل 
األرجنتيني فرانسيســكو سريوندولو 6 /1 و3 /6 

و6 /1 و6 /4.

{ »مهزلة صغرية« تشعل
 غضب موراي {

  ال يخطــط كرايغ تييل، مدير بطولة أســرتاليا 
املفتوحة للتنس، لتغيري مواعيد املباريات بالبطولة، 
رغم أن مباراة الربيطاين أندي موراي أمام األسرتايل 
تانايس كوكيناكيس انتهت يف الساعة الرابعة فجرا 

بالتوقيت املحيل.
  واســتطاع موراي أن يقلب تأخره مبجموعتني، 
ليتغلب عىل كوكيناكيس بنتيجة 4-6 و7-6 )7-4( 
و7-6 )7-5( و6-3 و7-5، يف الساعات األوىل من 

صباح أمس الجمعة.
  وحسم موراي، الفائز بثلثة ألقاب يف البطوالت 
األربع الكربى )غراند ســلم(، الفــوز يف مباراة 
ماراثونية بالدور الثاين، استمرت لـ 5 ساعات و45 

دقيقة.
  وكانــت هذه أطول مباراة يف مســرية موراي، 
وانتهت يف الســاعة الرابعة و5 دقائق فجرا، وتعد 

ثالث أطول مباراة يف تاريخ الرياضة.
  وظهر غضب موراي بشــكل واضح، الضطراره 
للعب يف هذا التوقيت، لكن تييل مل يجد أي حل بديل.

  وقال تييل: »تتوقع يف الفرتة من السابعة مساء 
إىل 12 مساء )الفرتة املسائية( التي تستمر لخمس 
ساعات، أن تقام مباراتني. يجب أن نحمي املباريات. 
إذا جرت مباراة واحدة يف املساء وحدثت إصابة، لن 
يكون لديك أي يشء للجاهري أو للهيئات اإلذاعية«.
  وأضاف: »يف هذه املرحلة ال توجد حاجة لتعديل 
الجدول. دامئا ننظر إليه عندما نقوم باســتخلص 
املعلومــات مثلا نفعل يف كل عام، هناك مباريات 
احتاجت لوقت طويل يف الســابق، يف هذه املرحلة 
علينا أن نجعل املباريات تتلءم مع فرتة الـ 14 يوما 
التــي تقام فيها البطولة، لذلك ال توجد لديك الكثري 
من الخيارات«.   وأعرب موراي عن إحباطه إزاء حكم 
املباراة، وأكــد عقب الفوز إنه ال يرى أي منطق يف 

اللعب يف وقت متأخر.
  وقال: »ال أعرف من يستفيد من إقامة املباريات 
يف هذا التوقيــت. نأيت هنا عقب املباراة وكان هذا 
هو النقاش، بدال من أن يكون مثل، مباراة موراي - 
كوكيناكيس املذهلة. انتهى األمر مبهزلة صغرية«.

  وواصل: »أشــخاص رائعــون ظلوا حتى نهاية 
املبــاراة، وأنا أقدر قيامهم بهــذا وصنع أجواء لنا. 
بعض األشخاص يجب عليهم أن يذهبوا لعملهم يف 

اليوم التايل«.
  وختــم: »إذا كان ابني حامل كرات يف البطولة 
وســيصل للمنزل يف الخامســة صباحــا، كوالد، 
ســأرفض هذا. األمر غري مفيد بالنسبة لهم. األمر 
غــري مفيد للحكام، واملســؤولني. ال أعتقد أن األمر 

مذهل للجاهري. األمر ليس جيد للعبني«.

{ السيدات {
  ســحقت البولندية إيغا شفيونتيك، منافستها 
اإلسبانية كريستينا بوكسا الصاعدة من التصفيات، 
6-0 و6-1، أمــس الجمعة، وتأهلت إىل الدور مثن 

النهايئ.

وقالت شــفيونتيك التي احتاجت إىل 55 دقيقة 
للتخلص من بوكسا »سبق يل أن رأيتها تلعب وكنت 
أعــرف أنها صلبة، لذا مل أكن أريد أن تعود إىل أجواء 
اللقــاء«.   ومل تخرس البولنديــة البالغة من العمر 
21 عاما ســوى الشوط ما قبل األخري عندما كانت 

متقدمة 6-0 و0-5.
  كا تأهلت شفيونتيك إىل مثن النهايئ من دون 

أن تخرس سوى 6 أشواط يف الدورين الثاين والثالث.
  ورضبت شفيونتيك التي وصلت إىل نصف نهايئ 
البطولــة العام املايض، موعدا مــع إيلينا ريباكينا 

بطلة وميبلدون العام املايض.
  وفــازت ريباكينا عىل األمريكية دانيال كولينز، 
وصيفــة ملبورن العام املايض، بنتيجة 6-2 و7-5 

و2-6.
  وعن املباراة املرتقبة، قالت شفيونتيك »تواجهنا 
ســابقا يف ديب، مل تكن منافســات رسمية بل يف 

دورة استعراضية، لذا نعرف بعضنا جيدا«.
  وتابعت »كا تواجهنا سابقا يف الفئات العمرية، 
لكننــا تطورنا كثــريا لذلك ال يهم ما حصل قبل عدة 

أعوام«.
  وفازت الشــابة األمريكيــة كوكو غوف، عىل 

مواطنتها برناردا بريا بنتيجة 6-3 و2-6.
  وتلعــب غوف مع اللتفية يلينا أوســتابينكو، 
بطلة روالن غاروس 2017، والفائزة عىل األوكرانية 

كاترينا كوزلوفا 6-3 و0-6.
  وقالت غوف »كانت مباراة صعبة، بريناردا كانت 
تسدد الكرة بقوة يف بداية املباراة، كنت فقط أحاول 

الصمود والتقدم حينا تتاح الفرصة«.
  وأضافت »يف املوســم املايض حققت مســرية 
انتصــارات طويلــة، لذا كنت أعرف أنها ســتكون 
منافســة من الصعب الفوز عليها، لكني ســعيدة 

باالستمرار لألسبوع الثاين من البطولة«.
  وفازت األمريكية جيسيكا بيغوال، عىل األوكرانية 
مارتا كوســتيوك، لترب موعدا مع التشــيكية 

باربورا كريتشيكوفا يف مثن النهايئ.
  ومل تواجه املرشــحة الثالثة للقب، صعوبة يف 
الفوز عىل منافستها األوكرانية بواقع 6-0 و2-6، 

يف مباراة استمرت أكرث بقليل من ساعة واحدة.
  وبهــذا الفوز، تأهلت بيغــوال لثمن نهايئ أوىل 
البطوالت األربع الكربى يف املوســم، وســتواجه 
كريتشيكوفا املرشحة العرشين للقب وبطلة روالن 

غاروس 2021.
  وحصلت التشيكية عىل بطاقة عبورها إىل مثن 
النهايئ، بعد فوزها عىل األوكرانية أنجلينا كالينينا، 

املصنفة 39 عامليا، بنتيجة 6-2 و3-6.
  وحققــت الصينية لني زهو، املصنفة 87 عامليا، 
مفاجــأة بالتأهل إىل مثن النهايئ عقب فوزها عىل 
اليونانية ماريا ساكاري، املصنفة السادسة عامليا.

  وفازت زهو عىل منافســتها بنتيجة 6-7 )3-7( 
و1-6 و4-6.

  وهــذه أفضــل نتيجة يف مســرية زهو، التي 
ستواجه يف الدور املقبل فيكتوريا أزارينكا، الفائزة 

بلقب أسرتاليا املفتوحة مرتني يف 2012 و2013.

من مباراة الراسينغ وتجمع شباب بعلبك

االيطايل سيرن اليوناين تسيتسيباس

الفرحة الراسينغاوية



1ـ جورجيا، يتدللون

2ـ واين، يّق، وا، وّزع

3ـ لفا، توماس مور

4ـ فرنسوا، رك، حديد

5ـ أمر، دواليب، هياتم

6ـ رنوا، القناديل، سوفا

7ـ ننب، إال، ينجر، بت، يل

8ـ تيان تسني، لواندا

9ـ جولييت، ميالنو، ربود

10ـ دن، اكراه، آل، بيكويل

11ـ عدا، هروب، الرو، يا

12ـ االيراد، جواد، انساب

13ـ ناله، من عز النوم، دم

11
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ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

   دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  ألفرد كاستلر 

اخترب معلوماتك

1ـ دولة آسيوية. 

2ـ ما يؤكل من أطعمة 

عىل مراحل.

3ـ ما يُعرف بالقريشة.

4ـ أيقظته من نومه. 

5ـ شجر عريق مبارك. 

1ـ مدينة يف فرنسا. 
2ـ عوَديت من. 

يف  تدخــل  مــادة  3ـ 
صناعة عيدان الثقاب.

4ـ للمنادى، فرد. 
قد  بــيء  أخــرِب  5ـ 

يحصل. 

 صحايف وروايئ أمرييك راحل. يُعترب من أبرز ممثيل 

الرواية الواقعية يف أمريكا. الجزء الكبري من أعامله نرَُش 

بعد رحيله املفاجئ وهو بعمر 32 سنة. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف، إذا جمعت: 

5+9+4+9+3- دولة افريقية. 

1+8+6+10+3- دولة أوروبية. 

5+6+3+8- طائر غريد. 

2+9+4+7- ماركة سيارات. 

5+1+8+3- بلدة يف الجنوب. 

3+10+6- مدينة أملانية.

4+7+6- من أسامء السيف. 

10+2- ال يُباح به. 

1ـ يف أية سنة ظهرت مقاتالت ميستري الفرنسية يف 

مطار لو بورجيه؟

ــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هي املمثلة املرصية التي قامت بدور البطولة يف 

األفالم التالية: الكّداب ـ دّقة قلب ـ و رُجل ضّد القانون؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إسم املغني الذي إشتهر يف العهد العبايس، عّمَر 

طويال ولّقَب باملغّني التّياه؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

4ـ من كان وزير الصحة العامة يف الوزارة السادســة 

سنة 1946، وأيضا يف الوزارة الثامنة سنة 1948؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم الجبل الذي يقع يف وسط اليونان، تكرّس 

ألبولون، واعتربَ مهبط االلهام للشعر والفنون؟

ــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم اليوبيل الذي يُحتَفل فيه لدى مرور 17 سنة 

عىل الزواج؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الطّيار الفرنيس الذي أول من اجتاز األطليس 

بني فرنسا وأمريكا الجنوبية، وذلك العام 1930؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم الســيايس العاملي الذي ُمنَح سنة 1989 

ميدالية مونديال ايطاليا 90 املَذهبة؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إســم أطَول مرسحية من مرسحيات الشــاعر 

االنكليزي وليم شكسبري، والتي فيها 29551 كلمة؟

1ـ جول فرين، جدران
2ـ وافر، نبتون، ال

3ـ ريان أونيل، عال
4ـ جن، سام، أياديه

5ـ تور، انيكار
6ـ ايوا، الترت، ام

7ـ قم، دالس، اهدن
8ـ أروق، ميهر

9ـ توسكانيني، وجز

10ـ دام، الن، البوا
11ـ وحيد جالل، ال

12ـ لورد بريون، أدن
13ـ وز، أوبل

14ـ نعيده، بن، يرام
15ـ يستدركون
16ـ أو، أبو، سد
17ـ تفل، وليام
18ـ مايا دياب

؟ من هو
من هي؟

1ـ روايئ فرنــيس راحــل، 
االســم الثاين لشــاعر وكاتب 

لبناين راحل.
2ـ مدينة بريطانية، للنهي. 

3ـ ممثــل أمــرييك، أرض 
الصحراء. 

4ـ والــد األب، ســكَن الليل، 
عودتهم. 

5ـ من أبطال حرب طروادة، 
قائد قرطاجي. 

6ـ نظروا اىل يف ســكون، 
املغول، هدَم البيت.

7ـ االســم الثــاين لوزيــر 
ســابق،  بريطاين  خارجيــة 

النحاس، رويداً. 
8ـ إســم آخر للسويد، يشّك 

ويظّن بـِ. 
9ـ موســيقي ايطايل، بعري 

عظيم. 
10ـ َحيَّا الديار، عتَب، أنشأها 

وأدبّها. 
11ـ فريــد، بان مــن بعيد، 

أرشَد.
12ـ لقــب غــريب، مدينة 
أمريكية يف والية تكساس، بلدة 

يف الكورة. 
13ـ هيأة املالبس، عاَد، أَسد.

14ـ من الجواهر، أعوام. 
15ـ صوت الطبل، قرَع الباب. 
افريقيــة،  عاصمــة  16ـ 

مقياس أريض.
17ـ رداء مــن فــرو، ُحّبي 

الشديد.
18ـ االســم األول ملطربــة 
سورية  صاحبة الصورة، طرّي.

1ـ أديب وكاتب بريطاين 

راحل.

2ـ شــاعر هندي راحل، 

إبــن آوى، اإلســم الثاين 

واســطورة  دولة  لرئيس 

كرة قدم.

3ـ قرَش العود، سيايس 

ومؤلف إنكليزي راحل. 

4ـ مــن ملوك فرنســا، 

مسامر، حّدة وغضب.

5ـ يغــادر اىل بلد آخر، 

أتابع وأواصل، قايَضكم. 

الصخــور  أكلــوا،  6ـ 

العظيمة، فرحي.

7ـ نقيــم باملكان، ظباء 

للتأوه،  بحــر،  الجبــال، 

عاصمة آسيوية. 

8ـ مرفــأ صيني، مدينة 

فرنسية. 

روميــو،  حبيبــة  9ـ 

عاصمة بــالد األرناؤؤط، 

قاعة فسيحة.

10ـ قرع الجرس، أفتلُه، 

خشــَن صوته، دقَّ وكرَس، 

للتفسري. 

11ـ جامعــة النــاس، 

عزموا عــىل، َحّب الرمان، 

عائلة. 

12ـ شــاعر جاهــيل، 

أرِشد، َسيفي. 

13ـ أعزَب، من أســامء 

الليث، نهر أورويب. 

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(

مرحلة ممتــازة القامة عالقات مهمة مع 

بعض األشخاص من ذوي الكفاءة. ال ترتدد يف 

دفع الخطط الجيدة املناسبة ملشاريعك والبدء 

بتنفيذها بفطنة ومهارة.

فرتة رائعة ستشــعر خاللها بســعادة ال 

توصف وراحة نفســية ممتازة. ذكاؤك الحاّد 

يجعلك متّيز بني الصادق والكاذب. الحظ رفيق 

كل خطوة تقوم بها. 

ال تضيع وقتك الثمني. اذا كنت تفكر مبرشوع 

ما بارش به وال تتأخر ألن الوضع الفليك يخدم 

مصالحك خالل هذه الفرتة، وســيجعلك من 

امليسورين. 

كرس نفسك لعملك الحايل وقد متّر بفرص 

طيبة الظهــار مهارتك ونباهتك. عاطفيا،  لن 

تــرى األمور بنفس منظار حبيبك لذا ابتعد عن 

الخالفات الضاّرة بك.

تحصل يف هــذه املرحلة عىل مردود مادي 

انتظرتــه طويال. التغيريات الجديدة قد تقربك 

من الشخص اآلخر اللطيف و املفضل لديك أكرث 

من أي وقت مىض. 

حظك يف هذه الفرتة جيد. تتحســن أمورك 

وسيكون سهال عليك تسيري حاجاتك. خصص 

بعــض الوقــت لألعامل البســيطة، وواجه 

واجباتك بتفاؤل وثقة. 

الرتدد قد يسبب لك بعض املشاكل الشخصية، 

إذ رمبا ســيعاودك الشعور باليأس واالستياء. 

كافح هذا الشعور بواسطة األصدقاء األوفياء، 

ومتّتع بوقتك.

حالتك املادية مســتقرة بعض اليء ولكن 

احــذر الوقوع يف فخ االرساف الذي ال لزوم له 

هذه اآلونة. كن عىل ثقة تامة من أنك ستصل 

اىل النجاح املطلوب.

تفكر حاليا التخلص من املايض غري املريح 

كمــن يفكر يف تجديد املنزل، لتشــعر  بعدها 

براحــة وانطالقة جديدة. املالحظات الالذعة 

ال تفيد شيئا بل ترّض بك. 

ســيعاد يف هذه اآلونة طرح موضوع  مهم 

مبعــد منذ فرتة غري قصرية. ال تفض بأرسارك 

الخاصة اىل أشــخاص خبثاء قد يستعملونها 

ضدك يف املستقبل. 

احلــم وتخيل أي مــرشوع ولكن ال تحاول 

تنفيــذه يف الحال، بل انتظــر لبعض الوقت. 

حســن تنظيم أمورك وشــؤونك هو الكفيل 

بتاليف املشكلة الواقع فيها حاليا. 

تقاوم يف كل مكان وعندك القدرة والنشاط 

عــىل العمل، وعىل الذهــاب اىل حيث ترغب 

وتريد، ولك أيضا كلمتك املســموعة يف حقول 

كثرية مختلفة. 

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(

العراق
ازدهار
الصني

افاق
التزام

استئناف
برازيليا
جورنال

جعبة
جدارة

جرة
جبنة

جز
جريدة
حقيبة

رونالدو
ربطة
رونق
رفول
رزوق
رونزا
رندة

زوريخ
رسعة

سهم
سنة
سعد

سيارة
صنديد

صيادون
ضمة

ضباب
ضفة
ضوء

ضيوف
فند

فينيسيا
فرح

فاروق

فولغا
قطر
كرة
كنة

كابوس

كواال
كلامت

مهرجان
مدريد. 

الحل السابق

الحل السابق

  سويرسا

السبت 21 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 بركان فوجي ياما.

2ـ سنة 1929

3ـ الخديوي محمد توفيق باشا. 

4ـ 23 إمرأة.

5ـ البابا ادريانس. 

6ـ 16 سنة.

7ـ الشاعر حيان بن عبدالله.

8ـ باتاف.

1ـ فيينا. 

2ـ ناولت. 

3ـ يردمه. 

4ـ دون. 

5ـ قنأتم.

1ـ فنيدق. 

2ـ يارون. 

3ـ يودنا. 

4ـ نلّم. 

5ـ اتّهام. 



ــرة ــيـ لـ الــــــــف  الـــــــــ 50  لـــــــلـــــــدوالر واجــــــتــــــيــــــازه ســــقــــف  الــــــصــــــرف  انــــــفــــــات ضــــــوابــــــط ســــعــــر 

ــي ــ ــدول ــ ــف ال ــالـ ــحـ ــتـ ــد لــــقــــوات الـ ــ ــدي ــ ــداف ج ــ ــه ــ ـــت ــا فــــي درعـــــــــــا... اسـ ــ ــي ــشــ ــا داعــ ــ ــادي ــ ــي ــ ــاد ق ــطـ ــصـ ــق تـ ــشــ ــ دم

ـــ  »الــتــطــبــيــع« ــ ــرط  ل ــ ــل الـــدولـــتـــيـــن« شـ ــ ــا و»حـ ــوريـ ــى سـ ــي دافــــــــوس... انــفــتــاح عــل ــف ســعــوديــة الفـــتـــة فـ ــواقـ مـ

ــد جـــــــديـــــــد لــــــــــاحــــــــــتــــــــــال... بــــــــــــــؤرة اســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة جـــــــــديـــــــــدة فـــــــــي الــــضــــفــــة ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــصـ ــ تـ

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

السبت 21 كانون الثاين 2023

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

{ الخبري االقتصادي:
 ال ضوابط لكبح جامح الدوالر {

تعقيبا عىل ارتفاع الدوالر اىل ما فوق الخمســن الف لرية، 
يقول الخبري االقتصادي ســامي نادر للديار ان الوضع خطر، 
وقد وصلنا اىل انفالت الضوابط ، مشــريا اىل ان ال يشء يلجم 
ســعر الرصف وال حد ادىن لالصالحات، كام ال حكومة قادرة 
عىل توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدويل، اضافة اىل االشتباك 
الســيايس الحاصل وتركيبة الحكم يف لبنان. عالوة عىل ذلك، 
رأى نادر ان املجتمع الدويل فاقد الثقة باملســؤولن اللبنانين، 
وهذه الطبقة السياســية اصبحت متهمة دوليا، بيد ان فرنسا 
دعــت اىل تطبيق اصالحات، ورغم ذلــك مل يتحقق اي يشء 
من ذلك. واعترب انه عندما يصل الدوالر اىل خمســن الف لرية، 
فهــذا يعني ان اللــرية اللبنانية فقدت 93% من قيمتها، اضافة 
اىل ان معظــم العامل اللبنانين ال يتلقون رواتبهم  بالدوالر بل 
باللرية اللبنانية. وهذا  االمر ســيقلص قدرتهم الرشائية، كام 
سيكون له تداعياته السلبية يف تسديد قروضهم. وقال الخبري 
االقتصــادي ان هناك موجة تضخم عاملية  تنعكس عىل لبنان 
الفاقد القدرات المتصاصها. امنا يف الوقت ذاته ورغم ســوء 
االوضــاع االقتصادية واملالية، فانه يســتبعد حصول انفجار 
اجتامعي نتيجة تحويالت املغرتبن اللبنانين اىل اقاربهم يف 
لبنــان، مام يخفف من وطــأة االزمة ويبعد او يؤخر االنفجار 
االجتامعي. واســتطرد نادر بالقول ان املرصف املركزي مل يعد 
ميلك االحتياطي االلزامي القادر عىل كبح جامح الدوالر، فضال 
عن ان الدوالر ال يدخل اىل االسواق اللبنانية، مام يزيد النزيف 

الداخيل.

{ الوطني الحر اساء تقدير 
ردة فعل حزب الله {

عىل الصعيد السيايس، وبعد حضور وزارء حزب الله الجلسة 
الحكوميــة التي عقدها رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب 
ميقايت، ترى مصادر مطلعة انه حصل سوء تقدير من ناحية 
رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل لكيفية تعاطي 
امــن عــام حزب الله معه، عىل اســاس ان بيد جربان مفتاح 
املواقع املسيحية، وانه سيتعاطى مع باسيل كام كان يتعاطى 
مع الرئيس ميشال عون. وهذا الخالف بن التيار الوطني الحر 
وحزب الله سيفتح دينامية رئاسية قد تفيد البالد، وفقا ملصادر 

مطلعة.
وقالــت هذه املصادر لـ »الديــار« ان الخالف بن حزب الله 
والوطنــي الحر يكــرب اكرث فاكرث، واجتــامع الحكومة خري 
دليــل عىل ذلك، فضال عن ان النائب باســيل وصف الحكومة 

»بالبرتاء«. وهذا الوصف اســتعمله الرئيس نبيه بري لحكومة 
فؤاد الســنيورة عــام 2006-2008. واعتربت ان الوطني الحر 
وحــزب الله وصال اىل طريقــن مختلفن، وقد تكون العالقة 
تعيش موتا رسيريا، لكن ليس هناك قرار باعالن وفاة التفاهم 
بــن الفريقن. ويف الوقت ذاته، يتحســب الفريقان خطورة 
االفــرتاق ان حصل وانفراط التحالــف، حيث تخرس املقاومة 
حليفا مســيحيا وغطاء مسيحيا له، يف حن ان الوطني الحر 

يخرس اخر حليف سيايس له.
امنا يشء ايجايب لفتت اليه املصادر املطلعة، وهو ان الخالف 
بن املقاومة ولبنان القوي سيرسع االنتخابات الرئاسية مبا ان 
الحزب قد يصل اىل مكان يرى فيه ان ال امكان لرتويض النائب 
جربان باســيل وجعل االخري يؤيد املرشــح سليامن فرنجية، 
وهناك نقمة شــعبية من االنهيار. ومن الجانب االخر، الكتائب 
تتكلم عن التقسيم ورئيس حزب القوات اللبنانية يدعو اىل اعادة 
النظر بالرتكيبة اللبنانية ، ولذلك امام هذه املعطيات ســيخطو 

حزب الله خطوة ايجابية يف مسار االستحقاق الرئايس.

{ اجواء حزب الله: لالتفاق والحوار بن كل 
االفرقاء للتوصل اىل اسم رئيس الجمهورية {

يف السياق ذاته، تؤكد اوساط مطلعة عىل جو حزب الله لـ 
»الديــار« انه مل يحصــل اي اجتامع او لقاء مخصص الجتامع 
الحكومة. وتكشــف االوســاط ان ال قطيعة بــن الطرفن 
والتواصــل يحصل هاتفياً او عرب املشــاركة يف املناســبات 
االجتامعية والسياســية للطرفن، وكذلك يف جلسات مجلس 

النواب واللجان املشرتكة.
وتشــري اىل ان االمن العام لحزب الله السيد حسن نرصالله 
اعلن موقف الحزب من جلســة الحكومة ومن ملف الكهرباء، 
والجميع يف البلد له مصلحة يف اقرار ملف الكهرباء ووضعه 
عىل ســكة الصحيحة، وكذلك »التيــار الوطني الحر« صاحب 

مصلحة ايضاً.
وعن دعوة السيد نرصالله الجميع لتحمل املسؤولية يف امللف 
الرئايس، تؤكد االوســاط ان حزب الله والثنايئ الشيعي ليسا 
وحيدين يف البلد، وهام ليســا مسؤولن عن عدم الوصول اىل 

االتفاق عىل اسم الرئيس.
وتشــري اىل ان دعوة نرصالله هي للتوافق والتالقي والحوار 
حول اسم محدد، وعند الوصول اىل اتفاق لن يكون الحزب حجر 
عــرثة امام االتفاق ما دامت مواصفــات الرئيس وطنية، ولن 
يكون شوكة يف خارصة املقاومة والقوى الوطنية يف البلد. 

{ النائب بالل عبدالله :حوارنا مع حزب الله 
لفتح جدار امام املتاريس القامئة بلبنان {

بدوره، قال النائــب بالل عبدالله للديار ان اللقاء الذي جمع 
رئيــس الحزب التقدمي االشــرتايك مع وفد من حزب الله يف 

كليمنصو جاء ملواصلة الحوار الذي بدأ منذ اشهر بن الفريقن 
اللذين ليســا باالصطفاف الســيايس نفسه، بهدف التأسيس 
للمســتقبل عرب فتح جدار باملتاريس القامئة حاليا يف لبنان. 
واضــاف عبدالله ان اللقاء متحور حول االســتحقاق الرئايس 
الذي هو امر ســيادي، اىل جانب تناول ملف الكهرباء والقطاع 
الرتبوي ورضورة اتخاذ اجراءات اقتصادية اصالحية برسعة، 
كام اىل تظافر كل القوى للخروج من االزمة التي تعصف بلبنان.
واكــد النائب يف اللقــاء الدميوقراطي ان حزبه منذ البداية 
يدعو ويعمل لرئيس للجمهورية يكون توافقيا وال لرئيس ملحور 
ضد محور اخر عىل غرار ما حصل يف الست السنوات السابقة 
يف عهد الرئيس العامد ميشــال عون، والهدف اال يعيش لبنان 

العزلة مجددا.

{ القوات اللبنانية: عىل املعتصمن تسمية 
مرشح واحد لتحقيق النتيجة املرجوة {

مــن جهتها، قالت مصادر القوات اللبنانية ان النائبن رازي 
الحاج وجورج عقيص ســينضامن اىل النواب املعتصمن يف 
املجلــس النيايب، مشــددة عىل ان القــوات اللبنانية تؤيد اي 
خطــوة ضد من يعطل االســتحقاق الرئايس. يف الوقت ذاته، 
ليك يصل االعتصام اىل الهدف املرجو منه، يجب ان نتخىل عن 
التســميات املختلفة للمرشحن الرئاسين واالنتقال اىل تبني 
مرشــح رئايس، واال سيبقى هذا االعتصام ضمن هذه الحدود، 
وهنا تدعو القوات اىل تبني مرشــح وعندئذ ســينزل كل نواب 
القــوات ليناموا يف الربملان للتوصل اىل نتيجة فعلية وعملية. 
ويف املوضوع الحكومي، كشــفت القوات اللبنانية انها كانت 
لتدعم انعقاد الجلسة الحكومية يف حال اقترص جدول االعامل  
فقط عىل البندين االولــن املتعلقن مبلف الكهرباء، نظرا اىل 
الرضر املتفاقم مبيزانية الدولة بسبب الغرامات املرتاكمة جراء 
عــدم افراغ البواخر، والمكان انقطاع الكهرباء وحاجة الناس 
اىل التيار الكهربايئ والتوفري لجيوبهم. ولكن عارضت القوات 
اللبنانية هذه الجلســة الن جدول االعامل شــمل خمسة بنود 

اضافية ال تتسم بالعجلة وال بالرضورة.
اما عن ملف النازحن السورين، فقد ذكّرت املصادر القواتية 
ان هؤالء النازحن دخلوا اىل لبنان خالل حكومة يرتأسها نجيب 
ميقايت، اتت عىل اثر اســقاط حكومة الرئيس سعد الحريري 
التي كانت تتسم بالتعايش بن مكونات 14 اذار و8 اذار حينذاك. 
وقتئذ تشــكلت حكومة ميقايت من اللون الواحد، وكان التيار 
الوطنــي الحر ميلك وحده عــرشة وزراء فيها. وعليه، تتحمل 
حكومــة الفريق الواحد املســؤولية كاملة عن طريقة دخول 
النازحن الســورين اىل لبنان. وكانت القوات تقول وقتذاك انه 
ال يجب اال يســتضيف لبنان الجئن هاربن من القتل والعنف، 
امنــا يف الوقت ذاته عىل الحكومة تنظيــم هذا الدخول عرب 
وضعهم يف مخيامت عىل الحدود اللبنانية-السورية. واضافت 

انــه لو حصل هــذا االمر، لكان لبنان بالف خري اليوم حول هذا 
املوضوع، وامنا من تقصد عدم تنظيم دخول النازحن السورين 
اىل االرايض اللبنانية ضمن املخيامت هو املسؤول عام وصلت 
اليــه االمور االن. ورأت املصادر القواتية ان لبنان كان بامكانه 
تنظيم مســألة اللجوء السوري عىل غرار االردن وتركيا، ولكن 
البعض اراد الفوىض يف دخولهم. وكشــفت القوات اللبنانية 
انها وضعت خطة منذ اربع سنوات، جاء فيها ان عىل الحكومة 
اللبنانيــة ان تتخذ املوقف املناســب من اجل نقل كل النازحن 
السورين من لبنان اىل داخل الحدود السورية املجاورة للحدود 
اللبنانيــة مبخيامت برعاية امميــة مع تأمن التمويل الالزم، 
وبذلــك يكونون قد خرجوا من لبنان واصبحوا داخل ســوريا، 
بانتظار تحســن الظروف التي تسمح لهم بالعودة اىل املناطق 

التي ينتمون اليها يف سوريا.

{ النائب جورج عطالله لـ »الديار«: ميقايت 
مرسور بانه يتعدى عىل صالحيات رئيس 

الجمهورية واملسيحين {
بدوره، جدد النائب جورج عطالله موقف التيار الوطني الحر 
املبديئ لناحية انعقاد مجلس الوزراء، النه اوال يرضب الدستور 
والعيش الواحد ويشــكل تعديا صارخا عىل رئيس الجمهورية 
وصالحياته وعىل موقع املسيحين االول. وتابع ان كل االسباب 
الذيــن يتمســكون بها لها حلول، وهي عرب اعتامد املراســيم 
الجوالة التي يوقعها 24 وزيرا، وبالتايل نكون خرجنا من املأزق 
الدســتوري. ولفت النائب عطالله اىل ان هناك سابقة واضحة 
بــن عامــي 2014-2016 حن كان هنــاك حكومة مكتملة 
الصالحيات برئاســة متام ســالم ورغم ذلك مل تجتمع طوال 
الســنتن خالفا للدســتور، بل اتخذت كل القرارارت  باملراسيم 

الجوالة التي  وقع عليها 24 وزيرا انذاك. 
واضاف ان نادي رؤساء الحكومات السابقة كانوا يعرتضون 
عــىل اجتامع حكومة ترصيف االعامل، معتربين ان هذا االمر 
ميسء للطائفة الســنية، حيث لن يكون هناك تكليف لرئيس 
ســني بتاليف حكومة جديدة. وكشف النائب جورج عطالله ان 
الرئيس نجيب ميقايت بنفسه قال  يف جلسة 3 ترشين الثاين 
2022 »هل انا مجنون الدعو لجلسة مجلس وزراء دون توافق 
كل الكتل السياسية؟ ولكن اليوم يتبن انه رضب الدستور وكل 
ما قاله بعرض الحائط، وهو مرسور انه يتعدى عىل صالحيات 

رئيس الجمهورية.
اما عن موقف التيار الوطني الحر من الوزراء الذين شــاركوا 
يف الجســة الحكومية االخرية، فقد قال عطالله ان كل وزير 
يشــارك يف هذه الجلســة يطعن يف الدستور. اما وزراء حزب 
الله وتجاوزهم لهواجســنا وتغطية هذه االجتامعات فييسء 
اىل العيش املشــرتك والدستور ويضع التفاهم فيام بيننا عىل 
املحك. واضاف: »لن نقبل ان يتم التعاطي معنا بهذه الطريقة«.

قيادي بارز يف الدولة االسالمية.

فقــد قال الجيش األمرييك إن 3 طائرات مســرّية مجهولة 

اســتهدفت مواقع قواته يف قاعدة التنف العســكرية جنويب 

ســوريا، بدون وقوع إصابات. وكانت مصادر عســكرية يف 

القاعدة قالت، إن طائرات مســرّية اســتهدفت قاعدة التحالف 

الدويل يف التنف، قرب نقطة التقاء الحدود السورية العراقية 

األردنية. وقالت القيادة املركزية األمريكية إن طائرتن مسرّيتن 

أُسقطتا بينام أصابت املسرية الثالثة املجمع، مام أدى إىل جرح 

جندين من قوات الجيش السوري الحر.

مــن جهتها، نقلت وكالة األناضول عن مصادر محلية قولها 

إن 5 طائرات مسرية استهدفت القاعدة األمريكية، موضحة أن 
4 مســريات تم إصابتها – قبل أن تصل القاعد - من قبل قوات 
التحالف التي تقودها واشنطن، يف حن قصفت الخامسة مبنى 

يف القاعدة.
ومل توّجه القوات األمريكية أصابع االتهام إىل أي جهة، لكن 
املتحدث باســم القيادة املركزية الكولونيل جو بوتشينو قال إن 
»هجــامت من هذا النوع غري مقبولــة«، معتربا أنها »تعرّض 

قواتنا ورشكاءنا للخطر«.
وأفادت املصادر بوقوع أرضار يف املبنى املستهدف، يف حن 
مل ترد أنباء عن خســائر أخرى، ومل يعرف بعد هوية املسرّيات 

وال النقطة التي أقلعت منها.
عىل صعيد آخر أعلنت السلطات السورية مقتل أحد قياديي 
تنظيم »داعش« اإلرهايب، يف عملية شــّنتها األجهزة األمنية 

السورية يف ريف درعا جنويب البالد.ونقلت الوكالة الرسمية 
لألنباء »ســانا« عن مصدر أمني ســوري قوله إّن »األجهزة 
األمنيــة نّفــذت عملية أمنية يف بلــدة املزيريب بريف درعا 

الغريب«.
وأضاف أّن »العملية أســفرت عن مقتل أحد متزّعمي تنظيم 
داعش اإلرهايب، وهو محمد عيل الشــاغوري، امللقب بأبو عمر 
الشــاغوري، أحد القيادات املتبقية لتنظيم داعش، بعد اقتحام 
مقّر للتنظيم بجانب املدرســة اإلعدادية يف الحي الشــاميل 
لبلدة املزيريب«.وأوضحت األجهزة األمنية الســورية للوكالة 
أّن »الشــاغوري هو املســؤول عن عدد مــن عمليات االغتيال 

واالعتداءات، التي كانت تجري يف ريف درعا الغريب«.
وأكّد املصــدر األمني أّن العملية أســفرت كذلك عن »مقتل 
مرافقي الشاغوري، وهام أحمد خالد املرصي ومحسن زيتاوي«، 

كاشفًة أّن ذلك جرى يف عملية اقتحام نفذتها القوات  السورية 
ملقرهم يف البلدة، تخللها اشــتباك مبارش مع اإلرهابين، ونتج 

منه مصادرة أسلحتهم الفردية.
ويأيت ذلك بعدما كانت الداخلية السورية أعلنت مقتل ضابط 
برتبة رائد من وحدة املهام الخاصة يف دمشق، وإصابة رشطين 
مــن وحدة املهام الخاصة يف درعــا، باإلضافة إىل 3 مدنين، 
يف انفجار عبوة ناســفة يف ساحة برصى مبدينة درعا، لدى 

مرورهم بالقرب منها.
وشــهدت مدينة درعا وريفها خالل الفرتة السابقة أحداثاً 
أمنيــة متكررة، من تفجريات واغتياالت، اســتهدفت عنارص 
الجيش الســوري وقوات األمن ومدنين، ما شكّل خرقاً لعملية 
التسوية التي توّصلت إليها الدولة واملجموعات املسلحة برعاية 

روسية، عام 2021.

ذلك بعض العمل«.

هذا وتناولت محادثات وزير الخارجية الســعودي فيصل بن 

فرحان األزمتن يف اليمن، وسوريا، كام تطرق إىل مسار الحل 

يف األرايض الفلســطينية، خالل مشاركته يف منتدى دافوس 

بسويرسا.

وأجرى الوزير الســعودي لقاءات مــع املبعوثن األممن 

إىل ســوريا، غري بيدرســون، وإىل اليمن هانس غروندبرغ.
ويف لقائه مع بيدرســون، استعرض بن فرحان جهود بالده 
»واألمم املتحدة يف الوصول إىل حل سيايس لألزمة السورية، 
إضافة إىل مناقشــة أبرز املستجدات عىل الساحتن اإلقليمية 

والدولية«.
اىل ذلك قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إّن 
»االتفاق عىل إقامة دولة فلســطينية سيكون رشطاً مسبقاً 
إلقامة عالقات دبلوماســية رسمية مع إرسائيل«.وأضاف بن 
فرحان: »لقد قلنا باســتمرار أننا نعتقد أن التطبيع مع إرسائيل 

هو يشء يصــب يف مصلحة املنطقة، لكن التطبيع الحقيقي 
يتطلب منح الفلسطينين دولة، وهذه هي األولوية«.

يــأيت ترصيح بن فرحــان يف وقت كشــفت فيه مصادر 
سعودية يف محيط العائلة الحاكمة، لوسائل إعالم إرسائيلية، 
أّن السعودية طلبت من »إرسائيل« تقديم تنازالت بشأن القضية 

الفلسطينية، إذا كانت مهتمة بتطبيع كامل بينهام.
وأشــارت املصادر إىل أّن »إرسائيل« لــن تقّدم تنازالت إىل 
السعودية. لذلك، فإن املسؤولن يف الرياض يُفّضلون أن تبقى 

العالقات بـ »إرسائيل« يف هذه املرحلة تحت الطاولة.

وبشــأن العالقات مع الصن، قــال بن فرحان، إّن »الواليات 
املتحدة ال تزال الرشيك األمني األول للســعودية، حتى مع دفء 
العالقــات بن اململكة وبكّن«.وأكــد أّن الواليات املتحدة هي 
»الرشيك األمني األكرث نشاطاً يف املنطقة« ، عىل الرغم من أن 

»الصن ال تزال رشيكاً تجارياً مهامً«.
أما بشأن الحرب يف أوكرانيا، فرأى أن »إنهاء الحرب الروسية 
األوكرانية ميكن تحقيقــه أيضاً من خالل املفاوضات«، ويف 
غضون ذلك، »تتعامل السعودية مع روسيا بشأن الحفاظ عىل 

سعر النفط مستقراً نسبياً«، عىل حد قوله.

فقد اجتمع مستشار األمن القومي األمرييك جيك سوليفان، 
مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأكد رضورة تهدئة 
التوترات يف الضفة الغربية وتقوية املؤسسات الفلسطينية. 
وقــال البيت األبيض، يف بيان، إن ســوليفان أكد خالل اللقاء 
عــىل مواصلة إدارة الرئيس جو بايدن دعم حل الدولتن، وحذر 
من تأجيج التوتر جــراء الخطوات األحادية.وأضاف البيان أن 
ســوليفان ناقش مع رئيس السلطة الفلسطينية الحفاظ عىل 
املفاوضات وتعزيز تدابري متســاوية مــن االزدهار، وتحقيِق 
األمن للفلســطينين واإلرسائيلين. كام اســتعرض سوليفان 
االلتزامات األمريكية تجاه الشعب الفلسطيني، مبا يف ذلك دعم 
شبكة مستشفيات القدس الرشقية وإنشاء بنية تحتية لتقنية 

شبكة الجيل الرابع يف الضفة الغربية.

{ املطالب الفلسطينية {
من جانبه، حذر الرئيس الفلســطيني من خطورة اإلجراءات 

اإلرسائيليــة وتداعياتها، مطالبــا اإلدارة األمريكية بالتدخل 
الفــوري لوقــف االنتهــاكات اإلرسائيلية املتمثلــة بتكثيف 
االســتيطان، وعمليات القتل اليومية، واقتحام املدن والبلدات 
الفلســطينية.ودعا عباس اإلدارة األمريكية إىل وقف استباحة 
املسجد األقىص، واملقدسات املسيحية واإلسالمية يف القدس، 
وتنكرهــا لالتفاقات املوقعــة، والقرصنة ضد أموال الرضائب 

الفلسطينية.
كام أكد الرئيس الفلســطيني أهمية وفاء اإلدارة األمريكية 
بالتزاماتهــا، التي أعلنت عنها، بالحفاظ عىل الوضع القانوين 
والتاريخــي القائم يف القدس، وإعــادة فتح مكتب القنصلية 
األمريكيــة يف القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير يف 

واشنطن.

ميدانيا أفادت معلومات صحافية أن 5 عائالت اســتيطانية 
قامت باالســتيالء عىل أرض قرب مستوطنة مجداليم جنوب 
مدينــة نابلس.وقال املســتوطنون إنهم أقامــوا هذه البؤرة 
االســتيطانية تخليدا لذكرى الحاخام حاييم دروكامن وهو من 

كبار قادة املســتوطنن وتويف يف نهاية كانون األول املايض. 
وذكــرت وكالة األنباء الفلســطينية )وفــا( أن مجموعة من 
املســتوطنن أقاموا بؤرة استيطانية جديدة عىل أرايض قرية 

جوريش قرب نابلس.
من جانبه، قال مســؤول ملف االســتيطان بشامل الضفة 
غســان دغلس إن مجموعة من املستوطنن اقتحمت منطقة 
تابعة ألرايض جوريش، وأنشــأت بؤرة اســتيطانية جديدة، 
حيث نصبــت عددا من »الكرافانــات« )البيوت املتنقلة( يف 

املنطقة.
وكان رئيس الوزراء اإلرسائيــيل بنيامن نتنياهو تعهد بأن 
يكون توســيع االســتيطان يف األرايض الفلسطينية املحتلة 
عىل رأس أولويات حكومته. وشــدد نتنياهو عىل أن حكومته 
ســتعمل عىل تعزيز وتطوير االســتيطان يف جميع أنحاء ما 
ســامها »أرض إرسائيل« يف الجليل والنقب والجوالن والضفة 
الغربية، قائال إن هذا حق حرصي للشــعب اإلرسائييل ال جدال 

فيه، وفق تعبريه.

يف غضــون ذلك اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل 5 أطفال 
يف حي رأس العامود بالقدس املحتلة، لالشتباه يف مشاركتهم 
يف إلقــاء الحجارة باتجاه دورياتها، كام اعتدت عىل شــبان 
فلســطينين واعتقلت أحدهم يف باب العامود، بعد محاولتهم 
التصدي ملجموعة من املســتوطنن املتطرفن كانوا يستعدون 
إلقامــة صلوات بحســب معتقداتهم.وشــوهد أفراد رشطة 
االحتالل وهم يقتادون األطفال إىل أحد املراكز األمنية للتحقيق 

معهم.
ونــدد حقوقيون ومنظامت مبا أقدمت عليه قوات االحتالل 
باعتبــاره انتهاكا للقانون اإلرسائييل والدويل، إذ تم تنفيذ هذه 
االعتقاالت دون حضور أيٍّ من أفراد عائالت األطفال من البالغن 
ملرافقتهم أثناء التحقيق معهم، وهو ما يرتك آثارا نفسية خطرية 

عىل املوقوفن.
وأدى عرشات املستوطنن رقصات استفزازية يف باحة باب 
العامــود، ووفرت لهم قــوات االحتالل الحامية األمنية، بينام 

قمعت الفلسطينين بعد أن بدأوا يف ترديد أناشيد وطنية.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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