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الـــتـــعـــايـــ   : ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ابـ الــــــلــــــواء 
ــــــروة  ــي  ــحــ ــ ــي ــ ــس ــ ســــــــالمــــــــي امل ا

ــر ــخـ ــنـ ــا... وسـ ــهــــ ــّســـكـــون بــــ مـــتـــمـ
الــــلــــه  ن  بـــــــــــــ الـــــنـــــفـــــق  مــــــــن   

ص 3

وتـــــبـــــلـــــيـــــغـــــات عـــــــتـــــــب   : الــــــــــيــــــــــو  بـــــــاســـــــيـــــــل  الــــــــلــــــــه   حـــــــــــــزب  لــــــــقــــــــاء 
ــــــــة تـــــــتـــــــخـــــــبـــــــط... وبـــــــــــــــر يــــــتــــــحــــــد »الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــريـــــيـــــن« قــــــــــــو املــــــــعــــــــار
لــخــفــضــه ــة  ــ ــب ــ ــق ــ ــرت ــ م اجــــــــــــــــراءات  وال  ــن  ــ ــي ــ ــس ــ ــم ــ ــخ ــ ال فــــــــو  ــق  ــ ــل ــ ــح ــ ي الــــــصــــــرف  ســــعــــر 

بوال مراد

يف الوقت الذي يرتقب ان ينعقــد فيه اليوم اجتامع دويل 
« طال انتظاره يشارك فيه اىل جانب فرنسا كل من  »افرتا
الواليات املتحدة االمريكية والســعودية وقطر ومرص لبحث 
امللف اللبنــاين، وبخاصة الوضع االقتصــادي واالصالحات 
مع توقع املرور عىل امللــف الرئايس من دون ان يكون هناك 
اي قرارات بشــأنه، يتواصل الحراك الداخيل الخراج هذا امللف 
من عنق الزجاجة ســواء من خالل االعتصام الذي بدأه نواب 
، او من خالل  »التغيري« داخل املجلس منذ يوم الخميس املا
االجتامعات الثنائية بني الفرقــاء وابرزها االجتامع املرتقب 
اليوم بني رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باســيل 

ووفد من حزب الله.

 هذا ما سيبلغه حزب الله لباسيل 
ويأيت هذا االجتامع بعد ايام من لقاء عقده وفد الحزب مع 

الزعيــم الدرزي وليد جنبالط. وقالت مصــادر مواكبة للقاء 

املرتقب بني باسيل وحزب الله ان االجتامع سيتخلله عتاب من 
الطرفني بحق بعضهام بعضا، مرجحة يف حديث لـ »الديار« 
ان يكون »أق ما ســيخرج عنه تفاهم عىل وقف التصعيد 
يف االعالم والعــودة اىل الحوار الداخيل لحــل الخالفات«. 
وفيام اســتبعدت املصادر متاما ان يــؤدي هذا االجتامع اىل 
عودة املياه اىل مجاريها بينهام يف ظل الخالف الكبري سواء 
يف مقاربة ملف رئاسة الجمهورية او ملف انعقاد الحكومة، 
قالت: »الطرفــان يعيان متاما ان ال غنــى للواحد عن اآلخر 
وان ال مصلحة الي منهــام بحصول الطالق. فالتيار الوطني 
الحر الذي مل يعد له اي حليف يف الداخل لن يفرط بســهولة 
بالحزب، متامــا كام ان االخري يــدرك ان ال مصلحة له عىل 
االطالق بفقدان الغطاء املسيحي الذي أمنه له »التيار الوطني 
الحر« منذ العام 2006، لذلك ما دامت الجرة مل تنكرس بعد وال 
تزال مشعورة، فهام سيحاوالن اصالحها ويف اسوأ االحوال 
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يأيت اسبوع جديد ويحمل معه يوم الخميس موعدا النتخاب رئيس للجمهورية، 
ولكن منــذ االن يعرف اللبنانيون ان انتخاب رئيــس للجمهورية لن يحصل هذا 
االســبوع، وال يبدو يف االفق كم ستطول مدة الفراغ الرئايس ومتى يتم انتخاب 

رئيس جمهورية؟
من مرارة الوضع الذي يعيشه الشعب اللبناين ومن زيادة االنهيار االقتصادي 
واملايل ومن غالء املواد املعيشية واالستهالكية والرورية للعائالت اللبنانية، 
نشعر بان املســؤولني السياســيني يف لبنان ليس عندهم ضمري النهم يرتكون 
الشــعب اللبناين يعيش اصعــب ايام حياته منذ 150 ســنة وحتى اليوم، وفق 
مــا قاله البنك الدويل. اين االرادة الوطنية؟ اين الضمري الوطني؟ اين الشــعور 
مع الشــعب اللبناين؟ اين وقف االنهيار؟ وبدال مــن انتخاب رئيس للجمهورية 
وتشكيل حكومة جديدة، وقيام املجلس النيايب بالترشيع والحكومة بالتفاوض 
مع صندوق النقد، ورئيس الجمهورية مبراقبة املؤسســات والتفعيل الدستوري 
الذي يحتاج اليه لبنان اليوم اكرث من اي وقت مىض، فاننا نرى ان »قلة الضمري« 
عند املسؤولني كافة هي املســيطرة عىل عقولهم وعىل شخصيتهم، ويقومون 

بالتسبب بتعذيب الشعب اللبناين دون رحمة او شفقة.

عىل طريق الديار

»الديار«

ت وا ا ل  ق ر الجي الل  ت ا

اقـــتـــصـــاد تــــقــــد  وال  نــــــجــــــازات  وال  عــــــون  مـــيـــشـــال  ــس  ــ ــي ــ ــرئ ــ ال فـــخـــامـــة  عـــهـــد  ســـقـــط 
حــزبــيــة ــدل  ــ ــعـ ــ الـ ووزارة  عــــــون  ــن  ــ مـ مــــدعــــومــــاً  الـــحـــكـــومـــة  تـــشـــكـــيـــل  ــل  ــطـ ــعـ يـ بـــاســـيـــل 
ــاء ــضـ ــقـ ــالـ ــة وحــــزبــــيــــة لـــــــد وزيـــــــــر الـــــعـــــدل يـــطـــيـــحـــان بـ ــ ــامـ ــ ــاد وهـــــــــدر أمــــــــــوال عـ ــ ــسـ ــ فـ

كتبت هذه »املانشيت« بعد انتخاب الرئيس ميشال عون بسنة 

هذه عناويــن الخرب الرئي »املانشــيت« الذي 
ايوب عىل مثانية  العام شارل  التحرير  كتبها رئيس 
اعمدة بعد تسلم الرئيس العامد ميشال عون رئاسة 

اشهر. وبضعة  بسنة  الجمهورية 
وجاء فيها ان الرئيس العامد ميشــال عون فشل 

يف حــل املشــكلة االقتصادية وان بــوادر االزمة 
االقتصادية واملالية اتية ال محالة اذ اســتمر حكم 
الرئيس عون عىل سياســته وادارة شوؤن الدولة، 
وال بد مــن ذكر ان غادة عــون تحركت ضد رئيس 
باخرتاع  اسبوعني  بعد  ايوب  شــارل  العام  التحرير 

خرب لالدعاء عليــه. وكان لدى الرئيس عون فرصة 
ألربع ســنوات وبضعة اشــهر يك يقوم باصالح 
جريدة  مانشيت  قرأ  لو  سياســته  واصالح  الوضع 
»الديار«، اي الخــرب الرئي الذي نرش عىل مثاية 
ايوب وحرك  قرأها بحقد عىل شــارل  لكنه  اعمدة، 

املدعية العامة االســتئنافية يف جبــل لبنان غادة 
الربق،  النــداء ارسع من  عون ضده، ولبــت عون 
من  ايوب  شــارل  خرج  كيــف  يذكر  والجمــــيع 
التحقيــق عند الحادية عــرشة ليال من قرص العدل 

بعبدا. يف 

ــواب والـــــــــــــــوزراء: مـــســـؤولـــون  ــ ــن ــ ــل ــ ــي ل ــ ــ ــراع ــ ــ ال
ــق بــلــبــنــان ــحـ ــلـ عـــــن وصــــمــــة الـــــعـــــار الــــتــــي تـ

)التفاصيل ص2) 

جاسم عجاقة

عندما تقــرض البنــوك التجارية األموال، فإنها توســع 
 Money creation in the modern( مقدار الودائع املرصفيــة
economy - McLeay 2014(. مثاًل إذا قام مودع بإيداع 1000 
دوالر أمرييك يف حســابه املرصيف، يقوم املرصف بإقراض 
900 دوالر مــن هــذه الوديعة والباقــي 100 دوالر أمرييك 
تذهب إىل االحتياطي اإللزامي يف املرصف املركزي. وبفرضية 
أن الشــخص الذي اقرتض الـ 900 دوالر أمرييك، قام برشاء 
، يقوم بدوره بوضع هذا  ســلعة، فإن البائع الذي يتلّقى املبل
املبل يف حسابه املرصيف، وبالتايل يُصبح حجم الودائع يف 
هذا املرصف 1900 دوالر أمرييك يف حني أن املبل الكا هو 
1000 دوالر أمــرييك. بالطبع هناك ضامنات يطلبها املرصف 
مــن املقرتض )مثاًل رهن الســلعة ملصلحــة املرصف( إال أن 
حجم الودائع توّســع بحكم القروض التي يعطيها املرصف. 
وإذا مــا افرتضنا أن املرصف قّرر إقــراض الـ 900 دوالر التي 

قام بإيداعها املودع األخري، فإن املرصف سيحجز 10 من هذا 
، أي 90 دوالرا أمريكيا لوضعها يف االحتياطي اإللزامي،  املبل
ويقوم بإقراض مبل 810 دوالر أمرييك لشخص بهدف رشاء 
ســلعة، وبالتايل يقوم البائع بإيداع مثن هذه الســلعة يف 
الحســاب ليصبح بذلك حجم الودائع 2710 دوالر أمرييك يف 
حني أن الــكا الحقيقي هو 1000 دوالر أمرييك. هذه األمر 
ميكن أن يستمر حتى أخر دوالر من الـ 1000 دوالر األساسية، 
إال أن املصارف املركزية تضع قيــوًدا للجم املخاطر، وذلك من 
 (required reserve ratios( باب نســبة االحتياطي اإللزامي

 .(capital adequacy ratios( ومن باب رأسامل املرصف
إًذا مام تقّدم، نرى أن النظام املرصيف يف االقتصادات الحرّة، 
يوســع املعروض النقدي مبا يتجاوز املبل األســايس، وهو 
 . ما يُســّمى بعملية »التأثري املضاعف« أو  
وتُشــري البيانات التاريخية إىل أن نسبة ما قد يطلبه أصحاب 

هل يختفي القطا املصرفي اللبناني لحســــــاب خمــــــس مصارف جديدة
جراء ســــــيطي ودائــــــ املودعين في املصــــــارف اللبنانية   وهل هذا ا

قال الجيش األوكراين إن القوات الروســية تحاول اخرتاق 
دفاعاته يف محور باخموت بدونيتسك )رشق( وتحشد قواتها 
قرب مقاطعة خريسون )جنوب(، ويف حني أكدت املخابرات 
العســكرية األوكرانية أن كييف ســتتلقى دبابــات ليوبارد 
األملانية قريبا، وقال رئيس الدومــا الرويس إن تزويد كييف 

بأسلحة هجومية سيؤدي إىل كارثة عاملية.

 دبابات ليوبارد 
ويف سياق متصل، قال املتحدث باسم املخابرات العسكرية 
األوكرانية أندريه يوسوف إن أوكرانيا ستتلقى دبابات ليوبارد 
األملانية، وإن املفاوضات جارية يف هذه املرحلة حول كيفية 

إتاحة هذه املعلومات للعلن.
يذكر أن خبرية شــؤون الدفاع بالحزب الدميوقراطي الحر 
ماري-أجنس شرتاك-تســيمرمان هاجمت املستشار األملاين 

علنا بسبب الخالف حول توريد هذه الدبابات.
ومل تقرر الحكومة األملانية خالل مؤمتر أوكرانيا الذي ُعقد 

روســــــيا : صعــــــاب جّمــــــة ســــــتواجهنا... أوكرانيا : ســــــنحصل علــــــى دبابــــــات ليوبارد
بة أملانيــــــا وفرنســــــا تتعّهــــــدان بدعم عســــــكر مســــــتمر ألوكرانيــــــا... وبولنــــــدا غا

تتواصــل يوميــاً املواجهــات بــني الشــبان 
يف  اإلرسائييل  االحتــالل  وقوات  الفلســطينيني 
مناطق الضفة الغربية والقــدس املحتلة، ما أثار 
استنكار وزارة الخارجية الفلسطينية لالستفزازات 
االرسائيليــة، مطالبة »األمم املتحــدة والجنائية 
الدولية ومجلس حقوق اإلنســان بالتدخل الفوري 

لوقف تلك االنتهاكات«.
وكانت حذرت وزارة الخارجية الفلســطينية يف 
بيان لها، من مغبة التصعيــد الخطري اليومي يف 
جرائم االحتالل اإلرسائييل بحق الشعب الفلسطيني 
وأرضه ومقدســاته، ما يشكل استخفافاً باملواقف 
الدوليــة التي تطالــب بوقفها، مؤكــدة »أن هذه 

االنتهاكات تســتدعي تدخالً دولياً عاجالً من قبل 
األمم املتحدة والجنائيــة الدولية ومجلس حقوق 

اإلنسان«.
وأكدت الخارجية »أن إجراءات االحتالل الخانقة 

مســــــتوطنون يعتدون على األهالي في القد املحتّلة... وقوات االحتالل تنقل  أســــــيراً
»الخارجّية« الفلسطينّية : جرائم االحتالل تستدعي تدّخالً دولياً... واملطالبة باستعادة حقوقنا

طـــــهـــــران تــــــــرّد عـــلـــى قــــــــرار الــــبــــرملــــان األوروبـــــــــي
ــثـــل ــاملـ بـ ــم  ــكـ ــلـ ــامـ ــعـ ــنـ سـ  : الـــــــثـــــــور  ـــر  ــ ــــحـ ــ ال ـــــــّد 

ــصــاد ــت ــدولـــي : نــتــوقــ تــبــاطــؤ الــنــمــو االق ــس الــبــنــ الـ ــي رئ
ــم

ّ
الــتــضــخ ــتـــمـــرار  اسـ بــســبــب   2 2 2 2 ــي  فـ الـــعـــاملـــي 

)ص 8)

ـــــــّن وزيـــــــر االقتصـــــــاد ا  ملـــــــا
ـــــــركات التأميـــــــن  هجومـــــــاً علـــــــى 

لقاء ميرنا الشالوحي: ال تراهنوا كثيراً!

ــــــــــية:  ـــ ــــــــــدا ملعـــــــــــــب املردا أحـــ
الســـــــــــــال زغرتـــــــــــــا بيـــــــــــــن 
! ــاد ــ ــ ــ ــ ــ ــأ الفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــق والخطـ ــ ــ ــ ــ ــ الحـ

ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــدالً م « ب ــــــــــــــــــنطن  »وا
«... الحـــــّل علـــــى البـــــاب »باريـــــس 

2

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

صفحتا تسلية صبا كل 
نين واربعاء وجمعة  ا

 



يونس بو  جويل 

هــل يلفــظ »تفاهم مار مخايل« آخر انفاســه أو أن ما 
كتــب بني الحليفني أعمق مــن أن يُكرس والرتميم وارد يف 

لحظة؟   أي 
ســؤال مرشوع بعد التطورات التي طرأت وكانت بدايتها 
كالم امني عام حزب الله السيد حسن نرص الله الذي قالها 
رصاحــة انه ال يســحب يده ال من حليــف وال من صديق 
وانــه ال بد من معالجة الخالفــات بني الحلفاء يف الغرف 
املغلقة، والتي اســتكملت بعدم تصعيد من قبل رئيس التيار 
الوطني الحر جربان باســيل الذي وعىل الرغم من مشاركة 
الحزب يف الجلســة الثانية ملجلــس الوزراء ولو أنها اتت 
مرشوطــة ببند وحيد هو الكهرباء، أوعــز للمعنييني يف 
التكتل والهيئة السياســية كام جمهور التيار بعدم التهجم 
عىل الشــيعة وعدم اصدار تغريدات او رســائل نارية مع 
االبقاء عىل املوقف نفســه الرافض للجلســات الحكومية 
واعتبارهــا رضب للميثاق والعيش املشــرتك وصالحيات 

الرئاسة. 
ففيــام كان يرتقــب حزب الله كيف ســيقارب باســيل 
مشاركة الحزب يف الجلسة الثانية وأي موقف قد يخرج به 
وما اذا كان سيتجه باتجاه التصعيد، كان مفاجئا ان رئيس 
التيار مل يصّعد عىل الرغم من موقفه املعلن بشــكل واضح 
وعرب أكرث من ترصيح بأن ما يحصل لجهة االستمرار بعقد 
جلســات الحكومة بظل غياب مكون اسايس هو »الرشيك 
املســيحي«، قد يأخذنــا اىل أبعد بكثري من رضب التوازنات 

والتوافقات... 
»الهدوء الباســييل« قرأه حزب الله بحســب ما تكشف 
اوســاط مطلعة عىل جو الطرفني برســالة ايجابية ، علام 
ان املعلومات تؤكد أن رســائل الســالم العام الهاتفية من 
»مرحبا وكيفــك« مل تنقطع بني الحاج وفيق صفا والوزير 
باســيل وال سيام ان عالقة طيبة تجمع الرجلني لدرجة ان 
البعض يقول ان صفا هو أكرث من يدافع عن باســيل ضمن 
دائرة حزب الله، لكن اي لقاء مل يكن قد نّسق بني الطرفني. 
الجديــد يف هذا االطار هو ما كُِشــف من معلومات تفيد 
ان وفدا من حزب الله ســيزور اليوم رئيس التيار يف مرينا 

الشالوحي عند الســاعة الثالثة والنصف من بعد الظهر. 

هــذا التطور الــذي طرأ عىل خط التواصــل بني الحزب 
والتيــار، قــرأت فيه مصــادر مطلعة عىل جــو الطرفني 
عرب »الديــار« انه مؤرش ايجايب تجــاه تخفيف االحتقان 
وكرس الجليد الذي بدأ يرتاكم منذ اللقاء الذي جمع باســيل 
بالســيد نرص الله والذي تخللــه كالم واضح من نرص الله 
بان شــخصني يثق بهام وال يطعنان املقاومة هام باســيل 
وســليامن فرنجية وما دامت حظوظ باسيل غري متوافرة 
فيبقــى خيار فرنجية، وما اعقب ذلــك من موقف واضح 
لباســيل الذي أشــهر »الءه القاطعة« بوجه فرنجية لتايت 
بعده مشــاركة حزب الله بجلســتي مجلس الوزراء فتزيد 
الطني بلة، وتعّقد االمور اال أن ترصف باســيل الهادئ كام 
وصفته مصادر يف حزب الله دفعت بالحزب وتحديدا السّيد 

اىل مالقاة هذا االمر برســالة ايجابية. 
وبالعــودة اىل تفاصيــل اللقــاء املرتقب اليــوم، تفيد 
معلومــات من مصــادر موثوق بها بان باســيل مل يطلب 
املوعد وال اللقاء امنا رســائله التــي اتخذت منحى التهدئة 
بلغت آذان الســيد الذي كان مّرر أكرث من رســالة ايجابية 
لباســيل خالل اطالالته االخرية وال سيام عندما وصف منذ 
ايام قليلة باســيل بالصديق، ما ادى اىل طلب الحاج حسني 
الخليل أن يلتقي باســيل مع الحاج وفيق صفا وهكذا حصل 

فتم ترتيب اللقاء املتوقع اليوم يف مرينا الشــالوحي. 
طلب اللقاء فيه أكرث من رســالة مــن حزب الله للتيار، 
فهو يؤكد بحســب ما تقول مصادر مطلعة عىل جو الحزب 
بــأن نرص الله حريص عىل العالقة مع الحلفاء مهام كربت 
الخالفــات. ولكن ما التوقعات مــن اللقاء؟ وهل يعيد بناء 
ما تهّدم؟ عىل هذا الســؤال ترد مصــادر مطلعة عىل جو 

: بالقول  الطرفني 
»الله وأعلم، بدنا نقعد ونتعاتب شــوي وبعدا بنشوف«. 
وتختــم املصادر بالقول: »بكرا صندوق مســكر وما حدا 

عارف شــو ممكن أن ينتهي به اللقاء«.  
ويف هذا الســياق ، شددت مصادر مطلعة عىل جو حزب 
الله عىل أن ما يجب أن نفهمه نحن كام التيار هو أننا لسنا 
حزبــا واحدا وليس من الــروري أن نكون متفقني عىل 
كامــل القضايا لتختم : مــن جهتنا حريصون عىل العالقة 

التيار.  مع 
امــا عىل خط التيار، فرتفض اوســاط نيابية يف التيار 

اســتباق نتائج اللقاء وتقول: نحن نتحدث مع الجميع حتى 
مع الخصوم فكيــف الحلفاء ولننتظر النتائج. 

لكــن مصادر مطلعة عىل جو رئيس التيار ترى أن »تأيت 
الزيارة متأخرة أفضل من اال تأيت ابدا«، وال خالف شخصيا 
ابدا امنا من ناحية مقاربة االمور وتضيف: االكيد أن باسيل 
لــن يرتاجع عــن الثوابت التي ســبق وان تحدث كام ان ال 
تنازل ال شــكليا وال باملضمون يف ما يتعلق مبسالة الرشكة 
التي هي ملك للمســيحيني. ويف هذا االطار اعتربت مصادر 
متابعــة انه ما دام مل يطرأ اي تعديل جوهري عىل الثوابت 
التــي يتمســك بها حزب اللــه لناحية التمســك بفرنجية 
واالســتمرار يف جلســات الحكومة فال يشء سيغرّي من 

املشــهد بني حارة حريك ومرينا الشالوحي... 
وتعترب االوســاط ان ال يشء تبدل وتدعو لعدم املراهنة 
كثريا عىل لقاء مرينا الشــالوحي وال ســيام ان حزب الله 
يلتقــي كل االطــراف وكان آخر لقاء مع جنبالط الذي زاره 
يف كليمنصــو، وتحيلك االوســاط اىل مقدمة املنار التي 
جددت االحد مبا يشــبه الرد عىل طروحات جنبالط التمسك 

فرنجية.  بسليامن 
كام تســتغرب االوســاط كيف أن حزب الله مل يزر بعد 

الرئيس الســابق ميشــال عون يف دارتــه يف الرابية بعد 
مغادرتــه بعبدا كام انه تأخر يف طلــب اللقاء مع الحليف 
)التيار( الذي ســجل اكرث من اعرتاض عىل ما يحصل فيام 

بادر الحــزب اىل لقاء الخصوم )جنبالط( قبل الحلفاء. 
وبانتظــار ما قــد يحمله لقاء مرينا الشــالوحي ، تعلق 
اوســاط متابعــة عرب الديار بالقــول: الخالف بني الحزب 
والتيار خالف جوهري اساســه انتخابات الرئاسة ومتسك 
حزب الله حتى اللحظة بســليامن فرنجية، وعليه ما دام مل 
يتبّدل يشء لجهة متســك الحــزب بفرنجية فلقاء اليوم لن 
يبّدل شــيئا وما حصل لن يرمم اال عند لحظة تخيل الحزب 
عن فرنجية او عند اللحظة التي يخرج فيها فرنجية ويعلن 

أنه مل يعد مرشــحا لرئاسة الجمهورية. 
علام انه، وبحسب املعلومات، حرت العالقة بني الحزب 
والتيار يف اطــار الحديث عن امللف الرئايس بني وفد حزب 
الله ورئيس الحز ب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط يف 
كليمنصو حيث كشــفت مصــادر مطلعة عىل جو اللقاء لـ 
»الديار« ان جنبالط ســأل عىل الهامش ويف اطار الحديث 
الرئايس عن العالقة مع باســيل فاىت رد الحزب بان باسيل 

يبقــى صديقا واخا مهام كربت الخالفات. 

ترأس البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي قداس االحد عىل مذبح كنيسة الباحة الخارجية 
للرصح البطريريك يف بكريك »كابيال القيامة« ، والقى 
عظة قال فيها: نرحب بأهايل املوقوفني عىل إثر تفجري 
مرفأ بريوت، وهم يطلبون أن نضم صوتنا إىل صوتهم. 
فإن أبناءهم وأزواجهم موقوفون منذ أيام التفجري 4 آب 
2020 أي منذ ســنتني ونصف. وهم من دون محاكمة 
ومــن دون قرار ظني. فأصبحوا هم ضحايا أحياء لهذه 
الكارثة-الجرميــة ضد اإلنســانية. ويطالبون بإيجاد 
حل قضايئ يصون متابعة أعامل املحقق العديل بشــأن 
جرميــة التفجري«، مضيفا »إن نــور كلمة الله حاجة 
ماسة للمسؤولني عندنا يف لبنان ولشعبنا. فلو استنار 
بكلمة الله نواب األمة وكتلهم ومن وراءهم، لتحرروا من 
أنانياتهم وحساباتهم ومصالحهم الشخصية والفئوية، 
ومن مشادات املكايدة، ولكانوا وقفوا وقفة ضمري أمام 
حال الشعب الفقري املذلول واملحروم من أبسط حقوقه 
األساســية، الشــعب الذي وكلهم بخدمته، وأمام حال 

الدولة التي تتفكك أوصالها تباعا، وهم منتدبون لتعزيزها، ولكانوا 
أرسعوا وانتخبوا رئيسا للجمهورية قبل نهاية عهد الرئيس، كام 

يأمرهم الدستور يف مادته 73!«.
وتوجــه اىل النــواب والوزراء: »أنتم يا نــواب األمة والوزراء 
مسؤولون عن وصمة العار الجديدة التي تلحق بلبنان من خالل 
أدائكم غري املقبول، وهي فقدان لبنان حق التصويت يف الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، املكونة من 193 عضوا، بســبب عدم سداد 
مســتحقات الدولة اللبنانية البالغة ما ال يقل عن مليوين دوالر. 
ويكرب حجم مسؤوليتكم بكون لبنان بلدا مؤسسا لألمم املتحدة، 
ومشــاركا يف وضع رشعتها ورشعة حقوق اإلنسان، وقد مثله 
آنذاك وجه عاملي ناصع هو شــارل مالك! ويظهر أن وقف ســداد 
املستحقات اللبنانية ال يقترص فقط عىل منظمة األمم املتحدة، 
بل يشــمل أيضا منظامت عربية ودولية ينتمي إليها لبنان. فإذا 
كان األمر مقصودا فالخطيئة عظيمة، وإذا كان سهوا فالخطيئة 
أعظم. أال تخجلون من نفوسكم، يا شاغيل مجلس النواب ومجلس 

الوزراء أمام منظمة األمم املتحدة وانجازاتها ملصلحة لبنان؟ فقد 
أقامت يف لبنان مركزا لعدد من املنظامت واملؤسسات التابعة لها، 
واعتمــدت مندوبية دامئة للوقوف عىل حاجات لبنان. وأصدرت 
مــا ال يقل عن أربعني قرار أمميا بشــأنه مبــا فيها تبني إعالن 
بعبدا وتشكيل مجموعة الدعم الدولية للبنان. ومنذ سنة 1978 
أرســلت قوات دولية لحفظ السالم يف جنوب لبنان استنادا إىل 
القرارين 425 و426 من أجل تأمني انســحاب القوات اإلرسائيلية 
من الجنوب وتوفري الظروف امليدانية ألن تبسط الدولة اللبنانية 
وحدها سلطتها عىل كامل أراضيه. ثم تعدلت مهمتها بعد حرب 
سنة 1982 وبعد حرب 2006 عىل أساس القرار 1701 الذي ال يزال 

دون التنفيذ الصحيح«.
وقال: »يخدم يف لبنان 3800 ضابط وجندي دويل ميثلون 48 
دولة وسط أخطار يومية كان آخرها اغتيال الجندي اإليرلندي يف 
بلدة العاقبية يف الجنوب. فكيف للدولة اللبنانية والحالة هذه أن 
تتوسل التجديد للقوات الدولية يف الجنوب وال تدفع مستحقاتها 
لألمم املتحدة؟ وكيف للدولة اللبنانية بعد اليوم أن تتقدم بشكاوى 

أمام األمم املتحدة وتطالبها بتنفيذ قراراتها املتعلقة بلبنان 
وال يحق لها التصويت؟ كيف نناشــدها إكامل مهمتها 
يف االتفــاق الثنايئ بني لبنــان وإرسائيل حول الطاقة 
وترســيم الحدود الجنوبية؟ كيــف نطالبها مبواصلة 
تقديم املساعدات اإلنسانية واملعيشية والرتبوية؟ كيف 
نطالبها بهذا وبغريه وال ندفع مســتحقاتنا لها؟ يف هذا 
الوقت يستمر الشغور الرئايس، ومل تؤد املساعي الداخلية 
والدولية إىل إحراز تقدم فعيل نحو انتخاب رئيس جديد 
بــل نرى أن املواقف بني املحــاور الداخلية ذات االمتداد 
الخارجي تتباعد أكرث فأكرث، وتلهي الرأي العام مبوضوع 
الحكومة. ونحن قلنا منذ اليوم األول لنهاية العهد، إن هذه 
الحكومة هي مستقيلة ومهمتها ترصيف األعامل. ومن 
واجبها التفاهم حول تفسري ترصيف األعامل لئال تخلق 
إشكاليات نحن بغنى عنها. إن عملها محصور باملحافظة 
عىل الحد األدىن من تسيري شؤون املواطنني الضاغطة 
ومنع سقوط الدولة نهائيا، خصوصا أن مهزلة جلسات 
انتخاب رئيس للجمهورية ال تزال مستمرة، وقرار عقدها 
وفقا للدستور مسلوب. ويرتافق كل ذلك مع انهيار صارخ لسعر 
العمالت بحيث تجاوز ســعر الدوالر الخمسني ألف لرية لبنانية. 
وناهز ســعر صحيفة النزين مليون لرية وتضاعفت أسعار املواد 
الغذائية والطبية بعرشات األضعاف. فكيف سيعيش هذا الشعب؟ 
فكيف ســيعيش الشعب؟ كيف سيأكل ويرشب ويتغذى ويعمل 
ويقبض أجره ويتداوى؟ وهل تشــعرون به أيها املؤمتنون عىل 
املســؤولية؟ خوفنا أنكم تشعرون ولكنكم تريدون لهذا الشعب 

هذه التعاسة لغرض يف نفوسكم!«.
بعد القداس، اســتقبل الراعي املؤمنني املشاركني يف الذبيحة 

اإللهية.
وكان الراعي افتتح باسم مجلس البطاركة واالساقفة الكاثوليك 
يف لبنان، املؤمتر الثامن عرش ألعامل الرابطة الكتابية يف الرشق 
االوســط، يف بكريك، تحت عنوان »ال راحة اال يف الرب بدراسة 
سفري يشوع بن نون والقضاة«، مبشاركة العديد من االساقفة 

والرؤساء العامني والرئيسات العامات والكهنة والراهبات.
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كثيـــــــــــــــراً! تراهنـــــــــــــــوا  ال  الشـــــــــــــــالوحي:  ميرنـــــــــــــــا  لقـــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــدا بنشـــــــــــــــوف ـــــــــــــــب وبع ـــــــــــــــا نتعات ـــــــــــــــة: بدن ـــــــــــــــّى عـــــــــــــــن فرنجّي ـــــــــــــــن يتخل ـــــــــــــــه ل ـــــــــــــــازل وحـــــــــــــــزب الل ـــــــــــــــن يتن  باســـــــــــــــيل ل
ــــمعه! ــ ــ ــ ــ ــ ــــا سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــار وهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــزب والتيـ ــ ــ ــ ــ ــــن الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن العالقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالط استفسـ ــ ــ ــ ــ جنبـ

هـــــــــــــــذه عناويـــــــــــــــن تحـــــــــــــــّركات جنبـــــــــــــــالط
عيد  فادي 

التقدمي  الحــزب  رئيــس  حركــة  حظيــت 
اإلشرتايك وليد جنبالط باهتامم الفت من خالل 
لقائــه مع »حزب الله«، والــذي بقيت مفاعيله 
طــي الكتامن، مبعنى أن زعيم املختارة الذي رتّب 
اللقــاء مع »حزب الله« وأراده يف هذا التوقيت، 
فلذلك، وفق األوســاط املواكبة، أكرث من معطى 
قىض بانعقاده نظــراً لدقة املرحلة وصعوبتها، 
ويف ظــل الســتاتيكو الحــايل، وتحديداً حول 
االســتحقاق الرئايس عىل خلفية األفق الحايل 
املســدود، ما دفع بسيد املختارة إىل التفتيش عن 
حلــول من أجل الخروج من هــذا النفق املظلم، 
وبالتايل، فإن التحاور أســايس مع كل األفرقاء 
السياســيني أكانــوا من الحلفــاء أو الخصوم، 
بعدمــا وصــل البلد إىل حالــة اإلنهيار، وحيث 
يراود جنبــالط القلق عىل القادم من األيام، وال 
واالجتامعية،  االقتصادية  املستويات  عىل  سيام 
وهــذا ما دفعــه إىل التالقي مــع الجميع دون 
اســتثناء، مع اإلشــارة إىل أن لقاءه مع رئيس 
»التيار الوطني الحر« النائب جربان باســيل يف 
دارة الشــيخ بيار الضاهر، مل ينتِه عند هذا الحّد، 
بل علم أن رئيــس »اللقاء الدميوقراطي« النائب 
تيمور جنبالط، والــذي كان حارضاً يف اللقاء، 
ســيتواصل مع باسيل ملواكبة ومتابعة ما جرى 

يف دارة الضاهر. 
وبالعودة إىل لقاء كليمنصو مع »حزب الله«، 
يتوقع وفق املعلومات واملعطيات املســتقاة من 
الدائــرة الضيقة لجنبالط، بــأن هناك أجواء قد 

تكــون مغايرة عن املرحلة الســابقة 
الرئايس،  اإلســتحقاق  صعيــد  عىل 
البناء  ميكــن  مؤرّشات  مثــة  بحيث 
عليها عىل صعيد التوافق حول مرّشح 
إجــامع يحظى بقبول جميــع الكتل 
النيابيــة عىل اختالفهــا، كيال تبقى 
األمــور مقفلة، وال ســيام أنه ليس 
باســتطاعة أي طرف من األطراف أن 
يحســم خياره الرئايس، وهذا ما قيل 

اللقاء. يف 
ومن هنا، تابعت املعلومات، فإن ما 
قاله النائب أبو الحسن عن أن »اللقاء 
الدميوقراطي« َســُيعلِّق مشاركته يف 
جلســات انتخاب الرئيــس إذا بقيت 
األمور عــىل ما هي عليــه، وصوالً 

إىل لقاء اإلشــرتايك و«حزب الله«، وما قبلهام 
اإلجتــامع مع رئيــس »التيــار الوطني الحر«، 
إضافــة إىل اعتصام نــواب التغيري وآخرين يف 
مجلس النــواب، فذلك، ييش بأن هناك خرقاً قد 
حصل عىل صعيد اإلســتحقاق الرئايس للخروج 
مــن الدّوامة الســابقة، وكل مــا واكب ورافق 
لذا، أضافت  جلســات االنتخاب اإلحدى عرشة، 
املعلومــات، فــإن األســبوع املقبل قــد يكون 
منطلقــاً لتظهــري الصورة، وما ســتكون عليه 
هــذه االصطفافات واللقــاءات والنتائج، ليبنى 
عــىل اليشء مقتضــاه، أي إحداث فجوة يف ما 
كان يحصل ســابقاً، وال ســيام انتخاب الرئيس 

للجمهورية. العتيد 
ويبقى، وحيال هــذه األوضاع وما حصل من 

لقاءات يف اآلونة األخرية، فإن التوافق الداخيل 
مسألة حيوية وأساســية، وقد تعطي األطراف 
الخارجيــة املولجة بامللــف اللبناين دفعاً للبحث 
عن تســوية شاملة، يف حال توصل الجميع إىل 
إســم معنّي يُعترب توافقياً، وهذا ما سيؤدي إىل 
ج بتوفري كل الدعم  مؤمتر إقليمــي ـ دويل، يَُتوَّ
يف حال سارت األمور باتجاهات إيجابية. ولكن 
حتى اآلن مثــة ترّقب ملعرفــة مواقف األطراف 
األخــرى الحليفة والصديقــة لجنبالط، عام إذا 
كانت ستسري يف النهج نفسه، وهذا ما ستبلوره 
اإلتصــاالت التي سيســتكملها الحزب التقدمي، 
وفــق املعلومات، مع كافــة األطراف يف األيام 
املقبلة، دون أن يســتثني فريقاً سياسياً للخروج 
مــن املعضلة الرئاســية وكل ما يحيط بالبلد من 

أزمات.

ــــــــــل مــــــــــن بكركــــــــــي: نحــــــــــذر ــــــــــن الجمي أمي
من مخطط يهدف الى تعطيل مسيرة الوطن

زار الرئيس امني الجميل البطريرك املاروين الكاردينال مار 
بشاره بطرس الراعي يف بكريك. 

ووصف الجميل بعد اللقاء كالم الراعي يف العظة بـ »خري 
الكالم«، وقال: »حبــذا لو يدعونا اىل تفهم خطورة الوضع 
واملأساة التي يعيشها الشعب واملستقبل القاتم الذي ال نعرف 
اين ســيوصلنا وليس علينا اليوم إال العمل عىل كيفية انقاذ 

الشعب من مأساته االجتامعية«. هذا 
ورأى انــه »من الروري العودة عىل الصعيد الســيايس 
اىل اتفاق بعبدا بدال من اللجوء اىل حوارات وابتداع مشاريع 
مــن هنا وهناك، فالحوار يتخــذ حجة لعدم ايجاد الحل يف 
وقت املطلوب العودة اىل األســاس وااللتقاء حول املفاهيم 
التي تفتح املجال للســالم الحقيقــي فالنقاط املتفق عليها 
موجــودة ومن الروري وضع جهدنــا للحل والعمل وفق 

لبنان«. الضمري وهذا ما ينقذ 
وردا عىل ســؤال حــول عقد حكومــة ترصيف االعامل 
جلســات ملجلس الوزراء، حــذر الرئيس الجميل من مخطط 
هادف اىل تعطيل مســرية الوطن، وقــال: »يبتدعون البدع 
ليصبــح الفراغ الرئايس شــيئا طبيعيــا واضاف ترصيف 
االعــامل يجب ان يرتافق مع عمل جدي النتخاب الرئيس فال 

الرئايس«. االستحقاق  لينسينا  البديل  يكون 

الجميل يزور الراعي

 الراعـــــــي للنـــــــواب والـــــــوزراء: مســـــــؤولون عـــــــن وصمـــــــة العـــــــار التـــــــي تلحـــــــق بلبنـــــــان
مـــــــن خـــــــالل أدائكـــــــم غيـــــــر املقبـــــــول... وفقـــــــدان لبنـــــــان حـــــــق التصويـــــــت فـــــــي األمـــــــم املتحـــــــدة

الراعي يلقي عظته

»يفتقر الشعب ويموت ليغتني املسؤولون ويحيون«
الــنــواب مــن  كبير  عـــدد  ينضم  أن  نــأمــل  ــودة:   عــ
رئيس بانتخاب  للمطالبة  املعتصمين  رفاقهم  الى 

ترأس مرتوبوليت بــريوت وتوابعها للروم 
األرثوذكس املطران الياس عوده، خدمة القداس 
اإللهي يف كاتدرائيــة القديس جاورجيوس، 
وألقى عظة قال فيها: »نجد مسؤولينا يثقلون 
كاهــل املواطن كل يــوم برائب جديدة بغية 
سد عجز افتعلوه هم أنفسهم، ثم أغرقوا البالد 
والبرش، عوض تحمل املسؤولية والسري بخطط 
إصالحيــة تنقذ البلد وتحافظ عىل الشــعب. 
املعادلة يف بلدنا هي: يفتقر الشــعب ليغتني 
املســؤولون. ميوت الشعب ليحيا املسؤولون. 
يدان الشــعب فدية عن املسؤولني. الوطن كله 
يرصخ متأملا، إذ قد أصاب حكامه مرض األنانية 
والكربياء، وبرص خطيئة الجشع، وعمى املال 
والسلطة. فإىل متى تصم اآلذان عن آالم شعب 

ما عاد لديه أي يشء ليخرسه؟«.
أضاف »شهدنا هذا األسبوع حلقة أخرى من 
مسلســل مرسحية انتخاب رئيس، واملحزن أن 
من مل يقوموا بواجبهم عىل أتم وجه يتذمرون 
ويشعرون باالشمئزاز من تكرار املهزلة. أليس 
أوىل بهــم أن يقدموا عىل ما يخرج املجلس من 
هذا الجمود القاتل؟ أال يعلمون طريقة تكوين 
الســلطات يف األنظمة الدميقراطية، وكيفية 
إجراء االنتخابات؟ كيف يربر املعطلون لناخبيهم 
تقصريهم يف أداء واجبهم الدستوري والوطني؟ 
كيف يربرون وضــع مصالحهم قبل املصلحة 
العامة، وتقديم حســاباتهم الضيقة عىل كل 
حساب؟ كيف يستطيعون أن يضحكوا ويهزؤوا 

وشــعبهم يدمع ويبيك؟ متى يخرج هؤالء من 
أوهامهم بأنهم محور الكون وأن العامل ال يفكر 
إال بهم؟ ما هذه املهزلة؟ قليل من التواضع ومن 
الواقعية. أال يخجل من يدعون أنهم مسؤولون 
مام أوصلوا البلد وشــعبه إليــه؟ أال يخجلون 
من أنفسهم عندما يتحدثون عن الكرامة وعن 
الســيادة وعن الحقوق؟ وكلها ضاعت بسبب 
مواقفهــم العبثية. أملنا أن تصحو ضامئر من 
ضامئرهم نامئة، وأن ينضم عدد كبري من النواب 
إىل رفاقهم املعتصمني داخل املجلس، مطالبني 
بعقد جلسة انتخابية ال تغلق إال بانتخاب رئيس. 
أوليس هذا واجب النواب األول؟ أما واجبهم الثاين 
الرقايب فعليهم وعيه جيدا للقيام بواجبهم الذي 
يقتضيه فصل الســلطات، عوض الخلط بينها 

وتخطي الدستور«.

عودة يرتأس القداس



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
االثنني 23 كانون الثاين 2023

«... الحـــــــــــــــّل علـــــــــــــــى البـــــــــــــــاب « بـــــــــــــــدالً مـــــــــــــــن »باريـــــــــــــــس  ـــــــــــــــنطن  »وا

للتربية املساعدات  صــرف  كيفية  عن  مالية  بكشوفات  تطالب  املانحة  ــدول   ال
ــالب الـــســـوريـــيـــن« ــ ــط ــ ــ األعــــبــــاء عـــبـــر »دمــــــ ال ــي ــخــف ــو الـــــى ت ــ ــدع ــ وت

رضوان الذيب

ينتظر  الرتبــوي  القطاع 
مع  الرســمية  النعي  ورقة 
املعلمــني  ارضاب  دخــول 
اســبوعه الثالث دون حلول 
يف االفــق، ورغــم ذلك فان 
اجتــامع رئيــس الحكومة 
بروابــط املعلمني مل يتجاوز 
»عىل  فقط  ونصف  الدقيقة 
الواقف« عند مدخل قرصه، ثم 
اعتذر بعدها متذرعا الدخول 
اىل »التواليــت« ومل يعــد، 
كام كشــف ممثيل الروابط، 
وهذا ما اســتفزهم رافضني 
اســتكامل النقا مع وزير 

الرتبية عبــاس الحلبي الذي »رفع العرشة« رافضا 
اعطاء املزيد من الوعود يف الهواء التي مل تعد تجوز 
عــىل احد، ممتعضا من تركــه وحيدا يف مواجهة 
املعلمني، حتى الحزب االشرتايك الذي يعترب الحلبي 
ممثلــه يف الحكومة انتقد الطريقة التي يدار فيها 
امللف الرتبوي وارضابات االساتذة. وعلم ان ميقايت 
يريد تخصيص جلسة ملجلس الوزراء ملناقشة امللف 
الرتبوي وادخاله يف املعركة ضد باســيل وتحميله 
مسؤولية فشل العام الدرايس اذا مل يلتئم املجلس، 
كــون اي زيــادة جديدة تحتاج اىل مرســوم عن 

الحكومة.
وحســب املطلعني عىل امللف الرتبوي، فان عدد 
ايــام التعليــم الفعيل حتى اليــوم مل تتخط الحد 
األدىن بســبب االرضابــات وعدم تامــني الحوافز 
املالية للمدرســني الذين حصلوا عليها العام املا 
من االتحاد األورويب، ومل تدفع هذا العام  الســباب 

عديدة.
والســؤال: ملاذا ال تكشــف الحكومة اللبنانية 

ووزارة الرتبيــة عن الرس الذي مينع الدول املانحة 
والجمعيات الدولية من دفع الحوافز للمعلمني؟

وحســب املعلومات فان االجتامع االخري الذي 
عقد يف الرسايا برئاســة ميقايت وحضور سفراء 
اوروبيني وممثلني عن الجمعيات املانحة وووزير 
الرتبيــة عباس الحلبــي كان عاصفــا وتعامل 
االوروبيون والجمعيات املانحة مع امللف بوضوح، 
مطالبــني وزارة الرتبيــة باصدار كشــوفات عن 
كيفية رصف االموال املقدمة من االتحاد االورويب 
والــدول املانحــة اىل وزارة الرتبيــة، مع لوائح 
باعــداد املعلمني » دوام بعد الظهر » اىل غريها من 
امللفات عن املحروقــات والربامج، وقد رد الحلبي 
بــان الوزارة تصدر بيانات مالية عىل موقعها عن 
كيفية رصف املساعدات وانجاز الربامج، وستصدر 
قريبا جدوال يطال املســاعدات االخرية، وقد تحدث 
مندوبو االتحاد االورويب عن الفساد والهدر وانهم 
غري جاهزين للتمويل يف هذه الطريقة، وتطرقوا 
عن مامرســات عنرصية ضد الطالب الســوريني 
مطالبــني بدمجهم مع اللبنانيني وهذا يوفر امواال 

حتى  الحوافز؟  لدفع  طائلة 
ان ســفريا اوروبيــا تحدث 
بشــكل غري دبلومايس مع 
الحارضيــن واثار موضوع 
امللفات،  كافة  يف  الفســاد 
والهجــرة غري الرشعية من 
عرب  اوروبا  تجــاه  لبنــان 
البحــر املتوســط وتحميل 
الدول االوروبية مســؤولية 
يس، علام ان السفري  هذه امل
املذكــور كتب عــىل املوقع 
االلكــرتوين للســفارة عن 
الفســاد والهدر يف ملفات 
املســاعدات االوروبية، كام 
تطــرق ممثيل الدول املانحة 
اىل اعباء االزمة االوكرانية، 
وهذا مــا يفرض عىل لبنان 
الشــفافية يف التعامل مع توزيــع االموال، ومل 
يرد اي مســؤول لبناين حر االجتامع عىل كالم 
املســؤولني االوروبيني، واالن ان وزارة الرتبية 
دعــت الحتفال يف 25 كانون الثاين حول التغذية 
املدرسية واملطبخ املدريس، هذا الربنامج ممول من 
الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج التغذية العاملي 
لالمــم املتحدة وكلفته باهظة، وســألت مراجع 
تربوية، اي تغذية للطالب ومدارسهم مقفلة منذ 
اكرث من شــهر بسبب اوضاع املعلمني االقتصادية 
املزريــة، ويرفض املانحون تحويل اموال الربنامج 
اىل حوافز للمعلمني متذرعني بالطالب السوريني، 
هذا ما يشــكل اكــرب عملية هدر لالموال بارشاف 

دويل.
اجــواء االجتامع يف الرسايا، جزمت بان الحوافز 
املالية االوروبيــة لن تصل، وعىل الحكومة ابتداع 
الســبل لدفع رواتب املعلمني عرب الصريفة او نصف 
الراتب بالــدوالر وغريها اذا كانت تريد انقاذ العام 

الدرايس.

ميشال نرص 

عــىل  غريــب«  »مــش 
اللبنانيني الحديث عن تدخالت 
شــؤونهم،  يف  خارجيــة 
وال هــو مســتغرب ربطهم 
ملصريهم دوما باستحقاقات 
ودولية،  إقليمية  ومواعيــد 
وأن »مــا صابــت كل مرة«، 
نظريــة يف الواقع صحيحة 
ما دام كل طرف داخيل معلقا 
»بكرعــوب بــرا«، ما جعله 
العامل  لدول  تالقي  ســاحة 
رسائل،  وصندوق  واملحيط، 
يتقاتلــون فيه ويتصالحون 

عليه.
العامل  ان  حتى عندما قيل 
أعطــى القيــادات اللبنانية 

الفرصة إلصالح ما أفســدوه، استنفدوا كل الفرص 
وهم ينتظــرون خطوات هذا الخارج، حتى وصلت 
األمور إىل ما وصلت اليه، دوالر »شــابق طلوع«، 
دولة مهرتئة، مؤسسات معطلة، فراغ وشغور يف 
الرئاســة وما دونها، حيث جلسات »الالانتخاب« 
باتت الدليل الوحيد عىل ما تبقى من رشعية، تنتظر 
»حليب سباع برا«، وكلمة الرس، ليخرج من صندوق 
االقرتاع اسام يرتبع عىل عر بعبدا لست سنوات 

قادمة.
الالفت يف كل ذلك أن الشــعب اللبناين سلم أمره 
لهــذه الحقيقة، وبات يراقــب الحركة الخارجية 
اكرث مام هو مهتم مبا تشــهده الساحة املحلية من 
اتصاالت ومواقف، ليقينه ان شــيئا مل يتغري، وأن 
القرار للخارج مبشــيئة وتســليم رسمي لبناين، 
ال بفــرض من دول القرار، كام يؤكد احد الســفراء 
االمريكيني السابقني، الذي يردد دوما »رضينا فيكم، 

وانتو مش راضيني فينا«، بلكنته االنغليزية.

يف كل األحــوال، يبــدو أن الداخل والخارج بات 
مســلام بأن الخروج من عنــق الزجاجة بات رهن 
االتفاق بني القوى النافذة واملعنى بامللف يف عواصم 
القرار الدولية واالقليمية، وأن مطالبات وتحذيرات 
بطريرك املوارنــة، من التدويل باتــت أمرا واقعا، 
اقتصاديــا، عرب صندوق النقد وما لف لفه، قضائيا 
مــن خالل الوفود القضائية التي هدفها وضع اليد 
عىل أبرز ملفني، تحقيقات املرفا، وملف الفساد،اما 
أمنيا، فحبل انهيار املؤسســات »عىل الجرار«، عىل 

ما تشري مصادر متابعة.
أما يف اإلطار السيايس، وبعد غياب لبنان الكامل 
عن مؤمتر اإلمارات، تتجه االنظار إىل باريس حيث 
الحديــث عن اللقاء الرباعــي بديل مؤمتر أصدقاء 
لبنان، والذي ســاد لغط كبري حول تاريخ انعقاده 
وبرنامجه، قبل أن يحســم افرتاضيا، حيث تشــري 
مصادر ديبلوماســية إىل أن مثة وجهة نظر تقول 
بأن انعقاده لن يكون ذات فائدة قبل إنجاز الصفقة 
الرئاســية، ألنه يف حال رفــض األطراف اللبنانية 

للعرض الخارجي املحدد املدة، 
سيكون لبنان مرتوكا ملصريه 
األسود وانهيار التام، الذي لن 
تنفع معــه ترقيات باريس، 
مقابل وجهة نظر أخرى تقول 
اقتصادي -  اللقاء  بأن هدف 
إنســاين، وبالتايل املطلوب 
الجهوزية للتحرك فور إمتام 

االستحقاق الرئايس.
ويف هذا اإلطار تكشــف 
املصــادر بــأن العاصمــة 
األمريكية ســتجمع برعاية 
ممثلني  خارجيتهــا،  وزارة 
ديبلوماسيني وامنيني عن كل 
من فرنسا، السعودية، قطر، 
ورمبا مــرص، قبل منتصف 
اإلعالم،  عن  بعيدا  شــباط، 
لبحــث الوضــع اللبنــاين 
بالتفصيل، وبلورة األسامء النهائية املرشحة لشغل 
بعض املواقع السياسية واألمنية واالقتصادية، عىل 
أن تعــرض يف إطار مبــادرة كاملة عىل األطراف 
اللبنانية للســري بها قبل نهاية شباط مطلع آذار، 

واال.
وتتابع املصادر بأن ما سيطرح يف واشنطن من 
أوراق هو نتيجة اتصاالت ومشاورات، وتعاون مع 
أكرث من جهة لبنانية من مختلف االنتامءات، فضال 
عن تقارير ديبلوماسية واستخباراتية أعدتها الدول 
املشــاركة، خصوصا السفرية األمريكية يف بريوت 
وفريقها، املمدد لهم حتى إنجاز االستحقاق بنجاح.
وختمــت املصادر بأن األطــراف اللبنانية كلها، 
ســتكون مضطرة للسري بسلة الحل، التي يواكبها 
ترهيب وترغيب، ســيحرك الشــارع، ويهز العصا، 
متوقعة ان يبدأ مســار الحل مع نهاية آذار، الطالق 
ورشة ترشيعية تف إىل تحقيق مطالب صندوق 

النقد، واملجتمع الدويل والدول املانحة.

ـــــــــــــــر أعــــــــمــــــــال  تــــــــــــــــوّتــــــــــــــــر... واســــــــتــــــــنــــــــفــــــــار لــــــلــــــجــــــيــــــ 
ــاً ــ ــ ــوب ــ ــ ــن ــ ــ ــى الـــــــــــحـــــــــــدود ج ــ ــ ــلـ ــ ــ ســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــّيـــــــة عـ لـــــــــجـــــــــرافـــــــــات 

اإلرسائيلّية،  الجّرافة  عادت 
التي تســّببت قبــل أيام بتوتّر 
ملحوظ بــني الجيش اللبنايّن 
والقوات اإلرسائيلية يف محيط 
مستعمرة املطلة الشاملية يف 
محاذاة السياج الشائك والخّط 
األزرق لرتكــز األنظــار عىل 
الحدود الجنوبية، مع تجاوزها 
بوابة السياج التقني يف وادي 
هندسية  أشغال  لتنفيذ  هونني 

من دون خرق الخط األزرق. 
وأفادت املعلومات أن الجيش 
اللبنــاين يف حالة اســتنفار 
إثــر تقدم قوات مــن الجيش 
السياج  اإلرسائييل إىل »خارج 
التقني« الحدودي جنوب البالد. 
الوطنية  الوكالــة  ووفــق 
عــالم اللبناين، فإن »قوات  ل
إرسائيليــة معادية مؤلفة من 
 9 وجرافة  بوكلــني  جرافتي 

وناقلة جنــد مصفحة وقوة مشــاة تقدمت منذ 
الصباح إىل خارج السياج التقني قبالة وادي هونني 

)جنوب(«. 
وشــهدت املنطقة »اســتنفارا للجيش اللبناين 
بوجه العدو ملنع أي خرق للخط األزرق«، بحســب 

الوكالة.
مــن جهتــه، أعلن الناطق الرســمي باســم 

»اليونيفيــل« أندريــا تيننتــي، أّن »جنود حفظ 
الســالم التابعني لـ »اليونيفيل« موجودون عىل 
األرض يف موقع األشغال ملراقبة ما إذا كان هناك 
أّي انتهاك للخط األزرق وتقليل التوتر ومنع سوء 

الفهم«.
أضــاف يف بيان: »نحن عىل اتصال دائم مع كال 
الطرفني، ونؤكد حساســية أي أشــغال أو أنشطة 
قريبة من الخط األزرق«، الفتاً إىل أّن »الوضع هادئ 

عىل األرض«.
ويف األيــام املاضية، شــهدت الحدود الجنوبية 
مقابل مستعمرة املطلّة استنفاراً متبادالً بني الجيش 
اللبنــاين من جهة وعنارص من القوات اإلرسائيلية 
مــن جهة أخرى، بعد خرق جرافة إرسائيلية الخط 
األزرق، ما اســتدعى اتّخاذ جنــود الجيش مواقع 
قتالّية عىل السياج التقني، وذلك يف حضور عنارص 

»اليونيفيل« ولجنة االرتباط.

ــروة املسيحي  ـ  ســالمــي  ا التعاي   ابــراهــيــم: 
الله ن  بــ النفق  من  وسنخر  بها...  متمّسكون 

ق ا ر ي والرا  را ا

زار املديــر العام لالمن العام 
اللــواء عبــاس ابراهيــم دير 
»ســيدة الخدمــة الصالحة« 
يف بلــدة جبولة البقاعية يف 
قضاء بعلبك، حيث استضافته 
الراهبات املكرســات وعددهن 

27 يخدمن هذا الدير«.
يف الدير الوسيع، كان اللقاء 
مؤثرا بني اللواء ابراهيم و100 
طفل يتيــم تراوحت اعامرهم 
اعوام،  الثالثــة والعرشة  بني 
وأغنية  الورود  بنرث  استقبلوه 
»نورت الدار«. لتستقبله بعدها 

الراهبــات ويف مقدمهــن 
رئيســة الدير االم جوسلني 
جمعــة، وبعد صالة قصرية 

يف كنيســة الدير، قال اللــواء ابراهيم: »أنا 
أشــد عىل أياديكن وأقول لكن أنني أقف اىل 
جانبكــن، واعتــربوا أنه يوجــد لكم أخ يف 
خدمتكن. نحن مســلمون وانتم مسيحيون 
ألنه نشــأنا وعشنا كذلك وهذه الثقافة التي 
تلقيناها يف صغرنا، وهذا ال يعني أن هذا صح 
أو خطــأ فنحن جميعنا يف الطريق الصحيح 
طاملا أننا ننوي خدمة االنسان والله من خالل 
االنسان. أعود واقول لكن أن هذا البلد ال ميوت 
بالتأكيد، وقد مر بظروف شديدة وتخطاها، 
رمبا تكون هذه االزمة هي االشــد، لكن طاملا 
يوجد أنــاس لديهن القدرة عــىل التضحية 
فلبنان لن ميوت. وسبق وقلت أن البابا يوحنا 
بولس الثاين يصف لبنان بأنه رسالة، فنحن 
منــوذج للعامل، وبقدر ما نتشــبث بهويتنا 
وبثقافتنــا، نقدم خدمة للبرشية. إن لبنان، 
هذا البلد الصغري هو عنوان لحوار الحضارات 
واالديــان بعكس كل ما يقــال من أن العامل 
متجه نحو صــدام الحضارات. نحن جميعنا 

نقــدم عربة بكيفيــة التعايش، وهذا يف حد 
ذاته ثروة يجب أن نعرف قيمتها«. 

وتابع »كان الســيد مــو الصدر يقول: 
إن التعايش االســالمي- املسيحي ثروة يجب 
التمســك بها، وإن وجودي بينكن للعبري عن 
مدى تشبثنا بالعيش املشرتك. أما بالنسبة اىل 
سؤالكن ماذا ينتظر لبنان، فأنا وسط كل هذا 
الظالم أقول أن النفق يوشك عىل النهاية بإذن 

الله، وأننا سنخرج منه«.
ثم، جال اللــواء ابراهيم والوفد املرافق يف 
ارجاء الديــر، وتعرف اىل منط حياة االطفال 
اليومــي، والتنظيم الذي يعيشــونه بدءا من 
طقوس النظافة الصباحية والتهيئة للذهاب 

اىل املدرسة التابعة للدير. 
بعدها، اطلع عىل مصنع االلبان واالجبان، 
الذي تصنع فيه الراهبات مختلف انواع االجبان 

وااللبان، كذلك املونة البيتية وتبيعها. 
وأخريا، التقى اللواء ابراهيم التالمذة الذين 
قدموا لوحات فنية متنوعة وتراتيل من وحي 

املناسبة.

: ما زلنا نمل املقدرات املطلوبة للنهو ببلدنا جعج

عي جم ال د  ج وو

التقــى رئيس حزب »القــوات اللبنانية« 
ســمري جعجــع، يف املقر العــام للحزب 
يف معــراب، وفــدا من تجمــع الصناعيني 
يف البقــاع، وتباحــث املجتمعون يف آخر 
التطــورات السياســية واإلقتصاديــة يف 
البالد، حيث أكــد رئيس »القوات« للوفد أن 
»مشــكلة لبنان األساســية هي سياسية 
بامتياز وما نشــهده من مشاكل إقتصادية 
وصناعية وســياحية تزول مبجرد تصحيح 

املسار السيايس يف البالد«.
وشــدد عىل أهمية دور الصناعة يف ظل 
هذه الظروف الصعبة »الذي مل يعد دورها يف 
الوقت الراهــن إقتصاديا وإمنا بات وجوديا، 
باعتبــار أن أصحاب املصانــع تكافح لتبقى 
ابوابهــا مرشعة أمام عرشات آالف العامل يف 
ظل األزمة اإلقتصادية املرتدية، لتؤمن العيش 
العائالت  آلالف  والصمــود  واالســتمرارية 
اللبنانية. انطالقا مــن هنا، يقوم الصناعي 

اليوم بدور املقاوم يف سبيل هذا املجتمع«.
واســتطرد جعجــع »كام أنتــم رفضتم 
القبول باألمر الواقع وتناضلون وتكافحون 
لالســتمرار يف مؤسســاتكم األمر مشابه 
بالنســبة لنا، اذ لــن نقبل أبدا بأي أمر واقع 
وسنســتمر يف النضال حتى نصل إىل بناء 

دولة عادلــة قوية نعيش جميعا يف كنفها 
بحرية، من هنا قلنا وســنبقى نقول أننا لن 
ننصاع ألي ضغــوط، وان جميع الخيارات 
السياســية مطروحة أمامنا من أجل تحرير 
البالد والعباد من سطوة حزب الله وحلفائه، 
أي محور املامنعة، الــذي أوصلنا إىل أتون 

اليوم«. الذي نتخبط به  جهنم 
ورأى أن »حــل هذه املشــكلة هو اإلتيان 
برئيس ســيادي إصالحي يبــدي املصلحة 
الوطنية ويعمل عىل تأليف حكومة سيادية 
وإصالحيــة تعمل عىل إقــرار اإلصالحات 
وتقويم عمل املؤسســات العامة ومكافحة 

الفساد فيها«. أنواع  كل 
وختــم جعجع مطمئنا بــأن »لبنان ليس 
ميؤســا منه البتة، ومــا زلنا منلك املقدرات 
املطلوبــة للنهوض ببلدنا مــن الكبوة التي 
يعيشــها اليوم، والدليل القاطع عىل ذلك هو 
صمودكم كصناعيني واستمراركم يف تحريك 
العجلة اإلقتصادية يف أحلك الظروف ورغم 

املعوقات«. كل 
ودعا الجميع اىل رضورة »السعى لتقويم 
املسار السيايس يف البالد ملا لذلك من منفعة 
لنا جميعــا كمواطنني من جهة، وقطاعات 

منتجة من جهة أخرى«.

: املطلـــــوب مـــــن كّل القـــــو السياســـــّية  دعمـــــو
نقـــــا البلـــــد وقـــــ املناكفـــــات السياســـــّية والتوافـــــق 

التنقيذي  املجلــس  رئيــس  نائــب  قال 
، »نحن  لحزب الله الشــيخ عــيل دعمو
نعمــل مع كل املعنيني مــن أجل ان يحصل 
إخواننــا عىل الكفــاءات املطلوبة لتطوير 
أعاملهــم وإلنجاز هذه الخدمــة العظيمة 
ألهلهــم يف مختلف املجاالت، وال شــك ان 
تعزيــز الكفاءات واملهــارات النقابية هو 
أمــر أســايس ورضوري، كام هــو الحال 
يف مختلــف املهــارات التي تســاهم يف 
تطوير العمــل يف أي مجال، لخدمة اهلنا، 
وللمســاهمة يف ازدهار وتطوير وتعايف 

هــذا البلد من أزماته التي يعاين منها«.
ورأى خالل رعايتــه حفل تخريج دورة 
الكوادر النقابية- املســتوى الثاين لوحدة 
النقابــات والعــامل يف حــزب الله، يف 
قاعــة اتحاد بلديــات بعلبك، أن« لبنان مع 
تفاقم االزمات بات عىل مشــارف اإلنهيار 
الشــامل، إن مل يبادر املسؤولون اىل تحمل 
مســؤولياتهامملطلوبة، فالدولــة باتــت 
من  هم  واملواطنــون  ومعطلة،  مشــلولة 
يدفــع الثمن، وبدل أن يبادر السياســيون 
واملســؤولون إلنقــاذ مــا ميكــن إنقاذه 
مــام تبقى يف هــذا البلد، نراهــم يتلهون 
تزيد  التي  السياسية  والكيديات  باملناكفات 
مــن الترشذم واالنقســام يف البلد، مل يعد 
لدينا متســع من الوقت للكيد السيايس وال 

املسؤوليات«. لتقاذف 
وأردف: »أوضــاع النــاس والحال الذي 

وصــل إليــه البلد يتطلب مــن الجميع ان 
يتحمل مســؤولياته، وكل يوم يتأخر فيه 
إنجاز االســتحقاق الرئــايس، يزيد االمر 
ســوءا عىل الصعيدين االقتصادي واملايل، 
ويعود البلد إىل الوراء، ونقرتب أكرث فأكرث 
من االنهيار الشــامل. لــذا يجب ان يقتنع 
اللبنانيــون ان الخارج ال ميلك كل مفاتيح 
الحــل يف لبنان، ال بل ان الخارج منشــغل 
اليوم عــن لبنان، ومل يعد بالنســبة إليه 
أولويــة، وان الحل ال ميكــن إال أن يكون 
عىل أيــدي اللبنانيني«، معتربا ان »الحوار 
والتالقــي والتفاهم بني الجميع، هو الذي 
للجمهورية،  انتخاب رئيــس  إىل  يــؤدي 
التحدي  الفريــق اآلخر عىل  وليس إرصار 
واملواجهــة، لقــد فشــل عــىل مدى 11 
جلســة يف أن يوصل مرشحه إىل رئاسة 
مســؤولية  يتحمل  وبالتايل  الجمهورية، 
الفراغ الرئايس من يرص عىل مرشح ليس 
لــه أفق يف النجــاح، وليس له أمل يف أن 

الرئاسة«. إىل سدة  يصل 
الكتل  القامئــة بني  »التوازنات  وأعلــن 
النيابيــة، تؤكد ان ال حل إال بأن نذهب إىل 
التوافــق، وتجارب املــا والحارض هي 
أمامنا. فاملطلوب من كل القوى السياســية 
وقف املناكفات السياســية والكيديات، وأن 
نعمل جميعــا بالرشكة والتوافق والتفاهم 
والتالقــي، من أجل أن ننقــذ بلدنا ونأخذه 

إىل بر األمان«.
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ــر دومـــاً ... الــحــا والـــــد
رائد محمود عبد الخالق

أبو رائد... ها قد حلّت الذكرى الخامســة لغيابك عنا... 
أربع سنوات مرّت... إستذكرناك فيها آالف املرات... شعرنا 
أننــا ما زلنــا بحاجة إىل األب والرفيــق واألمني والوزير 
والرئيس... أبناء بلدتك اشتاقوك.... رفقاؤك شعروا بحجم 
غيابك وافتقــدوا نصائحك وتوجيهاتك وقدرتك عىل إدارة 

األمور بحكمة ورويّة...
يف هذه الذكرى األليمة... ال أعرف عن ماذا أخربك أو ماذا 
أقــول لك... لقد ترك غيابك فراًغا كبريًا يف يومياتنا... ترك 
غصة وحزنًا يرافقا أفراحنا قبل أحزاننا... وبتنا نســتذكرك 
بفخــر وعــّز... ماذا أخربك يا حــرة األمني... فالوضع 
االقتصادي اللبناين يف تراجع مستمر... أما الوضع الصحي 
فيلفظ انفاســه االخرية يف ظل فلتان أمني وسيايس... 
ماذا عساي أقول لك... أأخربك عن الشام التي تحاول ترميم 
الجراح... أم عن فلســطني الحبيبة التي طاملا حملت هّمها 
يف كل املجالس الحزبية والسياســية واالجتامعية... أم 
أخــربك عن وضع حزبنا وعن بعض النزاعات التي ترسبت 

إىل داخل اإلدارات مخلّفة إنشقاقات وتجاذبات... 
ماذا أخربك يا والدي يف ذكراك الخامســة.. هل اخربك 
أن شــقيقتك شمس غابت شمســها عن هذه الحياة بعد 
ثــرت الرحيل علّها تلقاك يف حياة  ان ارهقتهــا صحتها ف

أخرى...
والدي الحبيب... رفيقي الغايل... حرة األمني محمود.. 
أفتقدك كل يوم... أفتقد ابتســامتك الحنونة... وحكمتك 
الراجحة وقراراتك الحاســمة... إليك يا والدي... الحارض 

الغائب حيث هو ألف تحية وسالم.

صونيا رزق

بالتزامن مع إعالن نائبي التغيري ملحم خلف 
ونجاة صليبا، بعد انتهاء الجلســة الرئاســية 
، عن اعتصامهام  رقــم 11 يوم الخميس املا
يف املجلــس النيــايب بهدف انتخــاب رئيس 
للجمهورية، ضمن جلسات متتالية لن يخرجا 
منها قبــل تحقيق هدفهــم، وانضامم بعض 
النواب املعارضني للمشاركة معهم او للتضامن، 
لّوح رئيس الحزب »التقدمي االشــرتايك« وليد 
جنبالط  بتعليق مشــاركة نوابه يف الجلسات 
الرئاســية املقبلة، االمر الذي أكد عدم التنسيق 
بني نواب املعارضة، ووجود انقســام سيايس 
كبري يف مختلف امللفات والقضايا، اذ مل يجمعهم 
اي موقف لغاية اليوم حتى يف االســتحقاقات 
الهامة، كرئاسة الجمهورية التي تتنظر توحيداً 
يف الرؤية السياســية، لطاملا نادى بها اركان 

املعارضة لكنها بقيت صورية.
مصادر الحزب »االشــرتايك« اشــارت لـــ »الديار« اىل ان 
التلويح باملقاطعة اىت بعدما تداول نواب »اللقاء الدميوقراطي« 
الخطوات التي من شــأنها الترسيع يف نتخاب رئيس، »ووجدنا 
يف ذلك تحذيراً اىل االطراف السياسية للقيام بواجبها، واالتفاق 
داخلياً عىل مرشح وسطي مقبول من اكرثية االفرقاء«، ولفتت 
اىل اّن نوابهم لن يعطلّوا نصاب الجلســة، عىل ان يُتخذ القرار 
النهايئ بشــأن مقاطعة الجلســة املقبلة خالل اجتامع كتلة 

»اللقاء الدميوقراطي« بإرشاف رئيس الحزب.
اىل ذلك برزت دعوة جنبالط لبعض مسؤويل حزب الله للقاء 

، خصوصاً من ناحية توقيتها،  يف منزله مساء الخميس املا
وطرحت تســاؤالت ومخاوف من قبل فريق املعارضة من اتجاه 
جنبالط نحو رسب ســيايس مختلف،  ومن إمكان ان يســلك 
طريقاً مغايراً كام فعل يف الســابق مــع فريق 14 آذار، بعدما 
تركــه يف منتصف الطريق بطريقــة فجائية يف آب من العام 
2009  معلنــاً »اّن تحالفه مع هذا الفريق كان بحكم الرورة 
املوضوعية وال ميكن ان يستمر«، ودعا اىل وجوب اعادة التفكري 
يف تشــكيلة جديدة عىل الســاحة السياسية، فكانت االرضار 
السياسية جسيمة خصوصاً عىل رئيس الحكومة السابق سعد 

الحريري يف ذلك الوقت.

يف السياق ال بّد من إلقاء الضوء عىل مواقف 
رئيس »االشــرتايك« من ناحية حفظه الدائم 
لخط الرجعــة مع حزب الله، اذ ال يصل يف اي 
مرة اىل اشتباك سيايس معه، ويف حال وصل« 
الزعل« اىل طريق مسدود، يسارع جنبالط اىل 
ضبط االيقاع وتهدئة الوضع، وطلب املصالحة 
النه يتقن الديبلوماســية الرسيعة التي توصل 
اىل حيث يريد يف معظم االحيان، لذا ال يخرس بل 
يراهن دامئاً و«بتظبط معو« وهذا هو السيايس 

»الشاطر«. 
وافيد وفقاً ملعلومات بأّن لقاء الخميس بحث 
امللــف الرئايس، وجرى طرح لبعض االســامء 
املرشحة اىل الرئاسة، وتلك التي يتم التداول بها 
كشــخصيات وسطية متلك حظوظاً، ومل يغب 
قريب جنبالط، بيار الضاهر كاسم مقبول لدى 
الحزب، يف انتظــار  الجواب الحتمي يف وقت 

الحق.
من ناحيته ينتظر حزب الله من جنبالط تبّدالً 
يف موقفه الرئايس، وابتعاده شيئاً فشيئاً عن الفريق املعارض، 
الــذي ما زال يتخّبط مع قوى »التغيري« لغاية اليوم من دون ان 
يصلوا اىل اي نتيجة، لذا فرهان حارة حريك يف محله عىل زعيم 
املختارة، وعىل ما يبدو اقرتب الحزب من كسب رهانه، الّن تلويح 
جنبالط مل يأت من عدم، بل من خطة ستكشف يف وقت قريب.
يف الختــام ال بــّد من اإلشــارة اىل اّن االنفتاح عىل مجمل 
االفرقــاء  يهم حزب الله  حتى ولو كانوا يف صفوف الخصوم، 
الّن  نفســه السيايس طويل وال يقطع شعرة معاوية مع احد، 

وهذه إيجابية يستفيد منها زعيم املختارة دامئاً.

مخاوف من تغريد جنبالط خار الســــــرب بعد تلويحه بمقاطعة الجلســــــات الرئاســــــّية
! الت  طروحات سياســــــّية مغايرة ســــــجّلها لقاء كليمنصو في توقيت دقيق طر تسا

رضوان الذيب

االجواء بني حزب اللــه والتيار الوطني الحر خطت خطوات 
ايجابيــة االيــام املاضية قد تعيد للعالقــة حيويتها ورونقها 
ومسارها  املغاير للخالفات التي سادت منذ االنتخابات النيابية، 
وكتب عنها  املجلدات مع متابعة دقيقة من السفارات والعاملني 
بالشــان العام، كام بنيت عليها ســيناريوهات تتعلق باملرحلة 

القادمة.
وكام اصبح معلوماً، ان وفدا من حزب الله سيزور رئيس التيار 
جربان باسيل يف مرينا الشالوحي اليوم، بعد ان نجحت مساعي 
ســعاة الخري واصدقاء الطرفني والحريصون عىل العالقة يف 
التيــار والحزب من تقريب املســافات، وكرس الجليد بعيدا عن 
االعــالم، واالتفاق عىل وضع  كل امللفات املتشــعبة والدقيقة 
والهامة عىل طاولة البحث الجدي، وجها لوجه خصوصا ملف 

رئاسة الجمهورية.
ويف املعلومات، ان باســيل تجاوب مع مساعي االصدقاء يف 
تحييد حزب اللــه عن االنتقادات، بعد اجتامع الحكومة االخري 
وطلــب من اعالمه عدم التطرق اىل حزب الله من قريب او من 
بعيد، كام تجاوب مع الجهود بتاجيل تسمية مرشحه الرئايس 
يف جلســة الخميس املــا واالبقاء عــىل الورقة البيضاء 
وتوزيع االصــوات كام يريد، باملقابل رد حزب الله عىل التحية 
باملثل مؤكدا حرصه عىل العالقة مع التيار الوطني، وان حضوره 
جلســة الحكومة كان الهدف منه معالجة ملف البواخر واقرار 
الســلفة املالية لتحسني التغذية يف التيار الكهربايئ، علام ان 
وزير الطاقة سيوقع عىل مرسوم السلفة واعدا املواطنني بـ4 
اىل 5 ســاعات يوميا، هذا االجراء سيرتك مفاعيل ايجابية عىل 

كل اللبنانيني.
هذه الرسائل االيجابية املتبادلة 
ســمحت لســعاة الخرية باعادة 
الحــرارة اىل خطوط التواصل بني 
باسيل والحاج حسني خليل والحاج 
وفيق صفــا ومل تقفل الخطوط 
منذ الجلســة الحكومية االخرية، 
وقد ابل حزب الله بعض الحلفاء 
وهذا  االخرية،  االيجابية  باالجواء 

االمر فعله باسيل ايضا.
لقاء حزب الله جنبالط

امــا عــىل صعيد اللقــاء بني 
جنبــالط ووفــد حــزب الله يف 
كليمنصو الذي عقد بناء عىل رغبة 
رئيس االشــرتايك وسادته اجواء 
ايجابيــة، مع التاكيد عىل الحوار، 
فســال جنبالط وفد الحزب: هل 

ما زلتم مصممني عىل ســليامن فرنجية؟ ملاذا ال نوســع بيكار 
االســامء باتجاه خرباء اقتصاديني كجهاد ازعور او اقتصاديني 
وقانونيني كصالح حنني، مضيفا، »حتى لو حصل التباين بيني 
وبــني قائد الجيــش يف  التمديد لرئيس االركان امني العرم فان 
قائد الجيش قادرعىل تويل املسؤولية، واذا كان ال بد من ضوابط 
نستطيع وضعها جميعا«  ومل يعلق وفد الحزب ال سلبا وال ايجابا 
عىل اسامء رئيس االشرتايك بل اكتفى باالشارة اىل ان انتخاب 
قائد الجيش يحتاج اىل تعديل دســتوري، ورشح الحاج حسني 
الخليل موقف الحزب  الداعم لفرنجية وان االسباب التي دفعت  

اىل تبني هذا الخيار ما زالت قامئة مكررا الدعم الواضح لرئيس 
املردة، ومل يرد جنبالط ال سلبا وال ايجابا ايضا، ويف املعلومات ان 
حزب الله مل يطرح يف االجتامع اي اسم غري سليامن فرنجية، 
كام مل تصدر عنه اي اشــارات الســم غري رئيس املردة، وتوقف 
النقــا عند هذا الحد، كذلك طرح يف االجتامع ملف الكهرباء 
واجتامعات الحكومــة واالوضاع االقتصاديــة وخطورتها، 
واخــذ وضع الجبل حيزا واســعا  لجهة تحصينه، عرب االتفاق 
عىل زيارات متبادلة بني رجال الدين الشــيعة والدروز وتفعيل 
العالقات االجتامعية بــني القرى وتحديدا يف منطقتي عالية 

واقليم الخروب، وعقد  لقاءات بني قيادات املناطق.

يســتمر لليوم الرابع عىل التوايل االعتصام 
الــذي تنفذه مجموعة من النواب التغيرييني ال 
ســيام النائبني ملحم خلف ونجاة صليبا داخل 
القاعة العامة ملجلــس النواب، بهدف الضغط 
مــن اجل الوصــول اىل انتخــاب رئيس جديد 

للجمهورية. 
ويف الســياق، أكد النائــب ملحم خلف يف 
حديث تلفزيــوين »ان خطوتنا حّركت الجمود 
القاتل وهذا االســرتخاء غري املســؤول فرض 
علينــا القيام بهذه الخطوة للخروج من الجمود 

اإلنتحاري«.
ويف حديــث لـ«النرشة«، أكد خلف أنه »امام 
الواقــع املتدهــور هنــاك رضورة تحتم علينا 
االلتزام مبا تفرضه احكام الدســتور وتحديدا 
املادة 74 منه، والتــي تتحدث بوضوح عن انه 
اذا خلت ســدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او 
استقالته او ســبب آخر فالجل انتخاب الخلف 

يجتمــع املجلس فورا، وهذا يعني رضورة االجتامع دون ابطاء 
واالجتــامع ال يدعى اليــه وغري مرشوط بأمر اخر، ومن هنا ال 

يجوز أن نبقى عاجزين عن القيام بواجبنا«.
ورأى خلف أن »املســألة يجب ان تنطلق من اولوية معالجة 
هموم الناس، فالدوالر يســجل ارقاما قياســية وتداعيات ذلك 

كبرية جدا عىل كافة االصعدة، يف حني ان الحكومة مســتقيلة 
واملجلس النيايب ال يســتطيع الترشيــع، وبالتايل فإن انتخاب 
الرئيــس بنتج الحكومــة وهي من تتكفــل مبعالجة االمور 
املعيشــية«، مضيفا »ال يجوز أن نرتك شــعبنا يعاين الويالت 
والقوى التقليدية تتقاتل عىل الحصص والتسويات واملناصب. 
كام شــدد عىل »اننا سنستمر باعتصامنا داخل مجلس النواب 

حتى يتم فتــح دورات متتالية النتخاب رئيس 
الجمهورية«.

من جهتــه، اعترب النائب وضــاح الصادق 
انــه من املبكر الحديث عــن تحقيق الهدف من 
االعتصام، مشريا اىل ان »هذه الخطوة وجهت 

االعالم العاملي باتجاه لبنان«.
ولفــت الصادق اىل انــه »الول مرة نرى ان 
هناك من يطالب بتطبيق الدستور بشكل فعيل، 
ومبــا ان املجلس يف حالة انعقاد يصبح وجود 
النواب داخل القاعة العامة امرا طبيعا«، معتربا 
انه »يف ظل الجمــود الحاصل علينا ان نجرب 
جميع الخطوات، فهناك جدار كبري قامت ببناءه 
املنظومــة وعلينا ان نســعى لفتح كوة داخله 

بغية الوصول اىل حل«.
كام قالت النائبة نجاة عون »نحن يف الربملان 
ملامرســة واجباتنا، ونأمــل أن يتحّمل النواب 
انتخاب رئيس للجمهوريّة،  مســؤولّيتهم يف 

وسنبقى هنا لحني افتتاح الدورات اإلنتخابّية املتتالية«.
بدوره، رأى النائب فراس حمدان ان »إنتخاب رئيس للجمهورية 
ليس حالً ســحريا ولكّنه بداية لبــدء تحريك العجلة عىل كّل 
املستويات، واالعتصام النيايب يف املجلس ال يتضّمن أّي رسائل 

ألحد«.

.... النواب املعتصمون : ســــــنبقى لحين افتتا الدورات املتتالية االعتصا مســــــتمّر لليو الراب

جل ل ا  دا

ــــــعبويّة حركة  النواب  عتصا   : درغا 
ــــــ للرئاسة واألفضل أن يتفقوا على مر

شــدد عضو تكتل »لبنان القوي« النائب أسعد درغام خالل 
حوار صحفي عىل »رضورة تكثيف اللقاءات والتشــاور بهدف 
التوصــل اىل إتفاق النتخاب رئيــس للجمهورية«، مؤكدا أن 
»تشبث كل فريق برأيه لن يوصل اىل أي مكان ومعناه استمرار 

األزمة القامئة«.
وعن العالقة مع حزب الله، أشــار درغام، اىل »وجود توتر 
مضبوط بسبب املوقف من إنعقاد الحكومة، والتمسك برتشيح 
ســليامن فرنجية واملطلوب العمل عىل إزالة الخالف ومتتني 

التفاهم«.
وحول إعتـصام عدد من النواب التغـــيرييني يف املجلس، أكد 
درغام أن »هذه الحركات الشـــعبوية ال تقدم وال تؤخر، وكان 
األجدى بهم االتفاق عىل مرشح للرئاسة وتوحيد موقفــــهم 

وهذا أمر قد يسهل التوافق بدل تشتتهم وانقسامهم«.
أضــاف: »نحن ندعو للحوار بــني الجميع وال بد من تقريب 
وجهات النظر النهاء الشغور القائم«، مؤكدا أن »وضع الناس 
مأسوي والهموم املعيـشية تطغى عىل كل يشء آخر واملطلوب 
االتفاق عىل مرشح للجمهورية يكون قادرا عىل إنقاذ البلد«.

ــر ــيـ ــأخـ تـ ــة  ــ ــ ــ ــح ــ ل كــــــــّل   : افــــــــــــرا 
ــان ــن ــب ــي ل ــ ــي ف ــ ــل ــ ــّدد الـــســـلـــم األه ــ ــه ــ ت

حّيــا النائب نعمت افرام زمالئــه املوجودين داخل املجلس، 
ولفت »إىل أنه حر من أجل التنســيق للخطوات املقبلة ألّن 
الهدف هو الوصول إىل اســم يصل إىل الرئاســة واألهم هو 

املشاورات«.
وقال يف حديث صحفي، »لحظة تأخري تهّدد الســلم األهيل 
يف لبنان وحّق أوالدنا يُهدر بسبب التأخري، ونحن عىل مفرتق 
طرق. فإّما االنتظام يف العمل الســيايس واإلنقاذ أو مكان ال 

نعرف كيفية الخروج منه«.

رئيس تســــــمية  على  االتفا   : الخــــــازن 
ودرء خطر الفرا احتراماً ملوق الرئاســــــة

رأى الوزير السابق وديع الخازن يف بيان، أن »عقدة الرئاسة 
ليســت محصورة بتوافق الفرقاء املوارنة فحسب، إمنا بتوافق 
جميع املعنيني، مسلمني ومسيحيني، إال أن التفاهم بني القادة 
املوارنة عىل رئيس للبالد سيســهم مبارشة وبنسبة عالية يف 

إكتامل نصاب جلسة االنتخاب وإنهاء األزمة الرئاسية«.
وتابع: »يبدو أن ما بعد جلســة انتخاب رئيس للجمهورية 
األخرية من املحتمل أن نســمع كالما جديا حول الشــخصية 
ت غري  الرئاســية، وقد يصار إىل انتخابها ما مل تحصل مفاج
ســارة«، آمال يف أن »يتلقف املعنيــون خطورة األوضاع، وأن 
يقدموا بشجاعة إىل حوار بناء يف إىل اتفاق عىل تسمية 
الرئيس الرابع عرش للجمهورية، ودرء خطر الفراغ والشــغور 

احرتاما ملوقع الرئاسة األوىل«.
وحــض الخازن النواب كام املســؤولني جميعا، عىل »فتح 
آفاق أمام السياســة الداخلية، بعد ما رضبها الجمود وغياب 
الثقــة الدولية بنظامنا«، مضيفا »فلتكن هذه األيام املفصلية 
محطة لفحص ضامئرنا، ولنعمل معا، ليس فقط لتدوير الزوايا 
وخفض منسوب اإلحتقان والتباغض، بل أيضا للتالقي وتاليف 
الفراغ البغيض، والسعي لبعث الحياة يف عروق إدارات الدولة 

كافة«.

ــار ــ ــخـ ــ ــي الـ ــ ــ ــالب ف ــ ــ ــط ــ ــ ــي ال ــ ــ ــال ــ ــ أه
ــا ــي ــارة فـــي أملــان ــفـ ــسـ ــاعــس الـ ــق ـــكـــوا ت

أشــارت جمعية أهايل الطــالب اللبنانيني يف الخارج يف 
بيان، إىل ورود عرشات االتصاالت من طالب جامعيني لبنانيني 
يتابعون دراســتهم يف املانيا، اعربوا فيها عن »استغرابهم من 
حال االنقطاع املطبق والتواصل مع السفارة اللبنانية يف برلني 
والتي تغيب عن الســمع منذ أشهر دون معرفة األسباب، مام 
يضاعف أزمات طالبنا ال ســيام لجهة تجديد جوازات السفر 

وغريها«.
وناشد الطالب السفري مصطفى أديب »اإلرساع يف معالجة 
هــذا اإلهامل الذي يعكس رضرا عليهــم، واإليعاز للموظفني 
بالسفارة الرد عىل استفسارات الطالب الذين يحاولون االتصال 
عىل األرقام الســاخنة، لكن ال حياة ملن تنادي«. وطالب رئيس 

الجمعية سامي حمية وزارة الخارجية مبتابعة امللف.

... وجنبالط طــــــر أزعــــــور والعماد عون يافة باســــــيل اليــــــو حزب اللــــــه في 
بفرنجّية تــمــّســ  ــه  ــل ال ــزب  وحــ وحــنــيــن 

اعلنت قيــادة الجيش- مديرية 
التوجيــه يف بيان لها انه: »دهمت 
امــس قوة مــن الجيــش منازل 
مطلوبني يف بلدة الكنيسة  بعلبك. 
وتعــرض عنارص القــوة إلطالق 
نار فــردت باملثل ما أدى إىل مقتل 
املطلوبني: املواطنني )س. ز.( و)ع. 
ز.(، والســوري )ف. ز.(، وإصابة 
املواطن املطلوب )ب. ز.( الذي نقل 

إىل املستشفى للمعالجة. 
ضبطــت القــوة آليتــني نوع 
غراند شــريويك، وقــاذف أر يب 
جي وســالحني حربيــني وكمية 
من املخــدرات والذخــرية وعتادا 

عسكرية. 
ســلمت املضبوطات إىل املراجع 

املختصة وبورش التحقيق«.

ــ الـــجـــيـ ــن  ــ ــي ــ ب ــــتــــبــــاكــــات  ا ــي  ــ ــ ف ــى  ــ ــ ــرح ــ ــ قـــتـــلـــى وج  
ــا ــ ــق ــ ــب ــ ــات دهــــــــم فــــــي ال ــ ــي ــ ــل ــ ــم ــ ــن خــــــــالل ع ــ ــي ــ ــوب ــ ــل ــ ــط ــ وم

معلمــــــو املــــــدار الخاصــــــة يجــــــددون
الحياة مقومــــــات  بأدنــــــى  مطالبتهــــــم 

جــدد معلمو املدارس الخاصــة اطالق رصختهم يف حديث 
اذاعــي، اذ اكد نقــــيب املعلمني يف املــدارس الخاصة نعمة 
محفوض »اننا حريصون عىل امرار العام الدرايس باقل خسائر 

ممكنة«.
وذكر بادىن مقومات الحياة التي يطالب بها املعلمون وهي: 
»منحة بالدوالر باعتبارها تسديد فاتورة كهرباء، املساواة مع 
معلمي املدارس الرســمية بالراتب، ومســاهمة يف صندوق 

التقاعد«.



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
االثنني 23 كانون الثاين 2023

ـــــــــــــــر  ـــــــــــــــ ب ـــــــــــــــيق م ـــــــــــــــاءات... بالتنس ـــــــــــــــالل اللق ـــــــــــــــن خ ـــــــــــــــة الرئاســـــــــــــــّية م ـــــــــــــــا األزم ـــــــــــــــاب أم ـــــــــــــــ الب ـــــــــــــــاول فت ـــــــــــــــالط يح جنب
دوليل بشعالين

ال يحاول رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط إعادة 
التموضع، عىل ما يرى البعض، إمّنا يســعى اىل القول لجميع 
األطراف السياسية املتنازعة يف البالد، أنّه ال يزال هناك إمكان 
للتحــاور رغم كّل التناقضات والخالفات السياســية القامئة 
فيام بينها. ولهذا يقوم بالتحاور مع املكّونات السياســية من 
الفريــق اآلخر، عىل بند وحيد هو البند الرئايس الذي يجد ال بّد 
من الخوض فيه انطالقاً من وصول األزمة االقتصادية الخانقة 
يف البالد اىل حّد مل يعد يُحتمل ال سيام مع وصول سعر رصف 
الــدوالر األمرييك اىل أكرث من 50 ألف لرية لبنانية. فهل تحّل 
محاولة جنبالط محّل دعوة رئيس مجلس النّواب نبيه بّري اىل 
الحوار والتي ســبق وأن رفضتها الكتل املسيحية كون الدعوة 
اىل الجلوس اىل طاولة الحوار هي من حّق رئيس الجمهورية، 

من وجهة نظرها.
مصادر سياســية مطّلعة أكّدت أّن لقاءات جنبالط األخرية 
ســواء مع وفد من »حزب الله« أو مــن »التّيار الوطني الحّر« 
ليست لتحقيق أهداف شخصية إمّنا تدخل ضمن السعي الجّدي 
اىل القيــام باتصاالت ثنائية أو ثالثية تؤّدي يف نهاية املطاف 
اىل الوصول اىل قاسم مشرتك أو قواسم مشرتكة يف ما يتعلّق 
ببند وحيد هو »رئاســة الجمهورية«. كام أّن اي لقاء من هذا 
النــوع، أي مع أطــراف من الفريق اآلخر ال يعني التنازل لها أو 

التسليم مبواقفها، عىل ما يتصّور البعض.
وأضافت أّن االنقســامات السياسية يف البلد ستبقى قامئة 
بــني األحزاب املتنازعة، أكان جرى انتخاب الرئيس أم ال. ولهذا 
يجــري العمل عىل التوّصل اىل إمكان التوافق فيام بينها عىل 

مخرج ما لرئاسة الجمهورية 
بهدف إنقاذ البلد ماّم تعانيه 
اليــوم من أزمــات، بدالً من 
األجندات والتسويات  انتظار 
الخارجية. فحتى إذا كان ال بّد 
من انتظارها، عىل املسؤولني 
بينهم  التوافــق فيــام  أوالً 
مواكبة  من  ليتمكّنوا  داخلياً 

ما قد يصل من الخارج.
ويف مــا يتعلّق بإمكانية 
آخر غري  التصويت ملرّشــح 
رئيــس حركة اإلســتقالل 
الذي  معّوض  ميشال  النائب 
تلتــزم بانتخابــه قوى 14 
آذار حتــى اآلن، رأت املصادر 
األسايس  الهدف  أّن  نفسها، 
كان استقطاب األصوات من 
الكتل النيابية األخرى إليصال 

املرّشح معّوض. ولكن إذا التقى االشرتايك مع »حزب الله« أو 
»التّيــار الوطني الحــّر« ال يعني التخيّل عن معّوض. علامً بأّن 
أي فريــق اليوم ال ميكنه تأمني الـ 65 صوتاً للدورة الثانية من 
االنتخــاب، وال تأمني النصاب القانوين أي ثلثي أعضاء مجلس 
النــواب، ومن هنا، رضورة التفاهم للوصول اىل حّل ما يؤّدي 

اىل انتخاب رئيس الجمهورية املقبل.
وشــّددت عىل أّن املطلــوب اليوم إيجاد الحــّد األدىن من 
النقا الداخيل، ألّن األزمة تشــمل الجميع، وال مُيكن بالتايل 
اإلســتمرار بالوضع السيايس عىل ما هو عليه، وال سيام أنّه 

يــؤّدي اىل تفاقم األزمة اإلقتصادية، فيام املطلوب حلّها، ألّن 

مثّة مســؤولية املواطنني الذين انتخبــوا هذا املجلس النيايب 

الجديد، من دون التخيّل عن القناعات والثوابت. ولهذا يتحّدث 

االشرتايك اليوم مبنطق مختلف ويتالقى مع مختلف األطراف 

للخروج من األزمة الراهنة.

وعن اللقــاءات الحاصلة، أوضحت املصادر عينها أّن اللقاء 

مع وفد الحزب كام مع ســواه تطّرق اىل خيارات وســطية أي 

اســم رئيس وسطي ال يشكّل أي استفزاز ألي فريق، مع األمل 

أن تأيت التســوية عىل اسم املرّشح معّوض. فيام تناول اللقاء 

مع »التّيار الوطنــي الحّر« مواضيع كثرية، كونه اللقاء األول 
وهدف اىل كرس الجليد الذي كان قامئاً يف العالقة بني الحزبني. 
ولهذا جرى اإلتفاق عىل اســتمرار اللقاءات والتشاور الذي هو 
قائم أساساً بشكل متواصل مع الحلفاء أي »القوات اللبنانية« 

و«الكتائب اللبنانية« و«التجّدد«.
وتحّدثت عن أّن الحوار ال يُعطّل اآللية الدســتورية، عىل ما 
يخــ البعض، ولهذا ال أحد يرفض الحــوار اليوم، إمّنا كان 
الرفــض يتمحور حول فكرة الجلــوس اىل الطاولة وإمكانية 
تعطيل جلســات اإلنتخــاب. ولهذا ليس مــن بديل اليوم عن 
الحــوارات الثنائية والثالثية للتوافق عىل حّل يخرج البالد من 
األزمة، ولهذا يسعى جنبالط اىل الحوار مع كّل األفرقاء للتداول 

معها يف املوضوع الرئايس.
وأكّدت أن ما يحصل هو بالتنســيق مع الرئيس بّري، وليس 
ضّد فكرة الحوار التي سبق وأن دعا اليها، وُرفضت مرتني، ولهذا 
جرى التحاور مع الحزب والتّيار، كام أنّه مســتمر مع القّوات 
وسائر الحلفاء. علامً بأّن التناقضات مع »حزب الله« تتخذ بُعداً 
اســرتاتيجياً، فيام مع »التّيار الوطني« تقوم عىل كيفية إدارة 
البلد. ومن هنا، جرى حرص الحوار يف البند الرئايس، عىل أمل 
الوصــول اىل يشء ما مُيكن البنــاء عليه، من دون انتظار أن 
يُرتّب الفريق اآلخر بيتــه الداخيل، يف محاولة لوضع الحوار 

فوق الطاولة وليس تحتها، عىل ما يجري بني الجميع.
كــام لفتت املصادر يف املقابل، اىل أّن مثّة توازنات يف البلد 
ال يستطيع أي فريق تجاوزها. كام أّن رئيس الجمهورية الذي 
سُينتخب ال يخترص كّل املعادالت، أي أنّه ليس علينا تحميله أكرث 
ماّم يحمل وكأنّه يختزل كّل السلطات أو يحسم كّل الرصاعات 
السياســية عىل األرض. غري أّن انتخاب الشــخص املناســب 
رضوري للخروج من الحائط املسدود الذي وصلت اليه البالد.

السويد في  الكريم  ن  القر من  نسخة  حر  حول  واسعة  ودينّية  رسمّية   دانــات 
: يؤسس لتعميم خطاب الكراهية ميقاتي: تعد فا على الديانات السماويّة  بّر
الفعل هــذا  عــن  الكاملة  املسؤولية  السويدية  الحكومة  نحّمل  الــلــه:  حــزب 

دان مســؤولون ورجال دين وفعاليات مختلفة يف لبنان ما 
شــهدته السويد من جرمية تجلّت يف السامح ألحد املتطرفني  
ويدعى راسموس بالودان عىل إحراق نسخة من القرآن الكريم 

أمام السفارة الرتكية يف ستوكهومل.

 بّري: نحن بأمس
 الحاجة إىل التالقي 

اعتــرب رئيس مجلــس النواب نبيه بري »تكــرار مثل هذه 
اإلستباحة للمقدسات عىل النحو الذي حصل بقدر ما هو اعتداء 
عىل مشاعر ومقدسات أكرث من مليار ونصف مليار مسلم يف 
العامل هو أيًضا اعتداء عىل كل الرســاالت والكتب الساموية«، 
مشريا »إىل أن التغا عن مثل هذه األعامل املشينة والسكوت 
عنها تحت حجة حرية التعبري يؤسس لتعميم خطاب الكراهية 
والعودة إىل الجاهلية البغيضة يف مرحلة العامل واإلنســانية 

بأمّس الحاجة إىل التالقي والحوار واالقتداء بهام«.

 ميقايت: ترصفات حاقدة 
صــدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقايت االيت: »نعترب هذا 
العمل تعديا فاضحا وقحا عىل الديانات الســاموية وما ميثله 
االســالم من قيم سامية واعتدال. لن تنال مثل هذه الترصفات 
الحاقدة مبتغاها يف االســاءة اىل الدين االســالمي الحنيف 

وجوهره«.

 املرتىض: إنها محاولة 
بائسة إليقاظ الفتنة 

أشــار وزير الثقافة محمد وسام املرتىض يف بيان، اىل ان 
»نار الكراهية تشــتعل يف قلوبهم الحاقدة، فيحاولون بها أن 
يحرقــوا كالم اللــه ونور كتابه الكريم، لكن الله متم نوره ولو 
كره الكافرون. إنها محاولة بائسة إليقاظ الفتنة بني املسلمني 
واملسيحيني، ترتكبها أيد ال عالقة للمسيح الذي من بالدنا بها، 
وال متّت بصلة إىل املســيحية الحقة. لكن األهم أنها  لن تصل 
إىل أي نتيجة مام يبتغون، فاإلميان بالله الواحد، واملســاحة 
اإلنســانية من القيم العليا املشرتكة بني الطرفني أقوى من كل 

نريان الحاقدين. ويف كل حال، فتشوا عن أصابع صهيون«.

 دريان: هذا الترصف ينم
 عن استفزاز للمسلمني 

وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان 
يف بيان، هــذا الترصف ب«التطرف واالعتداء عىل اإلســالم 
واملســلمني«، وحذر من »هذا العمل املشــني الذي ينم عن حقد 
وكراهية واستفزاز ملســلمي العامل«، ودعا اىل »محاسبة كل 
من يتطاول عىل اإلسالم واملس بالقرآن الكريم وإنزال العقوبة 
املناســبة به، منعا لتــامدي أمثاله عىل املقدســات الدينية 

اإلسالمية«.

 قبالن: التخاذ إجراءات
 عقابّية تجاه السويد 

قــال املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن يف بيان 
»املطلوب من الدول اإلســالمية والعربيــة وكافة الكيانات 
الفكرية ليس اإلدانة فقط بل اتخاذ إجراءات عقابية قوية تجاه 
دولة الســويد ألن حرق القرآن جرى بخلفية انتقائية سياسية 
وحاميــة أمنية وجداول دولة تصنف هذا حرية وهذا إســاءة 
ضبطا عىل أفران العقل الغريب الحقود عىل الرشق واإلســالم 

والذي يعتمد سياسة إطفاء الحريق بالبنزين«.
وختم قبالن: »للمعاقل الغربية أقول: أنتم مبركز قوة العامل 
وغدا العامل اإلسالمي، وما تزرعونه اليوم حرية إجرام وطاعون 
أفكار وحروب إبادة وفظاعات يهتز لها عر الســموات، وإن 

غدا لناظره قريب«. 
وطالب املجتمعات واملنظامت الدولية ب »وضع مشــاريع 
قوانني دولية تحرم اإلســاءة للرشائع كافــة التي أنزلها الله 
عــىل عباده، للحد من هذه الترصفات العنرصية التي تزيد من 

الكراهية بني الشعوب واألمم«.

 أيب املنى: ملحاسبة مرتكب هذه الخطيئة 
دعا شــيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز الشيخ سامي أيب 
املنى »املؤسسات الدينية عىل »اختالف مذاهبها اىل ادانة هذا 

ء، مبا له من  العمــل املــ
حال  عىل  ســلبية  ارتدادات 
الســالم واالخّوة االنسانية 
التي ندعو اليها«، وطالب من 
»املسؤولني محاسبة مرتكب 
هذه الخطيئة املشينة، ليكون 
عربة لغريه من املتجرئني عىل 

افعال الحقد والكراهية«.

فضل الله:
 ملعاقبة الفاعلني 

طالب الســيد عيل فضل الله، يف بيان، الحكومة السويدية 
»مبعاقبة الفاعلني الذين وجهوا إســاءة بالغة للمقدســات 
اإلسالمية ومشاعر املسلمني«، مؤكدا أن »التعرض للمقدسات 
ال ينــدرج يف خانــة حرية الرأي والتعبــري وهو ينتهك القيم 
اإلنســانية واألخالقية والقانونية وال يقــوم إال عىل الحقد 

والكراهية، مام ينايف القيم التي ميجدها العامل املعارص«.

 حزب الله: العمل ملنع
 تكرار مثل هذه الجرائم 

اســتنكر حزب يف بيان »هذا الفعــل اإلجرامي املقيت ضد 
الدين اإلســالمي والرموز اإلسالمية املقدسة. واعترب أن هذه 
الخطوة تأيت يف ســياق مسلسل التطاول املشني عىل رسول 
الله األعظم محمد بن عبدالله وعىل مراجع املسلمني ورموزهم 
ومقدساتهم، وهو إساءة بالغة ألمة اإلسالم عىل امتداد العامل 

من رشقه إىل غربه، وال ميكن السكوت عنها عىل اإلطالق«.
وحمل حزب الله »الحكومة الســويدية املسؤولية الكاملة 
عــن هذا الفعل القبيح«، داعًيا »إياها إىل املبادرة فوًرا ملعاقبة 

املرتكبني والعمل ملنع تكرار مثل هذه الجرائم«.
وطالــب »الحكومات اإلســالمية واملرجعيــات والهيئات 
واملؤسســات اإلسالمية بالتنديد بهذه اإلساءة الكبرية والعمل 
لتكوين رأي عام عاملي يحول دون حصول مثل هذه اإلنتهاكات 

الخطرية مجدًدا«.

 »الشيعي االعىل«:
 ندعو للتالقي االنساين والحضاري 

صدر عن املجلس اإلســالمي الشيعي األعىل البيان التايل: 
»نشــجب بشدة سامح السلطات السويدية لهذا املجرم بالقيام 
بفعلته الشــنيعة التي تنمي الكراهيــة والعنرصية وتتنا 
مــع تعاليم االديان ودعوتها اىل التعاون والتالقي اإلنســاين 
والحضاري وتناقض ابســط املبادئ االنسانية واالخالقية يف 

احرتام االديان ومقدساتها«.
واكد املكتب اإلعالمي لشــؤون التبلي الديني التابع لرئاسة 
املجلــس »ان من الواضح أن الجهات التي تقف وراء تكرار هذه 
االســاءات وغريها  جهات دولية تتبناها وتروج لها وســائل 
اعالمية محلية مأجورة بقصد التشــويه واالستفزاز الحداث 
فــ داخلية لن تتحقق بفعل وعي ابنائنا وادراكهم ملخططات 
األعــداء الذين يعربون بذلك عن مــدى انحطاطهم األخالقي 
وعجزهم وفشــلهم يف املواجهة الفكرية والحضارية ولكننا 
يف الوقت الذي نعرب فيه عن اإلدانة الشــديدة لهذه املامرسات 
الشاذة من بعض وسائل اإلعالم املحلية نطالب الجهات املعنية 
ء اىل  القيام مبســؤوليتها بوضع حد لهذا االسفاف الذي ي

رسالة االعالم قبل اي يشء آخر«.
ودان احراق نسخة من القرآن كل من: النائب محمد سليامن، 
النائب الســابق إميل رحمة، رئيس جمعيــة »إمناء طرابلس 

وامليناء« أنطوان حبيب، املفتي الشيخ خالد الصلح.

الــنــواحــي ــن جمي  املــنــاطــق م لــتــعــّزيــز   كــســبــار: 
ــى املــديــنــة ــ ــال ال ــق ــت ــالن ــال يــضــطــر املـــواطـــن ل فـ

 أ ا

لبى نقيب املحامني يف بريوت نارض كسبار 
وأعضاء مجلــس النقابة دعوة رئيس حركة 
لبنان الشــباب وديع حنا إىل حفل الغداء الذي 
أقيم تكرميا لهم يف مطعم أوتيل Auberge يف 
دير القمر، ويف حضور النائب كميل شمعون، 
رئيس حزب الوطنيني األحرار، واملرشح السابق 

فادي معلوف وعدد كبري من املحامني.
بداية، وصف املحامي بولس حنا كســبار 
صاحب  النشــيط،  اإلســتثنايئ  بالنقيــب 
اإلنجازات املتعّددة عــىل الرغم من الظروف 
الصعبة، والذي كان وال يزال األقرب للمحامني 
يعرف همومهم وظروفهم ويقف إىل جانبهم.

بعدها، تكلم صاحب األوتيل فادي معلوف، 
وأعلن عن حســم 10 للمحامني وعائالتهم 
يف األوتيل واملطاعم الكائنة فيه. وتكلم عضو 
مجلس نقابة املحامني املحامي فادي املرصي، 
وأبدى عاطفته تجاه دير القمر، وشكر كسبار 
عىل مواقفه ونشاطاته وطريقة تعامله مع 

الجميع مبحبة. 
بعدها، تكلم كســبار، واســتذكر مواقف 
الرئيــس كميــل شــمعون، املحامي وعضو 
مجلس النقابة ومفــوض قرص العدل، فتى 
العروبة األغر، وقال: »ان الحضارة يف املدينة 
فقط دليل تخلــف، إذا كانت املناطق مهملة. 
إذ مــاذا ينفع أن تتوّفــر جميع املتطلبات يف 
املدينــة فقط. يف حني أنه يجــب أن تتعّزز 
املناطق مــن جميع النواحي، وتُنشــأ فيها 
املدارس والجامعات واملستشــفيات والسوبر 
ماركت وبقية املحالت التجارية. باإلضافة إىل 
جميــع إدارات الدولة. مبعنى أن تكتفي ذاتياً، 
فال يضطر املواطن لالنتقال من منطقته إىل 
املدينة، ولتشــجيعه عىل اإلقامة يف بلدته أو 
منطقتــه. من هنا أيضــاً ارتأينا أنه يقت 
أيضاً تشــجيع املحامني يف املناطق وزيارتهم 
بشكل دائم والوقوف عىل آرائهم ومشاريعهم 
ومتطلباتهم ومحاولة تلبيتها بالقدر املمكن«.

خيـــــــــــــــارات نيابّيـــــــــــــــة جديـــــــــــــــدة وتبديـــــــــــــــل مرتقـــــــــــــــب فـــــــــــــــي األداء الرئاســـــــــــــــي

ــة تــتــدّخــل ــي ــن ــو األم ــقـ ــان لــعــمــلــيــات ســـرقـــة... والـ ــّر ــع ــت ــيــا والـــبـــتـــرون ت أنــطــل
يف إطار العمل املســتمّر الــّذي تقوم به فصيلة 
أنطليــاس يف وحدة الدرك اإلقليمي من أجل مالحقة 
وتوقيف السارقني، توافرت معلومات لهذه الفصيلة 
عن وجود أحد املشاركني يف عملّيات رسقة استهدفت 

رشكات عديدة يف محلّة أوتوسرتاد الزلقا. 
بعد االستقصاءات والتحريّات، وبعد التنسيق مع 
رشطــة بلديّة الزلقا، متكّنت دوريّة من الفصيلة من 
تحديد هويّته ومكان وجوده يف محلّة الزلقا-الطريق 
العام بتاريــخ 2023/1/3، وتبنّي أنّه يُدعى: م. أ. ح. 

)مواليد عام 2001، سوري الجنسّية( 
بالتحقيق معه، اعرتف مبا نســب إليه، ورّصح أنّه 
أقدم باالشرتاك مع آخرين عىل رسقة هواتف خلويّة، 
وأدوات كهربائّية، وجهاز محمول »البتوب«، ومبال 
مالّية، وذلك من رشكات عديدة يف محلّة الزلقا. كام 
152،000 دوالر أمرييك،  قّدرت قيمة املرسوقات بـ 

15،000،000 لرية لبنانّية.  و
أجــري املقتىض القانوين حيالــه، وأودع مفرزة 
الجديدة القضائّية الستكامل التحقيق من قبلهم، بناء 

عىل إشارة القضاء. 
اىل ذلك، شــهدت منطقة البرتون، خالل اليومني 
املاضيني عــدة عمليات رسقة ومحــاوالت رسقة 
متنقلة بني بلدات تحوم، راشــانا ومحلة بســبينا، 
حيث اســتهدفت أثاث ومحتويات منازل وسيارات 
تقدم أصحابها بشكاوى لدى مخفر درك البرتون ضد 
مجهولني.  وناشــد أهايل املنطقة املسؤولني املعنيني 
العمــل فورا عىل اتخاذ اإلجــراءات العملية لحامية 

أرزاقهم وممتلكاتهم. 

هيام عيد

ال زالت املخاوف قامئة أمنياً وفق 
ما تحذر منه جهات دولية وإقليمية 
يف اآلونة األخرية، وبعض األجهزة 
األمنيــة يف الداخــل، ومرده إىل 
واإلجتامعي  اإلقتصادي  اإلنهيار 
غري املســبوق، وحيث من شــأن 
ذلك، كام يقول مرجع سيايس يف 
مجالسه، أن تؤدي إىل اضطرابات 
سيام  وال  ســتقرار،  ل وزعزعة 
أنه، ويف حال اســتمرت العملة 
الوطنية يف هذا اإلنهيار الرسيع، 
عندها ال ميكن ألحد من أن يضبط 
الشارع وتفلّته يف ظل غياب الدولة 

ومؤسساتها. وتكشف معلومات موثوقة، أن أكرث من 
سفري غريب يشري إىل أن لبنان قابل عىل انفجار أمني 
إذا مل يجتمع قادته عرب مؤمتر وطني والتوافق يف ما 
بينهــم عىل انتخاب الرئيس قبل فوات األوان باعتبار 
أن هناك تقارير مالية واجتامعية تنذر باألسوأ، وهي 
تنطلق من عملية انهيار قطاعات ومرافق أساسية من 

قطاع الكهرباء إىل الصحة والرتبية. 
 وتشــري املعلومــات إىل أن اللقاءات التي حصلت 
حول الوضع  الرتبوي مع األمم املتحدة من أجل تأمني 
مساعدات عاجلة لهذا القطاع، قد سجلت تباينات يف 
وجهات النظر، وبالتايل، وقف إرضاب األساتذة وعودة 

الطالب إىل مدارسهم وجامعاتهم، حيث أن املسؤولني 
األمميني أكدوا بأنهم سيســتمرون يف دعم الطالب 
السورييني ولكنهم حذرين من مغبة تعطيل مدارس 
النازحني، ما يعني أن هناك أزمات خطرية بدأت ترتاكم، 
ومن شأنها أيضاً أن ترفع من وترية القلق األمني يف 

ظّل ما يجري اليوم من إفالس عىل األصعدة كافًة.
يف الســياق، تتحدث أوساط نيابية عن تغيريات 
لجهة الخيارات السياســية وتحديــداً النيابية وذلك 
انطالقاً من رئاســة املجلس النيايب وليس فقط عىل 
مستوى الكتل النيابية، حيث أن األيام املقبلة ستكون 
حاسمة ومفصلية يف إطار تبدل األجواء واملعطيات 
التي كانت ســائدة يف سائر جلسات انتخاب الرئيس 

أي أل11 جلسة، عىل أن تؤدي كل 
اللقاءات التــي حصلت يف األيام 
املاضيــة وصوالً إىل معطيات عن 
اجتامعات قريبة جداً لبعض الكتل، 
عىل أن تكون هناك مشاورات بني 
األطــراف مجتمعًة، بغية التوافق 
عىل مرّشح »إجامع« بعدما تيّقنت 
كلها أن هناك صعوبة واستحالة 
لتسوية دوليةـ  إقليمية، أو اهتامم 
دويل بامللف اللبناين، عىل اعتبار 
أن األيام املقبلة ستشهد تطورات 
دراماتيكيــة عىل خــط الحرب 
الروسيةـ  األوكرانية، ولهذه الغاية 
بات جليــاً أنه ال ميكن إالّ حصول 
التوافق الداخيل بني سائر املكونات النتخاب الرئيس، 
تجنباً ألي تصعيد يف الشارع يف خضم هذه املعاناة 
واألزمات التي خرجت عن مسارها، إذ ليس مبقدور أي 
طرف داخيل مهام كرب حجمه، أن يوقف هذا التدهور 

املخيف.
وإزاء هــذه املؤرشات، تتوقع األوســاط أن يكون 
لرئيس املجلس النيايب نبيه بري، موقف حاسم ودور 
كبــري وهو يتحّر إلعالن أكرث من مفاجأة للخروج 
من هذا النفق املظلم وبعدما حاول مراراً تغيري مسار 
الجلســات، وذلك بعدما زاد وقــع الفراغ وتصاعدت 

تأثرياته السلبية يف عدة مجاالت.  
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

ندى عبد الرزاق

إعادة التدوير عمليا يعني انتاج ســلع جديدة قد تكون اقل 
او أكرث جودة بحسب املادة. وقد بدأ هذا الطريق يأخذ مناحي 
بيئيــة واقتصاديــة وصناعية ممتازة وذلــك بعد ان تنبهت 
املجتمعات اىل مشــاكل التلوث يف الطبيعــة فباتت اغلبية 
الــدول املتحرة واملتقدمة تلجأ اىل إعــادة تدوير نفاياتها 
والتــي فائدتها ليســت محصورة بحامية املــوارد الطبيعية 
وتقليص معــدل القاممة بل عىل الصعيــد االقتصادي فإن 
االزمة دفعت الناس بشكل فردي اىل االستفادة من مالبسهم 
واحذيتهــم القدمية او تلك التــي مل تعد تتم مع املوضة 
بتحويلهــا اىل مالبس جديدة اما عــن طريق تغيري القصات 
او تحويــل الفســاتني اىل قمصان او تنانري او لصنع حقائب 
مدرســية وصناديق للطعام او لألقالم والقرطاســية واهم 
من كل ما تقدم صناعة الفوط الصحية النســائية من املواد 

القطنية.
باإلشارة اىل ان نفايات املالبس البالية تعد األخطر عىل البيئة 
وتأثريها سلبي ويســاهم يف االحتباس الحراري كالبالستيك 
متاما، والجدير ذكــره يف هذا اإلطار وجود 72 مادة كيميائية 
ســامة يف املياه املســتخدمة يف صباغة املنسوجات والثياب 
واالحذيــة وبالتايل تعد املســؤولة عن 17 اىل 20 من تلوث 

مياه الرصف الصحي.
 يف ســياق متصل، فان املالبس تحتوي عىل مادة البوليسرت 
بنســبة 65 والذي هو نوع من البالســتيك مصّنع من مادة 
الوقــود االحفوري، والذي يســتهلك انتاجه حواىل 70 مليون 
برميــل من النفط كل عام وبالتايل فإن بعض املصادر قدرت ان 
صناعة املالبس مسؤولة عن 10 من انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري والتي سببها البرش.
وبحســب GLOBAL FASHION AGENDA فإن أكرث من 
80 مــن املالبس ترمى يف القاممة لتتحلل او تحرق ما ينتج 
كميــات كبرية مــن الكربون والغازات الســامة يف الغالف 
الجوي لألرض االمر الذي يسهم يف ارتفاع التلوث واالحتباس 

الحراري.
لــذا يف حال كان لديكم اكوام من الخرق القدمية او املالبس 
فــإن التفكــري يف توظيفها بإعادة تدويرهــا يعد نصف الحل 
انطالقا من االقتصاد عىل الجيب والحد من التلوث البيئي وتراكم 
النفايات او رمبا توزيعها للعائالت املحتاجة او الجمعيات التي 
تعمد اىل إعادة تدويرها او املســاهمة بها لتوزيعها ضمن إطار 

مجاين والذي يعد من املبادئ اإلنسانية.

 طرق وأساليب تدوير املالبس 
سة جمعية RECREATE السيدة نرسين شمص ترشح  مؤسِّ
لـ »الديار« طرق وأســاليب االســتفادة من األلبسة واألقمشة 

القدمية فتقول:
إن موضوع االســتدامة ليس فقط Trend للعديد من الناس 
ولكــن هو يف الحقيقــة حاجه رضوريــة ملواجهة الوضع 
االقتصــادي الخطر الذي يعاين منه اليوم العديد من ســكان 
األرض. تتابــع، ويف عامل إعــادة صناعة األزياء وغريها من 
الصناعات املنزلية املســتدامة أصبح ايضا التفكري يف املردود 
املــادي من هكذا حركات بيئية هادفة ملا تحمل من فرص عمل 
وتوفــري مواد خام، بحيث إن نســبة التكلفة املادية املقبولة 
لصناعــة اي منتج تشــجع الناس عىل إعــادة ابتكار حلول 
ملالبســهم أو لقطع منزلية أو اكسسوارات مختلفة وتحويلها 

اىل تصاميم جديدة«.

 موضة عاملية 

تعترب شــمص، »ان الفن البيئي او فن إعادة تدوير املالبس 
عرب الـــ Upcycling موضــة عاملية انتهجتهــا معظم دور 
األزيــاء واملــاركات العاملية لتحد من خســارتها املادية، فقد 
عمدت كربى املاركات إىل إعادة صناعة مالبســها من األزياء 
الجاهزة املوجودة يف مخازنها لسنوات، باإلشارة اىل أن بعض 
الجامعــات الخاصة يف عامل التصميم تحث تالميذها العتامد 
مــواد صديقه للبيئة يف تصاميمهم وذلك يعود اىل أهمية هذا 
املجــال يف نرش الثقافة. وتشــري، يف لبنان برزت يف اآلونة 
 Wear Salad األخرية عدة عالمات تجارية تعنى بهذا الخط، كـ
حيــث ترتكز هويتها الفنية عىل إعادة صناعة الِبذلة الرجالية 
الجديدة او املســتعملة وتحويلهــا إىل قطع مريحة وعملية 
بدرجــة أكرب. وتضيف، منذ فرتة ليســت بالبعيدة أقيم حدث 
يف كل من االردن واإلمــارات يهدف اىل نرش أفكار وابداعات 
مســتمدة من املالبس الرجالية والبــدالت وطغى عليها اللون 

األسود«!

 بث ثقافة الوعي البيئي 
 Recreate تقول شــمص، »يف الســنوات األخرية برز اسم
وهــي جمعية صديقة للبيئة انطلقت من الشــوف لتجوب كل 
املناطق واملدارس والبلديات مــع األتيليه-املتنقل. ويف الواقع 
يرمــي اىل بث جوهر ثقافة الوعي البيئي والفني عند االطفال 

والشــباب وتعتمد عىل إقامة دورات مجانية يف هذه املواضيع 
الرورية يف الجوانب الحياتية، والبيئية، وتشدد عىل رضورة 

فرز األلبسة من املصدر، اي املنزل«.

 تقسيم االقمشة 
ترشح شــمص كيفية فرز األقمشة فتقول: »تقّسم اىل عدة 
أنواع، منهــا القطنيات وغريها من االنواع، كالكتان، وغريه.«. 
وكل نوع من القام ينتمي اىل عائلة ما، حيث يســتطيع أي 
فرد أن يصحح مالبسه ويعدل يف تصاميمها كتصحيح الثقوب 
واألماكــن املهرتئة بوضع طبعات معينة تكون عرصية وكثريا 

ما نجدها عىل رساويل وجاكيتات الجينز«.

 انتعا قطاع الحرف اليدوية 
وتتابــع، »عىل امتداد الوطن هنــاك قطاعات أعيدت الحياة 
إليها يف ظل االزمة االقتصادية واالجتامعية والوضع املعييش 
املتعرث وانقباض املداخيل وانتشــار البطالة وهو قطاع صناعة 
الحــرف اليدوية وإعادة تأهيل املالبس وغريها من االقمشــة. 

وتلفت، اىل تحّسن إنتاج هذا القطاع بصورة الفته«.

 الفرز بحسب مكونات املادة 
يف هذا السياق تقول شمص، »إذا أردنا ان نتحدث عن األقمشة 
أو املالبس التي تتكّون من البوليسرت أو الجلد الصناعي أو غريها 
مــن املالبس الغري صديقة للبيئة ومــن الصعب ان تتحلل يف 

الرتبــة، هناك عدة معامل تجمــع هذه املواد وتدخلها يف عامل 
الصناعات التحويلية حيث يضاف إليها البالســتيك املضغوط 
والكاوتشــوك من دواليب سيارات وتحويلها اىل ارضيات آمنه 
ملالعب االطفال وغريها. كام ميكن لبعض االقمشــة أن تحّول 
إىل حقائب واكسســوارات، وبعــض املاركات تؤدي دورا مهام 
يف التســويق ملنتجاتها بحجة أنها صديقة للبيئة، حيث حولت 
مصانعها لتنفيذ تصاميم صديقة للبيئة والتنمية املستدامة وذلك 
لحامية الطبيعة وحفاظا عىل تحقيق األرباح واستمراريتها«.

وتســتكمل بالقول: »مثال ممكن ان نصنع من قطعتني جينز 
حقيبة كبريه للمدرســة، باإلشــارة اىل انه ميكن االستفادة 
من الفضالت املتبقيــة من القام لصناعة املقامل والحقائب 

الصغرية لألطفال والطالب«.

 أزياء فلكلورية 

تتطرق شمص اىل عملية الفرز الصحيحة والتي توفر لنا عدة 
احتامالت، ميكن ان توظّف يف انتاج ازياء فلكلورية مستدامة، 

او ازياء مرسح خاصة لألطفال.
وتخلص باإلشــارة اىل معمل يف املدينة الصناعية، بادر اىل 
صناعة الفوط الصحية عندما ارتفع ســعرها وذلك باستخدام 
 donations االقمشــة القطنية التي كانت تأيت عــن طريق الـ
وتشــري اىل ان النساء كن يعملن عىل تنفيذها، فاللبناين مبدع 
وجل ما يحتاج اليه القليل من االستقرار و«شوفو شو بيعمل«!

عادة تدوير املالبس واألحذية القديمة فصل جديد لالقتصاد والتوفير
ليكم خطوات ســــــهلة يمكنكم تطبيقها في املنزل...

تعترب مرحلة الحمــل من املراحل الدقيقة التي 
متــر بها املرأة يف حياتها، يُســبِّب الحمل الكثري 
مــن التغريات يف جســم املــرأة. تختفي معظم 
تلــك التغريات بعد الوالدة.تُســبِّب هذه التغريات 
ظهوَر بعــض األَعَراض، والتي تكــون طبيعية. 
ولكن، ميكن أن تحــدث بعض االضطرابات، مثل 
الســكّري الحميل خالل فرتة الحمل، وقد تشــري 

بعض األعراض إىل مثل هذا االضطراب.
صابة بداء الســكري أثناء  وميكن أن يكون ل
الحمــل آثار غــري مواتية عىل النمــو العصبي 

سنتني. بعمر  لألطفال 
من ناحية أخرى، كشفت دراسة جديدة، أجريت 
يف جامعة توركــو الفنلندية، أن النظام الغذايئ 
الصحي الشــامل لألم يدعم النمو العصبي للطفل.

تعترب صحة األم وأســلوب حياتها أثناء الحمل 
من العوامل الهامة املنظمة لنمو الطفل العصبي. 
وفحصــت دراســة األم والطفل، التــي أجريت 
بالتعاون مع مستشــفى جامعــة توركو، كيف 
يؤثر ســكري الحمل والســمنة والنظام الغذايئ 
أثناء الحمــل يف النمو العصبي لألطفال البالغني 

عامني. العمر  من 
وفحص مرشوع البحث تطور املهارات املعرفية 
واللغويــة والحركيــة لألطفال. كــام تم تحديد 
ســمنة األمهات عن طريق تخطيط تحجم الهواء 
باإلزاحة وسكري الحمل باختبار تحمل الغلوكوز 
الفمــوي. كذلك تم تقييم املدخــول الغذايئ أثناء 
الحمــل من خالل مؤرش جــودة النظام الغذايئ 

األسامك. استهالك  واستبيانات 
مــن جهتها قالــت الباحثة، لوتا ســاروس، 
مــن معهد الطب الحيــوي يف جامعة توركو، إن 
البيانات أشــارت إىل أن النمــو العصبي لألطفال 

كان »يف املتوســط، يف املعدالت الطبيعية«.
كــام أضافــت أن نتائج األبحــاث أظهرت أن 
األطفــال البالغني مــن العمر عامــني الذين تم 
تشــخيص أمهاتهم مبرض ســكري الحمل لديهم 
مهارات لغوية أضعــف من األطفال الذين مل يتم 
تشــخيص إصابة أمهاتهم مبرض سكري الحمل، 
مردفة أن الدراســة اكتشــفت أن ارتفاع نســبة 
الدهون يف جســم األم مرتبــط بضعف املهارات 

اإلدراكيــة واللغوية والحركية لدى األطفال.

كذلك نوهت ساروس إىل أن تلك النتائج »فريدة 
من نوعها، حيث مل تبحث الدراســات الســابقة 
العالقــة بني تكوين جســم األم والنمو العصبي 
لألطفال«، موضحة أن الســكري والسمنة أثناء 
الحمل، وكتلة الدهون املرتفعة يف الجســم عىل 
وجه الخصوص، لها آثار غري مؤاتية عىل التمثيل 
الغــذايئ لألم وتزيد من االلتهابات يف الجســم، 
فيــام يعد من اآلليات املحتملة، التي تؤثر كعوامل 

ضــارة يف النمو العصبي للطفل.
بدوره قال الربوفيســور كرييس اليتينني، الذي 
يقود مجموعة أبحــاث التغذية املبكرة والصحة 
يف جامعــة توركو، إن الدراســة توصلت أيضاً 
إىل أن الجــودة الغذائية األفضــل لنظام غذايئ 
لألم ارتبطــت بتطور لغوي أفضــل للطفل، كام 
تم التوصل إىل اكتشــاف مامثل حول الصلة بني 

اســتهالك األم لألسامك والنمو العصبي للطفل.
وتشــري النتائج إىل أن النظــام الغذايئ الجيد، 
الذي يحتوي عىل أحامض دهنية غري مشــبعة، 
مثل أحامض أوميغا-3 يف األســامك، يؤدي إىل 

لألطفال. العصبي  النمو  تعزيز 

إّن الخضوع للعالج هو الحل املثايل 
لحاالت الصحة النفســية. لكن يف 
بعض األحيان، ال يتوافر العالج سواء 
بسبب محل إقامة الشخص نفسه أو 

املوارد املالية أو لضيق الوقت.
ولحسن الحظ، هناك أشياء ميكن 
القيام بها لتحسني الصحة النفسية 
والحالــة املزاجية دون إنفاق املال أو 

بذل الجهد والوقت.
العقلية:  الصحــة  - تطبيقــات 
تقــدم تطبيقات الصحــة العقلية 
موارد لألشــخاص الذين مل يتمكنوا 
من الحصــول عليها. ويف حني أنها 
ليســت بديالً عن العالج وال ميكنها 
الحاالت، فإن تطبيقات  تشــخيص 
الصحــة العقلية مثــل  و
Sanvello ميكــن أن تكــون أدوات 
رائعة الســــــتخدامها يف رحلة 
العافية النفســية وتحسني الحالة 
املزاجية. كام تساعد أفضل تطبيقات 
التوتر  العقلية عىل تخفيف  الصحة 

والقلــق وتعلم كيفيــة إدارة األعراض يف 
املستقبل.

هناك الكثري من التنوع يف ما تقدمه هذه 
التطبيقــات وامليزات املضمنة. ويقدم الكثري 
منهــا كتالوغاً رائعاً من املــوارد التعليمية 
للمساعدة يف التعرف عىل الظروف وتكييف 
اســرتاتيجيات املواجهة إلدارتها يومياً. كام 
التطبيقات إشعارات فورية  ترســل معظم 
عــىل مدار اليوم، والتي ميكن اســتخدامها 

كمؤرش للتوقف وتقييم ما يشعر به املرء.
- اسرتاتيجيات العالج السلويك املعريف: 
يشــيع اســتخدام العالج السلويك املعريف 
لعــالج االكتئاب والقلــق واإلدمان. وتهدف 
اســرتاتيجيات وأدوات العــالج املعــريف 
الســلويك إىل أن تؤخــذ خارج جلســات 
العالج وتســتخدم يف الحياة اليومية. كام 
يُعرف العالج الســلويك املعريف بأنه أسلوب 
»موجه ذاتياً«، غري أنه ال يعد بديالً عن العالج 

. التقليدي مع اختصا

تعد اسرتاتيجية املســاعدة الذاتية خياراً 
مناســباً ألولئك الذين يعانــون من أعراض 
معتدلــة ال تؤثر عىل املهــام اليومية. وثبت 
علميــاً أن عالجات املســاعدة الذاتية ميكن 
أن تقلل من القلــق واالكتئاب. كذلك يو 
الخــرباء باالعتــامد عىل كتــب العالجات 

السلوكية واملعرفية املوثوقة.
- التواصل االجتامعي: من املهم أن يتواصل 
الشــخص مع آخرين، خاصــة أولئك الذين 
ميرون بحاالت توتر أو قلق. وتشري الدراسات 
إىل أن التواصــل مع اآلخرين ميكن أن يوفر 
إحساساً باملعنى والهدف ويقلل من الشعور 
بالوحدة. وعادة ما يقود العالج الجامعي أو 
مجموعات الدعم اختصا الصحة العقلية 
أو قائد املجموعة وميكن أن تكون منخفضة 

التكلفة أو مجانية.
وســواء أكان األمر يتعلــق باألصدقاء أو 
العائلة أو الغرباء، فإن مشــاركة املشــاعر 
والتجــارب أمــر رضوري. كــام ال يقترص 
التواصــل االجتامعي عىل البرش حيث ميكن 

تحسني الحالة املزاجية أيضاً من خالل انتقاء 
الحيوانات األليفة.

- مامرســة اليقظة والتأمــل: إن التأمل 
لــه تاريخ ميتد آلالف الســنني، لكنه أصبح 
مامرســة شــائعة جداً لتخفيف التوتر يف 
الســنوات القليلــة املاضية. كام تســاعد 
مامرســة اليقظة عىل أن يصبح الشخص 
أكرث انســجاماً مع ما يشعر به ويفكر فيه، 
مام يســاعده عىل إدارة أفــكاره وعواطفه 
بشــكل أكرث فاعلية. وتســتخدم مترينات 
اليقظة تقنيات مثل التأمل والتنفس لتحسني 

الصحة النفسية.
كام ميكن أن تساعد مترينات اليقظة يف 
تقليــل أعراض القلــق واضطرابات الصحة 
النفســية األخرى من خالل املســاعدة عىل 
فهم ما يشعر به املرء والتعامل معه. وتُظهر 
الدراسات أن مامرسة اليقظة والتأمل يساعد 
يف تخفيف أعراض التوتر وتقليل الشــعور 
باالكتئــاب من خالل تحســني جودة النوم 

وزيادة الرتكيز عىل تكامل العقل والجسم.

ليكــــــم أفضــــــل الطر الســــــهلة لتحســــــين الصحــــــة العقلّية !
حــدد العلــامء العديد 
املســببة  الجينات  مــن 
للساركوما يف أول خريطة 
جينية شاملة لهذه األنواع 

من الرسطانات.
ولهــذه الدراســة التي 
قادتهــا رشكــة أوميكو 
ومعهــد غارفان لألبحاث 
الطبية وجامعة نيو ساوث 
ويلــز يف ســيدين، آثار 
األشخاص  واســعة عىل 
مــع  يعيشــون  الذيــن 
ما  وعائالتهم،  الساركوما 
يسمح باكتشاف الرسطان 
يف وقت مبكر ويحتمل أن 

. يحسن بقاء املر
هــي  والســاركوما 
تظهر  نــادرة  رسطانات 
يف العظــام أو العضالت 
الغضاريف.  أو  الدهون  أو 

وغالبا ما تحدث األورام اللحمية عند 
األطفال والشباب، ومتثل نحو 20 
من الرسطانات التي يتم تشخيصها 
الذين تقل أعامرهم  لدى األشخاص 

عن 20 عاما.
وهنــاك أكرث مــن 70 نوعا من 
الســاركوما. وتختلــف معالجــة 
الساركوما بناء عىل نوع الساركوما 
وموضعها وعوامــل أخرى. وحتى 
اآلن، كان هنــاك القليل من األبحاث 

حول األساس الجيني للساركوما.
وأنتجت الدراسة الجديدة، خريطة 
شاملة لكيفية تأثري وراثة الجينات 

عىل العائالت املتأثرة بالساركوما.
ووجد الفريق أن واحدا من كل 14 
شــخصا مصابا بالساركوما يحمل 
جينــا مهام رسيريا يفرس ســبب 
ظهور الرسطان. باإلضافة إىل ذلك، 
حدد فريق البحث مســارا جينيا غري 

معروف سابقا خاص بالساركوما.

وقــال املؤلف الرئيــ للورقة 
بالينغر،  ماندي  الدكتــور  البحثية، 
رئيــس مجموعة مخاطر الرسطان 

الجينية يف معهد غارفان.
وقال جوناثــان غرانيك، الذي تم 
تشــخيص إصابته بالساركوما يف 
سن 26 عاما، إن هذه النتائج الجديدة 

مهمة ملر الساركوما.
وأضاف: »ميكــن أن يكون تلقي 
تشخيص الساركوما أمرا مدمرا. يقدم 
هذا البحث األمل ملر الساركوما، 
ألنه يزيد من فرصة التشخيص يف 

مرحلة مبكرة وقابلة للشفاء«.
وشــارك يف قيــادة الدراســة 
الربوفيســور ديفيد توماس، رئيس 
مخترب طب الرسطــان الجيني يف 
التنفيذي  والرئيــس  غارفان  معهد 
أوميكو، وهي شبكة  لرشكة رشكة 
وطنية غري ربحية من مراكز أبحاث 

وعالج الرسطان الجيني.
وقــال الربوفيســور تومــاس: 

 ، »الرسطان يف األساس مرض ورا
وعلم الجينوم هو املفتاح لكشــف 
أرساره. وقد طور هذا التعاون الدويل 
طرقا جديدة لرسم خرائط األساس 
مســارات  وحدد  للرسطان  الجيني 
وراثية جديدة تزيد من خطر اإلصابة 
بالرسطان. تسد هذه النتائج فجوات 
مهمة ومتهد الطريق لألشــخاص 
الذيــن لديهــم تاريــخ عائيل من 
الساركوما الختبار املخاطر الجينية 

صابة باملرض«. ل
واستخدم الباحثون البيانات التي 
الساركوما  تم جمعها من دراســة 
الدوليــة )ISKS( ومخاطر اإلصابة 
بالرسطــان الجيني يف دراســات 
الشــباب )RisC(. تم إنشاء دراسة 
ISKS يف أســرتاليا يف عام 2008، 
وهي أكرب دراسة وراثية للساركوما 
يف العــامل، تضمنت أكرث من 3500 
عائلــة تم تجنيدها مــن 23 مركزا 

للرسطان يف سبعة بلدان.

كتشاف جديد... تحديد الجينات املسببة لسرطان نادر !

ــــــــنــــــــاء الـــــحـــــمـــــل ! ــــــا الـــــــغـــــــذائـــــــي املــــــــــتــــــــــوازن لــــــــــ أ لـــــيـــــكـــــم أهــــــمــــــّيــــــة الــــــنــــــ



د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
االثنني 23 كانون الثاين 2023

شــارك مدير عــام وزارة الزراعة املهندس 
لويس لحود ممثال وزير الزراعة الدكتور عباس 
الحاج حسن عىل رأس وفد يف اجتامعات وزراء 
الزراعة يف العامل يف برلني - املانيا يف املنتدى 
العاملــي الـ15 لألغذية والزراعة واالســبوع 
االخر الدويل لعــام 2023، يف حضور 83 
وزير زراعة من مختلف انحاء العامل واملديرين 
العامني للمنظــامت الدولية. وقد جرى خالل 
االجتامع الوزاري يف وزارة الخارجية االملانية 
يف برلني عرض اوضاع القطاع الزراعي والعذاء 
واالمن العذايئ ومكافحة الجوع يف دول العامل 
واالنظمة الغذائية املقاومة لالزمات وللمناخ 
والصديقة للتنوع البيولوجي وتحسني التعاون 

بني الدول من اجل الغذاء العاملي املستدام. 
وعرض لحود للمشــاريع التــي تقوم بها 
وزارة الزراعــة اللبنانية وخاصة يف املجال 
الزراعي  والتصنيــع  والحيــواين  النبــايت 
واالرشــاد الزراعي والتعليم الزراعي والرثوة 
الحرجية وناشــد لحــود وزراء الزراعة يف 
العامل واملديريــن العامني للمنظامت الدولية 
الحتضــان كبري للقطــاع الزراعي يف لبنان 
ولدعــم البنــى التحتية الزراعيــة والربامج 
واملشــاريع الزراعية ولفتح االســواق امام 
املنتوجــات الزراعية اللبنانيــة بغية صمود 
املزراعني يف لبنان وادخــال العملة الصعبة 

الن املزارع اللبناين يحتاج اىل دعمهم.
وعــىل هامش املنتــدى عقــد مدير عام 
الزراعــة لويس لحود اجتامعــات ثنائية مع 
 Cem كل من وزيــر الغذاء والزراعة يف املانيا
Ozdemir وزيــر الزراعة والســيادة الغذائية 
يف ايطاليا Francesco Lollobrigida ووزيرة 
التغــري املناخي والزراعة والبيئة يف االمارات 
العربيــة املتحدة مريم املهريي ووزير الزراعة 
 Luis والصيد البحــري والغذاء يف اســبانيا
Plamas Puchades ووزير الزراعة والســيادة 
الغذائيــة يف فرنســا Marc Fesneau وزيرة 

الزراعــة والتصنيع الزراعي يف كندا -
Claude Bibeau ووزيــر الزراعــة والغابات 
 Nomura Testuro اليابــان  يف  واالســامك 
ووزير التمويــن والتجارة الداخلية يف مرص 
عيل الســيد عيل املصيلحــي ووزير الزراعة 
 Costas والتنميــة الريفية والبيئة يف قربص
kadis ووزير الزراعــة والتنمية الريفية يف 
لكسمبورغ Claude Haagen ووزير الفالحة 
والصيد البحري والتنمية القروية والغابات يف 
املغرب محمد صديقي وقد جرى خاللها عرض 
التعــاون الزراعي مع لبنــان وتصدير االنتاج 
اللبناين الزراعي النبايت والحيواين والصناعات 
الغذائية ومنتوجات املونة واملطبخ اللبناين من 

لبنان اىل اسواق الدول.

ــم مـــــــن بـــــرلـــــيـــــن : ــ ــ ــال ــ ــ ــع ــ ــ ــــــد ال لــــــحــــــود نــــــا
ــه ــ ــاج ــ ــت ــ ن ــي و ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ الحــــتــــضــــان املــــــــــــزار ال

تد ر  ا ود  ل

أعلن عــــضو مجلس ادارة كهرباء لبنان 
طــارق عــــبدالله ان »موضوع تفــــري 
الباخرتني املحملتــني بالغاز اويل ملعميل دير 
عامر والزهراين متوقف عىل اجراءات روتينية 
بني مرصف لبنــان ووزارة املالية وخالل أيام 

قليلة جداً ســتتم عمليــة التفري وفحص 
العينات«.

وأكد عبدالله ان »هدفنا تأمني استدامة الـ 4 
الساعات كهرباء عىل مدى 6 أشهر بني الـ550 

و600 ميغاواط«.

»كهرباء لبنان« : »أيا قليلة« وتبدأ عملية تفري الباخرتين

أعلن رئيس جمــــعية أصحاب الســفن 
اللبنانيــني عبد الغني الغريب ان »االســطول 
التجاري البــــحري اللبناين ثــروة وطنية 
بحريــة يجب املحافظة عليــه بعدما تراجع 
عــدده اىل 22 باخرة من اصل 265 ســابقاً، 
وذلك بســبب االحداث التــي مّر بها لبنان منذ 

العام 1975«.
وقال الغريب يف بيان: نحن اليوم يف صدد 
إعادة تفعيل وتنشــيط دور جمعية اصحاب 
الســفن اللبنانيني بالتعاون مع كل الفاعليات 
االقتصادية والرسمية وال سيام وزارة االشغال 

العامة والنقل التي تعمل جاهدة إلعادة تطوير 
مرفأ بريوت وسائر املراف اللبنانية، وستقوم 
الهيئــة الجديدة للجمعية بسلســلة زيارات 
اىل كل املســؤولني املعنيــني للمطالبة بدعم 
االســطول التجاري البحــري اللبناين ملا فيه 

املصلحة الوطنية واالقتصادية.
جــاء ذلك إثر انتخاب هيئة جديدة للجمعية 
ضّمت: عبد الغني الغريب رئيساً، سمري مقوم 
نائباً للرئيس، غسان املر أميناً للرّس، فريدريك 
القبطان عباس  للصنــدوق،  أمينــاً  صيقيل 

فاخوري ورميون خوند عضوين.

ــة جـــــديـــــدة لـــجـــمـــعـــيـــة أصـــــحـــــاب الـــســـفـــن ـ ــ ــيـ هـ

أعلن وزير االتصاالت جوين القرم يف بيان، عن 
»متديد مهلة تقديم العروض املزايدة التي أطلقتها 
وزارة االتصاالت لتلزيم الخدمات الربيدية اىل 16 
شــباط املقبل، بعدما كانت مقــررة يوم الثالثاء 
يف 24 كانــون الثاين، وذلك إفســاحاً يف املجال 
أمام عدد أكرب من الرشكات للمشاركة يف املزايدة 
بهدف تحقيق مبدأ املنافســة الشفافة. كام تُلغى 
كل الدعــوات التي كانت موّجهة اىل كل من وزارة 
املاليــة، وديوان املحاســبة، والتفتيش املركزي، 
وهيئــة الرشاء العام، ومجلــس الخدمة املدنية 

لحضور فّض العروض«.

ــة ــديّ ــري ــب ــزيــم الــخــدمــات ال ــل ــد مــهــلــة عــــرو ت ــمــدي ت

عىل جدول اعامل الهيئات االقتصادية التي 
تحتاج اىل متابعة ثالثة امور:

-االول  متابعــة موضوع مــا اقرته لجنة 
املــؤرش من حيث زيادة االجــور يف القطاع 
4 ماليني لرية وزيادة تعويض  الخــاص اىل 5

النقل واملنح والتعويضات العائلية.
-الثــاين متابعة ما قــرره وزير املالية يف 

حكومة ترصيف االعامل يوسف خليل بالنسية 
للريبة عىل دخل الرواتب بالدوالر 

-الثالث متابعة القــرار الذي اصدره خليل 
ايضا بالنسبة لقبض نصف الرسوم الجمركية 

نقدا باللعملة اللبنانية.
وقــد اعرتضت الهيئــات االقتصادية عىل 

البندين الثاين والثالث.

ــــات االقــــتــــصــــاديــــة جــــــــــدول اعــــــمــــــال الــــهــــيــــ

جوزف فرح

استغربت مصادر مطلعة الهجوم الذي شنه 
وزيــر االقتصاد والتجارة يف حكومة ترصيف 
االعامل امني ســالم ضــد رشكات التامني يف 
املؤمتــر الصحاقي الذي عقده مؤخرا وهو ظل 
لفرتة طويلة يشيد بها ويعتربها الوجه املرشق 
ملســتقبل القطاعــات االقتصادية لكنه اعترب 
انها تحدت وزارة االقتصاد وهيئة الرقابة عىل 

رشكات الضامن ودورها.
واعلن انه فتح ملف انفجار مرفأ بريوت الذي 
يحتــوي عىل طلبات تقــدر بنحو مليار ومئة 

مليون دوالر، ومنذ وقوع االنفجار تم دفع تقريبا 500 
مليون دوالر للمؤمنني، وهذا املبل مل يدفع بالفريش 
دوالر، مــن بعض  الرشكات وليس جميعها، الن ليس 
كل قطاع التأمني فاسدا او يستغل املواطن، بعض تلك 
الرشكات تغنت بأنها اول من دفع للناس، ولكن ال احد 
يعلم ما هي الطريقة التي اعتمدت للدفع«: » طلبنا ان 
نعرف كيف تم الدفع، حينئذ فوجئنا مبواجهة، وتبني 
لنا ان هناك رشكات، وإحداها من أكربها، مل تقدم منذ 
عام او عامني اىل هيئة الرقابة عىل رشكات الضامن 
الحد االّدىن من البيانات املالية التي تكمن أهميتها انها 
تعكس دور رشكات التأمني يف تغطية املؤمنني لديها 
وقوتها وصالبتها. بدأنا خالل فرتة الثالثة االشــهر 
املاضيــة، بإصــدار نحو 40 قرارا بفــرض غرامات، 
وأعطيــت مهلة 30 يوما لتســوية االوضاع وتقديم 
البيانات املطلوبة. وقد اقرت تلك الرشكات مبخالفتها، 

وعدد كبري منها دفع الغرامات للهيئة«. 
ويف هذا الصدد يقول رئيس رشكات الضامن اسعد 
مــريزا : عندما اجتمعنا بوزير اإلقتصاد كان تعاطيه 
معنــا جيدا لكــن اليوم ال جواب بهذا الشــأن إال أنه 
بشــكل مؤكد سيصار اىل وضع حلول ما وقد متنينا 
عىل الوزير عدم التطرق اىل املوضوع يف اإلعالم إذ ان 
ذلك ير بالقطاع كله خصوصا انه  قد رصح مرارا أن 
قطاع التأمني هو الوحيد الذي ال يزال يعمل بنجاح لذا 
عليه كام سبق وقلت له أال يهدمه وقد وعدين بوضع 
حلول جيدة لكن حتــى اآلن مل يحدث يشء. ويعترب 
مريزا ان بعض الرشكات تعاين من مشاكل عديدة وقد 
حاولنا حلها لكن حتى اآلن مل نتوصل اىل يشء عىل 
هذا الصعيد وانا أطالب الوزير بجواب خصوصا أنني 
تحدثت معه باملوضــوع ووعدين مبعاودة االتصال 
يب وانــا بانتظاره ألعرف موقفه إذ اننا ال نســتطيع 
االســتمرار يف هذا الشكل وال ميكننا تدمري القطاع 
الوحيد الذي ال يزال مستمرا ويقوم بالتزاماته كافة. 

ان رشكات التأمني هي الوحيدة التي تفي بالتزاماتها 
ولوال ذلك من سيسدد الفواتري للمستشفيات بالدوالر 
الفريش؟... لقد خرج ثالث رشكات إعادة تأمني مهمة 
يف الفرتة األخرية من السوق اللبناين وانا أؤكد أنه اذا 
خرجــت الرشكات الباقية األخرى فلن يبقى اي تأمني 
يف البــالد. اعود وأكرر أنه اذا خرجت رشكات اإلعادة 
من السوق اللبناين ستقفل رشكات التأمني حكام لذا 
أدعــو للتمهل قليال والبحث عن حلول بهدوء وهذا ما 

اقوله ايضا لوزير االقتصاد.
 لكن وزير االقتصاد يقول ان مخالفاتكم كثرية وال 
سيام يف موضوع انفجار املرفأ فأنتم عىل سبيل املثال 
ترصحون بأنكم غطيتم 80 أو 90 من األرضار بينام 
يقول الوزير ان النســبة مل تتجاوز 50 وقد سددتم 

باللوالر فام جوابكم عىل ذلك؟
 أنا أقول للوزير ان هذا غري صحيح فنحن مل ندفع 
إال جــزءا صغريا باللوالر وعليــه اإلدراك بأننا طوال 
ثالث ســنوات مل نســتطع تحويل اي شــ ملعيدي 
التأمني وللعلم ايضا أن بعض معيدي التأمني ســددوا 
التزاماتهم وخصموا منها املبال التي يريدونها منا ملدة 
ثالث ســنوات أما ما نتحمله بنسبة 20 فسندفعه 
من جيوبنا فكيف نســدد ذلك واموالنا محجوزة يف 
املصــارف لذا نرجوه أن يســاعدنا لتحريرها وعندئذ 

سندفع كل االلتزامات كام يريد.
ويتابــع : من املعــروف اليــوم أن التقرير الفني 
القضايئ مل يصدر بعد لذا تستطيع رشكات التأمني أال 
تدفع لذا بأي حق يتم التهجم عليها خصوصا أن اثنتني 
من أكرب رشكات إعادة التأمني مل تدفعا التزاماتهام بعد 
ورغم ذلك غطت الرشكات ما يقارب 95 من الحوادث.
 وعن اســباب تغري رأي ســالم بان قطاع التأمني 
هو الوجه املرشق للبنان يؤكد مريزا إنه ال يزال يقول 
ان القطــاع هو القطاع الوحيد املســتمر يف البالد 
لكــن الوضع يــزداد تأزما يف البالد وما من قطاع إال 
ويقوم حاليا برفع القضايا لدى مجلس شورى الدوله 

بخصوص الرائب املســتجدة .ان البلد اصبح 
مفلســا والناس ازدادت فقرا. يف النتيجة لقد 
وعــدين الوزير باالنتهاء من األمور بهدوء وأنا 

أنتظر. 
ما الهــدف من حملته عليكم؟ ال أدري. هذا 
صحيح فاليوم إزاء أصغر األمور يصدر إالنذار. 
لكننا ال نزال نقوم بواجباتنا رغم كل الظروف 
ونقوم بتســديد ما علينا عىل أكمل وجه . ان 
قطاع التأمني هو القطاع الوحيد املســتمر يف 
عملــه كام يلزم يف البالد رغم ان عدد املؤمنني 
لديــه ال يتجــاوز 400000 مؤمن. من جهة 
أخرى يتم فرض رضائب جديدة عىل القطاعات 
اإلقتصادية األخرى خصوصا عىل املوظفني والعامل 
الذيــن يتقاضون رواتب بالدوالر لذا ما تأثري ذلك يف 
قطــاع التأمني؟ اذا أكملت الدولة مبســريتها هذه 
فأعتقد أن نصف الرشكات ستفلس ومن يستثمر يف 
البالد سيغادر دون رجعة خصوصا ان الدوله تطالب 
بدفع الريبه مبفعول رجعي من تاريخ 2020/1/1 
فكيف ذلك؟ كيف ســتأخذ من املوظف املتعب والذي 
حكام قد رصف رواتبه السابقة عىل سد حاجاته ؟ ان 
الرشكات ايضا ال تستطيع أن تتحمل املزيد. مع العلم  
ســنجتمع التخاذ القرارات املناسبه ملواجهة األمر. 
لقد ســألتنا مديرية الطابع املايل عن كيفية قبض 
البوليصة وعىل أساس اي سعر؟ لذا إذا تم دفع قيمة 
البوليصة عىل ســعر 8000 لرية فستكون الريبة 
عىل أساس ذلك ثم أنا اسأل كيف سادخل اىل النظام 
مــن بداية العــام 2022 وأنا لدي 50000 بوليصة ؟ 
ان النظــام ال يقبل هذا العدد الكبري. ان الدولة تريد 
مــاال كيفام كان . ان فاتورة الكهرباء ســتكون يف 
بداية شهر شباط عىل سعر جديد مرتفع رغم أنه ال 
يوجد كهرباء لدى الناس وكذلك يحدث األمر نفســه 
يف فواتري املاء رغم ان املاء مقطوعة. اننا مستعدون 
للدفــع لكن رشط الحصول عىل الخدمات كام يجب 

ال نريد أن ندفع دون مقابل فهذا أمر غري معقول .
وانهى مريزا حديثه بالقول: هذا العام كله تحديات 
فهو عام التحديات بامتياز وانا منذ استالمي منصبي 
يف الجمعية احاول ترصيف املشــاكل التي تواجهني 
فهي تتزايد بشكل كبري وانا احاول مالحقة الحلول ما 
بني وزير املال ووزير الصحة ووزير اإلقتصاد. اعتقد 
بأن األمر غري طبيعي والتحديات عظيمة واألمور تزداد 
صعوبــة حتى ان وقتنا كله يذهب يف حل مشــاكل 
القطاع وبدل ان نتقدم يف مســريتنا نرتاجع للوراء 
لذا اطالب الوزراء والدولة بالرتيث قليال والهدوء ليك 

نتمكن من حل املشاكل املرتاكمة.

ــــــركات التأمين  ــــــّن وزير االقتصــــــاد هجوماً على  ا  ملا
عادة التأميــــــن العمل في لبنان ــــــركات  ا أوقفت  ميــــــرزا : ال تأمين 

مارينا عندس

ألّول مرّة يف تاريخ لبنان، يتخطّى سعر رصف 
الّدوالر الـ 50 ألف ل.ل. نظرًا اىل الضائقة  املالّية 
واألزمة الّسياسّية التي يعيشها البلد. وما ميّر به 
املواطن اللّبناين هذه الفرتة، ليس سهاًل أبًدا، ال بل 
هي أسوأ وأخطر مرحلة يشهدها البلد ألّن نسب 
البطالة ترتفــع، والّدوالر إىل الجنون واملصارف 

نحو االنهيار الّتام، وأخريًا الّصحة ليست بخري. 
املشــكلة تخطّت الحــدود. مل نعد نتكلّم يف 
هــذه الحالة التي وصلنا إليها اليوم، عن مرحلة 
دفع الّدوالرات أمام باب املستشفيات الستقبالنا 
وإاّل الّشــارع، ومل نتكلّم هنا أيًضا عن عدم متكّن 

املستشــفيات من تأمني الغرف واملستلزمات الطّبّية 
الالزمة، نحن نتكلم عن املريض الذي يجب عليه دفع 
مثن األدوية التي يأخذها يف املستشــفى، أو تأمينها 

من الخارج. 
منُذ عام تقريًبا، وأهل املريض يحســبون حساب 
املنشــفة والّصابون واملياه للمريــض، كونها أمورا 
انعدمت طبًعا يف املستشــفيات. لكّن اليوم عليهم أن 
يعرفوا أّن األدوية أيًضا باتت من مهام املريض وأهله، 

فإما تأمينها وإّما دفع مثنها من داخل املستشفى. 
صحيــح أّن األزمة متّر عىل جميــع القطاعات، 
وصحيــح أيًضــا أّن القطاع االستشــفايئ يعّد من 
القطاعات التي تســتنزف كل طاقتها مع هذه األزمة، 
ولكن هل من املسموح اعتبار املريض »كبش محرقة« 
بني املصارف واملستشفيات وانتهاك صّحته وسالمته 
بهذه الطّريقة؟ تبقى مشــكلة السيولة يف القطاع 
االستشفايئ يف الواجهة مهام وضعت حلول ظرفية 

أشبه مبسكنات. 
تتفاقــم األزمة الّصحّية يوًما بعــد يوم، يف ظّل 
األزمة التي يدفع مثنها املواطن اللبناين، ليجد نفسه 
مرّة أخرى عاجزًا عن القيام بتحســني ما. وقد تصبح 
املستشــفيات عاجزة عن تأمني األدوية، خصوًصا أّن 

مخزون األدوية ال يكفي ألكرث من أسبوع واحد. 

 الطّبابة باتت من الكاملّيات 
يكفيني أن أعيش يومني آخرين بكرامة وأرحل . هكذا 
عرّب طانيوس عن حالته الّنفسية والجسديّة بكلمتني. 
ويقول: رسعان ما أشــعر بالّدوار الّشــديد أعود إىل 

رسيري مهرواًل، مع حّبتني مسكّن ألن أوجاعي. 

ويف حديثــه للّديار، يوّضح طانيوس ، عن تدهور  
حالته الّصّحية بســبب الربد وعــدم تأمني التدفئة 
له. يعاين من الســكري والّدوار، والّضغط. حّتى أنّه 
يستعمل ماكينة االوكسيجني يف الكثري من األحيان 
بسبب مرض الّربو. ويتابع: كيف سأدخل املستشفى 
وأنا عاجز متاًما عن دفع فواتري االستشفاء؟ وفرًضا 
، هل سأستطيع تأمني الّدواء أو سعره  أّمنُت هذا املبل
للمستشــفى؟ طبًعا ال ألنّني بحاجة ماّسة اىل الخبز 

واملياه لبيتي. 
اليوم لألسف، الطّبابة باتت من الكاملّيات، هواية 
يهواها الغنّي عند ذهابه للحكيم. أّما نحُن الفقراء، فلم 
نعــد قادرين عىل االهتامم بّصحتنا »ألنو فرّطوا فينا 

وما ضّل عّنا غري األمل والصالة«. 
، أو رمّبا  حــال طانيوس متّثل العديد مــن املر
األشخاص الذين يريدون زيارة حكيم الجراء فحوصات 
روتينيــة، أو فحصّية للجيوب األنفّية، للّنظر، الخ... 

كلّها باتت روتينيات يقوم بها الغنّي فقط. 
ويف هذا الّسياق، يؤكّد نقيب املستشفيات الخاصة 
الدكتور ســليامن هــارون للّديار، أّن املستشــفيات 
الخاّصة تطالب املر بتســديد مثــن األدوية ألّن 
مستوردي األدوية ال يسلّمون املستشفى إاّل من خالل 
تأمــني الكا لهم، ويرفضون الشــيكات، يف وقت 
. هذا ما أّدى إىل عدم  ترفض املصارف تســلمنا الكا
استطاعتنا سحب جزء من حساباتنا يف البنك بطريقة 
نقدية لندفع ملشــرتياتنا، أكانت أدوية او غري أدوية، 
والحّجــة أّن مرصف لبنان ال ميكنه أن يعطيهم أموااًل 

نقديّة ليترصّفوا بها. 
ويقول: تواصلنا مع مرصف لبنان لنخربه عن املشكلة 
»نحُن بحاجة إىل 100 مليار لرية شهريًا لسداد جزء من 

األجور و100 مليار لتسديد جزء من املشرتيات، 
نقًدا«. وطبًعا مرصف لبنان مل يوافق، سوى عىل 
90 مليــارا، وهو مبل ليس كافًيا أبًدا بل هو رقم 
جًدا ضئيل بالّنســبة إىل احتياجاتنا. ويف هذه 
املرحلة، وصلنا إىل حائط مسدود، وعلينا تأمني 
الّدواء ودفع سعره نقًدا، واملصارف رفضت، لهذا 
الّســبب اضطررنا أن نحّمل املريض مثن األدوية 

الذي سيستخدمها داخل املستشفى. 
أّما بالّنســبة لألزمة املالّية التي شــملت كل 
املواطنني، فيشــري د. هارون إىل أنّنا نشعر بها، 
ونــرى كيف أّن النــاس مل يعد مبقدارهم دخول 

املستشفيات للطّبابة. 
ويُتابــع: فواتري املستشــفى والجزء الذي 
يتحّمله املريض، كبري جًدا. لذلك، ما نشــهده اليوم 
من بقائهــم يف بيوتهم أمر صعب، ألنّهم يعرّضون 
حياتهم لخطر املوت. املستشــفيات للحقيقة ليست 
بوضــع أفضل مــن اللبنانيني، ومــا متّر به صعب 
جــًدا مــن الّناحية املالّيــة، أواًل ألّن الّتعريفات مع 
الجهات الّضامنة الرســمية أقّل بكثري من الكلفة، 
ســعر الّدوالر اليوم يقارب الـ51 ألف ل.ل. وال يزال 
الضامن االجتامعي يحتسب عىل دوالر الـ3000، أّما 
وزارة الّصّحة فتحتسبه عىل دوالر الـ10000... الخ 
وبالّتايل الجهات الّضامنة الّرسمّية ليس مبقدروها 
تغطية الفاتورة بأكملها وهذا ما يجعل املستشفيات 
تحّمل املريض فروقات، الذي غالًبا مل يتمكّن األخري 
مــن تحّملها. ثانًيا، الّتأّخــر يف الّدفع. وُهنا أوّد أن 
أشــري إىل أّن بعض الجهات الّضامنة تتأخّر ســنة 
وأكرث لتسديد املســتحقات، التي تخرس قيمتها يف 

هذه الحالة مع تدهور سعر رصف اللّرية. 
وعن سؤال من يدعم هذا القطاع، أجاب: ال أحد يدعم 
القطاع االستشفايئ، كمعظم القطاعات الخاّصة التي 
تكافح من أجل االستمرار. البلد بأكمله وضعه سيىء 
من الّناحّية املالّية واالقتصاديّة واملستشفيات، كباقي 

القطاعات، تعاين بسبب املشاكل. 
وينهي د. هارون كالمه بالقول: األزمة االقتصاديّة 
سببها األزمة الّسياسّية، واملناكفات الّسياسّية عىل 
مّر الّسنني وتدهور اإلدارة يف الّدولة، وهنا مسؤولّية 
الّسياســيني بالّدرجة االوىل، ولو استمّروا عىل هذا 
املنحى األمور لن تتّحسن، إاّل من خالل املثابرة والجّدية 
وتوقيف هذه املناكفات الّسياسّية ومعرفة كيفية إدارة 

البلد ملصلحة املواطنني، وليس ملصلحة الّشخص.

مــــــن األدوية التي يأخذها في املستشــــــفى املريــــــ يدف 
هارون : علينــــــا تأمين الّدواء ودف ســــــعره نقداً لكــــــّن املصارف رفضت

رشا يوسف

تعتقد مصادر مالية مطلعة ان املرحلة املقبلة ستكون اخطر 
واق وافقر بعدما تخطى الدوالر الخمســني الف لرية بوترية 
ارسع مــام قبل يف ظل الفلتان والفو وعدم متكن مرصف 
لبنان من لجم الدوالر وفشل منصته يف ضبطه نظرا اىل عوامل 
عديدة باتت معروفة لعل اهمها استمرار التجاذبات السياسية 
املعطلــة النتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشــكيل حكومة 
جديــدة تطبق االصالحات ومتابعــة املفاوضات مع صندوق 

الوقد الدويل .
وتــرى هــذه املصادر املالية ان وترية ارتفاع ســعر الرصف 
بالدوالر ســتكون ارسع مع عدم وجود ضوابط لكبح جامحه  

وبدء تطبيق التســعري الرسمي عىل اساس 15الف لرية اعتبارا 
من اول شــباط املقبل مع ما يشــكله ذلك من تداعيات تجلت 
بالتعاميم الجديدة خصوصا بالنســبة للتعاميم التي اصدرها 
مــرصف لبنان مؤخرا وقد تحدث عنها خبري املخاطر املرصفية 

الدكتور محمد فحييل :
- تعديل ســعر رصف الســحوبات االستثنائية تحت أحكام 
التعميم 151 )من 8000 إىل 15000 لرية للدوالر مع إبقاء سقف 
السحوبات الشهري عىل ال 24000000 لرية للحساب الواحد، 

أو 1600 دوالر مقيم(.
2- والتعميم 158 )من 12000 إىل 15000 لرية للدوالر وذلك 
بزيادة 36000000 من األوراق النقدية باللرية للحساب الواحد 
سنوياً(. وبهذا تكون التداعيات عىل حجم الكتلة النقدية باللرية 

طفيفة، ولكن هذا ال يعني بالرورة ان ال تداعيات عىل اسعار 
او ســعر رصف الدوالر يف السوق املوازي. هذا  االستهالك و

يعود إىل كيفية تعاطي املودع مع هذه املتغريات. 
قد يلجأ، يف وقت الحق، إىل رفع سعر رصف منصة صريفة 

إذا تابع الدوالر يف السوق املوازي تسلقه. 
3- وبعد التأكيد عىل آلية تسديد القروض املمنوحة بالعملة 
األجنبية لغــري املقيمني، تركت بعض األمور رمادية: املقرتض 
الــذي كان مقيام عند منح القــرض واليوم يعمل خارج لبنان 
وهو اآلن غري مقيم، وعكس ذلك - غري املقيم عند املنح واليوم 
إضطــر إىل العودة اىل الوطــن وهو اليوم مقيم - وهناك عدد 
من هؤالء يواجهون مشاكل مع مصارفهم لجهة كيفية تسديد 

قروضهم  تحديد سعر رصف دوالر القرض.

أما بالنسبة للقروض املمنوحة أصالً بالدوالر للمقيمني )عند 
املنح واليوم(، القســم األكــرب من هذه القروض )التجزئة( قد 
ســددت بالكامل عىل سعر ال 1507 لرية للدوالر وبقي القليل 
وقد ال يتطلب ذلك تعميام من مرصف لبنان وترُتك للتفاوض بني 
املرصف واملقرتض، وهكذا ســوف يكون التعاطي مع ما تبقى 

من قروض تجارية للمقيمني )عند املنح واليوم(. 

التعاميــــــم ال تســــــاعد وقــــــد يتم رف ســــــعر منصــــــة صيرفة الــــــى اكثر مــــــن  الفاًالــــــدوالر يســــــتمر فــــــي وتيرتــــــه املتســــــارعة بعد تخطيــــــه الخمســــــين الــــــ ليرة



ســــــــــبا الخيــــــــــل ـ دوليــــــــــات ـ مبــــــــــوب
االثنني 23 كانون الثاين 2023

اعالنات مبوبة

عامل

وحاّملني  تنظيفــات  عــامل 
بالســتيك  مصنع  يف  ليعملوا 
معا  ونهــاري  ليــيل  دوام 
9 لــرية لبنانية زائد  000 000
بدل نقل لالتصال:04/918777 

ـ 03/300024
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية 

    
    
     

   
.  

ــــــــــــــــــــــــــ

مندوبون

طلب عمل

عمالً  تطلب  ممرضة  مساعدة 
وضواحيها  برمانــا  منطقــة 

لالتصال عىل:71/348525
ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات

امل 

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

للبيــع ارض ديــر القمر عقار 
رقم 569 مع طريق DP حواىل 

2000 م. ت:78/803805
ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

للبيع مختــرب قديم الكرتونيك 
معــدات  مــع  وكهربــاء 
 (1972-1920( نــادرة  قدمية 

ت:78/803805

ــــــــاو  ــــــــاز بهــــــــا اســــــــطبل الهــــــــاو جــــــــو صحن ــــــــر ف ــــــــزة وكأ رأ الســــــــنة الكب جائ

الشوط االول - املسافة 1000 مرت

الشوط الثاين - املسافة 1000 مرت

الشوط الثالث ـ جائزة رأس السنة الكربى ـ املسافة 1600 مرت

الشوط الرابع - املسافة 1000 مرت

الشوط الخامس - املسافة 1400 مرت

ـ عالء 54ك  1ل.ل.  ـ 80 ـ ابن اصل 17ل.ل.  1
ـ 17ل.ل.

3ل.ل. ـ 50 ـ وديع 54ك  2ل.ل.  ـ 10 ـ سابق  2
1ل.ل. ـ 10 ـ عصام 54ك  ـ دمار  3

ـ 17ل.ل. ـ شحاده 53ك  ـ ملك امللوك  4

ـ 14ل.ل. 55ك  ـ نارص 5 ـ الهيبة  5
ـ وبوقت:  فاز بثالثــة ارباع الطول وبطولني 

8ل.ل. ـ 3 - 50 1د الفوركست: 1  09 2/5
100ل.ل. ـ 2 - 000 ـ 3  الثالثية: 1 

ـ مضمره: مروان دبور مالكه: ح.ج. ابو زيد 

3ل.ل. ـ 3ل.ل. ـ رشيــف  1ـ ســمر 50
3ل.ل. 53ك ـ 50 5

ـ  53ك  5 نديــم  2ل.ل.  60 ـ  كنــوز  2ـ 
3ل.ل. 50

5ل.ل. 53ك ـ 50 3ـ ليالينا ـ شحاده 5
2ل.ل. 4ـ عريب ـ بدر 56ك ـ 30
5ـ يعبوب ـ عالء 54ك ـ 5ل.ل.

فازت بثالثة ارباع الطول ـ وباربعة اطوال 
1د ـ وبوقت: 3/5 09

8ل.ل. الفوركست: 2 ـ 3 - 50
7ل.ل. الدوبيلةـ  ابن اصل عىل سمر - 50

110ل.ل. الثالثية: 2 ـ 3 ـ 4 - 000
مالكها: ميشــال فرعون ـ مضمرها: عيل 

سيف الدين

52ك ـ  ـ عدنان 5 1ل.ل.  ـ 70 ـ محرز 5ل.ل.  1

5ل.ل.

ـ 40ل.ل. ـ رشيف 52ك  3ل.ل.  ـ 50 ـ يا زمان  2

2ل.ل. ـ 60 ـ عالء 54ك  ـ بحر  3

ـ 2ل.ل. ـ بدر 52ك  ـ فرمان  4

7ل.ل. ـ 50 ـ مهند 55ك  ـ سائر  5

ـ 8ل.ل. ـ عصام 54ك  ـ رويال  6

فاز بعرشة اطوال )اسم الله( وبخمسة اطوالـ  

1د وبوقت: 4/5 55

الفوركست: 5 / 6 - 20ل.ل.

9ل.ل. الدوبليه: سمر عىل محرز 5/2 - 50

220ل.ل. ـ 3 - 000 ـ 6  الثالثية: 5 

ـ مضمره: مروان  مالكه: املهراجا جو صحناوي 

دبور

2ل.ل. ـ عدنان  1ل.ل. ـ 20 1ـ حلو الوفا 40
1ل.ل. 58ك ـ 40

2ـ حبيب حســونة ـ هون حصل مشكل ـ 
وديع 52ك ـ 5ل.ل.

1ل.ل.ـ  نارص 56كـ   3ـ صقر العــربـ  90
5ل.ل. 50

4ـ قمر الدار ـ اسمر 58ك ـ 17ل.ل.

4ل.ل. 5ـ ماوكيل ـ نديم 58ك ـ 50
54ك 6ـ فيحاء ـ عصام 5

1د فاز باربعة اطوالـ  وبرقبةـ  وبوقت: 09
الفوركست: 1 ـ 4 - 3ل.ل.

الثالثية: 4 ـ 4 ـ 2 - 55000ل.ل.
الدوبليه: 1/5 محرز عىل حلو الوفا - 6ل.ل.

مالكه: الياس زهرة ـ مضمره: مروان دبور

ـ رشيف 53ك  5ل.ل.  ـ 50 2ل.ل.  ـ السلطان 90 1

2ل.ل. ـ 90

4ل.ل. ـ 50 52ك  ـ بدر 5 ـ 69ل.ل.  ـ ارز  2

1ل.ل. ـ 50 ـ عصام 54ك  ـ ساهر  3

ـ 7ل.ل. ـ نصار 55ك  ـ االسطورة  4

1د ـ وبوقت: 4/5 44 فاز بطول وبتسعة اطوال 

ـ 3  - 2ل.ل. الفوركست: 1 

الدوبلية: اال حلو الوفا عىل السلطان - 3ل.ل. ـ 

1ل.ل. البونيص: 10

ـ 2 - 170000ل.ل. ـ 3  الثالثية: 1 

االنسحابات: امري الشامل

ـ مضمره: عيل سيف الدين مالكه: ميشال فرعون 

اعداد : لوران ناكوزي

حفلة السبا القادمة 

2 كانون الثاني  االحد 

عندكم اسبو راحة

 األبطال الثالثة لعام 2022 
من الشامل اآلنسة سارة كرمية 
تســتلم  زهرة  الياس  الهــاوي 
الكأس مبناســبة فوز اسطبله 
باملرتبة االوىل للعام 2022 نيابة 
عن والدهــا املوجود يف الخليج 
وليس  االول  الخيــال  وبجانبها 
ألول مرة بل لعــدة مرات عدنان 
بعد تألقه لهذا العام ايضاً برتؤس 
الخيالــة ببعيد واملضمر  قامئة 
االول  باملركز  الفائز  دبور  مروان 
تســلموا  املضمرين  بقامئــة 
كؤوســهم من يــد عضو لجنة 
جو  الهاوي  امليــدان  يف  االدارة 
الوســط   الظاهر يف  صحناوي 
الفــرن عضو  توين  والهــاوي 

اللجنة واملدير نبيل نرصالله

 املضمــر مروان دبور والكأس بني يديه، الفائــز باملرتبة االوىل للمرة ما 
بعرف اذا الثالثة او الرابعة مبجال الضامر ـ مربوك مروان

 الهاوي جو صحناوي الفائز جواده »محرز« بجائزة رأس الســنة الكربى 
ضارباً عدة جياد وفائزاً عليهم ببعيد، نــازالً اىل الصورة التذكارية مع جواده 

»محرز« مربوك جو ومعروف بأنك صائد الجوائز الكربى واملناسبات

 »ابن اصل« الذي فاز بالشــوط االول دافعاً مبلغــاً محرتماً 17000الف 
لــرية مع مالكه جوين ابو زيد ومضمره مروان دبور الذي هو شــاغل امليدان 

بانتصاراته املتالحقة وخياله عالء.. مربوك

 هــذا هو الجواد »محــرز« الذي احرز كأس جائزة رأس الســنة الكربى 
بالصــورة التذكارية مع مالكه الهاوي جو صحنــاوي ومضمره مروان دبور 

وخياله الكدع عدنان ومعهم الزعرتي وكيل االسطبل

وفيات

من امن يب وان مات فسيحيا
زوجته  فــارس  اوالدهــا: 

راشيل غالب وعائلتهام
بلطيف  فريدة  زوجته  عادل 

وعائلتهام
االسمر  رو  زوجته  طارق 

وعائلتهام
املرحــوم  اوالد  اشــقاؤها: 

جورج الجبييل وعائالتهم
اوالد املرحوم ميشال الجبييل 

وعائالتهم
املرحوم انطوان زوجته رينه 

العرياين وعائلتها
جوزف زوجته لوريس سفر 

وعائلتهام
نهرا وعائلته )يف املهجر(

روزا  زوجته  توفيق  املرحوم 
طراد وعائلتها

ارملة  جورجيت  شقيقاتها: 
املرحوم اييل عيد وعائلتها

مــاري  املرحومــة  اوالد 
وعائالتهم

زوجة  ناهد  املرحومة  اوالد 
الحســيني  شــكيب  املرحوم 

وعائالتهم
كرم،  الجبيــيل،  عائــالت: 
بلطيف،  غالــب،  البســتاين، 
االســمر، بحوط، جقمكجيان، 
طوماسيان،  ســفر،  العرياين، 
طــراد، عيــد، عيســو، مطر، 
عائالت  وعمــوم  الحســيني 
والرميل  واالرشفيــة  قرطبــا 
والصيفــي يف الوطن واملهجر 
ينعون اليكــم مبزيد من الحزن 
املأســوف  فقيدتهــم  واال 

عليها املرحومة

انطوانيت الياس 

الجبييل

)ام فارس(
ارملة املرحوم انطوان كرم

املنتقلــة اىل حضــن االب 
فيه  الواقع  الســبت  الساموي 
الثاين 2023 متممة  21 كانون 

واجباتها الدينية. 
االثنني  يومي  التعازي  تقبل 
والثالثــاء 23 و24 الجاري يف 
جرجس  مار  كاتدرائية  صالون 
من  ابتــداء  بريوت  وســط   
الســاعة الحاديــة عرشة قبل 

الظهر ولغاية السادسة مساء.
لكم من بعدها طول البقاء

العامة االنتخابات  جــراء  أعلن   أردوغـــان 
ــل ــب ــق امل أيـــــــار  ــو   ــ ــ ي ــا  ــيـ ــركـ تـ فــــي 

أعلن الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، أنه ســيتم إجراء 
االنتخابات الرئاســية والربملانيــة يف الجمهورية يوم 14 أيار 

املقبل. 
وقال أردوغان يف لقاء مع أنصاره يف مدينة بورصة: »أدعو 
ممثيل شبابنا، الذين سيشاركون يف االنتخابات ألول مرة، إىل 
اتخاذ القرار الصحيح خالل التصويت الذي سيجري يف 14 ايار«، 
مضيفا »أنه سيوقع يف 10 آذار، مرسوما بإجراء االنتخابات يف 

14 أيار.«
وقال الرئيس الرتيك: »سنســتخدم الصالحيات الرســمية 
املمنوحة لنا يف 10 مارس، وبعد ذلك ســتبدأ فرتة الستني يوما 

التي ينص عليها القانون إلجراء االنتخابات«.
كان من املقرر إجراء االنتخابات الرئاســية يف تركيا يف 18 
حزيران، وتحدث الرئيس الرتيك يف وقت سابق، عن احتامل جعل 
االنتخابات يف موعد أبكر، مستشــهدا بـ »الظروف املوسمية« 
لذلك. واقرتح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، تقديم موعد 
االنتخابات بسبب بدء االمتحانات الجامعية يف يونيو، والعطالت 
الطالبية، وموسم األعياد، وكذلك الحج الذي قد يشارك به أكرث 

من 100 ألف مواطن تريك.
وكان ائتالف الشعب الحاكم، الذي يضم إىل جانب حزب العدالة 
والتنميــة حزب الحركة القومية، قد أعلن يف وقت ســابق، أن 
الرئيس الرتيك الحايل سيكون مرشحه الوحيد يف االنتخابات، 

ومل تسِم املعارضة مرشحها بعد.
وميكــن أن يتخذ الربملان الرتيك قرار تأجيــل االنتخابات إذا 
صّوت ملصلحته 360 نائبا من 600 مقعد يف املجلس الترشيعي.

العدالة والتنميــة 334 تفويضا وال ميكنه  وميتلك حزب 
تنفيذ مثل هذا القرار مبفرده، إذا صوتت املعارضة ضد تأجيل 
التوقيع عىل املرسوم  موعد االنتخابات، ميكن لرئيس تركيا 

املقابل.

توقع رئيس البنك الــدويل ديفيد مالباس، 
انخفاض النمو االقتصادي العاملي يف الفرتة 
ما بني عامي 2023 و2024، بسبب استمرار 
أنه  التضخم وانخفاض االســتثامر، معتقداً 
»ســيكون تباطؤا طويل األمد، الســبب هو 
االســتثامر  وانخفاض  التضخم،  اســتمرار 
الجديــد الذي يحدث بالفعــل، إذا نظرت إىل 
األمام ملدة عام أو عامني، فمن الصعب أن ترى 

انتعاشا كبريا«.
كام حــث يف ترصيــح، دول العامل عىل 
أكرث كفاءة«، قائال:  أموالها بشــكل  »إنفاق 

»عليكم شد األحزمة«.
ويف وقت ســابق، توقــع أكرث من نصف 
االقتصادي  املنتدى  البارزين يف  االقتصاديني 
مواجهة  أوروبا  تواصل  أن  »دافوس«  العاملي 
العام  املرتفعة خــالل  التضخم  مســتويات 

الجاري 2023.
ووفقا لبيان املنتدى  فيام يتعلق بالتضخم 
كبرية  فروقات  وجود  االقتصاديني  كبار  يرى 
بــني املناطق، وتبل نســبة الخــرباء الذين 
يتوقعون تضخام مرتفعا يف أوروبا يف العام 
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أثار قرار الربملــان األورويب حول إدراج الحرس الثوري اإليراين 
عىل قامئة املنظامت اإلرهابية، موجة من الغضب والتساؤالت يف 
ايران. ويف السياق، عقد مجلس الشورى اإليراين )الربملان( جلسة 
مغلقة امس بحضور قائد الحرس الثوري ملناقشة القرار األورويب.

وتحدث خالل الجلسة كل من الرئيس االيراين ابراهيم رئي 
ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، مؤكدين »ان القرار 

االورويب هو اساءة للشعب اإليراين«. 
وكانت أكدت وزارة االســتخبارات واألمــن اإليرانية، أمس، أن 
اإلجراءات التي اتخذها الربملان األورويب ضد الحرس الثوري اإليراين 
عدمية املنفعة تحاول إحياء مرشوع إثارة الشغب األخري الفاشل، 

مشرية »إىل أن«هذه األوهام لن تثمر«.
ونددت الوزارة، يف بيان لهــا، ب«قرار الربملان األورويب األخري 
بإدراج اســم الحرس الثوري عىل ما يسمى بـ«قامئة االرهاب«، 
مؤكــدة »الرد باملثل عىل أي إجراء ضده وأن األمن القومي اإليراين 

هو حق مرشوع وبديهي للجمهورية اإلسالمية«.
أضاف البيان أن »الربملان األورويب اتخذ إجراءه الســخيف بناء 
عىل معلومات مخفية وعلنية متأثراً باللويب اإلرهايب«، متابعا 
»هذه اإلجراءات عدمية املنفعة تحاول إحياء مرشوع إثارة الشغب 

األخري الفاشل«.
 رئي 

، خالل خطابه يف  بدوره، شدد الرئيس االيراين ابراهيم رئي
جلسة ملجلس الشــورى االسالمي، عىل أنه »مل يحاول أي جيش 
وقوات مسلحة مثل حرس الثورة االسالمية يف مجال مكافحة 
االرهاب، وحرس الثورة يلعب الدور األول يف التعامل مع اإلرهاب«.

وبشــأن مراجعة مرشوع قانون املوازنة العامة للعام االيراين 
املقبل، شدد رئي عىل أنه »مل يحاول أي جيش وقوات مسلحة 
يف العامل مثل حرس الثورة للتعامل مع االرهاب، الجميع يعرتف 
بذلك ويعلم أن حرس الثورة االسالمية يلعب الدور األول يف التعامل 
مع اإلرهابيني، حيث قال املسؤولون السياسيون يف املنطقة مرارا 
أنه لوال حرس الثورة والشهيد سليامين، ملا كان الوضع يف املنطقة 

بهذا الشكل الذي نراه اليوم«.
وشكر الرئيس اإليراين حرس الثورة قائال: »الجهود الغربية ضد 
حرس الثورة جهود يائسة ومحكومة عليها بالفشل متاما، كام 

أنهم فشلوا يف حساباتهم خالل األحداث األخرية«.

 قاليباف : نحن مستعدون للرد 
من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى اإلسالمي االيراين محمد 
باقر قاليباف أن »أي اجراء ضد الحرس الثوري، مبا يف ذلك الحظر 
أو االدراج يف قوائم وهمية مثل ما يسمى بالجامعات اإلرهابية هو 

اساءة للشعب اإليراين«.
وقال قاليباف خالل اجتامع مجلس الشــورى إن »قرار الربملان 
األورويب أظهر أن التيار الداعم للصهاينة قد جعل نظام الحسابات 
يف الدول األوروبية يرتكب خطأ فادحاً، وأن تتخذ الدول األوروبية 
مســارا خاطئا ضد مصالح إيران، وأي نوع مــن اإلجراءات ضد 
الحرس الثوري، مبــا يف ذلك فرض العقوبات عليه أو إدراجه يف 
قوائم وهمية مثل ما يسمى بالجامعات اإلرهابية، إساءة للشعب 
اإليراين«، مضيفا »إن اإلجراء األخري الذي اتخذه االتحاد األورويب 
ضد الحرس الثوري اإلســالمي أظهر أن األوروبيني عىل ما يبدو 
سلكوا الطريق الخطأ ضد املصالح الوطنية لدولهم. بادئ ذي بدء، 
يجب أن أوضح أنه بعد العقوبات الواسعة والطويلة التي فرضتها 
الجبهة الغربية وخاصة أمريكا ضد الشــعب اإليراين، فإن هذه 
اإلجــراءات لن تكون لها أي آثار قانونية جــادة وأن التيار الداعم 
للصهيونية يســعى أكرث لخلق أجواء إعالمية لرتهيب الشــعب 

اإليراين ودول العامل املستقلة«.
وأكد أن »الحرس الثوري هو املؤسسة األكرث تفرداً يف مكافحة 
اإلرهاب يف العامل، وبدعم من شــعوب املنطقة أسقط حكومة 
»داعش« وقىض عىل الخطر العاملي املتمثل يف هذا التيار اإلرهايب 
رغم دعم أمــريكا له، وأن الحرس الثــوري ويف طريق مكافحة 
االرهاب ضحى بالعديد من كوادره من بينهم أحد أكرب قادته وهو 

الشهيد قاسم سليامين، ويف مواجهة اإلرهاب الدويل، قدم شهداء 
تزين قاعة الربملان صور 30   منهم«.

وشدد قاليباف عىل أن أي إجراء ضد الحرس الثوري هو إساءة 
للشعب اإليراين، قائال: »إن ماليني اإليرانيني هم أعضاء يف الحرس 
الثوري اإلسالمي والتعبئة وماليني الناس يف جميع أنحاء منطقة 
الرشق األوســط مؤيدون له بجد«، مؤكدا أن »مجلس الشــورى 
االسالمي سيتخذ إجراءات مضادة فورية وحاسمة تجاه أي إجراء 
يتمثل بإدراج الحرس الثــوري يف قامئة الجامعات اإلرهابية أو 
الخاضعة للعقوبات وسنعترب جيو الدول األوروبية يف املنطقة 
كمنظامت إرهابية وسنتخذ يف جدول االعامل اإلجراءات الالزمة 

ملواجهتها«.
وإستطرد قائال: »نحن مستعدون للرد، لكننا نطلب من الغربيني 
التفكري مليا حتى ال تغلق نافذة فرصة الدبلوماسية.. ال ميكنهم 
االدعاء بأن أبواب املفاوضات مفتوحــة من ناحية، وأن يتصدوا 
بشكل رسمي لجزء من البنية السياسية والهوية الخاصة بالشعب 
اإليراين من ناحية اخرى. إن كانت أوروبا ترى نفسها يف حاجة 

إىل اتفاق، فعليها فصل طريقها عن معار االتفاق«.

 عبد اللهيان : القرار
كمن يطلق النار عىل قدميه 

من جهته، رأى وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان 
»أن األعامل التخريبية التي قام بها الربملان األورويب ضد الحرس 
الثوري تتعارض مع ميثاق األمم املتحدة«، مؤكًدا »أن الحرس الثوري 
لعب دوًرا بناء يف محاربة تنظيــم »داعش« اإلرهايب يف العراق 
وسوريا ومنطقة غرب آسيا، وأنقذ العواصم األوروبية من هجامت 

هذه املجموعة اإلرهابية بتدمريه لها«. 
ولفت« إىل أن األوروبيني مدينون لجهود الحرس يف مكافحة 
اإلرهاب. فالربملان اإليراين يف اجتامعه قرر الرد باملثل عىل تصنيف 

الربملان األورويب الحرس الثوري إرهابيا«.
أضاف »الرد ســيكون عرب قرار برملــاين يضع جنود الجيو 
األوروبية عىل لوائح اإلرهــاب اإليرانية«، مؤكًدا أن »قرار الربملان 
األورويب ضد الحــرس الثوري كمن يطلق النار عىل قدميه وردنا 

باملثل سيثبت ذلك«.
ويف تغريدة له عرب »تويرت«، قال عبد اللهيان: »حرت اجتامعاً 
غري علني ملجلس الشــورى، وأكّد أعضاء املجلس يف حضور قائد 
حرس الثورة اللواء حسني سالمي السعي للحفاظ عىل املقّدرات 
الوطنية«، مضيفا »قرر أعضاء مجلس الشــورى السعي إلدراج 
عسكريي الجيو األوروبية يف قوائم اإلرهاب، وخطوة الربملان 
األورويب كانت مبثابة إطالق النار عىل نفســه، والرد ســيكون 

باملثل«.

 وقف العمل باتفاق منع االنتشار النووي 
وأملح وزير الخارجية اإليراين يف حديث لوكالة أنباء »خانه ملت« 
التابعة للربملان اإليراين، إىل احتامل وقف إيران العمل باتفاقية منع 
انتشار األسلحة النووية، وذلك، رداً عىل مواقف أوروبية متشددة 

ضد بالده يف اآلونة األخرية.
وقــال أمري عبد اللهيان، رداً عىل ســؤال حــول احتامل وقف 
طهران العمل باتفاقية منع انتشار األسلحة النووية: »هناك عدد 
من املســؤولني األوروبيني ممن ليس لديهم أي خربة دبلوماسية 
ويرأسون األجهزة الدبلوماسية لبالدهم، وإذا مل يتحركوا بعقالنية 

ومل يصححوا مواقفهم، فكل يشء وارد«.
، باألغلبية  وكان صوت أعضاء الربملان األورويب، األربعاء املا
من أجل مترير قرار يدعو االتحــاد األورويب والدول األعضاء فيه 
إىل إدراج الحــرس الثوري اإليراين عىل قامئة االتحاد للمنظامت 

اإلرهابية.
يأيت هذا القرار عىل خلفية مــا وصفه الربملان األورويب بأنه 
»قمع وحيش لالحتجاجات« التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني 
، بعد احتجازهــا لدى رشطة األخالق  يف منتصف أيلول املا

بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل الئق.

ــى قـــــــــرار الـــــبـــــرملـــــان األوروبـــــــــــي ــ ــل ــ ــران تـــــــــرّد ع ــ ــ ــه ــ ــ ط
ــل ــثـ ــاملـ بـ : ســـنـــعـــامـــلـــكـــم  الـــــــثـــــــور  الــــــحــــــر  ــــــــّد 



جورج عون

  شــهد ملعب املرداشية 
مؤسفة  أحداثاً  زغرتا،  يف 
بعد انتهاء مباراة الســالم 
زغرتــا والصفــاء، ضمن 
لبطولة  األواخر  سداسية 
لبنان يف كرة القدم ألندية 

الدرجة األوىل.
التفاصيــل،  ويف    
الســالم  جمهور  اعرتض 
عــىل التحكيم يف املباراة، 
معتــرباً أن الحكام ظلموا 
فريقه كثرياً، إذ حرموه من 
هدف صحيح، بحسب رأي 
وقد  الزغرتاوي.  الجمهور 
برسعة،  األمــور  تطورت 
واضطر الحكام اىل البقاء 
مدرج  تحت  غرفتهم  داخل 

امللعب بسبب تجمع الجمهور الزغرتاوي املعرتض، فتدخلت 
قوى األمن الداخيل، وأطلقت الغاز املسيل للدموع داخل مقر 
امللعب، األمر الذي أدى اىل سقوط إصابات عديدة يف صفوف 

الزغرتاويني.
  وكان السالم زغرتا اعرتض منذ عدة أسابيع عىل مستوى 
التحكيم، وهو أمر حاول االتحاد اللبناين معالجته من خالل 

تغيري الحكام.

 الحكم معرض للخطأ 

  وضمن هذا السياق، أكد خبري كروي يف حديث خاص لـ 
»الديــار« أن »األخطاء تحصل يف جميع مباريات كرة القدم 
يف كل دول العامل، وهذا أمر طبيعي، والحكم هو إنسان مثل 
املدرب والالعب، وهو معرض مثلهم لالخطاء، وهنا العدالة 
تفرض وجود تقنية الـ »var« التي تساعد الحكام عىل اتخاذ 
القرارات الصحيحة والعادلة، ليك ال يشعر أي من الفريقني 

بالظلم، خصوصاً يف املباريات الحساسة«.

 معالجة الخطأ بخطأ فادح أمر غري مقبول 
{

  وأضــاف الخبري: »قد يكون الســالم زغرتا عىل حق يف 
مطلبه، لكن معالجة الخطأ بخطأ فادح كبري كام حصل يف 
ملعب املرداشية، هو أمر غري مقبول، وسريتد سلباً عىل نادي 
السالم الذي سيتعرض بالتأكيد اىل عقوبات اتحادية قد تصل 

اىل منعه من اللعب عىل ملعبه«.
  وتابع الخبري: »من الروري تحســني مستوى التحكيم، 
ملنع حصول األخطاء، وفرض العدالة عىل الجميع، ألن موسم 
أي ناد كروي قد يتوقف عىل خطأ تحكيمي واحد، واملطلوب 
هنــا تأمني الدعم الكامل للحــكام اللبنانيني، خصوصاً من 
الناحية املالية، ليك ال يشــعروا بدورهم بالظلم، خصوصاً 

يف ظل الضائقة املالية التي يعيشها جميع اللبنانيني«.
  واعتــرب الخبري الكروي أنه »من الروري أيضاً مراعاة 
ظــروف املتمولني، خصوصاً الذيــن يحملون هموم األندية 
ومصاريفهــا، وعدم »دفعهــم« اىل الهروب من اللعبة، ألن 
وجودهم أسايس، ومن دونهم ستفقد اللعبة أهم مقوماتها 

ليك تتقدم«.

 الرياضة املتنفس شبه الوحيد للبناين 

  وتبــدو الرياضــة هي املتنفس شــبه الوحيد للمواطن 
اللبناين، بعيداً عن همومه الحياتية.

  وتســري الرياضة يف لبنان عكس السياســة متاماً، إذ 
نجحت االوىل يف إظهار صورة جميلة ومرشفة عن بلد األرز، 
فيام أمعنت الثانية يف نكء جراح اللبنانيني الذين وصلوا اىل 

درجة اليأس من طبقة سياسية ال ثقة بها مطلقاً.
  لذلك، يجب تنظيف الرياضة من االحتقان، وعدم السامح 
للسياســة مطلقاً بدخول الرياضــة اللبنانية التي حققت 

انجازات كبرية، أعادت الفرحة اىل وجوه اللبنانيني.
  ففي كرة الســلة، أنعش املنتخب اللبناين قلوب اللبنانيني 
التــي كانت غارقة يف بحر من اآلالم واألوجاع، بســبب ما 
يرتكبه كثــريون يف وطن األرز، وهي أفعال لو حصلت يف 

بلد آخر، لكان السجن مصري هؤالء.
  فاملنتخب اللبناين نجح يف إعادة الروح للرياضة اللبنانية، 
خصوصاً يف بطولة أمم آســيا، حيث كان عىل قاب قوسني 
أو أدىن مــن احراز اللقب، قبل أن يخرس املباراة النهائية يف 
الثــواين األخرية منها بفارق 3 نقاط فقــط أمام العمالق 

االسرتايل العاملي.
  ومل يكتف منتخب األرز بهذا اإلنجاز الكبري، بل استكمله 
باحرازه بطاقة التأهل اىل كأس العامل عن جدارة، بعدما نجح 
يف تخطي عقبتي األردن ونيوزيلندا وهام من املنتخبات التي 

يحسب لها ألف حساب.
  وإذ كانت كرة الســلة هي اللعبة األبرز عند اللبنانيني، 
خصوصاً أنها حققت نتائج باهرة غري مسبوقة يف تاريخ 
الرياضــات الجامعية، فإن بعض الرياضات األُخرى مثل 
كــرة القدم والكــرة الطائرة والتنس نالــت نصيبها من 

النجاح.
  ففــي كرة القدم، نجحت شــابات لبنان يف إحراز لقب 
بطولة غرب آســيا، بفوزهن عىل شابات األردن يف املباراة 

النهائية )0-2).
  وكم كانت فرحة الشــابات كبرية، لدى اســتقبالهن يف 
مطــار رفيق الحريري الدويل، حيث احتفلن عىل طريقتهن 

الخاصة مبساندة األهل ومبشاركة فرقة من الزفة.
  ويف الكرة الطائرة، أحرزت سيدات لبنان لقب بطولة غرب 
آسيا بفوزهن يف املباراة النهائية عىل سيدات األردن )0-3( 

(25-13( و)25-18( و)14-25).
  وهذا اللقب هو األول لســيدات لبنان يف تاريخ املنتخب 
اللبناين، يف خطوة نتمنى أن تكون فاتحة خري عىل منتخب 

الرجال أيضاً.
  ويف التنس، اقرتب لبنان من التأهل اىل املجموعة العاملية، 
بعدما كان نجح يف تخطي عقبة موناكو )3-2( يف املواجهة 
التي جرت عىل ملعب جامعة سيدة اللويزة يف ايلول الفائت، 

وهو سيواجه أوكرانيا يف آذار املقبل.
  إذاً، هــذه النجاحــات الرياضية أعــادت الروح واألمل 
للبنانيــني بإمكانية التغلب عــىل جميع الصعاب وتحقيق 
نتائــج جيدة، هم بأمــس الحاجة إليها، ليك يســتعيدوا 

البسمة مجدداً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر
االثنني 23 كانون الثاين 2023

سينر على  تسيتسيبا  بفوز  ينتهي  مثير  سيناريو   : استراليا 
تأهل اليوناين ستيفانوس تسيتسيباس لدور الثامنية ببطولة 
أسرتاليا املفتوحة للتنس، أوىل بطوالت الغراند سالم األربع الكربى 
. للموسم الحايل، بعد مواجهة ماراثونية أمام اإليطايل يانيك سي

  وفاز تسيتســيباس الذي بل املربع الذهبي 3 مرات، يف آخر 
4 نســخ من البطولة، بثالث مجموعات مقابل مجموعتني عىل 

منافسه اإليطايل. 
  وحســم تسيتسيباس، وهو أعىل مصنف متبقي يف ملبورن، 
فوزه عىل سي املصنف الخامس عرش للبطولة بنتيجة 6-4 و4-6 

و3-6 و4-6 و3-6.
  واحتاج النجم اليوناين إىل قرابة 4 ساعات، لحسم تأهله إىل 

دور الثامنية.
  وقال تسيتسيباس: »كانت مباراة طويلة، بدا وكأنني لعبت ملدة 

قرن كامل داخل امللعب، كانت ليلة رائعة، كان األمر مذهال«.
  وأضاف: »متحمس حقا ملشاركة لحظات مثل هذه داخل امللعب، 
مل يكن األمر ســهال، واجهت منافسا مذهال لعب بشكل رائع يف 

املجموعتني الثالثة والرابعة، لكنني احتفظت بهدويئ«.
  وأصبح تسيتســيباس املصنف الثالث يف أسرتاليا املفتوحة 
مرشــحا بقوة، لحصد لقب البطولــة إىل جانب الرصيب نوفاك 
ديوكوفيتــش، الذي يتطلع لقطع خطوة جديدة نحو حصد لقبه 
العارش يف ملبورن، حينام يالقي األســرتايل أليكس دي مينور 

اليوم اإلثنني.
  وتأهل األمرييك سيباستيان كوردا لدور الثامنية بإحدى بطوالت 

الغراند سالم األربع الكربى للمرة األوىل يف مسريته.
  وبل كوردا دور الثامنية من منافسات بطولة أسرتاليا بفوزه 
عىل البولندي هوبرت هوركاتش بـ3 مجموعات مقابل مجموعتني 

بنتيجة )3-6 و6-3 و6-2 و1-6 و6-7 )7-10).
  وجاء فوز كوردا عىل هوركاتش، بعد أن أطاح بالرويس دانييل 
ميدفيديف الفائز بلقب بطولة أمريكا املفتوحة عام 2021، والذي بل 

املباراة النهائية يف ملبورن بارك يف آخر نسختني.
  وينتمي كوردا )22 عاما( لعائلة عاشــقة للتنس، إذ فاز والده 
بيرت بلقب بطولة أسرتاليا املفتوحة عام 1998، كام أن والدته العبة 
محرتفة سابقة، بينام تهوى شقيقتاه األكرب سنا رياضة الغولف.

  ويلتقي كوردا يف دور الثامنية مع الرويس كارين خاشانوف 
املصنف 18 للبطولة.

  وفاز خاشانوف عىل الياباين يوشيتو نيشوكا بثالث مجموعات 
متتالية بنتيجة )6-0 و6-0 و6-7).

 السيدات 
  وعند السيدات، فجرت الكازاخية إلينا ريباكينا مفاجأة وأطاحت 
بالبولندية إيغا شفيونتيك املصنفة األوىل عامليا بني العبات التنس 

املحرتفات من مثن النهايئ.
  ومتكنت ريباكينا، املصنفة الـ 25 عامليا واملرشحة 22 للقب، 
من الفوز عىل شــفيونتيك بنتيجة 6-4 و6-4 يف ســاعة و29 

دقيقة.
  وتواجه ريباكينا يف ربع النهايئ الالتفية يلينا أوســتابينكو، 
ـ 17 عامليا ، التي أطاحت باألمريكية كوكو غوف، املصنفة  املصنفة ال

السابعة عامليا، بواقع 7-5 و6-3 يف ساعة و33 دقيقة.
  وقالت ريباكينا عقب انتصارها »من املذهل أنني متكنت من الفوز 

بهذه املباراة.
  وبخســارتها ستفقد شفيونتيك 540 نقطة من رصيدها يف 

التصنيف العاملي الذي تتصدره.
  وأكدت شفيونتيك، املصنفة األوىل عىل العامل، أنها تعاين من 
الضغوط، وأشارت إىل أنها يف حاجة لتغيري طريقة تفكريها بعد 

خسارتها.
  وكانت شفيونتيك الحائزة عىل 3 ألقاب يف البطوالت الكربى، 
مرشــحة بقوة للتتويج بلقب بطولة أسرتاليا املفتوحة، لكنها 
خرست عىل يد رايباكينا بطلة وميبلدون بنتيجة )4-6 و4-6( يف 

مباراة استغرقت ساعة و30 دقيقة.
  وقالت شفيونتيك »شعرت بالضغط وشعرت بأنني ال أرغب يف 
الخسارة ولكن أردت الفوز، وبالتايل هذا هو األساس الذي ينبغي أن 

أركز عليه خالل األسبوعني املقبلني«.
  وأضافت : »كانت مباراة صعبة، لكن بالتأكيد أحتاج إىل العمل 
عىل نوعية تفكريي وأقاتل بشكل أكرب بعض اليشء مثلام فعلت 

.» يف املوسم املا
  وختمت شفيونتيك »لذا بالتأكيد أحتاج إىل بعض الوقت حاليا 

الستعادة توازين بعض اليشء«.

س ي يت

الدور اللبناني في كرة القد
( - بــالــتــعــادل  تنتهي  ــار  واألنـــصـ الــنــجــمــة  قــمــة   : ــل  ــ  األوائـ
ــصــدارة األواخــــر : طــرابــلــس يــهــز الــتــضــامــن صـــور ويــنــتــز ال

ر ع  ا ر   و  ج رع  جم وا م ال وا   ا 
تعادل األنصار والنجمة )1-1( أمس األحد عىل ملعب مجمع 
الرئيس فؤاد شهاب يف جونية، ضمن منافسات الجولة الثالثة 
من سداسية االندية األوائل لدوري الدرجة األوىل اللبناين لكرة 

القدم.
ورفع األنصار رصيده بذلك إىل 21 نقطة، يف صدارة ترتيب 
البطولة، بينــام رفع النجمة رصيده إىل 17 نقطة، يف املركز 
الرابع.  وافتتح األنصار التســجيل يف الدقيقة 18 عرب الحاج 
مالك، بعد متريرة بينية من حسن معتوق، أكملها األول بتسديدة 

أرضية عىل يسار عيل السبع.
  وأهدر جيفينيو فرصة تســجيل هدف التعادل، يف الدقيقة 
23، إثر متريرة من خليل بدر سددها جيفينيو بعيدة فوق مرمى 

هادي كنج.
  وعــادل النجمة النتيجة يف الدقيقة 26، عقب ركلة ركنية 
نفذها خليل بدر، ووصلت إىل قاسم الزين الذي سددها مبارشة 

يف الشباك.
  ومع انطالق الشوط الثاين، بادر األنصار إىل السيطرة عىل 
مجريات املباراة، حيث كاد حسن معتوق أن يسجل هدفا ثانيا، 

لوال تدخل سعيد عواضة يف اللحظات األخرية.
  وحاول مالك تال إحراز هدف ثان يف الدقيقة 78، لكنه كان 
متسلال بحسب الحكم املساعد الثاين، لتنتهي املباراة بالتعادل 

.(1-1)

طرابلس - التضامن 
  حقق طرابلس فوزاً مهام عىل ضيفه التضامن صور بنتيجة 
3-2، يف ختام منافســات األسبوع الثالث من دورة التصفية 
النهائيــة لألندية األواخر للــدوري اللبناين لكرة القدم، عىل 

ملعب طرابلس البلدي.
  ورفــع طرابلس رصيده اىل 12 نقطة وتصدر سداســية 
الهبــوط، بينام تجمد رصيــد التضامن عند 11 نقطة وتراجع 

للمركز الثاين.
  افتتــح طرابلــس التســجيل يف الدقيقة 13 عن طريق 
الالعــب محمد قرحاين، وأضاف ســليامن ابو زمع الهدف 
الثاين يف الدقيقة 38، ويف الدقيقة الخامســة من الوقت 
بدل عن ضائع للشــوط األول سجل التضامن هدف تقليص 
الفــارق عن طريــق الالعب عيل خرويب مــن ركلة جزاء 

.1-2 األول  الشوط  لينتهي 
  ويف الشــوط الثاين، عزز عبيده الحلبي النتيجة لطرابلس 
يف الدقيقة 53 بتسجيله الهدف الثالث، ويف الدقيقة 75 سجل 
عدنان ملحم الهدف الثاين للتضامن صور ولكنه مل ينجح يف 

ادراك التعادل، لتنتهي املباراة 3-2 لطرابس.
  قــاد املبــاراة الحكم احمد عالء الدين وعاونه ســامر بدر 
وهشــام قانصو واحمد العو حكــام رابعا وراقبها طارق 

الرفاعي.

! ـــية: الســـال زغرتا بين الحق والخطأ الفاد أحدا ملعب املردا

ر ري ال 

بــــطــــولــــة لــــبــــنــــان فــــــي كــــــــرة الــــســــلــــة :
نــقــطــة بــــفــــار   الـــهـــومـــنـــتـــمـــن  ــى  ــلـ عـ بــــيــــروت  ــوز  ــ ــ ف

حقــق نادي  بريوت  حامل 
اللقب فوزا سهال عىل حساب 
ضيفــه نــادي  الهومنتمن  
وبنتيجــة 96 - 52 وبفارق 
وصل اىل 44 نقطة يف اللقاء 
الذي جمع بينهام أمس األحد 
عىل ملعب مجمع الشــياح 
، ضمــن بطولة  الريــا
لبنان »سنيبس شيبس« يف 

كرة السلة.
املباراة كانت ســهلة عىل 
خليل  مــروان  املدرب  رجال 
الــذي ارشك معظــم العبيه 
الذين قدموا اوراق اعتامدهم 
املقبلــة،  املواعيــد  قبــل 
وخصوصاً دورة ديب الدولية 
التي سيشــارك فيها بريوت 
اىل جانــب الريا بريوت 

ودينامو.
 الربع االول انتهى 29 - 13 لصالح بريوت الذي وسع الفارق 
بشكل كبري مع نهاية الشوط االول والذي انتهى بواقع 58 - 21.

يف  الربع الثالث اســتطاع الهومنتمن مجاراة بدالء بريوت 

وانتهى الربع 23 - 18  لصالح بريوت الذي اكمل سيطرته عىل 

املواجهة لينهيها بفارق 44 نقطة وبنتيجة  96 - 52.

تم و و وال ل  لق  ا  ال

ــوالت األوروبــــــيــــــة املـــحـــلـــيـــة فــــي كـــــرة الــــقــــد : ــ ــط ــ ــب ــ  ال
املــطــاردة عملية  ــواصــل  ي وســيــتــي  يــونــايــتــد  يتخطى  ــال  ــن أرس

خطف أرســنال فوزا مثينا 
عىل ضيفه مانشسرت يونايتد 
3-2 أمــس األحــد، ضمــن 
الجولــة الحادية والعرشين 
من الدوري اإلنكليزي املمتاز.  
وأحــرز أهداف أرســنال كل 
من إيــدي نكيتياه )24 و90( 
وبوكايو ســاكا )53(، فيام 
سجل ماركوس راشفورد )17( 
ولياندرو مارتينيز )59( هديف 

مانشسرت يونايتد.
أرســنال رصيده    ورفع 
يف الصــدارة إىل 50 نقطة 
وله مباراة مؤجلة، بفارق 5 
نقاط أمام الثاين مانشسرت 
ســيتي، و11 نقطــة أمام 
الذي  مانشســرت يونايتــد 
الرابع برصيد  املركــز  يحتل 
39 نقطــة، بفارق األهداف 

يونايتد. نيوكاسل  وراء 
  وتغلب مانشسرت سيتي بسهولة عىل ضيفه وولفرهامبتون 

بثالثية نظيفة عىل ملعب االتحاد
  وســجل ثالثية السيتي إيرلين هاالند يف الدقائق )40- 50- 
54(، لريفع الفريق رصيده إىل 45 نقطة يف املركز الثاين، بينام 

تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة يف املركز الـ 17.
  ويف مباراة ثالثة، تعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد )0-0).

 أملانيا 

  فاز بوروسيا دورمتوند عىل ضيفه أوغسبورغ بأربعة أهداف 
لثالثة، يف مباراة مثرية ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري 

األملاين لكرة القدم عىل ملعب سيغنال إيدونا بارك.
  بادر أصحاب األرض بالتسجيل )29( عن طريق جود بيلينغهام، 
لكن الضيوف متكنوا من إدراك التعادل )40( بواسطة أرين مايري.

  مل يســتغرق بوروسيا دورمتوند سوى دقيقتني للتقدم مرة 
أخرى عرب نيكو شلوتريبيك، لكن جاء الرد رسيعا من أوغسبورغ 

(45( بتوقيع إرميدين دمييرتوفيتش.
  ويف الدقيقة )75( عاد »أسود فستيفاليا« للتقدم مجددا عن 
طريق جيمي بينو غيتنز، لكن الضيوف أدركوا التعادل مرة أخرى 

(77( بواسطة دابيد كولينا.
  مع ذلك عاد أصحاب األرض للتقدم مرة ثانية )78( بهدف حمل 

توقيع جيوفاين ريينا.
  وشــهدت املباراة مشاركة اإليفواري سباستيان هالري )62( 
وذلك يف أول ظهور رســمي له بعد ســتة شهور عىل تشخيص 
إصابته برسطان الخصية وخضوعه لعالج قاس تضمن عمليتني 

جراحيتني.
  يذكر أن الالعب شارك ألول مرة بصورة غري رسمية من حوايل 
أســبوع يف مواجهة بازل السويرسي ومتكن من تسجيل ثالثة 

أهداف يف مثان دقائق.
  وبهذا الفوز عوض بوروسيا دورمتوند الخسارة يف الجولتني 

املاضيتني ويرفع رصيده إىل 28 نقطة يف املركز السادس.
  من ناحيته تجمد رصيد أوغســبورغ عند 15 نقطة يف املركز 

الـ 15.
  ويف مبــاراة ثانيــة، فــاز باير ليفركوزن عىل بوروســيا 

مونشنغالدباخ )2-3).

 ايطاليا 
  خطف أودينيزي فوزا مثريا من ملعب مضيفه سامبدوريا )1-

صفــر( أمس األحد، ضمن املرحلة 19 من الدوري اإليطايل لكرة 
القدم.

  ويديــن أودينيزي بالفضل يف هــذا الفوز ملدافعه النيجريي 
كينغســيل إهيزيبو، الذي خطف هــدف الفوز قبل دقيقتني من 

النهاية.
  الفوز رفع رصيد أودينيزي إىل 28 نقطة يف املركز السابع، 
وتوقف رصيد سامبدوريا عند تسع نقاط يف املركز قبل األخري.
  وهذا الفوز هو األول ألودينيزي منذ 10 مباريات يف الكالتشيو، 

والسابع هذا املوسم، مقابل 7 تعادالت و5 هزائم.
  أما ســامبدوريا فقد تلقى هزميته الثالثة تواليا، والـ 14 هذا 

املوسم، مقابل انتصارين و3 تعادالت.
  ويف مباراتني أخريني، فاز روما عىل سبيزيا )2-0(، وتعادل 

مونزا مع ساسولو )1-1).

يتد رت يو  لق أر و
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شبكة 6  * 6كلامت متقاطعة

كلامت متقاطعة

1ـ صاحــب روايــة غادة 
الكاميليا التي نرشَت ألول مرة 

عام 1848، فاِصل.
دولة  آســيوية،  دولة  2ـ 

افريقية، دولة أوروبية. 
3ـ املخَبز، مدينة يف جنوب 
فرنســا عىل الــرون، إحدى 

املحافظات. 
4ـ إبنــي، رئيــس لبناين 

راحل، عائلة. 
5ـ رُجــل ضعيف، بلدة يف 

عكار، قمح، مانِح. 
6ـ تستجيب للنداء، االسم 
الثاين لرئيس حكومة لبناين 

راحل، ُذّل. 
بالرومانيــة،  هــذا  7ـ 
يُســـتعمل للفــرَس، حرف 

عطف، أِصل إىل. 
8ـ يرَجــع، أكــرَب مــدن 

نيجرييا، جسمي. 
9ـ باًل، إنحرَف، متشابهان. 
10ـ كاِمــال ناجزاً، وكالة 

أنباء عربية، بّناءون.
 ، فكَّ مشــهور،  دواء  11ـ 

دخَل. 
12ـ غــري مطبوخ، يفتقر 

إليه، تنتسب. 

13ـ الشديد. 

14ـ فلّوا وكرسوا، عاصمة 

أوروبية. 

15ـ مرَض، قنوط.

ُعرَف  أمــوي  16ـ خليفة 

جزيرة  أغــرّي،  بالناقــص، 

اندونيسية. 

17ـ فيلســوف فرنــ 

راحل، فنان لبناين، ملَس. 

18ـ إكتمَل، ثاِبت، رّشــوا 

املاء متفرقا، يجيئون. 

بالعصا رضباً  19ـ رضبوا 

متتابعاً، ُحسن القد واعتداله، 

لّقَب بشاعر األرز. 

دولة  املال،  20ـ يقرضــه 

أمريكية، نهر يف أملانيا. 

21ـ ظهرَت، شهر مرصي، 

نحمل اليش، ممثلة مرصية. 

1ـ رواية مشــهورة لوالد 
صاحب رواية غادة الكاميليا.

دولة  جبــان،  قلــب،  2ـ 
افريقية. 

3ـ قطّاع، شــاعر إنكليزي 
راحل، طرّي ولنّي. 

أمريكية، مدينة  4ـ ممثلة 
أمريكية. 

5ـ نبذر األرض، نّســقناه 
ونظّمناه، مطار يف قربص. 

6ـ شــهر هجري، ضمري 
منفصل. 

بلدة يف  7ـ إشــتدَّ األمر، 
الشامل، نحاس، شقيق األب، 

سعره. 
وأصون،  أحفظ  أرشَد،  8ـ 
االســم الثاين ملطرب عراقي 
راحل، صار الوقت، ُمرَســل 

من الله. 
أعطى  للمتفّوق،  مُيَنح  9ـ 
الــيشء باليد، يعيش، مدينة 

أملانية. 
10ـ دولــة وجزيــرة يف 
شــحَذت  الهندي،  املحيــط 

السكني، من يكرث الكالم. 
11ـ أغّنج، مدينة إيرانية. 

12ـ االســم الثاين لشاعر 

األماكن  نــزور  برتغــايل، 

برتولية،  رشكة  املقدســة، 

غشَّ وخدَع. 

13ـ أســعف، يُستعمل مع 

، مدينة يف رومانيا.  ال

14ـ مدينــة إيرانية، نوتة 

موسيقية، نقيض إشرتَى. 

15ـ ساِرق، فنانة مرصية، 

ممثل مرصي راحل. 

16ـ مدينــة يف كرواتيا، 

رجَع إىل، شــيخ ضعيف، آلة 

طرب. 

األقزام  17ـ جامعة مــن 

ذكرتهم األســاطري األملانية، 

 . تحسب، بلدة يف امل

أوروبية،  دولة  ُعمر،  18ـ 

 . إعَولَّ

مشهور  فيلم  طليقاَ،  19ـ 

مواضع  ماكوين،  لســتيف 

الرشب عىل الطرقات. 

مادة  أورويب،  نهــر  20ـ 

مخدرة، قائد بيزنطي، لنّي. 

الربازيــل،  يف  مدينــة  1ـ 

ضجرُهم، عاصمة أوروبية. 

2ـ نائب لبناين راحل، أرشَد. 

3ـ مدينة نيجريية، االســم 

، نافسهم  امل لنائب عن  الثاين 

عىل. 

فرن  شــاعر  عبوري،  4ـ 

راحل. 

5ـ إشــتاَق إىل، زّي، جنسية 

الرحالة ماركو بولو. 

6ـ ِمثل، عددها خمســة يف 

االنسان، خمشُه، للندبة. 

املال،  آلة طــرب، نقرض  7ـ 

تسعلون. 

8ـ برد، جزيرة اندونيســية، 

ألبَسهم الثياب. 

ويباعــده،  يخاصمــه،  9ـ 

العبري. 

10ـ طبخة لبنانية، أرسَع يف 

امليش، نسكن بعد حّدة. 

ومرحكم،  لعبكم  رجاء،  11ـ 

إنتفاخ. 

12ـ للنهــي، دوة أمريكيــة، 

فيلسوف أملاين. 

13ـ ممثــل أمــرييك راحل، 

ماركة حلبب مجفف. 

َ يف  14ـ ال يباح به، َجدَّ وبال

األمر، عَسل، طليق. 

15ـ موصل الذراع يف الكّف، 

حبيب جولييت، يعالج املريض. 

1ـ مصــّور، تصّمم عىل، 
شجر خالد. 

2ـ فنان لبناين راحل، بلدة 
يف الشوف. 

يقارن  عن،  يصفحون  3ـ 
بني األشياء، تقفل. 

4ـ ماركــة صابون، غزل، 
بلدة يف الشامل. 

5ـ مادة غرائية، يرفضون. 
6ـ مــاَع، قايضُهم، ماركة 

سيارات. 
الرئاســة،  عن  تصدر  7ـ 

موتهم ميتة سوء. 
8ـ مرفأ هندي، خرَب، ُحّبي. 
منفصــل،  ضمــري  9ـ 

حّدثوين. 

راحلة،  لبنانية  أديبة  10ـ 

شجر معروف. 

11ـ مطرب وفنان مرصي، 

، سقي.  مدَّ

12ـ هــواء شــديد، أديب 

مرصي راحل، قوّي متني. 

القــوم،  جامعــة  13ـ 

قابَلوها.

شــكله  بســطَُه،  14ـ 

وهيئته، نفس، مقدار. 

15ـ الوجــه، عاملة يحمل 

إسمها شارع يف بريوت. 

1ـ عاصمة إيرلندا الشاملية. 

2ـ النباتات الطيبة الرائحة.

3ـ مدينة بلجيكية. 

4ـ تعَب. 

5ـ عاصمة افريقية. 

6ـ نهر أورويب. 

1ـ هافانا. 

2ـ الحليل. 

3ـ نبرص. 

4ـ يد، يرّج. 

5ـ دينامو. 

6ـ األضحى. 

1ـ موسيقي منساوي. 

2ـ أمسيات. 

3ـ وىّل ومىض، ثَرى. 

4ـ حازوا وصانوا.

5ـ مياه جارفة، قمح. 

6ـ بلدة يف الشامل.

1ـ هانيدا. 

2ـ البديل. 

3ـ فحص، نا. 

4ـ الرياض. 

5ـ يّن، رمح. 

6ـ النجَوى.
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الحل السابق

الحل السابق مستوى سهل

مستوى وسط

مستوى صعب
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عموديا: 

عموديا: 

عموديا: 

بسمة

معلوماتزد 

 ـ ذهب الســائح مع زوجته الرثية والدميمة جدا، وكانت خفيفة 

النظرأيضا، اىل متحف ومعرض الفنون ِدل برادو املشهور يف العاصمة 

االسبانية مدريد، وأخذا يتفرجان عىل اللوحات واألشياء املعلقة عىل 

الحائط. وفجأة توقفت املرأة وقالت لزوجها بصوت عال وهي تشــري 

بيدها:

ـ انظر .. أنظر،  مل أَر أقَبح من هذه الصورة يف حيايت.

فسحبها زوجها من يدها املمدودة، وهمَس يف أذنها وهو يبتسم:

ـ  اخفــ صوتِــك.. هذه ليســت صورة .. إنها ِمــرآة يا زوجتي 

...الجميلة.

- فردريش هيغل: فيلســوف أملاين )1770ـ  1821 (. قال ان الكائن 
والفكر يشء واحد هو الفكرة. له: املنطق الكبري، ومبادئ فلسفة الحق.

- جون درايدن: أديب وشــاعر إنكليزي ) 1631ـ  1700 (. من أبرز 
س، وأهاجي سياسية.  ممثيل الكالسيكية. له مرسحيات وم

- ميخائيل فاراداي: فيزيايئ إنكليزي ) 1791ـ  1867 (. له إكتشافات 
هامة يف العلوم الكهربائية. سّيَل الغازات واكتشَف البنزين.

طريقة الحل: 

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

املربعات الصغرية واملربع الكبري. 

S U D O K U

الحل السابق

، بولونيا، الح 1ـ بنغالد

2ـ الفيليبني، السعودية. 

3ـ سوريا، اسدال، اليمن

4ـ تم، بط، قم، زم، تو، يا

5ـ رهق، دل، حال، عسوب

6ـ سليم األول، رون، أَسد

7ـ اسو، بوذا، تاناناريف

8ـ كاترينا، زبرجد، بيكار

9ـ فردريك، جرير، أومل

10ـ غــار، يو، ريان أونيل، 

سم

11ـ بان، بدن، سحب، تب

12ـ أبــو نــواس، ابيحي، 

الحاّر

13ـ هــا، بلــس، حصان، 

تسّد، وعد

14ـ بيا، دنانري، يس، ريتي

15ـ االزار، فاصل، دم

16ـ هرول، غامبيا، سّمَي

17ـ برب، يلهون، يرتك، حر

18ـ ندَرت، لنسيا، رام، أفلو

19ـ دن، الودب، يوســف 

رحمة

20ـ أســري، زمــرّد، جم، 

يسريون

1ـ روتردام، املسكني. 

2ـ ماليش غريك، إال

3ـ ضاِمن، أرمسرتون

4ـ اس، وجدي، بني، يال

5ـ نلتأ، يسب، يكدان

6ـ أرسار، النورمان

7ـ أمت، أدس، رسا

8ـ كامل الشناوي، كاو

9ـ مهراباد، نا، المه

10ـ ام، مور، شنان

11ـ انسان، أمنحه، بم

12ـ قــل، نواكشــوط، 

بواب

13ـ الراي، ديانا، هر

14ـ نعب، نيامر، كرامي

15ـ االباما، دامودار

1ـ باســرتناك، غياهــب، 

هوندا

2ـ نلومــه، ســانا، بايار، 

دنس

3ـ غفر، قسوة، ربو، الوبر

4ـ لييج، رف، أنب، البتار

5ـ اال، ديبي رينولدز

6ـ دي، بلموندو، أســنان، 

لوز

7ـ شــباط، آذار، بس، آر، 

يندم

8ـ يس، ســال، يرّد، حن، 

السرب

9ـ بندق، زيك ناصيف، هي

10ـ امحوتب، باراغواي

11ـ الل، األرجنتني، صان، 

وج

12ـ ول، زّل، نجَرا، ســلم، 

رسم

13ـ نســأم، راديو سيتي، 

بياف

14ـ يعــل، بون، رنح، بيت 

مري

15ـ أويت، ناب، يبادر، آر، 

حس

16ـ دموع، ريال، يد، كامي

ســايكو،  لــني،  17ـ 

تحومتس، فرت

18ـ آه، يوســف السباعي، 

محل

19ـ كابد، رّمم، رد، قريوان

1ـ رمضان، أكمل، قانا

2ـ وااسالماه، اللعل

3ـ تلم، تستمران، ربا

4ـ رينوار، المسنا

، اباب، أوينا 5ـ د

6ـ أغادير، المنا، يم

7ـ مرييس، أشدو، كدما

8ـ رم، بادن، راشيا

9ـ أكسب، لسان، موارد

10ـ تنني، واشنطن

11ـ مــاري كوري، نح، 

أكّم

12ـ سلو، درس، الِهب، 

رو

13ـ كان يا ما كان، وهاد

14ـ غانا، أم، بارما

15ـ ند، نيوهامبشري

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

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

األكرث شعبية يف العامل. 



1ـ سان فرنسيسكو، آر

2ـ ارتد، الربتقال

3ـ والرت رايل، تسخر

4ـ بنت، ري، ورد

5ـ آت، يشك، ورديان، آَب

6ـ وشاح، الدامس، فيلو

7ـ البالتا، لب، درباس

8ـ وســن، لويس التاسع، 

درَي

9ـ أكرا، ناباي، يس

10ـ كن، أمل، غرانيك، نع

11ـ تشاد، السدد، يترسع

12ـ اميان، أيل، تدور، لها

13ـ نزار الحر، يونس االبن

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7
ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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من مثانية حروف:     االبراج 

   دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
منرية املهدية

اخترب معلوماتك

1ـ عاصمة آسيوية. 

2ـ الصعود والتقدم يف 

األمور.

3ـ ُعدتُم.

4ـ ضعــف، عاصفــة 

بحرية. 

5ـ دولة عربية

1ـ من ملوك رومانيا. 

2ـ الجهة والناحية. 

3ـ مهَر وحذَق يف. 

وصانَتنا  حفظَتنــا  4ـ 

من.

5ـ من الحمضيات.

أديب وطبيب اسكتلندي راحل. كاتب معروف بتأليفه 

القصص البوليســية املثرية والشــيقة، حيــث ابتدَع 

شخصية خيالية مشهورة. 

إسمه مؤلف من 13 حرفا. إذا جمعت: 

5+11+2+12+8- دولة آسيوية.

13+7+10+9- عاصمة أوروبية. 

5+7+10+1- دولة أمريكية. 

10+5+1+4- عاصمة افريقية

3+2+12- َغنّي.

13+6+9- شكل وهيئة. 

5+11- خرق يف الحائط.

1ـ ما اســم الوالية األمريكية التــي يطلق عليها لقب 

الحدود األخرية يف أمريكا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هو الوزير اللبناين الذي كان ضمن لجنة التحكيم 

السداســية التي إختارت قصيدة أمري الزجل رشيد نخلة : 

كلنا للوطن؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية ســنة بدأ التلفزيون اللبناين بنقل الوقائع 

الحية لجلسات املناقشة العامة ملجلس النواب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية دولة افريقية يقع مطار لونغي؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية ســنة أعطَي أول ترخيص ألول جهاز تربيد 

أو ثالجة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم املدينة اليابانيــة التي يرتفع فيها حواىل 

1700 جرس، وتُلّقب بـِ فينيز الرشق؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية سنة ُمنَحت أول ميدالية عسكرية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم اليوبيل الذي يطلق عىل 26 سنة زواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ من هو الشاعر الذي إشتهر يف العهد العبايس ولّقَب 

بـِ السائح؟ 

1ـ ساو باولو، كتان
2ـ ارانتشا سانشيز

3ـ نتلت، ابنك، أما
4ـ فّدت، يحل، رادار

5ـ ريش، األم، نا
6ـ ناَر، كاتو، ال

7ـ سالم، الين، الح
8ـ يبّل، جد، سان سري

9ـ رسير، األب، دل

10ـ كت، يوم بال غد
11ـ وقت، رس، تري، تو

12ـ أسود، ال، إيدن
13ـ الخريف، سانتوس

14ـ ردأ، دع، يرسا
15ـ نفَر، سكّر
16ـ يبدي، عال

17ـ االردن، هّب
18ـ بويس، عاّمن

من هو
من هي

1ـ الــرف من الطيور، ملكة 

جامل لبنان.

2ـ مغنية لبنانية اشــتهرت 

. يف الثامنيات، ب

3ـ سحاب، مرفأ ياباين.

4ـ رجــع الفــيء، دعموا، 

مسلسل تلفزيوين أمرييك.

5ـ طّنانة، نعطش، رشَب. 

6ـ للنهي، سّنور، نسيان. 

7ـ خاصَم خصومة شديدة، 

رئيس وزراء تون راحل. 

8ـ نحّب، صعَد اىل، أرّص. 

9ـ أحــد املصــارف، بيوت، 

مجلة عربية. 

10ـ للندبة، أرشدُه، أبدان. 

شــديد  غريب،  لقــب  11ـ 

وقوّي. 

آلة طرب،  لييل،  12ـ مقهى 

نطوف حول. 

13ـ مــن ملــوك بريطانيا، 

عاصمة افريقية، للمنادى. 

14ـ أحد امللوك، طائر غّريد.

15ـ عــاَد، األفضل واألكرث 

مالءمة. 

16ـ مدينة يف والية االباما 

األمريكية، ورك.

17ـ يتّرعون اىل الله. 

18ـ فنانــة مرصية راحلة 

صاحبة الصــورة، ملك عريب 

راحل.

راحل  أمرييك  1ـ روايئ 

ُعرَف باألديب البائس، أملَ.

2ـ مدينة هولندية، اطار 

الســيارة، تهّيأ للحملة يف 

الحرب. 

3ـ درج، عائلــة، برية، 

من أسامء النمر. 

4ـ سقي، حدبة الجمل، 

لقب هندي.

طليــق،  ســمينة،  5ـ 

منازل، كاتب فرن راحل. 

6ـ أحّب، عدد كثري، بلدة 

قرب جزين. 

7ـ يضعفــون ويرّقون، 

قرضــه املؤّجــل، هدمُه، 

إسفني. 

وأمورهم،  شؤونهم  8ـ 

مهرَب، ريّب. 

مدينة  وكذب،  باِطل  9ـ 

الطعام،  تنــاول  مغربية، 

يخّصه.

الفّضة،  مســتعّد،  10ـ 

. حلف شامل األطل

11ـ حــرف جــر، فرخ 

الحجل، شــجر صلب، بذَر 

األرض.

مرصية  مطربــة  12ـ 

راحلــة، ضمــري متصل، 

عاصمة  أوروبية.

13ـ أحد الشهور، مرض 

صدري، العب كرة برازييل، 

مدينة سورية.

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(

اســتقرار يف حالتك النفسية والعاطفية. 

أيامك املاضية شــهدت مرحلــة ركود، وأنت 

تحــاول اآلن التعويض عن ذلك باظهار حيوية 

ممتازة ونشاط ملموس. 

حاول أن تحتفظ بصفاء ذهنك حتى تتمكن 

من الترصف بأق الفعالية. ســتحصل عىل 

نتائج جيدة وســتكون عىل مســنوى آمالك 

وتطلعاتك. 

لحظــات حلوة تحمل اليك بعض وســائل 

االستمتاع بالحياة الجميلة. أمامك آفاق جديدة 

وما عليك ســوى االندفاع نحوها لتكتشــف 

األشياء بوضوح. 

الخيــال وافر وجيد. يوم مناســب لألمور 

االجتامعية والزيارات العائلية. ال يشء مينعك 

من بناء عالقات وديــة. تقّبل املهامت بصدر 

رحب. 

تعتمد كثريا عىل الغري ملســاعدتك يف تنفيذ 

بعــض األمور واملســائل الخاصة التي يهمك 

أمرها. ال ترتك للحبيــب اللطيف زمام املبادرة 

دامئا. 

هواجســك ال مربر لها ألن العمل الذي تقوم 

به حاليا مضمون النتائج ومؤكد. أنت واســع 

الخيال وفِطن، وهــذا ميكّنك من التكّيف مع 

الظروف. 

عليك أن تســتفيد من االستعدادات الطيبة 

لتقوية مواقفــك الجديدة. كن هادئا وخطط 

جيدا ثم اقدم عــىل املرشوع بكل موضوعية 

وتجرد لتكسب الجولة. 

ســتتغلب يف هذه اآلونة عىل الصعاب التي 

كانت تشــغلك منذ فرتة طويلــة. أنت تحلم 

بالتقدم عىل الصعيد املهني، والوقت مناســب 

لك للنجاح.

اعمــل بانتظام وارادة قويــة يك تضمن 

لنفســك التقدم يف أعاملك وأشغالك. ال ترتدد 

يف ابراز صفاتك الحميدة وجعل افكارك موضع 

تقدير. 

وضعك املايل يف تحســن مستمر بعد فرتة 

مــن القلق والرتقب. اذا حاولت فرض أفكارك 

ت غري  قبل التعمق بهــا فقد تواجهك مفاج

سارة. 

أنت مل تقرر بعد ماذا تريد بالضبط. احســم 

القضية بينك وبني نفســك ثم واجه الشخص 

اآلخر بحقيقة موقفك، واعلم أنه ســيفهمك 

بهدوء وروية. 

الفلــك يعدك مبفاجأة ســارة عىل الصعيد 

العاطفي، ولكن ينبغي عليك تغيري بعض نقاط 

تفكــريك لالنطالق نحو آفــاق جديدة تر 

تطلعاتك املستقبلية.

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(

الظهران
أرمينيا

إستنبول
ايران

أرارات
أصدقاء

باخرة
بواء
بند

بقرة
توبة

تيفويل
ثعالب

مثر
ثغاء

جنادل
جهابذة

خربة
خطة
دولة

زند
سيمون

سيارة
سلوى

سياسة
رشيعة

رشف
صخر

صك
ضيعة

طبل
عنب

غش
غرب

فنلندا
قرنفل
قنابة

قش
كزبرة

كفرذبيان
ليبرييا

مهرجان

موناكو
مازن

نابويل
وقت

واشنطن.

الحل السابق

الحل السابق

اندونيسيا

االثنين 23 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. 

S U D O K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ ابن حازم. 

2ـ عباس حلمي الثاين. 

3ـ سنة 1907

4ـ جبل طارق. 

5ـ يف مرص. 

6ـ 20ألف مرت مربع. 

7ـ يف 7 نيسان. 

8ـ كاظم االزري. 

9ـ عفرية بنت عباد.

1ـ الصيف. 

2ـ نهامي. 

3ـ هان. 

4ـ أسنها. 

5ـ ملياء. 

1ـ انهال. 

2ـ لهاسم. 

3ـ صانني. 

4ـ يم، ها. 

5ـ فيحاء.
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

المانشيت( )تتمة   

االثنني 23 كانون الثاين 2023

)تتمة ص1( 

ارل ايوب رئيس التحرير العا
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

وتـــــبـــــلـــــيـــــغـــــات عـــــــتـــــــب   : الــــــــــيــــــــــو  بـــــــاســـــــيـــــــل  الــــــــلــــــــه   حـــــــــــــزب  لــــــــقــــــــاء 

ابقاء الوضع عىل ما هو عليه«.
وتشــري املصادر اىل ان »الحزب ال يزال حاســام بالتمسك 
باسرتاتيجيته الرئاسية التي تقول بالتمسك برتشيح رئيس تيار 
»املردة« سليامن فرنجية وعدم طرح اي اسامء اخرى واالكتفاء 
باالستامع لطروحات باقي القوى، بانتظار وصول فرنجية اىل 
قناعة بانعدام حظوظه وابــالغ الحزب بذلك«. وتضيف: »كام 
ان الحــزب ال يعول راهنا عىل اي مســعى خارجي لحل االزمة 
اللبنانية، وبخاصة ان االجتــامع املرتقب عقده من لون واحد 
باعتبار ان طهران كانت حاســمة بابالغ كل من فاتحها بامللف 
الرئايس اللبناين من مقربني منها بأن الكرة بامللعب اللبناين وان 

اي مراجعة بهذا الشأن يجب ان تكون مع حليفهم حزب الله«.

 جلسة ترشيعية قريبا؟ 
وُعلم ان حزب الله سيبل باســيل انه ليس بصدد الرتاجع 
عن قناعته بوجوب انعقاد الحكومة بني الحني واآلخر ملعالجة 
قضايا الناس الطارئة، وسيتمنى عليه وقف التصعيد الذي بات 
يتخذ بعدا طائفيا يهدد بجر البلد اىل ما ال تحمد عقباه. وبحسب 
معلومات »الديار،« فان رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب 
ميقايت ســيتحرك مجددا باتجاه بكريك البالغها باملثل، علام 
انه اىل جانب جلسات مجلس الوزراء بدأت االستعدادات لعقد 
جلسة ترشيعية القرار قانون الكابيتال كونرتول ومتديد والية 
مدير عام االمن العام اللواء عباس ابراهيم. واشارت املعلومات 
اىل انه يتم العمل عىل انضاج تســوية ما تجعل باسيل يغطي 

هذه الجلســة مســيحيا ما دام رئيس حزب »القوات« سمري 
جعجع يرفع السقف كثريا يف هذا املجال.

وال يبــدو ان رئيــس الربملان نبيه بري بصــدد الدعوة هذا 
االســبوع لجلســة النتخاب رئيس، وهو ما قــرأه احد نواب 
»التغيــري« كتحد لهــم »، وبخاصة انه دعا لجلســة للجان 
املشــرتكة لبحث اقرتاحات قوانني اخرجها من تحت الدست 
فقط بهدف استفزازنا«. وقال النائب الذي فضل عدم الكشف 
عن هويته: »لكننا باملقابل متمسكون باعتصامنا ولن نخرج 
من املجلس قبــل انتخاب رئيس وليتحمل بري وباقي املعطلني 

مسؤولياتهم«.

 تخبط املعارضة وتحليق الدوالر 
ولعل ما يجعــل اعتصام »التغيرييــني« دون جدوى حتى 

الســاعة، هو التخبط الذي تعيشــه قوى املعارضة. اذ ان كل 
املســاعي التي بذلت يف االيام القليلــة املاضية العادة رص 
صفوف قوى املعارضة باءت بالفشل، وبخاصة ان »التقدمي 

االشرتايك« بات يقوم بـ« خطوات اىل الوراء تزعج معراب«.
كل هذا والدوالر يواصل مســاره التصاعــدي مقابل اللرية 
اللبنانية مع ترقب مالمســته ال52 الفا يف الساعات القليلة 

املقبلة.
واســتبعدت مصادر مطلعة ان يتم اتخاذ اي اجراءات قريبا 
للجم هذا االرتفاع كام كان يحصل ســابقا، باعتبار ان الدوالر 
شــح يف مــــرصف لبنان وان التدابري املاضية بحاجة اىل 
كميات من الــدوالرات مل تعد متوافرة، وهو ما تجىل بوضوح 
من خالل العمليات املحدودة جدا التي باتت متاحة عرب منصة 

صريفة.

ــي الـــــــقـــــــطـــــــا املـــــــصـــــــرفـــــــي الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي لــــــحــــــســــــاب خــــــمــــــس مـــــــــصـــــــــارف جـــــــديـــــــدة ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ هـــــــــل يـ

الودائع ال تتعّدى الـ 10 إىل 15 من إجاميل الودائع، وبالتايل 
تأيت املعايري الدولية )عىل مثال بازل 3( لتفرض نسبة سيولة 

باملصارف تُحافظ عىل هذه النسب. 
وإذا ما تخطّــى طلب املودعني هذه النســب، فإن املرصف 
يجد نفسه يف أزمة سيولة ال متكّنه من تلبية طلب مودعيه. 
إذا كانت الحســابات بالعملة الوطنية، فال مشــكلة عىل هذا 
الصعيد حيث يقوم املرصف املركــزي بضخ أموال يف املرصف 
)الفقرة الثالثة من البند 70 من قانون النقد والتسليف يف حال 
لبنان( لحامية النظام من االنهيار مقابل فوائد يدفعها املرصف 
من أمواله الخاصة. أّما إذا كان الحساب بالعملة الصعبة، فإن 
األمر يتوّقف عىل امتالك املرصف املركزي العملة الصعبة بحكم 

أن املرصف املركزي ال قدرة له عىل طبع العملة الصعبة.
 )Systemic( هذه املشكلة تتعاظم وتصبح مشكلة نظامية
 Bank( إذا ما قام كل املودعني بطلب أموالهم يف الوقت نفسه
run(. يف هذه الحالة، القطــاع املرصيف ينهار حتى يف أكرث 
الدول تطوًرا مثل الواليات املتحدة األمريكية. من هنا نشأ مبدأ 
الكابيتال كونرتول  الذي يخالف روحية االقتصاد الحّر  للجم 
التحاويل إىل خارج البلد والقيام بإجراءات تصحيحية لتخفيف 

الذعر يف األسواق.
من كل ما تقّدم، نرى أنه حتى يف الواليات املتحدة األمريكية، 

هناك اســتحالة إلعادة كل أمــوال املودعــني إذا ما طلبوها 
جميعهم، فكيف إًذا الحال يف لبنان؟

املشــكلة يف لبنان أن اســتهالك الدوالرات عىل مّر السنني 
كان كبريًا جًدا بني مصاريف القطــاع العام )قطاع الكهرباء، 
الســفارات والقنصليات، األجور يف الخــارج... ما ال يقّل عن 
4 إىل 5 مليار دوالر أمرييك ســنويًا( وبني حاجات االقتصاد 
)إســترياد مبعّدل 20 مليار دوالر أمرييك يف الســنوات التي 
سبقت األزمة( وبني الســياحة اللبنانية يف الخارج وتحاويل 
العاملــني األجانب يف لبنان )مبعّدل يفــوق الـ 2 إىل 3 مليار 
دوالر أمرييك ســنويًا(. كل هذا من دون أن يكون هناك إنتاج 
محــيّل يؤّمن هذا الكــم من الدوالرات )التصدير يف أحســن 
أحوالــه مل يتخّط الـ 5 مليار دوالر أمــرييك(، بل ان التغطية 
كانت من باب التدفقات املالية الخارجية: املغرتبون بأكرث من 
15 مليار دوالر أمرييك ســنويًا مقسومة بني تحاويل وإنفاق 
سياحي، والودائع )من مغرتبني لبنانيني وأجانب(. بالطبع هذا 
األمر كان ليكون أقّل ســوًءا لو أن الحكومات املتعاقبة فرضت 
رسوما جمركية عىل االســترياد للجمه )أكرث من 120 مليار 
دوالر أمرييك يف األعوام الســبعة األخرية!!(، ولجمت اإلنفاق 
العام )مليار ونصف دوالر سنويًا عىل رشاء الفيول مثالً( بدل 
ما يطالب به البعــض، أي فك ارتباط اللرية بالدوالر األمرييك، 

والذي كان ليكون له التداعيات نفسهاالتي نعيشها اليوم.
الدولة، وكام ذكرنــا يف العديد من املقاالت، فقدت مالءتها 

بالدوالر األمرييك منذ العام 2015! هــذا األمر يُثبته التعديل 
الذي قامت به وزارة املال عىل الـ prospectus لسندات الخزينة 
بالدوالر األمرييك والذي أعطى صغار حاميل الســندات الحق 
يف مالحقة الدولــة اللبنانية يف حال تخلّفها عن الســداد، 
وذلك بهدف إغراء املســتثمرين بضامنات إضافية عىل الفائدة 
التي كانت تدفعها. وهنا تربز املشــكلة، إذ إن إقراض القطاع 
املرصيف للدولة بالعملة الصعبة مــع العلم أنها كانت فاقدة 
للمالءة بالدوالر األمــرييك منذ العام 2015، كان خطأً إذ كان 
يجب عىل القطاع املرصيف دعوة املودعني إىل االكتتاب مبارشة 

بالسندات من دون إدخال األموال يف حساباتها املالية.
خطة حكومة الرئيس حســان دياب التي تاُلقي العديد من 
املدافعــني عنها، نّصت عىل إختفــاء القطاع املرصيف الحايل 
وإنشاء خمســة مصارف بديلة برأســامل 200 مليون دوالر 
أمــرييك لكل مرصف. اآللية التي نّصــت عليها الخطّة متحي 
رأســامل املصارف مع وعودة بضامن 98 من الودائع. وهنا 
تربز املشــكلة، إذ ان تصفري رأســامل املرصف يعني حكاًم أن 
املرصف مل يعد موجوًدا، وبالتايل تختفي معه الودائع التي مل 

تعط الخطة أي ضامنات لبقائها باستثناء الوعود.
ما يجب معرفته أن هناك مفهومــني يجب التمييز بينهام: 
األول هــو التزام املرصف تجاه املودع، وهذا أمر ال ميكن إلغاؤه 
إال مــن باب إفالس املرصف، والثاين وجود األموال التي تغطي 
الودائــع، وهذا األمر غري متوافر. لكن عــدم وجود األموال ال 

يعني أنــه يحق للمصارف أو الحكومة إلغــاء هذه االلتزامات 
تجاه املودعني. ما هو غري واضح  وهنا يجب انتظار مرشوع 
قانون إعادة هيكلة املصارف ملعرفة التفاصيل  كيفية تصفري 
رأسامل مرصف من دون املّس بالتزاماته تجاه املودعني!!! هل 
هذا ممكن؟ هل ميكن تصفية مرصف والحفاظ عىل التزاماته 

تجاه اآلخرين؟
ما يهم اللبناين اليوم، هو الحفاظ عىل وديعته والســامح 
له باالســتفادة منها من دون أي اقتطــاع. هل ميكن لخطة 
املودعني  االلتزامــات تجاه  الحكومة أن تضمن اســتمرارية 
خصوًصــا كام يكرث الحديث يف األروقــة عن عودة املصارف 

الخمسة إىل الواجهة؟
إعادة هيكلــة القطاع املرصيف تعني: تغيــري يف هيكلية 
أو تغيري يف  أو تغيري يف الهيكلية القانونية، و املساهمني، و
أو تغيري يف طريقة العمل )بحكم أن  الهيكليــة التنظيمية، و
القطاع يخضع للرقابة(. فام هي التغيريات التي ســتطرأ عىل 
القطاع املرصيف اللبنــاين يف خطة الحكومة إلعادة هيكلية 
القطاع املرصيف؟ وهل نشهد إنشاء خمسة مصارف برأسامل 
200 مليون دوالر لكل مرصف، وإذا كان األمر كذلك، هل ستأخذ 
هذه املصارف التزامات املصارف السابقة؟ هل يعّدل دخول دولة 
قطر عىل الســاحة املعطيات املتعلّقة بإعادة هيكلة القطاع 
املرصيف؟ كلها أسئلة يجب عىل الحكومة أن تضع الرأي العام 

يف أجواء طروحاتها.

لـــــيـــــوبـــــارد دبـــــــــابـــــــــات  عـــــلـــــى  ســــنــــحــــصــــل   : أوكــــــــرانــــــــيــــــــا  ســــــتــــــواجــــــهــــــنــــــا...  جـــــــّمـــــــة  صـــــــعـــــــاب   : روســــــــيــــــــا 

يف رامشتاين بغرب أملانيا، إرســال دبابات قتالية إىل أوكرانيا، 
رغم الضغوط الكبرية من حلفائها. كام مل تصدر الحكومة حتى 
اآلن أي تصاريح )للدول التي متتلك هذه الدبابات التي تم إنتاجها 

بأملانيا( بتسليم هذه الدبابات لدول أخرى.
كام طالــب وزراء خارجية دول البلطيق الثالث )إســتونيا 
وليتوانيا والتفيا( أملانيا بتقديــم دبابات »ليوبارد« إىل أوكرانيا 
فورا، محملني برلني مســؤولية خاصة يف هذا الصدد بصفتها 

قوة أوروبية رائدة.
بدوره، دعا مستشــار الرئاسة األوكرانية ميخائيل بودولياك 
إىل تســليم أوكرانيا ما يلزمها من السالح بأرسع وقت ممكن، 
معتربا يف تغريدة أن الرتدد العاملي يف تسليمها األسلحة يقتل 

املزيد من الشعب األوكراين.
من جهته، اعترب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسيك، 
أن رفض برلني تزويد كييف بدبابات ثقيلة من طراز ليوبارد هو 
أمر »غري مقبول«، مشريا إىل استعداد بالده لبناء تحالف صغري 

من الدول املستعدة لتزويد أوكرانيا بالدبابات.
وقال مورافيســيك لوكالة األنباء البولندية إن »موقف أملانيا 
غــري مقبول.. . لقد مّر ما يقرب من عام عىل بدء الحرب. ميوت 
أبرياء كل يوم. القنابل الروســية تدمر املــدن األوكرانية... تتم 

مهاجمة املدنيني وقتل النساء واألطفال«.
وأضاف رئيس الوزراء البولندي أنه ينتظر »إعالنا واضحا« من 
برلني، يسمح بتســليم دبابات ليوبارد األملانية الصنع من الدول 

التي متتلكها.
وأشارت بولندا التي أعلنت استعدادها لتسليم كييف 14 دبابة 
من هذا الطراز، إىل أنها تجري مناقشات مع نحو 15 دولة بهذا 

الصدد.
وأكد مورافيســيك أنه يف حال رفضــت برلني تزويد كييف 
بالدبابات، »فسنشــكل تحالفا صغريا من البلدان املستعدة ملنح 

بعض معداتها ودباباتها الحديثة ألوكرانيا التي تواجه أزمة«.

 الدفاع الروسية 
باملقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي 
أجرت، يف مقاطعة موســكو، تدريبات قالت إنها تحايك صد 
ت عســكرية وصناعية وإدارية، يف وقت  هجامت عىل منش
أعلنت فيه أوكرانيا إجــراء تدريبات مامثلة تحايك صد هجوم 

رويس عىل العاصمة كييف.
وأضافت الوزارة أن أفراد لــواء الصواريخ املضادة للطائرات 
التابع للمنطقة العسكرية الغربية أجروا تدريبات تحايك صد 
 )300-S( »300-هجامت للعدو، باســتخدام منظومــة »إس

للدفاع الجوي وصواريخ إلكرتونية مخصصة للتدريبات.

 القوات االوكرانية 
مــن جهتها، أجرت القوات األوكرانيــة تدريبات يف منطقة 
كييف تحايك التصــدي لهجوم رويس محمول جوا، فضال عن 
تدمري القــوات الهجومية يف املناطــق الحرية. وأفاد قائد 
ال سريهي ناييف بإجراء تدريب مشرتك  الجيش األوكراين الج
يف منطقــة ترشنوبل، وذلك لحامية هــدف حكومي مهم يف 

منظومة البنية التحتية الحيوية.
وأوضح ناييف أن قادة الوحــدات أنجزوا مهمة تتعلق مبنع 
االستيالء عىل هدف وصفه باملهم. وشاركت يف التمرين وحدات 
من قوات الحرس الوطني وحرس الحدود وجهاز األمن والرشطة 

الوطنية.

 زعيام أملانيا وفرنسا 
ويف الســياق، تعهد زعيام أملانيا وفرنســا، أمس، مبساعدة 
أوكرانيا كلام لــزم األمر، وبدعم الجهــود الخاصة مبحاكمة 

مجرمي الحرب.
وأوضح املستشــار األملاين أوالف شولتس والرئيس الفرن 
إميانويل ماكرون يف بيان مشــرتك أعقب اجتامعا ملسؤولني 
حكوميني كبار يف باريس إن مساعدة أوكرانيا يف أثناء حربها 
مع روسيا ســترتكز عىل قطاعات بعينها مبا فيها العسكري 

واالقتصادي.
وقال املستشار األملاين، قد أكد من باريس، مبناسبة االحتفال 
مبرور ستني عاماً عىل التوقيع عىل »معاهدة اإلليزيه« )معاهدة 
الصداقة بني أملانيا وفرنســا(، أن بالده وفرنســا »ستواصالن 
تقديم كل أنواع الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا«، مضيفا »أن البلدين 
الجارين اللذين يشــكالن »الرافعة« األوروبية، »عازمان عىل 
القيام بذلك )تقديم كل أنواع الدعم ألوكرانيا(، بوصفهام بلدين 

أوروبيني، من أجل الدفاع عن السالم يف أوروبا«.
 من جانبه، تحدث الرئيس الفرن عن »الدعم الذي ال يلني، 
ويف امليادين كافة«، للشعب األوكراين، مؤكداً أن وحدة املوقف 
بني برلني وباريــس مل تتعرض أبداً لالهتزاز من شــهر فرباير 

، أي منذ انطالق العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا. املا

 صاعب روسية 
ويف لندن، قالت وزارة الدفاع الربيطانية إن روسيا قد تواجه 
مصاعب جمة يف تنفيــذ الخطط التي أعلنهــا وزير دفاعها 

سريغي شويغو قبل أيام.
وأفادت الوزارة يف تقييم لالستخبارات الربيطانية نرشته عىل 
»تويرت« بأن املصاعب سترتكز يف زيادة عدد القوات املسلحة إىل 
مليون ونصف املليون جندي ويف تسليحها أيضا«، مضيفة »أن 
خطط شــويغو إلعادة تقسيم املناطق العسكرية تعكس عودة 
جزئية إىل العهد الســوفيايت وتقدير القيادة الروسية أن هناك 
تهديدا عسكريا تقليديا سيستمر لسنوات حتى بعد انتهاء حرب 

أوكرانيا...

 جهود أمريكية 
يف غضون ذلك، أوضح مســؤولون عسكريون أمريكيون، أن 
حزم املســاعدات العسكرية األخرية ألوكرانيا، ال متنع واشنطن 
من البحث عن معدات عسكرية روسية الصنع، تلبي متطلبات 

املعركة، عىل حد تعبريهم.
ال لورا  وقالت قائدة القيــادة الجنوبية للواليات املتحدة الج
ريتشاردسون، »إن واشنطن تعمل مع الدول التي لديها معدات 
روسية، إما للتربع بها أو تبديلها مبعدات أمريكية«، مضيفة »أن 

املناقشات جارية مع 6 دول عىل وجه الخصوص«.
ويعتقد الخرباء أن الدول الست املستهدفة هي بريو واملكسيك 

واإلكوادور وكولومبيا وأوروغواي واألرجنتني والربازيل.
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تـــنـــقـــل  أســـــيـــــراً الــــــقــــــد املـــــحـــــتـــــّلـــــة... وقـــــــــــوات االحـــــــتـــــــالل  ــدون عــــلــــى األهـــــــالـــــــي فــــــي  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ ــون  ــ ــن ــ ــوط ــ ــت ــ ــس ــ م

يف الضفة الغربية، وخاصة يف مدينــة القدس املحتلة من 
استمرار للقتل والتنكيل والقمع واالعتقاالت واالستيالء عىل 
األرا الفلسطينية واالعتداء عىل املقدسات تندرج يف إطار 
تنفيــذ مخططاته العدوانية والتهويدية لتهجري املقدســيني 
وهــدم منازلهم أو طردهم منها بالقوة يف محاولة يائســة 

لكرس إرادتهم وصمودهم«.
بالوفاء  الــدويل  املجتمع  »مطالبتها  الخارجيــة  وجددت 
الفلسطيني،  الشــعب  القانونية واألخالقية تجاه  بالتزاماته 
وبرتجمــة املواقف إىل أفعــال وإجــراءات حقيقية كفيلة 
بالضغط عىل االحتــالل لوقف انتهاكاتــه، واتخاذ إجراءات 
حاسمة متكن الفلسطينيني من استعادة حقوقهم املرشوعة 
غــري القابلة للترصف، ويف مقدمتهــا تقرير املصري وإقامة 

دولتهم املستقلة«.

 ميدانياً 
 . جدد عرشات املســتوطنني امس اقتحام املســجد األق
وذكرت وكالة »وفا« أن عرشات املستوطنني اقتحموا األق 
من جهة باب املغاربة بحامية قوات االحتالل، ونفذوا جوالت 

استفزازية يف باحاته.
وكانت القوى الوطنية الفلســطينية أدانت اقتحام ايتامر 

بن غفري، الوزير يف حكومة االحتالل اإلرسائييل، للمســجد 
األق مؤخراً برفقة عدد من املستوطنني وبحراسة مشددة 
لقوات االحتالل، مؤكدة »أنه إعالن حرب عنوانها اســتهداف 
التهويدية«،  لتنفيذ مخططات االحتالل  املسجد واملقدســات 
ومشددة »عىل أن الفلسطينيني سيواصلون التصدي واملقاومة 

ملواجهة إرهاب االحتالل وإفشال كل مخططاته«.
ويف القدس املحتلة، هاجم مســتوطنون حّي آل ســمرين 

وهّددوا األهايل بالطرد بعد االعتداء عليهم.
وتصّدى شّبان فلســطينيون العتداءات قوات االحتالل يف 
بلدة عزون رشق قلقيلية، بينام اســُتهدف حاجز مستوطنة 

»شايف شمرون« شامل غرب نابلس بالرصاص.
ويف بلدة الخر جنوب بيت لحــم، اندلعت مواجهات بني 

فلسطينيني وقوات االحتالل.
اىل ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيني بحاالت اختناق خالل 
اقتحام قوات االحتالل اإلرسائييل مســاء، قرية النبي صالح، 
شامل مدينة رام الله بالضفة الغربية. وذكرت »وفا« أن قوات 
االحتالل اقتحمت القرية، واعتدت عىل الفلسطينيني بإطالق 

قنابل الغاز السام، ما أدى إىل إصابة عدد منهم باالختناق.
كام اعتقلت قوات االحتالل فلســطينياً يف مدينة بيت لحم 
بالضفة الغربية. وذكرت »وفــا« أن قوات االحتالل اقتحمت 

مخيم الدهيشة جنوب املدينة، واعتقلت فلسطينياً.
واعتقلــت قوات االحتــالل اإلرسائييل يف وقت ســابق، 

فلسطينياً يف مدينة الخليل بالضفة الغربية.

 فتوح حذر من مغبة

استمرار مخطط االحتالل 

بدوره، حذر رئيــس املجلس الوطني الفلســطيني روحي 
فتوح من مغبة اســتمرار مخطط االحتالل اإلرسائييل بحق 
الفلســطينيني وأرضهم يف قرية الخان األحمر رشق القدس 
املحتلة، مطالباً »املجتمع الدويل بتحمل مسؤولياته األخالقية 
والقانونيــة بالتدخل العاجل والضغــط عىل االحتالل لوقف 

انتهاكاته وجرامئه املتواصلة«.
وقال فتوح يف بيان له »إن مامرســات االحتالل الوحشية 
ضد األرا الفلسطينية من تجريف واستيالء عىل أراض يف 
بلدة قلنديا، وصوالً حتى بلدة رفات، وأرض الحمرا يف سلوان 
، واالســتيالء عىل  وهي البوابة الجنوبية للمســجد األق
أراض وعقارات الكنيســة األرثوذكسية تشكل تحدياً صارخاً 
لقرارات الرشعية الدولية والقانــون الدويل ومحاولة تغيري 

الوضع القانوين والتاريخي القائم يف القدس«.
وأكد فتوح »أن مخططات االحتالل بحق قرية الخان األحمر 
تندرج يف إطار محاوالته لعزل القدس املحتلة وتقسيم الضفة 
الغربيــة وإقامة املزيد من املســتوطنات، لجعل تلك املناطق 
لصالح املستوطنني ولن يســمح ألي فلسطيني حتى باملرور 
فيها«، الفتاً »إىل أن هذه املامرسات تضاف إىل جرائم التطهري 

العرقي التي تقوم بها ســلطات االحتــالل القتالع وتهجري 
الفلسطينيني من أراضيهم، ونســف أي إمكانية إلقامة دولة 

فلسطينية مستقلة«.

 نقل  70 أسرياً 

وكان أفاد مكتب إعالم األرسى بأّن إدارة ســجون االحتالل 
اإلرسائييل نقلت 70 أسرياً من سجن رامون إىل سجن جلبوع.

وعلقــت وزارة األسرى واملحرريــن يف غزة عىل التنقالت 
املكثفة التي تجريها إدارة السجون ضد عرشات األرسى إىل أنّها 
تهدف لرب وزعزعة استقرار األسري الفلسطيني، ومحاولة 
لفرض مزيد من السيطرة والتأثري عىل قرارات الحركة األسرية. 
وتابعت أّن »هذه التنقالت تصاعدت بشكل ملحوظ منذ عملية 
نفق الحرية عام 2021، وارتفعت وتريتها بشكل أكرب منذ تويل 

بن غفري وزارة األمن القومي يف حكومة االحتالل«.
وبحســب جمعية واعد لألرسى فإّن »التنقالت ستشــمل 
حواىل 2000 أســري وســيتم توزيعهم عىل سجون مختلفة 
خالل شــهر، وهي تأيت ضمن مخطط صهيوين ســاهم بن 

غفري يف ترسيعه وإدخاله حيز التنفيذ بوقت قيايس«.
ودعت جمعيــة واعد اللجنة الدوليــة للصليب األحمر إىل 
التدخل مبا يضمن عدم تعريض األرسى للخطر، مطالبًة إياها 
مبضاعفة دورها يف ظل املخاطر الجسيمة التي يتعرض لها 

األرسى واألسريات.
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