
ابراهيم نارصالدين 

يف ســابقة قانونية، وبعد ايــام عىل لقاء جمعه مع الوفد 
القضايئ الفرني، رسق االجتهاد القانوين للمحقق العديل يف 
جرميــة مرفأ بريوت القايض طارق البيطار االضواء من باقي 
امللفات الغائبة اصال عن الســاحة السياسية باستثناء حراك 
حزب الله باتجاه الخصوم والحلفاء وآخرها جلســة املكاشفة 
واملصارحة يف مرينا الشالوحي باالمس والتي انتهت اىل »كرس 

الجليد« يف العالقة دون انهاء الخالفات والتباينات. 
عــودة القايض البيطار اىل ملف التحقيقات بعد نحو ســنة 
وثالثة أشــهر باجتهاد ودراسة قانونية، ادت اشتباك علني مع 
النيابــة العامة التمييزية التي تتجــه اىل رفض تنفيذ قراراته 
واعتبارها كانها مل تكن، ما ســيعيد البالد اىل »كباش« سيايس 
 قضــايئ يف ظل عودة »الكباش« املفتوح حول هذا امللف بعد 
ان منح البيطار لنفسه الحق، سلطة مطلقة مبالحقة من يشاء 
دون اذن مســبق ويف طليعة املستدعني املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم، واملدير العام المن الدولة اللواء طوين صليبا. 
يف هذا الوقت ال جديد رئاســيا، الحراك الداخيل ال يزال بعيدا عن 
انتاج صيغ تسووية تسمح بانضاج حل داخيل، حراك حزب الله 
الحواري يالقيه انفتاح من قبل رئيس الحزب التقدمي االشرتايك 
وليد جنبالط عىل جميع القوى السياســية« مبباركة من رئيس 
املجلس النيايب نبيه بري، يف محاولة لفتح »نوافذ« الحوار غري 
املبــارش بني »الخصوم«، وال يفكر يف تغيري موقعه والتحضري 
الســتادرة سياســية، بل يراهن عىل حوار داخيل، خصوصا ان 
عضــو اللقاء الدميوقراطي وائل ابو فاعور مل يلمس يف زيارته 

قبل ايــام اىل الرياض وجود 
»فيتوات« رئاســية عىل أحد 
وامنا رشوط ســعودية باتت 
معروفة للقا والداين حيال 
مواصفات الرئيس والحكومة 
املقبلة، ولهذا مثة رهان عىل 
يف  االســتحقاق،  »رسقة« 
وقت ال تزال فيــه ايران التي 
بينها  املواجهة  حدة  تتصاعد 
وبني االتحاد االورويب، توجه 
رسائل ايجابية اتجاه اململكة ، 
وآخرها ترحيب املتحدث باسم 
الخارجيــة االيرانيــة نارص 
كنعــاين باملواقف االيجابية 
للمسؤولني السعوديني اتجاه 
العالقات مــع طهران، وهو 
امر يحاول جنبالط البناء عليه 
ملحاولة مترير االســتحقاق 

الرئــايس والحكومي دون عناء انتظار التســويات الكربى يف 
املنطقة.! 

  البيطار »يقلب الطاولة« 
قضائيــا، قرر املحقق العديل القايض طــارق البيطار قلب 
»الطاولة« يف وجه الجميع، وبعد نحو سنة وثالثة أشهرعىل 
توقف التحقيق يف تفجري املرفأ، نتيجة طلبات كف يده عن امللف، 
عاد »فجاة« إىل مزاولة عمله مبوجب اجتهاد ودراسة قانونية 

معللة اســتند إليها، تقوم عىل أن »املجلس العديل هو محكمة 
خاصة أنشأها القانون للنظر يف نوع خاص من الجرائم الهامة 
35 من قانون اصول املحاكامت  والخطــرة التي حددتها املادة 
الجزائية، وفيام تتجه النيابة العامة التمييزيّة اىل التعامل مع 
القرار الصادر عن البيطار »وكأنّه منعدم الوجود«، ما يعني أنّها 
لن تنّفذ قرار إخالء السبيل وال قرار االّدعاء التي اصدرها، صدر 
عن وزير العدل يف حكومة ترصيف االعامل هرني الخوري بيان 
»ملتبس« قال فيه »تتداول وســائل االعالم مقتطفات من قرار 

صــادر عن املحقق العديل يف قضية انفجار مرفأ بريوت، ويف 
ضوء ما تضمنته تلك املقتطفات فإن وزير العدل أحال نســخة 
منهــا اىل مجلس القضاء االعىل لالطالع، وملا ميكن مام تقدم 
التأثري عىل مجريات هذا امللف وحســن سري العدالة، وبخاصة 

لناحية وجوب املحافظة عىل رسية التحقيق«.
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ــة يــــواجــــه ريــــال ــونـ ــلـ ـ ــر بـ
ــع  ــي رب ــدا فـ ــ ســوســيــيــداد غـ
نـــهـــائـــي كــــــ اســـبـــانـــيـــا

ح ال نا ال لقا وفد حزب الله وباسيل  م ا ا البي القا 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص 8) 

)التتمة ص 8) 

)التتمة ص12) 

عـــــــــقـــــــــوبـــــــــات غـــــــربـــــــيـــــــة جـــــــــــديـــــــــــدة ضـــــــــــد ايــــــــــــــران
طـــــــهـــــــران: تــــــبــــــادل رســــــائــــــل حــــــــول االتـــــــفـــــــاق الـــــنـــــووي

غـــــو االميركيـــــة فـــــي تلييـــــن املوقـــــف االملانـــــي؟ ـــــل نجحـــــ ال
انـــتـــهـــى ــة  ــ ــايـ ــ ــوصـ ــ الـ ــار وفــــــــر  ــ ــم ــ ــع ــ ــت ــ ــ االس ــ ــه ــ ن  : الفــــــــــرو 

وسط النقمة الغربية حول 
العالقات الروسية  االيرانية 
املتطــورة يف اكرث من مجال 
،خصوصــا بعد املخاوف من 
العســكري  التعاون  منحى 
بني البلديــن عىل خلفية ما 
يحدث يف اوكرانيا، وصفقة 
خــرب  جــاء  الســوخوي، 
عقوبــات االتحاد األورويب 
املتحدة  والواليات  وبريطانيا 
رســميني  مســؤولني  ضد 
وكيانات إيرانية، إضافًة إىل 
أعضــاء يف حــرس الثورة، 
ليصــب الزيت عىل النار، يف 
وقت اعلنــت فيه الخارجية 
االيرانية ان تبادل الرســائل 
قائم حــول االتفاق النووي 
االيراين وان كانت املفاوضات 

يوما بعد يوم تتجه االزمة االوكرانية اىل مزيد من التصعيد 
، بعدما قرر الغرب دعم كييف مبا يســمح لها بتحسني رشوط 
مواجهتها، خصوصا مع نجاح الضغوط عىل املانيا يف التخفيف 
من تشــددها يف ما خص ديايات ليونارد، يف موازاة تصعيد 
ســيايس، عرب عنه وزير الخارجيــة الرويس اكد فيه انفتاح 
موسكو عىل املفاوضات مع اوكرانيا، متهام الغرب بجعل حل 
الرصاع صعبا،عىل وقع التطورات العســكرية املتصاعدة عىل 

اكرث من جبهة.
فقد اعلن وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف إن الرصاع 
بني موســكو والغرب أقرب إىل حرب حقيقية، وأن روســيا ال 
ترفــض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا وكلام طال رفض الغرب 
للتفاوض، زادت صعوبة إيجاد حل للرصاع. وقال الفروف، يف 
مؤمتر صحايف مع نظــريه يف دولة جنوب أفريقيا، ماليدي 
بانــدور: »أكدنا أكرث من مرة، أننا ال نرفض املفاوضات، ولكن 
يجب عىل أولئــك الذين يرفضونها أن يفهموا أنه كلام رفضوا 

ــبــة جـــديـــدة ــن نــ ــ يـــرات م وســـــ الـــتـــحـــ
حــمــر« ــهــد »الـــخـــان ا بــن غــفــيــر يــطــالــ ب

ــي الـــرقـــة ــ ــد« فـ ــ ــسـ ــ ــد »قـ ــ ــــرات ضـ ــــا تــــ

عــىل وقع دعــوات اطــراف يف حكومة 
اليمــني االرسائيلية املطالبــة بتغيري الوضع 
يف القدس، تظهر التطــورات امليدانية داخل 
الكيان ،ان التحذيرات االوروبية واالمريكية مل 
تحقق اهدافها،مع اســتمرار مطالبات اليمني 
الفلســطينيني،  اكرث عدائية تجاه  باجراءات 
واخرها لوزير االمن القومي ايتامار بن غفري 
بهدم واخــالء تجمع »الخان االحمر« البدوي 
رشق القدس املحتلة،فيام تستمر وترية اقتحام 
املسجد االق وباحاته عىل الوترية نفسها.

فقد طالــب وزير األمن القومي اإلرسائييل 

إيتامر بــن غفري رئيــس الحكومة بنيامني 

نتنياهو بإخالء وهدم تجمع »الخان األحمر« 

البدوي رشق القدس املحتلة، فيام حذر املجلس 

الوطني الفلسطيني مام وصفها بنكبة جديدة 

يف حال إقدام حكومة االحتالل عىل مخططها 

لالستيالء عىل التجمع.

وقالت وسائل إعالم إرسائيلية إن بن غفري 

اســتعرض أمام جلسة الحكومة األسبوعية 

خــرج املئات مــن أبناء مدينــة الرقة يف 

تظاهرة شعبية يف دوار النعيم وسط املدينة، 

احتجاجاً عىل مقتــل نورا األحمد )25 عاماً( 

وجنينهــا وابنتها رامــا )8 أعوام( عىل أيدي 

عصابــة اقتحمت منزلهم بغــرض الرسقة، 

حيــث قضوا خنقاً. واســتجاب املتظاهرون 

لنداء مصّور أطلقه زوج املغدورة أحمد صالح 

الزورو للخروج بتظاهرة تطالب بعدم التسرت 

عىل العصابة التي أعلنت »األسايش« الكردية 

القبض عىل أفرادهــا، وتقدميهم للمحاكمة 

مع اتهامات بصلة العصابة بأشــخاص من 

أصحاب النفوذ يف املدينة. 

كــام طالــب املتظاهرون بضبــط األمن 

وإنهاء حالة الفوىض التي تشــهدها املدينة، 

مــع املطالبة بإنزال حكم اإلعدام العلني بحق 

الُجنــاة وتنفيذه يف إحدى ســاحات املدينة. 

تخطى سعر الدوالر 52 الف لرية وهو يف 
تصاعد مستمر اىل  ارقام اي اىل اكرث من 
مئــة الف لرية لبنانية للدوالر الواحد، وذلك 
الن املنظومة السياســية يف لبنان ارصّت 
عىل دعم مواد كثرية كانت تربح منها ثروات 
ورصفت االحتياطي االلزامي الذي كان يف 

يوم من االيام  50 مليار دوالر.
 عندما اتخــذ حاكم مرصف لبنان قبل 5 
اشــهر قرارا بوقف الدعــم عن مواد كثرية 
وكان االحتياطــي االلزامي 35 مليار دوالر، 
قامــت القيامة وطلبوا منه عدم رفع الدعم 
عن مواد اســتهالكية ومواد تستفيد منها 
الطبقة السياسية الغنية من بنزين وفيول 
واالهــم دعم الكهرباء التي تم رصف خالل 
11 ســنة 34 مليار دوالر خســائر عليها 

ودعمها مرصف لبنان.
اليوم يقف الشــعب اللبناين يتفرج عىل 

الدوالر وهو يقفر من 50 اىل 52 بينام عندما 
كان سعر الدوالر 10 االف لرية كان يقفز الف 

لرية كحد اق ويف اسوأ االحوال.
ان حملة التشويه التي ارادوها ضد حاكم 
مرصف لبنان املركزي االستاذ رياض سالمة 
مل تنجح وارادوا ان يكون كبش املحرقة بدل 
ان تكون الطبقة الحاكمة وكبار املسؤولني 
واملنظومة السياســية هم املسؤولون، واذا 
بهم يغرقون البالد  يف الفساد حتى تزعزع  

مرصف لبنان.
كذلك كان يقول العامد ميشال عون رئيس 
الجمهورية اذهبوا وانظروا اىل الفساد  يف 
مرصف لبنان بدال ان يقول اذهبوا اىل وزارة 
الطاقة التي تســلمها التيار الوطني الحر 
وانظروا اىل الـ 34 مليار دوالر  التي هدرت 

من االحتياطي املركزي.

عىل طريق الديار

»الديار«

: السلة  كرة  في  لبنان   بطولة 
ــي  ــاضـ ــريـ ــلـ فــــــــوز كـــبـــيـــر لـ
( 2- ـــوبـــس  ــلـــى  عـ

ص 10ص 10

من العا خبار« كّر املدير العا ل »مرك بيروت ل
: للخرو من قوقعة الطائفّية  ي اللواء ابرا

خر لنتحاور معه بّية وماقاة ا وامل

التفاصيل ص 4

تهديـــدا  ّل  تشـــ الطبّيـــة  النفايـــات 
ـــان ؟ ـــة... مـــاذا عـــن لبن ـــا للبي عاملي

مــن  كنســيان   » وإحبــا ــ  »غ
 التعطيل وإســتمرار الشغور في بعبدا

مــــــــاذا يســــــــتطيع جعجــــــــع أن يفعــــــــل؟

ســــــــــعر  تعديــــــــــل  تداعيــــــــــات 
الصــــــــــر الرســــــــــمي علــــــــــى 
ــــــــــة ــــــــــع الدول ــــــــــة م ــــــــــود املبرم العق

ائّيــــــــــة املصّنعــــــــــة :  مخاطــــــــــر املــــــــــواد الغ
تات  بــــــــــة وأمــــــــــرا ســــــــــرطانّية وســــــــــ ك
ا  ــــــــــ قلبّيــــــــــة ودماغّيــــــــــة... و

ــــــــــ ــــــــــن حيات ــــــــــل روتي ــــــــــ تبدي ن يم

عندما تقف دمشق على خاطر باسيل...
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ
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ــــــل؟ ــــــع أن يفع ــــــتطيع جعج ـــاذا يس ـــ م
الربجي  نبيه 

سمري  يســتطيع  ماذا 
جعجــع أن يفعــل اذا ما 
انتخب ســليامن فرنجية 
رئيســاً للجمهورية، وقد 
الرتكيبة  بتغيــري  لــّوح 
اللبنانيــة، كام لو ال تزال 

لبنانية؟! تركيبة  هناك 
يف  الدخــول  قبــل 
األسئلة، نشري اىل تعقيب 
»اذا  سياســية  مرجعية 

انتخب فرنجية ســيكون »الحكيم« ضيفــاً يومياً عىل 
الالمعقول... جمهورية  انها  القرص«. 

كيــف لقائد »القوات اللبنانيــة« تغيري الرتكيبة بكل 
مقوماتهــا الرثة، وهي تتقيأ األزمة تلو األزمة؟ برملانياً، 
ال نتصور أن بامكان »كتلة الجمهورية القوية« أن تفعل 
شــيئأً ســوى االختيال أمام الكامريات. سياسياً، ويف 
ظل التشــابك )واالشتباك( الطائفي، يبدو أن ازاحة جبل 

صنني أســهل من زحزحة املنظومة السياسية.
يف هذه الحال، ال مناص من الخيار العسكري. ال شك 
أن جعجع مييل اىل هذا الخيار. ذات يوم، وبعدما الحظنا 
مراســم تخرج ضباط »القوات« مبالمســة الســيوف 
بالعــرض آلكتاف الضباط، قلنــا له »هذا ما كان يفعله 
قسطنطني األكرب« الذي فتح أبواب روما أمام املسيحية. 

أنا وقسطنطني األكرب«؟ علّق »اين 
حــول الرجل أدمغة باردة، مثلــام حوله أناس تخرج 
النريان مــن آذانهم، وليس فقط من أفواههم. واذ يقرأ، 
بشــغف، كتب التاريخ، يعترب أن التغيري ال يحدث اال عرب 
الخنــادق. غري أن ظــروف اليوم غري ظروف األمس. أي 
مغامــرة عســكرية قد تفــي اىل زوال لبنان، وزوال 

اللبنانيني. 
ال مجال البتة لتوحيد الدوقيات املســيحية بالبندقية 
مثلام حدث يف وقت سابق، وقد شهدت، شخصياً، جزءاً 
من الحدث. كنــت عند الصديق كريم بقرادوين يف مقر 
قيادة »القوات« يف الكرنتينا حني دخل علينا نادر سكر، 
بقامته العســكرية )البعلبكيــة(، وتوجه نحو النافذة 
ملراقبــة عودة الدبابات مــن بكفيا اثر تصفية دوقية آل 

هناك. الجمّيل 
كــام ال نعتقد أن جعجع يراهــن عىل ارسائيل. مثلام 
يعتــرب أن التجربة معهــا، ومل يكن هو وراءها، مريرة، 
كذلك هي تعترب أن التجربة مع القادة املســيحيني كانت 
مريرة. يهوشواه ساغي، رئيس االستخبارات العسكرية 
ابان اجتيــاح 1982، قال »بعد فوات األوان الحظنا أننا 

نتعامل مع األقنعة ال مع الوجوه!«...
الريــاض، وهي املورد املــايل لـ«القوات« بعدما رأت 
أنــه املؤهل ليكون »قــوة الصدم« ال ســعد الحريري، 
بشــخصيته الحريرية، تتعامل مع الغرنيــكا اللبنانية 

أصابعها. برؤوس 
ال نتصور أن جعجع يفكر بالطريقة نفسها التي تفكر 
فيها جهات أخرى لتوظيف النازحني الســوريني ألغراض 
داخليــة، وان لوحظ غيــاب »القوات« عن التصدي لتلك 
القنبلة املؤقتــة. مثة من يرى أن من أصل نحو مليوين 
نــازح يوجد بينهم أكرث مــن 100000 خضعوا للخدمة 
العســكرية. بوســع هؤالء أن يقلبوا، بالسكاكني التي 

عىل عقب... رأساً  املشهد  استعاملها،  يتقنون 
ال يشء جــدي حول لبنان. القــوة الرباعية )أمريكا، 
فرنســا، السعودية، قطر( التي كان يفرتض أن تلتئم يف 
منتصــف كانون الثايت، قد تصبح خامســية بانضامم 
مرص اليها، وتعقد اجتامعها، عىل مستوى املستشارين، 
يف الشــهر املقبل. مبدئيأً، هــذا يعني أن البوصلة تتجه 

اىل الجرنال جوزاف عون. 
املعلومات تقــول أن األمريكيني، وبدوافع براغامتية، 
يف هــذه املناخات الضبابيــة، ال ميانعون يف انتخاب 
فرنجية القتناعهــم أالّ رئيس اال مبوافقة »حزب الله«، 
وان كانــت قوى لبنانية حليفة لواشــنطن ترى أن عهد 
فرنجية ســيكون، فقط، الدارة الخراب، ال الدارة األزمة 

وال الدارة التسوية.
املثــري ما ترسب حول رأي فرنــي، يرتدد أنه ملرجع 
قانوين يف االليزيه، يقول ان مشكلة رئاسة الجمهورية 
يف لبنــان تكمــن يف االلتباس الذي يعــرتي املادة 49 
من الدســتور، وحيــث تنتفي املوازاة بــني النصوص 

والصالحيات.
كيــف لرئيــس دولة أن يكون »رمــز وحدة الوطن«، 
ويناط به الســهر عىل »احرتام الدســتور، واملحافظة 
عىل اســتقالل لبنــان، ووحدته، وســالمة أراضيه«، 

وصالحياته أقرب ما تكون اىل »األســالك الشائكة«. 
الحــل، يف نظــر صاحب الــرأي، اما اعــادة النظر 
بالنصــوص، والصالحيات، أو اختيار رئيس من طائفة 
أخــرى. هكذا تقفل األزمــة األبدية التــي يغرق فيها 

املســيحيون كل ست سنوات. فليغرق اآلخرون...

ــان« ســلــفــة ــنـ ــبـ ــاء لـ ــربـ ــاء »مـــؤســـســـة كـــهـ ــطــ ــاع عـــلـــى إعــ ــمـ ــتـ ــــي اجـ ــق ف ــ ــ واف
ــر صحيح ــادرة صــاحــيــات الــرئــيــس غــي ــ ــص ــ ُم نـــريـــد  إنـــنـــا  ــول  ــقـ الـ  : ــاتــي  ــق مــي

ترأس رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب 
ميقــايت اجتامعا للجنــة الوزارية الخاصة 
مبلــف الكهرباء، بعد ظهر امس، يف الرساي 
الحكومية، وتقــرر املوافقة عىل »مضمون 
االقرتاحات املقّدمة من مؤسسة كهرباء لبنان 
ووزارة الطاقة واملياه، ال سيام يف الشق املتعلق 
بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة 
بقيمة 42 مليون دوالر أمرييك، مبا يســمح 
بتفريــغ البواخر املحملة بالفيول، رشط عدم 
اســتعامل مخزونها، إال مبوجب قرار واضح 

ورصيح يصدر عن اللجنة«.
كــام وطلب من وزيــر الطاقة واملياه وليد 
فياض إجــراء مفاوضات مــع املورد بهدف 
اإلعفــاء من غرامــات التأخــري. كام اتفق 

املجتمعــون عىل عقد اجتامع ثــان للجنة قبل 10 
شــباط لتقّييم مؤرشات نجــاح الخطة ومتابعة 

تطبيقها.
وكان أعلن الرئيس ميقايت جاء خالل اســتقباله 
وفدا من مجلس نقابة الصحافة،«أن مجلس الوزراء 
سينعقد حكام لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من 
دعوة رسيعة لعقد الجلســة يف انتظار استكامل 
امللفات الطارئة التي ستوضع عىل جدول األعامل«، 
مضيفا  »مــن امللفات الطارئة التي ينبغي بتها يف 
مجلس الوزراء ارضاب املدارس الرســمية الذي بدأ 
اســبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه االمم 
املتحــدة، وابرام عقد هبــة مع البنك الدويل بقيمة 
25 مليون دوالر وعقود النفايات وموضوع القمح، 

وغريها«. 

وردا عىل ســؤال قال: »إن حديث البعض عن عدم 
ميثاقية الجلســات هو حديث مغلوط، حيث شارك 
يف الجلســة سبعة وزراء مسيحيني من اصل إثني 
عرش وزيرا مســيحيا. اما القول إننا نريد مصادرة 
صالحيات رئيس الجمهورية فهو غري صحيح، فام 
نقوم به ينص عليه الدســتور، يف انتظار انتخاب 
رئيــس جديد. الحل ملوضوع الرئاســة يبدأ باتفاق 
املسيحيني يف ما بينهم وبالتايل هذا املوضوع مناط 
مبجلس النواب. إنتخاب الرئيس هو املدخل اىل الحل 
من اجل اعادة الدور لكل املؤسســات الدســتورية، 
لكون هذا االنتخاب يعطي فرتة ســامح الستنهاض 
الوطن«، مضيفا »وقبل الدعوة اىل عقد جلســات 
للحكومة، التقيت خرباء دســتوريني أجمعوا عىل 
وجوب عقد الجلســات عند الرضورة وتوقيع رئيس 

الحكومة والوزراء املختصني«. 

وإعترب »أن الكالم عن محاولة للســيطرة 
عىل املناصب املســيحية مستغرب وال أساس 
له«. واشــار اىل »ان والية قائد الجيش تنتهي 
بتاريخ 10-3-2024، فيام حاكم مرصف لبنان 
تنتهي واليته يف شهر متوز، ونأمل ان يكون 
قد تم انتخاب رئيس جديد وتشــكيل حكومة 
جديدة تتوىل املهام، علام انه حسب الدستور 
فان مجلس الــوزراء له الصالحية يف اتخاذ 
ما يراه مناســبا باكرثية الثلثني وفق مرسوم 
تشــكيل الحكومة »، مضيفا »الحل يف لبنان 
هو باســتكامل تطبيق اتفاق الطائف وحسن 
تنفيــذه. واملطلوب منا حاليا هــو التفاهم 
عــىل ادارة البلد الغــارق يف تراكامت مزمنة 
ومعالجة القضايا امللحة واالســاس انتخاب 

رئيس جديد«.  
وكان ميقايت اســتقبل رئيــس اإلتحاد العاميل 
بشــاره األسمر الذي قال بعد اللقاء: »تناول الحديث 
عىل رضورة إصدار املراسيم التي اتفق عليها يف أيار 
لزيادة غالء املعيشــة يف »لجنة املؤرش« يف أكرث 
رسعة ممكنة نظرا للواقع الذي يعيشــه العامل يف 

القطاع الخاص«.
وردا عىل ســؤال عن  بدل النقــل للقطاع العام 
وقيمته، قال االسمر: »يجب ان يكون 125 الف لرية 
أسوة بالقطاع الخاص، ونحن يف صدد إعادة دراسة 
مبدأ زيادة األجور وزيادة بدل النقل، من هنا رضورة 
العودة اىل اإلجتامع يف األســبوع املقبل لدراســة 
واقع النقل واألجور يف القطاع الخاص ومن ثم يف 

القطاع العام«.    

أكــد املعاون الســيايس 
لألمني العام لحزب الله الحاج 
حســني الخليل بعــد لقائه 
الحر  الوطني  التيــار  رئيس 
جربان باســيل »أننا عرضنا 
ومسار  الرئاســة  موضوع 
وتناصحنا  الحكومي،  العمل 
وتناقشــنا وعرضنــا أيًضا 
النقاط اإليجابية والســلبية 
يف تفاهــم مار مخايل التي 
مررنا فيهــا«، مضيًفا »أننا 
لســنا يف حــال تصادم مع 

التيار ونسري يف اتجاه واحد... وهذا اللقاء لن 
يكون األخري«.

أضــاف الخليل خالل اللقــاء مبركز التيار 
يف مرينا الشــالوحي يف حضور رئيس وحدة 
االرتباط والتنســيق يف الحــزب وفيق صفا، 
أن »الجلســة كانت غنية واســتعرضنا امللف 
الرئايس باســهاب وسنكمل النقاش املهم، إذ 
اننا واإلخوان يف التيار الوطني الحر نسري يف 

االتجاه الصحيح ذاته«.
واشــار الخليل »اىل أن الجلسة كانت جًدا 
رصيحــة وعرضنــا الكثري مــن االفكار يف 
موضوع الرئاسة وجلسات الحكومة«، مضيًفا 
»أننا والتيار نســري باتجاه واحد »كسيارتني 
عىل أوتوسرتاد لن يصطدما ببعض حتى وإن 

أرسعت واحدة أكرث من األخرى«.
ولفت »اىل أن حزب الله له رأي يف املوضوع 

القضــايئ، والثوب القضــايئ الذي يجب أن 
يكون أبيض تعرض للكثري من النقاط السود، 
ومنهــا ملف املرفأ«، مضيفــا »إن تفاهم مار 
مخايل قائم، ومل نــر أي امتعاض من النائب 
باســيل يف هذا الخصوص، ونحن يف بلد فيه 
نقاش ســيايس دائم، ونحن لسنا حزبًا واحًدا 
بل حزبان ولدينا طريقتي تفكري، ولكننا نعمل 

عىل املساحات املشرتكة«. 
وأوضــح الخليل »أنه باســتقراء للمرحلة 
املاضيــة كان دامئًا حــرص عىل الرشكة مع 
التيــار الوطني الحر، والرشكة بالنســبة لنا 
اســاس واالخوان يف التيــار يعرفون حرص 
الحــزب الدائم عليها خصوصاً يف الحكومات 
الســابقة. ورأى أننا كنت دامئا عىل رشكة مع 
املســيحيني خالل فرتة الرئيس ميشال عون 

وقبله.«

ميقايت يرتأس االجتامع                                )دااليت ونهرا(

باسيل مستقبال وفدا من حزب الله

ــف  ــلـ بــــحــــثــــنــــا مـ
ــة بــعــمــق ــاســ ــ ــرئ ــ  ال

ــل: ــاســي ــل بــعــد لــقــائــه ب ــي ــخــل  ال
واحد اتجاه  في  التيار  مع  نسير 

ــــس ــة للمجلـ ــ ــة العامـ ــ ــــي القاعـ ــال« فـ ــ ــة املـ ــ ــن و»لجنـ ــ ــر املعتصميـ ــ ــواب التغييـ ــ ــن نـ ــ ــاكنة« بيـ ــ ــــش ومسـ  »تعايـ
رفـــــض »اقتـــــراح تغييـــــري« الســـــتبدال مناقشـــــة التـــــوازن املالـــــي ومصيـــــر أمـــــوال املودعيـــــن ببحـــــث االســـــتحقاق الرئاســـــي

ــيل... ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر باسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى خاطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف دمشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا تقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عندمـ

ــع! ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة تمّوضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّية وإع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق رئاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة طري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالوحي: خارط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ميرن

محمد بلوط 

اســتانف املجلس النيايب امس نشــاطه 
الترشيعــي عىل مســتوى اللجان بعد عطلة 
نهاية االســبوع يف اجواء عادية وطبيعية، 
وكان االبــرز يف هذا املجال اجتامع لجنة املال 
واملوازنة برئاســة النائب ابراهيم كنعان يف 
القاعة العامة ملتابعة مناقشة اقرتاح قانون 
اعادة التوازن لالنتظــام املايل بحضور عدد 
ملحــوظ من اعضاء اللجنــة ونواب اخرين، 
ومنهم نــواب التغيري املعتصمون يف القاعة 
نفســها منذ الخميس املــايض تحت عنوان 
حــث املجلس عىل انتخاب رئيس الجمهورية 
واالستمرار يف هذه العملية تحت قبة الربملان 

حتى تحقيق هذا الهدف.
ويف الشــكل لوحظ » التعايش واملساكنة« 
بني انعقاد اللجنــة وعملها واعتصام هؤالء 
النــواب يف قاعة واحدة، ال بل انهم انخرطوا 
يف النقاش حول اقرتاح القانون املطروح، مع 

تاكيدهم رفض صيغته ودعوتهم لوقف نقاشــه واستبدال ذلك 
مبناقشة االستحقاق الرئايس، لكنهم اصطدموا برفض نيايب 

لهذا االقرتاح.
كان املشــهد عاديا يف القاعة العامة اثناء جلسة لجنة املال 
رغــم اعتصام التغيرييني، ومل يحصل اي التباس او اشــكال. 
وغابت عند احد املداخل املؤدية اىل ســاحة النجمة اية حركة 
او اعتصام تضامني مع املعتصمني كام حصل يف االيام القليلة 

املاضية، مع العلم ان املتضامنني مل يتجاوز عددهم العرشات.
وعىل هامش اجتــامع لجنة املال، جرت مداوالت بني بعض 
النــواب التغيرييني ونواب آخرين حول خطوتهم وآفاقها. واكد 
املعتصمون انهم مســتمرون يف اعتصامهم اىل حني تحقيق 

الهدف منه.
ويف هذا السياق تقول النائب نجاة صليبا للديار: »ان الغاية 
من الخطوة هي حث النواب الـ 128 عىل تحمل مســؤولياتهم 
الدســتورية والوطنية النتخاب رئيــس الجمهورية، وانه من 
املمكــن اجراء نقاش يف ما بينهــم تحت قبة الربملان لتحقيق 

هذا الهدف واالتفاق النتخاب الرئيس«.
وردا عىل ســؤال تقول » ليس هدفنا االتفاق عىل هذا االسم 
او ذاك، وامنا الهدف كام عربنا منذ البداية هو االســتمرار يف 

العملية الدميقراطية والدســتورية داخــل املجلس اىل حني 
انتخاب الرئيس، وهذه هي االولوية«.

وعــن دعوة البعض نواب التغيــري لالتفاق يف ما بينهم اوال 
عىل مرشح واحد، واالتفاق مع املعارضة عىل اسم موحد تقول 
صليبــا » نحن ليس هدفنا، كام عربت، ايصال هذا املرشــح او 
ذاك، وال هدفنا دعم مرشــح هذا الفريق او ذاك. اننا نتوجه لكل 
اعضــاء املجلس ليك يعملوا من دون انقطاع تحت قبة الربملان 
النتخاب رئيس للجمهورية، وهذه هي مسؤوليتهم الدستورية 

والوطنية«.
ما هي خطوتكم التالية؟ 

تجيــب صليبا » نعم لدينا خطوة تالية، وســنعلن عنها يف 
حينه«.

وعن غياب مظاهر التضامن الشعبي مع حركتهم واقتصارها 
عىل تجمع عدد خجول يف االيام املاضية عند احد املداخل املؤدية 
للمجلس تقول » خطوتنا ليست موجهة للناس بل هي موجهة 
للنواب فاملسؤولية تقع عليهم، وليس املطلوب تحركات شعبية، 
ونحــن نعرف الظروف الصعبة التي يعاين منها الناس عىل كل 
الصعد. كام قلت عىل النواب تحمل مسؤولياتهم، ونحن نتطلع 
اىل الجمهور واملواطنــني الذين انتخبوهم ان يضغطوا عليهم 

يف عذا االتجاه«.

ويف شــأن اجتامع لجنة املال، حاول نواب 
تغيريين طرح فكرة استبدال مناقشة اقرتاح 
القانون املطــروح، املتعلق باعــادة التوازن 
لالنتظام املــايل ومبصري امــوال املودعني 
وحقوقهم، مبناقشــة االستحقاق الرئايس 
وفكرة اعتصامهم لكنهم اصطدموا مبعارضة 

النواب الحارضين.
واقرتح بعض النواب ايضا اعادة اقرتاح القانون 
املذكــور اىل الحكومة، الفتــني اىل انه مقدم 
شكال من نائبني لكنه يف الحقيقة هو مرشوع 
الحكومة. لكن االغلبية النيابية عارضت ايضا هذا 
االقرتاح النه من غري املمكن دستوريا اعادة اقرتاح 
قانون مقدم من النواب اىل الحكومة وهذا يشكل 
سابقة غري مقبولة، كام عربت النائب غادة عون 
التي شــددت ايضا عىل وجوب تقديم الحكومة 
ارقاما دقيقة حول الفجوة املالية واالموال وقيمة 

الذهب املوجود لدى الدولة.
واكدت ان عىل نائب رئيس الحكومة سعادة 
الشــامي الذي حرض االجتامع ان يقدم هذه 

االرقام للتمكن من مناقشة االقرتاح.
وبنتيجة النقاش تقرر يف اللجنة الســري بدرس ومناقشة 
االقرتاح مادة مــادة وبندا بندا، رغم رفض كل النواب لصيغته 
املطروحــة، وكذلك التاكيد عىل انه بحاجة اىل تعديالت كثرية 
انطالقا من الهدف االول وهو حامية الودائع وحقوق املودعني، 

كام عرب رئيس اللجنة النائب كنعان وغريه من النواب.
ومل يــدل كنعان بترصيح عن االجتامع، لكنه اشــار اىل ما 
انتهت اليه اللجنة يف هذا االتجاه، مشــددا عىل حامية اموال 
وحقــوق املودعــني بالدرجة االوىل. وقال ســنناقش اقرتاح 

القانون بكل دقة وبالتفصيل.
واعلن مقــرر اللجنة النائب عيل فياض موقف كتلة الوفاء 
للمقاومة من هذا القانون، مشــريا اىل  »اننا كنا اعلنا ســابقا 
رفضنا القــرتاح القانون بصيغته املطروحــة، مؤكدين عىل 

حامية واعادة اموال املودعني وضامن حقوقهم ».
واشار اىل رفض ربط بحث هذا القانون باي موضوع سيايس 
الن اموال الناس وحقوق املودعني مسألة ملحة ويجب حسمها.

ولفــت يف هــذا املجال رفض النواب اقــرتاح البعض  وقف 
مناقشة االقرتاح واســتبداله مبناقشة االستحقاق الرئايس، 
والسري يف مناقشة هذا االقرتاح الذي يحتاج لتعديالت كبرية .

مريم نرس 

عادت الحركة الرئاسية الداخلية وهذه املرة من ِقبل حزب الله 
وكأننا دخلنا يف مرحلة جديدة يف مســار طريق الوصول اىل 

انتخاب رئيس للجمهورية.
صحيــح أن ظاهرياً تبدو اللقاءات تشــاورية ولكن تحمل 
يف باطنها دالالت املرحلة التي تســبق مرحلة التسمية وحسم 
الخيارات من ِقبل الحزب. وهذا ما ينسجم مع انفتاحه ودعواته 
للحوار من أجل التوافق عىل اسم، فاإلنتقال من طرح املواصفات 
اىل طرح األســامء بشكل واضح بات رضورة يف هذه املرحلة 
لُيقــّدم كل طــرف ما لديه من خيــارات ووضعها عىل طاولة 
البحث مام يعطي للمعركة الرئاسية وضوحاً يحتاج إليه جميع 

األفرقاء يف هذا التوقيت.
عىل ما يبدو انتقل الحزب من إعطاء النصائح اىل تطبيقها، 
ففي أكرث من خطاب توّجه األمني العام لحزب الله السيد حسن 

نرصالله اىل الفرقاء السياســيني برضورة أخذ املبادرة ووضع 
الخارج أمام األمر الواقع خاصة وأنه أساســاً مشغول مبلفات 
أخرى ولبنان ليس من أولوياته يف هذه الفرتة ومبا أن الوضع 
يف البلد ال ينتظر وال منلك ترف الوقت، ما ِمن خيار أمامنا سوى 

أخذ املبادرة والتوافق الداخيل عىل رئيس للجمهورية.
أما من يُراهن عىل التسوية الخارجية باعتبار أنها ستنعكس 
عىل لبنان، حسمها السيد نرصالله أن ال تسويات تلوح يف األفق 

وعىل الداخل أن ال ينتظرها ألنها مضيعة للوقت.
صحيح أن مرحلة التســويات الكربى مل تحن بعد لكن هذا 
ال يعنــي أننا ُمقبلون عىل حرب خاصة يف املنطقة، لذا ميكننا 
اعتبار أننا ســنكون أمام مرحلة »شــد حبال« تســتمر فيها 
العقوبات التي ســيبقى األمرييك يراهن عليها من أجل تحقيق 
مكاسب من ضمنها امللف الرئايس يف لبنان، الذي أيضا ميكن 
أن ينعكس عليه تسويات ثنائية بني دول املنطقة بأغلبها تكون 
ســوريا طرف فيها، وعندما نقول دمشق ونربطها بانتخابات 

الرئاسة يف لبنان، أول َمن يخطر يف بالنا اسم سليامن فرنجية 
الذي تربطه عالقة مميزة مع سوريا، لكن رغم تاريخية العالقة 
إال أن هناك حرصا ومتنيا من القيادة الســورية عىل حزب الله 
عىل وحدة صف فريقه يف امللف الرئايس وعىل رأســهم التيار 

الوطني الحر.
أما عن اللقــاء األمرييك، الفرني، الســعودي، القطري، 
اإلمــارايت فهو يبقى يف إطار اإلنعاش من جهة والتشــاور 
الرئــايس ومحاولة تقريب وجهات النظــر من جهة أخرى، 
وســتبقى األمــور عىل هذا النحو عىل مــا يبدو اىل أن يقتنع 
الخارج أيضاً بأن يف الداخل طرف لديه موقف ال ميكن تخطيه...

إذاً.. بــني الداخل والخارج تحركات بنفس اإلتجاه وعكســه 
بنفس الوقت، فإذا دّعم الداخل موقفه بالتوافق يضعف املوقف 
الخارجي ويرتاجــع دوره مبعنى يضعه أمام األمر الواقع، أما 
إذا بقَي األفرقاء يف الداخل عىل عدم واقعيتهم ســيقوى الدور 

الخارجي بانعكاساته السلبية عىل البلد...

ميشال نرص 

عىل وقع الفوىض السياسية واالقتصادية واملالية والقضائية 
يفتتح البلد اسبوعا جديدا، فيام يبدو ان مجمل محاوالت الضغط 
املبذولة عىل اكرث من صعيد تصطدم بالتخبط والبلبلة املتزايدة، مع 
فشل الكثري من »االنتينات« يف تحديد اتجاه االمور، يف ظل الهمس 
الذي بلغ بريوت عن لوائح رئاسية انجزت وفرج »مفروض« آت من 
خلف البحار، حيث يتداخل االعتصام النيايب املتواصل داخل الربملان 
احتجاجا عىل استمرار الشغور الرئايس، باالعداد لجلسة االنتخاب 
الجدية التي قد تكون مفاجأة السنة، وليس اخره القمم الخامسية 

بني واشنطن وباريس، بعد انضامم العراب املرصي اىل الفريق.
وسط هذا املشهد، خرج اىل العلن اللقاء الذي ارادته حارة حريك 
»فوق الطاولة«، بعد لقاءين »رسيني«، مع مرينا الشالوحي، مع 
دق الحقيقة ســاعتها وبدء حك الركب، وفقاً ملصدر وزاري سابق 
يف الثامن من آذار، والذي اشــار اىل ان حزب الله حســم خياراته 
الرئاسية، وانتقل اىل مرحلة التطبيق العميل الذي ارادها من مقر 

التيار الوطني وقوفا عىل »خاطر« الحليف. ويكشف املصدر ان حزب 
الله ال ينفي يف جلســات مسؤوليه عمق الهوة التي وصلت اليها 
االمور مع التيار الوطني الحر، وســعيه لحل االشكاالت القامئة، 
ضمن اطر حفظ املصلحة العامة، كاشفا ان الراي السائد يف حارة 
حريك يدور حول ان القرار النهايئ يعود ملرينا الشــالوحي يف ما 
خص ورقة تفاهم »مار مخايل«، فالخالف واالختالف يف االمور 
الداخلية امر مرشوع، ما دامت القضايا الوطنية واالسرتاتيجية 

متفقا عليها وال خوف من »سياسات التيار« يف ما خصها.
من جهتها تشري اوساط التيار الوطني الحر اىل ان الحزب ارتكب 
اكرث من »مخالفة« يف قضايا ال ميكن للتيار املساومة عليها، وان 
كان »ساير« طوال ست سنوات حول امور كانت يف صلب برنامجه 
للحكــم، اال ان مــا حصل بعد خروج الرئيس عون من قرص بعبدا 
ميس قضايا جوهرية تتعلق بالحقوق وبالصالحيات، لذلك كان 

دق التيار ناقوس الخطر.
ورات االوساط ان مقاربة التيار لالنتخابات الرئاسية تختلف 
متامــا عن مقاربات اآلخرين، وهي تنطلق من الورقة التي اعدها 

وعرضها مع غالبية القوى السياســية، اذ تم تحديد مواصفات 
ومزايا يجب توافرها يف الرئيس العتيد، من هنا »عدم املوافقة« عىل 
كل االســامء التي ال تتطابق مع املواصفات، ومنها، وليس حرصا 
رئيس تيار املردة ســليامن فرنجية وقائد الجيش العامد جوزاف 

عون،عىل اعتبار انه متت مفاتحة قيادة الحزب باسميهام.
واعتربت املصادر ان من حق حارة حريك اتخاذ القرارات التي تراها 
مناسبة يف ما خص االستحقاق الرئايس، اال انه لن يكون مقبوال 
تجاهل الكتلتني املســيحيتني الكربيني، وفقا ملا يجري ترسيبه، 
خصوصا ان القاعدة الحاكمة حتى الســاعة ال تسمح بتجاهل 

املكونني املعنيني، مشرية اىل ان املسالة ليست اسم فرنجية.
وختمت االوســاط بالتاكيد عىل ان ما يجري يدفع اىل رضورة 
عقد لقاء مسيحي لبحث هذا امللف الرئايس واالتفاق بالحد االدىن 
عــىل مواصفات، لذلك فان التيــار ميد يده للجميع، تحت عباءة 
بكــريك، وان املطلوب اليوم امام املســتجدات والتطورات ما هو 
ابعــد من اتفاق معراب، مبدية اعتقادها بأن اعادة متوضع التيار 

ستفرض عليه اسرتاتيجية جديدة يف التعامل. 
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ــق ــي ــم ــع ال ــحـــي  ــيـ ــسـ املـ الـــقـــلـــق  ـــس  تـــعـــ مـــطـــالـــ   :  » ــــا الــــنــــ ــل  ــ ــدي ــ ــع ــ »ت و  ــة«  ــ يـ ــ ــ ــركـ ــ ــامـ ــ  »الـ
ومي ــاســي واملــلــف الح ــرئ ــول مـــصـــادرة الـــقـــرار ال ــوات حـ ــقـ ــيــار والـ ــت »املــصــيــبــة« املــســيــحــّيــة تــجــمــع ال

شديد ابتسام 

الحالة   املســيحي مــن  التململ   يعد  مل 
العامــة  التي وصل إليها املســيحيون  يف 
لبنــان مخفيا عىل أحــد فمواقف األقطاب 
املسيحية كافة من قيادات الصف األول اىل 
بالتعبري  جميعها  جاهرت   الكنيســة  رأس 
عن اســتيائها من الوضــع الراهن والتلكؤ 
والتطبيع  للجمهوريــة  رئيس  انتخاب  يف 

مع الشغور يف املوقع املاروين األول.
املــرة األوىل من  أنهــا  الجزم   ميكــن 
لدى  التي يظهــر فيها إجامع  فرتة طويلة 
الحر  الوطني  التيار  املسيحيني وتحديدا بني 
وحــزب القوات بهذا الشــكل رافض لعدة 
مســائل من محاولة تطويع املؤسســات  
وانتقال  الوطنيــة  الرشكــة  نقــض  اىل 
حكومة  اىل  الجمهورية  رئاسة  صالحيات 
»املســيحية«  فاملصيبة  األعامل،  ترصيف 
جمعــت الخصمــني املســيحيني، فرئيس 
باســيل  النائب جربان  الحر  الوطني  التيار 
ويتحدث  الرشعية   فاقدة   الحكومة  يعترب 

عن ســقوط الرشكة وامليثاقية ورضب التوازنات الوطنية 
وذهب يف أكرث مــن خطاب اىل طرح الالمركزية اإلدارية  
فيام اعترب رئيــس حزب القوات ســمري جعجع ان هناك 
النظام  اللبنانيــة وتغيري  بالرتكيبة  النظــر  حاجة إلعادة 
،وهذه الطروحات اســتتبعت ردودا من اطراف سياســية 
جنبالط  وليد  اإلشــرتايك  التقدمي  الحزب  فرئيس  أخرى، 
طرح تســاؤالت عن التوقيت واملغزى من طروحات تعديل 
الرتكيبة السياســية يف زمن البلد يعاين من أزمات كبرية، 

وتوالت الردود األخرى من أكرث من طرف منددة بطروحات 

األحزاب املســيحية ، ولكن السؤال: هل فعال هذا ما يريده 

املســيحيون اليوم وهــل تجنح القيادات املســيحية نحو 

والتقسيم؟ الفيدرالية  خيارات 

يؤكد ســيايس مســيحي ان اتهام  القيادات املسيحية 

التقسيم  والفيدرالية يف غري محله وليس  بطرح شعارات 

إال مزايدة سياسية عىل الفريق املسيحي املستاء من الحال 

التي وصل إليها املســيحيون يف لبنان، فالرئاســة األوىل 

يفاقم  الرئيس  انتخــاب  والتعطيل يف جلســات  مصادرة 

، واألسوأ يكمن يف ترصف  رئيس  الشعور املسيحي بالغ

حكومة األعــامل الذي يقلب الصورة املأســوية الداخلية 

الناس  بهموم ووجع  املهتــم  الوحيد  انه  ملصلحته ويظهر 

الحائط  فيدعو اىل جلســات للحكومــة ضاربا بعــرض 

الوطنية. والرشكة  الصالحيات 

وفق الســيايس املســيحي فان طروحات التقســيم او 

الفيدرالية ليســت ما يطلبه او تريده القيادات املســيحية 

يف الواقع  وما صدر من قيادات مســيحية 
أقرب اىل خيار الالمركزية اإلدارية فتطبيق 
تتدبر  ان  للطوائــف   يتيــح  الالمركزيــة 
ملناطقها وهذا  تراه مناسبا  ما  أمورها وفق 
الطرح يأيت بســبب انسداد األفق السيايس 
الالحق  بالغ  الشعور  وتعبريا رصيحا عن 

بالطائفة.
مــع ذلــك فــان أفــكار الفيدرالية او 
التقســيم ليست مســترتة بل انها  تدغد 
اللبنانيني   مــن   كبــري  قســم  عواطــف 
وخصوصا املســيحيني نتيجــة القلق عىل 
الوضع املســيحي الذي شــهد تراجعا يف 
فانفجــار بريوت هو  األخرية،  الســنوات 
النكبــة املســيحية الكربى التــي أصابت 
املســيحيني  وعــززت مخاوفهــم حــول 
دورهم  تراجع  مع  ومســتقبلهم  وجودهم 
واجتامعيا  اقتصاديــا  أوضاعهم  وتدهور 

املسيحي. الشباب  هجرة   وتزايد 
الفئة  هــم  املســيحيني  فان  بالحصيلة 
األخرية،   الســنوات  يف  تــرضرا  األكــرث 
فهــم دفعوا فواتري الحرب والســلم ومثن 
التســويات والتفاهامت كام ان عالقة القيادات املسيحية 
مل تكن عىل ما يرام ألنهــم مل ينجزوا تفاهامت تصب يف 

املسيحيني. مصلحة 
بالنســبة اىل فريق مسيحي أســايس، فان  الخيارات 
الداعية لتغيــري النظام  ال بد منها مع اإلقرار  بالصعوبات 
التــي تعرتض الســري فيهــا، فالقيــادات  مل تتفق حول 
انتخــاب رئيس للجمهورية فكيــف ميكنها ان تتفق حول 

النظام. تغيري  بحجم  مسألة 

« كنسيان من التعطيل وإستمرار الشغور في بعبدا  »غ وإحبا
ال موقف للراعي من اعتصا »التغييريين«... ومساعيه الرئاسّية لن تتوقّف!

عيل ضاحي

مع ازدياد عداد ايام واســابيع الشــغور 
الرئايس، يرتفع منسوب »الغضب واإلحباط« 
من اســتمرار التعطيل واستمرار الشغور يف 
بعبدا والــذي ينعكس شــلالً يف كل مرافق 

الدولة.
وتؤكد اوساط كنسية رفيعة املستوى، ان 
الراعي يف  املاروين بشارة  البطريرك  مواقف 
عظة االحد منــذ يومني، تالمس هذا الغضب 
واالحباط والوجع الذي يصيب اللبنانيني بكل 

طوائفهم.
وتســأل االوســاط بكل »حرقة وحزن« 
الرئيس؟ وملاذا  انتخــاب  تأخري  ملصلحة من 
التعطيل ومن اجل من؟ كام تسأل بإستغراب 
العراق ويف  الرئيس يف  انتخاب  عن ســبب 
عــز الكباش االيراين الســعودي كام يتذرع 
البعض، بينام مل ينجح نواب لبنان يف إكامل 

جلسة انتخاب واحدة؟
وتشــري االوساط اىل ان اســتمرار الشغور يف 
الرئاســة االوىل وبعد مرور شــهرين عىل انتهاء 
والية الرئيس ميشــال عون بدأ ينعكس شلالً يف 
كل الدولــة، فالحكومة التي تجتمع اليوم، تجتمع 
يف ظل انقســام حولها وعدم االخذ برأي رشيحة 

واسعة من اللبنانيني ومن املسيحيني. 
وتؤكد ان موقف املطارنة من جلســة الحكومة 
االخرية هو بسبب عدم ايفاء رئيس الحكومة نجيب 
ميقايت بوعده للراعي واملطارنة انه سيتشاور مع 
جميع الــوزراء قبل الدعوة اىل جلســة حكومية 
جديدة وهذا مل يحصل. وتتابع : واليوم االنقســام 
حول الحكومة واجتامعاتهــا ال زال موجوداً، فام 
اال  الجميع،  ليكون هنــاك حكومة تضــم  العمل 

انتخاب الرئيس الجديد؟
وتؤكد االوســاط ان ليس للراعــي اي هّم اآلن 
سوى انتخاب الرئيس، ألن انتخاب الرئيس يساهم 
يف انتظام العجلة الدســتورية وتُشكّل الحكومة 
الجديــدة وهي بدورهــا تُعنّي الشــواغر االمنية 

واالدارية واملرصفية واملالية، والتي تشــغر تباعاً. 
وخالل شهرين ستفر االدارة العامة ومؤسسات 
الدولة من كبار املوظفني واملوارنة خصوصاً، فهل 
هناك من مصلحة شــيعية مثالً يف تويل الشيعة 
نيابة املرصف املركزي او املراكز االمنية الحساسة؟

وتقول االوساط ان الراعي واملطارنة، ال يشككون 
يف نوايا الرئيس نبيه بري تجاه املسيحيني، واملواقف 
الصادرة عــن بكريك يف ملف الرئاســة وانتخاب 
الرئيس ال تســتهدف ال بري وال »الثنايئ الشيعي«، 
بل هي دعوة موجهة لكل النواب والقوى السياسية 
املشاركة يف الربملان للقيام بواجبها وعدم الخروج 

من مجلس النواب حتى انتخاب الرئيس.
وتكشــف ان العالقة مستمرة بني بري والراعي، 
حيث جرى اتصال من االول بالثاين للمعايدة بعيدي 
امليالد ورأس السنة، كام اوفد بري ممثلني عنه اىل 

الراعي للتهئنة باالعياد.
وتشــري اىل ان العالقة متواصلة مع حزب الله، 
واملطارنة تابعــوا باهتامم مواقــف االمني العام 
لحزب الله السيد حســن نرصالله العلنية االخرية 
بخصــوص الحكومة. وال يَشــكون يف انه يريد 
باملســيحيني، وهو ضنني بهم وبحقوقهم  الضيم 

وهو يرفض الشــغور يف بعبدا ويف االدارات 
الرســمية. ولكن املطلوب ترجمة هذا الكالم 
واملســاعدة يف انتخــاب الرئيس، كام طلب 
الراعي يف لقائــه االخري بوفد حزب الله يف 
بكريك. وهــو طلب املســاعدة يف انتخاب 
الرئيس لكون حزب اللــه لديه نواب وحلفاء 

يف مجلس النواب.
وتؤكد ان ليــس للراعي اية مطالب وليس 
لديه اي مرشــح مفضل او محدد، ومل يسم 
اي اســم خالل لقاءاته. وتشري اىل ان همه 
ينحرص اليــوم يف انتخــاب الرئيس والذي 

يجمع وال يفرق ويضع الحلول لالنقاذ.
وتؤكــد االوســاط ان الراعي ســيواصل 
الرئــايس ومل يتوقف عن  امللف  جهوده يف 
الســعي للوصول اىل انجاز االستحقاق وهو 
منفتح عىل اي لقــاء او اي طرح يوصل اىل 

االنتخاب. 
وتكشف انه مستمر يف لقاءاته مع القوى 
املؤثــرة يف امللف الرئايس موارنــة وغري موارنة 
ويدعوها اىل تحمل مسؤوليتها وهو التقى ويلتقي 
وســيلتقي خارج االعالم وامام االعالم كل من هو 

معني بامللف الرئايس.
وعن زيارة املطران بولــس مطر اىل كليمنصو 
بعد زيارة وفد حزب الله ولقائه بالنائب الســابق 
وليــد جنبالط منذ ايام، تؤكد االوســاط ان اللقاء 
اجتامعي، وليس موفــداً من الراعي. وتجمع مطر 
بوليد جنبالط كام كانــت تجمعه بكامل جنبالط 
عالقة شــخصية والجميع »اوالد منطقة واحدة« 
عىل حد وصف االوساط. وتقول ان الشأن الرئايس 
ومبادرة جنبالط حــرضا يف العموميات والنقاش 

العام وليس بالتفصيل.
التغيرييني وعدم صدور  النــواب  اعتصام  وعن 
اي موقف مــن الراعي وعدم وجــود موقف من 
هذا االعتصام، تكشــف االوساط ان الراعي ينتظر 
ويرتقب كــام املطارنة ويراقبون بحذر اي تحرك او 
مبادرة. ولكن الراعي يؤيد يف املبدأ اي تحرك جدي 
او مبادرة يكتب لها النجــاح وتوصل اىل انتخاب 

الرئيس املنشود.

النيابّية ــتــل  الــ بــيــن  ُتــــدر  الــتــي  الــرئــاســّيــة  ــات  الــســيــنــاريــو ه  ـــ
فادي عيد

نيايب  مصــدر  عــن  ينقل 
بارز، أن مــا جرى من لقاءات 
يف الســاعات املاضيــة، إمنا 
فريــق  كل  أن  املؤكــد  أكــد 
ثوابته  خلف  يتمرتس  سيايس 
إطار  يف  الرئايس،  ومرّشحه 
منــاورة واضحة، وعدم تبيان 
أي ومضة أمل أو بصيص نور 
ما  ولكن  اللقــاءات،  هذه  من 
حصل كان عملية »كرس جليد« 
الوطني  »التيــار  خــط  عىل 
الحر« و »حــزب الله«، وحيث 
ما زال رئيــس »التيار« النائب 
باســيل عىل مواقفه،  جربان 
األمر الــذي أكده مجدداً خالل 
وأيضاً  الشالوحي،  مرينا  لقاء 

عندمــا التقى رئيس الحزب التقدمي اإلشــرتايك 
وليد جنبالط يف دارة جوي الضاهر، إذ تبني لسيد 
املختارة بامللموس، أن باسيل ال يريد كالً من رئيس 
تيار »املردة« ســليامن فرنجيــة، أو قائد الجيش 

العامد جوزيف عون.
ولكن، ويف ســياق متصل، علم أن القوى التي 
تدعم ترشــيح فرنجية مل تُبــدل مواقفها، وهي 
أكدته لرئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك ولكل من 
تلتقيــه، إمنا هي لن تقفل باب التشــاور يف حال 
كان هناك من أجواء تفي إىل أنه ميكن الحديث 
عن مرشح توافقي آخر، وهذا ما سيبنى عليه يف 
إطار لقاءات أخرى، بعدما تيّقن الجميع، ومن كبار 
املرجعيات السياســية، أنه ليس هناك أي تسوية، 

أو مثة اهتامم دويل بلبنان كام يقال ويشــاع، بل 
متنيات بأن يّتفق قادة هذا البلد، وعندئذ، سيكونون  

مستعدين لتقديم املساعدة.
لذلك، ينقل ومن خالل معلومــات موثوق بها، 
أن رئيس الحزب اإلشرتايك بصدد توسيع مروحة 
لقاءاتــه واتصاالته، ومثة لقاء قريب ســيجمعه 
برئيس املجلــس النيايب نبيه بري، الذي ليس بعيداً 
إليه صديقه  الجنبالطي، والذي يسعى  الحراك  عن 
لكــرس حلقة الجمود الذي يحيــط بالبلد، يف ظل 
إقفال باب الحــوار بني مكّوناتــه. ولهذه الغاية، 
املحيطة برئيس االشــرتايك تؤكد  املعلومات  فإن 
أن جنبــالط يعمل عىل فتح كــوة يف هذا الجدار 
املقفل، تجنباً لألســوأ االيت عىل لبنان، وهو أكد 
الدميوقراطي« مســتمر  »اللقاء  بأن  التقوه  للذين 

يف االقــرتاع للنائب ميشــال 
مــع  والتواصــل  معــوض، 
ودحضاً  وبالتــايل،  الجميع، 
ملا يقــال عن قطيعة مع حزب 
»القــوات اللبنانيــة«، فــإن 
التواصل مســتمر، وقد يكون 
خالل  من  قريــب  لقاء  هناك 
موفد لجنبالط إىل معراب، ألن 

املرحلة يف غاية الصعوبة.
وعىل خط آخر، فإن املعطيات 
األخرية،  اللقاءات  عن  املتوافرة 
ت بالتوصــل إىل توافق مع 
رئيس املجلس النيايب بأن يحّدد 
الرئيس عندما  انتخاب  جلسات 
تكون هناك أجواء إيجابية ميكن 
البناء عليها، عىل اعتبار أن بعض 
الكتــل، إن مل نقل معظمها، مل 
تعد ترغب باملشاركة عىل خلفية 
ما شهدته الجلسات الســابقة من أجواء ال يتقّبلها 
الناس، وهي غريبة عن أداء هذا املجلس، وبناًء عليه، 
فإن الرئيس بري سيتشــاور مع معظم الكتل،بهدف 
تنظيم الخالف حتى لو عقدت جلسات دون انتخاب 
الرئيس، إمنا أن تكون الجدية هي السائدة، وأن يكون 
هناك أكرث من مرّشــح يف حال أراد الجميع انتخاب 
رئيس الجمهورية العتيد، وال ســّيام أن ما وصل إىل 
مسامع كبار املســؤولني، يفي إىل أجواء سلبية 
عىل صعيد النظرة إىل واقع لبنان املايل واإلقتصادي 
والسيايس، وعدم رغبة أي دولة بتقديم مساعدة يف 
مثل هذه الظروف، ما يستوجب قراءة هذه املؤرشات 
الخطرية، التي وصلت بالتواتر من أصدقاء يف الخارج، 

وعرب بعض السفراء.

وروبي بحث مع سفير أملانيا مهّمة الوفد ا
عــلــى ــاء ا ــ ــق ــال عــلــى مــجــلــس ال ــ الـــخـــوري أح
املرف ملف  في  العدلي  املحقق  ــرار  ق من  ُنسخة 

صدر عن وزير العدل يف حكومة ترصيف 
»تتداول  اآليت:  البيان  الخوري  االعامل هرني 
وســائل االعالم مقتطفات مــن قرار صادر 
عن املحقق العديل يف قضيــة انفجار مرفأ 
بريوت«، مضيفــا »يف ضوء ما تضمنته تلك 
املقتطفات فإن وزير العدل أحال نسخة منها 
عىل مجلــس القضاء االعــىل لالطالع، وملا 
ميكن مام تقدم التأثري يف مجريات هذا امللف 
وحسن سري العدالة، وبخاصة لناحية وجوب 

املحافظة عىل رسية التحقيق«.
من جهة ثانيــة، زار الخوري وزير الدفاع 
الوطني يف حكومة ترصيف االعامل موريس 
سليم يف مكتبه يف الريزة، وجرى التداول يف 

األوضاع العامة يف البالد.
وكان الخوري التقى يف مكتبه سفري أملانيا 
القنصل  أندرياس كينــدل يرافقه  لبنان  لدى 
الســفارة ماتياس فوغت، حيث  األملاين يف 
جرى عرض للشــؤون القضائيــة والتعاون 
الثنايئ بني البلدين، كام تم التطرق اىل مهمة 

الوفد القضايئ األورويب الذي زار بريوت.
بعد اللقاء، رّصح الخــوري باآليت: »أبدى 

كيندل ارتياحــه للتجاوب الكامل الذي حصل 
من قبل الهيئات املسؤولة يف لبنان يف مجال 
التعاون القضــايئ ضمن االتفاقية التي وّقع 

عليها لبنان حول مكافحة الفساد«.
بدوره، رّد كيندل عىل ســؤال حول تقوميه 
أن  »أحببت  القضايئ، فأجــاب:  الوفد  ملهمة 
أشكر الخوري شــخصياً عىل حسن التعاون 
الذي شهدناه األســبوع الفائت، وهو تعاون 
قائم، كام أود أن أنّو أيضاً بالتعاون مع املدعي 
الذي  التمييزي القايض غسان عويدات  العام 
عمل مع فريقه يف النيابة العامة التمييزية، 
عىل تســهيل آلية التحقيقــات وعمل فريق 
املحققني األوروبيني الذين أتوا ليس فقط من 
 ، أملانيا، بل أيضاً من فرنســا واللوكسمبور
ونحن نشــيد بالتعــاون الذي ملســه فريق 
املحققني، وبالتايل نحــن ممتنون ملا قام به 
وزير العدل وعويدات بشــكل عام، أما يف ما 
فال  أُجريت  التي  التحقيقات  مبســار  يتعلق 
ميكننا إعطاء أي تفصيل أو إجابة حوله ألن 
التحقيقات ال تزال مستمرة، وبالتايل ال ميكن 

الدخول يف التفاصيل عرب اإلعالم«.

ــاء ــ ــاالدعـ ــ ــف تـــحـــقـــيـــقـــاتـــه بـ ــ ن ــ ــ ــت الـــبـــيـــطـــار اســ
ــا وإخـــــاء ســبــيــل  مــوقــوفــيــن ـــخـ أ ــى   عــل

اســتأنف املحقق العديل يف جرمية انفجار 
مرفأ بريوت القايض طارق البيطار تحقيقاته يف 
القضية املتوقفة منذ 13 شهرا، فقرر االدعاء عىل 
مثانية أشخاص جدد من بينهم املدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام امن الدولة 
اللواء طوين صليبا، وأرســل مذكرات لتبليغهم 
مواعيد الجلسات. ووافق عىل إخالء سبيل خمسة 
موقوفني يف امللف، هم: مدير عام الجامرك السابق 
شــفيق مرعي، مدير العمليات السابق يف املرفأ 
سامي حســني، متعّهد األشغال يف املرفأ سليم 
شبيل، مدير املشــاريع يف املرفأ ميشال نحول 
والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، 

ورفض إخالء سبيل 12 آخرين.
وبرر املحقق العديل قرار عودته، بأنه يستند 
35 من  إىل مــواد قانونية من بينها املــادة 
قانون أصول املحاكامت الجزائية، التي نّصت 
عىل أن »املجلس العديل يؤلف من الرئيس األول 
ملحكمة التمييز ومن أربعة أعضاء من محاكم 
التمييز يعينون مبرسوم يتخذه مجلس الوزراء 
بناء عىل اقرتاح وزير العدل وموافقة مجلس 
القضاء األعىل، وأن املرســوم نفسه يقي 
بتعيني عضو رديف أو أكرث يف املجلس العديل، 
يحّل محّل القايض األصيل يف حال إحالته عىل 
«. ولفت إىل  التقاعــد أو الوفاة أو يف حال رّد

أن »القانون نّص عــىل رّد أعضاء يف املجلس 
العديل، لكن ال وجود ألي نص قانوين يتحدث 
.» عن رّد املحقق العديل، ما يعني عدم جواز رّد

وقال البيطــار الذي حرض إىل مكتبه صباح 
العــديل مرتبط  امس: »إن شــخص املحقق 
بالقضية التي ينظر فيها، فــإذا أقيل املحقق 
العديل تنتهي القضية«، مضيفا »ميكن للمحقق 
العديل أن يدعي عىل جميع األشخاص من دون 
35 من  طلب اإلذن من أي إدارة أو وزارة. ان املادة 
قانون أصول املحاكامت الجزائية، أخذت معياراً 
واحداً ال غري متعلقا بطبيعــة الفعل الجرمي 
إلحالة الدعوى عىل املجلس العديل، دون إعطاء 
أي اعتبــار لهوية املرتكبني، ســواء كانوا من 
السياسيني أو العسكريني أو القضائيني، وهذه 
املادة كرست املفعول الساحب للجرائم املحالة 
عــىل املجلس العديل، بحيــث يصبح املجلس 

العديل وحده املرجع الوحيد الصالح للبّت بها«.
وأعطى لنفسه »الحق باالدعاء عىل قضاة 
وأمنيني وعســكريني من دون الحصول عىل 
3 من  إذن مــن اإلدارات املعنية، ألن املادة 2
قانــون أصول املحاكــامت الجزائية، رفعت 
أي قيود عن مهــام املحقق العديل، وأعطته 
العائدة  للصالحيــات  مامثلــة  صالحيات 

للنائب العام التمييزي يف االدعاء«.

جــعــجــع: ــن  ــ م ــدا  ــ ــوفـ ــ مـ ـــركـــي  ــ بـ زار  ــي  ــ ــا ــ  ري
ــازة ــرح مــمــت ــصـ ــن الـــقـــوات وســـيـــد الـ ــي الــعــاقــة ب

زار النائــب ملحم ريايش 
الــرصح  امــس،  صبــاح 
بكــريك،  البطريــريك يف 
موفدا مــن قبل رئيس حزب 
ســمري  اللبنانية«  »القوات 
القداس  يف  وشارك  جعجع 
يرتأســه  الذي  الصباحــي 
البطريرك املاروين الكاردينال 
مار بشــارة بطرس الراعي، 
كام تناول الفطور اىل مائدة 
من  عدد  حضور  يف  الرصح 

املطارنة.
التي عقدها  الخلوة   وبعد 

مع الراعي، اشــار الريــايش اىل ان »اللقاء 
تنــاول االوضاع السياســية املطروحة عىل 
الســاحة املحلية ، ال سيام موضوع انتخاب 

ان »الرؤية  رئيس جديد للجمهورية«، واعلن 

نفسها مع سيد الرصح بالنسبة لالستحقاق 

الرئــايس«، مؤكدا ان »العالقــة بني القوات 

وسيد بكريك اكرث من جيدة بل ممتازة«.

يا الرا و
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من العا سيسه... وكّر املدير العا ل كر الخامسة لت خبار« احتفل بال  »مرك بيروت ل
خر لنتحاور معه بّية وماقاة ا : للخرو من قوقعة الطائفّية وامل ي اللواء ابرا

أقام »مركز بريوت لألخبار« يف بيت بريوت  الســوديكو، 
حفل تكريم عىل رشف املدير العام لجهاز االمن العام يف لبنان 
اللواء عباس ابراهيم، مبناســبة الذكرى الخامســة لتأسيس 
املركز، بحضــور محافظ مدينة بريوت القايض مروان عبود، 

وعدد من الوزراء والنواب والسفراء السابقني والحاليني.
جمع االحتفال حشــداً كبرياً من االعالميني، تحدث خالله 
مديــر »مركز بريوت لألخبار« مبارك بيضون، ونقيب محرري 
الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، واالعالمية رندىل جبور، 
واالعالمي غســان جواد، واللواء ابراهيم. كام تخلل االحتفال 
عرض لتقريرين عن مسرية »مركز بريوت لألخبار« يف الذكرى 
السنوية الخامسة النطالقته، وتقرير آخر عن إنجازات اللواء 

ابراهيم.

مبارك البراهيم: ناورَت االرهاَب ولويت عنَقه 
واسرتجعَت ثوب التعايِش للكنيسِة واملسجِد

واســتهل مدير مركز بريوت األخبار كلمته بالقول: »يكتسُح 
اإلعالُم اليوَم كَل املنابِر، لكن للحريِة حدوًدا وضوابَط، إذ ال يجوُز 
أن يكوَن االعالُم جزءاً اساسياً من تسونامِي يرضُب كَل املفاهيِم 
الوطنيِة وامليثاقيِة واملعايريِ التي من شأنها أن تؤثَر يف التعايِش 
الوطنِي املشرتك، ويعّمُق االنقساَم بني أطياِف الوطِن الواحِد. فإذا 
كان ال يعني لبعض أصحاِب األقالِم املأجورِة والشاشــاِت املرئيِة 
واملسموعِة، أن البالَد عىل ُفّوهِة بركان قد يُبيُد االخرَض واليابَس 
والبرَش والحجَر معاً، فإّن اإلعالَم للبعِض اآلخَر مسؤولّية كبرية 
ال يتهــاوُن يف تحّملهــا. وال ميكُن ان يقوَم البلُد ونظاُمه املايِل 
واالقتصادِي عىل ليىل البصارِة او عىل بعِض املنصاِت االعالميِة 
املشبوهِة التي تعمل عىل فربكِة الشائعاِت. كل ذلك ضمَن خطة 
ممنهجة ملشهد يومِي وازمات يومية تطرُق ابواَب الناِس متنقلَة 

من منطقة اىل اخرى دوَن استثناء.«
أضاف »اليوم ويف حــرضِة اللواِء نكّرُم ابن الكراِم، فأنَتم 
مــن أب عاَش وأعطى من عرِق الجبنِي ورغيِف الخبِز بخمرية 
عنواُن تاج عىل رأِس كِل رشيف، فاض  منك الخريِ، ساهمَت 
يف العطاِء، فرحمــة ومغفرة له، ذلك هو ابن البيِت، أصالُة 
جذورهــا عميقــة يف األرض، ممزوجــة بوطنية ال تعرُف 
االنكساَر وال الهزميَة، أوتاُدها العمُل لقضايا ُجعلت وأرست 
َ تحايك القوَة والعنفواَن دون تردد، دامئًا كانت عىل  مبــاد
حســاب بلد ُجعل منه مرضَب مثل بأن لبناَن قوي بضعِفِه، 
وحيــاًدا لضمري مســترت، فجعلناه قوًة تحــايك الجبهاِت 

وجبيًنــا يُرفُع عىل رؤوِس الِقمــِم وأعالُم قادة، قادُة جيش 
طهر الجروَد. ناورَت االرهاَب ولويت عنَقه، واسرتجعَت ثوب 
التعايِش للكنيســِة واملسجِد. وكان األمُر لك ممزوجاً بحنكة 
ولياقة حتى مع من تُحاور وتفاوض، ليشــهَد لَك العدو قبَل 
الصديــِق بأنَك محرتم اذا فاوضَت تفاوُض بعزة دوَن تراجع 

.» أو ترا
وتابع مبارك »من الكليِة العامليِة اىل الكليِة الحربيِة مشوار 
مكلل بالنجاحاِت قبَل ان تبدأَ املسريَة عىل مسالَك ومعابَر مليئة 
باملخاطــِر، عربنا معك أيها املفاوُض الفذ يف كثري من القضايا 
إىل بــر األمان، ومعَك كانــت العواجُل عبارًة عن فرحِ االنفراجِ 
الذي نتمّنى يف »مركز بريوت لألخبار« أن يدوم معَك نحو وطن 

أثبتت التجارَب بأنُّه ال ميوت.«

 اللواء ابراهيم 
بــدوره، قال اللواء ابراهيم: »انــه المتحان صعب ان اكون 
يف حرضة االعالم وهو الســلطة االشمل الكاشفة للحقيقة 
والحقائق، والتي ال يفوتها يف مخبأ االرسار من رّس مهام كانت 
خطورته ومضامينه. امنا يف هذه االمســية التي تض بالحق 
والحقيقــة، تُراين أذهب اىل القــول ان قوة االعالم وأثره يف 
املجتمع املحيل او عىل نطاق عاملي، يرتبطان باالســرتاتيجية 
ومــا ينبع منها من سياســات، وما يكون لهــا من مرجعية 
وصدقية وتأييد، اكرث ما ترتبط بقوة االعالم نفسه وامكاناته 
وتقنياتــه، واالخطر ان يكون االعالم يف واد والرأي العام يف 

واد آخر.«
أضاف »قد تتساءلون ملاذا هذه املبارشة يف تحديد الهدف 
عرب االضاءة عــىل االعالم والرأي العام؟ وجوايب، انه بعد 
مسرييت الطويلة يف مهام متنوعة ومعقدة، اختربت فيها 
االعالم دورا وســالحا حاسام. ملســت وبقوة كم ان عىل 
وسائل االعالم ان تنحاز اىل جانب الحق ال اىل جانب القوة 
حيث تبث ســمومها لطمس قضايا وطنية وانســانية يف 
طليعتها قضية فلســطني والشــعب الفلسطيني ومأساته 
املســتمرة، وملف النزوح يف لبنان الذي قد يتخطى قضايا 
كثــرية. فابان الحرب، غاب اىل حد كبــري مفهوم الوحدة 
الوطنية وحلّت يف االعالم تعابري طائفية، ُســوقت ضمن 
دمياغوجية سياســية مقفلة. ومنذ اتفاق الطائف يسّوق 
االعــالم اللبناين ملســألة الوحدة الوطنيــة، اما يف يومنا 
الحــارض فانني أرى تباشــري ردة مقيتة اىل خطاب خطري 

بالكراهية  مملــوء  جــدا 
والحقــد، ليــس فقط من 
ومذهبي  طائفــي  منطلق 
امنا داخل الطائفة واملذهب 
نفسهام، يف حرب شعواء، 
ضوابــط  ال  ولالســف 
اخالقيــة وال قانونية لها، 
وكأن املطلــوب التحضــري 
لدرب  اعالمية  وسائل  عرب 
ان  اعتقد  جلجلة جديــد ال 
لبنــان يقوى عــىل تحمل 

ونتائجه.« تبعاته 
وتابع »ان الحرية االعالمية 
هي من حقوق كل انسان. وال 

صــون للحرية اال بالحريــة، واذا كان لبنان رضورة حضارية 
للعامل، فحرّي ان يصبح دور االعالم كبريا. لذلك، علينا ان ال نخرس 
معركة تثبيت العيش املشرتك الواحد ليبقى لبنان منوذجا معاشا 

يكّذب عمليا اطروحات رصاع الحضارات والثقافات واالديان. 
وقال اللواء ابراهيم: »من عىل هذا املنرب، اتوجه اىل السلطة 
الخامســة بالقول انه عليها الخروج مــن قوقعة الطائفية 
والتعصــب واملذهبية، ومن رؤية اللون الواحد والرأي الواحد، 
ملالقاة االخر لنصغي اليه ونتحاور معه، لنقبله عىل الرغم من 
االختالف. وعرب هذه الرسالة الرشيفة التي تضطلع بها وسائل 

االعالم ميكننا رؤية وطن اكرث انسانية وتقدما وازدهارا.

 القصيفي: قامة لبنانية يستظلها
 املواطنون املتعطشون لدولة ترعاهم

أما القصيفي فقال: »اللواء ابراهيم، قامة لبنانية يستظلها 
املواطنــون املتعطشــون لدولــة »اوادم«، ترعاهم، وتحقق 
طموحاتهــم، وتوفر لهــم األمن واالســتقرار عىل مختلف 
الصعدان. فهو من املســؤولني القالئل الذين تستهويهم حرفة 
حمل اكرث من بطيخة، وهي يف الحقيقة ليســت حرفة، ألنها 
معــه اضحت رســالة وفنا. انه الرجل الــذي جمع الرأي إىل 
الشــجاعة، مبواقفه ووقفاته، دائم الســهر، دائم املتابعة، ال 
تغمض له عني، يحيط بكل شــاردة وواردة. واألهم، انه يبادر 
ويبادر، حتى تكل منه املبادرات، وترص مطالبة باستنقاذها 
من عناده الكبري للوصول إىل غايته، وهي خدمة لبنان وانسانه. 

واذا كانت الثقافة العســكرية تستلزم أن يكون صاحبها دائم 
التأهب، فهو العسكري بامتياز. واذا كانت الكشفية تستدعي 
أن يكون امللتزم باخالقياتها دائم الحضور، فهو الكشفي الرائد. 
واذا كانت املســؤولية الوطنية واالنسانية تحتم أن يكون دائم 

التحفز، فهو الوطني واالنساين الذي يتقدم الصفوف«.
اضاف »إن اللواء ابراهيم نسي وحده يف التعاطي الرحب مع 
الصحافيني، بدماثة ال تداىن، وأســلوب محبب يشده اليهم من 
دون النظر اىل املواقع الفكرية والثقافية والسياسية التي وفدوا 
منها، ألنه يؤمن بالدميوقراطية الحقة، املنبثقة من فعل الحرية، 
لذلك، فإن عالقة املديرية العامة لالمن العام بهم تتسم باالحرتام، 
واالستعداد الدائم للخدمة، بدليل التسهيالت التي وفرتها وتوفرها 
لهم، يف نطاق اختصاصها وصالحياتها، وال نن املعاملة التي 

اختصتهم بها اخريا يف أزمة جوازات السفر«. 
وختم القصيفي »أســأل الله أن ميد اللواء بالقدرة والصحة، 
ليك يتابع رســالته الوطنية يف هذه األحوال الصعبة واملعقدة 
التي يعاين فيها لبنان الكثري من االهوال واملطبات والعرثات اىل 
جانــب املخلصني الذين يعملون ابدا، وليس عبثا، من أجل إنقاذ 
هذا الوطن من براثن الفاسدين واملفسدين، وناهبي مال الشعب، 
املقامريــن بصحته ولقمة عيشــه وحقه يف الحياة الكرمية، 
واملضحني به عىل مذبح انانياتهم وشهواتهم. إن وطنا فيه أمثال 
عباس ابراهيم ال يكبو، وال يسقط مهام تعاظمت عليه النوائب.«

وختــم االحتفال بتقديم درع مــن »مركز بريوت لالخبار« 
للواء ابراهيم، وبدوره أهدى ملدير«مركز بريوت لألخبار« درعاً 

تكرميياً.

ابراهيم يتسلم الدرع من مبارك

ــس: ــ ــل ــ ـــراب طـ فــــــي  بــــاالنــــهــــيــــار  مـــــهـــــدد  مـــبـــنـــى  مــــــن    أكـــــثـــــر 
؟؟.. ــوار الــ ملنع  ة  املتخ جــــراءات  ا ــي  ــا  وم مــن؟  ومسؤولية   ّ يهت مــن 

دموع االسمر

منذ انهيار مبنى يف ضهر 
وسقوط  القبة،  محلة  املغر 
املدرســة  ســقف  جــرس 
الرســمية مبحلة االمريكان 
يف جبل محسن واستشهاد 
محمود،  ماغــي  الطالبــة 
شــذى  زميلتها  وتعــرض 
درويش اىل كســور، كل ما 
جرى ان هيئة االغاثة اجرت 
كشــفا عىل مواقع الكارثة، 
وجرى الحقا احصاء االبنية 
اآليلة اىل الســقوط، وبلغت 
قرابــة الـــ 00 مبنى يف 
القبة والتبانة، اي ما يقارب 
الـــ 2000 مواطن مهددين 
بالترشد ما مل تتخذ اجراءات 

رسيعة تسبق وقوع كوارث محتملة.
حني عقدت الندوة املخصصة ملناقشــة قضية 
االبنيــة املتصدعة يف طرابلــس   يف مقر نقابة 
املهندســني برعايــة وحضــور وزيــر الداخلية 
القايض بســام مولوي، ومشاركة نواب ورئيس 
هيئة االغاثة ورئيس بلدية طرابلس، كان متوقعا 
ان تخلــص الندوة اىل مقــررات تنفيذية رسيعة 
ملواجهة مخاطر تداعي هذه االبنية اآليلة للسقوط 
بعــد احصائها، واثر التوصيــات باخالئها تفاديا 

يس .. لوقوع امل
غري ان النــدوة انتهت حينها دون اية تدابري او 

توصيات للمبارشة باخالء املباين املذكورة.
وحســب املراجع املتصلة بالقضية، أن الجهات 
املعنية بالقضية، هي وزارات الداخلية  واالشــغال 
والنقل  واملهجرين، اضافة اىل مســؤولية بلدية 
طرابلــس وهيئــة االغاثة العليا  وهــذه املراجع 
مهمتها االوىل ابجاد منازل بديلة مؤقتة لســكان 
االبنية املتصاعــدة، اىل حني اعادة ترميم وتأهيل 
االبنيــة الصالحة للرتميم، فيام هناك ابنية تحتاج 

اىل هدم كيل واعادة بنائها من جديد.
اىل اآلن ليــس من قــرار واضــح يتعلق بهذه 
االبنية، وسكانها معرضون باية لحظة اىل وقوع 
كارثة، ال سيام وان البعض من االهايل ال ميلكون 

اماكــن بديلة لالقامة فيها، 
مصريهــم  ســيكون  وإال 
التــرشد، وهي قضية متس 
حيــاة عائــالت بأكملهــا 
تحتــاج اىل خطة حكومية 
انقاذيــة رسيعة، وكان من 
املفــروض ان يشــارك يف 
عن  ممثلون  املذكورة  الندوة 
سكان تلك االبنية، وممثلون 
لالســتامع  مالكيها،  عــن 
اىل آرائهــم ومواقفهم بغية 
وضع برنام متكامل شامل 
تقلق  التي  الحيوية  للقضية 
العائــالت املقيمــة يف تلك 

االبنية..
واكرث ما يثري اســتغراب 
املقيمني يف االبنية اآليلة اىل 
ان بلدية طرابلس  السقوط  
وجهت اليهم انــذارات طالبة منهم اخالء املنازل، 
االمر الذي اثار تساؤالت حول مدى اهمية االنذارات 
دون السعي لتأمني اماكن بديلة تأوي العائالت، وال 
حتى تقديم مســاعدات لهم، ومعظمهم يعيشون 
تحــت خط الفقر، وتبقــى، برأي االهايل، ان هذه 
االنــذارات ال تعدو كونها خطوة لرفع مســؤولية 
البلديــة عنها يف حال ســقوط املباين، يف حني 
ان املســؤولية تكون متكاملة بني انذارات وتأمني 
البلدية  الالزمة، وتشــرتك  البدائل واملســاعدات 
مبســؤولياتها مع وزارة الداخلية ووزارة االشغال 

العامة.

ــــــــــــــــــــــر«... مــــــــــــــــــــــاذا بعــــــــــــــــــــــد؟ ــــــــــــــــــــــواب »التغيي اعتصــــــــــــــــــــــا ن
هيام عيد

خــرق اعتصــام النواب 
املجلــس  يف  التغيرييــني 
النيايب اعتباراً من األسبوع 
واملراوحة  الجمود  املايض، 
باإلســتحقاق  املحيطــني 
دون  من  ولكــن  الرئايس، 
احتامل  أي  إىل  يــؤرش  أن 
بإحــداث خــرق جدي يف 
هذا اإلطــار، وخصوصاً أن 
اإلنقســام الذي ســاد بني 
الكتــل النيابيــة، ال يُنبىء 
بنتائــ إيجابيــة، عــىل 
األقــل عىل صعيــد الحوار 
الــذي تتحــدث عنه جميع 
ولكن  السياســية،  القوى 
مــن دون املبادرة بشــكل 

عمــيل وواقعي إىل إرســاء ركيــزة نيابية لهذا 
الحــوار متهد النطالقه قريبــاً. ومن هنا، فإن 
أوســاطاً نيابية محايدة ومســتقلة، ال ترى يف 
هــذا التحرّك، وبرصف النظــر عن العناوين التي 
أعطيت له منذ يوم الخميس املايض، باباً يســمح 
باإلنتقال من مرحلة املراوحة يف امللف الرئايس 
إىل مرحلة الحــوار والتوافق، علامً أن املبادرات 
الحوارية التي تُســجل يف اآلونة األخرية، ترسم 
مشــهداً نيابياً جديداً، عىل حّد قول األوســاط 
نفســها، حيث أن الخيارات الرئاسية الجديدة، ال 
تبدو يف متناول أي فريق ســيايس يف اللحظة 

الراهنة. والخارجية  الداخلية 
وبالتايل، فإن األوســاط النيابيــة املحايدة، 

تســتبعد أن يــؤدي الســيناريو امليداين وغري 
املســبوق، ومــن داخــل الربملــان، بعدما كان 
تحــرك نواب التغيري يحصل عــادًة يف محيطه، 
إىل تســجيل انعكاســات مبارشة، مع العلم أن 
النتيجة األولية، كانت زيادة مســتوى الضبابية 
والغمــوض يف املشــهد العام، ال ســيام عىل 
مســتوى الكتل النيابية، وحتى التي أعربت عن 
تضامنهــا مع النواب يف املجلس، ولكن من دون 
أن يطرأ أي تغيري عىل موقف أي كتلة. ولذا، ويف 
الوقت الذي ربطت فيه األوساط النيابية، ما بني 
تحرك نواب »التغيري« وعدم تحديد جلسة جديدة 
النتخاب رئيس يوم الخميس املقبل، فهي مل تخِف 
قلقها من أن ينتقل التأّزم الســيايس من ساحة 
النجمة إىل الشــارع، وذلــك، عىل إيقاع األزمة 

يف  الكبري  واإلرتفاع  املالية 
الدوالر. سعر رصف 

وإذ تعترب هذه األوساط، 
املرفــوع من  العنــوان  أن 
قبل النــواب املعتصمني قد 
األطراف  القى دعامً من كل 
السياســية، إمنا تحقيق أي 
املطلوب،  اإلتجاه  يف  تقدم 
الوقت  يبدو ممكنــاً يف  ال 
يســتدعي  مــا  الحــايل، 
الحراك  وتوحيــد  تصويب 
النيــايب، من أجــل تحقيق 
وبالتايل،  املرجوة،  النتائ 
إطالق حوار يف املواصفات 
واألســامء من ضمن سلة 
أسامء، عىل أن يتّم التوافق 
عــىل املرشــح القادر عىل 
الحصــول عىل العدد األكرب 
مــن األصوات النيابية، ذلك أنه، ويف حال مل يتّم 
تحديــد إطار للحوار النيايب، فإن الحراك النيايب 
ســيكون مرشحاً ألن يتحّول إىل خطوة ناقصة، 

وبالتــايل، لن يؤدي النتيجة املتوخاة منه.
النيابية املحايدة، عىل  وعليه، تشدد األوساط 
أن العنوان والهدف املرفوع يف ســاحة النجمة، 
يكاد يكــون واحداً بني كل الكتل النيابية، ولكن، 
مــن الــرضوري أن يُرتجم من خــالل دينامية 
سياســية واضحة وقادرة عــىل توحيد الجهود 
كافًة يف مســعى موّحد مــن أجل الوصول إىل 
وحدة موقف عىل مرّشح رئايس واحد، وإالّ فإن 
اإلعتصام ســيكون إمعاناً يف الشغور الرئايس 
وتكريســاً للتأخــري يف انتخاب رئيــس جديد 

للجمهورية.  

ــة ــ ــؤونا إنمائّيـ ــ ـ ار  ــ ــ ــن عـ ــ ــد مـ ــ ــع وفـ ــ ــر مـ ــ ــري عـ ــ بـ
ــور ــ مـ ــتقامة ا ــ ــاب رئيـــــس السـ ــور: إنتخـــ ــ ــران منصـ ــ املطـ

بالطائف مون  ملت ن:   الــقــر حــراق  بــ ــدد  ن  قــاســ 
ا مستف ــون  يــ وال  حـــد  ع  يخ ال  رئــيــســا  نــريــد 

قال نائب األمني العام لحزب 
الله الشــيخ نعيم قاسم يف 
حفل تأبيني، انه »عىل صعيد 
ما جرى يف السويد، شخص 
متوتر منحرف كافر جاء من 
الحكومة  واستأذن  الدامنارك 
الســويدية بأن يحرق القرآن 
فأذنت  الرتكية  السفارة  أمام 
له الحكومة عىل قاعدة حرية 
الــرأي، هذا الذي أحرق القرآن 
يهــني مليار ونصــف مليار 
مســلم عىل مستوى العامل، 
لجأ إىل هذا الترصف األحمق 

العشــوايئ الذي يستفز جمهور املسلمني يف 
العامل، بل الجمهور الذي لديه حس منطقي أو 
أخالقي من دون أن يســأل ومن دون أن يهتم. 
هذا عمل مدان واإلدانة هي للحكومة السويدية 
أوال التي تتحمل مســؤولية ترك املجال لهؤالء. 
يقولــون لهــم ممنوع أن ترفعــوا علام أو أن 
ترصحوا بأنكم تؤيدون تحرير بلدكم، يف الوقت 
الذي يســمحون به إلهانة مقدسات املسلمني 
عىل مستوى العامل! أي حرية تتحدثون عنها؟! 
لجأوا اىل الشــتائم واالستفزاز والحرق، وهذه 
الطرق ال يستخدمها إال الضعفاء املهملون عىل 
مســتوى العامل. عىل كل حال، لدينا أمثالهم 
يف لبنان، لكــن ال يوجد حرق للقرآن ولكنهم 
يحرقون أشــياء أخرى ألنهم يخافون. وهؤالء 
مــاذا نفعل معهم؟ ندين؟ تريد أن تعرف العامل 
بــأن الحكومات مدانة، وهي أيضا تقوم بدور 
ســلبي وسي وعليها أن تعدل، أو أن تغري هذا 
املوقف، وإال عىل كل حال نحن لدينا اقتناعات 
يف أن ندين هذا االتجاه، وأن نسلك االتجاه اآلخر 
الذي يكرم الرســاالت الساموية ويحرتم الرأي 

اآلخر«.
اضــاف »األمــر الثاين انكشــف أن هناك 

مــن يدعو إىل التقســيم إذا عجز عن تطبيق 
مرشوعه يف لبنان، وقد تبني أن هذا السيادي 
يكون وطنيا إذا سيطر عىل املؤسسات، وعند 
العجز يســتعني بالخارج، وعند العجز يفضل 
الفرا عىل انتخاب الرئيس. ومع أننا يف األيام 
الســابقة مل نذكر اإلسم، لكن من كان معنيا 
تصدى ليدعي أنه ضد التقســيم. لكن عىل كل 
حــال هؤالء معروفون، كيف نأمن عىل لبنان 
عندمــا يكون مثل هؤالء يف موقع قيادة البلد 
ولديهم رؤية تقســيمية؟ نحن عمليا كحزب 
الله واضحون يف موقفنا، نريد الرئيس الذي 
ال يخضع ألحــد داخليا وال خارجيا وال يكون 
منحازا وال مســتفزا، والحوار الذي ندعو إليه 
هو حوار النقاش باملواصفات واألسامء لنقرب 
وجهــات النظر يف ما بيننا، ألن التباعد كبري 
ومجلس النواب منقسم بشكل غري عادي. هذا 
التباعد سيبقى موجودا إذا مل نقرتب بالحوار 
يف ما بيننــا، وأي فريق من األفرقاء اليوم ال 
يســتطيع أن يوفر النصــاب املطلوب، إذا ما 
هو الحل؟ ليس الحل برمي املســؤولية عىل 
اآلخرين. الحل باجرتاح الحلول التي تســاعد 

عىل تقريب وجهات النظر«.

عــرض رئيس مجلس النواب نبيه بري يف 
مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة األوضاع 
العامة وشــؤونا مطلبية وإمنائية ملنطقة 
الشامل وعكار خالل إستقباله مطران عكار 
للروم األرثوذكس باســيليوس منصور، يف 
حضور النائبني سجيع عطية وأسعد درغام. 
بعد اللقاء، قال املطران منصور: »ترشفنا 
بزيارة الرئيس بري املعروف بذكائه وحنكته 
ووطنيته، إذ هو رئيــس حركة املظلومني، 
هكذا نعرفه منذ زمن طويل وإستجرنا بهذه 
الدار وبشخصه مرات كثرية من عكار وكان 
وملؤسستنا  لحقوقنا  ومســددا  نصري  خري 
ونصريا لها، جئنا نعايده ونسأل له الصحة 

وأن يهديه الله لروحه القدوس لخري البالد 
والعباد وأن يســهل طريقه إلنتخاب رئيس 
للجمهوريــة الذي تحتاجه البالد لكل أنواع 
األمور وسهولة  اإلحتياجات وإلســتقامة 
تحــرك البلد«، مضيفا »نعــم الرئيس بري 
هو دولــة بكل معنى الكلمــة إلهتامماته 
وكل ما أتينــا إليه نجد عنده الصدر الرحب 
والعقل والذهــن املتفتح لكل األمور فنعود 
إىل بلداتنا يف عكار ونحن آمنني ســاملني. 
قواه الله وأعطاه الصحة والعافية وأعوانه 

والعباد«.  البالد  لخري 
الســابق  الوزير  الظهر، إســتقبل  وبعد 

الدين. مروان خري 

) ي ا                          )حسن ابرا فد ال بر مستقبال ال
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دوليل بشعالين

بعــد القرار الذي اتخــذه بعض نّواب التغيري 
ال ســيام ملحم خلف ونجــاة صليبا بعد انتهاء 
جلسة الخميس الفائت التي حملت الرقم 11 من 
دون أن يتــّم التوّصل خاللها اىل انتخاب رئيس 
الجمهورية الجديد، أي قــرار اإلعتصام داخل 
قاعــة املجلس يف محاولة لحّث رئيس مجلس 
النــّواب نبيه بّري عىل إبقاء جلســات املجلس 
مفتوحــة اىل حني صعود الدخان األبيض، دعا 
بّري اىل جلســة مشــرتكة للجان يف العارشة 
 2 والنصــف من قبل ظهر بعد غد الخميس يف 
كانون الثاين الجاري. وتأيت هذه الدعوة لُتقفل 
البــاب أمام الدعوة الـ 12 النتخاب الرئيس من 
قبــل بّري، يف الوقت الذي لّوح فيه نّواب اللقاء 
اإلنتخاب يف  الدميوقراطي مبقاطعة جلسات 
حال تكّرر املشــهد نفسه من دون التوّصل اىل 
انتخاب الرئيس. فهل ســيحصل صدام بني بّري 

والنــّواب التغيرييني هذا الخميــس كون اعتصام خلف وصليبا 
سيبقى مستمّراً ومفتوحاً اىل حني انعقاد جلسة جديدة ملجلس 

النّواب النتخاب الرئيس؟
مصادر سياســية مطّلعة أكّدت أّن دعوة الرئيس بّري للجان 
املال واملوازنة، اإلدارة والعدل، الصحة العامة، والعمل والشؤون 
اإلجتامعية اىل جلســة مشرتكة قبل ظهر هذا الخميس وذلك 
13 الرامي  لدرس مرشوع القانون الوارد يف املرســوم رقم 0
اىل تعديــل بعض أحكام القانون قانــون الضامن اإلجتامعي 
وإنشــاء نظام التقاعد والحامية اإلجتامعية تأيت بعد املواقف 
التــي أطلقها بعض النــّواب يف املجلس الخميس املايض، كام 
يف الجلســات السابقة. فثّمة من يريد مقاطعة جلسة انتخاب 
الرئيس مثل نّواب الحزب التقّدمي اإلشــرتايك، وهناك من دعا 
خاللها اىل إبقاء الجلســات مفتوحة أي عقد جلسات متتالية 
اىل حني انتخاب الرئيس ال سيام النائب خلف، فضالّ عن دعوات 
ســابقة من قبل تكّتــل »الجمهورية القويّة« صّبت يف اإلطار 
نفســه. هذا األمر دفع بّري اىل عدم الدعوة اىل جلســة جديدة 
النتخــاب الرئيس هذا الخميس إلعطــاء فرصة لتوافق النّواب 

خارج املجلس قبل العودة اىل داخله إلنتاج الرئيس.
أّما خطوة بّري التي اعتربها البعض »نوعاً من التحّدي ورّدة 
ِفعل ســلبية«، فأوضحتها بأنّه عندما اتخذ خلف وصليبا قرار 
البقاء واإلعتصام داخل قاعة املجلس فور انتهاء الجلســة قال 
بــّري لخلف: »مش عيّل«. ولكن عندمــا خرج خلف للترصيح 
عالميني وسئل عن هذا األمر، قال انّه مل يسمع هذا الكالم«.  ل
ولهذا فإّن رئيس مجلس النّواب يود أن يجري انتخاب الرئيس يف 
أرسع وقت ممكن، ولكن إذا مل يكن النّواب متفقني فيام بينهم 
عىل اســم الرئيس املقبل، فــام الجدوى من تكرار هذه الدعوة، 

وتكرار املشهد نفسه الذي سئم منه املواطنون؟
ومــن هنا، وألّن هناك مرشوع قانون يرمي اىل تعديل بعض 
القوانــني الرضورية وال ســيام قانون الضــامن اإلجتامعي، 
أتت دعوة بّري اىل جلســة مشــرتكة، عىل ما أضافت املصادر 
نفســها، بهدف االســتفادة من الوقت الضائع. ولهذا فهو لن 
يرتاجع، بحســب املعلومات عن موعد جلسة اللجان، ما دام مل 
يدُع أساســاً اىل جلسة انتخاب الرئيس يف اليوم نفسه. كذلك 
فإّن عدم الدعوة اىل انتخاب رئيس هذا األسبوع من شأنه فتح 
الباب أمام اللقاءات الثنائية التي تحصل عىل الساحة السياسية 

بني املكّونــات املختلفة يف وجهات النظر، عّل 
القيادات السياســية تتوّصل اىل قاسم مشرتك 
فيام بينها. فعند حصول ذلك، سوف يدعو بّري 
مجــّدداً املجلس اىل انتخــاب الرئيس، ولكن ال 
بــّد أوالً من إنهاء اللقاءات والتشــاور ومن ثّم 

التوّصل اىل توافق ما.
وبرأيهــا، إّن الرئيس بّري اعترب موقف خلف 
وصليبــا ضده، خصوصــاً عندما قال بأنّه »ال 
مُيكن أن نســتمّر بنه تعطييل«، وإاّل ملا قال 
ما قاله تعليقاً عىل قرار اإلعتصام. ولهذا فهو 
لن يُغرّي موعــد اجتامع اللجان، ما دام النّواب 
غــري متفقني بعــد عىل إســم الرئيس املقبل 
للجمهوريــة. غري أنّه ال ميكــن الحديث عن 
حصــول صدام داخل القاعة بعد غد الخميس، 
عــىل ما لفتــت، ال ســيام وأّن قاعة املجلس 
عتصام  مخّصصــة الجتامع املجلس، وليس ل
أو املبيــت فيها. ولكــن إذا ما قّرر نائبا التغيري 
ذلك فيمكنهام اإلســتمرار باعتصامهام أينام 

يريدان من دون أن يؤثّر ذلك يف الجلســة املشرتكة.
وذكرت بأنّه خالل اللقاءات الثنائية تُطرح أسامء ملرّشحني 
»وسطيني« للرئاسة ال يشكّلون استفزازاً ألي طرف لجوجلتها 
واإلتفــاق عىل واحد منها، فيام ال يجري ذلك داخل جلســات 
اإلنتخاب. ولهذا ال بّد من توســيع املشــاورات وعرض جميع 
نتقال اىل مرحلــة انتخاب الرئيس،  الخيــارات املطروحة ل
مشرية اىل رضورة إحداث خرق ما، وإن مل تكن النتائ قريبة 

جّداً. 
أّما انتظار التســوية الخارجية يف ظّل انشغال دول الخارج 
الغربية والعربية مبصالحها، من دون اعتبار لبنان أولوية حالياً، 
فتجده املصادر عينها، فرصة إضافية أمام القيادات السياسية. 
فالخارج لن ينتخب الرئيس بدالً من النّواب أنفســهم، وإن كان 
يتدّخل لدعم هذا الفريق أو ذاك، غري أّن التوافق الداخيل رضوري 
يف املرحلة الراهنة للحد من خسائر اإلنهيار الذي يعيشه البلد. 
وال يحصــل ذلك من دون انتخاب الرئيس وتشــكيل الحكومة 
واستعادة ثقة املجتمع الدويل بالدولة اللبنانية واستعادة أيضاً 

ثقة اللبنانيني بالنظام املرصيف. 

ل يتصاد بّري والنّواب التغييريون داخل القاعة الخميس مع استبدال جلسة االنتخاب باللجان؟

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر املرشق للروم 
امللكيــني الكاثوليك يوســف العبي يف املقر 
البطريــريك يف الربوة،  املدير العام لالمن العام 

اللواء عباس ابراهيم.
والقــى العبي كلمة ترحيبيــة قال فيها: 
»تأيت زيارتكم لتدلّل بنوع خاّص عىل املسؤولّية 
املشــرتكة التي نشعر بها كلّنا بإزاء بلدنا املفّدى 
لبنــان الــذي ميّر يف ظــروف أليمــة جدا بل 
قاتلة،املسؤولّية املدنّية والسياسّية والعسكريّة 
من جهة واملســؤولّية األدبّيــة األخالقّية من 
جهــة أخرى. فواحدنا يكّمل اآلخر. من أجل ذلك 
نُبقي باب الحوار والتشــاور والتعاون مفتوًحا 
ونرى فيه السبيل األكرث أمانًا وفعالية«، مضيفا 
»كنيستنا الرومّية امللكّية الكاثوليكّية معروفة 

منذ نشــأتها أنّها يف خّط الكنيسة الجامعة، كنيسة 
منفتحــة غري متقوقعة، تبني الجســور وتدعو إىل 

التالقي والتفاهم والسالم«.
وتابع »واقع كنيســتنا، التي هي كنيسة جامعة 
كام قلت، يفرض علينــا االهتامم بجميع أبنائنا يف 
بالد املرشق العريّب والسعَي إىل توطيد أوارص املحّبة 
واإللفة والتعــاون يف ما بينهم ويف ما بينهم وبني 
اآلخرين وأن نثّبتهم يف أرضهم. واقع كنيستنا يفرض 
علينا بالتايل التنّقل بني هذه البالد والعمل فيها. أملنا 
كبري وثقتنــا راهنة أنّكم تأخذون هــذا األمر بعني 
االعتبار لجهة تســهيل املرور واإلقامة والتأشريات 
بقصد الزواج يف لبنــان. نعلم أنّكم ما قرّصتم يوًما 

يف ذلك بل كنتم تلّبون حاجاتنا بطيبة خاطر ورسعة 
ملحوظــة. لكم حّصة يف صالتنا ليك يؤازركم الرّب 
اإللــه يف عملكم وليك يحفظكم ويلهمكم ســواء 

السبيل ويبعد عنكم كّل مكروه«.
وختم العبي: »نهدي إليكم تذكاًرا، ميدالّيًة نقشت 
 Santaعليها إيقونة الســّيدة العذراء، العذراء املزيّنة
Maria in Cosmedin ، املوجــودة يف كنيســة املقّر 
البطريريّك يف مدينــة روما بإيطاليا  والتي أعطت 
اسمها للكنيســة واملقّر. العذراء التي اصطفاها الله 
وجعلها آية للناس وأعطانا بواسطتها السّيد املسيح«.
ورد اللــواء ابراهيــم بكلمة قال فيهــا: »ال أغايل 
يف القول ان لبنان منذ الِقَدم مســتهدف يف وجوده 
وتركيبته ورسالته. اســتخدم االعداء عىل تنوعهم 

كل االســاليب لتدمري هذا النموذج الفريد، فام 
اســتطاعوا بالحروب والف اىل ذلك ســبيال، 
فصمد هذا الشعب وقاوم وانترص. اليوم تُخاُض 
، وهي تدمري االنســان  علينا حرب اخطر واق
وافقاده االمل يف النهوض من جديد، من خالل 
فــرض وقائع تتصل بالتغيري الدميوغرايف عرب 
احالل مئات االف النازحني والالجئني يف ربوع 
هذا الوطن، بالتزامن مع حصار اقتصادي ومايل 
وســيايس يهدف اىل تيئيس الشــباب اللبناين 
ودفعه اىل الهجرة. هذه معركتنا، وال ســبيل لنا 
اال ان ننترص فيها، من خالل وحدة لبنانية وارادة 
وطنية جامعة، تفضح ادوات الداخل التي تعمل 
يف خدمة مرشوع تفتيت لبنان، وتُثبت للخارج 
ان هذا الوطن وهذا الشــعب عصيان عىل الكرس 
واالخضاع«، مشــددا عىل انــه »ال بد من تضافر كل 
الجهــود، من اجل ان يســاهم كل منا ومن موقعه 
يف العمــل الدؤوب النهاء االزمات السياســية ويف 
مقدمها ازمة انتخاب رئيس للجمهورية، واالنطالق 

يف مرشوع وطني تحت سقف الدستور«.
واستقبل العبي املدير العام لقوى االمن الداخيل 
اللواء عــامد عثامن يف املقر البطريريك يف الربوة 
وبحــث معه يف قضايا الســاعة . واشــار عثامن 
بعد اللقــاء اىل ان »الزيارة هي للمعايدة وان جاءت 
متأخــرة«، مضيفــا »نحن ندعو دامئــا اىل املحبة 
والســالم واعترب ان الكنيسة هي واحدة من اركان 

هذا العمل الداعي اىل املحبة والسالم«.

ي وعثمان : كنيســــــتنا تبني الجســــــور وتدعو الى التفا العبسي اســــــتقبل ابرا

ام ب مستقبال  ال

صــدر عن املكتب اإلعالمــي لوزير الصحة 
العامة فراس األبيض، البيــان التايل: »يهمنا 
اإلعالن عــن أن الحل الذي تم التوصل إليه مع 
مرصف لبنان، برعاية مشكورة لرئيس الحكومة 
نجيب ميقايت، سيؤمن كمية أكرب من األموال 
التي تدفع نقدا للمستشــفيات، بحيث تتمكن 
هذه األخرية من تســديد مثــن أدوية األمراض 
الرسطانية واملستعصية للمستوردين من دون 
تكبيد املريض أي كلفة إضافية، مبا يعني ضامن 
تنفيذ آلية إعطاء األدوية املدعومة والتي بدأت 
وزارة الصحة العامة بإرسائها حرصا عىل تتبع 
حركة هذه األدوية وضبطها وعدم رصفها بأي 

شكل من األشكال يف غري مكانها«.
أضاف »وتؤكــد الوزارة أن التــزام األفرقاء 
املعنيــني جميعا باآللية املذكورة ســيؤدي إىل 
حرص املشــاكل املاليــة الحالية وترسيع دفع 
الفواتري واملستحقات، ملا تظهره النتائ األولية 
آلليــة التتبع املمكننة من شــفافية وبيانات 
واضحة تؤكد أن األموال التي تُدفع تســتخدم 

يف املكان املناسب«.
وختم االبيــض »إن وزارة الصحة تدرك بأن 
األزمــة املالية تلقي بثقلها عىل الجميع، وهي 
لذلك تواصل االجتامعات املفتوحة وتســتنفد 
مختلف السبل املتاحة للتوصل إىل حلول جذرية 
وعادلة يف موضــوع الدواء، ولكنها أيضا يف 
حاجة إىل تعاون األفرقاء املعنيني جميعا بحيث 
لية  يظهر الجميع حرصا واضحا عىل اإللتزام ب
التتبع كام بدفع املســتحقات. أما جعل املريض 

رهينة للتجاذبات ولألوضاع الصعبة وتحويله 
رشيكا يف تحمل مسؤولية خدمته وهو منهك 
بصحته فهو أمر غري مقبول عىل اإلطالق، ألن 
أقل ما يحتــاج إليه املريض هو أق درجات 

الدعم«.
وكان االبيــض اجتمع مــع رئيس حكومة 
ترصيــف االعامل نجيب ميقــايت يف الرسايا 
الحكومــي، وقال االبيض بعــد اللقاء: »بحثنا 
يف موضوع املستشــفيات وعــدم حصولها 
عىل مستحقاتها من املصارف نقدا مام يسبب 
مبصاعب كثرية، خصوصا وأن اغلب املستوردين 
يطلبون من املستشــفيات الدفع نقدا. كنا مع 
نقيب أصحاب املستشــفيات عىل اطالع عىل 
املشــاكل وعىل توجه املستشفيات بأن يدفع 
املرىض مثن أدويتهم نقدا. ونحن نعترب كوزارة 
أن هــذا املوضوع غري مقبول وليس مقبوال أن 
يدفع املريــض دامئا الثمن«، مضيفا »تواصلنا 
األســبوع املايض مع مرصف لبنان إليجاد حل 
للمستشفيات ولرفع املبالغ التي تحصل عليها 
املستشــفيات نقدا من املصارف، وهذا شــكل 
محور اللقاء مع الرئيس ميقايت الذي تواصل مع 
حاكم مرصف لبنان، وتم بنتيجته التوصل إىل 
رفع الرقم الذي تدفعه املصارف اىل املستشفيات 

نقدا«. 
وردا عىل سؤال، قال االبيض: »مرصف لبنان 
أعطى املستشــفيات ضعف ما كانت تتقاضاه 
قبال، وســنرتك تحديد األرقام إىل االجتامعات 

التي ستحصل قريباً«.

وضاع ينة ل بيــــــض : لعد جعل املريض املنهــــــ ر ا

يف  املحامني  نقيــب  ترأس 
بــريوت نارض كســبار عدة 
إجتامعات للجــان التي بدأت 
عملهــا مجــدداً بعــد إعادة 
رؤســاءها  وأعطى  تكليفها، 
واألعضاء التوجيهات الالزمة.

والتقى رئيسة معهد حقوق 
اإلنســان املحاميــة اليزابيت 
التنســيق  وجرى  ســيويف، 
التدريبية  الــدورة  بخصوص 
التي سوف تعقد يوم األربعاء 
يف بيت املحامي حول اإلجراءات 

الخاصة باألطفال عىل متــاس مع القانون. 
وأرشف كسبار عىل الرتتيبات بخصوص الندوة 
التي سوف تعقد يوم األربعاء يف بيت املحامي.

والتقى كسبار مجموعة كبرية من املحامني 
الذين وضعوه يف أجواء عمل السجل التجاري 
يف بــريوت وبعبدا، ومــا يعانونه من إنجاز 
معامالت بشــكل بطــيء جداً. كــام التقى 
املحاميني اليــاس البيطار وربيع نوفل وقدما 
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كام قدما له دراسة أعدتها القاضية آنا منصور 
حول بعض األحكام املتعلقة باملصارف املتعرثة.

هذا ويعقد كســبار مؤمتراً صحفياً الساعة 
الثانيــة عرشة من ظهــر الثالثاء يرشح فيه 
اقرتاحي القانونني اللذين أعدتهام لجنة حامية 
حقوق املودعني يف النقابة برئاســة املحامي 

كريم ضاهر.
ووّجه كســبار كتاباً جديــداً لوزير املالية 
لتســليم النقابة الطوابع من جديد بعد أن تم 
تسليمها مبـــبلغ ثالمثئة مليون لرية لبنانية، 
وتســلم عضو املجلس املحامــي عبدو لحود 

الطلب لتقدميه.
وتبلّــغ من أحد أصحاب رشكة كورال، رجل 
األعامل أنطونيو ميني التربّع بألفي ليرت مازوت 
للنقابة. كام تم نــرش العدد الثالث من مجلة 

العدل عىل موقع النقابة.
وأبلغــت رئيســة لجنة الحــوار والتالقي 
املحاميــة تريز عون عن نيتهــا عقد طاولة 
للمناقشــة  املواضيع  وتحديــد  مســتديرة 
واإلستعانة بإختصاصيني، فوافق عىل الطلب، 

كام أبلغته رئيسة لجنة حقوق الطفل املحامية 
ندين دكروب دمشقية عن إجتامع ثالث لجان، 
لتدريب طالب السنة الرابعة يف كلية الحقوق 

يف جامعة الحكمة.
كام استقبل كســبار املحاميني أسعد نجم 
وشكري الحداد، عضوي لجنة متابعة قضية 
املرفــأ، وأبلغاه قرار القــايض بيطار مبتابعة 
السري بامللف.واستقبل لجنة دعم الصحافيني، 
وتم البحــث يف إمكان مســاعدة اإلعالمني 
وتقديم إستشــارات قانونية، كام واملشاركة 

يف عقد ندوات توعية.
ويف بيــت املحامي، عقدت لجنة املتدرجني 
إجتامعهــا األول كام عقــدت لجنة متابعة 
قضايــا الالجئني والعامل األجانب إجتامعها. 
واســتقبل كســبار املحامــي الدكتور محمد 
وليد طقوش، والــذي قدم له كتابه: »الوضع 
القانوين للســيارة اآللية: ذاتية الحركة«. كام 
تبلّــغ من رئيس محارضات التــدّرج املحامي 
اســكندر نجار موعد املحارضة التي ســوف 
تلقيها القاضية هبــة عبدالله حول محكمة 

املطبوعات.
هذا وســوف يحرض وفد من أهايل ضحايا 
جتامع  املرفأ يــوم الثالثاء إىل دار النقابة، ل

مع النقيب وأعضاء املجلس.
كام ويدعو كســبار وسائل اإلعالم غدا يف 
مكتــب النقيب يف قرص العدل بريوت، وذلك 
عالن عن إنجاز اقــرتاح قانويِن الكابيتال  ل
كونــرتول وإعادة هيكلــة املصارف اللذين تّم 
العمــل عليهام من قبــل لجنة حامية حقوق 

املودعني يف نقابة املحامني.

قانونــــــي اقتــــــراح  إنجــــــاز  عــــــن  يعلــــــن  كســــــبار 
» لــــــة املصار ي ابيتــــــال كونتــــــرول« و»إعــــــادة  »ال

وا ا م  ت سبا م

ــّري بـ ــى  ــجــومــا عــل نـــشـــّن  : ال  صــلــيــبــا 
ــا نـــطـــالـــ بـــتـــطـــبـــيـــق الـــدســـتـــور ــ ــمـ ــ إّنـ

قالت النائبة نجاة صليبا من ساحة النجمة: »نحن لسنا يف هجوم 
عىل بري امنا نحرتم الدستور ومنارس حقوقنا الدستورية عرب تطبيق 
، ونحن لســنا يف مواجهــة مع احد ونتمنى ان يتم  املادتني 4 و5
انتخــاب رئيس اليوم ونغادر اىل بيوتنا«. وأضافت يف حديث اذاعي: 
»عملنا ان نســاعد الناس ونؤمن الــدواء وحليب االطفال ونخفض 
الدوالر ويوم الخميس اثناء انعقاد اللجان املشرتكة سنسجل موقفنا 

بان املجلس يجب ان يكون بانعقاد دائم النتخاب رئيس«.

ت مهي بم كر  والدة عادل  وّدع  رفية  ا

وّدعت األرشفية يف مأتم شعبي مهيب أنطوانيت الجبييل كرم »إم 
فــارس« والدة الفنان عادل كرم واملنت طارق كرم واإلعالمي فارس 
كرم. ترأس الصالة لراحة نفسها يف كاتدرائية مار جرجس يف بريوت 
راعي أبرشية زحلة املارونية املطران جوزف معوض، يحيط به ممثل 
مرتوبوليت بريوت للروم األرتوذكس املطران الياس عودة ولفيف من 

كهنة أبرشية بريوت.
وشارك يف الصالة إىل جانب عائلة الفقيدة وأبناء األرشفية والرميل 
والصيفي، وزراء ونواب حاليون وســابقون  وشــخصيات سياسية 

وحزبية  واجتامعية وإعالميون وفنانون.
وبعد اإلنجيل املقدس، ألقى املطران معوض كلمة رثاء للفقيدة نقل 
فيها تحيات وبركة رئيس آســاقفة بريوت املطران بولس عبد الساتر 

الذي تعّذر عليه املشاركة شخصًيا بالصالة ألسباب طارئة. 
وتحــّدت املطران معوض عــن الفقيدة وإميانهــا وحّبها لربها 
وعائلتها، وقال: »نحن نصيل من اجل املرحومة »ام فارس« لتدخل اىل 
ملكوت االب وهي التي عاشت بروح اإلنسان الجديد من خالل اميانها 
ومن خالل تكّرســها يف العائلة. هي املؤمنة التي عاشت اميانها من 
خالل حّبها لربها والعمل بحســب تعاليمه. وهذا االميان دفعها ليك 
تستمد النور والقوة من الله وليك تستمد املعونة منه يف كل ظروف 
الحياة. وهذا االميان هو الذي جعلها تســتمر يف حياتها واملصاعب 
التي تحملتها منذ ان فقدت زوجها رشيك حياتها منذ ثالثني ســنة. 
ومن خالل قداس األحد ورّس اإلفخارســتيا كانت املرحومة انطوانيت 

تنال نعمة املسيح الخالصية ومسحة املرىض«.

الرتبية  وزيــر  أطلق 
والتعليــم العــايل يف 
حكومة ترصيف االعامل 
عبــاس الحلبي الخطة 
للتعليــم  الخمســية 
يف  باحتفال  العــايل، 
بالوزارة،  املرسح  قاعة 
وقال: »ان وطأة األزمة 
تــزداد يوميــا ويحمل 
ولكن  وزرهــا  املعلــم 
التلميــذ ايضــاً يتحمل 
وتبعتهــا«،  رضرهــا 
تحتاجه  »مــا  مضيفا 
القليل  الرتبيــة  وزارة 
للكهرباء  ِمــام رصــد 

إلنقاذ العام الــدرايس، ما تحتاجه بعض 
اإلعتامدات وبدل النقل ومرســوم متديد 
هبــة. ولكن املعلمــني ينتظرون أكرث من 
ذلك وهم يطالبون بســعر خاص لصريفة 

وللمتعاقدين«. لرواتبهم 
وأوضح أن »التأخري يف رصف املستحقات 
بسبب البطء اإلداري عىل مستوى مديري 
املــدارس ويف إدارة وزارة الرتبيــة يجب 
محاسبته وكذلك يف وزارة املالية«، وقال: 
»لو قيض للمتعاقد أن يقبض اتعابه عندما 
يستحق حقه بالقبض فهو ال يخرس قيمة 
ما يقبضه نتيجة التالعب بسعر الرصف. 
لذلــك انني ادعو الحكومــة برسعة إىل 
تلبية طلبات الرتبيــة، وابلغنا من جانب 
الجهات املانحة بأنها اعطت املوافقة عىل 
استخدام جزء من األموال املقدمة منها إىل 
املعلمني والعاملني يف املدرسة. وإذا تعذر 
عقــد اجتامع مجلس الــوزراء ماذا يعني 
اســتمرار وزير الرتبية بتحّمل املسؤولية 
وخصوصا ان معظــم الحلول تخرج عن 

نطاق صالحيته؟«.
أضاف: »التعليم العايل يف لبنان عالمة 
فارقــة وتاريخ ميء عــىل مدى مائة 
وخمســني عاما ونيف، عــىل الرغم من 
الهــزات التي أصابت صورته ، ولكنه يجد 
نفسه قطاعا مرتوكا أحيانا يف غياب إدارة 

تحكمهــا القوانــني واألنظمة، من خالل 
مديرية عامة تنظــم هذا القطاع وترعى 
تطوره وتسهر عىل توسعه وجودته. وإذا 
عدنا قليال إىل الــوراء يف الزمان لوجدنا 
ان أول خطــة لتطوير التعليم العايل كانت 
اإلســرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم 
2013، واســتندت إليهــا خطــة  2008
خمســية أقر محاورهــا مجلس الوزراء 
يف العام 2010، وأعدت الوزارة مشــاريع 
قوانني ومراسيم عدة ، مل يبرص النور منها 
سوى قانون تنظيم التعليم العايل الخاص 
رقم 2014/285، وما زال قانون إنشــاء 
الهيئة الوطنية لضامن الجودة يف التعليم 
العــايل يف املجلس النيايب. أما املشــكلة 
األكرب فهي يف هيكليــة املديرية العامة 
للتعليــم العايل، إذ انــه من غري املنطقي 
وال املقبــول أن مديريــة عامة يف الدولة 
اللبنانية ألحقت بالوزارة منذ العام 2000، 
ومل تقر لها هيكليــة يف مجلس النواب. 
مع اإلشارة إىل أن مرشوع إنشاء هيكليتها 
أحيل إىل مجلس النواب يف العام 2010. إذا 
ال هيكلية إدارية وال قانون ضامن جودة. 
وتجدر اإلشارة إىل أن منظمة اليونيسكو 
عرب مكتبها اإلقليمي يف بريوت قد وفرت 
التمويل واســتقطبت الخرباء والدراسات 
امليدانية، وصوالً إىل النســخة األوىل من 

الخطة ونحن نشكرها عىل ذلك«.

و أطلق الخطة الخمسّية للتعلي العالي بالشراكة مع اليونس
الحلبــــــي : الجهــــــات املانحة وافق على اســــــتخدا

مــــــوال للمعلمين والعاملين في املدرســــــة ء من ا ج

ته ل لب يلق  ال

يس ام مس  ال ال

العرب:  بالسفراء  اجتمع  اري  م
تستسل  وال  تــتــعــ  ال  بــيــروت 
ــا ــن ــافــل ــ ــى ت ــلـ واالعــــتــــمــــاد عـ

اجتمــع وزيــر االعالم يف حكومــة ترصيف االعامل 
زياد املكاري، مع ســفراء الــدول العربية يف مكتبه يف 
الوزارة، لتداول الفعاليات التي تنظمها بريوت، ملناســبة 
اعتامدهــا عاصمة اإلعــالم العريب للعام 2023. وحرض 
ســفراء : اململكة االردنية الهاشمية وليد الحديد، تونس 
بوراوي االمام، ســلطنة عامن أحمد بن محمد السعيدي، 
الصومال فرحــان عبدي كرهان، قطــر ابراهيم بن عبد 
العزيز محمــد صالح الســهالوي،املغرب محمد اكرين، 
موريتانيــا أحمــدو إدي محمد الراظــي يرافقه القنصل 
ايــيل نصار، اليمن عبدالله عبــد الكريم دعيس، القامئة 
باعامل الســفارة السودانية ســارة ادريس حسن أحمد، 
رئيس بعثة الســفارة العراقية امني النرصاوي، املستشار 
االول والثقايف يف الســفارة الفلسطينية ماهر مشيعل، 
القائم باالعامل الكويتي عبدالله ســليامن الشاهني، نائب 
الســفري املرصي املستشــار األول هاين خرض، ورؤساء 

الوزارة.  أقسام يف 
افتتــح مكاري االجتامع، مؤكــدا »ان االجتامع هدفه 
التأكيد عىل اإللفة واملحبة واملودة، بني بريوت والعواصم 
العربيــة التي متثلونهــا يف بلدكم الثاين لبنان. نحن هنا 
لنقــول معــا، أن بريوت ال تتعب، ال تستســلم، وال ترفع 
األعــالم البيض، واالتكال بالطبــع عىل العنرص البرشي 
اللبنــاين، وعىل تكاتفنا وتعاضدنــا كلبنانيني«، مضيفا 
»ســنقيم أهم احتفــال، رغم صفر االعتــامدات املالية، 
والعامل كله سيشــهد عىل نبض هذا البلد الذي ال يتوقف، 
ألن ثقافــة الحيــاة لدينا أقوى مــن كل محاوالت كبتنا. 
ليســت صدفة أن تعود بريوت اليــوم إىل عمقها العريب 
من باب اإلعالم، وكأن هذه الفعاليات أتت تذكريا ملا كانت 
عليــه بريوت يوما، وملــا ميكنها أن تكون عليه أيضا. وال 
شــك، أن قرار مجلس وزراء اإلعالم العرب إعالن بريوت 

عالم العريب هو مؤرش ثقة بعاصمتنا«. عاصمــة ل
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

ندى عبد الرزاق

 FOOD يســمى  مــا  او  األغذيــة  حفــظ 
PRESERVATION  هي مواد تضاف اىل األطعمة 
واملــواد الغذائية بهــدف ابطاء الوقــت الزمني 
لفســادها او تلفها. وتســتخدم يف هذه العملية 
مكونــات كيميائية ونســب عالية من الســكر 
املخفــي والصوديوم والدهون والزيوت املهدرجة 
وامللونــات والنكهات االصطناعيــة والصناعية 

بحسب الغذائيني.
هذه األطعمة املصنعة مبا تحتويه من مكونات 
حافظة ســببا ملشــكالت صحية كونها تحتوي 
عىل الكثري من الدهون غــري الصحية واملرتبطة 
بااللتهابات بحســب MAYO CLINIC األمريكية. 
وتشري الدراسات اىل ان األطعمة املصّنعة قد تؤدي 
اىل التخلص مــن الفيتامينات واملعادن الطبيعية 
بحســب HARVARD للصحة العامة والتي تؤثر 
بشــكل ســلبي يف الصحة العقلية والجســدية 
والفكرية، كام ان لها عالقة بزيادة الوزن الرتفاع 

سعراتها الحرارية.
ويف دراســة أجرتها »هارفارد« يف العام 2019 
بّينــت ان تناول هذا النوع من الطعام املصّنع يزيد 
من رسعة الجوع وبالتايل تناوله من جديد وحتى 

االفراط فيه.
ويف سياق متصل، أظهرت الدراسات وجود رابط 
ما بني هذه األغذية والوفاة وذلك بحســب دراسة 
أجريت يف العام 2019عمدت اىل تحليل الوجبات 
الغذائيــة لحواىل 20 ألف رجــل وامرأة توفوا يف 
غضون خمس سنوات وكان سبب الوفاة الرئيي 
»الرسطان« والذي ارتفع بنسبة 2 للذين تناولوا 
أكرث من معدل أربع حصص من األطعمة واملعلبات 
املصنعة يوميا، يف حني ارتفع بنسبة 18 لدى من 

تناولوا حصة واحدة يف اليوم.
هذا ليس كل يشء عن ارضار األطعمة املصنعة 
عىل صحة االنسان، أيضا دراسات أجريت يف هذا 
اإلطار كشــفت ما تحتويه من دهون وصلصات 
ولحوم وســكريات ومرشوبات مصنعة ووجبات 
صابة بأمراض  متفاوتة كانت الســبب املبارش ل
القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وفقا 

. )AHA(لجمعية القلب األمريكية
املــدرب الخاص واختصــا التغذية وبطل 
كامل االجســام طه »مريود« يقــول لـ »الديار«: 
»ان التوجــه اىل األطعمة املصنعة قد يضيف مواد 
خطــرة جدا عىل الصحة يف كل قضمة، فالطعام 
الذي نجده يف الســوبرماركت واملطاعم بعيد عن 
الطبيعة. ويلفت، اىل ان الرشكات املســؤولة عن 
التصنيع والتعليب تستخدم كميات كبرية من املواد 

الحافظة والكيميائية واملضافة التي ترض الجسم 
عىل املدى البعيد والقصري وسنتعرف عىل 12 نوع 
من الســموم يف األغذية املصنعة وتأثريها عىل 
الجسم وأكرثها مخيف وله ارتباط وثيق بأمراض 
العرص ويرتفع بني لحظة وأخرى. ويضيف، العامل 
أصبــح عبارة عن آلة تفــرم االكل دون النظر اىل 
محتويات املنت الذي يدخل اىل اجســامهم ومدى 

جســدية، والنفس تأثــريه يف الصحة النفس
صحية وحتى العقلية«.

 عنارص سامة 
يقــول طه، »عند التســوق يجــب النظر اىل 
محتويات العبوات وامللصقات التي بأغلبيتها تباع 
يف السوبرماركت وتحتوي عىل عنرص واحد عىل 
األقل من العنارص السامة التي سنتطرق اليها حتى 
يعرف الناس ما هي وكيفية تجنبها لدى ابتياعهم 

أي منها«.

 رشاب الذرة غني بالفركتوز 
»بالحديث عن هذه املادة والتي عادة تتمركز يف 
املرشوبات الغازية والحلويات بأنواعها وتستخدم 
يف الوجبات الرسيعة. يشري، اىل انها سبب رئيي 
الكتســاب الوزن وبروز البطن والسمنة املفرطة 
وتتميز مبقاومة االنســولني وزيادة الدهون يف 
املنطقة املذكورة وســبب يف شيوع امراض القلب 

وصوال اىل السكتة الدماغية«.

 الدهون املتحولة 
يــرشح طه عن هذه الدهون والتي تســمى بـ 
»املهدرجــة او املهدرجة جزئيا« واالثار التي تنت 
منهــا جدا وخيمة وتــؤدي اىل اإلصابة بأمراض 

القلب والسكري والرسطان«.

 نكهات اصطناعية 
يتطــرق اىل هــذا الباب وأماكــن تواجده يف 
الحلويــات واملرشوبــات الغازية والبســكويت 
واالطعمة املصنعة ويصفها، »بالضارة الحتوائها 
عــىل أكرث من 100 مادة كيميائية تندرج يف هذه 
املجموعة تهدف اىل إضفاء نكهة أقرب للطبيعية 
اما عن االثار التي قد تسببها، فيقول: الحساسية، 

والتفاعالت السلوكية مثل فرط النشاط«.

 غلوتومات أحادية الصوديوم 
يستكمل، »يطلق عليها أيضا )MSE( ومختزنة 
يف العديد من األطعمة املالحة كرقائق البطاطس 
وفتات الخبز ويســتخدم عوضا عن امللح املتعارف 
عليــه »كلوريد الصوديــوم« وآثارها كبرية عىل 
الصحــة والتي قد تبدأ بأمل الصدر وخفقان القلب 
والصداع وفرط تحفيز الذوق الذي مينحنا شعورا 

بالرغبــة يف تناول املزيد، او قــد يؤدي اىل عدم 
الشــعور بالنكهات األخرى مــا يدفع اىل إضافة 
املزيــد. واملزيد من امللح يف الوجبات هو امر خطر 

ومبارش ألمراض ارتفاع ضغط الدم«.

 األلوان واملحليات االصطناعية 
يغــوص طه بالرشح عن هاتني املادتني فيقول: 
» اىل جانــب املنكهات يوجــد ملونات يف جميع 
األطعمة املصنعة عىل الرغم من وجود جملة عىل 
املنت تقول ان هذه االلوان مســموح بها، اال انه ال 
يجب الوثوق بهذا التوضيح بسبب اثار هذه العنارص 
عىل األطفال لجهة الحساسية واحتقان الجيوب 
االنفية وفرط النشاط لدى الصغار واالضطرابات 
النفسية الخطرة يف مرحلة الطفولة والتي تؤدي 

اىل تشتت االنتباه«.

 بديل السكر يحرق »براعم التذوق« 

غالبــا ما يلجأ األشــخاص الذيــن يحافظون 
عىل جســم رشــيق او نظام غذايئ الســتبدال 
املحليات العادية بتلك القليلة بالسعرات الحرارية 
مثل االســربتام الذي يؤثــر يف الجهاز العصبي 
والدوخة و«الســكرالوز« الذي بحســب طه يقلل 
البكترييا الجيدة يف األمعاء كام ان »البوتاســيوم 
اسيســولفام« الذي يســبب الرسطان اىل جانب 
»الســكرين«. ويرشح طه الفــرق ما بني املادتني 
ء نفسه مع  بقوله: »يف كلتا الحالتني يحدث ال
االذواق »الغلوتامات« واملالحة، ولكن مع الحالوة 
يقــال انه يحرق »براعــم التذوق« او مينعها لذا ال 
نــدرك ما إذا كان يحتــوي بالفعل عىل الكثري من 
الســكر وهذا هو السبب يف اننا كل مرة سنضيف 

املزيد من التحلية او السكر«.

 املواد الحافظة تخنق الخاليا 
يشــبهها طه بقوله: »واحدة مــن »النجوم« 
يف األطعمــة املصنعة التي نســتهلكها وانواعها 
مختلفة منها مضادة لألكســدة E-319 »تسبب 
الغثيان وحتى التقيؤ والطنني، بويل ســورياتس 
0 و5 و80 يسبب العقم والحساسية ومثبطات 
 BHA ،321- واضعاف الجهاز املناعــي،  ،
او E-320 تســبب مشــاكل يف الكىل والكبد اىل 
جانــب كونها مواد مرسطنة. ويردف، إضافة اىل 
املســتحلبات ومزيل الرغــوة ونرتيت الصوديوم 
وزيت الكانوال املعروف عىل انه زيت صحي غري ان 
30 من املنتجات التي نتناولها »تخنق الخاليا« ما 
مينع عملها ويسبب انتفا الرئة والضيق التنفي 

الذي يؤدي اىل امراض الرسطان«.
خطوات عملية للتخفيف من استهالك األطعمة 

املصنعة بوجبات صحية يف متناول اليد

 مطبخنا صحي 
يرشح طه كيفية الحفاظ عىل مطبخنا الصحي 
يف األصل وامليلء بالوجبــات الخفيفة واملغذية 
والطازجة والتي ميكن اعدادها مسبقا واالحتفاظ 
بها يف متناول اليد لوقت الحق مثل البيض املسلوق 
ولفائف الديك الرومي ورقائق الكرنب والشــوفان 

والكينوا الغنية بالربوتني.

 استبدال الحبوب املصنعة بالكاملة 
يقول طه، »من ابســط الطــرق لتقليل تناول 
االطعمــة املكررة االســتعاضة بالصحية. فمثال 
ميكن اســتبدال املعكرونة البيضاء واألرز والخبز 

األبيــض بتلك الكاملة والتي تحتوي عىل العنارص 
الغذائية املهمة كاأللياف فضال عن كونها تســهم 
يف الحامية من امراض القلب والســكري وأنواع 

مختلفة من االمراض الرسطانية«.

 بدائل صحية منزلية التحضري  
ميكن صنع أطعمة كالتــي مصنعة ومفضلة 
لدينــا يف مطبخنــا وامنا بطــرق صحية وامنة 
وبالتايل نتحكم يف مكونات الوجبات. ويشري طه، 
»اىل إمكان تجربة مكونات جديدة مثرية لالهتامم 
فعىل ســبيل املثال: ميكن صنع رقائق من الخرض 
عــن طريق وضع رشائح البطاطس، الكوســا او 
الجزر مع القليل من زيت الزيتون وامللح ثم خبزها 

حتى تصبح مقرمشة ولذيذة«.

 رشب املزيد من املاء 
لتحسني نظامنا الغذايئ يجب االبتعاد او التقليل 
من املرشوبات الســكرية مثل الصودا والشــاي 
وعصري الفاكهة ومرشوبات الطاقة الغنية بالسكر 
والســعرات الحرارية والتي منخفضة بالعنارص 
الغذائية الصحية واالساسية واستبدالها تدريجيا 
باملياه املعدنيــة الطبيعية او املنقوع بالفواكه او 

األعشاب الطازجة«.

 املزيد من الخرض »صحة« 
يُجمــع الجميع عىل ان الخرضاوات من املصادر 
الغذائيــة والغنيــة باأللياف والتي تســاعد عىل 
الشعور بالشبع وتحد من الشهية والرغبة بتناول 
املزيد من الطعام بني الوجبات لذا ينصح باستهالك 
املزيد منها واليوم يف ظل ارتفاع أســعار الخرض 
فبإمكانكــم اللجــوء اىل الطبيعــة حيث يوجد 
الروكا والهندباء والزعرت الربي والعكوب وغريهم 
مــن النباتات الربية. باإلشــارة اىل ان هذا النمط 
النبايت بحسب الدراســات يطيل يف العمر ويحد 

من شيخوخة الخاليا او تلفها«.

 تبديل روتني التسوق الخاص بكم 
يخلص املــدرب ومالكم االجســام واخصايئ 
التغذيــة طه مريود للقــول: »ان الحد من تناول 
األطعمة الغنية باملواد الكيميائية واملرسطنة يبدأ 
بالتقليــل منها او بعــدم رشائها، والنصيحة التي 
قــد تعطى يف هذا املجال قراءة ملصقات املنتجات 
واالبتعــاد عن رشاء األطعمــة التي تحتوي عىل 
الصوديوم او الدهون املتحولة والســكر املضاف 
وانتقــاء املنتجات التي تحتوي عىل اقل كمية من 
اإلضافات غري الصحية لكل 100 غرام، وينصح طه 
تجنب املمرات الوسطى حيث توجد عادة الوجبات 
الخفيفة املصنعــة والرسيعة واالكتفاء مبحيط 

املتجر«.

ن تبديل روتين حيات ا يم تات قلبّية ودماغّية... و بة وأمرا سرطانّية وس ائّية املصّنعة : ك مخاطر املواد الغ

تعترب النفايات الطبية التي تشمل بالطبع »األدوية«، مشكلة 
متنامية ورئيســية يف جميع أنحاء العامل، بسبب التخلص غري 
الســليم من األدوية غري املســتخدمة. وتشري التقديرات إىل أن 
مــا يصــل إىل 50 من األدوية التي يتــم رشاؤها عاملًيا ال يتم 
استخدامها أو التخلص منها بشكل صحيح، مام يؤدي إىل تلوث 
أنظمة املياه العامة ومطامر النفايات ومســاحات أخرى. ومام 
ال شــّك فيه، إّن فشل إدارة النفايات الدوائية ينعكس سلباً عىل 

صحة اإلنسان والحياة الربية والبيئة. 

 ما هي النفايات الطبية؟ 
عرّف الخبري البيئي الربوفيسور ضومط كامل النفايات الطبية 
بأنهــا كمية من النفايات الناتجة من مرافق الرعاية الصحية، 
مثل مكاتب األطباء،  واملستشــفيات، وبنــوك الدم، والعيادات 
البيطرية، باإلضافة إىل كافة املختربات ومراكز البحوث الطبية. 
وهي البقايا أو املواد املســتخدمة يف خدمات الرعاية الصحية 
املُعرّضة لســوائل الجســم، أو الدم، وغريها من املواد التي من 

املمكن أن تكون ناقلة ملرض معنّي.

 مخاطر النفايات الطبية 
بحسب الخبري البيئي، تعمل بعض الحكومات واملنظامت عىل 
زيادة الوعي بهذه القضية وتطوير طرق جديدة للتخلص السليم 
منها. فالنفايات الطبية مشــكلة عاملية، ومن املهم معالجتها 

بشكل صحيح لحامية صحتنا وبيئتنا. إليكم أبرز مخاطرها:
 خطر التعرّض إىل الحروق اإلشــعاعية بسبب بعض املواد 

اإلشعاعية فيها.
 انتشار التلوث والتسمم، بسبب بعض املواد الخطرة املكّونة 
منها املنتجات الطبية مثل األدوية الســامة للخاليا، واملضادات 
الحيوية، ووجود املركبات السامة، والزئبق، التي تنترش إما يف 

الهواء أو يف املياه.
 تفاعــل بعض النفايات الدوائية ســلباً مع مواد كيميائية 
أخرى، مام يتسبب يف حدوث انفجارات أو توليد غازات أو أبخرة 

سامة.

 حدوث إصابات شديدة، وإمكانية انتقال األمراض يف حال 
إعادة االستخدام، بسبب سوء ترصيفها.

 إحتــواء النفايات الطبية عىل بعض املواد الحاّدة الخطرية 
املسببة إصابات خطرة.

 ترسب املخلفات الدوائية إىل املياه الجوفية.
 زيادة معدل الوفيات لدى الحيوانات املائية الحية وحصول 

تغريات يف وظائف األعضاء أو السلوك أو التكاثر.
 حدوث طفرات يف الحيوانات وتحفيز البكترييا عىل تطوير 

مقاومة للمضادات.

 أنواعها 
هذا ويتّم تقسيم النفايات الطبية إىل عدة أنواع بحسب املواد 

التي تحتوي عليها، وهي:
 النفايات الطبية العادي: وال يشكل هذا النوع خطورة عىل 
صحة اإلنسان ومثالها األوراق والزجاجات الفارغة غري اململوءة 

باملواد الخطرية وبقايا األدوية غري الخطرة. 
 النفايات الصيدالنية: تتمثل يف األدوية منتهية الصالحية 

والنفايات واألمصال املستغنى عنها.
 النفايات البيولوجية: هــي مخلفات العمليات الجراحية، 

كاألعضاء البرشية والدماء والسوائل وغريها.
 النفايــات املشــّعة: وهي كناية عــن بقايا مخلّفات غرف 

األشعة واملواد املشعة.
 النفايات الطبية املعدية: وهي نفايات طبية معدية مثل الدم 

امللوث واألدوات امللوثة، كذلك القفازات الطبية.
 النفايات الطبية الحادة: كل األدوات الحادة كاإلبر واملشارط 
سواء كانت مســتعملة أو ال، والتي باستطاعتها اخرتاق الجلد 

بسهولة. 
 النفايــات الكيامئية: وهــي النفايات التي تتكون من مواد 
كيميائية صلبة أو سائلة أو غازية، يتم تصنيفها عىل أنها خطرة 

يف حالة ما إذا
احتوت عىل صفــــة واحــــدة عىل األقل من الصــفات 

التالية: ســاّمة، رسيعة االلتهاب، رسيعة التفاعل، أو ســامة 
للجينات.

 ماذا عن لبنان؟ 
عىل صعيد لبنان، كشــف »كامل« أن هذا امللف شــبه مهمل 
كملــف النفايات العام، فنســبة النفايات الطبيــة والدوائية 
مرتفعة جداً يف لبنان، ومع األسف ما من حلول جذرية معتمدة 
ملعالجتها. لكن وبحســب الخبري البيئي، هناك بعض املؤسسات 
الدولية واملنظامت املحلية التــي تقوم بالتخلّص من النفايات 
الطبية واإلستشفائية وتعالجها يف محارق ومساحات معّينة، 

إاّل أن معظمها ال يستويف الرشوط البيئية.
ملعالجة هذه األزمة، ناشــد الخبري البيئــي الجهات املعنية 

بالتعاون مع املنظامت، للعمل مًعا لتطوير معايري وبروتوكوالت 
للتخلص الســليم من األدويــة، من أجل تقليل أي رضر محتمل 

تجّنب حدوث أي أزمة صحية. 

 النفايات الطبية خالل جائحة كورونا 
ويف هذا الســياق، نرشت منظمة الصحــة العاملية  تقريراً 
كشــفت فيه أن جائحة Covid-19 ليســت مجرد أزمة صحية 
عامة، بل أزمة بيئية أيًضا،  فإن ما يقدر بنحو 8 ماليني طن من 

البالستيك يتم إلقاؤها بالفعل وسنويا يف املحيطات.
كــام أكدت منظمة الصحة العامليــة وفق ما نرشته منصة 
»األرض« أن النفايــات الطبية املرتاكمة أثناء وباء كورونا زادت 

التلوث البالستييك يف املحيطات مبقدار 10 مرات.

دق علامء فريوسات ناقوس الخطر، بشأن إنفلونزا 
الطيور، وذلك بعد »انتشــار مقلق« للفريوس القاتل 
بني حيوانــات املنك، الفتني إىل احتاملية انتقاله إىل 

البرش واكتساح العامل.
وتصاعــدت املخاوف بني العلامء يف مختلف أنحاء 
 » 5 العامل، بعد أن أكدت االختبارات أن ســاللة »1

تنترش بني الثدييات.
ويعني هذا أنه من املمكن أن يكتسب العامل املمرض 
طفرات تسمح له باالنتشار بسهولة أكرب بني البرش، 
مام يساعده عىل إزالة أكرب عقبة منعته من اكتساح 

العامل.
ويف هــذا الصدد، علّق خبري علم املناعة يف معهد 
»فرانسيس كريك« يف لندن، الربوفيسور روبرت بيل، 
: »يجب أن تكون لدينا خطط  5 قائالً عن ساللة 1

طوار للقاحات بالفعل«.
 أّما عاملة الفريوسات يف مركز األمراض الفريوسية 
الناشئة بجامعة جنيف، إيزابيال إيكرل، فوصفت هذه 
التطورات بأنها »مثــرية للقلق حقا«، وفق ما ذكرت 

صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
كــام حّذر خرباء آخرون مــن أن تف الفريوس 
بــني حيوانات املنك، قد يؤدي إىل »إعادة تركيب«، أي 
عندما يقوم فريوســان بتبديل املادة الجينية إلنتاج 

هجني جديد.
هــذا ويُعتقد أن عملية مامثلة تســببت يف أزمة 
إنفلونــزا الخنازير العاملية عــام 2009، التي أصابت 
املاليــني حول العامل. وشــوهدت نفــس الظاهرة 
البيولوجيــة خالل جائحة كوفيد، من خالل متحور 
»دلتاكــرون«، الناجم عن إعادة تركيب متحوري دلتا 
وأوميكرون، والذي تم اكتشــافه ألول مرة يف فرنسا 

يف شباط املايض.
وعــىل مدى عقود، حذر العلامء مــن أن إنفلونزا 
الطيور هي أكرث الفريوسات احتاملية إلحداث »وباء 
عاملي«.وأوضحوا أن هذا بسبب خطر إعادة الرتكيب، 
حيث أن املســتويات العالية من ســالالت اإلنفلونزا 
البرشيــة تزيد من خطر إصابة اإلنســان بإنفلونزا 

الطيور أيضا.
وقد يؤدي هذا إىل اندماج ساللة قاتلة من إنفلونزا 

الطيور مع إنفلونزا موسمية قابلة لالنتقال.
إىل ذلك، كان تف الفريوس بني حيوانات املنك قد 
حدث يف مزرعة يف غاليســيا، شامل غريب إسبانيا، 
يف ترشيــن االول املايض، والتــي تأوي 52 ألفا من 
الحيوانــات. وتــم رصد الفريوس فقــط بعد زيادة 
مفاجئــة يف نفوق الحيوانــات، إذ نفق ما يصل إىل 
4 باملائة يف أســبوع واحد خالل فرتة تف املرض، 

الذي تم اإلعالن عنه بحلول منتصف ترشين الثاين.
 وقــام أطبــاء بيطريون بفحــص حيوانات املنك 
وتحليــل العينات يف مخترب حكومــي، حيث ثبتت 
إصابتها بالفريوس، األمر الذي أدى إىل إعدام جميع 
الحيوانات، وعزل عامل املزارع ملدة 10 أيام، وتشــديد 
اإلجراءات األمنية يف املزارع يف جميع أنحاء البالد.

تحذير من عدوى برشية
يف هذا الســياق، صدر تقرير عن خرباء يف وزارة 
الزراعة والرثوة الســمكية واألغذية اإلسبانية، إىل 
جانب بعض مجالس الشــؤون الريفية، يشري إىل أن 
 5 هذه هي املرة األوىل التي ينترش فيها فريوس 1

بني حيوانات املنك يف أوروبا.
وحــذروا من أن حيوان املنك ميكن أن يكون مبثابة 
»وعاء خلــط محتمل« النتقال الفريوس بني الطيور 
والثدييات والبرش، مثل إعادة ربط الساللة بفريوسات 

اإلنفلونزا البرشية التي ميكن أن تصيب البرش.
وأكد التقرير عىل رضورة زيادة تدابري »األمن« يف 
مزارع املنك، وزيادة املراقبة للحد من أي خطر النتقال 

العدوى إىل الناس.
هــذا ويذكر أنه ميكن أن تصيــب إنفلونزا الطيور 
البرش، لكن انتقال العدوى من إنســان إىل إنسان ال 

يزال غري فعال.

ــاء بـــشـــري ؟ ــ ــى وبـ ــ ا الــطــيــور ال ــل يــتــحــّول إنــفــلــونــ ـ ــر...  ــطـ ــخـ ــو الـ ــاقـ ــاء الـــفـــيـــروســـات يـــدقّـــون نـ ــم عــل

ــان ؟ ــن ــب ــن ل ــاذا عـ ــ ــة... مـ ــ ــي ــب ــل ــل تـــهـــديـــدا عــاملــيــا ل ّ ــشــ ــة ت ــّي ــب ــط الــنــفــايــات ال



د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
الثلثاء 24 كانون الثاين 2023

اجتمع وزير الصناعة يف حكومة ترصيف 
األعامل النائب جورج بوشكيان قبل ظهر امس 
يف مكتبه بالوزارة مــع مدير الفرنكوفونية 
االقتصاديــة والرقميــة يف املنظمة الدولية 
للفرانكوفونية OIF هرني مونســو ومدير الـ 
OIF يف الرشق األوســط ليفون امريادجيان، 
يف حضور مستشــار رئيس الحكومة الوزير 
السابق نقوال نحاس، املدير العام للوزارة داين 
جدعون ومستشــار الوزير املحامي ســليم 

الخوري.
تناول البحث التحضري لزيارة بعثة اقتصادية 
موّســعة من مختلف الــدول الفرنكوفونية 
يف اوروبا وافريقيا ورشق آســيا يف حزيران 

املقبل تضّم مئة شــخصية اقتصادية ورجال 
استثامر وأعامل وصناعيني ومبادرين. وعرض 
املجتمعون امكان عقــد اتفاقات رشاكة  يف 
املجال االســتثامري والتباديل بني القطاعني 
الخاص يف لبنان والدول الفرنكوفونية، ال سيام 
يف مجاالت ثالثة رئيســية: الطاقة املتجّددة 

واالقتصاد الرقمي والصناعات الغذائية.
وتــّم التوافق أيضاً عىل أن ترســل املنظّمة 
لرئاسة مجلس الوزراء برنام عمل تحضريي 
للزيارة، يقابله تأســيس لجنة وطنية تنّسق 
االجتامعات تضّم ممّثلني عن رئاسة االحكومة 
ووزارات الخارجيــة واملغرتبــني واالقتصاد 

والتجارة والصناعة والقطاع الخاص.

اقتصادية بعثــــــة  يارة  ل يــــــر  التح بحث في  يان  ــــــ بو
املتجّددة الطاقــــــة  للتعــــــاون في مجــــــال  وفونيــــــة  فران

ال االجتامع

العامة  االشغال  التقى وزير 
والنقــل يف حكومة ترصيف 
حميه  عيل  الدكتــور  االعامل 
يف مكتبه  امس، النائب ملحم 
الحجــريي، وكانت مناســبة 
لعرض التطــورات الراهنة يف 
البالد، السيام امللفات التي تقع 
ضمن صالحيات وزارة االشغال 
العامة والنقل ومنها موضوع 
صيانة وتأهيل الطرق يف بعلبك 
الهرمل والطرق املؤدية اىل بلدة 

عرسال.  

ــــــؤونا انمائيــــــة في البقاع حمّيه عــــــر مع الحجيري 

ي مستقبال ال ح

عقدت اللجنــة الفرعية املنبثقة عن لجنة 
االشــغال العامــة والنقل والطاقــة واملياه 
جلسة، ظهر امس يف املجلس النيايب، برئاسة 
النائــب فؤاد مخزومي الــذي قال بعد اللقاء: 
»اجتمعــت  اللجنة الفرعية املنبثقة عن لجنة 
االشغال املكلفة درس موضوع أبنية املدارس 
املتصدعة يف وزارة الرتبية. امللفت انه عندما 
نعقــد اجتامعنا نرى التفــاوت يف القوانني 
والصالحيات بني وزاريت الرتبية واالشــغال 
ومجلــس االمناء واالعــامر، كام انه ال يوجد 
وضوح يف الرؤيــة يف االدارات التي ترشف 

عىل هذه االبنية«.
اضاف: »نــرى ان االمور متداخلة، وقررت 
اللجنــة اصــدار توصيــة اىل رئيس مجلس 
الوزراء لتشــكيل خلية من كل هذه الوزارات 
بالتنســيق مع البلديــات لنرسع العمل، اذ ان 
80 منها معرضة الن يحصل فيها كام حصل 
يف البناء املــدريس يف طرابلس«، مؤكدا انه 
»ملساعدة اوالدنا، من املفروض ان يتم تعجيل 
هذه االمور ونرى كيف نساعد يف هذا املوضوع 
ونجري االتصاالت للمساعدة يف ايجاد متويل 

لهذه املواضيع«.

غال« درســــــ موضوع ابنية املدار املتصدعة »فرعية اال

ســألت نقابــة املالكني، يف بيــان  امس، 
»املسؤولني غري املسؤولني : كيف تفرسون أن 
يكون ســعر ربطة الخبز 20 ألف لرية وسعر 
صفيحــة البنزين قد تخطى الـ 900 الف لرية 
وقيمة االشــرتاك باملياه سنويا أربعة ماليني 
وخمســمئة الف لــرية، وأن يتخطى الدوالر 
الخمســني ألف لرية، فيام إيجــارات املنازل 
القدمية ال تتخطى العرشين ألف لرية شهريا؟ 
كيف يعيش املالك؟ هل سأل أحدكم عن أحوالنا؟ 

كيف نعيش؟ يف السكني وغري السكني؟«. 
وتابعــت: »كيف تفرسون أن تعطى زيادات 

لجميــع الفئات مــن رضب رواتب املوظفني 
يف القطاع الرســمي ثالث مرات، وأن يصبح 
راتب العامل يف القطاع الخاص أربعة ماليني 
وخمسمئة الف لرية واملالك القديم يتقاىض يف 
السكني وغري السكني 20 ألف لرية إيجار منزل 

أو مكتب أو محل؟
وهنا نتحدى لجان املستأجرين أن يكشفوا 
يف اإلعالم قيمة إيجاراتهم السنوية وال سيام 
منهم املهندســني واملحامني بدال من إتحافنا 
ببيانات الغاية منها تأمني ســكنهم باملجان 

يف بيوتنا؟«. 

ين« للمســــــؤولين : الــــــدوالر تخطى  ألف ليرة »نقابة املال
ــــــهريا 2 ألف ليرة  وإيجــــــارات املنازل القديمة ال تتخطى 

طالــب رئيس نقابة االفران 
النقيــب نــارص رسور وزير 
االقتصاد يف حكومة ترصيف 
األعامل أمني سالم بـ«تسعرية 
لربطــة الخبــز مرتــني يف 
االنخفاض  عنــد  االســبوع 
واالرتفاع للمواد االولية وسعر 
املنصة  وحسب  الدوالر  رصف 
املتفــق عليها«. كــام طالب 
الــوزارة بـ«النظر اىل رواتب 
عــامل االفــران والعمل عىل 
زيادتها لالستمرار يف عملهم 
ألن رواتبهــم مرتبطة بكلفة 
الخبز وهــم يف حالة  ربطة 

اصعب من حالة البلد«. 
وقــال رسور: »أين مــن انتخبهم الناس؟ 
أين املتحكمون بسياســة البلد من لجم سعر 
رصف الدوالر الذي دمر كل مقومات الشــعب، 
أال يوجد فيكم مــن يرفع صوته. هل التأخري 

واملامطلة يف انتخاب رئيس جمهورية وتأليف 
حكومة انقاذ من مصلحة لبنان؟ ماذا لو كانت 
»حسابات الحقلة غري حسابات البيدر« وبقي 
ســعر رصف الدوالر يرتفع واللرية تنهار، هل 
ســيبقى الوضع عىل حاله أم اننا ســنذهب 

جميعا اىل ما ال نريد ونحب؟«.  

ــاد ــصــ ــ ــت ــ ــ وزيــــــــر االق ــ ــب ــ ــال فـــــــــــــران« طــ »نــــقــــابــــة ا
ســـــبـــــوع بـــتـــســـعـــيـــرة لـــلـــخـــبـــ مــــرتــــيــــن فــــــي ا

اميمة شمس الدين 

يف االول من شــهر شباط املقبل 
150النه  ســنقول وداعــاً للـــ 
ســيبدأ العمل  بـ 15 الفا كســعر 
رصف رســمي وبالطبع ســيكون 
ومفاعيل  تداعيات  الخطــوة  لهذه 
وعىل  االقتصادية  االوضــاع  عىل 
املواطنني وعىل املؤسســات  ولكن 
من جهة اخرى سيكون لرفع سعر  
الرصف الرســمي انعكاسات  عىل 
نفقات الدولة التي لديها الكثري منها 
بالدوالر ومنها العقود التأجريية مع 
الدولة اذ  اّن للدولة ايجارات مربمة 
بالدوالر مثل االونيسكو، سوليدير، 
املجلس االقتصــادي واالجتامعي، 

الهيئــة الناظمة لالتصاالت، ســتاركو اضافًة اىل 
رواتب وايجارات السلك الدبلومايس يف الخارج، فهل 
اصبحت الدولة ملزمة عىل دفع هذه املستحقات وفق 
ســعر الرصف الرسمي الجديد وكم سرتتفع نفقات 

الدولة من جراء هذا االمر.
يف هذا االطار اوضح  املحامي والخبري الدستوري 
سعيد مالك يف حديث للديار انه  من الثابت ان عقود 
االيجــار واملعقودة من الدولة عىل العديد من املباين 
منها منظــم بالعملة الوطنيــة اي اللرية اللبنانية 
فهــذه العقود لن تتأثر حكامً بتعديل ســعر  رصف 
الدوالر اىل 15 الف لرية اما العقود املنظمة بالدوالر  
االمرييك فحكامً ستتأثر وبالتايل ستتضاعف عرشة 
اضعاف عام كانت عليه يف السنوات املنرصمة وذلك 
ما ســيكبد املزيد من النفقات واالعباء خالفاً ملا هو 

عليه االمر اليوم.

اما لجهة ما اذا كان سيتم اخالء بعض هذه املباين 
متــى تنتهي العقود فرأى مالك انــه من املمكن ان 
تذهب الدولة والوزارات املعنية اىل هذا التدبري سيام 
وان  للدولــة مباين وعقارات كثرية ال تشــغلها امنا 
تشغل مبان عىل سبيل االيجار باستطاعتها التنازل 
عنها وتركها واشــغال ما متلكه من امالك وعقارات 
تخفيضاً لالعباء ومــن اجل العمل عىل تخفيف ما 
ميكن ان يصيب امليزانية العامة من اعباء وخسائر.

اما لجهة القروض الشــخصية اكد  مالك عىل انه 
ان مل تصدر استثناءات فالقاعدة هي ان كل القروض 
مهام اختلف نوعها تخضع للتســعري الجديد اي 15 
الف لــرية للدوالر الواحد مــا مل تصدر تعليامت او 
تعاميــم مناقضة عندها يصار اىل اســتثناء هذه 

القروض.
مــن جهته الباحث يف الدولية للمعلومات محمد 
شــمس الدين أكد يف حديث للديار   ان رفع ســعر 

الرصف الرسمي سيرتك تأثريه عىل 
االنفاق الحكومي ال ســيام لجهة 
ايجارات بعــض االبنية الحكومية 
مع سوليدير وغريها من االيجارات 
سيام تلك  التي وقعت يف السنوات 
االخرية حيث كانت الحكومة تدفع 
عىل اساس سعر رصف 1500 لرية 
اما اليوم ستكون مرغمة عىل الدفع 
عىل الســعر الرسمي الجديد اي 15 
الــف لرية وهذا يــؤدي بالطبع اىل 

ارتفاع نفقات الدولة.
و اذ قّدر شــمس الديــن قيمة 
العقود بالــدوالر بحدود 50 مليون 
دوالر اشــار اىل ان هنــاك عقودا 
وقعهــا مجلس االمنــاء واالعامر  
مــع العديد من الرشكات ال ســيام 
يف مجال النظافة وصيانة وتشــغيل بعض االبنية 
الحكومية وهي كلها عقود أُبرمت بالدوالر مشــرياً 
ان قسام كبريا منها توقف بسبب تراجع املتعهد عن 
االســتمرار بالعمل حيث وافق عىل دفع بند جزايئ 
نتيجة توقفه الن خسارته اقل من االستمرار بالعمل 

عىل سعر 1500 للدوالر.
كام لفت  شمس الدين اىل رواتب وايجارات السلك 
الدبلومايس يف الخارج الذي كان مرصف لبنان يقوم 
بتحويلها عىل اساس 8 االف لرية للدوالر الواحد اليوم 
سيحولها عىل اساس 15 الف لرية وبالتايل هذه كلفة 

اضافية وكبرية عىل الدولة اللبنانية.
وقّدر شمس الدين الزيادة التي ترتتب عىل  الدولة 
وترفع االنفاق من جراء رفع ســعر الرصف الرسمي 
بالحد االدىن اىل 510 مليارات لرية تشمل االيجارات 

ونفقات السلك الخارجي.

تداعيات تعديل ســــــعر الصر الرســــــمي على العقود املبرمة مع الدولة
يد من االنفاق قيمــــــة العقود بالدوالر بحدود  الخمســــــين مليــــــون دوالر وم

كشف وزير الزراعة يف حكومة ترصيف االعامل 
الدكتور عباس الحاج حسن يف ترصيح أن »القانون 
أنــاط بوزارة اإلقتصاد الترصف بكل ما يتعلق برشاء 
القمح، الطحني واإلسترياد والقمح الطري للمخابز«، 
وبالتايل فإن وزير اإلقتصاد أمني ســالم الذي أكد أن 
ال أزمــة قمح، يعي متاما ما يقوله وبالتايل ال أزمة 

يف هذا اإلطار«. 
أضاف : أن »األزمة قد تكون بالفعل مفتعلة بدليل 
أن كل األزمات التي شهدها هذا القطاع كانت مفتعلة 
من قبل بعض التجار، والهدف منها الكســب والربح 
الرسيــع يف وقــت يصارع فيــه املواطنون بهدف 
الحصول عىل لقمة عيشــهم التي يتم التالعب فيها. 

وهذا األمر من املحرمات«. 
ودعا الحاج حسن، الوزير سالم إىل »وضع الرأي 
العام أمام كل املعطيات املوجودة لديه«، مشددا عىل 
»وجوب تحرك النيابات العامة كافة، بهدف كبح هذه 
املامرســات، ألن اللعب برغيف الخبز ممنوع بتاتا، 

ويجب أن يحال املقرص واملتالعب إىل القضاء«.
وأكد الحــاج حســن »أن وزارة الزراعة، أطلقت 
الخطة الوطنيــة للنهوض بقطاع القمح من خالل 
زراعتــه للتوفري عىل املواطنني األكالف العالية التي 
يتكبدونهــا للحصول عىل الرغيف، باإلضافة إىل أن 
لبنان سيتمكن يف هذه الحال من تأمني حاجته عرب 
زراعة القمح الطري، وبالتــايل الوصول اىل إلغاء 

اإلحتكار«. 
وعن زراعة حوايل 15 ألف دونم من القمح الطري، 
لفت الوزير الحاج حســن اىل »أن هذه املســاحة ال 
تكفي بالطبع، والخطة كانت تســتهدف مساحات 
أكــرب بكثري ألن ما ميكن زراعته يف لبنان  من قمح 

طري، قاس ومن الشعري، يتخطى الـ200 
ألف دونم، إال أنه مل يتم تأمني سوى قيمة 
الـــ15 ألف دونم، مقدمة كهبة من القمح 
الطري الذي إذا أضيف إليه القمح القايس، 
فســيؤمن ما يحتاجه لبنان يف املوســم 
املقبل«. وشــدد عــىل »أن لبنان، لو جرت 
زراعة 50 ألف دونم، ســيتمكن يف خالل 

سني أو ثالثة سنوات من تأمني 80-85 يف املائة، 
مام يحتاجه السوق اللبناين من القمح الطري. 

وعن اآللية التي وضعتها الوزارة للوصول إىل هذا 
الهدف، أشــار الحاج حســن إىل أنه »بالرشاكة مع 
املنظامت الدولية وتحديدا »الفاو« وبرنام األغذية 
العاملي والجيش اللبناين، فســيتعني عىل مصلحة 
األبحــاث العلمية الزراعية اإلهتامم مبوضوع إكثار 

البذور«. 
ورشح وزير الزراعة »أن البذور التي سيتم زراعتها 
هذه الســنة، ســتحل يف العام املقبل بدال من رشاء 
القمح أو انتظار الهبات الخارجية متاما كام يحصل 
يف ســائر دول العــامل عىل غــرار اململكة العربية 
الســعودية التي لجأت إىل زراعــة القمح الطري 
بســبب األزمة العاملية وهو نفسه القمح الذي زرع 
يف لبنــان، باإلضافة إىل مرص والعراق وغريها من 

الدول العربية«. 
واعترب الحاج حسن »أن األمن الغذايئ محصور يف 
أزمة لن تنتهي قريبا، بل هي مستمرة عامليا، وبالتايل 
علينا زيادة املساحات املزروعة سواء أكانت بعلية أو 

مروية من القمح الطري«. 
وأعلن الوزير الحاج حســن »أن الوزارة تتفاوض 
حاليا مع البنك الدويل يف ما خص القطاع الزراعي، 

عــىل أن يتم تخصيص جزء كبري من الهبات املقدمة 
لدعم زراعة القمح واملزارعني«. 

وأشــار اىل »إن الــوزارة أطلقــت مناقصة عرب 
مصلحة األبحاث العلميــة الزراعية وفق الرشوط 
التــي وضعتها هيئة الرشاء العــام، إال أنه يف املرة 
األوىل مل يتقــدم أحد«، وقــال:« »نرتقب هذا األمر، 
ألن الحكومة اللبنانية خصت وزارة الزراعة بـ250 
ألف دوالر للقمح وسنشرتي بقيمتها بذورا، تحضريا 

للعام املقبل«. 
أضاف الحاج حســن :« كان يل حديث مع ممثلة 
»الفاو« يف لبنــان، واملحصلة كانت أن املفاوضات 
انتهت بشــكل إيجايب مع الجانب الياباين يف سبيل 
دعــم قطاع القمح، كــام أن برنام األغذية العاملي 
سيقدم هبة يف وقت قريب جدا سيتم اإلعالن عنها 

قريبا«.
وأكد الحاج حسن »اننا ملزمون بتسيري أمور الناس 
وال ميكــن التالعب باالمن الغــذايئ«، وقال:«همنا 
األسايس يف وزارة الزراعة عدم اهتزاز األمن الغذايئ 
مــن خالل زراعة القمح الطــري والقايس، ورشاء 

املحصول من قبل وزارة اإلقتصاد ».
وختــم الحاج حســن: أن امللفات املطروحة عىل 
الطاولــة الحكومية مهمة ومجلــس الوزراء ملزم 

بتسيري أمور الناس«. 

ــة ــل ــع ــت ــف م ــح  ــ ــم ــ ــق ــ ال أزمـــــــــة   : ــن  ــ ــس ــ ح ــا  ــ ــ ــح ــ ــ ال
ــن حــاجــة  ــ ــة م ــ ــائ ــ امل ــي  ــ ف مـــيـــن   تـــ ــع  ــطــي ــت ــس ون
ائـــي الـــغـــ ــن  ــ ــاالم ــ ب ــ  ــاعـ ــتـ الـ ــن  يــمــ وال  لـــبـــنـــان 

برز أخرياً تطّور جديد الفت عىل 
اتساق مبلف أموال املوِدعني، حمل 
إذا ســلّمنا بصدق  إيجابياً  مؤرشاً 
النوايا وترجمتها واقعاً ملموســاً 
بعيداً من الشــعبوية التي ال تُسمن 

وال تُغني عن جوع. 
ففي جلسة لجنة املال واملوازنة 
النيابية املنعقــدة يف العارش من 
الجاري قبل أن تواصل اليوم درس 
اقرتاح قانون إطار »إلعادة التوازن 
لالنتظام املــايل يف لبنان«، أظهر 
عدد ال بأس به من النواب املشاركني 
الخسائر  لتوزيع  الفتة  حامســة 

وقدسّية الودائع.
النائب  اللجنة  إذ توّجه رئيــس 
إىل  الجلســة،  إثر  ابراهيم كنعان 

»الحكومة ومرصف لبنان بالقول« أنتم مســؤولون 
وال ميكــن أن نتكلم بأرقام وودائع وأصول تقريبية 
بعد 3 ســنوات من االنهيار«... أعقبه النائب جورج 
عدوان بإعالنه أن »عىل الدولة مسؤولية وال ميكن 
لها أن تنهي هذه املســؤولية بـ »شطبة قلم«.... يف 
حــني مل يكن موقف النائــب عيل فّياض مغايراً عن 
زميلَيه عرب تأكيده أن  »املسؤولية تقع عىل املصارف 

والبنك املركزي والدولة اللبنانية«...      
إذاً هنــاك إجــامع نيايب أوالً عــىل أن حقوق 
املوِدعني مقّدســة، وثانياً عىل توزيع الخسائر بني 
الدولــة ومرصف لبنان واملصــارف  ولو اختلفت 
الرتاتبيــة  مبا يؤكد أنــه ال ميكن أن تكون جهة 
واحدة فقط مســؤولة عن الفجــوة املالية، عىل 
اعتبار أن »معالجة هــذه الفجوة وحقوق الناس 
ومســألة الودائع أهم خطوة يرتبــط بها قانون 
الـ«كابيتــال كونرتول« والقوانني املالية األخرى« 

النائب كنعان.  وفق 
فالنواب مدعوون إذاً إىل ترجمة كالمهم إىل واقع 
عــرب اتخاذ إجراءات عمليــة يك ال يُصنف كالمهم 
بـ«الشــعبوي«، وأن تكون تلــك اإلجراءات محفزة 
للدولــة اللبنانية عىل تســديد حّصتها من الديون 
وكذلــك البنــك املركزي واملصــارف، فتكون خطوة 

إيجابية تُظهر نّيتهم الجدية يف تحويل حلم املوِدعني 
إىل حقيقة... وإن مل يفعلوا فلن تُســرَتَجع الودائع 

حتى لو اعرتفوا بأنها مقّدسة!
مرقص يفند قانونياً..

رئيس مؤسســة »جوستيسيا« املحامي الدكتور 
بــول مرقص يقــول لـ«املركزيــة« أن »كثرياً من 
املســؤولني عندما يتحدثون عن قدســّية الودائع 
وحاميتهــا، ال يرتجمون كالمهم يف النصوص وال 
يف آليــات عمل مجلس النواب والحكومة، بل يكون 
كالماً انتخابياً وشــعبوياً ال يُرتَجم عىل أرض الواقع 

مبوجب النصوص واآلليات الربملانية والحكومية. 
ويعتــرب أن »رداءة الترشيــع الظاهرة إىل جانب 
االرتجال والتجزئــة يف الترشيع، تنعكس بالتأكيد 
ســلباً عىل املوِدعني... أما الحلول فقد طرحناها يف 
مؤسســة جوستيسيا« يف إطار خطة اسرتاتيجية 
اقتصادية متكاملة تتضّمن إنشاء صنـدوق وطنــي 
نقاذ CEDRE MADE IN LEBANON من األموال  ل
املتأتية من مكافحة الفســاد ومن استثامر أصول 
الدولــة املهملة، وتشــتمل الخطة عىل بنود كثرية، 

منها عىل سبيل املثال:
  إدارة الدولة لقطاع املولدات الكهربائية بالرشاكة 
مــع القطاع الخاص وتنظيمه يف رشكات المركزية 
يف املناطــق متهيداً لتوحيدها عــىل غرار تجارب 

املقارنة الرائدة تاريخياً.
  إنشاء صنـــدوق وطنــــي 
نقاذ من األموال املتأتية  سيادي ل
من مكافحة الفساد ومن استثامر 
أصول الدولة اللبنانية حيث ان هذه 
األصــول تقدر بعــرشات مليارات 
الدوالرات ومنها املشاعات املرتوكة 
واملهملــة غري املســتثمرة وقطاع 
الكهربــاء واملياه والهاتف من دون 
بيع هذه القطاعــات، وبناء إدارة 
رشيدة واستثامرية لهذه األصول. 

  إنشــاء لجنة تحقيق برملانية 
للنظر يف سبب عدم تطبيق عدد من 
القوانني السيام املتعلقة مبكافحة 
الفســاد واقــرتاح تعديلها عندما 
يلزم، وتشــديد العقوبات بالنسبة 

إىل هذه الجرائم يف آن.
 الحّد مــن املصاريــف يف اإلدارات الحكومية 

والسفارات. 
  تطبيــق قانون الرتخيــص لزراعة نبتة القنب 
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تاريخ 2020/5/28 والعمل عىل تصديرها.
  إصــدار »قانون دســتوري« لضــامن األموال 

النقدية التي توَدع يف املصارف.
  إطالق رساح عدد من الســجناء الذين انقضت 
فرتة طويلة مــن محكومّيتهــم أو عىل توقيفهم 
وتشــديد العقوبات يف آن، واستبدال الفرتة املتبقية 

من الحكم بتسديد مبلغ مايل. 
  خفــض وإعــادة توزيع كلفة قطــاع التعليم 

الرسمي.
  إدارة النفايات عرب تلزميها اىل القطاع الخاص 
عــرب رشوط ومعايري واضحــة وبناًء عىل عروض 

توّفق بني ربح الرشكات امللتزمة والصالح العام. 
  تنظيم اليد العاملة األجنبية. 

. Media Hub  نتاج اإلعالمي   تطوير مدينة ل
 إدارة محفظة الذهب بشــكل مربح وفق مباد 

الحكم الرشيد.
 تفعيل دور وزارة التخطيط.

ــة ــ ــّيـ ــ ــدسـ ــ ــى قـ ــ ــ ــل ــ ــ ــ ع ــ ــ ــه ــ ــ ــاع ــ ــ ــم ــ ــ ــ الـــــــــنـــــــــواب إج ــ ــ ــرج ــ ــ ــت ــ ــ ــى ي ــ ــ ــت ــ ــ م
نـــــــصـــــــو ؟! الــــــــــى  الـــــــخـــــــســـــــائـــــــر...  الــــــــــودائــــــــــع وتـــــــــوزيـــــــــع 



ــــــــــــــــــات ـــ عربيــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــات  ـــ ـــ تتمــــ
الثلثاء 24 كانون الثاين 2023

ــار الــلــه« ــ ــص ــ ــات »أن ــامـ ــهـ ــفــي اتـ ــن ــي« ي ــربـ ــعـ »الـــتـــحـــالـــف الـ

ــو ــســاري ــي ــول ــن عــــا ب ــيـ ــة المـ ــ ــه رســـالـــة تــهــن ــوجـ ــون يـ ــبـ تـ

مـــحـــافـــ اعـــــفـــــاء   : الــــــعــــــراق 
ي مــــن مــنــصــبــه ــ املـــــركـــــ ــنـ ــبـ الـ

ذكرت وكالة األنباء العراقية،  أّن رئيس الوزراء، محمد شياع 
السوداين، أعفى محافظ البنك املركزي، مصطفى غالب مخيف، 
من منصبه. وأشارت الوكالة إىل أّن السوداين كلّف عيل محسن 

العالق إدارة البنك بالوكالة.
كام قرر الســوداين أيضــاً إحالة مدير املــرصف العراقي 
للتجارة،  ســامل جــواد الجلبي، عىل التقاعــد، وتكليف بالل 

الحمداين إلدارته إضافة إىل مهامه، وفقاً للوكالة العراقية.

نفى التحالف العريب بقيادة الســعودية، اتهامات وجهتها 
جامعــة »أنصار الله« )الحوثيني(، بتنفيذ عمليات قصف عىل 
مناطق حدودية شــامل غريب اليمن، مؤكدا دعم جهود تثبيت 

هدنة األمم املتحدة.
وقال املتحدث الرســمي باسم قوات التحالف العريب، العميد 
الركن تريك املاليك، يف ترصيح نقلته وكالة األنباء السعودية 
»واس«: »مزاعم الحوثيني بوجود قصف حدودي عىل مديريتي 

)منبه( و)شدا(، ووجود ضحايا مدنيني عارية عن الصحة«.
وأوضح العميد: »قيادة القوات املشرتكة للتحالف تدعم كافة 
الجهود لتثبيت واســتمرار الهدنة املنتهية بتاريخ )02 ترشين 
الثــاين 2022(، ومتارس أعــىل درجات ضبط النفس يف ظل 
استمرار خروقات املليشيا الحوثية عىل الحدود والداخل اليمني 
من قبل عنارصهم غري املنضبطة أو التي ال تستطيع السيطرة 

عليها«.
وذكــر املاليك أن »ما يتم تداوله يأيت ضمن ســياق املزاعم 
الحوثية املستمرة يف مناطق تقع ضمن سيطرتها ومتثل نقاطا 
ساخنة لخالفات وتصفيات عمليات جامعات الجرمية املنظمة 
كالتهريــب وتجارة املخدرات واالتجار بالبرش والتي يتم إدارتها 

من قبل قيادات وعنارص تابعة لهم.
ويف وقت سابق ، أعلنت »أنصار الله«، عرب تلفزيون »املسرية« 
الناطق باســم الجامعة، مقتل مدنيني اثنني إثر قصف للجيش 

السعودي عىل مديرية )شدا( الحدودية غرب صعدة.
وأشارت إىل أن القصف رفع حصيلة ضحايا استهداف الجيش 

السعودي ملناطق حدودية يف محافظة صعدة منذ مطلع الشهر 
الجاري، إىل  قتىل و91 جريحا.

ويف مطلع ترشين االول املايض، أعلنت »أنصار الله«، وصول 
مفاوضات متديد الهدنة إىل طريق مســدود، يف ظل اشرتاط 
الجامعة دفع الحكومة رواتب املوظفني العموميني من عائدات 
النفط والغاز املنت من املحافظات التي تســيطر عليها القوات 

الحكومية.
وتسيطر الجامعة منذ ايلول 2014، عىل غالبية املحافظات 
وسط وشامل اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيام أطلق تحالف 
2 اذار 2015، عمليات عسكرية  عريب بقيادة السعودية، يف 
دعامً للجيش اليمني الستعادة تلك املناطق من قبضة الجامعة.

وجه الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون رســالة إلبراهيم 
غايل، بعد إعادة انتخابه أمينا عاما لجبهة البوليســاريو

وهنــأ الرئيس، عبــد املجيد تبون، إبراهيــم غايل، بعد 
إعــادة انتخابه أمينــا عاما للجبهة قائــال: »أتقدم إليكم 
بأحــر التهاين متمنيــا لكم دوام النجــاح والتوفيق. يف 
أداء مهامكم النبيلة، خدمــة للقضية الصحراوية العادلة 

األيب«، عىل حد قوله. وشعبها 
وأضــاف تبــون يف تهنئتــه: »يرسين عىل إثــر تجديد 
الثقة فيكــم، أمينا عاما لجبهة تحرير الســاقية الحمراء 
ووادي الذهب، ورئيســا للجمهوريــة العربية الصحراوية 
الدميقراطيــة الشــقيقة، أن أتقدم إليكــم بأحر التهاين، 
متمنًيا لكم دوام النجاح والتوفيق يف أداء مهامكم النبيلة، 

خدمة للقضية الصحراوية العادلة وشــعبها األيب«.
وتابــع: »كام يطيب يل بهذه املناســبة، أن أهنئكم عىل 
نجاح املؤمتر الســادس عرش لجبهة البوليســاريو، وأحيي 
صمود الشعب الصحراوي الشــقيق، الذي قال كلمته وأكد 
مرة أخرى، متســكه بحقه املرشوع غــري القابل للترصف 
أو التقادم، يف تقريــر مصريه وفقا لقرارات األمم املتحدة 
واالتحاد اإلفريقــي ذات الصلة..وإذ أجدد لكم التأكيد عىل 
موقف الجزائر الثابت، ودعمها املبديئ للقضية الصحراوية 

العادلــة، تفضلــوا، فخامة الرئيس وأخــي العزيز، بقبول 

أســمى عبارات التقديــر والـــمودة«، مجددا التأكيد عىل 

موقــف الجزائر الثابت ودعمه املبديئ »للقضية الصحراوية 

العادلة«.

وقد أعاد املؤمترون يف املؤمتر الســادس عرش للجبهة، 

انتخاب إبراهيم غايل أمينا عاما لجبهة البوليســاريو لعهدة 

سنوات. ثالث  مدتها 

ــــويــــتــــيــــة تــــــقــــــد اســـتـــقـــالـــتـــهـــا ــة الــــ ــ ــومـ ــ ـ ــ ــ ــحـ ــ الـ

ن نـــهـــر الــنــيــل ــ ــشـ ان قــــــــرارا بـ ــ ــخـ ــتـ مـــصـــر والـــــســـــودان يـ

ائـــــــــــــــر الج فـــــــــــــــي  إيطاليـــــــــــــــا  وزراء  رئيســـــــــــــــة 

قدمت الحكومة الكويتية اســقتالتها إىل أمري البالد 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح.

وأكدت الحكومة عىل موقفها بشــأن إعادة تقارير 
اللجنــة املالية إىل اللجان من دون تعهدات، إضافة إىل 
سحب االستجوابني املدرجني عىل جلسة الثالثاء املقبل، 
الرشيد، ووزير  املالية عبدالوهاب  واملوجهني إىل وزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
الكويتية ومجلس  الحكومة  الخالفات بني  وتجددت 
األمة بعد أكرث من شــهرين عىل انتخاب مجلس األمة 
الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاســة الشيخ أحمد 

نواف األحمد الصباح، اليمني الدستورية.
ويعود الخالف إىل مطالبــة النواب بتمرير عدد من 
القوانني، خاصة املاليــة منها، والتي يعارضها مجلس 
الــوزراء ويريد تأجيلهــا، من أبرزها قانون إســقاط 

القروض.
وكان مصــدر حكومي قد ذكر لصحيفــة »القبس«، األحد 

املــايض، أن »الحكومة اتخذت قرارها مــن األزمة، وهو إما 

ســحب أعضاء مجلس األمة لالســتجوابات وملف إسقاط 

القروض، أو التقدم باستقالة الحكومة«.

ناقش وزير املوارد املائية والري املرصي هاين ســويلم، مع 
نظريه الســوداين ضو البيت عبد الرحمن، الشواغل املشرتكة 
والتعاون والتنسيق املشرتك يف إدارة مورد نهر النيل مبا يحقق 

النفع للبلدين.
ويف بيانهــا، أوضحت وزارة الري املرصية أن لقاء ســويلم 
وعبــد الرحمن، يف الخرطوم، شــهد مباحثــات حول تعزيز 
التعاون املســتقبيل مبا يخدم متطلبــات البلدين خاصة يف 
مجــال مقاومة الحشــائش املائية يف نهــر النيل والحامية 
من الفيضانات والســيول خاصة يف ظــل التغريات املناخية 

وتأثرياتها السلبية بقطاع املياه.
كام لفت البيان إىل أن وزاريت الري يف مرص والسودان من 
أعرق مدارس الري يف العامل، مبا ميتلكانه من خربة طويلة يف 
مجال إدارة مياه النيل والتعامل مع مختلف حاالت الفيضانات 

والجفاف.
وأكد استمرار التنســيق بني األجهزة التنفيذية يف البلدين، 

والحرص عىل استمرارية عقد اجتامعات الهيئة الفنية الدامئة 

املشرتكة ملياه النيل.

بدأت رئيســة الوزراء اإليطالية جورجيا ميلوين زيارة إىل 
الجزائر تســتمر يومني، يف أول زيارة خارجية لها منذ توليها 

منصبها، وستبحث خاللها أساسا زيادة إمدادات الغاز.
وقالــت وكالة األنباء الجزائرية إن زيــارة ميلوين تعكس 
»متانــة العالقات التاريخية بني الجزائــر وإيطاليا، واإلرادة 

املشرتكة يف تطوير التعاون الثنايئ أكرث فأكرث«.
وأشــارت إىل أن زيارة ميلــوين هي األوىل إىل الخارج منذ 
توليها رئاسة وزراء إيطاليا يف ترشين األول املايض، والزيارة 

الثالثة لرئيس وزراء إيطايل إىل الجزائر خالل عام واحد.
ومــن املقرر أن تلتقي الرئيس الجزائــري عبد املجيد تبون، 

بحسب ما جاء يف بيان أصدرته رئاسة الوزراء الجزائرية.
وذكــر البيان أن ميلوين جاءت »عىل رأس وفد وزاري هام« 
يف زيارة تأيت بعد  أشــهر من القمة الجزائرية اإليطالية يف 
متوز املايض، التي تم خاللها االتفاق عىل زيادة إمدادات الغاز 

الجزائري إىل روما.
وأصبحت الجزائر املــزود الرئيي إليطاليا بالغاز عرب خط 
أنابيب »ترانســميد«، الذي يربط الجزائر بإيطاليا عرب تونس، 

متخطية روسيا عىل خلفية حرب أوكرانيا.
وتســعى ميلوين خالل زيارتها لضــامن زيادة تدفق الغاز 
بالكميــات املتفق عليها واملقدرة بـ 9 مليارات مرت مكعب، يف 

ظل تنافس عدة دول أوروبية عىل التزود بالغاز الجزائري.
وقــد ارتفعت إمدادات غاز الجزائر إىل إيطاليا إىل 25 مليار 
مرت مكعب يف 2022، ومن املرتقب أن تبلغ 30 مليار مرت مكعب 

بني 2023 و2024.
ومــن املنتظــر أن تبحث ميلوين مع تبــون مقرتحه بجعل 

إيطاليا مركزا لتوزيع الغاز أوروبيا بدال من إسبانيا.
ومن املرجح أيضا أن تتم إعادة إحياء مرشوع أنبوب غالي 
الرابــط بني الجزائــر وجزيرة صقلية اإليطاليــة، ألن أنبوب 
»إنريكو مايت« املــار عرب تونس يكاد يصل إىل ذروته البالغة 

32 مليار مرت مكعب.

ـــــــغـــــــو االمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة فـــــــــي تـــــلـــــيـــــيـــــن املـــــــــوقـــــــــف االملـــــــــانـــــــــي؟ ـــــــــل نـــــجـــــحـــــ الـــــــ

ــر« ــ ــ ــم ــ ــ ح ــد »الــــــــخــــــــان ا ــ ــ ــه ــ ــ ــ ب ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــر يـ ــ ــي ــ ــف ــ ــة جــــــــــديــــــــــدة... بـــــــن غ ــ ــب ــ ــ ــ ــرات مـــــــن ن ــ ــ ي ــ ــ ــ ــح ــ ــ ــت ــ ــ وســـــــــ ال

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

املفاوضــات لفرتة أطول، كلــام كان إيجاد حل أكرث صعوبة«. 
وأشــار الفروف إىل أنه بحسب كالم األمني العام لحلف الناتو، 
، أو ممثيل اإلدارة األمريكية أو االتحاد األورويب،  ينس ستولتنرب
فإنه ال يزال من السابق ألوانه أن تبدأ أوكرانيا بالتفاوض. وتابع 
بأنهم يقولون بشكل مبارش »نحن بحاجة إىل كسب املزيد يف 

هذه الحالة وبدء املفاوضات من موقع القوة«.
ورداً عىل ســؤال، حول الدول التي ميكن أن تتوسط يف حل 
النزاع بني روســيا وأوكرانيا، أشــار الفروف إىل أن فالدميري 
زيلينســيك »وقع مرســوماً يف أيلول املــايض، وهو وثيقة 
رسمية ملزمة قانوناً، تحظر عىل أي مسؤول أوكراين التفاوض 
مــع الجانب الرويس«. وتابــع: »لذلك، ميكن أن الطلب من أي 
وســيط أن يوضح كيف يرى الجانب األوكراين التطور الالحق 
لألحــداث«. كام أكد أنــه كلام طال أمد األزمة األوكرانية زادت 
صعوبــة الوصول إىل حل لها، مشــريا إىل أن الواليات املتحدة 
والــدول الغربية يجــب أن تدرك أن نه االســتعامر وفرض 

الوصاية انتهى، عىل حد تعبريه.
يذكــر أّن الفروف قال إّن »الغــرب هو من يقرر عن أوكرانيا 
ومينعها من خوض مفاوضات جدية مع روســيا«. وأضاف أّن 
»الغرب هو من يرى أنه من املبكر أن تنطلق مفاوضات بني روسيا 

وأوكرانيا، ويجب تســليح األخــرية و دعمها«.  وّذكر الفروف 
بأن منّســق االتصاالت االسرتاتيجية يف مجلس األمن القومي 
األمرييك، جون كرييب، كان قد أعلن أّن الواليات املتحدة ال ترى 
أّن الرئيس األوكراين، مســتعّد للتفاوض عىل تسوية للرصاع 
يف أوكرانيا. وكان رئيس مجلس الدوما الرويس فياتشيسالف 
فولودين، قد ذكر يف وقت ســابق أن تزويد أوكرانيا بأســلحة 
وعىل  هجومية سيؤدي إىل كارثة عاملية، محذرا الدول الغربية 
رأسها الواليات املتحدة من أن هذا التوجه سيقود إىل إجراءات 

انتقامية بأسلحة أقوى.

 خالف الدبابات 
وتتزامن ترصيحات املســؤولني الروس هذه مع اســتمرار 
الغموض بشــأن مساعي أملانيا لتزويد كييف بدبابات من طراز 
»ليوبارد«، حيث قال وزير الدفاع األملاين بوريس بيستوريوس 
إن بالده ستتخذ قرارا يف وقت قريب بشأن إرسال هذه الدبابات 

إىل أوكرانيا.
يف املقابل، قالت وزيرة الخارجية األملانية إن برلني لن تعارض 
إرســال بولندا الدبابــات إىل األوكرانيني إذا قررت ذلك، غري أن 
القرار النهايئ يف هذه املســألة يعود إىل املستشــار األملاين 
أوالف شولتز الذي رفض حتى اآلن التعليق عىل مسألة عمليات 

التسليم غري املبارشة لهذه الدبابات.
وتتعرض الحكومة األملانية لضغوط متزايدة من أجل تزويد 

أوكرانيــا بدبابات »ليوبارد« التي ميكن أن يكون لها تأثري كبري 
عىل ســاحة املعركة ضد القوات الروسية. وقد عرضت بولندا 
وفنلندا تسليم دبابات ليوبارد مام يف حوزتها، لكنهام بحاجة 

إىل موافقة رسمية من برلني إلعادة تصديرها.
وكان املتحدث باســم االستخبارات العســكرية األوكرانية 
آندريه يوســوف قد ذكر أن بالده ستتلقى دبابات »ليوبارد 2�، 
وأن املفاوضــات جارية حاليا بهذا الشــأن، وأن بالده حققت 
تقدما كبريا يف الحصول عىل هذا النوع من املساعدة العسكرية 
.وقال إنه بالرغم من عدم وجود قرار علني بشأن نقل الدبابات، 

فإن أوكرانيا ستحصل عليها.

 تعبئة عامة 
عىل صعيد آخر، قال الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك 
إن هناك تعبئة جارية يف أوكرانيا لدعم اإلمكانات القتالية عىل 
خالل اجتامعه مع طالب  الجبهات املختلفة. وجدد زيلينسيك 
جامعة شيفتشــينكو رفقة رئيس الوزراء الربيطاين السابق 
بوريس جونسون التأكيد عىل أن بالده ترغب يف الحصول عىل 

إجابة واضحة من أملانيا بشأن تزويدها بدبابات »ليوبارد 2«.
خالل مقابلة مع قناة »إيه آر دي« )ARD( األملانية  وأضاف 
أن قرار برلني بهذا الشــأن غري صحيح وغري جّدي، مشريا إىل 
أن بالده تريد الحصول عىل أنظمة دفاع جوي وصواريخ بعيدة 

املدى لصد الهجامت الروسية.

 قصف ومعارك 
ميدانيــا، قال معلومات صحافية من مقاطعة دونيتســك 
جنوب رشقي أوكرانيا، إن سلســلة انفجارات هزّت مدن عدة، 
أبرزها كراماتورســك ودروشكيفكا. كام أعلن حاكم مقاطعة 
دونيتســك األوكراين إصابة عدد من األشــخاص جراء قصف 
رويس عــىل مناطق يف جنوب املقاطعــة، أبرزها كوراخوفا 

وفوهلودار.
من جهتها، قالت قيادة عمليات االســتطالع األوكرانية يف 
جبهتي باخموت وســوليدار، إن القــوات األوكرانية خاضت 
ما ســمتها معارك حساســة يف بلدة »أوبتنه« جنوب رشقي 
باخموت، وبثت صورا تُظهر اســتهداف قوات روسية يف تلك 

الجبهات.
يف املقابل، قالت السلطات املوالية لروسيا يف دونيتسك إنها 

سيطرت عىل بلدتني جديدتني يف محور باخموت.
ويف خريســون، قال املوالون لروسيا إن الجيش األوكراين 
قصف باملدفعية مناطق ســكنية خاضعة لسيطرة روسيا يف 
املقاطعة. وأضافت الســلطات أن القصف املدفعي طال مدينتي 
»أليوشكا« و«نوفايا كاخوفكا«، وأدى إىل ترضر مبان سكنية 

وبنى تحتية مدنية.
وأشــارت إىل أن خدمات الطــوار تعمل عىل تحديد حجم 

الخسائر البرشية واملادية جراء القصف األوكراين.

أمــس األحد ما وصفه بالبناء غري املرخص للفلســطينيني يف 
املناطــق املصنفة »ج« يف 5 مواقع، وطالب بإخالئها ردا عىل 
إخالء بؤرة استيطانية أقامها املستوطنون يوم الجمعة املايض.

وقال رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو إن األجهزة 
األمنية اإلرسائيلية أزالــت منذ بداية كانون الثاين الحايل 38 
»مبنى غري قانوين« شيدها الفلسطينيون يف الضفة الغربية، 
حســب تعبريه. وأضاف نتنياهو يف تغريدة أن »الوضع السابق 
الذي حاول فيه الفلســطينيون فرض أمر واقع من خالل البناء 

غري املرخص يف الضفة الغربية قد انتهى«.
ونظم أعضاء من حزب الليكود اإلرسائييل جولة عىل مشارف 
تجمــع الخان األحمر رشقي القدس املحتلة، يف خطوة تهدف 
إىل الضغط عىل حكومة نتنياهو لهدم التجمع وتهجري سكانه.

يف املقابل، دعت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان بالتعاون 
مع محافظة القدس إىل تنظيم فعالية احتجاجية بالتزامن مع 
زيــارة أعضاء من حزب الليكــود إىل التجمع، وتأكيد التصدي 

لقرار الهدم.

 تحذيرات فلسطينية 
يف املقابل، طالبــت وزارة الخارجية الفلســطينية مبوقف 
دويل وأمــرييك وأورويب حازم، وضاغط عىل رئيس الحكومة 
االرسائيليــة، لوقف مخططه لهدم قرية »الخان األحمر« رشق 
القــدس املحتلة. وحذرت الوزارة يف بيان من دعوات نواب يف 
الكنيست ومستوطنني القتحام »الخان االحمر« واالعتداء عىل 
املواطنني واملتضامنني معهم. وأضافت الوزارة أن هناك مخططا 

اســتعامريا يهدف لتنفيذ مشاريع اســتيطانية ضخمة يف 
املنطقــة املمتدة من القدس حتى البحر امليت. وأوضحت أن هذا 
املخطط يهدف إىل عزل القدس متاماً عن محيطها الفلسطيني، 

وإغراقها باملزيد من التجمعات االستيطانية الضخمة.

 نكبة جديدة 
بدوره، حذر رئيس املجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح 
من وقوع نكبة جديدة بحق الفلسطينيني يف حال إقدام حكومة 
االحتالل عىل تنفيذ مخططها لالســتيالء عىل تجمع »الخان 

األحمر«.
وأضاف فتــوح يف بيان صحفي أن الهدف من إخالء الخان 
األحمر والتجمعات البدوية املجاورة وطرد الفلســطينيني منها 
هو إقامة مرشوع القدس الكربى الذي يخطط له االحتالل منذ 
( عرب االستيالء عىل األرايض  فرتة تحت ما يسمى »إي 1« )1
الفلسطينية املمتدة من رشق القدس حتى البحر امليت، والهادف 

إىل تفريغ املنطقة من أي وجود فلسطيني.
ويرتقب سكان التجمع قرار سلطات االحتالل النهايئ املتوقع 
مطلع شباط املقبل لتهجريهم تلبية لرغبة منظمة »ريغافيم« 
الصهيونية املتطرفة الساعية لتفريغ األرض الفلسطينية من 

سكانها.
يشار إىل أنه يف آذار 2010 صدر أول قرار عام تسمى »اإلدارة 
ت يف الخان األحمر، ولجأ  املدنية اإلرسائيلية« بهدم كافة املنش
الســكان إىل محاكم االحتالل لاللتامس ضد القرار عىل مدار 
السنوات املاضية، وكان يتم خاللها الحصول عىل قرارات تأجيل 
أيار  للهــدم إىل أن صّدقت املحكمة العليا اإلرسائيلية يف مايو
2018 عىل أمر اإلدارة املدنية والســلطة العسكرية اإلرسائيلية 
بتهجري ســكانه وهدم التجمعــات البدوية مقابل توفري بديل 

مالئم لهم.
عىل صعيد آخر رفع مستوطنون متطرفون أعالما إرسائيلية 
داخل باحات املســجد األق بالقدس املحتلة، وأدوا صلوات 
يهودية جامعية فيه. وأفاد شــهود عيان لوكالة األناضول بأن 
عرشات املســتوطنني رفعوا أعالما إرسائيلية، ورددوا نشــيد 

. دولتهم وهتافات استفزازية أثناء اقتحامهم لألق
21 مستوطنا باحات األق  ويف الفرتة الصباحية، اقتحم 

من باب املغاربة، بحامية مشددة من رشطة االحتالل.
وخالل االقتحام، أدى مســتوطنون »السجود امللحمي« عند 
، كام أدوا رقصات استفزازية  باب القطانني، أحد أبواب األق
وطقوســا وصلوات تلمودية يف الجهــة الخارجية من باب 

السلسلة.
وتأيت هذه املامرســات، يف وقت تدعــو فيه أطراف داخل 
الحكومــة اإلرسائيلية الجديدة إىل تغيــري الوضع القائم يف 

. املسجد األق
كــام اقتحم 8 عنارص من مخابرات االحتالل مســجد قبة 
الصخــرة املرشفة، واقتحم  مــن موظفي اآلثار اإلرسائيليني 
املصــىل القبيل واملصىل املــرواين داخل الحرم القديس صباح 

اليوم.
يف املقابل، فرضت رشطة االحتالل قيودا عىل دخول املصلني 
الفلســطينيني الوافدين من القدس والداخل املحتل إىل املسجد 
، ودققــت يف هوياتهم واحتجزت بعضها عند بوابات  األق

الحرم.

 حدث خطري 
وقال ناجح بكــريات نائب املدير العام لألوقاف إن رفع علم 

االحتالل وتكرار »السجود امللحمي« الجامعي داخل األق هو 
حدث خطري جدا، وأضاف أن حكومة االحتالل برئاسة بنيامني 
نتنياهــو أعطت الضوء األخرض للمقتحمني لنقل كافة الرموز 

، والتعامل معه كـ«هيكل قائم«. التوراتية إىل داخل األق
ويتهم الفلســطينيون إرسائيــل بالعمل بوترية مكثفة عىل 
تهويد القدس وطمس هويتها العربية واإلســالمية، يف حني 
يتمســكون بالقدس الرشقية عاصمة للدولة املأمولة استنادا 
إىل قرارات الرشعية الدولية، والتي ال تعرتف باحتالل إرسائيل 

19 وال بضمها إليها يف 1981. للمدينة عام 
والوضع القائم هو الســائد منذ ما قبل االحتالل اإلرسائييل 
19، ومبوجبــه فإن دائرة األوقاف اإلســالمية هي  عــام 
املسؤولة عن إدارة شؤون املسجد، دون أي صالحية للحكومة 

اإلرسائيلية بالتدخل فيه.
ويف عام 2003، ســمحت الحكومــة اإلرسائيلية ملتطرفني 
إرسائيليني باقتحام املسجد األق من خالل باب املغاربة يف 
الجدار الغريب للمسجد. ومنذ ذلك الحني عارضت دائرة األوقاف 
اإلسالمية يف القدس هذه االقتحامات، وطالبت بوقفها ولكن 

دون استجابة من قبل الحكومة اإلرسائيلية.
ووصفت وســائل إعالم دولية وعربية وإرسائيلية حكومة 
نتنياهو التي أدت اليمني الدستورية يف 29 كانون األول 2022، 

بأنها األكرث ميينية بتاريخ إرسائيل.
ويف الثالــث من كانون الثاين الجاري، وتحت حراســة من 
الرشطــة اإلرسائيلية، اقتحم وزيــر األمن القومي بالحكومة 
الجديدة، إيتامر بن غفري، باحات املســجد ملدة ربع ساعة، يف 
خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب يف 

الكنيست )الربملان( اإلرسائييل.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـ مب دولـــيـ
الثلثاء 24 كانون الثاين 2023

اعالنات مبوبة

عامل

عــامل تنظيفــات وحاّملــني 
بالســتيك  مصنع  يف  ليعملوا 
معاش  ونهــاري  ليــيل  دوام 
9 لــرية لبنانية زائد  000 000
 04/918 بدل نقل لالتصال:

ـ 03/300024
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية 

Executive chef is needed for
 stars hotel in Beirut  5  a
5     

.  

2 9988/ 03 :   
ــــــــــــــــــــــــــ 

    
 need  junior accountant
     

   
.  

ــــــــــــــــــــــــــ

طلب عمل

مســاعدة ممرضة تطلب عمالً 
وضواحيها  برمانــا  منطقــة 

لالتصال عىل:1/348525
ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات

امل 

اراض

1805م.م.  للبيــع  ارض 
برمانا مشــجرة  نبــع مياه 

24/9 ت:0242
ــــــــــــــــــــــــــ

كرسوان

مختلف

نايت كلوب كامل  لالســتثامر 
كلوب  نايت  وســوبر  التجهيز 
كامل التجهيز جونية مساحات 
فقــط:  للجاديــن  مختلفــة 

03/ 03943
ــــــــــــــــــــــــــ

اراض

الشوف

للبيع ارض دير القمر عقار رقم 
5 مع طريق DP حواىل 2000  9

م. ت:8/803805
ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

للبيع مختــرب قديم الكرتونيك 
معــدات  مــع  وكهربــاء 
 (19 2-1920( نــادرة  قدمية 

ت:8/803805

اعالن
تعلــن كهرباء لبنــان بأن مهلة 
تقديــم العــروض لتأهيــل نظام 
 ( الحاميــة مــن الحريــق )
عــىل محــوالت القــدرة لــزوم 
محطة التحويل الرئيســية كسارة 
اســتدراج  موضــوع  220ك.ف.، 
348 تاريخ  العــروض رقم ث 4 د
/2021، قــد مددت لغاية يوم  /3
الجمعــة 2023/2/24 عند نهاية 
11 قبل  الدوام الرسمي الساعة 00

الظهر.
ميكــن للراغبني يف االشــرتاك 
باســتدراج العروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
الــرشوط من مصلحــة الديوان ـ 
امانة الرس ـ يف الغرفة املســبقة 
الصنع رقم 38 املستحدثة يف الجهة 
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة 
كهرباء لبنــان ضمن حرمه، مبنى 
كهرباء لبنــان ـ طريق النهر وذلك 

ل.ل. 300000 لقاء مبلغ قدره 
علــامً بأن العروض التي ســبق 
وتقدم بها بعــض املوردين ال تزال 
ســارية املفعول ومــن املمكن يف 
مطلق األحوال تقديم عروض جديدة 

افضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد اىل امانة 
رس كهربــاء لبنــان ـ يف الغرفة 
الصنع رقم 38 املستحدثة  املسبقة 
يف الجهة الغربية من املبنى املركزي 
ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2023/1/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
1 التكليف 

ـــــــــــــ

اعالن
تعلــن كهرباء لبنــان بأن مهلة 
تقديــم العــروض لتلزيــم رشكة 
متخصصة الجراء دراسة وتصميم 
لنظــام كامــريات )CCTV( لزوم 
معمــل الزوق الحــراري، موضوع 
 480 استدراج العروض رقم ث 4 د
تاريــخ 2021/2/23، قــد مددت 
لغاية يــوم الجمعة 2023/2/24 
عند نهاية الدوام الرســمي الساعة 

11 قبل الظهر. 00
ميكــن للراغبني يف االشــرتاك 
باســتدراج العروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
الــرشوط من مصلحــة الديوان ـ 
امانة الرس ـ يف الغرفة املســبقة 
الصنع رقم 38 املستحدثة يف الجهة 
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة 
كهرباء لبنــان ضمن حرمه، مبنى 
كهرباء لبنــان ـ طريق النهر وذلك 

ل.ل. 300000 لقاء مبلغ قدره 
علــامً بأن العروض التي ســبق 
وتقدم بها بعــض املوردين ال تزال 
ســارية املفعول ومــن املمكن يف 
مطلق األحوال تقديم عروض جديدة 

افضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد اىل امانة 
رس كهربــاء لبنــان ـ يف الغرفة 
الصنع رقم 38 املستحدثة  املسبقة 
يف الجهة الغربية من املبنى املركزي 
ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2023/1/18

بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
1 التكليف 

ـــــــــــــ

اعالن
شطب رشكة محدودة املسؤولية

صادر عن الســجل التجاري يف 
جبل لبنان

وبناء   2022/12/22 بتاريــخ 
للطلب تقرر شــطب قيد رشكة نيو 
تيك ش.م.م. من الســجل التجاري 
والكائنة يف الدورة واملسجلة برقم 
52 بعبدا الصحابها السادة  عام 58
فيليب جوزف تيان وفادي فؤاد علم 

الدين ومارون انطوان مدور.
فعــىل كل ذي مصلحة ان يقّدم 
اعرتاضــه ومالحظاته خالل مهلة 

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

ليليان متى
ـــــــــــــــــ

اعالن
صــادر عن املحكمــة الرشعية 

السنية يف بريوت
غرفة فضيلة القايض الشــيخ 

بهي غزاوي
اىل مجهول املقام حســني احمد 

أسعد
يقتــي حضــورك اىل هــذه 
املحكمة الســتالم االوراق الخاصة 
بــك يف الدعــوى املقامة عليك من 
زينب محمد ســعدو مبادة تفريق 
 4 للغيبة املنقطعة برقم اســاس 8
تاريخ الجلسة 2023/1/30 فعليك 
تعيــني مقام مختار لك ضمن نطاق 
املحكمة ويف حــال تخلفك يعترب 
قلــم هذه املحكمــة مقاما مختاراً 
لك ويجري ابالغــك جميع االوراق 

بواسطته.
2023/1/1 وكتب يف 
قايض بريوت الرشعي

الشيخ محمد هاين 

محمد الجوزو
ـــــــــــ

اعالن
بعبدا  صــادر عــن محكمــة 

الرشعية السنية
اىل مجهول املقام مسعود محمد 

عيل
يقتــي حضــورك اىل هــذه 
املحكمة الستالم أوراق الدعوى التي 
املدعية: روجني حسني  تقدمت بها 
يوسف مبادة: )اثبات زواج ونسب( 

.2022/9/2 بتاريخ 
. 808 رقم االساس: 

واتخــاذ موقف خالل خمســة 
عرش يوما.

يجــري  تخلفــك  حــال  ويف 
الرشعي  والقبول  االيجــاب  بحقك 

والقانوين.
بعبدا يف 2022/9/19م.
رئيس قلم محكمة بعبدا
الرشعية السنية

الشيخ عباس العرب
ــــــــــ

اعالن

ألمانة السجل العقاري يف زحلة
طلبت السيدة أنطونيه عبده أبو 
عقل بصفتها وكيلة عن نجاة نجيب 
الخراط ســند متليك بدل عن ضائع 
للموكلة بحصتهــا يف العقار رقم 

29 أرايض زحلة.
للمعرتض 15 يوماً للمراجعة.

أمني السجل العقاري املعاون 
ـ زحلة

لينا جنبالط
ـــــــــ

اعالن

من أمانة الســجل العقاري يف 
البقاع

طلبت خلود حنا املبارك لنفسها 
ســند متليك بدل عن ضائع قســم 
خــاص بحصتها بكامل العقار رقم 
883 قسم  من منطقة معلقة بناء.

 15 خالل  املراجعــة  للمعرتض 
يوماً.

امني السجل العقاري املعاون 
بالتكليف

لينا جنبالط
ـــــــــــــ

اعالن

بعبدا  صــادر عــن محكمــة 
الرشعية السنية

اىل مجهول املقام يوســف عيل 
األحمد عيل

يقتــي حضــورك اىل هــذه 
املحكمــة الســتالم أوراق الدعوى 
التــي تقدمت بهــا املدعية: أمون 
محمد عبيد العبيــد مبادة: )اثبات 
طــالق وتفريق للغيبــة( بتاريخ 

.2022/11/9
. 908 رقم االساس: 

واتخــاذ موقف خالل خمســة 
عرش يوما.

ويف حــال تخلفك يجري بحقك 
االيجاب الرشعي والقانوين.

بعبدا يف 2022/1/19م.
رئيس قلم محكمة بعبدا
الرشعية السنية

الشيخ عباس العرب
ــــــــــ

اعالن

بعبدا  صــادر عــن محكمــة 
الرشعية السنية

اىل مجهول املقام مسعود محمد 
عيل

يقتــي حضــورك اىل هــذه 
املحكمة الستالم أوراق الدعوى التي 
املدعية: روجني حسني  تقدمت بها 
يوســف مبادة: )تفريــق للغيبة( 

.2022/9/2 بتاريخ 
. 810 رقم االساس: 

واتخــاذ موقف خالل خمســة 
عرش يوما.

يجــري  تخلفــك  حــال  ويف 
الرشعي  والقبول  االيجــاب  بحقك 

والقانوين.
بعبدا يف 2022/9/19م.
رئيس قلم محكمة بعبدا
الرشعية السنية

الشيخ عباس العرب

دعوة

دعا تجّمع صناعيي الشــويفات وجوارها اىل 

انتخاب هيئة ادارية جديدة وذلك يوم الســبت 25 

شــباط 2023، من الساعة الحادية عرشة حتى 

الثانية عــرشة ظهراً يف مصنــع رشكة  

Cola الشــويفات ويف حال عدم اكتامل النصاب 

القانوين لهذه الجلســة تعقد جلســة ثانية عند 

الســاعة الثانية عرشة من اليــوم ذاته ويكون 

النصاب مؤمنا مبن حرض.

ودعــا الراغبني بالرتشــح اىل تقديم طلباتهم 

اىل امانــة رس التجمع ضمن مهلة تنتهي يف 25 

كانون الثاين 2023.

تجمع صناعيي الشويفات وجوارها

     

دعوة اجتامع الجمعية

العمومية العادية لرشكة

»يب.يس.آي« ش.م.ل.

يدعوكم رئيس مجلس االدارة يف رشكة يب.يس.

آي ش.م.ل. الســيدة خزام غازي املقداد لحضور 

اجتامع جمعية عمومية عادية يوم الثالثاء الواقع 

فيه 2023/2/12 بتامم الســاعة الثانية من بعد 

الظهر يف مركز الرشكة الكائن يف الشياحـ  بعبدا 

العقــار رقم 1940 عىل أنه يف حال عدم اكتامل 

النصاب القانوين تجتمع الجمعية العمومية مبن 

حرض نهار الثالثاء يف 2023/2/21 ملناقشــة 

جدول االعامل الذي يتضمن االطالع عىل تقارير 

رئيــس مجلس االدارة الســابق وانتخاب مجلس 

ادارة جديد واتخاذ االجراءات الالزمة.

رئيس مجلس االدارة

خزام املقداد

دعوة

ان ادارة مجلس الصندوق التعاضدي االنساين تدعو الجمعية 

العمومية العادية للصندوق لالنعقاد يف 2023/3/11 الساعة 

الثامنة صباحاً، ويف حال عدم اكتامل النصاب تؤّجل الجلســة 

اىل الساعة التاسعة ويكون النصاب قانونياً مبن حرض يف مركز 

الصندوق عىل أن يكون جدول أعاملها:

1ـ تــالوة تقارير مجلس االدارة ومدقق الحســابات ولجنة 

املراقبة.

2ـ تالوة الحسابات وامليزانية املوقوفة بتاريخ 2023/12/31 

واملصادقة عليها.

3ـ اقرار موازنة سنة 2023 وابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة 

عن الفرتة املمتدة لغاية 2023/12/31.

رئيس مجلس االدارة

ادوار جوزيف الشلفون

يعلن مجلــس ادارة الجمعيــة التعاونية للتوفري 

والتســليف للسكن والتنمية يف الجنوب وجبل لبنان 

عن انعقاد جمعية عمومية عادية يف 2023/2/24 

15 يف مــرشوع الرميلــة للمصادقــة عىل  س 00

ميزانية الســنوات 2019 ـ 2022، والنتخاب هيئات 

الجمعية، واالطالع عىل جداول انتســاب واستقالة 

أعضــاء وعىل قــرارات مالية واداريــة وعىل منح 

أقسام عقارية للدائنني. واذا مل يكتمل النصاب تنعقد 

الجمعية العمومية يف 2023/2/25 يف نفس املكان 

والساعة مبن حرض من األعضاء.

اعالنات رسمية اعالنات رسمية  اعالنات رسمية 

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املاليةـ  مديرية املالية العامةـ  املصلحة املالية االقليمية يف محافظة بعلبك الهرمل دائرة خدمات 
املكلــني املكلفني الواردة اســامؤهم يف الجدول ادناه للحضور اىل مركــز الدائرة الكائن يف بعلبكـ  دورس مبنى 
مستشــفى دار االمل ســابقاً لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا 
االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها أعاله، علامً أنه ســيتم 

نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين للوزارة.

رقم الربيد املضمون

RR192530954LB

RR192530733LB

RR192530720LB

RR192530702LB

RR192530778LB

RR192530795LB

RR192530781LB

RR192530804LB

RR192530818LB

RR192530821LB

RR192530526LB

RR192530693LB

رقم املكلف

1 389

208913

208915

5 845

1240058

1358 49

1554 21

22 92 2

23294 2

2392439

245580

2 80

اسم املكلف

عباس محمد ياغي

وليد مصطفى كبار

وليد مصطفى كبار

حسن محمد االطرش

احمد مصطفى خليل

مروان ممدوح رسكيس

رشبل انطون الخوري

ميالد ابراهيم مطر

عصام محروس رزق

انطوان رايق ضاهر

وائل عيل الرمح

نزار عيل باقي

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

ابراهيم همدر
التكليف 19

رئيس مجلس النواب

اعضاء مجلس النواب

ينعــون مبزيــد اال زميلهم 

املأسوف عليه

 النائب والوزير السابق 

عبدالله االمني

املنتقل اىل  رحمته تعاىل االثنني 

23 كانون الثاين 2023.

ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ

 نتائ اللوتو اللبناين 

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

2ـ  28ـ  35ـ  41 الرقم  االرقــام الرابحــة: 14ـ  25ـ  
3 االضايف: 

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

25951ل.ل. 440
ـ عدد الشبكات الرابحة: 38 شبكة

ل.ل. ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 829380
 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 
25951ل.ل. 440

120شبكة ـ عدد الشبكات الرابحة: 
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 215009ل.ل.

 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

ل.ل. 11424000
1910 شبكة ـ عدد الشبكات الرابحة: 

ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.
 املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب 

5158ل.ل املقبل: 35820

 نتائ زيد 

20 وجاءت النتيجة  جرى مساء امس سحب زيد رقم 
كاآليت:

0 الرقم الرابح: 451
ل.ل.  الجائزة االوىل: 5000000

عدد االوراق الرابحة: اربع اوراق
18ل.ل. الجائزة االفرادية: 50000
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 451

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 451

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 51

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

 نتائ يومية 

جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 1299 وجاءت 
النتيجة كاآليت:

 يومية ثالثة: 520
 يومية اربعة: 0730

 يومية خمسة: 14613

فرقاطة روسية تشار في تدريبات مشتركة مع الصين وجنوب أفريقيا
قالت وكالة تاس الروســية الحكومية إن سفينة حربية 

روســية مسلحة بصواريخ تفوق رسعة الصوت من الجيل 

الجديد ستشــارك يف تدريبات مشرتكة مع القوات البحرية 

للصني وجنوب أفريقيا يف شــباط املقبل.

ونقلت الوكالة عن مصدر عســكري دبلومايس قوله إن 

التي تحمل صواريخ  الفرقاطة »األدمريال غورشــكوف« 

تســريكون ســتجري مناورات بحرية مبشاركة سفن من 

 2 1 إىل  جنوب أفريقيا وروســيا والصني يف الفرتة من 

املقبل. شباط 

و«تسريكون« صواريخ »فرط صوتية« من الجيل الجديد 

تفوق رسعتها رسعة الصوت بـ 9 مرات، ويبلغ مداها أكرث 

كيلومرت. ألف  من 

من جانبها، قالت قوات الدفاع الوطني يف جنوب أفريقيا 

إن التدريبات ستجرى يف غضون 10 أيام يف مناطق مدينة 

 8 ديربان الســاحلية وخلي ريتشاردز التي يفصل بينها 

1 كيلومــرتا(، وذلك بهدف تبادل املهارات  ميــال بحريا )1

التشــغيلية واملعرفة، باإلضافــة إىل تعزيز العالقات بني 

الثالث. الدول 

وأجــرت الفرقاطة »غورشــكوف« تدريبــات يف البحر 

الرنويجــي هذا الشــهر، بعد أن أرســلها الرئيس الرويس 

فالدميري بوتني إىل املحيط األطلي يف إشــارة للغرب بأن 

روســيا لن ترتاجع عن الحرب يف أوكرانيا.

ــو وزوجتــه يدليــان بشــهادتهما نتنيا

مثل رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو وزوجته أمام 
دالء بشــهادتهام يف دعوى تشهري أقامها قريب  املحكمة، ل

نتنياهو ومحاميه السابق، ديفيد شيمرون.
رفعت الدعوى ضد ديفيد أرتزي، الذي زعم أن شيمرون صا 
اتفاقيــة رسية بني نتنياهو وزوجته ســارة متنحها الكلمة 

األخرية يف التعيينات السياسية الرئيسية.
لكن نتنياهو وزوجته ينفيان وجود مثل هذا االتفاق الرسي.

يذكــر أن هــذه القضيــة ال ترتبــط مبحاكمة الفســاد 
الجارية لنتنياهو بتهم االحتيال وخيانة األمانة وقبول ر 

يف ثالث قضايا فساد.
وينفي رئيس الوزراء جميع التهم، قائال إنه »ضحية معاملة 

ظاملة من وسائل إعالم معادية ورشطة وادعاء عام«.

ــــــتوني ســ ـــفير ا ـــ ـــرد الســ ـــ و تطــ ـــ ـــ موســ
أعلنت وزارة الخارجية الروســية طرد الســفري اإلستوين 
وتخفيض العالقات الدبلوماســية بــني البلدين إىل القامئني 

باألعامل، متهمة طالني بـ »العداء لروسيا«.
وجاءت هذه الخطوة ردا عىل طرد إســتونيا يف وقت سابق 
من كانون الثاين الحايل 21 دبلوماســيا روســيا وموظفني 

آخرين يف السفارة الروسية.
وقالت الخارجية الروســية يف بيان إنها استدعت السفري 
اإلســتوين إم. ليدر وســلمته احتجاجا شــديد اللهجة عىل 

ترصفات السلطات اإلستونية.
وأضاف البيان أنه تم إعالم الســفري اإلســتوين بأن عليه 

مغادرة روسيا قبل السابع من شباط املقبل.
واتهم البيان القيادة اإلســتونية بأنها قامت بشكل متعمد 
بتدمري العالقات مع موســكو يف مختلف املجاالت، باإلضافة 
إىل نــرش الكراهيــة وزارعة العداء لروســيا يف األوســاط 

السياسية للدولة.
عالقات متوترةوتوترت العالقات بني روسيا وجارتها إستونيا 
الجمهورية الســوفياتية السابقة والعضوة الحالية يف حلف 

شامل األطلي »ناتو« )NATO( بسبب الحرب يف أوكرانيا.
وكان الســفري اإلستوين يف كييف أعلن موافقة بالده عىل 
تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية بقيمة 113 مليون 

يورو.



ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر
الثلثاء 24 كانون الثاين 2023

 بــــطــــولــــة لــــبــــنــــان فــــــي كــــــــرة الــــســــلــــة :
( 2- ــس  ــوب عــلــى  لــلــريــاضــي  كــبــيــر  ــوز  فـ

ــراســي املــتــحــركــة ــ ــل ــة ل ــ ــاراة وديـ ــ ــب ــ ــة : م  ســل
ــة ــي ــن ــة امل ــي ــع ــم ــلـــى ج ــر عـ وفــــــوز نــــــادي نـــصـ

جــورج عــون  حقــق 
الريــايض بريوت فوزاً كبرياً 
- عىل مضيفــه هوبس )

 ،)22-19( األول  الربع   ،)52
3(، والثالث  -3 والثــاين )
4(، يف املبــاراة التي  -5 )
عىل  االثنــني  أمــس  جرت 
ملعب مجمع ميشال املر يف 
البورشية، ضمن املرحلة 14 
من بطولة لبنان »ســنيبس 

شيبس« يف كرة السلة.
  وهــو الفوز الثاين عرش 
للريايض هذا املوسم، مقابل 
هزميتــني، يف حــني لقي 

هوبس خسارته التاسعة، مقابل 5 انتصارات.
  وهــي املباراة األخــرية للريايض قبل أن 
ينتقل اىل االمارات لخوض منافســات دورة 
ديب الدولية اىل جانب بريوت ودينامو، علامً 
أن مباراته املقبلة يف بطولة لبنان ســتكون 
مبواجهــة املرمييني ديك املدي عىل ملعبه يف 

املنارة يف 9 شباط املقبل.
  ويديــن الريايض بفوزه اىل الخاميس آتر 
ماجوك وأمري ســعود وبــالل طبارة وهايك 
غيوكوشــيان ودومينيك جونسون، إذ سجل 
1 نقطــة و ريباونــدز ومتريرتــني  األول 
حاســمتني، والثاين 15 نقطة و ريباوندز 
و3 متريرات حاســمة، والثالث 12 نقطة و2 
ريباونــدز، والرابع 10 نقــاط و5 ريباوندز 
ومتريرتني حاســمتني، والخامس 10 نقاط 

وريباوند واحد ومتريرتني حاسمتني.
  ويف صفوف هوبس، سجل جوليان سكوت 
1 نقطة و11 ريباوندز ومتريرتني  وليامــس 
حاسمتني، وجوي زلعوم 11 نقطة وريباوند 
واحد ومتريرة حاســمة واحدة، وكريستوفر 
واشــبوم 10 نقاط و ريباونــدز ومتريرة 

حاسمة واحدة.
  قاد املباراة الحكام عادل خويري وكلود أيب 

جربايل وسريجيو كساب.
  هــذا وتفتتح يوم الجمعة املقبل مباريات 
املرحلة 15، فيلتقي بيبلوس مع أطلس الفرزل 

19 عىل ملعب بيبلوس. عند الساعة 30
  وتســتكمل املرحلة يــوم االثنني املقبل، 
1 ليدرز مع هوبس  فيلتقي عند الساعة 45

عىل ملعب ليدرز.

و ب والريا ب ا  من مبا

ب ع ا احد الال  ود

ي ا يداليا الت ي ا

وحضــور  برعايــة 
جابر،  نــارص  النائــب 
النبطية  نادي نرص  اقام 
السلة  لكرة  مباراة ودية 
املتحركــة  للكــرايس 
جمعية  مــع  جمعتــه 
املنيــة لرياضة املعّوقني 
الصلح  رياض  قاعة  يف 
الرياضيــة يف النبطية.  
منافسة  شهدت  املباراة 
حادة بــني الفريقني يف 
الربعــني االول والثاين، 
نــادي  فريــق  ان  إال 
النتيجة  النرص  حســم 
األخريين  الربعــني  يف 
ملصلحته  املباراة  لتنتهي 

بنتيجة )40- 28(.
  ويف نهايــة اللقاء، 
سلم راعي الحفل النائب 
رئيس  ونائــب  جابــر 
سامي  السلة  كرة  اتحاد 
نــارص الفريقني الدروع 
وامليداليات  التكرمييــة 

التذكارية.

للشطرن اللبناني  لاتحاد  رئيسا  اكر  جــودت 
األنشــطة  مدير  انتخب 
الريايض بريوت  النادي  يف 
جودت شاكر رئيسا لالتحاد 
اللبناين للشطرن يف ختام 
العمليــة االنتخابيــة التي 
أقيمــت يف قاعة مصطفى 
الريــايض،  يف  شــاكر 
وشــارك فيهــا 33 ناديــا 
ويحق  للرشوط  مســتوفيا 

التصويت.  لها 
  وعقد 9 أعضاء من أصل 
11 اجتامعــا فــور اعالن 

النتائــ توزعوا خاللــه املناصب باإلجامع 
كاآليت: جودت شــاكر رئيسا، حبيب خليل 
نائبا أوال للرئيس، ديكــران زيتيجيان نائبا 
ثانيــا للرئيس، رواد حمود امينا عاما، جنان 
الخطيــب أمينة للصنــدوق، عامد أبو خليل 

محاسبا. 
  وكان رئيــس مصلحة الرياضة يف وزارة 
الشباب والرياضة محمد عويدات قد أرشف 
عــىل العمليــة االنتخابية بحضــور ممثل 
. وفيام غــاب النصاب  الــوزارة يامن دم
عن الجلســة األوىل من الجمعية العمومية 

املخصصة لتــالوة البيانني املايل واإلداري، 
حرض يف الجلســة الثانية مندوبو 33 ناديا 

يحق لها التصويت من أصل 40. 
  وجاءت نتائ العملية االنتخابية كاآليت: 
حودت شــاكر )29 صوتا(، إييل هولوشيان 
2(، رواد حمود  (28(، جنــان الخطيــب )
وديكــران زيتيجيان )25 لكل منهام(، عامد 
أبــو خليل وحبيب خليــل والياس خري الله 
وعيل الجاويــش )24(، وعيل حيدر احمد 

(20(، وخالد بديع )18(.
  أما الخارسون فهم: حســني طه وحسني 

.) حمود )12 صوتا(، وزهري إبراهيم )

رن اد ال ديد ال ي ال الهي االدا

ــا غـــامـــون« ــ ــبـ ــ ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي لـــــ »الـ ــ ــحـ ــ  االتـ
ّ الــــــى االتـــــحـــــاد الــــــدولــــــّي لــلــعــبــة ـــ يـــنـــ

تتواىل نجاحات االتحاد اللبناين لـ«الباك 
غامون« )LBF( عىل رغم أنه مل ميِض أكرث 
من بضعة شهور عىل تأسيسه، إذ متكن 
مؤخــراً من اإلنضامم إىل االتحاد الدويل 
للعبة WBIF يف خطــوة رائدة وجّبارة، 
ليصبَح بالتايل عضواً فاعالً يف الجمعية 
العمومية، ماّم يسمح له بتطوير عالقاته 
الخارجية وتعزيز التشاور والتنسيق مع 
باقــي اإلتحادات املنضويــة اىل االتحاد 
الــدويّل، تحضرياً إلمكانية إســتضافة 
بطولــة العامل للفرق يف لبنان يف حلول 
العام 2025.  ويف السياق الداخيل، يفتتح 
االتحاد اللبناين للباك غامون بطولة لبنان 
للعام 2023 باملرحلة األوىل التي ستقام 
يف النادي اللبناين للســيارات والسياحة 
يف الكسليك  يف 28 كانون الثاين الجاري.

  يذكر أّن بطولة لبنان ســتقام وفق نظام 
الدورّي من عرش مراحل تتوّزع عىل شــهور 
السنة، ويتوج بطالً يف ختامها الالعب الذي 
يجمــع العدد األكرب من النقاط. ولهذه الغاية 
وّزع اإلتحــاد روزنامة البطولة عىل الالعبني 

والنوادي املنتسبة إىل االتحاد.

  يُشــار اىل أّن باإلمكان متابعة ومواكبة 
كافة بطــوالت اللعبة ونشــاطاتها املحلية 
والخارجية عىل صفحة اإلتحاد الرسمية عىل 

»فايسبوك«:
: . .
 

ــي كــــ اســبــانــيــا ــائ ــه ــة يـــواجـــه ريـــــال ســـوســـيـــيـــداد غـــــدا فـــي ربــــع ن ــون ــل ــر ب

ــو ــ ــي ــ ال ــن  ــ ــولـ ــ ــف كـ ــيـ ـ ــ ــتـ ــسـ يـ ــ  ــ ــي ــ ــون ــ ــي ــ ــرن م ــ ــ ــاي ــ ــ ب  : ملـــــــانـــــــي  الـــــــــــــدوري ا

سيدخل فريق برشلونة مباراته املرتقبة مع 
ريال سوسييداد غداً األربعاء يف ربع نهايئ كأس 
ملك إسبانيا كمرشح أول للتأهل للمربع الذهبي.
  ويستضيف برشلونة يف ملعب سبوتيفاي 
كامب نو نظريه ريال سوســييداد يف إحدى 
قمم دور الثامنية لــكأس امللك، بينام يلتقي 
يف مباريات ربع النهايئ األخرى ريال مدريد 
مــع أتلتيكو مدريد يف ديريب عاصمي ناري، 
وأوساســونا مع إشــبيلية، باإلضافة لقمة 

أخرى تجمع أتلتيك بلباو بفريق فالنسيا.
  ويدخل برشلونة مواجهة سوسييداد وهو 
متصدر لجدول ترتيب الدوري اإلسباين بفارق 
3 نقاط عن الغريــم األزيل ريال مدريد، مام 

يجعله املرشح األول للعبور للدور التايل.
  باإلضافة إىل ذلك يتسلح برشلونة بسجل مميز 
يف املواجهات املبارشة مع سوسييداد يف كأس امللك 
حيث تفوق العمالق الكتالوين يف 14 نسخة تقابل 
فيها الفريقان، مقابل نسختني فقط نجح خاللهام 

سوسيداد يف تجاوز العمالق الكتالوين.
  ويعــود تاريــخ آخر تفوق لسوســييداد عىل 
 1980-19 برشــلونة يف كأس امللك إىل موسم 9
1، عندما متكن من التأهل عىل حساب  يف دور الـ

برشلونة بفوزه بنتيجة 4-2 مبجموع املباراتني.
  بينام كان ريال سوســييداد حقق التفوق األول 
يف تاريــخ صداماته مع برشــلونة يف كأس امللك 
19، حيث  9-19 يف مثن النهايئ أيضاً ملوســم 8
انتهــت املواجهة بنتيجة إجاملية 5-4 لفريق ريال 

سوسييداد.

}  14 مواجهة تدعم برشلونة 
  نجــح برشــلونة يف الهيمنــة عىل إجاميل 
املواجهات مع سوسييداد يف كأس ملك إسبانيا عىل 
مدار 110 ســنوات من خالل التفوق 14 مرة مقابل 

املرتني سالفتي الذكر للخصم.
  وكانت املواجهة األوىل بني الفريقني يف نهايئ 
موســم 1912-1913، حيث تعادال 0-0 ثم أعيدت 
املباراة وتعادال 2-2، ثم  أعيدت مرة أخرى وحسمها 

البارسا بالفوز بنتيجة 1-2.
  وفاز برشــلونة يف ربع نهايئ نســخة 1919 
بنتيجة 9-1 يف مجموع املباراتني، ثم حدثت واقعة 
اســتثنائية يف نسخة موســم 1928 حني التقى 

الفريقان 5 مرات يف البطولة.
  وقتها التقى البارســا مع سوســييداد يف دور 

املجموعــات مرتني فــاز األول 4-1 والثاين 
5-4، ثم التقيــا يف النهايئ فتعادال 1-1 يف 
أول مواجهة، تكرر االمر يف املواجهة املعادة 
األوىل، ثم حسم البارسا الرصاع بالفوز 1-3 

يف املباراة املعادة الثانية.
 0-   يف العــام التــايل فاز برشــلونة 
مبجموع مبارايت مثن النهايئ، ثم فاز الفريق 
الكاتالــوين مجدداً 2-1 يف مجموع مبارايت 

1932 يف دور الثامنية.
  ويف ســنة 1951 حسم برشلونة النهايئ 
ضد سوسييداد بالفوز 3-0، ثم التقى الفريقان 
195 وفاز برشلونة  يف نصف النهايئ سنة 
10-2 مبجمــوع املباراتني عرب الفوز بنتيجة 

5-1 ذهابا وإيابا.
19 يف مثن    تجــددت املواجهة يف نســخة 8
النهايئ وفاز البارســا 8-1 مبجموع املباراتني، ثم 
فــاز العمالق الكاتالوين 2-1 يف مجموع مبارايت 
19، ثم 4-1 يف مجموع  نصــف نهايئ نســخة 8

مبارايت الدور ذاته سنة 1983.
  وحقق برشلونة كأس ملك إسبانيا 1988 بالفوز 
1-0 عىل سوســييداد مبلعب ســانتياغو برينابيو 

معقل ريال مدريد يف النهايئ. 
  وتجــددت املواجهــة يف نســخة 1990 وفاز 
برشــلونة 4-3 يف مجموع مبارايت ربع النهايئ، 
ثم فاز البارســا 3-1 يف إجــاميل نتيجة مبارايت 
نصــف نهايئ 2014، وأخرياً التقيا يف ربع النهايئ 
201 وفاز العمالق الكاتالوين 4-3 مبجموع  سنة 

املباراتني.

يتطلّــع بايرن ميونيخ للعودة إىل ســكة 
االنتصارات من بوابة كولن اليوم الثالثاء، يف 
أول مبــاراة عىل أرضه يف العام الجديد، فيام 
تجمع قمة بني املتســاويني نقاطًا أينرتاخت 
فرانكفورت الثاين وفرايبور الرابع الساعي 
لنســيان ذل السداســية، ضمن منافســات 

1 من الدوري األملاين. املرحلة 
  واســتأنف العمالق البافاري منافســات 
البوندسليغا يف العام الجديد الجمعة املايض 
بتعادل خــارج أرضه مع اليبزيغ )1-1(، بعد 
توقف دام أكرث من شهرين ملونديال قطر ومن 

ثم عطلة األعياد والعطلة الشتوية.
  ويتصدر الرتتيــب برصيد 35 نقطة فيام 
تتساوى 3 فرق خلفه »آينرتاخت فرانكفورت 

وأونيــون برلني وفرايبــورج« )30 نقطة( الذي مل 
يفــرّط فقط بإمكانية تقليص الفارق مع البافاري 
إىل نقطتني يف املرحلة املاضية، بل مني بخســارة 

-0( ضد فولفسبورج. مذلة خارج أرضه )
  ولعــب الوافــد الجديد الحارس الســويرسي 
يان ســومر مباراته األوىل مع بايرن بعد وصوله 
من بوروســيا مونشــنغالدبا بعقد حتى 2025، 
لتعويــض غياب قائد الفريق العمالق مانويل نوير 
الغائب حتى نهاية املوســم بسبب كرس يف الساق 

. تعرض له خالل التزل
  وأشــاد املدرب يوليان ناغلسامن بأداء حارسه 
الجديد: »لعب يان بشــكل جيد حًقا. لعب بشــكل 
جيد مع الكرة، وكان له حضور حقيقي وشخصية 
خاصــة به. مل يتحتــم عليه القيــام بالكثري من 
التصديــات، لكنه خرج لـــ3 أو 4 عرضيات. مل يَبُد 

أوكأنه يلعب مباراته األوىل معنا«.
  ويعــاين بايــرن من العديد مــن اإلصابات يف 
صفوفــه، إذ يغيب أيضــا املدافع الفرني لوكاس 
هرنانديز حتى نهاية املوسم، بينام لن يعود املهاجم 
الدويل السنغايل ســاديو ماين حتى شباط املقبل 
عــىل األقل، إىل جانب املدافع الدويل املغريب نصري 
مزراوي الذي يعاين من تداعيات إصابته بفريوس 

19 خالل املونديال. كوفيد
  ويســعى بطل املواسم الـ10 األخرية للمحافظة 

عىل ســجله الخــايل من الهزائــم عىل أرضه يف 
البوندســليغا هذا املوسم )5 انتصارات وتعادالن(، 
علــاًم أنه مني بهزمية وحيدة كانت خارج قواعده 

ضد أوغسبور يف منتصف أيلول املايض.
  لكــن من غري املتوقــع أن تكون املهمة صعبة 
يف الجولــة األخرية من مرحلة الذهاب أمام كولن 
صاحب املركــز 11 الذي خرس 3 من مبارياته الـ4 
األخــرية، علام أنه تنتظر بايرن مواجهة صعبة يف 
الدور مثن النهايئ من دوري أبطال أوربا ضد باريس 

سان جرمان منتصف شباط املقبل.

     فرايبور للتعويض 
  وتحتــدم املعركة عىل الوصافة واملراكز املؤهلة 
إىل املســابقة القارية. إذ تفصل 4 نقاط فقط بني 

صاحبي املركز الثاين والسابع.
  ويتطلع فرانكفورت، بطل يوروبا ليغ املوســم 
املــايض، ملواصلة نتائجه املميزة بعد أن حافظ عىل 
ســجله خاليا من الهزائم ألربع مباريات تواليا )3 
انتصارات وتعادل(، آخرها فوز بثالثية نظيفة عىل 

شالكه.
  وســيحاول االســتفادة من املعنويات املهزوزة 
لفرايبور بعد الخســارة املذلة، كانت الثانية له يف 

مبارياته الثالث األخرية.
  وســتصب هذه املباراة أيــا كانت نتيجتها يف 
مصلحة يونيون برلــني الثالث، رشيطة فوزه غداً 

األربعاء عــىل مضيفه فريدر برمين صاحب 
املركز العارش الذي خرس مبارياته الـ3 األخرية 

يف الدوري.

  هدف بعد العودة لهالر؟ 
  ويتطلــع بوروســيا دورمتوند املنت 
بعــودة املهاجم العاجي سيباســتيان هالر 
إىل البنــاء عىل الفوز املثــري )4-3( عىل 
، عندما يحل ضيفا عىل  ضيفه أوغســبور

ينتس. ما
  وشــهدت املباراة لحظة مؤثر عندما دخل 
هالر من مقاعد البدالء يف الدقيقة 2 وسط 
تصفيق وتشــجيع حار مــن جامهري ملعب 
سيغنال إيدونا بارك ليسجل أول ظهور رسمي 
له بقميص األصفر واألســود منذ تعافيه من 

رسطان الخصية.
  وتم تشــخيص هالر بعد أيام فقط من التوقيع 
مــع دورمتوند يف صيــف 2022 قادًما من أياكس 
أمســرتدام الهولندي، وق بقية العام يف تلقي 
العالج، مبا يف ذلك 4 جوالت من العالج الكيميايئ 

وعمليتان جراحيتان.
  وعــاد إىل املالعب مطلع العام الحايل وخاض 
مباراتني وديتني، سجل يف الثانية »هاتريك«، وعلّق 
813 متفرجا: »الرتحيب الذي  عــىل عودته أمام 5
. كنت سعيدا  تلقيته كان شــيًئا ال يُصدق وال يُن
لوجودي هنــا، لبدء خطــوايت األوىل عىل أرض 

امللعب«.
  وأضــاف: »ســنقول إنني عــدت متاًما ألنني 
أستطيع اللعب مع الفريق، لكن ال تزال هناك أشياء 
صغــرية ألمتكن من الوصول إىل أق مســتوى 

لياقتي البدنية«.
  وســيبحث هالر اآلن عن هدفه األول مع فريقه 
الذي عاد إىل سكة االنتصارات بعد هزميتني توالًيا 
قبل التوقف ويحتل املركز السادس برصيد 28 نقطة.

  ويف أبــرز املباريات األخــرى، يلتقي اليبزيغ 
الخامــس مع مضيفه شــالكه، علام أنه مل يخرس 
يف مبارياته الـ14 األخرية يف جميع املســابقات، 

بينها آخر 9 يف الدوري.

سييداد يا س ن و ل اجها بر حد م من 

لن الي اجه  ني  ب باير مي ال

ة بطولـــــــــــــــة اســـــــــــــــتراليا : ديوكوفيتـــــــــــــــش يواصـــــــــــــــل عروضـــــــــــــــه املميـــــــــــــــ
واصل النجم الرصيب نوفاك ديوكوفيتش، 
املفتوحة،  أســرتاليا  املميــزة يف  عروضه 
وتأهــل بســهولة إىل الدور ربــع النهايئ 
بتغلبــه عىل األســرتايل أليكس دي مينور، 

االثنني. أمس 
  وحســم ديوكوفيتــش املواجهة بثالث 
 )1- -2( و) مجموعــات دون رد، بواقع )
-2(، يف غضــون ســاعتني و دقائق،  و)
ليرضب موعدا يف ربع النهايئ مع الرويس 

روبليف. أندري 
  وســدد ديوكوفيتش 4 إرساالت ساحقة 
وارتكب 3 أخطاء مزدوجة، ووضع إرســاله 
، وفــاز بالنقــاط عليه  األول بنســبة 5
، مقابــل  من النقاط عىل  بنســبة 5

الثاين. اإلرسال 
2 كرة قاضية، وارتكب    وســدد ديوكوفيتش 
2 خطأ مبارشا، وكرس إرسال األسرتايل  مرات 
من أصــل 12 فرصة تحصــل عليها، وحصد 14 

نقطة من أصل 21 صعودا إىل الشــبكة.
حصائيات، حقق    وبحسب شــبكة »أوبتا« ل
8 انتصــارا يف الجدول الرئيي  ديوكوفيتــش 
لبطولة أســرتاليا املفتوحــة، وهو أكرب عدد من 
االنتصــارات يحققــه يف بطولــة مناصفة مع 

وميبلدون.
  وأقر ديوكوفيتش، خالل مؤمتر صحايف عقب 
انتصــاره بإنه مل يكن يفكر يف إمكانية تحقيقه 

الليلة. للقب حتى هذه 
  ورصح الرصيب الفائز باللقب 9 مرات من قبل: 
»قبل أسبوع مل أكن أفكر يف تحقيق اللقب، فقط 
يف الوصــول بظروف جيدة للمباراة التالية. هذه 

األمر«. للتفكري يف  اللية حفزتني 
  وأضاف: »كانت أفضل مباريايت هذا املوســم، 
أنا سعيد للغاية مبا قمت به، واضعا يف الحسبان 
أن املباريات تزداد صعوبة مع تقدم األدوار، وهذا 

اللقب«. للتفكري يف  يحفزين 
  ووصــل الرصيب نوفاك ديوكوفيتش اىل رقم 
قيــايس يف عدد مرات التأهــل اىل الدور ربع 
النهايئ بواقع 13 مرة يف أســرتاليا، بالتساوي 
مــع األســرتاليني جــاك كراوفــورد وادريان 

. يست كو
  وســيلعب الرصيب، املتــوج بـ21 لقبا للغراند 

ســالم، يف ربع النهــايئ مع الــرويس آندري 
روبليــف، املصنف الســادس عامليا، الذي أق 
الدمنــاريك هولغر رون يف مواجهة قوية بثالث 
 - -3 و4- و -3 و3- و مجموعات الثنتني 
 3 ( يف مباراة امتدت عىل مدار 3 ساعات و -9)

دقيقة.
  وســيواجه الفائز من هذه املواجهة يف نصف 
النهايئ الفائز من مواجهة األمريكيني تومي بول 

شيلتون. وبن 
  وحسم روبيلف، املصنف الخامس عىل البطولة 
-3( و)3- املواجهــة يف 5 مجموعات، بنتيجة )

(، وذلك يف غضون 3  - ( و) -3( و)4- ( و)
3 دقيقة. ساعات و

  ونجــح روبليف يف قلب تأخره بنتيجة )5-2( 
يف املجموعة الفاصلة، وأنقذ نقطتني لخســارة 

.) املباراة عىل اإلرسال عند نتيجة )5-
  كــام قلب املصنف الخامس عىل البطولة تأخره 
(0-5( يف شــوط كرس التعــادل يف املجموعة 
الفاصلة، ليحسم اللقاء لصالحه يف نهاية املطاف.

  وقال وربليف يف ترصيحات عقب املباراة: »مل 
يسبق يل يف حيايت أن فزت مبباراة بتلك الصورة، 
هذا لقاء ســأتذكره طوال حيايت، ال أجد الكلامت، 

سعيد«. أنا 
  وأردف الرويس أنــدري روبليف: »من الرائع 
أن يأيت ذلك االنتصــار يف بطولة خاصة للغاية 
مثل أســرتاليا املفتوحة وأن أصل بفضله إىل ربع 

النهايئ«.

  وضمن مباريات الدور الرابع أيضا، تغلب 
األمرييك بن شــيلتون عىل حساب مواطنه 
- جيفري وولف يف 5 مجموعات، بنتيجة )

.)2- ( و) - ( و) - -2( و) ( و)
  وضمن مباريات الدور الرابع أيضا، ودع 
اإلسباين روبرتو باوتيستا أغوت املنافسات، 
بعد الســقوط أمام األمــرييك تومي بول 
- بثالث مجموعات مقابل واحدة، بواقع )

.)5- -2( و) ( و) 2( و)4-

   السيدات 
  وعند الســيدات، بلغت البيالروسية أرينا 
ســابالينكا، املصنفة خامســة عامليا، للمرة 
األوىل يف مسريتها الدور ربع النهايئ بفوزها 
.2- -5 و عىل السويرسية بليندا بنتشيتش 

  ومل يســبق لســابالينكا التي وصلت إىل مثن 
نهــايئ ملبورن خالل النســخ الثالث األخرية أن 

تجاوزت هذا الدور سابقا.
  ووصلت البيالروســية إىل نصف نهايئ إحدى 
البطــوالت الكربى يف 3 مناســبات وتحديدا يف 
وميبلــدون 2021 والواليات املتحــدة املفتوحة 

2021 و2022.
  وقالت البيالروســية البالغــة 24 عاما »أنا 
ســعيدة جدا من هذا الفوز ومن املســتوى الذي 
قدمته«، مؤكدة »أنا ســعيدة جــدا« من حالتها 
الذهنيــة والتي تعترب نقطــة ضعفها منذ بداية 

الصفراء. الكرة  مسريتها عىل مالعب 
  ونجحت بنتشيتش يف كرس إرسال منافستها 
للمرة األوىل وتقدمت 4-2 يف املجموعة األوىل.

  غري أن سابالينكا ردت برسعة بفضل إرسالها 
حيث بدت أصلب من الســويرسية، وفازت يف 11 
من األشواط ال 14 التالية لتنهي املباراة عىل وقع 

إرسال بنتشيتش. رضبة ناجحة عىل 
  ومل تخرس ســابالينكا ســوى كــرة واحدة 
ضدها لحســم أحد األشواط خالل املباراة، كام مل 
تخرس أي مجموعة منذ مطلع العام الحايل الذي 

افتتحته بفوز يف دورة أديالييد.
  ورضبت ســابالينكا يف ربــع النهايئ موعدا 
( الفائزة عىل  مــع الكرواتية دونــا فيكيتش )4
املراهقة التشــيكية ليندا فروهفريتوفا، ابنة الـ 
.3- -2 و1- و 1 عاما واملصنفة 82، بنتيجة 

ديوكوفيتش



1ـ ادغار ألن بو، وجع

2ـ اليدن، دوالب، وب

3ـ سلم، آل، دو، ابرد

4ـ ري، سنام، مهراجا

5ـ بدينة، حر، دور، البيش

ـ أوّد، قمقامن، البابا

ـ يركّون، دينه، دكّه، وتد

8ـ أحوالهم، مفّر، إلهي

9ـ سمه، ورزازات، أكل، له

10ـ متأّهب، اللجني، ناتو

11ـ من، ســلف، سنديان، 

نف

12ـ نجاة عيل، ها، وارسو

13ـ آب، ربو، نيامر، يربود

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
ــرة ــي ــصــغ ـــة ال الـــشـــبـــ
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

  دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
آرثر كونان دويل

اخترب معلوماتك

1ـ مدينة أمريكية. 

2ـ صحيفة خليجية. 

3ـ سقي، حرف جر. 

4ـ مغنية لبنانية.

5ـ أقوال سائرة.

1ـ مدينة إيطالية. 

2ـ أمري بريطاين. 

3ـ ال يُباح به، بال.

4ـ بلدة يف البقاع.

5ـ دولة آسيوية.

شــاعر مرصي راحل. كتب العديد من األغاين ملعظم 

املطربني واملطربات املرصيني والعرب. إســمه مؤلف من 

13 حرفا. إذا جمعت:

9+5+2+8+ فريق كرة إسباين.

+13 فريق كرة لبناين. +1+5+8

11+12+8+ مدينة سورية.

2+4+9+5 برج مشهور. 

12+3+8+13 حرب. 

1+10+3 قصَد فعل. 

9+1+5 زوج.

11+3 فاِصل.

1ـ ما إســم الدولة التي فــازت بامليدالية الذهبية يف 

مسابقة كرة القدم بدورة األلعاب األوملبية الصيفية التي 

أقيمت يف لندن سنة 1948؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم الطائر الذي يعترب صاحب أعىل مقدرة عىل 

السمع، إذ ان سمعه أقوى من سمع االنسان سبع مرات؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية سنة طّبق لبنان قانون األحزاب السياسية؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم العاصمة االفريقية التي أسسها الهولنديون 

1؟ سنة 52

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اســم الشعب الذي أول من استعمل االسمنت يف 

البناء؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ من هو الشــاعر والفارس الجاهــيل الذي لّقَب بـِ 

الفلحاء؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أية ســنة اجتاز القائد القرطاجي هنيبعل جبال 

االلب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هي املمثلة املرصية التي إســمها األصيل قدرية 

قدري؟ 

1ـ الرسب، ياسمينا
2ـ داليدا رحمة، جب

3ـ غيم، يوكوهاما
4ـ اد، سندوا، هنرت

5ـ رنّانة، نلوب، عب
ـ ال، هر، سلو

ـ لّد، محمد مزايل
8ـ نوّد، رقَي، ألف

9ـ بلوم، منازل، هي

10ـ وا، هداُه، أجسام
11ـ بارون، متني

12ـ بار، دف، ندور
13ـ جورج، أكرا، يا
14ـ عبدالله، كناري

15ـ آَب، األنَسب
1ـ باول، وّر
1ـ يبتهلون

18ـ شاديه، فهد

؟ و من 
ي؟ من 

1ـ تُصنع منه أكاليل النرص، 

دولة آسيوية. 

اليمــن،  يف  مدينــة  2ـ 

صالحوك.

كبري  الرأي،  نعارضكــم  3ـ 

أصنام عرص الجاهلية.

نوتة  املنــزل، يعيــش،  4ـ 

موسيقية. 

5ـ متشابهان، أهدم، شارع 

يف برج حمود.

ـ للتعريــف، ما يُضاد عمل 

السّم، منصب هاّم يف الدولة. 

ـ أغلظ أصوات العود، لحاق 

بـِ، من أقسام البيضة. 

الحليب،  مشــتقات  من  8ـ 

الُدّر، أداة إستثناء.

9ـ دولــة أوروبية، شــديد 

البياض.

10ـ من األزهــار، بلدة يف 

الجنوب. 

عىل،  أرشِف  مرتفــع،  11ـ 

للندبة. 

12ـ تراسلنا، أَسد. 

13ـ صّوروا، منظمة األغذية 

والزراعة، صاَح.

14ـ أحــد الشــهور، نرِجع 

ء، عاصمة أوروبية.  ال

15ـ ُمخلِصــاً، يندم ويطلب 

الغفران.

1ـ أفرح وأرّس، رجَع إىل. 

1ـ كلمة متاثِل وتشــاِبه، 

صديقي وصاحبي. 

18ـ اعالمــي وفنان لبناين 

راحل صاحب الصورة.

1ـ دولة افريقية، مدينة 

سورية، مرسحية لفريوز.

2ـ مدينة فلســطينية، 

بريوت،  رأس  يف  شــارع 

ربح.

3ـ مــن األلــوان، مادة 

مخدرة، كامل وناجز.

إكتمــَل،  ُعشــب،  4ـ 

يتخلّصون من. 

تنــاوَل  الهــروب،  5ـ 

ضغط  مقياس  الطعــام، 

جوي.

لهند  مسسل  مضَغ،  ـ 

أيب اللمع، حرف نصب، آلة 

طرب، تَعب.

يُطلــق عىل  إســم  ـ 

امرباطــور اليابــان، رداء 

إتقاء  الثياب  فــوق  يُلبس 

للرَبد، مدينة أملانية.

8ـ من أوراق اللعب، بلدة 

يف قضاء بعبدا، مدينة يف 

السودان.

تأكَد  برازيلية،  9ـ والية 

أن، من األنهار الكربى يف 

أوروبا.

لبنان،  جبــال  من  10ـ 

دولة افريقية، ظالم. 

11ـ حــرشات مجتهدة، 

لعلــع الرصــاص، حاجة 

وبغية، ظَهرت، للنهي. 

12ـ وعاء لوزن األشياء، 

لعاب، كثري.

13ـ ممثل مرصي راحل، 

بلدة يف قضاء صيدا.

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران  23 متوز(

العذراء

(24 آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

فرتة خصبــة وطاقة مميزة تتمتع بها هذا 

اليوم. تســعى اىل أهدافك بحامســة كبرية 

وتحقــق نجاحا ملحوظا. تطور هام لصالحك 

يف مسألة عاطفية. 

قد تشــعر بالوحدة لبعض الوقت. تخلص 

مــن هذا الشــعور بوجودك مــع اقربائك 

األوراق  لعــب  احســن  األصحاب.  وبعض 

لديك.  املتوافرة 

تسري عىل الطريق الصحيح يف هذه املرحلة 

فــال ترتاجع. جهودك تالقي نتائ ايجابية اذا 

استطعت اســتغالل الفرص الثمينة بحكمة 

وذكاء. 

العمــل لن يســبب لك أي قلق وســتعرف 

كيــف تنظم أمورك بســهولة. ال تدع املايض 

وذكرياتــه يؤثــران عليك، وحــاول العيش 

أكرث.  ليومك ليس 

  قد تظهر مشــكلة قدميــة كنت تظن ان 

النســيان طواها. ال تعرهــا اهتامما بل اقلب 

الصفحــة وال تدعها تؤثــر يف مجرى األمور 

الحالية. 

ال تســتعجل األمور بل حاول أن تكسب ثقة 

املســؤولني الجدد، واعمل عىل املحافظة عىل 

مستواك الجيد، وعىل حسن ظن أرباب العمل 

والزمالء بك.

أنت محدود النشــاط يف هذه الفرتة، لذلك 

ال تطلــب الكــامل اىل حني تســتعيد توازنك 

الحقيقي. تشعر بالعطف والحنان مع الطرف 

اآلخر اللطيف. 

ينقصك الحامس هذا ما تشــعر به يف هذه 

الفرتة. ادخر بعضا من مدخولك للمســتقبل. 

منا جيد للمسائل العاطفية وبعض األعامل 

املنزلية. 

أنــت تتكل عىل قدرتــك ومواهبك املتعددة 

دون مســاندة أحد. انتبــه ال يجب أن تقع يف 

نفس األخطاء السابقة. انسجام يف العاطفة 

وتطور يف الحب. 

اكتشــف مع صديقك العزيز طرقا جديدة 

لخوضهــا معا. النتائ االيجابية قد ال تكون 

يف متناول اليد حاليا، ولكنها ســكون قريبة 

جدا. 

تشــعر بالضغوطات تشل حركتك وتقدمك. 

تســاهل قليال فاألمور ليســت سيئة بنسبة 

كبــرية. بامكانك أن تجرب حظك عىل الصعيد 

املايل. 

تتــوق إىل حياة هادئة بعد معاركك اليومية 

املتواصلة مع املشاغل الكثرية املرتاكمة. عليك 

أال تفوت وال لحظة من الســعادة إذا مرت من 

أمامك.

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(

الكهرباء
الربملان

الحكمة
التضامن

السالم
الصفاء

الراسينغ
بكريك

برا
تشييل

تشاد
تريز

جان دارك
جز

حصن
خيزران

دهر
رحيم

رائد
رقة

روسيا
سامء
رسعة
سعيد
شهم

صيانة
علجوم

عذب
فرض

فوىض
قوم

كولومبو
كونت

كرة القدم
الرنكا

ليبيا
مجد

مونتانا

موسكو
نيكاراغوا

نابويل
هولندا

هيالنة. 

الحل السابق

الحل السابق

كولومبيا

الثلثاء 24 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 والية االسكا. 

2ـ نجيب أميوين. 

19 3ـ سنة 3

4ـ يف سرياليون. 

185 5ـ سنة 

ـ مدينة أوساكا. 

ـ يف العام 1852

8ـ اليوبيل الجاد. 

9ـ الشاعر هَروي.

1ـ كابول. 

2ـ الرقي. 

3ـ رجعتم. 

4ـ ون، نو. 

5ـ لبنان. 

1ـ كارول. 

2ـ الجنب. 

3ـ برع. 

4ـ وَقتنا. 

5ـ ليمون. 
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الثلثاء 24 كانون الثاين 2023

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

 مواجهة قضائية 
وتتجــه االمور نحو مواجهة قضائية مفتوحة بني البيطار 
والســلطة القضائية، حيث اكدت مصادرها أن النيابة العامة 
التمييزية املوكلة بتنفيذ هذه القرارات، لن تنفذها، وستتعامل 
معها انها منعدمة الوجود، بعد ان منح البيطار لنفســه، الحق 
باالدعــاء عىل القضاة، وعىل القادة االمنيني دون الرجوع اىل 
السلطة االعىل للحصول عىل االذونات، وهو احرج »التمييزية« 
النها ستكون اليوم يف مواجهة اهايل الشخصيات التي اصدر 
قرارا باطالقها، وهي ال تريد املصادقة عىل عملية االفراج النها 
بذلــك متنحه اعرتافا واضحا بصحــة االجتهاد القانوين الذي 
لجأ اليــه للعودة. ووفقا ملن التقوا البيطــار فهو علل انتظار 
كل هــذه املدة قبل اخذ املبادرة بانه منح الوقت الالزم للمخارج 
وعند انســداد االفق تحــرك!  وكان البيطار قرر االدعاء عىل 8 
شــخصيات جديدة، وحدد مواعيد الستدعائهم واستجوابهم 
وأرســل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات من دون إعالنها، 
كــام قــرر إطالق رساح 5 موقوفني يف امللــّف، هم مدير عام 
الجامرك الســابق شــفيق مرعي، ومدير العمليات السابق يف 
املرفأ سامي حســني، ومتعّهد األشغال يف املرفأ سليم شبيل، 
ومدير املشاريع يف املرفأ ميشال نحول، والعامل السوري أحمد 
الرجب، ومنعهم من الســفر، ورفض إخالء ســبيل 12 آخرين 
وأبقاهم قيد التوقيــف وبني املدعى عليهم الجدد، املفرتض ان 
يبدا التحقيق معهم مطلع شباط املقبل،  املدير العام لألمن العام 
اللــواء عباس إبراهيم، واملديــر العام ألمن الدولة اللواء طوين 
صليبا، وقضاة وإداريون وسياسيون. وقد اعترب اللواء  ابراهيم 
أن »االدعاء عليه ال يستدعي التعليق وقال »لن أتحدث عن املثول 

أمام القضاء قبل االستدعاء«.

 مربرات العودة للتحقيق؟ 
وقد استند املحقق العديل إىل دراسة قانونية تتيح له العودة 
35 من قانون أصول املحاكامت  إىل مهامه، وأشارإىل أن »املادة 
الجزائية، نّصت عىل أن املجلس العديل يؤلف من الرئيس األول 
ملحكمــة التمييز، ومن 4 أعضاء مــن محاكم التمييز يعينون 
مبرســوم يتخذه مجلس الــوزراء بناء عىل اقرتاح وزير العدل 
وموافقــة مجلس القضاء األعىل. ولفت إىل أن املادة نفســها 
تضمنت ما مفاده، أن »املرســوم نفســه يقي بتعيني عضو 
رديــف أو أكرث يف املجلــس العديل، يحّل محّل القايض األصيل 
. وأكد  يف حــال إحالته عىل التقاعــد أو الوفاة أو يف حال رّد
البيطار أن القانون نّص عىل رّد أعضاء يف املجلس العديل، لكنه 
ال وجود ألي نص قانوين يتحدث عن رّد املحقق العديل، ما يعني 
، وبالتــايل ال قيمة لدعاوى الرّد املقدمة ضده.  عــدم جواز رّد
وبراي البيطار فان شخص املحقق العديل مرتبط بالقضية التي 
ينظر فيها، فإذا أقيل املحقق العديل تنتهي القضية، ولهذا ميكن 

للمحقق العديل أن يدعي عىل جميع األشــخاص من دون طلب 
35 من قانون  اإلذن مــن أي إدارة أو وزارة، معتــرباً أن »املادة 
أصــول املحاكامت الجزائية، أخذت معياراً واحداً ال غري متعلقاً 
بطبيعة الفعل الجرمي إلحالة الدعوى عىل املجلس العديل، دون 
إعطاء أي اعتبار لهوية املرتكبني، سواء كانوا من السياسيني أو 
العســكريني أو القضائيني، وأن املادة كرست املفعول الساحب 
للجرائــم املحالة عىل املجلس العــديل، بحيث يصبح املجلس 
العــديل وحده املرجــع الوحيد الصالح للبّت بهــا«. اما الحق 
باالدعاء عىل قضاة وأمنيني وعسكريني من دون الحصول عىل 
3 من قانون  إذن من اإلدارات املعنية، فربرها البيطار باملادة 2
أصول املحاكامت الجزائية التي ترفع أي قيود عن مهام املحقق 
العديل، وأعطته صالحيات مامثلة للصالحيات العائدة للنائب 
العــام التمييزي يف االدعاء! وُعلم  ان  املحقق العديل شــارف 
عىل إنهاء القرار االتهامي يف الجرمية وقد  بلغ حتى اآلن 540 

صفحة، وتبّقى من 120 صفحة إىل 150 صفحة إلنجازه؟ 

  »كرس جليد« يف مرينا الشالوحي 
داخليا »كــرس« لقاء مرينا الشــالوحي العلني بني املعاون 
السيايس لحزب الله الحاج حسني خليل ورئيس وحدة التنسيق 
واالرتبــاط وفيق صفــا، ورئيس التيــار الوطني الحر جربان 
باســيل والنائب ســيزار ايب خليل، »الجليد« يف العالقة بني 
الحليفني دون الوصول اىل تفاهامت حول الخالفات، بل اتفاق 
عىل اســتئناف الحوار املتوقــف، وتنظيم الخالف وابقائه قدر 
االمكان يف »الغرف املغلقــة« ألن العلنية تزيد االمور تازميا، 
براي حزب الله الذي التزمت مصادره بعدم الترسيب، وقالت انه 
هنــاك متابعة لكافة امللفات، وتم اتفاق عىل اجتامعات أخرى. 
وتحدثت مصادر التيار عن »كرس« القطيعة، ولفتت اىل ان كل 
يشء قيل دون »قفازات«. وعلمت »الديار« ان اللقاء الذي استمر 
قرابة الثالث ســاعات جاء بطلب من حزب الله الذي ارص عىل 
ان يكون علنيا النه اراد توجيه »رســالة« امام وسائل االعالم،  
والنتيجــة االولية لهذا اللقاء ان »تفاهم مارمخايل« باق حتى 
اشــعار آخر، فعناوين النقاش كانت محددة ومل يكن االجتامع 
اصــال اليجاد حلول، بل لتوضيح املواقف، وهذا ما حصل، ففي 
امللف الحكومي كل طرف عرض وجهة نظره ومتســك بها، فال 
الحزب تراجع عن امكانية املشاركة يف اي جلسة تحت عنوان 
معي ملح ، ويعتربها غري مستفزة او لتحدي »التيار«، بينام 
اعاد باســيل التاكيد ان مــا يحصل ضد الرشاكة وهو وجودي 
بالنسبة اليه ويريد من الحزب مواقف عملية مطمئنة يف هذا 
االتجاه. ويف امللف الرئايس اعاد باســيل التمسك يف مواقفه 
عىل صعيد الرتشيحات، وهو مل يرتاجع عن تشدده ازاء رفضه 
لالســامء املتداولة، بينام ال يزال حــزب الله عند موقفه بعدم 
االنتقال اىل نقاش حول ترشــيح اي اســم جديد، كبديل عن 
دعمه لرئيس تيار املردة سليامن فرنجية. واراد حزب الله ايصال 
رسالة مفادها ان الخالف يجب ان يكون بعيدا عن التشكيك يف 
النوايا املبيتة، وامنا ضمن اطار االختالف الطبيعي حول قضايا 

سياســية. وقد تم االتفاق عىل لقاءات اخرى ملناقشة تفاصيل 
محــددة، عىل ان تتوج التفاهامت اذا حصلت، بعودة اللقاءات 
بني االمني العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله وباسيل بعد 
ان انتهى االجتامع االخري »بعتب« شــديد من السيد عىل رئيس 

»التيار« الذي عمد اىل ترسيب فحوى اللقاء.

 ال للتصادم  
ويف ترصيحاتــه بعــد االجتامع يف مرينا الشــالوحي اكد 
الخليل ان »حزب الله والتيار الوطني الحر ليسا يف حال تصادم 
ويسريان يف اتجاه واحد«، وقال: »الجلسة كانت رصيحة جدا 
وواضحة يف موضوع رئاسة الجمهورية والحكومة، واتفقنا 
ان للبحــث صلة، وهذا اللقاء لن يكــون االخري. ولفت اىل ان 
»حــزب الله له رأي يف املوضــوع القضايئ، والثوب القضايئ 
الــذي يجب ان يكون أبيض تعرض للكثري من النقاط الســود، 
ومنهــا ملف املرفأ. ولفت اىل  ان »تفاهم مار مخايل قائم، ومل 
نر اي امتعاض من النائب باسيل يف هذا الخصوص، ونحن يف 
بلد فيه نقاش سيايس دائم، ونحن لسنا حزبا واحدا بل حزبني 
ولدينا طريقتي تفكري، ولكننا نعمل عىل املساحات املشرتكة..
وأضاف: »لن أتعرّض للكثري من تفاصيل اللقاء مع باسيل، ألن 
املجالــس باألمانات، فنحن نتناصح بالغرف املغلقة وليس يف 
اإلعالم. من جهته قال صفا »املمغوصون اليوم من التفاهم مع 

»التيار« ما رح يكونوا مبسوطني بل اكرث حزنا...

 جنبالط واملهمة االنقاذية 
ويايت حراك حزب الله »الحواري، بعد ساعات عىل  االجتامع 
يف »كليمونصو« مع رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد 
جنبــالط يف حضور نجله تيمــور، اللقاء الذي جاء بطلب من 
زعيم املختارة، هو محاولة »اشــرتاكية« اليجاد ثغرة يف جدار 
الحــوار املقطوع بني كافة االفرقاء السياســيني، ووفقا لزوار 
»البيك«، مل تفض التحركات اىل يشء ملموس حتى اآلن، وامنا 
هي بداية »جس نبض« داخيل وخارجي، الستكشاف امكانية 
احداث اخرتاق يجنب البالد فرتة انتظار صعبة يف ظل االنهيار 
االقتصادي املتــامدي. وبانتظار ان يوحد فرقاء الصف الواحد 
مواقفهم ملنح التحرك فرصة حقيقية للنجاح يف ايجاد مخرج 
مقبول لالزمة الراهنة، اختار جنبالط التحرك بالتنســيق مع 
الرئيــس بري، وقد ملس مــن خالل زيارة النائب وائل ابوفاعور 
للســعودية بامكانيــة النجاح يف احداث اخــرتاق يف امللف 
الرئايس اذا ما حصلت تســوية مقبولة بني االطراف عىل اسم 
مؤهل للتسويق داخليا وخارجيا، خصوصا ان الرياض مل تعلن 
عن موقف حاد من اي مرشح »طبيعي«، ومن خالل الرهان عىل 
انخفاض منسوب التوتر بني الرياض وطهران، ينطلق جنبالط 
يف دعوته للتفاهم عىل رئيس ال يصنف عىل خانة التحدي ألي 
فريق، اي »التالقي يف منتصف الطريق«، وهو سيســتمر يف 
محاوالته اىل ان تصل اىل »حائط مســدود« وعندها سيخرح 
اىل العلن لقول االمور باســامئها، مع العلم انه يلوم »القوات 

اللبنانية« عىل رفضها فتح قنوات الحوار مع حزب الله. 

  ازمة التعليم... خبز وكهرباء؟ 
معيشــيا، شّدد وزير الزراعة يف حكومة ترصيف األعامل، 
عباس الحاج حســن، عىل موقف وزير االقتصاد أمني ســالم 
الذي أكد أن »ال أزمة قمح«، كاشــفاً أّن »القانون أناط بوزارة 
االقتصــاد الترصف بكّل مــا يتعلق بــرشاء القمح، الطحني 
واالســترياد والقمح الطري للمخابــز«، وقال إّن »األزمة قد 
تكون بالفعل مفتعلة بدليل أّن كّل األزمات التي شــهدها هذا 
القطاع كانت مفتعلة من قبل بعض التجار«، معترباً أّن الهدف 
من افتعال األزمة هو »الكسب والربح الرسيع« يف هذا الوقت، 
يدخل إرضاب القطاع التعليمي الرسمي اليوم أسبوعه الثالث، 
عــىل إثر طلب روابط التعليم )املهني، الثانوي واألســايس( 
»االســتمرار يف اإلرضاب للدوامني الصباحي واملسايئ، وعدم 
الحضور إىل املدارس والثانويات، وبانتظار املؤمتر الصحايف 
يوم غد يف مركز روابط التعليم  األونيســكو، يتم الحشــد 
لتظاهرة تربويّة حاشدة لكّل القطاع الرتبوي، يحّدد موعدها 
الحقاً خالل هذا األســبوع، يف ظــل عدم وصول املفاوضات 
بــني الروابــط ووزارة الرتبية اىل اي نتيجــة بعد، وقد دعا 
عضو كتلة »اللقاء الدميوقراطي«، الّنائب أكرم شــهيب، باسم 
الحزب التقّدمي االشــرتايك، رئيس حكومة ترصيف األعامل، 
نجيب ميقايت، إىل عقد جلســة مخّصصة لقطاع الرتبية. من 
جهته أعلــن رئيس حكومة ترصيف األعامل، نجيب ميقايت، 
أّن »مجلس الوزراء ســينعقد حكامً لبــّت القضايا الطارئة«، 
لكّنــه أكد أن ليــس هناك »دعوة رسيعة لعقد الجلســة يف 
انتظار اســتكامل امللفات الطارئة التي ســتوضع عىل جدول 
األعامل. وأشــار، يف حوار مــع مجلس نقابة الصحافة، إىل 
أّن »من امللفــات الطارئة التي ينبغي بّتها يف مجلس الوزراء 
إرضاب املدارس الرســمية الذي بدأ أســبوعه الثالث، وملف 
التزامــات لبنان تجاه األمم املتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك 
الــدويل بقيمة 25 مليــون دوالر وعقود النفايات وموضوع 
القمح، وغريها«... واســتغرب »الكالم عن محاولة السيطرة 
عىل املناصب املســيحية. وقــال إّن »القول إننا نريد مصادرة 
صالحيات رئيس الجمهورية غري صحيح، فام نقوم به ينّص 
عليه الدســتور، يف انتظار انتخــاب رئيس جديد. ويف ملف 
الكهرباء، ترأس ميقايت إجتامعا للجنة الوزارية الخاصة يف 
الرساي، وتقرر املوافقة عىل مضمون االقرتاحات املقّدمة من 
مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة واملياه السيام يف الشق 
املتعلق بإعطاء مؤسســة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 
42 مليون دوالر أمرييك مبا يسمح بتفريغ البواخر املّحملة 
بالفيول برشط عدم استعامل مخزونها إالّ مبوجب قرار واضح 
ورصيــح يصدر عن اللجنة.كام طُلَِب من وزير الطاقة واملياه 
إجراء مفاوضات مع املّورد بهدف اإلعفاء من غرامات التأخري. 
واتفق املجتمعون عىل عقد اجتامع ثان للجنة قبل 10 شــباط 

لتقّييــم مؤرشات نجاح الخطة ومتابعة تطبيقها.     

متوقفة. يف غضون ذلك وصل رئيس مجلس الشورى االيراين 
اىل موســكو يف زيارة يلتقي خاللها عددا من القادة الروس، 

يف رسالة رد عىل خطوات التصعيد مع البلدين.
أعلنــت الواليات املتحدة األمريكية، فرض عقوبات جديدة ضّد 
إيران، تستهدف مسؤولني رسميني، إضافًة إىل أعضاء يف مؤسسة 
تابعة لحرس الثورة اإليراين. وأصدرت وزارة الخزانة األمريكية بياناً 
أشــارت فيه إىل فرض عقوبات ضد املؤسسة التعاونية لحرس 
الثورة اإليراين، و5 من أعضاء مجلس إدارتها، إضافًة إىل نائب وزير 
االستخبارات، و4 قادة يف حرس الثورة اإليراين، »بسبب انتهاكات 

يف مجال حقوق اإلنسان«، وفق زعمها.
وقالــت وزارة الخزانة األمريكيــة، آنذاك، إّن »مكتب مراقبة 
األصول األجنبية، التابع لوزارة الخزانة األمريكية، اســتهدف 
بالعقوبات  مسؤولني تنفيذيني وأعضاء يف مجلس إدارة رشكة 
قدس لصناعة الطريان اإليرانية، الخاضعة لعقوبات أمريكية، 
وهي رشكة صناعات دفاعية رئيســة يف إيران، ومسؤولة عن 

تصميم الطائرات املسرّية وإنتاجها«.

 عقوبات أوروبية 
وبالتزامــن، أعلنت بريطانيــا، كذلك، فرض عقوبات جديدة 
عىل مسؤولني إيرانيني بينهم نائب املّدعي العام، رّداً عىل إعدام 
العميــل عيل رضــا أكربي، أحد أهّم عنارص جهاز التجســس 
الربيطاين  وهذه العقوبات الجديدة تســتهدف 5 أشــخاص 
وكيانني، وبشــكل خاص مسؤولني يف األجهزة األمنية ونائب 

املّدعي العام أحمد فاضليان.
وتتضّمن العقوبات الربيطانية تجميد أصول ومنع ســفر، 
وتُرفع إىل مــا مجموعه 50 عقوبة، املفروضة ضّد إيران، رّداً 

عىل »انتهاكات حقوق اإلنسان« بحسب اّدعائها.
يف غضــون ذلك، أقّر االتحــاد األورويب، حزمة جديدة من 
العقوبات عىل إيران، مدرجاً 18 شخصاً، و19 كياناً إيرانياً يف 
قامئة العقوبات األوروبية، بسبب »انتهاكات حقوق اإلنسان«، 
وفق زعمه.  وبحســب بيان االتحاد األورويب، فإّن العقوبات 

الحكومة والربملان،  شــملت ممثلني عن 
وقادة من حرس الثورة اإليراين.

وأشــار البيــان إىل أّن العدد اإلجاميل 
لألفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات يف 

1 شخصاً، و31 كياناً.  إيران بلغ 4
وامس، قال املتحدث الرســمي باســم 
وزارة الخارجية اإليرانية، نارص كنعاين، 
إن »عدم إجراء مفاوضات رسمية )بشأن 
االتفــاق النووي( ال يعنــي عدم التواصل 
وتبادل الرســائل«. ولفــت كنعاين إىل 
أن »تبادل الرســائل بشــأن املفاوضات 
النووية مســتمر عرب قنوات دبلوماسية 
متعددة«.  وأضاف، يف مؤمتره الصحايف، 
أّن »القضيــة النووية تكمن فيها مصالح 

إيــران واألطراف األوروبيــة، وعملية متابعــة املفاوضات 
النوويــة ورفع الحظر األحادي عن إيران قضية مهّمة وجادة 
بالنســبة لنا، وأظهرت األطراف األخــرى اهتاممها بالحفاظ 
عىل خطّة العمل الشــاملة واملشــرتكة«. وحول املفاوضات 
املبارشة مع الواليات املتحدة قال کنعاين، إّن السفري اإليراين 
ومندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة، أمري ســعيد إيرواين، أوضح 
ذلــك وليس لدينــا مفاوضات ثنائية ومســتقلّة مع الجانب 
األمرييك«. وأوضح كنعاين، أّن »عدم عقد جلســات رســمية 
 مــع األطــراف املعنية ال يعنــي عدم تبادل الرســائل معها«.
وكان أعلن وزير الخارجية اإليراين حســني أمري عبد اللهيان، 
أنّــه »ال خيار أمام األطراف األخرى« إلصالح العالقة مع إيران 

إال بالعودة إىل االتفاق النووي.
يف غضون ذلك  بحث رئيس مجلس الشــورى اإليراين، باقر 
قاليبــاف، مع رئيس مجلس الدوما الرويس، فياتشيســالف 
فولودين، يف العاصمــة طهران، تعزيز العالقات بني البلدين، 
وتوســعتها لتشــمل عدة مجاالت أبرزها الغاز والنفط. وقال 
قاليبــاف يف مؤمتر صحايف: »بحثنا مع رئيس مجلس الدوما 
الــرويس التعاون بــني البلدين يف مجاالت الغــاز والنفطـ، 
باإلضافة إىل التعاون املرصيف واملايل واستخدام عملتي البلدين 

يف التجارة بينهام«. وأكد قاليباف أّن »العقوبات الغربية الظاملة 
ضد إيران وروسيا أكرب تهديد يواجه البلدين حالياً« وفق تعبريه.
مــن جهته، قال رئيس مجلس الدوما الرويس، إّن »العالقات 
مع إيران تنمو وتدخل مرحلة جديدة«. وأشار إىل أّن »املحادثات 
مع الجانب اإليراين كانت واضحة وشفافة وسنوسع مستوى 
العالقات بــني البلدين«. وتابع أّن »العقوبــات التي تفرضها 
واشنطن وحلفائها ضد موسكو وطهران ستؤدي إىل انسجام 
أكــرب بني البلدين«.وقبل أيام، أكّــد أمني املجلس األعىل لألمن 
القومي اإليراين، عيل شــمخاين، أّن التعاون االقتصادي بني 
طهران وموسكو یسیر عىل طريق االتفاقيات االسرتاتيجية 

يف ظل اإلرادة الجادة والجهود املستمرة ملسؤويل البلدين.
بدوره، كشف نائب رئيس دائرة الجامرك الفيدرالية الروسية 
فالدميري إيفني، يف وقت سابق، عن زيادة حجم التبادل التجاري 
بني روســيا وإيران والذي تجاوز الرقم القيايس املسجل إذ زاد 

قليالً عىل 4 مليارات دوالر.
يُذكَر أّن الســفري اإليراين يف موســكو، كاظم جاليل، أكد، 
الشهر الفائت، أّن أكرث من 40 من التجارة بني إيران وروسيا تتم 
بالروبــل .وذكر موقع »فينبولد«، قبل أيام، أّن روســيا وإيران 
تبحثان يف تطوير عملة مســتقرة مشرتكة مدعومة بالذهب، 

وذلك يف ضوء التطورات بشأن األصول الرقمية.
وأعلنت وزارة الخارجية اإليرانية، أّن »أّي سلوك معاد لحرس 
الثورة هو ســلوك معاد لألمن القومي اإليراين وسيواجه برد 
حاسم«. املتحدث باسم الخارجية اإليرانية، نارص کنعاين، 
قال خالل إفادة صحافية إّن »طهران ســتتعامل باملثل مع أّي 
قــرار أورويب«. وأضاف أنّه »مــن األفضل لالتحاد األورويب 
أالّ يُطلق النار عىل قدمه«. وكان قال رئيس مجلس الشــورى 
اإليراين رداً عىل القرار األورويب بشأن حرس الثورة، إّن طهران 
»ستعترب جيوش الدول األوروبية منظامت إرهابية«. وأضاف 
أّن »مجلس الشــورى اإليراين سريّد باملثل فوراً وبشكل حاسم 

عىل كّل إجراء يُصنف فيه حرس الثورة يف قامئة اإلرهاب«.
كذلــك، أكّد كنعاين أنّه »ال يوجد دليــل يُثبت صّحة مزاعم 
كييف أو يُدين طهران، بشــأن استخدام املُسرّيات اإليرانية يف 
أوكرانيــا«. ولفت إىل أّن »الحوار يف هذا الصدد بني الطرفني ال 
يزال مســتمراً«. وأضاف أّن »الحوار بني طهران وكييف بشــأن 
مزاعم اســتخدام املســريات اإليرانية يف أوكرانيا مستمر إىل 
اآلن«. وأشــار إىل أنّه »مل تَُقدم أّي معّدات عسكرية أو طائرات 

ُمسرّية إىل روسيا يف حربها مع  أوكرانيا«.
ويف وقــت سابق، اســتنكرت طهــران مجدداً االتهامات 
األوكرانية لها، بتزويد موســكو طائرات مسرية، الستخدامها 
يف عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا، محذرًة من أن صربها 

االسرتاتيجي لن يدوم طويالً، أمام تلك االتهامات املتكررة.
ويف اآلونة األخــرية، أعلنت الحكومة اإليرانية أّن كييف مل 
تقدم أي دليل عىل اســتخدام روســيا طائرات من دون طيار 

إيرانية، يف أوكرانيا، وذلك يف اجتامع الخرباء بني البلدين.
ويف ســياق األزمــة يف أوكرانيا، أكد كنعــاين أّن »االتحاد 
األورويب أصبح مستورداً رئيساً لألسلحة من الواليات املتحدة 
لتصديرها إىل أوكرانيا، وال يحّق للدول األوروبية اتهام طهران 
بتأجي الرصاع مبزاعم ال أساس لها بتصدير أسلحة ومسرّيات 
إىل روسيا«. هذا ونفت روسيا وإيران، غري مرة، صحة املزاعم 
الغربية والتقارير التي نرشتها وســائل إعالم أمريكية بشأن 
تزويد طهران موســكو صواريخ ومسرّيات، الستخدامها يف 

أوكرانيا.

كذلك، هاجم املتظاهرون مقرات لـ »األسايش« واستولوا عليها 

وأحرقــوا أجزاء منها، مع اقتحام مبنــى املحكمة التي تتوىل 

مهمة محاكمة املجرمني، متهمني املســؤولني عنها بالتهاون 

بحادثة القتل. 

ويف إثر تصاعدت موجة االحتجاجات استقدمت »األسايش« 

و«قســد« تعزيــزات عســكرية ضخمة إىل املدينــة إلنهاء 
التظاهــرات، مع إغالق كافة املحــالت التجارية يف املدينة، 
وإعــالن حظر مؤقت للتجوال.  وقالت مواقع إعالمية محلية 
إّن »قوات األســايش منعت املئات من أبناء القرى واألرياف من 

الدخول إىل املدينة، واملشاركة يف االحتجاجات«.
بدورها، أكّدت مصادر  أّن »املدينة تعيش هدوءاً نســبياً بعد 
موجة احتجاجات واسعة شهدتها امس«. وأشارت املصادر إىل 
أّن »زوج املغدورة واألهايل عربوا عن عدم ثقتهم بالقضاء، يف 

ظل األنباء التي تحدثت عن أحكام مخففة ســتصدر بحقهم«.  
ولفتــت املصادر، إىل أّن »التظاهــرات لن تتوقف إال بعد إعدام 
العصابة املكونة من 3 أشخاص يف الساحة العامة يف املدينة«. 
وأوضحت أّن »معّدل الجرمية يف املدينة بارتفاع، واألمور تحتاج 
لضبط األمن، ومنع حصول فلتان أمني«. وكشــفت املصادر أّن 
»ذوي املغــدورة قاموا بحرق بيوت أحد املتهمني من منتســبي 

قوات سوريا الدميوقراطية بالكامل«.
يشار إىل أن » قسد« سيطرت بدعم من »التحالف األمرييك« 

عىل مدينة الرقة بعد تدمري نحو 90 من املباين مع تدمري كامل 
الجسور الواصلة إليها والبنى التحتية فيها.  كام تشهد املدينة 
وأريافها احتجاجات مطالبًة بتحسني الواقع األمني والخدمي 
يف مناطقهم، مع اتهامات ًمتكررة لبعض مســؤويل »اإلدارة 
الذاتية« الكردية التي تحكم املدينة بالفســاد.  هذا وشــهدت 
املدينة منــذ مطلع العام الحايل ارتفاعــاً ملحوظاً يف معّدل 
الجرمية مع ارتكاب  جرائم منذ مطلع العام الحايل، ما خلق 

مخاوف شعبية، من فقدان األمن يف املدينة وأريأفها.
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