
أملح وزير الخارجية األمرييك السابق مايك 
بومبيــو، إىل أن وكالة املخابــرات املركزية، 
ســاعدت عمالء املوساد عىل الفرار من إيران 
يف شــباط 2018 بعــد أن نجحوا يف رسقة 

أرشيف إيران النووي.
 ،Never Give An Inch ويف كتابــه الجديد
أشار بومبيو إىل واحدة من عدة تفاعالت مع 
مدير املوساد آنذاك يويس كوهني، ولكن دون 
إعطاء التاريخ الدقيق، مبينا أنه »أثناء نزويل 
من الطائرة بعد عوديت من زيارة إىل عاصمة 
أوروبيــة، تلقيت اتصاال مــن كوهني فعدت 
إىل داخلهــا لتلقي االتصال، فالطائرة مجهزة 
مبعدات اتصاالت مناســبة إلجــراء محادثة 

رسية مع زعيم إرسائييل«.
واصفا الصوت عىل الطرف اآلخر من الهاتف 
)أي صوت كوهني( بـ«الهادئ والجاد«، ثم قال 
يل: »مايك كان لدينــا فريق أكمل للتو مهمة 

بالغة األهمية، واآلن أواجه بعض الصعوبات 
يف إخــراج بعض منهم. هل ميكنني الحصول 

عىل مساعدتك؟«.
وأضاف: »كلام اتصل يويس يب، كنت أتلقى 
االتصال وهو كان يفعل اليشء نفسه معي.. 
مل أطرح عليه أي أســئلة، وبغض النظر عن 
املخاطر. بدأنا يف العمل وتواصلنا مع فريقه، 
ويف غضون اليومني التاليني، عادوا إىل بلدهم 
دون أن يعلــم العامل مطلقا أن واحدة من أهم 
العمليات الرسية التي أجريت عىل اإلطالق قد 

اكتملت اآلن«.
وقالت صحيفة »جريوزاليم بوســت« إنه 
»عىل الرغم من أن بومبيو مل يذكر اسم العملية 
أو الفــرة الزمنية، إال أن وصفها بأنها واحدة 
من أهم العمليات الرسية التي تم إجراؤها عىل 
اإلطالق، يشــري إىل عملية األرشيف النووي 

اإليراين عام 2018«.

10000 L.L.  10000 ل.ل.

تداعيــــــــات قــــــــرارات البيطــــــــار تطلــــــــق العنــــــــان لكبــــــــاش قضائــــــــي ــــــــــ سياســــــــي مفتــــــــوح والقلــــــــق يعــــــــم البــــــــاد...
»التمييزيــــــــة« تــــــــرّد بعــــــــدم تنفيــــــــذ التبليغــــــــات وإخــــــــاء الســــــــبيل... ونــــــــواب »االمــــــــة« يتبادلــــــــون الشــــــــتائم 
ــــــــش باملرصــــــــاد  ــــــــر... الجي ــــــــط أحم ــــــــوع واالســــــــتقرار خ ــــــــات ممن ــــــــال الطرق ــــــــار«: إقف ــــــــي لـ»الدي ــــــــدر أمن مص
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قطع طرقات يف بريوت

القايض عويدات القايض بيطار

دبابات ابرامز اىل اوكرانيا

بومبيو

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

صونيا رزق

طغت تداعيات القرارات التي اتخذها املحقق العديل يف ملف 
تفجري املرفأ القايض طارق البيطار، عىل كل امللفات والقضايا 
العالقة، حتى انها أنســت اللبنانيني االستحقاق الرئايس، نظراً 
اىل خطورة تلك التداعيات عىل الوضع العام يف البلد، بســبب 
الكباش الســيايس – القضايئ السائد، وسط  تأويالت البعض 
ومــن ضمنها اطالق القايض البيطــار التحقيقات من جديد، 
بالتزامن مــع زيارة الوفد القضايئ االورويب، واالجتهاد الذي 
استند اليه البيطار، االمر الذي بدأت مفاعيله تنطلق من خالل 
رّد مبكّل من املعنيني، سيساهم يف كباش كبري ال يحتمله لبنان 

يف ظل هذه االوضاع الخطرة.

فإىل جانب االســمني البارزين اللذين ادعى عليهام القايض 
البيطــار يوم االثنني، أي املدير العام لالمن العام  اللواء عباس 
ابراهيــم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوين صليبا ، اضيفت 
أسامء جديدة امس، هي رئيس الحكومة السابق حسان دياب، 
الوزير الســابق نهاد املشــنوق، العامد جــان قهوجي، رئيس 
املجلس االعىل للجامرك العميد اســعد الطفييل، عضو املجلس 
االعىل للجامرك غراسيا القزي، والقضاة غسان عويدات وغسان 
خوري وكارال  شواح وجاد معلوف، والعميد كميل ضاهر، عىل 
ان يتم اســتدعاؤهم لالستامع اليهم من قبل البيطار يف ٦ و8 

شباط املقبل بصفة مّدعى عليهم.

ــا ــ ــى اوكرانيـ ــ ــز« الـ ــ ــات »ابرامـ ــ ــكي... دبابـ ــ ــي ادارة زيلنسـ ــ ــتقاالت فـ ــ اسـ
وروســـــــــــــيا تــــــــــــــطمئن الـــــــــــــى مخزونهـــــــــــــا مـــــــــــــن الســـــــــــــاح

ــاد ــ ــ ــوس ــ ــ ــة عـــــــن امل ــ ــ ــري ــ ــ ــات س ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــف مـ ــ ــش ــ ــك ــ بــــومــــبــــيــــو ي

االعــامل  وقــع  عــىل 
والتحذيــرات  العســكرية 
الروسية من خطوات الغرب 
واخرها  اوكرانيا،  لتســليح 
بتلبية  املبديئ  قرار واشنطن 
نــداء الرئيــس زيلنســي 
ال  مدرعــات  وارســال 
»ابرامز«، برزت اىل الواجهة 
سلسلة استقاالت واعفاءات 
ملسؤولينه من الدائرة املقربة 
من الرئيــس االوكراين ، بعد 
موجة التغيريات التي تناولت 
القيادة العسكرية الروسية، 
ما يطرح الكثري من عالمات 
مستقبل  حول  االســتفهام 

الرصاع واطرافه.
من  مجموعة  قــدم  فقد 
األوكرانيني  املسؤولني  كبار 
فضيحة  بعد  اســتقاالتهم 
فساد، ويف حني أقرت هيئة 
بتقدم  األوكرانيــة  األركان 

بعـــــد الســـــويد... حـــــرق املصحـــــف فـــــي الهـــــاي

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات لبنانية

نــتــنــيــاهــو مـــــع  يـــبـــحـــث  األردن  ــك  ــ ــل ــ م
ــقــدس ــل ــي والـــقـــانـــونـــي ل ــخـ ــاريـ ــتـ ــع الـ ــوضــ ــ ال

ككرة ثلــج تكرب قضية حرق القرآن الكريم 

التــي انطلقت من الســويد، وتلقفتها انقرة 

التي رفعت عرشات الدعاوى القضائية، وسط 

موجة ردود فعل رشق اوســطية . فهل نشهد 

ردود فعــل شــبيهة بتلك التــي رافقت نرش 

كاريكاتور ميسء للنبي محمد منذ ســنوات 

يف مجلة »شاريل ابدو« الفرنسية؟
فقــد مزق زعيم حركــة »بيغيدا« املتطرفة 
املناهضــة لإلســالم يف هولنــدا، إدويــن 
واجنســفيلد، نســخة من القرآن الكريم يف 

فرضــت الخزانة األمريكيــة عقوبات عىل 
الخبري االقتصادي حســن مقلّــد، وتمَّ إدراج 
مقلد وولديه ريان وراين عىل الئحة العقوبات 
األمريكية، إذ اعتربت الخزانة االمريكية أنَّ مقلد 

ســاهم من خالل رشكة CTEX للرصافة يف 
نشاطات مالية داعمة لحزب الله.

كام وفرضت الواليات املتحدة عقوبات عىل 3 
أشخاص و3 كيانات بزعم ارتباطها بحزب الله.

يف غمرة االحداث التي تشــهدها فلسطني 

املحتلة ، من تزايد للتوتر بفعل اقتحامات قوات 

االحتالل املتكررة للمدن واألحياء الفلسطينية، 

التصعيد،  تداعيات  الدولية مــن  والتحذيرات 

جاءت زيارة رئيس الوزراء االرسائييل، لتفتح 

ثغــرة يف جدار مواقــف اليمني املتطرف، مع 

ارتفع الدوالر بنســبة عالية جدا امس، 
ويبــدو انه يتجه اىل قيمــة 100 الف لرية 
يبلغ  الذين  بالغــة. واملواطنــون  برسعة 
عددهم 4 ماليني لبناين، لن يستطيعوا تحمل 
الغالء الذي سيأيت عليهم عىل مستوى املواد 
الغذائية واملعيشية واالستهالكية وغريها. 
ونسبة الفقراء هي 90%، والطبقة الوسطى 
زالــت، ويبقى هنالــك 4% ميلكون املاليني 
وقادرون عىل العيش كام يريدون، وكل ما 
يأيت عىل بالهم يستطيعون ان يفعلوه فيام 
الفقــراء  باتوا غري قادرين عىل تأمني حياة 

عائالتهم، وال حل يف االفق.
اول حــل هو انتخــاب رئيس جمهورية 
فــورا. وثانيــا تأليف حكومــة ثقة من 
اختصاصيــني وليــس من نــواب او وفق 
محاصصة، ويستطيعون مفاوضة صندوق 
النقــد الدويل والبنك الدويل واملؤسســات 
الدوليــة. مجلس نــواب يجتمع للترشيع 

واقرار االتفاقات بني الحكومة واملؤسسات 
املحليــة والدوليــة يك يواكــب النهضة، 
وثالثا فان املطلوب وقف الفســاد يف البالد 
بشكل كامل وعمل القضاء عىل انه سلطة 
مســتقلة وليس تابعا للسياســيني، وهذه 
مسؤولية مجلس القضاء االعىل الذي يجب 
أن يقــوم بدوره االن. وان خالفا كبريا وقع 
بني النيابة العامة التمييزية بشخص املدعي 
العام القايض غســان عويــدات، واملحقق 
العــديل القايض طارق بيطار، وقام النائب 
العــام التمييزي بالغاء مذكــرات التوقيف 
واخالء الســبيل عرب مذكرات ارسلها لقوى 
االمن الداخيل، واملطلوب من مجلس القضاء 

االعىل  ان يصحح الخلل برسعة.  
ما مل تجر هذه الخطوات، فان لبنان ذاهب 
اىل كارثة وفوىض امنية حيث سرنى الجثث 

عىل الطرقات، والعصابات يف كل مكان.

عىل طريق الديار

»الديار«

منـــاورات ســـورية – ايرانيـــة
ــة ودعـــــــــم ــ ــ ــرك ــ ــ ــت ــ ــ ــش ــ ــ م
ــة ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ لـــــلـــــقـــــوات الـ

ص8

ــــــــــــــــــــن املناطــــــــــــــــــــق الوعــــــــــــــــــــرة بي
أميــــــــــــــــــــركا و»إســــــــــــــــــــرائيل«

اجتمـــــاع باســـــيل مـــــع وفـــــد حـــــزب 
اللـــــه لـــــم يصـــــل الـــــى نتيجـــــة

املوارنة
ومار 
مارون

بشـــــرى ســـــاّرة... »اختـــــراق طبـــــي« 
ــب ! ــ ــة القلـ ــ ــد جراحـ ــ ــى صعيـ ــ علـ

طــــــــــــــــــــارق البيطــــــــــــــــــــار... 
الــــــــــــــــــــى الهجــــــــــــــــــــوم دّر

العام توافق  يتكّرر  هل 
2016 اليــــــــــوم لتســــــــــهيل
انتخاب الرئيس الجديد ؟!

االكتئـــــاب مـــــرض قاتـــــل ينهـــــش 
الخايـــــا الدماغّيـــــة وقـــــد يصبـــــح 
ــاً... إليكـــــم طـــــرق الوقايـــــة ــ وراثيـ

5 قصـــــص ترعـــــب ريـــــال مدريـــــد
من مواجهة أتلتيكو في كأس امللك
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صفحتا تسلية صباح كل 
اثنين واربعاء وجمعة 
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

االربعاء 25 كانون الثاين 2023

املناطق الوعرة بين أميركا و»إسرائيل«
نبيه الربجي

العالقات  األوىل يف  للمرة 
األمريكية  )السوبرعالقات( 
مسؤول  يزور  االرسائيلية،  ـ 
وميســك  املســتوى،   بهذا 
السياســية،  امللفات  بــكل 
الحساسة،  واالسرتاتيجية، 
هو مستشــار األمن القومي 
أبيب،  تــل  جيك ســوليفان 
متهيداً لزيارة وزير الخارجية 
أنتوين بلينكــن، ما يعكس، 
بحسب صحيفة »جريوزاليم 
»املناطق  دقــة  بوســت«، 

الوعرة« يف تلك العالقات.
وكانــت تعليقات أمريكية قــد أملحت اىل توجس البيت 
األبيــض من خطوات بالغة الخطــورة ميكن أن تتخذها 
الحكومــة االرسائيليــة ان يف القــدس، أو يف الضفة، 
بالصورة التي ميكن أن تحدث هزات عســكرية يف الرشق 
األوسط، األمر الذي يصطدم برفض االدارة نشوب أي حريق 
يف أي »ســاحة خلفية«، تزامناً مــع احتدام الحرب ضد 
القيرص الرويس بسعيه اىل الرشاكة مع الواليات املتحدة 

يف ادارة العامل.
اىل ذلك، ال يزال ينيامني نتنياهو يرّص عىل القيام بعملية 
عســكرية استباقية ضد ايران كـ »رضورة وجودية«، ولو 
اقتــى ذلك اللجوء اىل الخيار النووي ألن آيات الله ميكن 
أن يصلوا، بني ســاعة وأخرى، اىل القنبلة، وبعدما حملت 
الرضبات التي نفذها املوساد داخل املراكز النووية االيرانية 
الســلطات هناك اىل تفعيل اجــراءت الحامية، بالصورة 
التي تجعل الحصول عىل أي معلومات طازجة يف منتهى 

الصعوبة ان مل يكن يف منتهى االستحالة.
يجــزم األمريكيون بأن االيرانيني الذين يعانون من اآلثار 
الجهنمية للعقوبات يدركون ما هي عواقب القفز بنســبة 
تخصيب اليورانيوم من الـ 60 % اىل الـ 90  %، أي أن تصبح 

القنبلة مبتناول اليد.
هذا ناهيك عن أن االيرانيني ما زالوا يســعون للعودة اىل 
اتفاق فيينا، بالتايل اىل الســوق العاملية، كون العقوبات 
باتت تهدد النظام التيوقراطي هناك، وان برشوطهم كعدم 
االقرتاب من نشاطاتهم يف مجال تكنولوجيا الصواريخ، أو 

من اخرتاقهم الجيوسيايس ألكرث من بلد عريب .
روبرت مايل، رئيس الفريق األمرييك املفاوض، يتحدث 
عن تعهدات ايرانية بالبقاء عىل مسافة من العتبة النووية.

هنا الفجوة بني النظرة األمريكية والنظرة االرسائيلية التي 
متيل اىل التشكيك املطلق يف النوايا االيرانية.

مثة مسألة أخرى كانت عىل جدول األعامل.تل أبيب ترى 
وجود تقصري أمرييك )فادح( يف الضغط عىل السعودية، 
كدولة مؤثرة يف املحيط العريب، كام يف املحيط االسالمي، 
ان لوجود املقدسات الدينية عىل أراضيها، أو بسبب ثرائها 
الذي يكاد يكون أســطورياً، من أجل التطبيع مع ارسائيل 
التــي تعتــرب أن كل االتفاقات التي عقدت ال تغرّي شــيئاً 
يف املساراالســرتاتيجي للمنطقة ان بقيت اململكة خارج 

»ميثاق ابراهيم«.
واملعلوم أن الديبلوماســية األمريكية، ومنذ عهد دونالد 
ترامــب، حاولت أكرث من مرة اخرتاق ذلك املوقف والرافض 
ألي تطبيــع قبل قيام الدولة الفلســطينية.وهذا ما عاد 
وأكده وزير الخارجية الســعودي فيصل بن فرحان حتى 

أثناء وجود سوليفان يف تل أبيب.
لكن اليمــني االرسائييل، بحمولته التوراتية، بعيد كلياً، 
عىل املســتوى االسرتاتيجي وعىل املستوى االيديولوجي، 
عن مجرد التفكري بدولة فلســطينية ال يرى فيها ايتامار 
بن غفري الســكني يف خارصة الدولة )العربية( فحسب، 
وامنا السكني يف خارصة يهوه.هذا ما يجعل الديبلوماسية 
األمريكية تدور حول نفســها لعجزها عــن احتواء، ولو 

االحتواء الجزيئ، للتصلب االرسائييل.
الرفــض الســعودي للتطبيع يجعل رئيــس الحكومة 
العراقية محمد شــياع السوداين أكرث حامساً الستكامل 
العملية الديبلوماسية التي بدأها سلفه مصطفى الكاظمي 
بني الرياض وطهران، ما ميكن أن يؤدي اىل تفكيك بعض 
أزمــات املنطقة، ويف ظروف ميكــن وصفها باملصريية 
اذا ما أخــذ باالعتبار ما يرتدد حول هزات ارتدادية للزلزال 

األوكراين، ال سيام يف الرشق األوسط.
عادة ما تكون الغلبــة للجانب االرسائييل عىل الجانب 
األمرييك. اآلن قد يكون املشهد مختلفاً، نوعاً ما.جو بايدن 
ليس بقــوة دوايت ايزنهاور الذي أرغم دافيد بن غوريون، 
وكذلــك أنتوين ايــدن وغي موليه، عىل االنســحاب من 
السويس.لكن االســرتاتيجية األمريكية ال الديبلوماسية 

األمريكية هي التي تتكلم اآلن...

اجتماع باسيل مع وفد حزب الله
لم يصل الى نتيجة

نور نعمة

يف اللقاء الذي جمع رئيس التيار الوطني الحر باملساعد 
السيايس المني عام حزب الله حسني خليل والحاج وفيق 
صفا يف مرينا الشــالوحي تم بحث االمور الخالفية التي 
وترت العالقة بــني التيار الوطني الحر وحزب الله ولكن 
يف ما يتعلق باقناع وفد حزب الله لباســيل بتأييد رئيس 
تيار املردة ســليامن فرنجية رئيسا للجهورية فلم ينجحا 
رغم كل الضامنات التي قدموها لباســيل بان فرنجية لن 
يقتطع من نفوذه وال من نفوذ الوطني الحر وانه لن يتم 
املــس بالتعيينات التي حصلت عىل عهد الرئيس ميشــال 
عون فضال عن ان التمثيل الوزاري للوطني الحر ســيأخذ 
حيزا كبريا يف اي حكومة مقبلة. والحال ان جربان باسيل 
قال خالل اللقاء ان املشــكلة ليست حصة الوطني الحر 
يف العهد الرئايس الجديــد وال يف التعيينات االدارية او 
يف الحكومة بل لوجود خالف عميق مع سليامن فرنجية 
انتخابيا يف الشامل اضافة اىل التباين يف وجهات النظر 
يف حكم البالد وادارتها. ورشح باســيل ان نظرة رئيس 
تيار املردة ســليامن فرنجية للحكم تختلف عن نظرته من 
منطلقات عميقة سياسية وفكرية وعليه، يرفض جربان 
باســيل رفضا قاطعا انتخاب فرنجية او حتى تســهيل 

ايصاله اىل رئاسة الجمهورية. 
واخذ الحوار حيزا كبريا بني باســيل والحاج حســني 
خليــل والحاج وفيق صفــا لكن مل يتزحزح اي طرف عن 
موقفه املقتنع به باستثناء ان لهجة وفد حزب الله كانت 
هادئة ومرنة يف حني اتسمت لهجة النائب جربان باسيل 
بالجمود رافضا البحث يف ســبل وصول فرنجية رئيســا 
للجمهوريــة. ورشح الحاج وفيق صفا والحاج حســني 
خليل ان املرحلة املقبلة ستكون صعبة جدا واشارا اىل انه 
لو كان جربان باسيل مرشحا لرئاسة الجمهورية ملا كان 
حزب الله طلب من باسيل االنسحاب ملصلحة فرنجية امنا 
باســيل ليس مرشحا. واضاف الحاج خليل والحاج صفا 
ان حزب الله يطمنئ لســليامن فرنجية وملواقفه الثابتة 
والتــي مل تتبدل منذ 30 ســنة حتى اليوم وان حزب الله 
يــدرك يف ظل الصعوبات املقبلة عىل املنطقة سيشــكل 
فرنجية ضامنة للحزب املســتهدف من الواليات املتحدة 
وبعــض الدول االوروبية ودول عربية يف الخليج وغريه. 
وتابــع وفد حزب الله ان فرنجية يف حال اصبح رئيســا 
للجمهورية ســتكون مواقفه منسقة مع املقاومة ولن 
يتحول اىل خنجر يف ظهر حزب الله وال اىل شــوكة يف 
خارصته. امنا رئيــس التيار الوطني الحر مل يقتنع بذلك 

وارص عىل موقفه الرافض لفرنجية.
ولكــن اي عاقل يعلم انه اذا مى حزب الله بالســري 
بفرنجيــة حتى ايصاله اىل قــرص بعبدا فهذا يعني الغاء 
تفاهم مار مخائيل بني حزب الله والوطني الحر وحصول 
معارضة مســيحية مارونية كبرية لعهد فرنجية. ذلك ان 
رئيس تيار املردة يواجه صعوبة يف تأمني دعم مســيحي 
ماروين له رئاسيا حيث يصل عدد نواب املوارنة الداعمني 
له اىل ســتة او سبعة نواب واىل ستة نواب من طوائف 
اخــرى يف حني ان الوطني الحر الذي يضم عرشين نائبا 
والقوات اللبنانيــة التي تضم 19 نائبا يعارضان انتخاب 
ســليامن فرنجية رئيسا للجمهورية. كذلك حزب الكتائب 
الذي يضم اربعة نواب ال يؤيد فرنجية بان يكون الرئيس 
الجديــد وبالتايل اذا وصل فرنجيــة دون دعم االحزاب 
املســيحية الكربى فســتكون ميثاقيــة االنتخاب غري 
موجودة وهذا االمر لن يسهل عىل سليامن فرنجية حكم 

البالد. 
وهذا ما قاله رئيس الوطني الحر جربان باســيل للحاج 
وفيق صفا واملساعد السيايس ألمني عام حزب الله، حسني 
خليل، ان البالد ســتكون محكومة بأكرثية اســالمية 
شــيعية – سنية - درزية يف حني ان االكرثية املسيحية 
املارونيــة لن تؤيد العهد. ولكن الحاج صفا والحاج خليل 
رفضــا هذه املقاربة واعتربا ان ســليامن فرنجية ينحدر 
من بيت مســيحي ماروين عريق وال يحتاج اىل التدقيق 
مبســيحيته كام ال ميكن التشــكيك يف مارونيته وهو 
رئيــس تيار املردة املاروين اىل جانــب ان نوابه االربعة 
حصلوا عىل خمســني الف صوت يف االنتخابات النيابية 

وهذا عدد كبري بالنســبة لعدد املوارنة يف الشامل.
ولكن يف نهاية املطاف، مل يتوصل باســيل ووفد حزب 
الله اىل نتيجة مرضية او أرضية مشــرتكة لالنتخابات 
الرئاســية وهذا االمر يدل اىل ان ال رئيس للجمهورية يف 
املدى القريب رغم كل ما متر به البالد من انهيار اقتصادي 

وكياين.
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وليد جنبالط »دّق باب« حزب الله ليسمع سمير جعجع أوالً

ميشال نرص

عىل  وشــهر  عــام 
طلبــات الكّف، مل ترهبه 
ومل تجــربه عىل التنحي 
او الرتاجــع عن قراراته، 
فاســتمر يف عمله عىل 
»السكت« يربط الخيوط 
من هنا ويفكك العقد من 
خريطة  راســام  هناك، 
واضحة ملــا حصل قبل 
الرابــع مــن آب،  مقررا 
العودة يف توقيته ووفقا 
الجندته بقوة اىل صدارة 
املشهد القضايئ  باجتهاد 
قانــوين فاجأ الجســم 
القضــايئ يف الشــكل 
واملضمون، حيث املجلس 
العديل هيئة مســتقلة 
موازيــة للهيئة العامة 

ملحكمــة التمييز، وأي قرار ينّص عــىل تنحية املحقق العديل 
هو إلغاء ملوقع تّم إنشــاؤه مبوجب مرسوم وزاري، وبالتايل 
ال يحتاج املحقق العديل إىل إذن ملالحقة املدعى عليهم، لكونه 

أساساً مفوضاً للقيام بهذه املهمة.
مستندا اىل مطالعات رئيس املجلس العديل »زمن الوصاية« 
الرئيــس خرياللــه ، انطلق القايض بيطــار يف تحقيقه من 
جديد،مفجرا قنبلته غري املتوقعة، بعدما اســتهوت خصومه 
نجاعة »نغمة دعاوى الرد«التي اســتهوتهم،الذي استمر اكرث 
من ســنة، ممهدا لهجومه بقصف من العيــار الثقيل، اطلق 
خاللــه فوجته الثانية من املرشــحني للتوقيف يف حال عدم 
املثول امامه، حيث تكشــف املعطيات ان »الريس طارق« اتخذ 
قراره وفقا للقانون، بابالغ املعنيني لصقا مبواعيد االستدعاء، 
ويف حال عدم الحضور ستسطر فورا مذكرات توقيف بحقهم.
واذا كان مثة من اوحى من القادة االمنيني الســابقني ،اننا 
قد نكون امام السابع من ايار جديد، فان مصادر متابعة دعت 
القــوى املعنية اىل قــراءة متانية ملا يحصل، ودعاة »الرؤوس 

الحامية« اىل تربيدها ، معددة مجموعة من العنارص:
- موقــف البطريــرك الراعي يف عظة يــوم االحد، العالية 
الســقف والتي تذكر بنداء املطارنة عام 2000، والتي ســبقها 
حركة االحتجاجات ليلة توقيف نون امام املديرية العامة المن 

الدولة يتقدمها مطارنة وكهنة.
- ما حصل من قطع للطرقات ليل »الســبت الشهري« والذي 
ظهر غضب الشــارع املســيحي تحديدا ودرجة االحتقان التي 

وصل اليها.
-الخطوة غري املفهومة والتي كربت ككرة ثلج وانطلقت من 
تطيري نصاب جلسة مجلس القضاء االعىل املخصصة لقضية 
املرفا، وما رافقها من غضب االهايل املعتصمني امام قرص العدل، 
واالهم ردة فعل القضاء الذي سطر مذكرات الجلب اىل جهاز امن 

الدولة تحديدا وهو ما يطرح الكثري من عالمات االستفهام. 

-اللقاء الذي جمع املحقق العديل بالوفد القضايئ الفرنيس، 
الذي طلب االطالع عىل كافة مجريات التحقيق والعقبات التي 
يعاين منها التحقيق، ما اظهر دعام دوليا للسري قدما فيه، وما 
بيان الســفارة االمريكية باالمس اال دليل اضايف، خصوصا ان 
اي وقف ملسار القايض بيطار سيواجه بقرار »يدول التحقيق«، 

لذلك فان الكرة اليوم يف ملعب القضاء.
- خطورة املشــهد املرتافقة مع انهيار اقتصادي و«جنون« 
الدوالر الذي تخطى كل الحدود، ما يخلق بيئة حاضنة يختلط 

فيها الحابل بالنابل يف الشارع.
وخلصت املصادر اىل ان اي شــارع سيواجهه بشارع آخر، 
ومــا حصل الخميس من »تضامن« عــوين اال دليل عىل ذلك، 
متخوفة من ان يكون الوضع االقتصادي حجة الحتواء تحرك 
القايض بيطار، مشــرية اىل ان البلد يقف عىل حافة بركان، اذ 
ان املطلوب اليوم من املدعى عليهم املثول امام القضاء، بدل من 
»املعاندة واملكابرة« التي ستغرق الجميع يف الفوىض، محذرة 
من ان ســيف العقوبات لن يرحم هذه املرة، ايا من االسالك او 
املؤسسات، وان رمي املسؤوليات ما عاد ينفع، جازمة بان االمر 
ال يرتبط مبلف االنتخابات الرئاســية وان كان سيشكل عامل 

ضغط يف اتجاه انجازه.
بعيــدا عن »اللت والعجن« واضح ان عودة البيطار محصنة 
شعبيا عىل الصعيد الداخيل، وقضائيا يف ظل دعم وتاييد عدد 
كبري من القضاة للمحقق العديل، وخارجيا حيث االرصار الدويل 
عىل »معرفة الحقيقة« و«كشــف املستور«، ما منح »القايض 
العكاري« حصانة لن يكون من السهل تجاوزها هذه املرة، الن 

البديل خروج »اللعبة« بالكامل من يد الطبقة الحاكمة. 
فبوصفه متردا عىل القانون، ســيتعاطى »البيطار« مع اي 
رفــض من اي جهاز امني او قضــايئ لتنفيذ تبليغاته. فكيف 
ســينتهي الكباش القضايئ- القضــايئ، وهو يف الحقيقة 
والعمق كباش قضايئ - ســيايس؟ اي  ملن ســتكون الكلمة 

الفصل: للقضاء او للسياسة؟

محمد علوش

عندما تبّنى الحزب االشرتايك ترشيح النائب ميشال معوض 
اىل رئاسة الجمهورية كان يعلم أن االسم لن يستمر طويالً، أو 
قد يستمر زمنياً، لكن دون ترجمة حقيقية يف السباق الرئايس، 
لذلك كانت ترصيحات نواب اللقاء الدميوقراطي مألى بالدعوات 
اىل الحوار، ومالقاة رئيس املجلس النيايب نبيه بري يف دعوته 
الحوارية، لعلم هؤالء، وهم محقون، بأن ال رئيس للجمهورية 

دون حوار توافق.
منذ أيام بدأ رئيس الحزب التقدمي االشرتايك النائب السابق 
وليد جنبالط مســاراً جديــداً يحمل مقاربة مختلفة يف امللف 
الرئايس، لكن هل ينطلق جنبالط من تغطية داخلية وخارجية، 

وكيف يفرس تحركه اليوم؟
منذ فرتة طويلة، يربز وليد جنبالط كأحد أهم الشــخصيات 
التي تشــجع عىل التسوية السياسية بني اللبنانيني، األمر الذي 
كان قــد دفعه قبل غــريه إىل العودة للحوار مع حزب الله قبل 
سنوات، وهو ما كان قد فرس، يف حينه، ضمن مسارين: األول 
أن جنبالط يستشــعر وجود تسوية ما يريد أن يلتحق بها منذ 
البدايــة، أما الثاين فهو أنه يرى يف األفق تصعيداً كبرياً ال يريد 

أن يدفع مثنه يف لحظة ما.
اليوم، يعود رئيس »اإلشرتايك« إىل طرح التسوية، من خالل 
الحديث عن طلبه الرتاجع خطوة إىل الوراء رئاســياً، أي تتنازل 
مختلف الجهات عن ســقفها العايل من أجل البحث يف إمكان 
التوافق عىل مرشــح رئايس، وهو ما يربر كل الحديث السابق 
عن أن جنبالط يف األصل مل يكن متحمساً لرتشيح رئيس حركة 
االستقالل ميشال معوض، إال من منطلق أنه ال ميلك القدرة عىل 

الفوز يف هذا السباق. 
مــن حيث املبدأ، كان رئيس »االشــرتايك« قد مهد لرتاجعه 

مــن خالل املوقف الذي أعلن عنه »اللقاء الدميوقراطي«، خالل 
جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس الفائت، حيث لوح بإمكان 
مقاطعته الجلسات يف حال استمرار األمور عىل ما هي عليه، 
لكن يف املقابل تطرح الكثري من عالمات االستفهام حول ما إذا 
كان هذا املسار منسقا مع حلفائه يف قوى الرابع عرش من آذار 
سابقاً، بعد أن كان رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري جعجع 
قــد تحدث عن أن العالقــة بني الجانبني هي عىل القطعة، من 
دون تجاهل أن النائب وائل أبو فاعور كان يزور السعودية يف 
األسبوع املايض، وحزبه من أكرث األطراف تواصالً مع اململكة.
بحسب مصادر متابعة فإن خطوة جنبالط باتجاه حزب الله 
تأيت دون تنسيق مع »14 آذار« ال بل ميكن وصفها بأنها خطوة 
موجهة اىل رئيس حزب القوات ســمري جعجع بشكل أسايس 
كــرّد مبارش عىل دعوات »تغيــري الرتكيبة«، لكنها يف الوقت 
نفســه ليســت بعيدة عن اململكة العربية السعودية، التي من 
جهة تعرتض بشدة عىل طروحات تعديل النظام، وهي املدافعة 
األوىل عن نظام الطائف، والرافضة لفكرة أي تعديل، حتى ولو 
كان عىل شــاكلة اتفاق الدوحة، الذي تعتربه اململكة »رضبة« 
أساسية لنظام الطائف، ومن جهة ثانية فهي ال تُبدي اهتامماً 
باسم الرئيس بل بسياسته وسياسة الحكومة ما بعد التسوية، 
وال متانع التوافق الداخيل عىل إســم يلتزم بسياســة واضحة 
تجاه الســعودية والدول الخليجية، تجعل طبيعة العالقات بني 

البلدين واضحة ال لبس فيها.
لن تفيض حركة جنبالط اىل نتيجة، تقول املصادر، مشــرية 
اىل أننــا ندور يف حلقة مفرغة، ففــي الوقت الذي يأمل فيه 
جنبــالط إقناع حزب الله بالتخيل عن دعم ســليامن فرنجية، 
ولــو غري املعلن، قرأ حزب الله خطوة جنبالط عىل أنها خطوة 

إيجابية تُعطي أمالً بإمكان إقناعه بدعم فرنجية.
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أشــار املكتــب االعالمي 
لرئيــس حكومــة ترصيف 
االعامل نجيــب ميقايت اىل 
ان »التيــار الوطنــي الحر« 
يرّص، بتوجيه من رئيســه، 
عىل »التغريد« لقلب الوقائع 
ونفي ما هو حقيقة دامغة، 
بعدما أزعجه كشــف رئيس 
االعامل  ترصيــف  حكومة 
نجيب ميقايت يف سياق رده 
عىل ســؤال نقابة الصحافة 
النائب  أن  »امليثاقيــة«،  عن 
جربان باســيل قال له »ليس 

كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي«.
أضاف »ولحســم الجدل نكتفي بنرش ما كان قاله باســيل 
بتاريخ 6-12-2022 عندما ســئل عن جلسات مجلس الوزراء 
وميثاقيتها حيث أجــاب بالحرف »هل تصبح الحكومة اليوم 

ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجال ريايش؟«.
وكان »التيار الوطني الحر« نرش تغريدة عرب حسابه الرسمي 
عىل » تويرت« جاء فيها: »لن نجادل اكرث الرئيس ميقايت، كونه 
املعــروف بصدقه ومصداقيته، وبخاصــًة انّه دأب أخريا عىل 
اعتامد وســيلة جديدة اثباتاً لهذا الصدق وذلك عرب تحريف ال 
بل تزوير ما يجري معه من احاديث يف لقاءات خاصة، شأنه 

يف ذلك ما يقوم به  اخريا يف اصدار املراسيم املتالعب بها«.

وقبــل ذلــك، كان املكتب 
التيار  لرئيــس  اإلعالمــي 
الوطنــي الحر النائب جربان 
قاطعاً  باســيل نفى نفيــاً 
ما نســبه زورا إليه الرئيس 
ميقايت يف مســألة الوزراء 

املسيحيني وإشارة الصليب. 
أضــاف يف بيــان، »إذ أن 
النائــب باســيل ال ميكن أن 
يقول مرًة هكــذا عبارة بأن 
ليس كل من يرســم إشــارة 

صليب هو مسيحي«. 
وأســف »لهذا الدرك الذي 
وصلت إليه االمور يف استثارة الغرائز الطائفية طلًبا لشعبوية 

وتحصيًنا لشخص يف إزاء األداء املخالف للدستور وامليثاق«.
من جهة أخرى، اســتغرب املكتب االعالمي للرئيس ميقايت 
يف بيان، »نفي رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل 
ان يكون قال عبارة »ليس كل من يرســم إشــارة صليب هو 
مســيحي«، خالل اللقاء الذي جمعهام بعد اول جلسة ملجلس 
الــوزراء«، مضيفا »يجدد الرئيس ميقايت التأكيد ان باســيل 
قال هذه العبــارة، وان مواقفه االعالمية املتكررة التي تطعن 
برشعية جلســات الحكومة، ومنها بيانه االخري بالذات، رغم 
مشــاركة 7 وزراء مســيحيني من أصل 12 وزيرا فيها، يثبت 
حقيقة نظرته التمييزية بني املسيحيني، فاقتى التوضيح«.

ميقاتي بحث مع الحلبي مطالب املعلمين 
لبحــث موازنــة 2023 وتــرأس اجتماعــاً 

لتثميـــر حركـــة الديمقراطـــي«:   »اللقـــاء 
»التقدمـــي« إليجـــاد ثغـــرة وانتخـــاب رئيـــس

رأس رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت إجتامعا 
لبحــث مطالب املعلمني صباح أمــس يف الرساي الحكومية، 
شــارك فيه وزير الرتبية والتعليم العايل عباس الحلبي، وزير 
املال يوســف خليل، املدير العام لوزارة املالية جورج معراوي، 
املدير العام لوزارة الرتبية عامد االشــقر، ومستشــار الرئيس 

ميقايت الوزير السابق نقوال نحاس. 
بعد االجتــامع، قال الحلبي: »بحثنا مــع الرئيس ميقايت، 
طلبــات وزارة الرتبية واالعتــامدات املطلوبة، وتلبية مطالب 
املعلمــني وفــك االرضاب والعودة اىل الصفــوف النقاذ العام 
الدرايس، والنقاط التي ســيتم عرضها عىل الجلســة املقبلة 

ملجلس الوزراء«.
كــام رأس رئيس الحكومة االجتامع الدوري لبحث موضوع 
املوازنة العامة للعام 2023، شــارك فيه نائب رئيس الحكومة 
ســعادة الشامي، وزير املال يوســف خليل، املدير العام لوزارة 
املاليــة جورج معراوي، مدير الــواردات يف وزارة املالية، لؤي 
الحاج شحادة، ومستشارا الرئيس ميقايت الوزير السابق نقوال 

نحاس، وسمري الضاهر.

ميقايت مستقبالً الحلبي         )دااليت ونهرا(

ابراهيــم بحث مع طــراف قضّية النازحين

استقبل املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر 
امس، سفري اإلتحاد األورويب يف لبنان رالف طّراف، وبحث معه 
يف األوضــاع العامة والتعاون القائم بني األمن العام واإلتحاد 

األورويب، كام تم التطرق اىل قضية النازحني السوريني.

ابراهيم مستقبالً طراف

عقدت كتلة اللقاء الدميقراطي اجتامعا يف كليمنصو حرضه 

رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط ورئيس الكتلة 

النائب تيمــور جنبالط ونواب اللقاء، وجرى خالل االجتامع 

بحــث مختلف األوضاع السياســية واملســتجدات الراهنة 

واالتصاالت واللقاءات التي يجريها رئيس الحزب والكتلة، يف 

محاولة اليجاد ثغرة يف ظل الواقع القائم، مستعرضة السبل 

املمكنــة لتثمري هذه الحركة مبــا يخدم اإلرساع يف انتخاب 

رئيس للجمهورية وإطالق مسار استعادة العمل املؤسسايت 

الســليم كمدخل ملعالجة االزمات التي تعصف بالبالد السيام 

االزمة اإلقتصادية والنقدية وتداعياتها عىل الشعب اللبناين . 

كــام تطرقت الكتلــة إىل »أهمية إيالء الشــأن الرتبوي 

االهتامم الكامل مبا مينع االنهيار املحدق به.
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كامل ذبيان

يزداد القلق من تدهور امني واســع يف لبنان، 
يتخطى العمليات االجرامية، من رسقة وســلب 
وخطف وترويج مخدرات وتعاطيها، اىل تأجيج 
النزاعات السياســية، التي ترتفع وتريتها، مع 
انســداد االفق يف انتخــاب رئيس للجمهورية، 
وباعادة انتظام عمل املؤسســات الدستورية، 
بدءاً من تشكيل حكومة يقع عىل عاتقها تنفيذ 
اصالحات حالية واقتصادية تأخرت لســنوات، 
مام زاد من تفاقــم االزمة االجتامعية اىل حد، 
ان االوضاع املعيشية للمواطنني تزداد سوًءا، وال 
يوجد قطاع صحي وتربوي ومرصيف وخدمايت 
اال ويعاين من ازمات، اضافة اىل شلل املؤسسات 
واملصالــح واالدارات العامة والقضاء، وتطالب 
جميعها، بتعديل يف الرواتب واالجور، مع تدهور 
سعر رصف اللرية، واستمرار ارتفاع سعر رصف 
الدوالر، الذي لن يقف عند سقف ما، النه ال توجد 

اجراءات من اي جهة، سواء مرصف لبنان او الحكومة وغريهام، 
للجم هذا االرتفاع الذي سيستمر دون بدء ورشة االصالح، واولها 
كشف اين ذهبت اموال املودعني، ومن كّبد اللبنانيني هذه الخسائر، 
حيث مل يتم االتفاق عىل الرقم الحقيقي لها بعد، والذي يرتاوح بني 
69 مليار او 81 مليار دوالر، وكيف واين رُصف هذا املبلغ املرتاكم 
منذ سنوات، حيث الغياب التام لهيئات الرقابة االدارية والقضائية 

والسياسية واملالية.
امام كل هذه االزمات الكارثية املهددة بالتفاقم، اذا ما اســتمر 
الشــغور الرئايس شهرين او ثالثة مقبلة، وتواصل انهيار اللرية 
اللبنانية، فان الشارع لن يكون مبنأى عن التحركات الشعبية، التي 
منها سيكون عفوياً، وبعضها موجهاً الهداف سياسية محلية، 
وبعضها لخدمة مشاريع خارجية، حيث يخضع ذلك لقرار دويل 
او اقليمي، متى تحني الفرصة، الســتغالل الجوع والفقر، وفق 
ما تؤكد مصادر سياســية، وترى ان الظــروف الداخلية مهيأة 
لالحتجاج، لكن الخوف من ان تتكرر تجارب سابقة فشلت وهي 
بدأت يف العام 2011، تزامناً مع ظهور ما ُسمي »الربيع العريب« 
وتحريك ســاحات عربية بشعار »اسقاط النظام«، حيث انتهى 

الحراك يف لبنان اىل ال يشء، بالرغم من انه كان السّباق يف ادخاله 
بـــ »الفوىض الخالقة« وفق املــروع االمرييك الدارة الرئيس 
جورج بوش االبن، الذي حرّك يف العامل ما سمي »الثورات امللونة« 
التي بدأت يف اوكرانيا عام 2004، »بالثورة الربتقالية«، ولحقها 
لبنان بـ »ثــورة االرز« بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث 
دخل لبنان مبا يشــبه »الحرب االهلية الباردة«، التي توقفت يف 
العام 2008، بعد تسوية يف قطر شاركت فيها كل الكتل النيابية، 
وانتهى اللقاء »باتفاق الدوحة« الذي انتخب قائد الجيش العامد 
ميشال سليامن رئيساً للجمهورية، وحصلت املصالحة السورية 
ـ السعودية عام 2009، واستقر لبنان عامني، اىل ان بدأ »الربيع 
العريب« الذي شــمل ســوريا ومل يتوسع اىل لبنان، اال يف العام 
2015، وكان عنوانه »اغالق مطمر الناعمة«، الذي حصل يف زمن 
الشغور الرئايس، وتوقف الحراك مع انتخاب العامد ميشال عون 
»بتسوية رئاســية« قبل شهرين من نهاية عام 2016، لينفجر 
الوضع بعد ثالث ســنوات يف 17 ترين االول 2019، بشعارات 
متناقضة، ملا ُســمي »ثورة« بال قيادة وبرنامج، وتداخلت فيها 
عوامل داخلية واقليمية ودولية، ليبدأ معها التدهور، الذي ال يبدو 

انه سيتوقف.

يف ظل تراكم االزمات الداخلية، فان االوضاع 
مفتوحــة عىل كل االحتــامالت يف لبنان، اذ ان 
مراجــع امنية، ال تخفــي حذرها من ان تتفلت 
االوضــاع االمنيــة، بعنــوان اجتامعي، حيث 
تشــري املصادر، اىل ان مرحلة مــا قبل اندالع 
الحرب االهلية يف عام 1975، شــهدت تحركات 
احتجاجية طالبية وعاملية ونقابية، وحصلت 
صدامات بني اطــراف لبنانية، كام مع الجيش 
اللبناين، ودخل الوجود الفلســطيني املســلح 
عــىل االزمة الداخلية واســتفاد منها، فاندمج 
وجود السالح الفلسطيني باملطالب االجتامعية 
واالقتصادية والرتبويــة، وتالقت مع مصالح 
خارجيــة، اوصلت لبنان اىل الفتنة، التي لجمها 
اتفاق الطائف، ومل يقتلع اسبابها، النه مل يعمل 

عىل تطبيق ما ورد فيه، لعدم تكرارها.
فلبنان وبعد ما يقارب نصف قرن عىل اشتعال 
الحرب االهلية، التي توسعت وتشعبت، ودخلت 
عليهــا عوامل خارجيــة، ارسائيلية وامريكية 
وســورية وفلسطينية وعربية، مام ادى اىل اطالتها مع هدنات 
موضعية، فان املشــهد قد يتكرر، حيث تعيش املراجع الرسمية 
والحزبية والسياسية، يف اجواء تكرار سيناريو الحرب، وحصول 
احداث امنية، قد تكون االغتياالت منها يف ظل انشــغال العامل 
بحروبه، كام يف ازماته املالية واالقتصادية، مثل الطاقة والغذاء، 
وان لبنان اذا مل يســارع اىل لبننة حلول الزماته، ومنها انتخاب 
رئيس للجمهورية، عرب التوافق، النه من خارجه، فان كل فريق 
متمــرتس عند رشوطه او مواصفاتــه للرئيس، وهو ما يؤخر 
االنتخاب، الذي ال يقدم الحلول، بل يرتك فســحة امل، الن االزمة 
ليســت بالعملية االنتخابية فقــط، وال بالرئيس الذي قد يكون 
ازمة جديدة، الن االزمات كثرياً ما تكون بســبب مشاريع رئيس 
الجمهورية، او فشل الحكومات، او تعطيل مجلس النواب لدوره، 
او تغلغل الفساد، والتسبب بازمات اجتامعية واقتصادية، اضافة 

اىل الدستورية والسياسية.
فالكارثة مستمرة، والدول منكفئة عن مساعدة لبنان سياسياً 
كام مالياً، واملجتمع معبأ طائفياً، اذ يتحرك كرد فعل عىل برنامج 

تلفزيوين، وال ينتفض لحقوقه وال لكرامته االنسانية.

قلــــــق مــــــن تفّلــــــت أمنــــــي واســــــع بعنــــــوان اجتماعــــــي يكــــــرر مشــــــهد 1975
العالم منشــــــغل بحروبه وأزمات الطاقــــــة والغذاء ولبننة الحّل في طريق مســــــدود !

دوليل بشعالين

أكّد لقاء مرينا الشــالوحي االثنــني الفائت بني رئيس التّيار 
الوطني الحّر« النائب جربان باســيل ووفد من »حزب الله« أّن 
»الجرّة مل تنكرس« بني الحزبني الحليفني، وأىت كرّد عىل كّل َمن 
راَهن عىل وصول الخالف بينهام اىل حّد فّك تفاهم مار مخايل 
الذي ُعقد يف 6 شــباط 2006. كام أّن االتفاق عىل اســتكامل 
التشاور والتواصل سيؤّدي حتامً اىل وقف تدهور العالقة بينهام 
وإعــادة تعزيزها وتطويرها... فهــل توصل عودة العالقة اىل 
طبيعتها بينهام اىل انتخاب رئيس للجمهورية قريباً، وهل تكمن 
املشــكلة يف »تفاهم مار مخايل« وكيفية مامرسته وتطبيقه، 
أم تقتــرص عىل امللف الرئايس ومشــاركة وزيري الحزب يف 

الجلسات الحكومية رغم مقاطعة وزراء »التّيار« لها؟!
مصادر سياسية متابعة تحّدثت عن أّن الخالف بني الحليفني 
مل يســبق أن أوصل العالقة بينهــام اىل الجفاء عىل ما حصل 
قبل لقاء مرينا الشــالوحي األخــري. فالتاميز أو االختالف يف 
وجهــات النظر حول هذا األمر مل يهــدد العالقة يوماً أو يصل 
بها اىل حّد القطيعة. لهذا فالخالف األســايس بينهام محصور 
اليوم بالرئاسة كام بالجلسات الوزارية التي يحرضها »الحزب« 

ويقاطعها »التّيار«. 
أّما حّل هذا الخالف فيكون، برأيها، عرب التوافق، عىل غرار ما 
حصل بني عامي 2014 و2016، إذ كان املرّشح الوحيد للرئاسة 
بالنســبة اىل املقاومة، هو العامد ميشال عون. وهذا التوافق 
مــع اجتامع بكريك آنذاك، وما تاله أي »اتفاق معراب« ومن ثّم 
التسوية مع رئيس الحكومة سعد الحريري، أوصل اىل انتخاب 
عون رئيســاً، ما يعني أنّه من دون هذا التوافق مل يكن لُينتخب 

رئيس البالد، رغم أّن مدة الشغور الرئايس طالت حينها سنتني 
و5 أشهر. 

من هنا، أوضحت أّن املسألة التوافقية مطلوبة اليوم لحصول 
تسوية ما، تبدأ بني »الحزب« و«التّيار« لتشمل األفرقاء اآلخرين، 
إذا ما كان الجميع يريد فعالً انتخاب رئيس الجمهورية من دون 
انتظار أي ضوء أخرض من الخارج. فالحزب يتمّســك مبرّشحه 
رئيس »تّيار املردة« النائب والوزير السابق سليامن فرنجية، فيام 
باسيل يرّص عىل رفضه. أّما الضامنات التي يطالب بها باسيل، 
فسيعمل الحزب عىل تأمينها له، إذا كانت تدخل ضمن إمكاناته 
الحالية املتوافرة، توّصالً اىل التســوية التي تفيض اىل انتخاب 
الرئيس. علامً بأّن هذا الفريق، أو حتى الفريق اآلخر، ســيحتاج 
بالطبع اىل أصوات نّواب آخرين لتأمني النصاب القانوين للدورة 
الثانية من أي جلسة انتخاب مقبلة أي ثلثي أعضاء املجلس )86 
نائباً( إلنتاج الرئيس. وهذه األصوات ميكن أن تتأّمن إذا ما كان 
الجميع مقتنعاً أّن إطالة أمد الشغور الرئايس من شأنها التدهور 

الرسيع للوضع االقتصادي واملايل املنهار أساساً منذ سنوات.
ومــن هنا أشــارت املصادر نفســها اىل أنّــه يجري خالل 
اجتامعات التشــاور طرح أسامء مرّشحني عديدة للرئاسة من 
قبل الكتل النيابية واألحزاب السياسية أمثال زياد بارود، جهاد 
أزعور، صالح حنني، فريد الخازن، نعمة افرام، ناجي البستاين 
وغريهم، عىل أمل أن يستحوذ أحدها أو حتى أي اسم آخر سواها 
عىل توافق الغالبية النيابية. ويأيت ذلك بعد الفشل املستمر يف 
إيصال رئيس »حركة االســتقالل« النائب ميشال معّوض اىل 
الرئاسة بعد 11 جلسة جرى التصويت له خاللها، كونه صّنف 

نفسه »مرشح تحدٍّ ومواجهة«. 
وذكرت أنّه خالل اللقاءات الثنائية التي تجري عىل الســاحة 

الداخليــة، يعرض كّل حزب وجهة نظــره، واملهم أّن »الحزب« 
و«التّيار« قّررا اســتكامل الطريق معاً. كام أّن متابعة اللقاءات 
خالل األيام املقبلة ســُتتّوج بلقاء عىل مســتوى قيادي أي بني 
الســّيد حسن نرصالله وباسيل. وصحيح أّن املواقف حول امللف 
الرئايس والجلســات الحكومية ال تزال متباينة بينهام غري أّن 

الحّل سينتج عن التوافق، وإن مل يكن قريباً جّداً بعد.
وأفادت املصادر عينها أنّه يف ما يتعلّق بالجلسات الحكومية، 
فإّن »حزب الله« سيعرض املوضوع عىل رئيس حكومة ترصيف 
األعامل نجيب ميقايت لإلتفاق معه عىل مخرج معنّي ال يستفّز 
باســيل الذي ســبق وأن عرض وجهة نظره من مسألة انعقاد 
مجلس الوزراء يف ظّل الشــغور الرئايس. علامً بأّن األمور قد 
توتّــرت أخرياً بني الرجلني عىل خلفيــة ما نُقل عن ميقايت أّن 
باسيل رّد عىل قوله له إّن 7 من أصل وزراء مسيحيني يُشاركون 
يف جلسات مجلس الوزراء التي يعقدها ما ينفي توصيف باسيل 
بأّن الجلســات »غري ميثاقية« لفقدانها التمثيل املسيحي، بأنّه 
»ليس كّل من يرسم إشارة الصليب هو مسيحي«. غري أّن باسيل 
نفى ما ورد يف بيان ميقايت مؤكّداً عىل أنّه مل يصدر عن لسانه 

مثل هذا الكالم.
وبرأيهــا، إّن الراكة التي يبحث الطرفان عن إعادة لحمتها، 
عــىل أنّها إحدى ركائز ورقة »تفاهم مار مخايل« األساســية، 
ســتظهر تِباعاً من خالل أداء كّل من الحزبني الحليفني، وذلك 
بالطبع ســيتّم مناقشته خالل اللقاءات األخرى املرتقبة. علامً 
بأّن باسيل يرّص عىل عدم املشاركة يف الجلسات الوزارية، فيام 
يؤكّد الحزب عىل رضورة املشــاركة فيها من أجل تسيري شؤون 
الناس، حتى وإن كانت حكومة ترصيف أعامل، ويف ظّل الشغور 

الرئايس، ألّن معالجة مشاكل الناس مل تعد تحتمل أي تأجيل.

هــــــل يتكــــــّرر توافــــــق العــــــام 2016 اليوم لتســــــهيل انتخــــــاب الرئيــــــس الجديد ؟!

قــال رئيس حــزب »القوات اللبنانية« ســمري 
جعجع، يف بيان: »نسمع يومياً ترصيحات لرئيس 
مجلس النواب نبيه بري بأنه دعا الجميع إىل الحوار 
لكنهم مل يســتجيبوا، يف الوقت الذي يعرف الرئيس 
بــري أن الحوار جار بني مختلف الكتل النيابّية منذ 
اللحظــة األوىل لبدء املهلة الدســتوريّة النتخاب 
رئيس للجمهوريّة. أما بالنسبة ملسألة أنه يف حال 
ترك الجلسات مفتوحة فسيتحّول املجلس إىل هيئة 
ناخبة ويفقد بذلــك دوره التريعي. أذكر الرئيس 
بري أن هذا ما نص عليه الدستور يف املادة 75 منه. 

أما بالنسبة للتذرع بأن الجلسات املفتوحة ستؤدي 
إىل تعطيــل عمــل مجلس النــواب وبالتايل البلد، 
فقد فات الرئيــس بري أيضا أنه لو طلب من نوابه 
عدم تعطيل النصاب ولو بقيت الجلســة مفتوحة، 
فإنه ســيتم انتخاب رئيس للجمهوريّة خالل أيام 

معدودة«.
وتابع »أما لجهة قول الرئيس بري »املؤســف اّن 
خالفــات الرافضني للحوار وتحديداً »التيار الوطني 
الحر« والقوات تنعكس عىل البلد«، فنذكِّره بانه يف 
االنتخابات الرئاســية السابقة كان عىل خالف مع 

حليفه حزب الله ومل تتعطّل االنتخابات الرئاســية، 
ومن يعطِّل هــذه االنتخابات هي الكتل التي تخرج 
من مجلس النــواب ومن ضمنها كتلــة »التنمية 
والتحريــر«، فيام املطلوب بشــكل واضح االلتزام 
باآللية الدستورية والدميوقراطية لناحية الدورات 
املفتوحة. أما يف ما يتعلّق بـ »البحصة ييل ممكن 
تســند خابية« فهذه البحصة هي انتخابات رئاسة 
الجمهوريّة وليســت أبداً مجلس النواب املشــلول 
تريعيــا بحكم أنه تحــّول إىل هيئة ناخبة بحكم 

املادة 74 من الدســتور منذ ليل 31 ترين«.

ــي انــتــخــابــات ــة« هــ ــيـ ــابـ ــخـ ــد الـ ــن ــس ــع : »الـــبـــحـــصـــة الـــتـــي ت ــج ــع ــول تـــشـــريـــعـــيـــاًج ــ ــل ــ ــش ــ ــواب امل ــ ــ ــن ــ ــ ــلـــس ال ــجـ الــــرئــــاســــة ولـــيـــســـت مـ

توالــت املواقــف املنــددة 
باالعتــداء عــىل املؤسســة 
اللبنانية لإلرسال )LBCI(، وقد 
ترصيف  حكومة  رئيس  أجرى 
إتصاال  ميقايت  نجيب  االعامل 
املؤسسة  ادارة  مجلس  برئيس 
اللبنانية لالرسال بيار الضاهر 
مطمئنــا بعد االعتــداء الذي 

استهدف مبنى املحطة.
وقد اكد ميقايت للضاهر »أن 
التحقيقات االمنية ســتتكثف 

لجالء مالبســات الحادث ، وأن حرية  االعالم 
املسؤول ســتبقى مصانة ولن يرهبها اعتداء. 

كام اطأمن اىل سالمة العاملني يف املحطة«.
أما وزير االعالم يف حكومة ترصيف االعامل 
زياد مكاري فقال: »ما جرى هو عمل مشــبوه 
ومرفوض ومدان ومســتنكر، وحرية اإلعالم 
ستبقى مصانة، وســأتابع األمر مع األجهزة 
األمنيــة التي بارشت التحقيقات الالزمة، يك 
يُصــار إىل محاكمة الفاعل يف أقىص رسعة 

ممكنة.
بدوره، قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية 
جــوزف القصيفي »أن نقابة املحررين تدين ما 
حصل ضد املحطة، وتدعو الســلطات االمنية 
والقضائيــة إىل التحرك الفوري اللقاء القبض 
عىل الجناة وســوقهم إىل املحاكمة، وكشف 
مالبســات هذا الحادث الخطــري الذي يتهدد 
حرية االعالم يف لبنان باســتهداف واحدة من 
أبرز مؤسســاته. وأن العنف ضد الصحافيني 
واالعالميني واملؤسســات التي يعملون فيها 
مرفوض، وال ميكن القبول به تحت اي مسوغ أو 
سبب، وتعلن النقابة تضامنها معهم والوقوف 

إىل جانبهم«.
من جهتها، دعت مفوضية اإلعالم يف الحزب 
التقدمي االشــرتايك يف بيان »القوى األمنية 
والقضــاء إىل وقف هذا املسلســل املتكرر من 
االعتداءات عىل الوسائل اإلعالمية واالعالميني، 
ومعاقبة املرتكبني، حرًصا عىل ميزة أساسية 

يف لبنان تتمثل بالحريات اإلعالمية«، مضيفة 
»إن كل عمــل تخريبي ضــد اإلعالم مرفوض 
ومســتنكر وال مربر لــه. وأي أمر يصدر يف 
اإلعالم، يُرَّد عليه باإلعالم وباالحتكام للقانون 

وال يشء سواه«.
واســتنكر االعتــداء كل مــن: عضو تكتل 
»الجمهورية القوية« النائب غياث يزبك، عضو 
تكتــل »الجمهورية القويــة« النائب بيار بو 
عايص، النائب ميشال معوض، النائب وضاح 
الصادق، النائب فريد الخازن، النائب حسن مراد، 

حزب الوطنيني األحرار،  »نادي الصحافة ».
تجدر االشارة اىل أنه أقدم مجهولون، مساء 
األحد، عىل إلقاء قنبلة باتجاه مبنى الـ »ال يب 
يس« ما أدى اىل انفجارها. وتســببت الحادثة 
بأرضار مادية، وترضر الســيارات التي تكرّس 

زجاجها.
وعــىل الفور، حرضت عنارص من مخابرات 
الجيــش وقوى األمن وشــعبة املعلومات إىل 

املكان، وبارشوا بالتحقيقات. 
يــأيت هذا االعتداء تزامًنا مع مقطع متثييل 
اعترب »اســتهزاء« باللهجة الشيعية يف لبنان، 
والذي أثار حالة من الغضب واالســتنكار يف 
أوساط الطائفة الشــيعية بلبنان. وعرضته 
القناة ضمن برنامجهــا »تعا قلو بيزعل« يف 

حلقة بعنوان »تعلم اللغة الشيعية«. 
وكانت أصدرت بيانا أكدت فيه أنها ســتكون 
»منربا للحرية والدفاع عن لبنان«، مشرية إىل 

ثقتها باألجهزة األمنية«.

»LBCI«ميقاتي اتصــــــل مطمئناً بعد االعتــــــداء على الـ
مــــــكاري والقصيفــــــي : نعلــــــن تضامننا مع املؤسســــــة

عويدات نفى أنباء ادعائه على البيطار
نفى النائب العام التمييزي القايض غســان عويدات يف 
دردشــة مــع الصحافيني، ما تردد عن أنــه بصدد االدعاء 
عــىل املحقق العديل القايض طارق البيطار، وأكد أن »هذه 
املعلومات عارية من الصحة«، موضحا أنه تبلغ من االعالم 
»قرارعودة القايض البيطار اىل التحقيق مبلف مرفأ بريوت. 
وكــام تجاهل هو وجودنا، كنيابة عامة تجاهلنا وجوده«.

كــام أوضح أنه مل يتبلــغ ادعاء البيطار عليه أو عىل اي 
من القضاة، مشريا اىل أن »الكتاب الذي وجهته اىل البيطار 
واضح وهو أن األخري ال يزال مكفوف اليد عن النظر بامللف«.

»الخارجية« األميركية : نحّث الّسلطات 
الّلبنانّية على استكمال التحقيق 

حّثت السفارة األمريكية يف بريوت، السلطات اللبنانية 

عىل استكامل تحقيق رسيع وشفاف يف انفجار املرفأ.
ويف السياق، علّق املتحّدث باسم وزارة الخارجية األمريكية 
نيد برايس، عىل اســتئناف املحّقق العديل يف انفجار مرفأ 
بريوت عمله، وتوجيه اتّهامات إىل كبار املسؤولني، وبعضهم 
مــن حلفاء الواليات املتحدة األمريكية، وتواجدوا فيها قبل 
بضعة أشهر، بالقول: »أوضحنا، كمجتمع دويل، منذ وقوع 
االنفجار أنّنا »ندعم ونحّث الّسلطات اللّبنانّية عىل استكامل 
تحقيق رسيع وشّفاف يف االنفجار املرّوع يف مرفأ بريوت«.
وأضــاف برايس خالل مؤمتر صحايف: »ضحايا انفجار 
آب 2020، يستحّقون العدالة ويجب محاسبة املسؤولني«. 

ابتزاز : إلنقاذ العدالة مــــــن لعبة  قبالن 
يقودها البيطــــــار ألن البلد برميل بارود

أصدر املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن البيان 

التــايل: »بعــد تضييعه للعدالة ونســف القيمة الوطنية 

لقضيــة املرفأ وشــهدائه، عاد القــايض البيطار بعقلية 
ضابــط بال قوانني رغم انه غري موجود عدليا بعد كف يده، 
لذلــك ما يقوم به البيطار تدمري تعســفي وكوميديا تطال 
قضية املرفأ ودماء شــهدائه، واملطلــوب إنقاذ العدالة من 
لعبــة اإلبتزاز التي يقودها البيطار ألن البلد برميل بارود«.

 

صــــــــراخ وإشـــــكـــــال بـــيـــن الــــنــــواب
! ــار  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ والـــــســـــبـــــب   ...

تحّولت الجلســة املقّررة ملناقشــة قانون استقاللية 

القضاء، إىل ما يشــبه حلبة الرصاع بني فريق ميثله حزب 

الله وحركة امل يّتهم النواب اآلخرين بتســييس القضاء، 
وافرقاء آخرين يتعجبون من هذه التصاريح ويرفضونها.

بدأ االشــكال عند انتقاد النائب حســني الحاج حســن 
للقــايض طارق البيطــار، لينضم إليه آخــرون مؤيدين 
لكالمــه، قبل ان يعلو صوت كل من النائبني عيل حســن 
خليل وغازي زعيرت، رداً عىل دفاع النائبة نجاة عون صليبا 
عن القايض البيطار، مؤكدين »ان البيطار مســيس وينفذ 
أجندات معينة«. وخرج زعيرت من القاعة غاضباً قائال: »ما 
بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا«. وأشارت املعلومات اىل اّن 
بعض التعليقات اتسمت بحدية بالغة وألفاظ عالية النربة 
من قبل حزب الله وحركة أمل، كام انّه جرى خالل الجلسة 

توجيه اتهامات لوليم نون وللنواب الذين تضامنوا معه.

: التحقيق  باســــــتئناف  الكتائــــــب رّحب 
اســــــتقالليته كامل  القضاء  الســــــتعادة 

رّحب املكتب الســيايس الكتائبي يف اجتامعه الذي عقد 
برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجمّيل، بـ »كل خطوة 
باتجــاه إنهاء زمن اإلفالت من العقاب واســتعادة العدالة 
مســارها الصحيح والقضاء دوره يف ترسيخ مبدأ الثواب 
والعقاب. وحيا القضاة الشــجعان املتمّســكني بالعدالة 
والذين يســعون إىل إحقاق الحق وكشــف مالبسات أكرب 
جرميــة تعرّض لهــا اللبنانيون إنصافاً لدمــاء الضحايا.

وشدد املكتب السيايس يف بيان »عىل رضورة أن يستعيد 
القضاء اســتقالليته التامة بعيداً من أي تدخالت أو ترهيب 
وأن يبقــى القانون وإحقاق الحق املعيارين لعمل القضاء«.

وجعجــــــع باســــــيل  زارت  غريــــــو 
رئيس انتخاب  ضــــــرورة  على  وتأكيد 

زارت الســفرية الفرنســية يف لبنان آن غريو رئيس التيار 
الوطني الحــر النائب جربان باســيل، وبحثت معه األوضاع 

السياسية يف البالد.
وأكد الطرفان رضورة االرساع يف انتخاب رئيس للجمهورية 
كرط أســايس لتأليف حكومة كاملة االوصاف تكون قادرة 

عىل وقف االنهيار الحاصل. 
والتقت سفرية فرنسا رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري 
جعجــع يف املقر العام للحــزب يف معراب، يف حضور رئيس 
جهاز العالقات الخارجية يف الحزب الوزير الســابق ريشــار 
قيومجيان. وبحث املجتمعون يف آخر التطورات السياســية 

واالقتصادية يف البالد.

مجلس  رئيــس  اســتقبل 
النــواب نبيه بــري يف مقر 
الرئاسة الثانية يف عني التينة، 
النائب فيصل كرامي، حيث تم 
عــرض لألوضاع العامة وآخر 
املســتجدات السياسية، سيام 

اإلستحقاق الرئايس. 
بعد اللقــاء، تحدث كرامي: 
»تداولنا يف آخر املســتجدات 
الســيايس  الصعيــد  عــىل 
املوضوع  سيام  واإلقتصادي، 
األبرز عىل الساحة السياسية 

وهو إنتخاب رئيس للجمهورية وطبعا وضعت 
دولته يف كل اإلتصــاالت والزيارات املتبادلة 
التي أقوم بهــا. وكان هناك تطابق بوجهات 
النظر بأنه علينا اإلرساع يف موضوع رئاســة 
الجمهوريــة، النه هو املفتاح الذي من خالله 

تدور كل املحركات يف الدولة اللبنانية«.
وبعد الظهر، اســتقبل بــري عضو »اللقاء 
الدميوقراطــي« النائب وائل أبو فاعور، وبحثا 
يف األوضاع العامة السياســية واالقتصادية 

واإلستحقاق الرئايس. 
وبعــد اللقاء، تحدث أبو فاعور: »يســعى 

الرئيس، ونســعى معه اىل إيجاد مســاحة 
مشرتكة بني اللبنانيني. هناك إتصاالت تجري 
نأمــل أن تصل اىل نتيجــة، نحن يف »اللقاء 
الدميوقراطي« لن نرتك وســيلة اال وسنحاول 
القيــام بها للوصــول اىل نتيجة بالحوارات. 
إنتظار الخارج وحده ال ميكن ان يؤمن إنتخاب 
رئيــس اذا مل يكن هناك دينامية داخلية. نأمل 
مــن خالل ما نقوم به إضافــة اىل ما يقوم 
به الرئيس بري نســتطيع اســتنباط بعض 
املشــرتكات بني اللبنانيــني، لكن وليك أكون 
رصيحــا، حتى اللحظة ال يبدو أن هناك تقدما 

كبريا يحرز«.

بــــــري عــــــرض مــــــع زواره ُمســــــتجدات االســــــتحقاق
كرامي : الرئاسة هي املفتاح إلدارة كّل ُمحركات الدولة

بري  مستقبالً كرامي         )حسن ابراهيم(

فـــّنـــد تــصــريــحــات
عليها ورّد  لبري 

باسيل مستقبال السفرية الفرنسية



أعلن وزير الداخلية والبلديات يف حكومة 
ترصيــف االعامل بســام مولــوي، خالل 
اســتقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية 
جــوزف القصيفي يف مكتبه يف الوزارة، انه 
لن يطرح موضوع تأجيل االنتخابات البلدية 
عىل مجلــس الوزراء. وقــال: »إن القانون 
يجربين أن أدعو إىل هذه االنتخابات يف األول 
من نيسان املقبل، وأن أجريها  يف شهر أيار، 
خصوصا ان والية مجالس البلدية الحالية يف 
كل لبنان تنتهي يف ٣١ ايار ٢٠٢٣، إال اذا صدر 
عن املجلس النيايب قانون بارجائها، وليس انا 
من سيقرتح التأجيل. وأن االنتخابات البلدية 
ال تشكل عبئا عىل األمن، وهي تفرز دينامية 
جيدة، وتشــكل عنرصا مساعدا لضخ الحياة 
والنشــاط يف الســلطات املحلية. وسأبعد 
موضوع االنتخابــات البلدية عن التجاذبات 

السياسية«.
وكشــف مولوي أن »وزارة الداخليــة جاهزة جدا اداريا، 
ونحــن يف صــدد إنجاز لوائح الناخبــن  لنرشها يف األول 
من شــباط املقبل، عــىل أن تكون عمليــة تصحيحها يف 
شــهر آذار وتجمد يف آخر الشهر عينه. وانا يف صدد تقدير 
الكلفة النهائية لهذه االنتخابات ومتويلها خالل األسبوعن 
املقبلن، وســألتقي يف األيــام املقبلة ممثلــن عن الدول 
املانحــة، ومعرفة اذا كان يف امكانهم توفريها. اذا ال عقبة 

غــري تأمن املال، وهي اقل كلفة من االنتخابات النيابية«.
ورأى مولــوي أن »الوضع األمني يف البالد ليس مرتاجعا، 
وأن معــدل الجرائــم يف العام ٢٠٢٢ افضــل منه يف العام 
٢٠٢١. ومعظم الجرائم مل تتعد أعامل النشــل وإطالق النار 
يف الهواء«. وقال: »إن املشاكل االقتصادية الكبرية واالزمات 
املالية والنزوح الســوري، وانعدام الكهرباء، يشكلون عبئا 

عــىل قوى األمن الداخيل. وهنــاك إرصار منا عىل املتابعة 
واملواجهــة، وليقارنوا ظروفنا بادائنا. ونســعى لتأمن كل 
الظروف واملستلزمات الستمرار عنارص قوى األمن الداخيل 
يف أداء مهامتهــا. وهي مســتمرة يف هذه املهامت، ولو أن 
بلــدا آخر مر مبثل األحوال التي مر بها لبنان لكانت أوضاعه 

وتعقيدا«. صعوبة  وأكرث  مختلفة 
وكان القصيفــي قد عرض خالل اللقــاء بعض القضايا 
الخاصة بالصحافين واالعالمين، والتســهيالت التي ميكن 
أن توفرهــا لهم أجهزة وزارة الداخلية وقوى األمن الداخيل، 
ليســتطيعوا االضطالع مبهامتهم بسالســة ومن دون اية 
عراقيــل، اقله يف املجاالت التــي تدخل يف صلب صالحية 
وزارة الداخلية واملديريــات والدوائر املتصلة بها واملتفرعة 
منها. فوعد مولوي بدرســها وااليعاز ملن يلزم بوضعها حيز 

التنفيذ.

اســتقبل النائب طوين فرنجيه يف مكتبه 
يف بريوت، رئيس االتحاد العاميل العام بشارة 
االسمر ونقيب الصيادلة يف لبنان جو سلوم، 

يف حضور املحامي أنطوان فنيانوس. 
واطلــع فرنجيه خالل اللقاء من األســمر 
وسلوم عىل املبادرة التي أطلقها كل من تجمع 
النقابات واملهن الحرة، االتحاد العاميل العام 
وروابــط املعلمن، خالل اجتامع تم عقده يف 

مبنى نقابة صيادلة  لبنان.
وأوضــح بيــان ملكتب فرنجيــة، انه »تم 
التباحث أيضا، يف النقاط املتناولة يف مبادرة 
النقابات والتي تتمثــل برضورة االرساع يف 
انتخاب رئيس للجمهورية وتشــكيل حكومة 
انقاذيــة ما يؤدي تلقائيــا اىل انتظام العمل 
الدستوري والترشيعي، باالضافة اىل االرساع 
يف تنفيــذ خطة اقتصادية تجنب البالد املزيد 

من االنهيار. 
بدوره، أكد فرنجيه »رضورة تفعيل العمل النقايب الهادف اىل 
تأمن حقوق العاملن يف مختلف املهن والوظائف يف لبنان«، 
معتــربا »ان املبــادرة التي تطلقها النقابــات تعرب عن حاجة 
لبنان الفعلية، فاالنتخابات الرئاســية وما يتبعها من تشكيل 

للحكومة وعودة للدورة الدستورية اىل طبيعتها، تشكل املدخل 

األسايس والحقيقي ألي محاولة انقاذية ميكن ان تخرج البالد 

مــن عنق الزجاجة، مــا يؤدي اىل انطالق عجلة طرح الحلول 

وتنفيذها واىل تخفيف وطأة وحدة األزمة عىل املواطنن الذين 

يعانون األمرين عىل الصعيدين االقتصادي واملعييش«.

زار املديــر العام لقــوى األمن الداخيل 
اللــواء عامد عثــامن، البطريرك املاروين 
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي، بعد 
ظهــر امس، يف الــرصح البطريريك يف 

بكريك.
وأطلــع عثامن الراعــي عىل »األوضاع 
البــالد وعمل قــوى األمن  األمنيــة يف 
الجرمية  الداخيل يف ضبطهــا ومكافحة 

واملخالفن«. املجرمن  وتعقب 
من جهتــه، أثنى الراعــي عىل »جهود 
القــوى األمنيــة التــي تقــوم بواجبها، 
رغم الظــروف الصعبــة والتحديات التي 

تواجهها«.
وكان اللواء عثامن زار ظهرا، مرتوبوليت 
بريوت وتوابعها للروم األورثوذكس املطران 
اليــاس عودة، يف زيارة قّدم خاللها اللواء 
عثامن لســيادته التهنئة باألعياد املجيدة، 

وأطلعه عىل املهام املتعّددة الّتي تقوم بها مؤسســة قوى 
األمــن الداخيل يف ضبط األمــن، وعىل اإلنجازات األمنّية 

الكبــرية يف مكافحــة الجرائم، عــىل الرغم من األوضاع 

االقتصادية الراهنة. وجرى اللقاء يف حضور رئيس ديوان 

املديــر العام العقيد جهاد أبو مراد.

4
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

االربعاء ٢5 كانون الثاين ٢٠٢٣

ــارون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املوارنـ
الربوفسور األب 

يوسف مونس

من هم هؤالء القادمون 
التجســد  تيولوجيا  مــن 
االرض  وانرتوبولوجيــا 
والتصــوف  والقداســة 
والريــادة واالبداع من هم 
هؤالء القادمون من اوكار 
االرز  وشــلوح  النســور 
وبخور وصالة النساك يف 

الوادي املقدس وبراد.
 من هم هــؤالء املتصومعون يف جرود الجبال ومغائر 
الوديــان من تلة قــورش اىل تلة عنايا اىل غابة ارز الرب 
وجبل بقاعكفرا صلبانهم من خشــب وقلوبهم من ذهب 
متوشحون مبشالح الزهر والنسك والفقر والتجرد والصوم 
والصالة وركوع الليل عىل طبق من قصب يلبســون املسح 

وجلد الغنم ويشدون بزنار من وبر قاس حقويهم...
تســألهم النســور والعقبان من انتم فيكون جوابهم 
بالصمت ومزامري الليل والصباح. مســتقرون يف االعايل 
يحملون رسالة حب وحرية واخوة وعدل وحق ومساواة 
بن الناس وبن الرجل واملرأة. يتحلون بالوداعة واملســاملة 
وســكينة الروح والقلب بقناعــة كل غناها من االنجيل 

وكتاب للصالة الشحيحة والشبية...
املارونية تجسيد قيم االنجيل واالرض والوطن والحرية 

والكرامة واملحبة.
 ولــوال املارونية ملا وجد لبنان. انها مســؤولية املوارنة 
االساســية والكبرية فاذا توانوا وقعنــا جميعاً يف الخيبة 
والبلبلة والفشــل واذا حزم املوارنة امرهم رفع مجد  لبنان 
عالياً يف رسولية البداعية محبة تكللها القداسة ومجد لبنان.

لبنان هو عمل املوارنة. لقد جعلوا منه فردوسا للحرية 
والخري وحوار الحضارات والحب والجامل وارضاً جللوها 

فصارت جنة خرضاء.
 متيــزوا بانتاج القداســة والفكر والشــعر والنهضة 

والريادة واالقدام.
املارونية تأسســت عىل راهب وليس عىل بطريركية او 
مدينــة واعطاها هذا الراهب بعد العــري والعزاء والتجرد 
والعالقة مع الكون واالرض والطبيعة واالنســان ومتيزت 
بالزهد والنسك والتجرد والفقر والوداعة والبساطة والصالة 
والبعد املرميي يف صالة املسبحة وتكريم ام الله مريم العذراء 
التي يرتل لها صالتك معنا يا اطهر العباد كوين عوننا حسب 

املعتاد انت يا سيدة الشبانية املنمشة الوجه.
املوارنة ومار مــارون عالقة وجودية جوهرية تحمل 
الهوية والرسالة ولبنان تجسيد فعل ماروين من القداسة 

والبطولة.
 كل معنى الوجود والرسالة املارونية يُنبع من شخصية 
الراهب الزاهد والناســك يف العراء مار مارون فمنه تنبع 
كل املعاين والرموز والدالالت واملســؤولية املارونية امام 
التاريــخ ولبنــان الذي اعطى له مجــد املوارنة من معرة 
النعــامن اىل افاميا اىل براد اىل قلعة ســمعان اىل جبال 
لبنان والوادي املقدس اىل قربص اىل سوريا اىل مرص اىل 
االنتشــار رمز واحد يوحد جميع املوارنة اال وهو شخص 
البطريرك املاروين حامل الوديعة واالمانة للتاريخ والرتاث 
والهوية والشــخصية املارونية ذات الطابع الفريد واملميز 
واالمن عىل الكاثوليكية املتمثلة بكريس بطرس: امياين 

اميان بطرس.
مــن انطاكية اىل معرة النعامن اىل قلعة ســمعان اىل 
افاميــا اىل الوادي املقدس اىل تلة عنايا اىل مســار واحد 
من الزهد والنســك والتجرد والبساطة والتقوى والحشمة 
والعفاف والعائلة املباركة اىل قنوبن اىل يانوح اىل ايليج 
اىل ميفوق اىل الدميان اىل بكريك. مجد لبنان اعطي له.

ـــــــــــــــاالت ـــــــــــــــى كّل اإلحتم ـــــــــــــــة مفتوحـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــة«... واللعب ـــــــــــــــرة »ليســـــــــــــــت صدف التطـــــــــــــــورات األخي
فادي عيد 

تســارعت وتــرية التطــورات واألحداث 
السياســية واألمنية والقضائيــة واملالية، 
وسط معلومات عن أجواء خارجية وإقليمية 
كانت وراء ترسيع وتــرية مجريات األحداث 
وخصوصاً عىل املستوى القضايئ والرئايس، 
إذ وفــق معلومات مؤكدة، أنــه جرى تبليغ 
بعض املرجعيات السياســية، بأن لبنان مقبل 
عىل ظروف تتخطى بكثري خطورة ما يحصل 
اليــوم، يف حال مل يُنتخب رئيس الجمهورية 
العتيد خالل األسابيع املقبلة، وليس بعد أشهر 
كام يحاول أن يُروِّج البعض، من الذين لهم دور 
يف التعطيل املمنهج، ووصول البلد إىل ما آلت 

إليه أوضاعه.
وعــىل هــذه الخلفية، فإن هنــاك خطاً 
بيانيــاً من التحقيق القضايئ الدويل من قبل 
املجموعة األوروبية، إضافة إىل إعادة تحريك 

ملف جرمية إنفجار مرفأ بريوت، ومن ثم اإلســتدعاءات التي 
أصدرهــا القايض طارق البيطار، لقيادات أمنية وسياســية 
وقضاة، وما بينهام من تفعيل لإلستحقاق الرئايس، عرب إعادة 
خلــط األوراق ربطاً باللقاءات التي حصلت يف األيام املاضية، 
وحيث ال زالت مســتمرة، ومثــة معلومات، بأن تتفاعل خالل 
األيام القادمة، ما يعني أن ما جرى عىل كل هذه الخطوط، وما 
شهدته الساحة الداخلية من تطورات دراماتيكية مؤخراً، ليس 
صدفة، كام يُردِّد بعض السياسين املخرضمن يف مجالسهم، 
ال سيام وأن هناك معلومات تؤكد عىل حصول لقاءات عىل قدر 

كبري من األهمية بن مرجعيات سياســية وكتل نيابية بارزة 
بقيت بعيداً عن األضواء واإلعالم.

يف السياق، تبدي مصادر نيابية رفيعة، قلقها من أن ترتجم 
هذه الوقائع والتطورات السياســية والقضائية، وتزامناً مع 
اإلنهيار املريب للعملة الوطنية، أحداثاً أمنية وتفلّتاً يف الشارع، 
يف ظل هذا اإلنهيار غري املسبوق، ولهذه الغاية، يشري البعض 
إىل اجتامعــات تحصل بن بعض الرموز التي كانت منضوية 
يف ثــورة ١7 ترشين، وكذلك مــن خالل النقابات، وصوالً إىل 
قرارات شخصية وذاتية من عدد كبري من املواطنن يف عدد من 
القرى والبلدات واملدن، وبالتنســيق مع كل القطاعات النقابية 

والطالبية وعىل كافة املســتويات، من أجل 
إعادة تحريك الشــارع، إستنكاراً وشجباً لهذا 
اإلنهيار الخطــري، دون إغفال أن يكون هناك 
بصامت سياسية هدفها إعادة تسخن الوضع 
يف الشــارع، ولعّل ذلك يأيت بحلول أو تسوية 
ربطــاً بهــذه األجواء كام كانــت الحال يف 
محطات مامثلة، ما يعني بشكل أو بآخر أن كل 
هذه التحّركات ليست »وليدة ساعتها«، وإمنا 
مدروســة ومخطّطة، ومثة غطاء خارجي 
لها، والبعض يفرّسها بأنها قد تكون منطلقاً 
النتخــاب رئيس الجمهورية املقبل، واإلرساع 
يف إيجــاد الحلول، يف ظل هذا الســتاتيكو 
القائــم حالياً والذي بدأ ينذر بعواقب وخيمة، 
إن عىل مستوى الشــغور الرئايس، أو بفعل 
اإلنهيار اإلقتصادي الذي وصل إىل مرحلة غري 

مسبوقة يف تاريخ لبنان.
ويبقى، وأمام هذه الوقائع واملؤرشات التي 
بدأت تتوضح أهدافهــا، وصوالً إىل ما تلقاه 
البعــض من خــالل اتصاالت مع بعض الــدول املعنية بامللف 
اللبناين، ومــن خالل حركة املوفدين لهذه العاصمة وتلك من 
قبــل مرجعياتهم، فإن الجميع يؤكد بأن الحل الخارجي للملف 
اللبناين، ال يعدو كونه دعام ألي حلول داخلية، ولهذه التعليامت 
التــي تلّقفتها أكرث من جهة، فإن ما يحدث اليوم مرتبط بهذه 
املــؤرشات، وال ســيام يف ظل األزمات الدوليــة الخانقة، ما 
يعني أن الســاحة الداخلية عــىل أيام بالغة الدقة والخطورة، 
وباختصــار، كام ينقل عن بعض املواكبن واملتابعن، فاللعبة 

مفتوحة عىل كافة اإلحتامالت.

مولـــــــوي التقـــــــى القصيفـــــــي: جاهـــــــزون إداريـــــــاً لالنتخابـــــــات البلديّـــــــة

مولوي مستقبالً القصيفي

التطـــــــورات  عـــــــرض  حبيـــــــب  بـــــــو 
وســـــــبل التعـــــــاون مـــــــع ســـــــفير بريطانيـــــــا

عرض وزير الخارجية واملغرتبن يف حكومة ترصيف االعامل 

الدكتور عبدالله بوحبيب مع السفري الربيطاين هاميش كويل، 

لسبل التعاون بن البلدين وآخر التطورات اإلقليمية والدولية.

بو حبيب مستقبال السفري الربيطاين

ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى عمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــودة علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي وعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع الراعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان أطلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عثمـ
القـــــــــــــــوى األمنّيـــــــــــــــة فـــــــــــــــي مكافحـــــــــــــــة الجرائـــــــــــــــم

الراعي مستقبالً عثامن

ــلوم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمر وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع األسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي فرنجّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  طونـ
فـــــــــــــــي ُمبـــــــــــــــادرة النقابـــــــــــــــات النتخـــــــــــــــاب رئيـــــــــــــــس

فرنجية مجتمعا مع سلوم واالسمر

التيـــار بيـــن  العالقـــة  عـــون:   ســـليم 
وحـــزب اللـــه يجـــب أن تعـــود لســـابق عهدهـــا

رفض النائب ســليم عون، يف حديث اذاعي، وصف العالقة 
بــن التيار »الوطني الحر« وحزب الله بـ »وقف إطالق النار«، 
معتربا أن »جلســة الساعتن ونصف الساعة التي عقدت بن 
الطرفن ال توصل إىل صلح بعد كل ما حصل، لكن اإليجايب يف 

األمر هو أن عودة التواصل أوقفت تدهور العالقة«.
وبالنسبة إىل شكل التواصل بن الطرفن يف املرحلة املقبلة، 
قال: »إن العالقة يجب أن تعود طبيعية وإىل سابق عهدها من 

خالل التواصل اليومي أو عند االستحقاقات«.
وأكد أن »املشــكلة ليست يف تفاهم مار مخايل، بل املشكلة 
تكمن يف التطبيق واملامرسة باإلضافة إىل السببن املبارشين: 
االســتحقاق الرئايس واالجتامعات الحكومية«، الفتا إىل أن 
»هذيــن املوضوعن ما زاال قامئن ومطروحن للحل ما يعني 

أننا ما زلنا يف خضم املشكلة«.

 الخطيـــب التقـــى وفـــد »املبـــرات« واطلـــع
علـــى التحّركات الشـــعبّية لتحســـين األوضاع

استقبل نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل العالمة 
الشــيخ عيل الخطيب قبل ظهــر امس، يف مقر املجلس، رئيس 
جمعية املربّات الخرييــة عيل فضل الله ومديرها العام ا محمد 
باقر فضل الله عىل رأس وفد من الجمعية، اطلعه عىل نشاطاتها 
ومشاريعها املستقبلية. وأشار بيان للمجلس، اىل أنه »تم البحث 

يف القضايا والشؤون الوطنية واالوضاع االجتامعية«.
واستقبل الخطيب إمام مسجد برج حمود الشيخ زيد فرحات 
عــىل رأس وفــد من اهايل منطقة النبعــة، وضعوه يف اجواء 
»التحركات الشعبية القامئة لتحسن وضع املنطقة البائسة عىل 
كافة الصعد االقتصاديــة واالمنائية واالجتامعية«، الفتن اىل 
»الحرمان واالهامل الذي تعانيه املنطقة بســب اهامل وتقاعس 
القيادات البلدية واالمنية والسياسية عن القيام بواجبها يف إزالة 
املخالفات والتعديات عىل األمالك العامة وصيانة الطرقات، ووعد 

سامحته مبتابعة قضيتهم مع الجهات املختصة«.
وبارك الخطيب »جهود أهايل النبعة يف امناء منطقتهم وتنظيم 
شــوارعها وتحسن ظروفها«، داعيا »املناطق األخرى اىل اتخاذ 
خطوات مشــابهة تسهم يف تحســن املناطق ورفع املستوى 
الخدمــايت فيها«، مطالبا »الدولة القيام بواجباتها يف االهتامم 

باملناطق املحرومة وامنائها دون متييز بن منطقة واخرى«.

الخطيب مستقبالً وفداً من املربات برئاسة فضل الله

 قائـــــــد الجيـــــــش عـــــــرض مـــــــع ســـــــفير أســـــــتراليا
عالقـــــــات التعـــــــاون بيـــــــن جيشـــــــي البلديـــــــن

اســتقبل قائد الجيش العــامد جوزاف عون، يف مكتبه يف 

الريزة، الســفري األسرتايل أندرو بارنز، وتناول البحث عالقات 

التعاون بن جييش البلدين.

قائد الجيش مستقبالً السفري األسرتايل

ــــان  ــ ــ ــ ــــــي ينضم ــ ــ ــــــيح ومخزوم ــ ــ ــــد املس ــ ــ ــ عب
ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواب املعتصمي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى الن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال

أفــادت معلومات بــأن النائبن أديب عبد املســيح وفؤاد 

مخزومي حرضا أمس اىل املجلس النيايب، تضامناً مع زميليهم 

نجاة صليبا وملحم خلف. كام وسيبيتان هناك.

وكيـــــــل موقـــــــوف بملـــــــف املرفـــــــأ: رفـــــــض
تخلية السبيل... إستنكاف عن إحقاق الحق

تقدم املحامي كايب جرمانوس، بوكالته عن املهندس ميشال 
جوزف نحول املوقوف يف ملف مرفأ بريوت، بكتاٍب إىل النائب 
العام التمييزي القايض غسان عويدات، طالبا فيه بـ«التفضل 
بإحالــة قرار تخلية ســبيل موكله عــىل الضابطة العدلية 
املختصــة ليصار إىل إنفاذه يف أرسع وقت ممكن، وإال اعترب 
الرفض مبثابة استنكاف عن إحقاق الحق سندا للامدة 74١ من 
قانون أصول املحاكامت املدنية التي تجيز مداعاة الدولة بشأن 

املسؤولية عن أعامل القضاة«.
يشــار اىل أن نحول هو أحد املوقوفن الخمسة الذين أصدر 
املحقق العديل يف جرمية انفجار املرفأ القايض طارق البيطار 

قرارا بتخلية سبيله أمس االول.

ــكار ــ ــ ــي عـ ــ ــ ــزل فـ ــ ــ ــم منـ ــ ــ ــش: دهـ ــ ــ  الجيـ
وضبـــــــط 256 كلـــــــغ مـــــــن حشيشـــــــة الكيـــــــف

أعلنــت قيادة الجيش - مديريــة التوجيه يف بيان  لها انه: 
»دهمــت أمس دورية من مديرية املخابرات منزال يف منطقة 
القيطع - عكار، وضبطت داخله حواىل ٢56 كلغ من حشيشة 
الكيف. ســلمت املضبوطات وبورش التحقيق بإرشاف القضاء 

املختص، ويجري العمل عىل توقيف املتورطن«.
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هيام عيد

املراوحة  أجــواء  تســتمر 
مع تسجيل  توازياً  السياسية، 
سباق محموم ما بني التطورات 
املالية واملعيشية واالجتامعية 
واألمنية والتحّركات السياسية 
بعدما  الحوارية،  واملبــادرات 
كََسَ ســعر رصف الدوالر يف 
غري  سقفاً  الســوداء  السوق 
مسبوق، يف الوقت الذي تغيب 
فيه من األفق أي مالمح حلول 
سياسية أو مبادرات خارجية. 
ويف انتظــار أي إجراء أو قرار 
الــدوالر، ووضع حّد  بلجــم 
للتفلّت الحاصل يف األســعار 

الذي أعاد املواطنني إىل الشــارع، مدفوعني مبوجة 
الغالء الفاحش وتــآكل قدرتهم الرشائية، وبالتايل 
أّدى إىل تعطــل الحركــة يف أكرث من قطاع، حّذرت 
مصادر نيابية بارزة، من خطورة ما قد يؤدي إليه هذا 
الســباق املتفلِّت عىل مستوى الشارع، يف ضوء ما 
هو حاصل بني الحركة السياسية الهادئة، واإليقاع 
السيع الرتفاع ســعر رصف الــدوالر الذي تصّدر 
املشهد الداخيل، وتقّدم بالتايل، حتى عىل املستجدات 
القضائية بعد عودة املحقِّق العديل يف انفجار مرفأ 
بريوت القايض طارق البيطار إىل مامرسة مهمته.

ووفــق املصادر النيابية البارزة، فإن الحدث املايل 
باألمــس دفع بكل العناوين األخرى إىل الرتاجع إىل 

املراتــب الخلفية، وال ســيام أن موازين القوى عىل 
الساحة السياســية قد تعرّضت ملا يشبه اإلنقالب 
يف الســاعات القليلــة املاضية، حيــث انه مل يعد 
خافياً عىل أحد، أن ما من ســيناريو ممكن لتوحيد 
املواقف السياســية عىل مقاربة رئاسية، وذلك، يف 
ضوء انقطاع قنوات التواصل، عىل األقل بني األطراف 
السياســية كافًة مــن أجل التوافق عىل مرّشــح 
رئــايس، مع العلم أن التوافق هو الخيار الوحيد من 
أجل اإلنتقال من مرحلة الشــغور الرئايس إىل إنجاز 
اإلنتخابات الرئاســية، وذلك، مبعزٍل عن أي تدخالت 
خارجية، أو حتى مبادرات أو لقاءات ديبلوماســية، 
بعدمــا وضعت عواصم القرار املعنية بامللف اللبناين 
كرة اإلســتحقاق الرئايس يف ملعب القوى اللبنانية 

الداخلية فقط.
وانطالقــاً مــاّم تقدم عىل 
املستوى السيايس، فإن املصادر 
النيابية البارزة نفسها، ال تنكر 
وجود تحذيرات خارجية، كام 
داخلية من »ســيناريو أسود« 
يرتدي الطابــع األمني، وذلك 
من بوابــة األزمة اإلجتامعية 
التي تتفاقم يوماً بعد يوم، ومل 
تعــد تنفع معها كل الخطوات 
التي تأيت دامئاً يف سياق ردود 
الفعل فقــط وليس أكرث. لكن 
املصادر نفســها، تكشف عن 
قراٍر ثابٍت لــدى كل القيادات 
بالوقوف  األمنيــة، يقــي 
بحــزٍم، ومن دون أي ترّدد، يف 
أي وجــه محاولة للتأثــري يف الواقع األمني العام، 
وهذا عىل الرغم من أن البعض يقرأ الصورة  الداخلية 

بطريقة مختلفة.
 فــام يجري اليوم، كام تضيــف املصادر النيابية 
البارزة، هو العودة إىل اإلستحقاق الرئايس مجدداً، 
كونــه الباب الوحيد الذي يهدف إىل تحقيق التوازن 
عــىل عدة مســتويات أوالً، عىل أن ينســحب عىل 
املشهد العام ثانياً. ومن هنا، فإن املراحل السياسية 
الســابقة، والتي ُسّجل فيها شغور رئايس وانسداد 
ســيايس وأزمات مالية، قد عــّززت خيارات الحوار 
والتوافق، ولو أن هذا األمر قد حصل برعاية خارجية 

يف بعض املحطات.

هل بــــــدأ »الســــــيناريو األســــــود« في الشــــــارع مــــــن بوابة الــــــدوالر ؟

روجيه شاهني

تفاجــأ عدد كبري مــن القضاة مام قام به 
املحقــق العديل القايض طــارق البيطار يف 
اليومــني املاضيني من اصدار قــرارات بحق 
اشــخاص مبلف تفجري مرفــأ بريوت بعد ان 
توقف عن العمل ملدة ثالثة عرش شــهرا بحكم 
طلبات الــرد املقدمة ملحكمــة التمييز وفق 
القانــون والتي متنع القايض من اخذ اي قرار 
بامللــف حتى تبت املحكمة بامللفات حتى يحق 
للقــايض متابعة عمله بامللف، وبعد ان يكون 
تبلغ جميع مــن تقدم بطلب رد قرار محكمة 

التمييز.
ويف هذا االطار يقول مصدر قضايئ رفيع، 
ان القايض العديل طارق البيطار نصب نفسه 
رئيًســا ملجلس القضاء االعــىل وكافة غرف 
محاكم التمييز واخترص القانون واالجتهادات 
القانونية واملراجع الدستورية لنفسه ونصب 
اللبناين  للقانون  الســلطان االعىل  نفســه 
وعــىل كافة اللبنانيني، وبــدأ باتخاذ قرارات 
»غري قانونية« متس بامــن الدولة اللبنانية 
من خالل ما قام به من اســتدعاءات وتعيني 
جلسات ملســؤولني امنيني مثل اللواء طوين 
صليبا واللواء عبــاس ابراهيم وكانا هام من 
رفعا تقارير اىل كل من الرئيس السابق ميشال 
عون الذي اعرتف انــه علم بأمر النيرتات من 
خالل مستشــاره االمني والعسكري ومل يقم 

بــاي يشء حتى انه مل يطلب اجتامع املجلس 
األعىل للدفاع نظرا لخطورة ما يوجد يف املرفأ.

ويتابع املصدر القضايئ، ويقول ان ترصفات 
القــايض طارق البيطار غري قانونية وال يحق 
لــه ان ينظر بامللف وأن كافة االســتدعاءات 
غري قانونيــة وكل اللبنانيني يريدون معرفة 
من قام بتفجــري املرفأ ولكن ال يحق للقايض 
بيطار تفجري الســاحة الداخلية ويجب عليه 
ان ينتظر قرارات محكمة التمييز بطلبات الرد 

بحقه وبعدها يستطيع متابعة تحقيقاته.
ويتابع ويختم املصدر، ملاذا يف هذا التوقيت 
وملاذا التعرض ملدعي عام التميز القايض غسان 

عويدات الذي يعمل لحامية القضاء.
ويختم املصدر القضــايئ، ان البيطار يريد 
التنحي بطريقــة مرشفة مبلف تفجري املرفأ 

لهذا قام بخرق القوانني. 

مصدر قضائي رفيــــــع : هذه هي خلفيات قرار البيطار

عــرض وزير الصحــة العامة يف حكومة 
ترصيــف األعامل فــراس األبيــض ظروف 
وتفاصيل العملية الجراحية األوىل من نوعها 
التــي أجريــت يف لبنان لفصــل التوأم رهام 
وريــم، ومتــت بنجاح ما شــكل إنجازا طبيا 
وســط التحديات الكبرية التي يشهدها النظام 
الصحي. وقد بــات بإمكان الطفلتني التنفس 

بشكل طبيعي متهيدا للبدء بإطعامهام.
جاء ذلك يف مؤمتر صحايف عقد يف املركز 
الطبــي يف الجامعة األمريكيــة يف بريوت 
شــارك فيه رئيــس الجامعــة فضلو خوري 
والفريق الجراحــي والطبي والتمريي الذي 
أعد للعملية وأجراهــا وال يزال يواكب الحالة 
الصحية للطفلتني اللتني تفقدهام األبيض يف 
العناية الفائقة حيث ال تزاالن موجودتني. وقد 
شــكره والدا التوأم عىل مواكبتهام ودعمهام 
وكل الجهود التي بذلهــا لتأمني نجاح عملية 

فصل التوأم.

وأبدى األبيــض »رسوره واعتزازه باإلعالن 
عن نجــاح العملية الجراحيــة، موضحا أن 
»والديهام تواصال معه قبل حواىل ستة أشهر 
لطلب املساعدة بعدما أظهرت صورة شعاعية 

خضعت لها الوالدة إلتصاق التوأم«.
مؤسســاتنا  إن  الواقــع،  »يف  اضــاف 
اإلستشــفائية ال تزال قادرة عىل أن تكون يف 
الصف األول بتقديم العناية الصحية املتقدمة 
للمواطنــني واملقيمني يف لبنــان واملحافظة 
عىل ما كانت تقدمه قبل األزمة. ومع تحســن 
الظروف، ستتمكن هذه املؤسسات من تقديم 
املزيــد«. وأكد أن »النظــام الصحي يف لبنان، 
وإن كان يواجــه صعوبات كبرية، نظام مرن 
ولديــه القدرة عىل تقديم اإلنجازات«، موجها 
الشكر ملستشفى الجامعة األمريكية والفريق 
الطبي املحرتف، فالجامعــة األمريكية كانت 
دامئا بخدمة لبنان وأهله ووجودها بارقة أمل 

للبنان«.

ــّيـــة ــراحـ ــجـ األبــــيــــض أعـــلـــن تـــفـــاصـــيـــل الــعــمــلــيــة الـ
ــوأم ــ ــصــل ت ــف ــت ل ــ ــري ــ ــن نـــوعـــهـــا الـــتـــي أج ــ األولـــــــى م

عقــد نقيب املحامــني يف بريوت نارض 
كســبار مؤمتراً صحفيــاً يف دار النقابة، 
تنــاول فيه ما آلــت إليه األمور بالنســبة 
ألمــوال املودعــني يف املصــارف. وعرض 
الكابيتال كونرتول وإعادة  إقرتاحي قانوين 
هيكلة املصارف، اللذين تم العمل عليهام من 
قبل لجنة حامية حقوق املودعني برئاســة 

ضاهر. كريم  املحامي 
ويف نهاية املؤمتر، شكر النواب الذين أبدوا 
رغبة بتبني هذين اإلقرتاحني، والســري بهام 

نحو الهيئة العامة ملجلس النواب. 
ومام جاء يف كلمة كسبار: »يهمنا أن نؤكد 
من خــالل مرشوعي القانون مجدداً انه لدينا 
خطة عمل واضحة تبدأ بتحديد الفجوة املالية 
وإجراء التدقيق الجنايئ، وتفعيل املحاســبة، 
وتغيري الحوكمة وكشــف الفساد وصوالً إىل 
إعادة تكويــن الكتلة النقدية وإعادة الحقوق 
إىل أصحابهــا. أمــا بالنســبة لقانون إعادة 
هيكلة املصــارف فلقد اســتندنا إىل قوانني 
الدول التي مرّت بذات التجربة واعتمدنا املعايري 
األوروبية، خاصة لجهة حالة توقف املرصف 
عــن الدفع ولجنــة اإلدارة والدمج وغريها«، 
مضيفا »نضع بني أيديكم املرشوعني اللذين تم 
العمــل عليهام من خالل لجنة حامية حقوق 
املودعــني يف النقابة بالتعاون مع إقتصاديني 
لبنانيــني وأجانب، وقد حرصنا عىل إنجازهام 
إقرارهام ســويًة  لقناعتنا بوجوب  بالتوازي 
إحرتاماً لحقــوق املودعني وإنقــاذاً للقطاع 

املرصيف يف آٍن معاً«.
ويف بيت املحامي، عقــدت لجنة مقاومة 
التوطني والتطبيع إجتامعها األول برئاســة 
املحامــي نامــي منصور؛ كــام عقدت لجنة 
تحديث قوانني الجمعيات إجتامعها برئاســة 

املحامية مرياي شاكر صعب.
هذا وأصدر كسبار تعميامً جاء فيه: »تزايدت 
يف الفــرتة األخــرية اإلعالنات عرب وســائل 

التواصل اإلجتامعي، مبخاطبة طالبي  
التدّرج بكلمة زمالء، و«مبساعدتهم يف إجتياز 
اإلختبــارات لكافة املواد«. مــع أرقام هاتف. 
إن هــذه الترصفات تخالــف القانون وأنظمة 
النقابة. لذلك، يُطلــب من املحامني عدم نرش 

مثل هذه اإلعالنات«.
وظهرا، حارضت رئيسة محكمة اإلستئناف 
الناظــرة يف دعاوى املطبوعات القايض هبه 
عبدالله حــول محكمــة املطبوعات وأصول 
املحاكمــة أمامهــا، وصالحيتها وغريها من 

النقاط.
وبعد الظهر، استقبل كسبار وفداً من أهايل 
شــهداء وضحايا جرمية مرفأ بريوت، وجرى 
البحث يف آخر مستجدات امللف، عىل ضوء قرار 
املحقق العــديل مبتابعة النظر فيه. وأجمعت 
اآلراء عىل إنتظار املســتجدات خصوصاً وأن 

هناك آراء مختلفة حول املوضوع.
واســتقبل رئيس لجنة الســجون املحامي 
جوزيف عيد، ووضعه يف أجواء السجون وعدد 

السجناء خصوصاً يف ظل اإلعتكاف.

إحـــــتـــــرامـــــاًأعلــــــن إنجاز »الكابيتال كونترول« و»إعــــــادة هيكلة املصارف« ــة  ــ ــ ــوي ــ ــ س ــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــرارهـ ــ ــ إلقـ  : ــار  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ كـ
ــــي ــرف ــصــ ــ ــاع امل ــ ــط ــ ــق ــ ــل ــ ــن وإنـــــــــقـــــــــاذاً ل ــ ــي ــ ــودع ــ ــم ــ ــل ــ ل

كسبار يلقي كلمته خالل املؤمتر

بحــث وزير الثقافــة يف حكومة ترصيف 
االعــامل القــايض محمد وســام املرتىض 
مــع  رئيس حزب الطاشــناق النائب هاكوب 
بقرادونيــان الــذي زاره يف مكتبه يف قرص 

الصنائع، االوضاع العامة.
وإســتقبل وزير الثقافة وفدا من »امللتقى 
اللبناين لصــون األرسة والقيم« ضم كال من 
مدير املركز الكاثولييك لإلعالم وممثل اللجنة 
االسقفية لوسائل االعالم املنبثقة عن مجلس 
البطاركة واالساقفة الكاثوليك يف لبنان االب 
عبدو ابوكسم، عضو املجلس الرشع اإلسالمي 
االعــىل وممثل مفتي الجمهوريــة اللبنانية 
الشــيخ امري رعد، ممثل شــيخ العقل وعضو 
املجلــس املذهبي لطائفــة املوحدين الدروز 
الشيخ ســامي عبد الخالق، ممثل نائب رئيس 
املجلس اإلسالمي الشــيعي االعىل يف لبنان 
الشيخ محمد حجازي ومدير العالقات العامة 

يف جمعية اإلرشاد واإلصالح خرض آغا. 
وجرى التوافق عىل ان تشــرتك الوزارة مع 
الوفد يف اإلعالن عن  »امللتقى اللبناين لصون 
األرسة والقيــم« ويف اعامل ونشــاطات هذا 
امللتقى، ال سيام وان هذه االعامل والنشاطات 

تصــب يف خانة بث الوعــي املرتبط ارتباطا 
وثيقــا بوظيفة وزارة الثقافــة، مع العلم ان 
اهداف امللتقى تتمثل يف املحافظة عىل الروابط 
والقيم األرسية وال سيام يف الظروف الراهنة 
التي تتعرض فيه االرسة للكثري من االنفكاك . 
بدوره، اعترب شكر املرتىض أن »وزارة الثقافة 
معنية بأهداف امللتقى بل إنها رشيك أســايس 
يف بــث ثقافة الوعي األرسي واملحافظة عىل 
القيم االرسية يف ضوء االستهداف الخارجي 
لهــا من خالل ما يســمونه زورا بالحريات«، 
الفتا إىل أنه »وفقا ملا رصح به ســابقا »مثة 
خطر حقيقي يتهدد املجتمعات ومنها املجتمع 
اللبنــاين، نحــن أمام خطــة منظّمة لرضب 
االســس القيمية واألخالقيَّة التي يقوم عليها 
مجتمعنا اللبناين، فاملجتمعات ال تســقط اال 
بفعــل انحاللها االجتامعي، وتفيش الدعوات 
املتحللة من الخلقيات التي نشأت عليها فيصري 
سقوطها انهياراً خارجياً قبل أي عمل عدواين 

خارجي«.
كام جــرى اإلتفاق عىل اإلعالن عن امللتقى 
قريباً من املكتبة الوطنية ومن ثم اطالق أعامل 

امللتقى مبؤمتر يعقد يف قرص االونيسكو.

املرتضــــــى : »الثقافة« شــــــريك أساســــــي في الســــــعي
لحفــــــظ موروثنــــــا األخالقي وقيمنــــــا اإلنســــــانية الجامعة

نفذ األســاتذة املتعاقدون واملالك يف القطاعات 
الرتبوية الرسمية كافة )مهني - ثانوي - أسايس(، 
اعتصاما حاشــدا ظهر امس، أمــام مبنى املنطقة 
الرتبويــة يف مدينة النبطية، بدعــوة من  روابط 
التعليم الرســمي يف محافظتي الجنوب والنبطية، 
احتجاجا عىل »مامطلة املعنيني يف تلبية مطالبهم 
املحقــة ودفاعا عن القطاع الرســمي من االنهيار، 
وملطالبــة املعنيني بإنصافهــم واالرساع يف إيجاد 
الحلــول ملطالبهم كافة، وإعطائهم حقوقهم كاملة 
بهــدف متكينهم مــن العيش بكرامــة ولعودتهم 

وطالبهم اىل مدارسهم«.
ورفــع املعتصمون شــعارات وجهوها اىل وزير 
الرتبيــة يف حكومة ترصيف األعامل عباس الحلبي 
ورئيــس حكومة ترصيف االعــامل نجيب ميقايت 
كتــب عىل بعضها: » كفى تدمريا للوطن وللشــعب 
انقذوا العام الدرايس«، »العيش الكريم حق للمعلم«، 
»تصحيح الرواتب واالجور حق مكتسب لكل معلم«.

وألقيت يف االعتصام كلامت لكل من مدير مهنية 
النبطية الفنية الرســمية محمد شــعيتاين، حسن 
رسحان بإسم رابطة اساتذة التعليم املهني والتقني 
يف الجنوب، مقرر فرع النبطية قاسم حديب بإسم 
رابطة اســتاذة التعليم الثانوي يف الجنوب، مقرر 

فرعي الجنوب والنبطية يحيى ركني باسم 
رابطة معلمي التعليم االسايس يف الجنوب 
، وامني رس رابطة اســاتذة التعليم املهني 
والتقني يف لبنان حسني فياض، اجمعت 
كلهــا عىل »مطالبــة املعنيني بإنصافهم 
واعطائهم حقوقهم املكتسبة ليك يعيشوا 

بكرامة وعزة«.
ويف عــكا، نفذ األســاتذة املتعاقدون 
واملالك يف القطاعات الرتبوية الرســمية 
كافــة، اعتصامــا عنــد الحادية عرشة 
من قبــل الظهر أمام مبنــى رسايا حلبا 
الحكومية،للغاية نفسها. ورفع األساتذة 
شــعارات وجههوها اىل الحلبي والرئيس 

ميقايت واىل الحكومــة مجتمعة كتب عليها : »أنا 
أعطي من قلبي فانصفوين«، »أريد أن أحمي عائلتي 
أضمن مســتقبلهم«، »أريد أن أعيش«، »نريد دولرة 
رواتبنا«، وذلك عــىل وقع االغاين الثورية املطالبة 

بحقوقهم عرب مكربات الصوت .
وكانت كلامت لكل مــن: ركان الفقيه حيث ألقى 
كلمة اللجان النقابية يف التعليم الرسمي، وليد منري 
كلمة أساتذة التعليم املهني والتقني الرسمي، وفادي 
عبيد كلمة متعاقدي التعليم األســايس الرســمي، 

يدعون »اىل طاولة مستديرة تجمع جميع املتعاقدين 
تناقــش حلوال تقدم بهــا البعض وإال ال مطالب وال 
حقوق ســوف نحصل عليهــا بالرشذمة والتفرقة.  
واملطالــب معروفة ومحقة وهي: تســوية وضع 
اجر الســاعة ما يتناسب مع غالء املعيشة وارتفاع 
ســعر الدوالر، اصدار مرســوم بــدل النقل ليدخل 
حيز التنفيذ عــن العامني املنرصم والحايل، القبض 
الشهري، احتساب العقد الكامل االتثبيت وهو املطلب 
االسايس«، مؤكدين »استمرارهم يف اإلرضاب حتى 

تحقيق املطالب«.

األســــــاتذة : ُمســــــتمّرون في اإلضراب حتى تحقيق املطالب

االعتصام يف النبطية

ترأس بطريرك انطاكية وسائر املرشق للروم 
امللكيني الكاثوليك يوســف العبيس االجتامع 
الدوري لنواب الطائفة يف املقر البطريريك يف 
الربوة، واستعرض خالله املجتمعون الشؤون 
الوطنية واالقتصادية والسياســية كام اطلع 
العبيس املجتمعني عىل تفاصيل زيارته االخرية 

اىل الفاتيكان.
وصدر عن املجتمعني بيان اشار اىل ان »اللقاء 
الدوري مع صاحب الغبطة هو ملتابعة امللفات 
التي تعنــي ابناء الطائفة كــام ابناء الوطن 
وتركز البحث بشكل اسايس عىل امللف الرئايس 
الذي بات يشــكل عبئا ضاغطا عىل االوضاع 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية«.
 ودعوا يف هذا السياق اىل »االرساع بانتخاب 
رئيس جديــد للبالد عىل ان يشــكل انتخابه 
مدخــال لحل االزمــات املرتاكمــة بعد اعادة 
االحــرتام اىل مواد الدســتور التي تؤكد عىل 
انتخاب الرئيس واعادة العملية السياسية اىل 

مسارها الطبيعي«.

وتوقف املجتمعون عند« االوضاع االقتصادية 
واالجتامعية والصحية املرتدية والناجمة عن 
الفراغ عىل مســتوى الدولة واداراتها ، فضال 
عن استمرار حجز اموال املواطنني واذاللهم يف 

تفاصيل حياتهم اليومية«.
وشدد النواب عىل« رضورة احرتام التوازنات 
الطائفيــة يف ما يتعلق بــاالدارة ، ونذكر يف 
هذا الســياق بتعيينات املراكز الشاغرة العائدة 
البناء الطائفة عندما يكتمل العقد الدستوري 
بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، 
خصوصا ادارة تلفزيون لبنان التي تحركت بعد 
بيان املطارنة االخري مع رضورة االخذ باالعتبار 

الكفاءات«.
وكان العبيس التقى راعي ابرشــية الفرزل 
وزحلــة للــروم امللكيني الكاثوليــك ابراهيم 
ابراهيم ورئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة 
وشــقيقه جورج اللذان نقــال لغبطته دعوة 
للمشــاركة يف افتتاح فاعليات شهر التسوق 

الذي سيقام يف اسواق املدينة.

ــك : ــيـ ــولـ ــاثـ ــكـ الـــعـــبـــســـي تـــــــرأس اجـــتـــمـــاع نـــــــواب الـ
ــّل األزمـــــات ــل انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس مـــدخـــالً لـــحـ ــشــّك ــي ل

العبيس يرتأس االجتامع

ــادة قــرى ــف ــل اســت ــب ــي ُس يــاســيــن بــحــث ف
ــوزارة ــ ــروب مـــن خـــدمـــات الـ ــخـ ــيــم الـ إقــل

استقبل وزير البيئة نارص ياسني يف مكتبه يف الوزارة النائب 
السابق محمد الحجار الذي اشار عرب صفحته عىل »فيسبوك«، 
اىل«ان اللقاء كان مناسبة  لبحث أمور عامة تتعلق بسبل تعزيز 
إســتفادة قرى وبلدات إقليم الخروب من املشاريع والخدمات 
التي تقــوم بها أو تقدمها الوزارة أو املؤسســات واملنظامت 

العربية والدولية برعاية وزارة البيئة«.
اضــاف »ومن الطبيعي أن يشــمل البحــث يف هذا اللقاء 
موضوعي مطمر الناعمة ومشاكله، وكذلك موضوع النفايات 

وخطط وزارة البيئة بشأنها«.
 

عالمة : »لجنة الصحة« تسعى في لقاءاتها
مع الدبلوماسيين تأمين ُمساعدات باألدوية

أسف النائب فادي عالمة يف حديث اذاعي، »ألن كل الحلول 
املتعلقة بالقطــاع الصحي موقتة ومرتبطة بالوضع املايل«، 
الفتــا إىل أن »االتفاق الذي تم التوصل إليه بني الرئيس نجيب 
ميقايت وحاكم مرصف لبنان والنقابة، من املفرتض أن يساعد 
إىل حد ما حاليا املستشــفيات يف تأمني تكاليفها التشغيلية 

وبعضا من األدوية للمرىض«.
ولفت إىل أن »مشكلة عدم القدرة عىل تأمني عدد من األدوية 
املقطوعة تعود إىل أن التجار مل يتمكنوا من توفري الســيولة، 
وبالتايل حتى املواطن الذي لديه القدرة املادية عىل رشاء الدواء 
ال يجده يف السوق ويلجأ إىل الخارج، لذا ال نعرف مصدر الدواء 
وال طريقة تخزينه ما يشكل أحيانا خطرا عىل حياة املريض«.
وأوضح أنه »ســبق أن حصل تواصــل بني النقابة وجهات 
مانحة لكن مل يوصل إىل نتيجة«، مشريا إىل أن »لجنة الصحة 
النيابية حرضت الئحة بأكرث من 200 دواء مفقود من السوق 
ملرىض السطان وتســعى يف لقاءاتها مع السلك الدبلومايس 
إىل تأمني مساعدات باألدوية، لكن حتى اآلن ال نتيجة إيجابية«، 
وقال: »نبهنا من قبل إىل أن األمن الصحي يف خطر يف لبنان«، 
داعيا اىل »تحويل األزمة إىل فرصة إلعادة هندسة السياسات 

الصحية والقيام بإصالحات مل تحصل من قبل«.

توقيــــــف شــــــخص إلقدامه على ســــــلب
ومحاولة دهســــــه صّراف متجــــــّول مبلغاً 

أعلنت مديرية التوجيه بقيادة الجيش، يف بيان، أنه »بتاريخ 
23 / 1 /2023 أوقفــت دورية من مديرية املخابرات ليالً يف 
منطقة الحسبة- صيدا، املواطن )أ.ب.( إلقدامه برفقة آخرين 
عىل ســلب رّصاف متجّول مبلغاً من املال ومحاولة دهسه يف 

املنطقة عينها بتاريخ 2 /1 /2023«.
وأكدت املديريــة، أن »التحقيق بورش مع املوقوف بإرشاف 
القضاء املختص، ويجري العمل عىل توقيف بقية املتورطني«.
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ندى عبد الرزاق

االكتئــاب هو مــرض العرص الذي ينهــش خاليا الدماغ 
ويســتنزف الروح وهو نتيجة نقص يف هرمون السريتونني 
الذي يؤدي اىل فوىض يف عمــق النفس البرشية ينتج عنه 
التوتــر، القلق، الخوف واالكتئاب وهذا ما يســمى باملرض 
النفيس يف حال فقد املرء القدرة يف التحكم والسيطرة عىل 
كل ما تقدم من مشــاعر متفاوتــة ومتضاربة ذات وصمة 
ســلبية. اال ان هذه النتائج قد تتضاعف وتؤدي اىل امراض 

منها الســكري، ضغط الدم، الجلطات وامراض القلب...
هــذا املرض مســؤول عن انتحار مئات آالف األشــخاص 
سنوياً، وصّنفته املنظمة العاملية للصحة من بني 10 امراض 
متســببة يف اإلعاقة االجتامعية او النفســية او الصحية 
للمريض، ومن املمكن ان يصبح يف سنة 2030 املرض األكرث 

العامل. شيوعا يف 
»الديــار« قامت بجولة ميدانيــة عىل األرض يف مختلف 
املناطق اللبنانية شــملت نحو 30 صيدلية أظهرت ان حواىل 
85% من الناس يشــرون االدويــة املهدئة لألعصاب، ومن 
بــني هؤالء 70% يحصلون عليه عــن طريق الوصفة الطبية 
و15% يذهبون من تلقاء أنفســهم وبعضهم يناور للحصول 

مبتغاه.  عىل 
ويصــف الصيــديل رايف يف منطقة الرابية مشــاهداته 
باألمر الخطر بحيث توجد نسبة من املراهقني ال يستهان بها 
يأتون لطلب االدوية املرخية لألعصاب او املهدئة ومعظمهم 
يســأل عن عقاقري اصدقاؤهم يتناولونها عن طريق طبيبهم 
الخاص وباألخص دواء اسمه »بينزكسول« »وليفرا« واألول 
مضاد للكآبة اال انه خطر بحيث يدمنه الشخص وتركه يؤدي 

اىل اوجــاع العظم وهنا تكمن خطورته.

{ كيفية التعامل مع االكتئاب

دون اللجوء اىل االدوية {

تقــول اختصاصية العمل الصحــي االجتامعي واملتابعة 
النفس جســدية خديجة مايض لـ »الديار«، التوتر يقّســم 

إيجايب وسلبي. اىل قسمني: 
 بالنســبة لإليجايب، »وهو يعد صحيا وسليام ويحدث مع 
الفــرد بعد التعرض ملوقف فيــه خطر عىل الحياة، او يتطلب 
اســتجابات رسيعة مبســتوى وكفاءة عاليني كإلقاء كلمة 
يف حفــل، او اجراء امتحان وهذه األمور تتطلب مســتوى 
عاليا ورسيعا فيفرز الجسم هرمون الكورتيزول املسؤول عن 
التوتر الــذي يحفز الخاليا العصبية يف الدماغ والتي تعطي 
االمر لالســتجابة الرسيعة التي يحتاج اليها الفرد للترصف 

يف هذا املوقف بجودة عالية«.
امــا عن التوتر الســلبي فتقــول: » تصفه مايض باملزمن 
ويــؤدي اىل ابطاء معدل الكورتيــزول او هرمون التوتر يف 
الــدم، ويكون مرتفعــا معظم الوقت ما ينتــج منه تحفيز 
للمنطقة التي تقع يف الدماغ واملســؤولة عن االســتجابة. 
وتــردف، فليتخيل االنســان انه تحت وطــأة ضغط العقل 
ويتخبط لالستجابة الرسيعة مبعدل عال وبرسعة وكفاءة، 
وعمليــا يكون خارج عن قدرته وهذا ما يؤدي اىل نتائج غري 

بها«. مرغوب 

{ ارقام {

تقول مايض: »احدى الدراســات كشفت ان الفرد إذا كان 

اغلبية الوقت تحت الضغط والتوتر فسيكون معرضاً مبقدار 
مرتني ونصف املرة لإلصابة مبشــاكل القلب. وتتابع، » هناك 
دراســات أخــرى أظهرت ان 80% من االستشــارات الطبية 
تتحــول من اجــراء عادي اىل نتيجة ســببها االكتئاب ومن 
هنــا يــويص األطباء يف كل مرة يذهــب املريض إلجراء أي 
فحوصــات او استشــارات باالبتعاد عن كل باب يؤدي للقلق 
والتوتــر واالكتئاب. والجدير ذكره ان دراســة ثالثة يف هذا 
السياق بّينت ان نسبة 60 اىل 80% من حوادث العمل مرتبطة 

.STRESS بالـ 

{ مصادر القلق بيت القصيد {
تصــف مايض الوضع القائم يف لبنان بقولها »نحن ملوك 
فيه« لتتناول املشــاكل االقتصادية التي تســيطر عل كافة 
الرشائــح االجتامعية والتي تجعل الفرد يف حالة من الضغط 
املتواصل لجهة كيفية تأمني احتياجاته ســواء من دراســة 
او امتحانات او اســتحقاق عــىل صعيد معني يف ظل غياب 
الخدمات األساسية يف البلد كالكهرباء واملياه والدواء وبدل 
اجــرة النقل الخ... وتردف، »هذه األمور مجتمعة والتي هي 
حق طبيعي لإلنســان، مفقودة وبالتايل ينام ويصحو وهو 
يفكــر يف كيفية الخــروج من هذه املعضالت ما يخلق حالة 
مــن التوتر وقــد يكون ناتجا من ضيــق الوقت لعدم قدرته 
يف انجــاز كل مــا هو ُملقى عىل عاتقه، االمر الذي يُشــعر 
هذه الفئة بالتقصــري وهؤالء يكون الكورتيزول مرتفعا يف 
جســمهم ما يؤدي اىل نتائج غري مرضية عىل صعيد الصحة 

والعقلية«. والجسدية  النفسية 

{ ضحايا التوتر ارتفاع الكورتيزول {
يف هذا الســياق تقول مايض، »نرى الكثري من املعضالت 
عــىل املســتوى الفيزيولوجي فيعاين الفرد مــن قلة النوم 
او ينام بشــكل متقطع او كثــريا، اال ان األكرث إذاعة التعب 
واالرهاق العام يف الجسد ينتج منه عدم القدرة  عىل مغادرة 
الفراش او مشــاكل صحية عىل صعيد عرس الهضم ومشاكل 
القولــون العصبي وتقيؤ. كام نالحظ ان الشــد العضيل هو 

املســيطر عىل هذه الحاالت لتصبح الحالة كناية عن مشاكل 
يف النوم، عرس الهضم، التعب، اإلرهاق النفيس-الجســدي 

العضيل«. والشد 

{ املزاج {

اما عــىل هذا الصعيــد فتقول مــايض: » نالحظ بعض 
العــوارض التي تظهر عىل الفرد مثل الغضب، الضياع، الحزن 
وعــدم تقدير الذات ودامئا تســيطر عليــه حالة من التوتر 

واالنفعال الشــديد ويكون منتظرا حدوث األسوأ«.

{ عوارض {

مــن عوارض التوتر التي تطغــى عىل الترصفات، »انعزال 
الفرد بشــكل دائم، وتجنبه االختــالط باملحيط او االحتكاك 
مــع الناس ولديــه صعوبة بالتعامل الصحي والســليم يف 
العالقــات االجتامعية ويختلق املشــاكل أينام ذهب او حّل. 
كام انه يفتقد وضــع ضوابط اجتامعية لعالقاته عىل نحو 
جيد وصارم. وعىل مقلب آخر قد يدمن أمورا أخرى كوسائل 
التواصل االجتامعــي او تعاطي املخدرات ورشب الكحول او 
تنــاول أقراص مهدئة لألعصــاب بهدف الهروب من الضغط 
الذي يســيطر او ميارس عليه وعىل صعيد العمل يكون يف 

متكرر«. غياب 

{ »التوتر« قد يعطب الدماغ {
يف ســياق متصــل، تتحدث مايض عن دراســات تناولت 
الرضر الذي من املحتمل ان يرضب الدماغ بشــكل أســايس 
ومبــارش بحيث يوجــد خاليا معينة داخلــه تتأثر وتتأذى 
وتفقد أداء وظائفها بشــكل سليم ما يؤدي اىل تقلص حجم 
الدماغ الذي ينتج منه مشاكل يف التعلم والذاكرة والقدرة يف 
الســيطرة والتحكم. وتتابع، هذه املهام األساسية املسؤول 
عنهــا الدمــاغ إذا حدث خلل بها فســتتأثر باألداء الوظيفي 
وسيراجع االنسان ومن هنا نسمع كثريا مقولة »عم ننىس 

كثري« او فقدان الَجلَد الكتســاب مهارات«.

{ الخطر الحقيقي... أخطر {

تشري مايض اىل ان األخطر مع الوقت يف ان يتحول الخلل 
من مرض جســدي اىل رضب الدماغ ويف دراســات أجريت 
يف هــذا املجال أظهرت ان جيناتنا تتأثر ومن املمكن ان ينقل 
التوتــر بالوراثة وبالتايل التعامل مع شــخص ورث التوتر 
أصعــب كونــه تأذى يف العمق وبالتايل ســينقل هذا اإلرث 

املستقبل. يف  القادمة  لألجيال 
ويف سياق الدراسات، الالفت يف دراسة أجريت عىل فرئان 
بّينــت ان االم التي قدمت الرعاية لطفلها بطريقة وافية يف 
الصغــر جعلته قادرا عىل التعامل مــع الكورتيزول بطريقة 
أفضــل مــن طفل آخر تم اهامله وهنا يتجىل لنا دور االم يف 

الصغر. أوالدها يف  تربية 

{ بالعالج يبدأ مبجموعة
خطوات منها املنطق {

يرتب علينا بحســب مــايض، »املحاولــة يف ان نكون 
منطقيني، وتلفت اىل كوننا نعيش يف بلد كلبنان من الصعب 
ان ننأى بأنفســنا عن يشء اســمه التوتر ألننا نقبع داخله 
أي يف العمق. والســؤال: هل نحن راضون؟ ما دام ليس لدينا 
املزيــد من الخيارات األخرى فهل نقبل ان نكون ضحاياه، او 
فريســة لهذا التوتر؟ او نتحكم باألمور وال ندعها تتحكم بنا! 
وترشح مايض، »يبدأ العالج يف رفض املرء للخضوع، ويف 
ان يكــون عنرصا مؤثرا ولو بالحد األدىن الذي موجود دامئا 
وتخفيف الرضر الذي وقع عليه، واالســتفادة من االرشادات 
لتحقيق الهدف. كام ان التواجد يف الطبيعة قد يقلب املوازين 
إيجابا فالدراســات يف هذا السياق كشفت ان اللون األخرض 
مريــح للنظر ومينح االتصال مع الطبيعة ويعطي شــعورا 
بالدفء والســكينة والطأمنينة ويشحن طاقتنا التي تدفعنا 

اإلنجاز«. باتجاه 

{ فيتامني »د« {
ان التعرض ألشــعة الشمس بهدف الحصول عىل فيتامني 
»د« أسايس لصحة العظام والعودة للنوم بشكل طبيعي كام 
يزودنا بالطاقة التي تجعلنا نشــعر اننا أفضل وتساعد بإفراز 

هرمون الســريتونني والذي هو واحد من هرمون السعادة. 

{ الرياضة {
التامريــن الرياضية لها ســحر يف حل جميع املشــاكل 
فهي تســاعدنا عــىل افراز هرمــون االندروفني وهو واحد 
مــن هرمونات الســعادة والــرىض بالنفــس إضافة اىل 
هرمون الدوبامني الذي يرتبــط باإلنجاز والتقدير وهرمون 
االوكوستوســني الذي يحّســن من مزاج االنسان خاصة إذا 

التقينــا مبن نحبهم حتى ولو عن طريق املصافحة.
وتخلــص مايض للقول: »االنســان لديــه حاجة فطرية 
روحية داخلية وإذا مل يشــبعها سيشــعر دامئا بالنقص يف 
مــكان ما، وداخليا ال ميكنه القيــام بهذا التوازن. ومن هنا 
فان قراءة القرآن واالنجيل املقدس او الصالة يف الكنيســة 
او الجامــع كام ان العطاء وتقديم أشــياء نلغي من خاللها 
االنا يصبح مدى االنســان أرحــب واالميان بالعامل املاورايئ 
وان القضية ال تنتهي عىل األرض يصبح االنســان متصالحا 

واقل غطرسة«. نفسه  مع 
وتنصــح مايض يف حــال املحاولة مل تنجح استشــارة 
اختصايص الذي يعد امرا رضوريا واساسيا ملشاركة املشاعر 
التي يتخبط فيها الشــخص فيبادر اىل توجيهه نحو مهارات 
قد يفتقدها او ال يجد سبيال الكتشافها وأخريا الغذاء الصحي 
والسليم واالبتعاد عن السموم بالغذاء املصنع أولوية وخطوة 

ــة ــاي ــوق ــرق ال ــ ــم ط ــك ــي ــد يــصــبــح وراثـــــيـــــاً... إل ــ ــنــهــش الـــخـــايـــا الـــدمـــاغـــّيـــة وق ــرض قـــاتـــل ي ــ ــاب م ــئـ ــتـ االكـ

طــّور باحثون بالونا صغريا قــد يكون قادرا 
عىل مســاعدة األطباء يف تحديد مرىض جراحة 
القلب الذين قد يكونــون عرضة لخطر اإلصابة 
مبضاعفــات قاتلة. ويتم وضع البالون األنبويب 
الذي يبلغ طوله بضعة سنتيمرات يف الصدر يف 
نهاية جراحــة املجازة وأنواع أخرى من إجراءات 

القلب الرئيسية.
ويقوم الجراحون بإدخال سلك رفيع عرب الصدر 
مــع وجود بالون مفرغ مــن الهواء يف نهايته، 
ومبجرد وضعه داخل كيس التامور )الكيس الليفي 

الذي يتموضع فيه القلب(، يتم نفخ البالون.
ويتم توصيل الطرف اآلخر من الســلك بشاشة 
تقيس التغريات يف الضغط عىل البالون. والفكرة 
هي أن مراقبة هذا الضغط لعدة أيام بينام يتعاىف 
املريض يف املستشفى سيوفر إنذارا مبكرا لحالة 

قاتلة تسمى السدادة القلبية.
ويحــدث هذا عندما ميتلئ كيس التامور بالدم 
أو السوائل املترسبة من األوعية الدموية التالفة 

أثناء جراحة القلب.
وعندما ميتلئ الكيس بالســائل، فإنه يضغط 
عىل القلب، ويوقفه عن النبض بشــكل صحيح 

ويقلل بشــكل كبري من تدفــق الدم إىل األعضاء 
الحيوية األخرى.

وتتطور الحالة عادة يف غضون 48 ساعة من 
إجراء القلب الرئييس. وتعترب حالة طبية طارئة 
ألنه إذا مل يتم رصدها برسعة، ميكن أن تؤدي إىل 

سكتة قلبية قاتلة.
وعــىل الرغم من كونها حالة نــادرة، إال أنها 
مســؤولة عــن 30% من الوفيــات الناجمة عن 

املضاعفات الناجمة عن جراحة القلب.
وميكن أن يكون جهاز البالون التجريبي، الذي 
طــوره جراح القلب حازم فلوح، من مستشــفى 

امللكة إليزابيث يف برمنغهام، حال.
وباإلضافة إىل البالون، يتم إدخال ســلك ثان 
بجهاز استشعار خاص يف نهايته - يسمى مسبار 

دوبلر - يف نفس املنطقة.
ويؤدي هذا بعد ذلك إىل ارتداد املوجات الصوتية 
عاليــة الردد عن خاليا الــدم الحمراء يف القلب 
للحصول عىل صورة ملدى تدفق الدم عرب الرشايني.

كام أنه يعمل مبثابة تنبيه للمسعفني من خالل 
إرسال إشارات عند توقف تدفق الدم - ما يشري إىل 

احتامل وجود مشكلة.

ويتم سحب كال الجهازين - البالون واملسبار - 
بسهولة مبجرد أن يصبح املريض يف حالة نقية، 

عادة بعد 48 ساعة.
ويجــب عىل املرىض الذين يخضعون للمراقبة 
باستخدام هذا الجهاز الجديد البقاء يف املستشفى، 
وقد يضطرون إىل البقاء لفرة أطول من املعتاد.

ومــع ذلك، إذا كان هذا يعني أنه ميكن التعرف 
عىل السداد القلبي مبكرا، وعندما ميكن عالجه، 

فسيكون ذلك خطوة كبرية إىل األمام.
ويعد االنخفاض املفاجئ يف ضغط الدم حاليا 
أحد العالمات التحذيرية القليلة لحدوث انســداد 

القلب.
وإذا اكتشــفه األطبــاء برسعــة، فيمكنهم 

معالجته عن طريق ترصيف السوائل الزائدة.
ومــع ذلك، ميكن بســهولة الخلط بني الحالة 
وحاالت أخرى مثل قصور القلب االحتقاين - حيث 

ال يضخ القلب بشكل صحيح.
وإذا مل يتم رصده يف الوقت املناســب، فغالبا 
ما يؤدي السداد القلبي إىل جراحة القلب املفتوح 
الطارئــة لتخفيف الضغط عىل القلب  وهو إجراء 

مبعدل وفيات يصل إىل %70.

ــب ! ــ ــ ــل ــ ــ ــق ــ ــ ــد جــــــــراحــــــــة ال ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــى صـ ــ ــ ــل ــ ــ بـــــــشـــــــرى ســــــــــــــــــــــــاّرة... »اخـــــــــــتـــــــــــراق طـــــــبـــــــي« ع

يعد رسطان املريء سادس أكرث أسباب الوفيات 
الناجمــة عن الرسطان شــيوعا يف جميع أنحاء 

العامل، بحسب مؤسسة »مايو كلينك«.
ويســاعد املريء، أو كام يعــرف بأنبوب الطعام 
الــذي ميتد من البلعوم إىل املعدة، عىل نقل الطعام 
الــذي نبتلعه مــن مؤخرة الحلــق إىل املعدة ليتم 

هضمه.
يبــدأ رسطان املريء عادة يف الخاليا التي تبطن 
املــريء من الداخل. وميكن أن يحدث الرسطان يف 

أي مكان عىل طول املريء.
ويصاب الرجال بهذا الرسطان أكرث من النســاء. 
وال يُعرف الســبب الدقيق لرسطــان املريء، لكن 
التدخني ورشب الكحول والسمنة والنظام الغذايئ 

غــري الصحي ميكن أن يزيد من خطر اإلصابة.
وميكــن أن تظهر بعض العالمات التي تشــري 
إىل اإلصابة برسطان املــريء، عند تناول الطعام. 
وبحســب مؤسســة أبحاث الرسطان يف اململكة 

املتحــدة تتمثل هذه العالمات يف ثالثة أعراض:
- صعوبة يف البلع: يُعرف أيضا باسم عرس البلع، 

ويظهر عند تناول الطعام أو الرشب.
وهناك نوعان من عرس البلع: عرس البلع الفموي 
الــذي يصيب الفم أو الحلق، وعرس البلع الذي يؤثر 

عىل أنبوب الطعام.
وميكــن أن يــؤدي عرس البلع إىل الســعال أو 

االختنــاق عند األكل أو الرشب وميكن أن يشــعر 
الشخص أيضا بأن الطعام عالق يف حلقه أو صدره.

كام ميكن أن يكون سيالن اللعاب املستمر عالمة 
أيضا. ويعد عدم القدرة عىل مضغ الطعام بشــكل 
صحيح والصوت الخشــن عند األكل أو الرشب من 

بني عالمات هذا العارض.
- عرس الهضم املســتمر وحرقة املعدة: إذا كنت 
تعــاين من حرقة املعدة يف معظم األيام ملدة ثالثة 
أســابيع أو أكرث، فيجب عليك طلب املشورة الطبية، 

الصحية. الخدمات  لهيئة  وفقا 
وميكن أن تكون مشــاعر عــرس الهضم عالمة 
منــذرة، وهي حالة تتمثل يف األمل أو االنزعاج يف 
الجزء العلوي من البطن )عرس الهضم( أو أمل حارق 

خلف عظم الصدر.
وقــد يتم إعادة الطعام بعد هذه األعراض، أحيانا 

عن طريق األنف، مثل ارتجاع املريء.
ويســبب هذا طعام كريهــا وحامضا يف الفم 
والجهاز األنفــي. وقد تحدث كلتا األعراض معا أو 
من تلقاء نفســها، عادة بعد وقت قصري من األكل 

أو الرشب.
- فقــدان الوزن غري املــربر: إىل جانب فقدان 
الشــهية، ميكن أن يكــون فقدان الوزن غري املربر 

عالمة عىل اإلصابة برسطان املريء.
وما يقرب من نصــف املصابني يعانون من هذه 

األعراض، والتي ميكن أن تكون بسبب تناول كميات 
أقل من الطعام بسبب صعوبة البلع.

ويأيت فقدان الوزن نتيجة النخفاض الســعرات 
الحرارية. وقد يجد الشــخص صعوبة يف البلع أو 
يشــعر باألمل عند ابتالع طعامه، ما يعني أنه يأكل 

أقل وبالتايل ينخفض وزنه.
- أمل يف الحلــق أو خلف عظم القص: باإلضافة 
إىل املعانــاة مــن صعوبة البلــع، ميكن أن تكون 
عمليــة البلــع مؤملة أيضا، وميكــن أن يظهر هذا 
األمل كإحساس حارق ميكن الشعور به أيضا خلف 

الصدر. عظمة 
كام ميكن أيضا الشعور باألمل يف الظهر أو خلف 
عظام الصدر أو بــني لوحي الكتف. وقد يزداد هذا 

ســوءا عند البلع أو عند اإلصابة بعرس الهضم.
وتشمل األعراض األخرى عودة الطعام، والسعال 
الذي ال يختفي، وبحة يف الصوت، وسعال مصحوب 

بدم وبراز داكن.
وإذا واجــه أي شــخص أيا من هــذه األعراض 
بشكل مستمر أو رأى أنها تزداد سوءا، فيجب زيارة 

الطبيب.
ويشــار إىل أن هذه العالمــات قد تكون ناتجة 
عن عدة حاالت أخــرى ال تتعلق بالرسطان، ولذلك 
ســيكون من املفيد إجــراء الفحوصات الالزمة إذا 

قلقا. كنت 

الـــطـــعـــام تــــنــــاول  ــد  ــنـ ــدث عـ ــحــ ــ ت يـــمـــكـــن أن  ــان  ــرطـ ــسـ ــلـ لـ أعــــــــراض 
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االربعاء 25 كانون الثاين 2023

يتالعب ســعر رصف الدوالر األمرييك عىل 
حبال الفراغ الرئايس والشلل الحكومي والبطء 
الترشيعــي، ويحلّق بدون أفق ُمدِخالً البالد يف 
املجهول وســط تخّبٍط سيايس »فاقع« ال يُنذر 
سوى باألسوأ... وحيٌد مرصف لبنان يف ساحة 
املواجهــة، يبحث عن كيفيــة املعالجة، يضع 
الحلول، ويُســابق الوقت يف مسعى لاللتفاف 
عىل االنهيــار الحاصل... فيّتخــذ اإلجراءات 
ويُطلق التعاميم من أجل ضبط االرتفاع الجنوين 
يف ســعر رصف الدوالر يف الســوق السوداء. 
فيام املسؤولون مكبَّلون باالستحقاقات ضامناً 

ملستقبلهم السيايس وزعامتهم الطائفية.
هل سيســتمر مرصف لبنان يف ضبط إيقاع 
سعر الرصف وسط الطامة السياسية الكربى 
التي تكرَب يوماً بعد يوم وتتأزّم مع مرور الوقت 

»الضائع«؟!
الرئيس السابق للجنة الرقابة عىل املصارف 
سمري حمود يؤكد عرب »املركزية« أنه »ال ميكن 
ملرصف لبنان أن يبقى مكتوف األيدي أو أن يقف 
موقف املتفّرج أمام هــذا االرتفاع الصاروخي 
للدوالر األمرييك يف الســوق النقدية، كام أنه 
ليس قادراً عىل ُصنع املعجزات... إمنا يحاول قدر 
اإلمــكان بحكمة ودراية ومبا له من إمكانات، 
العمل عىل الحّد من ارتفاع ســعر رصف الدوالر 
املســتمر يف منحاه التصاعــدي فيخفف من 

زخمه ويُبطئ مساره التصاعدي«.
ويعترب أن البنك املركزي »ســيبقى ينتهي من 
إجراء ليدخل يف آخر، ويُنجز خطة ثم يُِعّد أخرى 
جديدة بهدف لجم ارتفاع ســعر رصف الدوالر، 
وهو حريص عل حجــم االحتياطي بالعمالت 
األجنبية، لذلك يلجأ أحياناً إىل ملّ بعض الدوالرات 
من الســوق من خــالل منّصة »صريفة« التي 
ستســتمر يف عملها كام أعتقد، كذلك سُيبقي 
عــىل اجتهاداته يف عملية ســحب الدوالرات 
والتحكّم بحركة العمالت األجنبية يف الســوق 
وعــدم تركها للرصافني خصوصاً يف ظل غياب 

قطاع مرصيف حقيقي فاعل...«.
ويقــول حمود »إنها محــاوالت تخفف من 
ارتفاع ســعر الرصف من دون أن متنعه أو تأيت 
بالحل الجذري، فاألخري سيايس أوالً، ثم مايل، 

فمرصيف، وأخرياً نقدي«.     

يتزامن هذا الجنون النقدي مع اقرتاب موعد 
العمل بالدوالر الرسمي عىل سعر رصف 15 ألف 
لرية والذي يدفع بوزير املال إىل اتخاذ إجراءات 
للبدء بتحصيل إيرادات الدولة عىل أساســه... 
األمر الذي سيزيد من معدل جنون األسعار عىل 

الصعد االستهالكية والخدماتية وغريهام.
رئيس دائرة األبحاث االقتصادية واملالية يف 
بنك بيبلوس الخبري االقتصادي الدكتور نسيب 
غربيل يعزو »الوضع الذي وصلنا إليه، إىل التلكؤ 
يف تطبيــق اإلصالحات منذ اندالع األزمة التي 
مّر عليها نحو ثالث ســنوات وال تزال اإلجراءات 

خجولة جداً ال ترقى إىل حجم األزمة«.
ويقول هناك سوء إدارة لألزمة بدءاً من عدم 
إقرار الـ »كابيتال كونرتول« الذي كان يُفرتض 
ذلك يف أيلول 2019 وليس يف ترشين األول، ثم 
اإلعالن عن تعّث تسديد سندات الـ«يوروبوند«، 
مروراً بقرار الحكومة الســابقة دعم استرياد 
املشتقات النفطية ومجموعة السلع الغذائية 
واملعدات وغريها، ما أّدى إىل استنزاف احتياطي 
مرصف لبنان من العمالت األجنبية واضطراره 
إىل اتخاذ إجراءات لتصغري حجم الكتلة النقدية 
باللــرية اللبنانيــة يف محاولة للجم املضاربة 
عىل الدوالر يف الســوق املوازية وبالتايل شّح 

السيولة باللرية اللبنانية لفرتة طويلة.
ويُشــري إىل أن »إجــراءات مــرصف لبنان 
وتعاميمــه املتعلقــة مبنّصــة »صريفــة« 
والســحوبات وغريهــا، تؤثّــر بالطبع عىل 
حجــم الكتلة النقدية باللرية اللبنانية، كل ذلك 
يُضاف إىل موضوع التضخم وغالء األســعار 
االستهالكية وارتفاع كلفة الخدمات، إذ ارتفع 
معدل مؤرش سعر السلع االستهالكية 171 يف 

املئة يف عام 2022 مقارنًة بالعام 2021«.
وللجم التضخم، »تعمد املصارف املركزية حول 
العامل إىل اســتخدام أداة الفائدة، وهي معطّلة 
يف لبنان حالياً بسبب عدم تطبيق اإلصالحات 
للخروج من األزمة«، ويُضيف: لبنان بحاجة إىل 
تدّفق رؤوس األموال، وإعادة تسليف املصارف 
للقطاع الخاص، وتوفري السيولة يف االقتصاد، 
يك يتمكّــن مرصف لبنان من اســتخدام أداة 
الفائدة للجم التضّخم وتحديد مستوى السيولة 

يف األسواق.

ــاع الــــــدوالر ــ ــق ــ ــي ضـــبـــط إي ــ ــر ف ــم ــرف لـــبـــنـــان مــســت ــصـ مـ
ــة املــــواجــــهــــة الـــنـــقـــديـــة ــ ــاح ــ ــي س ــ ــد فـ ــ ــي ــ لـــكـــنـــه وح

خلقت األزمــة االقتصادية 
وما أرفقها من تدهور يف قيمة 
العملة الوطنية عدم يقني لدى 
سائر القطاعات، ال سّيام منها 
اقتصاد  الحيويّة. فبدأت دولرة 
لبنــان وتحــّول دفع الســلع 
الـ »كاش«،  والخدمات نحــو 
كوســيلة للحفاظ عىل قيمة 
املدخول وسط اعتامد أكث من 
والتقلبات  للدوالر  رصف  سعر 
السوداء.  السوق  يف  الرسيعة 
هذه  التأمــني  قطــاع  ولحق 
الخطى، فبدأ تســعري البوالص 
بالـ«فريــش« دوالر، مــا أّدى 

إىل تعّذر العديد من املؤَمنني القدامى عن تأمني 
هذه املبالغ. فام وضــع القطاع راهناً؟ وكيف 
تأثّــر لجهة عدد الزبائن ودرجات البوالص التي 
يتم رشاؤها؟ رئيس مجلس إدارة رشكة »أروب 
Arope« للتأمــني وعضــو مجلس إدارة تجّمع 
رجال وسّيدات األعامل اللبنانينيRDCL  فاتح 
بكداش يوضح لـ »املركزية« أنه »مع تعّدد أسعار 
الــرّصف والفوىض يف التســعري يف مختلف 
القطاعات، مل يكن أمام رشكات التأمني ســوى 
التحــّول إىل صيغة الـ«فريش«، متاشــياً مع 
منط التسعري املعتمد من قبل مقّدمي الخدمات 
املحلّيني. هذا التدبري كان رضورياً لالســتمرار 
يف تسديد املســتحقات لرشكات إعادة التأمني 
العاملية، ولضــامن تعويضات صحيحة وذات 
قيمة حقيقية للعمــالء، وحامية مصالحهم 

والحفاظ عىل قيمة عقود التأمني القامئة«. 
ويتابع »مّر القطاع مؤخراً مبرحلة انتقالّية 
لجهة رشوط الدفع والتسعري. لكن، نشهد اليوم 
محفظة تأمينية معظمها بالـ«فريش« دوالر. 
ال شّك يف أّن لذلك انعكاسات سلبّية عىل املدى 
القصري، يف ظّل األزمــة االقتصادية، وازدياد 
عدد املواطنني من ذوي الدخل املحدود، والقدرة 
الرشائية املتضائلة. لذلك، نرى تراجعاً يف بعض 
الفروع مثل التأمني الشامل للسيارات والتأمني 
الصّحي من الدرجة األوىل. فنتيجة لسياســة 

التســعري هذه، انخفض عدد البوالص املجّددة، 
حيث تراجعت بنسبة تراوحت ما بني 12 و%15 
لبوالص االستشفاء، ومن 15 إىل 20% لبوالص 
التأمني الشامل للسيارات، بسبب تحّول أصحاب 
البوالــص نحو رشاء تلك التي تغطّي ضد الغري 
فقــط، والتي هي أقّل كلفًة عليهم. أما بوالص 

التأمني اإللزامي، فشهدت زيادة يف عددها«.
ويف ما خّص الحديث عن إعادة هيكلة قطاع 
التأمني وتقليص عدد الرشكات كحل للمشاكل 
التــي يواجهها، يؤكّد بكداش أن »مدى انعكاس 
األزمة يتفاوت بني رشكة وأخرى. لكن، ال شــك 
يف أن االستمرار يف ظل ظروف أكث من صعبة 
مع تحديات عديدة، وعىل رأسها وجوب اعتامد 
املعيار املحاســبي الجديــد IFRS17، يضع 
بعض الرشكات، ال ســيام الصغرية منها، يف 
»دائرة الخطر«. فرشوط االســتمرار يف إدارة 
أموال الناس وتأمني الخدمة األمثل والحفاظ 
عىل مالءة مالية عاليــة ومحفظة تأمينية 
متوازنــة وشــفافة وقــدرة حقيقية عىل 
التعويض، ليست مبهّمة سهلة. ذلك قد يدفع 
بالقطاع نحو حل واقعي، وهو القيام بعمليات 
دمج واســتحواذ. وهذه اإلجراءات سليمة، اذ 
انها تساعد القطاع عىل الصمود واالستمرار 
بشــكل أقوى وأكث صالبة مالية، ّمام يعّزز 
ثقة املؤّمنني ورشكات إعادة التأمني اإلقليمية 

والعاملية به«.

هل تتجه شــــــركات التأميــــــن الى الدمج واالســــــتحواز ؟
بكــــــداش : نشــــــهد بعض التراجــــــع في التأمين الشــــــامل

فورســيزونزعن  ومنتجعات  فنادق  أعلنت 
تعيينات رئيســية يف فريق قيــادة العمليات 
عرب ترقية رايرن ســتامبفر إىل منصب رئيس 
العمليــات العاملية للفنادق واملنتجعات، ورامي 
زيك الســايس إىل منصب رئيــس العمليات 

الفندقية يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ. 
قيادة جديدة يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ

وسيتوىل رامي زيك السايس، املخرضم يف 
فورسيزونز منذ 18 عاماً، دوره القيادي الجديد 
املتمثل يف قيادة عمليات آسيا واملحيط الهادئ 

يف آذار 2023.
وبهذه املناســبة، قال ســتامبفر: »إنه ملن 
دواعــي رسوري ترقية رامي كرئيس للعمليات 
الفندقية يف آســيا واملحيط الهادئ«. وأضاف: 
»ستســاعد فرتة عمله يف فنادق فورسيزونز 
حول العامل يف قيــادة محفظتنا املتنوعة من 
الفنــادق واملنتجعات واملســاكن يف منطقة 
آسيا واملحيط الهادئ الديناميكية. وأتطلع إىل 
مواصلة رشكتنا مع رامــي، ومع فريق قيادة 
العمليات العاملي لدينــا، بينام نبدأ هذا الفصل 

التايل من مسرية فورسيزونز«.
ومن ناحيته، قال ســايس: »إنه ملن دواعي 
الفخــر والرسور أن أحظــى بفرصة لتطوير 
مســرييت املهنية مع فورسيزونز، وأتطلع إىل 
البدء يف هذه املرحلة الجديدة يف منصب قيادي 

جديــد لإلرشاف عىل مثل هذه املنطقة املهمة، 
وهو مكان أحبه. وأنا متحمس للفرص املقبلة، 
والعمــل عن كثب مع فريق قيــادة العمليات، 
ورشكائنــا املالكني، وفرقنا املذهلة يف آســيا 

واملحيط الهادئ«.

العمليات في »فورســــــيزونز« قيــــــادة  فــــــي فريق  لبناني 

توقعــت مصادر عاملة يف القطاع النفطي 
ان يتخطى ســعر صفيحة البنزين مليون لرية 
خالل الجدولني املقبلني الســعار املحروقات 
خصوصا البنزيــن عيار 98 واملازوت يف ظل 
اســتمرار ارتفاع ســعر رصف الدوالر محليا 
وتخطيــه عتبة  53 الف لرية وســعر برميل 
النفط عامليا الذي وصل اىل 88 دوالرا امريكيا.

وايد رئيس مجموعة براكس برتوليوم جورج 
براكــس  هذه الطروحــات واننا واصلون اىل 
مليــون لرية خــالل جدولني اخرين لســعر 
صفيحة البنزين خصوصا ان الدوالر مستمر 
يف االرتفــاع دون اي ضوابــط . واعتــرب ان 
تداعيات هذا االرتفاع ســوف يؤدي اىل تراجع 

االســتهالك النفطي بنسبة 30 يف املئة واىل تراجع 
زحمة الســري التي كنا نشــاهدها عندما كان سعر 
صفيحــة البنزين ال يتعدى العرشين الف لرية بدليل 
ما نشــهده من غياب الزحمة باستثناء عند الصباح 
ويف الســاعة الرابعة او الخامسة مساء عند خروج 
املوظفني من اعاملهم ووظائفهم، اضافة اىل توقع 
ارتفاع اســعار النقل واملــواد الغذائية وغريها من 

االمور املرتبطة بسعر رصف الدوالر.

وذكر براكس ان ســعر برميل النفط قد وصل يف 
االســواق العامليــة اىل 88 دوالرا امريكيا وذلك بعد 
ان رفعــت الصــني الحجر الصحي عــن بالدها من 
جراء جائحة كورونا فعادت الحركة اىل شــوارعها 
ومصانعها ومطاراتها وبواخرها واعاملها مام ولد 

لديها الحاجة اىل النفط.
ثانيا تراجع النمو االقتصادي يف الواليات املتحدة 
االمريكية بســبب عدم ثقة املســتثمرين بالعملة 
االمريكية بعــد ان تراجعت الحكومة االمريكية عن  

سياســة رفع معدالت الفوائد مام زاد الطلب 
عىل االســتثامر النفطي خصوصا انه بتاريخ 
٤ شــباط ســتنفذ العقوبات االوروبية عىل 

روسيا .
وتوقع براكس زيادة الطلب بني 900 ومليون 

برميل يوميا مام يزيد الطلب عىل النفط .
وســجل الدوالر امس ارتفاعــا كبريا يف 
الســوق الســوداء ما بني 5٤300 و5٤500 
للدوالر الواحد دون ان يتمكن مرصف لبنان من 
التدخــل للجمه كام كان يفعل دامئا ويبدو ان 
الدوالر يرتفع بني 500 والف لرية كل يوم وسط 
تخوف اللبنانيني من عدم القدرة عىل اللحاق به 
وكشف نقيب مستوردي السلع الغذائية هاين 
بحصيل اننا نشــهد حلقة جديدة من التدهور ونحن 
يف فرتة انهيار واالسعار سرتتفع بقدر ارتفاع سهر 

الرصف .
وكان قد صدر امس جدول جديد السعار املحروقات 
جيــث جاءت عىل الشــكل االيت : بنزين 95 اوكتان 
958 الفــا بنزين 98 اوكتــان 982 الف لرية املازوت 
تخطى املليون حيث بلغ 1007000 لرية لبنانية الغاز 

613000 لرية لبنانية.

املحروقــــــات مرتبطة بســــــعر الــــــدوالر وبرميل النفــــــط الذي تجاوز الـــــــ 88 دوالراً
املئــــــة قــــــي   30 بنســــــبة  االســــــتهالك  تراجــــــع   : لـ»الديــــــار«  البراكــــــس 
صفيحــــــة املــــــازوت تخطــــــت املليــــــون ليــــــرة والبنزيــــــن علــــــى الطريــــــق

جوزف فرح

صحيح ان اقــرتاح القانون مقدم 
مــن نائبني هام جورج بوشــكيان 
واحمد رستم اال انه مرشوع مقدم من 
الحكومة بطريقة غري مبارشة بدليل 
وجــود نائب رئيس حكومة ترصيف 
االعامل ســعاده الشامي ومستشار 
رئيس الحكومة ســمري الضاهر يف 
االجتامعــات التي عقدتها لجنة املال 
النيابية لدراســة هذا االقرتاح العادة 
التــوازن املايل يف لبنــان, ويهدف 
هــذا القانون اىل تحديد الخســائر 
التــي تكبدها مرصف لبنان من جراء 
تدهــور مراكز النقــد االجنبي لديه 

ًووضع االطار القانوين العام ملعالجة تلك الخســائر 
وتداعياتــه وفقا الولوية تضمــن حامية الحقوق 
القــى حد ممكن وبشــكل يعيد الثقــة بالنظام 
املرصيف ويحدد خســائر القطاع املايل مبا يسمح 
باعــادة هيكلة القطاع املــرصيف خدمة لالقتصاد 
الوطني مع ما يوجبه ذلك من اعادة رسملة مرصف 
لبنــان واغالق الفجوة التي تحول دون الوصول اىل 
تحقيــق هذه االهداف يف اقرب وقت ممكن وضمن 
االمكانــات املتاحة حاليــا وتدريجيا ووفقا لتوافر 

املوارد املستقبلية املؤاتية 
وهذا االقــرتاح الذي يعيد التوازن املايل يف لبنان 
ظهــر بعد االجتامعات التي عقدتهــا اللجنة انه ال 
يعيــد التوازن املايل بل يزيده تخبطا وفوىض وعدم 
شــفافية وهذا ما ادى برئيس اللجنة النائب ابراهيم 
كنعان اىل طرح الصوت مطالبا بأرقام نهائية حول 

الفجوة املالية بعد ثالث سنوات من االنهيار 
ســائال: عىل اي اســاس يتم الحديث عن توزيع 
خســائر ومل يتم إعادة تقييم موجودات املصارف أو 

الدولة.
ولفت اىل ان معالجة الفجوة املالية وحقوق الناس 
ومســألة الودائع اهم خطــوة يرتبط بها الكابيتال 
كونرتول والقوانني املالية االخرى. واضاف: عىل أي 
اساس يتم تصنيف الودائع بني مؤهلة وغري مؤهلة 

ومن غري املقبول ما هــو مطروح عىل هذا الصعيد 
يف الصيغة املقدمة من اقرتاح قانون التوازن املايل، 
فجنى عمر الناس ال يجوز ان بم التعاطي معه كيفام 

كان.
كام لقي هذا االقرتاح معارضة من حزب الله حيث 
اكد النائب حسن فضل الله ان »الصيغة املقدمة من 
الحكومة محاولة إلعدام أموال املودعني، وهي تربئ 
الســلطات املتعاقبة واملصــارف واملرصف املركزي، 
وهناك غموض مقصود يف تحديد حجم مساهامت 
املصارف يف تحمل املسؤولية، أما الصندوق املقرتح 

فهو عىل الورق فقط«.
والبديــل هو إنجاز قانون مختلف ينطلق من مبدأ 
أســايس وهو إعادة أموال املودعــني، ألصحابها، 
وتوزيع الخســائر عىل من تســّبب باإلنهيار، ويف 
مقدمها املصارف، وكل من أمســك بالقرار، وانتهج 

سياسات خاطئة«.
ليس هذا فحســب بل ان النواب مدعون اىل تنفيذ 
وعودهم بقدســية الودائع وعدم التفريط بها بعد 
ان كانــت تصاريحهم تركز عىل حامية هذه الودائع 
التي لغاية االن مل يعرف ميف سترسد وال كيف ستتم 
املعالجة رغم ان الحكومة الحالية عمدت اىل دراسة 
خطة تعايف وكذلك حكومة الرئيس حســان دياب 
اللتني تركزان عىل شطب هذه الودائع وسايرهم بذلك 

صندوق النقد الدويل 
ولعل اهم ما جاء يف اقرتاح القانون 
ان الدولة تقوم باملشــاركة اىل اقى 
حدد ممكن يف اســتعادة املالءة املالية 
ملــرصف لبنان وذلك عــن طريق اعادة 
رسلمته مبليارين ونصف مليار دوالر 
من خالل ســندات مالية او اي وسيلة 
اخرى ،اتخاذ ما يلزم يف سبيل استعادة 
االمــوال املتأتية عن جرائم الفســاد 
ومعالجة قســم من التزامات مرصف 
لبنــان للمصارف ويتــم اطفاء العجز 
يف املرصف بالعملة اللبنانية بشــكل 

تدريجي.
اما بالنســبة للودائع فقسمت بني 
ودائــع غري مؤهلــة اي العمالت قبل 
17ترشيــن والعمالت املؤهلــة وتقتيض املعالجة 
:تســديد ال 100الف دوالر وتضع الهيئة املرصفية 
العليا هيكلة املصارف الية ومعايري موحدة لتحويل 
كامل او جزء من رصيد املبلغ اىل اللرية اللبنانية عىل 

اساس سعر منصة صريفة .
اما بالنســبة الصندوق املزمع انشــاؤه فيجب ان 
يتكون مــن جزء من اصول املصــارف وتخصيص 
الدولة بعض االيرادات املســتقبلية لصالح الصندوق 

وغريها من االمور .
وأكــد النواب خالل الجلســة االخرية للجنة املال 
أنهم ليسوا مع عملية شطب الودائع التي نجمت عن 

النقاشات والتفسريات التي أُعطيت للخطة.
عــىل اية حال ما تزال الحكومة تتخبط مبوضوع 
الخسائر ومعالجة الفجوة املالية وودائع الناس يف 
املصارف حيث تحاول التهرب من تحمل املســؤولية 
وتركها للمصارف واملودعني يف الوقت الذي يستمر 
عمــل الهريكات عىل هذه الودائــع وتطويل اعطاء 
الحلول الرســمية من خطة التعايف اىل تعديالتها 
التي طرحها رئيــس حكومة ترصيف االعامل عىل 
اللجنــة املالية النيابية اىل طرح اليوم اقرتاح قانون 
العادة التوازن املايل يف لبنان الذي يحتاج اىل اقتناع 
سيايس وحكومي بأن الحكومة عليها مسؤولية يف 

الخسائر والفجوة املالية 

اقتــــــراح قانون العادة التــــــوازن املالي فــــــي لبنان يحتاج الــــــى التوازن
كنعان يطالــــــب بأرقام نهائية وحزب الله يعتبــــــره محاولة العدام الودائع

أعلن وزير االشــغال العامــة والنقل يف حكومة 
ترصيف االعامل عيل حميه يف مؤمتر صحايف عقده 
امــس  يف مكتبه، عن اإليرادات التي تم تحصيلها من 
املرافــق العامة التابعة للوزارة ال ســيام من مرفأي 
بــريوت وطرابلس ومطار بــريوت للعام 2022 وتلك 
املتوقعة للعام 2023، وعن نتيجة مزايدة السوق الحرة 

يف املطار األخرية.وفّند ايرادات عام 2022 لهذه املرافق 
وما هو متوقع منها للعام الحايل عىل الشكل اآليت: 

-  بخصوص مرفــأ بريوت: يف نهاية العام 2021 
كان هناك ثالث رافعات تعمل من اصل 16 يف محطة 
الحاويات مبجموع ايرادات ال تتخطى 300 الف دوالر 
فقــط، وقبل البدء بإعادة اعامر املرفــأ اتخذنا قراًرا 

دوالر مـــلـــيـــون   61 ــلـــغـــت  بـ ــار  ــ ــطـ ــ املـ ــي  ــ فـ ــرة  ــ ــحـ ــ الـ ــوق  ــ ــسـ ــ الـ مـــــزايـــــدة 
حــــمــــّيــــة يــــفــــنّــــد مـــــــزايـــــــدة الــــــســــــوق الــــــحــــــرة فــــــي املــــــطــــــار :
ــن الـــــــــــــــدوالرات مـــــن مـــــرافـــــق الـــنـــقـــل ــ ــي ــ ــالي ــ ــات م ــ ــئ ــ ــم ــ إيــــــــــــــرادات ب

بتفعيل العمل فيه واجراء اصالحات بشأنه، 
اضافة اىل تطبيق آلية قانونية ارتكزت عىل 
ان الرشكات التــي تتقاىض بالدوالر يجب 
ان تدفــع للدولة بالــدوالر من دون فرض 
رضائب عىل املواطن، مــام جعلت ايرادته 
ترتفع بشــكل تصاعدي من ٤37 الف دوالر 
شــهرياً يف كانون الثاين من العام 2022،  
اىل 10 ماليني دوالر شهرياً لألشهر االربعة 
االخــرية من العــام 2022، ما ادى اىل رفد 
الخزينة بـ ٤3 مليون دوالر و111 مليار ل.ل  
خــالل تلك الفرتة. وهذا كله نتيجة التفعيل 

وتطبيق القوانيني.
- يف ما يعود اىل مرفأ طرابلس: ايراداته 
اإلجامليــة للعام 2021 بلغت 52 مليار ل.ل 
فقــط، علامً بــأن دوالر ذاك العام  قد قارب 
الثالثــني الف لرية، وبعد اتخــاذ اجراءات 
اصالحية اصبح مردود املرفأ الشهري يعادل 
ايرادات العام 2021 بكاملها. ويف االشــهر 
الثالثة االخــرية من العــام 2022 أصبح 

مردوده الشهري حوايل 100 مليار ل.ل.
أضاف: قبل اقــرار القوانيني االصالحية 
يف املجلــس النيايب يف آب 2022 كانت قد 
بلغــت ايراداته حتى هذا التاريخ 163 مليار 
ل.ل، اما بعد اقرار القوانني فأصبحت ايراداته 
يف االشهر االربعة االخرية من العام املايض 
62 مليون دوالر لصالح الخزينة العامة من 
دون زيادة اي رضائب عىل املسافرين، وذلك 

تطبيقاً للقانون.

{ مزايدة السوق الحرة.. {
من جهة أخرى، أشــار حمّيه اىل ان »يف العام 
2017 رست مزايدة السوق الحرة يف املطار عىل 
111 مليار ل.ل«، الفتا اىل انه »قبل دخول قانون 
الرشاء العام حّيــز التنفيذ يف آب 2022 اجريت 
مزايدة تقدمت لهــا شركة واحدة، فقط، وبعد 
دخــول القانون حّيز التنفيذ قمنا بإعادة اعداد 
دفاتر الرشوط متاشــياً مــع القانون الجديد، 
لها  لنطلــق بعدها مزايــدة جديــدة تقدمت 
رشكتان رســت عىل احداها باللرية اللبنانية، 
اللبنانية امام  التدين الرسيع للــرية  وبنتيجة 
الــدوالر، وألن القانــون يُجيــز للوزير إلغاء 
املزايــدة يف حال حدوث تغرّيات جوهرية قمنا 
بإلغــاء نتيجتها، ولنعود مجــدداً اىل إطالق 
مزايدة ثالثة مســتندة اىل قانون الرشاء العام  
بســعر افتتاحي بـ37 مليون دوالر حيث رست 
عىل رشكة »باك« باستثامر ثابت بقيمة 38،2 
مليــون دوالر اضافة اىل 3،5 دوالر مرضوباً 
بعــدد الركاب الذي بلغ يف العام 2022 حوايل 
6 ماليــني و300 ألف راكب، ليصبح مجموع ما 
رســت عليه املزايدة االخرية حوايل 61 مليون 
دوالر لصالــح الخزينــة العامة، يف حني انها 
كانــت يف العام 2021 والعام 2022 فقط بـ150 
مليــار ل.ل، أي ما يعادل اقل من 3 ماليني دوالر 
حســب سعر الرصف الحايل وبفارق اكث من 57 
مليون دوالر لكل عام من االعوام االربعة املقبلة، 
وهذا كله ينــدرج يف اطار تفعيل املرافق العامة 

واالستثامر االمثل لها«.
وختــم »إننا مســتمرون يف عملية التفعيل 
لزيادة االيــرادات أكث مام هي عليه«، معلناً عن 
اجــراء مزايدات جديدة يف املطار تتعلق باملواقف 
تأكيده »ان  والـ«كافرتيات« واملطاعــم، مجدداً 
لبنان ليس عاجزاً وال مفلساً امنا يعاين من جراء 

سياسات مالية متعاقبة لسنوات خلت«.
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اعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم 
الحامية من  لتأهيل نظام  العروض 
الحريق )Sergi( عىل محوالت القدرة 
لــزوم محطة التحويل الرئيســية 
كسارة 220ك.ف.، موضوع استدراج 
العــروض رقم ث 4 د/3487 تاريخ 
2021/6/3، قد مــددت لغاية يوم 
الجمعــة 2023/2/24 عند نهاية 
الدوام الرسمي الساعة 11.00 قبل 

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

لقاء مبلغ قدره /300000/ل.ل.
علــامً بأن العروض التي ســبق 
وتقــدم 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 
املســبقة الصنع رقم 38 املستحدثة 
يف الجهة الغربية من املبنى املركزي 
ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2023/1/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشركة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 17

ـــــــــــــ

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

11.00 قبل الظهر.
ميكــن للراغبني يف االشــراك 
املذكور اعاله  العروض  باســتدراج 
الحصــول عىل نســخة من دفر 
الــروط من مصلحــة الديوان ـ 
امانة الرس ـ يف الغرفة املســبقة 
الصنع رقم 38 املستحدثة يف الجهة 
املركزي ملؤسسة  املبنى  الغربية من 
كهرباء لبنان ضمــن حرمه، مبنى 

كهرباء لبنــان ـ طريق النهر وذلك 
لقاء مبلغ قدره /300000/ل.ل.

علــامً بأن العروض التي ســبق 
وتقــدم 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 
املســبقة الصنع رقم 38 املستحدثة 
يف الجهة الغربية من املبنى املركزي 
ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.

بريوت يف 2023/1/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشركة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 17

ـــــــــــــ

 اعالن
من أمانة الســجل العقاري يف 

عاليه
طلــب عالء حســان الجوهري 
وريث حســان عفيــف الجوهري 
ملورثه عفيف عجاج الجوهري سند 
ملكية بدل ضائع لحصته يف العقار 

941 عرمون
للمعــرض املراجعــة خالل 15 

يوماً.
أمني السجل العقاري يف عاليه

ليليان داغر
ـــــــــــــــ

اعالن
شطب مؤسســة تجارية صادر 

عن
السجل التجاري يف جبل لبنان

بتاريخ 2023/1/5
بنــاء للطلب، تقرر شــطب قيد 
التجارية  مام  شــريي  مؤسســة 
الكائنة يف غادير لصاحبها الســيد 
اميل فوزي الربنس املســجلة برقم 
خــاص 12928 بعبدا من الســجل 
التجاري بعبدا، فعىل كل ذي مصلحة 
أن يقدم اعراضه ومالحظاته خالل 
مهلة عرة أيام من تاريخ آخر نر.

رئيس قلم الســجل التجاري يف 
جبل لبنان

ليليان متى
ـــــــــــــــ

اعالن عن وضع جداول 

التكليف االساسية
تعلن بلدية جديتا انها وضعت قيد 
التحصيل جداول التكليف االساسية 
للرسم عىل القيمة التأجريية للعام 

.2021

عىل املكلفني تأدية ما عليهم من 
رسوم خالل مدة شهرين من تاريخ 
2023/1/9 واال يضاف اليها غرامة 

وقدرها 2% عن كل شهر تأخري.
كام ان البلدية تنذر املكلفني الذين 
مل يســددوا الرســوم عن السنوات 
السابقة اىل تسديدها كاملة خالل 
مدة الشهرين املذكورين، ويعترب هذا 
االعالن مبثابة انذار شــخيص لكل 

مكلف وقاطعا ملرور الزمن.
جديتا يف 2023/1/9

القائم باعامل بلدية جديتا
محافظ البقاع

القايض كامل ابو جودة
ـــــــــــ

اعالن صادر عن الغرفة 

االبتدائية الثالثة يف 

الشامل
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري

موجه اىل املستدعى ضدهم ورثة 
املرحومة سوســان بنت ديب مهنا، 
وهــم من بلدة دار شــمزين الكوره 

اصالً، ومجهولو محل االقامة.
بالدعوى رقم 2022/39 تدعوكم 
هذه املحكمة الســتالم اســتدعاء 
الدعــوى ومرفقاته املرفوع ضدكم 
من املســتدعي مروان الياس النجار 
بوكالــة املحامــي عبداللــه ديب، 
بدعوى ازالة الشــيوع املقامة عىل 
العقــار رقم 797 مــن منطقة دار 
شمزين العقارية، وذلك خالل مهلة 
شهرين من تاريخ نر هذا االعالن 
واتخــاذ مقام لكم يقع ضمن نطاق 
هذه املحكمــة، وابداء مالحظاتكم 
الخطية عىل االســتدعاء، واال جاز 
لهذه املحكمة سنداً للامدة 15أ.م.م. 
تعيني ممثــل  خاص يقوم مقامكم 
وينــوب عنكم يف جميــع أطوار 
املحاكمة وامام دوائر التنفيذ، ريثام 
يتــم تعيني املمثل القانوين او تعيني 

الورثة.

رئيس القلم مرينا 
الحرصي

ـــــــــــــ

اعالن قضايئ
صادر عن محكمة الدرجة االوىل 

املدنية يف بريوت
برئاسة القايض رميا رشف الدين
وعضويــة القاضيــني الضيقة 

ومرعشيل
رقم االوراق: دعوى لدى القايض 
املنفــرد العقاري مقدمــة بتاريخ 
تم   2012/34 بالرقم   2012/3/27
تحويلهــا اىل محكمة بداية بريوت 

السابعة سجلت  الغرفة  ـ  العقارية 
بالرقم 2013/236 بداية عقارية.

الجهة املســتدعية: محمد عيل 
سعد

الجهة املستدعى ضدها: خليل ـ 
ابراهيمـ  ســمريةـ  جاملـ  انتصار 

وفاطمة عيل سعد.
الجهة املطلوب ابالغها ملجهولية 

املقام: سمرية عيل سعد
ابالغهــا:  املطلــوب  االوراق 
االستحضار املقدم من الجهة املدعية 
واملذكــور اعاله والــذي تم تحويله 
العقارية  اىل محكمة بداية بريوت 
بالرقــم 2013/236 واملقــدم من 
الجهة املدعية التي تطلب مبوجبه: 
الزام املدعى عليهم جميعاً بالتضامن 
بتسجيل القســم موضوع الدعوى 
وهــو القســم /10/ مــن العقار 
/1088/ املصيطبة العقارية والبالغ 
قيمته اربعــون الف دوالر امرييك 
اصوال عىل اسم الجهة املدعية لدى 
امانة السجل العقاري خاليا من اي 
اشــارة علامً بانه توجد ايضاً ضمن 
هــذا امللف الئحة مقدمــة بتاريخ 

2016/7/13 و2014/4/28.
فيقتيض عليكم الحضور اىل قلم 
املحكمة او ارســال من ينوب عنكم 
مبوجب سند قانوين مصدق اصوالً 
لتبلغ واستالم االوراق الخاصة بكم 
وذلــك يف مهلة عريــن يوماً من 

تاريخ النر االخري.

رئيس القلم برى 
البستاين

ـــــــــــ

اعالن
صــادر عن محكمــة طرابلس 

الرعية السنية
عمر  الشــيخ  القــايض  غرفة 

البستاين
املقــام مايك جون  اىل مجهول 

ريفالو
يقتــيض حضــورك اىل هــذه 
 2023/3/2 الخميــس  املحكمــة 
الثامنــة صباحا لحضور الجلســة 
يف الدعوى املتكونة بينك وبني لبنى 
محمد ابراهيم االرنؤط مبادة اثبات 
طالق واملؤسسة برقم 2022/2320 
واذا مل تحرض او ترســل وكيال عنك 
او تتخــذ مقاما مختارا ضمن نطاق 
املحكمة الستالم اوراق هذه الدعوى 
تعتــرب مبلغا اصوال حتــى الحكم 
القطعــي ويجري بحقــك االيجاب 

الرعي والقانوين.
طرابلس يف 2023/1/19

رئيس القلم

الشيخ طاهر ملحم

اعالنات  رسمية

اعالنات مبوبة

عامل

وفيـــــــــــات

رئيس مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب

زميلهم  االىس  مبزيــد  ينعون 
املأسوف عليه

النائب والوزير السابق 
عبدالله االمني

املنتقل اىل  رحمته تعاىل االثنني 
23 كانون الثاين 2023.

رئيس رابطة النواب السابقني
اعضاء رابطة النواب السابقني

ينعون مبزيد من االىس

الوزير والنائب السابق 
عبدالله محمد االمني

ويتقدمون مــن عائلته وذويه 
بأصدق التعازي

الثاين 2011،  يف 25 كانــون 
غادرنا املأسوف عليه

سمري ايليا فريحة
يرجــى من كل من عرفه وأحبه 

ان يذكره يف صلواته

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

ـ 03/300024
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية 
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اراض

الشوف

للبيع ارض دير القمر عقار رقم 
569 مع طريق DP حواىل 2000 

م. ت:78/803805
ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

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

ت:78/803805

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 2022/12/31 

واملصادقة عليها.

3ـ اقرار موازنة سنة 2023 وابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة 

عن الفرة املمتدة لغاية 2022/12/31.

رئيس مجلس االدارة

ادوار جوزيف الشلفون

ــوســاطــة ــن ال ــودان.. الـــبـــرهـــان يــنــســحــب مـ ــ ــسـ ــ الـ ــــــتركة ودعــــــــم للقــــــــوات الســــــــورية ــــــاورات ســــــــورية – ايرانيــــــــة مشــ ــ من

ــف شـــــــــرف فـــــــي الـــهـــنـــد ــ ــيـ ــ الــــســــيــــســــي ضـ

انســحب رئيس مجلس الســيادة السوداين عبد 
الفتــاح الربهان من الوســاطة بني األطراف املدنية 

التي تسعى لتوقيع اتفاق إطاري.
جاء ذلك يف اجتامع للربهان، مع »الحرية والتغيري 
- الكتلة الدميقراطية«، أبرز الكتل الرافضة لالتفاق 

اإلطاري املوقع يف الخامس من ديسمرب املايض.
وقرر الربهان االنســحاب بعد متســك كل طرف 
مبوقفه بشــأن االتفاق اإلطاري الــذي تم توقيعه 
بــني قوى املجلس املركزي وقــوى مدنية أخرى مع 
قــادة الجيش الســوداين كخطــوة أوىل نحو حل 
األزمة السياســية يف السودان بينام رفضته الكتله 

الدميقراطية.
إىل ذلــك أعلنــت اآللية الثالثية لألمــم املتحدة 
واالتحاد اإلفريقي و«اإليقاد« استئناف ورش العمل 
مبناقشة ملف ســالم جوبا وصوال لخارطة طريق 

تنهي األزمة السياسية التي طال أمدها يف السودان.

وأكــدت يف تغريدة لها أن الهدف من الخطوة هو 

التوصل إىل طرق عملية لتنفيذ وإحياء اتفاقية جوبا 

ال تقويضها، ودعت للمشاركة الواسعة يف الورشة 

لرجمة السالم لواقع حقيقي.

أعلنــت الرئاســة املرصية عن زيارة للرئيــس عبد الفتاح 
الســييس إىل الهند، للمشاركة كضيف رشف يف االحتفاالت 
بيــوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الــذي بدأ فيه العمل 

بدستور الهند عام 1950.
ورصح املتحدث الرســمي باسم رئاسة الجمهورية بسام 
رايض بأن »دعوة السييس كضيف رشف رئييس لهذا الحدث 
تعكس التقارب الكبري بني الدولتني، والتقدير الشديد الذي تكنه 
الهند ملرص، وكذلك االهتامم العميق من الجانب الهندي بتعزيز 
عالقات التعاون املشرك بني البلدين الصديقني بصفتهام من 
أهم الدول الصاعــدة ولدورهام الحيوي يف مختلف القضايا 

عىل الساحتني اإلقليمية والدولية«.
وأوضــح رايض أن زيارة الرئيس املرصي للهند تتزامن مع 
مرور 75 عاما عىل إقامة العالقات الدبلوماســية بني مرص 
والهند، حيث من املقرر أن يلتقي الرئيس املرصي مع عدد من 

املسؤولني ىف الهند، وعىل رأسهم رئيس الوزراء مودي، والرئيسة دروبادي 
مورمو، إىل جانب عدد آخر من املسؤولني، وذلك لبحث سبل تعزيز العالقات 

الثنائية عىل كافة األصعدة.
كام ســيتخلل الزيارة »لقاء الســيد الرئيس مع رؤساء وممثيل عدد من 
الركات الهندية الرائدة يف مختلف املجاالت، وذلك ملناقشــة آليات تعزيز 
العالقات االقتصادية بني الجانبني، واستعراض الفرص االستثامرية الجاذبة 

يف مرص«.

ــم  ــي ــي ــق ــان املــــغــــربــــي يـــعـــيـــد ت ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ الـ
ــره األوروبــــــــــي ــ ــي ــ ــظ ــ ــات مـــــع ن ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ الـ

قــرر الربملان املغريب، إعــادة النظر يف 
عالقاته مع الربملان األوريب بتقييم شامل، 
بعــد املواقف األخرية الصــادرة عنه تجاه 
املناسبة والحازمة. القرارات  املغرب التخاذ 

وعقد الربملان املغريب مبجلســيه، جلسة 
مشــركة، تدخل خاللها رؤســاء وممثلو 
مختلــف الفــرق واملجموعــات الربملانية 

املنتسبني. غري  والربملانيون 
وقرر الربملان املغريب تبليغ رئاسة الربملان 
األورويب محــرض هذه الجلســة متضمنا 
املواقف واملداخالت التي تقدم بها رؤســاء 
وممثلــو الفــرق واملجموعــات الربملانية 
والربملانيون غري املنتســبني، وتبليغ رئاسة 
الربملــان األورويب، أيضا، القــرارات التي 

الحقا. ستتخذ 
وندد الربملان بالحملــة التي يتعرض لها 
املغــرب، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت 
الربملــان األورويب عىل توصية بتاريخ 19 
كانــون الثاين 2023، مســجال باندهاش 

التي  التوصية  هــذه  شــديدين  وامتعاض 
أجهزت عىل منســوب الثقة بني املؤسستني 
املغربية واألوروبية ومّســت  التريعيتني 
يف الصميــم الراكــامت اإليجابيــة التي 

عقود. عدة  إنجازها  استغرق 
ويف بــالغ له، أعرب الربملــان املغريب عن 
أســفه »النصياع الربملــان األورويب لبعض 
الجهــات املعاديــة داخله واســتدراجه يف 
حملتهم املضللة التي تستهدف رشيكا عريقا 
وذا مصداقيــة، يضطلع بــأدوار كربى يف 
حاميــة الحقوق والحريات والدفاع عن األمن 
والســلم اإلقليمي والــدويل، ويعترب ركيزة 
استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بني 

الشعوب والحضارات والثقافات«.
ودان بشدة »املحاوالت العدائية للمساس 
وبالعالقات  وصورتــه،  املغــرب  مبصالح 
املتميــزة والعريقــة القامئة بــني املغرب 
واالتحــاد األورويب، املبنيــة عــىل القيم 

املتبادلة«. واملصالح  املشركة،  واملبادئ 

يف زيارة حملت الكثري من الرســائل شكال 
ونوعــا ومضمونا، يف اكرث مــن اتجاه حليف 
وعدو، حط وزير الدفاع الســوري يف طهران 
حيــث التقى عددا من القــادة االيرانيني، التي 
اعلنت عن مناورات عســكرية مشــركة مع 
دمشــق، فضال عن تقدميها املساعدة للجيش 
الســوري، معتربة انها الصديقــة الحقيقية 
لســوريا، فيام اكد الضيف السوري إّن مقاومة 
الشعب الســوري وصموده بدعم إيران وحزب 
الله لّقنت العدو درســاً مهام. يشار إىل أّن وزير 
الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان، زار 
منذ أســبوعني دمشــق، حيث أطلعه الرئيس 
السوري، بشــار األســد، عىل آخر التطورات 

املتعلقة بالتقارب السوري- الريك.
فقد أكد الرئيس اإليــراين، إبراهيم رئييس، 
أّن بالده ســتقف إىل جانب سوريا يف مرحلة 
إعــادة اإلعامر، من خــالل تعزيــز التعاون 
االقتصادي الشــامل بني البلدين. وجاء ترصيح 
الرئيس اإليراين خالل اســتقباله وزير الدفاع 
الســوري، عيل محمود عباس. وخالل اللقاء، 
وصف رئييس العالقات بني دمشــق وطهران 
بأنها اســراتيجية، وأشار إىل أن »إيران صديق 
حقيقي لألمة الســورية، ودليل عىل ذلك أنها 
إىل جانب الشــعب والحكومة السوريني خالل 

فرة مواجهة اإلرهاب«.
بدوره، قال وزير الدفاع الســوري إن سوريا 
انترصت عــىل اإلرهاب بدعم مــن أصدقائها 
الحقيقيني، الفتاً إىل أّن »األعداء دامئاً يرقبون 
فرصة يف إلحاق الرضر بالعالقات األخوية بني 
سوريا وإيران«، مؤكداً أّن »العالقات بني البلدين 
عميقــة وقوية للغاية، بحيث ال ميكن ألحد أن 
يرض بها«.وأضاف أّن »الشعب السوري لن ينىس 
مســاعدة إيران ومواقفها واستشــهاد القائد 
)قاسم( ســليامين ملواجهة املؤامرة الخطرية 

عىل سوريا«.
وقبيــل لقاء عباس ورئيــيس، التقى وزير 
الدفــاع الســوري القائد العام لحــرس الثورة 
اإليراين، اللواء حســني سالمي، ورئيس هيئة 
األركان العامة للقوات املسلحة اإليرانية، اللواء 
محمــد باقري،حيث أكّد القائــد العام لحرس 
الثورة اإليراين اللواء حســني سالمي، أنّه »من 

كان يســعى إىل تدمري سوريا عرب هجوٍم عاملي 
مييض اليوم نحو الزوال والدمار«. وقال سالمي 
خالل استقباله وزير الدفاع السوري العامد عيل 
محمود عباس يف طهران إّن »دماء الشــعبني 
اإليراين والسوري امتزجت يف مواجهة مؤامرة 
قــوى الهيمنــة«. كام لفــت إىل أّن »األحداث 
األخرية يف فلســطني املحتلة هي مؤرش عىل 
الصهيوين«، مضيفاً: »مستعدون  الكيان  زوال 
لتقديم املساعدة للقوات املسلحة السورية يف 
مختلف األبعاد واملجاالت«. وأشــار سالمي إىل 
أّن »الشعبني اإليراين والسوري لن يركا الساحة 
أمام مؤامرات أعداء اإلسالم«، مردفاً أّن »الشعب 
الســوري لن ينىس مســاعدة إيران ومواقفها 
واستشهاد القائد ســليامين ملواجهة املؤامرة 

الخطرة عىل سوريا«.
بدوره، قال وزير الدفاع السوري إّن »مقاومة 
الشعب الســوري وصموده بدعم إيران وحزب 
الله لّقنت العدو درســاً مهامً«.وأشــار إىل أّن 
»األعداء يراجعون كل يوم، وسياســات أمريكا 
يف املنطقة ستفشــل وتدمرهــم«، الفتاً إىل 
أّن »األعداء حاولوا تنفيذ الســيناريو السوري 
يف إيران لكنهم فشــلوا، وطهران بقيت قلعة 
صامدة عصيًة عىل الهزمية«.كذلك، قال عباس 
إّن »الحكومات التي ترعى اإلرهاب تتهم اآلخرين 

به، وتصّنفهم يف قوائم اإلرهاب«.
ووصل وزير الدفاع الســوري، إىل العاصمة 
طهران عىل رأس وفٍد رسمي، إلجراء مباحثات 
مع عدد من مســؤويل البالد، تتعلق بالقضايا 

ذات االهتامم املشرك.
بدوره، أكّد رئيس هيئة األركان العامة للقوات 
املســلحة اإليرانية اللــواء محمد باقري خالل 
اللقــاء الذي جمعه مع وزير الدفاع الســوري 
العامد عــيل محمود عباس، إجــراء مناورات 
عسكرية مشركة بني البلدين.  ولفت باقري إىل 
مواقف ســوريا الداعمة للقضية الفلسطينية، 
مشرياً إىل أّن »هذا البلد كان يف طليعة املدافعني 
عن فلســطني وقضايا العامل اإلسالمي منذ بدء 
االحتالل الصهيوين لألرايض الفلســطينية«. 
واســتطرد أّن »سوريا بصمودها، قيادة وشعباً 
املؤامــرات وانترصت عىل  أحبطت  وجيشــاً، 
اإلرهاب وحافظت عىل اســتقاللها وسيادتها 

الوطنيــة، الفتاً إىل »عمق العالقات بني طهران 
ودمشق«.

ورّصح رئيس هيئــة األركان العامة للقوات 
املسلحة اإليرانية بأّن »طهران ستستمر يف دعم 
سوريا يف مختلف املجاالت، مبا يخدم مصلحة 

البلدين والشعبني الصديقني«.
من جانبه، أشار وزير الدفاع السوري خالل 
اللقــاء مع باقــري إىل أّن »التعاون الوثيق بني 
دمشــق وطهران كانت له نتائج مثمرة يف دحر 
اإلرهاب واملخططات العدوانية، وأّن النرص الذي 
تحقق عىل اإلرهاب هو نرٌص مشرك، إذ امتزجت 
الدماء الســورية واإليرانية عىل أرض سوريا«.
وأثنى عباس، عىل دعم إيران لسوريا يف حربها 
ضد اإلرهاب، مؤكداً أهمية اســتمرار التعاون 

والتشاور والتنسيق املشرك بني الطرفني.
وامس ، قال املتحدث باســم وزارة الخارجية 
اإليرانية، نارص كنعاين، إّن »العالقات الثنائية 
بني إيران وســوريا عميقة ومتجذرة«.وأضاف 
أنّه »لسوء الحظ، تســببت األزمة األخرية يف 
سوريا يف كثريٍ من املشاكل للشعب السوري«، 
مشــرياً إىل أنّه »يف حالة ما بعد األزمة، نحتاج 
إىل رسم خارطة طريق حتى نتمكن من تعزيز 
العالقات بني البلدين وفقاً لالحتياجات«.ورّحب 
املتحدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية وكبار 
املســؤولني اإليرانيني بـ »إعداد وثيقة التعاون 

الشامل بني إيران وسوريا«.
عىل صعيد آخر نددت وزارة الخارجية اإليرانية 
والربيطانية  األمريكيــة  بالعقوبات  بشــدة، 
واألوروبية عليهــا، وقالت إن طهران تحتفظ 

بحقها يف الرد عليها.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية 
نــارص كنعــاين، يف بيــان، إن »الجمهورية 
اإلسالمية ســتعلن قريبا عن قامئة العقوبات 
الجديــدة ضــد منتهيك حقوق اإلنســان يف 
االتحاد األورويب وإنكلرا«.وأضاف كنعاين أن 
العقوبات دليل عىل عــدم قدرة الغرب العقلية 
عــىل فهم الحقائق اإليرانية بشــكل صحيح، 
مؤكدا أن العقوبات الغربية ضد بعض املسؤولني 
اإليرانيني دليل عىل يأسهم وإحباطهم وغضبهم 
من فشــل الحملة األخرية ضد الشعب اإليراين، 

عىل حد قوله.
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االربعاء 25 كانون الثاين 2023

مدريـــــــــــد ريـــــــــــال  ترعـــــــــــب  قصـــــــــــص   5 
مـــــــــــن مواجهـــــــــــة أتلتيكـــــــــــو فـــــــــــي كأس امللـــــــــــك

ـــــــــــي البومســـــــــــيه ـــــــــــي والعب ـــــــــــدوة ملدرب ـــــــــــدو: ن تايكوان

الكاراتيه اتحاد  املعّدلة..  األنظمة  خاللها   اعتمدت 
ــار ــكــب نــّظــم بـــطـــوالت الــنــاشــئــيــن والـــشـــبـــاب وال

ـــار كـــبـــيـــر.. ــ ـــي ــ ــه ـــ ــو مـــخـــيـــب وان ــ ــات ــ ــرك ــ ــي ــ م
ــول؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ليفرب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن وراء انتكاس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م

يلتقــي ريال مدريد مع نظريه أتلتيكو مدريد 
يف ديريب ســاخن للعاصمة اإلسبانية ضمن 
منافســات ربع نهايئ كأس ملك إســبانيا غداً 
الخميس.  وستكون هذه املواجهة هي الخامسة 
عرشة بني الفريقني يف تاريخ لقاءاتهام ببطولة 

كأس امللك، بعد 14 مواجهة سابقة.
  وتلقــي »العني الرياضيــة« الضوء خالل 
الســطور التالية عىل مجموعة حقائق تخص 
ديريب العاصمة يف كأس امللك.   ويتقاسم ريال 
مدريد وأتلتيكو االنتصارات يف كأس ملك إسبانيا 
بـــ7 مواجهات لكل فريق، عىل مدار املواجهات 

الـ14 التي جمعتهام من 1950 إىل 2015.
  لكــن ريال مدريــد عاىن يف آخر املرات التي 
تعرض فيها للخسارة من أتلتيكو يف ديريب كأس 
امللك من إقصاء املدربني، وفشــل بسبب الديريب 

يف تحقيق ثنائيات تاريخية وثالثيات أيضاً.
  وكان أحد املشاهد الكارثية التي حدثت لريال 
مدريد يف ديــريب كأس امللك أمام أتلتيكو حني 
خرس نهايئ نسخة 1960 يف ملعبه سانتياغو 
برينابيو 1-3، حيث توج يف تلك الســنة بلقب 
دوري أبطــال أوروبــا، وحقــق الحقاً كأس 
اإلنرتكونتينتــال للمرة األوىل يف تاريخه بفوز 

ساحق 5-1 عىل بينارول األوروغواياين.
  لكن الخســارة أمــام أتلتيكو مدريد يف 26 
حزيــران حرمت ريال مدريد من تحقيق ثالثية 
تاريخيــة، ومنعته من التتويج بأي لقب محيل 
يف تلك الســنة.   ورغم تقدم املليك عرب املجري 
فرينيك بوشــكاش بعد 20 دقيقة فإن الخصم 
املحيل ســجل ثالثية يف الشوط الثاين ليتوج 
باللقب، وذلك عرب إنرييك كوالر وميغيل جونز 

وخواكني بيريو.
  ويف ســنة 1961 وعىل امللعب ذاته، خرس 
األبيض املواجهة مجدداً لكن بنتيجة 2-3، وكان 
ريــال مدريد يف هذه املرة حال فوزه ســيحقق 
ثنائية الدوري والــكأس ألول مرة يف تاريخه، 
وهي الثنائية التي تأخرت حتى عام 1962 عندما 

حققها ألول مرة.
  ومجدداً، تقدم بوشــكاش لريال مدريد لريد 
األتلتي بثالثية عرب بيريو »هدفني« والربتغايل 
جورجــي ميندونكا، قبل أن يقلص ألفريدو دي 

ستيفانو الفارق قبل 8 دقائق من النهاية.
    يف آخــر 3 هزائم لريال مدريد ضد أتلتيكو 
مدريد يف كأس امللك كان مدرب املريينغي يف تلك 
املباراة يرحل بنهاية املوسم، بداية من مواجهة 
موسم 1991-1992، حني خرس األبيض النهايئ 
بهدفــني نظيفني عرب األملاين بريند شوســرت 

والربتغايل باولو فوتريي.
  ورحل ليــو بنهاكر، مدرب هولندا يف كأس 
العامل 1990، عن تدريب املريينغي بنهاية املوسم 
بعد فرتة والية ثانية فشــل خاللها يف التتويج 

بأي لقب.
  بعدهــا خرس ريال مدريد من أتلتيكو مدريد 
بنتيجــة 1-2 يف نهــايئ نســخة 2013، يف 
مباراة كانت األخرية يف عرص الربتغايل جوزيه 

مورينيو مع األبيض والذي بدأ يف 2010.
  ورحل مورينيو يف صيف 2013 بعدما فشل 
يف التتويج بــكأس امللك وقبلها خرس الدوري 
اإلســباين لصالح برشلونة وودع دوري أبطال 
أوروبا ضد بروسيا دورمتوند األملاين يف نصف 
النهايئ.   وعىل غرار هزميتي الســتينيات، بدأ 
الريال املباراة باألهداف عرب الربتغايل كريستيانو 
رونالــدو »ق 14« لكن األتلتي رد بثنائية دييغو 
كوســتا والربازييل مرياندا يف الشوط الثاين 

ليقلب الطاولة.
  تلك املباراة شــهدت واقعة مثرية متثلت يف 
تعرض الربتغايل جوزيه مورينيو للطرد وكذلك 
مواطنه كريســتيانو رونالدو.   وإجامال خرس 
ريــال مدريد 4 نهائيات من أصل 5 ضد أتلتيكو 
مدريد يف كأس امللك، كلها مبلعب ســانتياغو 

برينابيو.
  آخر املشــاهد الخمسة الكارثية للريال ضد 
األتلتي يف الكأس كان يف مثن نهايئ نســخة 
2014-2015، وهي آخر مواجهة بني العمالقني 

يف البطولة.
  وفاز األتلتي يف ملعب فيسنتي كالديرون 0-2 
عرب ثنائية راؤول غارسيا وجوزيه خيمينيز، ثم 
تعادال إياباً 2-2، حيث ســجل فرناندو توريس 
هــديف الفريــق املحيل، وســريجيو راموس 

وكريستيانو رونالدو لألبيض.
  الخروج وقتها من كأس امللك كان بداية املوسم 
الكاريث للريال، فخرج بعدها الفريق بنتيجة 3-2 
أمــام يوفنتوس اإليطايل يف مجموع مبارايت 
نصــف النهايئ يف دوري أبطال أوروبا، وخرس 

لقب الدوري اإلسباين لصالح برشلونة.
  وتسببت تلك النتائج التي بدأت ضد أتلتيكو يف 
رحيل املدرب اإليطايل كارلو أنشيلويت عن تدريب 

الفريق بنهاية موسمه الثاين.
  وما يخشاه اإليطايل أن املوسم الحايل أيضاً 
هو الثاين له مع ريال مدريد بعد موسم أول شهد 
تتويجه بدوري أبطال أوروبا وهو نفس سيناريو 
2014-2015، ومن ثم فإن تكرار السيناريوهات 

الكارثية يبقى أمرا واردا بشدة.

نظّم االتحــاد اللبنــاين للتايكواندو ندوة 
ملدريب والعبي اســلوب الـ«بومســيه« لعام 

2023 يف نادي املون السال )عني سعاده(.
  شــارك يف الندوة 40 شخص من مدربني 
والعبــني من عــدة اندية. وتضمنــت الندوة 
القوانني  وطريقة احتســاب النقاط، ورشح 

كيفية التحكيم والتنقيط واألساليب التدريبية 
ملساعدة املدربني والحكام.

  وحارض رئيس لجنة حكام البومسيه الحكم 
الدويل املاسرت اييل رشو الذي نقل تحيات رئيس 
االتحاد الدكتور حبيب ظريفة واعضاء االتحاد 

واجاب عىل أسئلة واستفسارات املشاركني.

تبــارى 120 العبة والعباً 
ميثلون 15 نادياً يف بطوالت 
لبنان للكاراتيه لفئات الناشئني 
والشباب والكبار، التي أجريت 
يف قرص الرياضة مون السال 
– عني سعادة برعاية السفارة 
اليابانية يف لبنان. وأُعتمدت 
التي  املعّدلة  خاللها األنظمة 
أقرّها االتحــاد الدويل أخرياً.  
وكان خضع مدّربون وحكام 
والعبون لدورة صقل بإرشاف 
الحكــم الــدويل نبيل طقو، 
الذي أطلعهم عىل تفاصيلها، 
وذلك يف إطار برنامج تطوير 
إعتمده اتحاد اللعبة ويتضّمن 
ورش إعــداد ومعســكرات 

تدريب محلية وخارجيــة، إنطالقاًمن خطة 
»املسؤولية املشرتكة« التي يتوّجب عىل اإلندية 
اإلضطالع بها وفق منظومة »اإلداري – املدرّب 

– الالعب – الحكم«.
  وحرض النزاالت، التي استمرت ساعات عدة، 
رئيس اتحاد الكاراتيه موىس فتوش وأمني الرس 
العام جــورج ملكون، وأعضاء اللجنة اإلدارية 
الياس الخوري وخليل صيقيل ويوســف أرقه 
دان، وممثلة السفارة اليابانية غريتا أبو سمرا، 
وممثــل وزارة الشــباب والرياضة مصطفى 
بغدادي، وحشــد من جمهور األندية املشاركة 

وذوي الالعبات والالعبني ومهتمني. 
  ويف ما ييل أســامء األوائل، علامً أنه ميكن 
اإلطالع عــىل النتائج كاملــة عرب الصفحة 

»الفايسبوكية« لالتحاد.
  كاتا )العروض(

  الناشئات:
  رغــد توفيق حميــة )الحزام األصفر(، ملار 
تنــري )األخرض واألزرق(، آيــة عيتاين )البني 

واألسود(.
  الشابات:

  تاليــا عثامن )الحزام األصفر(، لني املرصي 
)األزرق والبني( وغلني كرم )األسود(.الكبريات:

  رينــا املرصي )الحزام األصفر( ويارا كاعني 
)األسود(.

 الناشئون:
 جــو آدم عيتاين )الحــزام األصفر(، عيل 
محمود سويدان )الربتقايل(، جورجيو ناكوزي 
)األخرض واألزرق(، خالد نبيل األيويب)البني( 

وعمر الدنا )األسود(.
  الشباب:

  منري حســني نــوار )الحزامــان الصفر 
والربتقايل(، محمد جعفر)األزرق والبني( 

  وبرنار مزرعاين )األسود(.
  الكبار: 

  عــيل مرتىض )الحزامــان األزرق والبني( 
وجان مزرعاين )األسود(.

  الكوميته )القتال(:
 الناشئات: 

 غيد وليد الزغبي )الحزام الربتقايل، وزن دون 
47 كلغ(، رفيف فياض )األصفر، دون 61 كلغ(، 
ملــار تنري )األخرض واألزرق، دون 54 كلغ(،لني 
كاعني )البني واألسود، دون 61 كلغ( وتراييس 

صليبا )البني واألسود، دون 53 كلغ(.
  الشابات:

 سوال عالء الدين )الحزام األصفر، وزن دون 
66 كلــغ( واالء مزرعــاين )األخرض، دون 48 

كلغ(. 
 الكبريات:

 رينا املرصي )الحزامان األصفر والربتقايل، 
وزن دون 68 كلغ(، روان مســالخي )األسود، 
دون 50 كلغ( ومرام الحاج حسن )األسود، دون 

55 كلغ(.
 الناشئون:

 كامل حمدان )الحزام األصفر، وزن دون 52 
كلــغ(، محمد حكمت بحلك )األصفر، دون 70 
كلغ(، جورجيو ناكوزي )الربتقايل واألخرض، 
دون 52 كلغ(،عبد الرحمن الذهبي )الربتقايل، 
دون 63 كلغ(، إيليا مزرعاين )األخرض واألزرق، 

دون 57 كلغ(،
 عــامد صوما )األخــرض واألزرق، دون 63 
كلغ(، رشــيد الحوت )البني واألسود، دون 52 
كلغ(، جو فرحا )البني واألسود، دون 57 كلغ( 

وجو الحلو )األسود، فوق 70كلغ(.
  الشباب:

 منري حســني نــوار )الحزامــان األصفر 
والربتقــايل، وزن دون61 كلغ(، محمد كاعني 
)البني واألسود، دون 61 كلغ(، جان فرح )البني 
واألســود، دون 76 كلغ( ومحمد جعفر )البني 

واألسود، فوق 76 كلغ(.
 الكبار:

 ربيع حمدان) الحزامان البني واألسود، وزن 
دون 60 كلغ(، سامي عالييل )البني واألسود، 
دون 67 كلغ(، عيل حرب )األسود، دون75 كلغ( 

ورشبل هالل )األسود، فوق84 كلغ(.   

إيريك تــني هــاغ، مدرب  يــرى 
مانشسرت يونايتد، أن جفاف األلقاب 
لفريقــه دام لفرتة طويلة، مؤكدا أنه 
سيقوم بكل يشء يك يعيد البطوالت 

للنادي اإلنكليزي.
  وميــر اليونايتد بأطول فرتة دون 
التتويــج باأللقاب يف آخر 40 عاما، 
حيــث توج بآخر لقب يف عام 2017، 
لكنه ميلك فرصة كبرية هذا املوســم 
بوصولــه إىل نصف نهــايئ كأس 
نوتنغهام  ملواجهة  الرابطة، ويستعد 
فورســت يف لقاء الذهــاب، اليوم 

األربعاء.
  وقال تني هاغ املــــتوج بســــتة ألقاب 
رفقــــة أياكــــس: »أفضــــل شعور هو 
التتــــويج باأللقــاب، كنــت محظوظًا يف 
مسرييت بالفوز ببعض الكؤوس وهذا أمر رائع 
وخاصة للجامهــري، األمر مذهل والجامهري 
هــــنا تعــرف تلك الحالــة، وخاصة الكبار 

منهــم«.

  وأضــاف يف ترصيحات نقلتها شــبكة 
»سكاي ســبورتس«: »اآلن منر بفرتة مل يفز 
خاللها اليونايتد بالبطوالت منذ فرتة طويلة، 
نحــن عىل علم بتلك الحقيقــة، ويجب علينا 

القيام بكل يشء للفوز ببطولة«.
  وبالنظر إىل الخســارة األخرية يف الدوري 
أمام أرسنال: »وضعناها خلف ظهورنا، وعلينا 
التقدم لألمــام وبرسعة، أمامنا مباراة كبرية 

مساء األربعاء ونركز عليها«.

يعيش ليفربول أزمة كربى 
هذا املوسم عىل الصعيد املايل 
وأيضا من حيــث النتائج، ما 
خطرا  يواجه  الفريــق  جعل 
كبــريا.  وودع ليفربول كأس 
املحرتفة،  اإلنكليزية  الرابطة 
فيــام تأهل بشــق األنفس 
للدور الرابع من كأس االتحاد 
اإلنكليزي بعد خوضه مباراة 

إعادة ضد ولفرهامبتون.
  وعــىل صعيــد الدوري 
اإلنكليزي، فــإن ليفربول مل 

يحقق أي انتصار منذ بداية العام الحايل 2023، 
ويتواجد حاليا يف املركز التاسع بواقع 29 نقطة 
بفارق 19 نقطة عن أرسنال املتصدر و10 نقاط 
خلف مانشسرت يونايتد الرابع، وهو املركز املؤهل 

لدوري أبطال أوروبا.

   {  أسباب تراجع نتائج ليفربول{
  األملــاين يورغن كلوب مدرب ليفربول حني 
ســئل عن أزمة النتائج وعدم البحث عن حلول 
لها باستقدام أسامء كبرية، أكد أن هناك ميزانية 

محددة له ال يستطيع تخطيها.
  وعن ذلك، قال كلوب يف ترصيحات صحافية: 
»نحــن ننظر إىل الخارج أيضــا ليس األمر أننا 
عنيدون ونفكر، وأقولهــا بكل أمانة، إذا كانت 
الحلــول متاحة لنا وقابلة للتنفيذ فســنقوم 
بإحضار العبني للمســاعدة لكــن لدينا فريق 

موجود أيضا«.
  وأضــاف: »نحن نقدم مســتويات ضعيفة 
بالتأكيــد، لكن ال ميكننــي الجلوس هنا طوال 
الوقت وإلقاء اللوم عىل الجميع، إنها مسؤوليتي 

أن يؤدي الالعبون املطلوب منهم«.
  وأردف: »إذا جلبنــا العبــني جددا ال ميكننا 
وضعهم جميًعا يف قامئــة الدوري اإلنكليزي 
املمتــاز أو دوري أبطال أوروبا، نعم نحتاج إىل 
التعزيز لكن هل الوقت مناسب اآلن للقيام بذلك؟ 
ال ميكنني رؤيته بسبب الوضع الذي نحن فيه، 
خاصة فيام يخص الجانب املايل، مع بحث املالك 

عن مستثمرين جدد«.
  هــذه الوضعية، جعلــت كلوب يكتفي يف 
الصيف املايض بضم 4 صفقات، أبرزها املهاجم 
األوروغواياين داروين نونيز من بنفيكا مقابل 
75 مليون يورو ترتفع إىل 100 مليون بحساب 

اإلضافات.
  أمــا يف انتقاالت كانون الثاين الحالية، فإن 
ليفربول اكتفى بضم الهولندي كودي جاكبو من 

آيندهوفن مقابل 37 مليون جنيه اسرتليني.
  املشكلة أن استمرار أزمة نتائج ليفربول قد 
يهدد مشــاركته املوسم املقبل يف دوري أبطال 

أوروبا، ما يعني إمكانية ضياع هدفه الرئييس يف 
املريكاتو املقبل، وهو اإلنكليزي جود بيلينغهام 

نجم وسط بوروسيا دورمتوند.
  وحتى لو توفرت أموال ضم بيلينجهام، والذي 
قد تتخطى قيمة الحصول عليه 100 مليون جنيه 
اسرتليني، فإن فشل ليفربول بالتواجد يف دوري 
أبطال أوروبا قد يدفع الالعب بالذهاب نحو ريال 

مدريد.

{ ما عالقة صالح بعدم ضم 
ليفربول صفقات؟ {

  وكشف تقرير نرشه موقع »ذا أتلتيك« أمس 
اإلثنني، عن مفاجأة وهي أن فاتورة رواتب ليفربول 
ارتفعت مبقدار 54 مليون جنيه اســرتليني عند 
نرش حسابات السنة املالية 2021-2022، بسبب 
منح النادي عددا من الالعبني الرئيسيني عقودا 

جديدة.
  وتأيت زيادة األجور يف الوقت الذي سيحقق 
فيه النادي إيرادات قياسية قدرها 594.3 مليون 
جنيه اســرتليني، وهو الثالث بني قامئة أعىل 
اإليرادات لعام 2022 بني جميع أندية الربميريليغ.
  لكن تبقى فاتورة األجور معضلة كبرية أمام 
اإلدارة، ال تجعلهــا تنفق بالطريقة التي يريدها 
كلوب لتعزيز صفوفه، إذ متثل حواىل 62% من 
اإليــرادات.   هذا األمــر يفرس رغبة مجموعة 
»فينواي« األمريكية املالكة للنادي يف بيع ولو 
حصــة أقلية من أســهمها يف ليفربول، حيث 
ســيكون ذلك من شأنه أن يعزز األموال املتاحة 

ليورغن كلوب لتقوية الفريق.
  وقام ليفربول عىل مدار العام املايض بتجديد 
عقود بعض الالعبني وتحســني راوتبهم ويف 
مقدمتهم املرصي محمد صالح الذي تم التوقيع 
معه عىل عقــد جديد حتى صيف 2025 براتب 

أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه اسرتليني.
  راتب محمد صالح الحايل يتفوق بكثري عىل 
ما يتقاضاه وصيفه يف ســلم الرواتب بالنادي، 
وهو الهولندي فريجيل فان دايك مدافع الفريق 
الذي يحصل حتــى صيف 2025 عىل 220 ألف 

جنيه اسرتليني.

فريق ريال مدريد

املاسرت اييل رّشو مع املدربني والالعبني

جانب من املنافسات

ــقــاب األل ــرة جــفــاف  ــت ف ــاء  ــه إن ــاغ: علينا  تــيــن هــ

فتوش وملكون وأبو سمرا مع فائزين

تني هاغ

فريق ليفربول

ــة ــ ــ ــ ــ ــا للجنـ ــ ــ ــ ــ ــي رئيسـ ــ ــ ــ ــ  تركمانـ
لبنـــــــــــان فـــــــــــي  »تيكبـــــــــــول«  الــــــــــــ  إدارة 

 بطولة استراليا املفتوحة في التنس
تسيتسيباس الى الدور نصف النهائي

أصــدر وزيــر الشــباب 
والرياضــة يف لبنان جورج 
كالس قرارا يف وقت ســابق 
من الشــهر الحايل بتشكيل 
لرياضة  إدارية جديدة  لجنة 
لبنان  يف  »تيكبــول«  الـــ 
برئاسة وسام تركامين، إلدار 

شؤون هذه الرياضة. 
  وتم تعيني رمزي األشقر 
أمينا لــرس اللجنة التي متتد 

واليتها لسنتني. 
  وبحســب قرار وزارة الشــباب والرياضة، ستكون مهمة 
اللجنة تنظيم شــؤون هذه الرياضة واالرشاف عليها ونرشها 
وتشــجيع مامرســتها يف لبنان، فضال عن متثيل لبنان يف 
الخارج واملشــاركة يف الهيئات واملنظامت العربية والقارية 
والدولية املتخصصة بهذه اللعبة، وإقامة البطوالت والنشاطات 

الخاصة بها. 
  وذكر تركامين، الذي شــغل منصب أمني الرس يف اللجنة 
االدارية السابقة، أن التشــكيل الجديد جاء نتيجة االنجازات 
التي تحققت، حيث صنف لبنان عام 2022 يف املركز االول يف 
العــامل أمام الواليات املتحــدة االمريكية من حيث االداء الفني 
واالداري من قبل الجمعية العمومية لالتحاد الدويل للتيكبول، 

ويف املركز األول آسيويا أيضا. 
  يذكر أن رياضة التيكبول هي جديدة نسبيا وتشكل مزيجا 
مــن كرة القدم وكرة الطاولة ومتــارس عىل طاولة منحنية 
شبيهة بتلك التي تقام علهيا منافسات كرة الطاولة، وتستعمل 
فيها كرة كبرية بحجم كرة القدم، ويحق لالعب أن يلمس الكرة 
ثــالث مرات عىل األكرث قبل أن يعيدها إىل الفريق املنافس من 

دون ملسها بذراعيه أو يديه. 
  وميكن لرياضة التيكبول أن تشــهد مباريات يف الفردي أو 

الزوجي أو بني ثالثة أو أربعة العبني ضد بعضهم. 
  يحــق لــكل العب مبحاولتني عىل االرســال الذي يجب أن 
يتغري بني الطرفني كل 4 نقاط، وتحسم املباريات بالفوز يف 3 

مجموعات كل واحدة تتطلب 20 نقطة. 

تأهل اليوناين ســتيفانوس تسيتسيباس، إىل نصف نهايئ 
بطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس، بعد فوزه عىل التشييك يريي 
ليهيتشكا بنتيجة 6-3 و7-6 )7-2( و6-4.  وبالتايل، سيالقي 
تسيتســيباس، يف نصف النهايئ، الــذي يبلغه للمرة الرابعة 
يف أســرتاليا بعد 2019 و2021 و2022، كارن خاتشــانوف، 
يف مســعاه لبلوغ النهايئ األول له يف ملبورن بعدما اضطر 
منافســه األمرييك سباســتيان كوردا، ملغادرة امللعب خالل 

املجموعة الثالثة، بسبب إصابة يف املعصم.
  وكانت النتيجة تشري لتقدم خاشانوف، املصنف 20 عامليا، 

بنتيجة 7-6 )7-5( و6-3 و6-3 قبل انسحاب كوردا.
  وقال خاشــانوف عقب املباراة التي استغرقت ساعة و50 
دقيقة عىل ملعب رود ليفر أرينا: »لقد كانت معركة كبرية لفرتة 
من الوقت. ســعيد للغاية بالتنس الذي قدمته والطريقة التي 

أتنافس بها. هذه املرة األوىل التي أبلغ فيها نصف النهايئ«.
  وكان كــوردا )22 عاما( قد قدم بطولة رائعة أطاح خاللها 
باملصنف األول ســابقا واملرشح السابع للقب، الرويس دانييل 
ميدفيديف، والبولندي هوبرت هوركاتش، املرشح الـ19 للقب.

  وأضاف خاشانوف الذي خاض فقط 3 ساعات و48 دقيقة 
يف آخر مباراتني: »دامئا ما أؤمن بنفيس، وقد ظهرت هذه الثقة 

أكرث هنا، أريد مواصلة التطور كشخص وكريايض«.
  وطلــب الالعــب األمرييك، املصنف 31 عامليا، املســاعدة 
الطبية بداية من املجموعة الثانية، لكنه مل يستطع استكامل 

املجموعة الثالثة التي كانت تشري لتأخره 3-0.
  وتعــد هذه املرة الثانية التي يبلغ فيها خاشــانوف نصف 
نهايئ بطولة كربى، بعد تأهله لنصف نهايئ فالشينج ميدوز 

العام املايض.

{  السيدات {
  وعند الســيدات، أطاحت البيالروسية فيكتوريا أزارينكا، 
باملصنفة الثالثة عامليا األمريكية جيســيكا بيغوال، من الدور 

ربع النهايئ أمس الثالثاء.
  وحســمت أزارينكا، املباراة بســهولة مبجموعتني دون رد 

بواقع 6-4 و6-1، وذلك يف غضون ساعة و37 دقيقة.
  ومل تســدد أزارينكا، إرساالت ســاحقة، ولكنها وضعت 
إرســالها األول بنسبة 60%، وفازت بالنقاط عليه بنسبة %68 

مقابل 52% من النقاط عىل اإلرسال الثاين.
  وسددت أزارينكا 17 كرة قاضية وارتكبت 20 خطأ مبارشا، 
وكرست إرسال األمريكية 5 مرات من أصل 13 فرصة تحصلت 
عليها، وصعدت إىل الشبكة 20 مرة حصدت خاللها 14 نقطة، 

وفازت بشكل عام بـ 74 نقطة.
  وقالــت أزارينــكا يف ترصيحات بأرض امللعب عقب اللقاء 

»من املؤمل هزميتها فأنا أريدها دامئًا أن تبيل بشكل جيد«.
  وتابعــت »كنت أعلم أنه يتوجب عيل تقديم أفضل ما لدي، 
فهي تلعب بصورة مميزة وتقدم مســتويات ثابتة، حاولت منذ 
النقطة األوىل استغالل الفرص، سعيدة بفرض أسلوب لعبي، 

من املذهل التواجد يف نصف نهايئ آخر بالغراند سالم«.
  وأضافت »شعرت أن مستوى التنس لدي مل يكن سيئا العام 
املايض، ولكن مل أكن حارضة ذهنًيا، لعبت بالكثري من الخوف 
والقلق«.   ونوهت »كان من الصعب التحيل بالشجاعة والقيام 
بالخيارات الصحيحة يف األوقات املهمة، وبالتايل عملت عىل 
الجانب الذهني، وتحديت نفيس«.   ولفتت »يف بعض األحيان 
عندمــا تحقق النجاح، ترتدد يف محاولة القيام بأمور جديدة، 

لكني حاولت القيام بذلك يف التوقف األخري، وعملت بقوة«.
  وتواجه أزارينكا يف نصف النهايئ، الكازخســتانية إيلينا 
ريباكينا بطلة وميبلدون العام املايض، وخرست البيالروسية 
املواجهــة الوحيــدة بينهــام يف إنديان ويلــز العام املايض 

مبجموعتني دون رد.
  يذكر أن أزارينكا ســبق وأن توجت بلقب أســرتاليا عامي 
2012 و2013، بينام تصل ريباكينا لنصف نهايئ أسرتاليا للمرة 

األوىل يف مسريتها االحرتافية.
  وحققــت أزارينكا بانتصار أمــس، الفوز رقم 47 لها يف 
الجدول الرئييس لبطولة أســرتاليا، بجانب معادلة شــتيفي 
غراف يف املركز الســادس، كأكرث الالعبات فوزا باملباريات يف 
الجــدول الرئييس للبطولة يف العرص الحديث، وذلك بحســب 

أرقام »أوبتا«.

وسام تركامين

تسيتسيباس
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االربعاء 25 كانون الثاني 2023

اعداد : فيليب شامس

شبكة 6  * 6متقاطعة

كلامت متقاطعة

1ـ عامل وفقيه إشتهر يف 
العهد العبايس، أشّك، فاِصل. 
2ـ رئيــس وزراء بريطاين 

راحل، معدن مثني. 
ضَجر  مرصية،  مدينة  3ـ 

وسأم، مجيئهم إىل.
املقّيد،  مشــية  مَشت  4ـ 
لبناين  ملمثل  الثاين  االســم 

راحل، سَند.
5ـ قصــَد املــكان، الليث، 

ملحن مرصي راحل. 
6ـ فيلم لســهري رمزي، ال 
حلــو وال مــر، مدينة تركية 
مشــهورة بفطائــر اللحم، 
لفظة هجاء أجنبية، مرتفع. 
األســعار  ارتفــاع  7ـ 
باستمرار دون ضابط، االسم 
الثاين لقائد سيايس لبناين، 

تفرّقوا.
8ـ تنســب اليــه مقدمة 
الذنْب،  ودمنة،  كليلة  وكتاب 

الشأن. 
9ـ ممثل أمــرييك راحل، 

أقام باملكان، ذئب. 
10ـ جامعة، رئيس القوم 
ومقدامهــم، االســم الثاين 

لنائب لبناين، نهر أورويب. 

11ـ ملَس، عبودية، نري عىل 

عنق الثور، يأخذ اليشء باليد، 

رجع الفيء. 

12ـ قمــر، أتحول واتجّول 

من مكان اىل آخــر، عائلة، 

ميناء. 

لبناين راحل،  13ـ وزيــر 

الثابت عــىل وترية  الدائــم 

واحدة. 

14ـ ممثل ومخرج مرصي 

راحل، فضاء، زاِجر. 

15ـ عرّضنــا اللحم للنار، 

يصلحُه، من الطيور. 

أرشب،  عــىل،  عَتبي  16ـ 

شاعرة لبنانية راحلة. 

الربد،  شــديد  يــوم  17ـ 

صحيفة هندية، الروح، حرَّك 

 . ورجَّ

، أســَود، عاّمر،  18ـ فــكَّ

يعيش يف رغد وطيبة.

1ـ فقيهــة وعاملة قدمية 
لّقبــت بالكاتبة، طائر يكرث 

يف الهند. 
2ـ أراد ورغــب، ممثلــة 

فرنسية، ملجأ.
3ـ يرغــب، أتــرك القديم 
واســتخدم الحديــث، ممثل 

لبناين. 
4ـ عاصمة آسيوية، أعالج 

مرضها. 
كاتب  الصغري،  الولــد  5ـ 
راحل،  إنكليــزي  ورحالــة 

مناص. 
خصومــة  خاصــَم  6ـ 
شديدة، تعلو اعتزازا، جوابنا. 
7ـ رقــاد، مــن الحبوب، 
يحمله كل شــخص، جْعلُهم 

يتلّقون الصوت.  
8ـ حكيــم اغريقي، مدار 
النجــوم، زعيم نــازي، من 

الحبوب. 
9ـ رشَب ثانية، متشابهان، 
ممثل وكاتب أمرييك راحل من 

أصل لبناين، حيوان قطبي. 
10ـ مســحوق للتنظيف، 
مواظبتــي عــىل، مدينــة 

مرصية، سيف. 

11ـ فــّزَع، قطّــَع اللحم، 

لفنان  الثاين  االســم  غزال، 

لبناين. 

12ـ أغنية ألم كلثوم، نرثت 

املاء، ثوب. 

13ـ يبغــض ويكــره مع 

رئيس  خلق،  وســوء  عداوة 

لبناين سابق. 

14ـ تكرتث وتهتم، جامعة 

ملمثل  الثاين  االســم  القوم، 

سوري راحل. 

15ـ الرّش، بريّة، صاَحت. 

16ـ فطَن لـِ، رّسام لبناين 

راحل، ثقلة النوم. 

17ـ تقلّــل العطاء، تطرد 

وتبعد عن الخري، االسم الثاين 

لكاتب وخطيب لبناين راحل. 

الحلويات  18ـ عائش، من 

املشــهورة، صانِع الُبســط، 

أقرضهم املال. 

19ـ إقــرتَب مــن، ممثلة 

مرصية راحلة. 

1ـ عاصمة أوروبية، بلدة يف 
قضاء عاليه، ماء قليل. 

2ـ كاتب وشــاعر اسكتلندي 
راحل، عاصمة أوروبية. 

3ـ أقدم مدينة مســّورة يف 
قصري،  املــيش  ســيئ  العامل، 

مغنية لبنانية. 
4ـ أنشَد ، االسم الثاين لكاتب 

وشاعر رويس راحل، للنهي. 
5ـ يقــارب الفعل ومل يفعل، 

لعب ومرح، شدة ووخامة. 
6ـ ارخبيل اســباين، حارس 
الكرم، فيلم لناستازيا كينسيك.  
7ـ مطــار يف األرجنتــني، 

يواظب عىل. 
البلوط، يعتبون،  8ـ نوع من 

سطل. 

9ـ لفظة هجاء، أَســد، صار 

 . الوقت، خدَع وغشَّ

للتنظيــف،  مســحوق  10ـ 

إشرتوا، رشكة برتولية. 

11ـ أفادوا، نخيف، شبيه. 

12ـ ماركــة غــاالت، قضاء 

لبناين، نوع من الزجاج. 

13ـ عاصمة عربية، يستخرج 

من العنب، يداعب وميازح. 

14ـ حاِكــم، نائــب ووزير 

لبناين راحل. 

الحرب،  يف  ســجينكم  15ـ 

لبنانية،  العالمية  الثاين  االسم 

يلمس. 

1ـ رئيــس عريب راحل، نوع 
من األفاعي. 

2ـ مدينة يف قربص، مدينة 
يف الواليات املتحدة. 

تَساوي  3ـ سلطان عثامين، 
مع. 

الجســم، مهندس  4ـ  عرَق 
أملاين مخــرتع املحرك املعروف 

بإسمه، ضد آِخراً. 
5ـ مجــاري املاء يف الوادي، 

للتفسري، رفيقة َسكينة، فرَك. 
6ـ نعــم باألجنبية، املصيبة 

العظيمة، حرف جزم. 
7ـ جمعه فوق بعضه بكرثة، 

االسم الثاين ملمثلة مرصية. 
8ـ االســم الثــاين ملمثــل 

بريطاين راحل، مدرِك، قرد ذكر. 

9ـ من األســامء الحســنى، 

املتعدد األشكال، دَرج. 

10ـ مُعلّــق، حاجة وبغية، 

طعَن بسهم. 

11ـ نوع من الحّيات، والديْنا، 

مريضة. 

12ـ املســّبب الغم الشــديد، 

مدينة إيطالية. 

13ـ جــوايب، أمــر عظيم، 

سباق سيارات. 

14ـ مغنية خليجية، تصلون 

إىل. 

15ـ مرسحية لزياد الرحباين، 

أَسد. 

1ـ مــن أكرب مــدن الصني 
والعامل.

2ـ االسم الثاين لالعبة تِنس 
أمريكية. 

3ـ من األلقاب، عربَت. 
4ـ يصلح الصدع. 
5ـ مطار يف براغ.

6ـ عاصمة بالد األرناؤوط. 

1ـ بلفاست. 

2ـ رياحني. 

3ـ واترلو. 

4ـ كّل. 

5ـ نريويب. 

6ـ مارن. 

1ـ موسيقي منساوي. 

2ـ الشكل املستدير. 

3ـ غري مطبوخ، أيَّد وساعَد. 

4ـ دولة افريقية. 

5ـ شأن وحال، متشابهان. 

6ـ غطّاها.

1ـ بروكرن. 

2ـ ليايل. 

3ـ فات، رّم.

4ـ أحرزوا. 

5ـ سيل، بر. 

6ـ تنورين.

أفقيا: 

الحل السابق

الحل السابق مستوى سهل

مستوى وسط

مستوى صعب

الحل السابق

الحل السابق

أفقيا: 

أفقيا: 

عموديا: 

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

عموديا: 

عموديا: 

بسمة

زد 
معلوماتك

كانت الســيدة املتأنّقة تتجول يف األســواق مع صديقات لها من 

الطبقة املخملية، فأقبَل أحد املتسولني نحوها طالبا بعض املال. فقالت 

له بازدراء : 

 ـ ال .. ال ، أنا مل أعتد أن أعطي املتسولني يف الشارع نقودا.  

فنظــر إليها املتســّول نظرة خبث ودهاء، وأخــرج من جيبه دفرت 

شيكات، وقال لها: 

 ـ عظيم جدا، خذي رقم حسايب وضعي النقود يف املرصف ..

 ـ حق التصويت للمرأة يف أوروبا: 
كانــت فنلندا أول دولة أوروبية متنح املرأة حق التصويت، وذلك يف 
العام 1906  ، ثم نروج: 1913  ، الدامنارك: 1915  ، بولونيا:  1917  . ثم 
يف العام 1918 أملانيا والنمسا واستونيا وجورجيا واملجر وقرغيزستان 
والتفيا وليتوانيا وروسيا. ويف العام 1919: روسيا البيضاء وأوكرانيا 
ولوكســمبورغ وهولندا والسويد. ويف العام 1921: تشيكوسلوفاكيا 
وأرمينيا وآذربيجــان. ويف العام 1928: اململكة املتحدة وإيرلندا. يف 

العام 1931: إسبانيا. وسنة 1944: فرنسا.

طريقة الحل: 

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

املربعات الصغرية واملربع الكبري. 

SUDOKU

الحل السابق

1ـ ألكسندر دوماس االبن، 

حد

الســودان،  لبنــان،  2ـ 

سويرسا

3ـ الفرن، أرل، جبل لبنان

4ـ ولدي، إميل اده، ال

5ـ نع، فنيدق، بر، واهب

6ـ تلّبي،عويني، هوان

7ـ دا، لجام، أو، أبلغ

8ـ يعود، الغوس، بدين

9ـ رّث، زل، ب ب

10ـ تاما، سانا، عامرون

11ـ بنسلني، حل، ولج

12ـ ين، يحتاجه، تنتمي

13ـ العاتن

14ـ هزموا، لندن

15ـ عل، يأس

16ـ يزيد الثالث، أبدل، بايل

منــري  ســارتر،  17ـ 

كرسواين، مس

18ـ تم، ركني، نرثوا، يأتون

19ـ وبلوا، هندام، شــبيل 

مالط

20ـ يدينــه، باراغــواي، 

روهر

نرفع،  مايــو،  بانت،  21ـ 

نيليل

1ـ ِرســيف، ســأمهم، 

روما

2ـ سمعان الدويهي، دل

3ـ ايف، املر، زاحمهم.

4ـ مروري، راسني

5ـ حن، لباس، إيطايل

تن، حواس، خدشه،  6ـ 

وا

7ـ ناي، ندين، تأحون

8ـ قر، لُمبك، كساهم

9ـ يعاديه، األريج 

10ـ لنب أمه، مل، نهدأ

11ـ أمل، لهوكم، ورم

12ـ ال، كوبا، نيتِشه

13ـ أنتوين كوين، دانو

14ـ رس، جهد، أرّي، حر

15ـ زند، روميو، يداوي

1ـ الكونــت دي مونِته 
كريستو

2ـ لب، لعالع، زامبيا
3ـ كناد، وليم شكسبري، 

لدن
4ـ سايل فيلد، ِدترويت

5ـ ننّف، رتّبناه، أركان
6ـ ربيع الثاين، هم

7ـ ران، دوما، مس، عم، 
مثنه

8ـ دل، أقــي، غزايل، آَن، 
نبّي

9ـ وســام، ناول، يحيا، 
لينداو

موريشــيوس،  10ـ 
سّنت، ثرثار

11ـ أدلل، كرمان
12ـ سا، نحّج، اسو، غر

الهــال،  انجــد،  13ـ 
براشوف

14ـ بهبهان، دو، باع
15ـ أســّل، رويب، عزّت 

العالييل
16ـ بوال، آألَ، نلنل، ناي

17ـ نيبلونغن، تعّد، بيت 
مري

18ـ سن، رومانيا، ولوَل
19ـ حّرا، بوليت، املناهل
بنــج،  دانــوب،  20ـ 

نرسيس، طرّي

1ـ رسام، تنوي، األرز

2ـ سمري حنا، علامن 

3ـ يعفون، يقابل، تسد

4ـ فا، ردن، كور

5ـ نايلون، يأبون

6ـ سال، بادلهم، بيجو

7ـ املراسيم، هالكهم

8ـ نرباس، نبا، ودي

9ـ هو، كلّموين

10ـ مي زيادة، الكينا

11ـ هاين شــاكر، مت، 

ري

12ـ ريح، طه حســني، 

شديد

13ـ مأل، واجهوها

14ـ مّده، لونه، در، نحو

15ـ املحّيا، مدام كوري

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

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

األكرث شعبية يف العامل. 



1ـ غانا، ادلب، بترا
2ـ الخليل، بلس، كسب

3ـ رمادي، بنج، تام
4ـ كأل، تم، يفلتون

5ـ الفرار، أكل، بارومتر
6ـ الك، ديانــا، ان، دف، 

عي
7ـ ميكادو، عطاف، يانا
8ـ اس، قرنايل، األبيض

9ـ باهيا، أيقن، رون

مالــي،  البــاروك،  10ـ 

ديجور

بانت،  ارب،  أز،  11ـ نمل، 

ال

12ـ مكيال، لواب، وافر

ســرحان،  شكري  13ـ 

البابلية

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من أربعة حروف:    االبراج 

  دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  عبد الوهاب محمد 

اخترب معلوماتك

1ـ ما تدوم وترسخ. 

2ـ ســوء الحال تحت 

وطأة. 

ـِ. 3ـ مدحه واطرائه ل

4ـ فّزعا وخّوَفا.

5ـ طائرة قتالية.

1ـ من يكثر الكالم. 

2ـ مقــدار حجمهــا 

وثقلها.

3ـ أعاِهد وأناصر.

4ـ نقيض مشتريًا.

5ـ تنزل عليه بالضرب.

الروايات  العديد مــن  أّلَف  روائي فرنســي راحل. 

والقصص الطويلــة، والقصيرة، وإمتزجت في أعماله 

اللوحات الواقعية، للحياة اليومية، بالخيال. 

إسمه مؤلف من عشرة حروف. إذا جمعت: 

6+5+8+5+4- من الطيور. 

10+7+10+9- من الطيور. 

2+5+7+5- عاصمة أوروبية. 

2+1+8+6- دولة آسيوية. 

3+8+2- من الحبوب. 

10+5+8- وقت. 

3+7- رفَع صوته.

1ـ ما إسم األديب والشاعر اللبناني الذي دّرس األدب 

 ِ العربي في المعهد الشــرقي، وكان يوّقــع كتاباته بـ

تموز، وتّموزيات وتوفي عام 1951؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم المرأة التي عاشــت في عصر الجاهلية، 

وُضرَب بها المثل في حّدة البَصر؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ في أية ســنة أصبحت برازيليا عاصمة البرازيل 

بدال من ريو دي جانيرو؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ من هو الرّسام االسباني الذي أصبح رّسام البالط 

الملكي ســنة 1786 واقترن إســمه بإســم دوقة إلبا 

بمعظم لوحاته؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم النبتة التي تحمل أكبر زهرة على االطالق، 

ولها رائحة طّيبة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ من هو الشــاعر الفرنســي الذي أدمَن الكحول، 

ـِ القصائد اللعينة؟  واشتهَر ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم الوهج الذي يتراءى للمالحين عند هبوب 

العاصفة وُهم على سواري الُسفن؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم الكتاب الذي وضعه الملك االنكليزي وليم 

الفاتح قبل تسعة قرون؟ 

1ـ غار، اليابان
2ـ المكال، سالموك

3ـ نخالفكم، هبل
4ـ الدار، يحيا، مي

5ـ ي ي، أدك، اراكس
6ـ ال، ترياق، وزير

7ـ بم، ادراك، اح
8ـ لبن، الونّي، اال

9ـ بلجيكا، أقمر

10ـ فل، عين إبل
11ـ تل، أطل، وا

12ـ تكاتبنا، ريبال
13ـ رسموا، فاو، اّبب

14ـ اب، نرد، لندن
15ـ وفيا، يتوب

16ـ ابهج، ال
17ـ تعني، ولفي

18ـ رياض شرارة

؟ من هو
من هي؟

1ـ بلدة يف الشامل، بلدة يف 

الجنوب، شارَك بـِ. 

2ـ عاصمة غربية، نداويه. 

راحل،  بريطــاين  3ـ ممثل 

عيب. 

4ـ تكــّرر القــول، عاصمة 

أوروبية. 

أوروبيــة، غري  5ـ جبــال 

متعلَم، الفئة والصنف. 

6ـ سَقْيتُه، نحاس. 

7ـ االسم الثاين لنائب لبناين، 

بلدة يف الشامل، ارسْع. 

8ـ مطّاط، تقاِيض. 

9ـ نهــر افريقي، شــاطئ، 

إنترَش الخرب. 

كريم،  لفريال  مسلسل  10ـ 

قالدة. 

بعد  أظفــاره  ســّوى  11ـ 

القــص، طبيب، كاتب فرنيس 

راحل. 

12ـ االســم الثــاين لنائب 

لبناين، ُصَوري. 

13ـ رجــع الفــيء، حّدثت 

بالخرب، يرمون باليشء متفرقا. 

14ـ وزير لبناين سابق.

15ـ وضع خلســة، الســم 

الثاين لرسام لبناين راحل.

16ـ أرِشد، ذو شأن.

17ـ رئيــس حكومة لبناين 

راحل. 

راحلة  عاملية  مغنيــة  18ـ 

صاحبة الصورة، شحذ السكني.

1ـ دولة أمريكية، االسم 

الثاين لفنانة لبنانية.

لنابوليون،  2ـ معركــة 

الستائر. 

3ـ نائــب لبناين راحل، 

ملَس. 

4ـ ذَهــَب وفنَي اليشء، 

قنفذ البحر، يعرتف. 

5ـ سكَن باملكان، للتأّوه، 

مــن ملوك اشــور، مينع 

الهجوم. 

6ـ وبّخهم، نهر أورويب، 

من الخضار، ترفع صوتها، 

متشابهان. 

7ـ شاعر إنكليزي راحل، 

طُرق وغايات لـِ.

8ـ طائــر مايئ، ال يباح 

مياه  متشــابهان،  بــه، 

جارفة، إحدى االمارات.

9ـ رجعنــا، يتخلّصون 

من العبودية، الحاجز. 

10ـ االسم الثاين لشاعر 

ويفّ  حيــوان  برتغــايل، 

لصاحبه، لالستدراك، أقوال 

سائرة، نوتة موسيقية. 

11ـ أداة النظــر، ضمري 

متصل، أريج، يشّبه بها يف 

ُحسن العيون. 

بيانو  عــازف   ، ذمَّ 12ـ 

لبناين راحل، االسم الثاين 

لالعبة تنس أمريكية. 

13ـ أَسد، اليشء املطيل 

بـِ، ثرى. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

متيض أوقاتا متشــنجة بســبب املشاكل 

الكثرية املرتاكمة، وقد تنفجر غاضبا بســبب 

ترصف أو موقــف ما، اال انك تتلقى الدعم من 

محّبني. 

هنــاك مرحلة وعــي ونضــوج يف هذه 

اآلونــة، وأيضا اعادة تنظيم دورك االنســاين 

واالجتامعي. ســؤال كبري سريتسم يف ذهنك 

عن املستقبل، فاطمنئ. 

نافــذة قد تفتح أمامــك هذه املرحلة عىل 

الهموم  الهــدوء والراحة ان رغبت بذلــك. 

تختفي من رأســك، واملرارة تزول وتنقشــع 

كلها.  الغيوم 

فرتة هامة وحســنة تضعــك عىل طريق 

النجــاح والربح املادّي. قــد تصل اىل أهدافك 

بأرسع مــام تتوقــع، رشط أن تختار الدرب 

السليم املناسب لك. 

ال تأخذ أية مبادرة مترسعة يف هذه املرحلة 

الحرجــة. حــاول أن ال تنســاق وراء أهدافك 

الخاصة لدرجة تنســيك القضايا األساسية، 

وأهمها الحبيب. 

ال تقم بجهود عنيفة واسرتح عند أول دليل 

تعب. ال متنح ثقتك الكاملة لشخص مل متض 

فرتة طويلــة عىل معرفتك به. امنح االهتامم 

لألمور العاطفية.

 قلــق وحائر من بعض املســؤوليات التي 

ألقيت عليك يف اآلونة األخرية. عاطفيا، األمور 

ستسري نحو األحســن، فحافظ عىل عالقتك 

الجيدة. 

تجتاحــك زحمة أفكار فتشــعر باالرتباك 

وعدم القدرة عــىل اتخاذ القرار الصائب الذي 

يناسبك. اســتفرس من األهل  واألصدقاء عن 

األمور التي تقلقك. 

التــزم بالقوانني واال تحملت وحدك النتائج 

التي قد تأيت ســلبية. اعط وقتا ألرستك ألنها 

يف حاجة ماّســة اىل اهتاممك الزائد يف هذه 

املرحلة. 

تحصل عىل يشء مثني طاملا متنيت الحصول 

عليه مام يســعدك ويجعلــك مرتاحا أكرث يف 

مســريتك. عالقة عاطفية ناجحة ومريحة 

مع الحبيب. 

تبــدو غيورا عىل الحبيــب يف هذه األيام، 

فأنت ال تثق بكالمه الذي يقوله لك. تضطر اىل 

التدخل مع شــخصية نافذة من أجل مساعدة 

صديق قديم. 

تتمتع بذاكرة حادة فتدون كل كبرية وصغرية 

يف رأسك الجميل. الفلك يعدك مبفاجآت كثرية 

حلوة خالل الفــرتة املقبلة، وعليك االحتفاظ 

برسّك.  

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(

البحرين
بخور
أرزاق

بريوت
برق

بلجيكا
براءة

بوليس
تاجر
جنود
جزين
خطة

خبز
روسو

رامز
زهد

زرافة
سمرلند
سينام
ساعد
شعب

شقيق
شص
صور

صادق
طريدبا

طانيوس
طابة
طيف
عبلة
عواد
عقد

فندق
فريدة
قصة

كاميكاز
كنف

كامريا
كائن
ليندا

مرص
ماغي
نروج

نورمندي
وقود

ولهان
وارسو
ياسني

يريفان
يانسون.

الحل السابق

الحل السابق

املكسيك

االربعاء 25 كانون الثاني 2023

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ السويد. 

2 الوطواط. 

3ـ سنة 1903

4ـ كاب تاون. 

5ـ الشعب الروماني. 

6ـ عنترة بن شداد. 

7ـ سنة 218 ق.م. 

8ـ الممثلة نورا. 

1ـ بوسطن. 

2ـ الراي. 

3ـ ري، رب. 

4ـ ماريا. 

5ـ أمثال.

1ـ بارما. 

2ـ وليام. 

3ـ سر، رّث.

4ـ طاريا. 

5ـ نيبال. 



ــــــــاد... ــــــــق يعــــــــم الب ــــــــوح والقل ــــــــاش قضائــــــــي ــــــــــ سياســــــــي مفت ــــــــان لكب ــــــــق العن تداعيــــــــات قــــــــرارات البيطــــــــار تطل

ــا تطمئن الـــى مــخــزونــهــا مــن الــســاح ــا وروســي ــي ــات »ابـــرامـــز« الـــى اوكــران ــاب اســتــقــاالت فــي ادارة زيــلــنــســكــي... دب

ــاي ــ ــ ــي اله ــ ــ ــف ف ــ ــح ــ ــص ــ ــد الــــــســــــويــــــد... حـــــــرق امل ــ ــع ــ ملك األردن يبحث مع نتنياهو الوضع التاريخي والقانوني للقدسب

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء 25 كانون الثاين 2023

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1(  )تتمة ص1( 

{ كتاب من عويدات رداً عىل االستدعاء {
اىل ذلــك، بدأ الــرد عىل القايض البيطار إلبطــال قراراته، 
انطالقاً من قرار النائب العام التمييزي القايض غسان عويدات، 
الــذي أبلغ مكتبه اهايل ومحامي املوقوفني املخىل ســبيلهم ، 
بأّن النيابة العامة التمييزية لن توافق عىل إخالءات ســبيلهم 
، وســوف تعّمم عىل األجهــزة األمنية عرب برقيات عدم تنفيذ 
التبليغات عىل اعتبار أنها غري قانونية، ومساًء اعلنت االجهزة 

تبلغها هذا القرار.
كام توّجه عويدات بكتاب اىل البيطار رداً عىل االدعاء عليه، 
وبعــض ما جاء فيه: »حرضة املحقق العديل املكفوفة يده، إن 
اســتطعتم ان تنفذوا من اقطار الساموات واالرض فانفذوا، ال 
تنفذون إال بســلطان، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم  ويزاد 

لكم ايها السامعون«.
 ويف وقــت الحق نفى عويــدات املعلومات التي تحدثت عن 
اتجاهه  لالدعاء عىل البيطار، وأشــار اىل أنه تبلّغ من اإلعالم 
قــرار عودة  االخري اىل التحقيق يف امللف، وقال: »كام تجاهل 

وجودنا كنيابة عامة نحن تجاهلنا وجوده ايضاً«.

{ قضاة فضلّوا عدم التعليق {
افيــد بأّن معظم القضاة امتنعوا عن الرد عىل هواتفهم، يف 
انتظار تبلور االمور اكرث، الن التوقيت حساس وصعب جداً يف 
ظل ما يجري من انقسامات وخالفات سياسية متواصلة، فيام 
اعترب املدعي العام التمييزي الســابق القايض حاتم مايض، أّن 
قرار القايض البيطار جيد من الناحية االنســانية، وخاطئ من 

الناحية القضائية. 

{ تأييد فرنيس- امرييك للقايض البيطار {
افاد وزير ســابق خالل اتصال مــع »الديار« ليالً ونقالً عن 
ديبلومــايس غريب، بأّن تحــرّك البيطار املفاجئ ، جاء بعد نيل 
االخري جرعة من الدعم والتأييد الفرنيس االمرييك، ظهر خالل 
لقاءاته مع القضاة الفرنســيني، وعرب البيان الصادر امس من 
وزارة الخارجية االمريكية، بدعم ترسيع التحقيق والكشف عن 

حقيقة ما حصل يف املرفأ يف 4 آب 2020.

{ رصاخ وإشكال يف املجلس النيايب {
حصل إشــكال يف املجلس النيايب، خالل الجلســة املقّررة 
ملناقشــة قانون استقاللية القضاء، بني النواب املنقسمني اىل 
فريقني، وذلك خالل انتقاد النائب حسني الحاج حسن للقايض 
طارق البيطار، لينضم اليه النائبان عيل حســن خليل وغازي 
زعيــر رًداً عىل دفاع بعــض نواب املعارضة والتغيرييني عنه ، 
معتربين انه ينفذ اجندات سياسية معينة، لتحّول بعدها القاعة 
اىل حلبة رصاع حوت الشــتائم والرصاخ واملشادات الكالمية 
املتبادلة ، وانتهت الجلسة من دون تحقيق ما كانت تصبو اليه.

{ مصدر امني:

 الشارع لن يتحرّك ضد املحقق العديل {
وســط املخاوف التي سادت امس من تدهور الوضع االمني 
عــىل خلفيــة ما جرى، افاد مصدر امني  لـــ »الديار«  بأّن ما 
يرّدد عن إمكان انتشــار الفــوىض و »خربطة« الوضع ، عىل 
خلفية الكباش القضايئ السائد بعيد جداً عن ارض الواقع، بأن 
الشــارع لن يتحرّك ضد القايض البيطار، وسيكتفي القايض 
عويــدات بالرد واتخاذ املواقــف، اي لن يتعدى الكباش الدروب 
القضائية، وبالتايل فالقوى االمنية ســتكون باملرصاد ألعامل 
الشغب، وإقفال الطرقات والتجمعات املشبوهة، الّن القرار اتخذ 

بعدم رضب االستقرار يف البلد والجيش باملرصاد.

{ الراعي يستدعي باسيل وفرنجيه {
وفقاً ملعلومات »الديار«، فإن البطريرك املاروين بشارة الراعي، 
استدعى رئيس »التيار الوطني الحر« جربان باسيل، ورئيس تيار 
» املردة« سليامن فرنجّية، لزيارة الرصح البطريريك تباعاً اليوم 

وغداً الخميس.

{ وساطة حارة حريك جمعت جنبالط وباسيل{
افيد بأّن وســاطة حزب اللــه القامئة منذ فرة، نجحت يف 
جمع رئيس »التيار الوطني الحر« جربان باسيل، ورئيس الحزب 
»التقدمي االشرايك« وليد جنبالط ، خالل لقاء ُعقد مساء اول 
من امس االثنني يف  منزل داليا جنبالط، حيث جرى البحث يف 
االستحقاق الرئايس، الّن تفاهم الطرفني ويف حال تحقق، فمن 

الوارد جداً ان يوصل اىل انتخاب رئيس بـ 65 صوتاً.

{ عبد املسيح واملخزومي يبيتان الليل يف املجلس {
يســتمر اعتصام نائبْي التغيري ملحم خلف ونجاة صليبا يف 
املجلس النيايب، وافيد مساًء بأّن النائبني أديب عبد املسيح وفؤاد 
املخزومي سيبيتان  ليلتهام يف املجلس ، تضامناً مع زميليهام 

بهدف مواصلة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية.

{ قطع طرقات احتجاجاً عىل تحليق الدوالر{
واصل الدوالر تحليقه فشارف سعر رصفه عىل 55 الف لرية، 
وجرف معه أسعار املحروقات والسلع الغذائية واالستهالكية 
اىل ارقام خيالية، مع وصول سعر صفيحة املازوت اىل اكرث من 
مليون لرية، والبنزين ســيصل قريباً جداً اىل هذا السعر، وسط 
الغالء املسترشي الذي شمل السوبرماركات واملحال التجارية، 
عىل سعر رصف ستني الف لرية، ما يعني اننا وصلنا اىل االنهيار 
الشــامل وتهاوي املؤسســات، من دون اي خطوة توقف هذه 

الكارثة املعيشــية، التي ال شك ستقود اىل االنفجار االجتامعي 
يف القريب العاجل، الّن الجوع شمل اكرثية اللبنانيني، بالتزامن 
مع اوضاع سياســية خطرة وصلت اىل ذروتها. وإزاء استمرار 
ارتفاع الدوالر ، اقفلت بعض الطرقات امس من قبل املحتجني، 
من ضمنها خط صيدا القدمية - الشياح يف االتجاهني باالطارات 
املشتعلة، كام قطع  اوتوسراد الباملا - طرابلس ، وعرصاً طريق 
دوار القناية - حارة صيــدا، لكن رسعان ما قام الجيش بفتح 
هذه الطرقات. ومســاَء اقفلت طريق ســليم سالم ومستديرة 
الصالومي والدورة من قبل السائقني العموميني، كذلك تقاطع 
عني الرمانة – الشياح، وطريق الصيفي باالتجاهني، وما لبثت 

ان فتحت من قبل عنارص الجيش قرابة الساعة الثامنة.

{ حلحلة يف الكهرباء {
يف خرب ايجايب وسط هذه العتمة الحالكة التي تسود البلد، 
سيتم تفريغ حمولة بواخر الغاز أويل األربع املوجودة يف املياه 
يف معميْل دير عامر والزهراين عند السادسة من صباح اليوم، 
لتأمني 300 ميغاوات من التغذية الكهرباىية يف منتصف ليل 
األربعاء – الخميس، اي ما يعادل ســاعتني اىل ثالث ســاعات 

كهرباء يف اليوم.

{ األمن الغذايئ بخطر {
أبدى رئيس نقابة مستوردي املواد الغذائية هاين بحصيل يف 
بيان، أسفه الشــديد لالرتفاعات املتتالية لسعر رصف الدوالر 
مقابل اللرية اللبنانية، والتي ســتؤدي اىل مزيد من التداعيات 
االقتصادية واملعيشــية والحياتية. ووصف بلوغ سعر رصف 
الــدوالر عتبة الـ55 ألف لرية بـــالكارثة، محذراً من أن األمن 
الغذايئ للبنانيني بات عىل وشــك االهتزاز، لعدم متكّن رشيحة 
واســعة منهم من الحصــول عىل كل حاجاتهم من الســلع 

واملنتجات الغذائية بسبب ارتفاع األسعار.

القوات الروســية يف محوري باخموت وأفدييفكا مبقاطعة 
دونيتســك )رشق( دعا األمني العام لحلف شــامل األطليس 
»ناتــو« )NATO( ينس ســتولتنربغ لرسعة إرســال دبابات 
قتالية إىل كييف. وأعلن املســؤولون األوكرانيون استقاالتهم 
بعد أن كشــفت وســائل اإلعالم عن رشاء إمــدادات للجيش 

بأسعار مبالغ بها.
ومن أبرز املســؤولني املستقيلني فياتشيسالف شابوفالوف 
نائب وزير الدفاع الذي كان مســؤوالً عن الدعم اللوجســتي 
للقوات املسلحة، وكرييل تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس 

األوكراين، وأوليكيس سيمونينكو نائب املدعي العام.
وقالت وزارة الدفاع -يف بيان- إن هذه االتهامات ال أســاس 
لها من الصحة، لكن مغادرة شــابوفالوف سيسمح بالحفاظ 
عىل ثقة املجتمع والرشكاء الدوليني، وكذلك ضامن موضوعية 
الجهود الرامية إىل الكشف عن مالبسات هذه القضية. وقالت 
وكالــة األنباء األوكرانيــة إن الحكومة قررت عزل رؤســاء 
أقاليم دنيربو )وسط( وزاباروجيا )جنوب( وسومي )شامل( 

وخريسون )جنوب( والعاصمة كييف.
ونقلــت الوكالــة عن ممثل الحكومــة يف الربملان تاراس 
ميلنيتشــوك قوله أن قرارات العزل شــملت نائب وزير الدفاع 
ونائب وزير السياســة االجتامعية ونائبــان لوزير التنمية 

اإلقليمية.
وأمــس أعلن الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي عن 
تغيريات مرتقبة يف املناصب العليا يف الحكومة ويف األقاليم. 

كام أصدر قرارات مبنع بعض املسؤولني من السفر.
وقبل أيام، أقالت الحكومة فاســيل لوزينســي نائب وزير 
تنمية البلديات بشــبهة تلقيه رشــوة بقيمة 400 ألف دوالر، 
لتســهيل إبــرام عقود رشاء معدات ومولدات بأســعار مبالغ 
فيها، يف حني تواجه أوكرانيا نقصا يف الكهرباء بعد الرضبات 

الروسية عىل منشآت الطاقة.
اىل ذلــك قال دميــري ميدفيديف نائب رئيس مجلس األمن 
الرويس إن مخزونات البالد من األسلحة تكفي ملواصلة القتال 
يف أوكرانيــا، وذلك ردا عىل تقارير غربية أفادت بأن روســيا 

تعاين من نفاد الصواريخ واملدفعية.
 The Wall Street( »كام نقلت صحيفة »وول سريت جورنال
Journal( عن مســؤولني أمريكيــني أن إدارة الرئيس جو بايدن 
تتجه إلرســال عدد كبري من دبابات »أبرامز إم 1« إىل أوكرانيا 

هذا األسبوع.
وقالت الصحيفة إن التحول يف موقف اإلدارة األمريكية جاء 
بعد مكاملة بني الرئيس بايدن واملستشــار األملاين أوالف شولتز 
يف 17 كانــون الثاين الجاري، وافق خاللها الرئيس األمرييك 

عىل النظر يف توفري دبابات أبرامز.
ونقلت الصحيفة عن مســؤول أملاين رفيع أن القضية كانت 
موضــوع مفاوضات مكثفة بني واشــنطن وبرلني ألكرث من 

أسبوع، مرجحا أنها يف طريقها إىل الحل.
كام ذكر مسؤول أمرييك أن البيت األبيض يبحث إمكان تزويد 
أوكرانيا بدبابات أبرامز، مشــريا إىل أنها لن تؤخذ من مخزون 

البنتاغون بل سيتم التعاقد بشأنها.

{ دبابات ليوبارد {
من ناحية أخرى، نقلت شبكة »إيه يب يس« )ABC( األمريكية 
عن مســؤول أوكراين رفيع أن 12 دولة وافقت عىل تســليم 
أوكرانيا 100 دبابة »ليوبارد« فور حصولها عىل موافقة أملانيا. 
وقال املصدر األوكراين إن االتفاقيات أبرمت مع هذه الدول يف 
اجتامع رامشتاين األخري، مشريا إىل أن تقديم بريطانيا دبابات 
»تشــالنجر 2« هدفه تشجيع برلني لتقديم دبابات ليوبارد، وقد 

ساعد هذا األمر فعال.
وأضاف أن كييف تتفهم أن اجتامع رامشتاين انعقد يف اليوم 
الثــاين من تويل وزير الدفاع األملــاين منصبه، فهناك حاجة 
إىل املزيــد من الوقت للمحادثات، وفق قوله. كام نقلت وكالة 
بلومبريغ عن مصادر قولها إنه من املتوقع أن متنح أملانيا بولندا 

موافقة عىل إرسال دبابات ليوبارد إىل أوكرانيا غدا األربعاء.

{ حرب طويلة {
ويف سياق الدعم الغريب لكييف، قال ينس ستولتنربغ األمني 
العام لحلف شــامل األطليس )ناتو( إن روســيا تحرض لحرب 
طويلة األمد، وتســتعد لشن هجامت جديدة عىل أوكرانيا مام 
يستلزم إمداد كييف بأسلحة أكرث تقدما من األسلحة الروسية 

حتى تحقق النرص، وفق تعبريه.
وأضاف ســتولتبريغ -يف مؤمتر صحفــي مع وزير الدفاع 
األملــاين يف برلني- أن الحلــف واثق من التوصل قريبا إىل حل 
بشأن دبابات ليوبارد، وقال إن الرئيس الرويس فالدميري بوتني 
يحصل عىل أســلحة جديدة ممن سامها أنظمة مستبدة مثل 

كوريا الشاملية وإيران.
بــدوره قال وزير الدفاع األملاين، بوريس بيســتوريوس إن 
الناتــو ينبغي أال يكون طرفا يف الحرب مع روســيا. وأضاف 
بيســتوريوس -خالل مؤمتر صحفي مشرك مع األمني العام 
للحلــف- أنه بإمكان الدول التي متتلك دبابات ليوبارد األملانية 

أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعرض أملانيا عىل ذلك.
كــام قال وزير الخارجية األوكــراين دميرو كوليبا إنه من 
الرضوري اتخاذ ما ساّمه »نصف الخطوة األخرية« بشأن تزويد 
أوكرانيا بدبابات ليوبارد، مؤكدا أن العمل متواصل عىل مختلف 

املستويات لترسيع القرار بهذا الشأن.
وقد اعترب الكرملني -يف بيان له- أن تســليم دبابات ليوبارد 
ســيؤثر حتام يف العالقات الروســية األملانية، وأن عالقات 

موسكو مع الدول الغربية تقف اآلن عند أدىن مستوياتها.

{ رد »قاس« {
يف ســياق آخر، تعهدت روسيا بأن ترد »بقسوة« عىل قرار 
التفيا خفض مســتوى العالقات الدبلوماســية الثنائية بني 
البلدين. وقالت الخارجية الروســية -يف بيان عىل موقعها- 
إن قــرار التفيا تخفيض مســتوى العالقات الثنائية »يبدو أنه 
اتخذ منذ فرة«، معتربة أن ذرائع الجانب الالتفي »غري مقبولة 
وبعيدة املنال«، وأن الحديث عن تضامن العاصمة الالتفية ريغا 

مع دول البلطيق األخرى يربز »العداء لكل ما يتعلق بروسيا«.

{ تغيري تكتيي {
ميدانيا، نقلت شــبكة »يس إن إن« )CNN( عن مســؤولني 
أمريكيــني وأوكرانيني أن حلفاء كييــف الغربيني يحثونها عىل 
تغيــري تكتيكاتها يف القتال املســتمر منذ أشــهر يف مدينة 
باخموت. ووفق الشــبكة فقد دعــا الحلفاء كييف إىل إعطاء 
األولوية -بدال من حرب االســتنزاف الطاحنة- لهجوم محتمل 
يف الجنوب باستخدام أسلوب مختلف من القتال عرب االستفادة 

من املعدات العسكرية الجديدة التي أرسلها الغرب وأمريكا.
وقالت الشــبكة نقال عن مسؤولني مطلعني إن حث الحلفاء 
أوكرانيــا عىل تغيري تكتيكاتها يأيت وســط مؤرشات عىل أن 
الرئيس الرويس يدرس اتخاذ خطوة كبرية يف األسابيع القليلة 

املقبلة الستعادة زمام املبادرة يف الحرب.
كام ذكر املســؤولون أنه تم ســامع بعض كبار العسكريني 
الروس يف األســابيع األخرية وهم يناقشــون إمكان محاولة 

استعادة مدينة خاركيف.

{ محاوالت إنزال {
من ناحية أخرى، قال املتحدث باســم الجيش األوكراين يف 
مقاطعة خريســون إن القوات األوكرانية أفشــلت محاوالت 
إنزال روســية جديدة يف بعض الجزر الواقعة عىل نهر دنيربو 
باملقاطعــة الجنوبية. وأضاف أن القوات األوكرانية تســتعد 
لرضب مواقع الروس عىل الضفة الرشقية من النهر بشكل أكرث 
فاعلية، متوقعا اشتداد املعارك املدفعية وارتفاع وترية القصف 

الرويس عىل خريسون يف غضون األيام املقبلة.
كــام قالت هيئــة األركان األوكرانية إن القوات الروســية 
تتقدم يف محوري باخموت وأفدييفكا رغم الخســائر الكبرية، 
وإن القوات األوكرانية شــنت يف الســاعات املاضية 8 غارات 
عىل مواقع متركز القوات الروســية داخل األرايض األوكرانية. 
وأشــارت إىل أن دفاعاتها أسقطت 3 طائرات روسية وأخرى 

مسرّية، واستهدفت مخازن لوجستية.
من جهة أخرى، أكدت الهيئة أن القوات الروسية شنت أكرث 
مــن 27 غارة جوية عىل مقاطعات عديدة، حيث تركز القصف 
عىل زاباروجيا وخريســون. كام قال سريهي غايداي الحاكم 
األوكراين ملقاطعة لوغانسك إن املعارك محتدمة يف محاور عدة 
خاصة محور »ســفاتوفا – كرميينا«، وإن القوات األوكرانية 
ألحقت خسائر كبرية بالجيش الرويس خاصة يف املعارك التي 

خاضتها للسيطرة عىل مدينة سوليدار مؤخرا.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروســية أن قواتها تواصل 
العمليــات الهجوميــة عىل محور دونيتســك. وأفاد املتحدث 
باســم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت 
منظومات مدفعية أوكرانية متعددة وقضت يف يوم واحد عىل 

أكرث من 100 جندي أوكراين يف محاور مختلفة.

مدينة الهاي الهولندية، وجاء ذلك بعد يومني من قيام املتطرف 
الســويدي راســموس بالودان بحرق املصحف الرشيف قرب 
سفارة تركيا يف العاصمة السويدية ستوكهومل السبت املايض.

وشــارك زعيم حركة بيغيدا )األوروبيــون الوطنيون ضد 
أســلمة الغرب( يف هولندا عرب تويــر، مقطعا مصورا ينقل 
فعلته االســتفزازية، التي وقعت أمام مبنى الربملان يف الهاي. 
وحسب ما تداولته وسائل إعالم، فإن الرشطة الهولندية منحته 
اإلذن بهذا الفعل رشيطة أال يحرق الكتاب املقدس للمســلمني، 
إال أنه قام الحقا كام ظهر يف الفيديو بحرق صفحات املصحف 

املمزقة.
وظهــر يف الفيديو أفراد يف الرشطة الهولندية يقفون وراء 
املتطرف اليميني من دون أن يحركوا ساكنا، وهو يقوم بتمزيق 

صفحات القرآن والدوس عليها.
وترشيــن األول 2022، اعتقلت الرشطــة الهولندية إدوين 
واجنسفيلد يف أثناء إقدامه عىل حرق نسخة من القرآن خالل 

حشد حرضه مجموعة من أنصار بيغيدا يف مدينة روتردام.
وردا عىل ذلك، قالت وزارة الخارجية الركية إن أنقرة استدعت 
السفري الهولندي لديها ، وأضافت يف بيان »تم استدعاء السفري 
الهولنــدي يف أنقرة إىل وزارتنــا، ونددنا واحتججنا عىل هذا 
العمل البشع والدينء، وطالبنا هولندا بعدم السامح مبثل هذه 

األفعال االستفزازية«.
وتــأيت حادثة هولندا، بعد قيام زعيم حزب الخط املتشــدد 
الدامناريك بالودان بحرق نســخة من القرآن قرب سفارة تركيا 
يف ســتوكهومل، وسط حامية مشددة من الرشطة التي منعت 

اقراب أي أحد منه يف أثناء ارتكابه فعلته الشنيعة.

{ موجة التنديد {
وأثارت الحادثة غضبا بني أوســاط املســلمني وإدانات من 
دول عربية وإســالمية اعتربتها عمال استفزازيا ملشاعر مليار 
ونصف مليار مسلم، وقال رئيس الشؤون الدينية يف تركيا عيل 
أرباش إن بالده ســرفع دعــاوى أمام املحاكم يف 120 دولة، 

التخاذ موقف ضد االعتداءات عىل اإلسالم ورموزه.
ونظمت الجالية الركية يف نيويورك، مظاهرة احتجاج أمام 
قنصلية الســويد رفضا لحرق نســخة من القرآن الكريم أمام 

السفارة الركية يف السويد.
كام دانــت منظمة تحالف الحضارات التابعة لألمم املتحدة 
واالتحاد األورويب وأملانيا والواليات املتحدة ودول غربية أخرى 
حادثة إحراق املصحف الرشيف، مطالبة الســلطات السويدية 

باتخاذ خطوات تجاهها.
وتعقيبــا عىل ردود الفعل الواســعة، أبدى وزير الخارجية 
الســويدي توبياس بيلسروم رفضه العمل االستفزازي، وقال 
-يف تغريدة عرب توير- إن االســتفزازات املعادية لإلســالم 

مروعة.

ترسيب وســائل االعالم االرسائيلية معلومــات عن تعهد تل 
ابيب للملك االردين بالحفاظ عىل الوضع التاريخي والقانوين 

للقدس.
فقــد التقى ملك األردن عبد الله الثاين بن الحســني برئيس 
الــوزراء اإلرسائيــيل بنيامني نتنياهــو يف العاصمة عامن، 
حيث شــدد خالل اللقاء عىل رضورة احرام الوضع التاريخي 
والقانوين القائم يف املسجد األقىص املبارك، وفقا لبيان صادر 
عــن الديــوان امللي. والوضع القائم هو الســائد منذ ما قبل 
االحتــالل اإلرسائييل عام 1967، ومبوجبه فإن دائرة األوقاف 
اإلســالمية هي املسؤولة عن إدارة شؤون املسجد، من دون أي 

صالحية للحكومة اإلرسائيلية بالتدخل فيه.
وأكد امللك خالل اللقاء -وفقا للديوان امللي- رضورة االلتزام 
بالتهدئة ووقف أعامل العنف لفتح املجال أمام أفق ســيايس 
لعملية السالم، مشددا عىل رضورة وقف أي إجراءات من شأنها 
تقويض فرص السالم. وتأيت هذه الزيارة بعد نحو 20 يوما من 
اقتحام وزير األمن القومي اإلرسائييل اليميني املتطرف إيتامر 
بن غفري ومجموعة من املســتوطنني باحات املسجد األقىص 
الرشيف تحت حامية مشددة من رشطة االحتالل، كام أنها تعّد 

الزيارة األوىل منذ عودة نتنياهو إىل السلطة أخريا.
كذلك تتزامن الزيارة مع تزايد التوتر يف األرايض الفلسطينية 

بفعــل االقتحامــات اإلرسائيليــة املتكررة للمــدن واألحياء 
الفلسطينية، والتحذيرات الدولية من تداعيات التصعيد، حيث 
قتلت »إرسائيل« 18 فلســطينيا منذ بداية العام الجاري و224 

فلسطينيا يف العام املايض 2022.
وأعاد امللك خالل اللقاء تأكيد موقف األردن الثابت الداعي إىل 
االلتزام بحل الدولتني، »الذي يضمن قيام الدولة الفلســطينية 
املستقلة عىل خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها 

القدس الرشقية، لتعيش بأمن وسالم إىل جانب إرسائيل«.
كام تم بحــث العالقات الثنائية التي اتســمت بالتوتر يف 
الســنوات املاضية، ورضورة استفادة الجانب الفلسطيني من 
املشــاريع االقتصادية واإلقليميــة. وحرض اللقاء نائب رئيس 
الــوزراء ووزير الخارجية وشــؤون املغربني أمين الصفدي، 
ومديــر مكتب امللك، الدكتور جعفر حســان، ومدير املخابرات 

العامة اللواء أحمد حسني، والوفد اإلرسائييل املرافق.
وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الطرفني ناقشا القضايا 
اإلقليمية، وتعزيز التعاون اإلسراتيجي واألمني واالقتصادي 

بني »إرسائيل« واألردن مبا يسهم يف استقرار املنطقة.
ونقلت وسائل إعالم إرسائيلية أن نتنياهو تعهد خالل لقائه 
ملك األردن بالحفاظ عىل الوضع التاريخي والقانوين لألقىص.

ووصفت وســائل إعالم دولية وعربية وإرسائيلية حكومة 
نتنياهو التي أدت اليمني الدستورية يف 29 كانون األول 2022 

بأنها األكرث ميينية يف تاريخ »إرسائيل«.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكروين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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