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ــم«  ــ ــ ــ ــي أعظ ــ ــ ــ ــاء و»اآلت ــ ــ ــب القضــ ــ ــ ــ ــات وتعط ــ ــ ــ ــاملة تضرب كل القطاع ــ ــ ــة وشــ ــ ــ ــ ــى ُمنظم ــ ــ فوضــ
ــدة«  ــ ــ ــ ــة جدي ــ ــ ــ ــر »دوح ــ ــ ــ ــس عب ــ ــ ــ ــمهد النتخاب الرئي ــ ــ ــ ــاخنة ُتـ ــ ــ ــ ــن أحداث س ــ ــ ــ ــامل م ــ ــ ــ ــق ش ــ ــ ــ قل
ميقاتــــــــي ُمصمــــــــم علــــــــى جلســــــــة حكوميــــــــة والحريــــــــري فــــــــي بيــــــــروت إلحيــــــــاء ذكــــــــرى 14 شــــــــباط 
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 قرعة دوري األمم األوروبية 2023
ــع  تــــــضــــــع إســــــبــــــانــــــيــــــا مـ
ــاري ــ ــي صــــــدام ن ــ إيـــطـــالـــيـــا ف

قطع طرقات احتجاجا عىل تردي االوضاع املعيشية اهايل شهداء املرفأ يحتجون أمام منزل النائب العام غسان عويدات يف بعبدا

دبابات »ليوبارد« اىل أوكرانيا

ضباط ارسائيليون اقتحموا االقىص

منشآت ايرانية

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص 9( 

رضوان الذيب 

»فــوىض منظمة وشــاملة » تــرب كل مفاصل الدولة 

السياســية واملالية والرتبوية والصحية والبيئية والترشيعية 

والحكوميــة واملرصفية والغذائية، و«متــددت« اىل القضاء 

واصابتــه بعطب كبري، هذه الفــوىض املنظمة تاخذ البلد اىل 

مزيــد من االنهيارات ورمبا اىل الفوىض كام قال وزير الرتبية 

عباس الحلبي. 

االزمة طويلــة وال حلول يف االفق، واملواجهات والتحركات 

الشعبية ســتعود بقوة اىل الشــارع بعد سلسلة اجتامعات 

عقدتهــا العديد من القوى السياســية من بينها الشــيوعي 

والتنظيم الشعبي النارصي والكتائب وقوى يف املجتمع املدين 

وجمعية املودعني ومنظامت نقابية وشــبابية وشــخصيات 

شــاملية وبقاعية ومن كل املناطق، واعدوا برنامجا للتحركات 

يف الشــارع احتجاجا عىل ما وصلت اليــه اوضاع البلد، ولن 

يرتاجعوا وفق ما تم االتفاق عليه، ومن الطبيعي ان يؤدي ذلك 

اىل تفاقم االوضاع وصوال اىل امكانية فلتان االمور.

يف ظل هذا املازق الكبري، تقف الطبقة الحاكمة بكل مكوناتها 

عاجــزة عن ايجاد الحلــول خارج اطار الســجاالت اليومية 

والطائفية ونبش املايض وتحديدا بني الرئيس ميقايت ورئيس 

التيار جربان باســيل اىل اخر املعزوفة، واالنىك ان السجاالت 

اليومية تتمحور حول االجتامعات الترشيعية والحكومية التي 

أملانيــــــــا توافــــــــق علــــــــى إرســــــــال دبابــــــــات »ليوبــــــــارد« الــــــــى أوكرانيــــــــا وســــــــط ترحيــــــــب أوروبــــــــي
النووية للقنابل  اليورانيوم استخداماً  ذات رؤوس  القذائف  موسكو: سنعتبر استخدام كييف 

ــــــطيني ــــــل فلس ــــــن... واستشــــــهاد طف ــــــي جني ــــــطينيَّين ف ــــــة إســــــرائيلّية تدهــــــس فلس آلّي
130  ضابطاً إسرائيلياً اقتحموا باحات املسجد األقصى... وهدم ملنزل عائلة الشهيد التميمي

يف بيان ملجلــس الوزراء 
األملاين، متــت املوافقة عىل 
إرســال 14 دبابة من طراز 
والســامح  »ليوبــارد-2«، 
بإرســال »ليوبارد« من دول 
ثالثــة إىل أوكرانيــا، بعد أن 
سرتسل  إنها  بريطانيا  قالت 
 ،″2 »تشــالنجر  دبابــات 
وضغطــت بولنــدا من أجل 
موافقة برلني عىل إرســال 
»ليوبــارد 2« أملانية الصنع. 
موسكو  ســتعترب  بدورها، 
استخدام كييف القذائف ذات 
رؤوس اليورانيوم استخداماً 

للقنابل النووية القذرة.
ويف التفاصيــل، قالــت 
أملانيا التــي أجرت محادثات 
املتحدة وحلفاء  الواليات  مع 

تنفذ قوات االحتالل اإلرسائييل ومستوطنوه اعتداءات يومية 
بحق الفلسطينيني وممتلكاتهم بالضفة الغربية والقدس، حتى 
وصل الحال إىل الدهس املتعمد، فقد أصيب شابان فلسطينيان 
مســاء الثالثاء دهســهام جيب عسكري إرسائييل قرب قرية 
»عرانة« يف جنني. كام استشهد طفال فلسطينيا يف مواجهات 

مخيم شعفاط خالل هدم منزل الشهيد عدي التميمي.
ويف التفاصيــل، أفادت مصادر طبية يف مستشــفى »ابن 
سينا« يف جنني أن الشابني الذين أصيبا بجراح جراء دهسهام 
من قبل جيب عسكري ارسائييل ، وصف إصابة أحدهام بأنها 
»خطــرية«، مبينة أنه مصاب بـ«نزيف حاد يف الدماغ«، فيام 
قالــت »إن اآلخــر أصيب بخدوش وجروح يف أنحاء الجســم 

والوجه خاصة«.
كام استشــهد عرص أمس، الطفل الفلسطيني صالح محمد 
عيل، متأثراً بإصابته يف مواجهات مخيم شعفاط خالل هدم 

منزل الشهيد عدي التميمي.

طهـــــــران: التعـــــــاون مـــــــع »الوكالـــــــة الدولّيـــــــة« 
ُمســـــــتمّر... وال انحـــــــراف فـــــــي البرنامـــــــج النـــــــووي

أكّــد رئيس هيئة الطاقــة الذرية يف إيران 

محمد إسالمي، »أّن الهيئة ال تزال مستمرة يف 

تعامالتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

وأنّه ال انحراف يف الربنامج النووي«.

وقال إسالمي خالل اجتامع ملجلس الوزراء، 

أمس: »تتواصل تفاعالتنا مع الوكالة، ووفق 
وثائقهم الرســمية ليس هنــاك انحراف يف 
برنامجنــا النــووي، وتعاملنــا معها ال يزال 

قام رئيس وزراء العدو االرسا ئييل نتانياهو 
الهاشمية واجتمع  اململكة االردنية  بزيارة 
مع امللك عبدالله الثاين، وتحدثت وســائل 
االعالم عن ان املحادثات شــملت نقطتني: 
االوىل الحفاظ عىل املسجد االقىص املقدس 
الذي هو تحت الرعاية الهاشمية، والنقطة 
الثانية عدم تغيري الواقع يك يبقى مرشوع 

الدولتني االرسائيلية والفلسطينية قامئا.
بالنسبة للمسجد االقىص املقدس تجاوب 
الحفاظ  الوزراء االرسائييل بشــأن  رئيس 
عليه وعــىل قواعد الصالة فيه وعدم املس 

به.
 اما بالنســبة لنقطة الحفاظ عىل االمر 
الواقــع يك يبقى مــرشوع اقامة دولتني 
فلســطينية قامئا، فلم تذكر االخبار شيئا 
عن هذا املوضوع، بل ذكرت وسائل االعالم 
االرسائيليــة املعاديــة ان هنالك مرشوعا 
باقامة 18 الف وحدة ســكنية يف القدس 
الرشقية والضفة الغربية يف املنطقة »ج«، 

وهذا يعني ازالة كل احتامل او امال بإقامة 
مرشوع الدولتني. 

كذلك يعني ان العدو االرسائييل ســيقوم 
بتحويل القدس هذه املدينة املقدســة اىل 
االف الشقق الســكنية لليهود، كذلك ايضا 
املنطقة »ج« من الضفــة الغربية باقامة 
اكــر من 10 الف وحدة ســكنية وبالتايل 
تحويــل الضفة الغربية ايضا وعدم القدرة 
عىل اقامة شــقق ســكنية للفلسطينيني، 
اضافة اىل هدم منازل الشعب الفلسطيني 

واقامة اماكن سكن لالرسائيليني.
الدول العربية تتحدث لفظيا عن مرشوع 
الدولتني واوروبا ايضــا وخاصة الواليات 
املتحــدة التي تعمل عكس هذا الواقع وهي 
تدعــي انها محافظة عىل مرشوع الدولتني 
العدو  االرسائيلية والفلسطينية فيام ترتك 
االرسائييل يســتعمر االرايض الفلسطينية 

ويزيل احتامل اقامة دولتني كليا.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــتـــل شــخــصــيــن ــقـ أملــــانــــيــــا: مـ
ــن  ــيـ ــكـ ــسـ فــــــــي هـــــــجـــــــوم بـ
ــار ــطـ اســــتــــهــــدف ركـــــــــاب قـ

ص 10ص9

ــدغ ســـوى الــحــفــاة ــل ــة ال ت ــدال ــع ــلــومــاســي أوروبـــــي يــحــّذر من ال دب
ــة«.. ــلـ ــامـ ــى شـ ــوضــ ــ حـــصـــول »ف

ــــّر ــ ــ ــــــى مق ــ ــــــى ال ــ ــــارات تتوال ــ ــ الزي
ـــار« وآخـــر الضيـــوف كرامـــي... »التي
ــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــراي ــــــــــــــــــن عل  والعي

الســــــــــينما حكــــــــــراً علــــــــــى االغنيــــــــــاء
ـــــــــــــــاً ألف  130 بــــــــــــــــ  والبوشـــــــــــــــار  ـــــــــــــــط  فق

ــة عــلــى  ــ ــّيـ ــ ــربـ ــ ــات غـ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ عـ
ــة ؟ ــ ــّي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ ــة ال ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ال

ــة... والــبــاد  4 عــنــاصــر تــصــعــيــديّ
ــيــرة  ــه الـــــى تـــــوّتـــــرات كــب ــج ــت ت
ــحــت ســقــف االنـــفـــجـــار الــواســع ت

ــــــــي  ــــــــون مســــــــتمرة ف ــــــــات الجن حف
ــــــــان واخرهــــــــا موضــــــــوع الغــــــــاز لبن

ــــال  ــ ــ ــ ــاً... ري ــ ــ ــ ــ ــــاركة 50 فريق ــ ــ بمشــ
ــدان  ــ ــ ــ ــ ــلونة يعي ــ ــ ــ ــ ــد وبرش ــ ــ ــ ــ مدري
مشــــــــــروع دوري الســــــــــوبر األوروبــــــــــي
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

الخميس 26 كانون الثاين 2023

ــول »فــــوضــــى شـــامـــلـــة«.. ــصــ دبـــلـــومـــاســـي أوروبـــــــــي يــــحــــّذر مــــن حــ
ــن عـــامـــة اســتــفــهــام! ــ ــر أكـــثـــر م ــي ــث ــب لــلــقــضــاء ي ــ ــري ــ »االنــــتــــحــــار« امل
ــة؟ ــخــاطــئ ــون لــبــنــان ضــحــّيــة جـــديـــدة لــحــســابــات واشـــنـــطـــن ال ــكـ هـــل يـ

ابراهيم نارص الدين

مل يكن املشهد اللبناين املاســاوي ينقصه اال اقدام القضاء 
عىل »االنتحار« عرب انهاء حياة »جسم العدالة« املريض املوجود 
اصال عىل اجهــزة االنعاش االصطناعية. لكن يبدو ان مثة من 
قرر رفع »درجة الغليان« عىل الساحة اللبنانية فتزامن االنهيار 
القضايئ مع انهيار متسارع يف قيمة العملة الوطنية، وتفلت 
بعض »الشــارع« املضبوط« حتى اآلن عــىل وقع غياب االمن 
االجتامعي الذي بات قاب »قوســن« او ادىن من انفجار غري 
محدود يف الزمان واملكان، وفقا لتقارير دبلوماســية صدرت 
عن اكرث من سفارة باالمس طلب منها توصيف الواقع اللبناين 
يف الساعات القليلة املاضية، عرب مراسالت عاجلة من اداراتها 
املركزية، وقد اخترص احد سفراء االتحاد االوريب املشهد بالقول: 

نحن عىل ابواب »فوىض شاملة«! 
هذه الفوىض املتوقعة ال تزال غري واضحة املعامل بحســب 

مرجع ســيايس بارز، يرى ان مثــة احداثا 
متالحقــة تثري الريبــة لكنهــا يف الوقت 
نفســه تثري الحرية، وهو مــا يرجح وجود 
اداء خاطىء او حســابات خاطئة ســتؤدي 
طبعا اىل نتائج كارثية. فام حصل من تطور 
املفاجئة  »الصحــوة«  اي  مفاجىء،  قضايئ 
للمحقــق العديل يف جرميــة املرفأ القايض 

طارق البيطار، تطرح اكرث من عالمة استفهام حول توقيتها 
ودوافعهــا، فهي جاءت بدعم او رمبا بطلب اورويب وامرييك 
بعد فرتة من الخمول اســتمرت لنحو عام و3 اشــهر، زيارة 
القضاة الفرنســين اىل بريوت واللقاء االخري مع البيطار مل 
يكن فقط للمجاملــة، والدعم العلني من الخارجية االمريكية 
الجراءات قايض التحقيق شــكل املظلــة الدولية الواضحة 
لحراكه، وبعض املعلومات املتداولة تشري اىل ان هذه الخطوة 
قد نالــت تاييد ودعــم الوفد الفرنيس الــذي حض القايض 
البيطار عىل فعل ما يراه مناســبا العادة احياء القضية، مع 
وعد مبواكبة التحقيقات هذه املرة بتكثيف الحضور القانوين 
والقضــايئ يف بريوت بعدما جرى تفعيــل اتفاقية التعاون 
عمليا مع االتحاد االوروريب. لكن اذا كانت واشــنطن ومعها 
باريس تخىش االنهيار االمني عىل الســاحة اللبنانية؟ كيف 

تؤيد اجــراءات »مريبة« تحمل الكثري من االنقســام والجدل 
القانوين قبل الســيايس ويف ملف حســاس سبق وادى اىل 
احداث امنية دمويــة يف منطقة الطيونة؟ ال اجابة واضحة 
عىل هذه االســئلة، لكــن من الواضح ان اثنــن من االعمدة 
املتبقية يف هيكل الدولة قد انهار، تقول تلك االوســاط، كان 
القضاء واالمن آخر ما تبقى من معامل الدولة ملنع الســقوط 
يف الفوىض العارمة، واآلن تم دفع القضاء اىل االنتحار عنوة، 
ومل يتبق من هيبته شــيئا يف ظل الرصاع املفتوح بن مدعي 
عام التمييز غسان عوديات املدعى عليه من القايض البيطار، 
الذي بات باالمس مدعــى عليه من قبل األول، فيام الضابطة 
العدليــة املتمثلة بقوى االمن الداخــي تتلقى اوامر تنفيذية 
متناقضة من سلطتن قضائيتن سيؤدي رصاعهام يف نهاية 
املطاف اىل سقوط »العدلية« بفعل اكرب »زلزال« غري مسبوق 

مل يحصل حتى يف زمن الحرب االهلية. 
ولتكتمل »رسيالية« املشهد املعقد، أعلنت السفارة األمريكية 

يف بريوت باالمس تقديم مســاعدات نقدية بقيمة 72 مليون 
دوالر لعنــارص الجيش اللبناين وقوى األمن الداخي من خالل 
برنامج تابع لألمم املتحدة، طبعا الربنامح مؤقت ملدة 6 أشهر 
وسيحصل كل عنرص وضابط يف املؤسستن العسكريتن عىل 
مئة دوالر شهريا. وبعد سقوط »الجسم« القضايئ، البلد يقف 
اآلن عىل »رجل« واحدة،االمن الذي يتغذى عىل »فتات« مساعدة 
امريكية تبقيه عــىل قيد الحيــاة دون ان متنحه القدرة عىل 
استعادة انفاســه وعافيته، يف املقابل تويل واشنطن اهمية 
لعدم حصول انهيار امني واسع تتعزز من خالله سلطة ونفوذ 
حزب الله، وهي ال تريد انفــالت االمور عىل الحدود الجنوبية 
التي ســتصبح غري منضبطة يف حال حصول انهيار كامل يف 
البالد. لكن هل ميكن ان تصمد هذه االسرتاتيجية لوقت طويل؟ 
وهل ميكن ملئة دوالر شهريا بان تصنع املعجزات؟ وهل ميكن 
لهكذا دعم »مخجل« ان يحمي تفكك املؤسسات االمنية يف ظل 

حالة انهيار اجتامعي تتوسع كل يوم؟ 
حتى اآلن وباقرار مصادر عســكرية، نحو خمسة آالف من 
أفراد القوات األمنية تركوا الخدمة الفعلية دون إذن منذ 2019. 
واألمن الغذايئ للّبنانين بات عىل وشــك االنهيار، آخر دراســة 
لالمم املتحدة أشــارت إىل وجود مليون ونصف مليون لبناين 
يواجهون خطر فقدان الغذاء، وهذا الرقم مرشح لالزدياد رسيعا، 
مع االنهيار املســتمر للعملة الوطنية. واشنطن متنع استجرار 
الغاز والكهرباء من مــرص واالردن. وتعرقل وصول هبة الفيول 
االيرانية، كام ال تتجاوب مع املســاعي الفرنسية لتحريك امللف 
الرئايس والحكومي. وتغطي اليوم تحرك القايض البيطار، فاي 
تناقض فاضح يف هذه االســرتاتيجية العصيــة عىل الفهم؟ 
علام ان حرمان لبنان من العملة الصعبة والضغط عىل القطاع 
املرصيف وتشــديد العقوبات، مل يؤذ حزب الله بل زاده قوة من 
خالل اقتصاد مواز دفع »بيئته« اىل مستوى افضل معيشيا يف 

ظل استمرار تدفق الدوالر من خارج النظام املايل الرسمي!  
مرة  الخاطئة  االمريكية  الحســابات  انها 
جديدة، وايت سيتأذى لبنان منها بشدة، فهو 
ترك ملصريه وبات »دولة فاشلة«، فال رئيس 
االعامل  ترصيــف  وحكومة  للجمهوريــة، 
متنــازع حــول رشعيتها الدســتورية، وال 
ترشيع يف مجلس النواب الذي يواصل عرض 
»الهزلية«،  الرئاسية  االنتخابات  »مرسحية« 
القضاء »انتحر«، وقبله املصــارف والنظام الرتبوي، والقوى 
االمنية تعيش تحت ضغوط هائلة غري مسبوقة وكل املؤرشات 
تبدو سوداوية. فاذا كانت واشنطن تراهن عىل ايصال االمور 
اىل حدود الغليان دون ان تنزلق االمور اىل االنفجار الكبري الذي 
ال يتناسب مع مصالحها، فهي مرة جديدة تتعامل بسذاجة مع 
االحداث النها تريد زيادة الضغوط ملحاولة فرض تســويات ال 
تاخذ يف الحســبان موازين القوى القامئة، وتظن انها قادرة 
عىل التحكم باالحداث، ولهذا فان البالد اآلن يف مخاض صعب 
وسباق مؤمل مع الوقت، حيث ترتكب واشنطن خطيئة جديدة 
تشبه ما حصل يف افغانســتان، آخر مناذج الفشل االمرييك 
حيث ترك الشــعب يواجه مصريه املجهول، وتم تسليم البالد 
للفــوىض يف ظل حكم »حركــة طالبــان«، واكتفت االدارة 
االمريكية باالقرار بوجود اخطاء يف تقدير املوقف. فهل ينجو 

لبنان من تلك الحسابات الخاطئة؟املؤرشات تبدو مقلقة.   

ــان«  ــي ــغــل ــى درجــــة »ال ــ ــن تــدفــع االحــــــداث ال ــط واشــن
ــاق..!  ــطـ ــنـ ــار امـــنـــي واســـــع الـ ــج ــف ــان ب وال تـــرغـــب  

عقوبات غربّية على الحكومة اللبنانّية ؟
ميشال نرص

يف ظــل فوىض الرئاســة املسترشســة يف اكل األخرض 
واليابس، يف ظل جنوح متســارع نحو مزيد من االنهيارات 
بفعــل تداخل السياســة بالقضاء والجنون املتحكم بســعر 
الدوالر االســود مقابل اللرية، مع ارتفاع خطر انفجار األلغام 
االجتامعية، بقيت قرارات املحقــق العديل يف قضية تفجري 
املرفأ القايض طارق البيطــار، ومفاجاته، يف واجهة الحدث 

الشعبي والقضايئ والسيايس. 
مع بلــوغ املواجهة ما بلغته عىل صعيــد التحقيقات يف 
تفجري مرفأ من تعقيدات وتشابكات، محلية ودولية، وبعدما 
اصعــد القايض طــارق البيطار الجميع فوق الشــجرة، من 
ســلطات سياســية، قضائية وأمنية، بات معها حل األمور 
عىل ما درجت العادة »بتبويس اللحى«، شبه مستحيل، حيث 
الخارج املنتظر »عالكوع« ألي فول او هفوة قد ترتكب ليبادر 

إىل تلبية مطلب البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. 
وفيام تزداد التكهنات حول املفاجأت التي سيقدم عليها املحقق 
العديل، تتحدث معلومات قضائية عن توجه البيطار إىل اصدار 
مذكرات توقيف، غيابية مبعظمها ،بعد متنع املعنين عن الحضور 
إىل التحقيق، وفقا للتايل غازي زعيرت، نهاد املشنوق 6 شباط، 
حسان دياب 8 شباط، اللواء طوين صليبا، واللواء عباس ابراهيم 
10 شباط، العميد اسعد طفيي، وغراسيا قزي 13 شباط، جودت 
عويدات  والعميد كميل ضاهر 15 شباط، العامد جان قهوجي 17 
شباط، القضاة غســان عويدات وغسان خوري يف  20 شباط، 
وكارال شواح وجاد معلوف 22 شباط، معتربة ان ال قيمة ملراسالت 
عدم تنفيذ املذكرات، ألنها متى صدرت فهي قابلة للتنفيذ يف اي 
لحظة، وقيمتها املعنوية يف هذا امللف تتخطى قوتها القانونية، 

وهو ما سيفرض تنفيذها عاجال ام اجال. 
هــذه الحركة« الٍبطاريــة« وضعت تحت املجهــر الدويل، 
وبالتايل باتت األسئلة حول ما ستكون عليه رد الفعل الخارجية 

وكيف ســيرتجم الدعم الكالمي 
عمليــا، مرشوعة، خصوصا يف 
ظل محاوالت »شيطنة« البيطار، 
وتصويره كمنفذ الجندة خارجية 
وهو  سياســية،  ألهداف  خدمة 
ملصادر  وفقــا  دقيق  غــري  امر 
دبلوماســية متابعة، كاشفة ان 
الوفــد الفرنــيس مل ميي عىل 
البيطار اي تعليــامت، بل عرض 
واملساعدة  الدعم  كل  تقديم  عليه 

املمكنتن الكامل مهمته. 
ووفقــا للمصادر فــان الدول 
الغربيــة ويف مقدمتها الواليات 
ســتفرض  األمريكية  املتحــدة 

عقوبات موجعة عىل كل من يتمنع عن تســهيل عمل املحقق 
العديل ويعرقل التحقيق، ســواء لجهة عدم تعاون او تغطية 
ومامرســة الضغوط، فضال عن صدور عقوبات بحق كل من 
ستوجه االتهامات لهم، وستســطر بحقهم مذكرات توقيف، 
ويف حال عدم التزامه بقرارات القايض بيطار، فانه سيتم وقف 
التعاون مع املؤسسات التي يرأسها، وسيتم فرض عقوبات عىل 
الحكومة اللبنانية يف حال عدم وقفهم عن العمل، وهي رسائل 

وصلت اىل املعنين يف بريوت عرب قنوات خاصة. 
وتابعت املصادر ان اي عرقلــة للتحقيق او محاوالت وقف 
اندفاعة القايض بيطار، ســتفتح الباب واســعا أمام التدخل 
الخارجي من قبل الدول التي ســقط ضحايا من رعاياها يف 
تفجري مرفأ بريوت، من خالل املشاركة يف تحقيقات البيطار، 
مشرية إىل أن الجهات املعنية احتاطت المكانية رفض روسيا 
ألي قرأر يصدر عن مجلس األمــن، لذلك فان اللجوء اليه يف 

حال تم فسيكون من أجل حرش موسكو.
من جهتها أشارت أوساط سياسية إىل أن القوى السياسية 
بدأت التحضري للمنازلة األخرية يف الشــارع، حيث تكشــف 

املعطيات األمنية املجمعة عــن تنفيذ »بروفات« يف اكرث من 
منطقة جاءت جميعها من باب االحتجاج عىل ارتفاع ســعر 
الدوالر الهستريي، وان بدا واضحا ان جهات سياسية معروفة 

تقف خلفها.
وكشفت االوســاط ان وعظة األحد للبطريرك املاروين مار 
بشــارة بطرس الراعي ستكون عالية السقف، مدشنة مرحلة 
جديدة، عىل أكرث من صعيد، خصوصا ان األرضية الشــعبية 
املســيحية باتت جاهــزة لتلقف اي مبادرات تشــكل مظلة 
لحركات الشــارع متاما كام حصل ليلة توقيف وليم نون من 
قبل املديرية العامــة المن الدولة، والتــي »تزعمتها« وامن 

الغطاء لها الرصح البطريريك يف بكريك.
وختمت االوســاط بالقول ان ما ســيحصل هو يف املعنى 
السيايس »سابع من أيار« جديد، ولكن بنتائج معكوسة هذه 
املرة، خصوصــا ان النيابات العامــة الخارجية التي تحركت 
هي محصنة بالكامل تجاه اي ضغــوط من قبل حكوماتها، 
وبالتايل من الصعب نجاح اي ضغوط سياسية يف »فركشة« 

مسار القضاء الدويل.

عويدات اّدعى على البيطار الذي يُصّر على »االستمرار في واجباته«... إخاء سبيل بدري ضاهر وموقوفين
محامينا مع  خطواتنا  سندرس  نــون:  الــشــارع...  في  وتصعيد  املرفأ  شهداء  أهالي  صفوف  في  غضب 

بعد قرار مدعي عام التمييز القايض غسان عويدات إطالق 
رساح جميع املوقوفــن يف قضية انفجار مرفأ بريوت دفعة 
واحدة والذي شــكل صدمة بالنســبة للرأي العام اللبناين، 
أفرج عن مدير عام الجامرك السابق بدري ضاهر ومدير دائرة 
»املانيفست« يف املرفأ نعمة الرباكس، ومدير عام وزارة النقل 
الربي والبحري عرب الحفيظ القييس، وعدد آخر من املوقوفن 
يف القضية نفســها، من مركز الرشطة العسكرية باستثناء 

العاملن السورين بانتظار وصول ذويهم.

{ عىل املُخىل سبيلهم
وضع انفسهم بترصف ميقايت {

وقد وجهــت االمانة العامــة ملجلس الــوزراء، بناًء عىل 
توجيهــات وطلب رئيــس حكومة ترصيــف االعامل نجيب 
ميقايت، كتابن اىل كل من وزير املالية ووزير االشغال العامة 
والنقل طلبت منهام تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 
10/8/2020 لجهة ابــالغ موظفي الفئة االوىل الذين اخي 
ســبيلهم وضع انفسهم بترصف رئيس مجلس الوزراء اعتباراً 
من صباح اليــوم اضافة اىل ابالغ املوظفــن من غري الفئة 

االوىل وضع انفسهم بترصف الوزراء املختصن.
وكان صدر عن القايض عويدات، قــرار حمل الرقم واحد، 
قىض باطالق رساح جميع املوقوفن يف قضية انفجار املرفأ 

من دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بترصف املجلس 
العديل يف حال انعقاده وابالغ من يلزم.

واستكاماًل لالنقالب عىل التحقيق يف قضية انفجار املرفأ، 
وّجه عويدات كتابًــا إىل املدير العام لألمن العام اللواء عباس 
ابراهيم كلّفه فيه بوضع إشارة منع سفر بحق القايض طارق 
البيطار، والدته نهاد طعمه مواليد 1974/11/24، رقم السجل 

2 عيدمون واإلفادة مبا أمكن من الرسعة.

{ رد البيطار {
يف املقابل، قال القايض البيطار: »أي تجاوب من قبل القوى 
األمنية مع قرار النائب العام التمييزي باخالء سبيل املوقوفن 
سيكون مبثابة انقالب عىل القانون«، مضيفا »املحقق العديل 
وحده من ميلك حق اصدار قرارات اخالء الســبيل وبالتايل ال 

قيمة قانونية لقرار املدعي العام التمييزي«.
وقال: »لن أترك ملف املرفأ وما قــام به مدعي عام التمييز 
مخالف للقانون كونه متنحيا عن ملف املرفأ ومدعى عليه من 
قبــي وال يحق له اتخاذ قرارات باخالء ســبيل موقوفن يف 

ملف قيد النظر لدى قايض التحقيق.. »
وكشفت معلومات »أّن القايض عويدات أرسل ضابطاً عدلياً 
إلبالغ املحقــق العديل يف ملف انفجــار املرفأ يف منزله يف 
الرابية دعوة لالستامع إليه اليوم مبوضوع االدعاء عليه بجرم 

اغتصاب السلطة وغريه«.
واضافت املعلومات »أّن القايض البيطار مل يستقبل الضابط 

العديل ورفض تسلّم الدعوى املوّجهة ضّده«.
كــام افادت بأّن »الضابط العديل الذي أرســله عويدات إىل 
منزل البيطار قال له: »الّريّس عويدات بدو يشــوفك«، فأجابه 
البيطار »أنا الّي بّدي شــوفو وأنا الي مّدعي عليه ومحددلو 
جلسة إستامع بعد أيام«، فغادر الضابط العديل منزل البيطار«.

{ أهايل شهداء املرفأ {
وعليه، افادت معلومات عن غضب عارم يف صفوف أهايل 

شــهداء املرفأ بعد قرار القايض عويدات بإطالق رساح جميع 
املوقوفن، بحيث اعتصم االهايل أمام منزل عويدات، معتربين 
»ان قرار عويدات يشري اىل ان لبنان أصبح دولة فاشلة بشكل 
تام«، وذلك وفق بيان وزعه بول نجــار والد الطفلة الضحية 

الكسندرا.
الضحايا  أهــايل  يتحرض  تلفزيونية،  معلومــات  ووفق 
اليوم أيضــا، للتحرّك بالتزامن مع انعقــاد مجلس القضاء 

األعىل.
وعلق شقيق الشــهيد جو نون وليام نون : »ما يحصل يف 

القضاء »مسخرة« وال زلنا كأهايل مصدومن مام يجري«.
وعن الخطوات التي ســيلجأون اليها، أعلن نون  يف حديث 
تلفزيوين »اننا ســندرس خطواتنا مع محامينا بعد الوقوف 

عىل حقيقة ما يحصل«.  
وأكد نون أنه »اذا نُفذ قرار اخالءات الســبيل ملوقويف املرفأ 
سنتحرك طبعاً يف الشــارع، ويبدو أن هناك ما هو أكرب مام 
يحصل وأكرث من »نكايات« بن القضاة«، مضيفاً »ســرى ان 
كان قرار القايض عويدات سُينّفذ أم ال«، مستطرداً »ما وصلنا 
اليه هو بســبب القضاة الذين ينفذون أجندات وال يحرتمون 

القانون«.
وأشــار نون »اىل ان اخالءات الســبيل يجــب أن يوقعها 
القايض العديل طارق بيطار قبل الحصول عىل اشارة القايض 
عويدات، ومن بعدها يصار اىل اطالق املوقوف، مضيفا »هذا 
طبعاً يف بلد طبيعي وليس كام يحصل عندنا »كل واحد فاتح 

عا حسابو«.
النيايب  املجلس  الحاصل داخل  واستغرب نون »االنقســام 
وبن القضاة، وكيف أّن كل قاض يتخطى صالحيات القايض 

االخر«، معتربا »أن هذا األمر غري مقبول«.
وختــم نون مؤكداً أن »مــا يجري يجعلنا مجــدداً نطالب 

بالتحقيق الدويل«.

العدالة ال تلدغ سوى الحفاة
نبيه الربجي

ادواردو  مبأثــورة  نبدأ   
مثل  »العدالــة  غاليانــو 
ســوى  تلدغ  ال  األفعــى 
الحفــاة« ، لننتهي بالقول 
هي...  البطيئة  »العدالــة 

الالعدالة«!
الدولة  الدولــة  حيــث 
ال الدولــة الالدولــة، هل 
القضائية،  لألجهزة  أجيز 
واألمنيــة، يف الواليــات 
اىل  تصــل  أن  املتحــدة، 

الحقيقة يف اغتيــال جون كنيدي. دامئــاً مثة حقيقة 
يفرتض أالّ تظهر. عندنا ال مكان ألي حقيقة.

حتى أننا نبحث عن العدالة االلهية ،عرب األزمنة. لكأن 
الله ألقى بــآدم أرضاً، وتركنا بن يــدي القضاء والقدر. 
يف هــذه الحال، ماذا نقول ألصحــاب األرواح املحطمة، 

والقلوب املحطمة، يف انفجار املرفأ؟
أنظروا اىل ما حدث آلالف الحفاة الذين قضوا يف زلزال 
هايتي. مجلة »لو نوفيل أوبرسفاتور« نرشت صورة ألب 
رفع يديه نحو الله »هل حقاً أنت هناك؟«. ألولئك الضحايا 

الصالة ال غري..
ال حقيقــة لذلك اليشء الذي يدعــى الدولة يف لبنان. 
هذه بديهية تاريخيــة. قصاصات طائفية تقيم اما عىل 
أبواب القبور أو عىل أبواب األقبية. لطاملا قيل لنا أن الحل 
يف العتابــا وامليجانا. حتى اآلن، وقد تحولنا اىل حطام ال 

ثقافة سوى ثقافة العتابا وامليجانا!
كيف لذوي الضحايا أن يتوقعوا مثول املســؤولن عن 
االهامل، واملسؤولن عن تهريب شاحنات األمونيوم، أمام 
القضاء. ما دام االهامل، وما دام نهب املال العام، جزء من 

»االيديولوجيا اللبنانية«. أجل االيديولوجيا اللبنانية.
هذه املرة األوىل التــي أكتب فيها عن قضية كنت أدرك 
من البداية أن مآلها بن تلك الخطوط املتعرجة. هكذا كل 
القضايا الكربى. من الســاعة األوىل بدا أن هناك من راح 
يلعب بأنن الثكاىل. مل نكن فقط أمام تســييس املأساة. 

كنا أمام تطييف املأساة. هنا مصيبتنا األبدية. 
تســييس )أو تطييف( القضية يعني قتــل القضية. اذ 
نؤمن بان الذين تحت الرتاب هم أنفسهم الذين فوق الرتاب، 
نســأل ملاذا خرج القايض طارق البيطار من صمته عقب 
لقاء الوفد القضايئ الفرنيس، لتبادر الســفارة األمريكية 
اىل اطالق تغريدة دعم لخطوته، ويعقب ذلك تعليق للناطق 
باســم وزارة الخارجية نيد برايس. للتو اهتزت نيويورك، 
وأصدر أنطونيو غرييتش، بياناً، داعامً، كام لو أن كل يشء 

مربمج لوضع تلك القنبلة وسط القاعة..
مــا تقتضيه العدالة )وهنا الالعدالــة بتواطؤ فريقي 
الرصاع( ، يفرتض أن متثل كل املنظومة ،بل وكل النظام، 
أمام قوس املحكمــة. اذا كان مثة مواطنون ســقطوا 
رصعى مثة وطن ســقط رصيعاً. مــن يحاكم؟ يف هذه 

الجمهورية  القاتل يحاكم القتيل.
عند كل منعطــف تراجيدي، ال بد من البحث عن األيدي 
الغليظة التي تحركنا كام الرسوم املتحركة. أصحاب تلك 
األيدي راهنوا، ومنذ الثنــايئ دافيد بن غوريون ومويش 
شاريت عىل أن يكون لبنان البوابة االرسائيلية اىل الرشق 
األوسط. هل ألنه كان الحلقة األضعف، أم لكونه الدولة 

املرشعة عىل كل الرياح؟
اآلن، ارسائيــل يف عمق الرشق األوســط. ملاذا لبنان 
بالذات هدف السيناريوات الجهنمية؟ جدعون ليفي تحدث 
عن »الحرية القاتلة« التي تعرتي الجراالت والحاخامات. 
كيف ميكن التعاطي مع الرتسانة الصاروخية التي تتوزع 
بن الجبال واألودية، وبن األنفاق التي قد يكون بعضها 
عىل تخوم الجليل. الجرال غايب اشكنازي »قلق للغاية«  

من  »ذلك الجحيم وراء الخط األزرق«!
مل نبتعد عن ملف ضحايا املرفأ. هنا األشــياء حلقات 
مرتابطة ويتم تسييسها تبعاً ملا تقتضيه لعبة املصالح. ال 
ريب أن األمريكين هناك. اذ يرتطمون بالرؤوس اليابسة 
يف ارسائيــل، يراهنون عىل اخرتاق الــرؤوس اللبنانية، 
وبعضهــا مألى بالقش. نعلم أن مثــة من ينتظر دخول 
الدولة يف لبنان يف الفصل األخري من التآكل. عىل رؤوس 

من تسقط الحجارة األخرية؟ 
ولننتظر ما ميكن أن تكون ردات الفعل الخارجية عىل 
املأزق القضايئ، وهو املأزق الخطري. املؤسسة القضائية 
سقطت بعد ســقوط املؤسسة السياسية، واالقتصادية. 
أال يعني اســتدعاء اللواء عباس ابراهيم خطوة أوىل نحو 
اسقاط املؤسسة األمنية. خشيتنا كبرية ،كبرية جداُ ،عىل 

املؤسسة العسكرية...
هل نبالغ حن نقــول أن مثة أدمغة ســوداء ترى أن 
الدولــة اللبنانية، بصيغتها الراهنــة، انتهت. لتكن دولة 

بديلة للفلسطينين، ودولة بديلة للسورين؟ ال نبالغ...

ــع سليم ــاع م ــ ــوده عـــرض األوضـ عــ

اســتقبل مرتوبوليت بريوت وتوابعهــا للروم االرثوذكس 
املطران الياس عوده وفداً من لقاء الهوية والســيادة برئاسة 
الوزير الســابق يوسف سالمة، الذي قال بعد الزيارة: »قّدمنا 
التهاين باألعياد وعرضنــا للمطران الوثيقة التي نتحاور من 
خاللها مع الكتل النيابية ومع جميع املراجع الروحية واملدنية 
يف لبنان، الوثيقة السياسية التي نقرتحها يك تكون قاعدة 

إلعادة بناء دولة لبنان الغد«.
ثم استقبل املطران عوده  وزير الدفاع يف حكومة ترصيف 

االعامل موريس سليم، وتباحث معه يف األوضاع العامة.

جنباط : لتسريع الخطى
النتخاب رئيس وتشكيل حكومة

استقبل رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط وفدا 
من »لقاء التوازن الوطني«، يف حضور مستشار جنبالط رامي 
الريس. وبحث اللقاء يف »تطورات الوضع الداخي واملستجدات 
يف ملف التحقيق بانفجار مرفأ بريوت، إضافة إىل ما يرتدد عن 

الالمركزية والفيدرالية واستحقاق االنتخابات البلدية«.
وأكد جنبالط »حرصه عىل ترسيــع خطى انتخاب رئيس 
الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لبدء الخروج من دوامة 

األزمات الراهنة«.
وأيّد »إجــراء االنتخابات البلديــة يف مواعيدها«، محذرا 
مــن »مضاعفات اســتمرار التدهور املايل عىل االســتقرار 

االجتامعي«.

سليم يزور عوده

جلسة ملجلس القضاء األعلى
يعقد مجلس القضاء االعىل بدعوة من رئيسه القايض 
ســهيل عبود عند الواحدة من بعد ظهر اليوم للبحث يف 
االثار املرتتبة عن قرار املحقــق العديل وموضوع تعين 

قاٍض منتدب سيكون موضع نقاش.
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ـــــة« ؟ ـــــم »الفوضـــــى الخّلق ـــــى الشـــــارع وتعمي ـــــل معركـــــة الرئاســـــة ال ـــــة نق ـــــدأت مرحل  هـــــل ب
٤ عناصـــــر تصعيديّـــــة... والبـــــلد تتجـــــه الـــــى توّتـــــرات كبيـــــرة تحـــــت ســـــقف االنفجـــــار الواســـــع

ـــــى الســـــراي ـــــار« وآخـــــر الضيـــــوف كرامـــــي... والعيـــــن عل ـــــّر »التي ـــــى مق ـــــى ال ـــــارات تتوال  الزي
ـــــة فـــــي الجعبـــــة : تأييـــــد لحـــــوار بـــــري... وجـــــّس نبـــــض ملرحلـــــة مرتقبـــــة رئاســـــّية ـــــــ حكومّي

 باســــــــيل مــــــــن بكركــــــــي: نتطّلــــــــع بكثيــــــــر مــــــــن الســــــــلبّية
ــيحي ــ ــ ــ ــّون املس ــ ــ ــ ــي املك ــ ــ ــ ــول تخّط ــ ــ ــ ــور ح ــ ــ ــ ــى أّي كلم يتمح ــ ــ ــ ال

سامي الجمّيل استقبل فرونتسكا:  على املجتمع الدولي مساعدة اللبنانيين

ــة ــ ــ ــ ــة والتربويّ ــ ــ ــ ــة والطبّي ــ ــ ــ ــات املصرفّي ــ ــ ــ ــوا القطاع ــ ــ ــ ــبار: ضرب ــ ــ ــ  كس
ــــــــد: القضــــــــاء ــــــــي البل ــــــــى ف ــــــــون ضــــــــرب القلعــــــــة األول ــــــــوم يحاول والي

محمد بلوط 

اسئلة عديدة تستحرضها التطورات االخرية هىل الصعد 
كافــة، ومــا يجري منذ اكرث من اســبوع ينذر مبزيد من 
التداعيات الخطــرية التي اخذت يف االيام الثالثة املاضية 
متتــد اىل الشــارع، خصوصا يف ظل صعود هســتريي 
لسعر الدوالر بنســبة قياسية تتجاوز اثار وحجم االزمة 

االقتصادية واملالية .
صحيح ان هذه االزمة ساهمت بشكل اسايس يف زيادة 
الضغوط عىل اللرية، لكن جزءا من ارتفاع الدوالر كان دامئا 
منذ بدايتها وحتى اليوم االزمات السياســية املتتالية منذ 

انتفاضة ١٧ ترشين يف العام 20١٩ .
واىل جانب تداعيات جنــون الدوالر برزت القنبلة التي 
رماهــا املحقق العديل يف جرميــة انفجار املرفأ القايض 
طارق البيطار املكفوفة يده   بقراراته االخرية املفاجئة بعد 

توقفه عن العمل الكرث من سنة وشهرين بسبب الدعاوى ضده . 
ومل تكن هذه القنبلة موجهة اىل من ادعى عليهم من سياسيني 
وقضاة وامنيني فحســب بل طاولت بالدرجة االوىل الجســم 
القضايئ برمته وزادت من ازمته، ال ســيام بعد ان شــمل قراره 

املدعي العام التمييزي القايض غسان عويدات وثالثة قضاة.
وســبق هذه الخطوة للقايض بيطار اعالن نواب من التغيري 
االعتصام يف املجلس النيايب بصورة مفاجئة ايضا تحت شعار 
الضغط النتخاب رئيس للجمهورية وابقاء الجلســات مفتوحة 

اىل حني تحقيق هذا الهدف.
ويف غمــرة هذه التطــورات برز ايضا تلويــح رئيس حزب 
القوات اللبنانية ســمري جعجع باعادة النظر يف تركيبة النظام 
وبالفيدراليــة،دون ان يذكرها مبارشة، يف وجه املجيء برئيس 
للجمهورية يدور يف فلك حزب الله . وقد احدث هذا الكالم اهتزازا 
وطرح عالمات استفهام يف الساحة السياسية لتوقيته وابعاده 
ليس عند الخصوم فحســب بل ايضا لدى من اتفقوا معه عىل 
سيناريو التصويت للمرشح ميشال معوض ويف مقدمهم رئيس 
الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط الذي رفض ان مير هذا 
الكالم مرور الكرام وانتقده علنا، ثم تحرك باتجاه اخر يف شان 

االستحقاق الرئايس.

صحيــح انه ليس غريبا ان تنزلق البالد اىل مزيد من التدهور 
عــىل غري صعيد، لكن الالفت هو حصــول هذه التطورات يف 

غضون ايام وبرسعة فائقة:
١ - ارتفاع جنوين ورسيع لســعر الدوالر تجاوز العرشة االف 

لرية يف اسبوع .
2-  قنبلة القايض بيطار .
3- اعتصام نواب التغيري .

٤- تلويح جعجع بالفيدرالية .
يقول مصدر ســيايس بارز« ان هناك اشــارات واضحة عىل 
تســخني ملف االســتحقاق الرئايس ونقله اىل الشارع وادوات 
اخرى ضاغطة«، الفتا اىل« اننا امام ســيناريو يشبه سيناريو 
الفــوىض الخالقة التــي متلك واشــنطن وكالتها الحرصية. 
ونخىش ان نشــهد املزيد من عنارص هذا الســيناريو يف االيام 
واالسابيع املقبلة، خصوصا ان هناك اشارات واضحة تنذر مبزيد 
من التصعيد«.وبرأي املصدر »ان ما يحدث اليوم يطرح ســؤاال 
ايضا، هل تتجه البالد اىل انفجار ام انفراج؟ يبدو اننا ذاهبون اىل 
توترات كبرية لكنها لن تصل اىل حدود االنفجار الكبري، السباب 

تتعلق بالتوازنات الداخلية واملواقف الخارجية«.
اما الحديث عن انفراج، يضيف املصدر، فهو ليس يف محله يف 
الوقت الحارض الن املعطيات املحلية والخارجية ال تدل عىل هذا 

االتجاه رغم بعض التحركات السياســية الجارية يف شأن 
االستحقاق الرئايس.

ووفقا للمصدر فان هذه التحركات ما زالت تدور يف حلقة 
مفرغة، كام ان االجواء الخارجية مل ترتق اىل مستوى حسم 
القرار يف هذا الشأن، ال سيام ان بعض الدول املؤثرة ما زالت 
مرتددة او غري مستعجلة التخاذ موقف مساعد او مشجع 
عىل ترسيع انتخاب رئيس الجمهورية باستثناء فرنسا التي 
تحاول تحريك هذا االستحقاق كام ظهر يف اللقاءين اللذين 
اجرتهام الســفرية ان غريو مع القطبني املسيحيني جربان 

باسيل وسمري جعجع اول امس .
ويف ما يتعلق بعــودة حركة االحتجاجات وقطع الطرق 
بسبب هسترييا الدوالر والتداعيات الناجمة عنها، يلفت املصدر 
اىل انها اتســعت جغرافيا يف االيام الثالثة االخرية لكن عدد 
املشــاركني فيها ال يزال خجوال للغاية . ويشري اىل معلومات 
موثوقة بان هناك اطرافا عديدة دخلت عىل خطها مثلام كان 
يحصل يف السابق، معربا عن خشيته من تغيري مسار الكثري منها 

وتحويلها اىل ادوات استثامر يف لعبة التجاذب السيايس.
اما بالنسبة لقنبلة القايض بيطار فان توقيتها بعد اكرث من 
ســنة عىل كف يديه قانونيا يطرح تساؤالت تصل اىل مستوى 
الشبهة، وتعزز االعتقاد بانها مرتبطة بعوامل سياسية بطريقة 
مبارشة او غري مبارشة. وما يدفع اىل هذا االعتقاد والتفســري، 
مسارعة االدارة االمريكية عىل اصدار بيان يدعو اىل االرساع يف 

التحقيقات يف انفجار املرفأ.
وحــول اعتصــام نواب من التغيري تقول مصــادر نيابية ان 
االعالن عنها بشكل مفاجىء ومنفرد يطرح عالمات استفهام 
عىل توقيته بعد ١١ جلسة النتخاب رئيس للجمهورية، ال سيام 
ان املعتصمني انفسهم كانوا يدركون سلفا عدم جدوى وفعالية 

هذه الخطوة املحصورة ببضعة نواب.
وبرأي املصادر ان هذا االعتصام كالقنبلة الصوتية، وان هدفها 
الفعيل هو هدف استعرايض يف شأن االستحقاق الرئايس، وانه 
قد يكون له اهداف اخرى منها محاولة شل عمل املجلس النيايب 
ومنع قيامه بدوره الترشيعي كام اشــار الرئيس بري، وهذا ما 
ظهر يف اجتامع احدى اللجان النيابية امس حني طرحت النائب 
املعتصمــة نجاة صليبا وقف عمــل اللجان بحجة وجود حركة 

اعتصام يف املجلس.

صونيا رزق 

يبــدو رئيس »التيار الوطني الحر« جربان باســيل 
»معجوقاً« حتــى الذروة يف هذه الفرتة، وباحثاً عن 
حلفــاء جدد من طوائف اخــرى، ومتنقالً بني الحني 
واالخر من ضفة سياســية اىل اخرى، ومســتقبالً 
حلفاء ســابقني لُيعيدهم حاليني، ما بني حارة حريك 
وكليمنصو وطرابلــس، لكن هؤالء اتوا لزيارته ويف 
جعبهم ملفات رضورية للطرح واملباحثات الثنائية، 
علّها تصل اىل مبتغاها من دون ان تخلو من املصالح 

املتبادلة مع رئيس »التيار«.
فإىل جانب إســتقباالته يف املقر العام لـ »التيار« 
يف مرينا شــالوحي قبل ايام قليلــة وفداً من حزب 
اللــه، ثم اجتامعــه يف دارة ابنة وليد جنبالط لبحث 
املستجدات مع رئيس  »االشرتايك«، إلتقى باسيل يف 

االمس رئيس تيار »الكرامة« النائب فيصل كرامي، الذي ســبق 
ان زار رئيس مجلس النواب نبيه بري، يف مقر الرئاسة الثانية 
يف عني التينة، ضمن جولة عىل املسؤولني. معلناً تأييده للحوار 
الذي طرحه االخري، من دون ان يلقى التأييد من اغلبية االطراف 
السياسية، لكن كرامي قالها يف العلن ويف مقر التيار العوين، 
»املَخرج الوحيد هو الحوار عىل اال يستثني أي أحد، لقد طرحت 
الفكــرة وما زلت مرصّاً عليها النهــا توصل اىل التوافق، الذي 
عربه نستطيع أن ننتخب رئيساً للجمهورية، وعرب هذه الرئاسة 
تعود وتنتظم  أعامل املؤسسات يف لبنان التي تعاين اليوم من 

االزمات عىل كل الصعد«.
النائب كرامي الذي لطاملا رّدد انّه ليس وســطياً وال رمادياً، 

وبأّن خياراته االسرتاتيجية معروفة، ويف الوقت عينه ال يحّبذ 
ان يكون جزءاً من االصطفافات الحادة، يشري دامئاً اىل وجود 
قــدرة لديه للتحرّك يف كل االتجاهات السياســية، االمر الذي 
يجعله يبدو مختلفاً عن الخط الســيايس الذي يسري فيه، رمبا 
النه ميلك طموحاً بدخول الرساي الحكومي، وهذه الفكرة باتت 
تراوده خصوصــاً بعدما طرحت من قبل بعض الحلفاء، الذين 
شجعوه عىل خوض هذه املعركة التي تبدو صعبة  يف املرحلة 
املقبلــة والعهد الجديد، اي إلطاحــة رئيس حكومة ترصيف 
االعامل نجيب ميقايت، الخصم الســيايس األكرب لباسيل، من 
هنا يتجه التوافق بني الطرفني يك يصبح واقعاً بعد فرتة وجيزة، 
إلخراج ميقايت عن عرش الرساي، وهذا طموح رئيس« التيار« 
الباحث عن شــخصية سنّية مقّربة من الفريق املامنع، قادرة 

عــىل الوصول اىل الرساي، ويف الوقت عينه مقبولة 
نوعــاً ما من الريــاض وهذا ما ظهر قبل فرتة، خالل 
زيارة السفري السعودي وليد البخاري لكرامي والغزل 

املتبادل.
يف الســياق مل يأت لقاء كرامي - باسيل من عدم  
بــل من مصالح متبادلة، لكن رهــان االخري ال يبدو 
ناجحاً، الّن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ما 
زال يف اذهان أكرثية اهل الســّنة، واليوم  يعيشون 
مرحلة اإلحباط والتشــتت، وال احد يســتطيع إزالة 
هذا املشــهد ســوى الحريري، اذ ما زالوا غري قادرين 
عــىل فكرة التعايش مــع غيابه، بعد إعالنه العزوف 
عن الرتشــح اىل االنتخابات النيابية، وتعليق حياته 
السياســية ، االمر الذي وضعهم يف اطار عدم اتخاذ 
القرار املناســب،  فانقســموا اىل اجنحة يتداخل يها 
الرئيس الســابق للحكومة فؤاد الســنيورة، والنائب 
ارشف ريفي الذي يحظى بشعبية يف طرابلس، فضالً عن بعض 
النواب الســّنة الذين يسعون بالخدمات ألبناء الطائفة، إضافة 
اىل النواب املحســوبني عىل الفريق املامنع واملستقلني، وبعض 
املنســوبني اىل قوى التغيري، أي بإختصار يحتاج هؤالء النواب 
اىل ما يجمعهم خصوصاً يف إســتحقاقات هامة كالبحث يف 
ملف رئاســتّي الجمهورية والحكومة، الذي مل يغب عن ذهن 

اللقاء امس ولو ضمن إطار خفي.
لذا فالرهان عىل شــخصية سنّية منذ اليوم، لتّويل املنصب 
الرئايس الثالث، ولو ضمن الخبايا والكواليس، يبدو خارساً يف 
إنتظــار هوية رئيس الجمهوريــة املرتقب، عىل امل ان يكون 

وصوله اىل بعبدا قريباً جداً. 

املاروين  البطريــرك  عقد 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
»التيار  ورئيــس  الراعــي، 
النائب جربان  الوطني الحر« 
باســيل، خلــوة يف الرصح 

البطريك يف بكريك.
وكان الراعــي اســتبقى 

باسيل إىل مائدة العشاء.
وقال باســيل بعد اللقاء: 
»أوال لــن نتكلم مبا حدث يف 
هذا اللقاء الطويل مع سيدنا، 
مثمرا  كان  كالعــادة  ولكنه 
وجيدا، وثانيا سنتحدث ظهر 
االحد املقبل وستســمعوننا 

مبوقف شامل، واالكيد ومن هذا 
الــرصح نقول انه ليــس هناك من حل اال بانتخاب رئيس، وكل 
يوم مير من دون انتخاب رئيس فإن املشكلة تتعمق، وال حل اال 
بالحــوار،  وال امكان لالنتخاب اال بالتوافق، لذلك ندعو مجددا 
إىل الحوار والتالقي مع الجميع، ونحن حارضون وهذا ما نقوم 
بــه يف الرس ويف العلن، وبكريك هي املنطلق واملكان االصلح 

لهذا الحوار« .
أضــاف »يف النهايــة موقع رئاســة الجمهورية هو لكل 
اللبنانيني، ولكن ال ميكن الحد أن يتخطى يف هذه النقطة املكون 
املســيحي، وهذه املحاوالت التي نشــهدها ال ميكن ان نسمح 
مبرورها، لذلك نتطلع بكثري من الســلبية اىل اي كالم يتمحور 

حول تخطي املكون املســيحي ونتطلع بكثــري من اإليجابية 
اىل الكالم الذي ســمعناه هذه الليلة عــن عدم ورود او قبول 
تخطي هذا املكون«. وختم: »املسيحيون كغريهم من اللبنانيني 
معنيــون بان يكون لهم كلمتهم وبان يســعوا ليك تكون لهم 
كلمة اساســية يف هذا االســتحقاق، وهذه  املبادرة تبقى يف 
النهاية بيد صاحب الغبطة، ونحن دائم متجاوبون وملبون الي 

مبادرة من هذا النوع«.
وكان باســيل اســتقبل يف املقر العام للتيار النائب غسان 
ســكاف.  وأفــاد بيان وزعه املكتب اإلعالمي لســكاف أنهام 
»تباحثا يف الشؤون الرئاسية، وأن سكاف غادر من دون اإلدالء 

بأي ترصيح«.

شــارك نقيب املحامني يف 
بــريوت نارض كســبار يف 
الجلســة اإلفتتاحية للدورة 
اإلجراءات  حــول  التدريبية 
عىل  باألطفــال  الخاصــة 
بالتعاون  القانون  متاس مع 
مع اليونسيف، واملنظمة من 
قبل معهد حقوق اإلنســان 
الذي ترأسه املحامية أليزابيت 
زخريا سيويف. وألقى كلمة 
شــّدد فيها »عىل دور نقابة 
املحامــني الحامية للحريات 
اإلنســان.  وحقوق  العامة 
ورشح لهــم ما تقــوم به 

النقابة من إنجــازات، كام طلب منهم احرتام بعضهم البعض 
وخصوصاً عىل وســائل التواصل اإلجتامعي، ووجوب احرتام 

القضاء الذي يتعرّض لهجات غري مربّرة«.
وقبل الظهر، اســتقبل املبعوث الخاص لرئيس دائرة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا باملحكمة الدولية لتسوية املنازعات، 
املستشار عيل ســامل وفريق عمل املكتب، وتم البحث يف عدة 
مواضيع خصوصاً وان الرشق األوســط مقبل عىل فرتة سالم 
ونقاهة.واجتمع مع رئيســة لجنة املرأة املحامية أسام حامده 
واألعضــاء، وهو اإلجتامع األول بعد التعيني الجديد للجنة، وتم 
البحث يف عدة نشــاطات منها تنظيم ندوة ملناسبة يوم املرأة 

العاملي يف 8 آذار.
وبعد الظهر، اجتمع كسبار مع رئيس لجنة اإلصالح اإلداري 
واملــايل يف القطاع العام املحامي جان ايب زيد ضو واألعضاء. 
كام عقدت ندوة يف بيت املحامي بعنوان تطوير عمل الســجل 
التجاري مرشوع ربط معامالت الرشكات لدى السجل التجاري 

بحقوق النقابة واملحامني.
ويف دار النقابة، قال كسبار أمام زواره: »إن الشعب اللبناين 
بات مغلوباً عىل أمره، تتقاذفه القرارات العشــوائية واملواقف 
الشــعبوية.  رضبوا القطاعات املرصفية والطبية والرتبوية. 
واليوم يحاولــون رضب القلعة األوىل يف البلد: القضاء الذي 
يجــب أن نحافظ عليه برموش أعيننا، وأخىش أن يتامدى من 
يودون رضبه وال أحد يردعهم، ال بل يساهم البعض عن حسن 

نية أو عن ســوء نية عىل رضب هذا الحصن املنيع الذي يعطي 
الثقة للمواطنني ويوّزع عليهم العدل. لذلك، نهيب بالجميع عدم 

اإلنجرار وراء اآلراء واملواقف التي تضعف القضاء«.
اىل ذلك، عقد مجلســا نقابتي املحامني يف بريوت وطرابلس 
برئاسة كسبار وماري تريز القّوال إجتامعاً إستثنائياً مشرتكاً 
طارئــاً عىل أثر التطورات القضائية التي اســتجّدت يف ملف 

إنفجار مرفأ بريوت.
وبنتيجة املناقشــات، صدر عن املجلسني البيان التايل: »ندد 
املجلســان بالحالة غري املسبوقة، وغري املعهودة التي يشهدها 
القضــاء بعد التضارب بني املرجعيــات يف القرارات واملواقف، 
والرتاشــق املعيب عىل وســائل اإلعالم. األمر الذي يؤدي إىل 
عرقلة التحقيق يف ملف إنفجار املرفأ الذي اعُترب مبثابة كارثة 
وطنية ووصف بجرمية العرص«، مضيفا »إن اإلنقســام الذي 
شــهدناه اليوم يشكّل تدمرياً ملا تبقى من هيبة العدالة ورضباً 
للقضاء. ونحّذر من أن التامدي يف هذه األســاليب اإلعتباطية 

قد يجر البالد إىل حالة من الفوىض ال تحمد عقباها«.
ودعا مجلســا النقابتني، »مجلس القضاء األعىل إىل تحّمل 
مســؤولياته، والتدّخل الفوري والجدي واملسؤول إلنهاء هذه 
الحالة الشــاذة، وإعادة األمــور إىل نصابها الصحيح، متهيداً 
إلحقاق الحق وتحقيق العدالة. كام يدعوان املرجعني القضائيني 
املتناحريــن إىل إحــرتام القوانني والصالحيــات العائدة لكل 
منهــام«، معلنان »عن إبقــاء اجتامعاتهام مفتوحة ملواكبة 

التطورات وإتخاذ املوقف املناسب«.

 ميقاتي عرض مع زواره شؤوناً تربويّة
مراد: لعقد جلسة تختص بموضوع التربية

اســتقبل رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت يف 
الــرساي الحكومية وفدا من لجنة الرتبية النيابية برئاســة 
رئيسها النائب حسن مراد وضم  النائبني ايهاب حامده وارشف 
بيضون، وتم البحث يف مطالب املعلمني يف التعليم الرسمي. 
وقــال مراد بعــد اللقاء: »زرنا الرئيــس لوضعه يف أجواء 
أوضاع املعلمني ومــا يحصل معهم، وتبني لنا أن دولته مطلع 
متامــا عىل أوضاعهم. وأكدنا مطالب املعلمني املحقة املتمثلة 
باعطائهم الحوافز، اضافة اىل هبة 2020 لتحويلها اىل وزارة 
الرتبية بغية اعطائها للمعلمني ملساعدتهم، وتأمني بدالت النقل 
للمعلمني بكل مسمياتهم، وهو يتعلق تحديدا باملتعاقدين، لكن 
طالبنا بأن يشــمل جميع معلمي التعليم الرســمي. وتطرقنا 
اىل موضوع ســقف السحوبات يف املدارس الرسمية. وأكدنا 
رضورة عقد جلسة ملجلس الوزراء تخصص ملوضوع الرتبية، 
ودعونا لعقد مؤمتر يشــارك فيه كل مــن يعنيه هذا القطاع 
يف الرساي الحكومية إليجاد حلول رسيعة الســتكامل العام 

الدرايس«.
واستقبل الرئيس ميقايت النائب أكرم شهيب عىل رأس وفد. 
وقال شــهيب بعد اللقاء: »االســتثامر بالتعليم هو اإلستثامر 
األهم منذ سنوات يف لبنان، ومستقبل هذا الجيل يف خطر اذا مل 
ندعم التعليم الرسمي«، مضيفا »هذا القطاع الرتبوي يف غاية 
األهمية، وأعتقد أن دولة الرئيس ســيدعو اىل جلســة ملجلس 
الوزراء وسيكون ملف الرتبية من أولويات هذه الجلسة. نأمل 
أن يعطــى املعلم حقه وأن يعطى الطالب الحق يف العودة إىل 

املدرسة ».
وإســتقبل الرئيس ميقايت رئيس جمعية املصارف ســليم 
صفــري عىل رأس وفد، وتم خــالل اللقاء البحث يف األوضاع 
املرصفية واملالية. وإستقبل النائب قبالن قبالن، الوزير السابق 
ناجي البســتاين.  كام إستقبل عائلة الراحل معن كرامي التي 

شكرته عىل تعزيته بوفاته.

رأى نائب االمني العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاســم يف 
مقابلة أجرتها منصة »BreakThrough News« األجنبية، »إن 
حل مشــاكل لبنان يحتاج إىل توافــق داخيل، ويحتاج إىل أن 
توقــف الدول األجنبية تدخلهــا وضغطها عىل لبنان«. وقال: 
»واحدة من مشــاكلنا الكربى هو التدخل األمرييك بالعقوبات 
وبحصار لبنــان ومبنع العامل من أن يتعاطى معه، فإذا كفت 
الدول الخارجيــة أيديها عن لبنان، لبنان بخري«، مضيفا »من 
املفيد، أن تكون الســعودية عىل عالقة جيدة مع لبنان، لكن 
ليســت هي التي تصنع ال اســتقرار لبنان وال مستقبل لبنان، 
فاللبنانيــون هم الذيــن يصنعونه. من هنا أريد أن أؤكد أن كل 
مشــاكلنا يف لبنان هي من التدخالت الخارجية، واألفضل أن 
نتامســك لبنانيا من أجل أن ننجز استحقاقاته من دون ضغط 

خارجي«.
واعتــرب »ان أحد أهم أســباب االنهيار الــذي نراه يف لبنان 
هــو العقوبات األمريكيــة من ناحية، وتشــجيع الفوىض 
واالضطرابات التي كانــت تقودها أمريكا من خالل منظامت 
املجتمــع املدين أو املنظامت غري الحكومية، حيث كانت تعمل 
عىل قطع الطرق والتخريب والتعطيل عىل الناس«، مضيفا »إذا 
الحديث، عن أن أمريكا تســتهدف أفرادا، هذا كالم غري صحيح، 
أمريكا تستهدف مجتمعا بكامله، دولة بكاملها. طبعا هدفهم 
أن يضغطــوا علينا حتى يقول الناس بأنهم مل يعودوا يطيقون 
هذا األمر ويضغطون عىل حزب الله ليغريِّ من سياســاته، هذا 
لــن يحصل وهم يعلمون أنه لن يحصــل، وأكرب دليل حصول 
االنتخابات النيابية. واســتطعنا أن نبقى قوة وازنة يف داخل 
البلد، وهذا مؤرش عىل فشــل أمريكيــا يف الفصل بيننا وبني 

الناس«.

ميقايت ووفد »لجنة الرتبية«                          )دااليت ونهرا(

هــي  ــا  ــنـ ــلـ ــاكـ مـــشـ كــــــّل   : قــــاســــم 
ــة ــ ــّي ــ ــارج ــ ــخ ــ  مـــــن الـــــتـــــدّخـــــلت ال
واألفضل أن نتماسك إلنجاز االستحقاقات

كسبار يلقي كلمته

الراعي مستقبال باسيل والوفد املرافق

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب ســامي الجمّيل 

املنسقة الخاصة لألمم املتحدة يوانّا فرونِتسكا، وجرى عرض 

آلخر التطورات عىل الســاحة اللبنانية. وحرض اللقاء  عضوا 

املكتب الســيايس جويل بو عبود وجــورج جمهوري ورئيس 

جهــاز العالقــات الخارجية يف الحزب ميشــال ايب عبدالله 

ومنسق العالقات الخارجية مروان عبدالله .

وشــدد الجميل عىل »رضورة انتخاب رئيس للجمهورية يف 

ارسع وقت ممكن واهمية ان يكون رئيســاً انقاذياً قادراً عىل 

فتــح كل امللفات بهدف معالجتها ووقــف االنهيارعىل كافة 

املستويات«.

كام واكد عىل »دوراملجتمع الدويل يف مســاعدة اللبنانيني 

عىل استعادة مؤسساتهم التي تتداعى تباعاً مؤكداً عىل اهمية 

الحفاظ عىل القضاء واستقالليته ليبقى يف لبنان دولة قانون 

تحفظ حقوق اللبنانيني«.
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إطالق برنامج دعم عناصر الجيش وقوى األمن الداخلي في الـ>إسكوا<
اإلصــالحــات وتطبيق  رئــيــس  انــتــخــاب  عــلــى  ــّح  ــل ُن فيما  الــجــنــود  ملــســاعــدة  ــا:  شــّي
ــاً لــقــســمــه ــ ــي ــ ــى الـــجـــيـــش وف ــق ــب ــل ّالـــتـــحـــّديـــات ســي ــ ــم ك ــ ــش: رغـ ــيـ ــجـ ــد الـ ــائـ قـ

أعلنــت ســفارة الواليــات املتحدة يف 
بــروت وبرنامج األمــم املتحدة اإلمنايئ 
)UNDP( عن إطالق »برنامج دعم عنارص 
الجيــش اللبناين وقوى األمــن الداخيل«، 
يف لقاء عقد يف بيت األمم املتحدة )مبنى 
اإلســكوا( وســط بــروت، يف حضور 
الســفرة األمركية دورويث شيا، املمثلة 
املقيمة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف 
الجيش  قائد  هاونشــتاين،  ميالين  لبنان 
العامد جــوزاف عون، املديــر العام لقوى 
األمن الداخيل اللواء عامد عثامن، وضباط 
الداخيل  األمن  الجيش وقــوى  ورتباء من 

وشخصيات  اعالمية وعسكرية.
واشار بيان لـ )UNDP(، اىل ان الربنامج 
»يوفر 72 مليون دوالر عىل شكل دعم مايل 
 )LAF( اللبناين  الجيــش  لعنارص  مؤّقت 
وقوى األمن الداخيل )ISF(. ســتوّفر هذه 

املساعدة املالية بقيمة 100 دوالر شهريا لكل العنارص 
املتحدة ملدة  الواليات  املستحقني وذلك مبوجب قانون 
ستة أشــهر. ووفقا لهذه اإلتفاقية الجديدة، سيعمل 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ مع مزّود خدمات مالية 
عىل الصعيــد الوطني للبــدء يف رصف هذه األموال 

مبجرد إستكامل اآلليات املناسبة«.
ويف كلمتها، شــّددت السفرة شــيا عىل أنّه »يف 
ضوء إلحاح الوضع اإلقتصادي املرتّدي يف لبنان، طلبنا 
إلعادة  األمريك  الكونغــرس  موافقة  عىل  وحصلنا 
تخصيص جــزء كبر من مســاعداتنا األمنية لدعم 
الرجال والنساء الذين يعملون بجّد يف الجيش اللبناين 
وقوى األمــن الداخيل والذين يلتحقــون مبراكزهم 
بإخالص من أجل حامية وطنهم، مبســاعدة مالية 
تســاهم يف تأمني مقومات صمودهم وعائالتهم«، 
مضيفة »ستوّفر هذه املساعدة التي نعلن عنها اليوم، 
لكل العنارص املستحقني وذلك مبوجب قانون الواليات 
املتحدة ، مبلغ 100 دوالر شــهرياً ملدة ســتة أشهر، 
مبجموع 72 مليون دوالر. ســيتيح هذا الدعم املؤقت 
وهي املــرة االوىل التي تقدم فيهــا الواليات املتحدة 
هذا النوع مــن الدعم املايل اىل القوى العســكرية 

واألمنية يف لبنان مساعدة الجنود وعنارص الخدمة 
االبطال. فيام نلح عىل القادة السياســيني أن يقوموا 
بانتخاب رئيس، وتشكيل حكومة،  وتطبيق إصالحات 

إقتصادية فورية«.

{ هاونشتاين: األمن واالستقرار وتنفيذ 
اإلصالحات رشوط أساسّية للتنمية {

»األمن  أّن  عــىل  هاونشــتاين  شــّددت  بدورها، 
واالســتقرار والتنفيذ الرسيع لإلصالح هي الرشوط 
األساســية للتنمية يف لبنان«، مضيفة »ســيعمل 
برنامج األمــم املتحدة اإلمنايئ مــع رشكاء موثوق 
بهم لضامن وصول األموال إىل املســتحقني. كام وقد 
استعان برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بوكالة معرتف 
بها دولياً كطرف ثالث ملراقبــة العملية، وقد وضعنا 
آليات صارمة لضامن التــزام املرشوع بأعىل معاير 

العناية الواجبة يف مجال حقوق اإلنسان«.

{ قائد الجيش {
وقال قائد الجيش: »اّن »حرص املجتمع الدويل عىل 
الحفاظ عىل املؤسسات العسكرية يثبت أنه لن يسمح 
بانهيار لبنان عىل الجبهة األمنية. ويتّم ذلك من خالل 
دعمه املســتمّر للجيش اللبناين ومــن خالل التزامه 

لبنان  إّن  الجنــوب.  اليونيفيــل يف  تجاه 
عرضة ملجموعــة من التحديات واملخاطر، 
بسبب موقعه الجغرايف، واألزمات املتعّددة 
التي واجهها، فضالً عــن وجود النازحني 
ولذلك،  الفلسطينيني.  والالجئني  السوريني 
فإّن تأثر وعواقب انهياره ال تقترص عليه 
كبلد، بل ســيكون لها تأثــر غر مبارش 
عىل البيئة األمنيــة اإلقليمية. لقد وعدنا 
شعبنا بأن الجيش، رغم كل التحديات التي 
الدفاع  يف  لقسمه  وفياً  سيبقى  يواجهها، 
عن اللبنانيــني وكرامة الوطن، مهام كانت 
التضحيات ثقيلة ومؤملة«، مضيفا »وعىل 
أمل أن يســتعيد لبنان عافيته، ويســتعيد 
شــعبه الثقة به، وعد مّنا بأن املؤسســة 
وصامدة،  متامســكة  ستبقى  العسكرية 
وستبقى تعمل بصمت وتضّحي بال حدود. 
فعســكريوها يتحلّون باإلرادة والعنفوان 

ومتمّسكون بها«.

{ عثامن: إطالق هذا الربنامج 
ضامن الستقرار لبنان وسيادته {

من جهته، قــال اللواء عثامن: »أقف اليوم، حامالً 
هموم وأعباء أفراد قــوى األمن الداخيل وعائالتهم، 
هذه العائالت التي جــاءت من كافة أطياف املجتمع 
اللبنــاين، ليتوحــد أبناؤها تحت علــم قوى األمن 
الداخيل عــىل خدمة الناس، وعــىل تأمني راحتهم 
وأمنهــم وحريتهم . هذه العائالت التي تعاين، مرارة 
أن  فكان  والنقدية،  اإلقتصاديــة  األزمة  وصعوبات 
انعكس األمر عىل عنرص قــوى األمن الداخيل الذي 
بات عليه أن يواجه أمرين: من ناحية،ٍ عليه أن يؤّمن 
قوت عياله ومعيشــتهم وطبابتهم وتعليمهم ، ومن 
ناحيٍة ثانية، عليه أن يبقى وفّياً لقسمه وملؤسسته 
التي إحتضنته عىل مدى ســنّي خدمته«، مؤكدا »اّن 
إطالق هذا الربنامج ميّثل اســتمراراً اللتزام الواليات 
الجيش  لــكّل من  الحاســمة  الجهود  املتحدة بدعم 
الداخيل بهدف ضامن استقرار  اللبناين وقوى األمن 

لبنان وسيادته«.

خالل اللقاء

الصحّية ــاع  األوضــ بــري  مــع  بحث  األبــيــض 
ــواب عــكــار حــاجــات املنطقة نـ ــرض مــع  وعـ

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري 
يف مقر الرئاســة الثانية يف عني التينة، 
وزير الصحة العامة يف حكومة ترصيف 
األعــامل فراس االبيــض، حيث تم عرض 
لالوضاع العامة، بخاصة االوضاع الصحية 

واإلستشفائية.
وكان االبيض اســتقبل وزير وفدا من 
نواب منطقة عكار ضم:محمد يحيه، محمد 
ســليامن، جيمي جبور وسجيع عطية. 

وتناول البحث االوضاع الصحية يف عكار 
املجتمعون  تطرق  كام  املنطقة.  وحاجات 
اىل االمور املتعلقة بانشــاء املستشــفى 
الحكومي املقدم كجزء من الهبة الكويتية، 

واملزمع انشاؤه يف منطقة السهيلة. 
وتركز اللقاء عىل كيفية ترسيع عملية 
يتم  الالزمــة، يك  املعامالت  اســتكامل 
تحديد موعد قريب لوضع حجر االســاس 

للمستشفى.

ــد ــيـ ــأكـ ــل بـــــخـــــاري وتـ ــبـ ــقـ ــتـ  دريـــــــــان اسـ
االستحقاق إلنــجــاز  املــســاعــي  إنــجــاح  على 

مفتي  اســتقبل 
الجمهورية اللبنانية 
اللطيف  عبد  الشيخ 
دريان سفر اململكة 
السعودية  العربية 
وليــد  لبنــان  يف 
واطأمن  بخــاري، 
اىل  بخاري  السفر 
بعد  املفتــي  صحة 
الصحية  الوعكــة 
التي أملت به ومتاثله 
وكانــت  للشــفاء، 
فيها  تم  مناســبة 

والتأكيد  اللبنانية،  األوضاع  اســتعراض 
خــالل اللقــاء أهمية إنجاح املســاعي 
الهادفــة إلنجاز االســتحقاق الرئايس 
ليكــون منطلق لحل األزمــات اللبنانية 
املتالحقة التــي أصبحت يف وضع حرج 
وبخاصة املؤسسات التي تتهاوى بسبب 
الالزمة السياسية واالقتصادية الخانقة.

األمن  واللبنانيني  للبنان  بخاري«  وامل 
ليعود  باملؤسسات  واالستقرار والنهوض 
لبنان كعهدنا بــه واحة للحرية والوجه 
املــرشق لــدوره الوطنــي والعريب يف 

املنطقة«.

 وشــكر املفتي دريان قيــادة اململكة 

احتضانها  »عــىل  الســعودية  العربية 

ومنها  واإلســالمية  العربية  للقضايــا 

الوضع يف لبنــان«، واكد أن »لبنان كان 

وسيبقى ســندا ألشقائه العرب الذين لن 

يتخلوا عنــه وبخاصة يف هذه الظروف 

الصعبة التــي مير بها لبنان«، وشــدد 

عىل ان »انتخــاب رئيس للجمهورية هو 

أوىل األولويــات إلخــراج لبنان مام هو 

»لحســم  النيايب  املجلس  داعيــا  فيه«، 

خياره والتوافــق عىل انتخاب رئيس لكل 

اللبنانيني«.

دريان وبخاري

والحكومّية الــرئــاســّيــة  ــه  أهــداف يحقق  لــم  الــشــالــوحــي  ميرنا  لــقــاء 
األخــرى املسيحّية  ــزاب  واألحــ باسيل  برفض  يصطدم  فرنجّية  طــرح 

ابتسام شديد

 ال يختلف إثنان عىل ان زيارة وفد حزب الله 
اىل مرنا الشالوحي كان هدفها األسايس أوال 
خفض منسوب التوتر والتهدئة بني الحليفني 
بعدما أخذ التصعيد بني الطرفني منحى خطرا 
يف الفــرتة األخرة، إال  ان إجتامع الحليفني مل 
يخلو بالكامل من الحديث الرئايس الذي تناقش 
فيها الطرفان بكل هدوء عارضني وجهات النظر 

واملقاربات الرئاسية.
 مل يكن متوقعا من لقاء الشــالوحي اتخاذ 
موقف نهايئ من القضايا الســاخنة وامللحة 

أصال ووفق مصادر سياسية مل يتم التوصل اىل أي 
إتفاق بشــأن العناوين التي فجرت الخالف سواء ما 

يتعلق بامللف الرئايس او موضوع الحكومة.
شــأن  يف  موقفهام  عىل  الطرفــان  حكوميا، 
إجتامع الحكومة فالتيــار الوطني الحر يعترب ان 
مشاركة حزب الله يف الجلسات الوزارية أرضت به 
وأســاءت اىل تفاهم مار مخايل ورضبت امليثاقية 
والرشاكة الوطنية،فيام كرر حــزب الله يف لقاء 
الشالوحي دواعي مشاركته ألسباب تقنية ولتسير 

أمور الناس الحياتية.
وتتقاطع املصادر السياسية عند نقطة ان األمور 
عىل حالها بني الطرفني ومتوقفة عند نقطة مامنعة 
النائب جربان باسيل لرتشيح رئيس تيار املردة سليامن 
فرنجية، فالخالف األكرب يرتكــز حول هذه النقطة 
بالذات فباســيل عىل موقفه الرافض لهذا الرتشيح 
وتهميش التيار وعدم األخذ برأيه فيام يرص حزب الله 
عىل ترشيح فرنجية الذي يوفر املخرج اآلمن يف هذه 

املرحلة للخروج من النفق الرئايس .
من هنا ميكن الجزم ان اجتامع حزب الله - باسيل 
ســاهم يف كرس الجليد الذي أحاط بالعالقة بينهام 
لكنه مل يوفق يف إيجاد قواســم مشرتكة او نقاط 
التقاء فلم يتحقق اي إخرتاق يف موضوع ترشــيح 
فرنجية مع باسيل حيث ال يزال هذا الرتشيح يصطدم 
بتأييد الكتل املسيحية من جانب التيار وحزب القوات 
والكتائب ومن هذا املنطلق أيضا سعى حزب الله اىل 
البحث يف ترشيح فرنجية مع رئيس الحزب التقدمي 
االشــرتايك وليد جنبالط لكن من دون التوصل اىل 

نقاط تالق أيضاً.
 بخالصة إجتامع الشالوحي ان الحزب مل يستطع 
إقناع باسيل برتشيح فرنجية كام ان باسيل ال ميكنه 
اقناع حزب الله مبرشــح أخر راهنــا، فرئيس التيار 
الوطني الحر  يفرض نفسه املعرب اإللزامي ألي مرشح 
رئايس كونه األكرث متثيال مســيحيا وهذا ما يفرس 
الجفاء الــذي حصل مع حلفائه إضافة اىل هجومه 
املتكرر عىل رئيس تيار املردة سليامن فرنجية وقائد 

الجيش جوزاف عون.
لقاء مرنا الشالوحي مل يساهم يف تقريب وجهات 
النظر بني باســيل وحزب اللــه والقناعة األكيدة ان  
باسيل لن يغر رأيه يف موضوع ترشيح فرنجية او 
القبول بالتسوية اإلقليمية لوصول قائد الجيش  بدليل 
استمرار  اإلشارات السلبية من مرنا الشالوحي باتجاه 
القيادة العسكرية وبالعكس أيضا من الرزة باتجاه 
التيار يف اطار التجاذب يف التعيينات والتشــكيالت 
األمنية بني عون ووزير الدفاع موريس سليم  وعدم  
توقيع وزير الدفــاع قرارات الرزة  يف ملفات تتعلق 

مبلفات عسكرية .
فحتى اللحظة النائب باســيل  عىل موقفه حيال 
الشــخصيتني  يف الرزة وزغرتا، فهو يعلن رفضه 
الرتشيحيني من دون مواربة  علام ان جميع الالعبني 
الرئاسية  املؤثرين يف االستحقاق حددوا خياراتهم 
فحزب الله إختار مرشــحا تنطبق  مواصفاته عىل 
رئيس تيار املردة من دون التعليق من قريب او بعيد 
عىل ترشــيح قائد الجيش ، فيــام يعترب فرنجية 
املرشــح املفضل لعني التينة وال ميانع الرئيس نبيه 
باســتثناء مالحظاته  الجيش  قائــد  بري وصول 

املتعلقة بالتعديل الدستوري فيام رئيس الحزب 
اإلشرتايك أطلق مبادرة رئاسية وسمى ثالثة 
مرشحني للرئاسة  وقد يذهب أخرا اىل تغليب 
املصلحة الوطنية رئاسيا يف حني ان الخطوط 
ليست مقفلة بالكامل  بني معراب وزغرتا و ان 

كان خيار معراب أقرب اىل قائد الجيش .
املشكلة الرئاســية ال تزال عند عتبة فريق 
٨ آذار بســبب التجاذب بني حزب الله وباسيل 
فرئيس التيار متشــدد برفض ترشيح  ويعلن 
دون تحفظ  رفضه وصول قائد الجيش الجرنال 
جوزاف عون مام دفع حــزب الله العالق بني 
حليفيه املسيحيني اىل تذكر حليفه  بأنه ليس 
ملزمــا إكامل الطريق معــه إذا كان محرجا ، 
حيث يؤكد كثرون ان حزب الله لن يتخل عن ترشيح 
فرنجية إال عندما يحصل انسداد كبر باألفق السيايس 

وبالتوافق مع فرنجية نفسه.
اىل ذلــك يؤكــد العارفون بامللــف الرئايس ان 
تراجع باسيل عن موقفه غر مطروح عىل جدول 
االجتامعات مع أي طرف ، فمخاصمة باسيل لكل 
من عون وفرنجية مبنية عىل حســابات مسيحية 
وسياســية خاصــة، خصوصا ان باســيل لديه 
تحفظات عىل مواقف فرنجيــة يف مرحلة العهد 
كــام ان وصول  فرنجية اىل الرئاســة يؤثر  عىل 
مستقبله السيايس والحزيب، واألمر نفسه ينسحب 
عىل العامد جوزاف عون الذي يطرح اســمه  يف 
املنتديات اإلقليمية كمرشح تسوية مام يجعل من  
قائد الجيش رقام صعبا يف االســتحقاق الرئايس 
عدا ان وصول قائد الجيش اىل ســدة الرئاسة يؤثر 
عىل شعبية التيار املسيحية خوفا من انتقالها اىل 
جرنال الرزة  وتكرار الحالة الشعبية للعامد عون.

أغلب الظن كام تقول املعلومات ان امللف الرئايس 
بني حارة حريك ومرنا الشــالوحي سيبقى معلقا 
حتــى لو حصل مئة لقاء بــني الطرفني  خصوصا 
الرئاســية فباسيل لن  الطرفني عىل قناعتهام  ان 
يرتاجع  فيام حزب الله »يقدم« فرنجية عىل غره 
ألن رئيس تيار املــردة الخيار األفضل للمرحلة ألنه 
قادر عىل  االنفتاح والتواصل مع اآلخرين وقد أعلن 
حزب الله رصاحة  انه »لن يجرب أحدا عىل التحالف 
او التفاهم او الصداقة » يف إشــارة محرجة اىل 

رئيس التيار ال تخلو من التلميحات الرئاسية.

جدواها: الــحــّر«  و>الوطني  الله  حــزب  لــقــاءات  يُفقد  األحـــداث   تسارع 
ــة فـــرنـــجـــّيـــة؟ ــ ــرك ــ ــع ــ ــي الـــشـــيـــعـــي م ــ ــائ ــ ــن ــ ــث ــ ــق ال ــ ــلـ ــ هـــــل أطـ

محمد علوش

عىل الرغم مــن األهمية الكبرة التي أعطيت للقاء 
الذي عقد بني رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان 
باســيل ووفد »حزب الله«، يوم االثنني املايض، إال أنه 
من الناحية العمليــة مل يؤّد االجتامع اىل معالجة أي 
من النقاط الخالفيــة، فهو مل يوصل إىل إتفاق حول 
اإلستحقاق الرئايس، الذي يعترب أهد بند بحاجة إىل 
معالجة، كام أنه مل يقد إىل إتفاق حول كيفية مقاربة 
التعاطي مع جلسات مجلس الوزراء، التي قد يتم الدعوة 
إىل املزيد منها يف األيام املقبلة، باإلضافة إىل أنه مل 
ينتج إتفاقاً حول مسألة بناء الدولة، التي يعطيها التيار 
أهمية قصوى، لكنه عىل العكس من ذلك، اوصل حزب 

الله اىل قناعة تامة بأنه والتيار يتجهان لإلفرتاق. 
إنطالقاً من ذلك، ميكن القول أن اللقاء كان عىل 
قاعدة العتب الذي يقود إىل كرس الجليد، عىل أمل 
أن تقود لقاءات أخرى، يف األيام املقبلة، إىل إنتاج 
تفاهامت حــول امللفات العالقة، لكــن ما ينبغي 
التنبه إليه هو أن تســارع األحداث عىل الســاحة 
اللبنانية قد يقود إىل إجهــاض أي محاولة جدية 

أن غالبية املؤرشات  الصعيد، خصوصــاً  عىل هذا 
توحي بأن البالد دخلت يف ســباق مع الفوىض، 
األمر الذي يعرب عنه اإلرتفاع املستمر بسعر رصف 
الدوالر يف السوق السوداء، الذي يسجل بني لحظة 
وأخرى رقامً قياسياً جديداً، اىل جانب الزلزال الذي 
رضب »العدليــة« بعد القرارات التي اتخذها قايض 

التحقيق يف انفجار مرفأ بروت طارق البيطار.
هنا، تطرح بعض األوســاط الكثر من عالمات 
اإلستفهام حول موقف باسيل، فيام لو دعا رئيس 
حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت إىل جلسة 
جديدة ملجلس الــوزراء، تحت عنوان معالجة واقع 
القطاع الرتبوي الرسمي عىل سبيل املثال، أو لتدارك 
االنهيار الكبر الذي يرضب اللرة اللبنانية، ال سيام 
أن وفد الحزب مل يعط موقفاً حاسامً حول مشاركة 
وزراء الحزب يف هكذا جلسة أم ال، وتضيف: »هل 
يستطيع رئيس التيار تجاوز هذه املسألة، خصوصاً 

بعد البيان الصادر عن املطارنة املوارنة؟.
باإلضافة إىل ما تقدم، تلفت األوسط نفسها إىل 
أنه يف امللف الرئايس يبدو أن الثنايئ الشيعي بدأ العمل 
عىل متهيد األرضية إلطالق معركة رئيس تيار »املردة« 
النائب السابق ســليامن فرنجية، ربطاً بالتطورات 

املتسارعة التي تشهدها البالد، وتسأل: »ماذا سيكون 
موقف باسيل فيام لو وجد أن الثنايئ نجح يف تأمني 
أغلبية 65 نائباً لصالح فرنجية يف األيام املقبلة، يف 
حني هو يعترب أن السر به من املستحيالت؟«، األمر 
الذي من املفرتض، يف حال حصوله، أن ينعكس عىل 

العنوان الثالث، أي الرشاكة وبناء الدولة.
كل هذه املعطيات املتســارعة، تجعل من لقاءات 
التيار وحــزب الله غر مجدية، كون األحداث باتت 
أرسع من الحــوار املفرتض ان يجري بينهام، لذلك 
فإن املعطيات تُشــر اىل احتامل وصول العالقة 
اىل واقع أســوأ مام هي عليه اليوم، اال بحال بادر 
الطرفــان عىل الجلــوس معاً يف لقــاء طويل ال 
ينتهي قبل االتفاق عىل بعــض العناوين، وهذا ما 
يفرتض أن يحصل بني باســيل وأمــني عام حزب 
الله، خاصة بعد أن فهم حزب الله بأن باسيل ليس 
بوارد التصويت لسليامن فرنجية، وهو بظل الواقع 
الراهن يف املنطقة، وتحديــداً كيفية التعاطي مع 
إيران، بات أقرب اىل ما كان عليه يوم إرصاره عىل 
انتخاب ميشال عون للرئاسة، ولو مل يصل اىل هذه 
املرحلة بعد كونه مل يُعلن تبنيه لرتشــيح سليامن 

فرنجية.

ــحــوار ــب ب ــال ــط ــل: ُن ــاســي ــه ب ــائ ــق ــعــد ل كـــرامـــي ب
ــى رئــيــس ــق عــل ــوافـ ــتـ يــشــمــل الـــجـــمـــيـــع... والـ

االســتــعــداد الــى  الشعب  ــحــّر« دعــا  ال  »الــوطــنــي 
الدولة هيكل  يهدم  من  كّل  ضّد  حقيقية  النتفاضة 

 تــــيــــمــــور جــــنــــبــــالط بــــحــــث مــــــع بـــخـــاش
ــة ــّي ــة عــــاّمــــة صــح ــابـ ــيـ ــة إنــــشــــاء نـ ــ ــّي ــ ــم أهــ

زار رئيــس »تيار الكرامــة« النائب فيصل 
النائب  كرامي رئيس »التيار الوطنــي الحر« 
جربان باســيل يف مقر »التيــار« يف مرنا 
الشــالوحي، وجرى بحث يف آخر املستجدات 

السياسية والحياتية. 
بعد اللقــاء، قال كرامــي: »طرحت فكرة 
الحوار، وانا ما زلــت مرصا عىل هذه الفكرة 
ألنها املخرج الوحيد لكل املشاكل التي يعانيها 
منها لبنان، الحــوار يوصل اىل التوافق الذي 
عربه نستطيع أن ننتخب رئيسا للجمهورية، 
وعرب رئاســة الجمهورية تعود وتنتظم كل 
عمل املؤسســات يف لبنان التي تعاين اليوم 
أزمــات وتدهورا عىل كل الصعــد«، مضيفا 
»ما نراه اليوم هو »هســتريا« عىل الصعيد 
الدستوري والقانوين والترشيعي، ولذلك الحل 
الوحيد هو بالحوار، وعىل أن ال يستثني هذا 
الحوار أي أحد، ألن البلــد قائم عىل توازنات 
بها،  املّس  التوازنات يجب عدم  دقيقة، وهذه 
ألن لبنان مل يعد يحتمل املزيد من االنهيارات، 

وما نراه اليوم هو االنهيار الكبر«.

وتابع: »تناولنا ايضا أفكارا عديدة ومتنيت 
عليه وقف الســجاالت االعالمية بكل محبة 
وود، ألن الوضع كام الكل يعلم مل يعد يحتمل، 
ونحن ال نريد املزيد من الجروح يف جسد هذا 

الوطن«.
ختم: »كان هناك تطابــق يف األفكار يف 
ما يتعلق بالدســتور وتطبيق اتفاق الطائف 
واإلرصار عــىل وحــدة لبنــان، ونحن نعلن 
ونقــول إننا لن نكون ال مع »التقســيم« وال 
»الكونفيدرالية«،  مــع  وال  »الفيدرالية«  مع 
ولبنان واحد موّحد ذو ســيادة، وعالقته مع 
الدول العربية يجب أن تكون ممتازة، وهذا ما 
ينص عليه اتفــاق الطائف الذي نحرص عىل 

تطبيقه«.
وعن البحث يف انتخاب رئيس للجمهورية،  
قــال كرامي: »كنا واضحني، ليك نســتطيع 
الوصــول اىل رئيــس جمهوريــة ال حل اال 
بالحوار والتوافق، وأن يشمل هذا التوافق كّل 
األطراف مبن فيهم الوزير )السابق( سليامن 

فرنجيه«.

لـ«التيار  الجديد  الســيايس  املجلس  عقد 
الوطني الحــر« اجتامعه األول بعد انتخاب 6 
أعضاء جدد فيه، برئاسة رئيس التيار النائب 

جربان باسيل.
»األوضاع  بيان،  بحســب  املجلس،  ناقش 
وأيد  البــالد،  يف  واالقتصادية  السياســية 
طرح رئيس التيار حول موضوع اإلستحقاق 
الرئايس بوجوب اإلتفــاق عىل برنامج عمل 
للعهد الجديد منطلقاً من األولويات الرئاسية 
واإلتفاق عىل رئيس ينفذ هذا الربنامج بدعم 

من معظم الكتل«.
وحدد »التوجهات السياسية الكربى للتيار 
بصورة واضحة والســيام ما يتعلق بأولوية 
وقــف الفــراغ وإنتخاب رئيــس يحمل يف 
شــخصه وبالتعاون مع الحكومة واملجلس 
النيــايب ما يؤهله لوضــع الربنامج موضع 
التنفيذ، وما أقل من ذلك ســيضع التيار يف 

موقع املامنعة لكل املنظومة«.
وتوقف عند »التفكك الخطر يف مؤسسات 
ان  واعترب  القضايئ«،  الجسم  وآخرها  الدولة 

»إطــالق رساح املوقوفني ظلامً هو أمر محق 
لكنه ال يكفي، بل يبقى األســاس  كشــف 
حقيقــة إنفجار املرفأ ومحاســبة املرتكبني 

وبلسمة جراح أهايل الضحايا«.
كذلك توقف املجلس عنــد »الوضع املعييش 
الصعب ومخاطر اهتــزاز االمن بفعل االنفالت 
املربمج للدوالر وما يتسبب به من اضطراب قد 
يؤدي اىل الفــوىض« ودعا »حكومة ترصيف 
األعامل اىل القيام بواجباتهــا لحامية الناس 
وأموالهم ووقف تالعب حاكم املركزي بهم بدل 
رصف الوقــت يف مخالفة الدســتور وامليثاق 
وإستنباط وسائل غر قانونية وال سليمة لذلك«.

االســتعداد  اىل  اللبناين  »الشــعب  ودعا 
إلنتفاضــة حقيقيــة واعية ضــد كل من 
الدولــة بقضائهــا وماليتها  يهدم هيــكل 
ومؤسســاتها«، وأكــد املجلــس أن »التيار 
ســيكون وفياً لتاريخه النضايل الســيادي، 
مرتكبي  لكشــف  الناس  حقوق  عن  بالدفاع 
الجرائم ســواء منها يف إنفجار املرفأ أو يف 

رسقة أموال املودعني ومحاكمتهم«.

اســتقبل رئيــس« اللقاء 
تيمور  النائب  الدميقراطي« 
يف  مكتبــه  يف  جنبــالط 
كليمنصو، وفــًدا من نقابة 
األطبــاء، حيث جرى عرض 
ألوضاع قطــاع األطباء يف 

لبنان.
وناقــش املجتمعون وفق 
املرتبطة  املســائل  بيــان،« 
باألطباء وحاميتهم ال سيام 
املتكررة  االعتــداءات  بعــد 
أتعــاب  اىل  اخرا،اضافــة 

األطباء ورضورة الحفاظ عليها«.
وفيام تم التطرق اىل الوضع الصحي بشكل 
عام، جرى البحث يف »أهمية انشــاء نيابة 
م  املقدَّ القانون  القــرتاح  عامة صحية وفقاً 
من اللقاء الدميقراطي، وامكان تعديل النظام 

االنتخايب لنقابة األطباء«.
كام اســتقبل تيمور جنبالط املستشــار 
يف دار الفتــوى، رئيــس املركز االســالمي 
للدراســات واإلعالم القايض الشيخ خلدون 
عرميط، وجرى عرض لألوضاع العامة وآخر 

املستجدات.

تيمور جنبالط مستقبالً بخاش ووفد النقابة
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ــي غـــايـــة الــتــعــقــيــد ــاً... واملــشــهــد فـ ــ ــي ــاســ ــ ــرق مــســتــحــيــل رئ ــخـ الـ

»االفندي« يلتقي فرنجية اليوم ...تنظيم »الخالفات الرئاسية« بين الحلفاء

فادي عيد

اإلحتــاالت  كل  باتــت 
واردة من خالل ما ينقل عن 
املتابعني ملا يجري سياســياً 
وقضائياً، وكذلك، عىل الخط 
الرئايس، بحيث مل يســجل 
أي خــرق أو تقــدم يف كل 
بل  حصلت،  التــي  اللقاءات 
أن مرجعاً سياسياً يُعترب من 
لهذه  يتجّندون  الذيــن  أبرز 
اللقاءات  خالل  من  املساعي 
بها،  يقوم  التــي  والزيارات 
غاية  يف  األمــور  أن  أكــد 
التعقيد، ال بل ليس هناك أي 

تجاوب أو خرق أو إجــاع ميكن البناء عليه حول 
هذا املرشح وذاك، ألن لكٍل حساباته وأجندته، فيا 
استشــّف أن تصفية الحســابات، والتي تعود إىل 
العهد السابق وكل ما يتصل به، ستكون من املعارك 
التي ال يســتهان بها، وبالتايل، أن رئيس املجلس 
النيايب نبيه بري، لن يحّدد جلسة النتخاب الرئيس، 
كونه يدرك أنه يف حال مل يحصل أي خرق أو تقدم، 
فذلك سُيبقي األمور عىل ما هي عليه من خالل ما 
شهدته الجلسات السابقة من رتابة وعدم التوصل 
إىل أي إيجابيات، كا ويدرك الرئيس بري أيضاً، أن 
األمور أضحت أصعب من الســابق بعد التطورات 
السياســية واألمنية والقضائيــة األخرية، والتي 
لها صلة مبارشة باإلســتحقاق الرئايس بشكل أو 
بآخر، ليس يف معظمها، وإمنا يف جانب أســايس 
الحســابات داخلياً  يدخل بدوره يف إطار تصفية 
وخارجياً.يف هذا اإلطــار، تؤكد مصادر نيابية، أن 

ما جرى مؤخراً عىل أكرث من صعيد، ســيكون له 
تأثريات مبارشة عىل خط اإلنتخابات الرئاسية، وال 
سيا أن البعض بدأ يرســم أكرث من سيناريو لكل 
ما حصــل، ويضعه يف خانة الضغــوط الداخلية 
والخارجية من أجل الوصول إىل تســوية قد تأيت 
بعد مخاض عســري ورصاعات سياســية، ورمبا 
اهتزازات أمنية، عىل خلفيــة اإلنهيار اإلقتصادي 
واملعييش واإلجتاعي، وبناء عليه، يُنقل أن بعض 
الســفراء الغربيني يؤكدون أن ما حصل يوحي بأن 
وكأن هناك تطورات مقبلة عىل البلد، أو أحداث ما 

قد تقع.
لذلك، تابعت املصادر، فــإن الوضع الراهن ينذر 
بأكرث من اســتنتاج، ولكن أحــاله مّر، يف خضم 
التسوية  بأن  يُســتدل منها  املؤرّشات، والتي  هذه 
تقــرب عندما يكون هناك أحــداث يف بلد معني، 
ومعظم الالعبني األساســيني عــىل بّينة من كل 
هذه املسائل، ولكن القلق يكمن يف إمكانية دخول 

بعض األطراف، أو ما يسمى 
الخامسة وغريها  بالطوابري 
عىل خط هذه التحّوالت التي 
اللبنانية،  الساحة  تجتازها 
مكاشــفة  مدار  كان  وهذا 
عرب ما تطرّقــت إليه بعض 
األطراف السياسية، والتي بدأ 
بعضها يتحّسب ملا هو قادم 
عىل البلد، وبــدأت النصائح 
واألنصار  للمحازبني  تُسدى 
مــن أجل الحيطــة والحذر 
والرّقــب، وعــدم اإلنجرار 
التزام  الفــن، وبالتايل  إىل 
الهدوء يك  درجــات  أقىص 
متّر هذه العواصف عىل خري 
وسالم، ألن األمور يف غاية 
الخطورة وأكرث ما يتوّقعه البعض، بعدما بدأت كل 
واقتصادياً  الحمر« تنهار تباعاً سياسياً  »الخطوط 
وأمنياً، ولذا، فإن البعض من الذين يتابعون مسار 
ما يجري يؤكدون بأن األسبوعني املقبلني ها يف 
غاية الدقة، ويف الوقت عينه، ميكن البناء عليها 
حول ما ميكن أن تصل إليــه األمور، وتحديداً عىل 
املســاعي  ترّقب  الرئايس، مع  اإلســتحقاق  خط 
اآليلة لقطع الطريق عىل أي اهتزازات أمنية وفن 
متنقلة، وذلك موضع متابعة دقيقة، وتحديداً من 
قبل الجيش اللبناين واملخابرات، يك ال تتفلّت األمور 
باتجاهات ميكن أن تــؤدي إىل عدم قدرة الجميع 
عىل السيطرة عىل هذا التفلّت الحاصل، وإمنا، ويف 
ظل هذه الظروف اإلســتثنائية واإلنهيار املتادي، 
فإن كل األمور وكأنها أضحت متاحة وبأشكال مل 
يســبق أن مرّت عىل البلد، وهذا ما يرّدده أكرث من 

سيايس بارز يف هذه املرحلة.

عيل ضاحي

مع اســتمرار االنســداد 
السيايس والرئايس، تتقاطع 
التي  واملشــاورات  اللقاءات 
يجريها كل من رئيس مجلس 
الله  النواب نبيه بري وحزب 
والنائب السابق وليد جنبالط  
والنائــب فيصل كرامي عىل 
تنظيم الخالفات الرئاســية 
داخل  وإبقائها  والسياسية 
املغلقة ومنع متددها  الغرف 
اىل الشارع ومواقع التواصل 
اوساط  االجتاعي.وتكشف 

واسعة اإلطالع يف 8 آذار عىل ما يجري، ان حركة 
كرامي تصب يف إطــار ايجاد نوع مــن التوافق 

الرئايس.
 فهي بدأت منذ فرة بعيداً مــن االضواء بزيارة 
النائب جربان باسيل لكرامي وتناول الغداء ومن ثم 
زار كرامي كليمنصو والتقى وليد وتيمور جنبالط .

ايام تيمور جنبالط  بينا اســتقبل كرامي منذ 
عىل مائدة غداء، قبل ان يطلق حركة مشــاورات 
جديدة بدأت من عني التينة ولقائه بري امس االول 
وزيارته باســيل يف مرينا الشــالوحي امس. كا 

يزور كرامي وفق االوســاط نفسها بنشعي اليوم، 
ان  السابق ســليان فرنجية عىل  النائب  ويلتقي 
يلتقي البطريرك املاروين بشــارة الراعي االسبوع 

املقبل. 
وتكشف االوســاط ان عنوان حركة كرامي هو 
الحلفاء  داخل  الخــالف  وتنظيم  الرئايس  التوافق 

)بري-حزب الله –باسيل-فرنجية(. 
فــإذا كان التوافق عىل اســم واحد )فرنجية او 
غريه( داخل هذا الفريق، يكون قطع شوطاً رئاسياً 
جيداً يف اتجاه التوافق مع الفريق اآلخر. ويف حال 
اســتمرار الخالف تركز الحركــة ايضاً عىل تنظيم 

الخالف داخل الفريق نفسه.
اىل  االوســاط  وتشــري 
ايجابية  كانــت  االجواء  ان 
بــني كرامــي وآل جنبالط 
وفــق تقاطــع يف االفكار 
والتوجهــات. بينــا خرج 
كرامــي مرتاحاً مــن لقائه 
نقــل  واالخــري  بباســيل، 
صــورة ايجابية لكرامي عن 
اجــواء لقائــه بوفد حزب 
ايجاد حل  الله وال سيا يف 

لالستحقاق الرئايس.
»الثنــايئ  مقلــب  ويف 
االوساط  تشــري  الشيعي« 
نفســها اىل ان مشــاورات 
يجريهــا بــري عرب وفــد نيايب وحــزيب يلتقي 
بعض الشــخصيات، كا يلتقي بــري ايضاً بعض 

الشخصيات خارج االعالم.
امــا حزب الله فتشــري اوســاطه اىل ان امللف 
الرئايس وايجاد التوافق حوله عىل اجندة حزب الله 
واولوياته وال يوفر الحــزب جهداً للحوار وتقريب 
وجهات النظر. وتكشــف االوســاط عن لقاءات 
عقدت بعيداً مــن االعالم مع شــخصيات دينية 
وحزبيــة عىل ان يكون هنــاك يف املرحلة املقبلة 

لقاءات معلنة لوفد بارز من »حزب الله.

»الصحــــة« كشــــفت عــــن مخالفــــات باهظــــة فــــي بيــــع
ُمســــتلزمات طبّيــــة وأحالتهــــا علــــى النيابــــة العامــــة

عالمة استقبل سيناتوراً أسترالياً من اصل لبنان
اغوادو : لبنان من أولوياتنا في برنامج املساعدات

صدر عن املكتب اإلعالمي لوزارة الصحة 
العامــة البيان التايل: »أحالــت الوزارة إىل 
امللفات  من  مجموعة  املالية  العامة  النيابة 
املتعلقة باملســتلزمات الطبية للتوسع يف 
املسؤوليات يف مخالفات  التحقيق وتحديد 
للقرارات النافذة التي تحدد للمستورد السعر 
األقىص للمبيع وللمستشفى سقف األرباح 
املســموح به. وبالتوازي وجهــت الوزارة 
إنذارات إىل املعنيني بهذه املخالفات«.أضاف 
البيان »لقــد تبني لوزارة الصحــة أن عدًدا 
من فواتري املســتلزمات الطبية وال ســيا 
والقلب  العظام  لرميم  األعضاء  مغروسات 
تحتوي عــىل فروقات باهظة باألســعار 
بني الســعر األقىص املحدد وما يتم تكبيده 
للمريــض، وذلك مبوجــب برنامج ممكنن 
مستحدث يف دائرة الربامج واملشاريع يتيح 
للجهات الضامنة واملستشــفيات الخاصة 
والحكومية مارســة الرقابة عىل أسعار 

املستلزمات يف الســوق اللبناين. ومن بني 
هذه املخالفات التايل:  صنف من املستلزمات 
محدد ســعره األقىص بـــ5800 دوالر؛ تم 
تســعريه يف إحدى املستشفيات بـ13800 
دوالر، ويف مستشفى آخر بـ16800 دوالر/ 
صنف من املستلزمات محدد سعره بـ2500 
دوالر، تم بيعه بـــ5000 دوالر/ صنف من 
دوالر،  بـ1600  ســعره  محدد  املستلزمات 
تم بيعه بـ2350 دوالًرا. ولدى ســؤال وزارة 
الصحة العامة عن الســبب، أرسع املخالف 
إىل اســتصدار فاتورة أخرى بـ1600 دوالر 
وأعاد الربح غري الرشعي إىل املريض املعني. 
أضاف البيان »كذلك كشفت الوزارة وجود 
تواطؤ مع املصنع يف بلد املنشــأ لتضخيم 
سعر اإلسترياد: صنف من املستلزمات كان 
يســتورد بـ68 دوالًرا فبات بـ310 دوالر، 
صنف آخــر كان يســتورد بدوالرين فبات 

بـ25 دوالًرا«.

لجنة  رئيس  استقبل 
الخارجيــة  الشــؤون 
فادي  النائب  واملغربني 
عالمة، ســفري اسبانيا 
خيســوس  لبنــان  يف 
ســانتوس أغوادو الذي 
أعلن انه »تم وضع لبنان 
االولويات  الئحــة  عىل 
يف برنامج املســاعدات 
اســبانيا«.ووضع  يف 
يف  عالمة  ســانتوس 
زيارة  »تحضريات  اجواء 
اىل  اسباين  برملاين  وفد 

بريوت يف آذار املقبل«. 
االوسرايل  الســيناتور  عالمة  والتقى 
لبناين.  أصل  من  وهو  مســلاين  شوكت 
وأكدا »تشــديد أوارص التواصل مع الجالية 

اللبنانية يف اوسراليا.
وختم البيان »بناء عىل ما ســبق والذي 

يشكل جزًءا من كل، تشدد الوزارة عىل أنها 

لن تتهاون مع املخالفني وستواصل الرقابة 

والتحقيــق يف الشــكاوى لتأكيد حتمية 

ووقف  النافذة  والقــرارات  القوانني  التزام 

التعاطــي مع املريض وفــق ذهنية الربح 

الرسيع والكسب غري الرشعي«.

الشين معبر  إلغالق  أسفت  »الخارجّية« 
فـــــــي نـــــــاغـــــــورنـــــــي كـــــــارابـــــــاخ

أعلنت وزارة الخارجية واملغربــني أنها اطلعت عىل »التطورات 
األخرية املتعلقة مبعرب الشني يف ناغورين كاراباخ وذلك من خالل 
لقاءين منفصلني عقدها معايل وزير الخارجية واملغربني عبدالله 
بوحبيب مع كل من سفريي أرمينيا وأذربيجان«. وأعربت الوزارة يف 
بيان، عن »أسفها الشديد إلغالق معرب الشني يف ناغورين كاراباخ 
وما يســببه ذلك من ضغط عىل األوضاع املعيشــية واإلنسانية 

للسكان وتعطيل الحركة التجارية«. 
وإذ أكدت »أهمية توفري الظروف املناسبة الستئناف املفاوضات 
الثنائية بني أرمينيا وأذربيجان«، داعية »الجانبني إىل االســتمرار 
يف ضــان انســيابية الحركة عىل معرب الشــني يف ناغورين 
كاراباخ باعتباره رضورة حيوية للسكان، وملا لذلك من أثر إيجايب 

عىل عملية السالم بني البلدين«. 
وأعادت التأكيــد عىل »موقفها املبديئ يف الدعوة العتاد الحوار 
وسيلة لحل الخالفات بعيداً عن استخدام املدنيني، أو حّقهم يف وصول 

املساعدات اإلنسانية، وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية«. 

موظفو املستشفيات الحكومّية
دعوا الى دفع رواتبهم في موعدها

دعا موظفو املستشــفيات الحكوميــة إىل دفع رواتبهم »يف 
موعدهــا دون أي تأخري«، كا أوضحوا أنّهم حني كانوا »هم خط 
الدفاع األول ضد االمراض واملخاطر واملركز الخدمايت األول، الذي 
يقف مع املواطنني يف ظل الوضع االقتصادي الصعب الذي يحدق 
بالبالد، ال زالوا يتقاضون رواتب ال تســد الرمق، رغم التقدميات 
األخرية، حيــث أن الكثري من هذة املستشــفيات مل تقم بدفعها 
ملوظفيها بعد«.وطالبوا بـ«تصحيح هذا الخلل«، داعني اىل »دفع 
الرواتب يف موعدها دون أي تأخري، إعطاء بدل مادي ملوظفي هذه 
املستشــفيات ما يعادل مئه دوالر يتقاضوها مع رواتبهم، إبقاء 
الدوام 21 ســاعة أي ثالثة أيام أســبوعًيا، وأما إعطاء بدل نقل 

يومي يعادل ثلث تنكة بنزين«.
ولفت موظفو املستشــفيات، إىل أّن »عــدم التجاوب مع هذه 
املطالب سيقابله تصعيد من قبل موظفي هذه املؤسسات، ستحدد 

طرقه الحقا«.

القـــــــــــــــواس : البلـــــــــــــــد ذاهـــــــــــــــب
خطيـــــــــــــــر تأزيـــــــــــــــم  نحـــــــــــــــو 

غرد محمد شــاكر القواس عرب حسابه عىل »توير«: »عىل ما 
يبــدو البلد ذاهب نحو تأزيم خطري، وبعــده: اما انفجار ال ميكن 
توقع تبعاته، واما انفراج مصطنع عىل شكل تسوية! ففي الحالة 
االوىل ندفع الثمــن دماً وهجرة، ويف الثانية ســنكون ضحية 

تحاصصات داخلية ولعبة أمم خارجية«.

ــن ــي ــم مـــوافـــقـــة املــانــح ــّلـ ــسـ ــة تـ ــيـ ــربـ ــتـ وزيـــــــر الـ
ــز ودعـــــا الــــى عـــــودة الــتــدريــس ــوافـ ــحـ عــلــى الـ

عاليا« »الــصــوت  تــرفــع  الــرســمــي  التعليم  ــط  ــ  رواب
ــب ــال ــط ــل امل ــي ــن ــد ُمـــتـــابـــعـــة تــحــركــاتــهــا ل ــ ــؤك ــ وت

الصفوف لتوحيد  ــي«:  ــرســم ال ــوي  ــان ــث ال ــتــعــاقــدو   »ُم
ــراب ــرار اإلضــ ــ ــخــرقــون ق ــاء لــلــذيــن ي ــدم اإلصـــغـ ــ وع

صــيــدا: ــي  ف الــرســمــي  التعليم  ألســـاتـــذة   اعــتــصــام 
ــنـــصـــفـــة ــن الــــحــــلــــول امُلـ ــ ــي ــ ــؤول ــ ــس ــ إليـــــجـــــاد امل

كشــف وزير الربية والتعليم العايل يف 
الحلبي،  عبــاس  االعال  ترصيف  حكومة 
أنه »بعــد اجتاعات مطولــة وعديدة مع 
الجهــات املانحــة وبعد التنســيق معها ، 
توافر لــوزارة الربية بدل دعــم اإلنتاجية 
املدارس  العاملــني يف  ولجميع  للمعلمــني 
والثانويات الرســمية للتعليــم العام مبلغ 
يصل إىل حدود التســعني دوالرا شهريا تبدأ 
من تاريــخ العودة إىل الصفوف، كا توافر 
إنجازها  تم  التي  املرحلــة  بدل مقطوع عن 
عن فرة ما قبل عطلة رأس الســنة، قيمته 
مائة دوالر أمرييك، عــىل أن يتم دفع ذلك 
تشــمل  التي  التدقيق  عملية  إىل  اســتنادا 
لفت  ثانية،  جهة  واإلنتاجية«.من  الحضور 
ترصيف  حكومة  أن«رئيــس  إىل  الحلبــي 
اعال  ان جدول  اكد  ميقايت  نجيب  االعال 
ستعقد  التي  الوزراء  ملجلس  املقبلة  الجلسة 
قريبا، ســيتضمن بنودا تتصل بـ«الربية« 

.« اللبنانية  والجامعة  املعلمني  وبأوضاع 
إنطالقا ما تقدم، دعا الحلبي أفراد الهيئة 
التعليمية يف دوامي قبل الظهر وبعد الظهر 

وجميــع العاملني يف الثانويــات  واملدارس 
الرســمية، »إىل العــودة إىل التعليم صباح 
اليوم، ومتابعة الربامج املقررة للعام الدرايس 
الرســمية،  املدرســة  عىل  حفاظا  الحايل، 
وحرصــا عىل عدم ضياع عــام درايس عىل 
تالمذتنا، مشددا »عىل أن االستمرار يف إقفال 
املدارس سيمنع اليونيسف من تحويل األموال 
بالدوالر »الفريش« إىل صناديق املدارس، ما 

سيحول دون دفع اإلنتاجية ».  
ووعد بــأن »مســاعيه لــن تتوقف مع 
الحكومة ومع املانحني لتأمني األفضل لألرسة 

الربوية يف لبنان« .
يف إطار الشــفافية، دعــا الحلبي جميع 
املهتمني باألوضاع املالية للوزارة إىل اإلطالع 
وتغذية  للحوافــز  املالية  الكشــوفات  عىل 
املســتفيدين من  لجميع  املــدارس  صناديق 
الحوافــز التي تم دفعهــا يف العام الدرايس 
موافقة  عىل  الوزارة  حصلت  بعدما  املنرصم، 
الجهــات املانحة عىل صحــة التدقيق الذي 
أجرته رشكة تدقيق مستقلة كلفتها الجهات 

نفسها.

عقدت روابط التعليم الرسمي )مهني، ثانوي، 
اسايس(، مؤمترا صحافيا. وتحدث خالله رئيس 
رابطة معلمي التعليم األســايس حسني جواد، 
مستهال بشكر »وســائل اإلعالم التي تكبدت 
مشــقة الحضور )رغم غالء ســعر البنزين( 
لتغطية وقائع هذا املؤمتر ونقل املعاناة واألىس 
الذي يعيشه قطاع التعليم الرسمي«.وقال: »ال 
ندري إن كانت سياســة اإلفقار والتجويع هي 
املطلوبة من أجل الركيع ؟ إننا معرش األساتذة 
واملعلمني نرصخ بالصوت العايل مل نعد قادرين 
عىل اإلســتمرار ولكننا لن نركع. فبني إرتفاع 
األســعار وجنون الدوالر بتنا يف أدىن درجات 
الفقر ولن نركع«، مضيفا »لقد وعد وزير الربية 
وبناء عىل وعد من الدول املانحة بإعطاء حوافز 
تشجيعية لألساتذة واملعلمني، ولكن تلك الدول 
نكثت وأخلفت بوعدهــا فأخلف بوعده وهكذا 
أصبحنا امام رواتــب تآكلت وبدل نقل ال يؤمن 
الوصول إىل مركز العمل وعــدم وجود حوافز 
مســاعدة،  ويقولون يجب ان نستمر واال نغلق 
املدارس والثانويات واملعاهد حرصا عىل استمرار 
التعليم الرســمي ومن أجل مصلحة التالميذ 

والطالب«.
وتوجه جواد اىل املســؤولون:« لسنا هواة 
إرضاب وال تعطيل ولكننا أصبحنا عاجزين كل 
العجز عن الوصول اىل مدارسنا وعن تأمني لقمة 
عيش أطفالنا، هذا وضعنا كمعلمني وأساتذة يف 
املالك ونحن نقبض يف آخر الشــهر »رويتبات 
هزيلة«. فا بالكم باملعلم واألســتاذ املتعاقد أو 
املستعان فيه الذي يقبض كل خمسة أشهر بعضا 
من مستحقاته التي تفقد قيمتها جراء ارتفاع 
سعر الدوالر وبدون بدل النقل فكيف يستطيع 
أن يستمر؟ لقد اشبعونا منة و«تربيح جميل«، 
أنهم أعطوا ثالثة أضعاف الرواتب ورفعوا قيمه 
أجر املتعاقد وها هم يأخذون باليمني ما اعطوه 

بالشال«.
وختاما، أعلن جواد »اســتمرار الروابط  يف 
اإلعتصامات املتنقله بني املناطق وتدعو املندوبني 
كافــه إىل التصويت عىل متديــد االرضاب يف 
األسبوع املقبل، ما مل يتم تحقيق املطالب. كا 
تدعو اىل التظاهر من أمام متثال الرئيس بشاره 
الخوري إىل ساحه الرئيس رياض الصلح تزامنا 

مع انعقاد مجلس الوزراء.

أكّدت لجنتا األســاتذة املتعاقدين يف التعليم 
الثانوي مختلف التسميات ويف التعليم الرسمي 
األسايس يف بيان، أن »قرار العودة إىل املدارس 
والثانويات يرتبط مبطالب عدة«. وأشــارت اىل 
أن املطالــب هي »دفع الحوافــز املالية عن كل 
شهر تدريس ما قبل رأس السنة، وما بعدها وأال 
يكون مرتبطا بعدد الســاعات، إسوة بالزمالء 
االساتذة املالك: الدفع منذ بداية العام الدرايس 
حتى نهايته وإصــدار تعميم خطي موقع من 
الوزير والدول املانحة، كا العقد الكامل ســواء 
عرب إقرار قانون يف مجلس النواب«.كذلك »إقرار 
مرسوم بدل النقل يف جلسة مجلس الوزراء وأن 
تكون لديه صفة املفعول الرجعي للعامني املايض 
والحــايل ورفع قيمة بدل النقــل إىل 200 ألف 
لرية لبنانية يف اليوم الواحد، مقارنة مع ارتفاع 
أســعار املحروقات، والنظر يف إعادة رفع أجر 

ساعة التعاقد بعد أن تآكلت من 100 إىل 50 ألفا 
لألسايس ومن 180 إىل 90 ألفا للثانوي وما دون 

مع األيام املقبلة«.
باإلضافة اىل »إصدار آلية واضحة وشفافة 
بالنســبة إىل القبض الشــهري التي ال تحتاج 
إىل جهد كثري ســوى إىل قرار وتنفيذه وعدم 
التلكؤ، ورصف مســتحقات الفصل األول عىل 
أساس منصة صريفة، وفقا ملا كانت عليه أيام 
تعليم هذه الساعات أي مبعدل وسطي 25 ألف 
لرية للدوالر الواحد، كا اعتاد منصة صريفة 
خاصة باألســاتذة املتعاقدين 15000 ألف لرية 
للدوالر الواحد«، مؤكدة أن »األساتذة املتعاقدين 
يعودون إىل مدارسهم حني تتحقق هذه املطالب 
سلة واحدة«، داعية إىل »توحيد الصفوف وعدم 
اإلصغاء إىل بعض املديرين، الذين يرضبون العمل 

النقايب ويخرقون قرار اإلرضاب«.

نفــذ اســاتذة التعليــم 
املتعاقــدون  الرســمي 
واملتقاعدون واملالك اعتصاما 
امام رسايا صيدا الحكومية، 
رفضا لسياسة تدمري التعليم 
وتجويع  وتفقري  الرســمي 
الجســم الربوي ، شــارك 
فيــه عدد كبري مــن  لجان 
الجامعة  من  واساتذة  االهل 
اللبنانية واملكتب الربوي يف 
التنظيم الشــعبي النارصي.
اكدت  الفتات  خالله  ورفعوا 
اىل  العودة  التالميــذ  »حق 

مدارســهم وثانوياتهم اسوة بطالب القطاع 
الخاص ، كا اكدت ان »االساتذة ليسوا هواة 

ارضاب«.
الدهني  محاســن  االعتصام،  يف  وتحدث 
فواز، حمــزة منصور  البنــي، محمد  احمد 

والطالب صالح نجم، حيث اجمعت كلاتهم 
عــىل« اعطاء االســاتذة حقوقهــم املحقة 
الربية  »وزيــر  منتقديــن  واملرشوعــة«، 
»املســؤولني  الدويل«، ودعوا  البنك  ورشوط 
للمعلمني  اليجاد حلــول عاجلة ومنصفــه 

وصونا ملستقبل التالميذ«.

ــي طــرابــلــس ــي فـ ــم ــي ــل  مــكــافــحــة املــــخــــّدرات اإلق
ــن املــــــخــــــدرات املـــضـــبـــوطـــة ــ ــف كـــمـــّيـــة مـ ــ ــل ــ أت

اعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل 
يف بــالغ لها أنــه »أتلف مكتــب مكافحة 
املخّدرات اإلقليمي يف طرابلس بتاريخ 1-24-

2023 كمّيات مــن املخّدرات املضبوطة لديه، 
امليناء،  للنفايات-  مكّب طرابلــس  يف  وذلك 
بناًء عىل إشــارة القضاء املختص، وبحضور 
كلٍّ من: املحامي العام االستئنايف يف الشال 
القايض رسمد صيداوي، ورئيس قسم املباحث 
الجنائية العامة العقيد إييل كالس ومساعده 
العقيد نزيه قربصيل، ورئيس مكتب مكافحة 
الخطيب،  بشــار  العقيد  املركــزي  املخدرات 
اإلقليمي  املخــّدرات  مكافحة  مكتب  ورئيس 
يف الشال املقّدم إبراهيم راشد، والرائد يارس 
زيتون أحد ضباط شــعبة العالقات العامة، 

النيابة العامة التمييزية األستاذ  ورئيس قلم 
رميــون قزحيا، وعــدد من ضبــاط ورتباء 
املكتب. أّما املخّدرات املضبوطة التي تّم تلفها 
التايل: حوايل /864/ كلغ  فهي عىل الشكل 
 /740،700/ حوايل  الكيف«،  »حشيشة  من 
حبة كبتاغون، حوايل /2،2/ كلغ. من مادة 
MDMA حوايل  »الكوكايني«، 553 حّبة نوع 
/5/ كلغ مــن مــادة »املاريجوانا«، حوايل 
املاريجوانا«، حوايل  »نبــات  /13/ كلغ من 
»الهريويني«،1208حّبة  مادة  من  غ.   /300/
نوع »أكستازي«،1145غ نوع باز كوكايني،95 
نوع  »بنزكســول«،235حبة  نــوع  حبــة 
»ترامادول«، 550 غ من مادة »السالفيا«، 96 

غ. من مادة »كريستال كوكايني«.



يؤثر ارتفاع سكر الدم  يف 
املصابني بداء السكري، ومثة 
عوامل عديدة ميكن أن يكون 
لها دور يف اإلصابة بفرط سكر 
الدم لدى املصابني بالسكري، 
ومنهــا الطعام واألنشــطة 
البدنية واملرض واألدوية غري 
املرتبطة بالسكري. وميكن أن 
يؤدي تخطي الجرعات أو عدم 
تناول ما يكفي من األنسولني 
لخفض  األخرى  األدويــة  أو 
نسبة السكر يف الدم أيًضا إىل 

فرط سكر الدم.
ويف هذا الصدد،  كشــفت 
دراسة أن املرشوبات السكرية 
مثل املرشوبات الغازية الكاملة 
الدسم ميكن أن تزيد من خطر 
إصابة الناس بالنوبات القلبية 

والسكتات الدماغية القاتلة. 
ووجد الخرباء مــن الواليات املتحدة أن رشب هذه 
املرشوبات الشعبية ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع خطري 

يف مستويات السكر يف الدم.
وذلك ألن املرشوبات املحالة تحتوي عىل مستويات 
عالية جدا من السكر تسمى الفروكتوز، والتي توجد 
بشكل طبيعي يف الفواكه والخرضوات، وكذلك عصائر 

الفاكهة الطبيعية والعسل.
وقال الخرباء إن ارتفاع مســتويات السكر يف الدم 
ميكن أن يتلف األوعية الدموية واألعصاب التي تتحكم 
يف القلب، ما يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب.

ووجدت دراسات سابقة بالفعل أن املرشوبات تزيد 
من خطر اإلصابة مبرض الســكري من النوع الثاين، 

لكن الخرباء أثبتــوا اآلن أن هذه املرشوبات ميكن أن 

تسهم يف مشاكل القلب.

وتتبع الخرباء من جامعة هارفارد األنظمة الغذائية 

ألكرث من 40 ألف شخص، لريوا كيف يؤثر السكر عىل 

صحتهم.

وقالوا إن النتائج تشري إىل أن »التأثريات األيضية« 

للفروكتوز »تختلف باختالف مصادر الغذاء«.

ووجــد الباحثــون أن رشب عصري الفاكهة، الذي 

يحتوي أيضا عىل الفروكتوز، ميكن أن يزيد من خطر 

اإلصابة مبرض السكري من النوع الثاين، لكنه ال يؤثر 

عىل صحة القلب.

ومع ذلك، فإن تنــاول الفاكهة مبفردها يعد أكرث 

صحــة وال يــؤدي إىل زيادة 
خطر اإلصابة بأمراض القلب 

أو مرض السكري.
أن  الخــرباء  وأوضــح 
»الفروكتوز مــن املرشوبات 
يتم  والعصائــر  الســكرية 
امتصاصــه برسعة أكرب من 
الفروكتــوز يف الفاكهة التي 
تتميــز مبحتــوى أعىل من 

األلياف وهضم أبطأ«.
ويقول الخرباء إن األطعمة 
السكرية التي يجب أن نتخىل 
عنها هــي الحلويات والكعك 
والشوكوالتة  والبســكويت 
واملرشوبــات الغازية، وكثري 

منها يحتوي عىل الفروكتوز.
وأشارت الدراسات الحديثة 
إىل أن املرشوبات الخالية من 
الســكر قد تكون سيئة، إن مل 

تكن أسوأ عىل صحتك، مثل املرطبات املليئة بالسكر.
ووجدت دراسة جديدة أن تناول املحليات الصناعية 
يف ســن املراهقة ميكن أن يؤدي إىل مشاكل خطرية 

يف الذاكرة الطويلة املدى يف وقت الحق من الحياة.
ووجد باحثون من الواليات املتحدة أيضا أن املحليات 
تبطئ عملية التمثيــل الغذايئ ما قد يؤدي أيضا إىل 

زيادة خطر اإلصابة مبرض السكري.
ومــن املرجح أيضا أن تجعل املحليات براعم التذوق 
أقل حساسية للسكر. وخلصت الدراسة املنشورة يف 
JCI Insight إىل أن هذا قد يؤدي إىل تناول األشخاص 
املزيــد من املرشوبات واألطعمة الســكرية لتجربة 

النكهة الحلوة.

الثاين شــهراً  يعد كانون 
حول  الصحيــة  للتوعيــة 
ويعترب  الرحم،  عنق  رسطان 
لدى  الوعي  لزيــادة  فرصة 
النســاء حول كيفية حامية 
اإلصابــة  مــن  أنفســهن 
بفــريوس الــورم الحليمي 
البرشي HPV ورسطان عنق 
الرحم، إليكم بعض األعراض 

التي يجب االنتباه إليها: 
- نزيف مهبيل غري عادي: 
إن النزيف املهبيل غري املعتاد 
هــو عالمة رئيســية يجب 

االنتباه إليها.
وأوضحت ممرضــة الرسطان املتخصصة 
يف مركز برييس هيلث للرسطان، أنه إذا كان 
لدى األنثى فرتات حيض منتظمة، فقد يكون 
النزيــف بني الدورات أحد األمثلة عىل النزيف 

غري املعتاد.
وميكن أن يشمل النزيف املهبيل غري املعتاد 
نزيفا شديدا، أو نزيفا أثناء الجامع أو بعده، أو 

نزيفا يؤدي إىل التعب والدوخة.
وقالــت جاك إن عالمة تحذيــر أخرى قد 
تكون نزيفا بعد حدوث انقطاع الطمث وتوقف 

الدورة الشهرية.
وتشــمل األســباب املحتملة األخرى عدم 
التوازن الهرموين مثل متالزمة املبيض املتعدد 
الكيسات )PCOS(، أو التشوهات الهيكلية يف 
الرحم مثل األورام الحميدة أو األورام الليفية، 
أو األمراض املنقولة جنسيا، أو مجموعة من 

املشاكل الصحية األخرى.
- تغيــريات يف إفرازاتك املهبلية: يف حني 
أن اإلفرازات املهبلية طبيعية، فإن التغيري يف 
اللون والســمك والرائحة ميكن أن يشري إىل 

املرض.
وتقول هيئة الخدمــات الصحية الوطنية 
الربيطانية إن اإلفرازات املهبلية الصحية تكون 
صافية أو بيضاء، وســميكة ولزجة، وزلقة 

ورطبة وليس لها رائحة قوية أو كريهة.
لكن الورم ميكن أن يعطل البطانة الداخلية 
للمهبل من جراء إنتاج هذه اإلفرازات الصحية.

وقالت جــاك إن رسطان عنق الرحم ميكن 
أن يحّول اإلفــرازات إىل رائحة كريهة وردية 

أو بنية أو دموية.
وميكن أن يكون التغري يف اللون عالمة عىل 
وجــود دم داخل التفريغ، يف حني أن الرائحة 
وقطع األنسجة بداخله ميكن أن تكون نتيجة 

إلصابة الورم بالعدوى.
- أمل أو إزعاج أثناء مامرســة الجنس: إن 
أحد األعراض الشــائعة األخرى لرسطان عنق 
الرحم هو الشــعور بــاألمل أو االنزعاج أثناء 
مامرســة الجنس، وميكن الشعور بهذا األمل 
بطرق مختلفة، مثل اآلالم الحادة أو النارية أو 

اإلحساس بالحرقان أو التقلصات.
ومــع ذلك، قد يعني األمل أثناء مامرســة 
الجنــس مجموعــة متنوعة من املشــاكل 
الصحيــة، مثل العــدوى أو انقطاع الطمث 
أو تهيج األعضاء التناســلية أو الحساسية 
من الصابون أو الواقــي الذكري أو االنتباذ 
البطــاين الرحمي أو مرض التهاب الحوض 
أو متالزمــة القولون العصبــي أو األورام 

الليفية.
ومع ذلك، فإن اإلفرازات الدموية ال تعني أن 

لديك رسطانا ألنه ميكن أن يحدث بالقرب من 
فرتة ما، أثناء اإلباضة أو أثناء الحمل. وبدال من 
ذلــك، ميكن أن تكون الرائحة الكريهة عالمة 

عىل التهاب املهبل البكتريي.
- آالم أســفل الظهر أو الحوض: من الشائع 
الشــعور بأمل أســفل الظهر وأمل بني عظام 

الوركني )الحوض( أثناء الحيض.
لكــن ميكــن أن تكون أيضــا عالمة عىل 
اإلصابة برسطان عنق الرحم »عندما ال يكون 
هناك ســبب واضح لذلــك«، كام تقول جاك. 
وغالبا ما يحدث األمل بسبب ضغط الورم عىل 

العظام أو األعصاب أو األعضاء.
- مشــكالت يف املســالك البولية: هي من 
األعراض األقل شــهرة لرسطــان عنق الرحم 
مشــاكل يف املســالك البولية، مثل الحاجة 

املتكررة للتبول.
وتقول جاك أيضا إن الدم يف البول، وفقدان 
الســيطرة عىل املثانة، والتهابات املســالك 
البولية املستمرة )UTIs(، و«أي تغيريات أخرى 

يف عادات املثانة« ميكن أن تكون أعراضا.
وميكن أن تحدث مشــاكل املسالك البولية 
أيضا بســبب االلتهابات أو الحمل أو الوالدة أو 
مقدار مــا ترشبه أو انقطاع الطمث، من بني 

أشياء أخرى كثرية.
- اإلمســاك أو مشــاكل األمعاء األخرى: 
كشفت مؤسسة أبحاث الرسطان يف اململكة 
املتحدة أن مشكلة األمعاء ميكن أن تكون أيضا 
عالمة تحذيرية تدل عىل رسطان عنق الرحم.

وتقــول: »يف بعض األحيان ميكن أن ينمو 
الرسطان بحيث يســد األمعاء متاما. ال ميكن 
للفضالت من الطعام الذي هضمته أن تتجاوز 

االنسداد.
كام إن هذا االنسداد ميكن أن يسبب أعراضا 
مثــل الشــعور باالنتفاخ والشــبع والقيء 

والغثيان واإلمساك واألمل.
- فقــدان الوزن غري املربر: إّن فقدان الوزن 
غري املربر هو عالمة أخرى يجب البحث عنها.

وتقــول صفحــة نصائح مركــز موفيت 
للرسطان: »مثل العديد مــن أنواع الرسطان 
األخرى، ميكن أن يتسبب رسطان عنق الرحم 
يف فقدان الشــهية. باإلضافــة إىل ذلك، قد 
يكون فقدان الوزن مشــكلة بغض النظر عن 

كمية الطعام املستهلكة«.
وعنــد اإلصابــة بالرسطــان، يتعني عىل 
الجهــاز املناعي أن يعمــل بجهد أكرب وينتج 
الجسم بروتينات صغرية تسمى السيتوكينات 
- والتي قد تؤدي بالجســم إىل حرق السعرات 
الحرارية بشــكل أرسع من املعتاد وتكســري 

الدهون والعضالت.

قــام وفد من ضباط قوى 
قائد  برئاسة  الداخيل،  األمن 
رسية زغرتا يف وحدة الدرك 
اإلقليمــي العقيد ميالد نرص 
الله، ملناسبة الذكرى السنوية 
الرائد  الستشــهاد  الـــ15 
املهندس وسام عيد واملعاون 
أسامة مرعب، بوضع أكاليل 
مــن الزهِر عىل رضيح الرائد 
الشهيد وسام عيد، يف جبانة 
بلدة دير عامر، باســم املدير 
العام لقــوى األمن الّداخيل 
اللواء عامد عثامن وباســم 
رئيس هيئــة األركان وكالة 
العميد خالد حمود، وباســم 
رئيس وضباط ورتباء شعبة 
املعلومــات. وقــام وفد ثان 

برئاســة آمر فصيلة بــاب الرمل النقيب عبد 
النــارص صالح، بزيارة جبانــة باب الرمل - 
طرابلــس، حيث وضعوا أكاليل من الزهِر عىل 

رضيح املعاون الشهيد أسامة مرعب.

وقدم الوفدان، واجب العزاء لذوي الشهيدين، 
ناقلــني لهم تأكيد اللواء عثامن، »أن ذكراهام 
ستبقى خالدة يف نفوس العنارص، فالشهيد 
هو انســان يجعل جســده جرسا يعرب عليه 

طالبو الحرية«.

6
مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
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 بـــــو صعـــــب بحـــــث مـــــع لـــــوكا بيليرانـــــو دراســـــات
وأبحـــــاث املكتـــــب اإلقليمـــــي للـــــدول العربّيـــــة

استقبل نائب رئيس مجلس 
صعب  بــو  الياس  النــواب 
يف مكتبــه يف املجلس، يف 
الصحة  لجنة  رئيس  حضور 
والشــؤون  والعمل  العامة 
االجتامعيــة النائب الدكتور 
املستشــار  عبدالله،  بــالل 
االقليمي للضامن االجتامعي 
للدول  االقليمي  املكتــب  يف 
العربية لــوكا بيلريانو الذي 
الدارسات  أجواء  يف  وضعه 
واالبحــاث املوضوعــة من 
قبل املكتــب االقليمي للدول 
مرشوع  حــول  العربيــة، 

القانــون الــوارد يف املرســوم رقم 13760 
الرامي اىل تعديل بعض أحكام قانون الضامن 

االجتامعي وانشــاء نظام التقاعد والحامية 

االجتامعية موضوع جلسة اللجان املشرتكة 

املقرر عقدها اليوم.

بو صعب مجتمعا مع بيلريانو

إدراج معرض رشيد كرامي على الئحة التراث العاملي
ــروح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف تحيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى: ألـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املرتضـ
ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــيد كرامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهيد رشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس الشـ ــ ــ ــ ــ ــ الرئيـ

صدر عن وزير الثقافة يف حكومة ترصيف 
األعامل القايض محمد وسام املرتىض بيان، 
مبناســبة »تحقيق وزارة الثقافة إنجاز إدراج 
معرض رشيد كرامي الدويل عىل الئحة الرتاث 
العاملي«، قال فيه: »يف زمن العتامت اللبنانية 
املتكاثفة يف كل اتجاه، يطل من أفق الثقافة، 
كالعادة، ضوء جديد يقول لنا بأسطع إرشاق: 
إن األمــل باق والوطن منترص«، مضيفا »بعد 
صــور وجبيل وبعلبك وعنجر ووادي قنوبني، 
أصبح اليوم معرض الرئيس الشــهيد رشــيد 
كرامــي عىل الئحة الــرتاث العاملي بقرار من 
الدولية، وذلك تكريسا  األونيســكو  منظمة 
لجهــود دؤوبة قمنا بها منذ أكرث من ســنة، 
مبواكبة مــن دولة رئيس مجلــس الوزراء 
األســتاذ نجيب ميقايت، هادفني من وراء ذلك 
إىل حامية بعض أقســام هذا املعلم املترضرة 
بفعل الزمن واإلهامل، وإعادته رصحا معامريا 

متميزا ومعدا إلحياء املعارض الفنية والرتاثية 
وإقامــة االحتفاالت املوســيقية والثقافية 
واملرسحيــة واالســتفادة مــن كل أجنحته 
ومرافقه يف كل ما يخــدم التنمية الوطنية 
إنجاز عظيم لحفظ  »إنه  والشاملية«.وتابع: 
الرتاث اللبناين الحديث، كام القديم، وسنبقى 

عىل أهبة العمل إلنجازات أخرى مامثلة«.
وختم »يف هذه املناســبة، ألف تحية لروح 
من سمي املعرض باسمه الرئيس رشيد كرامي 
شــهيد الوطن الذي عاش فوق، واستشــهد 
فوق، الزعيــم الذي عمل دامئــا عىل وحدة 
الوطن والشعب واملؤسسات وسعى إىل وقف 
التقاتل العبثي ورفض كل طروح التقسيم وكل 
أشــكال العاملة، وآمن بأن لبنان وطن عريب 
ألبنائه كافة ومعلم ســيايس حضاري جدير 
باملحافظة عليــه وحاميته كجزٍء من الرثاث 

العاملي الثمني«.

 وفـــــد مـــــن ضبـــــاط األمـــــن الداخلـــــي وضـــــع أكاليـــــاً

ــامة مرعـــــب ــد وأســـ ــام عيـــ علـــــى ضريحـــــي وســـ

وضع االكليل عىل رضيح وسام عيد

ــراح  ــ ــ ــ ــ ــت اقت ــ ــ ــ ــ ــدل« تابع ــ ــ ــ ــ ــة االدارة والع ــ ــ ــ ــ »لجن
قانــــــــــون اســــــــــتقالّية القضــــــــــاء العدلــــــــــي

عقــدت لجنة اإلدارة والعدل جلســة أمس، 
برئاســة النائب جورج عــدوان ويف حضور 
مقــرر اللجنة النائب جورج عطالله وعدد من 
النواب.وأعلنت اللجنة يف بيان، أنها درســت 
جــدول اعاملها املتضمن إعــادة درس اقرتاح 
قانــون اســتقاللية القضاء العــديل، عىل 
ضوء مالحظــات وزارة العدل. وتابعت درس 
مالحظــات وزارة العدل حــول اقرتاح قانون 
استقاللية القضاء العديل، وكان سبق للجنة 
أن كلفــت أحد اعضائها النائب جورج عقيص 
تصنيف املالحظات املذكورة بحســب أولويتها 
ومــا يعترب منها اســايس وما هو فرعي. وملا 
كان النائب عقيص قد رفع تقريره اىل اللجنة، 
فقد بدأت بدرس هذه املالحظات ومناقشــتها 

يف الجلسة السابقة، وقد أخذ تطوير مجلس 
القضاء االعىل حيزاً واسعاً من النقاش. وطرح 
النــواب عدة آراء حول املوضــوع، كام تناول 

النقاش بعض املالحظات االخرى.
وكانت اللجنة يف جلساتها السابقة قد اقرت 
املواد املتعلقة بهذه املواد ولفتت يف تقريرها اىل 
وجــود اكرث من رأي حول املوضوع ترتاوح بني 
انتخاب عرشة اعضاء وانتخاب ســبعة اعضاء 
عىل ان يضم املجلس ثالثة اعضاء حكميني ورأي 
أخــري رأى أن يتم تعيني أربعة اعضاء حكميني 

ويتم انتخاب ستة اعضاء.
بعد املناقشة والتداول بعدد من األحكام، قررت 
اللجنة تكثيف جلســاتها القادمة لالنتهاء من 
درس االقرتاح املذكور وأحالته اىل الهيئة العامة.

قلّد السفيرة األميركّية الصليب املقدس األورشليمي
ـــــــــــــــان ـــــــــــــــوا لبن ـــــــــــــــى أالّ تنس ميناســـــــــــــــيان: نتمن

قلد كاثوليكوس بيت كيليكيا لألرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس 
الحادي والعرشون ميناسيان، السفرية األمريكية دورويث شيا صليب 
املقدس األورشــليمي يف مقر البطريركية - الجعيتاوي-بريوت 
تقديرا لعطاءاتها وجهودها املبذولة يف لبنان.وألقى ميناسيان كلمة 
قال فيها: »إنه ملن دواعي رسورنا أن نرحب بشــخصكم لنعرب عن 
عمق امتناننا لخدمتكم املتفانية وإسهاماتكم املتميزة يف املجاالت 
السياسية واالجتامعية واإلنسانية  التي أسهمت مبساعدة الشعب 

اللبناين من خالل الحكومات املتعاقبة«.
وتابع »لقد كان من الرائع مشاهدة تفانيكم الصادق من خالل 
النهج املهني املثايل واللمســة اإلنسانية ملعالجة وضعنا اللبناين 
الصعب واألكرث تعقيًدا. لذلك ، بعد عقد  اجتامع للجنة الكهنة لدينا، 
يرشفنا أن مننحكم أسمى تكريم وهو صليب االمتنان للتعبري عن 
أعمق تقديرنا لكم ولشــخصكم املتميز الذي قدم ويقدم الخدمات 
بأقىص درجات التواضع بحزم وقوة الشخصية. وختم:«نتمنى أال 

تنسوا لبنان وأن تتذكروا أيضاً قضية الشعب األرمني العظيمة«.
بدورها، ردت شيا بكلمة عربت فيها عن شكرها وامتنانها  لهذا 
التكريم »الذي ينم عن تقدير غبطتكم لإلنسان واالعامل واملهامت 
التي يقوم بها خالل رسالته الدبلوماسية املؤمتن عليها. كام اعربت 
عن محبتها للشعب االرمني، متمنية ان »يستعيد لبنان عافيته وان 
يصــار اىل انتخاب رئيس جمهورية للبالد يك تعود إىل هذا البلد 
الطيــب عجلته االقتصادية«، مؤكــدة ان »لبنان حارض دامئا يف 

القلوب واألذهان«.

ــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــش بحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد الجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قائـ
ــاون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات التعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي عاقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزارو فـ

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف 

الريزة، قائــد قوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان اللواء أورلدو 

الزارو عىل رأس وفــد مرافق، وتناول البحث عالقات التعاون 

بني اليونيفيل والجيش اللبناين.

تقنيـــــــــــــــة عـــــــــــــــاج ثوريـــــــــــــــة ملـــــــــــــــن يعانـــــــــــــــون »حصـــــــــــــــى الكلـــــــــــــــى«!أعـــــراض تنـــــذر بســـــرطان عنـــــق الرحـــــم... إنتبهـــــن لهـــــا!
رشيحة كبرية من األشخاص تعاين 
من حىص الــكىل، وهي الرتســبات 
الصلبــة والدقيقة التــي تتكون داخل 
الكليتــني، أو يف أي جــزء من الجهاز 
البويل، وترتكب مــن املعادن واألمالح 
الحمضيــة التي ترتســب يف الكىل، 
وتعــد حىص الكىل مؤملة جداً. تتفاوت 
أحجام حصوات الكىل من الرتســبات 
الصغــرية إىل الحصوات الكبرية بحجم 

كرة الجولف.
هذا وبالرغم من عدم وجود مســبب 
رئييس لإلصابــة بحىص الكىل، إال أن 
بعــض العوامل قد تعد من عوامل خطر 

اإلصابة بحىص الكىل، مثل:
- قلــة رشب املاء، وهو من أهم أســباب حىص 

الكىل.
- اتبــاع حمية غذائية تحتــوي عىل الكثري من 
وأوكساالت  والسكريات،  والصوديوم،  الكالسيوم، 
الكالســيوم، واألطعمة املكونــة لحمض اليوريك 

والربوتينات.
- اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل بعض الحاالت 
التي تسبب اإلسهال، والذي ينتج عنه فقدان نسبة 

كبرية من سوائل الجسم، مسبباً حىص الكىل.
فعندما يجري الكشف عن وجود حىص يف كىل 
اإلنســان، فإن العالج الطبي قد يكون مؤملا، فيام 
ظل الباحثون يسعون بشكل دؤوب من أجل تطوير 
تقنيات تخفف عن املرىض، حتى يتامثلوا للشــفاء 

دون وجع ومعاناة.

وبحسب دراسة منشورة يف صحيفة طب املسالك 

البوليــة يف الواليات املتحــدة، فإن تقنية عالجية 

جديدة صارت تتيح تفتيت الحىص بدون أمل.

وتعتمد التقنيــة العالجية الجديدة عىل إطالق 

موجات فوق صوتية، من خالل تسليطها عىل الجلد 

حتى يذهب تأثريها إىل داخل الكلية.

وتشمل أعراض »حىص الكىل«؛ آالما يف منطقتي 

الظهر وأسفل البطن، فضال عن مالحظة وجود أثر 

للدم يف البول.

هذا وتســتطيع املوجات أن تحــدث تغيريا يف 

متوضــع الحصاة املوجودة يف الكلية، حتى تصبح 

أكرث قدرة عىل أن متر يف املسلك وتخرج منه.

ويؤدي وجود حصــاة يف جزء من 
الجهــاز البويل يعرف بـ«الحالب«، إىل 
عرقلــة مرور البول نحــو املثانة ألجل 
التخلــص منه، فيحصــل األمل ويقع 
النزيف. وتحــّل الطريقة الجديدة هذه 
املشــكلة عرب طريقتــني اثنتني؛ فإما 
إحــداث تأثــري ألجل تغيــري متوضع 
الحصاة، حتى تتحرك، متهيدا للتخلص 

منها.
أمــا الطريقة الثانيــة فهي تفتيت 
الحصــاة املوجــودة يف الكلية حتى 
تتحــول إىل أجزاء صغــرى قابلة ألن 

تخرج من املسالك البولية.
وتختلف هذه التقنيــة الجديدة عن 
الطريقــة الرائجة التي تعــرف بـ«تفتيت الحىص 
الصدغــي«، ألن التقنية املبتكرة ال تســبب أي أمل 

تقريبا.
وقــال الباحث يف طب املســتعجالت بجامعة 
واشــنطن، كينيدي هــال، إن الطريقة العالجية 

الجديدة تكاد تكون بدون أمل.
وميكن إخضــاع املريض لهذه التقنية العالجية 
وهو يف حالة يقظة تامة، دون إعطائه أي تخدير، 
وهو ما يعني تطورا مهام يف عالج أمراض الكىل.

وتــويص املراكــز األمريكية ملراقبــة األمراض 
والوقاية منها، برشب كمية كافية من املياه، واتباع 
نظــام غذايئ صحي ألجل الوقاية قدر اإلمكان من 

تشكل حىص الكىل.

مشــــــــــروبات ســــــــــكرية قاتلــــــــــة... تجّنبوهــــــــــا حفاظــــــــــاً علــــــــــى صّحتكــــــــــم!

ميناسيان مع السفرية األمريكية
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ــاً ــف ــار بــــــ130 أل ــبـــوشـ ــقــط والـ ــى االغـــنـــيـــاء ف الــســيــنــمــا حـــكـــراً عــل
دوالر ــف  ــ أل ــة  ــئ م ــف  ــّل ــك ي ــم  ــل ــي ــف ال  : الــســيــنــمــائــيــيــن  ــقــيــب  مـــقـــعـــداً ن  150 ــى  ــ ــل ــ ع إال  ــوي  ــ ــت ــ ــح ــ ت ال  والـــــصـــــالـــــة 

مارينا عندس

تحظى األفالم الوثائقية بأهمية كربى لدى فئات مجتمعية 
متنّوعة، وقــد تزايد هذا االهتامم نتيجــة تفاعل الناس مع 
القضايا اإلنسانية وغريها. واليوم يتطلع صّناع هذه األفالم 
لالســتفادة من بيانات الجمهور وآرائهم املعلنة عرب مواقع 
التواصل االجتامعي لصياغة مضامني األفالم باالعتامد عليها. 
ألّن السينام أصبحت أداة فاعلة، حيث كانت الرشكات تتنافس 
فيام بينها لتوفري آالت العرض، إذ يعود تاريخ أول براءة اخرتاع 
دولّية للّسينام بشــكلها األويّل إىل عام 1895، لتتطّور بعد 
ذلك صناعة الســينام بكل مكوناتها، ثم اليابان وأخريًا الهند 
التي تعد هي الدولة األكرث إنتاجاً لألفالم السينامئية سنويًا. 
ففضاًل عن كونها من الفنــون ذات التأثري الكبري يف الوعي 
الجامهريي، ولبنان غني مبواهبــه الفنّية التي كان لها دور 
كبري يف نشوء الصناعة الســينامئية الّرائدة يف مرص. ومع 
أنها مرّت بفرتة ازدهار فقد تراجعت بشكٍل ملحوٍظ منذ اندالع 

الحرب العاملية الّثانية.
وها نحــُن اليوم يف حــرٍب ثالثٍة إذا صــّح التعبري، بعد 
أن تخطّت العملــة الـ54 ألف ل.ل. للــّدوالر الواحد، وباتت 
صفيحــة  البنزين مبليون لرية. وبهذه الحالة من ســيذهب 
إىل الّسينام بعد اليوم؟ ومن باستطاعته بعد رشاء البطاقات 
التــي أصبحت تُباع بـ122 ألف ل.ل. والبوشــار بـ130 ألف 
ل.ل. وهــل مبقدار العائلــة بعد اآلن من حضــور فيلٍم يف 
الّسينام؟ ومن املسؤول عن أسعار البطاقات الّصادرة وتعرُث 

دور الّسينام يف لبنان؟

{ الّسينام حكًرا عىل األغنياء.. {
تخّييل لو أنّني ســأذهب للّســينام برفقة زوجتي وأوالدي 
االثنني، لكنُت دفعت 480 ألف ل.ل. فقط حّق الّتذاكر. ولو أردنا 
4 بوشار من دون عصري أو مياه غازيّة 800 ألف ل.ل. يف حال 
أردنا مشاهدة الفيلم مع العائلة. إًذا، »مشوار الّسينام« برفقة 
عائلتي سيكلّفني مليونا ونصف املليون. فهل هذا معقول يف 

بلد الرسالة والحرف؟
هكذا بدأ ســيمون كالمــه للّديار، عىل اعتبــار أّن دخوله 
الّســينام »جنون«، وهو أمٌر غري مقبول يف ظّل أزمٍة كهذا. 
وقال: لو أردنا مشــاهدة فيلم، التلفزيون يف املنزل »من شو 
بيشــي«؟ تحّض زوجتي جاطا كبريا من البوشــار حيث 
يكلّفنا حوايل الـ30 ألفا، ألنّها مل تضع كّمية الكيس بأكمله، 
وأنا ســأقوم بتحضري عصري الربتقال الفريش، املغّذي واألقل 

تكلفة.
ويُتابع سيمون: أنا لسُت من محّبي البخالء أبًدا، عشنا وال 
نزال عىل الكرم والحب والعطاء. هكذا ُعرفت العائالت اللبنانّية 
أجمع، تحب عطاء وتزويد أوالدها بالعلــم واملعرفة. نحُن ال 
نعاين مع أطفالنا فقط من ناحية عدم ذهابهم للّسينام، إّنا 
أيًضا الكتب بات ســعرها غالًيا بكرثة. وأنا كأستاذ مدريّس، 
وزوجتي كمعلّمة لغة، مــن اوىل اهتامماتنا أن نّزود أطفالنا 
بالعلم واملعرفة، ولكن حّتى هذه األمور األساسّية بتنا نحسب 
 pdf لها حسابا. صحيح، البعض ســيقول إّن هنالك نسخات
تزّودنا بكل املعلومات عن الكتاب بطريقٍة رقمّيٍة، والســينام 
تُســتبدل يف مشــاهدة التلفزيون يف املنزل، ولكن سبحان 
الله لكّل أمٍر رونقه الخــاص. أتذكّر يوم كنُت أذهب وزوجتي 
إىل الســينام، منذ دخولنا الّصالة، وهيبة املكان تُسيطر عىل 
املكان، لتكون جــزًءا ال يتجزأ من الفيلم، متاًما كزيارة املكتبة 
وشــم رائحة الكتب وامليش بني الخزائــن الطّويلة املمتلئة 
بالكتب املتنوعة واملصفوفــة. ال يوجد فعاًل ما هو أجمل من 

هذه الّتفاصيل.
وختم: سنحاول قدر املُســتطاع إرضاء أطفالنا وتزويدهم 

املعرفة والثقافــة بالُحب املطلوب، لكــّن الوضع صعٌب جًدا 
وبالنا أواًل بتأمني الخبز لهم.

{ نقيب السنامئيني {
ويف حديثه للّديــار، يعترب نقيب الّســينامئيني  صبحي 
سيف الّدين، أّن الّســينام هي نوع من أنواع الفّن والّرسالة 
والجامل.  والوطــن  والعمل  واإلبــداع  واألخــالق  واألدب 
الّســينام جامٌل كبريٌ، ال تؤخذ معانيها بالّسطحّية، إّنا هي 
أدب وثقافة وانتامء للوطن والثقة بالّنفس واحرتام لوجود 
اإلنسان. ولكن كيف تواجه الّسينام هذا املواطن اليوم الذي 
ال يزال يتقاىض راتبــه بالعملة الوطنّية؟ »هيدي شــغلة 

جًدا!«. صعبة 
وتابع: كلّنا نعلم من املســؤول عاّم يحصل يف هذا الوطن، 
وملاذا يحصل هكذا. وأيًضا ملاذا الــّدوالر بدأ يلعب مبصري كّل 
واحٍد مّنــا، أكان بنقطة املياه، برغيف الخبــز، باملحروقات، 
بالكهرباء عىل الّرغم من أّن املياه تكمن يف أراضينا والّزراعة 
كذلك، الفواكه محلّّية والخضــار محلّية وبلدنا تغّنى بالكثري 
من الخــريات داخل أراضيه، فلامذا يحصــل الجنون يف هذه 

األسعار، ومع كّل هذا الفلتان، الشعُب نائٌم.
وأكمل الّنقيب: الّســينام إبداٌع وعمٌل طيٌب وجميٌل، ولكن 
ملن ســنقوم بعمل الّســينام وأين ســننتج هذه الّسينام؟ 
الّصاالت يف املايض كانت تحتــوي عىل 1000 كريٍس، لكّن 
اليوم أكرب صالٍة رمّبا ســتحتوي عىل 120 أو 150 كرسّيا. 
الفيلم  الّزائرين؟ »بينعّدو عاألصابع«.  أين  أين املشــاهدين؟ 
عندما يكلّف مئة ألــف دوالر، نصف أرباح الّزائرين لصاحب 
الّســينام، هذا إىل جانب طلباته األخــرى كاإلعالنات لربح 
الـ15 % بحّده األدىن. وهذه الكارثــة التي نواجهها، بعكس 
بعض الّدول العربّية مثل مرص مثاًل. تقوم مرص بإنتاج فيلم، 
ومن بعدها طباعة 80 نسخة بشكٍل تلقايٍئ عىل املحافظات 
كاّفة، وبأســبوعٍ واحٍد، يســتحصلون عىل رأسامل الفيلم. 
نحُن شــعٌب مل نكن كام نحُن عليه اليوم، املسؤول نعرف من 

هو، ومع كل هذا ال زلنا نسكُت.
وعن أسعار البطاقات والبوشــار، أجاب: بالّتأكيد األسعار 
سرتتفع، ليصبح البوشــار بـ200 ألف، والبطاقات أيًضا، ألّن 
املئة ألف التي كانت تُعيل عائلــة، مل يعد لها قيمة أبًدا، ويف 
نهايــة املطاف دّزينة الفالفل تباع بـ150 ألف ل.ل. فام بالكم 

بالّسينام وتكاليفها؟
وختم: أنــا كمخرج ســيناميئ، قديم وحديــث وكنقيب 
الســينامئيني أقول إّن عددنا يفــوق األلفني عضو، منترشين 
يف جميع أنحاء العامل حيث النجــاح واالزدهار. أّما من بقي 
يف البلد، حالتــه صعبة جًدا وأنا أراهــا يومًيا هذه الحاالت. 
واملســؤول األول عن أســعار البطاقات هو صاحب الّصالة، 
صاحب الّسينام وليس املنتج أو املخرج ومن قام بإعداد الفيلم. 
ومن أين ســريبح صاحب الفيلم أتعابه؟ من صالة ال تحتوي 

عىل 150 مقعٍدا لألسف، يف يوٍم بأكمله ال نرى املئة زائر. 

الغاز مــوضــوع  وآخــرهــا  لبنان  فــي  مستمرة  الــجــنــون  حــفــات 
ــار« : نطالب بــإصــدار الــجــدول بــاكــراً وبــالــدوالر ــدي زيــنــون لـــ »ال

اميمة شمس الدين 

يعجز اللســان عن وصف ما حصــل يف لبنان عىل جميع 
االصعدة واقل ما يقال انها حفلة جنون يف القضاء جنون يف 
السياسة جنون يف االسعار جنون يف كل يشء   والدولة يف 
مصحة عقلية ال عالج لها وبات جنونها خطرا عىل السالمة 

العامة.
والجنون االكرب هو ارتفاع سعر  رصف الدوالر الذي تجاوز 
الـ 55 الف لرية مع ما يرافقه من ارتفاع لالسعار سيام اسعار 
املحروقات حيث اقرتب سعر صفيحة البنزين من املليون لرية 

الذي وصل اليه سعر صفيحة املازوت.
اما الغاز الذي وصل سعره اىل 613 الف لرية اعرتضت نقابة 
موزعي قوارير الغاز ومســتلزماتها عىل جدول االسعار الذي 
يصدر عن مديرية النفط الذي يؤدي اىل تكبد خســائر كبرية 
عىل عاتق املوزع عند رشاء الدوالر من السوق املوازية بسبب 

تقلب االسعار الجنوين.
وطالبــت النقابة باصدار جدول تركيب االســعار بالدوالر 

االمرييك او ما يعادله عند الرشاء من السوق املوازية.
فهل نحن عىل ابواب ازمة غاز وهل ســيتمكن املواطن يف 
حال اصدار جدول االســعار بالدوالر من تحمل اعباء اضافية 
مع االرتفاع املتزايد لســعر قارورة الغاز ام سنعود اىل الطرق 
البدائية كاســتعامل موقدة الحطب او اي اخرتاع اخر كبديل 

عن الغاز.
عن هذا املوضوع الديار تحدثــت اىل رئيس نقابة العاملني 
واملوزعني  يف قطاع الغاز ومستلزماته يف لبنان فريد زينون 
الذي قال نحن كموزعي غاز  نعاين من  مشــكلة التأخري يف 
اصدار جدول تركيب الغاز مشــرياً اىل انه عندما كان ســعر 
رصف الدوالر 1500 لرية كان الجدول يصدر الساعة السابعة 
صباحاً ويتم توزيع الغاز عىل املواطنني موضحاً ان املشــكلة 
بدأت تظهر  مع ارتفاع ســعر رصف الدوالر املســتمر لجهة 

الجدول الذي يتأخر بالصدور.
وقال طالبنا وزير الطاقة يف ترصيف االعامل وليد فياض 
ان يصدر جدول االسعار باكراً وكان الجواب من الوزارة بانهم 
ينتظرون اىل الساعة التاسعة والنصف اىل حني معرفة سعر 
رصف الدوالر يك يتم التسعري عىل اساسه لكن  الوزير فياض 

يتأخر بامضائه بني الساعة 12و 14.
وطالب زينون الوزير فياض ان يُعطي صالحيات ملن يحض 
الجدول عىل الساعة التاسعة والنصف بتوقيع الجدول يك يتم 

اصداره باكراً.
ولفت زينون اىل انه خالل فصل الشــتاء يكرث الطلب عىل 
الغــاز حيث نحتاج اىل 1500 طن من الغــاز يومياً بينام يف 
فصل الصيف نحتاج لـ 500 طن يومياً مشرياً اىل ان املواطنني 
يتجهون اىل استهالك الغاز كونه اقل سعراً من املازوت اضافًة 
اىل ارتفاع اســعار اشــرتاك املولدات يف ظــل انقطاع التيار 

الكهربايئ املستمر.
وكشــف زينون انه تواصــل مع رئيــس الحكومة نجيب 
ميقــايت و اجتمع مع وزير االقتصــاد يف حكومة ترصيف 
االعامل امني سالم حيث تم رشح رضورة اصدار الجدول باكراً 
ورضورة اصداره بالدوالر بدل اللرية اللبنانية تفادياً للخسائر 
التي يتكبدها املوزعون من جراء تقلب اســعار رصف الدوالر 

لكن حتى االن مل نصل اىل نتيجة.
واذ ســأل  زينون اين دور وزارة الطاقة  العاجزة عن تقديم 
كل الخدمــات للمواطنني اشــار ان وزيــر الطاقة ال يكرتث 
ملناشدات املوزعني مع ان لديه مكتبا اعالميا يعلمه بكل شيئ.
واعلن زينون ان املوزعني ســيقومون باعتصام امام وزارة 
الطاقة الساعة التاســعة صباحاً وهم بانتظار قرار املوافقة 

من محافظ بريوت القايض مروان عبود.
ويف حني طأمن  ان الغاز متوفر وال انقطاع للامدة اشــار 
اىل ان تأخري صدور  الجدول سيؤدي اىل التأخري يف التوزيع 
ورمبا نعود اىل مشــهد الطوابري ســيام عندما يشــتد الربد  
والعواصف الثلجية مشــرياً ان رشكات  التعبئة تُقفل الساعة 
الثالثة وبالتايل عندما يتأخر صدور الجدول سيتأخر التسليم 
ولن يتمكن موزعــو الغاز من توزيع الغــاز اىل كل املناطق 

خصوصاً الجبلية والجردية. 

ــات تـــســـابـــق ســـعـــر صــــــرف الـــــــدوالر ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ ــار املـ ــ ــعـ ــ أسـ
ــرة« ــ ــي ــ ــون ل ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــن تــــتــــجــــاوز >املـ ــ ــزي ــ ــن ــ ــب ــ وصـــفـــيـــحـــة ال

 لّبــت وزارة الطاقة واملياه - املديريــة العامة للنفط طلب 
أصحاب محطات املحروقات، وأصدرت ظهر امس جدوالً جديداً 
بأسعار املشتقات النفطية وتخطت فيه املليون لرية لصفيحة 

لبنزين واملازوت. وأصبحت األسعار كاآليت:
- بنزين 95 أوكتان: 1005000 )+47000(
- بنزين 98 أوكتان: 1030000 )+48000(

- مازوت: 1055000 )+48000(
- الغاز: 643000 )+30000(

وكانت محطات البنزين أقفلت صباح  امس »ألن سعر صفيحة 

البنزين احتسب امس عىل ســعر دوالر 53400 وارتفع الدوالر 
مساء  اول من امس وصباح  امس  ليالمس الـ56000 لرية مقابل 
الدوالر الواحد، ما ســجل فرقا كبريا يتطلب رفع الصفيحة بحد 
ادىن ثالثني الف لرية اذا احتسب الدوالر عىل الـ55500« بحسب 

عضو نقابة أصحاب املحطات جورج الرباكس.
واعترب  أن »الدوالر يف السوق يخلق هذه الفروقات، وكان 
األجدى تسعري املحروقات بالدوالر«. وقال: نشرتي املحروقات 
بالدوالر ونبيــع باللرية اللبنانية ومخــزون املحطات قيمته 

بالدوالر، والحل أن يتم التسعري بالدوالر. 

ــال: النـــقـــاذ مـــا تبقى  ــم ــش ــال< فـــي ال ــم ــع ــات ال ــاب ــق  >ن
األوان فـــــــــــوات  ــل  ــ ــبـ ــ قـ ــد  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ هـــــــــذا  مـــــــن 

ــت ــ ــق ــ ــل ــ >نــــــقــــــابــــــة مــــســــتــــخــــدمــــي الـــــــضـــــــمـــــــان< أط
ــوة تــحــذيــريــة لــلــمــطــالــبــة بــتــصــحــيــح اوضــاعــهــم املــالــيــة ــط خ

عقد املجلس التنفيذي التحاد نقابات العامل واملستخدمني 
يف الشامل جلسة اســتثنائية برئاسة النقيب شادي السيد، 

للبحث يف التطورات املالية األخرية.
وتوقف املجتمعــون، يف بيان، »عند الواقع املؤســف وال 
مباالة املســؤولني وانهيار اللرية  بشــكل اضايف«، واشاروا 
اىل ان  »النظام الذي يشــارف عىل السقوط وسط حالة من 
الفوىض السياسية مل يشهد لبنان لها مثيل ، ووسط تنافس 

مجنون عىل السلطة يعطل انتخاب رئيس للجمهورية«.
واستغربوا  »كيف يسمح النواب جميعا بهذا الفراغ  وكيف 
يفلســفون األمور مبا ال يتفق مع حقيقة الواقع املؤســف 
الضار املض«، واعلنوا ان »الدولة تعاين االنحالل التام وسط 
تفتت للقيم ولركائز الدولة ، لينذر ذلك بتطورات ســلبية اكرث 

تأثريا إذ ال يشء بعد التحلل اال االضمحالل ».
الواضح والرصيح  التحذير  بتوجيه  وقالوا:«ملزمون حكام 
من انفجار كبري مجتمعي، يعرض الدولة كلها للخطر،  فنحن 
من موقعنا نخاف من 7 أيــار جديد ومن تبعات خطرية عىل 

الواقع كله .
أننــا ننادي الغيورين وقبل فوات األوان بأن يســارعوا اىل 
إنقاذ ما تبقى وقبل فــوات األوان ، وأن يصار فورا اىل وضع 

وتنفيذ خطة إنقــاذ داخيل طاملا ان ذلك مباح وقبل ان يصبح 

ذلك مستحيال«.

وتابعوا:«القوى املوالية ذات الشامل وذات اليمني لن تكون 

مبنأى عن النتائج املدمرة،  واننا نرفع الصوت من باب األمانة 

ونحذر من باب الحب للبلد والناس ونذكر عل الذكرى تنفع«.

وختموا:«نخىش األســوأ ومن هنا يــأيت موقفنا وكالمنا 

والتحذير«. 

صدر عن نقابة »مســتخدمي الصندوق الوطني للضامن 
اإلجتامعي، بيان أشار اىل انه »بعد تفاقم األزمة االقتصادية 
التي متر فيها البالد، وحيث أن إنعكاس تدهور ســعر الرصف 
اليومي يســاهم يف تهالك املظلة االجتامعية للمستخدمني، 
سيام بعد خسارتهم التغطية الصحية، والعيش مع عائالتهم 
بكرامة وانسانية، وتأمني متطلبات الحياة يف حدها األدىن، 
ويف املقابل تقدميات فرع ضامن املرض واألمومة تزداد انهيارا 
واصبحت تساوي أقل من 20 يف املائة، من الفاتورة الصحية 
الفعلية، وأضحينا عرضة للموت عىل أبواب املستشــفيات أو 

من عدم القدرة عىل تأمني كلفة العالجات الصحية«.
أضاف :«وحيث ان املجلس التنفيذي سبق وتقدم بكتب عدة 
اىل املراجع املختصة النصاف املستخدمني بالتغطية الصحية 
سندا النظمة الصندوق، واملساعدة االجتامعية املحقة وتعديل 
متمامت الراتب مــن تعويضات ونقل وانتقال ملســتحقيها، 
وحيث رغام من املعوقات، ما زال العاملون يتفانون يف تقديم 
الخدمة من اللحم الحي، اميانا وحرصا عىل اســتمرارية عمل 
الصندوق، وحيث ان املســتخدم أصبح يعاين االمرين )فقرا 
وعــوزا(، مل يعد ممكنــا االســتمرار يف التضحية من دون 

التامس حلول عملية.
واســتنادا اىل ما تقدم، أعلن املجلس التنفيذي ردا عىل هذه 
السياســات الظاملة زيادة أيام عدم الحضور اىل العمل يوما 
إضافيا اىل جانب يــوم الجمعة .. وذلــك كخطوة تحذيرية 
أوىل ألصحاب القرار، محذرا من »مغبة اإلســتمرار يف هذه 

السياسات، يك ال يضطر رغام عنه اىل تصعيد إجراءاته«.

كام دعا جميع مســتخدمي الصنــدوق وبخاصة املديرين 
ورؤساء املصالح واملراكز والدوائر واملفتشني واألطباء املراقبني 
واملراقبني االداريــني عىل املستشــفيات واملندوبني االداريني 
اىل »التقيد التام بعدم القيام بــأي أعامل خالل يومي الثلثاء 
والجمعة من كل أســبوع، اعتبارا من تاريخ 2023/01/27، 
ويعترب عدم اإللتزام طعنة يف حق املؤسسة والعاملني فيها«.

كام ناشد املجلس املسؤولني كافة يف الضامن والدولة اىل 
»صحوة ضمري« ووضع حد للسياســات املدمرة التي متارس 
يف الصندوق وخارجه . فالضامن اإلجتامعي آخر ما تبقى من 
مظلة األمان اإلجتامعي يف لبنان وأن حاميته وحامية حقوق 

العاملني فيه مسؤولية وطنية«. 

غياب بسبب  »لــلــيــرة«  هستيري  انــهــيــار  الــعــمــالــي<:   >االتــحــاد 
الباد في  للفلتان  رادع  أي  وجــود  وعــدم  االقتصادية  املعالجات 

عقدت هيئة مكتب املجلس التنفيذي لإلتحاد العاميل العام 
يف لبنان، اجتامعها الدوري برئاســة رئيس اإلتحاد الدكتور 
بشارة األســمر وحضور األعضاء، ملناقشــة آخر التطورات 

املعيشية واملالية والنقدية.
واشارت  الهيئة يف بيان، انها »توقفت عند اإلنهيار الهستريي 
وغري املســبوق لســعر رصف اللرية اللبنانية تجــاه الدوالر 
األمرييك حيث المس الخمســة وخمسني ألف لرية واستمرار 
صعوده عىل حساب ماليني اللبنانيني والسكان يف معيشتهم 
ورواتبهم الضئيلة يف بلد »مدولر« يف كل يشء سوى يف أجور 
العامل واملوظفــني. ويف غياب أي رادع اقتصادي لهذا الفلتان 
املأســاوي تجتاح موجة املضاربات عىل العملة الوطنية التي 
يقودها املرصف املركزي وبعض أصحاب املصارف وبعض كبار 
التجار واملستوردين وأصحاب الرساميل الكربى وذلك، يف ظل 
غياب أي تدابري حكومية ملموسة لوقف هذا اإلنهيار املتامدي، 
بل عىل العكس من ذلك، نرى فرض املزيد من الضائب والرسوم 
عىل املفقرين من أبناء شــعبها حارمة إيّاهم من رغيف الخبز 
ومثن الدواء والحق بالصحة واالستشفاء كام يف ساعة كهرباء 
واحدة ونقطة مياه. ناهيك بأسعار املحروقات التي تحلّق عالياً 

مع كل مطلع يوم جديد«. 
اضــاف البيان: »وحيــث بات أكرث من 92% مــن اللبنانيني 
تحت خط الفقر، متتنع الدولة عــرب حكوماتها املتعاقبة من 
تعديل سياســاتها الضيبية باتجاه الضيبة التصاعدية عىل 
املتمولني وأصحاب الرثوات  املوّحدة لكبــار  املداخيل واألرباح 
الكربى والفاحشة عىل حساب دموع األطفال الذين ينتظرون 
علبة الحليب لالستمرار يف الحياة، وتأيت املعالجات القارصة 
يف التجاوب مع مطالب األساتذة واملعلمني وموظفي القطاع 
العــام واملتقاعدين واملتعاقدين وكذلــك مع العامل واملوظفني 
يف القطاع الخاص لتزيد من حّدة األزمة من خالل اإلرضابات 

املفتوحة التي تشهدها البالد وانعكاساتها املؤملة عىل الوضع 
الرتبوي والصحي واملعييش وعرقلة الشؤون الحياتية اليومية 

للموظفني«. 
وتابع: »ويف حني يُجمع النقابيون والقيادات الروحية عىل 
التحذير من مغّبة اإلنفجار االجتامعي واألمني الذي بدأت بوادره 
تتجىّل يف ازدياد الجرائم وتوّســع أعامل الرسقة والنهب نهاراً 
وليالً ال نسمع من الحكومة واملسؤولني سوى الوعود الفارغة 
عن وضع خطة معانــاة مالية واقتصاديــة وطأمنة كاذبة 

للمودعني يف املصارف التي سلبت حقوقهم وجنى عمرهم!«. 
وختم: »إّن اإلتحاد العــاميل العام يف لبنان الذي طاملا حّذر 
من مغّبة امليّض بهذه السياسات الرعناء وغري املسؤولة، يطالب 
املســؤولني يف كافة مواقعهم بالعمل الجّدي والرسيع إلعادة 
تكوين الســلطة بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل 
حكومة تتحّمل كامل املســؤولية والبدء بتنفيذ خطة طريق 

واضحة قبل فوات األوان«.  

أحــــد وال  ســـــــــــوءاً  يـــــــــــزداد  الــــــوضــــــع   :  الــــحــــلــــو 
ــاب اإلســـتـــقـــرار ــ ــي ــلـــى االســـتـــثـــمـــار فــــي غــ ــرؤ عـ ــجــ ــ ي

رأى رئيس نقابة »مقاويل االشغال العامة والنقل والبناء« 
املهندس مارون الحلو يف بيان، انه »قبل أن تســتقيم األمور 
ويتأمــن التوازن املــايل وإعادة هيكلة املصــارف، فإن كل 
القوانني التي يتم درسها يف املجلس النيايب ستبقى مبتورة 
ولن تصل اىل نتيجة نهائية، مــع العلم أن األزمة قد طالت 
كثريا، ولو كان لدينا حكم ومسؤولون وحكومة فاعلة  لكنا 
تجاوزناها يف وقت قصري، فيام اليوم دخلنا الســنة الرابعة 

عىل تداعياتها«. 
وأكد النقيب الحلو »أن األزمة اإلقتصادية واملالية قاسية«، 
معتربا »إن االزمة السياســية هي التي تحول دون ايجاد حل 
جذري للوضع الذي نعيشــه حاليا والذي جعل الشعب يائسا، 
مع العلم أن هناك الكثري من الدول التي واجهت مشاكل  مالية 

مامثلة لتلك التي ننوء تحت أعبائها وقد تجاوزتها«.
وأشار اىل »ان املؤسسات الدولية ويف مقدمها البنك الدويل 
تســعى  ملســاعدتنا من خالل طرح أفكار وحلول ملشاكلنا«، 
وقال: »ان أي من الحكومات املتعاقبة مل تضع خريطة طريق 
لتنفيذ اإلصالحات املطلوبة إلنهاء األزمة املالية املرتاكمة التي 
أثقلت كاهل كل اللبنانيني ودفعتهم اىل الهجرة أو اليأس لعدم 

تلمسهم وجود حلول للخروج من هذا اإلنهيار«. 
ويف مــا يتعلق بإمكانيــة النهوض من خالل تشــجيع 
اإلستثامرات، أكد حلو »ان االســتثامر يف لبنان، يحتاج اىل 
استقرار، ولالسف هذا االستقرار مفقود، ألنه مرتبط بالوضع 

السيايس، وأي بلد يفتقر لإلستقرار السيايس فإن اإلستثامر 
فيه يكون ضعيفــا إن مل يكن معدومــا، باإلضافة اىل عدم 
وجود رؤية سياسية واضحة يف مقدمها عدم إنتخاب رئيس 
للجمهورية ووجود حكومة لترصيف األعامل التي كلام سعت 
إلصدار قرار أو التوافق عىل أمور معيشــية وحياتية أساسية 
يتجدد الرصاع السيايس ويشل أي حركة إلمكانية اإلستثامر، 

خصوصا يف ظل عدم وجود مصارف عاملة«.
وقال:« نحن كمطورين عقاريني ومقاولني، ال ميكننا العمل 
مــن دون التعاون مع املصارف من أجل الكفاالت واالعتامدات 
والتســهيالت التي تشكل ركائز أساســية يف عملنا. املقاول 

يقبض 5 يف املائة من حقه«.
الحلو:«  النقيب  املقاولني، قــال  وعن مصري مســتحقات 
لألسف الشــديد، إن املستحقات جرى تســديدها عىل سعر 
1500 لرية  للــدوالر، ما دفع املقاولني اىل وقف العمل يف كل 
األشــغال، وطلبنا من كل املراجع واملســؤولني فسخ العقود 
يف كل اإلدارات العامة ألننا ال نســتطيع متابعة العمل بنفس 
الرشوط، فيام ارتفع الدوالر أكرث من ثالثني مرة بهدف وقف 
العمل يف الكفاالت املرصفية، كام أن املقاول ال يقبض ســوى 
5 يف املائة من حقه. اليوم هناك من قبض مستحقاته ومنهم 
مل يقبض لغاية اآلن، والوضع يزداد سوءا يف ظل شلل القطاع 
العــام وعدم وجود موازنــة وغياب االمكانــات املالية لدى 

اإلدارات املعنية بالتلزميات«.  
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ــداف مــحــكــمــة ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــط إرهــــــابــــــي السـ ــطــ ــ ــخ ــ  الـــــــعـــــــراق: إحـــــبـــــاط ُم
ــاكــــرون ــع مــ ــ ــي يــــــــزور فـــرنـــســـا إلجـــــــــراء مــــحــــادثــــات مـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ

ــعــّد  إعــــام »إســـرائـــيـــلـــي«: حــكــومــة نــتــنــيــاهــو ُت

الغربّية الضفة  لاستيطان في  خطة غير مسبوقة 

ــي ارتــكــبــهــا ــ ــت ــ ــة ال ــمـ ــريـ ــجـ ــاء دانـــــــت الـ ــعـ ــنـ  صـ
ــودي فــــــي الــــحــــديــــدة ــ ــ ــع ــ ــ ــس ــ ــ ــران ال ــ ــ ــي ــ ــ ــط ــ ــ ال

االســتــثــمــارات لــتــبــادل  نــيــودلــهــي:  مــن   السيسي 
ــد ــهــن ــع ال ــ ــكـــري م ــعـــسـ ــاون الـ ــ ــع ــ ــت ــ وتـــعـــزيـــز ال

ــاون ــعـ ــتـ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــل بــحــثــا تـ ــ ــوريـ ــ ــرة وبـ ــامـ ــمـ ــعـ  لـ
بــــيــــن الـــــجـــــزائـــــر واالتــــــــحــــــــاد األوروبـــــــــــي

ــل ــث ســب ــ ــح ــ ــس دولـــــــــة اإلمــــــــــــــارات ب ــ ــيـ ــ  رئـ
بــاكــســتــان وزراء  رئــيــس  مـــع  الـــتـــعـــاون  ــز  ــعــزي ت

سياسي تركي: سننسحب من الناتو في غضون 6 أشهر

ـ األردنـــــّيـــــة ــة  ــ ــوريّـ ــ ــسـ ــ الـ الـــــحـــــدود  ــبـــط   إجــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة لـــضـ
ــة ــ ــ ــّيـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــة الـ ــ ــ ــريّ ــ ــ ــك ــ ــ ــس ــ ــ ــع ــ ــ ــة ال ــ ــ ــرطـ ــ ــ ــشـ ــ ــ بـــــــدعـــــــم مــــــــن الـ

أعلنــت وزارة الداخلية، أمس، عن إحباط 
مخطط إرهايب الستهداف محكمة استئناف 
نينوى بواســطة ثالثة انتحاريني والقبض 
عليهم قبل التنفيذ، مبينة أّن ذلك تّم بإرشاف 

وزير الداخلية عبد األمري الشمري. 
وقالــت الوزارة إنّه »بــإرشاف ومتابعة 
مــن قبل وزيــر الداخلية، نجــح عنارص 
وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية 
مبتابعة أنشــطة العنــارص اإلرهابية يف 
عموم العراق فقــد رصدت مؤرشات قادت 
بعد تحليلها اىل الكشــف عــن وجود نوايا 
إرهابية لتنفيذ عملية إرهابية الســتهداف 
محكمة اســتئناف نينوى من قبل عصابات 
»داعش« بواســطة ثالثة انتحاريني او ما 

يسمى االنغامسني«.
أضافــت: »عىل إثر هــذه املعلومات قام 

العنارص مبراقبة العنارص اإلرهابية، وزرع مصادر 
تتابع تحركاتهم وأماكن وجودهم حتى متكنوا من 
القبض عىل ثالثة إرهابيني مع أسلحتهم ومعداتهم 

قبل دخولهم إىل املحكمة«.
عىل صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء العراق محمد 
شياع السوداين اعتزامه زيارة فرنسا، يوم الخميس، 
إلجــراء محادثات مع الرئيــس الفرنيس إميانويل 

ماكرون بشأن الطاقة واألمن.
ونقلــت »فرانــس بــرس« عن 
الســوداين أنه يرغــب يف »تفعيل 
االتفاقيات بني العراق الغني بالنفط 
وفرنســا، ال سيام يف مجاالت النقل 

والطاقة وقطاعات االستثامر«.
ووقعت الرشكة الفرنسية »توتال 
إيرنجــي« يف عــام 2021، عقودا 
بقيمة 10 مليارات دوالر مع بغداد، 
لكــن العمل يف املرشوعات املتعددة 
مل يبدأ بعد. وتتضمــن العقود بناء 
منشآت ملعالجة الغاز والنفط بقدرة 
عىل إنتــاج الكهرباء ووحدة إلنتاج 
الطاقــة الكهروضوئية بســعة 1 

جيجاوات.
مسألة األمن ستناقش أيضا، حيث 
قال رئيس الوزراء العراقي إن املحادثات ستشــمل 
»تدريــب وتطويــر قدرات قوات األمــن العراقية، 

باإلضافة إىل مجال مشرتيات األسلحة«.

أفادت وسائل إعالم إرسائيلية بأن 
بنيامني  برئاسة  االحتالل  حكومة 
نتنياهو تعد »خطة غري مســبوقة 
لالســتيطان يف الضفة الغربية«. 
»إرسائيل هيوم«  ونرشت صحيفة 
يف خــر عىل صفحتها األوىل، أن 
»الحكومة تُعّد خطة غري مسبوقة 
لالســتيطان يف يهودا والسامرة 
)الضفة(، وستتخذ خطوات مهمة 
املســتوطنات  وزيادة  لرشعنــة 

اليهودية هناك«.
وبحســب الصحيفة فإن أهم ما يف خطة 
حكومة االحتالل هو »إقرار آالف خطط البناء، 
وضم ماليــني الفلســطينيني إىل املعطيات 
الرســمية وإخــراج اإلدارة املدنية من وزارة 
األمــن. ومن املتوقع أن يقــر املجلس األعىل 
للتخطيط والبناء يف يهودا والسامرة 18 ألف 

وحدة سكنية جديدة يف األشهر القريبة«.
كام كشفت الصحيفة أنه »من اآلن فصاعداً، 
سينعقد املجلس يف كل شهر، بدالً من كل ثالثة 
أشــهر، بهدف إقرار بناء شــقق ومؤسسات 
عامة، وستشــكل لجنة مجلس أعىل مصغرة 
إلقــرار مباٍن تربوية وصناعية ســتنعقد كل 
أســبوعني«.  وســتتضمن الخطة بحســب 
الصحيفة »اســتكامل مشــاريع أُوقفت من 
قبل الحكومة السابقة، وفرض معزز لقوانني 

البيئة، خصوصاً يف التجمعات العربية«.
ويفاقم االحتالل عزلة الفلســطينيني يف 
الضفة الغربية،  حيث نرشت منظمة »هيومن 
رايتس ووتــش« الحقوقيــة الدولية تقريراً 
تحّدثت فيه عن تضييقات االحتالل اإلرسائييل 

بشأن دخول األجانب إىل الضفة الغربية.
وأضــاف التقريــر أّن االحتالل اإلرسائييل 
لطاملــا صّعب عــىل األجانــب التدريس، أو 

الدراســة، أو التطوع، أو العمل، أو العيش يف 
الضفــة الغربية، مشــرياً إىل أّن التعليامت 
الجديــدة »تقونن القيــود املفروضة منذ أمد 

طويل وتشددها«.
وقال نائب مديرة قســم الرشق األوسط يف 
»هيومن رايتس ووتش« إريك غولدســتني، إّن 
»إرسائيل تزيد صعوبة قضاء الوقت يف الضفة 
الغربية، وهي بذلك تتخذ مزيداً من الخطوات 
لتجعــل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش 
2 مليون فلســطيني فعلياً يف عزلة عن العامل 

الخارجي منذ أكرث من 15 عاماً«.
وشــّدد عىل أّن هذه السياســة »ُصّممت 
إلضعــاف الروابط االجتامعيــة، والثقافية، 
والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ 
عليها مع العامل الخارجي«، مؤكّداً أْن »ال شأن 
املؤهلني  لجيش االحتالل بتحديد األكادمييني 
للتدريس يف الجامعات الفلسطينية، أو مبنع 
الحقوقيني من التفاعل مع الســكان املحتلني، 
أو تشــتيت العائالت بقسوة«.  وذكر التقرير 
أّن »السياســة اإلرسائيليــة هذه يف الضفة، 
تعّمق الفصل بني الفلســطينيني عر مناطق 
الســيطرة اإلرسائيلية عىل  مختلفة، وتعزز 

حياة الفلسطينيني«. 

دانت وزارة حقوق اإلنسان 
يف حكومــة صنعاء، أمس، 
الجرميــة التــي ارتكبهــا 
الطريان السعودي التجسيس 
يف منطقة الرشجة مبديرية 
الجراحي جنــويب الحديدة، 
وراح ضحيتهــا 3 أطفــال، 
إضافــة إىل إصابة 6 آخرين 

بينهم طفل.
واســتنكرت الــوزارة يف 
بيانها، استمرار جرائم القتل 
يرتكبها  التــي  واالنتهاكات 
بحق  الســعودي  النظــام 

اليمنيني يف األرايض الحدودية.
كام لفتت الــوزارة »إىل أنّه ال مير يوم من 
دون أن يرتكب النظام السعودي جرمية جديدة 
»بحق اليمنيني الُعزل عىل األرايض الحدودية، 
وكــذا املهاجرين األفارقة«، مشــريًة إىل أّن 
عمليات القتل تتم »ســواء بالقنص املبارش أو 
بالقصف باألســلحة املتوسطة والثقيلة عىل 

املدنيني واألحياء اآلهلة بالسكان«.
وحّملت الوزارة يف حكومة صنعاء الواليات 

املتحدة األمريكية وبريطانيا مســؤولية هذه 
الســعودي  النظام  الجرائم »نتيجة منحهام 

الغطاء الدويل والدعم واملساندة«.
وطالبت، بحســب البيان، بتشــكيل لجان 
دوليــة محايدة للتحقيــق يف الجرائم كافة 

وتقديم مرتكبيها للعدالة.
ويف ختــام بيانها، جــددت وزارة حقوق 
اإلنسان الطلب من أحرار العامل بالتضامن مع 
مظلومية الشعب اليمني، وما يتعرض له للعام 
الثامن توالياً، من قصف وحصار وقتل مستمر.

قال الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس 
رداً عــىل دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي للمشاركة كضيف رشف يف احتفاالت 
الهند بيوم الجمهورية إنه »سعيد جداً بزيارة 
الهنــد واملشــاركة اليــوم كضيف رشف يف 

االحتفاالت«.
ووصل الســييس أمس االول إىل نيودلهي 
عاصمــة الهنــد، وعقــد يف دار الضيافة 
الحكومي »قرص حيــدر آباد« مباحثات عىل 
مستوى القمة مع رئيس الوزراء الهندي، وأكد 
أنه تم بحث تعزيز التعاون األمني والعسكري 
والتصنيع العسكري ومكافحة اإلرهاب. كام 

دعا رئيس وزراء الهند لزيارة القاهرة.
وقــال الســييس خالل مؤمتــر صحايف 
مع مودي: »تناولــت مباحثاتنا تتطلّع مرص 
لزيادة االستثامرات الهندية فيها، واالنطالق 
نحــو الرشاكات والتعاون يف مجاالت الطاقة 

املتجددة والهيدروجني األخرض«.
من جهته، قال املتحدث الرســمي باســم 

الهند السفري بسام رايض بـ«أن دعوة الرئيس 
كضيــف رشف رئييس لهــذا الحدث تعكس 
التقارب الكبري بني الدولتني، والتقدير الشديد 
الذي تكّنه الهند ملرص قيادًة وحكومًة وشعباً«، 
الفتا »إىل االهتامم العميق من الجانب الهندي 
»بتعزيز عالقات التعاون املشرتك بني البلدين 
الصديقــني بصفتهام من أهم الدول الصاعدة 
ولدورهــام الحيوي يف مختلف القضايا عىل 

الساحتني اإلقليمية والدولية«.
وأوضح أن الزيارة تأيت تزامناً مع مرور 75 
عاماً عىل إقامة العالقات الدبلوماســية بني 

مرص والهند. 
ومن املقّرر أن تتخلّل زيارة الســييس لقاء 
مع رؤساء وممثيل عدد من الرشكات الهندية 
الرائدة يف مختلف املجاالت، وذلك ملناقشــة 
آليات تعزيز العالقات االقتصادية بني الجانبني، 
واستعراض الفرص االستثامرية الجاذبة يف 
مرص، إضافة إىل لقائه بعدد من املســؤولني 

يف الهند.

أجــرى وزيــر الخارجيــة الجزائري مطان 
لعاممرة، اتصاال هاتفيا مع منســق الشــؤون 
الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األورويب 

جوزيب بوريل.
وأفاد بيان للخارجية الجزائرية أن املناقشات 
بــني لعاممــرة وجوزيب بوريــل ركزت عىل 
تعزيــز الرشاكة بني الجزائر واالتحاد األورويب 
بديناميكية جديدة بهدف إقامة عالقات متوازنة 

ومفيدة للطرفني.
كام ناقش الطرفــان القضايا ذات االهتامم 
املشرتك عىل املستوى اإلقليمي، مبا يف ذلك عىل 
وجه الخصوص األوضاع واألزمات يف منطقة 

الساحل والصحراء وكذلك يف الرشق األوسط.
هذا والتقى الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، 

يوم االثنني، يف مقر رئاسة الجمهورية، برئيسة 
مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوين التي تقوم 
بزيارة عمل وصداقة إىل الجزائر. وبحث الجانبان 
خــالل اللقاء العالقــات الثنائية والتعاون بني 
البلدين وسبل تطويره وتعزيزه يف عدة مجاالت.

وتم التوقيــع عىل مذكرة تعاون بني مجلس 
التجديــد االقتصادي الجزائــري والكنفدرالية 
االقتصادية والصناعيــة اإليطالية. باإلضافة 
إىل مذكرة تفاهم لتحسني شبكات ربط الطاقة 
بني الجزائر وإيطاليا، من أجل االنتقال الطاقوي 
املستدام، وتم التوقيع عليها من الجانب الجزائري 
توفيق حكار الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك، 
ومن الجانب اإليطايل كالديو ديسكاليس املدير 

العام ملجمع إيني، وفقا ملوقع »الجزائر اآلن«.

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة اإلمارات، أمس، إىل مدينة رحيم خان يف 

زيارة إىل باكستان.
وكان يف مقدمة مســتقبيل الشيخ محمد 
بن زايد لدى وصوله إىل املطار شهباز رشيف، 
رئيس وزراء باكستان، وعدد من الوزراء وكبار 

املسؤولني الباكستانيني.
وبحــث محمــد بن زايد وشــهباز رشيف 
العالقات التاريخية التي تجمع دولة اإلمارات 
التعاون والعمل  وباكســتان وســبل تعزيز 
املشــرتك وتوســيع آفاقه مبا يخدم املصالح 
املتبادلــة للبلديــن وشــعبيهام يف مختلف 
املجاالت، وذلك يف إطار الرشاكة االسرتاتيجية 
التي تجمعهام، إضافة إىل عدد من املوضوعات 
والقضايا محل االهتامم املشرتك، وفق وكالة 
أنباء اإلمــارات »وام«.  ورحب رئيس الوزراء 
الباكســتاين، خالل اللقاء، بزيارة رئيس دولة 

اإلمارات، مؤكداً أن الزيــارة متثل دافعاً قوياً 
نحو تنمية عالقــات البلدين وتأيت يف إطار 

اهتاممهام املشرتك برتسيخها وتنميتها.
مســارات  مختلف  الطرفان  واســتعرض 
التعاون والعمل املشــرتك خاصة يف الجوانب 
االقتصادية والتجارية والتنموية وغريها من 
أوجه التعاون التي تتامىش مع جهود تحقيق 

التنمية املستدامة يف البلدين.
كــام بحث الجانبــان عدداً مــن القضايا 
اإلقليميــة والدولية محل االهتامم املشــرتك 

وتبادال وجهات النظر بشأنها.
من جانبه، عر شــهباز رشيف عن اعتزاز 
بلده بعالقات الصداقة التاريخية الراســخة 
التي تجمعها مع دولــة اإلمارات، معرباً عن 
شــكره وتقديره للدعم املســتمر الذي تقدمه 
دولــة اإلمــارات إىل باكســتان يف مختلف 

الظروف وخاصة املجاالت التنموية.

أعلن نائب رئيس حزب »الوطن« الرتيك هيثم 
ســنجق، »أن بالده ستنسحب من »الناتو« يف 
غضون خمسة إىل ستة أشهر«، معترًا »أن هذا 
القرار ناتج عن طبيعة األحداث التي تجري أخريًا 

يف الحلف، عىل حد تعبريه«.
وانتقد السيايس الرتيك يف ترصيحاته التي 
أجراهــا خالل لقاء أجراه عىل إحدى وســائل 
اإلعالم الرتكيــة املحلية عىل »يوتيوب«، التي 
نقلتها صحيفة »آيدينلق«، طبيعة العالقات بني 

بالده و«الناتو«.
وخالل تعليقه عىل الوقفة االحتجاجية التي 

نظمها حزبه تحت عنوان »لنخرج من الناتو«، 
قال ســنجق: إن »األحــداث تجرنا عىل اتخاذ 
هذه اإلجراءات. إن الناتو يجرنا عىل اتخاذ هذه 
اإلجراءات بسبب استفزازاتهم«، مضيفا »يحاول 
)الحلــف( أن يضعنا يف مواجهة اليونان. تركيا 
ستنســحب من الناتو يف غضون 5-6 أشهر«، 

بحسب املصدر.
واعتــر أن الحلف »يحاول إدخالنا يف دوامة 
يف الرشق األوســط. أخريا، ميكنكم مشاهدة 
اإلجراءات ضد القرآن يف الســويد وهولندا.. إن 

الخروج من الناتو أصبح حالة طارئة ورضورة
وتطرق سنجق إىل استطالعات الرأي العام يف 
بالده، مشريًا إىل أن »معدل أولئك الذين يقولون 
إن الواليات املتحدة األمريكية هي الدولة التي تتبع 
أكرث السياسات عدائية وتدمريًا قد ارتفع إىل %80. 
يف اآلونة األخرية أيضا، بدأ الشعب الرتيك يشعر 
بتعاطف كبري تجاه روسيا وبوتني«، وتابع: »لقد 
رأى الناس التهديدات القادمة قبل الحكومات ».

بدوره، قــال زعيم الحركــة القومية دولت 
بهتشيل، خالل اجتامع للمجموعة الرملانية، إنه 
بعد حادثة حرق القرآن، يجب أال تنضم الســويد 
إىل »الناتو«، مضيفا »السبت املايض يف السويد 
أحرق الظالميون كتابنا العظيم أمام الســفارة 
الرتكية يف ســتوكهومل رغم كل التحذيرات. إن 
حرق القرآن الكريم اعتداء عىل مشاعرنا الدينية 

والروحية«.
وتابع السيايس الرتيك: »إذا أراد أحد مناقشة 
عضوية تركيا يف الناتو، فليناقشها. مل نولد يف 
الناتــو، والحمد لله، لن منــوت من دون الناتو. 
القــرآن ليس مجرد ورقة. دع املرشكني يعرفون 
هذا ويضعوه يف رؤوسهم، لقد تحولت )قضية 

حرق القرآن( إىل موضوع كراهية«.
من جهته، أكد عمر جيل، املتحدث باسم حزب 
»العدالة والتنمية« الحاكم الذي يرأسه الرئيس 
الرتيك رجب طيــب أردوغان، أمس، أن أنقرة ال 
تفكر يف مغادرة حلف شامل األطليس »الناتو«.

كشف مصدر أمني سوري 
رفيع املستوى لـ«سبوتنيك«، 
لوجســتية  إجــراءات  عن 
جديــدة ســوف تشــهدها 
األردنية(  )السورية  الحدود 
خالل األيام القليلة القادمة، 
تهدف إىل ضبــط التهريب، 
وتقليص اخرتاق املجموعات 
املســلحة للرشيط الحدودي 

بني البلدين.
األمني  املصــدر  وتابــع 
)الســورية  »الحــدود  أن 
األردنيــة(، وتحديداً جنوب 
مدينــة درعا املقابــل لبلدة 
شــهد  األردنية،  »الرمثــا« 
يــوم أمس جولــة للرشطة 
العســكرية الروسية برفقة 
عدد مــن ضبــاط األجهزة 
األمنية السورية، ومسلحني 

سابقني ممن قاموا بتسوية أوضاعهم عقب تحرير 
ريف درعا عام 2018«.

وأشــار املصدر إىل أن »الجولــة تهدف ملعاينة 
الوقائــع امليدانية متهيدا لوضــع إجراءات جديدة 
تســهم يف الحد من عمليات التهريب، ومتنع تنقل 

املسلحني عر حدود بني البلدين«.
وقــال املصدر األمني: »تم اتخاذ قرار بزيادة عدد 
املخافر الحدودية بني البلدين، باإلضافة إىل استمرار 
تسيري دوريات تابعة للرشطة العسكرية الروسية 
يف املنطقــة املمتدة بني ريفي الســويداء ودرعا«، 
مضيفــا »هنالك جهود كبرية تقــوم بها األجهزة 

األمنية الســورية بالتعاون 
العســكرية  الرشطة  مــع 
الروســية لضبــط الحدود، 
ارتفاع وترية  وخاصة بعــد 
املهربني  واستغالل  التهريب 
الجغرافية بني  للمســاحات 
ســيتم  الذي  األمر  املخافر، 
تالفيه عر زيادة عدد املخافر 
الحدوديــة، ورفــد املنطقة 
مهمتها  أمنيــة  بعنــارص 
مراقبــة الحــدود والتعامل 
مع اي حــاالت أمنية، وذلك 
بالتعــاون مــع مســلحني 
بتسوية  قاموا  محليني ممن 
أوضاعهم بضامنة روســية 

منذ حوايل الـ4 سنوات«.
األخرية،  اآلونــة  وخالل 
شــهدت الحدود الســورية 
األردنية نشــاطا متزايدا يف 
عمليات تهريب السلع واملواد عىل طريف الحدود، إال 
أن األخطر هو انتعاش مهريب املخدرات يف املنطقة، 
باإلضافة إىل تنقل منفلت ملجموعات مسلحة بدأت 
تنشــط مؤخرا بني البلدين، ما قد يهدد حالة األمن 

يف محافظتي درعا والسويداء.

اشاد ليبيا  الــى  األممي   املبعوث 
بدعم الجزائر للحّل السياسي لألزمة

سوريا ــى  ال الــخــاص  األمــمــي   املبعوث 
بحث األزمة السوريّة مع واشنطن وبرلين

أشــاد رئيس بعثة األمم املتحــدة إىل ليبيا عبد الله باتييل، 
بدور الجزائر يف دعم مســار الحل السيايس لألزمة يف ليبيا 

وتضامنها الدائم معها.
وأكــد باتييل، خــالل لقائه بوزير الخارجيــة الجزائري، 
رمطان لعاممرة عىل االهتامم الخاص الذي يوليه للتنســيق 
مع الجزائر ودول الجوار بغية ترسيع مسار التسوية السلمية 

لألزمة.
وأفــاد بيان لوزراة الخارجيــة أن الوزير لعاممرة جدد من 
جهته دعم الجزائر ملســاعي األمــم املتحدة يف هذا االتجاه، 
مؤكدا استعدادها لوضع خرتها تحت ترصف األشقاء الليبيني 
خاصــة فيام يتعلق بتجســيد املصالحــة الوطنية وتنظيم 

االنتخابات«.
وأوضــح البيان أن املباحثات بــني الطرفني، »تركزت حول 
مســتجدات األوضاع يف دولة ليبيا والجهود املبذولة لتوفري 
الرشوط الرضورية لتنظيم االستحقاقات االنتخابية املنتظرة 
باعتبارها الســبيل الوحيد لتكريس إرادة الشــعب الليبي يف 

اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية«.
هــذا ويجــري املمثل الخاص لألمني العــام لألمم املتحدة 
ورئيس بعثة األمــم املتحدة للدعم يف ليبيا، عبد الله باتييل، 

زيارة عمل إىل الجزائر تدوم يومني.

عقد املبعوث األممي الخاص إىل ســوريا لقاًء يف جنيف مع 
ممثيل فرنســا وأملانيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة عىل 

مستوى املبعوثني ملناقشة األزمة يف سوريا.
ولفتــت وزارة الخارجيــة األمريكية يف بيــان حول هذا 
االجتامع، إىل أّن الدول املشــاركة أكّدت دعمها الثابت لجهود 
املبعوث الخاص لألمم املتحدة غري بيدرســن، من أجل التوصل 

إىل حل سيايس لألزمة يف سوريا.
كذلك جاء يف البيان أّن قرار مجلس األمن 2254 يبقى الحل 

الوحيد القابل للتطبيق إلنهاء األزمة.
يشــار إىل أّن املبعوث األممي إىل ســوريا غري بيدرسون 
بحث مــع وزير الخارجية الســوري فيصــل املقداد عدداً 
من املواضيع الشــهر املــايض، أبرزهــا مبادرته »خطوة 
مقابــل خطوة«، وقــرار مجلس األمن الدويل 2254، وملف 

واملفقودين. املخطوفني 
وتتمّثــل »خطوة مقابل خطوة«، بتحديد خطوات تدريجية 
ومتبادلة وواقعية ومحــّددة بدقة وقابلة للتحّقق لتطبيقها 
بالتــوازي بني األطراف املعنية باألزمة الســورية، وصوالً إىل 
تطبيــق القرار الدويل رقــم 2254، املتعلّق بوقف إطالق النار 

والتوّصل إىل تسوية سياسية للوضع يف سوريا.
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اعالنات مبوبة

عامل

عــامل تنظيفــات وحاّملــن 

بالســتيك  مصنع  يف  ليعملوا 

معاش  ونهــاري  ليــي  دوام 

9.000.000 لــرة لبنانية زائد 

بدل نقل لالتصال:04/918777 

ـ 03/300024

ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية 

 A law firm /Achrafieh

 need  junior accountant

 full time job, with relevant

experience, male or female

info@younganddynamic.com 

مندوبون

مطلوب

مطلوب ســيدة او انسة تجيد 
الطباعــة عريب - انكليزي ذات 

خربة بروت منطقة العدلية.
ت:01/398701- 03/816494
ــــــــــــــــــــــــــ

اراض

الشوف

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

م. ت:78/803805
ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

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

ت:78/803805

تبليغ فقرة حكمية
قررت محكمــة ايجارات بروت 
برئاســة القايض ريــن ايب خليل 
بالقــرار   2022/4/5 بتاريــخ 
2022/113 بالدعــوى 2020/100 
املقامــة مــن صالح حســن عي 
جعفر ورفاقه اســقاط حق املدعى 
عليهام حيان ومحمد راشد حيدر من 
التمديــد القانوين يف املأجور الكائن 
يف القسم /35/ من العقار 4865/

املزرعة والزامهام باخالئه.
مهلــة االســتئناف 15 يوماً تي 

مهلة النرش.
رئيس القلم

سامر طه
ـــــــــــــ

اعالن
امانة السجل التجاري يف البقاع

تعديل اسم تاجر
 2023/1/10 تاريخ  للطلب  بناء 
تقرر تعديل االســم التجاري للمحل 
املعــروف باســم منــرشة خالــد 
طــه الحديثــة املســجل تحت رقم 
ليصبح  البقــاع   2022/4010642

.wood Masters
لكل ذي مصلحة االعرتاض خالل 

عرشة ايام من تاريخ النرش.
امن السجل التجاري يف البقاع

محمد عامر
ـــــــــــــ

اعالن
تعلــن كهرباء لبنــان بأن مهلة 
العــروض لتأهيــل نظام  تقديــم 
الحامية مــن الحريق )Sergi( عىل 
محوالت القدرة لزوم محطة التحويل 
الرئيسية كسارة 220ك.ف.، موضوع 
استدراج العروض رقم ث 4 د/3487 
لغاية  قد مددت  تاريخ 2021/6/3، 
يوم الجمعة 2023/2/24 عند نهاية 
الدوام الرســمي الساعة 11.00 قبل 

الظهر.
للراغبن يف االشــرتاك  ميكــن 
باســتدراج العــروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة مــن دفرت 
الرشوط من مصلحة الديوانـ  امانة 
الرسـ  يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 
38 املستحدثة يف الجهة الغربية من 
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان 
ضمن حرمــه، مبنى كهرباء لبنانـ  
طريق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره 

/300000/ل.ل.
علــامً بأن العروض التي ســبق 
وتقــدم بها بعــض املوردين ال تزال 

سارية املفعول ومن املمكن يف مطلق 
األحوال تقديم عروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
تسلم العروض باليد اىل امانة رس 
كهرباء لبنانـ  يف الغرفة املســبقة 
الصنع رقم 38 املستحدثة يف الجهة 
الغربية من املبنى املركزي ملؤسســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بروت يف 2023/1/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 17

ــــــــــــــــــــ

اعالن
تعلــن كهرباء لبنــان بأن مهلة 
تقديــم العــروض لتلزيــم رشكة 
متخصصة الجراء دراســة وتصميم 
لنظام كامرات )CCTV( لزوم معمل 
الزوق الحراري، موضوع اســتدراج 
العــروض رقــم ث 4 د/480 تاريخ 
2021/2/23، قــد مددت لغاية يوم 
نهاية  عند   2023/2/24 الجمعــة 
الدوام الرســمي الساعة 11.00 قبل 

الظهر.
للراغبن يف االشــرتاك  ميكــن 
باســتدراج العــروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة مــن دفرت 
الرشوط من مصلحة الديوانـ  امانة 
الرسـ  يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 
38 املستحدثة يف الجهة الغربية من 
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان 
ضمن حرمــه، مبنى كهرباء لبنانـ  
طريق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره 

/300000/ل.ل.
علــامً بأن العروض التي ســبق 
وتقــدم بها بعــض املوردين ال تزال 
سارية املفعول ومن املمكن يف مطلق 
األحوال تقديم عروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
تسلم العروض باليد اىل امانة رس 
كهرباء لبنانـ  يف الغرفة املســبقة 
الصنع رقم 38 املستحدثة يف الجهة 
الغربية من املبنى املركزي ملؤسســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بروت يف 2023/1/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 17

ـــــــــــــ

دعوة اىل مجهول املقام 
عي محمد الحاج شحاده

بناء عىل الدعوى املقامة عليك من 

زوجتك رميا عدنان الحاج شــحاده 
مبــادة اثبات طــالق واملدونة برقم 
اســاس )2023/22( قررت محكمة 
الجية الرشعية السنية يف جلستها 
املنعقــدة يف 2023/1/12 اعتبارك 
مجهــول املقام وابالغك بوســاطة 
اللصــق والنــرش وقد حــدد موعد 
الجلســة املقبلة يف متام الســاعة 
التاســعة مــن يــوم الخميس يف 
يف  الحضور  فعليــك   2023/2/23
املوعد املحدد اعاله وعند تخلفك تتخذ 
بحقك االجراءات القانونية وكتب يف 

.2023/1/12
رئيس القلم

الشيخ عاطف قشوع
ـــــــــــــ

املوضوع: تبليغ مجهول 
محل االقامة

املرجــع: محكمة صور الرشعية 
الجعفرية

ورقة دعوى صادرة عن محكمة 
صور الرشعيــة الجعفرية موجهة 
اىل سابن الكسندر حمزه )مجهولة 
محل االقامــة( يف الدعوى املقامة 
عليــك مــن محمد عاطــف جعفر 
حمــزه مبادة اثبات طالق اســاس 
2023/153 التي تعن موعد الجلسة 
فيهــا يــوم االثنــن 2023/2/27 
فيقتــي حضورك او ارســال من 
ينوب عنك اىل قلم املحكمة الستالم 
نسخة عن اســتحضار الدعوى واال 
اعتربت مبلغة حسب االصول وجرت 
بحقك املعامالت القانونية وكل تبليغ 
لك عىل لوحة االعالنات يف املحكمة 
حتــى تبليغ الحكــم القطعي يكون 

صحيح.
رئيس القلم
محمود صالح
قايض الصور الرشعي الجعفري

الشيخ حسن عبدالله
ــــــــــــــــــــ

اعالن
تحويل رشكة توصية بسيطة اىل 

رشكة تضامن
صادر عن الســجل التجاري يف 

جبل لبنان
الجمعيــة  محــر  مبوجــب 
بتاريــخ  املنعقــدة  العموميــة 
يف  الــرشكاء  قــرر   2022/9/9
رشكة ابناء ســميح عبدالله الشامي 
توصية بســيطة والكائنة يف برج 
الرباجنة واملسجلة برقم عام 13245 
بعبــدا تحويل الرشكــة من رشكة 
 توصية بسيطة اىل رشكة تضامن.

فعــىل كل ذي مصلحــة ان يقــدم 
اعرتاضــه ومالحظاته خالل مهلة 

شهر من تاريخ اخر نرش.
رئيس قلم السجل التجاري يف 
جبل لبنان

ليليان متى
ـــــــــــــ

اعالن من امانة السجل 
العقاري يف جبيل

طلب احمد شــبيب دياب بصفته 
احد ورثة املرحومة حورية حســن 
حســن بصفتها من ورثة املرحوم 
ملحم حســن ملحم الذي هو نفسه 
ملحم حســن ملحم حامدة اصدرا 
ســندات متليك بــدل عن ضائع عىل 
العقارين رقم 456 و31 من منطقة 

طورزيا العقارية قضاء جبيل.
االمانة خالل  للمعرتض مراجعة 

15 يوما.
امن السجل العقاري يف جبيل

سعد حدشيتي
ـــــــــــــ

اعالن
المانة السجل العقاري يف الكورة

دحدح  عســاف  جــوزاف  طلب 
بوكالته عن رودريك قبالن بشــاره 
وســمر بطرس بشــاره بصفتهام 
قبالن  حصــص  كامــل  مالكــن 
وجوزيــف وماري ومنــى بطرس 
بشــاره وجميلة وجوزاف وبطرس 
بصفتهم  بشــاره  جرجس  ورميون 
مالكن وورثة جميلة بطرس فرنجية 
ســند بدل ضائع للعقار رقم /519/ 

زغرتا.
للمعرتض 15 يوما للمراجعة.

امن السجل العقاري

سعد حدشيتي
ـــــــــــــ

اعالن
صادر عن الســجل التجاري يف 

بروت
الرشكاء  اجتامع  محر  مبوجب 
ســابا  لرشكة   2022/1/24 تاريخ 
)رشكة  الفكرية  للملكية  ورشكاهم 
توصية بســيطة( الصحابها رشكة 
 BVI)( ورشكــة TMP( Saba &Co)
Limited )TMP( Saba & Co وجورج 
باســيل غايل ورمــزي هاين ترزي 
ومزيد جوزف صنرب وهشام مجيب 
زهــر. قررت تحويل شــكل الرشكة 
القانوين من رشكة توصية بسيطة 
اىل رشكة مساهمة لبنانية وان رقم 
تسجيلها /61776/ ورقم تسجيلها 

يف وزارة املالية /123246/.
فعــىل كل ذي مصلحــة تقديم 
اعرتاضــه ومالحظاته خالل مهلة 

شهر من تاريخ اخر نرش.
امن السجل التجاري

بالتكليف مارلن دميان
ـــــــــــــ

اعالن
صادر عــن محمكة عكار – حلبا 

الرشعية السنية
الدكتور  الشــيخ  القايض  غرفة 

اسامه الرفاعي
املقام بشار سليامن  اىل مجهول 

حداره
يقتــي حضــورك اىل هــذه 
 2023/2/22 االربعــاء  املحكمــة 
الثامنــة صباحا لحضور الجلســة 
يف الدعوى املتكونة بينك وبن امنه 
رضوان حداره مبادة تفريق للغيبىة 
املنقطعة واملؤسسة برقم 2022/21

 واذا مل تحــر او ترســل وكيال 
عنــك او تتخذ مقامــا مختارا ضمن 
نطاق املحكمة تعتــرب مبلغا اصوال 
حتــى الحكم القطعي ويجري بحقك 

االيجاب الرشعي والقانوين.
 طرابلس يف24 /2023/1.

رئيس القلم

الشيخ وليد مصطفى
ـــــــــــــ

اعالن
تعلــن بلديــة راسمســقا عىل 
العمــوم انهــا قد وضعــت جداول 
العائدة عن سنة  التكليف االساسية 
االستحقاق 2023 واالعوام السابقة 

قيد التحصيل.
تســدد هذه الرسوم خالل مهلة 
شهرين من تاريخ النرش واال تفرض 
غرامة قدرها 2% عن كل شهر تأخر.
راسمسقا يف 2023/1/26
رئيس بلدية راسمسقا

سيمون البار نخول
ـــــــــــــ

اعالن
تعلن مؤسســة كهربــاء لبنان 
انها وضعــت قيد التحصيل الفواتر 
املتأخرة التي مل تسدد للجباة والعائدة 
اىل قسم عشقوت وذلك لغاية اصدار  

4 و2022/6 توتر منخفض.
الذين مل يسددوا  فعىل املشرتكن 
اىل  املبــادرة  املذكورة،  فواترهــم 
تســديدها يف الدائرة املعنية خالل 
مهلة اســبوعن مــن تاريخه تحت 
طائلة قطع التيار الكهربايئ عنهم، 

واتخــاذ التدابــر النظامية بحقهم 
والتي تصل اىل الغاء اشرتاكاتهم.

ميكن  التفاصيــل  مــن  ملزيــد 
موقع  عــىل  االطالع  للمشــرتكن 
WWW.EDL. االلكرتوين  املؤسسة 

 GOV.LB
يعترب هــذا االعالن مبثابة تبليغ 

شخيص.
بروت يف 2023/1/22

رئيس مجلس االدارة 
املدير العام 

كامل الحايك
التكليف 21

ـــــــــــــــــــــــــ

اعالن
تعلن مؤسســة كهربــاء لبنان 
انها وضعــت قيد التحصيل الفواتر 
املتأخرة التي مل تسدد للجباة والعائدة 
اىل دائــرة جونيه وذلك لغاية اصدار 

2022/8 توتر منخفض.
الذين مل يسددوا  فعىل املشرتكن 
اىل  املبــادرة  املذكورة،  فواترهــم 
تســديدها يف الدائرة املعنية خالل 
مهلة اســبوعن مــن تاريخه تحت 
طائلة قطع التيار الكهربايئ عنهم، 
واتخــاذ التدابــر النظامية بحقهم 

والتي تصل اىل الغاء اشرتاكاتهم.
ميكن  التفاصيــل  مــن  ملزيــد 
موقع  عــىل  االطالع  للمشــرتكن 
WWW.EDL. االلكرتوين  املؤسسة 

 GOV.LB
يعترب هــذا االعالن مبثابة تبليغ 

شخيص.
بروت يف 2023/1/22

رئيس مجلس االدارة 
املدير العام

 كامل الحايك
التكليف 21

ـــــــــــــــــــــــــ

اعالن قضايئ
التاسعة  االبتدائية  املحكمة  لدى 
يف جبــل لبنــان، املــن، الناظرة 
بالدعاوى العقارية برئاسة القايض 
املستدعي  تقدم  ابو شــقرا،  سيلفر 
بطــرس ايب رميا بواســطة وكيلته 
املحامية زينة ايب رميا باســتدعاء 
ســجل بالرقــم 2022/116 بوجه 
املســتدعى ضده كره بت اوهانيس 
اودوليــان املجهول محــل االقامة، 
يطلب فيه ازالة الشــيوع يف العقار 
1093 اهمج العقارية، عىل املستدعى 
ضده الحضور اىل قلم املحكمة لتبلغ 
االســتدعاء ويف حــال تخلفه عن 
الحضور يعترب التبليغ حاصال ويعد 

كل تبليغ اليه بواســطة رئيس القلم 
صحيحا باســتثناء الحكم النهايئ، 
مهلــة املالحظات واالعرتاض خالل 
خمسة عرش يوما  تي مهلة  النرش.
رئيس القلم

كيوان كيوان 
ـــــــــــــــــ

اعالن
صادر عن محكمة بعبدا الرشعية 

السنية
اىل مجهول املقام ابراهيم حسيب 

بكو
يقتــي حضــورك اىل هــذه 
املحكمة الستالم اوراق الدعوى التي 
تقدمت بها املدعية: نروز رشيد بالل

بتاريخ  للشقاق(  )تفريق  مبادة: 
2022/10/26

رقم االساس: /879/
واتخاذ موقف خالل خمسة عرش 

يوما.
ويف حال تخلفــك يجري بحقك 
االيجاب والقبول الرشعي والقانوين.
بعبدا يف 2023/1/10 م
رئيس قلم محكمة بعبدا
الرشعية السنية

الشيخ عباس العرب
ــــــــــــــــــــــ

اعالن
صادر عن محكمة بعبدا الرشعية 

السنية
اىل مجهول املقام ابراهيم حسيب 

بكو
يقتــي حضــورك اىل هــذه 
املحكمة الستالم اوراق الدعوى التي 
تقدمت بها املدعية: نروز رشيد بالل

بتاريــخ  )حضانــة(  مبــادة: 
2022/10/26

رقم االساس: /882/
واتخاذ موقف خالل خمسة عرش 

يوما.
ويف حال تخلفــك يجري بحقك 
االيجاب والقبول الرشعي والقانوين.
بعبدا يف 2023/1/10 م
رئيس قلم محكمة بعبدا
الرشعية السنية

الشيخ عباس العرب
ـــــــــــــــــــ

ورقة دعــوة صادرة عن محكمة 
الشياح الرشعية الجعفرية، موجهة 
اىل يحــي زيك يحــي مجهول محل 
االقامة يف الدعوى املقامة عليك من 
خديجة حســن قاسم سبيتي مبادة 
اثبات طــالق اســاس 1256 تعن 
موعد الجلســة فيها يــوم االربعاء 

يف 2023/3/1 فيقتــي حضورك 
او ارســال من ينوب عنــك اىل قلم 
املحكمة قبل موعد الجلسة الستالم 
نسخة عن اســتحضار الدعوى واال 
اعتربت مبلغا حسب االصول، وجرت 
بحقك املعامالت القانونية وكل تبليغ 
لك عىل لوحة االعالنات يف املحكمة 
حتــى تبليغ الحكــم القطعي يكون 

صحيحا.
رئيس القلم

عي حسن عواد
ــــــــــــــــ

اعالن قضايئ
التاسعة  االبتدائية  املحكمة  لدى 
يف جبل لبنان، املن، الناظرة بالدعاوى 
العقارية برئاسة القايض سيلفر ابو 
شقرا، تقدم املستدعيان نديم ولبيب 
باخوس بواسطة وكيلهام املحاميان 
باســتدعاء  مروان  وزيــاد  روميو 
يطلبان   2022/191 بالرقم  ســجل 
فيه شــطب اشــارة دعوى مبوجب 
اســتدعاء لحاكم صلح املن بتاريخ 
1937/4/8، واشــارة قيد احتياطي 
بان ليس للمحكوم عليه جرجي خباز 
طريق مبلك يعقوب يوسف تابت من 
جهة هذا العقار الشــاملية مبوجب 
مذكــرة دائــرة اجراء املــن تاريخ 
العقار 1975  1939/12/13، عــن 
الدكوانة العقارية سندا للامدة 512 
أ.م.م مهلــة املالحظات واالعرتاض 
خالل عرشين يومــا تبدأ من تاريخ 

النرش.
رئيس القلم

كيوان كيوان
ـــــــــــــــــــ

اعالن 
صادر عن الســجل التجاري يف 

بروت
الجمعيــة  محــر  مبوجــب 
تاريــخ  العاديــة  العموميــة 
بتاريــخ  تقــرر   2022/11/14
2023/1/16 حل رشكة داينا رسف 
ش.م.م مديراهــا جوزيــف الياس 
شــدياق وعبــده جــورج الخوري 
وشــطب قيدها من السجل التجاري 
يف بروت حيث هي مســجلة تحت 
الرقــم 76225 ورقم تســجيلها يف 

وزارة املالية 219541.
فعــىل كل ذي مصلحــة تقديم 
اعرتاضــه ومالحظاته خالل مهلة 

عرشة ايام من تاريخ آخر نرش.
امن السجل التجاري يف بروت

بالتكليف مارلن دميان

اعالنات رسمية - اعالنات رسمية -اعالنات رسمية

رئيس مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب

ينعــون مبزيــد االىس زميلهم 
املأسوف عليه

النائب والوزير السابق 

عبدالله االمن

املنتقل اىل  رحمته تعاىل االثنن 
23 كانون الثاين 2023.

نقابة خرباء املحاسبة املجازين 
يف لبنان

تنعــي مبزيد من االىس النقيب 
السابق

االستاذ

سليامن جرجي متى
ســائلة الله عز وجل ان يتغمده 

بواسع
رحمتــه وتتقدم من اهل الفقيد 

بأحر التعازي.

وفيات

سيواجهون الــديــمــقــراطــيــون  بــوســت«:  ــطــن   »واشــن
املقبلة األمــيــركــّيــة  االنــتــخــابــات  فــي  التقاعد  عقبة 

أشــارت صحيفة »واشــنطن بوســت« 
األمركيــة، أمــس، إىل أّن الدميقراطيــن 
سيتنافسون عىل 23 مقعداً من أصل 51 مقعداً 
يف مجلس الشيوخ يف انتخابات العام 2024.
وأضافــت الصحيفة أّن بعــض الواليات 
خرسوها ســابقاً لصالــح الرئيس األمريك 
السابق ترامب مثل أوهايو، ووست فرجينيا، 
ومونتانا، أما واليات أخرى، فستعترب ساحات 
منافســة قوية مثل ويسكونسن وبنسلفانيا 

وأريزونا ونيفادا وميتشيغان.

وتابعت: »بعض املمثلن يستعدون للتقاعد 
بدالً من إعادة الرتشح ومنهم السناتور جون 
تيســرت )مونتانا(، والســناتور جو مانشن 

الثالث )واشنطن(«.
وعليه، فإن التحدي، بحســب »واشــنطن 
بوســت«، يأيت بعد أن كان الدميقراطيون قد 
عزوا نجاحهم املفاجئ يف انتخابات التجديد 
النصفــي العام املايض، إىل اعــادة انتخاب 
املرشــحن الحالين يف مجلس الشيوخ، يف 
وقت قّرر فيه العديد من الجمهورين التقاعد. 

هجوم  في  شخصين  مقتل  أملانيا: 
ــدف ركــــاب قــطــار ــه بــســكــيــن اســت

قالــت الرشطة األملانية، مســاء امس، إّن شــخصن قتال 
وأصيب آخرون يف هجوم بســكن، استهدف ركاباً كانوا عىل 

من قطار شاميل البالد.
ونقلــت إذاعة صوت أملانية »دويتشــه فيله«، عن الرشطة 
الفيدرالية أّن شــخصن قتال يف هجوم بسكن عىل قطار يف 

والية شليسفيغ هولشتاين الشاملية املتاخمة للدمنارك.
وقالت وزيرة داخلية والية شليســفيغ هولشتاين، سابن 
سوترلن واك، لوكالة األنباء األملانية إّن شخصن قتال وأصيب 
خمسة يف الهجوم. وبحسب الرشطة، تّم القبض عىل مشتبه 
به، دون مزيد من التفاصيل حول هويته أو مالبسات الهجوم.

والشــهر املايض، أعلنت الحكومة األملانية اعتزامها تشديد 
قوانن الســالح بعد مؤامرة يشتبه يف أنّها مدبرة من جامعة 
حركــة »مواطني الرايخ« اليمينيــة املتطرفة بهدف اإلطاحة 
بالحكومة بالعنف وتنصيب فرد سابق يف عائلة ملكية حاكامً 

للبالد.
وقبلها بأيام، اعتقلت الرشطة األملانية  25 شخصاً لالشتباه 
يف ضلوعهــم يف مؤامرة صادمة للكثرين يف أحد أكرث دول 

أوروبا استقراراً.
وينتمي العديد من املشتبه بهم إىل حركة »مواطني الرايخ« 
التي وصفها االدعاء بأنها ترفض وجود الدولة األملانية الحديثة 
التي تأسســت بعد انهيار النازيــة، وال بقوانينها، وميتنعون 
عن دفع الرائب واملخصصــات االجتامعية، ويرصون عىل 
أّن »اإلمرباطورية األملانية« ال تزال قامئة، وذلك عىل أســاس 

دستور عام 1871. 

ـــــل فلســـــطيني ـــــن... واستشـــــهاد طف ـــــي جني ـــــة إســـــرائيلّية تدهـــــس فلســـــطينيَّين ف آلّي
)تتمة ص1( 

واستشهد أيضا شاب فلسطيني برصاص قوات 
االحتالل بزعــم محاولة تنفيذه عملية طعن قرب 
مســتوطنة »كدوميم« رشقي قلقيلية شــاميل 

الضفة الغربية املحتلة.
وأفــادت وزارة الصحة الفلســطينية أن هيئة 
الشــؤون املدنية أبلغتها باستشهاد الشاب عارف 
عبد النارص عارف لحلوح )20 عاًما( برصاص قوات 

االحتالل، قرب قلقيلية.
وقال شــهود عيان أنَّ »قــوات االحتالل أطلقت 
النار باتجاه الشــهيد لحلوح بدم بارد، قرب حاجز 

قلقيلية«.
واّدعىت قوات االحتالل أنَّ شــابًا فلســطينًيا 
هاجــم قوة من جيش العدو قرب موقع عســكري 
يف مفرتق »كدوميــم«، وردَّ الجنود بإطالق النار 
فأصابوه بجروح قاتلة أدت الستشهاده يف املكان.

وأضافت قوات االحتالل يف بيان: »وقعت محاولة 
طعن منذ وقت قصر عىل شــارع 55 بالقرب من 
»كدوميم« يف منطقة لواء »شومرون«، مضيفة أنَّ 
»فلسطينًيا يحمل سكيًنا وصل إىل موقع عسكري 
وحاول طعن جندي وتــم تحييده عىل الفور دون 

وقوع إصابات يف صفوف الجنود«.
وباستشــهاد الشاب لحلوح يرتفع عدد الشهداء 
يف الضفــة الغربية املحتلة إىل 19 بينهم 3 أطفال 

خالل الشهر األول من بداية العام الجاري.

{ ضباط ارسائليون
 يقتحمون »األقىص« {

عىل صعيد آخــر، اقتحم 130 ضابطا إرسائيليا، 

من جهازي الرشطــة واملخابرات، باحات وأروقة 
املسجد األقىص الداخلية، صباحا. 

وأظهر مقطع فيديو، مظاهر االقتحام التي قام 
بها الضباط اإلرسائيليون، لباحات املسجد األقىص 
وأروقته، مبا فيها قبة الصخرة املرشفة ومغارتها، 
مربرين ذلك باإلجراءات االستخبارية واألمنية، إال 

أن خلفياتها مل تعرف حتى اللحظة.
وذكر شــهود عيان أن اإلجراءات التي ســميت 
بـ«األمنيــة«، كانــت التقــاط هــؤالء الضباط 
صــــورا تذكارية استفزازية قبالة قبة الصخرة 

املشــرفة.
جــاء هذا االقتحام عقــب ترصيح وزير األمن 
القومــي اإلرسائيــي، إيتــامر بن غفــر، بأنه 
سيواصل اقتحاماته لباحات املسجد األقىص، وأن 
»إســرائيل دولة مستقلة، وال تتبع ألية وصايات 

خارجية«.
يشــار إىل أن ترصيحات بــن غفر جاءت بعد 
يــوم واحد من زيارة رئيــس الوزراء اإلرسائيي، 
بنيامــن نتنياهو، األوىل لألردن منذ عام 2018، 
والتــي تعهد خاللها للعاهل األردين، امللك عبد الله 
الثاين، بالحفاظ عىل الوضع التاريخي والقانوين 
القائم يف األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية 

يف مدينة القدس، والوصاية الهاشــمية عليها.

{ هدم منزل عائلة الشهيد
 عدي التميمي {

اىل ذلك، هدمت قوات كبرة من جيش االرسائيي 
صباحا منزل والد الشــهيد عــدي التميمي منفذ 
عمليــة »معــايل أدوميم«، وخاصــة بعد تضليل 
االحتالل الليلــة املاضية وترسيب معلومات حول 

تأجيل الهدم.
وأظهــرت مقاطع فيديو متداولــة يف مواقع 
التواصل االجتامعي أعداًدا كبرة من جنود االحتالل 
الراجلــن اقتحموا قرية عناتا لتأمن عملية الهدم.

مــن جهتها، قالت »القناة 12« العربية »إن 300 
جندي من حرس الحــدود التابع لقوات االحتالل، 
ووحدات أخرى اقتحمت القرية بهدف تدمر منزل 

التميمي«. عدي 
مــن جانبه، قال والد الشــهيد »إن قوات كبرة 
اقتحمت منزل العائلة يف ضاحية الســالم مبخيم 
شعفاط، وقامت بعملية هدم للمنزل الذي يقع يف 

الطابق السادس ضمن بناية سكنية«.
وكانت وســائل إعالم العدو قد زعمت مســاء 

الثالثاء أن جيــش االحتالل قّرر تأجيل هدم منزل 
الشهيد عدي التميمي منفذ عمليتي حاجز شعفاط 

و«معاليه أدوميم« بأمر سيايس رفيع املستوى.
واستشــهد الشــاب عدي التميمي )22 عاًما(، 
يف 19 ترشين األول املايض خالل اشــتباك مسلح 
عند مدخل مســتوطنة »معــايل ادوميم« رشقي 
مدينــة القدس وذلك بعد 11 يوًمــا من مطاردته 
عقــب تنفيذه عملية إطــالق نار أوىل عىل حاجز 
مخيم شعفاط أسفرت عن مقتل مجندة صهيونية 

وإصابة آخرين.

{ انفجار متوقع {
وعــىل الصعيد األمريك، قال الســفر مارتن 
إنديك املبعوث األمريك الســابق لعملية الســالم 
يف الــرشق األوســط »إن أمركا تبــدو منهمكة 
بالحرب يف أوكرانيا وكذا التحديات التي يســببها 
صعود الصن، مشــرا إىل أن الوضع العاملي يقّدم 
تحديات كربى أمــام املصالح األمركية، ولكن لو 
أتاح نتنياهو الفرصة ألعضاء الحكومة املتطرفن 
لتحقيــق رغباتهم يف الضفــة الغربية أو القدس 

سيؤول الوضع إىل االنفجار«.
وعىل خلفيــة هذه التطورات، جــددت اإلدارة 
األمركية دعوة إرسائيل إىل تخليها عن أي إجراءات 
أحادية من شــأنها تقويض حــل الدولتن، وذلك 
عىل أعتاب زيارة لوزيــر الخارجية األمركية إىل 
املنطقة، مّهد لها مستشار األمن القومي األمريك 
سوليفان بزيارة التقى فيها قادة إرسائيل والسلطة 
الفلســطينية ليطلق تحذيرات من عواقب تقويض 

حل الدولتن.
وعــىل عكس ذلــك، قال وزير األمــن القومي 
اإلرسائيي إيتامر بن غفر إنه سيواصل اقتحاماته 
للمســجد األقــىص، فيام بدا لــدى البعض تحديا 
لرئيس الوزراء نتنياهــو، مضيفا أنه لن يكف عن 
ذلك ألن إرسائيل ليست محمية ألحد، وفق تعبره. 
وأضاف بن غفــر أنّه رغم احرتامه للملك األردين 
فإنّه ســيواصل ما وصفه بـــ »الصعود إىل جبل 

الهيكل«.
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الخميس 26 كانون الثاين 2023

 رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف من دار الروابط:
سنعيد للعبة أمجادها وسنتخطى الصعاب االقتصادية

الروابط«  »دار  استضافت 
»لقــاء  برنامــج  ضمــن  
االتحاد  رئيــس  العرشين« 
وليد   للطائرة   للكرة  اللبناين 
بحضور  أعضاء  القاصوف 
االتحــاد من قضــاء جبيل:  
املختار جورج حبيب، طوين 
رشبل وناجي باسيل ونخبة 
من مســؤويل الرياضة يف 
اندية  رؤســاء  املنطقــة،  
رابطة  رئيــس  رياضيــة، 
جربان  ميشــال  املخاتــر 

ومهتمني بالشأن الريايض.
الروابط   دار  يف  العامــة  العالقات  مديرة 
الخوري رّحبــت باملحارض  جيســيكا عبود 
والحارضين متمنية للجميع سنة جديدة وافرة  
بالصحة والنجاح وللبنان سنة خالصية من 
محنته بانتخــاب رئيس للجمهورية. وقالت: 
لقد  استضافت دار الروابط اعتبارا من شهر 
متوز نواب بالد جبيل وبعض نواب كرسوان، 
وزيرا  ونائبا ســابقني، رجَل دين عاِمل وعالَِم 
رياضيات، صحافّيني مشــهورين، رؤســاء  

بلديات ورئيس رابطة املخاتر وغرهم..
ويف قطاع الرياضة تم اســتضافة رئيس  
ميشال  اإلتحاد«  إلدارة  الخامســية  »اللجنة 
أيب رميا الذي حصد عدداً كبراً  عىل صفحات 
التهنئــة مبا حّققه من  الروابط. وله تكرار 
دعم ونجاح لســيدات لبنان بلقب  غرب آسيا 

يف ترشين الثاين الفائت.
وتابعت »لقاؤنا اليوم مع رئيس  اإلتحاد اللبناين 
للكرة الطائرة وليد القاصوف هو لإلطالع منه 
عىل مستقبل لعبة  الكرة الطائرة التي عرفت زمن 
والده رئيس اإلتحاد الراحل شــحاده القاصوف، 
وزمن  الصحايف الريايض املرَجع   الراحل نعيم 
نعامن شــهرة واسعة عرفتها األندية  اللبنانية 
والعربية. ولنا كامل الثقة ايضاً بأعضاء اإلتحاد 
الجبيليني املختار جورج  حبيب، ناجي باســيل 
وطوين رشبل بأنهم سيعرون الرياضة يف بالد 
جبيل كل اإلهتامم  وخاصة لدى النشء الطالع، 
وبث روح الرياضة الحقيقية بني الالعبني كام 

عىل مدارج  املالعب«. 

{ القدوم {
مدير النــدوة، عضو اتحاد كــرة الطائرة  
األسبق مجيد القدوم قال يف تقدميه لرئيس 
»االتحاد« وليد القاصوف »هو  ريايض ترعرع 
يف بيــت تــرسح يف زوايــاه ويف مداخله 
وساحاته »الكرة« حتى غدا  يستيقظ من عىل 

رشفاته ويغفو عىل عتباته.
ويقيني ان املرحوم والده شحاده  القاصوف، 
ومن عليائه، تغمره املرسّة ارتياحاً بأن املِشعل 
الذي تركه عاد لييضء من  جديد بفعالية أكرث 
وان الوزنات الخمس التي حملها عادت لُتثمر 
تصميامً وقدره عىل  اســتعادة أمجاد اللعبة 

التي عشقها الناس عىل مساحة الوطن.
وطالب »من هنا نتوجه اىل األستاذ  وليد، 
إلســتعادة  بالعمل  ونطالبه  القــادر،  وهو 
اإلتحادات  الصــدارة بني   الطائرة  اتحاد كرة 
الرياضيــة العاملة يف لبنــان كونه محاطاً 
بأعضاء يتمتعون بالخربة والرؤية  الصادقة 
واستنباط املزيد من الربامج، وان تبقى عينهم 
عىل األجيال الطالعــة واىل ما  وراء الحدود 
إلستعادة اللقب العريب الذي غاب منذ سنوات 
من طريق بناء منتخب للرجال  بعد أن مّهد له 

الطريق ُمنتخب السيدات«.
وختــم »لنا الفخر واإلعتزاز اســتاذ  وليد 
بأن نستضيفك يف لقاء حميم وأقطاب معك 
عملوا يف هذا القطــاع بجهد واخالص وهم  
اىل جانبــك للســر قدماً فــامذا يحمل هذا 
»الشبل« الريايض ابن ذاك  »األسد« من أفكار 
الكرة  بلعبة  للنهوض  وتطلعات مســتقبلية 
الطائرة اىل  املراتب األوىل من البطوالت ؟ لك 

الكالم وعلينا السمع«.

 { القاصوف {
بداية، شــكر دار الروابط وصاحبها جورج  
كريم عــىل دعوته لتبادل األفــكار واآلراء مع 
رياضيني قياديني ورؤساء أندية فاعلني  ملا فيه 
مصلحة الرياضة يف بالد جبيل ويف كل لبنان.

ثم نّوه بعمل رئيس »اللجنة  الخامســية 
واألعضاء  رميا  ايب  ميشــال  اإلتحاد«  إلدارة 
»االتحاد« وعملوا  الذين حافظوا عىل وحدة  
عــىل تأمني االنتخابــات يف جو دميقراطي 

ســليم. وايب رميا بذل  جهــودا مميزة يف 
بطولة غرب آســيا للســيدات يف األردن يف 
ترشين الثاين املنرصم حيــث  احرز منتخب 

لبنان للسيدات اللقب. 
وقــال »متر لعبــة الكرة الطائــرة  اليوم 
يف لبنــان كام معظــم األلعــاب الرياضية 
السياســية   األزمات  نتيجة  صعبة  بظروف 

واالقتصادية املتالحقة يف البلد«.
وهنا أبرز ما جاء عىل لسان القاصوف »بعد  
العملية االنتخابية وانبثــاق »لجنة« جديدة 
منتخبة »لإلتحاد«  ســنبدأ بورشــات عمل 
تخصصية لوضــع برنامج متكامل للنهوض 
بلعبة الكرة الطائرة اىل ســالف  أمجادها يف 

البطوالت املحلية والعربية الدولية.
وما رافق العملية االنتخابية من تســابق  
عىل كســب أصــوات املعركة مــن األطراف 
املتنافســة صار من املايض بالنســبة الينا، 
ومجتمع  »الكــرة الطائرة« هو عائلة واحدة 
نرجوها موحدة للنجاح يف مسرة استنهاض  
االتحاد اىل مصاف درجــات البطولة االوىل 

للرجال والسيدات عىل حد سواء.
إن اإلعــالم مهــم يف تحفيــز الالعبني  
والجمهور، ولكنه يحتاج اىل متويل ومصادره 
األوىل من اإلعالن. سنعمل عىل تأمني  معلنني 
املرئية  الوسائل  لتغطية نفقات إعالمنا عىل 
واملسموعة باإلضافة اىل املساحات  الواسعة 
االجتامعي،  التواصل  واملتقدمة عىل شبكات 
وهنا ال بد من التنويه مبا يقدمه  ميشال ايب 
لتغطية نشاطات   O.T.V رميا كمعلن ملحطة 

»الكرة الطائرة«.
لنا شبكة واسعة من العالقات مع  االتحادات 
العربية وخاصة الخليجية متكّنا من خاللها 
املشاركة يف مبارياتهم  وبطوالتهم، ومتيزت 
أنديتنا اللبنانية بفرادتها وقد حصدت الجوائز 
رغم ضعف امكانيات  »اتحاداتنا«عىل مختلف 

األصعدة االحتياجية والتمويلية.
بعض االتحادات واألندية الخليجية  قّدمت 
التحادنا مســاعدات عينية من بطاقات سفر 
وإقامة وتأمني وسائل التنقل لدى  مشاركاتنا 
يف بطوالتهم. ولهم مّنا جزيل الشكر والتقدير. 
ورغم ضعف امكانياتنا املادية يف  االتحاد فقد 
شاركنا يف عدة بطوالت يف السعودية وليس 
أخراً يف األردن. ونحن نتعاون  مع االتحادات 
الدولية لإلستفادة من خرباتها وليك نبقى عىل 

الخريطة الدولية يف  الشأن الريايض.
وقبل ما يقارب السبع سنوات كانت  الدولة 
تدعمنــا مببالغ مالية تســاعدنا عىل تغطية 
الكثر من نفقات احتياجــات »اللعبة«  ، مع 
اإلشارة اىل أن كلفة أجور »الحكّام« وهي زهيدة 
جدا تبلغ ما يقارب  املليار ونصف لرة لبنانية ؟

وإّن ما يعرف اليوم »باالسوشــيل  ميديا« 
خطف أجيــال الناشــئة مــن مالعبنا اىل 
»مالعبه« مبا فيهم أوالد  القياديني الرياضيني 
يف االتحادات او االنديــة الرياضية. وكذلك، 
عدم إعطاء األهمية  للعبة الكرة الطائرة يف 
كثر من مدارسنا، سواء ملصلحة انواع أخرى 

من الرياضة او  شبه التخيل عنها.
واضاف »ندعو اندية بالد جبيل اىل  التعاون 
وإعادة إحياء »تضامن أندية بالد جبيل » الذي 
لعب دورا مهام  وناجحا عىل صعيد تشــجيع 
النشء الطالــع باالنخــراط يف اندية القرى 
والبلدات لتعود  »اللعبــة« مزدهرة بالالعبنب 
والجمهور وقــد شــهدُت اندفاعها وجاملها 
وعظمتها  زمن رئاسة املرحوم والدي »لالتحاد«.

اللقــاء مع رئيس االتحــاد اللبناين  للكرة 
الطائــرة يف دار الروابــط مــع نخبة من 
القياديــني الرياضيني كان مناســبة لتبادل  
اآلراء حول مســتقبل »اللعبة«. وقد خلصوا 
جميعا اىل نقاط تفاهم ســيصار  الحقا اىل 
مســاحة  عىل  ميدانيا  وتطبيقها  بلورتهــا 

املالعب اللبنانية  .

باقة ورد من عبود اىل القاصوف بحضور كريم

تايكواندو: دورة صقل وتخريج حكام بومسيه

املاسرت رّشو متوسطاً الحكام الذين خضعوا للدورة
نظم االتحــاد اللبناين للتايكوانــدو  دورة صقل وتخريج 

حكام بومسيه يف نادي املون السال )عني سعاده(.

افتتحت الدورة، التي شارك فيها  46 حكامً، بالنشيد الوطني 

اللبناين وقد حارض فيها  رئيس لجنة حكام البومسيه الحكم 

الدويل املاسرت اييل رشو.

واطّلع املشــاركون عىل الرشح املفصل  للتحكيم والتنقيط 

ومتارين البومســيه ويف الختام خضعــوا  إلمتحان خطي 

وتطبيقي وعميل.

 »سبورتس أكاديمي سكول« وجمعية »بيروت ماراتون«
وّزعتا الشهادات على مدربي املسافات الطويلة

»ســبورتس  وّزعــت 
اكادميي ســكول« وجمعية 
»بروت ماراتون« الشهادات 
الجمعيــة   عــىل مــدريب 
لــدورة  خضعــوا  الذيــن 
اول(يف  مدربني)مســتوى 
العــاب القوى  للمســافات 
الطويلــة    وذلــك يف مقر 
نادي »برفورمانس فرست« 
بحضور رئيسة الجمعية مي 
»ســبورتس  ومدير  الخليل 
الدكتور  ســكول«  اكادميي 

جورج عســاف واملدربني الذين ارشفوا عىل 
الدورة واملدربني الذين انخرطوا فيها .

وتأيت الــدورة التدريبية،التــي دامت 40 
ساعة، للمدربني ضمن اطار اتفاقية التعاون 
بني«ســبورتس ســكول أكادميي« وجمعية 
الجمعية  مدريب  لتحضر  ماراتون«  »بروت 
الذيــن يتولون تدريــب العدائــني اليافعني 
والعدائــني الذين يريدون مامرســة رياضة 
الجري خاصــة للمســافات الطويلة ضمن 
خطة تحضرية تدوم 5 اشــهر للوصول اىل 
املشاركة يف ســباقات املاراتون)42.1 كلم( 
ضمن برنامج معروف ب«542« اي خمســة 
اشهر تدريب للمشاركة يف سباقات املاراتون. 
ويتضمن برنامــج التدريبات دروس نظرية 

وتطبيقية .

الشــهادات عىل  وخــالل حفل توزيــع 
وارادة  وجهد  بعمــل  الخليل  املدربني،نوّهت 
النجاح يف  لهــم  الجمعيــة ومتنت  مدريب 
عساف  جورج  الدكتور  وشــكرت  مسرتهم 
عىل التعاون يف هــذا املجال بني الطرفني ملا 
فيه مصلحة الرياضة.بدوره شّدد عساف عىل 
التعاون الوثيق مع »جمعية بروت ماراتون« 
ونّوه مبســرة الجمعية برئاسة الخليل منذ 
اكرث من عرشين سنة وعىل اهتاممها بصقل 

املدربني خاصة مدريب املسافات الطويلة.
ويف هذا االطار،ستقام دورة مدربني)مستوى 

ثاين(  الحقاً يف اطار التعاون بني الطرفني.
يشار اىل أن »ســبورتس أكادميي سكول« 
الطالب  آالف  تأسســت عام 2015 وخرّجت 
الجامعية  الرياضات  واملدربني يف مختلــف 

والفردية.

الخليل وعساف مع املدربني حاملني شهاداتهم

ــرم ــ ــك ــ نـــــــــــادي بـــــــــــودا ادمـــــــــــا ي
ــدو ــوان ــك ــاي ــت ــي لــعــبــة ال ابــطــالــه فـ

صورة تذكارية
كرم نادي بودا ادمــا ابطاله يف لعبــة التايكواندو الذين 
متيــزوا خالل العام 2022 و ذلك يف حفل اقامه عىل رشفهم 
يف القاعة املقفلــة للنادي بحضور رئيــس النادي املحامي 
فرنسوا سعادة ومدير النادي فرنسوا جونيور سعادة وعضو 
اللجنة االدارية التحاد التايكواندو املهندس غسان ابو عراج و 

اهايل  واصدقاء االبطال املكرمني.
 بدأ الحفل بكلمة القاها بهذه املناسبة املهندس غسان ابو 
عراج  هنأ فيها االبطال باملســتوى الذي قدموه خالل السنة 
املاضية 2022 متمنيا تقديم االقضل خالل هذه السنة ثم القى 
بعده مدير النادي كلمة تهنئة ايضا مؤكدا اســتعداد النادي 
لتقديم كل التســهيالت املتاحة من اجــل تطوير هذه اللعبة 
يف النادي كام قــدم رئيس النادي تهانيــه لالبطال متمنيا 
لهم التوفيق واملزيد من االنتصــارات خالل 2023 فام بعدها  
بتســليم االبطال امليدالية الخاصة بهذه املناســبة وبتسليم 
دروع تقديرية لكل من مدريب الفئات العمرية للتايكواندو يف 
النادي جوليس نخول،  جورج حداد ، رشبل كربيللوس ، ساشا 

بطحا و ناصيف صقر . 

 قرعة دوري األمم األوروبية 2023
تضع إسبانيا مع إيطاليا في صدام ناري

من إحدى مواجهات اسبانيا وايطاليا
أجرى االتحــاد األورويب لكرة القدم  »يويفا« قرعة األدوار 
النهائيــة لبطولة دوري األمم، والتي أســفرت عن  مواجهة 

نارية بني إسبانيا وإيطاليا.
وأوقعت القرعــة منتخب كرواتيا، الحائــز  عىل امليدالية 
الربونزية يف كأس العامل، أمام هولندا البلد املضيف يف الدور 

قبل  النهايئ.
بينام سيتجدد اللقاء بني إيطاليا  وإسبانيا يف مباراة الدور 

قبل النهايئ األخرى.
وحسمت املنتخبات األربع صدارة  مجموعاتها يف املستوى 
األول مــن البطولــة العام املايض، وســتتنافس يف بطولة 
مصغرة يف  منتصف العــام لتحديد الفائز بلقب دوري األمم 

األوروبية ملوسم 2023-2022.
وســحبت القرعة أمس األربعاء مبقــر  االتحاد األورويب 
منافستها  هولندا  وستســتضيف  ســويرسا.  يف  )اليويفا( 
كرواتيــا، التي  بلغت الدور قبــل النهايئ يف كأس العامل يف 
قطر، يف روتردام يف 14 حزيران، بينام  ستتقابل إيطاليا مع 

إسبانيا يف أنشيده يف اليوم التايل.
وسيتأهل الفائزان إىل النهايئ يف  روتردام يوم 18 يونيو، 
بينام ســتقام مباراة تحديد املركز الثالث قبلها يف اليوم  ذاته 

يف أنشيده.
وكانت إســبانيا وصيفة فرنســا بطلة  النسخة األخرة 
2021، بعــد أن تغلبت أوال عىل إيطاليا املضيفة يف الدور قبل 

النهايئ  بثنائية فران توريس يف الفوز 2-1 يف ميالنو.
كــام تعود إيطاليا وهولندا للظهــور  الثاين لهام يف هذه 
املرحلــة النهائية من البطولة، بينام ســتكون هذه هي املرة 

األوىل  لكرواتيا.
واحتــل اإليطاليون املركز الثالــث يف  2021، بينام كانت 
هولندا وصيفة البطل يف النسخة األوىل يف الربتغال 2019.

وتقام بطولة دوري األمم كل عامني،  وتنافس فيها جميع 
الدول األوروبية التي يتم تقسيمها عىل 4 مستويات.

وحلت هذه البطولة فعليا محل املباريات  الودية التي كانت 
تقام سابقا يف املواعيد املدرجة عىل جدول املباريات الدولية.

ويف ما ييل القرعة:
الدور قبل النهايئ

14 حزيران: هولندا أمام كرواتيا يف روتردام
15 حزيران : إسبانيا أمام إيطاليا يف أنشيده

مباراة تحديد املركز الثالث
18 حزيران يف أنشيده

نهايئ دوري األمم
18 حزيران يف روتردام                                                                                                

وبرشلونة ــد  مــدري ــال  ريـ ــاً..  ــق ــري ف  50 بــمــشــاركــة 
ــي ــ ــ األوروب الــســوبــر  دوري  ــروع  ــشـ مـ يــعــيــدان 

صحافية  تقاريــر  ذكرت 
أن إداريت ناديي  برشــلونة 
وريال مدريد اإلســبانيني ال 
ملف  عىل  يعمــالن  يزاالن 
دوري  بطولــة  مــرشوع 

السوبر  األورويب.
وال تزال املعركة القضائية 
قامئة بني برشــلونة وريال 
اإليطايل  ويوفنتوس  مدريد 
من جانب، واالتحاد األورويب 
القــدم »يويفا« من  لكــرة 
جانب آخر  بســبب مرشوع 

دوري السوبر.
وبعد موافقــة 12 نادياً قبل قرابة  عامني 
عىل فكــرة إقامة مرشوع دوري الســوبر 
األورويب، انســحبت كل األندية باســتثناء  

عمالقي إسبانيا واليويف.
وباتت املســألة برمتها اآلن منظورة  أمام 
القضاء، حيث ينتظر أن تصدر محكمة العدل 
الدوليــة قراراً، بعدما أوقــف املحامي  العام 
البطولة  إقامة  اليويفا،  جانب  إىل  للمحكمة 

بقرار يوم 15 كانون األول املايض.
يف  الفرنسية  »ليكيب«   صحيفة  وأشارت 
الثالثة  األندية  أن مســؤويل  لها إىل  تقرير 
صاحبــة املــرشوع، مل تتخل عــن  فكرتها 
نهائياً، لكنها فقط تنتظر قرار محكمة العدل 

األوروبية.
ورغم املوقف غر املســتقر للمرشوع كله،  
لكن املســؤولون عن دوري السوبر األورويب 
يعملون عىل تعديالت عــىل البطولة بزيادة 
عــدد  الفــرق إىل 50 فريقاً مــن 12 دولة 

مختلفة.
وتشــمل الدول التي سيتم دعوة فرق منها  
للمشــاركة، الربتغال وهولندا، وهي دول مل 
تكن موجودة يف املرشوع يف شــكله األول 
الذي  كان يقترص عىل 12 فريقاً من 5 بلدان 

فقط.
يف   وافقت  التــي  الـ12  األنديــة  وكانت 

هي  الســوبر  دوري  مــرشوع  عىل  البداية 
برشــلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد من 
إســبانيا،  ويوفنتوس وميالن وإنرت ميالن 
مانشسرت  اإلنكليزي  والسدايس  إيطاليا،  من 
ســيتي  وتوتنهــام هوتســبر وأرســنال 

وتشيليس ومانشسرت يونايتد وليفربول.
وسيغري مسؤولو دوري السوبر األورويب  
األندية الجديدة باالنضامم عرب مزايا رياضية 
ومالية بهدف إيقاف هيمنة األندية  املدعومة 

مالياً من بعض البلدان.
الغريب أن الصحيفة الفرنســية شــددت 
عىل  وجود شعور كبر بالثقة بني مسؤويل 
البارســا واملرينغي واليويف بشــأن إمتام 

املرشوع  يف ثوبه الجديد.
الرئيســية ملرشوع دوري   الفكرة  يذكر أن 
الســوبر األورويب تكمــن يف تجميع فرق 
الصفوة والصــف األول فقط، لضامن تقديم 
مباريات  عىل أعىل مستوى، لكن زيادة العدد 
إىل 50 فريقــاً ســيحولها إىل بطولة قارية 
عادية مثــل  دوري أبطال أوروبــا التي تبدأ 
املنافسة فيها عرب دور املجموعات مبشاركة 
32 فريقاً  بعد سلسلة من املراحل التمهيدية 

ال تشارك فيها فرق الصفوة.
علــامً بأن التقرير الفرنــيس مل يحدد هل  
زيادة عدد الفرق سيكون من خالل مشاركاتها 

يف األدوار الرئيسية أم عرب أدوار  متهيدية.

رئيسا ريال مدريد وبرشلونة برييز والبورتا

نيوكاســــل يونايتــــد يتفــــوق علــــى عمالقــــة أوروبــــا
واصل نيوكاســل يونايتد 
نتائجــه املميزة  تحت قيادة 
مدربه إيدي هاو هذا املوسم، 
ليمــيض يف طريقــه نحو 

استعادة أمجاده الغائبة.
    ووضع نيوكاسل قدما 
رابطــة   كأس  نهــايئ  يف 
بعد  اإلنكليزية  املحرتفــني 
فــوزه يف ذهــاب نصــف 
ســاومثبتون  عىل  النهايئ 

بهدف دون رد، الثالثاء.
    وكشفت شبكة »أوبتا«  
نجاح  عــن  لإلحصائيــات 

»املاكبايس« يف الخروج بشــباك نظيفة 16 
مرة هذا  املوســم بكافة البطوالت، أكرث من 
أي فريق آخر بكافة الدوريات األوروبية الـ5 

الكربى.
    وتفوق نيوكاســل عــىل كافة عاملقة 
القارة  العجوز بفضل حارسه اإلنكليزي نيك 

بوب، البالغ من العمر 30 عاما.
    وصنع الحارس الدويل اإلنكليزي الفارق  
مع فريقه مبشاركته يف 24 مباراة مبختلف 
املســابقات، حيث حافظ عىل نظافة شباكه 
يف 16  منها، بينام استقبل 11 هدفا، جاءت 

جميعها يف الدوري اإلنكليزي.
    ومل يغب بوب سوى عن مباراتني فقط،  
كانتــا يف كأس االتحــاد اإلنكليزي وكأس 

الرابطــة، لكن الفريق مل يســتطع الخروج 
بشباك  نظيفة يف غيابه.

    وواجــه نيوكاســل يف تلــك املباراتني 
كال  من شــيفيلد وينزداي وترامنر روفرز، 
ليستقبل خاللهام 3 أهداف، وهو ما يربز دور 

نيك  بوب وصناعته للفارق مع الفريق.
    وبشــكل عام، خاض نيوكاسل يونايتد 
26  مباراة هذا املوسم بكافة البطوالت، خرج 
خاللها بشــباك نظيفة 16 مرة، فيام اهتزت  

شباكه بـ14 هدفا.
    جدير بالذكر أن هذه اإلحصائيات أسهمت  
الكبار يف  يف اقتحــام نيوكاســل مربــع 
الربميرليغ، محتال املركــز الثالث يف جدول  

الرتتيب برصيد 39 نقطة.

العبو نيوكاسل يونايتد

بطولة استراليا : ديوكوفيتش وبول الى الدور نصف النهائي
أي   مل يجد الرصيب نوفــاك ديوكوفيتش، 
معاناة تذكر يف التأهل لنصف نهايئ بطولة 
أسرتاليا املفتوحة، وذلك بتغلبه عىل  الرويس 

أندري روبليف، أمس األربعاء.
وحسم ديوكوفيتش املباراة بسهولة بثالث  
مجموعات دون رد، بواقــع )6-1( و)2-6( 
و)6-4(، يف غضــون ســاعتني و3 دقائق، 
ليواجه يف  نصف النهــايئ األمريك تومي 

بول.
وقــدم ديوكوفيتش مســتوى مميزًا عىل 
جميع  األصعدة منــذ النقطة األوىل وحتى 
النهايــة، وظهر روبليف عاجــزا عن إيجاد 

الحلول أمامه.
وســدد ديوكوفيتش 14 إرســاال ساحقا، 
األول بنســبة 64% وفاز  إرســاله  ووضع  
بالنقاط عليه بنســبة 80% مقابل 50% من 

النقاط عىل  اإلرسال الثاين.
وسدد ديوكوفيتش 32 كرة قاضية وارتكب  
21 خطــأ مبارشا، وكرس إرســال خصمه 5 
مرات من أصل 14 فرصة تحصل عليها، كام 
حصــد 11  نقطة من أصــل 15 صعود إىل 

الشبكة.
وبحسب أرقام »أوبتا«، أصبح ديوكوفيتش 
ســابع العب يف العرص الحديــث يصل  إىل 
نصف نهايئ أســرتاليا املفتوحــة بعد بلوغ 
عامه الـ35، بعد كني روزويل وروجيه  فيدرر 
آش  وآرثر  نــادال  ورافايل  أندرســون  ومال 

إضافة إىل كولني ديبيل.
االنتصارات   سلســلة  ديوكوفيتش  وعادل 
يف  املفتوحة  أســرتاليا  يف  األطول  املتتالية 
العــرص الحديث )26 انتصــارا منذ 2019(،  
الرقم بني  الــذي حقق  أندري أغايس  معادال 

عامي 2000 و2004.
وأصبــح روبليف ثاين العــب يف العرص  
الحديــث يخرس أول 7 مباريــات له يف ربع 
الغراند ســالم، بعد تومي  نهايئ بطــوالت 

روبريدو.
املواجهة  من جهته، حســم تومي بــول 
األمركية  مع الشاب بن شيلتون، وفاز عليه 

7-6 )8-6( و6-3 و5-7 و4-6.
واحتاج ابن الـ25 عاما، املصنف 35  عامليا، 

إىل ثالث ســاعات و6 دقائق يك يحصل عىل 
رشف أن يكــون أول أمريك يصل إىل نصف  
نهايئ أوىل البطوالت األربع الكربى منذ أندي 

روديك عام 2009.
ورغــم أنه مل يصل ســابًقا إىل الدور ربع  
النهايئ يف البطوالت الكربى، كان بول يتمتع 
بخربة أكرب بكثر من مواطنه شيلتون  الذي 
كان يخوض مغامرتــه الكربى الثانية فقط، 
بعد مشــاركة أوىل يف بطولــة بالده عىل  
مالعب فالشــينغ ميدوز العام املايض حني 

انتهى مشواره عند الدور األول.
هنا   لتواجدي  »أنــا متحمــس  بول  وقال 
ومتحمس بطبيعــة الحال ملواجهة أي خصم 
ينتظــرين الحقا. ما أعنيه هــو أن تصل إىل  
األســبوع الثاين من بطولة كربى يعترب حلم 
جميع من يلعب كرة املرضب. ال أصدق أين هنا  

اآلن«.
وأضــاف الفائز بلقب احرتايف وحيد وكان  
يف دورة ســتوكهومل عــام 2021 »الوترة 
)الصحيحة( مل تكن موجودة يف اللقاء لكن  
بن شــيلتون خصم صعب جدا. ســيخوض 
الكثر مــن املباريات املامثلة )مســتقبال(، 
وبالتايل  عىل الجميــع أن يتحمس من أجل 

هذا الفتى«.

{ السيدات {
ماغدا   البولندية  واصلت  الســيدات،  وعند 
املفاجآت،  تحقيق  عامليا،   45 املصنفة  لينيت، 
وتأهلت للدور نصف النهايئ بعد فوزها  عىل 
املصنفة األوىل ســابقا، التشيكية كارولينا 

بليسكوفا 6-3 و5-7.
ونجحت لينيت يف الفوز بالنقاط الحاسمة  
يف املباراة لتفوز عىل بليسكوفا املصنفة 31 
عامليا حاليا، بفضل ارتكابها لـ20 خطأ  سهال 

أقل من منافستها التشيكية.
وال تزال بليســكوفا تتفوق يف املواجهات  

املبارشة عىل لينيت بواقع 2-4.
واحتاجت لينيت لســاعة ونصف من أجل  
اإلطاحة ببليسكوفا من ملعب رود ليفر أرينا، 
لتحقق إنجــازا للمرة األوىل يف مشــوارها  
ببلوغهــا نصف نهايئ بطولــة كربى، حيث 

كانت قبل أسرتاليا مل تتجاوز الدور الثالث.



1ـ كوستاريكا، دياب

2ـ واترلو، الربادي

3ـ رشيد بيضون، مس

4ـ نفد، توتيا، يقّر

5ـ فطن، آه، شــلامنّص، 

يصّد

6ـ أنبهم، بو، خس، تفّد، أأ

7ـ وليم شكسبري، وسائل

8ـ أنيس، رس، أأ، سيل، ديب

9ـ عجنا، يتحررون، السد

10ـ سا، كلب، بل، أمثال، ال

11ـ العني، ها، عبري، مها

وليــد عقل،  12ـ هجــا، 

وليامس

13ـ مهراع، املدهون، رّم

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

دولة آسيوية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
ألفونس دوِده

اخترب معلوماتك

1ـ من أسامء الليث. 

2ـ من األحجار الكرمية. 

3ـ تكون يف الصحارى. 

4ـ مغنية لبنانية. 

5ـ تدريب. 

1ـ حلقــات الوصل بني 

االنسان وربه. 

2ـ آثار تاريخية. 

3ـ البستان. 

4ـ طبيب. 

5ـ حيوانات بحرية. 

أديب وفيلســوف وعامل ورجل إقتصاد فرنيس راحل. 

صاحب نظرية اجتامعية واقتصادية ُعرَفت بإســمه. 

وصَف الفقر بأنه السبب الرئييس لخلل املجتمع.

إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت: 

7+2+10+6+4- مدينة بريطانية.

5+6+1+4+2- قضاء لبناين. 

4+2+8+3- عملة عربية. 

4+8+9- جامعة أمريكية.

9+7+5- قرى بعيدة عن املدن. 

6+10+4- لعب ومرح. 

3+10- سّنور.

1ـ ما إسم املمثلة الربيطانية التي ولدت سنة 1937 يف 

لندن. مشهورة بتأييدها لحركات التحرر يف العامل، ودعم 

النســاء يف عامل االخراج. نالت جائزة أوســكار كأفضل 

ممثلة مساعدة عام 1978 عن دورها يف فيلم جوليا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم عارضة األزياء، سوبر موديل، زوجة املغني 

رود ستيوارت التي كانت برفقته عندما أعلن إعتزاله الغناء 

يف مؤمتر صحفي يف نيسان 1995؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اســم الحيوان الذي هو من الزحافات، ال يرشب 

املاء أبدا طيلة حياته، ويُرضَب به املَثل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية سنة ُصنعت الجوارب النسائية التي تتكّون 

من النايلون؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما االســم الذي يُطلق عىل الِشعر الذي يكون بدون 

قافية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ من هو الكاتب والشاعر الربيطاين الذي تويف عام 

1995 واشتهر بروايته الهيكل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم الرئيس االفريقــي الذي إنتخب أمينا عاما 

للفرنكوفونية املنعقدة يف بريوت األحد 20 ترشين األول 

عام 2002 خلفا لبطرس غايل؟  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم ثور التيبــت الضخم الطويل الصوف الذي 

يسّمى أيضا القـوتاش والُخشقاء؟ 

1ـ كُور، قانا، ساهم
2ـ واشنطن، نعالجه
3ـ ستيفن بويد، عار

4ـ ترّدد، هلسنيك
5ـألب، أمي، النوع

6ـ رويته، مس
7ـ ضو، برشي، هيا
8ـ كاوتشوك، تبادل
9ـ النيل، ساحل، عم

10ـ أم خبار، عقد
11ـ درم، آيس، رابلِه
12ـ ياسني، رسومي

13ـ اد، قّصت، ينرثون
14ـ بيار رفول
15ـ دس، املري
16ـ أدّل، هام

17ـ صائب سالم
18ـ داليدا، سن

؟ من هو
من هي؟

1ـ دولــة أوروبيــة، تقال 
للوالدة.

2ـ جامعة يف صّف، يرتدي 
 . الثياب، فكَّ

3ـ مــن أبطال شــاهنامه 
الفردويس، وسَع املكان. 

4ـ إنتزعــه وإنتشــله من، 
ممثلــة مصية، شــارع يف 

بريوت. 
5ـ أخــاف وأفــزع، نضَج، 

سّيدة. 
لبناين  نائب  6ـ حرف جزم، 

راحل. 
7ـ أحد القديســني، رصّحُت 

وأعلنت. 
8ـ نــوع من الســمك، أقام 

باملكان، شأن وحال. 
ساتَر  فرنســية،  مدينة  9ـ 

العداوة، من األزهار. 

10ـ من أكــرب أنهار العامل، 

جوايب، للتفسري.

11ـ مدينة سورية، بلدة يف 

البقاع. 

12ـ من أعضاء الجسم، أَسد، 

نري عىل عنق الثور. 

13ـ أغنيــة لفريد األطرش، 

أجسام. 

14ـ يســبق الرعــد، عملة 

آسيوية، املُظلم. 

15ـ لثَم، حيوان معروف. 

16ـ عاَوناه، بذَر األرض. 

17ـ طلــع النجــم، نداعبه 

ومنازحه. 

لبنانية صاحبة  18ـ مغنية 

الصورة، ضَجر. 

كبري  لبنــاين  أديب  1ـ 

راحل.

2ـ كاتَبهــم، بلــدة يف 

قضاء جزين، منازل.

3ـ يدعو ويترّضع، أوالد 

. األرانب، إبيضَّ

مبغامراته  إشــتهر  4ـ 

مع جريي، ُمرتِفع، معركة 

انتــص فيها الرومان عىل 

هنيبعل.

5ـ مكيــال ضخم، عامل 

أملاين،  وفيزياء  رياضيات 

غفَل عن اليشء.

أوعية  عربية،  دولة  6ـ 

للطعام والرشاب، نواجه.

لشاعر  الثاين  االسم  7ـ 

إيرلندي، لدغت، تّص، صّب 

املاء بكرثة.

8ـ مسلسل ألحمد زيك، 

عني غزيرة الدمع، العيب. 

9ـ من الحبوب، حانوت، 

إنحاَز إىل، أداة إستثناء. 

10ـ ملَس، عمالق، حيوان 

ضخم، شّتتها وفرّقها. 

11ـ إسم أطلَق عىل بوذا، 

مادة يف البيضة، شــعر 

أشفار العيون، اناء كبري. 

راحل،  لبناين  نائب  12ـ 

الكأس، خرَب. 

13ـ أحد بــروج الحظ، 

نســأل  آســيوية،  دولة 

ونستعلم. 

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(

فرتة الضغط التي رافقتك قبل أيام تنتهي 

أخريا فتشعر برغبة يف االستجامم واللهو. 

عليك مبامرســة بعض التامرين الرياضية 

االضافية.

حــاول أن تجمع أفــكارك املبعرثة بعض 

وربح  مســاعدتك،  ينوي  صديــق  اليشء. 

مادي بانتظارك ان عرفت اســتغالل الفرص 

لك.  املتاحة 

موجة تفاؤل تشــعر بها تســاعدك عىل 

قضاء فــرتة ممتــازة. لن يســتطيع أحد 

توقيفــك،  لذلك حافظ عىل نفســك وانتبه 

جيدا.  لهذا 

ما تســعى إليه موجــود، لكن خذ األمور 

برويــة، وثابر عىل ما أنــت عليه. صداقة 

جديدة مع شــخص جذاب لــه مكانته يف 

املجتمع.   

تســتعيد ثقتك الكبرية بنفسك وتكتسب 

املقبلة،  املرحلــة  ملواجهة  جديــدة  طاقة 

وتجــد حلوال مرضية ملســائل كثرية كانت 

تزعجك. 

كن إيجابيا اليوم وحدد أهدافك. املســائل 

العاطفيــة بحاجــة اىل بعــض  الهــدوء 

والرتوي فال تستعجل األمور. ال تقلق فلكل 

حل.  مشكلة 

أحــد األشــخاص يثري اعجابك الشــديد 

ويدفعــك اىل ابــراز أفضــل مــا لديك من 

الصفات الحميدة. من حسن الحظ انك تجيد 

برباعة. ذلك 

اكشــف عن حقيقة نواياك الصافية وال 

تــرتدد. قل ال بشــجاعة بصــوت عال لكل 

من يزعجك، فالســكوت عــن الخطأ أمر ال 

يناسبك. 

انه أحــد األيام اللطيفة واملريحة. صدفة 

تحمل لــك معها حلام جميال. تقوم بأعامل 

مختلفــة ناجحة مــن دون أن تبذل جهدا 

كبريا.  

أمــورك العاطفية تبــدو متوترة يف هذه 

الفرتة، فمشاعرك يف صعود وهبوط. حاول 

الرتوي والهــدوء واالبتعاد عــن العصبية 

الزائدة. 

راودك  هدفا  لتحقــق  مؤاتية  الظــروف 

يف املايض. لن تصــدق ما يقوله لك حبيبك 

اللطيف وسوف تشعر باالرتياح يف جلستك 

معه. 

جو من التفاؤل يســود أجواءك العملية 

يف هــذه املرحلة. تتوضح لــك الكثري من 

األمــور عىل الصعيد العاطفي فتصبح أكرث 

ارشاقا.

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(

أمطار
اسبانيا

البحرين
املحرق

أوكرانيا
الفارايب

ايلني
بنغازي

بارومرت
بوشكني

بريستول
باندا

تعاون
داروين

دكار
دبلن

رواندا
روسيني

زاوية
زامبيا

زنود
سنابل
سهيل
سائق

شوبريت
رشيف
صنوبر

عقد
عنكبوت

غزل
غامبيا
فلوران

فخ
قصة

لرية
مز

موىس

ناتال
نقود

نريويب
نرباسكا
نقابات. 

الحل السابق

الحل السابق

كندا
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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 فؤاد سليامن. 

2ـ زرقاء الياممة. 

3ـ سنة 1960

4ـ الرسام غويا. 

5ـ الزنبقة. 

6ـ الشاعر بول فرلني. 

7ـ وهج القديس املو. 

8ـ كتاب الدينونة.

1ـ ثوابت. 

2ـ رزحان. 

3ـ ثناءه. 

4ـ أهلَعا. 

5ـ رافال.

1ـ ثرثار. 

2ـ وزنها. 

3ـ أحالف. 

4ـ بائعا. 

5ـ تنهال. 
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

مل تنتج شــيئا ولن تنتج شيئا، ومن كان السبب يف دمار لبنان 
وشعبه من املستحيل ان يايت الخالص عىل يديه، ولن يسلك اي 
ملف طريقه اىل املعالجة يف ظل هذه الذهنية، ويبقى االخطر 
ما شهده الجســم القضايئ من خالفات قد تشكل البداية اىل 
انهيار الســلطة القضائية والبلد برمته، وهذا ما حذر منه عدد 
من القضاة من بينهم مدعي عام التمييز السابق القايض حاتم 
مــايض الذي تخوف من ان يكون »االيت اعظم« خالل االيام 
القادمة اذا مل يتم الوصول اىل تسوية حبية يف ظل عدم وجود 
مخرج لهذا االشــكال الذي رضب القضــاء للمرة االوىل بهذا 
الحجم، ويعتقد القايض مايض، ان قرارات املحقق العديل طارق 
البيطــار مل تصدر ليتم الرتاجع عنها وهي ملزمة وال ســلطة 
فوقه، لكن باســتطاعة النائب العام التمييزي القايض غسان 
عويدات حفظها يف« الجارور« مســتبعدا تنفيذ املذكرات كون 
القايض عويدات هو املســؤول عن اعطاء االوامر لقوى االمن 
الداخيل بتنفيذها، وقد رفضها باالساس، واشار مايض اىل عدم 
وجود ســلطة لرئيس مجلس القضاء االعىل سهيل عبود عىل 
عمل القاضيني عويدات والبيطار .وانه الول مرة يواجه الجسم 
القضايئ مشــكلة يف هذا الحجم، مؤكدا انه ميكن تعيني بديل 

عن القايض البيطار لكنه يحتاج اىل مرسوم من الحكومة. 
يف املقابــل، يعقــد مجلس القضاء االعــىل اجتامعا اليوم 
برئاسة القايض سهيل عبود للبحث فيام الت اليه امور السلطة 
القضائيــة وما يجري بني القاضيني غســان عويدات وطارق 
البيطــار، وقد ادعى القايض عويدات عــىل القايض البيطار 
امام الهيئة العامة ملحكمة التمييز ومنعه من الســفر، وارسل 
كتابا اىل املديرية العامة لالمن العام بتنفيذ منع الســفر، كام 
ارســل ضابطا عدليا البالغ البيطار يف منزله يف الرابية دعوة 
لالســتامع اليه اليوم مبوضوع االدعــاء عليه بجرم اغتصاب 
الســلطة لكن القايض البيطار رفض استالم مذكرة االستامع، 
فابلغــه الضابط العديل مبضمونها وان القايض عويدات يريد 
االســتامع له، فرد البيطار »انا اريد االستامع اليه ايضا«، كام 
اصــدر القايض عويدات قرارا باالفــراج عن كل املوقوفني يف 
انفجــار املرفأ ومن بينهم املدير العــام للجامرك بدري ضاهر 
وحســن قريطم و1٥ موقوفا، مؤكدا ان ال احد يريد اســتبدال 
القايض البيطار لوال القرارات القضائية الخاطئة التي اتخذها. 
وقد تم تنفيذ قرارات اخالء الســبيل كون الضابطة العدلية بيد 

القايض عويدات، فيام اعتــر القايض البيطار ان اي تجاوب 
من قبل القوى االمنية مع قرار اخالء ســبيل املوقوفني مبثابة 
انقالب عىل القانون مؤكدا اســتمراره بالتحقيق حتى اصدار 
الئحة اتهامات. وعلم ان نقابتي املحامني يف بريوت والشــامل 
ستعقدان سلسلة اجتامعات ملتابعة التطورات القضائية . وليال 
اعتصم اهايل شهداء انفجار املرفأ امام منزل القايض عويدات 
منددين بقراراته وسط انتشار امني كثيف، مؤكدين عىل تصعيد 
التحركات اليوم امام قرص العدل وســط توجه عدد من القوى 
السياســية اىل املطالبة بتحقيق دويل ورفع امللف اىل مجلس 
االمن يف ظل معلومات عن دعم فرنيس لهذا التوجه كام اشار 

عدد من قوى 1٤ اذار .
 وســالت مراجع سياســية، ما الهدف من تفريغ البلد من 
قياداتــه االمنية يف ظرف هو االخطر يف تاريخ لبنان، والذين 
يشــككون باملعلومات عن عودة الخاليا االرهابية النامئة اىل 
العمــل والتحرك مؤخــرا، عليهم ان يســالوا مخابرات القوى 
العســكرية عن املعلومات عن احباط عملية ارهابية انتحارية 
باحزمة ناسفة من قبل 3 ارهابيني منذ اسابيع يف احد املناطق، 
وكيف تم كشف الخلية االرهابية من قبل االجهزة االمنية، ومل 
يتم االعالن عنها حرصا عىل االســتقرار العام وعدم بث املزيد 

من اجواء الخوف والقلق عند املواطنني.
وســالت املراجع عــن الخلفيات وراء قــرار املحقق العديل 
القــايض طارق البيطار املفاجــئ يف هذا التوقيت بعد انكفاء 
لســنة واكرث، واصدار قرارات من شــانها هز االستقرار رغم 
اســتحالة تنفيذها مهام كانت االعتبارات، وصدورها يف هذا 

التوقيت من شانه تعميق االنقسامات والخالفات.
ويف املعلومات املؤكدة، ان اكرث من طرف سيايس يخىش من 
احداث امنية ســاخنة تسبق االستحقاق الرئايس وتهدد السلم 
االهيل، تدفع الدول الخليجية ومرص وفرنســا وواشنطن اىل 
التدخل بالتوافق مع ايران وسوريا للوصول اىل تفاهم رئايس 
عر دوحة جديدة، وما يعزز هذا السيناريو القلق االورويب من 
االنهيار يف لبنان وانتقال موجات من النازحني الســوريني اىل 
القارة االوروبية الغارقة يف ازمات اقتصادية واعباء النازحني 
االوكرانيني . رغم ان املعلومات كشفت، ان االجتامعات السورية 
السعودية والسورية االماراتية مل تتطرق اىل لبنان المن قريب 

والمن بعيد.

 {  ميقايت مرص عىل جلسة حكومية {
ارضاب املعلمــني يف كافة القطاعات دخل اســبوعه الثالث 

وال حلول حتى االن يف ظل دعوات روابط املعلمني الســتمرار 
االرضاب لالســبوع الرابع وتنفيذ سلســلة تحركات شعبية، 
واعتصامات يف املناطق اليوم، يف املقابل تكثفت االجتامعات 
الحكومية برئاسة ميقايت وحضور وزير الرتبية عباس الحلبي 
القــرار بعض الحوافز املالية املتعلقة ببدالت النقل، هذا االجراء 
بحاجة اىل مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، ومن املتوقع عقد 
جلسة حكومية االسبوع القادم مخصصة للشان الرتبوي رغم 
ارصار رئيس االشــرتايك عىل وضع بند ملف مطمر الناعمة، 
ومن املتوقع ان يبارش ميقايت اتصاالته بالثنايئ الشــيعي من 

اجل عقد الجلسة وتحديد جدول االعامل. 

{ عودة لسعد الحريري يف 1٤ شباط {
 الرئيس سعد الحريري يف بريوت الحياء ذكرى والده الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري يف 1٤ شباط، وخالفا للمعلومات التي 
ســادت عن استقباالت شــعبية واحتفال حاشد عىل الرضيح 
مــع مهرجان خطايب، فان املعلومات اكدت ان عودة الحريري 
ستكون صامتة، ولن يرافقها احتفاالت او مهرجانات او اعالن 
مواقف بل قراءة الفاتحة عىل الرضيح ووضع االكاليل، وتستمر 
زيارة الحريري لعدة ايام يلتقي فيها قيادات املســتقبل والعديد 
من السياســيني والشخصيات. واشــارت املعلومات، ان عودة 
الحريري النهائية لن تكون قبل انجاز االســتحقاق الرئايس، 
وكشــفت ان الجهود االماراتيــة املرصية مع الرياض نجحت 
يف فك الخناق عنه، كام ان االمارات ســهلت له الحصول عىل 
استثامرات يف السوق النفطي الجزائري، باالضافة اىل قناعة 
مرصية اماراتية عربية بان الفراغ يف الشارع السني يف لبنان 
ال احد قادر عىل تعبئته اال ســعد الحريري وهو الوحيد املؤهل 
العادة الحضور الســيايس والدور للسنة يف لبنان وتصحيح 

الخلل القائم.

{ اجتامع مرينا الشالوحي {
بعيدا عن التحاليل االعالمية فان اجتامع مرينا الشــالوحي 
بــني حزب الله والتيــار الوطني الحر حقق املطلوب منه لجهة 
تنظيــم الخالف وكرس الجليد وتكليف لجنة لدراســة امللفات 
املتباين عليها واالبتعاد عن السجاالت االعالمية والتواصل عند 
اي طارئ ملعالجة اي تباين بهدوء وعر قنوات التواصل املتبعة 
كام تشــري مصادر الطرفني مع تاكيدهام، ان االجتامع مل يكن 
هدفه الحسم يف امللفني الرئايس والحكومي، بل اشاعة اجواء 

مغايرة عن املرحلة السابقة. 
ونصحت مصادر الطرفني، عدم الرهان عىل توســيع رقعة 

الخــالف بني الحــزب والتيار، الن التواصــل مل ينقطع يوما 
والخطــوط كانت مفتوحة بشــكل دائم يف ظل الحرص عىل 

العالقة.

{ الشان الرئايس {
ويف املعلومات املتعلقة بالشــان الرئــايس، فان اللقاءات 
بني جنبالط وباســيل هدفها الوصول اىل شــخصية توافقية 
تريض جميع القيادات السياســية والدينيــة، واقناع الرئيس 
بري باالســم عىل ان اليكون اســتفزازيا لحزب الله وال يطعن 
املقاومــة يف ظهرها، وقفــز اىل طاولة البحث الجدي مؤخرا 
اسم ناجي البستاين القريب من الجميع، كام مل تسقط اسامء 
بيــار الضاهر وزياد بارود وجهاد ازعور الذي يحظى باعجاب 
السنيورة وجنبالط وباسيل. وعرص امس التقى البطريرك مار 
بشــارة بطرس الراعي رئيس التيار جران باســيل، كام يلتقي 

اليوم سليامن فرنجية .
ويف املعلومــات، ان النائــب فيصــل كرامي دخل عىل خط 
االتصاالت الرئاســية بني بري وباسيل لتقريب وجهات النظر 
متمنيا عىل باســيل وقف الســجاالت االعالمية وفتح ابواب 

الحوار عىل ان تشمل سليامن فرنجية .

{ قلق لبناين شامل {
تزامنت االزمة الخانقة التي يعيشها لبنان مع موجة شائعات 
بالجملة امس شملت كل املناطق وعممت سيناريوهات مخيفة 
عن انهيارات، وموجات غالء جنونية، واوضاع امنية مضطربة، 
وقطع للطرقات واحداث طائفية، وقد حذرت جهات امنية من 
هــذه املوجة مؤكدة عىل جهوزية القوى االمنية للحفاظ عىل 

االستقرار وحامية املواطنني وعيشهم ومنع قطع 
الطرقات، ومعالجة موجات الغضب الشعبي بالهدوء والروية 
وتجنب اية اشــكاالت بني القوى االمنية واملطالبني بحقوقهم 
لتمريــر هذه املرحلة باقل الخســائر . مــع الدعوات للجهات 
الرسمية باجراءات للجم الدوالر الذي ارتفع بنسبة 33 ٪ خالل 
3 اسابيع وقارب الـ 60 الفا باالضافة اىل ارتفاع االسعار بنسبة 
2٥ ٪، فيــام صدر تقرير عــن االمم املتحدة يتحدث عن حاجة 
مليون وخمسامية الف لبناين للغذاء، علام ان صفيحة البنزين 
تجاوزت املليون لرية وكذلك املازوت وقد شــمل ارتفاع االسعار 
املواد الغذائية االساسية التي يحتاجها املواطن يف قوته اليومي 
كالخبز والخضار واالجبان وااللبان واالرز والســكر والحبوب 

واملعلبات والحليب.

آخرين، إن الهدف بشــكل عام هو تزويد أوكرانيا بكتيبتني من 
دبابــات ليوبــارد 2. وتتكون الكتيبة عــادة من 3 أو ٤ رسايا، 
كل منهــا تتكون من نحو 1٤ دبابة، وهذا قد يعني إرســال ما 

مجموعه نحو 80 إىل 110 من الدبابات أملانية الصنع.
ســتقدم أملانيا الدبابات القتالية »ليوبارد 2«، وهي دبابات 
ذات مدافع 120 مليمرتا، وتعد من أكرث الدبابات استخداما يف 

الغرب.

{ بايدن: تسليم دبابات أبرامز
اىل كييف سيستغرق وقتا {

بدوره، أكد الرئيس األمرييك جو بايدن أمس، أن واشــنطن 
قــررت نقل 31 دبابــة إم 1 أبرامز إىل كييف، لكن تســليمها 

سيستغرق وقتا. 
وقــال بايدن متحدثا يف البيت األبيض أ«ن تســليم دبابات 
»أبرامز« إىل كييف سيستغرق وقتا، لكن الواليات املتحدة ستبدأ 
برسعــة يف تدريب أطقم القوات األوكرانية عليها«، مؤكدا »أن 
هذه األســلحة »ستلعب دورا مهام« يف العملية العسكرية يف 

أوكرانيا«.
وأضــاف »وزير الدفاع لويد أوســن، اجتمع مع مجموعة 
االتصــال الخاصة بأوكرانيا التي تضم ٥0 بلدا لتقديم دعم مهم 
لكييف«، مشــددا عىل أن وصول الدبابات ألوكرانيا ال يشــكل 
تهديدا عىل روسيا، لكن »األمر سيلعب دورا مهام يف الحرب«.

وقال بايدن ردا عىل ســؤال حول مــا إذا كانت برلني أجرت 
واشنطن عىل إرســال الدبابات إىل أوكرانيا: »هذا أمر توصلنا 

إليه معا«.
أعلنت الحكومة الريطانية يف كانون الثاين، أنها سرتســل 

رسية، أو 1٤ من دباباتها القتالية تشالنجر 2.
وقالت وارســو »إنها مستعدة إلرسال ما يصل إىل 1٤ دبابة 
ليوبــارد 2، وقدمــت طلبا إىل برلني للحصــول عىل املوافقة. 
ورحبــت بولندا مبوافقة أملانيا عــىل إعادة التصدير من الدول 

التي تستخدم دبابات ليوبارد 2«.
مــن جهتها، ذكرت صحف أن الحكومــة الرنويجية تدرس 
إمكانية إرسال بعض الدبابات التي متتلكها من طراز ليوبارد.
أما وزيــر الدفاع الفنلندي ميكو ســافوال فقال: »إن بالده 
ســتنضم إىل مجموعة الدول التي سرتســل دبابات ليوبارد 2 
إىل أوكرانيا، لكن املســاهمة ستكون محدودة ألن هلسنيك مل 
تنضم بعد لحلف شــامل األطليس )ناتو( وال ميكنها تعريض 

دفاعها للخطر«.
مــن جهته، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن بالده 

مستعدة لتوريد دبابات قتالية إىل أوكرانيا إذا لزم األمر.
أما وزيرة الدفاع اإلسبانية مارغريتا روبلز فقالت: »إن بالدها 

ال متانع إرسال دبابات ليوبارد 2 إىل أوكرانيا«.
كام تدرس الحكومة الفرنســية إرســال دبابات »لوكلري«، 
ذات املدافــع 120 مليمرتا، قائلة إن جميع الخيارات مطروحة 
للنقاش. وقاومت باريس يف السابق املطالب قائلة إن املهامت 
الفرنســية يف الخــارج جعلت عدد الدبابات املتاح لإلرســال 
محدودا، وإن متطلبات الصيانة الكبرية للدبابة تعني أن دباباتها 

ليست مثالية.

{ ترحيب الناتو {
رحــب األمني العام لحلف شــامل األطلــيس )ناتو( ينس 
ســتولتنرغ، بقرار واشــنطن تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز، 
وقــال: »نحن متحــدون يف دعمنا لها للدفاع عن نفســها«، 
مضيفا »إن هناك حاجة إىل تقديم األســلحة الثقيلة ألوكرانيا 
لضامن عدم فوز بوتني بهذه الحرب، وقال إن الروس يحشدون 
قواتهم ويكثفون إنتاج األسلحة ويخططون لهجوم جديد عىل 

أوكرانيا«.

{ بوتني: القوات األمريكية 

يف أملانيا قوات احتالل {
باملقابل، قال الرئيــس الرويس فالدميري بوتني »إن القوات 
األمريكية يف أملانيا، قانونيا وفعليا هي قوات احتالل«، مضيفا 

»أكر دولة يف أوروبا، العمــالق االقتصادي جمهورية أملانيا 
االتحادية، واالتحاد الســوفيايت أبرما بشكل قانوين معاهدة 
إنهاء االحتالل.. بعد الحــرب العاملية الثانية، كانت أملانيا كام 
تعلمون مقســمة إىل ٤ قطاعات: األمريكيــة، والريطانية، 

والفرنسية، والسوفياتية«.
وقام االتحاد السوفيايت بإضفاء الطابع الرسمي عىل إنهاء 
وضع تواجده فيها، لكن الواليات املتحدة مل تفعل ذلك. باملعنى 
الدقيق للكلمة، قانونيا وفعليا، هناك قوات احتالل أمريكية عىل 

أرايض أملانيا«.
وتابع قائال: »كانت القوات الســوفيتية يف النمسا، لكنها 
غــادرت طواعية. وكانت روســيا، بصفتهــا خليفة االتحاد 
السوفيتي، مبثابة الضامن لدستور جمهورية النمسا وضامن 
الوضع املحايد لجمهورية النمسا. وبوجه عام، يعرف الكثري من 
املواطنني العاديني يف النمسا ذلك، وهم ممتنون لروسيا ملثل هذا 
املوقف. أما بالنسبة للدول األوروبية األخرى، فالوضع معقد«.
ولفت بوتني خالل حديث مع الطلبة، »إىل أن أوروبا ستستعيد 
ســيادتها عاجال أم آجال، لكن يبدو أن األمر سيستغرق بعض 
الوقت«، مؤكدا »أن الهدف من العملية العســكرية الروســية 
الخاصة هو حامية روســيا وســكانها مــن أي تهديدات من 
األرايض املجاورة التي هــي أراضيها التاريخية. »الهدف، كام 
قلت مرات عديدة، هو حامية الناس، أوال وقبل كل يشء، حامية 
روسيا نفسها من التهديدات، التي يحاولون خلقها يف أراضينا 

التاريخية املجاورة لنا. وال ميكننا السامح بذلك«.
وتابع بوتــني قائال:«القوميون األوكرانيون ال يحســبون 
حســاب أي يشء، لقد تحصنوا خلــف املدنيني ويطلقون النار 

من خلف ظهورهم«.

{ انتقاد رويس {
مــن جهتها، انتقــدت الخارجية الروســية تزويد أوكرانيا 
بدبابات أملانية، وقالت: »إن هذا األمر جزء من مخطط مســبق 

لشن حرب عىل روسيا«.
وقالت املتحدثة باســم الخارجية الروســية »إن الواليات 

املتحدة تجر أوروبا إىل حرب كبرية«.
من ناحيته، قال سفري روسيا يف برلني سريغي نيتشاييف، 
إن »قرار برلني توريد دبابات من طراز ليوبارد إىل كييف خطري 
للغاية، ألنه ســريفع الرصاع إىل مستوى جديد من املواجهة«، 
مضيفــا »أن القــرار يتعارض مع إعالنات ساســة أملان عدم 
رغبتهــم يف االنجرار إىل الــرصاع، ورأى أن برلني ورشكاءها 
الغربيني »ليســوا مهتمني بحل دبلومايس لألزمة األوكرانية، 

بل يعولون عىل التصعيد«.
ولفت نيتشاييف »إىل أن الدبابات األملانية سرتسل مرة أخرى 
إىل »الجبهــة الرشقيــة«، األمر الذي ال يعني فقط موت جنود 

روس، بل أيضا موت سكان مدنيني«.
بدوره، قال سفري روسيا لدى واشنطن أناتويل أنتونوف »إن 
إمدادات الدبابات القتالية األمريكية ســتكون »استفزازا سافرا 

جديدا«.
أما املتحدث باســم الكرملني دميرتي بيسكوف، فقال »إن أي 
دبابة أمريكية ترسل إىل أوكرانيا »ستحرتق مثل باقي الدبابات«.

وتقول موســكو »إن إمداد أوكرانيا باألســلحة الهجومية 
الحديثة من شأنه إطالة أمد الحرب وتأجيل ما تصفه بانتصارها 

الحتمي«.
أمــا رئيس الوفد الرويس يف محادثات فيينا كونســتانتني 
جافريلوف، فرصح ب«أن استخدام كييف لقذائف اليورانيوم من 
دبابات »ليوبارد - 2« سيعتر استخداما للقنابل النووية القذرة. 
وحذر غافريلوف، خالل الجلســة العامــة ملنتدى التعاون 
األمنــي ملنظمة األمن والتعــاون يف أوروبا، كييف وحلفاءها 
الغربيني، من عواقب اســتخدام اليورانيوم يف قذائف دبابات 
»ليوبارد – 2« األملانية، قائال: »إن موســكو ستعتر استخدام 
كييف لليورانيوم، مبثابة اســتخدام للقنابل النووية القذرة«، 
مضيفا »نحن نعلــم أن دبابة »ليوبارد–2«، قادرة عىل إطالق 
قذائف خارقة للدروع، عىل غرارر دبابات »براديل« و«ماردر«، 
ونعلــم أنه ميكن تثبيت رؤوس يورانيوم عىل قذائفها، وإذا ما 
تم استخدامها فيمكن أن يؤدي ذلك إىل تلوث البيئة، كام حدث 

يف يوغوسالفيا والعراق«.

مســتمراً ونتابع تنظيم زيارة مديرهــا إىل طهران«، مضيفا 
»التخطيط والتشــاور بشأن زيارة املدير العام للوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية رافايل غرويس، إىل إيران عىل جدول األعامل، 

وتجري متابعتها«.
كام أكّد أّن »االتهامات املوّجهة إىل طهران هي أكذوبة كرى 

وأداة للضغط عىل البالد«.

{ إيران بني الدول الخمس األوائل

مبجال إنتاج األدوية اإلشعاعية {
وقال إســالمي: »أّن إيران بلغت املســتوى العاملي يف مجال 
إنتاج املســتحرضات الصيدالنية اإلشــعاعية، وهي بني الدول 
الخمــس األوىل يف العامل«، مضيفا تعد إيران اليوم واحدة من 

الــدول الرائدة يف إنتاج وتوريد األدوية املشــّعة بجهود علامء 
إيرانيني يف منظمة الطاقة الذرية اإليرانية«. 

وأوضــح أّن األدوية املشــّعة املنتجة محلياً أكرث فعالية من 
األدوية املستخدمة يف عالج الرسطان.

ويف 17 كانون األول املايض، أعلن إســالمي أّن مســتوى 
التخصيــب يف البالد »فاق ضعف« مــا كان لدى إيران يف كّل 
تاريخ مرشوعها النــووي، وذلك بفضل تطبيق قانون اإلجراء 

االسرتاتيجي للتخصيب.
وأكــد حينها أّن »الطاقــة النووية وإنتاج الكهرباء من هذه 
الطاقــة يحّققان فورات اقتصادية كبرية للبالد«، موضحاً أنها 
»فّعالة يف الحّد من اســتهالك الوقود األحفوري وغري املتجّدد 

وكذلك يف الحّد من املشاكل البيئية«.
وقبل أيام، جّدد إســالمي تأكيده »أنه وفقاً للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، ال يوجد نشــاط أو موقع نووي غري معلن يف 

إيــران وتفاعالتنا ما زالت مســتمرة«، مضيفاً  أن املدير العام 
للوكالة رافائيل غرويس أعلن رغبته أن يكون موجوداً يف إيران.
ويف نهاية 2022، اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، 
الواليــات املتحدة باختالق األعذار قبيل اختتام املفاوضات غري 
املبارشة بشــأن خطة العمل الشاملة، مبّيناً أّن »كّل النصوص 
كُتبت قبل نحو ٥ أشــهر، لكّن واشــنطن هي التي قّدمت أعذاراً 

يف اللحظات األخرية«.

{ الخارجية: فرض عقوبات

عىل اوروبيني {
عىل صعيد آخر، أعلنــت الخارجية اإليرانية فرض عقوبات 
عىل ٤ كيانات و30 مســؤوال يف االتحاد األورويب وبريطانيا، 
لدعمهم »اإلرهاب والعنف«، وذلك يف أعقاب تأييد الدول الغربية 

التظاهرات األخرية يف إيران.

وقالت الخارجية اإليرانية، يف بيان لها، أمس، إنه »تم فرض 
عقوبات عىل 3 مؤسسات و22 شخصا أوروبيا وعىل مؤسسة 
واحدة و8 مسؤولني بريطانيني لدعمهم اإلرهاب واملجموعات 
اإلرهابية والعنف ضد الشــعب اإليراين، والتدخل يف الشؤون 
الداخلية اإليرانية واملشــاركة يف تشديد العقوبات االقتصادية 

عىل البالد«.
وكانــت إيران قد أعلنت، يف نهايــة العام املايض، أن لديها 
قامئة من العقوبات عىل بعض الجهات والشخصيات األوروبية 

والريطانية، ستنفذها قريبا.
جــاء هذا يف إفادة صحفية لنارص كنعاين املتحدث باســم 

وزارة الخارجية اإليرانية، بحسب وكالة »إرنا«.
وقال املســؤول اإليراين: »بشأن مواقف الدول األجنبية تجاه 
التطــورات األخرية يف إيران فنحن نرفض التدخل يف الشــأن 

اإليراين، ونعتره يتناقض مع ميثاق وآليات األمم املتحدة«.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 923830/0٥ - 03/81178٥

فاكس : 923773/0٥

االعالنات : 923776-923768-923767-923770/0٥

فاكس : 923771/0٥

info@addiyaronline.com
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