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توتــــــــر فــــــــي »العدليــــــــة« يطيــــــــح جلســــــــة »القضــــــــاء االعلــــــــى« والحــــــــرب مفتوحــــــــة بيــــــــن عويــــــــدات والبيطــــــــار
ــــــــه جنبــــــــاط و»الثنائــــــــي« ــــــــا ال تمانعــــــــه بكركــــــــي ويســــــــوق ل ســــــــيناريو ملخــــــــرج رئاســــــــي باكثريــــــــة 65 نائب
ــــــــة لانفجــــــــار؟ ــــــــع« او مقدم ــــــــا يحصــــــــل »عــــــــض اصاب ــــــــاد«... هــــــــل م ــــــــار تحــــــــت الرم ــــــــن »ن ــــــــة م ــــــــرات امني تحذي
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املواجهات امام قرص العدل امس

آثار الوحشية االرسائيلية يف جنني

املعارك يف اوكرانيا

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8( 

 ابراهيم نارصالدين 
 

»النــار« تحت »الرماد«، تعبري اســتخدمه احد كبار القادة 
االمنيني لوصف ما وصلت اليه االمور من سوء دون ان يستبعد 
ان ينفجر البلد يف اي لحظة، مستغربا غياب السلطة السياسية 
عن التحرك للجم االنفــالت املخيف عىل كافة االصعدة!؟ هذه 

االجــواء املثرية للقلق، تعززها مخاوف جدية من بدء محاوالت 
تخريب خارجية وداخلية ملالمح سيناريو اخراج تسوية رئاسية 
باكرثيــة ال65 نائبا، وهو ســيناريو مل تعد تعارضه بكريك. 
ومثة عالمات اســتفهام لدى تلك االوساط حول ما اذا كان ما 
يجــري مجرد ضغوط  »ولعبة عض اصابع« داخلية وخارجية 
او محاولة جدية الخذ البالد اىل الفوىض يف ظل عودة البعض 

اىل قطع الطرقات؟ وبانتظار االجوبة، انهيار »اللرية« مستمر 
فتجاوز الدوالر عتبة الســتني الفا، وانهارت »العدلية« باالمس 
عىل رؤوس من فيها، وتعزز انقسام القضاء، ورسمت خطوط 
متاس داخل االروقة وبني الطوابق يف املبنى الذي شهد محيطه 
وداخله اشكاالت مفتعلة لتطيري جلسة مجلس القضاء االعىل. 
وتبدو الحرب مفتوحة بني مدعي عام التمييز غســان عويدات 

واملحقــق العديل يف جرمية املرفأ القايض طارق البيطار الذي 
ال يزال يحظــى بحامية رئيس مجلس القضاء االعىل القايض 
ســهيل عبود الذي اتهمته مصادر قضائية بالتواطؤ ملنع التئام 
املجلس ملحاولة وقف »املهزلة«. وانتهى املشهد بفوىض عارمة 

مجزرة في جنين واالحتال يرفع حالة التاهب على الحدود مع القطاع
ــف الــتــنــســيــق االمــنــي ــوق ــاسٍ والـــرئـــاســـة ت ــ املــقــاومــة تــتــوعــد بـــرد ق

تصعيد روسي على كافة الجبهات... هل تقلب الدبابات الغربية نتائج املعارك؟

وســط احتدام الرصاعات 
املجتمــع  يف  الداخليــة 
والتــرذم  اإلرسائيــي، 
واالجتامعــي  الســيايس 
والديني الذي يرافق الحكومة 
برئاسة  الجديدة  اإلرسائيلية 
واتســاع  نتنياهو،  بنيامني 
دائرة االحتجاجات الشعبية، 
تحــاول حكومــة االحتالل 
الهــرب من أزمتها بالتصعيد 
مع الفلســطينيني، وســط 
توجــس من اندالع انتفاضة 
مسلحة تشــتعل من نابلس 

وجنني. 
ففي مشهد ينبىء بخروج 
االمور عن الســيطرة، وبعد 
املجــزرة التي ارتكبتها قوات 
االحتــالل االرسائيي خالل 
محاولتهــا اقتحــام مخيم 
جنني وما اســفرت عنه من 

بني التصعيــد امليداين والتصعيد يف املواقف السياســية، 
عاشــت العاصمة االوكرانية ومدن يف الجنوب والرق، يوما 
صعبا تعرضت فيه لعــرات الهجامت الجوية وبالصواريخ، 
يف رد عىل خطوة تزويد كييف مبدرعات، حدد الجدول الزمني 
لدخولهــا جبهات القتال، اعترب الكرملني انها لن تغري من واقع 

املعارك القامئة، وفقا للمراقبني.
فقد صعدت روســيا هجامتهــا يف أنحاء أوكرانيا، بعد يوم 
من إعالن الغرب مّد كييف بدبابات قتالية، واستهدفت عرات 
الصواريخ واملسرّيات الروسية العاصمة األوكرانية ومدنا يف 
الجنــوب والرق، واعترب الكرملــني أن الدبابات لن تغرّي من 
طبيعة املعركة، يف حني أعلنت وزارة الدفاع األوكرانية أن هناك 

تحضريات قتالية روسية انطالقا من القرم.
وشــّنت القوات الروســية رضبــات صاروخية يف أنحاء 
مختلفة مــن أوكرانيا؛ من بينها 37 غارة جوية و10 رضبات 
صاروخية ليلية استهدفت البنية التحتية يف دنيربو ومناطق 

ــل  ــ ــ ــ ــ ــنطن أوص ــ ــ ــ ــ ــلوك واش ــ ــ ــ ــ ــق: س ــ ــ ــ ــ دمش
ــوريا ــ ــ ــ ــي ســ ــ ــ ــ ــ ــن ف ــ ــ ــ ــ ــدام األم ــ ــ ــ ــ ــى انع ــ ــ ــ ــ إل

ـــــة مـــــن مصـــــر ـــــة... والبداي بلينكـــــن فـــــي املنطق

أكّد مندوب سوريا الدائم لدى األمم املتحدة 
بسام صباغ، أّن السياسات األمريكية الخاطئة 
يف العامل واملنطقة، ويف ســوريا خصوصاً، 
أّدت إىل زعزعــة األمــن واالســتقرار فيها، 
وتدمــري املنجزات التنموية التي تحققت عىل 

مدى عقود.
 وخالل جلسة ملجلس األمن، حول الشأنني 
الســيايس واإلنساين يف سوريا، شدد صباغ 
عىل أّن سلوك واشنطن الهّدام هو الذي أوصل 

ماليــني الســوريني إىل حالة انعــدام األمن 
واالستقرار، وحّول جزءاً كبرياً منهم إىل الجئني 
ونازحني، وأفقدهم األمــن الغذايئ. وأضاف 
أّن »إرصار بعض الدول عىل منط املناقشــات 
املتكررة للمجلس يف كل شــهر حول سوريا، 
من دون وجود أّي تطورات تستدعي ذلك، يؤكّد 

يبدو ان التصعيــد االرسائيي يف االرايض 
الفلســطينية دفع باالدارة الدميوقراطية اىل 
تفعيل دبلوماســيتها، فبعد وفد الكونغرس، 
وزيارة املستشار االمن القومي االمرييك، يحط 
وزيــر الخارجية انطوين بلينكن يف املنطقة، 
يف جولــة تهدف اىل وقف التصعيد والحد من 

تدهور االوضاع يف االرايض الفلسطينية.
يتوّجه وزيــر الخارجية األمرييك، أنتوين 
بلينكن، األسبوع املقبل إىل »إرسائيل« والضفة 
الغربية املحتلة ومرص؛ حيث ســيحض عىل 
العدائية اإلرسائيلية يف جنني،  وقف األعامل 
والتي خلفت سقوط شهداء وجرحى، حسبام 

أعلنت وزارة الخارجية.
وسيعقد بلينكن أول محادثات مبارشة له مع 

رئيس الحكومة اإلرسائيلية، بنيامني نتنياهو، 
منذ عودته إىل السلطة عىل رأس حكومة تُعد 
األكرث ميينية يف تاريخ »إرسائيل«. وسيلتقي 
يف رام اللــه الرئيس الفلســطيني، محمود 
عباس، خالل زيارته التي تستمر األحد واالثنني 

والثالثاء.
حسب وكالة األنباء الفرنسية، فإن بلينكن: 
»سيشدد عىل رضورة أن يتخذ الطرفان خطوات 
لتهدئة التوتر من أجل وضع حد لدوامة العنف 
التــي أودت بالعديد من األبرياء«، عىل ما قال 

املتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس.
يبــدأ بلينكن جولته األحــديف مرص، التي 

املجــزرة التي قــام بها جيــش العدو 
االرسائيــي ضد مدينــة ومخيم جنني هي 
فظيعة باالجــرام والهمجيــة، والضمري 
العريب اصبــح غائبا لدى حــكام البلدان 

العربية.
اما شــعوب الدول العربيــة فكلها تثور 
من اجل فلسطني وضد الهمجية والرببرية 
التــي قام بهــا العدو االرسائيــي وقتل 9 
شــهداء واكرث من 35 جريحا من املواطنني 

الفلسطينيني، بينهم صبيتان. 
مــاذا ينتظر العــرب يك يتحركوا، وهم 
قامــوا بالتطبيع مع العدو االرسائيي امام 
هكذا مجزرة، وملاذا ال يســحبون السفراء 

من »ارسائيل«، وملاذا ال يستنكرون ببيانات 
شــديدة اللهجة هذه املجــزرة التي قام بها 

العدو االرسائيي؟
يجــب ان ينهض الشــعب العريب، يجب 
ان يكون نبض الشــارع العريب نبضا كله 
عافية وضد االرتكابــات االرسائيلية التي 
تقتل شــباننا يف فلسطني، وترضب بعرض 
الحائط عــدد شــهدائنا وجرحانا، وتدمر 

املنازل عىل رؤوس سكانها.
مــا مل يتحرك العرب اليــوم، فعليهم ان 
يقولوا ان القضية الفلسطينية انتهت، وان 
الصهيونية الدينية ستحكم كامل االرايض 

الفلسطينة.

عىل طريق الديار

»الديار«

ملتهبة قمة   : انكلترا   كــأس 
ــر ســيــتــي  ــتـ ــانـــشـــسـ بـــيـــن مـ
وأرســــــــــــنــــــــــــال الــــــيــــــوم
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نــــكــــبــــة لـــــبـــــنـــــان الــــكــــبــــرى ملاذا ال يقاتل السوريّون األميركيين؟
ــاء املــــوارنــــة ــ ــم ــ ــزع ــ وضـــــــرب ال

ــار«: ــ ــديـ ــ ـــ»الـ ــ ــي الـــخـــطـــيـــب لـ ــلـ ــخ عـ ــيـ ــشـ الـ
ــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن ــ ــلـ ــ الـــــعـــــقـــــوبـــــات عـ
ــادة ــ ــي ــ ــس ــ ــل ــ ــة وانــــــتــــــهــــــاك ل ــ ــ ــوض ــ ــ ــرف ــ ــ م

واشـــــــنـــــــطـــــــن:
ـــــــــق ـــــــــل التحقي تدوي
والـــبـــيـــطـــار بـــاٍق

ــــــــــــده ــــــــــــا يري ــــــــــــن م ــــــــــــان... بي لبن
ــــــه ــــــا يســــــتطيع تحقيق ــــــي وم األميرك

ــدّق نــاقــوس الــخــطــر :  ــ بــكــركــي ت
األوان فوات  قبل  مسيحي  لحوار 

املواطنـــــــون ال »يهضمـــــــون«
تسعيرة السرفيس والِشَباك
يحتــّد بيــن الراكب والســائق
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ملاذا ال يقاتل السوريّون األميركيين؟
نبيه الربجي 

الثورة  أرض  سوريا  هي 
الكربى، والبطوالت الكربى، 
ضــد االنتــداب الفرنيس. 
مسقط زنوبيا، ملكة تدمر، 
التي دقت أبواب روما. ملاذا ال 
تتمثل بالنموذج الفيتنامي، 
أو بالنمــوذج األفغــاين، 
يف القتــال ضد األمريكيني 
الذيــن، اذ يضعون أيديهم 

عىل القمح والنفط، يراهنون عىل تقويض ســوريا، وليس 
فقط انهاكها، ليتسنى لهم تفكيكها، ما يتيح للحاخامات، 

بالرؤوس العفنة، اعادة بناء الهيكل.
سفر أشعيا قال »ها أن دمشق تزال من بني املدن، فتكون 
ركاماً من األنقاض«. رافاييل ايتان وصفها بـ«بالد الذئاب 
املتفجرة« بسبب الغليان القومي فيها. أما املؤرخ الفرنيس 

جان ـ بيار فيليو فقال »سوريا تاريخنا«...
االجابة تأتينا من أكرث من جهة ســورية. »لقد تحدثنا 
كثرياً عن الحرب الكونية ضدنا. جغرافياً، لســنا فيتنام وال 
أفغانستان. نحن نتاخم دوالً شاركت، عمالنياً ولوجيستياً، 
يف الحرب. حدودها رشّعت أمام كل شــذاذ اآلفاق، أجاؤوا 
مــن كهوف تورا بورا أم من ضواحي الكوت دازور. ما من 
دولة يف العامل أو يف التاريخ  واجهت مثل تلك الظاهرة« !

»لقــد خرجنا منهكــني من الحرب، لنجــد األمريكيني 
واألتراك، وحتى آالف املسلحني، وبحامية أمريكية وتركية، 
عىل أرضنا، ناهيك عن الحصار القاتل. كيف لجيشــنا الذي 
حارب عىل 400 جبهة، وهذا ال نظري له منذ بداية الخليقة، 
أن يقاتل، باالمكانات املحدودة، ومن دون أي تغطية جوية، 

األرمادا األمريكية؟«.
»رمبا األشــد خطراً أن الذين صاغوا ســيناريو الحرب، 
باملليــارات التي نرثت دون حســاب، لتأخذ الحرب الكونية 
شــكل الحرب األهلية، متكنوا من احداث تصدعات زلزالية 
يف البنى السوســيولوجية ملجتمعنا. باقتضاب، أكرث من 
قنبلة يف الخارصة«... نسأل ملاذا ال يكون التمثل بالنموذج 
اللبناين الذي ساعدت سوريا عىل ارسائه يف الجنوب، ومع 
اعتبار الرتسبات التي تحكم بعض القوى اللبنانية؟ الرد أن 
»التضاريس الجغرافية هنا  مختلفة اىل حد بعيد. ال أودية، 

وال جبال، من دمشق، وحلب، والالذقية، اىل دير الزور«.
»األهم من ذلك، اذا كان املقاوم اللبناين مطمنئ اىل من 
يوجد اىل ميينه، أواىل يساره، أو ورائه. هنا، وبعد كل الذي 
حصل، ال يدري املقاوم السوري أين، ومتى، تظهر األشباح. 
ما نحتاجه اآلن اعادة اعامر االنسان تزامناً مع اعامر املدن 

والقرى، ما يستغرق سنوات وسنوات«. 
»...رهاننا عىل »الجرنال زمن«. نعلم أنه الرهان الخطر. 
نحن أمام حــرب اقتصادية ال تقل هوالً يف تداعياتها عن 
الحرب العســكرية. حلفاؤنا أيضــاً محارصون، وعندهم 
مشــكالتهم الصعبة. مــاذا ميكن أن نفعــل حني تغري 
القاذفــات االرسائيلية، وبتواطؤ عمالين مع واشــنطن، 
عــىل القوافل التي تنقل الينا الطحني واملازوت، ما دمنا ال 
منتلك املنظومات الصاروخية املضادة؟ لســنا عاتبني عىل 
أحد. نحاول قدر املستطاع، وفوق املستطاع، مللمة جراحنا 

بأيدينا. كالم رومانيس؟ ال، هذه هي الحقيقة اليومية«.
...«استطراداً، لســنا عاجزين عن الوصول اىل القواعد 
األمريكية، والحاق الخســائر البرشية، ولكن وصلتنا أكرث 
من رسالة بدّك مدننا، ومنشآتنا الحيوية. وأنت تعلم الكثري 

من أين تدخل ارسائيل، وما يجول يف رأس ارسائيل«.
نقول أالّ مجال لتحرير األرض من الغزاة اال بالتضحيات، 
وباآلالم، الكبرية. االجابة »هذا صحيح. قلنا اننا محارصون 
حتــى يف رغيف الخبز. وان ظروفــاً محددة، تحول دون 
تزويدنــا بأنــواع معينة من األســلحة. يف فيتنام كانت 
الرتسانات السوفياتية، والصينية، مرشعة عىل مرصاعيها 

أمام الفيتكونغ«...
حدثونا عن تفاصيل اخرى تكشف، لهذه الناحية، املأساة 
الســورية. الدولة املنهكة اقتصادياً، املمنوعة من اعادة 
االعامر، وتهديد كل من يتعاون مع دمشق، ما يجعل الحل 
محصوراً بحدوث تغريات يف املشــهد الدويل، ويف املشهد 

االقليمي. ولكن، ماذا اذا مضت الرياح يف اتجاه آخر؟.
بالرغم من سوداوية الصورة، مثة جهات فاعلة تتحدث 
»عن أبواب كثرية، وحساسة، ستفتح قريباً«. هذه الجهات 
ترى أن مسلســل الزالزل عىل مدى 11 عاماً مل يســقط 
الدولة يف ســوريا. األمريكيون يف حلقة مفرغة. ولكن 
أمل يستضيفوا مولود شاويش أوغلو ليسألوه ما الثمن الذي 
تريدونه مقابل منع روسيا من تأمني لقاء بني رجب طيب 

اردوغان وبشار األسد؟

ــّتـــحـــدة حــريــصــة  ــم املـ ــ ــروا : األمـ ــ ــ الك
ــراره ــ ــق ــ ــت ــ ــان واس ــنـ ــبـ ــن لـ ــ ــ ــى أم ــلـ عـ

جال مساعد األمني العام لالمم املتحدة لعمليات السالم جان 
بيار الكروا، يف حضور املنسقة الخاصة لالمم املتحدة يف لبنان 
يوانا فرونتسكا وقائد قوة »اليونيفيل« العاملة يف جنوب لبنان 
اللواء أرولدو الزارو، عىل املسؤولني اللبنانيني، وأكد خالل لقاءاته 

عىل »حرص األمم املتحدة عىل أمن لبنان واستقراره.
وقد اســتهل الكروا جولته بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه 
بري يف مقر الرئاســة الثانيــة يف عني التينة، حيث تم عرض 

لألوضاع العامة. 
وقد شــدد بري أمام الوفد عىل »أهمية ودور قوات الطوارئ 
الدولية يف رصد ووقف الخروق واإلنتهاكات اإلرسائيلية اليومية 

للقرار االممي 1701«، مؤكدا »التزام لبنان به«.
وإجتمع الكروا مع رئيس الحكومة نجيب ميقايت يف الرسايا، 
وجــرى البحث يف الوضع يف جنوب لبنــان وعمل اليونيفيل 
والتعــاون بينها وبــني الجيش.  كام تناول البحث  حادث مقتل 

عنرص من اليونيفيل وجرح ثالثة آخرين يف بلدة العاقبية.
واكد ميقايت مجددا »الرتام لبنان بتنفيذ القرار 1701«.

اما الكروا فنوه بقيام الســلطات اللبنانية ب«التحقيق الجاد 
يف الحادثة«، مشــددا عىل ان« االمم املتحدة حريصة عىل امن 

لبنان واستقراره«.
والتقى الكروا والوفد املرافق وزير الدفاع الوطني يف حكومة 
ترصيف االعامل موريس سليم الذي أكد  »أهمية الدور الذي تقوم 
به قــوة األمم املتحدة املوقتة يف جنوب لبنان«، مجددا »التزام 

لبنان بكل قرارات الرشعية الدولية خصوصا القرار 1701«.
وأكد أن »التحقيقات مســتمرة يف هذه قضية العاقبية وأن 

الجاين هو قيد التوقيف«.
وأشاد الكروا »بالتنسيق الوثيق بني اليونيفيل والجيش اللبناين 
من أجل الحفاظ عىل الهدوء واالســتقرار«، الفتا اىل انه »يجب 

العمل عىل تأمني كل ما يخفف التوتر يف الجنوب.«
والتقى الكــروا والوفد قائد الجيش العامد جوزاف عون يف 

مكتبه يف الريزة، وتناول البحث األوضاع يف البالد.
كــام بحث الكروا مع وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة 
ترصيف االعامل عبدالله بوحبيب، يف اإلدانة اللبنانية والتحرك 
الرسيع لألجهزة اللبنانية املختصة إلجراء تحقيق ومحاســبة 
املســؤولني عن حادثة العاقبية.  وطالب بو حبيب األمم املتحدة 
»التشدد بإدانة الخروق اإلرسائيلية املستمرة للسيادة اللبنانية 

وللقرار 1701 والعمل عىل منعها«.

بـــــاٍق ــار  ــ ــط ــ ــي ــ ــب ــ وال ــق  ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ الـ تـــــدويـــــل   : ــن  ــ ــط ــ ــن ــ واش

لــــــــبــــــــنــــــــان... بـــــيـــــن مــــــــا يــــــــريــــــــده األمـــــيـــــركـــــي 
ومـــــــــــــــــــــــا يــــــــســــــــتــــــــطــــــــيــــــــع تــــــحــــــقــــــيــــــقــــــه

توافقياً مــرشــحــاً  أكـــون  أن  أســعــى   : بــكــركــي  مــن   فــرنــجــّيــة 

ــي... ــ ــنـ ــ ــضـ ــ ــرفـ ــ ــيـ ــ ــه أســــــبــــــابــــــه لـ ــ ــ ــديـ ــ ــ بـــــاســـــيـــــل لـ
ــش الـــســـيـــاســـي؟ ــ ــي ــ ــج ــ ــد ال ــ ــائـ ــ ــروع قـ ــ ــ ــش ــ ــ ــو م ــ ــ ومـــــــا ه

ميشال نرص 

بــني الظاهــر املعلــن، 
مسافة  املســتور  واملخفي 
كبرية ابعد من تلك الفاصلة 
بــني العدليــة وبكــريك. 
القضائية  فالعصفوريــة 
كبــاش  ظاهرهــا  التــي 
بــني مدعي عــام ومحقق 
عدل  وزير  بينهــام  عديل، 
يف مواجهــة نواب االمة، 
وساحته العدلية وباحاتها، 

باطنهــا معركة »تحرير« قضايئ، والجنون الســيايس بني 
اهل املحور املعلن منه خالف بني البياضة وبنشــعي بينهام 
»السيد«، امنا حقيقته تسوية »وطنية«، وبني العصفورية 
والجنون قوى عســكرية وامنيــة يبدو ان دورها قد حان، 
والعنــوان اعالن وزيــر الداخلية »ان القــوى االمنية لن 
تتواجه مع املواطنني الن العســكر والناس يف صف واحد«.
البارز رئاســيا« أن االســتحقاق بدأ يتحرك برسعة الفتة 
بــني أفرقاء متقاربــني - متباعدين حيث العني عىل الرصح 
البطريــريك، بالتوازي مع تجديد »اســتيذ عــني التينة« 
حركة مشــاوراته وفيام بيــك املختارة يعمل إليجاد أرضية 
مشــرتكة للحوار، تشهد مرينا الشــالوحي »عجقة« زوار، 
رغم ان »االحداث اكرب من قدرة رئيسها االستيعابية«، وفقا 

زغرتا«. »بيك  املحور  لغرميه يف 
لكن األبرز يبقى امللف القضايئ الذي فتح عىل مرصاعيه، 
مبا هو ابعد من ملف تفجري املرفا، وسط حديث املتخاصمني 
عــن »مترد« و«انتحال صفة«، ومــا اليه من تعابري توحي 
بــان انقالبا ما يحصل، بعدمــا انتفض املحقق العديل عىل 
طلبات الرد، واســتيقظ »املدعي العام املتنحي«، وسط حرب 
مطالعــات قانونية، باتت وظيفتها معروفة واخطر ما فيها 

انقســام البلد طائفيا هذه املرة.
وفيام مثة من يقرا يف تحركات الشــارع الجارية، عملية 
اســتطالع بالنار، لالســتعدادات القامئة، تشــري مصادر 
متابعة اىل ان البالد دخلت عمليا مخاض الوالدة الرئاســية 
الذي تقرر ان يكون عىل الحامي، ومن باب جرمية العرص، 
معتربة ان القرار قد اتخذ ببدا ورشــة االصالح من القضاء 
اللبنــاين، بعد اقتناع العامل بان اصــل العلة، تحالف االمن 
والقضاء عىل حامية الفســاد واملفســدين من سياســيني 

باتت  بعدما  اعامل،  ورجال 
املحاكــم مقابــر للملفات 
»تفتح  التــي  والقضايــا 
وبعد  الطلب،  غب  وتسكر« 
ترشين   17 ثورة  انتجته  ما 
الجسم  انقسام يف هذا  من 
ومــا خلفه مــن تداعيات، 
التمرد  عمليات  عليها  طغت 
قضائية. سلطة  اعىل  عىل 

ورات املصــادر ان تحرك 
حفــظ  اىل  ادى  االمــس، 
القضاء  ماء وجــه مجلس 
االعــىل، اذ ان عدم انعقاده 
ســمح بوقف عملية تفجريه من داخله، ذلك ان املناقشــات 
كانت ســتفيض اما اىل اســتقاالت واما اىل شله، ما يعني 
عمليا »افراط« عقد الســلطة القضائية وهو االمر املطلوب، 
من خالل ســحب اي غطاء كان ميكن ان يســمح بتطيري 
القايض طارق البيطــار الذي اصبح رمزا مللف املرفا وخطا 

احمر لن يســمح بتجاوزه من الخارج.
وتتابع املصادر، بان الســاعات املاضية شــهدت حركة 
تواصــل كثيفة بــني مجموعات يف الداخــل ومجموعات 
ضغط خارجية  ـ افضت اىل خطة تحرك يف الخارج لحشد 
التاييــد وتامني الضغــط الكايف، ملواكبــة املحقق العديل 
وتامني الحصانة الشــعبية والدولية الالزمة له، كاشــفة 
ان ديبلوماسيني يف واشنطن ابلغوا مراجعيهم بان ال توجه 
راهنا لصدور قرار عن مجلس االمن بتشــكيل لجنة تحقيق 
دولية يف تفجري املرفا، امنا ارصار عىل بقاء الطابع اللبناين 
للتحقيــق وتحت ادارة القايض طارق البيطار تحديدا، الذي 
ســيحظى بكل دعم يطلبه، ومبظلة دولية تحمي تحقيقاته 
وتضمن ســالمته، حيث تبلــغ املعنيون يف اكرث من مكان 

الخصوص. رسائل واضحة يف هذا 
وختمــت املصادر بان الخارج ســيبني عىل ما يجري من 
تطــورات، قضائية ومالية للضغــط باتجاه انتخاب رئيس 
للجمهورية، واجبار االطراف املامنعة عىل السري بالتسوية 
التي انجز قســم كبري منها، والتي لن يســمح بتخريبها او 
تعديلهــا، آملــة ان تفهم االطراف اللبنانية الرســائل دون 
»تــذاك«، وان يتوقف اصحاب الرؤوس الحامية عن التهديد 
بحــرب اهلية او غريها مــن االمور، الن القطار وضع عىل 

الســكة، بعد سقوط كل مهل السامح التي اعطيت.

مريم نرس 

مــن ير املشــهد اللبناين الحايل، من الــرصاع القضايئ، 
لالرتفاع الجنوين لســعر رصف الدوالر، للغالء، لدور اإلعالم 
التحرييض، لالســتفزازات، لتوتري األوضــاع، للحديث عن 
التقســيم والفيدرالية، للموقف الخليجي وتحديداً السعودي 
املســتمر يف معاقبة لبنان، لتحركات العدو اإلرسائييل عىل 
الحدود رغم استبعاد فرضية الحرب، يعد تلقائياً بالذاكرة اىل 
الوراء وتحديداً اىل الكالم الذي قالته مساعدة وزير الخارجية 
األمريكيــة باربرا ليــف »ان موجة االحتجاجات ســتندلع 
مجددا، والدولة اللبنانية ذاهبة نحو التفكك. لألســف، فإنه 
يتعني عىل اللبنانيني أن يشــعروا مبزيد من األمل...« قيل هذا 
الــكالم ولكن ما يحصــل اليوم ليس تطبيقاً له وإمنا اإليحاء 
بتطبيقه، ألن األمرييك ال يستطيع تنفيذ مخططه وأْخذ البلد 
اىل الحرب، لســببني: األول أنه يفتقد ألدواته الداخلية بحيث 
أن فريقــه غري قادر عىل جمــع أوراقه، والثاين: يكفي عىل 
الطرف اآلخــر يف البلد ضبط النفس فقط ملنع هذا املخطط، 
فكيــف إذا كانت األوراق بيده ولديــه قدرة عىل إدارة اللعبة 
بهدوء واســتيعاب الهجوم، لذا أقىص ما يستطيع القيام به 
األمرييك هو عملية الضغط التي ميارسها حاليا علّه يحصل 

يف النهاية عىل مكاســب يف املرحلة املقبلة.
املرحلة املقبلة ليســت محصورة فقط يف الرئاسة عىل ما 
يبدو وإمنا تشمل رئاسة الحكومة، فالكالم الذي ترّسب عن 
البحث الخارجي عن ســلّة متكاملة ليس عابراً، فاألمرييك 

يريد االستمرار يف التصعيد الداخيل ويُبقي الوضع عىل هذا 
النحو قبل أن يصل اىل مرحلة املفاوضات يكون الهدف منها 
الوصــول اىل »صفقة« تُحدد مواصفــات رئيس الحكومة 
التي تتضمن: عدم القبول بالهبات، عدم التوجه رشقاً وعدم 
فتح ملف عودة النازخني الســوريني.. لذلك ســتبقى ترتفع 
وترية الضغط وســيبقى اللعــب عىل حافة الهاوية وصوالً 

التسوية..  اىل 
كــام كان متوقعــاً، أصبحنا يف صلــب مرحلة الضغط 
القصوى التي تســبق االنتخابات الرئاســية، لذا نحن اليوم 
أمام معركة مفتوحة وسيناريوهات متعددة، لكن سيناريو 
17 ترشيــن لن يتكرر ولن تصــل األمور اىل الفلتان األمني 
لثالثة اعتبارات: األول: العقل املدبّر ل 17 ترشين غري موجود 
عىل األرض باعتبار أنه فقد الكثري من وجوهه األساســية، 
والثاين، ال يســتطيع الجيش أن يكرر اداءه السابق باعتبار 
أن قائده مطروح لرئاســة الجمهورية، أمــا الثالث: فرغم 
كل ما حصــل يف بداية هذه املرحلة مل تتغرّي املعادلة بدليل 

نتائج االنتخابــات النيابية التي ال ميكن تخطيها.
إذاً.. ميكننــا أن نعتــرب أننا يف معركة مفتوحة، حدودها 
معروفــة، باعتبار أن أقصاها حصل ســابقاً يف 17 ترشين 
وما يحصل االن هو ما تبقى منه وكأنه نسخة مصّغرة لكن 
باألهداف الكبرية نفسها، لذا نراه يندرج ضمن السيناريوهات 
املتكررة واألدوات املوجودة التي يتم تحريكها حسب الطلب، 
ولكــن التجربة علّمتنا أنه علينا دامئاً أن نفّرق بني ما يريده 

تحقيقه...  يستطيع  وما  األمرييك 

املــاروين  البطريــرك  اســتقبل 
الراعي،  الكاردينال مار بشارة بطرس 
ظهر امس، يف الرصح البطريريك يف 
بكريك، رئيس »تيار املردة« ســليامن 
رميا،  عقيلتــه  ترافقــه  فرنجيــة، 
واستبقاهام إىل مائدة الغداء. وخالل 

الراهنة. األوضاع  تم عرض  اللقاء، 
بعد اللقاء، قــال فرنجية يف كلمة 
أمام اإلعالميــني: »أتينا لنوضح رأينا 
وموقفنا، واألمــور دامئا مع غبطته 
ممتازة، فهناك رؤية مشرتكة خاصة 
البلــد  يف  االجتامعــي  باملوضــوع 

وبقيادة لبنان إىل مســتقبل أفضل«.
وعام اذا كان هناك من يقنع النائب 
بانتخاب ســليامن  ميشــال معوض 
هو  معوض  »ميشــال  قال:  فرنجية، 
ابــن رنيه معــوض، فهنــاك عالقة 
تجمعنا، وســبق أن قلنا إنه اذا انتخب 

رئيسا، سنتعاطى معه عىل أساس أنه 
رئيــس البالد، ونتمنى له أن ينجح«.

ورأى أنَّ »باســيل لديــه اســبابه 
لريفضنــي فاالمور أكرب مــن قدرته 
االستيعابية ولســت ضد قائد الجيش 
ولكن ما هو مرشوعه السيايس؟ وهل 

توافقي؟«. رئيس  معّوض 
وعن قول الوزير عيل حســن خليل 
أنــه إذا »تّم تأمــني 65 صوتاً ملصلحة 
اسمه«،  بتبني  فرنجية، فســيقومون 
قــال فرنجية: »األولويــة اليوم هي 
تطيري ســليامن فرنجية، فأي مرشح 
إذا مل يحصل عــىل توافق  مســيحي 
ال ميكنــه تأمني أكرث مــن 20 صوتا، 

وهــذا رد عىل من يقــول إنني أؤّمن 
فقط 20 صوتــاً. أنا رصيح وصاحب 
مواقف، فعندما قــام جورج قرداحي 
بترصيح كان من الســهل التخيّل عنه، 
فأنا مرشــح رئايس، لكني مل أفعل مع 
أين أحــرتم الســعودية وأمتنى أفضل 
رئيســا  أصبحت  واذا  العالقات معها، 
دفاعية  اســرتاتيجية  عىل  ســأعمل 
والحوار مــع الجميع«، مضيفا »قادر 
عــىل الحصول من املقاومة عىل ما ال 
ميكــن ألحد أن يحصل عليه، ليس ألين 
مرشــح حزب الله. أســعى ألن أكون 
مرشــحا توافقيا، وأي طرف يؤيدين، 

.« له سلفا  فأنا شاكر 
القضاء،  موضوع  تعليقه عىل  وعن 

قــال فرنجيــة: »نحن نقــول إن هذا 
القضاء مســّيس بسبب التدخالت يف 
التعيينــات يف القضاء األعىل، وأصبح 
كل يشء مسّيســاً، فنعترب مثال أن ما 
يحــدث من تدّخل قضايئ يف الطيونة 
مســّيس. أما يف املرفــأ فهو قضاء، 
التي حصلت يف  ملاذا؟ االســتدعاءات 
املرفــأ فيها استنســابية أيضا،  ملف 

فالقضــاء يجب أن يُحرتم أينام كان«.
أما عــن توقعه أحداثا أمنية خطرة، 
فقــال فرنجية: »يجــب أال ننتظر أي 
تدخــل مــن دول نعتربها صديقة ومل 
نر منهــا إال الويل«، مشــريا إىل أنه 
»متخــوف مــن أن يتّم تخريــب البلد 

معنّي«. مرشح  إيصال  بهدف 

الراعي مع فرنجية وعقيلته

ـــان الــــكــــبــــرى ــ ــن ــ ــبـ ــ نــــكــــبــــة لـ
ــاء املــــوارنــــة ــ ــم ــ ــزع ــ وضـــــــرب ال

نور نعمة

ما حصل عىل مســتوى القضــاء اللبناين، من خالل 
القــرارات املضادة لبعضها بــني القايض العديل طارق 
البيطار وبني املدعي العام التمييزي غسان عويدات ادى 

اىل نكبة كبرية.
بيد ان السلطة الثالثة يف لبنان هي السلطة القضائية 
التــي اصيبت برضبة يف مصداقيتهــا وتراتبيتها ومن 
هو صاحب القرار حتى ان الشــعب اللبناين انقسم بني 
مؤيد لبيطــار واخر مؤيد لعويدات. والحال ان القايض 
عويدات اتخذ قرارا كبريا باالفراج عن 18 موقوفا  سواء 
بتهمة االهامل او غري ذلك يف انفجار مرفأ بريوت حيث 
ان القانون يقول ان املدعي العام التمييزي ال يســتطيع 
االفــراج عن املوقوفــني بل هذه صالحيــات املحقق. 
وخالصة القول ان االخري هو الذي يوقف املواطنني بعد 
التحقيــق معهم او يقرر اخالء ســبيلهم والحقا يرفع 
تقريــر التوقيف للنيابة العامة التمييزية  التي تعرتض 
او توافق عىل هــذا املوضوع. كام ان الضابطة العدلية 
هي بترصف املدعــي العام التمييــزي يأمرها مبارشة 
ومــن حق املحقق العديل ان يوقف متهمني او شــهودا 
اثر التحقيق معهم . ولكن لالسف اختلط الحابل بالنابل 
بعدمــا تضاربــت صالحيات القضــاة دون وجود حل 
لهــذه االزمة القضائية. ذلــك ان املجلس العديل يحاكم 
القايض العديل ولكنه ال يســتطيع تعيني بديل عنه وال 
حتى وزير العدل يحق له تعيني بديل عن املحقق العديل، 
امنا الحكومة وحدهــا تتمتع بهذه الصالحية. وعليه، 
ال يســتطيع عويدات تغيري القايض العديل وال يستطيع 
االفراج عن املوقوفني اال اذا ارســل اليه القايض العديل 
الئحة يطلب رأيه بتوقيف 17 شخصا وعندئذ يبدي رايه 
الرئيس غسان عويدات ويخيل سبيل من يراه مناسبا او 

يبقيه موقوفا.
وحقيقة االمر ان مجلــس القضاء االعىل هو املولج 
بحل مســالة االشــكال القائم بني املحقق العديل وبني 
النائــب االول التمييزي، وهــذا ما مل يفعله امس رئيس 
مجلس القضاء االعىل القايض سهيل عبود، وبقي خارج 
الرصاع. ومن خالل ما جرى، تشــوهت صورة القضاء 

نتيجــة الخالف العميق الحاصل بني البيطار وعويدات.
اضف اىل ذلك ان رئيس مجلس االعىل للقضاء القايض 
ســهيل عبود تم وضعه يف وجه ازمة قضائية كربى ال 
ميكن حلها اال من خالل مجلس الوزراء وهو الســلطة 
التــي تتخذ القرارات بتغيري اي قاض من مركزه وبالتايل 

هذا القرار ليس من صالحيات وزير العدل.
ذلك ان ملــف انفجار مرفأ بريوت هو موضوع دقيق 
جدا فهو من اكرب انفجارات حصلت بعد القنابل النووية 
التي القيت يف الحرب العاملية الثانية  امنا انفجار بريوت 
كان غــري نووي. وعند حصوله، حرضت فرق فرنســية 
وبريطانيــة وامريكية للتحقيق يف انفجار 4 آب ونفذت 
تحقيقهــا لكنها مل تقدم اي معلومات للدولة اللبنانية. 
اما روســيا، فقد اعطت  صور االقامر الصناعية لوزير 
الخارجيــة الدكتور عبدالله بو حبيب غري ان هذه الصور 
مل تفدنــا  بيشء. وكيف ننىس انــه  قتل 200 مواطن 
لبنــاين من اطفال ورجال ونســاء وجرح ســتة االف 
واصيبوا اصابات خطرة ومن بينهم من تم برت يده ورجله 
ومنهم من  اصابه الحريق وال يزال يعالج  حتى اللحظة.

اليوم يطالب اهايل الضحايا  بحقهم ويريدون معرفة 
مصري اوالدهم الذين مل يجدوا لهم اثرا من جراء االنفجار 
الكبــري. اما الدولة اللبنانية فلم تقدم تعويضات كافية 
لثلــث العاصمة بريوت التي دمــرت فضال عن انه كان 
يجب اعادة اعامر ثلث بــريوت الحضاري ولكن الدولة 

تقاعست عن تنفيذ واجباتها.
وهنــا ال بد من االلتفــات اىل جانب خطر مام حصل 
قضائيا وهو ان املراكز املارونية يجري رضبها وتحطيمها 
ولنبــدأ بحاكم مرصف لبنان الذي تم تشــويه صورته 
وتحميلــه االزمة املالية دون اثبــات اال هجوم الرئيس 
الســابق ميشال عون عىل سالمة. وهذا املركز ماروين 
بامتياز ومن اعىل املراكز فامذا يستطيع ان يفعل حاكم 
املرصف املركزي  الجديد بعد رياض ســالمة اال الخضوع 
للسياســيني ودخوله يف املنظومة السياسية ومشاورة 
املراجع السياسية يف كل قرار نقدي يريد اخذه. من هنا 
يطــرح كثريون التمديد لســالمة النه وقف جبارا امام 

حملة تشويه صورته.
ولننتقل اىل ملف ســاخن اخر. املركز   املهم مارونيا 
ايضــا هو مركز قائد الجيش والخــالف الحاصل اليوم 
بني وزيــر الدفاع وقائد الجيش عىل تعيني ضابط خلفا 
للمفتش العام االواء ميالد اسحاق الذي احيل اىل التقاعد 
فكان ان عني وزير الدفاع املفتش العام الجديد. وقام قائد 
الجيش بتعيني ضابط اخر ملركز املفتش العام للجيش ملدة 
شــهر ثم الحقها بربقية العامد جوف عون عن تعيينه 
مفتش يف املؤسســة العسكرية حتى اشعار اخر فكان 
ان رصح وزيــر الدفاع اللبناين موريس ســليم للزميلة 
جريدة االخبار بانه سيذهب اىل طلب اقالة قائد الجيش 
العــامد جوزيف عون وهذا امر خطر جدا ويرضب املركز 
االول يف البــالد من املناصــب املارونية الن مركز قائد 
الجيــش هو افعل مركز لتحقيق الســلم االهيل وتامني 
االســتقرار فضال عن اتخاذ القــرارات املصريية عندما 
يدق النفري ســواء من خطر عىل لبنان ام من محاوالت 

لبنان. لتقسيم 
نحن نعالج موضوع ملف انفجار مرفا بريوت، ولكن 
ال ميكن الفصل بني ما يحصل يف الرصاع القضايئ حول 
االنفجــار وبني رضب ثالثة اهــم مراكز مارونية وهي 
حاكم مرصف لبنان ورئيس مجلس القضاء االعىل وقائد 
الجيش اللبناين. وهذه املناصب يتحملون مســؤوليات 
جمــة عىل عاتقهم فهــل ما يحصل هــو صدفة؟ ام 
املطلــوب رضب املراكز املارونية الكربى من خالل تدمري 
املؤسســات التي يقودها املســؤولون الكبار املوارنة. 

وعىل سبيل املثال:
 الــرصاع القضايئ رضب موقع رئيس مجلس االعىل 
للقضاء القايض ســهيل عبود بتعطيل سلطته يف ظل 

غياب رئيس للجمهورية.
ثانيا، ان تشــويه صورة حاكم مرصف لبنان دون اي 
دليــل كذلك هو رضبة للمركز املاروين لحاكمية مرصف 
لبنــان وكأن املقصود رضب شــخصية مارونية عالية 

وواسعة الصالحيات عىل غرار حاكم مرصف لبنان.
ثالثا، ان الجيش اللبناين حامي الوطن وشعاره رشف 
تضحية وفاء وقائد الجيش ماروين له االهمية الكربى 
وطنيا ويشكل ضامنة للجميع وتحديدا للموارنة فكيف 
ينرش وزير الدفاع حديثا صحافيا يقول فيه انه سيطلب 
اقالــة قائد الجيش جوزف عون.  وهل املطلوب محاولة 

اضعاف معنويات قائد الجيش؟
يف نهايــة املطاف، نقول ان ما يجري يف لبنان ليس 
صدفة بل هنالك مخطط لرضب املؤسسات وخاصة تلك 

التي يرتأسها مسؤولون موارنة.



3
ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

الجمعة 27 كانون الثاين 2023

أغــادرهــا ولــن  النجمة  ســاحــة  فــي  ــاٍق  بـ  : خلف 

الـــــــزمـــــــن« هــــــــــذا  »بـــــــئـــــــس   : افـــــــــــــــرام 

أكــد النائب ملحم خلف، يف حديث اذاعي، أن 
»الدستور فرض عليه البقاء يف مجلس النواب 
النتخاب رئيس للجمهورية من أجل اســتقامة 
الوضع العام وليك تكون هناك مرجعية للناس«.

وعــا إذا كانت خطوته قــد القت الصدى 
املطلوب، ســأل خلف:« هل علينا أن نبقى أمام 
هذا العجز؟ لقد أدخلونا يف دوامة وال ميكن أن 
نكون يف تخبط وتقاسم للسلطة فيا الشعب 
يعيش وجعا«، وقال:«أمام ضمريي، مل أستطع 
البقــاء أمام هذا العجز«، مؤكــدا أنه »باق يف 
ساحة النجمة ولن يغادرها ألنه لن يرتك الناس 
املوجوعني الذين ال ملجأ لهم، الســيا يف ظل 

عــدم وجود رئيس للجمهورية، وعجز املجلس 
النيايب عن انتخاب رئيس وعدم وجود حكومة، 

فيا تم نحر القضاء أمس«.
وشدد عىل أن »الصدمة الوحيدة هي أن نعود 
إىل املؤسسات وأن نعيد األمور إىل الحياة شبه 
الطبيعية«، منبها إىل »أننا إذا مل نســرتد الدولة 
فسنســقط جميعا ألنهــا الوحيدة التي ترعى 

شؤون الناس، لذا ال ميكن القبول بسقوطها«.
وختــم مشــريا إىل أننــا »اليــوم أمام 
مشــهد إســقاط الدميوقراطيــة ملصلحة 
الديكتاتوريــات الطائفية«، ســائال: »من 

املسؤولية؟«. يتحمل 

غــرد النائب نعمة افرام عرب حســابه عىل 

»تويرت« كاتبا: »نستنكر ما حصل مع النواب يف 

مكتب وزير العدل بوجود أهايل ضحايا انفجار 

املرفأ.« أضاف »بئس هذا الزمن... إنها عالمات 

االنهيــار التام فتحلل الدولة وصل بنا اىل هكذا 

تعامــل يف قضية... مــا من قضية أكرث منها 

إلحاحاً وتنتظر العدالة. لألسف »الهيئة وصل 

الوضع لحارة كل مني إيدو إلو«.

ــهــم ــم ــس ــرام ق ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاة احـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ ــى  ــ ــل ــ : ع ــروت«  ــ ــ ــيـ ــ ــ بـ ــي  ــ ــام ــ ــح ــ ــة م ــ ــابـ ــ ــقـ ــ  »نـ
ــأ ــ ــرف ــ ــة انــــفــــجــــار امل ــيـ ــضـ ــقـ ــق دولـــــــــي بـ ــيـ ــقـ ــحـ لــــتــــفــــادي الــــلــــجــــوء الـــــــى تـ

استنكر مجلس نقابة املحامني يف بريوت جلسة 
طارئة التي عقدت برئاسة النقيب نارض كسبار  »ما 
يشهده القضاء من خالفات وانقسامات؛ معلنا بكل 
أسف عدم ثقته بقسم من القضاء مل يعد يثق بنفسه 
ويتهجم عىل بعضه بعضــا. وإن ما حصل، بتاريخ 
2023/1/25، هو قتل للضحايا يف قبورهم، يف بلد 
أُفرغ من كل مؤسساته. فرئاسة الجمهورية شاغرة، 
ومجلس الوزراء معطل، ومجلس النواب مشــلول، 
والخــارس األكرب هو الشــعب اللبناين املقهور الذي 
يُغتال يوما بعد يوم يف لقمة عيشه وصحته وكرامته 
ومدخراته، والذي أصبح محروما من أبسط الحقوق«.

واعتــرب مجلس النقابة »أنه ال يجوز للنائب العام 
التمييزي املتنحي أصــال، واملقبول تنحيه أصوال، أن 
يتخــذ أي قرار أو إجراء يف امللف، ما شــكل تجاوزا 
للصالحيــات وخرقا للقانون. ويقتيض عليه إحرتام 
األصول القانونيــة والرجوع عن قراراته التي تحمل 
أخطاء جسيمة، وترك التحقيق يأخذ مجراه بواسطة 

املحقق العديل املعني أصوال«. 

ويف ضوء هذا الوضع الخطري واملشهد 
القضايئ املأزوم الذي أثر ويؤثر يف حقوق 
املتقاضني واملحامني، رأى املجلس »انه يجب 
عىل القضاة إحرتام قســمهم إلعادة سري 
مرفق العدالــة لتفادي اللجوء إىل تحقيق 
دويل مســتقل وحيادي بغية الوصول إىل 
كشف الحقيقة الكاملة يف قضية إنفجار 
املرفأ التي أصبحت قضية رأي عام وموجبا 
قانونيا عىل السلطة  وحقا لذوي الضحايا 

واملترضرين«.
لقد ســبق ملجلس النقابــة أن طالب 
»الســلطات األمنيــة مبعاقبة العنارص 

التــي تعرضت ســابقا للمتظاهرين ورجال الدين 
والنــواب، ولكن من دون جــدوى. وإن النقابة، 
ازاء التطاول الحاصــل اليوم عىل أهايل الضحايا 
واملطالبــني مبتابعــة التحقيقــات واملترضرين 
والنواب واملحامني من قبل بعض العنارص األمنية، 
ال سيا العنارص املولجة حاية وزير العدل، تطلب 

من املســؤولني عن األجهــزة املعنية املبادرة فورا 
إىل وضع حد لهذه املارسات واحرتام الحصانات 
وإنزال أشــد العقوبات  باملرتكبني. كا ســيبقي 
املجلس جلســاته مفتوحــة ملواكبة تطورات هذا 
الوضع وملواجهة التحديــات الكبرية عىل الصعد 
كافة حفاظا عىل املؤسســات والحريات العامة 

وحقوق اإلنسان«.

خالل الجلسة

 يوم حافل بالسقطات... هل تنتشر الفوضى من باب قصر العدل وتطيح االستقرار ؟
مرجع قضائي سابق لـ»الديار« : القضاء انتهى وما يحصل معيب... اآلتي أعظم !

صونيا رزق

لطاملــا كان القضاء يف لبنان متاســكاً ومثاالً يحتذى 
بــه، النه يّضم خرية من القضــاة، وهو حافظ عىل هويته 
حتى خالل الســنوات الثالث، التــي وصل لبنان خاللها اىل 
االنهيار، لكن التدخالت السياســية استطاعت شق الجسم 
القضايئ، بعدما نجحت يف شــق مجلــس القضاء األعىل، 
حيــث انترشت الخالفات بني اعضائــه، ومل يلتئم كا كان 
متوقعاً، االمر الذي نقل مشــاهد قامتة لساعات طويلة يوم 
امــس من امام قرص العدل يف بريوت، الذي تحّول اىل حلبة 
رصاع ومشــادات كالمية ورصاخ وتدافع بني عدد من نواب 
املعارضــة و التغيرييني مع الحرس التابعــني لوزير العدل 
هــري خوري، خالل دخولهم للحديث معه، بعد ان أملح بأّن 
اإلتجاه قد يؤدي اىل سحب امللف نهائياً من يد القايض طارق 
البيطار، فطالبوه بأخذ قرار اداري حيال االنشقاق الحاصل، 
وهنا حدثت املشــادة ونقلت الشاشات  تعّرض النواب اديب 
عبد املســيح وغســان حاصباين ووضاح الصادق للرضب، 
وافيد بأّن املدعي العام اإلستئنايف يف بريوت القايض زاهر 
حاده، بارش تحقيقاته بالحادثة، وهنالك فيديوهات توثق 

ذلك.

اىل ذلــك متكن عــدد من أهايل ضحايــا املرفأ، من خلع 
البوابة الحديدية لــوزارة العدل واقتحامها، بعد اعتصامهم 
لساعات هناك، للمطالبة بصون التحقيق يف القضية ودعم 
البيطار، حاملني صــور ابنائهم الضحايا، واالعالم اللبنانية 
املتشــحة بالسواد، إضافة اىل الفتات تطالب بتحقيق دويل 
يف القضية، وســط حشود من املواطنني والناشطني وصلوا 
قبل إنعقاد جلســة مجلس القضاء األعىل، وشهدت الباحة 
انتشــاراً امنيــاً كثيفاً يف  الداخل واملحيط، لكن االنقســام 
القضايئ بدا الفتاً، من خالل البيانات التي صدرت عن النائب 
العام التمييزي القايض غسان عويدات، الذي عارض قرارات 
البيطار، معترباً ان ليس لديه الصالحية لتجاوز الشــكاوى 
القانونيــة، ووجه اتهامات لــه، وعاكس قراراته من خالل 
إخالء سبيل كل  املوقوفني عىل ذمة التحقيق، واصدر بيانات 

متنعــه من متابعة التحقيق يف امللف من خالل كف يده.
امــا القــايض بيطار فقد اشــار يف ترصيح  اىل محطة 
عربيــة، بأن كل القــرارات التي صدرت عــن النائب العام 
عويــدات »مخالفــة للقانون«، معلناً اســتمراره يف عمله 
وبســعيه الدائم لتطبيق القانــون، وأن القرار االتهامي يف 

قضية املرفأ ســيصدر فور االنتهاء من إعداده.
يف غضون ذلك إتخذت قيادة الجيش كل التدابري واالجراءات 
الالزمة، لحاية القايض البيطار، بهدف قطع الطريق امام 

يريد  اي طابــور خامــس 
وإحداث  الوضع  إســتغالل 
كل  مع  بالتزامــن  فتنــة، 
عرب  اطلقت  التي  التهديدات 
مواقع التواصل االجتاعي، 
منــذ يوم االثنني املايض من 
بعــض الرافضني لقراراتهن 
الذين وضعوها ضمن خانة 

معينة. سياسية 
اهــايل  خــط  وعــىل 
ابــدى بعضهم  الضحايــا، 
خالل اتصــال مع » الديار« 
الخشــية من إتخاذ مجلس 

القضــاء االعىل يف خــال عاد لينعقد  قــراراً بعزل البيطار 
عــن القضية، أو تعيني قاض آخر معه، واشــاروا اىل انهم 
ســيواصلون املطالبة بالحق مها كانت التداعيات، ولفتوا 
اىل ان الناشــط وليام نون شقيق شــهيد فوج االطفاء جو 

نــون، تعّرض للتهديد بالقتل خالل اتصاالت تلقاها.
يف ظــل كل هذه املشــاهد املرفوضة ، قال مرجع قضايئ 
ســابق لـ« الديار«بعد مشــاهدة ما جرى يوم امس:« لقد 
انتهــى دور القضاء يف لبنان ومــا يحصل معيب، وكنت قد 

حذرت من انّنا سنشهد رصاعاً كبرياً داخل  قرص العدل، عىل 
أثــر ما يحصل يف ملف التحقيــق يف انفجار مرفأ بريوت، 
وسينقســم القضاة بني َمن يؤيــد املحقق العديل يف امللف 
القــايض البيطار، وبني َمن يؤيد القايض غســان عويدات، 

املرتقب«. ونخىش من االعظم 
يف الختام تبقى هواجس ومخاوف املواطنني، من إنتشار 
الفوىض من باب قرص العدل واإلطاحة ياالستقرار، بالتزامن 
مع انهيار العملة الوطنية بشــكل مخيف، االمر الذي يرّسع 

باملخاطر الكربى التي لن يســتطيع احد التصّدي لها.

وكسبار عبود  مع  اجتماع  الخوري...  لقائهم  خالل  املعارضين  النواب  على   اعتداء 
تطيير جلسة مجلس القضاء األعلى ــ عويدات : قرار بعدم استالم أّي قرار من البيطار

صــدر عن مكتب وزير العدل يف حكومة ترصيف االعال 
هري الخوري البيان اآليت: »أسف وزير العدل هري الخوري 
للمشــهدية السيئة واملؤســفة التي حصلت أثناء استقباله 
مجموعــة مــن النواب داخــل قرص العدل، ويهــم الوزير 
التوضيح للرأي العام حقيقة االشــكال الذي تسببت فيه أوالً 
األجواء القضائية املشــحونة وثانيا نوايا بعض النواب الذين 

مل يلتزمــوا اصول التخاطب واللياقة مع الوزير«.
ويهــم الوزير التوضيح »انه وافق عىل اســتقبال النواب 
الذين اسرتســلوا باالدالء مبواقفهــم وكان مصغياً بهدوء 
لجميــع املداخالت، اال ان حاســة بعض النواب ورصاخهم 
وتهجمهــم عــىل الوزير، وتحديدا النائــب وضاح الصادق 
الــذي كال لوزير العدل بألفاظ نابية طالبا منه االســتقالة 
إذا مل يتــرصف دفعــت بالقايض اييل حلو التقدم من النائب 
طالبــاً منه الهدوء والجلــوس، اال ان النائب وضاح الصادق 
استشــاط غاضبا وقال للقايض »شــيل ايدك عني وليه »، 
فأجابه القايض ال أسمح لك باهانتي. وهنا ثار بعض النواب 
وتدافعــوا صوب القايض حلو الــذي دفعه وضاح الصادق 
خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل امن الوزير 
ومرافقــوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بني مجموعة 

من النواب و األمن«.
 وأســف وزيــر العدل »لهذا االحتــداد املفرط الخارج عن 
املألــوف والذي ادى إىل هذا الهــرج واملرج ،علاً انه خالل 
اللقاء أبدى كامل اســتعداده باســتعال كافة صالحياته 
ملعالجــة تداعيــات ملف املرفأ ومســتجداته، وهو حريص 
عىل الســري به إىل خواتيمه مها كانت الظروف، علا انه 
مل يتوان ســابقاً عن اســتعالها منذ توليه مهام الوزارة. 

التوضيح«. فاقتىض 

{ االجتاع مع النواب {
وكان عقد اجتاع ضم وزير العدل مع وفد من النواب يضم: 
ملحــم خلف، حليمة قعقور، فــراس حمدان، بوال يعقوبيان، 
ياسني ياسني، وضاح الصادق وأرشف ريفي يف مكتب الوزير 
يف وزارة العــدل، بالتزامن مع وفقات احتجاجية نفذها أهايل 
ضحايا املرفأ أمام العدلية ووزارة العدل. وانضم النواب :جورج 
عقيص، غســان حاصباين، نزيه متى، ســعيد األسمر، غياث 
يزبــك، رازي الحــاج، الياس حنكش، نديــم الجميل، ابراهيم 
منيمنة، مارك ضو، ميشــال الدويهي، ميشال معوض وأديب 
عبد املســيح، فؤاد مخزومي وعــددا من املحامني انضموا اىل 

االجتاع مع وزير العدل.

{ اشكال {
ويف الســياق، خــرج النواب من وزارة العــدل بعد لقائهم 
الخــوري، وقــد قال عىل اثرها عبد املســيح: »اثناء االجتاع 
تعــرض النائب وضــاح الصادق للرضب، وجــرى عراك بني 
النواب والعنارص االمنية يف وزارة العدل، وتم ســحب هاتفي 

ومصادرته من قبل هذه العنارص«.
عىل االثر، حاول عدد كبري من املحتجني خلع البوابة الحديدية 

التابعة لوزارة العدل.

{ تطيري جلسة مجلس القضاء األعىل {

وعليه، اوضحت مصادر وزير العدل أنه »رشح للنواب الذين 
ارصوا عىل مطالبته باقالة مدعي عام التمييز بأن اإلقالة تتم 
عرب مجلس الوزراء الذي عينه وتقييم القرارات القضائية يعود 
للتفتيش القضايئ، لكن عددا من النواب ارص عىل موقفه عىل 

الرغم من ضلوعه بالقانون«.
واضافت مصادر تلفزيونيــة أّن »الخوري اكد للنواب الذي 

سألوه عن نيته بتغيري القايض 
طارق البيطار أنه لن يبادر اىل 
اتخــاذ اي قــرار أو توصية أو 
اقرتاح عىل االطــالق اال بناء 
عىل توصيــة مجلس القضاء 
االعىل التي يرفعها اىل الوزير«.
وكانــت معلومات أكدت أنه 
مل تكن هناك جلســة ملجلس 
القضاء األعــىل، بعد رفض 6 
تحت  املجلس  التئــام  أعضاء 

الضغط الشعبي.

{ عويدات {
أرســل مدعي عام التمييز القايض غسان عويدات، نسخة 
مــن اإلدعاء الصادر بحــق املحقق العديل يف قضية انفجار 
املرفــأ القايض طــارق البيطار، إىل رئيــس هيئة التفتيش 

القضايئ.
ويف وقت ســــابق، أصدر القايض عويــدات، قراًرا بعدم 
اســتالم أي قرار أو تبليغ أو مســتند من قبل البيطار، كونه 

مكفوف اليد.
وكان أشار عويدات، يف حديث تلفزيوين، أنه »إذا كان هناك 
من »بزرة« قانون يف ما قام به املحقق العديل يف ملف انفجار 
املرفأ البيطار، أنا مســتعد للرتاجع عن قراري«، الفتاً اىل »أننا 

سنستأنف تحقيقات املرفأ بعد تصحيح الخطأ الكبري«.

{ البيطار : مستمر بعميل يف امللف  {
من جهته، أشــار البيطار يف حديث تلفزيوين اىل »أنني لن 
أمثل أمام القايض عويدات يف الجلسة التي حددها«، الفتاً اىل 

»أننا كل القرارات التي صدرت عنه مخالفة للقانون«.

أكد البيطار، أنني »مســتمر يف عميل يف ملف انفجار املرفأ 
وأسعى لتطبيق القانون«.

{ مع كسبار وعبود {
اىل ذلك، اجتمع النواب املعارضون مع رئيس نقابة املحامني 
نارض كسبار ومع رئيس مجلس القضاء االعىل القايض سهيل 
عبــود. وبعد هذه االجتاعات، قال عضــو تكتل الجمهورية 
القوية النائب جورج عقيص: »جميعنا يف مركب واحد وعلينا 
كنواب ســياديني استعادة ملف قضية املرفأ ولن نسمح بتهديد 

القايض بيطار والقرار االتهامي سيصدر قريبا«.
اما عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش فقال: »لن يكون 

هناك قاض رديف للبيطار«. 
بــدوره، قال النائب ميشــال معّوض: »لســنا هنا لنتدّخل 
بالقضاء لكن هناك تدخالت سياسية من السلطة عرقلت عمل 

البيطار وما يحصل هو انقالب عىل العدالة«.
ورأى النائــب رازي الحــاج »ان ما حصل هو رّد فعل طبيعي 

لنواب يحرصون عىل القضاء«.  
وقال الصادق: »قرص العدل اليوم تحت االحتالل«.

الخوري مستقبالً النواب

تجّمــع أمس أهايل ضحايــا 4 آب أمام قرص العدل 
اعرتاضــاً عىل قرارات القايض عويدات. وانضم إليهم 
عدد من النواب منهم: ميشــال الدويهي وغياث يزبك 
والياس حنكش وحليمة قعقور وأديب عبد املســيح 

وميشال معوض.
وفّك النائب ملحم خلــف إعتصامه داخل الربملان، 
وتوّجه إىل أمام قرص العدل للتضامن مع أهايل ضحايا 

املرفأ عىل أن يعود إىل املجلس فور إنتهاء التحرّك.
واعتــرب خلف ان »مــا يحصل خطر عىل لبنان وأن 
أخــرج من املجلس النيــايب ألكون إىل جانب ضحايا 
انفجار املرفأ ليس تفصيالً إّنا رضورة لنقول إّن نكبة 

قضائّية أصابت لبنان ونحرت السلطة القضائّية«.
واعترب عضو تكتــل »الجمهورية القوية« النائب 
جــورج عقيص ان »هناك جهات سياســّية تتمرتس 
خلف القضاء لشــّل ما تبّقى من املؤسسات والبيطار 
هو من مُيســك مبلّف املرفأ وأّي قاٍض يأخد تدبرياً يف 

هذا امللّف يكون هو املخالف«.
ومن أمام قرص العدل، قالت النائبة بوال يعقوبيان: 
»نحــن يف العصفورية فبعد 13 شــهرا عىل كف يد 

القايض البيطار الهروب من العدالة مستمر«. 
من جانبه، أكد النائب مارك ضو ان »دورنا وواجبنا 
ان نقف اىل جانب اهايل الضحايا«، متمنيا من البيطار 

الصمود«.

وأشارت املحامية سيسيل روكز اىل ان »ما حصل هو 
مساومة ويريدون اقفال ملف التحقيقات والقايض 
عويدات يتعدى عىل الصالحيات«، مضيفة »نتأسف 
ان عويدات الذي هو عىل رأس السلطة ان يتعدى عىل 

صالحياته«.
من جهته، اشار املتحدث باسم اهايل ضحايا انفجار 
املرفأ وليام نون يف حديث اذاعي، »اىل ما يحصل مبلف 
التحقيقــات محزن«، مضيًفا »كنا نتوقع ان نصل اىل 
هذه املســخرة فهذه تصفية حســابات ولهذا السبب 

طالبنا بتحقيق دويل الن القضاء انتهى«.

{ بيان األهايل {

وكان أشــار أهايل ضحايــا 4 آب واملترضرين من 
انفجــار 4 آب يف بيان، اىل انــه »بعد نحو عام عىل 
تعطيــل التحقيق، وبعــد أن آن االوان لينتفض الحق 
عــىل الباطل ويقف القضاء يف وجه من يعطل مرفق 
العدالة ومن مينعه من محاســبة املجرمني، كان قرار 
السلطة بأشكالها كافة االنقالب عىل القانون وعىل 

التحقيق«.
وأكد البيان »دعم مســار التحقيق الذي استأنفه 
املحقق العديل القايض طــارق البيطار، قافزا فوق 
التعطيل السيايس التعسفي للتحقيق يف إحدى أكرب 
الجرائم يف حق االنســانية بالتاريخ الحديث.« كا 

اكد »دعم هذا القرار املعلل بالقانون وبأرقى املفاهيم 
الحقوقية واملدعوم من معاهدات حقوق اإلنســان 
التــي كان لبنان من واضعيهــا، يف وجه االنقالب 
الســيايس واألمني والقضايئ عىل القانون، وعىل 

العدالة«.
ودعا »القضاء، متمثــال مبجلس القضاء األعىل، 
اىل تأمــني الحاية ملســار التحقيــق ورد الضغوط 
السياســية التي تحاول تطيريه، بتعيني قاٍض رديف 
أو بديل لينفذ أجندة السلطة السياسية، ألن نجاحهم 
بذلك سيطري ما تبقى من عدالة وهيبة قضائية وأمل 
يف املحاســبة يف هذا البلد«، مضيفا »نحمل القوى 
األمنية مسؤولية أمن البيطار وسالمته كا وسالمة 

املستندات الخاصة بالتحقيق«.
ودعــا »النــواب اىل الوقــوف اىل جانبنا يف هذه 
املعركة، واىل تحرير القضاء من ســيطرة الســلطة 
السياســية عرب إقرار قانون إستقاللية القضاء، ألن 
من ال يقف يف صفنا سنعترب بأنه يف صف املجرم«.

وتابع: »نطلب من الشــعب اللبناين ان يساندنا يف 
هذه املعركة وأن يالقينا اىل الشــارع، ألنها ليســت 
معركة أهايل الضحايا واملترضرين حرصاً، بل معركة 
كل لبناين ولبنانية يف وجه ســلطة متعن باالجرام 
يوما بعد يوم حتى وصلت اىل حد تفجرينا يف منازلنا 

يف 4 آب«.

أهالي ضحايا 4 آب اعتصموا أمام قصر العدل : نحّمل القوى األمنّية مسؤولّية أمن البيطار... وندعو النواب الى الوقوف بجانبنا
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األوان فـــوات  قبل  مسيحي  لــحــوار   : الخطر  نــاقــوس  تـــدّق  بكركي 

ــوزراء فــي مــهــّب الــريــح ــ ــ ــي... جــلــســة ال ــضــائ ــق ــاك ال ــب بــعــد االشــت

محمد علوش

مل يكــن متوقعاً من هذه 
القوى السياســية مبختلف 
اىل  تصــل  أن  تســمياتها 
أن  دون  رئاســية  تسويات 
اللبناين  الشــعب  يكــون 
ضحيتهــا، فام يجري اليوم 
يؤكــد هذا األمــر، عىل أن 
عىل  تقترص  ال  قد  الخسائر 
املاديات، وقد تطال األرواح، 
جدية  معطيات  وجود  بظل 
لدى األجهــزة األمنية حول 
احتــامل حصــول خضات 

أمنية يف أكرث من منطقة.
كالغيــم الذي يتجمع يف 
الســامء قبل املطر، تتجّمع 

املــؤرشات التي تدفع باتجاه إنجاز االســتحقاق 
الرئايس، فالضغط يــزداد من كل حدب وصوب، 
ومن يظّن أن ما يجري يف مسألة الدوالر وسعره 
الذي بــات عىل أبواب الـ 60 ألف لرية، وما يجري 
العامد جوزيف عون  قضائياً وعســكرياً بعالقة 
الدرايس  العام  يكاد  وتربوياً حيث  الدفاع،  ووزير 
أن يضيع، وصحياً بأسعار األدوية وكلفة الدخول 
اىل املستشــفيات، هي أمور تحدث صدفة يكون 
اللبنانية وآلية عملها. واهامً وال يعرف بالرتكيبة 

أصبحنا داخــل االنهيار ومل يعد مجدياً التحذير 
منه، وال شــّك ان هــذا العامل بحســب مصادر 

سياســية متابعة هو أســاس إطــالق الثنايئ 
الشــيعي موقفــاً متقدماً من إيصال ســليامن 
فرنجية اىل سدة الرئاسة، عندما قالوا إنه ال مانع 
من وصوله بأكرثيــة 65 صوتاً ودون تأييد التيار 
الوطني الحر والقوات اللبنانية، وبحسب املصادر 
فإن املشاورات اليوم بني القوى تدور حول إمكان 
التزام أغلب األطراف بتأمني النصاب، حتى ولو مل 

يكن الرئيس املقبل قادرا عىل جمع ثلثي النواب.
أىت الرد عىل الثنايئ الشــيعي رسيعاً من خالل 
زيــارة رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل 
اىل الراعي بعد أن طلب منه األخري زيارة الرصح، 
فكان تشــديد خالل اللقاء  عىل أهمية »الحوار« 

املســيحي،   – املســيحي 
الكالم بحســب  ومتحــور 
عــىل  مطلعــة  مصــادر 
رضورة أن يلحق املسيحيون 
الرئيس  وصل  وإال  أنفسهم 

دون موافقتهم.
تؤكد املصــادر أن الراعي 
التوافق  بأن  حاســامً  كان 
الوحيد  املسيحي هو السبيل 
املســيحيني  حق  لضــامن 
اختيــار  يف  باملشــاركة 
الحوار  وبأن  املقبل،  الرئيس 
هو الطريــق لذلك، من هنا 
شدد باســيل من عىل منرب 
الــرصح البطريــريك عىل 
رفض إبعاد املســيحيني عن 
اختيار  يف  املؤثريــن  دائرة 
الرئيس، مشــرية اىل أن املوقف »الشــيعي« من 
بقلق جّدي، وهو  املسيحية  القوى  أشعر  الرئاسة 
قــد يدفعها اىل اطالق حــوار برعاية بكريك قد 

يكون ثنائياً أو يحمل أشكاالً جديدة.
إن هــذا الحوار املفــرتض ســيكون بانتظار 
اللبنانية عليه، وهي بحســب  القــوات  موافقة 
مصادر متابعــة مل تعد ترفض الحــوار  بالحدة 
نفســها التي كانت موجودة سابقاً، إمنا هي ضد 
أي حوار يُعيد تعويم جربان باسيل بشكل أسايس، 
وبالتايل قد نشهد تسارعاً بامللف الرئايس من كل 

الجهات.

فادي عيد

ما  خــالل  ومن  يبــدو، 
معلومات  مــن  تداوله  يتم 
وزارية،  أوســاط  تتناقلها 
أن رئيــس حكومة ترصيف 
األعامل نجيــب ميقايت، بدأ 
يعيد حساباته حول جلسات 
وخصوصاً  الوزراء،  مجلس 
الوزراء  مــع  يتشــاور  أنه 
انعقاد  أجــل  من  املعنيــني 
األسبوع  تكون  قد  جلســة 
املعطيات  ووفــق  املقبــل، 
تعنى  مســائل  ســتتناول 
واألساس  الناس،  بشــؤون 
الواقع الرتبوي املأزوم، ويف 
ظــل اإلرضابات التي وصلت 

إىل مرحلة مقلقة تنذر بنســف العــام الدرايس، 
ولهذه الغاية، فإن هذه الجلسة ستناقش ما يجري 
تربويــاً وإمكانية الوصول إىل صيغة تعطي دعام 
التعليمني األســايس والثانوي، إىل  لألساتذة يف 
املتعاقدين وكذلــك يف التعليم املهنى والتقني، عرب 
إمكان تأمني األموال من الجهات املانحة عىل غرار 
مــا توصلت إليه بعض االتصاالت لدعم األســالك 

العسكرية.
ويف هذا اإلطار، فــإن ميقايت، وعىل الرغم من 
واإلجتامعية  اإلقتصادية  األوضــاع  ودقة  أهمية 
الهــزّة القضائية وكل ما  وصعوبتها، فإنه، وبعد 
جرى يف الســاعات القليلة املاضية يف الشــارع 
ويف قرص العدل، فإنه يرتــاب من انعقاد مجلس 
الوزراء يف مثل هذه الظروف إذ ميكن اســتغالل 
ذلك طائفياً ومذهبياً، وبالتايل، يف خضم املناكفات 
والرصاعــات الجارية عىل قدم وســاق بني رئيس 
حكومة ترصيف األعــامل ورئيس »التيار الوطني 

الحر« النائب جربان باسيل. 
من هنا، فإن البعض نصح ميقايت بتجّنب أي فّخ 
قد يُنصب له، ألن الظروف غري مؤاتية عىل اإلطالق 

النعقــاد مجلس الوزراء، مع تفّهــم دقة املرحلة، 
وبالتايل أهميــة البنود التي ســيتم بحثها، وقد 
وصلته رسائل من أكرث من جهة داخلية وخارجية 
للتمّهــل يف اتخاذ أي خطوة قد يقــدم عليها بعد 
البلد، بينام  البلبلة األخرية واألجواء الســائدة يف 
ينقل أيضاً أن بكريك، التــي تواصلت مع ميقايت 
مراراً، وســبق وأن زارها والتقى بالبطريرك بشارة 
الراعي، فإن سيد بكريك غري متحمِّس النعقاد هذه 
الجلسات، بل علم أنه يلوم رئيس الحكومة، ويعترب 
أنه اتفق معه عىل مســائل محّددة، لكنه مل يلتزم 

بها.
ويف موازاة ذلك، فإن ما حصل ال يشــري اىل ان 
األمور ســتمّر بهدوء، إمنا هناك توترات عىل عدة 
خطوط »تُكَهرِب« األجواء الداخلية،  إن عىل الخط 
الرئــايس أو الحكومي أو القضــايئ، يف وقت أن 
البعض من الذين يهاجمون خطوات ميقايت يدركون 
ــق بشــكل تام وواضح مع الرئيس نبيه  أنه يُنسِّ
بري، ومع رئيس الحزب التقدمي اإلشــرتايك وليد 
جنبالط، وقد التقى يف الســاعات املاضية ببعض 
وتحديداً  الغاية،  لهذه  الدميوقراطي«  »اللقاء  نواب 

الوضع  مناقشــة  أجل  من 
الرتبوي، من خالل جلســة 
بعدما  الغايــة،  لهذه  تحّدد 
عباس  الرتبية  وزيــر  تلقى 
الحلبي سلسلة حمالت عىل 
مســؤولية  تحميله  خلفية 
ملطالب  االســتجابة  عــدم 
املعلمني، مــا يعني أن هناك 
ملنسوب  وارتفاع  »معمعة« 
واإلنقســامات،  الخالفات 
األجواء  وبنــاء عىل هــذه 
واملــؤرشات فــإن ميقايت، 
املقبلة،  الســاعات  وخالل 
له موقف سيايس  يكون  قد 
عــىل خلفية مــا ميكن أن 
يقدم عليه من مواصلة عقد 
جلســات مجلس الوزراء أو 
تفيض  معطيات  مع  عدمه، 
بأن اإلتجاه ســيكون لعقد جلسة األسبوع املقبل 
يف حال مل تحصل تطورات يف الشارع، أو تتسارع 
اإلرتدادات  خلفيــة  عىل  الدراماتيكة  التطــورات 
بانفجار مرفأ بريوت  القضائية والسياسية، ربطاً 

وكل ما يواكب هذه املسألة بصلة.
لذلــك، ترى مصادر مطلعــة، أن البلد مقبل يف 
الســاعات القادمة عىل أكرث من معطى تفجريي، 
ألن البعض يعتقد أن اإلستحقاق الرئايس لن يَُحّل 
بتوافق داخيل أو إجامع عىل هذا املرشــح أو ذاك، 
وهذا ما برز بوضوح تام من خالل اللقاءات املتنقلة، 
وحيث برمتها مل تؤدِّ إىل أي نتيجة إيجابية، بل أن 
اللقاءات التي  التعقيدات ترتاكم، وهذا مــا أبرزته 
عقدها البطريرك الراعي مع كل من رئيس »املردة« 
والنائب باســيل، إذ تبني أن الهــّوة كبرية، ولهذه 
الغاية قد يشهد البلد يف املرحلة املقبلة إضطرابات 
سياســية، وأقلّه إشكاالت وحوادث متنقلة، لتأيت 
التســوية لحل معضلة الرئاسة من خالل حاموة 
أمنية كام حصــل يف بعض املحطــات، وهذا ما 

تتحدث عنه بعض الجهات السياسية.

 ميقاتي : االنقسامات بالجسم القضائي ُتنذر بتداعيات خطرة
سأستمّر في دعوة املجلس لالنعقاد لبّت األمور الطارئة

أكد رئيس حكومة ترصيف 
ميقايت،  نجيــب  األعــامل 
أن »انتخــاب رئيــس جديد 
للجمهوريــة هو االشــارة 
لدخــول  املطلوبــة  االوىل 
لبنان يف آفــاق جديدة، وأن 
النيايب  املجلس  اعضاء  عىل 
جميعــا أن يكونوا دامئا يف 
املجلــس النتخاب رئيس يف 

ارسع وقت ممكن«.
وشدد ميقايت، خالل حفل 
عشــاء أقامه اتحــاد رجال 
االعــامل للدعــم والتطوير 
»إرادة«يف الذكــرى العارشة 

أنه  فينيســيا، عــىل  فندق  لتأسيســه يف 
»سيستمر يف دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد 
من اجل بت االمــور الطارئة وأهمها االوضاع 
الصحية واملعيشــية والبيئية والرتبوية التي 
ســتكون عىل جدول اعامل مجلــس الوزراء 
االسبوع املقبل«، الفتاً اىل أن »االنقسامات يف 
الجسم القضايئ، تنذر بتداعيات خطرة اذا مل 
يعمل أهل الشأن أنفسهم عىل حّل هذه املعضلة 
السياســية  الســجاالت  عن  بعيدا  بحكمة، 
والحمالت املتبادلة التي تتســبب باملزيد من 
الوهن القضايئ ومن انعدام الثقة بالقضاء من 

قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيني«.
القضايئ، قال ميقايت »شهدنا  امللف  وعن 
الجسم  انقسامات يف  السابقني  اليومني  يف 
القضــايئ، ونحن بحاجة اىل قضاء ســليم 
وانني عىل ثقة بأن مجلــس القضاء االعىل 
ســيكون باملرصاد لهذا املوضوع وســيتخذ 
القرارات املناســبة من اجــل وحدة القضاء 

وحسن سري العدالة«.
وعن امللــف الرئايس، رأى أن »لبنان مقبل، 
عىل افاق جديدة، واالشــارة االوىل تبقى يف 
انتخــاب رئيس جديد للجمهورية . نســمع 
البعض يقــول إننا نأخــذ صالحيات رئيس 
الجمهوريــة. والجــواب البديهــي، اذا كنا 
يف مرحلة شــغور رئــايس وال يوجد رئيس 
للجمهورية، فكيف ســنأخذ صالحياته. كل 

هذه املزاعم ال معنى لها، وعىل املجلس النيايب 
الكريــم واعضائه جميعا أن يكونوا دامئا يف 
مجلس النواب النتخاب رئيس للجمهورية يف 
ارسع وقت ممكن. ومن هنا يبدأ الغيث، وهذا 
وفاعلة  صادقة  ارادات  اىل  يحتــاج  الرئيس 

ومتخصصة ومتطورة تحيط به«.
من جهة ثانية، اجتمع الرئيس ميقايت مع 
املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي ديفيد 
بيــزيل، عرصا، يف الرسايــا الحكومية، يف 
حضور  نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، 
منســق األمم املتحــدة للشــؤون التنموية 
واإلنسانية عمران رضا، مدير برنامج األغذية 
الوردات،  الدكتــور عبدالله  لبنان  العاملي يف 

ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقايت.
بعد االجتــامع، قال بيــزيل: »تطرقنا إىل 
التي  العاملية  واألزمة  الغذايئ  األمن  موضوع 
تواجه الــدول كافة، إضافــة إىل التحديات 
الناتجــة من الحرب الروســية - األوكرانية 
وانعكاســها عىل كل الدول، ومنها لبنان. أن 
برنامج الغذاء العاملي ســيكون دامئا بجانب 
اللبنانيني  حق  لتأمني  اللبنانية  والدولة  لبنان 
الزراعة  الغذاء«، مؤكدا »العمل مع وزارة  يف 
اللبنانية لزراعة القمح، بالتعاون مع منظمة 
الفاو«، وقال: »نأمل أن نشهد يف العام املقبل 

إنتاجا وفريا من القمح املحيل يف لبنان«.
كــام واجتمع رئيس الحكومــة مع وزير 

الشباب والرياضة جورج كالس.

ميقايت مستقبالً بيزيل             )دااليت ونهرا(

: ــة املـــارونـــّيـــة«  ــرابــط ــوي زار »ال ــاب ــب ال الــســفــيــر 
لبنان واجه أزمات أكثر خطورة وتمكن من تخّطيها

خالل اللقاء

زار الســفري البابوي يف لبنان املونسنيور 
باولو بورجيا مقــر الرابطة املارونية، وكان 
الســفري خليل كرم  يف اســتقباله رئيسها 
واعضاء املجلس التنفيذي للرابطة. عقد لقاء 
الذي يضطلع  تناول الوضع يف لبنان والدور 
الرسويل ملســاعدته عىل عبور  الكريس  به 

االزمة التي تعصف به.  
وتحدث كرم يف مستهل اللقاء، مستعرضا 
الرســويل  الكريس  بــني  العالقة  تاريــخ 
والرابطة املارونيــة. وأضاء عىل »الهواجس 
اللبنانية يف هذه املرحلة الدقيقة«، ومتوقفا 
عند الشغور الرئايس ورضورة انتخاب رئيس 
»اضطرار  إىل  مشــريا  للجمهورية،  جديــد 
السلطات الكنســية إزاء استعصاء الحل إىل 
لبنان عىل  املطالبة مبؤمتر دويل ملســاعدة 

الخروج من هذه االزمة- املحنة«. 
ثم تطرق إىل معضلة النزوح الســوري يف 
لبنان و«ما تشــكله من إخطار جسيمة عىل 
دميوغرافية البالد وســلمها االهيل وقدرتها 
االقتصادية عــىل إحتامل االعباء التي يرتبها 
هذا النزوح، خصوصا أن عدد النازحني يعادل 
ما يقارب نصف املقيمني يف لبنان«، مضيفا 
بهذا  املعنية  االممية  باملنظامت  األجدر  »كان 

أن  املانحة  الدولية  املنظامت  وســائر  امللف، 
تدفع يف اتجاه توفري عودة كرمية للنازحني 
إىل ســوريا بعدما أصبحت معظم مناطقها 
اليهم  املالية  االســهامات  وأن تســدد  آمنة 
مبارشة يف بالدهم. فال يهجرون ارضهم وال 

يتخلون عن هوية وطنهم االم وجذورهم«. 
ورد بورجيا بكلمة مسهبة عدد فيها مراحل 
التاريخ،  الفاتيكانية عرب   - اللبنانية  العالقة 
العديد من  املارونية يف  الرابطة  منوها بدور 
تحيات  وحمل  واملسيحية.  الوطنية  املحطات 
البابا فرنســيس وبركاته إىل رئيس الرابطة 
واعضاء مجلسها التنفيذي واعضائها. وقال: 
»إن لبنان واجه أزمات أكرث صعوبة وخطورة. 
الوحدة  وان  ابناؤه مــن تخطيهــا.  ومتكن 
مع  وتواصلهم  املسيحيني  وتضامن  الوطنية 
جميع العائــالت الروحية املكونة للبنان هو 
الذي يساعد عىل الولوج إىل الحلول يف هذه 

املرحلة«.  
بعد ذلــك، دار حوار مطول بني الســفري 
املارونية واعضاء  الرابطــة  البابوي ورئيس 
موضوعات  كل  حــول  التنفيذي  مجلســها 
الساعة التي تتصل مبستقبل لبنان والوجود 

املسيحي يف الرشق. 

 جنبالط بحث مع السفيرة اإليطالّية
وهاونشتاين األوضاع وسبل التعاون

جنبالط مستقبالً السفرية االيطالية

استقبل رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط، يف 
كليمنصو، السفرية اإليطالية يف لبنان نيكوليتا بومبارديريي، 
بحضور مفوض الشــؤون الخارجيــة يف الحزب زاهر رعد، 
ومســؤول مكتب التنمية االقتصادية واالجتامعية وئام أبو 

حمدان، وكان عرض ملختلف التطورات.
كام اســتقبل جنبالط مديرة مكتب برنامج األمم املُّتحدة 
اإلمنايّئ يف لبنان )UNDP( ميالين هاونشتاين، يف حضور 
نورا جنبالط، وكل من رعد وأبو حمدان، ومســؤولة التنمية 
يف مؤسســة الفرح االجتامعية فرح أيب مصلح، وتم خالل 

اللقاء البحث يف سبل التعاون ويف مختلف األوضاع العامة.

ــاز االســتــحــقــاق ــجـ ــي بــنــشــعــي : إلنـ ــي فـ ــرامـ  كـ
لــيــكــون مــدخــالً الـــى الــتــفــاهــم ال الـــى الــتــصــادم

قال رئيس »تيــار الكرامة » فيصل كرامي 
بعــد زيارته اىل بنشــعي ولقائه رئيس تيار 
»املردة« الوزير الســابق ســليامن فرنجيه : 
»ان الزيارة هي يف اطار التواصل املســتمر 
مع فرنجيه، وتداولنا يف مختلف املستجدات 
وخصوصا املخــاوف الجدية مــن التصعيد 
واملعييش،  والقضايئ  والدستوري  السيايس 
وهــذا الوضع الطــارئ يحتــاج اىل حلول 
طارئة ال تتحقق عرب التحديات والســجاالت 
الشعبوية والرهانات عىل تسويات خارجية، 
االنفتــاح والحوار بني  البديل اآلمن هو  وان 
اللبنانيني وصوالً اىل التوافق املطلوب النجاز 
االستحقاقات الدستورية واعادة االنتظام يف 
العمل السيايس والدستوري ومقاربة امللفات 

الخالفية بهدوء وعقالنية«.
أضاف كرامي »بطبيعة الحال تحدثنا مطوال 

عن انتخابات رئاسة الجمهورية وعن الحظوظ 
الجدية النجاز هذا االستحقاق ليكون مدخالً 
اىل التفاهــم ال اىل التصــادم، وكانت آراؤنا 
متطابقة يف التاكيد عىل رضورة االرساع يف 

ايجاد آليات تحقق التوافق املنشود«.
ورداً عىل ســؤال، قال كرامي: »املشكلة ان 
النيابية موزعة كاآليت، فريق متمسك  الكتل 
مبرشــح تحدي وفريــق يطالــب بالحوار 
والتفاهــم، وفريق يعتصم داخــل املجلس، 
والحل  السجاالت،  بالتحديات  وفريق منشغل 
هو ان يقتنع كل هــؤالء الفرقاء بأن التوافق 
هو السبيل الوحيد لالنقاذ وان البلد ال يحتمل 

املزيد من تضييع الوقت«.
وختم كرامي »ال داعي للكالم عام يربطني 
بهذا البيت العرويب من عالقات اخوة وصداقة 

فهذه من املسلامت وكانت وستبقى«.

العاقبية  ــة  حــادث فــي  ــن  مــارت مــع  بــحــث  حبيب  ــو  ب
ــه مــــعــــانــــاة لـــبـــنـــان ــمـ ــهـ ــفـ وبـــيـــســـلـــي أكـــــــد تـ

يف  واملغرتبني  الخارجية  وزير  اســتقبل 
بوحبيب،  عبدالله  األعامل  ترصيف  حكومة 
الوزارة، نائب  مســاء أمس، يف مكتبه يف 
الدفاع  وزير  الخارجية  وزير  الوزراء  رئيس 
البحث  وتنــاول  مارتن.  مايــكل  االيرلندي 
»حادثة العاقبيــة، التي أودت بحياة جندي 
إيرلنــدي يف كتيبــة اليونيفيل يف جنوب 
الحكومة  اتخذتها  التــي  واإلجراءات  لبنان 
هذا  ملتابعة  اللبنــاين  والقضــاء  اللبنانية 
امللف، وتم تأكيد رضورة معاقبة من ارتكب 
األزمات  يف  البحث  تــم  كام  الحادثة.  هذه 
االقتصادية والسياســية واملالية يف لبنان 
اللبنانيــة، وكذلــك  اإلدارة  وتأثريهــا يف 
البحث أيضا إىل  اللبناين. وتطــرق  القضاء 
مســألة النزوح الســوري وارتداداته عىل 
لبنــان ورضورة تغيــري املجتمــع الدويل، 
خصوصــا الدول املانحة سياســاتهم تجاه 

امللف«. هذا 
يبحث مع  اإليرلنــدي ب«أن  الوزير  ووعد 

ورضورة  املوضوع  هــذا  األوروبيني  نظرائه 
تغيري السياســة األوروبية تجــاه هذا امللف 

ومساعدة لبنان إنسانيا واقتصاديا«.
كذلك تم التأكيد »رضورة اطالق املشاورات 
العالقات  البلدين وتفعيــل  السياســية بني 
الثنائية ودور ايرلندا يف مساعدة لبنان داخل 

أجهزة االتحاد األورويب«.
وكان بو حبيب التقى عرصا املدير التنفيذي 
لربنامج الغذاء العاملي ديفيد بيســيل واملدير 
اإلقليمي ممثل برنامج األغذية العاملي عبدالله 

الوردات.
وأبدى بيســيل »تفهمــه ملعانــاة لبنان 
والصعوبات التــي يتحملها من جراء النزوح 
السوري، خصوصا أنه كان يف زيارة لسوريا 
أنه  وملس مــدى معاناتها اقتصاديــا. وأكد 
الغرب عىل األوضاع يف سوريا  سيطلع دول 
ملساعدتها تداركا النفجار اقتصادي«، معتربا 
أن »هذه املساعدة ستنعكس عىل لبنان لجهة 

تسهيل عودة النازحني اىل بلدهم«.

بو حبيب مجتمعاً مع مارتن

بهّية الحريري عرضت مع فرونتسكا شؤون التعليم
التقت رئيسة مؤسســة الحريري للتنمية 
البرشية املستدامة بهية الحريري يف مكتبها 
يف بريوت املنســقة الخاصة لألمم املتحدة 
يف لبنان جوانا فرونتسكا. وتم خالل اللقاء 
عرض لألوضــاع العامة يف لبنان، ســيام 

الشأن املتصل بالتعليم. 

ويف تغريــدة لهــا اثــر اللقــاء، قالت 
فرونتســكا: »مناقشــة بناءة مــع بهية 
الحريــري حول الــدور الحاســم للتعليم 
التحويــيل لبناء مســتقبل أفضل لألجيال 
النظم  لبنان من  ارث  الشابة والحفاظ عىل 

املحرتمة«. التعليمية 

 »التيار الوطني« : نحّذر من وجود
مخطط إلجهاض التحقيق في ملف املرفأ

حذر »التيــار الوطني الحر« يف بيــان، من وجود مخطط 
إلجهاض التحقيق يف جرمية تفجــري مرفأ بريوت، وبالتايل 
استفزاز اللبنانيني وتحريك الشارع يف مسعى لتعميم الفوىض.
وحّمل التيار »املسؤولية عن وقف التحقيق لكل من يسهم بشكل 

او بآخر يف عرقلة اإلجراءات القضائية الالزمة الستكامله«.
وأكد أن »األساس يكمن يف استئناف التحقيق يف الجرمية، 
وهذه مسؤولية يتحملها مجلس القضاء األعىل. ورأى انه إذا 
كان اإلفراج عن املوقوفني قــد رفع الظلم عنهم، فإن تحقيق 
العدالة يستوجب كشف املســؤولني عن إدخال مادة النيرتات 
كام كشــف طريقة انفجارها أو تفجريها، انتهاء مبحاكمة 
املتورطني وانزال العقاب بهم ووضع حد لسياسة اإلفالت من 

العدالة«.
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 حزب الله أشاد بالتصّدي البطولي ألبناء مخيم جنين
الصهيوني اإلرهاب  املقاومة في مواجهة  وفصائل 

ــب ــّل ــط ــت ــة: حــــــّل األزمـــــــــة ي ــ ــي ــ ــرب ــ ــت ــ  وزيـــــــر ال
ــس الـــــــــوزراء وقـــوانـــيـــن ــل ــج ــي م ــ ــم ف ــيـ ــراسـ مـ

ــودة ــ ــ ــد ع ــ ــريـ ــ ــن«: نـ ــ ــديـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ  »حـــــــــــراك املـ
ــدل نقل ــ ــز وبـ ــوافـ ــن حـ ــوق مـ ــحــق ــال مــشــروطــة ب

أصدر حزب الله البيان التايل: »أشــاد حزب 
اللــه بالتصدي البطويل ألبنــاء مخيم جنني 
وفصائل املقاومة الفلســطينية يف مواجهة 
آلة اإلرهاب الصهيوين، وإفشــالهم ألهداف 
العدو وإجباره عىل االندحار بعد ســاعات من 

املواجهات«.
 وشــد حــزب الله »عىل أيــدي املقاومني 
البواســل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر 
انتصار فلسطني القريب«، معربا »عن تضامنه 
الكامل مع أبطال املخيم وسائر املقاومني يف 

مواجهة االحتالل وإجرامه«.
ودان حزب اللــه »العدوان الصهيوين عىل 
املخيم، ويستنكر بشدة املامرسات اإلرهابية 
التــي قامت بها قوات االحتــالل واقتحامها 
للمستشفيات واعتدائها عىل الجرحى بطريقة 
وحشــية تخالــف كل القوانــني اإلخالقية 
واإلنســانية.  ونتقدم من شعبنا الفلسطيني 
بأحر التعازي واملواســاة، ســائال الله تعاىل 
الرحمة للشــهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، 

وللمقاومني النرص والعزة«. 

زار وزير الرتبية والتعليم العايل يف حكومة 
ترصيف األعامل عباس الحلبي، رئيس مجلس 
النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة الثانية يف 
عني التينة، وتم خالل اللقاء البحث يف اللقاء 
الواقع الرتبــوي والتعليمي وما يواجهه من 

تحديات.
وبعــد اللقاء، قــال الحلبــي: »بحثنا يف 
القضايا املتصلة بوزارة الرتبية وأزمة التعليم 
القامئــة  يف ضوء االرضابــات التي تصيب 
القطاع الرسمي والتلويح الذي بدأ يظهر أيضا 
يف املدارس الخاصة ويف الجامعة اللبنانية«، 
مضيفا »ان ملف الرتبية أسايس ولكن ليست 
مســؤولية وزارة الرتبية وحدها، ألن هناك  
مطالب للمعلمني وإمكانات الخروج من هذه 
االزمة تحتاج اىل مراسيم يف مجلس الوزراء 
وإىل قــرارات من مجلس الوزراء واىل قوانني 
يف املجلــس النيايب. ونحن ضمن هذا االطار 
حملنــا اىل دولة الرئيس هذه االمور وتداولنا 
معه مبا ميكن ان يقوم به املجلس النيايب يف 
أول جلسه سوف يدعو اليها، الن هناك أشياء 
كثرية، ال ميكن أن تحل اال بقانون او مبراسيم 
يف مجلس الوزراء، مع العلم اننا قدمنا الئحة 
باالشياء املطلوبة من وزارة الرتبية والجامعة 

اللبنانيــة لالمانة العامة ملجلس الوزراء يك 
تتم دراســتها يف اول جلســة ســوف تعقد 

للحكومة«.
وكان اســتقبل وزير الرتبية رئيس اإلتحاد 
العاميل العام بشــارة األسمر، عىل رأس وفد 
من نقابة عامل ومستخدمي املدارس الرسمية 

برئاسة النقيب محمود شكر.
 وشــكر األســمر وزيرالرتبية عىل قراره 
رفع أجور العامل واملســتخدمني يف املدارس 
الرســمية. كام شــكره عىل فصل موضوع 
حضورهــم عن اســتحقاق األجــر يف ظل 

اإلرضابات.
من جهته، أبدى الحلبي تقديره لعمل جميع 
املستخدمني يف املدارس، مؤكدا انه »يف غيابهم 
ال ميكن ان تعمل املدرسة وتكون بيئة نظيفة 
وصالحة للحياة والعمل والدراســة«. واعطى 
توجيهاتــه إلعداد مذكــرة إىل املديرين وعدم 
تحميل العامل تبعات اإلرضاب وإقفال املدارس، 
آمال أن »تنقشع األزمات وتتحسن أحوال البالد 

ليك نخرج من جهنم التي نحن فيها«.
وتســلم وزير الرتبية من االســمر وشكر 
واعضاء النقابة، درعا تكرميية عربون شكر 

عىل ما قدمه إليهم.

أصدر حراك املتعاقدين بيانا، سألوا فيه »أين 
كان رؤساء روابط التصويت اإللكرتوين من 
زميلهم املتعاقد الذي مل يقبض مســتحقاته 
منــذ بداية العــام الدرايس ولــآن والذين 
يتحملون هم والوزارة  مسؤولية هذا التأخري 
بسبب عدم رغبة بعض مديري األسايس يف 
العمل؟ أين هي روابط التصويت اإللكرتوين 
من متعاقديــن اعتصموا من أجل حقهم يف 
بدل النقل بينام هم كانوا داخل الصفوف  بل 
ويهددون املتعاقدين بساعاتهم إن بقوا خارج 
املــدارس )العام املــايض( ؟ أين هي روابط 
التصويت اإللكــرتوين من بدل نقل مل يصل 
للمتعاقدين من العام املايض مع أن وزير املال 
صديقهــم املفضل والذي رفض مترير القرار 
مدعًيا  انه يريد مرسوًما بذلك ؟ أين هي روابط 
التصويت اإللكرتوين  من موقفها الذي كان 
مرًصا عىل العودة منذ أســابيع، وفجأة ومن 
أجــل امتصاص املواقف املضادة لكراســيها  

أعلنت الخطاب الجيفــاري الذي يدفع مثنه 
طــالب التعليم الرســمي واملتعاقدين؟ أين 
هي هذه الروابط  من أنانيتها التي اشــرتطت 
عــىل وزارة الرتبية عدم حضــور  حراكات 
املتعاقدين املناضلني يف اجتامع يضم الجميع 
مع أركان الوزارة احرتاًما -حســب حقدهم- 
لفرق الدرجات الوظيفية واالجتامعية حسب 
ما رصح به أحد أعضاء هذه الروابط)اســمه 

معنا(؟«.
بالقول:  الحكومــة  اىل  الحــراك  وتوجه 
»نريد عــودة مرشوطة بالحقوق من حوافز 
وبدل نقل وهذه أبســط الحقوق التي تتحمل 
مسؤوليتها السلطة. منلك من الضمري  والغرية 
عىل أوضــاع املتعاقدين املزرية وعىل انهيار 
التعليم الرســمي  وعىل حق ٤00 الف طالب 
رسمي ينترشون اآلن يف الشوارع  ما يدفعنا 
اىل التصويت بالضامئر عىل حقوق إنسانية 

متوجبة عىل سلطة تطنيشية«.

ــواصــل مــع بــكــركــي مـــوجـــود... والـــخـــاف فــي الــــرأي ال يــفــســد الــعــاقــة ــت  ال
للسيادة وانتهاك  مرفوضة  اللبنانيين  على  العقوبات  ــار«:  ــدي »ال لـــ  الخطيب 

عيل ضاحي

وما  القضائية  التجاذبات 
يجري من اخذ ورد والقرارات 
التــي اتخذها كل من املدعي 
القايض  التمييــزي  العــام 
غســان عويــدات ورداً عىل 
العديل يف  املحقــق  قرارات 
جرمية انفجار املرفأ القايض 
باالضافة  البيطــار،  طارق 
اىل ملــف املحاكم الجعفرية 
املسيحي  االسالمي  والحوار 
والعالقة مع بكريك والخليج 
واالستحقاق  والســعودية، 
واالنتخابــات  الرئــايس، 
الداخلية للمجلس الشــيعي 

كانت محــاور مقابلة خاصة لجريدة »الديار« مع 
نائب رئيس املجلس الشيعي االعىل العالمة الشيخ 

عيل الخطيب.

{ امللف القضايئ {
ويؤكد الخطيب ان مشــكلة القضاء من مشكلة 
النظام السيايس يف البلد. وما دام النظام قامئا عىل 
اســس غري صحيحة وعىل اساس طائفي و6 و6 
مكرر، فان كل مؤسسات الدولة تتأثر بهذا الوضع 
وبالتــايل تصل اىل مرحلة مــن العجز عن القيام 

مبهامها.
ويشــري الخطيب اىل ان بعيداً مــن التوقيفات 
واالتهامات التي تطال طائفة من دون اخرى، ال بد 
من وضع االصبع عىل الجرح االصيل. فجرمية املرفأ 
هــي جرمية كربى واســمى واكرب من اي امر ثان 
وهناك 220 ضحية ابرياء ومن كل النسيج اللبناين 
ممن ازهقــت ارواحهم ودمرت ممتلكاتهم وفقدوا 
اشغالهم واخرون اصيبوا بعاهات وارضار جسدية. 
هــذه الجرمية والثمن الكبري من االرواح والجرحى 
يجب ان تكون دافعاً لتصحيح النظام. ومن الواضح 
ان هذا النظام يشــهد تعقيدات تجعله يتعارض مع 

بعضه البعض. 

{ العقوبات االمريكية {
ورداً عىل ســؤال عن كيفية تحقيق العدالة يف 
جرمية املرفأ، يشــدد الخطيــب عىل وجوب فصل 
القضاء عن التدخالت السياسية، وان يقوم القضاء 
عىل اســس صحيحة وتحقيق صحيح من البداية، 
وما يجري من تحقيقات بدأ بطريقة خاطئة ويجب 

ان يصحح بعيداً من السياسة وتدخالتها.   
وحول موقف املجلس اإلسالمي الشيعي االعىل 
من العقوبات التي تطال شــخصيات ومؤسسات 
وافراد واحزاب شــيعية وال سيام املقربني من حزب 
اللــه او من ضمن بيئته، يؤكد الشــيخ الخطيب ان 
من يُستهدف هم مواطنون  لبنانيون ومن الطائفة 
الشــيعية، فنحن ندعو الدولة اللبنانية اىل الدفاع 

عن مواطنيها ومنع اســتهدافهم بالعقوبات وغري 
العقوبــات، وهذا  جزء من ســيادتها فكيف تقبل 
بالتخيل عنها، واســتهداف مواطنيها سواء اكانوا 

شيعة او مسيحيني او سنة او دروزاً؟

{ العالقة مع الخليج والسعودية {
وحــول املبعديــن اللبنانيني من بعــض الدول 
الخليجية وال سيام الشيعة منهم، يؤكد الخطيب ان 
املجلــس يطالب بأطيب العالقات مع الدول العربية 
عموماً والخليجية خصوصاً، وان الشيعة هم جزء 

من النسيج االجتامعي ألي دولة يَحلون بها.
ويشــري اىل رفض التعاطي مع الشــيعة، من 
منطلــق ســيايس او مذهبي او طائفــي، بل هم 
لبنانيون ومواطنون عرب وجزء من النسيج العريب.

فالتعاطي من هذا املنطلق غري صحيح ال عربياً وال 
اسالمياً ويدفع اىل التطرف وردات الفعل.

ويتابع : نحن نشــكر اخواننا يف الدولة العربية 
الفســاح املجال البنائنا، ان يعملوا يف هذه البلدان  

التي ساهموا يف نهضتها.
وعن تدخل املجلس الشــيعي يف قضايا ملبعدين 
لبنانيني، يؤكد الخطيب تدخل املجلس بعد الطلب من 
هؤالء وبشــكل غري مبارش، وبالتواصل مع سفراء 

بعض الدول العربية.
ونحن نأمل ان ال تتأثر بعض الدول مبا يجري من 
تجاذبات سياسية وداخلية لبنانية، وان ال تنعكس 

عىل ابنائنا هناك.
ورداً عىل سؤال عن وجود قطيعة مع السعودية، 
يشدد الخطيب عىل ان ال قطيعة من جانب املجلس 
مع الســعودية، ولها يف القلب كل حب واحرتام ، 

ونريد ان تكون هذه العالقة عىل افضل ما يكون.
وحول عدم حضور املجلس الشيعي يف نشاطات 
اقامها الســفري الســعودي وليد البخــاري، يؤكد 
الخطيــب ان املجلس مل يقاطــع، بل ان املجلس مل 

يدع اساساً.
وعــن امكانية القيام بأي زيارة ألي دولة عربية 
او خليجية، يشري الخطيب اىل ان ال مانع من القيام 

بــأي وزيــارة اىل اي دولة، 
اذا كان فيها مصلحة للبنان 

والدول العربية.

{ العالقة
 مع بكريك {

املجلس  عالقــة  وعــن 
يؤكد  ببكــريك،  الشــيعي 
تواصل  وجــود  الخطيــب 
مبارش وغــري مبارش ودائم 
البطريرك  مــع  معلن  وغري 
املاروين بشارة الراعي، ورمبا 
املناسبات.  يف  موفدين  عرب 
واالختالف يف الرأي ال يفسد 

يف الود قضية.

{املحاكم الجعفرية{
التي  املالحظات  ورداً عىل 
تثــار يف وجه ســلوك واداء املحاكم الجعفرية وال 
سيام يف قضيتي الطالق وحق رؤية االطفال للمرأة 
وحضانتهم، يؤكد الخطيب ان ما يجري يف املحاكم 
الجعفريــة يجري ويحصل يف محاكم مدنية ويف 
محاكــم لطوائف اخرى.  ويرى الخطيب ان الهدف 

تشويه صورة الشيعة ومن خلفية سياسية.
وعن تأثري املجلس الشيعي عىل املحاكم الجعفرية، 
يؤكد الخطيب ان املحاكم الرشعية تابعة لرئاســة 
مجلس الوزراء وملجلس القضاء االعىل، وللمجلس 
الشــيعي وصاية معنوية عليها ومن ناحية ادارية 

فهناك مفتش عديل ومدع عام.
وحول بعــض الربامج التلفزيونية والتي تتناول 
الطائفة الشــيعية بطريقة ســاخرة واستفزازها 
للجمهور الشــيعي، يؤكد الخطيــب ان ما يجري 
هو بســبب تفلت بعض االعالم ونرفض التعاطي 
مــع مكون لبناين من منطلــق عنرصي ومذهبي 
وطائفي. ويشــري اىل تعاطــي املجلس القانوين 
مــع هذه الظواهر ومن دون تكبريها وايقافها عند 

حدها.

{ االستحقاق الرئايس {
الرئايس وكيفيــة مقاربة  وعن االســتحقاق 
املجلس اإلسالمي الشيعي االعىل له، يؤكد الخطيب 
ان انتخاب رئيس للجمهورية امر واجب دســتورياً 
وال ميكــن القفز فوقه ويف وقته. فاملدخل لحلول 
االزمــات هو انتخــاب رئيس جديــد للجمهورية 

وتشكيل حكومة انقاذ. 
وعــن االنتخابات الداخلية للمجلس الشــيعي 
االعىل بعد عام عىل وفاة رئيســه االمام الشــيخ 
عبد االمري قبالن، واســباب تعرثها، يؤكد الخطيب 
ان االلتزام باالســتحقاقات الدستورية للبلد يقابله 
االلتزام والســعي اىل اكامل الورشــة التنظيمية 
للمجلس الشيعي، فالظروف التي يعيشها البلد من 
االســباب الضاغطة لتعرث اجراء االستحقاقات يف 

املجلس الشيعي.

الشيخ عيل الخطيب والزميل عيل ضاحي

ــر يــومــي ــؤشـ ــض: إصــــــدار مـ ــ ــي ــ  األب
ألســـعـــار األدويـــــة غــيــر املــدعــومــة

صــدر عن وزير الصحة العامة فراس األبيض قرار قىض بـ 
»إصدار مؤرش يومي ألسعار األدوية غري املدعومة وفق سعر 
رصف الدوالر يف السوق املوازي، عىل أن يبقى املؤرش أسبوعًيا 
بالنســبة إىل األدوية التي تبقــى مبنأى عن التأثريات الكبرية 

لسعر الرصف وهي املدعومة كليا وجزئيا«.
ويأيت قرار األبيض »حرصا عىل تأمني استمرار سوق الدواء 
ووصوله إىل املواطن يف ظل الظروف الراهنة واالســتثنائية 
التي مير فيها قطاع األدوية يف لبنان وســط التقلب الكبرية 

يف سعر رصف الدوالر«.

ــتــحــصــيــن مــجــتــمــعــاتــنــا  ــم: ل ــاشــ هــ
 مـــــــــــن كــــــــــــــّل املـــــــــــؤثـــــــــــرات
ــخــطــرة عــلــى الــقــيــم األخــاقــيــة ال

أكّد النائب قاسم هاشم، ان »االجتامعات هذا العام يف الجزائر 
تؤكد رضورة االنتقال باجتامعاتنا من اطالق البيانات والنظريات 
اىل الخطــوات التنفيذية والياتها املرنــة، الن ما تواجهه امتنا 
اســتهدافات لقيمها ومقدساتها امنا يســتهدف وجودها، وما 
يحصل يف فلسطني من عدوانية وهمجية وصوال اىل محاوالت 
تهويد القدس واســتمرار االحتالل االرسائييل الرضنا يف لبنان 
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والغجر والجوالن السوري«، معتربا 
أنه »علينا ان ننتبه اىل االزمات املتعددة التي تطال عاملنا العريب 
واالسالمي مبستوياتها السياسية واالقتصادية واالجتامعية، 
وهو ما ينتظر مقاربات متجددة يف العالقات بني برملاناتنا كممثلة 
لشــعوبها للضغط عىل حكوماتها من اجــل تعاون افضل يف 
مجاالت االقتصاد وتفاصيلها لتعود بالفائدة عىل شعوبنا وتخفف 
من معاناتهم وازماتهم املعيشية يف ظل الواقع االقتصادي املرتدي 
الذي يرتك اثاره السلبية عىل الواقع الحيايت عىل امتداد اوطاننا«.
وأشار خالل اجتامع اللجنة التنفيذية يف العاصمة الجزائرية، 
اىل أن »املطلوب تحصــني مجتمعاتنا من كل املؤثرات الخطرية 
عىل القيم االخالقية التي نتميز بها وهذه مســؤولية جامعية، 
لــكل دولنا يف رضورة اتخاذ كل الخطوات والقرارات واالجراءات 
التي تحفظ القيم واملقدســات من اجل االستقرار، وبعيدا عن اي 
محاوالت متطرفة لالســاءة اىل الدين الذي يحرتم الرأي االخر، 
ومن خالل االلتزام الذي اليســيئ فهم السامحة واالنفتاح، وهذا 
يتوقف عىل ما لدينا من توجهات ومناقشات لجمع الكلمة ولنشد 
عضدنــا ببعضنا البعض لتجاوز التحديات واالزمات، ويبقى ذلك 
رهن ترجمة القرارات اىل خطوات اجرائية يك ال تبقى حربا عىل 
ورق، هذا ما ينتظرنا وينتظره ابناء اوطاننا يف كيفية معالجات 
التحديات التي تواجه االمة يف هذه املرحلة التاريخية من تاريخ 

االنسانية«.

عمومية جمعيات  لعقد  الــرســمــي:  التعليم   روابـــط 
الرواتب لتصحيح  املناطق...  مختلف  في  اعتصامات 

 دعت روابط التعليم الرسمي 
املهني  الثانــوي  مراحــل  يف 
واالســايس اىل عقد جمعيات 
متديد  عىل  للتصويت  عمومية 
االرضاب القــري االســبوع 
املقبــل. ونفذت هــذه الروابط 
اعتصامــا امــام وزارة الرتبية 
والتعليم العايل يف االونيسكو، 

رافعة شعارات مطلبية. 
بيان  املعتصمون يف  ورفض 
وزعــوه »الحوافز التي تبلغ 90 
دوالرا مــدى االربعة األشــهر 
املقبلة، يف حني جرت تســوية 
هزيلــة لـ 3 اشــهر يف نهاية 

العام املايض مبئة دوالر. ان الحوافز ســبق ان 
عرضت عىل الروابط منذ ايام وناقشتها يف ما 
بينها ورفضت ألنها ال تلبي جزءا بســيطا جدا 
من الحاجات املحقة للمعلمني واالساتذة. كام 
ان الروابط اكدت، يف حينها، ان املشكلة ليست 
مــع وزير امنا مع الدولــة ممثلة بالحكومة، 
فكررت مطالبها يف االعتصام امام الرايا ويف 
املؤمتر الصحايف ويف بياناتها ويف املقابالت 
التلفزيونيــة، وتعد هذه املطالب غري تعجيزية 
اطالقا«، مضيفا »كنا عىل أمل ان تعقد جلسة 
مجلس الوزراء، كام وعد رئيس حكومة ترصيف 
االعامل، وينقل وزير الرتبية مطالبنا ال ان يستبق 
الوزير النقاش يف مجلس الوزراء واملدافعة عن 
حقوقنــا اىل جانب الكثري من الوزراء لتحقيق 
هذه املطالب، فرصح بها وهذا بالنســبة الينا 

مرفوض«.  
ويف الســياق، نفذ اساتذة التعليم الرسمي 
يف كروان - الفتوح اعتصاما يف باحة رسايا 
جونية، تلبية لدعوة اللجنة الفاعلة لألساتذة 
املتقاعدين يف التعليم االســايس واالســاتذة 

الثانويني املالك  يف التيار النقايب املستقل.
وألقت اوديل بركات باسم املعتصمني: »نطلق 
اليوم رصخة وجع امام سلطة مالية واقتصادية 
وتربوية تتغاىض عن حقوقنا وترضب عرض 

الحائط مكتسباتنا«.
وأشــار انيس طربيه اىل »اننا فقدنا قدرتنا 
عىل التضحية واالستمرار يف بذل الذات وبدون 
مقابل«. ونفّذت روابط التعليم الرســمي يف 

الشــوف اعتصاما، امام رسايا بيت الدين، واذاع 
املعتصمــون بيانا تحدثــوا خالله عن »الغنب 
الالحق مبعلمي القطاع الرسمي ورفع الصوت 
ملطالبــة وزارة الرتبية والحكومة باالرساع يف 
تأمني مطالب املعلمني وكرامتهم من اجل عودة 

الحياة اىل املدارس واستكامل العام الدرايس«.
اما يف عاليه، نفذ األســاتذة إعتصاما أمام 
متثال شــكيب جابر، وأكد املعتصمون »أحقية 
مطالبهم وعىل رضورة البت بها بأرسع وقت«.

ويف زحلة، نفذت روابط الّتعليم اعتصاما أمام 
املنطقة الرتبوية، والقيت كلامت طالبوا خاللها 
األساتذة املسؤولني بـ«تصحيح الرواتب واألجور 

مبا يتناسب مع غالء املعيشة«.
كام نفــذ معلمون متعاقــدون يف التعليم 
األسايس وأســاتذة من مالك التعليم الثانوي 
ومجموعة من طالب املدارس الرسمية اعتصاما 
أمــام املنطقة الرتبوية، ومن الشــعارات التي 
رفعها املعتصمون: »صانع األجيال ال يهدر حقه، 

كرامة األستاذ فوق كل اعتبار«. 
أما يف طرابلس، نفذت الهيئات التعليمية تحت 
عنوان »انتفاضة الحقوق والكرامة« اعتصاما 
امام املنطقة الرتبوية، »رفًضا للمشاريع  التي 
يتّم التخطيط لها بني الوزارة والروابط من خالل 
خصخصة االستشــفاء، وسيتم من خالل ذلك 
رضب الوظيفة العامة والحقوق التي اكتسبها 
املعلمــون بعد تضحيات ونضاالت«، حســبام 
اكد املحتجون الذين حذروا من »اتخاذ اجراءات 
تصعيديــة يف حال مل يتــم تحقيق مطالبهم 

املحقة«.

خالل االعتصام يف بعلبك

دوالر مايين   5 بتوفير  وعدنا  ميقاتي   عبدالله: 
ــان واألمــــــــراض املــســتــعــصــيــة ــرطـ ــسـ ألدويــــــة الـ

قال رئيس لجنة الصحة النائب بالل عبدالله 
يف ترصيح من مجلس النواب: »باســم لجنة 
الصحة النيابية التــي زارت بكامل اعضائها 
الرئيــس نجيب ميقايت مبوعــد طارئ، يف 
حضور وزيــري الصحة العامة واملال واملدير 
العام للــامل، بناء عىل اللغط الذي حصل يف 
موضوع االستشــفاء والــزام املريض رشاء 
دوائــه وايضــا موضوع االدوية واملســائل 
االخــرى. االجتامع كان مثمرا وامتنى ان نرى 
نتائج للوعود والقرارات التي اتخذها الرئيس 

بوجود الوزراء املعنيني«.
أضــاف »النقطة االوىل هــي تثبيت املبلغ 
املرصــود من مرصف لبنــان لتغطية ادوية 
امراض الرطان واألمراض املســتعصبة الن 
مرصف لبنان يتكأ منذ  اشهر يف دفع الخمسة 
ماليني دوالر التي اقررناها مع الرئيس ميقايت، 
ومــع وزير الصحة ولجنــة الصحة لتغطية 
اشــمل لحاجات مرىض الرطان واالمراض 
املســتعصية. ووعدنا الرئيــس ميقايت ببذل 
جهد اســتثنايئ لتوفــري الـ5 ماليني الذي مل 
يحصل وزير الصحة عليها بعد. ورمبا هذا ما 
يسبب بعض النقص يف بعض االماكن. وهنا 
اتحــدث عن 30 الف مريض رسطان وامراض 
مستعصية. لجنة الصحة ستكون باملرصاد اذا 

مل يلب طلب ميقايت يف هذا امللف. اما النقطة 
الثانية، كنا رفعنا منذ يومني حجم الســيولة 
املستحقة للمستشــفيات، واتخذنا والرئيس 
ميقــايت قــرارا بتثبيتها عــىل 200 مليار.

واملهم هو ابقاء هذه املستشــفيات وان تقدم 
الخدمــات اىل الناس، ويف نفســه، تخفيف 
الفروقــات التي يضطــر ان يدفعها املواطن 
اىل املستشــفى. والنقطة الثالثة، دعونا اىل 
متييز املستشــفيات الحكومية بسبب حاجة 
النــاس اليها، وخصوصا بعد دورها يف ازمة 
كورونا. وكان أقر طلب وزير املال واملدير العام 
للامل تجهيز مرشوع ســلفة خاصة ملوظفي 
املستشــفيات الحكومية ليك يكون لهم حق 

يف املساعدة االجتامعية«.
بــدوره، قــال النائب فــادي عالمة: »يف 
موضوع املصارف وتعاملها مع املؤسســات، 
ولــيك يكــون املواطن عىل علم فان ســبب 
معاناته له عالقة بترصف املصارف مع القطاع 
االستشفايئ. واعتربها عمليات ابتزاز وحجز 
مستحقات املستشفيات وتشاطرا عليها مام 
يسبب مبالغ هائلة«، آمال يف »حصول ضغط 
يف هذا االتجاه ألن املســتحقات التي تخر 
قيمتها وتصل اىل املستشفيات يتم تحريرها 

للمستشفيات لتستطيع القيام بعملها«.

ــاوال ــروت حـ ــيـ ــي مـــطـــار بـ ــف بــرازيــلــيــَيــن فـ ــي ــوق  ت
ابتاعها خــال  مــن  الكوكايين  مــن  كمية  تهريب 

العامة  املديريــة  أعلنت 
 - الداخيل  األمــن  لقــوى 
العامة،  العالقات  شــعبة 
يف بــالغ لهــا انــه: »يف 
إطــار العمل الّذي يقوم به 
املخدرات  مكافحة  مكتــب 
الرّشطة  وحدة  يف  املركزي 
عملّيات  ملكافحة  القضائّية 
وبخاصٍة  املخّدرات،  تهريب 
عــرب مطار بريوت الدويل، 
لهذا  معلومــات  توافــرت 
املكتب، عن قيام شــخصني 
مــن الجنســّية الربازيلّية 

بتهريــب كمّيــة من مــاّدة الكوكايني إىل 
ابتالعها«. خالل  من  لبنان، 

عــىل أثر ذلك، وبنتيجة االســتقصاءات 
املكتب  املكّثفة، توّصلت عنارص  والّتحريّات 
املذكور إىل تحديد هويَّتيهام، وهام: »ا. ك.« 
)من مواليد عام 1997، برازييل( و«ج. ن.« 
)مــن مواليد عــام 1992، برازيلّية(؛ كام 
أسفر الّتعاون الّدويل مع املكتب إىل تحديد 
وقــت وتاريخ وصولهام إىل مطار بريوت.

بناًء عليه، وبعد الّتنســيق مع رسيّة درك 

املطار والجامرك، جرى توقيفهام«، مشريًة 
إىل أنّــه »تّم ضبــط: 2 كيلوغرام من ماّدة 
الكوكايــني داخــل 156 كبســولة، قطعة 
بيضاويّة الّشــكل ِزنتها 1٤9 غ، وذلك بعد 
الطّرق  باعتامد  استخراجها من جسميهام، 
املتعــارف عليها دوليًّا؛ وبإرشاف رئاســة 
مركــز الّشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 

الطبي. 
املقتىض القانوين أُجري حيالهام، وأودعا 

إشارته«. عىل  بناًء  املختص،  القضاء 
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»كل متوقع آٍت« و»كل منتظر قادم«، تعبريان يســتخدمان 
عندما يســود واقع فوضوي عىل صعيد األوضاع املعيشــية 
واالقتصادية او عىل مســتوى األوضــاع األمنية او كالذي 
يحدث يف الجســم القضايئ. كل هــذه األمور أطاحت قوى 
اللبنانيني واجهضــت أصواتهم التي مل تنخفض يوما بوجه 
الظلــم والجربوت اللذين يقودهام ازالم الســلطة التي باتت 
»رساب« او تســتخدم »قبعــة االخفاء« لتبعد نفســها عن 

املواطن. مشاكل وهموم 
اللبنانيــون الذين لطاملا تشــبثوا بالحق ورفع الظلم عنهم 
او عــن غريهم وأحيانا عن غرباء خارج اســوار الوطن هل 
استســلموا، وباتوا يتأهبون لألســوأ برحابــة صدر! اين 
الهائجــون عىل الواقــع املعتم الذي بات نــار جهنم تُصيل 
جيوبنــا وجلودنا كــام وصفه رئيس الجمهورية الســابق 
العامد ميشــال عــون، او العمل بنصيحــة رئيس حكومة 
ترصيــف االعامل نجيب ميقايت »بدنــا نتحمل بعضنا« فهل 
بات اللبنانيون يتحملون فوق طاقتهم وقدراتهم الجســدية 
واملعنوية وحتى املادية، ام ان الخنوع وفقدان االمل ســيدا 

الواقع! 
عن أي جهنم نتحدث، عن أســعار الســوبرماركت واملواد 
الغذائية ام عن حليب األطفال حيث ان علبة 200 غ أصبحت 
بـــ 410000 االف لــرية، ام عن البنزين الــذي بات يناطح 
الســحاب وسعر التنكة فوق املليون لرية، وماذا عن االدوية 
التي اما مفقودة واما تباع داخل الصيدليات ســوقا سوداء. 
هذه القضايا اشــعلت األســعار لجهة الحاجات الرضورية 
وأخذت بطوفانها سعر ربطة الخبز، اىل جانب ارتفاع تعرفة 
الرسفيس التي عىل ما يبدو سُتسهم يف مصادرة حق املواطن 

يف التنقل او قضاء حاجاته.
»الديار« قامت بإحصاء ملعرفة نســبة استخدام املواطنني 
الرسفيــس بعد ان تخطى الدوالر الواحد الـ 60 ألف لرية يف 
كل مــن املناطق اللبنانيــة االتية: االرشفية، العدلية، بدارو، 
الطيونة، صيــدا القدمية، فرن الشــباك، الحمرا، الجميزة، 
الدورة، برج حمود، الكوال، بشــارة الخوري والنتيجة كانت 

عىل الشكل اآليت:
70% مــن املواطنني يتنقلون بني هذه املناطق ســريا عىل 
االقدام اما لقضاء حوائجهم او للذهاب اىل اشــغالهم، و%15 
ينتظــرون البــاص بهدف التوفري، وحــواىل 10% يأخذون 

رسفيــس كون ال باص يصل اىل املكان الذي يقصدونه.
يف سياق متصل، يقول عيل الجاروش مسؤول باص رقم 2 
الــذي يعمل عىل خط الحمرا-انطلياس لـ »الديار«، ان تعرفة 
النقل ارتفعت من 20 اىل 25 ألفا. ويستكمل قائالً: »ان باص 
رقم 15 الذي يعمل عىل خط الدورة-عني املريســة يتقاىض 
30 ألفــا، اما باص رقم 5 الــذي يتنقل من خط برج حمود-

النبعة-ساســني-الحمرا فبعضهم يتقاىض 25 ألف والبعض 
االخر 30 ألــف عن الراكب الواحد وهذه التعرفة قابلة للرفع 

عيل«. بحسب 

{ الواقع موجع {
يف الحقيقة ان فــوىض تحديد تعرفة الرسفيس والباص 
والتــي هي من ضمن مهام وزارة االشــغال انعكســت يف 
الشــوارع بحيث ان جولة ميدانية عــىل األرض أظهرت ان 

عدد ســيارات النقــل العام ال يتجاوز أصابــع اليد الواحدة 
وأيضا الشــوارع تكاد تخلو من املواطنني الذين لطاملا كانوا 
يصطفــون عل قوارع الطريق بانتظار رسفيس اختفوا ومن 

وجد بات يستخدم قدميه.

{ ارتفع الدوالر »ولعت« األسعار {

يرتفــع الــدوالر، يحلق معه كل يشء بال اســتثناء، بدءاً 
بأســعار املواد الغذائية التي ال تلتزم بســعر، او تأبه ملسؤول 
او حتــى ملراقبــي وزارة االقتصاد! والســؤال كــم بلغ عدد 
الســوبرماركت او التجــار الذيــن تم توقيفهم او تســطري 
محارض ضبط بحقهم يف كل مرة رفعوا فيها أســعار املواد 
الغذائيــة! ويف هذا اإلطار تقول الســيدة غادة لـ »الديار«، 
»ان احــدى الســوبرماركت تعمد اىل اخذ 20 ألف زيادة عىل 
الفاتورة التي تشمل موادا غذائية مل يلحقوا تبديل أسعارها، 
ومعظمها مواد ليســت جديدة ورشاؤها عىل دوالر 30 ألفا 
وتبــاع اليوم عىل دوالر 57 ألفا وال وزارة اقتصاد تراقب وال 
من يراقبون«، باإلشــارة ان الديار تلقت نســخة من فاتورة 

الزيادة. السيدة والتي تبني 
هذا ليس كل يشء حتى الدواء داخل الصيدليات بات سوقا 
ســوداء تقول اليان: »ذهبت لرشاء دواء اســمه »بروميتال« 
واخــر »بيبانثني« من احدى الصيدليات يف برج حمود فقام 
الصيديل بشطب السعر القديم امامي وبيعه يل بحسب سعر 
رصف الدوالر اليومي وعندما ســألته عن مدى قانونية هذه 
الواقعة اجابني الصيديل هذا ســعره اليوم وكنقابة ميكننا 
بيع االدوية بحســب سعر رصف الدوالر اليومي يف السوق 
الســوداء«. أيضا »الديار« تلقت صورة عن الدواء حيث يظهر 

شــطب السعر القديم وبيعه بحسب سعر رصف الدوالر.

{ التفرد بالقرار يعد تجاوزا للقانون {
يتبني من كل ما تقدم ان الفلتان حاصل يف كافة القطاعات 

الحياتية مبا فيها اجرة الرسفيس التي ارتفعت من 30 اىل 50 
و60 و75 وحتى 150 ألفا، هذا التفاوت بالتســعرية يظهر ان 
كل تاكيس يتفرد بالتعرفة التي يشعر انها تلبي أهدافه املادية 
فقط. وهذا ما حدث مع الســيد ميشال الذي قال لـ »الديار«: 
»يف اقل من أربع ساعات دفعت يف كل رسفيس ركبته تعرفة 
مختلفة والتفاوت يجعل املرء يف حالة من الهســترييا، وهو 
مــا دفعني لعراك مع ســائق تاكيس طلب مني 150 ألفا من 
فرن الشــباك وحتى االرشفية، وعندمــا اخربته انني تنّقلت 
منــذ الصباح يف أكــر من رسفيس ومل يطلب أحد هذا املبلغ 
انهال عيّل بالرصاخ، حتى بدأ يحملني مسؤولية ارتفاع سعر 
صفيحة البنزين ومثن قطع تبديل لســيارته يف حال خربت! 
وصــوال اىل املواد الغذائية فــرددت بيني وبني نفيس »فعال 
العامل جنت« ألنه ليس يف كل يوم يصلح مركبته كذلك االمر 
بالنســبة للوقود، اليس هذا كذبا واستغالال للمواطن يف ظل 

غياب من يتابع ويراقب ويحاسب!

{ »مسؤولية« وزارة االشغال ضبط القطاع {
 هــذه األمــور حملناهــا اىل رئيس اتحــادات ونقابات 
قطاع النقل الربي بســام طليس الــذي قال لـ »الديار«: كل 
هذه التســاؤالت التي طرحتموها محقــة وصحيحة، وكل 
ما تســمعونه عــن التالعب يف تعرفــة الرسفيس حقيقي 
عــىل ارض الواقع ولكن هذا االمر ليس مــن دور للنقابات 

فيه«. واالتحادات 
 ويتابع، »هي تصدر بقرار من وزير االشغال والنقل العام 
بناء عىل دراســة يتــم اعدادها يف املديريــة العامة للنقل 
ومكونة من 17 عنرصا منها أســعار املحروقات ومثن قطع 
الغيار، بالتشاور مع النقابات بعد االنتهاء من تحضريها الن 

عنارصها كثرية وتحتوي عىل تفاصيل متشــعبة«.
 ويســأل طليس، »اما ملاذا تحصل هذه الفوىض؟

يجيــب طليــس، »يجب االستفســار مــن الدولة وليس 

النقابات، وإذا قرأتم األنظمة الداخلية والقوانني األساســية 
التــي تعود لها فان دورها يتمحور يف الدفاع عاّم متثل«.

{ النقابة مع السائق
والراكب وحدة منتظمة {

يف هــذا اإلطار يقــول طليس، »بالنســبة لنا نحن منثل 
الســائقني العموميــني واملواطنني ألنهم عبــارة عن دورة 
متكاملــة. بحيث ان الســائق بال مواطــن ال ميكنه العمل 
ومواطــن وعامل بال ســيارة نقل ال ميكنــه التنقل ان كان 
بالذهاب اىل عمله او قضاء حوائجه. ويشري طليس بالقول، 
»ان انتظام األمور من مسؤولية الدولة وليس من مسؤولية 
أحــد آخر فهي من لديها ســلطة البت بقــرارات، ومتابعة 
القطاعات ورعاية مصالح الشــعب وتسيري امورهم وعليها 
ضبط األســعار والقطاع وتأمني الحاميــة للمواطنني كام 

السائقني«. 

{ الدولة و»نومة اهل الكهف« {
يتابع طليس، »لألسف ان غياب الدولة والحكومة والرقابة 
اىل جانــب األجهزة املعنية أدى اىل الفوىض الحاصلة اليوم، 
فالســائقني العموميني أصحاب السيارات النظامية التابعة 
رشعيا للنقابات عىل جميع األرايض اللبنانية حكام ينضوون 
تحت مسؤوليتها وســقفها عملها هو رعاية مصالح هؤالء 

فقط«.  وتنظيمه 
ويسأل، »عن أي تنظيم نتحدث وعىل أي أساس؟ فالفوىض 
قامئة عىل مستوى الدولة، فامذا ميكننا ان نخرب السائقني، 
هل نقول لهم عودوا اىل التسعرية القدمية! يف الحقيقة هذا 

الواقع خارج عن السيطرة«.

{ يد واحدة ال تصفق {
يخلــص طليس مدافعا عن وزير االشــغال العامة بقوله، 
»يد واحـــــدة ال ميكن ان تصـــــفق وكنــت تطرقت لهذا 
االمــر معه أكر من مرة، فــــكل الــوزارات املعنية يف هذا 
القطاع يجب ان تعــــمل عىل إيجاد الحــلول وألفـــرتض 
نفيس يقول طليــــس انني انا وزير االشــغال فأي تعرفة 
ســأعتمد وعىل أي سعر رصف راتب بالنسبة للسائق واملالك 

املستأجر«. او 

{ العودة اىل التطبيقات {
لتفادي الشــباك اللفظي مع أصحــاب التاكيس، ولكيال 
يحرج املواطن نفســه ويصل اىل املــكان الذي يقصده وهو 
متوتر وغري راض عن التســعرية التي يطلبها السائق، اجرت 
»الديار« إحصاء  شــمل 100 شــخص من بينهم موظفني، 
وطالب جامعات قالوا: »انهم ســيعمدون اىل طلب التاكيس 
عــن طريق التطبيقات االلكرتونيــة كونها تعمد اىل تحديد 
األجرة املسبقة بحسب الكيلومرتات وبحسب املكان ويف هذا 
اإلطار تقول رنا، »نحن مثل أصحاب التاكيس ال نقطف أمواال 
عن الشــجر، واالزمة علينا مثلام عليهم متاما فال اعرف كم 
مرة يجب اخجل انا واتجادل مع الســائق عىل تســعرية غري 

مرتفعة«. كونها  منطقية 
يف الخالصة، انتعاش سوق سيارات األجرة عرب تطبيقات 
التوصيل االلكرتونية قد يطيح الكثري من السيارات الرشعية 
التي تعمل يف هذا القطاع واحد األســباب هو شــجع بعض 

السائقني ورب ضارة نافعة!

ــق...  ــ ــائ ــ ــس ــ ــاك يـــحـــتـــّد بـــيـــن الــــراكــــب وال ــ ــَب ــ ــِش ــ ــرة الـــســـرفـــيـــس وال ــي ــع ــس ــون ال »يـــهـــضـــمـــون« ت ــ ــن ــواطــ ــ امل
ــي يُــــنــــعــــش تـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــوصــــيــــل اإللــــكــــتــــرونــــّيــــة ــصــ ــخــ ــاد شــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ رفــــــــع الــــتــــعــــرفــــة اجـ

تعترب الدهون الغذائية رضورية لصحة اإلنســان، فهي متد 
الجسم بالطاقة وتســاعده عىل امتصاص الفيتامينات، ولكن 
بعض أنواع الدهــون الغذائية يؤدي دوًرا يف اإلصابة بأمراض 
القلب والسكتة الدماغية. عالوة عىل ذلك، فالسعرات الحرارية 

يف الدهون مرتفعة.
ويف هذا الصدد، أكد الدكتور فرانشيســكو برانكا، مدير إدارة 
التغذية وســالمة الغذاء مبنظمة الصحة العاملية، أي نوع من 
األطعمــة يحتوي عىل دهون متحولة يرض بصحة اإلنســان، 
موضًحا أن هناك نوعني من الدهون املتحولة، هام الدهون غري 

املشبعة الطبيعية والدهون غري املشبعة الصناعية.
جاءت ترصيحات الدكتور برانكا يف سياق الحلقة رقم 91 من 
برنامج »العلوم يف خمس«، التي قدمتها فيسميتا جوبتا سميث 
وقامت منظمة الصحة العاملية ببثها عرب منصاتها الرسمية. 

{ دهون طبيعية وصناعية {
وأضــاف أن الدهون املتحولــة الطبيعية توجد يف منتجات 
األلبان أو يف لحوم الحيوانات املجرتة مثل األبقار، مؤكًدا أن كل 
الدهون املتحولة ضارة بصحة اإلنسان، وإن كانت الدهون غري 

املشبعة الصناعية تتسبب بنسبة أكرب من الرضر.
كام أوضح أن قيمة هذا املنتج للمصنعني تكمن يف حقيقة أن 
لديهم مدة صالحية أطول وأرخص سعًرا أيًضا. تُستخدم الزيوت 
املهدرجة جزئًيا يف منتجات مثل املارجرين وسمن الفاناسبايت 
وتســتخدم يف املنتجات املخبوزة مثل الكعك أو األطعمة املقلية 
أو األطعمة املخبوزة التي غالًبا ما تجدها يف األطعمة الجاهزة 

والرسيعة.
إىل ذلــك، أوضــح الدكتور برانكا أنه عندمــا تدخل الدهون 

اإلنسان،  جسم  إىل  املتحولة 
يتــم امتصاصها بواســطة 
مركبات معينة تنقل الدهون 
يف تدفق الــدم. وكلام زادت 
كمية الدهون املتحولة، زادت 
كمية الكوليســرتول الضار 
وانخفضت  إنتاجه  يتم  الذي 

كمية الكوليسرتول الجيد.
وأشــار إىل أنه كان هناك 
الكوليســرتول  من  املزيــد 
الضــار، فإنه يعنــي زيادة 
خطــر تصلب جدران الخاليا 
والتهــاب جــدران الخاليا، 
مام ميكــن أن يــؤدي إىل 
زيادة خطر اإلصابة بانسداد 
الرشايــني وبالتــايل زيادة 
بأمراض  اإلصابــة  مخاطر 

القلب والسكتة الدماغية.
ومــن املقــدر أن يزيــد 
اســتهالك الدهون املتحولة 

باملســتوى الحايل بنسبة 21% أي بنسبة واحد من كل خمسة 
من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب. ويزيد خطر الوفاة بأمراض 

القلب مبعدل واحد من كل أربعة أضعاف.
وهكذا نحســب أنه مع املســتوى الحايل الستهالك الدهون 
املتحولة، ميوت ما بني ثالث مئة ألف ونصف مليون شــخص 
يومًيا نتيجة الســتهالك هذا املركب الســام. وإذا تم استبعاد 

الدهــون املتحولة من النظام الغذايئ، فســيمكن إنقاذ ماليني 
األرواح.

وأردف الدكتور برانكا قائاًل إن االمتناع عن اســتخدام وتناول 
الدهون املتحولة لن يؤثر يف مذاق وال تكلفة الطعام، شــارًحا 
أنه ميكن استبدالها مبكونات أخرى من بينها الزيوت النباتية.

كذلــك أكد عىل أهمية أن تحــث الدول الرشكات املصنعة من 
خالل اللوائح املناســبة، مشريًا إىل أن منظمة الصحة العاملية 

حددت أكر من غريها اللوائح الفعالة التي تشري ضمًنا إىل الحد 
األدىن املســموح به من كمية الدهون املتحولة، الذي يأيت عادة 
من جميع املصادر الطبيعيــة، باإلضافة إىل حظر بيع وإنتاج 

الدهون غري املشبعة الصناعية.

{ عامل الخطر {
هــذا وأضاف الدكتور برانكا أن 43 دولة أصدرت ترشيعات 
يف الســنوات املاضيــة، وأن العــدد منا برسعــة كبرية يف 
الســنوات القليلة املاضية نتيجة لحمــالت الصحة العامة، 
مشــريا اىل أن البلدان، التي أصدرت ترشيعات بشأن الدهون 
املتحولة هي، من شــامل العامل، والتي تعد إىل حد كبري بلدان 

ذات دخل مرتفع.
إال أنــه منذ العام املايض، انضمت للقامئــة دول مثل الهند 
وبنغالديش، والتي أقرت لوائح تتامىش مع املامرســات الجيدة 
ملنظمة الصحة العامليــة، عالوة عىل التوقعات بأن تقوم دول 

أخرى مثل نيجرييا بإصدار ترشيعات مامثلة هذا العام.
وأشار الدكتور برانكا إىل أن هناك يف الوقت الحايل 3 مليارات 
شخص يف العامل مشمولون بحامية من خطر التعرض للدهون 
غري املشــبعة، ألنهم يعيشــون يف بلدان بها ترشيعات قوية، 
محذًرا من أنه يبقى نحو 5 مليار نسمة حول العامل، يحتاجون 

للحامية.
وأعــرب عن أمله يف تعاون جميع الجهات الفاعلة والجهات 
الحكوميــة، جنًبا إىل جنب وُمصنعــي األغذية للعمل وامليض 
قدًما نحــو ما ميكن أن يكون إنجاًزا رائًعا للصحة العامة ويف 
الواقــع، القضاء عىل عامل الخطر األول لألمراض غري املعدية 

مثل أمراض القلب.

! شــــــــخــــــــص  مــــــــــلــــــــــيــــــــــارات   5 حــــــــــيــــــــــاة  تــــــــــهــــــــــدد  املـــــــــتـــــــــحـــــــــّولـــــــــة  الـــــــــــــدهـــــــــــــون 

عىل وقع ارتفاع اإلصابات مبرض السكري بني 
مواطني اململكة إىل حــد كبري، تتضافر الجهود 

لبحث الحلول.
فقد كشــفت دراسة جديدة أن اإلصابة مبرض 
السكري من النوع الثاين تزيد من احتاملية الوفاة 

ببعض أنواع الرسطان بأكر من الضعف.
وتوصــل فريق من الباحثــني الربيطانيني إىل 
أن األشــخاص املصابني برسطان األمعاء والكبد 
والبنكرياس وبطانة الرحم يواجهون خطر الوفاة 
مبقدار الضعف إذا كانوا مصابني مبرض السكري، 

وفًقا لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
كام كشــفت الدراســة أن النساء األصغر سنا 
املصابات بالســكري من النوع الثاين معرضات 
لخطر الوفاة املتزايد حال إصابتهن برسطان الثدي.

وأوضحت هذه النتائج أيضاً أن الرسطان تجاوز 
خطورة النوبة القلبية والسكتة الدماغية كسبب 
رئييس للوفــاة لدى األشــخاص املصابني بداء 

السكري من النوع الثاين.
ووجد الباحثون أيضا أن التعرض لتأثريات زيادة 
الســكر يف الدم ومقاومة األنسولني وااللتهابات 

املزمنة لفرتات طويلة ميكن أن تسبب بعض أنواع 
الرسطان.

كام حذرت الدراســة من ازدياد معدل الوفيات 
ما مل يتــم بذل املزيد للســيطرة عىل األمر، كام 
طالبــت برضورة وجود برامج إضافية للكشــف 
عن الرسطان الستهداف األشخاص األكر عرضة 

للخطر.
وحلل الباحثون يف هذه الدراســة، اتجاهات 
الوفيات الناجمة عن الرسطان واألسباب األخرى 
حسب العمر والجنس والعرق والحالة االجتامعية 

واالقتصادية والسمنة وحالة التدخني.
واستخدمت الدراسة قاعدة بيانات يف اململكة 
املتحــدة للوصول إىل معلومــات حول أكر من 
135 ألف بريطاين، ترتاوح أعامرهم بني 35 عاًما 
وأكر، تم تشــخيصهم بالسكري من النوع الثاين 

يف الفرتة بني 1998 و2018.
ووجــد الباحثون أن معــدالت الوفاة برسطان 
البنكرياس والكبد والرئة زادت يف جميع األعامر 
وارتفعــت الوفيات برسطــان األمعاء يف معظم 

الفئات العمرية.

يف حــني ارتفعت معــدالت اإلصابة برسطان 
الثدي لدى النســاء األصغر ســًنا تحت سن 55، 
كام ارتفعت معدالت رسطان الربوستاتا وبطانة 

الرحم لدى األشخاص يف سن 75 عاًما وأكر.
هذا وحلل الباحثون يف هذه الدراسة، اتجاهات 
الوفيات الناجمة عن الرسطان واألسباب األخرى 
حسب العمر والجنس والعرق والحالة االجتامعية 

واالقتصادية والسمنة وحالة التدخني.
ثم قارنوا املعدالت يف األشخاص املصابني بداء 
السكري من النوع الثاين بعامة السكان، ووجدوا 
أن اإلصابة مبرض السكري من النوع الثاين تزيد 
من احتاملية الوفاة بأي نوع من الرسطان بنسبة 

.%18
وأظهرت النتائــج أيضا أن أولئك الذين يعانون 
من السمنة املفرطة واملدخنني كانوا أكر عرضة 

للوفاة بالرسطان.
وقالت الدكتور سوبينج لينغ، قائدة البحث الذي 
أجراه مركز ليســرت ألمراض السكري وكلية لندن 
البحثية، إن النتائج أظهرت أن مرض السكري من 
النوع الثاين يؤثر عىل معدالت الوفيات بالرسطان، 

مطالبة برضورة تغيــري برامج الفحص الحالية 
وإجراء املزيد مــن التحقيقات املتعمقة ألعراض 
الرسطان املشــتبه بها لدى مرىض السكري من 

النوع الثاين لتقليل عدد الوفيات بالرسطان.

يشــار إىل أن أكر من 4 ماليني شــخص يف 
اململكة املتحدة مصابون مبرض السكري من النوع 
الثــاين مع 13.5 مليون شــخص آخر معرضون 

لخطر اإلصابة بالسكري؛ بسبب السمنة.

ــدى مـــرضـــى الـــســـرطـــان ! ــ ــضــاعــف نــســبــة الـــوفـــاة ل الــســكــري ي
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ــوزراء  ال مجلس  اجتماع  في  شــارك  القرم 
ــاالت فـــي مــصــر وعــقــد  ــصـ ــاتـ الـــعـــرب لـ
ــعــرب ــه ال ــرائ ــظ ــاءات مـــع ن ــقـ ســلــســلــة لـ

لّبــى وزير االتصاالت يف حكومة ترصيف االعامل املهندس 
جــوين القرم دعوة نظــره املرصي الدكتــور عمرو طلعت، 
للمشــاركة يف اجتامع الدورة  الـــ 2٦ ملجلس الوزراء العرب 
لالتصــاالت واملعلومــات يف مرص، وتم اقــرار البنود املّتفق 
عليهــا يف املكتب للتنفيذي.  عقــد الوزير القرم الذي يرافقه 
املدير العام لالستثامر والصيانة يف وزارة االتصاالت املهندس 
باســل االيويب، عىل هامش االجتامع، سلســلة من اللقاءات 
الثنائيــة مع عدد من الوزراء املشــاركني يف الفعاليات، حيث 
بحث مع نظره املرصي ســبل التعاون بني الجانبني يف مجال 
االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات. وشــكر للجانب املرصي 

»حفاوة االستقبال وكرم الضيافة«.
وعقــد لقاء مع رئيــس املكتب االقليمــي لالتحاد الدويل 
لالتصاالت املهندس عادل درويش، تقرر مبوجبه القيام بزيارة 

اىل لبنان للبحث يف كيفية مساعدته ودعمه.

ــيــة ــب ُمــــَهــــل ضــري ــد  ــديـ ــمـ تـ  : »املـــــــــال« 
أصدر وزير املال يف حكومة ترصيف األعامل يوسف الخليل 
مجموعة من القرارات تقيض بتمديد مهل حيال تسديد رضائب 
وتقديــم تصاريــح. وذلك من أجل إتاحــة الفرصة للمكلفني 

بااللتزام باملوجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
وقد جاء:

- يف القرار األول: »متدد لغاية 2023/02/15 ضمناً، مهلة 
تقديم بيانات الفصل الرابع لرضيبة الرواتب واألجور من سنة 

2022 وتأدية الرضيبة العائدة لها«.
- يف القــرار الثاين: »متدد لغايــة 2023/02/28 ضمناً، 
مهلة تسديد الرضيبة وتقديم الترصيح السنوي وتقديم البيان 
بصاحــب الحق االقتصادي )النموذج م18( عن ســنة 2022 
ملكلفي رضيبة الدخل عىل أساس الربح املقطوع وللمؤسسات 
املستثناة من رضيبة الدخل من غر الرشكات التي تعتمد النظام 

النقدي يف محاسبتها«.
- يف القرار الثالث : »مُتدد لغاية 2023/2/28 ضمناً، مهلة 
تقديم الترصيح وتســديد الرضيبة عن إيرادات رؤوس األموال 
املنقولة األجنبيــة املتوجبة وفقاً ألحكام املادة 81 من قانون 

رضيبة الدخل«.
- يف القرار الرابع : »مُتدد لغاية 2023/02/28 ضمناً، مهلة 
تقديم الترصيح وتسديد الرضيبة املتوجبة عن املبالغ املدفوعة 
وفقــاً ألحكام املادة 41 من قانون رضيبة الدخل خالل الفصل 

الرابع من العام 2022«.
- يف القــرار الخامس : » متدد لغاية 2023/02/20 ضمناً، 
مهلــة تقديم الترصيح الدوري للرضيبة عىل القيمة املضافة 
عن الفصل الرابع من سنة 2022، وتأدية الرضيبة عىل القيمة 
املضافة الناتجة منها، وتقديم بيانات وطلبات االسرتداد التي 

تقدم خالل مهلة الترصيح عن هذا الفصل«.

دبــــــــوســــــــي عــــــــــرض مــــــــع لــــحــــود
ــيــة ــغــذائ ــر حـــركـــة الــــصــــادرات ال ــوي ــط ت

إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف طرابلس 
والشــامل توفيق دبويس، املدير العام لوزارة الزراعة املهندس 
لويس لحود، يف حضور رئيسة مصلحة الزراعة يف طرابلس 
املهندسة ســونيا االبيض، مديرة الغرفة ليندا سلطان ومدير 
»مختربات الجودة« لدى الغرفة الدكتور خالد العمري وعدد من 

موظفي مصلحة الزراعة يف الشامل.
ورحب دبــويس بلحود، مثنياُ عــىل »الرشكة النموذجية 
القامئــة بني غرفــة طرابلس الكربى والقطــاع العام ممثالً 
باملهندس لحود«، مشــددا عــىل »رضورة العمل معاً بإميان 
لتقديم الدعم واملساعدة للمزارع وكل مكونات القطاع الزراعي 
اللبناين«. وقال: »عملنا معا وال نزال مبلفات كثرة ال ســيام 
الفحوص املتعلقة بســالمة االمن الغذايئ، وجاءت نتائج تلك 
الفحوصــات خالية من أي جراثيم او أوبئة. ومن الطبيعي أن 
نلتقي دامئا لدعم منتجاتنا الوطنية، ســواء عىل ارض الوطن 
أو يف بلدان اإلنتشار لتطوير حركة صادراتنا الوطنية من أجل 
لبنان وإقتصاده وإنسانه والوقوف معاً يف وجه كل التحديات 

التي تحول دون إمناء اقتصادنا ومجتمعنا«.
من جهته، قال لحود: »التقيت اليوم الرئيس دبويس صديق 
وزارة الزراعة وســأقوم بجولة يف منطقة الشامل لالطالع 
عىل األوضاع االقتصاديــة واالجتامعية والتجارب الناجحة 
التي تســجل يف تلك املنطقة للعمل عىل تعزيز حركة التكامل 
بني القطاعني العام والخاص والتعاون، وبالتايل عىل تسويق 
منتجات املطبخ اللبناين يف أســواق بلدان اإلنتشــار وتطوير 
حركة الصادرات، وطموحنا ان نستمر يف العالقة النموذجية 
مع غرفة طرابلس والرئيس دبويس الذي أوجه له التحية عىل 
انجازاتــه ونجاحاته وكذلك عىل الدور التكاميل الذي تقوم به 

الغرفة مع باقي مختربات القطاع العام«.

»هيئة التحقيق الخاصة« تجّمد حسابات مقّلد
أعلــن حاكم مرصف لبنان »رئيس هيئة التحقيق الخاصة« 
رياض ســالمة يف بيان، أن »هيئة التحقيق الخاصة املنعقدة  
بتاريــخ 2023/1/2٦ يف حضور جميــع أعضائها، اتخذت 
قراًرا بتجميد حســابات األسامء املذكورة أدناه ، والتي أُدرجت 
عىل قوائــم مكتب مراقبة األصول األجنبيــة OFAC بتاريخ 
2023/1/24 وذلك لدى جميع املصارف واملؤسســات املالية 

العاملة يف لبنان: 
• حسن احمد مقلد )مواليد 1٩٦7/2/17 (
• راين حسن مقلد )مواليد 1٩٩8/10/2٩(
• ريان حسن مقلد )مواليد 1٩٩3/10/25(
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خالل اللقاء

جوزف فرح

ماذا ميكن ملرصف لبنــان ان يفعله ومل يقم 
بــه يف مواجهة  »حيتان املال » الالهيثني وراء 
العملة الخرضاء عىل حســاب لرتهم اللبنانية 

التي فقدت ٩5 يف املئة من قيمتها ؟
كثــرون يواجهون مــرصف لبنان بطريقة 
مبــارشة او غــر مبارشة اولهــم املضاربون 
الطبيعيون الذين يستغلون الفرص لالنقضاض 
عىل فريســتهم وتحقيق االرباح دون اي رادع 
اخالقي او انســاين او حتى وطني، الرصافون 
الذين يتالعبون بالعملة كوظيفة او استثامر يف 
الوقت الضائع ويف غياب اي رادع بعد ان فشلت 
الدولة يف االقتصاص منهم يف ظروف سابقة، 
املوظفــون يف القطاع العام الذي ســمح لهم 
بتحويل اموالهــم اللبنانية اىل الدوالر لتحقيق 
ربح قليل، السياسيون الذين تستمر مناكفاتهم 
غــر عابئني مبصر وطن يف ظــل الفراغ ان 
كان عىل صعيــد انتخاب رئيس للجمهورية او 

تشــكيل حكومة اصالحية، املصارف التي تحاول مللمة بعض 
العملة الخرضاء مع القحط يف املامرسة، القضاة الذين ظهرت 
خالفاتهم علنا واثرت يف املشــهد النقدي واملايل، واخرا بعض 
الذين يديرون مواقع الكرتونية يف الخارج والتي تؤثر يف ارتفاع 
الــدوالر، الخرباء العرافون الذين يطرحون ارقاما مســتقبلية 
لســعر رصف الدوالر وذلك بغــض النظر عن عدد االعداء الذين 
يريدون اسقاط رياض سالمة ولو سقطت معه اللرة اللبنانية 
اضافة اىل الدعاوى املقامة ضده وتلهيه عن القيام بواجباته.

تجــاه هؤالء مــاذا ميكن ان يفعل مــرصف لبنان بإصداره 
التعاميم والقرارات واالجراءات »واملنصات »؟

جنــون الــدوالر يرضب كل يشء وال يوجــد احد من يردعه 
حتى مرصف لبنان الذي هو املســؤول عن ضبط ســعر الرصف 
ولجــم الدوالر بعد ان باءت محاوالته كلها بالفشــل، صحيح 
انــه متكن من تخفيضــه يف بعض االحيان ولكن يدا واحدة ال 
تصفق الن مرصف لبنان ليس الوحيد املســؤول عن االستقرار 
النقــدي بل هناك مســؤولون يجب ان يعاونــوه ومنهم وزير 

املالية امللتهــي بفرض املزيد من الرضائب عىل القطاع الخاص 
ومنهم سياســيون ميكنهم مســاعدة مرصف لبنان بتخفيض 
نســبة التوتر بتصاريهم التي تبقى اقوى من اي سالح ميكنه 
ان يســتخدمه ومنهم الخرباء الذبن اصبحوا منجمني يتحدثون 

عن اسعار مستقبلية مرعبة عن سعر رصف الدوالر .
ومل تســتغرب مصادر مرصفية مطلعة استمرار ارتفاع سعر 
رصف الدوالر وتخطيه االرقام القياســية، معتربة ان »االسباب 
باتــت معروفة واهمها عدم قدرة مرصف لبنان عىل لجمه بعد 
فشل تدخله عرب منصة »صرفة« وبدال من اقرتاب هذه املنصة 
من الســوق الســوداء اصبحت اليوم تالحقها وال تستبعد هذه 
املصادر ان يتم رفع منصة صرفة اىل اكرث من سعرها الحايل 

وهو 38 الف لرة.
وتتابــع: اضافة اىل ذلك، ال ميكن للدوالر ان يرتاجع يف ظل 
وجود ارض خصبــة للتعامل معه خصوصا انه متفلت من اي 
قيــد ومل يعد يهاب اي تدابر ردعية تواجهه، مع العلم ان حتى 
املطالبة بإقرار الكابيتال كونرتول ذهبت ادراج الرياح عندما تم 
ربط اقــراره ببقية املواد االصالحية وال يعرف متى يتم ذلك اذا 

كان املجلــس النيايب هيئة ناخبة وليس هيئة 
ترشيعية .

وتعتــرب املصــادر املرصفيــة ان »املعالجة 
معروفة والدواء معروف، لكن مع االسف هناك 
حسابات اخرى يلجأ اليها البعض ولو كانت عىل 
حســاب اللرة التي فقــدت الكثر من قيمتها، 
وبالتايل فإن الكل متفق عىل مواجهة مرصف 
لبنــان الذي بات الحصن الوحيد يف الدفاع عن 

العملة الوطنية«.
ويتســاءل معنيون عام اذا كان لدى مرصف 
لبنــان تدابر جديدة تســاعد عىل لجم جنون 

الدوالر.
وال تســتبعد ان »يطرأ  جديد عىل تطور سعر 
رصف الدوالر املستمر يف االرتفاع، بانتظار اول 
شباط املقبل حيث سرتفع السعر الرسمي اىل 

15ألف لرة وتداعيات هذا القرار.
االرتفاع املتالحق للدوالر يف السوق السوداء 
هو خطوة متوقعة، امنا قفزاته القياســية ال 
تزال تشــكّل مفاجأة بعد ان سّجل سعر الرصف 
نحو 50 الفاً خالل عطلة نهاية االســبوع، افتتح اول االسبوع 
بارتفاع إىل 51 الفاً، ما لبث ان وصل الـ52 الفاً ثم 53 الفاً و400 
لــرة ليصل إىل 54 و 400 الف ظهراً واالقرتاب من عتبة الـ55 
الفاً مساء.اي ان االرتفاع خالل 25يوما طار من 43الفا اىل 55 

الفا اي بارتفاع نسبته قاربت ال27 يف املئة.
هذه التقلّبات الرسيعة للدوالر تؤكد ان مرصف لبنان ومنصته 
فقدا الســيطرة الكاملة للمركزي ولصرفة يف السوق ال سيام 
بعد فشــل تدّخله االخر الذي حصل نهاية العام املايض، إذ مل 
يفلح يف تهدئة الســوق أكرث من ايــام معدودة، بتداول كثيف 
تخطّــى املليــار و200 مليــون دوالر؟ مع العلــم ان ميزانية 
مرصف لبنان الصادرة يف النصف االول من شهر كانون الثاين 
اظهرت ان مرصف لبنان ما زال محافظا عىل االحتياطي املقدر 

ب10مليارات دوالر.
يف هــذا الوقت يبدو ان اســعار املحروقات اصبحت تنافس 
الدوالر يف صعودها وكذلك اســعار الســلع. وتحمل املزيد ايها 

املواطن.

مصــــــرف لبنــــــان يواجــــــه وحيداً »حيتــــــان املــــــال« في حربه ضــــــد ارتفــــــاع الدوالر
معنيــــــون يتســــــاءلون عمــــــا ادا كان هناك من تدابيــــــر يمكن اتخاذهــــــا لضبط الدوالر

ارتفاع في ســــــعر ربطة الخبز واملحروقات

اعلنت وزارة االقتصاد والتجارة امس ان ســعر ربطة الخبز 
حجم صغر ب14 الف لرة وسعر ربطة الخبز حجم متوسط 
24 الف لرة  وسعر ربطة الخبز حجم كبر 2٩ الف لرة عىل  

االرايض اللبنانية كافة.
كام ارتفع سعر صفيحة البنزين اىل 1087000 للبنزين ٩5 
اوكتان و1114000للبنزيــن ٩8 اوكتان واملازوت 113٩000 

والغاز ٦٩5000.

بواخر الفيول ال تزال تنتظر في عرض البحر

ال تزال بواخر الفيول والغاز أويل لزوم مؤسســة »كهرباء 
لبنان« راسية عرض البحر قبالة الشاطئ اللبناين، عىل الرغم 
من إرســال وزير املال يف حكومة ترصيف األعامل يوســف 
الخليــل إىل مرصف لبنان كتابنَي، طلب يف األول فتح االعتامد 
املســتندي ملصلحة رشكــة  VITOL BAHRAIN، عىل أن يتم 
تسديد هذا االعتامد بعد ستة أشهر من حساب الخزينة بالدوالر 
األمريك املفتوح لدى مرصف لبنان وفق املرسوم رقم 10٩٦3 

تاريخ 2023/1/18.
وطلب يف الثاين متديد االعتامد املســتندي املقرتح ملصلحة 
رشكة تسويق النفط العراقية  SOMO تنفيذاً التفاقية بيع مادة 

زيت الوقود بني الجانبني اللبناين والعراقي.
وأتبع الوزير الخليل الكتابني إىل املرصف املركزي، مبوافقته 
عىل الكتب الواردة من مؤسســة كهرباء لبنان إىل وزارة املال 

بهذا الخصوص.
وحتــى اللحظة مل يتم إفراغ حمولــة البواخر وبالتايل مل 
تتحقق وعود وزير الطاقة واملياه يف حكومة ترصيف األعامل 

وليد فّياض بساعات التغذية اإلضافية...
مصدر يف وزارة الطاقة يكشــف لـــ »املركزية« أن عملية 
 Letter Of Credit اإلفراج عن الحمولة وتفريغها »ترتقب تعزيز
والــذي مل يُنَجــز بعد«، ويقول »ال نــزال ننتظر تعزيز »كتاب 

االعتامد« من البنك األجنبي ومرصف لبنان«. 
ويوضح يف الســياق، أنه »عندما كان وزير املال يرســل 
الكتاب املشــار إليه إىل مرصف لبنان كانت االســتجابة لهذا 
الكتاب تتطلب وقتاً لتأخذ مجراها اإلداري واملحاســبي، لكن 
البواخر آنذاك ال تكون قد وصلت بعد إىل الشــواطئ اللبنانية، 
وبالتايل مل يكن الرأي العام يســتحّس هذا التأخر وال يدري 

به حتى...«.
ويضيف: يؤمِّن مرصف لبنان الكفالة املطلوبة لوزارة الطاقة 
مرافقة بتعزيز رشكة JPMorgan العاملية، فتشحن الرشكتان 
 Deferred »البضاعــة إىل لبنان بطريقــة »الدفع املؤّجــل

Payment عىل مدى ستة أشهر. 
وبّرر املصدر وجوب االســتعانة مبــرصف أجنبي يف هذه 
العملية، بالقول: عندما أعلن لبنان تعرّثه عن تسديد مستحقاته 
من ســندات الـــ »يوروبوند«، مل تعد الرشكات واملؤسســات 
الدولية تقبل تعّهد مرصف لبنان وحده بل طالبت باالســتعانة 
مبرصف أجنبي لتعزيز طلب مرصف لبنان... مّذاك أصبح لزوماً 
عند كل عملية استراد شحنات الفيول أو الغاز أويل، االستعانة 
مبرصف أجنبي لتأمني الضامنة ملرصف لبنان املركزي يف حال 

التخلّف عن الدفع.

عقد وزير األشــغال العامة 
والنقــل يف حكومة ترصيف 
الدكتــور عيل حميه  األعامل 
يف مكتبه يف الوزارة، اجتامعاً 
يف حضــور رئيــس مجلس 
االدارة املديــر العــام ملصلحة 
ســكك الحديد والنقل املشرتك 
االتحاد  رئيــس  نــرص،  زياد 
العاميل العام الدكتور بشــارة 
االســمر ورئيس نقابة عامل 
املشرتك  النقل  ومســتخدمي 
رميــون فلفــيل، اطلــع يف 
خالله عىل اوضــاع العاملني 
يف مصلحــة النقل املشــرتك 
والحقوق املرتتبة لهم عن العام 
لتمكينه  تاريخه  لغاية   2022

من االستمرار يف مهامه الوظيفية.وشكر فلفيل الوزير حميه 
عىل »الجهود التي بذلها يف ما يتعلق بهبة الباصات الفرنسية 
التي تم اطالقها عىل الخطوط بتاريخ 2022/12/1٩ بسواعد 
عامل املصلحة ومستخدميها، ما هو اال تأكيد القيام بواجباتهم 
الوظيفية باللحم الحي«، مشراً اىل ان »االستمرار يف حرماننا 
ابســط حقوقنا عن العام 2022 اىل االن واملتمثلة باملساعدات 
االجتامعية وتعويض انتاجية وبدل نقل وغالء املعيشة«، سائال: 
»كيف ميكننا االســتمرار يف العمل والحضور براتب ال يتعدى 
مليونني ونصف املليــون لرة، اي ما يعادل صفيحتي بنزين«، 

مشــدداً عىل ان الوزير حميه »بذل جهودا جبارة بالتنسيق مع 
رئيس مجلس االدارة زياد نرص الســتصدار مرسومني بتاريخ 
2022/12/5 لتأمني االعتامدات الالزمة لدفع هذه املستحقات، 
وحتى اليوم مل يتم تحويل االموال املســتحقة من وزارة املالية 
لحساب املصلحة«، معلنا أن النقابة »لن تقوم باتخاذ اي اجراء 
يف ضوء ما ســتؤول اليه االتصاالت مــع املعنيني ليبنى عىل 

اليشء مقتضاه«.
بدوره اكد االسمر دعمه »لهذه لحقوق والعمل عىل مراجعة 
املعنيني وعىل رأسهم وزير املالية يف حكومة ترصيف االعامل 
يوسف الخليل لدفع املستحقات املرتتبة للعاملني يف املصلحة.

حـــــمـــــيـــــه اطـــــــلـــــــع عــــــلــــــى اوضـــــــــــــــــاع الــــعــــامــــلــــيــــن
ــم ــه ــرك والـــــحـــــقـــــوق املــــتــــرتــــبــــة ل ــ ــتـ ــ ــشـ ــ فــــــي الــــنــــقــــل املـ

خالل االجتامع

افــادت دائرة العالقات العامــة يف بلدية بروت يف بيان، 
أنه »بناًء عىل رضورات املصلحة العامة ومقتضيات السالمة 
العامة وبناًء عىل إقرتاح مدير مصلحة املؤسسات املصنفة يف 
بلديــة بروت بالتكليف، أصدر محافظ مدينة بروت القايض 
مروان عبود قراراً حمل الرقم 41/ب تاريخ 25-1-2023 يتعلق 
بتعديل التعرفة القصوى ملواقف الســيارات للعموم يف مدينة 

بروت«. 
وجاء يف القــرار: »املادة األوىل: تعــّدل التعرفة القصوى 
ملواقف الســيارات للعموم املرخصة يف مدينة بروت وتصبح 
وفق ما هـــو محدد يف الجـدولني رقم )1( و)2( املرفقني بهذا 
القرار، بحسب طبيعة املوقف مكشوف ) أريض( أو مسقـوف 

) سفيل ( والفرتة الزمنية للركن. 
املادة الثانية: تشمل التعرفة القصوى املذكورة فــــي املادة 
األوىل أعاله، خــدمـة إستالم وتسليم السيـارة )Valet( عىل 
مدخل املوقف عند اإلقتضاء، والرضيبة عىل القيمة املضافة. 

املادة الثالثة: تسلّم إيصاالت دفع للزبائن يُـدّون عليهـا وقـت 
دخول الســيارة إىل املوقف والخروج منه، وتعتمد الحتســاب 

ساعات الوقوف. 
املادة الرابعة: تَـقـع عىل عاتق مستثمري مواقـف السيارات 
تركيب واإلعالن عن الجـــدول الخاص بالتعرفة تبعـاً لطبيعة 
املوقف مكشوف )أريض( أو مسقوف )سفـيل( بشكل واضح 
وثابـت عـنـــد مدخل املوقف املعد لولوج السيارات،عىل أن ال 

تـقل قيـاسات اإلعالن عن التعرفة عن 50 سم × 70 سم. 
املادة الخامسة: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم 
قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد مـــن تاريخ نفـاذه، 

للــــتقيد باألحكام كافــة املحددة فيه، كام يُعطى مستثمري 
املواقف غر املرخصة مهلة ثالثة أشهر للتقدم بطلب الرتخيص 

الالزم وفقاً لألصول لدى اإلدارة البلدية. 
املادة السادسة: إن كــــل مخالفة ملضمون أحكام هــــذا 
القرار، تعـــرض مرتكبها للمالحقــة القانونية وفق أحكام 
القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء، منها تنظيم محارض ضبط، 

وصوالً إىل ختم املوقف بالشمع األحمر عند اإلقتضاء. 
املادة السابعة: تُـكلــــف مصلحة الـمؤسسات املصنفـة 
فــــي بلدية بـروت بـــمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هــذا 

الـــقـرار مبؤازرة من فوج الحرس. 
املادة الثامنة: تُلغى جميع القرارات الســابقة املتعارضة مع 

مضمون هذا القرار. 

تعديــــــل التعرفة القصــــــوى ملواقف الســــــيارات للعمــــــوم في بيروت

»نقابة مستوردي االدوية« : شح في االدوية بسبب االرتفاع الحاد للدوالر
اكدت نقابة مســتوردي األدوية وأصحاب املستودعات يف 
بيان، أن »االرتفاع الحاد وغر املســبوق الذي يشــهده حاليا 
ســعر رصف العملة األجنبية، يهــدد كل القطاعات اللبنانية 
الحيوية ويف طليعتها القطاع الصحي. وهذا الوضع ســيؤدي 
إىل شــح يف الدواء، مام يشــكل خطرا كبرا عىل استمرارية 
املؤسسات الصيدالنية واالستشفائية. وعليه، تواصلت النقابة 
مــع وزير الصحة العامة الدكتور فراس األبيض، الذي أكد أنه 
عىل اســتعداد إلصدار مؤرّش أسعار يومي للدواء، بغية تأمني 

حاجة املرىض وحامية املؤسسات الصيدالنية من االنهيار«. 
وطلبت من املســتوردين واملوزعني »االســتمرار يف تسليم 
الحد األدىن من احتياجات السوق خالل الفرتة املقبلة مبا فيه 
مصلحة املرىض، إىل حني استقرار الوضع النقدي من جديد«. 
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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

ورقة دعوة صادرة عن محكمة 
بعلبــك الرشعية الجعفرية إىل رائد 
داخل حنتوش املجهول محل اإلقامة 
بناء عىل الدعوى املقامة ضدك من 
زهراء محمد جعفر مبوضوع إثبات 
طالق تقــرر موعد النظر فيها يوم 
 20/2/2023 فيــه  الواقع  االثنن 
املوعد املعن  فيجب حضــورك يف 
أو إرســال وكيل رسمي عنك ويف 
حــال تخلفك يجري بحقك اإليجاب 
الرشعــي وكل تبليغ لك حتى الحكم 
القطعي عىل بــاب املحكمة يكون 

صحيحا.
رئيس القلم

حسن سامحة
ـــــــــــــ

اعالن
صادر عن محكمة عكار – حلبا 

الرشعية السنية
غرفة القايض الشــيخ الدكتور 

اسامه الرفاعي
اىل مجهول املقام بشار سليامن 

حداره
يقتــي حضــورك اىل هــذه 
املحكمــة االربعــاء 2023/2/22 
الجلســة  لحضور  صباحا  الثامنة 
يف الدعــوى املتكونــة بينك وبن 
آمنه رضوان حــداره مبادة تفريق 
للغيبة املنقطعة واملؤسســة برقم 

.2022/214
 واذا مل تحرض او ترســل وكيال 
عنك او تتخــذ مقاما مختارا ضمن 
نطــاق املحكمة تعترب مبلغا اصوال 
حتــى الحكــم القطعــي ويجري 
والقانوين  الرشعي  االيجاب  بحقك 

طرابلس يف 2023/1/24.
رئيس القلم

الشيخ وليد مصطفى
ـــــــــــــ

ابالغ مجهول املقام
ان محكمــة ايجــارات بروت 
برئاســة القايض سيسيل رسحال 
تدعو املدعى عليه رحال فايز مكرزل 

الستالم اوراق الدعوى 2018/187 
وابراهيم  املقامة من ميليا عنييس 
وحبيب تلفور ورمز وجيزال مكرزل 
والراميــة اىل الزام املدعى عليه مع 
بقيــة املدعى عليهــم ايكت ألفرد 
مكرزل  الفريد  والكســار  جدعون 
)ورثــة فايز مكــرزل( لدفع بدالت 
املثل البالغة 65.800 د. أ. وذلك بدل 
العقار  القســم /18/ من  اشغاله 

4508/ االرشفية.
رئيس القلم

سامر طه
ــــــــــــــ

اعالن شطب رشكة
اجتــامع  محــرض  مبوجــب 
العاديــة  العموميــة  الجمعيــة 
تاريــخ 2022/9/28 تقرر بتاريخ 
2023/1/20 حل رشكة ذي بيويت 
السيدة  مديرتها  ش.م.م.  ســبوت 
شــرين عصام خوري وشــطب 
قيدهــا من الســجل التجاري يف 
بــروت حيث هي مســجلة برقم 
/1016246/ ورقم تســجيلها يف 

املالية /2772668/
فعــىل كل ذي مصلحــة تقديم 
اعرتاضه ومالحظاته خالل عرشة 

أيام من آخر نرش.
امن السجل التجاري يف بروت

بالتكليف مارلن دميان
ـــــــــــــ

اعالن شطب رشكة
مبوجب  محرض اجتامع الجمعية 
للمســاهمن  العادية  العموميــة 
بتاريخ  تقرر   2022/9/22 بتاريخ 
ليد أس  2023/1/20 حــل رشكة 
.ش.م.ل. )أوف شور( رئيس مجلس 
ادارتها الســيد مارك حبيب صبيح 
وشطب قيدها من السجل التجاري 
يف بروت حيث هي مســجلة برقم 
/1806584/ ورقم تســجيلها يف 

املالية /2801121/
فعــىل كل ذي مصلحــة تقديم 
اعرتاضه ومالحظاته خالل عرشة 

أيام من آخر نرش.
امن السجل التجاري يف بروت

بالتكليف مارلن دميان
ـــــــــــ

اعالن شطب
صادر عن الســجل التجاري يف 

بروت
مبوجب محــرض الجمعية غر 
العاديــة تاريخ 2022/12/1 تقرر 
رشكة  حّل   2023/1/16 بتاريــخ 
بارترنز ش.م.م. مديرها  اند  كاسيا 
لوسيان بول كاسيا وشطب قيدها 
من الســجل التجــاري حيث هي 
مسجلة تحت الرقم 1001769 ورقم 
تسجيلها يف وزارة املالية 566635.

فعــىل كل ذي مصلحــة تقديم 
اعرتاضــه ومالحظاته خالل مهلة 

عرشة أيام من تاريخ آخر نرش.
أمن السجل التجاري

بالتكليف مارلن دميان
ـــــــــــــ

اعالن
صــادر عن محكمــة طرابلس 

الرشعية السنية
عمر  الشــيخ  القايض  غرفــة 

البستاين
اىل مجهول املقام رضوان محمد 

ابراهيم صيادي
يقتــي حضــورك اىل هــذه 
املحكمــة الخميــس 2023/3/2 
الجلســة  لحضور  صباحاً  الثامنة 
يف الدعــوى املتكونــة بينك وبن 
صفا توفيق املر مبادة اثبات طالق 
واذا  برقم 2022/1688  واملؤسسة 
مل تحرض او ترســل وكيال عنك او 
تتخذ مقاما مختــاراً ضمن نطاق 
املحكمة الستالم اوراق هذه الدعوى 
تعتــرب مبلغا اصــوال حتى الحكم 
القطعــي ويجــري بحقك االيجاب 

الرشعي والقانوين.
طرابلس يف 2023/1/25
رئيس القلم

الشيخ طاهر ملحم

اعالنات رسمية - اعالنات رسمية -اعالنات رسمية

نتائج اللوتو اللبناني
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

2078 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقــام الرابحــة: 1ـ  5ـ  11ـ  21ـ  22ـ  42 الرقــم 

االضايف: 30
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

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

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجائــزة  قيمــة  ـ 
995746170ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ـ قيمة الجائزة االفرادية: 995746170ل.ل.

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

262028520ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 49 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 5347521ل.ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 
262028520ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1643 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 134858ل.ل.

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

711744000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 22242 شبكة

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

املقبل: 5846460685ل.ل

نتائج زيد
جرى مساء امس سحب زيد رقم 2078 وجاءت النتيجة 

كاآليت:
الرقم الرابح: 15523

* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.
عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة

الجائزة االفرادية: 75000000ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 5523

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 523

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 23

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

نتائج يومية
جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 1300 وجاءت 

النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة: 701

* يومية اربعة: 9159
* يومية خمسة: 95802

ــة ــضـ ــهـ ــنـ ــا حـــــــــول ســـــــد الـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ الــــــبــــــرهــــــان يـــــــؤّكـــــــد الــــــتــــــوافــــــق مـــــــع اثـ
أكّد رئيس مجلس السيادة السوداين عبد الفتاح الربهان، أن 

السودان وإثيوبيا متوافقان بشأن سد النهضة.
كام أكد الربهان خالل لقائه رئيس الوزراء اإلثيويب آيب أحمد 
يف الخرطوم، أّن »السودان وإثيوبيا متوافقان حول قضايا سد 

النهضة كافة«، وفق بيان مجلس السيادة السوداين.
يذكر أن كالً من الخرطوم والقاهرة تطالبان برضورة التوصل 

إىل اتفاق قانوين ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
من جهته، قال آيب أحمد إّن »سد النهضة لن يسّبب أي رضر 

للسودان بل سيعود عليه بالنفع يف مجال الكهرباء«.
ويف وقٍت ســابق، أكّد نائب رئيس مجلس السيادة االنتقايل 
يف الســودان محمد حمدان دقلو  رضورة التوصل إىل »اتفاق 
نهايئ« ثاليث بشــأن »ســد النهضة« من أجل »ضامن حقوق 
الجميع«.وشّدد عىل »رضورة أن يكون الحوار والتوافق مرتكزاً 

أساســياً ملعالجة ملف سد النهضة، مبا ميكّن الدول الثالث من 
االستفادة منه وعدم ترّضرها«.

وبشــأن أزمة الحدود بن البلدين أكّد الربهان آليب أحمد أّن 
»الوثائق واآلليات الفنية والحوار متثل املرجعية األساسية يف 

هذا الشأن«.
يــأيت هذا يف وقت أشــار آيب أحمــد إىل أّن قضية الحدود 

»قدمية يجب الرجوع إىل الوثائق لحلها«.
وقد شهدت العالقة بن الخرطوم وأديس أبابا توترات، نهاية 
عام 2020، عىل خلفية إعادة انتشــار الجيش الســوداين يف 
مناطــق تعتربها إثيوبيا جزءاً مــن أراضيها؛ يف أزمة تخللتها 

مناوشات مسلحة.
وتتنازع الخرطوم وأديس أبابا عىل أرايض منطقة الفشقة، 
التي تبلغ مساحتها نحو 12 ألف كيلومرت مربع، حيث يّدعي كل 

طرف أن الفشقة جزء من أراضيه.
وتخضع الفشقة حالياً، لسيطرة السودان، الذي أعلن مطلع 

العام الجاري، استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا.
ويف سياق آخر، رصح مسؤول اإلعالم يف حزب األمة السوداين 
بأّن »رئيــس وزراء إثيوبيا التقى بتحالف قوى الحرية )املجلس 
املركزي( لإلطالع عىل تطورات العملية السياسية يف السودان«.

وبحســب بيان ملجلس السيادة السوداين فقد »التقى رئيس 
الوزراء اإلثيويب آيب أحمد يف القرص الجمهوري يف الخرطوم، 
وفد قوى الحرية والتغير برئاسة اللواء فضل الله برمة نارص، 

رئيس حزب األمة القومي«.
وأشــار إىل أّن »اللقاء تناول رضورة دعم الحوار السوداين 
السوداين من دون أي تدخالت خارجية من أي جهة، إىل جانب 

دعم العملية السياسية الجارية حالياً«.

أمـــــــيـــــــر الـــــــكـــــــويـــــــت يــــــوافــــــق
عــــلــــى اســــتــــقــــالــــة الـــحـــكـــومـــة

أصــدر أمر الكويت نواف األحمد الجابــر الصباح، أمراً بقبول 
استقالة رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف األحمد الصباح وحكومته.
وبحسب وكالة األنباء الكويتية »كونا«، ينص املرسوم األمري، 
عىل اســتمرار مجلس الوزراء املستقيل يف ترصيف األعامل، إىل 

حن تشكيل حكومة جديدة وإبالغ مجلس األمة باألمر.
وكان قــّدم رئيس الحكومة الكويتيــة أحمد نواف األحمد 
الصباح استقالة الحكومة إىل ويل العهد مشعل األحمد الجابر 

الصباح، الذي كلف الحكومة املستقيلة ترصيف األعامل.
هذا وأفادت الصحف الكويتية، يف وقت سابق، بأن الحكومة 
ستتقدم باستقالتها إىل ويل العهد الكويتي، عىل خلفية األزمة 
األخرة مع مجلس األمة، بشــأن القوانن الشعبية؛ فضالً عن 
االســتجوابات املوجهة إىل وزير املالية عبد الوهاب الرشيد، 

ووزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وتأيت اســتقالة الحكومة، فيام متســكت مبوقفها تجاه 
األزمة السياســية األخرة؛ إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب 

بشأن القوانن الشعبية.
وفــّوض أمر الكويت، يف منتصــف ترشين الثاين 2021، 
ويل العهد مبامرســة بعض املهام الدســتورية ألمر البالد. 
وكانــت الحكومة الكويتية قد أعلنت تقديم اســتقالتها وذلك 

بعد خالفات برملانية، قبل أيام.
ويف السياق نقلت صحيفة »القبس« الكويتية عن مصادر بأن 
»الحكومة ستتقّدم باستقالتها إىل القيادة السياسية، يف أعقاب 
األزمة األخرة مع مجلس األمة عىل خلفية القوانن الشعبوية، 
فضالً عن االســتجوابن املوجهن إىل وزير املالية عبد الوهاب 

الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان«.

ــمــة : املـــثـــلـــيـــة لــيــســت جــري الـــبـــابـــا فــرانــشــيــســكــو 

قــال بابا الفاتيــكان فرانشيســكو، يف 
مقابلة حرصية مع وكالة »أسوشــيتد برس« 
)Associated Press( ، إن »املثلية الجنســية 
ليســت جرمية«، منتقدا القوانن التي تجرّم 
هــذه املامرســة وواصفا إياهــا بأنها »غر 

عادلة«.
وأضاف أن »الرب يحب كل أطفاله متاًما كام 
هم« عىل حد تعبره، داعيا األساقفة الكاثوليك 
الذين يدعمون هذا النوع من القوانن املناهضة 

للمثلية إىل الرتحيب باملثلين يف الكنيسة.
وأقر فرانشيســكو بأن بعض األســاقفة 
الكاثوليــك يف أنحاء العامل يدعمون القوانن 
التي تجرّم املثلية الجنسية أو متيز ضد ما يعرف 
بـ »مجتمع امليــم«، لكنه تناول هذه القضية 
من منظــور »الخطيئة« وعــزا هذه املواقف 
إىل خلفيات هؤالء الثقافية، داعيا األســاقفة 
عىل وجه الخصوص إىل الخضوع ملا ســامها 
»عملية تغير« ُمفضية إىل االعرتاف بكرامة 

الجميع.
وأضاف »يجب أن يخضع هؤالء األســاقفة 
لعمليــة اهتداء«، مضيفا أن عليهم أن يطبقوا 
مبدأ »العطــف والحنان... كام يفعل الرب مع 

كل واحد منا«.
وقالت الوكالة إن تعليقات البابا فرانشيسكو 

الجديدة بشــأن القوانــن املناهضة للمثلية 
الجنســية هي األوىل من نوعها لبابا، لكنها 
تتســق مع نهجه العام تجاه مجتمع املثلين 
واعتقاده بأن عىل الكنيســة الكاثوليكية أن 

ترحب بالجميع ال أن متيز بينهم.
يشار إىل أن البابا فرانشيسكو كان قد دافع 
-يف فيلم وثائقي عن حياته بث يف 2020- عن 
حق األشخاص املثلين يف تكوين أرسة، قائال 

إنهم »أبناء الرب«.
وقــال البابــا يف الفيلم الــذي عرض يف 
مهرجــان روما لألفــالم »للمثلين حق يف 
تكويــن أرسة... إنهم أبناء الرب. ال ينبغي طرد 

أحد أو تحويله إىل بائس بسبب ذلك«.
كذلك دعا يف مطلع عام 2022 آباء األطفال 
املثليــن إىل عدم إدانة أبنائهــم وأن يقدموا 
لهم »الدعم«، قائال »عــىل اآلباء الذين يرون 
توجهات جنسية مختلفة يف أطفالهم... عدم 
االختباء وراء مواقف إدانة تجاههم«، وفق ما 

ذكرت آنذاك وكالة رويرتز.
وأشار إىل أن الكنيسة »يف حن ال تستطيع 
قبــول زواج املثلين، إال أنهــا ميكن أن تدعم 
قوانــن االتحاد املدين التــي تهدف إىل منح 
الرشكاء املثلين حقوقا مشــرتكة يف مجاالت 

الرواتب والرعاية الصحية وقضايا املراث«.

ــقــطــاع ــع ال ــدود مـ ــحــ ــ ــى ال ــل ــال يـــرفـــع حـــالـــة الـــتـــاهـــب ع ــ ــت ــ ــيــن واالح ــي جــن ــزرة فـ ــجـ مـ

ــر ــ ــص ــ بـــــلـــــيـــــنـــــكـــــن فــــــــــي املـــــــــنـــــــــطـــــــــقـــــــــة... والــــــــــبــــــــــدايــــــــــة مــــــــــن م

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

ضحايا وشهداء، هددت فصائل املقاومة بالرد، يف وقت اعلنت 
فيه الســلطة الفلسطينية وقف كل اشكال التعاون االمني مع 
»ارسائيل«، وكالعادة اكتفى العامل بردود فعل دعت اىل التهدئة 

محذرة من نتائج التصعيد.
فقد أعلن املتحدث باســم الرئاســة الفلســطينية نبيل أبو 
ردينــة أن الرئيس محمود عباس دعا الفصائل الفلســطينية 
الجتامع طارئ لالتفاق عىل رؤية شــاملة ملواجهة »العدوان 
اإلرسائيي« عىل مدينة جنن ومخيمها، والذي خلف استشهاد 

10 فلسطينين.
وطالب لجنة التحقيق الدولية مبجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة بالتحقيق يف ما وصفها بـ«مجزرة جنن« وإحالة 
النتائج عىل مجلس األمن، مؤكدا أنه ســيتم أيضا التوجه إىل 
املحكمة الجنائية الدولية إلضافة ملف مجزرة جنن إىل امللفات 
الســابقة التي تورط فيها االحتالل. وأكد املسؤول الفلسطيني 
أن التعــاون األمني مع »إرسائيل« »مل يعد قامئا« بعد ما حدث 

يف جنن.
وقــد توالت ردود الفعل املنــددة داخليا وخارجيا بعد أحداث 
جنن، كام شهدت عدة مدن بالضفة الغربية وقفات ومسرات 
احتجاجية تنديدا بالعملية اإلرسائيلية، وأعلن جيش االحتالل 

رفع حالة التأهب عىل الحدود مع قطاع غزة.
ودانت الرئاســة الفلســطينية اقتحام املخيم، ووصفت ما 
وقع هناك »باملجزرة«، مطالبة املجتمع الدويل بحامية الشعب 
الفلســطيني. وأفادت الخارجية الفلسطينية بأنها استنفرت 
جميع ســفاراتها يف العامل لفضح جرائم االحتالل، واملطالبة 

بتدخل دويل عاجل لوقف هذا العدوان.
كام توعدت الفصائل الفلســطينية الجيش اإلرسائيي عقب 
عملية جنن، وقالت حركة املقاومة اإلســالمية )حامس( إن 
جيش االحتالل »لن يفلح يف كرس إرادة الشعب الفلسطيني«.

وقال صالح العاروري نائب رئيس املكتب السيايس لحامس 
إن االحتالل سيدفع مثن املجزرة التي نفذها يف جنن ومخيمها، 

وإن رد املقاومة لن يتأخر.
مــن ناحيتها، أعلنت حركة الجهاد اإلســالمي أن املقاومة 
مستعدة وجاهزة ملواجهة قادمة إذا استمر العدوان عىل الشعب 

الفلسطيني.
أمــا الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطن فقالت إن جرائم 
االحتــالل لن متر من دون عقاب، داعية قوى املقاومة لرضب 

مواقع الجيش اإلرسائيي.

{ عملية عسكرية »واسعة«
وامس اقتحمت قوات االحتالل اإلرسائيي مخيم جنن بأعداد 
كبرة ضمن عملية عســكرية »واسعة« عىل مدار 4 ساعات، 
ومنعت قوات االحتالل، خالل العملية، إجالء جثث الشــهداء 
ووصول فرق اإلسعاف إليها، حيث أُعيقت مركبات اإلسعاف من 
دخول املخيم إلنقاذ الجرحى، وسط قطع تام للتيار الكهربايئ 

عن املخيم.
يف حن كشــف تقرير لألناضول، نقالً عن سكان يف جنن، 
أن املخيم شــهد »معركة حقيقية« نفذها الجيش اإلرسائيي، 
اســتخدم خاللها الرصاص الحي والقذائف وطائرات ُمسّرة، 
ومركبات مصفحة؛ مام خلّف دماراً يف البنية التحتية للمخيم، 

وُدمــرت مباٍن ومركبات.ويبدو الدمــار يف كل مرافق املخيم، 
وشوهد عدد كبر من املركبات املدمرة يف املخيم.

{ قصف عنيف {
بدورها، تقول زاهدة الســوملي )شاهدة عيان(، لألناضول: 
»يف متام الســاعة السابعة، استفقنا عىل وجود قوة خاصة 
وصلــت اىل املخيم عرب مركبة ثالجة نقــل ألبان، وحارصت 
منزلنــا«، وأضافت: »القوة اإلرسائيلية فتحت النار عىل املنزل، 

وأطلقت عدة صواريخ تجاهه«.
السيدة التي وقفت مصدومة أمام منزلها إثر تعرّضه للدمار 
الكامل، تقول إن »الطواقم الطبية انتشلت 4 جثامن من داخل 
املنزل بعد انســحاب القوات اإلرسائيلية«. وقال شــهود عيان 
آخرون لألناضول إنهم شــاهدوا جرافة عســكرية إرسائيلية 

تدهس بدٍم بارٍد مركبة فلسطينية كان بداخلها مصاب.

{ اعتداء عىل مستشفى جنن {
يف ســياق متصل، قالت وكالة األنباء الفلســطينية »وفا«، 
إن عــرشات املــرىض أُصيبوا يف مستشــفى جنن الحكومي 
باالختناق بالغاز املسيل للدموع، الخميس، بينهم أطفال، خالل 
اعتــداء قوات االحتالل اإلرسائيي عىل املستشــفى.  وأفادت 
وزارة الصحــة بأن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز املســيل 
للدموع بشــكل مبارش عىل مستشفى جنن الحكومي؛ ما أدى 

إلصابة عرشات املرىض باالختناق.
وأفادت الوزارة بأن قوات االحتالل اقتحمت مستشفى جنن 
د قنابل الغاز املسيل للدموع  الحكومي، وأطلقت بشــكٍل متعمَّ
تجاه قسم األطفال يف املستشفى؛ ما أدى إلصابة أطفال بحاالت 
اختناق. ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً يف 
التوتر؛ جراء اقتحامات واعتقاالت إرسائيلية تفّجر اشــتباكات 
بن الجيش اإلرسائيي واملســتوطنن من جهة، والفلسطينين 

من جهة أخرى.
بدوره، أوعــز رئيس أركان اإلحتــالل اإلرسائيي، هرتيس 
هاليفي، برفع حالة التأهب، بعد التوترات التي شــهدها مخيم 
جنن شــاميل الضفــة الغربية، جراء عمليــة االقتحام التي 
نفذتهــا قوات االحتالل اإلرسائيلية للمخيم.وتحّدت  القناة 13 
اإلرسائيليــة، عن أّن املعــارك يف جنن جرت وجهاً لوجه، وتّم 
القاء عبوات واطالق نار بشــكل كثيف عىل القوات اإلرسائيلية 

من كل الجهات.

{ ردود خارجية {
وأعرب منســق األمم املتحدة الخاص لعملية ســالم الرشق 
األوسط تور وينسالند عن »االنزعاج والقلق« الستمرار »دوامة 
العنف« يف الضفة املحتلة. وقال -يف ترصيح مكتوب- »إنني 
منزعج وحزين بشدة الستمرار دوامة العنف يف الضفة الغربية 
املحتلة. إن مقتل 10 فلسطينين اليوم -بينهم مسلحون وامرأة 
خالل عمليــة اعتقال إرسائيلية يف جنن- مثال صارخ آخر«. 
وأضاف »منذ بداية هذا العام، ما زلنا نشهد مستويات عالية من 
العنف وغرها من االتجاهات الســلبية التي ميزت عام 2022. 
من األهمية مبــكان الحد من التوترات عىل الفور ومنع املزيد 

من الخسائر يف األرواح«.
ونقل موقع »أكسيوس« اإلخباري األمريك عن دبلومايس 
غريب أن املبعوث األممي طالب املسؤولن األمنين اإلرسائيلين 

بتهدئة الوضع بالضفة الغربية.
كام دانت دولة قطر بأشــد العبــارات »العدوان اإلرسائيي 

الوحــي عىل مخيم جنن«، وعّدته »امتدادا لجرائم االحتالل 
الشــنيعة واملروعة بحق الشعب الفلسطيني األعزل«. وأكدت 
الخارجية القطرية -يف بيان صحفي- أن »االحتالل اإلرسائيي 
أصبح مطمئنا أكرث من أي وقت مىض لعدم املساءلة واإلفالت 
مــن العقاب، مام شــجعه عــىل ارتكاب مزيد مــن الجرائم 
واالنتهاكات بحق أبناء الشــعب الفلســطيني الشقيق، وقتل 
املدنين، ومن ضمنهم األطفال والنســاء واملسّنون، واستباحة 

املستشفيات واملرافق املدنية الحيوية«.
كام حذرت الخارجية األردنية من عواقب التصعيد اإلرسائيي 
الذي ينذر بدوامة عنف سيدفع مثنها الجميع، وفق ما جاء يف 

بيان الوزارة.
وأعربــت الخارجية الســعودية -يف بيان لها- عن »إدانتها 
واســتنكارها الشــديدين« القتحام قوات االحتالل اإلرسائيي 

ملدينة جنن ومخيمها.
مــن جانبهــا، دعت مــرص إىل الوقف الفــوري ملثل »هذه 

االعتداءات« اإلرسائيلية عىل املدن الفلسطينية.
كام أعربت الخارجية الرتكية عن »قلقها العميق« إزاء التوتر 

املتصاعد، ووقوع خسائر يف األرواح بالضفة.

{ وقفات ومسرات {
من ناحية أخرى، شهدت عدة مدن بالضفة وقفات ومسرات 
احتجاجية، تنديدا بقتل جيش االحتالل 10 فلسطينين مبخيم 
جنن. ورفع املشــاركون يف وقفة نُظمت وسط مدينة نابلس 
)شــاميل الضفة( األعالم الفلســطينية، وهتفوا منددين بـ 

»جرائم« االحتالل.
كام نظمت مســرات ووقفات مامثلة يف طوباس )شامل( 
وبيت لحم والخليل )جنوب(. وقد عّم اإلرضاب العام مدن الضفة 
كافة، وأفاد شهود باندالع مواجهات بن عرشات الفلسطينين 

وقوات االحتالل يف مواقع متفرقة منها.
وكانــت الصحة الفلســطينية قد أعلنت يف وقت ســابق 
استشهاد 10 فلسطينين -بينهم سيدة مسنة- وإصابة آخرين 
برصاص قوات االحتالل عقب اقتحامها مدينة جنن ومخيمها.

وقال مدير مستشفى جنن الحكومي للجزيرة إن الوضع يف 
املخيم سيئ للغاية، وإنه إذا ما استمر عىل ما هو عليه فستكون 
هنــاك كارثة. ونقلت إذاعة جيش االحتالل عن مصدر أمني أن 
الهدف من العملية يف جنن اعتقال من وصفته بأنه »مطلوب 

كبر« ينتمي لحركة الجهاد اإلسالمي.

{ تشييع وتنكيس لألعالم {
ذكرت كتيبة جنن وكتائب شــهداء األقىص وكتائب القسام 
أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات االحتالل باملخيم، كام 
نقلت مصادر خاصة للجزيرة أن حركة الجهاد أبلغت وســطاء 
بــأن العدوان عىل جنن إذا مل يتوقف فإن األوضاع مرشــحة 

لكل االحتامالت.
ومن ناحيته، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 
3 أيام وتنكيس األعالم عىل أرواح الشــهداء الذين سقطوا يف 
جنن. وبدأت القيادة الفلســطينية اجتامعا طارئا يف رام الله 

لدراسة الوضع وكيفية التعامل معه.
وقد شيع سكان مخيم جنن القتىل الذي استشهدوا برصاص 
االحتالل، وانطلق األهايل يف مســرات غاضبة من مستشفى 
جنــن إىل مقربة املخيم يــرددون هتافات منــددة باملجزرة 

اإلرسائيلية.

تلعب دور الوســيط بن اإلرسائيلين والفلسطينين، ومتكنت 

مــن الحفاظ عىل عالقات ودية مــع إدارة الرئيس جو بايدن، 

رغم تعّهده باتخاذ مواقف أكرث تشــدداً بسبب مخاوف متعلقة 

بحقوق اإلنسان.كام سيناقش بلينكن قضايا إقليمية، من بينها 

ليبيا والسودان، وسيلتقي الرئيس عبد الفتاح السييس، بحسب 

وزارة الخارجية.

وحسب وكالة األنباء الفرنسية، فإن عالقة نتنياهو بالحزب 

الدميوقراطي الــذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن متوترة، فقد 

حشد بشكل علني ضد سياسات الرئيس السابق باراك أوباما بشأن 

إيران، فيام يسعى بايدن إلقامة عالقة جيدة مع حكومة نتنياهو 

الجديدة. فيام تأيت زيارة بلينكن يف أعقاب زيارة ملستشار األمن 

القومي األمريك، جيك ساليفان، ركزت يف معظمها عىل إيران، 

التي ال تزال مصدر أكرب قلق بالنسبة لنتنياهو.
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مقررات االتحاد اللبناني للكرة الطائرة:
املشاركة في تصفيات غرب آسيا لـ »الشاطئية«

طوني غانم رئيساً للجنة الفنية وحنا الزيلع للحكام
االدارية  اللجنــة  عقدت 
للكرة  اللبنــاين  لالتحــاد 
الدورية  جلســتها  الطائرة 
يف قاعة االجتامعات ملجّمع 
رئيس  برئاسة  املّر  ميشــال 
القاصوف  وليــد  االتحــاد 
عيل   : األعضــاء  وبحضور 
خليفة، اميل جّبور،غســان 
قزيحــة، خليــل الكفوري، 
عّســاف  جودة،  ابو  عصام 
مهنا، ناجي باســيل، جورج 
عيل  موىس،  د.اييل  حبيب، 
عيىس،  رفيــق  عــيل،  ابو 

بعذر  وتغّيب  قرداحي،  انطوان رشبل، غّسان 
اسعد النخل.  يف بداية الجلسة رّحب الرئيس 
بالحضور شــاكرا تضحياتهــم للعبة إن من 
تخصيــص الوقت  بحضــور االجتامعات او 
ملتابعة الشــؤون املتعلقة بروزنامة االتحاد. 
ابو جوده  العام عصــام  بعدها تال األمــن 
التصديق عليه  وتّم  السابقة  الجلسة  محرض 
باالجامع لينتقل الحارضون اىل دراسة البنود 

الواردة عىل جدول االعامل وليقرروا ما ييل:
  مناقشة كتاب االعرتاض املرسل من قبل 
نــادي الزهراء الريــايض يف امليناء وتكليف 
نائب الرئيس عيل خليفة واألمن العام عصام 
ابو جودة اإلجابة عليه وتأكيد قانونية توقيع 
الالعب كريســتيان عســاف عىل كشوفات 

نادي سبيد بول شكا.
  اخذ العلم بتسديد كامل املتوجبات املالية 
ملقر اإلتحــاد عن ســنة 2022 ) الصيانة و 
املّولد( والتي تربع بتســديدها رئيس اإلتحاد 
والبالغة19  مليون وستامية الف لرية لبنانية 

ال غري.
  تحديــد دوام مكتب اإلتحــاد إبتداء من 
االثنن 30 كانون الثاين 2023  مبعدل يومن 
باألســبوع )إثنن وخميس( بن الساعة 11 

والخامسة مساء.
  الطلب من األمــن العام عصام ابو جوده 
وامن صندوق االتحاد عّساف مهنا واملحاسب 
ناجي باســيل تحديد موعــد لالجتامع مع 
مسؤول املحاســبة يف االتحاد رشبل الراعي 
املتعلقة مبحاســبة  املعامالت  إلنهاء جميع 

اإلتحاد.
  املوافقة عىل تحديد رسم االنضامم لعائلة 
الجديدة مببلغ عرشة مالين  االتحاد لألندية 
لألندية  انضامم  إعادة  ورســم  لبنانية  لرية 
التي تّم تســوية وضعها لدى وزارة الشباب 
والرياضة مببلغ خمسة مالين لرية لبنانية.

  مناقشة املشــاركة بتصفيات غرب آسيا 
للكرة الطائرة الشــاطئية )رجال و سيدات( 
التي ســتقام يف قطر بن 21 و 24 شــباط 
املقبل واملؤهلة لنهائيات بطولة آسيا وبعدها 
املؤهلة ألوملبياد باريس 2024 وتعين املدرب 
للمنتخبن وتكليف عضو  وليم األسمر مدرباً 
اإلرشاف  قرداحي  غّســان  اإلداريــة  الهيئة 
والطلــب من مدير  املنتخبن  اإلداري عــىل 
جميع  دعوة  موىس  اييل  الوطنية  املنتخبات 

الالعبــن املؤهلــن لاللتحــاق بالتدريبات 
األسبوعية عىل أن يتم اختيار الفرق األربعة 
يوم االثنن 30 كانون الثاين الجاري إلرسال 

إستامرة املشاركة قبل نهاية الشهر الجاري.
  اخــذ العلم بتأمن اإلقامــة املجانية بعد 
اتصاالت قام بها رئيس االتحاد وليد القاصوف 
ونائبه عيل خليفة مع رئيس إتحاد غرب آسيا 
عيل غانم الكــواري للمنتخب اللبناين للكرة 

الطائرة الشاطئية.
  املوافقة عىل تســديد بدل تحكيم بطولة 
الكرة الطائرة الشــاطئية عن ســنة 2022 

والبالغ 59 مليون لرية لبنانية ال غري.
  املوافقة عىل برنامج بطولة لبنان للدرجة 
االوىل ملوسم 2022 - 2023 بعد اجراء بعض 

التعديالت عليه وتوزيعه عىل األندية.
  تكليف األمــن العام إنهاء برنامج بطولة 
لبنان للدرجة الثانية ملوســم 2022 - 2023 
وإرســاله لألعضاء للموافقــة النهائية ثم 

توزيعه األندية.
  اخــذ العلــم مبوافقــة وزير الشــباب 
والرياضــة الدكتور جورج كالّس عىل رعاية 
مباراة افتتاح البطولة التي ستجمع بن سبيد 
بول شكا والنجوم جونية والتي ستقام يوم 
الجمعة 10 شــباط 2023 الساعة السابعة 

مساء عىل ملعب نادي شبيبة حامات.
  تكليف لجنة افتتــاح البطولة من األمن 
العام عصام ابوجوده وامن الصندوق عّساف 
مهنا واملحاســب ناجي باسيل ومدير اإلتحاد 
املختار جورج حبيب واجــراء الالزم لتوجيه 
دعوات الحضور عىل ان يتضمن الحفل كلمة 
الحفل وكلمتي راعي االفتتاح  موجزة لعريف 
وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كالس 

ورئيس اإلتحاد وليد القاصوف.
  تعين طوين غانم رئيســاً للجنة الفنّية 
وحّنا الزيلع رئيســا للجنــة الحكام والطلب 
منهام تقديم اقرتاح الئحة بأسامء كل لجنة 
عىل أن يتم اعتامد الالئحتن خالل اســبوع 
من تاريخه وتأجيــل البحث باللجان االخرى 

ملزيد من الدرس.
  دعوة العبي األندية مواليد 2005 - 2008 
لاللتحاق بالتدريبات التي ســتقام يف مراكز 
التدريب املعتمدة )الرسالة الرصفند - عمشيت 
- الشــباب البرتون - النــورث هافن( وملدة 
ثالثة أشهر ليصار بعدها اىل اختيار عنارص 
الذي سيشارك يف  للناشئن  الوطني  املنتخب 

البطوالت العربية واآلسيوية القادمة.

ــس : ــن ــت ــوحــة فـــي ال ــت ــا املــف ــي ــرال ــة اســت ــطــول ب
وسابالينكا ريــبــاكــيــنــا  بــيــن  ــدات  ــســي ال نــهــائــي 

أول  ريباكينا،  إيلينا  الكازاخســتانية  بلغت 
نهايئ لها يف بطولة أسرتاليا املفتوحة، أوىل 
البطوالت األربــع الكربى يف عــامل التنس، 
بفوزها عىل البيالروســية فيكتوريا أزارينكا 
حاملة اللقب عامي 2012 و2013.  وحسمت 
اللقاء لصالحها بعد فوزها مبجموعتن  إيلينا 
نظيفتــن، بنتيجــة 7-6 )7-4(، 6-3، أمس 

الخميس.
  وهذا النهايئ الكبــري الثاين للمصنفة 25 
عامليا، بعد أن توجت العام املايض بلقب بطولة 

وميبلدون.
  وقالت الكازاخستانية ابنة الـ23 عاًما بعد 
الفوز »انا سعيدة للغاية وفخورة بفريقي ومن 

يحيط يب، لوالهم ملا تواجدت هنا«.
  وأضافت ريباكينا التي ســبقت أن أطاحت 
باملصنفة أوىل عامليا البولندية إيغا شفيونتيك: 
»نعم كان هناك بعض التوتــر ألنهم )أعضاء 
فريقي( أرادوا أن أقدم نســبة 100%. مل ألعب 
مبستوى الرشاســة التي لعبت فيه من قبل، 
املباراة كانت مختلفة، لكن أنا ســعيدة بالفوز 
وقّدمت أفضل ما لدي وســأحاول مجدًدا يف 

النهايئ«.
  ورغم أنها توجت بلقــب وميبلدون العام 
املايض، إال أن الكازاخســتانية مل تحصل عىل 
املحرتفات،  رابطة  البطولة، بسبب قرار  نقاط 
البطولة اإلنكليزية، بحظر  اعرتاًضا عىل قرار 
مشاركة الالعبن الروس والبيالروس، وهو ما 

انتقدته دامئا ريباكينا.
  وقالت مقارنة باملباراة النهائية لوميبلدون 
التي فازت فيها عىل التونسية أنس جابر »لدي 
خربة االن من وميبلدون وأنا أريد أن أكون هادئة 
واالستمتاع باألجواء، وكل لحظة ألنه من الرائع 

اللعب أمامكم«.
  وكانت اإلرســاالت الســاحقة مرة أخرى، 
نقطة قــوة لها بعد أن حققــت 9 يف املباراة 
وحسمت املواجهة الثانية ضد أزارينكا، بعد أن 
تفوقت يف األوىل يف إنديان ويلز العام املايض.

  من جهتها، خاضــت أزارينكا )24 عاملًيا(، 
أول نصف نهايئ لها يف أسرتاليا منذ تتويجها 
األخري عام 2013 وكانت تأمل يف بلوغ النهايئ 
الكبري الســادس )مرتان أســرتاليا و3 مرات 
فالشــينغ ميدوز( واألول منذ الواليات املتحدة 

املفتوحة 2020.
  ورغم أن ريباكينا تسلّحت بإرسالها ودخلت 
املواجهة ويف رصيدها 35 إرساال ساحقا حتى 
اآلن يف البطولــة، أكرث من أي العبة أخرى، إال 
أنها تعرضت لكرس يف الشوط الخامس، لكنها 
مل تتأخر يف الرد يف التايل مدركة التعادل )3-

.)3

  وكررت ريباكينا الكرس يف الشوط الثامن 
وحصلت عىل فرصة حســم املجموعة األوىل 
عىل إرســالها عندما كانــت متقدمة )3-5( 
و)40-30( لكن البيالروســية املصنفة أوىل 
عاملًيا سابًقا، أنقذت النقطة بتسديدة رائعة قبل 

أن تكمل الكرس.
  وكرّشت ريباكينا عن قوتها يف اإلرســال، 
عندما عــادت من تأخر )0-40( يف الشــوط 
الحادي عرش، فحسمته لصالحها قبل أن تلجأ 
الالعبتان إىل شــوط فاصل، أنهته لصالحها 

ومعه املجموعة األوىل بعد ساعة من الوقت.
  وحملت ريباكينا الزخم معها إىل املجموعة 
الثانية، كارسة إرســال أزارينكا )33 عاًما( يف 
الشــوطن الثالث والســابع فتقدمت )2-5( 
وســنحت أمامها الفرصة لحسم املباراة عىل 

إرسالها.
  رغم أنها تعرضت للكرس، إال أنها ردت رسيًعا 
يف التايل حاســمة املواجهة بعد ساعة و40 

دقيقة.
  بدورها، بلغت البيالروسية أرينا سابالينكا، 
املصنفة خامســة عامليا، أول نهايئ كبري يف 
مسريتها، بفوزها أمس الخميس عىل البولندية 
ماغــدا لينيت، يف الدور نصــف النهايئ 6-7 

.2-6 ،)1/7(
  وقالت ابنة الـ24 عاما »أنا سعيدة جًدا بهذا 
الفوز.. مل أبدأ بطريقــة رائعة يف املجموعة 
االوىل وبالنسبة لشوط كرس التعادل، وجدت 
إيقاعي وآمنت بنفيس أكرث وبدأت أجازف قليال 

وقدمت مستوى جيدا«.
  وعند سؤالها عن القوة الهائلة يف الرضبات 
األمامية يف املقابلة عــىل أرض امللعب وأنها 
بقوة رضبــات الرجال، قّبلت ذراعيها وأضافت 
مبتسمة »بكل رصاحة ليس كثريا، أنا أشعر أن 
الرضبات بطيئة. ولكن شكرًا لك، يبدو ان لدي 

جينات جيدة«.
  وتعليقا عىل املباراة النهائية ضد ريباكينا 
غداً السبت »إنها العبة رائعة وتقدم تنس ممتاز 
ومتطــور ولديها لقب غراند ســالم والخربة. 
ســتكون مباراة رائعة، أتطلــع لذلك«، قبل أن 
تصحح لها املحاورة أنها السبت وتضيف الالعبة 

»عفًوا السبت، أنا متحمسة أللعب السبت«.
  وتفوقت ســابالينكا عــىل ريباكينا يف 
املواجهــات الثــالث الســابقة جميعها التي 
جمعتهام، آخرها يف الــدور الـ16 لوميبلدون 

.2021
  وسبق أن توقف مشــوار سابالينكا ثالث 
مرات عند الدور نصــف النهايئ يف البطوالت 
الكربى، وتحديًدا يف وميبلدون 2021 والواليات 

املفتوحة 2021 و2022.

 تايكواندو: تقييم صحة عائلة اللعبة
ضمن دراسة للبروفسورة مهى حطيط

حطيط خالل الدراسة
استكامالً للدراســة التي تجريها الربوفسورة مهى حطيط 
منســقة لجان التغذية يف الجامعة اللبنانية بعنوان »تقييم 
صحة وتغذية ومدريب العبي التايكواندو« وذلك بهدف تقييم 
الصحة النفســية، البدنية الجسدية من خالل فحص تركيب 
الجســم من عضل ودهون، وفحص فقر الدم، باالضافة اىل 
التايكواندو  لالعبــي  الغذايئ  والتنوع  الشــهية  اضطرابات 
بالتعاون مــع  األكادميية العلمية الدوليــة للرتبية البدنية 
والرياضة واالتحاد اللبناين للتايكواندو، تم اجراء االختبارات 
عىل املجموعة االوىل من مــدريب ومدربات التايكواندو يف 
مقر نادي املون السال )عن سعادة( وذلك بحضور ومشاركة 
العميد الدكتــور فادي الكبي، الدكتــورة زهرة صادق )عالج 
فيزيــايئ( وكارال ابراهيم، ومنى حــرب الكبي باالضافة اىل 
فريق العمل يف ماســرت التغذية بالجامعــة اللبنانية كلية 
الصحة العامة- الفرع األول.  وخالل الدراسة وّجهت حطيط 
الشكر اىل االتحاد اللبناين للتايكواندو برئاسة الدكتور حبيب 
ظريفة اليالئه املوضوع األهمية الكبرية وعىل التعاون البناء 

يف هذا املجال.

كــيــف أهـــــدى شــتــيــغــن بــرشــلــونــة
ــــي؟ ــان ــ ــب صــــــــدارة الــــــــــدوري اإلســ

يقدم األملاين مارك أندريه تري شتيغن حارس مرمى برشلونة 
اإلســباين موسامً رائعاً حتى اآلن مع الفريق الكاتالوين عىل 
كل األصعدة.  ويقود تري شــتيغن برشلونة إىل صدارة جدول 
ترتيب الدوري اإلسباين برصيد 44 نقطة، بفارق 3 نقاط عن 

ريال مدريد حامل اللقب وأقرب املالحقن.
  وعىل صعيد كأس الســوبر املحيل نجح تري شــتيغن يف 
قيادة البارســا للتتويج بالبطولة عرب تجاوز ريال بيتيس يف 
نصف النهايئ بركالت الرتجيح ثم الفوز 3-1 يف النهايئ عىل 

املريينغي.
  وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية يف تقرير 
لها أن تري شتيغن نجح يف جلب تسع نقاط مبفرده لربشلونة 
خالل مشــوار الدوري اإلسباين هذا املوســم عرب تصدياته 

امللحمية.
  ويقول التقرير إن تري شتيغن تصدى لفرص تهديف مؤكدة 
للخصوم، بدايــة من الجولة األوىل عندمــا أنقذ فرصة من 
ألفارو غارسيا العب فريق رايو فاليكانو يف مواجهة حسمها 

التعادل بدون أهداف مام منح البارسا نقطة التعادل وقتها.
  وتألق الحــارس األملاين يف التصدي لهــدف من جيمي 
كوســتا العب مايوركا يف لقاء حســمه البارسا بهدف بال 

مقابل لحساب الجولة السابعة.
  باإلضافة إىل ذلك، أنقذ شتيغن كرة هدف محقق من إياغو 
أسباس العب سيلتا فيغو يف فوز العمالق الكاتالوين بهدف 

يف الجولة الثامنة مبلعب كامب نو.
  وتصدى تري شــتيغن كذلك لفرصة من الفرنيس أنطوان 
غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد خالل فوز برشلونة 1-0 يف 
ملعب واندا ميرتوبوليتانو بالجولة السادسة عرشة، وبعدها 
أبعد انفرادا من بورخا مايورال العب خيتايف يف فوز البارسا 

1-0 يوم األحد الفائت، لحساب األسبوع رقم 18.
  وبحساب نقطة رايو ونقطتن يف 4 مباريات ضد مايوركا 
وســيلتا فيغو وأتلتيكو مدريد وخيتايف، ســيصبح إجاميل 
النقاط الذي حســمها تري شــتيغن للبارســا 9 نقاط، كان 

سيخرسها الفريق لو سجلت تلك الفرص يف مرماه.
  باإلضافة إىل ذلك مل يتلق برشلونة عىل مدار الدور األول 
للدوري اإلسباين إال هدفا يتيام يف 9 مباريات مبلعب الفريق 
كامب نو، كان عرب ركلة جزاء لفريق إسبانيول سجلها الالعب 

خوسيليو يف الجولة 15 يوم 31 كانون األول 2022.
  ويتصدر حارس بوروسيا مونشنغالدباخ األملاين السابق 
قامئة جائزة زامورا ألكرث حــراس مرمى الذين حافظوا عىل 
نظافة شــباكهم يف املباريات يف الدوري اإلســباين بـ13 

مباراة من أصل 17.
  ورغم انتقال تري شتيغن قبل 9 سنوات إىل برشلونة قادماً 
من غالدباخ فإنه مل يحقق جائزة زامورا من قبل، وهو يبتعد 
حاليا بفارق 5 مباريات عن أوناي سيمون حارس أتلتيك بلباو 
الذي خرج فقط 8 مرات بشباك نظيفة يف 18 مباراة خاضها 

هذا املوسم.

دي ماريا يقود تمرداً في يوفنتوس
ال تتوقف األزمات عن مالحقــة نادي يوفنتوس اإليطايل 
خالل الفــرتة األخرية، بعــد ثبوت تالعــب والحصول عىل 

مكاسب مالية بطرق غري رشعية.
  وأصدر االتحاد اإليطايل لكرة القدم بيانا رســميا قال فيه 
إنه »تقــرر خصم 3 نقاط من رصيــد يوفنتوس يف الدوري 

املحيل«، ليرتاجع الفريق من املركز الثالث إىل العارش.
  وذكرت صحيفة »ال غازيتا ديلو ســبورت« اإليطالية، أن 
األرجنتيني أنخيل دي ماريا، املتوج مؤخرا بلقب كأس العامل 
FIFA قطر 2022، ســيغادر يوفنتــوس إذا تعرض الفريق 

لعقوبة بحرمانه من املشاركات القارية يف الفرتة املقبلة.
  وكانت صحــف إيطالية أكدت أن يوفنتــوس يواجه تلك 

العقوبة، عىل خلفية الكسب املايل غري املرشوع.
  وأوضح املصــدر أن أدريان رابيو ســينضم إىل مترد دي 
ماريا أيضا إذا تم حظر يوفنتوس من املشاركات يف البطوالت 

األوروبية.
  وتحوم الشكوك أيضا حول مستقبل دوسان فالهوفيتش 

ولياندرو باراديس. 
  وســيغادر كل من دي ماريا ورابيو يوفنتوس حال فشل 
الفريق يف التأهل إىل دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، إذا مل 

تطبق عقوبة »يويفا« املتوقعة«.
  ويبتعد يوفنتوس حاليا بفارق 14 نقطة كاملة عن أقرب 
املراكز املؤهلة إىل دوري أبطــال أوروبا بعد عقوبة الخصم 

األخرية.
  ويدرس دي ماريا من جانبه العودة إىل الدوري األرجنتيني 
مرة أخرى، بينام يــدرس رابيو عروضا من الدوري اإلنكليزي 
املمتاز، علام بأنهام يتقاضيان راتبا ســنويا يقدر بـ7 مالين 

يورو لكل منهام.
  يف املقابــل، ينوي فالهوفيتش الرحيــل أيضا عن ملعب 
أليانز، إذا أقيص الفريق من البطوالت األوروبية، وهو محط 
أنظار بعض األندية اإلنكليزية، لكن نادي يوفنتوس لن يتخىل 

عنه بقيمة أقل من 90 مليون يورو.

مــلــتــهــبــة قــــمــــة   : انــــكــــلــــتــــرا   كــــــــأس 
ــي وأرســــنــــال الــيــوم ــت ــر ســي ــشــســت بــيــن مــان

سيتي  مانشســرت  يضع 
منافستهام  أرسنال  وضيفه 
الحامية عــىل لقب الدوري 
كرة  يف  املمتــاز  اإلنكليزي 
القــدم جانبــا، ويركــزان 
بينهام  ملتهبــة  قمة  عىل 
ملســابقة  الرابع  الدور  يف 
الجمعة  اليوم  االتحاد  كأس 
يف  »االتحاد«  ملعــب  عىل 
مانشسرت.  ويتصدر أرسنال 
الدوري عن جدارة وبعروض 
رائعة آخرها فوزه 3-2 عىل 
الجار  يونايتد،  مانشســرت 
الفارق  معيًدا  لسيتي،  اللدود 

اىل خمس نقــاط بينه وبن رجــال املدرب 
االسباين بيب جوارديوال مع مباراة أقل لفريق 

مواطن األخري ميكيل أرتيتا.
  وســتكون املواجهة األوىل بن الفريقن 
هذا املوســم بعدما تأجلــت مباراتهام التي 
كانــت مقــررة يف ذهاب الــدوري يف 19 
ترشين األول املايض ضمــن املرحلة الثانية 
عرشة إىل 15 شــباط املقبل، وبالتايل فإن 
الجمعة سيحظى بزخم معنوي  اليوم  الفائز 
هائــل قبل مواجهتهــام األوىل يف الدوري 
عىل ملعب االمارات والثانية يف 26 نيســان 
املرحلة  االتحاد ضمــن  ملعــب  املقبل عىل 

الثالثة والثالثن.
  ويدخل الفريقان املباراة منتشين بفوزين 
-2( توتنهام  أرسنال عىل حســاب  مهمن: 

صفر( ومانشســرت يونايتد، وســيتي عىل 
توتنهــام أيضــا )4-2( وولفرهامبتون )3-

صفر(.
  لكن سيتي أطاح بتشليس من الدور الثالث 
بفوز كبري برباعية نظيفة، وسيســعى إىل 
الثــاين للعاصمة إىل قامئة  القطب  إضافة 
الهجومية  بالرتســانة  ضحاياه، متســلًحا 
إرلينغ  الرنوجــي  الدويل  بقيــادة  الضاربة 
هاالند صاحب الـــ 25 هدًفا يف الدوري هذا 
املوســم، آخرها ثالثية »هاتريك« يف مرمى 
ولفرهامبتون كانت الرابعــة له منذ انتقاله 

اىل صفوف سيتي الصيف املايض.
  لكن املهمة لن تكون ســهلة أمام أرسنال 
الذي ال تختلف اســلحته الهجومية كثريا عن 
ســيتي يف ظل تألق بوكايو ساكا والربازييل 
غابريال مارتينييل وإيدي نيكيتياه والرنوجي 

مارتن أوديغارد.

{ مواجهة ثأرية لليفربول {
  ويخــوض ليفربول حامل اللقب مواجهة 
ثأرية بعد غد األحد أمام مضيفه برايتون الذي 
هزمه بثالثية نظيفة عندما اســتضافه عىل 
ملعب »أميكس« يف 14 كانون الثاين الحايل 

يف املرحلة العرشين من الدوري.
  وعلق مدربه االملــاين يورغن كلوب عىل 
الخســارة وقتها »ال أســتطيع تذكر مباراة 
أســوأ خاضها الفريق من تلك التي مني فيها 

بالهزمية املؤسفة أمام برايتون«.
  وعاىن ليفربــول الذي يغيب عن صفوفه 
الكثري من الركائز االساسية بسبب اإلصابة، 
األمّرين أمام برايتون هذا املوسم حيث أرغمه 
االخري عىل التعادل 3-3 يف املرحلة التاسعة 

من الدوري يف ترشين االول املايض.
  ويعود ليفربــول إىل برايتون وهو يحتل 

املركز التاسع يف الدوري املمتاز بفارق عرش 
نقاط عن املراكز األربعــة األوىل يف تراجع 
مخيف مقارنة مع املواســم املاضية، آخرها 
أو  املايض عندما كان قاب قوسن  املوســم 

أدىن من تحقيق رباعية تاريخية.
  واعرتف العب وســطه الدويل اإلسباين 
تياغو ألكانتارا بــأن ليفربول ال يزال متعبا 
املايض،  املوســم  حصل  ما  بســبب  ذهنيا 
وقال: »األمر ال يتعلق فقط باألمور البدنية، 
إنه يشء نفيس ألننا كنــا قريبن جًدا من 
الفوز بكل يشء والمسنا ذلك ولكن لألسف 
فشــلنا يف تحقيقه«، يف إشارة إىل الفوز 
الرابطة املحلين  بلقبي كأس االتحاد وكأس 
وخســارة ســباق لقب الدوري يف املرحلة 
ابطال  دوري  ونهايئ  سيتي  لصالح  االخرية 

اوروبا امام ريال مدريد االسباين.

{ كن والفرصة الذهبية {
  ميلك املهاجــم الدويل هاري كاين فرصة 
ذهبيــة ليصبح الهــداف التاريخي لتوتنهام 
عندمــا يحــل ضيفا عــىل بريســتون من 

التشامبونشيب )املستوى األول( غداً السبت.
  وعــادل كاين الرقم القيــايس الذي كان 
مســجال باســم جيمي غريفز عندما سجل 
هدفه الـــ266 يف مختلف املســابقات يف 
االثنن يف ختام  )1-صفــر(  فولهام  مرمى 

املرحلة الحادية والعرشين من الدوري.
  ومل يطرأ أي تغيــري عىل غلة غريفز منذ 
عام 1970، لكن القائد الحايل ملنتخب إنكلرتا 

أصبح اآلن عىل وشك امتالك الرقم القيايس.
  ويف ظل املعركة حاميــة الوطيس التي 
يخوضهــا توتنهــام الخامس عــىل املراكز 
األربعة األوىل يف الــدوري، قد يلجأ مدربه 
االيطايل أنتونيو كونتي إىل إراحة نجومه ضد 
بريستون، لكن، مع مراعاة الهزمية املفاجئة 
لتوتنهام أمام ميدلزبــره يف الدور الخامس 
لكأس االتحاد املوســم املايض، يحرص كن 

عىل اللعب.
  وقال كن الذي ال يــزال يتطلع اىل الفوز 
بأول لقب كبري يف مســريته: »كأس االتحاد 
اإلنكليزي مهمة بالنسبة لنا، كان من املحبط 
أن تخــرس أمام ميدلزبره. ســرنى ما يقوله 

املدرب لكنني سأكون جاهزا«.
  ويخوض مانشســرت يونايتد الذي وضع 
قدما يف املباراة النهائية لكأس الرابطة بفوزه 
عــىل مضيفه نوتنغهام فوريســت بثالثية 
نظيفــة االربعاء يف ذهــاب نصف النهايئ، 
اختبارا ســهال نسبيا عىل أرضه امام ريدينغ 

من التشامبيونشيب.

من إحدى مواجهات مانشسرت سيتي وأرسنال

ــة ــاريـ نـ ــة  ــ ــه ــواجــ ــ م  : األملـــــانـــــي   الــــــــــدوري 
فــرانــكــفــورت وأيــنــتــراخــت  ميونيخ  ــرن  ــاي ب بــيــن 

سيكون ملعب أليانز أرينا، مرسحا ملواجهة 
نارية بن بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر 
الرتتيب وآينرتاخــت فرانكفورت يف املرحلة 
الثامنة عرش من الدوري األملاين لكرة القدم، 
التي تُفتتح اليوم الجمعة بلقاء اليبزيغ الثالث 
البافاري  الفريق  وخرس  شــتوتغارت.   أمام 
أربع نقاط يف املرحلتن األخريتن بعد تعادله 
أمام كولن واليبزيغ، األمــر الذي أتاح للفرق 
نادي  الفارق ويف طليعتهم  تقليص  املُطاردة 
يونيون برلن الذي يحتل املركز الثاين متأخرا 
بفــارق ثالث نقاط واليبزيــج الثالث بفارق 

أربع نقاط.
  وأنقذ الدويل كيميش بايرن من خســارة 
وشيكة ومنحه التعادل أمام كولن 1-1 بهدف 

قاتل يف الدقيقة 90 الثالثاء املايض.
  وخــرس بايــرن يف وقت ســابق جهود 
حارســه املخرضم مانويل نوير حتى نهاية 
املوسم بســبب كرس يف الساق، إضافة إىل 
اســتمرار غياب املهاجم الســنغايل ساديو 
ماين الذي عاد أخريا إىل التامرين والفرنيس 

لوكاس هرينانديز.
  وتعــرض مــاين املنتقل مــن ليفربول 
املايض، إلصابة  الصيف  بايرن  إىل  اإلنكليزي 
يف ســاقه اليمنى خالل فوز بايرن 6-1 عىل 
ضيفه فــريدر برميــن يف 8 ترشين الثاين 
املايض وخضع لعمليــة جراحية حرمته من 
املشــاركة مع بــالده يف كأس العامل، فيام 
أصيب هرنانديز بقطــع يف الرباط الصليبي 
يف املبــاراة األوىل ملنتخب بالده يف مونديال 

قطر.
  ويدور رصاعا ناريــا عىل املراكز األربعة 
األوىل املؤهلة إىل دوري أبطال أوروبا، حيث 
ال يفصل املركز السابع عن الثاين سوى أربع 

نقاط.
  ويدرك فريق املدرب جوليان ناغلســامن 
أّن التعرث أمــام فرانكفورت الذي يحتل املركز 
الرابــع بفارق 5 نقاط عن بايرن، ســيضعه 
يف موقف حرج، إال أنه يتسلح بذكرى جيدة 
من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ســاحق 
ملصلحتــه 6-1 يف املرحلة االفتتاحية من الـ 

»بوندسليغا«.
  بيــد أّن أمورا كثــريا اختلفت منذ حينها، 
الســيام وأن أداء فريق فرانكفــورت تطور 
كثريا، فلم يخرس ســوى أربع مرات يف 17 

مباراة مقابل 9 انتصارات و4 تعادالت.
  ويرغب بايرن يف العودة رسيعا إىل سكة 

االنتصارات التي مل يذقها منذ عودة املنافسات 
إثر انتهــاء العطلة الشــتوية وكأس العامل، 
وسط خشية من اســتمرار العقم الهجومي 
بعدما ســّجل هدفن فقط يف آخر مباراتن، 
مقارنة بـ49 هدفا يف 15 مباراة ســبقت اي 

مبعدل 3.26 يف املباراة الواحدة.
  ويقــارع الفريق البافــاري عىل جبهتي 
الــدوري املحيل ودوري األبطــال أيضا حيث 
املقبل يف مواجهة حامية  الشــهر  سيكون 
أمــام باريس ســان جرمان بطل  الوطيس 

فرنسا.
  ويطمــح يونيــون برلــن إىل مواصلة 
مغامرته والسعي لحجز مكان له يف املسابقة 
األوروبية األوىل املوسم املقبل، لذلك سيضع 
نصب عينيه تخطي عقبة جاره وغرميه يف 

العاصمة األملانية هريتا برلن.
  ويُعتــرب يونيون مرشــحا فــوق العادة 
لتحقيق فوزه الثالــث توالًيا أمام فريق مهدد 
بالهبــوط، حيث يحتل هريتا املركز الســابع 

عرش ما قبل األخري برصيد 14 نقطة.
  وستكون األعن شــاخصة عىل اليبزيغ 
ثالث الرتتيب بفــارق نقطة واحدة عن املركز 
الثاين و4 نقاط عن الصدارة، عندما يستضيف 

شتوتغارت.
  وحّقــق اليبزيغ فوزا ســاحقا يف عقر 
دار شــالكه 6-1 يف املرحلة املاضية ليبعث 
برســائل باتجاهات عدة حول طموحاته هذا 
املوســم بقيادة هّداف الدوري حتى اللحظة 
الفرنيس كريســتوفر نكونكــو صاحب 12 

هدفاً.
  ومل يخرس اليبزيــغ يف مبارياته العرش 
األخرية يف الدوري املحيل، وهو يعيش أفضل 
مراحله عىل اإلطــالق، بعدما تأهل أيضا إىل 
الــدور 16 يف دوري األبطال، حيث يســتعد 
ملواجهة صعبة امام مانشســرت سيتي بطل 

إنكلرتا يف الدور مثن النهايئ.
  ويف حال تابــع اليبزيغ عىل هذا املنوال، 
سيكون منافســا وندا قويا للفريق البافاري 
عىل لقب الدوري هذا املوسم، علام بأنه سبق 
له أن حل رابعا املوســم املايض ووصيفا يف 

موسم 2021-2020.
  ومــن ناحية أخــرى، يلعــب فرايبورغ 
سادس الرتتيب مع أوغسبورغ يف مباراة ال 
تقل شأنا، ال سيام بالنسبة لألول إذا ما أراد 
البقاء يف خضم الســباق إىل املراكز األربعة 

األوائل.
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شبكة 6  * 6كلامت متقاطعة

كلامت متقاطعة

1ـ أحــد شــعراء البالط 
يف عرص الجاهلية، شــاعر 

وفارس جاهيل. 
2ـ روايئ أمــريك راحل، 
نطعــن، ملك بابيل إشــتهر 

برشائعه. 
3ـ نفــس، دولة افريقية، 

سار مرسعاً، مدخل.
4ـ مدينة يف ســراليون 
ولــد فيها رئيــس املجلس، 
الشــهر السابع، ُحب، يتثاقل 

يف مشيته. 
5ـ نرثَ وفّرَق املاء، ســباق 
ومخاطــرة عــى، شــجر 

معروف. 
6ـ دولة آسيوية. 

7ـ للندبــة، عرثَ، شــاعر 
وأديب مرصي راحل. 

8ـ قّررتم، بلدة يف الجنوب، 
جيش كثــر مجتمع، لطيف 

ظريف. 
9ـ روائية إنكليزية راحلة، 

ذو بَركَة، الِغنى. 
10ـ ضعف، مطر ضعيف، 

صاَت السّنور. 
الطيــور، مدينة  11ـ من 

لبنانيــة، ال يُباح به، بلدة يف 

الشوف.

12ـ أحَصل، مرسجة. 

13ـ آلة طرب، أديب وكاتب 

مرصي راحل، قصَد املكان. 

، رئيس اآللهة لدى  14ـ فرَّ

فنانة  للنهي،  الســومريني، 

لبنانية. 

15ـ صاحــب وصديــق، 

دوامهــا ومواظبتها، جزيرة 

فرنسية. 

16ـ رئيــس لبناين راحل، 

يفصل يف األمــر، آخر ليلة 

من القمر. 

17ـ مقيــاس، شــاردان 

ومتباعدان، مهر يف ســنته 

األوىل. 

18ـ للتمنــي، منازل، قاَء، 

شديد الحملة. 

19ـ أصلَح العمل، نّســقي 

ونظّمي. 

20ـ مخرج مرصي راحل، 

دولة افريقية. 

الناقــة، دولة  21ـ ولــد 

عربية، عاصمتها روما، أتت. 

الشــامل،  يف  بلــدة  1ـ 
الفنون  من  وكّدهم،  جهدهم 

الجميلة. 
2ـ مؤلــف وكاتب فرنيس 
راحــل، مدينــة أمركيــة، 

عاصمة أوروبية. 
3ـ أهلَك اليشء، بارحوها، 
أمريك  لرئيس  الثاين  االسم 

سابق، عاصفة بحرية. 
4ـ أخــذ مــا يف الوعاء، 

ُصَِعت، نوتة موسيقية. 
5ـ جبل صغر، رقاداً، من 

بحور الِشعر، حرف جزم. 
6ـ منــاص، طنّيَ الحائط، 

عمل مبدع، كرَس اليشء. 
 ، 7ـ أكمَل وأتــّم، تزَعم أنَّ
أمني عام سابق لألمم املتحدة، 

عربَ. 
8ـ برية، إختربَ. 

9ـ مــن الفواكــه، إحدى 
مقاطعات بريطانيا العظمى، 

ضد األثقل، أداة رشط. 
10ـ عــرب رّحــل، حرف 

عطف، رسام فرنيس. 
11ـ قانون الوطن، حسنة 

اللون مرشقة، أَسد. 

12ـ يرغبــه، ظرف زمان، 

نضَجت. 

13ـ من الجواهر، بحر. 

لبنــاين  14ـ موســيقي 

راحل، أديب وسيايس إيطايل 

راحل. 

15ـ رضُب مــن الســمك، 

ثــوب  برتوليــة،  رشكــة 

باألجنبية، للنداء. 

برتوليــة،  رشكــة  16ـ 

نعارضه يف، يعلو. 

17ـ حيــوان أليــف، فرد، 

حجر كريــم، نحاس، قدوم، 

 . إبيضَّ

18ـ عاصمــة أمركيــة، 

رئيس أمريك راحل، أرَجَع. 

 ، 19ـ ســطَع الغبار، جفَّ

الخادع، من أسامء الحّية. 

20ـ مــن جــزر إيطاليا، 

زوجة، مدين أملانية مشهورة 

مبتاحفها.

1ـ وزير لبناين راحل، أداة 
نصب. 

2ـ فنان مرصي راحل نجل 
مخرج، فنانة لبنانية راحلة. 
3ـ ضمر متصل، عاصمة 

أرمينيا. 
4ـ مســامر، صار الوقت، 
االسم الثاين لرسام بلجييك 

راحل. 
5ـ أســيطر عــى، مــن 

األمراض، عائلة. 
6ـ فنــان لبنــاين راحل، 

ضعيف يف املعنى. 
7ـ أمــرة بريطانية، قرع 

الجرس، حاممة برية. 
8ـ ممثلة فرنسية، نال. 

9ـ ارشدي، ممثلة مرصية. 

تهدم،  ورغَب،  10ـ شــاء 

ماركة سيارات. 

11ـ خلط اليشء باليشء، 

القروض املؤجلة. 

حسَن  آسيوية،  دولة  12ـ 

وظــرَف، تكــرَّم عــى، من 

األلقاب. 

13ـ مدينة أمركية، سعَل، 

ممثلة وراقصة مرصية. 

14ـ جزيــرة يف النيــل، 

خــالف الصبــح، يجري يف 

العروق. 

مدينــة  شــاهدُه،  15ـ 

، شجر باسق.  سورية، صَّ

1ـ مطــرب وفنان لبناين، 
قليل الوجود. 

2ـ رقَّ لـِ، غفَل عن، خليفة 
عبايس. 

3ـ مغنية فرنسية هوايتها 
الكلــامت  املفضلــة حــل 

املتقاطعة، شّدته وقوته. 
4ـ وعــاء للخمــر، قذفنا 

الحجر، خرابه. 
5ـ حفــَظ، وىش، ديوان 

النيس الحاج، املنزل. 
6ـ حّراث، نسيبته، صبّي. 

الســيد  للمنــادى،  7ـ 
الشجاع، قمح. 

ملمثلة  الثاين  االســم  8ـ 
مرصية، يرضبه بالســوط، 

نهر يف سويرسا. 
9ـ مدينة إيرانية، من حلّت 
لجورج  قصة  الثانية،  مكان 

إبراهيم الخوري. 
10ـ مدينة مرصية، أغنية 
لعبد الحليــم حافظ، صفته 

وديع. 
11ـ حيوانــات معروفة، 
من أســامء الحية، نوع من 

الحّيات. 
12ـ يســلم عليكم باليد، 

عاصمة افريقية. 
13ـ من األلوان، يتضامنون 

مع. 
مربط  مضغ،  للنفي،  14ـ 

السفن عى الساحل. 
15ـ نجــرّب فعــل، أديب 

فرنيس راحل. 

1ـ مؤلّف موسيقي أملاين. 
2ـ يحّول من مركز إىل آخر.

3ـ حرف نصب، أصلَح العمل. 
4ـ مطربة عربية راحلة. 

5ـ دولــة أمركيــة عــى 
األطليس.

6ـ مدينة كندية يف أونتاريو. 

1ـ شانغاي.

2ـ وليامس.
3ـ بك، مرّت. 

4ـ يرأب. 
5ـ روزينه.

6ـ ترانا. 

الواليــات  يف  مدينــة  1ـ 
املتحدة. 

2ـ شاعر إنكليزي. 
تحــرُّك  عبوديــة،  3ـ 

واضطراب.
4ـ الذئب. 

5ـ مدينة يف نيجريا. 
6ـ ُعمر، أضاَء املكان.

1ـ شوبرت. 
2ـ الكَروي. 
3ـ ين، آزر. 
4ـ غامبيا. 

5ـ أْمر، ن ن. 
6ـ يسرتها.

أفقيا: 

الحل السابق

الحل السابق مستوى سهل

مستوى وسط

مستوى صعب

الحل السابق

الحل السابق

أفقيا: 

أفقيا: 

عموديا: 

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

عموديا: 

عموديا: 

بسمة

زد 
معلوماتك

ـ دخلت السيدة منزل جارتها املجاور ملنزلها يك ترشب معها القهوة، واثناء 
ذلــك خرجت فتاة صغرة من غرفة نومها وتوقفت أمام الجارة وأخذت تحدق 

يف وجهها بطريقة غر طبيعية. فقالت لها املرأة: 
 ـ ماذا ياحبيبتي، هل ترين أي يشء يف وجهي؟

فرّدت الصغرة برباءة :
ـ ال ، ال يا طانت .. ولكن أمي كانت تقول البارحة أليب أنِك بوجهني ولسانني .. 

ـ  ولَد الكاتب والروايئ الفرنيس هرني بوردو سنة 1870 ، أحد أعضاء 
االكادميية الفرنســية. من مؤلفاته: جميلة يف ظالل األرز، وفســتان 

الصوف. تويف عام 1963
..............................

ـ  ولَد الفيزيايئ االيطايل هرنيكو فرمي سنة 1901  . ساهم يف صنع 
القنبلة الذرية األمركية. قال باستعامل النرتونات يف تحطيم الذرة. نال 

سنة 1938 جائزة نوبل يف الفيزياء. تويف سنة 1954
..............................

ـ  ولد الرحالة جون فرنكلني ســنة 1786 . راَد سواحل كندا القطبية. 
تويف عام 1847 وهو يبحث عن طريق يؤدي اىل الشامل الغريب.

طريقة الحل: 

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

املربعات الصغرة واملربع الكبر. 

SUDOKU

الحل السابق

1ـ رشيك النخعي، ارتاب، 
حد

ويلســون،  هارولد  2ـ 
بالتني

3ـ دمياط، ملل، اتيانهم
4ـ دلفت، مرعشيل، صك

5ـ أم، الرشنبــث، منر 
مراد

6ـ ليال، مز، بافرا، يب، تل
7ـ الجموخ، بري، شّتوا
8ـ بيدبا، الجرم، الحال

9ـ رندولف سكوت، رمأ، 
لعلع

ريايش،  رت،  يــد،  10ـ 
دانوب

11ـ مــس، رق، هــج، 
يتناول، اد

12ـ ســنامر، أتنقل، أل، 
مرفأ

13ـ مجيــد أرســالن، 
الرتيب

14ـ نور الدمرداش، جو، 
رادع

15ـ شَوينا، يرّممه، باز
16ـ لومــي، أعّب، ناديا 

تويني
هنــدو،  أصهــب،  17ـ 

النفس، هز
بّناء،  أدهــم،  حل،  18ـ 

يتنّعم

1ـ هلســنيك، بسوس، 

رنن

2ـ والرت سكوت، فادوز

3ـ أريحا، درام، ليال

4ـ رنم، باسرتناك، ال

5ـ يكاد، لهو، وبال

6ـ باليار، ناطور، تس

7ـ إزيزا، يثابر

8ـ ملول، يلومون، دلو

9ـ دال، رئبال، ان، غر

10ـ يس، ابتاعوا، إّسو

11ـ نفعوا، نرعب، ند

12ـ يال، صور، بلّور

13ـ بغداد، دبس، يالعب

14ـ وال، عيل الخليل

حمزة،  أســركم،  15ـ 

ميّس 

1ـ شهدة االبري، سمندل
دمنجيو،  ميلني  رام،  2ـ 

وأل
3ـ يريد، أجّدد، ســمر 

شمص
4ـ كواالملبور، أداويها

5ـ الطفل، والرت رايل، بد
6ـ لد، تشمخ، ردنا

إســم،  رز،  نــوم،  7ـ 
اسامعهم

8ـ خيلــون، فلك، هتلر، 
بن

9ـ علــل، ب ب، جورج 
نادر، دب

10ـ يس، مثابريت، قنا، 
نون

11ـ وأر، فرّم، ايل، شيا
رّشت،  انت عمري،  12ـ 

رداء
13ـ يشنأ، أمني الجميل

مــأل،  تبــايل،  14ـ 
الروماين

15ـ النرب، دو، هتفت
16ـ باه، ميشــال املر، 

وسن
17ـ مترص، تلعن، ربايب
18ـ حــي، كاتو، لواف، 

دانهم
19ـ دنا، دالل عبد العزيز

1ـ هّواري بو مديَن، بَوا

2ـ الرنكا، الس فيغاس

3ـ سليم األول، عاِديل

4ـ نتَح، ديزل، أّوال

5ـ كراب، اي، ربا، دعك

6ـ يس، الرزيئة، مل

7ـ كدسه، البارودي

8ـ بورتون، واع، رباح

9ـ ستار، امللّون، سلم

10ـ منوط، ارب، خز

11ـ سف، أبَوينا، عليلة

12ـ الكارِث، نابويل

13ـ ردي، اد، رايل

14ـ نوال، تبلغون

15ـ نزل الرسور، درباس

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

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

األكرث شعبية يف العامل. 



1ـ بطرس البستاين 
2ـ راسلهم، روم

3ـ يبتهل، أدراص، يق
4ـ طوم، عايل، زاما

5ـ اردب، مينكوفســي، 
سها

6ـ سوريا، انية، نقابل
7ـ ييتس، لسعت، تلف، بع

8ـ االيام، ممراح، الدنس

9ـ بن، دكان، مال، اال

10ـ مس، مارد، فيل، بددها

11ـ فو، زالل، أهداب، عس

12ـ محسن سليم، الجام، 

نبأ

تركيــا،  الحــوت،  13ـ 

نستفهم. 

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5

 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

 عاصمة عربية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  شارل فورييه 

اخترب معلوماتك

1ـ ثوب فضفاض تُلَبس 

فوقه الُجّبة.

2ـ ُمرِعبا ُمفِزًعا.

3ـ ضّد نفَع، جامعة. 

4ـ من كانوا َقبل.

5ـ قطًْعا نهائِيا.

1ـ سيف قطّاع. 
2ـ كتــاب تُجمــع فيه 

أسامء الكُتب مرتّبة.
3ـ ضْمن، للنفي. 

4ـ تتكّون منها القصائد. 
وضاِربًــا  طارًقــا  5ـ 

الُقطن.

شــاعر ومرتجم أملاين تويف 1999 يف دارمشــتات. 

درس األدب األملاين واألدب الفرنيس والفلســفة وتاريخ 

الفن، وحصل عىل العديد من الجوائز. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت: 

5+3+1+9+5- مدينة يف العراق. 

7+3+9+2+6- طائر يتلذذ بالتهام النحل الطائر. 

5+10+3+2- بلدة يف قضاء بنت جبيل. 

4+7+2+6- نهر رئييس يف فرنسا.

10+7+4- من الحبوب. 

8+2+6- مدينة يف إيران.

9+4+7- أغنية لوديع الصايف. 

1+10- راحة الَيد. 

1ـ ما إســم اللعبة الرياضية املشــهورة التي إبتكرها 

االنكليزي والرت وينغفيلد؟ 

ــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم الدولة األمريكية التي ظهرت فيها رْقَصة 

البابايا، واشتهرت جدا يف بريوت العام 1949؟ 

ــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم الجزيرة املشهورة مبهرجان األشباح، يف 

شهر أيلول من كل عام؟ 

ــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية سنة تويف األخطل الصغري بشارة الخوري؟

ــــــــــــــــــــــ

5ـ ملاذا أطلَق عىل امارة أم القيوين هذا االسم؟

ــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إســم العاصمة العربية التي انشئت سنة 969، 

ولّقبت بـِ املحروسة؟ 

ــــــــــــــــــــــ

7ـ من هي امللكة التي لّقبت بـِ الكاثوليكية؟ 

ــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم أول فيلم أجنبي ظهر فيه عمر الرشيف، وما 

هو إسمه األصيل؟ 

1ـ بريطانيا، ماما
2ـ طابور، يلبس، حل

3ـ رستم دستان، فسح
4ـ سله، بويس، مونو

5ـ أهلع، ادا، نت
6ـ لن، إميا مكرزل

7ـ الياس، أدليت
8ـ رسدين، عمن، أمر

9ـ تُور، كاتم، فل

10ـ امازون، ردي، اي
11ـ صافيتا، الل

12ـ يد، مستلحم، هج
13ـ وياك، أبدان

14ـ برق، ين، الدامس
15ـ قبل، دب

16ـ ساعداه، نف
17ـ هب، نالعبه
18ـ إليسا، سأم

؟ من هو
من هي؟

بلدة  املكان، سكَن،  1ـ قصَد 

يف قضاء جّزين. 

2ـ فيلم لفريد األطرش، فّهَم 

الكالم مشافهة. 

3ـ غــري متعلّــم، مدينــة 

مرصية. 

4ـ مدينــة يف أوســرتاليا، 

خطَر بباله، فاّر. 

5ـ ترجعون، مطر شديد. 

6ـ حرف جــواب للتصديق، 

منعوا هجومي، طريق. 

7ـ نوتة موســيقية، نفَع، 

رّسام فرنيس.

 . ، أحد القديسني، مدَّ 8ـ فكَّ

9ـ مجاري األودية الضّيقة، 

ماركة سيارات. 

شــديد،  عطش  وَجع،  10ـ 

شحم.

11ـ إقــرتَب، مرفــأ نفطي 

أمرييك، رقَب. 

12ـ منزلها، آلة موسيقية. 

13ـ جامعة، شَجر تّتخذ منه 

الرماح، رضَب بالعصا. 

14ـ سالح قاذف للصواريخ، 

َقِبَل وصادَق عىل األمر.

15ـ ِقرد، يستعمل لألطعمة. 

16ـ طعم الحنظل، زوج. 

17ـ شهم ورشيف، إحسان، 

غري مطبوخ. 

18ـ ممثــل مــرصي راحل 

صاحب الصورة.  

والبطولة  الشجاعة  1ـ 

يف املعركة، َحْبو الطفل. 

الساللة  مؤّســس  2ـ 

الخديوية يف مرص، مطار 

طوكيو الدويل. 

شامل  يف  محافظة  3ـ 

العــراق، بلــدة يف قضاء 

جبيل. 

4ـ ضمــري متصل، من 

أعضاء الجسم، مادة قاتلة، 

غري محرتف. 

5ـ أرشــدُه، نعَت، وزير 

لبناين راحل. 

6ـ شــقيق، ُحسن القد 

واعتداله، عاصفة بحرية، 

ساَل، خشَن صوته. 

7ـ كثــري األكل، ممثلة 

لبنانية، قبيح الوجه.

8ـ رئيس وزراء بريطانيا 

سابقا، سقي، َحّر. 

9ـ تبَع، أحد الشــهور، 

دولــة عربية، صــّب املاء 

بكرثة. 

بلدة  النار،  10ـ لســان 

يف قضاء جّزين، َقدح من 

خشب. 

يف  بلــدة  األم،  11ـ 

الشوف. 

12ـ يسيل املاء، عاصمة 

أوروبية، نوع، طرّي.

بريطانية،  أمــرية  13ـ 

صّوتت الدلو يف املاء، نائب 

لبناين راحل. 

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(

أنت كريم، حســن الخلــق وصادق. حاول 

أن تســتفيد من الهــدوء عىل جبهة العاطفة 

لتتمكن من االنرصاف اىل الجبهات األخرى. 

الصعوبات التي تواجهها ستتخطاها قريبا. 

ال تنقطع عن األصدقاء ألن االنسان ال يستطيع 

أن يعيش وحده يف هذه الحياة. 

تشــعر انك أكرث وثوقا بنفسك وأكرث تفاؤال 

وانرشاحــا. مبادرات جيدة عىل صعيد العمل، 

وجاذبية كبرية يف الوسط االجتامعي. 

تطورات كبرية يف العمل وانجازات تســجل 

يف خانتك، عىل أن تتمكن من استثامرها الحقا 

يف مسريتك املهنية الطويلة. 

ستشــعر ببعــض القلق ملا يــدور حولك، 

وسينتابك احســاس بهضم حقك. برهن عن 

لباقــة ونعومــة مع املقربني منــك من أهل 

وأصدقاء. 

يجــب القضاء عىل كل املســائل الجانبية 

والوصول اىل املســائل الجوهرية. ال ترتاجع 

فسوف تزول العقبات والصعوبات قريبا. 

تنجــح يف االنخــراط يف التحوالت ويف 

التأقلم مع أوضاعك الجديدة. يوم ممتع تشعر 

فيه بالراحة والسعادة بعد عالقة غري مريحة. 

تســلّح بالِعلم واملعرفة، فقــد أصبح بناء 

املستقبل يتطلبهام كرضورة. حاول أن متيض 

بعض األوقات السعيدة واملمتعة مع من تحّب. 

الفلــك ينري لــك درب النجاح. اســع اىل 

االستقاللية واســتعد لبداية جديدة. أحدهم 

سيحاول النيل من نجاحك، إنتبه، وافتح عينيك 

جيدا.

الحب يشغل بالك وتحلم به يف كل املناسبات. 

تحصل عىل التقدير واالحــرتام الزائد إن أنت 

أظهرت الكفاءة والنية الحسنة. 

فرتة مناســبة لالسرتخاء، استفد منها اىل 

أقىص حد. يكفي اظهــار عاطفتك الصادقة 

لشخص ما حتى تعود املياه اىل مجاريها. 

اثباتــات عىل أمر كان يحريك. قد تتخذ قرارا 

بوضع قامئة سعيدة ومريحة لبعض األعامل. 

العاطفة قوية وتتقن التعاطي معها. 

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(

ابتكار
اعالن
أنظار

أطفال
ابتهاج

اكتشاف
ابناء

احفاد
برص
براءة

بطولة
بهاء
تعب

ترقية
تحيات

ثبات
حصانة

حظ
حنان
حرية
خفايا
دانوب
دورية

دالل
رقة

روايات
زق

زهو
زئري
زينة
زمرد
سهم
شبل

شاهق

صعود
ضفة
طالب
طبارة
طعم

علوم
فلوران

فابيوس
قاديشا

قرين

البالس
مارسيل

نيوتن
نجدة

يورغو.

الحل السابق

الحل السابق

تايالند

الجمعة 27 كانون الثاني 2023

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 
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)تتمة ص1( 

تخللهــا عراك وتضارب بني مرافقي خــوري وعدد من النواب 
يف مكتبــه. اما الفضيحة املدوية عىل هامش هذا الســقوط 
فتبقى مغادرة مسؤول امن املرفأ محمد زياد العوف الذي يحمل 
الجنســية االمريكية اىل الواليات املتحدة عىل الرغم من صدور 
قرار واضح باطالق رساحه مرشوطا مبنع السفر عن املوقفني 
ال17! ووفقا للمعلومات، مل تخف السفرية األمريكية دورويث 
شــيا وجود قرار متخذ مسبقا باخراجه من البالد، وهي سبق 
وابلغــت مدعي عام التمييز غســان عويدات ومدير عام األمن 
العام اللــواء عباس إبراهيم باالمر عندمــا زارتهام للمطالبة 
باإلفــراج عن العوف قبل ايام، وهددت باعتباره رهينة وبفرض 
عقوبات عــىل الجهات القضائية واألمنية التي تحتجزه. فهل 
باالمكان الحديث بعد اليوم عن سيادة وعدالة؟ كل هذه االحداث 
تجري عىل وقع عودة التوتر اىل الساحة العراقية وسط تصاُعد 
غضب الشارع نتيجة ارتفاع سعر رصف الدوالر األمرييك أمام 
الدينار العراقي واستعداد »التيار الصدري« للعودة اىل الشارع ! 
فيام تتواصل املفاوضات بني الرياض »وانصار الله« عىل الهدنة 
يف اليمن، يف ظل ضغط ســعودي لتضمني االتفاق تفاهامت 
بخصوص الوضع الحدودي ووْقف إطالق النار الشــامل. فهل 
تســتخدم الساحتان العراقية واللبنانية للضغط عىل »طاولة« 
التفاوض اليمنية؟ سؤال مرشوع برأي مصادر دبلوماسية يف  
بريوت باتت اكرث قلقا من خروج االمور عن »الســيطرة« عىل 

الساحة اللبنانية! 

 { هل من »طبخة« رئاسية؟ {
امــام كل هذه التطورات، ال تبدو حالة الغليان مجرد صدفة 
بالنســبة ملصادر سياســية بارزة، تعتقــد ان مثة من يحرك 
االحداث من وراء »الستار«، مع بروز حركة رئاسية ناشطة يف 
اآلونة االخرية تشري اىل وجود محاوالت حثيثة يقودها »الثنايئ 
الشــيعي« ورئيس الحزب التقدمي االشــرايك وليد جنبالط 
اليجاد ثغــرة يف جدار االزمة الحالية يكــون مدخلها اخراج 
االســتحقاق الرئايس من »عنق الزجاجــة« وتهيئة املناخات 
السياســة يف البلد المكان اجراء انتخابات عىل قاعدة النصف 
زائد واحد، اي االصوات ال65 التي اوصلت الرئيس نبيه بري اىل 
رئاســة املجلس النيايب. والتحرك ال يسوق السم بعينه، وامنا 
يســعى لتامني مناخات عامة حــول املبدأ كقاعدة انطالق، ثم 
يجري البحث عن هوية الرئيس العتيد الذي يسعى جنبالط اىل 
حرصها باسمني ميكن تسويقهام كمرشحي تسوية. لكن يبدو 
ان مثــة مترضرين من هذا الحراك داخليا وخارجيا، ويعملون 

عىل تخريب املساعي الحالية!  

{ خيارات بكريك  {
ووفقا للمعلومات، مل تعد بكريك متانع هكذا سيناريو مبا ان 
رشعية الرئيس ســتكون مؤمنة بحضور النواب 86 يف الدورة 
االوىل، وهو امر ملسه باالمس رئيس تيار املردة سليامن فرنجية 
بعد لقاء عقده مع البطريرك بشارة الراعي امس. ووفقا ملصادر 
كنسية، يعمل البطريرك عىل استمزاج االراء املسيحية االخرى، 
قبل ان يبدا حراكا مل تكتمل كامل تفاصيله بعد. وهو كان مييل 
اىل جمــع االفرقاء عىل طاولة واحدة، لكن التباينات بني هذه 
القوى والتي تظهرت خالل ســاعات قليلة يف اللقاءين اللذين 

عقدهام يف بكريك مع كل من فرنجية وباسيل، ال تشجع عىل 
هكذا خطوة، وبات مقتنعا ان اي لقاء جامع ســيكون عنوانه 
الفشــل يف ظل غياب اي قواسم مشركة ميكن التعويل عليها 
لجمع القوى املسيحية حول مرشح تسوية ميكن طرحه عىل 
باقي القوى السياســية. لكن الراعي ال يزال يبلور بضع افكار 
وقــد يطرحها بصيغ جديدة خــالل االيام املقبلة. ويف خطوة 
الفتــة من القوات اللبنانية، حرّض تكتل »الجمهوريّة القويّة« 
عريضــة نيابّية ملطالبة رئيــس  مجلس النواب نبيه بري بعقد 
جلســات مفتوحة النتخاب رئيس الجمهوريّة. وبارش التكتل 
 اتصاالتــه مع باقي الكتل والنواب املســتقلني بغية جمع أكرب 

عدد من التواقيع عليها.  

{ فرنجية مرشح توافقي {
وبعد ســاعات عىل زيارة باسيل اىل بكريك، زار رئيس تيار 
املردة ســليامن فرنجية الراعي باالمس ترافقه زوجته، وقال 
بعد اللقاء أنّه يســعى ويريد أن يكون مرشــحاً توافقياً. وقال 
»من حقي الدســتوري أن أترّشح لرئاسة الجمهورية... وأنا مل 
أعلن ترشحي، ولكّنني قلت إنني مطروح للرئاسة ومل أقف يوماً 
حجــر عرثة، علامً أّن مــا حصل يف املرة املاضية مل يكن وحدة 
مســيحية بل وحدة ضّدنا«. وقال: أنا آٍت من خلفية سياسية، 
وكل املطروحني هم وســطيون بالشكل ولكن لديهم خلفياتهم 
السياســية، وال أعترب أّن تاريخي السيايس يقف عائقاً بوجهي 
ألين لســت رمادياً ولدّي موقف. ورأى أّن النائب جربان باسيل 
لديه أســبابه لريفضني، فاألمور أكرب من قدرته االستيعابية، 
مشــرياً إىل أنّه ليس ضّد قائد الجيش »ولكن ما هو مرشوعه 
الســيايس؟«، واضاف »أنا لست مرشح حزب الله و«كّر خري« 
أي فريق يرشحني. وسأل:هل معّوض رئيس توافقي؟  وخلص 
فرنجية اىل القول »نحن من األساس مع الطائف بل وأساسيون 
فيــه ومع تطبيقه بالكامــل. ولفت إىل أنّه »مع اعتامد أفضل 
العالقات مع الدول العربية وبخاصة مع اململكة الســعودية«. 
وقال: »سأعمل عىل اسراتيجية دفاعية واقعية ضمن الحوار 
مع الجميع، وأنا قادر أن آخذ من املقاومة ما ال يســتطيعه أّي 
مرشــح آخر وكذلك من سوريا، والدول الخارجية تخرب بلدانا 
من أجل مشاريعها، والخوف من أنّه إذا خربت هذه املرة ال ميكن 

تعمريها، والخسارة الكربى ستكون عىل الصعيد املسيحي.  

{ االدعاء عىل البيطار  {
يف هذا الوقت، واصل املّدعي العام التمييزي، القايض غسان 
عويدات التصعيد، واحال البيطار عىل التفتيش القضايئ، واودع 
رئيس هيئة التفتيش، نسخة عن امللف املتعلق باالّدعاء الصادر 
عنه باالمس ضده. كام أصدر عويدات قرارا طلب فيه من رئيس 
وموظفي قلم النيابة العامة التمييزية وأمانة رس النائب العام 
لدى محكمة التمييز عدم استالم أي قرار او تكليف او تبليغ او 
اســتنابة او كتاب او إحالة أو مذكرة مراسلة او أي مستند من 
أي نوع صادر عن املحقق العديل يف قضية انفجار مرفأ بريوت 
القــايض طارق البيطار لكونــه مكفوف اليد وغري ذي صفة. 
وقال عويدات »ان قرار القايض البيطار كأنه يتطلّع بنفسه أمام 
املــرآة ولــو كان أي مرجع  قضايئ يوافق عىل قراره أو يجد فيه 
ذرة قانون، أنا مستعّد أن أتراجع عن  قراري. واضاف: تحقيقات 
املرفأ ستســتأنف بعد تصحيــح الخطأ الكبري. من جهة ثانية، 
طلب عويدات من الرئيس األول ســهيل عبود تعيني موعد آخر 

الجتامع مجلس القضاء األعىل للتجاوب مع كتاب وزير العدل 
بعدما طارت الجلسة التي كانت مقررة باالمس. 

{ ملاذا طارت الجلسة؟  {
وقد طارت الجلســة باالمس بعد رفض 6 من اعضاء مجلس 
القضــاء االعىل عقد االجتامع  تحت ضغط الشــارع، ويف ظل 
الحركــة النيابية يف العدلية ايضــا، فغادروا مكتب عبود يف 
 قرص العدل، ومل يعقد االجتامع. ووفقا للمعلومات، اعرب بعض 
القضاة عن تخوفهم من رد فعل سلبي عىل اي قرار، وتساءلوا 
ماذا لو تم اتخاذ قرار يجيش الشــارع؟ وهل  دورنا ان نهدىء 
الشارع او عكس ذلك؟ وقد علم ان اتفاقا مبدئيا قد حصل عىل 
عقد اجتامع للمجلس يف وقت قريب لن يعلن عنه بشكل مسبق! 
ويف هذا الســياق، مل يســتبعد النائب العام التمييزي أن يعمد 
البيطار إىل ارتــكاب الكثري من املخالفات القانونية يف األيام 
املقبلة، مبا فيها إصدار مذكرة توقيف غيابية ضده وضد زمالئه 

القضاة اآلخرين. 

{ من يحمي املحقق العديل؟ {
وما انتهى عليه املشهد باالمس يشري بوضوح اىل ان القضاء 
مير بأســوأ مرحلة يف تاريخه، فالرصاع العلني بني مرجعياته 
يخفي يف »الكواليس« حربا رضوســا بني جهات سياسية مل 
تعــد تخفي وجهها ، فاملحقق العــديل القايض طارق البيطار 
بات شــبه وحيد يف هذه املعركة داخل »العدلية« بينام يحظى 
النائب العام التمييزي القايض غسان عويدات بدعم مطلق من 
القضاة املدعني العامني يف جميع النيابات العامة، مل تجر اقالته 
من موقعه. ووفقا للمعلومات، فان  وزير العدل هرني خوري 
رفض املبادرة اىل طرح اسم محقق عديل جديد، كام ينص عليه 
القانون، وهو قال رصاحة انه لن يتخذ قرارا بهذا الشــأن، وان 
هذا االمر منــوط باملجلس االعىل للقضاء، فيام مثة »همس« 
من بعض القضاة داخل املجلس يتهمون فيه القايض ســهيل 
عبود بالتواطؤ مع التحــرك النيايب داخل وخارج العدلية ملنع 
انعقاد جلســة املجلس االعىل للقضاء باالمس ملنع اتخاذ اجراء 

ضد البيطار.  

 { فوىض وتوتر {
وقد ســادت الفوىض والتوتر أمام قرص العدل بني املحتجني 
من أهايل ضحايا وشــهداء انفجار مرفــأ بريوت ومواطنني 
متضامنــني معهــم كانوا ينّفذون اعتصامــاً يف املكان دعامً 
للمحقــق العديل القايض طارق البيطــار، وعملوا عىل خلع 
البوابــة الحديدية التابعة لوزارة العــدل، ما أّدى إىل حصول 
تدافع واشــتباك مع العنارص األمنية الذين حاولوا منعهم من 
الدخول، وعمد عدد من املحتّجني إىل رمي الحجارة باتجاه القوى 
األمنية، فيام استقدم الجيش تعزيزات إىل محيط الوزارة. وعىل 
خلفية عملية االقتحام، أوقفت القوى األمنية املحامي واصف 
الحركة وناشطة، ثم اطلق رساحهام الحقا. وبالتزامن مع ذلك، 
عقــد وفد من النواب اجتامعاً مع رئيس مجلس القضاء األعىل 
ســهيل عبود. وضّم الوفد النيايب ملحم خلف، حليمة قعقور، 
فراس حمدان، بوال يعقوبيان، ياســني ياسني، وضاح الصادق 
وأرشف ريفي، جورج عقيص، غســان حاصباين، نزيه متى، 
سعيد األســمر، غياث يزبك، رازي الحاج، الياس حنكش، نديم 
الجميل، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، ميشــال الدويهي، ميشال 
معّوض وأديب عبد املسيح، إضافة إىل عدد من املحامني. وكان 

الفتــا كالم بعض النواب عن تطمينات من القايض عبود بعدم 
سامحه باستفراد القايض البيطار، واعدا بتقديم الحامية له.  

{ اشكال وتضارب {
مــن جهته، حاول  وزير العدل يف حكومة ترصيف األعامل، 
هــرني الخوري، تربير اإلشــكال الذي وقع أثناء اســتقباله 
مجموعة من النواب داخل قرص العدل ، محمال النواب مسؤولية 
ما حصل، فيام اتهم النائب وضاح الصادق مرافقي وزير العدل 
باالعتداء عليه بعد ان اعرض عىل اداء خوري املسيس.  واشار 
االخري يف بيان ان ما تســبب باالشــكال، األجواء القضائية 
املشحونة ونيات بعض النواب الذين مل يلتزموا أصول التخاطب 
واللياقة مع الوزير. وقال انّه »وافق عىل استقبال النواب الذين 
اسرســلوا يف اإلدالء مبواقفهــم وكان مصغياً بهدوء لجميع 
املداخالت، إال أّن حامســة بعض النواب ورصاخهم وتهجمهم 
عــىل الوزير، وتحديداً النائــب وضاح الصادق الذي كال لوزير 
العدل بألفاظ نابية طالباً منه االستقالة إذا مل يترصّف، دفعت 
بالقــايض إييل حلو إىل التقّدم مــن النائب طالباً منه الهدوء 
والجلوس، إال أّن النائب وضاح الصادق استشــاط غاضباً وقال 
للقايض »شــيل إيدك عني وليه«، فأجابه القايض »ال أســمح 
لــك بإهانتي«. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القايض 
حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن 
نفسه، وهنا تدّخل أمن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب 
الــذي حصل بني مجموعة من النواب واألمن. من جهة اخرى، 
اوضحت مصادر وزير العدل أنه رشح للنواب الذين ارصوا عىل 
مطالبتــه باقالة مدعي عام التمييز بأن اإلقالة تتم عرب مجلس 
الوزراء الذي عينــه وتقييم القرارات القضائية يعود للتفتيش 
القضــايئ، لكن عددا من النــواب ارص عىل موقفه عىل الرغم 
من تضلعه يف القانون. كام اكد للنواب الذين ســألوه عن نيته 
بتغيــري القايض طارق البيطار أنه لن يبادر اىل اتخاذ اي قرار 
أو توصيــة أو اقراح عىل االطالق اال بناء عىل توصية مجلس 

القضاء االعىل التي يرفعها اىل الوزير. 

{ فضيحة سيادية! {
وبينــام جال املدير العام للجامرك بدري ضاهر املوضوع يف 
 التــرصف امس يف مبنى الجامرك يف املطار اللقاء التحية عىل 
املوظفني، غادر مسؤول امن املرفأ محمد زياد العوف الذي يحمل 
الجنســية االمريكية اىل الواليات املتحدة االمريكية عرب مطار 
بريوت عىل الرغم من ان االفراج عنه مرتبط مبنعه من السفر. 
وبحســب رئيس منظمة دعم الرهائن نزار زكا، فان العوف مل 
يكن يريد السفر، لكن نصحته السفارة االمريكية بالسفر الجراء 
فحوصات روتينة يف الواليات املتحدة. واشــار اىل ان العوف 
خرج مبرافقة موظفني يف السفارة االمريكية، ومل يحصل اي 
مشــكلة يف املطار عىل املستوى االجرايئ من قبل االمن العام 

ومل يواجهه احد باي مذكرة تفيد بانه ممنوع من السفر! 

{ تسوية بني القائد والوزير  {
عىل صعيد آخر، ولحامية آخر املؤسسات الحامية لالستقرار 
االمنــي، تحدثت مصادر مطلعة عــن التوصل اىل حل لالزمة 
القامئة بني وزير الدفاع موريس ســليم وقائد الجيش العامد 
جوزيــف عون، عىل خلفية تضارب الصالحيات يف التعيينات 
العسكرية، وتم التوصل اىل آلية تقيض بأن يقرح قائد الجيش 

االسامء مللء الشواغر ويصدر الوزير القرارات يف شأنها.  

عدم اكراثها بالحفاظ عــىل وقت املجلس وموارده والحاجة 

إىل تكريسهام لخدمة وظيفته يف الحفاظ عىل األمن والسلم 

الدوليني، بل حرصها عىل اســتغالله لتكــرار حمالت الكذب 

والتضليل ضّد سوريا، وتوجيه اتهامات ال أساس لها«.

وبنّي صباغ أّن سياســة »الفوىض الخالقــة« التي تبّنتها 

اإلدارات األمريكيــة املتعاقبــة يف املنطقة، عملت عىل افتعال 

املشــكالت وتضخيمها إلشعال التوترات، ومن ثم النزاعات مبا 

يف ذلك عرب إنفاق مئات ماليني الدوالرات عىل جهات إعالمية 

مشبوهة لتضليل الرأي العام وتشويه صورة الدولة السورية، 

الفتاً إىل أّن »هذه السياسة الخبيثة تسببت بهدم وتدمري كل ما 
تّم تحقيقه من إنجازات عىل املستويات السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية، وبروز تنظيــامت إرهابية يف مقدمتها داعش 

وجبهة النرصة«.
وأشــار صباغ إىل أّن الواليات املتحدة وحلفاءها يف »الناتو« 
اخرعــوا ذرائــع مختلفة للتدخل مبارشة يف ســوريا، حيث 
تالعبــوا بنصوص القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة لتربير 
وجودهم العسكري غري الرشعي عىل األرايض السورية، األمر 
الذي ساهم بشــكل كبري يف تهديد سالمة األرايض السورية 
ووحدتهــا ورسقة موارد الشــعب الســوري وثرواته، ويف 
مقدمتها النفط والغاز والقمح، والتي تتجاوز قيمتها أكرث من 

100 مليار دوالر.

وبنّي مندوب ســوريا الدائم لدى األمم املتحدة، أّن الدولة 
دعمت مسارات التســويات السياسية وإرساء املصالحات 
الوطنية التي ســاهمت يف تعزيز الوحدة الوطنية، وسهلت 
وصول املســاعدات اإلنسانية إىل مســتحقيها، كام نفذت 
الدولية املنضمة  القانونية مبوجــب االتفاقيات  التزاماتها 
إليهــا، وحرصــت عىل دعــم كل املبادرات التــي تقدمت 
بهــا دول صديقــة، يف مقدمتها االجتامعــات التي تعقد 
بصيغة«أســتانا«، وذلك بهدف التخفيف من تداعيات األزمة 

لها. حلول  وإيجاد 
وأكّد صباغ مجدداً أن »حّل األزمة يف ســوريا يتطلب وقف 
االعتداءات اإلرسائيلية املتكررة عىل األرايض السورية، وإنهاء 
الوجــود األجنبــي غري الرشعي وما يرتبــط به من تنظيامت 

إرهابية وميليشــيا انفصالية، والرفع الفوري وغري املرشوط 
لإلجراءات االقتصادية القرسية«.

اىل ذلــك أعلن مندوب روســيا لدى األمم املتحدة فاســييل 
نيبينزيا، أّن موســكو مستعدة لتوريد األسمدة إىل سوريا بال 
مقابل، لكنها ال تســتطيع القيام بذلك بســبب »قانون قيرص« 
األمــرييك. وقال نيبينزيا خالل جلســة ملجلس األمن الدويل: 
»بالدنا عىل اســتعداد إلرسال شحنة من األسمدة العالقة يف 
دول االتحاد األورويب بسبب العقوبات ضّد روسيا، إىل دمشق 
بال مقابل. ولكن اتضح، من املستحيل نقلها إىل سوريا بسبب 

قانون قيرص الذي تبنته السلطات األمريكية«.
وأضــاف: »نأمل بأن تقّدم األمم املتحدة لنا معلومات دقيقة 

بشأن ما تعمله من أجل حّل هذه القضية«.

أخــرى، مام دفع الجيش األوكراين إىل إعالن عن حالة التأهب 
القصوى يف عموم أرايض البالد.

كام شــمل القصف والغارات العاصمة كييف التي استيقظ 
ســكانها عىل وقع أصوات االنفجارات بعد اســتهداف القوات 
الروســية لها بأكرث من 15 صاروخ »كروز«، قالت الســلطات 
األوكرانية إن دفاعاتها الجوية نجحت يف إسقاطها جميعها.

وأكدت الســلطات العســكرية يف كييف تصّدي الدفاعات 
الجوية األوكرانية للصواريخ الروسية التي وجهت نحو املدينة، 
لكنهــا دفعت بعدد كبري من ســكانها إىل النزول إىل املالجئ 
والبقــاء فيها، بعد تأكيــد املجلس اإلقليمي يف كييف أن خطر 
الرضبات الجوية مل ينته. ونقلت وكالة الصحافة الفرنســية 
عــن مصادر طبية أوكرانية قولها إن 11 شــخصا قتلوا اليوم 
جراء رضبات شنتها القوات الروسية عىل مناطق متفرقة يف 
أوكرانيا. ويف وقت ســابق، أعلن عمدة كييف فيتايل كليتشكو 
مقتل شخص وإصابة اثنني بهجوم صاروخي رويس استهدف 
مبنى غري ســكني مبنطقة هولوسيفسيك باملدينة، وأكد -يف 
منشور عىل تليغرام- وقوع انفجارات متفرقة يف املدينة وحث 

السكان عىل االحتامء.
وتشــتد املواجهات بني الطرفني يف الجبهة الجنوبية حيث 
قصفت القوات الروســية مناطق عدة ال ســيام يف مقاطعة 

خريســون جنوبا، كام أعلنت الدفاعات األوكرانية إســقاط 
صواريخ روسية يف ســامء مقاطعة ميكواليف، واستهدفت 
الصواريخ الروسية كذلك منشآت للطاقة يف مقاطعة أوديسا 
عىل ســاحل البحر األســود جنوبا وتسببت يف انقطاع التيار 
الكهربايئ. ويف الجبهــة الرشقية، عىل ضفاف نهر دنيربو، 
تعرضت مدينة زاباروجيا لهجمة صاروخية روســية جديدة. 
كام أعلن الدفاع الجوي األوكراين رصد صاروخني موجهني نحو 

مقاطعة دنيربو، يف مدينة كريفريي غريب املقاطعة.
يف األثناء، أعلنت ســلطات دونيتسك املوالية لروسيا دخول 
القوات الروسية مدينة أوغليدار، وتعزيز مواقعها يف ضواحيها.
وتزامن التصعيد العسكري الرويس أيضا مع تحذير أوكراين 
من تحضريات قتالية روســية انطالقا مــن القرم؛ حيث قال 
املتحدث باســم هيئة األركان األوكرانية أولكسندر شتوبون إن 

موسكو تعّد لعملية تعبئة جديدة يف املنطقة.
وبالتوازي مع تحركات روسية يف القرم أكدت االستخبارات 
األوكرانيــة حاجة القوات األوكرانيــة إىل مزيد من املدفعية 
البعيدة املدى، لرضب التعزيزات الروســية التي تصل من شبه 
جزيــرة القــرم، وقالت إن الروس ينقلــون ذخرية وعتادا إىل 
مســتودعات تبعد عن خطــوط الجبهة الجنوبية أكرث من 80 
كيلومــرا. وتأيت التطورات العســكرية يف أوكرانيا يف ظل 
تأكيد عدد من الدول األوروبية، بينهام أملانيا، إرســال دبابات 

»ليوبارد2« إىل الجيش األوكراين.
وتخىش دول حلف شــامل األطليس )ناتو( أن تتسبب بعض 

اإلمدادات العسكرية إىل أوكرانيا بتصعيد وترية الرصاع وتحويله 
إىل حرب مبارشة مع روسيا.

{ دبابات... وعيد وتصعيد {
ورافق الرد العســكري الرويس عىل إعــالن تزويد أوكرانيا 

بالدبابات تصعيد عىل مستوى الترصيحات أيضا.
فبعد توعد موســكو هذه الدبابــات بالحرق، اعترب املتحدث 
باســم الكرملني دميري بيســكوف تزويد أوكرانيا بالدبابات 
الغربيــة انخراطا مبــارشا يف الرصاع، ودليــال عىل التورط 
األمــرييك واألورويب املبارش واملتزايــد يف هذه الحرب، وفق 

تعبريه.
وأكد بيســكوف أنه ال نية لدى موسكو لتغيري وضع العملية 
العسكرية الخاصة يف أوكرانيا، بعد إرسال الدبابات إىل كييف.
بــدوره، قال رئيس لجنة مجلس الدوما الرويس للشــؤون 
الدولية ليونيد سلوتســيك إن كتيبــة الدبابات األمريكية لن 
تســاعد الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســيك عىل تغيري 
مسار العملية الروسية يف أوكرانيا وال الوضع يف شبه جزيرة 
القرم، حســب تعبريه. وأضاف أيضا أن أي محاولة لالستيالء 
عىل شــبه الجزيرة القرم ستلقى ردا قاسيا، مؤكدا أن الهجوم 

الرويس لن يوقفه إمداد آخر من األسلحة الغربية.

{ تنديد أمرييك{
من جانبها، نــددت الواليات املتحــدة األمريكية، بالهجامت 

الصاروخية الروســية التي اســتهدفت العاصمــة األوكرانية 
كييف. ووصفت الســفرية األمريكية لدى كييف بريدغيت برينك، 
يف تغريدة، الهجامت الورســية بأنها »عنيفة« وتتبع »الفشــل 
اإلسراتيجي نفسه«. وأضافت »ال ميكن ملوجة الهجامت الروسية 
بالصواريخ واملسريات أن توقف املدافعني األبطال عن أوكرانيا، وال 

شعبها الشجاع، وال دعمنا الحاسم واملوحد ألوكرانيا«.

{ دبابات »تشالنجر2« {
ويف تطور آخر، قال وزير الدولة الربيطاين لشــؤون الدفاع 
أليكــس تشــوك إن من املقرر أن تدخل دبابات »تشــالنجر2« 
الربيطانيــة مرسح العمليات العســكرية يف أوكرانيا بنهاية 
آذار املقبل. وأضاف وزير الدولة الربيطاين لشؤون الدفاع، يف 
مؤمتــر صحفي، أن بالده قدمــت 200 عربة مدرعة ألوكرانيا 
حتى اآلن، وأن تدريب القوات األوكرانية عىل اســتخدام دبابات 
»تشــالنجر2« سيبدأ األسبوع املقبل. ورحب الوزير الربيطاين 
بقرار أملانيا إرســال دبابات »ليوبارد2″، وقرار الواليات املتحدة 

إرسال دبابات »أبرامز« ألوكرانيا.
وأعلن الرئيس األمرييك جو بايدن أن الواليات املتحدة سرسل 
31 دبابة من طراز »إم1 أبرامز« القتالية إىل أوكرانيا، وذلك عقب 
ســاعات من تأكيد أملانيا أنها ستنقل إىل حكومة كييف 14 من 
دباباتها من طراز »ليوبارد2″، وإعالن مشابه من الرنويج ودول 
أوروبية أخرى، األمر الذي رحب به الناتو، ووصفته أوكرانيا بـ 

»حلف الدبابات الكبري«.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكروين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770
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