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للعماد جوزاف عون بترشيحه  واستكملها جنبالط  وفرنجية  باسيل  بها  بدأ  بكركي  رئاسية على خط  حماوة 
ــام الـــقـــضـــائـــي جــــــزء مــنــهــا ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــر واالنـ ــ ــث ــ ــة لــتــفــتــيــت الـــــدولـــــة اك ــ ــي ــ ــارج ــ ــالت خ ــ ــدخـ ــ تـ
ــة ــاســي ــســي ــات ال ــ ــي ــ ــان ــ ــع الـــوطـــنـــيـــة وازديـــــــــاد االن ــ ــراج ــ ــجــة ت ــي ــت ــي: ازمــــــة لـــبـــنـــان ن ــركـ ــكـ بـ
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 بسبب موقفها املعارض لـ»إسرائيل« :
ــهــان عمر  الــكــونــغــرس يُــقــصــي إل
مــن لــجــنــة الـــشـــؤون األفــريــقــيــة

)التتمة ص12( 

)التتمة ص8( 

)التتمة ص8( 

)التتمة ص12( 

نور نعمة

يف العصفوريــة اللبنانية، انفالت للدوالر انفالت للقضاء 
انفالت السعار املواد والسلع، قطع طرقات  وال رادع وال خطة 

لتدارك تدهور االمور من قبل املسؤولني غري املسؤولني. 
توازيــا، حصلت حاموة رئاســية عىل خط بكريك من قبل 
رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل اوال، وثانيا من رئيس 

تيار املردة سليامن فرنجية.
ويف هذا الســياق، اراد باســيل اغالق الطريق عىل فرنجية 
من بكريك بقوله ان رئيس تيار املردة يستمد قوته  من الثنايئ 

عمليـــــة استشـــــهادية شـــــمالي القـــــدس: ٨ قتلـــــى إســـــرائيليين وأكثـــــر مـــــن ١٣ جريحـــــاً

مــع احتدام املعارك عــىل جبهة دونباس، يف 

محاولة روســية واضحة لحســم املوقف عىل 

االرض قبل الربيع، موعد وصول املدرعات الغربية 

التــي يرغب الجانب االوكراين بان تســاعده يف 

تغيــري موازين القوى، رفعت موســكو من حدة 

خطابهــا مهددة بان تســليم الدبابات اىل كييف 

سيؤدي إىل رفع املواجهة مع الغرب إىل مستوى 

جديد، مع اعالن واشنطن برنامج وصول دبابات 

اوكرانيا. اىل  ابرامز 

فقد أكد مسؤول أوكراين أن معارك رشسة تجري 

حول مدينة أخــرى بإقليم دونباس تحاول القوات 

الروســية الســيطرة عليها، يف حني صدرت من 

واشــنطن وعواصم أوروبية ترصيحات »مبّشة« 

بشــأن وصول الدبابات الحديثــة التي وعدت دول 

غربية بتقدميها لكييف.

وقال املتحدث باســم الجبهــة الشقية للقوات 

األوكرانية سريهي تشرييفايت إن الجيش الرويس 
يحــاول اقتحام مدينة أوغليدار جنوب غرب مدينة 
دونيتســك - العاصمة اإلقليميــة للمقاطعة التي 
تشــكل مع لوغانسك إقليم دونباس- دون أن يحرز 

أي تقدم حقيقي حتى اآلن.
وأضاف تشــرييفاين أن معارك رشســة تدور 

مكان تنفيذ العملية االستشهادية ويف االطار املنفذ البطل خريي علقم

ُقتل 8  إرسائيليني عىل األقل وأصيب العشات، 3 من بينهم 

بحالة خطرية، مســاء أمــس الجمعة، يف عملية إطالق نار 

وقعــت بالقرب مــن كنيس يهودي يف مســتوطنة »النبي 

يعقوب« شــاميل القدس املحتلة، بحسب ما نقلته »فرانس 

برس« عن الشطة اإلرسائيلية.

واستشــهد أحد منفذي العمليــة، وفق ما أعلنت الشطة 

اإلرسائيليــة، مشــرية يف الوقت عينــه إىل أنّها تبحث عن 

آخرين. بهم«  »مشتبه 

وأعلنــت هيئة البــث اإلرسائيلية كان أن منفذ الهجوم يف 

القدس يُدعى خريي علقم )21 عاماً( من سكان رشق القدس.

وذكــرت »القناة 12« اإلرسائيليــة، أّن »منفذ الهجوم يف 

القدس ترجل من ســيارة، وبدأ باطالق النار من مسدس ملدة 

20 دقيقة، إىل أن تّم تحييده« )استشــهاده(. وذكرت وسائل 

الذين يقولون ان االنتخابات الرئاســية ســتتأخر حتى 

الصيف املقبل ال يعرفون ماذا يعاين الشــعب اللبناين من 

قهر وعذاب وكيف ترتفع اســعار املواد املعيشية والغذائية 

واالستهالكية بشكل هستريي، لذلك ال ميكن االنتظار حتى 

الصيــف وال حتى الربيــع، امنا يجب ان تجري االنتخابات 

برسعة مع تجاوز االســعار الخطوط الحمر تجاه الشعب 

اللبناين. 

الــدوالر وصل اىل  62 الفا و63 الفا وهبط اىل 58 وغدا 

يرتفع خمســة االف والذين يتابعون اخبار ارتفاع ســعر 

الــدوالر يؤكدون ان الدوالر ســريتفع اىل 100 الف لرية 

لبنانيــة عــىل االقل  ويقفز فوق ذلــك، فكيف القول بان 

االنتخابات  ستحصل يف الصيف.

 اذا كانوا يأخذون مثال تأخري االنتخابات الرئاســية ملدة 

ســنتني و4 اشهر قبل انتخاب الرئيس العامد ميشال عون 

فانهم مخطئــون الن حاكم مرصف لبنان كان يقوم بكل 

واجباتــه كام كان يقوم بها فخامة الرئيس عون، لكنه مل 

يتعرض لحملة تشــويه من رئيــس الجمهورية كام فعل 

الرئيس العامد ميشال عون ضد حاكم مرصف لبنان عندما 

كان يقول  تفتشون عن الفساد فاذهبوا اىل مرصف لبنان 

فهناك الفســاد، ولذلك انهارت الثقة باملرصف املركزي اىل 

اقــى حد وتعطلت الحركــة املرصفية كليا عندما رفض 

الرئيس حسان دياب دفع ديون اليوروبوند.

الفــرق كبري بني التأخري ملدة ســنتني ليأيت العامد عون 

ومحافظة حاكم مرصف لبنان عىل اللرية اللبنانية مقابل 

الدوالر بســعر 1500 لرية وبني اليوم حيث اصبح الدوالر 

فوق 60 الف لرية والشــعب ال يستطيع ان يتحمل اكرث من 

ذلك.

اذا لــن يتــم انتخاب رئيــس مــن االن وحتى مطلع 

شــهر اذار ســتحصل  ثورة شــعبية كــربى وهي آتية 

حتــام الن الشــعب اللبناين ليس مكتوبــا عليه العذاب 

مــن اجــل انانيــات املســؤولني والسياســيني وقادة 

 االحــزاب يف لبنــان واملنظومــة السياســية كلهــا.

عىل طريق الديار

»الديار«

: السلة  كــرة  فــي  لبنان   بطولة 
ــوس ــل ــب ــي فـــــوز االنـــتـــرانـــيـــك وب
علـــــــــــــــى  NSA  وأطلـــــــــــــــس
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ــا؟! ــتــظــرن ــن ي ــر  ــي كــب اغـــتـــيـــال  ــنــصــاب أي  ــل تـــؤمـــن »الــــقــــوات« ال هـ
بعبدا؟ قصر  الــى  فرنجية  لــوصــول 

ــــــب  ـــ ـــ ـــ ــــــد تصي ـــ ـــ ـــ ــــــة ق ـــ ـــ ـــ ـــا قاتل ـــ ـــ ـــ ـــ بكتيري
ــا !! ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم ... إحذروهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أطفالكـ

ــرات تــوقــيــف  ــ ــذك ــ ــار... م ــطـ ــيـ ــبـ الـ
سبيلهم املــخــلــى  بــحــق  جـــديـــدة 

هل التغيير ممكن في لبنان؟
نحو جمهورية جديدة أو نهاية الجمهورية؟

رسكيس أبوزيد

غــــــــداًبطولــــــــة لبنــــــــان: النجمــــــــة ــــــــــ الســــــــاحل  األنصــــــــار  ــــــــــ  والعهــــــــد   اليــــــــوم 

الـــــــحـــــــاج مــــحــــمــــد عـــفـــيـــف
ــــــدة ــــــة جدي ــــــة جراحي يخضــــــع لعملي

 خضع مسؤول العالقات االعالمية يف حزب الله الحاج 
محمد عفيف لعملية جراحية جديدة أمس يف مستشفى 

الرســول األعظم، وأكد فريق األطباء أنه يتامثل للشفاء.
 يذكــر أن الحــاج محمد كان قد تعرض منذ أســابيع 
لعارض صحي نقل عىل أثره للمستشفى، وكانت قد متت 
معالجته أوال يف مستشفى الراعي يف صيدا، وبعدها يف 

مستشفى الرسول األعظم يف بريوت. 

الغداء دعــوة  لّبيا  وبستاني  ابــراهــيــم 
الى طاولة البطريرك الراعي في بكركي

بدعــوة من غبطة البطريرك الراعي لبى مدير عام األمن 
العام اللواء عباس ابراهيم والوزير السابق ناجي البستاين 
دعــوة الغذاء اىل مائدة البطريرك يف بكريك امس. ورحب 
البطريــرك الراعي بضيفيه يف جٍو مــن املودة والتقدير 
ألدوارهام الوطنية الحالية والســابقة، ودار الحوار عىل 

اخر املستجدات اللبنانية.

ــد امـــــمـــــي فــــــي املـــــلـــــف الـــــســـــوري ــيـ ــعـ ــصـ تـ
دوما في  الكلور  هجوم  مسؤولية  دمشق  تحميل 
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ــل الـــربـــيـــع ــبـ ــات قـ ــهـ ــبـ ــجـ ــى الـ ــلـ ــم عـ ــسـ ــحـ ــل الـ ــج ــع ــت ــس ــو ت ــكـ ــوسـ مـ
واشـــنطن حســـمت قرارهـــا... »تشـــالنجر« و»ليوبـــارد« قبـــل الـ»ابرامـــز«

علـــى التوقيـــع  الســـوداني...  يلتقـــي  ماكـــرون 
ــراق ــا والعـ ــن فرنسـ ــتراتيجية بيـ ــراكة إسـ ــدة شـ معاهـ

الفرنــي إميانويل  الرئيــس  اســتقبل 
ماكرون، عىل عشــاء عمــل، رئيس الوزراء 
العراقي، محمد شــياع الســوداين، الذي بدأ 
هذا الخميس أول زيارة رسمية له لفرنسا منذ 

توليــه ملنصبه، والتي أتت بدعوة من الرئيس 
الفرنــي، وتهدف خاصــة لتعزيز التعاون 
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

السبت 28 كانون الثاين 2023

يـــنـــتـــظـــرنـــا؟! كـــبـــيـــر  ــال  ــ ــي ــ ــت ــ اغ أي 
نبيه الربجي

لسنا بحاجة اىل دليل آخر 
عىل تداعي الجدران األخرية 
للهيــكل. الرصاع بني بعض 
القوى الخارجية حول لبنان 
البديل يف ذروته. أي اغتيال 
كبــري، أي انفجــار كبري، 
ينتظرنا لتفتح بوابات الدم. ال 
داعي للضجيج العبثي حول 
القرص. أي رئيس جمهورية 

ألي جمهورية؟
الطبقة السياسية  نجوم 

يعلمون ذلك. ملاذا هم باقون يف مواقعهم، ومل يحزموا حقائبهم، 
ويرحلوا اىل حيث ثرواتهم، وأموالهم املنهوبة، وعائالتهم التي، 
لرهافة أحاسيسها، مل يعد بامكانها العيش بني تلك الحثالة التي 

ال تتوقف عن األنني، وقد ذهب الرصاخ أدراج الرياح ؟
ال دولة وال شعب. هل حقاً أن القوى الخارجية التي متسك 
بكل الفضائح املالية، وحتى الفضائح السياسية، لألوليغارشيا 
الحاكمة أرغمتهم عىل البقاء كأدوات يف تنفيذ السيناريوات 
التي تتالءم ومصالحها الجيوسياســية، وحتى مصالحها 

االيديولوجية؟
أكرث من سيناريو هناك، ويف حال تصادم يف ما بينها. اما 
تفكيــك لبنان، أو اقامة نظام بديل يليق بكهوف تورا بورا، أو 
تغيري الصيغة الدستورية، والدميوغرافية، لدولة مل تكن يوماً 

ألهلها. للقهرمانات التي بخدمة هذا البالط أو ذاك البالط...
يشء ما يشبه »الجوراسيك بارك«. حتى »الفيغارو« تقول 
ذلك. حديقة الديناصورات. ليعذرنا ستيفن سبيلربغ الستعاملنا 
عنوان سلسلة أفالمه الشهرية. مثلام يستنسخ الديناصورات 

يف السلسلة، يستنسخ نواب التغيري...
أي مؤسسة عســكرية وأي مؤسسة أمنية حني تعتمد، 
حتــى يف قوتها اليومي، عىل املعونــات الخارجية. ولقد آن 
األوان للســفرية دورويث شيا أن تخجل يف ظهورها اليومي 
يف االعالنــات التلفزيونية لتعرض لنا أنــواع الفتات الذي 
تقدمه بالدها الينا. الحظوا بأي طريقة مهينة يتم استنطاق 

املستفيدين من هذا الفتات! 
نأخذ تعبري خوســيه ســاراماغو »بروباغندا العار« حني 
تقرع الطبول من أجل 72 مليون دوالر للجيش ليبقى ضباطه، 
وجنوده، عىل قيد الحياة، أو ليبقوا يف مواقعهم وال ينقّضوا، 
بببنادقهم، وبدباباتهم، عىل القصور التي يفرتض أن تتحول اىل 

مقابر ملن دفعوا بنا اىل ما بعد، ما بعد، جهنم...
أيها العسكريون األعزاء، عن أي دولة وعن أي شعب  تقضون 

ليايل الصقيع يف العراء؟
لطاملــا ثابرنا عىل الكتابــة أن »ارسائيل« تراهن عىل زوال 
الدولة يف لبنان، لتستأثر بالغاز الذي يف مياهنا، ورمبا لستأثر 
مبياهنا التي تذهب هباء اىل البحر املتوسط، ورمبا اىل بحر 

مرمرة )هل تعلمون أين يصب نهر العايص(؟
املرة تلو املرة نعود اىل »الكوميديا االلهية« لدانتي الذي رأى 
يف الجحيم أناساً ال يعيشون وال ميوتون. هذه حالنا بالتامم 
والكامل. ماذا حني ال يســتبعد ديبلومايس مرصي مخرضم 
الصلــة بني ما يفعلــه الحاخامات )مبالبــس الجرناالت( 

بالفلسطينيني، وما يحدث يف لبنان، ويف سوريا أيضاً. 
ذاً، افتحــوا األبــواب ليخلو ما تبقى من فلســطني من 
الفلســطينيني، وليخلو لبنان من اللبنانيني، ليخرج دافيد بن 
غوريون، أو تيودور هرتزل، من قربه، ويعلن تنفيذ الوعد االلهي 

باقامة... أمرباطورية يهوه!!
ها اننا ندخل اىل القرن بنجومنا يف مهرجانات العرب ويف 
مقاهــي العرب. هذه بضاعتنا، بدل األفيون والكبتاغون. أين 
ذاك اللبنان الذي صنعه الخيال الرحباين ودمره من هم بخيال 

األبالسة؟
ـ عىل مؤمتر  ـ رهاننا الفولكلــوري دوماً  ويبقــى رهاننا 
باريس. ال نستبعد وجود بند وحيد عىل جدول األعامل. كيفية 
تأجيل موت لبنان اىل اللحظة التي يربز فيها السيناريو الذي 
سينفذ عىل األرض. أية أهوال تنظرنا حني تتصادم السيناريوات 
فوقنا؟ هذا ما جرى، تحديداً، عىل األرض السورية، ليستكمل 

عىل األرض اللبنانية...
اًذاً، نجوم الطبقة السياسية باقون عىل أكتافنا حتى آخر 
لبناين. ولندع نجوم التغيري )يا لعبقرية هؤالء!( يبحثون عن 
موطئ قدم داخل تلك املتاهة، وهم يرقصون، ويرتاقصون، عىل 

الشاشات. 
ركام عجيب كلبنانيني. وصلنا عىل صوت فريوز اىل القمر 
ومل نتمكن، برصاخ الشوارع، من الوصول اىل غرفة نوم أحد 
أوثاننا لنلقي به يف »طنجرة املردة«، وحيث القراصنة يضعون 

)أو يطهون( أشياءهم القذرة...!

ــبيلهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق املخلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة بحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف جديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرات توقيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار... مذكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البيطـ

ــه ؟ ــشــائ ــادة ان ــ ــف تــكــشــف مـــا يــنــتــظــره: تفكيكه العـ ــي ــة ول ــركــي لــبــنــان فـــي املــشــاريــع االمــي
كامل ذبيان

القديم  تاريخه  يف  لبنان 
ســاحة  كان  والحديــث، 
فشهد  خارجية،  ملشــاريع 
احتــالالت ووصايــات له، 
اطراف  ادواتهــا  وكانــت 
لبنانية، بــرداءات طائفية، 
تتالقــى مصالحهــا مــع 
االطامع  الخارجية، هذا هو 
التاريخ يخربنا عام حل يف 
»بالد االرز«، وهي جزء من 
كانت  الذي  العريب،  املرشق 
االحداث فيه مرتابطة مع ما 

للبنان. حصل 
ويف املرحلــة القريبــة 

التي تبدأ مع االســتقالل يف العــام 1943، فان لبنان كان 
يف صلــب الرصاع الربيطاين ـ الفرنــي، وحلت الواليات 
املتحــدة االمريكية مكانهام، يف مشــاريعها ملنطقة الرشق 
االدىن واالوسط، ولبنان من ضمنها، فكان مرشوع الرئيس 
االمرييك دوايت ايزنهاور ملحاربة الشــيوعية يف منتصف 
خمســينات القرن املايض، وانحاز لبنان الرســمي اليه من 
ضمن »حلف بغداد« يف عهد الرئيس كميل شــمعون، ليظهر 
يف الســبعينات مرشوع وزير الخارجية االمريكية االسبق 
هرني كيســنجر لتقســيمه وكان لبنان يف قلبه وبعد ذلك 
حــرض مرشوع الرئيس رونالد ريغان مطلع الثامنينات لحل 
ازمة  الرصاع العريبـ  االرسائييل، ووضع لبنان عىل خريطة 
هذا املرشوع، والذي كان مــن نتائجه غزو ارسائييل للبنان 
يف حزيــران عام 1982، والذي ســبقه احتالل ارسائييل ملا 
سمي »الرشيط الحدودي« يف الجنوب عام 1978، وقبلهام 
تفجري الحرب االهلية يف 13 نيسان 1975، ملنع حق العودة 

لبنان. وتقسيم  للفلسطينيني 
ففي كل االزمات والحروب الداخلية والتدخالت الخارجية، 
واالحتالالت االرسائيلية، كانت من ضمن مشــاريع امريكية 
للبنــان، واملمتدة اىل املنطقة، وكان آخرها مرشوع »الرشق 
االوسط الكبري« للرئيس االمرييك جورج بوش االبن، والذي 
مــن نتائجه تجديد حرب اهلية باردة، بدأت مع القرار 1559 
يف ايلول 2004، وتبع ذلــك اغتيال الرئيس رفيق الحريري، 

ومسلســل اغتياالت استهدفت شــخصيات من 14 آذار، ثم 
حصــل العدوان االرسائييل صيــف 2006، والذي مل يحقق 
اهدافــه، كام انكرس مرشوع »الرشق االوســط االمرييك« 

لبنان. يف 
هــذا العرض التاريخي للمشــاريع االمريكيــة يف لبنان 
واملنطقــة، كام اخرى يف العامل، لالشــارة اىل ان مرشوعاً 
امريكياً جديداً يســتهدف لبنان، عرّبت عنه مســاعدة وزير 
الخارجية االمريكية لشــؤون الرشق االدىن بربارا ليف، الذي 
ومنذ شهرين، ويف اطاللة لها عرب مركز »ويلسون« للدراسات 
الذي يديره الســفري االمرييك االســبق يف لبنان ديفيد هيل، 
لتتحدث عن ان االحتجاجات ســتعود اىل الشارع، وان نواباً 
سيغادرون لبنان، وعملية هجرة وتهجري ستحصل، وستنهار 

املؤسسات مبا فيها العسكرية واالمنية والقضائية.
وما عرّبت عنه الديبلوماســية االمريكية، هو ما حصل يف 
لبنان، منذ 17 ترشين االول 2019، عندما تحرك الشارع ضد 
الفســاد، لكن النتيجة كانت ان املؤسسات الرسمية شلت، 
وارتفع سعر رصف الدوالر امام اللرية، فتحول اللبنانيون اىل 
الجوع والفقر والبطالة والهجرة، كام اصبح موقع رئاســة 
الجمهورية شــاغراً، والحكومة مســتقيلة بعد االنتخابات 
النيابيــة، ومل يتمكــن نجيب ميقايت من تشــكيل اخرى، 
وظهــر رصاع عىل الصالحيات اتخذ طابعاً طائفياً، يف وقت 
ينقســم القضاء عىل نفسه، بسبب التحقيق يف تفجري مرفأ 

بــريوت، وهذا التطور الــذي حص بني املحقق العديل طارق 
البيطار ومدعي عام التمييز غســان عويدات يكشــف عن 
ان االوضاع باتت خارج الســيطرة، وان الســلطة القضائية 
فقدت وجودها، منذ االرضاب الذي بدأه القضاة منذ اشــهر، 
حيث تبقى مؤسســتا الجيش وقــوى االمن الداخيل، مدار 
اهتامم امرييك واسناد لهام، يك يصمدا بوجه االزمة املالية 

واالجتامعية.
فاالنهيار حصل يف لبنان، ومؤسســاته شغرت او تعطلت، 
وآخرهــا مجلس النــواب الذي مل يتمكن مــن انتخاب رئيس 
للجمهورية، وقد ال يستطيع، الن من ينتخب الرئيس هو القرار 
الخارجي، وازمة الشغور مستمرة، وانحالل الدولة اىل تصاعد، 
مع ظهــور دعوات اىل »االمن الذايت«، والتقســيم والفدرلة 
والطــالق، وكل ذلك يصب يف ما اعلنته املســؤولة االمريكية 
اليف، ان لبنان يتجه نحو التفكك، ويعيد اللبنانيني اىل مرحلة 

»الكانتونات« الطائفية، وقيام خطوط متاس بني املناطق.
فمثــل هذا الكالم االمرييك الرصيــح، يؤكد ان املرشوع 
االمرييك له قد ارتســم، وهو تفكيكه، العادة انشــائه من 
جديد واســقاط صيغة »دولة لبنان الكبري«، التي انشــأتها 
فرنســا عام 1920، والتي ترى واشنطن انها انتهت، وهذا ما 
ملّح اليه مســؤولون فرنسيون ايضاً، ال سيام وزير الخارجية 

جــان ايف لودريان الذي نعى الكيان الذي اقامته دولته.
وما اعلنته ليف، يكشــف ان التوجه االمرييك هو تفكيك 
لبنان، واعادة انشائه، حيث تشجع املسؤولة االمريكية عىل 
االحتجاجــات وقطع الطرقات، وما حدث يف قضية تفجري 
مرفــأ بريوت والخــالف القضايئ حوله، وانقســام اهايل 
الضحايــا، بــني فريق مؤيد للقايض البيطــار، وآخر ضده، 
وكذلك بني القوى السياســية، وهذا ما يساعد عىل مزيد من 
تدهــور االوضاع، باتجاه الفوىض اكرث، وقد تكون تداعيات 
تفجــري املرفأ، هي الــرشارة لفتنة بــني اللبنانيني. وجرى 
التعبري عنها، يف الشارع، كام يف السياسة والشارع، وهذا 
ال يطمنئ ابداً، اذ ان التعبئة الطائفية والسياســية ترسخت 
داخل املجتمع اللبناين، ومحاولة اســتدعاء التدويل لقضية 
املرفــأ، وهو ما ظهر مع حضور لجان قضائية اوروبية من 
فرنســا ولوكســمبورغ واملانيا، وان فرنسا لديها توجه اىل 
رفــع طلب اىل مجلس االمن الدويل باجراء تحقيق دويل يف 
االنفجــار الذي حصل يف العنــرب رقم 12 يف مرفأ بريوت، 
اضافــة اىل ما اعلنته وزارة الخارجيــة االمريكية، عن ان 
ضحايا االنفجار يســتحقون العدالة، ومحاسبة املسؤولني.

ميشال نرص

اىل  املرسح  واجهــة  من 
خلــف الكواليــس تراجعت 
العاصفــة القضائية، بعدما 
نجحت االتصاالت يف تاجيل 
القضاء  مجلــس  انفجــار 
رصاع  خلفية  االعىل،عــىل 
عويــدات – البيطــار، ومن 
خلفهــام، يف ظل شــارع 
يغــيل ،لــن تنفــع الحلول 
التســووية يف تهدئته هذه 
االحتقان  ان  خصوصا  املرة، 
بلــغ ابواب بكريك التي اعلن 
سيدها ان ما يجري يستهدف 
املسيحيني، فيام كانت نقابة 
القضاة  املحامــني ونــادي 
يطالبــان رصاحــة بخروج 

مدعي عام التمييز من مركزه. 
يف وقت هدأت التطورات »القضائية« عىل خط ملف انفجار 
املرفأ، ويف انتظــار اي اجتامع مرتقب ملجلس القضاء االعىل 
الذي يرفض االجتامع تحت ضغط شارع، مرص عىل »هيجانه« 
بقيــت القضية هذه حارضة يف صلب الحركة »السياســية«، 
اعتربت مصادر قضائية ان ما حصل امام العدلية شكل اخراجا 
حفــظ ماء وجه مجلس القضــاء االعىل الذي لو اجتمع لكان 
انقسم و«فرط« وبالتايل سقطت املرجعية الحكم يف النزاعات 

القضائية.
واقــع دفع بالكثريين اىل الســؤال عن موقف املرجعيات 

السياســية التــي يتبع لهــا اعضاء املجلــس، وما اذا كان 
مثة قرار ســيايس كبري قــى بتجميد املواجهة واالكتفاء 
بالجولــة الحالية ام ان االمر هدوء مــا قبل العاصفة، مع 
تاكيد املصادر اىل ان املحقق العديل يجهز »لرضبته« الثانية 
والتي لــن تتاخر والتي مبوجب القانون ميكن التكهن بانها 
ســتكون طلب توقيف جميع الذين اطلق رساحهم، وانه يف 
حال اســتمرار الضابطة العدلية بكل اجهزتها عىل االمتناع 
عن تنفيذ ما يســطره من قرارات، فان بامكانه االدعاء عىل 
قياداتهــا بجــرم »التمرد«، اذ تعود الســلطة يف هذا امللف 

بيطار وحده. للقايض 
واشــارت املصادر اىل ان مدعــي عام التمييز وقع يف خطأ 

مميت،او مثة من اســتدرجه اىل فخ كبري، اذ ان قراراته التي 
تصــدر تعترب كلهــا مخالفة للقانون، وان اســتند اىل نفس 
املطالعة التي اســتند اليها القــايض بيطار لعودته، فعويدات 
مكفوف اليد طوعا بسبب عامل القرىب، وبيطار بسبب طلبات 
الرد التــي هدفها منذ اليوم االول عرقلة التحقيق واغراقه يف 

متاهات ال نهاية لها.
وكشــفت املصادر انه وفقا للقانون اللبناين، خروج مدعى 
عليه من الســجن يكون ،اما بـ »قرار ترك« وهو من صالحية 
قايض التحقيق الن املوقوف يكون محوال امامه مبوجب ورقة 
طلب من النيابة العامة، فيســتجوبه قايض التحقيق فاذا مل 
يجــد جرما جزائيا يرتك »حرا« دون ســند اقامة، اما »اطالق 
الرساح« فهو قرار استنسايب من النيابة العامة اىل الضابطة 
العدلية قبل ان يصــل امللف اىل قايض التحقيق، فيام »اخالء 
الســبيل« يجب ان يكون هناك توقيف وهو يصدر عن قايض 

التحقيق.
وختمــت املصادر بان الحل القانوين للخالف القائم واضح، 
ويعود اىل اصل اليات التعيني، فاملحقق العديل عني بناء القرتاح 
وزيــر العدل بعــد موافقة مجلس القضــاء االعىل، مبوجب 
مرســوم ما يجعله يف حال البيطار مبرتبة مدعي عام التمييز 
املعني متاما مبرسوم، ولذلك كمخرج ميكن لوزير العدل اقالة 
املحقق العديل من خالل ارسال كتاب اىل مجلس القضاء االعىل 
ليصار اىل تعيني آخر، عىل ان يحيل وزير العدل االمر اىل مجلس 
الوزراء لعقد جلسة استثنائية تعترب كل قرارات املحقق العديل 
قبل قرارات الرد غري موجودة ويبت بها املحقق العديل الجديد، 
وليس الرديف الذي هو بدعة فرضتها التوازنات السياسية يف 
ظل تعذر تامني االكرثية السياســية للسري بالخيار القانوين، 
ويف ظل النقمة الشعبية واالنفجار املتوقع، داخليا وخارجيا، 

الذي ليس اقله فرض عقوبات دولية.

وســامــة  خليل  مــع  بــحــث  ميقاتي 
الصرف سعر  في  الحاصل  التاعب 

عقد رئيس الحكومة نجيــب ميقايت اجتامعا مع وزير املال 
يوســف خليل وحاكم مرصف لبنان رياض سالمة، عرص امس 
يف الرسايــا الحكومية، جرى خالله البحث يف األوضاع املالية 
والتالعب الجاري يف ســعر رصف اللرية اللبنانية تجاه الدوالر 

األمرييك.
ورشح حاكم املركزي »واقع األســواق املالية، متهيدا لعرض 
االقرتاحات عىل املجلس املركزي ملرصف لبنان يف اجتامعه املقرر 

االثنني املقبل«.
 وكان الرئيــس نجيــب ميقايت  قد اكد يف حديث  الحد املواقع 
االلكرتونية«أهمية تحقيق العدالة يف ملف انفجار مرفأ بريوت 
وتبيان الحقيقة واملحاســبة، مشــدداً عىل »رضورة أن يصلح 

القضاء نفسه بنفسه«. 
وقال »لقد اجريت االتصاالت الالزمة، وفق ما يقتضيه الظرف 
وحدود الفصل بني السلطتني التنفيذية القضائية، ودعوت املعنيني 
بالقضاء ويف مقدمهم وزير العدل هرني خوري ورئيس مجلس 
القضاء االعىل القايض ســهيل عبــود، إىل معالجة املوضوع 
والتداعيات ضمن الجسم القضايئ، النه ال يجب التعاطي مع امللف 
او معالجته بالسياسة، فاذا حصل خطأ ما فال نريده أن يؤدي اىل 
القضاء عىل العدلية، وعىل السلطات العليا يف القضاء ان تعالج 

ما حصل بحكمة ومسؤولية«. 
ويف ملف جلســات الحكومة، أكد ميقايت عىل مســار عقد 
الجلســات للقضايا الطارئة التــي تخفف عن اللبنانيني األزمة 
التي يعيشونها، مشدداً عىل انه سيدعو »اىل عقد جلسة ملجلس 
الوزراء األســبوع املقبل لبحث ملف القطاع الرتبوي واوضاعه 

الطارئة«. 

ميقايت مجتمعا مع الخليلوسالمة

ــر عـــــــام االمـــــــــن الـــــعـــــام ووزيــــــــــر الــــــدفــــــاع وحــــــمــــــادة والـــــبـــــزري ــ ــديـ ــ ــى مـ ــ ــق ــ ــت ــ  الــــــراعــــــي ال
الشوارع ام  تجعلوها  ال  الشرائع  ام  بيروت   : ابراهيم   ... عني  يصدر  لم  الجيش  قائد  اقالة  كام   : سليم 

اســتقبل البطريرك املاروين 
الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعــي يف بكــريك، وزيــر 
ترصيف  حكومة  يف  الدفــاع 
الذي  األعامل موريس ســليم 
قال بعد اللقــاء: » تطرقنا اىل 
الشأن الحكومي وكل ما يتعلق 
بجوانبــه يف هــذه الظروف، 
وتناولنا ايضا شؤون املؤسسات 
الوطني،  الدفاع  لوزارة  التابعة 
وطأمنــت غبطتــه اىل وضع 
املؤسســة العسكرية واىل ما 
تقــوم به من مهــام وطنية، 

حرصنا شــديد جدا عىل ان يبقى دورها قويا يحفظ ســالمة 
الوطن واستقرار وامن املواطنني«.

ســئل: كيف تصف العالقة مع قائد الجيش وما هي صحة 
االحاديث عن إقالته؟

اجــاب: »مل ولن وال ميكن ان يكون هذا الكالم صدر عني او 
ان يصــدر عني كالم من هــذا القبيل، انا حريص عىل الجيش 

وعىل القائد حريص عىل ايقونة غالية احفظها يف قلبي«.
سئل: هل هذا يعني ان هناك طابورا خامسا يدخل بينكام؟

اجــاب: »انا وزير دفاع ال اتخذ قرارايت اال وفقا للقوانني وال 
اعمــل اال بأجنديت املهنية، من موقعي كوزير دفاع انا ال اعمل 

باي اجندة سياسية او اي دوافع اخرى اطالقا«.
سئل: هناك من يقول ان هذا املوضوع هو تصفية حسابات 
بني النائب جربان باســيل والقائد، وان هذا االمر هو جزء من 

هذا املوضوع؟
اجاب: »خطر هذا الكالم الذي يصدر يف بعض الصحف الن 

ال اساس له من الصحة«.
وعام اذا كان ســيبقى مقاطعا ام سيشــارك يف جلســات 
الحكومة، قال: »جلســات الحكومة ليست عملية مقاطعة، 

عدم املشاركة يف جلسات الحكومة هو التزام بالدستور ».

{ عباس ابراهيم {
كام اســتقبل البطريرك مدير عام االمن العام اللواء عباس 

ابراهيم واستبقاه اىل مائدة الغداء.
وقال اللواء إبراهيم، بعد اللقاء: »ترشفت اليوم بزيارة صاحب 
الغبطة، ويف هذه الظروف الصعبة ال بد ان نشــاور الحكامء 
يف هذا البلد، وعىل رأســهم غبطة البطريرك. وهذا هو سبب 

الزيارة«.
وعــن »جوازات« الســفر، قال ابراهيم :«اكــرر ان اصدار 
الجوازات معلق لشهر وسنلغي املنصة ليصبح تقديم الطلبات 
بشــكل طبيعي، والذي ســبب االزمة هو اقبــال الناس عىل 
استصدار جوازات تفوق قدرتنا التقنية عىل االصدار، اي انه كل 
يوم كنا نستقبل مثانية آالف طلب يف وقت ان قدراتنا التقنية 
ال تتحمــل اكرث مــن ثالثة آالف يف اليوم، املوضوع اصبح يف 

نهايته وخالل شهر سنعود اىل ما قبل املنصة«.
وردا عىل سؤال، عام اذا كان يقوم باي وساطة يف موضوع 
االســتحقاق الرئايس، قال ابراهيــم: »ال أبدا. نحن نلبي دعوة 
غبطته اليوم بالزيارة التي ليس لها عالقة مبوضوع الرئاسة«.
وردا عىل ســؤال آخر، قال اللواء ابراهيم: »أنا عىل استعداد 
للقيام باي مهمة تجلب االستقرار للبلد وال بد من ان يكون هناك 

رئيس للجمهورية الذي هو عنوان لالستقرار«.
وعن سفر أحد الذين أخيل سبيله يف ملف املرفأ، وهو ممنوع 

من السفر، قال: »نحن ال نقوم بيشء مخالف للقضاء«.
وعن اســتدعائه من قبل القايض بيطار، قال اللواء ابراهيم: 
»ســبق واعطيت رأيــي يف هذا االســتدعاء ويف هذا القرار، 

واتوجه من هــذا املنرب القول 
ان بريوت هي  القضاة  للسادة 
ام الرشائــع فــال تجعلوها ام 

الشوارع«.

{ حامده {
الراعــي  اســتقبل  كــام   
أيضــا عضــو كتلــة »اللقاء 
الدميوقراطــي« النائب مروان 
حامدة الــذي أعلن من بكريك 
»انه قد يكون هناك زيارة قريبة 
للنائــب تيمــور جنبالط اىل 
بكريك، حامال كل شؤون البلد 
معه ملناقشــتها مع البطريرك 
الراعي، مشــريا اىل ان »ما نعيشــه اليوم هو صيغة التحقيق 
املســتحيل واملمنوع، وأنا عشــته شخصيا وعاشه كل شهداء 

ثورة االرز«.
وقال حامدة: »اليوم هناك تحقيق ممنوع من الذين ســوف 
يثبت عليهم مسؤولية تفجري مرفأ بريوت، أكان من الخارج أم 
الداخل ولكن ترصف بعض فرقاء الداخل يزيد عليهم الشبهات، 
والــذي رأيناه األمس يف قرص العدل والترصف الذي حصل مع 

النواب أمر غري مقبول«.
وردا عىل ســؤال قال حامدة: »تكلمنا مع الراعي يف الشؤون 
كافة ووضعته يف كل األجواء. كام أنني ركزت عىل موضوع بلدة 
بريــح، التي كانت أوىل البلدات التي اجتاحتها الحرب العبثية«، 
مؤكدا انه »ال توجد ذرة مشــكلة درزية - مســيحية يف بريح، 
واألحداث الصغرية التي حصلت والتي لألســف ما زالت القوى 
االمنية مل تكشــف ما يكفي عنها، ليست من مصدر داخيل بل 

هي محاولة تافهة ولن تنجح لزرع فنت صغرية يف الجبل«.
 وكان البطريرك   الراعي استقبل النائب الدكتور عبد الرحمن 
البزري يف الرصح البطريريك يف بكريك. وكانت مناسبة جرى 

خاللها بحث التطورات املتعلقة بالوضع اللبناين الداخيل.
وتــم التأكيد ، وفق بيان عن مكتــب البزري، عىل »أهمية 
اإلرساع يف انتخاب رئيس للجمهورية، إلنقاذ لبنان من الوضع 

املُتأزم الذي مير فيه، والذي بات ينذر بعواقب وخيمة«. 

الراعي  مستقبال وزير الدفاع الراعي واللواء ابراهيم
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ــوصــول فرنجية الـــى قــصــر بــعــبــدا ؟ ــقـــوات« الــنــصــاب ل هــل تــؤمــن »الـ

 القلق يتفاقم في بكركي من كيفية معالجة الشغور املرتقب في مواقع مسيحية هامة
املــســار! وجــهــة  تغيير  مــن  مــخــاوف  املــنــصــب...  ــال  ــق ــت ان او  الــتــعــيــيــن  بــيــن 

محمد علوش

املعارضة  قــوى  تخىش 
الشيعي من  الثنايئ  اقرتاب 
املطلوبة  األصــوات  تأمني 
النتخاب ســليامن فرنجية 
للجمهوريــة،  رئيســاً 
داخل  من  مصادر  وبحسب 
الثنايئ  فــإن  القوى،  هذه 
املهمة،  بهــذه  نجح  بحال 
فلــن يكون صعبــاً تأمني 
النعقاد  املطلوب  النصــاب 
أن  الجلســات، خاصة بعد 
نفســه  القوات  حزب  ألزم 

التعطيل. بعدم 
القوات  لنــواب  ميكــن 
يعطلــوا  أن  اللبنانيــة 

النصاب مــرة أو مرتني، لكنهــم أخذوا قرارهم 
كانت  بحال  الجلسات  يعطلوا  لن  بأنهم  ســابقاً 
األمور محســومة لصالح مرشــح، ولعل كالم 
أديب عبد  القوية  الجمهوريــة  النائب يف تكتل 
املســيح عرب التلفاز بخصوص هذه املسألة كان 
واضحــاً عندما قال: »بحال قــدروا يأمنوا 65 
صوتــا، صحتني عىل قلبهــم انتخاب الرئيس«، 
فهل هذا األمر هو يف صلــب الخيارات املتاحة 

للثنــايئ و8 آذار بخصوص انتخاب فرنجية؟
ظنوا  لبنان  يف  الكثرييــن  أن  من  الرغم  عىل 
إنتخاب  النائب عيل حســن خليل عن  أن حديث 
رئيــس تيار »املردة« ســليامن فرنجية بأغلبية 
65 نائبــاً، يف حال تأمينهــا له، يأيت يف إطار 
التهويــل بالدرجة األوىل، يبدو أن هذا املســار 
يتقدم بشــكل جدي، وهو ما يتحدث عنه همساً 

بعض نــواب املعارضة، وهو أيضــاً ما مهد له 
أعلن  الذي  املوقــف  خالل  من  نفســه  فرنجية 
البطريرك  عنــه، أول من أمس، بعــد زيارتــه 

الراعي. بطرس  بشارة  مار  الكردينال  املاروين 
هذا الواقع، يدفع إىل الســؤال عن السيناريو 
األقرب من أجل الوصول إىل هذا املســار، حيث 
الرتجيحات تصب بشــكل أسايس بإتجاه نجاح 
قــوى الثامن مــن آذار بإقناع رئيــس الحزب 
باإلضافة  به،  جنبالط  وليد  االشرتايك  التقدمي 
إىل التصويت لصالــح فرنجية من جانب بعض 
النواب الســنة الذيــن يــدورون يف فلك تيار 
التيار  إقنــاع رئيس  أن فرص  املســتقبل، طاملا 
تزال  ال  به  باســيل  جربان  النائب  الحر  الوطني 
األصوات  فرنجية  أمــن  يكون  وهكذا  معدومة، 

املطلوبة.

الســياق، من  يف هــذا 
أن  إىل  اإلشارة  الرضوري 
 ، سهالً يكون  لن  األمر  هذا 
غطاًء  يتوفر  مل  حــال  يف 
أن  إىل  نظــراً  لــه،  دولياً 
يذهب  أن  ميكن  ال  جنبالط 
دون  من  مغامرة  هكذا  إىل 
من  مامنعة  عدم  أو  غطاء 
الذي  الســعودي،  الجانب 
مل  املعلومــات  وبحســب 
يضع أي فيتو عىل سليامن 
املقابل  يف  لكــن  فرنجية، 
عن  السؤال  الرضوري  من 
املســيحية  القوى  موقف 
متلك  أنها  إعتبار  عىل  منه، 
القدرة عىل إســقاطه، يف 
القوات  التيار مع  حال قرر 

النصاب.  تعطيل  يف  التضامن 
القوات  بأن  اعاله،  ذكرنــاه  ما  اىل  نعود  هنا 
ســتكون امام امتحان االلتزام مبا كانت تقوله 
النصاب  بخصــوص  املاضيــة  املرحلة  طيلــة 
يؤمن  الــذي  الطرف  يجعلهــا  ما  والتعطيــل، 
النصاب لجلســة كهذه، خاصة أن يف االوساط 
نائباً   86 حضــور  أن  عــىل  تأكيدا  املســيحية 
جلســة االنتخاب يعنــي أن امليثاقيــة مؤمنة 
بشــكل كامل، حتى ولو ربــح الرئيس بأكرثية 

صوتاً.  65
إذاً، قد يكون الرهان عىل أن القوى املسيحية، 
لكن  لفرنجية،  الالزمة  األصوات  تأمني  حال  يف 
أن  بإمكانية  يتعلق  الذي يطرح نفســه  السؤال 
يكون هذا املســار منطلقاً لحل كامل وشامل أم 

األساس.  وهنا  ال، 

صونيا رزق

يقــارب  مــا  منــذ 
أطلــق  االســبوعني، 
البطريرك املاروين بشــارة 
التحذيرية  رصخته  الراعي 
التحضري  قيد  مخطط  »من 
لخلــق فــراغ يف املناصب 
واملســيحية،  املارونيــة 
يف  لإلرساع  دعوته  د  وجدَّ
للجمهورية  رئيس  انتخاب 
مطالباً  للدســتور،  وفقــاً 
عىل  يسهر  رئيس  بانتخاب 
العام  والخــري  االنتظــام 
مصلحة  أي  مــن  متجــّرد 

بالتزامن مع توايل  أو فئوية«، وذلك  شــخصية 
املكان والوقت يتســعان  التي مل يعد  االنهيارات 
لها، فيام اهل السلطة يتبارون مبَن يسّجل اقوى 
ويهللّوا  ليفرحــوا  السياســية،  النكايات  انواع 
امام موت شعبهم، عىل وقع  االنتصار  بنشــوة 
انزالق  مؤسســات الدولة  الواحدة تلو االخرى، 
الجمهورية  رئاسة  الفراغ يقترص عىل  يعد  اذ مل 
إال من  املشــلول  النيايب  والحكومــة، واملجلس 
آبه  الرئاسية، غري  املرسحيات والســيناريوهات 
وتبعاتها،  الثقيلة  وبالرتكــة  خطواته  بتداعيات 
الن ما ينتظرنا من شــغور يف املواقع الحساسة 
واملهمــة يبّش بــأّن اآليت اعظــم، فالفراغ بدأ 
والخالفات  االنقســامات  ليزيــد  بانطالقتــه 
إدارة  انواعهــا، يف مقدمها شــغور مركز  بكل 
االمن العام، مــع إحالة اللواء عبــاس إبراهيم 
يليــه مركز حاكم  آذار،  التقاعد يف شــهر  اىل 
مــرصف لبنان الذي يشــغر يف مطلع آب املقبل 
بانتهاء والية رياض ســالمة، ومــن ثم امتداد 
قيادة  اي  الدولة،  االبرز يف  املركز  ليشمل  الفراغ 
العامد جوزف عون  إحالــة  اللبناين مع  الجيش 
اىل التقاعد العام املقبل، كذلك املدير العام لقوى 

األمن الداخيل اللواء عامد عثامن، واملدعي العام 
عويدات. غسان  القايض  التمييزي 

اىل ذلك مثة أســئلة تطرح حــول املواجهات 
املرتقبة يف هذا االطار بني اهل الســلطة،  فهل 
ســيتم التمديد لهؤالء ام تعيني بدائل عنهم، وهل 
العملية يف ظــل حكومة ترصيف  ســتتم هذه 
االعامل؟ ما سيؤدي اىل إشعال الوضع السيايس 

البلد. العونية يف   - امليقاتية  واملناكفات 
ويأيت منصــب حاكم مرصف لبنان يف طليعة 
املناصب الشــاغرة املرتقبة بعد اشــهر، ووفقاً 
للدســتور يّعــني الحاكم بناء عــىل اقرتاح من 
الوزراء، ملدة  املالية، مبرسوم يقّره مجلس  وزير 
6 ســنوات قابلة للتجديد، كذلك االمر بالنســبة 
لتعيني نواب الحاكم وهــم من طوائف مختلفة، 
خالفات  مــن  املخاوف  تكرث  االطــار  هذا  ويف 

واملوالني. املعارضني  السياسيني  بني  مرتقبة 
وعىل خط قيادة الجيش، يعنّي القائد مبرسوم 
الدفــاع، لكن  اقرتاح مــن وزير  حكومي بعــد 
ومناكفات،  انقســامات  اىل  ســيصار  بالتأكيد 
الجمهورية  رئيــس  منصب  بقــي  اذا  خصوصاً 
شــاغراً، وهنا ترى مصادر سياسية مطلعة »أنه 

للجيش  قائد  تعيني  يجب  ال 
بغياب رئيــس الجمهورية، 
خصوصاً أن هذا املنصب من 
اىل  وتشــري  األوىل،  الفئة 
أقوى  كان  لطاملا  العرف  اّن 
من النص الدســتوري، الّن 
يختار  الجمهورية  رئيــس 
املاروين،  الجيش  قائد  عادة 
كذلك حاكــم مرصف لبنان 
مع  بالتوافــق  املــاروين 
ومع  اليوم   لكن  الحكومة، 
تحّول  الرئايس،  الشــغور 
مجلــس الــوزراء مجتمعاً 
الجمهورية،  رئيــس  مكان 
االمر الذي سيفتح سجاالت 
قــد تغري وجهة املســار، وهذا يعنــي املزيد من 

الهواجس«.
يف الســياق  واىل جانب ما ذكرناه عن شــغور 
مواقع هامة، يشري مركز »الدولية للمعلومات« اىل 
اّن موقع مدير اإلدارة يف الجيش اللبناين سيشغر 
ايضاً يف شهر آب املقبل، إضافة اىل مديرين عامني 
يف وزارات وإدارات عديــدة، مــن ضمنها مراكز 

مسيحية.
يف غضون ذلك، مل يأت تحذير البطريرك الراعي 
من عدم،  بل وفق مخاوف من ان تتم  االســتعانة 
ببعــض »الفربكات« تحت حجــج واهية ال تجوز 
عىل أحد، خصوصــاً اّن الوطن ال يحمل املزيد من 
املناكفات الطائفية واملذهبية، وما يخشاه الراعي 
وفق ما نقل عنه بعض الزوار، هو وصول البلد اىل 
شهر آب وفراغ الرئاســة ما زال حارضاً، لذا يجب 
تدارك االمر قبل الوصول اىل املحظور، واشــتعال 
الوضع السيايس اكرث، مع تبعات سلبية ال تحمد 
عقباها، خصوصاً اّن البالد باتت غري محّصنة من 
أي فتنة، بســبب االحتقان الكبري الســائد، ويوم 
االربعاء االسود  الذي  شــهدناه قبل يومني امام 

قرص العدل خري دليل عىل ذلك.

ــعــض ــب ــل الـــــفـــــوعـــــانـــــي: نـــــقـــــول ل
الـــــخـــــارج عــــلــــى  تـــــراهـــــنـــــوا  ال 
والرئيس بري ما زال يفتح ابواب الحوار

اعترب رئيــس الهيئة التنفيذيــة لحركة أمل مصطفى 
الفوعاين، خالل نــدوة نظمتها »أمل« يف مدينة العباس 
يف الضاحية الجنوبية  أن »الرئيس نبيه بري ما زال يأمل 
أن تفتح أبواب أوصدت يف وجه الحوار والتوافق والتالقي 
والتفاهم ومــا زال ابناء هذه الحركة يحملون قيم العيش 
الواحد والعبور اىل دولــة املواطنة الحقيقية التي تؤمن 
بحرية االنسان والتي تســمح بتنمية مستدامة وتحفظ 

الكرامات وتصان التضحيات وتبني وطن املقاومة«. 
وجدد »متســك الحركة بانتخاب رئيــس للجمهورية 
يشــكل بارقة خــري، ويتبعها خطة تعــاف اقتصادية 

وإجتامعية متنع ما يحصل«.
وختم: »مثة بعض مراهقي السياسة ومثة بعض أقالم 
حاقدة وبعض اعالم طائــش، ومثة من يعاين الزهامير 
يف مواقف دانكشــوتية يرمون التهم عىل غريهم تعميًة 
عىل مواقفهم التي أدت اىل كل هذا االنهيار، فلم يستبينوا 
حقيقة موقفنــا الذي طاملا حذرنا منه كحال القائل »فلم 
يســتبينوا االمر اال ضحــى الغد«... لهؤالء نــردد: إذا مل 
يكن لكم من األخالق نصيب  ومــن الفهم بضع كفاية، 
عودوا اىل رشــدكم ان كنتم حقا لبنانيــني وكنتم دعاة 
حرية وسيادة، وهذا ما يشكل بريق االمل لكل اللبنانيني. 
والصدق يف الدعوات ان مل تكن يف ســياق وطني تتحول 
إىل لعق ألسنة... فال تراهنوا كثريا عىل متغريات اقليمية 
وعامليــة. هناك مصالح الدول الكــربى وال من يفكر يف 
لبنان اال مبقدار ما يتعلــق االمر بالعدو الصهيوين حيث 
يعيش العــدو انهيارات اجتامعية وثقافية وسياســية 
ودينيــة وذلك بفضل ثقافة حركــة املقاومة التي أثبتت 

انتصاراتها عىل مستويات مختلفة«.

الوطنية« والــشــخــصــيــات  ــوى  ــق وال ــزاب  ــ »األحـ لــقــاء 
جنين مــخــيــم  عــلــى  الــصــهــيــونــي  الـــعـــدوان  دان 

دان لقاء »االحزاب والقوى والشــخصيات 
الوطنيــة اللبنانيــة« يف بيــان ،«العدوان 
الصهيوين عــىل مخيم جنــني الصامد يف 
بـ«املقاومة  وأشاد  املحتلة«،  الغربية  الضفة 
الباســلة ألبناء املخيم الذين سطروا ملحمة 
جديــدة من مالحــم البطولــة والفداء يف 

مواجهة جيش االحتالل«.
وأكــد »اللقاء« »أن العدو فشــل يف كرس 
إرادة املقاومة، يف حني كشــف عن الطبيعة 
االجرامية واالرهابية لحكومة نتنياهو، التي 
الدموية  املزيد من املجازر  تقوم عىل ارتكاب 

يف حق الشعب الفلسطيني«.

كــام دان »اللقــاء« »الصمــت والتواطؤ 
الرســمي العريب والدويل إزاء هذا العدوان، 
الذي  يشــكل انتهاكا سافرا لحقوق اإلنسان 
الدوليــة، ما يشــجع حكومة  والقوانــني 
يف  االســتمرار  عىل  الصهاينة  املتطرفــني 
عدوانهم وارتكاب املزيد من الجرائم واملجازر 

ضد الشعب الفلسطيني«.
ولفــت لقــاء االحــزاب إىل »أن الصمود 
األسطوري للشــعب الفلسطيني ومقاومته 
البطلة هو الذي أبقى القضية الفلســطينية 
حية، وأدى إىل إحباط املشــاريع الصهيونية 

األمريكية لتصفيتها«.

ــل ــيـ ــبـ ــور اخـــــــلـــــــى سـ ــ ــ ــص ــ ــ ــن ــ ــ  الــــــقــــــاضــــــي م
ــة ــ ــع ــ ــاف ــ ــن ــ ال مـــــلـــــف  فــــــــي  مــــــوقــــــوفــــــا   13

أخىل قايض التحقيق االول يف جبل لبنان 
نقــوال منصور ســبيل 13 موقوفا يف ملف 
النافعة مر عىل توقيفهم أكرث من 3 اشــهر 
وذلك بكفالة ماليــة قدرها 200 مليون لرية 
عن كل موقوف مع منعهــم من العودة اىل 
العمل ملدة ترتاوح بني شــهرين واربعة اشهر 

ومنعهم جميعا من السفر. 
وبعد ان استأنفت النائبة العامة االستئنافية 
يف جبل لبنان القاضية غادة عون قرار منصور 
بتخلية الســبيل، صدقت الهيئــة االتهامية 
برئاســة القايض ربيع حسامي قرار منصور 

باألكرثية فأصبح نافذا.

ــة... ــ ــرم للحكوم ــ ــص وك ــ ــن عقي ــ ــن النائبي ــ ــؤال م ســ
وّجه عضوا تكتل الجمهورية القوية فادي 

كرم وجــورج عقيص ســؤاال اىل الحكومة 

حول طلــب الحصول عىل املعلومات مبوجب 
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وتوّجه كرم وعقيص اىل رئيس مجلس النواب 

نبيه بري، قائلني »عمالً بأحكام املادة 124 وما 

يليها من النظام الداخيل ملجلس النواب اللبناين، 

مجتمعة  اللبنانية  للحكومــة  نتوّجه عربكم 

بالســؤال املرافق ربطاً، آملــني من الحكومة 

الجواب ضمن املهل القانونية ومحتفظني بحقنا 

يف تحويل السؤال إىل استجواب يف حال عدم 

الجواب ضمن املهلة املحددة بخمسة عش يوماً 

من تاريخ تسلمها السؤال«. 

ــســـاب ـــتـ ــع رســــــم االن ــ ــرف ــ ــة املــــحــــرريــــن ت ـــابـ ــق نـ
الصحافة  نقابة محــرري  عقد مجلــس 
اللبنانية اجتامعاً اســتثنائياً برئاســة نائب 
النقيب غســان ريفي، وفق بيــان، »ناقش 
مسألة رسم االنتســاب اىل الجدول النقايب، 
ورسم االشرتاك السنوي للمحررين يف ضوء 

االنهيار الحاصل يف سعر العملة اللبنانية«.
وقرر املجلس باالجامع تنفيذ قراره الصادر 
يف آخر تشين الثاين عام 2022، برفع رسم 
االنتســاب اىل مليون ونصــف مليون لرية 
لبنانية، عىل أن يطبق هذا القرار عىل كل من 

مل يسدد رسم انتسابه حتى اآلن.

وقد حدد املجلس االول من متوز عام 2023 
كمهلة نهائية لتسديد رسم االنتساب لجميع 
املحررين الذيــن وافقت لجنة الجدول النقايب 
عىل تنسيبهم سابقاً، عىل ان يعلق االنتساب 
ملدة عام كامل يف حال عدم التسديد. وسينظر 
املجلس يف رسم االنتساب مجدداً بعد االول من 

متوز يف ضوء تطور اسعار العملة اللبنانية.
النظر يف رسم االشرتاك  املجلس  كام قرر 
السنوي الحقاً يف ضوء تطور اسعار العملة.

اعالمية  املجلــس شــؤوناً  ناقــش  كام 
مختلفة، وقرر متابعتها.

دعـــــــمـــــــوش: الـــــتـــــوافـــــق يـــبـــقـــى الـــخـــيـــار
ــات ــ ــاقـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ األســـــــــــــــرع إلنــــــــجــــــــاز االسـ

رأى نائب رئيس املجلس التنفيذي 
الشــيخ عيل  الله«  يف »حــزب 
دعموش أّن »حــزب الله حريص 
عىل التواصل والتحاور مع الجميع 
النظر  بهــدف تقريب وجهــات 
والتفاهم عىل انجاز االستحقاقات 
الداهمة ال سيام استحقاق رئاسة 

الجمهورية بالرسعة املطلوبة«. 
واعترب دعمــوش يف خطبة 
التي  »اللقــاءات  أّن  الجمعــة، 
يعقدها »حــزب الله« مع بعض 
عن  تكشف  السياســية  القوى 

هذا الحرص من جانبنا عىل التواصل والتالقي 
من اجل خــرق الجمود ومحاولة ايجاد مخارج 
وحلول لالزمات التي تعصف بالبلد، والتي نعتقد 

انه ال ميكــن معالجتها يف ظل االنقســامات 

والخالفــات والتوازنات القامئــة اال يف إطار 

واألضمن  االرسع  الخيــار  يبقى  الذي  التوافق 

النجاز االستحقاقات املطلوبة«.  

املــرفــأ املــكــاري وأهــالــي ضــحــايــا تفجير  ألــتــقــى  ـــوده  ع
مرتوبوليــت  اســتقبل 
للروم  وتوابعهــا  بــريوت 
الياس  املطران  االرثوذكــس 
يف  اإلعالم  وزيــر  عــوده 
االعامل  ترصيــف  حكومة 
زياد املــكاري الذي قال بعد 

الزيارة: 
بلقاء  اليــوم  »تشفنــا 
الياس عوده.  املطران  سيادة 
كام تعلمون، عندما تســوء 
املجيء  علينــا  البلــد  حال 
لالســتنارة برأي ســيادته 
تداولنا  األمور.  اىل  ونظرته 

كل ما يتعلق بأزمات لبنان الوجودية، األزمات 
وكرثة  نعيشــها  التي  والقضائية  اإلداريــة 
املشاكل بسبب الوضع املأزوم يف الدولة التي 

أنا جزء منها«. 
ثم اســتقبل املطران عوده وفدا من أهايل 
ضحايا تفجــري املرفأ ضم: سيســيل روكز، 
اييل حرصويت،  فارس،  ماريا  مرياي خوري، 
اييل أنــدون، وليــم نون، بيــار وطانيوس 

الجميل، ووسام دياب. 

بعــد الزيارة، قالت روكز: »ســيدنا الياس 

داعم لقضيتنا ألنها قضية محقة وهي بحجم 

الوطن. وكلنا نعلــم أن املطرانية واألرشفية 

دمرتا جراء االنفجــار. هناك يشء مهم جدا 

فهمنــاه وهو أن كل شــخص أخطأ وارتكب 

أي عمــل ليس من املفــرتض أن يرتكبه، يف 

فســيواجه  مدعوما  كان  ولو  حتى  النهاية، 

ضمريه الذي ســيؤنبه آخر الليل فيام يكون 

معه وحده«.

عودة مستقبال املكاري

ــة تـــقـــصـــي ــ ــن ــ ــج ــ ــل ــ جــــعــــجــــع أمـــــــــــام شــــــيــــــا: ل
ــأ ــ ــ ــرف ــ ــ ــار امل ــ ــ ــج ــ ــ ــف ــ ــ ــان ــ ــ ــق دولــــــــيــــــــة ب ــ ــ ــائ ــ ــ ــق ــ ــ ح

توقف رئيس حزب القوات 
عند  جعجع  سمري  اللبنانية 
»املسار الذي اتضحت معامله 
قضية  يف  التحقيق  لعرقلة 
تفجري مرفأ بريوت«، مشدداً 
عــىل أن »التطورات األخرية 
تحتــم علينا توفــري الدعم 
التحقيق  الستكامل  الكامل 
نحو  فوراً  التوجه  خالل  من 
حقائق  تقيص  لجنة  تأليف 
كشف  يف  للمساعدة  دولية 
هذه  ملــف  يف  الحقيقــة 
تصويب  واعــادة  الجرمية 

مسار العدالة«.
وخالل استقباله يف معراب سفرية الواليات 
املتحدة األمريكّية يف لبنان دورويث شــيا  تم 
البحث يف املســتجدات عىل الساحة اللبنانية 
عىل مدى ساعة ونصف الساعة، جدد جعجع 
السيايس  للحل  األســاس  املدخل  ان  التأكيد، 
واالقتصــادي يف البالد ينطلــق من انتخاب 

رئيس للجمهورية يحقق  التغيري واالنقاذ.
ولفت رئيس »القوات« اىل أن »املطلوب اليوم 
االبقاء عىل  املعرقلني عرب  أمام  الطريق  قطع 
تأمني  النواب مفتوحة حتى  جلسات مجلس 
هذا االنتخــاب، متاماً كام حصل يف الواليات 
املتحدة األمريكّية منذ اسابيع، خصوصاً وان 
الوضع االقتصادي املرتدي يحتم عىل الجميع 
صحوة ضمري واتخاذ القرار املناسب لحامية 
حقوق ومصالح الشــعب اللبناين الذي يرزح 

تحت عبء األزمات اكرث فأكرث«.
كام بحــث جعجع مع شــيا يف رضورة 

حامية الــرثوات الوطنية اللبنانية بعد امتام 
اتفاقية الرتســيم البحري من خالل صندوق 
ســيادي، مشــرياً إىل  أن تكتل »الجمهورية 

القوية« يسعى إىل تطوير قوانينه.
وشــكر جعجع شــيا عىل كل الدعم الذي 
توفــره الواليات املتحــدة األمريكّية للجيش 
اللبناين والقوى األمنية، هنأها عىل تسميتها 
االخرية ضمــن بعثة بالدها يف األمم املتحدة 

متمنياً لها التوفيق يف مهامها الجديدة.

{ طراف {
وكان جعجــع التقى يف معراب، ســفري 
رالف طــراف، يف حضور  االورويب  االتحاد 
عضو تكتــل »الجمهوريّة القويّــة« النائب 
فادي كــرم وعضو املجلــس املركزي طوين 
درويــش عن جهــاز العالقــات الخارجّية. 
وتطــرق املجتمعون إىل مختلــف التطورات 
الدولية واالقليمية واملســتجدات املحلية، وال 

سيام االحداث القضايئ االخرية.

جعجع مسنقبال شيا

مراد : نستهجن الصمت الدولي على جرائم العدو الصهيوني
النائب  اإلتحاد«  العام لحــزب«  االمني  اعترب 
حســن مراد أن »من نعم الله عىل أمتنا وعىل 
الصامد يف فلســطني ومعه مقاومته  شعبنا 
الشيفة، أن عدونا الذي يحتل أرضنا يعيد الكرّة 
يف كل مرة معتديا ومجّزرا بالشــباب والنساء 
واألطفال، دون أن يدرك أن بطوالت فلســطني 

تولد من رحم دماء شهدائها«.
وأضاف يف بيان: »نحن اذ نؤكد عىل افتخارنا 
الكبري بشهداء جنني األبطال، نبدي عدم استغرابنا 
طريقة اغتيالهم، كون العــدو الجبان ال يتجرأ 

عىل تنفيد مخططاته ســوى غدرا وتحت وطأة 
الظالم. ما نستهجنه، هو الصمت الدويل الكبري 
عىل جرائم العــدو الصهيوين، متمنني أن يكون 
موقف الســلطة الفلسطينية نهايئ بخصوص 
وقف تنسيق العار األمني، وأال يكون هذا القرار 

هو امتصاص لحدة الغضب الشعبي«.
وختم مراد: »اليوم إذ نبارك ألهايل الشــهداء 
الذين زرعوا دماءهم يف حديقة تحرير فلسطني، 
كل فلسطني، نرتقب مع باقي أبناء شعبنا دروس 

املقاومة اآلتية لتفعل فعلها كام يف كل مرة«. 
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ــي لــــبــــنــــان ؟ ــ ــ ــن فـ ــ ــك ــ ــم ــ ــر م ــ ــي ــ ــي ــ ــغ ــ ــت ــ ــل ال ــ ــ هـ
نــحــو جــمــهــوريــة جـــديـــدة أو نــهــايــة الــجــمــهــوريــة؟

ابتسام شديد

كل املــؤرشات الحالية من الفــوىض املالية اىل 
الرصاع الســيايس حول امللف الرئايس والحكومي 
والتجاذب القضايئ والسيايس  حول خطوات املحقق 
العــديل طارق البيطار ومدعي عام التمييز القايض 
غســان عويدات كلها أمور  تدل عىل  ان لبنان دخل 
املنعطــف األكرث خطورة منذ اندالع ثورة ١٧ ترشين، 
األمر الذي يطرح تســاؤالت عن املنحى الذي ستصل 
إليه األمور وسط توقعات ان تكون األحداث الحالية 
مقدمــة لوقوع الفوىض قبــل الدخول يف مرحلة 
التسوية التي يحىك عنها من دون معرفة تفاصيلها 

بعد.
الدخــول يف تفاصيل الــرصاع القضايئ عملية 
معقــدة يف ظل االنقســام يف مقاربة خطوة من 
القايض البيطار والقــايض عويدات بني من يعترب 
ان هناك خطة ممنهجــة البتالع التحقيق وعرقلة 
عمل املحقق العديل بإخالء سبيل موقوفني بقرارات 
كيدية وسياســية ومن يرى ان البيطار ينفذ أجندات 
عىل أثر العودة املفاجئة له بعد توقف ألشهر طويلة 
لخلفيات معينة خصوصا انها تزامنت مع التحقيقات 
الدوليــة مبلفات مالية ومهمة الوفد الفرنيس الذي 
يتابع تحقيقات املرفأ وكان له لقاءات مع سياسيني 
ومع القايض البيطار نفسه قبل ان يقدم األخري عىل 

االستدعاءات ألمنيني  وسياسيني. 
إال ان  امللف املايل يوازي بخطورته امللف القضايئ 
ويبقى األخطر مع االرتفاع الصاروخي لسعر الدوالر، 

األمــر الذي يؤكد ان لبنان عىل أبــواب الدخول اىل 
السيناريو الفنزوييل الذي اقرتب كثريا.

ما يعيشه لبنان اليوم كام يؤكد خرباء سياسيون 
واقتصاديون ليس غريبا او استثنائيا يف تاريخ دول 
مرت بظروف مشــابهة لألزمة اللبنانية الحالية... 
فنزويال »شاهد حي«  ومنوذج قريب جدا من الحالة 

التي وصلنا اليها مؤخرا.
 برسعة قياســية حصل االنهيار يف فنزويال التي 
تحولــت من دولة غنية متلك أكــرب احتياط نفطي 
يف  العــامل اىل دولة فقرية وصلــت فيها معدالت 
التضخم اىل مستويات مرتفعة وتدىن دخل الفرد اىل 
ســتة دوالرات  وعىل ما يبدو ان لبنان يسلك املسار 
االقتصادي واالجتامعي نفســه وأوجه الشبه كبرية 
مع السيناريو الفنزوييل من انهيار العملة الوطنية 
وارتفاع أســعار املحروقات واالستشــفاء وفقدان 

الرواتب قيمتها الرشائية.
فاالنهيار دفــع الفنزويليني بعد تدهور البوليفار  
اىل التهافت عىل املحال والسوبرماركت لتخزين املواد 
واىل الشارع فزادت معدالت الرسقة والجرمية وعىل 
أثر تفاقم الوضع من دون حلول غادر املاليني هروبا 
من الجحيــم االجتامعي اىل الدول املجاورة وهذا ما 

حصل مع زيادة معدالت الهجرة يف لبنان 
فاملقارنة تظهر تشــابها كبريا  كام يؤكد الخرباء، 
فعمليــا ارتفعت معدالت هجرة الشــباب والعائالت 
بشكل كبري بعد انتفاضة ١٧ ترشين وقد قارب  الحد 
األدىن لألجور عرشة دوالرات ومرشــح ان يصل اىل 

املستوى الفنزوييل لبضعة دوالرات قريبا« .

الصورة حتى اليوم تبدو نسخة طبق األصل بفارق 
واحد وهو ان  الوضع األمني  تحت السيطرة .

املشــهد الفنزوييل تقدم كثريا واملقارنة ال تظهر 
اختالفــا كبــريا ، يف فنزويال تناقصــت األطعمة 
التقليدية واختفت عن الرفوف وبات غذاء الفنزويليني 
يفتقــد الحديد والفيتامينات، اما يف لبنان »فالغني 
يأكل ويسهر ويدخل املستشفى  وميأل خزانه بنزين 
» فيــام اختفت الطبقة الوســطى وتقلصت القدرة 

الرشائية للبنانيني.
ومــع ذلك يؤكد كثريون ان واقع لبنان دراماتييك 
وأكرث صعوبة وتعقيــدا ألن لبنان بلد منهوب واقع 
تحت عجز مايل كبري  وال ميلك النفط واملعادن وقوة 
فنزويال االقتصادية وله مشــاكله  السياســية يف 

وجود الالجئني الفلسطينيني والنازحني السوريني.
عوامل االنهيار متشابهة جدا،  عانت فنزويال جراء 
الحصار األمرييك والسياســات املتهورة والخاطئة 
فيام دفع اللبنانيون مثن  فســاد الطبقة السياسية 
ورصاع املحــاور و انتشــار الفســاد واإلجراءات 

الحكومية الفاشلة.
مل يعــد النموذج الفنزويــيل مجرد عنوان،  لبنان 
تحول فعال من« سويرسا الرشق اىل فنزويال الرشق« 
بعد  الهدر والتعرث املايل واالقتصادي والسياســات 

العشوائية .
عمليا دخل لبنان املرحلة األوىل من االرتطام  الكبري 
عىل شكل صدمات متتالية سوف تنفجر قريبا ويبقى 
الخوف األكرب من حدوث تطورات أمنية وتصعيد يف 
الشارع يكرث التحذير من مخاطر سيناريوات عديدة.

متتاليــــــة« االرتطــــــام... خســــــائر و»صدمــــــات  فــــــي مرحلــــــة  لبنــــــان 
نمــــــوذج فنزويــــــا يتقــــــدم... املعالجات معطلــــــة في التخبط السياســــــي

دوليل بشعالين

ال يزال السعي الجّدي للتوافق الداخيل عىل اسم 
رئيس الجمهورية الجديد ينتظر االجتامع الرباعي 
)الــذي تحّول اىل خاميس والحقاً اىل ســدايس 
وأكرث( الذي يجري التحضري له يف باريس، وقيل 
إّن موعده تحّدد بشــكل مبديئ يف 6 أو ٧ شــباط 
املقبل، عىل مستوى املستشارين ومديري وزارات 
الخارجية، عىل أن يتوّســع بعد ذلك عىل مستوى 
وزاري يف ١5 شــباط )علامً بأّن املواعيد ليســت 
نهائية بعد وترتبط بأجندات الدول املشاركة فيه(. 
ويضــّم االجتامع ممثيل الدول األربع أي الواليات 
املتحدة وفرنسا والسعودية وقطر بشكل أسايس، 
مع إمكان أن يشــمل مرص التي تشّدد السعودية 
عىل مشــاركتها فيه، ليصبح خامســياً، عىل أن 
يتوّسع الحقاً فيشــمل األردن التي توّد فرنسا أن 
تكــون حارضة فيه أيضاً، ليصبح سداســّياً، اىل 
جانــب دول أوروبية أخرى. ومــن املهم أن تقوم 
قطر بالتنسيق مع إيران عىل ما سيتّم الخروج به 
مــن هذا االجتامع املرتقب، أكان »خارطة طريق« 

أو توصيات أو ورقة أو غري ذلك. 
وإذ يــرى البعض أّن اجتامع باريس ســيكون 
إجتامعــاً عاديّاً لــن يُقّدم أو يُؤّخر يف املســار 
السيايس الداخيل، ترى مصادر سياسية مطلعة 
أنّه يُعترب حالياً الفرصة الخارجية الوحيدة املتاحة 
أمام لبنان اآلن، إليجــاد مخرج لألزمة اللبنانية، 
ســيام أنّه يُعقد يف ظّل انشــغال الدول املشاركة 
فيه باهتامماتها وأولوياتها الخاّصة. كام سيعمل 
املشــاركون يف وقــت الحق، عــىل تعبئة الدعم 
والضغــط لحلحلة الوضع الســيايس املجّمد عن 
طريق التوصية برضورة انتخاب رئيس الجمهورية 
أوالً، ومن ثّم تشــكيل حكومة جديدة قادرة عىل 
تنفيذ الخطة اإلقتصادية واإلصالحات املطلوبة، 
وإعادة لبنان اىل املحيطني العريب والدويل كدولة 
فاعلــة وموثوق بها. وتنطلق املبــادرة، إذا صّح 
القول، من أّن الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، 
عىل ما سبق وأن أعلن،  »لن يرتك األوضاع يف لبنان 

تنهار من دون التحرّك«.
وأكّدت األوساط أّن االجتامع سيجري يف بداية 
شــباط املقبل، عىل أن يتّم توســيعه يف مرحلة 
الحقة )عىل األرجح يف ١5 شــباط( اىل اجتامع 
عىل مستوى وزاري، يجمع الدول املهتّمة بالشأن 
اللبنــاين، مثل األردن، اىل جانــب دول أوروبية 
أخرى قد تُبدي رغبتها باالنضامم اليه، من دون أن 
يتحّول شبيهاً بـ »اجتامع املجموعة الدولية الداعم 
للبنان«. أّما الهــدف فهو تعبئة الرشكاء املهتمني 
بلبنان للقيام بالضغط عىل املســؤولني اللبنانيني 
الذين ال يتحّملون مسؤولياتهم كام يجب، إذ يتكّرر 
املشهد نفسه يف جلسات انتخاب الرئيس يف ظّل 
اإلنهيار اإلقتصادي واملايل الذي يزداد تدهوراً، من 
دون التوافق عىل اســم أي مرّشــح للرئاسة. اىل 
جانب تحديد ووضع مجموعة اآلليات التي ميلكها 
املشاركون فيه والبحث يف كّل  ما ميكن القيام به 

يف هذا السياق. 
وذكرت املصادر نفســها أّن اجتامع باريس لن 
يناقش فقط مســألة انتخاب رئيس الجمهورية، 
بل كّل ما يجري عىل الساحة اللبنانية، وما ميكن 
القيام بــه من تحّركات دوليــة محدودة بالدول 
املشاركة فيه للضغط من أجل تغيري الوضع القائم، 
مع تلويــح الواليات املتحــدة األمريكية بفرض 

العقوبات عىل »معطّيل« جلسات االنتخاب بهدف 
توحيد املواقف الداخلية من أجل املصلحة اللبنانية 

بعيداً عن املصالح الشخصية. 
أّما انضامم مرص واألردن اىل االجتامع، فيتعلّق 
بالدرجة األوىل، عىل ما أوضحت، بحاجات لبنان 
عىل املــدى القصري، أي بــرضورة تأمني الطاقة 
والكهربــاء، كمدخل لحلحــة األزمة اإلقتصادية 
واإلجتامعية القاســية. وهذا األمر تدعمه فرنسا 
ال ســيام املرشوع الذي كانت بدأته وزارة الطاقة 
مع كّل من مرص واألردن الستجرار الطاقة والغاز 
منهام عرب ســوريا اىل لبنــان، وتوّقف املرشوع 
لعــدم تأمني التمويل الالزم لــه، ما يتطلّب اتخاذ 
إجراءات عملية لدفع املبالغ املطلوبة. عىل أن تقوم 
الواليات املتحدة بتســهيل إنهاء هذا املرشوع، مع 

رفع تداعيات »قانون قيرص«.
ولهــذا، فإّن فرنســا والدول املشــاركة يف 
اجتامع باريس املرتقب، قد أرســلت إشارات اىل 
الداخيل  التحرّك  اللبنانيني برضورة  املســؤولني 
عــن طريق عقد »لقاءات ثنائية«، أو »حوار غري 
مبــارش«، عىل ما أكّدت املصــادر عينها، بهدف 
الوصول اىل قاســم مشــرتك، أو توافق ما عىل 
مســار املرحلة املقبلة يف لبنــان. فـ »خارطة 
الطريق« التي ســتصدر عــن اجتامع باريس، ال 
ميكنهــا أن تتحّقق عىل أرض الواقع من دون أن 
يواكبها توافــق وعمل داخيل من أجل تنفيذها. 
وقد تتضّمــن هذه الورقة تحديــد فرتة معّينة 
للتنفيذ قد متتّد من ثالثة اىل ســتة أشــهر عىل 

أبعد تقدير، عىل ما أفادت املعلومات. 
من هنا، تأيت أهمية »الحوار غري املبارش« الذي 
يحصل حالياً عىل الســاحة السياسية من خالل 
اللقاءات الثنائية وإبالغ بقية األطراف بنتائجها، 
مثــل تلك التي تجري يف بكريك التي زارها خالل 
اليومني املاضيني كاّلً مــن رئيس »التّيار الوطني 
الحّر« النائب جربان باســيل، ورئيس »تّيار املردة« 
النائب والوزير الســابق سليامن فرنجية كّل عىل 
حــدة، كونهام معنيني بشــكل أســايس بامللف 
الرئــايس. عىل أن تتبع هذين االجتامعني حوارات 
ثنائية أخرى مع قادة مسيحيني أو غري مسيحيني 
مؤثّرين أيضاً. وسيزور الرصح البطريريك خالل 
األســبوع املقبل النائب تيمــور جنبالط، عىل ما 
أعلن النائب مروان حــامدة الجمعة من بكريك. 
وتأيت زيارات مسؤولني من الحزب اإلشرتايك اىل 
البطريرك الراعي لوضعه يف إطار نتائج اللقاءات 

التي حصلت وال تزال يف كليمنصو.
أّمــا حركة رئيس الحزب التقّدمي اإلشــرتايك 
وليــد جنبالط عىل أرض الواقــع، فهي، عىل ما 
شّددت املصادر املطلعة، منّسقة مع رئيس مجلس 
النّواب نبيه بّري الذي ال يرى حاّلً النتخاب الرئيس 
الجديد للجمهورية ســوى بالتوافق والحوار، ألنّه 
من وجهة نظره لو دعا اىل مئة جلســة النتخاب 
الرئيس من دون توافق، فلن يُنتخب الرئيس. ولهذا 
فهو من املشــّجعني والداعمني للحوار الذي يجري 
حاليــاً، وإن بطريقة تختلــف عن جلوس جميع 
القــادة اىل الطاولة، أي اىل الحوار الذي دعا اليه 
مرتــني ورفضته الكتل املســيحية رغم الظروف 
الصعبــة الراهنة. واملطلــوب إذاً أن تتجه األمور 
نحو التسوية الخارجية وتواكبها تسوية داخلية، 
أو توافق داخيل عىل جميع اســتحقاقات املرحلة 
املقبلة، وإاّل فإّن الوضع يف لبنان سيكون آيالً اىل 

املزيد من الفوىض واالنهيار.

ــل ــويـ ــعـ ــة وتـ ــ ــاح ــ ــت ــ ــة الــــوحــــيــــدة امل ــرصــ ــ ــف ــ ال
كليمنصو وحــــــوارات  ــكــركــي  ب ــاءات  ــقـ لـ عــلــى 

رسكيس أبوزيد

اللبناين »بازار«  الســيايس  يشهد املرسح 
انتخاب رئيس جمهورية، واجتهادات متناقضة 
حول صالحيات الحكومة وقرارات القضاة، مع 

احتامالت فراغ دستوري وفوىض.
وســط هذا الضجيج يواجه لبنان تحديات 
مصريية تفرضهــا حقائق بدأت تتمظهر يف 
الواقع، تهدد وجود الكيان بعد أن سقط النظام 
اىل ملعب وساحة وحلبة.                                                                                
يواجــه النظام الطائفــي يف لبنان خطراً 
وجوديــاً، وهو يف حالة عجٍز وفســاد، مام 
أجهــض أي حلم لشــعبه يف التغيري مع أنه 
البلــد العريب الرائــد يف تنظيم االحتجاجات 
واالعتصامات واالرضابات. الشــعب يف لبنان 
متذمر من السياســة الطائفيــة التي تحكم 
البلد، ويرص عىل املحاولة بني الفينة واألخرى 
عــرب تأكيد رفضه للنظام الطائفي ويفشــل. 
ويبقى السؤال املُلح: ملاذا ال ميكن تغيري الحالة 

اللبنانية؟

{ لبنان أسري تركيبته {
سبق وحصلت محاوالت لتغيري املعادلة يف 
لبنان وقد باءت بالفشــل. ونجحت جزئياً يف 
تعديل ما، أو ترسيع ما، لكن دون حصول تغري 
بنيوي أو جذري أو جدي. والســبب الفعيل هو 
أن لبنان محكــوم بحجمه وتركيبته وموقعه 
الجيوســيايس، وهو أسري أوضاعه الداخلية 

وما يحيط به.
قراءة رسيعة تظهر ما ييل:

١(- فائض القوة اإلقليمية أجهض من حلف 
بغداد إىل الثورة النارصية وصوالً إىل تدخالت 
البعثيني العراقيني والســوريني، باإلضافة إىل 
تعاظم نفوذ الثورة الفلسطينية واإلغراق املايل 

العريب املتنوع.
2(- فائض قوة الجيش اللبناين أوصلت يف 
أحسن الحاالت قائد الجيش إىل الرئاسة، لكنها 
فشلت يف استمرار حكم العسكر ولو عرب املكتب 
الثاين وبعض األجهزة إىل حني. باإلضافة إىل 
فشل محاوالت االنقالب من الحزب القومي إىل 
حركة األحدب إىل جيش لبنان العريب وجيش 
لحد، وغريها من املحاوالت الفاشلة واملحدودة.

3(- فائض القوة املالية التي امتلكتها بعض 
املصارف ورجــال األعامل، وكانت ذروتها مع 
الشــهيد رفيق الحريري، لكنها مل تتمكن من 
استمرار فرض سيطرتها ونفوذها رغم الدعم 

العريب والدويل لها.
4(- فائض القوة اإلرسائيلية عرب تدخالتها 
املتنوعــة، من التحالف مــع فريق لبناين إىل 
االجتيــاح، إىل الدعم املتنوع، لكنها مل تتمكن 
من تغري املعادلة اللبنانية وظل تأثريها محدوداً 

وملرحلة معينة.
5(- فائض العنف مــن ثورة أعلنها الحزب 
القومي يف ١949 وأجهضة برسعة إىل أحداث 
58 إىل حركات عصيان مســلح محدود، دلت 
عىل أن العنف والثورة ليس له طريق سالك يف 

لبنان.
6(- فائض املقاومة نجح يف التحرير ومتدد 
يف املنطقة ال ســيام يف سوريا، لكنها ما تزال 
أســرية املعادلة اللبنانية التي طوقتها وحّدت 
من تأثريها ودورها يف تغري املعادلة اللبنانية 

الصعبة.
٧(- فائض سالح املليشــيات، أفرز حروباً 
أهلية دورية داخلية، وأوصل أثرياء الحرب إىل 
السلطة، لكنه غري قادر عىل التغيري والتعديل 

والتبديل.
باختصــار فائض القوة يف لبنان ال يُرصف 

يف التغيري.

{ عقبات حركة التغيري {
واليــوم وبعد كل التطــورات مازال يطرح 

سؤال: هل التغيري ممكن يف لبنان؟ 
كثري من القوى الوطنية تُجمع عىل فشــل 
الدولــة اللبنانية الطائفية، ولكن ذلك ال يعني 
بالرضورة أن بناء نظام ســيايس جديد أصبح 
قــاب قوســني أو أدىن. ألن الوضع يف لبنان 
مرتبط بعدة مســائل تؤثر عىل حركة التغيري 

املنشود، منها: 
١ـ الــرصاع اإلرسائيــيل اللبناين والخالف 
عىل االسرتاتيجية الدفاعية اللبنانية ملواجهة 
أطــامع الكيان اإلرسائييل بــاألرض واملوارد 

اللبنانية.
2ـ بعد أن كان هناك شبه توافق عىل معادلة 
الجيش والشــعب واملقاومــة، أصبحت هذه 
املقولة نقطة خالفية بني اللبنانيني، وبالتايل 
كل خالف حول املقاومة ينعكس عىل إمكانية 

التغيري يف لبنان.
3ـ بعــد التوافق اللبنــاين لفرتة معينة من 
الزمــن عىل وحدة املســار واملصري بني لبنان 
وسوريا، أصبحت العالقات بني البلدين نقطة 

تجاذب بني اللبنانيني الذين انقســموا أمام ما 
يحدث يف ســوريا، مام ينعكس عىل موازين 

القوى وإمكانية التغيري يف لبنان.
4ـ رغــم وصول النظام الطائفي الفاســد 
إىل مــأزق، ما زال هنــاك غياب لرؤية وطنية 
مشــرتكة تكون قاعــدة ألي تغيري، لذا ينجح 
النظام يف إفشــال أي مــرشوع للتغيري كلام 
الح يف األفــق. وإغراق البلد وجرها إىل حروب 
ونزاعات طائفية ورصاعات مذهبية تجهض 

أي محاولة للتغيري.

{ لبنان يواجه مصري الكيان {
 يواجه لبنان تحديات مصريية، منها:

١( سقوط النظام اإلقليمي العريب الرسمي 
ودخوله يف مرحلة انتقالية تودع املايض من 

دون أن يتبلور املستقبل.  
2( ســقوط اتفاقية ســايكسـ  بيكو التي 
رســمت الحدود السياســية لــدول الهالل 
الخصيب يف العقد الثاين من القرن العرشين، 
حيث ظهر لبنان بحدوده الحالية العام ١920. 
الحدود السياســية بدأت تهتــز بني الكيانات 
وجوارها. وبعد نهاية قرن عىل نشــوء الكيان 
اللبناين بدأت األحداث تكرس الحدود السياسية 
بعد أن اعرتفت بها الدول كحالة قانونية دولية، 
والحــركات القومية كأمر واقع. لكن من جهة 
فــإن »إرسائيل« تهدد حــدود لبنان الجنوبية 
مبطامعها التوسعية يف األرض واملوارد، ومن 
جهة أخــرى تحّولت حدود لبنان الشــاملية 
الرشقية اىل مســاحات مفتوحة مستباحة 

للسالح واملقاتلني واإلمدادات والبضائع .      
إن مصري الكيان اللبناين عىل املحك، ويرجح 
أن وجوده بات مرهوناً باملعارك والتســويات 
الدائرة ونتائجها، وبالتايل قد تعدل حدوده رغم  
ميض قرن عىل ترســيمها. فلبنان عىل أبواب 
تغيريات جوهرية قد ترسمها جامعات وقوى 
فاعلة عىل األرض أو يكون أمام مأزق سايكس 
بيكو جديد  ترسمه الدوائر اإلقليمية والدولية. 

منها مشاريع تقسيمية ومناطق أمنية.
3( سقوط اتفاق الطائف بسبب عدم القدرة 

عىل تطبيقه كامالً. 

{ تحديات ونهايات {
هذه الحالة تفتح الباب واســعاً أمام أسئلة 
ومعطيات وتحديات مستجدة تواجه لبنان من 

دون جواب موّحد ومحّدد منها:
 أ ( فائض املقاومة ضد »إرسائيل« أخرجها 
من حدود الكيــان، فغدت املقاومة يف لبنان 
منوذجاً لالنتفاضة يف فلســطني، وســنداً 
للمقاومة يف الجوالن )إذا اندلعت(، وامتداداً 
للمقاومة يف العــراق وحلامً للمعارضة يف 
األردن، وكلام اشــتد عود املقاومة يف لبنان 
أصبحــت نــواة لجبهة رشقيــة توّحد قوى 
املامنعــة واملقاومة والتغيــري يف املنطقة، 
متجاوزة الحــدود والحواجز وطاقة توحيد 
وتثوير يف جبهة مقاومة عىل امتداد املرشق 
العريب بعيداً عن الحدود الرســمية والتخوم 

االفرتاضية.
 ب( وبالتــوازي مع فائــض قوة املقاومة 
يواجههــا فائض قوة الثورة املضادة أو فائض 
العداء لســالح املقاومة وروح املامنعة تحت 
شعار االستقرار واالزدهار عىل قاعدة التطبيع 
والســلم مــع »إرسائيل«. مام شــكل جبهة 
محــارصة املقاومة، وأوجد مواجهة مفتوحة 
بني املقاومة وأعدائها. وهكذا أصبح التغيري يف 
لبنان مرتبطاً حكامً مبوازين القوى يف املنطقة 

املحيطة به.
هذه األســئلة الوجودية من يجيب عنها يف 

لبنان؟
القــوى القومية والتقدمية غارقة يف أزمة 
أحزابها وتنظيامتهــا، وتعيش حالة مخاض 
ونقد ذايت ومل تبلور بعد مرشوعاً جديداً فاعالً. 
الجامعــات الدينية تلقت التحديات وتجاوبت 

معها بأشكال ومستويات مختلفة.
 التحــوالت االســرتاتيجية يف املنطقــة 
واملنعكســة حكامً عىل لبنــان تفرض تحدياً 
عىل لبنان ومحيطه يلخصها سؤال مصريي: 
إىل أيــن؟ ويحمل يف طياتــه إمكانية نهاية 

الجمهورية.
أمام كل هذه الصعوبــات يبقى االحتامل 
الوحيد لحصول تغيري يف لبنان، هو تأسيس 
كتلــة وطنية شــعبية لها رؤيــة وبرنامج 
ســيايس لإلنقاذ، ذات نفــس طويل، تُقدم 
حلــوالً لألزمــة السياســية واالقتصادية 
واالجتامعية، ولها موقف واضح من املقاومة 
واالســرتاتيجية الدفاعية، وتعمل عىل إعادة 
بناء العالقات الســورية اللبنانية عىل أسس 
ســليمة، ولها قيادة عملية ونزيهة وبرنامج 
واضــح، من أجل إعــادة التأســيس وبناء 
جمهوريــة جديدة. هل هذا حلم أم ممكن؟ أو 

النهايات عىل األبواب؟

صـــــرخـــــة مــــــن ســــــراي 
ــاع ــ ــق ــ ــب ــ زحـــــلـــــة فــــــي ال

باقر الفوعاين 

[ لبنان بني االستعامر واالستحامر
ال فرق بني االســتعامر واالســتحامر: سوى أن 
االول يــأيت من الخارج والثاين يأيت من الداخل. هذا 
ما قاله الدكتور عــيل رشيعتي منذ أكرث من أربعني 
عامــاً، اال أن هذه املقولة باتــت تنطبق عىل لبنان. 
كيف ال، ونحن يف خضم جلســات فاشلة النتخاب 
رئيس الجمهورية، وكام بــات معلوماً عند الجميع 
بأن ال استقرار اقتصادي ومايل وسيايس، وال رئيس 
للجمهوريــة إال يف حال حدوث تســوية خارجية 

كالعادة، مع األسف الشديد.
واملؤســف أكرث وجود الحكومة وعدم وجودها، 
مــام يؤدي إىل نفــس النتيجة أي الفــراغ. كيف ال 
ونحن نشــاهد بأم العني، اإلرضابــات للقطاع العام 
والقطاع الخاص بشكل متكرر، بسبب تدهور الحالة 
االقتصادية والوضــع املعييش، فالرواتب التي باتت 
متدنية، وبالكاد تكفي املوظف بدل نقل طول الشهر 

لعدة أيام.
 ولكني عايشــت تجربة، وكنت شــاهد عيان يف 
دائــرة البقاع األوىل )زحلة( كيــف كان املوظفون 
يعملون يف دائرة النفوس وعىل رأسهم رئيس الدائرة 
الســيد ربيع مينا. كيف كان يعمل مبفرده عىل ضوء 
هاتفه الخاص ليسهل أمور املواطنني، وكيف حافظ 
عىل ما تبقــى من هيبة الدولة ولو كان عىل عاتقه 
شــخصياً. حيث أن الدائرة تفتقــد ألوراق إخراجات 
القيد والقرطاسية بكافة أنواعها ناهيك عن انقطاع 
الكهربــاء. لكن رئيس الدائــرة واملوظفني يجهدون 

لخدمة املواطنني.
أعتقد بأن املعنيني بهذا الشــأن بالذات ال يحتاجون 
إىل تســوية خارجية، ليك يزودوا الدوائر العقارية 
ودوائــر النفوس وســواها من الدوائــر، بالطوابع 
والقرطاســية والكهرباء. ليك ميكن املوظفني من 
القيام بواجباتهم اتجاه املواطنني، وأن تأخذ السلطة 
السياسية هذه البالد بعني الرأفة والرحمة، يك ال يقع 

سقف هذا الوطن فوق رؤوس الجميع.
ال من شــكر املوظفني الذين يقومون بتسيري أمور 
تأخذ الســلطة مأمور نفوس زحلة السيد ربيع مينا 
من يشبهه الذين يحملون عىل كاهلهم أعباء تقصري 
املســؤولني يف دوائره ومؤسساتهم، ويقوموا بأكرث 
ما بوســعهم ليك يحافظوا عىل ما تبقى من هيبة 

الدولة.
وال بــد من توجيه دعوة اىل الجهات السياســية 
التي تنــادي دامئاً بالحرية واالســتقالل وتعارض 
دخول مادة الديزل والبنزين والفيول من دولة معينة. 
أدعوها ليك تأيت هي بهذه املواد من الدولة الصديقة 
لها والتي تدعي حب لبنان والشعب اللبناين ألن الذي 
يحب يعطي وال مينع وال يجلس يف القصور العاجية 
عــىل جامجم الفقراء. لكن املفارقة يف لبنان أصبح 
هناك أيــٍد ممدودتان: يد تُقبل وهي مام يُقطع، ويد 
تُقطــع وهي مام يفتدى، ويصان ذاك ألنه من معرٍش 
ويضام ذلك ألنه مــام ال يركع، الفارق كبري يد متثل 

دورها باسم الحرية.
الحريــة أرفــع فتنبهوا وكفوا عن هــذه املهازل 
واحــذروا من مثلها فورا، وهذا مخطط رشير وأعيُذ 

قومي من لظاه املروع.
 واقع حالنا اليوم يف لبنان كام نقل عن ابن خلدون 
قال » عندما تنهار الدول يســود الرعب ويلوذ الناس 
بالطوائف.. وتظهر العجائب وتعم اإلشاعة.. ويتحول 
الصديق اىل عــدو والعدو اىل صديق.. ويعلو صوت 
الباطل.. ويخفق صوت الحق.. وتظهر عىل الســطح 
وجوه مريبة.. وتختفي وجوه مؤنســة.. وتشــح 
األحــالم وميوت األمل.. وتزداد غربة العاقل وتضيع 
مالمح الوجوه.. ويصبح االنتامء اىل القبيلة أشــد 
التصاقا.. واىل األوطان رضبا من رضوب الهذيان...

 يضيع صــوت الحكامء يف ضجيــج الخطباء.. 
واملزايدات عىل االنتامء.. ومفهوم القومية والوطنية 
والعقيدة وأصول الدين.. ويتقاذف أهل البيت الواحد 
التهــم بالعاملة والخيانة.. وترسي الشــائعات عن 
هروب كبري.. وتحاك الدســائس واملؤامرات.. وتكرث 
النصائح من القايص والداين.. وتطرح املبادرات من 
القريب والبعيد.. ويتدبــر املقتدر أمر رحيله والغني 
أمــر ثروته.. ويصبح الكل يف حالة تأهب وانتظار.. 
ويتحول الوضع اىل مرشوعات مهاجرين.. ويتحول 
الوطن اىل محطة ســفر.. واملراتع التي نعيش فيها 
اىل حقائــب.. والبيــوت اىل ذكريات والذكريات اىل 

حكايات.
لذلك يا قوم تنبهوا واســتفيقوا حتى ال تبحث عن 

وطنكم يف أزقة الدول.

رأى نقيب املحامني يف بريوت نارض كســبار 
أن األوضاع السياسية والقضائية واإلجتامعية 
تتأزم بشــكل قوي، إمنا الفرج بات قريباً حسب 

املؤرشات اللبنانية واإلقليمية والدولية.
كالم النقيب كسبار جاء خالل مقابلة أجرتها 
معه اإلعالمية نوال ليشع، يف إذاعة صوت لبنان. 
وأضــاف:  أما بخصوص ملف املرفأ، كنت أمتنى 
عىل املحّقق العديل رسم إسرتاتيجية مختلفة، 
والرتكيز عىل من هم أصحاب املواد، ومن أدخلها، 
ومن فّجرها. أما املهملون واملخطئون فيستمع 
إليهم وال يصدر مذكــرات توقيف غيابية بحق 
الوزراء الثالثة الذين يتقدمون بشــكل مكثف 
بطلبت الرد والنقل واملخاصمة، واليوم هناك 42 
طلباً أمام القضاء. كل ذلك حتى يتسنى للمحقق 
العديل إنهاء تحقيقاته وإخراج امللف إىل املرجع 
األسايس أال وهو املجلس العديل، عندئٍذ نكون قد 
تخطينا العرقالت. أما اآلن، فال نزال مكاننا. وأعلن 
النقيــب عدم تأييده للخطوة التي قام بها النائب 
العام التمييزي وســأل: ماذا لو تقّدم األصوليون 

بطلبات متشابهة؟
ويف بيــت املحامي، عقدت عند العارشة ندوة 
أعدتها »لجنة شؤون األحداث وحقوق الطفل« 

والتي ترأستها املحامية نادين مصطفى دكروب، 
ركّز خاللها النقيب كســبار عىل وجوب حامية 
األحداث واألطفــال يف لبنان، ألنهم يتعرضون 
لضغوط أمنية ومالية واجتامعية وحرض الندوة 
أيضا املحامية ألني األسطا ومجموعة من طالب 

جامعة الحكمة.
وبعد زيارته لوزيــر الرتبية القايض عباس 
الحلبي، ووضعه من قبل عضو مجلس النقابة 
املحامية ميســم يونس يف أجواء النشــاطات 
التــي تقوم بها مع مجموعة من املحامني داخل 
املدارس، ورشح القوانــني للتالمذة والطالب، 
حتى يعرفوا حقوقهــم وواجباتهم القانونية؛ 
ألّف النقيب »لجنة التوعية القانونية« برئاسة 
املحامية يونس، وعضوية خمسة عرش محامياً 

ومحامية.
بعدها استقبل النقيب كسبار رئيسة جميعة 
Malala Fund الســيدة رنا الحجريي، والسيدة 
ندين حامدة مديــرة امللتقى الحقوقي لقضايا 
األرسة، وتم اإلتفاق عىل عقد عدة ندوات تتعلّق 
مبشكلة األطفال يف الشوارع، ووجوب حصول 
عقد إجتامعي جديد يستند عىل املساواة وعىل 

تجريم من يشّغلهم ويستغلهم.

كســــــبار : للتركيز على من ادخل النيتــــــرات الى املرفأ
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ــرة ــ ــي ــ ــث ــ ــاظ عــــلــــى انـــــحـــــنـــــاءاتـــــه امل ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــن مــــظــــهــــره مــــــع الـ ــ ــي ــ ــس ــ ــح ــ نــــحــــت الــــجــــســــم وت
الـــهـــدف لـــتـــحـــقـــيـــق  الـــتـــالـــيـــة  االرشــــــــــــــادات  ــوا  ــ ــع ــ ــب ــ ات  ... ــة  ــ ــراحـ ــ جـ الــــــى  ــوء  ــ ــج ــ ــل ــ ال دون 

ندى عبد الرزاق

»ما من يشء مستحيل باإلرادة واإلرصار واملثابرة واملحاولة« 
نحت الجسم او شــده يعني تكوين الجســم، وتخليصه من 
الدهون يف املناطق غري املســتحبة والتي تعطي مظهرا غري 
جميل او متناسق، ناهيكم  باالرضار الصحية الناتجة من هذه 
الدهون ســواء يف محيط الخرص او البطن. والتخلص منها 
يف بعض مناطق الجســم لوضعها يف مناطق أخرى بالشكل 
الذي يرغب فيه الفرد كام وتعرف الرياضة بأنها كل حركة او 
نشــاط يتطلب جهدا وتجعل العضالت تعمل وتحرق السعرات 

الحرارية.
نحت الجســم عن طريق الرياضة يســتند ىل مامرستها 
بشكل دائم ومســتمر فهي تقوم عىل حرق الدهون من جهة 
وشــد العضالت والجلد من املناطق التي يتــم فيها التخلص 
من الرتسبات، باإلضافة اىل النتيجة اإليجابية عىل املستوى 

الصحي والجسدي والنفيس وحتى العقيل.
يف املوازاة فإن رسم الجســم ليس باألمر الصعب كام انه 
ليس ســهال ويعد من األهداف املســتعصية، كونها تتطلب 
عمال من الداخــل والخارج، لذا من املهم ان يتم مزج التامرين 
الرياضية بالنظام الغذايئ املتوازن. وبحسب املدرب الريايض 
واختصايص التغذية وبطل كامل االجســام، طه مريود، الذي 
يقول لـ »الديار«: »ان أفضل وسيلة يستطيع املرء من خاللها 
الحصول عىل جسم ممشوق وسليم ويحسن من الهيئة ويزيد 

الثقة بالنفس هو مجموعة خطوات سنعرضها بالتفصيل«.
الحفاظ عىل توازن سلبي للسعرات الحرارية

يقول طه، » املقصود بالتوازن يف الســعرات الحرارية أي 
الكمية التي تدخل اىل اجســامنا من الطعام والرشاب مقابل 
الســعرات الحرارية التي تحرق من خالل مامرسة األنشطة 
التامرين  البــدين،  الحيوية، والنشــاط  اليومية، والعمليات 
الرياضية ذات االوزان املرتفعة واملتوســطة والتي تساعد يف 
بناء وتشــكيل الكتل العضلية. ويلفت، انــه يقصد بالتوازن 
الســلبي للســعرات الحرارية ان تكون كمية حرقها أكرب من 

استهالكنا األطعمة«.

{مامرسة تدريبات املقاومة للرجال والنساء{
يف هذا الســياق يرشح طه، »ان هــذا النوع من التدريبات 

عىل  والنســاء  للرجال  مهم 
حد ســواء كونها تســاهم 
يف عملية شــد الجسم من 
والذي  العضل  تكوين  خالل 
الحصول  بالنتيجــة  يؤدي 
مشــدودة،  عضــالت  عىل 
ومتينــة وأكــر تناســقا 
وجامال. ويتابع، اما بالنسبة 
من  يخفن  اللوايت  للنســاء 
للعضالت  املتضخم  املظهــر 
تقلقن ففي  لهــن ال  فأقول 
»هرمون  يوجد  ال  اجسادكن 
بكميات  التستوســتريون« 
انتاج  عــىل  تعمل  كافيــة 
كالرجال.  أضخــم  عضالت 
ويشري، اىل ان هذه التدريبات 
تســاعد عىل حرق املزيد من 
الحرارية  والسعرات  الدهون 

اليومية بسبب زيادة عوامل التمثيل الغذايئ اليومي«.

{ متارين شد الجسم {
عن هذا الجانب يعترب طه، »ان عملية شد الجسم من خالل 
مامرســة أنشــطة هوائية ذات ارتباط مبارش بعملية صقل 
الجسم وشده وتكون من خالل امليش، الجري، صعود الدرج، 
ركوب الدراجات الهوائية، الســباحة كونها تحرك كل أعضاء 
الجســم، والرقص الذي اثبت انه يســاعد يف حرق السعرات 
بشــكل مهم جدا اىل جانــب متارين القرفصاء »الســومو« 
ومترين الضغط املثلث، والدودة، ويلفت، اىل ان هذه التامرين 
ميكن القيام بها منزليا. ويشدد، عىل ان التامرين والنشاطات 
يجب ان تكون متنوعة أي تشــمل االكتاف واالبطان واملعدة 
واالرجل واملؤخرة وما ال يعرفه الكر عن متارين »السكوات« 

التي تعطي جامال فوق الجامل للجسم«.

{ متارين إلطالة العضالت {
عن إطالة العضالت يقول طه، » يف األصل تساعد بتحسني 
وضعية الجسم كام انها تزيد من فعالية النشاطات الرياضية 
التي ميارســها الفرد، ويضيف، كام انها ســتزيد من فرص 

اكتســاب املرونة مع الوقت التي تســاعد يف توطيد الطاقة 
والحيويــة. كام ان عملية إطالة العضالت تســاعد يف الحد 
من االالم يف الظهر بشــكل خاص اىل جانب أجزاء أخرى من 

الجسم حيث يوجد امل او شعور بعدم راحة«.

{ فوائد شد الجسم {
هناك فوائد كبرية لشد الجسم ما انفك املدربون الرياضيون 
يتحدثــون عنها وهــي: »تدريب جيد للقلب، حــرق للدهون 
املخزنة يف أماكن غري مستحبة وتلك التي يتم تناولها بشكل 
يومي، تحســني نشــاط الجهاز املناعي، إضافة اىل الحد من 
تراكم الدهون يف االوعية الدموية، اىل جانب تحسني مرونة 

املفاصل وحاميتها، كام تسهم يف تنظيم هرمونات الجسم«.

{ الجسم ينتج هرمونات من بعض الدهون {
يف هذا الســياق يقول بطل كامل االجسام طه، » قد يشعر 
املــرء بعذاب الضمري حيــال تناوله دهونا معقدة قد تفســد 
النظام الغذايئ املعد للحرق، اال انه عىل نقيض ما هو متعارف 
عليه بان الدهون هي أحد أســباب زيادة الوزن، فإن الصحية 
منهــا تعد من اهم عنارص وجباتنا الغذائية، كام ان الجســم 
يحتاجهــا للقيام بالعمليات الحيويــة املهمة. ويتابع، بعض 

أنواع الفيتامينات ال تنصهر اال يف حيز من الدهون باإلشارة 
اىل ان الجسم ينتج بعض الهرمونات من هذه الدهون نفسها. 
ويشــدد، عىل ان هذه الدهون يجب اختيارها من أفضل أنواع 
الدهون مثل األوميجا 3 وزيت الزيتون واالفوكادو وجوز الهند 
واملكرسات بشكل عام وزبدة الفستق اىل جانب الكستناء التي 
تعد فاكهة الشــتاء وميكن احتســابها يف وجباتنا بالشكل 

التايل:

{ كمية السعرات الحرارية ولو تقديريا {
يعترب طه، »انه من خالل عملية حســاب املاكروز ســواء 
الكربوهيــدرات والدهــون والربوتني نعرف عدد الســعرات 
الحرارية التي نأكلها عىل مدار اليوم، بحيث ان تقدير السعرات 
املستهلكة لن يكون باألمر التعجيزي بل التقدير املنطقي وغري 
مبالغ فيه، ويشري اىل األخطاء الذائعة لاللتزام بنظام غذايئ 
قليل الســعرات بشكل كبري مام يجعل الجسم يف حالة جوع 
وحاجــة للعنارص الغذائية التي قد تزيد من خســارة الكتلة 
العضلية. ويلفت طه، اىل ان هذه الخسارة يجب ان ال تزيد عن 
الـ 500 وحدة فعىل سبيل املثال ان كان احتياج الفرد اليومي 
حــواىل 2000 وحدة حرارية يجــب ان ال يقل نظامه عن الـ 
1500 سعرة. ويستكمل، » يجب املحافظة عىل عالقة سليمة 
مع الطعام دون الشعور بالندم بل نستهلك الطعام ونستمتع 
به، وينصح، بعــدم االكل حتى التخمة بل عىل االنســان ان 
يتوقف لدى وصوله اىل 80% من القدرة االســتيعابية للمعدة 
وقد قيل عنها »بيت الداء« وهذا سيساعد عىل تنحيف محيط 

الخرص«.
ويتابع، » من املهم ان تكون نســبة الربوتني من 1 اىل 1.5 
غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم وذلك عىل حساب الدهون 
والكربوهيدرات لعدم زيادة السعرات الحرارية التي نستهلكها 
اما مصادره فنجدها يف كل من اللحوم الحمراء قليلة الدهون، 

الدواجن، األسامك وأيضا البيض«.
وينصح، » برضورة مضغنا للطعام بشــكل جيد وبحسب 
الدراســات فان بلع الطعام دون مضغه يؤدي اىل عدم الشبع 
وبالتــايل اكل أكر وعرس هضم أكرب وزيادة يف الوزن وأيضا 
يؤدي اىل الصداع، كام ان ملياه مهمة جدا بحيث يجب اال تقل 
عن 2 ليرت يف اليوم ومهمــة يف الصباح الباكر كونها تنقي 
البرشة وتعطيها النضارة وتحمي من الشيخوخة وتخفف من 

إحساس الشعور بالجوع الدائم«.

!! إحــــذروهــــا   ... ــم  ــك ــال ــف أط تــصــيــب  ــد  قـ ــة  ــل ــات ق ــيــريــا  بــكــت
غالباً ما تنترش األمراض البكترييــة بني األطفال، ويكون 
تأثريها مدمرا عىل الصحة. ميكن أن تنترش العدوى البكتريية 
بطرق عّدة، مبا يف ذلك االتصال املبارش، أو االتصال باألسطح 
امللوثة ، أو تناول طعام أو ماء ملوث. وميكن أن ترتاوح أعراض 
االلتهابات البكتريية من خفيفة إىل شديدة، اعتامًدا عىل نوع 
املرض والصحة العامة. تشــمل األمراض البكتريية الشائعة 
لدى األطفال، االلتهاب الرئوي والتهاب الحلق والتهاب السحايا 
والسل والساملونيال، وأهمها بكترييا »املكورات العنقودية« أو  
املبكر والعالج  أ«. ويعد االكتشاف  بكترييا »السرتيبتوكوكس 
الفّعال عاملني أساســيني يف منع املضاعفات طويلة املدى أو 
حتى الوفاة. لذلك، من املهم أن يكون األهل عىل دراية بعالمات 
وأعراض وأســباب هذه األمراض واتخاذ إجراءات فورية يف 

حالة االشتباه بها.

{ »السرتيبتوكوك أ«.. األكر خطورة! {
عرّف األخصايئ يف طب األطفال د.نيكوال عطية، املجموعة  
»ألــف« مــن »الســرتيبتوكوك« ) Streptococcus A( بأنها 
مجموعة من الجراثيم املوجودة عموماً عىل الجلد، وإفرازات 
األنــف واللعاب عند عــدد كبري من األشــخاص وخصوصاً 
األطفال واألوالد. وأشــار إىل أن هناك أنواعا عدة  من بكترييا 
»الســرتيبتوكوك«، ينتج عنها أمراض عــدة وتختلف حدتّها 

بحسب نوع البكترييا. 
هذا وكشف بدوره أن املجموعة »ألف« من »السرتيبتوكوك« 
هي األكر خطورة ففي حال مل تعالج فوراً، تؤدي إىل حدوث 
مضاعفات خطرة أهمها: مشــكالت يف الــكىل، روماتيزم 
وغريها مــن األمراض. وينتج عن هــذه البكترييا االلتهابات 

الروتينية التالية:
- ارتفاع يف درجات الحرارة.

- أمل يف الحلق.
- تقّيحات بيضاء عىل اللوزتني جّراء وجود التهابات.

- إحمرار عىل صعيد الجلد.
- سخونة وورم يف أي منطقة من الجسم.

- تقرّحات أو بثور.
-  ضيق يف التنفس.

- التسمم الحاد »شوك سيبتيك«.
- التهاب العضل، ما قد يــؤدي إىل البرت يف بعض الحاالت 

واحتامل الوفاة.
هذا وعادًة مــا تكون االلتهابات الناتجة من هذه الجرثومة 
بسيطة تطال الجلد والحلق، ولكن يف بعض الحاالت النادرة، 
يجتاح االلتهاب الحاد العديد من األعضاء الداخلية، حيث يؤدي 
إىل الوفاة. ويف بعض األحيان، تكون رسعة انتشار البكترييا 
فائقة، وتبدأ بأفــراز مادة تعيق وصول الــدم إىل الرشايني، 

برت  إىل  الطبيب  يضطر  لذلك 
األعضاء.

{ كيف ميكن 

تشخيصها؟ {
التشــخيص،  حــول  أما 
فلفت د.عطية إىل أنه ميكن 
الحاالت  هذه  مثل  تشخيص 
رسيري  فحــص  خالل  من 
وفحــص مخــربي يتم عن 
طريــق الفــم. وتنتقل هذه 
التنفس،  خالل  من  البكترييا 
ففــي حال ملس الشــخص 
برذاذ شخٍص  ملّوثة  أسطحا 

مصاب، تنتقل إليه العدوى. 
لهذا الســبب، شــدد أخصايئ طب األطفــال عىل رضورة 
الحفاظ عىل النظافة العامة وغســل األيدي بشــكل مستمّر 

لتجّنب التقاط أي عدوى بكتريية.

{ ماذا عن الوقاية؟ {
ويف هــذا الصدد، إّن أفضل طريقــة للوقاية من البكترييا 

العقدية تكون عرب نظافة اإليدي الفعالة. فاليوجد حالياَ إي 

لقاحات متوفرة للحامية ضد عــدوى البكرتيا العقدية، رغم 

أن األبحاث تجــري لتطوير لقاح ضدها. ومن الصعوبات التي 

يتم مواجهتها عند تطوير لقاح ضد هذه البكترييا، هي التنوع 

الكبري يف ســالالتها التي تتواجد يف البيئة باإلضافة للوقت 

وعدد األشــخاص الكبري الذي يجب توفرة للقيام بالدراسات 

الرضورية لفعالية اللقاح وسالمته.

ــة ــ ــاب ــ ــال اإلص ــ ــم ــ ــت ــ ــن اح ــ ــد مـ ــ ــزي ــ األمــــــــــراض الـــفـــيـــروســـيـــة ت
ــة ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـــــــــــــــاألمـــــــــــــــراض الــــــعــــــصــــــبــــــيــــــة الـ

قــد تزيــد بعــض األمراض 
إصابة  فرص  من  الفريوســية 
ألزهامير  الشخص الحقا مبرض 
عصبي  تنكيس  باضطــراب  أو 

آخر. 
أنه ال ميكن  الرغم مــن  عىل 
أن  إال  تأكيد وجود صلة سببية، 
دراســة أجرتها املعاهد الوطنية 
الباحثون  فيهــا  قــام  للصحة 
بالتنقيب يف الســجالت الطبية 
ملئات اآلالف من األشــخاص يف 
فنلندا واململكــة املتحدة وجدت 

ارتباطات مهمة.
وبحســب النتائج التي نرُشت 
وجــد   ،Neuron مجلــة  يف 
الباحثــون أنه قــد يكون هناك 

إقرانا عىل األقل بني تشــخيص اضطراب   22
التنكس العصبي وعدوى فريوسية سابقة أدت 

إىل زيارة املستشفى.
التهاب  بني  للمخاطر  األقوى  االرتباط  وكان 
ألزهامير. ويف  الفــريويس ومــرض  الدماغ 
الوقت نفســه، تم ربط العالج يف املستشفى 
بسبب فريوســات اإلنفلونزا املسببة لاللتهاب 
الرئوي، بتشخيص العديد من االضطرابات، مبا 
يف ذلك الخرف ومرض باركنســون والتصلب 

.)ALS( الجانبي الضموري
أن  احتامل  أيضــا  الدراســة  نتائج  وأثارت 
قد تساعد بعض األشخاص  الحالية  اللقاحات 

يف تقليل فرص التعرض لهذه االضطرابات.
الباحث  أندرو ســينغلتون  الدكتــور  وقال 
املتميز يف املعاهــد الوطنية للصحة، واملؤلف 
الرئييس للدراســة: »تدعــم نتائجنا فكرة أن 
االلتهابات الفريوســية وااللتهابات املرتبطة 
بالجهــاز العصبــي قد تكــون عوامل خطر 
شــائعة - ورمبا ميكن تجنبها - لهذه األنواع 

من االضطرابات«.
وتــؤدي االضطرابات التنكســية العصبية 
إىل تلف أجزاء مختلفة مــن الجهاز العصبي. 
عادة ما يحدث هذا يف عمر متقدم وينتج عنه 
مجموعة متنوعة من املشــكالت، مبا يف ذلك 

التفكري والتذكر والتحرك.
وأشــارت العديد من الدراســات السابقة 
إىل أن بعض الفريوســات قد تلعب دورا يف 
كل من هذه االضطرابات. عىل ســبيل املثال، 
أشارت دراسة أجريت عام 1991 عىل أنسجة 
املــخ التي تم ترشيحهــا، إىل احتامل وجود 
البســيط ومرض  الهربس  صلة بني فريوس 

ألزهامير.
دليال  الباحثون  األخرية، وجــد  اآلونة  ويف 
عىل وجــود صلة بني فريوس إبشــتاين-بار 
والتصلب املتعدد من خــالل تحليل عينات دم 

املرىض والسجالت الطبية.
 CARD من  نالــس  مايكل  الدكتــور  وقال 
مــن   Advanced Analytics Expert Group
املعاهد الوطنية للصحة واملؤلف املشــارك يف 
الدراســة: »بعد قراءة دراسة فريوس فريوس 
الهربس(،  فريوسات  عائلة  )من  إبشتاين-بار 
أدركنا أن العلامء ظلوا لسنوات يبحثون، واحدا 
تلو اآلخر، عــن روابط بني اضطــراب تنكس 
عصبي فــردي وفريوس معــني. وهنا قررنا 
تجربة نهج مختلف يعتمد عىل علوم البيانات. 
باستخدام السجالت الطبية، متكنا من البحث 
الروابط املمكنة يف  بشكل منهجي عن جميع 

لقطة واحدة«.
واستخرج الباحثون السجالت الطبية لـ 300 

 FinnGen ألف فرد مخزنــة يف
)بنك حيوي فنلندي(. عىل وجه 
الذين  األفراد  عن  بحثوا  التحديد، 
لديهم واحد من ستة تشخيصات 
لالضطــراب التنكيس العصبي: 
مــرض ألزهاميــر، والتصلــب 
الجانبــي الضمــوري، والخرف 
ومرض  املتعدد،  والتصلب  العام، 
باركنســون، أو الخرف الوعايئ. 
البيانــات ملعرفة ما  ثم فحصوا 
إذا كانــت العدوى الفريوســية 
تســببت يف قيام هؤالء األفراد 
بزيارة مســبقة إىل املستشفى. 
ومل يتم تضمني دخول املستشفى 
بسبب »كوفيد-19«يف الدراسة.

يف البداية، وجدوا 45 ارتباطا 
العصبي  التنكس  مرض  تشــخيص  بني  مهام 
وعدوى فريوسية ســابقة. وتم تقليص هذا 
الرقم إىل 22 بعد أن أجــرى العلامء بحثا ثانيا 
 ،)UKBiobank( الربيطاين  الحيوي  البنك  من 
والذي يحتوي عىل ســجالت 500 ألف فرد من 

اململكة املتحدة.
ومــن بني جميــع االضطرابــات العصبية 
التنكسية، كان للخرف العام معظم االرتباطات، 
مع روابط إىل ســتة حــاالت تعرض مختلفة 

للفريوسات.
وتم تصنيف حــاالت التعرض هذه عىل أنها 
التهاب الدماغ الفريويس، والثآليل الفريوسية، 
األخــرى، وجميع  الفريوســية  واألمــراض 
اإلنفلونزا، وااللتهاب الرئوي، وااللتهاب الرئوي 

الفريويس.
وكان املصابــون بالتهاب الدماغ الفريويس 
أكر عرضة لإلصابة مبرض ألزهامير بنســبة 
20 مرة  عىل األقل من أولئك الذين مل يتعرضوا 

لهذا الفريوس.
وارتبطــت حــاالت اإلنفلونــزا الشــديدة 
مبجموعــة واســعة مــن املخاطــر. ارتبط 
التعرض لإلنفلونــزا وااللتهاب الرئوي بجميع 
تشــخيصات االضطرابات العصبية التنكسية 

باستثناء التصلب املتعدد. 

ـــــز جودتـــــه ـــــوم وتعزي ـــاعدة علـــــى الن ـــا املســ مشـــــروبات يمكنهــ
يواجه الكثــريون اضطرابات 
يف النــوم والتــي ال يكون لها 
أحيانا سبب واضح، ولكن ميكن 
ربطها باملرض أو التوتر أو القلق 

من بني مشكالت أخرى. 
العديد  فإن  الخرباء،  وبحسب 
إدارتها  من االضطرابــات ميكن 
الطرق  بســهولة، وهناك بعض 
تجربتها  ميكن  التي  البســيطة 
عىل  الحصول  عىل  للمســاعدة 

نوم جيد وكاف.
ويف هــذا الصــدد، أوضحت 
اختصايــة التغذية، جيس بلوم، 
أن  الغذايئ  للنظــام  كيف ميكن 
نوم  الحصول عىل  يســاعد يف 

جيد.
وقالت: »نظامنا الغذايئ يؤدي دورا أساسيا ليس 
فقط يف مقدار النوم الــذي نحصل عليه كل ليلة، 

ولكن أيضا يف نوعية ذلك النوم«.
وكشــفت: »مبا أن املرشوبات التي نســتهلكها 
تشكل جزءا كبريا من وجباتنا الغذائية، نحتاج إىل 
التفكري مليا يف ما نرشبه ومتى نرشبه، خاصة إذا 
كنا نكافح من أجــل النوم. من الجيد دامئا التحدث 
إىل أخصايئ رعاية صحية إذا كنت تواجه صعوبة 
يف النــوم، ولكن بعض املرشوبــات املذكورة أدناه 
ســاعدت أيضا العديد من األشخاص عىل تحسني 

جودة نومهم«.
- الحليــب: يحتوي الحليب عىل الحمض األميني 
الرتيبتوفان، الذي يحوله الجســم إىل سريوتونني، 
وهو ناقل عصبي يلعــب دورا يف النوم. وميكن أن 
يســاعد تناول الحليب قبل النــوم يف تعزيز النوم 

بسبب وجود الرتيبتوفان.
ومن املهم مالحظــة أن تأثري الحليب عىل النوم 
قد يختلف من شــخص آلخر. قد يساعد كوب من 
الحليــب الدافئ قبل النوم الكثــري من الناس عىل 
النوم، بينام قد ال يكون مناسبا لآلخرين. قد يعاين 
بعض األشخاص من عدم تحمل الالكتوز أو لديهم 
حساسية من الحليب، والتي ميكن أن تسبب مشاكل 
يف الجهاز الهضمي وتجعل النوم أكر صعوبة، لذا 
تحقق مع طبيبك من أنك بخري لبدء تجربة الحليب 

كجزء من روتني نومك«.
- شاي البابونج: هذا الشاي مصنوع من الزهور 

البابونج، وهي أحــد أفراد عائلة  املجففة لنبتــة 
األقحوان. وله تأثري طبيعي ومهدئ ميكن أن يساعد 
يف اســرتخاء العضالت وتقليل القلق، ما قد يجعل 

من السهل النوم«.
وغالبا ما يستخدم شاي البابونج كعالج طبيعي 
لألرق ومشاكل النوم األخرى.وتشري الدراسات إىل 
أن شاي البابونج قد يساعد يف تحسني نوعية النوم 

ومدته.
ووجدت إحدى الدراســات أن الذين رشبوا شاي 
البابونج ملدة أســبوعني أفادوا بأنهم ينامون بشكل 
أرسع مع نوعيــة نوم أفضل مــن أولئك الذين مل 

يرشبوا هذا الشاي.
- شاي بلســم الليمون: إّن »شاي بلسم الليمون 
مصنوع من أوراق نبــات الرتنجان، وهو أحد أنواع 
النباتات من عائلة النعناع. له رائحة ليمون منعشة 
وغالبا ما يســتخدم كعالج طبيعي للقلق ومشاكل 

النوم.
وتشــري بعض األبحاث إىل أن بلسم الليمون، أو 
كام تســمى أيضا املليســة املخزنية، قد يكون لها 
تأثري مهدئ يف الجســم والعقل، ما قد يساعد يف 

تحسني نوعية النوم.
هذا وأظهرتالدراسات  أن األشخاص الذين تناولوا 
مكمالت بلسم الليمون أفادوا بأنهم يشعرون بقلق 
أقل وأكر اسرتخاء، مع جودة نوم أفضل من أولئك 

الذين مل يتناولوا املكمالت.
وطاملا أن شــاي بلســم الليمون الذي اشرتيته 
طبيعي متاما وال يحتوي عىل مكونات مضافة مثل 

الكافيني، فيمكن أن يكون هذا جيدا قبل النوم. 
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بعدما كاد يالمس الـ70 ألف لرية، هبط سعر 
رصف الدوالر األمرييك يف الســوق املوازية 
اليــوم إىل حدود الـــ60 ألفاً بصورة مفاجئة 
عكست تدّخالً الفتاً لحاكم مرصف لبنان رياض 
سالمة يف ســوق القطع بهدف لجم التحليق 
الجنوين للدوالر، بحسب ما كشف مصدر مايل 
لـ«املركزية«، وشــكّل هذا االنخفاض صدمة 
لدى املضاربني يف السوق بعدما كان ارتفاعه 
املتسارع دفع بعض الخرباء إىل ترجيح بلوغه 

الـ100 ألف لرية يف األسابيع القليلة املقبلة.
لكن يف ضوء تدّخــل مرصف لبنان امس ، 
يقول املصدر، ستشــهد السوق املوازية مزيداً 
من الرتاجع يف سعر الرصف يف األيام املقبلة، 
وبالتايل تهدئــة الوضع مبا يحّد من االرتفاع 
العشوايئ ألسعار الســلع االستهالكية عىل 

اختالفها والتي تأثرت باالرتفاع.
»التقلبات الحاصلة ال تعكس ســعر رصف 
الــدوالر الحقيقي« يقول رئيس دائرة األبحاث 
االقتصادية واملاليــة يف بنك بيبلوس الخبري 
املايل الدكتور نســيب غربيــل لـ«املركزية«، 
ويوضح أن »ملعرفة ســعر الرصف الحقيقي 
يجب توحيد أســعار الــرصف املوجودة اليوم 

يف  االقتصاد وتعويم سعر الرصف الرسمي... 
عندئٍذ تحّدد الســوق، بحسب العرض والطلب، 
ســعر الرصف الحقيقي للدوالر، عندها يتدخل 
مــرصف لبنان يف الســوق للجــم التقلبات 
الحادة... لكن كل ذلك يتطلب عملية إصالحية 

واسعة ورضورية«.
ويُضيف: إذاً ما نشــهده اليوم يف الســوق 
املوازية إن لجهة االرتفاع الحاد لســعر رصف 
الدوالر أو تراجعه املفاجئ، مبني عىل توقعات 
لكن ال يوجد أي معطى ملموس يؤكد أن الدوالر 

يجب أن يستمر يف االرتفاع أو العكس.
ويلفت إىل أن »هناك مضاربني يســتغلون 
املستوى الذي وصل إليه الدوالر األمرييك من 
أجل جني األرباح الرسيعة... ولكن مع وجود 
ســوق موازية يف ظل وضــع ضبايب كهذا 
يف لبنــان، يجب أال نســتغرب تقلبات الدوالر 
األمرييك صعــوداً وهبوطاً، علــاً أنه ليس 
السعر الحقيقي للدوالر مقابل اللرية اللبنانية 
بالتأكيد. فهناك تضخم يف سعر رصف الدوالر 
جراء املضاربة والعوامل األخرى، ولكن السعر 
الحقيقي يتحــّدد عندما تكون هناك خطوات 

إصالحية ضمن مسار إصالحي جّدي«.

»البنــــــك املركــــــزي« يتدّخــــــل للجــــــم جنون الــــــدوالر...

األعال  رجــال  اتحاد  كرّم 
للدعــم والتطويــر – »ارادة« 
أعال  ورجال  ســّيدات  عرش 
الجمعّيــة  رئيــس  بينهــم 
االمتياز  لرتاخيص  اللبنانيــة 
القصعة،  يحيى  )الفرانشايز( 
ووّســعوا  وأبدعوا  نجحــوا 
التطويريّــة  مشــاريعهم 
واالستثاريّة والتوظيفّية يف 
لبنــان ودول العامل، وذلك يف 
حفل عشاء يف فندق فينيسيا، 
متّيز مبشاركة رئيس الحكومة 
ووزراء  ميقــايت  نجيــب 
ونواب وســفراء وقادة أمنيني 
يف  ومسؤولني  وعســكريّني 
القطاع العام ورؤساء رشكات. 

وســلّم رئيس االتّحاد عبد السميع الرشيف 
درعاً تكرميّياً إىل القصعة الذي اعترب تكرميه 
تكرمياً »لقطاع يســاهم يف تطوير االقتصاد 
الوطني بشــكل فاعــل، ويف تصدير مفاهيم 
الفرانشايز واالبتكار والتمّيز اللبناين إىل دول 
العامل، حيث بات رقاً صعباً، ومنافســاً قوياً 

يف أسواق متطلّبة.
وتخطّى انتشــار مؤسساتنا العامل العريب 
وافريقيا ورشق آســيا وتركيا واوروبا وامريكا 
وصــوالً اىل الهند. وهــذه االنجازات بجهود 
فرديّــة، تضع لبنان عىل خارطة املنافســة 

العاملية، وترفع اسم الوطن عالياً«.
كا أشاد القصعة بالنجاحات التي حّققتها 
لناحيــة قيامها بنشــاطات داعمة  »ارادة« 
خدمات  وتقدميها  االنتاجّيــة،  للقطاعــات 

تعليمّية وتربويّة خالل السنوات املاضية.
ودعــا إىل تكاتف الجمعّيات واملؤسســات 
واملنظــات بني بعضها بعضا، وتكثيف دورها 

البّناء يف مساعدة املجتمع.
واعترب القصعة »أن التكريم هو لشــخص 
ناجح، ولنهــج املثابرين املجاهدين الذين بنوا 
وطّوروا ونجحوا رغــم التحديات التي تواجه 

لبنان«.

القصعة »الفرانشــــــايز« يحيــــــى  رئيــــــس  تكــــــّرم  »ارادة« 

القصعة مكرماً

صدر عن رئيــس نقابة اصحاب الصهاريج 
ومتعهدي نقــل املحروقات يف لبنان  ابراهيم 

رسعيني البيان االيت :
»يف ضــوء تفلــت ســعر رصف الدوالر 
االمرييك يف السوق السوداء وغياب الضوابط 
الرادعة لهذه التقلبات، اثر ذلك يف قدرة رشكات 
توزيع املحروقــات واصحاب الصهاريج عىل 
االســتمرار يف القيام بعملهــم يف ظل هذه 
الظروف ، وخصوصا ان املحروقات هي سلعة 
تشــكل الرشيان االسايس للدورة االقتصادية 

يف البالد .
ويف ظل الوضع القائم واالســلوب املعتمد 
يف تفلت ســعر رصف الدوالر االمرييك دون 
ضوابط االمر الذي سبب رضرا كبريا وخسائر 
االقتصادية  القطاعات  مالية جســيمة عىل 
كافــة وخصوصا قطاع املحروقــات ومنها 

اصحاب الصهاريج .
لذلك تطالــب نقابة اصحــاب الصهاريج 
ومتعهــدي نقل املحروقــات يف لبنان وزير 
الطاقة وامليــاه يف حكومة ترصيف االعال 
اعادة النـــــظر بهذا املوضــوع امللح والذي 
يتطلــب حلوال رسيعــة مناســبة يف ظل 
التي يســجلها ســعر  الجنونية  االرتفاعات 
رصف الدوالر االمرييك واصدار جدول تركيب 
االسعار يلحظ  فيه حصة رشكات التوزيع كا 
كانت ســابقا ليتمكن اصحاب الصهاريج من 
تأمني الصيانة وقطع الغيار التي تسدد قيمتها 

بالدوالر نقداً .
نأمــل ان يلقى مطلبنا هــذا تجاوبا رسيعا 
من وزير الطاقة واملياه  ملا له من انعكاســات 
ايجابية عىل قطاع املحروقات ومنها الصهاريج 

ورشكات التوزيع«.

أصحاب الصهاريــــــج يطالبون بحّصتهم في جدول املحروقات

حّذر نقيب ماليك ومستثمري معامل تعبئة 
الغاز املنزيل أنطوان ميني من »اإلقفال القرسي 
ملعامــل تعبئة الغاز املنزيل بســبب االرتفاع 

الجنوين للدوالر«.
وأشــار اىل ان »جدول األسعار الذي يصدر 
من قبل الوزارة مل يســتطع أحد مواكبته  جراء 
صعود الدوالر، فباألمس تم تســعري الجدول 
عىل سعر 60600، ونالحظ اليوم سعر الدوالر 

يف السوق  بحدود 6٤000، فكل مبيعات األمس 
قد تالشــت خسائر بسبب صعود الدوالر. وان 

رأسالنا اصبح يتآكل يومياً«.
وأكــد ان »ال احــد يستــــطيع ان يتحمل 
الخسائر املستمرة من جراء هسترييا الدوالر«، 
مطالباً »املســؤولني بالســعي اىل وقف هذه 
املهزلــة للحفاظ عىل مؤسســاتنا وعالنا 

واملواطن.

ــاز ــ ــغ ــ ــة ال ــئـ ــبـ ــعـ ــل تـ ــ ــام ــ ــع ــ ــي م ــ ــك ــ ــال ــ ــر مـــــن م ــ ــذي ــ ــح ــ ت

رشا يوسف

كان ترصيح القيادي االقتصادي الدكتور باســم 
البــواب عن توقعاته ان يصبح ســعر رصف الدوالر 
100الــف لرية يف الصيــف املقبل و1٥0الف لرية يف 
نهايًة السنة الحالية موقع استهجان وعدم تقبل هذه 
االرقام الن املســتقبل ليس بيد احد والجميع بإنتظار 
الحلول السياسية واالصالحات االقتصادية ليك يبنى 

عىل الىشء مقتضاه.
الديار ســألت البواب عن هذه التوقعات الســلبية 
دون مالمــح ايجابية فقال: أنا أتوقع ارتفاع الدوالر 
بهذا الشــكل اذا بقيت األمور عىل حالها  عندما بدأت 
األزمة قبل ثالث ســنوات كان الدوالر يساوي 1٥00 
لريه وقد مر بأربع مراحل من االرتفاع ليصل يف نهاية 
2022 اىل ٤3000 لريه وهذا يدل أنه رغم كل تدخالت 
املــرصف املركزي فاالرتفاع هو مبعدل مرتني او ثالث 
مرات ما يدفعنا للقول بانه ســيصل اىل سعر رصف 
هــو 1٥0000 لرية رغم تدخل املرصف املركزي ورغم 
٤00 دوالر فريش لألفراد ورغم كل ما رصفه السياح  
خــالل فرتة الصيف واألعياد ورغــم الـ7 او 8 مليار 
دوالر التــي تحول من املغرتبني فالحقيقه أن الطلب 
عىل الدوالر اكرث بكثري من العرض . يف السنة املاضية 
تم االسترياد بحوايل 17 او 18 مليار والدوالر الجمريك 
ليس الســبب يف ذلك كا قيل امنا الطلب هو مرتفع 
ففي فرتة كورونا كان يوجد اقفال والناس مل تتحرك 
كالعاده وقد لزمت بيوتها وعندما انتهت األزمة عادت 
لالستهالك ولبنان بلد غري مصنع اذ يستورد 8٥% من 
مواده ومســتلزماته وكل استهالك ينتج عنه طلب 
عىل االسترياد .باالضافه اىل ان ارتفاع الدوالر يؤدي 
اىل ارتفاع يف أســعار كل يشء وأولها املحروقات . 
اما بالنسبة الرتفاع اسعار املحروقات فيوجد نوعان 

من االرتفاع اولها يتم حسب سعر برميل النفط عامليا 
وثانيها حسب سعر الرصافه.

واضاف :لقد كربت األرقام فعندما كان يرتفع سعر 
الرصف بني 1000 و1600 لريه كانت املئة لريه تساوي 
6% اليوم 6%عىل دوالر يساوي 60000 هو 3600 لريه 
. اذن املئة هي اليوم مبوازاة 3600 لريه . اذا كان لدي 
مليــون دوالر فهل هذا يعني أنني غني؟.. كال اذا كان 
عيل يف املرصف 3 مليون فنحن بالنتيجه ال نستطيع 
أخذ الرقم لوحده بل مبا معه وعليه وهو بالتايل رقم 
نسبي . ايضا اذا رصف أحدهم عىل عشاء 2000 دوالر 
فهو يســاوي باملقابل دوالرا واحدا يرصفه شخص 
فقري عىل عشــائه. ان األرقام اليوم ترتفع بشــكل 
متســارع. لقد كانت طباعة اللريه سابقا ال تزيد عن 
٥ مليار لريه واليــوم تضاعفت لتبلغ الكتلة النقدية 
باللرية  90 مليارا فإذا رضبنا الرقم بـ18 فســيكون 
السعر الحقيقي دون اي عوامل اخرى هو 30000. اذا 
تم حل العقد السياسية وتم انتخاب الرئيس وتشكيل 

الحكومة.
هــل تتوقعــون أن يبقــى الدوالر يف مســريته 

التصاعدية أم سيختلف املشهد؟ 

ال لن يؤثر األمر كثريا عىل مسرية الدوالر املرتفعة 
إال اذا حدث تفاهم دويل وانتخب رئيس ترىض به دول 
الخليج ما يسهل حدوث ايداعات جديده بعد ذلك فإذا 
مل يحدث دعم جدي فال يشء سيؤثر يف وضع الدوالر 
اذ يجــب دخــول 10 او 1٥ مليارا اىل املرصف املركزي 
ليك يستطيع التحكم نوعا ما بالسوق كا كان يفعل 
ســابقا حيث كان لديه احتياطي يبلغ 3٥ مليارا اىل 
جانــب 20 مليارا قيمة الذهــب. اما اليوم فلديه اقل 
من 10 مليــار دوالر وليس لديه الهوامش التي تتيح 
لــه القدره عىل التحرك . لقد حاول التحرك عندما بلغ 
الدوالر ٤0000 لريه فزاد الطلب عىل الدوالر ليبلغ يوميا 
320 مليون دوالر لذا اقول ان ســعر السوق سيستمر 
بشكل تصاعدي ولن يستطيع املرصف املركزي شيئا. 
لكن أال يستطيع التدخل أبدا وكيف؟ عرب املنصة فقط. 
واعترب البواب انه ال يوجد غري حل رغم أن املنصة أثبتت 
فشــلها . ان الطلب عىل الدوالر يفوق العرض بكثري 
واملطلوب دوالر بشــكل مســتمر بينا العرض قليل 
ومــرصف لبنان يحاول التدخل احيانا لتخفيف وطأة 
األزمة لكنه ينسحب عندما يجد نفسه غري قادر عىل 
اإلستمرار بالتدخل وانا اشبه األمر بحركة أمواج البحر 
واملرصف املركزي عندما يرى املوجة قد ارتفعت كثريا 

يتدخل عله يخفض الدوالر ولو قليال . 
برأيكم من الذي يستفيد من املنصة حاليا؟ 

األفراد ممن لديهم حــــسابات تحــت املئة الف 
والقطاع العام من قوى أمن وغريه إنه نوع من الدعم 
املبطن. أنا اعتقد أن 80%من الشــعب اللبناين يفرح 
الرتفاع الدوالر ألن مدخــــوله هــو بالدوالر بينا 
20%فقط مدخوله باللــريه. برأيكم هل انتهى لبنان 
القديــــم؟ كال لن يحدث شــيئ. لقد كان املطلوب 
ترشــيق القطاع العام وهذا يتم بشكل تلقايئ بسبب 

االوضاع.

ملاذا صرح عــــــن توقع ارتفاع الدوالر الى ١٥٠ ألف ليرة في نهاية العام ؟
البــــــواب : ٨٠ فــــــي املئة من الشــــــعب اللبنانــــــي يفرح الرتفــــــاع الدوالر
يجــــــب ادخــــــال ١٠ الــــــى ١٥ مليــــــار دوالر لنتحكــــــم بســــــوق القطــــــع

مارينا عندس

رغــم كّل املحاوالت واإلرضابات التي 
أعلنتها أســاتذة الجامعة اللّبنانّية، مل 
يعد يكفي حضور األساتذة إىل الجامعة 

إلنقاذ الطاّّلب من مصريهم القاتم. 
هــذا العــام، ُفرض عــىل الطاّّلب 
واألســاتذة األمر الواقــع، للعودة إىل 
الّدراسة الحضوريّة، وليس عن طريق 
االوناليــن كا كان يحصل أيّام تفّش 
فريوس كورونا، مّا أثّر ذلك ســلًبا يف 
بالّدرجة  االقتصاديّة  اليومّية،  حياتهم 
االوىل. فكيف ميكننا وصف هذه الحالة 
الكارثّية التي متّر بها الجامعة اللّبنانّية 

من أساتذة ودكاترة وطاّلب؟ 

{ الواقع مأزوم...
وآخر محاوالت لإلنقاذ {

من البديهي معرفة املســتوى املعيش أو الطّبقة 
االجتاعّية التي ينتمي إليها طاّلب الجامعة اللّبنانّية، 
بشــكٍل عاٍم طبًعا. والجميع يعلم أّن طاّلب الجامعة 
اللّبنانّية ينتمون إىل طبقات متوّســطة أو فقرية يف 
البلد، ولوال ذلك لكانوا تســّجلوا يف جامعاٍت خاّصٍة 
ودفعوا العمالت الخرضاء يف نهاية كّل فصٍل درايٍس. 
ولكن، احرتاًما ملكانة شــهادة الجامعة اللبنانّية 
واالعرتاف بتمّيزها عاملًيا بقســٍط متواضعٍ، يجتمع 
العديــد من الطــاّلب عىل فكــرة تخرّجهم يف هذه 
الجامعة العريقة املتمّيزة التي تجمع طالبها من كافة 
الطبقــات والطوائف واألديان، لتختار نخبة الطاّلب 
والّســعي اىل تكريسهم مهارات دراسّية جّيدة. لكّن 
الوضع املشــؤوم الذي يشــمل كاّفة القطاعات يف 
لبنان، شــمل الجامعة اللّبنانّية بالّدرجة االوىل نظرًا 
لســوء االعتناء بها ودعمها، بســبب قلّة الّسيولة. 
ولهذا الّسبب، حاول األستاذة إعالن اإلرضابات مراًرا 
وتكراًرا لنيل أبســط حقوقهم تحت شــعار »أنقذوا 
ميزانّية الجامعة اللّبنانّية«، لكّنهم باؤوا بالفشــل. 
وكّل املطالبات اليوم، تكمن يف الّنظر إىل مســتقبل 
مصريهم. وال يزالون حّتى الّساعة، يطالبون بتحسني 
أوضاع األســاتذة واملوظّفني والتي تنعكس بصورة 
مطردة عىل التعليــم التي تدهورت جّديّته وفاعلّيته 
يف الّسنوات األخرية بسبب إفالس الجامعة وتوقفها 

القرسي نسبًة للنقص يف القدرة التشغيلية. 
ولألســف 80 ألف طالب غري قادرين عىل تحصيل 
علمــه يف الجامعة الخاّصة، وهنا دور تنفيذ ما هو 
ملصلحة الجامعــة اللبنانية. ونتيجة إخفاق النظام 
االقتصادي الســيايس اللبناين املتعّمد يف إدارة هذا 
امللف، ال تزال الجامعة اللبنانّية حّتى الّساعة، تتصارع 

للبقاء. 

{ الّتعليم بال أجر والحل؟ هجرة األساتذة {
شــهد الواقع املرير، نقص باألساتذة يف مختلف 
االختصاصات، وبات الشــغل الشاغل إلدارة الجامعة 
واألســاتذة وحتــى الطالب، الذين اكتشــفوا عدم 
وجود أســاتذة يف مواد عديدة، وتحديًدا يف الكليات 
التطبيقية. كحال كلية التكنولوجيا وكلّية الهندسة 
وغريها، ومل يعرف عدد األســاتذة الذين تركوا لبنان 

حينذاك بسبب التعليم من بعد. 
كثريون من الّدكاترة يعتربون أّن حّقهم األسايّس 
اليــوم هو دفع رواتبهم بالفريــش دوالر، وأّن تنكة 
البنزين التي تخطّت املليون، جعلتهم يفكّرون مرّتني 

يف البقاء يف منازلهم، وإّما الرّحيل للُغربة. 
وهذا وضع املواطن اللبناين بشــكٍل عاٍم، ووضع 
األستاذ الجامعّي بشكٍل خاٍص. درس وتعب وناضل، 
وأعطــى وقته ومصــريه يف أيدي هــذه الجامعة 
الحاضنــة، ليبقى مصريه معلًّقــا بأيادي املصارف 
ومحتكري البالد. هذا وكلّه، مل يعد يتقاىض األستاذ  
لرية واحدة يف حال كان يُرشف عىل رســالة طاّلب 
اإلجازة أو املاجســتري، مع العلم أنّه يف الّسابق، كان 
يجني املزيد من املال باعتاده عىل إرشاف الّرســائل. 
أّمــا طموحه اليوم، وهّمه الوحيد فهو تخفيض عدد 
الّســاعات واأليّام، علّهــا توفر له القليل من البنزين 
ووقت اكسرتا للعمل يف مجاٍل آخر أو جامعة أخرى. 
فلو هاجر أساتذة ودكاترة هذه الجامعة، من سيعلّم 
الجيل الجديد؟ وهل بات حّتى الّتعليم الّرسمي محرًّما 

عىل الفقراء؟ 
منذ نحو أربع ســنوات كان األســاتذة املتفرغون 
يقومون مبلء الشــواغر من خالل تغطية ساعات 
إضافية من دون أي أجر ألنه ال يوجد يف نظام الجامعة 
التعاقد الداخيل مع أســاتذة املالك. فال يحق لألستاذ 
يف املالك تلقي أي أجر عىل ساعات إضافية من خارج 
نصابه القانوين املحدد بـ27٥ ســاعة لألستاذ املعيد 
و٥02 ساعة لألستاذ املساعد و22٥ ساعة لألستاذ. 

كا أنه ال يحق لألستاذ املتعاقد التعليم 
أكرث من 3٥0 ساعة سنويًا. 

{ الطّالب النازحون يف 
خطر.. ال تعليم وال منامة! {

بعد ثالث ســنوات من األزمة الحاّدة 
التي شــهدها لبنان من أزمة اقتصاديّة 
سياســّية واجتاعّيــة، يليها تفش 
فــريوس كورونا، حــاول العديد من 
الطّــالب العودة إىل مقاعد الّدراســة 
واستكال علمهم يف الدراسات العليا، 
لكّن املٌصيبة تكمن يف الّتكاليف. كيف؟ 
تقول عليا، إحدى ســكّان النبطّية، 
إنّها أيّام اإلجازة كانت تسكن يف فوايي 
للفتيات، يف فرن الّشباك وكان الرسير 
بـ200 ألف للفتاة الواحدة شــهريًا، من دون الّتعرف 
اىل الكهرباء واملاء ودفع الســندات للبلديّة. وأكملت: 
كّنا ندفع 200 ألف شــهريًا لننام يف سكٍن قريٍب من 
الجامعة وبهذه الطريقة نخترص الوقت طبًعا للوصول 
إىل بيوتنا، وايجارات طريق من تاكيس وفانات الخ.

لكّن اليوم وما أثار غضبي، أنّني مل أمتكن من الّسكن 
يف فوايي ال بفرن الشــباك، وال الطّيونة أو األرشفية. 
حاولُت التفتيش يف ســّن الفيل والحدت، املوضوع 
نفسه. الرّسير بـ120 دوالرا بحّده األدىن، أّما الشقة 
لو ارتدُت أن أستئجرها مع باقي الّصبايا من املنطقة، 
ما من شقٍة يقل ايجارها عن الـ٥00 دوالر يف بريوت، 
من دون فرش وال غّســالة وال تلفاز. اضف إىل ذلك، 
الكهرباء واملياه واشــرتاك البلديّة، فعاًل املعيشة يف 
بريوت باتت ُمستحيلة، ومل يعد بإمكاننا التعليم ونيلنا  
شهادات املاستري وتطوير أنفسنا. املسؤولون أرادوا أن 
يعيــش املواطن اللبناين بالذّل، حّتى القراءة والكتابة 

باتت مرفوضة وأمرا مكلفا. 
وختمت: رمّبا سأفكر الحًقا بالتعليم، عّل تسعرية 
املحروقات تنخفض قلياًل، واللرية اللبنانية تســتعيد 
قيمتها مجــدًدا، لكّننا أواًل نطالــب بانتخاب رئيٍس 
للجمهوريــة، نزيــه وأمني، ليعيد أمجــاد البلد، بلد 
الحرف والثقافــة ألّن التعليم يف لبنان أصبح مهدًدا 

»باالنقراض«! 
ويف هذا اإلطار، أكّد أحد دكاترة الجامعة اللّبنانّية 
للّديــار، أّن الوضع مل يعد مقبواًل أبًدا، وعيب عىل بلد 

يذّل معلّميها. 
وأكمل: نحُن اليوم نعيش يف فقٍر لألسف، ونخجل 
مــّا يحصل معنا يف بلٍد كلبنــان، معتربًا أّن الّتعليم 
بــات مهّدًدا ومصري الطّالب يف خطٍر، وخصوًصا أّن 
تنكة البنزين تخطّت املليون لرية، والوصول إىل حرم 
الجامهة بات يحســب له مئة ألف حساٍب، خصوًصا 
لألســاتذة الساكنني يف الفرى البعيدة أو يف طرابس 

والبقاع والجنوب. 

طــــــاب الجامعــــــة اللبنانّيــــــة وأســــــاتذتها يصارعون من أجــــــل البقاء
هجرة الدكاتــــــرة من مختلــــــف االختصاصــــــات تهّدد التعليم الرســــــمي

صدر عن مؤسســة كهرباء لبنــان البيان اآليت: 
»إلحاًقــا ببيــان مؤسســة كهرباء لبنــان تاريخ 
2023/01/0٤، واســتناًدا إىل قرار مجلس الوزراء 
رقــم 3 تاريخ 2023/01/18، وإىل توصيات اللجنة 
الوزارية املؤلفة مبوجب البند رقم 2 من القرار عينه، 
وبعد فتح االعتاد املستندي من قبل الجهات املعنية، 
العائد للناقلتني البحريتني املحملتني مبادة الغاز أويل، 
بحمولة تبلــغ //33,000// طن مرتي لكل منها، 
واملبــارشة بتفريغ حمولتيهــا يف مصبي معميل 

الزهراين ودير عار،
تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها قد عرضت خطة 
متكاملة عىل ثالث مراحل ضمن مهل محددة، نوقشت 
مع اللجنة الوزارية املعنية التي أصدرت توصياتها بهذا 
الخصــوص، كا وتم عــرض هذه الخطة أيًضا عىل 

الجهات الدولية املانحة، 
وبالتايل تعلن مؤسســة كهرباء لبنان أنه بًدءا من 
ظهــر اليوم، تم البدء بتنفيــذ املرحلة األوىل لزيادة 
التغذيــة بالتيار الكهربايئ من خــالل رفع اإلنتاج 
الحراري خالل الساعات املقبلة إىل حدود //2٥0// 

ميغاواط، عىل أن تحافظ املؤسسة عىل هذا املستوى 
من اإلنتاج الحراري لحني تحقق ســتة عوامل نجاح 
رئيسية )Key Success Factors( قد جرى تحديدها مع 
الجهات املعنية من إدارات رسمية وغريها، بالتوازي 
مع شن حمالت نزع التعديات عىل //216// مخرًجا 
كمســتوى أول من أصل//800// مخرج توزيع، أي 
ما يعادل 27% مــن إجايل تلك املخارج، عىل أن يتم 
االنتقال يف حال تحقيق عوامل النجاح األساســية 
تلــك من قبل اإلدارات الرســمية املعنية، إىل املرحة 
الثانية قبل 10 شــباط 2023، حيث سيتم رفع القدرة 
اإلنتاجية الحرارية إىل //٤٥0// ميغاواط. علًا أنه 
 Key Performance( قد تم وضع أربعة مؤرشات أداء
Indicators(، أهمها متعلق بنزع التعديات والجباية، 
يتم تقييمها مســتقباًل يف كل مرحلة ال ســيا يف 
املرحلة الثانية مطلع شــهر نيسان 2023، لالنتقال 
من ثم للمرحلــة الثالثة التي يتم خاللها رفع القدرة 
اإلنتاجيــة الحرارية مجدًدا إىل //٥8٥// ميغاواط 
واالستمرار يف مراجعة مؤرشات األداء بصورة دورية 
مســتقبالً، أما يف حال تعــرث تحقيق عوامل نجاح 

املرحلة األوىل الرئيسية )Key Success Factors(، من 
قبل الجهات املعنية، فستبقي مؤسسة كهرباء لبنان 
عندئذ اإلنتاج الحــراري مبعدل //2٥0// ميغاواط 
وستقرتح عىل اللجنة الوزارية عدم تحرير أي مبالغ 
إضافية من الســلفة املعطاة مبوجــب قرار جانب 
مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 2023/01/18، والبالغة 
قيمتهــا //300// مليون دوالر أمرييك، وذلك لحني 

تحقيق عوامل النجاح الرئيسية املشار إليها أعاله،
كا وتجدر اإلشــارة من جهــة أخرى، إىل أنه قد 
تم اســتكال بنجاح أعال التجارب واألداء املرتبطة 
بأعــال الصيانة العامــة للمجموعة البخارية يف 
معمــل دير عار، وذلك مــن قبل الرشكات الصانعة 
ال ســّيا »Ansaldo« و»Siemens«، وقــد بات يف 
اإلمكان معاودة وضع تلك املجموعة يف الخدمة من 
قبل مشغل معميل الزهراين ودير عار، عند الحاجة 

بحسب الخطة هذه.
هذا وستبقي مؤسســة كهرباء لبنان الرأي العام 
عىل بينة، من أي مستجدات تطرأ يف ما خص تطبيق 
خطة املراحل الثالث عرب بيانات الحقة بهذا الشأن«.

ــغــذيــة ــت ــادة ال ــ ــزي ــ ــن الـــبـــدء بــاملــرحــلــة األولــــــى ل ــل ــع ــاء لـــبـــنـــان« ت ــربـ ــهـ »كـ
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دعا كل مــن الرئيس املــري عبد الفتاح 
الســييس ورئيس الوزراء الهنــدي ناريندرا 
مودي إىل رفع مســتوى العالقات بني البلدين 
إىل »الرشاكــة اإلســراتيجية« يف مختلف 
القطاعات من أجل تعظيم املصالح املشــركة، 

وسط التحديات العاملية الحالية.
وحســب بيان مشــرك نرشته الرئاســة 
االرتقاء  »الزعيمني قــررا  املريــة، فــإن 
بعالقاتهام إىل مستوى الرشاكة اإلسراتيجية 
التي تغطي املجاالت السياســية واالقتصادية 

واألمنية والدفاعية والطاقة«.
وتغطي هذه الرشاكة املجاالت السياســية 
واألمنية والدفاعيــة والطاقة واالقتصادية، 
كــام اتفق البلــدان - وفق البيان املشــرك - 
عىل إجراء مشــاورات منتظمة ووضع آليات 

الرشاكة اإلسراتيجية.
وصدر البيان يف ختام زيارة الســييس إىل 
الهند، وكانــت الزيارة الثانية للرئيس املري 
إىل هذا البلد بــدأت الثالثاء املايض، وتزامنت 
مع مرور 75 عاما عىل تدشــني العالقات بني 

البلدين.
ويســعى البلدان، بحسب البيان، إىل زيادة 
حجــم التبادل التجاري بينهــام لتبلغ قيمته 
12 مليــار دوالر مقابــل 7,26 مليارات دوالر 

يف الوقت الحايل، عىل الرغم من أّن الســييس 
الحايل  للمســتوى  »ارتياحهام  أبديا  ومودي 

للتجارة الثنائية«.
وتأيت الهند يف املرتبة السابعة بني الرشكاء 
التجاريــني ملر، البلد العريب األكرب من حيث 

تعداد السكان بنحو 104 ماليني نسمة.
الصحافة  وكالة  اقتصاديةوحســب  أزمة 
الفرنسية، فإن مر تسعى إىل تنويع رشكائها 
التجاريــني، يف ظل أزمــة اقتصادية صعبة 
تشــهدها البالد يأيت عىل رأسها نقص العملة 
األجنبية وارتفاع معدل التضخم بعد تخفيض 
البنك املركزي املري قيمة العملة املحلية أمام 
الدوالر الذي يسجل حاليا نحو 30 جنيها مقابل 

15,6 جنيها فقط آذار املايض.
بدورها، أشارت وكالة األناضول إىل أن مر 
والهند أكدتا أهمية التعاون الدفاعي يف تعزيز 
الرشاكــة الثنائية، وقررتا الركيز عىل تعميق 
التعــاون املتعلق بالصناعــات الدفاعية يف 
البلدين واستكشــاف مبادرات جديدة لتكثيف 

التعاون العسكري.
وقالــت الوكالــة إن الجانبني شــددا عىل 
الحاجــة إىل اإلنتــاج املشــرك يف القطاع 
الدفاعي ومناقشة مقرحات محددة يف إطار 

لجنة الدفاع املشركة.

مــــــصــــــر والـــــــهـــــــنـــــــد تـــــــرفـــــــعـــــــان مــــســــتــــوى
ــشــــراكــــة اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« ــات الـــــى »الــ ــ ــاق ــ ــع ــ ال

للعدوان  العربية واإلســالمية  اإلدانات  تواصلت 
اإلرسائييل عىل مخيم جنني، وما خلّفه من شــهداء 
وجرحى.ويف هذا الســياق، دعــت وزارة الخارجية 
الكويتية املجتمــع الــدويل إىل »التحــرك الرسيع 
والعاجــل لوقف االنتهاكات اإلرسائيلية املســتمرّة، 

وتوفري الحامية الكاملة للشعب الفلسطيني« .
كام دعت سلطنة ُعامن املجتمع الدويل إىل »تحّمل 
مســؤولياته بشــأن وقف التصعيد، ودعم الحقوق 
املرشوعة للشعب الفلســطيني يف إنهاء االحتالل، 

وتحقيق السالم العادل والشامل«.
وقال رئيس مجلس النواب األردين، أحمد الصفدي، 
بدوره، إّن »ما تقوم به ســلطات االحتالل يف جنني، 
من أعامل إجرامية أدت إىل استشهاد 10 فلسطينيني، 
يدلّــل عــىل أّن املحتل ال يؤمن إاّل بنهج الوحشــية 
واســتباحة الدم الفلسطيني، واالعتداء عىل قرارات 

الرشعية الدولية«.
وأكّد أّن »ما تقوم به حكومة االحتالل لن يساهم إاّل 
يف مزيد من التوتر والتصعيد يف الداخل الفلسطيني، 
الــذي يحق له الدفاع عن نفســه يف وجه آلة القتل 
والدمار  اإلرسائيلية«. وحّذر من أّن »التصعيد الخطري 

يهدد بتفجري األوضاع يف املنطقة بصورة عاّمة«.
وقال املكتب السيايس لحركة أنصار الله، من جهته، 
إّن »الشعب الفلسطيني يأىب، بكل عزّة وكرامة، إاّل أن 
يذكّر شعوب املنطقة بقضية األمة املقّدسة، مقّدماً 
10 شهداء وعرشات الجرحى من أبناء مخيم جنني«. 

وأكّــد أّن »مــا ارتكبه العدو األرعــن، من مجزرة 

داميــة يف مخيم جنني، لن يُضعف عزمية الشــعب 
الفلسطيني، بل سيزيده إرصاراً عىل املواجهة«.

وأضاف املكتب السيايس ألنصار الله أّن »تضحيات 
الشعب الفلسطيني العظيمة هي محل إعزاز وإكبار 
لدى أحرار األمة والعامل«، مشدداً عىل أّن جهاد أبطال 

الشعب الفلسطيني كفيل بإلحاق الهزمية بالعدو«.
 وأكّــد أّن مجزرة جنني وصمة عــار للحكومات 
املطّبعة، التي تتحمل مســؤولية بســبب تشجيعها 
العــدو عىل تكريس احتالله ومواصلة جرامئه بحق 

الشعب الفلسطيني«. 
وأشار تحالف األحزاب والقوى السياسية املناهضة 
للعــدوان عىل اليمن إىل أّن »مــا تقوم به حكومة 
اإلحتالل اإلرسائييل، من أعامل قتل للنساء واألطفال 
وهجامت عدوانية همجية عــىل املدن واملخيامت، 
يحــدث يف ظل تواطؤ وصمــت من جانب األنظمة 
العربيــة الخائنة والعميلة، وصمت املجتمع الدويل 

عن هذه الجرائم الوحشية«.
ودعا إىل »هّبة غضب شــعبية انتصاراً للقضية 
الفلسطينية ورفضاً ملواقف أنظمة التطبيع والخيانة، 
وتأكيــداً لخيار املقاومة ضــد الهيمنتني األمريكية 

والصهيونية يف فلسطني واملنطقة«.
وأكدت حركة البناء الوطني يف الجزائر أّن »اقتحام 
مخيم جنني وارتقاء شــهداء منه، لن يزيدا الشــعب 
الفلســطيني إاّل عزميــة عىل املــي يف مرشوع 

املقاومة«.
وأكّدت وقوفها إىل جانب الشــعب الفلسطيني 

يف حقه املرشوع يف الدفاع عن أرضه ومقّدساته، 
داعية إىل »رضورة تكاتف الفلسطينّيني واإلرساع 
يف تنفيذ مخرجات إعالن الجزائر، حاميًة للشعب 

وثوابته« .
ووصفت جامعة علامء العراق ما يجري يف جنني 
ومخّيمها باملجــزرة، التي تنفذها حكومة االحتالل 
اإلرسائيليــة، يف ظل صمت دويل مريب.ويف وقت 
ســابق أشاد حزب الله بـــتصدي أبناء مخيم جنني 
وفصائل املقاومة الفلســطينية للعدوان اإلرسائييل 
عــىل املخيم اليوم، و«إفشــالهم أهــداف االحتالل 

وإجباره عىل االندحار بعد ساعات من املواجهات«.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية اإليرانية العدوان 
اإلرسائييل، وقالت إّن »صمت الغرب مؤمل ومخجل«، 
يف حني أكــدت أّن العدو اإلرسائييل ســيدفع مثن 

جرامئه.
وشــّنت قوات االحتالل عدواناً كبرياً عىل مخيم 
جنني، شاميل الضفة الغربية،  وأسفر عن استشهاد 
10 فلسطينيني، بينهم سيدة، باإلضافة إىل إصابة 20 
آخرين بالرصاص الحّي، بينهم 4 يف حالة خطرة، إىل 
جانب عرشات اإلصابات باالختناق من جراء اقتحام 

االحتالل مستشفى جنني الحكومي.
ورّداً عىل العدوان، قال املتحّدث باســم الرئاســة 
الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إّن السلطة الفلسطينية 
أوقفت التنســيق األمني مع »إرسائيل« يف الضفة 
الغربيــة املحتلّة، بعد العدوان اإلرسائييل عىل مخيم 

جنني.

ــي« عـــلـــى جــنــيــن ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ ــ ــدوان »اإلس ــ ــع ــ ــال ــ ــي ب ــ ــامـ ــ تـــنـــديـــد عـــربـــي وإسـ

دعــا الرئيــس التونيس قيس ســعيد، إىل 
التطرف واإلرهاب والجرمية  التصدي ملظاهر 
املنظمة وفــق مقاربة تقــوم عىل معالجة 

األسباب التي أدت إىل تفاقمها.
وقالت الرئاســة التونسية، يف بيان نرشته 
إّن هذه الدعوة جــاءت خالل اجتامع الرئيس 
مع وزير الداخلية توفيق رشف الدين الذي قّدم 
له »التقويم الســنوي حول التطرف واإلرهاب 

والجرمية املنظمة«.
وأضافت الرئاســة أن الرئيس قيس سعيد 
شدد خالل هذا االجتامع عىل »رضورة مقاربة 
ظواهــر التطرف واإلرهاب والجرمية املنظمة 
التي انترشت يف العــامل كله، مبقاربة تقوم 
عىل معالجة األســباب التي أدت إىل تفاقمها، 

مع وجوب التصّدي لها«.
وأشار ســعّيد إىل أن »الظروف االقتصادية 
واالجتامعية التي متثل بدورها ســبباً رئيساً 
النتشــار الجرائم، فضالً عن اســتغالل هذه 
األوضاع من قبــل املتاجرين بالفقر والبؤس 
الرتكاب أبشــع أنواع الجرائم، لرضب الســلم 
االجتامعيــة أو لتفجــري الدول مــن داخل 
مؤسســاتها وتفكيك املجتمعــات بكل أنواع 
الطرق، حتى تنهــار القيم وتفتح كّل األبواب 

النتشار التطرّف واإلرهاب«، وفق بيان الرئاسة.
وشــدد الرئيس التونيس أيضاً عىل أهمية 
الركيــز عىل »األســباب املتصلــة بالربية 

والتعليم وبالثقافة لتحصني املجتمع«.
وأكــد أّن »الفكر الحر هو الحصن املنيع يف 
التطرف واإلرهــاب والجرمية عىل  مواجهة 

املستويني الوطني والدويل«.
وأكّــد من جهة أخرى »ضـــــرورة التزام 
جمــــيع اإلدارات املعنية بالحياد التام، حتى 
يُعــرّب الناخبون والناخبــات عن إرادتهم بكل 

حرية«.
كالم ســعّيد جاء خــالل اطالعه عىل آخر 
االســتعدادات لتنظيــم الــدورة الثانية من 
االنتخابات الترشيعية املُقرر تنظيمها يف 29 

كانون الثاين الجاري.
ويف مطلع الشــهر الجــاري، أعلن الرئيس 
التونــيس قيس ســعيد أّن »هناك متويالً من 
الخارج يهدف إىل رضب استقرار تونس بهدف 
تعطيــل االنتخابات الترشيعية التي من املقرر 
أن تجري مطلع الشــهر املقبــل«، وذلك بعد 
قرار متديد العمــل بحالة الطوارئ يف جميع 
أنحاء البالد ملدة شــهر إضايف مع بداية العام 

الجديد.

ســــــعيد يدعــــــو الــــــى التصــــــدي للتطــــــرف واإلرهاب

قال نيد برايس املتحدث باسم 
وزارة الخارجيــة األمريكيــة 
لصحيفــة »واشــنطن فري 
بيكــون«، إن الواليات املتحدة 
تتابــع  إعالن قائــد البحرية 
اإليرانية األخري والذي أشــار 
فيــه إىل أن الســفن الحربية 
اإليرانية ســتقيم وجوداً يف 
قنــاة بنام يف وقت قريب من 

الشهر املقبل. 
ووفق ما ورد يف الصحيفة، 
تــم منح ســفينتني حربيتني 
إيرانيتــني - إحداهام  مجهزة 
املضادة  كــروز  »صواريخ  بـ 
للســفن وطوربيدات ومدافع 

بحرية«، اإلذن بالرســو يف الربازيل يف وقت 
سابق من هذا األسبوع.

وقال برايس أن بالده عىل علم بذلك، وأضاف 
أنها »تواصل مراقبة وجود إيران العسكري يف 

نصف الكرة الغريب«. 
ولفتــت الصحيفــة إىل أّن وجود إيران يف 
أمريكا الالتينية يشــكل مشكلة فريدة إلدارة 
الرئيس األمرييك جو بايدن، وسط عدد متزايد 
مــن الحكومات يف أمريكا الجنوبية التي ترى 

أن التحالف مع طهران أمر جيد. 
وبشأن تهديد إيران بخطوات إلغالق مضيق 
هرمــز، قال املتحدث باســم وزارة الخارجية 
األمريكيــة إن الربملان اإليــراين يدرس إجراء 
من شــأنه تقييد الحركة التجارية األوروبية 
عرب ممر الشــحن، مضيفاً أن »واشنطن عىل 
علم بهذه املناقشــة بني بعض أعضاء مجلس 

الشورى االيراين«.
وليســت املــرة األوىل التي تتنــاول فيها 
الصحيفة موضوع التواجد اإليراين يف بنام، 
حيث علقت سابقاً بعد إعالن البحرية اإليرانية 
عزَمها إقامَة وجود لها يف قناة بنام يف وقٍت 
الحق من هذا العام، بأن هذه »الخطوة اإليرانية 

تهدف إىل استفزاز الواليات املتحدة«.
وأضافــت: »هذا الوجود اإليراين ســيكون 
األول يف القناة، التي تَُعّد طريقاً تجارياً مهاّمً 
يف الفنــاء الخلفي ألمريكا، وهو يشــري إىل 
أن طهــران لديها القــدرة عىل وضع أجهزتها 
العســكرية عىل مرمى حجــٍر من األرايض 

األمريكية«.
وأعلن قائد البحرية اإليرانية، شهرام إيراين، 
ســابقاً تشكيل 3 قيادات محيطية يف بحرية 
الجيــش اإليراين، وقال إنه »ال يوجد ســوى 
مضيقــني اســراتيجيني يف العامل مل نحرض 
فيهام، وهذا العام ســنصل إىل واحد منهام، 
ونخطّط من أجل الذهاب إىل قناة بنام أيضاً«.
كــام أعلن تشــكيل ثالث قيــادات خاصة 
باملحيطات، منها قيادة املحيط الهندي، وقيادة 
املحيط الهــادئ، وقيــادة املحيط األطليس، 
موضحاً أن »القوات البحرية اإليرانية موجودة 
حاليــاً يف املحيطني الهندي واألطليس، وأنها 

ستكون قريباً موجودة يف املحيط الهادئ«.
وتَُعّد قنــاة بنام أهم قناة بحرية يف العامل 
لكونها تصل بني محيطني، وهي بوابة ومركز 
رئيســان للنقل يف العامل، تجارياً وعسكرياً، 

وتصل بني األمريكيتني الشاملية والجنوبية.

بالرســــــو إيرانية  لســــــفن عســــــكرية  البرازيــــــل تأذن 

إعــالم إرسائيلية أن »منفــذ الهجوم يدعى فادي 
عياش من مخيم شعفاط«.

وذكــرت صحيفة »يديعوت أحرنوت«، نقالً عن 
الرشطــة اإلرسائيلية، أّن »العملية صعبة جداً«.

وذكرت وســائل إعالم مختلفــة، أّن طائرات 
االحتالل تحلّق يف ســامء شامل القدس املحتلة، 
بينــا يعلو هتاف الرخات والتكبريات يف منازل 

القدس. يف  الفلسطينيني 
وأغلقت قــوات االحتــالل اإلرسائييل، الطرق 
املؤدية إىل مســتوطنة »النبــي يعقوب« املقامة 
عىل أرايض بلدة بيت حنينا شاميل القدس املحتلة 
بعــد عملية إطالق النار. وذكرت وســائل إعالم 
عربية أّن وزير األمــن القومي األرسائييل إيتامر 

بن غفري وصل إىل مكان العملية.
وتــأيت العملية بعــد يوم واحد مــن العدوان 
اإلرسائيــيل عــىل مدينة جنني شــاميل الضفة 
الغربية، والذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينياً، 

أمس األول الخميس.
وقد عّمت االحتفاالت مســاء امــس الجمعة، 
محافظــات الضفــة الغربية، وخاصــة مدينة 

العملية. بعد  جنني،  ومخيم 
وجابــت مركبات شــوارع غالبية مدن الضفة 

الغربية، وأطلق الشــبان أبواق السيارات، وعلت 
التكبــريات واألغاين الوطنية التي متجد املقاومة 
الفلســطينية، فيام أطلق بعض الشــبان األلعاب 
ابتهاجاً  النارية، وُســمعت أصوات إطالق نــار 

بالعملية.
ويف مدينــة ومخيــم جنني، انطلــق األهايل 
مبســريات راجلة عىل األقدام وبالسيارات جابت 
شــوارع املدينة واملخيم، ابتهاجاً بعملية القدس، 
وخرج أهايل مخيم جنني إىل أسطح املنازل وسط 
فرحــة عارمة، وهتافات وأغــاىن وطنية متجد 
املقاومة الفلسطينية، كام سمعت أصوات إطالق 
نــار وألعاب نارية بالهــواء، للتعبري عن الفرحة 

بالعملية.

{ مباركة من »حامس« و »الجهاد« 

}
ويف ردود الفعل، بارك القيادي يف حركة حامس 
بقطاع غزة مشري املري، عملية إطالق النار يف 
القدس املحتلة، وقال، يف تريح إعالمي، إّن هذه 
العملية »تأيت رداً رسيعاً عىل مجزرة جنني، وهي 
دليل عــىل حيوية املقاومــة وجهوزيتها وقدرة 
املقاومــني عىل الرد يف قلــب الكيان، ليدفع مثن 
حامقاتــه ويرشب من ذات الــكأس«، مضيفاً أّن 

باملرصاد«. للعدو  ستبقى  »املقاومة 
من جهته، قال املتحدث اإلعالمي باســم حركة 

الجهــاد اإلســالمي يف فلســطني عــن الضفة 
الغربيــة، طــارق عز الدين، تعقيبــاً عىل عملية 
القدس: »نبارك يف حركة الجهاد االســالمي يف 
فلســطني عملية القدس الفدائيــة املباركة، التي 
جــاءت يف الزمــان واملكان املناســبني رداً عىل 
مجزرة جنني، هــذه العملية رد طبيعي ومرشوع 
عىل جرائم االحتالل بحق شــعبنا ومقدساتنا يف 
كل مكان«، مضيفاً، يف تريح إعالمي، أّن »هذه 
العملية املباركة تثبت للقايص والداين، أن شــعبنا 
ومقاومتنا حية وحارضة يف كل الســاحات، ولن 
تســمح لهذا االحتالل تنفيذ جرامئه بحق شعبنا 

األعزل دون عقاب يناسب حجم جرامئه«.

{ إدانة أمريكية {
ودانــت الواليات املّتحدة »بشــّدة« ما وصفته 
الهجوم املسلّح يف القدس، وأعربت عن تضامنها 
مع إرسائيــل قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية 

املنطقة. إىل  بلينكن  أنتوين  األمريكية 
وقال املتحّدث باسم وزارة الخارجية األمريكية 
فيدانت باتيل للصحافيني »هذا مرّوع للغاية )...( 
إنّنا ندين بأشــّد العبارات هــذا الهجوم اإلرهايب 
الواضح. التزامنا أمن إرسائيل يبقى صارماً، ونحن 
عــىل اتّصال مبارش مع رشكائنــا اإلرسائيليني«، 
مضيفــاً أنه ال يتوقــع أي تغيري يف رحلة بلينكن 

إىل إرسائيل املقرر لها األسبوع املقبل.

العسكري واالقتصادي بني باريس وبغداد.
وعقــب عشــاء العمل بــني الرجلني يف قر 
اإلليزيه، نرشت الرئاســة الفرنسية بياناً مشركاً، 
أكد فيه الطرفان عىل ثراء وتنوع الرشاكة، حيث تم 
يف هذا الصدد توقيع معاهدة رشاكة إسراتيجية 
من أجــل تعزيز العالقات الثنائية وإرســاء إطار 
رســمي ودائــم للعالقة املتنوعة والشــاملة يف 
مختلــف مجاالت التعاون. كام اســتنكر ماكرون 
والسوداين االعتداءات التي تنال من سيادة العراق 
ووحــدة أراضيه. وتحّدثا عــن الحرب يف أوكرانيا 

وعواقبها.
كام جــاء يف بيان اإلليزيه أن الرئيس الفرنيس 
أكد وقوف باريس إىل جانب الحكومة العراقية يف 
محاربة إرهاب »داعش«، فيام شكر رئيس الوزراء 
العراقي فرنسا عىل التزامها إىل جانب قوات األمن 
العراقية، ويف صالح استقرار وأمن العراق، ومتنى 

تعزيز التعاون الدفاعي الثنايئ.
كام رحب ماكرون بالتزام رئيس الوزراء العراقي 
وحكومته مبكافحة الفســاد. وأعربت رئيســة 
الوزراء الفرنســية لنظريها العراقي عن استعداد 
وكالة مكافحة الفســاد الفرنســية للتعاون مع 
الجهــات العراقيــة املختصة، وال ســيام هيئة 
النزاهة االتحاديــة لجمهورية العراق. وعليه، تم 
توقيــع مذكرة تفاهم بني هيئة النزاهة الفيدرالية 
لجمهوريــة العراق والوكالة الفرنســية ملكافحة 

الفساد بشأن التعاون الثنايئ يف مكافحة الفساد.
كــام تم الرحيــب بالتعاون املثمــر يف مجال 
الصحة من خالل إنشــاء مركــز طبي بتمويل من 
مركز األزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون 
الخارجية الفرنسية يف سنجار. وكذلك تم التوقيع 
عىل اتفاقية لتسليم املستشفى الفرنيس يف سنجار 
رسمياً للســلطات العراقية يف نهاية املرشوع … 
ويف مجــال املياه والرف الصحي، أعرب الرئيس 
الفرنيس عن رغبة بــالده يف تطوير التعاون مع 
وزارة املــوارد املائية العراقية، ال ســيام من خالل 
دراسة مرشوع خرائط املوارد املائية بقيادة رشكة 

إيرباص للدفاع والفضاء.
كام تم التطرق اىل مشــاريع الوكالة الفرنسية 

للتنمية يف عدة محافظات عراقية.
باإلضافة إىل ذلك، شــدد الطرفان، وفق البيان 
املشــرك، عــىل رضورة العمل لضــامن أن تلعب 
املــرأة دوًرا رياديًــا يف مختلــف املجــاالت. كام 
أشــارا إىل رضورة تكثيــف الجهود ملكافحة تغري 
املناخ والتخفيف مــن أرضاره عىل البيئة العراقية 
واإلقليمية، وكذلك الرغبة يف إنشــاء هيئة تعاون 

إقليمي يف مكافحة التصحر والعواصف الرملية.
وعــرب الرئيس الفرنيس ورئيس الوزراء العراقي 
عن رغبتهام يف رفع مســتوى التعاون الفرنيس 
العراقــي مبا يعــود بالنفع عىل وصــول جميع 
العراقيني إىل خدمات الطاقة العامة والنقل. ويف 
هذا الصدد، جّددا التزامهام باســتكامل املشاريع 
الكربى التي تم القيام بها بخصوص البنية التحتية 

للشــبكات يف العراق، والتــي تعتمد عىل الخربة 

الفرنســية، وال سيام املشــاريع الجارية لتجديد 

شــبكة الكهرباء العراقية والربط الكهربايئ مع 

األردن. وكذلك مرشوع بناء مرو يف بغداد.

ويف مــا يتعلــق بالطاقات البديلــة، عرّبا عن 

التزامهام بتنفيذ مــرشوع الطاقة املتعددة التابع 

لرشكــة توتال انرجي، والذي يؤكد رغبة العراق يف 

توفري الطاقة مــن مصادر متجددة تحرم البيئة، 

يف االعتامد عىل الطاقة الشمسية واالستثامر يف 

الغاز املصاحب للحد من االحتباس الحراري. وأبدى 

الطرفــان رغبتهام يف تعزيز الرشاكة الفرنســية 

العراقيــة يف مجال التعليم العايل من خالل زيادة 

التبادل الجامعي وتنقل الطالب. واتفقا عىل العمل 

عىل مضاعفة عدد الطالب املســتفيدين من املنح 

العراقية يف فرنسا بدعم من وزارة أوروبا والشؤون 

الخارجية.

ولتســهيل إنجاز هذه املشــاريع الكربى، أعرب 

الجانــب الفرنيس عن التزامه بتمديد تســهيالت 

ائتامن الصادرات القابلة للسداد مببلغ مليار يورو، 

لدعم الرشكات الفرنسية العاملة يف العراق.

وأخــرياً، اتفق الطرفان عىل إعادة إطالق منتدى 

األعــامل الفرنيس العراقي من أجل تعزيز التعاون 

والعالقــات بني مجتمعات األعامل يف البلدين. يف 

حني، سيســاهم املعهد الوطنــي للخدمة العامة، 

بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية، يف تدريب 

املوظفني املدنيني والدبلوماسيني العراقيني.
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ــة( ــمـ ــتـ ــاع الـــــــســـــــودانـــــــي... )تـ ــ ــيـ ــ ــقـــي شـ ــتـ ــلـ مــــــاكــــــرون يـ

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

أفادت صحيفة »نيويورك تاميز«، أّن الرئيس 
الــريك رجب طيب إردوغــان يحاول تخفيف 
التهديدات القانونية  وطأة التضخم واستخدام 
لتعزيــز موقفه قبل تصويت قد يُعيد تشــكيل 

بالده من جديد.
وأضافت الصحيفة أنّه »قبل أشهر فقط من 
االنتخابات التي ميكن أن تعيد تشكيل السياسة 
الداخلية والخارجية ألنقــرة، تنفق الحكومة 
مليــارات الــدوالرات من أمــوال الدولة لدعم 
إردوغان وحزبه الحاكم يف صناديق االقراع يف 
ظل إطــالق مجموعة من التهديدات القانونية 

إلضعاف أولئك الذين يسعون إلزاحته«.
وأشارت الصحيفة إىل أّن »بعض االقتصاديني 
يصفــون فورة اإلنفاق بأنّها غري مســتدامة، 
ورمبــا تكون ضــارة، حيث يحــاول إردوغان 

تخفيف وطأة التضخم املفرط عىل العائالت الركية 
يف الفرة التي تسبق التصويت«.

وتشري اســتطالعات الرأي األخرية إىل أّن »اثنني 
عىل األقل من مرشــحي املعارضة املحتملني ميكن 
أن يهزمــوا إردوغان بقوة، ويواجه أحدهم تحديات 
قانونيــة ميكن أن تطرده من الســباق ومنح حزب 
إردوغان الســيطرة عىل إسطنبول، أكرب مدينة يف 

تركيا وموطــن ُخمس من الناخبــني املؤهلني يف 
البالد«، وفق الصحيفة.

وتابعــت بأنّه منذ »أواخــر كانون األّول املايض، 
رفــع إردوغان الحد األدىن الوطني لألجور بنســبة 
55% ورواتب موظفي الخدمة املدنية بنســبة 30%؛ 
كام وّســع برنامج ملنح قــروض مدعومة للتجار 
والرشكات الصغرية؛ وتحرّك إللغاء رشط الحد األدىن 
لســن التقاعد، ما سمح ألكرث من 1.5 مليون تريك 

بالتوقف عن العمل فوراً وتحصيل معاشــاتهم 
التقاعدية«.

ووفقــاً للصحيفة، تضاف »فــورة اإلنفاق 
الحكومي األخرية إىل املبادرات األخرى التي تم 
تقدميها العام املــايض: برنامج الدعم النقدي 
لألرس ذات الدخــل املنخفض، إعفاء الحكومة 
من بعض الديون، والحسابات املمولة من الدولة 
لحامية الودائــع بالعملة املحلية من تخفيض 

قيمة العملة«.
وختمت الصحيفة بأّن »العديد من االقتصاديني 
قالوا إّن هذا التدفق من اإلنفاق الحكومي ميكن 
أن يدعم الناخبــني حتى االنتخابات، ولكن من 
املرجــح أن يؤدي إىل ارتفاع التضخم وقد يدفع 

البالد إىل الركود يف وقت ما بعد التصويت«.
يذكــر أّن إردوغان أكّــد أّن 14 أيار هو موعد 
إجراء االنتخابات الرئاســية والترشيعية يف تركيا، 

وذلك خالل لقاء مع شباب يف مدينة بورصة.
والتنمية قد طرح مرشوع  العدالــة  وكان حزب 
تقديم موعد االنتخابات الرئاســية املقبلة يف البالد 
إىل نيسان بدالً من حزيران، بذريعة كرثة املناسبات 
الوطنيــة والدينيــة التي تقاطــع االنتخابات يف 

موعدها الحايل.

إردوغـــــــان يــنــفــق مـــلـــيـــارات الـــدولـــة مـــع اقـــتـــراب االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة

ــد امــــــمــــــي فـــــــي املــــــلــــــف الــــــســــــوري ــ ــي ــ ــع ــصــ ــ ت
الــكــلــور فــي دومــا تحميل دمــشــق مــســؤولــيــة هــجــوم 

يف توقيت غري متوقع اعلنت منظمة حظر 

األســلحة الكيميائية نتائج تحقيقاتها التي 

اســتمرت قرابة عامني حول استهداف دوما 

بغاز الكلور، اىل اتهام دمشق بالوقوف خلف 

الهجــوم، ما يطرح التســاؤالت حول موقف 

مجلس االمن والخطوات التي ميكن ان تتخذ.

فقد اعلنت منظمة حظر األسلحة الكيميائية 

إن تحقيقا اســتمر قرابة عامني خلص إىل أن 

مروحية عسكرية حكومية واحدة عىل األقل 

أســقطت أســطوانات غاز الكلور عىل مبان 

ســكنية يف مدينة دوما السورية التي كانت 

خاضعة لسيطرة مقاتيل املعارضة عام 2018 

مام أسفر عن مقتل 43 شخصا.

وشــكلت الدول األعضــاء مبنظمة حظر 

األســلحة الكيميائية، ومقرها الهاي، فريق 

التحقيق وتحديد املسؤولية يف ترشين الثاين 

2018 لتحديد الجهة التي تقف خلف الهجامت 

الكيميائية يف سوريا، وذلك بعد أن استخدمت 

روسيا حق النقض )الفيتو( ضد تشكيل بعثة 

مشركة من هذه املنظمة ومن األمم املتحدة.
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سباق الخيل ـ دولـــيـات ـ مبوب

السبت  28 كانون الثاين 2023

ــــــــي 2023 ــــــــون الثان ــــــــد  29 كان ــــــــروت االح ــــــــدان بي ــــــــن مي ــــــــل م ــــــــج ســــــــباق الخي برنام

اعداد : لوران ناكوزي

الشوط االول  ـ املسافة 1000 مرت

الشوط الثاين ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الخامس ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الثالث ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الرابع ـ املسافة 1000 مرت

خفيف خ

1.4 باب 26

خفيف 26

... خ

خفيف خ

1.19الف 26

1.5باب 27

خفيف خ

1.11 باب نم 27

1.9 باب نم 27

1.8باب نم27

خفيف خ

1.18الف 26

1.46باب 26

1.45 ج 26

1.5 باب 26

1.51نم 26

1.22الف نم 26

خفيف خ

خفيف خ

خفيف خ

خفيف خ

1.3 باب 25

1.19 الف 28نم

خفيف خ

1.18الف 25

56
56
54
52
52

56

54-

53

52

49

47-

54

52

52

52

50-

56

56

56

52

50-

56

54-

52

52

52

ابن اصل
العامر
سوما
بركان
سابق

جوفري
حبيبة مروان
حبيب حسونة

داين
منر الجنوب

كونتيسا

صقر العرب
اوليفر

حبيب يوهانا
كنز

اوليتشكا

غزال الحوش
ملك االزرق

يعبوب
ملك امللوك

الهيبة

السلطان
سندريلال

ابجر
االسطورة

زلزال

مروان
مروان

عيل س
عيل س
عيل س

م.حوا

مروان

عيل س

مروان

م.حوا

م.حوا

م.حوا

م.حوا

عيل س

خ.الدين

مروان

خ.الدين
عيل س
مروان

خ.الدين
م.حوا

عيل س
مروان
م.حوا
م.حوا
م.حوا

عالء
عدنان
نديم
 ؟؟

وديع

قاسم

عالء

وديع

صالح

نارص

؟

؟

نارص

وديع

؟

عدنان

فارس
نديم
نارص

؟
؟

رشيف
عدنان
نارص

؟
قاسم

3
2
1
4
5

2
5
7
4
3
1

3
1
4
5
2

301
031
143
133
030

2
5
1
4
3

4
1
3
2
5

142
213
143
444
242

130

243

020

430

033

404

221

2

444

324

102
341

1
04

242

ح.ج ابو زيد
الياس زهرة

ميشال فرعون
ميشال فرعون
حسني حمود

انطوان نرص
طوين الفرن
حسني حمود
الياس زهرة
انطوان نرص
انطوان نرص

انطوان نرص
انطوان نرص
حسني حمود
عبدو سويدان
سامي برباري

ا.دي فريج
ميشال فرعون

الياس زهرة
عبدو سويدان
انطوان نرص

ميشال فرعون
الياس زهرة
انطوان نرص
انطوان نرص
انطوان نرص

101

102

103

104

105

201

202

203

204

205

206

301

302

303

304

305

401

402

403

404

405

جائزة صيدا للخيل التي مل تربح والرابحة ســباقا وعمرها 4 سنوات الوزن 52 كيلو للتي مل 
تربح وزيادة 4 كيلو للرابحة سباقا مع تخفيض لالفراس

 جائزة الربامية للخيل التي مل تربح والرابحة ســباقاً مسنة مسنة الوزن 52 كيلو وزيادة 4 
كيلو للرابحة سباقا مع تخفيض لالفراس والبواين

3 سباقات مسنة الوزن 52 كيلو مع بناليتيه وتخفيض  جائزة الزرارية للبواين التي ربحت 2ـ 
لالفراس

جائزة البيســارية للبواين التي مل تربح والرابحة سباقا واحداً وعمرها 4 سنوات الوزن 52 كيلو للتي 

مل تربح وزيادة 4 كيلو للرابحةسباقا مع تخفيض لالفراس

4 ســباقات مســنة الوزن 52 كيلــو مع بناليتيه  جائــزة الصالحية للخيل التي ربحت 2ـ 
وتخفيض لالفراس

اقدر: سوما ـ سابق ـ العامر
املضامر: سوما ـ ابن اصل ـ العامر ـ سابق

سوما: تعود من راحة ســبعة اشهر، احيلت اليها أثر فوزها الســهل عىل مغرورة، ليالينا 
وحبيب نوار عىل نفس مســافة الغد. فرس من طينة مميزة ومــن املنتظر ان تحقق نرصها 

الثاين بسهولة كام فعلت أول مرة.

اقدر: حبيبة مروان ـ جوفري ـ داين
املضامر: حبيبة مروان ـ كونتيسا ـ داين ـ جوفري

حبيبة مروان: مل تدافع عن حظها يف سباقها االخري واكتفى لها خّيالها عصام باملركز الثالث 
وراء كنز ونانا عىل نفس مسافة الغد، نسبة لتواضع مجموعتها تعترب كلمة الدفرت واالصول 

يف هذا الشوط وما من منافس لها سوى الجواد جوفري والغلبة ستكون للخّيال األدهى.

اقدر: صقر العرب ـ اوليتشكا ـ حبيب يوهانا
املضامر: اوليتشكا ـ حبيب يوهانا ـ صقر العرب ـ كنز

صقر العرب: تعرض للمضايقة يف االســبوع املايض ورغم ذلــك خرس املركز الثاين بفارق 
بسيط من البوين املبعد حبيب حسونة وراء حلو الوفا )1000مرت(. مسافة الغد مناسبة اكرث 
المكانياته ومنافســته شبه الوحيدة يف الشوط هي الفرس اوليتشكا. نأمل ان يحظى بقيادة 

واعية ليك يضيف نرصاً رابعاً اىل سجله.

501

502

503

504

505

اقدر: غزال الحوش ـ ملك االزرق ـ يعبوب
املضامر: ملك االزرق ـ غزال الحوش ـ يعبوب ـ الهيبة ـ ملك امللوك

غزال الحوش: اســتفاد من راحة السبعني يوماً التي احيل اليها اثر فوزه بسهولة عىل جميل 
االوصاف، الهيبة ودون جوان )1400 مرت(، وها هو عائد بأبهى حاالته لينافس مجموعة ليس 

فيها سوى ملك االزرق قريباً من مستواه فلمن سيكون النرص يا ترى؟

اقدر: سندريلال ـ زلزال ـ االسطورة ـ فلتة: السلطان
املضامر: سندريلال ـ زلزال ـ السلطان

ســندريلال: فرس غنية عن التعريف وال عربة لخسارتها امام الطيب عىل مسافة االلفني يف 
جائزة امليالد فقد كانت عائدة من راحة طويلة. املنافسة محصورة يف هذا الشوط بينها وبني 

السلطان واالفضلية بالطبع لها هي رغم قرب املسافة.

محبيب  اىل   : الســلطان 
وخياله  السلطان  ـ  الفلتات 
رشيــف بــأروع حالتهــم 
جاهز  الســلطان  السبقية. 
تهملوه  ال  الفلتــة  لصنــع 
حامية  منافسة  وسيخوض 
فوركست  ســندريلال...  مع 
حلــوي.... بالصــورة معه 
عــيل  محمــد  مضمــره 

واصدقائه...

عن  غنية  فرس  سندريال: 
التعريــف وخيالهــا عدنان 
ينافســه...  احــداً  يرى  ال 
خرست  هيك،  بيقول  عدنان 
كانت  النها  مــرت  عاأللفني 
عائدة من راحــة، اما االلف 

مرت لكل حادث حديث....

ســوما : مــن طينة 
من  الينا  تعــود  ممتازة 
راحة بعيدة وال تتفاجأوا 
الثاين  نرصها  احرزت  اذ 
اليوم... باسطبلها مرىب 

دالل وانتباه...

الفائزة  ســمر  الفــرس 
بحفلــة 23 كانــون الثاين 
2023 بالشــوط الثاين عىل 
مســافة 1000 مرت بقيادة 
الخيال رشيف ضاربة كنوز، 
ويعبوب،   – عــريب  ليالينا، 
وبالصــورة مــع مضمرها 
ســيد املضمرين عيل سيف 
وبعض  محمد  ونجله  الدين 
االصدقــاء وكان رشيف قد 
بســمر،  انتصارين  حقــق 
ارز،  ضاربــا  وبالســلطان 

ساهر، االسطورة.

- الخيــاالن من اســطبل الهاوي طارق فخــر الدين حمد 
التونباىش وحسن متلو ايام زمان ومعه الزميل لوران ناكوزي 

املضمر ابو ربيع بصورة تذكارية مع الجواد منجد يوم فاز 
وأبعد ومعه االصدقاء

ذكــــــــــــــريــــــــــــــات عــــــبــــــرت

تبدأ حفلة 
السباق الساعة 
الثانية عشرة 
والنصف بشوط 

فرنسي أول

اعالنات مبوبة

عامل

وحاّملني  تنظيفــات  عــامل 

بالســتيك  مصنع  يف  ليعملوا 

معاش  ونهــاري  ليــيل  دوام 

9.000.000 لــرية 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 

ذات  انكليزي   - عريب  الطباعة 

خربة بريوت منطقة العدلية.

ت:01/398701- 03/816494

ــــــــــــــــــــــــــ

اراض

الشوف

للبيــع ارض ديــر القمر عقار 

رقم 569 مع طريق DP حواىل 

2000 م. ت:78/803805

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

للبيع مختــرب قديم الكرتونيك 

معــدات  مــع  وكهربــاء 

 )1972-1920( نــادرة  قدمية 

ت:78/803805

تبليغ مجهول محل 
االقامة

الرشعية  النبطية  محكمــة 
الجعفرية

عن  صــادرة  دعــوة  ورقة 
الرشعية  النبطيــة  محكمــة 
من  كل  اىل  موجهة  الجعفرية، 
فاطمه نضال عليق وجنى نضال 

عليق مجهولتي محل االقامة.
يف الدعــوى املقامة عليكام 
من زينب عيل جحا مبادة اثبات 
نسب اساس 2023/318/552، 
تعني موعد الجلســة فيها يوم 
 2023/2/28 يف  الثالثــاء 
فيقتيض حضوركام او ارســال 
مــن ينــوب عنكــام اىل قلم 
عن  نسخة  الســتالم  املحكمة 
استحضار الدعوى واال اعتربمتا 
وجرت  األصول،  حسب  مبلغتني 
القانونية  املعامــالت  بحقكام 
وكل تبليــغ لكام عــىل لوحة 
االعالنــات يف املحكمــة حتى 
تبليــغ الحكــم القطعي يكون 

صحيحاً.
رئيس قلم محكمة النبطية
الرشعية الجعفرية

هشام فحص

اعالنات رسمية

 بسبب موقفها املعارض لـ »إسرائيل«
 الكونغرس يُقصي إلهان عمر من لجنة الشؤون األفريقية

األغلبيــة  اســتبعدت 
مجلــس  يف  الجمهوريــة 
النــواب األمــرييك النائبة 
لجنة  مــن  ُعمــر  إلهــان 
داخل  األفريقية  الشــؤون 
أرجعه  ما  وهو  الكونغرس، 
زعيم األغلبية كيفن مكاريث 
-يف ترصيحــات صحفية– 
املعــارض  »موقفهــا  إىل 

إلرسائيل«.
الشــؤون  لجنة  وتعــد 
فرعا  بالكونغرس  األفريقية 
من لجنة الشؤون الخارجية 
مبجلس النــواب التي تتمتع 
بسلطة قضائية يف املسائل 
واملتعلقــة  الدبلوماســية 

باألمــن القومــي، مبا يف ذلك املســاعدات 
الخارجية، وسلطات الحرب، وإنفاذ العقوبات 

الدولية.
بالســيطرة  الجمهوريون  فــاز  أن  ومنذ 
عــىل مجلس النــواب يف ترشيــن الثاين 
املايض، وعد مــكاريث ببذل جهوده إلقصاء 
يف ترصيحات  وقال  اللجنة،  من  عمر  إلهان 
صحفية »أتذكر ما قالتــه عن إرسائيل، لقد 
لــن تكون يف  بأنها  املايض  العــام  وعدت 
الشــؤون الخارجية بعــد اآلن. أنا أيف بهذا 

الوعد«.
املســلمة  األمريكية  النائبــة  ووصفــت 
اســتبعادها بأنه »متييز وعنرصية وكراهية 

ألصحاب األصول األجنبية«.
وقالت إلهان ُعمــر يف تغريدة عىل تويرت 
»بصفتي السياســية الوحيــدة املولودة يف 
أفريقيا، فإن عدم وجودي يف اللجنة الفرعية 
ألفريقيا ليس مجرد إلغاء لصوت فريد، بل هو 
القضاء عىل جميع األصوات التي مل تُســمع 

من قبل يف أي لجنة مختصة بالقارة«.
أخرى نرشت مسبًقا، رفضت  تغريدة  ويف 
السياســية األمريكية ترصيح رئيس مجلس 
النواب بأن قرار استبعادها جاء ألنها معارضة 

إلرسائيل.
وقد ندد عدد من النشــطاء والسياســيني 
األمريكيني ما وصف بـــ »التحيز« ضد إلهان 

ُعمر.
باملجلس  مينيســوتا  والية  نائبة  وقالت 
الحزب  قــادة  »يــروج  ماكولــوم  بيتــي 
الجمهــوري يف مجلــس النــواب لعقيدة 
حركــة ماجا املؤيدة لرتامــب والتي تتاجر 
يتضح  وهذا  والعنف،  الكراهيــة  بتهديدات 
يف اســتهدافهم للنائبة إلهان عمر، النائب 
آدم شــيف والنائب إيرك ســوالويل يف ثأر 
تافه يقوض الدميقراطية ويهدد سالمتهم، 
يستحق سكان مينيسوتا وجميع األمريكيني 

أفضل من ذلك«.
وعن استبعادها من اللجنة بسبب موقفها 
الرئايس  النائب واملرشــح  من إرسائيل، قال 
الســابق جو والش »أنا مؤيد جدا إلرسائيل، 
ورمبا أختلف كثريًا أنــا وإلهان عندما يتعلق 
األمر بإرسائيل، لكن اســتبعادها من لجنتها 
ألنها ليست مؤيدة إلرسائيل مبا فيه الكفاية 
يعد أمًرا ضعيًفا وخاطًئا وميثل سابقة سيئة، 
أن كل شــخص  الجمهوريون  وهل يعتقــد 
يعمــل يف لجنة يجب أن يكــون لديه نفس 

املعتقدات؟«.
ومــن جانبه، أكد النائــب وزعيم األقلية 
الدميقراطيــة حكيم جيفريــز عىل موقف 
الدميقراطيــني املؤيــد لــرورة وجــود 
إلهــان ُعمر يف لجنة الشــؤون الخارجية 
بالكونغــرس، وأضاف »عــىل الجمهوريني 

ذلك«. تقبل 

استهداف السفارة االذرية في طهران

قالت وزارة الخارجية األذربيجانية إن شخصا قتل وأصيب 
اثنان آخران عندما فتح مسلح النار عىل نقطة حراسة خارج 
الســفارة األذربيجانية يف إيران، متهمــة طهران بتجاهل 

مخاوفها األمنية املتعلقة بسفارتها.
وأضافت الوزارة يف بيان أن »املهاجم اخرتق نقطة الحراسة 

وقتل مسؤول األمن ببندقية كالشنكوف«.
وجاء يف البيان أن »املهاجم دمر نقطة الحراســة بسالح 
آيل، مام تسبب يف مقتل رئيس جهاز األمن وإصابة اثنني من 

حراس األمن خالل محاولتهم التصدي له«.
كام أعلنت الخارجية األذربيجانية فتح تحقيق يف الواقعة، 
متعهدة بتقديم مزيد من املعلومات للجمهور بشــأن تفاصيل 

الحادث يف وقت الحق.
وأظهر مقطع فيديو انترش عىل مواقع التواصل االجتامعي 

ما بدا أنه زجاج مكسور وأرضار لحقت بباب داخل السفارة.
وقالت الرشطة يف طهران إنها ألقت القبض عىل مشــتبه 

به، وتحقق يف الدافع وراء الهجوم.
كام ذكرت وكالة أنباء تسنيم اإليرانية شبه الرسمية نقال 
عن قائد الرشطة أن املشــتبه فيه دخل السفارة مع طفلني، 

ورمبا كان الدافع »مشاكل شخصية«، حسب تعبري الوكالة.
ويف هذا الســياق، قالت وزارة الخارجية يف أذربيجان إن 

»الحملة املعادية ألذربيجان« يف إيران ساهمت يف الهجوم.
ويف بيان شــديد اللهجة اتهمت الوزارة إيران بتجاهل استمر 
طويال لدعوات باكو من أجل تعزيز األمن عند سفارتها يف طهران.
وأضافت »لألســف، يظهر العمل اإلرهايب الدامي العواقب 
الوخيمة لعدم إيالء االهتامم الالزم لنداءاتنا املستمرة يف هذا 
الصدد«، مشرية إىل أن باكو اســتدعت السفري اإليراين عىل 

خلفية الهجوم املسلح.
تركيا تدينوقد دانت تركيا الهجوم، ووصفته عىل لسان وزير 
خارجيتها مولود جاويش أوغلو بـ«الغادر«، كام أن جاويش 
أوغلو أجرى اتصاال هاتفيا مع نظــريه األذربيجاين جيهون 
برياموف شــدد خالله عــىل تضامن تركيا مــع »أذربيجان 

الشقيقة«.

ــر الـــــدانـــــمـــــارك ــ ــي ــ ــف ــي ســ ــدعــ ــ ــت ــ ــس ــ تــــركــــيــــا ت
اســتدعت وزارة الخارجية الرتكية السفري 
الدامناريك يف أنقرة داين أنان، بسبب سامح 
ســلطات بالده باالعتداء عىل القرآن الكريم 

أمام سفارة تركيا يف كوبنهاغن.
وقال مصدر بالخارجيــة الرتكية إن أنقرة 
دانت بشــدة »العمل االستفزازي الذي يشكل 
جرمية كراهيــة« والذي تضمــن »اعتداء« 
عىل القرآن الكريم، وقالت املصادر إن الوزارة 

طلبت الرتاجع عن اإلذن بالتظاهر.
وأبلغت الخارجية السفري أن موقف الدامنارك 
هذا غري مقبول، وشــددت أنهــا تتوقع عدم 

السامح بتنفيذ الفعل )االعتداء عىل القرآن(.
وكان املتطــرف الدامنــاريك الســويدي 
راســموس بالودان، زعيم حزب »هارد الين« 
اليميني املتطرف، قد أعلن نيته حرق نســخة 
من القرآن الكريم أمام مســجد يف دورثيفج 

يف العاصمة كوبنهاغن.

املتحدث باســم  ويف الســياق ذاته، قال 
الرئاسة الرتكية إبراهيم قالن إن حرق نسخة 
الكريم »اســتفزاز ويجب عدم  القــرآن  من 
تضخيمه والرتويج له«، و«عىل أوروبا اتخاذ 

التدابري ضد االعتداءات عىل اإلسالم«.
وأضاف عرب حســابه يف تويرت »السامح 
بذلك هو تبسيط لعمل سيئ، وتخفيف لجرائم 
الكراهيــة وحامية للتعصــب ومكافأة له«، 
وأكد أن حرية التعبري ال يجوز استخدامها يف 
التحريض والشتم واإلهانة والسب واالعتداء 

عىل القيم املقدسة.
الحايل شهد اعتداءات  أن األســبوع  يذكر 
متعددة عىل القرآن الكريم يف كل من السويد 
وهولندا، إذ قام املتطرف بالودان بحرق نسخة 
مــن املصحف الرشيف أمام مبنى الســفارة 
السلطات  سامح  بعد  ستوكهومل  يف  الرتكية 

السويدية بذلك.



تنطلق عرص اليوم السبت، 
املرحلة 4 من سداسية األندية 
األوائل لدوري الدرجة األوىل 

اللبناين لكرة القدم.
وسيلتقي الشباب الغازية 
بنظريه الربج، ويلعب النجمة 
ضد شباب الساحل، يف حني 
تختتم الجولــة بلقاء العهد 

واألنصار عرص غد األحد.  
ويتصــدر األنصار جدول 
الدوري برصيــد 21 نقطة، 
يف حني يحتــل العهد املركز 
الثــاين برصيــد 19 نقطة، 
وشباب الساحل ثالثا برصيد 

17 نقطة.
  ويحتــل فريــق النجمة 
 17 برصيد  الرابــع  املركــز 
الربج  نقطة، يف حني يحتل 
برصيد 13  الخامــس  املركز 
نقطة، فيام ميتلك الشــباب 

الغازية 6 نقاط.

{ الشباب الغازية - 
الربج  {

  يســتضيف ملعب اإلمام 
موىس الصدر يف بلدة أنصار 
املرتقبة  املواجهة  الجنوبية، 

بني الشباب الغازية والربج.
  ويطمح الشباب الغازية 
بقيادة مدربه حسن حسون 
إىل تســجيل فوزه األول يف 

السداسية.
  فيام يسعى الربج بقيادة 
مدربه حسني طحان لتحقيق 
االنتصــار الــذي يعيده إىل 
ســكة املنافسة عىل املراكز 

الـ 3 األوىل.
  ويتسلح الغازية بنجومه 

محمد رسداح وأحمد دياب وحيدر أبو زيد، يف حني 
يتســلح الربج بنجومه خالد تكجي ومحمود كعور 

ومحمد صادق.
  األفضلية يف املباراة ستكون لصالح الربج، لكن 

الغازية يطمح لتحقيق املفاجأة.

{ النجمة - شباب الساحل {
  يستضيف ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب يف 

جونية مواجهة النجمة وشباب الساحل.
  ويطمح شــباب الساحل بقيادة مدربه الرصيب 
دراغان يوفانوفيتش إىل مواصلة عروضه القوية 

وتحقيق انتصار يبقيه ضمن املنافسة.
  وســتكون املباراة قمة مشــتعلة عىل الصعيد 
التكتييك، حيث ميتلك النجمة وشــباب الســاحل 

العنارص القادرة عىل إظهار صورة مميزة.

  ويتســلح النجمة بنجومه عيل الســبع وعيل 
السعدي والربازييل جيفينيو، يف حني يتسلح شباب 

الساحل بفضل عنرت وزين فران وحسني عواضة.

{ األنصار - العهد {
  تربز هذا االســبوع القمة املرتقبة املنتظرة عىل 
ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب يف جونية، حيث 

يلتقي املتصدر والوصيف.
  وســيكون  أمام األنصــار بقيادة مدربه جامل 
طه فرصة االبتعاد بالصدارة، يف حني يطمح  العهد 
بقيادة مدربه الســوري رأفت محمــد إىل العودة 

للصدارة.
  ويتسلح األنصار بنجومه حسن معتوق والحاج 
مالــك تــال ونصار نصار، يف حني يتســلح العهد 

بنجومه يل أوروين وعيل الحاج ومحمد حيدر.
  ومــن  املرتقب أن تلعب املبــاراة عىل تفاصيل 

صغرية وسط رغبة األنصار 
والعهد يف  تحقيق النقاط الـ 
3، إذ سيكون التعادل مبثابة 

الخسارة لهام.

{سداسية الهبوط {
حقــق  الصفاء فوزا مهام 
عــىل اإلخاء األهــيل عاليه 
1-0، أمــس الجمعة، ضمن 
منافســات  الجولة الرابعة 
مــن دورة التصفية النهائية 
لألنديــة األواخــر للدوري 
القدم، عىل  اللبناين  لكــرة 
شــهاب  فؤاد  مجمع  ملعب 

يف جونية.
  ورفع  الصفاء رصيده اىل 
11 نقطــة يف املركز الثالث، 
بينــام تجمد رصيــد اإلخاء 
األهيل  عند 7 نقاط يف املركز 
الخامس قبل األخري. ســجل 
هــدف اللقاء الوحيد الالعب  

زين طحان يف الدقيقة 82.
  قــاد املباراة الحكم محمد 
عريف  بالل  وعاونــه  حداد 
)مساعد أول(، حسن قانصو 
رائد  وراقبها  ثاين(  )مساعد 

مزهر.
  وعــىل ملعب الســالم 
زغرتا، فــاز التضامن صور 
عىل مضيفه الســالم زغرتا 
بهدفــني دون رد ســجلهام 
الالعب عدنان ملحم )9، 67(.

  ورفــع  التضامــن صور 
رصيده اىل 14 نقطة مستعيدا 
صدارة سداسية الهبوط بعد 
اسبوع عىل  فقدانها، وتجمد 
رصيد الســالم زغرتا عند 4 

نقاط يف املركز األخري.
  قاد  املباراة طاقم حكام أردين مؤلف من الحكم 
الرئيــي أدهم مخادمة وعاونــه  مواطناه أحمد 
ســامرة وحمزة ابو عبيد اىل جانب اللبناين الشيخ 
احمد عــالء  الدين حكام رابعا وراقبها ســليامن 

تيشوري.
  وعىل ملعب أمني عبد النور يف بحمدون، انتهى 
اللقاء بني الحكمة وطرابلس بالتعادل السلبي 0-0.

  لريفــع  طرابلس رصيده اىل 13 نقطة ويرتاجع 
للمركز الثــاين، بينام رفع الحكمة رصيده  اىل 11 
نقطة يف املركز الرابع بالتســاوي مع الصفاء يف 
النقــاط مع أفضلية  للصفاء الذي مل يســتفد من 

احتساب النصف نقطة يف املرحلة األوىل.
  قاد املبــاراة الحكم محمد عيىس وعاونه ربيع 
عمريات )مساعد اول(، محمد رمال )مساعد ثاين(، 
عيل شمس )حكم رابع( وراقبها سعيد عبد الخالق.

توعد األملاين يورغن كلوب 
مدرب ليفربول بالثأر ردا عىل 
باألسوأ  التي وصفها  املباراة 
بكرة  التدريبية  مسريته  يف 

القدم.
  ويســتعد ليفربــول ألن 
يحــل ضيفا عــىل برايتون 
غــداً األحد يف معقل األخري 
»فاملــر« ضمن منافســات 
الدور الرابع من كأس االتحاد 

اإلنكليزي.
  املباراة تأيت بعد أسبوعني 
الســاحقة  الهزمية  عــىل 
التــي تعرض لهــا ليفربول 

يف ملعــب برايتون بثالثيــة دون رد، ضمن 
منافسات الدوري اإلنكليزي.

  هذه الهزمية وصفها كلوب بأنها األســوأ 
مبســريته التدريبية، وهو مــا جعله يتوعد 
برايتــون بالــرد عليها من خــالل موقعة 

الفريقني.
  وقــال كلوب خالل مؤمتر صحايف عقده 
أمس الجمعة: »ال تزال الخسارة ضد برايتون 
0-3 هي أســوأ مبــاراة رأيتها عىل اإلطالق 

لفريق أقوم بتدريبه«.
  وأضاف: »لقــد أجرينا محادثات مكثفة 
بعد مباراة برايتــون. كان علينا التغيري عىل 
الفور وقد فعلنا ذلــك. بداية من الفوز عىل 
ولفرهامبتون حيــث أظهر ذلك وكأننا نلعب 

يف منافسات رياضية مختلفة«.
  وأردف: »يف الحقيقــة، مل نعقد اجتامًعا 
نعرض فيه جميع النقاط السيئة من مباراتنا 
األخرية ضد برايتون، ألنه كان سيكون عرًضا 

أشبه بأفالم الرعب«.
  وتابع: »أقول ذلك، ألن كل يشء سار عىل 
نحو خاطئ هنــاك، عامة يف مباراة األحد، 
علينا أن نجعل األمر أكرث صعوبة بالنســبة 

لهم وسنفعل ذلك«.
  وفيام يخص اختياراته للتشــكيل، وما إذا 
كان سيقوم باملداورة، قال كلوب: »يف املقدمة 
ليس لدينا الكثري من الالعبني بسبب استمرار 
إصابات جوتا ولويس دياز لعدة أسابيع، ولكن 

يف خط الوسط لدينا عدد من الخيارات«.
  وأتم: »كان لدينا أسبوع تدريب طويل بعد 
مباراتنا األخرية ضد تشــيلي يوم الســبت 
املايض، وميكننا استخدام ذلك، ميكن لجميع 

العنارص األساسية الحضور«.
  يذكــر أن ليفربول هــو حامل لقب كأس 
االتحــاد اإلنكليزي، وهــي البطولة األعرق 
واألقم عىل صعيد جميع البطوالت الرسمية 

يف تاريخ كرة القدم. 

10
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر
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ـــداً  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــار غ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد - األنص ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوم والعه ـــ ـــ ـــ ــــــاحل الي ـــ ـــ ـــ ــــــة - الس ـــ ـــ ـــ ـــان : النجم ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة لبن ـــ ـــ ـــ بطول
وفـــــــــــــــوز التضامـــــــــــــــن صـــــــــــــــور والصفـــــــــــــــاء وتعـــــــــــــــادل الحكمـــــــــــــــة مـــــــــــــــع طرابلـــــــــــــــس

من مباراة الحكمة وطرابلس الريايض

من لقاء الصفاء واالخاء

ــــــار ـــ ـــ ـــ ــــــر امللي ـــ ـــ ـــ ـــــــــي ينتظ ـــ ـــ ــــــدوري اإليطال ـــ ـــ ـــ ــــــيو؟... ال ـــ ـــ ـــ ــــــاة الكالتش ـــ ـــ ـــ ــــــر حي ـــ ـــ ـــ ـــــــــل تتغي ـــ ـــ ه
يســعى بنك أمــرييك لضخ أمــوال يف الدوري 
اإليطايل، من أجل دعمه وإنعاش جاذبيته العاملية.
  وقــال وكالة رويرتز إن بنك »جيه يب مورغان« 
أرســل إىل رابطــة الدوري االيطــايل للتعبري عن 
اهتاممه املبديئ بدعــم تطوير األعامل اإلعالمية 

للمسابقة.
  ويهتــم البنك األمرييك بالتنافس مع العديد من 
صناديق االســتثامر التي سعت للحصول عىل حق 
بث مباريات الدوري اإليطايل، حيث تستعد رابطة 
الــدوري لعقد مناقصة لبيــع حقوق البث املحلية 

والدولية الخاصة باملسابقة للمواسم التي تيل عام 
.2024

  وقالــت املصادر إن األندية العرشين التي يتكون 
منها الدوري علمــت باهتامم البنك األمرييك، يف 

اجتامع مغلق لكبار مسؤوليها التنفيذيني.
  ومــن املتوقع أن يتمكن »جيه يب مورغان« من 
توفري ما بني 700 مليون ومليار يورو )761 مليون 
دوالر- 1.1 مليار دوالر( يف صورة متويل مرصيف 

للدوري.
  ويبحث الدوري االيطايل عن خيارات لجني املزيد 

من األمــوال من حقوقه اإلعالمية، والتي متثل ما 
يقرب من نصف عائدات أنديته.

  ومثل بطوالت الدوري املحلية األوروبية األخرى، 
يتأخر الدوري اإليطايل عن نظريه اإلنكليزي املمتاز 
من حيث الدخل ويبحث عن طرق إلنعاش جاذبيته 

العاملية.
  ويف عــام 2021 عــرض جيه يب مورغان دعم 
األندية التي كانت تتطلع إىل إطالق دوري الســوبر 
األورويب، وهي خطة انهارت بســبب عاصفة من 

االحتجاجات من املشجعني والسياسيني.

بطولـــــــــــــــة اســـــــــــــــتراليا : لقـــــــــــــــب الرجـــــــــــــــال بيـــــــــــــــن ديوكوفيتـــــــــــــــش وتسيتســـــــــــــــيباس
نوفــاك  الــرصيب  تأهــل 
بطولة  نهايئ  إىل  ديوكوفيتش 
املفتوحة، وذلك بعد  أســرتاليا 
فــوزه عىل األمــرييك تومي 
يف الــدور نصف النهايئ، أمس 

الجمعة.
  وحسم ديوكوفيتش املباراة 
بسهولة بـ 3 مجموعات دون رد 
بواقع )7-5( و)6-1( و)2-6(، 
وذلك يف غضون ســاعتني و20 
دقيقة، ليرضب الرصيب موعدا 
يف املباراة النهائية أمام اليوناين 
ســتيفانوس تسيتسيباس غداً 

األحد.
  وســدد ديوكوفيتــش 12 
إرساال ساحقا، ووضع إرساله 
األول بنسبة 58% وفاز بالنقاط 
عليه بنسبة 75% مقابل 55% من 

النقاط عىل اإلرسال الثاين.
  كام سدد الرصيب 31 رضبة قاضية، وارتكب 39 
خطأ، وكرس إرســال األمرييك 7 مرات من أصل 11 
فرصــة تحصل عليها، وحصد 12 نقطة من أصل 15 

صعود إىل الشبكة.
  وانفرد ديوكوفيش بالتايل بأطول سلسلة انتصارات 
متتالية يف الجدول الرئيي لبطولة أسرتاليا املفتوحة 
يف العرص الحديــث، )27 انتصارا متتاليا( منذ عام 

 .2019
  وفــض نوفاك ديوكوفيتــش الرشاكة مع أندري 
أجايس الذي حقق 26 انتصارا متتاليا بني عامي 2000 

و2004، وذلك بحسب أرقام »أوبتا«.
  وبــات ديوكوفيتش رابــع أكرب العب يف العرص 
الحديث يصل إىل نهايئ أسرتاليا املفتوحة، خلف كني 

روزويل ومال أندرسون وروجيه فيدرر.
     ديوكوفيتش يعلق عىل ترصف والده املثري للجدل
  اىل ذلــك، أكد ديوكوفيتش، أن ترصف والده تجاه 
بعض املشجعني الروس أيسء تفسريه من قبل بعض 
وســائل اإلعالم، مشددا عىل أنه ال يوجد أي فرد يف 

عائلته يؤيد »أي نوع من العنف أو الحرب«.
  وتعليقــا عىل مقطع الفيديــو الذي نرُش لوالده 
رسدغــان ديوكوفيتش، مع بعــض أنصار الرئيس 
الــرويس فالدميري بوتني حاملني العلم الرويس، يف 
املنطقــة املجاورة مللعب رود الفــر أرينا يف ملبورن 
بارك، قال نوفاك »ســمعت ما قاله يف الفيديو، يقول 

»تحيايت« ولكن لألسف قامت بعض وسائل اإلعالم 
بتفسريه بطريقة خاطئة حقا«.

  وأضاف »آسف ألن املوضوع تصاعد كثريا، لكن آمل 
أن يفهــم الناس أنه ال نية عىل اإلطالق منه لدعم أي 

مبادرة تتعلق بالحرب«.
  وأوضــح مفــرسا ما حدث عقــب انتصاره عىل 
الرويس آندري روبليف يف ربع النهايئ »والدي، كام 
قال يف بيان، كان يهب لرؤية بعض املشــجعني بعد 
نهاية إحدى مباريايت بأسرتاليا، لتقديم الشكر لهم«.

  وتابع ديوكوفيتش الذي تأهل لنهايئ البطولة للمرة 
العــارشة، بعد فوزه عىل األمرييك تومي بول »كانت 
هنــاك الكثري من األعالم الرصبيــة، وهو اعتقد أنه 
يلتقط صورة مع شــخص رصيب، هذا كل يشء، لقد 

طوى هذه الصفحة«.
  وشدد »والدي وأرسيت أكملها وأنا أيضا مررنا بعدة 
حروب يف التسعينات.. وكام قال يف بيان، فنحن نقف 
ضد الحرب وال ندعم أبدا أي نوع من العنف أو الحرب، 
نعلــم مدى الدمار الذي ميكن أن تكون عليه أي أرسة 

أو شعب أي بلد«.
  بدوره، تأهل اليوناين ســتيفانوس تسيتسيباس 
املصّنف رابًعا عامليا إىل نهايئ بطولة أسرتاليا املفتوحة، 
يف محاولته الرابعة وذلك بفوزه عىل الرويس كارن 

خاتشانوف 7-6 )7/2(، 6-4، 6-7 )6/8( و3-6.
  ويف ســن الـ 24، أصبح اليوناين أصغر العب 
يبلغ النهايئ منذ ديوكوفيتش البالغ 23 عاًما آنذاك 

عام 2011.
  ويف حال فوز تسيتسيباس 
أو ديوكوفيتش باللقب، سيصبح 
أحدهام تلقائيــا املصّنف األول 

عامليا.
  وقال تسيتســيباس، الذي 
حّقق فــوزه العــارش دون أي 
»حلمت  املوســم:  هذا  خسارة 
كطفل أن ألعب يف يوم من األيام 
يف هذا امللعب ضد أفضل الالعبني 
يف العامل.. لذلك أنا سعيد بالقتال 

الذي خضته هناك اليوم«.
  وتابع: »أشعر أنني محظوظ 
ألنني قادر عىل لعب كرة املرضب 
عىل هذا املستوى. كنت أرغب منذ 
سنوات عدة اآلن أن أضع التنس 
اليوناين عىل الخارطة.. أنا سعيد 
للغاية ألننــي يف النهايئ اآلن 

ولرنى ما سيحدث«.
  وتألق تسيتســيباس يف ملبورن خالل املواســم 
املاضية بعد دخوله إىل ساحات املنافسة عام 2019، 
ومتكن يف ســن العرشين من اإلطاحة بالسويرسي 

روجيه فيدرر من الدور السادس عرش.
  ومتكن من بلوغ الدور نصف النهايئ يف ذاك العام 
ثّم يف 2021 و2022، لكنه مل يفلح يف محاوالته الـ3 
ببلوغ النهايئ، إال أّن ذلك مكنه من احتالل أحد املراكز 
الـ10 األوائل يف التصنيف العاملي خالل األعوام الـ4 

املاضية.

 {  السيدات {
  سيجمع نهايئ فردي السيدات يف بطولة أسرتاليا 
املفتوحة للتنس، غــداً األحد، العبتني تتميزان بقّوة 
رضباتهام، هام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، بطلة 
وميبلدون العام املايض، والبيالروسية أرينا سابالينكا 

الساعية خلف لقبها الكبري األّول يف مسريتها.
  مل تخرس ريباكينا، املصنفة 22، يف البطولة سوى 
مجموعة يتيمة يف ملبورن هذا العام، يف الدور الثالث 
أمام األمريكية دانيال كولينز، وصيفة البطولة العام 

املايض واملصنفة 11 عامليا.
  وأقصــت ريباكينا 3 فائــزات يف بطوالت الغراند 
سالم: البولندية إيغا شفيونتيك املصنفة أوىل يف مثن 
النهايئ، والالتفية يلينا أوستابينكا املصنفة 17 يف 
ربع النهايئ، والبيالروسية فيكتوريا أزارينكا املصنفة 

24 يف املربع الذهبي.

ديوكوفيتش وتسيتسيباس

ــف ــ ــي ــضــ ــ ــت ــ ــس ــ  مـــــــــــــبـــــــــــــارزة: لـــــــبـــــــنـــــــان ي
ــبـــاط ــن بـــشـ ــيـ ــئـ ــاشـ ــنـ ــلـ ــرب لـ ــ ــ ــع ــ ــ ــة ال ــ ــول ــ ــط ــ ب

ــي.. مــشــكــلــة كــبــرى ــ ــاف ــ ــش ــ ــا ت ــهـ  اعــــتــــرف بـ
ــاء ــطــل الــشــت ــم ب ــل حــس ــب ــة ق ــون ــرشــل ــه ب ــواجـ تـ

هرينانديز  تشايف  اعرتف 
مدرب برشــلونة بأن فريقه 
قبل  يواجه مشــكلة كبرية 
حسمه لقب بطل الشتاء يف 
ويستعد  اإلسباين.   الدوري 
برشــلونة ملواجهة مضيفه 
جريونا يف ديريب كاتالوين، 
اليوم الســبت، وذلك ضمن 
منافســات الجولة رقم 19 

من الدوري اإلسباين.
  الفــوز عــىل جريونــا 
ســيضمن لربشــلونة لقبا 
معنويا، وهو بطل الشــتاء، 
كونه سيحســم الدور األول 

من الدوري اإلسباين يف الصدارة برصيد 47 
نقطــة بفارق 3 نقاط عــىل األقل عن ريال 
مدريد، حتى لو فــاز األخري، غداً األحد، ضد 

ريال سوسيداد.
  وخالل املؤمتر الصحايف الخاص باملباراة، 
قال تشايف: : »أنا قلق بشأن عدم قدرتنا عىل 

إنهاء املباريات بتسجيل أهداف أكرث«.
  وتابع: »ورغم هذه املشــكلة التي اعرتف 
بها، كنا نحقق االنتصارات، وهذا هو اليشء 
املهــم، علينا أن نقدر ما نحن عليه هذا العام 

مقارنة بالعام املايض«.
  وأضــاف: »نحن يف حالــة جيدة ونحن 
حاليــا نتصدر الدوري اإلســباين، ومع ذلك، 
فإن مشكلة عدم إنهاء املباريات جعلتنا نخرس 

نقاطا أمام إسبانيول ألننا مل نسجل أكرث«.
  وعن إمكانية أن تسفر قرعة نصف نهايئ 
كأس ملك إســبانيا عن مواجهة مرتقبة ضد 
ريال مدريد، وأردف: »ســرنى. نحن ال نفكر 
يف النهــايئ، سنشــاهد القرعة يوم اإلثنني 
املقبــل، أيا كان من ســتوقعنا معه القرعة، 

سنواجهه«.
  وبشأن مستقبل الجناح الفرني عثامن 
دميبــيل الذي ينتهي عقده يف صيف 2024، 
قال تشــايف: »بالنســبة يل هــو مهم، إنه 
مختلف وأســايس. من الصعب العثور عىل 
العبني حاســمني يف مواقف فردية، النادي 
يعرف ذلك، هو يقدم مســتويات غري عادية، 

آمل أن يبقى هنا لسنوات عديدة«.

اتحادات  رئيــس  برعاية 
واالمارات  والعــرب  آســيا 
العربيــة املتحــدة للمبارزة 
املهندس ســامل بن سلطان 
ينظّم  الهاشــمي،  صقر  بن 
االتحــاد اللبنــاين للمبارزة 
 2023 لعام  العــرب  بطولة 
يف نادي املون الســال )عني 
سعادة( يف 3 و4 و5 شباط 

.2023
مخصصــة  والبطولــة 
للفئــات العمريــة تحت الـ 
12 ســنة وتحت الـ 14 سنة 
وتحت الـ 16 ســنة للذكور 

واالناث )الفردي والفرق(.
وسيعلن االتحاد اللبناين للعبة أسامء الدول 
املشاركة يف البطولة مع كافة التفاصيل الحقاً.
ويف هذا السياق، دعا االتحاد اللبناين للعبة 

رجال الصحافة واالعالم اىل مواكبة البطولة 

عىل ان يقــام حفل االفتتاح الرســمي عند 

الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة 

الواقع فيه 3 شباط 2023.

تشايف

ــقــة األعـــرق ــأر فـــي املــســاب ــث ــال ــتــوعــد ب ــوب ي ــل ك

كلوب

 بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان فـــــي كــــــرة الـــســـلـــة :
وأطلس   NSA على   وبيبلوس  االنترانيك  فوز 

ضمن منافســات الجولة 
االياب  مرحلة  مــن  الرابعة 
لبطولة لبنان يف كرة السلة 

االنرتانيك   فريــق   حقــق   ،
فوزاً صعبــاً يف املباراة التي 
 ، NSA  اســتضاف بها فريق

وانتهت بواقع 82 – 74.
 متكــن فريــق NSA من 
فرض ســيطرته عىل الكرة 
يف الربع  االول حيث وســع 
الفــارق اىل 5 نقاط، وذلك 
قبل ان يدخل اصحاب االرض 
اللقــاء تدريجياً  اىل  اجواء 

ويتمكنوا من قلب الطاولة وتوســيع الفارق 
تدريجياً اىل 8  نقاط وذلك لحني انتهاء اللقاء 

بفارق 8 نقاط.
واتت ارباع اللقاء لصالح الفريق الفائز عىل 

الشكل التايل:

الربع االول: 14 – 19.

الربع الثاين: 20 – 12.

الربع الثالث: 18 – 19.

الربع الرابع واالخري: 30 – 24.

ويف مباراة ثانية، فاز بيبلوس عىل أطلس 

الفرزل )83-95(.

من إحدى مباريات االنرتانيك



1ـ االستبسال، دبيب

2ـ محمد عيل، هانيدا

3ـ نينوى، حاالت

4ـ ها، يد، السّم، هاٍو

5ـ دله، وصف، مالك سالم

6ـ أخ، هندام، نو، ماع، بح

7ـ ملح، وداد جبور، دميم

8ـ جونسون، ري، اوار

9ـ ردف، ايلول، لبنان، بع

10ـ لهب، انان، قرو

11ـ الوالدة، دير القمر

12ـ يقطــر، روما، صنف، 

لني

13ـ آن، بربرت، ادوار حنني

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5

 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:     االبراج 

  دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
كارل كرولوف

اخترب معلوماتك

1ـ فنانة لبنانية. 

2ـ ثوب رديء النسيج. 

3ـ بلدة يف كرسوان.

ُعــان  ســلطان  4ـ 

السابق. 

5ـ من أساء الجبان.

القريبــة  األرض  1ـ 

الصالحة للزرع. 

2ـ من أساء الليث. 

3ـ الِجال. 

4ـ  أبانــوا وأوضحــوا 

األمور. 

5ـ لدغ. 

مغنية  وممثلة ومؤلفة بريطانية ظهرت عندما كانت 

طفلة يف عدد من املسارح املشهورة. نالت جائزة أفضل 

ممثلة العام 1964،  وحصلت عىل وســام االمرباطورية 

الربيطانية.

إسمها مؤلف من عرشة حروف، إذا جمعت:

7+4+6+5+8- عملة عربية. 

6+8+9+1- دولة أوروبية.

7+2+8+4- نوع من العصافري.

3+4+9+6- مدينة فرنسية.  

9+3+7- صبّي.

7+5+8- منزل.

10+4+6- جّمَل وحّسَن. 

2+10- من الطيور. 

1ـ ما اســم الدولة العربية التــي تجتازها التالل من 

الرشق اىل الغرب بطول 800 كلم، وارتفاع 400 مرت؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية مدينة أملانية يقع مطار فولزبوتل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إسم املمثلة والفنانة املرصية التي قامت ببطولة 

فوازير رمضان 92؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ دولة يف أمريكا الجنوبية تتبع لها بحرية تسمى بـِ 

بحرية البط، ما إسمها؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اسم املحيط الذي يقع بني آسيا وأمريكا وأوسرتاليا، 

وتحّده سلسلة براكني تُعرف بـِ حزام النار؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية ســنة تأسست أول رشكة صنعت أول سيارة 

عىل البنزين؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ مــن هو امللحن املرصي الذي لّحن األغنيات التالية: 

بكــرا يا حبيبي لوردة الجزائرية، بالش عتاب لعبد الحليم 

حافظ، وبني شطّني وميه ملحمد قنديل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو الصحايف والسيايس اللبناين الذي أنشأ أول 

صحيفة عربية يف الربازيل؟ 

1ـ ام، هدأ، جرنايا
2ـ لحن الخلود، لقن

3ـ أمي، منفلوط
4ـ سدين، هجس، هارب

6ـ بىل، صدوين، درب
7ـ يس، أفاد، التور
8ـ حل، مارون، متَّ

9ـ لهاسم، الدا
10ـ أمل، نجر، ين

11ـ دنا، موبيل، رصد

12ـ بيتها، بيانو

13ـ يد، املران، لفا

14ـ بازوكا، وافق

15ـ سعدان، ملح

16ـ مر، قرين

17ـ أيب، بر، ين

18ـ محمد عوض

؟ من هو
من هي؟

1ـ أوالد األرانب، ســكويت، 

مقياس نهر يف سويرسا. 

2ـ شاعر وكاتب فرنيس، رب 

االرسة. 

3ـ ييضء، طعــم الحنظَل، 

ُحسن القد واعتداله. 

4ـ نقيض نوم، ممثل فنون 

قتالية راحل.

5ـ متشابهان، تركني أذهب، 

أول اليشء. 

شــخص،  كل  يحملــه  6ـ 

عروس، أرشَد، نوتة موسيقية. 

للربح،  ونبيع  نشــرتي  7ـ 

مييل اىل. 

8ـ أنشــَد، صنَعــة، مكان 

لدرس القمح.

9ـ أقفل، االسم الثاين لكاتب 

رويس راحل.

الحبوب،  مــن  يخيف،  10ـ 

لقب غريب. 

11ـ شــقيق أمي، مسحوق 

للتنظيف، ما ســقَط من الوبر 

والصوف.

12ـ مدينــة يف الواليــات 

املتحدة، حرف عطف. 

، أقفز، تابَعت.  13ـ ألحَّ

14ـ زهيــد، مقياس غريب، 

أمل. 

15ـ أنّقي اليشء، عوَدة. 

16ـ منزيل، متشابهان.

17ـ مرتفــع الثمن، العَبت 

ومازَحت.

لبنانية صاحبة  18ـ مغنية 

الصورة.

1ـ دولة آســيوية، من 

األساء الحسنى.

2ـ فنانة لبنانية راحلة، 

أعىل شالالت العامل. 

وزميــل  صاحــب  3ـ 

العمل، االسم الثاين لرئيس 

افريقي راحل. 

يف  جبال  سلســلة  4ـ 

غريب سيبرييا، كثري، أَسد.

5ـ أّول أيــام العجــوز، 

صــبَّ  باِطــن،  خــالف 

املــاء بكرثة، ضعــف، آلة 

موسيقية. 

مناص،  مايئ،  طائر  6ـ 

لبنانية،  واعالمية  مذيعة 

إضطرَم. 

7ـ جزيــرة اماراتيــة، 

نوتة موسيقية، أحد بروج 

الحظ. 

8ـ حــرف جر، ســقي، 

ننسق وننظم، دولة عربية.

9ـ ضمري منفصل، دسَّ 

يف األرض، نظــَر، رجــَع 

الفيء، جوابك. 

10ـ شاعر لبناين راحل، 

ر عن، أحد الشهور.  تأخَّ

11ـ مدينــة ســورية، 

ممثل سوري راحل، إنترَش 

الخرب. 

12ـ مسلســل ألحمــد 

إختبارات  هدمــوا،  زيك، 

لتحقيق أغراض معينة. 

13ـ صوت القوس، دولة 

افريقية، مئة عام، مررتُم. 

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(

ســتقوم باتصاالت مهمة مع أشــخاص 

أوفياء تعتمد عىل دعمهم. عليك أن تكون يقظا 

اذا أردت أن تسري أمورك عىل أحسن ما يرام يف 

هذه املرحلة. 

ابتعد عن الترسع يف أخذ القرارات الصعبة 

وال تجــازف يف ذلك. عاطفيــا، كل ما تحتاج 

اليه هو شــخص واحد يكون لك حبيبا وعليك 

أن تختار األنسب. 

حاول أن تبقي عىل التوازن بني الجد واملرح، 

يك ال تحصــل انعكاســات ومفاجــآت غري 

مريحة. قد تتغلب عىل ضعفك اذا اســتعملت 

ارادة قوية وصلبة. 

مرحلة وعي ونضــوج واعادة تقييم دورك 

االنســاين الكبري يف املجتمع. ســؤال مهم 

سريتســم يف ذهنك عن مستقبلك، فاطمنئ 

اىل انك ستنجح بتفّوق.

حــرية وقلق ومواقف مزعجة بعض اليشء 

بشــأن قضية عقارية متنازع عليها. ال تهتم 

فلــكل عقدة حــل. الزمن مــؤات ملصلحتك 

للتغيريات الجدية العميقة.

حــذار املواجهة يف أمور شــائكة يف هذه 

املرحلة الصعبة. اصرب قليال فهناك شــخص 

جديد قد يغري لك تفكريك. تعويض مايل تناله 

لقاء عمل قمت به مؤخرا. 

تفّضل الجلــوس يف املنزل هذا اليوم حيث 

يلتئم شــمل العائلة. وهذه مناســبة تكفل 

تحليقك اىل ســابع ســاء، فأنت بيتويت من 

الدرجة األوىل يف هذه اآلونة. 

ابتسم وعد اىل ما كنت عليه يف السابق من 

الفرح وراحة البال. حســن ادراكك سيساعدك 

عىل فك عقدة قضية صعبة. عالقتك العاطفية 

جيدة ومنسجمة.

تعيــش هــذه اآلونة يف حالــة من الرتدد 

والحرية بني االرتباط واالنفصال. أنت يف مركز 

مناسب لكسب أي معركة تخوضها، والنجاح 

سيكون اىل جانبك.

تشعر بالحاجة امللّحة يف هذه اآلونة اىل أن 

تكون محاطا بالعاطفة والحنان، وترغب يف 

أن يعــرب املحيطون بك عن اهتامهم باألفعال 

وليس بالكالم فقط. 

ال تقــم بعالقــات مهمة يف هــذه الفرتة 

الضبابية. ابتعد عن األشــخاص الخبثاء الذين 

يســببون لك األذى. ايــاك أن تنخدع باملظاهر 

الكاذبة واألقوال املعسولة. 

تغمرك حالة من الصفاء التاّم يف هذه اآلونة 

ما يجعلك تصل اىل بر األمان براحة وسالم. 

حدد رشوطك قبل التوقيع لتاليف أية مشكلة 

يف املستقبل. 

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(

إستعراض
استاع
أصوات
اعتقاد
ابتهاج

أنباء
ازدهار

النجمة
بانكوك

بيدبا
بانياس

بخور
ثائر

جريدة
جهد

جريان
رسائل

شيشان
شص

شوران
شطرنج

شموع
صنائع
صحراء

صور
صولجان

صخر
صمت

طوكيو
طرائد

طاحونة
طائرات

عنب
عنوان
عقاب

عذر
عطوف

عز
فريد
فقه

فيصل
فضاء

كاروما
كلات

كتاب
كييف
لياقة.

الحل السابق

الحل السابق

الجزائر

السبت 28 كانون الثاني 2023

اعداد : فيليب شاس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ لعبة التنس. 

2ـ الربازيل. 

3ـ هونغ كونغ. 

4ـ سنة 1968

5ـ كانت أقوى امارات املنطقة.

6ـ القاهرة. 

7ـ إيزابيال. 

8ـ فيلم جحا، فرنيس ، ميشال شلهوب. 

1ـ قفطان. 

2ـ رهيبا. 

3ـ رض، يد. 

4ـ أسالف. 

5ـ بتاتاً.

1ـ قرضاب. 

2ـ فهرست. 

3ـ طي، ال. 
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الشــيعي وليس من الكتل املســيحية الكبرية عىل غرار التيار 
الوطنــي الحر او حزب القــوات اللبنانية والكتائب فضال عن 

نواب مسيحيني تغيرييني ومستقلني قد ال يؤيدون فرنجية.
ازاء كالم باسيل، قام الوزير فرنجية بزيارة بكريك مرصحا 
بانه ليس مرشــح تحٍد وليس مرشــح حزب الله وانه مل يعلن 
ابدا ترشيحه اال عندما يحصل عىل االصوات الكافية النتخابه 
رئيسا للجمهورية. واضاف انا املرشح الذي يستطيع الحصول 
عىل بنود من حزب الله وسوريا والسعودية اكرث من اي مرشح 
آخر وانه عندما يحصل النصاب يف التصويت الثاين للرئاســة 
وينال املرشــح 65 صوتا ويكون النصاب مؤمنا يف التوصيت 
الثاين فذلك يعني ان امليثاقية املســيحية مؤمنة للمرشح الذي 

وصل باكرثية النصف زائد واحد. 
وهكذا ظهرت املعركــة واضحة حيث ان فرنجية عندما تم 
سؤاله عن اذا كان قائد الجيش مرشحا للرئاسة اجاب »ما هو 
الربنامج الســيايس للعامد جوزاف عون يف حني انا اعمل يف 
السياسة منذ 30 سنة«. ولدى سؤال فرنجية عن موقف باسيل 
بانه يرفض وصول فرنجية للرئاســة اجاب »ميكن ان القدرة 

االستيعابية لدى باسيل غري كافية«.
اما املعلومات التي تشري اىل ان االنتخابات الرئاسية ستحصل 
يف الصيــف قــد تكون غري دقيقة نظــرا للوضع االقتصادي 
املرتدي والذي بات ال يحتمل اىل جانب الغضب الشــعبي الذي 
سيزداد فضال عن استمرار الدوالر يف االرتفاع والذي سينعكس 
تضخام عىل اسعار السلع واملحروقات علام ان ارتفاع الدوالر 
تدريجي ومستمر. وعليه، هل سيكون الغضب الشعبي عامالً 
مؤثــراً يف ترسيع انتخــاب رئيس للجمهورية؟ من هنا تقول 
املعلومات ان االنتخابات الرئاسية ستحصل تحت الضغط وعىل 
ابعد حد بني شهر اذار ونيسان. وايضا من حاموة املعركة اطل 
الوزير وليد جنبالط ليعلن موقفا مفاجئا جاء كالصدمة الكربى 
اذ اعلن اللقاء الدميقراطي تاييده للعامد جوزاف عون رئيســا 
للجمهورية. وانسحب جنبالط من تاييد النائب ميشال معوض 
ليصبح اسم العامد جوزاف عون تقرأ اوراقه يف مجلس النواب.

وهنــا ال بد من التوقف عند النواب التغيرييني واملســتقلني 
ونواب الســنة الذين تربطهم عالقة ممتــازة بقائد الجيش، 
باالضافة اىل تصويت حزب القوات اللبنانية للعامد عون رئيسا 

للجمهورية بعد انسحاب معوض.
والسؤال املطروح هو التايل: اشكالية حزب الله من ترشيح 
جوزاف عون وترشــيح الوزير سليامن فرنجية. واالشكالية 
هي ان حزب الله اســتفاد جدا من شــعبية مسيحية يف جبل 
لبنان والشامل من خالل تحالفه مع الوطني الحر الذي سجل 
20 صوتــا نيابيا وخلــق جوا هادئا تجاه حزب الله ومنع قيام 
جبهة مســيحية ضــد املقاومة. فهل يتخــىل حزب الله عن 
الوزير باســيل وكتلة الوطني الحر لريبح حزب الله فرنجية؟ 
وعندها من ســيكون الحليف املسيحي الكبري لحزب الله بدال 
من الوطني الحر؟ . هذا ســؤال مطروح عىل طاولة حزب الله 
الذي يدرس كيفية معالجة وضع ترشيح فرنجية وفيتو باسيل 
عليه علام ان التفاهم الشــيعي املسيحي عرب الرئيس السابق 
ميشــال عون والوزير جربان باسيل كان ناجحا وادى خدمات 
كربى للمقاومة. امنا يف الوقت ذاته، رئيس تيار املردة سليامن 
فرنجيــة  هــو حليف تاريخي لحزب اللــه ومن هنا قد تتأخر 
انتخابات الرئاســة يك يعرف كل مرشــح للرئاسة اذا كان له 

حظوظ ام ال. وعندها يايت مرشــح تسوية قد يلعب البطريرك 
الراعي دورا كبريا يف ايصاله.

{ االنقسام القضايئ:
سببه داخيل ام خارجي؟ {

يف غضــون ذلك، هيمنت الفوىض القضائية  عىل املشــهد 
اللبناين يف اليومني املاضيني ناســفة ما تبقى من مؤسسات 
فضــال انها صبت الزيت عىل النار يف ظل انقســام وفوىض 
داخلية شــعبية ويف ظل غياب لرئيــس للجمهورية ناهيك 
عن ارتفاع الدوالر اىل الســتني الف لرية والذي يقتل اللبنانيني 
بطريقة غري مبارشة. ذلك ان ما قام به املدعي العام التمييزي 
القايض غسان عويدات من اطالق رساح كل املوقوفني يف ملف 
انفجار املرفأ استطرد مطالبة من عدة سياسيني وقوى حزبية 
ومواطنني باالفراج عن موقوفني اخرين يف السجون اللبنانية 

دون حكم قضايئ. 
ذلــك  ان املفتي اســتقبل اهايل ســجناء طرابلس مرصحا 
انــه بات واضحــا ان الكيل مبكيالني ظهر بوضوح بعد اطالق 
موقويف املرفأ كام اخىل القايض منصور ســبيل 13 موقوفا 
مبلف النافعة والحبل عىل الجرار. وهذا امر سليم حيث تتحقق 
العدالة تدريجيا بالنســبة ملوقوفني ما زالوا تحت التحقيق ومل 

يصدر حكم قضايئ بحقهم.
ووسط هذه التطورات التي سخنت الساحة اللبنانية قضائيا 
واجتامعيا ومعيشيا ووصلت اىل حد جزيئ باخالل امني ، تعلو 
اصوات تقول ان هذه املستجدات سترسع االستحقاق الرئايس 
ولكن هــل املطلوب تفتيت البــالد وانحاللها النتخاب رئيس 
للجمهورية؟ يف هذا السياق، قالت مصادر سياسية للديار ان 
هناك مصلحة خارجية برضب مؤسسات الدولة اللبنانية كافة 
الهداف معينة والبعض يف الداخل يلبي هذه الرغبة سواء عن 
درايــة او عــن جهل. اما االكيد من كل ما يحصل هو ان معظم 
القوى السياســية اللبنانية ليست جاهزة حتى اللحظة البرام 
تســوية داخلية رئاسية رغم كل السواد والخطر الذي يعصف 
بلبنــان وبالتايل هذه القوى ترسع يف زوال لبنان وليس  يف 

انهاء الشغور الرئايس.

{ حركة سياسية للبحث
عن مساحة للتوافق {

من جهة اخرى، كشــفت مصــادر مطلعة للديار ان االمور 
وصلت اىل حد اصبح متعذرا الوصول اىل انتخابات رئاســية 
وجميع القوى »محشــورة« عىل هذا املستوى. ولفتت اىل انه 
لالســف التسويات يف لبنان ال تعقد اال عىل سخونة سياسية 
عىل ارض الواقع ولذلك ما يحصل عىل مستوى القضاء يفرس 
بشــقني. الشق االول يشري اىل ان البعض يريد تصفية تحقيق 
انفجار مرفأ بريوت والشق الثاين ان الحركة املريبة التصاعدية 
للــدوالر رافقت حفلة الجنــون القضايئ وكان هناك من يريد 
نزول الناس اىل الشارع وميهد الرضية تسخني سيايس شعبي  

للدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية. 
يف غضون ذلك، جاء لقاء وفد من حزب الله مع رئيس التيار 
الوطني الحر والذي مل يأت بنتيجة حيث ان النائب باسيل ارص 
عىل رفضه اليصال رئيس تيار املردة ســليامن فرنجية رئيسا 

مطالبا باسم اخر.
وتقــول املصادر ان حزب الله ينتظــر لحظة ما تدفعه اىل 
الخيار الثاين ميكنه من االنتقال اىل مرشح تسوية النه طاملا 

باسيل يرفض فرنجية فال حظوظ لالخري. 

ذلــك ان هــذه املصادر املطلعة تشــري اىل ان هنالك حركة 
سياسية بدأت تبحث عن مساحات للتوافق ومن ضمنها  لقاء 
الوزير الســابق وليد جنبالط مع وفد من حزب الله اضافة اىل 
تشــاور بني جنبالط والرئيس نبيه بري ومع السعودية ايضا 
بعد ان اعلن جنبالط تأييده لقائد الجيش مرشحا رئاسيا. وهو 
يعلم ان اســم العامد جوزاف عون مقبول سعوديا ويتم تداول 

اسمه ايضا يف عواصم دول القرار. 
ويف ســياق متصل، تخوض القوات اللبنانية  نقاشــا بني 
مكونات املعارضــة يف وقت يقوم التيار الوطني الحر بحوار 
مع حزب الله والحزب التقدمي االشرتايك وبكريك يف حني ان 
جنبالط وســع حواره فهو عىل تشاور دائم  مع الرئيس نبيه 

بري والسعودية ايضا. 

{ بكريك لـ »الديار«:
ندين الجنون القضايئ  وندعو لتصويبه {

مــن جهتها، اكدت بكريك للديار عىل لســان املحامي وليد 
غيــاض انها ال تتكلم اال باللغــة الوطنية وهي مثلام تطالب 
بالحفــاظ عىل املواقع املســيحية تطالب ايضا بالحفاظ عىل 
مواقــع كل الطوائف اللبنانيــة. وتابعت ان اليوم هناك كارثة 
اقتصادية وسياســية فضال عن وجود انقســام داخيل يزيد 
الطني بلة وعليه املطلوب من املسؤولني ان يترصفوا مبسؤولية 
اكرب ومبحبة تجاه لبنان وليس العكس الن لبنان مريض وعىل 
املســؤولني التحيل بالوطنية واملحبة التي تراجعت لالســف 
وارتفعت الوالءات الخارجية واملصالح الشــخصية والفئوية. 
وشدد املحامي وليد غياض ان املسؤولني ان تعاطوا مبحبة مع 
ازمة الدولة اللبنانية وبوطنية فســيتمكنون من شفاء لبنان 

الجريح والذي ينزف يوميا.
واستذكر قول للبطريرك الحويك »طائفتي هي لبنان« ليؤكد 
غيــاض ان الوالء للبنان هو الحل لــكل االزمات التي تعصف 
بالوطن كام ان الرتفع عن املحاصصة وعن الرغبة يف توســع 

النفوذ عىل حساب الوطن هو الداء للبنان املريض.
واعتــرب غياض ان دور بكريك يتعاظم حاليا لالســف الن 
االداء السيايس ليس باملستوى املطلوب ذلك ان بكريك ال ميكن 
ان تحل مكان الدولة او املســؤولني بل هي تتكلم عن االصول 
وعــن القيم الوطنية. ومن هنا، تدعو بكريك النواب اللبنانيني 
اىل حضور جلســات متتالية النتخاب رئيس للجمهورية دون 
تعطيل النصاب مشددة عىل مامرسة الدميقراطية التي يتغنى 
بها النظام اللبناين حيث ان الربطريك الراعي يطالب بشدة عىل 

ابقاء الحياة الدميقراطية فعالة يف البلد.
واضاف املحامي وليد غياض ان ثوابت بكريك تفرض عليها 
ان تلعب دورا وطنيا ومن هنا  تدين الفوىض التي اعرتت القضاء 
اللبناين واالخطاء وردود الفعل وحفلة الجنون التي شــهدها 
الجســم القضايئ حيث ان حالة عدم االستقرار القضايئ هي 
حالة غري ســليمة ال يجب ان تحصل الن الســلك القضايئ هو 
ضامنــة وال يجب رضبه. وهنــا دعا غياض ان يتوىل الخرباء 

الدستوريون والقانونيون مسألة تصويب املسار القضايئ.

{ النائب بالل عبدالله: تصويب املسار القضايئ 
يكون عند مجلس القضاء االعىل {

بدوره،  اعترب النائب بالل عبدالله عضو يف اللقاء الدميقراطي 
ان تصويب املســار القضايئ يف عهدة مجلس القضاء االعىل 
امنا االجتهادات والحســابات السياسية ال تنفع التحقيق يف 
انفجار مرفأ بريوت بل تيسء اليه. واشــار اىل ان اصطفاف 

النواب املؤيديــن للمحقق العديل طارق بيطار والبعض االخر 
للمدعي العام التمييزي غســان عويدات ال يخدم قضية املرفأ 

وال الجو السيايس يف البلد.
واعطــى عبداللــه رشحا تقنيا قانونيا ملــا حصل الفتا اىل 
ان املحقق العديل القــايض طارق البيطار تعرض لدعاوى رد 
ومل تكن املرة االوىل وموقف الحزب التقدمي االشــرتايك كان 
واضحــا ان التحقيق يجب ان يأخذ مجراه وان ال حصانات يف 
هكــذا جرمية. وتابع ان البيطــار كان قد توقف عن التحقيق 
ملدة ســنة بسبب هذه الدعاوى اما امللفت يف االمر هو التحرك 
املفاجــئ للمحقق العديل القايض طــارق البيطار والذي كان 
نتيجة قرار ذايت وباجتهاد قانوين هو من قام به سمح لنفسه 
باعادة العمل يف ملف انفجار مرفأ بريوت خارج اطار شكاوى 
الرد. وهذا االمر يثري التســاؤالت حيث ان البيطار بارش بعمله 
يف وقت مل يعلن مجلس القضاء االعىل قراره فيه ويف شكاوى 

الرد.
اضــف عىل ذلك، اتخذ البيطار اجراءات اولها اخالء ســبيل 
موقوفني ابرياء ومن ثم وسع دائرة اتهاماته لتطال شخصيات 
كبرية قضائية وامنية وسياسية مبعزل اذا كان ميتلك معطيات 

دفعته للقيام بذلك. 
ورأى عبداللــه ان ما فعله البيطار يطرح تســاؤالت اولها 
التوقيــت الذي تبني انه مرتبــط بلقاء وفد من القضاء الدويل 
اىل لبنان.  واضاف ان املدعي العام التمييزي القايض غســان 
عويــدات كونه اصبح يف موقــع االتهام وكونه ايضا مؤمتنا 
عــىل انتظام العدلية اعترب ان هنالك تخطيا لحدود الســلطة،  
اطلــق رساح باقي املوقوفني دون حكم قضايئ مع قرار مبنع 

سفرهم للخارج.
وجدد النائب عبدالله قوله ان تســييس انفجار مرفأ بريوت 
هــو بحد ذاتــه رضب للتحقيق وللعدالة  ونحن كحزب تقدمي 
اشــرتايك نقول هذا الكالم منذ البداية سواء عند الهجوم الذي 
حصــل بحق القايض بيطار لعرقلة التحقيق كام اليوم نرفض 
احتــامل تدخالت خارجية يف مســار التحقيق كام التوقيت 
الخاطــئ لعودة بيطار االمر الذي ادى اىل انقســام قضايئ-

قضايئ وهذه ظاهرة خطرية ناهيك عن املناكفات التي وصلت 
اىل العلــن بني قائد الجيش ووزيــر الدفاع. فكل هذا »يبرش« 
لالسف بانحالل كامل للدولة. وهنا دعا عبدالله مجلس القضاء 

االعىل اىل تصويب بوصلة املسار القضايئ.
وحــول تحرك نواب املعارضة دعام للبيطار ، قال النائب يف 
اللقــاء الدميوقراطي انه كان يحبذ ايضا حصول هذا املشــهد  
حامية للمستشفيات وللقطاع الرتبوي واملصارف ويف الوقت 

ذاته اعترب ان االنقسام يرض بالبلد اكرث مام ينفعه.

{ القوات اللبنانية ترد عىل املفتي قبالن:
ال نخوض مواجهات اال سياسية {

بعد اعتبار املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ احمد قبالن ان 
كالم رئيــس القوات اللبنانية هو خريطة حرب، قالت املصادر 
القواتية للديار ان من يبقي لبنان يف حالة حرب باردة واحيانا 
ســاخنة هو من مينع بناء مؤسســات الدولة وليست القوات 
اللبنانيــة. ولفتــت اىل ان القوات تتبنى مــرشوع الدولة وال 
تخوض اال مواجهات سياسية وهدفها ان ينعم لبنان بازدهار 
واســتقرار. وتابعت ان القوات اكدت عىل لسان رئيسها سمري 
جعجع بانها مؤمتنة عىل 10452كلم وخطابها عابر للطوائف 
وهي معنية بان يعيش املســلمون واملســيحيون يف مساحة 

لبنان ككيان نهايئ. 

حول هذه املدينة، ووصف الترصيحات الروسية بشأن الوضع 
امليداين هناك باملبالغ فيها، مؤكدا أن القوات الروســية تواجه 
مقاومة عنيفة وتنســحب بعد تكبدها خسائر كبرية كل مرة 

تحاول فيها السيطرة عىل املدينة، حسب تعبريه.

{ ترصيحات متضاربة {
وكانت ســلطات دونيتسك املوالية ملوسكو قالت إن القوات 
الروسية دخلت أوغليدار وعززت مواقعها يف ضواحيها، ولكن 

الجيش األوكراين أكد أن هذه املدينة تحت سيطرته.
كام قالت وكالة  »أنا نيوز« )ANNA News(  الروســية إن 
معــارك »عنيفة« تدور مع القوات األوكرانية للســيطرة عىل 

مدينة أوغليدار التي كان يسكنها 15 ألفا قبل الحرب.
وأشــارت الوكالة إىل أن القوات الروسية تستخدم راجامت 
من طراز »توس-1« القادرة عىل إطالق صواريخ محملة بوقود 

شديد االخرتاق.
وقبل أيام وبعد معارك دامية اســتمرت أســابيع، سيطرت 
القوات الروســية عىل مدينة ســوليدار بالقــرب من مدينة 
باخموت يف دونيتســك. وكانت أوكرانيا أعلنت يف وقت سابق 
أن الجيش الرويس مدعوما مبجموعة فاغرن العسكرية يحشد 
قــوات إضافية ويكثف هجامته يف الرشق، وســط توقعات 

أوكرانية بهجوم رويس واسع يف الربيع.
ويف تطورات ميدانية أخرى، قالت هيئة األركان األوكرانية 
إن القوات الروسية تكبدت خسائر فاحة يف معارك مبقاطعتي 
خريســون وزاباروجيــا )جنوب(. ويف محطــة زاباروجيا 
النووية، أبلغ خرباء وكالة الطاقة الذرية عن حدوث انفجارات 
قوية خارج املنشأة ، وقال املدير العام للوكالة رافائيل غرويس 
إن ذلك يشري إىل اقرتاب األنشطة العسكرية من املحطة، ولكن 
مسؤوال بإدارة مقاطعة زاباروجيا املوالية لروسيا نفى حدوث 

أي انفجارات قرب املحطة.

{ رضبات روسية {
ميدانيا أيضا، قالت وزارة الدفاع الروســية إن قواتها نفذت 
رضبــات صاروخية مكثفة عىل البنيــة التحتية للطاقة يف 

أوكرانيا خالل الـ 24 ساعة املاضية. وأضافت الوزارة الروسية 

أن هــذه الرضبات أصابت أهدافا لقطاع الدفاع األوكراين، وإن 

إحداها عطلت شحنة أسلحة غربية الصنع.

ومن جانبها ذكرت هيئة األركان األوكرانية أنه خالل املوجة 

الجديــدة من القصف، نفذ الطريان الرويس 37 غارة 17 منها 

بواسطة املســرّيات اإليرانية، مؤكدة إســقاط كل املسريات 

باإلضافة إىل 47 من مجموع 59 صاروخا روسيا.

وقال رئيس الوزراء األوكراين دنيس شــميهال إن الرضبات 

الروســية ألحقت أرضارا بـ 5 محطات كهرباء وسط وجنويب 
البالد، مشريا إىل أن كييف بحاجة إىل 17 مليار دوالر إلصالح 

منشآت الطاقة املترضرة.

{ الدعم العسكري {
يف مســار الدعم العسكري ألوكرانيا، قال منسق االتصاالت 
اإلســرتاتيجية مبجلس األمن القومي األمرييك جون كرييب 
إن بــالده تتوقع وصول الدبابات األملانية واألوروبية يف وقت 

قصري نسبيا ملساعدة األوكرانيني.

وأضــاف كرييب أن وصول دبابــات »أبرامز« األمريكية إىل 
أوكرانيا سيستغرق وقتا طويال، لكن أوضح أن واشنطن ستبدأ 

تدريب األوكرانيني عليها قريبا.
وكانت واشــنطن وبرلني أعلنتا قبل يومني أنهام سرتسالن 
العرشات من دبابات أبرامز وليوبارد-2 ألوكرانيا ملســاعدتها 

عىل التصدي للهجامت الروسية.
من جهته، أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسيك 
أن بالده سرتســل إىل أوكرانيا 60 دبابة حديثة من بينها عدد 

30 من نوع »يب يت 91« و14 دبابة من نوع »ليوبارد-2«.
وأضاف مورافيتسيك يف مقابلة تلفزيونية أن سالح روسيا 
بهذه الحرب هو التخويف، وشــدد عــىل أهمية التضامن بني 
الدول الغربية يف مواجهتها، مؤكدا أن بالده متكنت أخريا من 
إقنــاع حلفائها ورشكائها يف أوروبا الغربية بأن يكونوا أكرث 

فاعلية يف دعمهم ألوكرانيا.
يف هذه األثناء، قال الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك 
إن بالده بحاجة عاجلة ألســلحة جديدة، وحذر من أن األوان 
سيكون قد فات يف حال تأخر وصول دبابات أبرامز حتى آب.

ويف السياق، أعلنت فرنسا ورومانيا يف بيان مشرتك أنهام 
ســتزيدان دعمهام لشــعب أوكرانيا ملساعدته عىل الدفاع عن 

نفسه.

{ اتهامات روسية للناتو {
من جهة أخرى، اعتربت الخارجية الروسية أن حلف شامل 

األطيس )الناتو( يشارك بشكل مبارش يف النزاع األوكراين.
وقالت املتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن 
تزويد الغرب لكييف بالدبابات ســيؤدي إىل رفع املواجهة مع 
الغرب إىل مستوى جديد، مضيفة أن أي سالح غريب ينتهي به 
املطاف يف أوكرانيا سيصبح هدفا مرشوعا للقوات الروسية.

ويف موســكو أيضا، قال املتحدث باســم الكرملني دميرتي 
بيســكوف إن موسكو ال ترى لدى الرئيس األمرييك جو بايدن 
نية للحل، بل لديه عزم عىل االســتمرار يف ضخ الســالح إىل 

أوكرانيا.
وأضاف بيســكوف أن بإمكان بايــدن -إذا أراد- وضع حد 
للــرصاع برسعة عن طريق محاولة التأثري عىل كييف، معتربا 
أن »مفتاح« السلطات األوكرانية بيد واشنطن، حسب تعبريه.

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