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ــه لــــــرئــــــاســــــة الـــــجـــــمـــــهـــــوريّـــــة ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ بـــــاســـــيـــــل يُـــــــــلـــــــــّوح بــــــــإعــــــــان تـ
ــائـــي ســـاخـــن هـــــذا األســـبـــوع ــب »شـــــــوط« قـــضـ ــ ــرق ــ ــار... وت ــ ــط ــ ــي ــ ــب ــ ــي يـــدعـــم ال ــ ــراعـ ــ الـ
قــــــطــــــر تـــــــدخـــــــل رســـــــمـــــــيـــــــاً عــــــلــــــى خــــــــط مــــــلــــــف الــــــنــــــفــــــط الــــلــــبــــنــــانــــي
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خالل توقيع عقود التنقيب امس

الغارة عىل املنشأة اإليرانيّة يف اصفهان

الحوامة »االرسائيلية« التي سيطرت عليها »كتائب القسام«

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8( 

بوال مراد

مل مير يوم أمس األحد كعادته هادئا ساكنا يف لبنان باعتباره 
يوم عطلة، امنا شــهد عىل احداث ومواقف ســتكون الشغل 
الشاغل يف الساعات وااليام املقبلة، انطالقا من توقيع امللحقني 
التعديليني إلتفاقّيتي اإلستكشــاف واالنتاج يف الرقعتني 4 و9 
، ملناســبة دخول »رشكة قطر للطاقة«، مرورا باملواقف عالية 
النربة التي أطلقها رئيس »التيار الوطني الحر« جربان باســيل، 
ملوحا باعالن ترشــيحه لرئاسة الجمهورية، وصوال لخروج 
البطريرك املاروين بشارة الراعي ليؤكد دعم املحقق العديل يف 
انفجار مرفأ بريوت طارق البيطار يف املعركة الرشســة التي 

يخوضها. 
وتشــري كل املعطيات اىل ان البلد مقبل عىل تصعيد قد يتخذ 
شــكال امنيا وان محدودا، متهيدا لتسوية تخرج امللف الرئايس 

من عنق الزجاجة.

{ باسيل مرشحا؟ {
رغم ما ورد عىل لسان باسيل يف مؤمتر صحايف عقده يوم 
أمس، ال يوحي بانفراج قريب عىل صعيد امللف الرئايس، اال ان 
مصادر مطلعة اعتربت انه »كلام احتدمت االزمة الرئاسية كلام 
بات حلها قريبا، وحتى الســاعة ال يزال الحل بعيدا«، الفتة اىل 

ان »تلويح باســيل بالرتشح دون االعالن عنه، فالنه يدرك ان 
حظوظه معدومة، وهو يســتخدم هذه الورقة حرصا لتحسني 

رشوطه«.
واضافــت املصــادر: »يبدو واضحا ان باســيل يستشــعر 
ان الضغــوط التي متارس عليه للســري برئيــس »تيار املردة« 
ســليامن فرنجية تزداد، لذلك قرر باالمس فتح النريان بشكل 
مكثــف بوجهه، كام العودة النتقاد حزب الله بالعلن، وهو آثر 
ايضا التصويب نحو قائد الجيش العامد جوزاف عون باعتباره 

املرشح الثاين االكرث جدية«. 
وتعترب املصادر اىل ان »ما قاله باسيل عن العالقة مع حزب 
الله يؤكد ان اللقاء االخري مع وفد الحزب يف مرينا الشــالوحي 
كان شكليا، وانه مل يتم وضع اي رؤية لحل الخالفات املرتاكمة 
بينهام، وان اتفاق مار مخايل ال يزال قاب قوسني من االنهيار، 

وهو قد يسقط يف اي لحظة«.
وان كان الخــالف حــول كيفية مقاربــة امللف الرئايس 
ســيد املوقف بني حزب الله وحلفائــه، فالوضع ليس افضل 
عىل االطــالق يف صفوف اخصام الحــزب، اذ يبدو واضحا 
ان التفاهــم »القــوايت«- »الكتائبي«- »االشــرتايك« عىل 

مســـــؤولون أميركّيـــــون: الغـــــارة علـــــى املنشـــــأة العســـــكريّة اإليرانّيـــــة نفذتهـــــا »إســـــرائيل«
طهـــــران: إفشـــــال هجـــــوم بطائـــــرات ُمســـــّيرة علـــــى أحـــــد مراكزنـــــا فـــــي أصفهـــــان 

ـــــة ـــــام« تســـــيطر علـــــى حّوامـــــة »إســـــرائيلّية« تحمـــــل معلومـــــات إســـــتخباراتّية ُمهّم »كتائـــــب القّس
نتنياهو يتوّعد بالرّد »بيد ثقيلة«... ويتعّهد بتســـــريع اإلســـــتيطان وتســـــهيل حمل الســـــاح للمستوطنين

 Wall Street( »نقلــت صحيفة »وول ســرتيت جورنال
Journal(  امــس األحد عن مســؤولني أمريكيني قولهم إن 
الغارة باملســرّيات التي اســتهدفت الليلة املاضية منشــأة 

عســكرية يف أصفهان )وسط إيران( نفذتها »إرسائيل«.
ويف حني ذكرت مصادر »إرسائيلية« أن املوقع املستهدف 
مخصص إلنتاج صواريخ متطورة، أشار برملاين إيراين إىل 

ترجيحــات بوقوف »إرسائيل« وراء العملية.
وأضاف املســؤولون األمريكيون الذين مل تذكر الصحيفة 
هوياتهم، أن استهداف املوقع العسكري يف إيران »يأيت يف 
وقت تبحث فيه واشــنطن و«تل أبيب« طرقا جديدة الحتواء 

والعسكرية«. النووية  طهران  طموحات 
وبشأن طبيعة املوقع املستهدف، قال مصدر »إرسائييل« 
ملوقــع »واال« العربي إنــه مصنع لتنفيذ أنشــطة تتعلق 
بتطويــر صواريخ متطورة، مضيفا أن الهجوم كان ناجحا 

تعبريه. وفق  هدفه،  وحقق 
كام قالت صحيفــة »يديعوت أحرونوت اإلرسائيلية« إن 
الغــارة يف أصفهان قد تكون اســتهدفت موقعا تطور فيه 

زادت قــوات االحتالل االرسائييل أمــس، من وترية تأهبها 
وخشــيتها من وقوع عمليات إطالق نار، وبات الفلسطينيون 
مهددين أمام فوهة أســلحتها مبجرد اشتباهها بهم، يف حني 
يتم توفري الحامية لعربدة املســتوطنني واعتداءاتهم املتكررة 

عىل الفلسطينيني ومنازلهم وممتلكاتهم.
باملقابل، أعلنت »كتائب القســام« مساء أمس، أنها سيطرت 
عــىل حوامة »إرسائيلية« خالل الهجوم األخري الذي شــنه، 
وكشفت »كتائب القسام« يف ترصيح مقتضب، أنها حصلت من 
الحوامة عىل معلومات حساسة تخص »القوات اإلرسائيلية«.

أضافــت »خالل العدوان األخري عــىل قطاع غزة متكنا من 
السيطرة عىل حوامة صهيونية مسرّية كانت يف مهمة خاصة 
داخل قطاع غزة.« وأفادت بـ »أن املهندسني متكنوا من التعامل 

مع الحوامة واستخراج معلومات مهمة وحساسة«.
وقد نرشت »كتائب القســام« مجموعة من الصور للحوامة 

التي استحوذت عليها.

الجــــــوالن: االحتــــــال فتــــــح النــــــار 
باتجــــــاه شــــــخصين اقتربــــــا مــــــن الحــــــدود

أعلــن جيش االحتالل اإلرسائييل أمس، إطالقه النار عىل 
شــخصني اجتازا خط وقف إطالق النار يف الجوالن املحتل 
من جهة ســوريا، يف اتجــاه األرايض املحتلة.  وأضاف أّن 
»واحــداً منهام قتــل، واآلخر متكن من العــودة إىل داخل 

السورية«.  األرايض 
ويف املعلومــات، إّن »جنــود االحتالل يف الجوالن فتحوا 

النار يف اتجاه شــخصني اقرتبا من الحدود مع سوريا«. 
كــام ذكرت وســائل إعــالم »إرسائيليــة«، أّن »جيش« 
االحتالل أطلق النار عىل شــخصني بزعم محاولتهام التسلل 
من سوريا إىل هضبة الجوالن املحتلة، مـــا أدى إىل مقتل 

شخص وإصابة آخر. 
يذكر ان أهايل الجوالن رفضوا مؤخراً مخططات االحتالل 
اإلرسائييل االســتيطانية يف أرضهم، مؤكدين »تشبثهم بكل 

 الخرب االول هو فلســطني، ومن فلسطني يرسل العدو 
االرسائيــيل طائرات مســرّية لتقصــف مصنعا صناعيا 

ايرانيا يف اصفهان. عسكريا 
فـــ »ارسائيل« بعــد العمليات الردعيــة التي قام بها 
مقاتلو ومقاومو الشــعب الفلسطيني ضدها، شعرت ان 
كيانهــا الصهيوين الديني يهتز من جذوره، وشــعرت ان 
كل اسلحتها ال تساوي شيئاً امام البطوالت الفلسطينية، 
وهــي التي تتبجح انها من اقــوى الدول النووية ولديها 
4000 دبابــة و1200 طائــرة حربية وحواىل 60 قطعة 

بحرية.
فمــع كل هذا الجيــش واالســلحة والتكنولوجيا مل 
يستطع العدو االرسائييل كرس معنويات شاب فلسطيني 
حمــل بندقيتــه وذهب اىل مســتوطنة النبــي يعقوب 
رشقي القدس املقدســة، وقتل 7 »ارسائيليني« وجرح 18 

»ارسائيليا«. مستوطنا 
 هــذه العملية البطولية هزت كل اجهزة االمن والجيش 
واالمن الداخيل واالمن القومي، وضاعت »ارسائيل« وهي 
تتحــدث عن انها اقوى قوة يف املنطقة يف كل املجاالت.

ان شــعبا يقاتل كام يقاتل الشــعب الفلسطيني، وكام 
يقاتــل مقاومو حــزب الله ، وكام يقاتــل مقاتلو غزة 
والضفة الغربية والقدس الرشيف، ومن يقاتل السلفيني 
التكفرييني عىل مدى سوريا والعراق وغريهام من نقاط 

ساخنة، هو شعب سينترص حتام.
ان فتــى فلســطينيا عمره 16 ســنة اطلق النار عىل 
ضابط ومستوطن وجراحهام خطرية، هو عالمة النرص 
اآليت الينا من فلســطني، باننا سنســتعيد فلسطني ولو 

حني. بعد 

عىل طريق الديار

»الديار«

هزة أرضّية قبالة الساحل السوري 
بــهــا ســكــان شــمــال لبنان شــعــر 

افاد املركز الوطني للزالزل يف ســوريا عن »هزة أرضية 
بقــوة 4.3 درجــات عىل مقياس ريخرت قبالة الســاحل 
السوري عىل بعد 22 كم شامل غرب مدينة الالذقية وعىل 

عمق 13 كم«. وقد شعر بالهزة السكان يف شامل لبنان.
واشارت وكالة »ســانا« اىل ان »الهزة شعر بها سكان 

محافظات حلب وحامة والالذقية وطرطوس«.

ص 8 أوكرانيا تعترف بـ »صعوبة« الوضع العسكري... والغرب يتوقع أن يكون الوقت لصالح روسيا

ــــــــة ــــــــة اللبنانّي ــــــال« والدول ــ ــــــــي« و»توت ــــــر للطاقــــــــة« و»إين ــــــاق النفطــــــــي بيــــــــن »قطــ ــــــــة فــــــــي توقيــــــــع اإلتفــ ــــــراءة إقتصاديّ قــ
ــاد ــ ــ ــي املرصــ ــ ــ ــ ــي ف ــ ــ ــ ــع الدول ــ ــ ــ ــة... املجتم ــ ــ ــ ــات إقتصاديّ ــ ــ ــ ــن دون إصاح ــ ــ ــ ــط م ــ ــ ــ ــل النف ــ ــ ــ ــن مداخي ــ ــ ــ ــتفادة م ــ ــ ال اســ

جاسم عجاقة

شــهد يوم امس االحد، توقيع إتفاقية ُمشــرتكة بني الدولة 
 )Total Energies( »اللبنانيــة وتحالف رشكات »توتال إنرجيز
الفرنسية و«إيني« )Eni( اإليطالية، و«قطر للطاقة«. وتشمل 
اإلتفاقية  شــقنّي: استكشــاف وإنتاج النفط والغاز يف املياه 

اإلقليميــة اللبنانية. هذه الخطوة تأيت عىل خلفية إنســحاب 

رشكة »نوفاتك« الروســية يف آب املايض، والتي ُفرض عليها 

عقوبات أمريكية منعها من اإلستمرار يف هذا التحالف، وأيًضا 

عىل خلفية إتفاق ترسيم الحدود البحرية والذي نّص عىل منع 

الدّولــة اللبنانية أو أي رشكــة لبنانية )نفس األمر من الجهة 

األخرى( من اإلشرتاك مبارشة أو غري مبارشة يف التحالف الذي 

يقوم بالتنقيب يف املنطقة املُجاورة للحدود.

دخول الرشكة القطرية – »قطر للطاقة« – عّدل من موازين 

القــوى، حيث أصبحــت املُعادلة عىل الشــكل التايل: »توتال 

انريجيز« من خالل رشكة »داجا« 215: 35 يف املئة )مشــغل(، 

»إينــي« اإليطالية مبــارشة 35 يف املئة )مشــغل(، و«قطر 

للطاقة« 30 يف املئة )غري مشــغل(. بعد أن كانت عىل الشكل 

التايل: 40 يف املئة لرشكة »توتال انريجيز« و40 يف املئة لرشكة 
»إينــي اإليطالية« )أي ما مجموعه 80%( و20 يف املئة لرشكة 
»نوفاتك« الروسية ، التي تخلّت عنها للدولة اللبنانية بعد فرض 

العقوبات عليها.

ــل  ــاســي ــات ب ــ ــوم ــ ــج هــ
ــلـــى  تــــــتــــــواصــــــل عـ
الرئاسة الى   املرشحين 

لقـــــاء األقطـــــاب املســـــيحيين تحـــــت 
ُمتـــــاح« مظّلـــــة بكركـــــي »غيـــــر 

لبناني  وطــفــل  إمــــرأة   90 مصير 
ــق  ــعــّل ــد« ُم ــسـ ــي ُمــخــّيــمــات »قـ فـ
ــى قـــــــــرار مـــــن مـــيـــقـــاتـــي ــ ــل ــ  ع
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

االثنني 30 كانون الثاين 2023

ـــــــــــــــان ـــــــــــــــة بلبن ـــــــــــــــة والدولّي ـــــــــــــــة العربّي ـــــــــــــــادة الثق ـــــــــــــــة إع ـــــــــــــــورتيوم بداي ـــــــــــــــي الكونس ـــــــــــــــريكة رســـــــــــــــمّية ف ـــــــــــــــة« كش ـــــــــــــــر للطاق ـــــــــــــــول »قط  دخ
جنـــــــــــــــي الثمـــــــــــــــار قـــــــــــــــد يبـــــــــــــــدأ أواخـــــــــــــــر العـــــــــــــــام الحالـــــــــــــــي إذا حصلـــــــــــــــت انطالقـــــــــــــــة اإلستكشـــــــــــــــاف ســـــــــــــــريعاً وظهـــــــــــــــرت كميـــــــــــــــات وافـــــــــــــــرة

ــن: ــ ــم جنيـ ــ ــى ُمخّيـ ــ ــداء علـ ــ ــت اإلعتـ ــ ــة« دانـ ــ  »الخارجّيـ
ـــــم ـــــاع عـــــن أرضه ـــــى الدف ـــــطينيين عل ـــــي إصـــــرار الفلس نحي

 أرســـــــــــــــالن: التقاعـــــــــــــــس فـــــــــــــــي موضـــــــــــــــوع الـــــــــــــــدوالر
ــوف« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب عاملكشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً و »اللعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات فاضحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

 هوكشـــــــــــــــتاين هنـــــــــــــــأ لبنـــــــــــــــان: نرّحـــــــــــــــب
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع الطاقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة بقطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتثمارات الجديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ باإلسـ

خالل توقيع عقود التنقيب امس

 قبـــــــــــــــالن: البيطـــــــــــــــار وظيفـــــــــــــــة تخريـــــــــــــــب
ومشـــــــــــــــروع فتنـــــــــــــــة ويجـــــــــــــــب ُمحاكمتـــــــــــــــه

ـــــــــــــــّية ـــــــــــــــوى السياس ـــــــــــــــة والق ـــــــــــــــل الحكوم ـــــــــــــــي: أحّم  الحلب
ــّية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنة الدراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــؤوليّة تطييـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مسـ

دانــت وزارة الخارجية واملغرتبني يف بيان، 

االعتــداء اإلرسائييل عــى مخيم جنني وقتل 

وجرح عرشات الفلسطينيني.  وحملت الوزارة 

»إرسائيل املسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي 

تشهده األرايض الفلسطينية املحتلة ومناطق 

الســلطة الفلســطينية وقطاع غزة، وكذلك 

تكرار انتهاك حرمة الحرم القديس الرشيف«.

واذ حيت »إرصار الفلسطينيني عى الدفاع 

عــن أرضهــم وممتلكاتهم ومقدســاتهم، 

بالوســائل املتاحة«، أشــارت إىل أن »تدهور 

األوضاع هــو نتيجة طبيعية لنجاح إرسائيل 

يف القضاء عى حل الدولتني وتراجع االهتامم 

الــدويل بقضيتهم والسياســات العدوانية 

والعنرصية االرسائيلية«.

غرّد رئيس الحزب الدميقراطي اللبناين طالل 
أرسالن عرب حسابه عى »تويرت« قائالً: »قد 
يكون ارتفاع الدوالر بهذا الشكل سببه نقدي 
ومايل بالدرجة األوىل إمنا التالعب الحاصل 
يف الفرتة األخرية والتقاعس الواضح من قبل 
املعنيــني يف الحكومة واملرصف املركزي بات 

فاضحاً و«اللعب عاملكشوف«.
أضاف »كل األزمات تحصل يف دول العامل 
إمنا أزمة تجاهل املســؤولني للناس لبنانية 

رصف وال مثيــل لهــا. نحن نعيش يف دولة 
يتأقلم فيها كل مرتبّع عى عرش الفســاد 
مع أوجاع النــاس ومعاناتهم، ويفتش عن 
حجج يســتغلها للوم النــاس ورمي التهم 

واملســؤولية عليهم يف كل أزمة تحصل«.
»تواضعوا  بالقــول:  أرســالن  وختــم 
وتحاوروا وفّتشــوا عن نظام جديد يخلّص 
أوالدكم وأحفادكم من الدمار الذي تســببتم 

به«.

الرئــايس  املنســق  غــرّد 
األمــرييك الخاص لشــؤون 
عى  حســابه  عرب  الطاقــة 
»تويرت«، قائاًل: »تهانينا لبنان 
  qatarenergy انضــامم  عى 
 ،TotalEnergiesو  eni إىل 
نرحب باالستثامرات اإلضافية 
الجديــدة يف قطــاع الطاقة 
يف لبنــان«، معتربًا أنه »مثال 
آخــر عى التقــدم املحرز يف 

البحرية«. االتفاقية 

ألقى املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبالن كلمة يف حســينية اإلمام الحســني - 
برج الرباجنة، مبناســبة أسبوع أحمد حسني 
فخرالدين، وقال: »الوضع اللبناين خطري جدا، 
واألدوات الدوليــة غارقة بــرب بنية البلد، 
وهناك من طري املرصف واملستشفى واملدرسة 
واملرفــق العام ويريد تطيــري البلد ككل، وما 
يجري عملية تحضري إلغراق األرض بكل أنواع 

الكوارث، والحل بالسياسة فقط«.
وتابع: »استهالك الوقت مقتل للبلد، وال بد 
من تخريجة رئاســية. فاملواجهة السياسية 
تزيد تعقيدات البلد، واللعب بالشــارع خطري 
جــدا ألن األدوات الخارجيــة موجودة بكل 
مفاصل البلد، وما نعيشــه اآلن حرب نقدية 
مالية سياســية معيشية طاحنة، وال بد من 
الخاميس  السيايس، واملؤمتر  االنسداد  كرس 

املرتقــب يريــد لبنان بالنســخة األمريكية، 
واملنشــار الســيايس النقدي يــأكل لبنان، 
وتصفري الخطــاب الطائفي رضورة وطنية 
ماســة، وإلقاء اللوم عى الجميع ســخافة 
وتبسيط للحقيقة، واملسؤول عن أزمة الشغور 
من يعطل التسوية الرئاسية ال من يفتح أبواب 
املجلس النيايب لإلنقاذ الســيايس. دعونا من 
الحقد الطائفي والفزاعة الدولية والبكاء عى 
األطالل ولنتشــارك معا موجة ضغط وطنية 

لتحميل املعطلني املسؤولية الوطنية«. 
وختــم: »أقول للبعــض: القايض البيطار 
وظيفة تخريب ومرشوع فتنة وأداة خارجية 
وتجــب محاكمتــه. لبنان ال يقــوم بالتفرد 
ولعبة العدد والصدمة الرئاسية بل بالتوافق، 
والتوافق عى رئيس وطني رضورة عليا بحجم 

بقاء لبنان«. 

أكد وزيــر الرتبيــة والتعليم العايل يف 

حكومــة ترصيف األعامل عبــاس الحلبي، 

»أن الرتبيــة أهم مــن الكهرباء وأي يشء 

آخر والدراســة بشــأن الجامعة اللبنانية 

تنجــز اليوم، وكنا ســنبّت ببــدالت النقل 

للجامعة والتعليم الرســمي ورصف رواتب 

أســاتذة املالك واملتعاقدين«. وحّمل الحلبي 

تلفزيــوين، »الحكومة والقوى  يف حديث 

السياسية املشــاركة فيها مسؤولية تطيري 

الســنة الدراســية وفوجئنا بتأجيل جلسة 

الخميس، ألن ميقايت وعد األســاتذة وكنا 

جاهزيــن متاماً لها بعكس ما قيل«.

بري وجنبالط محور الحراك الرئاسي

األفضــل الرئيــس  ويختــاروا  النــواب  ليجتمــع  الوقــت  يحــن  ألــم   الراعــي: 
نناشــد البيطــار كشــف الحقيقــة... ولــن نســمح بــأن تمــّر الجريمــة مــن دون عقــاب

الراعي يلقي عظته

دوليل بشعالين

وأخرياً شــهد لبنان حدثاً مفرحاً وإيجابياً، وســط الظلمة 
التي يعيشــها بســبب األزمة اإلقتصاديــة واملالية الخانقة 
والشــغور الرئايس املستمر منذ ثالثة أشهر، مع دخول رشكة 
»قطر للطاقة« كرشيكة رســمية يوم األحد، يف كونسوتيوم 
الرشكات النفطية ضمن اتفاقية إستكشــاف وإنتاج الغاز يف 
امليــاه اإلقليمية اللبنانية. وقد وّقع وزيــرا الطاقة  اللبناين 
وليد فّياض والقطري ســعد بن رشيدة الكعبي والرئيســان 
التنفيذيّــان لرشكتي »توتــال أيرنجي« الفرنســية باتريك 
بويانيه و«إيني« اإليطالية كالوديو ديسكالزي مجّسامً رمزياً 
للبلوكني 9 و4 متهيداً التفاقية انضامم قطر للكونســورتيوم. 
وأجمع املشاركون عى أهمية هذه الخطوة لناحية عودة الثقة 
باإلســتثامر يف لبنان، رغم كّل األزمات التي تعصف به. فأين 
تكمن أهمية دخول قطر يف الكونســورتيوم، وما الذي ينتظر 

لبنان خالل األشهر املقبلة يف هذا اإلطار؟
تقول أوساط ديبلوماسية عليمة، بأّن تثبيت دخول رشكة 
»قطر للطاقة« بعد انســحاب رشكة »نوفاتيك« الروسية من 
الكونســورتيوم يف أيلول املايض، تاركة حّصتها البالغة 20 
% للدولــة اللبنانية، هو أمر يف غاية األهمية، ال ســيام يف 
هــذه املرحلة بالذات التي بدأت الثقة بلبنان ترتاجع شــيئاً 
فشــيئاً. فدخول قطر كرشيكة رســمية يف الكونسورتيوم 
بنســبة 30 % مقابل 35 يف املئة لــكّل من رشكتي »توتال« 
وإينــي«، امللّزمتني بأعامل استكشــاف وإنتاج الطاقة يف 
البلوكــني 9 و4 يف امليــاه البحرية اللبنانية، من شــأنه أن 
يُعيــد هذه الثقة الدولية »املفقودة« بلبنان، فضالً عن الثقة 
العربية ، ال ســيام الخليجية منها، بعدما أن تضاءلت كثرياً 

املاضية. السنوات  خالل 
كذلك، فإّن اإلهتامم الذي أبداه ممثال رشكتي »توتال« و«إيني« 

العمل  من شــأنه ترسيــع 

بتدشني أنشطة  والبدء قريباً 

اإلستكشــاف، خصوصاً وأّن 

الــدول األوروبيــة بحاجة 

ماّســة حاليــاً اىل مــوارد 

جديدة للنفط والغاز، ال سيام 

بعد إقفال بــاب أوكرانيا يف 

وجهها. فإن بدء اإلستكشاف 

ســيكون له أثر إيجايب عى 

الوضع يف لبنان، ال سيام يف 

حال جرى اكتشــاف كميات 

تجارية وافرة من الغاز، عى 

ما يُتوّقع، ما سُيحّتم تطوير 

اإلستكشــاف خــالل وقت 

قصري ومّد السوق اللبناين ال 

سيام معامل الكهرباء بالغاز 

الطبيعي.  

وتوّقعت األوساط نفسها بدء 
جني مثار عملية اإلستكشــاف بعد مجــيء الحّفارة والبدء 
بعملها قريباً، يف أواخر العام الحايل، ما ســيؤثّر عى الوضع 
اإلقتصــادي ككّل، إذ يبدأ لبنان عندها بحلحلة أزمة الكهرباء 
تدريجاً. وصحيح بأّن املوارد الفعلية ال مُيكن للبنان أن يجنيها 
بشــكل كبري، يف حال وجود الغــاز بكميات كبرية، قبل 3 أو 
4 ســنوات، غري أّن اإلعالن عن وجــود هذه الكميات من قبل 
الرشكات الثالث ســيكون كافياً لبدء اإلســتثامر يف النتائج 
اإليجابية. ويُفــرتض عندها أن يتغرّي الوضع اإلقتصادي يف 
لبنان وينقلب راســاً عى عقــب، يف حال نجح العهد الجديد 
كام الحكومة الجديدة بتنظيم هذا القطاع وحاميته من الهدر 

والفســاد، وذلك يف غضون 6 أو 7 سنوات عى أبعد تقدير.

وبرأي االوساط، إّن دول الكونسورتيوم قد تقرّص هذه املهلة، 

إذا تحّمســت لوجود الكميات الضخمــة من الغاز، ما يجعلها 

ترّسع عملها قدر املســتطاع، ســيام وأنّها أول من يحتاج اىل 

إنتاج وبيع الغاز خالل الســنوات املقبلة. ولهذا تبدي األوساط 

الديبلوماســية تفاؤلها بإمكانية نهــوض لبنان من الوضع 

اإلقتصادي املرتّدي الذي يعيشــه وتحّوله اىل وضع مريح، بعد 

أن يُصار اىل سّد ديونه املالية  املرتاكمة، والتي وصلت اىل أكرث 

من مئة مليار دوالر، رشط حصول أمرين أساسيني: 

- األول: وجــود الكميات التجاريــة الواعدة من الغاز يف 

»حقــل قانا« القائم يف البلوك 9، كام يف البلوك 4 الذي بدأت 

»توتــال« عملها فيه يف وقت ســابق وأوقفته تحت الضغط 

عليها، بعد شــهرين من بدء عمليات اإلستكشاف والتنقيب، 

بحّجة عدم وجود غــاز تجاري، رغم أن الحقيقة هي عكس 
ذلك، بحسب ما يرى بعض الخرباء.

- الثــاين: متكّن الدولة اللبنانيــة والحكومة الجديدة من 
حســن إدارة هذا امللف وموارده، ومنع حصول أي إســتغالل 
أو الســيطرة عليه من قبــل اي دولة خارجية، وتاليف الهدر 
والفســاد، ال ســيام وأّن عائداته هي ملك الشــعب اللبناين 

بأكملــه واألجيال املقبلة، وال يجب التفريط بها.  
وأشارت األوســاط عينها اىل أنّه كان لدى البعض خشية 
مــاّم يقوم بــه العدو اإلرسائييل يف املنطقــة الحدودية، إذ 
يُواصــل عمله منذ توقيع اتفاقية ترســيم الحدود بينه وبني 
لبنان، مــن دون أن يكون للبنان اي قدرة عى مراقبة عمله، 
وإذا كان يعتــدي عى ثروة لبنان النفطية أم ال. من هنا، فإّن 
مجــيء رشكة »توتال« قريباً أي يف غضون شــهر، أو أكرث 
بقليل، لبدء اعامل اإلستكشــاف والتنقيب، من شأنه توضيح 
حقيقة األمور، ال ســيام وأّن »توتال« هي الجهة املخّولة ألن 
تدفع اىل »اإلرسائيــيل« التعويضات عن الجزء الجنويب من 
»حقل قانا« الواقع خارج الخط 23 ، الذي أصبح خط الحدود 
البحريــة للبنان بفعل اتفاقية ترســيم الحدود البحرية التي 

ُوّقعــت يف أواخر ترشين األول املايض بني الجانبني. 
وتجد األوساط بأّن رشاكة قطر مع الكونسورتيوم يف ظّل 
الظــروف الصعبة التي ميّر بها لبنان، تؤكّد عى اهتامم هذه 
الدولــة العربية بدعم التنميــة اإلقتصادية يف لبنان، وبأنّها 
تقــف اىل جانبه دامئاً يف أحلك الظروف، اىل جانب اهتاممها 
باستثامراتها ومصالحها فيه ويف املنطقة. فهذا األمر يُشكّل 
دعــامً كبرياً للبنان من قبل دولة عربيــة خليجية، ال بّد وأن 
يكون له مفاعيل إيجابية عى الوضع اللبناين. كام أّن حضور 
الرشكات الثالث الفرنسية واإليطالية والقطرية من شأنه أن 
يُســاهم يف تثبيت موقع لبنان بشكل جّدي كبلد نفطي دخل 
حديثــاً اىل نادي الدول النفطية وأصبح عى خارطة البرتول 

العاملية.

هيام عيد

قبل أيــام معدودة عــى املحطة 
»الرئاســية« املتعلقــة باإلجتــامع 
الخاميس يف فرنسا، تشهد الساحة 
الداخليــة دينامية جديدًة عى إيقاع 
التطور البارييس، وترتكز يف الدرجة 
األوىل عــى رئيــس املجلس النيايب 
نبيه بري ورئيــس الحزب »التقدمي 
وفق  جنبــالط،  وليد  اإلشــرتايك« 
مــا ذكرت أوســاط نيابية يف كتلة 
بــارزة، بعدما كشــفت عن موعدين 
سيشــهدهام األسبوع الحايل، األول 
النيــايب، والثاين يف  املجلــس  يف 
الــرصح البطريــرك يف بكريك، من 
أجل ترجمة هذه الدينامية من خالل 
خطوات عملية، من شأنها أن تساهم 
النيابية الحالية  يف تغيري املعادلــة 
عى صعيــد اإلصطفافات من جهة، 
والرتشــيحات الرئاســية من جهٍة 

أخرى. 
املرتقب  اإلجتامع  وبالتايل، فــإن 
يف باريس، لن يكون عى مســتوى 
التوقعات اللبنانية، وفق األوســاط 
مســتوى  وأن  خصوصاً  النيابيــة، 
املشــاركة فيه ال يصل إىل سفراء أو 
أو وزراء خارجية، بحســب ما كان 

اإلعالن  لــدى  متوقعاً 
اإلجتامع،  عــن هــذا 
حيث أن املدراء العامني 
الخارجية  وزارات  يف 
والسعودية  فرنسا  يف 
املتحــدة  والواليــات 
ومــرص  األمريكيــة 
ســيمثلون  وقطــر، 
الواقع  وسيناقشــون 
اللبنــاين، انطالقاً من 
عنوانني رئيسيني: األول 
هو الوضع اإلنســاين 

واإلجتامعي يف ظــل األزمة املالية 
اإلســتحقاق  هو  والثاين  الحــادة، 
الرئايس الذي مــا زال يراوح مكانه 
الذي  الســيايس  اإلنقســام  نتيجة 

يتفاقم إىل حدوٍد غري مسبوقة.
وعى هذا األســاس، فإن التحرّك 
الذي ســيضطلع به عى الســاحة 
اللبنانية بري وجنبالط سيتقاطع مع 
الغريب  الديبلومايس  اإلهتامم  عودة 
الرئاســية،  اإلنتخابات  والعريب يف 
النيابية نفسها،  وإن كانت األوساط 
ال تعــوِّل كثرياً عى املوقف الخارجي، 
وتعتــرب أن املدخل إىل الحّل الرئايس، 
ينطلــق بشــكٍل خاص من ســاحة 
النجمة، مــن دون إغفال أن الحلول 

ســتأيت عى إيقاع التحــركات التي 
تنطلق اليوم من الشــارع من خالل 
القرار النقايب بالنزول إىل الشــارع، 
إحتجاجية  ولو وفق ســيناريوهات 
مختلفــة، إذ لــن تشــمل أي قطع 
للطرقــات أو مواجهــات مع القوى 

األمنية.
ويف الوقــت الــذي تتبايــن فيه 
التكّهنات لدى األطراف املعنية بامللف 
الرئايس عى وجه الخصوص، كشفت 
الرتشيحات  أن  النيابية،  األوســاط 
املعلنة لن تكــون الوحيدة، متوقعًة 
تطــورات مهمة عى هــذا الصعيد 
بالنســبة إلعالن ترشيحات جديدة، 
أو دعم وتأييد مرشــحني معينني من 
قبــل قوى سياســية »محايدة« إىل 

اآلن. ولفتت األوســاط النيابية، إىل 
قراءة سياسية مخالفة لإلستحقاق 
الرئــايس قــد فرضتهــا التطورات 
األخرية ســواء املالية أو النيابية، بعد 
اعتصام نواب »التغيري » يف املجلس 
النيايب، أو القضائية بعد اإلشــتباك 
القضــايئ املتعلــق بالتحقيقات يف 
انفجــار مرفأ بريوت، ال ســيام وأن 
ما شــهده الشارع قد دفع العديد من 
الروحية،  كام  السياسية،  املرجعيات 
إىل املبــادرة يف تحريــك الركود يف 
امللف الرئــايس، انطالقاً من العودة 
إىل الحوار واإلنفتاح، متهيداً للتوافق 
عى خارطة طريق تسمح بالوصول 
من جديد إىل اجتامع املجلس النيايب 

وانتخاب رئيٍس جديٍد للجمهورية.

الكاردينال مار  البطريرك املــاروين  ترأس 
بشارة بطرس الراعي قداس االحد يف كنيسة 
الســيدة يف الرصح البطريريك يف بكريك، 
والقــى  عظة قال فيهــا: »تعرفون أن لبنان 
تأسس عى فكرة أساسية حددت هويته وهي 
»اإلنتامء إىل دولــة لبنان يكون باملواطنة ال 
بالدين«. ما يعنــي أن لبنان يفصل بني الدين 
والدولة، ولكــن الدين يحرتم الدولة، والدولة 
تحرتم الدين. هذا هو منطوق املادة التاســعة 
من الدســتور. ولكن بكل أسف مثة من يعمل 
عى إعطاء لبنان لونا دينيا وطائفيا ومذهبيا. 
فينبغــي أن نكون يقظــني وندافع عن هوية 
لبنان وفرادته يف العامل العريب، وعن رسالته 

ومنوذجيتــه التي تعطيه دورا رائــدا يف البيئة 
العربية«، مضيفا »تنص مقدمة الدســتور اللبناين 
عى أن الشــعب هو مصدر الســلطات، وميارسها 
بواســطة املؤسســات )ي(. مبوجب هذا القول: 
كل أصحاب املســؤولية يف املؤسسات الدستورية 
موكلون من الشعب. فرناهم عى العكس وبكل أسف 
أعداء الشعب. لقد فقروه وجوعوه ومرضوه: حرموه 
مــن حاجاته وحقوقه األساســية للعيش؛ منعوا 
عنه الخبز والغــذاء؛ أماتوه بغالء الدواء والطبابة. 
وفوق ذلك حرموه العدالة بتسييس القضاء؛ جعلوه 
كخراف ال راعي لها. كل ذلك بأحجامهم عن إنتخاب 
رئيس للجمهورية. وهذا هو باب الفلتان والفوىض 
يف حكم املؤسســات. فأين مجلــس النواب الذي 
أضحــى هيئة ناخبة، ويحجم عــن انتخاب رئيس 
للجمهورية، قاطعا من جســم الدولة رأســها؟ أمل 
يحن الوقت ليجتمع نواب األمة يف املجلس النيايب، 
ويختاروا الرئيس املناســب واألفضل بالنسبة إىل 
حاجات البالد وشــعبها؟ وإذ نشجع مبادرة النواب 
املجتمعني يف قاعة املجلس للضغط من أجل انتخاب 
رئيس، نتمنى أن يكتمــل العدد حتى النصاب وتتم 
العمليــة االنتخابية. والرئيس املناســب واألفضل 
هــو الذي يعيد اللبنانيني إىل لبنان مع االســتقرار 
واالزدهار. وال يغيب عــن بالنا أن تحديات إقليمية 
ودولية تحارص لبنان برئيسه وحكومته، فاملنطقة 
عى مفرتق أحــداث خطرية للغاية ويصعب التنبؤ 

بنتائجها وانعكاساتها عى لبنان«.

وقــال: »من جهتنا ككــريس بطريريك نواصل 
االتصاالت واملســاعي للدفع نحــو انتخاب رئيس 
جديد، بالتنسيق الوثيق مع سائر املرجعيات الروحية 
والسياســية آملني التوافق مع جميع رشكائنا يف 
الوطــن. فرئيس الجمهورية وإن كان مارونيا ليس 
للموارنة واملسيحيني فقط، بل لكل اللبنانيني. ونود 
أن يكــون اختياره مثرة قرار وطنــي دميقراطي. 
فاملرحلــة املقبلــة هي مرحلة انتشــال لبنان من 
االنهيار وإعادته إىل ذاته وهويته يف نطاق الكيان 
اللبناين.  أين العدالة التي هي أساس امللك، والقضاة 
يف حرب داخلية؟ قضاة ضد قضاة، وصالحيات ضد 
صالحيــات، وأحقاد ضد أحقاد. مل يعرف لبنان يف 
تاريخه حربا قضائية أذلت مكانة القضاء وسمعة 
لبنان وحولت املجموعات القضائية ألوية تتقاتل يف 
ما بينها غري عابئة بحقوق املظلومني والشعب. حني 
يختلف القضاة عى القانون من سيتفق عليه؟ وهل 
حقــا كان الخالف عى املواد القانونية أم عى املواد 
املتفجرة لتعطيل مسار التحقيق يف جرمية تفجري 
املرفأ؟ وإذ يؤملنا ذلك، نرجو أن يواصل املحقق العديل 
القايض طارق بيطار عمله إلجالء الحقيقة وإصدار 
القرار الظني واالستعانة بأي مرجعية دولية ميكن 
أن تساعد عى كشف الحقيقة وأمام ضامئرنا 245 
ضحية وخراب بيوت نصف العاصمة ومؤسساتها. 
وما يؤســفنا أكرث أن نرى فقــدان النصاب يطال 
اجتامعات الهيئات القضائية، فيقدم قضاة ومدعون 
عامون عى تخطي مجلس القضاء األعى ورئيسه 

وميتنعون عن حضور االجتامعات. فللقضاء 

آليته وتراتبيته«.

وســأل الراعــي: »ماذا يبقى مــن لؤلؤة 

القضاء، حني يتمــرد قضاة عى مرجعياتهم 

عوض أن يتمردوا عى السياسيني، ويزايدون 

عى بعضهم البعــض، ويعطلون تحقيقات 

البعض، ويطلقون متهمني بالجملة  بعضهم 

ويعتقلون أهايل ضحايا املرفأ؟ وحني يطيحون 

أصول الدهم واالســتدعاء والجلب، وينقلبون 

عى أحكامهم، ويخضعون ألصحاب النفوذ؟ 

وحني يخالفون القوانني السيادية وينتهكون 

رسيــة التحقيقات أمــام دول أجنبية قبل أن 

يعرفوا أهدافها الحقيقيــة ومن يحركها؟ وحني 

يورطــون ذواتهم يف مخططات األحقاد واالنتقام؛ 

ويستقوون عى الضعفاء ويضعفون أمام األقوياء 

ويهربون املعتقلني األجانب؟ لن نسمح، مهام طال 

الزمن وتغري الحكام من أن متر جرمية تفجري املرفأ 

من دون عقاب. وباملناســبة، مــاذا تنتظر الدولة 

اللبنانية إلعــادة إعامر املرفأ بريوت، خصوصا أننا 

نسمع عن مشاريع لدى بعضهم لنقل املرفأ التاريخي 

إىل مكان آخر«.

وختم: »نســتطيع القول إن الدولة مبؤسساتها 

وأجهزتها، تبذل قصارى جهدها لتخرس ثقة املواطنني 

بها ولتدفعهم إىل الثورة املفتوحة. ملصلحة من هذا 

املخطط؟ واألخطر أننا نرى البالد اليوم تســودها 

األجهزة األمنية والعســكرية يف غياب أي سلطة 

سياســية ودســتورية وأي رقابة حكومية. فأين 

الحكومة التي تدعي أنها متلك الصالحيات لتحكم؟ 

وأين السلطة التي تحمي املواطنني والرشعية؟ هذا 

كلــه نتيجة عدم انتخاب رئيس للبالد. فحيث يغيب 

الرأس يتبدد الجســم كله. ال يريدون تصديق ذلك. إال 

اذا كان عــدم انتخاب الرئيس مقصودا. نصيل ليك 

يلهم الله كل صاحب ســلطة أن ميارسها باألمانة 

والحكمة«.

بعد القداس، اســتقبل الراعي املؤمنني املشاركني 

يف الذبيحة االلهية.

الكعبي يلقي كلمته خالل حفل التوقيع املشرتك للتنقيب عن الغاز يف لبنان
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الرئاسة الــى  املرشحين  على  تــتــواصــل  باسيل   هــجــومــات 
جــديــد! مــن  املسيحّية  الــخــافــات  ستشعل  بــعــبــدا«  »كــرســي 

جنباط يمّد الجسور مع القيادات املسيحّية..ُمرشح »توافقي ال يستفز أحداً«
تمايز رئاسي بين »اإلشتراكي« و>القوات«.. اإلنتقال من الخطة »أ« الى الخطة »ب«

ــن رصــــــاص« ــ ــروف مـ ــ ــحـ ــ ــة كـــتـــبـــت بـ ــ ــالـ ــ ــغ رسـ ــ ــل ــ ــدس أب ــ ــقـ ــ ــا الـ ــتـ ــّيـ ــلـ ــمـ »عـ
ــة الــشــركــاء ــقــّي ــة بــالــتــفــاهــم مـــع ب ــس لــلــجــمــهــوريّ ــي ــخــاب رئ ــت ــه : الن ــل حـــزب ال
النفط باستخراج  والــحــّل  األميركّية...  العقوبات  هو  لإلنهيار  الرئيسي  السبب 

»ُمختلفون مع حزب الله على أولويّة بناء الدولة ولدينا عامات استفهام حول السلوك باحترام الشراكة«
 باسيل في هجوم على قائد الجيش : يتصّرف على هواه باملايين
سأفكر جدياً بالترّشح لرئاسة الجمهوريّة ... وأحذر من تفجير الوضع

ـــــّول« !! ـــــى »ُمتس ـــــش ال ـــــد الجي ـــــم قائ ضاهـــــر لباســـــيل : حّولت

القضاء عــلــى  تقضي  الــســيــاســة  تـــرك  لــعــدم   : ــودة   عـ
لكرامته التحقيق حفظاً  الى  الذهاب  كّل مطلوب  وعلى 

ــوافـــق ــتـ ــلـ ــى وتــــيــــمــــور جــــنــــبــــاط: لـ ــ ــنـ ــ  أبـــــــي املـ
ــة تـــــوافـــــقـــــّيـــــة لـــلـــرئـــاســـة ــ ــّي ــ ــص ــ ــخ ــ عــــلــــى ش

صونيا رزق 

َمن ســمع املؤمتر الصحــايف لرئيس 
باســيل  جربان  الحر«  الوطنــي  »التيار 
امس، إســتذكر عىل الفور تلــك املقولة 
الشــهرية »ما ترك للســر مغطّى«، بعد 
توزيعــه الســهام الناريــة واالتهامات 
والهجومــات مييناً وشــاالً، يف إتجاه 
املارونية، يف مقدمها  الشخصيات  بعض 
قائد الجيش العاد جوزاف عون، املرشح 
االبرز اىل الرئاسة الذي يتم التداول بإسمه 
كمرشــح  توافقي منذ فرة طويلة، وقد 
إعترب باســيل خالل مؤمتره » بأّن العاد 
واملحاســبة،  الدفاع  يخالف قوانني  عون 
الدفاع،  وزير  صالحيــات  بالقّوة  ويأخذ 

ويترصّف عىل هــواه باملاليني، بصندوق لألمــوال الخاصة 
ومبمتلكات الجيش«، االمر الذي ميكن تفسريه عىل الفور بأّن 
كل مرشح اىل املركز االول، ســيالقي قصفاً عنيفاً ستتطاير 

خالله الشظايا العشوائية ملسافات بعيدة املدى.
وتقول مصادر سياسية ان كل من يقف ضد طموح رئيس » 
التيار« يتلقى عىل الفور إتهامات بالجملة، الّن لعبة الرئاسة 
وكرسيها  يلعبان الدور  االكرب يف تباعد االفرقاء السياسيني، 
اما باسيل فيبعد الحلفاء ويجرف الخصوم، وكل من يقف ضده 
يف هذا االطار، وهذا ما حصل مع رئيس »تيار املردة« سليان 
فرنجية، الذي أبعدته الرئاسة عن باسيل ، لتبدأ بعدها املنافسة 
ويتغري املشــهد اىل التوتر الخفي، ثم العلني مروراً بســهام 
سياسية متبادلة، وصوالً اىل السجاالت والردود، وبعدها اىل 
ما يشبه القطيعة، الّن الرجلني طامحان منذ سنوات للموقع 
االول، فرنجيــة منذ العام 2013 وباســيل منذ وصول العاد 
ميشــال عون يف نهاية ترشين االول 2016، اذ بدأ التحضري 
لهذا املنصب، لذا مل تتواجد الكيمياء السياسية بينها منذ ذلك 

الحني، الّن الطموح » يف الدق«.
 وتشري املصادر ان عملية جمع باسيل وفرنجية عىل هدف 
واحــد من الصعب ان تتحقق، ما يؤكــد بأن رصاع االقطاب 
املوارنــة ال نهاية لــه، ورئيس »التيار الوطني الحر« ســبق 
ان كّرر مــراراً مواقفه، وأفهم الجميع َمن يســتحق كريس 
الرئاسة، معّدداً صفات الرئيس املطلوب، راساً بذلك خارطة 
االســتحقاق املرتقب ، أي انه أطلق رســائل عديدة يف إتجاه 
املرشحني، بدأها من بنشعي ليقول لفرنجية:« عىل الرئيس ان 
يتحىل بصفة مهمة جداً هي الحجم التمثييل للمرشح«، وهذه 
نقطة الضعف لدى رئيس »املردة »، نسبة ملا ميثله يف املقابل 
رئيس« التيار« من شــعبية، لكن هذه الصفة التي يســتعني 
بها للهجوم عىل بعض املرشــحني، لــن تحقق له غاياته مع 

قائد الجيش تضيف املصادر، والذي يالقي تأييداً شــعبياً كبرياً 
لتّويل الرئاسة، فضالً عن تأييد من اكرثية االطراف السياسية 
، نســبة للصفات التي يتحىل بها وهي مطلوبة يف الرئيس، 
خصوصاً يف هذه املرحلة، لكن وسط ما يجري من مستجدات 
الهجوم يوم امس، فالخوف يكرب من عودة مقولة »عون او ال 

رئيس«، لتستبدل بـ« باسيل او ال رئيس«!
ويف الســياق، يُفهم من كالم باسيل » بأننا نعمل لوصول 
رئيس يُشبهنا، ولقد وضعنا مسودة الئحة أولية بأساء من 
دون تبّنيها أو ترشــيحها وإختيارها، وذلك عىل قاعدة أنّها 
أفضل من غريها، ولذا بدأنا جولة اتصاالت مع نواب وكتل«، 
كاشــفاً أنّه يفكر جّدياً بالرشح لرئاســة الجمهورية، من 
أجل الحفاظ عىل مبدأ صحة التمثيل، فيا رّدد مراراً انه غري 
مرشــح، فا الذي تغري؟ االمرالذي إعتربته مصادر سياسية 
متابعة ملا يجري من مســتجدات رئاسية، بأّن املنافسة هي 
التــي اطلقت العنان لهــذا الهجوم، وفتحت الشــهية عىل 
الرشــح، بعد إستشــعار رئيس »التيار« وتأكــده بأّن قائد 
الجيش يالقي قبــوالً يف الداخل والخارج، وإمكانية وصوله 
اىل بعبدا  تتقّدم، لذا ال بَد مــن » الحرتقة«، كا اّن الخالف 
الذي ســاد قبل ايام بني االخري ووزير الدفاع موريس سليم، 
يقف وراءه باسيل وفق ما قالت املصادر املذكورة، وحني تبنّي 
لــه بأّن الخالف ازيل بينها ، عــاد ليوتر االجواء من جديد، 
مســتعيناً بعبارات مرفوضة ضد العــاد عون، لكن هجوم 
باســيل عليه زاده شــعبية اكرث، فيا باســيل  يتلقى منذ 
بعد ظهر امس هجومات من مختلــف االطياف عىل مواقع 
التواصــل االجتاعي، ومن منارصي اغلبيــة االفرقاء عىل 
االتهامات التي اطلقها ضد العاد عون من دون اي  ســبب، 
وهذا يعني اّن« كريس بعبدا » ستشــعل الخالفات املسيحية 

من جديد وهذه املرة عىل نطاق أوسع.

ابتسام شديد 

رئاســيا، ال جديد يذكر باســتثناء الحركة التي 
النائب  اإلشرايك«  »التقدمي  الحزب  رئيس  أطلقها 
وليد جنبالط األسبوع املايض، وتتجه األنظار إليها 
أمال باحتال تحقيق خرق يف امللف الرئايس،  حيث 
من املتوقع يف األيام القادمة ان يستكمل جنبالط 
التينة، بعد مســاعي  تحركه باتجاه بكريك وعني 
ولقاءات بني الحزب »اإلشرايك« وحزب الله، ومع 
رئيس »التيار الوطني الحر« جربان باســيل، حيث 
ينشــط النائب مــروان حاده عــىل خط الرصح 
البطريريك والنائب الســابق غــازي العرييض مع 
الرئيس نبيه بري، اضافة اىل زيارة النائب وائل ابو 

فاعور اىل اململكة العربية السعودية.
وتشــري مصادر مقربة من »االشرايك« اىل ان 
الحركة الجنبالطية تهــدف اىل الخروج من حالة 
املراوحة واملأزق  الراهن،  فرشــيح رئيس »حركة 
االستقالل« النائب ميشال معوض مل يعد »ممكنا«  
بعد احدى عرشة جلســة انتخابية، والفريق الداعم 
له غري قادر عىل رفع »ســكور« األصوات املؤيد له. 
وتلفت املصادر اىل ان هدف املبادرة »اإلشــراكية« 
ايضا، إيجاد آليــة تتالقى مع القوى السياســية 
إلنتاج رئيس جمهورية توافقي، فال ميكن الذهاب 
اىل رئيــس تحد بـ 6٥ صوتــا، انطالقا من املوقف 
الجنبالطي بعدم جــواز إنتخاب رئيس للجمهورية 

من دون موافقة أكرب كتلتني مسيحيتني.
 وتقول املصادر نفسها ان موقف جنبالط ال يعني 
معارضة وصول رئيس »تيار املردة« سليان فرنجية 
من قبل جنبالط، علا انه يقف عىل مسافة واحدة 
من جميع املرشــحني،  وال يتعاطى بإيجابية كبرية 

او سلبية مع ترشــيح فرنجية،  لقناعة أكيدة لدى 
جنبالط ان فرنجية هو املرشح الوحيد لحزب الله.

ومن األهداف األخرى للحركة »اإلشراكية«، تضيف 
املصادر، مد الجســور مع القيادات املسيحية، وعدم 
استفزاز أي طرف، لكن الوضع الراهن يحتم االنتقال 
من الخطــة«  أ«  اىل الخطة »ب«،  بعد تعرث انتخاب 
معوض عىل أبواب الجلسة الثانية عرشة، بعد التأكد 
من استمرار حرمان باقي أصوات النواب »التغيرييني«.

بنظر املختــارة، املبادرة حتميــة ورضورية مع 
انسداد األفق  وتوسع االنهيار االقتصادي وسقوط 
املؤسســات، وطاملا كلمة الرس الخارجية مل تتأمن 
بعد. ومن طالئع االنتقال اىل الخطة ب التهديد الذي 
أطلقه نواب »اللقاء الدميوقراطي« يف الجلسة رقم 

11 مبقاطعة جلسات االنتخاب.
من هذا املنطلق، طرح جنبالط ثالثة أساء ميكن 
ان تشــكل تقاطعا بني القوى السياســية يف ظل 

الجمود السيايس.
الالفت يف كل ما تقــدم، ان املبادرة الجنبالطية 
تراعي اىل حد كبري هواجس »التيار الوطني الحر«، 
بحسب املصادر، من دون ان يكون هناك تقارب يف 
امللف الرئايس مع حزب »القــوات اللبنانية«، حيث 
يظهر متايز كبــري  يف امللف الرئايس بني »القوات« 
و«اإلشــرايك« يف امللــف الرئــايس، فلكل فريق 
مقاربته  املختلفة رغــم ان الفريقني انتخبا رئيس 
»حركة االســتقالل« ميشــال معوض يف اإلحدى 
عرشة جلسة، إال ان جنبالط عىل ما يبدو  يف صدد 
الذهاب اىل مسار مختلف عن »القوات«، وليس بعيدا 
عا يريده الثنايئ الشــيعي ورئيس »التيار الوطني 
النائب جربان باســيل لإلتفاق عىل مرشح  الحر« 

مشرك.

 ويؤكد املراقبون ان املوقف الجنبالطي يجري التمهيد 
له من فرة عرب ارسال إشارات باستعجال رئيس الحزب 
»اإلشــرايك« اإلتفاق الرئايس وطرحه ثالثة أساء 
رئاســية عىل القيادات السياسية التي التقاها الوفد 
»اإلشرايك«، ما يدل عىل ان خسارة معوض أصوات 

»اللقاء الدميوقراطي« مسألة وقت فقط.
باملقابل، يصعب تحديد موقف »القوات« وخياراتها  
يف حال عاد جنبالط للسري بخيار  سليان فرنجية، 
لكن عىل األرجح، فان جعجع قد ال يذهب يف الطريق 
الجنبالطي نفسه، وعىل األرجح بقائه عىل تشدده 
بعدم انتخاب رئيس من محور ٨ آذار، وتكرار التسوية 
الرئاسية التي قبلت بها »القوات« عند إنتخاب العاد 
ميشال عون، ما يعني افراق الخيارات واملزيد من 
التايز بني »القوات« و«االشرايك« الذي يظهر يف 
اإلستحقاقات.  فجنبالط  قادر عىل التموضع وأكرث 
مرونة من جعجع، وغالبا ما تكون خيارات املختارة 
مختلفة عن معراب، كا حدث يف إنتخابات رئاسة 
مجلس النواب وهيئة املجلس، بحيث حصل االفراق 
بعد ان خــاض الطرفان اإلنتخابات النيابية معا يف 

عدد من الدوائر املشركة.
 التباين بني معــراب واملختارة ظهــر أيضا يف 
التصعيــد الجنبالطي ضد ترصيــح جعجع إلعادة 
»هل  بســؤال جنبالط  السياسية  بالركيبة  النظر 
الوقت مناســب لتعديل الركيبة السياســية فيا 
البلد منهار، األمر الذي استتبع ردا »قواتيا« مبارشا 
فحواه »البيك فهم علينا«،  ما يدفع اىل التســاؤل 
عن التنســيق بني »القوات« و«االشرايك« ويضعه 
يف دائرة الشكوك، فيا يبدو جنبالط ميال أكرث اىل 
مراعاة هواجس التيار املســيحية أكرث من حرصه 

عىل مصلحة »القوات«.

الله  الســيايس لحزب  املجلس  اعترب رئيس   }
إبراهيم أمني الســيد، أن »ما يؤرش عىل مستقبل 
عظيم بأننا يف فلســطني أمام جيل مقاوم بعمر 
13 ســنة وبعمر العرشين، مستقبل هذه األمة، 
عىل  واالطمئنان  األمــان  يعطينــا  ســوف  أنه 
مســتقبلنا ومستقبل فلســطني«. وقال: »نوجه 
تحية عظيمة بإســم الجميع إىل هذه البطوالت، 
وهذه الشجاعة، وأظن أنها من املرات النادرة التي 
ترسل من خاللها رســالة إىل الكيان الصهيوين 
ومن وراءه، ســواء كان الغــرب او املطبعني مع 
العدو الصهيوين، هذه أبلغ رسالة كتبت بحروف 
مــن رصاص قام بهــا هؤالء الشــبان األبطال، 

تحية«. ألف  نحييهم 
جاء ذلك خــالل لقاء فكري نظمه« منتدى الفكر 
اللبناين« يف قاعة »مركز اإلمام الخميني الثقايف« 
يف بعلبــك، تحت عنــوان »جهاد التبيــني: األبعاد 
املعنوية والعملية«، ورأى أمني الســيد أن »معركة 
جهاد التبيني هي معركة كل املكان وكل الزمان وكل 
األشــخاص، هي معركة بيان الحق وبيان الباطل، 
معركة الدفاع عن الحق أمام تشــويه الباطل للحق، 
هي معركة معرفة الحقائــق اإللهية واإللتزام بها، 
معركة حاية الحق من التباسات الباطل، وأخطر ما 
يف هذه املعركة حينا يحصل اإللتباس الفكري عند 
املؤمنني والعلاء، ولكن الذي  يتزود مبستوى عايل 

من املعرفة ال تسقطه االلتباسات«.
{ دعا رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حســني 
الحــاج حســن إىل »انتخاب رئيــس للجمهورية 
بالتفاهم مع بقية الرشكاء، يف أرسع وقت ممكن، 
وبعد ذلك يصار اىل تشــكيل حكومة، والبدء يف 
املعالجــات املطلوبة، وبالتــايل أي أزمة موجودة 
حاليا يف لبنان مرتبطة بشــكل أو بآخر مبوضوع 
انتخــاب الرئيس، وهذا ينعكس عىل التفســريات 
ونصاب  النواب  مجلس  نصاب  عىل  الدســتورية، 
الحكومة، وهــل يحق لها ان تجتمــع أو ال يحق 
لها ذلك،  واألزمات السياســية وانعكاساتها عىل 

االقتصاد والثقة باللرية <.
وقال خالل لقاء سيايس حواري يف بلدة اللبوة 
»نحن منــذ اللحظــة األوىل دعونا رشكاءنا يف 
الوطن إىل حوار ســيايس، وكانت أبلغ الدعوات 
هــي دعوة رئيس مجلس النــواب نبيه بري أكرث 
من مرة إىل جلســة حوار للتفاهم عىل شخصية 
ما وانتخابها، فرفضت الدعوة مرات عدة، وكانت 
تعليقات سياســية ســلبية عىل الحوار. فكيف 
تفاهم  دون  للرئيــس  انتخاب  إجــراء  تتوقعون 
وطني؟ هل يكون ذلك بطرح أســاء استفزازية 
وأســاء تحدي لن تصل إىل أي مكان أو إىل أي 
الحوار  فيها  ترفضــون  التي  بالطريقة  نتيجة؟! 
أو  بطريقة  يعني  االنتخــاب،  تعطلون  والتفاهم 

بأخرى أنتم تتحملون مســؤولية كل الردي يف 
لبنان«.

داخلية  أســبابا عديدة  أن »هناك  إىل  وأشــار 
وخارجية أوصلت البلد إىل ما نشــهده من انهيار 
ومعييش،  ونقدي  ومــايل  واجتاعي  اقتصادي 
أهمها: خيارات سياســية مثل خيار الرهان عىل 
الســالم يف املنطقة منذ التســعينيات، تعقيدات 
النظام الســيايس اللبناين الوالد لألزمات، النظام 
وإهال  واملديونية،  الريع  عىل  القائم  االقتصادي 
النفط  اســتخراج  وإهال  اإلنتاجية،  القطاعات 
والغاز منذ عرشات الســنني اســتجابة إلمالءات 
كانت واضحة، الفساد وآثاره، تداعيات الحرب يف 
ســوريا، تداعيات النزوح عىل لبنان، وحتى اليوم 
والكالم  اللبناين  الــكالم  املحاوالت وكل  رغم كل 
الســوري عن رضورة عودة النازحني، يوجد فيتو 
أمرييك أورويب عريب عىل عودة النازحني والعمل 
النســيج  إبقائهــم والضغط إلدماجهم يف  عىل 

اللبناين«.
ورأى أن »بارقــة األمل والضوء األســايس للبلد 
باســتخراج وتصدير ثرواته من النفط والغاز، الن 
ذلك يعني إدخال أموال إىل البلد وتحســن الوضع، 
ولكــن بالتأكيد هــذا يحتاج إىل إنشــاء صندوق 
سيادي للحفاظ عىل املال وإدارته بالشكل الصحيح 

والسليم«.

أكد رئيس »التيــار الوطني الحر« النائب جربان باســيل، ان 
»الوضع يتطلّب حركة ومواقف استثنائية، ألن املشهد مقلق »فراغ 
ومنظومة وانهيار«، معتربا ان »هناك حكومة فاقدة لثقة املجلس 
النيايب، وبالتايل للرشعّية، ومفتقدة ملكّون اســايس وبالتايل 
للميثاقية، تأخذ مكان رئيس جمهورية بطريقة غري دستورية، 
ورئيسها يضع توقيعه ثالث مرّات عىل املرسوم، ومكان رئيس 

الجمهورية، ويصدره بال توقيع الوزراء، وهذا تزوير«.
ويف مؤمتر صحايف، اعترب باســيل ان »الحكومة عاجزة 
ومبتــورة، تحكم البلد كأن الوضع طبيعــي، »وما منزيح االّ 
ما نجيب الرئيس يــيّل بّدنا ياه« منظومــة متحكّمة بالبلد 
وترفــض اصالحــه، تحكم سياســياً من خالل التعســف 
بالدستور والقوانني ،«مشريا اىل ان »االنهيار مايل واقتصادي 
واجتاعي وصحي وتربوي ومؤسسايت وقضايئ وقانوين، 
والخوف اّن يتحّول اىل امني، وهذا ما يهّددونا فيه، و«الحقن 

شّغال« لتربير وصول »مرّشح الحاجة األمنية«.
ورأى ان »تجلّيات االنهيار نعيشها اليوم، فالدوالر بال سقف، 
وخط الفقر صعودا والبنزين تجاوز املليون، وفلتان بسوق األدوية، 
القطاع الربوي مهّدد، وتسّيب باالدارة، باملوظفني وباملعامالت، 
قضاة يشتكون عىل بعضهم وينفذون اجندات سياسية«، مشددا 
عىل ان »قائد جيش يخالف قوانني الدفاع واملحاسبة العمومية، 
ويأخذ بالقّوة صالحيات وزير الدفاع، ويترصّف عىل هواه باملاليني 
بصندوق لألموال الخاصة ومبمتلكات الجيش، ورئيس حكومة 
يصدر قرارات غري قانونية وآخرها وضع مدراء عامني بالترصّف«.

واعترب باسيل ان »رضب جنون، وطني وسيايس، اّن يفكّر أحد 
بانتخاب رئيس جمهورية من دون املســيحيني، وموقف وطني 
مســؤول من الذي يرفض ان يتخطّاهم، ويعوّل عليه لبناء حياة 
مشركة ومتشــاركة بقلب الجبل«، مضيفا :«اقّل حقوقنا دولة 
تستنهض طاقات البلد، وليس منظومة تضع ايدها عليه. دولة 
متاسكة بقوة العدالة والقانون وليست ممسوكة بتسلّط الفساد 
واالستفزاز السيايس، دولة تحّقق املســاواة بني الناس حتى ال 
يتعاىل علينا بعدم تطبيق القوانني ويتباهى بفائض احتقار الدولة«.
وتابع »املنظومة تعرف مــن تريد رئيس جمهورية، ونحن 
نعرف جيدا من ميّثلها ويشــبهها، ومن حّقنا واقّل واجباتنا 
اننا نرفضه. واذا رفضناه ال يعني اننا نعرقل انتخاب رئيس، بل 
نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة«، مشريا اىل ان »املنظومة 
تريــد رئيس يعزل املرشوع االصالحــي واالصالحيني والتيار 
عىل رأســهم، رئيس يوّقف التحقيق برسقــة العرص، رئيس 
يطمس التحقيق بجرمية العرص باملرفأ، رئيس يعرف بتاريخه 
وبحارضه، كيف يتقاسم الرثوة النفطية مع اركان املنظومة. 

تخّيلوا نسلّمهم قطاع الغاز بعد انجاز الحدود«.
واكد ان »املنظومة تريد رئيس اعتــاد عىل تحّدي القانون 
ويعــرف كيف يحمي املرتكبــني من القضاء ومــن العقاب، 
رئيس ال يفكّر بالحلول للمشــاكل وطبعاً ليس لديه مرشوع 

اصالحي«، مشددا عىل »اننا منّد يدنا للجميع، وندعو للتشاور 
بعجلة، ثنائياً او جاعياً، وبأي شكل، ليكون هناك توافق عىل 
برنامج صغري ورسيــع التطبيق، وتوافق عىل الئحة مصغرّة 
من األساء لالتفاق عىل واحد منها، او اقلّه للتصويت عليها 
اذا تعّذر اختصارها بإسم واحد، واذا مل نلقى نتيجة، سندرس 
الحقاً املوافقة عىل أي مرّشح يصل برشط، انّه قبل انتخابه، 
الكتل املؤيّدة له تنّفذ مطالب اصالحيــة ال تتعلّق بالتيار وال 
مبحاصصة، بل فيها خــري لكل اللبنانيــني، وابرزها قانون 

الالمركزية وقانون استعادة األموال املحّولة وغريه«.
واكد انه »بحال فشل املسعى األّول والثاين، واعتربت مواقفنا 
منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سأفكر 
جدياً بالرّشح لرئاســة الجمهورية بغض النظر عن الخسارة 
والربح، لنكون اقلّه احتفظنا مببــدأ أحقّية التمثيل«، مضيفا 
»متفاهمــون مع حزب اللــه عىل املقاومــة، ولكن ال يكفي 
ألننا مختلفني عىل أولوية بنــاء الدولة، واصبح لدينا عالمات 
استفهام حول السلوك املتعلّق باحرام الرشاكة. ميكن االختالف 
حول األولويات، لكن ال ميكن ان يكون هناك اولوية تعلو عىل 
بناء الدولة عندما يصبح األمر موازيــا النتهاء الدولة واندثار 
الكيــان. هناك أناس خائفون عىل التفاهم وانا عىل رأســهم، 
وآخرون ينفخون بالنار حتى يكرب الخالف وينفجر، وينتظرون 
للشاتة، وانا اتوّجه للخائفني والحريصني عىل البلد، واسألهم 

»شو بعد فينا نعمل اكرث من هيك؟«.
ويف موضوع املرفأ، أكد باسيل انه »ال يهّمنا اي قايض، بل 
يهّمنا اســتمرار التحقيق وصدور القرار الظني لتحويل امللف 
للمجلــس العديل، التحقيق ما بيجــوز يقترص عىل التقصري 
الوظيفي، من دون أن ميتّد للنيرات وللتفجري«، داعيا »مجلس 
القضاء األعىل، برسعة اليجاد حل إلعادة سري العدالة، ونحّمل 
املســؤولية لرئيس املجلس الذي بإمكانه دعوة الهيئة العامة 
للتمييز باألصيلني واملناوبني، وعقد جلسات متتالية للمجلس 

لصدور القرارات الالزمة«.

غرّد النائب ميشــال ضاهر عرب حســابه 
النائب باســيل  عىل«توير«، قائاًل: »هجوم 
الجيش مرفوض شكالً ومضموناً.  عىل قائد 
رضبتــم أكرث من قطاعٍ وســاهمتم بانهيار 
البلد، وحّولتم القائد اىل »متســّول«  ليؤّمن 

الطبقة  فشل  بســبب  املؤسسة  استمراريّة 
السياسّية، واليوم تريدون أيضاً رضب الجيش 

بدل دعمه، ودوماً بحّجة »الصالحّيات«.
وســأل ضاهر: »هل هكــذا نصنع »لبنان 

القوي«؟

ترأس مروبوليت بــريوت وتوابعها للروم 
األرثوذكــس املطــران الياس عــوده خدمة 
القديس  اإللهــي يف كاتدرائيــة  القــداس 
جاورجيوس، وألقى عظة قال فيها: »خالص 
بلدنا يكون عىل أيدي أبنائه إن هم نبذوا الحقد 
والتعايل واإلستقواء واإلدانة واإلقصاء. بلدنا 
يحترض. ال رأس للدولة، والحكومة مستقيلة، 
واملجلس النيايب مرشذم ومشلول، مل يتوصل 
بعد إحدى عرشة جلســة إىل انتخاب رئيس، 
يكون الخطوة األوىل يف مسرية انتظام عمل 
املؤسسات. واملؤســف أن اإلنهيار يف لبنان 
مل يقترص عىل النواحي السياســية واملالية 
واإلقتصاديــة واإلجتاعية بــل ترسب إىل 
القضاء، وما شــهدناه من تخبط وانقســام 
ورصاعات وفوىض ينذر بتهاوي امللجأ األمني 
والحصن  ومظلوم،  ومقهور  مستضعف  لكل 
واملواطنني ويريس  الدولة  الذي يحمي  املنيع 

العدالة عىل أساس الحق«. 
أضاف »العدالة أســاس امللك، وهي ال تجزأ 
وليست إنتقائية أو كيدية، ومتقت ازدواجية 
املعايــري. لقد ســميت بريوت منــذ القديم 
أم الرشائع لتمســكها بالقانون، ومدرســة 
الحقــوق الرومانية فيهــا مل تكن عالمتها 
الوحيدة املضيئة إذ عرفــت عىل مر األزمنة 
رجال قانون المعني، مل يدينوا إال بالحق وما 

طأطأوا الرأس إال أمــام الله والحقيقة. لكن 
الحقيقــة ضاعت يف جرميــة تفجري املرفأ 
وقسم من بريوت وأبنائها، أو هناك من شاء 
تضييعها ألسباب نجهلها ويعرفها املعطلون. 
ما نعرفه وما هو منطقي أن عىل كل مطلوب 
الذهاب إىل التحقيــق حفظا لكرامته وإثباتا 
املحقق  أمام  املثول  التعنت وعدم  أما  لرباءته. 
بها.  يتمسك  ملن  إدانة واضحة  فيشــكالن 
عندما يخضع الجميــع للقانون ويحرمونه 
تســتقيم األمور، وعندما يغيــب العدل تعم 
الفــوىض، ويصبح صاحب الحــق مقهورا 
متفرجا  للعدالة  املطلــوب  واملجرم  مدانا،  أو 
مستقويا مبن يحميه. لقد أصبحت املواجهة 
بني القضــاة، عوض أن تكــون بني القضاء 
واملذنبني الذيــن فجروا العاصمــة وها هم 
له  الوضع مل نشــهد  القضاء. هذا  يفجرون 
مثيال يف تاريــخ لبنــان، ومل يعهده قرص 
القضاء  باستقاللية  التمسك  وعوض  العدل. 
لقد  القضاء.  إىل  والطائفية  السياسة  دخلت 
أدت السياسة املعتمدة عندنا إىل تحلل الدولة 
الحية  الضائر  ذوي  عــىل  لذلك  وانهيارها، 
الساهرة عىل البلد عدم ترك السياسة تقيض 
عىل القضاء. لذا نتوقع من أويل األمر مواقف 
عىل قدر جسامة الوضع، ال تصاريح فارغة 

مل تعد تجدي«. 

العقل  شــيخ  اســتقبل 
الدروز  املوحديــن  لطائفة 
الشيخ ســامي أيب املنى يف 
منزلــه يف شــانيه، رئيس 
الدميوقراطي«  »اللقاء  كتلة 
جنبالط،  تيمــور  النائــب 
يرافقه النائب أكرم شــهيب 
ومستشــاره حســام حرب 
والتوجيه  اإلعداد  ومفوض 
التقدمــي  الحــزب  يف 
الصايغ  عصام  االشــرايك 
ووكيــل داخليــة الجرد يف 

الحزب جنبــالط غريزي ومدير املؤسســة 
العامة لألسواق االستهالكية زياد شيا. 

ورحب أيب املنى بجنبالط، مؤكدا »التواصل 
والتالقي يف الــرؤى واألفــكار ألجل إنقاذ 
أحوج ما يكون  »الوطــن  ان  لبنان«، معتربا 
اليــوم اىل التضحية وتقديــم التنازالت من 
الجميــع ملواجهة التحديــات وتحصينه من 
املخاطر، مبا يحفظ املؤسسات التي هي قوة 

وجوده«.
 من جهته، أكد جنبــالط أن »األفق املقفل 
واالقتصادية  املعيشــية  واألزمات  البالد  يف 

والغالء وتقلب ســعر الــدوالر، واألزمة يف 
القضاء، إضافة إىل الشــغور الرئايس، كلها 
تســتوجب اللجوء إىل الحوار والتواصل بني 
الجميع، ألن هذه األزمات تطال الجميع دون 
استثناء. وشدد عىل أن »االشرايك« مستمر 
يف الجهد الذي يبذله من أجل محاولة تقريب 
وجهات النظر والبحث عن اســاء توافقية 
نؤمن  ليك  الجمهوريّة،  رئاســة  النتخابات 
يكون  بانتخــاب رئيس  الذي يســمح  الجو 
مقبوال بالحد املطلوب من الجميع وقادر عىل 
فتح باب املعالجة ملا مرينا به يف الســنوات 

السابقة من مشاكل«. 

ايب املنى مستقبالً تيمور جنبالط والوفد املرافق

باسيل خالل مؤمتره الصحايف
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ــكــركــي »غــيــر ُمــتــاح« ــة ب ــاب املــســيــحــيــيــن تــحــت مــظــّل ــطـ لــقــاء األقـ
والــرئــاســّيــة! الحكومّية  »الــعــزلــة«  لفك  الــشــارع  خــيــار  يـــدرس  باسيل 

 مصير 90 إمرأة وطفل لبناني في ُمخّيمات« قسد« ُمعّلق على قرار من ميقاتي
ــون؟ ــّي ــس ــل ــل أهـــمـــل املـــلـــف ألنـــهـــم طــراب ـــ »الــــديــــار« : هـ رحـــيـــم لـ

طرابلس تحت تأثير الدوالر... خمود في الحركة التجاريّة وشوارع خالية

عيل ضاحي

الله مرة  مل ينجح حــزب 
جديــدة يف »تليني« موقف 
الحر«  الوطني  »التيار  رئيس 
النائــب جربان باســيل يف 
خيار  وتبني  الرئايس،  امللف 
فرنجية  ســليامن  النائــب 
كمرشح »توافقي« بني مرينا 

الشالوحي وحارة حريك.
وتكسف اوساط سياسية 
بــارزة ومتابعة للقاء مرينا 
ووفد  باسيل  بني  الشالوحي 
اللــه يف مركز  من حــزب 
الشالوحي يوم االثنني  مرينا 

املايض، عىل اهميته وتوقيتــه وكرسه للحدة يف 
التعاطي يف االســابيع املاضية بــني الطرفني، اال 
انه ابقى الخالفات عىل حالها يف امللفني الرئايس 

والحكومي. 
ومع ارصار باسيل عىل موقفه الرئايس الرافض 
لفرنجية وقائد الجيش جوزاف عون، فشــل رئيس 
»التيار الربتقايل« ايضاً يف تســويق فكرة املرشح 
الثالث يف بكريك، وكذلك انضــاج فكرته القامئة 
عىل جمع البطريرك املاروين بشارة الراعي لالقطاب 
املارونية يف بكــريك تحت مظلته. فأىت   والقوى 
الرفض من قبل فرنجيــة ورئيس حزيب »الكتائب« 
النائب سامي الجميل و«القوات« سمري جعجع للقاء 

باسيل، وعدم تكرار تجارب »فاشلة« سابقة معه. 
ومع الرفض املسيحي ألي لقاء مسيحي ورئايس مع 
باسيل ولو كان برعاية الراعي، يتابع االخري اللقاءات 
الفردية لهؤالء االقطاب، والعدول عن اي فكرة لقاء 

او حوار مسيحي – مسيحي موسع.
ومع إرصار رئيس الحكومة نجيب ميقايت ومعه 
الرئيس نبيه بري والنائب الســابق وليد جنبالط، 
وخلفهم جميعاً حزب الله الــذي يؤكد انه يحرض 
اي جلســة ذات طابع مطلبي ومعييش طارىء، 
يكشف نائب بارز يف تكتل »لبنان القوي« ان هناك 
السياسية  بـ«العزلة  و«التيار«  باسيل  لدى  شعوراً 
وبالحصــار مــن كل القوى، بينــام  ال »يتفرج« 
حليفه حزب الله عليه فقط، بل يشــارك يف دفع 

ودعم  قدماً  الحكومي  امللف 
الجلســات وحضورها، رغم 
واملسيحيني  باســيل  رفض 

وبكريك  لهذه الجلسات.
ويؤكد النائب طرح باسيل 
و« التيار« لطروحات وافكار 
متعــددة يف االجتامعــات 
الحزبيــة والنيابية االخرية، 
الشارع  ان خيار  اىل  ويشري 
مطروح بقــوة ومن االفكار 
درس  وهنــاك  املتداولــة، 
الزوايا،  مختلــف  مــن  له 
سيضم  الرشاع  ان  خصوصاً 
النواب والــوزراء والحزبيني 
والقاعــدة  واملنارصيــن 

الشعبية. 
وال يستبعد النائب ان تكون التظاهرة قرب الرساي، 
بالتزامن مع انعقاد الجلسة الحكومية التي يرتدد ان 
ميقايت ســيدعو اليها الخميس املقبل وتحت عنوان 
»طوارىء تربوية«. كام ال يســتبعد النائب ان يكون 
االعتصام مفتوحاً يف ســاحة الشهداء او عىل باب 

الرساي او قربها لوقف االنقالب امليقايت.
ويلفت النائــب اىل ان الجهوزية الحزبية للتيار 
ويف صفــوف املنارصيــن يف اقــى درجاتها،  
والكل ينتظر الســاعة »صفر« للنزول اىل الشارع 
لتأكيد حضور التيار الســيايس والنيايب والشعبي 
انــه عيص عــىل »العزل  والــوزاري، وللقــول 

والتحجيم«!

جهاد نافع

تنظيم  ســيطر  عندمــا 
يف  مناطق  عــىل  »داعش« 
به  التحق  السوري،  الشامل 
العديــد من ابنــاء طرابلس 
والشــامل مــع زوجاتهم، 
او  شــقيقاتهم  مع  ومنهم 

قريبات لهم.
»داعش«  قواعــد  دمرت 
االرهابيــة،  والفصائــل 
وتحررت مســاحات واسعة 
الســيطرة  تحــت  كانــت 
من  كثريون   ... »الداعشية« 
بـ  امللتحقني  الطرابلســيني 

»داعش« او »النرصة« قضــوا نحبهم، ومنهم من 
انتقل مع مجموعات »داعشية« اىل ليبيا، والبعض 
اآلخر انتقــل اىل اوكرانيا للقتال اىل جانب الجيش 
... اما النســاء واالطفال  االوكراين ضد روســيا 
الذين ولدوا هناك من زيجــات متعددة، منذ العام 
2017، دخلــوا مناطق ســيطرة »قوات ســوريا 
الدميوقراطية«) قسد( بدعم من »التحالف الدويل« 

اىل منطقة الباغوز يف دير الزور.
النســاء  مبلف  املهتــم  رحيــم  نبيل  الشــيخ 
مخيمي  يف  املعتقــالت  اللبنانيــات  واالطفــال 
الهــول والروج، يقول  ان اتفاقــا عقد بني »قوات 
الدولة  الدميوقراطية«) قســد(، و«تنظيم  سوريا 
االســالمية« )داعش(، قىض بأن تسلّم »داعش« 
سبائك الذهب اىل »قسد« مقابل االفراج عن النساء 
واالطفال وترحيلهم اىل بالدهم، غري ان »قســد« 
اخذت الذهب ورفضت االفراج عن النساء واالطفال، 

وابقتهم محتجزين يف مخيمي الهول والروج.
ويكشف رحيم لـ »الديار« عن  معلومات دقيقة 
تقول ان عدد املحتجزات من النســاء واالطفال هو 
55 ألــف إمرأة وطفل من جميع الجنســيات، لكن 
والعراقية،  الســورية  الجنســيتني  من  اغلبيتهم 
وتســعني امرأة وطفل مــن الجنســية اللبنانية 
من طرابلس. ويكشــف ايضــا ان 22 إمرأة وطفل 
عــادوا اىل طرابلس بواســطة مهّربني محرتفني، 
وبلغت كلفة تهريب اإلمــرأة الواحدة عرشين ألف 
دوالر امــرييك دفعتها العائالت امليســورة، لكن 
هناك عائالت فقرية مل تســتطع اســتعادة بناتها 

واطفالهــن، بانتظار القرار الســيايس للحكومة 
اللبنانية.

واملعتقلني  املعتقالت  واالطفال  النســاء  وأغلب 
مصابات بامراض مزمنة نتيجة الظروف الصحية 
الســيئة جدا، او مصابات بجراح واعاقات. وابرز 
املعتقالت يف مخيم الهول ) آالء.أ( املصابة بقدميها، 
ونساء من عائالت: بيتية، حسني، سيف، غالييني،  
يوسف، رعد، امليقايت، ... وعرف من النساء اللوايت 
عدن اىل طرابلس: فاطمة. ق - فاتن.ع- منى.ح- 

فاطمة.خ- فاطمة.أ- زينة ب.
وتابع رحيم موضحا، ان »قسد« وجهت اكرث من 
مرة نداء اىل الســلطات اللبنانية دعتهم للتواصل 
معها بغية االفراج عن التســعني امرأة وطفل، كام 
اعلنت »قسد« انها يف حال بلغ االطفال سن الـ 15 
عاما فسوف تعمد عىل تجنيدهم بالقوة وتدريبهم 
ونقلهم اىل جبهات القتال ضد االتراك وضد الجيش 

السوري.
ويؤكد رحيم ان املدير العــام لالمن العام اللواء 
عباس ابراهيم اكد اســتعداده لالنتقال اىل شامل 
ســوريا واســتعادة التســعني إمرأة وطفل فورا، 
ولكنه ينتظر تكليف رســمي من رئاسة الحكومة 
اللبنانية للمبارشة فورا بعملية اســرتداد النســاء 
واالطفال، ال ســيام وانه جرى تكليفه باستعادة 
نســاء البانيات وبريطانيات وفرنسيات، نقلوا اىل 
بريوت برا وغادروه عرب املطار، وااللبانيات كان يف 
اســتقبالهم يف بريوت وزير خارجية البانيا الذي 

تسلمهم واعادهم اىل بالدهم.

جرى  انــه  رحيم  ويوضــح 
ســابقا مراجعة الرئيس ســعد 
الحريري الذي طلب حينها مهلة 
اســبوع لدراســة امللف، ولكن 
حصل حــراك 17 ترشين 2019، 
ومل يتوصــل الحريري اىل حل. 
ثم راجعنا الرئيس حســان دياب 
وحني  تذكر...  نتيجة  دون  ايضا 
الحكومة  كلف ميقايت مبهــام 
، ووضع مدير  جرت مراجعتــه 
عام  االمن العام امللف بني يديه، 
امللف  النجاز  اســتعداده  وابدى 
رشط تكليفه رسميا من رئاسة 
أوكل  ميقــايت  لكن  الحكومة، 
امللف اىل وزير الداخلية القايض 
املولوي، وبــدوره كلف  بســام 

اللواء ابراهيم... 
ويقول رحيــم أن ملفا بهــذا االهمية والحجم 
يحتاج اىل تكليف رســمي من رئاســة الحكومة 
اللبنانيــة النجازه، وال يزال ميقــايت يغض النظر 
عن هــذا التكليف، وإال لكانــت القضية قد انتهت 
فــورا وبتحرك رسيع ومبارش مــن اللواء ابراهيم 
... مــع االشــارة  اىل أن جميع االجهــزة االمنية 
اللبنانية اكدت انها ستسهل عملية استعادة النساء 

واالطفال، ولن تعمد عىل توقيف احد منهم.
ويشري رحيم اىل ان امللف انساين بامتياز، ومن 
االهمية مبكان اســتعادة النساء واالطفال قبل أن 
يخضعــوا للتجنيد االجباري لدى »قســد«، ويجب 
إعــادة تأهيلهم فور عودتهم، خاصة ان الكثري من 

النسوة يحتجن اىل معالجة طبية دقيقة ...
ويســتغرب رحيم صمت وسائل االعالم وصمت 
السياســيني واملراجع الدينية الســنية حيال هذا 
امللف، الذي يحتاج اىل قرار سيايس جريء. ويسأل 
: هل الن النســاء واالطفال من ابناء طرابلس، فال 
يعنيهم؟  فلو كانوا من طوائــف ومناطق لبنانية 
أخرى لقامت الدنيــا ومل تقعد قبل أن تعود جميع 

النساء واالطفال.
ويعتقــد رحيــم ان لــدى ميقايت حســابات 
سياســية محلية واقليمية جعلته يؤجل البت بهذا 
امللف الحيوي واالنســاين البالغ االهمية. فالقرار 
السيايس اآلن عند رئيس حكومة ترصيف االعامل 

نجيب ميقايت، فهل يتخذ هذا القرار؟...

دموع األسمر

الول مــرة منذ ســنوات، 
يغيب االزدحام عن شــوارع 
طرابلــس الرئيســية، دون 
الحاجة اىل رشطة سري، او 
منذ  مطفأة  ضوئية  اشارات 

اكرث من اربعني عاما...
الشــوارع  ليســت 
الطرابلســية التــي غــاب 
االسواق  بل  االزدحام،  عنها 
التجاريــة ايضا بــدت انها 
الفت  انخفاض  مــن  تعاين 
يف حركة البيع والرشاء، اىل 
التجار  أحد  درجة اســامها 

بالخمود غري املســبوق، الذي انعكس ســلبا عىل 
املدينة التي تعاين من اســوأ انــواع القهر والفقر 

والجوع يف تاريخها الحديث ...
التي تقدمها  الغذائية،  املعونــة  رمبا بطاقات 
املدرجة اســامؤها  الفقرية  للعائالت  دولة قطر 
والتي خصصت  الفتوى،  دار  اعدتها  لوائح  ضمن 
البطاقات  تلــك  او  الدينــي،  القطــاع  ملوظفي 
العام  القطــاع  ملوظفــي  املقدمــة  القطريــة 
وتبلــغ قيمتها مئة دوالر، رمبــا حّركت الركود 
التجاري، لكن هــذه الحركة اقترصت عىل بعض 
التي حــرصت عملية رصف  »الســوبرماركات« 
العائالت من  مئــات  ان  فيها، غــري  البطاقــة 
ذوي الدخــل املحدود مل تحظ بهــذه البطاقات، 

التــي يبدو ان من وضع يــده عليها وزعها وفق 
... املحسوبيات 

منذ بدء تقلبات ســعر رصف الدوالر االمرييك، 
الذي ترافق بارتفاع مخيف يف اسعار املواد الغذائية 
واملحروقات،  فمنذ ذلك الحني واالسعار تتبدل يوميا 
اكرث من ثالث مرات، يف الصباح وعند الظهر سعر 

مغاير، ويف املساء سعر آخر...
الكــربى  التجاريــة  املحــالت  بعــض 
حرصت  موظفني  خصصت  و«الســوبرماركات«، 
الــدوالر، ولوحظ  بهم تبديل االســعار عند تبدل 
ان ارتفــاع الدوالر يقابله ارتفــاع يتعدى العرشة 
باملئة، كأنه سباق قائم بني الدوالر واملواد الغذائية 
واالستهالكية، مام انعكس سلبا عىل حركة املبيع 

يف االسواق ...

اســعار  ارتفــاع  امــا 
دفــع  فقــد  املحروقــات، 
تقنــني  اىل  باملواطنــني 
واللجوء  بالسيارات  حركتهم 
الســري مشــيا عــىل  اىل 
يالحظه  ما  وهــذا  االقدام، 
املــرء من حركة الشــوارع 
التي انخفضــت فيها حركة 

السيارات ...
مقترصة  االزمة  ليســت 
عــىل الحركــة التجاريــة 
فاالخطر  الشوارع،  وحركة 
انعكست  الدوالر  تقلبات  ان 
االدويــة  اســعار  عــىل 
ان  تكاد  التي  واالستشــفاء 
تعجز عن تقديم خدماتها االستشفائية للمواطنني، 
وينتج عن ذلك اشــكاليات عند ابواب املستشفيات 
التي تطلب الــدوالر »الفريش«، خاصة وان العديد 
منها اقفل أجنحة فيها، نتيجة تأخر املؤسســات 
الضامنة عن تسديد ديونها، مام فاقم من ازمة هذه 
املستشــفيات ووضعها امام خيارات مريرة للغاية 
، من شــأنها ان تلقي بظاللها القامتة عىل واقع 

املدينة االكرث قتامة ...
وتضج يف املجالس الشعبية تساؤالت حول دور 
نواب املدينة وقياداتها السياسية من االزمات التي 
الطرابلسية،  العائالت  تنعكس ســلبا عىل معظم 
وتردد ان ما تشــهده يف هذه االيام، مل تشهده يف 
احلك االيــام التي مرت عىل املدينــة يف تاريخها 

القديم والحديث ...

لكرامي ــي  اإلعــام املــكــتــب  مــن  تــوضــيــح 
صدر عن املكتــب االعالمي لرئيس »تيار 

الكرامة« النائب فيصل كرامي ما ييل: »جاء 

يف جريدة الديــار العدد الصادر ليوم االحد 

خرب بعنوان »بري عاتــب عىل جنبالط« ، 

يتناول حديثاً نقالً عن النائب فيصل كرامي.

يهــّم املكتــب االعالمي لرئيــس »تيار 

الكرامة« النائب فيصل كرامي ان ينفي جملًة 

وتفصيالً ما ورد يف عدد الديار الصادر يوم 

االحد نقالً عن لسانه، وهو عاٍر عن الصحة 
ومل يحصل ابداً. فاقتىض التوضيح.

{ »الديار« ترّد {
»الديــار« التي تلقت خــرب النفي الذي 
ارســله املكتب االعالمي لســعادة النائب 
فيصل كرامــي، تؤكد ان الخرب الذي نرشته 

عىل صفحتها االوىل موثوق ومؤكد.

بـــــــــو صــــــعــــــب الـــــــــــى واشـــــنـــــطـــــن
الياس بو  النواب  غادر نائب رئيس مجلس 
صعب لبنان متوجها اىل واشنطن، يف زيارة 
يتخللها لقاءات عدة مع عدد من املســؤولني 
االمريكيــة واعضاء من مجليس  االدارة  يف 
الشيوخ والكونغرس، كام مع كبار املسؤولني 

يف البنك الدويل وصندوق النقد الدويل. 
وستشــهد الزيارة عىل بعض االجتامعات 
املشرتكة والتي سيشــارك فيها بوصعب اىل 
جانب النواب: نعمة افرام، ياســني ياســني 

ومارك ضو. 
ومــن املتوقع أن يســتهل بوصعب يومه 

االول مــن الزيــارة بلقاء حواري وعشــاء 
ينظمه القائم باالعامل يف السفارة اللبنانية 
وائل هاشــم، يف مبنى السفارة، يف حضور 
اموس  الخاص  االمرييك  الرئايس  املنســق 
مشرتكة  كلمة  له  ستكون  والذي  هوكشتني 
اتفاقية  بعد  مــا  املرحلة  مع بوصعب حول 
ترســيم الحدود البحرية وانعكاســها عىل 
لبنــان، يف حضور النــواب اللبنانيني وعدد 
مــن أعضاء مجليس الشــيوخ والكونغرس 
اىل  اضافة  االمريكية  اإلدارة  ومسؤولني من 

عدد من املدعويني.

ــة ســــــواء تــجــمــع ــم ــل ــى ك ــ ــة: الـ ــافـ ــقـ ــثـ وزيــــــر الـ
تميت وال  تحيي  تــهــدم...  وال  تبني  تــفــّرق...  وال 

دعا وزير الثقافة القايض 
محمــد وســام املرتــىض 
سواء،  كلمة  »إىل  اللبنانيني 
تجمع وال تفــرق، تبني وال 
متيت.   وال  تحيــي  تهــدم، 
فالوطن تحــت عتم غاممة 
ســوداء تخيــم يف فضائه 
وتجثم عىل صــدر قضائه، 
وتلقي عىل شعبه أثقاال من 
مؤسساته  والخوف،  الحرية 
أخرى،  بعد  واحــدة  تتعطل 
الدســتورية  وســلطاته 
متزقهــا التجاذبات، وبعض 

قياداته، ترفض الحوار وتتعاىل عىل التوافق، 
واألجندات الخارجيــة تحطم أعمدة القانون 
العدالة، فيــام األوضاع  وتعبــث بقواعــد 
بني  التالحم  توجب  واملعيشــية  االقتصادية 
تزال حقيقة  للتفتيش عن مخارج ال  الجميع 

يف املتناول إذا صفت النيات«.
ولفت اىل ان »مــا من وطن يف األرض إال 
ومر يف فــرتات عصيبــة، فتجاوزها بقوة 
اإلميان وخوف اللــه والتصميم والوحدة بني 

أبنائه«.
الصالة  املرتــىض جاء خالل رفــع  كالم 
الجنائزية عن روح نقيب شــعراء الزجل يف 
لبنان جورج بو انطون يف مسقط رأسه يف 
حومال، وقال: »بني العام والخاص يف عمره 
الرثي، ظل جورج بو أنطون متشــبثا بالقيم. 
وطنــي أصيل عريق يف انتامئــه إىل لبنان، 
عاشــق لكل حبة من تراب أرضه ولكل جزء 
من تراثه الثمني. وال سيام الزجل الذي يشكل 
السمة األساســية من سامت األدب الشعبي 
اللبناين، واللســان الناطق بأحــوال  القرية 
اللبنانية التي رأى األديب الراحل أنيس فريحة 

أنها حضارة عىل طريــق الزوال فإذا بالزجل 
االجتامعية  أدواتها  ويبعــث  تقاليدها  يخلد 
واالقتصادية من عمق النسيان ويزفها مجددا 
إىل الوجود. ولقد كان دور جورج بو أنطون 
عىل هذا الصعيد دورا بارزا يف الحفاظ عىل 
مقومات الزجل كام تراكم عرب العصور، ويف 
تطويره ليصري أقرب إىل قلــوب أبناء الجيل 
الجديد. وبني املحافظة والتجديد كان خط من 
األصالة اللبنانية ميد من يد شاعر إىل يد آخر 

صونا ألمانة املوروث وإغناء له«.
وقال: »اليوم نتحلق أيهــا األصدقاء حول 
ذكــراه، والوطن تحت عتم غاممة ســوداء 
تخيم يف فضائــه وتجثم عىل صدر قضائه، 
وتلقي عىل شعبه أثقاال من الحرية والخوف، 
حني يرى مؤسساته تتعطل واحدة بعد أخرى، 
وســلطاته الدســتورية متزقها التجاذبات، 
الحوار وتتعاىل عىل  وبعض قياداته، ترفض 
التوافق، واألجنــدات الخارجية تحطم أعمدة 
القانون وتعبث بقواعد العدالة، فيام األوضاع 
بني  التالحم  توجب  واملعيشــية  االقتصادية 
تزال حقيقة  للتفتيش عن مخارج ال  الجميع 

يف املتناول إذا صفت النيات«.

املرتىض يلقي كلمته

الخازن : ُمتخّوف من أن يُؤخذ لبنان الى الفصل السابع
الوزير  املاروين  العــام  املجلس  كرر عميد 
الســابق وديع الخازن، يف بيان، تخوفه من 
»أن يؤخذ لبنان إىل الفصل الســابع«، طالبا 
»الخروج من حال الرتدد والســري بطروحات 
تساعد عىل دفع األمور يف اتجاهات منقذة«، 
وقال: »الحد الفاصل يف هــذه اللحظة، إما 
الذهاب رأسا إىل الحلول املنقذة، وإما االنهيار 

الشامل«.
ورأى أنــه »مثة بصيص أمــل يف التحرك 
الرسيع اآلن، قبل الولوج يف املتاهات الضائعة 
والتجاذبات الضيقة، لالرتفاع إىل مســتوى 
هذه املرحلــة، التي تتطلب منــا القفز فوق 
الحسابات الشــخصية واملصالح الفئوية أو 
الحزبية، ألن الناس تائهة فعال عىل الطرقات، 
ال  إذ  واألدعية،  بالصــالة  الخالص  وتتلمس 

تكفي النوايا بل املساعدة عىل دفع األمور يف 
اتجاهات منقذة فعال. فالوقت أصبح داهام، 
وال مجال إال بتغيــريات جذرية عىل مختلف 
الصعد، سياسيا، اقتصاديا وماليا، ويف حال 
مل يتمكن املســؤولون عندنــا من تحقيق ما 
هو مطلوب منهــم ومفروض عليهم، فال بد 
من البحث عن البدائل بغية التخلص من هذا 

الرتدد القاتل ملد يد املساعدة«.
وختم متســائال: »بعدما بــدا التعرث يف 
انتخــاب رئيس جديــد للجمهورية واضحا، 
وبعد عــدم وفاء أكرثية القوى السياســية 
البطريرك  أمــام  قطعوها  التــي  بوعودهم 
الراعي، ومع استفحال األزمة وضيق الوقت، 
أعــود وأكرر خويف مــن أن يؤخذ لبنان إىل 

الفصل السابع«.

ــن«: لــلــمــشــاركــة بــالــجــمــعــّيــات ــي ــم ــّل ــع ــة امل ــاب ــق  »ن
ــة وبــــــــاإلضــــــــراب الـــتـــحـــذيـــري ــ ــّي ــ ــوم ــ ــم ــ ــع ــ ال

املعلمني،  لنقابــة  العامة  األمانــة  دعت 
املعلمــني واملعلامت اىل »املشــاركة بكثافة 
الثالثة من بعد  العمومية، عنــد  بالجمعيات 
ظهــر اليــوم، واذا مل يكتمــل النصاب عند 
الساعة الرابعة مبن حرض يف جميع الفروع، 
عىل أن تصدر عنها النتائج الرسمية يف اليوم 
نفســه بتوصية إىل املجلــس التنفيذي بعد 
التحذيري األربعاء  التصويت عــىل اإلرضاب 
املقبل وتفويض املجلس بخطوات تصعيدية«.

وقالت يف بيــان: »إن األمانة العامة تؤكد 
مرة جديدة أن الظروف الراهنة اســتثنائية، 
وبالتايل فهي تتطلب مواقف اســتثنائية من 
يف  الصمود  عىل  املعلمني  تســاعد  املعنيني، 
واالقتصادية  السياسية  العاصفة  هذه  وجه 
واملعيشية التي تهدد اســتمرارهم بأداء هذه 
املهنة اإلنســانية بالدرجــة األوىل، قبل أن 
نتحدث عن مخاطر اســتمرار العام الدرايس 
الحايل يف القطاع الخاص، وقد عقد املجلس 
مع  اجتامعات  الغاية  لهذه  للنقابة  التنفيذي 
لقاء  والرتبوية. وجرى  السياسية  الفاعليات 
مع اتحاد املؤسســات الرتبوية الخاصة وتم 
االتفاق عىل سلســلة من البنــود، نرجو من 
األطراف فيه االلتزام بها، وال ســيام الحفاظ 
عىل وحدة الترشيع عرب زيادة الرواتب ثالثة 
تأمني  جانب  إىل  اللبنانيــة،  باللرية  أضعاف 
مســاعدات عاجلة بالعملة األجنبية مواكبة 

لالرتفاع الحاد يف سعر رصف الدوالر والذي 
بلغ مســتويات غري مســبوقة، مع الحفاظ 
عىل املكتسبات يف بعض املؤسسات الخاصة 
والعمل عىل تحسينها. كام نطالب برفع بدل 
النقل وبشكل عاجل ابتداء من 1 شباط املقبل، 
بأسعار  الجنوين  االرتفاع  يتناســب مع  مبا 

املحروقات«.
والفعيل  العمــيل  االلتزام  »إن  أضافــت: 
للمؤسســات بهذه البنود قد ينقذ القطاع من 
حتمية االنهيــار، وميكن املعلمني من تجاوز 
هــذه األزمة الوجودية لهــم يف هذه املهنة 
الرســالة، ويحفظ لهم كرامتهــم ودورهم 
املعييش أوال يف عائالتهــم الصغرى، وثانيا 
يف عائلتهم الرتبوية الكربى عىل مســاحة 
الوطن، وغري ذلك يعنــي انهيار القطاع عىل 
رؤوس الجميــع. وهنا نؤكد أننا لســنا من 
الكثري وصمدنا  هواة اإلرضاب وقد تحملنــا 
الحايل، وواجهنا  الــدرايس  العام  بداية  منذ 
الظــروف بصعوبة كربى، لكــن األزمة قد 
استفحلت عىل نحو متسارع وغري مسبوق، 
لتطال جميــع القطاعــات يف البالد ومنها 

القطاع الرتبوي«.
وختمــت: »إننا معنيــون بالحفاظ عىل 
الدرايس وحريصون عىل اســتمراره،  العام 
لكننــا بانتظار خطوات مــن املعنيني تعيننا 

عىل ذلك <.
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اإلثنني 30 كانون الثاين 2023

عملّيـــــة القـــــدس ومـــــا ســـــبقها... تحـــــّول فـــــي الصـــــراع مـــــع اإلحتـــــال اإلســـــرائيلي
ـــــة ـــــة الغربّي ـــــتكمل بالضف ـــــي غـــــزة... وتس ـــــر شـــــعبّية بدأهـــــا الفلســـــطينّيون ف حـــــرب تحري

كامل ذبيان

ما يحصل يف فلســطني، اســقط مشهد 
والهزمية من عقل شعبها،  والنكسة  النكبة 
االعتامد عىل  املقاومة، وعــدم  الذي قــرر 
انظمــة عربية خرست الحــروب مع العدو 
االرسائيــي، الــذي وضع خطــة نظامية 
باع حكامها  الغتصاب فلسطني، قابلته دول 
فلسطني، واســتقبل بعضهم الالجئني منها، 
عــىل امل العــودة اليها قريبــاً، فيام االمم 
املتحدة كّرست تقســيم فلسطني ورشعنت 
الكيــان الصهيوين يف العام 1948، وال تنفذ 

حق العودة للفلسطينيني.
بيدهم،  قضيتهم  اخذوا  فالفلســطينيون 
بعد رهان خارس عىل العــرب الذين اعتربوا 
فلســطني قضيتهم املركزية، كــام انهم مل 
يوافقوا عىل سياسة ونهج »منظمة التحرير 
الفلسطينية« عىل مرشوعها للسالم، وقيام 

دولتني عىل ارض فلســطني، حيث مل يكن »اتفاق اوســلو« 
الذي وقعه رئيس املنظمة يارس عرفــات مع رئيس حكومة 
العدو الصهيوين اسحق رابني يف ايلول 1993، مقنعاً للشعب 
الفلســطيني، الن املفاوضات التي بدأت مــع مؤمتر مدريد 
وشــاركت فيها ســوريا واالردن ومنظمة التحرير، مل تكن 
ســوى عملية خداع امريكية ـ صهيونيــة، فال اتفاق »وادي 
عربة« انقذ االردن، وال »اتفاق اوســلو«، الذي مل ينفذه العدو 
االرسائيي، ادى اىل دولة فلســطينية عاصمتها القدس، وال 
اىل وقف قضم االرايض الفلســطينية وبناء املســتوطنات، 
وهذا ما احرج »السلطة الفلسطينية« برئاسة محمود عباس 
)ابو مازن(، الذي كان يلجأ اىل رفع الصوت، واالعرتاض عىل 
املامرســات العدوانية »االرسائيلية«، لكن الوسيط االمرييك 
الــذي رعى االتفاقات مع املنظمة مل ميارس دوره، ويحقق ما 

وعد به الفلسطينيني.
فالرهان عىل الســالم املزعوم اصبح خارج التداول، يقول 
قيادي فلســطيني رافض »التفاق اوسلو«، وان املقاومة هي 
السبيل لتحرير االرض، وما حصل يف غزة يؤكد ذلك، فانسحب 
منها العدو االرسائيي عام 2004، وفكك عرشين مســتوطنة 
يهودية يف محيط غــزة التي تحررت باملقاومة، وتحّولت اىل 

جبهة عسكرية متقدمة ضد الكيان الصهيوين، عىل مساحة 
340 كلم2، ويســكنها اكــر من مليوين فلســطيني، وهي 
تخوض حروباً دامئة ضد العــدوان االرسائيي عليها، وباتت 
متلك ترسانة اسلحة، ال سيام من الصواريخ، فانشأت مصانع 
لالســلحة وهي محارصة، وطريقها اىل الخارج والداخل متر 

باالنفاق.
فام حصل يف غــزة عام 2004، وقبله يف لبنان عام 2000 
بتحرير مــا تبقى من ارض يف الجنوب، ثــم الصمود صيف 
2006 بوجه العدوان االرسائيــي، وهو ما حدث يف غزة منذ 
العام 2008 بعمليات عســكرية دامئة ضد العدو االرسائيي، 
مام شــجع الضفة الغربية ان تنتفــض بالحجارة يف العام 
2002، ثــم بالعمليات االستشــهادية، اىل ان بدأ مقاوموها 
ميتلكون السالح، فلجأوا اىل العمليات املبارشة، وكانت جنني 
النمــوذج وتبعتها مدن وبلدات فلســطينية اخرى، مام اربك 
العــدو االرسائيي، وفق القيادي الفلســطيني، الذي يرى يف 
ظهور »عرين االســود«، بداية لحرب تحرير شعبية، حيث مل 
تعد للفصائــل واملنظامت الكلمة الفصل، بالرغم من وجودها 
وحركتها امليدانية، وان العمليات ينفذها مقاومون شباب هم 
من جيل جديد، مل يعد يؤمن بالحلول السلمية، امنا باملقاومة 
الخراج االحتالل من الضفة الغربية، التي مل تتمكن الســلطة 
الفلسطينية من استعادتها عرب »اتفاق اوسلو«، وهي ارجأت 

وبناء  كالقــدس  اساســية  مبواضيع  البت 
النهايئ، عند اعالن  الحل  املســتوطنات اىل 
الدولتني، لكن كل ذلك سقط يف العام 1994 
عند اغتيال رابني، ثم بعــدم اعرتاف بنيامني 
تنفيذ  باالتفاق عــام 1996، وعدم  نتنياهو 

االدارة االمريكية لوعودها.
من هنــا، قرر الفلســطينيون ان يحرروا 
ارضهم بانفسهم، مستندين اىل دعم من دول 
صديقة، وما قام بــه املقاوم الفدايئ فخري 
علقم من عملية يف القدس، وقبله مقاومون 
آخــرون، هو النمــوذج الذي ينتظــر العدو 
الجديدة  حكومته  اعلنــت  الذي  االرسائيي، 
برئاســة نتنياهو، والتي ضمت احزابا دينية 
متطرفة، بانها تريد اقتالع الفلسطينيني من 
»ارض امليعاد« ومن »يهوذا والســامرة« يف 

الضفة الغربية.
لكيانهم  الوجود«  »معركة  اعلنوا  فاليهود 
الغاصــب، وبقائهــم فيه، وقد بــدأ الوقت 
يضيق عليهــم، اذ مل يعد امامهم اال ســنوات قليلة، لتحقيق 
حلم »ارسائيل الكربى«، التي يحاولون توسيعها باالستيطان 
وقضــم االرايض، يف وقت يــرد الفلســطينيون بالعمليات 
العســكرية، لرفض تكرار ما حصل يف العــام 1948، عندما 
تحولوا اىل الجئني،  ويف العام 1967 عندما ســقطت ارايض 

فلسطني يف الضفة الغربية وغزة تحت االحتالل االرسائيي.
ان عمليــة القدس، واخرى غريها حصلت خالل ســنوات، 
هزت الكيان الصهيوين الذي بات يشــعر بالهزمية التي كان 
يوجههــا النظمة عربيــة، حيث اصيبت حكومــة نتنياهو 
برضبــة موجعة، اعرتف بها قادة العدو، الذي مل يعد ســهالً 
عليه ان يقوم بعلمية عسكرية واسعة، ويستمر يف احتالله 
للضفة الغربية، التي لن يرتاجع املقاومون فيها عن تحريرها، 
وسيتحرك الفلسطينيون يف االرايض التي احتلت عام 1948، 
مام يــؤرش اىل تحّول يف الــراع الفلســطيني مع العدو 
االرسائيي، سيطيح الســلطة الفلسطينية، التي سارعت اىل 
تعليق التنســيق االمني مع العدو االرسائيي، وهذا ما يرفضه 
املقاومون ويحاربون اللغاء اتفاق اوسلو ، واملقاومون منهم 
عنارص من حركة »فتح« وفصائل اخرى، وهذا ما سيغري يف 
اســلوب التعامل مع العدو االرسائيي، الــذي ال يفهم اال لغة 

الحديد والنار.

شكراً للمقاومة...
شكراً للشعب الفلسطيني

د. مصطفى يوسف اللداوي

أثلجت صدورنــا وأفرحتنا،  التــي  للمقاومة  شــكراً 
ورسمت البسمة عىل شــفاهنا وأسعدتنا، وأعادت األمل 
إىل قلوبنا وأنعشتنا، ورفعت رأسنا وأعلت صوتنا، فهاهت 
نساؤنا وزغردت بناتنا، وتاه مجداً شبابنا، ودفعت مئات 
اآلالف من أبناء شــعبنا الفلسطيني يف الوطن والشتات 
للخروج إىل الشــوارع فرحاً وابتهاجاً، والتهليل والتكبري 
يف املساجد والشوارع حمداً لله وشكراً، فهذا يوٌم من أيام 

. شعبنا املباركة، الذي فيه انتقم ومن عدونا اقتصَّ
شكراً للمقاومة التي مل ترتكنا ننتظر طويالً بعد مجزرة 
مخيم جنني أمس، نذرف الدموع ونبيك شهداءنا ونتجرع 
األىس وحدنا عىل ما لحق بنا، شكراً لها، وقد كان لسان 
حالنا جميعاً ينادي بالثأر واالنتقام، ويسترخ املقاومة 
أن تعجل وال تتأخر، فاســتجابت لنا وعجلت، وسارعت 
بالرد والجواب ونفذت، فــكان ردها موجعاً ومؤملاً، تأوه 
منها العدو وتوجع، وأَّن من هولها جرحاه، وصدم جزعاً 

من شهدها من مستوطنيه.
شــكراً للمقاومة أن جاء ردها يف مدينة القدس، التي 
يباهي بها العدو ويفتخر، مدعيــاً أنها العاصمة األبدية 
املوحدة لكيانه، وأنها املدينة األكر تحصيناً واألشد تأميناً، 
وأنها تتمتع بحاميٍة كبرية وحراسٍة مشددٍة، فأصابته يف 
قلبه، وباغتته يف عمقــه، ونالت منه يف مكمنه، وأتته 
من مأمنه، وعلمته درســاً جديداً مفاده أنها لن تســمح 
له باالستفراد بشعبنا واإلغارة عىل مدننا وبلداتنا، بينام 

يفاخر باألمن واألمان يف عاصمته املدعاة.
شــكراً للمقاومة التي أثخنت يف قلــب العدو وطعنته، 
وأوجعته وآملته، فقتلت منه سبعة وأصابت عرشة مستوطنني، 
جراح بعضهم خطرية، فكبدته بشهادة مسؤوليه مثناً كبرياً، 
وأجربته عىل أن يتجرع من ذات الكأس، وقالت مبسدســها 
العامر للعدو املتغطرس يف أكرب عمليٍة نوعيٍة يشهدها منذ 
سنواٍت، أنها قادرة عىل الوصول إليه والنيل منه، مهام بلغت 

تحصيناته وإجراءاته األمنية املشددة.
شــكراً للمقاومــة التي لطمــت حكومــة نتنياهو 
اليمينيــة املتطرفــة، وأذهلت حكومتــه وأربكت قيادة 
جيشــه، وصفعت وجه بن غفري ورشيكة سموتريتش، 
وأخرستهام وهام املتشدقني بكل سوٍء، وركلت مؤخرة كل 
صهيوين متطرف ومييني متشــدد، ممن توعدوا برتكيع 
الشعب الفلسطيني وإخضاعه، وهددوا بخنقه وحصاره، 
وطرده وتهجريه، وحرمانه ومصادرة أرضه، وبارشوا يف 
قتل أبنائه واعتقال رجاله، فجاءهم الرد درساً أخرسهم، 

وأنبأهم أن هناك جديداً آخر ينتظرهم.
شــكراً لخريي علقم، الفلســطيني املقديس، ســليل 
املقاومني وحفيد الشهداء، الشــاب اليافع، العزيز األيب، 
املقاتل الشجاع، الجريء الجســور، القوي الغيور، الثائر 
الغاضب، الذي انربى إىل امليدان كفارس، وحمل مسدسه 
كسيٍف صارٍم، واستجاب إىل شعبه ولبى نداءه، فشكراً له 
أنه شفى غليلنا ورى ظأمنا، وأسعدنا بعد حزٍن، وأفرحنا 
بعد أمٍل، وهنيئاً له شــهادته، فقد والله نال املنى مبا قدم، 

وارتقى إىل السموات العىل مبا أعطى.
شكراً للشعب الفلســطيني العظيم الذي ينجب هؤالء 
الرجال، وفيه مثل هؤالء األبطال، الذين ال يقبلون بالظلم 
وال ينامون عىل الضيم، وال يسكتون عىل الحيف، ويثورون 
عىل ظامليهم، ويصدون املعتدي عليهم، ويردون الصاع له 
صاعني وأكر، الذين يتنافسون عىل املقاومة، ويحاكون 
من سبقهم، ويقلدون من قاتل قبلهم، ويربعون يف رسم 

مالحم جديدة وأساطري للمقاومة مجيدة.
شــكراً لهذا الشــعب الذي يريب أبناءه عــىل الجهاد، 
وينشــئهم عىل املقاومة، وينمي فيهــم مفاهيم العزة 
الصمــود والثبات، وينرش  والكرامة، ويخلق فيهم روح 
بينهم ثقافــة املقاومــة ويقني النر، ويــزرع فيهم 
روح القوة وإحســاس النر، فيجعــل صغريهم كبرياً، 
وضعيفهم قوياً، وواحدهم أمًة، وعاجزهم إرادًة، وأعزلهم 

جباراً، وصامتهم ثورًة، وثائرهم بركاناً. 
شكراً للشعب الفلســطيني العظيم ورجاله الشجعان 
الذين يعيدون رسم صورتهم وعرض قضيتهم، ويحسنون 
التعبري عــن حالتهم وبيان أصالتهــم، ويظهرون لألمة 
العربية واإلســالمية التي تفتخر بهم وتعتز بحقيقتهم، 
أنهم شعٌب جباٌر، ثابٌت صامٌد، مؤمٌن مقاتٌل، صلٌب عنيٌد، 
ال يتنــازل وال يفرط، وال يضعف وال يستســلم، وال يلقي 

البندقية وال يتخىل عن املقاومة.
شكراً للشعب الفلسطيني الذي عمق أزمة العدو الصهيوين 
وأربك حكومته، وأظهر ضعف رئيســها وتخبطه، وكشف 
غروره وغباءه، وفضح علوه واستكباره، إذ جمع معه غالة 
شعبه ومتطريف مســتوطنيه، ظناً منه أنه يستطيع بهم 
لجم الشعب الفلسطيني وإرهابه، وسيتمكن مبزيٍد من القوة 
من دفعهم لليأس والقنوط والقبول بأقل املعروض خوفاً من 

بطٍش ينتظرهم، أو مصريٍ أسوأ يرتبص بهم.
هذا هو الشعب الفلسطيني الذي ال يؤجل رده وال يهمله، 
وال يحتفظ بحق الرد يف الزمان واملكان املناسبني وينساه، 
بل يعجل فيــه ويبالغ، ويحدد هدفه ويقرر إصابته، وير 
عليه ويسدد إليه رميته، وال يبايل بتهديد العدو ووعيده، وال 
يلقي باالً إىل سياساته وإجراءاته، وما رآه باألمس ليس آخر 
سهٍم يف جعبته، وال آخر مقاتٍل من أبنائه، بل غريه كثريٌ من 

الفدائيني آٍت، ومعه جمٌع غفريٌ من املقاومني حتامً قادٌم.

ــن فــــي شــبــكــة ــي ــص ــف شــخ ــيـ ــوقـ تـ
ــان ــن ــب ــل ل ــبـ لـــلـــمـــخـــدرات فــــي جـ

أعلنــت املديرية العامة لقــوى األمن الداخي ـ شــعبة 
العالقات العامة يف بالغ لها انه: »توافرت معلومات لشعبة 
املعلومات يف قوى األمن الداخي حول قيام شــبكة بتخزين 
وتوزيع املخدرات عىل املروجني يف مناطق عدة من محافظة 
جبــل لبنان. عىل إثــر ذلك، بارشت القطعــات املختصة يف 
الشعبة إجراءاتها امليدانية واالستعالمية لكشف أفراد الشبكة 

املذكورة وتوقيفهم.
بنتيجة االستقصاءات والتحريات املكثفة، توصلت الشعبة إىل 
تحديد هوياتهم، ومن بينهم: م. ح. )مواليد العام 2000، لبناين( 
يقوم بتوزيع املخدرات عىل املروجني، وبحقه خالصة حكم بجرم 

اتجار وترويج مخدرات  ك. ج. )مواليد العام 1996، رويس(. 
بتاريــخ 21-1-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، متكنت 
دوريات من الشــعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة، نتج 
عنها توقيــف األول يف بلدة الفنــار– الزعيرتية، عىل منت 
دراجة آلية نوع »سويت«، تم ضبطها، وأوقف الثاين، بالجرم 

املشهود، يف مزرعة يشوع، أثناء قيامه برتويج املخدرات. 
بالتحقيق معهام، اعرتف األول بتخزين املخدرات يف منزله 
وتوزيعهــا عىل املروجــني لرتويجها يف مختلــف املناطق. 
واعرتف الثاين برتويج املخدرات عىل عدد من الزبائن يف املنت. 
وتم حجز الســيارة والدراجة اآلليــة عدليا، وأجري املقتىض 
القانوين بحقهام وأودعا مع املضبوطات املرجع املعني، بناء 
عىل إشــارة القضاء املختص، وما يزال العمل جاريا لتوقيف 

متورطني«.

ــم يكتف ــيــلــي ل ــدو اإلســرائ ــع ــر: ال ــزائ ــج ــن ال  هــاشــم م
لبنان وتركيبة  بــثــروات  طمع  بــل  لفلسطين  باحتاله 

»التنمية  كتلة  شدد عضو 
والتحريــر« النائب قاســم 
هاشــم، خــالل اجتــامع 
اللجنــة العامــة للربملانات 
يف  املنعقــدة  االســالمية 
السلم  يهدد  »ما  ان  الجزائر، 
الظلم  الدوليــني هو  واالمن 
الذي ما زال ميارســه العدو 
االرسائيــي بحق الشــعب 
العريب الفلسطيني والذي مل 
يســبقه مثيل يف عدوانيته 
يكتــف  مل  اذ  وهمجيتــه 

باحتالله لفلســطني واالســتمرار باحتالله 
الرضنا اللبنانية واطامعه يف ثروات وتركيبة 

وطننا«.
ورأى هاشــم، أن »هذه مســؤلية األمتني 
العربية واالســالمية واحــرار العامل لوضع 
للشــعب  الحق  واحقاق  النازيــة،  لهذه  حد 
املحافل  كل  لدى  ومســاندته  الفلســطيني 
الوقائع وتطورها  والشــعوب الن بقاء هذه 
السلبي ســترتك اثارها السيئة عىل استقرار 

املنطقة والعامل«.
وأكد أنه »ال يجوز اال اتخاذ خطوات جريئة 

لتنفيــذ القرارات واملواثيــق الدولية وتقديم 

الدعم للشعب الفلســطيني وصوال اىل حقه 

باقامــة دولته عىل ارض فلســطني وانهاء 

احتالل مزارع شبعا وتالل كفرشوبا وغريها 

من االرايض اللبنانية املحتلة وكذلك الجوالن 

السوري وهذا اسهاما يف بناء مرحلة جديدة 

يف العالقات الدولية املطلوبة من اجل العدالة 

وحقوق االنســان بدل املعايري املزدوجة التي 

سادت يف مفاهيم املنظامت واملجتمع الدويل 

لســنوات خلت فهل هم فاعلــون ام الظلم 

سيستمر ويحصد العامل نتائجه الهدامة«.

هاشم يلقي كلمته

تدابيــــر أمنّيــــة وتوقيــــف أشــــخاص فــــي حورتعــــا - بعلبــــك

التوجيه  مديرية  ـــ  الجيش  قيادة  أعلنت 
يف بيان لها انه: »نفذت أمس قوة من الجيش 
مبــؤازرة مــن مديرية املخابــرات والفوج 
تدابري  الجوية  القــوات  املجوقل وبدعم من 
أمنيــة يف بلدة حورتعال – بعلبك، شــملت 
وعملياِت  ظرفيــة  تفتيش  حواجــز  إقامَة 
دهم ملنــازل مطلوبني بجرائــم إطالق النار 
عىل دوريات للجيش والســلب بقوة السالح 

واإلتجار باملخدرات.

بنتيجة التدابــري، أوِقف 7 مطلوبني بينهم 
6 لبنانيني وسوري واحد، إضافة إىل مواطن 
لحيازته سالحني حربيني وكمية من الذخرية 

وحشيشة الكيف.
ُضِبطت 29 سيارة ودراجتان ناريتان وكمية 
من املخدرات واألســلحة والذخائر الحربية، 

إىل جانب حواسيب وهواتف خلوية.
ُســلّمت املضبوطات وبورش التحقيق مع 

املوقوِفني بإرشاف القضاء املختص«.

أخيـــــراً اســـــتعّدوا للعاصفـــــة األولـــــى... أيـــــام صعبـــــة بانتظـــــار اللبنانييـــــن

أشــار األب ايي خنير املتخصص باألحوال الجوية، »إىل 
ان لبنــان خرس متســاقطات وثلوج بكميــات كبرية خالل 
شهري كانون األول والثاين ولكن شهر شباط سيعوض هذه 

الكميات«.
وأكد خنير »ان شــباط سيكون الشــهر الجليدي وشهر 
العواصف وسيســجل تراكامت ثلجية اعتبارا من الـ 900 مرت 

وما فوق، كام ان النسافات الثلجية ستتخطى الـ 6 أمتار«.
وقــال االب خنير يف مقطع فيديــو: »ُمقبلون عىل أيام 

صعبة من حيث الربودة والعواصف الثلجية، فاستعدوا«.

{ مصلحة االرصاد الجوية {
من جهتها، توقعت دائــرة التقديرات يف مصلحة االرصاد 
الجويــة ان يكون الطقس اليوم غامئــا اجامال مع انخفاض 
اضايف بدرجــات الحرارة وضباب عىل املرتفعات، تتســاقط 
أمطار متفرقة، تشــتد غزارتها ليال يرافقها عواصف رعدية 
ورياح ناشــطة تقارب ال50 كم/س  وتتســاقط الثلوج بدءا 
من ارتفاع 1700مرت وما دون شــامل البالد ويتدىن مستوى 

تساقطها فجرا.
وجــاء يف النــرشة اآليت: الحــال العامة:منخفض جوي 
متمركز فوق البحر االسود وشــامل تركيا  يؤدي اىل ،طقس 
متقلب عىل لبنان والحوض الرشقي للمتوســط  يشتد تأثريه 

اعتبارا من النهار.

- الطقــس املتوقــع يف 
الثالثاء:غائــم مع  لبنــان: 
اســتمرار درجــات الحرارة 
باالنخفــاض والتــي تكون 
دون معدالتهــا املوســمية 
مــع ضبــاب كثيــف عىل 
املرتفعات، تتســاقط أمطار 
أحيانا  غزيرة  تكون  متفرقة 
رعدية  بعواصف  ومرتافقة 
تقريبا  تصل  ناشطة  ورياح 
اىل 55 كلم/س شــامال كام 
تتســاقط الثلوج بــدءأ من 
ارتفــاع 1400 مرت وما فوق 
مرت   1200 الـــ  وتالمــس 
خالل الليل مع تدين درجات 

الحرارة. 
مع  األربعاء:غائــم  امــا 
الحرارة  درجات  يف  استقرار 

نهارا دون معدالتها املوسمية ، يتكون الضباب عىل املرتفعات 
كام تتســاقط األمطار بشــكل متفرق وتكون غزيرة أحيانا 
مرتافقــة بعواصف رعدية ورياح قويــة تصل لحدود الـ 75 

كلم/س خاصة شامل البالد، كام تتساقط الثلوج عىل ارتفاع 

1300 مرت نهارا ويتدىن مســتوى تســاقطها ليال مع تدين 

درجات الحرارة لتالمس فجر الخميــس حدود ال 1000 مرت 

شامل البالد.
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وداعـــاً للســـّيارة و»الســـرفيس«... األزمـــة اإلقتصاديــّـة تدفـــع باللبنانييـــن الســـتبدال
ــــــــورد« ــــــــة و»ســــــــكيت ب ــــــــة بـ»الســــــــكوتر« اإللكترونّي ــــــــل التقليديّ وســــــــائل النق

ندى عبد الرزاق 

الغاية مل تكن الطاقة النظيفــة او ابتكار حلول حديثة او 
صديقة للبيئة للتنقل يف لبنان. بدأ يف بريوت واملدن اللبنانية 
استخدام »الســكوتر« االلكرتونية وحتى التقليدية كوسيلة 
تنقل، وّدعوا من خاللها »الرسفيس« والباص وقرف االشكال 
عىل التعرفة الرسمية من جهة او القلق بشأن سعر صفيحة 
البنزين، الذي يولع سعره يف كل مرة يرتفع فيها سعر الدوالر 
من جهة اخرى، أو الوقوف لساعات يف زحمة السري الخانقة. 
وما تجدر اإلشارة اليه، ان استخدامها ليس محصورا يف داخل 

ضواحي بريوت وامنا تخطاها اىل طربجا وجبيل وجونية.
ارتفاع سعر رصف الدوالر »ولّع« كافة القطاعات الحياتية، 
وصّدقوا ان أحد الباصات الذي يعمل عىل خط بحمدون- بريوت 
وضع تسعرية بدل الراكب بالدوالر فجاءت كام ييل: من ساحة 
بحمدون وحتى الصياد 1.50$ ، ومن عالية حتى العدلية $3 ، 
ومن الصياد حتى الكوال 3.50 $ . هذه التعرفة جاءت »لرييّح« 
الســائق رأســه من اإلشــكاالت واالخذ والرد. وعىل مقلب 
آخر، فان راتب املواطن ال يكفي لعــرة أيام بدل اجرة النقل 
»ودبّر راســك يا مواطن«. ليس أصحاب »السوبرماركات« من 
اغتنوا عىل حســاب االزمة مستغلني غياب الرقابة واملالحقة 
واملساءلة، أيضا قطاع النقل فيه من الشيطنة واالستغالل ما 

يغطي عىل تجار الشنط والسوق السوداء. 

{ »السكوتر« بدأت تأخذ مكاناً ال يُستهان به{
ROLLERBLADES   او SKATEBOARDS باتــت منترة 
بشــكل كبري يف بريوت وضواحيها، وبات الشباب يتنقلون 
عليها من ساســني والحمرا ووســط البلــد والعدلية وابعد، 
حيث ازدحام السيارات واالكتظاظ البري، وحيث ان معظم 
اعامل املواطنني تتمركز يف هذه املناطق الحيوية من رشكات 

ووكاالت ومؤسسات وعيادات ومستشفيات وغريها.

{ املجازفة رضورة وليست خياراً {
الواقــع الحقيقي ان الطرقــات يف لبنان غــري مؤهلة، 
ويعرتيها من االهــرتاء والبؤر ما طال بحيــاة البر وحتى 
الحجر، ونال من سياراتهم ومركباتهم عىل اختالفها. كل ذلك 
مل مينع اللبنانيني من املجازفة واملحاولة وحسم االمر لراء 
»سكوتر« بغية استخدامها بديال عن الوسائل التقليدية، هذا 
ليــس كل يشء، فاملصاريف التي تدفــع عىل التنقالت ميكن 

للفرد ان يشرتي بها أكرث من 15 »سكوتر«، وبالتايل يصل اىل 
عمله يف وقت اقل عندما يستقل »الرسفيس« او الباص وحتى 
السيارة، وأيضا ال يتجادل مع أحد ال عىل تعرفة وال عىل مكان 

يركن فيه مركبته.
جيهــان من منطقة ساســني تقول لـ »الديــار«: نعم لـ 
»الســكوتر« وان كانت حــال مؤقتا وليس مســتداما لجهة 
التوفــري يف بدل التنقالت او حتــى التفتيش عن مكان لركن 
الســيارة. وتلفت اىل  ان ركنها يف املواقف بات شــأنه شأن 
بدل »الرسفيس« يقصم الظهر، ويفوق الراتب الشــهري للفرد 
مع ارتفاع الدوالر الهســتريي. وتستكمل » ان جميع أصحاب 
املشاريع الخاصة والعامة بدأوا يستغلون الوضع، ما انعكس 
عىل القــدرة املادية للمواطن الذي وحده مــن يدفع الثمن«. 
وتضيف: »اعرف موظفون يذهبون من االرشفية وحتى الحمرا 

مشيا عىل اقدامهم بهدف توفري بدل التنقل وايجار املوقف«.
وتتابع: »مع »الســكوتر« اربح الوقت ونفيس، وال انتظر 
طويــال يف االزدحام، كام انني وفرت بدل ايجار »الرسفيس«، 
واشعر باالســتمتاع وانا واقودها وأستنشق الهواء بعيدا عن 
رائحة دخان السيارات والســجائر وشكوى الناس التي باتت 

فعال تشكل خطرا عىل النفسية العامة«.
وتنصــح جيهان عند قيادة »الســكوتر« بارتــداء الخوذة 
للحامية من أي حوادث قد تطرأ، اما بالنســبة لروتني العناية 
فتقول: كل ما تحتاجه هو شحنها كهربائيا وتكفي ألكرث من 
5 ساعات، اما بالنسبة لألسعار فتبدأ من 400 دوالر صعودا«.

اما آية، فتســتقل »ســكوتر« الكرتونية أقرب يف شكلها 
للدراجة النارية وتقول لـ »الديار«: هذه »الســكوتر« من نوع 
»سويت 125CC« اميش فيها لحوايل 125 كلم واملئ خزانها 
بالوقود مرة أســبوعيا بحوايل 130 ألف لرية فقط، وتكفيني 
ألقيض فيها كافة مشاويري وتنقاليت اليومية«. وتلفت اىل 
رضورة تغيري زيتها بني الحني واآلخر، اما عن األســعار فتبدأ 

من 600 اىل 1500 دوالر.

{ متعة وترويح عن النفس
وقضاء االحتياجات{

 SKATE SHOP AND SCHOOL يرح جيلبري وهو صاحب
لـ »الديار« فيقول: يوجد عدة أنواع من »السكوتر« وهي:

  ROLLERو  ROLLERBLADESو  SKATEBOARDS  
بالنسبة لـ »رولر باليد« تحتوي عىل خطني إضافة اىل الحذاء 

السكوتر  وهناك  بها  الخاص 
بالنســبة  اما  التقليديــة. 
لــألرسع واألفضل تبقى كل 
 INLINESKATE & من الـــ
SKATEBOARDS ، بحيــث 
النقل  وسائل  استبدال  ميكن 

التقليدية بها«.
العالمات  »تتنوع  ويتابع 
التجارية الجيدة، ومن خالل 
دروســا  نعطي  مدرســتنا 
»رولر«  الـــ  قيادة  لتعليــم 
و«الســكيت«، باإلشارة اىل 
املقلدة  املــاركات  من  الكثري 

ومنترة بكرثة يف األسواق تعرف من اطاراتها البالستيكية 
وال متســك االرجل بشــكل جيد، وال متيش بسالســة عىل 
الطرقات كاألصلية خاصة ان طرقاتنا ليست مؤهلة بالشكل 

املطلوب ولو بالحد األدىن«. 
ويف هذا اإلطار يقول جيلبــري، »ان االزمة التي متر بلبنان 
دفعت باملواطنني للتفتيش عن وسائل نقل بديلة يف ظل ارتفاع 
تعرفة التنقالت اىل جانب ارتفاع املحروقات يستطيعون من 
خاللها الوصول اىل وظائفهم واشغالهم بأقل توتر وتعصيب 

واوفر وقت وبدل نقل«. 
يف ســياق متصل يقول جيلبري، الـ » ROLLER« ميكن ان 
تصل رسعتها اىل 50 و60 و70 كلم بالســاعة، فعىل ســبيل 
املثال من طربجا اىل بريوت نستغرق حوايل 45 دقيقة، ومن 
مرفأ بريوت حتى جبيل حوايل الساعة والربع، ومع السكوتر 
االلكرتونية امضــاء الوقت عىل الطريق بــات من املايض، 
كام ان اســتخدام »الدراجة اإللكرتونية« دفع بقسم كبري ال 
يستهان به لالستغناء عن وسائل النقل بعد ان ملس توفري يف 
بدل التنقالت والوقت. ويلفــت اىل »ان املوظف ميكنه حمل 
»السكوتر« معه اىل داخل مكان عمله كونها ال تأخذ مساحة، 
فيمكــن ركنها يف زاوية الحائط او تحت الكريس او املكتب«، 

وتعد برأي جيلبري »وسيلة نقل ممتازة«.

{ األسعار {
يفّصل جيلبري األسعار بالقول: »تبدأ من 100 دوالر وحتى 
  ROLLER الـ 1500 دوالر، كام ان الفــرد ميكنه ان يقود الـ

بالرسعة التي يختارها. اما الحفاظ عليها فيكون بعدم امليش 
بها يف املياه والربك التي تتجمع فيها االمطار من جراء الشتاء، 
الذي يؤدي لتلف اللوح الخشــبي ل »السكوتر«، ويف حال أراد 
صاحبها ان يبدل قطعها فاألحســن ان يشرتي واحدة جديدة 
نظرا الرتفاع أسعار القطع التي تباع باملفرد، ويبقى االهتامم 

بها سببا إلطالة عمرها«.
مدرسة لتعليم القيادة ... واملستلزمات

يوجد مــدارس تعلم قيادة الســكوتر بأنواعها ولهذا النوع 
من وســائل النقل تكنيك معــني للقيادة بأمان والســكوتر 
»االوريجينال« تلعب دورا أساســيا مع الشخص الذي يقودها 
فإن كانت مقلــدة »تكّوع« لوحدها ما قد يتســبب بوقوعه 

وبالتايل قد يصبح صعبا تعلم قيادتها«. 
وتحتاج »الســكوتر« اىل كهرباء لشــحنها، حتى يف ظل 
االنقطاع املتكرر لســاعات التغذية تبقــى مثالية كونها ال 
تحتــاج ملرصوف كبري او مكان، كام ان الشــخص يصل اىل 
عمله أرسع من الوســيلة التقليديــة ، ويوفر بدل التنقالت 
التي احتلت صدارة أولويات اللبنانيني، فرنى املواطنون بالهم 
مشــغول بالتعرفة الغري منطقية من أصحاب سيارات النقل 

العام.
 ويلفت جيلبري اىل ان »السكوتر« العادية أي الغري الكرتونية 
تفتقد للرسعة التي هي عليهــا االلكرتونية، لذا تبقى كل من 
ROLLERBLADES   او SKATEBOARDS االنجح يف الوقت 
الحايل. باإلشارة اىل ان »الســكوتر« حازت عامليا عىل الرقم 
األول لجهة استخدامها من قبل عنارص الرطة يف مهامتهم 

للقبض عىل اللصوص يف الشوارع والزواريب الضيقة.

أول عالمــــــــــــــــــة تحذيريّــــــــــــــــــة ملــــــــــــــــــرض »الباركنســــــــــــــــــون«!!

ــة؟ ــ ــ ــّي ــ ــ ــاغ ــ ــ ــدم ــ ــ ـــة الـــــكـــــريـــــهـــــة بــــالــــســــكــــتــــة ال ــ ــ ــح ــ ــ ـــرائـ ــ ــ مـــــــا عــــــالقــــــة ال

عــــــــــارض صــــبــــاحــــي يُــــشــــيــــر الــــــــى هــــشــــاشــــة الــــعــــظــــام!

يزعم خرباء أن أول عالمة تحذيرية ملرض باركنســون قد ال 
تكون تيبس العضالت والرعشة ومشــاكل التوازن. بدال من 
ذلك، قد يظهر الكالم املتغري أمام هذه األعراض املميزة األخرى، 

كام يقول باحثون يف ليتوانيا.
ويُعتقد أن أكرث من عرة ماليني شــخص يف جميع أنحاء 
العامل يعانون من هذه الحالة، وينتج مرض باركينســون عن 
فقدان الخاليا العصبية يف منطقة من الدماغ مســؤولة عن 
إنتاج الدوبامني، ما يســاعد عىل التنسيق يف حركة الجسد. 
ويزداد األمر ســوءا مبرور الوقت مع موت املزيد من الخاليا، 
ما يجعل املرىض يف النهاية يكافحون إلكامل املهام اليومية. 
ولكن مع انخفاض النشــاط الحريك، تنخفض أيضا وظيفة 
الحبال الصوتية والحجاب الحاجز والرئتني، كام يقول الخرباء.

البيانــات يف جامعة  وقال ريتيس ماســكيليناس، عامل 
Kaunas للتكنولوجيا: »غالبــا ما تحدث التغيريات يف الكالم 
حتى قبل اضطرابــات الوظائف الحركية«. وأضاف أن هذا هو 
السبب يف أن »الكالم املحري قد يكون أول عالمة عىل املرض«. 
وقال الربوفيســور فريجيليوس أولوزاس، الذي شارك يف 
الدراسة نفســها، إن مرىض باركنسون يف مراحله املبكرة قد 
يتحدثــون بطريقة أكرث هدوءا. واشــار اىل إن هذا ميكن أن 
يكون رتيبا أيضا، وأقل تعبريا، وأبطأ، وأكرث تجزئة، وقد يكون 

من الصعب جدا مالحظته عــن طريق األذن. وغالبا ما تظهر 
أعراض املرض، مثل تصلــب العضالت، فقط عند حوايل %80 

من الخاليا العصبية.
وال توجد اختبارات ميكن أن تظهر بشكل قاطع أن شخصا 
ما مصاب مبرض باركنســون، لكن اكتشافه مبكرا ميكن أن 
يؤدي إىل الســيطرة عىل املرض بشــكل أرسع، وفقا ألطباء 
أعصاب بارزين. ويعمــل الفريق الليتــواين اآلن عىل إيجاد 
طريقة الكتشــاف مرض باركنســون مبكرا، رمبا من خالل 

تطبيق هاتف.
وقال الربوفيســور ماســكيليناس إن العالقة بني مرض 
باركنسون وتشــوهات الكالم كانت واضحة منذ الستينيات، 

لكن التقدم التكنولوجي جعل من السهل تحليلها.
الذكاء االصطناعي لتحليل وتقييم  الباحثون  هذا واستخدم 
عينات الكالم لـ 61 مصابا مبرض باركنســون و43 متطوعا 
يتمتعون بصحــة جيــدة. ويف حجرة عازلــة للصوت، تم 
استخدام ميكروفون لتسجيل خطاب كلتا املجموعتني، ثم تم 
اســتخدام خوارزمية الذكاء االصطناعي ملعالجة التسجيالت 

وتحليل الفروق بينها.
وقال ماسكيليناس: »نحن ال نخلق بديال للفحص الروتيني 
للمريض - طريقتنا مصممة لتسهيل التشخيص املبكر للمرض 

وتتبع فعالية العالج«.
لتوسيع  العلامء  ويخطط 
الدراســة ملعرفة ما إذا كان 
هذا ميكــن أن يكون أفضل 
مرض  لتشــخيص  طريقة 
باركنســون يف وقت مبكر، 
ومــع ذلــك، قالــت نافينا 
كابور، مــن اململكة املتحدة 
الكالم  إن  باركنسون،  ملرض 
من  لكثري  عرض  هو  املتغري 
بهذه  املصابني  األشــخاص 
الحالة، ولكن ليس جميعهم.
يوجد  »ال  كابــور:  وقالت 
للكشف  نهايئ  اختبار  حاليا 
عن مرض باركنســون. يركز 

هذا البحث عىل اكتشــاف الكالم املتغري كأعراض مبكرة. تم 
أخذ النتائج من األشخاص الذين تم تشخيصهم بالفعل مبرض 
باركنســون من أجل تأكيد أن تقنية الذكاء االصطناعي قادرة 
عىل اكتشاف الكالم املتغري كعالمة مبكرة ملرض باركنسون، 
وسيحتاج املشاركون الذين ليس لديهم هذه الحالة إىل الدراسة 

من أجل فرتة طويلة من الزمن ملعرفة ما إذا كانوا سيطورون 

الحالة يف النهاية يف السنوات القادمة. إنه ألمر رائع أن نرى 

املزيد من األبحاث حول االكتشاف املبكر ملرض باركنسون حتى 

يكون لدينا طرق جديدة لتشخيص الحالة ومراقبتها حيث أن 

التدخل والعالج املبكر ميكن أن يساعد الناس حقا عىل العيش 

بشكل جيد مع هذه الحالة«.

الدماغية حسب  تختلف أعراض الســكتة 
قاعــدة أي جزء من الدماغ يُحــرم من الدم. 
فحــني ينقطع تدفق الدم عــن الدماغ فجأة 
أو تنفجر األوعيــة الدموية داخله، ميكن أن 
تتلف الخاليا بشكل كبري أو متوت. يف معظم 
الحاالت، يعاين املرىض مــن ارتباك مفاجئ 
أو تنميل ينتر إىل أســفل جانب واحد من 
الجســم. وإذا تأثر الجزء مــن الدماغ الذي 
يتحكم يف الرائحة أثناء الســكتة الدماغية، 
فمن املحتمل أن يالحظ األفــراد روائح غري 

عادية.
وأشــار بحــث يف عــام 2020، إىل أن 
الســكتة الدماغية »ارتبطت باحتاملية أكرب 
بنســبة 76% إلدراك الرائحة الوهمية«. كام 
أشــارت النتائج إىل وجود صلة بني مشاكل 
والضعف  األخرى  الدمويــة  واألوعية  القلب 
الشمي. وارتبط قصور القلب بثالثة أضعاف 
احتاملية إدراك الرائحة الوهمية بني البالغني 
الذين ترتاوح أعامرهم بــني 40 و 59 عاما، 
والذبحة الصدريــة بـ 2.8 ضعفا الحتامالت 

إدراك الرائحــة الوهمية بــني البالغني الذين 
تبلغ أعامرهم 60 عاما أو أكرب. 

كام أبلغ البالغون الذين يعانون من ارتفاع 
الكوليسرتول يف الدم، ولكن املتحكم فيه، عن 
روائح وهمية بشــكل متكرر أكرث من أولئك 
الذيــن ال يعانون من ارتفاع الكوليســرتول. 
وأولئك الذين تم تشــخيص إصابتهم بارتفاع 
للسيطرة، كشفوا  الخاضع  الدم ولكن  ضغط 
أيضا عن نتائــج مامثلة، حيــث أبلغوا عن 
روائح وهمية أكرث من أولئك الذين ال يعانون 
الوهمي  اإلدراك  الدم. ويف  ارتفاع ضغط  من 
للرائحة، يشعر الناس بالرائحة يف حالة عدم 

وجود منبه.
وذكــرت مجلــة JAMA أن الذين يعانون 
الحالة قد يعانون من اختالالت يف  من هذه 
اإلشــارات العصبية التي قد تسمح إلشارات 
الرائحة غري املنطقيــة بالوصول إىل الجهاز 

العصبي املركزي.
ويف الســكتة الدماغية، قــد يحدث هذا 
إذا تأثــر جزء الدماغ الــذي يفرس املعلومات 

الطويل،  املدى  بالذوق والشــم.عىل  املتعلقة 
قد تتسبب هذه اإلشارات الخاطئة يف تذوق 
الطعام ورائحته بشكل مختلف أو أقل كثافة 
أو ال يشــبه أي يشء عىل اإلطــالق، وفقا 

لجمعية السكتة الدماغية.
الســكتة  »تحدث  الجمعيــة:  وتضيــف 
الدماغية عندمــا ينقطع تدفق الدم عن جزء 
من الدماغ، ما يؤدي إىل قتل خاليا املخ. وإذا 
أرضت الســكتة الدماغية بأجزاء ذلك الدماغ 
التي تفرس معلومات حول التذوق والشم من 
أنفك ولسانك، فإنها تسبب تغريات يف حاسة 

التذوق والشم«.
انتشــار  أن  ويف عام 2018، اقرتح بحث 
أكرب مام  الوهمية قــد يكون  الرائحة  إدراك 
كان يعتقد ســابقا. وأظهرت الدراسة أن ما 
يصل إىل واحد من كل 15 أمريكيا فوق ســن 
األربعني، غالبا ما يكتشــف الروائح الغريبة 

عندما ال توجد أي روائح.
الوطنية  املعاهد  من  كوبر،  غوديث  وقالت 
للصحــة، يف ذلــك الوقت: »غالبــا ما يتم 

التغايض عن مشاكل حاسة الشم، عىل الرغم 
من أهميتها. وميكن أن يكون لها تأثري كبري 
عىل الشهية وتفضيالت الطعام والقدرة عىل 
شم إشــارات الخطر مثل النار وترسب الغاز 

واألطعمة الفاسدة«.
هذا وال ينبغي الخلط بني الفانتوزميا )نوع 
غريب جًدا من الهلوسة الشمية حيث يشعر 
الشــخص برائحة غري حقيقية ، وهي غري 
موجودة يف مجال حاسة الشم( والباروزميا 
تتشــوه  الشــم حيث  )نوع من اضطرابات 
الروائح، عىل سبيل املثال ، اليشء الذي كانت 
أو  رائحته لطيفة قد تكــون رائحته كريهة 

فاسدة (.
عالوة عــىل ذلك، ال مييــل إدراك الرائحة 
الوهمية إىل أن يكون مدعــاة للقلق وغالبا 
ما يتالىش ذاتيا. ونظرا ألنه ميكن أن يكون 
أيضا أحد أعراض حاالت أكرث خطورة، يُنصح 
األشخاص الذين يعانون من الروائح الوهمية 
يف كثــري من األحيــان مبراجعــة طبيبهم 

للتحقق من املضاعفات األساسية.

كشــف خرباء أن هناك احتامال أن يكون شخص ما مصاب 
بهشاشة العظام، الشكل األكرث شيوعا اللتهاب املفاصل، إذا 

كان يعاين من التيبس »خاصة يف الصباح«. 
وأوضحــت منظمــة Creaky Joints الخريية: »ميكن أن 
تسبب هشاشة العظام أملاً وتيبساً خاصة يف الصباح، وتورماً 
يف مفاصــل اليدين«. وأفاد الدكتــور كيفني واين: »أعراض 

هشاشة العظام عادة ما تكون أسوأ يف يد املريض«.
ومع ذلك، فإن الصالبة التي تشــعر بها يف اليد ميكن أن 
تكــون عابرة، حيث ميكن أن يرتخي اإلحســاس يف غضون 

خمسة إىل خمسة عر دقيقة فقط.
ويالحــظ الخــرباء يف Creaky Joints أن أمل اليد ميكن 
أن يكون أيضا مؤرشا عىل تقلــص الدوبويرتان، وهي حالة 
»تصبح فيها أنسجة راحة اليد واألصابع سميكة ومشدودة، 
ما يؤدي إىل تجعد األصابع إىل الداخل«. واألشــخاص الذين 
يدخنون أو يربون الكثري من الكحول أو يعانون من نوبات 
مرضية أو مرض الســكري هم أكرث عرضــة لإلصابة بهذه 

الحالة.
وإذا كان أمل اليــد ناتجا عن هشاشــة العظــام، فبمرور 
الوقت، ميكن أن تتطور عظــام إضافية يف املفاصل، تُعرف 
بـ«النتــوءات العظمية« )غالبا ما تتكــون نتوءات العظام 
)النابتــة العظميــة( يف أماكــن التقاء العظــام - أي يف 
املفاصل. ومــن املمكن كذلك أن تَتكــون عىل عظام عمودك 
الفقري(. ويوىص بزيارة الطبيب إذا كنت تشــك يف إصابتك 
بالتهاب املفاصل. وبالنسبة إلدارة األمل، يويص الدكتور واين 

»باستخدام مزيج من الحرارة والثلج«.
وأوضــح الدكتور وايــن: ان »العالج الحــراري مفيد يف 
الصباح لتخفيف أمل املفصل، يف حني أن العالج بالثلج يكون 
أفضل يف وقت الحــق بعد يوم من النشــاط«. كام يويص 
املرىض الذين يعانون مــن التهاب مفاصل اليدين بالعمل مع 
معالجني لليد. وتويص منظمة Creaky Joints بتامرين اليد 
لألشخاص الذين يعانون من هشاشــة العظام يف أيديهم. 
وأحد التامرين التي ميكن القيام بها للمســاعدة يف الحفاظ 

املفاصل هو  عــىل حركــة 
»صنع قبضة«.

وتوضح املنظمة الخريية: 
مســتقيمة  بأصابعك  »ابدأ 
اثني يدك ببطء لتشــكل  ثم 
قبضــة. تأكد من أن إبهامك 
عىل الجانــب الخارجي من 
ثم  بشــدة،  تضغط  ال  يدك. 

افردها مرة أخرى«.
األخرى  التامريــن  ومن 
»رفع  تجربتها  يجــب  التي 
األصابــع«، والتــي تتطلب 
وضــع راحة يدك »بشــكل 
مســطح عــىل منضــدة. 

ومبجرد أن تصل إىل هذا الوضع، باعد أصابعك برفق و«ارفع 
كل واحد من عىل الطاولة ببطء، ثم إعده ألســفل قبل رفع 

اإلصبع التايل«.

حتى أن صنع شكل »C« باليدين، كام لو كنت ستلتقط كرة 

صغرية، ميكن أن يكون مفيدا.
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هل مشاريع طرابلس الكبرى االستثمارية حقيقة أم وهم ؟
ــوم نـــقـــاط ــ ــيـ ــ ــا الـ ــنـ ــسـ ــرار ولـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن نـــنـــتـــظـــر االسـ ــحـ ــي : نـ ــ ــوسـ ــ دبـ
ــالـــم ــعـ ــقـــة والـ ــنـــطـ ــا لـــلـــبـــنـــان واملـ ــنـ ــعـ ــاريـ جـــــذب لـــاســـتـــثـــمـــار ومـــشـ

 جوزف فرح

 منذ اكرث من خمس ســنوات ورئيس غرفة التجارة 
والصناعــة والزراعة يف طرابلس والشــال توفيق 
الكربى من تطوير  دبويس يحمل مشــاريع طرابلس 
مرفأ طرابلــس اىل مرفأ اقليمي اىل مطار كبري )مطار 
الرئيــس رينه معوض( ومنصة كــربى للنفط والغاز 
ومنطقــة اقتصادية مميزة ومنذ ســنوات يســتقبل 
الســفراء والوزراء والصناديق العربية والدولية يظهر 
اهمية هذه املشــاريع الكربى »وما زلنا مطرحنا »فهل 

هذه املشاريع جدية ام وهم ؟.
 عن هذا السؤال يرد دبويس :

 رمبا كل مــا يحدث اليوم يف لبنــان هو وهم لكن 
املشاريع االعارية واالستثارية هي وحدها الحقيقة 
إذ أنها تنقل اإلنســان من واقع اليم اىل مستقبل واعد 
كا انه ال ميكــن النهوض بلبنان اال بــدور مميز له 
عىل مســتوى املنطقة ورشق املتوسط. نحن ال ميكننا 
العيش ضمن هذه الظــروف الصعبة التي نعاين منها 
صحيا وغذائيا ويف الطاقة والعمل والتعليم والبيئة وال 
يشء ميكنه انقاذنا من هذا الواقع االليم الذي نتخبط 
به اال الدور الذي ال بد من القيام به عىل مستوى رشق 
املتوســط الذي يحتاج اىل مرفق اقليمي ودويل اذ انه 
يحتــاج اليوم اىل مطار اقليمي واىل مرفأ اقليمي واىل 
للنفــط والغاز ولهذا  اقليميــة دولية  مناطق منصة 
مشاريعنا هي مشاريع حقيقية وليست وها وهي ال 
تؤذي احدا كا انها تعالج مشاكل الناس وتخلق فرص 
عمل كا تؤمن دخال للدولــة اللبنانية وتكون رشاكة 
حقيقية عرب هذه اإلســتثارات مع الــدول املختلفة 
للمجتمع الدويل. . اننــا نتصارع اليوم من اجل حفنة 
من الدوالرات وندمر ذاتنا بينا يعترب كل واحد منا انه 
فريد من نوعه وكأن الله خلقه وكرس القالب بينا يف 
الحقيقة ان املجتمعــات واالوطان تتكامل مع بعضها 
البعض اذ يخطط لهذه املجتمعات واالوطان أدوار تكون 

فيها رشاكة مع اآلخرين.
 واذا كانت هذه املشاريع حقيقة فأي مستثمريخاطر 

بأمواله ويستثمر يف لبنان فيقول:
اننا نعمل عىل هذه املشــاريع يف هــذا الوقت الذي 
يخلو من اإلنتــاج ويهيمن عليه الدمــار ألننا نخطط 
لألعار ونحن لسنا وحدنا من يتخذ هذه القرارات امنا 
القاعدة األساســية لها هي اتفــاق اللبنانيني إلطالق 
وطن بصيغــة وطنية عميقة وليــس بصيغه كالتي 
بنيناها منذ ما قبل مئة ســنة ففي الحقيقة نحن مل 
ننب وطنا وامنا غرقنا بالطوائــف واملذاهب واإلمارات 
واملناطق ونحن اليــوم ال ميكننا الخروج من مأزقنا إال 
أهدافه األساســية  اطلقنا رشاكة حقيقية بوطن  إذا 

هي اإلنسان واملجتمع واالستثارات التي تخلق رشاكة 
تخدم مصالــح الحركة املالحية يف رشق املتوســط 
البحرية والجوية والربية يف  الحركة املالحيه  وتخدم 
رشق املتوســط . اننا قادرون عىل لعب هذا الدور وال 
نريد الرصاع مع أحد فنحن طالب سالم ومرشوعنا هو 
مرشوع حقيقي. وبرأيي ان بحــث الكلفة ليس مها 
ألن لبنان لن يدفع شــيئا إمنا سيطلق مرشوعا يضعه 
للمزايدة او املناقصة مع املستثمرين اللبنانيني املقيمني 
واملغرتبني والعرب واملجتمع الدويل ومن بني الرشكات 
الــرشكات ذات  للمناقصة ســنختار  التي ســتتقدم 
املصداقية واإلمكانيات وسنشــاركها بنسبة أكرب. اذن 
لن تكون لهذه املشــاريع أية كلفه مادية عىل الشعب 
او الخزينة اللبنانية بل عىل العكس ستوفر فرص عمل 

حرصية باليد العاملة اللبنانية.

{ توفر االستقرار {
وعندما نسأله عن االســباب التي تدعوه الرتيث يف 

اطالق هذه املشاريع يقول:
يف الدرجــة األوىل يجــب توفر االســتقرار لذلك ، 
وان يحدث اتفاق عىل صعيد الدولــه إذ أننا ضمن هذه 
األجواء القلقة التي نعيشــها لسنا نقطة جذب صالحة 
لالســتثارات . اما االســتثارات التي تتم حاليا فهي 
نابعة من جرأة القطاع الخــاص وحبه للمغامرة ومن 
موقع مســؤوليته فالقطاع الخاص هو اليوم من يسد 
ثغرة يف هذا الدمار الذي نعيشــه إذ أنــه ال زال يؤمن 
بقدراته وبوطنه وبالجدوى اإلقتصادية ملشــاريعه. ان 
القطاع الخاص ويف مختلــف مواقعه خاصه الزراعة 
والصناعة والتكنولوجيا يقــوم بدوره عىل اكمل وجه 
وهو يقوم بالتصدير ويحقق الربح والنجاح . لكن ليست 
كل القطاعات منتعشة حاليا اذ أن قطاع السياحة عىل 
سبيل املثال ال يعد حاليا بيئة جاذبة لكن اللبناين املنترش 
يف العامل يشكل الحصة الكربى من السياحة يف لبنان..

وعن النتيجة التي خــرج بها من خالل االجتاعات 
العربية  والصناديق  واملنظات  السفراء  مع  واللقاءات 
الكل يؤكد  واألجنبية بخصوص هذه املشــاريع يقول 
عىل أن هذه املشاريع هي مشاريع إنقاذية للبنان وتولد 
رشاكة مع املجتمع الدويل فنحن نعترب جرسا ومنصة 
للرشق والغرب بسبب موقعنا الجغرايف عىل الخريطة 
العاملية لكن هذا ال يكفي اذا مل يتوفر األمن واالستقرار 
اىل جانب القيام بخطوات تعرف باملشاريع املوضوعة. 

إن محور هذه املشاريع هو من طرابلس الكربى.
وهل البيئة املوجودة يف طرابلس والشــال عموما 

مستعدة لهذه املشاريع الضخمة؟
اننا  كمســؤولني عن الشــعب نعرف ماذا يريد هذا 
الشعب وهو اليوم يبحث عن فرصة عمل وعن استقرار 
وأمان وأن يحظى بفرصة يف الغذاء والتعليم والطبابة. 

ان مشاريعنا تؤمن كل الخدمات للشعب وبدل أن يتوجه 
اىل الدمار هذه املشاريع توجهه اىل اإلعار.

أنا مل ار أحدا غري مهتم بهذه املشاريع من األمريكيني 
اىل الصينيني واألوروبيني والفرنسيني خاصة وقد قال 
يل السفري الكوري بأن مشــاريعنا ذكرته بحني تكوين 
كوريا الحديثة التي كانــت بدايتها من موقعها الجاذب 
كمرفأ ومطار وقد قال يل بانهم وضعوا خططا يف سبع 
مرات ومدة كل خطة خمس سنوات وقد حققوا عربها 
كوريا الجديدة التي اصبحت مبرافئها ومواقعها نقطة 
جاذبة واصبح انتاجها الصناعي جاذبا للعامل وقد أضاف 
بأننا اذا مضينا بهذه املشــاريع سننقذ لبنان وقد طلبت 
منه االستعانة بالرشكات الكورية التي بنت املرفأ واملطار 
فيها وقد أجابني بأنهم مســتعدون لذلك . يف الخالصه 
لقد شــعرت أن الكل تأثر ايجابا بهذه املشاريع وقد أكد 
الكل عىل ان هذه املشاريع يف شكلها ومضمونها قادره 
عىل انقاذ لبنان وجعله محوريا عىل مســتوى املنطقة 
بدل ان يكــون محوريا يف العنــف واالقتتال والتطرف 
فيصبح بالتايل محوريا يف االســتثارات والرشاكات 
االقتصاديــة الدولية يف املنطقه . انــا ارى ايضا أن كل 
املســؤولني يف لبنان كل واحد عىل حدة يؤيد األمر لكن 
القيادات اللبنانيه يف الحقيقه مل تكتشف ذاتها بعد ومل 
تعرف مدى أهمية وحدة اللبنانيني. ان الشــخص مها 
كان قويا وحيدا تبقى وحدة الجاعة اقوى وهي أفضل.

انا أتســاءل ما الذي مينع تكوين عالقات مع املجتمع 
الدويل دون االرتهان لهذا الطرف او ســواه . املفروض 
ان يكــون لبنان اوال ليس بالكالم فقــط امنا بالقناعة 
لدى كل مواطن ومســؤول ما يفيد اآلخرين.ان الوطن 
اآلمن واملســتقر واملزدهر والذي يحظى بوحده وطنية 
يجعلنا قادرين فعال عىل بنــاء رشاكات تفيد اآلخرين 
بينا نحن اليوم ال نفيد انفسنا وال الشعب وال الوطن وال 
اآلخرين ألننــا اصبحنا عبئا عىل اآلخرين. ان القطاعات 
واالستثارات اللبنانية ناجحة يف كل دول العامل لكنها 

عىل ارض الوطن فاشلة.
من خــالل اجتاعكم مع رئيس الــوزراء وهو ابن 
طرابلس هل ملســتم تشــجيعه لهذه املشاريع وملاذا ال 

يأخذ املبادرة فيها؟
 إنه يف وضع ال يحسد عليه فهو يحرتق للمحافظة 
عىل البلد كا أن كل الجهود التي يبذلها يوجد انقسام 
حولهــا إذ ال يوجد وحدة صف يف البالد واملســؤول ال 
ميكنه تحقيق اي شئ يف ظل االنقسام السيايس حول 
سياسة البالد . ان الحكومه اليوم ال تستطيع اإلجتاع 
فكيف بإمكانها طرح املشاريع ومن سيقبل بها؟. أنتم 

مل تطلبوا منه شيئا أليس كذلك؟
ان كل رجال السياســة اثنوا عىل مجهودنا واعجبوا 

بهذه املشاريع.

احتفـــــال فـــــي الســـــراي لتوقيـــــع امللحقيـــــن التعديليـــــن التفاقيـــــة الطاقـــــة
إنطـــــاق ملرحلـــــة جديـــــدة تســـــهم فـــــي تثبيـــــت موقـــــع لبنـــــان النفطـــــي

تم امس   يف حدث تاريخي يشــهده لبنان توقيع »امللحقني 
التعديليني إلتفاقيتي اإلستكشــاف واالنتــاج  يف الرقعتني 4 
و9«، ملناسبة دخول رشكة قطر للطاقة كرشيكة مع »توتال 
إنريجيــز« و«إيني« برعاية رئيــس حكومة ترصيف االعال 

نجيب ميقايت وحضوره، يف الرساي الحكومية.
وقع كل مــن وزير الطاقــة واملياه الدكتــور وليد فياض 
عن الجانب اللبناين ووزير الدولة لشــؤون الطاقة القطري 
والرئيــس التنفيذي لقطر للطاقة املهندس ســعد بن رشيدة 
الكعبي عن الجانب القطري واملدير التنفيذي ملجموعة »توتال« 
املهندس باتريك بويانيه عن الرشكة الفرنسية واملدير التنفيذي 
املهندس كالوديو ديســكالزي عن الرشكة  ملجموعة »إيني« 

االيطالية، يف حضور سفراء قطر وفرنسا وايطاليا.
وتأيت هذه الخطوة بعــد دخول رشكة قطر للطاقة رشيكا 
يف إئتالف الــرشكات أصحاب الحقوق البرتولية يف الرقعتني 
4 و9 يف املياه البحرية اللبنانيــة كصاحب حق برتويل غري 
مشغل ينضم اىل املشــغل رشكة »توتال انريجيز« الفرنسية 

و«إيني« االيطالية.
وتصبح نسب املشاركة يف كل اتفاقية من االتفاقني بفعل 
التنازالت عن نسب املشــاركة يف االتفاقني العائدين للرقعتني 
4 و9 املوافق عليها أصوال من قبــل مجلس الوزراء )املوافقة 

االستثنائية( كالتايل:
- »توتال انريجيز« 35 % )خمسة وثالثون يف املاية(.

- »إيني« 35 %  )خمسة وثالثون يف املاية(.
- »قطر للطاقة« 30% )ثالثون يف املاية(.

 وتتزامن هذه الرشاكة الجديدة مع االجراءات العملية التي 
بدأها املشغل لتنفيذ انشــطة االستكشاف والحفر يف الرقعة 
رقم 9 خالل هذا العام، وتــرتاوح حصة لبنان يف حال وجود 
اكتشــاف ما بني 54 باملئــة و63 باملئة بعد حســم األكالف 

التشغيلية  والرأسالية .

{ فياض {
وبعــد حفل التوقيــع عقد مؤمتر صحــايف، ألقى خالله 
الوزير فيــاض كلمة جاء فيها: »نجتمع اليوم يف هذا الرصح 
التاريخي الذي يشهد عىل تاريخ لبنان املعارص بكل تحدياته، 
وازماته وماضيه املزدهر ونتطلع لهذا الحدث الذي مل يشهد له 
لبنان مثيال عىل مدى الخمسني سنة املاضية، ليشكل انطالقة 
ملرحلة جديدة تســاهم يف تثبيت موقع لبنان عىل الخارطة 
البرتولية يف املنطقة ويعزز دوره كوجهة استثارية ويفتح 
نافذة امــل ملرحلة مقبلة تبرش بازدهــار بلدنا الحبيب لبنان 

ورفاه شعبه«.
وتابع: » أشــعر باإلعتزاز لتمكن لبنــان عرب وزارة الطاقة 
واملياه وهيئة إدارة قطاع البرتول من إجتذاب هذا التحالف املتني 
املؤلف من أهم الرشكات العاملية الرائدة يف مجال إســتخراج 
النفط والغاز، وهذا إن دل فعىل إســتمرار الثقة بلبنان بالرغم 
من كل املحن واألزمات التي مير بها وعىل اآلمال املعقودة عىل 
حصول إكتشــافات تجارية يف املنطقة اإلقتصادية اللبنانية 

الخالصة«.
وقــال: »أمتمنــا اليوم ومن خــالل حفــل التوقيع الذي 
شــهدمتوه التزام رشكائنا مبواصلة اعال التنقيب يف البحر 
اللبناين وبخاصــة يف البلوك رقم 9 الــذي يقع يف القطاع 
الخالصة بعد  اللبنانيــة  املنطقــة االقتصادية  الجنويب من 
ب بها بتثبيت حدود  االنجاز التاريخي بوســاطة امريكية مرحَّ
لبنان البحرية الجنوبية كــا اودعت لدى االمم املتحدة العام 
2011 ما ثبَّــت حق لبنان يف التنقيب عــن ثرواته الطبيعية 
ووفر بيئًة استثاريًة آمنًة لرشكائنا ولرشكات الطاقة العاملية 
الراغبة باالستثار يف قطاع الطاقة اللبناين الغني بالفرص 
ولألهمية أمن هذا اإلنجاز حقــوق لبنان يف كامل حقل قانا 
بغض النظر عن حــدوده. ومل يكن هذا التوقيع ممكناً بغياب 
القرارات الحكومية التــي أصدرها مجلس الوزراء يف املرحلة 
الســابقة والتي إرتقبنا فيها دخول لبنــان يف مرحلة الفراغ 
الرئايس ومّهدنا ملا ننجزه اليوم، لذلك فالشــكر واجٌب اليوم 
لفخامة الرئيس العاد ميشــال عون ولدولة رئيس الحكومة 
األستاذ نجيب ميقايت عىل تســهيل كافة اإلجراءات املتعلقة 

بامللف النفطي«.
وأضاف: »انني اذ اتطلع اىل رشاكــة طويلة األمد تبدأ من 
البلوكــني رقم 4 و 9 لتســتتبع بعروض اضافيــة للبلوكات 
املعروضة للمزايدة حالياً، آمل مع بقية اللبنانيني بأن تســهم 
اإلكتشــافات يف املستقبل القريب يف مســاعدة لبنان عىل 
تحقيق أهدافه االســرتاتيجية وأهمها زيادة وترية االنشطة 
التنمية اإلقتصادية عرب إقتصاد  االستكشافية، إطالق عجلة 
منتج وإستثاري واالســتفادة من مرحلة االنتقال الطاقوي 
التي نعيشها حالياً حيث يشــكل الغاز الطبيعي ركناً اساسياً 

فيها ملا لهذا املنتج من منافع. 

{ وزير الطاقة القطري {
بــدوره، قال وزير الطاقة القطري: »يســعدين أن أتواجد 
معكم هنا يف بريوت، وأن أنضم ملعايل الدكتور وليد فياض، 
باتريك  الســيد  األعزاء  واملياه، وأصدقــايئ  الطاقــة  وزير 

كالوديو  والســيد  بويانيه 
ديســكالزي للتوقيــع عىل 
الهامة  االتفاقيــات  هــذه 
والتنقيــب  لالستكشــاف 
يف املنطقتــني البحريتني 4 
و9. ومبوجــب االتفاقيات، 
ستستحوذ قطر للطاقة عىل 
كلتا  يف   %30 تبلــغ  حصة 
املنطقتني، بينا ســتحتفظ 
بحصة  وإيني  إنرجيز  توتال 
قدرها 35% لكل منها. هذه 
االستكشاف  محاولة  ليست 
ولكنها  لبنــان،  يف  األوىل 

البحر  محاولة جدية الستكشــاف واعد يف حــوض رشق 
املتوســط. ونحن موجودون يف هذه املنطقة بالفعل، وليس 
بعيداً عــن هنا - يف قربص، حيث اكتشــفنا الغاز يف حقل 
غلــوكاس Glaucus. هناك العديد من العنــارص التي تجعل 
هذه االتفاقيات مهمة بالنسبة للبنان، وكذلك بالنسبة لقطر 
للطاقة. أحد هــذه العنارص يتمثل بكونهــا أتت يف أعقاب 
التوصل إىل اتفاق ترســيم الحدود البحريــة والذي مّهد لنا 

الطريق لبدء هذا الجهد الطموح«.
وتابع: »أما بالنسبة لنا يف قطر، فإن هذه االتفاقية املهمة 
متنحنا فرصة لدعــم التنمية االقتصاديــة يف لبنان، خالل 
هذا املنعطف الحــرج. وأود هنا أن أؤكد ألخوتنا يف لبنان أنه، 
وبتوجيهات حرضة صاحب السمو الشــيخ متيم بن حمد آل 
ثــاين، أمري دولة قطر، فإن دولة قطــر موجودة دامئاً لدعم 

مستقبل أفضل للبنان وشعبه. 
من جهته، قال بويانيه: »يســعدنا أن نرحب بقطر انرجي 
يف منطقة االستكشاف الخاصة بلبنان . لقد اعطى الرتسيم 
االخري للحــدود البحرية زخاً جديداً الستكشــاف إمكانات 
البالد الهيدروكربونية ، و اننا ورشكائنا مصممون عىل حفر 
برئ استكشــافية يف الرقعة 9 يف اقرب وقت ممكن من العام 
2023 ويتم تجهيز فرقنا بالكامــل لتنفيذ هذه العمليات . ان 
هذه الرشاكة الجديدة بني توتال انريجيز وقطر للطاقة توسع 
نطاق التعاون الدويل يف مجال االستكشاف وترفع عدد الدول 

التي تتعاون فيها الرشكتان اىل تسعة بلدان«.
وقال ديسكالزي: »يأيت هذا التوقيع اليوم يف توقيت دقيق 
حيث تشــكل الطاقة أســاس للعالقات بني الدول ويف وقت 

توقفت إمــدادات الغاز الرويس اىل أوروبــا. انا متفائل جداً 
خاصــًة اننا نعمل مع أفضل الفرق يف هــذا املجال ومع أهم 
الــرشكات العاملية: قطر إينريجي وتوتــال انرجي ونأمل يف 
الوصول اىل اإلستكشــافات التجارية املرجوة لصالح الشعب 

اللبناين«.
وكان وزيــر الطاقة واملياه يف حكومــة ترصيف االعال 
الدكتور وليد فياض فد اســتقبل صباح امس  يف مكتبه يف 
الوزارة وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي 
لقطــر للطاقة املهندس ســعد بن رشيدة الكعبــي، واملدير 
التنفيذي ملجموعة توتال انريجيز الفرنســية املهندس باتريك 
املهندس  االيطالية  اينــي  التنفيذي ملجموعة  بويانيه واملدير 
كالوديو ديســكالزي؛  يف اطار النهار النفطي الطويل الذي 

تنظمه وزارة الطارقة.
ويف بيان صادر عن املكتب االعالمي للوزارة، فان »إجتاعا 
عقد تم خالله التباحث يف التعاون بني جميع األفرقاء للرتحيب 
بدخول قطر كرشيك ثالــث يف البلوكني 4 و9 وإمتام عمليات 
حفر البرئ اإلستكشافية يف البلوك رقم 9 خالل العام 2023«.

ويف نهايــة اإلجتاع، وقع الوزير فيــاض وضيوفه عىل 
مجسم رمزي للرقعتني االستكشافيتني 4 و9 قبل انتقال الوفد 
إلمتام عملية التوقيع الرسمي بحضور ورعاية رئيس حكومة 
ترصيف األعــال نجيب ميقايت الذي ســيجتمع مع الوزير 
فياض والوزير الكعبي واملديرين التنفيذيني »لتوتال انريجيز« 
»وإيني« لبحث آفــاق الرشاكة الجديدة الواعدة؛ وبعدها يعقد 
الوزيران فياض والكعبي واملديــران التنفيذان لتوتال انريجيز 
وإيني مؤمترا صحافيا، يليه غــداء عمل عىل رشف الضيوف 

يف الرساي الكبرية.

ــل ــشــك ــة يُ ــ ــاق ــ ــط ــ ــاع ال ــ ــط ــ ــي ق ــ ــري فـ ــ ــط ــ ــق ــ ــار ال ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــاتـــي : االســ ــقـ ــيـ مـ
ــيــة ــعــرب ــر واالســـتـــثـــمـــارات ال ــطـ شـــراكـــة اســتــراتــجــيــة بــيــن لــبــنــان وقـ

اكد رئيــس الحكومة نجيب ميقــايت، أن »بدء عملية 
اللبنانية،  املياه  يف  البرتولية  واالنشــطة  االستكشــاف 
ســوف يكون لــه االثر االيجــايب يف املديــني القصري 
واملتوســط عىل إيجاد فرص للــرشكات اللبنانية املهتمة 
بقطــاع الخدمات يف مجال البــرتول ويوفر فرص عمل 
التقني«،  املجال  للعاملني يف  اللبناين وبخاصة  للشــباب 
تجارية،  كميات  إكتشــاف  حال  »يف  أنه،  عىل  مشــددا 
فإنه ســوف يصار اىل تطوير هذا االكتشــاف بالرسعة 
املطلوبــة وإمــداد الســوق اللبناين وبخاصــة معامل 
الكهربــاء بالغاز الطبيعي ما ســوف يســهم منوا يف 

املحيل«. االقتصاد 
الدولة لشــؤون الطاقة  واســتقبل ميقــايت وزيــر 
للطاقة ســعد  لقطر  التنفيذي  والرئيس  املنتــدب  العضو 
بن رشيــدة الكعبــي، الرئيس التنفيــذي لرشكة »توتال 

إنريجيز«باتريــك بويانيــه، والرئيــس التنفيذي لرشكة 
»إينــي« للطاقة كالوديو ديســكالزي، يف حضور وزير  

الطاقة وليــد فياض ظهر امس يف الرساي الحكومية.
دخول  »يشــكل  املناســبة:  الحكومة يف  رئيس  وقال 
30  يف املئة  رشكة قطر للطاقة واستحواذها عىل نسبة 
من اتفاقيتي االستكشــاف واالنتــاج يف البلوكني 4 و 9 
حدثا مها   وإســتثنائيا يف قطاع االستكشاف واالنتاج 
اللبنانية، ملا لرشكة قطر  عن البرتول يف املياه البحريــة 
للطاقــة من مكانة وخربة مرموقتــني عامليا يف صناعة 
الغاز. وسوف يقوم املشــغل رشكة »توتال انرجيه« التي 
35 يف املئة باالضافــة اىل »رشكة ايني«  متلك حصــة 
التــي متلك حصة 35 يف املئة ببــدء الحفر يف البلوك 9 
املرتبطة  التازيم  وعمليات  البيئية  املســوحات  إمتام  بعد 
بالحفر وإطالق االنشــطة اللوجستية من مرفأ بريوت«.

وقــال: »إن بــدء عملية االستكشــاف 
واالنشــطة البرتولية سوف يكون له االثر 
االيجايب يف املديني القصري واملتوسط عىل 
إيجاد فــرص للــرشكات اللبنانية املهتمة 
ويوفر  البرتول  مجال  يف  الخدمات  بقطاع 
وبخاصة  اللبنــاين  للشــباب  عمل  فرص 
للعاملني يف املجــال التقني، كا وأنه يف 
سوف  فإنه  تجارية،  كميات  إكتشاف  حال 
بالرسعة  االكتشاف  هذا  تطوير  اىل  يصار 

املطلوبة.
وتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقايت بالشــكر مجددا 
بذلتها يف سبيل  التي  »الجهود  االمريكية عىل  االدارة  من 

انجاز اتفاق ترســيم الحدود اللبنانية الجنوبية«. 
وحيا ميقايت الوســيط االمرييك اموس هوكشــتاين 

وفريــق عمله الذي قاد عملية التفــاوض بدقة وحرفية 
وصــرب للتوصــل اىل االتفاق«، معربا عــن امله يف أن 
العمالنية  بالخطوات  باملبــارشة  خواتيمها  االمور  »تبلغ 

للتنقيب عــن الغاز يف املياه اللبنانية«.
الدؤوبة للســفرية االمريكية يف  املتابعــة  كا حيــا 

بريوت دورويث شيا يف هذا االطار.

االتحاد العمالي يُطلق »صرخة القهر »مع كل املتضررين من االوضاع

الفقيرة الطبقة  تطال  جنونية  :هستيريا  فقيه 
املـــئـــة ــي  ــ فـ  ٨٠ ــكـــل  تـــشـ ــت  ــ ــات ــ ب ــي  ــ ــت ــ ال

رشا يوسف 

االولية  النتائــج 
رصف  سعر  الرتفاع 
وتجــاوزه  الــدوالر 
الــف لرية  الســتني 
االتحاد  ان  لبنانيــة 
قرر  العــام  العايل 
متابعة املفاوضات مع 
االقتصادية  الهيئات 
لالتفــاق معها عىل 
حــد ادىن جديد مع 

العلم ان االتفاق السابق الذي اعلنته لجنة 
املؤرش برئاسة وزير العمل يف حكومة 
ترصيف االعال مصطفى بريم مل يجف 
حربه ومل يوضــع موضع التنفيذ )الحد 
االدىن تم رفعه اىل 4،5ماليني ورفع بدل 
النقل اىل 125الف لرية ورفع التعويضات 
العائلية واملنح املدرسية ثالثة اضعاف (.

وقد مهد هــذا القرار اثر االجتاع الذي 
عقدته هيئة مكتب االتحاد  برئاسة الدكتور 
بشارة االســمر ببيان دعت فيه مجلسه 
التنفيذي لالنعقاد يوم االربعاء املقبل يف 
مقر االتحاد التخاذ الخطوات التصعيدية 
محملة االنهيار الهستريي وغري املسبوق 
لسعر رصف اللرية اللبنانية تجاه الدوالر 
االمرييك ملرصف لبنان واملصارف وبعض 
واصحاب  واملســتوردين  التجــار  كبار 
الرساميل الكربى يف طل غياب اي تدابري 
حكوميــة لوقف هذا االنهيــار املتادي 
،ويؤكد نائب رئيس االتحاد العايل العام 
حسن فقيه ان االتحاد يدرس مع فريقه 
القانوين كيفية الرد عىل تأخري املصارف 
يف دفع االمــوال للمواطنني الذين عملوا 
عىل سعر صريفة وعىل استمرار ارتفاع 

سعر الدوالر بطريقة جنونية.
واكد فقيه ان االتحاد العايل يستعد 
لرفع رصخة القهــر خالل اجتاع مع 
املترضرين من  الحرة وكل  املهن  هيئات 
تطال  التي  الجنونية  الهســترييا  هذه 
الطبقة الفقرية التي باتت تشكل ٨0يف 
املئة مــن املجتمع اللبنــاين واملطالبة 
باعادة تكوين الســلطة السياسية يف 
ارسع وقــت ممكن وضبط الفلتان يف 

مراقبة االسعار والتهريب .
الدوالر  ان جنــون  ويعرتف فقيــه 

املؤثرة  القياســية  االرقــام  وتجاوزه 
العال  وخصوصا  املواطنني  حياة  عىل 
صفيحة  لسعر  بالنسبة  ان  واملوظفني 
لرية  املليون  تجــاوزت  التــي  البنزين 
الغذائية  املــواد  ســعر  عىل  كان  وان 
العايل  االتحاد  واالســتهالكية تجرب 
عــىل املطالبــة برفــع الحــد االدىن 
املدرســية  واملنح  النقل  بدالت  وزيادة 
والتعويضــات العائليــة خصوصا ان 
ما  ميحي  القيــايس  الــدوالر  ارتفاع 
حققنــاه يف لجنة املــؤرش لذلك من 
الرضورة اعادة النظر مجددا بالوضع مع 
العلم اننا اتفقنا مع الهيئات االقتصادية 
شهر  يف  الحوار  معاودة  عىل  ســابقا 
شباط اذا استمر سعر رصف الدوالر يف 
جنونه التصاعدي وذلك من تامني لقمة 
العيش بكرامة بعد ان سدت كل االبواب 
يف وجــه الحلول السياســية واهمها 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكان االتحــاد العــايل العــام قد 
اســتنكر االرتفاع الكبري للدوالر محذرا 
من مغبة االنفجار االجتاعي واالمني 
الجرائم  ازديــاد  بــدا يتجىل يف  الذي 
وتوســع اعال الرسقة والنهب نهارا 
وليــال يف الوقت الذي ال نســمع من 
الفارغة عن  الوعود  الحكومة ســوى 

وضع خطة معاناة مالية واقتصادية.
وذكر رئيس االتحاد العايل بشــارة 
األسمر، »نحن يف اإلتحاد العّايل العام، 
نقوم بعــّدة اتصاالت مهّمــة، ودعينا 
إلرضاب يف املصالح املستقلّة، ولألساتذة 
النقل،  وقطاعات  الخــاص  القطاع  يف 
ولدينا تحرّك نهــار االثنني )اليوم(ضمن 
هذا اإلطار إلعالن رصخة كبرية يف كّل 

املناطق للولوج نحو الحلول السياسّية«.

حسن فقية
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ــات ـــــــ ســــبــــاق الـــخـــيـــل ــ ــم ــ ــت ــ ت

اإلثنني 30 كانون الثاين 2023

نتائــــــــج ســــــــباق الخيــــــــل مــــــــن ميــــــــدان بيــــــــروت األحــــــــد 30 كانــــــــون الثانــــــــي 2022
الشوط االول - املسافة 1000 مرت

الشوط الثاين - املسافة 1400 مرت

الشوط الثالث - املسافة 1400 مرت

الشوط الرابع - املسافة 1000 مرت

الشــوط الخامس - املسافة 1000 مرت

العامــر 3.50 ل.ل – 2.60 ل.ل عدنان 56ك 
– 3.50 ل.ل

ابن اصل – 4 بالسيه عالء 56ك – 6.50 ل.ل
سابق وديع 52ك – 2.20 ل.ل
سوما نديم 54.5ك  2.20 ل.ل

فاز براس وبأربعة اطوال وبوقت 1.10.45د
الفوركست: 2-1- 18 ل.ل

الثالثية: 2-1-5- 110.000 ل.ل

البونيص: 25000 ل.ل

االنسحابات: بركان

مالكه: الياس زهرة – مضمره: مروان دبور

حبيبــة مروان 1.10 ل.ل – 1.20 ل.ل عالء 
54.5ك- 1.10 ل.ل

حبيب حسونه وديع 53 ك مسحوب
جوفري 1.40 ل.ل نديم 56 ك- 2.50 ل.ل

كونتيسا اسمر 50ك- 23 ل.ل
داين صالح 56ك- 24 ل.ل

منر الجنوب فارس 54ك- 42 ل.ل
فاز بطولني وبوقت: 1.45 د

الفوركست: 2-1- 1.80 ل.ل

الدوبليه: 2-2- العامر عىل حبيبة مروان- 

3 ل.ل

الثالثية: 2-1-6- 35.000 ل.ل

االنسحابات: حبيب حسونه

مالكها: طوين الفرن – مضمرها: كامن .... 

مروان دبور

غــزال الحوش 1.80 ل.ل – بدر 56ك- 1.80 
ل.ل

الهيبة – اسمر 50ك- 6 ل.ل
ملك االزرق – رشيف 55ك- 2.10 ل.ل

يعبوب صالح 56ك- 8 ل.ل
فــاز بأربعة اطــوال وبطولني وبوقت: 

1.47 د  3 /5

الفوركست: 1-5- 7.50 ل.ل
الدوبليه: 2-1- حبيبــة مروان عىل غزال 

الحوش- 2.10 ل.ل
الثالثية: 1-5-2- 60.000 ل.ل

االنسحابات: ملك امللوك
مالكه: اســطبل دو فريج مضمره: محمد 

خري الدين

ســندريلال 1.10 ل.ل – 1.10 ل.ل- عدنان 
54ك- 1.10 ل.ل

زلزال  1.50 ل.ل نارص 52 ك- 14 ل.ل
السلطان نديم 56ك 4 ل.ل

االسطورة جميل 57.5 ك 69 ل.ل
ابجر عالء 54ك- 6.50 ل.ل

فــازت بثالثــة ارباع الطــول وبطولني – 

وبوقت 1.082/5 د
الفوركست: 2-5- 4 ل.ل

الدوبليــه: 2-5- غــزال الحــوش عــىل 
سندريلال- 3 ل.ل

الثالثية: 2-5-1- 50.000 ل.ل
مالكهــا: الياس زهــرة – مضمرها كامن 

مروان دبور – عني الحاسد

صقر العرب 7 ل.ل – 2.30 بالســيه اسمر 
54ك- 7 ل.ل

اولتيشــكا 1.30 ل.ل بالسيه عدنان 52ك- 
1.10 ل.ل

كنز بدر 53ك -8 ل.ل
اوليفر جميل 52ك- 77 ل.ل

حبيب يوهانا وديع 52ك- 6 ل.ل
اطوال وبطولني – وبوقت:  بأربعة  فاز 

1.45 د  2 /5

الفوركست: 1-5- 5 ل.ل

الدوبليه: 1/2 ســندريلال عىل صقر العرب 

- 3.50 ل.ل

الثالثية: 1-5-4- 40.000 ل.ل

مالكه: انطوان نرص – مضمره: مروان حوا

اعداد : لوران ناكوزي

تابعونا صباح 

كل سبت 

يف برنامج 

سباق الخيل 

مع التقديرات 

وصباح االثنني 

بنتائج الحفلة

هكذا خرس حبيب حسونه )وديع( وفازت حبيبة مروان عالء املشهد االخري للوصول بني سندريلال وزلزال

عن  تدافع  اللجنة  هل 
اموال املراهنني؟

حكومتها  تدافع  كام 
النــاس  امــوال  عــن 

املقهورين.
اســتغرب رواد امليدان 
كيف ان اللجنة املسؤولة 
االوىل واالخــرية عــن 
حامية امــوال املراهنني 
مل تحــرك ســاكنا بعد 
نهاية الشوط الرابع من 
حفلة االمــس حيث ان 
الخيال »نارص« شد علنا 
وامام مرأى اللجنة ورواد 
»زلزال«  الجــواد  امليدان 
السكة دغري  عىل طول 
الوقت  طــوال  ومتلفتا 
االمرية  متنظــرا  وراءه 
»سندريلال« التي متكنت 
بالرميــة االخــرية من 
التفوق عليه بعد ان كاد 
خيال »زلزال« كرس عنق 

جواده من الشد.
هــل يصــح يف هذه 

تطبيق القول الشائع:
»لقد اسمعت لو ناديت 
حيــا، لكــن ال حياة ملن 

تنادي«!!!

الفائــزة  ســندريلال 
والطاحشــة عىل زلزال 
االسطورة  الســلطان، 
وابجــر مــع مضمرها 
الهاوي  مع  دبور  مروان 
طالل الزين الفاقع اليوم 
3 انتصــارات مــن اجل 
الحساد:  بعيون  خميس 
عدنان  الخيــال  بقيادة 
العامر  بالجــواد  الفائز 

ايضا... برافو مروان.

حبيبة مروان ... وحبيبة طوين الفرن الفائزة بالشوط الثاين 

بقيادة الخيال عالء ضاربة 4 جياد اقوياء

العامر مع مضمره كامن.. مروان دبور وخياله عدنان الفائز 

اليوم بانتصارين..

واىل اللقاء باذن الله

االثنني القادم

اذا ما يف زعالنني بني املضمرين

واال يف اقرتاح مهضوم من احد املراهنني يقول فيه:

اذا املضمرين بيبقوا زعالنني بقرتح دعوا مروان دبور

مروان ابن سامي دبور

فيه يعمل حفلة لوحدو

اقرتاح جميل واىل االسبوع القادم

ــات ــ ــ ــري ــ ــ ذك
عـــــــبـــــــرت

املرحــوم  الهــاوي   

مع  فرعون  بــك  هرني 

نازال من غرفة  مرافقيه 

اصحــاب الخيل مغادراً 

الزميل  ومعــه  ملنزلــه 

لوران ناكوزي

اعالنات مبوبة

عامل

عــامل تنظيفــات وحاّملــني 
بالســتيك  مصنع  يف  ليعملوا 
معاش  ونهــاري  ليــي  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 

ــــــــــــــــــــــــــ

مندوبون

مطلوب

مطلوب ســيدة او انسة تجيد 
الطباعــة عريب - انكليزي ذات 

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

اراض

الشوف

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

م. ت:78/803805
ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

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

ت:78/803805

ــا »إســــرائــــيــــل« ــهـ ــذتـ ــفـ ــأة الـــعـــســـكـــريّـــة اإليـــــرانـــــّيـــــة نـ ــ ــش ــ ــن ــ ــارة عـــلـــى امل ــ ــ ــغ ــ ــ ــون: ال ــ ــّيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ مــــســــؤولــــون أمـ
)تتمة ص1( 

إيران مبســاعدة من روسيا صواريخ فرط صوتية.
كذلك نقل مراســل موقع »أكسيوس« )Axios( األمرييك 
عن مصــدر »إرسائيي« وصفه باملطلــع أن القصف الذي 
اســتهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع اإليرانية كان »محددا 
وناجحا«، واســتهدف 4 مواقع مختلفة يف املنشــأة بدقة، 

مؤكــدا أن جميع الرضبات حققت أهدافها.
من جهتها، نقلت »هيئة البث اإلرسائيلية« عن مســؤول 
عســكري أمرييك كبري تأكيده أنه مل تقم أي قوة عسكرية 

أمريكية بشــن هجامت أو عمليات داخل إيران.

الدفاع اإليرانية { { وزارة 
وأفادت وزارة الدفاع اإليرانية أمس، بصّد هجوم عىل أحد 
مراكزها يف أصفهان وســط البالد، تم باستخدام طائرات 
مســرّية.  وبحســب بيان الوزارة ، فإن »الهجوم الفاشــل 

تم باســتخدام طائرات مســرّية، مســتهدفاً أحد مجمعات 
الصناعــات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع«. 

وأوضح أنّه »تم إســقاط إحدى املســرّيات عرب وسائط 
الدفاع الجوي، ووقعت طائرتان أخريان يف فخاخ دفاعية، 

تفجريهام«. تم  وقد 
 وأكدت الوزارة يف البيان أن الهجوم مل يتســبب بخسائر 
يف األرواح، كــام مل يتســبب بأّي خلــل يف معدات مجّمع 
الوزارة ومهامه. وشــددت عىل أنها »مستمرة يف إجراءاتها 
لزيادة القوة والســلطة واألمن برسعــة وجدية، وأنّه لن 
يكون لهذه اإلجراءات العمياء أي تأثري يف اســتمرار تطور 

البالد«.
من جهتها، قالت وكالة األنباء اإليرانية إن املســرية التي 

أُســقطت مل تترضر كثريا وتم تسليمها لقوات األمن.

{ تفاصيــل جديدة حول الهجوم {
ونقلت وكالة »روسيا اليــــوم« عن مراســــل وكـالة 
»إرنــا« اإليرانيــة، تفاصيــل جديدة حــول الهجوم الذي 

اســــتهدف مستودعا للذخرية تابعا لوزارة الدفاع اإليرانية 
أصفهان.  يف 

وقــال: إن 3 مســريات رباعية من طــراز »كوادكوبرت« 
مزودة بقنابل صغرية، حلقت فوق مســتودع الذخرية التابع 
لوزارة الدفاع اإليرانية، وحاولت استهدافه، إال أن فرق األمن 
املوجود يف محيط املســتودع، متكنت من إسقاط إحداها، 

مبســاعدة أنظمة االستشعار واملعدات التي بحوزتهم.

 كام فقدت إحدى املســريات ارتباطها بأنظــــمة تحديد 
املواقــــع، نتيجة التشــويش اإللكــرتوين الذي تعرضت 
له أثناء املواجهة، ما تســبب بســقوطها عىل ســطح أحد 

الصناعية. املستودعات 

{ اشتباه يف »إرسائيل« {

ويف ردود الفعــل اإليرانية عــىل الهجوم، قال نائب يف 
الربملان اإليراين عــن محافظة إصفهان إن الرتجيحات بأن 
»إرسائيل« تقــف وراء الهجوم قوية، لكنه أضاف أنه يجب 

التحقيق. نتائج  انتظار 

 وتابع النائب اإليراين أن الهجوم عىل املوقع العســكري 
بأصفهــان تم عرب عدة مســريات موجهة، مؤكدا أن املوقع 
التابع لوزارة الدفاع مل يتعرض ألي رضر، وأن الهجوم فشل 

تعبريه. وفق  كليا، 
مــن جهتها، قالــت لجنة األمــن القومي والسياســة 
الخارجيــة بالربملــان اإليراين، إنه يجــري بحث مجريات 

الهجوم الــذي تعرضت له أصفهان متهيدا التخاذ قرارات.
ويف الســياق، قال وزير الخارجية اإليراين حسني أمري 

اللهيــان تعليقا عىل  عبــد 
الهجــوم إنــه »عمل جبان 
أمنا«،  أقــل  إيــران  لجعل 
مضيفــا أن »مثــل هــذه 
األفعــال ال ميكــن أن تؤثر 
عــىل إرادة خربائنا لتطوير 
السلمية«. النووية  الطاقة 

ــدود ــ ــ ــح ــ ــ ــن ال ــ ــ ــن اقـــــتـــــربـــــا مـ ــ ــي ــصــ ــخــ ــار بـــــاتـــــجـــــاه شــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــح الـ ــ ــتـ ــ الـــــــــجـــــــــوالن: االحــــــــتــــــــال فـ
)تتمة ص1( 

ذرة تراب منهــا، وصمودهم يف مواجهة محاوالت 

االحتالل تهجريهم منها قرساً«.

بدوره، قال املتحدث باســم »الجيش اإلرسائيي« 

إفيخــاي أردعي يف تغريدة، »إن القوات اإلرسائيلية 

رصدت محاولة شــخصني مســلحني االقرتاب من 

السياج األمني واجتياز الحدود من األرايض السورية 

نحو األرايض اإلرسائيلية«، مضيفاً أن »قوة عسكرية 

حرضت إىل املكان وبارشت من جانبها تطبيق أنظمة 

بهام«.  املشتبه  توقيف 

وأكــد أدرعــي »عدم وجــــود إصــــابات يف 

صــــفوف الجيش اإلرسائيي«، مضيفا »إن القوات 

اإلرسائيلية قدمت اإلســعافات األولية للُمصاب يف 

املكان«.

أوكرانيـــــا تعتـــــرف بــــــ »صعوبـــــة« الوضـــــع العســـــكري... والغـــــرب يتوقـــــع أن يكـــــون الوقـــــت لصالـــــح روســـــيا
الفـــــروف :أّي شـــــحنات أســـــلحة علـــــى األراضـــــي األوكرانّيـــــة ســـــتكون »أهدافـــــاً مشـــــروعة« للقـــــوات الروســـــّية

كثفــت روســيا عملياتها العســكرية يف رشق 
وجنــوب أوكرانيــا متهيدا ، عىل ما يبــدو، لهجوم 
مرتقب واســع النطاق يف الربيع، يف حني تســعى 
كييــف للحصول عىل صواريخ بعيدة املدى وطائرات 
مقاتلة متطورة. كام وجه الكرملني بدوره، رســالة 

أملانيا. إىل  »إيجابية« 
ففي التفاصيل، توصل أوكرانيا مساعيها للحصول 
عىل املزيد من األسلحة الغربية، حيث قال املستشار 
يف الرئاسة األوكرانية ميخائيل بودولياك »إن بالده 
تجري مفاوضات مع رشكائها بشأن توفري الطائرات 
والصواريــخ البعيدة املــدى يف أرسع وقت لحامية 

التي قدمت لها«. املدرعات 
وأوضح بودولياك يف مقابلة تلفزيونية »أن بالده 
بحاجة إىل تدمري مخازن القوات الروسية والقذائف 
املدفعية«، مشــريا »إىل وجود 100 موقع للمدفعية 

يف القرم«.
بــدوره، قــال املتحدث باســم القــوات الجوية 
األوكرانية العقيد يوري إهنات يف مقابلة »إن بالده 
بحاجــة إىل مقاتالت »إف-F( »16-16( األمريكية 
الستبدال أسطولها الجوي الرويس »املهرتئ«، وإنها 
بحاجــة إىل 25 طائــرة مقاتلة عىل األقل«، مضيفا 

»أن أوكرانيا مســاحتها كبرية جدا وبحاجة ملزيد من 
األسلحة.«

وتابع »أن القوات الجوية األوكرانية تكبد القوات 
الروسية خسائر كبرية يف جنودها«، مؤكدا أنه لوال 

جهود هذه القوات لخرست أوكرانيا الحرب«.

أوكرانيا تعرتف بـ«صعوبة«  }

 الوضع العسكري {
وقــال وزير الدفاع األوكراين أوليكيس ريزنيكوف 
امس، نقال عن قادة قواته إن الوضع العســكري يف 
رشق أوكرانيــا »صعب«، مدعيــا أنه عىل الرغم من 
ذلك »ال يزال تحت السيطرة«، فيام يتوقع املسؤولون 
الغربيون أن تواصل روســيا مكاسبها مبرور الوقت.

اعرتف ريزنيكوف خالل حديثه لشــبكة »يس يب 
يس« األمريكية، بأن األمر سيســتغرق بعض الوقت 
الســتالم الدبابــات التي وعد بها الغــرب وتدريب 
األفراد عىل اســتخدامها. ومــع ذلك، أعرب عن أمله 

يف تســليمها وجاهزيتها للقتال بحلول آذار.

{ رسالة »إيجابية« {
دبلوماســيا، قال املتحدث باسم الكرملني دميرتي 

بيســكوف أمس، إن الرئيس فالدميري بوتني مستعد 
إلجراء اتصاالت مع املستشــار األملاين أوالف شولتز. 
جاء ذلك ردا عىل سؤال لوكالة »نوفوستي« الروسية، 
حول ما إذا كان بوتــني يخطط إلجراء حوار هاتفي 
مع شــولتز«، مضيفا »أنه عىل الرغم من عدم وجود 
مخطط إلجراء محادثات بني بوتني وشولتز حاليا، إال 
أن مجــاالت التواصل بني البلدين ما زالت مفتوحة«.
 Tagesspiegel من جهته، رصح شولتز، لصحيفة
األملانية، ب«أنــه يعتزم مواصلة محادثاته الهاتفية 
مع الرئيس الرويس«، مشــريا »إىل أن اتصاالته مع 
بوتني مل تنقطع طوال الـ 11 شهرا املاضية، وأن آخر 
مكاملة هاتفيــة جرت بينهام كانت يف أوائل كانون 
االول املايض، وأكد عىل أهمية اســتمرار املحادثات 
مــع روســيا.« ويعود آخر اتصال بــني الرجلني إىل 
كانون األول املــايض، وحينها قال بوتني إن املوقف 
األملاين والغريب بشأن أوكرانيا »مدمر«، داعيا برلني 

إىل إعادة التفكري يف نهجها.
هــذا، وحذر وزيــر الخارجية الرويس ســريغي 
الفروف من أن أي شــحنات أســلحة عىل األرايض 
األوكرانيــة ســتكون »أهدافا مرشوعــة« للقوات 

الروسية.

{ الغرب: الوقت قد يكون

 لصالح روسيا {
عىل جانب آخر، أصبح عدد من املسؤولني الحكوميني 
الغربيني يعتقدون أن الوقت قد يكون لصالح روســيا 
يف القتــال الدائر يف أوكرانيا، يف تناقض صارخ مع 
املشاعر التي أعربوا عنها العام املايض، حسبام ذكرت 

صحيفة »وول سرتيت جورنال«. 

ووفقــا للصحيفــة، يف الربيع املــايض، كانت 
الحكومات الغربية مقتنعة بأنه كلام طال القتال، زاد 
احتامل انتصار كييف، مضيفة أن هذه الثقة تضاءلت 

خالل األشهر املاضية.
وبدال من ذلك، فهناك مخاوف اآلن من أن موســكو 
قــد »تكتســب اليد العليــا« فيام يســمى بـ«حرب 
االســتنزاف«، وهو ما يعتقد أنه سيناريو يدعم قرار 

الغرب بتزويد أوكرانيا بأسلحة أكرث تطورا.
من ناحية أخرى، يشك بعض املسؤولني يف أن زيادة 
الدعم العسكري لكييف هي طريقة »واقعية« لتحقيق 
نهاية أرسع للرصاع، حسبام ذكرت الصحيفة. كام أنه 
ليــس هناك يقني من أن أوكرانيا ســتكون قادرة عىل 

تنفيذ عمليات هجومية هذا العام.
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للترياتلــــون اللبنانــــي  لالتحــــاد  العموميــــة  الجمعيــــة 
بـــاالجـــمـــاع واملــــالــــي  االداري  الــبــيــانــيــن  أقـــــــّرت 

رئيس واعضاء االتحاد ومندوبو األندية
عقدت الجمعية العمومية لالتحاد اللبناين 
للرتياتلون جلســتها الســنوية العادية يف 
فندق »غولــدن توليب« )بــروت( بحضور 
اســاعيل  وســيم  املهندس  االتحاد  رئيس 
االداريــة  ومندويب مثانية  اللجنة  واعضاء 
انديــة من اصل عرشة يحق لهــا التصويت.  
النشــيد الوطنــي اللبناين افتتاحــاً فكلمة 
بالحارضين  رّحب  الذي  اســاعيل  املهندس 
النصاب  واعلن عن قانونية الجلسة باكتال 
القانوين ووّجه الشكر اىل عائلة اللعبة عىل 
نجاح عام 2022 الذي كان مليئاً بالنشاطات 
املحلية واملشاركات الخارجية عىل الرغم من 
الوضع االقتصــادي املتدهورومهنئاً االبطال 
والبطالت عىل تحقيقهم نتائج مميزة واحراز 
امليداليات امللونة يف البطوالت واملســابقات 

املحلية والخارجية.
  وتطرّق اىل السلكني التحكيمي والتدريبي 
اللذين  تطّوراً كثراً مع املشــاركة يف دورات 
الدراسة والصقل التي تقام يف لبنان والخارج.

  وختم كالمه منوهاً بالتعاون الوثيق بني 
اللجنة االدارية لالتحاد وعائلة اللعبة .

  ثــم تال امني عام االتحــاد الدكتور احمد 
تضمن  الذي  املفّصل  االداري  البيــان  خليفة 
تفاصيل  نشاط االتحاد الفني واالداري خالل 

العام املنرصم.
  وبعد مناقشــته جــرى التصديق عليه 
باالجاع.ثــم تال امني الصنــدوق بالوكالة 
عيل زيعــور البيــان املايل وجــرى اقراره 

باالجاع ايضاً.
  كا تم اقرار روزنامة نشاطات عام 2023 

املكثفة واملوازنة املرتقبة للعام الجاري. 
  ويف الختام، جــرت مداخلة لنائب رئيس 
االتحاد أالن بجاين الذي تحدث عن املشاركة  
الكثيفة للفئــات العمرية )ذكور واناث( يف 
البطوالت واملســابقات محلياً وخارجياً وهو 
أمر الفت ومن شــأنه تطويــر ونرش اللعبة 
ينتظرها  مميزّة  ناشــئة  وجود  خامات  مع 

املستقبل الالمع.

ــر ــ ــاك ــ  الـــــشـــــطـــــرنـــــج مــــــحــــــور مـــــبـــــاحـــــثـــــات ش
مـــــــــــــع املـــــــــــعـــــــــــال فـــــــــــــي االمـــــــــــــــــــــــــارات

بن  سعود  الشيخ  استقبل 
عبد العزيز املعال نائب رئيس 
االتحاد الدويل رئيس االتحاد 
العريب رئيس نادي الشارقة 
السبت  للشــطرنج  الثقايف 
جودت  النــادي  مقــر  يف 
شاكر رئيس االتحاد اللبناين 
للعبــة.  وكان بحــث حول 
بني  العالقات  تطوير  كيفية 
وآليات  الشقيقني  االتحادين 
عىل  اللبناين  االتحــاد  دعم 

املستويات كافة. 
  وعّب الشــيخ سعود عن 
العريب  االتحــاد  اســتعداد 
الجديدة  االدارة  مع  للتعاون 
برئاســة  اللبناين  لالتحاد 

جودت شــاكر ومتنى له التوفيق يف مهامه 
الجديدة. كــا أعلن اســتعداده للعمل معه 
خالل املرحلة املقبلة لخدمة الشطرنج العريب 

واللبنــاين وقد حــر اللقاء االمــني العام 
املســاعد لالتحاد العريب للشــطرنج رجايئ 

نعان السويس.
  ويف الختام، أهدى الشيخ سعود املعال درع 

النادي ودرع االتحاد العريب للضيف اللبناين.

املعال يقدم درعاً إىل شاكر

بــــــــطــــــــولــــــــة لــــــــبــــــــنــــــــان فـــــــــــي كـــــــــــــــرة الـــــــــــقـــــــــــدم :
ــة األنــــــصــــــار والـــعـــهـــد ــ ــم ــ ــادل الـــســـلـــبـــي يـــحـــســـم ق ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

ــدم ــ ــق ــ ــي كـــــــرة ال ــ ــ  الـــــبـــــطـــــوالت األوروبــــــــيــــــــة املـــحـــلـــيـــة ف
ــول مــــن لــقــبــه ــربـ ــفـ ــيـ ــون يــــجــــّرد لـ ــ ــت ــ ــراي ــ ــرا : ب ــتـ ــلـ ــكـ ــأس انـ ــ ــ ك

األنصار  فريقــا  تعــادل 
والعهد، بنتيجة ســلبية يف 
املباراة التي جرت عىل ملعب 
شهاب  فؤاد  الرئيس  مجمع 
منافسات  ضمن  جونية  يف 
الرابعة من سداسية  الجولة 
األنديــة األوائــل لــدوري 
لكرة  اللبناين  األوىل  الدرجة 
القدم.  ورفع األنصار رصيده 
صدارة  يف  نقطــة   22 إىل 
ترتيب البطولة، يف حني رفع 
نقطة   20 إىل  رصيده  العهد 
متعادال مع النجمة يف املركز 

الثاين.
  وجاءت أوىل فرص الشــوط األول يف الدقيقة 
23 إثر كرة عرضية من عبدالله عيش حولها الحاج 
مالك تال رأســية عىل بجانب مرمى مهدي خليل 

بسنتيمرتات قليلة.
  وســدد كريم درويش كرة قوية من مســافة 
بعيدة وصلت بني يدي الحارس مهدي خليل املتمركز 

بشكل سليم.
  وكاد األنصار أن يفتتح التســجيل يف الدقيقة 

45 إثر كرة مرتدة قادها الحاج مالك تال الذي حولها 
إىل كريم درويش حيث روضها لنفســه وسددها 

وأنقذها نور منصور قبل وصولها إىل املرمى.
  ومع انطالق الشــوط الثاين دخل العهد بنفس 
هجومي، حيث حاول وليد شور افتتاح التسجيل عب 
تسديدة قوية علت مرمى هادي كنج بسنتيمرتات.

  وأنقذ هــادي كنج مرمــى األنصار من هدف 
مؤكد يف الدقيقــة 58 إثر كرة عرضية من محمد 
نارص حولهــا يل اوروين نحو املرمــى، وأنقذها 

هادي كنج بباعة.
  وكاد يل اورويــن أن يفتتــح التســجيل يف 
قوية  تســديدة  بعد  العهد  لصالــح   63 الدقيقة 
داخل املنطقة ارتدت مــن القائم األمين للحارس 

هادي كنج.
  وجاء تهديد األنصار األول يف الشــوط الثاين 
بالدقيقــة 72 عب نادر مطر الــذي تلقى كرة من 
حســن معتوق حيث سدد مطر كرة قوية يف فوق 

املرمى.

ضيفه  برايتــون،  جــرد 
كأس  لقــب  من  ليفربــول 
االتحــاد اإلنكليزي، بالتغلب 
أمس  بنتيجــة )1-2(  عليه 
األحــد، عىل ملعــب فاملر، 
ضمن لقــاءات الدور الرابع 
وافتتح  املسابقة.   عمر  من 
عب  التســجيل  ليفربــول 
الدقيقة  يف  إيليوت  هاريف 
)30(، وعــدل لويــس دانك 
 ،)39( الدقيقة  يف  النتيجة 
هدفا  ميتوما  كاورو  وسجل 

قاتال يف الدقيقة )2+90(.
املباراة  ليفربــول  بــدأ    
صالح  من  بانطالقة  بقوة، 
للمنطقة  األمين  الجانب  يف 
الرابعة، مرسال  الدقيقة  يف 
أبعدها ويبســرت  عرضيــة 
لتعــود للنجــم املرصي من 

جديد، الذي سدد مبارشة تجاه املرمى ليبعدها دانك 
من عىل خط املرمى.

  وتبعه إيليوت يف الدقيقة الســابعة، بتسديدة 
أرضية من عىل حدود املنطقة، ذهبت ضعيفة يف 

يد الحارس ستيل.
  وأهدر برايتون فرصة محققة الفتتاح التسجيل 
يف الدقيقــة 15، بعدما أرســل مــارش عرضية 
أرضية لفرغوســون الخايل مــن الرقابة متاما 
داخل املنطقة، لينفرد بأليسون ويسدد كرة أرضية، 

أبعدها أرنولد من عىل خط املرمى.
  وبعدها بدقيقة واحدة، سدد مارش كرة قوية 

من عىل حدود املنطقة، ذهبت أعىل العارضة.
  واســتمر زحف برايتون تجاه مرمى ليفربول، 
بتالعب مــن ميتوما بغوميز داخــل املنطقة يف 
الدقيقة 22، قبل أن يســدد كرة ضعيفة أمسك بها 

أليسون.
  وكاد ليفربول أن يفتتح التســجيل يف الدقيقة 
25، بعدما تلقى صالح بينيــة مميزة من إيليوت، 
لينفرد بحارس برايتون ويســدد كــرة أرضية من 

داخل املنطقة، مرت بغرابة إىل جوار القائم.
  وافتتح ليفربول التسجيل يف الدقيقة 31، بعد 
انطالقــة من صالح يف الجانب األمين، مرســال 
بينية إليليوت داخل املنطقة لينفرد بستيل، ويسدد 

كرة ملست أصابع الحارس قبل أن تسكن الشباك.
  ونجــح برايتون يف تعديل النتيجة يف الدقيقة 
39، بعدما ســدد المبتــي كرة قويــة من خارج 
املنطقة، اصطدمت بدانك وغرت اتجاهها مخادعة 
أليســون وسكنت الشــباك، لينتهي الشوط األول 

بالتعادل )1-1(.
  وحصل برايتون عىل مخالفة يف الدقيقة 50، 

نفذها دانك بتسديدة مبارشة مرت إىل جوار القائم.
  وحــاول برايتــون خطف التقــدم يف الدقيق 
55، بعدما مهد مارش الكــرة لغروس عىل حدود 

املنطقة، ليسدد كرة قوية ذهبت أعىل العارضة.
  وظهر ليفربول يف الدقيقة 57، مبتابعة صالح 
لعرضية من أرنولد، ولكنه مل يتحكم يف الكرة التي 

اصطدمت به ومرت إىل جوار القائم.
  وأهدر برايتــون فرصة محققــة للتقدم يف 
الدقيقة 71، بعدما أرســل ميتوما عرضية أرضية 
ملارش، الذي ســدد كرة مبارشة تصدى لها أليسون 
واصطدمت مبارش من جديد قبل أن متر بقليل إىل 

جوار القائم.
  وحــرم كونــايت برايتون من هــدف قاتل يف 
الدقيقــة 80، بعدما تصدى لتســديدة قوية من 
فرغوسون من داخل منطقة الـ 6 ياردات، خرجت 

إىل ركلة ركنية.
  ومن تلك الركنية ارتقى دانك لعرضية، مســددا 

رأسية ضعيفة أمسك بها أليسون بسهولة.
  ونجح برايتون يف تســجيل هــدف االنتصار 
القاتل يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، 
املنطقة، تالعب  داخل  تابع ميتوما عرضية  بعدما 
بعدها بجوميز داخل منطقة الـ 6 ياردات، وســدد 

كرة سكنت شباك أليسون.

{ اسبانيا {
  عزز أتلتيكو مدريد، مركزه الرابع األخر املؤهل 
إىل دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، وذلك بفوزه 
الصعب عىل مضيفه أوساســونا 1-0، أمس األحد 
الدوري اإلسباين  التاســعة عرش من  املرحلة  يف 

لكرة القدم.
  ودخل فريق املدرب اإلســباين دييغو سيميوين 
اللقاء عىل خلفية خروجه يف منتصف األســبوع 

عــىل يد جاره اللــدود ريال 
مدريد من الدور ربع النهايئ 
الكأس بالخسارة  ملســابقة 
أمامــه1-3  بعد التمديد يف 
لقــاء كان متقدمــا خالله 

حتى الدقيقة 79.
  وكانــت الفرصة متاحة 
يك  أتلتيكو  أمــام  متامــا 
عىل  معنوياتــه  يســتعيد 
الذي  حســاب أوساســونا 
خــر مبارياتــه الثانية 
العاصمة  نادي  أمام  األخرة 
ومل يفــز عــىل األخر منذ 

شباط 2014.
  ونجح أتلتيكو بعد مباراة 
شــاقة يف تجديــد تفوقه 
عىل مضيفــه والفوز عليه 
بفضل  تواليا  التاسعة  للمرة 
ســاؤول نيغويز الذي سجل 
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 74 بعد متريرة من 

األرجنتيني رودريغو دي بول.
  وبفوزه العارش باملوســم، ضمن أتلتيكو البقاء 
يف املركز الرابع بفارق ثــالث نقاط عن مالحقه 
فياريال الذي يختتم املرحلة اإلثنني ضد ضيفه رايو 
فايكانو، فيا تجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة 
يف املركز السابع بتلقيه الهزمية السابعة للموسم.

{ ايطاليا {
  تلقــى ميالن خســارة تاريخيــة أمام ضيفه 
ساسولو، بنتيجة )5-2(، أمس األحد، ضمن الجولة 

20 من الدوري اإليطايل.
  أحرز خاســية ساســولو غريغوري ديفريل 
)19(، دافيــد فراتــي )22(، دومينيكو براردي 
)30(، أرمانــد لوريونــت من ركلة جــزاء )47(، 
ماتيوس هيرنيك )79(، بينا ســجل هديف ميالن 

أوليفيه جرو )24(، وديفوك أوريجي )81(.
  بخســارة ميــالن، تجمد رصيــد الفريق عند 
38 نقطــة، ليرتاجع إىل املركــز الرابع، بينا رفع 

ساسولو رصيده إىل 20 نقطة يف املركز 16.
  وحقق مونزا مفاجأة كبرة، بفوزه عىل مضيفه 

يوفنتوس )0-2(.
  وسجل هديف مونزا: باتريك كيوريا وداين موتا 

يف الدقيقتني 18 و39.
  ورفــع مونزا رصيده بذلــك إىل 25 نقطة، يف 

املركز الحادي عرش.
  يف املقابــل، توقف رصيــد يوفنتوس عند 23 

نقطة، يف املركز الثاين عرش.
  وهذه هي املبــاراة الثالثة عىل التوايل، التي ال 
يعرف فيها اليويف طعم الفوز، إذ تعادل يف الجولة 

املاضية أمام أتاالنتا، بعد الهزمية أمام نابويل.

فريق األنصار فريق العهد

من لقاء برايتون وليفربول

ــل هــيــمــنــتــه الــتــاريــخــيــة ــواصـ ــش يـ ــت ــي ــوف ــوك ــة اســتــرالــيــا : دي ــطــول ب
نوفاك ديوكوفيتــش هيمنته  الــرصيب  واصل 
التاريخية عــىل بطولة أســرتاليا املفتوحة، عب 

التتويج باللقب العارش يف مسرته االحرتافية.
  وحصد ديوكوفيتش اللقب بعد الفوز يف املباراة 
النهائية عىل اليوناين ســتيفانوس تسيتسيباس، 

بثالث مجموعات دون رد، أمس األحد.
  وبحسب أرقام »أوبتا«، فقد توج نوفاك باللقب 
رقم 93 يف مســرته، ليصبح رابع أكرث الالعبني 
فوزا باأللقاب يف العرص الحديث، متخطيا رافائيل 
نادال )92(، ويتواجد خلــف جيمي كونرز )109( 

وروجيه فيدرر )103( وإيفان ليندل )94(.
  وعــادل ديوكوفيتش رقم نادال كأكرث الالعبني 
فــوزا ببطوالت الغراند ســالم يف التاريخ برصيد 
22 لقبا، ومــن خلفهم يأيت فيــدرر )20( وبيت 

سامباس )14( وبيورن بورغ )11(.
  وحقــق 89 انتصــارا يف الجــدول الرئيي 
ألسرتاليا املفتوحة، معادال فيدرر )89 انتصار يف 
أمركا املفتوحة(، كخامس أكرث الالعبني فوزا يف 

املباريات ببطولة غراند سالم واحدة.
  وأصبح الرصيب ثالــث أكب الالعبني عمرا يف 
العــرص الحديث، يتوج بلقب أســرتاليا املفتوحة، 
خلف كني روزويل عامــي 1971 و1972 وفيدرر 

عام 2018.
  كــا بات ديوكوفيتش ثــاين العب يف العرص 
الحديث، ال يخــر يف أول 10 نهائيات يف بطولة 
واحــدة، بعد نــادال يف بطولتــي روالن غاروس 

وبرشلونة.
  كا أصبح نوفاك ثاين العب يف العرص الحديث 
يتوج بلقب غراند سالم بعد 15 عاما من لقبه األول 
بها )أسرتاليا املفتوحة 2008 و2023(، بعد رافائيل 
نادال الــذي فاز بلقب روالن غــاروس يف 2005 

و2022 بفارق 17 عاما.

{ املجموعة األوىل {
  عاىن تسيتســيباس مبكرا عىل شوط إرساله 
األول بارتكاب 3 أخطاء، ليتحصل ديوكوفيتش عىل 
نقطتــني للكر، وأنقذ اليونــاين الفرصة األوىل 
الثانية بخطأ  بإرســال قوي، بينا أهدر الرصيب 

مبارش، ليعدل تسيتسيباس النتيجة )1-1(.
  واستمر ضغط ديوكوفيتش عىل تسيتسيباس 
من الخط الخلفي وإجبــاره عىل ارتكاب األخطاء، 
ليتحصل عــىل فرصة أخرى للكر يف الشــوط 
الرابع، ليتحصل عــىل الكر بعد خطأ مزدوج من 

اليوناين، ليتقدم الرصيب )1-3(.
  وأظهــر ديوكوفيتش راحة كبرة عىل شــوط 
إرساله، فلم يفقد سوى 3 نقاط يف أول 3 أشواط، 

ليعزز تقدمه )1-4(.
  ونجح كل العب يف املحافظة عىل شوط إرساله 
بعدها، ليحسم ديوكوفيتش املجموعة األوىل دون 

معاناة بنتيجة )6-3( يف غضون 36 دقيقة.

{ املجموعة الثانية {
  وأتت انطالقة املجموعة الثانية بصورة هادئة، 
بارتفاع مســتوى تستســيباس يف التبادالت من 
الخط الخلفي مع محافظة كل العب عىل شــوط 

إرساله بسهولة، ليتعادال )3-3(.
  وارتفعــت الثقــة أكرث وأكرث عنــد اليوناين، 
وظهر ذلــك يف رضباته القوية من الخط الخلفي، 
وزيادة فاعلية إرســاله األول مع تراجع مستوى 
ديوكوفيتش بعض اليشء وزياردة ارتكابه األخطاء 
وتوتره يف النصف الثاين مــن املجموعة، ليتقدم 

تسيتسيباس )4-5(.
  وتواصــل انخفــاض مســتوى ديوكوفيتش 
بارتكاب خطأ سهل بتسديدة مبحاذاة الخط، ليمنح 
تسيتســيباس فرصة للكر وحسم املجموعة يف 

الشــوط العارش، ولكن أنقذهــا الرصيب بربة 
قاضية من الخط الخلفي، ليعدل النتيجة )5-5(.

  ومع الوصول لشوط كر التعادل، عاىن الثنايئ 
من ضعف املستوى عىل اإلرسال بخسارة 3 نقاط 

لكل العب يف البداية عىل إرساله.
  لكــن تواصلت أخطــاء اليونــاين مع صمود 
ديوكوفيتــش بصــورة أكب من الخــط الخلفي، 
ليتحصل الرصيب عىل فرصتني لحســم املجموعة، 
أول مميز، ليحسم  بإرسال  الفرصة األوىل  وترجم 

املجموعة الثانية )7-6( يف غضون 70 دقيقة.

{ املجموعة الثالثة {
  وبدأ تسيتســيباس املجموعــة الثالثة بقوة، 
إرسال ديوكوفيتش  بالتحصل عىل نقطتني لكر 
يف الشــوط األول، ونجح يف الكر من الفرصة 
الثانيــة بعد خطأ من الــرصيب، ليتقدم اليوناين 

.)0-1(
  وحصل ديوكوفيتش يف الشــوط التايل عىل 
فرصة مبارشة لرد الكر، لكن أنقذها تسيتسيباس 
بصعود مميز عىل الشــبكة، وتفوق الرصيب من 
الخط الخلفي وتحصل عىل فرصة أخرى بتسديدة 
مميزة مبحاذاة الخط، نجح يف ترجمتها هذه املرة 

بخطأ من اليوناين، ليعدل النتيجة )1-1(.
  وحافــظ كل العــب عىل شــوط اإلرســال 
دون مواجهــة أي معاناة تذكر، مــع ارتياح أكب 
لديوكوفيتــش يف ظل التفوق يف النتيجة، ليتقدم 

الرصيب )4-5(.
  ووصلــت املجموعــة الثالثة مــن جديد إىل 
شــوط كر التعادل، ولكن بدأه اليوناين بصورة 
باهتة للغاية ليتأخر )5-0( يف النقاط، واســتغل 
واللقاء  املجموعة  وحســم  الفرصة  ديوكوفيتش 

لصالحه يف نهاية املطاف )5-7(.

: الـــســـلـــة  كـــــرة  ــي  ــ ف ــة  ــ ــي ــ ــدول ــ ال دبـــــي  دورة 
ــارة بــيــروت ــ ــس ــ فــــوز ديـــنـــامـــو والـــريـــاضـــي وخ

عرقجي يف محاولة تسجيل للريايض
تغلب دينامو لبنــان عىل منتخب اإلمارات 
بنتيجــة )103-68(، أمس األحد، عىل ملعب 
صالة ديب، ضمن منافســات الجولة الثانية 
لحســاب دور املجموعات مــن بطولة ديب 
الدولية لكرة الســلة.  وشهدت املباراة تفوق 
دينامو بــكل األرباع، حيث انتهى الربع األول 
بنتيجة )27-10(، والثاين )53-39(، والثالث 

.)52-74(
  وعرفــت املواجهة تألق نجــوم دينامو 
بقيادة املدرب جاد الحاج، حيث ســيطر زاك 

لوفنت وعيل حيدر عىل مجريات اللقاء.
اللبناين وشجع  الجمهور  املباراة    وحر 

فريق دينامو طوال أوقات املواجهة.
  ويعتب دينامــو أول فريق يجتاز الـ 100 
نقطة يف املبــاراة الواحدة خالل بطولة ديب 

بهذه النسخة.
  ورفع دينامو لبنــان رصيده إىل 4 نقاط 
بانتصاريــن، يف حني تجمــد رصيد منتخب 

اإلمارات عند نقطتني بدون أي انتصار.

{ الريايض - سال {
  من جهته، حقق الريايض فوزا مثرا عىل 
ســال املغريب 81-78، يف املباراة التي جرت 

عىل ملعب نادي النرص بديب.
  ورفع الريايض رصيده بذلك إىل نقطتني، 
مســجال فوزه األول من مبــاراة واحدة، يف 
حني تلقى سال خسارته الثانية من مباراتني.

  وشهدت املواجهة تفوق الريايض يف كل 
األرباع، حيث انتهــى األول 23-13، والثاين 

37-32، والثالث 53-58.
  وســجل نجم الريايض، آتر ماجوك، 27 
نقطة كأفضل مســجل يف اللقــاء، مع 14 

متابعة ومتريرة حاسمة وحيدة.
  ومن جهته أحرز نجم سال، األمريك يب 
جون، 27 نقطة كأفضل مسجل يف فريقه، 

مع 10 متابعات.
  وشهدت املباراة حضوراً جاهرياً كبراً، 

خصوصا لجاهر الريايض اللبناين.

{ بروت - االفريقي {
تلقى  الثانية،  املجموعة  منافسات  وضمن 
فريق  بروت  الخسارة يف املباراة التي جمعته 
امام النادي  االفريقي  التوني، بنتيجة )71-

.)74
اللقــاء بحاس كبــر حيث متكن  بدأ   
فريق بــروت من  حســم مجريات الربع 
االول لصالحــه وبفــارق 4 نقاط، ليقلص 
الفريق االتونــي  الفارق اىل 3 نقاط مع 
انتهــاء الربع الثاين، ليعــود تدريجياً اىل 
متقدماً  الطاولة  قلــب  اللقاء حيث  اجواء  
يف الربــع الثالــث اىل 5 نقــاط، قبل ان 
الذي  الرابع  الربــع  يف  االجواء  تشــتعل  
كان قد حســمه الفريق االفريقي لصالحه 

3  نقاط فقط. وبفارق 
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االثنين 30 كانون الثاني 2023

اعداد : فيليب شامس

شبكة 6  * 6كلامت متقاطعة

كلامت متقاطعة

1ـ تُعَتــر املدرســة التي 
يُعتمد عليها يف تربية وانشاء 
األجيال الصالحة، أطَول أنهار 
الثاين  االسم  األرضية،  الكرة 
لرئيس تحرير هذه الصحيفة، 

أعر.
2ـ عامل فليك فرنيس، من 
الجاهلية  يف  العرب  فرسان 

يرُضب به املثل.
3ـ ضعيف، من أقَدم شعراء 

الصني، دولة كرى. 
4ـ رئيــس حكومة لبناين 
نعتمد  وجامل،  ُحسن  راحل، 

عىل. 
5ـ شــحم، مــن صفاته 
تعاىل، حيوانات مثينة الفرو، 

قّوته وشّدته. 
6ـ بحــر، أحد الشــهور، 
للنهي، االســم األول لرئيس 

تحرير هذه الصحيفة. 
7ـ ردف يضطــرب عنــد 
امليش، الرق املتتابع اللمعان، 

أرض الصحراء. 
8ـ ولَد الــدب، أمرين مبا 

يشّق عيّل، الفوالذ. 
9ـ رئيــس أمرييك راحل، 

اإلنسان. 

10ـ قّصت عليه شــهرزاد 

قصص ألــف ليلة وليلة، اناء 

كبري. 

أمــريكا  يف  دولــة  11ـ 

الوسطى. 

12ـ ميارسونه. 

13ـ هدأت بعد حّدة، يُعرف 

بالقريشة. 

14ـ قائــد ورئيس أمرييك 

راحل. 

15ـ شّدة الرد، تهّيأ للحملة 

يف الحرب، أوراق مخدرة، أكل 

الطعام. 

16ـ ممثلة إيطالية راحلة، 

تعطش، أنبأت بخر ساّر. 

17ـ لقب، ملَسوهام، رّسام 

ونّحات أملاين. 

18ـ االســم الثاين لرئيس 

لبناين راحل، أيادي، قَصص. 

19ـ مؤّســس الســالة 

الكاروليــة، نخّوفه ونرعبه، 

محمول. 

1ـ أديــب فرنــيس راحل 
صاحب غادة الكاميليا. 

2ـ مدينــة هولندية، أهل 
الزمان الواحد، دولة عربية. 

أغنية   أخرس، شــاعر  3ـ 
مرصي راحل ألَّف حوايل ألف 

أغنية. 
4ـ مدينة يف إيران، أوطان 
وشعوب، طعم الحنظل، نزل 

باملكان.  
5ـ مــا يُطــرَّب بهــا من 
حي  اليشء،  تــَرى  األغاين، 

الزنوج يف نيويورك. 
البناء، عتَب عىل،  6ـ أصل 
إســَتنكَه اليشء، غّنوا غناء 

حسناً.
7ـ لزَق والتــزَق باليشء، 

الجّنة، يجرش الَحّب.
8ـ رشيــف جّيد األخاق، 
كرة  ومدّرب  العب  الشــاّب، 

برازييل.
9ـ يستولون عىل اليشء، 
عاصفة بحرية، يسهل األمر.

10ـ إلتجــأ إىل، ارخبيــل 
إسباين، يقرأ، عاِبر. 

11ـ مدينــة يابانية عىل 

بحر الصني، يشرتيه. 

بريوت،  يف  ســينام  12ـ 

مَض، حيوان معروف. 

13ـ يقّبــل، أعىل عاصمة 

يف العامل، يسوق السيارة. 

14ـ ضعــف، أســاور من 

ذهب مجــدول، ملك فاريس 

تّوَج وهو يف بطن أمه. 

مكتشف  البطن،  شقَّ  15ـ 

الـــ ددت، رشبــت بأطراف 

لسانها، بلدة يف قضاء جزين. 

16ـ ممثــل مرصي راحل، 

مدينة  الزجــاج،  مــن  نوع 

أمريكية عىل ميسوري. 

17ـ أنشأتها، ممثل مرصي 

راحل.   

تُرّدد يف لعبة طاولة  18ـ 

الزهر، أقاَم باملكان، طائر حاّد 

البرص، حرف عطف. 

19ـ عملة عربية، شاركت 

يف  وتتنّعم  تقيــم  باليشء، 

املكان. 

1ـ أغنية لفريوز، الســأم 
والضجر. 

2ـ والد مريم العذراء، عملة 
عربية، إحدى االمارات. 

قاعة  وأهلَك،  أســقَط  3ـ 
االستقبال، تبارش العمل.

4ـ كــذب، رئيس قريص 
راحل، طريقة ومنهج. 

، معركــة خاضها  5ـ لــجَّ
نابوليون. 

6ـ شــعوب وأوطان، عني 
غزيرة الدمــع، حرف عطف، 

قفَز.
7ـ قّصابــون، مرفــأ يف 

إيرلندا. 
8ـ تقذفها الراكني، االسم 
لبناين،  ومخرج  ملمثل  الثاين 

حرف جر.

9ـ عاصفــة بحرية، كتَب 
ودّوَن، بلدة يف الشامل. 

10ـ عاصمــة افريقيــة، 
إنتهَز الفرصة. 

11ـ نحُن باألجنبية، مجاز 
ومسموح، مدينة إيرانية، زار 

األماكن املقدسة. 
12ـ يرفضــون، ســاِحل 
البحــر، رجل رفيع الشــأن 

رشيف.
الهنود  قبائــل  13ـ مــن 
الحمر، قصيص رويس راحل، 

زمان طويل. 
هندي  وزراء  رئيــس  14ـ 

راحل، سّيد األرض.

15ـ صــوت الناقة، قدريت 

عىل تنفيذ ، عماق. 

1ـ مطربة ســورية، دسَّ 

يف األرض. 

الحّراث، ممثل  2ـ ســكّة 

مرصي راحل. 

3ـ ممثــل مرصي، ممثلة 

مرصية. 

4ـ منا وزاَد، يعلو ويرتفع، 

صار الوقت. 

الثاين  5ـ للتفسري، االسم 

ملطرب مرصي راحل، كرميتي. 

6ـ جزيــرة اندونيســية، 

مامئا. 

7ـ خــرج من بلده اىل بلد 

آخر، مطربــة لبنانية مثلت 

يف السينام. 

الــكام،  يف  أرسَع  8ـ 

الفوالذ، يسري يف درب. 

9ـ نوتة موســيقية، أحد 

الرسل، الجاَمل الجّذاب املثري. 

10ـ جاءوا، فيل، ُدّر. 

11ـ فنــدق يف املنت، قائد 

بيزنطي. 

12ـ آخــر ملــوك القوط 

أحد  إســبانيا،  يف  الغربيني 

الوالدين. 

13ـ أبواب، تضامننا مع. 

14ـ قلب، نائب عن الشامل. 

15ـ عملة عربية، يكتمل، 

مدينة أردنية. 

1ـ مدينة ومرفأ يف سوريا. 
بريطاين  2ـ رئيــس وزراء 

راحل. 
3ـ ولَد الهرّة. 

4ـ نوع من الصواريخ. 
5ـ يعطعونك ويزّودونَك. 

6ـ إنكرَس وانهزَم.

1ـ شرتاوس. 

2ـ ينقل. 

3ـ يك، نّك.

4ـ أسمهان. 

5ـ غويانا. 

6ـ وندسور. 

1ـ شاعر وأديب رويس. 

2ـ َحّب العنب أول ما يظَهر. 

3ـ من أَهّم شعراء تشييل. 

4ـ يبغضون أشّد البغض. 

5ـ عاَد، أداة إحدى الحواس. 

6ـ مرسحية للفنانة الراحلة 

صباح.

1ـ شيكاغو. 

2ـ تِنيسون. 

3ـ رق، ميد.

4ـ النهاس. 

5ـ كانو. 

6ـ سن، نار.

أفقيا: 

الحل السابق

الحل السابق مستوى سهل

مستوى وسط

مستوى صعب

الحل السابق

الحل السابق

أفقيا: 

أفقيا: 

عموديا: 

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

عموديا: 

عموديا: 

بسمة

زد 
معلوماتك

  يف إمتحان ذكاء لتاميذه الصغار، سأل األستاذ أحد األوالد 
بقوله: ماذا تفعل يا شاطر لو إبتلعت إختك الصغرية مفتاح املنزل؟ 

فأجابه التلميذ عىل الفور وهو يضحك: 
ـ ال يوجد عندي أخت يا أستاذ. 

 فرفع األستاذ حاجبيه، ثم أشار بيده إىل تلميذ آخر، وسأله نفس السؤال: 
 ـ وانت ماذا كنت تفعل؟

فكَّر الولد قليا ثم أجاب:   أدخل البيت من شّباك املطبخ..

 ـ غرهارت هاوبتامن: أديب وشــاعر مرسحي أملاين)1862ـ 1946(. 
يعتر أحد أهم أدباء الحركة الطبيعية يف بلده. له أشــعار ملحمية. نال 

جائزة نوبل لآلداب عام 1912
............................... 

ـ  جــون غلزوريث: روايئ وكاتب مرسحي وشــاعر بريطاين)1867ـ 
1922(. إشتهر بروايته قصة آل فورسايت. نال نوبل لآلداب.

............................... 
ـ  كارل بوم: قائد أوركســرتا منســاوي)1894ـ 1981(. قاد أوركسرتا 
فيينا. نال جائزة غرامي لألفضل تسجيل باألوبرا. وأيضا نال جائزة غرامي 

ألفضل ألبوم لألطفال. 

طريقة الحل: 

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

املربعات الصغرية واملربع الكبري. 

SUDOKU

الحل السابق

1ـ املثقب العبدي، املهلهل 
ندرس،  لنــدن،  جاك  2ـ 

حمورايب
3ـ در، جيبويت، ســاب، 

باب
4ـ بو، متوز، ود، يتأ
5ـ رش، راهَن، لوز

6ـ أفغانستان
كامــل  وجــد،  وا،  7ـ 

الشناوي
8ـ أكّدتــم، عدلون، مللم، 

لبق
يامن،  اليوت،  جورج  9ـ 

اليرس
10ـ ون، رذاذ، نعا

11ـ هدهــد، صيدا، رس، 
علامن

12ـ أنال، هلّة
13ـ دف، توفيق الحكيم، 

أم
14ـ هرب، آنو، ال، ماري 

مراد
ثباتهــا،  ولــف،  15ـ 

كورسيكا
16ـ بشــارة الخــوري، 

يبّت، رَسر
17ـ آر، نافران، فلو

18ـ لو، بيوت، هع، عنت
، رتّبي 19ـ نكَّ

اإلمــام،  حســن  20ـ 
ليبرييا. 

21ـ تلو، مرص، إيطاليا، 
قدَمت

1ـ محمــد صفي الدين، 

لن

2ـ حسني االمام، صباح   

3ـ نا، يريفان

4ـ دسار، حان، فيلو

5ـ أهيمن، بطاح، ال

6ـ سامي مقصود، ركيك

7ـ ان، رن، ميامة

8ـ ناتايل ديلون، حصل

9ـ ديل، نبيلة عبيد

10ـ راود، تدك، أودي

11ـ ماه، الديون

12ـ نيبال، بهي، من، بك

13ـ ان اربور، اح، دينا

14ـ سهيل، امليّس، دم

15ـ رآه، تدمر، لف، رسو

1ـ اجدبــرا، اجتهادهم، 
النحت

2ـ الروشــفوكو، دنفر، 
بروكسل

3ـ مّك، غادروها، بوش، 
نو

4ـ ثل، تجندلت، ال
5ـ قن، نوماً، وافر، مل
6ـ بد، سج، فن، أص

7ـ أنجز، تّدعي، يو ثانت، 
مر

8ـ دو، با
9ـ عنب، إنكلرتا، األخف، 

أما
10ـ بدو، أو، التور

11ـ دســتور، منــرية، 
هراهر

12ـ يريده، إذ، أينَعت
13ـ أملاس، يم

املنــذر،  إحســان  14ـ 
ماكيافييل

15ـ ملا، شل، روب، يا
16ـ موبيــل، منانعــه، 

يرتفع
17ـ هــر، تو، لعل، مس، 

لت، يقَّ
وليــام  البــاز،  18ـ 

هاريسون، رد
19ـ هبا، يبس، املاكر، يم
20ـ ليبــاري، قرينــة، 

دارمشتات

1ـ محمد إسكندر، نادر

2ـ حس، سها، األمني

3ـ مرياي ماتيو، بأسه

4ـ دن، رمينا، دماره

5ـ صان، نم، لن، البيت

6ـ فاح، قريبته، ولد

7ـ يا، الصنديد، بر

8ـ أمني، يلكأه، آر

9ـ الر، بديلة، ليال

موعود،  دميــاط،  10ـ 

حمل 

11ـ أرانب، يم، سف

12ـ نصافحكم، ياوندي

13ـ بّني، يتحدون

14ـ ال، الك، بندر

15ـ نحاول، ألبري كامو

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

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

األكرث شعبية يف العامل. 



1ـ سانتوس، قالت، شم

2ـ خيل بالك من زوزو

3ـ رمل، الصدأ، قنم

4ـ ال، غن، بارما، كح

5ـ دَعت، فا، اللوم، فند

6ـ نيو دلهي، النواطري

7ـ ويتوترزرند، ود، نيس

8ـ باور، مرسيت، دردرت

9ـ التوكيل، أسريي، بل

ويشــيتا،  ســنايا،  10ـ 

وحواح

11ـ تــس، تراين، تقريب، 

درأ

12ـ وال، ولهان، أشن، يم

13ـ رئبــال، مســتندون، 

أمس

11
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ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من تسعة حروف:    االبراج 

  دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  والرت سكوت 

اخترب معلوماتك

1ـ رئيس أمرييك سابق. 

2ـ مدينة يف إيران.  

ويظلــم  يكــذب  3ـ 

ويبطش.

4ـ االســم الثاين ملمثلة 

أمريكية. 

5ـ يصلح عملها. 

1ـ دولة أمريكية. 

2ـ بلدة يف كرسوان. 

3ـ تحرّيَ وتلّبَك. 

4ـ االســم الثاين ملمثل 

فرنيس راحل.

5ـ بلدة يف الشامل. 

عــازف وممثل ومنتج مــري تويف يف حادث عام 

1981 ، هوشقيق فنانة مشهورة، وزوج سابق للممثلة 

مريفت أمني، والفنانة دينا. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

9+8+9+3+5- فيلسوف وكاتب فرنيس راحل. 

7+1+8+6- من الحبوب. 

2+6+5+3- عبور.

7+4+8+6- صوت النائم.

3+8+7- يكسو الطائر.

1+5+9- آلة طرب. 

4+9+6- مأوى وعرين الليث. 

6+4- طائر وهمي كبري. 

1ـ ما إسم املدينة الربيطانية التي تحتل املرتبة الثانية 

بعد العاصمة لندن بالصناعات امليكانيكية وصهر املعادن؟ 

ـــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اســم الدولة العربية التي تحتل املركز األول يف 

تصدير الفوسفات؟ 

ـــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية دورة أوملبية أقيمت للمرة األوىل مســابقة 

السباحة للسيدات؟ 

ـــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم املوســيقي األملــاين الذي أنشــأ األوبرا 

الكالسيكية األملانية؟ 

ـــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم الوالية األمريكية التي ُعرَفت قدميا ببالد 

الَذَهب؟ 

ـــــــــــــــــــــــ

6ـ مــن هو املغني الذي أخَذ الغنــاء عند معبد، ونادَم 

الخليفة الوليد بن يزيد، ولّقَب بـِ مزامري داوود؟ 

ـــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية ســنة ُمنَحت الســيدة أم كلثوم وسام األرز 

الوطني؟ 

ـــــــــــــــــــــــ

8ـ مــن هو االمرباطور الــذي أهداه الخليفة العبايس 

هارون الرشيد جمال، وأقاَم عالقات تجارية مع بالده؟

1ـ سّخ، لدن، باستور

2ـ الراعي والنساء

3ـ نيم، تويوتا، لب

4ـ تبلغ، ِدترويت

5ـ وا، نفلو، كارول

6ـ سال، إهتمي، آل

7ـ كلب، يرسلونهم

8ـ قمصان، زر، ييأس

9ـ اندر، يرتعش

10ـ لزاما، ين، ِيت

11ـ تو، االد، إتّقاد

12ـ زق، ل ل، دسار

13ـ شون كونوري، بان

14ـ محمود درويش

15ـ ريح، نا

16ـ فطنت، ود

17ـ نيس، باريس

18ـ دريد لحام

؟ من هو
من هي؟

1ـ قــرد كثري الشــعر، مير 

ويجتاز، أداة الشم. 

2ـ ممثلة مرية، العائش. 

3ـ أمطار تدوم يف سكون، 

مدينــة بلجيكيــة، مدينــة 

بريطانية. 

4ـ نائب لبناين راحل. 

عَجب،  رياضيــة،  لعبة  5ـ 

حرف نصب. 

االسم  آســيوية،  عملة  6ـ 

الثاين لرئيــس أمرييك راحل، 

مدينة نيجريية. 

7ـ ذئب، أظهَر الرس، كثري. 

8ـ ثوب رديء النسيج، صار 

الوقت، أغلظ أوتار العود. 

صوت  الــيء،  ملــَس  9ـ 

الظبية، خصب. 

10ـ أصلــح البناء، عاصمة 

أمريكية. 

11ـ مغنية عربية راحلة. 

12ـ ما يتطاير من النار، بلدة 

يف الشوف. 

الفيل، عتَب  ، صوت  13ـ فكَّ

عليها. 

راحل،  مــري  ممثل  14ـ 

ِمقدار. 

15ـ مدينة يف كمبوديا، نهر 

أورويب. 

16ـ األمر املمكن السهل، من 

أعضاء الجسم. 

17ـ أضاَء، مدينة فرنسية.

18ـ مغنيــة مينية صاحبة 

الصورة، شجر مثمر.

1ـ ممثلة لبنانية راحلة، 

طليق.

انكليــزي  شــاعر  2ـ 

مــات بالحمى، حزن وغّم، 

إضطربت أحشاؤه. 

إكرتاث لليء،  3ـ عدم 

يستعمل للنوم. 

4ـ جواب، يفّوضه، فيلم 

للمخرج ألفريد هيتشكوك.

صــّوَت  يســحب،  5ـ 

رشط،  أداة  الضفــدع، 

عاصمة أمريكية.

6ـ يغلب ويأخذ اليء، 

، فطــن وذيك، مدينة  فكَّ

ايرانية.

تســتخدمها  غالم،  7ـ 

الجيــوش يف الحــروب، 

عاصمة افريقية.

آســيوية،  عاصمة  8ـ 

ُحّب، عطش. 

9ـ جانب الطريق، حرشة 

مجتهدة، قطَع الحبل. 

10ـ أعالــج املريــض، 

مدينة تركية، فَرح. 

بلدة  خوف،  الُعمر،  11ـ 

يف املنت، ثَرى. 

رفيقــة  مقــدار،  12ـ 

قلم الرصــاص، مطار يف 

اليابان. 

13ـ مدينة إيطالية، من 

الفواكــه، قام مقام، كتَب 

الكالم.

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(

ال تضيع وقتك الثمني مع الناس الســلبيني، 

بل حــاول أن تتوجه اىل أولئك الذين يطلقون 

طاقة قوية تتأثر بها، وتكمل مشوارك الطويل 

بشجاعة وفطنة. 

ال تضطرب اذا شعرت بالوحدة ألنك لن تخرس 

شيئا اذا انفردت مع نفسك لبعض الوقت. تأمَّل 

واســتمع جيدا للكالم املفيــد لتزيد أكرث من 

معلوماتك. 

ســوف تزداد ثقتك بنفسك يف هذه اآلونة. 

مرحلة ممتازة القامة عالقات مهمة مع بعض 

األشخاص. انت تسري اليوم نحو التحسن يف 

املجال العاطفي. 

حنني اىل شــخص عزيز يعمل يف الخارج 

يجعلــك يف حالة من انتوتر. ال يجب بعد اآلن 

أن ترتدد يف حسم قراراك. أخذت من الوقت ما 

فيه الكفاية. 

نجاحــك وتفوقــك يف تنفيذ مهمة صعبة 

ســيكون مصدر غرية لشخص حسود قريب 

منك. األجواء العاطفية صافية ومتيض أوقاتا 

سعيدة مع الحبيب اللطيف. 

تســتخدم دبلوماسيتك ولطفك بشكل الئق 

وتصل اىل نتائــج جيدة. االنتباه الذي تعطيه 

لتحضري أعاملك هــو أفضل ما تفعله. أمورك 

املالية ستشهد بعض التحسن.

أنــت اليــوم أكرث حكمة مــن املايض لكن 

انجرافــك العاطفي أحيانــا يخالف طبيعتك 

الرصينــة. التضحية باليء القليل قد تحقق 

لك االرباح الكبرية. 

خطوات جادة يف العمل، ورشاكة تساعدك 

عىل حل ازمتك املالية التي تقلقك. الشــخص 

الذي يجذبك بقــوة يف هذه اآلونة غري جدير 

بعاطفتك النبيلة.

يحتاج كالمك اىل االقناع لتصل اىل ما تصبو 

اليــه يف هذه املرحلة. كن جريئا ومقداما كام 

عهدنــاك، وال ترتدد يف طــرح االمور بطرق 

اخرى. 

عليــك أن تعيد النظــر يف توجهات حياتك 

فرمبــا تتمكن من التأقلم يف أوضاع مختلفة 

جديــدة. ال تبتعد عن املناســبات االجتامعية 

السارة، واملريحة لنفسيتك. 

تتلقى اشــارات ايجابية من إنسان عاندك 

كثــريا يف املايض، فقد فهــم اآلن حقيقة ما 

تريد منه. بالرغم من الصعوبات ستنال النجاح 

املطلوب. 

أنت قادر عــىل معالجة كل الصعوبات يف 

هذه اآلونة. مهام يحاول الخبثاء كســب ودك 

فانك تظل عىل روحك الحرة. مفاجأة سارة جدا 

غري متوقعة. 

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(

ايران
السعودية

الدوحة
أزهار

ابتسامة
األرجنتني

العراق
أصفهان

بستان
بر

برازيل
تراجع
مترين
جنوى

جعة
جاك
جمل

خوليو
خبز

خطاب
خفيف

خبري
خس
خال
ديانا

زق
زامبيا
زغرتا
زعيم

زوريخ
سهم

سويرسا

سنديان
سوربون

سوريا
رشيك

شادية

طرابلس
غرب
فندق
قدير

كاترينا

ليامسول

مقصلة

منصة.

الحل السابق

الحل السابق

   وارسو

االثنين 30 كانون الثاني 2023

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا:   الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ بالنشار. 

2ـ ماراكايبو. 

3ـ يف الصني. 

4ـ الثور. 

5ـ قصيدة مهابهاراتا. 

6ـ سنة 1959

7ـ كلوديوس األول. 

8ـ تايالند ـ سيام سابقا. 

1ـ بنزرت. 

2ـ ايران. 

3ـ مل، هت. 

4ـ يأمنه. 

5ـ هراهر 

1ـ باليه. 

2ـ نيامر. 

3ـ زر، ما. 

4ـ راهنه. 

5ـ تنتهر. 



ــه لـــــــرئـــــــاســـــــة الــــــجــــــمــــــهــــــوريّــــــة  ــ ــ ــح ــ ــ ــي ــ ــ ــرش ــ ــ بــــــاســــــيــــــل يُـــــــــــلـــــــــــّوح بـــــــــإعـــــــــان ت

ــــة ــ ــ ــــة اللبنانّي ــ ــ ــــال« والدول ــ ــ ــــي« و»توت ــ ــ ــــة« و»إين ــ ــ ــــر للطاق ــ ــــن »قطــ ــ ــ ــــي بي ــ ــــاق النفطــ ــ ــ ــــع اإلتف ــ ــ ــــي توقي ــ ــ ــــة ف ــ ــ ــــراءة إقتصاديّ ــ ــ ق

ــة ُمــهــّمــة ــّيـ ــاراتـ ــبـ ــخـ ــتـ ــات إسـ ــومـ ــلـ ــعـ ــة« تــحــمــل مـ ــ ــّي ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ ــة »إســ ــ ــّوامـ ــ ــلـــى حـ ــر عـ ــط ــي ــس »كـــتـــائـــب الــــقــــّســــام« ت

سلطات االحتالل تدفع بـ »جنود النخبة« اىل القدس

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االثنني 30 كانون الثاين 2023

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

ترشــيح النائب ميشــال معــوض انتهى، وقــد اعلن رئيس 
الحزب »التقدمي االشــرايك« وليد جنبــاط ذلك رصاحة، 
من خال كشــفه انه فاتح حزب الله برشيح القائد جوزاف 
عون والوزير الســابق جهاد ازعور والنائب الســابق صاح 
حنني، وهي اســاء مل يتــم االتفاق عىل احدها بني ما يُعرف 
بقــوى املعارضة. وهنا تقول مصادر مطلعة ان »هذه القوى 
مســتفيدة من تراجع رئيس الربملان عــن الدعوة كل خميس 
لجلســة النتخاب رئيس، الن ذلك سيظهر تشتتها، خاصة بعد 
 اعان نواب »االشــرايك« انهم يتجهون ملقاطعة الجلسات«.

وتضيــف املصادر: »بات واضحا ان هناك رؤى مختلفة متاما 
لكيفيــة مقاربة امللف الرئايس بني »االشــرايك« من جهة 
و«القــوات« و«الكتائب« مــن جهة اخرى، اذ بات االول يدفع 

رصاحــة لتفاهم رئايس ذي بعــد وطني، فيا يدفع الحزبان 
املسيحيان لتفاهم جديد وموسع بني قوى املعارضة، رافضنْي 

اي حوار او تفاهم مع باســيل وحزب الله«. 

{ »شوط« قضايئ ساخن {
يف هذا الوقت، ال يزال امللف القضايئ مربعا عىل االولويات 
اللبنانية الحالية، بعد انفجار الوضع متاما داخل العدلية االسبوع 
املايض. وقد أىت موقف البطريرك الراعي الداعم للقايض البيطار 
يف عظة امس االحد، كا اعتبار  املفتي الجعفري املمتاز الشيخ 
أحمد قبان باملقابل ان »البيطار وظيفة تخريب ومرشوع فتنة 
وأداة خارجية ويجب محاكمته«، ليفاقا االنقســام الحاصل، 

ويعقدا اي حل لازمة القضائية املستجدة. 
وعــن هذا امللف املتفجر، قالت مصــادر مطلعة لـ »الديار« 
ان »اي اجتــاع ملجلس القضاء االعــىل لن يُعقد قبل التوصل 
لحل يتم االعان عنه بعد اجتاعه، اال انه حتى الساعة ال يزال 

االنقســام سيد املوقف بني اعضاء املجلس ورئيسه، باعتبار ان 
االخــر يرفض متاما اقالة البيطار او حتى تعيني قاض رديف، 
فيا يدفع مدعي عام التمييز القايض غسان عويدات واكرثية 
اعضــاء املجلس يف االتجــاه املعاكس، ويعتقدون ان اي حل ال 
ميكن ان يكون بعودة البيطار اىل التحقيق بالطريقة املرسحية 

التي حصلت فيها هذه العودة«.
وما ســبق، يبدو واضحا اننا مقبلون عىل شــوط قضايئ 
جديد وســاخن هذا االسبوع، يف ظل استنفار االجهزة االمنية 

لتفادي اي انفجار يف الشارع. 

{ قطر رسميا عىل خط النفط اللبناين {
وجاء يوم امس ، حفل توقيع »امللحقني التعديليني إلتفاقّيتي 
اإلستكشاف واالنتاج يف الرقعتني 4 و9 ، ملناسبة دخول »رشكة 
قطر للطاقة«كرشيكة مع »رشكة توتال إنرجيز«الفرنســية 
ورشكــة« إيني« االيطالية، من خارج الســياق اللبناين العام 

املتأزم. 

اذ رجحت مصادر مواكبة للملف لـ »الديار« ان »يشكّل دخول 

رشكة قطر للطاقة واســتحواذها عىل نسبة 30  يف املئة من 

اتفاقيتي االستكشاف واالنتاج يف البلوكني 4 و9 عاما ايجابيا 

يعطي نوعا من الثقة للمستثمرين، وبالتايل يرك انعكاسا جيدا 

عىل وضع اللرة«، معتربة ان »مجرد امتام الحفل من شأنه ان 

يرك آثارا جيدة عىل ســعر الرصف، املرجح ان ينخفض لحدود 

الخمسني الفا يف مطلع شهر شباط«.

ورجحــت املصادر ان ال يقتــرص الدخول القطري عىل امللف 

النفطي، وان يتوســع قريبا ليشــمل قطاعات اخرى ، وتكون 

هناك مســاعدات تصل تباعا للبنان بأكرث من طريقة وشكل، 

الفتــة اىل ان »رسعة الخطوات يف هذا املجال مرتبطة بانجاز 

اســتحقاق االنتخابات الرئاســية وبدء تنفيذ خطة التعايف 

والنهوض بالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدويل«.

اإلئتــاف الذي يُغطّي البلــوكات 4 و9، وعد ببدء الحفر يف 
الربع الثالث من هذا العام، وبالتايل ويف حال متّت األمور بشكل 
إيجايب من الناحية التقنية )اإلحتال ُمرتفع(، قد يكون لبنان 
عىل موعد مع مداخيل ناتجة عن إستخراج الغاز يف ثاثة إىل 
خمســة أعوام من تاريخ اإلعان عن إكتشاف الحقول. وتُشر 
التقديرات التقنية أن حّصة الدولة اللبنانية من صايف املداخيل 
أي بعد حســم الكلفة التشغيلية وكلفة رأس املال، تراوح بني 

50 و65 يف املئة.

{ كيف مُيكن للبنان أن يستفيد؟ {
لكن عملًيا، كيف مُيكن للبنان أن يستفيد من هذا امللف؟ 

- إقتصاديًا: القطاعات الداعمة إلســتخراج النفط والغاز، 
باإلضافة إىل القطاعات املُتعلّقة مبارشة بإســتخراج النفط 
والغــاز )البروكياويــات مثًا( والقطاعــات الخدماتية، 
هي من القطاعات التي تأيت عىل رأس هرم اإلســتفادة من 
عملية إســتخراج الغــاز والنفط. إال أن هذا األمر يحتاج إىل 
إســتثارات، وبالعادة ال تأيت مثل هذه اإلستثارات إال بعد 
اإلعان عن إكتشــاف آبار الغــاز أو النفط. هذا التحّول يف 
الهيكلية اإلقتصادية يفرض نفســه يف معظم الدول املُنتجة 

للنفط والغــاز، وبالتايل كل األمر ُمرتبط باإلعان اإليجايب 
عن إكتشــاف آبــار واعدة، وهو أمر عــايل اإلحتاالت مع 
الحديــث عن عــّدة تريليونات من األقــدام املُكعبة من الغاز 
القابعــة يف البلوك رقم 9 يف املنطقة اإلقتصادية الخالصة 
التابعة للبنان. بالطبع كل هذا األمر ســينعكس إيجابًا عىل 
سوق العمل، وبالتايل عىل لجم وترة الفقر من خال تأمني 

للبنانيني. وظائف 
- مالًيا: إعان إكتشــاف حقول غاز سيؤّدي تلقائًيا إىل رفع 
التصنيف اإلئتاين للبنان وعودته إىل النظام املايل العاملي، بعد 
أن عزل لبنان نفســه بنفســه من خال توقفه عن دفع ديونه 
الســيادية. أيًضا ســيكون ملثل هذا اإلعان تأثر إيجايب عىل 
عملية إعادة هيكلة الديون السيادية )ثقة األسواق بقدرة لبنان 
عىل سد ديونه باإلضافة إىل خفض الفائدة عىل هذه الديون(، 
كــا وعىل برنامــج املفاوضات مع صنــدوق النقد الدويل، 
بإســتثناء اإلصاحات التي ستبقى رشطًا ال رجوع عنه. أيًضا 
وكنتيجة تلقائية لعملية اإلستثارات وزيادة الوظائف، سرى 
خزينة الدولة مداخيلها من الرضائب ترتفع ومعها املشــاريع 

الحكومية التي تعود بالفائدة عىل املواطن.
- نقديًا: من املفروض أنه ومبجرد اإلعان عن إكتشاف حقول 
غــاز يف املنطقة اإلقتصادية الخالصة )وبالتحديد البلوكات 4 
و9 بحكم أنها ُملزّمة(، ســيكون هنــاك رّدة فعل إيجابية من 

األســواق تجاه اللرة اللبنانية التي ستتحّســن قيمتها تجاه 
الدوالر األمريك.

ما عرضناه أعاه، يُظهر أن األمور تســر باإلتجاه الصحيح، 
وأن املُســتقبل ُمزهر بالنســبة للبنان، لكن...  املُجتمع الدويل 
لن يرىض بإعطاء الســلطات الرسمية حّصتها من املداخيل إال 
بعد إجراء اإلصاحــات الازمة واملنصوص عليها يف برنامج 
صنــدوق النقد الدويل. هذه اإلصاحات هي رشط أســايس 
ورضوري إذا أراد لبنان تســهيل آلية اإلستفادة من حقوقه يف 
املداخيل الناتجة عن النفط والغاز املُســتخرجني من منطقته 
اإلقتصاديــة الخالصة. عىل هــذا الصعيد، كان هناك ترصيح 
الفت للموفد األمريك عاموس هوكستني الذي قال: أن املُجتمع 
الدويل ســيحرص عىل أن تذهب هذه املداخيل للشعب اللبناين، 
وهو ما يعني ضّمًنا التأكّد أن األموال التي سيتّم قبضها ستذهب 

إىل مشاريع تخدم املواطن اللبناين بالدرجة األوىل.
وهذا يعني أن هناك تعقيدات آتية ال محالة من باب السياسة، 
حيــث أن ال إجــاع وطنيا عىل تفاصيــل اإلصاحات ورقعة 
تغطيتها، وبالتايل من املتوّقع أن يُشــكّل األداء الســيايس يف 
املرحلة املُقبلة عائقا أساســيا أمام ترسيع عملية اإلســتفادة 
مــن مداخيل النفط والغاز، خصوًصا أن بعض هذه اإلصاحات 
تتضّمــن حكًا رشوطًا سياســية، منها عىل ســبيل الذكر ال 
الحرص »النأي بلبنان عن الرصاعات اإلقليمية«، وهو ما يختلف 

األفرقاء اللبنانيون عىل تعريفه.
يف بلد ال يعيش تخّبطًا سياســًيا كبرًا كالذي يعيشه لبنان، 
وال تُســيطر عىل أســواقه عصابات مــن املضاربني، كان من 
املفروض أن إعانًا مثل إعان توقيع اإلتفاقية املُشــركة بني 
الدولــة اللبنانية ورشكات »توتال إنرجيــز« و«إيني« و«قطر 
للطاقة«، يؤّدي إىل إنخفاض ســعر رصف الدوالر ُمقابل اللرة 
اللبنانية بشكل كبر. إال أن هذا مل يحصل ولن يحصل ما دامت 
الدّولة اللبنانية ال تفرض سيادتها املالية عىل أراضيها، ومتنع 
التهريب والتهرّب الرضيبي والفســاد وغرها من العيوب التي 
تؤّدي إىل خلٍل يف اللعبة اإلقتصادية. ومبا أن حرصية القرارات 
اإلقتصاديــة هي يف يد الحكومة اللبنانيــة، لذا من البديهي 
إعادة القول والتأكيد عىل ما قلناه أعاه أن »األداء الســيايس 
يف املرحلة املُقبلة سُيشــكّل عائًقا أساسًيا أمام ترسيع عملية 

اإلستفادة من مداخيل النفط والغاز«.
يف الختام، يعتقد البعض أن مداخيل الغاز والنفط، ســيتّم 
إستخدامها يف سّد الدين العام. إن هذا األمر إن حصل سيكون 
خطــأَ تاريخًيا، بحكم أن األصول اإلقتصادية تفرض أن املاكينة 
اإلقتصادية هي املولجة ســّد الدين العام، يف حني أن مداخيل 
الغاز والنفط تذهب إىل صندوق سيادي يتّم توظيفه وإستخدام 
عائداتــه يف أعــال إمنائية وإجتاعيــة وتربوية وصّحية 

وإقتصادية وغرها.

سلسلة قرارات عقابية
هذا ، وأعلنت ســلطات االحتــال اإلرسائييل امس، إغاق 
منزل الشــهيد خري علقم، منفذ عملية القدس التي أســفرت 
عن مقتل 7 مســتوطنني وإصابة آخرين بجروح، يف أول إجراء 
من سلسلة قرارات عقابية اتخذتها الحكومة »اإلرسائيلية« ضد 

الفلسطينيني بعد هجومي القدس.
ويف مســتهل الجلسة األســبوعية لحكومته، قال رئيس 
الوزراء »اإلرسائييل« بنيامني نتنياهو إن حكومته ال تبحث عن 
التصعيد، لكنها متأهبة للتعامل مع كل احتال، وشــدد عىل 
أن الرد عىل ما ســاه اإلرهاب ســيكون »بيد ثقيلة ودقيقة«، 
وأضــاف نتنياهو أن حكومته ســتتخذ قريبا خطوات لتعزيز 
االستيطان، كا أنها ستعّجل منح تراخيص حمل الساح آلالف 

اإلرسائيليني.

{ رد الخارجية الفلسطينية {
يف املقابل، اعتربت وزارة الخارجية الفلســطينية إجراءات 
االحتال »عقوبات عنرصيــة جاعية تحرّض عىل مزيد من 
التصعيد«. وحّملت الخارجية الفلسطينية الحكومة اإلرسائيلية 
املســؤولية الكاملة واملبارشة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها 

وجرامئها ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت املجتمع الدويل واإلدارة األمركية بإجراءات عملية 
وآليــات ملزِمة تجرب الحكومــة اإلرسائيلية عىل وقف جميع 

إجراءاتها أحادية الجانب غر القانونية.

{ ترخيص األسلحة {
كا قرر املجلس األمني املصغر ترسيع وتوســيع نطاق منح 
تراخيص األسلحة النارية لـ  »اإلرسائيليني«، وتعزيز اإلجراءات 
األمنية يف املستوطنات، وتعزيز قوات الرشطة والجيش لشن 
عمليــات أمنيــة وحمات لجمع ما وصفها باألســلحة غر 

املرشوعة.
وكان رئيــس الوزراء »اإلرسائييل« بنيامني نتنياهو قد توعد 
مبا ســاه الرد القوي عىل عمليتي القدس املحتلة، وبإجراءات 

»قوية« تشمل هدم منازل منفذي الهجات »بشكل فوري«.

{ تقييم الوضع األمني {
مــن جهة أخرى، قالت إذاعة جيش االحتال إن وزير الدفاع 
يوآف غاالنت سيجري تقييا للوضع مبشاركة رئييس األركان 

والشاباك.
مــن جانبه، قال وزير األمن القومي »اإلرسائييل« إيتار بن 
غفر إنه طلب من املستشارة القانونية للحكومة برهاف ميارا 
إغاق منــازل منفذي الهجات يف القدس. كا دعا بن غفر 
إىل إنشاء قوة أطلق عليها »الحرس الوطني«، وتجهيزها لتكون 

قوة وقائية وهجومية كبرة، بحسب تعبره.
أما وزير املالية بتســلئيل ســموتريتش، فدعا إىل محارصة 

األحياء التي تعيش فيها عائات منفذي الهجات.
بــدوره، أعلن جيش االحتال أنه تقرر إغاق املســتوطنات 

املحيطة بالقدس أمام العالة الفلسطينية.

{ شهيد يف قلقيلية {
يف غضــون ذلك، أطلقت دورية أمنيــة »إرسائيلية« النار 
عــىل مواطن فلســطيني وقتلته قرب مســتوطنة كدوميم 
رشقــي قلقيلية، بزعم محاولتــه تنفيذ عملية إطاق نار يف 

املستوطنة.
وأعلنت السلطات الفلســطينية امس عن استشهاد الشاب 
الفلســطيني كرم عيل ســلان )18 عاما( من قرية قوصني 

بنابلس، برصاص »إرسائييل« شايل الضفة الغربية.
من جهتهــا، أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية أمس، عن 
استشــهاد الشاب عمر طارق عيل الســعدي )24 عاماً(، أحد 
مؤســى كتيبة جنني التابعة لرسايا القدس، متأثراً بإصابته 

برصاص االحتال يوم الخميس املايض يف مخيم جنني.
ونعت القوى الوطنية واإلســامية الشهيد عمر السعدي، 
الذي ســيتم تشــييع جثانه عرصا من أمام مستشفى جنني 

الحكومي.
بدورها، نعت حركة الجهاد اإلســامي يف فلسطني، الشهيد 
الســعدي، وقالت يف بيانها إن »الشــهيد شــهدت له ميادين 
االشتباك البطولية يف وجه االحتال«، مضيفًة أن »هذه الدماء 
الطاهرة ستزيدنا عزمية وصموداً، وتصعد من انتفاضة شعبنا 

التي ترضب جنود االحتال ومستوطنيه يف كل مكان«. 
ودعا املكتب اإلعامي للجان املقاومة يف فلســطني، الشعب 
الفلســطيني إىل مواصلة طريق الجهاد واملقاومة، قائاً: إن 
»كل الجرائــم واملجازر التي يرتكبها االحتال لن تكرس عزميته 
عن مواجهة آلة القتل والدمار الصهيوين التي تستهدف شعبنا 

وأرضنا«.

{ حملة اعتقاالت {
ويف التطــورات امليدانية، اعتقلت قوات االحتال اإلرسائييل 

حتى صباح أمس السبت نحو 50 مواطنا من القدس املحتلة.
وقالت هيئة شــؤون األرسى واملحررين الفلســطينيني يف 
بيــان، إن طاقمهــا القانوين يف القدس يعمــل ضمن حالة 
طوارئ مكثفة، ملتابعة االعتقاالت املتصاعدة التي تتم بطريقة 

عشوائية، وقد تجاوزت 50 حالة اعتقال يف القدس وحدها.

{ اقتحام السجون {
ويف الســياق ذاته، نددت هيئة شــؤون األرسى واملحررين 
الفلســطينيني باقتحــام قوات »إرسائيلية« أقســام األرسى 

الفلسطينيني داخل سجونها، و«التنكيل« بهم وعزلهم.
وأكدت الهيئة ، يف بيان عرب حســابها عىل »فيســبوك«، أن 
إدارة الســجون »قامت باقتحام أقســام األرسى الفلسطينيني 
داخل سجونها، ونكلت بهم وعزلتهم ونقلت العرشات من سجن 

آلخر، يف مخطط يهدف للتضييق عليهم«.
وقال نادي األســر الفلسطيني -يف بيان- إن »قوات القمع 
التابعة إلدارة الســجون »اإلرسائيلية« اقتحمت عدة أقسام يف 
ســجون األرسى الفلسطينيني، ونكلت بهم، ونقلت عددا منهم 

إىل سجون وأقسام أخرى«.

{ تعزيزات »ارسائيلية« يف الضفة {
ويف الســياق، نقلت وســائل إعــام »إرسائيلية«، أّن قائد 
املنطقة الوســطى اللواء يهودا فوكس، صاَدق يف الســاعات 
األخــرة عىل نرش 3 كتائب تعزيز يف الضفة الغربية املحتلة. 

وأشــار موقع »والا نيوز اإلرسائييل«، إىل أّن  »الكتائب تضم 
نحــو ألف مقاتل، ونرشها يهدف إىل تحســني الحاية حول 

املستوطنات« عىل خلفية الخشية من عمليات جديدة«.
كا كشــف املوقع أّن وزير األمن يف حكومة االحتال يوآف 
غاالنــت، اتفق مع رئيــس األركان هرتيس هليفي، عىل إعادة 

النظر يف إرسال تعزيزات أخرى، إذا تطلب األمر. 
وأيّد كل من الشــاباك وجيــش االحتال، اقراح وزير األمن 
القومــي يف حكومة االحتال إيتــار بن غفر، إغاق بيوت 
منفــذي العمليات الفلســطينية، رغم معارضة املستشــارة 

القانونية للحكومة.
كــا تقرر أّن ترفــع الرشطة حالة االســتنفار إىل حالة 
االســتنفار القصوى يف كل أرجاء الباد، وســيخدم عنارص 
الرشطة مناوبات من 12 ســاعة حتى إشعار آخر، مبن  فيهم 

عنارص الرشطة يف املراكز األركانية.
وتقرر نرش وحدة »ميام اإلرسائيلية« حتى إشــعار آخر يف 
القدس »من أجل الرد برسعة عىل أي ســيناريو يتم فيه تلقي 
معلومات عن  مسلحني يف شوارع املدينة«، وفق وسائل إعام 

»إرسائيلية«.

{ متديد اعتقال ذوي منفذي 
عمليَتي القدس املحتلة {

ويف السياق، أعلن مكتب إعام األرسى، أّن سلطات االحتال 
مّددت اعتقال والدة الشهيد خيـــري علقم، منفذ عملية  »نفيه 
يعقــوب« حتى األربعاء املقبل.  ويأيت ذلك فيا أغلقت رشطة 
االحتال اإلرسائييل منزل الشــهيد علقم، بنــاًء عىل قرارات 

الكابينيت. 
وبحسب اإلعام »اإلرسائييل«، فإّن رشطة االحتال »أعلنت 
إخاء بيــت علقم من قاطنيه، واعتقلت أفراد عائلته، وأغلقت 
كل منافذ البيت وأبوابه بعد تحصيل التصاريح املطلوبة وبأمر 

من املستوى السيايس«.
بــدوره، قال املحامي خلدون نجم إنّه ســيقّدم اســتئنافاً 
للمحكمة املركزية عىل قرار متديد توقيف والدة الشهيد علقم.

وكانــت قوات االحتال اعتقلت والَدي الشــهيد علقم فجر 
الســبت، وأخلت سبيل والده الحقاً، ثم قّدمت رشطة االحتال 
للمحكمة طلباً بتمديد اعتقال والدته ملدة 12 يوماً بذرائع واهية.

{ هدم منازل  {
عــىل صعيد آخر، أعلنت وســائل إعام »إرسائيلية«، بـ »أن 
جرافات إرسائيلية بحاية قوات من الرشطة عملت منذ صباح 
امــس، عىل هــدم منازل يف جبل املكــرب يف القدس املحتلة، 
بذريعة بنائها بشــكل غر قانوين«، مضيفة أن »كل منزل بني 
بشكل غر قانوين ومن دون ترخيص مسبق، سيتعرض للهدم«.

وبالتزامن، تداول ناشــطون مشــاهد يف مواقع التواصل، 
تظهر الجرافات »اإلرسائيلية« وهي تهدم منزالً، وبكاء نســاء 
عائلة محمد راتب مطر شــقرات وهن يشاهدن منزلهن يُهدم 

يف لحظات بفعل جرافات االحتال، يف جبل املكرب.
وقبل ذلك، أعلنت وســائل إعام محلية أن جرافات االحتال 
فشــلت يف الوصول بداية، إىل منزل املواطن شــقرات بسبب 
ســكب األهــايل الزيت عىل الطريــق، يف محاولة ملنع قوات 

االحتال من هدم املنازل.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جال بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمر فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــاد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعاين

ـ  املوقع االلكروين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العاقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعانات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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