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ــــــــات املضاربــــــــة »إبــــــــرة مورفيــــــــن«... والعبــــــــرة بالتنفيــــــــذ  ــــــــة لوقــــــــف عملّي ــــــــة ــــــــــ األمنّي اإلجــــــــراءات القضائّي
ــــــــري!  ــــــــى الحري ــــــــعودياً عل ــــــــو« س ــــــــّدداً »فيت ــــــــه ُمج ــــــــس تواج ــــــــة... وباري ــــــــروض الخارجّي ــــــــتدرج الع ــــــــيل يس باس
االنقســــــــام فــــــــي »الجســــــــم« القضائــــــــي يتعّمــــــــق... إضــــــــراب عــــــــام  فــــــــي 8 شــــــــباط... والعــــــــام الدراســــــــي ُمهــــــــّدد 
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مـــع  دوالر  ألـــف   120 ضبـــط 

ــت ــ ــ ــ ــة كان ــ ــ ــ ــة إثيوبّي ــ ــ ــ عامل

فـــي طريقهـــا ملغـــادرة لبنـــان

الثلوج تكلل املرتفعات

بلينكن و نتنياهو خالل مؤمترهام الصحايف املشرتك

دبابات يف طريقها اىل اوكرانيا

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص 9( 

 ابراهيم نارص الدين 
 

ال جديــد يؤرش اىل احتامل خــروج البالد من املأزق الراهن، 
االعــالن عن اجراءات مالية وقضائية حيال املضاربني بالعملة 
الوطنية، لن يكون كافيا للجم حدة التدهور، هذا اذا وجد كتاب 
املدعــي العام التمييزي القايض غســان عويدات طريقه اىل 
التنفيذ الجدي، فاجراءات مامثلة يف الســابق نفذت بطريقة 
استعراضية ، ومن احتجز من املشتبه فيهم دخلوا من »الباب« 
وخرجوا من »الشباك« يف وقت الحق، فيام بقي كباراملتورطني 

بعيدا عن املالحقة. 
ووفقــا ملصادر مطلعة، قد تؤدي هذه االجراءات اىل تهدئة 
مؤقتــة لحــدة التالعب، لكنها تبقى »ابــرة« مورفني يف ظل 
مشكلة بنيوية يف االقتصاد اللبناين متعددة االوجه ومعقدة، 
يف غيــاب القدرة عــى تأمني الدوالر، يف بلــد ال يزال ينفق 
املليارات عى االســترياد، ويف غياب الثقة باالستثامر يف ظل 
انهيار مؤسســات الدولة وسياسة »رفع املتاريس« بني القوى 

السياسية التي يزداد انشطارها وتشظيها. 
وبعد ســاعات عى اطالق رئيس تكتل لبنان القوي »نريانه« 
السياســية بكل االتجاهات، خصوصا عى كل مرشح ماروين 
طبيعي للرئاســة، وكذلك عى حزب الله الذي التزم »الصمت« 
ملتزما بقاعدة مخاطبة حليفه بني »الجدران«، مل ترتك كلامته 
االثر املطلوب خارجيا، مع تأكيد زوار احدى السفارات الفاعلة 
يف بريوت، ان تلميح باسيل للرتشح ال يغري اي يشء من قواعد 
اللعبة، فورقته محروقة وهو يدرك ذلك، ومحاولته اســتدراج 
العــروض الخارجية لن تجدي نفعا، ألنه ليس لديه اي بضاعة 

»للرشاء او البيع«، ومن املهم اال يكون هذه املرة يورط نفســه 
»بلعبة« اكرب من قدرته عى هضمها! 

 اما من ينتظر نتائج من االجتامع »البارييس« مطلع الشهر 
املقبل فيبدو واهام، الســباب كثرية اهمها، االنقسام بني الدول 
املشــاركة حول كيفية مقاربة امللف اللبناين من جهة، كام ان 
من يدعم التصعيد األخري مع طهران بقصف منشــآت حيوية 
يف اصفهــان، واالغارة عى قوافل امداد عى الحدود العراقية 
- الســورية، ال يرغب يف التوصل اىل تفاهامت عى مستوى 
املنطقة من جهة اخرى، بل يحاول وضع طهران تحت الضغط، 
فيام مل يسبق لاليرانيني تقديم التنازالت او عقد تسويات تحت 
التهديد. فهل من يظن ان الســاحة اللبنانية ســتكون خارج 
»حلبــة« »الكبــاش«؟ خصوصا ان واشــنطن والرياض غري 
متحمستني اصال لعقد تسويات يف الوقت الراهن، وقد رفضت 
الســعودية طلبا فرنسيا جديدا لرفع »الفيتو« عن رئيس »تيار 

املستقبل« سعد الحريري. 
وباالنتظــار، القضــاء ال يزال عى انقســامه، والدعاوى 

القضائية تالحق املحقق العديل القايض طارق البيطار. 
اما معيشــيا، فقد اعلن االتحاد العاميل العام وقطاع النقل 
االرضاب يف 8 شباط كخطوة تحذيرية، ويبقى العام الدرايس 
يف مهب »الريح« بغياب االتفاق عى الحلول للقطاع الرســمي 
وتهديد القطــاع الخاص باالنضامم اىل االرضاب، فيام يرتيث 
رئيــس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت يف الدعوة اىل 
جلســة حكومية اليجاد مخارج لالزمة، وذلك السباب ال تزال 

بلينكن من القدس املحتّلة: التطبيع  ليس نافعاً دون حّل املشكلة مع الفلسطينيين 
وواشـــنطن ُملتزمـــة بأمـــن »إســـرائيل« وتحقيـــق حـــّل الدولتيـــن فـــي فلســـطين

ــا ــ ريــــــف درعـ ــي  ــ فـ بـــانـــفـــجـــار  ــاً  ــ ــي ــ ــرط ــ ــة 15 ش ــ ــابـ ــ إصـ ــا:  ــ ــ ــوري ــ ــ س
ــال« ــ ــــي »البوكمـ ــاعدات فـ ــ ــاحنات ُمسـ ــ ــتهدف شـ ــ ــة« تسـ ــ ــرات »مجهولـ ــ طائـ

االحتـــــال اإلســـــرائيلي يرفـــــع مســـــتوى االســـــتنفار »خشـــــية انتقـــــاٍم إيرانـــــي«
وطهران: هناك من يلعب بالنار... و»تل أبيب« تعرف جيداً أنها ستتلقى رداً

مــن مرص اىل »ارسائيــل » مل تتغري الخطوط العريضــة ملواقف وزير 
الخارجيــة االمريكية انطوين بلينكن الذي اكــد عى انه ما مل تقم دولتان 
فلســطينية و »ارسائيلية »،  فان ذلك ســيؤثر يف امن »ارسائيل« عى املدى 
البعيــد، مؤكداً انه مهام قامت »ارسائيــل« بالتطبيع فليس نافعاً دون حّل 
املشكلة مع الفلسطينيني، مبديا التزام بالده بأمن »ارسائيل«،  وكاشفا عن 
توافقه مع رئيس وزراء االحتالل عى منع ايران من امتالك السالح النووي.

فقد دعــا وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن امس الفلســطينيني 
و«اإلرسائيليني« إىل اتخــاذ خطوات فورية لوقف التصعيد، وقال إنه اتفق 
مــع رئيس الوزراء »اإلرسائييل« بنيامني نتنياهو عى منع إيران من امتالك 

سالح نووي.
ويف مؤمتر صحايف يف ختام مباحثاته مع نتنياهو يف القدس املحتلة، 
قال بلينكن إن »أي يشء يبعدنا عن حل الدولتني ســيقوض أمن »إرسائيل« 
عــى املدى البعيد«، مؤكدا يف الوقت نفســه رضورة الحفاظ عى الوضع 
القائــم يف األماكن املقدســة يف القدس. وأكّد بلينكن اســتمرار الواليات 
املتحدة يف دعم التمســك بالوضع القائم يف املواقع املقدســة يف القدس، 

يف الوقت الذي تنتهك ســلطات االحتالل اإلرسائييل الوضع بشكل يومي. 
وشــدد بلينكن خالل مؤمتر صحايف مــع نتنياهو، عى التزام الواليات 
املتحــدة بحل الدولتني لحل الرصاع الفلســطيني – »اإلرسائييل«، وقال: إن 
»أي يشء يبعدنا عن حل الدولتني يرض بأمن »إرسائيل« عى املدى الطويل«، 

اســتهدفت طائــرات مجهولــة يعتقــد أنها 

»إرسائيلية« رتل شــاحنات عربت من معرب القائم 

ودخلت إىل معرب البوكامل الحدودي للمرة الثانية 

خالل أقل من 24 ســاعة، وذلك خالل اســتئناف 

عملية إدخال 25 شــاحنة محملة باملواد الغذائية 

إنسانية.  كمساعدات 

وأكدت مصادر ســورية أن »طائرات مجهولة 

عاودت استهداف رتل شــاحنات من قافلة املواد 

الغذائية املقدمة كمساعدات من الجانب اإليراين، 

ودخل قسم منها ما أدى إىل وقوع أرضار مادية«.

وبينت املصادر، أن » االستهداف طاول شاحنة من 

أصل 6 دخلت املعرب ما أدى إىل احرتاقها بالكامل، 

من دون وقوع خسائر برشية«.

كــام لفتت املصــادر إىل أن القافلة املؤلفة من 

25 شــاحنة، دخلت منها 7 شاحنات إىل األرايض 

الســورية ، وتعرضت 3 منهــا العتداء، وأصيبت 

واحــدة، مــا أدى إىل أرضار مادية فيها، من دون 
وقوع أي إصابات برشية«، مشــرية إىل أنه » تم 
اســتئناف الدخول اليوم وتم استهدافها مجدداً«. 

كام كشــفت املصــادر أن »الشــاحنات دخلت 
األرايض الســورية بعد استكامل كامل املوافقات 
من الجانبني السوري والعراقي، وهي تحمل ماديت 

وســط الجو املحتقن بني »ارسائيل« و ايران، خرج 
االعالم االمرييك ليتهم »تل ابيب« بتنفيذ هجوم ضد 
منشــاة عســكرية يف اصفهان، بواسطة طائرات 
مســرية انطلقت من داخل ايران، الالفت يف العملية 
انها جاءت عشــية زيارة مستشــار االمن القومي 
االمــرييك لـ »ارسائيل«، ومــا رافقها من كالم عن 
رضورة تفعيــل العمل املشــرتك يف العمليات ضد 
طهران، وبعد سلسلة تدريبات عى مهاجمة مواقع 

ايرانية، ورفع االحتالل االرسائييل مستوى االستنفار 
خشــية »انتقام ايراين«. فهــل دخل اتفاق التعاون 

»االرسائييل« – االمرييك الجديد حيز التنفيذ؟
فقد اعلن مسؤول إيراين إن الرتجيحات تشري إىل 
أن املسريات يف الهجوم عى منشأة عسكرية بإقليم 
أصفهان وســط البالد انطلقــت من الداخل وعى 
مقربة من املوقع املســتهدف، مضيفا أن املؤرشات 
األولية تقود إىل أن »إرسائيل« متورطة يف الهجوم، 

وال بد من متابعة التحقيق. وأكد أن هجوم أصفهان 
مل يكــن موفقا، وكالم املصــادر »اإلرسائيلية« عن 

نجاحه مجرد دعاية للتعتيم عى الفشل.
وأضاف املســؤول اإليــراين أن »إرسائيل« تعرف 
جيدا أنها ســتتلقى ردا، وهذا ما حدث سابقا بعيدا 
عن الضجيج وكرثة الترصيحات. وقال: إن واشنطن 

بعد الدبابات الغربّية... ُمقاتات »أف 16« ألوكرانيا؟
ماكرون : تزويد كييف بطائرات ُمقاتلة غير ُمستبعد
الفــــــروف: لــــــم نتخــــــّل عــــــن خيــــــار الحــــــوار

عــى وقــع احتــدام املعارك عــى اكرث 

من جبهــة، ويف ظل الرضبات الروســية 

الصاروخية، التي زادت وتريتها خالل االيام 

االخرية، ابدت موسكو استعدادها ملشاورات 

مع واشــنطن وحوار مع اوروبا ، وســط 

تلميح مقربني من الرئيس االوكراين عن عزم 
الغرب تزويــد كييف مبقاتالت »اف16« بعد 
املدرعات، كام اكد الرئيس الفرنيس إميانويل 

مــع وصول وزير خارجية الواليــات املتحدة انتوين بلينكن اىل 
القدس املحتلة، عقد مؤمترا صحافيا مع رئيس وزراء العدو بنيامني 
نتنياهو، وقال كالما اسرتاتيجيا وخطرا، لكن الصهيونية العاملية 
ومراكــز النفوذ يف الواليات املتحدة تعطــل كالم بلينكن القامة 

دولتني.
وقد ظهر هذا االمر عى وجه رئيس وزراء العدو نتنياهو عندما 
رصح الوزيــر االمرييك بأن امــن »ارسائيل« لن يتحقق عى املدى 
البعيد، ما مل يتم انشاء دولتني دولة فلسطينة ودولة »ارسائيلية«.

وقــد تجاهل نتانياهو ترصيح بلينكــن، وقال ان »ارسائيل« لن 
تســمح اليران ابدا بان متتلك قنبلة نووية، دون ان يرد عى الوزير 
االمرييك بشــأن الدولتني الفلسطينية و »االرسائيلية«. ومن تابع 
املؤمتر الصحايف املشــرتك لبلينكــن ونتنياهو رأى بوضوح مدى 
تجهــم وجه نتنياهو عندما تحدث بلينكن عن رضورة اقامة دولة 
»ارسائيلية« وفلســطينية جنبا اىل جنب، واال فامن »ارسائيل« لن 

يتحقق عى املدى البعيد.

عى طريق الديار

»الديار«

ــاري ــ ــ ــح ــ ــ ــت ــ ــ هـــــــجـــــــوم ان

داخـــــــــــــــــــــــل مـــــســـــجـــــد 

فــــــــــــــي بــــــــيــــــــشــــــــاور
ص 9 ص 4

عدم التزام نواب من »التيار الوطني الحّر«
ورد عــى مواقع التواصــل االجتامعي خرب يفيد بان بعض نواب 
»التيــار الوطني الحّر« قاموا باتصاالت رفيعة املســتوى، منها مع 
قائد الجيش العامد جوزاف عون وقيادة حزب الله، مؤكدين ان كالم 
رئيس التيار النائب جربان باســيل ميثله شخصيا ولن يلتزموا بقرار 

ترشيحه، وسيصوتون ملا فيه مصلحة لبنان.

ـــــأ »جــــــــرأة« باســــــــيل ال توصــــــــفضربــة لطهران أم ضربة لواشــنطن؟ ـــــق بإنفجـــــار املرف ـــــات التحقي هـــــل ب
فـــــي خبـــــر كان منعـــــاً لفتنـــــة ُمرتقبـــــة ؟

ــــــكارت  ــــــع »الــــ ــــــال« ترفــــ ــــــة املــــ »لجنــــ
ــة :  ــ ــ ــ ــ ــه الحكوم ــ ــ ــ ــ ــر« بوج ــ ــ ــ ــ األصف
أيــــــــــن الرؤيــــــــــة املالّيــــــــــة واألرقــــــــــام؟
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

الثلثاء 31 كانون الثاين 2023

»جرأة« باسيل ال توصف
نور نعمة

يف املؤمتــر الصحايف الذي عقده رئيس التيار الوطني 
الحر جربان باســيل، تكلــم عن االزمــات املتعددة التي 
يعيشــها لبنان، وكأنه معفي ممن ســّبب هذه االزمات 
ويرمي املسؤولية عىل اآلخرين، دون ان يتحمل حتى الحد 
االدىن من مامرســات تكتل لبنان القوي الخاطئة تجاه 
اللبنانية. لالسف يبدو باسيل  الدولة  الوطن ومؤسسات 
انه يعيش يف عامله الخاص او يواصل الكذب عىل الناس 
بانه بريء من كل ما يحصل اليوم يف البلد، من مشــاكل 
وعقد وانقطاع الكهرباء وتكبيد الخزينة خســائر كبرية 
جراء سياسة خاطئة وفاســدة يف ملف الطاقة. ذلك ان 
التيار الوطني الحــر ال يزال يرفض تنفيذ االصالحات يف 

قطاع الكهرباء وابسطها تشكيل هيئة ناظمة. 
نعم, املضحك املبيك يف كالم باسيل انه يستخف بعقول 
الناس، ويتكلم بالعفة والشــفافية، ويحّمل »املنظومة« 
التدهور االقتصادي واملايل يف لبنان، كأنه ليس جزءاً من 
هذه املنظومة، وكأن الوطني الحر مل يشارك يف السلطة 

منذ 2005 حتى هذا التاريخ. 
لقد ثار الشعب اللبناين عىل كل مسؤول او حزب ساهم يف 
افقاره وتجويعه، ومل يعد يريد ان يسمع كالم فارغا وشعبويا، 
الن الحقيقة ظهرت وعرّت الجميع، وتبني َمن عمل بكل صدق 
للوطن ومن غرق يف شهوات السلطة والنفوذ واملحاصصة. 
اليوم مل يعد سهال عىل املسؤولني ان يضحكوا عىل الشعب 
اللبناين، الذي بــات باملرصاد لكل تيار او حزب ثبتت التهمة 
عليه بانه رشيك يف انهيار الدولة، ولذلك فليكف اي مسؤول 
عن التظاهر بالشفافية الن االنتخابات النيابية اظهرت تراجع 

شعبية كل االحزاب التي مل تعمل لبناء دولة.
بالقيم  اللبناين مؤمترات ووعظــات  الشــعب  يكفي 
واالخالق، الن الناس تريد افعاالً ال اقواالً، وخري دليل عىل 
ذلك ان شــعبية التيار الوطني الحر تراجعت بشكل كبري 
منــذ 2005 حتى اللحظة. ذلك ان النــاس التي تعاطفت 
مع الرئيس ميشــال عون عند رجوعه اىل لبنان، وايدت 
مرشوعه يف بــدء االمر، بدأت الحقا تنتقد مامرســات 
الوطني الحر اىل ان ثار عدد كبري من اللبنانيني ومن عدة 

طوائف عىل سياسة الوطني الحر. 
والحــال ان النائب جربان باســيل تكلــم يف مؤمتره 
الصحايف عن عدة امــور، وانتقد قائد الجيش واملنظومة، 
ولكن مل يوضح للناس انعدام الكهرباء يف بيوتهم لفرتات 
طويلة، ومل يرشح لهم ملاذا تسود العتمة شوارع العاصمة 
بريوت ومعظم املناطق اللبنانية االخرى. بكل جرأة يهاجم 
باســيل العامد جوزف عون ورئيس تيار املردة ســليامن 
فرنجية، ولكن ال ميتلك الجرأة ليتكلم عن الفشل يف ادارة 

وزارة الطاقة التي هي يف عهدة تياره منذ العام 2011.
من هنا، فليكف كل مســؤول عن رمي املسؤولية عىل 
اآلخرين، وليتحاوروا فيام بينهم اليجاد مساحة مشرتكة 
تخفف حدة الرصاع عىل السلطة، الن ال خيمة فوق رأس 
احد، واالنهيار سيجرف الجميع اذا استمر رؤساء االحزاب 

يف لبنان يف التهرب من مسؤولياتهم تجاه الوطن.

ضربة لطهران أم ضربة لواشنطن؟
نبيه الربجي

الكربى:  االشــكالية 
كيف ميكن لـ »املوساد« 
أن يــرب  بــكل تلك 
األهــداف  الســهولة، 
مبا  حساســية،  األكرث 
املفاعــالت  ذلــك  يف 
دولــة  يف  النوويــة، 
يوصــف نظامهــا، ان 
أو  االيديولوجية   ببنيته 
بالنظام  األمنية،  ببنيته 
هــذه  يف  الحديــدي؟ 
الحــال من تــراه يأخذ 

بالتربيرات وبالتهديــدات التي تطلق عقب كل عملية من 
تلك السلسلة الرهيبة؟

دأبنــا عىل القــول أن القيــادة االيرانية السياســية 
والعســكرية تعاملت بحرفيــة عالية، أيضــاً مبنتهى 
العقالنية، مع السياســات الهيستريية لبنيامني نتنياهو 
الذي  حاول، بكل الوســائل البهلوانية، استدراج االدارات 
األمريكية اىل شــن عمليات عسكرية صاعقة، وواسعة 

النطاق ضد ايران. 
ال مجال للكالم عــن الطوباوية يف الرؤية األمريكية. 
أكرث من مرة وضع »االرسائيليون« تقارير اســتخباراتية 
عىل درجة عالية مــن الدقة أمام كبار املســؤولني يف 
واشــنطن، حتى اذا جرى تدمري األهــداف املدرجة يف 
التقارير، يغدو حتمياً تقويــض النظام الذي امتهن، منذ 
قيامه يف عام 1979، تهديد املصالح األمريكية يف الرشق 

األوسط...
األمريكيــون يعتقدون أن أي غارات جوية، باســتثناء 
الغارات النووية، ال تأيت باملفاعيل الجراحية الالزمة. عىل 
العكس، قد تفيض اىل ردات فعــل تقيض عىل املصالح 

األمريكية الحيوية يف املنطقة.
وبحسب الشهادات التي أدىل بها مسؤولون عسكريون 
الكونغرس،  اللجان املختصة يف  أمام  واســتخباراتيون، 
فــان العقوبات التي فرضت عىل النظــام ال بد أن تؤدي 
اىل التــآكل التدريجي يف ديناميكية القوة لديه. بالتايل، 
التخــي عن املقاربــات الدمياغوجية للمشــهد الرشق 

األوسطي.
املتابعون لألبحــاث التي تنرش يف »الفورين أفريز« 
أو يف »الفوريــن بوليــي«، يالحظــون أن القيادة 
يقولون  حني  األمريكيون  يعنيه  ما  تدرك  »االرسائيلية« 
أن الســقوط يف املتاهة االيرانية أشــد هــوالً بكثري 
راهنت عىل  لهذا  األفغانية.  املتاهة  الســقوط يف  من 
الربــة النووية، ما أثار ذهــول كبار الجرناالت يف 

البنتاغون.
وكان لنتنياهــو أن يلجأ منفــرداً اىل العصا الخفية. 
رضبات اســتخباراتية مدوية ألهــداف ايرانية ال بد أن 
تســتدعي رداً من آيات الله. حتامً بالصواريخ الباليستية 

ما ميكن أن يلهب أعصاب البيت األبيض. 
اآلن وقد »بلغ الســيل الزىب«. أين املنظومة األمنية 
االيرانية حني يفجر »املوســاد« املفاعــالت النووية، 
ويحرق مراكــز تكنولوجية، ويغتال  يف وضح النهار، 
أهم دماغ نــووي يف البالد، ناهيك عــن الدخول اىل 
األرشــيف النووي واالســتيالء عىل نصــف طن من 

الرسية؟ الوثائق 
أزمة نظام أمنــي أم أزمة النظام ككل؟ ما حدث ميكن 
أن يحدث يف دولة  يف حال من االســرتخاء، ال يف دولة 
هي قي حال من االســتنفار. كيف ميكن لثالث مسرّيات  
تستخدمها رشكة »آمازون« لخدمات الدليفري، أن تنطلق 
من داخل البالد )وهذا هو املرجح، وهذا هو األكرث خطرأً 
مــن االخرتاق الخارجي( وتســتهدف موقعــاً هاماً يف 

أصفهان؟
هــذا بانتظار أن تنجي التفاصيل حــول العملية التي 
أفسحت املجال أمام وسائل االعالم األمريكية واألوروبية، 
للحديث عن »الهشاشة األمنية« و«الهشاشة السياسية« 
للنظــام الذي دأب عــىل التهديد بازالــة »ارسائيل« من 

الوجود.
الربات املتتالية أثبتت وجــود اختالل يف املنظومة 
طبيعية  مســألة  هذه  األمنية.  واملنظومة  العســكرية 
اذا أخذنــا باالعتبار مــدى وتاريخ  التعــاون بني أمريكا 
التكنولوجية وااللكرتونية و...  املجاالت  و«ارسائيل« يف 

االستخباراتية !
أوساط ديبلوماسية ترى أن ما حصل قد يكون رداً عىل 
مجريات اللقاء بني وزير الخارجية االيراين حســني أمري 
عبد اللهيان ونظريه القطري محمــد بن عبد الرحمن آل 
ثاين، حيث كشف النقاب عن رسالة بعث بها األمريكيون، 
املتوجسون من أي انفجار عسكري يف املنطقة ينعكس 
بصورة كارثية عىل حربهم  ضد روسيا يف أوكرانيا، حول 

العودة اىل مفاوضات فيينا. 
هل رضبة أصفهــان لجو بايدن أكرث مام هي البراهيم 
رئيي؟ مثة حكومة مجانني يف »ارسائيل«، وقد ال ترتدد 

يف تفجري الفندق الذي تعقد فيه املفاوضات.
لعل السؤال )الســؤال الغبي(: اذا كان باالمكان تجاوز 
تداعيــات الصدمة املتعددة األبعاد يف أصفهان، ما هو رد 

واشنطن، ال ما هو رد طهران...؟

ــــس ــاري ــ ب اجــــتــــمــــاع  فـــــي  ال خـــــارطـــــة طــــريــــق 
ميشال نرص

الدوالر  طلعــات  »متــل 
بورصة  كذلــك  ونزالتــو«، 
ملــف انتخابــات رئاســة 
ســخنة  »هبة  الجمهورية 
وقع  عــىل   ، بــاردة«  هبة 
اسبوع حافل باالستحقاقات 
التي  جهة،  مــن  القضائية 
بعد معركة  هدأت جبهتهــا 
عويدات - البيطار، يف حرب 
نسف التحقيقات يف تفجري 
املحقق  يستعد  والتي  املرفأ، 
»تسونامي«  لتفجري  العديل 
وحركة  االسبوع،  هذا  جديد 
يف  االســاتذة  من  مطلبية 
القطاع الخاص، إىل موظفي 
واملصالح  العــام  القطــاع 
املســتقلة، مرورا بقطاعات 

النقل من جهة ثانية، يف بلد »شــعبو متعجب كيف شــعبو 
ساكت عالوضع«.

»املامنعة  التي تصطف يف مواجهة محور  القوى  وفيام 
واملقاومــة«،  تحاول إيجاد رؤية مشــرتكة يف ما يخص 
مقدمتها  يف  وسياســية،  ومالية  قضائيــة  عدة،  ملفات 
محاولة إيصال مرشــح تجمع عىل تأييده إىل بعبدا، يرص 
يف املقابل ثنايئ »أمل« - حزب الله وحلفائهام، الذي خرج 
من صفوفهــم »التيار الوطني الحر«، عىل التوافق كطريق 
وحيد النهاء الشــغور يف الرئاسة االوىل، واال فان أصعب 
دواء »يّك« االنتخابــات بالنصف زائد واحــد، وان بغياب 
املكونــني املســيحيني األبرزين »الزيتــي« و »الربتقايل«، 
حيــث الحديث عن جلســة انتخاب قريبا يحل فيها اســم 
»بيــك زغرتا« بدال من الورقــة البيضاء، رغم ان األمور مل 

مستمرة. تزال  ال  واالتصاالت  بعد،  تنضج 
وســط هذا الجو، بدأ املشــهد السيايس يشــهد تحوالت 
اساســية توحي بأن شــيئا ما يطبخ عىل نــار رسيعة، من 
مؤرشاتــه املؤمتر الصحايف للنائب جربان باســيل الذي قال 
فيه الكثري، ملتقطا اشــارات بيك املختارة، يف حفلة »تزحيط 
»مرشــحني وابراز آخرين، يجمع بينهم االطالالت من الرصح 
البطريريك، الذي ال يزال حتى الســاعة محط أنظار الجميع، 
حيث تشهد بكريك حركة »اسرتئاسية« غري عادية، من زيارة 
النائب السابق سليامن فرنجية ، إىل االجتامع الثاليث الراعي 

– ابراهيم - البستاين، الذي قيل انه مرشحها األول املفضل.
ويف وقــت يبدو فيــه »بيك زغرتا« قد انتقــل اىل املرحلة 
الثانية مــن معركته، بعد أن أنجز فريقه »الالزم« يف عواصم 

القرار الدولية واالقليمية، وســط تــردد فرني حيث ال تزال 
باريس متيل إىل خيار زياد بارود، وفقا ملصادر ديبلوماسية، 
وهو ما خلق اختالفا مع واشنطن كان من احد اسباب تأخري 
اجتامع باريس، الذي من صدف القدر انه سيكون يف السادس 
من شباط، التاريخ الذي يحمل الكثري من املحطات اللبنانية، 
بحضور ممثلني عن الدول الخمس من الخرباء يف السياســة 
اللبنانية وزواريبها الضيقة والواسعة، تتقدهم مساعدة وزير 
الخارجية االمريكية التي رسمت بوضوح خارطة املشهد عىل 

الساحة خالل االسابيع القادمة.
وتكشــف املصادر انه خالفا ملا يرتدد عن ان املؤمتر سيضع 
خارطة طريق للحل يف لبنان، فهو سيشــهد نقاشــا جديا 
يف التفاصيل التــي توصل اليها الحــارضون خالل لقاءات 
ممثليهم ومندوبوهم يف بريوت، حيث ستستعرض االجابات 
التي حصلــوا عليها من االطراف املعنية يف بريوت، خصوصا 

االمريكيني والفرنسيني.
ورأت املصادر ان مســألة الدخول القطري عىل الخط، وما 
حمله معه من اشارات شكال ومضمونا، ال يرتبط مبارشة مبا 
سيحصل يف باريس، بقدر ارتباطه ببعض تطورات املنطقة، 
خامتة بان القرار الدويل واضح بفصل املسارات يف املنطقة، 
طاملا ان انتخاب رئيس للجمهورية لن يؤثر عىل املســار العام 

للوضع يف املنطقة.
فهل يتلقف اللبنانيــون الفرصة، ويختارون الحل فيوقفوا 
االنهيار قبل االصطدام؟ ام عىل عادتهم ميارســون سياسة 
حرق الوقت »فتخــرب بريوت«، ليقبلــوا بالفرض ما عرض 
طوعا؟ لن يتأخر اللبنانيون قبل معرفة الجواب ، فآذار لناظره 

قريب....

ــى بكركي ــن زيــــارة تــيــمــور الـ ــاوي ــذه عــن ــه... وهــ ــع مــســاعــي ــاب ــت جــنــبــاط يُ
فادي عيد

تــأيت الزيــارة املرتقبــة لرئيــس »اللقــاء 
الدميوقرطــي« تيمور جنبــالط إىل بكريك مع 
عدد من نواب اللقاء ومسؤويل الحزب »التقدمي 
االشرتايك« يف ســياق الحركة الجنبالطية التي 
يقوم بها والده وليد جنبالط، وكذلك الرتكيز عىل 
اإلســتحقاق الرئايس، يف ظل مخاوف املختارة 
من استمرار اإلنهيار اإلقتصادي الذي من شأنه أن 
يؤدي إىل فوىض عارمة يف الشارع وانهيار كبري 
للبلد، وهذه الحركة، وفــق املعنيني، تتامهى مع 
الدور الذي يقوم بــه رئيس املجلس النيايب نبيه 
بري، مع بعض الفــوارق والهوامش، واملؤكد أن 
مثة تشاوراً وتنسيقاً بني كليمنصو وعني التينة، 

من أجل إيجاد املخرج للتوافق عىل املرشح الرئايس.
يف السياق، تقول مصادر مقربة من »اللقاء الدميوقراطي« 
أن مضمون وأهداف زيــارة تيمور جنبالط لبكريك، تأيت يف 
إطار التواصل إليجــاد املخارج والحلول التــي اقرتحها وليد 
جنبالط خالل لقائه مع وفد حزب الله، وأيضا مع رئيس »التيار 
الوطني الحر« النائب جربان باسيل، مبعنى طرح ثالثة أسامء 
باتت واضحة ومعروفة كمرشحني قد يكونون مقبولني، وال 
يشكّلون أي تحدٍّ لهذا الطرف أو ذاك، وهم قائد الجيش العامد 
جوزيف عون والوزير األســبق جهاد أزعور والنائب السابق 
صالح حنني، وهذا ما ســيطرحه أيضاً النائب تيمور جنبالط 
عىل البطريرك املاروين بشــارة الراعي، واإلســتامع إليه يف 
حال كان لديه مرشحون آخرون، فال مانع من طرح أكرث من 

مرشح، عىل خلفية أنه ال ميكن بعد اليوم تحّمل هذا الشغور 
الرئايس الذي قد يودي بالبلد إىل الهاوية.

وبالتايل، وبحســب املصادر نفسها، أن جنبالط األب يدرك 
متام اإلدراك أن األسامء التي طرحها تقابلها أسامء أخرى عند 
قوى سياســية بارزة، إمنا هو يعمل عىل دفع كل األفرقاء من 
خالل »حرشهم« وتحميلهم املســؤولية إىل رضورة اإلرساع 
يف انتخاب الرئيس العتيد، وأيضاً يعلم أن لبعض الدول املعنية 
بالشــأن اللبناين من عواصم عربية ودوليــة الدور ومفتاح 
الحلــول، مع معرفتــه الوثيقة بلعبة األمــم عندما تتقاطع 
املصالح والتجاذبات للوصول إىل الحل املنشــود، أو ما يسمى 
بـ »التسوية« التي ال يراها جنبالط عيباً، بل مدخالً للحل، يف 
ظل استحالة توافق املكّونات واألطراف الداخلية عىل مرشح 

إجامع.

من هنا، تضيف املصادر إن الزيارة الجنبالطية 
لبكريك ليست بالجديدة، بل مثة تواصل وتنسيق 
بني املختارة والرصح البطريريك يف كل املفاصل 
سيد  لكن  الداهمة،  واإلســتحقاقات  السياسية 
الراعي وجهة  أن ينقل للبطريــرك  املختارة يريد 
بالبلد، ويريد  نظره وقلقه ومخاوفه ملا يحيــط 
أن يطلع من بكريك عــىل ما لديها من معطيات 
وأجواء، وكذلك أسامء ملرشحني قد يطرحهم سيد 
الرصح، فهذه هي عناوين الزيارة التي ســيقوم 
بها رئيــس »اللقــاء الدميوقراطــي« يف إطار 
الحوار واإلنفتاح مع جميع األطراف السياســية 

والروحية.
ويف اإلطار نفسه، أضافت املصادرأن األمور لن 
تتوقف هنا، فجنبالط قــد يغادر لبنان يف زيارة 
لبعض العواصم العربية والغربية، بانتظار تحديد مواعيد له 
دون اإلفصاح عن وجهته، أو إذا كانت هذه الزيارات واملواعيد 
قد ُحســمت، وهي تتعلق برورة دفع أشقاء وأصدقاء لبنان 
للقيام بجهــود تتخطى الدور الحايل، أمام بلوغ لبنان مرحلة 
هي األخطر يف تاريخه، وإضافة لذلــك، فإنه قد يكون عىل 
بّينة ملا يجري يف الداخــل والخارج، للوصول إىل توافق حول 
املرشــح الذي ســيكون مثرة توافق محي وإقليمي وبغطاء 
دويل، ولكن املقربني من كليمنصو يؤكدون يف الوقت عينه، 
أنه ليس حتى اآلن ما يشري اىل أن الحل هو يف غضون أيام أو 
أســابيع، إال يف حال حصول معجزة، ورمبا من خالل »اللقاء 
الخاميس« الذي ســينعقد يف باريس،والذي قد يدفع بعجلة 

اإلستحقاق الرئايس إىل األمام.

لــــــــــــقــــــــــــاءات بـــــــري

بري مستقبالً شهيب وبهية الحريري         )حسن ابراهيم(
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانيــة يف عــني التينة، عضــو »اللقــاء الدميوقراطي 
»النائب أكرم شــهيب ورئيسة »مؤسسة الحريري للتنمية 
البرشية املســتدامة » بهية الحريــري، حيث جرى عرض 
لالوضاع العامة، باالضافة اىل شــؤون متصلة بالشــأن 

الرتبوي.
واستقبل بري أيضا وزير الخارجية العراقية السابق محمد 
عي الحكيم، يف حضور القائم باالعامل يف السفارة العراقية 
يف بــريوت امني عبدااللــه النرصاوي، حيث تنــاول البحث 
االوضاع العامة يف لبنان واملنطقــة والعالقات الثنائية بني 

البلدين.
وبعد الظهر، عرض آخر املســتجدات السياســية وشؤوناً 
إمنائية ومطلبية خالل استقباله النائب عبد الرحمن البزري .

ميقاتي عرض التطّورات مع زّواره
ميشال املّر : إلنجاز االستحقاق سريعاً

استقبل رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت مع رئيس مجلس 
اإلدارة يف الرسايا الحكومية، النائب ميشــال املر الذي قال بعد االجتامع: 
»بحثنا الشؤون الحياتية واملعيشية التي تهم املواطنني وسبل تعزيز قدرات 
البلديات وامكاناتهــا املالية واملادية وتحديث قانون البلديات حتى تتمكن 
بدورها من اداء واجباتها ومهامها يف خدمة اهلها وســكانها، بخاصة 
يف ظل الظروف الصعبة جدا التي مل يعرف اللبنانيون مثيال لها«، مضيفا 
»تطرقنا ايضا اىل االستحقاق الرئايس الذي يجب ان ينجز يف ارسع وقت، 
ألن البلد يتجه اىل مزيد من االنهيار والناس مل تعد تســتطيع ان تتحمل 
اكرث مام تحملت، ويقيني ان هذا واجب دســتوري ووطني واخالقي، وال 
بد من وضع مصلحة الوطن والناس قبل املصالح والحسابات الشخصية 
الضيقة النجازه كخطوة اساســية يف مرشوع انقاذ لبنان، وان اي متاد 

يف تعطيل االنتخابات الرئاسية هو إمعان يف هدم لبنان وقهر الناس«.
واستقبل ميقايت عضو كتلة »الجمهورية القوية« النائب الياس الخوري 
الذي قــال بعد اللقاء: »تطرقنا اىل أهمية موضــوع الخطة االمنية التي 
تنفذ حاليا يف طرابلــس ورضورة تطويرها. كذلك جرى عرض للخطوات 
التي يجب اتخاذها بعد القرار الذي اعتمدته منظمة »اليونيسكو« بإدراج 
»معرض رشيد كرامي الدويل« عىل الئحة الرتاث العاملي من خالل العمل 
عىل وضع خطط للنهوض باملدينة واالستفادة من التصنيف وإعادة العمل 

عىل إحياء معرض طرابلس وتشغيله«.

قاسم: تعالوا للحوار... فانتخاب الرئيس يحتاج الى نقاش وتنازالت
أكَّد نائب األمني العام لحزب الله الشــيخ نعيم 
قاسم »أنَّ الفراغ يف املوقع الرئايس ليس حاًل، بل 
يجب أن ننتخب رئيًسا يف أرسع وقت ممكن، ألنَّ 
كل منظومة الحلــول قامئة عىل انتخاب الرئيس 
ليأيت من بعده تشكيل الحكومة، وهذه الحكومة 
تقِّر خطة لإلنقاذ املايل واالجتامعي واالقتصادي 

وتبدأ العجلة بالسري«.
وخالل كلمٍة ألقاها يف حفل تأبني يف بريوت، 
قال قاســم: »نحن نعتقد أنَّ الحــل يجب أن يبدأ 
بانتخاب الرئيس، كيف ميكن لهذا املجلس النيايب 
أن ينتخب الرئيس وهنالك ست إىل سبع كتل نيابية، 

وحول هذه الكتل بعض النواب التي متيل إىل هذه الكتلة 
أو تلك؟! وال ميكن لكتلة وحدها أن تجمع خمسة وستني 
نائًبا أو ستة ومثانني نائًبا لتتمكن يف الدورة األوىل من 
الستة ومثانني أو يف الدورة الثانية من الخمسة وستني، 

مع حضور الستة ومثانني أن تنتخب رئيًسا«. 
وأشــار إىل أنَّ »كل كتلــة من الكتل مــألت الفضاء 
اإلعالمي مبواصفات الرئيس وأصبــح الكل يعرف ماذا 
يريد الكل. واآلن الحديــث عن مواصفات الرئيس مل يعد 
مفيًدا سواًء طرحها البعض بشــكل صحيح أو طرحها 
ألنَّها تركيبة مالمئة لالســم الذي يخفيــه، إًذا يجب أن 
نذهب إىل االنتخاب«، مضيفا »ذهبنا إىل االنتخاب إحدى 
عرشة مرة، ومل يتمكن أحد من اإلتيان باسم يجمع حواىل 
الثلث. بعض الناس يقولون لنا ضعوا اســاًم بدل الورقة 
البيضــاء مثل ما يفعل البعض، برأينــا الورقة إذا كانت 
بيضاء أو ســوداء لن يتغري األمــر، ألنَّ الجميع يعلم أنَّ 
هذه الورقة مكتوب عليها االسم الذي لن ينجح، ولكنهم 
يحاولون أن يجّرونا إىل أن نضع اســاًم نريده، فإذا كان 
هذا االســم الذي نريده مل ينجح من الدورة األوىل أو من 
املرحلة األوىل يقولون هذا االسم مل ينجح، وكذلك االسم 
الذي يطرحونه أيًضا ال ينجح، لذا فلنرتك االسمني لنختار 

اسامً آخر«.

د قاســم عىل أنَّ »الحل هو أن نتحاور ونجلس  وشــدَّ
مًعا، الحــل أن نناقش مع بعضنا بعضــا. وما رأيكم أن 
يكــون الحوار عىل قاعدة أنَّ من تكون لديه أصوات أكرث 
يأيت اآلخــرون إليه ويصوتون معه ويضعوا رشوطهم؟ 
أو ما رأيكم يف أن نأيت إىل الحوار ونضع األســامء كلها 
يف سلة واحدة ونرى من هو الذي يكون أرجح، سنتفق 
بناًء عىل الرجحان أن نختاره، ما رأيكم أن نتحاور وندوِّر 
الزوايا بالحديث عن هواجســنا، و مخاوفنا من األسامء 
املطروحة لرنى إســاًم ميكــن أن يســاعد يف إعطاء 
الجميع«، مضيفا »مع هذا االختالف الحاصل، من يجمع 
هــذا العدد من الكتل؟ يجب أن تــدرك بعض الكتل أنَّه ال 
يستطيع أن ينجز انتخاب الرئيس باستخدام الفيتو دامئًا، 
انتخــاب الرئيس يحتاج إىل نقــاش ومرونة وتنازالت، 
خاصة عندما ال تكون لهذه الكتلــة أو الكتل عدد وازن 

ميكن معه أن يرجح اختيار الرئيس«.
وأكَّد قاسم أنَّ »حزب الله ومعه حركة »أمل« وآخرون 
من الحلفاء هم أسهل من يطرح موضوع الرئيس يف البلد 
ألنهم واضحون ويدعون إىل التالقي، بينام هناك أناس ال 
تريد إالَّ بحسب أهوائها وهذا األمر لن يحصل، وعليهم أن 
يتحملوا املسؤولية أمام الشعب«، مضيفا »نحن نؤمن بأن 

قدر املقاومة أن تنترص، وقدر االحتالل أن ينهزم«.

قاسم يلقي كلمته

ميقايت مستقبالً ميشال املر               )دااليت ونهرا(
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هـــــل بـــــات التحقيـــــق بإنفجـــــار املرفـــــأ فـــــي خبـــــر كان منعـــــاً لفتنـــــة ُمرتقبـــــة ؟
مخاوف من كباش قضائي يُجّدد حراك الشارع املنقسم بين البيطار وعويدات

باســـــيل لحـــــزب اللـــــه: لســـــُت معكـــــم... وســـــأحارب طرحكـــــم الرئاســـــي بقـــــّوة

النـــــواب مجلـــــس  فـــــي  اعتصامنـــــا  اســـــتمرار  نؤكـــــد  »التغييـــــر«:  نـــــواب 

صونيا رزق 

تتفاقــم امللفات العالقــة لتزيد من حّدة 
االنقســامات بني االفرقاء السياسيني، وقبل 
ايام دخل الشــارع ليلعب دوراً إضافياً ويزيد 
الــرخ من بوابة القضــاء، بعد الخالفات 
التي طالته عىل خلفية التحقيق يف انفجار 
مرفــأ بريوت، من قبل املحقق العديل طارق 
البيطار، وتداعيات االستدعاءات التي طالت 
مسؤولني امنيني وسياسيني بارزين وقضاة، 
االمر الذي خلق شــارعني احدهام نادى به 
اهايل ضحايا املرفأ، بعد ردود فعل معاكسة 
من قبل املدعي العام التمييزي القايض غسان 
عويــدات، الذي اطلق عدداً من املوقوفني يف 
امللــف، وعاكس بذلك قرار القايض البيطار، 
ما وضع شــارعاً مقابل شــارع آخر، فأدى 
اىل كباش قضايئ غري مســبوق، حّل ضيفاً 
ثقيالً ومخيفاً االسبوع املايض عىل الساحة 
اللبنانية، مع ما نتج عنه من تداعيات كادت 
ان تشــعل الوضع مع تطورات امنية ، مع ما 
رافق ذلك من إشــكاالت ومشادات كالمية 
بني عدد من نواب املعارضة وقوى »التغيري« 
ووزيــر العدل هرني خوري، االمر الذي ادى 
اىل عدم إنعقاد مجلس القضاء االعىل بسبب 

فقدان النصاب، فكان الحل املناســب يف ذلك الحني 
يك ال يتطور الوضع اىل ما ال يحمد عقباه.

يف غضون ذلك، ال يبدو هذا الكباش ضمن متوضع 
بعيــد املدى، النه عائد  اىل ســاحة قرص العدل ولو 
بعــد حني، وعىل ما يبــدو قابل ملزيد من الخالفات 
واالنقســامات وردود الفعل، بعدما  تقّدم يوم امس 
النائب عيل حسن خليل بشكوى جزائية ضد القايض 
البيطــار، امام مدعي عام التمييز القايض عويدات، 
واخرى امام التفتيش القضايئ عن اخطاء مسلكية 

ارتكبها البيطار، بحسب ما جاء يف الشكوى.
اىل ذلك ووســط كل ما يجــري،  تعترب مصادر 
سياســية مواكبة للملــف القضايئ بأن ما يحصل 
منذ االســبوع املايض ال يبــّر بالخري، بل بنهاية 
لتحقيقــات املرفأ التي باتت يف خرب كان، ورأت بأّن 
الهدف االول من كل تلك املشــاهد، كان إخراج رئيس 
مصلحة األمن والســالمة يف مرفــأ بريوت زياد 
العــوف، من دائرة التحقيق ومن لبنان اىل الخارج، 

خصوصــاً اّن عــوف يحمل الجنســية األمريكية، 
وترحيله جاء بناًء عىل طلب مبارش من الســفرية 
االمريكية، ضمن مســعى للملمة هذا األمر بأرسع 
وقــت، وافيد عن زيارات قامت بها اىل املعنيني لحل 
قضيته ونجحت بذلــك، ونفت املصادر املذكورة كل 
ما قيل عن ســفر العوف اىل الواليات املتحدة إلجراء 
فحوصــات طبّية، عىل ان يعــود الحقاً اىل لبنان، 

واصفة ذلك بـ«النكتة«.
يف املقابل، كان هنالك إتجاه فرنيس معاكس، اذ  
ســّجل غطاء فرنيس للقايض البيطار ملا قام به من 
استدعاءات وادعاءات، والدفع باتجاه اصدار القرار 

االتهامي رسيعاً. 
وعىل الخــط اللبناين، يبدو الرصاع كبرياً وغري 
بعيد، خصوصاً اّن املســتجدات القضائية مرتقبة، 
وال بّد مــن وضع النقاط عــىل الحروف وإيجاد 
الحلول الوســطية عرب تدوير الزوايا، كام تجري 
العــادة يف لبنان، ويف هذا االطــار يحذر مصدر 
أمني من اي إشــكاالت واعتصامات مضادة، وإال 

ستكون العواقب يف االنتظار، لذا سيستمر الجيش 
باالنتشــار يف بعض املناطق الحساســة لتهدئة 
الوضع، عىل غرار ما جرى يوم السبت يف منطقتي 
الشياح وعني الرمانة، من إقفال للطرق باالسالك 
الشــائكة منعاً لعبور  املعتصمني، وعودة مشــهد 
الطيونة من جديد اىل الواجهة ، مع إشارة املصدر 
االمنــي  اىل إمكانية تكثيف هذه االجراءات خالل 

املقبلة. االيام 
يف السياق، رأى نائب معارض بأّن ما جرى مرشح 
للتفاقــم قريباً، ضمن منحى تصاعدي اكرب ولفرتة 
محّددة،  لكن يف نهاية املطاف ســيكون ملف املرفأ 
كغــريه من امللفات الهامة التــي اقفلت، الّن نتائج 
التحقيقات لن تطلق يف العلن، وســوف يُعمل عىل 
إقفــال القضية، مذكّراً مبا قاله وزير ســابق قبل 
فرتة عىل احدى شاشــات التلفزة« بأننا سنبقى بني 
»القيل والقال« يف قضية املرفأ، لفرتة تقارب االربع 
سنوات، ولن نعرف بالتأكيد هوية املسؤولني عن ذلك 

التفجري«!

محمد علوش 

شــّن رئيس التيار الوطنــي الحر جربان 
باســيل هجوماً الذعاً عىل قيــادة الجيش، 
وكل القوى السياسية من ضمنها حزب الله، 
متحدثاً عن تفكري جدي لديه بالرتشــح اىل 
رئاســة الجمهورية، وهو ما يُعترب رسالة 
موجهة اىل حزب الله بشــكل أسايس، واىل 
تياره أيضاً، بعد أن بات يشــعر باســيل أن 
حظوظ ســليامن فرنجيــة أو قائد الجيش 

مرتفعة. أصبحت 
منــذ فرتة كان يدرس باســيل ترشــيح 
شخصية اىل رئاسة الجمهورية، األمر الذي 

يكــون بداية االختــالف الكامل مع حزب الله يف 
الشــأن الرئايس، واليوم ترى مصادر مقربة من 
حزب الله أن كالم باســيل عن ترشــحه شخصياً 
هو رسالة حاســمة لحزب الله، بأنه ليس بصدد 
الســري معه مبلف الرئاسة، وال حتى مجاراته يف 
طروحاتــه، ال بل محاربتها بكل ما أويَت من قوة.

يف بداية األســبوع املنرصم، ظن الكثريون أن 
األبــواب ســتفتح من جديد عــىل معالجة الخلل 
الــــذي طرأ يف العالقة بني حــزب الله و«التيار 
الوطنــي الحر«، بعــد اللقاء الــذي جمع رئيس 
التيار جربان باســيل واملعاون الســيايس ألمني 
عام الحزب الحاج حســني خليل، بحضور مسؤول 
وحدة التنســيق واالرتباط يف الحزب وفيق صفا، 

خصوصاً بعد املواقف التي أطلقها خليل بعد اللقاء، 
إال أن املفاجأة كانت مبا أعلن عنه باسيل يوم األحد.

من حيث املبدأ، أكد رئيس التيار، ولو مل يعلن عن 
ذلك بشــكل رســمي، التباعد الكيل مع الحزب يف 
الرؤية حول مختلف امللفات األساســية، ال سيام 
اإلســتحقاق الرئايس، حيث جــّدد الهجوم عىل 
مرشــح الحزب الضمنــي، أي رئيس »تيار املردة« 
ســليامن فرنجية، لكن األهم رفض ما كان يريده 
الحزب منه، أي مناقشــة الخالفــات يف الغرف 
املغلقــة، بالتزامن مع وضعــه العالقة معه يف 
مصــاف العالقة مع غالبيــة األفرقاء، عندما أكد 
أن التيار لوحده، لكنه عىل اســتعداد للتفاهم مع 

الجميع. 
يف هذا الســياق، مــن الضــــروري التوقف 

عند معطى أساســــي، يتمثــــل بأن هذا 
التصعــيد جاء بالتزامن مع املعلومات التي 
كانت تتحدث عن أن الحزب يتحضــر لزيارة 
الرئيس السابق ميشال عــون، األمر الذي ال 
ميكن أن يفرس إال عىل أساس أن رئيس التيار 
أراد أن يوجه رســالة واضحــة لحزب الله، 
مفادها أنه هو املقرر عىل مســتوى »التيار 
الوطني الحــر«، وبالتايل اللقاء مع الرئيس 
عــون، طاملا مل يحصل اإلتفــاق أو التفاهم 
مع باســيل، لن يغري من املعادلة القامئة يف 

الراهن. الوقــت 
تلتقــي هذه التفســريات مع مــا يقوله 
مقربون من الحزب بخصوص زيارة الرئيس 
عــون، فهم ال يتوقعون منهــا تغيري الكثري 
كونها ســتكون عاطفية ال اكرث، خاصة أن باسيل 
ميسك بكل مفاصل تياره، لكن ليست هذه الرسالة 
الوحيدة لتصعيد باســيل، فإن حديثه عن ترشيحه 
شــخصياً يقطع الطريق أمــام كل أعضاء تكتله 
وتياره الذيــن يعتربون أنهم يســتحقون املركز، 
وهــــم الذين عارضوا يف فرتة ســابقة ترشيح 
شــخصية من خارج التيار، لكن باســيل قال لهم 
وأكــد كالمه يوم األحــد، فإما هو وإما ال أحد من 
التيار، لذلك فإن كالمه عن ترشــيح نفسه أزعج 
حــزب الله وأزعج نواب يف تكتــل لبنان القوي، 
وهو ما ســيزيد من الرخ املوجود داخل التكتل، 
والذي قد يكون االستحقاق الرئاســــي مرسحاً 

لتوســعه.

 أعلن نواب التغيري، خالل 
مؤمتر صحايف عقدوه ظهر 
النواب  مجلــس  يف  امس، 
يف  اعتصامهم  »اســتمرار 

املجلس«.
قالــت  الســياق،  ويف 
النائب نجــاة صليبا: »نحن 
اليــوم الحــادي عر  يف 
ألن  وســنكمل  لالعتصام، 
لدينا قضية لحامية األسس 
واألنظمــة، ومنها الربملان. 
نحن هنا لنقــوم بواجباتنا 
وســنقدمها عــىل أكمــل 
وجه، وسرنفض أي تريع 
»إذا  أضافت:  للــرورة«. 
كانوا ســيجتمعون لتريع 
فيســتطيعون  الــرورة 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب 
يتحمل  البلد  فام يحصل يف 
نائبــا،   128 مســؤوليته 

وعليهــم بحكم الدســتور أن يقوموا بواجباتهم، 
ونأمــل أن يســتيقظ ضمريهم ويــؤدوا بعملهم 
ويتــم انتخاب رئيس للجهوريــة من أجل تفعيل 

املؤسسات«. عمل 
مــن جهته، جــدد النائب ملحم خلــف تأكيده 
أن »انطالقتهــم هي من هــم الناس«، وقال: »إن 
أحدا ال يســتطيع أن يعالج مشــاكل الناس، طاملا 
أن الحكومة غري مكتملــة وال رئيس جمهورية، 
وطاملا أن مجلس النواب ال يســتطيع أن يرع«. 
وأشــار إىل أن »مهمتنا الوحيــدة انتخاب رئيس 

للجمهوريــة«، وقال: »بذلك، يتــم انتظام الحياة 

العامة وتشــكيل حكومة ومعالجة الوجع الذي 

يتخبط به الناس. هناك واجب وطني ودســتوري. 

أما املهم فكيف سنصل إىل نتيجة وترسيع انتخاب 

الجمهورية«.  رئاسة 

وختم: »عيــب علينا أن نتحدث عن لقاء رباعي 

ألربــع دول صديقة للبنان، فنحن نقدر األصدقاء 

الذيــن يهتمون بلبنان، لكننا مع الكرامة الوطنية 

نائبا«.  128 التي يحافظ عليها 

من جهتهــا، أكــدت النائبة بــوال يعقوبيان 

»اســتمرار االعتصام«، وقالت: »معيب أن يطرح 

موضــوع انتخــاب رئيس 
الجمهوريــة خارجــا، يف 
ظل غياب جلســات انتخاب 
الرئيس يف لبنان«. وأشارت 
إىل »وجوب فتح جلســات 
»ليس  وقالــت:  متتالية«، 
فاالنهيار  الوقت،  ترف  لدينا 
عــىل كل الصعد، والناس ال 

التحمل«. قدرة لهم عىل 
اما النائب ابراهيم منيمنة 
فاعتــرب أن »هذا االعتصام 
خلــق ديناميــة جديــدة، 
وأظهر أن هناك من يريد أن 
يسري يف اآلليات الدستورية 
االســتحقاق«،  هذا  إلمتام 
وقال: »هنــاك قوى مرصة 
االســتحقاق  هذا  أخذ  عىل 
إىل مســتوى خارجي، كنا 
نحاول أن نتجنبه«. وأشــار 
إىل أن »هــذه القوى أثبتت أنهــا مرتهنة وترص 
عىل عقد صفقات عىل حســاب اللبنانيني«، وقال: 
»واجباتنــا ان نســتمر يف االعتصام ونطالب كل 

االستحقاق«. بنا إلمتام  بااللتحاق  النواب 
النائب فراس حمــدان: »تحركنا  بدوره، قــال 
التزام دســتوري وأخالقي وقانوين للتوصل  هو 
إىل انتخــاب رئيــس للجمهورية«. وأشــار إىل 
أن »انتخــاب رئيس الجمهوريــة ال يتم بطاوالت 
خارجية وتســويات وصفقات«، وقال: »إن الحل 

الوحيد بأن يتحمل مجلس النواب مســؤوليته«.

ــوزراء ــ ــدات بـــأن مــجــلــس الـ ــي ــأك ــدّي ت ــ  الــحــلــبــي: ل
سينعقد في األيام القليلة املقبلة لبحث امللف التربوي

 عويـــــدات طلـــــب تســـــطير إســـــتنابات فوريّـــــة للعمـــــل
علـــــى توقيـــــف الصّرافيـــــن واملضاربيـــــن علـــــى العملـــــة

ــت اإلضــــــراب الــتــحــذيــري ــن ــمــيــن أعــل ــة املــعــّل ــاب ــق  ن
ــة فـــي 1 شــبــاط ــويّ ــرب ــت فـــي جــمــيــع املــؤســســات ال

واعـــــد 4 غـــيـــر  رقــــــم  ــوك  ــ ــل ــ ــب ــ ال ــه:  ــ ــل ــ ــدال ــ ــب ــ  ع
؟ األخــــــــــرى  الــــبــــلــــوكــــات  نـــــحـــــّرك  ال  فــــلــــَم 

ــة املــــروعــــة  ــ ــم ــ ــري ــ ــج ــ حـــــــزب الــــلــــه يُـــــديـــــن ال
فــــــي مــــديــــنــــة بـــــيـــــشـــــاور  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 

ــات ــاقـ ــعـ ــل الـ ــي ــع ــف ــت ــم مــــن الــــجــــزائــــر: ل ــاشــ  هــ
ــا ــ ــه ــ ــات ــ ــوي ــ ــت ــ ــس ــ بـــــيـــــن بـــــلـــــدانـــــنـــــا بــــــكــــــّل م

النواب من املجلس

كشــف وزير الرتبية يف حكومة ترصيف 
األعــامل عباس الحلبي، أن »لديه تأكيدات بأن 
جلسة ملجلس الوزراء ستعقد يف األيام القليلة 
املقبلة لبحث امللــف الرتبوي، وحّرنا كل ما 
هو مطلوب مــن وزارة الرتبية ومن الجامعة 
اللبنانيــة لبحثه يف مجلس الــوزراء ونأمل 

انعقاده هذا األسبوع«.
وعــن تحذيره من تطيري العام الدرايس، قال 
الحلبي يف حديث تلفزيوين، بأن »هناك خوف 
من أن ال يتجاوب األساتذة مع ما ميكن ان يقرره 
مجلس الوزراء، ألن كلفة الطلبات املقدمة من 
األســاتذة كبرية جــدا وإن كانت محقة ولكن 
ســنحاول الوصول اىل توافق عىل العودة ألن 
التــامدي يف االنقطاع عن التعليم ســيطري 
العام الدرايس. أنا اطلقت رصخة بهاذ االتجاه 
وقلت اذا مل تتضافر جهودنا جميعا ســيضيع 
العام الدرايس«.وأوضح الحلبي، أن األســاتذة 
يطالبون بإعادة النظر برواتبهم وببدالت النقل 
وال ميكن للدولة اللبنانية ان تقول بأن ال أموال 
لديها وباألمس رصفت 100 مليون دوالر لتأمني 
3 ســاعات كهرباء، وأكرر ان الرتبية اهم من 
الكهرباء وكام توافــرت أموال للكهرباء يجب 
اتتوافــر أموال للرتبيــة. أطالب بتوفري اموال 
جاهــزة لوضعها بترصف وزارة الرتبية إلعادة 
األســاتذة اىل التعليم وإنقــاذ العام الدرايس. 
وقــال، ال يجوز أن يبقى نحو نصف مليون ولد 
عىل الطريق بســبب عدم تأمني 10 ماليني أو 
15 مليون دوالر لرصفهم إنقاذا للعام الدرايس. 
ونطالب بيشء شــبيه للجامعة اللبنانية التي 
تحتاج أيضا اىل ضــخ ما بني 10 ماليني و12 
مليون دوالر إلنقاذ العام الجامعي هذه السنة. 

نحن نحتاج اىل أموال والجهات املانحة مل تكن 
كرمية معنا هذه الســنة، وكل ما توفر لنا بعد 
املعاناة هي 10 ماليني دوالر من بينها 7 ماليني 
دوالر جاهــزة يف وزارة الرتبيــة من وفرات 
ســابقة و 3 ماليني دوالر مبوجب مرســوم 
ســيصدر من مجلس الوزراء بشــأنها لتمديد 
مهلة هبة وصلتنا. ومن الجهات املانحة حصلنا 
عــىل ما بني 5 و6 ماليني دوالر. وهذا ال يكفي 
لنضمن العام الدرايس ». وأســف، الســتمرار 
»إرضاب األساتذة يف القطاع العام يف التعليم 
قبل الظهر والتعليم املسايئ«، وقال إن »سعينا 
مع الجهات املانحة أمثرعرضا قدمناه لالساتذة 
ولكنهم رفضــوه ألنهم يعتربون أنه غري كاف 
وهم يتوقعون من الحكومة اللبنانية االجتامع 
يف جلســة قريبة ويطالبون بتعديل اسايس 
يف رواتبهم وبزيــادة بدل النقل وزيادة قيمة 
املساعدات االستشفائية وسواها، وهذه كلها 
قضايا من صالحية مجلس الوزراء وليس وزارة 
الرتبية«.وعن تلويح اســاتذة التعليم الخاص 
ايضا باإلرضاب ملساواتهم بأساتذة القطاع العام 
والحصــول عىل ثالثة رواتب، أمل الحلبي عدم 
»دخول املدارس الخاصة باالرضاب »، واشــار 
إىل أن »نقيــب املعلمــني يف املدارس الخاصة 
يدرك ان وحدة التريع بني الرسمي والخاص 
تســتوجب تريعا وقانونا يف مجلس النواب 
وهذا غري ممكن حاليا يف ظل الشغور الرئايس 
والخالف القائم حول صالحية مجلس النواب 
يف التريع ام ال، ولكن وزارة الرتبية لن تقف 
مكتوفة األيدي وهنــاك هيئة طوارئ مؤلفة 
من املؤسســات الرتبوية الخاصة ومن نقابة 

املعلمني، وانا طالبت باجتامع عاجل لهم«.

وّجه املدعي العام التمييزي القايض غسان 
عويــدات كتاباً اىل النائب العام املايل القايض 
عيل إبراهيم، طلب فيه تســطري اســتنابات 
قضائية فورية إىل أفــراد الضابطة العدلية 
كافًة )قوى األمن الداخيل- األمن العام -أمن 
الدولة -جامرك -مخابرات الجيش( بغية إجراء 

التعّقبــات والتحقيقات األولية كافًة والعمل 
عىل توقيف الرصّافني واملضاربني عىل العملة 
الوطنية والتســّبب بإنهيارهــا، واقتيادهم 
مخفوريــن إىل دائرة النيابــة العامة املالية 
إلجراء املقتــى القانوين وإفادته بالنتيجة 

بالرسعة املمكنة.

اعلنت نقابة املعلمني، أنه »بناء عىل نتائج 
تصويــت املعلامت واملعلمــني عىل توصية 
الجمعيــات العموميــة يف جميع الفروع، 
تعلــن النقابة اإلرضاب التحذيري الشــامل 
يف جميع املؤسسات الرتبوية الخاصة يوم 
األربعاء 1 شــباط، عــىل أن يجتمع املجلس 
التنفيــذي التخــاذ الخطــوات التصعيدية 
املناســبة، يف حــال مل يلمــس التجاوب 
املطلوب من إدارات املؤسســات بتنفيذ بنود 
االتفــاق الذي خلص إليــه االجتامع األخري 
بــني النقابة واالتحــاد، ويف حال مل يتحرّك 
املعنيون يف الدولة اللبنانية ملساعدة القطاع 
الخــاص بقرارات تصدر عىل نحو عاجل عن 
الحكومــة والحًقا عن مجلس النواب عندما 
يلتئــم كهيئة تريعيــة، يك يتمكن املعلم 

من الصمود واالســتمرار يف أداء رســالته 
األدىن«. بالحد  التعليمية 

ودعــت يف بيان، »االتحــاد العاميل العام 
وجميــع النقابات العامليــة ونقابات املهن 
الحرة واالتحادات والتجمعات إىل املشــاركة 
يف اإلرضاب وإعــالن يوم األربعاء 1 شــباط 
يوم إرضاب عام، من أجل رفع الصوت والتعبري 
عن الظروف املعيشية الضاغطة التي يعيشها 
جميع املواطنني ودعوة املعنيني يف املؤسسات 
الدســتورية إىل تحمل مسؤولياتهم بانتخاب 
رئيــس للجمهوريــة ومواجهــة التحديات 
املعيشــية بخطوات ملموســة وجدية وعرب 
خطــة إنقاذ رسيعة وواضحــة املعامل. معا 
لنقول األربعاء: ال نســتطيع االستمرار بهذه 

الظروف واألوضاع الصعبة«.

غرد النائب بالل عبدالله عرب حســابه عىل 
»تويــرت«: »مــع كل الرتحيــب بدخول قطر 
الصديقة عىل ملف النفــط والغاز يف لبنان، 
لفتني البارحة عند االعالن عن االتفاق الثاليث، 

أي الفرنــيس، اإليطايل، القطــري، االعرتاف 
العلني للمرة األوىل بأن البلوك رقم 4 غري واعد، 
ورمبا ال يتمتع بالجدوى املطلوبة الســتكامل 
التنقيب فيه. فلَم ال نحرك البلوكات األخرى؟«.

 اصدر حزب الله بيانا: يَدين حزب الله بشّدة 
الجرميــة املرّوعة التــي ارتكبتها الجامعات 
 التكفريية اإلرهابية يف مسجد ميتلئ باملصلني 
يف مدينة بيشاور  الباكستانية وراح ضحيتها 

عرات الشهداء وعدد كبريٌ من  الجرحى. 
إّن إرصار هــذه العصابــات عــىل ارتكاب 
املجــازر املهولة ورضب  األمن واالســتقرار 
يف بالد املســلمني يستدعي تعاونًا وثيًقا بني 

 حكومات هذه الــدول ملالحقة هؤالء القتلة 
الذين يتلطون زوًرا خلف  الدين، وتبيني فكرهم 
الّضال واملنحرف ومحارصته والقضاء  عليه.  

إّن حزب الله إذ يدعو السلطات الباكستانية 
إىل تكثيف إجراءاتها  األمنية ومالحقة هؤالء 
م من  املجرمــني ووضع حّد إلرهابهــم، يتقدَّ
 عوائل الشهداء بأحر التعازي ويسأل الله لهم 

الرحمة وللجرحى  الشفاء العاجل. 

شارك عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب 
قاســم هاشم يف املؤمتر السابع عر التحاد 
مجالس برملانات منظمة التعاون االســالمي 
املنعقد يف الجزائر، فقال يف كلمته: »بإســم 
لبنان ومجلســه النيايب ورئيس املجلس كل 
الشــكر للجزائر قيادة وحكومة ومجلســا 
وشــعباً لوقوفهم يف كل املراحل دعامً للبنان 
ومؤازرة له يف املجاالت كافة، من اجل ترسيخ 
سلمه األهيل ودعم صموده ومقاومته، حيث 
كانت الجزائر طلــيعة يف مبادراتها ملساعدة 
وطننا وشعبنا ملواجهة الصعوبات والتحديات 

والتخفيف من حدتها«.
واعترب أنه »امام ما نشهده من تصعيد يف 
اإلحتاللية  اإلجراءات  وإســتكامل  فلسطني 
اإلســتيطانية لتهويد القدس وإلغاء طابعها 
العريب واإلســالمي واملســيحي وإستمرار 
اإلحتالل بكل اشــكاله لفلسطني والجوالن 

وأرضنا يف لبنان مزارع شبعا وتالل كفرشوبا 

والجــزء الشــاميل من الغجــر وغريها من 

أجزاء، نفتح دفرت الذاكرة عىل هذه املشــاهد 

اإلحتالليــة لنقول: أن فلســطني املحارصة 

بني جدارين، جــدار الفصل العنرصي وجدار 

اإلعتداءات اليومية بكل همجية، نســترصخ 

الضامئــر ملواجهة العدوان ودعم الشــعب 

الفلســطيني بكل مــا اوتينا من قوة وإميان 

لتحقيق امانيه الوطنية يف التحرير والعودة 
املســتقلة  دولته  وإقامته  املصــري  وتقرير 
وعاصمتهــا القــدس«، مضيفــا »املطلوب 
مواجهــة اإلحتــالل لفلســطني وفك أرس 
ورأى  الفلســطينية.  الدولة  وإقامة  القدس 
أنه »آن األوان لالبتعاد عن األحقاد والصغائر 
والعقالنية  والوعــي  بالحكمة  والتمســك 
وإعتامد النقــاش املوضوعي والحوار البناء 
لحل خالفاتنا واختالفاتنا مهام كان حجمها، 
ألننا يف دائرة التصويب واإلســتهداف كأمة 
بوجودها وعناوينها ومقدساتها وما حصل 
يف اســتوكهومل بإحراق نسخة من املصحف 
الريــف إال الدليل القاطــع، وهو كام اكد 
الرئيس نبيه بري، إعتداء مبارش عىل مشاعر 
ومقدسات اكرث من مليار ونصف مليار مسلم 
يف العامل وهو أيضاً إعتداء عىل كل الرساالت 
والكتب الساموية »، مضيفا »املطلوب تفعيل 
العالقات بني بلداننا بكل مستوياتها الربملانية 
والسياسية واإلقتصادية واألمنية والتضامن 
لتحقيق الغاية املرجوة ولنقرن القول بالفعل 

لنكون الرقم واملوقع املميز يف هذا العامل«.
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محمد بلوط

يبقى الســؤال الكبري: ما هو مصري ودائع الناس املتآكلة يف 
البنــوك يوما بعد يــوم؟ وكيف نحمي الباقي منها ونعيدها اىل 

اصحابها؟
يبــدو ان اســتئناف البحث املبارش بــن الحكومة اللبنانية 
وصندوق النقد الدويل يف الشهرين املقبلن حول مسار ومصري 
الئحة الرشوط التي وضعها الصندوق لتقديم املســاعدة املالية 
للبنان، لن يسفر عن نتائج ايجابية عملية، يف ظل تعرث الدولة 
اللبنانيــة يف تلبيــة هذه الرشوط وعجزها عن حســم خطة 

التعايف والقوانن املشمولة فيها.
ويف ظل هذا العجز والتخبط املستمر، يدفع اللبنانيون عموما 
واملودعن خصوصا الرضيبة الكربى، وتتواصل عملية اقتطاع 
ورسقة اموالهم ومدخراتهم بطريقة »ميليشياوية مرصفية« 
تحــت برص الدولة بكل مؤسســاتها، التــي لعبت وتلعب دور 

املتواطىء مع هذه الرسقة املوصوفة. 
واذا كان املجلس النيايب قد ناقش واقّر بعض القوانن املدرجة 
يف الئحة رشوط الصندوق الدويل، مثل املوازنة وقانون الرسية 
املرصفية، وانجز دراسة قانون »الكابيتال كونرتول« يف اللجان 
املشــرتكة بانتظار اقراره يف الهيئة العامة، فانه يواجه اليوم 
امتحانا يف غاية الصعوبة واالهمية يف مناقشــة »لجنة املال 
واملوازنــة« اقرتاح قانون اعادة التــوازن لالنتظام املايل، الذي 
رمته الحكومة يف وجهه عىل شــكل اقرتاح موقع من نائبن 
بصيغة هجينة ال تســتند اىل رؤية او ارقام رســمية ودقيقة 
ميكن البناء عليها ملعالجة الفجوة املالية الكبرية، التي هي اصل 

االزمة او حل قضية الودائع وحامية حقوق املودعن.
كيف تســتعجل الحكومة اقرار مثل هــذا القانون املهم، وال 
تقدم الرؤية الشــاملة واالرقام الدقيقة للموجودات يف الدولة 

ومرصف لبنان واملصارف ؟ ومن اين تبدأ »لجنة املال« يف درسه؟
يف اول جلســة للجنة برئاسة رئيســها ابراهيم كنعان، مل 
تحرض الحكومة وال مرصف لبنان، وهذا ما جعل الجلسة تقترص 

عىل مناقشة هذا االمر وسط استياء واستهجان النواب.
ويف الجلسة الثانية حرضت الحكومة وتبنت اقرتاح القاون، 
وابــدت وجهة نظرها التي هي عبارة عن تلخيص لخطتها، من 
دون االســتناد اىل اية ارقام رســمية ودقيقــة. وبعدها بقي 
النقاش يدور يف حلقة مفرغة، بحضور نائب رئيس الحكومة 
سعادة الشامي وغياب وزير املال يوسف الخليل ومرصف لبنان. 
ويف جلســة االمس، وضعت اللجنــة النقاط عىل الحروف، 
رافضة ان تلعب دور شــاهد الزور. وطالبت الحكومة واملرصف 
املركزي واملصارف بتقديم ارقام رسمية خطية ال شفهية حول 
كل املوجودات لدى هذا املثلث، ليك تتمكن فعال من درس وانجاز 

هذا القانون املايل االسايس والحيوي.
ورفعت اللجنة » الكارت االصفر«  يف وجه الحكومة، محذرة 
مــن الطريقة التي اعتمدتها حتى االن، ومطالبة بطرح رؤيتها 
بشــفافية مسنودة بارقام دقيقة رسمية وخطية للموجودات 
يف الدولة واملرصف املركزي واملصارف، بدل اعطاء بعض االرقام 

بطريقة شفهية طرحها سعادة امس امام النواب.
ورفعت اللجنة عىل لســان رئيســها ابراهيم كنعان اللهجة 
بشدة يف وجه الحكومة، التي تقاعست حتى اآلن يف تقديم هذه 
االرقام، التي تشــكل اساسا رضوريا ملناقشة اقرتاح القانون، 
ومعالجــة الفجوة املالية، وتوزيع الخســائر وضامن الودائع 

وحقوق املودعن.
وقدم الشــامي خالل الجلسة ارقاما شــفهية، الفتا اىل ان 
الفجوة املاليــة تقدر بـ٧3 مليــار دوالر، واحتياطي املرصف 
املركزي اصبح عــرشة مليارات ومئتي مليون دوالر، وان حجم 
الودائــع يقارب الـ٩٥ مليار دوالر. مــع العلم ان هذه الودائع 

محجــوزة يف قبضة املصارف 
تعاميم  وتخضع حاليا ملفاعيل 
املرصف املركزي، التي تســاهم 
يف عمليــة » هري كات«  دون 

اي حسيب او رقيب.
وقّدر الشــامي كلفة اعطاء 
مئة الف دوالر لجميع املودعن 
كحد اقــى، وفق ما ورد يف 
االقــرتاح ورؤيــة الحكومة، 
بحوايل عرشيــن مليار دوالر 
دون ان يعطي اي تفصيل حول 
كيفية احتســاب هذا الرقم او 

تأمينه.
ويف ظل هذا املشــهد املعقد، 

وجدت اللجنة انها امام خيارين:
- اما تشــكيل لجنــة فرعية لدرس اقــرتاح القانون بدقة 
وهدوء مع التأكيد عىل املطالبة باالرقام الرســمية للموجودات 

والحسابات، والعودة بعد ذلك اىل اللجنة االم. 
- او املبارشة مبناقشــة االقرتاح مادة مادة وتعديل ما يجب 

تعديلها، بعد حصول اللجنة عىل االرقام ورؤية الحكومة.
ولذلك قررت اللجنة دعوة لجنة الرقابة عىل املصارف لحضور 
االجتامع املقبل مع التشــديد عىل حضور وزير املال اىل جانب 
نائب رئيس الحكومة للحصول عىل كل االرقام، وستحسم ايضا 

موقفها من الخيارين املطروحن.

{ ترصيح كنعان {
وبعد اجتامع االمس، أعلن رئيس اللجنة النائب كنعان الطلب 
مــن الحكومة تقديم ارقام رســمية خطيــة وليس بطريقة 
شــفهية، ولفت اىل انه كان عىل الحكومة ان تعد هذا املرشوع 

وتحيله اىل املجلس، لكنها عوضا عن ذلك قدمته كاقرتاح قانون 
بتوقيع نائبن، مشريا اىل ان املعطيات ملناقشة هذا االقرتاحات 

غري متوافرة حتى اآلن.
وطالب كنعان رئيس حكومة ترصيف االعامل االيعاز للوزراء 
املعنين واالدارات املعنية للتجاوب والتعاون مع املجلس واللجنة. 
وقال:« حتى ال يتحول قانون استعادة التوازن اىل سمك بالبحر 
ويبلــف الناس، نصارح اللبنانين ونتعاطى بجدية، الن مرصف 
لبنان واملصارف والدولة مســؤولون للقول ما هي املوجودات، 

وماذا بقي من اموال املودعن، وكيف ستعالج هذه االمور«.
اضــاف : »ان الدوالر عــم بينط وعايش عىل تعاميم مرصف 
لبنــان، وليس هنــاك احصاء ملوجودات الدولــة وال املصارف 
حتى اللحظة، فامذا تفعل الحكومات منذ ثالث ســنوات وماذا 

تنتظر؟«. 
ويف لهجة عالية قال كنعان: » لن نستسلم للذين يطلبون منا 

الترشيع تحت الضغط«.

»لجنة املــــــال« ترفع »الــــــكارت األصفر« بوجــــــه الحكومة : أيــــــن الرؤية املالّيــــــة واألرقام؟
الضغــــــط تحــــــت  ونشــــــّرع  نستســــــلم  لــــــن   : املســــــؤولّية  واملصــــــارف  و>املركــــــزي«  الدولــــــة  يُحّمــــــل  إحتياطــــــي مصــــــرف لبنــــــان ١٠ مليــــــارات دوالر... والفجــــــوة املالّية ٧٣ مليــــــاراً... والودائــــــع املحجــــــوزة ٩٥ ملياراًكنعــــــان 

كنعان مرتئساً الجلسة                 )حسن ابراهيم(

التقى مسؤول قسم املؤسسات الرسمية يف 
منطقة البقاع يف حزب الله هاين فخر الدين 
بالفنين املعنين بالصيانة يف مؤسستي املياه 
والكهرباء، وتم البحث يف شــكاوى األهايل 
بخصــوص »الرسقات التــي تطال تجهيزات 
ومتديــدات الكهرباء واملياه يف املنطقة، التي 
تزايدت خــالل الفرتة الطويلة النقطاع التيار 
الكهربايئ، األمر الذي أدى إىل تفاقم مشكلة 
األعطال واالرضار، يف ظل عجز مؤسســتي 
مياه البقاع وكهرباء لبنان شــبه الكامل عن 
الالزمــة لفرق وورش  تأمــن االحتياجات 
الصيانة إلصالح أعطــال املحطات واملولدات 

وتجهيزات آبار املياه«.
وأكــد أن »حــزب اللــه يقــف اىل جانب 
املؤسسات الرســمية الخدماتية، من أجل أن 
تقــوم بواجباتها يف هــذه الظروف الصعبة 
اتجاه اهلنا، ولن يتخىل عن مسؤولياته يف كل 
امليادين، ونحن نعمل وفق برنامج خلية األزمة 

التي تتابع عملها بعيدا عن اإلعالم، وتم إحصاء 
املشاكل واالعطال وتحديد قيمة التكاليف من 
قبل املعنين مبلفي املياه والكهرباء، وبناء عىل 
ذلك ســاهم حزب الله منذ مطلع العام الحايل 
خالل شــهر كانون الثاين يف تغطية تكاليف 
العديد من متطلبات العمل لتأمن استمرار ضخ 
املياه يف مدينة بعلبك، ومنها: 2٥0 دوالرا مثن 
طلمبة مياه ملولد البرئ 1٩ يف محلة عمشكه، 
800 دوالر تريبــو لتقوية املازوت للمولد 12 
يف محلة العسرية، 8٥ دوالرا صيانة »املارش« 
ملولد البرئ 12 يف محلة العســرية، 12٥ دوالرا 
بدل نقل املولد من برئ املؤسسة إىل البرئ 1٩ يف 
عمشكه، ٥0 دوالرا كلفة نقل املولد املعطل من 
البرئ 1٩ إىل املؤسسة، 2٥ دوالرا مثن فلرت عدد 
2 لبرئ 1٧ يف عمشــكه، 2٥0 دوالرا مثن كف 
إلكرتوين للبرئ 1٧ يف عمشــكه. يضاف إىل 
ذلك تأمن املازوت إىل آبار عمشكه والعسرية 

ومدينة بعلبك مجانا كل شهر«.

نواصــــــل دعم املؤسســــــات  : بقاعــــــاً  اللــــــه  حــــــزب 
وامليــــــاه الكهربــــــاء  أزمــــــات  ملعالجــــــة  الرســــــمّية 

خالل اللقاء

صــدر عن ســفارة الجمهوريــة العربية 
السورية يف بريوت، بيان ، نفى خربا تتداوله 
مواقــع الكرتونيــة، مفــاده ان » عامال يف 
السفارة الســورية، وجد مقتوال يف منزله«، 
معلنة »ان هذا الخرب عار من الصحة«، مؤكدة 
»ان املواطن الســوري هــو ضحية الجرمية 

وليست له أي صلة بالسفارة«.
ولفت بيان الســفارة اىل »انها تواصلت مع 
الجهات املختصة، واألمر قيد التحقيق لكشف 
مالبســات هذه الجرمية«.  وأهابت السفارة 

بوسائل اإلعالم »عدم تداول أي أخبار مغلوطة 
حول هذه الحادثة توخيا للصدقية«.

وكانت املواقع تداولت خربا انه »بتاريخ 30-
1-2023، الساعة العارشة صباحا وجد املدعو 
محمــد أحمد بنجفيك مقتــوال يف منزله يف 
منطقة الرادوف مقابل مسجد االمام الحسن 
مبنى الهــدى الطابق الثــاين، حيث وصلت 
الرشطــة القضائية وبــارشت تحقيقاتها. 
والضحية يعمل يف الســفارة الســورية يف 

لبنان« .

الســــــفارة الســــــوريّة : مــــــا يُتــــــداول عــــــن ُمواطــــــن
وجد مقتــــــوالً ويعمل في الســــــفارة عار عــــــن الصّحة

أعلن املساعدون القضائيون يف محافظتي 
الشــامل وعكار يف بيــاٍن، االمتناع كلياً عن 
الحضور اىل أقالم املحاكم كافة مدة أسبوع، 
ابتــداًء مــن اليوم االثنــن 30 كانون الثاين 
الجاري ولغاية يوم الجمعة 3 شــباط املقبل 
ضمناً، آملن أن يكون لتحّركهم التحذيري هذا 
صــدى عند َمن يفرتض بهــم أن يكون لديهم 
حّس املســؤولية، وليك »ال نُضطر آسفن اىل 
متديد أمد هذا التوقف عن العمل«، وفق ما ورد 

يف البيان.
ويأيت هــذا اإلرضاب احتجاجاً عىل تفاقم 
الوضع املعييش والحيايت بشــكل ال يُحتمل، 
وتدهــور القيمــة الرشائية لراتب املســاعد 
القضــايئ إذ » بات راتبه يســاوي صفيحتي 
بنزين ورمبا أقل وأصبح يستحيل عىل املوظف 
الحضور بشــكل منتظم«، علامً بأنه مل يصدر 
أي بيان حتى اآلن عن املســاعدين القضائين 

يف بريوت وباقي املحافظات.

وعــــــكار الشــــــمال  فــــــي  القضائّيــــــون  املســــــاعدون 
العمل مّدة أســــــبوع والتوقف عــــــن  اإلضــــــراب  أعلنوا 

ضــــبطت فصيلة التفتــيشات يف قوى 
األمن الداخيل يف مطار بريوت الدويل، مبلغا 
كبريا من األموال قدر بـ 120 ألف دوالر أمرييك 
مــع عاملة إثيوبية كانت يف طريقها ملغادرة 

لبنان.
وسارعت فصيلة التفتيشات يف قوى األمن 

الداخيل يف املطار إىل االتصال بكفيلها حيث 
كانت تعمل، ليتبــن أن األموال يف معظمها 

مرسوقة من منزله.
وحولــت العاملة األثيوبيــة إىل الضابطة 
اإلدارية والعدلية يف املطار إلجراء التحقيقات، 

ثم تم تسليم املبلغ إىل صاحبه.

إثـــيـــوبـــّيـــة ــلـــة  ــامـ عـ ــع  ــ م دوالر  ألـــــف   ١2٠ ــبـــط  ضـ
ــت فـــــــي طــــريــــقــــهــــا ملــــــــغــــــــادرة لـــبـــنـــان ــ ــ ــان ــ ــ ك

الجمّيــــــل : ليصــــــل لبنان الــــــى خيار
األزمــــــات مــــــن  الكثيــــــر  يُجّنبــــــه 

التقــى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب ســامي الجمّيل 
سفري سلطنة ُعامن أحمد بن محمد السعيدي يف زيارة تعارف، 
وكانت مناسبة للبحث يف آخر التطورات والعالقات بن البلدين.

حــرض اللقاء رئيس جهاز العالقــات الخارجية يف الحزب 
ميشال ايب عبدالله ومنسق العالقات الخارجية مروان عبدالله، 
وشدد خالله رئيس الكتائب عىل »اهمية الخيار الذي قامت به 
عامن يف اعتامد  الحياد اإليجايب وهو من ابرز ما مييز سياستها 
الخارجية«، آمالً ان »يصل لبنان اىل هذا الخيار الذي يجنبه الكثري 

من األزمات التي يعاين منها«.

صــــــادق : خلــــــق التوازن السياســــــي
يُبقي األمل باســــــتمرار معركة اإلصالح

غرد النائب وضاح صادق عرب حسابه عىل »تويرت«: »التحقيق يف 
تفجري املرفأ والوصول إىل اسم واحد كمرشح لرئاسة الجمهورية 
هدفان أساسيان لقوى املعارضة التي التقت األسبوع املايض. خلق 

التوازن السيايس يبقي األمل باستمرار معركة االصالح«. 

شــــــعبّية وفود  مع  عــــــرض  الخطيب 
مناطقهــــــم واحتياجــــــات  أوضــــــاع 

استقبل نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل العالمة 
الشيخ عيل الخطيب ظهر امس يف مقر املجلس الوزير السابق 
الوزير السابق فايز شكر، وجرى التباحث يف تطورات األوضاع 
يف لبنان والســيام الضائقة املعيشــية التي يعاين اللبنانيون 
من تداعياتها. وبعد اللقاء، أدىل شــكر بالترصيح التايل: »كانت 
مناسبة يف هذا الرصح الوطني الكبري الجامع منذ تأسيسه لكل 
أطياف الشعب اللبناين تحت عنوان العيش املشرتك، وبالتأكيد كان 
هناك بحث فيام آلت إليه األمور عىل املستوى السيايس يف لبنان، 
الناس يف وضع مزري وبالحضيض، الناس جاعت وافتقرت ومل 
يعد هناك إمكانيــة ألن تتحمل، اتقوا الله، وهذا الكالم للطبقة 
السياسية املوجودة اتقوا الله فيام تفعلون ألن العواقب قد تكون 
وخيمــة، أنــا ال أهدد ولكن هذا هو الواقع عىل األرض ونحن من 
الناس، وباختصار هناك ترسيم لحدود بحرية مع العدو اإلرسائييل 
واألوىل بهذه الطبقة السياسية أن ترّسم يف السياسية لالنتظام 
العام من أجل تطبيق الدستور والقانون حتى نخرج من هذه االزمة 

التي نعيش وأولها انتخاب رئيس للجمهورية.
كام استقبل الخطيب وفوداً شعبية من مناطق لبنانية أطلعته 

عىل أوضاعها واحتياجاتها.

: ــيـــل  بـــاسـ ــلـــى  عـ رّد  »األحـــــــــــرار« 
ودونكيشــــــوتّية عبثّية  حروبــــــاً  كفى 

ردت امانة االعالم يف حزب الوطنين االحرار عىل كالم رئيس 
»التيــار الوطني الحر« النائب جربان باســيل، وقالت يف بيان: 
»مــن املضحك املبيك ان يطــل رئيس التيار الوطني الحر مهدداً 
اللبنانين برتشحه لرئاسة الجمهورية، كام لو أنه يعرف سلفاً 
ان وصوله او حتى ترشحه ملوقع الرئاسة هو كارثة عىل الشعب 
اللبنــاين. أمل يكتف جربان من التدمري الذي ألحقه هو والرئيس 
السابق ميشال عون بجميع املواقع املسيحية، حتى اطّل البارحة 
متهجامً عىل قائد الجيش، طبعاً من دون حق اذ اننا ال نستطيع ان 
ننكر ما فعله قائد الجيش بغية الحفاظ عىل املؤسسة العسكرية 

، التي هي الحجر االخري املتبقي يف الدولة«.
وختمت »كفى حروباً عبثية ودونكيشوتية. كفى تدمرياً لهذا 

البلد. إرحموا عقولنا و«عن جد، ييل استحوا ماتوا«.

الخطيب مستقبالً شكر

الجميل مستقبالً سفري سلطنة عامن

أكد الســيد عيل فضل الله يف كلمة له يف 
حفل تأبيني أقيم يف قاعة مجمع الرضا يف بلدة 
ميس الجبل، أنه »عادت الظروف لتقسو علينا، 
تتواىل  الضغــوط والحصار  وأخذت موجات 
علينا من كل حدب وصوب، ليساعدها يف ذلك 
انقســامات ومحاصصات وسياسات فاسدة 
وإدارة عبثية، وتجارة جشــعة، حتى تشــعر 
كأن هنــاك من يريد إعادة لبنان وهذه املنطقة 
الكرمية بخاصــة إىل الزنازيــن القدمية«، 
الفتــا إىل أن »بعض هذه القــوى الضاغطة 
مــن خارجية أو داخلية يعرف ما يفعل، ويريد 
لهــذا الوطن ويف القلب منه الجنوب أن يعود 
ليتســول األمن والسالم من محتل ال يعيش إال 
عــىل العدوان والســيطرة، أو من قوى دولية 
كربى ال يعنيهــا إال تفوق هذا املحتل عىل كل 
دول املنطقة العربية واإلسالمية ... وبعضهم 
ال يعرف مــا يفعل. وقد تكــون عنده األمور 
ملتبســة لكنه ينساق يف السري مبا يجري... 
وبعضهم ال يكف عن توظيف األحداث ليحقق 
املكاسب من خالل احتكار هنا أو تالعب هناك 
وغري ذلــك... والنتائج وخيمة... أما نحن فال 
خيار لنا إال البقاء يف هذه األرض وأعود ألكرر 
مــا أقوله دامئا ان االنقســام قد يطول وزمن 

األزمة والضغوط قد يستمر«.
واعتــرب ان »الدول الكربى ال تبايل بنا، وإن 
أحاطــت وطننا بقدر مــن االهتامم فألهداف 
خاصة ولحسابها، أما أغلب القوى السياسية 
يف الداخــل فغارقــة يف مصالحها الفئوية 
وحســاباتها املرصفية ال يحركها مبدأ إنساين 
او التزام أخالقي، تبحث عام يحقق لها غاياتها 
الخاصة، وال يهمها أن تطول األزمة أو تقرص، 
هي تستثمر األزمة لتعزيز مواقعها، فال يهمها 
أن يرتفــع الدوالر ولو بلغ املئة أو يقلقها غالء 
أسعار الغذاء والدواء واملحروقات مهام بلغت«.

وتوجــه إىل املواطنن ومــن كل الطوائف 

قائــال: »علينا أن نعيــش التكافل يف ما بيننا 
ان نقــف معاً إىل جانب الحق... أن ال ننســاق 
إىل مــا يبيتــه لنا أعداء هــذا الوطن من فنت 
داخلية... وهنــاك من يتحدث عن أن مثة من 
يعمــل عــىل أن يفجر البلد مــن داخله إذا مل 
تنجح الضغــوط القامئة يف تحقيق أهدافه. 
إنهم يسقطون الدولة ومعها الوطن بغبائهم، 
الفئوية،  القارصة، مبصالحهم  بحســاباتهم 
بعبث رهاناتهم الخارجية... يف كل يوم يأتون 
بــرشط جديد النتخاب رئيــس... والحكومة 
معطلــة... واملجلس النيايب معطل. وباألمس 
مزقوا القضــاء... حتى أن كل حصون الوطن 
تسقط... ومل يبق لهذا الوطن من حصن رسمي 
إال حصــن الجيش وقوى األمن... فهل يريدون 
القضــاء عىل ما تبقى من وطن ودولة... ليس 
لنا إال هذا الوطن، ومسؤوليتنا ان نصونه كام 
هــو عهد هذا الجنوب الــذي صانه وحامه... 
ومسؤوليتنا أن نحمي الوحدة الوطنية يف هذا 
البلد فال وطن من دون وحدة، وال مستقبل ألي 
فئــة أو طائفة بعيداً عن الوطن، ولو توهمت 

ذلك بعض الجهات«.
وختم كالمه بالقول: »لذا ال حصانة للوطن 
أمام املخاطر إال برتســيخ انتامئنا الوطني... 
والتزامنا اإلمياين واألخالقي... فوطنيتنا هي 

حصننا«.

ــه : بـــالـــغـــبـــاء الـــســـيـــاســـي والـــحـــســـابـــات ــلـ فـــضـــل الـ
ــة يــســقــط الـــوطـــن ــويّـ ــئـ ــفـ ــح الـ ــ ــال ــصــ ــ ــرة وامل ــاصــ ــ ــق ــ ال

فضل الله يلقي كلمته

شــارك نقيب املحامــن يف بريوت نارض 
كسبار يف الندوة التي أقيمت يف بيت املحامي 
مــن قبل لجنة الســكان والتنمية برئاســة 
املحامية ســمر حداد، حرضها عدد كبري من 
النــواب والقضاة وأعضــاء مجلس النقابة 
واملحامــن، باإلضافة إىل األمن العام ملنتدى 
الربملانيــن العــرب محمد حــامدي. وأعقب 

الجلسة اإلفتتاحية جلستان.
وبعد جلســة اإلفتتاح، تم تقديم درع تقدير 
لكســبار الذي ألقى كلمة قال فيها: »بلغ عدد 
ســكان الدول العربية /363,3/ مليون نسمة 
يف العــام 2012 أي ٥1% من ســكان العامل. 
ومــن املتوّقع أن يبلغ /604/ مالين نســمة 
يف العام 20٥0. وتشــهد املنطقة إىل جانب 
النمو السكاين الرسيع إزدياداً يف عدد الشباب، 
ومعدالت مرتفعة من التوّســع املدين. لذلك، 
يعترب موضوع السكان والتنمية، من املواضيع 
التي نالت إهتامم العديد من املفكرين والباحثن 
وصناع القرار، بخاصة ان دراسة هذا املوضوع 
تســاهم يف فهم العالقة املتبادلة واملتشابكة 
بن الظواهر الســكانية والتنموية، من خالل 
تحديد وتحليل آثار املتغريات الســكانية عىل 

العجلة التنموية،  يف شــتى املجاالت وهذا ما 
ميكّنهم من وضع سياســات سكانية مالمئة 
تتــامىش مع األهداف التنموية. وبالتايل فإن 
التغريات الســكانية تؤثــر تأثرياً مبارشاً عىل 
التنمية، كام أن التنمية املستدامة تساعد عىل 
تحســن أوضاع السكان وترفع من مستويات 

معيشتهم«.
أضاف »أمــا دور املحامن ونقابة املحامن 
يف هــذا املجال، فهو مهــم جداً. إذ أن تحديث 
الترشيع هو الطريق إىل تحقيق أهداف التنمية 
املســتدامة للوصول إىل تنفيــذ خطة العام 
2030. ذلــك أن مكافحة العنــف القائم عىل 
النوع اإلجتامعــي تبدأ من القوانن وتتواصل 
مع القضاء. ودور النقابة هو تشــجيع لجنة 
املعونــة القضائية، التي ال تقرص إطالقاً، عىل 
رسعة تلبية طلبــات املعونة للقضايا العائدة 
للعنــف بالرغم من جواز تقديم طلب الحامية 
من دون اإلستعانة مبحاٍم. كام إننا نؤكد عىل 
دور لجنة السكان والتنمية يف نقابة املحامن، 
والتــي تعمل بالتوازي مــع منتدى الربملانين 
العرب للســكان والتنمية، بخاصة وأن رئاسة 

املنتدى أصبحت للبنان اآلن«.

: كســــــبار شــــــارك في ندوة للجنة الســــــكان والتنمية 
تحديث التشــــــريع يُحقق أهــــــداف التنمية املســــــتدامة

كسبار يتسلم درعاً
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ــــب عـــن كثب ــراق ــ ــاق الـــرئـــاســـي... ويُ ــحــق ــي خــــارج اإلســت ــدولـ املــجــتــمــع الـ
هيام عيد

يرتــدي التأجيل املتواصل 
الجتــاع باريس، الذي كان 
مقرراً مطلــع العام الحايل  
أكــر من طابــع، يأيت يف 
اللبناين  امللــف  أن  مقدمها 
اإلســتحقاق  وتحديــداً 
الرئايس فيــه، مل يعد عىل 
القــرار  عواصــم  أجنــدة 
وأن  الحــايل،  الوقــت  يف 
التطــورات التي طرأت عىل 
مع  توازياً  اإلقليمي،  املشهد 
املنعطف الجديد الذي سلكته 
قد  أوكرانيــا،  يف  الحــرب 
أوساط  كشفت  كا  ساها 
ديبلوماسية يف بريوت، يف 

حرص اإلهتام الخارجي بلبنان، ببندين أساسيني 
يف الوقت الحايل وها: ملف األمن ودعم األجهزة 
األمنيــة والجيش وحاية اإلســتقرار ومنع أي 
انــزالق إىل الفوىض، والثاين هــو ملف الوضع 
اإلجتاعي واإلنســاين، ومن ضمنه ملف النزوح 
الســوري وإدارة شؤون النازحني من قبل املجتمع 

الدويل كا من قبل الدولة اللبنانية.
 وأكدت األوســاط الديبلوماســية، أن تطورات 
عدة قــد طرأت عىل خّط اإلجتاع البارييس خالل 
األســابيع املاضيــة، وهو ما اســتدعى انضام 
أطراف جديدة، مشريًة إىل أن هذا األمر قد استدعى 
تبديــل العنوان، حيث أن املجتمعني يســعون إىل 
تشكيل مجموعة دعم للبنان، مبعزٍل عن العناوين 
السياســية املتداولة واملطروحــة، ويف مقدمها 

طبعاً اإلنتخابات الرئاســية. ومــن هنا، فإن هذه 
األوساط تتحدث عن رواية مناقضة لكل الروايات 
والســيناريوهات املتداولة عىل الساحة الداخلية 
حــول روزنامة عمل اجتاع باريس، الذي مل يتقرر 
حتى اللحظة ما إذا كان سيبقى رباعياً أو سيتحول 
إىل خايس أو رمبا سدايس، وفق ما تحاول باريس 
أن تقوم به يف اآلونة األخرية، حيث انها تسعى إىل 
إرشاك الفاتيــكان يف أي اقرتاحات أو خطط عمل 
أو برامج دعم، ســيتّم التوصل إليها خالل اإلجتاع 
املذكور، والذي ليس من الثابت اليوم أنه سينعقد يف 

األسبوع املقبل يف باريس.
 وإذ تشري األوساط الديبلوماسية، إىل أن اقرتاح 
هذا اإلجتاع انطلق من اإلليزيه، توضح أن الرئيس 
الفرنــيس إميانويل ماكرون قــد بادر خالل العام 

املايض، إىل طرح اإلقرتاح عىل 
الرئيس األمرييك جو بايدن، 
وقوبــل مبوافقة مرشوطة 
الحاسة،  ولكن غابت عنها 
بالنســبة للملــف الرئايس 
مقاربته  يطــرح  كان  الذي 
الرئيــس ماكرون، وذلك يف 
ضوء غيــاب أي توجه عىل 
املســتوى العريب واإلقليمي 
يف مقاربــة اإلســتحقاق 
حرص  وبالتايل  الرئــايس، 
باملســاعدات  البحــث 
اإلنســانية، وإضفاء العامل 
اإلنساين أكر منه السيايس، 
وتحديــداً ملا يتعلق بالخروج 
بأي توصيات أو اقرتاحات أو 
مداوالت سياسية عىل صلة 

بالرئاسة.
إالّ أن عامالً وحيداً ما زال يشــكّل موضع إجاع 
وتقاطع بني كل األطراف التي ستلتقي يف فرنسا يف 
األيام املقبلة، وهو الهاجس األمني يف ظل التطورات 
األخــرية التي تزامنت مع ارتفاع غري مســبوق يف 
سعر رصف الدوالر، ومع تنامي حركة اإلحتجاجات 
الشــعبية يف الشارع، التي ســتنطلق من خالل 
النقابات العالية يف 8 شــباط املقبل. ومن شأن 
هذا الواقع، أن يعزز طرح صندوق الدعم اإلنســاين 
للمجتمــع اللبناين للتخفيف من وقع األزمة املالية 
واإلقتصادية، حيث تشدد األوساط الديبلوماسية، 
عىل أن املجتمع الدويل، ما زال خارج اإلســتحقاق 
الرئــايس، وإن كان اليــوم يراقب الخارج عن كثب 

مجريات العملية السياسية املتصلة بالرئاسة.

 »الديموقراطـــــي اللبنانـــــي«: إســـــتغالل األجهـــــزة األمنّيـــــة
ومرفـــــوض ُمســـــتنكر  واملشـــــايخ  النـــــاس  لترهيـــــب 

اللبناين«  »الدميوقراطي  الحزب  اســتنكر 
إقدام بعض املؤسســات واملسؤولني النافذين 
فيها عىل اســتغالل األجهزة األمنية وتحديداً 
مكتب مكافحة جرائــم املعلوماتية وحاية 
امللكيــة الفكرية يف قوى األمــن الداخيل، 
باإلضافة إىل ضغوطات وتدخالت مع بعض 
القضــاة، بغيــة ترهيب بعض أبنــاء الجبل 
واملشــايخ الذين يعّبون عن وجعهم ورأيهم 
بأمور تتعلّق بالطائفة ومؤسساتها من خالل 

وسائل التواصل اإلجتاعي.
واعتــب الحزب يف بيان صادر عن مديرية 
اإلعــالم، »أّن ترصّف البعض وكأننا يف دولة 
بوليســية واللجوء إىل قمع الناس السكاتهم 
أمٌر مرفوض، فحريّة إبداء الرأي والتعبري تحت 
سقف القانون حٌق يكفله الدستور، ومن يعتقد 
بإمكانه التغطية عن فســاده املسترشي من 
خالل تلك األساليب واإلجراءات فهو مخطىء، 

ولن نسكت عن تكرار هذا األمر.«

املرتضـــــى بحـــــث فـــــي إقامـــــة يـــــوم روســـــي- لبنانـــــي
يف  الثقافة  وزير  إستقبل 
االعال  ترصيــف  حكومة 
القــايض محمــد وســام 
املرتىض يف مكتبه يف قرص 
طوين  النائب  امس  الصنائع 
شؤون  يف  وتداوال  فرنجية، 

عامة.
والتقــى وزيــر الثقافة، 
امللحــق الثقــايف الرويس 
كرونســابريوف.  فالدميري 
وكانــت مناســبة تــم يف 
البحث يف شــؤون  خاللها 
منها.  الثقافية  سيا  عامة، 
وتــم االتفاق عىل إقامة يوم 
رويس - لبنــاين يف املكتبة 
الوطنية قريبا يتخلله عرض 

ألعال ثقافية مشرتكة.
كــا التقى املرتــىض، الفنانة رونزا حيث 

جرى البحث يف عــدد من االمور ذات الصلة 
ثقافية  الوطني«وشــؤون  »بالكونرسفتوار 

وموسيقية.

املرتىض مستقبال كرونسابريوف

 الخليـــــل أصـــــدر قراريـــــن لتســـــديد الضريبـــــة وتحديـــــد دقائـــــق
 تطبيـــــق أحـــــكام املـــــادة 29 مـــــن قانـــــون املوازنـــــة

أصــدر وزير املاليــة يف حكومة ترصيف 
االعال الدكتور يوســف الخليــل، قرارا، مدد 
مبوجبــه لغايــة 2023/1/23 ضمنا، مهلة 
تقديم الترصيح وتســديد الرضيبة املتوجبة 
عن املبالغ املدفوعة وفقا ألحكام املادة 41 من 
قانــون رضيبة الدخل خالل الفصل الرابع من 

العام 2022.
وأوضح الخليل، يف بيان، ان »هذا القرار يأيت 
مــن أجل إتاحة الفرصة امام املكلفني لاللتزام 

بهذا املوجب تفاديا لتطبيق الغرامات عليهم«.
كا أصدر قرارا آخــر حدد مبوجبه دقائق 
تطبيــق احكام املادة 29 مــن القانون النافذ 
حكــا رقم 10 تاريخ 2022/11/15 )قانون 
املوازنة العامة(، الفتاً اىل أنه »ميكن للمعنيني 
واملهتمني لإلطالع عىل تفاصيل القرار مبواده 
www. :الخمــس الدخول عب الرابــط التايل

Finance.gov.lb للموقــع االلكرتوين لوزارة 
املالية«.

ســـــعد اســـــتقبل وفـــــداً مـــــن إدارة »املستشـــــفى التركـــــي«

 اســتقبل األمني العام لـ »التنظيم الشعبي 
النارصي« النائب  أســامة ســعد يف مكتبه 
يف صيدا وفدا من إدارة »املستشــفى الرتيك 
للحــروق والطوارىء يف صيدا«، برئاســة 
مديرة املستشــفى منى ترياقي، ويف حضور 
األعضاء  رضوان املرصي، الدكتور نزيه البزري 

واالستاذة نجوى الصيفاوي.
تنــاول اللقاء البحــث يف مختلف األمور 
واألوضاع الصحية والطبية  يف لبنان بشكل 
عام، اضافة اىل كل ما يتعلق يف ســري العمل 
يف املستشفى الرتيك، بخاصة لجهة افتتاح 

أقسام جديدة فيه. 

ودعا الوفد ســعد اىل حضور افتتاح أقسام 
جديدة يف املستشــفى يف 15 شباط الجاري، 
وهذه األقسام  متخصصة يف األشعة،والعالج 
الفيزيايئ، والعــالج الكيميايئ، اضافة اىل 

افتتاح قسم للعيادات الخارجية. 
وأكد ســعد »أهمية وجــود هذا الرصح 
الطبي الهــام يف املدينة ما يســاعد اىل 
جانب باقــي املستشــفيات بالتخفيف من 
الضغط عىل القطاع االستشــفايئ يف ظل 
تفيش األوبئــة واألمراض، ولحاجة املدينة 
لــه ايضا كمستشــفى متخصص بالحروق 

والجروح« .

سعد ووفد ادارة املستشفى

ــــــة  ــ ــ ــــــرطة بلديـــ ــ ــ ــــــر شـــ ــ ــ ــــــة لعناصـــ ــ ــ ــ ــــــة إحتجاجيّـ ــ ــ وقفـــ
صيـــــــــــــدا للمطالبـــــــــــــة بتحســـــــــــــين رواتبهـــــــــــــم

خالل الوقفة االحتجاجية

نفذ عنارص يف رشطــة بلدية صيدا وقفة 
إحتجاجيــة رمزية يف باحــة القرص البلدي، 
»إلطــالق »رصخــة وجع من أجل تحســني 
أوضاعهم ورواتبهم ومستحقاتهم املالية، اثر 
انعــكاس تداعيات األزمة املعيشــية الخانقة 
واإلنهيار اإلقتصادي واملايل للقوة الرشائية للرية 
اللبنانية ، وأضحت عائداتهم املالية ال قيمة لها 
مقابل اإلرتفاع غري املســبوق يف سعر رصف 

الدوالر وتاليا إرتفاع أسعار السلع«.
وأكد املشاركون أن »هذا التحرك الرمزي ليس 
موجهــا ضد البلدية، ألننا نعــرف ظروف كل 
البلديات واملؤسســات العامة التي تعاين أيضا 
من اإلنهيار وعدم رصف مســتحقات البلديات 

املالية، ما يســاهم أيضا يف تفاقم وقع األزمة 
علينا وعليهم وعىل جميع العاملني يف البلدية 
واإلدارات العامــة«. واعلنــوا اننا  يف »خدمة 
مدينتنا وبلديتنا 24 ســاعة/ 24، ولكن وصلنا 
لدرجــة أننا مل  نعد نســتطيع تأمني البنزين 
واملحروقات  لنــأيت إىل البلدية ملزاولة عملنا، 
وحتى البلدية مل يعد بإمكانها رصف املحروقات 

لنقوم بالدوريات وبواجبنا كرشطة«.
وقالوا:«نحن هنا لنوايس بعضنا البعض،  قبل 
أن يأيت اليوم الذي قد نعزي فيه ببعضنا بسبب 
سوء األحوال، حتى أننا نعاين من تعسف بعض 
املصارف التي ال ترصف مســتحقاتنا املوجودة 

لديهم  ويتم تأخريها ألشهر« .

أشــخــاص  تــوقــيــف 3 
طرابلس  - القبة  في 

ــ  اعلنت قيــادة الجيشـ 
مديرية التوجيه يف بيان لها 
انه: »أوقفت أمس االول قوة 
من الجيش يف منطقة القبة 
- طرابلــس لبنانيَّــني اثنني 
وســوريّاً واحــداً لحيازتهم 
أســلحة حربيــة ولكونهم 
النار.  مطلوبني بجرم إطالق 
بندقية  ُضبطت يف حوزتهم 
ومسدسني  كالشــينكوف 

حربيني. 
ُسلّمت املضبوطات وبورش 
املوقوِفني  مــع  التحقيــق 

بإرشاف القضاء املختص«.

تــــوقــــيــــع روايــــــــة 

لــــــشــــــادي ذبــــيــــان
دعا الكاتب شــادي ذبيان 
توقيع  امســية  لحضــور 
عىل  قصيدة  »مثــل  روايته 
جدار زنزانة«، وذلك اليوم عند 
الساعة 6 مساء، يف مرسح 

املدينة – الحمراء.
يتخلل االمسية كلات لكل 
من: خرض سالمة، عيل مراد 

وعريب العنداري.

الـــعـــدل وزارة  ــي  ــ ف ــا«  ــايـ ــضـ ــقـ الـ ــئـــة  ــيـ »هـ لـــرئـــيـــســـة  ــيـــح   تـــوضـ
ــي األوروبـــــــي لــشــهــود ــضــائ ــق ــد ال ــوفـ ــســات اســتــمــاع الـ ــول جــل ــ ح

صدر عن رئيســة »هيئة القضايا« يف وزارة العدل القاضية 
هيالنة إســكندر البيان التوضيحي اآليت: »رداً عىل ما جاء يف 
بعض وســائل اإلعالم املرئية واملكتوبة عىل لسان البعض من 
أن هيئة القضايا تقاعســت عن حضور جلسات استاع الوفد 
القضــايئ األورويب للشــهود يف قاعة محكمة التمييز وعن 
توكيل محام لطلب اســرتداد األموال املحجوزة يف بعض الدول 
األوروبية واتهامها بالتقصري يف الحفاظ عىل حقوق الدولة 
اللبنانية، يهم رئيســة هيئة القضايا توضيح كل ما يدور من 

لغط بهذا الخصوص لوضع األمور يف نصابها«.
وأوضحت إســكندر، أنها »طلبت من املدعي العام التمييزي 
الرتخيص لها أو ملَن تنتدبه لحضور جلســات استجواب الوفد 
القضايئ األورويب للشــهود واملشتبه بهم يف قاعة محكمة 
التمييــز، وتصوير املحــارض لتتمكن من اتخــاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة للحفاظ عىل حقوق الدولة. ولكن اإلذن، وإن 
كان موّقعاً قبل بدء اإلستجوابات فقد وصل اىل هيئة القضايا 
بعد أن كانت هذه اإلستجوابات قد قطعت شوطاً كبرياً، عندها 
إرتأت الهيئة اإلكتفاء باالســتحصال عىل نسخة من محارض 
اإلســتجواب ألنها األساس الذي سرتتكز عليه عند أي مراجعة 
أو مطالبة، خاصًة وأن الحضور الشخيص كان سيقترص عىل 

اإلستاع«.
ورأت انه »ليس بني محامي الدولة َمن له الحق باملثول أمام 
املحاكــم األجنبية التي تالحق حاكم مــرصف لبنان ورفاقه، 
وبالتــايل ال يحــق ألي منهم التقّدم أمــام محاكم هذه الدول 
بطلبات حجز أو اســرتداد األموال املحجوزة هناك، علاً أنه ال 
يحق لرئيســة هيئة القضايا تكليف محاٍم يف الخارج ألن ذلك 
يتطلــب قراراً من الوزير املختص واســتدراج عروض وتوقيع 
عقد مع َمن يتم تكليفه من قبل وزير العدل تُحّدد فيه األتعاب 
ويعطــي العقد صيغته النهائية مبرســوم يُتخذ يف مجلس 

الوزراء«. 
واعتــبت أنه »يُفــرتض بكل َمن يريــد تقييم عمل هيئة 
القضايــا أن يكــون مطلعاً عىل األحكام التــي ترعى عملها 
وصالحياتهــا، فهيئة القضايا ال يحــق لها أن تتحرك تلقائياً 
مــن دون إذن أو إشــارة مــن الوزير املختــص ويف حالتنا 
الحارضة مــن وزير املالية، وهذا ما أكدته استشــارة هيئة 
الترشيع واإلستشــارات يف استشــارتها، علاً أنها كانت قد 
تقّدمت منذ حوايل الســنتني مــن رئيس لجنة اإلدارة والعدل 
يف مجلــس النواب باقرتاح تعديل القانون لتتمكن من اتخاذ 
اإلجراءات القانونية من دون إذن من السلطة اإلجرائية، لكن 

هذا االقرتاح ال يزال يف أدراج اللجنة«.
أضافــت »وألنه ال يحق لها التحرّك من دون إذن الســلطة 
اإلجرائية خاصًة وأن املالحقة يف الخارج تتطلب تكليف محاٍم 
عن الدولة، وتنظيم عقٍد معه وفقاً لألصول وتحديد وتســديد 
أتعابه، تقّدمت اسكندر من وزير املالية بطلب بيان رأيه بشأن 
اإلدعاء عىل حاكم مــرصف لبنان ورفاقه يف الخارج بجرائم 
تبييــض األموال والتهرّب الرضيبي من أجل اســتعادة األموال 
املصادرة وتكليف محاٍم ملعاونتها يســتطيع املثول أمام محاكم 
هــذه الدول، وملا مل يجب وزيــر املالية عىل كتابها، وّجهت له 
كتابــاً ثانياً بنفس املضمون مــن دون أن تلقى جواباً، عندها 
وإرصاراً منها عىل متابعــة املوضوع، وّجهت كتاباً اىل وزير 
العــدل طالبًة منه عرض املوضوع عىل مجلس الوزراء، ولكن 
األمانــة العامة ملجلس الوزراء أعادت األوراق اىل وزارة العدل 
طالبًة اســتطالع رأي وزارة املالية، ومل أتبلغ حتى تاريخه من 
وزير العدل جواب وزارة املالية«، مؤكدة  »أنه عىل كل َمن يريد 
تناول عمل هيئة القضايا أن يســتقي معلوماته من مصادرها 
ليحافظ عــىل صدقيته، فال يوّجه لها اتهامات غري صحيحة 

تدحضها الوقائع الثابتة«.

استقبل القائم باألعمال السوري وزار املعهد األنطوني في الدكوانة
»اإلعـــــــالم« أدوار  ــن  ــ م اإليـــجـــابـــّيـــات  عـــلـــى  واإلضـــــــــاءة  ــع  ــشــجــي ــت ال مــــكــــاري: 

استقبل وزير االعالم يف حكومة ترصيف 
االعال زياد مكاري يف مكتبه، القائم بأعال 
الســفارة الســورية يف لبنان القنصل عيل 

دغان، وتم تداول الشؤون العامة. 
كــا زار مكاري، املعهــد الفني االنطوين 
يف الدكوانــه، قبل ظهر امس، حيث كان يف 
اســتقباله مدير املعهد االب رشبل بو عبود، 

وعدد من االساتذة واالداريني يف املعهد.
وبعد جولة، يف كامل أرجاء وأقسام املعهد 
ألقــى االب بو عبود، كلمة قال فيها: »إن هذا 
الــرصح  كمتنفس لنا ولــكل الطالب الذين 
يؤمونه، وهو عالمة تؤكد أننا لن نسمح ألحد 

أن يخنق فينا حب وإرادة الحياة، ألننا نؤمن بأن ما 
نقوم به يعكس صورة لبنان الثقافية واإلجتاعية 
والرتاثية. ال نخفي عليكم بأن هذه األزمات تنعكس 
علينا سلبا، إال إننا نثق بأن قيامة الوطن تقوم عىل 
متاسك اللبنانيني مع بعضهم البعض وبالعمل عىل 
تنمية القدرات واملواهب التي ميتلكونها. ولســوف 
تبقى ســبل النجــاح ترفرف ونحــن نصبو إليها 
للحفاظ عىل صورة بــريوت ووجهها الحضاري، 

هي عاصمة الكتــاب وأم الرشائع، جامعة األديان 
والطوائف وملتقى الشــعوب«. وختم االب عبود: 
»إىل بــريوت الجريحــة منذ انفجــار 4 آب حتى 
هذه اللحظــة، إىل بريوت عاصمة اإلعالم العريب 
والحريات نرفع الصلوات والدعاء، ولكم نسأل الله 
أن مينحكم القــوة لتواصلوا مهامكم يف وزارتكم 
مع معاونيكم األحبــاء، آملني أن يظل اإلعالم مرآة 
للحقيقة وســيفا للحريات، بعيــدا عن مهاترات 

السياسة والسياسيني«.

بدوره، قال مكاري: »أقوم أسبوعيا بزيارات 
اىل أماكن أحب االضاءة عليها وأحب ان يكون 
لوزارة االعالم دور يف االضاءة عىل الجوانب 
االيجابية والنشــاطات التي ال تعرفها الناس، 
والقول ايضا أن الوزارة ال ينحرص نشــاطها 
بالعمل االداري واملؤسســايت، بل عليها دور 
االضــاءة عىل نشــاطات مختلفة يف لبنان. 
وهنــا أحب أن أؤكد ما ذكــره االب بو عبود، 
االضــاءة عــىل التنوع الثقــايف يف لبنان، 
وبخاصة يف هذه الظروف. فهناك أماكن حية 
يف لبنان ال تزال غري معروفة، حيث يتم ابتداع 
تقاليد جديدة بحفظ فن وتقاليد فنية وتراثية 
يتم الحفاظ عليها لتطويرها، حيث يقوم أســاتذة 
املعهد بالتدريب ما يدعو اىل االعتزاز«، مضيفا »دور 
الــوزارة يكون يف اإلضاءة عــىل األمور اإليجابية 
والتشــجيع وتســليط الضوء عىل هــذه االعال 
مــن اجل ان يتعرف الجميع اليها، اىل ان تســتقيم 
أمــور البالد بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية«. 
وختاما، قدم األب بو عبود هدية اىل مكاري، بعدها 

التقطت صورة تذكارية.

مكاري مستقبال القائم باعامل السفارة السورية

زار املفتي إمام وشارك بمشروع أنظمة الطاقة ملستشفى طرابلس
األخــــيــــر يـــــكـــــون  ولــــــــن  ــه  ــحـ ــتـ ــتـ ــفـ نـ مــــــشــــــروع  أول  لــــيــــس  هــــــــذا  األبـــــــيـــــــض: 

رأى وزير الصحــة العامة يف حكومة ترصيف 
األعال فــراس األبيض، خالل االحتفال بتســلم 
مــرشوع أنظمــة الطاقة الشمســية الذي تولت 
تركيبه املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، بالرشاكة مع مؤسســة رينيه معوض، 
يف »مستشفى طرابلس الحكومي« لتوليد الكهرباء 
باســتمرار، أنه »يوم جيد بالنســبة اىل املرىض، 
وخصوصا املرىض األكر هشاشة وليس لهم مالذ 
إال املستشــفيات الحكومية، ســواء أكان األوبئة 
بالكورونا أم األمراض املزمنة واملستعصية«، مشريا 
اىل أننا »زرنا مرىض الرسطان وســمعنا املعاملة 
الجيدة التي يحظون بها، وأي مرشوع يســاعد عىل 
دعم املؤسسات الصحية أمر جيد للمرىض ويساعد 
عىل تخطي هذه الفــرتة بأقل تكاليف. وأوضح أن 
هذا ليس أول مــرشوع نفتتحه ولن يكون األخري، 
وهناك مشــاريع عدة عىل الطريق منها ما هو يف 

طور التنفيذ ومنها ما سينفذ قريبا«.
يف هــذا الســياق، أعلن عن »مــرشوع ثان يف 
مستشــفى »اورانج ناســو« وثالث يف »الزهراء« 
لألمــراض العقلية، وإعادة افتتــاح مركز الرعاية 
األولية يف امليناء«، مشريا اىل أن »املفوضية كانت 
تسعفنا يف أزماتنا السابقة إن كان وقت الكورونا 
عــب تغطية املرىض ويف ما بعــد الكولريا، ودعم 
املؤسسات االستشفائية، وساعدونا يف بناء النظام 
الصحي يف لبنان من طريق املســاعدات التي تقدم 
اىل املراكــز الحكومية أو اىل مراكز أخرى يف وزارة 
الصحــة، علا أن الدور األســايس يجب أن يكون 
للدولــة إلعادة بناء مؤسســاتها لرتجع كا كانت 
سابقا من غري مساعدة وتستطيع الوقوف وتقديم 

املساعدات التي من املفروض الدولة تقدمها«.
وزار االبيض مفتي طرابلس والشــال الشــيخ 
محمد إمام، عــىل رأس وفد ضم نقيب األطباء يف 

الشال محمد نديم صايف ومدير مستشفى طرابلس 
الحكومي نارص عدرا ورئيس دائرة املستشفيات يف 

الوزارة هشام فواز. 
اثر الزيارة، قال االبيض: »تطرقنا بشكل اسايس 
اىل هموم الشــال الصحية، حيث اســتمعنا اىل 
توجيهات ساحته حول كيفية مساعدة الطبقات 
األكر هشاشــة واألكر حاجــة، ووضعناه يف 
مستجدات املشــاريع التي نقوم بها يف طرابلس، 
وهي يف مستشفيات طرابلس الحكومي و«اورانج 
ناسو« و«الزهراء«، إضافة إىل مشاريع مستقبلية 
ملراكــز العناية األولية، يك نســتطيع من خاللها 

تأمني الخدمات األساسية للمواطنني«.
بدوره، قال املفتي إمــام: »دامئا نرحب مبعاليه 
وترشيفه إىل دار الفتوى يف طرابلس، شــاكرين 
اهتامه الكبري ومبادراته النوعية وسهره الدائم، 

خصوصا عىل طرابلس والشال وعكار«.
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الثلثاء 31 كانون الثاين 2023

ُمنخفض جوي يُسيطر على لبنان ... طقس عاصف مع ثلوج على 1300 م... وتوجيهات للمزارعين

يؤثــر منخفض جوي متمركز بني تركيا والبحر االســود 
الرشقي  لبنان والحوض  باردة، عىل  مصحوب بكتل هوائية 
للمتوســط، مام يؤدي اىل طقس متقلب وماطر ويشــتد 
)الثالثاء( حيث تشــتد  اليــوم  اعتبــارا من صباح  تأثريه 
غــزارة األمطار مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشــطة 
وتتســاقط الثلوج عىل الجبال، ويستمر تأثريه حتى صباح 
يــوم الخميس املقبل حيث ينحــر تدريجياً مع بقاء تأثري 

الباردة.  الهوائية  الكتل 

{ مصلحة األرصاد الجوية {

وقد توقعت دائرة التقديــرات يف مصلحة األرصاد الجوية 
يف املديرية العامة للطريان املــدين ان يكون الطقس اليوم، 
غامئا اجــامال مع انخفاض اضايف يف درجــات الحرارة مع 
ضباب كثيف أحيانا عىل املرتفعات، تهطل أمطار تكون غزيرة 
أحيانا ومرتافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل تقريبا 
اىل 50 كلم/س، بخاصة شــامل البالد كام تتساقط الثلوج 
عىل ارتفاع 1400مــرت وتالمس ال 1300 مرت خالل الليل مع 

تدين درجات الحرارة.
معدل درجات الحرارة لشــهر كانون الثاين من 11   اىل  19 

درجة.
-الطقــس املتوقع يف لبنان: األربعاء: غائم مع اســتمرار 
درجــات الحرارة باالنخفــاض والتي تصبــح دون معدالتها 
املوســمية ، يتكون الضباب عىل املرتفعــات وتهطل أمطار 
متفرقة تكون غزيرة أحيانا مرتافقة بعواصف رعدية ورياح 
قوية تصل لحدود الـ 60 كلم/س  شامال، كام تتساقط الثلوج 
عىل ارتفاع 1300 مرت نهارا ويتدىن مســتوى تساقطها ليال 
مع تدين درجــات الحرارة لتالمس فجــر الخميس حدود ال 

1100 مرت شامل البالد.
اما الخميس: غائم جزئيا مع درجات حرارة متدنية وضباب 
عىل املرتفعات، تهطل أمطار متفرقــة أحيانا خالل الفرتات 
الصباحية واملســائية مع ثلوج خفيفة عــىل ارتفاع 1000 
مرت وما فوق، تنحر األمطار خالل الليل وتتشــكل طبقات 
من الجليد عىل الطرق الجبليــة والداخلية اعتبارا من ارتفاع 

1000مرت، لذا نحذر من خطر االنزالقات.

{ مصلحة االبحاث العلمية الزراعية {
من جهتها، اعلنت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية يف تل 
عامرة رياق يف بيان، انه »بسبب احتامل هطول ثلوج طويلة 
من االربعاء 1 شــباط ولغاية االحد 12 منه بصورة متواصلة 
وقد تكون كثيفة عىل ارتفاع 1000 مرت وتصل اىل البقاع لذا 

يطلب من املزارعني:
- االرساع يف زرع االغراس الجديدة

- االرساع يف تشحيل االشجار املثمرة والكرمة
-  رش مبيدات االعشاب

-  ويطلــب من أصحــاب البيوت البالســتيكية تدعيمها 
وتدفئتها

-  من أصحاب مزارع الدواجن تدفئتها
-  من االجهزة املعنية والبلديــات تحضري الجرافات ورش 

امللح لتذويب الجليد
-  من املواطنني عدم املخاطرة يف سلوك الطرقات الجبلية

-  االنتباه اىل أن السيارات رباعية الدفع ال تنفع يف حاالت 
الجليد، ال ينفع سوى السالسل املعدنية«.

وطأمنت املصلحــة اىل انه »ال داعي للهلــع والذعر فهذه 
منخفضات اعتيادية شــهد لبنان مثلها مرات عدة وال داعي 

للتهويل باالحوال الجوية«.

{ يف املناطق {
أشــار رئيس مركز جرف الثلــوج يف منطقة جرد القيطع 
خالد ديب، اىل أن »الثلوج تســاقطت عىل املرتفعات الجبلية 
يف محافظــة عكار اعتبارا من 1600 مــرت وما فوق، وباتت 
الطرقات الجبلية الرابطة بني عكار ومنطقة البقاع - الهرمل 

بحكم املقطوعة ابتداء من 1700 مرت«.

وحذر من »عدم سلوك طريق القموعة - مرجحني - الهرمل، 

خاصة يف الليل ومع ســاعات الصباح االوىل بسبب تساقط 

الثلوج وتدين درجات الحرارة، وتكون طبقات الجليد عىل هذه 

الطريق الجبلية«.

أما يف زحلة، عمل عنارص الدفاع املدين مركز ترشيش، عىل 

انقاذ املواطنني الذين احتجزوا عىل طريق ترشــيش - زحلة 

بسبب تساقط الثلوج«.

يف عدلون- الجنوب يف بريوت

يف عكار

ــذه الــخــطــوة الــبــســيــطــة! ــ ــال ه ــ ــن خ ــة مـ ــرئـ ــان الـ ــرطـ ــب سـ ــّن ــج ت
يف نتائج جديدة تشــري إىل أهمية النوم، كشــفت دراسة 
جديدة عن عالقة وطيدة بني الراحة واإلصابة برطان الرئة. 
وأشــارت األبحاث إىل أن عدة عوامل منها نوعية النوم تحدد 
مدى قابلية اإلنسان لإلصابة بهذا النوع من الرطانات، وفقا 
ملوقع »سانتي سرينات« الفرنيس. وأضافت أن النوم ركن من 
أركان الصحة إىل جانب النظام الغذايئ والنشاط البدين، الفتة 
إىل وجود عدة معايري أساســية، منها مقدار النوم ونوعيته، 
واحرتام اإليقاع اليومي لســاعات النوم وما إذا كانت ليال أو 

نهارا.
كام وضعت الدراســات العلمية بالفعل فرضيات عن وجود 
صلة بني النوم وخطر اإلصابة ببعــض أنواع الرطان، مثل 

رسطان الثدي أو رسطان الربوستاتا.
ويف دراســة جديدة قام الباحثون بتقييم تأثري النوم يف 
رسطان آخر، وهــو رسطان الرئة، والذي مل تعرف أســبابه 
بالكامــل. إىل ذلك، قيمت الدراســة التــي أجريت بني عامي 
2014 و2017 يف إيــل دو فرانس، العالقــة بني اضطرابات 

النوم والعمل اللييل وخطر اإلصابة برطان الرئة لدى النساء 
الاليئ ترتاوح أعامرهن بني 18 و75 عاًما، ومن بني هؤالء تم 
تشــخيص 716 امرأة مصابة برطان الرئة بينام كانت 758 

امرأة بصحة رئوية جيدة.
وأتاحت االســتبيانات واملقابالت الفردية تحديد مدة النوم 
والبيانات االجتامعية والدميوغرافية ومنط الحياة مثل التدخني 
واستهالك الكحول والنشاط البدين. فأظهر تحليل البيانات التي 
تم جمعها أن النســاء الاليئ حصلن عىل فرتة نوم منخفضة 
)أقل من 7 ســاعات يف اليوم( وعالية )أكرث من 8 ساعات يف 
اليوم( معرضات لخطر اإلصابة برطان الرئة بنسبة 16 و%39 
عىل التوايل مقارنة بالنساء املصابات. وأشارت إىل أن مدة النوم 
تعترب طبيعية بني 7 و8 ســاعات يف اليوم، وأنه تم تعزيز هذا 
االرتباط بني مدة النوم ورسطان الرئة أيًضا لدى النساء الاليئ 

عملن لياًل ملدة 5 سنوات عىل األقل.
ووفقا للدراســة يزداد خطر اإلصابة برطان الرئة بشكل 
خاص بني النســاء الاليئ ينمن قليالً )أقل من 7 ساعات يف 

اليوم( بســبب العمل اللييل، 
ويؤثر العمل اللييل والتدخني 
مًعــا يف خطــر اإلصابــة 
برطــان الرئة. أّما بني غري 
املدخنني فلم يؤد العمل اللييل 
إىل زيــادة خطــر اإلصابة 
كبري،  بشكل  الرئة  برطان 
يف حــني لوحــظ وجــود 
للمدخنني  متزايــدة  مخاطر 

واملدخنني السابقني.
هذا ويشــار إىل أن وجود 
من  تزيد  النــوم  اضطرابات 
برطان  اإلصابــة  خطــر 
الرئــة، مشــرية إىل أّن مدة 

النوم بني 7 و 8 ســاعات من شأنها أن تساعد يف تقليل خطر 
اإلصابــة برطان الرئــة. يف حني أن اضطرابــات النوم أو 

اإلفراط يف النوم أو قلّته والعمل اللييل والتدخني، من شــأنه 

أيضاً أن يزيد من خطر اإلصابة برطان الرئة، لذلك فإن النوم 

الجيد رضوري لصحة الرئتني.

ــة لـــلـــمـــكـــّســـرات !! ــلـ ــذهـ ــد ُمـ ــ ــوائ ــ ــد«... ف ــ ــ ــدي ــ ــ »عـــمـــر م
رغم أن هناك عوامل خارجة عن سيطرتنا عندما يتعلق األمر 
بشيخوخة صحية وعمر مديد، إال أن هناك بعض الخيارات يف 

متناولنا قد يكون لها تأثري واضح.
وفقا لدراسة شــاركتها مؤسسة »كاليفورنيا وولناتس«، فإن 
تناول الجوز كوجبة خفيفة يومية طريقة مثبتة لتعزيز الصحة 
ورمبا العيش عمرا صحيا مديدا. وكجزء من الدراســة املستمرة 
لتطور مخاطر الرشيان التاجي لدى الشــباب، راجع العلامء 20 
عاما من تاريخ النظام الغذايئ و30 عاما من القياسات الجسدية 
والريرية ألكرث من 3300 شــخص. ووجدوا أن املشاركني الذين 
تناولوا الجوز يف وقت مبكر من حياتهم أظهروا احتاملية أكرب ألن 

يكونوا أكرث نشاطا بدنيا، وأن يتبعوا نظاما غذائيا عايل الجودة.
كام يســاعد  تناول الجوز منذ مرحلة الشــباب يف تحسني 
مجموعة متنوعة من عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب عند 

التقدم يف العمر.
وقالت لني ســتيفن، الباحثة الرئيسية يف CARDIA: »يبدو 
أن آكيل الجوز ميتلكون منطا ظاهريا فريدا للجسم يحمل معه 
تأثريات إيجابية أخرى عــىل الصحة مثل جودة النظام الغذايئ 
األفضل، خاصة عندما يبدأون يف تناول الجوز من الشــباب إىل 
منتصف مرحلــة البلوغ - حيث يرتفع خطر اإلصابة باألمراض 

املزمنة مثل أمراض القلب والسمنة والسكري«.
ويف دراسة أحدث، أشار الباحثون إىل أن هذا قد يكون بسبب 
املزيج الفريد من العنارص الغذائية املوجودة يف الجوز وتأثريها 
 ،CARDIA عىل النتائج الصحية. وباستخدام بيانات من دراسة
قارن الفريق البيانات الخاصة بـ 3000 شــخص تم تصنيفهم 
عىل أنهم إما »مستهلكو الجوز« أو »مستهلكو مكرات أخرى« 
أو »غري مســتهلكني للجوز«. وكان متوسط تناول الجوز خالل 
الدراسة نحو 21 غ يوميا، وكان تناول املكرات بني »مستهليك 

املكرات األخرى« نحو 42.5غ يف اليوم.
بشكل عام، أبلغ الباحثون عن النتائج التالية ملستهليك الجوز 

مقارنة باملجموعات األخرى:
- أعىل درجات النشاط البدين املبلغ عنها ذاتيا.

- مخاطر أقل لإلصابة بأمراض القلب.
- زيادة الوزن بشــكل أقل خالل فرتة الدراسة، وتم تصنيف 
عدد أقل من املشاركني الذين تناولوا الجوز عىل أنهم يعانون من 

السمنة.

- انخفاض ملحوظ يف تركيزات الجلوكوز يف الدم أثناء الصيام.
وكان لدى مستهليك الجوز أيضا:

- انخفاض يف مؤرش كتلة الجسم.
- انخفاض يف محيط الخرص.

- انخفاض يف ضغط الدم.
- انخفاض مستويات الدهون الثالثية يف الدم.

وجميع هذه العوامل تقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب. 
وتقول ســتيفان: »أظهر مســتهلكو الجوز ميزة يف ما يتعلق 
بجودة النظام الغذايئ، ولكن يبدو أن مستهليك الجوز يتمتعون 
بوضع صحي أفصل يف مواجهة خطر اإلصابة بأمراض القلب 
من املجموعات األخرى، حتى بعد حساب جودة النظام الغذايئ 
بشكل عام. تشري التحوالت الصحية املفاجئة يف النمط الغذايئ 
العام ملســتهليك الجوز إىل أن الجوز قد يعمل كجر، أو غذاء 
ناقل، ملســاعدة الناس عىل تكوين عادات غذائية صحية ومنط 

حياة طوال الحياة«.
ويشــار إىل أن الجوز يحتوي عىل كميات كبرية من حمض 
أوميغا 3 ألفا لينولينيك األسايس النبايت، والذي تظهر األبحاث 
أنه قد يلعب دورا يف صحة القلب وصحة الدماغ والشــيخوخة 
الصحية. كام يحتوي عىل 4.4غ من الربوتني و1.4غ من األلياف 
لكل 30غ. عالوة عىل ذلك، فهو غني بالعنارص الغذائية األخرى 
مثل فيتامني E واملغنيســيوم وفيتامــني B6 وحمض الفوليك 
والبوتاســيوم. كام أنها تحتوي عــىل الثيامني والزنك وحمض 

البانتوثنيك والحديد.

ــدان الـــــذاكـــــرة؟ ــ ــق ــ ــف ــ ــح ب ــ ــل ــ ــة تــــنــــاول امل ــ ــاق ــ مــــا ع
املعريف  التدهــور  يحدث 
يف صورة انخفاض تدريجي 
الذاكرة واالنتباه والقدرة  يف 
وهو  املشــكالت،  حل  عىل 
جــزء طبيعي مــن مرحلة 
الشيخوخة. لكن ميكن أيضاً 
أن يكون ناتجــاً من حاالت 
طبيــة مختلفة، مثل مرض 
الزهاميــر وأشــكال أخرى 
من الخــرف. كذلك ميكن أن 
خيارات  بعض  بسبب  يحدث 
منــط الحياة، مثــل النظام 
الغذايئ السيئ وقلة النشاط 

البدين والعزلة االجتامعية.
أمــراض  أن  اىل  ونظــراً 
التدهور املعريف مثل الخرف 
ال رجعة فيها وأن العالجات 
الفعالــة محدودة، فإن منع 

اإلصابة بالتدهور املعريف أو اكتشــافه مبكراً يعد أمراً بالغ 
األهمية.

فقــد أظهرت الدراســات أن بعض عوامل منــط الحياة 
مثل النشــاط البدين والنظــام الغذايئ والنــوم ميكن أن 
تؤثر يف الوظيفة اإلدراكيــة. ولكن مازال تأثري الصوديوم 

والبوتاسيوم الغذايئ يف الوظيفة اإلدراكية غري مفهوم.
وبحســب ما نرشه موقع صحي، بحثت دراســة صينية 
حديثة تأثري الصوديوم والبوتاسيوم والصوديوم إىل نسبة 
البوتاسيوم وامللح يف الوظيفة اإلدراكية ملجموعة من كبار 
الســن يف الصني. وبلغ عدد املشــاركني 4213 ممن ال تقل 
أعامرهم عن 50 عاماً حيث تســتند النتائج إىل االختبارات 
املعرفيــة والتقارير الذاتية للمشــاركني. كام توصل فريق 
الباحثني إىل أن تناول كميات كبرية من الصوديوم )< 5593.2 
ملغ / يوم( وارتفاع نســبة الصوديوم إىل البوتاسيوم )< 
3.8 / يوم( يزيدان من خطر ضعف الذاكرة لدى كبار السن.

وعىل العكــس من ذلك، ارتبطت املســتويات األعىل من 
تناول البوتاســيوم )< 1653.3 ملغ / يوم( بدرجة معرفية 

أعىل. فيام زاد متوسط درجة االختبار املعريف )13.44 يف 
األســاس، كانت النتيجة اإلجاملية 27.00( مبقدار نقطة 
واحدة تقريباً عندمــا تم اســتبدال 1000 مغم / يوم من 

الصوديوم بكمية متساوية من البوتاسيوم.
إىل ذلك، اســتند الباحثــون، بناء عىل نتائج دراســات 
ســابقة، يف إثبات أن تأثريات الصوديوم الغذايئ ونســبة 
الصوديوم إىل البوتاســيوم ومســتويات البوتاسيوم يف 
الوظيفة اإلدراكية لديها قــدرة عىل التأثري يف الصحة من 
خالل أمراض القلب واألوعيــة الدموية والدماغ واألوعية 
الدمويــة CCVD. يف حني أن الصلة بــني امللح والقدرات 

املعرفية يحدث نتيجة للتأثري يف جودة النوم.
والجدير بالذكر أن منظمــة الصحة العاملية تويص بحد 
أقــى 1400 مغم/يوم من الصوديوم لألشــخاص الذين 
تــرتاوح أعامرهم بني 50 و79 عاًمــا أي ما يعادل 5 غرام/

يوم ملح، وبخاصة أن االســتهالك العــايل من امللح يكون 
مصحوبًا عادة بعدم كفاية استهالك البوتاسيوم، مبا يوازي 
1499.0 مغم/يوم مقابل املستوى املوىص به والذي ينبغي 

أن يصل إىل 3600 مغم/يوم.
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ــب ــي ــن حــب ــ ــ ــع م ــ ــل ــ ــّط ــ مـــيـــقـــاتـــي ي
ــلـــى أوضـــــــاع مـــصـــرف اإلســـكـــان عـ

اجتمع رئيــس حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت مع 
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام ملرصف اإلسكان أنطوان حبيب 
وعضو مجلس اإلدارة توفيق ناجي يف الرساي الحكومي امس  

وتم البحث يف مشاريع املرصف ونشاطاته.
ورّصح حبيب بعد االجتامع: ترشفنا بزيارة الرئيس ميقايت 
وأطلعناه عىل مشــاريع املرصف والنتائج التي حققها. وأكدنا 
له أن تسديد القروض كان وال يزال باللرية اللبنانية وال رضورة 
للقلق يف هذا الشأن، خصوصاً ننا نتلقى الكثري من االتصاالت 
لالستفســار عن احتامل تقايض أقســاط القرض بالدوالر 
األمرييك، لذلك نحن ننفي هذا األمر، كون العقود املوقعة تنّص 

عىل أن القروض هي باللرية اللبنانية.
وأكد أن »ال خوف عىل مســتقبل مرصف اإلسكان فرأسامله 
موجــود مهام ارتفعــت قيمة الدوالر، ولدينــا مؤونات يف 
اليوروبونــد وكل املوجــودات بالدوالر األمــرييك ويف كل 

التوظيفات لدى مرصف لبنان«.
وأضاف: نحن يف انتظــار قرض الصندوق العريب، ونأمل، 
بعدما ارســلت الحكومة اللبنانيــة جدوالً بإعادة جدولة دفع 
الفوائد، يف أن توافق الصناديق العربية عىل هذه الجدولة، ليتم 
اإلفــراج عن قروض جديدة ومن بينها قرض الصندوق العريب 
ومقرّه الكويت، والذي تبلغ قيمته نحو 50 مليون دينار كويتي 

أي ما يعادل 165 مليون دوالر.
وأشار إىل أن هناك »أفكاراً وطروحات عدة لدى مرصف، منها 
قروض للمقيمني ولغري املقيمني، وإمكان تسليف غري املقيمني 

بالعمالت األجنبية ضمن مشاريعنا املستقبلية«...
أضــاف: نحن ال نعّول فقط عىل قرض الصندوق العريب، بل 
نقوم باتصاالت مع الصنــدوق العريب والصناديق األوروبية 
للحصول عىل قروض، خصوصاً أن نحو 772 ألف لبناين دخلوا 
عىل موقع مرصف اإلســكان اإللكرتوين، وبلغ عدد املسجلني 
نحو 8635، ومقّدمي الطلبات نحو 6853 مقّسمة بني قروض 
سكنية، وترميم، وطاقة شمسية. وميكن أن يحصل املقرتِض 
يف مجــال »الطاقة الشمســية« عىل قرض قدره 200 مليون 

لرية نقداً لتسهيل عمله.

>بــــــي. إيــــــه. تــــــي - األردن« تصّنع
اللبنانية للســــــوق  »بيبلوس«  ســــــجائر 

أطلقت رشكــة »بريتش امريكان توباكو« )»يب إيه يت«( - 
األردن، التابعــة ملجموعة »يب إيه يت« العاملية عملية تصنيع 
صنف السجائر »بيبلوس« )Byblos(  »بجودة عالية« لحساب 
إدارة حــرص التبغ والتنباك اللبنانية »الريجي«، مبوجب اتفاق 
وّقعه الطرفان يف آب الفائت يف بريوت.وأعلنت »يب إيه يت- 
األردن« يف بيــان أن الرشكة بــني الطرفني تهدف إىل تصنيع 
منتجات »الريجي« يف األردن »بجودة عالية«، وتصديرها إىل 

لبنان »للبيع يف السوق املحلية«.
وتــم اإلعالن عن الرشكة خــالل احتفال أقيم برعاية وزير 
الصناعــة والتجارة ووزير العمل وبحضــور األمينة العامة 
للــوزارة دانا الزعبــي واألمني العام لوزارة االســتثامر زاهر 
القطارنة وعدد من املسؤولني األردنيني، فيام متثلت »الريجي« 
بأعضاء لجنة اإلدارة  املهندســني جورج حبيقة ومازن عبود 
والدكتور عصام سلامن، واملستشار الفني صالح زيدان ومدير 

التصنيع بول غنيمة.
وأوضــح بيان للرشكة أن  مصنــع »يب إيه يت« يف األردن 
اختــري لتنفيذ املرشوع »نظًرا للتميــز التصنيعي الذي يحظى 
به«، مذكّــراً بحصولة عىل عدد من الجوائز، من بينها »متيزه 
كأول منشــأة تابعة لرشكة يب إيه يت تحقق الحياد الكربوين 
يف الرشق األوســط )املرحلة األوىل و الثانية( وكأحد املصانع 
الرائــدة يف جودة اإلنتاج  يف منطقة آســيا واملحيط الهادئ 

والرشق األوسط«.
ورأت األمينــة العامة لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي 
يف هذه »الرشاكة« »منوذجاً ُمرتجى للرشاكات بني املؤسسات 
العربية الرائــدة«، معتربة أن »هذا النوع من الرشاكات يطرح 

بقوة مبدأ التشاركية العابرة للحدود وللقطاعات«.
أمــا عضو لجنــة اإلدارة يف »الريجي« املهندس مازن عبود  
فاشــار إىل أن  »الريجي اختارت ان تبدأ مسريتها يف التصنيع 
خارج الحدود بخطوة متواضعة من عامن«، آمالً يف »أن تثمر 

خطوتها خريا«.

بوشــــــكيان عرض مع ســــــفير قطر اهمية
النفطي املجال  في  االســــــتثمارية  املبادرة 

استقبل وزير الصناعة يف حكومة ترصيف األعامل النائب 
جورج بوشــكيان ســفري قطر يف لبنان ابراهيم عبد العزيز 
الســهالوي قبل ظهر اليوم يف الــوزارة، وبحثا يف العالقات 

الثنائية واالقتصادية والتبادلية بني لبنان وقطر.
كام عرضــا »أهمية املبادرة االســتثامرية القطرية يف 
املجــال النفطي اللبناين، والذي بعد التنقيب واالســتخراج، 
ســوف يتيح املجال أمام دخول لبنــان يف صناعات جديدة 
كيميائيــة وبرتوكيميائية ونفطيــة وغازية، مطلوبة يف 
األســواق العاملية، وتؤمــن فرص عمل واعدة ملهندســني 
متخصصــني يف البرتول واختصاصات أخرى لها عالقة يف 

املجال«. هذا 
وأكد بوشكيان أن«عددا من الجامعات اللبنانية قد استحدث 
اختصاصــات يف البرتول قبل بضع ســنوات لتهيئة األرضية 

وتخريج مهندسني وفنيني لبنانيني مؤّهلني«.
وقدر »احــــتضان قطر لعــرشات آالف اللبنانيني وتوفري 
األولويــة لهم يف مجاالت عمل عديدة، مقابل جهود اللبنانيني 
وبذلهــم املهارات والخربات لتقديم أفضل ما لديهم للنجاح يف 

قطر«.
وإذ شكر ثقة قطر بلبنان واللبنانيني، أكد السفري السهالوي 
» متّسك بالده بأفضل العالقات مع لبنان والوقوف إىل جانبه 

ودعمه«.

حبيب وناجي من الرساي

خالل اطالق العملية

اميمة شمس الدين

اكد وزير االقتصاد يف حكومة ترصيف االعامل امني ســالم  
يف حديث للديار عىل ان وزارة االقتصاد والتجارة تركز جهودها 
عىل العمل مع الرشكاء الدوليني كمنظمة االسكوا والبنك الدويل 
النجاز خطة منو اقتصادي واجتامعي يعتمد عىل املدى القصري 
واملتوسط االمد مع الرتكيز عىل خلق فرص عمل لجيل الشباب، 
مشــرياً اىل ان الرتكيز عىل ثالثة قطاعات اساسية قادرة عىل 
تحريك السوق بشكل رسيع وادخال العملة الصعبة واالهم انها 
خطة تركز عىل املرحلة الراهنة من ســنة اىل خمس السنوات 

املقبلة. 
وبالنسبة لخطة التعايف قال سالم خطة التعايف  يعمل عىل 
تطويرها وتعديلها نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة شامي 
وفريق خرباء من مكتب رئيس الحكومة وتجري مناقشتها مع 
مجلس النواب مشــرياً اىل ان نائب رئيــس الحكومة الدكتور 
الشــامي هو املرجع الصالح العطاء كل التفاصيل عنها خاصة 
بنسختها املطورة بعد جلســات ونقاشات مطولة مع املجلس 

النيايب. 
واشار الوزير ســالم اىل ان وزارة االقتصاد والتجارة، بدعم 
من لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آســيا 
)اإلســكوا(، اطلقت مرشوعاً لوضع خطة تشــغيلية واقعية 
إلعادة إحياء االقتصاد اللبناين، خالل حدث نُظِّم يف بيت األمم 
املتحدة، يف حضور عدد من الوزراء والســفراء والشــخصيات 
الرفيعة املستوى من سفارات أجنبية يف بريوت وهيئات األمم 

املتحدة ومنظامت إقليمية ومحلية. 
وقال ما من ســيناريو ســهل للتعايف االقتصادي كان هذا 
الواقع واضح خــالل مفاوضاتنا مع صندوق النقد وكان عىل 
الــوزارة اختيار األقّل إيالماً والبحث عن شــعلة أمل تنري هذه 
الظلمة موضحاً ان الخطة املقّدمة من قبل الوزارة خطة واقعية 
جــاري العمل عىل تطويرها والتعديل عليها، ولكن األهّم، ميكن 

تحقيقها ونتائجها آنية«.

ولفت ســالم اىل ان اإلسكوا تقدم  الدعم التقني للوزارة يف 
إجراء الدراســات والبحوث، ووضع مــؤرشات لقياس األداء، 
وإرشاك الجهــات املعنيــة، وضامن تعزيز التواصل بشــكل 

اسرتاتيجي حول الخطة
وستدعم اإلســكوا من خالل هذا املرشوع الوزارة يف تقييم 
تأثــري السياســات املختلفة يف االقتصــاد، وتحديد مؤرشات 
لقياس األداء، ومواءمة امليزانيات مع الخطط. والهدف النهايئ 
مــن املرشوع هو العمل عــىل إعادة بناء اقتصاد منِتج ومبتكر 
وتنافيس ومتكيني يدعم التعايف من األزمة الحالية بحلول عام 
2025 من خالل اإلصالحــات املقرتحة يف القطاعات الثالثة 
املســتهدفة )الصناعة الغذائية، االقتصاد الرقمي، والسياحة 

البيئية(.
كام تحدث ســالم عن موجز السياســات الذي أعدته اللجنة 
االقتصاديــة واالجتامعية لغريب آســيا »اإلســكوا« بعنوان 
»سياســة لبنان التجارية يف حقبة إمنائيــة جديدة«، دعام 
لورشــة عمل تقوم بهــا وزارة االقتصــاد والتجارة يف لبنان 
ملراجعة االتفاقيات االقتصادية الدولية وانتاج توصيات جديدة 

تواكب التطورات والتحديات.

وهذا املوجز  يستند إىل أربع ورقات فنية أعدتها، ويستعرض 
األســباب الجذرية للعجز يف امليزان التجــاري للبنان، ويضع 
مبادئ توجيهية إلصالح سياسة التعريفات الجمركية، ويقدم 
توصيات يف مجال السياســات بشــأن اإلصالحات املطلوبة 

وطرق تنفيذها«.
ويشري املوجز إىل أن »االتجاه املتزايد والطويل األمد السترياد 
الســلع الرفاهية إىل لبنان يفرض إعادة النظر يف السياســة 
الرضيبية لتقليل االختالالت نتيجة اســترياد هذه الســلع عىل 
امليزان التجاري. بالتوازي، ينبغي تنفيذ إصالحات داخلية لرفع 
تنافســية االقتصاد من خالل اسرتاتيجية للتحول االقتصادي 

الشامل الطويل األجل.
وأثنى ســالم، »عىل حرص اإلسكوا الدائم عىل دعم الوزارة 
وأهمية التعاون بني أي إدارة ومؤسسة حكومية واألمم املتحدة 
واملجتمع الــدويل من أجل ترسيع اإلصالحات االقتصادية من 
بينها السياسات التجارية«، مشريا إىل أن »السياسة التجارية 
أصبحــت من أهــم األدوات االقتصادية ملواجهة األزمات ودفع 

اإلصالحات .
ويف سياق اخر قال الوزير سالم رداً عىل سؤال حول موقفه 

من رشكات التأمني: 
وزير االقتصاد و التجارة ميثل ســلطة الوصاية عىل رشكات 
التأمــني من خالل لجنة مراقبة هيئات الضامن ، وانطالقاً من 
واجبه الوظيفي وحرصاً منه عىل حقوق املؤمنني و أموال حملة 
عقود الضامن من جهة وسمعة قطاع التأمني اللبناين من جهة 
أخرى ومنًعا لعدم تكرار ما حصل بأموال املودعني يف املصارف 
بالنســبة ألموال املؤمنني وتأكيداً عىل مبدأ شفافية عمل بعض 
رشكات التأمني ، فهو ميارس أعامل الرقابة املنصوص عنها يف 
القوانني املرعية االجراء ال ســيام قانون تنظيم هيئات الضامن 
، علاًم أن جزءاً من رشكات التأمني قد ســدد املطالبات املرتتبة 
والبعض اآلخر مل يســدد بعد ، كام أن عمليات التســديد نفسها 
يف طور الدراســة واملراقبة أيضاً من أجل الحفاظ عىل سمعة 

القطاع وصورته يف الداخل والخارج.

ــة ــي ــع واق تــشــغــيــلــيــة  خــطــة  ــت  ــعـ وضـ ــاد  ــصـ ــتـ االقـ وزارة   : لـــــ»الــــديــــار«  ســــام 
ــم مــــن مــنــظــمــة »االســـــكـــــوا« ــدعــ ــ ــاد الـــوطـــنـــي ب ــ ــص ــ ــت ــ العــــــــادة احــــيــــاء االق

سالم يف حديثه لـ »الديار«

جال وزير االقتصاد يف حكومة ترصيف االعامل الدكتور أمني 
ســالم عىل منشآت معرض رشــيد كرامي الدويل يف طرابلس 
يرافقــه رئيس مجلــس ادارة املعرض املهندس أكرم عويضه. ثم 
عقد اجتامعا معهم واســتمع اىل هواجسهم يف موضوع وضع 
املعرض عىل الئحة الرتاث العاملي املهدد بالخطر وســبل تفعيل 
املعرض وكيفية جعله منارة اقتصادية لطرابلس والشامل ولبنان.

بعد ذلك، عقد الوزير سالم مؤمترا صحافيا، قال فيه :« طلبت 
وزارة االقتصاد ومجلس ادارة معرض رشــيد كرامي أن يتم عقد 
اجتــامع عاجل يف املعرض بعد الحــدث االيجايب االخري، وهو 
ادراج معرض رشــيد كرامي الدويل عــىل الئحة الرتاث العاملي 
املهدد بالخطر ، فهذا املعرض املوجود يف عاصمة الشامل وثاين 
اكرب مدن لبنان له من االهمية الكبرية واملهمة جدا، حيث عملنا 
لســنوات طويلة من أجل إعادة إحيائه، وإعادة دوره السباق يف 
إنارة مدينة طرابلس من خالله. فهو ميثل بقعة حغرافية عقارية 
من الطراز االول عىل الساحل اللبناين والبحر املتوسط )أكرث من 
مليون مرت مربع( ال تقدر قيمتهم بثمن بالنســبة للبلد، وملدينة 
طرابلس بخاصة، ومن حرصنا عىل هذا املوضوع اليوم نعقد هذا 
املؤمتــر الصحايف ونتطلع اىل العمل مع جميع املعنيني النجاح 

هذا املوضوع«.
وقــال:« إن هذا التصنيــف سيســاعدنا يف ترميم املعرض 
واســتنهاضه والحفاظ عليه، مع كامل الحرص عىل أال يتحول 
اىل جامد. إذ هو أنشئ ليكون مرفقا اقتصاديا عامليا حيويا يساهم 

باســتنهاض اقتصاد مدينــة طرابلس واالقتصاد 
اللبناين عموما، وعليه فإن طرابلس ليست بحاجة 
اىل تحفة فنية إضافية، بل هي تحتاج اىل تشــغيل 
واستنهاض مرفق مؤهل ليكون مدينة معارض بكل 
معنى الكلمة، يؤمن مئات فرص العمل وينقل مدينة 
الشامل نحو واقع اقتصادي نحن بأمس الحاجة إليه 
اليــوم، وال يشء مينع بــأن يتم إدخاله عىل الئحة 
الرتاث مع االستمرار يف تشغيله واستثامره من دون 

أي تغيــري يف معامله، وذلك باالتفاق مع االطراف املعنية ســواء 
منظمة األونيســكو، أو األطراف الداخلية كالوزارات والرشكات 

الثقافية والسياحية«.
وتابع ســالم : »هذا املعرض الذي تبلغ مســاحته ما يقارب 
مليون مرت مربع ، صنفت عىل شكل قسمني« أ« و« ب«، ووضعوا 
القسمني عىل الئحة الرتاث العاملي . فالقسم« أ« هو القسم الذي 
يحتوي عىل املباين االثرية التي عندما أنشــأ املعرض، بنيت من 
قبل املهندس نيامير لتكون منارة اقتصادية عاملية يف محيطها 
العريب والدويل. ويعود سبب بنائها بهذا الشكل الهنديس اىل أنها 
مل تنب يف املرحلة الســابقة، وهي ليست موجودة لتكون فقط 
معلام أثريا وسياحيا، بل بنيت لتكون ايقونة اقتصادية تجارية 
عىل ساحل لبنان، وبالتايل اليوم منتلك هذه املساحة التي تحتوي 

عىل هذه املباين التي تتطلب متويال. 
وردا عىل ســؤال عن الخطوات العملية التي ستتبعها الوزارة، 

قال :« نحن نختلف عن الوزراء الســابقني املعنيني بشكل مبارش 
بهذا امللف، إذ اننا نتبع خطوات اساسية اولها تبدأ بالترشيع، اي 
ترشيع قوانني جديدة تتيح للوزارة العمل بشــكل ارسع ، وفعال 
وضعنا قانون عمل جديدا، تم اصداره السنة املاضية يفتح املجال 
للحركــة وتخفيف العمل البريوقراطي تجاه املعرض التي قضت 
وشــلت حركة املعرض منذ عقود مــن الناحية املالية والعملية 
والسياسية، وسمحنا للقطاع الخاص باالستثامر، واألمر الثاين 
هو العمل الذي بدأناه  منذ العام 2018 مع اليونسكو، والتي ادت 
وزارة الثقافة دورا أسياســيا فيه من ناحية التصنيف ونجحت 
بــادراج املعرض عىل الئحة الرتاث، وتكمن اهمية هذا املوضوع 
انه ســيخلق تفاعال من شــأنه ان يدفع املجتمع الدويل باتجاه 
امناء طرابلس عامة واملعرض خاصة من خالل رصد مبالغ مالية 
كبرية من شأنها ان تأمن لنا امكانيات ليست موجودة لدى الدولة 
اللبنانية، وبالتنسيق بني وزارة االقتصاد ووزارة الثقافة ميكن ان 
نشيد ونرمم املباين ونخلق فرص عمل وحياة خالل هذه الفرتة«.

ــاًســـــــــــام مـــــــــن مـــــــعـــــــرض رشـــــــيـــــــد كـــــــــرامـــــــــي : ــ ــي ــ ــامل ــاً اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً عــ ــ ــقـ ــ ــرفـ ــ أنـــــشـــــئ لــــيــــكــــون مـ

خالل الجولة

رشا يوسف

مؤسســة كهرباء لبنان هي اليوم امام تحد جديد يتمثل اوال 
يف تطبيق الخطة الكهربائية التي تســتمر لغاية 10 شــباط 
املقبل عرب اعطاء ساعتي تغذية يف اليوم وثانيا موازرة القوى 
االمنية عامل املؤسسة يف ازالة التعليق عىل الشبكة ويف ضوء 
نجاح الخطة االوىل تنتقل اىل الخطة الثانية وهي تأمني خمس 
ساعات تغذية يف اليوم  وثالثا عدم ادخال التجاذبات السياسية 
يف خطة املؤسسة يف حال نجاحهذه الرشوط الثالثة واال فان 

املؤسسة يف حل من اي التزام.
وافادت مؤسســة كهربــاء لبنان بأنّها قــد عرضت خطًّة 
متكاملــًة عىل ثالث مراحل ضمن مهل محّددة، نوقشــت مع 
اللّجنة الوزاريّة املعنّية الّتي أصدرت توصياتها بهذا الخصوص، 
كــام وتّم عرض هــذه الخطّة عىل الجهــات الّدولّية املانحة، 
وبالّتايل تعلن مؤسســة كهرباء لبنان أنّه بدًءا من يوم امس ،  
ببــدأ تنفيذ املرحلة األوىل لزيادة الّتغذية بالّتّيار الكهربايئ، من 
خــالل رفع اإلنتاج الحراري خالل الّســاعات املقبلة إىل حدود 
250 ميغاواط، عىل أن تحافظ املؤّسســة عىل هذا املستوى من 

 Key( اإلنتاج الحراري إىل حني تحقُّق سّتة عوامل نجاح رئيسّية
Success Factors(، قــد جرى تحديدها مع الجهات املعنّية من 
إدارات رسمّية وغريها، بالّتوازي مع شّن حمالت نزع الّتعّديات 
عىل 216 مخرًجا كمستوى أّول من أصل 800 مخرج توزيع، أي 

ما يعادل 27 يف املئة من إجاميل تلك املخارج«.
وأوضحت يف بيان، أنّه »ســيتّم االنتقــال يف حال تحقيق 
عوامل الّنجاح األساسّية تلك من قبل اإلدارات الّرسمّية املعنّية، 
إىل املرحلة الّثانية قبل 10 شباط 2023، حيث سيتّم رفع القدرة 
اإلنتاجّيــة الحراريّة إىل 450 ميغــاواط، علاًم أنّه قد تّم وضع 
أربعــة مؤرّشات أداء )Key Performance Indicators(، أهّمها 
متعلّق بنزع الّتعّديات والجباية، يتّم تقييمها مســتقباًل يف كّل 
مرحلة ال ســّيام يف املرحلة الّثانية مطلع شهر نيسان 2023، 
لالنتقــال من ثّم للمرحلة الّثالثــة الّتي يتم خاللها رفع القدرة 
اإلنتاجّية الحراريّة مجّدًدا إىل 585 ميغاواط؛ واالســتمرار يف 

مراجعة مؤرّشات األداء بصورة دوريّة مستقباًل«.
ولفتت املؤّسسة إىل أنّه »يف حال تعرّث تحقيق عوامل نجاح 
املرحلــة األوىل الرّئيســّية )Key Success Factors(، من قبل 
الجهات املعنّية، فستبقي مؤّسسة كهرباء لبنان عندئذ اإلنتاج 

الحراري مبعّدل 250 ميغاواط، وستقرتح عىل اللّجنة الوزاريّة 
عدم تحرير أّي مبالغ إضافّية من الّسلفة املعطاة مبوجب قرار 
جانب مجلس الوزراء رقــم 3 تاريخ 2023/01/18، والبالغة 
قيمتها 300 مليــون دوالر أمرييك؛ وذلك لحني تحقيق عوامل 

الّنجاح الرّئيسّية املشار إليها أعاله««.
الجدير ذكره ان املؤسســة ستبارش تحصيل فواتري ترشين 
الثــاين وكانون االول املاضيني عىل ســعر التعرفة الحديدة اي 
10ســنتس لكل كيلووات لغاية ال 100ميغاووات و27سنتس 
اذا تجاوز هذا الرقم عىل سعر صريفة اضافة اىل 20 يف املئة 
التــي فرضها مرصف لبنــان لتأمني الحصول عىل امواله التي 
اقرضها للمؤسســة مع العلم ان املنظــامت الدولية مل تعط 
جوابها بعد عام اذا كانت ســتدفع عن املخيامت الفلسطينية 
والالجئني السوريني الذين يستهلكون كمية كبرية من االنتاج 
خصوصا ان التعديات بلغت يف العام 2020 نسبة 36 يف املئة 
ويف العام 2021 بلغت 37 يف املئة ويف العام 2022بلغت 42 
يف املئة فهل ســتتمكن املؤسسة من تخفيض هذه االرقام ام 
انهــا امام تحد لن تتمكن من مجابهته الن السياســة ما تزال 

تلعب يف هذا املرفق الحيوي.

ــا ! ــ ــ ــي ام انفراطه ــ ــ ــوازن املال ــ ــ ــد : الت ــ ــ ــد جدي ــ ــ ــام تح ــ ــ ــان ام ــ ــ ــاء لبن ــ ــ ــة كهرب ــ ــ مؤسس
بــــــدء تطبيــــــق التغذيــــــة بســــــاعتين... وفــــــي حــــــال نجاحهــــــا تنتقــــــل الــــــى خمــــــس ســــــاعات

عقــدت صباح امس  اتحــادات ونقابات قطاع النقل 
الــربي يف لبنــان اجتامعا ضــّم كل مكونات نقابات 
واتحــادات قطاع النقل الربي برئاســة بســام طليس 
وحضور رئيس االتحاد العاميل العام يف لبنان بشــارة 
األســمر وحشٌد من نقابات املصالح املستقلة، يف مقر 

االتحاد العاميل العام.
بدأ االجتامع بكلمٍة لطليس الذي اعترب أّن »قطاع النقل 
الــربي وصل اىل حدٍّ ال يطــاق«. وقال: »تحملنا الكثري 
وســمعنا كالماً كبرياً. وكل ســائق عمومي من أي فئة 
يقــول كلمة هو عىل حق ومرجعيته النقابة وهو حافز 

لنا لنتحرك مبسؤولية أكرب«.
أضــاف: نحن نعرف أن كل القطاعــات االقتصادية 
مترضرة ومتأثرة بسعر الدوالر ولكن ما ال نعرفه ويجب 
أن يعرفه السياسيون ماذا فعلوا ملواجهة األمر؟ ما وضع 

الدوالر وانعكاســاته عىل النــاس؟ إّن الفئة األكرث ترضراً هي 
قطاع النقل الربي الذي يقوم مقام الدولة وهو الرشيان الحيوي 
لتوصيل املناطق اللبنانية بعضها ببعض. هل يكافأ هذا القطاع 
 tickبعدم تحقيق مطالبه ومكافحة السيارات الخصوصية وال

tock  واللوحات املزورة؟ لقد أوصلتمونا اىل القاع...
ثم تحدث األســمر فوّجه تحية للجميع ولقطاع النقل الربي 
قائالً: »أمام تداعيات مؤسسات الدولة التي تسقط الواحدة تلو 

األخرى، الغرف الســود تسلب املواطن ومرشوع صريفة يسلب 
العملة ويسحب الدوالر. دولة تتحكّم بأمل الناس وحزنها. ال بّد 
من الوقوف تجاه هذه السياسات وال سيام ما شهدناه األسبوع 
املــايض: تناحر أمام العدلية وموقٌف مســؤول يراعي كل هذه 
األمور من األجهزة العســكرية وعنارصها الذين أصبحوا بحال 

تعب. نقف اىل جانبها دامئاً«.
وقال األســمر: اإلتحاد العاميل العام واتحادات النقل الربي 
واإلتحادات املنضوية تحت لواء االتحاد العاميل العام اىل جانب 

حوار مع السلطة التنفيذية ولكن مل نصل اىل يشء بعد. 
لذلك، يوم األربعاء يف 1 شــباط 2023 إجتامع للمجلس 
التنفيذي لالتحاد العاميل العام الذي سيعلن إرضاباً عىل 
كامــل األرايض اللبنانية يوم األربعاء 8 شــباط 2023 
الذي سيشارك فيه قطاع النقل الربي وسائر اإلتحادات 
يف املصالح املســتقلة العامة والخاصة واملستشفيات 
الحكومية وهيئة التنسيق النقابية واملعلمني ونقابات 
املهن الحرة واملطلب األســايس لإلتحاد العاميل العام 
انتخــاب رئيس جمهورية فــوراً، والولوج اىل معالجة 
األمور وفقاً للدســتور ألّن األوضاع اســتفحلت ويجب 
معالجتها برسعة. وهذه الوقفة ســنحرّض لها عىل كل 
األرايض اللبنانية ولــن يكون هناك قطع طرقات عىل 
أحد وندعــو األجهزة األمنية لحامية التجمعات وندعو 

الجميع للتحضري لهذا اإلرضاب«.
مــن جهته، دعا طليس »جميــع مكونات قطاع النقل الربي 
الذين هم األكرث وجعاً اىل التحضري لتنفيذ اإلرضاب ب 8 شباط 
الذي سيكون انتفاضة للسائقني العموميني عىل أن يعقد مؤمتر 
صحــايف يوم االثنني املقبل يف مقــر االتحاد العاميل العام«. 
وقال: »إننا لن نســمح ألحد أن يحّول املحروقات اىل مشــكلة 
بني الســائق العمومي واملواطن. والسائق هو مواطن أيضاً عىل 

الدولة أن تتحّمل مسؤولياتها«.

ــبـــاط شـ  8 فـــــي  عـــــــام  إضــــــــــراب   : ــل  ــ ــق ــ ــن ــ ال وقـــــطـــــاع  ــي  ــ ــال ــ ــم ــ ــع ــ ال االتــــــحــــــاد 

االتحاد مجتمعاً
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ــــّر ــ ــ ــ ــ ــــــا ُمـــ ــ ــ ــ ــــــــرائيلّية«... أحالهـــ ــ ــ ــــــارات »اإلســـ ــ ــ ــ ــــــــح الخيـــ ــ ــ ــــــا تصبـــ ــ ــ ــ عندمـــ
مريم نرس

 لعلّها املرحلة األصعب التي 
مير  بهــا الكيان الصهيوين، 
فبعــد أن دخل مرحلة الخطر 
الوجــودي الداخــي بدافع 
والذي  الحــاد،  اإلنقســام  
تحــّدث عنه رئيــس الوزراء 
األسبق إيهود باراك معترباً أن 
اإلنقسام  الداخي هو التهديد 
»ارسائيل«،   لوجود  الحقيقي 
بفعل األزمة الداخلية والرشخ 
املتزايدة  والكراهية  الحاصل 
بني اليهود، وتفاقم  التحريض 
والعنرصية بينهم، مســتنداً 
التفكك  اىل تعــدد عوامــل 
خاصة  وعمقهــا،  الداخي 
بعد  فقــدان الثقة مبجلس 

الوزراء وباملؤسســة العسكرية، ما يعني الوصول 
اىل مرحلــة فقدان  الثقة باملؤسســات، التي تبدو 
للرأي العام أنها ليســت متينة وقوية، وهناك خلل  
بالعالقــات فيام بينها، عدا املوقف »اإلرسائيي« من 
الحرب الروسية- األوكرانية  وانعكاسات هذا املوقف 
ســلباً عىل املستوطنني، كل ذلك يضاف إليه القضية 
الفلســطينية،  التي تُعزِّز املأزق »اإلرسائيي« بفعل 
تصاعد العمليات الفدائية النوعية،  لُيضيف املقاوم 
الفلســطيني عىل الحصــار »اإلرسائيي« حصاراً 

يطوِّقه من  الداخل والخارج ومن جميع الجهات...
لعلّها عملية الشهيد خريي علقم  يف القدس، هي 
أكرب العمليات الفلســطينية الفدائية منذ سنوات، 
والتي وصفهــا اإلعالم »اإلرسائيــي«  بالعملية 
»الفظيعة والقاســية من حيث املــكان والزمان 
والتوقيت وعدد القتىل«،  وأكرث من ذلك بأنها حدث 
ُمغرّي للواقع أفقد املستوطنني الشعور باألمان، فبدل 
أن  يذهبوا اىل التطرف انسجاماً مع حكومة العدو 

الحالية، ذهبوا باتجاه تحميلها املسؤولية.
ومــام عزز شــعور املســتوطنني،  اإلجراءات 
»اإلرسائيليــة« التي اتخذها الطاقم الوزاري األمني 
املصغــر  لحكومــة العــدو، من حصــار وتنكيل 
واعتقــاالت، ميكن اعتبارها مخيِّبــة آلمالهم وال  

تُشــِعرهم باألمان الذي فقدوه، وال ترقى ملستوى 
وضخامة العملية الفلسطينية، والتي  تلتها عملية 
أخرى بأقل من 2٤ ساعة، وأكرث من ذلك فاإلجراءات 
» االرسائيلية«  لن تســتطيع إيقاف العمليات التي 

ستبقى مستمرة وبوترية متصاعدة.
الالفت هذه املرة، أن التهديد  الوجودي الذي يحمله 
د الجبهة  هــذا الكم من العمليات الفدائيــة مل يُوحِّ
الداخلية، بل  زادها انقســاماً،  ووجدتها املعارضة 
فرصة لتسجيل النقاط عىل الحكومة »اإلرسائيلية«.

واقعيــاً، »اإلرسائيي«  ال ميتلــك حلوالً جذرية 
ملعالجة واقعه الحايل، فهو ال يســتطيع التصعيد 
ألنه لن يؤدي  اىل زعزعة الوضع الفلسطيني، إمنا 
سيؤدي اىل زعزعة وضع الكيان يف الداخل، وأمام  
أمريكا والغــرب اللذين ال يريدان فتح جبهة ثانية، 
واملُطّبعــني الذين يحتاجون اىل االســتقرار الذي 
بات مفقوداً الســتكامل مشــاريعهم. لذلك أقىص 
ما يســتطيع فعله هو  اللجوء اىل اإلغتياالت ضمن 
ســقف محدود لرفع معنويات جمهوره، فنتنياهو 
يبحث عن  األعامل االستعراضية لتغطية عجزه عن 
فعل ما، كان يطالب به الحكومات السابقة وخاض  
االنتخابات عىل أساســها. لكن هو يعلم جيداً أنهم 
يف هذه املرحلة غري معنيني مبواجهة  كبرية تكون 
تداعياتهــا أكرب، لذا هم يســريون وفق توصيات 

مــن عــام 201٥ ، والتــي 
تتضمن  الرتكيز عىل الدوائر 
الضيقــة ملنفــذ أي عملية 
ومحيطه بشــكل ال يستفز 
الفلسطينيني،  ويأخذهم اىل 
قدرة  تفوق  جديدة  انتفاضة 

تحّمل الكيان.
مــا يحصــل يف القدس 
ويف أي مكان  يف فلســطني 
عام  منفصل  غــري  املحتلة، 
الغربية،  الضفة  يف  يحصل 
ومــا يفعله عرين األســود  
مــن تخطيط ُمحكم من أجل 
تحريرها، فهذه املجموعة تعد 
العدة ألن تكون لديها اإلمرة  
والقيــادة يف الضفة لدحر 
االحتالل، وهي تحظى بدعم 
وإشــادات مختلف الفصائل 
الفلســطينية.  وكأن مرحلــة جديدة من املقاومة 
قد بدأت، وبعقل جديد لديه استعداد للمتابعة حتى  
النهايــة ويعمل لتحرير الضفــة متاماً كام قطاع 
غــزة رغم ما تعنيه للكيان، لكن  االحتالل غري قادر 
عىل منع العمليــات التي تقوم بها هذه املجموعة 
املقاِومة اىل  درجة تعجيزه عن فعل أي يشء يُغرّي 

من الواقع الحايل...
من هنا، فـ »اإلرسائيي«  يف مأزق كبري  يصعب 
الخروج منه، باعتبار أن كل خياراته تنعكس سلبيا 
عليــه،  وتنطبق عليها عبارة »أحالها ُمر«، فالبقاء 
له مثن  واالنســحاب له مثن، وكأن االحتالل أمام 

اختيار »أهون الرّشيْن«.
ما بني الداخــل والخارج، ميكن اعتبار  أننا أمام 
مرحلة جديــدة من الــرصاع، »اإلرسائيي« فيها 
أكرث رشاســة،  والفلســطيني فيها أكرث مقاومة، 
لكن رشاســة اإلحتالل لن تصل اىل خيار الحســم 
العســكري،  الذي هو غــري وارد بتاتاً لعدم القدرة 
الداخليــة والظروف الخارجية، وحتى انه ال  ميتلك 
حلوالً سياسية ألزمته، ما يعني أن األمور ذاهبة اىل 
مزيد من تأزم العدو،  يقابله مزيد من املقاومة التي 
وصلت يف هذه املرحلة اىل ذروة العقل الجهادي  ال

فلسطيني...                                  

ــال ــ ــق ــ ــت ــ  تـــضـــيـــيـــق ومــــنــــع زيــــــــــارة وتــــمــــديــــد االع
ــرى ــ ــ ــه ضــــد األس ــاتـ ــاكـ ــهـ ــتـ االحـــــتـــــالل يُـــــواصـــــل انـ

أفادت وســائل إعالم إرسائيلية بأّن وزير 
األمن القومي اإلرسائيي إيتامر بن غفري مّدد 
أمــراً مبنع زيارة عائالت أرسى »حامس« يف 

السجن. 
اإلرسائيلية،  »معاريــف«  صحيفة  ووفق 
وقع عىل األمر للمرة األوىل غلعاد أردان عندما 

كان وزيراً لألمن الداخي.
هذا وأقدمت إدارة ســجون االحتالل عىل 
سحب األدوات الكهربائية من قسمي 26 و27 
يف سجن النقب، وسط حالة من التوتر تسود 

السجن منذ يوم أمس.
ويف حي الشــيخ جراح، أفاد رئيس لجنة 
أهــايل أرسى القدس أمجد أبــو عصب بأن 
االحتالل افتتح مركز تحقيق جديد الستيعاب 

األعداد املتزايدة من املعتقلني املقدسيني.
كام جــددت محكمة االحتــالل االعتقال 
اإلداري لألســري عبد الباســط معطان )٤8 
عاماً( من بلــدة برقة برام الله، للمرة الثانية 
عىل التوايل ملدة 6 شــهور إضافية، رغم أنه 
يعاين من مرض الرسطان يف القولون وحالته 

الصحية متدهورة.

ويف الوقت نفسه، ساءت الحالة الصحية 
لألسري عاصف الرفاعي )20 عاماً( مع انتشار 
مــرض الرسطان يف جســده، ووصوله إىل 
القولــون، وأجزاء جديدة من األمعاء، والغدد، 

والكبد، وبات املرض يف مرحلة متقدمة.
االحتالل  أيام، اقتحمــت قــوات  وقبــل 
اإلرسائيــي 3 ســجون هي مجــدو وعوفر 
والنقب، وشــهدت بالتزامن مع االقتحامات 
نقالً تعســفياً وعزالً انفراديــاً ضد عدد من 

األرسى.
يذكر أن جمعية »واعد« لألرسى حّذرت من 
استفراد االحتالل باألرسى مع تصاعد األحداث 
امليدانية، وأشــارت إىل وجود معلومات عن 

استدعاء وحدات قمع إضافية إىل السجون.
وأمس، قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا 
للحركة الوطنية األسرية، إّن الساعات املقبلة 
ستشــهد تصعيداً يف خطواتها يف مواجهة 
عدوان االحتالل املستمر عىل األرسى، مهددًة 
بــأّن »االعتداء عــىل األرسى، وخصوصاً يف 
ســجون عوفر ومجدو والنقب والدامون، لن 

ميّر من دون حساب«.

اإلجــــــــابــــــــة أســــــتــــــطــــــيــــــع  ال   : ــن  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ بـ اإلمــــــــــــــــــــــــــارات تــــــتــــــضــــــامــــــن مــــــــــع إيـــــــــــــران
تعرض وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن لسؤال محرج 
خالل مؤمتر صحفي مع نظريه املرصي ســامح شــكري يف 

القاهرة.
وفيام يتعلق بســؤال أحد الصحفيني عن اإلفراج عن الناشط 
عالء عبد الفتاح أجاب وزير الخارجية األمرييك: »أنه ال يستطيع 
اإلجابة، ويدعو الحكومة املرصية التخاذ إجراءات مســتمرة، 

مؤكدا اعتامده عىل روح الرشاكة«.
وأكد وزير الخارجية األمرييك، أن مرص اتخذت إجراءت مهمة 
يف حامية الحريات، ومتكني املرأة، وإجراء حوار وطني من خالل 
لجنة العفو الرئايس. وانطلقت  جلسة املباحثات الثنائية املوسعة 
بني وزير الخارجية ســامح شــكري ونظريه األمرييك أنتوين 
بلينكن، يف مقر وزارة الخارجية املرصية، وتتناول املباحثات عددا 
من امللفات ذات االهتامم املشــرتك وتطورات االوضاع يف الرشق 

االوسط والوضع يف منطقتي املرشق واملغرب العريب.

عربت اإلمارات عن تعازيها وتضامنها مع إيران يف 

ضحايا الزلزال الذي رضب منطقة جبلية شامل غرب 

البالد وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

وأعربــت وزارة الخارجية والتعــاون الدويل يف 

اإلمارات عن »خالص تعازيهــا لحكومة جمهورية 

إيران اإلسالمية وشــعبها الجار وإىل أهايل وذوي 

الضحايا يف هذا املصاب األليم، ومتنياتها بالشــفاء 

العاجــل للمصابني«، حســبام أفــادت وكالة أنباء 

اإلمارات.

وقتل 3 أشــخاص وأصيب نحو ألف أخرين، حسب 

الطــوارئ اإليرانية، إثر زلزال بقوة ٥.9 عىل مقياس 

ريخــرت رضب مدينة خــوي وتوابعها يف محافظة 

اذربيجان الغربية شامل غرب إيران .

ــة ــرك ــشــت ــع امل ــ ــاري ــشــ ــ ــي حـــــول امل ــ ــان ــ ــي-امل ــ ــراق ــ ــق ع ــي ــس ــن ت التشريعية ــات  ــخــاب ــت االن نــتــائــج  مــع  يــتــفــاعــلــون  الــتــونــســيــون 
أثارت نســبة العــزوف املرتفعة يف الجولــة الثانية من 
االنتخابات الربملانية التونســية التــي جرت يوم أمس األحد، 
تفاعل رواد مواقــع التواصل االجتامعي، كام حظيت هزمية 
أحمد شــفرت، كبري داعمي الرئيس قيس سعيد بأصداء واسعة 

عىل املنصات التونسية وسط حالة من السخرية.
وبحسب ما كشفته أرقام الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، 
فقد أدىل 887 ألفا و639 شخصا فقط بأصواتهم من مجموع 7 
ماليني 800 ألف ناخب مسجلني بحسب نتائج أولية، عىل ما أفاد 
رئيس الهيئة فاروق بوعسكر يف مؤمتر صحفي الليلة املاضية.

وكانت نســبة املشاركة قد بلغت 11.22% يف الدورة األوىل، 
وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية االنتقال الدميقراطي عام 

2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن عي.

{ صور ومواقف {
ومع بداية االقرتاع تناقل صحفيون وناشطون صورا عديدة 
ملكاتــب االقرتاع التي كانت فارغة وخالية من الناخبني، حتى 
إن الصحفي التونيس بسام بونيني نرش صورة تلخص الوضع 

وعلّق عليها: »20 صحفيا وناخب وحيد«.
وكدليل عىل مقاطعة االنتخابات، حظي رّد سيدة مسنة عىل 
سؤال مراسل القناة الوطنية األوىل الرسمية، بشأن مشاركتها 

وأجواء االقرتاع، بانتشار واسع.
وقالــت الســيدة إنه تــم اصطحابها من دار املســنني إىل 
مكتب االقرتاع، يف إشــارة إىل عدم علمها بذلك، وإىل توظيف 

مؤسسات الدولة »إلنجاح« العملية االنتخابية.
ويف تعليقها عىل النتائج قالت الصحفية والكاتبة التونسية 
وجدان بوعبد الله، إن نسبة املشاركة يف االنتخابات الترشيعية 

يف دوريها األول والثاين تعد األدىن يف العامل.
ويف تدوينة ســابقة لها اعتربت بوعبد الله أن الفائزين يف 
هذا املشــهد هم الذين راهنوا عىل فشل الربيع العريب ودفعوا 

الكثري يف سبيل تحقيق سقوطه.

{ فشل ومطالبة {
أمــا الصحفية أســامء البكوش فاعتــربت أن األمر ميكن 
تلخيصه بكل بســاطة ووضوح، يف كون نظام االقرتاع عىل 
األفراد فاشــال وأنه ال وجود النتخابات وحياة سياســية بال 
أحزاب، وتابعت بأن الخزان االنتخايب الشــبايب الذي صّوت لك 

انتهى يا سيادة الرئيس.
وتعترب نسبة املشاركة الهزيلة مؤرشا سلبيا ملرشوع الرئيس 
قيس سعّيد الذي يحتكر السلطات يف البالد منذ 2٥ متوز 2021.

واعترب الرئيس التونيس األسبق محمد املنصف املرزوقي أن 
أي ســيايس له ذرة من الرشف )يجب( أن يســتقيل بعد هذه 
الصفعة الرابعة، وأكد أن مهمة شــعب املواطنني بكل أطيافه 

التعجيــل بنهاية هذه املأســاة املضحكة وإقالــة هذا الرجل 
)الرئيس سعّيد( واستعادة املسار الدميقراطي.

وتفرد سعّيد بالسلطة يف 2٥ متوز 2021 عرب تجميد أعامل 
الربملان وحلّه الحقا، وإقرار دســتور جديد إثر اســتفتاء يف 

الصيف املايض أنهى النظام السيايس القائم منذ 201٤.
وبّرر الرئيس قــراره آنذاك بتعطّل عجلة الدولة عىل خلفية 

رصاعات حاّدة بني الكتل السياسية يف الربملان.
وسيكون للمجلس النيايب الجديد عدد قليل جدا من الصالحيات، 
إذ ال ميكنه عىل سبيل املثال عزل الرئيس وال مساءلته. ويتمّتع 

الرئيس باألولوية يف اقرتاح مشاريع القوانني.
وال يشرتط الدســتور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعّينها 

الرئيس ثقة الربملان.

{ انتخابات ورهان {
ويف قراءته لهذا الوضع، اعترب الكاتب والباحث التونيس يف 
العالقات الدولية واإلســالم السيايس، جالل الورغي، أن قيس 
ســعيد راهن عىل انتخابات هندسها بنفسه لرشعنة انقالبه 
عىل الدستور وتركيز مؤسسات صورية يتحكم فيها وخاضعة 
له، لكن الشــعب التونيس كان له رأي آخر وقاطع االنتخابات 

بنسبة %90.
وبنّي الورغي أن الشعوب الحرة ال ميكن استدراجها لصندوق 

أشبه بالفخ، إلعادتها لحكم الفرد.
ومل تقتــرص التعليقات عىل التونســيني فقد اهتم املغردون 
والناشــطون العرب مبا يحدث يف تونس، التي مّثلت لسنوات 
طويلــة أيقونة الثورات العربية، وعن هــذا األمر قال الكاتب 
واملحلل السيايس يارس الزعاترة، إن الجولة الثانية من انتخابات 
تونس الربملانية تكّرر نســبة املشاركة األسوأ يف العامل؛ والتي 
شــهدتها الجولة األوىل، وبنّي أن النســبة الجديدة مل تتجاوز 

11.3%؛ رغم الحشد.

صــدر بيان عن املكتــب اإلعالمي لرئيس الوزراء 
العراقي، محمد شياع السوداين أعلن فيه عن تشكيل 
لجنة للتنســيق مع الجانب األملاين بشأن املشاريع 

املشرتكة، بحسب ما قالت وكالة االنباء العراقية. 
وجاء يف البيان إن السوداين تلقى رسالة خطية 
من املستشار األملاين أوالف شولتس، سلّمها لسفري 

برلني لدى العراق مارتني ييغر.
وعرّب شــولتس يف مضمون رسالته عن شكره 
للّقــاء املثمر الذي جمعه برئيس مجلس الوزراء يف 

13 كانون الثاين.
وأعــرب عن ســعادته مبا تّم االتفــاق عليه من 
برنامــج عمل بني البلدين، والــذي تعمل أملانيا من 
خاللــه عىل تنســيق العمل املقبــل يف العراق من 

مشاريع ومبادرات.
من جهته، وجه رئيس الوزراء العراقي الشــكر للمستشار 
األملاين عىل رسالته، وأكد عىل جدية ورغبة العراق يف العمل 

املشرتك مع أملانيا.

يذكر أنه عقد مؤخراً مؤمتر صحفي مشــرتك،بني شولتس 
والســوداين، خالل زيارة األخري إىل برلني. وقال فيه األخري، 
إن العراق يثّمن الدعم العسكري االستشاري والتنموي األملاين 
لبغــداد، الفتــاً إىل أنه كان هناك دعم أملــاين واضح للعملية 

الدميقراطية يف العراق.

ــكو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى موسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــري الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة املصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر الخارجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وزيـ
أعلنت الخارجية املرصية أن وزير الخارجية ســامح شكري 
سيتوجه إىل العاصمة الروسية موسكو ، يف زيارة تستهدف 

متابعة مسار العالقات الثنائية بني البلدين.
وأوضح املتحدث باســم الخارجية املرصية أحمد أبو زيد، أن 
الوزير شكري من املقرر أن يلتقي خالل الزيارة مع كل من وزير 
خارجية روســيا سريغي الفروف، ونائب رئيس الوزراء وزير 
الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، باإلضافة إىل ســكرتري 
عام مجلس األمن القومي الرويس نيكوالي باتروشيف، حيث 

سيناقش مع املسؤولني الروس مجمل ملفات العالقات الثنائية 
بــني البلدين، والتقدم املحرز يف تنفيذ مرشوعات التعاون، مبا 

يحقق مصالح البلدين.
من ناحية أخرى، أشــار املتحدث باســم الخارجية إىل أن 
الزيارة ســوف تتيــح الفرصة للجانبني املــرصي والرويس 
للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من امللفات الدولية 
واإلقليمية ذات التأثري عىل املصالح املشــرتكة للبلدين، مبا يف 
ذلك تطورات األزمة الروسية/ األوكرانية وتداعياتها املختلفة.

ــودي ــ ــع ــ ــس ــ ــث بــــرســــالــــة الـــــــى الــــعــــاهــــل ال ــ ــع ــ تــــبــــون ب

ــراض إنــســانــيــة ــ ــ ــرب ألغ ــغـ ــع املـ ــدود مـ ــحــ ــ الـــجـــزائـــر تــفــتــح ال
أعلنت الجزائر فتح معرب »زوج بغال« الحدودي مع املغرب 
اعتبارا من امس ملدة 3 أيام بصورة استثنائية لتسليم جثامني 
ثالثة مغاربة، قضوا خــالل محاولة للهجرة غري الرشعية 

إىل أوروبا.
وأفادت مصادر »هســربيس« بــأن املعرب الحدودي )1٥ 
كيلومرتا عن مدينة وجدة(، ســُيفتح بعــد أيام قليلة عىل 
تسليم الجزائر للمغرب، عرب املعرب ذاته، جثامن شابة قضت 
خالل محاولة الهجرة غــري الرشعية وتعّرض القارب الذي 
كان يقلهــا رفقــة مهاجرين آخرين للغــرق نتيجة إصابته 

الجزائرية. البحرية  برصاص 
وقبــل أيــام، ُفتح املعــرب بغرض تســليم مجموعة من 
املهاجريــن املغاربــة كانــوا رهن االعتقال يف الســجون 
الجزائريــة بعدمــا حاول بعضهم تنفيــذ محاوالت للهجرة 
عرب ســواحل الجارة الرشقية للمغرب، فيام قادت التيارات 
البحريــة آخرين إىل املياه اإلقليمية الجزائرية بعد انطالقهم 

املغربية. السواحل  من 
يُشــار إىل أن املعرب املذكور تحــّول منذ صيف 199٤ إىل 

نقطــة عبور للجثث واملهاجرين غري النظاميني املعتقلني يف 

السجون الجزائرية، وذلك يف ظل إرصار حكام الجزائر عىل 

إغالق الحدود بــني البلدين ورفض »اليد املمدودة للمغرب«، 

بحسب ما ذكره »هسربيس«.

بعث الرئيــس الجزائري عبد املجيد تبون رســالة خطية 
للعاهل الســعودي امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود.

وأفادت وســائل إعالم ســعودية بأن هذه الرسالة تندرج 
يف إطــار التواصل الدائم بينهام واســتعراض أوجه التعاون 
الثنــايئ ومواصلة الجهود للدفاع عــن قضايا األمة العربية 

ومصالحها.
وقام بتســليم الرسالة السفري نور الدين خندودي، بصفته 

مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري.
وذكــرت وســائل اإلعــالم أن نائــب وزيــر الخارجية 
الســعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، استقبل نور الدين 

خندودي بالرياض.
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الثلثاء 31 كانون الثاين 2023

كشــفت معلومات صحافية إن 36 شخصا قتلوا، 

كام أصيب 147 آخــرون يف تفجري انتحاري وقع 

داخل مســجد بالقرب من مقــر للرشطة مبدينة 

بيشاور عاصمة إقليم خيرب بختونخوا شامل غريب 

البالد.

وذكرت  أن حركة طالبان باكســتان تبنت - يف 

تغريدة لها - املســؤولية عن الهجوم، وهو ما لــم 

تعلق عليه السلطات الباكستانية حتى اللحظة.

وأشارت الرشطة الباكستانية إىل أن املسجد يقع 

بالقرب من مجمع ســكني ألفرادها، وكان به نحو 

260 شخصا وقت االنفجار.

وقال املتحدث باســم املستشــفى الرئييس يف 

بيشاور محمد أسيم خان »نتلقى مزيدا من الجثث، 

لدينــا حتى اآلن 17 جثة وأكرث من 80 جريحا«.

وذكر شــاهد عيــان ملحطة جيــو التلفزيونية 

اإلخباريــة املحلية أن االنفجار »وقع أثناء الصالة. 

انهــار مبنى مؤلف من طابقــن« مضيفا أنه كان 

خارج املسجد مبارشة عندما وقع االنفجار.

وأظهــرت لقطــات بثتها محطــة »يب يت يف« 

)PTV( الرســمية أفــرادا مــن الرشطة وبعض 

السكان يسارعون بإزالة األنقاض والحطام، وحمل 

املصابــن عىل أكتافهم. وقال مســؤول بالرشطة 

يدعى سيكاندار خان »انهار جزء من املبنى ويعتقد 

أن الكثريين تحت األنقاض«.

وقــد رفعت رشطة العاصمة إســالم آباد حالة 

التأهب األمني عقب االنفجار.

وأفاد مســؤولون أمنيون بــأن االنتحاري كان 

حارضا يف الصف األمامي أثناء الصالة عندما فّجر 

نفســه، مام أدى إىل إصابــة العرشات الذين كانوا 

يؤدون صالة الظهر. ومن جانب آخر، ذكر مسؤول 

طبي أن معظم القتىل يف االنفجار كانوا من رجال 

الرشطة. تنديد حكوميويف أول رد فعل 

عىل الهجوم، أدان رئيس الوزراء محمد 

شهباز رشيف بشدة التفجري االنتحاري، 

قائال »اإلرهابيون أرادوا إثارة الذعر من 

خالل اســتهداف أولئــك الذين يحمون 

البــالد«. وأضاف »الحكومة ســتقدم 

الدعم للمحافظات يف بناء قدراتها ضد 

اإلرهاب«.

التفجري،  الرئاســة  كام اســتنكرت 

وقالت يف بيــان »من ينفذون هجامت 

انتحارية عىل املسلمن أثناء العبادة هم 

أعداء اإلسالم واإلنسانية«.

وأكدت أن »هناك حاجة التخاذ إجراءات مشرتكة 

وبعيدة املدى للقضاء عىل جذور اإلرهاب«.

كام أدان رئيس الوزراء السابق عمران خان بشدة 

ما وصفه بـ »الهجوم اإلرهايب« يف مسجد بيشاور 

أثناء الصالة.

ويــأيت هذا التفجري يف الوقت الذي صّعدت فيه 

حركة طالبان الباكســتانية )TTP( تفجرياتها يف 

باكســتان، بعد أن فشلت جهود املحادثات السلمية 

ووقف إطالق النار بينها وبن الحكومة.

ــاور ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــد فــــــــي بـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ هـــــــجـــــــوم انـــــــتـــــــحـــــــاري داخـــــــــــــل مـ

اعالنات مبوبة

عامل

مطلوب عــامل صيانة الوتيل 

5 نجــوم يف بــريوت الخربة 

رضورية ارســال CV عىل رقم: 

03/473311

ــــــــــــــــــــــــــ

عــامل تنظيفــات وحاّملــن 

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

اعالن
شطب رشكة محدودة املسؤولية 
صادر عن السجل التجاري يف جبل 

لبنان
وبناء   2022/12/29 بتاريــخ 
للطلــب تقرر شــطب قيد الرشكة 
العامليــة للخدمات التقنية ش.م.م. 
مــن الســجل التجــاري والكائنة 
برقم عام  الغبريي واملســجلة  يف 
السادة  الصحابها  بعبدا   2054329
حسن رضا عبدالله وكايب جوزيف 
ضو وجوزيف ايليا هيدموس. فعىل 
كل ذي مصلحــة ان يقدم اعرتاضه 
ومالحظاته خالل مهلة عرشة ايام 

من تاريخ آخر نرش.
رئيس قلم السجل التجاري يف 
جبل لبنان

ليليان متى
ــــــــــــــ

اعالن
بتاريخ 2022/11/24 ومبوجب 
محــر جمعية الــرشكاء تاريخ 
2022/8/2 لرشكــة ليــدرز تقرر 
تحويل شــكل الرشكة من محدودة 
املســؤولية اىل رشكة مســاهمة 
والرشكــة مســجلة يف الســجل 
التجاري يف صيــدا برقم 10277/ 
عام ومركزها يف صيدا العقار 501 
دكرمان ملك بســاط ورقمها املايل 

.13110
ولــكل ذي مصلحــة االعرتاض 

ضمن مهلة شهر.
أمن السجل التجاري يف الجنوب

منى احمد شبو
ـــــــــــــ

بطالن زواج
منال موريس رزقـ  ايي اســعد 

مارون 
نيابة رصبا 

اعالن قضايئ
ان املحكمــة االبتدائية املوحدة 
املارونية تدعو الزوج الســيد ايي 
امامها يوم  للمثول  اســعد مارون 
الواحدة  عند   2023/2/28 الثالثاء 
بعد الظهر، الجراء جلسة مصالحة 
بينــه وبــن زوجتــه واال لحرص 

موضوع النزاع.
ذوق مصبح يف 2023/1/26

املسجل الخوري جوزف ضو
الرئيس الخوري 
انطونيوس جبارة

ـــــــــــ

انذار رقم 1000002
ان رئيــس دائرة تحصيل بريوت 

يدعو جميع املكلفن:
ـ بريبة االمــالك املبنية غري 
امللزمن قانوناً بالتكليف الذايت عن 

تكاليف سنة 2017.
اىل تسديد ما يتوجب عليهم من 
رضائب ورســوم وغرامات صادرة 
وغري مســددة لغاية تاريخه، وذلك 
خالل مهلة شــهر من اليوم التايل 
لنرش هــذا االعــالن يف الجريدة 

الرسمية.
يعترب هــذا االعالن، فيام يتعلق 
بكافــة التكاليف املتعلقة باملكلفن 
لغاية  والصــادرة  اعــاله  املبينن 
لعامــل  قاطعــاً   ،2017/12/31
مرور الزمن عمــاًل بأحكام الفقرة 
السادســة من املادة 27 من قانون 

االجراءات الريبية وتعديالتها.
بريوت يف  2022/12/29
رئيس دائرة تحصيل بريوت
التكليف 23

ــــــــــــــ

اعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

موجــه اىل املنفذ عليهم: فيليب 
)جوزف( شــاهن جونيور، ماري 
تريزا شــاهن بدوروـ  ادوار )فؤاد( 
شــاهن ـ ماري شاهن طنوس ـ 
فرجينيــا شــاهن املجهويل محل 

االقامة.
الدائرة ســنداً  تنذركــم هــذه 
محاكــامت  و409   408 للــامدة 
مدنيــة بالحضــور اليها لتســلم 
االنــذار التنفيــذي يف املعاملة رقم 
2022/510 املتكونــة بينكم وبن 
الكيس بعقليني بخالل /25/ يوماً 
من تاريخ النرش واتخاذ محل اقامة 
مختــار ضمن نطــاق الدائرة واال 
عد قلمها مقامــاً مختاراً تتبلغون 
بواسطته كل االوراق املوجهة اليكم 

يف املعاملة املذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

ـــــــــــــ

اعالن صادر عن دائرة 
تنفيذ النبطية

برئاسة القايض احمد مزهر
اىل املنفذ عليــه عزت عز الدين 
من النمريية ومجهول محل االقامة، 
وعمال باحكام املادة 408 أ.م.م وما 
يليهــا، تنبئك هذه الدائرة بان لديها 
التنفيذية رقم 2023/16  باملعاملة 
واملتكونــة بن عبداللــه عز الدين 
بوكالة املحامي رشيف الحســيني 
وبينك انذارا تنفيذيا مبوضوع القرار 
الصادر عن جانب الغرفة االبتدائية 
يف النبطية بتاريخ 2022/9/6 برقم 
قرار 20/ش/2022 واملتضمن ازالة 
الشيوع يف العقار 612 من منطقة 
النمريية العقارية عن  طريق طرحه 
للبيع باملــزاد العلني عىل ان يعتمد 
اساســا للطرح يف املزايدة االوىل 
مبلــغ 163450000 لــرية لبنانية 
وتوزيع ناتــج الثمن عىل الرشكاء 

بنسبة ملكية كل منهم بحسب قيود 
موضوع  للعقار  العينية  الصحيفة 
الرشكاء  وبتضمــن  االســتدعاء 

الرسوم واملصاريف.
وعليــه تدعــوك هــذه الدائرة 
للحضور اليها شخصيا او بواسطة 
وكيــل قانــوين الســتالم االنذار 
ومرفقاتــه تحت طائلــة متابعة 
بانقضاء  اصــوال  بحقك  التنفيــذ 
عرشين يوما تي النرش مضافا اليها 

مهلة االنذار.

مأمور التنفيذ مرفت زبيب
ــــــــــــــــــــ

اعالن
صــادر عن محكمــة طرابلس 

الرشعية السنية
عمر  الشــيخ  القايض  غرفــة 

البستاين
اىل مجهــول املقام بندر ســيد 

رفاعي
يقتــي حضــورك اىل هــذه 
 2023/3/16 الخميــس  املحكمة 
الجلســة  لحضور  صباحا  الثامنة 
يف الدعــوى املتكونــة بينك وبن 
نوال فهد منصور مبادة اثبات زواج 
واذا  برقم 2022/1082  واملؤسسة 
مل تحر او ترســل وكيال عنك او 
اوراق  تتخذ مقاما مختارا الستالم 
هــذه الدعوى ضمن نطاق املحكمة 
تعتــرب مبلغا اصــوال حتى الحكم 
القطعــي ويجــري بحقك االيجاب 

الرشعي والقانوين.
طرابلس يف 2023/1/30
رئيس القلم

الشيخ طاهر ملحم
ــــــــــــــــــــــ

اعالن
صــادر عن املحكمــة الرشعية 

السنية يف بريوت
غرفة فضيلة القايض الشــيخ 

بهيج غزاوي

عبــري  املقــام  مجهولــة  اىل 
مصطفى اشكنتنا

يقتــي حضــورك اىل هــذه 
املحكمة الســتالم االوراق الخاصة 
بك يف دعوى اقرار طالق من زكريا 
محمد نحاس ذات رقم االساس 137 

سجل 137.
واذا مل تحري او ترسي وكيالً 
املحكمة مبلغة اصوالً  تعتربك  عنك 
ويجــري بحقك االيجــاب الرشعي 

والقانوين.
بريوت يف 2023/1/23
رئيس قلم محكمة بريوت 
الرشعية السنية

السيد احمد الكعيك

اعالنات رسمية

نتائـــــــــــــــج اللوتـــــــــــــــو اللبنانـــــــــــــــي
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

2079 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقــام الرابحــة: 5ـ  17ـ  19ـ  22ـ  26ـ  33 الرقــم 

االضايف: 41
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

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

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجائــزة  قيمــة  ـ 
465080640ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
ـ قيمة الجائزة االفرادية: 232540320ل.ل.

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

236905920ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 56 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 4712606ل.ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 
263905920ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1768 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 149268ل.ل.

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

722496000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 22578 شبكة

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

املقبل: 6539213725ل.ل

نتائج زيد
جرى مساء امس سحب زيد رقم 2079 وجاءت النتيجة 

كاآليت:
الرقم الرابح: 68048

* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.
عدد االوراق الرابحة: ورقتان

الجائزة االفرادية: 37500000ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 8048

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 048

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 48

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

نتائج يومية
جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 1301 وجاءت 

النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة: 297

* يومية اربعة: 6883
* يومية خمسة: 29897

وفيـــــــــــات

انتقــل اىل رحمته تعاىل متمامً 

واجباته لدينية املأسوف عليه

السفري

فريد خليل سامحه

زوجته املرحومة ماريا جرجس 

الياس

ابنته: ســمر زوجــة املهندس 

ناجي الهرب

احفاده: ادوار وفريدريك وكلويه

يحتفل بالصالة لراحة نفســه 

اليوم الثالثاء 31 الجاري الســاعة 

الثانيــة والنصف بعــد الظهر يف 

كنيســة ســيدة البشــارة للروم 

االرثوذكس، الجوار، املنت.

تقبــل التعازي قبل الدفن وبعده 

يف صالــون الكنيســة ابتداء من 

الظهر  الحادية عرشة قبل  الساعة 

ولغاية الســاعة الخامسة مساء، 

ويوم االربعاء 1 شــباط 2023 يف 

صالون كنيسة القديس نيقوالوس 

للــروم االرثوذكس )مــار نقوال(، 

االرشفية ابتداء من الساعة الحادية 

عرشة قبل الظهر ولغاية الســاعة 

السادسة مساء.

ســمر:  االتصــال:  للتعــازي 

03/641416، ناجي: 03/313160
ألوكرانيــــــــا؟  »16 »أف  مقاتــــــــات  الغربّيــــــــة...  الدبابــــــــات  بعــــــــد 

االحتـــــال اإلســـــرائيلي يرفـــــع مســـــتوى االســـــتنفار »خشـــــية انتقـــــاٍم إيرانـــــي«

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

ماكــرون  ان تزويد كييف بطائرات مقاتلة لتعزيز 
قدرتها علـــــى التصّدي للغزو الرويس هو »أمر 

مستبعد. غري 
فقد نفى االتحاد األورويب أن يكون قرار إرسال 
الدبابات إىل أوكرانيا يف سياق التصعيد، وقال إنه 
رد عــىل التصعيد الرويس تجــاه املدنين والبنية 

األوكرانية. التحتية 
 وقــال االتحــاد يف بيان إنه مل يرفض أي طلب 
للحوار؛ مضيفا أن روســيا هــي التي ترفض كل 

مبادرات السالم حتى اآلن.
ويــأيت بيان االتحاد األورويب عقب ترصيحات 
نائب وزير الخارجية الرويس سريغي ريابكوف، 
قــال فيها إنه من غري املجــدي التحدث مع كييف 
بعــد قرار واشــنطن تزويد أوكرانيــا بالدبابات، 
مشددا يف الوقت نفسه عىل أن موسكو مستعدة 
ملشاورات مع واشنطن إليجاد حلول للمسائل ذات 

املشرتك. االهتامم 
من جهته، قال وزير الخارجية الرويس سريغي 
الفروف إن بالده مل تتخل أبدا عن الحوار املتكافئ 

مع األوروبين أو البحث عن طرق لحل املشــكالت 
األمنية. وأضاف أنه ال يســتبعد أن تقوم بولنـــدا 
ودول البلطيــق بقطــع االتصاالت مع روســيا، 
مؤكـــــدا أن موســكو ال تؤيد قطــع العالقات 

الدبلوماسية.
من جهته قال نائــب وزير الخارجية الرويس 
ســريغي ريابكوف إن الترصفات األمريكية تهدد 
باحتــامل مواجهة مبارشة، يف إشــارة -عىل ما 
يبدو- إىل ســعي الواليات املتحدة الحثيث لتزويد 
أوكرانيا بدبابات وأســلحة ثقــــيلة، معتربا أن 
 )New START(  »انــــتهاء معاهدة »نيو ستارت
للحد من األسلحة النووية مع واشنطن عام 2026 

أمر وارد.
ويف شــأن آخر، قــال ريابكوف إن روســيا 
محادثاتهام  ســتواصالن  املتحــدة  والواليــات 
بشأن تبادل الســجناء، ولكن ليس من املرجح أن 
ينتهي األمر بتبادل يشــمل جميع الســجناء لدى 

الجانبــن.
وأضاف -يف ترصيحــات نقلتها وكالة اإلعالم 
الروســية ريا نوفســتي- أنه من غري املحتمل أن 
تكون هناك خيارات واقعية يف هذا امللف، مشــريا 

إىل أن موسكو مستمرة يف تبادل املعلومات بشان 

الســجناء، لكن هذه املســألة تحتاج إىل الصمت، 

قوله. حسب 

وأكــد نائــب وزيــر الخارجية أن موســكو 

مستعدة ملشــاورات مع واشنطن بشأن العالقات 

الثـــــنائية، وبشــأن إيجاد حلول للمسائل ذات 

االهتامم املشرتك، معتربا أن هذا املشاورات مفيدة 

لضبط ســاعة العالقات الثنائية بينهام، حســب 

قوله.

{ الطائرات املقاتلة {
من جانب آخر، أعلن الرئيس الفرنيس إميانويل 

ماكرون مســاء امس، أّن تزويد أوكرانيا بطائرات 

مقاتلة لتعزيز قدرتها عىل التصّدي للغزو الرويس 

هو »أمر غري مســتبعد«، محّذراً يف الوقت نفسه 

النزاع. من خطر تصعيد 

ويف أعقــاب محادثــات أجراها يف الهاي مع 

رئيــس الوزراء الهولندي مارك روته، قال الرئيس 

الفرنيس رّداً عىل ســؤال بشأن إمكان تلبية طلب 

كييف تزويدها طائرات مقاتلة »ال يشء مستبعداً 

املبدأ«. من حيث 

نأت بنفســها عن الهجوم ألنها تعلم أنه فاشل، ولن 
يدفع طهران لتغيري سياساتها، مشريا إىل أن »هناك 
من يلعب بالنار وال شك لدينا يف أنه سيكون أول من 

يحرتق يف حال قرر إشعال حرب إقليمية«.
هذا واســتدعت إيــران امس القائــم باألعامل 
األوكراين يف طهران بســبب ترصيحات صادرة عن 
ميخائيــل بودولياك مستشــار الرئيس فولودميري 
زيلينســيك. وقال موقع »نورنيــوز« املقرب من 
مجلــس األمن القومي اإليراين إن موقف بودولياك 
من هجوم أصفهان يلمح لرشاكة كييف يف الهجوم.

وأضــاف أن ترصيح بودولياك يطرح تســاؤالت 
بشــأن رشاكة أوكرانيــة – »إرسائيلية« ضد األمن 
القومي اإليراين، معتربا أن عدم إعالن كييف موقفا 
واضحا تجاه هذا الترصيح ستكون له تبعات ثقيلة، 
عىل حســب تعبري »نورنيوز«. وكان بودولياك قال ، 
تعليقا عىل قصف مســريات مصنعا عســكريا يف 
أصفهان، إن الحرب تحاســب املتورطن واملتواطئن 
بشكل صارم، فهناك ذعر وتعبئة ال نهاية لها يف روسيا 
وليلة متفجرة ضد منشــآت تصنيع طائرات ُمسرية 

وصواريخ ومصايف نفط يف إيران. 

{ االحتالل اإلرسائيي
 يرفع مستوى االستنفار {

هذا ، ورفعت »إرسائيل« مستوى االستنفار خشيًة 
من انتقاٍم إيراين، وذكرت وسائل إعالم »إرسائيلية« 
امس، أّن »إرسائيل رفعت مستوى االستنفار خشيَة 
انتقاٍم إيراين بعد الهجامت األخرية املنسوبة اليها«.

وقالت قناة »كان اإلرسائيلية«، إّن »نقاشــاً يدور 
يف املؤسسة األمنية والعسكرية يف األيام األخرية 
حــول توقيــت االنتقام اإليــراين«. ولفت اإلعالم 
»اإلرسائيي« إىل أنّــه بعد الوعد اإليراين باالنتقام 
يف أعقاب الهجوم املنســوب الـــى »إرسائيل« يف 
أصفهــان، والهجامت ضد الشــاحنات يف داخل 
األرايض الســورية، »فإّن هذا بالتأكيد يعزز التأهب 

يف »إرسائيل« تحسباً الحتامل انتقام«.

{ التلميح »اإلرسائيي« {
من ناحيته، قال الرئيس السابق لجهاز »املوساد« 
ومجلس األمن القومي »اإلرسائيي« أفرايم هيلفي 
إن عنارص االســتخبارات )املوســاد( قادرون عىل 

تنفيذ كل مهمة يكلفون بها، ويف كل مكان.

وجاءت ترصيحات هيلفي ردا عىل ســؤال لإلذاعة 
»اإلرسائيلية« عام إذا كان جهاز »املوساد« هو من نفذ 
الهجوم باملسرّيات عىل معامل السالح مبدينة أصفهان. 
وأضاف أن لدى »املوساد« قدرات خارقة، وسبق أن نفذ 
عمليات نوعية يف املايض والحارض، وسيواصلها يف 
املستقبل ما دام أمن »إرسائيل« ومواطنيها يستدعي 
ذلك.  وشــكل جواب هيلفي تعزيزا لألنباء التي تؤكد 
أن »إرسائيــل« تقف خلف الهجوم األخري عىل معامل 

الصواريخ بعيدة املدى يف إيران.

{ إدانة روسية {
من جهتها، دانت روســيا الهجــوم بالطائرات 
املســرية عىل مصنع عســكري يف إيران، وحذرت 
مام وصفتها بالترصفات »االســتفزازية« التي قد 

تثري تصعيدا يف وضع ملتهب بالفعل.
وقالت الخارجية الروســية »مثل هذه الترصفات 
املدمرة قد تكون لها تبعات غري متوقعة عىل السالم 

واالستقرار يف الرشق األوسط«.
كام دان الكرملن أيضــا الهجوم، وقال املتحدث 
باسم الكرملن دميرتي بيسكوف للصحافين »ليس 
بوسع املرء سوى إدانة مثل هذه الترصفات املوجهة 

ضد دولة ذات سيادة«.

ــا ــ ــ درع ريـــــــف  ــي  ــ ــ ف ــار  ــ ــج ــ ــف ــ ــان ــ ب شــــرطــــيــــاً   15 ــة  ــ ــ ــاب ــ ــ إص ســــــوريــــــا: 
)تتمة ص1( 

الطحــن واألرز وبعــض املواد الغذائية األخرى، 
املقرر توزيعها كمساعدات لألهايل«. ومن 

ويف وقت ســابق، أفادت املصادر باســتهداف 
3 شــاحنات إيرانية وإصابــة واحدة، أثناء عبور 
الحدود العراقية يف اتجاه األرايض السورية بشكل 
رســمي، تتضمن مساعدات غذائية. هذا ورجحت 
املصادر بأن يكون االستهداف تّم بواسطة طائرات 

مسرية.
يذكر أن عرشات الشاحنات تعرب يومياً عرب منفذ 
البوكامل األسايس بن سوريا والعراق، وسبق أن 

تّم استهداف عدد من الشاحنات يف املنطقة تحمل 
وأغذية.  مساعدات 

وســبق أن اســتهدف قصف مامثل عىل منفذ 
القائم الحدودي، ناقالت مساعدات نفطية خرجت 
بصورة رســمية من العراق إىل لبنان ملســاعدته 
يف إنتــاج الكهرباء، ضمــن هبة متفق عليها بن 

والعراقية. اللبنانية  الحكومتن 
عــىل صعيــد آخــر، أعلنــت وزارة الداخلية 
الســـــورية أن 15 من أفراد قوى األمن الداخي 
أصيبوا بانفجار عبوة ناســفة عىل طريق حافلة 

كانــت تقلهم يف ريف درعا جنوب البالد.
 وأوضحت الوزارة أنه »خالل تنفيذ عنارص قوى 

األمن الداخي مهامهــم يف درعا وأثناء عودتهم 
إىل دمشــق، استهدف إرهابيون مجهولون بعبوة 
ناسفة حافلة املبيت التي تقلهم قرب جرس خربة 

غزالة، عىل أوتوسرتاد دمشق ـ درعا«. 
وأشــارت الــوزارة إىل أن املصابــن جراحهم 
متفاوتــة الخطــورة، وأن جراح ســبعة منهم 
خطرة. وقالت إن دوريــات من مختلف الوحدات 
الرشطيــة يف محافظة درعا حرت عىل الفور 

وتم إسعافهم إىل عدة مشاف. 
وأشــارت إىل أن »التحقيقات مستمرة للتوصل 
إىل هوية اإلرهابين واتخاذ االجراءات القانونية 

حيالهم«.
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

الثلثاء 31 كانون الثاين 2023

الــخــوري طــونــي  تشيرلي  البطلة  حــبــوب  ابــنــة 
للجمباز ــة  ــدوحـ الـ ــوم  ــج ن بــطــولــة  فـــي  ــألــق  ــت ت

البطلة تشرييل مع غلّتها تشرييل الخوري مع العلم اللبناين
اختتمت النســخة األوىل من منافســات 
الجمباز   الدوحة )قطر( ألندية  بطولة نجوم 
الفني والتي نظمها االتحاد القطري للجمباز 
يف  صالة »خوله املســيله« التابعة لالتحاد 
مبشــاركة قياسية وصلت اىل اكرث من  150 
العبا والعبة ميثلون 7 دول وهي السعوديه، 
الكويت، لبنــان، االردن، االمــارات العربية 
البطولة  وخــالل  وتونس.   قطــر  املتحدة، 
تشرييل  الواعدة  اللبنانية  النجمة  ســطعت 

طوين الخوري، 8 ســنوات ومن بلدة حبوب 
يف قضاء جبيل،  التي احرزت خمس ميداليات 
)ذهبية واحدة واربع ميداليات فضية( ممثلة 

لبنان ونادي »فليكسزون«. 
  كام حصلت تشرييل عىل لقب ثاين افضل 

العبة يف الدورة بحسب الفئة العمرية .
  وبعد االنجاز الذي حققته يف قطر، أهدت 
تشــرييل انتصاراتها اىل »وطني لبنان واىل 

روح والدي الحبيب طوين«.

ــــي للســــباحة ــــة لالتحــــاد اللبنان ــــة العمومي  الجمعي
صادقــــت باالجمــــاع علــــى البيانيــــن االداري واملالــــي

 كأس ديفيس : لبنان يواجه أوكرانيا الجمعة والسبت
بولندا في  استعداداتهم  بــدأوا  األرز  وطن  والعبو 

رئيس واعضاء االتحاد مع مندويب األندية

الفريق اللبناين يف بولندا : من اليسار املدرب يوسف مع الالعبني حبيب وحسن وابراهيم

التأمت الجمعية العمومية لالتحاد اللبناين 
العادية  الســنوية  جلســتها  يف  للسباحة 
يف نادي املون الســال )عني سعادة( القرار 
البيانــني االداري واملايل لعام 2022.  وحرض 
رئيس االتحــاد الدكتور طوين نصار واعضاء 
اللجنــة االداريــة ومندوبــو االندية.بداية 
النشــيد الوطني اللبناين فكلمة ترحيبية من 
الدكتور نصار تحدث فيها عن اكتامل النصاب 
القانوين النعقاد الجلســة بحضور مندويب 

15 ناد من اصل 18 يحق لها التصويت.
  وشــّدد نصار عىل العالقة الوطيدة بني 
اللجنــة االدارية وعائلة اللعبــة واعترب ان 
مسرية السباحة تسري بنجاح عىل الرغم من 
األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشــها 

لبنان منذ اكرث من 3 سنوات.

  ثم تال  األمني العــام فريد ايب رعد محرض 
الجلسة السابقة وجرى التصديق عليه باالجامع.

  كام تال البيان االداري املفصل لعام 2022 
وجــرى التصديق عليه باالجــامع ايضاً بعد 

مناقشته.
  بدوره، تال امني الصنــدوق أحمد زعرور 
البيان املايل املفّند باألرقــام الدقيقة وجرى 

اقراره باالجامع ايضاً.
  كام تم اقرار املوازنة املرتقبة لعام 2023 
وروزنامة النشــاطات املكثفة للعام الجاري 
مــن بطــوالت ومســابقات ودورات صقل 

ودراسة ......
  كام نوقش عدد من األمــور املالية منها 
اعفاء األندية من اشــراكات ورســوم عام 

.2022

وصلت بعثــة لبنان لكأس ديفيس بالتنس 
اىل مدينــة ليســزينو البولنديــة ملواجهة 
اوكرانيا الجمعة والســبت املقبلني يف 3 و4 
شــباط الجاري ضمن الــدور االقصايئ من 
املجموعة العاملية األوىل للمسابقة العريقة.  
وتضــم البعثة قائد الفريــق اللبناين املدرب 
حســن  بنجامني  والالعبني  يوســف  فادي 
)تصنيفه 298 عامليــاً( وهادي حبيب )450 
له(  ابراهيم )ال تصنيف دولياً  عاملياً( وحسن 

واملعالجة الفيزيائية الرا معّوض.
  ويف املقابل، يضــم الفريق األوكراين كل 
 378( اوفشــارنكو  ألكســندر  الالعبني  من 
اورلوف )387 عاملياً(  عاملياً( وفالديســالف 
وفيسيسالف بييلينسيك )619 عاملياً( وايليا 
بيلوبوردوتكــو )832 عاملياً( بقيادة مدربهم 

اوريست ترييشوك.
  وسيســعى منتخــب األرز للفــوز عىل 
األوكرانيــني ســاعياً للعــودة  اىل مصاف 
مجموعة  اي  األوىل   العامليــة  املجموعــة 
النخبة بالتنس يف العامل وهو املكان الطبيعي 

للبنان.
  أما الخسارة فتعني السقوط اىل املجموعة 

العاملية الثانية.
  وبعيد وصول البعثة اللبنانية اىل بولندا، 
اللبنانيــون يف تدريبات  انخرط الالعبــون 
ملدة اربع ســاعات يومياً تحت ارشاف املدرب 

يوسف استعداداً ملباريات الجمعة والسبت.
  واوضــح يوســف ان معنويــات العبي 
فريقه مرتفعة وانــه متفائل  بتحقيق لبنان 
فوز جديد ضمــن مســابقة كأس ديفيس 
شــاكراً رئيس االتحاد اللبناين للتنس اوليفر 
فيصل واعضــاء اللجنة االدارية عىل دعمهم 

ومواكبتهم البعثة لحظة بلحظة.
  وســبق للبنــان ان فاز عــىل موناكو 
ملعب  عىل  عينها  املســابقة  ضمن   )2-3(
يف  مصبح(  )ذوق  اللويزة  ســيدة  جامعة 
حســمها  مثرية  مواجهة  يف  الفائت  أيلول 
الخامســة  املباراة  األرز يف  العبو وطــن 
آخر  فخاضت  اوكرانيــا  اما  والحاســمة. 
لقاء لها ضــد بربادوس وفازت )3-0( يف 
املواجهة التي جرت يف انطاليا )تركيا( يف 

الفائت. ايلول  شهر 
  وكانــت القرعة اوقعــت اوكرانيا ولبنان 
للتواجه عىل األرايض األوكرانية لكن وبسبب 
الحــرب الدائرة حالياً بني روســيا واوكرانيا 
حّدد االتحاد الدويل للتنس مدينة ليســزينو 

البولندية القامة اللقاء عىل أرضية صلبة.
  لجهة التصنيف الدويل، فتصنيف اوكرانيا 
)التي بدأت مشــاركتها يف مســابقة كأس 
ديفيــس ألول مــرة عــام 1993( 37 بينام 
تصنيف لبنان )الذي اســتهل مشــاركته يف 

املسابقة عام 1957( فهو 43 .

ــيــمــار ــــب.. مــيــســي ومـــبـــابـــي ون ــري  بــتــفــســيــر غــ
ــان ــ ــرم ــ ــي ــ ســــــر أزمــــــــــة بــــــاريــــــس ســــــــان ج

ديوكوفيتــــش يعــــود الــــى صــــدارة محترفــــي التنــــس

فنيا  باريس ســان جريمان  فريق  يعاين 
وتكتيكيا منذ اســتئناف مشواره بعد نهاية 
2022 يف قطر.   العــامل  منافســات كأس 
ولعب الفريــق البارييس بعــد املونديال 7 
مباريات، مل يكــن خاللها مكتمل الصفوف 
بســبب إراحة نجومه، لكــن ظهرت أيضا 
مشــكالت فنية عاىن منها الفريق ســواء 

أو هجوميا. دفاعيا 
  ووضع املغريب، يونس عبدالحميد، مدافع 
فريق رميس، يده عــىل إحدى مواطن الخلل 
يف العمالق البارييس بعــد مباراة الفريقني 
التــي انتهت بالتعــادل 1-1 أمس األحد، يف 

الدوري الفرنيس. 
  وقال عبدالحميد يف ترصيحات تلفزيونية 
إن ســان جريمان يبدو فريقــا من 7 العبني 
مبجرد تجاوز الثــاليث الهجومي األرجنتيني 
ليونيــل ميــيس والفرنيس كيليــان مبايب 

والربازييل نيامر جونيور. 
  وأضاف املدافع املغريب: »نعلم أن هذا األمر 
نقطة ضعف واضحة يف يب إس جي، الخروج 
بالكرة من الخلف يعد ســهال لعدم إجادة هذا 
الثاليث للضغط، وكذلك عدم ارتدادهم للخلف 

ألداء املهام الدفاعية مع باقي زمالئهم«.
  وتعكس كلامت املدافع املغريب األزمة التي 
يعاين منها باريس، وأفقدته 5 نقاط يف آخر 

جولتني بالدوري الفرنيس. 
  لعــب الفريق الباريــيس 6 مباريات يف 
بطولتي الدوري وكأس فرنسا منذ بداية العام 

الجاري.
  وحقــق يب إس جــي 3 انتصارات، حيث 

تجاوز فريقني من الدرجة الثالثة والسادسة 
يف كأس فرنسا، وهزم آنجيه، متذيل الرتيب، 

ببطولة الدوري.
  يف املقابل، خرس سان جريمان اختبارين 
يف الدوري الفرنيس أمــام النس ورين، أحد 
تعادله أمس مع  الذهبي بخالف  املربع  أندية 
رميس، الذي حافظ عىل سلســلة 12 مباراة 

متتالية بدون هزمية.
  ســجل باريس ســان جريمان 14 هدفا 
هذا العام، نصفهم يف مباراة واحدة ببطولة 
الكأس أمام بايي دو كاســيل، فريق الدرجة 

السادسة.
  يف املقابل، اســتقبل املرمى البارييس 6 
أهداف، ومل يخرج بشباك نظيفة سوى مرتني 

فقط.
  وتعد هذه الحصيلــة مبثابة جرس إنذار 
كريستوف  ومدربه  جريمان  ســان  لباريس 
غالتيه قبل أسابيع قليلة من مواجهة بايرن 

ميونيخ يف دوري أبطال أوروبا.
  بدأ يب إس جي املوسم الجاري تحت قيادة 
فنية جديدة بعد التعاقد مع كريستوف غالتيه، 

وإقالة األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. 
  انطالقــة جالتيه كانــت قوية ومميزة، 
بدأهــا بالتتويج بكأس الســوبر الفرنيس، 
ومســرية قوية يف بطولتي الدوري ودوري 

أبطال أوروبا.
  لعب باريس تحت قيادة غالتيه 29 مباراة، 
حقق 22 فوزا مقابــل 5 تعادالت وهزميتني، 
وســجل الفريق 79 هدفا مقابل 23 هدفا يف 

شباكه.

النجم الرصيب نوفاك  عاد 
ديوكوفيتش للربع من جديد 
عىل صدارة التصنيف العاملي 
لالعبــي التنــس املحرفني 
يف نســخته الصادرة أمس 
بلقب  تتويجه  عقب  اإلثنني، 
بطولة أســراليا املفتوحة، 
أوىل بطوالت »غراند سالم« 

األربع الكربى.
ديوكوفيتــش،    وعــزز 
أسراليا  يف  القيايس  رقمه 
املفتوحة بإحراز اللقب للمرة 
العارشة يف مســريته، كام 

عادل الرقم القيايس للنجم اإلسباين رافاييل 
نــادال بإحراز اللقب 22 له يف بطوالت غراند 

سالم.
  وتــوج ديوكوفيتــش باللقــب أمس إثر 
فوزه بـ3 مجموعــات متتالية عىل اليوناين 
ســتيفانوس تسيتســيباس، الذي صعد من 

املركز الرابع للمركز الثالث بالتصنيف.
  وشهد التصنيف تراجع اإلسباين كارلوس 
ألكاراز مــن الصدارة إىل املركــز الثاين كام 
تراجع النجم اإلسباين رافاييل نادال إىل املركز 

السادس.

{ تصنيف املحرفات {
  انتزعت البيالروسية أرينا سابالينكا من 
النجمة التونسية أنس جابر املركز الثاين يف 
التصنيف العاملي لالعبــات التنس املحرفات 
يف نســخته الصادرة أمس اإلثنــني، بعدما 
توجــت أمس األول الســبت بلقــب بطولة 

أسراليا املفتوحة للتنس.
  وكانــت أنس جابر قد ودعت منافســات 
أســراليا املفتوحة، أوىل بطــوالت »غراند 
ســالم« األربع الكربى يف املوسم، بالهزمية 
ماركيتا  التشــيكية  أمام  الثــاين  الدور  يف 
فوندروسوفا، وتراجعت إىل املركز الثالث يف 

التصنيف.
  أمــا ســابالينكا، فقد توجــت باللقب 
الســبت بالفــوز يف املبــاراة النهائية عىل 
الكازاخستانية ايلينا رايباكينا التي قفزت 15 

مركزا يف التصنيف لتحتل املركز العارش.

{ كلمة الرس لديوكوفيتش {
  نجح النجــم الرصيب نوفاك ديوكوفيتش 
للمرة  املفتوحة  التتويج بلقب أســراليا  يف 
التغلب  بعد  العارشة يف مسريته االحرافية، 
يف املباراة النهائية عىل اليوناين ستيفانوس 
تسيتسيباس بثالث مجموعات دون رد بواقع 

)6-3( و)7-6( و)6-7(.
  وكانــت كلمة الرس األبــرز وراء انتصار 
ديوكوفيتش يف النهايئ هي الســيطرة عىل 
الخلفي،  الخــط  التبــادالت من  النقاط يف 
فالرصيب أنهى البطولة كأكرث الالعبني فوزا 
بالنقــاط من الخط الخلفي بنســبة %55,8 
)423/ 757(، وال يوجد يف البطولة ســوى 
16 العبا فقط ميلكون نسبة تتخطى 50% يف 

الفوز من النقاط من الخط الخلفي.
  ووصل تسيتســيباس إىل النهايئ ويف 
رصيده 49,8% كنســبة فــوز بالنقاط من 
الخــط الخلفي عىل مــدار البطولة، ولكن 
يف   %39,2 إىل  النســبة  تلــك  تراجعــت 
النهــايئ، وهو رقم منخفــض للغاية يك 
بحسب  وذلك  لصالحه،  اللقاء  لحسم  ينجح 
األرقــام التي اســتعرضها موقــع رابطة 

املحرفني. الالعبني 
الهيمنة عىل    واعتاد ديوكوفيتش عــىل 
النقاط من الخــط الخلفي أمام كل خصومه 
يف البطولة، ويف الدور األول فاز كارباليس 
باينا ب33,6% فقــط من النقاط، ويف الدور 

الثاين فــاز كواكو ب35,4% فقط من النقاط 
بعدما كانت نسبته يف املباريات السابقة يف 

البطولة %50.
  ويف الــدور الثالــث انخفضت نســبة 
البطولة قبل  دميروف من 59,3% عىل مدار 
مواجهة ديوكوفيتش إىل 40,4%، وانخفضت 
نســبة دي مينور يف الدور الرابع من %56,8 
إىل 31,5%، كام انخفضت نسبة روبليف يف 
ربع النهايئ مــن 51,4% إىل 41,4%، وكذلك 
الحال مع بــول يف نصف النهايئ من %49,2 

إىل %39,8.
  وبالتــايل أصبــح واضحــا أن مواجهة 
ديوكوفيتش من الخط الخلفي أمر مستحيل، 
وحاول خصــوم الــرصيب يف الصعود إىل 
صعوبة  كانت  ولكن  الحلول،  إليجاد  الشبكة 
القوية والعميقة من  التســديدات  األمر يف 
النجم الــرصيب، التي ال متنحهــم الفرصة 

للصعود كثريا إىل الشبكة.
  وســدد تسيتســيباس يف النهــايئ 40 
كرة قاضية مقابــل 36 لديوكوفيتش، وعىل 
الرغــم من ذلــك التفوق إال أنــه ارتكب 76 
خطأ مقبل 54 للــرصيب أي بفارق 22 خطأ، 
فقدرة ديوكوفيتش عىل إعادة معظم الكرات 
وصالبته الشــديدة من الخط الخلفي، تضع 
خصومــه تحت ضغط هائــل يجربهم عىل 

ارتكاب الكثري من األخطاء.
  وبالنظر ألرقــام ديوكوفيتش عىل مدار 
البطولة، ســدد الرصيب 111 كــرة قاضية 
بالرضبات األمامية وارتكب 165 خطأ، وسدد 
الخلفية وارتكب  بالرضبــة  38 كرة قاضية 

162 خطأ.
  وبالنظر إىل التبادالت يف املباراة النهائية، 
فتلك التي تراوحت بني تســديدة واحدة إىل 4 
تسديدات، حسم الرصيب نوفاك ديوكوفيتش 

منها 69 نقطة مقابل 64 لتسيتسيباس.
  أما التبادالت التــي تراوحت بني 5 إىل 8 
تســديدات، حســم الرصيب منها 22 نقطة 
مقابل 8 لليوناين، أما التبــادالت التي زادت 
عن 9 تسديدات، فحسم ديوكوفيتش منها 21 

نقطة مقابل 22 لتسيتسيباس.

{ فيدرر يبعث رسالة
إىل ديوكوفيتش {

  أثنى أســطورة التنس املعتزل السويرسي 
روجيه فيــدرر، عىل »الجهــد املذهل« الذي 
قدمه النجــم الرصيب نوفــاك ديوكوفيتش 
ليتوج بلقب بطولة أســراليا املفتوحة للمرة 

العارشة، معززا رقمه القيايس يف البطولة.
  وكان فيدرر، أول العــب يصل إىل اللقب 
رقم 20 يف بطوالت غراند ســالم عندما توج 
ببطولة أســراليا املفتوحة عام 2018، لكنه 
مل يتمكن من تعزيــز الرقم قبل أن يعتزل يف 
أيلول املايض، ويتفوق عليه أبرز منافســيه 

نادال وديوكوفيتش.
  ويف ظل معاناة نادال من مشكالت تتعلق 
األوفر  املرشــح  ديوكوفيتش  يبدو  باللياقة، 

حظا لالنفراد بالرقم القيايس وتعزيزه.

مييس ونيامر ومبايب

ديوكوفيتش

 برنابا بطل املرحلة األولى
من بطولة لبنان في »الباك غامون«

 تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد
في كأس ملك إسبانيا.. 10 أرقام مثيرة

صورة تذكارية

من إحدى مواجهات الكالسيكو بني ريال وبرشلونة

إفتتــَح اإلتحاد اللبناين للـ«باك غامــون« بطولة لبنان 
للعبــة للعــام 2023 بإقامة املرحلة األوىل يوم الســبت 
للســيارات والســياحة يف  اللبناين  النــادي  املايض يف 
61 العباً من مختلــف املناطق  الكســليك، حيث تنافــس 
اللبنانيــة عــىل اللقب وســط أجواء حامســية جميلة.    
وبنتيجة املنافســات، أحرز جو برنابا من نادي »بانشــو 
14 نقطة، فيام حّل  اللقب ونال   )PSC( »سبورتينغ كلوب
بول الزغبي )ATCL( يف املركــز الثاين حاصداً 10 نقاط. 
 )PSC( وإحتّل رئيس إتحاد »الباك غامون« جان أيب حيدر
املركز الثالث بفوزه عــىل منري علم الرابع، ونال كالهام 7 

نقاط. 
  ويف الختام، ُوّزعــت الدروع والكؤوس عىل الفائزين، 
وكشــف أبو حيدر باملناســبة أّن الجوائز املالية يف نهاية 
وليس  األوائل  الثامنية  الفائزين  ستشمل  الريايض  املوسم 
الثالثة األوائل فقط كام جرت العادة يف السنوات املاضية، 
متمنيــاً لالعبني عاماً موّفقاً مليئــاً بالنجاحات واأللقاب، 

وللعبــة املزيد من اإلزدهار والتألق محلياً وخارجياً. 
  وتقام املرحلة الثانية من البطولة يوم الســبت يف 18 

املقبل. شباط 

أســفرت قرعة نصف نهايئ كأس ملك إسبانيا 2023 عن 
كالسيكو جديد يجمع بني العمالقني ريال مدريد وبرشلونة.  
والتقى ريال مدريد مع برشــلونة يف مباراة ودية بالواليات 
املتحدة األمريكية استعدادا للموسم الجديد، وفاز بها برشلونة 

بهدف الربازييل رافينيا.
  ويف لقــاء الــدور األول من الدوري اإلســباين )الليغا(، 
فاز ريال مدريد )3-1(، قبل أن يرد برشــلونة اعتباره بنفس 
النتيجة )3-1( يف نهايئ كأس السوبر اإلسباين عىل ملعب 

امللك فهد الدويل بالرياض.
  وجددت قرعة نصف نهايئ كأس ملك إسبانيا الصدام بني 
الليجا هذا املوسم، حيث ســيلتقي الفريقان ذهابا  عمالقي 
وإيابا يف آذار نيسان املقبلني، وبينهام يقام كالسيكو الدور 
الثاين من الدوري اإلسباين يف 19 آذار، ليصل عدد صدامات 

الفريقني هذا املوسم إىل الرقم 6.
  ويعد برشــلونة أكرث األندية الفائزة بكأس ملك إســبانيا 
بـ31 مرة، آخرها عام 2021، بينام يحل ريال مدريد ثالثا يف 

الئحة الرشف بـ19 لقبا آخرها يف 2013.
  إجامال، التقى ريال مدريد وبرشلونة يف 36 مباراة بكأس 
ملك إسبانيا، فاز برشــلونة بـ16 مباراة مقابل 12 انتصارا 
للمليك، وفرض التعادل كلمتــه يف 8 مباريات، وفقا ملوقع 

»ترانسفري ماركت«.
  وعىل صعيد املواجهــات اإلقصائية، جاءت تلك املباريات 
الـ36 ضمن 21 مواجهة يف 21 موسام مختلفا من املسابقة، 
تفوق برشلونة يف 11 موسام منها عىل ريال مدريد، مقابل 

تفوق األخري يف 10 مواسم.
  ويتفوق برشــلونة أيضا عىل مســتوى املعدل التهديفي 
لكالســيكو الكأس، حيث ســجل العبوه 70 هدفا مقابل 66 

هدفا لنجوم ريال مدريد.
  ويف املباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، التقى برشلونة 
وريــال مدريد 7 مــرات، كانت الكلمة العليــا فيها للعمالق 
املدريدي، حيث انتــزع اللقب 4 مرات، مقابــل 3 انتصارات 

للفريق الكاتالوين.
  ســبق أن التقى برشــلونة وريال مدريد يف نصف نهايئ 
كأس ملك إســبانيا 8 مرات، أوالها يف موسم 1902-1901، 

وآخرها موسم 2019-2018.
  وتفوق برشلونة 4 مرات يف ذلك الدور، وتأهل ريال مدريد 
إىل النهايئ عىل حســاب غرميه مثلها أيضا، ليفرض التعادل 

كلمته عىل مواجهات هذا الدور.
  ويف ربع النهــايئ، تواجه الفريقان 5 مــرات من قبل، 
تأهل برشــلونة خاللها 3 مرات مقابــل مرتني لريال مدريد، 
بينام شهد مثن النهايئ مواجهة وحيدة انتهت بتأهل الفريق 

الكاتالوين.

{ من هو الهداف التاريخي ؟ {
  ووفقــا لـ«ترانســفري ماركت«، يتصدر أســطورة ريال 
مدريد ســانتياغو برنابيو قامئة هدايف كالسيكو كأس ملك 
إسبانيا برصيد 6 أهداف، متساويا مع جوسيب ساميتري نجم 

برشلونة األسبق.
  ويحــل ثانيا يف القامئــة النجم الربتغايل كريســتيانو 
رونالــدو، مهاجم النرص الســعودي الحايل، بتســجيله 5 
أهداف لريال مدريد، يتساوى بها مع نجمي البارسا فيسنتي 

وأولوجيو مارتينيز.

{ ما هو أكرب فوز؟ {

  وشهدت مباريات برشــلونة وريال مدريد يف كأس امللك 
أكرب فوز يف تاريخ الكالسيكو، وكان لصالح املليك 11-1 يف 
إياب نصف نهايئ موسم 1942-1943، وكذلك أكرب تعادل يف 
مواجهات الفريقني وكان 6-6 يف نصف نهايئ موسم 2015-

.2016



1ـ هند أيب اللمع، حر.
2ـ بايرون،هم، لشلش

3ـ اهامل، الرسير
4ـ رد، يوكله، مارين

5ـ يجر، نق، أما، هافانا
6ـ يستويل، حل، لبيب، الر

7ـ عر، دبابات، ماسريو
8ـ بيونغيانغ، ود، ظأم

9ـ نري، النملة، سب

10ـ أداوي، أماسيا، رسور

11ـ الســن، وجــل، بيت 

مري، رم

12ـ نحو، املرباة، هانيدا

ناب،  مــوز،  فريونا،  13ـ 

دون

11
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ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

  دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
عمر خورشيد

اخترب معلوماتك

1ـ جبل بركاين ثائر  يف 

أوروبا.

2ـ يتــّم تصفيتــه من 

الشوائب. 

3ـ بحــر، هــذا بلهجة 

عربية. 

4ـ العب كرة كامريوين.

5ـ مساَعدة واغاثة. 

1ـ عاصمة أوروبية. 

2ـ يقدر عىل ويظفر. 

الرَبّي،  الحامم  فرخ  3ـ 

نَعام. 

4ـ جاءنا ووصَل الينا. 

5ـ ولد الوعل. 

عاملــة وأديبة عربية قدميــة. كانت من أجمل وأبرع 

نســاء زمانها وعرصها، وجليلة محرتمة ال يُرّد لها أي 

طلب.

إسمها مؤلف من 12 حرفا. إذا جمعت:

11+7+9+12- قمح وبُّر. 

11+10+6+2- بلدة يف الشامل.

2+6+10+11- بلدة يف البقاع. 

4+2+3- رغَب وأراَد.

1+7+6- من الفواكه. 

8+10+5- هضبة. 

1+10+12- مرض وداء.

11+9- نزَل وهبَط.

1ـ ما إسم الروايئ الرويس الذي إبتكر شخصية ضابط 
املخابرات ايساييف ـ سرتليتز لرواياته البوليسية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ أكرب غواصة يف العامل إختفت ســنة 1942، وبقَي 
هذا الحدث أكرب ألغاز الحرب العاملية الثانية. ما إسم هذه 

الغواصة؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اسم املدينة التاريخية التي تقع عىل بحر قزوين، 
وُعرفت قدميا باسم باب األبواب؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مــن هي املمثلة الفرنســية التي ولدت عام 1912. 
مثلــت حواىل مئة فيلم طوال تاريخها الفني، واســمها 

األصيل جنفياف مينو؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم الوالية األمريكيــة التي تتواجد فيها غابة 
األنهار السّتة، ويقطنها قبائل من الهنود الُحمر، وتتواجد 

فيها بكرثة الغزالن والدببة والذئاب؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية مدينة أملانية يقع مطار فولزبوتل؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اســم الطائر االفريقــي الصداح الذي الذكر منه 
يتميز بذيله الطويل املقســوم اىل قسمني، والذي طوله 

ثالثة أضعاف جسمه؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو العب كرة الســلة األمــرييك الذي هوايته 
اليومية املفضلة حل الكلامت املتقاطعة، واختري كأفضل 
العب للدوري األمرييك لكرة الســلة للمحرتفني ملوســم 

1987ـ 1988؟ 

1ـ هبار، يعرب، أنف
2ـ ناهد يرسي، الحّي

3ـ ديم، ِجت، وندسور
4ـ آرا يروانيان

5ـ بولو، غرو، أن
6ـ ين، كنيدي، يوال

7ـ إلق، باح، جم
8ـ لهله، حان، البم
9ـ ملس، البغام، رو

10ـ رّمم، الباز
11ـ علّيا التونسية

12ـ رشر، دميت
13ـ حل، نهيم، المها

14ـ رشدي أباظه
15ـ سم، سني
16ـ اليرِس، يد

17ـ ناَر، بوردو
18ـ أرَوى، رمان

؟ من هو
من هي؟

1ـ ممثل ايرلندي راحل، قرأ. 

2ـ رئيس أمرييك راحل. 

3ـ تناسب وتواِفق، بلدة يف 

كرسوان.

4ـ مدينة يف الربازيل. 

5ـ َمــن يف الطليعة، التهّور 

 . والرتاجع يف األمور، شقَّ

6ـ يبَس الخبز، سيف رقيق، 

مدينة يف شامل سويرسا. 

7ـ صفــار البيض، بلدة يف 

الشوف. 

8ـ رجل دولة فرنيس قديم، 

الُدّر.

9ـ أنواع، ملجأ، نهر أورويب.

10ـ شجر باِسق، يعرف، ملك 

يوناين راحل. 

11ـ أضَمن، راقصة وممثلة 

مرصية. 

12ـ شــأن وحــال، حيوان 

منّقط بسواد وبياض. 

13ـ مسلسل لهند أيب اللمع، 

آلة طرب، ضمري متصل. 

14ـ اسم لواليتني أمريكيتني، 

يضجر. 

15ـ أضاَء الربق.

16ـ معظــم املاء، االســم 

الثاين لوزير لبنني سابق. 

17ـ متشــابهان، مغنيــة 

عاملية راحلة. 

18ـ ممثلة سورية صاحبة 

الصورة.

1ـ فيلســوف وعــامل 
منطــق بريطــاين راحل، 

هَدَم.
يلّف،  الباباوات،  أحد  2ـ 

ارسْع.
باليد،  اليشء  تعطي  3ـ 
مقياس  بالسياط،  رضبوا 

أريض. 
4ـ رتبة عسكرية، وجه، 

وحدة وزن.
5ـ من رضوريات الحياة، 
جمع عظيم، سرية االنسان 

وترصفاته. 
6ـ ُحّب، قعودي، ســاَم 

وارتفَع، بلدة يف الشوف.
7ـ أباطيــل، قائد أملاين، 

تستعمل لتنظيف األرض. 
8ـ نعم باألجنبية، دولة 

أوروبية، مدينة سودانية،  

هذا باملرصيَة.

9ـ لحمة يف الحلق، رّث، 

أجاَز. 

أطــراف  األســد،  10ـ 

أصابعــي، االســم الثاين 

ملمثل أمرييك. 

وتتباعد  تتجــاىف  11ـ 

يتلّذذ  طائــر  ببرصهــا، 

بالتهام النحل الطائر، دولة 

عربية. 

ســحاب،  مناص،  12ـ 

أوثان  من  مرصية،  مدينة 

عرص الجاهلية.

13ـ بطلــة كأس العامل 

مقّدم  القــدم،  كــرة  يف 

برنانج تلفزيوين. 

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(

يجــب أن تراقب بانتباه ميلك للترسع وعدم 

الرتوي يف الترصف مع أمورك الهامة. صحة 

ممتازة وحياة عائلية ســعيدة، وجو عاطفي 

ممتع. 

أنــت يف مواقف جيدة لتثبيت شــخصيتك 

الســموحة. ال تقلق ان أعطيت ما يف وسعك 

الســعاد اآلخرين، بل افــرح لذلك ألنك متلك 

الكثري من الطيبة. 

حبــك للحياة الجميلة يجعل منك شــخصا 

محبوبــا ومميزا مــن املحيــط. اجعل من 

اختباراتك منارة مشــّعة تسري عىل ضوئها. 

الحظ اىل جانبك.

تجنب بعض األشــخاص الخبثــاء الذين 

يحاولون تغيري رأيك يف أمورك الخاصة. أنت 

تنــى احيانا الوعود مع مرور الوقت، وهذا 

ليس لصالحك. 

انــك تنى األخطاء مع مرور الوقت، وهذا 

األمر يوقعك فيها مجددا. الناس الذين تتعامل 

معهم ينظرون اليك بعني االحرتام، قال تخرس 

هذا الكسب.

كرثة التذمر تعرقل األمور، فال تكن لجوجا 

زيادة عــن اللزوم. حــاول الوصول اىل حل 

وسط عندما تجتاحك رغبة قوية يف املغامرة. 

اقرتاح ممتاز من صديق.

فــرتة مليئة بالهدوء، ولكــن هناك بعض 

األمور بحاجــة الهتاممك وعليك اال تهملها. 

عالقتــك العاطفيــة ســتتطور برسعة اىل 

األحسن واألفضل. 

التحالــف مع األقوياء يــأيت دامئا بالثامر 

اللذيــذة، فاخــرت رشكاءك بدقــة وفطنة. 

عاطفيا، اقلب صفحة املايض، فالوقوف عىل 

األطالل ال يفيدك أبدا. 

كن مســتعدا لخوض مسألة جديدة مل تكن 

أبــدا يف واردك لكنك ســتالقي نجاحا جيدا. 

متع نفســك اليوم وال ترصف كثريا، بل ما هو 

معقول.

اترك جانبا كل املســائل الشائكة والثقيلة 

التي تســبب لك القلق. ما يجيء هو ما يجب 

ان تتقبله. اترك األيام تقرر وكن ســيد نفسك 

فقط. 

ال يجــب بعد اآلن أن تكون ثقتك بنفســك 

ضعيفة وركيكة، فهناك أمامك امكانية جيدة 

لعالقات جديدة ممتازة. ال تأمتن أيا كان عىل 

أرسارك الهامة.

ستكون لك الفرصة للقيام بزيارات ممتعة 

يف هذه الفرتة. ال صعاب تُذكر، فكن محافظا 

عــىل سياســتك الحكيمة. الوقت مناســب 

لالستفادة من الدعم. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(
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مبهمة! 

 { فرص معدومة؟ {
سياســيا، ال جديد يذكر عىل صعيد الحــراك الداخيل، ومن 
يراهن علنا عىل مبادرات رئيس الحزب »التقدمي االشــرايك« 
وليد جنبــاط الحوارية، تحت »مظلة« رئيس املجلس النيايب 
نبيه بري الحداث خرق رئايس، يقول يف مجالســه الخاصة ان 
فرص النجاح تبدو معدومة النضاج تســوية يشارك فيها احد 
الطرفني املسيحيني االقوى يف املجلس النيايب، »التيار الوطني 
الحر« »والقوات«، اال اذا حصلت »املختارة« عىل تغطية سعودية 
لتحركها، ومن خالهــا ميكن النفاذ اىل »معراب« حرصا، يف 
ظل االبواب املوصودة يف »مرينا الشــالوحي«. فبعد ســاعات 
عىل التصعيد من قبل النائب جربان باسيل، والذي استثنى منه 
جنبــاط فقط، دخل رئيس »تكتل لبنــان القوي« يف »لعبة« 
استدراج العروض الخارجية، بعدما ادرك ان »بضاعته« كاسدة 
عىل الصعيد املحيل، وقدم نفســه مرشــحا محتما ملن يريد 
تبنيه، مع استعداده الواضح للتخيل عن تحالفه مع حزب الله. 
وهــو الطرح »االخطر« منذ وصول العاقة مع حليفه الوحيد 

اىل »حافة الهاوية«.  

 { باسيل و»اللعب الخطر«   {
باسيل، برأي اوساط سياسية بارزة، يلعب يف مساحة خطرة 
جدا قد ال يســتطيع الحــزب »هضمها« هذه املرة، وان اختارت 
قيادته »الصمت« علنا كالعادة، لكن املرجح ان تكون »الرسائل« 
الضمنية اكرث حدة يف اقرب فرصة ممكنة، خصوصا ان باسيل 
يرص عىل استدراج حليفه اىل سجال علني ال طائل تحته، وهو 
امــر »أزعج« قيادة حزب اللــه، خصوصا انه مل يبد اي حرص 
عىل مســتقبل العاقة عندما تساءل ماذا ميكننا أن نفعل بعد 
وماذا علينا أن نقدم؟ املســألة هي مسألة كرامة ووجود، ومن 
ليــس لديه بديل ميــوت. ولكن نحن ال منوت. وبقوله إن التيار 
»مستعّد لعقد تفاهم جديد ليس مع الحزب وحسب، إمنا مع أي 
مكّون جديد تحَت عنوان بناء الدولة«، رافضاً تسوية الخافات 
يف الغرف املغلقة، ألن »من حق جمهورنا أن يعلم مبا يجري«، 
ما فرس عىل أنه رد عىل طلب الحزب أن تبقى املناقشــات بني 

الجانبني بعيدة من اإلعام. 
واالهــم من كل ما ســبق انه اقفل مــرة جديدة اي محاولة 
للنقاش حول ترشيح سليامن فرنجية، وهو اختار نقض وجهة 
نظر السيد حسن نرصالله علنا، قائا له ان من يحمي املقاومة 
هي الدولة املحمية واملحصنة من الفساد، ألن مرشوع املقاومة 
ال يجب أن يتناقض مع مرشوع الدولة، وأن الناس هي من تحمي 
املقاومة وليَس فقط بيئتها... ووفقا لتلك االوســاط، فان مثة 
ايضاحات ينتظرها الحزب من باســيل حيال استدراج العروض 
الخارجية، وســط ارتفاع منسوب التوتر يف املنطقة، وما اذا 

كان يدرك فعليا خطورة كامه؟! 

 {  خافات دول لقاء »باريس«؟   {
يف هــذ الوقت، نصحت مصــادر ديبلوماســية عددا من 

الشــخصيات اللبنانيــة بعــدم التعويــل كثريا عــىل اللقاء 
»الباريــي« املرتقــب، خصوصا مع تصاعد حــدة التوترات 
االقليمية، فاالجتامع الذي تشــكل باريس والدوحة العنرصين 
الدافعني اىل عقده، تنقصه الكثري من العنارص املشجعة، ويف 
طليعتها ارتفاع منسوب الضغط العسكري واالمني والسيايس 
عىل طهران، يف وقت يدرك الجميع انها العنرص الغائب واالكرث 
فعالية عن »الطاولة«، ما يرجح ان يخرج اللقاء الذي سيشارك 
فيه مستشار الرشق األوسط والعامل العريب يف قرص اإلليزيه 
باتريك دوريل،  ومســاعدة وزير الخارجية األمرييك لشؤون 
الرشق األوســط برباره ليف،  واملستشــار يف الديوان املليك 
السعودي نزار العلوال، ومساعد وزير الخارجية القطري محمد 
بن عبد العزيز الخليفي، بدعوة اىل املسؤولني اللبنانيني برضورة 
الخروج رسيعا من دوامة الفراغ يف مؤسسات الدولة، وانتخاب 
رئيس جديد للجمهورية، وتشــكيل حكومة تنفذ اإلصاحات 

الرضورية للخروج من االزمة االقتصادية الخانقة. 
ووفقا لتلك االوســاط، ال تزال الهــوة كبرية بني املجتمعني 
انفســهم حول كيفية اعادة تشــكيل السلطة يف ظل انكفاء 
الســعودية عن الخوض يف تقديم اقراحات عملية، خصوصا 
انها تبدو غري معنية باعادة تشكيل قوة سنية وازنة ميكنها ان 
تعيد التوازن املفقود عىل الساحة اللبنانية، يف ظل االرصار عىل 
عدم رفع »الفيتو« عن عودة  رئيس »تيار املستقبل« اىل نشاطه 

عىل الرغم من تجدد »الوساطة« الفرنسية يف هذا االتجاه. 

 { »برودة« امريكية   {
 يف املقابــل، ال تبــدو االدارة االمريكية يف عجلة من امرها 
للمســاعدة يف عودة االســتقرار املايل والســيايس، ووقف 
اســتخدام االقتصاد كوســيلة للضغط عىل من توصفهم بـ 
»أذرع« ايران يف لبنان، وهي تعترب انه بعد انجاز اتفاق الرسيم  
البحري، ال يشء يدعو اىل االستعجال ما دام الوضع االمني عىل 
الحدود الجنوبية مستقرا! يف املقابل، ترى باريس ان االنخراط 
بقوة عىل الساحة اللبنانية، يساعد يف الحد من نفوذ حزب الله 
الن ابتعــاد هذا الحضور االقليمي والدويل يضعف »خصومه«. 
ولهذا ال تبدو فرص نجاح املؤمتر قامئة، وســتنتهي اىل بيان 
»حض« ال »فرض«، مع التأكيد عىل استمرار االهتامم بامللفات 
االنســانية، ودعم املؤسسات االمنية، دون اي فرصة الحداث 

اخراق يف »الامباالة« االمريكية- السعودية. 

 { التصعيد »سيد املوقف«   {
 ويف هذا الســياق، تبدو واشــنطن مهتمة اكرث يف تخريب 
العاقة العســكرية بني إيران وروســيا، اكــرث من اي يشء 
آخر، من خــال منح »ارسائيل« الضوء االخرض الســتهداف 
خط نقل املســرّيات الذي نشــأ بني موسكو وطهران، وهذا ما 
دفع  األمريكيني، بحســب صحيفة »معاريف االرسائيلية« اىل 
االهتامم بالنشــاط الذي تنفذه »إرسائيل« يف الرشق األوسط 
ضــد إيران، وهــم يلمحون اىل انه قــد ينخرطون يف رضب 
محور نقل الســاح من إيران إىل روسيا. وملا كان هذا الساح 
ينقل يف خط مبارش بني إيران وروســيا، فإن الطريق املركزي 
»للتشــويش« عليه هو رضبه عــىل األرايض اإليرانية. وهذا 
مــا حصل يف اصفهــان، برأي الصحيفة التي ترى انه من غري 

املســتبعد أن يكون هذا الهجوم منسقا بني الطرفني. فاملناورة 
العسكرية األخرية التي متت يف »إرسائيل« تعرب عن تغيري كبري 
يف التعــاون مع األمريكيني حني تتقاســم الدولتان عىل نحو 
يشكل ســابقة أهدافاً عملياتية مشركة للهجوم عىل أهداف 
حقيقيــة يف إيران. وتوثيق التعاون مع األمريكيني يف املعركة 
تجاه اإليرانيني يزيد من الحامسة األمريكية الجراء تعاون غري 

مسبوق يف هذا امللف. 

{ انقسام العدلية مستمر   {
يف هــذا الوقت، ال يزال االنقســام يف »العدلية« عىل حاله 
دون التوصل اىل اي مخرج لألزمة، فالتشتت والضياع ال يزاالن 
ســيدي املوقف بني القضاة، وهــذا ما يحول دون تحديد موعد 
جديد الجتامع املجلس االعىل للقضاء، فرئيسه القايض سهيل 
عبود ال يرغب يف ذلك، الن البت بكتاب وزير العدل هرني خوري 
حول قانونية اجراءات البيطار سيؤدي اىل تطيريه من منصبه، 

يف ظل توجه لدى غالبية القضاة التخاذ هذا القرار.
 يف هذا الوقت، فان االســتدعاءات التي حددها البيطار لعدد 
من الشخصيات ال تزال يف موعدها يف 6 شباط، لكن من غري 
الواضح بعد كيف ســتتم يف ظل تكبيله باجراءات مدعي عام 
التمييز غسان عويدات الذي اعترب كل اجراءاته منعدمة الوجود. 
وفيام اكدت مصادر القــايض البيطار انه لن ينقل تحقيقاته 
من مبنى العدلية اىل مكان آخر، تقدم النائب  عيل حسن خليل، 
وكذلك النائب غازي زعير بشــكوى جزائية ضد املحقق العديل 
امام مدعي عام التمييز واخرى امام التفتيش  القضايئ يف شان 

ما اعترب اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار. 

 { هل تنجح اجراءات »املركزي«؟   {
يف هذا الوقت، مل يخرج اجتامع املجلس املركزي يف مرصف 
لبنان باي قرارات تتعلق بسعر الرصف الجديد ومنصة صريفة 
وغريهــام من املواضيع التي رحلت اىل اجتامع املجلس املركزي 
يــوم االربعاء، حيث إن اجتــامع امس خصص فقط ملوضوع 
املضاربة عىل اللرية وتحليق ســعر رصف الدوالر يف الســوق 
الســوداء. واقترص قرار »املركزي« عىل متديد العمل بالتعميم 
161. لكنه امثر تحركا من قبل النائب العام املايل القايض عيل 
ابراهيم بناء عىل كتاب املّدعي العام التمييزي القايض غســان 
عويدات، طلب فيه تسطري استنابات قضائية فورية إىل أفراد 
الضابطــة العدلية كافًة )قوى األمــن الداخيل- األمن العام - 
أمن الدولة - جامرك - مخابرات الجيش( بغية إجراء التعّقبات 
والتحقيقــات األّوليــة كافًة والعمل عــىل توقيف الرصّافني 
واملضاربني عىل العملة الوطنية والتسّبب بانهيارها، واقتيادهم 
مخفوريــن إىل دائرة النيابة العامــة املالية إلجراء املقتىض 

القانوين وإفادته بالنتيجة بالرسعة املمكنة. 

 { رشوط ضبط التاعب   {
ووفقا ملصــادر مطلعة، فإن االجتــامع امس، ثبت منصة 
صريفــة عىل 38 الفا، وقرر البت بامللفات العالقة يف املصارف 
ملعامــات املنصــة، كل عىل حــدة مع ماحقــة التعامات 
املشــبوهة قضائيا، واذا كانت اجواء املجتمعني قد تحدثت عن 
اجواء ايجابية سترجم الحقا اجراءات عىل االرض، واالجتامع 

يوم االربعاء سيقيم التحركات القضائية ضد املضاربني، وتركز 
النقاش حول ما تقرر يف االجتامع األخري الذي ُعقد يف الرساي 
نهاية األســبوع الفائت يف حضور حاكم مرصف لبنان رياض 
ســامة ووزير املال يوسف الخليل. ووفقا لتلك االوساط، فان 
سامة أرّص عىل رضورة تدخل كل األجهزة األمنية والقضائية 
للسيطرة وتوقيف املضاربني عىل اللرية يف األسواق، خصوصاً 
َمن يرشف ويدير املجموعات عىل »الواتساب« وبعض الرصافيني 

املعروفني لدى االجهزة. 

 { »العربة« بالتنفيذ   {
وبعد االتصال برئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت 
طلــب من مدعي عام التمييز التدخل فــوراً واتخاذ االجراءات 
املناســبة، فأىت توجيه عويدات كتابــاً اىل النائب العام املايل 
القايض إبراهيم. وقد ربط ســامة اتخاذ مرصف لبنان بعض 
االجراءات املهدئة لاســواق بالسيطرة عىل كبار املضاربني يف 
الســوق وهم معروفون باالســامء، وتبقى العربة يف التنفيذ، 
خصوصا ان التجارب السابقة مل تكن ناجحة، وماحقة بعض 
املضاربــني الصغار مل تــؤد اال اىل نتائج خجولة، خصوصا ان 
احدا من املتورطني الكبار مل ينل عقابه. فضا عن الحاجة اىل 
مناخات سياسية تريح االسواق وتعزز االستثامر، يف ظل شح 

الدوالر. 

 { جمعية املصارف  {
تزامنــا، عقدت جمعية املصارف اجتامعا لبحث طلب مدعي 
عام جبل لبنان القاضية غادة عون من املصارف تقديم بيانات 
تفصيليــة عن حركة االمول بينها وبــني مرصف لبنان خال 
الســنوات االربع املاضية، لاشتباه يف حصول عمليات فساد 
مايل، ومل يخرج االجتامع بأي قرار بعد نقاشــات مستفيضة 
حيال تناقض هذا الطلب مع قانون الرسية املرصفية من عدمه. 

{  انخفاض الخبز.. والتسعري بالدوالر!   {
معيشــيا، وفيام اتخذ وزير االقتصاد قرارا بالتســعري يف 
»السوبرماركات« بالدوالر، ومنح الزبون حرية الدفع بالعملة 
التي تناســبه، وذلك للحد من »التاعب« باالسعار، كام قال يف 
مؤمتر صحايف باالمس، وتزامنا مع تراجع اســعار املحروقات 
بفعل تراجع  ســعر الدوالر، أعلن رئيس نقابة أصحاب األفران 
واملخابــز العربية يف بريوت وجبل لبنان النقيب  نارص رسور 
أن »ســعر ربطة الخبز ســينخفض يف حال تم إصدار تعميم 
من حاكم  مرصف لبنان رياض ســامة، وانخفض سعر رصف 
الدوالر، ألن االتفاق تم مع وزير  االقتصاد أمني سام عىل إصدار 
تســعرية  لربطة الخبز عند ارتفاع وانخفــاض املواد االولية 
 وســعر الــرصف، وكانت األجواء إيجابيــة، وتم االتفاق عىل 
استكامل التعاون لتأمني  االستقرار للرغيف يف ظروف بلد كلها 
استثنائية «. كام طالب النقيب رسور العميد  الشيخ  املكلف من 
الحكومــة ادارة ملف الطحني والخبز، »بإعادة النظر بحصص 
 الطحــني  املوزعة عىل األفران، وحل مشــكلة النقص لبعض 
االفران يف منطقة بريوت  وجبل لبنان بعد التحقق من النقص 
الــذي يجعل بعض االفران تقفل يوما يف االســبوع أو  تنقطع 

صاالتها وموزعوها من الخبز«. 

مشريا اىل ان التزام باده بأمن »إرسائيل« أقوى من أي وقت 
مىض، ولن يتغري أبدا. 

كام حث بلينكن« إرسائيل« عىل حشد دعم واسع ملقرحات 
الحكومة الجديدة، وســط خاف مريــر عىل خطط إصاح 
النظام القضــايئ التي دفعــت آالف »اإلرسائيليني« للخروج 
إىل الشــوارع احتجاجا. وأكد بلينكن مجددا دعمه »للمبادئ 
الدميوقراطية األساسية«، وقال: »بناء توافق عىل مقرحات 
جديدة هو الطريقة األكرث فاعلية لضامن تبنيها واستمرارها«.

{ اتفاقات أبراهام {
وقال الوزير األمرييك إن واشنطن تعمل عىل تعميق اتفاقات 
»أبراهام« لتعزيز أمن »إرسائيل« يف املنطقة، وتوســيع دائرة 

األمن والسام بني »إرسائيل« ودول املنطقة، وفق تعبريه.
من جهته، قال رئيس الــوزراء »اإلرسائييل« إن »إرسائيل« 
تســعى إىل توســيع اتفاقات أبراهام وتحقيــق اخراقات 

»دراماتيكية«.

{ نتنياهو: سنقوم بكّل ما بوسعنا 
ملنع إيران من امتاك ساح نووي {ْ

واتهم نتنياهو »إيران بتصدير العنف خارج حدودها ونرشه 
يف منطقة الرشق األوســط«. وقــال: »هناك إجامع عىل أن 
النظام اإليراين ال يجب أن يحصل عىل أسلحة نووية«، مؤكدا 
أن »إرسائيل ســتقوم بكل ما يلزم ملنع إيران من امتاك ساح 
نووي«. وأشــار إىل أن باده »ترى فرصا لتوسيع دائرة السام 
من خال اتفاقيات السام املوقعة مع عدد من الدول العربية.«

{ يف مرص {
وكان وزير الخارجيــة األمرييك التقى يف القاهرة الرئيس 
املرصي عبد الفتاح الســيي ووزير الخارجية سامح شكري، 
وتناولت املباحثات سبل وقف التصعيد يف األرايض الفلسطينية.

وقال بلينكن يف مؤمتر صحايف مشــرك مع نظريه املرصي 
ســامح شكري، ان من املهم مواصلة العمل للتصدي لترصفات 
إيران يف املنطقة، معتربا ان لدى واشنطن إميانا راسخا »بحل 
الدولتــني عرب املفاوضات باعتباره الســبيل الوحيد لحل دائم 

للرصاع«.

{ السلطة الفلسطينية: الدراج املستوطنني 
املتطرفني عىل قامئة االرهاب {

عىل صعيد آخر، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية »إرهاب 
املســتوطنني املتصاعد ضد املواطنني الفلســطينيني«، داعية 

الدول إىل »إدراج تنظيامت املســتوطنني املتطرفة عىل قوائم 
اإلرهاب«.

وقالــت الخارجية يف بيان »ندين بأشــد العبارات إرهاب 
ميليشــيا املســتوطنني املســلحة املتصاعد ضــد املواطنني 
الفلســطينيني وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، 
والــذي كان آخره ارتــكاب ما يزيد عىل 120اعتداء خال ليلة 
واحــدة يف منطقة جنوب نابلس، واقدامهم عىل إحراق منزل 
ومركبات وخط شــعارات عنرصية يف ترمســعيا، واقتحام 
قرية العوجــا يف األغوار ومحاولة إحــراق منزل، وإصابة 
شابني وإحراق مركبتني عىل يد عصابات اإلرهاب االستيطانية 
يف قريــة جالود جنــوب نابلس، هذا باإلضافة ملســرياتهم 
االســتفزازية يف البلــدة القدمية بالقــدس واقتحاماتهم 

املتواصلة للمسجد األقىص«.
وأكدت الوزارة أن »الحامية التي يوفرها املستوى السيايس 
يف دولة االحتال للمستوطنني وعصاباتهم والدعم واإلسناد 
الذي توفره الحكومة اإلرسائيلية لاســتيطان يشجع عنارص 
اإلرهاب اليهودي عىل ارتكاب املزيد من االنتهاكات والجرائم، 

خاصة ما يتعلق بتوســيع عملية تســليحهم دون ضابط أو 
قانون«، محذرة من »مغبة إقدام ميليشــيا املستوطنني عىل 
ارتكاب جرائم كربى أو مجازر ضد املواطنني الفلســطينيني«.

وطالبــت بـ »موقف دويل وأمــرييك حازم وعميل لوقف 
التصعيد اإلرسائييل عامة واعتداءات املســتوطنني وارهابهم 
بشــكل خاص«، مضيفــة: »نتابع قــرارات وإجراءات دولة 
االحتال وإرهاب املســتوطنني باعتبارها عقوبات جامعية 
موســعة وعنرصيــة وذلك مــع مكونــات املجتمع الدويل 
واألمــم املتحدة يف كل نيويــورك وجنيف، وتتابعها كذلك مع 
الدول كافة بهدف حشــد أوســع ضغط دويل عىل الحكومة 
اإلرسائيلية لوقف تصعيدها الجنوين يف األوضاع يف ساحة 
الرصاع وللمطالبة بتوفري الحامية الدولية لشــعبنا، والتعامل 

مع املنظامت االستيطانية املتطرفة كتنظيامت إرهابية«.

{ الخارجية االيرانية تجدد دعمها لفلسطني
 وتدعو رئيس حركة حامس لزيارتها {

يف ســياق متصل، أكّد وزير الخارجية اإليراين حسني أمري 

عبد اللهيان مواصلة دعم ايران الكامل لفلســطني وتضامنها 
مع عوائل الشــهداء ووقوفها إىل جانب الشعب الفلسطيني. 
وجــاء ذلك خال محادثات هاتفية أجراها مع كل من رئيس 
املكتب الســيايس لحامس إســامعيل هنيــة، واألمني العام 

لحركة الجهاد االسامي زياد النخالة.
وشّدد أمريعبد اللهيان، عىل أّن الشعب الفلسطيني سيحقق 
النرص ويحرر القدس واألقىص وكل األرايض الفلســطينية 
كام وّجه لرئيس املكتب السيايس لحركة حامس دعوة لزيارة 

إيران.
وأشــارت حركة الجهاد اإلسامي، إىل أّن النخالة أبلغ أمري 
عبد اللهيان شكر الشعب الفلسطيني للشعب اإليراين ودعمة 
وتأييــده املســتمر للمقاومة يف وجه العــدوان واالحتال 
الصهيوين وأشاد بـ«التفاف الشعب اإليراين حول قيادته يف 
إفشال كل املشاريع التي تســتهدف الجمهورية اإلسامية، 
وخاصــًة العــدوان األخري الذي اســتهدف بعض املنشــآت 

الصناعية اإليرانية يف أصفهان«.
ويف وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية اإليرانية، العدوان 
الوحــي لقوات االحتال االرسائيــيل عىل مخيم جنني يف 
الضفة الغربية. واكد أّن االحتال اإلرسائييل نّفذ عدواناً عىل 
جنني قبــل أيام، راح ضحيته 10 شــهداء، وعدد من الجرحى 

بينهم حاالت خطرة.

{ استشهاد فلسطيني يف الخليل {
هــذا، وأعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية امس  ، عن 
استشــهاد الشاب نسيم أبو فودة )26 عاماً( متأثراً بإصابته 
برصاصة يف الرأس، أطلقتها عليه قوات االحتال اإلرسائييل 

يف مدينة الخليل.
وقالــت مصادر طبية، إّن قوات االحتــال املتواجدة عىل 
الحاجز العســكري املسمى )160( جنوب الحرم اإلبراهيمي، 
أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشــاب نسيم أبو فودة، 
مــا أدى اىل إصابتــه برصاصة يف الرأس، نقــل عىل أثرها 
إىل املستشــفى األهيل يف املدينــة، ووصفت حالته الصحية 

بالخطرة.
واقتحمــت قوات االحتال اإلرسائيــيل، صباح امس، حي 

الجعابيص ببلدة جبل املكرب بالقدس املحتلّة .
وأفادت وســائل إعام محلّيــة، أّن قوات االحتال وبأعداد 
كبرية حارصت منزل املقديس أكرم بشري هناك، متهيداً لهدمه 
.كام هدمت آليات االحتال، ســوراً تعــود ملكيته للمقديس 
كريم أبو تايه، يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقىص، ومنشأة 

تجارية يف جبل املكرب تعود للمواطن أكرم شــقريات.

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 سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد 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

مواجهات يف الخليل
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