
صونيا رزق

تطّوق املصائب واملصاعب لبنان من كل الجهات، السياسية 
والقضائية واالقتصادية واملعيشــية والصحية والرتبوية، وال 
يبدو اي قطاع بعيداً عن ذلك، وكأّن البالد دخلت يف النفق الكبري 
األســود واملقفل، حيث ال حلــول وال بصيص أمل يف إمكانية 
الخروج منه، فامللف الرئايس يراوح مكانه عىل وقع الخالفات 
القدمية – الجديدة، وإعتصام العدد القليل من النواب املعارضني 
داخــل املجلــس، مل يؤد اىل أي جديد، ال بــل عىل العكس اتت 
النتيجة بعدم الدعوة اىل إنعقاد جلســة رئاسية جديدة، كام 

كانت تجري العادة كل خميس.
اما عىل الصعيد القضايئ فحّدث وال حرج، واالسبوع املايض 
خري دليل عىل ذلك بعد التصادم بني اهل البيت الواحد، الذي ادى 
اىل شــارعني وكاد ان يصل اىل اكرث، وانطالقاً من هنا ال يبدو  
مجلس القضاء االعىل متحّمساً لعقد جلسته، للبت يف كف يد 
املحقــق  العديل يف ملف املرفــأ القايض طارق البيطار، االمر 
الذي سيؤدي اىل تفاقم االزمة اكرث مع  النائب العام التمييزي 

القايض غسان عويدات.
 حكومياً، اُرجئت جلســة مجلــس الوزراء، التي كان رئيس 
حكومة ترصيف االعامل نجيــب ميقايت، بصدد الدعوة اليها 
خــالل األســبوع الجاري، لبحث امللف الرتبــوي املتأزم ، لكن 
بســبب غياب التوافق وعدم تأمني الغطاء السيايس للجلسة، 
عاد ميقايت لُيعلن خالل إطالق اإلسرتاتيجية الوطنية للقطاع 
الصحي يوم امس »بأننا يف صدد اعداد امللف وتسلّم االقرتاحات 
املطلوبة من وزير الرتبية، متهيدا للدعوة اىل جلسة حكومية 

هذا االســبوع او مطلع االسبوع املقبل بأقىص حد، إضافة اىل 
بحث ملفات طارئة وملّحة«، معترباً بأّن الظرف الراهن ال يسمح 

برتف السجال او التخاصم.

{ قمة روحية يف الرصح {
ويف إطار الحراك الــذي تقوم به بكريك، تعقد عند الرابعة 
من بعد ظهر اليوم قمة روحية يف الرصح  للبطاركة الكاثوليك 

واالرثوذكس، للبحث يف وســائل الخــروج من امللف الرئايس 

العالق، ويســبق ذلك إجتامع ملجلس املطارنة املوارنة سيحوي 

مواقف الفتة، تتامىش مع الوضع الســيايس القائم، وفق ما 

أشار مصدر كنيس بارز لـ« الديار«، امالً ان يخرج املجتمعون 

بحل توافقي، يوصل رئيساً اىل بعبدا بأقرب وقت ممكن، وهذا 

ما ميكن قوله يف إنتظار نتائج هذه القمة، معترباً بأّن حل هذه 

املعضلة سيفتح الطرق االيجابية.

{ تيمور وكرامي يف بكريك {
وعــىل خــط  الــرصح ايضــاً، زاره  امس رئيــس »اللقاء 
الدميوقراطي« النائب تيمور جنبالط عىل رأس وفد من  الكتلة، 
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البطاركــــــــة يناقشــــــــون اليــــــــوم امللــــــــف الرئاســــــــي فــــــــي بكركــــــــي بحثــــــــاً عــــــــن َمخــــــــرج مالئــــــــم ينهــــــــي الشــــــــغور
ــــــــن نبقــــــــى فــــــــي دوامــــــــة الورقــــــــة البيضــــــــاء...                           ــــــــة : ل الحــــــــراك الجنبالطــــــــي مــــــــن الصــــــــرح الــــــــى عيــــــــن التين
ــــــــدون ــــــــى 15000 ليــــــــرة... وأســــــــاتذة الخــــــــاص يُصّع ــــــــدء العمــــــــل برفــــــــع ســــــــعر الصــــــــرف مــــــــن 1507 ال ب
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ــــــة:  ـــ ـــ ـــ ـــــــــي الدولي ـــ ـــ ــــــة دب ـــ ـــ ـــ بطول
فـــــــــــــــوز ثميـــــــــــــــن وصعـــــــــــــــب 
للرياضـــــــــــــــي علـــــــــــــــى 
ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي التونسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االفريقـ

الراعي مستقبال تيمور جنبالط الرئيس بري مستقبال جنبالط العامد عون

القوة الصاروخية االيرانية

بلينكن وعباس

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8( 

ــرات ــّيـ ــسـ ــد لـــلـــرد اإليـــــرانـــــي عـــلـــى هـــجـــوم املـ ــع ــت ــس »إســــرائــــيــــل« ت
ــد ايــــــران ــ ــدة ضـ ــ ــديـ ــ ــات جـ ــ ــوب ــ ــق ــ ــدة روســـــــيـــــــا... ع ــ ــاع ــ ــس ــ بـــتـــهـــمـــة م
ــووي ــ ــنـ ــ ــف الـ ــلـ ــمـ ــلـ ــل االفـــــضـــــل لـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــي ــاســ ــ ــوم ــ ــل ــ ــدب ــ مـــــالـــــي: ال

بلينكـــــن يعيـــــد مـــــن رام اللـــــه التاكيـــــد علـــــى حـــــل الدولتيـــــن والدعـــــوة للتهدئـــــة
ــد ــتمرار االحتـــــالل إلـــــى األبـــ عبـــــاس: الشـــــعب الفلســـــطيني لـــــن يقبـــــل باســـ

يف تطــور الفــت، وبعد 
االخري  االعالمي  التصعيــد 
امللف  يف  املتحــدة  للواليات 
النووي االيــراين، برز امس 
موقف بدا اكرث ليونة عرب عنه 
املبعوث االمرييك الخاص اىل 
طهران روبرت مايل الذي كرر 
ان الدبلوماســية تبقى الحل 
االفضــل مع طهــران فيام 
النووي، دون  خص ملفهــا 
ان يســقط الخيار العسكري 
عن الطاولة، بعد ساعات من 
عمليــة اصفهان التي اثارت 
الكثري من التساؤالت، يف ظل 
اللغط الــذي رافقها والبلبلة 
التي احدثتها، وســط ترقب 
»تل ابيب« للرد، خصوصا مع 

واضح ان ساحة الرشق األوسط  تغيل عىل حافة هاوية 
االنفجــار يف ظل مامرســات قوات االحتــالل منذ وصول 
حكومة اليمني املتطرف اىل الســلطة، يف وقت يســعى فيه 
وزيــر الخارجية االمريكية املوجود يف االرايض املحتلة، يف 
زيارة مقررة منذ بضعة اشــهر، إىل استخدام نفوذ واشنطن 
لوقف تدهور الوضع، رغم انه من الواضح أنه مل يجلب معه 
أي مبــادرة جديدة، وهو ما دفــع بنظريه الرويس اىل الرد 
خــالل لقائه وزير الخارجية املرصي. كل ذلك فيام يســتمر 

االحتقان عىل االرض .
فقد التقى الرئيس الفلســطيني محمود عباس امس وزير 
الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن مبدينة رام الله، يف ختام 
جولة دبلوماسية مكثفة سعى خاللها لخفض التصعيد بني 
االحتالل اإلرسائييل والفلســطينيني. وقال مصدر بالرئاسة 
الفلســطينية إن مديــري املخابــرات األردنيــة واملرصية 

تقدم روسي على جبهة »باخموت« و»فولغا« الى خط املواجهة
هل تقلب الدبابات املئة واالربعون الغربية املعادلة امليدانية ؟

ــــــة ــــــر مــــــن االســــــتخبارات األميركي ــــــن أكث ــــــق ببوتي ترامــــــب: أث

مجموعــــــة مقاتليــــــن جــــــدد تغــــــادر إدلــــــب إلــــــى جبهــــــات أوكرانيــــــا
ــــــة ــــــة ممكن ــــــات الثالثي ــــــي املحادث ــــــران ف إردوغــــــان: مشــــــاركة إي

عمليــا ووفقــا الرقــام وزارة الخارجية 
االوكرانية ،فان كييف حصلت كدفعة اوىل عىل 
عدد يرتاوح بــني 120 اىل 140 دبابة غربية، 
مــن تحالف الدول الـ12،ما يعطيها قدرة اكرب 
عىل خوض معركة الربيع املتوقعة، يف وقت 
بدا فيه الجــدل عىل جبهة تزويدها بطائرات 
»اف16«، فيام كانت القوات الروســية،التي 

تســتعد لدخول قطار »فولغا« ساحة املعركة، 
تحــرز تقدما ملحوظا عىل جبهة »باخموت« 
،يف اطار قرار موســكو بترسيع الحسم قبل 

وصول املساعدات املتوقعة اىل كييف.
فقد أعلن الجيش الرويس ســيطرته عىل 

أكد الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب 
بأنّه يثق بالرئيــس الرويس فالدميري بوتني 

أكرث مام يثق باالستخبارت األمريكية.
 Truth« وأشار ترامب يف منشور عىل موقع
Social« االجتامعي الخاص به، إىل التعليقات 
التــي أدىل بها بعد اجتامعــه مع بوتني يف 
هلســنيك، عام 2018، عندما قال إنّه »ال يرى 

أي ســبب« لتدخل روســيا يف انتخابات عام 
2016 عىل الرغم مام أفاد به مكتب التحقيقات 

.»FBI  « الفدرايل
ورّصح ترامب بأنّــه »يثق ببوتني أكرث من 
أصحــاب الهمم الواهنة، ممــن يعملون يف 

يبــدو ان جولة وزيــر الخارجية االيرانية 
حســني عبد اللهيان االخرية، قد امثرت قرارا 
تركيا بالتخفيف من ريبة طهران تجاه اللقاءات 
الثالثية الروســية - الرتكية - السورية التي 
تشهدها العاصمة موسكو، ما دفع بالرئيس 
الرتيك رجب طيــب اردوغان اىل التاكيد بان 
بالده ال متانع انضامم الجمهورية االسالمية 

اىل املحادثــات، يف وقت تحدثت فيه تقارير 
اعالمية عــن توجه مقاتلني مــن ادلب اىل 

اوكرانيا للمشارك يف املعارك. 
فقــد أكــد الرئيس الــرتيك، رجب طيب 
إردوغــان، إمــكان مشــاركة طهران يف 

تهجــم الوزير جربان باســيل عىل قائد 
الجيش ووجه االتهامات لشــخص القائد 
العســكري املمتاز البعيد عن الفساد الذي 
حافظ عىل املؤسســة العسكرية بعديدها 
100 الف جندي والــذي حافظ عىل االمن 
رغــم املظاهرات العنيفــة التي ظهرت بعد 
شهر ترشين الثاين سنة 2019 ومل يسقط 
قتيل واحد مــن املتظاهرين، والذي حافظ 
عىل رغيــف الجندي والرتيب والضابط يف 
الجيش اللبناين واســتطاع تأمني املساعدة 
لكل العســكريني الن ظروفهم املعيشة مل 
تعد تســمح لهم  االنتقال من منازلهم اىل 

ثكناتهم العسكرية. ال يجوز للوزير جربان 
باسيل ان يهاجم العامد جوزاف عون، وعىل 
كل حال فان كالمه  اساء اليه وجعل التململ 
ضمن التيار الوطني الحر يكرب الن كثريين 
من التيار الوطني الحر ال يقبلون مبهاجمة 
قائد الجيش، كام ان نوابا من التيار الوطني 
الحر اســتاؤوا من الوزير جربان باســيل  
وابلغوا قائد الجيش اللبناين انهم يكنون له 
كل احرتام وتقدير، وعىل كل حال هذا الكالم 
ليس كالم نواب التيار الوطني الحر  بل كالم 
الشعب اللبناين للقائد العامد جوزاف عون.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة جندييـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إصابـ
»إســـــــــــــــــــــــــرائيليين« فـــــــــــــــــــــــــي 
ــــس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة دهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عمليـ
ــس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي نابلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـ
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ــة ــ ــ ــ ــ ــتراتيجية الوطنيـ ــ ــ ــ ــ االسـ
٢0٣0 رؤيـــــــة  ــــــ  لــلــصــحــة 

د. فراس االبيض
وزير الصحة يف حكومة ترصيف األعامل

مير لبنان حاليا بواحدة من اشد األزمات وأكرثها تعقيدا 
يف تاريخه الحديث. وأدى تزامن االضطرابات السياســية 
واالنهيار املايل واســتمرار تدفــق النازحني ووباء كوفيد 
19- اىل إرهاق شــديد لنظام الرعاية الصحية. وفاقم ذلك 
هجرة املوارد البرشية، وال ســيام الكــوادر الصحية التي 
تتصــف بكفاءات وخربات عالية. فقد غادر لبنان اكرث من 
20٪ من املمرضات واملمرضني، و40٪ من األطباء. وأدى كل 
هذا اىل ازدياد الصعوبة يف الحصول عىل خدمات الرعاية 
الصحية وخاصة مع استمرار االرتفاع يف تكاليفها بسبب 

جنبـــــالط يُبـــــادر »مســـــيحياً« وبـــــري يســـــير هل ينجح »وليد بيك« في تحرير بعبدا؟
ــوب! ــ ــق املطلـ ــ ــى بالتوافـ ــ ــن يحظـ ــ بمـ

املرحلـــة األولـــى من خطـــة الكهرباء:
ــــــات ــ ــــــزع التعّدي ــ ــــــــى ن ــــــــن عل العي
ــالم! ــ ــ ــ ــاء الس ــ ــ ــ ــى الكهرب ــ ــ ــ وإاّل عل

ــاً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل فراغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان ال يحتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »لبنـ
رئاســـــــــــــــياً طويـــــــــــــــالً... وتوقعـــــــــــــــات 
ــــهرين« ــ ــ ــ ــ ــ ــــالل شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة خـ ــ ــ ــ ــ ــ بحلحلـ

كلمـــــــــــــــات فـــــــــــــــي زمـــــــــــــــن الغربـــــــــــــــة
بقلم فهد الباشا

بيـــــــــــــــن  العالقـــــــــــــــة  مـــــــــــــــا 
الكورتيـــــــــــــــزون وكســـــــــــــــب الـــــــــــــــوزن؟
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هـــــــــــــــل ينجـــــــــــــــح »وليـــــــــــــــد بيـــــــــــــــك« فـــــــــــــــي تحريـــــــــــــــر بعبـــــــــــــــدا؟

2
ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

االربعاء 1 شباط 2023

»الليرة تنهار واملطلوب انتخاب رئيس وإصالح«
ــن عـــيـــن الـــتـــيـــنـــة: الـــتـــوافـــق الـــســـيـــاســـي يــعــطــي ــ  جـــنـــبـــالط م
ــكــن الـــبـــقـــاء فـــي الـــدوامـــة ــم بــانــتــخــاب رئــــيــــس... وال ي أمـــــالً 

رعى حفل إطالق االستراتيجّية الوطنّية للقطاع الصحي
ــســة ــداً لــــلــــدعــــوة الـــــــى جــل ــ ــي ــ ــه ــ ــم ــ ــف الـــــتـــــربـــــوي ت ــ ــلـ ــ ــي صـــــــدد إعـــــــــــداد املـ ــ ــ ــي: ف ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ  م
ــع عــــلــــى الــــرعــــايــــة ــ ــي ــ ــم ــ ــج ــ ــن حـــــصـــــول ال ــ ــم ــضــ ــ األبـــــــيـــــــض: نـــــهـــــدف لــــنــــظــــام صــــحــــي ي

أكــد رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت »اننا يف 
صــدد إعداد امللف الرتبوي املتعلق بإرضاب املدارس الرســمية 
وملف الجامعة اللبنانية، وتسلم االقرتاحات املطلوبة من وزير 
الرتبية متهيدا للدعوة اىل جلسة حكومية ثالثة هذا االسبوع 
او مطلع االســبوع املقبل بأقىص حد. كام ستناقش الجلسة 
أيضاً العديد من امللفات الطارئة التي تشــكل أولوية ملحة وال 

إمكان لبتها خارج مجلس الوزراء«.
كالم الرئيــس ميقايت جــاء، يف خالل رعايته حفل إطالق 
وزارة الصحــة العامة من الرساي »االســرتاتيجية الوطنية 
للقطــاع الصحي - رؤيــة 2030«، حرض الحفل وزير الصحة 
العامــة فراس األبيض، رئيس بعثة اإلتحاد األورويب يف لبنان 
السفري رالف طراف، ممثل منظمة الصحة العاملية يف لبنان عبد 
النارص أبو بكر وحشد من الشخصيات الديبلوماسية والنيابية 
والنقابيــة وممثلو الوكاالت الدولية واملنظامت التابعة لألمم 
املتحدة واملنظامت غري املانحة املحلية والدولية وكبار املوظفني 

املعنيني بالقطاع الصحي.
وشــدد ميقايت عىل »أننا وضعنا يف الجلستني الحكوميتني 
اللتــني عقدناهام الحلول الخاصة بالقطــاع الصحي وملف 
الكهرباء عىل سكة املعالجة، رغم كل االعرتاضات غري املنطقية 
التي ســمعناها، والتي حاولت ادخال ملفات الناس امللحة يف 
البازارات السياسية واملناكفات واملزايدات التي ارتدى بعضها، 

ولألسف، طابعاً طائفياً مقيتاً«.
وقــال: »ندايئ اىل الجميع مــراراً وتكراراً، الظرف الراهن ال 
يسمح برتف التساجل أو التخاصم. فلرنحم الوطن والعباد من 
نقاش عقيم، ال ميت اىل الدستور وروحيته بصلة، بل يندرج يف 
سياق مناكفات سياسية يهواها البعض«، مضيفا »نحن نعمل 
وفق الواجب والدســتور بانتظــار أن يتم انتخاب رئيس جديد 
للبالد، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة دستورياً وسياسياً، وسنستمر 
يف العمل براحة ضمري وأولويتنا مصلحة الناس وانتظام عمل 

املؤسسات وال يشء سوى ذلك«.

وتابع »اننا عىل ثقة أن هذه االسرتاتيجية، التي تتوالها وزارة 
الصحة، ستساهم يف إعادة هيكلة النظام الصحي ليصبح أكرث 
إنصاًفــا وتكاماًل وفعالية، مام يضمن الوصول الشــامل إىل 
رعاية عالية الجودة مرتكزة عىل األفراد. وبالتوازي، فإننا يف 
اجتامعات متواصلة مع االبيض، ملتابعة املشكالت والتحديات 
اآلنية وتأمني اســتمرارية القطاع الصحي واالستشــفايئ، 
والتعاون مع املستشفيات الخاصة لتذليل العقبات الطارئة«.

بــدوره، قال وزير الصحــة: »ان الوزارة وبالتشــاور مع 
جميــع األفرقاء املعنيني املحليني والدوليني، قادت عملية وضع 
اإلســرتاتيجية الوطنية للقطاع الصحي التي تهدف إىل نظام 
صحي يضمن حصــول الجميع عىل رعاية صحية ذات قيمة 
وجودة عالية وتتمحور بشكل أسايس حول حاجات األفراد«، 
الفتا إىل »وضع الرعاية الصحية األولية كحجر الزاوية لتقديم 
خدمات أساســية عالية الجودة وخصوصا للرشيحة األكرث 

هشاشة يف املجتمع«.

زار رئيس الحزب التقدمي الشــرتايك وليد جنبالط، رئيس 
مجلس النواب نبيه بّري يف عني التينة، يرافقه الوزير السابق 
غــازي العرييض، حيث جــرى بحث التطورات السياســية 

واملستجدات.
وبعــد اللقاء، قال جنبالط: »أيا كانت التقلّبات أو التوقعات، 
ويقال أنه سيجري اجتامع رباعي ورمبا خاميس يف باريس، 
هذا جيد، لكن ال مينع من أن نحاول بالقيام لن أسميها مبادرة 
مبحاولة اخرتاق بعض الحواجز السياسية والنفسية وغريها، 
من أجل الوصول إىل توافق، التوافق الذي يعطي األمل بانتخاب 
رئيس، ألننا ال نستطيع أن نبقى يف هذه الدوامة، وأن نذهب كل 
أسبوع والكالم مشرتك مني ومن الرئيس بري ونصّوت بورقة 

بيضاء وغري ورقة بيضاء، اسُتنفد املوضوع«.

ولفــت إىل أنه »يف نفس الوقت، رمبا للبعض حســابات 
جيوسرتاتيجية، وقد باتت كلمة اسرتاتيجية شائعة إىل درجة 
أنه إذا التقى أحدهم بجاره يقول انه لقاء اسرتاتيجي لكن هناك 
يشء مخيــف، وهو العّداد، عّداد اللرية اللبنانية التي تنهار يف 
كل لحظــة، ومهام حاول البعــض يف البنك املركزي أن يقوم 
بهندسات مالية، فإن ذلك ال ينفع إذا ما مل يجِر إصالح حقيقي 
من خالل انتخاب رئيس للجمهورية، ومن خالل تبّني قســامً 
من مرشوع صندوق النقد الدويل، ليس كل مرشوعه، قســم 
منه، وإاّل نبقى يف نفس الدوامة، ومن يدفع الثمن؟ املواطن«.

كام أشــار جنبالط إىل أن »تــم التطّرق إىل موضوع مهم، 
وهو الرتبية، فمن جهة، وضعوا )الحكومة( 60 أو 70 مليون 
دوالر، ال أدري كيف أتوا بها، يف هذا البرئ »املفخوت«، الكهرباء، 

وتوقفوا عند الرتبيــة التي تحتاج فقط إىل 25 مليون دوالر، 
وهي أهم بكثري من الكهرباء، ألن الكهرباء دون إصالح ال نفع 

لها«.
وكان اســتقبل جنبالط، يف كليمنصو، النائب السابق إميل 
رحمــة، يف حضور العرييض، وجرى عرض ملختلف األوضاع 

العامة واملستجدات الراهنة. 

بري مستقبالً جنبالط والعرييض                )حسن ابراهيم(

إيــــران وعكر ــري اســتــقــبــل ســفــيــر   بـ
ــا بــيــشــاور وأبـــــرق مــعــزيــاً بــضــحــاي

اســتقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانية يف عني التينة، سفري الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
يف لبنــان مجتبــى أماين، حيث جرى عرض للمســتجدات 

واألوضــاع العامة والعالقات الثنائية بني البلدين. 
وبعد الظهر، اســتقبل نائب رئيسة مجلس الوزراء وزيرة 

زينة عكر. السابقة  الدفاع 
عــىل صعيد آخــر، ابــرق الرئيس بري لرئيــس مجلس 
الشــيوخ الباكستاين محمد صادق سنجراين معزيا بضحايا 
التفجري االرهايب الذي اســتهدف املصلني يف أحد مســاجد 
مدينة بيشــاور الباكستانية، وجاء يف نص الربقية: »بإسم 
الشــعب اللبناين وبإسمي الشــخيص نتقدم من سيادتكم 
ومن خاللكم اىل الشــعب الباكستاين ال سيام ذوي ضحايا 
اإلعتــداء اإلرهايب اآلثــم الذي أســتهدف املؤمنيني خالل 
تأديتهم الصالة يف أحد مســاجد مدينة بيشــاور بخالص 
آيات العزاء واملواســاة سائلني الله سبحانه وتعاىل للشهداء 
الرحمــة ولذويهم الصرب والســلوان وأن مين عىل الجرحى 
بالشــفاء العاجل ولباكستان االستقرار والتقدم واالزدهار. 
وننتهزها مناســبة لنؤكــد إدانتنا لالرهاب بكل أشــكاله 
وتجديــد مطالبتنا بوجوب إســتهناض كل الجهود الوطنية 
والقارية والدولية ملكافحة ظاهرة اإلرهاب املسيىء لألديان 

الساموية كافة«.  والرساالت 

ــوه مــجــنــونــاً...؟! ــه هـــل كـــان ي
نبيه الربجي

اىل  العــودة  دون 
العربية  امليثولوجيــا 
كان،  انه  تقــول  التي 
يرشــق  كهفه،  مــن 
بالحجارة،  الســابلة 
يرصخ الكاتب اليهودي 
بينارت  بيرت  األمرييك 
بنيامــني  وجــه  يف 
نتنياهو »هل كان يهوه 
مجنونــاً...؟«، وما اذا 
كان يــدري اىل أيــن 
يقود اليهــود.  »حتامً 

اىل شكل ما من أشكال املحرقة«.
هذا بعدما كان الربوفســور شلومو صاند قد ذكّر 
الساسة بأن الفلســطينيني »كائنات برشية تتأمل، 
وتحلــم، مثلنا. وال ذنب لها ســوى أنها وجدت عىل 
هــذه األرض«. ولكن هل من كتاب آخر، غري التوراة، 
ويفرتض أن يكون منزالً، يقول »ولويل أيتها األبواب، 

املدينة«؟ أيتها  ارصخي 
كيف يكون هناك ترشيع الهــي للقتل، وللتنكيل، 
ولالغتصاب، ولهدم املنازل، وللرتحيل، مع أن العرب 
احتضنوا اليهود عرب األزمنة، يف املرشق، وحتى يف 

دواوين الخلفاء، أو يف األندلس 
نعلــم ما كان موقع موىس بن ميمون يف البالط 
األندليس، اضافة اىل فالســفة، وعلامء، وشعراء، 
يهود من بينهم شلومو بن يهودا الذي كتب عن)البكاء 
من أجل صهيون(، وحسداي بن شفروط، وافرام بن 
عزرا، ويهودا بن عزرا،وشــلومو بن يهودا، اضافة 
اىل أيب الحســن يهوذا الالوي )يهوذا هاليفي( الذي 

بالعربية. كتب قصائده  
عرشات اآلالف تظاهروا يف تل أبيب ضد سياسات 
من دعاه أحدهم بـ »الفوهرر اليهودي«، ليتزامن ذلك 
مع آراء مثرية ضجت بهــا مواقع التواصل. بعضها 

اعتــرب أن »القادة اليهود يحفرون القبور لليهود«!
الحظنــا ردات الفعل العامليــة، وان كانت الدول 
الغربيــة الغارقة يف املتاهــة األوكرانية، تتعاطى، 
يف الكثــري مــن األحيان، مواربة مع الهيســترييا 
االرسائيلية. أما أمريكا فكل ما يعنيها الحيلولة دون 
أي انفجار يف الرشق األوســط ينعكس كارثياً عىل 
حربها يف الرشق األورويب. ولكن اىل أي مدى ميكن 

االحتامالت؟ احتواء 
ليس فقط مبنتهى الغطرســة يتعامل املسؤولون 
االرسائيليون مع مواقف مجلس األمن بل بأســلوب 
قطّــاع الطرق، بعدما كان حاييم وايزمان يوحي بأن 
»بنــاة ارسائيل«، أي الوافديــن اىل »أرض امليعاد« 

يختزلــون ديناميكية القيم يف املجتمعات الكربى.
ازدراء ال نظــري له لقــرارات املنظمة الدولية. مل 
يحــدث مثل ذلك يف أي دولــة أخرى. مجموعة من 
»الغانغســرت« يحكمون دولة مدججة حتى أسنانها 
بالسالح، حتى بالسالح النووي، أيضاً بتلك الحمولة 
االيديولوجية الصارخــة، ال اكرتاث ال بآراء الداخل 

وال بآراء الخارج.
ما هو تعليق السيدة أمريكا  التي تالحق دوالً أخرى 
بالعقوبــات القاتلة اذا ما ألقت حجراً عىل ارسائيل، 

أو اذا ما رصخت يف وجه ارسائيل؟
بنــي غانتس وصف نتنياهو بالفأر الذي يتســلل 
عرب الثقوب تفاديــاً للمثول أمام القضاء الرتكابات 
ماليــة، وان كانــت »هاآرتس« تعتقــد أن املطرقة 

يقع... ستظل تالحقه حتى 
اســئلة يف ارسائيل حول ما اذا كان اليسار الذي 
بــدا، يف الســنوات األخرية، وقد أصيب بالســكتة 
الدماغيــة، يعــود اىل الحياة من جديد. هذا ال مينع 
رانا الفايس )حركة نحاله االســتيطانية( من اتهام 
األمريكيني بالوقــوف وراء التظاهرات باعتبار »أن 
هــذه الثعابني ال تخرج مــن جحورها اال اذا حركت 

بالعصا«.
  بني هذه »الثعابني«، أساتذة جامعيون، وجرناالت 
ووزراء ســابقون، وباحثون، وكّتاب، وصحافيون. 
أي منطــق ذاك الــذي يحكم العقل الســيايس  يف 

ارسائيل؟
اذ راهــن بعض املغفلني عــىل أن يتمكن بنيامني 
نتنياهــو مــن احتــواء كل من ايتامــار بن غفري 
وبتســلئيل ســموتريتش، يبدو جلياً أن العكس هو 
الــذي يحصل. التامهي الســيايس، وااليديولوجي، 
بني زعيم الليكود وكل من زعيم »العظمة اليهودية« 

الدينية«. »الصهيونية  وزعيم 
بعضهم وصفه بـــنريون »الذي يحرق أورشليم« 
ما دام الذي يعنيه، باألساليب الزبائنية التي انتهجها 
منذ دخوله عامل السياســة، ليذكّــروا بأن ارسائيل 
مهددة باالنقســام، وبالرصاع العسكري بني اليهود 

واليهود، كام حدث اثر وفاة امللك ســليامن.
آنذاك تحولت مملكة اليهود اىل مملكتني )ارسائيل 
ويهــوذا( اندلعت الحــرب بينهام اىل أن اندثرتا. يف 
زمن هؤالء املجانني، كل يشء ممكن، ولو بعد حني...

ميشال نرص

انواعها،  مثقــل باملحطــات عــىل 
افتتح اســبوع جديد عىل اوضاع مالية 
»فارطة«، ورصاع قضايئ  ومعيشــية 
-امني مؤجل اليام، وسط شلل سيايس 
رئــايس،يف انتظار اجتــامع باريس، 
واحباط حكومي مع عودة الخالف اىل 
»مجلس الوزراء«، فيام اجتامع املجلس 
املركزي ملرصف لبنان الذي ُعقد ملحاولة 
لجم تفلت سعر رصف الدوالر يف السوق 
الســوداء، متخض عن اعــادة الحياة 
مالحقة  و«مرسحية«   ،161 للتعميــم 

»اشباح« املضاربني عىل اللرية.  
يف غضون ذلك استمر كشف املستور 
القضايئ، اذ اشــارت مصادر واســعة 

االطالع ان القــايض البيطار يعتزم اتخاذ اجراءات »نوعية« 
ابلــغ بها بعض املعنيــني، مع توقع ردة فعــل النائب العام 
التمييزي، وســط معلومات عن »تفويت« الفتنة فرصة يوم 
الســبت املايض، حيث توافرت معلومات عن تخطيط القتحام 
قــرص العدل، اال ان ال املقتحمون حرضوا، وال املخطط ســار 
وفق للمرســوم،بعد التحذيرات األمنية واملخاوف من انفالت 
األمور من زمامها وتطورها لتتحول اىل اشــتباك يف الشارع.
أمام هذا املشهد امللبد سارت مبوازاته حركة سياسية، الفتة 
عنوانها »مبادرة اشــرتاكية«، عىل وقع وصول السفري بيار 
دوكان املكلف بتنســيق املســاعدات الدولية اىل لبنان، حيث 
تكشــف اوساط دبلوماســية ان برنامج زيارته يركز حرصا 

عىل تنســيق املســاعدات االنســانية ولن يتخطاه اىل بحث 
األزمة السياســية، التي ستكون حارضة عىل طاولة »اللقاء 

الخاميس«.
مبادرة وفق »كليمنصو« جاءت نتيجة االوضاع التي وصلت 
اليها البالد من تفكك متســارع قد يقود جديا نحو التقسيم، 
وهو مــا دفع ببيك املختارة اىل املبادرة باتجاه التيار الوطني 
الحــر بداية، واعادة تفعيل التواصل مع معراب وحارة حريك، 

بالتعاون والتنسيق مع »عني التينة«.
مصادر سياسية اعتربت ان »ابو تيمور« قلق جداً من الدرك 
الذي انحدرت إليه الدولة التي تقوم عىل ركائز اساسية اولها 
األمن واالقتصــاد واالدارة، إال أن جميعها انهارت راهنا، بدءا 
من الحالة االقتصادية التي أصبحت يف وضع مخيف، مروراً 

بالتالعب بسعر رصف الدوالر، وصوالً اىل ترشذم 
القضاء وتجزيئه وتنازع الصالحيات واالدعاءات 
املضادة، وانعكاس هذه امللفات عىل الوضع املحيل 
خاصــة األمني وهذا أمر إضــايف مقلق، كل ذلك 
معطــوف عىل االنحالل التام لالدارة العامة ككل 
وغيــاب وارضاب املوظفــني، اىل جانب القطاع 

الرتبوي حيث املدارس الرسمية مقفلة. 
واشارت املصادر اىل ان »االشرتايك« هو الطرف 
الوحيد الذي طرح الئحة اســامء ملرشــحني يرى 
فيهــم املؤهالت املطلوبة لتويل الرئاســة، وهي 
الئحة قابلة للتعديل وقد تتغري كامل اســامئها، 
اذ وفقــا لصيغتها الحاليــة، مثة اكرث من طرف 
يضعون »فيتوات« عىل بعض الوارد فيها، معتربة 
ان صيغتها االخرية لن تكتمل قبل نهاية الشــهر، 

وحسم الخارج لخياراته.
»الحزب االشــرتايك« يلخص خطوته تلك بعملية 
استمزاج آلراء القوى النيابية، يف محاولة حوارية باملفرق بعدما 
فشــلت الدعوة املتكررة التي اطلقها رئيس مجلس النواب لعقد 
طاولة حوار، هدفها جوجلة االســامء الجدية املطروحة متهيدا 
للوصول اىل مجموعة من االســامء ال تتخطى الثالثة، لخوض 
املعركــة يف الهيئة العامة للمجلــس، عىل ان يفوز من يحظى 

باالكرثية الالزمة. 
وختمــت املصادر بــان الديناميكيــة املعتمدة نجحت يف 
تحقيــق بعــض الخرق، اال ان املطلــوب جهد اكرب من بعض 
الفاعلني ورمبا تنازالت للوصول اىل انهاء الشــغور، رغم ان 
الصــورة االعالمية تعكس عكس ذلك نتيجة املواقف املتوترة 
والتصعيد الكالمي، الذي هدفه حجب ما يطبخ من تســويات 

يف الداخل والخارج.

ــحــظــى بـــالـــتـــوافـــق املــطــلــوب! ــر بــمــن ي ــســي ــادر »مــســيــحــيــاً« وبـــــري ي ــ ــب ــ جــنــبــالط يُ
ــون... ــ ــع عـ ــل والـــلـــقـــاء مـ ــاســي ــزب الـــلـــه يــنــتــظــر ب ــ ــة وحـ ــب ــري ال جــلــســة انــتــخــاب ق
ــان ــن ــب ــة فــــي ل ــي ــب ــع ــف جــــوزيــــف عـــــون بـــاالكـــثـــر ش ــصـ ــي يـ ــ ــراعـ ــ الـــبـــطـــريـــرك الـ

جويل بو يونس

يكاد رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط يكون 
الوحيد الذي يتحرك يف كل االتجاهات ويبادر باتجاه الخصوم 
حتى قبل الحلفاء ســعيا لتأمني مظلة توافق تعطي الرشعية 
والســيام املسيحية الهم استحقاق يعني املسيحييني : انتخاب 

رئيس للجمهورية.
يدرك زعيم املختارة جيدا، أن احدا ال يســتطيع فرض رئيس 
»غصبا عن املسيحيني«، وهو ما يردده يف مجالسه واينام حل، 
او ال يلقى اقله قبوال ومباركة احدى اكرب الكتل املسيحية سواء 

التيار الوطني الحر او القوات اللبنانية.
 صحيح أن جنبالط دعم ترشــيح ميشال معوض يف بداية 
الطريق، لكن عندما شــعر بأن االمور ذاهبة نحو االسوأ تحىل 
وليد »بيك« بالجرأة لطرح اسامء وسطية اىل جانب اسم قائد 
الجيش علــام ان الرجل صاحب الباع الطويل يف السياســة 
اللبنانية كان يدرك ضمنا ان ترشــيح معوض لن يوصل ملكان 
لكنه )اي جنبالط( أدى قســطه للعال فسلّف  ابن زغرتا »نعم 
درزية« بقيت ناقصة شــيعيا مــا دفع جنبالط لتغيري قواعد 

اللعبة.
 مل يكــن جنبالط متحمســا يوما لتكرار تجربة العســكر 
يف الرئاســة ، فأكرث من نائب اشــرتايك مل يخف سابقا عدم 
حامســتهم لهكذا خيار من دون اعطاء ال قاطعة امنا حرص 
االشــرتاكيون ســابقا عىل ترداد الجواب التايل عند كل سؤال 
مفاده : هل سيســري يف النهايــة وليد جنبالط بقائد الجيش 
بالقول :« مرشــحنا حتى اللحظة ميشــال معوض اما بعدين 
فكل حادث حديث«... لكن يبدو أن » لحظة »معوض السياسية 
انتهت ، وفاجأ جنبالط الجميع عندما طرح عىل وفد حزب الله 

3 اسامء هي صالح حنني جهاد ازعور وقائد الجيش.

مــن يعرف عن زعيم املختارة،ابن كامل جنبالط، يعرف جيدا 
انه يجيد قراءة املشــهد ويتحّســس الرياح االتية ولو من بعيد 
بعيد، فتمرير جنبالط السم قائد الجيش مل يأت من عبث، تقول 
مصادر متابعة للديار وتضيف : أدرك جنبالط ان امكان ايصال 
معوض مهمة مستحيلة كام منافسه سليامن فرنجية، وصلت 
للبيك اشــارات اقليمية تحبذ خيار القائد جوزيف عون بعدما 
كانت القوات اول من تحدث عن صفات ايجابية لجوزيف عون 
، التقط جنبالط االشــارات وبعدما كان التقى حزب الله اوفد 
وائل ابو فاعور اىل الســعودية، وسط معلومات تفيد بأن كال 
من قطر والواليات املتحدة كام مرص تعمل اليصال قائد الجيش 

لسدة الرئاسة فيام فرنسا والسعودية ال متانعان.
اكمل جنبالط مبادرته التي قادته للقاء ســابق مع باســيل 
اعاد خالله طرح اسامء وسطية ، وكانت جديد محطاته امس 
عني التينة حيث عقد لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفيــام وصفت مصادر مطلعة عــىل جو اللقاء ، االجتامع 
بااليجايب والبناء، كشــفت مصادر اشــرتاكية عرب الديار بان 
جنبالط كرر عىل مســمع بري وجوب التوافق عىل اســم ال 
يشــكل تحديا لفريق من املسيحيني. لقاء جنبالط بري تطرق 
بحسب املعلومات السم قائد الجيش الذي كان رئيس الربملان ال 
يحّبذ وصوله وال سيام انه يتطلب تعديال دستوريا، لكن الالفت 
بحسب مصادر متابعة ان بري الذي مل يعط مباركته لجوزيف 
عون ، امنا شــدد عىل مسمع جنبالط، عىل أنه يسري مبن يتم 

التوافق عىل اسمه وهو ليس حجر عرثة.
وعلــم بأنه عىل عكــس كل ما يقال بان بري بدأ العمل عىل 
مبادرة اساســها اجراء عملية اســتطالع  راي المكان ايصال 
سليامن فرنجية ب65 صوتا ، غري صحيح فالدقيق كام تشري 
مصادر بارزة  بأن بري لن يدعو لجلسة النتخاب الرئيس طاملا 

ان التوافق عىل اسم معني مل يتأمن بعد.

وهنا تكشف اوساط مطلعة عىل جو عني التينة بأن الرئيس 
بري كان فاتح بعض زائريه بانه لن يدعو لجلسة تكون شبيهة 
بالجلسات السابقة ، كام كشف انه يتجه مع حزب الله للتخيل 
عن الورقــة البيضاء يف حال تم تأمني العدد املطلوب لوصول 

سليامن فرنجية.
اال أن هذا الســيناريو اي ايصال فرنجية ب65 صوتا ال يزال 
شــبه مســتحيل بظل غياب االصوات االشرتاكية عن عملية 
التصويــت لفرنجية، ما يجعل االمر مســتبعد اقله يف املدى 

القريب.
وتعليقا عىل هــذه الخطوة، قالت مصادر مطلعة عىل جو 
حزب الله :«بكري بعد نروح عىل هيك سيناريو« وعليه فاالكيد 
اال جلسة انتخاب قريبة طاملا اال توافق عىل اسم واضح. وُعلم 
هنا ان الحزب يرتيث بانتظار كيف ستؤول اليه االمور مع رئيس 
التيار جربان باسيل ، والسيام أن الحزب ال يزال ينتظر االسامء 
التي كان سأل باسيل عنها يف اللقاء االخري الذي جمعه بالحاج 
وفيق صفا وحســني الخليل عندما طلب الخليل من باســيل : 
ماذا لديك من اســامء فرد : ال اســامء محددة بعد بدنا نتناقش 
باملجلس والهيئة السياسية بالتيار وبعدا بنشوف«. كام تشري 
املعلومات اىل ان حزب الله ال يزال يرتيث بانتظار نتائج الزيارة 
املرتقبة لوفد الحزب برئاسة الحاج محمد رعد اىل الرابية للقاء 
الرئيس السابق ميشال عون واملتوقعة بحسب معلومات الديار 

يف اليومني املقبلني بني الخميس والجمعة.
علــام ان بعض املتابعني يرتقبون ما قــد يصدر عن القمة 
الروحية املسيحية التي ستنعقد عىل ارض بكريك علها تخرج 
بطرح اســامء محددة تكون مقوبلة مسيحيا، مع االشارة اىل 
ان البطريرك الراعي كان أسمع وفدا اشرتاكيا زاره سابقا عندما 
كان يف الدميــان ، بان قائــد الجيش جوزيف عون هو االكرث 

شعبية يف لبنان!
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اســتقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي، قبــل ظهر امس يف 
الرصح البطريريك يف بكريك، وفدا من »اللقاء 
النــواب تيمور جنبالط،  الدميوقراطي« ضم 

وائل ابو فاعور، وراجي السعد. 
وقال السعد بعد اللقاء: »نعترب ان بكريك هي 
اســاس يف الرشاكة الوطنية ومتثل البوصلة 
التي يجــب عىل كل الحرصاء عىل هذا الوطن 
التمســك بها، وبكريك هي الداعم االســايس 
لوحدة لبنان والعيش املشرتك بني كل مكوناته، 
وايضا هي الداعم االسايس للطائف والدستور 
والتــي تطالب دامئا بتطبيقه. ونحن متفقون 
مع غبطته عــىل اهمية التمســك بالطائف 
والوحدة الوطنية ورفض كل املشاريع التي ال 
ينص عليها الدســتور وقد تتناقض مع ميثاق 
العيش املشــرتك، واتفقنا مــع البطريرك ان 
تطبيــق الالمركزية االدارية هي التي توصلنا 
اىل بــر االمان«، مضيفــا »نحن متفقون مع 
الراعــي عىل رضورة انتخاب رئيس يف أرسع 
وقــت ممكن، الن عــودة االنتظام اىل الحياة 
الدســتورية واىل مؤسســات الدولــة واىل 
الرشاكة التي تبدأ اوال بانتخاب رئيس جديد«.

وعام اذا تم التطرق مع الراعي اىل موضوع 
االســامء التي طرحها وليد جنبالط لرئاســة 
الجمهوريــة، قال الســعد: »اليوم ليس هناك 
اي اتفاق عىل اســم معــني، ولكن هناك نوع 
من الرتاتبية يف االســامء املطروحة، نحن ال 
نتكلم عن موقف اللقاء الدميوقراطي امنا عن 
كل االجتامعات التي حصلت بني كافة االفرقاء 
والكتل وحتى عىل صعيد الدول الخارجية، بأن 

اسم قائد الجيش يتم التداول به كثريا«.
بعدها، استقبل الراعي النائب فيصل كرامي 
عىل رأس وفد، وجرى عرض لالوضاع الراهنة.

وقــال كرامي بعــد اللقــاء: »انطلقنا من 
التباحث يف االزمة االساســية وهي رضورة 
انتخــاب رئيس للجمهورية، ورشحت لغبطته 

وجهة نظري وحرصنا عىل ان يكون هذا املركز 
وطنيا. لذلك فان اتفاق الطائف شدد عىل وجود 
ثلثي اعضــاء املجلس من اجل انتخاب رئيس، 
ومن هنا نحن نقوم مببادرات لوصل ما انقطع 
بني كل االفرقاء واالستامع اىل هواجسهم من 
اجل التوافــق، النه من دون التوافق لن يكون 
هناك رئيس للجمهوريــة«، مضيفا »من هنا 
نؤكد ان رئاســة الجمهورية هي بداية الحل 

لكل االزمات ».
وعن التوقيع عىل التعديل الدستوري اذا ما 
تم التوافق عىل اسم قائد الجيش، قال كرامي: 
»انا بطبعي ضد املس بالدستور، ولكن اذا كان 
هــذا االمر هو املخرج من اجل حلحلة االمور، 
خصوصا ان هناك ســوابق لهــذا املوضوع، 
فال بــأس، الننا وصلنا اىل مكان تعبت الناس 
وهلكــت، ووضع البلد من يسء اىل اســوأ، 
اضافة اىل انقطاع العالقات بني االفرقاء ومع 
الخارج. وهذا ال يعني انني اعلن من هو املرشح، 
انا مع التوافق ومع ايصال رئيس للجمهورية 

يجمع وال يفرق«.
واستقبل الراعي، النائب زياد الحواط، الذي 
أكد بعد اللقاء، »أّن مرشــحنا اليوم هو النائب 
ميشــال معوض الذي يتمتع بنهج ســيادي 
إصالحي، ونحن متمسكون به إىل النهاية، مع 
انفتاحنا عىل أي اقرتاح لشــخصية قد تتمتع 
باملواصفات السياسية اإلصالحية والسيادية 
التي نتطلع اليها«، مشــددا عىل أننا »نتشاور 
مع بكريك للبحث يف اسم بديل يف حال تعذر 

وصول مرشحنا«.
يف سياق منفصل، استقبل الراعي، منسقي 
مكتب رعوية الزواج والعائلة األبايت سمعان 
أبو عبدو وسليم وريتا الخوري، اللذين أطلعاه 
عىل »عمل املكتب يف مركز اإلصغاء واملصالحة 
ضمن مهمته يف مواكبة العائلة والعمل عىل 
وحدتهــا ودميومتها، خصوصا يف هذه األيام 

الصعبة التي متر بها البالد«.

الراعــــــي التقى وفداً مــــــن »اللقــــــاء الديموقراطي« وحواط
الســــــعد : إســــــم قائد الجيش يتم التداول به كثيرا للرئاسة
كرامــــــي : أنا مــــــع التوافق وإيصال رئيــــــس يجمع وال يفّرق

أكَّــد نائب األمني العام لحزب الله الشــيخ 
نعيم قاسم »أنَّ اإلهانة املتعمدة للقرآن الكريم 
يف الســويد وهولندا وعدد من الدول الغربية 
وبرعاية حكوماتها تدّل عىل مســتوى الظلم 
والعــدوان تجاه املســلمني الذيــن مل يقبلوا 

الخضوع النحرافهم ومبادئهم«.
كالم الشيخ قاسم جاء خالل لقائٍه وفًدا من 
الهيئــة اإلدارية لهيئة »علامء بريوت«، حيث 
تمَّ التداول باألوضاع العامة وقد جرى الرتكيز 
عــىل موضوَعْي إهانة القرآن الكريم وتفجري 

بيشاور يف باكستان.
ورأى قاســم أنَّه »ليــس غريًبا التالقي بني 
الغرب يف إساءته للمسلمني وتحرك »داعش« 
املدعــوم أمريكًيا يف قتل وجــرح املئات يف 
باكستان، كداللة عن اإلفالس واالنحطاط يف 

املستوى اإلنساين لهؤالء«.
د عىل أنَّه »علينا أن نرفع الصوت عالًيا،  وشدَّ
ونتصدى لكل أشكال العدوان عىل إنساننا، وأن 
نتعاون جميًعــا ملواجهة الرش العاملي بلبوس 

الحداثة«.

لــــلــــقــــرآن املـــــتـــــعـــــمـــــدة  اإلهــــــــانــــــــة   : قــــــاســــــم 
ــر بـــــيـــــشـــــاور دلـــــيـــــل إفــــــــــاس الــــغــــرب ــ ــي ــ ــج ــ ــف ــ وت

قاسم مستقبالً وفد هيئة »علامء بريوت«

اســتقبل وزيــر الخارجية 
واملغرتبني يف حكومة ترصيف 
االعــامل عبداللــه بوحبيب، 
سفرية فرنســا لدى لبنان آن 
غريــو وتم البحث يف القضايا 
الشــؤون  الداخليــة وبعض 

االقليمية.
كام بحث وزير الخارجية مع 
املدير اإلقليمي ملنظمة الهجرة 
يف الرشق االوســط وشامل 
يف  البلبييس،  عثامن  افريقيا 

تعزيز نشــاط املنظمة يف لبنان ودوره الفعال 
يف امليثاق العاملي للهجرة.

والتقى بوحبيب الرئيــس العاملي للجامعة 
اللبنانيــة الثقافية عباس فواز عىل رأس وفد، 

وجهوا اليه دعوة للمشاركة يف اسبوع جربان 
خليل جربان الذي تنظمه الجامعة يف شــهر 
نيســان املقبل يف نيويورك . كام تم البحث يف 
افتتاح مركز للجامعة يف بريوت يف شهر آذار 

املقبل ومقره وزارة الخارجية.

تلّقى دعوة للمشــــــاركة في أسبوع جبران خليل جبران في نيويورك
ــو واملـــــديـــــر اإلقــلــيــمــي ــ ــري ــ بــــو حـــبـــيـــب اســـتـــقـــبـــل غ
ــا ــي ــق ــري ــال اف ــ ــم ــ ــرق وش ــ ــش ــ ــي ال ــ ــرة ف ــجـ ــهـ ــة الـ ــظــم ــن مل

بو حبيب مستقبالً السفرية الفرنسية

والبلديات-  الداخلية  وزارة  أعلنت 
املديرية العامة لالحوال الشخصية، 
يف بيان، »جهوز القوائم االنتخابية 
االولية، عمال باملواد 32 و33 و34  من 
القانون رقم 44 تاريخ 2017/6/17 
، حيث تم ارســال اقــراص مدمجة 
تحتوي نسخا عنها اىل البلديات واىل 
املحافظات  مراكــز  واىل  املختارين 
واالقضيــة واىل وزارة الخارجيــة 
واملغرتبــني بهدف نرشها وتعميمها 

تسهيال للتنقيح النهايئ«.
أضاف البيان »لذلك، يدعى الناخبون 
املقيمون وغري املقيمني اىل االطالع 

عليها اعتبارا من االول من شــباط 2022 عىل 
املوقع الرســمي االلكرتوين الخاص باملديرية 
www.dgcs.gov. العامة لالحوال الشــخصية

lb او عىل نســخ القوائــم االنتخابية االولية 
املوجودة يف مراكز املحافظات واالقضية ولدى 
البلديــات واملخاتري ويف مختلف الســفارات 
والقنصليات اللبنانية يف الخارج، وكذلك عىل 
الخط الســاخن يف وزارة الداخلية رقم 1766، 
وبالتــايل يطلب من كل ذي مصلحة ان يتقدم 
اعتبارا من االول من شباط 2022 ولغاية االول 

مــن اذار 2023 ضمنا اىل لجنة القيد املختصة 
مبارشة بالنســبة للمقيمني او اىل السفارة او 
القنصلية املعنية بالنسبة لغري املقيمني، بطلب 
يرمــي اىل تصحيح اي خلل بقيده يف القوائم 
االنتخابية، كأن يكون سقط قيده او وقع خطأ 
يف اســمه او ألي سبب اخر، علام ان املديرية 
العامة لالحوال الشخصية قد اصدرت اقراصا 
مدمجة تحتوي القوائم االنتخابية االولية لكل 
دائرة انتخابية ويحق الي شخص ان يستحصل 
عىل نسخ عنها لقاء بدل يساوي 300,00 ل.ل 

فقط«.

ــة األولـــّيـــة ــّي ــخــاب ــت ــوز الــقــوائــم االن ــه »الـــداخـــلـــّيـــة« : ج
ــي ــائـ ــهـ ــنـ ــح الـ ــيـ ــقـ ــنـ ــتـ ــلـ ــًا لـ ــ ــي ــ ــه ــ ــس ــ ــا ت ــهـ ــمـ ــيـ ــمـ ــعـ وتـ

عيل ضاحي

يف حــني يســود التخبط 
السياســية  واالشــتباكات 
واالعالميــة  والرئاســية 
اللبنانية  الساحة  والقضائية 
ويســود االرتباك يف صفوف 
بقايــا 14 آذار و«التغيرييــني 
فريق  يلملــم  املرشذمــني«، 
املقاومــة واملامنعة بأطرافه 
صفوفه  واالقليمية،  اللبنانية 
الرئاسية  لالنتخابات  ويستعد 
بجملة من اللقاءات التي تجري 
يف بريوت، ومنذ ثالثة اسابيع 
بعيــداً من االعالم، ويشــارك 
فيها صحافيــون واعالميون 
ورؤســاء احــزاب وقادة رأي 

ووزراء ونواب حاليون وســابقون وايضاً ســفراء 
ودبلوماســيون غري لبنانيــني وينتمون اىل محور 

املقاومة »قلباً وقالباً«.
وتكشــف اوساط دبلوماســية رفيعة املستوى 
وشــهدت عىل لقاءات مشــابهة، ان امللف الرئايس 
اللبناين عالق يف متاهة التجاذبات الداخلية اللبنانية 

والنكايات التي لن توصل اىل نتيجة.
وترى االوساط والتي تجول دورياً عىل املسؤولني 
وكان لهــا لقــاءات متعددة بـ«نكهة رئاســية«، 
ان بعــض القيادات اللبنانيــة تراهن عىل تدخالت 
خارجيــة يف امللف الرئــايس، وانها غري قادرة عىل 

انجاز االستحقاق من دون هذا التدخل.
وتؤكد االوساط انها سمعت العديد من االقرتاحات 
ومنهــا طلــب تدخل ايــران وحزب اللــه النجاز 
االســتحقاق الرئايس وبدفع االمور نحو »صفقة 

دولية واقليمية«. 
وتؤكد ان الرد جاء »ان ايران ال تتدخل يف الشــأن 
الرئــايس، وهي تعول عــىل التوافق اللبناين، وتثق 

بقيادة حزب الله وخياراتها الرئاسية«.
 كــام تُعرّب االوســاط عن دهشــتها من املوقف 
السعودي اذ نقل اليها بعض اللبنانيني ان السعودية 
»غري مكرتثة« بامللف اللبناين وتسعى لتسوية امنية 

يف امللف اليمني.
وترى االوســاط ان رغم كل الالمبــاالة الدولية 
وتغليــب االمرييك والفرنيس للملف االمني اللبناين 
عىل الســيايس والرئــايس. اي ان االمرييك ال يريد 
للبنــان ان ينهــار بالكامل بل يضغــط اىل »حدود 
معينــة« الن اي حرب او اقتتال داخيل سيحســمه 
حزب الله. ويعرف االمرييك والفرنيس حجم قدرات 

حزب الله وايضاً يعرفون انه ال يريد اي حرب داخلية 
وهو من مينع حدوث اي حرب اهلية النه يرفض اي 

اقتتال داخيل او فتنة.
وتتوقع االوســاط وفق قراءتها الدبلوماســية 
والدوليــة وتقاطع بعض االجواء، ان االســتحقاق 
الرئــايس لن يتأخر ولبنان ال يحتمل فراغاً رئاســياً 
طويالً وما حصل قبل انتخاب الرئيس ميشال عون لن 
يتكرر، والبلد ال يحتمل بعد اكرث من شــهرين، وليس 
عامــني ونصف العام كام يف العام 2016 فالظروف 

مختلفة جداً!
وتكشــف االوســاط ويف امللف الرئايس ايضاً، 
عن تقدم اســم النائب السابق سليامن فرنجية اىل 
الواجهة بعدما كان اســم قائد الجيش جوزاف عون 
يف املقدمة خالل الشهرين املاضيني )وفق ما جمعته 
مــن معطيات ولقاءات(، ولكنها تؤكد ان االمور يف 
نهاية املطاف مرهونة بالتوافق حول اســم املرشح 

االوفر حظاً.
اقليميــاً، تؤكد االوســاط ان املنطقة عىل »كف 
عفريت«، ومن الواضح ان هناك محاوالت صهيونية 
وامريكية لتســخني االوضاع يف سوريا وفلسطني 
والعــراق وايران، فإدارة الرئيــس جو بايدن تحاول 
تحصيل مكتسبات سياسية وامنية واقتصادية يف 
املنطقة الستثامرها يف الداخل االمرييك وقبل عام 

ونصف من انتهاء والية بايدن.
وتكشف االوســاط ان االمور يف سوريا ميدانياً 
وامنيــاً وعســكرياً هي ملصلحــة النظام والجيش 
السوري وحلفائهام، اما ما تبقى من مناطق محتلة 
مــن االتراك واالمريكيــني وحلفائهام من املنظامت 
النازحني بالسياســة  التكفرييــة فعالجه كملف 

وبتسوية سياسية.

 وعىل ما يبدو ان االمرييك 
ال يريــد اي حل يف ســوريا 
حاليــاً، وهو يضغط يف امللف 
االقتصادي ويضغط بقســوة 
يف امللف الحيايت واالنســاين 
الدولة  الخضــاع  والنفطــي 

والشعب السوري.
الداخلية  االحــداث  وعــن 
يف ايران، تؤكد االوســاط ان 
املخطط فشــل واالمور عادت 
اىل طبيعتها. وما يجري اليوم 
هو تضخيم لالحداث واستمرار 
للحملة االعالمية والسياسية 
والعســكرية واالمنيــة ضد 
طهــران، اذ تبث 100 محطة 
بالفارســية  تلفزيونيــة 
وتخصــص ميزانيات مباليني 

الدوالرات لبث االكاذيب.
وعن االعتداءات يف اصفهان، تؤكد االوســاط ان 
التحقيقات مستمرة ملعرفة مصدر الخرق مع االشارة 
اىل ان املســريات الثــالث فشــلت يف اهدافها وتم 
التعامل معها واسقاطها بعد التشويش االلكرتوين 

عليها، بعد تسبيب ارضار محدودة.
وتشري اىل ان العملية قد تكون مركبة بني عمالء 
يف الداخل واملوساد واليس اي ايه وكله قيد املتابعة. 
ويف النهايــة هناك حــرب مفتوحة مع االمريكيني 
والصهاينة و«الحســاب مفتوح« والردود لن تتاخر 
وباشــكال متعــددة. والصهيوين دامئــاً ما يتكتم 

ويخبىء خسائره عن الرأي العام.
ويف امللــف النــووي االيراين، تؤكد االوســاط 
ان االمــور جامدة، وان االيراين لــن يقبل اال برفع 
العقوبــات وبالعودة االمريكيــة اىل االتفاق لكونه 

خرج منه منفرداً .
اما االنزعاج االورويب، فألن الجانب االورويب يريد 
تحقيق مكاســب من االتفاق النووي بينام االرصار 
االيراين عىل الحقوق ورفع العقوبات مينعه من ذلك.
ويف ملف العالقات االيرانية- الســعودية، تؤكد 
االوســاط ان االمور عالقة عند الســعودي والذي 
يريد من االيراين التدخل لدى الحوثيني النهاء النزاع، 
وااليــراين يؤكد ان اي مفاوضات يجب ان تكون بني 

الرياض والحوثيني. 
ويشــدد االيراين عــىل ان مطلبه االول هو اعادة 
فتــح الســــفارات بني البلدين واعــادة العالقات 
الدبلوماســية، وان هناك قواسم مشرتكة ايجابية 
بني الرياض وطهران ميكن التأسيس عليها ملصلحة 

املنطقة.

»لبنان ال يحتمل فراغاً رئاسياً طوياً... وتوقعات بحلحلة خال شهرين«
أوســــــاط دبلوماســــــّية ُمماِنعة : املنطقة علــــــى »كف عفريت«

هيام عيد

مل يجد مصدر نيايب بارز أية مؤرشات عملية عىل 
انعقاد جلسة هذا األسبوع لحكومة ترصيف األعامل، 
وذلك يف معرض تعليقه عىل الحمالت السياســية 
التي تتناول هذه الجلسات وأبرزها كان أخرياً، الحملة 
العنيفة التي شــّنها رئيس »التيــار الوطني الحر« 
النائب جربان باســيل، عىل رئيس حكومة ترصيف 
األعامل نجيب ميقايت، والتي اســتدعت بحســب 
املصــدر النيايب، إعادة تفعيــل اإلتصاالت عىل عدة 
مســتويات سياسية من أجل ترتيب األجواء لجلسة 
حكومية يف األسبوع املقبل، من أجل وضع امللفات 
امللحة عىل طاولة البحــث والنقاش متهيداً إليجاد 
الحلول، عــىل أن يكون البند األول يف جدول أعامل 
هذه الجلســة، ملف الرتبية وإرضاب األساتذة الذي 
بات ينذر بضياع العام الدرايس، باإلضافة إىل بعض 

امللفات »الساخنة« أو املستعجلة.
وإىل هذه املعطيات، يتحدث املصدر النيايب البارز، 
عن أن املوعد الذي كان محدداً للجلسة الحكومية اليوم 
اإلربعاء، قد تّم ترحيله إىل األســبوع املقبل، بسبب 
الزيارة التي يقوم بها املنســق الخاص للمساعدات 
الدولية للبنان الســفري بيار دوكان لبريوت من جهة 

والتعقيــدات التي تحيط بامللــف الرتبوي من جهة 
أخرى، مع العلم أن جدول أعامل الجلســة املقبلة، مل 
يجهز بعد، رغم أهمية امللف الرتبوي، يف ضوء وجود 
340 ألف تلميذ يف املدارس الرسمية واملهنية خارج 

الصفوف، باإلضافة إىل 17 ألف تلميذ سوري.
ويكشف املصدر النيايب نفسه أن الرئيس ميقايت، 
مل يحدد إىل اللحظة موعداً لجلســة الحكومة، وإن 
كان جدول األعامل، شــبه منجز وهو يشــمل إىل 
امللف الرتبوي ملف الصحة واألدوية واملستشــفيات 
كام ملف النفايات وتداعيات انبعاث الغازات السامة 
من مطمــر الناعمة، وبالتايل، فإن املرحلة الزمنية 
الفاصلــة عن تحديد املوعد النهايئ، يرتبط بشــكٍل 
رئييس باملواقف السياســية التــي تصدر تباعاً من 
املعنيني بامللف الحكومي وذلك عىل الرغم من استمرار 
معارضة وزراء »التيار الوطني«، ألن تنعقد أي جلسة 
حكومية والتمسك باإلســتعاضة عن اإلجتامعات 

باملراسيم الجوالة.
ولذلك فإن اإلنحســار املؤقــت للبحث يف امللف 
الحكومي رغم تصعيد باســيل، قد أىت بهدف انتظار 
املوافقــات السياســية، ولن يؤخر الجلســة التي 
يــرى املصدر النيايب أنها باتــت ملحة، لجهة إدارة 
املرحلة الدقيقة عىل مســتوى اإلستحقاق الرئايس 

حيــث أن ما من جلســة انتخــاب نيابية النتخاب 
رئيــس الجمهورية العتيد، يف موازاة التوتر املحيط 
باإلنقســام يف الجسم القضايئ، والذي بات يغطي 
عىل مجمل املشــهد السيايس، مع العلم أن القضاء 
مستقل وســيكون عليه معالجة انقساماته وذلك 
انطالقاً من املوقف املبديئ املتخذ من الرئيس ميقايت، 
حول وجوب العمل عــىل التهدئة بعيداً عن اإلعالم 
وعدم السامح بأية إشكاالت قضائية نظراً النعكاس 
هذا األمر »الــكاريث« عىل صورة القضاء كام عىل 

استقالليته عن السياسة.
وبالتايل، فإن اإلســتعدادات للجلســة الوزارية 
الثالثة، مســتمرة كام يقول املصدر النيايب البارز، 
الذي كشــف أن رئيس الحكومة سيبادر إىل إطالع 
الــوزراء الـ 24 عىل جدول األعامل إلبداء رأيهم فيها 
وتحديد ما هو مستعجل ورضوري منها، وذلك عىل 
اعتبار أن مجلس الوزراء مجتمعاً أي الوزراء هم يف 

موقع رئيس الجمهورية.
ويخلص املصــدر إىل أن الحكومة لن تتوقف عن 
العمــل واإلجتامع، كام أن النصــاب القانوين ألي 
جلسة، سيتأّمن قبل توجيه الرئيس ميقايت الدعوة 
إليها، مرجحــًة أن يتّم تحديد املوعد املقبل الجتامع 
حكومة ترصيف األعامل يف األيام القليلة املقبلة.  

ــتــظــر املـــوافـــقـــات الــســيــاســّيــة ! ــســة الــحــكــومــة الــثــالــثــة تــن جــل

جاهزون  : بنشــــــعي  مــــــن  روداكوف 
مُلســــــاعدة لبنان لحّل األزمة السياسية

أكد السفري الرويس يف لبنان ألكسندر روداكوف، بعد زيارته 
لرئيس تيار املردة ســليامن فرنجية، أنه »رغم كل الصعوبات 
واملشــاكل التي نعيشها يف أوروبا ويف روسيا، نحن جاهزون 
ملساعدة لبنان من أجل حّل االزمة السياسية عرب انتخاب رئيس 

للجمهورية يف أرسع وقت وتشكيل حكومة رشعية«.
وشــدد عىل ان »روسيا جاهزة ملســاعدة لبنان يف املجال 
االقتصادي والصحي والتعليم العايل، ولهذه األســباب كلها، 
نحن زرنــا اليوم فرنجيه وفرحون بالحــوار املوجود بيننا«، 
مضيفا »نحن دامئا نــزور زغرتا وهذا البيت الكريم وفرنجيه 
صديق قديم لروسيا االتحادية التي تحاول ان تساعد اللبنانيني 

يف إيجاد الحلول لألزمتني املالية والسياسية«.

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه 
البيــان اآليت: »عقــد أمــس اجتامع ثاليث 
استثنايئ يف رأس الناقورة برئاسة قائد قوة 
األمم املتحدة املوقتة يف لبنان ورئيس البعثة 
اللواء أرولدو الثارو، وحضور وفد من ضباط 
الجيش اللبناين برئاســة منســق الحكومة 
اللبنانيــة لدى قوة األمم املتحدة العميد منري 
شــحاده، وذلك ضمن إجراءات مشــددة من 
وباء كورونا. تطرق الجانب اللبناين يف بداية 
االجتامع إىل االعتداءات اإلرسائيلية املتكررة 
التي تحصل يوميا، وحمل العدو مســؤولية 
النتائــج التي ترتتب عن هذه االعتداءات. كام 
دعا األمم املتحدة إىل مامرسة أقىص قدر من 
الضغــط عىل العدو اإلرسائييل من أجل كبح 

العدائية. مامرساته 
كذلك، دان الجانب اللبناين انتهاكات العدو 
املســتمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، 
وأعاد تأكيد التــزام لبنان القرارات األممية، 
ال ســيام القــرار 1701 وكل مندرجاتــه. 
وأعاد التشــديد عىل رضورة انسحاب العدو 
اإلرسائييل من كل األرايض اللبنانية املحتلة، 
مزارع شــبعا وتالل كفرشوبا، وخراج بلدة 
املاري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراين 
لبلــدة الغجر، واملناطق التــي يتحفظ فيها 
لبنــان عــىل الخــط األزرق )13 منطقة(، 
واملناطــق التي يوجــد فيها خرق دائم للخط 

األزرق )17 منطقة(.
رضورة  »عىل  اللبنــاين  الجانب  وشــدد 
إزالة الرشيط الشــائك الــذي وضعه العدو 
اإلرسائييل حديثــا يف املنطقة التي يتحفظ 
فيها لبنان عىل الخط األزرق يف العديســة. 

كام شــدد عىل وجوب إزالة الســياج الذي 
وضعــه العــدو اإلرسائييل عــىل تلة رأس 
الناقورة شــامل الخط األزرق، كام الحائط 
اإلســمنتي املشيد عىل املدخل الشاميل لنفق 
ســكة الحديد يف املنطقة املذكورة بني لبنان 

املحتلة«. وفلسطني 
من جهته، قال رئيـــــس بعثة اليونيفيل 
يف بيــان: »يجب أن نعطي األولوية للحفاظ 
عىل وقــف األعامل العدائيــة. ويف جميع 
إجراءاتنــا، يجــــب أن نســعى إىل خفض 
التصعيد وتقليــل التوترات عىل طول الخط 

األزرق«.
ويف إشارة إىل عدم حدوث تصعيد خطري 
أو خــرق لوقف األعامل العدائية منذ ترشين 
الثاين، لحظ رئيــس بعثة اليونيفيل مع ذلك 
زيادة يف التوتر عىل طول الخط األزرق، وفق 
املناقشات خالل االجتامع  البيان. كام ركزت 
عــىل الوضــع عىل طــول الخــط األزرق، 
واالنتهــاكات الجويــة والربيــة، وقضايا 
أخــرى يف نطاق واليــة اليونيفيل مبوجب 
قــرار مجلس األمن الــدويل 1701 )2006( 

الالحقة. والقرارات 
أضاف اللواء الثــارو: »كام من قبل، تقف 
اليونيفيــل عىل أهبة االســتعداد لتســهيل 
مباحثات الخط األزرق، ونتطلع إىل موافقة 
األطــراف عىل امليض قدماً. وعرّب عن تقديره 
لرســائل التعزية واملواساة من السلطات يف 
كل مــن لبنان وإرسائيــل يف أعقاب هجوم 
14 كانون األول يف العاقبية، والذي أســفر 
عن مقتل جندي من حفظة الســالم وإصابة 

ثالثة، أحدهم يف حالة خطرية«.

اجتماع ثاثي إستثنائي في رأس الناقورة
الجيش : على األمم املتّحدة الضغط على العدو لكبح ممارساته
الثارو : للحفاظ على وقف األعمال العدائية وتقليل التوترات

»لبنــــــان القــــــوي« : نحذر مــــــن وجود
مخطط الجهاض التحقيق بانفجار املرفأ

أكــد تكتل »لبنان القوي« أن »األولوية املطلقة ملجلس النواب 
تكمن يف انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما قصده املرّشع حني 
تحــدث عن االنعقاد الحكمي للمجلس اىل حني انتخاب الرئيس. 
وهذا متاما منطوق املادة 62 من الدستور التي أناطت صالحيات 
رئاسة الجمهورية وكالة مبجلس الوزراء مجتمعا حال خلو سّدة 
الرئاسة يك يكون هناك استثنائية واجامع يف اي قرار يؤخذ وكالة 
عن رئيس الجمهورية، هذا اذا كانت حكومة كاملة الصالحيات. 
تالياً إن أي ترشيع يف ظل الفراغ الرئايس هو أمر تفرضه الرضورة 
القصوى االستثنائية. وعليه فإن من يتحّدث عن ترشيع الرضورة 
عليه ان يعرضها ويربّر تقديم الترشيع عىل انتخاب الرئيس ليك 

يبنى عىل اليشء مقتضاه«.
وشــدد التكتل يف بيان بعد إجتامعه الدوري برئاســة النائب 
جربان باســيل، عىل »رضورة اســتئناف التحقيق يف جرمية 
تفجري املرفأ. وحذر من وجود مخطط الجهاض التحقيق وتجهيل 
الفاعلني. وشدد عىل أن »العدالة تتحقق حرصا بكشف من أدخل 
مادة نيرتات األمونيوم وطريقة انفجارها أو تفجريها توصالً اىل 

محاكمة املتورطني ووضع حد لسياسة اإلفالت من العدالة«.
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أحــــد« أو ال  ــا  ــ ــ »أنـ نـــفـــســـه  بـــتـــرشـــيـــح  ــره  ــمـ ــضـ يـ مــــا  ــح عــــن  ــصــ ــ أف ــل  ــيـ ــاسـ بـ
ــّدم شـــروطـــه لها ــقـ ــة ويـ ــهــوريّ ــجــم ــاســة ال ــرئ ــه ل ــوصــل ــيــه« ال ت »فـــيـــتـــوات عــل

كامل ذبيان

افصح رئيس »التيار الوطني الحر« جربان باســيل، عن ما 
يخبئه ويضمره حول انتخابات رئاسة الجمهورية، فهو اعلن 
ترشيحه لها، وهذا ما كان يســعى اليه، ولو مسترتاً، منذ ان 
كان الرئيس الســابق ميشــال عون يف القرص الجمهوري، 
فكام تقدم وورث »التيار الحر« بدعم من مؤسسه، فانه كان 
يحّض نفسه ليخلف الرئيس عون يف رئاسة الجمهورية، ولو 
كان ينفي ذلك، لكن مــا اعلنه يف مؤمتره الصحايف االخري، 
يؤكد نواياه، ويكشــف اكرث عن رفضه لرتشيح رئيس »تيار 
املردة« ســليامن فرنجية، بالرغم من محاوالت بذلها »حزب 
الله« لتقريب وجهــات النظر بينهام، بدءاً مــن امينه العام 
السيد حسن نرصالله، الذي جمع الحليفني لكنه مل يوفق، بان 
يقنع باسيل القبول برتشــيح فرنجية، وهو كان الثاين بعد 
العامد عون، الذي اختاره وفّضله السيد نرصالله عىل فرنجية، 
الذي انسحب من الرتشــيح يف الدورة السابقة، حفاظا عىل 
التحالف مع املقاومــة، فلم ينحرف عن خطها، بالرغم من ان 
اسمه كان متقدماً عىل عون، فحصل عىل تأييد الرئيسني نبيه 
بري وسعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد 
جنبالط وحلفاء لهم من النــواب، اضافة اىل دعم اورويب ال 
ســيام فرنيس، وعدم وجود »فيتو« عريب عليه، ال سيام من 

دول الخليج وتحديداً السعودية.
فاقرتبــت رئاســة الجمهوريــة من فرنجيــة، لكن وعد 
»حزب الله« للعامد عون، ابعده عنها، وانتخب االخري رئيســاً 
للجمهورية »بتسوية رئاسية« مع »تيار املستقبل« و«تفاهم 
معراب« مع حزب »القوات اللبنانية«، واعلن السيد نرصالله يف 
حينــه، بانه ال مييز بني الحليفني، فكل منهام عني عند »حزب 
الله«، وان فرنجية هو املرشح االول يف االستحقاق الرئايس 
الحايل، وهذا ما مل يعجب باســيل، الذي مل يستجب مع متن 

عليه ان يقف اىل جانب فرنجية، لكنه رفض، وبدأ بحملة عىل 
رئيس »تيار املردة«، وبانه سيشكل »ترويكا« مع بري والرئيس 
نجيب ميقايت، وسيستمر الفساد معه، النه هو من »املنظومة 
الحاكمة«، ووصل به االمر اىل تحذير »حزب الله« من اختيار 
فرنجية، ورفع الســقف عالياً، اىل حــد التهديد بالخروج من 
»اتفاق مار مخايل«، حيث يؤكد مصدر يف »التيار الحر«، بان 
باســيل يطالب مبا هو حق لجزء كبري من املسيحيني، هو ان 
يكون املرشح الرئايس له مواصفات، تبدأ بالتمثيل السيايس 
والشعبي، ووفقا لنظرية »الرئيس القوي« يف طائفته، ومن 
حق املمثل الحقيقي للمســيحيني بان يســمي مرشحه، كام 
حصل عند انتخاب العامد عون، وكذلك مع انتخاب بري رئيساً 
ملجلس النــواب منذ اكرث من ثالثة عقــود، ووصول الرئيس 
رفيق الحريري ومن بعده ابنه سعد، ومن هو يف فضاء »تيار 
املستقبل« اىل رئاسة الحكومة، وهذه القاعدة يجب ان تستمر 
تقول املصادر، وان اي خلل يحصل فيها، يضب »الرشاكة« يف 

السلطة، وهذا ما ننبه ونحذر منه »حزب الله«.

وكشف باســيل ما يريده من االســتحقاق الرئايس، فهو 
يعترب نفسه املرشح لطبيعي ملا ميثل، واذا مل متكنه الظروف 
الداخليــة والخارجية من الوصول اىل رئاســة الجمهورية، 
فهو صاحب الحق املســيحي مبا ميثل مــن كتلة نيابية، يف 
ان يسمي مرشــحاً لرئاسة الجمهورية، وهو اقرتح ان ترعى 
بكريك طاولة حوار مســيحية، الختيار مرشح او اكرث، وهو 
قدم اسامء مرشحني، تقول املصادر، التي تشري اىل انفتاحه 
عىل بعض الكتل لتمرير اســامء غري فرنجية وقائد الجيش 

العامد جوزاف عون.
من هنا، فان باســيل اعلن ترشيحه، تحت شعار »انا او ال 
أحد«، وهذا لن يســّهل طريقه اىل رئاسة الجمهورية، اذ ان 
»الفيتوت« عليه كثرية، تبدأ من »حــزب الله« وحركة »امل« 
و«اللقاء الدميوقراطي، وطبعاً »القوات اللبنانية« والكتائب و 
»النواب التغيرييني« اضافة اىل غالبية النواب الُسنة، وهذا ما 
يعرفه باسيل تقول مصادر نيابية معارضة لرتشيحه، والذي 
ما هو اال »بالون اختبار«، ويقّوي اوراقه التفاوضية، يف منع 
وصول فرنجية وقائد الجيش، او اي مرشــح ال يكون له رأي 
فيه، ورشيكا فاعالً يف عهده، اذ تكشف املصادر عن ان باسيل 
له رشوطه واوصلها اىل فرنجية اوالً، ومرشحني آخرين، بانه 
لن يقدم اقرتاع كتلتــه مجاناً، بل لديه برنامج عىل من يتبناه 
يحظى بتأييد »تكتــل لبنان القوي«، وابــرز واهم ما يطلبه 
باسيل، هو اقالة حاكم مرصف لبنان ومحاكمته، وتعيني من 
يقرتحه، اضافة اىل قيادة الجيش وموظفي الفئة االوىل، كام 

يف تسمية الوزراء والحقائب.
فرتشيح باسيل، تأكيد عىل انه طامح لرئاسة الجمهورية، 
وقطــع طريق الية محاولة يقوم بها »حــزب الله«، القناعه 
برتشــيح فرنجيــة، ويقدم نفســه انه من صّنــاع رئيس 
الجمهورية، وال يقبل اال ان يكون رشيكاً يف العهد املقبل، ولن 

يقدم اصوات تكتله مجاناً الي مرشح.

 القاضي سامر ليشع يوقف
أمين سجل عقارية الزلقا وستة موظفين

روجيه شاهني

اوقف املحامي العام االســتئنايف يف جبل 
السجل  القايض ســامر ليشــع أمني  لبنان 
الزلقا وســتة موظفني عىل  العقــاري يف 
خلفية اإلثراء غري املرشوع والفســاد وتلقي 
الرشــوة وقيام بعــض املوظفــني بتزوير 
سندات ومســتندات رسمية وهدر املال العام 

وكانــت حضت دورية من فــرع املعلومات 
الزلقا  الداخــي اىل عقارية  يف قوى االمن 
واوقفت عددا من املوظفني بعد ان اعرتف احد 
التحقيق عىل بعض املوظفني  السامرسة يف 
بعد ان عرض عليه الحامية بقانون مكافحة 
الفساد الذي يجنبه التوقيف وتقول املعلومات 
ان القايض سامر ليشع مستمر بالتحقيقات 

وان ملف التحقيقات ما زال بالبداية. 

العدل ــر  وزي حضور  في  اجتمعت  الــدفــاع«  »لجنة 
صراع أّي  عن  العسكريّة  املؤسسة  لتحييد  الصمد: 

ذكــر رئيــس لجنــة الدفــاع الوطني 
الصمد،  جهاد  النائب  والبلديات  والداخلية 
اعضاء  مــع  اجتامعه  بعــد  ترصيح  يف 
الدفاع يف حكومة  اللجنة وبحضور وزير 
»اننا  ســليم،  موريس  االعــامل  ترصيف 
يعيشها  التي  الصعبة  االوضاع  نعرف  كلنا 
املعيشــية  االصعدة  كل  عــىل  اللبنــاين 
والرتبويــة.  والصحيــة  والخدماتيــة 
املؤسف  االنهيار  رأينا  املايض،  االســبوع 
للقضــاء حيث بتنا امــام دولة الالقانون 
وانهيار  والالمؤسســات والالمحاســبة 
معظم املؤسســات الدستورية والقانونية 
واالداريــة والقضائية، وذلــك مع الفراغ 
يف الرئاســة االوىل وشــلل يف السلطة 

التنفيذية، ما اصبح يهدد وجود لبنان«.
والكالم  للمعلومات  »بالنســبة  اضاف 
الذي يصدر، نحــاول يف هذا االجتامع ان 
نتجنب ان تصل هذه العدوى اىل املؤسسة 
العســكرية، وهي ما تبقــى من أمل لدى 
شعبنا الواثق باملؤسســة العسكرية التي 
هي عنوان مــا تبقى من دولــة ووحدة 

وطنية«.
وأعلن الصمد توصيات اللجنة:

- تثمــن اللجنة حضور وزير الدفاع ابن 
جميعا  نعلم  والذي  العســكرية  املؤسسة 

حرصه عىل االلتزام بالقوانني واالنظمة.
- تحيــي اللجنة قيــادة الجيش امللقى 
مســؤولية  املرحلة  هذه  يف  عاتقها  عىل 
والسلم  االمن  عىل  الحفاظ  يف  استثنائية 

االهي ووحدة البالد.
الجميــع تجاوز اي  اللجنة  -  تناشــد 
خالف او تبايــن يف وجهات النظر يف ما 
القوانني واالنظمة  يتعلق بتفسري وتطبيق 
عن  للبحث  الجميــع  داعني  العســكرية، 
املساحات املشــرتكة التي تجمع وال تفرق 
يف هــذه املرحلة االســتثنائية من تاريخ 

الوطن.
 - تدعو اللجنة كل الجهات السياســية 
فوق  التعــايل  واالعالميــة  والحزبيــة 
الشــخصية  او  السياســية  الحســابات 
وتحييد املؤسسة العسكرية عن اي رصاع 

او خالف او تنافس«.

النائية الــقــرى  وعــزلــت  انــتــظــار...  طــول  بعد  الجبال  قمم  ّكللت  »فـــرح«  العاصفة 
رضبت لبنــان العاصفــة »فــرح«، وذلك بعد 
فــرتة طويلة من انحبــاس املتســاقطات، حيث 
عــرّب املواطنون عموًما واملزارعــون خصوًصا عن 
خشيتهم من تدين مستوى املتساقطات هذا العام، 
غطت الثلــوج قمم الجبال وعزلــت بعض القرى، 
فيام تجاوزت سامكتها الـ 40 سنتمرتا يف البعض 

االخر.
وبقيت معظم الطرقات السهلية الجبلية سالكة 
مبا فيها الطريق الدويل، باستثناء الطرقات الجبلية 
عىل السلسلتني الرشقية والغربية )فوق 1500 مرت( 
التي باتت مقطوعة أمام حركة الســري باستثناء 
السيارات املجهزة بسالسل معدنية ورباعية الدفع.

{ مصلحة األرصاد الجوية {
من جهتها، توقعت دائرة التقديرات يف مصلحة 
األرصاد الجوية يف املديرية العامة للطريان املدين 

ان يكون الطقس اليوم، غامئا مع اســتمرار درجات الحرارة 
باالنخفــاض والتي تصبح دون معدالتها املوســمية. يتكون 
الضباب بشــكل كثيف عىل املرتفعات وتهطــل أمطار تكون 
غزيرة أحيانا ومرتافقة بعواصــف رعدية ورياح قوية تصل 
لحدود الـ 90كلم/س بخاصة شــامل البالد. تتساقط الثلوج 
عىل ارتفاع 1100 مرت نهارا ويتدىن مســتوى تساقطها ليال 
مع تدين درجات الحرارة لتالمس فجر الخميس حدود الـ 900 
مرت بخاصة يف الشــامل والداخل. نحذر من تشكل السيول 
عىل الطــرق وخصوصا يف املناطق الجنوبية، اعتبارا من بعد 
الظهر ومن توخي الحذر خالل سلوك الطرق الجبلية بخاصة 
طريق ضهر البيدر، وذلك خالل الليل وفجر الخميس بســبب 

تراكم الثلوج. 
وجاء يف النرشة االيت: الحال العامة: منخفض جوي علوي 
متمركز فوق البحر االســود مصحوب بكتــل هوائية باردة 
يؤثر عــىل لبنان والحوض الرشقي للمتوســط،  يتحول  اىل 
عاصفة اطلقت عليها مصلحة االرصاد الجوية Farah )فرح 
( مع اشتداد يف رسعة الرياح لحدود الـ 90 كلم/س، ينحرس 
تدريجيا الخميس ليتجدد ويشتد مع ترسب كتل قطبية باردة 

مساء الجمعة ويستمر حتى نهاية االسبوع. 
الطقس املتوقــع يف لبنان: الخميــس: غائم جزئيا مع 
درجات حــرارة متدنيــة وضباب عىل املرتفعــات، تهطل 
أمطار متفرقة أحيانا خالل الفرتات الصباحية واملســائية 
الشــاملية والداخليــة، مع ثلوج  املناطق  خصوصــا يف 
900 مرت وما فــوق، يتوقع حدوث  ارتفــاع  خفيفة عىل 
انفراجات واســعة خالل النهار، عــىل ان تنحرس األمطار 
تدريجيا خــالل الليل وتتشــكل طبقات مــن الجليد عىل 
الطرق الجبلية والداخليــة اعتبارا من ارتفاع 900 مرت لذا 

االنزالقات. خطر  من  نحذر 
اما الجمعة:  قليل الغيوم اىل غائم جزئيا مع ضباب محي 
عىل املرتفعات وارتفاع طفيف يف درجات الحرارة، وتشــكل 
للجليد عىل الطرق الجبلية والداخلية خالل ســاعات الصباح 
األوىل والليل اعتبارا من ارتفــاع 1000 مرت، ويتوقع هطول 
أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة شــامل 

البالد، مع بعض الثلوج عىل ارتفاع 1000 مرت وما فوق.

{ ارشادات لـ »االشغال« {
اىل ذلك، ناشدت وزارة االشــغال العامة والنقل املواطنيني 
التقيد بإرشــادات األجهزة االمنية املتعلقة بالعاصفة حرصاً 
منها عىل سالمتهم. وقالت يف بيان: »إن الوزارة وحرصاً منها 
عىل الســالمة العامة والســالمة املرورية تهيب باملواطنني 
واملعنيني بضورة اتبــاع اإلجراءات الالزمــة للتخفيف قدر 
االمكان من االرضار التي قد يســببها املنخفض الجوي وتجدد 

تذكريها بـ :
-رضورة التكامل بــني جميع املعنيني مــن فرق متعهدي 
الوزارة، ومتعهدي رفع النفايات اضافة اىل البلديات، لضامن 
عدم تشكل الســيول عىل الطرقات وملنع انسداد مجاري مياه 

االمطار عىل االتوسرتادات وذلك كل ضمن نطاق صالحياته.
- االمتناع عن توجه املواطنني نحو املناطق الجبلية يف حال 

عدم وجود رضورة ملحة لذلك.
- تقّيد اصحــاب املركبات بتوجيهات وإرشــادات االجهزة 
االمنية يف حال ســلوك الطرق الجبلية، وتحديداً فيام خص 
تركيب السالسل املعدنية والتزام املواقيت املحددة لسلوك هذه 

الطرق يف هكذا ظروف مناخية.
- عدم مرور الشاحنات الكبرية عىل الطرقات الجبلية اثناء 
تشكل طبقات الجليد، حرصاً عىل سيارات املارة  عليها ومنعاً 

إلقفالها ايضاً«.

{ ارشادات لـ »اليازا« لتاليف
أخطار القيادة يف الشتاء {

كام وزعت »اليازا« سلسلة ارشادات لتاليف اخطار القيادة 
يف فصل الشتاء. وأشــارت يف بيان اىل ان »األمطار الغزيرة 
تؤدي إىل إرباك الســائقني بســبب تــدين الرؤية وصعوبة 
الســيطرة عىل املركبة، بخاصة مع بداية هطول املطر الذي 
يسبب انحالل الشحوم والزيوت واألتربة املرتسبة عىل الطريق 
فتجعلها زلقة جدا. كام أن بعــض أجزاء الطريق الواقعة يف 
الظل وتحت الجســور وداخل األنفاق، بسبب برودتها، تشكل 
بقعا رطبة أو تجمعات مائية ال تجف برسعة، وعندما تتدىن 
درجات الحرارة كثريا أثناء الليل ويف ساعات الصباح األوىل، 
يتشكل الجليد الخطر مام يستدعي انتباه السائق ومهارته يف 

الترصف«.

وتابعت: »اما اإلجراءات الوقائية أثناء القيادة يف 
طقس عاصف، فهي:

- التخفيف إىل رسعة تتناسب والحال املوجودة 
وترك مسافة أمان كافية يف األمام.

املائية تفاديا  التجمعات  - تخفيف الرسعة عىل 
لرشود املركبة وأذية اآلخرين.

- عند هبــوب الريــاح القوية، يجــب االنتباه 
للدراجني الذيــن قد تأرجحهم الرياح، كام ميكن أن 
تشكل الرياح الشــديدة خطرا كبريا عىل السيارات 
والشــاحنات  الحافالت  الخفيفة عند تالقيها مع 
املرسعة أو تجاوزها لها حيث تجنح الســيارة عن 

مسارها.
- عند حدوث اإلنزالق فجأة يجب:املحافظة عىل 
رباطة الجأش، رفع القدم عن دواسة الوقود، عدم 

الفرملة، وإدارة املقود عكس اتجاه اإلنزالق.
- رضورة اســتعامل األنتيجل مع مياه الرادياتور عىل مدار 

السنة.
- التأكد املستمر، وبخاصة يف فصل الشتاء، من صالحية 
مّســاحات الزجاج األمامي، والخلفي إن وجدت، ومن حسن 

أداء جهاز بخ املياه.
- ترك النوافذ مفتوحة قليال تالفيا لتشكل غشاوة ضبابية 
عىل الزجاج من الداخل أو اســتخدام جهاز التدفئة، وتشغيل 

الجهاز الخاص بإزالة غشاوة الزجاج الخلفي.
التأكد من سالمة اإلطارات واألنوار والفرامل والبطارية   -
والدينامو والبوجيات، وتغيري األحزمة التي تصدر رصيرا عند 

التشغيل أو أثناء السري.
- التأكد من خلو العادم )اإلشامبون( من أية ثقوب قد تؤدي 
إىل ترسب غاز أول أوكســيد الكربون)co(  املميت إىل حجرة 

القيادة«.
واعلنت ان »الضباب قد يتشــكل  يف أي وقت من الســنة، 
بخاصة خالل ساعات الصباح أو املساء، ولكن يف فصل الشتاء 
يتشــكل الضباب الكثيف بكرثة وخصوصــا عىل املرتفعات، 
مســببا ضعف الرؤية وصعوبة تقدير املسافات والرسعات. 

لذلك، يجب الترصف كاآليت:
- تخفيف الرسعة لتتناسب مع الرؤية بحيث ميكن التوقف 

ضمن مسافة الرؤية. 
- ترك مسافة إضافية يف األمام وعدم االعتامد عىل السائق 

األمامي أثناء السري.
ل اللون األصفر، والبقاء  - إستخدام الضوء املنخفض، يفضَّ

يف وسط املسار.
- إنارة مصباح الضبــاب الخلفي األحمر إذا ُوجد، وإطفاؤه 

فور انقشاع الضباب.
- إذا اضطر الســائق للوقوف وانتظار تحسن الحالة، يجب 

عليه إيجاد مكان آمن وترك أنوار الطوارئ الرباعية مضاءة«.
وختمت:«من الحكمة إخبار األهــل قبل الذهاب إىل مكان 
بعيد، مبوعــد االنطالق والوقت التقريبــي للوصول. ويجب 
تعبئة خزان الوقود وحمــل مالبس إضافية مع كمية كافية 
من الطعام املعلب وماء للــرشب وهاتف نقال، باإلضافة إىل 
علبة إســعافات أولية ورفش صغري وسالسل معدنية وإطار 

احتياطي صالح مع عدة كاملة مناسبة.رافقتكم السالمة«.

 الى رفيق دورتي العماد
 جوزاف عون قائد الجيش املحترم...
متضامنون معكم الى اقصى الحدود

العميد املتقاعد جوين خلف

اقــول لكم واىل كل الرشفاء بالوطــن أنتم ثروة لبنان 
الحقيقية وكل أفراد املؤسسة العسكرية.

نحــن نعارض كل الكالم املبتذل الذي يشــوه ســمعة 
املؤسسة العســكرية، وعىل رأسها قائد الجيش املعروف 
عن نزاهته وإستقامته وادارته الحكيمة للجيش اللبناين ... 
كالم جربان باسيل مرفوض يف الشكل واملضمون، وميّس 
بأمن واســتقرار الوطن بأكمله، وال يراعي الحد األدىن من 
األخالقيات واألدبيات واالحــرتام، وعندما تصبح الكلمة 
منرباً للتعّدي عىل الكرامات واملقامات ولتوجيه الرســائل 
واألهانات، فاألجدر بك أن تراجع نفســك مئة مرّة، وتتقّيد 
برقابة ذاتية ومسؤولية وطنية وأخالقية قبل النطق بأي 
حرف، وهذا األسلوب البدايئ الذي يعتمد عىل اذالل وتحقري 
كل من يســتهدفك او يقف بوجهك، يؤكد غاياتك واهدافك 

املعروفة واملعلومة لدى كل رشائح املجتمع اللبناين.
ويف السياق نســأل باسيل املنزّه واملرتّفع عن الخطايا، 
ماذا لو ُوجّهت االسئلة واالتهامات اىل حضتك؟ ماذا لو 
اُعيد فتح ملفات الكهربــاء ووزارة الطاقة، التي ٌحظيت 
عىل مدى ســنوات وســنوات بتولّيها من قبلكم؟ كيف 
الفضائح؟  املســتور وإنترشت  لو كُشف  سرتّدون؟ ماذا 
هل من ردود مناسبة ســتفعل فعلها وتعيدكم اىل خانة 
املنزّهني عن اإلرتكابات الخاطئة وكل تبعاتها السلبية؟؟؟

لــذا فاالجدر ان يّحــل الصمت وتقــال الحقائق، الّن 
النتيجة مل تأت كام تشتهون، فإتهاماتك أعطت زخامً أكرب 
لقائد املؤسســة العسكرية وزادت من شعبيته، ووسائل 
التواصل االجتامعي التي إشتعلت منذ يوم امس خري دليل 
عىل ذلك... وهذا يعني دعسة ناقصة جديدة اُضيفت اىل 

السّجل الحافل بالسقطات...

الــوطــنــي« ــدال  ــتـ »االعـ تكتل  نـــواب 
ــــــش ــ ــ ــ ــ ــد الجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــري وقائـ ــ ــ ــ ــ ــ زاروا بـ

قائد الجيش مستقبال وفد »االعتدال الوطني«
اســتقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانية يف عــني التينة، وفداً من تكتــل »اإلعتدال الوطني« 
ضــم النواب: وليد البعريني، ســجيع عطيــة، أحمد الخري، 
محمد ســليامن وأحمد رســتم، حيث جرى عرض لالوضاع 
العامة وآخر املستجدات السياسية ال سيام إستحقاق رئاسة 

الجمهورية وشؤوناً مطلبية وإمنائية.
وبعد اللقاء، قال البعريني: »كانت زيارتنا تتضمن أمورا إمنائية، 
إجتامعية عدة، وبال شــك سياســية وأهمها موضوع رئاسة 
الجمهورية، هذا املوضوع  اخذ حيزاً  كبرياً من الحوار أهمه انه 
مهام »رشقت االمور أو غربت« فان الحوار ســيد املوقف، وإن 
حصل تنافس ســيكون تنافساً ضمن البلد وضمن كل املكونات 
وكل الذين يرغبون بالرتشح عىل رئاسة الجمهورية »، مضيفا 
»كان هناك تركيز عىل هذا املوضوع النه ســيتفاعل قريباً جداً 
ونحن سنتفاعل معه وسيكون هناك إجتامعات مكثفة ضمن 
تكتلنا يف املقام األول ومع الزمالء كافة، لالتفاق عىل إسم، ألنه 

من غري الجائز حصول إجتامعات من دون أي تسوية«. 
كــام زار وفد نواب تكتل »االعتــدال الوطني« قائد الجيش 
العامد جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة، مؤكدين »وقوفهم 
الدائم إىل جانب املؤسسة العسكرية، ودعمهم املطلق لها يف 

ظل الظروف الصعبة التي متّر بها البالد«.

فضل الله : لبنان بحاجة لشخصيات
يملكون روح االنفتاح والحوار

اســتقبل العالمة الســيد عي فضل الله، الوزير السابق 
محسن دلول يرافقه يوسف مرتىض، حيث تم عرض لألوضاع 

العامة يف لبنان واملنطقة. 
ورحب فضل الله بالوزير دلول، مشــريا إىل »املسرية الطويلة 
التي أمضاها يف العمل السيايس والتي متثل تجربة زاخرة ومليئة 
بالعطاء«، مؤكدا »أن البلد يحتاج إىل أشخاص ميلكون هذه الرؤية 
وهذه الروح التي ال تعرف العصبية وال الحقد، وتسعى دامئا للحوار 
ولالنفتاح عىل الحلول والتسويات بدال من التعقيدات والخالفات«.

من جهته، أشــاد دلول مبدرســة املرجع السيد فضل الله 
»التي قامت عىل الحوار واحرتام اآلخر والحكمة واالنفتاح«، 
مؤكدا اطمئنانه إىل »استمرار خط هذه املدرسة وهذا النهج 

من خالل أداء دور نجله السيد عي فضل الله«.
وأعرب دلول عن أمله بـ »أن يتجاوز لبنان أزمته«، مشــريا 
إىل »أن املرحلة تحتاج لقرارات شجاعة وتسويات يتنازل فيها 

الجميع من أجل الوطن«.
 

ــن رفـــض ــجـ ــهـ ــتـ أبــــــو فــــاضــــل اسـ
ــن جـــرجـــس مــلــحــم ــي ــي ــع ــم ت ــي ــل س

أشــار أمني عام اللقاء االرثوكيس النائب السابق مروان ابو 
فاضل يف بيان، اىل ان »مع احرتامي لوزير الدفاع الوطني العميد 

املتقاعد موريس سليم يهمني أن يتوقف مليا أمام ما يي: 
- أوال: أن موقع املفتش العام يف الجيش اللبناين هو موقع 
مخصص لطائفتنا وبالتايل يجب أن يكلف بتسيري أمور هذه 
املفتشــية ضابط أرثوذكيس وليس ضابطا من طائفة أخرى 
حفاظا عىل التوزيع الطائفي واملذهبي يف املجلس العسكري. 
لذلك أستهجن رفض وزير الدفاع تعيني أقدم ضابط أرثوذكيس 

رتبة لهذا املوقع وهو العميد الركن جرجس ملحم. 
- ثانيا: ما يزيد استهجاين لطريقة تعامل وزير الدفاع مع 
أرفع مركــز أرثوذكيس يف الجيش اللبناين أن صاحب املعايل 
قبل تكليف العميد الركن منري شــحادة بتسيري أمور املديرية 
العامة لالدارة وهذا أمر طبيعي مبا أنه أقدم ضابط شــيعي 
رتبة يف املؤسســة العســكرية وبذلك يكون قد حافظ عىل 

التوزيع الطائفي واملذهبي يف املجلس العسكري«. 
وختم: »لألســف الشــديد هذا ما يحصل عندما يغّيب من 
ميثلون فعال الوجــدان االرثوذكيس عن املراكز السياســية 
والتنفيذية ويأىت مبن  الترشيعــة  الســلطتني  الرفيعة يف 
يكون بتبعية من يظن أن الجميــع تحت مظلته وال يقيم اي 
اعتبار للتمثيل االرثوذكيس الصحيح. لذلك أطالب وزير الدفاع 

بالعودة اىل استقامة الرأي اذ أن تصحيح الخطأ فضيلة«. 
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ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

االربعاء 1 شباط 2023

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1ـ  يتواصُل الكالُم فصوالً وتفصيالً يف اوساط املقاومة، 
وعنــد تخومها والضفاف، حول وجــوِب ان يكون رئيُس 
الجمهوريّة العتيد ثابَت الجنان، راسَخ القناعة يف حامية 
املقاومة قّوًة للبنان يف مواجهة عدّو الدهر. ويف ســياق 
الحرص هــذا، نحن كمعنيني بالرصاع من حيث هو رصاُع 
بقاٍء او فناء، نرى أنّه عىل الرغم ماّم للشخص مبواصفات 
معّينة، من أهمّيــة عالية باملوقع األول يف البالد، فظهُر 
املقاومــة ال يحميه من الطعن رئيُس جمهوريّة فقط، ولو 
مّتصفاً ماضيه وحارضُه بأعىل درجات الصدق والشهامة 

واالباء والوفاء.
يحمــي ظهَر املقاومــة وميمنتها وامليرسة ترســيُخ 
ثقافــِة الرصاع يف املجتمع بتعاقب اجياله والســيام أّن 
عدّونــا يخوض حربه علينا حرَب وجوٍد قد متتّد اىل اجياٍل 
واجيال. وترســيُخ مثِل هذه الثقافة ال ميكن ان يكون يف 
ظّل نظاٍم طائفي مريض بغيض... بل ثقافُة وحدة الشعب 
عــىل وحدة األرض الناتج عنهــا وحدة املفاهيم واملعايري 
القَيمية والقوانني وحدهــا الضامُن والحاميُة واألمان... 
والّن املعركــَة طويلة طويلة وغري محصورة بوالية رئيس 
فهي تستحّق من املعنيني، من اصحاب املعاناة الحقيقيني، 
تأّمالً اكرث وقراءة نقديّة تقييمية، باستهداف الوصول اىل 

منعٍة اشّد، اىل قّوة أكرب وأعظم.
***

 2ـ ثبت بالربهان الساطع يف الواقع ان ال أثَر، بل ال معنٍى 
ألّي كالٍم نهضوي ما مل يكن يف ســياق االضاءة عىل فعٍل 
نهضوّي مل ميّر عليه الزمن. وعليه، فمضيعًة للوقت وعبثاً 

تحاولون استنهاضاً عىل دوّي خطٍب أو بيانات. 
***

3ـ  ليــس ما هو أكرثَ ايذاًء للحقيقة وبالًء عليها من أن 
يُطلَّ عىل املنابر والشاشــات منارصاً لها اعالميٌّ متنافٌخ 

متشاوٌف دعٌي، ثقيل دٍم، ثقيُل ظّل...
، ارحْم عزيَز نفٍس بأْن ال تجعل له حاجًة عند  4ـ اللهــمَّ

من ال يعرُف للِعزِّة معنى.

 »ملحمة النبي يعقوب«... من الشهيد
غسان جديد الى الشهيد خيري علقم

وسام األسعد

مسار بطويل نهضوي متالزم ال انهزام فيه، يتوحد فيه 
املســلك النضايل مع الفكر املقاوم... ان العملية البطولية 
التــي نفذها الشــهيد خريي علقــم يف »النبي يعقوب - 
القدس«، والتي أســفر عنها قتل 7 مستعمرين يهود، وعدد 
كبــري من الجرحى، ترجعنا إىل محطات مضيئة يف تاريخ 
أمتنــا ويف حياة البطل غســان جديد الضابط القومي يف 
الجيش الشــامي، الذي انخرط ببداية العام 1948، متطوعاً 
كمقاتل يف جيش اإلنقاذ للدفاع زوداً عن أرض فلســطني 

ضد الغزاة اليهود. 
خاض غســان هناك عدة معارك دامية من أهمها كانت 
معركة »النبي يعقوب«، حيث كانت هذه املستعمرة اليهودية 
املنيعــة الحصينة بني رام الله والقدس، تقفل الطريق العام 
ومتنع املجاهدين من الوصول إىل نجدة القدس، كانت شوكة 
يف حلــق القوات الزاحفة، متنع عن القدس إمدادات املؤن، 
ونجدات املجاهدين، واشتبكت قوة من جيش اإلنقاذ بقيادة 
العقيد العراقي مهدي السامرايئ مع حامية »النبي يعقوب« 
اليهوديــة وتراجعت القوة املهاجمــة أمام عنف املقاومة 
والتحصينات، وكان غســان جديــد يف قرية »صموئيل« 
املرشفة عىل مســتعمرة »النبي يعقوب« عىل بعد ســبعة 
كيلومرتات منها، وكان املقدم عفيف البذرة مرابطاً عىل بعد 
مثامنئة مرت من املســتعمرة يقذفها بقذائف املدفع الوحيد 
الذي كان عىل الجبهة، اندفع غســان عىل رأس مجموعة 
صغرية من الفدائيني إىل املســتعمرة الحصينة التي أعجزت 
الجيــوش، والتــّف حولها مبناورة بارعة واســتمر تبادل 
إطالق النار بني املســتعمرة وقــوة جيش اإلنقاذ املهاجمة 
بينام كان غســان يقود فدائييــه إىل العمل الخطري... وما 
إن رمى الفجر بخيوطــه الذهبية عىل املروج املمتدة حتى 
اهتز املكان بالدوي املتتابع وأصبحت املســتعمرة اليهودية 
الحصينة أنقاضاً وخرائب، وأصبح من فيها بني قتيل وجريح 
وأســري. وانفتحت طريق القدس وتدفقت عليها النجدات 
بأمان، لقد نســف يومها غسان جديد املستعمرة اليهودية 
يف أروع عملية فدائية شهدتها الحرب الفلسطينية، فكسب 
للجندية الســورية رشفاً أثيالً وللبطولة األصيلة يف أمتنا 

ميداناً فسيحاً.
ها هو اليوم الشهيد خريي علقم يعيدنا بعمليته البطولية 
عىل مدى 75 سنة مضت، قارعاً باب ذاكرتنا مبآثر ملحمة 
»النبــي يعقوب« من العــام  1948. عىل أمل أن تفتح هذه 
العملية مجدداً طريق اإلمــدادات وتدفق املجاهدين لنجدة 
القدس لتكون بذلــك بداية الخالص من اليهود عىل كامل 

تراب فلسطني.
وال تــدل هذه التضحيات واألعامل الخطرية التي ينفذها 
أبناء شــعبنا، خالل كل هذه املراحل الصعبة التي متر فيها 
أمتنــا، إال إثباتاً للوعي لحقيقتنــا وعىل البطولة املؤمنة، 

املؤيدة بصحة العقيدة.
وأخــرياً فأن الشــهيد خــريي علقم جســد بعمليته 
اإلستشهادية، قول حرضة الزعيم: »نحب الحياة ألننا نحب 

الحرية، ونحب املوت متى كان املوت طريقاً للحياة«. 
البقاء واملجد لألمة، والخلود للشهداء.

ــّيـــة...  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــوات الـ ــ ــقـ ــ الـ
ــا ــ ــوي ــ ــاران ــ ــب ــ ــي مـــهـــب ال ــ فـ

رنا الساحيل

يُعترب مــرض البارانويا مرضا نفســيا وعصبيا 
شــائعا يُعرف ايضاً *بجنــون العظمة* حيث نرى 
الفرد يترصف بشــكل طبيعي يف املجتمع ويتواصل 
معه بشــكل جيد اال انه ال يطمنئ لالخرين ويسيئ 
الظــن بكل ما من حوله  إذ يعتربانهم يريدون اذيته 
ويدبرون له املكائد بل يشــعر دامئاً انه مســتهدف  
وهو الذي يرســم كل حياتــه وكأن املكائد تالحقه 
بــدءاً من التفكري به وصــوال إىل محاولة اغتياله 
كالتــي انقذتــه منهــا أعجوبة الــوردة الجميلة 
فاملريــض بالبارانويا يشــعر انه مميز جدا او رمبا 
يدعي القدســية بعد ســنوات من االضطهاد التي 

القضبان. خلف  عاشها 
هكذا هي حال رئيس احد االحزاب التي تراه ال ينفك 
يشــعر انه محور الكون والتفكري  يظن ان الحزب 
يرغــب باذيته او تنحيته عن العامل الســيايس... 
بينام الحقيقة يف املقلب االخر ان الحزب يبتعد عن 
كل يشء موجود فيه هــذا الحزب وقائده الدكتور 
املزعــوم... بل اكرث يف كثري من املحطات أرص عىل 
المباالته وتحييده يف املشــاورات الخاصة الثنائية 
بينــام يف محطــات أخــرى اعتــربه مجرم حرب 

الثامنينــات  والتي كرر فعلته يف الطيونة.
جنــون العظمة الذي ســاد موقــف القوات يف 
كثــري من املحطات زاد خــالل توصيفه للحزب انه 
حزب ذكوري يتأثر بايران باعتبارها املســيطرة عىل 
هذا الحزب فيظهــر الخلل الذكوري من خالل ندرة 

النســاء يف مراكز تتبوأها يف هذا التنظيم...
بالعودة إىل الجمهورية اإلســالمية التي تعترب 
نقطة االشــتباك الرئيسية استطاع االعالم الغريب 
بســهولة كبــرية تشــويه هذه الصــورة وجعلها 
منمطة إذ خالل أشــهر قليلة بــدأ املتابعون برفع 
مطالــب الحريــة ورفع الظلم عن املــرأة االيرانية 
وكانت شــعار املرحلة مهىس امينــي فتاة كردية  
تم توقيفها يف مركز للرشطه  وكان لســوء الحظ 
ان  هــذه الفتاة مصابــة  بأمراض ادت إىل وفاتها 
يف ذلك املركز ورغم تقارير األطباء وشــهود العيان 
اال ان االحتجاجــات زادت وتريتها  بســبب عنارص 
عــدة أبرزها دخول عنرص االعالم النشــط والقوي  
واملوجــه يف تلك املرحلة ووضع مشــاهد مفربكة  
تظهــر كأن الرشطــة هي من تعتــدي عىل الناس  
فيــام الحقيقــة  عكس ذلك متامــاً حيث حاولت 
القــوى األمنيــة والرشطة املحافظة عل ســلمية 
االحتجاجات. لكن عنــرص املوتورين كان موجوداً  

فبدأت أعامل الشــغب بشكل منظم.
اســتخدام عنرص املراة كان جليــاً وواضحاً يف 
تلــك املرحلة إذ اضحت هي الرمز )الســانبول( يف 
كل ســاحات االحتجاجات وهنا كان صيد الفرائس 
بالنســبة للغرب علامً اننا لو بحثنا بعمق الكتشفنا 
ان املــرأة يف إيران هي نصف املجتمع بل اكرث وهي 
من تبحث عن هدوء يف حياتها اليومية  بينام يحق 
للرجل ان يطالب بحقوقه املهدورة  واملقتطعة ألجل 
املــراة التي متلك هنــاك املنزل واألثاث وكل ما تريد 

مكتوب. محدد  عقد  وفق 
هذه الطاقة الســلبية التي ابتدعها موقع القوات 
تؤكــد ان املشــكلة ابتداء يف طريقــة بحثه عن 
املعلومة ونقلــه اياها إىل املتلقي... ولنفرتض انه 
ال يعلم فعالً فهنا نغوص مبشــكلة تواجهه بشكل 
اكرب وهو الجهل املركب حيث يظن انه يعلم كل هذه 

واالمور. املعطيات 
إســقاط حزب القــوات ملعلوماته عــىل البيئة  
التابعــة لحزب الله تؤكد مــرة جديدة وقوعه يف 
فــخ إعالم يكذب يكذب حتى يصــدق الكذبة، فان 
انطلقنا من بيئة حزب الله التي تكون ركيزتها املرأة 
التــي ضحت وقدمت أغىل ما متلك من ابناء او زوج 
او أخوة وتراها يف مواقع االعالم تجتاح بصالبتها 
وإبائها كل ما ميكن أن يقدم املراة عىل أنها أداة او 
وســيلة بل تراها تقدم الغايل والنفيس يف ســبيل 

للكرامة. وصوناً  الحق  إعالء 
املرأة يف هذا املجتمــع تراها املثقفة التي وقفت 
ســداً منيعاً امام املؤامرات ورفضت تسليعها ألجل 
حفنة من األموال التي ترصف ألجل تســخيف املراة 

او جعلهــا أداة يف يد االعالم الغريب. 
نعم الطاقــة االنثوية حرضت يف محرض دمعة 
ام شــهيد وزوجة جريح وابنة اتكأت عىل مجتمع 
بحد ذاته. اضحت املــراة بطاقتها الحقيقية عنواناً 
للصمــود واملقاومــة كانت مــن رشيحة تصدت 

لالحتــالل وبقيت تقاوم حتى الرمق االخري.
هي املــرأة الحارضة يف كل املياديــن  الثقافية 
الطبية   وحتى  واملجتمعيــة  واالعالمية  والفنيــة 
واســتطاعت ان تثبت نفسها بجدارة ويتكئ عليها 

له. كامل  ألنها  اآلخر  املجتمع 
لقد حاول موقع القوات ان يحرض املراة يف بيئة 
املقاومــة عىل أنها اقل مــن أولئك الرجال اصحاب 
القــرار. ولكن ان عدنــا اىل الركيزة األوىل لوجدنا 
ان  للمــرأة الدعم والفضل األول يف وصول الرجال 
إىل ما هــم عليه   وكام قال االمام الخميني »املراة 

كالقــران كالهام اوكل اليه صنع الرجال«. 
مــن هنا ال بد أن نســتحرض مجــدداً املرأة يف 
الساحة االيرانية التي تفوقت عىل كثري من النساء 
يف املجتمعــات االخرى حتــى املتقدمة جدا إذ انها 
واالعالمية  السياســية  املعرتكات  كافــة  خاضت 
والرياضية والقتاليــة مل تتوقف بل مل يوقفها اي 
عائــق كانت تجتــاز كل االمور. ها هي يف الربملان 
بنوداً  تأخذ قرارات وتفرض  الجمهورية  ورئاســة 

تجارية...  عقوداً  وتوقع 
رمبــا ال زال للمجتمع اللبنــاين الكثري للوصول 
إىل تلــك الخطوات املوجــودة يف املجتمع اإليراين  
فاملــرأة هناك لها قدســيتها واحرتامهــا وقدرته 
عــىل تبديل االحوال بينام املــراة يف لبنان ككل ال 
زالــت مضطرة ان تســتمع إىل الكثري من عناوين 
فارغــة وال زال إدخالهــا يف معارك ليس لها. عىل 
أمــل أن تكرب الطاقــة االنثوية يف مجتمعنا بعد أن 
يشعر الرجال انهم رجال يحمون بالدهم ويقدرون 
الســلطات ويعطون مــن أنفســهم ال ان يكونوا 
ذكوريني يرســمون أحالمهم عىل شكل امرأة تدير 
لهــم امورهم بــل ان يكون الرجــل نصف املجتمع 
واملــراة نصفه االخر فيكتمل التــوازن بينهام من 
ناحيــة العدالة. فابحثوا عن العدالة يف مجتمعات 
قــل فيها الرجال وظنوا انهم يحمون املراة واصيبوا 

»بالبارانويا«.

يكاد الحكم  آلــّيــات  تعّطل   الحلبي: 
يطيح بالعام الدراسي وأملنا بغٍد أفضل

إســتقبل وزير الرتبية والتعليم العايل يف حكومة ترصيف 
االعامل عباس الحلبي ســفري سلطنة عامن لدى لبنان احمد 
محمد الســعيدي يف زيارة تعارف تم خاللها عرض العالقات 

الثنائية الرتبوية والجامعية. 
وأكــد الحلبي ان »مصلحة لبنــان هي يف العودة إىل دوره 
التواصيل وانفتاحه العريب والعاملي. واشار إىل ان تعطل آليات 
الحكم يكاد يطيح بالعام الدرايس واملنا كبري بأن الغد سيكون 

افضل«.
ثم استقبل الحلبي سفري بريطانيا يف لبنان هاميش كاول، 

وتابع معه الوضع الرتبوي يف ظل اإلرضاب املستمر.
ثم تســلم الحلبي من كاول دعوة إىل املشــاركة يف املؤمتر 

العاملي لوزراء الرتبية الذي يعقد سنويا.
واجتمع مع وفد من مديري الثانويات واملدارس الرســمية، 
وكان البحــث مركزا عىل إنقاذ العام الدرايس واملحافظة عىل 
التعليم الرسمي. واستقبل محافظ بعلبك الهرمل بشري خرض، 
وبحث معه يف املطالب الرتبوية العائدة ملنطقته والتعاون مع 

الوزارة لتأمينها.

ــاد ــ ــس ــ ــف ــ ــن الـــــهـــــدر وال ــ ــم ــ ــّي يــــدفــــع مــــــجــــــدداً ث ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ  ال
ــة الــــكــــهــــربــــاء: الـــعـــيـــن  ــ ــط ــ  املــــرحــــلــــة األولــــــــــى مـــــن خ
ــام! ــسـ الـ ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ الـ عـــلـــى  وإّل  ـــات  ــّدي ــعـ ـــتـ ال ــزع  ــ نـ عـــلـــى 

مينى املقداد

بني مطرقة فاتورة املولّدات 
الخاصة ودولرتها  وتزويرها، 
وبني ســندان غياب كهرباء 
الدولة، يقبع اللبنايّن منتظرا 
مــا وعدتــه به مؤسســة 
ســاعات  من  لبنان  كهرباء 
تغذية كهربائية تقّدر بنحو 8 
مدروسة،  وفاتورة  ساعات، 
ومتأّمــال بأن يحّرره ذلك من 
اســتبداد جمهوريّة املولّدات 

الخاصة وتالعبها.
وبعــد أكــرث مــن مطّب 
وزاري وتأجيــل، وضعــت 

خطة الطوارئ الوطنية لقطاع 
وأعلنت  السكة،  عىل  الكهرباء 
»مؤسســة كهرباء لبنان« يف 
بيان لهــا، عن البــدء بتنفيذ 
الّتغذية،  املرحلة األوىل لزيادة 
إبتداء من ظهــر يوم الجمعة 

27 كانــون الثاين 2023، برفع اإلنتاج إىل 250 ميغاواط لحني 
تحقُّــق عوامل نجاح حّددتها مع الجهــات املعنّية، بالّتوازي 
مــع نزع الّتعّديات عىل 216 مخرًجا كمســتوى أّول من أصل 
800 مخــرج توزيــع، أي نحو 27 % من إجاميل املخارج، ويف 
حال تحقيق العوامل تنتقل إىل املرحلة الّثانية قبل 10 شــباط 
2023 وترفع اإلنتاج إىل 450 ميغاواط، مع حملة نزع الّتعّديات 

والجباية، ومن ثّم إىل املرحلة الّثالثة بإنتاج 585 ميغاواط.
ولفتــت إىل أنّه يف حــال تعرّث تحقيق عوامل نجاح املرحلة 
األوىل، ســتبقي اإلنتاج مبعّدل 250 ميغاواط، وستقرتح عدم 
تحرير أّي مبالغ إضافّية من ســلفة 300 مليون دوالر، لحني 
تحقيق تلك العوامل، مؤكدة »أنّها ستبقي الّرأي العام عىل بّينة 
بأّي مستجّدات تطرأ، يف ما خّص تطبيق خطة املراحل الّثالث 

عرب بيانات الحقة بهذا الّشأن«.
يحمل البيان املفّصل يف طّياته عالمات إستفهام وتساؤالت 
تجول يف بال املواطن، أبرزها يتعلّق بعدد ساعات التغذية التي 
سيحصل عليها ويف أّي أوقات من اليوم، وهل ستوزع بعدالة 
بــني كّل املناطق التي ينقطع يف بعضها التّيار الكهربايئ ملدة 
شهر كامل أحيانا، وهل ستحتسب التعرفة وفق سعر »منصة 
صريفة« )الغري مســتقر( كام وعدت املؤسسة سابقا، أم وفق 

سعر رصف الدوالر؟
عطفــا عىل ذلك، من يضمن نجاح الخطة التي اشــرتطت 
تنفيذ عوامل رئيسّية رمّبا يستحيل تطبيقها يف زمن  الفوىض 
اإلقتصادية واإلجتامعية، تحديدا الجباية ونزع التعّديات، عىل 
رضورة هذين الرشطني، وسواهام؟ وماذا تقدم املرحلة األوىل 

من الخطّة للمواطن واملؤسسة؟

{ بيضون: إحتامل عدم تساوي 
التوزيع بني املناطق بحّجة عدم الدفع {

مديــر عام اإلســتثامر الســابق يف وزارة الطاقة واملياه 
الدكتورغســان بيضون، ويف قراءة تفصيلية للمرحلة األوىل 
من الخطة، أوضح لـ«الديار« حول ســاعات التغذية تحديدا، 
أّن أهميتها تكمن يف عدد هذه الساعات وتوقيتها وما إذا كان 
خالل النهار أو بعد منتصف الليل حيث تكون فائدتها أقّل بكثري، 
مشــريا إىل أنّه وفق وعد املؤسسة، فإّن العدد سيبلغ ساعتني 
يوميــا، الفتا إىل حديث مديــر أحد املعامل يف ديرعامر، حول 
إنتاج 250 ميغاواط كحّد أقىص، وتشديده عىل مراعاة التوزيع 
الذي يضمن توازن الشبكة، ويشمل املناطق التي تدفع، ما يعني 
– وفق بيضون- أن هناك إحتامال بعدم التوزيع بالتساوي بني 
املناطــق بحّجة وذريعة عــدم الدفع أي أّن هناك مناطق تدفع 

ومناطق ال تدفع.

{ الجباية ونزع التعّديات {
بني الحني واآلخر، وعىل مدى سنوات طوال، نظّمت مؤسسة 
كهربــاء لبنان حمالت كثــرية لنزع التعديات عن الشــبكة 
الكهربائية يف مناطق مختلفة، عىل أّن األمر مل ينه التعديات 
املتجذرة عىل الشــبكة منذ عرشات الســنني، فكيف ستتعامل 

املؤسسة مع هذه املعضلة؟
يجيب بيضون بأّن تقســيم الخطــة إىل 3 مراحل، وتركيز 
املؤسســة ببيانها عىل أنّها تنتطر مساعدة وتعاون وتضافر 
جهــود »كّل الدنيا«، يك تســتطيع نزع التعديــات، وأّن عدم 
نجاحها يف ذلك، ســيمنعها من اإلنتقال للمرحلة الثانية يف 
10 شــباط، بانتظار نتائج نزع التعديات )بعد مراقبة عدد من 
املخارج(، -كّل ذلك- يعني أّن حّجة عدم التســاوي يف التوزيع 
باتت جاهزة، معتربا أنّه بعد أن حصلت املؤسسة عىل التمويل 
الالزم لها، وثّبتت حقهــا بتطبيق التعرفة اعتبارا من ترشين 
الثاين، وضّمنتها رســوم إشــرتاك وخدمة عداد وبدل تأهيل 
مرتفعــة، حققت ما تريــده، حتى وصلت إىل أن تهّدد بأنّه إن 
مل تنجح عملية نزع التعديات، فإنّها لن تطلب مزيدا من املال، 
وهكــذا نفهم أّن كّل ما أرادتــه هو الحصول عىل حق الفوترة 
وتضمينه الرســوم املذكورة لتغطية الهدر القائم فيها، وشّدد 
أّن إمكانيات املؤسســة محدودة، ونجاح حملتها ضئيل جدا، 
ومبجرد أن يطلب الوزير من السياسيني معاونته بإقناع الناس 
أن ال يعتدوا عىل الشــبكة، نعرف أن األمل شــبه معدوم، بل 

الخوف من تزايد اإلعتداء عىل الشبكة والهدر.

كيف ستتعامل املؤسسة مع التعرفة، يف ظّل عدم استقرار 
الدوالر و »صريفة«؟ سؤال يطرحه بشّدة املواطن املثقل اليوم 
بأحامل متتالية، وبحســب بيضون،  »ستفوتر« املؤسسة  من 
1 شــباط عدد الكيلوواط  التي سّجلت عىل عّدادات املشرتكني 
إعتبارا من ترشين الثاين، وستكون أعداد الكيلوواط  بسيطة، 
إمنا الفائدة ســتكون من الرســوم املفروضة و والتي رفعت 
لتعويض عدم التوازن من تخفيض أول 100 كيلواط، ما يعني 
أنّهم خّفضوا تعرفة العدد األول من الكيلواط ، وزادوا يف الوقت 

عينه الرسوم، ما يبقينا مكاننا.
وأضاف أنّه بالتزامن مع فوترة شباط ستصدر فواتري الفرتة 
القدمية )قبل التعرفة الجديدة(، فيصبح أمام املواطن 3 فواتري: 
فاتورة املؤسسة الجديدة والقدمية واملولّد الخاص، وستشكّل 
بقيمتها ثقال أكرث من قبل عليه، ومع إرتفاع الدوالر واملازوت 
لن يكون هناك قيمة للفرق بني التعرفتني)الرسمية والخاصة( 
والذي قيل بأنّه ســينتفع منه، واضعا كّل ما يحصل يف خانة 
املنــاورات إلقناع الناس بيشء غري مقنع، وال أحد يعلم إىل أي 

مدى ميكن أن يتجاوبوا ويتمكنوا من دفع فاتورتني .
ونّبــه حول التســعري، بأّن اعتامد منصــة »صريفة«، يف 
احتساب الفاتورة والتعرفة، سيؤّدي إىل صعوبة يف التطبيق، 
طبقا لســعرها املتحرك، إضافــة إىل أّن املواطن ال يعرف كم 
سيكون حجم إســتهالكه عند الفوترة، لذا يجب تحديد قيمة 
التعرفة أقلّه ملدة 6 اشــهر، وميكن أن يعاد النظر فيها حينام 
يســتجد أمر مهم، يك نتجّنب إحتامل تغيري كبريا حني ربطها 

بسعر صريفة أو غريها.
هل يحّتم وجود هذه التعقيدات فشل الخطّة ؟ 

وفــق بيضون، اإلجابة حول هذا الســؤال واضح يف بيان 
املؤسسة، التي هي نفسها ال تتوّقع نجاح الخطة، بدليل قولها 
إنّها ســتتوقف عند املرحلة األوىل إذا مل ينجح رفع التعديات، 
وأردف: » أنا متشائم« لهذه الناحية وأعتقد أنه لن ينجح، وكلّام 
صعبت الظــروف، ال الدولة وال الحمالت  وال املواطن قادرون  
عىل التجاوب مع رغبة املؤسسة ونزع التعديّات عن الشبكة، 
مشــرتطا لنجاح الخطة عموما عّدة مقرتحات، أوال: -يجب أن 
تكون املؤسسة عادلة بتحديد التعرفة والرسوم، أي أن يتناسب 

رسم اإلشرتاك وخدمة العداد مع عدد ساعات التغذية.
ثانيا: يجب إلغاء بدل التأهيل .

ثالثا:  يجب إعادة النظر بعدد الشطور وأن يحّدد الشطر بأقل 
من 27 ســنتا بني 100 كيلوواط وما يليه، مثال 8، ثّم 15، ثّم 
20 سنتا إلخ، فهناك طبقة قدرتها اإلقتصادية قليلة وتستهلك 
القليل، وميكن لها أن تســتفيد من الشطور االوىل البسيطة، 
والطبقة الوســطى هي التي تغطي التكلفة، واألعىل ميكن أن 
تحّقــق ربحا للمؤسســة، وال يفرتض أن توجد ضمن تكاليف 
املؤسســة عنارص فيها هدر وفساد وعمولة ومنافع، و«آخر 
يش نحملها للمواطن!«.  والســؤال امللح بحسب بيضون: هل 
ستدفع الدولة واملخيامت وغريها للمؤسسة؟ مضيفا أّن هذه 
األســئلة تصّب يف تعزيز الجواب بالنفي عىل نجاح الخطة، 
ملّمحا إىل أّن املؤسســة تحّصنت، وصار بإمكانها أن »تفوتر« 
وتكتفي بالرسوم، ما يعني أنّها لن ترفع ساعات التغذية أكرث 
من ساعتني، وبالتايل ستكفيها كمية املحروقات لفرتة أطول، 
وســرتاهن عىل تغرّي الظروف، املهم أّن تؤمن إســتمراريتها 

وتعوميها من إفالسها وتغطية الهدر املستمر فيها.
كام أشــار إىل أّن مقّدمي الخدمات ومشــّغيل املعامل، هم 
أكرث املســتفيدين من هذه الخطة بعرشات ماليني الدوالرات) 
مستحقاتهم من املؤسســة(، فهناك من يأخذ تأشرية العّداد، 
وآخر يجبي الفواتري، أي وســطاء ومراحل تزيد التكلفة، فيام 
لــو بقيت مهمة التوزيع عىل عاتق املؤسســة، لكانت األعباء 
أقّل بكثري، مشــّددا أنّه يجب إعادة النظر يف كل هذه السياسة 

املتعلّقة مبجال التوزيع.

{ خالصة القول...  {
بدأت املرحلة األوىل من خطة الكهرباء الطارئة، والحصول 
عــىل 300 مليــون دوالر كاملًة لرفع التغذية إىل 8 ســاعات 
يوميا، رهن الجباية وقبلها إزالة التعّديات، وعىل رضورة هذين 
الرشطني األساســيني، فإّن اختصار نجاح الخطة بتطبيقهام 
فقط يعني عىل كهرباء الدولة الســالم، فنحن نعيش يف زمن 

الفوىض األخالقية، واللبيب من اإلشارة يفهم!

بيضون لـ »الديار«: عشرات مايين الدولرات ملقّدمي الخدمات 
للمواطن! نحّملها  وعــنــاصــرهــدر  املــعــامــل  ومشّغلي 

كــســبــار: لــإبــتــعــاد عــن الــشــعــبــويــة... والــعــمــل عــلــى نــهــوض البلد
رأى نقيب املحامني يف بريوت نارض كســبار خالل استقباله 
محامني هنأووا مجلس النقابة عىل بيانه األخري »أن ما يجري من 
أحداث مصطنعة، هدفها إلهاء املواطنني عام يجري من صفقات 
يف ملــف النفط يف األمالك البحرية، ويف ملف إنتخاب رئيس 
جديــد للجمهورية، وملف املصارف التي تعمل جاهدة من أجل 
تذويب حقوق املودعني. وكنا قد حّذرنا من أنه إذا زاد الضغط من 
أجل فك اإلعتكاف القضايئ، فسوف يُرضب املوظفون« مستنتجاً 
ان جميع هذه الترصفــات مصطنعة لرصف النظر عن امللفات 
املذكورة. وطلب اإلبتعاد عن الشعبوية وتسجيل املواقف الفارغة، 
والعمــل عىل النهوض بالبلد الذي ال ينقصه أي عامل لإلزدهار 

والتقّدم والخروج من أزماته املصطنعة«.
واجتمع كســبار مع رئيس لجنة املعونة القضائية املحامي 
فــادي الحاج واألعضاء، وجرى البحث يف آلية عمل اللجنة يف 
ظل ارتفاع قيمة الدوالر نســبة للرية اللبنانية، وعدم إمكانية 
اإلكتفاء باملبالغ التي كانت تدفعها النقابة للمحامني املتطوعني، 
تســديداً ملصاريف امللف. وتقّرر اإلتفاق عىل عقد مؤمتر بتاريخ 
2023/3/23، لرشح مهــامت وإنجازات وما ميكن أن تقدمه 

اللجنة من مساعدات قانونية.
وقبل الظهر، إستقبل كسبار يف مكتبه وفد مؤسسة كونراد 
آديناور األملانية الذي ضم مدير برنامج حكم القانون يف الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا املحامي فيليب برمير من نقابة محامي 
دوســلدورف وبول سعادة وســالم زهران، وتم التوافق خالل 

اإلجتــامع عىل تنظيم إجتامع إقليمــي تنظّمه نقابة املحامني 
الفيدراليــة األملانيــة بالتعاون مع نقابة بريوت ومؤسســة 
كونراد آديناور يف مبنى بيت املحامي. كام عرض كسبار للوفد 
الصعوبات التي يواجهها حكم القانون يف لبنان وخاصة عمل 
املحامني وأجهزة نقابة املحامني يف ظل أزمات وكوارث متتالية.

وظهرا، اجتمع كسبار مع أمني صندوق النقابة عضو املجلس 
املحامــي إييل بازريل، وعضــوي اللجنة املالية املتابعة للملف 
اإلستشــفايئ املحاميني ابراهيم مسلم وفادي ناصيف، وجرى 
البحث يف كيفية تحسني التقدميات ودفرت الرشوط وغريهام. 
وعقدت لجنة اإلعالم يف النقابة اجتامعاً برئاسة املحامية ديانا 
رزق الله، وتم البحث يف عدة مواضيع، ومنها تحضري مرشوع 

قانون لإلعالم، كام وعقد مؤمتر بهذا الخصوص.
هذا وأصدر كســبار اإلعــالن اآليت املتعلق بالطوابع: »يعلن 
نقيــب املحامــني يف بريوت، أنه تم اإلســتحصال عىل دفعة 
جديدة مــن الطوابع بقيمة مايتي مليون ل.ل. من فئات األلف 
واأللفني والخمســة آالف. وسوف يتم بيعها للمحامني الذين مل 
يستحصلوا سابقاً عىل طوابع، مبعدل ماية وخمسني ألف لرية 
لبنانية لكل زميل؛ إبتداًء من اليوم، من الساعة العارشة صباحاً 

وحتى الساعة الثانية بعد الظهر«.
وعقدت ندوة حول« قانون الرشاء العام بني النص والتطبيق« 
يف املركز الرئييس للحزب التقدمي اإلشــرتايك ومّثل أمني الرس 

سعد الدين الخطيب كسبار يف الندوة.
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

األربعاء 1 شباط 2023

واأللبسة  األمــوال  وتحويل  الهواتف  بيع  قطاعات  يــوّدع  لألزمة  الدراماتيكي  التدهور 
ــة ــّي ــورق ال ــل  ــاديـ ــنـ واملـ ــتــعــقــيــم  وال الــتــنــظــيــف  أدوات  مـــن  ــاك«  ــشـ ـــ>أكـ بـ ــهــا  ــدل ــب وي

ندى عبد الرزاق

ان اشتداد االزمة االقتصادية منذ ما بعد ثورة 17 ترشين وما 
رافقها من اغالق تام للبالد بسبب جائحة كورونا وصوال حتى 
اللحظة الراهنة مع ارتفاع سعر رصف الدوالر ورفع الدعم عن 
كافة املجاالت الحياتيــة واالقتصادية دفع بأصحاب املحالت 
القرسي،  الصغرية واملتوسطة لإلقفال  التجارية واملؤسسات 
وبعضهم ذهب يفتش عن أنواع بضائع جديدة تتناســب وتلك 
املوجودة يف األصل داخل محله وقد تتناقض، بهدف الصمود 
وتحقيق ربح قد يؤمن االســتمرار وال يسمح بانهيار ما بناه 
الكثريون وتتحطم احالمهم التي شيدوها خطوة خطوة بعرق 

الجبني.
واللبناين »الحربوق« ال أحد ميكــن إيقافه وقد ينتقل من 
محل كبري اىل عربة نقالة ومن مؤسسة تجارية او خدماتية 
للبيع الكرتونيا او »اونالين« دامئا يفتش عن أســباب ميرّسة 
تجعله يتغلب عــى العقبات مهام بلغت ذروتها من الشــدة 

والعرقلة.
يف ظل ثقــل املصطلحات االقتصاديــة والتجارية، يبقى 
التاجر، او صاحب مؤسســة ما ملاّم مبــا آلت اليه األوضاع 
والوحيد الذي يتســاءل كيف ســأميض يف حال مل أستطع 
الصمود ويســعى إليجاد الحلول مهام صغــرت او انعدمت. 
فاألزمة االقتصادية التي يشــهدها لبنان األســوأ منذ الحرب 
العاملية الثانية والفقر بــات ينخر يف كافة الرشائح وتجاوز 

الـ %70. 
والحقيقة ان االضطرابات االجتامعية والسياســية عامل 
يف نقلها اىل ارض الواقع كام انها انعكاس لالزمات اإلقليمية 

وتأثريها عى الجو اللبناين.

{ »االقتصاد« وحده دفع الثمن {
يف هذا الســياق، ليس خفيا عى أحــد ان تداعيات الحرب 
السورية واللجوء العشوايئ الذي يفتقد للتنظيم كّبد االقتصاد 
اللبناين خسائر جّمة، ناهيكم عن التهريب ملواد أولية أساسية 
من محروقات وطحني وحليب األطفــال وحتى بعض ادوية 

االمراض املستعصية والتجميلية أيضا.
هــذه األمور مجتمعة أدت اىل انقباض االســتثامر املحيل 
يف لبنان لقطاعات متنوعة اىل جانب الســياحة والعقارات 
يوجد قطاع يف عامل النســيان وهو الهواتف ومكاتب تحويل 
األموال الصغرية وقطاع األلبســة واالحذية واالفران والسناك 

والوجبات الخفيفة كالبيتزا واملناقيش بأنواعها.

{ كورونا ليست وحدها السبب {

يف هذا اإلطــار، الحقيقة ان جائحة كوفيد 19 التي أغلقت 
البالد ألشــهر دون وجود ســلطة تكون مسؤولة عن تأمني 
او دعــم املواطنني بالحد األدىن من ســلة تحتوي عى املواد 
الغذائية االساســية كان األخطر ال بل الدولة اللبنانية تفردت 

بصفة الالمباالة مبواطنيها! 
ومــن بعدها اىت انفجار 4 آب 2020 وأدى اىل انزالق رسيع 
يف كافة القطاعات الحيوية والحياتية ليكون مبثابة الرشارة 
التي أتت عى االقتصاد اللبنــاين واحرقت ما تبقى منه. وما 
تجدر اإلشــارة اليه، ان مرفأ بريوت كان يستقبل حواىل %85 
من املواد الغذائية والهواتف الذكية املستوردة اىل لبنان سواء 
للســوق املحيل او للــدول املجاورة ويف ظل هــذا الواقع املّر 
محالت كانت تصنف من الدرجة »أ« أســدلت ستارة االقفال 
عى أبوابها، وبعضها لجأ لبيع مواد رضورية ال يقف سوقها 
مهام ارتفعت أسعارها مثل أدوات التعقيم والتنظيف واملناديل 
الورقية وآخرون اتجهوا للتجارة باملواد الغذائية لكيال يقفلون 

قرساً. 
ويف معلومات خاصة ان »كونتيرنات« أي حاويات محملة 
بالهواتــف بعيد انفجار املرفأ تم رسقتهــا وبيعها ومنها غري 
مجمــرك. اىل جانب الرموش االصطناعيــة التي طافت عى 
جوانب املرفأ بســبب الرضر الذي لحق بالحاويات التي كانت 

تحمل مواد تجميلية والكرتونية وغذائية وغريها.

{ قطاعات هشة عى شفا حفرة من الهاوية{
االنقباض الحــاد عى الصعيد االقتصــادي يف الكثري من 
املجاالت دفــع بالتجــار وأصحاب املحــالت اىل الخلط يف 
بضائعهم وذلك بإضافة سلع جديدة بعيدة عن تلك األساسية 
املركونة يف املحالت واملؤسســات بهــدف البقاء وخوفا من 

االتجاه نحو االقفال.
هذا ما حدث مع السيد جاك يف منطقة جل الديب الذي قال 
لـ »الديار« رمبا ازمة كورونا رّوجت ســوق املنظفات بسبب 
الوسواس الذي دفع بالناس لتفضيل هذه األدوات عى غريها 
حتى عى الطعام والرشاب. ومن هنا وجدت ان توســيع بكار 
مكتبي قد يُســعفني يف هذه الظروف الصعبة كونه يختص 

بتحويل األموال.
 ويتابــع، من هنا بدأت أعرض مــواد للتنظيف والتي باتت 
مربحة يل أكرث مــن عملية تحويل األمــوال بعد ان اضحى 
مقترصا عى اليــد العاملة األجنبية او من يتقاضون رواتبهم 
بالفرش ويعملون لحساب رشكات اجنبية وهؤالء ال يتخطون 
الـ 15% وبات قطاعنا هشاً بالنسبة للمكاتب الصغرية وهناك 

عرشات مئات املحالت أقفلت بشكل كيل«.

الهواتف  قطــاع  أيضــا 
واإلكسسوار »ما زمط« ففي 
الرئييس  الشارع  من  الدورة 
عمد  املحالت  أصحــاب  أحد 
اىل رص جهــة مــن محله 
تنظيف  وأدوات  مبعقــامت 
الجهة  ويف  غســيل  ودواء 
الهواتف  بعــض  األخــرى 

املستعملة.
 يقول نضــال لـ »الديار«: 
»من يشرتون هواتف جديدة 
عدد  يتجــاوزون  ال  اليــوم 

أصابع اليد الواحدة ومن يصلّحون قلّة الن األســعار بالدوالر 
حرصا والفرد بات يفكر مليون مــرة قبل ان يقدم عى رشاء 

هاتف جديد او تغيري بطارية او شاشة لهاتف قديم«. 
ويتابع، »من هنا وجدت ان التجارة ببعض السلع لرضورية 
اىل جانب الهواتف املستعملة قد ينعش الوضع املادي. ويلفت 
اىل ان كرث من يتحدثون عن اغالق مؤسســات تجارية اال ان 
قطاع الهواتف منيس ويعد واقعه خطــريا بحيث ان الهاتف 
أصبح من األساســيات وليــس من الكامليــات وفئة كبرية 
مــن املواطنني باتوا يعملــون من هواتفهم عــر تطبيقات 

»االونالين«.
ويلفت اىل ان أســعار الهواتف تبدأ من 300 $ أي ما يوازي 
بحسب سعر رصف الدوالر اليومي يف السوق املوازية حواىل 

18 مليون لرية لبنانية.
ويشــري نضال اىل ان الرشيحة األكر من املواطنني ال زالوا 
يتقاضون رواتبا واجــورا بالعملة اللبنانيــة وال اعتقد انها 
تتجاوز الـ 6 و7 و8 مليون لــرية لبنانية. فجميع القطاعات 
تنازع للبقاء وتفتقد للرأسامل القوي فالكارثة طالت الجميع 

وامنا هناك من استطاع التجاوز واالستمرار بصعوبة«.

{ االزمة نالت من محالت البسة
واحذية ومطاعم صغرية {

الكثري من محالت األلبســة واالحذيــة واملطاعم الصغرية 
أقفلت بشــكل كيل او مؤقت وبتنا بني يــوم وآخر عندما منر 
نجد محالت تعودنا نراها مكتظة قد افرغت محتواها واقفلت 
فعى سبيل املثال بعض املطاعم املعروفة عند مداخل الزلقا من 
جهة عامرة شلهوب أقفلت تقريبا جميعها وهذا ما حدث مع 
سلســلة محالت بيع األلبسة األوروبية »عقيل« ولديه فروع 
يف مختلف املناطق اللبنانية تــم تحويلها لبيع املواد الغذائية 

بالجملة واملفرق اىل جانب مواد التنظيفات ومساحيق الغسيل 
والعناية الشخصية. 

والجدير ذكره ان 70% من الدكاكني واالكشاك الصغرية التي 
كانت تبيع الهواتف او األحذيــة او البياضات والقطنيات يف 
شارع اراكس – برج حمود أغلقت بشكل كيل وبعضها يعاود 
الفتح أيضا لبيع مساحيق الغســيل ومواد التنظيف واملناديل 

الورقية واملعطرة والرطبة.

{ اقفال حواىل 15 ألف متجر {
يف هذا الســياق، التدهور الدراماتييك يف القيمة الرشائية 
للرية اللبنانية دفــع اىل اقفال محــالت بالجملة إضافة اىل 
عالمات تجارية معروفة باتت بضائعها تأيت عر محالت بيع 
الثياب بالكيلو او ستوكات األلبسة األوروبية ومع وصول الدوالر 
اىل مســتويات عالية وصلت حتى 60 ألــف لرية بات رضوريا 
التخيل عن كل ما هو أقرب اىل الكامليات كاأللبســة واالحذية 
والهواتف باملوازاة الكثري من املواطنني فقدوا وظائفهم بسبب 

اقفال مؤسسات ورشكات كان يعملون لحسابها.
ويف هذا اإلطار تقــول حنان خرجت من ميدان التجارة يف 
منطقة مار الياس بشكل كيل بعد ان وجدت نفيس عاجزة عن 
مواكبة التغيريات ومتابعة تطور سوق املوضة اليومي ألقفل 
باب رزقي الوحيد بعد ان باتــت التكاليف أكر مام اجنيه من 

البيع.
ويرشح الباحثــون ان االرتفاع بســعر رصف الدوالر بات 
يســابق العدائني مع كل بزوغ شــمس وافولهــا ما أدى اىل 
الدوالرات واقفال عالمات تجارية عاملية.  خسارات مبليارات 
ومن يصمدون اليوم هم املالكون للمحالت التجارية وبالتايل 
ليس عليهــم مصاريف كدفع بدل ايجار وكهرباء واشــرتاك 
ومياه وغريه باإلشــارة اىل ان البعض انتقل للبيع الكرتونيا 

وآخرون مل يوفقوا.

ــــوا إليهــــا !! ــــرة ... تعّرف ــــة خطي ــــة مرضي بشــــرتنا يمكنهــــا الكشــــف عــــن حال
يعتر فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أحد أكرث حاالت 
نقص التغذية شــيوعا يف العامل، حيث يقع 30% من السكان 

ضحية لهذه الحالة.
وميثل الحديد معدنا مهام مســؤوال عن عــدد من األدوار 
الحيوية يف الجسم. وميكن أن يؤدي نقص هذه املغذيات إىل 

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.
ولحسن الحظ، ميكن أن تساعد مكمالت الحديد واألطعمة 
الغنية بها املعدن يف تجديد مستوياته ولكن عليك تحديد سبب 
الحالة أوال. وميكن أن تســاعد حالة البرشة عى دق أجراس 

اإلنذار.
ويســتخدم الحديد إلنتاج خاليا الدم الحمراء التي تساعد 
عى تخزين وحمل األكســجني يف الــدم. إذا حدث نقص يف 
املعدن، فلن تحصل أعضائك وأنســجتك عى نفس القدر من 

األكسجني كام ينبغي.
وميكن أن تثري هذه اآلثار الصحية عالمات تحذير تنبيه إىل 
النقص. ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية )NHS(، فإن 
أحد األعراض »األكرث شيوعا« لهذه الحالة هي شحوب البرشة.

ويعطي الهيموغلوبني يف خاليا الدم الحمراء لونه األحمر 

للبرشة، لذا فإن املســتويات املنخفضــة الناتجة عن نقص 
الحديد تجعل الدم أقل احمرارا. وهذا هو الســبب يف أن الجلد 
ميكن أن يفقد بعضــا من لونه أو دفئه لدى الذين يعانون من 

نقص الحديد.
ومع ذلك، فإن لــون برشتك ليس املــؤرش الوحيد لنقص 
الحديد. وتشــري هيئة الخدمات الصحية إىل أن األعراض التي 
تشــري إىل هذه الحالة ميكن أن تشــمل التعب وقلة الطاقة، 

وضيق يف التنفس ودقات قلب ملحوظة )خفقان القلب(.
وتويص الهيئة الصحية »مبراجعــة طبيب عام« إذا كنت 
تعاين مــن أي من هذه األعراض. ومبجــرد أن يحدد الطبيب 

السبب وراء فقر الدم، سيختار العالج األمثل.
وإذا أظهــرت فحوصات الــدم انخفاض عــدد خاليا الدم 
الحمراء، يوىص باســتخدام أقراص الحديد لتحل محل املعدن 

املفقود.
وتنصــح الهيئة برشب عصري الرتقــال بعد تناول املكمل، 

حيث يساعد الجسم عى امتصاص الحديد.
وإذا كان نظامك الغذايئ وراء نقص الحديد، فســوف يصف 

لك الطبيب بروتوكوال غذائيا غنيا بالعنارص الغذائية.

وتكشــف الهيئة الصحية 
الجيدة  الغذائية  الخيارات  أن 

تشمل:
- الخرضاوات ذات األوراق 
مثــل  الداكنــة  الخــرضاء 

الجرجري 
- الحبــوب والخبز املدعم 

بالحديد اإلضايف
- اللحم

مثل  املجففة  الفواكــه   -
املشمش والخوخ والزبيب

- البقــول مثــل الفــول 
والبازالء والعدس

فإن  اآلخر،  الجانــب  عى 
تناول عدد من األطعمة واملرشوبــات يجعل من الصعب عى 

جسمك امتصاص الحديد. لذلك، يجب أن تقوم بتقليل ما ييل:
- الشاي
- القهوة

- الحليب ومنتجات األلبان

- األطعمة التي تحتوي عى مســتويات عالية من حمض 

الفيتيك )الحبوب الكاملة، والتي ميكن أن متنع جســمك من 

امتصاص الحديد من األطعمة والحبوب األخرى(.

ــك مــصــاب بـــ »قــاتــل صــامــت«! عــامــات على األظــافــر قــد تعني أن
يعتر مرض الســكري حالة شائعة تسبب 
مشاكل يف مســتويات السكر يف الدم. ويف 
الغالب، يوصف املــرض بـ«القاتل الصامت«، 
نظرا ألن الكثري ممن يصابون به ال يُطهرون 

أي أعراض.
وهناك أعراض رئيسية لداء السكري ميكن 
مالحظتها يف كال النوعني من املرض )النوع 
األول والنوع الثاين(، والتي تشــمل، الشعور 
بالعطش، والتبول بشــكل متكــرر أكرث من 
املعتــاد، خاصة يف الليل، والشــعور بالتعب 
الشديد وفقدان الوزن وفقدان كتلة العضالت.
ويقول الخراء إن هناك بعض العالمات التي 
يظهرها مرض السكري، ميكن مالحظتها يف 

اليدين، وبشكل خاص يف األظافر.
املديرة  وايــت،  ســارة  الدكتورة  وتقــول 
 Bupa Health الرسيريــة املســاعدة مــن 
Clinics، إنه ميكن مالحظة عالمات تحذيرية 
للمرض عــى األظافر. وحذرت بدورها من أن 
أن  األظافر ميكن  التي تطرأ عــى  التغيريات 
تكون عالمة عى ضعف السيطرة عى مرض 

السكري، ومن دون التدخل املبكر، قد يكون من 
املحتمل حدوث مزيد من املضاعفات الصحية.

- االصفرار: تظهر األبحاث أن مرض السكري 
األظافر،  الروتينــات يف  يؤثر عى  أن  ميكن 
بســبب زيادة معدل عملية تســمى االرتباط 

بالجليكوزيل.
وأوضحت الدكتورة وايت أن هذه العملية من 

املفرتض أن تكون سببا يف اصفرار األظافر.
وقالت: »إذا تغري لون أظافرك، فقد يعني ذلك 
أنك تعاين من ارتفاع نسبة السكر يف الدم، أو 
لبعض  السكري  الســيطرة عى مرض  ضعف 

الوقت«.
وايت  الدكتورة  قالت  الفطرية:  االلتهابات   -
إن التهابات األظافر الفطرية شائعة أيضا لدى 

مرىض السكري. 
ورشحت أن ذلك يحدث »ألن زيادة مستويات 
الجلوكــوز ميكن أن تســبب تلفــا تدريجيا 
لألعصــاب واألوعيــة الدمويــة. مع ضعف 
إمدادات الدم وارتفاع مستويات الجلوكوز، من 

املرجح أن تنترش العدوى الفطرية«.
مســتويات  »ارتفاع  الخبــرية:  وتابعــت 

الجلوكوز يعني أيضا أن أي بكترييا حول القدم 
ميكن أن تتطور إىل عدوى برسعة أكر«.

- بطانة األظافر املنتفخــة: قالت الدكتورة 
وايت إن مرىض الســكري يجــب أن يفحصوا 
بطانــة الظفر، حيث ميكن أن تظهر عليها يف 

كثري من األحيان عالمات العدوى.
وتوضــح الطبيبــة إن البطانــة ميكن أن 
تكــون منتفخة وحمراء وقد تشــعر بأمل يف 
قاعدة الظفر أو يف القدمني. وأشــارت إىل أنه 
إذا تكــررت هذه الحالة فيجــب إجراء فحص 
املشورة  وطلب  الدم  يف  الســكر  ملســتويات 

الطبية.
- أظافر رقيقــة: أوضحت الدكتورة وايت أن 
بعض أعصاب الجسم األطول تنتقل من دماغك 
إىل أصابع قدميــك، لذلــك إذا كان لديك تلف 
يف األعصاب، فقد يكون لديك شــعور أقل يف 

قدميك.
ومــن املحتمل أن يزيد هذا من خطر تعرضك 
لصدمة القدم، حيث تدخل األشــياء عن طريق 

الخطأ وتتلف أظافرك.
ورشحت: »عندمــا تنخفض الدورة الدموية 

حول قدميك، ميكن أن يؤدي ذلك إىل أن تصبح 
أظافرك رقيقة وأكرث عرضة للتشقق أو الكرس. 
وعندما يتــرضر الظفر، يكــون أكرث عرضة 

لاللتهابات من األوساخ أو الرطوبة«.
إن  الدكتورة وايت  - أظافر ســميكة: قالت 
يف  تتســبب  أن  ميكن  الفطرية  االلتهابــات 
أن تصبح أظافرك أكرث ســمكا وهشاشة يف 

النهاية.
وإذا وصل الظفر إىل هذه املرحلة، فهو أكرث 
عرضة ألن يصبح حادا ويتكرس ويتســبب يف 
تلف أصابع القــدم األخرى.  وميكن أن تتحول 
هذه التغيريات يف األظافر إىل قرحة يف القدم.

وأضافت الدكتورة وايت أنه مبجرد تشخيص 
مرض الســكري، فإن اكتشــاف عالمات تلف 
األعصاب أو مشــاكل الدورة الدموية يف وقت 
مبكر أمر أســايس لتجنــب املضاعفات مثل 
اإلصابــة بالقرحة أو االلتهابات، ويف أســوأ 

الحاالت، البرت.
وقالت إن أي شــخص مصاب بداء السكري 
يجب أن يعتاد عى فحص أقدامه وأظافره كل 

يوم، حتى لو كان يشعر بصحة جيدة.

ــوزن؟ ــ ــ ــب ال ــسـ ــة بـــيـــن الـــكـــورتـــيـــزون وكـ ــعـــاقـ ــا الـ ــ م
كثرياً ما نسمع أن مادة الكورتيزون 
تدفع بالجسم إىل كسب الوزن، ولكن 
قلًّة هم من يعرفون الســبب والسبل 
الصحية املناســبة، بغية عدم كسب 

الوزن والحفاظ عى صحة جّيدة. 
إن مادة الكورتيزون أو الكورتيزول 
هي هرمــون موجــود طبيعياً يف 
جسم اإلنسان، وتُفَرز بكرثة صباحاً.
تناول  عدة  أمــراض  تتطلّب  أحياناً، 
أدوية تتضمــن مادة »الكورتيزون«، 
مام يــؤدي يف أغلــب األحيان لدى 
إىل  األشــخاص  من  كبرية  رشيحة 
كســب الوزن، أاّل أنّــه يف حال تّم 
اعتامد نظام غــذايئ متوازن يتالئم 

مع هذه املادة، فلن يكسب الشخص وزناً. 

{ ملاذا نكسب الوزن؟ {
بحســب أخصائيــة التغذية »جولــني نبهان«، 
يكسب الشــخص الذي يتناول األدوية التي تحتوي 
عى مادة الكورتيزون ألسباب عدة أهمها: إّن مادة 
للشهية، ترفع من نسبة  الكورتيزون تعتر فاتحة 
املياه واألمالح التي تحتبس يف الجسم، وتبطئ من 

عملية هضم النشويات يف آن واحد. 
فضالً عن أنها تزيد من فرصة اإلصابة بهشاشة 
أنّها تخفض  العظام، وتعمل عى إضعافهــا، كام 

نسبة البوتاسيوم يف الجسم.
هذا وشــددت »نبهان« عى الكمية والفرتة التي 
يتم تناول فيها مادة الكورتيزون، فالكميات القليلة 
اتّباع حمية  القصــرية، ال تحّتم  العالجية  والفرتة 
غذائية معّينة وال تشــملها أيّة »ممنوعات« كبرية، 
إمّنا يُنَصح بالتخفيف قليالً من تناول امللح والسكر. 
بينــام يف حال كانت الحالــة املرضية تحّتم عى 
الشــخص تناول جرعة كبرية من مادة الكورتيزون، 
عندها يضطر الشخص إىل اتباع حمية غذائية صحية 
متوازنة تقوم عى ثالث وجبات صحية أساسية. ويف 
حال شعر الشخص بالجوع، كَون الكورتيزون يعتر 
فاتحا للشهية، فنصحت »نبهان« بتقسيم الوجبات 

الغذائية إىل سّت، ولكن بكميات قليلة.
اتباع نظام غــذايئ صحي ومتوازن،  إىل جانب 
شــددت أخصائية التغذية عى رضورة مامرســة 
بالطبع،  العظام والعضالت ولكن  لتقوية  الرياضة 

إذا كانت حالة املريض الصحية تسمح له بذلك. 

{ الحمية الغذائية املناسبة {
يف هــذا الصدد، لفتت »نبهــان« إىل أن الحمية 
الغذائية املّتبعة لدى املريض الذي يتناول الكورتيزون 
وال يعاين من أي مشكالت صحية أخرى، تختلف عن 
املريض الذي يحصل عى جرعات الكورتيزون ويف 
الوقت عينه يعاين من أمراض مزمنة، كالســكري، 
أمراض الــكى، ارتفاع الضغط وغريهــا. لذا، فأّن 
الحمية الغذائية التي يجب اتباعها عاّمًة عند تناول 
الكورتيزون والتي بالطبع ال تشمل مرىض األمراض 

املزمنة، هي التالية: 
- التخفيف مــن كمية امللح وعدم االنقطاع عنها 
بالكامل، ألن عند التوّقــف بالكامل عن تناول امللح 

يبدأ الجسم باحتباس املياه وعندها يحدث تورّم.
- اتباع حمية غذائية غنية بالكالســيوم، مبا أن 
الكورتيزون يؤثر عى العظام ويؤدي إىل هشاشتها، 
من خالل تناول األطعمة التي تحتوي عى الحليب، 

اللنب، األجبان واأللبان.
- تنــاول الفواكه والخــرضاوات ألنها ترفع من 
الليمون،  نسبة البوتاسيوم يف الجسم، كالبندورة، 
الحامض، الورقيات.. فضالً عــن أنها مصدر مهم 

جداً لأللياف.
- تجّنب تناول  األطعمة التي تحتوي عى »السكر 
ترفع  ألنها  املعلّبة،  والعصائر  كالسكاكر،  الرسيع« 

من نسبة السكر يف الدم.
- تجّنب املخلاّلت كونها تحتوي عى نسبة كبرية 

من امللح. 
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ســــــام عّلق التداول بـ 9 ســــــلع مــــــن اللبن
واللبنــــــة وفــــــرض علــــــى أصحابهــــــا تلفها

أصدر وزير االقتصاد والتجارة يف جكومة ترصيف االعامل أمني 
سالم قراراً قىض بتعليق التداول وسحب وتلف 9 اصناف من اللنب 
واللبنة لعدم مطابقتها املواصفات القياســية اللبنانية، يف اطار 
عمل الوزارة الرقايب املتواصل لحامية املستهلك، وحفاظاً عىل االمن 
الغــذايئ وصحة اللبنانيني واملقيمني. وفرض عىل املعامل املصّنعة 
لهذه العالمات سحب منتجاتها من االسواق اللبنانية خالل 3 ايام 

متهيداً لتلفها تحت طائلة املالحقة القانونية«.
والعالمات التجارية املعنية هي اآلتية:

-اللبنة واللنب بالفلت يف املحل التجاري للسيد حسني العيد الكائن 
 gran يف حي العايص- زحلة -اللبنة التي تحمل العالمة التجارية
pa من انتاج مصنع جوزيــان بطرس الدرجاين لاللبان واالجبان 
الكائن يف كفردالقوس زغرتا -اللبنة التي تحمل العالمة التجارية 
عجاج من انتاج مصنع الشامل لاللبان واالجبان الكائن يف مرياطة 
-اللبنة التي تحمل العالمة التجارية البارودي من انتاج معمل البان 

واجبان البارودي الكائن يف امليناء.
- اللبنــة التي تحمل العالمة التجارية الرهبان من انتاج مصنع 

الرهبان لاللبان واالجبان الكائن يف كفردالقوس زغرتا.
- اللبنة من انتــاج معمل البان واجبان املجذوب ألصحابه ابناء 
عبد القادر املجذوب الكائن يف صيدا - الحاج حافظ -اللبنة العائدة 
البراهيم بو عيد من انتاج معامل املروة الكائن يف حوش الرافقة.

- اللبنة التي تحمل العالمة التجارية لبنة النور من انتاج معامل 
النور لاللبان واالجبان الكائن يف حوش الرافقة.

- املحرض الغذايئ الــذي يحمل العالمة التجارية رويل محرض 
غذايئ من انتاج معمل رويل تعنايل الكائن يف حزين. 

اللبنانــــــي في واشــــــنطن يشــــــرح الوفــــــد 
قــــــّر من شــــــروطه

ُ
لصنــــــدوق النقــــــد مــــــا أ

ُعقد يف واشــنطن اجتامع بني الوفد النيايب اللبناين الذي يضم 
النواب الياس بو صعب، نعمه افرام، مارك ضو وياســني ياســني، 
ومســؤولني يف صندوق النقد الــدويل، حيث رشح الوفد اللبناين 
تفاصيــل القوانني التي اقرت وتلك التي مل تقر من ضمن الرشوط 

املطلوبة من الصندوق.
وقال بوصعب يف حديث تلفزيوين«اوضحنا بعض النقاط، منها 
ان يف لبنــان بعض الخصوصية التي يجب اتخاذها بعني االعتبار، 
يف املقابــل هناك بعض االمور التــي تفاجأت بها وال أعرف مدى 
دقتها، وهي ان قانون خطة التعايف املايل التي يُفرتض أنها تناَقش 
يف املجلس النيايب وتقدمت من بعض الزمالء النواب ألن الحكومة 
مل تتمكن من تقدميها ضمن املهلة، تبني أن صندوق النقد غري مطلع 
عــىل تفاصيل هذا القانون وال يعرفون ما اذا كان يفي بالغرض ام 
ال. لهذا سنتأكد مجددا ان لديهم نسخة عنه، وسنعرض االمر عىل 

املجلس النيايب«.
أمــا افرام فقال: »الحل االمثل لنا هو خلق صندوق اســتثامري 
لالصول، يهدف اىل تطوير وادارة مؤسسات الدولة بطريقة أفضل. 
يتم دفع حصة منها للمودعني والحصة االكرب متّول الدولة وترفع 

مستوى حياة املواطن ألن الخدمات تصبح أحسن«.

جوزف فرح 

وسط الدوامة التي يلتف بها لبنان وأهله والتي 
تتدحرج بــه اىل قعر الهاوية تربز التســاؤالت 
املحوريــه التي يطرحها كل مواطن بلغت معاناته 
أقــى الحدود. أال يوجد حــل ما يف األفق وملاذا 
الرتاجع اىل الخلف عن اي خطة تضمن له التعايف 
والخروج من أزمته وماذا عن واقع املصارف الحايل 
ومتى تتم إعادة هيكلتها وهل يوجد أية بوادر بهذا 
الخصوص؟.. كلها اسئله يطرحها املواطن اللبناين 
وال من يجيب . أحــد املصادر املطلعة يف القطاع 
املرصيف يجيب عن هذه االســئله ويحلل األسباب 
والنتائــج ويطالب بــاإلرساع يف إقرار الكابيتال 
كونرتول. ويعترب ان رفع السعر الرسمي من 1500 
اىل 15000 لرية يؤثر عىل القطاع إذ ان الجزء األكرب 
من رساميل املصارف مقيم باللرية لذا عندما نعتمد 

15000 سعرا رسميا فهذا يعني أن قيمة الرساميل ستنخفض 
كذلك قيمة املوجودات اذ أن الودائع باللريه قد انخفضت ايضا 
وكذلك قيمة التســهيالت . ان ميزانية املصارف كلها ستتأثر 
لكن األموال الخاصة ســتتأثر اكــر من حجم امليزانية. رمبا 
رأســامل بعض املصارف سيتأثر وســيحتم عليها ذلك زيادة 
أموالها الخاصة لكن يقال بأنه سيســمح لها بإعادة تخمني 
عقاراتها عىل أســاس الســعر الجديد اي 15000 لريه وهذا 
التدبري هو لتغطية جزء من خســائرها . كل املصارف ستتأثر 
بأموالها الخاصه لكن حجم التأثري عليها سيعتمد عىل وضع 
كل مرصف بحد ذاته .يوجد بعض املصارف القريبة من الحدود 
املطلوبة وعليها بالنتيجة زيادة أموالها الخاصة لكن املرصف 
املركزي سيمنحها فرتة خمس سنوات إلعادة تكوين الرأسامل 
املطلوب. واستغرب املصدر عدم اقرار الكابيتال كونرتول بسبب 
الدعــاوى املقامه ضد املصــارف يف الخارج والتي تؤثر عىل 
وضعهــا يف الداخل وقد أنهت اللجان املشــرتكة يف املجلس 
النيــايب القانون مؤخرا وربطته بإقرار الخطة وإعادة هيكلة 
القطاع املرصيف لقد تأخر املوضوع كثريا ومل يحدث يف العامل 
كلــه أن ربط الكابيتال كونرتول بإقرار خطة أو غري ذلك وهو 
باملجمل يتم وضعه للمحافظة عىل بقاء العملة الصعبة داخل 
البــالد . ال زلنا ومنذ ثالث ســنوات نتأخر يف اقرار الكابيتال 
كونرتول بينام هو قانــون متعلق بالحواالت الخارجيه ليك 
نؤمن األمور األساســية وأن نحافظ عىل األموال يف الداخل 
وأال يســتطيع اي شــخص إخراج أمواله اىل الخارج هذا هو 
غرض الكابيتــال كونرتول وليس إعادة دفع الودائع أو إعادة 
هيكلة املصارف .اليوم يتم ربطه بأمور ال دخل له بها رمبا هذا 

ألنهم ال يريــدون إقراره أو ألنهم ال يفهمون ماهية املوضوع 
كــام يجب . ان موضوع الكابيتال كونرتول يف كل دول العامل 
ال يرتبط بأي شــئ ويتم إقراره رسيعا عندما تدخل البالد يف 
أزمة وليك ال تخــرج األموال منها بينام يجب الحفاظ عليها 
لتأمني األمور األساسية والحاجات الصحية واإلنسانية. واكد 
خروج االموال الن كل يشء مسموح بينام املفروض يف هكذا 
أزمة مير بها لبنان أن يتم اقرار الكابيتال كونرتول للمحافظة 
عىل العمالت الصعبة وابقائها يف البالد وهي الخطوة األوىل 
التي يجب القيام بها بينام اليوم يتم ربط إقراره بخطوات أخرى 

وأنا ال أرى اي منطق يف ذلك.
لألســف مند ثالث سنوات حتى اآلن ال يوجد إال الشعبوية 
يف موضــوع الكابيتال كونرتول فالبعض يقول ان األمر هو 
لحامية الودائع واملودعني أو ألســباب أخرى. لكن املهم إقرار 
القانــون اليوم واذا رأينا فيه بعض الفجوات فيمكننا تعديلها 

فال شيئ مينع ذلك. 
{ وضع املصارف {

يف ظــل هذا الواقع الصعب كيف تعيش املصارف خصوصا 
أنه ال يوجد ودائع جديده بســبب انعــدام الثقه كام ال يوجد 

قروض لذا كيف تقيمون وضع القطاع حاليا؟
ان القطاع املرصيف هو أســاس اإلقتصاد وال بد من وجود 
قطاع مرصيف لتحريك اإلقتصاد.لكن اذا كان هم الناس اليوم 
هــو كيفية اخــراج ودائعها فهذا يعنــي العمل عىل تصفية 
املصارف وحتى الديون اليوم يتم تسديدها برسعه باللوالر او 
باللريه ال بدوالر فعيل وقد استفاد املستدينون من هذا الوضع 
وهذه األموال ذهبت من جيوب املودعني . ان القطاع املرصيف 
اليــوم يعمل يف الحــواالت او الفيــزا كارت .ال بد من إجراء 

أول خطوة وهــي الكابيتال كونرتول ثم االصالحات 
وغريها من الخطوات املطلوبه . لكن ال بد من معالجة 
املشــكلة األساسية ليك نبدأ االنطالق ولن نستطيع 
ذلك إال اذا اقرينا الكابيتال كونرتول لحامية اإلقتصاد 
كله وليس املصارف فقط. لقد عقدت جمعية املصارف 
الكثري من اإلجتامعات مع املســؤولني لكنها مل تصل 
اىل اي نتيجــة. ويعترب املصــدر ان منصة صريفة 
ليســت حال امنا عمليه لتقطيع الوقت وطريقه لدفع 
أجور القطاع العام عىل سعر صريفه للمحافظه عىل 
مدخول مقبول له بنســبة مقبولــة لكن بدل أن يتم 
فتح املنصه لألفراد والرشكات فاالفضل أن يتم الدعم 
مبــارشة للفقراء وليس أن يكون أمرا عاما .اعتقد أن 
األفضل لنا اقرار الكابيتال كونرتول ثم دعم العائالت 
املحتاجه ال ان يتم دعم السلع والعملة. هذا هو الحل 
األنســب لكننا حتى اآلن مل ننفذه ومل نقر الكابيتال 
كونــرتول ومل نقدم اي حلول امنا فقط أمور ترقيعية 

لتقطيع الوقت ريثام تأيت املعالجات األساسية.
واعرتف املصدر انه ال ميكن اعادة هيكلة القطاع املرصيف إال 
اذا عرفنا فعليا كم تبلغ الخسائر وكيف ستتم معالجة الفجوة 
املالية يف املرصف املركزي. عندما يتم وضع خطة تحدد الخسائر 
ويظهر بوضوح حجم خســائر املصارف فيصار بعدها إلعادة 
هيكلتها . ال بد أوال من تحديد خسائر اليوروبوندز وكم نسبة 
ما سيسدد منها ثم كيفية معالجة الفجوه املاليه يف املرصف 
املركزي وهل ســيكون ذلك بواسطة صندوق استعادة الودائع 
ودفعها مع الوقت أو تحويل املودعني الكبار اىل مساهمني أو 
تحميل املودعني عمومــا هريكات معني وهو إجراء مل يحدث 
يف العــامل كله . اذن ال بد من تحديد كيفية املعالجة واالتجاه 
اليوم هو لتحميل املصارف جزءا من الخسائر وإعطاء املودعني 
اسهام يف صندوق اسرتداد الودائع. ان األساس هو يف الخطة 
التي يجب وضعها ثم إعادة الهيكله بعدها . . لكن الخطة التي 
قدمتها الحكومة ال يوجد فيها تفصيل واضح وال بد من وضع 
خطة مفصلة وواضحة ليك نســتطيع إعادة هيكلة القطاع 
املــرصيف. ال بد من تحديد الخســائر وتوزيعها وبعد ذلك تتم 
عملية الهيكلة. عمليا ال نســتطيع إجراء إعادة الهيكلة دون 
معرفة الخطة املفصلة. إن الوضع املايل يف تراجع مســتمر 
لكن يوجد بعض األمل اذا تم انتخاب رئيس وتأليف حكومه وتم 
اإلتفاق النهايئ مع صندوق النقد الدويل وتم تنفيذ اإلصالحات 
املطلوبه .أنا أعتقد أن األمور يف هذه الحالة ستتحسن لكن اذا 
مل ندخل يف درب العالج وبقينا يف وضعنا املتدحرج لألسفل 
ســتنهار العملة أكر. رمبا منر ببعض التحســن لكنه مؤقت 

وسنبقى يف مرحلة تراجع حتى نبدأ بالحلول األساسية.

املصــــــارف تطالب بإقــــــرار الكابيتال كونتــــــرول وعدم ربطــــــه بالخطة واعــــــادة الهيكلة
رفع ســــــعر الصــــــرف ســــــيؤثر على رســــــاميل املصــــــارف وعلــــــى اموالهــــــا الخاصة
منصــــــة صيرفة هــــــي عملية لتقطيــــــع الوقــــــت ولدفع اجــــــور القطاع العــــــام ليس اال

ذكر رئيس لجنة الصحة والعمل والشــؤون 
االجتامعيــة النائب عبد الله، يف ترصيح بعد 
اجتامعه مع اعضــاء اللجنة وبحضور وزير 
العمل يف حكومة ترصيف االعامل مصطفى 
بريم، أن »النقاش تركز حول ثالث نقاط اساسية، 
االوىل وهي تعديل الحد االدىن لالجور او زيادة 
االجر للعامل واالجراء والقطاع الخاص ورفع 
ذلــك اىل مبلغ يقارب الـ 4 مليون ونصف هذه 
النقطة جرى حولها نقاش مســتفيض، وكان 
هناك عدد من االقرتاحات منها التحديد بالدوالر 
وهذا يتعارض مــع االنظمة والقوانني، وكان 
هنــاك متن ان يلتزم اصحاب العمل هذا القرار 
الذي ســيصدر مرسوم قريبا ان شاء الله من 
مجلــس الوزراء النه يتضمن تعديل بدل النقل 
حيث ســيصبح 125 الف لرية يوميا ويتضمن 
املنح املدرســة ورفعها ان بالتعليم الرسمي او 
الخاص وتصبح لثالثة اطفال. رزمة متواضعة 
ولكنهــا تدعم الفئات العاملــة واالجراء يف 

القطاع الخاص«.
واشار إىل أنه »كان هناك متن عىل الوزير ان 
يكون الترصيح بأجور القطاع الخاص بشكل 
كامــل، الننا نعلم ان جهات عديدة يف القطاع 
الخاص تعطي موظفيها وعاملها راتبني، االول 
اللبنانية.  بالعملة الصعبة والثــاين بالعملة 
ولالسف يرصحون للضامن ان الراتب بالعملة 
اللبنانية، وهذا يؤثر سلبا عىل ايرادات الضامن 

ويؤثــر عىل تعويض نهاية الحكومة للعامل، 
ويكون هناك افتئات من حقوق الناس وال تصل 
مبارشة اليهــم يف املدى البعيد عرب الصندوق 

الوطني للضامن االجتامعي«.
واضاف عبــد الله: »النقطــة الثانية هي 
كيفية تحســني ورفع التقدميــات الدوائية 
أن  بالضــامن«، وأوضــح  واالستشــفائية 
»الضامن بارش بدراســة هذا املوضوع ووضع 
االولويات، وسيستفيد الضامن ايضا من رفع 
الحد االدىن الذي ســيدخل له ايرادات اضافية، 
هذا يتطلب رفــع التعرفات بصندوق الضامن 
االجتامعي االستشفائية ورمبا وضع أولوية 
بالئحــة االدوية كام حصل يف وزارة الصحة 
وبعض املؤسســات االخرى وتم الرتكيز عىل 
االمراض املزمنة التــي تعترب رضورة حياتية 

للمواطن«.
ولفت إىل أن »املوضوع الثالث هو موضوع 
النازحني الســوريني والعاملة الســورية يف 
لبنان وبشــكل عام العاملة االجنبية«، وقال: 
»هنــاك احاطة كاملة بهــذا امللف بيننا وبني 
وزير العمل، آخذين بعني االعتبار الحفاظ عىل 
العاملــة اللبنانية واحرتام حقوق االنســان، 
ولكن ان يعمل ضمن املهن التي يحتاج لها البلد 
وان ال يشــكل منافسة للعاملة اللبنانية. هذا 
موضوع دقيق ونوقش بشكل مفصل واتفقنا 

عىل ان نستكمل هذا النقاش«.

عبداللــــــه بعد اجتماع لجنــــــة »الصحة والعمل« : ناقشــــــنا 
مع بيرم تعديــــــل االجور وتحســــــين التقديمــــــات الدوائية

الدولية الجمعيــــــة العمومية للغرفــــــة 
بالتزكية الجديد  انتخبت هيئتها  للماحة 

انعقدت ظهرامس الجمعيــة العمومية للغرفة الدولية 
للمالحة يف بريوت برئاســة اييل زخــور وأعضاء الهيئة 
اإلداريــة واملستشــار القانوين ألكســندر نجار، مفوض 
املراقبة وليد العمري، ومشاركة 26 عضوا من الهيئة العامة 
ميثلــون وكاالتهم ورشكاتهم البحرية، من أصل 30 عضوا 

منتسبا اىل الغرفة.
افتتح زخور الجمعية بكلمة مخترصة نوه فيها بـ »الجو 
الوفاقي يف الغرفة، والذي أعطى دفعا كبريا للهيئة االدارية 
لتحقيق االنجازات التي تلتها االمينة العامة الســيدة هبة 

بواريش طويل يف التقرير االداري للهيئة. 
كام اســـتعرض زخور املراحل التــي قطعها منذ توليه 
رئاســة الغرفة، شــاكرا كل من وقف اىل جانبه طوال مدة 
واليته. وقد شــكره الحارضون عىل كل ما قدمه يف خدمة 

الغرفة. 
ثم تــال مفوض املراقبة التقرير املايل لعام 2022. وبعد 
إبــراء ذمة الهيئة االدارية تم انتخاب هيئة جديدة بالتزكية 
جاءت عىل الشــكل التايل: سمري مقوم )رشكة يس الين 
ش.م.م.( رئيســا، حســن الفيل )رشكة الفيل شــيبينغ 
ش.م.ل.(نائبا للرئيس، رائد بقعوين )رشكة ســينوتيكس 
ش.م.م( نائبا للرئيس، هبة بواريش طويل )رشكة الجزائري 
للمالحة ش.م.م.( أمينة عامة، اييل خنيرص )رشكة مولتي 
مودل شيبينغ سريفيسز ش.م.م.( أمينا للصندوق، انطوان 
الشــاميل )رشكة توريسم أند شــيبينغ ش.م.م.( عضوا، 
محمــد فخر الدين )رشكة ميديرتانيان شــيبينغ كومباين 
ش.م.م.- لبنان( عضوا، ســمري الحاج  )رشكة ويلهلمسن 
شــيبس ســريفيس ليبانون ش.م.ل.( عضوا، وعبد الغني 

غريب )رشكة غريب شيبينغ اند ترايدينغ( عضوا.

عقــدت لجنة األمن الغذايئ 
اإلقتصاديــة  الهيئــات  يف 
إجتامعاً برئاسة رئيس الهيئات 
الوزير الســابق محمد شقري 
يف مقر غرفــة بريوت وجبل 
لبنــان، تم خالله مناقشــة 
الحاصلة  التطــورات  مختلف 
الغذائية  امللفات  مستوى  عىل 
اإلرتفاع  ضــوء  يف  املختلفة 
الدوالر  الكبري يف سعر رصف 

مقابل اللرية اللبنانية.
رئيس  اإلجتامع  يف  وشارك 
لجنة الزراعة يف إتحاد الغرف 
رئيس  دبانة،  رفلــة  اللبنانية 

نقابة مستوردي املود الغذائية هاين بحصيل، رئيس 
نقابة الصناعات الغذائية منري البساط، رئيس تجمع 
اصحــاب املطاحن يف لبنان أحمــد حطيط، رئيس 
النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، أمني رس نقابة 
تجار املوايش ماجد عيد، مازن سنو نقابة مستوردي 
الغذاء، وأمني رس الهيئات اإلقتصادية الفونس ديب.

وبعــد نقاش مطــول حول امللفــات املطروحة، 
اصدرت اللجنة بياناً طأمنت فيه اللبنانيني عن »توافر 
كل مقومات ورشوط الحفاظ عىل األمن الغذايئ يف 
لبنان، ال سيام مستوى اإلمدادات وفعالية الصناعات 
الغذائيــة اللبنانية، وتوافر مخزون كاف من القمح 
لصناعــة الخبز، والزيــوت النباتية، وكذلك الدجاج 

واللحوم«.
َت عن« قلقها الشــديد حيال  إال ان اللجنــة َعــربَّ
اإلرتفــاع املطرد لســعر رصف الدوالر، مع ما يؤدي 
ذلك اىل تآكل القدرة الرشائية لرشيحة واســعة من 

اللبنانيــني وعدم قدرتهــم عىل الحصول عىل كل ما 
يحتاجونه من غذاء«.

ويف هذا اإلطار، ناشد املجتمعون القوى السياسية 
تحمل مسؤولياتها الوطنية والذهاب فوراً إلنتخاب 
رئيس للجمهورية وتشــكيل حكومة جديدة يكون 
من أولويتهــام وقف اإلنهيار وإقرار وتنفيذ برنامج 
التعايف اإلقتصادي مع اإلصالحات الشاملة املطلوبة 
واإلتفــاق مع صندوق النقد الدويل، »ألن ذلك وحده 
كفيل ببدء مسرية النهوض ولجم إرتفاع الدوالر ال بل 
خفضه، ومنع حصول مزيد من اإلنهيار عىل مختلف 

املستويات«.
وأهابت اللجنــة بوزير املال »عدم العودة لتطبيق 
القرار القايض بالزام املستوردين دفع نصف الرسوم 
الجمركية عىل السلع املستوردة نقداً باللرية اللبنانية، 
ملا لذلك من مضاعفات ســلبية عىل حياة املواطنني 
ومعيشــتهم خصوصــاً لجهة التوقــف عن قبول 

البطاقات املرصفية يف االسواق«.  

يف موضوع القمح، طأمنت 
اللجنة اىل« بدء تنفيذ اإلتفاق 
بــني الدولــة اللبنانية والبنك 
الــدويل الذي يوفــر إمدادت 
اىل  اللبنانية  للســوق  القمح 
يحول  والذي  طويلة،  أشــهر 
دون حصول إي أزمة تتعلق يف 

موضوع الرغيف«.
وطالبــت اللجنــة اإلدارات 
واألجهــزة املعنية بـ »رضورة 
التشــدد يف مراقبــة وإقفال 
املصانع غري الرشعية اىل تورد 
اىل الســوق اللبنانية منتجات 
غــري مطابقــة للمواصفات 
و«مغشوشــة« ويف أكر األحيان مرضة بالصحة 
حفاظــاً عىل الســالمة العامة املصانــع الغذائية 

الرشعية من املضاربة غري املرشوعة«.
وبالنســبة لقطاع الدواجن، أكدت اللجنة »أهمية 
هذا القطاع اإلسرتاتيجي عىل مستوى األمن الغذايئ 
للبنانيني، مشــددة عىل رضورة إتخاذ كل الخطوات 
الالزمة )تفعيل اإلجــراءات الجمركية املعتمدة لهذا 
القطاع(، لحاميته والحفاظ عليه وعىل العاملني فيه 
خدمًة لإلقتصاد الوطني واألمن الغذايئ للبنانيني«.

كام أكدت » رضورة العمل إلعفاء الســلع الغذائية 
األساسية بالنسبة للمواطنني من الرسوم الجمركية 
والتــي ال ينتج مثيــالً لها يف لبنان من الرســوم 

الجمركية«.
واشــارت اللجنــة اىل ان »مختلف األمور التي تم 
طرحها ستكون محط متابعة مع املسؤولني املعنيني 

يف الدولة اللبنانية«.

ــن مــخــاطــر ــ ــة مـ ــقـ ــلـ ــات« قـ ــ ــئ ــ ــي ــ ــه ــ ــي ال ــ »لـــجـــنـــة األمــــــــن الــــغــــذائــــي فـ
ــر الـــشـــرعـــيـــة ــيـ ــع غـ ــ ــان ــصــ ــ ــال امل ــ ــف ــ ــإق ــ ــة ب ــبـ ــالـ ــطـ ارتـــــفـــــاع الــــــــــدوالر ومـ

لجنة االمن الغذايئ

العام،  جــدد االتحاد العــاميل 
يف بيان حــول االرضاب التحذيري 
الــذي أعلنت عنــه نقابة املعلمني 
يف املــدارس الخاصــة، تضامنه 
»الكامل واملطلق مع نقابة املعلمني 
يف املدارس الخاصة مثلام كان قد 
أعلــن تأييده لتحرك روابط املعلمني 
عىل مختلف تسمياتهم يف السابق، 
ويدعو املعلمني يف قطاعاتهم كافة 
لالستجابة واملشاركة يف تحركاته 
التنفيذي  مجلسه  ســيعلنها  التي 
اليوم األربعاء يف أول شهر شباط«.

ولفــت، إىل أنــه »بعدمــا فقد 
املعلمــون يف املدارس الخاصة األمل يف تحقيق 
الحــد األدىن مــن مطالبهم املحقــة رغم كل 
املراجعات مع مختلف املسؤولني، أرغموا ودفعوا 
دفعا نحو تنفيذ اإلرضاب العام يف جميع املدارس 
الخاصة يف لبنان كخطوة أوىل سيليها خطوات 

تصاعدية إن مل ينلوا حقوقهم«.
وأضاف: »وهكــذا يعم اإلرضاب يف القطاع 
الرتبوي من الرســمي مبســمياته كافة الذي 
يضم أكر من خمسني ألف معلم وألف وثالمثاية 
مدرسة رســمية وحوايل أربعامية ألف طالب 
فضال عن امتناع املدربني يف الجامعة اللبنانية 
عن الحضــور جزئيــا وتوصية مــن رابطة 
األســاتذة املتفرغني وغريهم مــن املتعاقدين 
بالعــودة اىل التعليم عن بعــد. هذا إذا مل يكن 

العودة اىل اإلرضاب«.
وذكــر، أن »اإلتحاد العــاميل العام يف لبنان 
الذي يستشعر الخطر الداهم عىل العام الدرايس 
2022 – 2023 يحمل السلطات املسؤولية وعدد 
من إدارات ومالــيك املدارس الخاصة وبخاصة 
تلك التي تتقاىض األقســاط من األهايل بالدوالر 
األمرييك جزئيا أو كليا، وهي املسؤولية الكاملة 
عن التدمري املنهجي وتهديد اإلمتحانات الرسمية 
نهاية العام الدرايس، حيث من املستحيل قانونيا 
وعمليــا الفصل بني القطاع الرســمي والخاص 
الــذي يضم بدوره أكر من ســتامية ألف تلميذ 
وزهــاء عرشين ألف معلم ويقيض عىل آخر أمل 
للبنانيني مبســتقبل أبنائهم وحقهم يف التعلم 
عىل مختلف مســتوياته وقطاعاته الرســمية 

والخاصة واملهنية والجامعية«. 

ــة ــ ــاب ــ ــق ــ ــه مـــــــع ن ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــضـ ــ »الــــــعــــــمــــــالــــــي« أكــــــــــد تـ
ــذة ــ ــاتـ ــ املـــعـــلـــمـــيـــن وتــــأيــــيــــده لـــتـــحـــرك روابـــــــــط االسـ

صدر عن جمعيــة »حقوق الركاب«، بيان 
حول »توقف الباصات الفرنســية عن العمل 

وعدم تأمني اعتامدات لتســيريها جاء فيه. 
»كان معلوما من قبل الوزير واملصلحة ان 
هذه الباصات ستتوقف عاجال او اجال وكان 
ميكن تأمني موارد لهذه الباصات من  مدخول 
املطــار واملرافئ التي اعلن الوزير عنها فضال 
عــن 22 مليون دوالر تم اقرارها يف املجلس 
االعىل للســالمة املرورية مــن فرتة قريبة 

وهي قرض من البنك الدويل.
وطالبت وزير النقل واالشــغال  »بتحديد 
تســعرية النقل كام هو ملزم يف مرســوم 
انشــاء مديرية النقــل البحري والربي الذي 
عدل سنة 2018()مرسوم رقم 2382 تاريخ 
19-02-2018 (الذي ينص يف املادة الثانية 
الفقرة ز مهــام وصالحيات املديرية العامة  
للنقل الربي والبحري »اقرتاح تعرفات واجور 

النقــل وتحديدها وعرضها عىل الوزير للبت 
فيها«، وبخاصة  ان هناك الكثري من املشاكل 
التــي تحصل بني الســائق والــركاب يف ما 
يتعلق بالتســعرية وال يجب ان يرتك هذا االمر 
للعرض والطلب يف هذه الظروف القاســية 
عىل الجميع والعمــل عىل دعم قطاع النقل 

للجميع. متاحة  لتكون  التعرفة  وخاصة 
 كــام طالبــت بتفعيــل املجلــس االعىل 
للنقل املنشــأ يف 1966/09/17 الذي لديه 
كامــل الصالحيات لتســيري اعــامل قطاع 
النقل والتنقــل يف لبنان وبخاصة »النمرة« 

العمومية«. 
واكدت عيل  ان التنقل هو حق اسايس من 
حقوق االنسان وحق اجتامعي ويجب العمل 
عىل تأمينه للجميع لخري ومصلحة املجتمع.  
وندعو الجميع لالنضامم الينا واملطالبة يف 

الحق«. هذا 

ــل ــم ــع ــة عــــن ال ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ ـــات الـ ــاصـ ــ ــب ــ ــف ال ــ ــوق ــ ــد ت ــعـ بـ
للنقل لتفعيــــــل املجلس االعلــــــى   : الــــــركاب«  »حقــــــوق 
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االربعاء 1 شباط 2023

اعالنات مبوبة

عامل

مطلوب عــامل صيانة الوتيل 

5 نجــوم يف بــروت الخربة 

رضورية ارســال CV عىل رقم: 

03/473311

ــــــــــــــــــــــــــ

عــامل تنظيفــات وحاّملــن 

بالســتيك  مصنع  يف  ليعملوا 

معاش  ونهــاري  ليــي  دوام 

9.000.000 لــرة لبنانية زائد 

بدل نقل لالتصال:04/918777 

ـ 03/300024

ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية 

 A law firm /Achrafieh

 need  junior accountant

 full time job, with relevant

experience, male or female

info@younganddynamic.com 

ــــــــــــــــــــــــــ

مندوبون

مطلوب

مطلوب ســيدة او انسة تجيد 

الطباعــة عريب - انكليزي ذات 

خربة بروت منطقة العدلية.

ت:01/398701- 03/816494

انذار رقم 1000002
ان رئيــس دائرة تحصيل بروت 

يدعو جميع املكلفن:
ـ برضيبة االمــالك املبنية غر 
امللزمن قانوناً بالتكليف الذايت عن 

تكاليف سنة 2017.
اىل تسديد ما يتوجب عليهم من 
رضائب ورســوم وغرامات صادرة 
وغر 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 عمــالً بأحكام الفقرة 
السادســة من املادة 27 من قانون 

االجراءات الرضيبية وتعديالتها.
بروت يف  2022/12/29
رئيس دائرة تحصيل بروت
التكليف 23

ــــــــــــــ

اعالن قضايئ
لدى املحكمة االبتدائية التاسعة 
يف جبــل لبنــان، املــن، الناظرة 
بالدعاوى العقارية برئاسة القايض 
سيلفر ابو شــقرا، تقدم املستدعي 
هــري خليــل بواســطة وكيله 
املحامي جميل شــاهن باستدعاء 
يطلب   2022/159 بالرقم  ســجل 
فيه شطب اشارة استحضار دعوى 
لجانب محكمة استئناف جبل لبنان 
رقــم 93/17 مــن املدعي املحامي 
ايــي الصائع ضد املدعــى عليهم 
يوسف وقيرص والياس منعم خليل 
اتعاب محاماة، يومي 1153 تاريخ 
1993/5/21 عــن العقــار 1683 
فاريا العقارية ســنداً للامدة 512 
أ.م.م. مهلة املالحظات واالعرتاض 
خــالل عرشين يوماً تبدأ من تاريخ 

النرش.
رئيس القلم

كيوان كيوان
ـــــــــــــــ

اعالن
تعلن املديرية العامة للشــؤون 
العقاريــة عــن فقــدان صحيفة 
القســم رقم 5 من العقار رقم 309 
مــن منطقة صور العقارية واعادة 

تكوينها بالطريقة االدارية.
للمعرتض مراجعة امانة السجل 
العقاري يف صور خالل مهلة ثالثة 
أشــهر من تاريخ نرش هذا االعالن 

يف الجريدة الرسمية.
املدير العام للشؤون العقارية

جورج املعرّاوي
ــــــــــــــ

بطالن زواج
ايليــا فيليــب عبــودـ  كاترينا 

مرونيك 
انطلياس

اعالن قضايئ
يقتيض حضور الزوجة كاترينا 
مرونيــك اىل املحكمــة االبتدائية 
املوحــدة يف زوق مصبــح غرفة 
رئيــس املحكمة الخــوري جوزف 
نخله بتاريخ الخميس 2023/2/16 
الساعة الثانية عرشة ظهرا لحضور 
جلســة مصالحة ويف حال فشلها 

لحرص موضوع الدعوى.
زوق مصبح يف 2023/1/31
املسجل
االب الراعي
رئيس املحكمة

الخوري جوزف نخله
ـــــــــ

اعالن عن فقدان سند 
متليك بحري

يعلــن الســيد روبار يوســف 
الخــوري بأنه فقد ســند التمليك 
لزورق  العائد  البحري رقــم 5586 
النزهــة »ROKY« رقم التســجيل 
2509/جونية تاريخ ومكان الصنع 

2002 امركا
 MXPA06NGI102 الهيكل  رقم 

اللون ابيض وازرق
ميكن ملن لديه اي اعرتاض التقدم 
من رئاسة مرفأ جونية خالل مهلة 
خمســة عرش يوماً من تاريخ نرش 
هــذا االعــالن، لالتصــال هاتف: 

09/933818 ـ 03/958751
جونية يف 2023/01/18
رئيس مرفأ جونية

املهندس البحري بطرس نافع
ـــــــــــ

اعالن
صــادر عن املحكمــة الرشعية 

السنية يف بروت
غرفة فضيلة القايض الشــيخ 

بهيج غزاوي
فاطمه  املقــام  مجهولــة  اىل 

يوسف عليان
يقتــيض حضــورك اىل هــذه 
املحكمة الســتالم االوراق الخاصة 
بــك يف الدعــوى املقامة عليك من 
يوســف خليل عليــان مبادة اثبات 
وفــاة برقــم اســاس 642 تاريخ 
الجلســة 2023/2/27 الســاعة 
التاسعة صباحأً فعليك تعين مقام 
مختار لك ضمن نطاق املحكمة ويف 
حال تخلفك يعترب قلم هذه املحكمة 
مقاماً مختاراً لــك ويجري ابالغك 

جميع االوراق بواسطته.
وكتب يف 2023/1/30
قايض بروت الرشعي

الشيخ بهيج غزاوي
ـــــــــــــ

اعالن
صــادر عن املحكمــة الرشعية 

السنية يف بروت
غرفة فضيلة القايض الشــيخ 

بهيج غزاوي
اىل مجهول محل االقامة هاين 

ابو القاسم محمد محمود
يقتــيض حضــورك اىل هــذه 
املحكمة متام الساعة التاسعة من 
صباح يوم 2023/2/27 الســتالم 
االوراق الخاصــة بــك يف الدعوى 
املقامــة بوجهك من هنادي نصوح 
رحــال مبادة ابطال عقــد زواج /
طــالق برقم اســاس 3911 فعليك 
تعيــن مقام مختار لك ضمن نطاق 
املحكمة ويف حــال تخلفك يعترب 
قلم هــذه املحكمة املقام املختار لك 
ويجــري بحقك االيجــاب الرشعي 

والقانوين.
وكتب يف 2023/1/31
قايض بروت الرشعي

الشيخ بهيج غزاوي
ـــــــــــــ

اعالن
صــادر عن املحكمــة الرشعية 

السنية يف البقاع الغريب
اىل مجهــول املقام برهان عي 

دحروج
يقتــيض حضــورك اىل هــذه 
املحكمة الســتالم االوراق الخاصة 
بــك يف الدعــوى املقامة عليك من 
فاروق ابراهيم دحروج مبادة اثبات 
وفاة برقم اساس مدور 2023/48، 
بتاريخ 2023/3/2  الجلسة  موعد 
فعليــك تعيــن مقام مختــار لك 
ضمــن نطاق املحكمــة ويف حال 
تخلفــك يعترب قلم هــذه املحكمة 
مقاما مختاراً لــك ويجري ابالغك 
جميع االوراق بواسطته وكتب يف 

.2023/1/31
رئيس القلم الشيخ

محمد القادري
ـــــــــــــ

تبليغ مجهول مقام
محكمة بداية جبل لبنان الرابعة 
يف بعبدا الغرفــة الناظرة بقضايا 
االحوال الشخصية برئاسة القايض 
لبيب ســلهب تدعو املدعى عليها /
كسينيا روســوماخا/ لتبلغ اوراق 
املقدمة   2022/1200 رقم  الدعوى 
من املدعي /روين روجيه شــالال/ 
والرامية اىل اصدار الحكم بالطالق 
بينكام وشطب اشــارة الزواج عن 

سجل املدعي رقم /505/ الشياح.
يجــب حضــورك اىل قلم هذه 
املحكمــة لتبلغ االوراق خالل مهلة 
عرشيــن يوماً من تاريخ النرش واال 
فــكل تبليغ لك يف قلــم املحكمة 
ولصقــاً عىل بــاب ردهتها يعترب 

صحيحاً.
رئيس القلم

جامنة املرصي عويدات

اعالنات رسمية

وفيـــــــــــات

زوجته نينا عبد النور
أبناؤه ريشار وزوجته ستيفاين 

ميتياه وأوالدهام:
مارغو وبول

مايك وزوجته إميي الكوســت 
وأوالدهام:

رفایل ونينا
إبنته رانيا وإبنتها إلسا

أعاممــه أوالد املرحــوم األديب 
رئيف خوري وعائالتهم

أوالد املرحوم املريب سليم خوري 
وعائالتهم

وانســباؤهم ينعــون فقيدهم 
املرحوم

رياض مخايل خوري
والدتــه املرحومة مارغو خليل 

زيّان
يحتفل بالصالة لراحة نفســه 
الســاعة الثالثة من بعد ظهر يوم 
األربعاء االول من شباط ۲۰۲۳ يف 

كنيسة مار ميخائيل، نابيه.
تقبــل التعازي قبل الدفن وبعده 
ويــوم الخميس 2 شــباط ۲۰۲۳ 
ابتداء من الســاعة الحادية عرشة 
قبل الظهر لغاية الساعة السادسة 
مســاًء يف صالون كنيســة مار 

ميخائيل، نابيه.

نقابة مقاولي األشغال العامة والبناء اللبنانية
تدعــو اىل عقد جمعية عموميــة عادية يف 

مقرهــا يف بناية فيكتوريا تاور - كورنيش النهر 

عند الســاعة العارشة صباحــا يوم األربعاء 22 

شباط 2023 وموضوعها : 

أ - اإلستامع اىل تقرير مجلس اإلدارة عن أعامل 

سنة 2022 وإبراء ذمة املجلس عن العام نفسه .

ب - املوافقــة عىل موازنة النقابة لعام 2023 

وتعين مفوض املراقبة وبدل اتعابه.

ج - بحث مواضيع مختلفة.

يف حال عدم اكتامل النصاب يف التاريخ املذكور 

أعاله تعقد جمعية ثانية دون توجيه دعوة جديدة 

يوم األربعاء تاريخ 1 آذار 2023 يف نفس الوقت 

واملكان ويعترب النصاب مؤمنا مبن حرض.

مجلس اإلدارة

أفادت وســائل إعــالم إرسائيلية، أمس الثالثاء، 
بأن فلســطينياً نفذ عملية دهس بســيارة تجارية 
عند حاجز زعرتة جنوب نابلس يف الضفة الغربية، 

وانسحب من مكان العملية.
ويف التفاصيل، أعلنــت قناة »كان« اإلرسائيلية 
عن تســجيل إصابتن يف صفــوف جنود االحتالل 

االرسائيي، واصفًة جروح املصابن بـ »املتوسطة 
والطفيفة«.

وبعــد ذلــك، قامت قوات االحتــالل اإلرسائيي 
املتواجــدة يف املكان بإغــالق الحاجز الذي نفذت 

عنده العملية.
وأشــار متحدث باسم جيش االحتالل اإلرسائيي 

إىل أن القــوات اإلرسائيليــة املتمركزة يف املنطقة 
فتحــت النران عــىل املهاجــم، »ولكنه نجح يف 
الفرار«،مشــراً إىل أن القوات األمنية اإلرسائيلية 

بارشت مالحقته. 
وأشار املتحدث اإلرسائيي إىل أنه تّم نقل الجندين 

املصابن إىل املستشفى.

أكد ملك البحرين، حمد بن عيىس آل خليفة 

»أهمية حل القضايا واملسائل العالقة كافة« 

بن بالده وقطر، »مبا يحافظ عىل متاســك 

املنطقة  وأمــن  الخليجي  التعــاون  مجلس 

واستقرارها«.

وحســب وكالة األنبــاء البحرينية »بنا«، 

فقد شــدد امللك خالل االجتامع األســبوعي 

ملجلــس الوزراء، عىل »أهمية االلتزام بتنفيذ 

قرارات مجلس التعاون الخليجي وبيان قمة 

العال، ومواصلة تنسيق مواقف دول املجلس 

الدولية كافة«. يف املحافل 

كام أكد امللك حمد بن عيىس »أهمية العمل 

عىل حل القضايا واملسائل العالقة كافة بن 

املنــــامة والدوحة، مبا يحقــق التطلعات 

البلدين ويحافظ عىل  املشرتكة ملواطــــني 

متاســك مجلــس التعاون، وأمــن املنطقة 

واستقرارها«.

وكان ويل عهد البحرين األمر سلامن بن 

حمد آل خليفة، أجرى األسبوع املايض اتصاال 

هاتفيــا بأمر قطر الشــيخ متيم بن حمد آل 

ثاين.

وذلك بعدما حرض أمر قطر وملك البحرين 

قمة سداسية استضافها رئيس اإلمارات يف 

أبوظبــي وحرضها أيضا قادة عامن واألردن 

ومرص.

كــام حــرض أمــر قطــر وويل العهد 

البحريني األمر ســلامن بن حمد آل خليفة 

ســباق »فورموال إي الدرعيــة 2023« يف 

الســعودية، يف كانون الثاين 2021، أنهت 

الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومرص 

مقاطعة لقطر استمرت ثالثة أعوام ونصف 

العام لقطر، لكن مل تجِر أي مناقشات ثنائية 

بن الدوحــة واملنامة منذ ذلــك الحن لحل 

الخالفات.

ملك البحرين يؤكد أهمية
حل القضايا العالقة مع قطر

أفــادت مصادر مينية مبقتــل ثالثة من 

تنظيــم »القاعدة« اإلرهــايب بينهم قيادي 

مســّرة  أمركية  اســتهدفت طائرة  بارز، 

ســيارة كانت تقلهم قرب محطة وقود يف 

اليمنية.  مأرب  مدينة 

الغارة اســتهدفت  وقال مصدر محي إن 

عنارص مســلحة من تنظيم القاعدة بجوار 

محطة الحايــرة يف منطقة الصمدة بوادي 

عبيدة يف مأرب. 

وبحســب املصــدر فــإن وادي عبيــدة 

هو املعقــل الرئييس لتنظيــم القاعدة يف 

جزيرة العرب وهو واحد من أنشــط أجنحة 

التنظيم، باإلضافــة إىل وجود معســكرات 

تدريبيــة للتنظيــم يتواجــد فيها عنارص 

إرهابيــة من مختلــف مديريات مأرب ومن 

اليمنية األخرى بينهم قيادات بارزة  املناطق 

يف تنظيــم القاعدة عــىل قامئة املطلوبن 

املتحدة. للواليات  دوليا 

من جانبه غرد الصحفي األمريك ج. ب. 

لورنس، املختص يف شؤون الرشق األوسط، 

أن القيــادة املركزية األمركية رصحت بعدم 

وجود تقاريــر عملياتية يف هذا الوقت يف 

اليمن«.

فيام أكد الصحفي االستقصايئ األمريك 

نيك ووترز عىل »تويرت« أن املؤرشات واضحة 

جدا عــىل أن الهجوم يف اليمن تم بصاروخ 

R9X، وهو »الســالح املميز املستخدم لقتل 

أهــداف عاليــة القيمة من قبــل الواليات 

تعبره. حسب  املتحدة«، 

بدوره رجح الصحفي األمريك ويســي 

مورغــان أن وزارة الدفاع األمركية مل تنفذ 

العملية، مشرا إىل أنها  نٌفذت من قبل وحدة 

العمليات الخاصة )jsoc( أو االســتخبارات 

األمركية. املركزية 

استهداف »القاعدة في مارب

إرجاء زيارة رئيس اإلمارات إلى باكستان
تقرر إرجاء زيارة رئيس اإلمارات، الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، التي كانت مقررة أمس إىل جمهورية باكســتان، إىل 

وقت الحق، بسبب األحوال الجوية.

وكان من املقرر أن يقوم بن زايد بزيارة رســمية أمــــس 

إلـــى باكستان، يبحث خاللها عالقات الصداقة والتــعاون 

بن اإلمارات وباكســتان، وســبل تعزيزها يف مختــــلف 

املجــاالت.

وجــرى اتصال هاتفي بن الرئيس اإلمارايت، ورئيس وزراء 

باكستان محمد شهباز رشيف، ناقشا خالله العالقات الثنائية 

بــن البلدين، واتفق الجانبان عــىل أن تكون الزيارة يف أقرب 

فرصة ممكنة.

ودانت اإلمارات بشــدة التفجر اإلرهايب الذي اســتهدف 

مســجدا يف مدينة بيشاور شامل غرب باكستان، وأسفر عن 

سقوط عدد من القتىل والجرحى.

وأكــدت وزارة الخارجية والتعاون الدويل أن »اإلمــــارات 

تعـــــرب عن استنكارها الشــديد لهذه األعامل اإلجرامية، 

ورفضها الدائم لجميع أشــكال العنف واإلرهاب التي تستهدف 

زعزعــة األمــن واالســتقرار، وتتناىف مع القيــم واملبادئ 

اإلنسانية«.

من ناحية أخرى، عربت اإلمارات عن تعازيها وتضامنها مع 

إيران، يف ضحايا الزلزال الذي رضب منطقة جبلية شامل غرب 

البالد، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

76% من األميركيين غير راضين
عن األوضاع في بالدهم

أظهرت نتائج اســتطالع للرأي، أجرته مؤسســة »غالوب« 

األمركيــة، أن غالبية األمركين غر راضن عن األوضاع يف 

الواليات املتحدة.

ونرشت مؤسســة »غالوب« األمركية، نتائج اســتطالع 

أجرته، يفيد بأن 76% من األمركين غر راضن عن سر األمور 

يف الواليات املتحدة يف الوقت الحايل.

وكانت نســبة املؤيدين للحزب الجمهوري، من بن املصوتن 

املستائن من األوضاع يف الواليات املتحدة، 94%، مقابل %64، 

من مؤيدي الحزب الدميقراطي األمريك.

وبحسب االستطالع، فإن 23% من األمركين فقط، راضون 

عن األوضاع يف الواليات املتحدة.

أجري االســتطالع يف الفرتة ما بــن 2 - 22 كانون الثاين 

2023، وشــارك فيه 1011 مواطنا أمركيا، من مختلف أنحاء 

الواليات املتحدة.

تــــــــــرامــــــــــب: أثــــــــــــق بـــــبـــــوتـــــيـــــن أكــــــــثــــــــر مـــــــــن االســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات األمـــــيـــــركـــــيـــــة
)تتمة ص1( 

االســتخبارات األمركية« أثناء مشاركته ملقال تشارلز 
مكغونيغال، املسؤول الســابق يف مكتب التحقيقات 
الفدرايل، أحد الشخصيات البارزة يف تحقيقات املكتب 
بشــأن عالقات حملة ترامب مع روسيا قبل انتخابات 

.2016
وقد تم القبض عىل مكغونيغال مؤخراً لالشتباه به 
يف عدد من الجرائم، مبا يف ذلك »العمل مع كبار رجال 

األعامل الروس الخاضعن للعقوبات«.
 :»Truth Social«  وتابع ترامب، يف منشــوره عىل

أذكر حينام ســألني يف هلسنيك أحد املراسلن بشكٍل 
أســايس، من أثق فيه أكرث، الرئيس الرويس بوتن، أم 
أصحاب الهمم الواهنة يف االســتخبارات لدينا. كان 
حديس يف ذلك الوقت أن لدينا أشــخاصا سيئن حقاً 
مثل جيمــس كومي مكايب )الــذي خضعت زوجته 
للتحقيق وســاعدتها هيالري كلينتون( وكذلك برينان 
بيرت ســرتزوك )الذي تعمــل زوجته يف هيئة األوراق 
املالية والبورصات األمركية(  SEC، وعشــيقته ليزا 
بيــغ«. وقال ترامب: »اآلن أضف إىل هؤالء مكغونيغال 
وغــره من الحقراء إىل القامئة. فمن تختار، بوتن أم 

هؤالء الفاشلن؟«.
وقد تعــرض ترامب أكرث من مرة النتقادات متكررة 

النحيــازه لبوتن، كرئيس ســابق للواليــات املتحدة 
األمركية، وبعد خروجه من البيت األبيض.

ويف عام 2018، بعد دفاعه عن الرئيس الرويس يف 
هلسنيك، قال زعيم الدميقراطين يف مجلس الشيوخ 
آنذاك تشــاك شــومر: »مل ير األمركيــون يف تاريخ 
بلدنا بأكمله أبداً رئيســاً للواليات املتحدة يدعم خصامً 

بالطريقة التي دعم بها ترامب بوتن«.
ثم كتب شــومر يف تغريدة له عىل موقع »تويرت«: 
»إّن وقوف رئيس الواليات املتحدة األمركية إىل جانب 
بوتن ضد سلطات إنفاذ القانون األمركية ومسؤويل 
الدفــاع األمركيــن ووكاالت املخابرات األمركية أمر 
طائــش وخطر وضعيف. الرئيس يضع نفســه فوق 

بالدنــا«. كام تم إدانــة ترامب، من قبل أعضاء حزبه، 
بسبب التعليقات التي أدىل به بشأن بوتن قبل الحرب 

الروسية يف أوكرانيا.
ويف حديثــه لربنامــج »كالي ترافيــس وبــاك 
سيكســتون«، يف شباط  2022، وصف ترامب تكتيك 
بوتــن يف االعرتاف بالجمهوريتن يف رشق أوكرانيا، 
وإرســال القوات الروســية إىل املناطق تحت ستار 

»عمليات حفظ السالم« أمٌر »عبقري وذيك للغاية«.
كذلــك ضاعف ترامب من مدحــه للرئيس الرويس، 
حينام قــال للجمهور يف فلوريدا إّن بوتن كان »ذكياً 
جداً« ألنه »استوىل عىل دولة مقابل عقوبات ال تتعدى 

قيمتها دوالرين«.

ــة »بــــــاخــــــمــــــوت« و»فــــــولــــــغــــــا« الــــــــى خــــــط املــــواجــــهــــة ــ ــه ــ ــب ــ تـــــقـــــدم روســــــــــي عــــلــــى ج

ــا ــ ــي ــ ــران ــ ــادر إدلـــــــب إلــــــى جـــبـــهـــات أوك ــ ــغـ ــ ــة مـــقـــاتـــلـــيـــن جــــــدد تـ ــوعـ ــمـ ــجـ مـ

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

قرية تقع شــامل بلدة باخموت اإلسرتاتيجية )رشقي 
أوكرانيــا(، يف حن أعلنت كييف عــدد الدبابات التي 
تتوقع تســلمها من داعميها الغربين، يف إطار دفعة 

أوىل لتعزيز قدراتها القتالية.
وقالت وزارة الدفاع الروســية إن »تدابر هجومية 
ناجحــة« مكنت قواتها من »تحرير قرية بالغوداتني 
الواقعة يف جمهورية دونيتسك الشعبية«، يف إشارة 
إىل مقاطعة دونيتســك إحدى املقاطعات األوكرانية 

األربع التي أعلنت روسيا ضمها يف أيلول املايض.
وتقع قرية بالغوداتني قرب سوليدار؛ البلدة املعروفة 
مبناجم امللح، التي سيطرت عليها القوات الروسية يف 
اآلونة األخرة، وعند طريق رسيع يؤدي إىل باخموت.

وتسعى روسيا منذ أشهر للسيطرة عىل باخموت يف 
معارك هي األكرث رضاوة منذ أن أرسل الرئيس الرويس 

فالدمير بوتن قواته إىل أوكرانيا يف شباط 2022.
وكانت أعلنت مجموعة فاغر العســكرية الخاصة 
-التي تقاتــل إىل جانب الجيش الرويس- أن وحداتها 
تســيطر عىل بالغوداتني. لكن كييف نفت ذلك آنذاك 

وقالت إنها صدت هجامت روسية عىل القرية.

{ حلف الدبابات {
من ناحية أخرى، أعلــن وزير الخارجية األوكراين 
دميــرتو كوليبا أن بالده ستتســلم ما بن 120 و140 
دبابــة يف »دفعــة أوىل« من الشــحنات التي تعهد 

بإرسالها حلف يضم 12 دولة غربية.
ورصح كوليبا -خالل إفادة صحفية عرب اإلنرتنت- 
بأن أوكرانيا تواصل العمل من أجل »توســيع عضوية 
حلف الدبابات وزيادة مســاهامت األطراف املشاركة 

حاليا«.
وتخطــط كييف إلطــالق هجــوم معاكس كبر 
الستعادة مساحات واسعة من األرايض التي سيطرت 

عليها روسيا يف جنوب البالد ورشقها.

{ ملف املقاتالت {
ورغم موافقة القوى الغربية عىل إرســال دبابات 
حديثــة لدعــم الجيش األوكراين، فقــد أحجمت عن 
اتخاذ موقف مامثل بشأن طلب أوكرانيا الحصول عىل 

طائرات مقاتلة.
وأعلن الرئيس األمريك جو بايدن أنه ال ينوي إرسال 

مقاتالت »إف-F( »16-16( إىل أوكرانيا.
وامس رصح متحدث باسم رئيس الوزراء الربيطاين 
بأن إرســال طائرات مقاتلــة إىل أوكرانيا ليس خيارا 

املقاتلة  »الطائرات  املتحدث للصحفين  »عمليا«.وقال 
الربيطانيــة معقدة للغاية، وتعلّم طريقة التحليق بها 
يتطلب شــهورا«.وتابع »إذا أخذنــا ذلك يف االعتبار، 
فنعتقد أن إرسال تلك الطائرات إىل أوكرانيا ليس عمليا 
)…( سنواصل النقاش مع حلفائنا بشأن ما نعتقد أنه 

النهج الصحيح«.
يف الوقت نفســه، قال فويتشــك سكوركيفيتش 
نائب وزير الدفاع البولندي إنه »ليست هناك محادثات 
رســمية حول إرسال مقاتالت إف-16 )ألوكرانيا( يف 

الوقت الحايل«.
ومتلك بولندا 48 من هذه الطائرات الحربية أمركية 
الصنــع، وقــال رئيس الــوزراء البولنــدي ماتيوش 
مورافيتســيك أمس االثنن إن بالده ستعمل بتنسيق 
كامل مع رشكائها، مشرا إىل احتامل إرسال املقاتالت 

بالتشاور مع دول حلف شامل األطليس )ناتو(.
يف غضــون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروســية عن 
إرســال قطار »فولغا« املــدرع إىل خط املواجهة يف 
منطقة العملية العسكرية الخاصة يف أوكرانيا، وهو 
قطار مصمم لالســتطالع الهنديس وتدمر األهداف 
الجويــة والربية. وجاء يف بيــان الوزارة أن »القطار 
يتوجــه إىل الخط األمامي، حيــث تعمل مجموعات 
اســتطالع تخريبية للعدو يف املنطقة. ويســتخدم 

أفراد طاقم القطار الطائرات املسرة بنشاط الكتشاف 
الكامئن عىل بعد عدة كيلومرتات«.

ويف وقٍت ســابق، ذكر الجيــش الرويس أن قطار 
»فولغا« تم إنشــاؤه من قبل قوات الســكك الحديدية، 

يف املنطقة العسكرية الغربية.
ووفق البيان العسكري، فإّن »قامئة املهام الرئيسية 
للقطار تشــمل، أوالً االستطالع الفني وإزالة األلغام، 

وإذا لزم األمر، ترميم السكك املدمرة«.
كام زّود القطار »مبجموعة قوية من األسلحة التي 

تسمح لألفراد بالعمل حتى يف أصعب الظروف«.
وأضــاف البيــان أن »هناك كبســوالت مدرعة يف 
الذيل ويف رأس القطار، وأنه قطار مدجج بالســالح، 
واملقاتلون لديهم أســلحة صغرة، ترتاوح من بندقية 
آلية، وتنتهي مبدفع رشاش من العيار الكبر، ولديهم 
أيضاً مضاد للطائرات لتدمر األهداف الجوية والربية«.

ويف كانــون األول الســابق، نقلــت وزارة الدفاع 
الروسية عن آمر النظام املضاد للطائرات للقطار قوله، 
إنّه »أثناء الحركة، نكشف عن مركبات جوية تحلق عىل 
ارتفاع منخفض مع إمكانية االصطدام عىل مســافة 
تصــل إىل 1.5 كيلو مرت«.وأشــار أيضاً إىل أنها تقوم 
بالكشف عن »مواقع محصنة ومركبات مدرعة خفيفة 

مع إمكانية رضبها عىل مسافة تصل إىل 2.5 كم«.

املحادثات الثالثية بن موســكو ودمشق وأنقرة.
وقال إردوغــان، يف ترصيحات متلفزة ، إن »من 
املمكن أن تشــارك إيران يف املحادثات الثالثية بن 
تركيا وســوريا وروســيا«.وأضاف أّن »عالقاتنا 
بروســيا تقوم عىل االحرتام املتبادل، عىل الرغم 
من عدم متكننا من الحصول عىل النتيجة املرجوة 
بشأن شاميل سوريا، إال أنه ميكن عقد املحادثات 

إيران«. الثالثية، وأن تشرتك فيها 
وقبل أيام، قال الرئيس السوري بشار األسد إّن 
»اللقاءات مــع الجانب الرتيك يجب أن تُبنى عىل 
تنســيق وتخطيط مســّبقن بن سوريا وروسيا 
يك تكــون مثمرة، ومن أجل الوصول إىل األهداف 
والنتائج امللموســة، التي تريدها سوريا من هذه 

اللقاءات«.

يف غضــون ذلك تتصدر إدلب املشــهد امليداين 
والســيايس بعد تحولها إىل مصدر كبر للمقاتلن 
الذيــن يتوجهون إىل أوكرانيــا للقتال إىل جانب 
الجيش األوكراين ضد الجيش الرويس، وذلك بعد 
الكشــف عن وصول أمر تنظيم القوقاز إليها قبل 

اعتقاله يف تركيا. أسابيع بعد 
وكشــفت مصادر محلية يف إدلب  أنَّ مجموعة 
جديــدة مــن املقاتلــن األجانب من جنســيات 
إدلب  غادرت  وطاجكستانية  وأوزبكية  شيشانية 
قبل أسبوعن، ووصلت إىل أوكرانيا للمشاركة يف 
القتــال ضد الجيش الــرويس، إذ تضاربت األنباء 
حول عدد عنارص املجموعة )بن 17 و25 مقاتالً( 
الذيــن كانوا قد غادروا تباعاً إىل تركيا قبل نقلهم 

أوكرانيا. إىل 
وأكّــدت املصادر أن املافيــا الرتكية دخلت عىل 
خــط نقل املقاتلن مــن إدلب إىل تركيا يف مقابل 

مبالغ مالية لتأمن وصولهم إليها، ومن ثم نقلهم 
إىل أوكرانيــا، من خالل اســتخدام وثائق مزورة 
ملنع اعتقال العنارص املدرجة أسامؤهم يف قوائم 

دولياً. املطلوبن 
وارتفعت نســبة املقاتلــن األجانب املوجودين 
يف إدلــب الراغبن يف الســفر إىل أوكرانيا، من 
جّراء تضييق هيئة تحرير الشــام الخناق عليهم، 
وتقييدهــا حركة تنّقلهم داخــل مناطق نفوذها، 
وإجبارهم عىل إعالمها بكل تحركاتهم، وخصوصاً 
عىل جبهات القتال ومنع حملهم السالح من دون 

تراخيص. الحصول عىل 
وأغلقــت هيئة تحرير الشــام كل املكاتب التي 
كانــت تعنــى بتأمن نقل املقاتلــن األجانب إىل 
جبهــات القتال يف ليبيا وأذربيجان، وأبقت فقط 
عــىل مكتــب تابع ألحد أنصارهــا لنقل من يريد 

التوجه إىل جبهات القتال يف أوكرانيا.

إصابـــــة جندييـــــن إســـــرائيليين فـــــي عمليـــــة دهـــــس فـــــي نابلـــــس



منافســات  ضمــن 
املجموعــة الثانية لبطولة 
الدولية لكرة الســلة،  ديب 
حقــق فريق الريايض فوزاً 
املباراة  خالل  وصعباً  مثيناً 
النادي  امام  جمعتــه  التي 
وكانت  التونيس،  االفريقي 
اقيمت  التي  املواجهــة  قد 
يف صالة نــادي النرص قد 

.62  -  68 انتهت بواقع 
شــهدت بداية هذا اللقاء 
حــاس كبري بني الفريقني 
تقديم  مــن  متكنا  حيــث 
افضل ما لديها، وذلك قبل 
ان يتمكــن فريق الريايض 
الشوط  مجريات  حسم  من 
 4 االول لصالحــه وبفارق 
نقــاط، ومل يقــف الفريق 

االفريقي مكتوف االيدي حيث تقدم يف الربع الثالث بفارق 
نقطــة واحدة، قبل ان يرتاجع اداءه يف الربع االخري الذي 
كان قد حســمه الفريق اللبناين لصالحه وبفارق 78 نقاط.

نظــم االتحــاد اللبنــاين 
القاعة  يف  وفروعه  للجودو 
املقفلة لنادي بودا ادما، املقر 
املؤقت لالتحاد، بطولة لبنان 
العامة للشــباب لعام 2023 
 2005/2004/2003 مواليد 
وذلــك تحــت ارشاف رئيس 
فرنســوا  املحامي  االتحــاد 
الفنية  اللجنة  سعاده، رئيس 
عصبو  انطوان  واملحاســب 
واملستشاران انطونيو سعادة 
وحنــا اروادي.  اشــرتك يف 
البطولــة 51 العبــا ينتمون 
: بوشيدو  التالية  اىل االندية 
دوجو املينــا طرابلس، مون 
الســال عني سعادة، الوطني 
الريايض  الربج  الشباك،  فرن 
طرابلس،  غالدييتورز  بعلبك، 
الحازمية، مار روكز  الوطني 
القليعات الســيس الريايض، 

غولدن بادي وبودا ادما.
  حكــم املباريــات عدد من 
واالسيويني  الدوليني  الحكام 
والوطنيني كلود ســاروفيم، 
اندره مشــلب،  روين خوام، 
شارل دانيال وحكام الطاولة 
راوول  ســعادة،  انطونيــو 

دانيال، يارا وبطرس طربيه.
   حــر املباريات عدد من 
املشــاركني  واصدقاء  اهايل 

ومن محبي ومشــجعي هذه 
اللعبة.

املباريات بالنشــيد    بدأت 
الوطنــي اللبناين اعلن بعده 
رئيس االتحاد باســم اللجنة 
االدارية افتتاح هذه البطولة 
ومــن ثم بدات املنافســات. 
وقد اســفرت النتائج الفنية 

النهائية عن التايل:
  -60 كلغ   

  1- مايكل كمون- بودا ادما
  2-اليو بالن   - بودا ادما

 – صيــداوي  3-نــوري    
بوشيدو طرابلس

  3-مارون اسطفان – مار 
روكز

  -66 كلغ
  1- دييغو الســيقيل – بودا 

ادما 
  2- راين ايب رسكيس – بودا 

ادما
– نشــابه  3-نســيم    

غالدييتورز طرابلس
  3- كريســتيان جرداق – 

مون السال
  -73 كلغ

  1- انجلــو جعيتاين – بودا 
ادما 

  2- عمر النوار – بودا ادما
  3-يوشــيدو الســيقيل-

غولدن بادي 
  3-انجلو الشايب-السيس

  -81 كلغ
  1- كيفن كمون –بودا

  2-عبداللــه دياب   -الربج 
بعلبك

  3-جان رسوجيان-بودا
  -90 كلغ

قاســم- محمــد   -1   
غالدييتورز طرابلس 

  2- انطونيــو نصار- مار 
روكز

  +100 كلغ 
  فادي خليل-بودا

  شادي غلمية-مون السال
  ترتيب االندية:

  1- نــادي بــودا ادما )5 
ذهبيات و3 فضيات وبرونزية 

واحدة(

  2- غالدييــرتز )ذهبيــة 

وبرونزية(

  3- مون السال و مار روكز 

)فضية وبرونزية(

  4- نــادي الــربج بعلبك 

)فضية واحدة(

  5-الســيس، غولدن بادي 

وبوشيدو طرابلس )برونزية 

واحدة(.

املباريــات  نهايــة    ويف 

الشهادات  الفائزون  تســلم 

وامليداليــات مــن قبل رئيس 

واعضاء االتحاد.

أعلن االتحاد اإلسباين لكرة القدم موعد مواجهتي الكالسيكو 
بني القطبني ريال مدريد وبرشلونة يف نصف نهايئ كأس ملك 
إســبانيا.  وكانت قرعة نصف نهايئ كأس ملك إســبانيا التي 
أقيمت يف مقر االتحاد اإلســباين بالعاصمة مدريد )اإلثنني(، 
أســفرت عن اصطدام ريال مدريد بربشلونة، وأتلتيك بلباو مع 
أوساسونا.  ونرش االتحاد اإلسباين عرب موقعه الرسمي أمس 
الثالثاء موعد مبارايت ريال مدريد وبرشلونة يف نصف نهايئ 
الكأس، الذي ســيقام بنظام الذهاب والعودة، عىل أن يخوض 

كل فريق مباراة عىل أرضه.
  وتقرر إقامة ذهاب كالســيكو الكأس يوم الخميس 2 آذار 

املقبل يف ملعب »سانتياغو برنابيو« معقل ريال مدريد.
  بينا سيقام لقاء اإلياب يوم األربعاء 5 نيسان املقبل، يف 
ملعب »سبوتيفاي كامب نو« معقل برشلونة، وهو اللقاء الذي 
سيحدد طرف املباراة النهائية.  كا تحدد موعد نصف النهايئ 
اآلخر بني أوساســونا وأتلتيك بلباو، حيث سيقام لقاء الذهاب 
يــوم األربعاء 1 آذار، ولقاء العودة يوم الثالثاء 4 نيســان يف 

ملعب »سان ماميس« معقل الفريق الباسيك.

   {  3 صدامات يف الكالسيكو{
  وبالتايل سيكون عشاق كرة القدم عىل موعد مع 3 صدامات 
بــني ريال مدريد وبرشــلونة يف غضــون 34 يوما، وذلك يف 

مسابقتي الدوري وكأس ملك إسبانيا.
  ومن املقرر أن يســتضيف برشلونة فريق ريال مدريد عىل 

ملعب »كامب نو« يوم 19 آذار املقبل، ضمن منافسات األسبوع 
الـ26 لليغا.

  وكان لقــاء الدور األول بني ريال مدريد وبرشــلونة انتهى 
بفــوز الفريق املليك عىل ملعبه يف الربنابيو بنتيجة 3-1 يف 

الجولة التاسعة للمسابقة املحلية.
  كا التقى ريال مدريد وبرشــلونة يف نهايئ كأس السوبر 
اإلسباين باململكة العربية السعودية يف منتصف شهر كانون 
الثاين الجاري، ومتكن البارسا من حصد اللقب بعد الفوز 1-3 

يف استاد امللك فهد الدويل.

9
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االربعاء 1 شباط 2023

ــب ــعـ ــة دبــــــــي الــــــدولــــــيــــــة: فــــــــوز ثـــمـــيـــن وصـ ــ ــول ــ ــط ــ ب
لـــــلـــــريـــــاضـــــي عـــــلـــــى االفـــــــريـــــــقـــــــي الــــتــــونــــســــي

ــودو ــجـ ــاب فـــي الـ ــشــب ــل نــتــائــج بــطــولــة لــبــنــان الـــعـــامـــة ل
2005-2004-2003 مواليـــــــــــــــــــــــــد   2023 لعـــــــــــــــــــــــــام 

ــو االســـــبـــــانـــــي عــــلــــى مـــوعـــد ــ ــك ــ ــي ــ ــاس ــ ــك ــ ــو ال ــ ــب ــ ــح ــ ــاً م ــوم ــة فـــي 34 ي ــون ــرشــل ــن ريــــال وب ــي ب مـــع 3 مـــواجـــهـــات 

.. وفئة أخرى

من إحدى مواجهات الكالسيكو االسباين

سعادة يتوج أبطال أحدى الفئات

صورة تذكارية

خالل عملية التتويج

تتويج إحدى الفئات

من مباراة ناديي بريوت وهومنتمن

أبطال عىل منصة التتويج

كبار الحضور مع بعض األبطال

 اربــــــعــــــة مـــــــســـــــارات لـــــكـــــرة الــــســــلــــة فــــــي شـــــبـــــاط :
دبــي فــي  لبنانية  ومــنــافــســة  ــروت  ــي ب تــتــصــدرهــا  لــبــنــان   بــطــولــة 
مواجهة نيوزيلندا والفيليبين وبطولة غرب آسيا لاناث )تحت الـ 16 سنة(

جالل بعينو

تســري كرة الســلة اللبنانية عىل أربعة مسارات محلية 
وخارجية يف شــباط 2023 الذي يبدو حافالً  مبســابقات 

وبطوالت«الكرة الربتقالية«.
  فاملســار األول عنوانه بطوالت لبنان وعىل رأسها بطولة 
»ســنيبس شــيبس« للدرجة األوىل )رجال( بحيث تشــهد 
البطولــة رصاعاً طاحناً عىل املراكز املتقدمة يف الرتتيب بني 

اربعة اندية.
  ويف قراءة هادئة لجدول الرتتيب يتبنّي لنا ان اربعة أندية 
تصارع عىل املركز االول بينا تتنافس العديد من االندية للتقّدم 

نحو املنطقة الوسطى الدافئة واآلمنة.
  فنادي بريوت بطل لبنان يف موسم 2021-2022 يتصدر 
الرتتيب بـ 28 نقطة )13 فوز وخســاراتان( بعد خوضه 15 

مباراة.
  ويحتل نادي الحكمة املركز الثاين بـ 27 نقطة )13 انتصار 

وخسارة واحدة( بعد خوضه 14 مباراة.
  اما نادي دينامو ففي جعبته 27 نقطة  ايضا من 14 مباراة 

)13 فوز وخسارة واحدة(.
  اما الريايض بريوت وصيف بطل املوسم الفائت فيملك 26 

نقطة من 14 مباراة )12 فوز وخساراتان(.
  ويف ما ييل الرتتيب املؤقت لألندية االثني عرش:

  1- بريوت : 28 نقطة )13 فوز وخساراتان(
  2- الحكمة : 27 نقطة )13 فوز وخسارة واحدة(
  3- دينامو : 27 نقطة )13 فوز وخسارة واحدة(

  4- الريايض : 26 نقطة )12 فوز وخساراتان(
  5- املرمييني : 21 نقطة )7 انتصارات و7 خسارات(

  6- ليدرز : 21 نقطة )7 انتصارات و9 خسارات(
  7- هوبس : 20 نقطة )5 انتصارات و10 خسارات(

  8- ان اس اي : 20 نقطة )5 انتصارات و10 خسارات(
  9- انرتانيك : 20 نقطة )5  انتصارات و10 خسارات(

  10- اطلس : 19 نقطة )4 انتصارات و11 خسارة(
  11- هومنتمن : 18 نقطة )3 انتصارات و12 خسارة(

  12- بيبلوس : 17 نقطة )فوزان و13 خسارة(
  وكــا هــو مالحظ، فعدد من االندية خــاض 15 مباراة 
والبعــض اآلخر خاض 14 مباراة وســتخوض هذه األخرية 
املرحلــة الرابعة )اياب( الحقاً بحيــث تبقى مباراتان ضمن 
املرحلة الرابعة )ايــاب( وها : مباراة دينامو والحكمة عىل 
ملعب »روكالند أرينا«، ومباراة الريايض واملرمييني يف »قاعة 

صائب سالم باملنارة«.
  واىل جانب بطولة لبنان للرجال »ســنيس شيبس« ،تقام 
منافســات بطولة لبنان للسيدات )درجة اوىل( )سنكون مع 
مقــال الحق حول هذه البطولة مع ترتيب االندية( باالضافة 
اىل بطولــة الدرجة الرابعة وبطولة الفئة العمرية )تحت الـ 

12 سنة(.

{ دورة ديب {
  اما املســار الثاين فهو دورة ديب الســنوية التي انطلقت 

األسبوع الفائت مبشاركة العديد من األندية العربية واآلسيوية 

من بينها ثالثة اندية من لبنان وهي بريوت والريايض ودينامو.

  ومن الواضح ان األندية اللبنانية الثالثة من الفرق املرشحة 

بقوة الحراز اللقب مع دعم هائل من الجالية اللبنانية يف ديب 

والتي تحــر بكثافة يف امللعب ولطاملا ُوصفت هذا الجالية 

بـ«أيقونة« و«فاكهة« البطولة منذ سنوات طويلة.

{  منتخب لبنان {
  اما املسار الثالث فمنتخب لبنان للرجال  سيخوض النافذة 

السادســة واألخرية من تصفيات كأس العامل اذ ســيواجه 

الفيليبني الجمعة 24 شباط عىل ارض األخرية عىل ان يلتقي 

نيوزيلندا االثنني 27 شــباط عىل ارضهــا مع العلم ان لبنان 

يتصّدر مجموعته بجدارة وسبق له ان ضمن تأهله اىل نهائيات 

كأس العامل يف مرحلة ســابقة والتي ستقام بني 25 آب و10 

ايلول املقبلني يف اليابان والفيليبني وأندونيسيا.

  ويعكــف االتحاد اللبناين لكرة الســلة عىل وضع خطة 

تحضرييــة مكثفة ليكون منتخــب األرز يف قمة جهوزيته 

للمشاركة يف اكرب استحقاق عاملي للمرة الرابعة يف تاريخه 

بعد اعوام 2002 يف الواليات املتحدة و2006 يف اليابان و2010 

يف تركيا.

{ غرب آسيا {
  املســار الرابع يف شهر شباط هو مشاركة منتخب لبنان 

لالناث )تحت 16 سنة( يف بطولة غرب آسيا التي ستقام يف 

العراق عىل ان تغادر بعثة لبنان، برئاســة نائب رئيس االتحاد 

ســامي نارص، للمشــاركة يف البطولة االقليمية مساء غد 

الخميس.

  وستشارك يف البطولة اربعة منتخبات وهي لبنان  والعراق 

وسوريا وفلسطني.

  يشار اىل أن امني عام االتحاد اللبناين املحامي رشبل ميشال 

رزق انُتخب اميناً عاماً التحاد غرب آسيا يف بداية العام الجاري.

ــل وفــــد الـــكـــرة الــطــائــرة  ــب ــق كــــاس اســت
ــم ــ ــل ــ ــس ــ ــة الــــــكــــــشــــــاف امل ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وجـ

نادر وابي  شيري  من  لكل  برونزية   :  طاولة 
ــاد ــ ــ ــح ــ ــ ــس االت ــ ــ ــي ــ ــ ــن رئ ــ ــ ــة مـ ــ ــئ ــ ــن ــ ــه ــ وت

والرياضة  الشــباب  وزير  اســتقبل 
الدكتــور جــورج كالس يف مكتبه وفد 
الهيئة االداريــة املنتخبة حديثاً لالتحاد 
اللبناين للكرة الطائرة، برئاســة الرئيس 
وليــد القاصــوف وعدد مــن األعضاء، 
وحر اللقاء رئيــس مصلحة الرياضة 
يف الوزارة محمد عويدات ورئيس دائرة 
العالقــات العامــة يف الوزارة حســن 

رشارة.
  وعرض الوفد لــكالس برنامج عمل 
الهيئة االدارية وروزنامات املشــاركات 
الخارجيــة واألنشــطة املحلية، وطلب 
رعايتــه الفتتاح بطولة لبنــان املقررة 
عــرص يوم الجمعة العارش من شــباط  
عىل ملعب حامــات، حيث يلقي الوزير 

للمناسبة. كلمة 
  ومتنــى كالس لالتحــاد التوفيــق 
والنجاح يف مهمته، ال سيا لجهة اعادة 

اللعبــة، واالنطالق يف  توحيــد عائلة 
وتعزيز  واملشــاركات،  االنشطة  مسرية 

املستوى. ورفع 
  واســتقبل كالس أيضاً املفوض العام 
لجمعية الكشاف املسلم يف لبنان القائد 
خر رساج بايش وعضو القيادة العامة 
القائد وســام الحجــار ومفوض جبل 
لبنــان القائد لــؤي الصغري يف حضور 
رشارة والفني الكشفي يف الوزارة محمد 

الشمعة.
  واتصــل الوزير كالس هاتفياً برئيس 
لبنان  املســلم يف  الكشــاف  جمعيــة 
القائد عمر ســلطاين مهنئاً بشفائه من 
عارض صحي، كــا قرر رعاية احتفال 
تكريم قادة جمعــــية الكشاف املسلم، 
مفوضيــة جبل لبنان، املقرر اقامته يوم 
االحــد يف الخامس من 5 اذار يف مبنى 

الوعي واملواساة يف كرتمايا. جمعية 

بيســان  الالعبان  تألق 
شريي وميشــال أيب نادر 
)فئة الفردي لتحت الـ 13 
سنة( يف البطولة الدولية 
للفئات العمريّة التي جرت 
بحيث  )قطر(  الدوحة  يف 
احرز كل منهــا ميدالية 
املركز  وكأيس  برونزيــة 
الثالث ورفعا اســم لبنان 
عاليــاً.  ويف هــذا االطار، 
تقّدم رئيس االتحاد اللبناين 
لكرة الطاولة جورج كوبيل، 
باسمه وباسم عائلة اللعبة، 
بالتهنئة للبطلني اللبنانيني 
متمنيــاً لهــا املزيد من 
االنتصارات يف املســتقبل 
اىل  مجــدداً  والصعــود 

منصات التتويج الدولية.

كالّس وعويدات مع رئيس واعضاء اتحاد الكرة الطائرة

ايب نادر وشريي خالل تتويجهام

صفقات برشلونة
الجديدة خلف أسوار الليغا

باتت أزمة تسجيل صفقات برشلونة 
الجديدة عىل موعد مع فصل جديد من 
فصولها، يف ظل فشل النادي يف الوفاء 
مبعايري رابطة الدوري اإلسباين )الليغا( 
الخاصــة باألجور.  وكشــف خافيري 
تيبــاس، رئيس رابطــة أندية الدوري 
اإلســباين، عن أسباب فشل برشلونة 
يف تســجيل نجم خط وسطه غايف، 
الذي مل تتمكن إدارة النادي من تسجيله 
بسبب الوضع املايل غري املستقر ووجود 
عجز بني اإلنفــاق والرواتب.   وأوضح 
تيباس، يف ترصيحات نرشتها صحيفة 
»ماركا« اإلســبانية، أن »مسألة عدم 
قدرة برشلونة عىل تسجيل غايف مع 
الفريق األول، أو التعاقد مع العبني يف 
مريكاتو االنتقاالت الشتوية، مستمرة 
حتى نهاية املوسم، أما يف املوسم املقبل 
فيمكن للبارسا التسجيل لكن برشوط«.
  وواصل: »قد ال يتمكن برشلونة من 
تســجيل جايف أو العبني آخرين خالل 
املوسم املقبل أيضا، ألن حجم العجز يف 
امليزانية ســيكون أكرث من 200 مليون 
يورو، بحســب الرواتــب التي يدفعها 
النــادي اآلن، ومن ثم فليس مناســباً 
اآلن قبول تســجيل غايف«.   ويشارك 
غايف مع فريق برشلونة بصفته العباً 
يف فريق الشــباب، وليس كأحد العبي 
الفريق األول يف كامب نو، رغم توقيعه 

عقداً احرتافياً يف صيف العام املايض.
  لكــن رئيس رابطة الليغا تحدث عن 
حلول برشــلونة املمكنة لتجاوز أزمة 
الالعبني خالل الفرتة املقبلة: »صحيح 
لقــد نجحوا يف ادخار أموال من رحيل 
بيكيه )جــريارد بيكيــه( وممفيس 
)ممفيس ديباي(، لكن برشــلونة هو 

من سيتعني عليه اتخاذ القرار«.
  وأعلن بيكيه رحيله عن برشــلونة 
بشكل نهايئ يف نهاية عام 2022 بعد 
مسرية امتدت ألكرث من 13 سنة داخل 
جدران ملعب كامب نــو، بينا انتقل 

ديباي إىل أتلتيكو مدريد.
  وسيتوجب عىل إدارة برشلونة يك 
تتمكن من تسجيل العبيها الجدد وليس 
جايف فقط أن تتجاوز أزمة العجز يف 
امليزانية البالغ 200 مليون يورو، وهو 
العجز الذي كان أحد أســبابه الخروج 
املبكر مــن دور املجموعات يف دوري 
أبطال أوروبا هذا املوســم، ما منع 
النــادي من الحصــول عىل مزيد من 
األموال.    وشــدد تيباس عىل أن إدارة 
برشلونة تدرك األمر جيداً فيا يخص 
وضعها املايل وأزمة التســجيل، حيث 
قــال: »علينا أن نتذكــر ما قاله نائب 
رئيس برشــلونة يف حزيران املايض، 

عن رضورة تخفيض فاتورة األجور«.
  وأسهب: »لقد تحدث عن تخفيض 
الفاتــورة من 600 مليــون إىل 400 
مليــون، أعتقد أنه قال الكثري يف هذا 

األمر، ولرن متى سيبدأ يف التطبيق«.
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متفرقات
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العاصفـــــــــــــــــــــــــة »فـــــــــــــــــــــــــرح« ّكللـــــــــــــــــــــــــت قمـــــــــــــــــــــــــم الجبـــــــــــــــــــــــــال 
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متفرقات
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ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرى النائيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تعتذر الديار من قرائها... وعزلـ
تسلية مؤقتاًعن عدم اصدار صفحتي 



البطاركــــــــة يناقشــــــــون اليــــــــوم امللــــــــف الرئاســــــــي فــــــــي بكركــــــــي بحثــــــــاً عــــــــن َمخــــــــرج مالئــــــــم ينهــــــــي الشــــــــغور

»إســـــــرائـــــــيـــــــل« تـــســـتـــعـــد لـــــلـــــرد اإليــــــــرانــــــــي عــــلــــى هـــــجـــــوم املـــــســـــّيـــــرات

للتهدئـــــة والدعـــــوة  الدولتيـــــن  حـــــل  علـــــى  التاكيـــــد  اللـــــه  رام  مـــــن  يعيـــــد  بلينكـــــن 

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء 1 شباط 2023

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

وبعد اللقاء اوضح النائب راجي السعد » بأن ال إتفاق عىل إسم 
معّي للرئاسة، لكن هناك تراتبية باألسامء، وإسم قائد الجيش 
يف الصدارة واىل التداول الكبري يف الخارج، ويف حال تّم االتفاق 

عىل قائد الجيش سنسعى اىل تعديل الدستور«.
كام زار بكــريك النائب فيصل كرامي، متحدثاً عن مبادرات 
يقــوم بهــا لوصل ما انقطــع بي االفرقاء، واالســتامع اىل 
هواجسهم من اجل التوافق،  اذ من دون التوافق لن يكون هناك 

رئيس للجمهورية.

{ جنبالط يف عي التينة {
زار مســاء امس رئيس الحزب »التقدمي االشــرايك« وليد 
جنبالط، والوزير الســابق غــازي العرييض عي التينة، للقاء 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد اللقاء تحدث جنبالط »عن 
رضورة  اخــراق بعض الحواجــز، للوصول إىل توافق يعطينا 
أمــال يف انتخاب رئيس، ألننا ال نســتطيع أن نبقى يف دوامة 
الورقة البيضاء، وهذا رأي مشــرك مع الرئيس بري، الفتاً اىل 
يشء مخيــف هو انهيار اللــرية اللبنانية يف كل لحظة، ورأى 
بأّن الهندسات املالية التي يجريها مرصف لبنان ال تنفع، اذا مل 
يحصــل اصالح حقيقي، من خالل انتخاب رئيس للجمهورية، 

وتبنّي قسم مرشوع البنك الدويل عىل األقل.
ويف ســياق متصــل، لفتت مصادر مســؤولة يف الحزب 
»االشرايك« لـ« الديار« ليالً، رداً عىل سؤال حول امليّض بدعم 
النائب املرشح اىل الرئاسة ميشال معوض، فيام وضع جنبالط  
ثالثة اســامء رئاســية خالل اجتامعه مع وفد من حزب الله،  
فاشــارت اىل اّن ترشيح النائب معوض وعىل ما يبدو لن يصل 
اىل درب مفتوح وهو يعلم ذلك، كذلك االمر بالنسبة اىل املرشح 
،  فيام الوضع  سليامن فرنجية، الذي يعتربه البعض مرشح تحدٍّ
ال يحتمــل املزيــد من املناكفات،  لذا ال بد من إنتخاب مرشــح 

توافقي مقبول من اغلبية االفرقاء.

{ تصادم قضايئ مرتقب {
تــربز املخاوف من إنعقاد مجلس القضاء االعىل، وإتخاذ اي 
قرار يتعلق بعمل القايض طارق البيطار، مع مخافة إشــعال 
شــارع مقابل شارع، وإتســاع االنشقاق القضايئ اكرث، فيام 
تتجه االنظار اىل ما سيعلنه االخري عن القرار الظني يف قضية 

إنفجار املرفأ، بعد 16 شباط الجاري تاريخ انتهاء االستدعاءات، 
االمــر الذي يثري املخاوف من حصول مواجهة ال تحمد عقباها 

خصوصاً اذا إتخذت منحى طائفياً. 
ويف هذا االطار اشار مصدر قانوين لـ«الديار« اىل اّن االسبوع 
املقبل ســيكون عاصفاً قضائياً،  وعىل املعنيي ان يتداركوا هذا 
االمر منذ اليوم، الّن القايض البيطار ســُيصدر مذكّرات توقيف 
بحق األشــخاص الذين ادعى عليهــم، ومن ضمنهم القايض 
عويدات الذي سيسارع اىل املثل، اي إصدار مذكّرة توقيف بحق 
البيطار، وســيعطي االمر اىل االجهزة االمنية لتنفيذ املذكرة، 
يف ظل إعتصام ألهايل الضحايا امام منازل املطلوبي من قبل 

البيطار.
هذه الهواجس تســيطر عىل الساحة القضائية بقوة ويف 
االوســاط الشــعبية، مخافة اإلرتدادات التي ستســفر عنها 

وتصيب معقل العدالة.

{ الثنايئ الشيعي مل يرد عىل باسيل {
ما زالت تداعيات املؤمتر الصحايف، الذي عقده رئيس »التيار 
الوطني الحر« جربان باسيل، يلقي بثقله عىل الوضع السيايس 
يف البــالد، بعد القصف الســيايس الذي طال الجميع، واضعاً 
إياهم يف رزمة واحدة لتلقي الســهام والشظايا، التي وصلت 
اىل الحليف الســابق حزب الله،  و«اللطشات« لرئيس املجلس 
النيــايب نبيه بري، اي الثنايئ الشــيعي الذي رفض الرد عىل 
باســيل، خصوصاً حزب الله الذي تلقى اإلشارات السلبية من 
رئيــس »التيار«، االمر الذي يؤكد ســقوط آخر معامل التوافق 
والعودة اىل التفاهم، الّن ما  قاله باســيل يوم االحد يشري اىل 

تراجع التواصل مع الحزب.

{ إستنكار وإستقاالت من »التيار«

 يف العيشية {
اىل ذلك وبعد هجوم رئيس »التيار« عىل قائد الجيش العامد 
جوزاف عون، توالت اســتقاالت جامعية من صفوف »الوطني 
الحر« يف العيشــية - قضاء جزين، وهــي البلدة  التي ينحدر 
منها العامد عون، ويف السياق قام عدد من نواب  تكتل »لبنان 
القوي« باالتصال بقائد الجيش مستنكرين إتهامات باسيل له،  
إضافــة اىل قياديي وكوادر يف »التيار« اتّصلوا به للتعبري عن 

دعمهم الكامل له وللمؤسسة العسكرية.

{ سعر الرصف الرسمي اىل 15 الف لرية  {
أعلن حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة يف حديث لوكالة 
»رويرز«، أّن لبنان سريفع سعر الرصف الرسمي من 1507 إىل 
15000 لرية لبنانية إعتباراً من اليوم، واشــار اىل اّن املصارف 

ستعطى مهلة 5 سنوات العادة تكوين خسائرها.

{ »صريفة« اىل 45 الف لرية {
افيد عن إتجاه لرفع ســعر »صريفــة » اليوم اىل حدود الـ 
45 ألــف لرية، عىل ان يكون هذا الســعر وغريه من املواضيع 
النقدية موضع نقاش خالل اجتامع يعقد اليوم، ويف ما يتعلق 
باالشــخاص الذين اودعوا اموالهم يف بعض املصارف، لالفادة 
مــن »صريفة« ومل يتمكنوا من قبــض دوالرتهم حتى اليوم، 
بحجــة أن مرصف لبنان مل يزّود املصارف بالدوالرات، ســتتم 

معالجة املوضوع خالل ايام قليلة.

{ موسم إرضابات وإحتجاجات {
عىل الصعيد االجتامعي والعاميل، يبدو موســم االرضابات 
فاعــالً بالتزامن مع االزمات املعيشــية والربوية والعاملية، 
بحيث تســّجل حركة احتجاجات واســعة االسبوع املقبل، بعد 
إعالن االتحاد العاميل العام ان يوم 8 شــباط ، ســيكون يوم 
ارضاب قطاعات النقل يف كل املناطق اللبنانية، وسط مواصلة 
ارضاب موظفي القطاع العام  ومعلمّي التعليم الرســمي، ويف 
هذا االطار اعلنت نقابة املعلمي اإلرضاب التحذيري الشامل يف 
جميع املؤسسات الربوية الخاصة اليوم األربعاء، عىل أن تتخذ 
خطوات تصعيدية يف حال مل تنفذ املؤسسات بنود االتفاق. وقد 
دعــت النقابة االتحاد العاميل وجميع النقابات العاملية واملهن 
الحرة اىل املشاركة يف اإلرضاب، لرفع الصوت ودعوة املعنيي يف 
املؤسسات الدستورية اىل تحمل مسؤولياتهم، بانتخاب رئيس 
للجمهورية ومواجهة التحديات املعيشية بخطة إنقاذ رسيعة.

{ تلف 9 أصناف من اللنب واللبنة {
عىل الصعيد الغذايئ، أصدر وزير االقتصاد أمي ســالم قراراً 
قىض بتعليق التداول وسحب وتلف 9 اصناف من اللنب واللبنة، 
لعــدم مطابقتها املواصفات املطلوبــة، يف اطار عمل الوزارة 
الرقايب لحامية املستهلك، وفرض عىل املعامل املصّنعة سحب 
منتجاتها من االسواق اللبنانية خالل 3 ايام متهيداً لتلفها تحت 

طائلة املالحقة القانونية.

فرض واشــنطن دفعة من العقوبات اســتهدفت سبع كيانات 
ايرانية عىل خلفية التعاون مع روسيا، فيام كانت قوات االمن 

االيرانية تعلن عن اعتقال شبكة تجسس وسط البالد.
فقــد أكد املبعوث األمرييك الخــاص لطهران روبرت مايل، 
أن »الخيار العســكري مع إيران مطروح عىل الطاولة إذا فشل 
املسار الدبلومايس التفاويض بي الجانبي فيام يخص االتفاق 

النووي«. 
وقــال مايل يف مقابلٍة مع قنــاة »يب يب يس«، إّن »اإلدارة 
األمريكية ليســت يف مجال تغيري النظام اإليراين، عىل الرغم 
من اســتمرار املشــاكل خالل العامي املاضيــي«، مؤكداً أن 

»الدبلوماسية هي الحل األفضل«.
 وأضــاف مايل: »مســتعدون الســتئناف املفاوضات غري 
املبــارشة مع إيران، لكننا لن نــردد يف اتخاذ خطوات أخرى 
لتقييــد الربنامج النووي اإليراين«، متابعاً أن »إيران قريبة جداً 
جداً من امتالك اليورانيوم املخصب ملستوى صنع قنبلة ذرية«.

وكانــت وزارة الخارجية اإليرانية قد دعت، واشــنطن إىل 
»إدراك املسؤوليات القانونية والدولية املرتبة عىل التهديد ضد 

إيران وأن تفكّر بتبعات ترصيحاتها االستفزازية«.
 وقال املتحدث باســم الخارجية اإليرانية نارص كنعاين، يف 
بياٍن إّن »إيران لطاملا أكدت ســلمية برنامجها النووي«، مشرياً 
إىل أن »تقاريــر الوكالة اإليرانية للطاقة الذرية شــاهد عىل 
ذلك بأنه ال وجود للســالح النووي يف اســراتيجيتها لألمن 

القــومي«.
وأضــاف كنعاين إىل أن »أمــريكا ورشكاءها األوروبيي لن 
يجنوا شــيئاً من إطالق األكاذيب حول قضايا إيران الداخلية«، 

مؤكداً أن »طهران سرد عىل هذه الترصفات املعادية بحزم«. 
وامس أدرجــت وزارة التجارة األمريكية 7 منظامت إيرانية 
عىل القامئة الســوداء بدعوى »مســاعدتها الجيش الرويس 
وقطاع الصناعات العسكرية الرويس«. وشملت القامئة العديد 
مــن رشكات صناعة الطريان، والقوات الجوية التابعة للحرس 

الثوري اإليراين.
وقالت الوزارة يف بيانها: »هذه املنظامت السبع، كام اكتشفت 
حكومــة الواليات املتحدة عملت ضد مصالح األمن القومي أو 
السياسة الخارجية للواليات املتحدة، وساعدت القوات الروسية 
واملجمع الصناعي العســكري الرويس«. وإدراج هذه املنظامت 
يف القامئة الســوداء يعني إدخال إجراءات ملراقبة الصادرات 

إىل هذه املنظامت.
يف غضــون ذلك أفادت صحيفة Times of Israel بأن قوات 
األمــن اإلرسائيلية تحّض لرد إيراين محتمــل بعد الهجامت 
األخرية عىل املنشــآت اإليرانيــة، وتبحث متى وكيف ميكن أن 

يحدث هذا الرد.
 وأشارت إىل أن السلطات األمنية اإلرسائيلية تعقد اجتامعات 
لبحــث إمكانية توجيه إيــران لضبة عىل أرايض دول أخرى. 
وذكــرت رشكة التلفزيون والراديو KAN أن تل أبيب تخىش من 
أن يصبح السائحون واملسؤولون والسفارات اإلرسائيلية هدفا 

لطهران.
عىل صعيد آخر أعلن ممثل وزارة العدل يف محافظة مركزي 
يف وســط إيران عبد املهدي املوســوي أن قوات االستخبارات 
اإليرانية فككت خليــة كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية 
داخل املحافظة.وأضاف املوسوي أن هذه املجموعة كانت عىل 

صلة بجهات معادية للنظام اإليراين خارج البالد.
وأشار إىل أنه تم إلقاء القبض عىل 5 أشخاص من العنارص 
الرئيسة يف هذه الخلية بعد عمل استخبارايت معقد ومتكامل، 
مؤكدا أن الســلطات األمنية تالحق عنرصين من هذه الخلية 

إللقاء القبض عليهام.

يشاركان يف االجتامع بي عباس وبلينكن يف مقر الرئاسة.
ونقل عن وزيــر الخارجية األمرييك معارضته أي خطوة 
مــن أي طرف ميكــن أن تصّعب حل الدولتــي مبا يف ذلك 
توســيع املســتوطنات. وقــال بلينكن إن مــن املهم اتخاذ 
خطــوات لخفض التصعيد يف الضفــة الغربية، مضيفا أن 
بالده ســتقدم 50 مليون دوالر إضافية لوكالة األمم املتحدة 

بالفلسطينيي. املعنية 
وأكد أن الرئيس األمرييك جو بايدن ما زال ملتزما مببدأ حل 
الدولتي ويعارض أي خطوة تعرقل تحقيق ذلك، وشــدد عىل 
أن الواليــات املتحدة تعارض سياســات الهدم والطرد واملس 

املقدسة. للمناطق  التاريخي  بالوضع 
من جانبــه، قال الرئيس الفلســطيني -خالل اللقاء- إن 
الشــعب الفلســطيني لن يقبل باستمرار االحتالل إىل األبد، 
محمال ســلطات االحتالل مسؤولية ما يحدث من مامرسات 

الدولتي. تقّوض حل 
وأشار إىل أن »إرسائيل«  تواصل عملياتها األحادية الجانب 
التي تشــمل االستيطان، و«الضم الفعيل لألرايض، وإرهاب 
املســتوطني، واقتحام املناطق الفلسطينية، وجرائم القتل، 
وهدم املنازل، وتهجري الفلســطينيي، وتغيري هوية القدس، 
وانتهــاك الوضع التاريخي واســتباحة املســجد األقىص، 
وحجز األموال«، وما يرافق ذلك من عمليات التطهري العرقي 
و«األبارتهايد«. وأوضح الرئيس أن الحكومة الفلســطينية 
قامــت باتخاذ جملة من القــرارات، وبدأت بتنفيذها حامية 
ملصالح الشــعب الفلســطيني، وذلك »بعد أن استنفدت كل 

انتهاكاتها«. لوقف  الوسائل مع إرسائيل 
كام أبدى الرئيس الفلســطيني االستعداد للعمل مع اإلدارة 

األمريكية واملجتمع الدويل لعودة الحوار الســيايس من أجل 
إنهاء االحتالل اإلرسائييل. وشــدد عبــاس عىل أن »الوقف 
الكامــل لألعامل اإلرسائيلية األحاديــة الجانب، التي تنتهك 
االتفاقيــات املوقعة والقانون الدويل، هو املدخل األســاس 

السيايس«. األفق  لعودة 
وكان وزير الخارجية األمرييك قد وصل إىل مدينة رام الله 
بالضفة الغربية املحتلة، يف زيارة اســتغرقت بضع ساعات.
يف غضون ذلــك قال وزير الخارجية الرويس ســريغي 
الفــروف، إّن »الغــرب يفضل البصق عىل قــرارات مجلس 
األمــن والتحول إىل العدوان«، وذلك يف رّده عىل كالم نظريه 
األمرييك أنتوين بلينكن عىل إمكانية اســتخدام أســاليب 
عســكرية ضّد إيــران. وأكّد الفــروف يف مؤمتر صحايف 
مشــرك مع نظريه املرصي سامح شــكري يف موسكو أّن 
»روســيا قلقة من الوضع بشــأن إيران«، مضيفاً أّن »قرار 
الغرب بالتوجه إىل إلغاء خطة العمل الشاملة املشركة كان 

فادحاً«. خطأ 
 ووّجــه وزير الخارجية الــرويس رّداً صارماً إىل بلينكن، 
بعد رســالة دعت فيها واشنطن موسكو عرب مرص أيضاً إىل 
خروج القوات الروسية من أوكرانيا. وقال الفروف: »الحديث 
هنــا ال يدور حــول أوكرانيا، وال حول نظــام كييف الذي ال 
يتمتع بأّي اســتقاللية، وإّنا يخضع إلمالءات واشــنطن، 
ولكــن الحديث يدور حول رفض األمريكيي أّي أحداث ميكن 

بهيمنتهم«. متّس  أن 
ميدانيــا عّم اإلرضاب بلدة جبل املكرب جنوب رشقي القدس 
املحتلة ، رفضا لقرارات االحتالل بهدم املنازل واملنشــآت، يف 
وقــت اقتحمت فيه آليات عســكرية إرسائيلية بلديت عرابة 

وفحمــة جنوب غريب جني بالضفة الغربية.
وأفادت وســائل إعالم فلسطينية محلية بأن البلدة أُغلقت 
باإلطارات وُســكبت الزيوت يف الشوارع ملنع وصول آليات 

االحتالل وتنفيذ أي عملية هدم جديدة. وأضافت أن اإلرضاب 
شّل جميع مناحي الحياة يف البلدة مبا فيها املدارس والقطاع 

التجاري.
وكان وزير األمن القومــي اإلرسائييل املتطرف إيتامر بن 
غفري أصدر تعليــامت بالرشوع والترسيع يف عمليات هدم 

املنازل يف القدس الرشقية.
وكانت قوات االحتالل اقتحمت برفقة آليات عسكرية جبل 
املكــرب األحد املايض، لهدم منــزل مكون من طابقي بحجة 

الرخيص. عدم 

{ حامس تدعو للنفري {

مــن جانبها، دعت حركة املقاومة اإلســالمية )حامس( 
الشــعب الفلسطيني إىل توســيع اإلرضاب والنفري للتصدي 
»ملجــزرة الهدم التــي يعتزم االحتــالل تنفيذها يف القدس 
املحتلة خاصة يف جبل املكرب«. وشــدد الناطق باسم حركة 
حــامس عن مدينــة القدس، محمد حــامدة، عىل رضورة 
»تصعيد االشــتباك مــع قوات االحتالل« ليعــّم كل مناطق 

االحتكاك يف الضفة والداخل املحتل.
وأكد حامدة أن »الدفاع عن جبل املكرب واالشتباك مع العدو 
اليــوم مهم للدفاع عن القدس واألرسى واألســريات، الذين 

يتعرضون ألبشــع حملة قمع يف جميع السجون«.
ويف السياق، اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل فلسطينيا 
من مخيم جني عىل حاجز عسكري نصبته عند مفرق دوار 
بلدة عرابة بغرب جني. وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة 
األنباء الفلســطينية )وفا( بأن االحتالل اعتقل فلســطينيا 

عقــب إيقاف مركبته يف املنطقة املذكورة.
كــام اقتحمت قــوات االحتالل اإلرسائيــيل بلديت عرابة 
وفحمة جنوب غريب جني، وســرّيت آلياتها العسكرية يف 

شوارعهام.

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير : نــور نعمة
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- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص
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- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكروين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح
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سياســة االعتامد عىل االســترياد، والضعف الشديد يف 
القــدرة الرشائية. نتيجة لذلك، تدهورت املؤرشات الصحية 
كمتوســط العمر ومعدالت وفيات األمهات والتطعيم عند 
األطفال. وعاودت أمراض منســية كالدفترييا والكزاز يف 
الظهور ومؤخراً الكولريا، وتالشت املكاسب الصحية التي 

تحققت يف السنوات السابقة.
كام ظهر تفاوت كبري بي االحتياجات الصحية واملوارد 
املتاحــة، فقد تقلصت امليزانيــة اإلجاملية لوزارة الصحة 
العامة من 486 مليون دوالر ســنة 2018 اىل اقل من 37 
مليون دوالر ســنة 2022، وانخفض إجاميل اإلنفاق العام 
عــىل الصحة بأكرث من 40٪. ومع اشــتداد االزمة املالية، 
اضحى غالبية الســكان دون خط الفقر، وارتفعت نسبة 
تحمــل االفراد عىل نفقتهــم اىل اكرث من 40٪ من تكلفة 
الخدمــات الصحية، كام ازداد االعتامد عىل املســاعدات 
الخارجيــة لضامن دميومة النظام الصحي. أضف اىل ذلك 
تضاءل تدفق املساعدات نتيجة األزمات الدولية، والتضخم 
العاملــي، وإنهاك الجهات املانحة، واألجندات السياســية 
الدوليــة املتضاربة يف بعض االحيــان، وقرار العديد من 
الجهات املانحة بالعمل من خالل املنظامت غري الحكومية 
بدال من العمل مبارشة مع املؤسســات الحكومية، ووجود 
العديد من برامج املســاعدات غري املنسقة واملتنافسة يف 
بعــض األحيان، وتعدد الجهــات الضامنة ومراكز تقديم 
الخدمات التابعة لهــا، كل هذه العوامل مجتمعة أدت اىل 

اضعاف فعالية هذه الربامج.
لذا، أصبح من الضوري وضع اسراتيجية وطنية للصحة، 
مبنية عىل رؤية واضحة، توحد وتحدد املسار وتسلط الضوء 
عىل األولويات، وعليه قادت وزارة الصحة العامة، بالتشاور 
مع جميع االفرقاء املعنيي املحليي والدوليي، عملية وضع 
هذه االسراتيجية التي تهدف اىل نظام صحي اكرث أنصافا 
وتكامــال وكفاءة ودميومــة، يضمن حصول الجميع عىل 
رعايــة صحية ذات قيمة وجودة عالية، وتتمحور بشــكل 
اســايس حول حاجات األفراد. ستساعد االسراتيجية يف 
مواءمــة وتراصف جهود الدعم الــدويل املقدم إىل لبنان، 
وستشــكل قاعدة لالستجابة املنســقة، ان لالحتياجات 

الصحية الطارئة، او لبناء نظام صحي قوي ومتكامل.
تركز االسراتيجية الوطنية للصحة عىل عدة قضايا:

• تعزيــز حوكمة القطاع الصحي، واالعتامد عىل األدلة 
والرباهي لصياغة السياسات واتخاذ القرارات. كام تسلط 
الضوء عىل الحاجة اىل اسراتيجية للتمويل الصحي تكون 
األساس إلصالح حالة التجزئة والضعف التي يسببها تعدد 
الصناديق الضامنة، وتساهم يف الوصول اىل متويل صحي 

مستدام يقلص من الحاجة اىل التمويل الخارجي.
•وضع الرعاية الصحية األولية كحجر أســاس لتقديم 
خدمات أساســية عالية الجودة وخاصة للرشيحة االكرث 
هشاشــة يف املجتمــع، وتكون مبثابــة مدخال للرعاية 
الثانوية والثالثية، ومركزا ملجموعة من اإلجراءات لتحسي 
الصحة العامة. وســيؤدي االستثامر يف الرعاية الصحية 
األولية اىل وفرة مادية ميكن إعادة استثامرها يف الصحة، 
وهــذا ميهد الطريــق لخفض االعتامد عىل املســاعدات 
الخارجية يف املســتقبل. وسوف تتضمن خارطة الطريق 
لتعزيز الرعاية الصحيــة األولية إعادة تعريف دور وزارة 
الصحة العامة يف هذا الربنامج، ومراجعة حزم التقدميات 

الصحية، وإعادة النظر يف خطط التمويل.
•االســتثامر يف تعزيز نظم الصحــة العامة والتأهب 

للطوارئ، وهذا امر حتمي لضامن مرونة
النظام الصحي وقدرته عىل التكيف مع االزمات. يتطلب هذا 
االمر االستثامر لتوفري خدمات اساسية مثل املخترب املركزي 
ومركز عمليات الطوارئ الصحية وبرنامج مراقبة مقاومة 

املضادات الحيوية للميكروبات وغريها من املشاريع.
•االســتجابة للنقص الحاصــل يف القوى العاملة يف 
مجــال الرعاية الصحية باعتبــاره التحدي األكرب للنظام 
الصحي، ومقاربة املوضوع عرب معالجة األسباب الجذرية 
الســتنزاف العاملي الصحيي، من خالل تحسي ظروف 
العمل يف مرافــق الرعاية الصحية كافة، ووضع خارطة 
طريــق للحفاظ عىل الكــوادر الصحية من منظور قصري 
ومتوسط وطويل األجل، وتنمية قدراتها، ودعم صمودها.

•تســليط الضوء عىل التحول الرقمي كإجراء أســايس 
لتعزيز الشفافية واملساءلة واملساهمة يف استعادة الثقة 
يف املؤسســات العامة. كام يعزز اعتامد التحول الرقمي 
املحافظة عىل املوارد، وترشــيد استعاملها، كربنامج تتبع 
األدوية الذي يســاهم يف مكافحة املامرســات الخاطئة 
والضارة، ويسمح بإنشاء برامج تجميع البيانات الصحية 
وبالتايل صياغة سياســات صحية مبنية عىل املعلومات. 
هذا يتطلب اعداد خطة رئيســية إلنشاء نظام املعلوماتية 

الصحي الوطني.
يــدرك لبنــان، انه عىل الرغم مــن الصعوبات، فان يف 
األزمات تكمن الفرص. وســيؤدي تنفيذ االســراتيجية 
الوطنيــة للصحــة إىل متتع األفراد بحيــاة أكرث عافية، 
وســتضمن حصولهم عىل الخدمات الصحية دون الوقوع 
يف ضائقات مادية؛ وســتؤمن ظروف عمل أفضل ملقدمي 
الرعاية الصحية، وستطور نظام يعالج املحددات الرئيسية 
للصحة، ويستجيب لحاالت الطوارئ الصحية. كام تطمح 
هذه االســراتيجية اىل متكي مراكــز الرعاية الصحية 
واملؤسســات االستشــفائية لتقديم خدمات أفضل مام 
سيعيد ثقة املواطن يف دولته، وسيساعد القطاع الصحي 
عىل امليض قُدمــاً لتحقيق التغطية الصحية الشــاملة. 
ومن املعلوم أن االســتثامر يف الصحة يساهم يف التنمية 
البرشيــة والنمو االقتصادي، وبالتايل فان له مكاســب 
تتجاوز الصحــة. قد يكون ما تم ذكره هدفا بعيد املبتغى، 

لكن رحلة االلف ميل تبدأ بخطوة واحدة.
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