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هـــــــــــــــــــــــــل يبـــــــــــــــــــــــــدأ 

استكشـــــــــــــــــاف »البلـــــــــــــــــوك9«

ــــــف؟! ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر الصي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أواخــ

الثلوج يف بعلبك

اجتامع املطارنة

املعارك يف »باخموت«

تخصيب اليورانيوم

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

رضوان الذيب 

مســار  يحكــم  املشــرك«  »التــكاذب 
االتصاالت الرئاسية بني االفرقاء السياسيني، 
والتباينات  بــكالم«  »كالم  واجتامعاتهــم 
شاســعة، وجميع القوى مــا زالت تتمرس 
خلــف مواقفها، كام يقول مرجع يتابع امللف 
الرئــايس مؤكدا، ان االبواب ما زالت موصدة 
مستبعدا ان يكون للبنانيني رئيس هذا الصيف 
يف ظل عجز داخيل وتجاهل خارجي، وهذا ما 

سيكتشفه اللبنانيون يف اجتامع املستشارين 
الخاميس يف باريس بني واشنطن والرياض 
والقاهــرة وباريس والدوحة بشــان لبنان، 
فالســعودية والواليات املتحدة ما زالتا عىل 
موقفهام يف عدم التدخل بالشــان اللبناين 
قبل تنفيذ االصالحات ووضع حد لنشــاطات 
حزب الله، والجهود الفرنســية خجولة حتى 
االن، بينام مرص تســتعد الرســال موفد اىل 

التعاقـــــد مـــــع ابراهيـــــم واملطلـــــب الســـــني 
تقرر التعاقــد مع اللواء عباس ابراهيم 
مدير عام االمن العام بدال من ترشيع قانون 
متديد له، وسيكون التعاقد ملدة تراوح بني 
ســنتني وثالث يف حني ان حزب الله كان 
يرغــب بان تكون 4 ســنوات. اما الرئيس 
نبيه بري فرأى ان التعاقد يجب ان يراوح 
بني سنتني او 3 ونظرا لالجامع عىل اللواء 
عباس ابراهيم وطنيا ومن كافة االحزاب، 
قرر اصدار قانون عن املجلس النيايب قبل 
نهاية شــباط يف تاريخ 19 او 20 شباط.

ويف هذا الوقت جاء »طلب ســني« من 
للعامد  التمديد  وهــو  ميقــايت،  الرئيس 
عثــامن مدير قوى االمــن الداخيل مدة 3 
ســنوات. وكان الجواب النيايب ان اللواء 
عامد عثامن تنتهي واليته بعد ســنة و3 
اشــهر، وميكــن التمديد لــه الحقا قبل 

شهرين من انتهاء واليته يف حني ان اللواء 
عبــاس ابراهيم تنتهي واليته بعد شــهر 
وبضعــة ايام. وحــاول البعض ان يطرح 
مرشوع متديد لشــخصية مارونية، فتم 
اســتبعاد هذه الفكرة حاليا والركيز عىل 
التعاقــد مع اللواء ابراهيم بدال من قانون 

له. التمديد 
هذا، وللقبول بجلســة ترشيعية يف ظل 
النائب جربان  اشــرط  الرئايس،  الشغور 
باســيل ان يُقر يف الجلسة مرشوع قانون 
الكابيتــال كونــرول، واذا حصل ذلك فان 
باسيل سوف يصوت عىل التعاقد مع اللواء 
عباس ابراهيم، وطبعا فان قانون الكابيتال 
كونرول سيتطلب اقراره عدة جلسات، امنا 
مرشوع قانون التعاقــد مع اللواء عباس 

ابراهيم سيتم اقراره يف جلسة واحدة.

عسكريا سننتقم  تهدد:  وموسكو  االوكرانية...  القوات  مساعدة  ندرس  نتانياهو:    
لكييف املدى  بعيدة  وصواريخ  »باخموت«...  حول  الطوق  يحكم  الروسي  الجيش   

ــب« تــهــدد بــضــرب ايـــران ــي ــي هــجــوم اصــفــهــان... و»تـــل اب ــام لـــاكـــراد ف ــه ات
ــي »فـــــوردو« »الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة«: تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة 60% فـ

عــىل وقع التقدم الرويس امليــداين، واخره احكام القوات 
الروســية طوقها حــول مدينة »باخموت«، تتســارع وترية 
املســاعدات الغربية وبخاصة االمريكيــة للجيش االوكراين، 
وسط حديث عن قرب وصول صواريخ بعيدة املدى تغطي كامل 
االرايض االوكرانيــة، فيام كان رئيس الوزراء االرسائييل يعلن 
استعداده للوســاطة بني الفريقني املتنازعني ،يف حال طلبت 
ذلك واشــنطن ايضا، مبديا يف الوقت نفسه استعداده الرسال 
مســاعدات عسكرية للقوات االوكرانية، وهو ما اثار حفيظة 

موسكو التي هددت بالرد. 
فقد لفت نتنياهو إىل أنّه يدرس إرسال مساعدات عسكرية 
إىل كييف، وأبدى أيضاً »استعداده ألداء دور الوسيط يف النزاع، 
بعد دعوات أمريكية ملزيد من املشاركة النشطة«.وعندما ُسئل 
عام إذا كان بإمكان »إرسائيل« تقديم املســاعدة ألوكرانيا يف 
مجاالت مثل القبة الحديدية التي تحمي االحتالل من الهجامت 
الجوية، أجاب: »حســناً، بالتأكيــد، أنا أدرس هذا األمر«.وأكد 

يوما بعد يوم تتكشــف املزيــد من املعلومات حول هجوم 
اصفهــان، الذي يف اجدد تطوراته تاكيد طهران ان مكونات 
املســريات دخلت عرب الحدود مع كردستان العراق، فيام كان 
رئيس الوزراء االرسائييل يتهرب من االجابة عن تورط بالده 
يف العملية ، وســط كشــف رئيس منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانية محمد إسالمي، عن ان 500 مهمة تفتيش من اصل 
2000 قامت بها وكالة الطاقة الذرية حول العامل استهدفت 
الجمهورية االسالمية، يف وقت كشفت فيه الوكالة عن ان 

نســبة التخصيب قد بلغت 60% يف محطة »فوردو«.
فقد تحدث مدير الوكالــة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل 
غــرويس، عام وصفه بـ »تغيري جوهــري« يف معلومات 
تصميم منشأة فوردو لتخصيب الوقود، يف ما يتعلق بإنتاج 
اليورانيوم. وأوضح غرويس، يف تقرير رسي للدول األعضاء، 

خالل زيارة وزيــر الخارجية االمرييك 
لفلسطني املحتلة قال كالما واضحا، وهو ان 
الواليات املتحدة ملتزمة مببدأ قيام الدولتني. 
هــذا الكالم صدر منذ 30 ســنة ونيف يف 
مؤمتر مدريد الذي حرضه الرئيس االمرييك 
جورج بــوش االب والرئيس الســوفيايت 
كورباتشيف. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، 
يؤكد املســؤولون االمريكيون انهم مع قيام 
الدولتني فيام هم يدعمون الكيان الصهيوين 
بالســالح وباالموال، وال يرون كيف تتغري 
االرض املحتلة من خالل اقامة املستوطنات 
االرسائيليــة عىل االرايض الفلســطينية، 
وبخاصة يف القدس املقدسة ويف الضفة 
االمريكيون  يلتــزم  املحتلة. وال  الغربيــة 
عمليا باقوالهم، بــل ان مبدأ اقامة دولتني 
هو شــعار دون تنفيذ. ومــا يجري فعليا، 
هو اقامة الدولة اليهودية الكربى وتهجري 

الفلسطينيني من بلداتهم وقراهم والسيطرة 
عىل اراضيهم الزراعية وحصارهم بالجدران 
العاليــة وتقطيع اوصــال الضفة الغربية 

بشكل  يلغي مبدأ قيام الدولتني.
اذا كانــت الواليات املتحــدة صادقة يف 
كالمها، وهي الدولة الكربى شــبه االوىل 
يف العــامل، عليها ان تلتــزم فعليا بكالمها 
ووعودها، واال فان الدستور االمرييك الذي 
يتحدث عن حقوق االنسان وعن مبادىء قيام 
الدول واحرام حدودها وغري ذلك، يصبح من 
دون مصداقية مع الوقت من خالل التحالف 
االمرييك ـ االرسائييل الذي ال يرى اي قيمة 
للشعب الفلسطيني، وال يرى قيمة لفلسطني 
املحتلة بكاملها، اضافة اىل الجوالن السوري 
ومزارع شــبعا وتالل كفرشوبا وقسم من 

بلدة الغجر يف جنوب لبنان.

عىل طريق الديار

»الديار«

أي« بـــــــي  الــــــــــــــــــــــ»أف 

تفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــش منـــــــــــــــــــــــــــــــــــزل

ــدن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس بايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرئيـ
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من آمن يب وان مات فسيحيا
اوالد الفقيدة: املحامي جوزف زوجته نهال عيىس الخوري وعائلتهام

املحامي مارون زوجته هيام مغبغب وعائلتهام
الربوفسور رشف زوجته نضال حداد وعائلتهام
الدكتور بيار زوجته مرينا ميشال املر وعائلتهام

بناتها: فاديا زوجة سامي رائف سامره وعائلتهام
املحامية وفاء
املحامية ندى

شقيقها: عائلة املرحوم بدوي الشدراوي )يف املهجر(
شقيقتها: عائلة املرحوم ايلني الفرد باسيل

وانســباؤهم يف الوطن واملهجر ينعون اليكم مبزيد من الحزن واالىس فقيدتهم 
الغالية املأسوف عليها املرحومة

عدال يوسف الشدراوي
أرملة املرحوم لويس أبو شرف

)الوزير والنائب السابق(
املنتقلة اىل رحمته تعاىل يوم االربعاء الواقع يف  األول من شباط 2023 متممة 
واجباتها الدينية. يحتفل بالصالة لراحة نفســها الســاعة الثانية عرشة من ظهر 
اليوم الخميس 2 الجاري يف كنيسة مارمارون، الجميزةـ  بريوت ثم ينقل جثامنها 
اىل بلدة كفردبيان حيث تقام صالة وضع البخور يف كنيسة مارافرام حيث توارى 

الرثى.
وتقبل التعازي بعد الدفن يف صالون الكنيسة لغاية الساعة الخامسة مساء.

لكم من بعدها طول البقاء
تقبل التعازي يوم الجمعة 3 الجاري يف صالون كاتدرائية مارجرجس للموارنة، 
وسط بريوت ابتداء من الساعة الحادية عرشة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة 

مساء.
الرجاء ابدال االكاليل بالتربع للكنيسة واعتبار هذه النرشة اشعاراً خاصاً.

االحتـــــــــــــــال يســـــــــــــــعى لتهجيـــــــــــــــر اكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن 200 فلســـــــــــــــطيني
االســـــــــــــــرائيلي التصعيـــــــــــــــد  لوقـــــــــــــــف  اميركيـــــــــــــــة  وســـــــــــــــاطة 

ص
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حـــــافـــــظـــــوا عــــلــــى هــــــدوء 
ــة هـــذه  ــ ــاف ــإضــ ــ اعـــصـــابـــكـــم ب
طعامكم الـــى   10 الــــ  ــل  ــواب ــت ال

ــر  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــشـ ــ ــانـ ــ تـــــــــأهـــــــــل مـ
ــد وفـــــــوز بــرشــلــونــة ــتـ ــايـ ــونـ  يـ

دورة دبي الدولية في كرة السلة:
ــوز عــلــى الــريــاضــي  ــف بــيــروت ي

جعجع يخشى حرق »ورقة« عون 
فرصه! تعزيز  من  قلق   وباسيل 

ــاذا الــغــيــت »صــرخــة الــقــهــر«  ــ مل
ــاد الــعــمــالــي ــحـ ــي كـــان االتـ ــت  ال

ــات املــهــن  ــابـ ــقـ والـــهـــيـــئـــات ونـ
الحرة يزمعون اطاقها...؟ 

ــان وفــرنــســا  ــدوكـ ــد لـ ــدي تــقــريــر ج
ــات« ــ ــاحـ ــ ــع إصـ ــ ــس مـ ــ ــي ــ ــرئ ــ »ل
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

الخميس 2 شباط 2023

»حزب الله« كقوة سياسية ضاربة
نبيه الربجي

حــن يكون »حزب الله« 
الضاربة.  العسكرية  القوة 
السياســية  القوة  تلقائياً 
الضاربة. القوة الناعمة يف 
بلد مل يعد يتحمل ال ضوضاء 
الــدم، وال ثقافة الدم، وال 
تبعــات الدم، ويف منطقة 
مبعــرة كام الحجارة عىل 
رقعة الشــطرنج. األحرى، 
الدمــى يف كتــاب مايلز 

كوبالند »لعبة األمم«!
القوة السياســية الضاربة بصوت الذين تحت الرتاب، 
ويزهو بهم الرتاب الذي لطاملا عاىن من ااألقدام الهمجية، 
ومــن الرؤوس الهمجية. أيضاً بصوت الذين يثريون الهلع 
يف صــدور الجرناالت، ويف صدور الحاخامات، الذين نرى 
كل يوم األمثولة تلو األمثولة عىل بربريتهم يف القتل، ويف 

التنكيل، ويف االغتصاب...
وكنا، وال نزال، ضد أن يكون الحزب جزءاً من »رشعية« 
قال فيها خبري يف صندوق النقد الدويل »مل ترتك ثقباً لفأرة 

دون فساد«. 
ال نقول أن عليه فك ارتباطه األخالقي )أو االسرتاتيجي( 
بشــخصيات محــددة، وال منتلك حق النصــح ملن يواجه 
األعاصــري الهوجاء تهب عليه من كل حدب وصوب. ولكن  
آن األوان ليفعل الحزب يف السياسة ما فعله عىل األرض. 
أن يكــون االرتباط األخالقي، واالســرتاتيجي، بالوطن ال 

بالشخص. وهو املثال يف ذلك.
ال دفــاع عن أحد ممن مضوا بنا اىل ذاك البالء العظيم. 
نعلم أن وراء تفجري املرفأ الكثري من األيدي السوداء، ومن 
الغرف السوداء. ونعلم أن هناك، ومنذ الساعة األوىل، ومنذ 
الدقيقة األوىل، من وجه األصابع )أو األظافر( اىل »حزب 

الله«!!
وسط تلك الغرنيكا )وحيث لعبة الطوائف كرديف للعبة 
القبائــل( يف ذروتها، بدا الحزب مضطرأً للدفاع عن فالن 
وفــالن يك ال مييض التحقيق يف االتجــاه الذي حددته 
األصابــع اياها. هــا أن احدى قنوات التلفزة الفرنســية 
تطلق يف 5 شباط رشيطاً وثائقياً حول التفجري، يرتدد أن 
 Hizbollah »عنوانه سيكون »حزب الله: التحقيق املمنوع

.  : L›enquete interdite
 تبعاً ملا شاهدنا من لقطات، هناك كالم لنائب األمن العام 
الشيخ نعيم قاسم، اىل مشاركن آخرين سلطوا الضوء عىل 
مســؤولية الحزب يف وقوع الكارثة التي يبدو، جلّياً، أنها 
من صنع األبالسة، كام لو أن املاركنتيلية اللبنانية مل تحاول 

أن تجعل من تالل الصنوبر مقابر للبقايا املشعة...
هنا اللصوصية، وهنا الزبائنية، وهنا الشبق املكيافييل 
اىل املال والسلطة، حتى ولو كانت سلطة عيل بابا، الجوهر 
الفلسفي للسياسة يف لبنان، واال ملا كان الغزو االرسائييل، 
وملا وصل حملة الســواطري اىل عقــر دارنا، وملا كنا عىل 

أرصفة الجحيم...
كل مــن يف الداخل، وكل من يف الخارج، يقول )والدليل 
واضــح( ان لبنان، راهناً، يف حالة الالدولة، وأن هناك بن 
ملوك الطوائف من رشع يف رسم الخرائط )رسم الخرائط 
بفوهات البنادق( يف هذه الحال، من يســتطيع وقف تلك 
الكوميديا الســوداء سوى »حزب الله« الذي نأمل أن يضع 
األســامء جانباً، ويبحث مــع اآلخرين عن رئيس ال يضع 

نفسه، وال يضع البلد، يف املزاد العلني.
مهمة مستحيلة يف جمهورية مستحيلة؟ تدرك ما هي 
ظروف الحزب، وهواجس الحزب، ومن ميدون أيديهم اىل 
زبانيــة الخارج لقتله، ولــو أدى ذلك اىل قتل لبنان. ولكن 
من ميتلك القوة العســكرية الضاربة ال بد أن ميتلك القوة 
السياسية الضاربة، وحتى القوة الديبلوماسية الضاربة، 
ليس فقط يف لبنان وامنا يف سائر أنحاء املنطقة، وقد تسلل 
اليها بنيامن نتنياهو عرب تلك التصدعات الجيوجولوجية 

واألوبئة الجيوسياسية. 
ال نتصــور أن لبنان خال من شــخصية مارونية خارج 
جاذبية الســوق، وخارج الصفقات التي أوصلت ميشــال 
عــون اىل القرص فاذا به يرتــيض، من أجل ذاك الكريس 
الكهربايئ، أن يضطلع بدور املايســرتو الذي يكمل قيادة 
املســرية اىل جهنم. ال مجــال للبحث عن رئيس آخر يقود 

البالد اىل ما بعد، ما بعد جهنم. 
واضــح أن رصاع األمرباطوريــات يف ذروته، وأن لهذا 
الرصاع تداعياته العاصفة عىل املنطقة، دون أن يغرّي اللقاء 

الخاميس يف باريس، أي يشء يف املشهد.
يف هذه الحال، ملاذا ال نعمل لدولة الحد األدىن، وننتخب 
رئيســاً قادراً عىل هذه املهمة؟ رّب قائل »آتنا برئيس من... 

املريخ«! 

ــة؟ ــديـ ــة جـ ــويـ ــسـ ــث عــــن تـ ــحـ ــدارة او بـ ــ ــ ــت ــ ــ ــي تــمــهــيــد الس ــاســ ــ ــرئ ــ ــاط ال ــبـ ــنـ  حـــــــراك جـ
ــل قـــلـــق مـــــن تـــعـــزيـــز فـــرصـــه! ــ ــي ــ ــاس ــ ــى حــــــرق »ورقـــــــــــة« عــــــون وب ــشـ ــخـ ــع يـ ــجـ ــعـ  جـ
ــر مــســتــحــيــلــة ــيـ ــه غـ ــابـ ــخـ ــتـ انـ ــاالت  ــ ــم ــ ــت ــ : اح فـــرنـــجـــيـــة  ــلـــى  يــــســــاوم عـ ــــي« ال  ــائ ــ ــن ــ ــث ــ »ال

ابراهيم نارصالدين 

قيام رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد 
جنبــالط مبحاولة الخرتاق بعض »الحواجز 
السياسية والنفســية من أجل الوصول إىل 
توافــق حول انتخاب رئيــس للجمهورية«، 
تحــرك يف »الوقت الضائع« حيث يغيب امللف 
اللبناين عن جدول اعامل القوى الفاعلة يف 
االقليــم والعامل، وحراكــه يف غياب »كلمة 
الرس« الســعودية التي ال ميكن ان تكون قد 
وصلت اىل »املختارة« ومل تصل اىل »معراب«، 
تشــري اىل ان »البيك« يعمل  عىل خلق وقائع 
داخلية مؤاتية تواكب االجتامع »البارييس« 
املزمــع عقده بعد ايام، مــن خالل محاولته 
تامن حد ادىن من التفاهامت عىل » سلة »من 
املرشحن الرئاســين الجدين لدفع الخارج 
اىل مواكبة حراكه ال العكس. وفيام يســود 

»القلــق« يف »معراب« من حرق مبكر »لورقة« 
قائــد الجيش العامد جوزاف عون الذي وضعه 
جنبالط من ضمن الئحة املرشــحن، تخىش 
»مرينا الشــالوحي« من »غفلة« سياسية قد 
تــؤدي اىل تعزيز فرص »القائد« الرئاســية، 
خصوصــا ان جنبالط مل يكن متحمســا لهذا 

الرتشيح عند لقائهام األخري. اما »الثنايئ الشيعي« فلم يفتح 
بعد اي »بازار« رئايس وال يزال متمسكا بتبني ترشيح رئيس 
تيار املردة ســليامن فرنجيــة باعتبار وصوله اىل بعبدا ليس 

مستحيال. 
هذا املوقف املبديئ، من ترشــيح رئيس تيار املردة سليامن 
فرنجيــة ســببه غياب اي معطى جدي يدفــع »اثنايئ« اىل 
تجــاوز هذه املرحلة التي مل تأخذ حقها بعد يف التســويق، 
ســواء يف الداخل او الخارج، ولهــذا ال هدايا مجانية ألحد، 
يف هــذا التوقيت خصوصا ان حظوظه ال تبدو مســتحيلة، 
براي اوســاط مطلعة، فال »فيتو« خارجي معلن او يف الرس 
عىل ترشــيحه املفرتض، ويبقى داخليا أحد الخيارات املتاحة 
يف لحظة سياســية معينة، حيــث يبقى امكان تامن ال65 
صوتا متاحا، وهــي قناعة تبلورت معاملها يف »عن التينة« 
حيــث العمل جار عىل »قدم وســاق« ملحاولــة تامن العدد 
الكايف من النواب املؤيدين لرتشــيحه، خصوصا من النواب 
الســنة، »قدامى« املســتقبل، الذين تربط معظمهم عالقة 
جيدة بفرنجية، وكذلك بالرئيس بري الذي مل تنقطع اتصاالته 
اصال بالرئيس ســعد الحريري. وعندمــا تصبح »الصورة« 
أكر وضوحا، ســيكرس فرنجية »حاجــز الصمت« وينطلق 
بربنامــج انتخايب كامل لطرحه عىل القوى السياســية يف 
الداخل تزامنا مع »رســائل« تطمن للخارج وخصوصا دول 
الخليج العريب ويف مقدمتها الســعودية. وهنا تشــري تلك 
االوســاط، اىل ان الرئيس بــري مينح رئيس الحزب التقدمي 
االشرتايك الدعم الكايف إلجراء مروحة اتصاالته لفتح قنوات 
الحوار حول االستحقاق الرئايس، وينتظر النتائج ليبني عىل 

»اليشء مقتضاه«، فاذا انتهت بالفشــل، سيطلب من حليفه 
»االســرتاتيجي والتكتييك« ان »ميشيا« معا بسيناريو دعم 
فرنجية باعتباره يســتحق منحــه فرصة لالخرتاق. علام ان 

جنبالط ال يحمل اي مواقف ســلبية قاطعة منه..<
ويف هــذا الســياق، تراقــب القــوات اللبنانيــة الحراك 
الجنبالطــي دون منحــه اي دعم، ولكن دون »القنص« عليه 
حاليا، بانتظار ان تتبلور الصورة بشكل نهايئ، ومثة »عتب« 
واضح عىل »االشــرتايك« كونه مل يبادر اىل التنسيق املسبق 
مع »معراب« لبلورة تصور مشــرتك كفريق سيايس وتقدميه 
عــىل نحو موحد يف وجه الفريق اآلخر، بعدما جرى االتفاق 
يف مرحلة اوىل عىل دعم ترشــيح النائب ميشــال معوض. 
ويف هذا اإلطار، يعرف رئيس القوات اللبنانية ســمري جعجع 
جيدا ان جنبالط ال يتحرك تحت اي »مظلة« ســعودية، لكنه 
يحاول فــرض وقائع معينة يحاول تســويقها يف الخارج. 
واضافــة اىل نقطة الخالف حــول التفرد يف مبادرة التخيل 
عن معوض »مجانا«، فال يبدو جعجع متحمسا لسلق املراحل 
وطرح االســامء للتداول خوفا من حرقها، وهو يخىش عىل 
نحو خــاص عىل فرص قائد الجيش العــامد جوزاف عون، 
باعتباره »الورقة« التي ميكــن التفاوض عليها عندما يفتح 
»البازار«، وقد يكون تبني ترشــيحه واردا يف مرحلة الحقة 
باعتباره يحظى بغطاء اقليمي ودويل واســع، اضافة اىل انه 
»العدو« اللدود الجديد-القديم لباســيل. وما يخشــاه جعجع 
أكر هو »استدارة« جنبالطية جديدة تنتهي باالصطفاف وراء 
الرئيــس بري بتأييد فرنجية الذي مل يتبلغ أحد حتى اليوم ان 

مثة »فيتو« سعودي ضده.! 

ي املقلب اآلخر، يقــف رئيس تكتل »لبنان 
القــوي« يف »زاوية« اختار ان يضع نفســه 
فيها مع تياره السيايس، وقد يفوته الصعود 
يف »قطار« التسوية إذا حصلت، بعدما اختار 
البقــاء يف »املحطة« وحيدا بعدما فقد دوره 
املحوري الحاســم يف اختيار خليفة الرئيس 
الســابق ميشال عون يف بعبدا، وخرس فرص 
وصوله شــخصيا، علــام ان التلويح مجددا 
بالرتشح »ورقة« محروقة لن تقدم او تؤخر 
شــيئا يف »ماراتون« السباق اىل بعبدا. فهو 
بحســب مصادر سياســية بارزة، ليس يف 
عداد »العدائــن«، ويقرتب ايضا من الخروج 
مــن طاولة« لجنــة التحكيــم« بعدما كان 
مينــي النفس بأن مينحه حزب الله »شــيكا 
عىل بياض« الختيار املرشــح الذي يناســبه 
باعتبار ان االســتحقاق مســيحي- ماروين 
اوال وأخريا، وهو حق حرصي له، كام انتخاب 
رئاســة املجلس النيايب بالنسبة للحزب. لكن 
»حســابات الحقل مل تكن مطابقة لحســابات 
البيــدر«، فحزب اللــه مل يتنازل عن دوره كأحد 
اهم املقررين يف االستحقاق، وهو اصال مل يقدم 

وعدا لحليفه باألمر.  
لكن قراءة باســيل الخاطئة تبقى الســبب 
الرئييس بشــعوره »بالخــذالن«، وهو يرتكب 
الهفــوة تلو األخرى واقرتب جدا مــن الوقوع يف »الخطيئة« 
مــع حليفه الوحيــد، بعدما اهتزت صورته امام آخر من تبقى 
من املراهنن عليه داخل قيادة الحزب، وكان ارصاره مؤخرا عىل 
مناقشــة االمور الخالفية علنا خصوصا املواصفات الرئاسية 
التي أعلن عنها الســيد نرص الله، مبثابة اعالن »طالق« مقنع 
مــن جانب واحــد. ووفقا لتلك املصادر، مل »يهضم« باســيل 
خفض ســقف الحوار مع الحزب بعدما كان يتحاور شخصيا 
مع الســيد نرصالله، واآلن بات يحتاج اىل اختبار نيات من قبل 

خليل وصفا، قبل حصول لقاء »قمة« جديد!؟ 
 ويف هذا الســياق، وبعدما تبلغ باســيل من حزب الله انه 
ليس يف صدد إطالق اي نقاش حول االسم البديل عن فرنجية 
يبدو انه من أكر القلقن من حراك جنبالط، ألنه يشعر بوجود 
محاولة واضحة لتجاوزه يف االستحقاق الحايل، بعدما انتهى 
اللقاء االخري بن الجانبن اىل انتفاء وجود اي قواسم مشرتكة، 
وهو يخىش حصوله عىل الغطاء املسيحي من »معراب« وهي 
ممكنــة برأيه إذا اشــتغلت »النكايات«، ما يرفع حظوظ قائد 
الجيش ال فرنجية، وهو من أكرالخيارات ســوءا بالنسبة اليه 

بعدما »أحرق« معه كل »املراكب«.  
هــذه »الهواجــس« تضع جنبالط امام اختبــار جديد يراه 
البعض متهيدا الســتدارة، ويراه آخرون حراكا انقاذيا جديا يف 
ظل االنحدار املتسارع نحو الهاوية، وغياب املبادرات الداخلية 
والخارجيــة، تبقى »العــربة« يف الخواتيم، يف بلد تحرق فيه 
املراحل، والفرص، واالســامء، وكل يشء يف ســبيل املصالح 

الشخصية. 

ــتـــب وعـ ــة...  ــ ــ ــودي ــ ــ ــع ــ ــ س ســـــــر«  ــة  ــ ــم ــ ــل ــ »ك ال 
ــارة« ــ ــ ــت ــ ــ ــخ ــ ــ فــــــي »مــــــــعــــــــراب« عــــلــــى »امل

تـــــقـــــريـــــر جــــــديــــــد لـــــــــدوكـــــــــان وفــــــرنــــــســــــا »لــــــرئــــــيــــــس مــــــــع إصــــــــاحــــــــات«
فادي عيد

ما زالت األنظار شــاخصة باتجاه ما يجري يف الخارج من 
لقاءات حول الوضع اللبناين الذي بات عىل شفري اإلنهيار التام، 
وخصوصاً مع اقرتاب اإلفالس يف أكر من مرفق ومؤسســة، 
وعلم أن املســؤول اإلقتصادي ومنّسق أموال مؤمتر »سيدر« 
الســفري بيار دوكان، الذي سيصل يف الساعات القليلة املقبلة 
إىل لبنــان، أعّد تقريراً حــول الوضع اإلقتصادي واإلجتامعي 
اللبناين، وسيكون عىل قدر كبري من األهمية، وينقل أنه يحّمل 
املنظومة السياســية بفعل ارتكاباتها مسؤولية هذا اإلنهيار، 
وهو الذي يشارك يف الصندوق اإلستثامري الفرنيس، وكل ما 
يتصل بدعم لبنان بصلة، وعليه، تلفت املصادر املواكبة لزيارة 
دوكان وأهدافها، بأنها غري بعيدة عن اإلستحقاق الرئايس، وال 
سيام أنه إىل جانب السفري باتريك دوريل، من أبرز مستشاري 
الرئيــس الفرنيس إميانويل ماكرون، وامللّمن يف الوقت عينه 
بالوضع اللبناين، وسيشــاركان يف »اللقاء الخاميس« الذي 

سيعقد يف العاصمة الفرنسية.
من هنا، فإن املوضوع الرئايس بات عىل صلة وثيقة باإلنهيار 
اإلقتصــادي واإلجتامعي واملايل، بحيث ينقل أن الفرنســين 

يعتربون أن أي رئيس لبناين ســينتخبه  املجلس النيايب، يجب 
أن يلتزم بتشكيل حكومة إصالحية، ويكون هناك دور متالزم 
بن الحكومة والرئيس الجديد عىل الرشوع باإلصالحات، وعدم 
الخضوع للسياســين الذين خربوا هذا البلد، وإالّ من الطبيعي 
لــن يكون هناك أي دعم من الدول املانحة، أو اإلفراج عن أموال 
»سيدر«، وهذا ما سبق للسفري دوكان أن أشار إليه خالل زيارته 

األخرية إىل لبنان منذ بضعة أشهر.
لــذا، ترى املصادر نفســها، أن املجتمع الــدويل، وتحديداً 
فرنســا والدول املعنية بامللف اللبنــاين، يرّصون عىل التوافق 
مع من سيكون رئيساً للبنان قبل إنتخابه، يف إطار اإلتصاالت 
واملشــاورات أو الرشوط التي سيتم وضعها عىل من سيتوىل 
إدارة شؤون لبنان، وهذا ما يحمله معه السفري دوكان، بعدما 
وصلــت باريــس والدول املانحــة إىل رضورة أن يكون هناك 
إصالحات تلتزم بها الحكومة الجديدة يف لبنان، بعدما تحولت 
الدولة ومؤّسســاتها ومرافقها إىل سلة مثقوبة، وهذا ما أدى 
إىل اإلنهيار الذي جعل لبنان من الدول املفلســة والغارقة يف 
الفســاد. لذلك، تابعت املصادر املواكبة، أن التداول يجري بكل 
هذه املســائل، وهي من العناوين األساسية التي يجري العمل 
عليهــا، إلعادة إحياء الدولة اللبنانية بصيغة وعقلية مغايرة  

للعهود والحكومات السابقة، وإبعاد السياسين الفاسدين عن 
أي مراكز حكومية، خصوصاً من حامت حولهم شبهات، وباتوا 

معروفن يف اإلعالم وعند جميع اللبنانين.
وتضيف املصادر عينها، أن وترية ترسيع الحلول الرئاســية 
ال تقترص فقط عىل اللقاءات واملشاورات الجارية يف الداخل، 
وإمنا، وكام رّدد مرجع ســيايس خالل تحركاته األخرية، مبا 
معنــاه« يف حــال مل نتوافق عىل رئيس قــادر عىل أن يحوز 
ثقــة املجتمع اللبناين، فمــن الصعوبة مبكان أن نحصل عىل 
أي دعم، وعندئذ ســيكون العهد الجديد استكامالً لعهود إدارة 
األزمة والفشل«. وبناًء عليه، فإن املرجع املذكور، قال »إن بعض 
األسامء املطروحة جديدة وعىل صلة وثيقة مع املراجع الدولية 
النتشــال البلد مام يتخّبط فيه، وكذلك الحصول عىل دعم من 
الدول املانحة«، محّذراً »من مغبة العودة إىل املراحل السابقة، 
ألن ذلك ال يســهم يف ما نسعى إليه، أي انتخاب رئيس محايد 
عن كل األطراف، وغري محســوب عىل هذه الجهة السياسية 
وتلك، ويتمتع بعالقة وطيدة مع املجتمع الدويل ومع املراجع 
اإلقتصادية الدولية والعربية، ال سيام يف هذه املرحلة بالذات 
حيث البلد بحاجة ماســة اىل مساعدات عاجلة قبل اإلنهيار 

التام عىل كافة األصعدة«. 

ــي ــس النيابـ ـــب املجلـ ـــي: نطال ــي بكرك ــة فـ ــيحية الروحيـ ــة املسـ  القمـ
االســـراع بانتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة وايجـــاد الحلـــول لازمـــة االقتصاديـــة

املطارنـــة املوارنـــة: االنهيـــار الحاصـــل يتحمـــل مســـوؤليته نـــواب االمـــة
عقــد املطارنة املوارنــة اجتامعهم 
الشــهري يف الــرصح البطريريك يف 
بكريك، برئاســة البطريرك الكاردينال 
مار بشــارة بطرس الراعي، وُمشاَركة 
الرؤساء العامن للرهبانيات املارونية. 

وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.  
بيانا  ويف ختام االجتــامع أصدروا 
تاله النائب البطريريك املطران انطوان 
عوكر، أكدوا فيــه »ان اآلباء« يجددون 
إلحاحهم عىل املجلس النيايب أن يرسع 
يف املبادرة إىل عقد الجلسة االنتخابية 
التي نص عىل آليتها ورشوطها الدستور 
الختياِر رئيٍس جديد للدولة، وال ســيام 
أن األوضــاع العامة باتت عىل شــفري 

االنهيــار الكاريث الكامــل، الذي قد 
ال تســتطيع أيُّ قــّوٍة مواجهته. هذا 
اإلنهيار املتفاقم يتحّمل مســؤولّيته 

نّواب األّمة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقّيًدا بالدستور«. 
كام أشار البيان اىل »ان اآلباء« يتابعون بذهوٍل وأسف شديَدين، 
د بتعطيل سري  الرصاع املحتِدم يف الســلك القضايئ، والذي يهدِّ
العدالة وال ســيام يف ما يتعلّق بكشــف حقيقة تفجري مرفأ 
بريوت. وهم يسترصخون ضامئر املعنين، مع اآلالف من ذوي 
الضحايا ومن املنكوبن بنفوســهم وأجسادهم وأرزاقهم، من 
أجل تحييد هذه القضية عن التجاذبات السياســية، ويطالِبون 
مبتابعــة التحقيق حتى صدور القرار الظني، ويف أرسعِ وقٍت 
ممكن. إّن القضاء هو ركيزة دولة الحّق واملؤّسســات، بدونه 
يتحكّم بها أصحاب النفوذ والدكتاتوريّات، وتسودها الفوىض 

ورشيعة الغاب«. 
وأكــد اآلباء أنهم »يراِقبــون بقلٍق كبري التالعب الخطر يف 
أســعار رصف العملة الوطنية، والــذي يؤّدي إىل ارتفاعاٍت 
جنونيــة يف أمثان املــواد الحياتية واملعيشــية، مبا يحول 
دون متكُّــن معظم اللبنانين من تأمــن احتياجاتهم منها. 

ة املُساَرعة إىل توفري املعالَجات  ويناشــدون الجهات املختصَّ
املطلوبة«. 

وأشــار املجتمعون اىل ان »ظواهــر االختالل يف األوضاع 
االمنية تتزايد يف اآلونة األخرية، وتتنّقل من منطقٍة إىل أخرى 
ويسقط من جرائها ضحايا وجرحى بن مفتِعليها واملواطنن. 
رون من ذلك، ويَهيبون بالســلطات العســكرية  إن اآلباء يحذِّ
واألمنيــة اتِّخاذ اإلجراءات الالزمــة لوضعِ حدٍّ لها، خصوًصا 

حيث تصطبغ االعتداءات بطابعٍ فئوي أو طائفي«.
ولفت اآلباء إىل أن »القطاع الرتبوي يُعاين مزيًدا من التدهور، 
بحيث تُضطّّر مؤسسات منه إىل اإلقفال. واألمر نفسه نشهده 
يف قطاعــاٍت حيوية أخرى، صحية وإدارية. إن البالد مل تُعْد 
تحتمل، وبوادر الغضب الشــعبي ال بد آتية، إْن مل يكتِمْل عقد 

السلطات وعملها وتعاونها لخري الوطن واملواطنن«.
وختم البيان: »تحتفل الكنيســة املارونية يف التاســع من 
هذا الشــهر بعيد شــفيعها القديس مارون ويشاركهم جميع 

اللبنانين بهذا العيد الوطني«.  

بدعوة من  البطريــرك املاروين الكاردينال  مار 
بشــارة بطرس الراعي، انعقــد يف بكريك لقاء 
لرؤساء الطوائف املسيحية وممثليهم يف لبنان،  
تــم التداول فيــه حول األمور الراهنــة ، بدءاً من 
الوضع اإلجتامعي - اإلقتصادي وصوالً إىل األزمة 

السياسية الضاغطة.
ويف ختام اللقاء، صــدر عن املجتمعن البيان 

التايل:
ـ  إننــا نعرّب عن قلقنا العميــق تجاه األزمة  1
اإلجتامعية واإلقتصادية التي تزداد سوًءا يوماً بعد 
يوم، وعن  تضامننا مع شــعبنا يف ما يعاين من 
حرمانه أموره الحياتّية األساســية من غذاء وماء 
وكهربــاء ودواء واحتياجات األطفال  الرضورية، 
من جهة، وإنهيار العملة الوطنية وتراجع مداخيل 
العائالت، من جهة أخرى، كذلك ارتفاع نسبة  البطالة 
وتدين املستويات املعيشية، باالضافة اىل صعوبات 

حياتية جمة باتت ترهق كاهل اللبنانين يومياً. فال ميكن االستمرار 
يف  تحمل هذا الوضع الخطر.

لذا نطالب املسؤولن يف الدولة بحكم مسؤولّيتهم بإيجاد الحلول 
لهذه املآيس التي ال تتحّمل أّي إبطاء. فال ميكن القبول بسوء إدارتهم 
وإهاملهم والفســاد املســترشي يف كّل مكان، األمر الذي يحمل 
عائالتنا، وال سيام الجيل الناشئ، عىل الهجرة أو اللّجوء إىل الشارع 

للتعبري عن وجعهم واملطالبة بحقوقهم العادلة.
ـ  منذ  زهاء ثالثة أشهر ال يزال الكريس الرئايس شاغراً عندنا،  2
بســبب فشــل املجلس النيايب يف إنتخاب رئيٍس. هذا الواقع غري 
مقبول أبداً ومخالف لجوهر الدستور اللبناين ومرتكزات السيادة 
واإلستقالل ومسؤولّية  النواب تجاه الشعب اللبناين. إن إنتخاب 
رئيس للجمهورية  هو مطلب كّل اللبنانّين ويعني اإللتزام بانتظام 
عمل املؤّسســات الدستوريّة. فال يحّق ألحد أن يجاذف يف مصري 
الوطن. إن أساس الكيان اللبناين ومصدر قّوته الفريدة هو الرشاكة 
الوطنّية اإلســالمّية املسيحّية، ولنا ملء الثقة بتضامن رؤساء 

الطوائف اإلسالمية معنا.
وبناء عىل ما تقدم: 

 - نطالــب املجلس النيايب باالرساع يف القيام بواجبه الوطني 
وانتخاب رئيس للجمهورية، -  نأمتن غبطة البطريرك الراعي عىل 
اإلجتامع مع من يراه مناسًبا تحقيًقا للمضمون أعاله مبا يف ذلك 
دعوة النواب املسيحين إىل اللقاء يف بكريك، وحّثهم عىل املبادرة 
سويًّا، مع النواب املسلمن، ويف أرسع وقت ممكن، النتخاب رئيس 

للجمهورية اللبنانية.
 ووفق ما افادت مصادر بكريك »هدف القمة ُمخاطبة ضامئر 
املســؤولن وخصوصاً املجلس النيايب ألّن الوضع االقتصادي ال 
يُحتمــل وكذلك وضع املواطنــن وأيضاً لحّث املعنّين عىل تحمل 

املسؤولية«.
واشــارت مصادر بكــريك اىل  إرصار يف القمة عىل متابعة 
الراعي لجهوده باسم جميع املسيحّين واذا اقتضت الحاجة سوف 
يتّم دعوة النواب املسيحّين، ومفاعيل القمة قد تتظّهر ابتداًء من 

االسبوع املقبل«.

اجتامع املطارنة
اجتامع القمة املسيحية الروحية
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بــانــتــخــاب ُتـــحـــل  ــة  ــل املــشــك ــانـــت  كـ اذا  ــع:  ــج ــع ج
ــا ــ ــن ــ ــدي ــ ــش فــــــــا مـــــــانـــــــع ل ــ ــ ــي ــ ــ ــج ــ ــ قـــــــائـــــــد ال

ــل ووفــــــدا ــيـ ــمـ ــجـ ــل الـ ــبـ ــقـ ــتـ  قــــائــــد الـــجـــيـــش اسـ
ــة الـــــــدولـــــــيـــــــة لـــلـــهـــجـــرة ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مـــــــن املـ

ــذه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة كل هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاح مواجهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد : مفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رعـ
ــــــاد ــ ــ ــ ــــــس للبـــ ــ ــ ــ ــــود رئيـــ ــ ــ ــ ــ ــــو وجـــ ــ ــ ــ ــ ــــات هـــ ــ ــ ــ ــ االزمـــ

أكــد رئيس حــزب »القــوات اللبنانية« 
ســمري جعجع، انه »مخطئ َمن يعتقد أنه 
ميكن اإلتيــان برئيــٍس للجمهورية غصباً 
عــن أكرثية املســيحيني«، واصفــاً دعوة 
باســيل  جربان  الحر  الوطني  التيار  رئيس 
املســيحيني لالتفــاق عىل مرشــح ثالث 

غش. عىل  وتنطوي  بالكاذبة 
»الراي«  صحيفــة  مــع  مقابلــة  ويف 
الحوار  »مع  انه  اىل  لفت جعجع  الكويتية، 
الجــدي الذي يحصــل عملياً منــذ نحو 4 
أشهر، والحواراُت مستمرٌة عىل قدم وساق 
تتواصل  التي ال  الكتل  الكتل. وحتى  بني كل 
مع بعضهــا بعضا تحصل حــواراٌت بينها 
آَخرين.  بالواســطة أو من خالل أشخاص 
وبالتــايل إذا كان املقصود حوارا النتخاب 
رئيــٍس للجمهورية، فهذه الحوارات قامئة 

يوم«. كل  زالت تحصل  وما  وبكثافة 
العامد  أرّشــح  مل  الواقع  :«يف  وتابــع 
جوزف عون، بل قلُت وأعيد جوايب اآلن، رداً 
عىل سؤال حول انه يف حال اتفقْت أكرثية 
النواب عــىل قائد الجيش هل تؤيّدونه: إننا 
نفّضل أن يكون الرئيس سياســياً، والعامد 
انتخابُــه إىل تعديٍل  جوزف عــون يحتاج 
العسكرية  املؤسســة  قاد  وهو  دستوري، 
بأفضــل مــا ميكــن يف هــذه الظروف 
واملناقبية  االســتقامة  الصعبة، ولديه من 
ما يجعلنــا ال نضع فيتو عليه. وبالتايل إذا 
تأّمنــْت غالبية 86 نائباً لتعديل الدســتور 
النتخــاب العامد عــون فلن يكــون لدينا 
تَواَفَقْت  :«إذا  له«، مضيفا  مانع وسنصّوت 
إذا  أو  النــواب عىل العامد عــون،  أكرثية 
كانت املشــكلة تُحــّل بانتخابه، ففي هذه 

مانع«. عندنا  ليس  بالتحديد  الحال 

{ دعوة باسيل {
واكــد انه »ليــس مقبــوالً وال معقوالً 
تجاُوز األكرثية املســيحية يف االستحقاق 
الرئــايس. ويف مــا خص دعوة باســيل 
ثالث فهي  لالتفاق عىل مرشح  للمسيحيني 
تنطوي عىل غش. فحتى اآلن، يضع باسيل 
يف ذهنــه أن يكون هو املرّشــح الجدي، 
وإذا وجد بعد شــهر أو شــهرين أو ثالثة 
أنه غري قادر عىل أن يكون مرّشــحاً جدياً، 
وبالتايل دعوة  يده«.  رئيساً »عن  يريد  فهو 
لو  ألنه  كاذبة  لالتفاق  باســيل  املسيحيني 
كان العكــس، فبأقل قدر من االســتقامة 
إنه  ويقول  ليــأيت  كان  والحــق،  واملنطق 
يجب أن نتفق عىل مرشــح عّل ذلك يسّهل 
األحزاب والكتل األخرى - ويف  املهمة عىل 
رأيــي أن هذا غري صحيــح ولكن ألفرتض 
االنتخابات  يف  »القــوات«  أن  وكام   - ذلك 
لنعطيها،  جاهزون  نحن  »أعطْتنا«  املاضية 
فَمن تريــدون؟ وبالتأكيد طُرح )عيّل( هذا 
الســؤال وقلُت ميشــال معــّوض، فذهب 
الرســول ومل يَُعد.من هنا باســيل ال يريد 
أن  يهدف  بــل  ثالث  االتفاق عىل مرشــح 

يديه«. أو حول مرشح »عن  نلتّف حوله 
وشــدد عىل ان »ترشــيح النائب ميشال 
معــّوض مل يكن لتعطيل أي ترشــيح آَخر. 
يتمّتع  رئيــٍس  إىل  الوصــول  نحــاول  بل 
بالحــد األدىن مــن املواصفات الســيادية 
واإلصالحية، ونحن متمّســكون برتشيحه 
حتى النهاية إال إذا جــاء َمن يقول لنا، هذا 
لدية  و  نفســها  املواصفات  لديه  مرّشــٌح 

اكرث.   حظوظ 

اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون 
يف مكتبه يف الريزة، رئيــس حزب الكتائب 
النائب ســامي الجميل. كام اســتقبل وفداً 
من املنظمة الدولية للهجرة برئاســة مديرها 
وتناول  البليــي،  عثامن  الســيد  اإلقليمي 

البحث األوضاع العامة يف البالد. 
وترأس قائد الجيش يف الريزة، حفل تكريم 
املدير العام لإلدارة اللواء الركن مالك شــمص 
ملناسبة إحالته عىل التقاعد، وذلك يف حضور 
أعضاء املجلس العســكري وعدد من ضباط 
القيادة. وألقى العامد عون كلمة شــكر فيها 

اللواء الركن شــمص عىل »تفانيه يف خدمة 
»دوام  له  متمنياً  العســكرية«،  املؤسســة 

الصحة والتوفيق بعد التقاعد«.
بــدوره أعرب اللــواء الركن شــمص عن 
»امتنانــه وتقديره للعامد عــون وللجيش«، 
»ثقته ببقاء املؤسســة العســكرية  مؤكداً 
اللبنانيني يف  يحمي  ضامنة لألمن وســنداً 

وجه الشدائد«.
العامد عون  االحتفال قــدم  ويف ختــام 
للواء الركن شمص درع الجيش عربون شكر 

وتقدير. 

»الوفاء  أكد رئيس كتلــة 
محمد  النائب  للمقاومــة« 
قَدر،  »املقاومــة  أّن  رعــد، 
بهــا  نتمّســك  وعندمــا 
وبخيارها إىل هذا الحّد نفهم 
ملــاذا نبحث عــن رئيٍس ال 
يطعن املقاومة يف ظهرها«، 
مشريًا إىل »أننا ال نريُد رئيساً 
يــّرع للمقاومــة، وال أّن 
عىل  رئيًسا  نريد  بل  ميّولها، 
األقل ال يطعنها يف ظهرها، 
إنجازاتهــا  يُعطــي  ال  وأن 
ألعدائها وهذا هو ما نريده«.

ولفت، خالل كلمة لــه يف بلدة كفرحتي، 
الرئيس وهو  أنكم »تبخلون علينا بهــذا  إىل 
الرئيس الذي يحفظكم أيًضا، ألن الرئيس الذي 
ال يطعن يكــون لديه رشف، ومن يكون لديه 
رشف سيحمي كل املواطنني املسؤول عنهم«، 
مشــدًدا عىل »أننا نعاين تفاصيل أزمة متتد 
من املصارف، والنقد، وســعر رصف العملة، 
التعليم«، مشــريًا إىل أن »أستاذ  ومن غياب 
املدرسة غري قادر عىل دفع أجرة »الرسفيس« 
ليصل إىل مدرســته ليعلّم أبناءنا، والســبب 

أن األمريكيني متحكمون بالنقد وبسياســته 
و«ممنوع تشيل حجر عن حجر«، و«ممنوع 
أن تعمل إصالحــات يف النظام املرصيف وال 

يف قانون النقد والتسليف«.
أّن »سعر الدوالر يصل للستني  وسأل رعد، 
ألفاً واللــرية يهبط ســعرها، والفقري الذي 
يتقــاىض 500 ألًفا أو مليونا أو مليويَن لرية، 
كيف ميكن أن يعيــش؟«، مؤكًدا »أننا نعرف 
أّن مفتاح مواجهة كل هذه األزمة والضغوط 
والبداية يف االنتقال إىل مرحلة املعافاة، هو 

وجود رئيس للبالد«.

ــحــث ــة وب ــيـ ــركـ ــيـ  عـــــون الـــتـــقـــى الـــســـفـــيـــرة االمـ
ــيـــة ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ مـــعـــهـــا تـــــطـــــورات االن

الجمهورية  رئيس  التقى 
عون  ميشال  العامد  السابق 
دارته  يف  امــس  ظهر  قبل 
الواليات  سفرية  الرابية  يف 
لبنان  يف  األمريكية  املتحدة 
السيدة دورويث شيا، وتطّرق 
اللقــاء اىل آخــر التطورات 
واالنتخابــات  السياســية 
الرئاســية، باإلضافــة اىل 
الوضع االقتصــادي واملايل 

الراهن.
الرئيس عون مستقبال شيا

قائد الجيش خالل  استقبال الجميل

ملاذا تحول اعتصام نواب التغيير الى »دوران في حلقة مغلقة« تحت قبة البرملان؟

الربيع؟ ــواب  ــ أب على  ــفــرج  ُت فهل  ــطــورات  ــت وال الــضــغــوط  شهر  شــبــاط 

محمد بلوط 

يوم االثنني عقد خمســة 
من نــواب التغيــري مؤمترا 
النيايب  املجلس  يف  صحافيا 
لتاكيد امليض باالعتصام قي 
القاعة العامة لعقد جلسات 
رئيس  انتخاب  حتى  متتالية 

الجمهورية.
املبادران  النائبــان  جلس 
اوال ملحم خلف ونجاة صليبا 
واىل جانبهــام النواب: بوال 
منيمنة،  ابراهيم  يعقوبيان، 
وفراس حمدان. وتوالوا عىل 
خطوتهم  بان  املكرر  الكالم 

الدستور وتفسري بعض مواده املتعلقة  تنطلق من 
بانتخاب رئيس الجمهورية، رافضني اي يشء آخر 
قبل انجاز هذا االســتحقاق مبا يف ذلك التريع 
للرضورة وغري الرضورة، وداعني اىل حوار متواصل 
الربملان اىل  املفتوحة تحت قبة  الجلســات  خالل 

حني التمكن من انتخاب الرئيس.
وهــذا املوقف الجامعي للنواب الخمســة، عىل 
االقل، مل يكن الهــدف الحقيقي للمؤمتر، النه غري 

جديد او وال يستدعي ذلك.
الهــدف كان االعــالن باملبــارش التلفزيوين 
انهم مــا زالوا معتصمــني يف املجلس، ومل ولن 
يرتاجعوا، بعد ان خفت وجه االعتصام وتراجعت 
مســتوى  عىل  اكان  معهم  التضامنية  الحملــة 
الصعيد  ام عــىل  آزرتهم  التــي  النبابية  الكتــل 
الشــعبي، خصوصا ان التجمع اليومي  الخجول 
الذي نفذته  مجموعة ناشــطني عند احد املداخل 
املؤدية اىل ســاحة النجمة يف االيام االوىل من 

واندثر. تراجع  االعتصام 
صار االعتصام بعد ايــام معدودة باهتا ومل يعد 
محط اهتامم حتــى من بعض التغيرييني، وتراجع 

اعالميا اىل الصفوف الخلفية. 
ولفت خــالل املؤمتر طلب النائــب نجاة صليبا 
امليكروفــون مــرة ثانية لتؤكد امــام االعالميني 
واملصورين » اننا اقوياء ومصممون ومستمرون«. 
وهي العبارة التــي فرسها البعض بانه رمبا تكون 
جوابــا عىل ما قيــل  ويقــال يف كواليس بعض 
املعارضة ورمبا نواب تغيرييــني بانه حان الوقت 

لطوي صفحة االعتصام والتفتيش عن بديل .
يف الواقع، ان هــذا االعتصام بدأه خلف وصليبا 
كام هو معلوم، ثم انضم اليهام يعقوبيان وحمدان 
متضامنني، ورافقهام آخرون مثل منيمنة وسنتيا 
زرازيــر التي لديها اســباب صحيــة متنعها من 

املشاركة يف االعتصام.
يقول معارضو خطوة هــؤالء التغيرييني »انهم 
صعدوا اىل الشــجرة وال يعرفون كيف سينزلون«، 

ويطلقون اوصافا عديدة عىل اعتصامهم اقلها انه 
تحول اىل مظهر ارتجايل وفولكلوري احيانا.

وبغض النظــر من صحة او عــدم صحة هذه 
لخطوتهم  االســايس  النقد  ان  اال  التوصيفــات. 

يتلخص بأمرين:
اوال ان النــواب التغيرييني مختلفون وعاجزون 
عن اختيار مرشح موحد، وقد ترجموا اختالفاتهم 
يف جلســات االنتخاب. ثانيا ان فكرة االعتصام مل 
تناقش اصال بني جميع نــواب التكتل، فهي نبتت 
بطريقة غري معروفة، ثم القت استحسان اخرين 

يف التغيري والكتائب.
وها هم النواب بعد ١١ يوما من االعتصام )عندما 
عقد املؤمتر التأكيدي االثنني( مختلفني ومتفرقني، 

ومل يجمعهم االعتصام.
ال لزوم لرح تفرقهم، لكن الواضح ان البعض 
غري متحمس للخطــوة ومل ينخرط فيها وإن كان 
اظهر تضامنه وتاييده مبواقــف وزيارات نهارية 

ومسائية.
دويهي  وميشــال  جــرادي  الياس  فالنائبــان 
وغريهام، وان كانا يؤيدان اســتمرار الجلســات 
املفتوحــة اىل حــني انتخاب الرئيــس، فانهام ال 
يتشــاركان مع املعتصمني يف مسائل عديدة منها 
عىل ســبيل املثال ال الحرص التصويت للمرشــح 
الذي يصوتون له. امــا صليبا ومارك ضو ووضاح  
الصــادق، فمن املعــروف انهم اختاروا رئاســيا 
االصطفاف مع ما تســمى » املعارضة السيادية » 

وهم يصوتون مليشال معوض. 
كام ان هناك اختالفا يف اآلراء بني النواب التغيرييني 
عىل العالقة مع هذه املعارضة، خصوصا ان مطالبة 
بعضهم بااللتحاق بها ينزع الصفة االساســية التي 

انتخب النواب التغيرييني عىل اساسها.
وفيام كان النواب الخمســة يعقدون مؤمترهم 
كان النائبان مارك ضو، وياســني ياسني يف زيارة 
مشرتكة برفقة نائب رئيس املجلس الياس بوصعب 
ونعمة فرام اىل واشنطن يعقدون لقاءات مشرتكة 

مواضيع  لبحــث  ومنفردة 
قضية  ومنهــا  مختلفــة 
بعد  ما  ومرحلــة  املودعني 
اتفاق الحــدود البحرية اىل 
االســتحقاق  اجواء  جانب 
الرئايس. اما وضاح الصادق 
فقد اختار التوجه اىل قضية 
تداعياتها  بعد  املرفأ  انفجار 
اجواء  عن  مبتعــدا  االخرية 
يكن  مل  الــذي  االعتصــام 

متحمسا له.
عــىل  اســبوعني  بعــد 
حقــق  مــاذا  االعتصــام، 

املعتصمون التغيرييون؟
انهم  املعتصمــون  يقول 
مساهمة  وساهموا  الرئايس،  االستحقاق  »حرّكوا 
اساســية يف حركة املشــاورات الناشطة يف هذا 
الشــأن باتجاه الدفع نحو حسم الخيارات والخروج 

من حالة الجمود واملراوحة«.
ويف املقابل، ترى مصــادر نيابية ان االتصاالت 
واملشــاورات خارج املجلس بــدأت قبل االعتصام 
تدريجا بفعــل جهود مراجع  وارتفعت وتريتهــا 
وقيادات سياســية ابرزها الرئيــس بري ورئيس 

الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط.
وتضيف » ان فكــرة الحوار التي اطلقها الرئيس 
بري هي املبتدأ والخرب ملا نشهده من تزخيم لحركة 
املشــاورات«، مشــرية اىل انه اذا كان املعتصمون 
يعتربون انهم نجحوا يف تحريك املياه الراكدة لهذه 
الحركة فهذا امــر جيد، لكنه ال يتالءم مع فكرتهم 
نقاش النتخاب  ندوات  املفتوحة  الجلســات  جعل 
الرئيس، فمثل هذا الطــرح غري موضوعي يف كل 

االحوال«.
ويف تقوميهــا لالعتصــام تقــول املصادر ان 
التغرييني مل يتمكنوا مــن تحقيق عدد من االمور 

التي كانوا يتوخونها منها:
١ ـ فشلت دعوتهم اىل توسيع رقعة االعتصام، 
خصوصا ان الكتل التي اعلنت تضامنها معهم يف 
االيام االوىل ما لبثت ان ابتعدت تدريجيا النها غري 

مقتنعة اصال بجدوى هذه الخطوة.
2-  فشــل االعتصام منذ اليوم االول يف كسب 
مؤازرة شــعبية واحداث حركــة تضامن معه يف 
الشارع، ومل يشــارك يف التجمع الذي حصل اليام 
قليلة معدودة عند احد املداخل املؤدية اىل املجلس 

سوى عرات من الناشطني.
التغيرييون يف خلق  املعتصمــون  3- مل ينجح 
مناخ خارج االصطفاف الســيايس التقليدي الذي 
سجل خالل جلســات االنتخاب، االمر الذي وضع 
االعتصام امام طريق مسدود. هذا عدا ان فكرة عقد 
جلســات مفتوحة اىل حني انتخاب الرئيس كانت 

سقطت قبل االعتصام.

محمد علوش

يبدو أن لبنان ســيكون خالل شهر شباط عىل 
موعد مع مجموعة من املحطات األساســية، التي 
ميكن البناء عليها يف فهم املسار الذي قد تذهب إليه 
األزمة، خصوصاً بعــد ترجيح عقد مؤمتر باريس، 
الذي يحىك عنه منذ ما قبل بداية العام الحايل، يف 
األسبوع املقبل او بشــكل أكيد قبل منتصف شهر 
شباط، وهو من املمكن أن يكون بداية ملرحلة جديدة 

عىل مستوى مقاربة األزمة دولياً.
يف االجتــامع الــذي ســيعقد يف باريس فتح 
للملف اللبناين بشــكل كامل، وهــو ما قد يحصل 
للمرة األوىل منذ الفراغ، وبحسب مصادر سياسية 
متابعة تقوم قطر، التي وقعت اتفاقية دخولها اىل 
امللعب النفطــي اللبناين قبل أيام، بتأدية دور كبري 
جداً يف هذا السياق، محاولة التنسيق مع االيرانيني 
الغائبــني عن اللقاء شــكال والحارضين مضموناً 

كونهم طرفا أساسيا يف اي تسوية مرتقبة.
تشــدد املصادر عىل أن الجوالت التي يقوم بها 
الطرف القطري يف املنطقة تحتاج اىل بلورة ملعرفة 

نتائجها، كام أن فرص الحوار الســعودي االيراين 
تتقدم بعد تســليم الطرفني برضورة الحوار، لكن 
هذا املسار يحتاج اىل مزيد من الوقت قبل نضوجه.

يف هذا السياق، التعويل عىل هذا املسار الخارجي 
ينطلق من معادلة االستعصاء القامئة عىل املستوى 
الداخــيل، أي عدم القدرة عىل إنتــاج الحلول، وهو 
ما يدفع غالبية األفرقــاء إىل تصعيد مواقفهم إىل 
الحدود القصوى، األمر الذي عرب عنه رئيس »التيار 
الوطني الحر« النائب جربان باسيل من خالل التهديد 

بإعالن ترشحه لرئاسة الجمهورية.
عىل هامش هذا املســار، من املتوقع أن تشــهد 
الســاحة املحلية مجموعة من املعارك التي تصب 
يف اإلطار السيايس، بدءا من احتامل دعوة رئيس 
حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت إىل جلسة 
جديدة ملجلس الوزراء لبحث امللف الرتبوي وهو ما 
يعمل عليه رئيس الحزب االشرتايك وليد جنبالط، 
الله لكيال تشــتعل عالقته  ويحاول تأجيله حزب 
مع الوطني الحــر اكرث، وصوالً إىل الكباش القائم 
عىل املستوى القضايئ، من دون تجاهل التداعيات 

املرتتبة عىل االنهيار االقتصادي واالجتامعي.

يف الشق القضايئ سيشهد لبنان تطورات كبرية 
يف ملف التحقيق بانفجار مرفأ بريوت، اذ بحسب 
معلومات »الديار«، من مصادر متابعة، ســيكون 
شــهر شباط حاســامً بالنســبة للقايض طارق 
البيطــار الذي قد يصدر قراره الظني هذا الشــهر، 
وهو متوقع صدوره يف الثلث االخري من شــباط، 
األمر الذي سُيشعل معركة قضائية كبرية قد تطيح 
ما تبقى من أحجار يف العدلية، وتشري املصادر اىل 
أن مجلس القضاء األعىل لن يكون بعيدا عن منحى 
االنفجار أيضا وهو غري القادر عىل االجتامع بسبب 
التباعد بني أعضائه، مشددة عىل أن الخطر الكبري 

يف هذا امللف هو محاولة بعض األطراف تطييفه. 
يف الشــق االجتامعــي، كان الفتــاً الدعوة إىل 
اإلرضاب يف الثامن من الشــهر الجاري، وبحسب 
املصادر فإن اإلرضاب ســيبقى قامئاً ولن يلغى اال 
بحال طرأ أمر كبري عىل املستوى السيايس او األمني، 
وبالتايل سنشــهد مزيداً من الضغوط داخل البلد، 
متهيداً لوصول التســويات يف شهر آذار أو نيسان 
عىل ما يعول مرجع ســيايس رفيع، أما إن تأخرت، 

فسيكون لبنان عىل أبواب ايام ربيعية صعبة. 

 االنتفاضـة البرتقاليـة علـى باسـيل تخـرج الـى العلـن... والتمـّرد الداخلـي يتفاقـم
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صونيا رزق

لطاملــا تباهــى محازبو 
الوطني  »التيــار  ومنارصو 
الحــر« بوالئهــم املطلــق 
العســكرية،  للمؤسســة 
فكانــوا من املقّربــني اليها 
واملدافعني عنهــا ، لكن يوم 
االحد املايض غرّد رئيســهم 
خارج  باسيل  جربان  النائب 
الهجوم عىل  فتوىل  الرسب، 
قائد الجيــش العامد جوزف 
عون من كل النواحي، مطلقاً 
القت  واتهامــات  عبــارات 
رفضاً باملطلق من املسؤولني 

واكرثية االفرقاء واالطراف السياســية والحزبية، 
اّن املؤسسة العســكرية ما زالت تقوم  خصوصاً 
بدورها وواجبها عىل أكمل وجه، ورئيســها نجح 
يف مهمتــه الصعبة يف هذه الظــروف الدقيقة 
والخطرة، االمر الذي شــكّل اســتياًء شعبياً كبرياً 
من كالم باســيل الذي مل يجد احد مربّراً له، سوى 
إطالق النريان السياســية عىل املرشــح الرئايس 
الذي اصبح يف الصدارة، وفق ما قال النائب راجي 
الســعد املنتمي اىل كتلة » اللقــاء الدميوقراطي« 
التابعة للنائب الســابق وليد جنبالط، الذي رّصح 
مراراً بأنه ال يحب العســكر يف بعبــدا، ما يعني 
الرسالة وصلت االســبوع املايض اىل باسيل،  اّن 
ومفادها اّن العامد جوزف عــون بات عىل الدرب 
املؤدية اىل القرص الجمهوري. إضافة اىل معطيات 
خارجيــة تؤكد ذلــك، رسعان مــا انترت بني 
االطياف السياســية، لكن باسيل مل يتلقفها فكان 
الرد بالهجوم الســيايس، لتأيت النتيجة معاكسة 

ومن قلب »التيار« ، وتحديداً من قبل بعض النواب 
والقياديني واملســؤولني الذي سارعوا اىل استنكار 
كالم باسيل ورفضه، خالل اتصاالت بقائد الجيش 

معلنني تضامنهم معه ورفضهم لتلك االتهامات.
اىل ذلك قام ١7 مســؤوالً يف »التيار«، بعضهم 
من بلدة العيشية – جزين، حيث  ينحدر منها قائد 
الجيش، بتقديم اســتقاالتهم الخطية عرب بيانات 
انترت صورها عــىل مواقع التواصل االجتامعي 
ويف بعض وســائل االعالم واملواقع االلكرتونية،  
وافيد وفقاً ملعلومات من منارصي »الوطني الحر« 
يف البلدة املذكورة، بأّن النائب الســابق زياد أسود 
كان من املشــجعني لتلك االســتقاالت، فضالً عن 
نواب ســابقني كانوا ينتمون اىل »التيار«،  إضافة 
اىل املعارضة العونية التي تّضم مسؤولني بارزين، 
يُعتربون من مؤسي »الوطني الحر«، فضالً عن 
نــواب وقياديني حاليني رفضــوا  ان يكونوا جزءاً 
من حملة كبرية ضد قائد الجيش، بســبب الطموح 
الرئايس لباســيل، الذي يعلم جيــداً بأّن حظوظه 

معدومــة، ومع ذلك يواصل 
كل  مع  وخالفاته  رصاعاته 
التداول  يتم  اسم  او  مرشح، 

به للموقع االول.
يف السياق يصف مسؤول 
عــوين ســابق كالم رئيس 
»التيار« ضــد  القائد جوزف 
عــون، بالحملــة املرفوضة 
واملحرّضة مســبقاً وبتمّعن، 
والتي انتجت شــعبية كبرية  
لالخــري، النه شــّنها عليه 
كبري  عــداء  عىل  شــخص 
تّعــد مع كل  وخالفــات ال 
مسؤويل البلد، واصفاً الحقبة 
باسيل  خاللها  تســلّم  التي 
رئاسة »التيار« لغاية اليوم بالديكتاتورية، النه منح 
لنفسه صالحيات استثنائية، لذا آن اآلوان لالنتفاضة 
عليه من الداخل، وهذا اكرث ما يزعجه لذا يسارع اىل 
منع انتشار أي خرب يتعلق بهذه املسألة، لكن كل يشء 

بات يف العلن.
واشار املســؤول العوين الســابق اىل اّن نهج 
الدميوقراطية يف »التيار«، غاب كلياً منذ سنوات، 
الكثري من االخطاء، واعتمدت  التغايض عن  وساد 
سياســة التنّصل مــن خالل عــدم االصغاء اىل 
املطالب، ما ساهم يف تفاقم ما نحن فيه اليوم من 
مشاكل داخلية ونتائج خطرة، بسبب سوء اإلدارة 
التي وصــل إليها »الوطني الحــر«، لذا ال يجب ان 
يستخفوا باالستقاالت التيُ قدّمت قبل يومني، النها 
ستكرث يف االيام املقبلة، وابدى آسفه وحزنه عىل 
كل التضحيات التــيُ قدمت »من اجل ان نكون يف 
صدارة املدافعني عن لبنان وســيادته، فيام انقلبت 

االدوار واصبحت يف مكان آخر ال يشبهنا«.
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ــجــيــش مـــرفـــوض شــيــعــيــاً؟ ــة... قــائــد ال ــجــي ــرن ــف ــعــد الـــرفـــض املــســيــحــي ل ب
مريم نرس

جولة رئاسية جديدة بدأت تصعيدية عىل ما 
يبدو، عنوانها قائد الجيش العامد جوزيف عون، 
وما بني بدء التسويق له الذي تواله رئيس الحزب 
التقدمي االشــرايك وليد جنبالط والتصعيد 
بوجهه الذي تــواله رئيس التيار الوطني الحر 
النائب جربان باســيل وما بينهــام »الثنايئ 

الشيعي« يراوح املشهد الرئايس الحايل.
بدأ املشهد يتحرّك بعد طول جمود، من لقاءات 
ومواقف غّيت يف املسار الرئايس الذي اعُتمد 
من بداية املعركة، فمــن املمكن أن يكون هذا 
التغّي نقطة تحــّول يف املعركة أو جولة من 
جوالتها، إال أن األكيد اآلن أن اللحظة الحاسمة 

مل تأِت بعد النتخاب رئيس.
املعطى الجديد يف هــذا امللف برز يف أكرث من نقطة: األوىل: 
حملة الضغط املســيحية بجناحيها الروحي والسيايس والتي 
يتزعمها باسيل، والثانية: لقاءات جنبالط مع حزب الله والبطريرك 
الراعي والرئيس نبيه بري وحديثــه عن مبادرة طرح فيها قائد 
الجيش كحل وسط بني املرشــحنْي املطروحنْي من الفريقني أي 
ميشال معوض وسليامن فرنجية، الثالث: موقف باسيل األخي 
م جداً بسلبيته حيال العامد جوزيف عون، والرابع: متّسك  املتقدِّ

الثنايئ الشيعي بفرنجية حتى اللحظة.
ما حصل أن القوى الخارجية أي أميكا وفرنســا والسعودية 
وقطر أعطت الضوء األخرض للسي بقائد الجيش نحو الرئاسة، 

تلقف جنبالط اللحظة وبدأ يف ضوئها مبادرته التي تحمل اسم 

العامد عون رغم كالمه أنها ليست محصورة به، فاألمور ستبقى 

مفتوحة عىل أسامء أخرى ممكن القبول بها، قّدم جنبالط هذا 

الطرح للرئيس بري عىل قاعدة ممكن أن تُغري الثنايئ الشيعي 

والتي تتضمن التنازل عن فرنجية مقابل تنازل الفريق اآلخر عن 

معوض، أي طرح يحمل حالً وسطياً من السهل السي به بالنسبة 

له وإال يوضع الرفض بسياق العرقلة، رفض الثنايئ الشيعي جاء 

عىل »الفرض« الباطني لكالم بظاهره »مبادرة«، فقبل رد بري، 

كان رد مسؤول وحدة االرتباط والتنسيق يف حزب الله وفيق صفا 

يف اللقاء األخي يف كليمنصو أّن طرح قائد الجيش يحتاج اىل 

تعديل دستوري وليس بهذه السالسة التي يتم 
الحديث عنهــا، أما رئيس مجلس النواب فكان 
رده مبطنــاً بطرح فكرة الذهاب اىل جلســة 
والتصويت للمرشــحني وإمكان الفوز بـ ٦٥ 
نائباً. كالم جاء  كـ »توجيه إنذار« بحال كانت 
األمور ذاهبة باتجاه فرض أي مرشح والتعاطي 

بهذه الطريقة.
قبل موقف الثنايئ الشيعي، كان الفتاً تصعيد 
رئيس التيــار الوطني الحر بوجه قائد الجيش 
والالفت أكرث عدم رد األخي عىل اتهامات باسيل 
الــذي انتقل من قطع الطريــق الرئايس عىل 
فرنجية اىل قطعه عىل العامد عون، فسالحه 
يف األول رفض األغلبية املســيحية له والذي 
يسميها فقدان امليثاقية، أما الثاين: صحيح أنه 
ال ينطبق عليه املوقف املسيحي إال أن إذا بقيت 
األمور عىل حالها فلن يحصل عىل صوت شيعي واحد، ما يعني 

ِكال املرشحنْي لديهام املشكلة ذاتها ولكن من زاوية مختلفة.
من هنا ميكننا أن نقول: أمام الضغط املسيحي بوجه فرنجية 
والضغط العريب ملصلحة قائــد الجيش، وبناء عىل كالم رئيس 
تيار املردة حول أهمية العالقة مــع الدول العربية والعمل عىل 
تحسينها، ما يعني أهمية موقفهم منه وتحديداً اململكة العربية 
السعودية، يدفعنا اىل طرح سؤال مرشوع بهذه الحالة، أال وهو: 
إذا بقي املوقف العريب وتحديداً الخليجي عىل حاله، هل سيستمر 
فرنجية يف ترشحه للرئاسة؟ الجواب هنا هو الذي يحدد كيف 

ستسي األمور يف املرحلة املقبلة. فلننتظر...

ــن الـــتـــيـــنـــة«؟ ــيـ ــار »اســـتـــيـــذ عـ ــيـ ــخـ ــك املــــخــــتــــارة« بـ ــ ــي ــ ــع »ب ــنـ ــتـ هــــل اقـ
ميشال نرص

برودة الطقــس الناجمة عن »فرح« يقابلها »حزن« يرضب 
املرسح الرئايس اللبناين، مع بدء مرحلة التصفيات النصفية 
لالسامء املؤهلة لخوض الجولة االخية، عىل ايقاع  التطورات 
القضائية واملالية والسياسية، املساهم االسايس يف ترسيع 
الداخلية والخارجية  املحــاور  االتصاالت عىل مختلف  وتية 
بغية تأمني ارضية توافق الحــد االدىن النتخاب رئيس، وفقا 

ملساعدة وزير الخارجية االميكية.
اكيد ان زيارة بيــك املختارة اىل »صديقــه اللدود« دفعت 
بالبعــض اىل تضييع »البوصلة« رئاســيا، وســط موجة 
اعالمية للتعمية عىل ما يطبخ من تحت الطاولة، حيث تشي 
املعلومات اىل ان االســامء واللوائح املطروحة ال تعدو كونها 
قنابل دخانية، ملــلء الوقت الضائع عن العارش من شــباط 
لحظة الصفر لبدء مشهد االخراج، من التحركات املطلبية اىل 
قنبلة تفجي مرفا بيوت وما بينهام من ملفات، قد تقود اىل 

سابع من ايار من نوع جديد.

هنا، تكشــف املصادر ان الســيناريو الذي ستسي وفقه 
االمور خــالل االيام املقبلة يقوم عىل ســعي رئيس مجلس 
النواب لتامني اكرثية ٦3 صوتا لبيك زغرتا عىل ان يرك لالخي 
تأمني خمســة اصوات، متاما كام حصــل يف انتخاب نائب 
رئيس مجلس النواب، معتربة ان املعركة ستكون تحديدا داخل 
كتلة لبنان القوي، املتوقع ان يصوت بني الخمســة والثامنية 

من اعضائها ملصةلح سليامن فرنجية.
ورات املصــادر ان العاملني مبطبخ عني التينة الداخيل اكدوا 
خالل التواصل معهــم بعيد زيارة وليد بيك، اىل ان مرشــح 
الرئاسة الثانية ما زال نفسه، ولن يتم الراجع عن هذا الخيار 
ما دام صاحبه مرصا عىل خــوض معركته، التي انجز الكثي 
منها، دون ان يعني ذلك اقفــال الباب امام التفاوض والحوار 

مع االطراف جميعا.
وتابعت املصادر ان معركة الرئاسة تسي هذه املرة باملقلوب، 
اذ ان اكرثيــة الـ8٦ باتت مؤمنة، بعد ان حرشت الجلســات 
الـ11 االطراف املســيحيني يف الزاوية، وباتوا مجربين عىل 
حضور اي جلسة انتخاب وعدم االنسحاب من الدورة الثانية، 
معتربة ان تلك الخطوة تعنــي »انتخابا« غي مبارش للرئيس 

العتيد، من هنا جاء كالم فرنجية عن الـ ٦٥ صوتا من بكريك 
تحديدا.

واشــارت املصادر اىل ان رئيس مجلس النواب وفور انجاز 
املرحلة االوىل من مهمته ســيعمد اىل تعيني موعد الجلسة 
12 التي مل ينتج منها انتخاب رئيس، اال انه بالتاكيد ســتكون 
الجلسة 13، رقم خي بالنسبة للبنانيني، والتي ستنتهي بنهاية 

الشغور يف بعبدا.
وختمــت املصادر بــان الكواليس تشــهد حركة عىل قدر 
كبي من االهمية بدات يف غربلة اســامء رجال العهد املقبل 
عىل مستوى ادارات ومؤسســات الدولة، حيث يجري البحث 
التفصييل يف لوائح اسامء املرشــحني لتويل املهام، عىل ان 
تنتهــي هذه املرحلة مع انتخاب الرئيــس، اذ يتوقع ان تكون 

»تقليعة« العهد رسيعة جدا.
فهل تســي املراكب وفقا لتلك الرياح االيجابية؟ كل االمور 
تشي حتى الســاعة اىل ان القطار وضع عىل السكة، اال ان 
التجربة التاريخية تشــي اىل ان االمور تبقى مرهونة بالربع 
الســاعة االخي، خصوصا ان القوى املتــرضرة كثية ومن 

اصحاب القدرة عىل »الخربطة«.

القاضية نازك الخطيب تتوسع في التحقيقات بملف النافعة بعاليه
روجيه شاهني

تســتمر التحقيقات والتوقيفات من قبل فــرع املعلومات مبلف 
الفســاد واإلثراء غي املرشوع مبصلحة تســجيل السيارات بعاليه 
بإرشاف املحامي العام االســتئنايف يف جبل لبنــان القاضية نازك 
الخطيب، حيث تتابع سي التحقيق مع كل املتهمني املوقوفني والذين 

اعرفوا بتلقي الرشوة مقابل عدم توقيفهم حسب قانون مكافحة 
الفســاد الذي اقر يف مجلــس النواب وقانون اصــول املحاكامت 
الجزائية، وقد تــم توقيف جميع املوظفني باســتثناء امراة كونها 
حامال وبلــغ العدد اربعة موظفني وعليه تــم اقفال املصلحة وتم 
ابالغ وزير الداخلية والبلديات القايض بسام املولوي لتعيني من يراه 

مناسباً لتسيي اعامل املواطنني.

ثورة 17 تشرين1 :
ض الجَبل فَولَد فأرا...

َّ
تمخ

األب د. ميخائيل روحانا األنطوين

»ثــورة« 17 ترشيــن األول 2019 مل متُت بعد، وهي 
ال تــزال تدغــدغ نفوس مــن آمنوا بهــا، بخاصة من 
خيبة آمالهــم وحرقتهم نكبتها. والربوفســور األمي 
وليد األيويب من الذين ال يزالــون حاملني قضيتها بكل 
أن ترشفــُت بتقديم كتايب  جوارحه فأرســل يل، بعد 
اللبنانية«،  للمعضلــة  ألحّل  الخامســة:  »ألجمهورية 
مقاال تحليليــا كتبه عنها وكأنه يدعوين ملقارنة دعوته 
الخامســة  الجمهورية  رؤيــة  لتطبيق  بدعــويت  لها 
التي أبــرش بها كالحل الذي ال ميكــن رفضه للمعضلة 
التــي تدعو الحرام  القيم  اللبنانيــة. وعمال بأرفــع 
الرأي اآلخــر والتحاور معه للتوصل بواســطة »الفهم 
والتفهيم والتفاهم« إىل تفهُّم رؤية اآلخر، وتأســيس 
الحوار عليــه، أكتب له رأيي، ونضع حوارنا املشــرك 
بترّصف مجتمعنا املعّذب، الباحث عن »نواة« مشــركة 

مستداما. وطنا  عليها  يبني  للمواطنة 
بعد تحليل علمي وموضوعي ألســباب انفجار الثورة، 
والخلل الــذي أصابها، والعوامل التي تســببت بتحّولها 
عن أهدافها وضياعها، ينهي الربوفســور األيويب نّصه 
بصب جــام غضبه عــىل الطائفية السياســية ويدعو 
لـ »رّص الصفــوف وتوحيد الكلمــة تحقيقا لألهداف 
الكفيلة باجتثاث الطائفية السياسية وبناء الدولة املدنية 

املنشودة!«
عادت يب الذاكرة إىل مــا قرأته يوما عن قائَدي الثورة 
الفرنســية دانتون وربسبيار... بيد أين كنت شاخصا إىل 
أمي من ســاللة عريقة تعود للقائد املكرّم يف التاريخ، 
أثبَتتها انتصاراته ويف  رشقا وغربا، للقيم القيادية التي 
الوقت نفسه الحرامه الفائق للمقدسات إذ مل يؤثر به أي 
غرور وطمع مبال أو بذهب، وال سمح للطامعني املتطرفني 
الحاقدين بالتأثي فيه، مرِغام إياهم عىل احرام مسلامت 
دينهم الحنيف، اإلسالم. يهذا يكون األيويب الجد قد عرف 
كيــف مييز بني ما هو لله وما هو لـ »قيرص« ليعطي كال 

منهام حقه. 
املنشــودة قائال: »مل  املواطنة  عليه كتبُت ألخي يف 
يعرف التاريخ امراَء ثوريــني إمنا َوَرثَت اقطاٍعا مكنونا 
يف طيــات القيمة األميية، والحمض النووي يشــهد 
عــىل أن الطبع يغلــب التطَبُّع. بهــذا ال يبقى أمام أي 
أمــي )وهنا الشــعب اللبناين املقهور( الــذي يريد أن 
يزيل »أميا« منافســا له )أي املنظومــة الحاكمة( إال 
أمر من اثنني: إما مؤامــرة انقالبية ال تخلو من العنف 
والدم دون ضامن نتيجتها، وإما الدبلوماســية والصرب 
التثقيــف والتوجيه  الدؤوب مــع  والعمل الســيايس 
مــن قياديني حكــامء عــىل املواطنة الســليمة. فـ 
»الـجمهورية الخامسة« تلفت إىل أن الوطن كائن يف 
»نواة« مواطنيه وليس يف النظريات وال يف الجغرافيا. 
اما تعبــي »اجتثاث الطائفية السياســية« فهذا، أخي 
الغايل، طرٌح له حقوٌق فكرية للدبلوماسية التحريرية 
اليوم،  العراق، والنتيجة، لغاية  االميكية وقد طُبق يف 
ال تشجع احدا عىل تبنيها، وفهمكم كفاية. وهنا أذكرك 
مبــا قلته يل بالفرنســية عند لقائنا ومــا معناه: »ال 
ميكــن أن نَِحلَّ مصيبة بها املقياس مبعادلة رياضية أو 
علمية«. »    إذا يف هذا إقرار أن إصالح ما يف النفوس 
لتأســيس نواة املواطن الصالح، قبــل اإلقدام عىل أي 
ثورة، يحتاج وقتا وصربا ووضع أُسس صالحة للبناء. 
بإرسالكم مقالكم يل.  أيويب  اشكر ثقتكم بروفسور 
وسبق، بالثقة نفســها، أن سلمتكم كتاب »ألجمهورية 
اللبنانية« كمرشوع انقاذ  الخامســة - ألحل للمعضلة 
عىل مســتوى ســادة كرام، كبار، يريــدون بالحكمة 
والحنكة ودراية األب الصالــح ان ينقذوا وطنا يخرس 
الوطن كأرض  اثنني يخصان  نفســه ألســباب ثالثة، 
مقدســة والثالث يخص اإلنســان اللبنــاين كمواطن 
يبحث عن وطن. األول هو االنتقــال بقيمة لبنان، من 
ِقَبل حكامــه األثرياء الجدد وأمــراء الحرب، من أرض 
مقدســة لها رمزيتهــا يف الكتاب املقــدس إىل مرتع 
للكارتيــالت االنتهازية عىل أنواعهــا، والثاين إخضاع 
الطائفية  األديان للسياســة واملــال وتحجميهــا يف 
السياســية فارضني عليها وعىل املؤمنني كافة مخافة 
املال والســالح بدل مخافة الله واحرام القانون.  أما 
الثالث فهو تحويل قيمة اإلنســان إىل قيمة الســلعة 
املســتهلَكة ملصالحهم، وهذا منط عاملي يدعو أوال بأول 
ونه،  لتعطيل أي ُقدوة تعاكس قدوة اإلعالم الذي يســيِّ
ثم ترضب التكويــن العائيل يف جوهره بإفقاده اهمية 

الوالَدين ألوالدهم.  ُقدوة 
هذه اآلفة األخية، العاملية واملحلية يف آن، تُدمي لبنان 
واملجتمع الرشقي اكرث من غيه مــن املجتمعات لتجذر 
مخافة الله فيه واحرام قدوة »رجل الدين« و »الوالدين« 
الذيــن عليهم جميعا تعليم اإلنســان احرام  و«املعلم« 
قدوة رجــل األمن ورجل القضاء. هكــذا معضلة عطلة 
فكر املواطــن واالنتامء الوطني، وغــّذت مكانهام روح 
التفرّد بالقرار والرنجسية سواء بالتجميل االصطناعي أم 
بالتحّرر الجنــي، ال تواجه بثورات عوراء براء ال ميكن 
أن يكون لها رأي ورؤية موَحدان، أو يكون هدفها كالذي 
طرحه مقالكم: »اجتثاث الطائفية السياسية«. وما الذي 
يكفل أال تَجتث الثورة ما بقي من قيم حميدة » فتتمخض 
مجددا لتلد هذه املرّة وحشــا يأكل أبناءها وبناتها؟ هكذا 
معضلة تواجه مبرشوع كالذي وضعته بني أيديكم. وما 
خاب اميل بعد من تجاوب الكثيين مع ندايئ ألين متوقع 
ســلفا أال أالقي لبنانيا واحدا، ذكرا كان أم أنثى، غي أسي 
لرأيه وملواقٍف مســبقة يف حياتــه وثقافته، وأقل منه 
مجموعــة دينية كانت أم سياســية أم اجتامعية قادرة 
عىل تبنيه لكــرثة القيود التي تلفهــا بخاصة مخافتها 
خسارة الســلطة واملال وليس بعد خسارة الوطن والقيم 
واألخالق. يؤســفني أن أنهي كلمتــي بالقول انه ما من 
مجتمع مترشذم مثــل مجتمع لبنان اليوم. فهال طرحتم 
عيل، يا أخي باملواطنة، حــال مبثل ما يف كتايب، أميش 

به وراءكم؟ 

قاســـــم : ال نخشـــــى الحـــــوار ومتحمســـــون لالتفـــــاق علـــــى قاعـــــدة تدويـــــر الزوايـــــا
ـ »حزب الله« الشيخ نعيم قاسم أن »من دون  اعترب نائب األمني العام ل
انتخاب رئيس للجمهورية ســيبقى التدهور قامئاً، ولن يتمكن أحد من 

معالجة املشاكل التي أصبحت مستعصية وتزداد يوماً بعد يوم«. 
وقال  يف اللقاء الخاص لشــباب التعبئة يف القطاع الثالث- بيوت: 
»املوضوع األســاس يف لبنان من أجل أن نتخلص من مأزقنا ومشاكلنا 
ونضع الحلــول عىل طريق الســكة الصحيحة هــو انتخاب رئيس 
للجمهورية، ثم بعده تكون الحكومة، وبعدها تكون خطة اإلنقاذ املايل 
واالقتصادي واالجتامعي، وعندها ميكن أن يعود البلد تدريجاً إىل حال 

التعايف والشفاء«. 
وســأل: »إذا، كيف نحل مشــكلة الفراغ الرئايس؟ يجب أن نعود إىل 
املجلس النيايب ألنَّه هو الذي ينتخب الرئيس. هذا املجلس مؤلف من 128 
نائبــاً، وميزة هذا املجلس أنه مؤلف من ٦ إىل 7 كتل نيابية متاميزة عن 
بعضها، وبعض النواب املســتقلني الذين مييلون إىل هذه الكتلة أو تلك، 
وهذه الكتل غي متفقة أو غالبية الكتل غي متفقة مع بعضها من أجل أن 
تؤمن النصاب القانوين النتخاب رئيس للجمهورية. اليوم إذا استمعنا إىل 
ترصيحات مسؤولني يف هذه الكتل، سرنى أنَّ كل كتلة تطرح مواصفات 
وعناوين وتتحدث عن قناعات وتقول بأنَّ لديها الحل لكن ال يتوافق هذا 
الحل مع الكتل األخــرى. إذاً ما هو الحل؟ الحل أن تجلس هذه الكتل مع 
بعضها وأن تناقش وتتفق عىل كيفية الوصول إىل رئيس يقنع هذه الكتل 

او أغلبها بأنَّه رئيس مناسب للبلد«.
أضاف: »بعضهم يقول: لكن ال فائدة من الحوار ألنَّ املواقف معروفة. 
ولكن إذا بقينا كذلك فهل ميكن أن ننتخب رئيســا؟! بالتأكيد كال. إذاً، ال 
يوجد بديل عن الحوار. ميكننا أن نتحاور ونتفق يف داخل الحوار عىل أنَّ 
من لديه إسم يحوز عىل الغالبية، ميكن أن تتفق الكتل األخرى أو بعضها 

عىل إعطاء هذا الرئيس برشوط معينة تنسجم مع قناعاتها بتدوير الزوايا 
فنصل إىل حل. أو ميكن أن تجلس هذه الكتل مع بعضها البعض، وننهي 
هذا املوضوع حول املواصفات التي كل جهة لديها تطبيق لها بشــكل 
مختلف عن اآلخر، ونطرح األسامء يف ســلة واحدة بحيث أنَّه لدينا 4 
أسامء أو 7 أسامء أو 10 أسامء، نضعهم يف هذه السلَّة ونبدأ بالجوجلة 
لنصل إىل تقليص العدد إىل اســم أو اسمني مثالً، أو كيال يقول البعض 
تشــرطون الحوار وتفرضون آلية حوار، نجلس لنتفق عىل اآللية التي 
نريــد أن نتحاور من خاللها. لكن أن يقول بعضهم ال نريد حواراً ويضع 
فيتو، وبالتايل مينع أن يعطي صوته أو أن يفسح املجال أمام االتفاق بني 
د املشكلة بشكل كبي. نحن أيضاً نعترب أن هذا الحوار  اآلخرين فهذا يعقِّ
يجب أن يشمل الجميع، وليس كام دعا بعضهم إىل حوار املعارضة مع 
بعضها للوصول إىل نتيجــة، ونحن جاهزون لالتفاق ألنَّ الهدف هدف 

وطني وليس تصفية حسابات«. 
وتابــع: »األمر اآلخر، هو أنَّه لدينا قاعــدة واحدة لالنتخاب وهي ما 
يقوله الدستور يف اجتامع املجلس النيايب بأغلبية الثلثني من أجل انتخاب 
الرئيس، وال تضعوا لنا قواعد أخرى بحجة أنَّها شــبيهة الدستور. نحن 
لدينا هذه القاعدة ونلتزمها وأي قاعدة أخرى تحتاج إىل أن نتشاور حتى 
نتفق، أي نأيت برئيس لديه بعض املواصفات إضافة إىل هذه القاعدة أو 
ل الدستور  مواصفات أخرى أو ما شابه ذلك... ولكن كل واحد يريد أن يُفصِّ
عىل قياسه، والدستور ال يحمل إالَّ قاعدة واحدة وهي أن يجتمع النواب الـ 
128 ويختاروا الرئيس. نحن ال نخىش من الحوار ومتحمسون لالتفاق، 
وحارضون للنقاش عىل قاعدة أن تُدوَّر الزوايا بني األطراف التي تجلس 
مع بعضها من أجل أن ال نطيل الفراغ ولننتخب رئيسا للجمهورية يساعد 

يف الخروج من املأزق«.  

عوده يلتقي سفير باكستان
اســتقبل مروبوليت بيوت وتوابعها املطران الياس عوده 
سفي باكستان ســلامن أطهر الذي قال بعد الزيارة: »اليوم 
كان يل لقاء مثمر مع ســيادة مروبوليت بيوت وتوابعها 
املطران الياس عوده، وقــد تباحثنا يف العالقات الثنائية بني 
لبنان وباكســتان. هذان البلدان تربطهــام عالقات صداقة 
وأخّوة وقــد بحثنا يف كيفية متتني العالقــة بينهام. كذلك 
بحثنا يف كيفية نــرش التفاهم بني مختلف األديان يف العامل 
من أجل نرش السالم الشــامل واالزدهار. وطاملا أنا يف لبنان 
اتطلّع نحو توجيهات سيادته وسوف أقوم بزيارته واستمع 
إىل نصائحه. أنا أشــكره عىل استقبايل وقد ترشّفت ورُسرت 

بلقائه«. 

صدور العدد 113
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صدر العــدد الثالث عرش بعد املائة، شــباط 
2023، من مجلــة »االمن العام« عــن املديرية 

العامة لالمن العام، وفيه:
- افتتاحية اللواء عباس ابراهيم بعنوان: »القلق 
صار خطــرا«، ويأمل يف تغيي القرار الدويل من 

عودة النازحني السوريني
-  وزيرا االعالم واالقتصاد زياد مكاري وامني 
مجلس  جلسات  دســتورية  عن  يتحدثان  سالم 

الوزراء.
- حوار مع وزير الطاقــة واملياه وليد فياض 
الناظمة  الهيئــة  الطاقة وتشــكيل  ازمة  حول 

للقطاع.
- ماذا يقول النائبان بالل الحشــيمي وغسان 
عطاللــه عــن دور مجلس النــواب يف انتخاب 

الرئيس واقرار الترشيعات؟
- كيف يقرأ الخرباء االقتصاديون والقانونيون 
تالعب مرصف لبنان بســعر الرصف، وماذا عن 
مصي ودائع املواطنني وموقف املجلس الدستوري 

من قانون املوازنة العامة؟
- نقيب االطباء الدكتور يوسف بخاش: ال يزال 
االوسط  الرشق  لقب مستشــفى  لبنان يستحق 

وجامعته
- الدكتور عيل فاعــور عضو املجلس الوطني 
لبنان  الخطــر:  ناقوس  يــدق  العلمية  للبحوث 

سيتغي دميوغرافيا خالل عرش سنوات
- تقرير عن االنشــطة التنموية والثقافية لـ 

»حفظة السالم« يف جنوب لبنان
-تحقيقات اقليمية حول التقارب الســوري - 
الريك، وحكومة الكيــان االرسائييل العنرصية 

واملتطرفة، واعامل قمة ابو ظبي السداسية
- ما هو مصي العامل يف ظل التسلح االكرب يف 

تاريخ البرشية
- املرسح اللبناين يعــود ناقصا اىل الواجهة، 
والسبب غياب املرسحيات االستعراضية ومصادر 

التمويل
- »بيليه« اسطورة غّيت تاريخ كرة القدم

 - اىل االبواب الدامئة يف احصاءات الشــهر 
والوثائــق املزورة، الفنــون والثقافة،   الرياضة 

والتسلية 
العدد عىل موقع  ميكن االطالع عىل مضمون 

االمن العام.

 ميقاتـــــي التقـــــى وفـــــد كهربـــــاء فرنســـــا وبحـــــث مـــــع ســـــالم التســـــعير بالـــــدوالر
فيـــــاض : ال تغذيـــــة اضافيـــــة بالتيـــــار حتـــــى منتصـــــف الشـــــهر الجـــــاري

عقد رئيس حكومــة ترصيف األعامل نجيــب ميقايت إجتامعا 
للبحث يف ملف الكهرباء صباح  امس  يف الرساي ضم وزير الطاقة 
واملياه يف حكومة ترصيف األعامل وليــد فياض ووفدا من رشكة 
كهرباء فرنســا يف حضور مستشار الرئيس ميقايت الوزير السابق 
نقــوال نحاس.  واعلن فياض بعد اللقــاء: »اإلجتامع اليوم  مع وفد 
من كهرباء فرنســا هو من أجل متابعة األعامل القامئة مع رشكة 
كهرباء لبنــان وأعامل التخطيط مــع وزارة الطاقة إلقامة معامل 

جديدة ومتابعة األعامل متهيدا للمرحلة املقبلة«. 
وعن زيادة التغذية بالتيار الكهربايئ قال: »ان التغذية الكهربائية 
ستبقى عىل مستوى 2٥0 ميغاوات لغاية منتصف هذا الشهر بغية 
تأكد رشكة كهرباء لبنان من التزامــات الوزارات املعنية، خصوصا 
وزاريت الداخلية والدفاع، والقضــاء والجيش وقوى األمن الداخيل 
ليكونوا جميعــا جاهزين لتخصيص فرق ملصلحــة كهرباء لبنان 
ملؤازرة أعامل نزع التعديات، بغية ان تكون زيادة التغذية مفيدة واال 
يكون هناك هدر. واملطلوب االلتزام من الوزارات والهيئات والجهات 
املعنية من اآلن لغاية منتصف الشــهر، وعىل أساســه تأخذ رشكة 

كهرباء لبنان قرارا بزيادة التغذية لغاية ٥00 ميغاوات. 
وأشار اىل »ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كامل حايك طالب 
باجتامع ثان للجنة الكهرباء من أجل أن يتأكد من موضوع االلتزام 
باملؤازرة، وقد طلبنا املؤازرة ولكننــا مل نر حتى اآلن تحركا والتزاما 

عىل األرض ونحن ننتظر.« 
واســتقبل ميقايت رئيس االتحاد العاميل العام بشــاره األسمر 

يرافقه وفد من »لجنة التشغيل« يف الجامعة اللبنانية.
اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقايت، بعد ظهر  امس يف الرسايا 
الحكوميــة، مع وزير االقتصــاد والتجارة أمني ســالم الذي قال: 
»متحور االجتامع  مع الرئيس حول موضوع الدوالر والسلع الغذائية 
واملؤرش الغذايئ الذي أعلنا عنه األسبوع املايض بالتنسيق مع لجنة 

اإلقتصاد يف مجلس النواب، وأطلعت دولة الرئيس عىل تفاصيله«.
اضاف: »اطلقنا مبادرة، وأعطينا مهلة اسبوع لنحصل من النقابات 
والرأي العام واالتحادات وجمعيات املجتمع املدين املعنية باملســتهلك 
عىل اقراحاتها  بشــأن امكانية التسعي بالدوالر لتكون اآللية التي 
سنضعها يف خدمة املواطن واملستهلك وهذا األمر ليس لدولرة اإلقتصاد 
الــذي نحن ضده«. وقال: »اطمنئ أن الرئيس أبلغني انه يف جلســة 
مجلس الوزراء التي ستكون ان شــاء الله يف مطلع األسبوع املقبل 
سيكون هذا البند أساسيا، وال مجال لعدم املوافقة عليه،  واالعتامدات 
املطلوبة الســتياد القمح لتغطية األســبوعني املقبلني موجودة«. 
وترأس رئيس الحكومة اجتامعا للجنــة املكلفة بوضع اقراحات 
لتعديل قانون الرشاء العام، شــارك فيه وزراء العدل القايض هرني 
خوري، املالية الدكتور يوســف الخليل، الداخلية والبلديات القايض 
بســام مولوي، واألشــغال العامة والنقل عيل حمية، رئيس ديوان 
املحاســبة القايض محمد بدران، املدير العام لرئاســة الجمهورية 
الدكتور انطوان شقي، األمني العام ملجلس الوزراء القايض محمود 
مكية، رئيــس مجلس اإلمناء واإلعامر نبيــل الجرس ورئيس هيئة 

الرشاء العام جان العلية. 



جهاد نافع

يف اليومــني املاضيني حصلــت حادثتان 
ضمن مسلسل الحوادث اليومية التي تحصل 
عل الطرقات العامة يف الشــال املمتدة من 
البرتون وصــوال اىل عكار وغالبيتها تحصل 
يف الليل لحظة غياب الشــمس واىل ما بعد 

منتصف الليل .
يف محلة ضهر نصار اعرتض مســلحون 
مواطنا كان متجها اىل حلبا، اطلقوا الرصاص 
عليه يك يوقف سيارته، انزلوه منها، كرسوا 
اضلعه ورسقوا ماله وجهازه الخليوي، ويقبع 

حاليا يف املستشفى يتلقى العالج.
مواطن آخر انتهت خدمته مســاء امس االول يف 
منطقة حامــات، صعد باصا ليتجه اىل قريته يف 
عــكار، ومل يكن يف الباص ســوى راكبني، وما إن 
سار الباص خطوات، حتى عمد السائق اىل التوقف 
املفاجىء، ومبساعدة الراكبني انهالت اللكات عىل 
املواطن ) ج. ق.(، ونال نصيبا وافرا من الرضب املربح 
عىل الرأس والظهر والبطن والقدمني، وانتزعوا منه 
راتبــه وجهازه الخليوي وكل ما يحمله ثم القوا به 

عىل االوتوسرتاد وفروا اىل جهة مجهولة...
الحادثــان املذكوران ها حلقتان من مسلســل 
العبث االمني اليومي اللييل الذي تشــهده شوارع 

الشال يف طرابلس وعكار واملنية والضنية، سواء 
عــىل الطرقات العامــة، او الطرقات الفرعية التي 

تغيب عنها االنارة ليال وتغرق بالظالم...
حــوادث ماثلــة تحصل وروايــات عديدة عن 
عمليات النشــل والسلب، رغم جهود القوى االمنية 
املبذولــة للحد من العبث باالمــن االجتاعي يف 

الشال...
ويتحدث مواطنون عــن مخاطر التجوال ليال 
يف الكثري من االحياء واملناطق يف طرابلس، كا 
يف عكار، حيث يسود الفلتان ويصبح الليل ستارا 
للعصابــات التي تنترش يف القرى والبلدات، علا 

ان القوى االمنيــة ودوريات الجيش تقوم 
مبداهات وتوقــف العديد من عنارص هذه 
العصابــات، التي رسعان ما تفرخ عصابات 

اخرى...
يرد بعض املطلعني عىل هذا امللف، ان تفاقم 
هــذه الحوادث مرده اىل ازمات الفقر والجوع 
وضغط االوضاع املعيشية التي دفعت بالشباب 
الذين ســدت يف وجوههم ســبل العيش اىل 
التفلت واســتغالل الفوىض السياسية التي 
تعــم البالد، ومل يجدوا اال النشــل والســلب 
والرسقــات وســيلة عيش، لكنهــا مربرات 
تتخذهــا العصابات التي تكون عنارصها من 
اصحاب الســوابق املطلوبني واملالحقني، وقد 
رفعت القوى االمنية من درجة استنفارها وكثفت 
من مداهاتها لتوقيف املطلوبني واصحاب السوابق 
ولالمســاك بزمام االمن االجتاعي بعد ما وصلت 
االمور اىل مرحلة خطرة ابرزها خطورة التنقل يف 

الليل بني املناطق والقرى والبلدات...
مصــادر اخرى تخىش ان تكــون هذه الحوادث 
متهيدا ملا هو اخطر من كونها عمليات نشل وسلب 
لتتعداهــا اىل مخاطر امنية اخــرى ذات تخطيط 
خارجي يستهدف الساحة اللبنانية كلها من بوابة 
الشــال. وان املطلوب يف هذه االيام اجتثاث هذه 

العصابات وحاية املجتمع اللبناين منها. 
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مـــــا هـــــي خفايـــــا حـــــوادث النشـــــل اليوميـــــة علـــــى طرقـــــات عـــــكار والشـــــمال ليـــــا؟؟

 الحـــــــــــــــراك الداخلـــــــــــــــي وصـــــــــــــــل الـــــــــــــــى مرحلـــــــــــــــة »البوانتـــــــــــــــاج« وأي توافـــــــــــــــق يحتـــــــــــــــاج الـــــــــــــــى غطـــــــــــــــاء خارجـــــــــــــــي!
ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار للعهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنوات ازدهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد بسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوات« ال يعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــار« أو »القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة »التّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن دون موافقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــح مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــول أي مرّشـ ــ ــ ــ ــ ــ وصـ

دوليل بشعالين

بــات واضحاً أّن رئيس مجلــس النّواب نبيه بّري لن يدعو 
اىل الجلسة الـ 12 النتخاب رئيس الجمهورية قبل أن تتوافر 
الفرصة الحقيقيــة النتخاب الرئيس، ويحصل التوافق عىل 
األقّل عىل مرّشــحني فعليني يتنافسان داخل الجلسة. ولهذا 
بدأت منذ أيّام مســألة »جمع األصوات« أي »البوانتاج« بني 
جميع الكتل النيابية من خالل اللقاءات الثنائية التي تحصل 
عىل الســاحة السياسية، فضالً عن املشاورات واإلتصاالت 
حول األســاء املطروحة مثل اســم رئيــس »تّيار املردة« 
النائب ميشــال سليان، وقائد الجيش العاد جوزف عون، 
وإن كان ترّشــحه يحتاج اىل تعديل دســتوري يف مجلس 
النّواب، وجهاد أزعور وصالح حنني وزياد بارود وســواها. 
فضالً عن ترّشــح رئيس »التّيار الوطني الحّر« النائب جربان 
باسيل الذي ال يزال يضع »الفيتو« عىل كّل من فرنجية وقائد 

الجيش.
وتقــول مصادر سياســية مطّلعــة اّن الحراك الداخيل 
الســيايس والروحــي )لقاءات بكريك والقمــة الروحية 
املســيحية( وصل اىل حّد جوجلة أســاء املرّشحني الذين 
ميكــن أن يحصل أحدها عىل 65 صوتاً يف الدورة الثانية 
من جلســة اإلنتخاب، رشط أن تؤّمن الكتــل النيابية التي 
ترفــض التصويت لهذا املرّشــح أو ذاك، النصاب القانوين 
للجلســة أي الـ 86 صوتاً. وهــذا النصاب يف حال توافق 
»الثنايئ الشــيعي« مــع بعض النواب املســتقلّني ونّواب 
الســنة، ال بّد من تأمينه من قبل إحدى الكتلتني املسيحيتني 
الكربيــني يف الربملان أي »تكّتل لبنــان القوي«، أو »كتلة 

القويّة«.  الجمهوربة 
املعلومــات،  وبحســب 
فإّن »التّيــار الوطني الحّر« 
لن  اللبنانيــة«  و«القــّوات 
املرّشح  اســم  عىل  يتوافقا 
لرئاســة الجمهوريــة بأي 
شكل من األشكال، إّنا ها 
الساعة عىل  يتوافقان حتى 
رفض التصويــت لفرنجية. 
مع اســتثناء وحيد وهو أّن 
»القّوات« التــي أعلنت عىل 
سمري جعجع  رئيسها  لسان 
مــّرات عديدة بأنّه يذهب اىل 
تأمــني النصــاب القانوين 
لجلســة اإلنتخاب يف حال 
جرى التوافق عىل مرّشــح 
أّما باســيل فلم يتحدث  ما. 
حتى اآلن عن إمكان أن يؤّمن 

النصاب القانوين للدورة الثانية، ليك يفوز بالرئاسة أي مرّشح 
ال يريد وصوله اىل قرص بعبدا. يف الوقت الذي يجري التساؤل 
فيه عن عدد األصوات التي ميكن أن ينالها باسيل يف حال خاض 
املعركة الرئاسية يف مجلس النّواب مع فرضه الفيتوات وقطعه 

العالقات مع غالبية األحزاب والكتل النيابية.
ويف ما يتعلّق بإقناع باسيل مبرّشح »حزب الله«، أشارت 
املعلومــات اىل أّن وفد الحزب مل يتمكّــن خالل لقاء مرينا 
الشــالوحي األخري من إقناعه بفرنجية، غري أنّه يف الوقت 

نفســه مل يحصل منه عىل اســم أي مرّشــح آخر يؤيّده أو 
يصــّوت له يف مجلس النّواب. فيا خرج باســيل بعد ذلك 
ليعلن إمكان ترّشحه للرئاسة رغم معرفته بصعوبة وصوله 
اىل قــرص بعبدا، وإن حصلت التســوية اإلقليمية والدولية 

املقبلة.  األشهر  خالل 
مــن هنا، أوضحت املصادر عينهــا أنّه إذا أّمنت »القّوات« 
النصــاب القانوين لتأمني انتخاب فرنجية أو العاد عون أو 
ســواها، بعدما تراجعت حظوظ رئيس »حركة اإلستقالل« 
النائب ميشــال معــّوض كون الظروف الراهنة ال تســمح 

بوصول مرّشــح تحدٍّ اىل قرص بعبدا، وقبول معّوض نفسه 
بهــذا األمر من خــالل ما أعلنه أخرياً عــن أنّه »إذا ُوجدت 
شــخصية توافقية فهو يُفسح املجال لها«.. فإّن أي مرّشح 
توافقــي ميكن أن ميّر بـ 65 صوتــاً أو أكرث.. فترصيحات 
كّل مــن جعجــع ورئيس الحزب التقّدمي اإلشــرتايك وليد 
جنبالط، أكّدت الســري بغري معّوض يف حال حصول التوافق 
عىل مرّشــح آخر. ومن هنا، يطرح جنبالط ثالثة أســاء 
عىل الذيــن يلتقيهم يف كليمنصو هي: جهاد أزعور، صالح 
حنــني والعــاد جوزف عون بهدف إجــراء »البوانتاج«، أو 
اإلســتفتاء النيايب عليها، قبل الذهاب اىل أي جلسة جديدة 
ملجلس النّواب، وذلك باإلتفاق مع بّري. ولكن عندها قد يبقى 
باســيل خارجاً، يف حال رفض تأمني النصاب القانوين، أو 
التصويت للمرّشح التوافقي الذي ستتفق عليه غالبية الكتل 

النيابيــة، وإن مل تصّوت جميعها له. 
غري أّن األمور ال تزال معّقدة بعض اليشء، ســيا أّن أي 
توافق داخيل يحتــاج اىل غطاء خارجي، والعكس صحيح، 
عىل ما شّددت املصادر السياسية، كا أّن التوافق املسيحي- 
املســيحي مهّم جّداً إلنقاذ البالد خــالل العهد الجديد، وإاّل 
فسوف تسيطر عليها النكايات والكيديات السياسية ووضع 
العــي يف الدواليــب، وال يتّم خاللها الســعي الجّدي اىل 
تأمني اإلزدهار والنمو اإلقتصادي إلخراج البالد من اإلنهيار 
القائم منذ سنوات. وهذا األمر ال يتوافق مع املرحلة الدولية 
واإلقليمية املقبلة، وال ســيا مــع دخول لبنان نادي الدول 
النفطيــة يف ظّل وجود كميات واعدة من الغاز يف البلوكني 
4 و9 اللذين ســُيعمل عىل بدء أعال الحفر واالستكشــاف 

والتنقيب فيها قريباً من قبل الكونســورتيوم.

 كنعان: لن نقبل التضحية بأموال املودعين »بشطبة قلم«
ووجهت للمركزي والحكومة سؤااًل عن التدقيق الجنائي

أكّــد رئيس لجنة املــال واملوازنة النيابية 
إبراهيــم كنعان، عقب انتهاء جلســة لجنة 
املــال ملتابعــة درس اقرتاح قانــون اعادة 
التــوازن لالنتظام املايل، أّن »االرقام وصلت 
مجتــزأة ولكــن املطلوب ان تصل رســمية 

ونهائية، ولكن ما حصل هو بداية«.
ولفــت إىل »أنني وجهت ملــرصف لبنان 
والحكومة ســؤااًل عن أيــن أصبح التدقيق 
الجنــايئ«، موضًحا أنّه »إىل اليوم فاالرقام 
افرتاضيــة«، مشــريًا إىل أنّه »حني نســأل 
عن املودعــني تقوم القيامــة، إذا كان هذا 
القانون ليس الســرتجاع امــوال املودعني 
»لشــو باعتينه؟«، كا ذكر أنّه »يكفي كذب 
عىل الناس، وكان من املفروض اعادة هيكلة 

الدين من اليوم االول.«
واوضــح كنعان أن »لجنــة الرقابة عىل 
املصــارف قالت بضوء اســتاعنا اليها أن 

الكثــري مــن األرقام الواردة مــن املصارف 
بحاجــة اىل تدقيق، وعىل هــذا التدقيق أن 
يأخــذ مجاله وينتهي، فال يعقل أن نســتمر 
يف الحديــث عــن تدقيــق مل يحصل بعد 4 
سنوات عىل االنهيار، ال ألصول وموجودات 
املصارف وال يف مــرصف لبنان وال بالدولة 
التــي ال يعقــل أن تكون متعــرثة مالياً وال 
تحــي موجوداتها، لالنطالق من ذلك اىل 

الدويل.«  النقد  مفاوضة صندوق 
وأشــار كنعــان، إىل أّن »الناس يريدون 
معرفة مصريهم، ويحتاجون اىل مســؤول 
فعيل يتحمل املســؤولية«، موضًحا أّن »كرة 
النار تحال إلينا بشــكل غري مبارش، يف حني 
املسؤولية يجب ان تتحملها الدولة اللبنانية 
ومــرصف لبنــان واملصــارف، ولــن نقبل 
التضحيــة بأموال املودعني »بشــطبة قلم« 

مــن اجل مصداقيتنا واعادة الثقة بلبنان«. 

لقــــــــاء علمائــــــــي اســــــــتنكارا لحــــــــرق املصحــــــــف:
ــــــــا بإهانــــــــة مقدســــــــات املســــــــلمين ســــــــيؤدي ســــــــماح اوروب
العالــــــــم فــــــــي  االســــــــتقرار  زعزعــــــــة  الــــــــى 

رئيسة املجلس النســايئ اللبناين السيدة 
عدال سبليني زين وتم البحث يف سبل التعاون 
خصوصــاً وأن املجلس قد تأســس يف العام 
1921. ويف العــام 1952 ســاهم يف صدور 
ترشيع جديــد أعطى املرأة حــق التصويت. 
واملجلس منتخب من قبل 151 جمعية ويضم 
الرئيســة ومعها 11 عضواً. وقدمت له كتاباً 

بعنوان تاريخ املجلس النسايئ اللبناين. 
بعدها اســتقبل عدداً مــن محامي مكتب 
اإلدعــاء يف ملف املرفــأ يف حضور عدد من 
اعضــاء مجلس النقابة لبحث إمكانية تقديم 
عدد مــن الدعاوى والطلبــات. ودعا النقيب 
كســبار عىل أثرها مجلس النقابة لإلجتاع 
إســتثنائياً الساعة الخامســة والنصف من 
بعــد الظهر لبحث الطلبــات املذكورة واتخاذ 
القرارات املناســبة بشأنها، بعد اإلستاع إىل 
رشح عضــوي مكتب اإلدعاء املحاميني متام 

الساحيل وشكري حداد.
بعدها استقبل رئيســة جمعية » مدنيات 
» الســيدة ندى صالح عنيد وحرض اإلجتاع 
عضو مجلس النقابة املحامية مايا الزغريني 

واملحامي سرييل بدوي. 
وعنــد الثانية بعد الظهــر، حارض عضو 
مجلس النقابة املحامي وجيه مسعد يف بيت 
املحامي حــول »قانون تنظيم مهنة املحاماة 
بني النص والتطبيــق«، ويف حضور النقيب 
كســبار وأعضاء مجلس النقابة ومحامني، 
وذلك ضمن سلسلة محارضات التدّرج برئاسة 

عضو املجلس املحامي اسكندر نجار.
وعقــدت لجنة الســجون إجتاعها األول 
برئاسة املحامي جوزف عيد وحضور األعضاء. 
كا عقدت لجنة مكافحة الفســاد إجتاعها 
األول برئاســة املحامي جوزف نهرا وناقشت 
جدول أعالها وتم إتخاذ قرارات متعددة بشأن 

النشاطات للسنة الحالية.

مـــــــــــخـــــــــــاُض الـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــِة يـــــــطـــــــلـــــــُق يــــــــــــــَد الــــــتــــــيــــــار
فاطمة شكر

مع اشــتداد العاصفة، تشــتد 
األزمة املعيشــية والسياسية، يف 
ظل االرتفاع املستمر لسعر الدوالر 
وانهيــار اللرية، واالرتفاع الجنوين 
ألســعار املحروقات، مــا يعني أن 
القارس  الربد  سيواجهون  السكان 
بسبب عدم قدرتهم عىل رشاء مادة 
املــازوت، دون أن تتحــرك الدولة 
والجهات املعنية لحل أزمٍة ملحٍة ال 

تنتظر الوقت وال املاطلة. 
وأمام كل هــذا التدهور الداخيل 
ال حلول يف األفق بشــأن انتخاب 

رئيــٍس للجمهورية، ويف املعلومــات فإن مصدراً 
مطلًعــا قال أن »ال تســوية يف األفق ال داخليا وال 
خارجياً، وأفاد املصدر أن الكالم ما زال حول اشكالية 
اسم الرئيس، وال قناعة باألساء املطروحة حسب 
كل جهٍة سياســية، وهناك تقاطعات خارجية بني 
)قطر وفرنسا والســعودية وامريكا( التي ستعقد 
اجتاعها ومن الواضح  أن االســم األكرث طرحاً هو 

اسم قائد الجيش جوزيف عون«.
 ووصفت مصادر مطلعة أجواء اللقاء األخري بني 
التيــار الوطني مع وفد من حزب الله الذي ضم كٍل 
من املعاون الســيايس حسني الخليل ووفيق صفا 
بأنــه أنتج معياراً جديداً للتعاطي بني الطرفني، ومل 
يعد يوجد ضوابط محددة للتفاهم عىل أي عناوين 

وقد أطلق رساح التيار سياســياً لخياراته وخاصًة 
يف ما يتعلــق باملوضوع الرئايس ونهج الحكومة 
املتبــع، وقد بقي الطرفان عىل التفاهم العام الوارد 

يف وثيقة التفاهم.
وأكد املصدر أن »الطرفني حددا الخطوط الحمراء 
التــي ال ميكن تجاوزها ومنهــا املقاومة والثوابت 
األساســية التي ال ميكن مناقشتها، وعىل رأسها 
موضوع عودة النازحني الســوريني اىل ســوريا، 
وترســيم الحدود ومواكبته والحفاظ عىل الثوابت 
الوطنيــة واعتبار ذلك مطلبا وطنيا ال ميكن الرهان 
عليه إال ضمن مندرجات حقوقية ال ميكن التفاوض 

عليها أو التنازل عنها«. 
يذكــر أن »حزب الله يرص عــىل انتخاب الوزير 

ســليان فرنجية للرئاســة ألنه 
سيحمي املقاومة من كل الجهات »، 
فيا يكمل رئيس حكومة ترصيف 
االعــال نجيب ميقــايت التحدي 
والدعــوة لعقد مجلس الوزراء هذا 
األسبوع أو مطلع األسبوع املقبل، 
وأكدَّ مصدٌر ســيايس أن »الحزب 
مجلس  جلســات  يف  سيشــارك 
الوزراء من أجــل مصلحة الوطن 

واملواطن وتسيري أعال البلد«.
مصــدٌر مقرٌب من حزب الله أكد 
أن »الحزب وقف جنباً اىل جنب مع 
التيار من أجل بنــاء الدولة، وكان 
الحزب حريصــا عىل املوافقة يف 
ما يخص القــرارات التي كان يتخذها رئيس التيار 
الوطني الحر جربان باسيل والتي تفيد لبنان«، وتابع 
املصدر أن »الحزب دعم رئيس الجمهورية ميشــال 
عون وهو غري نادم، كا ودعم التيار الوطني الحر 
الذي حصل عــىل الكثري من املواقع والوظائف يف 

الدولة ومل يتدخل الحزب بذلك«.
بات واضحاً أن التفاهم الذي ربط حزب الله والتيار 
لسنوات طوال، مل يعد كا كان عليه بسبب القرارات 
التي اتخذها كال الطرفني، وعليه فإن الطرفني قررا 
أال يســميا اساً واحداً لرئاســة الجمهورية، فهل 

سيحقق التيار أهدافه أم حزب الله؟
أم أن ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية ســيكون 

غري ما قبله؟

كســـــــــــــــبار التقـــــــــــــــى رئيســـــــــــــــة املجلـــــــــــــــس النســـــــــــــــائي وتابـــــــــــــــع ملـــــــــــــــف املرفـــــــــــــــأ
اســتقبل نقيب املحامني يف بريوت نارض كسبار 
رئيســة املجلس النســايئ اللبناين الســيدة عدال 
سبليني زين وتم البحث يف سبل التعاون خصوصاً 
وأن املجلس قد تأســس يف العام 1921. ويف العام 
1952 ســاهم يف صدور ترشيع جديد أعطى املرأة 
حق التصويت. واملجلس منتخب من قبل 151 جمعية 
ويضم الرئيســة ومعها 11 عضواً. وقدمت له كتاباً 

بعنوان تاريخ املجلس النسايئ اللبناين. 
بعدها استقبل عدداً من محامي مكتب اإلدعاء يف 
ملف املرفأ يف حضور عدد من اعضاء مجلس النقابة 
لبحث إمكانية تقديــم عدد من الدعاوى والطلبات. 
ودعا النقيب كســبار عىل أثرهــا مجلس النقابة 
لإلجتاع إستثنائياً الساعة الخامسة والنصف من 
بعــد الظهر لبحث الطلبات املذكورة واتخاذ القرارات 
املناسبة بشــأنها، بعد اإلستاع إىل رشح عضوي 
مكتب اإلدعاء املحاميني متام الســاحيل وشــكري 

حداد.
بعدها استقبل رئيسة جمعية » مدنيات » السيدة 
نــدى صالح عنيد وحــرض اإلجتاع عضو مجلس 

النقابة املحامية مايا الزغريني واملحامي 
سرييل بدوي. 

وعنــد الثانية بعد الظهر، حارض عضو 
مجلس النقابة املحامي وجيه مسعد يف 
بيت املحامي حــول »قانون تنظيم مهنة 
املحاماة بــني النــص والتطبيق«، ويف 
حضور النقيب كســبار وأعضاء مجلس 
النقابة ومحامني، وذلك ضمن سلســلة 
التدّرج برئاسة عضو املجلس  محارضات 

املحامي اسكندر نجار.
وعقدت لجنة السجون إجتاعها األول 
برئاســة املحامي جوزف عيد وحضور 
األعضــاء. كا عقــدت لجنة مكافحة 

الفساد إجتاعها األول برئاسة املحامي جوزف نهرا 
وناقشــت جدول أعالها وتم إتخاذ قرارات متعددة 

بشأن النشاطات للسنة الحالية.
وتشهد نقابة املحامي يف طرابلس إحتفاالً تأبينياً 
للنقيب املرحوم بســام الداية، يتخلّله إطالق جائزة 
ســنوية بإســمه وذلك يوم الخميس 2023/3/2 

الساعة الثانية عرشة ظهراً. 
كا يحل النقيب كسبار ضيفاً عىل تلفزيون لبنان 
ضمن برنامج مشــاكل وحلول يوم الجمعة الساعة 
الحادية عرشة والنصف قبل الظهر، يحاوره اإلعالمي 
نقــوال حنا حول عدة مواضيــع تتعلّق مبلف املرفأ، 
وأموال املودعني، وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، 

واعتكاف القضاة وغريها من املواضيع.

كسبار خالل اجتامعاتة
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ــان! ــ ــدد اإلنس ــ ــة ته ــ ــر صحي ــــي درء مخاطــ ــاي ف ــم دور الشــ ــ إليك هــــــــل يــــــؤثــــــر الـــــبـــــيـــــض فــــــــي صـــــحـــــة الــــقــــلــــب؟
 يرتبط العمر املديد بعدة عوامل، بعضها خارج عن سيطرتنا، 
إال أن بعض العادات يف منط العيش، مثل التامرين الرياضية 
والنظام الغذايئ، ميكن أن يكــون لها تأثري واضح يف عمرنا 

االفرتايض.
وميكن للعديد من األمراض الكامنــة أن تهدد طول العمر 
الصحي لدينا، من ذلك ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من 

النوع الثاين.
وقد يكون درء مخاطــر مثل هذه الحــاالت الصحية أمرا 
أساســيا للعيش عمــرا مديدا. ووجدت إحدى الدراســات أن 
مرشوبا معينا ميكنه أن يســاعد يف درء خطر حاالت صحية 

مهددة للحياة.
وأشــارت دراســات مختلفة إىل الفوائد الصحية للشاي 
الصيني األسود - وهو نوع من الشاي الصيني يتم إنشاؤه عن 

طريق تذويب األوراق تحت أشعة الشمس.
عىل ســبيل املثال، خلصت إحدى الدراســات، التي نرُشت 
Archives of International Medicine، إىل أن  يف دوريــة 
اســتهالك 120 مل يوميا من املرشوب ملدة عام »يقلل بشكل 

كبري« من فرصة اإلصابة بارتفاع ضغط الدم.
- ارتفاع ضغط الدم: يُعــد ارتفاع ضغط الدم حالة خطرية 
محتملة ألنها تزيد من خطر التعرض لحاالت تهدد الحياة مثل 
الدماغية والخرف  القلبية والسكتات  القلب والنوبات  أمراض 
الوعايئ. وذلــك ألن ارتفاع ضغط الدم لفــرتة طويلة يضع 

ضغطا إضافيا عىل األعضاء.
وكجزء من الدراســة من عام 2004، حلــل األكادمييون 

العالقة بني استهالك الشاي املنتظم وارتفاع ضغط الدم.
وقــال الباحثون: »باملقارنة مع غــري املعتادين عىل رشب 
الشاي، انخفض خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة %46 
ألولئك الذين رشبوا من 120 إىل 599 مل يف اليوم، وانخفض 
بنسبة 65% ألولئك الذين رشبوا 600 مل يف اليوم أو أكرث بعد 
األخذ يف االعتبار عوامل العمر والجنس والحالة االجتامعية 
الدم ومؤرش  العائيل الرتفــاع ضغط  واالقتصادية والتاريخ 
كتلة الجسم ونســبة الخرص إىل الورك وعوامل منط الحياة 

والعوامل الغذائية«.
ومع ذلك، فإن اســتهالك الشــاي ألكرث مــن عام مل يكن 

مرتبطا مبزيد من االنخفاض يف مخاطر ارتفاع ضغط الدم.
وأضاف الباحثون: »إن اســتهالك الشاي األخرض أو شاي 
أولونغ )شــاي صيني تقليدي( املعتاد باعتدال )120 مل يف 
اليوم أو أكرث ملــدة عام واحد(، يقلل بشــكل كبري من خطر 

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الصينيني«.
- مرض عقيل: نظرت دراســة منفصلة، نرُشت يف مجلة 
Foods يف عام 2022، يف تأثــريات »التيغوانيني«، وهو نوع 

من شاي أولونغ، عىل مرض ألزهامير.
ووجدت الدراســة أن مستخلصات الشاي كانت قادرة عىل 

تقليل بعض عوامل الخطر للخرف داخل الجسم.
وقال الباحثون: »يوضح هذا البحث ألول مرة أن مستخلصات 
التيغوانيني ميكن أن متنع التنشــيط املفرط ملســار إشارات 
NF-κB p65 )عامل خطر لإلصابة بالخرف( وتحســني قدرة 
مضادات األكســدة يف القرشة الدماغية والحصني، لتحسني 

القدرة املعرفية APP / PS1 للفرئان«.
وتابعــوا: »تســلط نتائجنا الضــوء عىل اآلثــار املفيدة 
ملستخلصات شاي التيغوانيني يف الوقاية من مرض ألزهامير 

وتخفيفه«.
ويف دراسة أخرى، عززت النتائج فعالية شاي أولونغ، إىل 

جانب أنواع الشاي األخرى، يف تحسني وظائف املخ.
وكشــفت النتائج: »بعد ضبط العوامــل املربكة املحتملة، 
ارتبط إجاميل استهالك الشاي بشكل مستقل بأداء أفضل يف 
اإلدراك العام والوظيفة التنفيذية ورسعة معالجة املعلومات.

وارتبط اســتهالك الشاي األسود / شــاي أولونغ والشاي 
األخرض بتحســني األداء اإلدرايك، بينام مل يكن هناك ارتباط 

بني استهالك القهوة والوظيفة اإلدراكية، بحسب النتائج.
- مرض السكري: كشفت تجربة أجريت يف تايوان ونرشت 
يف مجلة Diabetes Care، يف عام 2003، أن شــاي أولونغ 

ميكن أن يخفض نسبة السكر يف الدم.
وقالت الدراســة: »شــاي أولونغ يخفض بشكل ملحوظ 

تركيزات الغلوكوز والفركتوزامني يف البالزما«.
وأضافت: »الشــاي الصيني األسود قد يكون مساعدا فعاال 
لعوامل سكر الدم عن طريق الفم يف عالج مرض السكري من 

النوع الثاين«. 

تعد أمراض القلب واألوعية الدموية من أكرث مسببات الوفاة 
حول العامل، وترتبط بشكل كبري بارتفاع الكوليسرتول، الذي 
يرتبط بدوره باألطعمة التي نتناولها، وعىل رأســها البيض، 
الذي حذرت دراســات سابقة من تأثريه السلبي املحتمل، لكن 

دراسة جديدة أكدت عىل فوائده لصحة القلب.
هذا وتشــري األمــراض القلبية الوعائيــة إىل أي حاالت 
تؤثر يف القلب أو األوعية الدموية، والتي تعد من األســباب 
الرئيســية للوفاة والعجز يف الكثري من الدول، لكن كام هو 
الحــال مع العديد من الحاالت الطبيــة، ميكن تقليل مخاطر 

اإلصابة من خالل التمتع بنمط حياة صحي.
وقالت هيئة الخدمــات الصحية الوطنية يف بريطانيا، إن 
»األدلة تشري بقوة إىل أن ارتفاع الكوليسرتول يف الدم ميكن 
أن يزيد من خطر تضييق الرشايني )تصلب الرشايني( والنوبات 

القلبية والسكتة الدماغية«.
وأوضحت مؤسســة القلب الربيطانية أيضا أن الكثري من 
»الدهون الضارة« ومواد أخرى، ميكن أن تشــكل رواســب 
)لويحات( ترتاكم يف الرشايني. ويزيد هذا من خطر اإلصابة 
بأمراض، مثــل أمراض القلــب التاجية والنوبــات القلبية 

والسكتة الدماغية.
ومن املعروف عىل نطاق واسع أنه ميكن التقليل من املخاطر 
عن طريق تقليل كمية األطعمة الدهنيــة التي تتناولها، مع 

زيادة تناول الفواكه والخرضاوات.
هذا ووجدت دراسة أن تناول ما بني بيضة واحدة و3 بيضات 

أسبوعيا، »يبدو أنه يحمي« من املرض.
فالدراسة أجريت عىل أكرث من 3 آالف بالغ، ووجدت أن من 
تناولوا هذه الكميات كانوا أقل عرضة بنســبة 60 يف املائة، 

لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وشارك 3042 رجال وامرأة من اليونان يف التجربة، حيث تم 
ملء استبيان حول عدد البيض الذي تناولوه يف األسبوع، إما 

كليا أو كجزء من وصفة.
وبعد مــرور عقد من الزمان، أصيــب 317 منهم بأمراض 

القلب واألوعية الدموية.
توصلــت الدراســة إىل مجموعــة من النتائج، شــملت 
األشــخاص الذين يأكلون بيضة واحدة أو أقل يف األسبوع، 

معرضون لإلصابة ألمراض القلب الوعائية بنســبة 18 يف 
املائة.

أما الذين يســتهلكون مــن بيضة واحــدة إىل 4 بيضات 
أسبوعيا، فلديهم معدل إصابة بنسبة 9 يف املئة، بينام أولئك 
الذين يتناولون 4 إىل 7 بيضات أســبوعيا، تبلغ النسبة لديهم 

8 يف املئة.
فمن أكلوا بيضة واحدة إىل 3 بيضات أسبوعيا، لديهم خطر 
أقل بنســبة 60 يف املائة لإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
الدمويــة. أما من تناولوا 4 إىل 7 بيضات، فلديهم مخاطر أقل 

بنسبة 75 يف املائة.
ومع ذلك، عند النظر يف تناول األحامض الدهنية املشــبعة 
املحتملة )SFA(، استنتج الباحثون أن تناول بيضة واحدة إىل 

3 بيضات يف األسبوع كان »أكرث أمانا«.
وأقر مؤلفو الدراســة كيف ميكن أن يكــون النقاش حول 
البيــض والصحة »مثريا للجدل«، محذرين من أن اســتهالك 
البيض »يجب أن يقرتن بنظام غذايئ صحي، يتميز باستهالك 
منخفض مــن األحامض الدهنية املشــبعة«، للحصول عىل 

فوائده.

ــل األمـــــــــــد« !! ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــد الـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ـــ »كـ ــ ــالـ ــ ــط بـ ــ ــب ــ ــرت ــ ــط ت ــ ــق ــ أعـــــــــــراض ف
توصل فريق بحثي إىل اكتشاف غري متوقع يقول إن الذين 
يعانون من تأثريات طويلة األمد من »كوفيد-19« هم عرضة 
لتطوير سبعة أعراض غري صحية فقط ملدة تصل إىل عام بعد 

العدوى.
وتقول الدراسة التي اجراها باحثون من جامعة ميسوري، 
إن هــذه الحاالت تتمثل يف: نبضات قلب رسيعة، وتســاقط 
الشــعر، واإلرهاق، وأمل يف الصدر، وضيق يف التنفس، وآالم 

يف املفاصل والسمنة.
ولتطوير النتائج التي توصلــوا إليها، راجع الفريق بيانات 
Oracle Cerner الواقعية من الســجالت الطبية اإللكرتونية 
التي تحتوي عىل معلومــات مجهولة الهوية ألغراض البحث 
الطبي. وبعد فحــص البيانات من إجاميل 52461 مريضا يف 
122 مرفقا للرعاية الصحية يف جميع أنحاء الواليات املتحدة، 
اختار الباحثون أكرث 47 عارضا صحيا شائعا تم اإلبالغ عنها 

لـ »كوفيد-19«، لفحصها من أجل هذه الدراسة.
وبعــد ذلك، بحث الباحثون عــن أي مقارنات يف األعراض 

املبلغ عنها بني املرىض يف ثالث مجموعات فرعية مختلفة:
- الذين تم تشخيص إصابتهم بـ«كوفيد-19« ولكن دون أي 
عدوى فريوسية شائعة يف الجهاز التنفيس مثل اإلنفلونزا أو 

االلتهاب الرئوي.
- املصابون بعدوى الجهاز التنفيس الفريوســية الشائعة 

ولكن من دون »كوفيد-19«.
- غري املصابــني بـ »كوفيد-19« أو أي عدوى فريوســية 

أخرى شائعة يف الجهاز التنفيس.
وقال تيش رين شو، مدير مركز علوم البيانات واملعلوماتية 
يف جامعة ميســوري، واملؤلف املشارك للدراسة: »عىل الرغم 
من العدد الهائل من أعراض كوفيد طويل األمد التي أبلغت عنها 
دراسات أخرى ســابقا، وجدنا فقط بعض األعراض املتعلقة 
بشــكل خاص بعدوى مــن SARS-CoV-2، الفريوس الذي 
يسبب مرض كوفيد-19. قبل أن نفحص البيانات، اعتقدت أننا 
ســنجد قدرا كبريا من األعراض املرتبطة بشكل خاص بكوفيد 

طويل األمد، لكن مل يكن هذا هو الحال«.

وأوضح شــو أن النتائج ميكن أن 
تفيد الجهود املستمرة من قبل زمالئه 
الباحثني لدراســة التأثريات املختلفة 

لـ«كوفيد-19«.
الباحثون  سيتمكن  »اآلن،  وأضاف: 
مــن فهم كيفيــة تحــور أو تطور 
SARS-CoV-2 بشــكل أفضــل من 
خالل إنشــاء روابط جديدة رمبا مل 
نعرف عنها من قبل. من اآلن فصاعدا، 
الطبية  الســجالت  استخدام  ميكننا 
عن  برسعة  للكشــف  اإللكرتونيــة 
الذين  املرىض  من  فرعية  مجموعات 

قد يعانون من هذه الحاالت الصحية طويلة األمد«.
وقال عدنان قرييش، أســتاذ علم األعصاب يف كلية الطب 
 MU Health Care بجامعة ميســوري، وطبيب األعصاب يف
واملؤلف املشارك للدراســة، إن النتائج ستزود مقدمي الرعاية 

الصحية باملعلومات التي يحتاجون اليها بشدة حول ما يجب 

طرحه والبحث عنه ومتى.

ورصح قرييش أن نتائج الدراســة ميكن أن تفيد الباحثني 

أيضا يف فحــص جوانب أخرى لـ »كوفيــد-19«، مثل تأثري 

الفريوس يف الدماغ أو جهاز املناعة. 

 بعضهــا موجــود فــي الطبيعــة واآلخــر ليــس باهــظ الثمــن... حاربــوا القلــق والتوتــر
الــى طعامكــم الـــ 10  التوابــل  وحافظــوا علــى هــدوء اعصابكــم بإضافــة هــذه 

ندى عبد الرزاق

 يف »عــرص التوتر« بات القلق داء الشــباب، مســتنقع 
النفس-جســدية.  واالضطرابات  االمــراض  من  »عويص« 
بدأت تأخذ هذه الحالة حيزا واســعا من االهتامم املجتمعي 
البديهي ان يســلط الضــوء عليها  والعائيل وأصبــح من 
لعالقتها باإلنسان نفســه كونها تؤدي اىل تخريب حياته. 
كــام انها امتداد رسيــع للكثري من االمراض كالســكري، 
القلب، الســمنة. هذه ظاهرة اصبحت كالنار التي تأيت عىل 
الهشــيم فتحرقه وال تبقي منه شــيئا. »فالقلق والتوتر« 
يشكالن أحد العوامل الرئيسية لفقدان القدرة عىل مواصلة 

طبيعية. بصورة  الحياة 
يف لبنان، ال يخلو منزل من أحد هذه العوامل وهناك مئات 
الجرح وتســكت لعدم قدرتها  العائالت تعض عىل  عرشات 
عىل التعامل مع هذا النوع من الحاالت التي تعتربها طارئة 
او مل متر بها من قبل. وســبب شيوعها يف األصل يعود اىل 
الضائقة املادية وعدم القدرة يف تأمني مســتلزمات الحياة 
الخ...  الرضورية من مأكل ومرشب وعلــم وطبابة ودواء 
باإلشارة اىل ان 75% يفتقدون القدرة املادية لعرض أبنائهم 
او أنفســهم عىل اختصاصيني لكيــال تتدهور أكرث وتذهب 

باتجاه ال حلول له.
ويف هذا السياق، ذكرت منظمة العفو الدولية ان الوضع 
يف املنطقــة العربية فيــه الكثري من التحديــات الصعبة 
اليومية،  يف ما يختص بحقوق االنســان وتفاصيل حياته 

بحياته.  لينجو  يقتل  املنظمة  بحسب  فالفرد 
ويف تقريــر أعده برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ كشــف 
ان العرب ميثلــون 70% من القتىل و60% من الالجئني حول 
العــامل وان كان الحظ بصّفه ونجــا فيبحث عن وطن آمن 
وعيشة كرمية. هذا الشــعور الدائم باملطاردة عن مستقبل 
يف األصل مجهول يجعل االحالم معرضة للخطر واالنزالقات 
او ان تذهب رسابا وتختفــي يف غياهب الفقر  النفســية 
والتشتت والقلق والتوتر. والهروب من سيىء اىل أسوأ يعد 
قاتال للنفس اإلنســانية ملا للحياة مــن ضغوط ومصاعب 
التي هي واجب عىل  للحصول عىل املستلزمات األساســية 

لتأمينها. االرسة 
فاألزمة االقتصادية عىل ســبيل املثال يف لبنان زادت من 
معدالت البطالة وبلغت نسبتها فوق 40% وكّدرت الحياة يف 

فصولها. جميع 
ويرى مراقبون ان االيت أعظم شــدًة واملســتقبل تسيطر 
عليه السوداوية والشعور باإلحباط والخوف والقلق وصوال 

اىل االكتئاب الذي يعد مرضا عضاال.
يف هذا التحقيق ســنتناول كيفية معالجة القلق والتوتر 
واالكتئــاب عن طريــق موائدنا ونظامنــا الغذايئ عىل ان 
نعاود التطرق اىل األطعمــة التي ميكن التصويب عليها يف 

منفصل. تحقيق 

{ النظام واالنتظام أساس
حياة منعمة بالصحة {

يعاين 7.6% من ســكان العامل من التوتــر اليومي والقلق 
والعصبية وصــوال اىل االكتئاب املريض الــذي اضحى جزءا 
ال يتجزأ من معانــاة الحياة اليومية ومنهــم 40 مليون من 
البالغني، ويف حديث ســابق لالختصاصيــة يف علم النفس 
خديجة مايض قالت لـ »الديــار«: »يوجد ارتباط مبارش بني 
االجهاد والقلق والتوتر واملشــكالت الصحيــة البعيدة املدى، 
مثل السمنة واالكتئاب وامراض القلب والسكري وحتى الوفاة 
املبكرة. هذه العوامل التي تولد مشــاعر السلبية تدفع الناس 
اىل أخذ خيارات غذائية ســيئة من ضمنها الوجبات الرسيعة 
التي عىل عالقة وثيقة بتفاقم التوتر وإلحاق املزيد من الرضر 

بالصحة النفسية والجسدية والفكرية«.
الدكتور املتخصص يف الطــب التجانيس والصيديل محمد 
طرابليس يقــول لـ »الديــار«: يوجد الكثري مــن األطعمة 
والتوابل يف متناول االفــراد ورشاؤها مّيرس، بعضها موجود 
يف الطبيعة واالخر ليس باهظ الثمن باملقاربة مع مثن دواء 
واحد. تســاعد يف تقليل االعراض وتعزز الشــعور بالهدوء، 
واتباع نظام غذايئ صحي يقلل من االعراض املرتبطة بالقلق 
ووفقا ملوقع ميديكال نيوز توداي: »ال توجد اطعمة تقدم حال 
سحريا رسيعا للقلق او التوتر مبفرده ولكن مجموع ما يتناول 

الفرد يؤثر يف مستوى هدوئه«.

{ التوابل {
عن هذه البهارات او التوابل او األعشــاب يقول طرابليس: 
»كان استخدام األعشــاب والتوابل مهام جدا عرب التاريخ مبا 
تحتويــه من خصائص طبية قبل وقت طويل من اســتخدام 
الطهــي. والعلم الحديث اظهر ان العديــد منها يحمل بالفعل 
فوائد صحية مؤكدة ويف ما ييل ســأتطرق اىل 10 من أكرث 
األعشاب والتوابل صحة يف العامل وأثبتت امكاناتها الصحية 

عن طريق أبحاث اجريتها«. 

{ القرفة {
يصفها طرابليس، »بأنها تحتوي عىل خصائص طبية مهمة 
جدا بحيث انها تخفض مســتويات الســكر يف الدم ولها تأثري 
قوي كمضاد ملرض السكر وميكن اضافتها للكثري من املخبوزات 
والوصفات. ويتابع، تحتوي عىل مركب يسمى سيناماليهيد كام انها 
تعد مضادا قويا لعوامل االكسدة وتكافح االلتهابات وتخفض نسبة 
الكوليسرتول والدهون الثالثية وتبطئ من تكسري الكربوهيدرات 
يف الجهاز الهضمي ورائحتها تهدىء االعصاب وكوب ســاخن 

يجعل أي فرد مرتاحا كأنه خضع لجلسة من االسرتخاء«.

{ املريمّية {
عن هذه العشبة يقول طرابليس، »هي متوسطة واوراقها 
شــديدة الخضار ولها ســمعة قوية بالنســبة لخصائصها 
العالجية يف العصور الوسطى وتشــري األبحاث الحالية ان 

املريمية قادرة عىل تحســني 
عند  والذاكرة  املــخ  وظائف 
مبرض  املصابني  األشخاص 

الزهامير«.
استمرت  دراســة  »ويف 
4 أشــهر عىل 42 شــخصا 
الزهامير  مرض  من  يعانون 
الخفيف اىل املتوســط، تبني 
ان مستخلص املريمية يحسن 
والذاكرة  املــخ  وظائف  من 
ويلطف مــزاج االفراد الذين 
يشــعرون بالقلــق والتوتر 

الدامئني«.

{ النعناع {

رائحته الجميلــة عالج بحد ذاته، يقول طرابليس، »اشــتهر 
استخدامه يف الطب الشعبي واظهرت دراسات ان النعناع يساعد 
يف ادارة األمل عن طريق ارخاء العضالت امللساء يف القولون ويعمل 

عىل االسرتخاء والشعور بالرىض والهدوء ورباطة الجأش«.

{ الكركم {
يحتوي عىل مادة »الكركمني« ويتميز بقدرته عىل مكافحة 
امراض الرسطان كونه يؤمن مناعة متقدمة وفريدة للجسم 
وبحســب الدراســات يقول طرابليس: » يحسن من وظائف 
املخ ويحارب الزهامير ويقلل مــن مخاطر اإلصابة بأمراض 
القلب والرسطان ورشبها مع مسحوق القرفة يخفف الشعور 

باإلجهاد والتعب وتوتر العمل وما ينتج منه من قلق«.

{ الريحان {
 يساعد الريحان املقدس يف مكافحة العدوى ويعزز املناعة، 
ويلفت طرابلــيس بالقول: »ال ينبغي الخلط بينه وبني العادي 
أو التايالندي، كام ويعترب عشــباً مقدًســا يف الهند. وتشري 
الدراسات إىل أن الريحان املقدس ميكن أن مينع منو مجموعة 
من البكترييا والخامئــر والعفن كام يعــزز وظيفة الجهاز 

املناعي عن طريق زيادة بعض الخاليا املناعية يف الدم«.

{ الفلفل الحار {
»العنرص النشط فيه يسمى الكابسيسني، وقد ثبت أنه يقلل 
الشهية ويزيد من حرق الدهون يف العديد من الدراسات، ولهذا 
السبب فهو عنرص شائع يف العديد من مكمالت إنقاص الوزن 

التجارية«.

{ الزنجبيل له فعالية »االسربين« {
عن هذه املادة يقول طرابلــيس، »الزنجبيل ميكن أن يعالج 
الغثيان وله خصائص مضادة لاللتهابات وهو نوع من التوابل 
الشعبية املستخدمة يف العديد من أشكال الطب البديل. أظهرت 
الدراسات أن غراما واحدا أو أكرث منه يساهم يف عالج الغثيان 
بنجاح، مبا فيه الناجم عن غثيان الصباح والعالج الكيميايئ 

ودوار البحــر. ويتميز بخصائص قويــة مضادة لاللتهابات، 
ووجدت دراسة واحدة يف األشخاص املعرضني لخطر اإلصابة 
برسطــان القولون. وما يجدر ذكــره، ان الزنجبيل له فعالية 
األســربين وخلطه مع القرفة واملستكة وزيت السمسم يقلل 

األمل والتصلب الذي يعاين منه املصابون بهشاشة العظام«.

{ الحلبة {
تعمل عىل تحســني التحكم يف نسبة الســكر يف الدم أي 
وظيفة االنسولني. يف حني أن تأثريه عىل مستويات هرمون 
التستوستريون غري حاســم. وتحتوي عىل الربوتني النبايت 
هيدروكيس إيزولوســني. وقد أظهرت العديد من الدراســات 
البرشية أن غرامــا عىل األقل منه يومًيــا ميكن أن يخفض 

مستويات السكر يف الدم )خاصة عند مرىض السكري(. 

{ حمض الروزمارينيك له
تأثريات مضادة لاللتهابات {

الروزماري يســاعد يف منع الحساســية واحتقان األنف، 
والعنرص النشــط يف هذه العشبة يسمى حمض روزماريني. 
ويف دراســة أجريت عــىل 29 فرًدا، تبــني أن تناول جرعات 
50 و200 ملغ مــن حمض الروزمارينيــك أثبط من أعراض 

الحساسية، وخّفض عدد الخاليا املناعية يف مخاط األنف«.

{ الثوم {
ميكن للثوم أن يحارب املرض ويحســن صحة القلب وهناك 
أدلة مقنعة عىل النتائج املفيدة يف هذا الســياق، والســبب 
الرئيس الســتخدام الثوم يعود لخصائصه الطبية، هذه اآلثار 
الصحية ناتجة من مركب يسمى األليسني، وهو املسؤول أيًضا 
عن رائحة الثوم املميزة. ويتابــع طرابليس، »مكمالت الثوم 
معروفة جيًدا يف مكافحة األمراض، مبا يف ذلك نزالت الربد. 
اما بالنســبة ألولئك الذين يعانون من ارتفاع الكوليسرتول، 
فيبدو أن مكمــالت الثوم تقلل الكوليســرتول الكيل و / أو 
الكوليســرتول الضار بحواىل 10-15% ووجدت الدراســات 
البرشيــة أيًضا أن مكمالت الثوم تســبب انخفاًضا كبريًا يف 

ضغط الدم لدى األشخاص الذين يعانون منه«. 
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ارتفاع سعر الصرف يواكبه ارتفاع في اسعار السلع واملواد الغذائية
ــا  ــم ــه ل ــث  ــ ــالـ ــ ثـ ال  حـــــــان   : ــار<  ــديـــــ لــــــــ>الـــــ ــي  ــلـ ــصـ ــحـ بـ
ــي ــومـ ــيـ الـ ــر  ــيـ ــعـ ــتـــسـ الـ او  بــــــالــــــدوالر  ــر  ــيـ ــعـ ــتـــسـ الـ امــــــا 

ــاد العمالي ــح ــاذا الــغــيــت »صــرخــة الــقــهــر« الــتــي كـــان االت  ملـ
ــا...؟ ــه ــرة يــزمــعــون اطــاق ــح ــات املــهــن ال ــاب ــق والــهــيــئــات ون

اميمة شمس الدين 

يتالعب سعر رصف الدوالر باعصاب اللبنانيني كام يتالعب 
باسعار السلع كافًة وقد تختلف االراء عىل من تقع مسؤولية 
هذا الفلتان عىل الدولة اللبنانية ام عىل مرصف لبنان ام عىل 
املصارف ام عىل التجــار ام عىل املضاربني لكن الجميع يتفق 
عىل ان الذي يدفع الثمن هو جهة واحدة وهو املواطن اللبناين 

الذي ينام عىل انهيار ويستيقظ عىل جنون االسعار.
ويف ظل عدم اســتقرار وارتفاع سعر رصف الدوالر نشهد 
فوىض يف اســعار الســلع وان كان هناك جدول اســعار 
للمحروقــات والخبز واالدوية غــر املدعومة فيتعذر وضع 
جدول اسعار لباقي السلع التي تتبع اسعار الدوالر  والنتيجة 

ان املواطن املسكني هو الخارس االكرب.
يف هذا االطار، رأى نقيب مســتوردي املواد الغذائية هاين  
بحصيل يف حديث للديار » ان املشكلة مل تعد يف وصول سعر  
رصف الدوالر  اىل ٦0 الف لرة بل املشــكلة يف االرتفاع الحاد 
للدوالر حيث كان يف اول العام ٤3 الف لرة وقبل نهاية الشهر 
الحايل تجاوز ال ٦0 الف لرة وهذا يُعد كارثة ونحن حذرنا من 
هذا االمر واصدرنا بياناً يف هذا الشــأن  تخوفاً مام قد يحصل 

ومن االنهيار  الكبر.« 
وقال  »عندما كان ســعر الرصف منذ ايام ٥0 الف لرة ظننا 
ان هذا هو ســقف ارتفاعه وانه سيثبت لفرتة عىل هذا السعر 
لكن تفاجأنا بارتفاعه من الخمسني اىل الستني يف ايام قليلة 
وهذا يدل عىل مــدى االنهيار املايل الحاصل متخوفاً اال يكون 
هناك حدودا الرتفاع سعر الرصف وان يرتفع بشكل كبر النه 

ارتفع خالل عرشة ايام حواىل ١0 االف لرة.« 
وعن تطور اسعار السلع  قال بحصيل »اسعار السلع تلحق 
ســعر رصف الدوالر يف السوق السوداء و ليس سعر صرفة 
التي من املمكن ان يرتفع سعرها عن 3٨ الف بعد االرتفاع يف 

السوق السوداء.«
ومتنى بحصيل عىل التجار »اال يســتفيدوا من تفلت  سعر 
رصف الدوالر ويقومون بالتسعر  بشكل اكرب ذلك ان التاجر  
يريد ان يحافظ عىل رأســامله وبالتايل كل التسعر الذي يتم 
باللرة اللبنانية صعــب يف ظل االرتفاعات والتقلبات الحادة 
لســعر رصف الدوالر وحتــى الدولة اللبنانيــة ايضاً تواجه 
صعوبــة يف هذا املوضوع حيث شــهدنا جدولني الســعار 
املحروقات يف يوم واحد و كذلك االمر بالنســبة لالدوية التي 

اصبحت تُسعر يوميا.«ً 

ورأى بحصيل »ان هناك حلني بالنســبة لالسعار االول ان 
تُسعر الســلع يومياً بحسب ســعر رصف الدوالر او السامح 
بتســعر املواد الغذائية بالــدوالر عىل الرفــوف يف املحال 
والسوبرماركت مشــراً اىل ان هذا االمر ال يخفف من وطأة 
ارتفاع االسعار عىل املواطن ألن االسعار ستستمر يف االرتفاع 
مع ارتفاع الدوالر لكــن يخفف التجاوزات التي من املمكن ان 
تحصل ومتنع من تسعر التاجر للسلع بشكل عشوايئ مؤكداً 
انه عندما يكون الســعر موحداً للسلع ويسمح به من ضمن 
قانون حامية املســتهلك تنتهي هذه التجاوزات ألنه صعوداً 

ونزوالً للدوالر تكون ملصلحة املواطن اوالً.« 
و كشف بحصيل » ان كل رشكة تقوم بالتسعر حسب سعر 
رصف الدوالر التي اشرتت بضائعها عىل اساسه وقال ال ميكننا 

ضبط الفوىض يف ظل التقلب الحاد لسعر رصف الدوالر.«
ورداً عىل ســؤال هل تراجعت حركة االســتراد مع ارتفاع 
سعر رصف الدوالر قال بحصيل  »دورة حركة االستراد متتد 
لثالثة اشهر  فالبضائع التي نستلمها اليوم قمنا بطلبها منذ 
ثالثة اشــهر وبالتايل البضائع التي سنطلبها اليوم لن تصل 
قبل ثالثة اشــهر وبالتــايل من الصعب ان نقــول ان حركة 
االستراد ستتأثر  ويجب ان نرتقب االوضاع مشراً اىل ان هذا 

االمر ايضاً صعب عىل التجار ويؤدي اىل مفاقمة الوضع.«
وعن مراقبة االســعار اوضح بحصــيل »انها مهمة وزارة 
االقتصاد ونحن نالحظ دوريات كثرة ملراقبي وزارة االقتصاد 
لكن املشكلة هي عىل اي ســعر تتم مراقبة االسعار يف ظل 
عدم استقرارها مؤكداً انه اذا تم تسعر السلع بالدوالر تتمكن 

وزارة االقتصاد ان تراقب بطريقة افضل«. 

رشا يوسف 

كانت االستعدادات قامئة عىل قدم وساق الطالق »رصخة 
القهــر »التي كان يعمل عليها االتحاد العاميل العام والهيئات 
االقتصادية ونقابــات املهن الحرة لكــن توقفت االتصاالت 
وتم تأجيل هذه الرصخة او الغاؤها بعد ان شــعرت الهيئات 
ان تحركا ما  يقوم به رئيس االتحــاد العاميل العام الدكتور 
بشارة االسمر ورئيس نقابة صيادلة لبنان جو سلوم باتجاه 
املرجعيات السياسية اخرها الزيارة التي قاما بها اىل رئييس 
القوات اللبنانية والكتائب انطالقا من االجتامع النقايب الذي 
عقد يف مقر نقابلــة الصيادلة الذي ضــم االتحاد العاميل 
واملهن  الحرة وروابط التعليــم ونقابة املعلمني والذي طالب 
االرساع يف انتخاب رئيس جديد لرئاســة الجمهورية واحياء 

املؤسسات الدستورية.« 
 وطالب باطالق عملّية االنقاذ فوراً، وأن »هذا النداء يشكّل 
البيان رقم ١ للقوى املجتمعة والتي لن نقبل ان ميوت شــعبنا 

من دون أن نحرّك ساكناً«.
وشدد اللقاء عىل أن »كل الخطوات والتحركات التي كفلها 
الدستور، ستكون متاحة يف حال التقاعس عن قيام املعنيني 
رسيًعــا بواجباتهم الدســتورية والوطنّية تجــاه املواطنني 

والوطن والتاريخ.
اما الســبب الثاين لــرصف النظر عن هــذه الرصخة فهو 
االرضاب الذي اعلنه رئيس االتحاد العاميل العام التحاد النقل 

الربي يف ٨ شباط املقبل.
 وقد ايد  »املجلس التنفيذي لالتحاد العاميل العام االرضاب 
الذي دعا اليه   الذي سيشــارك به قطاع النقل الربي وســائر 
االتحادات يف املصالح املستقلة العامة والخاصة واملستشفيات 
الحكومية وهيئة التنســيق النقابية واملعلمني ونقابات املهن 
الحرة واملطلب األسايس لالتحاد العاميل العام انتخاب رئيس 
جمهورية فوراً، والولوج اىل معالجة األمور وفقاً للدســتور 
ألّن األوضاع استفحلت ويجب معالجتها برسعة خصوصا ان 
االجتامع لقطاع النقل تم يف حضور نائب رئيس االتحاد حسن 

فقيه واالمني العام سعدالدين حميدي صقر .
الســبب الثالث لرصف النظر ان اطالق الرصخات سابقا مل 
يجد نفعا ومل يؤد اىل اي نتيجة وان االستعاضة عن الرصخة 

بجلسات  حوار مع السلطة التنفيذية يبقى االفضل.« 
وتعترب مصادر »ان تحرك االســمر مرشوع وهو منط طاملا 
انتهجه وهو يدعــم اي تحرك عاميل او نقــايب ويكون يف 
مقدمة املعرتضني عىل السياســات والقرارات التي تتخذ ضد 

مصلحة العامل واملوظفني«. 
ولذلك هــو يتحرك يف كل االتجاهات لضامن حقوق العامل 
الذين يعانون اكرث من غرهــم يف هذه الظروف االقتصادية 

الصعبة.
ويف هذا الصدد يؤكد نائب رئيس االتحاد العاميل حسن فقيه 
»ان الرصخة مل تلغ بل فضلنا متابعة االتصاالت واللقاءات من 
احل املزيد من التشــاور لتحقيق النجاح املطلوب وان العالقة 

مع الهيئات االقتصادية متينة واللقاءات مستمرة.« 
واضاف فقيه :«ولكن نظرا لالرضابات العاملية االســبوع 
املقبل فقد فضلنــا اعطاء املجال لهذا التحــرك خصوصا ان 
الوجــع هو واحد ان كان للعامل او الصحــاب املقبل املهم ان 

تكون رصختنا قوية وفاعلة.«

ــة ــادي ــع دة وال ــات املـــبـــرَّ ــشــاحــن ــة عـــرض تــفــعــيــل عــمــل ال حــمــّي

لألصول خافا  عامات  تشغيل  من  االستقدام  مكاتب  حذر  بيرم 

عقد وزير االشــغال العامة والنقل يف حكومة ترصيف 
االعــامل عيل حميه يف مكتبه يف الــوزارة اليوم اجتامعاً 
مع نقابات اصحاب الشــاحنات املــربدة والعادية العاملة 
بالرتانزيت والعاملة داخل وخارج لبنان، ونقابة وســطاء 
النقل، يف حضور املدير العــام للنقل الربي والبحري احمد 
البحــث يف كيفية تعزيــز وتحصني عمل هذه  تامر، وتم 

الوطني. االقتصاد  بالنفع عىل مجمل  ملا يعود  القطاعات 
وقال حميه بعد االجتــامع »اجرينا جولة افق عامة مع 
النقابات حول املعاناة التي يعاين منها اصحاب الشــاحنات 
املختلفة، خصوصــاً العاملة بالرتانزيت عرب الرب اىل الدول 
العربيــة او عرب البحر من مرفأ طرابلس من خالل العبارات 
اىل تركيا وغرها من الــدول«، الفتاً اىل »اننا نقوم بقراءة 
موضوعية للهواجس التي يعاين منها هذا القطاع«، معتربا 
أن »الهدف من ذلك يكمن يف توفر فرص عمل افضل ملاليك 
الشــاحنات اللبنانية بعدما تبني لنا وجود منافســة قوية 

اللبنانية«. غر  للشاحنات 
واكد ان« خطوتنا هذه تهدف اىل إيجاد قواســم مشرتكة 
حفاظــاً عىل مصالــح الجميع إلعادة التوازن للمنافســة 

ايضا«.  اللبنانية  وغر  اللبنانية  الشاحنات  حقوق  تحفظ 
وتابع »تم تشــكيل لجنة مشــرتكة بني املديرية العامة 
للنقل الربي والبحــري والنقابات لعقد اجتامع يوم الجمعة 
املقبــل يف مبنى املديريــة، لوضع تقريــر كامل عن واقع 
لتفعيل  بها  القيــام  الوزارة  الواجب عىل  القطاع والســبل 
عملــه وتعزيز املزايا التنافســية له«، مشــرا اىل أنه« لن 

يصدر اي قرار ملوازنة العام 2023 وال اي توصيات لإلدارات 
األخــرى املعنية، مــن دون االخذ باالعتبــار اراء النقابات 

الشاحنات. ماليك  اوضاع  املعنية مبتابعة 
وشــدد حميه عىل ان »الوزارة ليســت منــرباً لتوجيه 
الرســائل السياســية لدول الجوار، ال بل  منــرب للتالقي 

والحوار مع الدول العربية كافة من دون استثناء«.
»اهتاممه  للوزيــر حميــه  القســيس  بــدوره شــكر 
مبعالجة املشــاكل التي يعاين منها هــذا القطاع وادراكه 
لــكل تفاصيله«، الفتــاً اىل ان النقابات »ســتقوم بوضع 
مقرتحاتها التي ســرتفع الحقاً اىل الوزيــر التخاذ القرار 

بشأنها«.  املناسب 

حذر وزير العمل يف حكومة ترصيف االعامل مصطفى برم، 
مكاتب اســتقدام العامالت يف الخدمة املنزلية، من »تشــغيل 
عامالت خالفا لألصول، ألننا لن نتسامح معهم عىل االطالق«، 
معلنا اننا » اتخذنا قرارا بإقفال مكتبني بسبب مخالفات صادمة 
وفادحة قاما بها، كام ســحبنا الرتاخيص من ٦٦ مكتبا ليس 
عقوبة بل الن القرار ٤١ يقول انه يف حال مل تعمل املكاتب عىل 
مدى عام من دون مربر يســحب منها الرتخيص، ويحق لهذه 
املكاتب تقديم طلبات اسرتحام يبينوا فيها أسباب عدم عملهم 

عىل مدى عام«.
كالم الوزير برم، جاء يف خالل مؤمتر صحايف، عقده ظهر  
امس، تناول فيه القرارات التي اتخذت مؤخرا يف حق بعض مكاتب 
استقدام العامالت يف الخدمة املنزلية. واستهله قائال:«أحببنا 
عقد هذا املؤمتر بعد الدخول يف ملف مكاتب استقدام العامالت 
يف لبنان. هذا امللف املؤثر عىل سمعة لبنان لدى منظمة العمل 
الدولية يف جنيف حيث يؤثر هذا امللف يف تصنيف لبنان وعىل 

سمعته مام قد يستوجب عقوبات يف هذا املجال.  
وتابع :«لذلك وحامية لسمعة لبنان ومنعا لتصنيف لبنان عىل 
انه مخالف لحقوق االنسان واحرتاما للمعاير االخالقية يف بلدنا 
وهذه مسألة وطنية شاملة وحامية للعاملة االجنبية واملواطن 
اللبناين وأيضا حامية لقطاع مكاتب االستقدام لذلك قمنا بإصدار 
قرار يف شهر ايار حمل الرقم ٤١ نظمنا فيه هذا القطاع وحددنا 
الرشوط واملعاير والضوابط وعىل اساس ذلك وبعد مرور فرتة 
السامح التي أعطيناها أخذت قرارا بتشكيل لجنة مرتبطة مبارشة 
بالوزير حتى أتحمل وحدي املســؤولية وليــس اركان الوزارة، 

وبالتايل بعد مرور ســبعة أشهر قمنا بعملية تفتيش مدققة، 
حيث اقفلنا مكتبني ، كام سحبنا الرتاخيص من ٦٦ مكتبا ليس 
عقوبة، بل الن القرار ٤١ يقول انه يف حال مل تعمل املكاتب عىل 
مدى عام من دون مربر يســحب منها الرتخيص، ملاذا؟ الن ذلك 
يخلق شــبهة حيث ان هناك احتامل بيع املسبقات او املتاجرة 

بالعامالت ».
وحذر الوزير برم املكاتب من تشغيل عامالت خالفا لألصول، 
ألننا لن نتســامح معهم عىل االطالق، ولذلك اصدرنا قرارا مهام 
جدا وهو القرار ١/١ تاريخ 2023/١/٥ للقيام بتسوية وال نلجأ 
مبارشة اىل االجراءات الرادعة، ونسمح فيه. للمكاتب ال٦٦ التي 

تريد تقديم طلبات اسرتحام.
اما املكاتب التي اتخذ يف ضدها عقوبات فال طلبات اسرتحام 
لها ألنه يجب التوقف عند الحدود االخالقية والقانونية والوطنية.  

حمية مع الوفد

بريم خالل املؤمتر

ــي : ــان ــن ــب ــل ــاد الـــبـــتـــرولـــي ال ــ ــح ــ ــس االت ــيـ ــر الـــتـــقـــى رئـ ــ ــم  االســ
رشــيــدة بــطــريــقــة  ــطــاع  ــق ال وإدارة  الــصــحــيــح  الــنــهــج  ــار  ــي الخــت

التقى رئيس اإلتحــاد العاميل العــام يف لبنان الدكتور 
بشــارة األســمر  امس، رئيس اإلتحاد البــرتويل اللبناين 
وليــد حســني عليق. وتــم البحــث يف ما شــهده لبنان 
بتوقيــع اتفاقية جديــدة بعد دخول رشكة قطــر للطاقة 
اىل »الرشاكة« مع رشكة »توتــال انرجي« ورشكة »ايني« 
والترصيــح يف االنطــالق للتنقيب عن النفــط والغاز يف 
امليــاه االقليمية اللبنانية يف البلوك رقم 9 وما ميثل ذلك من 

للبالد. اسرتاتيجية  أهمية 
ورأى املجتمعون »أن لبنان يعيش  منذ العام 20١9 انهيارا 
اقتصاديا وماليــا أدى إىل تداعيات كارثيــة، وصنفه البنك 
الدويل من بني األســوأ يف العامل منذ العام ١٨٥0، حيث بات 
أكرث من ٨0 يف املائة من اللبنانيــني تحت خط الفقر، فيام 
قفز ســعر رصف الدوالر أمام اللرة اللبنانية من ١٥00 لرة 

للدوالر إىل حواىل ٦0,000 لرة، ما أفقــد رواتب اللبنانيني 
قيمتها الرشائية، ورفع مســتوى التضخم إىل نسب قياسية 

ال سيام لناحية أسعار املواد الغذائية والسلع الرئيسية«.
املساءلة  :الشــفافية،  أساســية،أال وهي  مبادئ  وهناك 
التشــاركية وحكم القانــون. وهذا ما تقوم بــه االتحادات 
العامليــة باالتفاقيــات اإلطارية مع الــرشكات العمالقة 
وارشاك االتحاد االورويب، عىل ان تلتزم الرشكات املشــغلة 
اللبنانية  القوانــني املتعلقة مبوضوع العاملــة  يف تطبيق 

وتشغيلها بنسبة ٨0 يف املائة، حسب االتفاقيات. 
وتابع :«وهذا يشكل تحديا امام العاملة اللبنانية، باعتبار 
ان التنقيب عن النفط  بحاجة اىل مهارات عالية ويد عاملة 
متخصصة تقنيا وفنيا، ولبنان بلد متأخر بسنوات عديدة عن 

جرانه من دول الحوض الرشقي للبحر املتوسط«.

ــف؟! ــصــي ــكــشــاف »الـــبـــلـــوك 9«  أواخـــــر ال ــل يـــبـــدأ اســت هـ
يف 29 كانون الثاين الفائت شــهدت الــرساي الحكومي 
توقيع »امللحقني التعديليني التفاقّيتي االستكشــاف واإلنتاج  
يف الرقعتني ٤ و9«، ملناســبة دخول رشكــة »قطر للطاقة« 

كرشيكة مع »توتال إنرجيز« و«إيني«. 
بعــد حلول قطر مــكان رشكة »نوفاتيــك الصينية«، هل 
ســتتبّدل مرحلة ما بعد الرتسيم البحري بني لبنان وإرسائيل، 

وبالتايل مواقيت عمليات االستكشاف والتنقيب؟ 
» يقول الخبــر يف مجال النفط الدكتــور ربيع ياغي لـ 
»املركزية«،  »يجب أال يعطــى املوضوع أكرب من حجمه، مع 
اإلقــرار بأن وجود قطر يف هذا االئتــالف هو وجود معنوي 
إيجايب« عىل رغم أن رشكة »قطر برتوليوم« لن يكون عملها 

ميدانياً عىل األرض املحصور بـ »توتال إنرجيز«. 
ويذكّر بأن »رشكة »نوفاتيك« الروســّية اضطرت أن تنسحب 
من االئتالف النفطي بسبب املقاطعة األمركية واألوروبية لكل 
الرشكات الروســية، فـ »توتال« وإيني« عليهام االلتزام بقرار 
املقاطعة، وبالتايل مل يعد لـ »نوفاتيك« مكان يف »كونسورتيوم« 
الرشكات. فانسحبت الرشكة الروسية وحلّت مكانها رشكة »قطر 
برتوليوم« نتيجة مفاوضات حثيثة بني »توتال إنرجيز« الرشكة 
املشــّغلة لهذا الكونســورتيوم، ورشكة »قطر برتوليوم«. فتم 
االتفاق وحصلت الرشكة القطرية إىل جانب حّصة »نوفاتيك«، 
عىل ٥%من حّصة »توتال« و٥% من خّصة »إيني« فكانت النتيجة 
أن توزّعــت الحصص عىل النحو اآليت: »توتــال إنرجيز« %3٥، 

»إيني« 3٥%، و«قطر برتوليوم« %30. 
ويُضيف: هذه االتفاقية بني الرشكات الثالث التي تشــكّل 
االئتالف النفطي، توِجب موافقــة الدولة اللبنانية عليها بعد 
أخذ العلم والخرب، فوّقعت الرشكات العقد مع الدولة اللبنانية 

وأصبح الكونسورتيوم قامئاً عىل ما هو عليه حالياً.
ويؤكد أن »دخول قطر هو قيمة مضافة للكونســورتيوم 
ر للغاز يف العامل بعد  كون قطــر هي ثالث بلد منتج ومصــدِّ
روســيا وإيران، ويف الوقت ذاته كانت قطر تؤدي دوراً غر 
مبارش يف تسهيل عملية ترســيم الحدود البحرية بني لبنان 

وإرسائيل«. 

كل تلك العنــارص، يتابع ياغي، »تجعل من الوجود القطري 
ضامنة نوعاً ما لألنشــطة البرتولية التي سيقوم بها ائتالف 

الرشكات بقيادة »توتال« يف »البلوك 9«. 
وعام إذا كانت هناك بوادر لتعجيل االستكشــاف والتنقيب 
مبا يرّسع يف برامج الَحفر، يقــول: كانت التوقعات بأن تبدأ 
»توتــال إنرجيز« عملية الَحفر يف بدايــة فصل الربيع، لكن 
مع ندرة وجود ســفن الَحفر، ارتأت »توتال« القيام باستدراج 
عروض الســتقطاب الرشكات التي متلك حفارات بحرية يف 
املياه العميقة، وذلك يتطلب بعــض الوقت. يف غضون ذلك، 
ســيبارش ائتالف الرشكات النفطية الثالث إجراء دراسة األثر 
البيئــي بهدف تقييم الرتبة املوجودة يف قعر البحر، والتحديد 
بدقة األماكن التي ســيتم فيها الَحفر االستكشــايف. هذه 

العملية ستستغرق نحو ثالثة أو أربعة أشهر. 
ويُبدي اعتقاده أن »الَحفر االستكشــايف سيبدأ يف أواخر 
الصيف املقبل، ونأمــل خراً يف النتائج، ألن البلوك 9« تحديداً 
هو رقعة واعدة جداً بحسب املســوحات الجيولوجية... وإذا 
كانت الكميــات تجارية فيكون لبنــان محظوظاً بذلك، عىل 
أن تنطلق الحقــاً عمليات التقييم والتطويــر، عىل رغم أنها 
تتطلب سنوات عديدة إمنا يكون أصبح لدينا األمل يف انفراج 
اقتصادي حتى لو مل يكن قريباً، وسيتحّســن تصنيف لبنان 
االئتامين من ِقَبل املؤسســات الدولية، وتكون بالتايل بداية 

ممتازة  لألجيال القادمة«.  

ــقـــاعـــديـــن ــتـ ــات املـ ــ ــاش ــ ــع ــ »املـــــــــــال« اعـــلـــنـــت صــــــرف م

ــمـــرات ــؤتـ افـــتـــتـــاح قـــاعـــة مـ
يوسف ــقــديــس  ال جــامــعــة  فــي 

أعلنت وزارة املال يف بيــان، أن الحقوق التقاعدية لجميع 
املتقاعدين قد تــم رصفها وهي تتضمن املعــاش التقاعدي 
املســتحق عن شهر شــباط باإلضافة إىل املســاعدة املالية 
العائدة لشــهر كانــون الثاين للعام 2023، كــام تم تحويل 
فروقات املتمامت العســكرية املقرة مبوجب املرســوم رقم 
١09٥٨ تاريــخ 2022/١2/٥ وفروقات املخصصات النيابية 
للمستفيدين من أحكام القانون رقم 7٤/2٥ وفقاً للقرار رقم 
١/٥ تاريخ 2023/١/١0 عن األشهر من ترشين األول 2022 
ولغاية شهر كانون الثاين املنرصم، بعد مراعاة الحدين األدىن 
واألقىص وفق آلية االحتســاب املنصــوص عليهام يف املادة 

١١١ من القانون النافذ حكامً رقم ١0 تاريخ ١١/١٥/2022.
وعليــه تلفت الــوزارة اىل انه اعتباراً مــن بعيد ظهر غٍد 
الخميس 2 شــباط الحــايل يصبح بإمكان املعنيني ســحب 

املعاشات تلك من حساباتهم كل من مرصفه«.
كام وصدرعن وزير املال قراراً حّدد مبوجبه القيمة الفعلية 
للرواتب التي تدفع للدبلوماسيني املعينني يف البعثات اللبنانية 
يف الخارج وجاء يف مادتــه األوىل: يُحدد هذا القرار القيمة 
الفعلية باللــرة اللبنانية للرواتب التي تُدفع للدبلوماســيني 
املعّينني يف البعثات اللبنانية يف الخارج، من أجل احتســاب 

الرضيبة عىل تلك الرواتب.

ويف مادته الثانية: تحتسب الرواتب وفقاً ملا يأيت:
- عن الفرتات التي تسبق تاريخ 2022/١١/١٥ عىل أساس 

سعر رصف ٨.000 ل. ل. للدوالر األمريك الواحد.
- عن الفرتة ابتداًء من تاريخ 2022/١١/١٥ عىل أســاس 

سعر رصف ١٥.000 ل. ل. للدوالر األمريك الواحد.
الجريدة  القــرار يف  ينرش هــذا  الثالثة:  مادتــه  ويف 
به  ويُعمل  املالية  لوزارة  اإللكرتوين  املوقع  الرسمية وعىل 

فور نرشه. 

افتتــح االتحاد الدويل لرجال وســيدات األعامل اللبنانيني 
MIDEL  وكليــة إدارة األعامل يف جامعة القديس يوســف 
USJ، قاعة مؤمترات تحت مســّمى MIDEL يف مقر الكلية. 
وحرض االحتفال رئيــس االتحاد الدويل فؤاد زمكحل، يرافقه 
أعضاء مجلس اإلدارة، ورئيس جامعة القديس يوســف األب 
الربوفسور ســليم دكاش، وعدد من أساتذة الكلية والطالب 

املتميزين.
تحدث زمكحل باسم االتحاد فقال: ال شك يف أن لبنان ميرُّ 
يف أصعب فرتة يف تاريخــه االقتصادي واالجتامعي واملايل 
والنقدي والسيايس واألمني والدستوري، لكن مل ولن نستسلم 

وسنتابع استثامراتنا.

{ دكّاش {
من جهتــه، توّجه األب دكّاش بجزيل الشــكر لالتحاد 
 ،MIDEL اللبنانيني  الــدويل لرجال وســيدات األعــامل 

وقال: إننا نفخــر بأن هذه القاعة التي تحمل اســم هذا 
االتحــاد الدويل العريق، الذي يضم أهم الشــخصيات من 
رجال وســيدات األعامل  اللبنانيــني يف العامل، آمالً يف 
أن تكون هذه الغرفة مقــراً للتعليم والتدريب ألهم املوارد 
البرشية، لُيحلّقوا بنجاحاتهم يف ســامء لبنان، واملنطقة 

والعامل.  

خالل االفتتاح
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ــة ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــون االسـ ــ ــج ــ ــس ــ ــي ال ــ ــرى فـ ــ ــاسـ ــ اســـتـــنـــفـــار عــــــام لـ
أمهات  كل  غــرار  عــى 
األســرات  وأمهات  األرسى 
خاصة، يعتــر القلق قلب 
والــدة األســرة ميســون 
الذي  التصعيد  إثــر  الجبايل 
اإلرسائيلية  السجون  تشهده 
بعد عمليــة إطالق النار يف 
املايض،  األســبوع  القدس 
مواجهة  االحتالل  ومحاولة 
الفرح  مبظاهــر  يصفه  ما 

داخل السجون.
منذ  املكلومة  األم  تقــول 
ســنوات بســجن ابنتها إن 
آخــر اتصال بينهام كان قبل 
3 أيام، حني أبلغتها األســرة 
يف سجن الدامون اإلرسائييل 
أن االحتــالل أغلق القســم 
املوجودة فيه ليومني، وفرض 

عقوبات عليها وباقي األســرات بســبب »إظهارهن الفرح« 
بعد إعالن نبأ عملية القدس، وُعزلت ممثلة الســجن األسرة 
ياسمني شــعبان وصودرت كل األدوات الكهربائية من الغرف 
ومنعت األسرات من الخروج إىل الساحة، إىل جانب الحرمان 

من االتصال بالعائالت.
ويف منــزل عائلة ميســون ببيت لحم، تنتظــر األم آمنة 
عودة االطمئنان عى ابنتها املحكومة بالســجن 15 عاما عى 
خلفيــة عملية طعن مجنــدة إرسائيلية عام 2015، لكن آمنة 
اليوم كغرها من أهايل األســرات ال تجد وسيلة للتواصل مع 
ابنتها، خاصة وهي تتابع األنباء التي تصل من سجن الدامون 
وتفيد مبحاولة األسرات حرق 3 غرف يف القسم احتجاجا عى 
استمرار اإلجراءات العقابية ضدهن، واالعتداء عليهن بالرضب 

وسحب كل مستلزماتهن.
ويف حديثها للجزيرة نت، تقول آمنة والحزن يسيطر عليها 
»نعيــش بقلق كبر، ال نعرف مصــر بناتنا املعزوالت عن كل 

العامل، وكل ما يجري معهن ال يصلنا إال بعد أيام«.

{ االستنفار العام {
ما يحدث مع األسرات، وعددهن 29 أسرة، من قمع وفرض 
عقوبات إثر عملية القدس، شمل أيضا مجموعة من األرسى يف 
سجن النقب الصحراوي، حيث عاقبت إدارة مصلحة السجون 
نحو 230 أســرا من 3 أقسام، وحولتهم إىل العزل الجامعي، 
إىل جانب اقتحام القسم 20 يف السجن ودهم عدد من الغرف 
داخله، واالعتداء بالرضب عى بعض األرسى. ويف ردهم عى 
هذه الخطوات، أعلن 120 أســرا من قسمي 26 و27  بالسجن 

اإلرضاب املفتوح عن الطعام.

أما يف ســجن مجدو فقد تعرض أرسى يف قسمني لعمليات 
قمع واســعة ونقل بعضهم إىل العــزل االنفرادي، بينام أغلق 
بالكامل سجن عوفر املقام عى أرايض املواطنني غرب رام الله.

وأمس ومع توارد األنباء عن قمع األسرات ورضبهن، أعلن 
األرسى االســتنفار العام يف كل السجون، وهددوا بإجراءات 
تصعيدية يف حال اســتمرار اإلجــراءات العقابية، معلنني أن 

األسرات »خطر أحمر«.
وتعتقل إرسائيل أكرث من 4700 أســر فلسطيني، موزعني 
عى 23 ســجنا ومركز توقيف، بينهم 29 أسرة يحتجزن يف 
قســم بسجن الدامون، و150 طفال يف أقسام بسجون عوفر 

ومجدو والدامون.
ويف هذا الســياق، تقول الناطقة اإلعالمية باســم نادي 
األســر الفلســطيني أماين رساحنة إن ما جرى يف السجون 
هو تحويل األقسام العادية إىل عزل جامعي، من خالل سحب 

مستلزمات األرسى اليومية واألدوات الكهربائية.
وحسب رساحنة، فإن االحتالل يّدعي أن هذه اإلجراءات تأيت 
يف أعقاب العملية، ولكن بالحقيقة إن املواجهة يف السجون 
حالة مســتمرة، سواء عى املستوى الجامعي أو عى مستوى 
األفراد، وكل ذلك مرتبط باإلجراءات القمعية التي تفرضها يف 

األيام األخرة مصلحة السجون عى األرسى.
ويف حديثها أوضحت املتحدثة أن املواجهة داخل الســجون 
حاليا مختلفة، حيث األرسى يف مواجهة قرارات إرسائيلية عليا 
باســتهدافهم، وليس األمر مجرد إجراءات مرتبطة مبنظومة 
الســجن من اقتحامات وعزل، وهذه القرارات منســجمة مع 
توجهات الحكومة اإلرسائيلية بتشــديد الخناق عليهم، وفق 

وصفها.

ــي الـــــــعـــــــراق ــ ــ ــال ــ ــ ــم ــ ــ ــد اســـــــتـــــــهـــــــداف قــــــــاعــــــــدة ش ــ ــ ــع ــ ــ  ب
الــــــــضــــــــروري بــــــــالــــــــرد  قـــــــامـــــــت  قــــــواتــــــنــــــا   : اكـــــــــــــار 

قال وزيــر الدفاع الرتيك 
خلــويص أكار إن القــوات 
الرتكيــة قامت بالرد الفوري 
والــرضوري وباملثــل عى 
الصواريخ  إطــالق  مصادر 
الذي استهدف قاعدة زليكان 
العسكرية الرتكية يف ناحية 
مدينة  رشق  شامل  بعشيقة 
املوصــل، مركــز محافظة 

نينوى.
وأضاف أكار يف تريحات 
صحفيــة اليوم أن العمليات 
العسكرية للجيش الرتيك يف 
شامل كل من سوريا والعراق 
عى  القضاء  حتى  ستستمر 

ما وصفه باإلرهاب.
وكانت قنــاة »إن يت يف« 
الرتكية  اإلخباريــة   )NTV(

نقلت يف وقت ســابق عن مســؤولني أتراك قولهم إن »قاعدة 
بعشيقة« الرتكية تعرضت صباح اليوم لهجوم صاروخي، وإن 
هذه الصواريخ سقطت يف محيط القاعدة من دون تعرضها ألي 
خسائر، كام مل يسجل سقوط ضحايا او إصابات بهذا الهجوم.
كام ذكرت مصــادر أمنية عراقية أّن هجوما بـ 8 صواريخ 
استهدف قاعدة زليكان العسكرية الرتكية يف ناحية بعشيقة، 

بدون تسجيل خسائر برشية.
وأكد كذلك جهاز مكافحة اإلرهاب يف إقليم كردستان العراق 
اســتهداف القاعدة العسكرية الرتكية بـ 8 صواريخ ، وقال إن 

اثنني منها سقطا داخل القاعدة.

من جانبه أعلن فصيل مسلح غر معروف يدعى »لواء أحرار 
العراق« مسؤوليته عن استهداف قاعدة زيلكان بـ20 صاروخا 

طراز غراد.
وقال هذا الفصيل يف بيان، حصلت الجزيرة نت عى نسخة 
منه، إن الوحدة الصاروخية التابعة له اســتهدفت ما سمتها 
»القاعدة العســكرية لالحتالل الرتيك« بعدد 20 صاروخا من 

نوع غراد .
وتعهد »لواء أحرار العراق« باســتمرار عملياته ضد »املحتل« 
-وفق تعبره- يف حال مل ينسحب من األرايض العراقية »بشكل 
فوري وكامل« وبتوسيعها بحيث تطال »مواقع عسكرية داخل 

األرايض الرتكية يف حال بقي االحتالل« وفق البيان.

ــــــــة 2023 ــ ــ ــــــوارئ لنهايـــ ــ ــ ــ ــــــة الطـــ ــ ــ ــ ــــــد حالـــ ــ ــ ــ ــــــــس... تمديـــ ــ ــ تونـــ
قرر الرئيس التونيس قيس 
ســعيد متديد حالة الطوارئ 
يف البــالد حتى نهاية العام 
الحرس  ودعا   ،2023 الحايل 
الوطني للتصدي ملن وصفهم 
بأعداء الوطن، يف وقت حذرت 
الوطني  الخالص  فيه جبهة 
القضاء  الرئيس  توظيف  من 

العسكري ضد خصومه.
ومتنــح حالــة الطوارئ 
التونســية  الداخلية  وزارة 
من  اســتثنائية،  صالحيات 
االجتامعات،  منــع  بينهــا 
واإلرضابات  التجوال  وحظر 
املحالت،  وتفتيش  العاملية، 
الصحافــة  ومراقبــة 

واملنشورات والبث اإلذاعي والعروض السينامئية واملرسحية.
وهــذه الصالحيات تُطبق دون وجــوب الحصول عى إذن 
مسبق من القضاء، مام يثر انتقادات محلية ودولية متزايدة.
وتخضــع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 عقب هجوم 
انتحاري من العام نفســه، استهدف حافلة للحرس الرئايس 
وســط العاصمــة تونس، وتبناه تنظيم الدولة اإلســالمية، 
وأسفر الهجوم عن مقتل 12 من أفراد حرس الرئاسة وإصابة 

20 آخرين.
وكان الرئيس سعيد مدد حالة الطوارئ يف شباط 2022 حتى 

نهاية العام نفسه، ثم مددها إىل نهاية كانون الثاين 2023.
تخــوف املعارضةوتبدي قوى معارضة يف تونس تخوفات 
من إســاءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضني لإلجراءات 
االســتثنائية التي فرضها رئيــس الجمهورية يوم 25 متوز 
2021، مام فاقم األزمة السياســية التي تعيشها البالد، والتي 

فاقمت أزمة أخرى عى الصعيد االقتصادي.
ومــن بني هذه اإلجراءات االســتثنائية حل مجلس القضاء 
والربملــان، وإصدار ترشيعات مبراســيم رئاســية، وإجراء 
انتخابــات ترشيعية مبكرة يوم 17كانون األول 2022، وإقرار 

دستور جديد عرب استفتاء يوم 25 متوز 2022.
وجــاء متديد حالة الطوارئ بعــد يومني من إجراء جوالت 

اإلعــادة لالنتخابات الربملانيــة املبكرة، والتــي قالت هيئة 
االنتخابات إن نسبة التصويت فيها مل تتجاوز %11.4.

ويف ســياق متصل، دعا الرئيــس التونيس قيادات الحرس 
الوطني إىل »التصدي ملن تآمر عى الدولة«، مشــددا عى أنه 
»ال ميكن أن يُرتك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج املساءلة«.

دعوة ســعيد جاءت خالل اجتامعه مع قيادات عليا للحرس 
الوطني )قوات تابعة لوزارة الداخلية( يف ثكنة العوينة بتونس 
العاصمة، وفق تسجيل مصور بثته الرئاسة عى صفحتها يف 

فيسبوك.
وعى الرغم من أنه ال يسميها، فإن املعارضة التونسية عادة 
مــا ترى أنها هي املقصودة باتهامات ســعيد، وترجع ذلك إىل 

رفضها اإلجراءات االستثنائية التي بدأ فرضها الرئيس.
القضاء العســكريواتهم رئيس جبهة الخالص الوطني يف 
تونس أحمد نجيب الشايب الرئيس قيس سعّيد بتوظيف القضاء 
العســكري لالنتقام من خصومه، وإصدار أحكام كلها تتعلق 

بتدوينات أو تريحات إعالمية.
واعتــرب الشــايب يف مداخلتــه خالل ندوة سياســية أن 
املحاكامت العســكرية مرضة بسمعة البالد وبحياد الجيش. 
وأكد الشــايب أن الحقبة التي يصفها الرئيس سعيد بالعرشية 
الســوداء، كانت عرشية الحريات واملؤسســات والفصل بني 

السلطات، حسب تعبره.

ــى الــخــارج ــ ــات احــتــيــالــيــة لـــلـــدوالر إل ــوي ــح ــد ت ــي: رصــ ــودانـ ــسـ الـ
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شــّياع الســوداين رصد 
تحويالت احتيالية للدوالر إىل الخارج، وهو ما كشفه تطبيق 
نظام »ســويفت« ملراقبة التحويالت املالية، وذلك بالتزامن مع 

تراجع قيمة الدينار مقابل الدوالر.
وأوضــح رئيس الوزراء يف تريحات تلفزيونية أن تهريب 
العملة إىل الخارج كان يتم عرب تحويالت عى أســاس فواتر 

مزّورة لواردات يتّم تضخيم أسعارها.
وقال الســوداين »ماذا يعني أننا كّنا نستورد بضائع بقيمة 
300 مليــون دوالر يف اليوم الواحد؟ حتام هذه األموال كانت 

تخرج من العراق وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات«.
واســتدل رئيس الوزراء عى وجود التهريب بالقول إنه قبل 
تطبيق نظام ســويفت كان البنك املركزي العراقي يبيع التّجار 
كميات من الدوالر تفوق بأضعاف ما يبيعهم إياها اليوم، ومع 

ذلك فليس هناك أي سلع مفقودة يف األسواق اليوم.
وأضاف »هناك سلع يُدخلونها بأسعار غر منطقية، واضح 
أن الهــدف منها إخراج العملة خارج العراق، هذا األمر يجب أن 

يتوقف«.
وأكد الســوداين أن حكومته شكلت »فرقا أمنية مختصة« 

لكشف املهّربني وضبط األموال املهربة.
وأوضح الســوداين أن هناك تهريبــا ألموال تُنقل إىل إقليم 
كردســتان، ثم تذهب إىل دول الجوار، من دون أن يحّدد ما إذا 

كان يقصد تركيا أو إيران أو سوريا.
وقال الســوداين إن الوضع املايل يف العراق اليوم يف أفضل 
الحــاالت ألن رجال األعامل تعــّودوا عى »التجارة الصحيحة 

والرشعية«.
وأكد رئيس الوزراء أن وزير الخارجية فؤاد حسني واملحافظ 
الجديد للبنك املركزي سيكونان ضمن الوفد الذي سيتوجه إىل 

واشنطن بعد أسبوع ملناقشة آلية سعر الرف وتقلّباته.
وخرس الدينار العراقي يف غضون الشــهرين املاضيني أكرث 
مــن 10% من قيمته أمام الدوالر، مام دفع تجمعات شــبابية 
وناشطني لتنظيم وقفة احتجاجية األسبوع املايض أمام البنك 

املركزي يف بغداد.
ويعــزو محللون تراجع قيمة العملــة الوطنية إىل امتثال 
النظــام املــريف العراقي للوائح الدوليــة املتعلقة بتحويل 
األموال، إذ بات لزاما= عى املصارف إجراء التحويالت عرب 
منصة ســويفت اإللكرتونية، وذلك ملكافحة التهريب وغسيل 

األموال.

ــرب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي املغ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبانيا ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــس وزراء اس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــارئي ــــــــــــــــــــــس موريتاني ــــــــــــــــــــــي رئي ــــــــــــــــــــــان يلتق ــــــــــــــــــــــد اللهي عب
أجــرى الرئيس املوريتاين 
محمد ولد الغزواين مباحثات 
اإليراين  الخارجية  وزير  مع 
حســني أمر عبــد اللهيان، 
الذي يقوم بزيارة رســمية 
ملوريتانيــا عــى رأس وفد 
مهم لبحث آفاق التعاون بني 

البلدين.
وقــال الوزير اإليراين يف 
تريح صحايف: »تم خالل 
اللقاء اســتعراض العالقات 
الثنائية بني البلدين والســبل 
واالرتقاء  بتطويرها  الكفيلة 
بها إىل آفاق أوســع يف كل 

املجاالت«.
وأضــاف أمر عبد اللهيان 
أّن اللقــاء كان فرصة لتبادل 
وجهات النظر حول القضايا 

ذات االهتامم املشرتك، مشيداً مبوقف موريتانيا املبديئ والثابت 
املناهض لإلرهاب بكل أشكاله وصوره.

وأجــرى الوزير اإليراين أيضــاً مباحثات مطولة مع نظره 
املوريتاين محمد ســامل ولد مرزوك وعدد من كبار املسؤولني 

يف موريتانيا.

ووصل أمر عبد اللهيان إىل العاصمة املوريتانية نواكشوط 

، وكان يف استقباله وزير الخارجية محمد سامل ولد مرزوق.

وكان الرئيس املوريتاين ولد الشــيخ الغزواين قد تلقى قبل 

نحو أسبوعني دعوة لزيارة طهران، وّجهها إليه الرئيس اإليراين 

إبراهيم رئييس.

يقوم رئيس الحكومة االسبانية، بيدرو 
سانشيز، بزيارة رسمية إىل املغرب تدوم 
يومني، بهدف تعزيز التعاون االقتصادي 
بني البلدين الجارين، ومعالجة املواضيع 

ذات االهتامم املشرتك.
ويرافــق سانشــيز يف زيارته نحو 
12 وزيراً، مــن بينهم وزراء الخارجية 
والداخلية والعدل، وسيرتأس اجتامعات 
رفيعة املســتوى يف »قمــة الرباط«، 
برفقة نظره املغــريب عزيز أخنوش. 
لكــن مل يعلن بعد، مــا إذا كان العاهل 
املغريب سيستقبل سانشيز، خالل هذه 

الزيارة.
ومن املتوقع أن يوقع البلدان خالل هذه 
الزيــارة، 20 اتفاقية ثنائية يف مختلف 

املجــاالت الحيوية املعنية بالتعاون بني الرشكات اإلســبانية 
واملغربية والطاقة والصيد واألمن والهجرة.

كــام تضاعفت التجارة بني البلدين خالل الســنوات العرش 
املاضية، حيث تجاوزت معدالت النمو 10 يف املئة ســنوياً منذ 
عام 2011، وتعد إســبانيا املورد والعميل الرئييس للمغرب منذ 

8 سنوات.
ويف العام املايض ارتفعت التجارة بني إسبانيا واملغرب بنسبة 

33% لتصــل إىل ما يقرب من 10 مليارات يورو، ما جعل املغرب 
الرشيك التجاري الرئييس إلسبانيا خارج االتحاد األورويب، مع 

الواليات املتحدة وبريطانيا.
يذكــر أنــه يف نيســان العــام املــايض، متت مصالحة 
»تاريخية« بني املغرب وإسبانيا بعد أزمة دبلوماسية وعام من 
القطيعة، وأعلنت الرباط ومدريد يف بيان لكل منها عودة املياه 
إىل مجاريها بينهام، واستئناف التعاون وفتح مرحلة جديدة من 

الرشكة عى »أسس أكرث صالبة«. 

ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة البحريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر خارجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرم وزيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا تكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هنغاريـ ــباب« ــد »الشـ ــة ضـ ــة املعركـ ــة ملناقشـ ــة إقليميـ ــتضيف قمـ ــال تسـ الصومـ
تســلم وزير الخارجية البحريني عبــد اللطيف الزياين من 
نظره الهنغاري بيرت ســيارتو، وسام الرشف الهنغاري، وذلك 

خالل الزيارة التي قام بها الزياين إىل بودبست .
وحسب وســائل إعالم بحرينية، فإن الزياين منح الوسام 
»تقديرا من الحكومة الهنغارية للجهود التي قام بها يف تعزيز 
عالقات الصداقة والتعاون املشــرتك بــني البلدين الصديقني، 
وعى وجــه الخصوص يف دعم مملكــة البحرين لهنغاريا 
يف مواجهــة تداعيات جائحة كورونا، مام كان له كبر األثر 
يف إنقــاذ األرواح والتعايف االقتصــادي والعودة إىل الحياة 

االقتصادية«.
مــن جانبه أعــرب الزياين عن شــكره وامتنانه للحكومة 
الهنغارية عى تكرميه بهذا الوسام الرفيع، مشرا إىل اعتزازه 
بالصداقة الوثيقة التي تربطه بالوزير سيارتو، وحرص نظره 
الهنغــاري عى تنمية وتطويــر عالقات الصداقة بني البلدين 

خدمة للمصالح املتبادلة.
وخالل املباحثات التي عقدها ســيارتو الزياين، استعرض 
الجانبان، إضافــة إىل قضايا العالقات الثنائية، مســتجدات 
األوضــاع العاملية، واألزمات والراعــات اإلقليمية والدولية 
الراهنة وانعكاســاتها عى األمن والسلم الدويل، مبا يف ذلك 
القضية الفلســطينية، والنزاعات يف منطقة الرشق األوسط، 
وأزمة أوكرانيا، وإمدادات الغذاء والطاقة، ومكافحة اإلرهاب، 

والتغر املناخي.
وأكد الجانبان أهمية تضافر جهود املجتمع الدويل لتسوية 
الراعــات العاملية عــرب الحوار الدبلومــايس ووفق قواعد 
القانون الدويل واملواثيــق الدولية، والعمل عى إنهاء املعاناة 
اإلنسانية لالجئني والنازحني يف مناطق الراعات، وتكريس 
التعاون الدويل لدعم الرشاكات االســرتاتيجية االقتصادية ملا 

فيه تحقيق النامء واالزدهار العاملي.

أكدت قمة إقليمية أمنية رباعية استضافتها الصومال، رضورة 
توحيد الجهود وإجراء عمليات عســكرية منســقة ومشرتكة 

ملكافحة التطرف يف القرن اإلفريقي.
ويف ختــام عمــل القمــة، التي عقدت بدعــوة من الرئيس 
الصومايل حســن شيخ محمود، ومبشاركة رئييس كينيا وليام 
روتو وجيبويت إسامعيل عمر غيله ورئيس الوزراء اإلثيويب أيب 
أحمد، أصدر الزعامء األربعة بيانا تضمنت أبرز بنوده تأكيد احرتام 
سيادة الصومال واإلشادة بالتزامه الواضح بالخالص من حركة 
الشباب اإلرهابية، باإلضافة إىل تجديد االلتزام مبواصلة مساعدة 

مقديشو يف جهود القضاء عى التطرف.
ودعا البيان قــادة الصومال من الحكومة الفيدرالية وزعامء 
الواليات إىل توجيه جميع جهودهم عى هزمية اإلرهاب، مشرا 

إىل التقدم الكبر املحرز يف العملية العسكرية املستمرة. 
وشدد البيان أيضا عى تعزيز خطة الصومال االنتقالية وتحمل 

املسؤولية األمنية نهاية 2024، وتنظيم حملة عسكرية مشرتكة 
بقوات الدول األربع ملنع تسلل الشباب إىل املنطقة.

كام تقرر إنشاء آلية عمليات مشرتكة تنسق القدرات الشاملة 
للعمليات ومضاعفاتها لردع العدو ودحره.

ووجه البيان الختامي نداء دوليا يقيض بدعم الرشكاء لجهود 
تحقيق االستقرار يف الصومال لتسهيل قيام الحكومة الفيدرالية 
بتعزيز تقديم خدماتها وبسط سلطتها، كام أيد سعي الصومال 
إىل الرفع الكامل لحظر توريد األسلحة بحلول نهاية عام 2023.

وترقبا لالجتامع، تم تشــديد اإلجراءات األمنية يف مقديشو 
حيث فرضت قيود عى الحركة، بينام انترشت الدوريات العسكرية 
وُعلّقت جميع الرحالت الجوية التجارية. رغم ذلك، ســقطت 5 
قذائف هاون مجهولة املصدر يف بعض األحياء القريبة من القر 
الرئايس يف مقديشو، وسمع دوي انفجارات يف مختلف أنحاء 

املدينة، حسب وسائل إعالم محلية.



االحتــــــــــال يســــــــــعى لتهجيــــــــــر اكثــــــــــر مــــــــــن 200 فلســــــــــطيني وســــــــــاطة اميركيــــــــــة لوقــــــــــف التصعيــــــــــد االســــــــــرائيلي

»أف بـــــــــــــــــــــــــــــــــــي أي« تفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــش منـــــــــــــــــــــــــــــــــــزل بايـــــــــــــــــــــــــــــــــــدن

مــا ان انهى وزيــر الخارجية االمريكيــة زيارته 
اىل االرايض املحتلــة معلنا عــن رضورة التوصل اىل 
تهدئــة ووقف التصعيد، حتى فتح فريقه الدبلومايس 
خطــوط التواصل بني »تل ابيب« ورام الله لوضع آلية 
لوقــف التصعيد، فيام كانت قوات االحتالل تســتعد 
لتنفيــذ مجزرة جديدة بحق الحجر هذه املرة يف الخان 
االحمر،عىل وقع املداهامت واالعتقاالت املستمرة منذ 

مدة. 
فقــد أُعلنت حالة التأهــب يف قرية الخان األحمر، 
تحســبا إلعالن قد يصدر خالل ســاعات من تل أبيب 
ســيقرر مصري أكرث من 200 فلسطيني يعيشون يف 
هــذا املكان منذ عقود، ومن جانب آخر طالب أمني رس 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلســطينية بوقف 
»مجزرة« هدم منازل الفلســطينيني. يتزامن ذلك مع 
انطالق وساطة أمريكية لوقف التصعيد اإلرسائييل بعد 
يوم من ختام زيارة وزير الخارجية األمريكية إلرسائيل 

ورام الله.
وبدأ ســكان الخان األحمر االستعداد العتصام، وقد 
تقاطر املتضامنون من مختلف مناطق الضفة الغربية 

إىل خيمة االعتصام.
ومن املنتظــر أن تعلن حكومة االحتالل، ردها عىل 
االلتامس املقدم من جمعية »ريغافيم« االستيطانية، 

بشأن تنفيذ قرار إخالء قرية الخان األحمر وهدمها.
ومنذ نيســان 2018 قدمت الحكومات يف تل أبيب 8 
طلبــات لتمديد إرجاء الهدم، وذلك تحت وطأة ضغوط 

املقاومة الشعبية واملواقف الدولية.
»مجزرة« هدم املنازل

عىل صعيد متصل، طالب أمني رس اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلســطينية حسني الشيخ، املجتمع 

الدويل بالتدخل الفوري لوقف ما ســامها »املجزرة« 
التي ترتكبها حكومة االحتالل اإلرسائييل بهدم منازل 

الفلسطينيني يف القدس الرشقية والضفة الغربية.
ونقلت وكالة األنباء واملعلومات الفلســطينية عن 
الشــيخ قوله، يف ترصيح صحفي امــس، إن »هذه 
املجزرة تأيت استمرارا لسياســة التهجري واألبرتهايد 

)الفصل العنرصي(«.
وأشار املسؤول الفلسطيني إىل أن »القيادة ستعقد، 
مســاء بعد غد الجمعة، اجتامعا لبحث سبل الرد عىل 

استمرار مسلسل التصعيد االحتاليل«.
ويف اإلطــار ذاته، أخطرت قوات االحتالل 7 عائالت 
فلسطينية بالطرد بحجة إجراء تدريبات عسكرية يف 

منطقة األغوار الشاملية.
وقال أهايل خربة حمصة الفوقا، الواقعة يف األغوار 
الشاملية مبدينة طوباس، إن قوات من جيش االحتالل 
اقتحمــت خيامها صباح امس وســلمتها إخطارات 
تقيض بطردها بحجة إجراء تدريبات عســكرية يف 
املنطقــة الفرتة ما بني الخامس من شــباط الجاري، 

وحتى األول من آذار املقبل، ويف أيام متفرقة.
ويشكو األهايل من خطر هذه التدريبات عىل حياتهم 

بسبب مخلفات الذخائر التي يرتكها جنود االحتالل.
مواجهات واعتقاالت

وتجــددت املواجهــات بني فلســطينيني والقوات 
اإلرسائيليــة يف حــي جبل املكرب بالقــدس املحتلة، 
اســتخدم فيها القنابل الصوتيــة والغاز املدمع تجاه 
منازل الفلســطينيني يف الحي، وذلك بعد دخول قواته 

املنطقة التي هدمت فيها منازل عائلة مطر.
يــأيت ذلك يف ظل توتر يشــهده الحي عىل خلفية 
عمليات الهدم، وتنفيذ األهايل إرضابا شامال، وإغالق 

الطرقات.واعتقلت قوات االحتالل 8 فلســطينيني من 
الضفة واملدينة املقدسة.

ومن جانبه قال نادي األســري الفلسطيني إن قوات 
االحتالل اقتحمت بلديت العيساوية وصور باهر مبدينة 
القدس فجر اليوم، واعتقلت 3 شبان فلسطينيني، كام 

اعتقلت اثنني من بلدة بُرقني جنوب غرب جنني.
وأفــادت مصــادر صحفية يف جنني بــأن قوات 
االحتالل اعتقلت 3 شــبان من جنــني بعد أن أوقفت 
مركبتهم واحتجزتهم عىل حاجز عسكري قرب مدخل 
بلدة عرابة غرب املدينة، وجرى نقل جميع املعتقلني إىل 
مراكز التوقيف للتحقيق معهم بتهم مقاومة االحتالل.
ونرشت منصات فلســطينية عرب مواقع التواصل 
مقاطع فيديو القتحام قوات االحتالل بلدة صور باهر 
يف القدس الليلة املاضية واعتقالها شــابا فلسطينيا، 
وأظهــرت اللقطات لحظة دخول جنود االحتالل للبلدة 

واعتقال الشاب.
وساطة أمريكية

عــىل صعيــد آخر، بحــث مســؤولون أمريكيون 
وفلســطينيون ، املســتجدات السياســية وامليدانية 
والتصعيد اإلرسائييل بالضفة الغربية مبا فيها مدينة 
القدس.وقال أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، حسني الشــيخ، إنه استقبل يف مكتبه 
مبدينة رام الله، باربرا ليف مســاعدة وزير الخارجية 
األمرييك لشؤون الرشق األوسط، واملبعوث األمرييك 

الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو.
وأوضــح الشــيخ أن اللقاء جــرى بحضور مجدي 
الفلسطيني،  للرئيس  الدبلومايس  املستشار  الخالدي، 
والناطق باسم الرئاســة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.
وبحث املجتمعون »آخر املستجدات السياسية وامليدانية 

يف األرايض الفلسطينية جراء التصعيد اإلرسائييل يف 
مدينة القدس«، وفق الشيخ.

وأضاف أن اللقاء بحث أيضا »إرهاب املســتوطنني 
واعتداءاتهم اليومية عىل أرايض وممتلكات املواطنني 
الفلســطينيني يف الضفة الغربية، والتصعيد املستمر 

بحق األرسى يف السجون اإلرسائيلية«.
وخــالل اللقاء، أكد الشــيخ عــىل رضورة وقف 
إرسائيــل لكافة اإلجراءات أحاديــة الجانب والضغط 
عىل حكومتها لوقف كافة أشــكال التصعيد ورضورة 
االلتــزام باالتفاقيات املوّقعة مع منظمة التحرير.كام 
دعــا إىل تطبيق قــرارات الرشعية الدولية وصوال إىل 
إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عىل 

حدود 1967 والقدس الرشقية وقطاع غزة.
وكان عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير أحمد 
مجدالين تحدث يف وقت ســابق اليوم عن وســاطة 
أمريكية مع الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل كل عىل 

حدة من أجل وقف التصعيد.
وأكد املجدالين، الذي يشــغل منصب وزير التنمية 
االجتامعيــة بالحكومة، أن اإلجراءات والقرارات التي 
اتخذتها السلطة مؤخرا ما تزال قامئة ومتواصلة ما مل 
يتم التوصل إىل اتفاق مرض وضامنات حقيقية ولفرتة 
زمنية محددة تفتح األفق الســيايس بعدها، يف إشارة 
إىل قرارات للســلطة بشأن العالقة مع إرسائيل أبرزها 

وقف التنسيق األمني.
وأضاف »الهــدف الرئييس اآلن وقف حالة التدهور 
والعودة إىل تهدئة محددة ملموســة ويف إطار زمني 
محدد، وبعدها يُقيِّم )الفلسطينيون( الوضع ويقررون 
إذا ما كانوا سيســتمرون يف متديد التهدئة لفتح أفق 

سيايس يؤدي اىل إنهاء االحتالل«.

أعلن مكتب محامي الرئيس األمرييك جو بايدن، أّن 

عنــارص من مكتب التحقيقات الفدرايل األمرييك »أف 

يب أي« يفتشــون منزل بايــدن يف والية »ديالوير«.  

وقال املحامي الشخيص للرئيس األمرييك، بوب باور، 

يف بيــان، إّن البحث كان »مخططــاً له« مع »الدعم 

الكامل« من الرئيس، لكّنه أشار يف الوقت ذاته إىل أّن 

التفتيش تم »دون إشــعار عام مسبق« من أجل »األمن 

التشغييل والنزاهة«. وذكرت شبكة »يس يب إس«، يف 

السياق، أّن »التحقيق يتعلق بتحقيق أوسع يف التعامل 

مع الوثائق الرسية«.

ويذكر أّن »البحث هو األحدث يف سلسلة أُجريت يف 

مواقع مختلفة. ويأيت اإلعالن عن البحث بعد يوم واحد 

من بدء املستشار الخاص روبرت هور، رسمياً، مهامه 

يف اإلرشاف عىل التحقيق يف الوثائق.

كــام يأيت ذلك بعــد أن عرث مســؤولون من وزارة 

العدل عــىل 6 وثائق رسية إضافية أثناء تفتيش منزل 

عائلة بايدن يف والية ديالوير األسبوع املايض، بحسب 

املحامي الشخيص للرئيس األمرييك.

وأشــار باور إىل أّن البحث استمر قرابة 12 ساعة 

وشــمل »كل أماكــن العمل واملعيشــة والتخزين يف 

املنزل«.وأضاف أن »وزارة العدل كان لديها حق الوصول 

إىل منــزل الرئيس وإىل املالحظات املكتوبة بخط اليد 

وامللفات واألوراق واملجلدات والتذكارات ولوائح املهامت 

والجداول الزمنية... التي تعود إىل عقود«.

ولفت باور إىل أن بعض األوراق الجديدة التي صودرت 

تعود إىل الفرتة التي كان فيها بايدن مبجلس الشــيوخ 

وبعضها يعود إىل فرتة توليه منصب نائب الرئيس.

وبعــد ترسيب وســائل إعالم معلومــات عن هذه 

القضية، أقر البيت األبيض األســبوع املايض بأنه تّم 

العثــور عىل ملفات تعــود إىل الفرتة التي كان يتوىل 

فيها بايدن منصب نائب الرئيس يف عهد باراك أوباما، 

يف أحد مكاتبه الســابقة يف واشنطن ويف منزله يف 

ويلمينغتون بوالية ديالوير.

وقلل بايدن  من أهمية الضجة التي أثريت بعد اكتشاف 

وثائق قدمية مصنفة رسية مخزنة يف شكل غري مالئم 

بني ممتلكاته الخاصة، قائالَ »ليس مثة يشء«.

وتعترب القضيــة محرجة لبايدن ألن الدميقراطيني 
وجهوا الكثري من االنتقادات للرئيس السابق الجمهوري 
دونالد ترامب الذي يخضع لتحقيق قضايئ الحتفاظه 
بأكــرث من مئة وثيقة رسية يف منزله يف بامل بيتش 

يف والية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021.
واســتغلت املعارضة الجمهورية أكرثيتها الضئيلة 
يف مجلس النواب وأطلقــت تحقيقاً برملانياً وطالبت 

بالحصول عىل مزيد من املعلومات.
كذلك أعلن وزير العدل األمرييك، مرييك غارالند، أنه 
عني مدعياً عاماً مســتقالً للتحقيق يف قضية الوثائق 
التي عرث عليها لدى بايدن، متاماً كام فعل يف القضية 
نفسها التي يواجهها ترامب، لتبديد الشكوك يف وجود 

ازدواجية معايري.
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ــة مــعــركــة ــاحـ ــســت سـ ــي ــط الــــهــــادي ل ــيـ ــحـ ــا واملـ ــيـ ــة آسـ ــطــق بـــكـــيـــن: مــن

ـــاء فرنســـــا احتجاجـــــات مليونيـــــة فـــــي أنحــ

أكدت الخارجية الصينية أن منطقة 
آســيا واملحيط الهادي ليســت ساحة 
معركة للمنافســة الجيوسياســية. 
الــوزارة،  وعلقــت املتحدثة باســم 
ماو نينــغ، عىل زيــارة األمني العام 
لحلف شــامل األطليس )الناتو( ينس 
ســتولتنربغ األخرية لكوريا الجنوبية 
واليابــان بالقول إن »عــىل الناتو أن 
يفكــر بجدية يف الدور الذي يؤديه يف 

الحفاظ عىل األمن األورويب«.
وأضافــت »مــا أريد تأكيــده هو 
أن منطقــة آســيا واملحيــط الهادي 
ليســت ســاحة معركة للمنافســة 
وعقلية  واملواجهة  الجيوسياســية، 
الحرب الباردة ليست موضع ترحيب«.

يشار إىل أن ستولتنربغ زار قبل يومني 
كال مــن كوريا الجنوبية واليابان، يف 
إطار جولــة تهدف إىل تعزيز عالقات 
الحلف مع سول وطوكيو يف مواجهة 
الحرب عىل أوكرانيا وتنامي املنافســة 

مع الصني.
وقال ســتولتنربغ -يف مقابلة مع وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية- إنه 
يؤمن بشــدة بالحاجة إىل تعزيز »الرشاكة بني كوريا والناتو ألن األمن يصبح 

متداخال أكرث فأكرث«.
وأكد ســتولتنربغ ســعي الناتو إىل توثيق التعاون مــع الدول الرشكاء يف 

منطقة املحيطني الهندي والهادي، وســلط الضوء عىل التهديدات التي متثلها 

الصني، وهي الدولة التي وصفها الحلف ألول مرة بأنها »تحد أمني« يف وثيقته 

اإلسرتاتيجية الرئيسية العام املايض.

وأشــار ستولتنربغ -يف لقائه مع يونهاب- إىل وجوب التصدي »للتهديدات 

والتحديات العاملية، ومنها التحديات القادمة من الصني، ومن سبل القيام بذلك 

بالطبع العمل بشكل أوثق مع الرشكاء يف املنطقة«.

أعلنــت وزارة الداخلية الفرنســية أن عدد 
املحتجــني ضد مرشوع تعديــل نظام التقاعد 
تجــاوز املليــون، وذلك بالتزامــن مع موجة 
إرضابات شملت قطاعات التعليم واملواصالت 
والطاقــة واملستشــفيات، يف وقت ترص فيه 

الحكومة عىل إقرار مرشوعها.
وقالت وزارة الداخلية الفرنســية يف بيان 
إن مليونــا و272 ألف شــخص شــاركوا يف 
احتجاجــات يف أنحاء البالد، منهم 87 ألفا يف 

باريس وحدها.
وقّدر االتحاد العاميل العام عدد املشــاركني 
يف املظاهرات بنحو 2.8 مليون شخص، منهم 

نصف مليون يف باريس.
كام دعا االتحاد العاميل العام وسائر النقابات 
العاملية إىل يومني احتجاجيني جديدين يف 7 
و11 شباط الجاري، وذلك لالعرتاض عىل خطة 
الرئيس إميانويل ماكرون الرامية إىل رفع سن 

التقاعد من 62 إىل 64 عاما.
ففي باريس، بدأت املســرية  بقيادة رؤساء 
النقابات الرئيسية، الذين ساروا خلف الفتة كُتب 
عليها »إصالح نظام التقاعد: العمل لفرتة أطول، 
كاّل«. وأعربــت بلدية باريس عن تضامنها مع 
املتظاهرين، إذ ُرفعت عىل واجهة مبنى البلدية 
الفتات كتب عىل إحداها »البلدية متضامنة مع 

الحركة االجتامعية«.
وانترش 11 ألــف رشطي بأنحاء البالد، كام 
شــهدت بعض شــوارع باريس صدامات بني 
متظاهرين وقوات الرشطة التي اســتخدمت 
الغاز املدمــع لتفريقهــم، يف حني تواصلت 

املسريات حتى وقت متأخر من الليل.
وكانــت التعبئة قوية أيضا يف املدن الكربى 
من مرســيليا )جنوب( إىل رين ونانت )غرب(، 
حيــث هتف املحتجون »ماكــرون، قانونك لن 
مير«، كام رفعوا الفتات تحمل شــعار »ال أريد 

التقاعد يف سن 64 عاما!«.
وأشــاد جميع رؤســاء النقابات مبشاركة 
أكرب من تلك التي ُسجلت يف أول يوم تعبئة، أي 
قبل 12 يوما، حيث قدرت وزارة الداخلية أعداد 
املتظاهرين يوم 19كانون الثاين املايض بحوايل 
1.1 مليون متظاهر. واتهم وزير الداخلية جريالد 
دارمانان األحزاب اليســارية بـ«بّث الفوىض« 
يف النقاشات لـ«منع الحكومة بشكل منهجي 

من امليض قدًما«.
وقال زعيم حزب »فرنســا األبية« اليساري 
)معارضة( جان لوك ميالنشون إن »من املؤكد 
أن ماكرون سيخرس«، مشيًدا بنضال الشعب يف 

مواجهة الحكومة، حسب تعبريه.
يف املقابــل، بدا عدد الذين التزموا باإلرضاب 
منخفًضــا يف عــدد من القطاعــات العامة 
والخاصة، خصوصا يف القطاع العام مع بلوغ 
نسبتهم 19.4% ، يف مقابل 28% يف اليوم األول 

من التعبئة، بحسب وزارة الخدمة العامة.
ففي قطاع التعليم، أعلنت الوزارة أن نســبة 
املدرســني املرضبني بلغت 26%، وهي أقل من 
التعبئة الســابقة، إال أن النقابات تحدثت عن 

50% عىل األقل.
وكانت الرشكة الوطنية للســكك الحديدية 
قد قالت يف وقت ســابق إنها تتوقع تســيري 
ثلث رحــالت القطارات عالية الرسعة، وحثت 
املواطنــني عىل العمل من املنزل. وقالت رشكة 
الخطوط الجوية الفرنســية »إير فرانس« إنها 

ألغت 10% من رحالت املسافات القصرية.
وبحسب االتحاد العاميل العام، فإن التعبئة 
بقيت قوية يف مناجم ومستودعات املحروقات 
التابعة ملجموعة »توتال إنرجي«، حيث تراوحت 
نسبة املرضبني بني 75% و100%. وقّدرت إدارة 
الرشكة من جانبها نسبة املرضبني بـ 55%، يف 
مقابل 65% يوم 19 يناير/كانون الثاين املايض.

اعالنات مبوبة

عامل

عــامل تنظيفــات وحاّملــني 
بالســتيك  مصنع  يف  ليعملوا 
معاش  ونهــاري  ليــيل  دوام 
9.000.000 لــرية لبنانية زائد 
بدل نقل لالتصال:04/918777 

ـ 03/300024
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية 

مطلوب ســيدة او انسة تجيد 
الطباعــة عريب - انكليزي ذات 

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

اعالن
مبوجب محرض اجتامع الجمعية 
االســتثنائية  العادية  العموميــة 
للمســاهمني بتاريخ 2022/8/11 
تقــرر بتاريــخ 2023/1/20 حل 
رشكــة آر جــي يس انفســتمنت 
ش.م.ل. )اوف شور( رئيس مجلس 
ادارتها الســيد جيوفــاين مارون 
جوستي وشطب قيدها من السجل 
التجــاري يف بــريوت حيــث هي 
مســجلة برقم /1808261/ ورقم 

تسجيلها يف املالية /3139722/
فعــىل كل ذي مصلحــة تقديم 
اعرتاضــه ومالحظاته خالل مهلة 

عرشة أيام من آخر نرش.
أمني السجل التجاري يف بريوت

بالتكليف مارلني دميان
ـــــــــ

تبليغ مجهول محل االقامة
الرشعيــة  صــور  محكمــة 

الجعفرية
ورقة دعوة صادرة عن محكمة 
صــور الرشعية الجعفرية موجهة 
اىل غســان ومحمد عبــد الكريم 
دلباين )مجهويل محل االقامة( يف 
الدعوى املقامة من زينب عىل احمد 
مبادة اثبات زواج ومهر 2022/194 
التي تعني موعد الجلســة فيها يوم 
فيقتــيض   2023/4/4 الثالثــاء 
حضوركــام او ارســال من ينوب 
عنكام اىل قلم املحكمة الســتالم 

التبليغ الخــاص بكام املتعلق بهذه 
الدعوى.

رئيس القلم

محمود صالح
ـــــــــــــ

اعالن
صادر عن الســجل التجاري يف 

بريوت
مبوجب محرض جمعية عمومية 
تاريخ 2022/11/21 تقرر بتاريخ 
2023/1/17 حل وشــطب رشكة 
 )CREATIS SAL )OFFSHORE
مــن قيــود الســجل التجاري يف 
بــريوت حيث هي مســجلة تحت 
الرقم /1803403/ ورقم تسجيلها 
يف وزارة املالية /1974394/ رئيس 
مجلس ادارتها غازي بولس واصاف 
ابو جوده. فعــىل كل ذي مصلحة 
اعرتاضــه ومالحظاته يف  تقديم 
خالل مهلة عــرشة أيام من تاريخ 

آخر نرش.
أمني السجل التجاري

بالتكليف مارلني دميان
ـــــــــــــ

اىل مجهول محل االقامة
احمــد درويــش هبــش يجب 
حضــورك اىل املحكمــة الرشعية 
السنية يف برالياس يف متام الساعة 
التاســعة من صباح يوم االربعاء 
الواقع فيه 2023/3/1 وذلك لسامع 

اقوالك يف الدعوى املقامة عليك من 
املدعية بدرية حسن درويش مبادة 
اثبات وفاة برقم األساس 762/ وإن 
مل تحرض يف املوعد املحدد او ترسل 
وكيال عنك او معذرة خطية مقبولة 
القانوين  االيجاب  بحقك  فسيجري 

وكتب يف 2023/1/31
رئيس القلم

الشيخ بالل شحادة
ـــــــ

بطالن زواج 
دوري داين صفــري _ لودميــال 

ميلشكينا
االبرشية البطريركية رصبا

دعوى رقم 2022/397 
اعالن قضايئ

ان املحكمــة االبتدائية املوحدة 
مجهولة  الزوجة  تدعــو  املارونية 
مكان االقامة لتبلغ فحوى جلســة 
حرص موضوع النزاع واسامء الهيئة 
الحاكمــة ومنحها مهلة خمســة 
عرش يوماً من تاريخه لتقديم ادعاء 
اذا رغبت كام دعوتها للحضور يوم 
االربعاء 2023/3/1 عند الســاعة 
الحاديــة عرشة قبــل الظهر بغية 

استجوابها .
زوق مصبح يف31 /2023/1 
املسجل الخوري
الخوري مارون فرح

الرئيس القايض هرني كرم

اعالنات رسمية

وفيـــــــــــات

زوجته نينا عبد النور
أبناؤه ريشار وزوجته ستيفاين 

ميتياه وأوالدهام:
مارغو وبول

مايك وزوجته إمييل 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

الخميس  اليوم  التعــازي  تقبل 
2 شــباط ۲۰۲۳ ابتداء من الساعة 
الحادية عرشة قبــل الظهر لغاية 
الساعة السادسة مساًء يف صالون 

كنيسة مار ميخائيل، نابيه.

نقابة خرباء املحاسبة املجازين 
يف لبنان تنعــى مبزيد من األىس 

النقيب السابق

األستاذ
باتريك ابراهيم معتوق

ســائلة الله عز وجل أن يتغمده 
بواســع رحمته وتتقــدم من أهل 

الفقيد بأحر التعازي.

دعوة خاصة
تقــرر انتخاب اعضــاء املجلس التنفيــذي لنقابة »أصحاب 
رشكات ومؤسسات باصات النقل السياحي« املرخصة مبوجب 
القــرار الصادر عن حرضة وزيــر العمل تحت رقم 1/42 تاريخ 
2022/5/13، وذلــك بتاريخ 2023/2/17 يف متام الســاعة 
العارشة صباحاً يف مركز رشكة نقليات ســعد ش.م.ل. بريوت 
ـ كورنيش النهر ـ تريليوم بلدنغ ـ الطابق األول، ويف حال عدم 
اكامل النصاب القانوين يكون االجتامع يف املكان عينه بتاريخ 

2023/2/24 ويكون النصاب القانوين متوافراً مبن حرض.
يقدم طلب الرتشــيح يف مهلــة أقصاها 2023/2/12 لدى 

أمانة الرّس.

دعوة لعقد جمعية عمومية عادية
للصندوق التعاضدي »أوميغا لبنان«

يتــرشف مجلس االدارة لدعوتكم لحضور الجمعية العمومية 
العادية التي ســتنعقد يف مركز الصندوق يوم الجمعة املوافق 
يف 2023/3/24 الســاعة الثانيــة من بعد الظهر وعىل جدول 

أعاملها:
مناقشة امليزانية للعام 2022 وابراء ذمة مجلس االدارة

واذا مل يكتمــل النصــاب تعقــد يوم الجمعــة املوافق يف 
2023/03/31 الســاعة الثانية من بعد الظهر ويكون الحضور 

قانونيا مبن حرض.
رئيس مجلس االدارة

دعوة لعقد جمعية عمومية عادية للصندوق 
التعاضدي للناشطني البيئيني سالفيو

يتــرشف مجلس االدارة بدعوتكم لحضور الجمعية العمومية 
العادية التي ســتنعقد يف مركز الصندوق يوم السبت املوافق يف 
2023/3/25 الساعة الثانية من بعد الظهر وعىل جدول أعاملها:

مناقشة امليزانية للعام 2022 وابراء ذمة مجلس االدارة
انتخاب هيئات مسؤولة جديدة

واذا مل يكتمــل النصــاب تعقــد يــوم الســبت املوافق يف 
2023/4/31 الســاعة الثانية من بعد الظهر ويكون الحضور 

قانونيا مبن حرض.
رئيس مجلس االدارة
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دورة دبـــــــــــــــي الدوليـــــــــــــــة فـــــــــــــــي كـــــــــــــــرة الســـــــــــــــلة:
كبير عــرض  بعد  مجموعته  ويتصدر  الــريــاضــي  على  يفوز  بــيــروت 

النهائية املباراة  الى  يونايتد  مانشستر  املحترفة:  االنكليزية   األندية 
الدوري االسباني: فوز برشلونة على ريال بيتيس في مباراة مؤجلة

الجبار لعبد  القياسي  الرقم  من  يقترب  جيمس   : األميركية  السلة 
تايكوانـــــــــــــــدو : دورة صقـــــــــــــــل وتخريـــــــــــــــج حـــــــــــــــّكام

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة - جونيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي املركزيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــطرنج مدرسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ

مونبلييه عــلــى  ــان ضــيــفــاً  ــس ســـان جــرم ــاري ب  : فــرنــســا  بــطــولــة 

تصــدر نــادي بــروت 
املجموعة  ترتيــب  اللبناين 
الثانية بعدما فاز عىل النادي 
 ،)76-88( بروت  الريايض 
يف املبــاراة التي جرت أمس 
ديب  دورة  ضمــن  األربعاء، 
الســلة.   كرة  يف  الدوليــة 
بروت  نــادي  العبو  ونجح 
واضحة  بصورة  التفوق  يف 
دفاعاً  الريايض،  العبي  عىل 
بروت  وخــاض  وهجوماً، 
األجمل  هــي  كبرة  مباراة 
له يف البطولــة حتى اآلن، 
مروان  مدربه  خطط  وطبق 
خليل، ليحتل املركز األول يف 
النادي  حل  فيام  مجموعته، 
االفريقي التونيس يف املركز 
الثاين، والريايض بروت يف 

املركز الثالث.
  وعرفت املباراة إثارة كبرة، حيث ســيطر بروت عىل كل 
األربــاع، إذ انتهى الربع األول بنتيجة 24-19، الثاين 36-47، 

والثالث ٥4-6٥.
  ويف الــدور ربع النهايئ، ســيتواجه نــادي بروت أول 
املجموعة مع منتخب االمارات، والريايض بروت مع سرتونغ 

الفيليبيني.
  وحقق فريق دينامو بروت لكرة الســلة فوزا مثرا عىل 

حساب نظره سرتونغ الفلبيني )83-89(.
  وتأهل دينامو لبنان ملواجهة ســا املغريب يف الدور ربع 

النهايئ.

  وانتهى الربــع األول لصالح دينامــو بنتيجة )17-19(، 
وتقدم ســرتونج الفلبيني )4٥-41( يف الربع الثاين، وتابع 
سرتونغ ســيطرته يف الربع الثالث، وتقدم )70-6٥(، قبل أن 

يعود دينامو يف الربع األخر.
  وســجل نجم دينامو كيل أنتوين ثاثية حاسمة قبل ٥0 

ثانية، حيث منح أريحية بالتقدم للفريق اللبناين.
  كام ســجل أنتوين 29 نقطة كأفضل مســجل يف اللقاء، 
يف حني ســجل زاك لوفنت 17 نقطة، ليكون إىل جانب زميله 

نجوما للمباراة.
  وكان دينامــو لبنان قد حقق فوزا كبرا عىل النرص الليبي 

)101-87(، أهله لتخطي الدور االول.

تأهل مانشســرت يونايتد اىل نهايئ كأس رابطة األندية 

االنكليزية املحرتفة، بفوزه عىل نوتنغهام فوريســت )2-

0( يف املبــاراة التي جرت أمس األربعــاء عىل ملعب »أولد 

النهايئ. الدور نصف  إياب  ترافورد« يف 

وســجل الهدفني انتوين مارســيال وفريد يف الدقيقتني 

73 و76.

وكان مانشسرت فاز ذهاباً )0-3(.

{ اسبانيا {
ويف الدوري االسباين، فاز برشــلونة عىل ريال بيتيس 

)2-1(، يف املبــاراة املؤجلة من املرحلــة 17، والتي جرت 

األربعاء. أمس 

وسجل هديف برشــلونة رافينيا وروبرت ليفاندوفسيك 

يف الدقيقتــني 6٥ و80، فيام ســجل كونــدي هدف ريال 

8٥ خطأ يف مرماه. الدقيقة  بيتيس يف 

{ كأس العامل لألندية {

ويف مســابقة كأس كــس العامل لألنديــة، بلغ األهيل 

املرصي الدور الثاين، بفوزه عىل أوكاند سيتي النيوزيلندي 

.)0-3(

اقــرتب »امللك« ليربون جيمس  خطــوة إضافية من الرقم 
القيايس ملجموع النقاط يف تاريخ دوري كرة السلة األمريك  
للمحرتفني واملسجل باسم كريم عبد الجبار، بتحقيقه »تريبل 
دابــل« يف فوز  لوس أنجليس ليكرز عىل نيويورك نيكس يف 
معقل األخر »ماديســون ســكوير  غاردن« 129-123 بعد 

التمديد.
وبات جيمس عىل بعد 89 نقطة من رقم عبد  الجبار البالغ 
38387، مؤكداً مــرة أخرى أن أعوامه الـــ38 ال متنعه من 
مواصلة تألقه  بعدما حقق ثاثة أرقام مزدوجة »تريبل دابل« 

للمرة األوىل هذا املوسم.
وأنهــى جيمس اللقاء بـ28 نقطة مــع 10  متابعات و11 
متريرة حاسمة، ليتقدم أيضاً اىل املركز الرابع عىل الئحة أكرث  
الاعبني متريراً للكرات الحاسمة يف تاريخ الدوري أمام مارك 

جاكسون والكندي ستيف  ناش.
كام بات »امللك« أول العب  يف تاريخ الدوري يحقق »تريبل 
دابل« يف كل من مواســمه العرشين لكنه  »مل أصل اىل هذه 
النقطة من مســريت من خال التفكر باألرقام القياسية أو 
عدد  النقاط التي أســجلها...«، وفق ما أفاد بعد الفوز الرابع 

والعرشين لليكرز.
وشــدد »كل ما أفعله هــو أين ألعب  اللعبــة بالطريقة 
الصحيحــة. أقارب املباراة كل ليلة وأنا أفكر حرصاً بتشــكيل 
تهديد  ثــايث من خال التســجيل، املتابعــات، التمريرات 

الحاسمة أو الدفاع، وبعدها ليحصل ما  يحصل«.
ولعب جيمس دوراً أساســياً يف عودة  فريقه اىل ســكة 
االنتصارات عقب هزميتني عىل التوايل يف رحلته اىل الرشق 
أمام بوســطن  سلتيكس وبروكلني نتس، وذلك بتمريره الكرة 
الحاسمة التي منح بها األملاين دينيس  رشودر التقدم لليكرز 
121-118 يف الشوط اإلضايف، ثم سجل بنفسه سلة توسيع 

الفارق اىل  127-121 قبل 19 ثانية عىل النهاية.

{ مساندة كبرة لـ>امللك« {

وحظــي »امللك« مبســاندة كل من  أنتــوين ديفيس )27 
نقطة( والوافد الجديد الياباين روي هاشــيمورا )19 نقطة 
مع 9  متابعات( وراســل وستربوك )17 نقطة(، فيام ذهبت 
جهود جايلن براون )37 نقطــة( وجوليوس  راندل )23 مع 
12 متابعة( ســدى من جهة نيكس الذي نجح فقط يف 7 من 
34 محاولة ثاثية،  ليتلقى هزمية الثانية توالياً والخامســة 

والعرشين هذا املوسم.
وقال جيمس »لعبنا كرة جيدة خال  الدقائق الـ48 الليلة. 
كنا يف الوترة املناســبة لخطة املبــاراة طيلة الدقائق الـ48  

وقمنا بعمل جيد يف التنفيذ إن كان هجوماً أو دفاعاً«.
وأرص جيمس عىل أنه ال يشــعر بأي حمل  إضايف نتيجة 
اقرتابه من رقم عبد الجبار، مشدداً عىل أنه واثق من الوصول 

اىل الرقم  قريباً جداً وإنها »مسألة وقت وحسب«.
وكام حال جيمس، واصل العماق الرصيب  نيكوال يوكيتش 
تألقه، محققاً الـ«تريبل دابل« الســادس عرش لهذا املوســم  
ليعزز صــدارة دنفر ناغتس للمنطقة الغربية بالفوز عىل نيو 

أورليانز بيليكانز 113-122.
وأنهــى يوكيتش اللقاء بـ26 نقطة مــع 18  متابعة و1٥ 
متريرة حاســمة، ليمنح فريقه فوزه السادس عرش من أصل 

16 مباراة حقق فيها  الرصيب »تريبل دابل« هذا املوسم.
ولعب جامل موراي دوراً أساســياً أيضاً  يف الفوز الخامس 
والثاثني لناغتس يف ٥1 مباراة بتسجيله 32 نقطة، بينها 7 
ثاثيات،  فيام ســاهم كل من يس دجاي ماكولوم وهربرت 
جونز بالهزمية التاســعة توالياً لبيليكانز  بعدما ســجل كل 

منهام 21 نقطة.

{ باكس وفوزه الخامس {

وقاد اليوناين يانيس أنتيتوكومنبو  ميلوويك باكس لفوزه 
الخامس توالياً والرابع والثاثني هذا املوســم، بعدما ســجل 
34  نقطة مع 18 متابعة يف الفــوز الثأري 124-11٥ عىل 
تشــارلوت هورنتس الذي أذل فريقــه  138-109 خال لقاء 

الفريقني يف األسبوع األول من العام الجديد.
ولعــب كريس ميدليتون دوراً أيضــاً يف  هذا الفوز الذي 
الرشقية خلف بوســطن  للمنطقة  باكس وصافته  به  عزز 
ســلتيكس )36 فوزاً  و1٥ هزمية(، بتســجيله 18 نقطة 
يف لقاء وصل خاله خمســة من العبي فريقه اىل العرش  

نقاط أو أكرث.
وفاز ميامي هيت عىل كليفانــد  كافاليرز 100-97 يف 
لقاء تبادل خالــه الفريقان التقدم 11 مــرة وأنهاه جيمي 
باتلر  بـ23 نقطة من جهة الفائز، فيام أضاف كل من زمائه 

كايليب مارتن وبام أديبايو  وتايلر هرو 18 نقطة.
وعزز لوس أنجليــس كليربز مركزه الرابــع  يف املنطقة 
الغربية بفوزه عىل مضيفه شــيكاغو بولز 108-103 بفضل 

جهود كواي لينارد  )33 نقطة( ونورمن باول )27(.
وتابع السلوفيني لوكا دونتشيتش تألقه  وقاد فريقه داالس 
مافريكس للفوز عىل ضيفه ديرتويت بيســتونز 111-10٥ 

بتسجيله ٥3 نقطة.
وهي املرة الرابعة يســجل فيها دونتشيتش  عىل األقل ٥0 

نقطة، يف انجاز فريد من نوعه هذا املوسم.
وحاول بيستونز تشتيت تركيز النجم  السلوفيني )2.01 م( 
يف نهاية اللقاء، إالّ أن ابن الـ 23 عاماً حافظ عىل دقته )17  
من 24( وأضاف إىل رصيده 8 متابعات و٥ متريرات حاسمة، 
بعد عودته عقب التواء طفيف يف  كاحله أبعده مباراة واحدة.

وحافظ داالس عىل مركزه الســادس يف  املنطقة الغربية 
برصيــد 27 فوزاً مقابــل 2٥ هزمية خلف غولدن ســتايت 
ووريرز، حامل  اللقب، الفائز عىل مضيفه أوكاهوما سيتي 

ثاندر 120-128.

{ تألق ستيفن كوري {

ويُديــن ووريرز بفــوزه الثالث توالياً  إىل نجمه ســتيفن 
كوري الذي اقرتب من تحقيــق تريبل دابل )عرش أو أكرث يف 
ثاث فئات  احصائية( مع 38 نقطة و12 متريرة حاسمة و8 
متابعات، إضافة إىل نجاحه يف امتحان  الرميات الثاثية )8 
من 14(. وساهم كاي تومسون بـ 28 نقطة للفريق الفائز.

قال ستيف كر مدرب ووريرز »كنت  سعيداً بالطريقة التي 
اســتجاب بها الاعبون« و«أغلقنا املباراة بشكل جيد.  كانت 

أمسية جيدة بشكل عام«.
وأضاف »حّدد الربع األول مســار  املباراة. كانوا يسبحون 

عكس التيار يف األرباع الثاثة املتبقية«.

{ خسارة سفنتي سيكرسز {

وتوقفت سلســلة انتصارات فيادلفيا  سفنتي سيكرسز 
بقيادة نجمه الكامروين جويل إمبيد بخسارته أمام أورالندو 

ماجيك  119-109.
وتوقع الجميع أن يحقق سفنتي ســيكرسز  فوزه الثامن 
توالياً أمام فريق يحتل املركز الثالث عرش يف املنطقة الرشقية، 
إال  انه مل يكن عىل قدر التوقعات ليرتاجع للمركز الثالث خلف 

ميلوويك باكس.
وأهدر سفنتي سيكرسز تقدمه بفارق 21  نقطة يف الشوط 
األّول حيث بدا انه يفتقد للرغبة يف انهاء مهمته بنجاح، فيام 

سجل  العب االرتكاز إمبيد 30 نقطة والتقط 11 متابعة.
يف املقابل، اســتغل ماجيك عىل أفضل وجه  افتقاد الدقة 
للفريــق املنافس الذي خــرس 19 كرة، واعتمــد عىل العبه 
األمريك-اإليطايل  باولو بانكــرو )20 عاماً(، خياره الرقم 
واحد يف الدرافت األخر، صاحب 29 نقطة و9  متابعات، فيام 
أضاف األملاين موريتس فاغرن 22 نقطة، وشــقيقه األصغر 

فرانتس 19.
وأثنى جامل موسيل مدرب أورالندو عىل  العبيه قائًا »أنا 

فخور جدا بهؤالء الشباب«.
وتابع »الطريقــة التي بدأ بها  الشــوط األول، كنا خارج 
األجواء قلياً. لكننا جمعنا أنفســنا مع نهاية الشوط األّول  
وتحدثنا عن أســلوب اللعب وما ميكننا القيــام به، وأظهرنا 

ذلك«.
وأردف »يظهر تطورنا وأننا نتعلم  من تجاربنا.. لقد وجدنا 

طريقة للعودة واإلميان ببعصنا البعض«.

{ تألق تري اليلز {

وفاز ســاكرامنتو كينغز عىل مينيسوتا  متربوولفز 118-
111 بعد التمديد.

وتألق تري اليلــز القادم من دكة  البدالء يف صفوف كينغز 
بتســجيله 8 من أصل 1٥ نقطة ســجلها فريقه يف الشوط 
اإلضايف،  فيام كان أفضل مســجل دي أيرون فوكس مع 32، 
إضافة إىل الليتواين دومانتاس سابونيس  صاحب 17 نقطة 
و13 متابعة قبل أن يخرج لألخطاء الســتة اثر رصاع محتدم 

مع الفرنيس  رودي غوبر )19 نقطة و14 متابعة(.
ويف ســان أنتونيو، حيث مل يفز واشنطن  ويزاردز منذ 11 
كانون األّول 1999، كان البديل الرصيب دين أفدييا حاســامً 
بتســجيله  2٥ نقطة، وهو رقم قيايس شــخيص، ليسمح 

لفريقه بالفوز عىل صاحب األرض سبرز 106-127.
وهــو الفوز الســادس توالياً لويزاردز  الــذي يحتل املركز 

التاسع يف املنطقة الرشقية.
وفاز فينيكس صنز عىل تورونتو رابتورز  106-114.

نظــم االتحــاد  اللبناين 
صقــل  دورة  للتايكوانــدو 
والدوليني  الوطنيني  للحكام 
وتخريج حــكام )قتال( يف 
نــادي  املون الســال )عني 

سعادة( عىل مدى يومني.
الدورة أكرث من  شارك يف 
ماية وعرشين حكامً ومنهم 

حكام دوليون.
بالنشيد  الدورة   وافتتحت 
الوطنــي فكلمــة ترحيبية 
لعضو االتحاد الغراند ماسرت 
جو خــوري ممثــاً رئيس  
حبيب  الدكتــور  اإلتحــاد 
ظريفــه حيث جــّدد تأكيد 
اإلتحاد  وخطط  اسرتاتيجية 
املســتقبلية لتطوير  السلك 
التحكيمــي ليتــامىش مع 

القوانني الجديدة لاتحاد الدويل.
حارض  يف الدورة املاسرت دانيال خوراسانجيان رئيس لجنة 
التعليم ورئيــس لجنة الحكام  )قتــال( يف االتحاد اللبناين 

للتايكواندو.
وخضع املشــاركون ملحارضات نظرية وتطبيقية  مكثفة 
ومتارين اشــارات التحكيمو فيديوات عــن  حاالت تحكيمية 

حصلت يف البطوالت العاملية الكربى.
وجرى تطبيق عميل مبشــاركة العبني  مفرتضني للحاالت 
التحكيمية وتم  رشح آخر القوانني الجديدة  املعتمدة من قبل 
االتحاد الدويل والتي ســتعتمد خال دورة األلعاب األوملبية 

الصيفية  التي ستقام يف باريس -2024.
كذلك  خضع املشــاركون اىل امتحانــات تطبيقية )ادارة 

مباريات( وامتحان  خطي.
تجدر االشــارة اىل أن االتحاد اللبناين للتايكواندو ســمح 
مبشاركة الاعبني  الراغبني بالحصول عىل شهادة تحكيم من 
فئة الناشئني 1٥-17 ســنة حيث اظهروا مستوى عال  جداً 
وسيتم اعطاؤهم شهادات مشاركة وسيتم استدعاؤهم الحقاً 

اىل بطوالت.
ويف نهاية الدورة صورة تذكارية جامعية وكلمة ختامية 
ملحارض الدورة  املاسرت خوراساندجيان الذي اجاب عىل أسئلة 

املشاركني.

نظّم مكتب الرياضة يف املدرســة املركزية - جونيه، دورة 
يف  الشطرنج من ضمن نشــاطاته الرياضية للعام الدرايس 

الحايل.
شــارك يف البطولة أكرث من 60 طالباً وطالبة من صفوف  

التاسع حتى الثالث ثانوي، بكل فروعها.
وبعد منافســات مثرة أفــرزت خامات واعــدة يف هذه 
الرياضة  الفكرية، أحــرز الطالب مارك قصيفي املركز األّول، 
متفّوقاً يف املبــاراة النهائية  عىل الطالب مارك أيب رزق، يف 

حضور عدد كبر من االساتذة والطاب.
ومع ختام املباريات، وّزع األب الدكتور اييل سعادة، رئيس  

املدرسة املركزية، امليداليات عىل الفائزين.
وهّنأ األب ســعادة الفائزين والطاب املشــاركني، وحّثهم  

عىل املتابعة لتطوير مهاراتهم يف الشطرنج أكرث. 
كام توّجه بالشــكر اىل مكتب الرياضة يف املدرسة، عىل  
مبادراتــه يف تنظيم البطوالت الداخليــة، ودعاه اىل تنظيم 

املزيد ويف مختلف األلعاب،  واضعاً امكانات املدرســة، كام 

العادة، بترصّفه.

يسعى باريس سان جرمان، متصدر الدوري  الفرنيس لكرة 
القدم، لنفض غبار اخفاقاته والعودة إىل ســكة االنتصارات 
بعد مباراتني  مل يذق خالهــام طعم الفوز عندما يحّل ضيفاً 
عىل مونبلييه ضمن منافسات املرحلة 21،  حيث يعاين رجال 

املدرب كريستوف غالتييه جامعياً.
عرب حســابه الرســمي عىل تويرت كتب  املدافع اإلسباين 
سرخيو راموس، أحد رموز االخفاق الدفاعي يف ملعب »بارك 
دي  برانــس« يف مباراته االخرة، يف رســالة مبارشة إىل 
الجامهر الباريســية  »عىل الرغم من أن النتائج ليست دامئاً 
كــام نتمنى، نتابع العمل يوماً بعد يوم  لنتطور. شــكراً عىل 

دعمكم لنا«.
وتعكس كلامت مدافع ريال مدريد  االسباين السابق ابن الـ 
36 عاماً، صورة ســان جرمان يف بدايته املتعرثة متاماً  للعام 
الحايل، حيث فاز يف مباراة يتيمة من األربع التي خاضها يف 

الدوري، مقابل  هزميتني وتعادل.
يف ختام املرحلة السابقة، سقط نادي  العاصمة املنقوص 
بعد طرد اإليطــايل ماركو فرايت، يف فخ التعادل القاتل أمام 
رينس  1-1، ليفشــل يف تعزيز تقدمه يف الصدارة بفارق ٥ 

نقاط عن مطارده املبارش لنس  املتعادل بدوره مع تروا 1-1.
عامات استفهام وقلق

تــرك األداء الجامعي لباريس أكرث من  عامة اســتفهام 
والكثــر من القلق لدى جامهره، عــىل الرغم من أن املهمة 
مل تكن ســهلة  أمام فريق مل يخرس يف الدوري منذ املرحلة 

الثامنة.
توجب عىل الثــايث »أم أن  أم« األرجنتيني ليونيل مييس 
والربازييل نيامر وكيليان مبايب نفض غبار الخســارة  أمام 
رين صفر-1 وقبلها أمام لنــس 1-3 يف مطلع العام الحايل 
)املرحلة 17(، إال أّن  ســان جرمان خاض أمسية صعبة أمام 
فريق طموح قاتل حتى النهاية وســجل هــدف التعادل يف  

الدقيقة السادســة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاين عرب 
مهاجمه اإلنكليزي فوالرين  بالوغون.

اكتفى ســان جرمان بعد هذه املبــاراة  بالتعادل وبفارق 3 
نقاط عن لنس الثاين )48 مقابل 4٥(.

بدا نادي العاصمة هشاً من الناحية  الدفاعية ومتهالكاً يف 
خط الوســط وغر دقيق، عىل الرغم من هدف السبق لنيامر،  
هجومياً فقّدم أداًء ال يليق مبرشــح للفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبا وذلك قبل قرابة  أســبوعني من مباراة الذهاب يف مثن 
نهايئ املسابقة األم أمام بايرن ميونيخ األملاين  يف 14 شباط 

املقبل.
وعاد سان جرمان إىل غرفة تبديل  املابس بعدما مل يسدد 
ســوى مرة واحدة عىل مرمى منافسه، يف أقل حصاد له قبل 

االسرتاحة  يف »ليغ1« منذ 6 نيسان 2018 يف سانت إتيان.
بدا مدرب ليل ونيس الســابق محبطاً بســبب  أداء العبيه، 
وتابع قائاً »ســوف نواصل العمل، ولكن سنواصل الحديث 
أيضاً. هناك  أداء البعض وأنا مسؤول عن هذا األداء الضعيف، 
لكن هناك أيضاً األداء الفردي. يف  الوقت الحايل، هناك الكثر 
من الاعبني ليســوا يف مســتواهم. هل نرتكهم؟ منذ كأس  

العامل، ال ميكننا أن نشعر بالرضا«.
املؤكد، انه يف حال مل يرغب سان جرمان  يف تجربة فشل 
مدوي آخر عىل املســتوى األورويب، فسيتعني عىل املجموعة 
بأكملها إظهار  وجه مختلف، خصوصاً خال التحديات املقبلة 
أمام مونبلييه وتولوز وموناكو يف الدوري،  ورحلة محفوفة 
باملخاطر إىل مرســيليا يف مثن نهايئ مسابقة الكأس، قبل 

املوقعة  املنتظرة أمام العماق البافاري.
من ناحيته، يأمل لنــس أن يتابع ضغوطاته  عىل حامل 
اللقب عندما يســتقبل نيس العارش )28 نقطة( يف اليوم 
ذاته، يف أسبوع حاســم  يحّل فيه ضيفاً عىل مرسيليا يف 

.22 املرحلة 

من مباراة بريوت والريايض

خوراسانجيان يتوّسط املشاركني يف دورة الصقل

األب سعادة متوسطاً قصيفي )اىل اليسار( وأيب رزق

فرحة العبي مانشسرت يونايتد
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ذهــــــــــــــاب وايـــــــــــاب

				االبراج	

من	أربعة	عرش	حرفاً

كلمة	الرس

مطرب	كويتي

الحل	السابق	 	

اخترب	معلوماتك

روائيــة	تركية	تكتب	باللغتــن	الرتكية	واإلنكليزية،	

اشــتهرت	بتأليفها	رواية	قواعد	العشق	االربعون	سنة	

2010

6+2+5+9	–	الريبة

8+2+3+7	–	أنيس

1+5	–	خبز	يابس

8+4+2	–	غاب	القمر

4+3+2	–	حيوان	ضخم

1	–	من	هو	الشاعر	الذي	يلقب	باملرعث؟

2-	من	هو	االديب	العريب	مؤلف	مرسحية	"يا	طالع	

الشجرة"؟

3-	مــن	هــو	اول	من	ألــف	موســوعة	عربية	

للمصطلحات	العلمية؟

4-	من	هو	الشاعر	الذي	لقب	بذي	القروح؟

5-	ما	هي	أول	جامعة	يف	العامل	وأين	توجد؟

6-	من	هو	صاحب	لقب	الشيخ	الرئيس؟

؟ من هو
من هي؟

1(	ممثــل	ومؤلف	ومخرج	

لبناين	صاحب	الصورة،	جزيرة	

إيطالية	يف	املتوسط

2(	دفنا	البنت	وهي	عائشة،	

مرفأ	يف	الجزائر،	غري	مطبوخ

3(		سيد	القوم،	والية	أمريكية

4(	ســحبا،	ضجرت،	ظهرت	

من	بعيد

5(	مصيــف	ســوري،	من	

األشهر

مفــرتس	 حيــوان	 	)6

)باألجنبية(،	منازل،	يقطع

7(	محرمة،	إلهة	الصيد	عند	

الرومان

8(	مدخــل،	يخاطبــك	عىل	

الهاتف،	أرشد

مرض،	 الجــرس،	 يقرع	 	)9

مدينة	لبنانية

الصيفية،	 الفاكهة	 من	 	)10

فرعون	مرصي	عزله	أماسيس

11(	نعــم	باألجنبية،	مدينة	

لبنانيــة،	حرف	نصب،	إضبارة	

تجمع	أوراًقا	مختلفة

سامية	 إلهة	 شاهدته،	 	)12

عبدها	الفرس	واالرمن	واليونان

13(	حيوان	من	ذوات	الظلف،	

قوام،	نوتة	موسيقية

أعــال	صاحب	 14(	مــن	

الصورة

15(	مدينة	أثرية	يف	مرص،	

كتلة	جبلية	يف	سلسلة	جبال	

لبنان	الغربية

16(	ضمري	متصل،	مصابيح

17(	يلسان

18(	وجهة	نظر،	حلمي

وســيايس	 أديــب	 	)1

فرنــي	راحــل	رئيــس	

الجمهوريــة	1969	خلًفا	

لديغول،	أحد	الوالدين

2(	مدينة	بلجيكية،	نادر	

باالجنبية

3(		جواب،	مدينة	يونانية	

لعبادة	 مركزًا	 كانت	 قدمية	
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مساحة،	من	أعال	صاحب	

الصورة

يداعب،	يف	 أقعــد،	 	 	)7

الوقــت	الحــايل،	نوتــة	

موسيقية

النقــود،	 8(		زّورمتــا	

زخرفا	 ســعودية،	 جزيرة	
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9(	حرف	أبجدي	مخفف،	

وتتابع،	 الــيء	 تــواىل	

يجادل،	ني

10(	من	مؤلفات	جربان	

خليــل	جــربان،	يرجعــا	

ويعطفا،	سفكنا	الدم

اىل	)ها(،	 يلجــآ	 	)11

يطلق	االسم	عىل،	كّبلنا

12(	إصبــع،	أرخبيــل	

ملوك،	 اندونيي	يف	جزر	

لطم،	عائش

13(	للتفسري،	من	أعال	

الصورة،	يستفرس	 صاحب	

مني

الثور
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)22	حزيران	-	23	متوز(

العذراء
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الجدي
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الحوت

)20	شباط	-	20	آذار(

فرتة	خصبــة	وطاقة	مميزة	تتمتع	بها	هذا	

اليوم.	تســعى	اىل	أهدافك	بحاســة	كبرية	

وتحقــق	نجاحا	ملحوظا.	تطور	هام	لصالحك	

يف	مسألة	عاطفية.	

قد	تشــعر	بالوحدة	لبعض	الوقت.	تخلص	

مــن	هذا	الشــعور	بوجودك	مــع	اقربائك	

األوراق	 لعــب	 احســن	 األصحاب.	 وبعض	

لديك.	 املتوافرة	

تسري	عىل	الطريق	الصحيح	يف	هذه	املرحلة	

فــال	ترتاجع.	جهودك	تالقي	نتائج	ايجابية	اذا	

استطعت	اســتغالل	الفرص	الثمينة	بحكمة	

وذكاء.	

العمــل	لن	يســبب	لك	أي	قلق	وســتعرف	

كيــف	تنظم	أمورك	بســهولة.	ال	تدع	املايض	

وذكرياتــه	يؤثــران	عليك،	وحــاول	العيش	

أكرث.	 ليومك	ليس	

		قد	تظهر	مشــكلة	قدميــة	كنت	تظن	ان	

النســيان	طواها.	ال	تعرهــا	اهتاما	بل	اقلب	

الصفحــة	وال	تدعها	تؤثــر	يف	مجرى	األمور	

الحالية.	

ال	تســتعجل	األمور	بل	حاول	أن	تكسب	ثقة	

املســؤولن	الجدد،	واعمل	عىل	املحافظة	عىل	

مستواك	الجيد،	وعىل	حسن	ظن	أرباب	العمل	

والزمالء	بك.

أنت	محدود	النشــاط	يف	هذه	الفرتة،	لذلك	

ال	تطلــب	الكــال	اىل	حن	تســتعيد	توازنك	

الحقيقي.	تشعر	بالعطف	والحنان	مع	الطرف	

اآلخر	اللطيف.	

ينقصك	الحاس	هذا	ما	تشــعر	به	يف	هذه	

الفرتة.	ادخر	بعضا	من	مدخولك	للمســتقبل.	

مناخ	جيد	للمسائل	العاطفية	وبعض	األعال	

املنزلية.	

أنــت	تتكل	عىل	قدرتــك	ومواهبك	املتعددة	

دون	مســاندة	أحد.	انتبــه	ال	يجب	أن	تقع	يف	

نفس	األخطاء	السابقة.	انسجام	يف	العاطفة	

وتطور	يف	الحب.	

اكتشــف	مع	صديقك	العزيز	طرقا	جديدة	

لخوضهــا	معا.	النتائج	االيجابية	قد	ال	تكون	

يف	متناول	اليد	حاليا،	ولكنها	ســكون	قريبة	

جدا.	

تشــعر	بالضغوطات	تشل	حركتك	وتقدمك.	

تســاهل	قليال	فاألمور	ليســت	سيئة	بنسبة	

كبــرية.	بامكانك	أن	تجرب	حظك	عىل	الصعيد	

املايل.	

تتــوق	إىل	حياة	هادئة	بعد	معاركك	اليومية	

املتواصلة	مع	املشاغل	الكثرية	املرتاكمة.	عليك	

أال	تفوت	وال	لحظة	من	الســعادة	إذا	مرت	من	

أمامك.

الحمل
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اعداد	:	زينة	حمزة

طريقة	الحل:	

Sudoku	أو	لعبة	األحاجي	

الفكريــة،	تقوم	عىل	ترتيب	

األرقام	يف	املربعات	الفارغة،	

عىل	أن	يتم	وضع	األرقام	من	

1	اىل	9	يف	جميــع	الخانات	

املؤلفة	مــن	81	خانة.	يجب	

عدم	تكــرار	الرقم	عينه	يف	

نفس	الســطر	أو	العمود	او	

الجدول	الصغري	)3*3(.
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طريقة	حل	ذهاب	واياب
يجــب	العمل	باالتجاهن	لحل	هذ	الشــبكة	من	اليمن	اىل	اليســار	
وبالعكس.	كل	كلمة	تتألف	من	ســتة	أحــرف.	نصف	االجوبة	يقرأ	من	
اليمن	اىل	اليســار	مثل	كلمة	)امانيســا(	)1-2(	النصف	اآلخر	يقرأ	من	
اليســار	اىل	اليمن	مثل	)2-3(	التي	تبدأ	بـ	)ايس(	اعمل	يف	االتجاهن	

للحصول	عىل	االجوبة	الصحيحة.

ترقبوا الحل السابق 
لصفحة التسلية 

الجديدة غداً الخميس
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

بريوت وقطر ارتاحت بعد دخولها  الســوق النفطي، وبالتايل 
فان مستوى الحراك الخارجي  لن يايت برئيس، هذا باالضافة 
اىل ان القوى الدولية تعرف حجم فســاد السياسيني اللبنانيني 
وبالتايل لن يقدموا املســاعدات يف ظل الوضع الحايل، بينام 
الحــراك العريب يرتكز عىل ســوريا، واتخذت  الرياض مؤخرا 
قرارا بتجاوز قانون قيرص االمرييك بخناق دمشــق وسمحت 
بعودة عمليات االســترياد التصدير بني اســواق البلدين، فيام 
االمارات بدات بتنفيذ مشــاريع تتعلق بالبنى التحتية ورست 
االلتزامات عىل رجل اعامل لبناين، كام ان انقرة اتخذت قرارا 
مامثال، يايت كل ذلك  وســط حركة ديبلوماســية ناشــطة 
لكرس حدة التباينات بني طهران والرياض والحديث عن عودة 
االجتامعات بــني الدولتني يف بغداد قريبا، اما لبنان فمرتوك 
لقدره ولسياســيني اوصلوه اىل القعر وهم انفسهم يفتشون 
عــن حلول ال متس مصالحهم وتحفــظ حصصهم يف العهد 

الجديــد، ولذلك لن يكون هناك رئيس يف املدى املنظور...

{ اللقاء املسيحي يف بكريك {

ويف زحمة التطورات واســتمرار الفــراغ الرئايس منذ 3 
اشهر، عقدت القمة املسيحية الروحية يف بكريك بدعوة من 
البطريرك املاروين مار بشارة بطرس الراعي وحضور رؤساء 
الطوائف املسيحية وممثليهم، وصدر بعد االجتامع بيان اشار 
اىل انه منذ 3 اشــهر ال يزال الكريس الرئايس شــاغرا عندنا، 
بســبب فشــل املجلس النيايب يف انتخاب رئيس، هذا الواقع 
غري مقبول ابدا ومخالف جوهر الدســتور اللبناين ومرتكزات 
السيادة واالستقالل ومسؤولية النواب تجاه الشعب اللبناين. 
واضــاف البيــان: ان انتخاب رئيــس للجمهورية هو مطلب 
الجميع ويعني االلتزام بانتظام عمل املؤسســات الدستورية 
فال يحق الحد ان يجازف يف مصري الوطن، ان اســاس الكيان 
اللبناين ومصدر قوته الفريدة هو الرشكة الوطنية املسيحية 
االســالمية ولنا ملء الثقــة بتضامن رؤوســاء الطوائف 
االســالمية معنا. وطالبت القمة الروحية املسيحية املجلس 
النيــايب باالرساع يف القيام بواجبه الوطني و انتخاب رئيس 
للجمهوريــة، وتامتن القمــة الروحية البطريرك الراعي عىل 

االجتامع مع من يراه مناسبا تحقيقا للمضمون اعاله مبا يف 

ذلك دعوة النواب املسيحيني اىل اللقاء يف بكريك وحثهم عىل 

املبادرة  مع النواب املســلمني ويف ارسع وقت ممكن النتخاب 

رئيــس للجمهورية اللبنانيــة.  كام عرب بيان القمة عن قلقه 

العميق من االوضاع املعيشــية واالقتصادية التي تزداد سوءا 

يوما بعد يوم، وعن التضامن مع الشــعب اللبناين الذي يعاين 

اوضاعــا صعبة وال ميكن االســتمرار يف تحمل هذا الوضع 

الخطر. 

{ تباينات بني بري وجنبالط {

 الحراك الجنبالطي االخري عىل القيادات السياســية، تبنى 

خيــار قائد الجيش العامد جوزف عون لرئاســة الجمهورية، 

بينام جهاد ازعور وصالح حنني »للديكور«، ويقود هذا التوجه 

تيمور جنبالط داخل الحزب االشرتايك واللقاء الدميوقراطي 

ووالده وافقه الراي بعد ميله اىل الرتوي وعدم الحســم حتى 

انقشــاع الصورة،  وقد اوعز تيمور جنبالط اىل النائب راجي 

الســعد باعالن ترشــيح قائد الجيش بعد خروج وفد اللقاء 

الدميوقراطي من بكريك، وبالتايل فان االشــرتايك انتقل اىل 

الخطة »ب« بالتخيل عن ميشــال معوض. ويف املعلومات، ان 

النائب وائل ابو فاعور ســوق ترشيح قائد الجيش يف معراب، 

كــام فاتح جنبالط  حزب اللــه باالمر فكان الجواب الواضح 

»االمر يحتاج اىل تعديل دســتوري وحضور الثلثني« ومل يعلق 

الحزب ســلبا او ايجابا، ثم ارســل جنبالط النائب ابو فاعور 

اىل عني التينة الذي ســمع عتبا شــديدا من بري حول مواقف 

جنبالط وحســم خياره ملصلحــة العامد عون، باالضافة اىل 

استيائه من كالم جنبالط امام وفد حزب الله، »متى سننتهي 

من مزحة فرنجية« وهذا ما جعل وفد الحزب يرد بقوة شارحا 

اسباب دعمه لفرنجية ومتسكه برتشيحه، كام نقل ابو فاعور 

اجواء ودية من القوات اللبنانية تعامل معها بري بربودة الفتة 

منتقــدا مواقف جعجع االخرية. ويف املعلومات، ان ابو فاعور 

نقل امتعاض بري الشــديد لرئيــس التقدمي الذي قرر زيارة 

عني التينة. ويف املعلومات املؤكدة ان التباين كان واضحا بني 

الرجلني خالل االجتامع، مع التاكيد عىل استمرار الحوار الدائم 

وحــرص جنبالط عىل العالقة مع الثنايئ الشــيعي وانه لن 

يكون هناك رئيس اال مبوافقتهام. وكرر جنبالط انه لن مييش  

بخيار ســليامن فرنجية اذا مل يحصل عىل تأييد احد املكونني 
املسيحيني االساسيني، القوات اللبنانية اوالتيار الوطني، وهذا 
االمر من املســتحيل تحقيقه يف ظل رفــض القوات والتيار 
الوطني خيار فرنجية مهام كانت املربرات، مبديا خشــيته من 
ان يؤدي االســتعصاء اىل تقارب بني جعجع وباسيل، علام ان 
جنبالط حاول اقناع باســيل بخيــار قائد الجيش ومل ينجح، 
حتى ان النواب التغيرييني غري موحدين حول اسم العامد عون.
وحســب املعلومــات، اذا كان فرنجيــة ال يحظى بالغطاء 
املســيحي وقائد الجيش مبوافقة الثنايئ الشيعي، فهل يتقدم 
الخيار الثالث عرب ناجي البســتاين القريب من الجميع، وهذا 
االمــر طرح جديا خالل االجتامعــات االخرية، لكنه محكوم 
بتخيل فرنجية عن ترشــحه شــخصيا يك يحظى البستاين 

بدعــم الثنايئ، وهذا االمر لن يتبلور قبل الصيف. 

{ مساعٍ لجمع باسيل وفرنجية {

ويف املعلومات املؤكدة ايضا، ان رجل اعامل شاميل معروف 
بعالقاتــه القريبة من بري وفرنجية وباســيل جدد خطواته 
لجمع رئييس املردة والتيار والوصول اىل مســاحات مشرتكة 
بينهام بعد ان باءت محاوالته لجمعهام يف باريس بالفشــل 
منــذ فرتة، بســبب ارصار فرنجية عىل بحــث امللف الرئايس 
ورشط باســيل ان يقترص عىل العموميات وان يكون مامثال 

لالجتامع الذي عقد يف منزل عالء الخواجة.

{ توتر بني ميقايت والحلبي {

انتقد وزير الرتبية عباس الحلبي قرار ميقايت بتاجيل جلسة 
مجلس الــوزراء الخميس وتربيره بان التاجيل يعود اىل عدم 
انجاز وزارة الرتبية امللفات املتعلقة بالحوافز املالية للمعلمني 
وعدم وضوح موقف الجمعيات االوروبية املانحة من موضوع 
التمويل. واعترب الحلبي ان الوزارة انجزت كل ملفاتها لجلسة 
اليوم التــي الغيت، باالضافة اىل اننا توافقنا عىل الية للدعم 
املايل مع الجهات املانحة مســتغربا كالم ميقايت، مشريا اىل 
انه ترك وحيدا يف مواجهة القطاع الرتبوي الذي دخل ارضابه 
االســبوع الرابع مام يهدد ضياع العام الدرايس ودفن التعليم 
الرســمي، مؤكدا ان االموال للمعلمني اهم من قطاع الكهرباء 
وتــرك الطالب من دون مدارس. وقد لقي موقف الحلبي دعام 
جنبالطيا دفع ميقايت اىل الرتاجع واالعالن عن جلسة جديدة 

ملجلــس الوزراء هذا االســبوع او االثنــني املقبل لبحث امللف 
الرتبــوي، وطلب جنبالط من بــري دعام الجتامع الحكومة 
بعد معلومات عن عدم حامس حزب الله لعقد جلســة ملجلس 
الوزراء وتجديد االشــتباك مع باســيل الــذي هدد باجراءات 

ومواقف عالية الســقف اذا عقدت جلسة ملجلس الوزراء. 
علــام ان االجتامع االخري بني الرئيــس ميقايت والجهات 
االوروبية املانحة كان واضحا لجهة ربط املساعدات الخارجية 
للقطاع الرتبوي بتقديم الكشــوفات املالية عن كيفية رصف 
املســاعدات الســابقة للمعلمني الذين يتولون مهام تدريس 

الطالب الســوريني واعدادهم الكبرية، وكيف يتم تسجيلهم؟ 

{ ميقايت: التهريب وراء ارتفاع الدوالر {

رئيس الحكومة نجيب ميقايت له تصورات مختلفة لالزمة 
املالية، محمال التقلبات باســعار الدوالر واملواد الغذائية اىل 
التهريب معفيا حكومته من اي مســؤوليات. وقال امام وفود 
مانحة ردا عىل ســؤال عن اسعار الرصف »املشكلة بالتهريب 
اىل ســوريا وغريها«، ولنفــرتض ان الدوالر عاد اىل 1٥00، 

ستبقى املشكلة طاملا بقي التهريب.

{ ارضابات بالجملة {

بدات االســتعدادات النقابية العالن ارضاب شامل يف كل 
لبنان يف ٨ شــباط رفضا للواقع املاسوي، مع معلومات عن 
االبتعاد عن اي تحركات عىل االرض قد تســتغلها فئات لنرش 
الفــوىض، وفلتان االمــور، وحرف التحــركات عن االهداف 

املرسومة، ومل يتخذ اي قرار حتى االن.
يف املقابــل، تحارص لبنــان العواصف مــن كل الجهات، 
وفاقمت العاصفة الثلجية معاناة املواطنني يف القرى الجبلية 
مع موجة الصقيع وتجاوز سعر صفيحة املازوت مليون لرية 
واضطرار املواطنني اىل التقنني يف ســاعات التدفئة، ولجوء 
االكرثية اىل »الحطب« وقطع االشــجار بشــكل عشوايئ، 
»مام ادى اىل مجازر« يف الرثوة الحرجية يف معظم املناطق 

الجبلية.
كــام يواصل عداد ســعر البنزين ارتفاعه مع عودة الدوالر 
اىل االرتفــاع، وانعكاس ذلك عىل كل ما يتعلق بحياة املواطن 
الغذائيــة والصحيــة، دون اي افــق للحل نتيجة فشــل كل 

املعالجــات، مام يفتح البلد عىل كل املخاطر واالنهيارات.

نتنياهــو أّن الواليات املتحدة نقلت مخزوناً من ذخرية املدفعية 
املخصصة لـ »إرسائيل« إىل أوكرانيا. 

كذلك، أشــار إىل أنّه طُلب منه التوســط بشكل غري رسمي 
يف الحرب بني روسيا وأوكرانيا يف شباط ، لكّنه مل يتابع ذلك، 
ألنّه كان حينذاك يف صفوف املعارضة. ولفت إىل أنّه مســتعد 
ألداء دور الوسيط يف حال طلب منه الطرفان ذلك، إضافة إىل 
الواليــات املتحدة، وقال: »لديَّ خربة كافية ألعرف أنّه يجب أن 
يكون هناك وقت مناسب وظروف مناسبة. ويف حال ظهرت، 

سأفكر يف ذلك بالتأكيد«.
والجدير بالذكر أّن هــذه الترصيحات تأيت غداة زيارة وزير 
الخارجيــة األمرييك أنتوين بلينكن القدس، إذ دعا إىل »الهدوء 
يف أعقــاب تصاعد العنف بني اإلرسائيليني والفلســطينيني«، 
وحض »إرسائيل« عىل زيادة دعمها ألوكرانيا.كذلك، أبلغ وزير 
الخارجية اإلرسائييل إييل كوهني بلينكن بأنّه سيزور أوكرانيا 
إلعادة فتح سفارة بالده، وهي أول زيارة من نوعها منذ الحرب.

من جهتها هّددت روســيا »إرسائيل« برد عسكري انتقامي 
يف حال تسليمها أسلحة إىل أوكرانيا، بعدما قال رئيس الوزراء 
اإلرسائيــيل بنيامني نتنياهو إنه »يدرس هــذا األمر«. وقالت 
الناطقة باســم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يف 
ما يتعلق بتسليم أسلحة ألوكرانيا، نحن ال نصّنف الدول بحسب 
الجغرافيا، موضحة أن كل الدول التي تسلّم أسلحة يجب أن تفهم 

أننا سنعترب هذه األسلحة أهدافا مرشوعة للقوات الروسية.
يف غضون ذلك، قال أحد كبار مستشــاري الرئيس األوكراين 

فولودميري زيلينسيك إن محادثات تجري بشأن الحصول عىل 
صواريــخ بعيدة املدى وطائــرات هجومية من الدول الداعمة، 
وجاء ذلك يف الوقت الذي يستعر فيه القتال بالقرب من مدينة 

باخموت اإلسرتاتيجية وسط أنباء عن تطويقها.
وكتــب ميخايلو بودولياك املستشــار الســيايس للرئيس 
األوكــراين عرب تويرت »تتطلب كل مرحلة من الحرب أســلحة 
معينــة. تتطلب تعبئة جنود االحتيــاط الروس يف األرايض 

املحتلة أمورا بعينها من )أوكرانيا( والرشكاء«.
وأضاف »لذلك مثة ترتيبات خاصة بالدبابات )لوجســتيات 
وتدريب وإمداد(. 2- مثة محادثات حول تقديم صواريخ بعيدة 

املدى وطائرات هجومية«.
وجاء ذلــك بعدما نقل عن مســؤولني أمريكيني قولهام إن 
حزمة جديدة من املساعدات العسكرية بقيمة 2.2 مليار دوالر 
ســُيعلن عنها هذا األسبوع يف أقرب تقدير وستشمل ألول مرة 
القنابل األرضية الصغرية القطر، وهي ســالح جديد صممته 

رشكة »بوينغ«.

{ الصواريخ الجديدة {
وميكن لتلك الصواريخ أن ترضب أهدافا عىل بعد أكرث من 1٥0 
كيلومرتا، أي قرابة ضعــف مدى صواريخ منظومة هيامرس 
البالغ ٨0 كيلومرتا، والتي غريت مجريات الحرب عندما أرسلتها 

واشنطن الصيف املايض.
وقد يعني ذلك أن كل شرب من األرايض األوكرانية التي تسيطر 
عليها روسيا، باستثناء معظم مناطق القرم، ميكن أن يكون يف 
مرمى نريان القوات األوكرانية قريبا، وذلك يجرب موسكو عىل 
نقــل بعض الذخرية ومواقع تخزين الوقود إىل داخل األرايض 

الروســية. ويأيت هذا بعد أسبوع من تعهد دول غربية بإرسال 
عرشات الدبابات القتالية املتطورة لدعم الجيش األوكراين ألول 

مرة منذ بدء الحرب.
من جهتها، قالت موسكو إن إرسال صواريخ أمريكية بعيدة 
املدى إىل أوكرانيا ســيؤدي إىل التصعيد لكنه لن يغري مجرى 
األحداث. وقال املتحدث باســم الكرملني دميرتي بيســكوف 
للصحفيــني اليــوم إن هذه الصواريخ ســتؤدي إىل »تصعيد 
التوتر، زيادة مســتوى التصعيد«. وتابع »نرى أن هذا سيتطلب 
منا بذل مجهود إضايف، لكنه لن يغري مجرى األحداث. العملية 

العسكرية ستستمر«.

{ معارك باخموت {
ميدانيــا، تدور معارك ضارية بالقــرب من مدينة باخموت 
اإلسرتاتيجية رشقي أوكرانيا، وسط أنباء من الجانب الرويس 
عن تطويقها. وقال يان غاغني، مســاعد القائم بأعامل زعيم 
دونيتسك املوايل لروسيا، إن القوات املسلحة الروسية أحكمت 

تطويق مدينة باخموت يف مقاطعة دونيتسك.
وأضاف غاغني -يف ترصيحات لوســائل إعالم روسية- أن 
املدينة تخضع حاليا لحصار مشــدد، وأن معارك تدور للسيطرة 

عىل الطريق الرسيع جنوب غريب املدينة.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروســية إن قواتها سيطرت 
عىل مواقع مهمة ودمرت مســتودع أســلحة وذخائر للقوات 

األوكرانية يف دونيتسك.
يف املقابل، قال متحدث باســم القــوات األوكرانية إن قتاال 
ضاريا يجــري قرب باخموت وإن القوات الروســية قصفت 

املنطقة أكرث من 1٥0 مرة.

ويف وقت سابق، قالت مصادر عسكرية أوكرانية إن املعارك 
تدور يف رشق مدينة باخموت وشاملها، وأكدت أنه عىل الرغم 

من صعوبة الوضع فإنه »تحت السيطرة«.
من جهة أخــرى، نقل عن جندي يف وحدة أوكرانية مؤلفة 
من متطوعني من بيالروسيا قوله من داخل باخموت إن القوات 
تقاتل من مبنى إىل آخر لتحقيق مكاســب ال تتجاوز 100 مرت 
يف الليلة، وأضاف أن املدينة تتعرض لقصف رويس متواصل.

{ أهمية باخموت {
وتعد باخموت محورا رئيســا للقتال بني الطرفني منذ أشهر 
عدة، وتربز أهميتها يف بحث القوات الروسية عن أول انتصار 
كبري منذ شهور، وهو ما دفعها إىل تغيري تكتيكاتها العسكرية 
 The New York( »حســب ما نقلته صحيفــة »نيويورك تاميز
Times( األمريكية؛ من القصف الصاروخي إىل الدفع مبوجات 

برشية كبرية من املقاتلني القتحام خطوط الدفاع األوكرانية.
وتحظى باخموت بأهمية إسرتاتيجية حيث تقع عىل ضفتي 
نهر باخموتوفكا شاميل مقاطعة دونيتسك يف إقليم دونباس، 

وتبعد نحو 600 كيلومرت عن العاصمة كييف.
وتعد مدينة باخموت بالنسبة لألوكرانيني حصنا للدفاع عن 
باقي مدن دونيتسك، فمنها توّجه رضبات إىل املواقع الروسية.

وتكتيس املدينة أهمية لدى الروس، بعد خســارتهم مدينة 
إزيوم جنــوب خاركيف، إذ أصبحت باخموت البوابة الجنوبية 

الرشقية شبه الوحيدة لتقدم القوات الروسية يف دونيتسك.
كــام تعد باخموت نقطة مواصــالت مهمة، مير فيها خط 
حديدي يربط جنوب ورشق حوض دونيتسك بالغرب والشامل 

األوكراين.

أنّه »قلق من تغيري غري معلن يف الرتابط بني مجموعتني من 
أجهــزة الطرد املركزي من طــراز IR-6 لتخصيب اليورانيوم 

بنســبة تصل إىل 60% يف منشأة فوردو النووية«.
وأفاد التقرير بأن »غرويس قلق من أّن إيران نفذت تغيرياً 
جوهريــاً يف معلومات تصميم منشــأة فــوردو لتخصيب 
الوقــود يف ما يتعلق بإنتاج اليورانيــوم العايل التخصيب، 

من دون إبالغ الوكالة مسبقاً«.
وأكّدت إيران أنّها »بدأت تخصيب اليورانيوم بنســبة %60 
يف منشــأة فوردو، وعمــدت إىل تركيب أجهزة طرد مركزي 
جديــدة يف قاعتني فارغتني يف منشــأيت فوردو ونطنز«. 
وأشــارت إىل أن الخطــوة الرابعة واملهمة إليران ســتكون 
اســتبدال أجهــزة الطرد املركزي »IR1« يف منشــأة فوردو 
بـ«IR6«، األمر الذي سيضاعف قدرة إيران النووية يف هذه 

املنشأة 10 مرات.
وامــس تهّرب رئيــس وزراء حكومة االحتالل اإلرسائييل 
بنيامــني نتنياهو من اإلجابة املبارشة عن ســؤال عن تورط 
االحتالل يف هجوم املســريات عىل مجمع صناعي عسكري 
يف أصفهــان يف 2٨ كانون الثاين. وقال نتنياهو يف مقابلة 
أجرتها معه شــبكة »يس أن أن«، إنّــه »ال يريد الحديث عن 
عمليــات محددة«، وأضــاف: »يف كل مرة يحدث انفجار يف 

الرشق األوسط، ينسب إلينا الفضل أو يتّم إلقاء اللوم علينا«. 
وتابع: »ســأفعل كل ما يف وســعي، بصفتي رئيس للوزراء، 
ملنع إيران من الحصول عىل ترسانة نووية موجهة بوضوح 
ضدنا«. واعترب نتنياهو أّن التهديد باستخدام القوة قد يكون 
العامل الوحيد القادر عىل وقف برنامج إيران النووي، وقال: 
»أود أن أقول إنه إذا فشــل االحتــواء، فلن يكون هناك خيار 

التحرك«. سوى 
 وأضاف: »من بني الدول الخمس التي حاولت الحصول عىل 
أســلحة نووية، أوقفت 3 دول بالقوة العسكرية«، موضحاً 

العراق وسوريا وليبيا«. أنّه »يقصد 
يف غضــون ذلك، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية 
محمد إســالمي إن لدى طهــران منظومة دفاع جوي قوية 
لحامية منشآتها وإنها مستعدة إلفشال أي هجامت، يف حني 
قالت مصادر إيرانية إن قطع املســريات التي استخدمت يف 

هجوم أصفهان أدخلت من إقليم كردســتان العراق.
ففي ترصيحات صحفية نقلتها وكالة األنباء اإليرانية قال 
ســالمي إن زيارة املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
رافائيل غرويس إليــران تحتاج اىل أهداف محددة وبرنامج 
واضح، منوها إىل أن إيران بدأت تشــغيل خط إنتاج تجريبي 
إلنتاج النظائر املســتقرة، وهي إحــدى العمليات املتوازية 
والبديلــة إلنتــاج األدوية اإلشــعاعية يف مجال الرسطان 

الدرقية. الغدة  وعالج 

ويف ســياق آخر، ذكر موقــع نور نيوز املقرب من مجلس 
األمــن القومي اإليــراين أن املعلومات تشــري إىل أن قطع 
املسريات واملواد املتفجرة التي استخدمت يف هجوم أصفهان 
قــد أدخلت من حدود إقليم كردســتان العراق. وقال املوقع 
إن هذه القطع أدخلت بطلب من إحدى أجهزة االســتخبارات 
األجنبية وبتعاون من الجامعات الكردية املعارضة التي تتخذ 
من إقليم كردســتان العراق مقرا لها. وأضاف أن هذه القطع 
ُركبت يف ورشة داخل البالد، مشريا إىل أنه يف متوز املايض 
اعتقلــت عنارص مرتبطة مبعارضني أكــراد يعملون لصالح 
إرسائيل. وأوضح املوقع أن طهران حذرت بغداد حينها بشأن 
وجود هذه العنارص يف كردســتان لكنها مل تستطع أن تنفذ 

املوقع. حسب  التزاماتها، 
اىل ذلك كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية محمد 
إســالمي، أّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الســنوات 
الثالث األخــرية  قامت بـ »ألفي جولة تفتيش يف كل أنحاء 
العــامل، ٥00 منها يف إيران فقط«.  وأوضح إســالمي، يف 
ترصيــحٍ صحايف، أنّه »يوجد يف إيران 21 منشــأة نووية، 
بينام يوجد يف العامل 730 منشأة، أي أن ربع جوالت تفتيش 
الوكالــة الدولية حول العــامل مخصصة إليران«.  وتابع أنّه 
»مع ذلك، تظهر الوكالة قلقها من برامجنا، لذا من الواضح أن 
لغتها لغة أعداء«، مضيفاً أّن »اللغة التي يســتخدمها الغرب، 

تتضمــن حقائق ال يتم اإلفصاح عنها«.

وأشار إســالمي إىل أّن خطة العمل املشــرتكة الشاملة 
)االتفاق النووي( »كانت صفقة ذات وجهني«، والجمهورية 
اإلســالمية اإليرانية »كانت أحــد الوجهني، أّما الوجه اآلخر 
فهو األطراف األخرى«. وشــّدد عىل أّن »الجانب اآلخر، عندما 
ال يتقّيد بالتزاماتــه، وال يرفع إجراءات الحظر، فليس هناك 
من سبب يف متسك إيران بالتزاماتها«، مؤكّداً أّن »إيران تعمل 
بشكل اسرتاتيجي بحسب القوانني«.  وأضاف رئيس منظمة 
الطاقــة الذرية اإليرانيــة أّن »القوانني اإليرانية ُوضعت يف 
إطار اتفاق الضامنات، وليس هناك يشء خارج هذا االتفاق«.

وعــن املنجزات الحديثة ملنظمــة الطاقة الذرية اإليرانية 
مبناسبة الذكرى الســنوية النتصار الثورة اإلسالمية، قال 
إسالمي إنه »خالل أيام عرشة الفجر، سيدشن خط تجريبي 
للنظائر املشــعة املستدامة التي تعترب إحدى الحاالت املوازية 

والبديلة إلنتاج األدوية املشــعة لعالج مرض الرسطان«.
وفيام يخّص الزيارة املحتملة للمدير العامل للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رفائيل غرويس إىل طهران، قال إســالمي إّن 
»مثل هذه الزيارة بحاجة إىل تخطيط وفحوى ويجب تحديد 

وبرامجها«. أهدافها 
وجّدد إسالمي، يف وقٍت سابق، تأكيده »عدم وجود نشاط 
أو موقــع نووي غــري معلــن يف إيران وتفاعالتنا ما زالت 
مستمرة، وذلك وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية«، مشرياً 
إىل إعالن غرويس عن رغبته يف أن يكون موجوداً يف إيران.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح
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فاكس : 923773/0٥
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