
ــون زرقــــــــاء ــ ــي ــ ــع ــ بــاســيــل : قـــــــــردة ب
ــا بــّدي  »مـ
اتــفــق مع 
حـــــــــدن«

ــداً...  ــ ــيـ ــ ــت وحـ ــ ــه ــ : واج ــون »عـــتـــبـــان«  ــ عـ
ــرأ الــبــيــان و>نــقــطــة عــلــى الــســطــر«! ورعـــد قـ
ــة »كـــســـر عــضــم«  ــرك ــع بـــــّري لـــن يـــخـــوض م
لفرنجّية؟ رســالــة   : عــون  ـــ  ـ الــبــخــاري  ولــقــاء 
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ــــــــرزة  ــــــــى الي ــــــــارة ســــــــعودية اســــــــتطالعية ال ــــــــاء الخماســــــــي وزي ــــــــق اللق ــــــــي طري ــــــــام« ف ــــــــزرع »االلغ ــــــــس ت  باري
»القــــــــوات« تتحفــــــــظ علــــــــى حــــــــوار بكركــــــــي... وبــــــــري يتحــــــــدث عــــــــن عوائــــــــق دســــــــتورية امــــــــام قائــــــــد الجيــــــــش! 
ترقــــــــب فــــــــي العدليــــــــة بعــــــــد فشــــــــل التســــــــويات... وحــــــــزب اللــــــــه فــــــــي الرابيــــــــة متمســــــــكا بتفاهــــــــم »مــــــــار مخايــــــــل«
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عون مستقبال وفد حزب الله

ارضار جراء االقتحام

املعارك يف اوكرانيا

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين 
 

فرض الحراك الدبلومايس الفرنيس نفسه 
عىل الواقع اللبناين خالل الســاعات القليلة 
املاضية مع االعالن رســميا عن عقد اجتامع 
»خاميس« يوم االثنــن املقبل للبحث بامللف 
اللبنــاين، تزامنا مع وجود الّســفري املكلّف 
تنســيق الدعم الدويل للبنان بيار دوكان يف 
بريوت، وزيارة وزير الخارجية كاثرين كولونا 
اىل السعودية التي زار سفريها الوليد البخاري 
وزارة الدفاع دون اســباب »موجبة«، والتقى 
باالمس قائد الجيش العامد جوزاف عون عىل 
وقــع كالم الفت يف االعالم الســعودي عن 
تقدمه يف السباق الرئايس! وفيام حط رئيس 
الدبلوماسية السعودية يف بغداد دون ان تلوح 
يف االفق مالمح استئناف الحوار مع االيرانين، 
ال يزال الحراك الفرنيس محط تساؤالت كبرية 

لجهة امكانية الرهان عليه ألحداث خرق جدي 
يف »جدار« االزمة السياســية، واذا كان لقاء 
الريزة »اســتطالعيا« ال »تقريريا« بحســب 
مصادر متابعة لهذا امللف، فان باريس متيض 
يف طريق محفوف باملخاطر مع استمرار رفع 
وتــرية التصعيد مع ايران، ســواء عرب اعالن 
كولونــا ان اهداف زيارتها الخليجية مواجهة 
سياســة طهران املزعزعة لالستقرار، او عرب 
توقيــف البحرية الفرنســية لباخرة محملة 
باالسلحة االيرانية متوجهة اىل »انصار الله« 

يف اليمن. 
ويف الخالصــة، ميكن القول انه حتى االن 
ال خــرق جوهريا وال افضلية رئاســية الحد، 
ووفقــا ملعلومات »الديار« قطــع االيرانيون 
»الطريق« مبكرا عىل اي تواصل فرنيس بشأن 

ــــــــــــــــــــــن : تذكــــــــــــــــــــــروا معركــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــتالينغراد... ــــــــــــــــــــــن لالوروبيي بوتي
ــــــــــــــــــــــات ضــــــــــــــــــــــد موســــــــــــــــــــــكو ــــــــــــــــــــــز العقوب ــــــــــــــــــــــا تعزي وبروكســــــــــــــــــــــل: خيارن

ــيح«  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس املس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة »حب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم كنيس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتوطن يقتح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مس
ــة ــ ــ ــ ــ ــة اميركي ــ ــ ــ ــ ــة امني ــ ــ ــ ــ ــن خط ــ ــ ــ ــ ــث ع ــ ــ ــ ــ ــي الحدي ــ ــ ــ ــ ــلطة« تنف ــ ــ ــ ــ »الس

عىل وقــع التقدم الرويس 
يف باخمونت واقرار اوكرانيا 
بصعوبة الوضع، جرعة دعم 
اوروبية مــن دفعة عقوبات 
جديدة قريبا، اىل دعم عسكري 
اضــايف، يف وقت اقرت فيه 
بصعوبة  االمريكية  التقارير 
استعادة كييف لجزيرة القرم، 
تزامنا مع ذكرى ســتالينغراد 
التي اغتنمها الرئيس الرويس 
لتوجيه التحذيــر اىل القارة 
العجوز بعدم تخطي الخطوط 

الحمر واال .
فقد أعلنت رئيسة املفوضية 
األوروبية أورســوال فون دير 
الين، خــالل مؤمتر صحفي 

غادر وزير الخارجية االمريكية فلسطن املحتلة لتكرث بعدها 
التحليالت واملعلومات عن اتفاقات وتســويات وخطط،نفاها 
الجانب الفلسطيني بالكامل، يف ظل حملة ارسائيلية مستمرة 
ميدانيــا ،آخر فصولها اعتداء مســتوطن عىل كنيســة يف 
القدس،يف وقت كان الرئيس التشادي يدشن سفارة بالده يف 

القدس.
فقد اشــار مصدر فلســطيني كبري اىل عــدم دقة اإلعالم 
اإلرسائييل يف ما تناوله بشــأن الرد الفلسطيني عىل مطالب 
وزيــر الخارجية األمريكية، أنتوين بلينكن.  واعترب املصدر أّن 
املطالب الفلســطينية واضحة، وتركــز عىل وقف اإلجراءات 
األحادية كوقف االســتيطان واحرتام الوضع التاريخي القائم 
بالقدس. وأكد املصدر أّن الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
والقيادة وأجهزة األمــن رفضوا التنازل عن املطالب، ورفضوا 

مل يعــد للدوالر اي ســقف يتوقف عنده 
بل هو يتجــه تصاعدياً نحو 100 الف لرية 
ورمبــا يتخطى هذا الســقف اىل ســقف 
اعىل، واملرصف املركزي اللبناين ليس عنده 
احتيــاط للدفاع عن اللرية اللبنانية حيث ان 
الدولة اللبنانية برعاية املنظومة السياسية 
استنفدت كل احتياط مرصف لبنان وجعلته 
غــري قادر عىل الدفاع عن اللرية اضافة اىل 
االزمة التي افتعلها الرئيس العامد ميشــال 
عون عندما كان يرّصح خالل ثالث سنوات 
وحتــى آخر يوم من عهده ان كل الفســاد 
موجود يف مرصف لبنان فرضب الثقة يف 
املرصف املركزي وبحاكمه رياض ســالمة 
مام انعكــس عىل وضع اللــرية اللبنانية 

وانهيار الكثري من قيمتها.
ما هو الحل االن؟

الحل هو يف انتخــاب رئيس جمهورية 
باقــى رسعــة وتأليف حكومــة ايضا 
باقى رسعة، وبالتايل تبدأ الثقة بالعودة 

اىل مؤسســات الدولة مــن قبل املواطنن 
اللبنانين ومن قبــل الدول الخارجية ومن 
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وتنطلق 
خطة التعايف االقتصادي يف لبنان، وحينها 
ميكن لجم ســعر الدوالر وتطبيق الســعر 
الجديد الذي هــو 15000 الف لرية لبنانية 
ويكون لبنان قد عــاد بعافية ورسعة اىل 
وضعه الــذي كان فيه حيث كانت الودائع 
يف املصــارف 180 مليار دوالر واالحتياط 
االلزامــي 60 مليــار  دوالر قبل ان تهدرها 
وزارة الطاقــة ورشكة الكهربــاء واملياه 
وباالخص وزارة الطاقة التي تسلمها التيار 
الوطني الحر من الوزير جربان باســيل اىل 
سيزار ايب خليل اىل ندى البستاين وغريهم 
من مستشارين وهدروا 34 مليار دوالر من 

االحتياط من مرصف لبنان عىل الكهرباء.
لقد طفح الكيــل يا معايل وزير الطاقة 

وليد فياض من جربان باسيل وصوال اليك.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــن  ــ ــط ــ ــن ــ ــد واش ــ ــ ــري ــ ــ ــالً ت ــ ــ ــع ــ ــ ــل ف ــ ــ هـ
بيروت؟ مرفأ  انفجار  في  جّدياً  تحقيقاً 

عشّية ذكرى توقيع »تفاهم مار مخايل«:
الحليفين العالقة في وجدان  خصوصّية 
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ــم  ــركـ ــاريـ ــقـ ــة فـــــي تـ ــلـ ــكـ ــشـ ــة«: املـ ــ ــ ــي ــ ــ ــدول ــ ــ ايــــــــــران لـــــ»الــــطــــاقــــة ال
ــرد ــان: ســن ــ ــه ــ ــف ــا بـــهـــجـــوم اصــ ــيـ ــب« رســـمـ ــ ــي ــ ــران تــتــهــم »تـــــل اب ــ ــه ــ ط

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 ايلن 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.

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.
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

ــــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــــون زرقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــردة بعيـ ــ ــ ــ ــ ــ قـ
نبيه الربجي

 لطاملــا كتب عن العالقة 
أمريكا  بــن  الفرويديــة 
وأوروبا. االبنة هنا تتعامل 
مــع األم مثلام تتعامل مع 
القهرمانــة. أكــر بكثري 
من االغتصــاب الذي جعل 
أوديب يفقأ عينيه. ريجيس 
دوبريه سأل »أين هي روح 

أوروبا؟«. 
لــو كان هنــاك جيمس 

مونرو، صاحب املبدأ الشهري )مبدأ مونرو ـ  )1823 ألجاب 
»تلك الروح التــي تنبعث منها رائحة الدم«. ألجل ذلك أقفل 

أبواب أمريكا يف وجه أوروبا..
ال حــدود للغطرســة األمريكية. اذ قــال روبرت كاغان 
»نحــن أبناء املريخ وهم أبناء فينوس«، ذهب جون بولتون، 
بفظاظته الشهرية، وبشاربيه الشهريين، اىل حد القول »ما 

هذه الجثة التي عىل ظهورنا!«.
كيــف لدولة ما، ألمرباطورية ما، أن تضع يدها عىل قارة 
أنتجت كانــط، وهيغل، وفولتري، وبتهوفن، وشــراوس، 
وماركس، ودوركهايم، وهوبز، وشكســبري، واينشــتاين، 
ناهيك عــن بريجيت بــاردو، وصوفيا لوريــن، ومونيكا 
بيللوتــي، ورومي شــنايدر؟ هذا غيــض من فيض. هل 

بامكان اآللهة أن تصنع ذلك؟
انها أمريكا التي انتزعت، عنوة، بعض صالحيات الله )أم 

صالحيات الشيطان؟(. نسخة عن... القضاء والقدر!
اميانويل ماكرون وأوالف شولتس، استعادا قرع الطبول 
يف القارة. نرشا مقالة مشــركة يف صحيفة »فرنكفورتر 
الغامينــه«، تختزل الرصخة األوروبيــة يف وجه أمريكا. 
ضمنــاً، اىل أين مييض بنا البيت األبيض، بل اىل أين مييض 

بالكرة األرضية؟
بعض مــا ورد يف املقالة ـ الرصخة«...أن تصبح أوروبا 
أكر ســيادة، ومتتلك االمكانات الجيوسياســية الرســاء 
النظام الدويل«، ليضيف الرئيس الفرنيس واملستشار األملاين 
»قــدرات أوروبية معّززة ودعامة أوروبية أقوى لألطليس، 
ســتجعل منا رشيكاً تجاه الضفة األخرى لألطليس، األكر 

تجهيزاً، واألكر فعالية وقوة«...
ذات يوم، دق شــارل ديغول عــىل باب أمريكا، وكان يف 
زيارة لكندا،«كيبك فرنســية«.  العصا الفرنسية مل تسقطه 
بالدبابــات، أو بالدماء، كــام تفعل بالعرب. حتى تظاهرات 
1968 )كوهــن بنديت( التي كادت تفيض اىل حرب أهلية 
مل تســتطع ازاحته. الرضبة القاضيــة كانت يف صناديق 
االقراع، لتســقط القبعة التي عليهــا صليب اللورين عن 

رأس الجرنال.
وحن دعا فرنســوا ميران اىل عقــد مؤمتر يف مدينة 
البندقية للبحث يف أزمة الرشق األوســط، استعاد توماس 
فريدمــان عنــوان رواية األملاين تومــاس مان »موت يف 
البندقية«، ليكتب مقالة يف »النيويورك تاميز« مؤداها هذه 

املنطقة تابعة عقارياً )وحرصاً( لالله األمرييك...
قــد تكون تناهت اليكم قهقهــات بولتون أيضاً حن قال 
ماكرون لـ »االيكونوميســت« ان حلــف االطليس اصيب 
بالســكتة الدماغية، داعياً اىل انشاء جيش أورويب مستقل 
)يكــون، بشــكل أو بآخر، البديل عن الحلــف(. ايضاً، ذاك 
التعليق الفظ »...مثة قرد بعينن زرقاوين يحاول أن يتسلق 

الجــدار«. جدار الهيكل، الهيكل املقدس بطبيعة الحال.
  كــم هو مضحــك، وغرائبي، التاريــخ أحياناً. فرنكلن 
روزفلت )أحد ثالثة كبــــار دخلوا اىل البيت األبيض( كان 
يكره ديغول. اذا حال دون مشــاركته يف مؤمتر يالطا اىل 
جانب جوزف ستــــالن وونــــستون ترششل، فكّر يف 
اقتطاع جزء من فرنســا )ومن بلجيكا( النشــاء جمهورية 

فالونيا.
األملان يستشــعرون »مرارة الحصــار األمرييك«. غانر 
غراس ســأل »ماذا بقي من عبقرية بيســامرك، أو عبقرية 
نيتشــه؟«. لكنهم يســتذكرون دبابات جوكوف وهي تدك 
برلن. مل يكن املاريشــال الرويس وحده من دخل اىل أملانيا. 
ولكــن أال يتعامل األمريكيون معها كام لو أن أدولف هتلر ال 

يزال يختبئ يف احدى زواياها؟ 
شــولتس الذي متنع كثــرياً يف البداية، وهو الخائف من 
التداعيات الكارثية )التداعيات النووية( للحرب عىل مقربة 
من حــدوده، ما لبث أن انحنى أمام التكشــرية األمريكية، 
لريســل دبابات ليوبارد اىل فولودميري زيلينسيك، برهانه 
الدونكيشويت عىل تسلق أسوار الكرملن، وسوق فالدميري 

بوتن اىل حبل املشنقة.
ال جدوى من مقالة ماكرونـ  شولتس. االثنان يدركان أن 
تلك الحرب قد تخرج يف أي لحظة )أبوكاليبتية( عن مسارها 

الكالسييك. ولكن ما العمل؟ 
دولتــان تدركان ما تعنيه مثــل تلك الحروب. أمريكا التي 
مل يســقط فيها حجر تنظر اىل األوروبين الذين أوجدوها  

وصنعوها... القردة بعيون زرقاء!!

ميشال نرص

ليــس بغريــب ان يخرج رئيــس التيار 
الوطنــي الحر النائب جربان باســيل، مبا 
اعلنه من مواقف. فام قاله يأيت يف السياق 
»التصاعدي« منذ خــروج »الربتقايل« من 
قرص بعبدا، والذي فتح فيه باباً مرشعاً عىل 
كثري من االحتامالت يف مسار استمر حتى 
بلغ حدوده القصوى، ما قد يضع »باســيل 
- املــرشوع« يف خطر االلغــاء االبعد من 
السيايس، يف حال تخطى الخطوط الحمراء، 

وفقا للكثريين.
بلهجة هادئة نســبياً، مل تخُل من بعض 
التعابري والتوصيفات العالية الســقف، كل 
منها مبثابة قنبلة قابلة يف حال انفجارها 
اىل قلب املشهد اللبناين الداخيل، فتح رئيس 
»التيار الوطني« النار يف كل اإلتجاهات، وإن 
بعيارات مختلفة، مواربة ومبارشة، باتجاه 
بكريك، صوب الضاحية، دون أن يُســقط 
املسيحين من مرمى نريانه، مصّوباً سهامه 

»عالناشف« ضد حلفائه.
باهتامم  تابعت  دبلوماســية  اوســاط 
تفاصيــل مــا ورد يف االطاللة االعالمية، 
اعتربت ان ما ورد من كالم  مل يخرج من العبث 
ومل يكن ذراً للرماد يف العيون، بل انطلق من 
معطيات داخليــة وخارجية، تقاطعت عند 
رضورة إحــداث صدمة، بعد الركود املتحكم 
يف الســاحة، ومــع فتــح مجموعة من 
امللفات واالحداث دفعة واحدة، ما يســمح 
باستثامرها سياسيا، لوقف االنهيار املتسارع 
واألهم يف إحداث خرق يف جدار الشــغور، 
وهو ما تحقق بالضبط، من حركة باريس - 
واشنطن،اىل لقاء بكريك املسيحي، فزيارة 
البيك لالستيذ، مبوازاة حركة الفتة للسفرية 
شــيا، املعروف اصطفافها، بعد عشائها مع 

السفرية الفرنسية منذ ايام.
إذا مــا أرَدنــا ترشيح مضمــون املؤمتر 
ب  الصحفي وتحليل ما بن ســطوره، يتوجَّ
علينــا التوقف عند مجموعــة من النقاط 
األساســية التي َحملت رســائل بالجملة 
ويف كل االتجاهات، راِسمًة خريطة طريق 
التيار الوطني الحر لألشهر املُقبلة، وأهّم ما 

يستوقفنا هنا:
1- يف موضوع قائد الجيش، ذهب النائب 

باسيل بعيدا يف موقفه عىل خطن متوازين، 
فهو اعترب يف مسألة الخالف بن وزير الدفاع 
والقائد مثة اعتداء عىل الصالحيات، والتي 
حلها الذي مل يعلنه يبقى يف اقرار املراســيم 
التنظيمية، أما الخط الثاين فتمثل يف حديثه 
عن »تابوه« االمــوال الخاصة يف الجيش، 
والــذي لالمانة ليس مــن اخراع »جوزاف 
عون« بل هو يعود اىل عهود ما بعد الطائف، 
والذي لوال وجودهــا ملا متكنت القيادة من 
تسديد املئة دوالر شهريا للعسكرين طوال 
هــذه الفرة، وملا كان باالمكان تامن الكثري 
من الحاجات، التي ال ميكن الســري بها وفقا 

لاللية البريوقراطية.
صحيــح ان مثة من راى يف االمر هجوما 
يشبه ذاك الذي شن من باريس ضد سليامن 
بيــك، اال ان الالفت هو مــا تبع كالمه، من 
ترصيح نائب رئيس املجلس الياس بوصعب 
والذي تحدث فيه من واشــنطن عن جوزاف 
عون املرشــح، واالمر الثاين، الحركة التي 
يقودها النائب السابق زياد اسود يف جزين 
وقراها داخل صفوف التيار. مع االشارة اىل 
ان زوار الرئيس عون يلمسون عدم »رضاه« 

عىل قائد الجيش.
م »ومن اآلخر« ُمطالعة يف موضوع  2- قدَّ
حزب الله حيــث كان جازما بتاكيده ان مار 
مخايــل انتهى النتفاء ظروفــه، وبالتايل 
املطلوب اليــوم اتفاق من نوع آخر يتخطى 
الثنائيــة اىل التعميــم هدفه بنــاء الدولة 

واملؤسسات.
3- تاكيده انه لن يكون مقبوال ان يفرض 
عىل املسيحين رئيسا، متاما كام هو مرفوض 

ما يحصل حكوميا.
االخطر عىل هذا الصعيد، ان مثة رســالة 
وصلت للقوى املســيحية مفادها برضورة 
االلتفاف حول مواقف البطريرك الراعي، واال 
فإن املسيحين لن يكونوا اىل الطاولة نيسان 
املقبل عندما يحن موعد التسوية الجديدة. 
وهو ما عكســته توصية القمة الروحية، 
والتي تلقفها باســيل لتنظيم التعاطي مع 
امللفات املطروحة، أكانت خالفية أم ال، نقطة 

ل إحراًجا لتلك القيادات . قد تَُسجِّ
ايا يكن فإن مواقفه اكر من جدية، ومن 
اليوم حتى آذار موعد االنتخابات مبدئيا، ما 
يكفي من الوقت النجاز الكثري مام يلزم من 

مرسحيات، اذ بحسب العونين، جاء كالمه 
بلغة أكر من رصيحة وواضحة، حيث ذهب 
النائب البروين ليالمس بكالمه »الوقاحة 
الجريئة«، يف حديث أعاد عقارب الســاعة 
ســنوات إىل الوراء، فاتحاً جروح اإلحباط 

املسيحي.
حتى الســاعة االجــواء الضبابية عادت 
لتسيطر خالل الساعات املاضية حيث يبدو 
»البو مصطفى« حسابات اخرى ومخاوف. 
يف كل االحــوال الســاعات القادمة كفيلة 
بتبيــان االمور بعد فرز الخيوط، فللخصوم 
»مع جــربان فالج ما تعالج«، فيام املحبون 
مبكان آخر، »طُّب الربيق عا مِتّو بيطلع الصهر 
لَعّمو«، هكذا بدا جربان باســيل يف مؤمتره 

الصحايف عىل صورة ومثال »الجرنال«.
يف مشــهٍد يُعيد اىل االذهان صور امن 
عام حزب الله الســيد حسن نرصالله ، ظهر 
»جــربان« يف إطاللة ُمميزة، َخلفه جدارية 
كتب عليها كلمــة يتيمة »لوحدنا«، َحملت 
الكثري من املعاين والرسائل املُشفرة، بالصورة 
قبــل الصوت، أّرادها املُنظمون عن ســابق 
ارصار وتصميم. فهذا هو جربان نفســه، ال 
فرق بن األمس واليوم، يُهاِجم، يُناِور، يُوّجه 
الرســائل، يؤكد اّن »االمر يل« فأنا »بعدين 
هون« وجاهز للمواجهة، ُمميزًا نفسه بشكٍل 
واضح عن الحكومــة وما ومن فيها، قادر 
يف اي لحظة عىل ادارة محركات أوركســرا 

»املبخرين«، كام جوقة »الشتامن«.
فهل حان وقت اســقاط اسامء املرشحن 
من التســوية الرئاســية؟ ام هــي مناورة 
»صولد« لكســب الوقت عشية االنتخابات 
الرئاسية؟ فامذا ميكن أن تغرّي هذه اإلطاللة 

يف املشهد السيايس؟

ــدن« ــع حـ ــا بـــــّدي اتـــفـــق مـ ــ ــل : »م ــاســي ب

ابتسام شديد

مل يعد هناك أدىن شــك ان 
النائب جربان باسيل لن يقدم 
عىل أي تنازالت يف املوضوع 
أيام عىل  الرئايس بعد ميض 
خطابه  الذي شن فيه هجوما  
عنيفــا غري مســبوقا عىل 
كل من قائــد الجيش العامد 
جــوزاف عــون ورئيس تيار 
املردة سليامن فرنجية فوصف 
األخــري بأنه الرئيس املطلوب 
السياســية  املنظومة  مــن 
متهام  قائد الجيش بالفساد 

والترصف مبمتلكات ومخصصات الجيش.
تصعيد باسيل تخطى الخطوط الحمراء 
التقليدية لكنه كام تقول مصادر سياسية 
كان متوقعــا،  فحزب الله اقرب من إعالن  
إسم مرشحه )سليامن فرنجية( والرئيس 
نبيه بري بــدأ  البوانتاج الرئايس مع الكتل 
النيابية واملستقلن ورئيس الحزب التقدمي 
اإلشــرايك وليد جنبــالط يتنقل بن عن 
التينة وبكريك او موفدا نجله النائب تيمور 
جنبالط طارحا للمــرة األوىل يف تاريخه 
»جــرناال« للرئاســة األوىل وهو الرافض 
لوصول العســكر اىل الحكم، وهذه العوامل 
جعلت رئيس التيار يستحرض تصعيده ألنه 
كام تقول املعلومات يستشعر اقراب الخطر 
بأن تفلت األمور من بن يديه رئاســيا فهو 
يعترب نفســه املعرب املسيحي األسايس ألي 
رئيس للجمهورية وعدا ذلك فإن باسيل  كام 
يردد العارفون يتحســب ألي تطورات غري 
محسوبة قد تطرأ من مثل ان تفعل »مونة«  
الرئيــس بــري فعلها عىل رئيــس الحزب 
اإلشرايك فيعيد تصويب انتيناته نحو زغرتا 

او  يســاهم بتأمن النصاب للجلسة عندما 
تحن الســاعة الرئاســية، كام ان تصعيد 
باسيل ليس بعيدا عام تناهى إليه من تقدم 

اسم قائد الجيش خارجيا .
يــرى كثرييــن ان مخاصمــة رئيــس 
التيار  لكل مــن عون وفرنجية مبنية عىل  
حســابات سياسية وخاصة، فرئيس التيار 
يريد ان يكون املرجعية املســيحية املقررة 
يف اإلســتحقاق وإلغاء األســامء الوازنة 
فسليامن فرنجية بنظر حلفائه وخصومه 
شخصية وطنية ال تقدم التنازالت وال تقدم 
عىل املســاومات وقائد الجيش يتمتع بثقة 
داخلية وخارجية نظرا ألدائه يف املؤسسة 

العسكرية.
أما  سياســيا  فالواضح ان باسيل سعى 
ملعاقبة فرنجية عــىل مواقفه يف مرحلة 
العهد املعارضة للتيار ورئيس الجمهورية، 
عدا خشــية باسيل الكربى يف التأثري الذي 
قــد يخلفه وصول فرنجية  للرئاســة عىل  

مستقبل باسيل السيايس والحزيب.
 األمر نفسه ينسحب عىل العامد جوزف 
عــون الذي يطــرح اســمه  يف املنتديات 

اإلقليمية كمرشــح توافقي  
مام يجعل  قائد الجيش رئيسا 
قويــا يف حــال وصوله اىل 
بعبدا  ورقم صعب يف املعادلة 
الداخلية ألن قائد الجيش  من 
املؤسســة العســكرية التي 
أىت منهــا الرئيس ميشــال 
عون ومعلــوم مدى الروابط 
العاطفية بــن قاعدة التيار 
الوطني الحــر والجيش مام 
سيؤدي حتام اىل خلق حالة 
عون   للعامد  مؤيــدة  جديدة 
تشــكل خطرا عىل شعبوية 
التيار الوطني الحر مستقبال.

لهــذه االعتبارات فــان مخاصمة عون 
وفرنجية رئاســيا ال عــودة عنها وقطعت 
أشــواطا بعيدة عىل ضوء  التوقيت الداخيل 
الحســاس واهتزاز تفاهم التيار وحزب الله 
خصوصا ان حزب اللــه متحمس لوصول 
فرنجية وليس متشــددا او رافضا لوصول 

قائد الجيش بعد.
ومع ذلك يرى كثريون ان خطوة باســيل 
مل تكن موفقة، فالحملة السياســية ضد 
فرنجيــة أزعجت حزب الله كام انعكســت 
الحملة السياســية ضد قائد الجيش سلبيا 
عــىل وضعيته السياســية والحزبية مع 
ظهور اعراضات مــن قبل نواب يف تكتل 
لبنان القــوي عىل عالقة جيــدة بالريزة 
وظهر ذلك باســتقاالت من التيــار، إال ان 
باسيل كام ينقل عن املقربن منه أبلغ عددا 
من قيادات التيار انه لن يراجع عن مواقفه 
من ترشــيح قائد الجيش ورئيس تيار املردة 
وما قاله عنهام مهام تطورت االســتقاالت 
داخــل التيار ومهام جرى من أحداث مؤثرة 

يف اإلستحقاق الرئايس.

الحملة السياســــــّية ضّد فرنجّية وعون تجــــــاوزت الخطوط الحمراء
باسيل محاصر رئاسياً... ضغوط من الثنائي وحركة ُمتسارعة لجنبالط

ــج ــائ ــت ــي عـــــرض مــــع كـــــــاول ن ــ ــراعـ ــ الـ
حبيش والـــتـــقـــى  ــا  ــي ــطــان ــري ــب ل ــه  ــ ــارت ــ زي

اســتقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي، بعد ظهــر أمس، يف الرصح البطريريك، يف بكريك، 
السفري الربيطاين هاميش كاول. وتم عرض األوضاع الراهنة، 
إضافة إىل نتائج زيــارة الراعي لربيطانيا والعالقات الثنائية 

بن البلدين.
وكان الراعي اســتقبل امن رس تكتــل« االعتدال الوطني« 
هــادي حبيش، وبحث معه يف األوضــاع العامة والتطورات 
الحالية، بحســب بيان ملكتب حبيش، حيث شددا عىل »اإلرساع 
يف إنهاء الفراغ الرئايس القاتل الذي سينســحب عىل جميع 
مؤسســات الدولة، وملن يراهن عىل املجتمع الدويل النتخاب 
رئيس الجمهورية فهــو واهم ، فلبنان ليس أولوية للمجتمع 

الدويل وعلينا كلبنانين الحوار والخروج من هذه االزمة«.
وعن املشهد املأسوي الذي أصاب الجسم القضايئ، كان تأكيد 
عــىل »رضورة ان يتدخل مجلس القضــاء األعىل فوراً إلعادة 
األمور إىل مجراها الطبيعي ووقف تســييس ملف تحقيقات 
انفجار مرفأ بريوت، كام وقف التدخالت الخارجية والداخلية 
فيه، وإعادة امللف إىل مســاره القانوين والقضايئ وصوالً إىل 
العدالة املنتظرة، واحراماً لضحايا تفجري املرفأ وحاميًة للوطن 

ومؤسساته«.

الراعي مستقبالً حبيش

ــن  ــطـ ــنـ هـــــل فــــعــــالً تــــريــــد واشـ
تحقيقاً جّدياً في انفجار مرفأ بيروت؟

نور نعمة

يوم وقوع انفجار مرفأ بريوت يف 4 اب 2020 قال 
الرئيس االمرييك انذاك دونالد ترامب انه هجوم مروع 
مشريا اىل انه اجتمع مع عدد من الجرناالت االمريكين 
»الذين يعتقدون ان االنفجار ليس من نوع االنفجارات 
التي تنجم عن عملية تصنيع وتابع ترامب للصحفين 
إنه بحسب هؤالء العسكرين، الذين مل يذكرهم باالسم، 

فإن االنفجار كان هجوما و«قنبلة من نوع ما«.
ومن بعد ذلك ســحب تغريدته عن مواقع التواصل 
االجتامعي و بدأ املســؤولون االمريكيون يقولون انه 

»حادث«. 
اليوم، حثت االدارة االمريكية  ســفريتها يف بريوت 
دورويت شيا عىل املطالبة باخالء سبيل املوقوف محمد 
زياد العوف وهو رئيس مصلحة االمن والســالمة يف 
مرفأ بريوت وهو يحمل الجنســية االمريكية. وهذا ما 

حصل.
اال ان توقيــت هذا الطلب اثار ضجة قضائية االمر 
الذي دفــع باملدعي العام التمييزي القايض غســان 
عويدات اىل اخالء سبيل كافة املوقوفن وعددهم 17. 
واضف اىل ذلك، ان الذعر والرعب اصاب نفوس اهايل 
ضحايا 4 اب خاصة انهم رأوا يف يوم واحد انه مل يعد 
هنــاك موقوف يف جرمية مرفأ بريوت وان التحقيق 

قد تتم تصفيته.
فلنتكلم برصاحة: هل تريد واشــنطن تحقيقا جديا 
يف انفجار مرفأ بريوت؟ ام تهتم فقط باخالء ســبيل 
موقوف يحمل الجنسية االمريكية وبعد ذلك فال يهمها 

كيف ينتهي التحقيق او يتوقف يف هذا امللف؟
ذلك ان الســفرية شيا مارست الضغط عىل املدعي 
العام التمييزي القايض غسان عويدات باخالء سبيل 
»العــوف« وهــذا يعترب تهديدا لصالحيــات القضاء 
اللبناين وفق ما ذكرت وســائل اعالم لبنانية. وما زاد 
الطن بلة ان التهديد االمرييك احدث فوىض قضائية 
بعرت الجهود الســابقة التي قام بها املحقق العديل 
الســابق فادي صوان. وعليه، هــذا الترصف من قبل 
الســفرية االمريكية يف بــريوت حصل يف ظل ازمة 
يعيشها لبنان عىل مستوى الشغور الرئايس واالنهيار 
املايل واالقتصادي وانحالل مؤسسات الدولة وصوال 
اىل قرارات قضائيــة متناقضة وهذه ظاهرة خطرة 
للمرة االوىل تحصل ان يصل الرصاع بن املحقق العديل 
وبن املدعي العــام التمييزي. ويف ظل هذه الظروف 
حيــث كان يجب ان يجتمع مجلــس القضاء االعىل 
لحسم االمور،  اال ان هذا العمل مل يحصل لعدم اكتامل 
النصاب فضال عن ان وزير العدل كان مسافرا اىل دولة 

االمارات. فاختلط الحابل بالنابل.
ان امــريكا التــي هــي دولة قانــون  حيث تدخل 
الرشطة القضائية اىل منزل الرئيس الســابق دونالد 
ترامب لتفتيش منزله والعثور عىل وثائق رسية كذلك 
حصل االمر ذاته مع الرئيس الحايل جو بايدن،  فكيف 
تترصف دولة القانون امريكا يف لبنان بهذا الشكل لو 
كانــت تريد فعال تحقيقا جديا لكشــف الحقيقة يف 

مرفأ بريوت.
كلها اسئلة برهن واشنطن لتجاوب عنها. والحال ان 
الضجة التي قامت بها السفرية االمريكية يف بريوت مل 
ترافق مع ترصيح او تعليق ملسؤول يف الخارجية او 
وزارة العدل االمريكية لتوضيح ما هي التعليامت التي 
ارسلتها واشنطن لسفريتها يف بريوت والتي ادت اىل 

انقسام قضايئ لبناين.
والســؤال الذي يطرح نفســه: هل يحق للسفرية 
االمريكية ان تترصف بهذا االســلوب وتعريض لبنان 
فــوق ازماته اىل ازمة قضائيــة وان كانت الواليات 
املتحدة دولة عظمى؟ ام ان واشنطن ال تكرث ملعرفة 
كيف قتل 200 لبناين وجرح سبعة االف مواطن ودمر 
اكر من مثانية الف منزل اي ثلث العاصمة اللبنانية؟

واالدهى من ذلك، ان التدخل االمرييك انتج انقساما 
قضائيا اصابت شظاياه اوال الشفافية والعدالة وثانيا 

ضحايا االنفجار وثالثا اهايل الضحايا.
فــامذا فعلت واشــنطن للبنان؟ اهــم ما تقوم به 
الســفارة االمريكيــة يف بريوت هو اصــدار بيانات 
انها تريد تحقيقا رسيعا يتســم بالشفافية ولكن يف 
الوقت ذاته مل تقدم صــور االقامر الصناعية ليوم 4 
اب للدولة اللبنانية بل اكتفت بارســال محققن من 
املكتــب الفيدرايل اىل مــرسح الجرمية يف بريوت. 
واملكتب  الفيدرايل او« اف.يب.اي« قال ان كمية نيرات 
االمونيــوم التي انفجرت كانت خمس اجاميل الكمية 
البالغــة 2754 طنا التي تــم تفريغها عام 2013 اي 
مبعنى اخر انفجر 20% من نيرات االمونيوم املوجودة 
يف العنرب رقم 12. من هنا، نسأل : ماذا استفاد لبنان 
من تقرير اف.يب.اي بعد ان انفجرت النيرات وشهدنا 
بام العن حجم الدمار اىل جانب سقوط اكر من 200 

مواطن لبناين واالف الجرحى؟
يف نهايــة املطــاف، ورغم اقوال واشــنطن عرب 
ســفارتها عن حرصها عىل تحقيق مرفأ بريوت اال ان 
الوقائع تدل اىل ان الواليات املتحدة مل تســاعد الدولة 
اللبنانية يف هذا املسار او تسهل التحقيق بالحد االدىن 
بــل جل ما فعلته انها بعرت تحقيق انفجار املرفأ يف 

بريوت منذ عامن اىل يومنا هذا.

أشار الّسفري املكلّف بتنسيق الّدعم الّدويل للبنان بيار دوكان، 
خالل لقائه رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت، يف 
الرّساي الحكومي، إىل »أنّه يزور لبنان يف إطار جولٍة قادته إىل 
مرص واألردن، يف إطار الّسعي لدعم لبنان يف مجال الطّاقة«.

وأوضح »أنّه ســيزور الواليات املتحدة األمريكية يف خالل 
أسبوعن، للبحث مع املسؤولن األمريكّين يف الّسبل اآليلة إىل 
تحييد ملف الكهرباء عن »قانون قيرص«، مبا يتيح مســاعدة 
لبنــان يف حّل أزمة الطّاقة«، مشــّدًدا عــىل »رضورة تنفيذ 
الرّشطَــن اللّذين طلبهام البنك الدويل، للمســاعدة يف قطاع 
الطاقة، وهام الّتدقيق يف حســابات كهربــاء لبنان، وبالبدء 
بتشكيل الهيئة الّناظمة للكهرباء وفق القانون النافذ املفعول«.
وركّــز دوكان عىل »وجوب اســتكامل الخطوات املطلوبة 
لتوقيع االتّفاق الّنهــايئ مع صندوق النقد الدويل، الّذي ميّثل 
بالّنســبة لفرنســا وللمجتمع الدويل املمّر األسايس إلعادة 
الّتعايف إىل االقتصاد اللبناين، والحصول عىل مساعدات تتعّدى 

ما هو متوقَّع الحصول عليه من صندوق الّنقد«.
والحقــا، توجــه دوكان اىل وزارة الطاقة حيث اجتمع مع 
الوزير وليد فياض ناقال رســالة من لرئيس إميانويل ماكرون 
وتوجيهه لبذل كل الجهود من اجل تذليل كل العقبات لتنفيذ كل 

اتفاقيات نقل الغاز من مرص والكهرباء من االردن. 
واشاد دوكان بـ »جهود فياض بعد زيارته االسبوع املنرصم 
ملرص واالردن، حيث تم ابالغه مبناقبية وجهود فياض الجبارة 
ومتتعــه بكفاءة عاليــة يف ادارةاملفاوضات والتي افضت اىل 

نجاحها وتوقيع العقــود املطلوبة لتأمن الكهرباء من االردن 
والغاز من مرص.«

ومتنى فياض »أن تكلل جهوده بالنجاح خصوصاً بعد أن زّوده 
بكافــة الوثائق التي تثبــت الكم الهائل من األعامل التي قامت 
بها الوزارة تلبيًة لرشوط البنك الدويل ومنها نُسخ عن العقود 
املوقعة مع كل من االردن ومرص وسوريا، وملف التمويل كام 
حــرّضه البنك الدويل والذي كان جاهزاً منذ آذار 2022 متضمناً 
وثيقة تقييم املرشوع ومسودة اتفاقية القرض متهيداً إلدخالنا 
يف مرحلــة املفاوضات قبــل أن يعود ويُّجمد البنك الدويل هذا 

املوضوع أي التمويل«.

وكانت أعلنت السفارة الفرنسية يف بيان، أن »دوكان سيزور 
بريوت يومي الخميس والجمعة يف الثاين والثالث من شــهر 
شــباط، يف إطار مهمة تتعلق بدعم فرنســا للنهوض بقطاع 
الطاقة يف لبنان، وســيقوم يف هذه املناسبة بتقييم الوضع 
يف ما يخص مرشوع شبكات الربط البيني يف مجال الطاقة، 
ال ســيام استجرار الغاز من مرص والكهرباء من األردن. وتأيت 
هذه الزيارة إىل بريوت يف ختام جولة قادته إىل كل من مرص 

واألردن، قبل أن يتوجه قريبا إىل واشنطن«.
أضاف البيان »وســيلتقي رئيــس حكومة ترصيف االعامل 
نجيب ميقايت، وزير الطاقــة واملياه وليد فياض، نائب رئيس 
مجلس الوزراء ســعادة الشــامي، وزير املالية يوسف الخليل، 
واملدير العام ملؤسسة كهرباء لبنان كامل حايك، باإلضافة إىل 

ممثلن عن البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف بريوت.  
وأشار اىل ان »دوكان ســيتطرق إىل اإلصالحات التي متّت 
املبارشة بها يف قطاع الطاقة، ال ســيام أن التقدّم يف تنفيذها 
رشط أســايس إلطالق املشــاريع اإلقليمية املتعلّقة بشبكات 
الربط البينّي يف مجال الطاقة، بدعم من البنك الدويل. تحشــد 
فرنسا جهودها من أجل تسهيل إبرام هذا املرشوع بن األطراف 
املعنية كافة«، مضيفا »تبقى فرنسا عىل التزامها القوي تجاه 
لبنان من أجل النهوض بقطاع الطاقة، ليس فقط عرب مواكبة 
اإلصالحــات الرضوريــة، بل أيضا من خــالل عمل الرشكات 
الفرنســية كرشكة كهرباء فرنســا )EDF( وتوتال إنريجي( 

و)نيكسان («.

ــعــافــي الـــى االقــتــصــاد الــلــبــنــانــي ــت ــد املـــمـــّر إلعـــــادة ال ــق ــن ــاق مـــع صـــنـــدوق ال ــفـ دوكـــــان : االتـ

فياض مستقبالً دوكان
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عـــون »عتبـــان« : واجهـــت وحيـــداً... ورعـــد قـــرأ البيـــان و>نقطـــة علـــى الســـطر«!
ــــ عون : رســـالة لفرنجّية؟ بـــّري لـــن يخـــوض معركـــة »كســـر عضـــم« ولقاء البخاريـ 

جويل بو يونس

عىل وقع الخالف املســتعر بني عرايب تفاهم مار مخايل، 
وبعد انقطاع دام اكرث من 3 اشــهر، وقبــل ايام معدودة من 
ذكرى تفاهم مار مخايل يف 6 شباط، حّط وفد من حزب الله 
برئاسة الحاج محمد رعد يف الرابية امس حيث التقى الرئيس 
السابق للجمهورية ميشال عون، يف زيارة كانت أرجئت مرات 
عديدة نتيجة توتر العالقة عىل خط مرينا الشــالوحي حارة 

حريك. 
يف الشكل، اتت الزيارة برتية رئيس الكتلة محمد رعد وعدد 
من االعضاء، ويف التوقيت واملضمون كانت الفتة وال ســيام 
انها أعقبــت كلمة رئيس التيار الوطني الحر الذي تحدث فيها 

عن املقاومة ويف اوج الخالف بني الحليفني. 
مصادر مشــاركة يف اللقاء اكدت لـ »الديار« ان الجو كان 
وّديا، واالســتقبال كذلك، لكن املضون مل يحمل يف رســائله 

الكثري من الوّد امنا حمل عتبا كبريا من عون عىل الحزب. 
صحيح أن حزب الله خرج ليعرب عىل لســان محمد رعد من 

عىل منرب الرابية. 
الحرص عىل مواصلة العالقة مع »التيار« مشــددا عىل أن 
لبنان بحاجة إىل تفاهم الجميع للخروج من األزمة، وهذا ما 
اكد عليه اصال رعد خــالل االجتامع مع عون، لكن املعلومات 
من مصادر موثوق بها، كشــفت ان عون أبدى عتبه امام وفد 
الحزب ورسد عىل مســمعه ســنوات عهده التي مل تواجه اال 

بالعرقلة.
املصادر تشــري اىل ان عون »عتبان« عــىل حزب الله وهو 
قال امامه إنه اىت رئيسا للجمهورية بالتحالف مع حزب الله 

وحاول عىل مدى ســنوات طوال وال ســيام السنوات الثالث 
التي اعقبت الثورة، بناء الدولة ومحاربة الفساد لكن أخصام 

املنظومة السياسية وقفوا بوجهه ومنعوه.  
وفّند عون فرتة الـ6 ســنوات من عهــده، مرورا بثورة 17 
ترشين التي اتت لتخــرب كل يشء وبعدها انفجار املرفأ الذي 

كان  الكارثة الكربى حيث ُوضع باملواجهة وحيدا.  
صحيــح أن عون مل يوجه باملبارش التهمــة اىل حزب الله 
برتكه وحيدا باملعركة لكن وفد حزب الله فهم جّيدا الرســالة 
وهو حرص عــىل التأكيد عــىل اهمية العالقة مــع التيار 
واستمرارها، والالفت هنا ان الحاج محمد رعد قرأ بيانا مكتوبا 
ومعّدا باتقان وكانه فهــم أن هذا هو املطلوب فقط قراءته ال 

اكرث وال اقل ونقطة عىل السطر! 
وفيام حــرص الحزب عىل عدم ترسيــب اي اضافات عىل 
ما قاله الحاج رعد، معتربا عىل لســان اكرث من مصدر ان ما 
دار يبقى بالغرف املغلقة، وهذه »طريقة عملنا مع الحلفاء«، 
اشارت اوســاط متابعة لجو اللقاء لـ »الديار«،  اىل ان عتب 
عون واجهه حزب الله بالحديث عــن طبيعة النظام اللبناين 
الحزب  والتي تحتــم عىل  املفروضة  السياســية  واملعادالت 
مبسائل عديدة ان يصطف اىل جانبها علام ان الحزب مل يقّص 
تجاه الحليف بدعمه باســتحقاقات عديدة ابرزها االنتخابات 

النيابية. 
ويف وقت اكدت فيه االوســاط ان لقــاء الرابية مل يتطرق 
للملف الرئايس ومل يطرح خالله اي اسم للتداول، وعىل عكس 
ما حلّل البعض، فحزب الله مل يطلب من عون التوســط لدى 
باسيل، وتقول مصادر مطلعة عىل جو الحزب لـ »الديار« ان 
النقاش مع باســيل يف اللقاء االخري استمر 3 ساعات وكان 

عميقا وبالتــايل ما نريد ان 
مبارشة  قلناه  لباسيل  نقوله 

تقول املصادر. 
عىل  النقــاش  ان  كــام 
الرابيــة خال من اي  طاولة 
غاب  بحيث  حكومــي  طبق 
النقاش عن مشــاركة حزب 
الجلسات الحكومية  الله يف 

التي يعارضها التيار. 
وعليــه، فزيــارة الرابية 
كانت شــكلية فيها من الود 
واالحــرتام لكن اي يشء مل 

يتبدل يف العالقة بني حزب الله والتيار، وال ســيام ان االخري 
ال يزال يتمسك بســليامن فرنجية رئيسا للجمهورية، ولو انه 

يعرف متاما ان ايصاله بالـ 65 صوتا مهمة شبه مستحيلة. 
 وعىل الرغم مــن ذلك، فكل االجواء تفيد بان الحزب ال يزال 
ضمن الخطة A املتمســكة حتى اللحظة بفرنجية ومل ينتقل 

.B بعد اىل الخطة
وتقول اوســاط مطلعة عىل جوه، ان الحزب يدرك متاما ان 
تأمني الـ65 صوتا لفرنجية صعب لكنها تذكّر بانه قبل انتخاب 

الرئيس ميشال عون مل يكن عدد الـ 65 مؤمنا. 
وفيام علمــت الديار بانه عىل الرغم مــن كل ما يقال بان 
الرئيس بري يعّد العدة لسيناريو الـ 65 صوتا لفرنجية، فزائرو 
عني التينة ســمعوا يف االونة االخرية مــا مفاده ان بري لن 
يخوض معركة »كرس عضم« بوجه املســيحيني مبا معناه ان 
بري ويف حال عجز عن توفــري املظلة التي تؤمن وصول ابن 

الشامل لسدة الرئاسة، وبانتظار بلورة املعطيات الخارجية وال 
سيام اجتامع باريس اضف اليه موقف ايران مام يحصل، فهو 
لن يعارض اي توافق يحصل عىل رئيس ال يشكل تحديا الحد، 

كجوزاف عون. 
ويف هذا الســياق، الفتة اتت زيارة السفري السعودي وليد 
البخاري بتوقيتها امس اىل الريزة حيث اجتمع بقائد الجيش 
جوزاف عون ما قرأت فيه اوساط مطلعة عىل جو اململكة عرب 
الديار انها قد تكون رســالة لكل من قال ان ال فيتو ســعوديا 
عىل رئيس تيار املردة ســليامن فرنجية، وبالتايل اتت الزيارة 
لتبعث برســالة ايجابية تجاه امكان وصول قائد الجيش اىل 
سدة الرئاسة، علام أن زائري حارة حريك هذه االيام يخرجون 
بانطباع بأن املعركة الرئاسية ال تزال يف بداياتها و«بكري كتري« 
بعد عالحيك باسم تكون أسهمه مرتفعة، يف رسالة يفهمها 
البعض بأن الكالم ان املعركة باتت متيل ملصلحة جوزيف عون 

ال ميكن البناء عليه اليوم. 

»إلبقاء الجيش في منأى عن التجاذبات السياسّية«
املسيحيين الـــنـــواب  ــاشــدت  ن املـــارونـــّيـــة«  ــة  ــط ــراب »ال
الطوائف ــاء  رؤسـ أطلقها  التي  الــدعــوة  مــع  الــتــجــاوب 

صدر عن املجلس التنفيذي للرابطة املارونية، 
بيان بعد اجتامع عقده امس، ناشــد »النواب 
املســيحيني التجاوب مع الدعوة التي أطلقها 
رؤســاء الطوائــف املســيحية يف لبنان يف 
البطريريك يف  الصح  املنعقد يف  اجتامعهم 
بكريك. كام ناشــدت رئيس مجلــس النواب 
دعوة الهيئة العامة اىل عقد جلسة للمسارعة 
اىل انتخاب رئيــس للجمهورية مبا يقتضيه 
الدســتور، وإبقاء الجلســات مفتوحة حتى 

انتخاب رئيس جديد للبنان«.
ومتنى البيان عىل مجلــس القضاء األعىل 
بواجبهام  »القيام  القضــايئ  التفتيش  وعىل 
لجهة اعادة االمــور اىل نصابها يف القضاء 
اصابته،  التي  االخرية  الخطرية  االهتزازات  بعد 
والتأكيد عىل اســتمرار التحقيق الذي يجريه 

القايض طــارق البيطار يف ملف انفجار املرفأ 
للوصول إىل الحقيقــة«، معلنا »دعم الجيش 
اللبناين وكل األجهزة األمنيــة يف املهام التي 
تقوم بها لحفظ االمن عىل االرايض اللبنانية«، 
مناشدا السياسيني »ابقاء الجيش وقيادته يف 

منأى عن التجاذبات السياسية«. 
»التحقيقات  الرابطــة  تأييد  البيــان  وأكد 
الجارية يف أمور فساد تتعلق ببعض االدارات 
واملؤسسات الرسمية، وتناشد القضاء أن تشمل 
التحقيقات الجارية مع موظفي أمانات السجل 
العقاري يف جبل لبنــان، املوظفني يف باقي 
اإلدارات ويف كل املحافظات. كام  عىل االجهزة 
األمنية املختصــة التزام االصــول القانونية 
والحقوق االنسانية اثناء القيام مبهامهم، الن 

املالحقني هم أبرياء حتى تثبت ادانتهم«. 

ــه فــي الــرابــيــة ــل ــزب ال ــون الــتــقــى وفــــداً مــن حـ عـ
ــد: حــرصــاء عــلــى مــواصــلــة الــعــاقــة مــع التيار رعـ

مــتــمــاســكــاً يـــــزال  ال  ــي  ــنـ األمـ ــع  ــوضـ الـ  : ــوي  ــولـ مـ
الــقــوى األمــنــّيــة بــهــّمــة  ... وســيــبــقــى مــتــمــاســكــاً 

اســتقبل الرئيس العامد ميشال عون قبل 
ظهر امس يف دارتــه يف الرابية، وفداً نيابياً 
من كتلة »الوفاء للمقاومة« ضم رئيس الكتلة 
النائــب محمد رعد، والنواب: حســني الحاج 
حســن، امني رشي، عيل عامر وحسن فضل 
السياسية  املســتجدات  البحث  وتناول  الله. 

والوضع العام يف لبنان. 
وشدد الرئيس عون خالل اللقاء عىل »أهمية 
الرشاكة الوطنية واستكامل مرشوع بناء الدولة 

ومكافحة الفساد وصون حقوق املواطنني«.
جدا«،  »الــودي  بـــ  اللقاء  رعــد  وصف 
وقــال: »نقلنــا  إىل الرئيس عــون تحيات 
حارة والســالم مــن االمني العــام للحزب 
السيد حســن نصالله واخوانه يف القيادة، 
تقديرنا  عــن  مجددا  اللقاء  خــالل  وأعربنا 
الكبري للعالقة الثابتــة الوازنة يف ما بيننا، 
التي عززت الرشاكة الوطنية وحمت الســلم 
االهيل وحصنت الســيادة الوطنية عرب ردع 
جدي وحقيقي وفره التــزام معادلة الجيش 
والشــعب واملقاومة، التــي دفعت عن لبنان 
مخاطر الغزوة التكفريية االرهابية الجامحة 

االعتداءات  عنه مخاطــر  وتدفع  دفعت  كام 
واالنتهاكات الصهيونية«.

أضاف »ال بد من االشــارة هنا إىل أن هذه 
لبناء  مناخا مؤاتيا  التشاركية وفرت  العالقة 
الدولة وفق ما نصــت عليه وثيقة  مرشوع 
الوفاق الوطني والتي مل ترق لكرث. اليوم نحن 
عىل بعد اربعة ايام فقط من مناسبة ارساء 
تكرست  التي  املهمة  التشاركية  العالقة  هذه 
بدءا من 6 شباط 2006 يف لقاء كنيسة مار 
ميخائيل قبل 17 عاما وما زالت، نؤكد عزمنا 
وحرصنا عىل مواصلة هذه العالقة مع التيار 
الوطني الحر وفق االسس التي اسهم الرئيس 
العامد ميشال عون يف ارسائها والتي تقوم 
عىل الصدق والوضوح والشجاعة يف مقاربة 
املختلف بروح حوارية جادة ووطنية و تفهم 

متبادل بعيدا من الضوضاء والصخب«.
وختم »ان بلدنا اليــوم بحاجة اىل تضافر 
جهود الجميع وفق هذه االسس للنهوض من 
االزمة الراهنة واســتئناف مسرية بناء الدولة 
لوطن حر سيد مستقل منفتح عىل العامل عىل 

قاعدة االحرتام املتبادل واملصالح املشرتكة«.

زار وزير الداخلية والبلديات 
يف حكومة تصيف األعامل 
بسام مولوي، رئيس مجلس 
مقر  يف  بــري  نبيه  النواب 
الرئاســة الثانيــة يف عني 
التينة، وبحثــا يف االوضاع 
العامة واملســتجدات، سيام 
الوضــع األمني وتحضريات 
الــوزارة لالنتخابات البلدية 

واإلختيارية. 
مولوي:  تحدث  اللقاء،  بعد 
»وضعت الرئيس نبيه يف أجواء 

العمل يف الوزارة والوضع االمني ولنأخذ توجيهاته 
مبا نقوم به لتسهيل أمور املواطنني وللحفاظ عىل 
الوضع االمني ومتاســك البلد يف هذه الظروف 
الصعبــة. وطأمنا دولتــه، أن الوضع االمني ال 
يزال متامسكا وسيبقى متامسكا بهمة القوى 
األمنية وبوطنيتها ومبتابعتنا اليومية. ووضعناه 
يف أجــواء التحضريات لالنتخابــات البلدية 
وفقا للقانــون، وضمن املهل. نحن اعلنا قوائم 
الناخبني، وكل الناخبني يف لبنان يستطيعون 
ان يحصلوا نسخة عن القوائم اإلنتخابية عرب 
الـ app وأي خطأ موجود، يف استطاعتهم أن 
يطلبوا تصحيحــه. واطلعناه ايضا عىل بعض 
املشاكل التي تعاين منها البلديات ووعد الرئيس 
بري باتخاذ التدابري الرضورية والالزمة لتسهيل 

شؤون البلديات يف بعض امللفات أو العالقة«.
لقائه مفتي  بعــد  الّداخلّية  ولفت وزيــر 
اللطيف  الّشــيخ عبد  اللّبنانّية  الجمهوريّــة 
دريــان، إىل »أنّنا طأمنّا املفتــي دريان عىل 

الوضع األمني، وعىل عمل الوزارة ال ســّيام 
بالّنسبة إلنجاز االنتخابات البلدية واالختيارية 
يف شهر أيّار املقبل، ضمن املهلة القانونّية، ألّن 
الوزارة تلتزم القانون وتطّبقه، ومن حّق جميع 
اللّبنانّيني أن يكون لديهم مجالس بلدية تسهر 
عىل خدمتهم، وعىل العمل االجتامعي واإلمناء 
كام هو مفرتض«، موضحــا أّن »زيارتنا إىل 
دارة دريان الجامعة هي لتهنئته بالّســالمة، 
وكّنا عىل الدوام نتابعه ونطمنئ عليه، وأطأمن 
الجميع بأنّه بعافية وصّحة جّيدة، وأنّه ال يزال 
يقوم مبهامه كاّفة عىل الّصعيد اإلســالمي 

والوطني الجامع بكّل أمانة ومحّبة«.
من جهة ثانية، اســتقبل وزيــر الداخلية 
النائب جورج بوشــكيان، يرافقــه وفد من 
بلديات البقاع. وخالل اللقاء، تم عرض مطالب 

الوفد، يف ضوء األزمة االقتصادية القامئة.
واســتقبل مع النائب السابق فارس سعيد، 
وبحث معه يف التطورات السياســية العامة 

يف البالد.

بري مستقبالً مولوي        )حسن ابراهيم(

ــل«: ــ ــايـ ــ ــخـ ــ ــم مـــــــــار مـ ــ ــ ــاه ــ ــ ــف ــ ــ ــع »ت ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــة ذكـــــــــــرى تـ ــ ــيّـ ــ ــشـ ــ عـ
خـــــصـــــوصـــــّيـــــة الــــــعــــــاقــــــة فــــــــي وجـــــــــــــــدان الـــحـــلـــيـــفـــيـــن

ــة ــ ــّي ــ ــائ ــ ــم ــ ــة وإن ــ ــّي ــ ــح ــ ــة وص ــ ــويّـ ــ ــربـ ــ ــات تـ ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ ــي تــــــــرأس اج ــاتـ ــقـ ــيـ مـ
ــنـــظـــام الــتــربــوي ــوط الـ ــقـ الــحــلــبــي: إبـــقـــاء اإلضـــــــراب ســـيـــؤدي الــــى سـ

هيام عيد

قبل أيام معدودة من ذكــرى توقيع تفاهم مار 
مخايــل، تتواصل اإلتصاالت والحــوارات الثنائية 
بني فريقي »تفاهــم مار مخايل« بني »حزب الله« 
و«التيار الوطني الحــر«، وتضع مصادر مواكبة 
يف »التيار الوطني«، زيــارة وفد رفيع من الحزب 
برئاســة رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« النيابية 
محمد رعد إىل الرابية يف هذا الســياق، حيث أنه 
وعىل الرغم من أن هذه الزيــارة قد حملت طابعاً 
إجتامعياً بالدرجة األوىل وهو لقاء الرئيس ميشال 
الزيارة األوىل للحــزب، بعدما  أنهــا  عون، علامً 
كانت الزيارة األخرية قبيل انتهاء واليته الرئاسية 
وحصلــت يف قص بعبدا، فهي أتــت للتعبري عن 

خصوصية العالقة يف وجدان الطرفني.
وعىل الرغم من أن العنوان األسايس هو بحسب 
مــا أعلنه النائب رعد، هو الحــرص والتأكيد عىل 
استمرار العالقة بني الحليفني، وذلك وفق األسس 
التي أسهم العامد عون يف إرسائها، فإن املصادر 
املواكبة، تشري إىل أن العناوين السياسية الراهنة، 
مل تغب عن اللقاء باألمس. وتكشــف هذه املصادر 
املواكبــة، عن أن اإلجتامع األول منذ أســبوع يف 
مرينا الشــالوحي والزيارة باألمــس إىل الرابية، 
يندرجان وفق قرار مشــرتك من بني الحليفني عىل 
بالطبع  الســاعة ويف مقدمهــا  مقاربة ملفات 
واقع اإلنقســام النيايب حول اإلستحقاق الرئايس 
ومســتجدات هذا اإلســتحقاق، يف ضوء الحراك 
األخري الذي برز إىل واجهة األحداث، وإمنا من دون 

أية خالصات أو تقاطعات عىل هذا الصعيد.
وبينام يُسّجل تباين يف النظرة بني فريقي تفاهم 
مار مخايل، إىل امللفني الرئايس والحكومي، ترفض 
املصادر نفسها أي دخول يف تفاصيل هذا املشهد، 

مؤكدًة عىل أن املواقف املعلنة من قبل رئيس »التيار 
الوطني الحر« النائب جربان باســيل، يف مؤمتره 
التي  الصحايف األخــري، قد أوضحــت األولويات 
يتمسك بها »التيار الوطني« يف استحقاق انتخاب 
رئيٍس للجمهورية، مشريًة إىل أن ورقة األولويات 
الرئاسية التي جال بها وفد نيايب من »تكتل لبنان 
القوي«، حملت مرتكزات هــذه املقاربة خصوصاً 
وأنــه يف املقابل، بــرز موقف متقــدٌم عرّب عنه 
النائب رعد يف إشــارته إىل أن »مقاربة التباينات 
والخالفات ، تتّم بروحٍ وطنية وتفهم متبادل، وذلك 

بعيداً عن الضوضاء والصخب«.
وعليه تــرى املصادر نفســها، أن ذكرى توقيع 
تفاهم مار مخايل، تعيد مجدداً إىل واجهة األحداث، 
العالقة املتميزة بني »التيار الوطني الحر« و«حزب 

الله«، والتي ستبقى مستمرة ووفق اإليقاع ذاته من 
الصاحة والوضوح وبشكٍل خاص الواقعية، وذلك 
مــن دون إغفال ما يتّم طرحــه يف الكواليس بني 
الحليفني، لجهة اعرتاض التيار عىل انعقاد جلسات 
وزارية يف ظّل الشغور الرئايس، أو مشاركة وزراء 
الحزب يف الجلســات الحكومية، وذلك مبعزٍل عن 

البنود املدرجة عىل جدول األعامل. 
وبالتايل، فإن املحطــات »الخالفية« التي مرّت 
بها العالقة بني فريقي »مــار مخايل«، لن تكون 
بأي شــكل مختلفة عن ســابقاته من الخالفات 
عىل امتداد السنوات املاضية، كام أن تأثريها، كام 
تُضيف املصادر نفسها، مضبوٌط يف كل املجاالت، 
اللذين يريدان استمرار العالقة  وذلك لدى الطرفني 

كام التفاهم.

تــرأس  رئيــس حكومة 
نجيب  االعــامل  تصيــف 
الــرساي  يف  ميقــايت 
الحكومية، إجتامعا لـ«لجنة 
شــارك  الرتبوي«  اإلنقــاذ 
فيه وزيــر الرتبية والتعليم 
العايل عباس الحلبي، النائبة 
الحريري،  بهية  الســابقة 
رئيــس الجامعــة اللبنانية 
بســام بدران، رئيس رابطة 
الجامعات الخاصة يف لبنان 
رئيس الجامعة اليســوعية 
واملدير  دكاش  ســليم  األب 
املالية جورج  لــوزارة  العام 

معراوي. 
بعــد االجتــامع، قــال 
يف  »بحثنــا  الحلبــي: 
القضايــا التــي تؤدي اىل 
يف  الدرايس  العــام  انقاذ 

املدارس الرسمية والخاصة والجامعات اللبنانية 
والخاصة، وقد تم اســتدعاء املدير العام لوزارة 
املالية لبحــث القضايا املاليــة املتصلة بطلبات 
ومطالب اســاتذة التعليم الرســمي واملتعاقدين 
ومطالب اســاتذة الجامعة اللبنانية واملتعاقدين 
الجامعات  واملدربني فيها، وكذلك مطالب اساتذة 
الصادر  املتصل  بالقــرار  يتعلق  ما  يف  الخاصة، 
عن وزارة املالية باســتقطاع جــزء من رضيبة 
املداخيل التــي تدفع لهم »بالفريش دوالر«، وتم 
ملجلس  جلســة  لعقد  متهيدا  خطة  عىل  االتفاق 
الوزراء تكــون مخصصة تحديــدا النقاذ العام 
الدرايس«، مضيفا »وســتعقد الجلسة يف وقت 
قريب جدا، والرئيس ميقــايت هو من يعلن عن 

موعدها«. 
وعن االرضاب الــذي ينفذه القطــاع الرتبوي، 
قال الحلبي: »لهذا الســبب رأينا من املناسب  دعوة 

»لجنة االنقاذ« اىل االجتــامع، لبحث كل القضايا 
ولفكفكــة العقد من امام انعقاد جلســة مجلس 
الوزراء وتوفري االعتامدات الالزمة مبا يســتجيب 
الروابط واألســاتذة واملتعاقدين، ونتمنى  لطلبات 
ان يكون هذا االجتامع ايجابيا، النه بالنســبة لنا، 
فان انقاذ العام الدرايس هو خطوة اساسية النقاذ 
النظام الرتبوي يف لبنان، النه كام ترون فان ابقاء 
املدارس الرسمية يف حالة االرضاب وتلويح املدارس 
الخاصة بــاالرضاب ايضا والجامعة اللبنانية ايضا 
بذلك ، سيؤدي اىل سقوط النظام الرتبوي برمته«.

واســتقبل ميقايت وفدا من األساتذة املتعاقدين 
بالســاعة يف الجامعــة اللبنانيــة الذين تحدث 
باســمهم فريد عثامن، وقال: »عرضنا هواجسنا 
ومشاكلنا وكان متفهام ووعدنا خريا بالنسبة إىل 

املطالب التي نقلناها«. 
واستقبل مفتي جبيل الشيخ غسان اللقيس الذي 
أعلن بعد اللقاء: »من مصلحــة األطراف اللبنانية 

الرئيس  االلتفاف حول  كافة 
الحكومة  وحــول  ميقايت 
أيضا من أجل تســهيل أمور 
يحرص  والــذي  املواطنني، 
العمل  أشد الحرص عىل هذا 
انتخاب  عىل  أيضا  ويحرص 

رئيس للجمهورية«. 
الرئيــس  واســتقبل 
ميقــايت وفدا مــن نقابة 
النقيب  برئاســة  الصيادلة 
بعد  قال  الذي  ســلوم  جو 
هموم  اىل  »تطرقنا  اللقاء: 
الدوايئ  القطاع  ومشــاكل 
الصيادلة  وقطاع  لبنان  يف 
وهــو قطاع اســايس يف 
واذا  الصحية،  املنظومــة 
انهــار هذا  الله  ال ســمح 
القطاعني  فــان  القطــاع 
والصحــي  الــدوايئ 
بالكامل ما ســيؤدي اىل رضر يف  ســينهاران 
الحفاظ  فان  وبالتايل  واملواطنني،  املريض  حياة 
عىل القطاع الصيدالين هو االساس يف الحفاظ 
مكافحة  اهمية  هنــا  من  الدوايئ،  القطاع  عىل 
غري  والصيدليات  واملســتوصفات  املزور  الدواء 

تتكاثر«.  التي  الرشعية 
جورج  الصناعة  وزيــر  مــع  ميقايت  واجتمع 
بوشــكيان  يرافقه وفد من لجنة رؤساء بلديات 
اللقاء: »عرض  قضاء زحلة، واعلن بوشكيان  بعد 
وفــد  بلديات قضاء زحلة لدولــة الرئيس املطالب 
املحقة التــي يطالب بها ومنها قانون الرشاء العام 
والتعديالت عليه لتســيري املرافق العامة وشؤون 

الناس يف هذا الظرف الصعب«. 
»ومتت املطالبة بعقد جلسة ملجلس الوزراء يف 
أرسع وقت ممكن لبت األمور األساســية العالقة 

وابرزها األمور الرتبوية امللحة والرضورية«

ميقايت يرتأس إجتامع »لجنة اإلنقاذ الرتبوي«                           )دااليت ونهرا(
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اســتقبل رئيــس الحــزب 
وليد  االشــرايك  التقدمــي 
جنبالط، يف كليمنصو، مساء  
امس االول السفري البابوي يف 
لبنان املونسنيور باولو بورجيا، 
حيث جــرى بحــث يف آخر 
والعالقات  الراهنة  املستجدات 

بني لبنان والفاتيكان.
وكان غرد وزير االعالم يف 
حكومة ترصيف االعامل زياد 
»توير«: »رسرت  مكاري عرب 
بزيارة الســفري البابوي باولو 
بورجيــا يف حريصا، وكانت 
لنــا جولة أفق يف الشــؤون 

السياســية والوطنيــة،وألن الفاتيكان هو 
الحــارض الثالــث بيننا، عرجنــا عىل قضايا 

كنسية مشركة«.

الســــــفير البابوي زار جنبالط وبحث مع مكاري قضايا كنسية

جنبالط والسفري البابوي

أكــد نائب رئيس مجلــس النواب الياس بو 
صعب بعــد إجتامعه والنــواب نعمة افرام 
مارك ضو وياســني ياســني مع البنك الدويل 
يف واشــنطن، »ان املسؤلني يف البنك الدويل 
ابلغوهم ان قرض متويل اســتجرار الغاز من 
مــرص والطاقة من األردن مجمد حاليا وليس 
مدرجاً عىل جدول اعامل البنك الدويل والسبب 
عدم إنجاز كل اإلصالحات املطلوبة للكهرباء، 
مــن دون أن يربط البنك ذلك بعقوبات قانون 

قيرص كون اســتجرار الغاز والطاقة سيمران 
بسوريا«. 

وقال: »سنضع هذا املوضوع بيد الحكومة 
وتحديداً رئيسها نجيب ميقايت ووزير الطاقة 
وليــد فياض، ويجب مصارحة اللبنانيني بهذا 
الواقع املســتجد«، مشــرياً »اىل انه طلب من 
البنك الدويل اإلعالن رســمياً عن هذا املوقف، 
اذا كان موقفــاً نهائياً، ألن اللبنانيني ما زالوا 

يتأملون بنجاح املرشوع«.

الـــغـــاز تـــمـــويـــل اســــتــــجــــرار  : قــــــرض  بـــــو صـــعـــب 
ــد ــّمـ ــجـ مـ األردن  مــــــن  ــة  ــ ــ ــاق ــ ــ ــط ــ ــ وال مــــصــــر  مــــــن 

خالل اللقاء

أجرى رئيــس لجنة الصحة النيابية النائب 
بالل عبدالله، اتصــاال هاتفيا برئيس مجلس 
النواب نبيه بري، ووضعه يف أجواء أزمة دعم 
أدوية الرسطان، وأدوية األمراض املستعصية، 
وناشــده »دعمه يف أولويــة الحفاظ عىل 

االستمرارية يف عالجات هؤالء املرىض«.
ورأى عبدالله يف حديث اذاعي، »أن »الكالم 
عن فشل مسعى رئيس الحزب االشرايك وليد 
جنبالط يف حلحلة االســتحقاق الرئايس أمر 
مبالغ به« معتربا أن »رئيس الحزب اســتطاع 
خلــق كوة يف جدار االحتقــان الحاصل بني 

األطراف املعنيني يف هذا امللف.

وأكد أن »مســاعي جنبــالط أحدثت خرقا 
كبريا يف مجال التواصل بني الفرقاء يف اطار 
تحديد املعايري املطلوبة للرئيس املقبل وانتقلنا 
اىل مرحلة األســامء التي ال تشكل حساسية 
لــدى الجميع. ولفت اىل ان جنبالط »مل يتلق 
حتــى اآلن جوابا من الثنايئ »أمل«- حزب الله 
أو »التيار الوطني الحر« حول هذا املســعى«، 
مشــددا عىل أن »املهم تأمني النصاب النتخاب 
رئيس توافقي من بني مجموعة أســامء ليس 
فقط قائد الجيش يف جلســة انتخابية تعقد 
اليــوم قبل الغد ألن األوضاع ما عادت تحتمل 

أي تأخري«.

اتصــــــل ببــــــري وطلب دعــــــم أزمة أدوية الســــــرطان
ــالط ــب ــل مــســعــى جــن ــشـ ــه : الــــكــــالم عــــن فـ ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
ــغ به ــال ــب ــر م ــ ــي حــلــحــلــة االســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي أم فـ

زار املستشار الثقايف للجمهورية االسالمية 
اإليرانية يف لبنان كميل باقر جمعية »مؤسسة 
جهاد البناء االمنائية« برفقة عيل قصري، حيث 
التقى مديرها العام الدكتور محمد الخنســاء، 

وتناول البحث شؤون التعاون بني املستشارية 
واملؤسســة ال سيام الشــأن البيئي ، مؤكدا » 
رضورة نرش ثقافــة حامية البيئة من خالل 

برنامج تعاون مشرك«.

املستشــــــار الثقافي اإليرانــــــي زار جمعّية »جهــــــاد البناء«

غرد األمني العام لحزب »الطاشناق« رئيس 
كتلة »نواب األرمن« النائب هاغوب بقرادونيان 
عرب حسابه عىل »توير« : »إنطالقا من موقفنا 
الدائم الداعم للحوار، نثني عىل الدعوة الصادرة 
عن رؤســاء الطوائف املسيحية يف بكريك، 
للحوار من أجل إيجاد حل لألزمة الرئاســية، 
مقتنعــني أن الحوار هو الســبيل الوحيد لحل 
األزمات. وأؤكد أننا سنكون أول الحارضين يف 

الحوار، كمسعى إلنقاذ وطننا لبنان«. 
وأشــار »الطاشناق« اىل أن »هذه املبادرة 
إنبثقت من اللقاء الذي جمع البطريرك املاروين 
الراعــي وكاثوليكوس  مار بشــارة بطرس 
األرمــن األرثوذكس آرام األول، يف بطريركية 
األرمن األرثوذكس يف أنطلياس، يف حضور 
رئيس كتلــة نواب األرمــن النائب هاغوب 

بقرادونيان«.

ــوار ــحـ ــان رّحـــــب بـــدعـــوة بــكــركــي الــــى الـ ــيـ ــرادونـ ــقـ بـ

ندد رئيس الحــزب »الدميوقراطي اللبناين 
»طالل أرســالن يف تغريدة له عرب حســابه 
عىل »توير«، بالعدوان اإلرسائييل عىل قطاع 
غزّة ومخّيم جنني يف الضفة الغربية، وكتب: 
»العدوان اإلرسائيــيل عىل غزّة ومخيم جنني 
يف الّضفة الغربية يف فلسطني املحتلّة وسط 
هذا الصمت العــريب والدويل املريب، يعكس 
خطورة ما وصلنــا إليه يف املنطقة والغليان 

املتزايد. عدّو غاشم ميارس عدواناً يوميا عىل 
فلســطني وســوريا ولبنان ويخرق االجواء 

ويستبيح كل الحرمات… إىل زوال أكيد!«.
أضــاف »يبقــى الرهــان عــىل الصمود 
األســطوري العظيم لشعب فلسطني الذي ال 
ينحنــي أمام الظاملني ويعطــي للعامل أجمع 
دروسا يف الكرامه وعشق األوطان والحريه 

والسياده وحقوق اإلنسان«.

نــــــدد بالعــــــدوان اإلســــــرائيلي على غــــــّزة والّضفة
الـــصـــمـــود ــى  ــ ــل ــ ع الــــــرهــــــان  يـــبـــقـــى   : أرســـــــــــالن 
األســــــــــــــــطــــــــــــــــوري لـــــــشـــــــعـــــــب فــــلــــســــطــــيــــن

غــرد النائب جربان باســيل عرب حســابه 
عىل »توير«: »ما صدر عن رؤســاء الطوائف 
املسيحية يف بكريك يخط مسارا واعدا ويفتح 
باب الحل لألزمة الرئاسية عىل قاعدة الرشاكة 

والتــوازن الوطني. هذا النداء الكياين كنا منذ 
الصيف املايض وما زلنا أول امللبني له، وهو ما 
أكدتــه للبطريرك يف زياريت االخرية له، عىل 

امل ان يستجيب الجميع لهذه الدعوة«.

ــف ــ ــوائ ــ ــط ــ ال : مـــــا صـــــــدر عـــــن رؤســــــــــاء  ــل  ــ ــي ــاســ ــ ـــداًب ــ ــ ــاراً واع ــ ــسـ ــ ــّط مـ ــخــ ــ ــي ي ــركـ ــكـ املـــســـيـــحـــّيـــة فــــي بـ

قائد الجيــــــش عرض األوضــــــاع مع زواره

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف 
الريزة، سفري اململكة العربية السعودية يف لبنان وليد بخاري، 

وتناول البحث شؤونا مختلفة.
واســتقبل قائد الجيش، وفداً من أفراد عائلة درويش وقدم 
لهــم التعازي بوفاة أحد أبنائهــم يف حادثة العريضة بتاريخ 
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فرنجيه بحث مع 3 سفراء القضايا الراهنة

اســتقبل رئيس تيار »املرده »سليامن فرنجيه يف دارته يف 
بنشعي، سفريي تشــيكيا جريي دوليزيل وسلوفاكيا ماريك 
فارغــا يف حضور أنطوان مرعــب، وكانت جولة أفٍق محلية 

وإقليمية.
واســتقبل فرنجيه، القائم بأعامل ســفارة الكويت، الوزير 
املفوض عبدالله ســليامن الشــاهني، وكان بحٌث شامل يف 

القضايا الراهنة يف لبنان واملنطقة.

فرنجية مستقبالً القائم بأعامل السفارة الكويتية

قائد الجيش مستقبالً السفري السعودي

التقت رئيسة مؤسســة الحريري للتنمية 
البرشية املستدامة السيدة بهية الحريري يف 
مجدليون وفــد الجبهة الدميقراطية لتحرير 
فلســطني تقدمه نائب رئيس املجلس الوطني 
الفلســطيني عضو املكتب السيايس للجبهة 
وممثلها يف لبنــان عيل فيصل وضم »عضو 
قيــادة إقليم لبنان فؤاد عثامن ، وعضو قيادة 
إقليم لبنان ومسؤول الجبهة يف الجنوب تيسري 
عامر«. وجرى خالل اللقاء عرض لألوضاع يف 
األرايض الفلسطينية املحتلة يف ظل تصاعد 
وترية العدوان اإلرسائييل املستمر عىل الشعب 
الفلســطيني، واإلنتهــاكات اإلرسائيلية ضد 
األرسى واألسريات الفلسطينيني، وكان تأكيد 
عــىل أهمية تحصني وتعزيز الوحدة الوطنية 
الفلســطينية يف مواجهة هذا العدوان، كام 
جرى التطرق اىل أوضاع الوجود الفلسطيني 
يف لبنان والوضع األمني والحيايت واملعييش 

يف املخيامت .
وخالل اللقاء، ســلم فيصل ووفد الجبهة 
الحريري كتاب »جولة أفق » من ضمن سلسلة 
»الطريــق اىل اإلســتقالل« ودعوة لحضور 
ندوة سياسية لنائب األمني العام للجبهة فهد 
ســليامن ومعرض للكتاب الوطني ينظمهام 
قطاع الشباب فيها يوم 11 شباط الجاري يف 

بلدية صيدا .
وقــال فيصــل يف ترصيح له اثــر اللقاء 
»تطرقنا اىل رضورة استعادة الوحدة الوطنية 
اســراتيجية فلسطينية  وبناء  الفلسطينية 
موحدة. كام بحثنا رضورة الحفاظ عىل األمن 
واإلستقرار يف املخيامت ويف لبنان ورضورة 
ان تتوافــر األموال من الــدول املانحة لألنروا 
ليك تســتجيب ملطالب الالجئــني ». وقال: 
»ومن جديد دعونا الدولة اللبنانية خاصة يف 
ظل الظروف اإلقتصادية الصعبة لإلستجابة 
إلقرار الحقوق اإلنسانية وال سيام حق العمل 
وحق التملك للفلسطينيني وأيضا التعاون بني 
منظمــة التحرير والدولــة اللبنانية واألنروا 

إلستكامل اعامر مخيم نهر البارد«.
واســتقبلت الحريري وفداً من »املستشفى 
الريك للطوارىء والحروق يف صيدا« برئاسة 
رئيسة اللجنة اإلدارية للمستشفى منى ترياقي، 
وجرى خالل اللقاء التداول بأوضاع املستشفى 
واملراحل التي قطعها التحضري الفتتاح بعض 
األقســام فيه، ويف هذا الســياق، وجه الوفد 
الدعوة اىل الحريري لحضور تدشــني أقسام 
املخترب، األشعة، العالج الفيزيايئ والعيادات 
الخاصة، وذلك عند الساعة العارشة من صباح 

يوم االربعاء 15 شباط الحايل«.

الديموقراطّيــــــة« »الجبهــــــة  وفــــــد  التقــــــت  الحريــــــري 
وتأكيــــــد على تعزيــــــز الوحــــــدة الوطنّية الفلســــــطينّية

بهية الحريري مستقبلة وفد »الجبهة الدميقراطية«

كامل ذبيان

الداخيل يف  الحــراك  يتقــدم 
عىل  الرئايس،  االستحقاق  انجاز 
االهتامم الخارجي، الذي ما زال يف 
اطار التشجيع عىل انتخاب رئيس 
االصالحات  وتحقيق  للجمهورية 
االقتصادية واملالية، الن لبنان هو 
مرسح ملشــاهدة رصاع املشاريع 
عليــه وفيــه، ويرتبط املشــهد 
اللبنــاين مبا يجــري من حوله 
ويف العــامل، اذ مل يُفرج بعد عن 
الحل لالزمــات اللبنانية املتعددة 
االســباب واالبعاد، بحيث مل يقل 
اصحاب القرار الدويل كلمتهم يف 

ما يريدونه من لبنان، سوى مبواصفات هي نفسها 
التي تنقسم عليها القوى السياسية والحزبية والكتل 
النيابية، فالفريق الذي يسمي نفسه سيادياً، رشح 
النائب ميشال معوض، والفريق املامنع سمى رئيس 
»تيار املردة« ســليامن فرنجية، وكالهام من زغرتا، 
التي انتخب رئيسان منها، هام سليامن فرنجية جد 
ســليامن الحفيد، ورينيه معوض والد ميشال، ومل 
يخلق انتخابهام مشكلة بني العائلتني السياسيتني، 
اللتني كانت تجمعها احيانا ســاحات نضال سيايس 

مشرك.
ومل تدخل الدول املعنية بالشأن اللبناين، بتفاصيل 
العملية االنتخابيــة، بل ما زالت يف موقع الناصح 
لالطراف اللبنانية، ان يستعجلوا حصول االنتخابات 
الرئاسية، الرتباطها بانتظام عمل املؤسسات، واخراج 
لبنان من ازمتــه املالية واالقتصادية واالجتامعية، 
قبــل ان ينزلق نحو فوىض معيشــية تنعكس عىل 
الوضع االمني، فيتفكك لبنان، كام اعلنت نائبة وزير 

الخارجية االمريكية للرشق االدىن بربارا ليف.
فاالطراف اللبنانية بعــد ان وضعت املواصفات، 
دخلــت بلعبة االســامء التي ترشــحها لرئاســة 

الجمهورية، فكان معوض مرشــح الحزب التقدمي 
االشــرايك )اللقاء الدميوقراطي( وحزب »القوات 
اللبنانيــة« )الجمهورية القويــة( وحزب الكتائب 
مع اســتقطاب نواب من التغيرييني ومســتقلني، 
لكن هؤالء مل يجمعوا ملعوض ســوى 46 صوتاً كحد 
اقىص، بعد 12 جلســة انتخاب، فيام ينتظر مؤيدو 
فرنجية تأمني 65 صوتاً له، لحضور الجلسة الثانية 

التي تؤمن النصاب القانوين بـ 86 نائباً.
هــذا التموضع االنتخايب ما زال قامئا ومل يحصل 
تبديــل بعــد،  ويحاول النواب »لبننة االســتحقاق 
الرئايس«، وان طرح االســامء وهي كثرية ومتعددة 
االتجاهات، مل يدفع النواب اىل الحوار والتوافق حول 
اسم وفق ما تكشف املعلومات من مصادر سياسية 
ونيابية، وكان آخرها ما اعلنه رئيس الحزب التقدمي 
االشــرايك عن ثالثة اسامء يرى انه ميكن التوافق 
عليها وهي قائد الجيش العامد جوزف عون وصالح 
حنني وجهاد ازعور، وعرض هذه االسامء عىل »حزب 
الله« والرئيس نبيه بري، لكنه مل يلق التجاوب، وكان 
الركيز عىل اســم قائد الجيش الذي مل يقدم نفسه 
مرشــحا، النه من يكون يف هذا املوقع، يتم التداول 
باســمه منذ تويل اللواء فؤاد شهاب قيادة الجيش، 

اىل ما جرى بعد اتفاق الطائف، اذ 
انتخب ثالثة قادة جيش بالتتابع 
وهم: اميل لحود وميشال سليامن 
الذي وصل متأخرا  وميشال عون 

اىل الرئاسة نحو ثالثني عاماً.
فقائــد الجيــش، يكــون من 
ضمن االســامء املتقدمة لرئاسة 
الجمهوريــة، كام حاكم مرصف 
لبنان احيانــاً، وتأيت به الظروف 
موازين  كام  الداخلية،  السياسية 
الخارجية، وهذا ما حصل  القوى 
مــع كل من اىت من قيادة الجيش 

اىل رئاسة الجمهورية.
وكــرة االســامء املرشــحة 
وخلفيات من يرشحها يف الداخل 
اللبنــاين، او من تلقى دعمه مــن املراجع الدولية 
واالقليمية املؤثرة، هي ما يحكم انتخابات رئاســة 
الجمهوريــة، التي مل يحصل توافق لبناين بعد حول 
اســم لها، كام ان الخارج مل يعلن تأييده الي مرشح 
حتــى اآلن، وهــذا ينطبق عىل كل مــن يتم التداول 
باسامئهم، حيث تكشف املعلومات، ان الدول املعنية 
بلبنان، مل تبلّغ اي طرف لبناين باسم مرشح تدعمه، 
وهــو ما ملســه نائب رئيس مجلــس النواب الياس 
بوصعــب من خالل زيارته االمريكية، اذ اكد ان ليس 
لواشنطن اسم مرشــح، بل لها رأي يف الشخصية 
ومــا تحمله من مرشوع قريب من توجهاتها، وهو 
ما يؤكده ايضا مســؤولون سعوديون بان ال مرشح 
لهم، بل توافق اللبنانيني عىل شخص ليس طرفا يف 
الرصاع، وان تأييد جنبالط وسمري جعجع وغريهام 
لقائد الجيش او شخص آخر، ال يعكس موقف اململكة 
التي ما زالت عىل موقفها، بان هذا شأن لبناين، وفق 
ما ينقل عن مســؤولني فيها، وهو الوضع نفسه يف 
فرنســا التي تهتم بلبنــان، لكنها مل تدخل يف لعبة 
االســامء، يف حني ان ايران وســوريا، سلام االمر 

»لحزب الله« وحلفائه.

جنبالط ســــــّمى قائد الجيش شــــــخصياً والسعودية تراه اســــــتحقاقاً داخلياًالدول املعنية بلبنان تنصح بانتخاب رئيس للجمهوريّة وال تدخل باألســــــماء

محمد علوش

يســعى كل طرف من أطــراف القوى 
السياســية يف لبنان تســويق اإلســم 
الرئايس الذي يلبي طموحاته، ويتناسب 
مع تسوية يبدو أن الضغط الدويل سيشتد 
بشأنها خالل الشهر الجاري، لذلك تخىل 
رئيــس الحزب التقدمي اإلشــرايك عن 
مرشحه ميشال معوض لصالح ترشيح 
قائــد الجيش جوزاف عــون كونه يلقى 
اللبنانية واطراف خارجية  القوات  قبول 
مؤثــرة كاململكة العربية الســعودية، 
والواليات املتحدة األمريكية، لكنه ال يزال 

يلقى معارضة الثنايئ الشيعي.
بحسب أوساط الثنايئ فإن حزب الله 
وحركة أمل ال يزاالن عن املسعى األسايس 
وهــو إيصال رئيس تيار املردة ســليامن 

فرنجيــة، لذلك مل يتالق رئيــس املجلس نبيه بري 
ووليد جنبالط حول رؤية واحدة خالل زيارة األخري 
لعني التينة، لكن ما متكن بري من تحصيله هو وعد 
جنبالط بعدم السري بأي مرشح ال ينال رىض الثنايئ.

بالنســبة اىل الثنايئ فإن حظوظ فرنجية ال تزال 
قامئة، وتُشري أوساطه اىل أن جنبالط قد يسري بهذا 
االسم بحال حصول توافق دويل حوله، وهو ما يهّم 
الثنــايئ اليوم، لذلك ال يزال من املبكر الحديث عن أي 

مرشح آخر، بغض النظر عن االسم.
يستعجل جنبالط تسويق جوزاف عون قبل اتفاق 
القوى املســيحية عىل إسم آخر، ويعول عىل التباعد 

الواســع بني التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، 
وبحســب معلومات »الديار« فإن جنبالط ال ينطلق 
من مقاربته للملف من إسم عون حرصاً، بل برضورة 
البحث عن مرشــح ثالث غري معــوض وفرنجية، 
وبنفس الوقت ال يكون إســامً يطرحه رئيس التيار 
الوطنــي الحــر، لذلك طرح 3 أســامء، كلها جدية 

بالنسبة له إذ مل ينطق بأحدها لحرقه.
لكن بحســب أوساط الثنايئ الشيعي فإن البحث 
الجدي مع جنبالط حول إسم الرئيس مل يبدأ بعد، وما 
جرى التفاهم حوله، هو رضورة الخروج من الفراغ، 
لكن لكل طرف رؤيته لهذا الخروج، مشــددة عىل أن 
موعد انطالق الحوار الجدي باألسامء سيكون قريباً 

خالل هذا الشــهر بحسب املسار الحايل 
للملف الرئايس.

بحســب الصورة حالياً فــإن الرئيس 
املقبل ســيكون االسم الذي يتوافق عليه 
رئيــس املجلس مبا ميّثل، ورئيس الحزب 
اإلشــرايك، وما دام الطرفان مل يتوافقا 
حول االسم فهذا يعني أن الفراغ سيستمر، 
مع اإلشــارة اىل أن بري منذ اليوم األول 
يعتــرب أن جنبالط لن يكــون بعيداً عن 
فرنجية بحال متكن االخري من تســويق 
نفســه يف الخارج، كام لــن يكون عن 
أي مرشــح آخر يرتضيه الثنايئ الشيعي 
بحال وصول ترشــيح فرنجية اىل حائط 

مسدود.
بحال غياب التوافق الكامل، يبقى الحل 
الذي يعمل عليه بري هو املتاح، بأن تنزل 
الكتل اىل املجلس وتنتخب رئيســاً بـ 65 
صوتــاً، وبالتايل يكون االتفاق محصوراً فقط حول 
تأمــني النصاب، لكن هذا الطرح الذي يحرّض له بري 
دونه محاذير ال يزال يعمل عىل حلها، فامذا مينع أن 
تُحاك التحالفات تحت الطاولة لُتنتج  رئيساً معارضاً 

للثنايئ الشيعي؟
كذلــك إن هذا الحل بحال توصل اىل انتخاب رئيس 
بهذه الطريقة، فامذا عن الحكومة املقبلة ورئيسها، 
فهل يُفصل هذا املســار عن مسار انتخاب الرئيس؟ 
تقول األوساط، ان الفصل مستحيل بالوقت الراهن، 
ألن التســوية يُفرض أن تشمل الرئاسة والحكومة 

معاً لضامن التوازنات.

الرئيــــــس املقبــــــل رهــــــن اتفــــــاق بــــــري – جنبــــــالط علــــــى االســــــم

أوضح عضو اللقاء الدميقراطي النائب وائل 
أبو فاعور يف حديث تلفزيوين، ان »ليس لدى 
رئيس الحزب التقدمي االشرايك وليد جنبالط 
أي هدف سيايس خاص فيام يقوم به فالهدف 
الوحيد الذي يدفع جنبالط للقيام مبا يقوم به 
هو شعوره باألزمة االقتصادية ومدى املعاناة 
التي يقوم بهــا املواطن اللبناين وشــعوره 
برضورة التسوية السياســية وقناعته بأنه 

يف نهاية املطاف األمور ســتنتهي بتســوية 
سياســية«، مؤكدا »أن األمور ليســت سهلة 
وجنبــالط ليس واهامً بأن األوضاع ســهلة 
وهناك مجموعة تشابكات ورصاع عىل موقع 
الرئاسة وليس جميع األطراف تعلن ما تُضمر 
من مواقف سياســة«، الفتــاً اىل ان جنبالط 
يحــاول مع جميع األطراف لكن األمور ال تبدو 

واعدة«.

جــــنــــبــــالط لـــــــــــدى  لــــــيــــــس   : فـــــــــاعـــــــــور  أبـــــــــــو 
بــه ــوم  ــ ــق ــ ي ــا  ــ مـ ــي  ــ فـ خــــــاص  ســـيـــاســـي  هــــــدف  أّي 
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ــة فــــــي عــــكــــار: ــ ــّيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ جـــــولـــــة وزيــــــــــر الـــــــشـــــــؤون االجـ
هــــــــــل يُـــــــنـــــــصـــــــف الـــــــــعـــــــــائـــــــــات األكــــــــــثــــــــــر فــــــــقــــــــراً؟

جهاد نافع

الشــؤون  وزير  زيــارة 
حجار  هيكتور  االجتامعية 
اىل عــكار، خطوة ال ميكن 
من  بايجابية  اال  اليها  النظر 
أتت متأخرة  املبدأ، وإن  حيث 
العائالت  مئــات  الن  كثريا، 
التــي تعيــش تحــت خط 
الزيارة،  هــذه  تنتظر  الفقر 
نتائــج  تحقــق  أن  رشط 
موازين  تصحح  وأن  فعالة، 
هذه  يف  االجتامعية  العدالة 
من  تعاين  التــي  املحافظة 
املايل  االنهيار  انعكاســات 

واملعييش واالقتصادي اكرث من اي منطقة اخرى، 
كون الحرمان فيها مستوطنا منذ زمن بعيد.

زيارة الوزير حجار حســب وعده انها ستتواىل 
عى مــدى ثالثة ايــام يجول فيها عــى مراكز 
الشــؤون الـ )22( املنترشة يف عــكار  مع وعد 
بتفعيل مرشوع )أمــان( ومرشوع )دعم العائالت 
االكرث فقرا(، وكان الفتا ان املقرر لفريق املرشوعني 
تنظيم جولة خالل شهر شباط الحايل، ل )٨٨( ألف 
عائلة عكارية، بهدف تأمني الدعم لهم عرب بطاقات 

أمان واالكرث فقرا.
مهم جدا ان يلتقي الوزير حجار رؤساء بلديات 
ومخاتري عكار ولدى هــؤالء ما يكفي من امللفات 
االجتامعيــة لعائالت محتاجــة، يف ظل ظروف 

مناخيــة صعبة خاصــة ابناء املناطــق الجبلية 
وحاجتهــم اىل املازوت او الحطــب للتدفئة، ومن 
الصعوبة مبــكان ان تحصل هــذه العائالت عى 
صفيحة مازوت بات سعرها يوازي مدخول العديد 

من هذه العائالت، بل واكرث من املدخول.
لذلك، تــرى هذه العائالت انهــا تعول جدا عى 
جولة الوزير حجار وبأمل أال تكون اســتعراضية، 
وال ســيام ان الواقع املزري ملئــات العائالت غري 

محتمل يف الظروف الراهنة.
كام اثارت عائالت عديدة انها تقدمت مرات عديدة 
لدى وزارة الشؤون بطلبات دون نتائج تذكر، بينام 
حصلت عائالت، منذ ســنوات عى بطاقات االكرث 
فقرا، وبطاقة أمان، وهم من ذوي الدخل املتوسط، 
بينام العائالت الفقرية مل تتمكن من الحصول عى 

بحجة  الــوزارة  من  بطاقة 
الالزمة  الرشوط  توافر  عدم 

للحصول عى البطاقات...
ال بــد سيســتمع الوزير 
للناس،  جولتــه  يف  حجار 
وســيطلع ميدانيا حســب 
ما هــو منتظر عــى واقع 
العائــالت التــي تعيش يف 
خانقة،  معيشــية  ظروف 
وال بد من مالمســة حاالت 
انحاء  مختلــف  يف  مزرية 
عــكار لدى عائــالت ليس 
لها مردود مايل شــهري او 
يومي، وتلفــت عائالت اىل 
للحصول  الرشوط  بعض  ان 
يخلو  أن  الــوزارة  دعم  عى 
البيت من جهاز تلفزيون  ومــن مقاعد، فتوضح 
هذه العائالت، ان جهــاز التلفزيون او املقعد بات 
يف كل بيت وليس داللة عــى ان العائلة مرتاحة 
او لديها مورد رزق، فكثريون يعيشــون يف اكواخ 
ولديهم جهاز تلفزيون بــات اليوم متوفرا يف كل 

مكان...
تقول عائالت ان اآلمال معلقة عى جولة الوزير 

لعله ينصف عكار...
وستشــمل جولــة الوزير مخيــامت النازحني 
الســوريني يف عكار املنترشة من ببنني وصوال اىل 
وادي خالد وسيعاين بنفسه واقع النزوح السوري 
يف عكار وحجــم النازحني يف املنطقة الذي قارب 

حجم سكان املنطقة...

 العبسي في افتتاح فعاليات شهر التسوق في زحلة:
نحتاج الى عامة رجاء تؤسس الى نهضة الوطن

أنطاكية  بطريــرك  اكــد 
وسائر املرشق للروم امللكيني 
العبيس  يوســف  الكاثوليك 
عالمة  اىل  املاسة  »الحاجة 
رجاء تقيص الخوف واليأس 
نهــوض  اىل  وتؤســس 

الوطن«.
وقال يف كلمة القاها يف 
اطالق فعاليات شهر التسوق 
وزارة  برعايــة  زحلــة  يف 
االقتصاد: »لســت خبريًا يف 
األمــور االقتصاديّة واملالّية 

ألتكلّم أمامكم يف موضوعها. إّنا كمسؤول 
يف الكنيســة أرغب يف هذه املناسبة يف أن 
أقّدم لكم باختصار وجًها سمعتم وقرأتم عنه، 
أعني القّديس بولس الرسول، عمل يف صناعة 
وتجارة الخيم وصار يف الوقت عينه قّديًسا، 
لنسمع منه كيف مارس هذه املهنة وكان يف 
الوقت عينه رسواًل ليسوع وشاهًدا لإلنجيل، 
لرنى ما هي املبادئ التي كان يهتدي بها يف 
عمله لعّل يف ذلك ما يوحي لكّل واحد مّنا ما 
يستطيع أن يســتخلص منها لحياته وعمله، 
وال ريب أّن هذه املبادئ مشرتكة ومطّبقة يف 

نواحٍ كثرية بينه وبينكم«.
واشــار اىل ان« املبدأ األّول هو القدوة، فمن 
الرسول  أّن  الشــخيّص نالحظ  السلوك  حيث 
بولــس كان يعيش ما يدعو إليــه ويبرّش به 
ويعطي بذلك املثل الصالــح والحّي للمؤمنني. 
ا بالقــول والفعل متضامًنا مع  وكان بذلك حقًّ
املحتاجني. فلقد كان أّوالً يعمل بيديه، يف مهنة 
كان يتقنها وهي حياكة الخيم، ويكّد ليالً ونهاًرا 
رافًضا أن يكون عالــة عى الذين يحمل إليهم 
برشى اإلنجيل. وإن حدث له أن طلب مساعدة 
فلغريه من املحتاجني، وليس لنفسه. أما املبدأ 
الثاين هو العناية بالفقراء فكم مرّة أذّل بولس 
نفسه يف طلب املعونة لفقراء الكنيسة، ال بل 

كلّف نفسه عناء نقلها إىل أصحابها بنفسه أو 
بواسطة معاونيه.  ويفتخر بانه عرف دوًما أن 
يتواضع ليك يوّفر للفقراء لقمة العيش فيطلبها 

لهم من األغنياء«.
وتطرق اىل »املســاواة بني املؤمنني بحيث 
ال يكون يف ما بينهم فقري. فمساعدة الغنّي 
للفقري يف نظره ال تؤثّر يف غنى الغنّي بحيث 
تجعله أقّل غًنى، لكّنها تساعد الفقري عى أن 
يتخلّص من عوزه«، مضيفا »إّن ما كان بولس 
يدعو إليه من مساواة وتضامن وتكافل، عى 
أساس أّن املســيحّيني يؤلّفون جسًدا واحًدا، 
األوىل  املســيحّية  الجامعة  نراه مطّبًقا يف 
بشعور طبيعّي  وبشــكل بديهّي. فإّن كتاب 
أعامل الرســل يخربنا أّن املســيحّيني كانوا 
بطريقة تلقائّية يتشاركون يف ما ميلكون«. 

يبدو  النحو  انه »عى هــذا  العبيس  ورأى 
أمًرا  املاّديّة  األمــور  يف  املســيحّيني  تكافل 
طبيعيًّا يشــعر بالحاجة إليه كّل من ينتمي 
إىل جسد املســيح انتامء واعًيا ملتزًما. لكّن 
الكنيســة تدعو أيًضا بإلحاح وتعمل بكّل ما 
أوتيت من إمكانات ووســائل ليك يشمل هذا 
التكافــل الناس أجمعني، أفــراًدا وجامعات 
ودواًل، مــن دون تفريق يف الدين أو العرق أو 
الثقافة أو يف أّي يشء آخر ألنّنا نحن البرش 

جميًعا إخوة«. 

العبيس يلقي كلمته

ــاً مـــن »كـــاريـــتـــاس«: ــي ــام ــداً إع ــ الــقــصــيــفــي الــتــقــى وفـ
ــهــا ــت ــن مـــن مـــواصـــلـــة رســال ــّك ــم ــت ــا حــتــى ت ــه ــدعــم ل

القصيفي والوفد االعالمي
زار وفد إعالمي من »كاريتاس لبنان« نقيب 
محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي 
يف مكتبــه يف النقابة الذي اســتقبله يف 
النقابة سكارليت حدا،  حضور عضو مجلس 
ضم الوفد كال من مســؤول قســم التواصل 
واالعالم مازن املصور، مسؤولة جهاز االعالم 
ماغي مخلوف، واملستشــار االعالمي لجهاز 

الشبيبة الصحايف جوزف محفوض.
النقابة،  الوفد، بحســب بيان عــن  عرض 
املجاالت  لبنــان يف  »نشــاطات كاريتــاس 
االجتامعية والصحيــة واالغاثية، وما يعرتض 
عملها من تحديات وصعوبات يف هذه األحوال 
التي تعاظمت فيها االعباء جراء االزمة النقدية 
واالقتصاديــة الخانقة التي طالــت فئات مل 
تكن تعاين مــن االزمة، لكن األمر اختلف كليا، 
وخصوصا ان كاريتــاس تعنى أيضا بالنازحني 

السوريني، ما رتب عليها مسؤوليات مضاعفة«.
وعربه  القصيفي،  عى  الحارضون  ومتنى 
عى الجســم الصحايف واالعالمي »مواكبة 
نشاطات كاريتاس، واإلضاءة عليها، ونقل ما 

يواجهها من مشكالت«.
وأشــاد القصيفي بـــ »منظمة كاريتاس 
االجتامعية  الخدمات  تقدم  التي  االنســانية 
والصحيــة واالغاثية لكل املحتاجني من دون 
األوكرانية  متييز«، واسف ألن تكون »الحرب 
سببا لتقنني املســاعدات التي كانت تتلقاها 
من الخارج«، داعيــا اللبنانيني إىل »الوقوف 
إىل جانبها ودعمهــا ماديا ومعنويا لتتمكن 
من مواصلة رســالتها االنسانية«. ومتنى أن 
ووســائل  واالعالميون  »الصحافيون  يكون 
االعالم عى اختالفها، ســندا وعضدا لها يف 

مهمتها االنسانية«.

ــــال األحــــام ــــان االســــتقرار... واغتي ــــن« : ضم ــــة »األم مجل
صدر العــدد الجديد من مجلة »األمن« 
التــي تصدر عن املديريــة العامة لقوى 
األمن الداخيل، بعنوان ضامن اإلستقرار، 
متأزمة  »أوضاع  افتتاحيتــه:  يف  وجاء 
عى الصعــد كافة. جــداالت وتباينات 
واختالفــات تلّون املشــهد العــام. كّل 
األمور ميكــن معالجتها عــى الصعيد 
اإلقتصــادي واملــايل واإلجتامعي. لكن 
حذار من انفــالت الوضع األمني. عندما 
تتفّجر األوضاع األمنية، نصبح يف ضّفة 
الغد مجهواًل. وهذا ما  الالرجوع ويكون 
املؤسسات  انهارت  عندما  ماضًيا  ملسناه 
كل  عــى  الفوىض  جنــون  وســيطر 
مفاصل البلد. حذار من رضب املؤسسات 
وخصوًصا املؤسسات األمنية  الرشعية. 
مؤسسات تشــكل املالذ اآلمن واألخري. 
اإلستقرار  ضامن  تشــكّل  مؤسســات 
وتتطلّب  صعبة  املرحلة  األمان.  وضامن 
العام.  الشأن  وعًيا ونضوًجا يف مقاربة 

مرحلة متنع اللعب واالســتخفاف واالنقياد 
وراء األهواء الصغرية. ملرّة واحدة.. ملرّة أخرية.  

لنكن عى قدر املسؤولية«.
الركن  العقيد  املجلــة  تحرير  رئيس  وكتب 
رشبــل فرام كلمــة العدد بعنــوان »إغتيال 
األحالم« جاء فيها: »باألمس رسمنا بلًدا عى 
مساحة أحالمنا. لكّن املساحة كانت مرسًحا 
الغتيال األحالم. إنساننا واحد، معاناتنا واحدة 
عى امتــداد أوطاننا. ما يؤمل أن نكون أعداًدا 
الويالت والحروب  يف كّل معادلة قاتلة. يف 
الكربى، تختفي األسامء وتبقى األعداد. أعداٌد 
عى صفحات التاريخ وصفحات النسيان. يف 
كّل مرّة، تختلــف أصابع القتل ويبقى الهدف 
واحًدا. الهدف هو قتــل األفكار املتنّورة وقتل 
الثقافات يف سبيل إبقاء العقول يف ظلامت 

القهر«.
وســأل »كيف لنا أن نهــزم قاتلينا؟ كيف 
لنا أن ننقذ أحالمنا مــن االغتيال؟ ال يتحّقق 
االنتصار من دون شجاعة. ال يتحّقق اإلنقاذ 

من دون مثابرة. عندمــا ننجّر إىل رصاعات 
األديان يكون الســقوط كبريًا. عندما نختلف 
عى املصلحة الكربى ونتلّهى مبصالح صغرية 
نكــون يف الطريق الخطأ. يكفينا ســقوط، 
تكفينا هجرة ودموع. تكفينا خريات منهوبة 
وحقوق مســلوبة. علينا أن نخطو الخطوة 
األوىل نحو غد آخر. خطوة تبدأ من داخلنا...« 

إقرأ يف »األمن«هذا العدد 
- اللواء عثــامن : قوى األمن تضع يف أول 
اولوياتها اإللتزام مبعايري حقوق اإلنســان، 
العقيد فارس قرداحي: شعبة اإلتصال الدويل 
األوســط وشامل  الرشق  األنظار يف  محط 
بديلة  طاقة  األخــر  الهيدروجني  أفريقيا، 
للمســتقبل، املثلث الرهيب 2023 : أوكرانيا – 
الشــهايب شارل  »الراهب«  أملانيا،   – إيطاليا 
حلو رئيســا« للجمهورية من الدســتوريني 
ســنة 1964، القصور التاريخية يف لبنان : 
قصص عراقة وأصالــة!، كيف نريب أطفالنا 
عى تحمل املســؤولية ؟، اىل اللقاء: »إغتيال 

األحالم »... 

واالثنين األحـــد  ذروتــهــا  وتبلغ  السبت  واشــتــدادهــا  »فــــرح«...  العاصفة  انحسار 
انحســار  مــع  تزامًنــا 
والذي  »فــرح«  العاصفــة 
اســتمر حتى اليــوم، بدأت 
الطرقات  فتــح  عمليــات 
املقفلة بالثلوج يف مرتفعات 
فرق  بارشت  حيــث  البقاع، 
بلدية بعلبــك بجرف الثلوج 
التي خلفتهــا العاصفة يف 
العني،  رأس  وتالل  عمشكة 
وذلك تســهياًل لحركة مرور 
املواطنــني القاطنني يف تلك 

املرتفعات.

{ مصلحة األرصاد 
الجوية {

دائرة  توقعت  جهتها،  من 
مصلحــة  يف  التقديــرات 

األرصاد الجوية يف املديرية العامة للطريان املدين 
ان يكون الطقس اليوم، غامئا جزئيا اىل غائم، مع 
ارتفــاع يف درجات الحرارة بشــكل طفيف خالل 
النهار، تهطل أمطار متفرقة تشتد ليال يف املناطق 
الشــاملية وتكون مرتافقة مع رياح ناشطة تصل 
رسعتها لحدود 55 كلــم/س واحتامل حدوث برق 
الثلوج عى ارتفاع  ورعد بعد الظهر، كام تتساقط 
1300مرت. يستمر تكون الضباب عى املرتفعات و 
يتشكل الجليد يف الداخل و عى الجبال فجرا بسبب 
درجات الحرارة املتدنية و نحذر من االنزالقات عى 

الطرق.
وجاء يف النرشة االيت: يســتمر تأثري العاصفة 
»فرح« عى لبنان والحوض الرشقي للمتوســط، 
ترافقها أمطار وثلــوج غزيرة ورياح قطبية باردة  
شــديدة أحيانا،  ويخــف تأثريها  نســبيا اليوم  
الخميس و تعود لتشتد  تدريجيا من صباح السبت 
ايــام االحد واالثنــني حيث تتجدد  وتبلغ ذروتها 

السيول بشكل جارف احيانا.

تحذير: مــن تطاير اللوحــات اإلعالنية والواح 
الطاقة الشمســية وتشكل السيول وسلوك الطرق 

الجبلية نهار السبت و االحد مع تجدد العاصفة.
-الطقس املتوقع يف لبنان: السبت: غائم إجامال 
مع بداية تجدد املنخفض الجوي »فرح« مام يؤدي 
اىل هطل أمطار غزيرة متفرقة ، مرتافقة مع برق و 
رعد ورياح ناشطة 60 كلم/س تشتد احيانا لتصل 
إىل حــدود الـ ٨5 كلم/س بخاصة شــامل البالد 
مساء. نحذر من تشكل الســيول و تبقى درجات 
الحرارة متدنية حيث تتســاقط الثلــوج بدءا من 
ارتفاع 1100 مرت وما دون يف املناطق الشــاملية 
والداخلية. تخف حــدة األمطار والثلوج ليال لتعود 

حدتها بدءا من صباح األحد .
اما األحــد: غائم إجامال مع هطول أمطار غزيرة 
متفرقة، مرتافقة مع برق و رعد ورياح ناشــطة 
60كم/س تشتد احيانا لتصل لحدود ال90كلم/س 
صباحا ومساء. نحذر من تشكل السيول الجارفة. 
زتبقى درجات الحرارة متدنية حيث تتساقط الثلوج 
بدءا مــن ارتفاع 1100مرت ومــا دون يف املناطق 

يستمر  والداخلية.  الشاملية 
عى  الكثيف  الضباب  ظهور 
الرؤية  تنعدم  املرتفعــات و 

بشكل كيل.

{ يف املناطق {
الســياق، تساقطت  ويف 
 1100 ارتفاع  عــى  الثلوج 
مرت، ووصلت سامكتها عى 
الجبلية  املرتفعــات والقرى 
الرشقية  السلســلتني  عى 
اىل   1300 فــوق  والغربية 
1500 مرت إىل ســامكة ما 

بني 10 و30  سنتيمرت.
العاصفة  انحسار  وسمح 
مع للجرافات التابعة للبلديات 
ووزارة األشغال العامة بفتح 
الطرقات الرئيسية التي اقفلتها العاصفة ليال، حيث 
عملت عى فك عزلة بعض القرى، فيام بقيت الطريق 
الدولية ســكام أطلقت بلدية بعلبك مع ســاعات 
الصبــاح األوىل عملية إزالة الثلــوج عن األرصفة 
والشوارع الضيقة والرئيسية، لتسهيل حركة املارة 

داخل األسواق التجارية.الكة لجميع السيارات.
كــام أدى تراكم الثلــوج اىل تعــذر الوصول اىل 
مستشفى ســري الضنية الحكومي الكائن يف بلدة 
عاصون، إال عرب سيارات الدفع الرباعي أو السيارات 
املجهزة بسالسل معدنية، ما دفع إدارة املستشفى إىل 
االستعانة بفرق الدفاع املدين إلبقاء الطريق مفتوحة.
ترافــق ذلك مع تدين درجات الحرارة اىل ما دون 

الصفر يف املناطق الجبلية نتيجة برودة الطقس.
ويف صيدا، تسببت رياح العاصفة فجرا بسقوط 
عمود إنارة يف محلــة التعمري-عني الحلوة مقابل 
مســجد املوصليل، ما أدى إىل قطع الطريق دون 
وقوع إصابــات. وتدخلت فرق طــوارىء البلدية 
ملعالجة األمور، وتم رفع العمود من وسط الطريق، 

حيث أعيد فتحها أمام حركة املرور والسيارات.

يف بعلبك

 عامة : إلعطاء األزمة الحاصلة
في القطاع التربوي أولويّة قصوى

ذكر عضو كتلة »التنمية والتحريــر« النائب فادي عالمة 
يف ترصيح عى مواقــع التواصل، أنه »املطلوب من حكومة 
ترصيف األعامل اعطاء االزمة الحاصلة يف القطاع الرتبوي 
أولوية قصوى والســعي اليجاد حل رسيــع يريض الجميع 
قدر االمكان لوقــف االنهيار املتامدي لقطاع حيوي مؤثر يف 

مستقبل ابنائنا ومستقبل وطن بأكمله«.

 »ُمتعاقدو األساسي« : لم ال ُتصرف األموال
املتوافرة إلنقاذ العام الدراسي؟

ذكرت اللجنة الفاعلة لألساتذة املتعاقدين يف التعليم األسايس 
الرسمي، يف بيان انه »منذ اليوم األول العالننا االرضاب، ونحن 
نطالب بكف اليد عن الهبات والقروض التي وصلت اىل القطاع 
التعليمي الرســمي يف لبنان«. وقالت: »نعود ونكرر مطلبنا، 
ونناشــد كل صاحب ضمري ليســأل: مل ال ترصف فورا االموال 
املتوافرة يف جعبة وزاريت الرتبية واملالية النقاذ العام الدرايس؟ 
أضاف البيان »وألن اآلذان صامء عن ســامع كالمنا املحق، 
سنستند يف مطلبنا اىل شهادات ثالثة نواب وبالكالم الحريف 
عنهم: رئيس لجنة الرتبية النيابية النائب حسن مراد )بتاريخ 
17 - 1 - 2023( : »يف أموال موجودة يف املرصف واملطلوب 
من وزير املالية يفرج عنها«. النائب أكرم شــهيب يف مؤمتر 
الحزب التقدمي االشــرتايك للرتبية ) بتاريخ 23 1 2023( : 
»ان أول ما يجب فعله هــو وقف الربط بني التعليم الصباحي 
والتعليم املســايئ خصوصا وان جزءا أساسيا من االمكانات 
املخصصة للتعليم املسايئ متوافرة أو ممكن أن تتوافر وعلمت 
انها توافرت باألمس وهي يف النهاية تخدم املعلمني وصناديق 
املدارس الرسمية التي يتعلم فيها الطالب، كل الطالب لبنانيني 
وغري لبنانيني«. النائب إيهاب حامدة إلذاعة النور )بتاريخ 1 
شباط 2023(: »املشكلة هي مشكلة مالية ولفتنا نظر رئيس 
الحكومة اىل مبلغ مائة مليون دوالر موجود يف مرصف لبنان 
وعنوانه تأهيل وتطوير املدرسة الرسمية وهو كفيل بتغطية 

تكاليف العام الدرايس الحايل وجزءا من العام القادم«.
أضاف »ندعو النواب مراد وشهيب وحامدة لعدم السكوت 
عام يحصل، وعدم الســامح بابقاء العام الــدرايس رهينة 
حكومة عقيمة. يف حني ان األمــوال موجودة وال يوجد أي 

مربر لرتك أبواب املدارس الرسمية مقفلة«. 

الجنوب: في  الرسمي«  التعليم  »روابـــط  لـ   تحّرك 
للتعافي خّطة  ووضع  طــوارئ  حالة  بإعان  املطالبة 

التحرك يف صيدا

شــهدت باحة رسايا 
قبل  الداخليــة  صيــدا 
ظهــر امــس تحــركاً 
التعليم  لروابط  مطلبياً 
الرســمي يف الجنوب، 
مــن  انتقلــوا  الذيــن 
املنطقــة  مواجهــة 
خارجهــا  الرتبويــة 
معــاً  التضامــن  إىل 
حيــث  داخلهــا،  يف 
بكل  األســاتذة  نفــذ 
مســتوياتهم التعليمية 
والثانوي  االسايس  من 
واملهنــي ومتعاقديــن 

ومستعان بهم اعتصاما يف باحة محافظة 
الداخليــة، طالبوا خالله  الجنــويب  لبنان 
وزير الرتبية والتعليــم العايل يف حكومة 
ترصيــف األعامل القايض عبــاس الحلبي 
ووضع  تربوية  طــوارئ  حــال  بـ«إعالن 
كام  القطاع.  بهذا  والنهوض  للتعايف  خطة 
االعامل  ترصيــف  حكومة  رئيــس  طالبوا 
نجيب ميقايت بـ »تحديد موعد لعقد جلسة 
عاجلة وصوالً اىل حلول جذرية ملطالبهم«. 
وتضامن مــع املعتصمــني كل من رئيس 
املنطقــة الرتبوية احمد صالح  ومســؤول 
االمتحانات يف املنطقة ذيب فتوين ومسؤول 

التحقيق حسني عالمة.
وقال صالح: »نحن مع األساتذة واملوظفني 

عى خط واحد حتى تحقيق املطالب«. 
واكد رئيس رابطة التعليم األسايس حسني 
األســاتذة  جواد، »وجــوب تحقيق مطالب 
واملعلمــني بجميع مســمياتهم حرصاً عى 
مســتقبل الطالب وانجاز العــام الدرايس«، 
داعياً »جميع املعلمني اىل التظاهر االســبوع 

املقبل أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء«. 
الرتبوية  الشــؤون  مسؤول  دعا  بدوره، 
والقانونيــة يف رابطــة التعليــم الثانوي 

»ترك  إىل  املســؤولني  القديس،  عيل  جنوباً 
ووضع  جانباً  ومحاصصاتكــم  ملفاتكــم 
اولوياتكم،  والتعليــم يف ســلم  الرتبيــة 
فليســت الكهربــاء وحدها مــا ينري درب 

الجهل«. املعرفة ويقيض عى 
وسأل: »أال يســتحق طالب لبنان وكوادره 
الرتبوية جلسة حكومية طارئة وعاجلة؟«، 
رأى أنــه »آن االوان إليجــاد حل جذري مللف 
الرتبية يف ارسع وقت، لنتجنب خسارة عام 

درايس وجيل كامل ». 
وتحدث عزت االســمر عن القطاع املهني، 
فطالب الحلبي بـ »تأمــني الحد املطلوب من 
الحقــوق التي تجعلنا قادريــن عى متابعة 
رسالتنا من خالل إعالن حالة طوارئ تربوية 
النهوض  عى  والعمــل  تعاف  خطة  ووضع 
من هذا الوضع الــذي وصل إليه حال التعليم 
الرسمي بكل مستوياته«، كام طالب ميقايت 
بـ »تحديد موعد لعقد جلســة حكومية  يف 

ارسع وقت«. 
كام ألقيت كلامت ألســاتذة من املتعاقدين 
واملعلمــني يف األســايس، أكــدت »أحقية 
مطالبهم وتلبيتها صونا لكرامة املعلم وحفظاً  

ملستقبل التالمذة والطالب.
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ما بني التكيف مع القلق او التغلّب عليه خطوة تبدأ باإلرادة، 
التفكري املنطقي والسؤال ملاذا يجب ان أكون ضعيفا، والخضوع 
لـ هكذا شعور قاتل قد يدمر ويفسد حياة الفرد ومن حوله، ملاذا 
لست انيقا ومتزنا وامتتع بجسم رشيق وصحة جيدة »فالعقل 
الســليم يف الجسم السليم« والتوتر والقلق يؤديان اىل سمنة 
قاتلــة تجعل الفرد ليس عىل ما يرام، كام ان الرضوخ يجر اىل 
رضوخ أكرب واالستسالم يؤدي اىل االنكسار الذي قد يؤدي اىل 

املوت او االنتحار او التقوقع يف غرفة.
الحياة ليست جميلة فقط، بل نعمة كام ان االنسان اىت اىل 
الحياة مرة يف العمر وان ذهب لن يُْبَعث من جديد »يعني راحت 
عليه« ولن يعيش حياته عىل النحو الذي متناه. فتّنّعموا بها وال 
ترضخوا ألقذارها وعقباتها وحّدثوا أنفسكم باملرآة انكم أقوياء 
اصحاء وال تَكيُّف مع القلق بل نسفه من خالل السيطرة عليه، 
ال تدعوه يترّسب اىل منط حياتكم فيحدث فيها تغيريات سلبية.

{ التوتر يؤدي اىل القلق

واألخري يغذي االكتئاب {
معظم االختصاصيون والباحثون يتفقون عىل ان الســمنة 
واالكتئاب يســريان جنبــا اىل جنب وميكن ألحدهام ان يطور 
الحالــة ويؤثر فيها ســلبا. ومن هنا فان زيــادة الوزن وعدم 
مامرسة التامرين واألنشطة الرياضية قد يسهامن يف تجّل 
اعــراض االكتئاب الذي بدوره يدفع باتجــاه الرشاهة وتناول 
الكثري من األغذية ذات الســعرات الحراريــة املرتفعة، وفيها 

الكثري من الدهون الغري جيدة.
 ويف األســاس هذه املقرمشــات قد تجعل الفرد يشــعر 
بالراحــة لدقائق معدودة اال ان التأثري الســلبي يبدأ بعد اقل 
من ساعة شعور بالندم والتوتر والقلق وهذا يدفعه اىل مزيد 
من االفراط باألكل ما يجعل الجســم ثقيال ومنهكا وبالتايل 
اقل نشــاطا وحركة وخمــوال فيزيد الــوزن ليصبح حالة 
مرضيــة بحد ذاتها كام انها امتــداد ألمراض القلب وضغط 

الدم وغريها.

{ عقاقري االكتئاب لها عالقة بالسمنة

... فتجاوزوها بالطعام {
ما يجهله كرث ان ادوية االســرخاء تسهم يف زيادة الوزن 
بســبب مادة الكورتيزون ويف هذا السياق أفادت استطالعات 
مركز CDC ان 55% من البالغني يتناولون ادوية مضادة لالكتئاب 
وما انفكوا يواجهون اعراضه من مســتوى معتدل اىل متقدم 

ويعانون من السمنة الزائدة.

{ عوامل تُوّرط الجسم {
ال يلقــي الكثريون باال لخطر الســمنة خاصة يف العائلة 
الصغــرية، والتي يف اغلب األحيان تكون بســبب تدين تقدير 

قيمة الذات للفرد داخل ارسته 
وتدفعه اىل العزلة االجتامعية 
أكرث  يف  عاطفية  واســبابها 
األحيــان ناتجة عن مشــاعر 

الحزن والقلق او االجهاد. 
وهــذا يظهــر جليــا عىل 
األطفــال، ومن هنا عىل االهل 
التنّبــه ألعراض قــد تصيبهم 
مثل ضيق التنفس ومشــاكل 
الهضمي  والجهــاز  النوم  يف 
وجميعهــا تــؤدي اىل مزيد 
من مشــاعر الحــزن واليأس 
فيتقلص الحامس التباع حمية 
الذهاب لألطعمة  او  غذائيــة 
الصحية وهنا ال نقصد اطعمة 
غري لذيــذة عىل العكس ميكن 
للطعام الصحي ان يكون شهياً 
وغنيــا بالعنــارص التي تعمل 
عىل جوانــب عالجية او ذات 

سحر يف حلها او التخفيف من اعراضها مثل املغنسيوم والذي 
يوصــف من قبــل األطباء لألفراد كمرخــي عضل ويقلل من 
التشنجات وهو ما ميكن استبداله باملكرسات والخرض باإلشارة 
اىل ان االكتئاب قد يؤثر يف محيط الخرص ويؤدي اىل امراض 

وعوارض صحية.
هــل جربتم نظاما غذائيا للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة 

ومل تنجحوا؟
اذن فكروا يف األسباب الرئيسية التي تدفع الفرد اىل تناول 
الطعــام اما برشاهة واما عدم التفكري يف الكمية والنوعية، 
او بســبب القلق والتوتر الذي يرضب عملية الحرق ويبطئها 
اىل جانــب قلة النوم، والدراســات اثبتت انــه أحد العوامل 
املهمة التي تؤدي اىل خســارة الوزن ولفتت، اىل ان الجسم 
إذا حصــل عىل معــدل النوم الذي يحتاج اليــه فيبدأ بحرق 

الحرارية. السعرات 

{ الشعور وحده برضورة

خسارة الوزن »ساحق« {
املعانــاة من كيفية التخلص من الــوزن الزائد وحده مدمر 
وكفيــل باكتئاب الفرد وماذا لو اجتمــع القلق والتوتر! املؤكد 
ســيصبح االمر مأساويا ووفقا ألبحاث أجرتها مراكز CDC ان 
البالغني املصابني باالكتئاب أكرث عرضة للســمنة، واألخطر ان 

هذه النسبة ارتفعت مع زيادة االكتئاب.
ويف ســياق بحثي متصل، بّينت احدى الدراســات ان خطر 
اإلصابة باالكتئاب يتضاعف للذين يعانون من السمنة املفرطة 
بنســبة 20% والجدير ذكره ان النساء بحسب الدراسة عرضة 

لإلصابة بدورة االكتئاب-السمنة أكرث من الرجال.

{ الطعام عامال مهام
لحل مشاكل التوتر والقلق كيف؟ {

األغذيــة قــد تؤثر إيجابــا يف حل مشــاكل االكتئاب وما 
يتعلق به من امراض الســمنة وارتفاع ضغط الدم والســكري 
مــن النوع الثاين. ويف هــذا اإلطار تقول اختصاصية التغذية 
جــايك قصابيان لـ »الديار«: »لا بد مــن التنّبه ان الكثري من 
االضطرابات واملشاكل النفسية ال ميكن االعتامد عىل الطعام 
فقــط للتغلب عليها، ومــن هنا يجب عىل املضطربني االلتزام 
بتنــاول االدوية يف حال كانوا يخضعون لعالج ما عن طريق 
طبيب. وأيضا اعتامد نظام صحي يوفر لهم االستقرار والهدوء 
النفيس. واشدد، ان بعض الحاالت ال ميكن االستهتار بها وقد 
يصل املضطرب اىل حدود الوفاة او االنتحار هذه يف حال كانت 

املشكلة متأزمة«.
وتتابع، »اما إذا كانت األمور يف نصاب التوتر والقلق العاديني 
اال انهــام مزعجــني فان الطعام له تأثري كبــري عىل املزاجية 
واالضطرابات النفســية ومن هنا ســأتطرق اىل أغذية تدفع 

إيجابا لتخطي هذه االنفعاالت املدمرة شعوريا«.

{ البيض {
تقول قصابيان، »يحتوي عىل مضادات االكســدة، ويتميز 
بغناه باالمينواســيد، والبيضــة تحتوي عىل 140 ملغ او %30 
مــن حاجة الجســم ملادة الكولني والتي تعد عنرصا أساســيا 
لعمل الدماغ عىل النحو املطلوب او كام يجب للجهاز العصبي. 
وتركّز قصابيان، »عىل أهمية الكولني ألنه يف حال حدوث خلل 
يف الكمية التي يحتاجها الجســم قد يؤدي اىل زعزعة وقلق 

ومزاجية واكتئاب«.
وتضيف، » لدراســات كشــفت ان 95% من الســريتونني او 

هرمون السعادة يؤدي اىل »ركلجة« املزاج بحيث يتم انتاجه يف 
الجهاز الهضمي من البكترييا املوجودة فيه ويف حال حدث خلل 
فيها او كانت غري كافية ســيحدث اختالالً وينخفض مستوى 

السريتونني يف الجسم وسينتج عنه الشعور بالقلق«.
تتابع قصابيان، »ان تناول الحبوب الكاملة مثل القمح واألرز 
وغريهــا يخفف من الحاجة للســكر الذي يلجأ الفرد اليه عند 
اإلحساس »بالرنفزة« او التعصيب ومن هنا فان السكر املوجود 
يف الحبوب الكاملة ميكن تكســريه، وبالتايل ال يرفع السكري 

بطريقة كبرية«.

{ بذور دوار الشمس {
مصدر مهم لفيتامني »أي« ويعمل كمضاد قوي لألكســدة 
وبحسب الدراسات التي أجريت عليه كشفت ان تناوله رضوري 
»للصحة العقلية« والبزورات بحسب قصابيان، »غنية بالعنارص 
الغذائيــة التي تخفــض من القلق وتحتوي عىل املغنســيوم 

واملنغنيز والسيلينيوم والزنك وفيتامني »ب« و«النحاس«.
وتناولها يعطي اإلحســاس باالســرخاء والراحة. واالفراد 
ميكــن ان يعتمدوهــا يف نظام غذائهم اليومــي فالقلوبات 

واملكرسات غنية بالربوتني الذي يحسن من املزاج«.

{ البطاطس الحلوة {
تشري الدراسات اىل ان تناولها يساعد يف خفض مستويات 
هرمون »االجهــاد« الكورتيزول كام انها غنية بفيتامني »س« 

والبوتاسيوم وهذه العنارص معروفة باالستجابة للتوتر.

{ الخرشوف {
غني باألليــاف وخصوصا »الربيبايوتكــس« والتي تغذي 
البكترييا املفيدة يف األمعاء واملوجودة يف “اللنب« أيضا. وتلفت 
قصابيان، » اىل ان مشــتقات الحليب مصدر مهم للكالســيوم 
وفيتامني »د« الذي يقــوم مبهمة ارخاء العضالت والتخفيف 

من التشنج ويهّدئ املزاج«.
وأثبتــت األبحــاث ان الربيبايوتكس يســاعد يف تخفيف 

مستويات التوتر والقلق واالكتئاب ويقلل من االجهاد.
كام ويحتوي عل نسبة عالية من البوتاسيوم والفيتامينات 

»س« و »ك« واملغنسيوم وتعد فعالة يف تخفيف التوتر.

{ الربوكل {
يحمي من اإلصابــة بأمراض الرسطان والقلق واضطرابات 
الصحة العقلية مثل االكتئاب كونه مصدرا مهام للمغنســيوم 
وفيتامــني »س« وحمض الفوليك والســلفورافان وهو مركب 
كربيتــي له ميزات واقية لالعصــاب وقد يحل مكان املهدئات 

ومضادات التوتر.
إضافــة اىل اطعمة ميكن ان تكــون يف متناول الجميع او 
التصويب عليها لتكون جزءا من منطنا الغذايئ اليومي سنكتفي 
بذكرهــا مثل: الحليب الدافئ، الشــاي األخــرض، الحمضيات 
باإلشــارة اىل اننا يف موســمه، األســامك الدهنية، السلق، 

السبانخ، االفوكادو، الهليون، الكرز والشوكوال الدكناء... 
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العصبية  الفســيولوجيا  اكتشــف علامء 
الكنديون أن مريض الزهامير والسمنة املفرطة 
يسّبب تغريات سلبية يف عمل الخاليا العصبية 
يف مناطــق معينة من القرشة الدماغية، ماّم 
يساهم يف موت هذه الخاليا وتطور الخرف.

وقــال الباحث يف جامعــة« ماكجيل« يف 
مونريــال الكندية فيليب موريس: »أصبحت 
بحوثنا حجة قويــة ملصلحة النظريات التي 
تربــط التطور املتســارع ملــرض الزهامير 
بالسمنة وتأثري الوزن الزائد عىل سمك القرشة 
الدماغيــة. وإننــا نفــرض أن التخلص من 
الســمنة قبل الشيخوخة سيسمح بالحد من 
مخاطر اإلصابة بالخرف واألمراض التنكسية 

العصبية«.
كام قــال موريس وزمــالؤه ، فإن علامء 
األعصاب الحظوا منــذ فرة طويلة أن زيادة 
الــوزن يف منتصــف العمر يزيــد من خطر 
اإلصابــة مبرض الزهامير أو أشــكال أخرى 
من الخرف. بينام مل يعرف العلامء ســبب ذلك 
بالضبط ، لكنهم افرضوا أن الســمنة تعطّل 
عمل األوعية الدمويــة الصغرية يف الدماغ، 

وتساهم أيضا يف تطور االلتهابات.
واستوضح علامء األعصاب أن كال من الوزن 
الزائــد ومرض الزهامير لهام تأثري مامثل يف 
املــادة الرماديــة لنصفي الكــرة الدماغينْي. 

وتوصل العلامء إىل هذا االســتنتاج يف إطار 
االرصــاد طويلة املدى لحالة الجهاز العصبي 
لنحــو 1.3 ألف متطوع، حيث راقب الباحثون 
صحتهم باستمرار منذ عام 2003 حتى الوقت 

الحارض.
وتضمــن هــذا املــرشوع كال من مرىض 
الزهامير واألشخاص األصحاء الذين ال يعانون 
من الخرف وغريه من اإلعاقات اإلدراكية. ومن 
بني هؤالء، العديد من املتطوعني الذين يعانون 
مــن زيادة الوزن، والذين متت دراســة حالة 
دماغهم بانتظام باستخدام التصوير املقطعي.

واتضــح، أن كال املرضــنْي أثــرا باملثل يف 
مناطــق معينة من القــرشة الدماغية وقاما 
بترسيــع عملية انخفاض ســمكها. وعىل 
وجه الخصوص، ســّجل علامء الفسيولوجيا 
العصبيــة عمليات تنكســية متطابقة يف 
الجانب األيرس من قرشة الفص الجبهي ويف 

القرشة الصدغية الجدارية اليمنى.
وتشــري نتائج الدراسة، حسب العلامء، إىل 
أن الســمنة تساهم يف تطور مرض الزهامير 
نتيجة تســارع انحطاط املــادة الرمادية يف 
بعض مناطــق القــرشة الدماغية. وخلص 
الباحثون إىل أن ذلك يدل عىل أن فقدان الوزن 
لديــه القدرة عىل إبطاء تطور مرض الزهامير 

أو تقليل احتاملية حدوثه.

الســــــمنة ومرض الزهايمر قد يضعفان خاليا الدماغ
ربطت دراســة طبية حديثة 
بــني ارتفاع مخاطــر اإلصابة 
بالرسطــان وخصوصــا النوع 
الذي يصيب املبيض لدى النساء، 

وتناول األطعمة املعالجة.
مشاركة  الدراســة  وشملت 
أكرث من 197 ألف شــخص يف 
اململكة املتحدة، أكرث من نصفهم 

كانوا نساء.
الرئيســية  املؤلفة  وقالــت 
تشانغ،  كيارا  الدكتورة  للدراسة 
من املعهد الوطني ألبحاث الرعاية 
الصحية يف كلية الصحة العامة 
يف إمربيــال كوليدج لندن، يف 
بيان: »تشمل األطعمة املعالجة 
الحســاء الجاهــز والصلصات 
والوجبات  املجمــدة  والبيتــزا 
النقانق  إىل  باإلضافة  الجاهزة، 
واملرشوبات  املقلية  والبطاطس 

الغازية والبســكويت الذي يتــم رشاؤه من املتجر 
والكعــك والحلويات واآليس كريم وغريها الكثري«، 

وفقام نقلت شبكة »يس إن إن«.
وأضافت تشانغ: »قد ال تتفاعل أجسامنا بالطريقة 
نفسها مع هذه املكونات واإلضافات فائقة املعالجة 
مثلــام تتفاعل مع األطعمة الطازجة واملغذية التي 

تتم معالجتها بشكل محدود«.
هذا وبحثت الدراســة، التــي نرُشت نتائجها يف 
مجلة »إي كلينيكال ميديسن« الطبية، العالقة بني 
تناول األطعمة فائقة املعالجة و34 نوعا مختلفا من 
الرسطان خالل فرة 10 سنوات. وفحص الباحثون 

معلومات عن عادات األكل لدى 197426 شخصا.
وجدت الدراسة أن كمية األطعمة فائقة املعالجة 

التي اســتهلكها األشخاص يف 
الدراســة تراوحت بني 9.1 إىل 
41.4 يف املئــة مــن نظامهم 

الغذايئ. 
إىل ذلــك، متت مقارنة أمناط 
األكل مع السجالت الطبية التي 
تضمنت التشخيصات والوفيات 

الناجمة عن الرسطان.
بنســبة  زيادة  كل  وارتبطت 
األغذية  باستهالك  املئة  10 يف 
فائقة املعالجة بزيادة بنسبة 2 
يف املئة باإلصابة بأي رسطان، 
وزيــادة بنســبة 19 يف املئة 
بخطر اإلصابة برسطان املبيض.
كذلــك وجدت الدراســة أن 
زادت  الرسطان  بسبب  الوفيات 
أيضا، فمقابل كل زيادة إضافية 
بنســبة 10 يف املئة باستهالك 
األغذية فائقــة املعالجة، زادت 
مخاطر الوفاة من أي رسطان بنســبة 6 يف املئة، 
يف حني ارتفعت مخاطــر الوفاة برسطان املبيض 

بنسبة 30 يف املئة.
ويحتل رسطان املبيض املرتبة الخامسة من حيث 
أنواع الرسطانات املسببة للوفيات بني النساء، وفق 

جمعية الرسطان األمريكية.

ــض ! ــ ــي ــ ــب ــ ــة وســــــرطــــــان امل ــ ــج ــ ــال ــ ــع ــ ــن األغــــــذيــــــة امل ــ ــي ــ ــم الــــعــــالقــــة ب ــ ــك ــ ــي ــ إل

منــذ أواخر القرن العرشين وبداية القرن الحادي والعرشين، 
تفاقمت األزمات البيئيــة يف العامل بدءاً من ظاهرة اإلحتباس 
الحراري، تلــوث الهواء، املياه، الربة، مــروراً بفقدان التنّوع 
اإليكولوجــي، وصوالً إىل ندرة بعض املوارد الطبيعية وغريها. 
لذا تعترب »الطاقة املستدامة« حاجة ملّحة وقضية يجب تبّنيها 

يف القريب العاجل.
يشري استهالك الطاقة املستدامة إىل استخدام مصادر الطاقة 
املتجددة، مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، املائية، والطاقة 
الحرارية األرضية، بطريقة تلبي احتياجات الطاقة الحالية دون 
املســاس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية احتياجات الطاقة 

الخاصة بهم.
بحســب رئيس حزب الييئة العاملي الربوفيســور »ضومط 
كامــل«، تكمن أهميتها يف مواجهــة التحديات التي تفرضها 
املوارد املحدودة وتغري املناخ والتدهور البيئي الناجم عن مصادر 

الطاقة التقليدية مثل الوقود األحفوري.
ومــن خالل التحول نحو الطاقة املســتدامة، ميكننا تقليل 
انبعاثــات غازات االحتباس الحراري، وتحســني جودة الهواء، 
وتقليــل االعتامد عىل املوارد غري املتجددة، وتعزيز أمن الطاقة 

واستقاللها.

{ إيجابيات الطاقة املستدامة {
لفت الخبري البيئي إىل أن لبنان من أغنى املســاحات للطاقة 

البديلة أو املستدامة، كونه ميكنه اللجوء للطاقة الشمسية ألن 
يف معظم أيام السنة تكون الشمس مرشقة، فضالً عن الطاقة 

املائية التي متتاز بغنى األنهار والسدود.  إليكم إيجابياتها:
- التجدد: من أهّم مميزات مصادر الطاقة املستدامة هي أنها 

متجددة وال تنفد عىل عكس الوقود األحفوري.
-النظافــة: تنبعــث منهــا القليل من غــازات االحتباس 

الحــراري وملوثات الهواء، مــام يقلل من تأثريها عىل البيئة 
اإلنسان. وصحة 

- التنّوع: مزيج من مصادر الطاقة املستدامة ميكن أن يوفر 
مصدر طاقة أكرث موثوقية ومرونة.

- فّعالــة من حيث التكلفة: انخفضت تكلفة تقنيات الطاقة 
املســتدامة يف الســنوات األخرية، مام يجعلها أكرث قدرة عىل 

املنافسة مع مصادر الطاقة التقليدية.
- خلق فــرص العمل: ميكن أن يؤدي تطوير تقنيات الطاقة 
املســتدامة وتنفيذها إىل خلق فرص عمل جديدة يف مجموعة 

متنوعة من الصناعات.
-أمــن الطاقة: من خالل تقليل االعتامد عىل مصادر الطاقة 
املســتوردة، ميكن للطاقة املستدامة تحسني أمن الطاقة يف أي 

بلد.
-الالمركزية: ميكن نرش العديد من تقنيات الطاقة املستدامة 
عىل املستوى املحل، مام مينح املجتمعات مزيًدا من التحكم يف 

إمدادات الطاقة الخاصة بهم.

{ الصعوبات {
- التكاليــف األولية املرتفعة: ميكن أن تكون التكلفة األولية 
لالستثامر يف تكنولوجيا الطاقة املستدامة مرتفعة  مام يجعل 

من الصعب عىل العديد من املجتمعات اعتامد هذه التقنيات.
- التقطــع: بعض مصادر الطاقة املســتدامة ، مثل الرياح 
والطاقة الشمســية، ليســت متاحة دامئًا ، مــام يجعلها أقل 

موثوقية لتوفري طاقة ثابتة.
- التخزين: قد يكون تخزين الطاقة الزائدة املتولدة من املصادر 

املستدامة أمًرا صعًبا ومكلًفا.
- البنية التحتية: تطوير البنية التحتية الالزمة لالســتخدام 
الواسع ملصادر الطاقة املستدامة ميكن أن يكون تحديًا ويتطلب 

استثامرات كبرية.

- القبول العــام: قد تقاوم بعض 
املجتمعات اعتــامد مصادر الطاقة 
املســتدامة، بســبب عدم اإلملام أو 

ألسباب ثقافية أو جاملية.
- السياســة والتنظيم: ميكن أن 
يحد االفتقار إىل السياسات واللوائح 
الحكوميــة الداعمــة مــن تطوير 

صناعة الطاقة املستدامة ومنوها.
-التحديــات التقنيــة: قد تواجه 
بعــض تقنيات الطاقة املســتدامة 
تحديات تقنية ، مثل التحويل الفعال 
للطاقــة أو متانة املعــدات مبرور 

الوقت.

{ دور الطاقة املستدامة يف مكافحة تغري املناخ {
يعــد تغري املناخ أحد أكرب التحديات التي تواجه كوكبنا اليوم. 
فأدى حرق الوقود األحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي 
إىل زيادة تركيز غازات الدفيئة يف الغالف الجوي، مام أدى إىل 
ارتفاع درجة الحرارة العاملية، وذوبان القمم الجليدية القطبية، 
وارتفاع مســتوى ســطح البحر، واملزيد من الكوارث الطبيعية 
املتكررة. لذا، للتخفيف مــن هذه اآلثار، من الرضوري االنتقال 

إىل مصادر الطاقة املستدامة.
من خالل زيادة اســتخدام الطاقة املستدامة، ميكننا تقليل 

اعتامدنا عىل الوقود األحفوري وإبطاء معدل تغري املناخ. 
فبحســب خبــري البيئة، واحــدة من أكرب مزايــا الطاقة 
املســتدامة هي وفرتها، عىل عكس الوقود األحفوري املحدود 
الذي سينفد يف النهاية، يتم تجديد مصادر الطاقة املستدامة 
باســتمرار ولن تنفد أبًدا. هذا يعني أنه ميكننا االستمرار يف 
االعتــامد عليها إلنتاج الطاقة، حتى مع منو ســكان العامل 

الطاقة. الطلب عىل  وزيادة 
باإلضافة إىل كونها متجددة، فإن الطاقة املستدامة غالًبا ما 
تكــون أيًضا أرخص وأكرث كفاءة من مصادر الطاقة التقليدية. 
عىل سبيل املثال، انخفضت تكلفة األلواح الشمسية بشكل كبري 
يف السنوات األخرية، مام يجعلها خياًرا ميسور التكلفة لألرس 
والرشكات. وباملثل، أصبحت توربينات الرياح أكرث كفاءة، حيث 
تولــد املزيد من الكهرباء مبكونــات أقل. جعلت هذه التطورات 
الطاقة املســتدامة يف متناول مجموعة واســعة من الناس 

وشجعت منو الصناعة.
هذا ومتتاز للطاقة املستدامة أيضاً بأمكانية إنتاجها محلًيا، 
مــام يقلل من الحاجة إىل التنقل ملســافات طويلة ويقلل من 
البصمة الكربونية املرتبطة بإنتاج الطاقة والنقل. وقد أدى ذلك 
إىل تطوير شــبكات صغرية، وهي أنظمة طاقة صغرية الحجم 
ميكن اســتخدامها لتشغيل املجتمعات املحلية. تعترب الشبكات 
الصغرية مفيدة بشكل خاص يف املناطق الريفية والنائية، حيث 
يكون الوصول إىل الكهرباء محدوًدا ، وميكن أن تساعد يف الحد 

من الفقر وتحسني نوعية الحياة.

ــاح ملـــســـتـــقـــبـــل ُمـــــشـــــرق ! ــ ــت ــ ــف ــ ــة املـــــســـــتـــــدامـــــة«.. م ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ »الـ
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أعلــن وزيــر الســياحة يف حكومــة 
ترصيــف االعامل املهندس وليد نّصار إطالق 
Lebanon Snow Festival بالتعــاون مــع 
 ،MEA »رشكــة »طــران الرشق األوســط
ضمن الحملة السياحية الشتــــوية للوزارة 
»عيدا عالشــتوية«.ودعا نصــار يف بيان، 
»املنترشين اللبنانيــن يف دول العامل وبالد 
اإلنتشــار والسياح األجانب للقدوم إىل لبنان 
واالستــــمتاع مبوســم الثلج والتزلّج يف 
مختلف املناطق ومراكز التزلّج، مســتفيدين 
من األسعار املخــــفضة لتذاكر السفر التي 
وضعتهــا رشكة امليدل إيســت بالتعاون مع 
الوزارة ابتداًء من يوم غد الجمعة يف 3 شباط 
2023 ولغايــة 3١ آذار 2023 ضمنــاً، والتي 

ستشمل دول العامل كافة«.
وقــال: »الفــرة املقبلة تتطلــب تعاوناً 
وتضامناً بن املؤسسات السياحية والنقابات 
السياحية كافة، والوزارات واألجهزة األمنية 
املعنية، لتحقيق النجاح املطلوب واستقطاب 
أكرب عدد ممكن من الســياح واملنترشين، إذ 
ســنقوم مبتابعة املوسم بصورة يومية مع 
اللجان التنســيقية لكل منطقة ومركز تزلج، 

ومع النقابات السياحية«.
وشــكر رشكة »طران الرشق االوســط« 
ورئيــس مجلــس اإلدارة محمد الحوت عىل 
»تعاونهم الدائم مع الوزارة ومساهمتهم يف 
تعزيز واقع القطاع السياحي يف لبنان«، عىل 

أن تُعلن التفاصيل كافة يف وقٍت الحق.

:  LEBANON SNOW FESTIVAL أطلــــــق  نّصــــــار 
ندعو الّســــــياح واملنتشــــــرين لالســــــتمتاع بموســــــم التزّلج

املحروقات  أسعار  تراجعت 
مــع صــدور جــدول تركيب 
بعد  النفطية  املشتقات  أسعار 
ظهرامس عــن وزارة الطاقة 
واملياه - املديرية العامة للنفط، 
وســجلت انخفاضاً يف سعر 
صفيحتــي البنزين 95 أوكتان 
و98 أوكتــان ١3000 لــرة، 
وكذلك ســعر صفيحة املازوت 
١3000 لرة، وقــارورة الغاز 
وأصبحت  لبنانية.  لرة   8000

األسعار عىل النحو اآليت:
 95 البنزيــن  صفيحــة   -

أوكتان: ١١87.000 لرة  
- صفيحــة البنزين 98 أوكتان: ١2١5.000   

لرة 
- صفيحة املازوت: ١225.000 لرة 

- قارورة الغاز: 752.000 لرة.
وكان قــد صدر صباحا جدول جديد لركيب 

أســعاراملحروقات عن وزارة الطاقة واملياه - 
املديرية العامة للنفط، وجاءت عىل الشــكل 

التايل:
بنزين 95: ١200.000 )+40000( 
بنزين 98: ١228.000 )+42000( 

مازوت: ١238.000 )+4١000(
غاز: 760.000 )+26000(

ــاض فـــي أســـعـــار املـــحـــروقـــات كــافــة ــفـ ــخـ ــاع وانـ ــ ــف ــ ارت

التقى رئيس حزب الوطنين األحرار النائب 
كميل شــمعون يف البيت املركزي للحزب يف 
الســوديكو، رئيــس االتحاد العــاميل العام 
بشارة األسمر، يف إطار جوالته عىل القيادات 
واملرجعيات السياســية. وعــرض الجانبان 
األوضاع السياسية واالقتصادية الصعبة التي 
تعيشها البالد، ال سيام اإلرضاب العام الذي دعا 

إليه االتحاد يف الثامن من شباط. 
قال األســمر بعد اللقــاء: »ترشفنا بزيارة 
رئيــس حزب األحرار النائب كميل شــمعون 
إلطالعه عىل االجتامعــات التي حصلت يف 
نقابــة الصيادلــة التي شــارك فيها اإلتحاد 
العاميل ونقابات املهن الحرة وروابط األساتذة 
وكان عنوانهــا األســايس انتخــاب رئيس 
للجمهوريــة بأرسع وقت يكون مدخال للبدء 
بالحلول وتأليف حكومة من األكفاء والخرباء 

ونظيفي الكف«.
أضاف: »إننا بحاجة إىل حكومة تعمل ليال 
ونهارا كخلية نحل يف ظل الوضع االقتصادي 
واالجتامعــي املتدهور وانهيار املؤسســات 

والقطاعات الصحية والربوية والبيئية. وقد 
ملسنا كل التجاوب من النائب شمعون والدعم 
لــكل الخطوات التي يقوم بها تجمع النقابات 

مبشاركة اإلتحاد العاميل«.
وإذ أكد األسمر أن »انتخاب رئيس جمهورية 
فــورا يؤدي إىل تحريك الوضع ويكون مدخال 
للحل وقد يؤدي إىل الولوج إىل الحلول«، قال: 
»أثنينــا عىل مواقف رئيــس األحرار املرشفة 
والداعمة للعــامل والحركة النقابية اللبنانية 
وهي ليســت بعيدة عن نهج هذا البيت العريق 
وعن جده العظيــم الرئيس الراحل كميل منر 

شمعون«.
أما شــمعون فرحب »بزيارة األسمر لبيت 
األحرار«، وقال: »الوجع الذي تكلم عنه األسمر 
هــو وجع الجميع ألننا كلنا أرباب عمل ونريد 

أوالدنا أن يبقوا يف البلد ويبنوه«.
وختــم: »ندعــو اىل تكاتــف كل الفرقاء 
للمساهمة يف نهضة الوطن ألن لبنان يستأهل 
نهضة عظيمة يك نعيش بكرامتنا تحت سقف 

واحد ألن لبنان لكل طوائفه وأبنائه«.

ــيــن االحــــــرار : ــي ــوطــن ــزب ال ــ ــى رئـــيـــس ح ــق ــت ــر ال ــمـ االسـ
ــة فـــــــــــوراًَ يـــــؤدي ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــلـ ــاب رئــــيــــس لـ ــ ــخ ــ ــت ــ ان
الــــــــــى تـــــحـــــريـــــك الـــــــوضـــــــع ومـــــــدخـــــــل لـــلـــحـــل

خالل اللقاء

انعقدت اللجنة التوجيهّية ملرشوع »تحويل 
القطاع الصناعي اىل أخرض ودائري« يف مقّر 
منظّمة االسكوا، يف حضور وزيري الصناعة 
واالقتصــاد والتجــارة يف حكومة ترصيف 
األعامل النائب جورج بوشكيان وأمن سالم، 
املمّثــل املقيم ملنظمة األمــم املتحدة للتنمية 
الصناعيــة )يونيــدو( اميانويــل كالينزي، 
وممّثلــن عن االتحاد االورويب واتحاد الغرف 
وجمعية الصناعين اللبنانين.  ميّول االتّحاد 

االورويب املــرشوع بقيمــة ثالثــة مالين 
ومثامناية ألف يورو، وتنّفذه منظّمة يونيدو، 
بالتعاون مع الرشكاء املســتفيدين منه وهم 
وزارات الصناعة واالقتصاد والتجارة والبيئة 
واتحاد الغرف وجمعية الصناعين اللبنانين.

يهــدف املرشوع اىل املســاهمة يف اعادة 
التعايف اىل لبنان بعد انفجار مرفأ بروت يف 
الرابع  من آب 2020 ودعم القطاع الخاص عرب 

تحويله اىل أخرض ودائري

انطالق مشروع تحويل القطاع الصناعي الى أخضر ودائري

من االجتامع

جوزف فرح

الوفد النيايب اللبناين الذي زار الواليات 
املتحــدة االمركية وقوامــه نائب رئيس 
املجلــس النيايب الياس بو صعب والنواب 
نعمة افرام وياســن ياسن ومارك ضو 
التقى عددا من املسؤولن وخصوصا اللقاء 
الذي تم مع صندوق النقد الدويل وتحديدا 
مع مدير ادارة الرشق االوســط واســيا 
الوســطى بصندوق النقــد الدويل جهاد 
بالصندوق،حيث  املسؤولن  وكبار  أزعور 
تم التجديد خالله التأكيد عىل املوقف بعدم 
القبول باي مرشوع يؤدي لشطب الودائع 
وان االولويــة هي الحفــاظ عىل اموال 

املودعن كام تم طرح افكار جديدة سيتم مناقشتها 
خالل زيارة وفد الصندوق املرتقبة يف اذار.

ويقول بو صعب :إننــا »نحتاج إىل خطة تعاٍف 
حقيقيــة وإعــادة هيكلة للمصــارف ولدينا أمٌل 
بالخــروج من األزمــة يف لبنان من خالل التعاون 
وعرب الشــفافية«، الفتاً إىل أنّــه »ليس رضورياً 
أن تبيــع الدولــة أمالكها بل ميكنها اســتثامرها 

وتشغيلها«.
مــن خالل هذا االجتامع يتبــن اوال ان صندوق 
النقد الدويل يرغب  بشــطب الودائع بينام يالحظ 
ان لبنــان النيــايب واملرصيف  مرص ايضا عىل عدم 
شــطبها وعىل امكانية توزيع الخسائر بن الدولة 
اللبنانية ومرصف لبنــان واملصارف وهذا الثالوث 
اللبناين متفاهم عىل توزيع الخسائر وردم الفجوة 

املاليــة وان اقراح القانون الذي يتم دراســته يف 
لجنة املــال النيابية حول اعادة التوازن املايل الذي 
يهدف اىل تحديد الخســائر التــي تكبدها مرصف 
لبنــان من جراء تدهور مراكــز النقد االجنبي لديه 
ووضع االطار القانوين العام ملعالجة تلك الخسائر 
وتداعياتــه وفقا الولويــة تضمن حامية الحقوق 
القــى حد ممكن وبشــكل يعيد الثقــة بالنظام 
املرصيف ويحدد خســائر القطاع املايل مبا يسمح 
باعادة هيكلة القطــاع املرصيف خدمة لالقتصاد 
الوطني مع ما يوجبه ذلك من اعادة رسملة مرصف 
لبنــان واغالق الفجوة التي تحول دون الوصول اىل 
تحقيــق هذه االهداف يف اقرب وقت ممكن وضمن 
االمكانات املتاحة حاليــا وتدريجيا ووفقا لتوافر 

املوارد املستقبلية املرتقبة .
وتقــول مصادر مالية مطلعــة ان الوضع املايل 

مرتبط بشــبكة عرقوبيــة ال ميكن ان 
تنفرط اال مبعالجة كل واحدة دون االخرى 
فالهدف االول هو عدم شطب الودائع التي 
بات الجميــع يف لبنان  مقتنعا برضورة 
اعادتهــا اىل اصحابها وخصوصا الدولة 
اللبنانيــة واملصارف اضافة اىل املودعن 
انفســهم وليك تعاد هــذه الودائع من 
املفــرض ان يتم تحديد الخســائر وردم 
الفجوة املالية وبعــد ذلك يتم البحث يف 
اطــالق خطة للتعــايف االقتصادي التي 
تتضمن اعادة هيكلــة القطاع املرصيف 
الذي يحتاج اىل دعم من الثقة التي فقدها 

بسبب هذه الفجوة املالية .
ويبدو ان نائــب رئيس املجلس النيايب 
الياس بو صعب بات ميتلك االجوبة الشــافية لذلك 
اوال من خالل اقرار اللجان النيابية املشــركة  التي 
تراس اجتامعاتها قانــون الكابيتال كونرول الذي 
تطالب بــه املصارف وصندوق النقد الدويل  بعكس 
مــا يقال هنا وهناك عن رفضها هذا القانون اضافة 
اىل تشديده عىل اعادة الودائع عرب صندوق الستثامر 

وتشغيل امالك الدولة وليس بيعها.
اذا ســوق بو صعب يف الواليات املتحدة االمركية 
عدم شطب الودائع ومن املفرض يف اذار املقبل موعد 
وصول وفد صندوق النقد الدويل اىل لبنان حيث من 
املفرض انهاء هذه املشكلة التي متنع اطالق خطة 
التعايف وخطة اعادة هيكلة القطاع املرصيف اضافة 
اىل االمل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية 

واعادة احياء املؤسسات الدستورية.

الوفد النيابــــــي اللبناني يطالب صندوق النقد الدولي عدم شــــــطب الودائع
الترجمــــــة الفعلية من خالل زيارة وفد الصنــــــدوق الى لبنان في آذار املقبل

مارينا عندس

األخرة،  اللبناين فرصته  الّشعب  يتتظر 
ليعيش عيشــة كرميٍة يف ظّل ما يشهده 
البلد من انتهاٍك أمنٍي وســيايٍس وقضايٍئ، 
جعل الوضع متخّبطًا، إىل أن أصبح »الجوع 

كافرا«. 
ومل تنته جرمية قتٍل أو خطٍف أو رسقٍة، 
حّتى تليها األخــرى، متاًما كام حصل يف 
الفرة األخرة يف جــل الّديب، والّضاحية 
الجنوبّية وطرابلس، وكل من بيده ســكّن، 

سيحصل عىل حّقه بيده. 
الوضُع األمني خطرٌ، وال يُســتهان به 

والعدالة اللّبنانّية ال عدل فيها، والّتشــديد عىل األمن 
واألمــان واالنتباه من اآلخرين بــات أمر ال بّد منه 
يف دولٍة بوليســيٍة كلبنان. ترسق أموالك، وأحالمك 
وطموحاتك، وال باليد حيلة. فكيف يعيش الشــعب 

اللبناين الجائع، والحامل بتأمن لقمة الخبز؟ 

{ التخّوف بالقلق لعدم توفر الغذاء { 

أكــر ما يزيد حّدة أزمة لبنــان االقتصاديّة، هي 
الخالفات الّسياســّية بن املســؤولن لعدم تأمن 
الّنصاب وانتخاب رئيٍس للجمهوريّة ليسّد ذلك الفراغ 
الذي دهور الوضع أكر فأكر. ومنذ أكر من عامن، 
تعصف بلبنان أزمة اقتصاديّة حاّدة هي األســوأ منذ 
انتهاء الحرب األهلّية، أّدت إىل تضّخم مايل وتراجع 
كبــر يف الُقدرة الرّشائية ملعظم الّســكان وارتفاعٍ 

قيايٍس مبعّدالت الفقر. 
وبحسب دراسة ســابقة أجراها برنامج األغذية 
العاملــي التابــع لألمم املتحدة، فــإن 50 باملئة من 
اللبنانين يشــعرون بالقلق مــن عدم قدرتهم عىل 
توفر الغذاء. باإلضافــة إىل ذلك، وزارة الخارجّية 
أكّدت أّن 80% من الشعب اللبناين أصبحوا تحت خّط 
الفقر، السّيام يف الّسنتن األخرتن، معلنًة أّن لبنان 
يواجه أزمة اقتصادية واجتامعية غر مسبوقة يف 

تاريخه املعارص. 
وكانــت قد اطّلعت الوزارة عىل بيان املمثل األعىل 
للشؤون الخارجية األوروبية باسم االتّحاد األورويّب 

حول الوضع يف لبنان الصادر بتاريخ 30 متوز 2022. 
وقالــت الوزارة يف بيــان إّن »لبنان يواجه أزمة 
اقتصاديــة واجتامعية غر مســبوقة يف تاريخه 
املعــارص والتي بات معها يعيــش 80 يف املئة من 

اللبنانين تحت خّط الفقر. قد تتعّدد أسباب هذه 
األزمة االقتصادية الحاّدة وتتشابك، بن إصالحات 
داخلية واجبة تســعى الحكومــة جاهدة إلقرارها، 
إضافــة إىل إجــراء التصحيح البنيــوّي املطلوب، 
والتزامات دولية أهّمهــا إنجاز االتّفاق النهايّئ مع 
صندوق النقد الدويل لوضع لبنان عىل مسار التعايف 
املُســتدام«. وأضافت: »لكن، ال ميكننا أن نتجاهل أّن 
أحد األســباب الرئيسية ملا يرزح تحته لبنان مّتصل 
بأعباء األزمة الســورية وتداعياتها، السّيام النزوح 

السوري الكثيف إىل لبنان«. 

{ حتى »الفالفل« مل تعد أكلة الفقر { 

تصــّدرت أكلة الفقــراء يف الفرة األخرة قامئة 
خيــارات الطّعام لدى الكثر من اللبنانين، نظًرا إىل 
انخفاض سعرها مقارنًة بأسعار اللّحوم التي شهدت 
مؤّخًرا ارتفاعا غر مسبوق. وبات محّبو سانوديش 
الّشاورما مييلون قلياًل إىل تناول ساندويش الفالفل، 

األقل تكلفة. 
يقول جان للّديار، من أمام أحد محاّل الفالفل، إّن 
ســاندويش الفالفل بات الحّل الوحيد للجوع أثناء 
عملــه. وأكمل: بروتن نبايت يعــّوض عن بروتن 
اللحــوم والّدجاج. ولكن، هــذه الفكرة كانت تُطرح 

قبــل أن يصل الــّدوالر إىل 64 ألف وتنكة 
البنزين إىل املليون و١00 ألف ل.ل. ال أعرف 
يف هذه الحالة، أكان باستطاعتنا بعد تناول 
الفالفــل، أم أنّها مل تعد تعترب أكلة الفقر، 

»وميكن الزعر نشتقلو«. 
وتابــع جان: تقلّص حجم ســاندويش 
الفــــالفل يف الفــرة األخــرة، كباقي 
األكالت يف املطاعــم وهــذا مــا أصبحنا 
نلحظه يف الفرة األخرة، لذلك علينا دامئًا 
أن نطلب ساندويشــتن لنشــعر بالشبع، 
وســعر الواحدة بـ١40 ألف. والسبب؟ ال 
نعــرف العذر طاملا أّن ســعرها ارتفع، ملاذا 

حجمها صُغر؟ 
ويف هــذا اإلطار، يؤكّد نقيــب أصحاب املطاعم 
األســتاذ طــوين الّرامي للّديار، إىل أّن الســناكات 
واملطاعــم وكل من يعمل يف هذا القطاع، ال مصلحٍة 

له بأن يغّل األسعار، »ألنو عم تخرس ناسها«. 
وأكمل: ساندويش الفالفل، كلفة تشغيله بالقطاع 
أصبحت باهظة نظًرا الرتفاع تكاليف وأسعار الغاز 
الذي يُدّور ١2 ســاعة يف الســناك، تكاليف الّزيت، 
والطّاقة التي باتت تشكّل 30% من دخلنا اليوم. ضف 
إىل ذلك الربادات الّشّغالة 24/24 ألنّه حّتى الحفاظ 

عىل سالمة املواطن باتت ُمكلفة. 
وتابــع: كلفة الّزيت بالــّدوالر ١L/ ١.5 $ ، كيلو 
الفــول 0.94 $، كيلــو الحمص ١.04 $ وبالّنســبة 
للطراطور، الطحينة هي املكّون األسايس فيه وسعر 

كيلو الطحينة 4.22 $. إًذا، ملاذا يستغرب 
املواطن اللبناين بسعر ساندويش بـ١30 أو ١40 
ألــف ل.ل. رغــم أّن كل املكّونات باتت بالّدوالر؟ منذ 
فرٍة، أغلق أهم مطعــم من مطاعم الفالفل أبوابه، 
نظًرا لتالعــب الّدوالر، ألنه مل يعد يعرف كيف عليه 
أن يسّعر فكيف سيسّعر للطبقة الفقرة أو ملا تبقى 

من الطبقة الوسطى؟ 
وأنهــى طوين كالمه قائاًل: أصبح ســاندويش 
الفالفل من الكامليات ونســبة الديلفري انخفضت. 
أّما خســارة الطبقة الوسطى هّددت من استمراريّة 
هذه السناكات الشعبّية. وكل ما ارتفع الّدوالر، خّفت 

املبيعات وبالّتايل خّف  الّربح.

الرامــــــي : كلمــــــا ارتفع الدوالر خفــــــت املبيعات والفالفل مــــــن الكماليات
األزمــــــة االقتصاديّة تحــــــّول الفالفل من أكلة شــــــعبية إلــــــى طبق فاخر
الغــــــذاء توفيــــــر  لعــــــدم  بالقلــــــق  اللبنانيــــــن يشــــــعرون  مــــــن  و%50 

خالل االجتامع

زار وزير العمــل يف حكومة ترصيف 
االعامل مصطفى برم جمعية الصناعين 
اللبنانين حيث كان يف اســتقباله رئيس 
الجمعية ســليم الزعني وعدد من اعضاء 
مجلــس االدارة، وجــرى خــالل اللقاء 
مناقشــة ابرز تحديات القطاع الصناعي 
وســبل دعمه ال سيام توفر اليد العاملة 
اللبنانية املاهــرة التي يحتاجها القطاع، 
ســبل الحد من مزاحمة العاملة االجنبية 
للعــامل اللبنانين، واملعــاش التقاعدي 

وتحسن تقدميات الضامن. 
بداية تحدث الزعني مرحبا بالوزير برم 
وقال: نحن منر اليوم مبرحلة صعبة جدا 
أكان عــىل أرباب العمل او عىل املوظفن، 
ونحاول يف ظل هــذه الظروف الصعبة 

اجراح الحلول لتمرير املرحلة بأقل خســارة ممكنة 
ان كان بالنسبة الصحاب املصانع وللعاملن فيها. 

وكشف الزعني عن ان القطاع الصناعي سجل خالل 
االزمة اقل نسبة هجرة عاملة لبنانية وهي مل تتجاوز 
الـ ١ اىل 2%، فيام ســجل انشــاء عدد ال بأس به من 
املصانع والتوسع يف خطوط االنتاج، وهذا ما ادى اىل 
خلق وظائف جديدة للبنانين، مشــراً اىل ان القطاع 
الصناعي قام بزيادة اجور العاملن فيه مبا يتناسب 
مع قدرة كل مصنع من دون ان ينتظر اقرار ذلك بشكل 

رسمي. 
وتطــرق الزعني اىل موضــوع املعاش التقاعدي 
مجددا تأكيــد دعم جمعية الصناعين لهذه الخطوة 
مشددا عىل رضورة ان يكون هذا املعاش الزاميا كونه 
يســاهم يف حل مشاكل الضامن وارباب العمل عىل 
السواء، كام يصب لصالح العامل بعدما خرس تعويض 

نهاية الخدمة قيمته الفعلية وجدواها. 
وختاما شكا الزعني من انه رغم الزيادات املتالحقة 
عىل االجور التي اقرت يف لجنة املؤرش، فإن التقدميات 
التقدميــات الصحية املقدمة مــن صندوق الضامن 
للعامل مل تتحسن حتى الساعة، مناشدا الوزير برم 

التدخل ملعالجة هذا املوضوع. 
من جهته، أعرب برم عن رسوره بان نسبة هجرة 
العاملة اللبنانية الصناعية هي االقل مشــيدا بالنمو 
املحقــق يف القطاع الذي يتمتع باملهــارة والخربة 

والكفاءة واملوهبة. 
وقــال: منذ بــدء االزمة حولنــا لجنة املؤرش اىل 
اجتامعات مفتوحة نستبقها بالتواصل مع الجهات 
املعنيــة من اجل التوصــل اىل صيغة تكون مرضية 

ومناسبة للجميع يف ظل هذه الظروف الدقيقة. 
ويف ما خص املعاش التقاعدي أكد برم انها خطوة 
رضورية كونها تعيد االعتبار لتعويض نهاية الخدمة 

بعدما ذاب بفعــل تآكل العملة الوطنية، 
علــام ان هذا االجــراء متبع يف كل دول 
العامل باستثناء 3 دول منها لبنان. واشار 
برم مبا ان العمل الترشيعي يتطلب وقتا 
طويال اخرنا الســر بالفقرة 5 من املادة 
54 من قانــون الضامن االجتامعي التي 
تتيح للمضمون ان يختار معاشا تقاعديا 
وفقا لنظام يضعه مجلس االدارة، ونحن 
نعمل مع ادارة الضامن لتأليف هذه اللجنة 

القرار املوضوع. 
ويف موضــوع تحســن التقدميات 
الصحية للضامن، قال برم: بعد مقررات 
لجنة املــؤرش الخاصة برفع الحد االدىن 
لألجــور والتقدميات االجتامعية نتوقع 
ان يدخــل اىل الضامن ما يزيد عىل 2000 
مليار لرة وبعد قرار لجنة املؤرش االخر من املتوقع ان 
يدخل ما يزيد عىل ١000 مليار ما يعني انه تم التوفر 
للضامن ما مجموعه حواىل 3000 مليار لرة، انطالقا 
من ذلك من غر املقبول بعد اليوم اال يشعر املضمون 
بالفرق أكان من حيث تغطية كلفة االستشــفاء او 
الصحة والدواء وذلــك للمحافظة عىل حد أدىن من 

االمان االجتامعي. 
أمــا عىل الصعيد املهني فقــال برم انه عمل عىل 
خطــن اوال حرص ١26 مهنة باليد العاملة اللبنانية 
لحاميتها، وثانيا اطالق مسار التدريب املهني املعجل 
وتشــمل ورش تدريــب لركيب وصيانــة الطاقة 

الشمسية، مهارة اصالح االدوات الكهربائية... 
ويف نهايــة االجتامع تم االتفاق عىل اســتمرار 
التواصل والتنسيق ملتابعة االمور التي تم طرحها واي 

قضاياعالقة.

ــن ــيـ ــيـ ــاعـ ــنـ ــصـ ــل وزيــــــــــر الــــعــــمــــل فــــــي جـــمـــعـــيـــة الـ ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــ الـــــزعـــــنـــــي اس
ــة واملــــعــــاش الــتــقــاعــدي ــي ــنــان ــب ــل ــث تـــركـــز عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــعـــمـــالـــة ال ــحـ ــبـ والـ
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ــم  ــ ــرك ــ ــاري ــ ــق ــ ــة فــــــي ت ــ ــل ــ ــك ــ ــش ــ ايــــــــــــران لــــــ»الـــــطـــــاقـــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة«: امل
ــم »تــــــل ابـــــيـــــب« رســـمـــيـــا بـــهـــجـــوم اصــــفــــهــــان: ســـنـــرد ــهـ ــتـ طـــــهـــــران تـ

)تتمة ص1( 

مشرتك مع الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك يف 
كييف ، أن االتحاد األورويب يعمل عىل فرض مجموعة 
جديدة من العقوبات عىل روسيا بحلول الذكرى األوىل 
لبدء حربها يف أوكرانيا.وقالت فون دير الين »بحلول 
24 شباط الجاري، أي بعد عام واحد بالضبط من بدء 

الغزو، نعتزم فرض حزمة عارشة من العقوبات«.
ورأت املســؤولة األوروبيــة أن العقوبات الحالية 
تقوض االقتصاد الرويس، وقّدرت أن موسكو تخرس 
»نحــو 160 مليون يورو يوميا« جراء تحديد ســقف 
لسعر نفطها.وبحث الوفد األورويب برئاسة فون دير 
الين إرســال املزيد من األسلحة واألموال إىل أوكرانيا 
وزيادة توريد املنتجات األوكرانية إىل االتحاد األورويب 
ومســاعدة كييف يف تغطية احتياجاتها من الطاقة 
وتعزيز العقوبات عىل روسيا ومحاكمة القادة الروس 
بســبب الحرب. ويقول االتحاد األورويب إنه خصص 
بالفعل ما يقرب من 60 مليار يورو ملســاعدة كييف، 
لكن من املتوقع أن تستغرق إجراءات املوافقة عىل طلب 

عضوية أوكرانيا يف االتحاد سنوات عدة.

{ ذكرى ستالينغراد {
يف املقابل، تعهد الرئيس الرويس فالدميري بوتني 
بالــرد عىل ما وصفه بالعــدوان الغريب الجديد عىل 
روسيا من خالل أوكرانيا، قائال إن »النازية يف شكلها 
الحديث« تهدد بالده، وإن عليها أن تصد مجددا »عدوان 
الغرب الجامعي«. جاء ذلك خالل مشاركته يف مراسم 
إحياء الذكرى الثامنني لالنتصار يف معركة سالتينغراد 
خــالل الحرب العاملية الثانية، وقد حذر من أن الغرب 
يحارب روســيا عىل األرايض األوكرانية ويهدد بالده 
بدبابات ليوبــارد األملانية. وتابع قائال »بعد 80 عاما 
تعود إلينا الدبابات األملانية مجددا«، محذرا من أن »من 
يدفعون أملانيا إىل حرب روســيا ال يدركون أن الحرب 

ستكون مختلفة وأننا قادرون عىل الرد«.
وبالتزامن مع ترصيحــات بوتني، أكد الكرملني أن 
روسيا ستستخدم كل قدراتها للرد عىل تسليح الغرب 
ألوكرانيا.ونقلت وكالة تاس الروســية عن املتحدث 
باسم الكرملني دميرتي بيسكوف قوله »يف ظل إرسال 
الغرب أسلحة جديدة، ستستغل روسيا قدرتها عىل الرد 

بشكل أكرب خالل العملية العسكرية الخاصة«.
وجاءت تعليقات بيســكوف ردا عىل سؤال بشأن 
ترصيح سابق للرئيس الرويس بأن رد بالده سيتعدى 

استخدام املركبات املدرعة.
وتتواىل التحذيرات األوكرانية والغربية من حشــد 

رويس لشن هجوم واسع يف الذكرى األوىل للحرب.
فقد قال وزير الدفاع األوكراين أوليكيس ريزنيكوف 
إن تقديراتهم تشــري إىل أن روسيا استدعت نحو 500 

ألف من جنود االحتياط.

{ توتر فرنيس رويس {
من ناحية أخــرى، ويف ظل توتر فرنيس رويس، 
قالت متحدثة باســم الخارجية الفرنسية إن بالدها 

»ليست يف حالة حرب مع روسيا«.
وأضافــت املتحدثة آن كلري ليجيندر -خالل مؤمتر 
صحفي - أن تصاعد التوتر بشــأن أوكرانيا »نابع من 

استهداف موسكو البنية التحتية املدنية هناك«.
يف الوقت نفســه، شــجبت املتحدثة أي اتهامات 
روســية لبالدها بشأن السياســات االستعامرية 
الفرنسية يف أفريقيا، ورأت أن روسيا هي التي »تنتهج 

سياسة استعامرية جديدة« يف القارة األفريقية.

{ هزمية إسرتاتيجية {
يف املقابل، قال وزير الخارجية الرويس ســريغي 
الفــروف إنه كلام زاد الغــرب يف تزويد نظام كييف 
باألســلحة بعيدة املــدى زادت الحاجة لدفع القوات 

األوكرانية بعيدا عن األرايض الروسية.
وأشار الفروف إىل أن الجميع يريد إنهاء الحرب، لكن 

ال أحد يرغب يف إقناع أوكرانيا باملسار الدبلومايس.
وأضــاف »الغرب يأمل يف هزمية إســرتاتيجية 
لروســيا حتى ال تتمكن من التعايف لعقود« مشريا 
إىل أن ما وصفها بـ »قناعة الواليات املتحدة بتفوقها 
وصوابيتها املطلقة« هام السبب يف املواجهة القامئة 

حاليا بني روسيا والغرب يف أوكرانيا.
وبشــأن املقاطعات األوكرانية األربع التي ضمتها 
روسيا يف ســبتمرب/أيلول املايض -وهي لوغانسك 
ودونيتســك وزاباروجيا وخريسون- أكد الفروف أن 
بالده تنطلق بهذا اإلطار »من الواقع الذي ثبت دستوريا 

بشأن مستقبل هذه املناطق«.

{ مصّدر للسالح {
عــىل صعيد آخر، قالــت وزارة الدفاع الربيطانية 
إن دور روســيا كمصّدر موثوق لألســلحة تقوض 
بشكل كبري، عىل األرجح بسبب حربها عىل أوكرانيا 
والعقوبات الدولية. وأضافت الوزارة -يف تغريدة لها 
عىل تويرت- أن حصة روسيا يف سوق السالح الدولية 
كانت ترتاجع حتى قبل الحرب، ومن شــبه املؤكد أنها 
ستعطي األولوية اآلن لنرش أسلحة حديثة الصنع مع 

قواتها يف أوكرانيا عىل التصدير لرشكائها.
وتقــول املعلومات االســتخباراتية العســكرية 
الربيطانية إن النقص يف املكونات العسكرية سيؤثر 

عىل األرجح يف إنتاج املعدات للتصدير، مثل املركبات 
املدرعة واملروحيات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي، 
كام يحتمل أن تتعطل قدرة موسكو عىل الحفاظ عىل 
خدمات الدعم لعقود التصدير الحالية، مثل توفري قطع 
الغيار والصيانة بشكل كبري عىل األقل خالل السنوات 

الثالث إىل الخمس املقبلة.
ميدلنيا أعلن الجيش الرويس سيطرته عىل مناطق 
تقع شــامل مدينة باخموت اإلســرتاتيجية رشقي 
أوكرانيــا، يف حني ندد الرئيــس الرويس فالدميري 
بوتــني مبا قال إنها محاوالت لدفع أملانيا إىل محاربة 
روســيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية، يف منشورها 
اليومي إن قواتها هزمت القوات األوكرانية يف أنحاء 
بلدة فاســيليفكا مبقاطعة دونيتسك األوكرانية، إىل 
الشامل من مدينة باخموت، التي تشهد معارك ضارية 
منذ أشهر. وكانت سلطات دونيتسك املوالية لروسيا قد 
أعلنت ســابقا أن القوات الروسية متكنت من تطويق 
باخموت، لكــن يفغيني بريغوجني رئيس مجموعة 
فاغرن العســكرية الخاصة -التــي تقاتل إىل جانب 

الجيش الرويس- نفى ذلك.
من جهته، قال الجيش األوكراين إن باخموت و10 

بلدات وقرى حولها تعرضت لنريان روسية.
وقدم الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك -يف 
خطابه املسايئ املصور - تقييام متشامئا للوضع يف 
ساحة املعركة، حيث تواصل القوات الروسية تحقيق 
مكاسب إضافية رشقي البالد مع قرب حلول الذكرى 
األوىل للحــرب. وقال زيلينســيك »لوحظت زيادة 
واضحة يف العمليات الهجومية للمحتلني عىل الجبهة 

يف رشق بالدنا. أصبح الوضع أكرث صعوبة«.
وأضاف »العدو يحاول تحقيق يشء اآلن عىل األقل 
ليثبت أن روسيا لديها بعض الفرص يف ذكرى الغزو«.

{ تقييامت بشأن القرم {
من جانب آخر، نقل موقع »بوليتيكو« )Politico( عن 
مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( 
أبلغت مجلس النواب األمرييك أن استعادة أوكرانيا شبه 
جزيرة القرم -التي ضمتها روســيا عام 2014- غري 
مرجحة يف املستقبل القريب. وقد أعلنت أوكرانيا أنها 
تطمح الستعادة القرم بحلول الصيف يف إطار هجامت 
معاكسة تنوي إطالقها بدعم من األسلحة الثقيلة التي 

وافقت القوى الغربية عىل إرسالها.
ويف هذا الســياق، قالت وكيلــة وزارة الخارجية 
األمريكية للشــؤون السياســية فيكتوريا نوالند إن 
واشنطن تعمل عىل تلبية احتياجات األوكرانيني، مبا 
فيها الصواريخ بعيدة املدى، مؤكدة أن بالدها ستساعد 

أوكرانيا يف طرد الروس من أراضيها.

 فيام كان مندوب ايران يف 
مجلس االمــن يعلن رصاحة 
مســؤولية »ارسائيــل« عن 
،واحتفاظ  اصفهــان  هجوم 
بــالده بحق الــرد يف الزمان 
واملكان املناســبني،كان مدير 
الوكالة االيرانية للطاقة الذرية 
يرد عىل »الوكالة الدولية« التي 
التعامل مبكيالني يف  اعتادت 
كل ما خص ملف الجمهورية 
للمصالح  وفقا  االســالمية، 

الغربية.
فقد عــرّب مديــر الوكالة 
اإليرانية للطاقة الذرية محمد 
إســالمي، عن أســفه حيال 
املوقف األخري للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، مشــرياً إىل أّن 
التقارير ال تنرش علناً إال عندما 

يتعلق األمر بإيران.
الدولية  الوكالة  وكان مدير 
للطاقة الذرية رفاييل غرويس 
قــد قال إنه »قلــق من تغيري 
غــري معلــن يف الرتابط بني 
مجموعتــني من أجهزة الطرد 
 »6-IR« املركــزي من طــراز
لتخصيب اليورانيوم بنســبة 
تصــل إىل 60% يف منشــأة 
النوويــة، من دون  »فوردو« 
إبــالغ الوكالــة مســبقاً«. 
غرويس بعد  وجاء موقــف 
كتابة أحد املفتشــني التابعني 
للوكالة الدولية الذرية تقريراً 
يفيد بأّن إيران تجري تغيريات 
يف عملية التخصيب يف موقع 

»فوردو«.
معرض  هامــش  وعــىل 
املنجزات النووية يف إيران، قال 

إسالمي إّن اإليضاحات ُقدمت 
الوكالة،  ملفتــش  الفور  عىل 
مؤكّــداً إدراك املفتش خطأه.

وأوضح إسالمي أنّه »يوجد يف 
إيران 21 منشأة نووية، بينام 
يوجد يف العامل 730 منشأة، أي 
أن ربع جوالت تفتيش الوكالة 
الدولية حول العامل مخصصة 
إليــران«.  وشــّدد عــىل أّن 
»الجانب اآلخر، عندما ال يتقّيد 
إجراءات  يرفع  وال  بالتزاماته، 
الحظر، فليس هناك من سبب 
إيران بالتزاماتها«،  يف متسك 
مؤكّداً أّن »إيران تعمل بشــكل 

اسرتاتيجي بحسب القوانني«.
يف غضــون ذلك قال ممثل 
إيران يف األمــم املتحدة أمري 
التحقيقات  إن  إيرواين  سعيد 
األولية تشــري إىل أن إرسائيل 
هي املســؤولة عــن الهجوم 
بطائرات مســرية عىل مصنع 
عســكري بالقرب من مدينة 
أصفهان بوسط البالد السبت 
املايض، وأكد أن بالده تحتفظ 
بحق الرد، وميثل ذلك أول اتهام 
أبيب مبسؤوليتها  لتل  رسمي 

عن الهجوم.
ووقع الهجوم وســط توتر 
بني إيران والغرب بسبب ملف 
ومزاعم  النــووي،  طهــران 
تزويدها روسيا باألسلحة يف 
حربها مع أوكرانيا، مبا يف ذلك 
»طائرات مســرية انتحارية«، 
إضافة إىل قمــع املظاهرات 

املناهضة للحكومة.
وقال إيرواين إن التحقيقات 
األولية تشــري إىل مسؤولية 

إرسائيل عن الهجوم الســبت 
املايض، معتربا أنه ميثل خرقا 
للقــرارات والقوانني الدولية. 
وأضــاف املبعوث اإليراين يف 
رسالة إىل األمني العام لألمم 
املتحدة والرئيس الدوري ملجلس 
األمن أن إيران »تحتفظ بحقها 
املرشوع والطبيعي يف الدفاع 
عن أمنها القومي والرد بحزم 
عىل أي تهديد أو خطأ« ترتكبه 
إرسائيــل يف أي زمان ومكان 

طبقا مليثاق األمم املتحدة.
ودعا إيرواين مجلس األمن 
الدويل إىل القيام مبهامه إلدانة 
اإلجراءات اإلرسائيلية وإيقاف 
كل برامج إرسائيل وأنشطتها 
الخطرية واملخربة يف املنطقة، 
وفق ما جاء يف رسالته. وتعرب 
إرسائيــل منذ وقت طويل عن 
اســتعدادها لــرب أهداف 
إيرانية إذا فشلت الدبلوماسية 
يف الحد مــن برامج طهران 
النووية أو الصاروخية، لكنها 
تتبع نهج اإلحجام عن التعليق 

عىل وقائع بعينها.
وقــال موقع »نــور نيوز« 
اإليــراين إن قطع املســرّيات 
واملواد املتفجرة التي استخدمت 
يف هجوم أصفهــان أدخلت 
إىل إيــران بطلــب مــن أحد 
األجنبية  االستخبارات  أجهزة 
الجامعات  مــن  وبتعــاون 
الكردية املعارضة التي تتخذ من 
إقليم كردستان العراق مقرا لها.

واتهمت إيران إرسائيل من قبل 
بالتخطيط لهجامت باستخدام 
اإليرانية.  األرايض  عمالء يف 

قالت  املــايض  متــوز  ويف 
طهران إنها ألقت القبض عىل 
فريق تخريب يضم مســلحني 
لصالح  يعملــون  األكراد  من 
إرسائيل وخططوا لنسف مركز 
»حساس« للصناعات الدفاعية 

يف أصفهان.
وتقــع العديد مــن املواقع 
النووية يف محافظة أصفهان، 
مبا يف ذلــك نطنز الذي ميثل 
محور برنامج طهران لتخصيب 
اليورانيــوم، واتهمــت إيران 

إرسائيل بتخريبه يف 2021.
رّد املتحّدث باسم الخارجية 
اإليرانيــة نارص كنعاين عىل 
التقاريــر التي تفيد بكشــف 
أســلحة إيرانية متوجهة إىل 
اليمــن، قائالً إنّــه اتهام »ذو 
دوافع سياسية مضللة للرأي 

العام يف العامل«.
»مصدري  إّن  كنعاين  وقال 
الســالح للمعتديــن ومــن 
يســاعدون عــىل محارصة 
اليمني املظلوم ليسوا  الشعب 
يف وضع يســمح لهم باتهام 
»الدول  وأضــاف:  اآلخرين«. 
واملسؤولة  عالنية،  املتورطة 
بشــكل مبارش عن صفقات 
عســكرية للــدول التي تغزو 
اليمن وتســاعد يف حصاره، 
ليســت يف موقف يسمح لها 

بتوجيه االتهامات إىل إيران«.
وأشــار إىل أنَّ عــىل »هذه 
الدول أن تنهي نهجها االنتهازي 
والباحث عــن الربح يف هذه 
ما  بأرسع  القاســية  الحرب 
ميكــن، بدالً مــن الهرب من 
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الجمعة 3 شباط 2023

اعالنات مبوبة

عامل

اعالن
صــادر عن محكمــة طرابلس 

الرشعية السنية
غرفة القايض الشيخ عبد املنعم 

الغزاوي
اىل مجهولة املقام لحظه محمد 

عيل بكري
اىل هذه  يقتــي حضــورك 
املحكمــة االثنــني 2023/3/20 
الثامنة صباحاً لحضور الجلســة 
يف الدعــوى املتكونــة بينك وبني 
زهيه احمد الجــواد مبادة حقوق 
مهربة يف تركة واملؤسســة برقم 
تحــري  مل  واذا   2020/1173
او ترســيل وكيال عنك او تتخذي 
مقاما مختارا ضمن نطاق املحكمة 
الســتالم اوراق هــذه الدعــوى 
تعتربين مبلغة اصوال حتى الحكم 
القطعي ويجــري بحقك االيجاب 

الرشعي والقانوين.
طرابلس يف 2023/2/1
رئيس القلم

الشيخ طاهر ملحم

ورقة دعوة صادرة عن محكمة 

الجعفرية،  الرشعيــة  الشــياح 

موجهة اىل حميده خالد بســون 

مجهولة محل االقامة.

يف الدعــوى املقامة عليك من 

محمــد عيل خزعل مبــادة اثبات 

طالق اســاس 2022/1294 تعني 

موعد الجلســة فيها يوم الثالثاء 

فيقتــي   2023/3/14 يف 

حضورك او ارســال من ينوب عنك 

اىل قلم املحكمة قبل موعد الجلسة 

الســتالم نســخة عن استحضار 

الدعوى واال اعتربت مبلغة حسب 

االصول، وجــرت بحقك املعامالت 

القانونية وكل تبليغ لك عىل لوحة 

االعالنات يف املحكمة حتى تبليغ 

الحكم القطعي يكون صحيحاً.

رئيس القلم

عيل حسني عواد

اعالنات رسمية

وفيـــــــــــات
زوجــة الفقيــد: منــى جميل 

البستاين
أبناؤه: جورج وزوجته فيكتوريا 

سانشيس واوالدهام
روبري وولده )يف املهجر(

ابنتــه: مرينا زوجة اييل الحداد 
واوالدهام وعائالتهم

أشــقاؤه: اميل وزوجته سلمى 
خوري واوالدهام وعائالتهم

ريا  زبيــدة  حســيب وزوجته 
واوالدهام وعائالتهم

رشبل  هــدى  وزوجته  منــري 
واوالدهام وعائالتهم

اوالد املرحــوم خليــل زوجته 
املرحومة ساميه ميني وعائالتهم

غلوريا باسكيس ارملة املرحوم 
نجيــب واوالدهام وعائالتهم )يف 

املهجر(
املرحوم  ارملة  منرية  شقيقاته: 
جميل شالال واوالدهام وعائالتهم

ايــالن زوجــة فؤاد مســعد 
واوالدهام وعائالتهم

اوالد املرحومــة مريــم زوجة 
املرحوم ميشال داغر وعائالتهم

زوجة  ســلمى  املرحومة  اوالد 
املرحوم ملحم طنوس وعائالتهم

اوالد املرحومــة ميالدة زوجة 
املرحوم فريد رفول وعائالتهم

زوجة  نظرية  املرحومــة  اوالد 
املرحوم حنا قسطنطني وعائالتهم

زوجة  اوديت  املرحومــة  اوالد 
املرحوم بهيج النت وعائالتهم

وعموم عائالت الربامية والدبية 
وانســباؤهم يف الوطــن واملهجر 
ينعــون اليكم مبزيد مــن الرجاء 
املســيحي فقيدهم الغايل املأسوف 

عليه املرحوم

جميل جرجس فرح
يحتفل بالصالة لراحة نفســه 
الســاعة الثالثة والنصف من بعد 
ظهر اليــوم الجمعة 3 الجاري يف 
كنيسة سيدة البشــارة العجائبية 
للروم امللكيــني الكاثوليك ـ بعبدا. 
ثــم يوارى الرثى يف مدافن العائلة 

يف بعبدا.
تقبــل التعــازي يف صالــون 
ابتداء من  الدفــن  الكنيســة قبل 
الساعة الحادية عرشة قبل الظهر، 
ويوم السبت 4 الجاري من الساعة 
الحادية عــرشة قبل الظهر ولغاية 

السادسة مساء.
بالتربع  األكاليل  ابــدال  الرجاء 

للكنيسة

دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية عادية
حرة السادة مساهمي رشكة سيسرتز الونج ش.م.ل.،

س.ت. /8028348/ بريوت
تحية وبعد،

يتــرشف مجلس ادارة رشكة سيســرتز الونج ش.م.ل. بدعوتكــم لحضور اجتامع الجمعية 
العمومية العادية ملساهمي الرشكة الذي  التي سيعقد يف يوم االثنني الواقع يف 2023/2/20 
عند الســاعة الواحدة من بعد الظهر يف مركز الرشكة الكائن يف موقع »ســيفن سيسرتز« يف 

الواجهة البحرية من مدينة بريوت، لبحث املسائل الواردة يف جدول األعامل الذي يتضمن:
1- املصادقة عىل حسابات واعامل الرشكة العائدة للسنة املالية 2022 .

2- املوافقة عىل االعامل االدارية واملالية للرشكة عن السنة املالية 2022 .
3-  ابــراء ذمة رئيس واعضاء مجلــس االدارة عن جميع االعامل االدارية واملالية التي قاموا 

بها حتى تاريخه.
4- إعطــاء رئيــس واعضاء مجلس االدارة الرتاخيص وفقاً الحــكام املادتني 158 و 159 من 

قانون التجارة اللبناين.
5- املوافقة عىل التفرغات الحاصلة يف الرشكة.

6- تعيني الخبري جان بطيش مفوض املراقبة للسنة املالية 2023 .
7- عرض من قبل  رئيس مجلس اإلدارة لتقرير حول اعامل الرشكة اإلدارية واملالية وخططها 

املستقبلية.
اتخذ هذا القرار باإلجامع

 ونذكركم بانه يحق لكم االطالع يف مركز الرشكة عىل جدول الجردة وامليزانية السنوية وقامئة 
املساهمني وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مفويض املراقبة وحساب األرباح والخسائر وامليزانية 
املوحدة، وتقرير مجلس اإلدارة عن اعامل الرشكة  وذلك عن السنة املالية 2022 ، كام يجوز لكم 

ان تأخذوا عىل نفقتكم نسخاَ عن جميع املستندات ما عدا جدول الجردة.
 ويف حال مل يتأمن النصاب القانوين يف تلك الجلســة، ســتعقد الجلســة الثانية للجمعية 
العمومية مبن حر يف يوم الثالثاء الواقع يف 2023/2/28 يف متام الساعة الواحدة من بعد 
الظهر يف مركز الرشكة الكائن يف موقع »ســيفن سيســرتز« يف الواجهة البحرية من مدينة 

بريوت  للنظر يف جدول األعامل نفسه.
واقبلوا االحرتام،
رشكة سيسرتز الزنج ش.م.ل.
رئيس مجلس االدارة – املدير العام
كريم محمد محمديه

دعوة لعقد جمعية عمومية عادية للصندوق 
التعاضدي »العائلة اللبنانية«

بنــاء عىل قرار مجلس االدارة تاريخ 2023/01/23، 

فان جميع اعضاء الصندوق التعاضدي »العائلة اللبنانية« 

مدعوون لحضــور اجتامع الجمعية العمومية العادية 

املنــوي عقدها يوم الجمعة الواقع فيه 2023/03/03 

يف مركز الصندوقـ  جل الديبـ  شارع مار تقالـ  بناية 

اكاليــانـ  الطابق الخامسـ  الســاعة الواحدة من بعد 

الظهر وذلك للبحث يف جدول االعامل التايل:

1ـ مناقشة امليزانية العمومية 2022.

2ـ مناقشة موازنة  2023 والتصديق عليها.

3ـ انتخاب مالزم حديد مللء الشغور.

واذا مل يكتمــل النصــاب، تكــون الجمعية مدعوة 

لالنعقاد يف متام الســاعة الثالثة، يف مركز الصندوق، 

ويكــون النصاب متوفراً قانونياً مبن حر او متثل من 

االعضاء.

رئيس مجلس االدارة

طانيوس سالمه

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
ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات

لاليجار

 Coffee Shop for rent fully
  equiped - Val  de Zouk -
Kaslik Tel: 03 215356

نتائج اللوتو اللبناني
جرى مســاء امس سحب اللوتو اللبناين 

لالصدار رقــم 2080 وجاءت النتيجة عىل 

الشكل االيت:

االرقــام الرابحة: 5ـ  9ـ  14ـ  25ـ  30ـ  

35 الرقم االضايف: 31

* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

* املرتبة الثانية خمســة ارقام مع الرقم 

االضايف

ـ قيمة الجائزة االجاملية حسب املرتبة: 

495146080ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة

االفراديــة:  الجائــزة  قيمــة  ـ 

495146080ل.ل.

* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 

254082240ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 24 شبكة

ـ الجائــزة االفراديــة لــكل شــبكة: 

10586760ل.ل.

* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 

254082240ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1416شبكة

ـ الجائــزة االفراديــة لــكل شــبكة: 

179437ل.ل.

* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 

648224000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 20257 شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.

* املبالــغ املرتاكمــة للمرتبــة االوىل 

املقبــل:  الســحب  اىل  واملرتاكمــة 

7206179605ل.ل

نتائج زيد
جرى مســاء امس سحب زيد رقم 2080 

وجاءت النتيجة كاآليت:

الرقم الرابح: 61550

* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.

عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة

الجائزة االفرادية: 75000000

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 1550

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 550

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 50

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.

الرتاكم للسحب املقبل:75000000 ل.ل

نتائج يومية
جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 

1302 وجاءت النتيجة كاآليت:

* يومية ثالثة: 068

* يومية اربعة: 3355

* يومية خمسة: 94198

الحــرب  يف  مســؤوليتها 
املفروضة عىل الشعب اليمني 

األعزل واملظلوم«.
كنعاين  ترصيحات  جاءت 
رداً عىل ما نرشته وسائل إعالم 
أمريكية بشــأن ضبط قوات 
بحريــة غربية خاصة زورقاً 
محّمالً باألســلحة والذخرية 
اإليرانية يف خليج عامن، كان 

يف طريقه إىل اليمن.
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الجمعة 3 شباط 2023

 كأس ديفيس : لبنان يستهل مواجهته مع أوكرانيا اليوم
ــّض الــاعــبــيــن عــلــى الــفــوز ــر فــيــصــل حـ ــف ــي وأول

الــــــ 16( ــت  ــ ــاث )تحـ ــ ــان لانـ ــ ــب لبنـ ــ ــلة: منتخـ ــ  سـ
غـــــادر للمشـــــاركة فـــــي بطولـــــة غـــــرب آســـــيا

ســــــلة: املحامــــــي شــــــربل ميشــــــال رزق الــــــى العــــــراق

 دورة صقــــل واعــــداد ملدربــــي التايكوانــــدو
تحــــت اشــــراف االتحــــاد اللبنانــــي للعبــــة

 تـــــــــزلـــــــــج: نــــــتــــــائــــــج لــــبــــنــــان
ــم لــلــنــاشــئــيــن ــالـ ــعـ ــي بـــطـــولـــة الـ ــ ف

ــــــوم ــــــرب للناشــــــئين الي ــــــة الع ــــــاح بطول ــــــارزة: افتت مب

يوفنتـــــوس الـــــى نصـــــف نهائـــــي كاس ايطاليـــــا
وفوز مستحق لريال مدريد ورشلونة - اشبيلية األحد

ــرة الــــقــــدم : ــ ــ ــداً الــــــــــدوري االنـــكـــلـــيـــزي فــــي ك ــى ايـــفـــرتـــون غـ ــاً عــل ــي ــق ــاً ث ــف ــال ضــي ــ ــن أرســ

تنطلق ظهــر اليوم الجمعة أوىل مباريات 
لبنان واوكرانيا ضمن مسابقة كأس ديفيس 
بالتنس يف  مدينة ليســزينو البولندية ضمن 
الــدور االقصايئ مــن املجموعــة العاملية 
األوىل للمســابقة العريقــة.  فالفائــز يف 
هــذه املواجهة، التي تتضّمن خمس مباريات 
)املطلــوب الفوز يف 3 مباريات من اصل 5(، 
يضمن بقــاءه يف املجموعة العاملية األوىل 
بينام سيهبط الخارس اىل مصاف املجموعة 

الثانية. العاملية 
  وُســحبت قبل ظهر أمس الخميس قرعة 
املباريــات بحضور منــدويب االتحاد الدويل 
ومدرب لبنان فادي يوسف ونظريه األوكراين 

اوريست ترييشوك والعبني الفريقني.
  برنامج املباريات

  ويف ما برنامج املباريات بتوقيت بريوت:
  *الجمعة 3 شباط:

  -الساعة 12 ظهراً: هادي حبيب )لبنان( - 
فالديسالف اورلوف )اوكرانيا(

  -الساعة 14.00: بنجامن حسن)لبنان( - 
فيسيسالف بييلينسيك )اوكرانيا(

  *السبت 4 شباط:

  -الساعة 12 ظهراً: مباراة الزوجي
  -الساعة  14.00- بنجامن حسن )لبنان( 

- فالديسالف اورلوف )اوكرانيا(.
  -الســاعة 16.00- هادي حبيب )لبنان( - 

فيسيسالف بييلينسيك )اوكرانيا(
  يشــار اىل ان تصنيف الالعبني اللبنانيني 
هو بنجامني حسن )298 عاملياً( وهادي حبيب 
)450 عاملياً( وحسن ابراهيم )ال تصنيف دولياً 

له(.
  أمــا تصنيف العبي الفريق األوكراين فهو 
ألكسندر اوفشارنكو)378 عاملياً( وفالديسالف 
اورلوف )387 عاملياً( وفيسيسالف بييلينسيك 
)619 عامليــاً( وايليــا بيلوبوردوتكو )832 

عاملياً(.
  وســيواكب رئيس االتحاد اللبناين للتنس 
اوليفر فيصل مباريات الفريق اللبناين بحضوره 
اىل بولنــدا التي وصلها أمس الخميس والتقى 
املدرب فادي يوســف واملعالجــة الفيزيائية 
الرا معــّوض والالعبــني وحّضهم عىل بذل 
قصارى جهدهم للفــوز يف اللقاء الهام ضد 
اوكرانيا وهو الفوز الــذي يضمن لهم البقاء 

يف املجموعة العاملية األوىل.

غــادرت بعثة منتخب لبنان لالناث )تحت 
الـ 16 ســنة( يف كرة السلة اىل السليامنية 
)العراق(  للمشاركة ببطولة غرب آسيا التي 
ســتقام بني 3 و6 شــباط الجاري.  وتضم 
البعثة : نائب رئيس االتحاد اللبناين ســامي 
نارص )رئيســاً(، جورج جعجــع )مدرباً(،  
جيلبــري نــر وكريم ميوت )مســاعدين 
للياقة  )مدرباً  للمدرب(، كريســتيان مجرب 
البدنية(، رشبل صليبــا )معالجاً فيزيائياً(، 
جينيفــر عّمــوري )حكامً دوليــاً(، مايغن 
نعســان، كارين حطيط، لــني أيب مصلح، 
كريســتينا عنان، أنجلينا عامد، الرا النقيب، 
جايــن منصــور، مرييام غنطــوس، مايا 
بركات، ســيندي خليفة، ريــم الغايل وُعال 

)العبات(. طرباه 
  وكان يف وداع البعثــة مبطــار رفيــق 
الحريــري الدويل عضو االتحاد رئيس لجنة 

املنتخبات الوطنية غازي بســتاين الذي نقل 
تحيــات رئيس االتحاد أكرم حلبي واألعضاء 
الذين متنــوا التوفيق للبعثــة يف البطولة 

االقليمية.
  وتشــارك يف البطولــة اربع دول وهي : 

العراق وسوريا. لبنان، فلسطني، 
  ويف مــا ييل برنامــج البطولة بتوقيت 

بريوت:
  *الجمعة 3 شباط:الساعة 16.00-لبنان-

فلسطني
  *السبت 4 شباط:الساعة 16.00-لبنان-

سوريا
  *االحد 5 شباط:الســاعة 18.00-لبنان-

العراق
  *االثنني 6 شباط:الســاعة 16.00-املركز 

والرابع الثالث 
النهائية   -الساعة 18.00-املباراة 

اتحاد  امني عــام  غــادر 
غــرب آســيا وأمــني عام 
االتحاد اللبناين لكرة الســلة 
املحامي رشبل ميشــال رزق 
اىل الســليامنية )العــراق( 
مساء أمس الخميس ملواكبة 
لفئة  االقليميــة  البطولــة 
االناث )تحت الـ 16 ســنة( 
التي ستقام بني 3 و6 شباط 
الجاري من خالل موقعه يف 

االتحاد االقليمي.
  يشار اىل انه جرى انتخاب 
رزق امينــاً عام التحاد غرب 
آسيا يف بداية العام الجاري 

وسبق ان شغل منذ ســــنة منصب اميــن 
عـــــام اتحاد غرب آســيا بالتكليف، وكان 

يشــغل منصب العضوية يف املكتب التنفيذي 
التحـــــاد غرب آسيا طوال السنوات األربع 

املاضية.

تنفيذاً لروزنامة االتحاد اللبناين للتايكواندو وتحت ارشافه، 
نظّمــت لجنة املدربــني دورة صقل وإعداد لجميع املدربني من 
مختلف الدرجات يف نادي املون السال )عني سعاده( بحضور 
رئيس االتحاد اللبناين للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة وعضو 
االتحاد الغراند ماسرت جو خوري والغراند ماسرت أنطوان سعد 
ممثل اللجنة التأديبية يف االتحاد ورئيس لجنة التكسري الغراند 
ماســرت فادي نابليس ونائب رئيس لجنة االمتحانات الغراند 
ماســرت جورج مخول وأعضاء لجنة املدربني وعدد من رؤساء 
االندية.  وشــارك يف الدورة ما يناهز 190 مدرب ومدربة من 

مختلف الدرجات. 
  افتتحت الدورة بالنشــيد الوطنــي اللبناين ومن ثم كلمة 
لرئيس لجنة املدربني الغراند ماسرت أالن  نجم )9 دان( شارحاً 
فيها أهداف هذه الدورة ومن أهمها جمع شــمل مدريب لبنان 
تحــت راية االتحاد اللبنــاين للتايكواندو واالطالع عىل كافة 
القوانني الجديدة واألساليب  الحديثة للتدريب والتذكري بأهداف 

اللعبة واالتحاد.
  كام شــدد عىل خصائص مدرب لعبة التايكواندو وأهمها 

االحرتام والتواضع والوفاء وحب الوطن وخدمة االخرين. 
  ثــم ألقى الرئيس الدكتور ظريفــة كلمة مرحباً  بالجميع 
شارحاً إيجابية اقامة  هذه الدورة التي تساهم يف تطّور ورفع 

مستوى املدربني بكافة اساليب  اللعبة.
  وشــّدد عىل روح التضامن بني الجميع واســتمرار التألق 
والنجاح املستمرين. ووّجه الشكر اىل اللجان الفنية التي تقوم 
بعمل جبار ودؤوب إليصال أحدث املعلومات والقوانني املعتمدة 

من قبل االتحاد الدويل للتايكواندو.
  كام عرض ظريفة  نشــاطات االتحاد بشــكل عام ومنها 
اســتضافة بطولة آسيا يف لبنان يف العام الجاري  يف حدث 

دويل هام.
  وتضمنت املحارضات :

  -الربوفســورة مهى حطيط والدكتورة زهرة صادق: عرض 
نتائج دراســة استهالك املتمامت الغذائية لدى الرياضيني يف 

لبنان.
   - الدكتور ريشار أيب زيد، رئيس اللجنة الطبية - االسعافات 

االولية 
  -املاســرت إييل إيليا، مــدرب منتخب يف لجنة املنتخبات - 

تدريب وتحضري الالعب للقتال الحر
   -الغراند ماســرت فادي نابليس رئيس لجنة فن التكســري 
والعروض - القانون التحكيمي للتكسري يف البطوالت وطريقة 

التدريب للعروض
  -املاسرت ميشال سعد، عضو يف لجنة املدربني - فن الدفاع 

عن النفس
Safeguarding - املاسرت يارا حداد -  

   -املاســرت دانيال خوراســانجيان رئيــس لجنة الحكام 
للقــــتال الحر - التحكيم والتعديــالت الجديدة يف تحكبم 

الحر. القتال 
   -املاسرت إييل رشو رئيس لجنة الحكام البومسيه - رشح 

عام عن البومسيه من تحكيم وتدريب.
  وتابعت الربوفســورة مهى حطيط، منسقة لجان التغذية 
يف الجامعــة اللبنانية الدراســة التي تجريها عىل مامريس 
لعبة التايكواندو وذلك بهدف تقييم الصحة النفسية والبدنية 
لفحص تركيب الجســم من دهون وعضل الخ... حيث خضع  

املدربون لهذا االختبار. 
  ثم خضع املشاركون يف الدورة  لالمتحان املخصص لهم.

شــارك االتحاد اللبناين للتزلج عــىل الثلج والبياتلون يف 
بطولة العامل للناشــئني يف التزلــج االلبي التي اقيمت يف 
ســان انطون )النمسا( عىل الرغم من شح الثلوج يف لبنان 
وعدم التمكّن مــن بدء التدريبات حتى تاريخه.  وقد تألفت 
البعثة من زينة دريان )رئيســة(، يــان ياكوبكو )مدرباً( 

والالعــبني:
  -ذكور : راي اســكندر، اتيان النجار، زياد شهاب وجوان 

حبيش
  -اناث: مانون شــاد، كريســتا رحمــه، صويف كالس 

بارودي. وصوفيا 
  وشــارك الالعبون يف سباقات التعرج الطويل وسباقات 

القصري. التعرج 
  وقد جاءت النتائج عىل الشــكل التايل:

  *الذكور
  - راي إسكندر:  تعرج قصري- املركز 42 يف الرتتيب العام

  -إتيان نجار: تعرج طويل-  املركز 81 وتعرج قصري املركز 
41 يف الرتتيب العام

  -زياد شهاب: تعرج طويل- املركز 83 يف الرتتيب العام.
  *االناث:

  - كريســتا رحمة: تعرج طويل - املركز 13)فئة دون 18 
ســنة(  و 44 يف الرتتيب العــام.و تعرج قصري - املركز 40 

العام. يف الرتتيب 
  - صوفيا بارودي: تعرج طويل -املركز 12 )فئة دون 18 
ســنة( و43 يف الرتتيب العام. وتعرج قصري - املركز 42يف 

العام.   الرتتيب 
  - مانون شــاد: تعرج طويــل - املركز 10 )فئة دون 18 
ســنة( و 40 يف الرتتيب العام.وتعرج قصري- املركز السابع 

)دون 18 ســنة(  و37  يف الرتتيب العام.

برعايــة رئيس اتحــادات آســيا والعرب 
واالمــارات العربية املتحدة للمبارزة املهندس 
سامل بن ســلطان بن صقر الهاشمي، ينظّم 
االتحاد اللبنــاين للمبارزة بطولة العرب لعام 
2023 يف نادي املون السال )عني سعادة( يف 

3 و4 و5 شباط الجاري.
  والبطولة مخصصة للفئات العمرية تحت 

الـ 12 ســنة وتحت الـ 14 سنة وتحت الـ 16 
سنة للذكور واالناث )الفردي والفرق(.

  ويف هذا الســياق، دعــا االتحاد اللبناين 
للعبة رجال الصحافــة واالعالم اىل مواكبة 
البطولة عىل ان يقام حفل االفتتاح الرســمي 
عند الســاعة الخامســة والنصف من مساء 

اليوم الجمعة.

بلــغ يوفنتوس الدور 
ملسابقة  النهايئ  نصف 
كرة  يف  ايطاليــا  كاس 
القدم بفوزه عىل التسيو 

)1-0( امس الخميس.

{ اسبانيا {
حقق ريال مدريد فوزا 
مســتحقا عىل فالنسيا 
املبــاراة  يف   )0-2(
املرحلة  املؤجلــة مــن 
امس  جــرت  والتي   17
الخميــس عــىل ملعب 
يف  برنابيو  ســانتياغو 
الدوري  ضمــن  مدريد 

االسباين لكرة القدم.
ماركو  الهدفني  وســجل 

اسينسيو وفينيسيوس جونيور يف الدقيقتني 
52 و54.

ويدخل برشــلونة اختبــارا جديدا حينام 
يســتضيف إشبيلية بعد غد األحد، يف الجولة 
20.ويســعى فريق برشــلونة للفوز باللقاء 
وحصد 3 نقاط جديدة من أجل تعزيز صدارته 
لجــدول الرتتيــب، واالقــرتاب خطوة نحو 
التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 

موسم 2018 - 2019.
  ويعيش برشــلونة حاليــا فرتة رائعة ال 
ســيام وأنه يتصدر جدول الرتتيب برصيد 50 
نقطــة باإلضافة إىل أنــه مل يخرس يف 14 

مباراة متتالية يف كافة البطوالت.
  وخالل تلك املباريات حقق برشــلونة 13 
انتصارا وتعادل وحيد، كان أمام إســبانيول 

بالدوري.
  وشــهدت تلك املباريات تتويج برشلونة 
بلقب كأس الســوبر اإلســباين عىل حساب 
غرميه التقليدي ريال مدريد بعدما تغلب عليه 

يف املباراة النهائية 1-3.
  وتعود آخر خســارة تلقاها برشلونة ليوم 
26 ترشيــن األول املــايض عندما خرس أمام 
بايــرن ميونيخ األملــاين بثالثية نظيفة يف 

دوري أبطال أوروبا.
  وتبدو الفرصة متاحة لربشلونة لتحقيق 
الفوز عىل إشــبيلية وتعزيز صدارته لجدول 
الرتتيب الســيام وأن املواجهات املبارشة بني 
الفريقني تصــب يف مصلحة متصدر جدول 
الرتتيــب، خاصة وأن آخر 5 مباريات جمعت 
بني الفريقني يف الدوري شهدت فوز برشلونة 

3 مرات والتعادل يف 2.

  وسيسعى برشــلونة لتأكيد تفوقه عىل 
إشــبيلية يف مبــاراة األحد، حيث ســيعول 
تشايف هرينانديز مدرب الفريق عىل الهداف 

البولندي روبرت ليفاندوفسيك.
  وشارك ليفاندوفسيك مع برشلونة للمرة 
األوىل هــذا العام يف مبــاراة ريال بيتيس 
وسجل الهدف الثاين يف املباراة التي فاز بها 
فريقه 2-1، حيث كان يقيض الالعب عقوبة 

اإليقاف 3 مباريات.
  يف املقابــل يدخل إشــبيلية املباراة بحثا 
عن تحقيق فوزه الثالث عىل التوايل، والرابع 
له يف آخر 5 مباريات، حيث يســعى الفريق 

لتحسني أوضاعه يف جدول الرتتيب.
  ويحتــل إشــبيلية املركــز 13 برصيد 21 

نقطة.
  وبعــد مرور 19 جولة من املســابقة مل 
يحقق إشــبيلية سوى 5 انتصارات فقط من 
بينهم 3 يف آخر 4 مباريات، باإلضافة لتعادله 

يف 6 مباريات والخسارة يف 8 مباريات.
  ويلتقي بعــد غد األحد أيضا ريال مدريد، 
حامل اللقــب، مع ريال مايوركا يف محاولة 
لتقليــص الفارق بينه وبني برشــلونة يف 
صدارة الرتتيب. كام يلعب جريونا مع فالنسيا 

وريال سوسييداد مع بلد الوليد.
  وتُفتتــح مباريــات هــذه الجولة اليوم 

الجمعة بلقاء أتلتيك بيلباو مع قادش.
  وتُســتكمل منافســات هذه الجولة غداً 
السبت عندما يلتقي إسبانيول مع أوساسونا، 
وإلتــي مع فياريــال، وأتلتيكو مدريد مع 

خيتايف، وريال بيتيس مع سيلتا فيغو.
  وتُختتم منافســات الجولة 20 يوم اإلثنني 
املقبــل حينام يلتقي رايو فاليكانو مع أملرييا.

يسعى أرسنال اىل العودة لطريق االنتصارات 
عندمــا يواجه مضيفــه إيفرتون، يف الجولة 
الـ22 من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، 
غداً الســبت.  وكان أرسنال ودع بطولة كأس 
االتحــاد اإلنكليزي عقب خســارته 0-1 أمام 
مانشســرت ســيتي، يوم الجمعة املايض، يف 

الدور الرابع من البطولة.
  ويريد اإلسباين ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، 
من العبيه نسيان مرارة الخسارة والخروج من 
كأس االتحــاد اإلنكليــزي والرتكيز يف مباراة 
إيفرتون لتحقيق الفوز والتقدم خطوة لألمام 
يف مشواره للحصول عىل لقب الدوري الغائب 

عن خزائن النادي منذ موسم 2003 / 2004.
  ويتصدر أرســنال جــدول الرتتيب برصيد 
50 نقطــة بفارق 5 نقاط أمام أقرب مالحقيه 
مانشسرت سيتي، الذي يواجه توتنهام هوتسبري 

بعد غد األحد.
  ولعب أرسنال حتى اآلن 19 مباراة بالدوري، 
واحدة أقل من مانشسرت سيتي، حيث حقق 16 

انتصارا وتعادل يف مباراتني وخرس واحدة.
  وأبدى أرتيتا أســفه لخســارة فريقه أمام 
مانشسرت سيتي بكأس إنكلرتا، قائال: »إنه أمر 
محزن ألننا خرجنا من البطولة وكان بإمكاننا 

تحقيق نتيجة أفضل يف هذه املباراة«.
  وأضاف: »الشــعور الذي أملكه هو أننا كنا 
نــدا لهم، وصعبنا عليهم األمور، ولكنا افتقدنا 
ليء حرمنا من الفوز عىل مثل هذا الفريق«.

  ويفتقد أرســنال يف مباراته أمام إيفرتون 
جهود العب خط الوسط املري محمد النني، 
الذي تأكد غيابه عن الفريق بعد إجرائه جراحة 

يف الركبة يوم الثالثاء املايض.
  وهذه هي أول مواجهة تجمع بني أرســنال 
وإيفرتون هذا املوسم خاصة وأن مواجهة الدور 
األول بينهام التــي كان من املقرر إقامتها يف 

الجولة الـ7 تأجلت.
  وتعود آخر مباراة جمعتهام بالدوري، ليوم 
22 أيار املايض عندما فاز الفريق اللندين 5 -1.

  ورغم أن أرسنال يقدم أداء قويا هذا املوسم 
ويرتبع عىل قمة الرتتيب، بينام يقبع إيفرتون 
يف املركــز قبل األخري برصيد 15 نقطة، يتوقع 

أال تكون املباراة ســهلة عىل اإلطالق بالنسبة 
للفريق امللقب باملدفعجية.

  وتكمــن صعوبة اللقــاء يف أن إيفرتون 
عني شــني دايش مديرا فنيا جديدا للفريق، يوم 
اإلثنني املايض، خلفا لفرانك المبارد، مام يعني 
دخوله املواجهة بدوافع مختلفة، وعىل األرجح 
بطريقة لعــب جديدة غري التي اعتاد إيفرتون 

اللعب بها تحت قيادة المبارد.
  ويف أول مقابلــة له، نــرشت عىل املوقع 
الرســمي للنادي، حرص دايــش عىل تحفيز 
العبيه، حيث أعرب عن سعادته بالتحدي الذي 
ســيواجهه وأكد أنه يتوقع مــن الالعبني أن 
يكونوا مســتعدين للعمل بكل جدية مع بداية 

فرتة توليه تدريب الفريق.
  واعــرتف دايش بأن هناك الكثري من العمل 
ينتظر الفريق من أجل التقدم يف جدول الرتتيب 
واالبتعاد عن املنطقــة املهددة بالهبوط، لذلك 
حرص عىل التأكيد عىل أهمية دعم الجامهري 
للفريق.  وقال إن العالقة مع الجامهري مهمة 
للغاية، بالنســبة له، مشــريا إىل أنه يعلم أنه 
يتعني عليه أن يكتسب ثقة الجامهري من خالل 

عمله، وهو ما سيتطلع إليه.
  ولــن يواجه دايش أزمــة كبرية يف قيادة 
الفريــق، خاصة وأنه يعلم أغلب الالعبني نظرا 
ألنه عمل مديرا فنيا لفريق برينيل ملدة 9 سنوات 
ونصف الســنة كام أن هنــاك بعض الوجوه 
املألوفة لدى املدرب مثل جيمس تاركوفســيك 
ومايكل كني ودوايت ماكنيل حيث دربهم عندما 

كان مدربا لبرينيل.
  وتفتتح مباريات هذه الجولة اليوم الجمعة 

عندما يستضيف تشيليس نظريه فولهام.
  وتســتكمل منافســات هــذه الجولة غداً 
الســبت حيث يلعب أســتون فيال مع ليسرت 
ســيتي، ومانشســرت يونايتد مع كريستال 
باالس، وولفرهامبتون مع ليفربول، وبرايتون 
مع بورمنوث، وبرينتفورد مع ســاومثبتون، 

ونيوكاسل مع وست هام.
  وتختتم منافســات هــذه الجولة بعد غد 
األحد، حيث يلعب نوتنغهام فورست مع ليدز، 

وتوتنهام مع مانشسرت سيتي.

حقــق الريايض اللبناين فــوزا مثريا عىل 
الفلبيني، بنتيجة 106-97، امس  ســرتونغ 
الخميس عىل ملعب نادي النر بديب، ضمن 
منافسات ربع نهايئ بطولة ديب الدولية لكرة 
السلة. وسيطر الريايض عىل كل األرباع، حيث 
انتهى األول بنتيجة 33-19، والثاين 46-51، 

والثالث 73-74.
وشــهد الربعان األول والثــاين تألق أمري 

سعود، الذي سجل 20 نقطة.
ومع انطالق الربع الثالث، تابع أمري سعود 
تألقه، حيث سجل 5 من 9 ثالثيات، كام واصل 

تألقه يف الربع األخري.

وأحرز سعود 41 نقطة، كأفضل مسجل يف 
اللقاء، ليتوج نجام للمباراة.

وســجل نجم الريايض اآلخــر، دومينيك 
جونسون، 23 نقطة، ليأيت خلف سعود.

واعترب سعود أن املواجهة كانت قوية جدا، 
ومبثابــة نهايئ مبكر، مضيفا يف تريحات 
تلفزيونية لقناة ديب: »خســارتنا أمام بريوت 
كانت دافًعا لنا من أجل الفوز مبباراة اليوم«.

وتابع: »الهدف األسايس هو التتويج بلقب 
البطولة، وهو حق مرشوع للريايض.. أشكر 
الجامهري التي واكبتنا، وقد رددنا اعتبارنا بعد 

هزمية األمس«.

من اليسار بنجامن حسن، فادي يوسف، الرا معّوض، هادي حبيب وحسن ابراهيم

بستاين )اىل اليمني( مع بعثة منتخب لالناث )تحت الـ 16( قبيل مغادرتها اىل العراق

املحامي رزق يف صورة ارشيفية

صورة تذكارية

البعثة اللبنانية برئاسة دريان

من أحد لقاءات ايفرتون وأرسنال

: ــلـــة  الـــسـ كـــــرة  ــي  ــ ف ــة  ــ ــي ــ ــدول ــ ال دبـــــي   دورة 
النهائي نــصــف  ــدور  ــ ال الـــى  اللبناني  الــريــاضــي 

من احدى مباريات الدوري االسباين
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الجمعة 3 شباط 2023

اعداد : زينة حمزة

لغز الحرف الناقص

طريقة الحل

عش النحلطريقة الحل

الحل السابق    

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ب

الكلمة الضائعة يف الكلامت املتقاطعة 

الشبكة املبعرثة 

1- نهر يف الربازيل، تالل

2- من كبار فالسفة العرب 

فجأة،  ندخل  االســالم،  يف 

مدينة فرنسية

3- فيه، دولة أفريقية، من 

انواع السمك، للنفي، ضجر

4- مدينــة املانيــة، نوتة 

تريك من  قائد  موســيقية، 

امراء الجيش العبايس

5- افــرم فرًمــا ناعــاًم، 

من كانت اســنانهم صغرية 

ومتالصقة، حرب

6- حّل محل، مقّيد، عاصمة 

أوروبية، رغدة العيش

االرض،  7- رفعتــا عــن 

جزيرة تنزانية، عاصمة بريو

8- بطل االسفار واملغامرات 

يف الف ليلة وليلة، هيا

لالســتفهام،  حاجز،   -9

يرمــي، ازاال ما يف الجلد من 

رطوبة وننت

10- أزل، أبســط، بؤساء، 

مثيل

11- والية أمريكية، خباز، 

من القديسات

12- عائلة، مدينة فرنسية، 

أرقدي، فرح

يثنيان عىل،  13- فقــرة، 

نعاون

14- مــن بحور الشــعر، 

نعالجك، اتأمل

15- قبلنا، تقاد، نبســط، 

قطع

الكلمة الضائعة هي فنان سوري

1- عارضــة ازياء لبنانية 

سابقة، علل

ناعم  سعودية،  مدينة   -2

امللمس، نلحس الطعام

مدينــة  ضعــف،   -3

فلسطينية، بلدة لبنانية

عليه،  تنــده  بــّرراه،   -4

متشابهان

5- ارخبيل اندونييس، من 

االلوان، غري متوحش

6- نفاخرك، إصبع، خالف 

حي

7- وكالــة أنبــاء عربية، 

خرب، جبار

الشــعر،  بحور  مــن   -8

يعطفا عىل

9- ما كان اعىل سوقه من 

الشعري، اوتيالت

10- تعــب وجهد، مصيف 

لبناين، ضمري متصل

11- مدينة بلجيكية، قرية 

فلسطينية، حب

12- ظــرف مــكان، من 

رضوريــات الطعــام، يحب 

نفسه دون سواه

13- اعىل قمة يف االردن، 

موضع  جوابك،  جــزم،  اداة 

السكن

14- كفر، دولة افريقية

15- االحالم، خالف فقري، 

رجع

16- ولد الناقة، اســندها، 

تثني عىل

البناء، فلوس،  17- يصلح 

جحيم، قلب

18- امرأة اغوت شمشون 

وعرفت منه ان رس قوته يف 

شعره، عظمة، منعت عن

1- من مشاهري األطباء الفرنسيني اكتشف املسامع لفحص 

الصدر، بلدة لبنانية

2- در، جزيرة فنزويلية يف االنتيل، راقب

3- جعلته يبيك، أصبح طري امللمس، أعوامه

4- ريق، حفظنا اليشء، إتهم

5- نظّمت، خاطر

6- خرب، هدم البناء، قدميات ممزقات

7- جمهورية روسية، حيوان ضخم، ناحت

8- يفيش الرس، أداة إحدى الحواس، بلدة لبنانية

9- عاصمة أوروبية، مرفأ يف الهند، احد الوالدين

10- حرف جر، نشّيد البناء، سار القوم، أعىل قمة يف كريت

11- أرجآ االمر، مؤرخ تريك 

12- سفك الدم، عارفات باالمر

13- ييش، بلدة لبنانية، اله

14- هدمتا البناء، إحدى الجزر العذراء االمريكية

15- خداعه، بلدة لبنانية، لطّخت بالعار

مبساعدة املفردات االفقية فقط، هل تستطيع إعادة 

وضع القطع املبعرثة يف مكانها 

أفقيا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

الكلمة الضائعة:

الجزء االول من الشــبكة 
يعطيــك أجوبة من ســتة 
أحرف، خمسة منها تعطيك 
أجوبة الجــزء الثاين، بينها 
أجوبة  تعطيك  احرف  أربعة 
الحرف غري  الثالــث.  الجزء 
املســتعمل يف الجزء االول 
يوضع يف العمود »أ« الحرف 
غــري املســتعمل يف الجزء 
العمود  يف  يوضــع  الثاين 
»ب« وبذلك تستطيع ان تقرأ 
يف العموديــن »أ«  و »ب« 

كالماً معيناً.

 الكلامت ذات الستة حروف نعطي معانيها 
ادنــاه توضع حــول االرقــام املوجودة يف 
الشبكة باتجاه عقارب الساعة، الحرف االول 

من الكلمة االوىل يوضع يف الحّيز املظلل

1- مدينة إيرانية، هّذبنا، نبارش العمل

2- مدينة إيطالية، يحسنوا اىل، أعزم عىل االمر

3-  تسورين، تلمسني باليد، تأرس

4- بلدة لبنانية، دولة عربية، وجعي

5- شبه جزيرة يف أوروبا، ينحتا القلم، ينشئ

6- موقع أثري قديم يف عامن، يغريا، مضطلع يف اللغة

7- مدينة تركية، يرجعان، أقرض املال

8- بركان مشتعل يف كوستاريكا، سجينا، مفرًحا

9- من الطيور، يشعران، أليف

10- مدينة فرنسية، تعلمنا، نخرب القصة

11- مصابيح، املذهب، أرّصح

12- خالف اليرسى، يضجران، نرجو

أ( من مؤلفات الشاعر السوري الراحل كامل خري بك

ب( أديب لبناين راحل

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

1– مؤســس روما االســطوري واول 
ملوكها غّذته ذئبة من حليبها وإحتضنه 

احد الرعاة
2- من الوصايا العرش

3- حايل ومذهبي
4- شكّت يف االمر

5- إحدى جزر اندونيسيا
6-التخت

7- حراس الكروم
8- جبل يف تركيا

9- بطلة قصص الف ليلة وليلة
10- شاعر مرسحي انكليزي

11- مدينة لبنانية
12- دولة عربية

ترقبوا الحل السابق 
لصفحة التسلية 

الجديدة االحد

ترقبوا 
الحل 
السابق 
لصفحة 
التسلية 
الجديدة 

االحد

ترقبوا 
الحل 
السابق 
لصفحة 
التسلية 
الجديدة 

االحد
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ذهـــــــــــــــــــــــــاب وايــــــــــــــــــــاب

				االبراج	

مثانية	احرف

كلمة	الرس

مصيف	لبناين

الحل	السابق	 	

الحل	السابق	 	

الحل	السابق	 	

الحل	السابق	 	

أليف	شافاك

اخترب	معلوماتك

مغنّية	عربيــة	تعاونت	مع	كبار	أهل	الفن	الخليجي،	

وكان	لها	تعاون	ملفت	مع	املوسيقار	بليغ	حمدي

9+8+4		مسكن	الرهبان

6+3+9		رأس	القوم

1+7+3+9+5	خالف	حزينة

8+2+9	يبسط	اليشء

7+3+9	يوم	يحتفل	به

لبعض	املدن	ألقاب	معروفة	مثاًل	دمشق	الفيحاء،	حلب	

الشــهباء،	تونس	الخرضاء	ومرص	أرض	الكنانة،	ما	هي	

الكنانة؟

2-	من	إمارات	الخليج	العريب	إمارة	اسمها	أم	القيوين،	

ملاذا	أطلق	عليها	هذا	االسم

3-	مــن	هي	الفنانة	العربية	الراحلة	التي	تزوجت	أربع	

مرات	آخرها	كان	من	شــيخ	مشايخ	الحامدية	الشاذلية	

الصوفية،	اسمها	الحقيقي	غنيمة	خليل	عيل؟

4-	ما	معنى	املثل	العريب	»إن	اخاك	من	أساك«؟

5-	ما	هو	أكرب	بناء	أقامه	االنسان	عرب	العصور	القدمية	

والحديثة؟

بشار	بن	برد

توفيق	الحكيم

الخوارزمي

امرؤ	القيس

جامعة	القرويني	يف	مدينة	فاس	يف	املغرب

ابن	سينا

؟ من هو
من هي؟

1-	فيلســوف	عريب،	عائلة،	
ألف

2-	ممثلــة	لبنانية	صاحبة	
الصورة

3-	إمــارة	عربيــة،	مرتبة	
كهنوتية	يف	الديانة	املسيحية،	

شهر	ميالدي
4-	مصطلح	يســتعمل	يف	
بعض	الدول	لالشارة	اىل	سكان	
الواليــات	املتحــدة	االمريكية،	

قرعنا	الجرس
5-	أمر	عظيم،	تكلام	بصوت	
تعرف	به	املعاين،	تناوال	الطعام
ليايّل	 باالمــر،	 نرغــب	 	-6

ونهاري،	أداة	جزم
7-	بحرية	يف	شــامل	فنلندا،	

كتلة	يف	جبال	االلب
8-	ملســا	وتفحصــا	باليد،	

عاصمــة	نوميديــا	القدمية،	
مدينة	إيرانية

9-	جاريــة	غّنت	للرشــيد،	
يسجن

الفنانة	 أعــامل	 مــن	 	-10
صاحبة	الصورة،	دكان

11-	لباس،	مرفأ	يف	فلسطني،	
عائلة	أديب	وناقد	انكليزي	راحل
12-	كتب،	أصابع،	من	كانت	
أسنانهم	صغرية	ومتالصقة
13-	أبنــايئ،	جمعنــا	عن	

األرض
14-	مخــّدر،	ألطخه	بالعار،	

من	املحرمات
15-	فتياته

16-	تطيل	النظر	اىل،	عاصمة	
أوروبية

17-	جديــد	)باالجنبيــة(،	
للتفسري

الفنانة	 أعــامل	 مــن	 	-18
صاحبة	الصورة

خيالية	 شــخصية	 	-1
اساسية	يف	سلسلة	أفالم	
أجنبيــة	جســدها	املمثل	
هاريســون	فورد،	شــهر	

ميالدي
الفنانة	 2-	من	أعــامل	
قرية	 الصــورة،	 صاحبة	
لبنانية	يف	قضاء	جزين
3-	نتهم،	ينده	عىل،	دخل	

البيت
4-	سقي،	دولة	أمريكية،	
عزمنا	عىل	األمر

5-	مدينة	يف	موريتانيا،	
مصوًرا،	وطأت	عىل

6-	لطّــخ	بالعار،املولود	
االول	يف	التاريــخ،	جيــد	
)باالجنبية(،	حفرا	البرئ
7-	مدينــة	يونانية،	كل	

نبات	طّيب	الرائحة،	ضعف
8-	االسم	القديم	ألطالل	
مدينة	سومرية	يف	العراق،	
إقطعا،	من	الطيور

9-	قلــب،	يطلبــا	فعل	
)لالبنية(،	 نصلحها	 االمر،	

عملة	آسيوية
10-	مدينــة	يف	الصني،	
ينارص،	تلجأ	وتحتمي

11-	مــن	أعامل	الفنانة	
يحارب،	 الصورة،	 صاحبة	
نضع	شيًئا	مقابل	املال
12-	غــري	مطبوًخــا،	
حيوان	بحجم	القط،	عودة،	

منزل
13-	مــن	أعامل	الفنانة	
ذهاب	 الصــورة،	 صاحبة	

وسفر،	القصد

الثور

)21	نيسان	-	21	أيار(

الرسطان

)22	حزيران	-	23	متوز(

العذراء

)24	آب	-	23	أيلول(

العقرب

)23	ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1	-	20	ك2(

الحوت

)20	شباط	-	20	آذار(

عدة	محاوالت	تقوم	بها	لتصحيح	ما	أفسَد.	

رمبا	تنجح.	الطرف	اآلخر	بحاجة	اىل	اهتاممك	

أكرث،	إذ	يشكو	من	بعض	الترصفات	الخاطئة.	

شؤونك	العاطفية	مستقرة	يف	هذه	اآلونة.	

ثابر	عىل	العمــل	املثمر،		ولكن	عليك	أن	تكون	

حذرا	ومنفتح	البصرية	حتى	ال	تقع	يف	خطأ	ما.	

القرار	النهايئ	يف	رسم	طريق	املستقبل	هو	

لك	وحدك.	بقليل	من	السعي	والفطنة	تستطيع	

أن	تحقق	طموحاتك	وتستفيد	بصورة	فعلية.	

تشــعر	أنك	بكامل	حيويتك	ونشــاطك	يف	

هــذه	الفرتة.	تعمل	مع	زمالئك	بكّد	واخالص،	

ووضعك	العام	يف	حالة	من	الهدوء	واالستقرار.	

وصول	بعض	األمنيات	اىل	أهدافها	املرجوة،	

وراحة	يف	الحالة	املادية	والنفســية.	الوقت	

طيب	ومناسب	لتامرس	هوايتك	املفضلة.	

أمنية	غالية	ســتتحقق	يف	هذه	الفرتة.	أنت	

إنســان	بعيد	النظر	وتشــعر	باملسؤولية	نحو	

الغري.	نشــاطك	والتزامك	يف	العمل	يوصالنك	

اىل	مرتبة	متقدمة.

تعتــرب	اآلن	يف	أوج	عالقتك	والظروف	كلها	

مؤاتية.	كل	يشء	يسري	عىل	ما	يرام	ولكن	ثابر	

عىل	جهودك	وستحصل	عىل	نتائج	ممتازة.

أجواء	ممتازة	هــذه	الفرتة	لتعزيز	عالقاتك	

العاطفيــة	واالجتامعية.	تُظهر	براعة	فائقة	

يف	التعاطــي	مع	النــاس،	واقناعهم	بوجهة	

نظرك.	

إبتســامتك	الدامئة	تعمل	الكثري	للمحيطني	

بــك.	جو	من	الهدوء	يخيم	عىل	الوضع	العائيل	

بحيث	يدخل	الراحة	والطأمنينة	اىل	حياتك.	

تتمتع	بالجدية	وتشــعر	بالنشــاط	الدائم.	

لقاءات	تســري	يف	طريق	معّبد	يســهل	عليك	

اجتيــازه	برسعة.	أرباح	تدخل	جيبك	من	أمور	

تجارية.	

أفكار	كثرية	تنقذك	من	ورطة.	الدراسات	التي	

قمت	بها	قبل	أيام	أعطــت	نتائجها	املثمرة.	ال	

تبتعد	عن	األهل	واألصدقاء	من	دون	سبب.	

لقاءات	مفيدة	تقوم	بها	تبلور	مسرية	حياتك	

العامة.	ملاذا	ال	تصارح	الطرف	اآلخر	مبا	يزعجك	

من	أمور،	لرمبا	بدل	من	طريقة	ترصفاته	معك.	
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األرقام	يف	املربعات	الفارغة،	

عىل	أن	يتم	وضع	األرقام	من	

1	اىل	9	يف	جميــع	الخانات	
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

امللف اللبناين، عندمــا ابلغ مصدر كبري يف الخارجية الجانب 
الفرنيس كالما واضحا بان بالده ال ولن تتدخل يف هذا الشأن، 
وليســت بحاجة لذلك بوجود حزب اللــه. ويف انتظار نتائج 
اللقاء البارييس املنخفض املســتوى دبلوماسيا،بدأت بكريك 
تتحرك رئاســيا، واعاد حزب الله متســكه بالعالقة مع التيار 
الوطنــي الحر بزيارة الفتة اىل الرابية عشــية توقيع اتفاقية 
»مارمخايل«، اما الرتقب فيبقى ســيد املوقف قضائيا، يف ظل 
اســتمرار »الكباش« يف العدلية حول تحقيقات جرمية املرفأ، 
مع اقرتاب موعد االســتجوابات املحددة من قبل املحقق العديل 
القــايض طارق البيطــار يوم االثنني املقبــل، فيام مل تنجح 
االجراءات املالية والنقدية يف وقف انهيار اللرية، وســط قلق 
مربر من تداعيات بدء تطبيق رفع ســعر الدوالر رســميا اىل  
15000 لرية.امــا »كهربائيا« فقد »طــار« قرض البنك الدويل 
املخصص للكهرباء بضغط من واشــنطن التي ترص عىل ابقاء 

الضغط عىل حدته.  

{ زيارة »جس نبض«؟ {
عىل خط االســتحقاق الرئايس ، اثار توقيت زيارة الســفري 
الســعودي الوليد البخاري اىل قائد الجيش العامد جوزاف عون 
الكثري من عالمات االســتفهام لدى البعــض، »والذعر« لدى 
البعض اآلخر، حيال احتامل حصول توافق اقليمي ودويل عىل 
تزكية ترشــيحه للرئاسة، عشــية االجتامع »البارييس« يوم 
االثنني املقبل. واذا كان رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد 
جنبــالط قد جاهر بدعم هــذا الخيار وطرحه كمخرج للامزق 
الراهن، فان القوات اللبنانية التي تخىش »حرق ورقته«، تقرتب 
من تبني هذا االقرتاح، اذا ملست وجود تنٍب سعودي رصيح له، 
وقد مهد رئيســها الدكتور ســمري جعجع لذلك بالقول انه إذا 
كان انتخاب قائد الجيش يحل املشكلة فهو ال ميانع بذلك. لكن 
مصادر مطلعة عىل هذا الحراك، تؤكد ان الرياض مل تتخذ بعد 
قــرارا نهائيا يف تبني قائــد الجيش ومل تدخل بعد مع الجانب 
الفرنيس يف »التســميات«، هي ال تزال عند موقفها الســابق 
بعدم التدخل مبارشة يف التفاصيل اال اذا كان مثة تفاهم اشمل 
واوســع حول ملفات متعددة يف املنطقة مع االيرانيني، ولهذا 
ميكــن اعتبار زيارة البخاري اىل الريزة بانها »اســتطالعية« 
لتعزيز التواصل مع عون كمرشــح محتمل للرئاسة، ال اعالنا 
عــن تبنيه، يف ظل رغبة لدى الرياض يف اجراء عملية »جس 
نبض« ملواقفه من بعض امللفات الحساسة بالنسبة لها. وكان 
النائــب وائل ابو فاعور قد ابلغ القيادة الســعودية يف زيارته 
االخــرية وجهة نظر رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد 
جنبالط برضورة االنفتاح عىل قائد الجيش واجراء حوار معمق 
معه باعتباره اكرث املرشحني املحتملني ليكون تسوية محتملة 
عنــد بلوغ االمور حدود »الغليــان«. واذا كانت هذه الزيارة قد 
اثــارت »الريبة« يف »مرينا الشــالوحي« باعتباره مؤرشا عىل 
وجود »جوقة« داخلية وخارجية بدات جديا تعمل للتســويق 

لقائد الجيش. 

{ موقف بري »سلبي« {
فان موقف »الثنايئ الشيعي« من طرح قائد الجيش، ال يزال 
عىل حاله، لجهة عدم التعليق الســلبي عىل شــخصه، وامنا 
االستمرار بدعم رئيس تيار املردة سليامن فرنجية، وعدم القبول 

بالدخول يف مرشح بديل حتى اآلن، باعتبار انه مل يفقد فرصته 
بعــد يف الوصول اىل بعبــدا، لكن الكالم الالفت جاء من »عني 
التينــة« حيث نقل زوار رئيس املجلس النيايب نبيه بري موقفا 
متشــددا من خالل تاكيده ان املشــكلة املرتبطة بقائد الجيش 
تتعلق بتعديل الدســتورحيث يفرتض به االستقالة من موقعه 
قبل انتخابه بـ 6 أشــهر، وهو ما مل يحصل، وهو يشــدد عىل 
رضورة احرتام اآلليات الدستورية، منتقدا القوى التي ال متانع 
تعديل الدستور إليصال قائد الجيش، بالسؤال: اين ذهب شعار 

أن الربملان هيئة ناخبة فقط  وال ميكنه الترشيع؟ 

{ تحركات بكريك {
يف هــذا الوقت، بدأت بكريك اتصــاالت متهيدية مع الكتل 
والقــوى املســيحية بعد تفويض القمة الروحية املســيحية 
البطريــرك املاروين الكاردينال مار بشــارة بطــرس الراعي 
دعوة النواب املســيحيني اىل اجتامع للتدراس يف االستحقاق 
الرئايس، ويف موقف يعكس »تحفظ« القوات اللبنانية املبديئ 
حيــال اجتامعات مامثلة، دون رفضه، لفتت مصادرها اىل ان 
االزمــة يف لبنان وطنية ال طائفية واالنقســام بني فريقني، 
مامنع اســالمي ومسيحي، وسيادي اصالحي من الطائفتني، 
وتخوفت، ان يستفيد الفريق املامنع من حوارات مامثلة لحرف 
االنظار عن تعطيله املتعّمد وعدم التزامه باآلليات الدســتورية 
او توظيف حوارات مامثلة يف حال فشــلها لتحميل املسيحيني 
مسؤولية الشــغور! لكن اوساطا مطلعة عىل حقيقة موقف 
»القوات« تشــري اىل ان هذه الشــعارات ال قيمة لها وليســت 
اال تربيــرات واهية، الن »معراب« تــرى يف لقاء كهذا »حبل« 
نجاة لرئيس تكتل لبنان القوي جربان باسيل »املعزول« برأيها، 
مسيحيا ووطنيا، وال ترغب يف منحه فرصة الستغالل بكريك 
مجددا لخوض معاركه الشــخصية. يف املقابل ابلغ باســيل 
الــرصح البطريريك موافقته عــىل الدعوة، وكذلك »الكتائب« 
»والطاشناق«، بينام يرتيث »املردة« يف الرد، مع تسجيل غياب 

واضح للحامسة يف »بنعيش« لعقد اجتامعات مامثلة. 

{ اجتامع باريس؟ {
يف هــذا الوقت،أعلنــت وزارة الخارجية الفرنســية امس 
رسميا، أّن باريس ستستضيف اإلثنني اجتامعاً مخّصصاً للبنان 
يضّم ممّثلني عن كّل من فرنســا والواليات املّتحدة والسعودية 
وقطر ومرص، واشــارت اىل ان هدف اللقاء »محاولة تشجيع 
السياســيني اللبنانيني عىل إيجــاد مخرج لألزمة التي يتخّبط 
فيهــا بلدهم«، والالفت ان االجتامع ذات مســتوى دبلومايس 
متوسط، واشــارت مصادر دبلوماســية فرنسية اىل انه مل 
يتقّرر أّي اجتامع عىل املستوى الوزاري راهنا. واكدت املتحدثة 
الســم الخارجية الفرنسية ان امللف سيكون موضوع اجتامع 
متابعة اإلثنني مع اإلدارات الفرنســية واألمريكية والسعودية 
والقطرية واملرصية ملواصلة التنســيق مــع رشكائنا وإيجاد 
ســبل للميّض قدماً، وقالت ان الهدف من االجتامع هو تشجيع 
الطبقة السياسية اللبنانية عىل الخروج من الطريق املسدود.. 
مــن جهتها اعربت وزيرة خارجية فرنســا كاثرين كولونا من 
السعودية حيث التقت ويل العهد االمري محمد بن سلامن، عن 
قلقها البالغ إزاء انسداد األفق يف لبنان من الناحية السياسية، 
واشارت اىل ان فرنسا بحثت مع السعوديني وبقية رشكائها يف 
املنطقة ســبل تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية عىل تحّمل 
مســؤولياتها وإيجاد مخرج لألزمة. أكدت كولونا أن اللبنانيني 
»ضحايــا نظــام مفلس« وأن هدف باريس األول االســتمرار 

يف مســاعدتهم ودعم املؤسســات التي تضمن سيادة لبنان 
واســتقالله. مكررة دعوة بالدها للطبقة السياسية من أجل 
تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وتسهيل قيام حكومة تعمل 

عىل تنفيذ اإلصالحات كخطوة أوىل نحو اإلنقاذ.. 

{ التصعيد ضد طهران {
لكــن الالفت يف كالم كولونا، التصعيد املمنهج ضد طهران، 
حيث اكدت أن إيران »تعتمد نهجاً تصعيدياً« من خالل أنشطتها 
املزعزعة لالســتقرار يف منطقة الرشق األوسط، مشرية إىل 
برامج طهران النووية والباليســتية واملســرّيات وتهديداتها 
املبارشة، فضالً عــن لجوئها إىل وكالئها يف املنطقة. وأكدت 
الوزيرة الفرنســية أن بالدها ستعمل مع رشكائها األوروبيني 
من أجل التصدي للســلوك اإليراين. ويف هذا السياق، تساءلت 
مصادر دبلوماســية عن هذه املقاربة الفرنسية غري املتوازنة، 
فان كانت تســعى حقا اليجاد مخارج وتســويات حول امللف 
اللبناين، كيف تستمر يف التصعيد غري املسبوق مع ايران؟ وهو 
تصعيد مل يعد سياســيا بل اصبح ميدانيا بعد االعالن عن دور 
البحرية الفرنســية يف توقيف سفينة قيل انها تحمل اسلحة 

ايرانية »النصار الله« يف اليمن..! 

 { »تذبذب« يف موقف دوكان {
يف هذا الوقت، واصل الّســفري املكلّف تنسيق الدعم الدويل 
للبنان، بيار دوكان، زيارته اىل بريوت يف إطار جولة قادته إىل 
مرص واألردن يف إطار الســعي لدعم لبنان يف مجال الطاقة، 
كاشفاً أنّه سيزور الواليات املتحدة االمريكية يف خالل أسبوعني 
للبحث مع املسؤولني األمريكيني يف السبل اآليلة إىل تحييد ملف 
الكهرباء عن »قانون قيرص« مبا يتيح مســاعدة لبنان يف حّل 
أزمــة الطاقة. ووفقا ملصــادر مطلعة عىل لقاءات دوكان مع 
وزير الطاقة وليد فيــاض، فان املبعوث الفرنيس كون قناعة 
راسخة بان واشــنطن »تراوغ« وتتهرب من تنفيذ التزاماتها، 
وذلك بعد اطالعه عىل ملف االجراءات اللبنانية املتخذة للحصول 
عىل قرض البنك الدويل، ووعد مبحاول »كرس« الفيتو االمرييك 
جيال هذا القطاع الحيوي. لكن تلك االوساط مل تبد تفاؤال كبريا 
يف امكانية نجاح الفرنسيني يف تحقيق هذا االخرتاق. ولفتت 
تلك املصادر انها فوجئت بترصيح دوكان العلني  بعد اجتامعه 
مع رئيــس حكومة ترصيف األعامل، نجيب ميقايت، حني اكد 
عــىل رضورة تنفيذ لبنان الرشطني اللذين طلبهام البنك الدويل 
للمساعدة يف قطاع الطاقة وهام الّتدقيق يف حسابات كهرباء 
لبنان والبدء بتشــكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وفق القانون 

ساري املفعول.  

{ »طار« قرض البنك الدويل {
ويف هذا الســياق، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو 
صعــب بعد إجتامعه والنواب نعمة افرام مارك ضو وياســني 
ياســني مع البنك الدويل يف واشــنطن، ان املسؤلني يف البنك 
الــدويل ابلغوهــم ان قرض متويل إســتجرار الغاز من مرص 
والطاقة من األردن مجمد حاليا وليس مدرجاً عىل جدول اعامل 
البنك الدويل، مشــرياً اىل انه طلب مــن البنك الدويل اإلعالن 
رسمياً عن هذا املوقف، اذا كان موقفاً نهائياً، ألن اللبنانيني ما 

زالوا يتأملون بنجاح املرشوع. 

 {  االزمة القضائية معقدة  {
قضائيا، الرتقب ال يزال سيد املوقف، بعد وصول محاوالت رأب 
الصدع بــني املحقق العديل طارق البيطار ومدعي عام التمييز 

غسان عويدات اىل »حائط مسدود«، وفشل كل املحاوالت لدفع 
مجلس القضاء األعىل لالجتامع ملناقشــة التطورات األخرية، 
ووفقا للمعلومات، مل تصل االتصاالت بني رئيس مجلس القضاء 
األعىل ســهيل عّبود ووزير العدل هــري الخوري وعويدات 
إىل نتيجــة وقد رفض كل من البيطــار وعويدات الرتاجع عن  
مواقفهام املتشــددة ويرتقب الجميع اســتحقاق يوم االثنني 
املقبل، موعد اســتئناف البيطار، تحقيقاته بجلسة مخصصة 
الســتجواب وزير الداخلية األســبق نهاد املشــنوق، والنائب 
غازي زعيرت، ويتجه عويدات اىل سحب املساعدين القضائيني 
املوضوعــني بترصّف املحقق العديل لتدوين محارض التحقيق، 
وعاد اىل التلويح بالضغط لتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه اذا ارص 
عىل االســتمرار باجراءاته. وتجنبا لوقوع املحظور ستشــهد 
الساعات املقبلة اتصاالت ولقاءات مكثفة يتوالها عبود، الذي 
يرفــض حتــى اآلن انعقاد مجلس القضــاء األعىل، خوفا من 
»تطيري« البيطار، والحل الذي يعمل عليه لتربيد االجواء يقيض 
بتجميد البيطار إجراءاته وإلغاء جلســات التحقيق املحددة هذا 
الشــهر، والرتاجع عن االدعــاءات ، مقابل تراجع عويدات عن 
ادعائه عىل البيطار ومنعه من السفر، والنظر يف كيفية وقف 
مفاعيــل إطالق رساح املوقوفني مبلف املرفأ. لكن هذا الحل ال 

يزال بعيد املنال، وتبدو االمور معقدة وتتجه اىل التصعيد. 

 { حزب الله يف الرابية {
يف هذا الوقت، وعشية ذكرى التوقيع عىل اتفاق »مارمخايل«، 
زار وفد  من كتلة الوفاء للمقاومة الرئيس السابق ميشال عون، 
ووفقا للمعلومــات، كان االجتامع وديا للغاية، ومل يدخل يف 
تفاصيل الخالف املســتجد مع التيار الوطني الحر، وترك البحث 
يف هــذا امللف للقاءات مفرتضة مــع رئيس تكل لبنان القوي 
جربان باسيل، وقد تناول البحث املستجدات السياسية والوضع 
العــام يف لبنان. واذا كان الرئيس عون قد شــدد خالل اللقاء 
عىل »أهمية الرشاكة الوطنية واســتكامل مرشوع بناء الدولة 
ومكافحة الفساد وصون حقوق املواطنني«، فقد كان رصيحا 
يف الحديث عن نقاط التباين خالل فرتة عهده مع الحزب وتحدث 
عــن العراقيل التي منعته من االصالح.. ووفقا ملصادر مطلعة 
فان حــرص الحزب عىل زيارة الرابية، دليل واضح عىل رغبته 
يف الحفاظ عىل العالقة االسرتاتيجية مع »التيار«، وال يرغب 
يف التصعيد عىل الرغم من االشــارات الســلبية الواضحة من 
قبل باسيل. ويف هذا السياق، اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
النائــب محمد رعد، أن هذه العالقة التشــاركية وفرت مناخا 
مؤاتيــا لبناء مرشوع الدولة وفق ما نصت عليه وثيقة الوفاق 
الوطني والتي مل ترق لكرث. اليوم نحن عىل بعد اربعة ايام فقط 
من مناسبة ارساء هذه العالقة التشاركية املهمة التي تكرست 
بدءا من 6 شــباط 2006 يف لقاء كنيسة مار ميخائيل قبل 1٧ 
عاما وما زالت، نؤكد عزمنا وحرصنا عىل مواصلة هذه العالقة 
مع التيار الوطني الحر وفق االسس التي اسهم الرئيس العامد 
ميشال عون يف ارســائها والتي تقوم عىل الصدق والوضوح 
والشــجاعة يف مقاربة املختلف بروح حوارية جادة ووطنية 
و تفهــم متبادل بعيدا من الضوضاء والصخب.. ووصف اللقاء 
بـ »الودي جدا« وقال نقلنا  إىل الرئيس ميشــال عون تحيات 
حارة والســالم من االمني العام للحزب الســيد حسن نرصالله 
واخوانــه يف القيادة وأعربنــا خالل اللقاء مجددا عن تقديرنا 
الكبــري للعالقة الثابتة الوازنــة التي عززت الرشاكة الوطنية 

وحمت السلم االهيل.. 

بعض االقرتاحات التي ال تلبي الحد األدىن منها.
كام شــدد املصدر عىل أّن »الحديث عن خطة أمنية أمريكية 
غــري وارد أصالً«، مشــرياً إىل أن »األوضاع تجاوزت الحديث 
التكتييك، والجانب الفلســطيني متمسك مبوقفه«، مضيفاً 
أّن »إرسائيــل« تريد أن تحــّول األزمة إىل املربع األمني، وهذا 
مرفــوض فلســطينياً. كذلك لفت املصــدر إىل أّن »الحكومة 
اإلرسائيليــة املتطرفة وجرائم املســتوطنني تدفع بقوة نحو 
تصعيــد األزمــة والذهاب إىل أجواء أكــرث صعوبة«، مؤكداً 
أّن الرئيس الفلسطيني متمســك مبوقفه، والجهود املرصية 
واألردنية واألمريكية مســتمرة، وهي مل تصل، لغاية اآلن، إىل 

تفاهامت حقيقية.
ويف وقت سابق ، قال موقع »أكسيوس« األمرييك، نقالً عن 
مسؤولني أمريكيني وإرسائيليني إّن »وزير الخارجية األمرييك، 
أنتوين بلينكن، ضغط عىل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 
خــالل زيارتــه رام الله، لقبول وتنفيذ خطــة أمنية أمريكية 
تهدف إىل إعادة ســيطرة الســلطة الفلسطينية عىل مدينتي 
جنــني ونابلس«. ورأى مســؤولون أمريكيون وإرسائيليون أّن 
»انخفاض الســيطرة األمنية للسلطة الفلسطينية، هو سبب 
رئييس للتصعيد«. يف املقابل، ألقى عباس اللوم عىل »إرسائيل«، 

إضافًة إىل »عدم وجود جهود دولية لتفكيك االحتالل«.
وبحسب »أكســيوس«، فقد »ضعفت السلطة الفلسطينية 
وقواتها األمنية عىل مدى السنوات الثالث املاضية، ال سيام يف 
شــامل الضفة الغربية، حيث تفتقر إىل الدعم الشعبي، بسبب 

األزمة االقتصادية املستمرة، والفساد املزعوم«.
عىل صعيد آخر افتتح رئيس تشاد محمد ديبي سفارة لبالده 
يف »تل أبيب« يف مراسم شارك فيها رئيس الوزراء اإلرسائييل 
بنيامني نتنياهو، وقد أدانت حركة املقاومة اإلسالمية )حامس( 
هذه الخطــوة ووصفتها بأنها خروج عــن املوقف األفريقي 

املناهض لالستعامر.
وقال نتنياهو عرب تويرت »افتتحت ســفارة تشاد يف إرسائيل 
مع الرئيس التشادي محمد ديبي«، وأضاف أنها »لحظة تاريخية 

نضجت بعد سنوات من االتصاالت«.
وقد وصل رئيس تشاد إىل إرسائيل ، والتقى كبار املسؤولني، 
من بينهم رئيس جهاز املوســاد ديفيــد بارنياع ووزير الدفاع 

اإلرسائييل يوآف غاالنت.
وقال ديبي لدى لقائه الرئيس اإلرسائييل إســحاق هرتسوغ 
»أود أن أثني عىل املوساد وأجهزة املخابرات التشادية ملساهمتهم 
الحاســمة، كمهندسني قاموا ببناء العالقات بيننا«.وأشار إىل 
جهود املوساد »الرائعة« يف التحضري للزيارة، وفق بيان أصدره 

مكتب الرئيس اإلرسائييل.
من جانبها، أدانت حركة حامس افتتاح ســفارة لتشــاد يف 
إرسائيل، وقال املتحدث باســم الحركة عبد اللطيف القانوع يف 
ترصيح لوكالة األناضول إن هذه الخطوة تعد خروجا عن املوقف 
األفريقي املناهض لالســتعامر والداعم للشــعب الفلسطيني 

وقضيته، وفق تعبريه.
وشــدد القانوع عىل أن حامس ترفض وتدين »كافة أشكال 
التطبيع ومنح الرشعية لالحتالل«، داعيا الدول التي انخرطت 
يف التطبيــع أو فتح الســفارات إىل الرتاجــع عن ذلك. ورأى 
املتحدث أن »التطبيع أو افتتاح هذه السفارات ال يعرّبان عن حالة 
الشــعوب العاملية والعربية واإلسالمية املتعاطفة واملنارصة 

للقضية الفلسطينية«.
ميدانيــا، أفادت وكالــة األنباء الفلســطينية )وفا( بأن 
مســتوطنا إرسائيليــا اقتحم ، كنيســة »حبس املســيح« 
يف البلــدة القدميــة بالقدس املحتلة، وبــدأ بتحطيم بعض 
محتوياتهــا. وقالــت محافظة القــدس، يف بيان صحفي 
مقتضب، إن مســتوطنا اقتحم مبنى الكنيسة الواقع مقابل 
املدرســة العمرية، وقام بتكسري وتحطيم بعض محتوياتها، 
وحاول إشــعال النار فيها. مضيفة أن الحارس املوجود يف 

للمستوطن. تصدى  املكان 
وأدان مدير مركز القدس للعالقات الكنســية يوسف ظاهر، 
االعتداء عىل الكنيســة، مشــريا إىل تزايد اعتداءات االحتالل 
ومســتوطنيه عىل املقدسات املسيحية يف البلدة القدمية من 
القدس، مطالبا »املجتمع الدويل بتحمل مسؤولياته، تجاه هذه 

الجرائم«.
من جانبها، قالت الرشطة اإلرسائيلية إنها اعتقلت ســائًحا 
أمريكيًّا اعتدى عىل كنيســة »حبس املسيح« بالقدس املحتلة. 
وأضافت -يف بيان- أن الســائح اقتيد إىل أحد مراكز الرشطة 

للتحقيق معه.
بينام أفادت مصادر يف الكنيسة التابعة لبطريركية الالتني، 
بأن مستوطنا يرتدي القلنسوة اليهودية اقتحم الكنيسة، وبدأ 

بتحطيم محتوياتها، وبينها متثال للسيد املسيح عليه السالم، 
قبل أن يتمكن الحراس من احتجازه وتسليمه للرشطة.

يذكــر أن هذا هــو االعتداء الرابع، الــذي تتعرض له أماكن 
عبادة مســيحية يف القدس من قبل متطرفني يهود، منذ بداية 
العام الجاري، حيث تعرضت مقربة الكنيسة األسقفية العتداء 
وتكســري للصلبان، كام تعرضت البطريركية األرمنية يف وقت 
ســابق إىل محاولة القتحامها، وُخطت عبارات عنرصية عىل 

جدرانها.

{ اعتداء عىل طفل بغاز الفلفل {
ويف الســياق، اعتدى مســتوطن إرسائييل آخر ، عىل طفل 
مــن بلدة حوارة جنوب نابلــس، برش غاز الفلفل عىل وجهه. 
وقالت »وفا« إن مستوطنا أوقف مركبة مواطن فلسطيني عىل 
الشــارع الرئيس يف البلدة، ورش عرب نافذتها غاز الفلفل عىل 
وجــه الطفل فيصل املختار )14 عاما( أثناء وجوده يف املكان، 

ما أدى إىل إصابته بحروق.
ميدانيا اكدت حركة املقاومة اإلسالمية )حامس( أن الغارات 
اإلرسائيليــة عىل غزة إكامل ملا ســمتها حلقات العدوان الذي 
يشنه االحتالل ضد الشــعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، 

كام أنه جزء من الهجمة عىل األرسى يف السجون.
ووصف الناطق باسم حركة حامس، حازم قاسم، الحكومة 
اإلرسائيليــة باملتطرفة، وقال إن وجودهــا بفتح الباب أمام 

التصعيد امليداين.
من جهته، توعد وزيــر الدفاع اإلرسائييل يوآف غاالنت بأن 
الجيش ســريد بقوة بالغة عىل أي إطالق للنار أو أي محاولة 
للمساس بحياة الســكان اإلرسائيليني يف املنطقة الجنوبية. 
وأضــاف غاالنــت -يف تغريدة له يف تويرت- أن ســالح الجو 

اإلرسائييل دمر مواقع إنتاج وتخزين أسلحة لحركة حامس.
وأعلــن جيش االحتالل أنه نفذ رضبات جوية يف قطاع غزة 
بعد ســاعات من اعرتاضه صاروخا أطلق من القطاع، ومل ترد 

تقارير بعد عن وقوع ضحايا.
وقــد هزت انفجارات قوية املباين، وأضاءت ظلمة الليل يف 
ســامء غزة، بينام دوت صفارات اإلنذار من جديد يف مناطق 
إرسائيلية حول القطاع للتحذير من قدوم مزيد من الصواريخ.

{ اعتقاالت وإدانة حقوقية {
ويف الضفة الغربية، اعتقلت قوات االحتالل 2٧ فلســطينيا 

-بينهــم 15 من محافظة رام الله والبرية- الســاعات املاضية 
خالل عمليات دهم يف مناطق متفرقة.

ومن جانبه، قال نادي األسري الفلسطيني إن قوات االحتالل 
اقتــادت املعتقلــني إىل مراكز أمنية للتحقيــق معهم بتهمة 

التحريض ومقاومة االحتالل.
وتجري االعتقاالت عادة مبداهمة منازل الفلســطينيني ، ثم 
ينقلون إىل مراكز توقيف مؤقتة يف مســتوطنات قبل نقلهم 

إىل مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.
عىل صعيد آخر، هدمت قوات االحتالل اإلرسائييل منزلني يف 
قرية دوما جنوب نابلس، شامل الضفة. وأفادت مصادر محلية 
بأن قوات من جيش االحتالل ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت 
املنطقــة الرشقية من القرية، وهدمت منزلني بحجة البناء يف 
املنطقة املصنفة »ج« الواقعة تحت الســيطرة األمنية واملدنية 

اإلرسائيلية والتي تشكل 60% من مساحة الضفة.
وكانت سلطات االحتالل قد أخطرت بهدم عدد من املنازل يف 
القرية، وأعرب املجلس القروي عن خشــيته من أن يكون هدم 

املنزلني مقدمة لهدم منازل أخرى وترشيد أهلها.
بدورهــا، أدانت منظمة هيومن رايتــس ووتش اإلجراءات 
اإلرسائيليــة يف الضفة، وقالت إن قيام إرسائيل بإغالق منازل 
عائالت فلسطينية -يشتبه يف قيامها بهجامت ضد إرسائيل- 
يرقى إىل مســتوى العقاب الجامعي، ووصفته بجرمية حرب. 
وأضاف القامئون عىل املنظمة أنه ال ميكن تربير قيام إرسائيل 
مبعاقبة العائالت الفلســطينية املشــتبه بها بهدم منازلهم 

وطردهم يف الشارع.

{ إجراءات انتقامية إرسائيلية {
ويف إطــار اإلجراءات االنتقامية ضد الفلســطينيني، وقع 
وزيــر املالية اإلرسائييل عىل قــرار مبصادرة 32 مليون دوالر 

من عائدات الرضائب للسلطة الفلسطينية.
وكانت حكومة االحتالل بدأت تنفيذ قرارات »انتقامية« ضد 
الفلسطينيني، ردا عىل العمليتني األخريتني يف القدس املحتلة.

وأعلــن رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامــني نتنياهو إن هذه 
اإلجــراءات االنتقاميــة تشــمل مصادرة الحق يف الســكن 
واإلقامــة واملواطنة لعائالت منفذي العمليات، وتســهيالت 
ملنح اإلرسائيليني تراخيص أســلحة وتعزيز اإلجراءات األمنية 
باملستوطنات، ومتتد العقوبات إىل أموال الرضائب التي تجبيها 

تل أبيب من املنافذ نيابة عن السلطة الفلسطينية.

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

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811٧85

فاكس : 05/923٧٧3

االعالنات : 923٧٧0-05/923٧٧6-923٧68-923٧6٧

فاكس : 05/923٧٧1

info@addiyaronline.com
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