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مواجهات يف الضفة

املستوطنون... رعب دائم 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بوال مراد

تشــبه نهاية االسبوع الحايل اســراحة محارب يستعد 
للقتال برضاوة االســبوع املقبل، اذ تؤكــد املعطيات ان البلد 
سيشهد يوم االثنني وااليام التي تيل حاموة قضائية مع توجه 
املحقق العديل يف قضية انفجار املرفأ القايض طارق البيطار 
الصدار مذكرات توقيف ضد كل الشــخصيات التي استدعاها 

ولن تحرض الجلسات املحددة لها. 

{ 3 سيناريوهات {
وكشفت مصادر متابعة للملف، ان »هناك 3 سيناريوهات 
يتم التــداول بها: االول يقول إن وزيــر العدل هرني خوري 
يتجه اىل عدم ارســال كتبة للجلسات التي دعا اليها البيطار، 
مــا يقطع الطريق امام اصدار مذكــرات توقيف ويؤدي اىل 
مســارعته الصدار قراره االتهامي، فريفع عنه املسؤوليات. 
وان كان يعي انه لن يتم األخذ به باعتباره لن يستكمل مساره 
القضــايئ نحو النيابة العامة التمييزية واملجلس العديل. اما 
الســيناريو الثاين فيقول باصدار مذكــرات التوقيف، وهي 
وان كانت غري قابلة للتنفيذ، ســتدفع النائب العام التمييزي 
القايض غسان عويدات اىل اصدار مذكرة مامثلة ضد البيطار 
يُخىش يف حال تم تنفيذها ان تؤدي اىل اشــتعال الشــارع. 
اما الســيناريو الثالث فيقيض بقــرار البيطار عدم التصعيد 
وعــدم اصدار مذكــرات للتوقيف باعتبــار ان جزءا ممن تم 
استدعاؤهم مل يتبلغوا، عىل ان يختم تحقيقاته باصدار قراره 

الظني ويكون عندئذ ما يكون«. وتشري املصادر يف حديث لـ 
» الديار«  اىل انه »ايا كان السيناريو الذي سُيعتمد فستكون 
له تداعياته الكبرية عىل البلد وعىل املستويات كافة، باعتبار 
ان الضغــوط القضائية قد تؤدي اىل استشــعار املرجعيات 
السياســية بالخطر، ما يدفعهــا اىل ترسيع عملية انتخاب 
رئيــس، او انها قد تهدد بانفجار امني غري معروف من حيث 

والحجم«. الطبيعة 

{ جلسة حكومية فترشيعية {
ولعــل ما قد يفاقم الضغوط توجه رئيس حكومة ترصيف 
األعــامل نجيب ميقايت للدعوة اىل جلســة جديدة للحكومة 
منتصف االسبوع املقبل، رغم االعراضات املسيحية املتواصلة، 
ما ســيعزز نقمة واســتياء املرجعيات املسيحية الدينية كام 

السياسية.
وابعــد من ذلك، علمت »الديــار« ان رئيس املجلس النيايب 
نبيه بري حســم أمــره لجهة الدعوة اىل جلســة ترشيعية 
سيكون قانون »الكابيتال كونرول« عىل رأس جدول اعاملها. 
واشارت مصادر معنية اىل ان »الثنايئ الشيعي«، و«التقدمي 
االشــرايك«  كام »التيار الوطني الحر« ونواب مستقلني من 
كل الطوائف سيشاركون فيها، الفتة اىل ان التوجه هو لعقدها 
ما بني 1٥ و 20 شباط، واالرجح ان يتخللها متديد والية مدير 
عــام االمن العام اللواء عباس ابراهيم التي تنتهي مطلع آذار.

صحيح ان سقف الدوالر غري معروف، وان املواد الغذائية 
واالستهالكية واملعيشية ترتفع اسعارها باستمرار، ولذلك 
ال بد من انتخاب رئيس جمهورية برسعة، الن االســتقرار 
الســيايس سيجمد سعر الدوالر من خالل املفاوضات مع 
صنــدوق النقد الدويل والبنك الدويل، وشــعور اللبنانيني 
بان انتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة سيؤدي اىل 
سقوط الدوالر امام اللرية اللبنانية. واذا كان البعض يقول 
انــه تم تأخري انتخاب رئيــس للجمهورية منذ عام 2014 
حتــى عام 2016 يك يتم انتخاب الرئيس العامد ميشــال 
عــون، فان الوضــع كان يختلف، ذلك ان الدوالر بقي عىل 
ســعره  1٥00، ومل يكن هناك ازمة معيشــية اقتصادية 
حيث تسقط املؤسسات وتنهار كليا، لذلك املطلوب انتخاب 

رئيس للجمهورية يف أرسع وقت.
واالشــارة التي تعطــي االمان للبنانيــني وتؤدي اىل 
االســتقرار، هي انتخاب رئيس جمهورية، وعندئذ سرنى 

الــدوالر يهوي نزوال، واللرية تعود اىل االرتفاع مجددا.

طريق الديار

»الديار«

كـــرة  فـــي  لبنـــان  بطولـــة 
 القـــدم ـــــ سداســـية األوائـــل :

الســـاحل  ـــــ شـــباب  اليـــوم والنجمـــة ـــــ البـــرج غـــداًاألنصـــار 

ــيا  ــ ــ ــ ــ ــرب آس ــ ــ ــ ــ ــة غ ــ ــ ــ ــ بطول
لانــــــــــاث فــــــــــي كــــــــــرة الســــــــــلة :
فــــــــــوز كبيــــــــــر للبنــــــــــان
ــــــــــى فلســــــــــطين )٥٩-٣٢( عل

ص10ص10

ـــــــــــــــس ـــــــــــــــاء باري لبنان ومستقبل صـــــــــــــــورة »MRI« للق
املوارنة

االب الربفسور
يوسف مونس

ــــــــة مــــــــن ــــــــول لبشــــــــرة خالي الريتين
التجاعيــد بــدل »الفيلر والبوتكس«...
ــــــــة ــــــــي هــــــــذه األغذي ــــــــه ف وتجدون

ــار وســـــام يشـــــرعان الدولـــــرة نصـــ

ــــــــــــك«... ــــــــــــاء »األســــــــــــتيذ« و»البي لق
ــت« ــ ــ ــ ــ ــ ــا تّم ــ ــ ــ ــ ــ ــة م ــ ــ ــ ــ ــ ــا فرح ــ ــ ــ ــ ــ »ي

٣0 عددهـــــا  فـــــي  »تحـــــوالت« 
ضّمــــــــــت مقــــــــــاالت وأبحاثــــــــــاً 
ــــة واألدب ــ ــ ــ ــــر والثقاف ــ ــ ــ ــــــي الفك ــ ــ ف

دورة دبــي الدوليــة فــي كرة الســلة :
ــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروت ودينامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بيـ
ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف النهائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدور نصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ

ص٥ص4

ص10ص٥

األســـــــــــــــــــــــــــــــــــاليب الســـــــــــــــــــــــــــــــــــليمة
لترويــــــــــض الولــــــــــد املشــــــــــاكس

ص6
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نتانياهو في االيليزيه وعبدالله في البيت االبيض... ووفد مخابراتي مصري فجأة في »اسرائيل«
ماذا يطبخ لاراضي الفلسطينية؟... وهل تصح رؤية االستخبارات االميركية حول انتفاضة ثانية؟

ثلـــــــــــــــــــــــــث املســـــــــــــــــــــــــتوطنين اإلســـــــــــــــــــــــــرائيليين يخشـــــــــــــــــــــــــون وقـــــــــــــــــــــــــوع حـــــــــــــــــــــــــرب داخليـــــــــــــــــــــــــة

يبدو ان جولة وزير الخارجية االمريكية الرشق اوسطية، قد 
حركت املياه الراكدة فلسطينيا، فحط رئيس الوزراء االرسائييل 
يف باريس حيث التقى الرئيس اميانويل ماكرون، يف وقت زار 
فيــه ملك االردن البيت االبيض لبحث امللف الفلســطيني، عىل 
وقع اســتمرار تصعيد االحتالل لوترية اعتداءاته العسكرية ، 
يف موازاة تقديرات استخباراتية امريكية حول انتفاضة  ثانية، 
فيام كان وفد مخابرايت مرصي يصل اىل »ارسائيل« يف مهمة 

عاجلة.
فقد جّدد الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون -خالل استقباله 
رئيس الوزراء اإلرسائيــيل بنيامني نتنياهو يف باريس- دعم 
فرنسا وتضامنها الكامل مع »إرسائيل«، لكنه أكد عىل رضورة 

»تجنب أي إجراء من شأنه تأجيج دوامة العنف«.
ورّحب ماكــرون بتطبيع العالقات بــني »إرسائيل« ودول 
عدة يف املنطقة، لكنه قال إن هذه »الديناميكية ســتبقى غري 
مكتملة ما دامت غري مصحوبة باســتئناف عملية سياسية 
نحو حّل« للرصاع اإلرسائييل الفلســطيني. وقالت الرئاســة 
الفرنسية يف بيان إن ماكرون أبدى -خالل لقائه مع نتنياهو 

أكّد اإلعالم اإلرسائيــيل »معطيات جديدة 
أظهرت بيانات مقلقة بأّن ثلث املســتوطنني 
يخشون بشكل جدي من اندالع حرب داخلية«.
ونرش معهــد إرسائييل، نتائج اســتطالع 
ذكرت أّن »43٪ من املســتطلعني يعتقدون أّن 
التعديالت يف النظام القضايئ ليســت جيدة، 

مقابل 31٪ يعتقدون أنها جيدة«.
 وفيام يعارض غالبية املســتطلعني قضية 
»التعديــالت القضائية« التي يريدها نتيناهو 
والتي أّدت إىل خروج احتجاجات واسعة  ضد 
الحكومة، اســتمرّت عىل مدى الـ 4 أسابيع 
الفائتــة عىل التــوايل، أفاد نحــو 13٪ من 
املشاركني بأنّهم »شاركوا يف نوع من النشاط 

االحتجاجي ضّد التعديل القانوين«، بحســب 
املعهد.

وأظهر االســتطالع أّن »٥٥٪ يعتقدون أّن 
فرص نشــوب حرب داخلية منخفضة، لكّن 
نحو ثلث املستطلعني من اإلرسائيليني ما زالوا 

يتوقعون حدوثها«.
كام أشــار املعهد إىل أّن نســبة التوقعات 
بنشــوب حرب داخلية، بني الذين شاركوا يف 
االحتجاجات، فاقت بشــكل كبري النسبة بني 

املستطلعني الذين مل يشاركوا فيها«.
ويشــري اإلســتطالع، إىل أّن »املعطيــات 

حلــب؟ شــمال  يجــري  مــاذا 

الـ»ســـــي.آي.ايه« تتوقـــــع موعـــــد حســـــم الحـــــرب... وروســـــيا تؤمـــــم فـــــي القـــــرم
ــذارات ــ ــارات االنـ ــ ــع صفـ ــ ــى وقـ ــ ــف علـ ــ ــي كييـ ــ ــة فـ ــ ــة ـــــــ اوكرانيـ ــ ــة اوروبيـ ــ قمـ

ناقـــش برنامـــج العمـــل االقتصـــادي للســـوداني
اتصـــال بيـــن بايـــدن ورئيـــس الحكومـــة العراقيـــة

)التفاصيل ص9( 
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السبت 4 شباط 2023

صورة »MRI« للقاء باريس
نبيه الربجي

الفرنيس  املعارض  يصف 
جــان لــوك ميالنشــون 
السياسة، أو الديبلوماسية، 
يف بالده بأنها أقرب ما تكون 
الرياح«.  عــى  »التزلج  بـ 
مدوية،  داخليــة  أزمــات 
ومحاولة اميانويل ماكرون 
الخــروج من عنق الزجاجة 
بالبحــث عــن دور خارج 
الفرنســية. هذا ما  الحلبة 

يثري سخرية األمريكيني، ومنذ أيام فرنكلني روزفلت الذي كان 
يكره شارل ديغول اىل حد وصفه بـ »زرافة بقبعة جرنال...«!

غالبــاً ما نظر البيــت األبيض بازدراء اىل »السياســات 
البونابرتية« لالليزيه الــذي مل يتنبه اىل أن الزمن األورويب 
مات عى ضفاف الســويس عــام 1956. االنكليز كانوا أكرث 
حنكــة يف التعاطي مع الزمن األمرييك. صحيفة الـ »صن«  

نصحت امللكة اليزابت بارتداء رساويل الجينز.
اذاً، صورة بالرنني املغناطييس )MRI( للقاء الخاميس يف 
باريس. لو كان الحدث عى يشء من الجدية للبحث يف أزمة 
متعددة األبعاد كأزمتنا، لعقد عى مستوى وزراء الخارجية ال 
عى مستوى املستشارين الذين ال يتعدى دورهم، أحياناً، دور 

االكسسوارات البرشية.
عى كل، كاترين كولونا، ومن السعودية، أقفلت الباب أمام 
أي رهان عى النتائج. تحدثت عن »األفق املقفل يف لبنان«. ما 
يبعث عى الصدمة أيضاً أن الفرنسيني الذين يرون يف نجوم 
الطبقة السياســية »لصوص الهيكل«، يدعون هؤالء للبحث 
عن مخرج يعيد احياء املسار الدستوري يف البالد، فضالً عن 

القيام باالصالحات التي تعني دفنهم وهم أحياء..
األمريكيــون الذين عادوا عن تعهدهم، ودون قيد أو رشط، 
بالطلــب من البنك الدويل متويل عملية اســتجرار الغاز من 
مرص، والكهرباء من األردن ) لهذه العودة دالالتها السياسية 
الخطرية(، يريدون للبنان أن يبقى هكذا، عالقاً بني األســالك 
الشائكة، بانتظار انتصارهم يف الحرب عى روسيا، لتبدأ لعبة 
الخرائط أو لعبة التســويات، مبفاجآتها الكارثية. ماذا لو مل 

يتحقق االنتصار؟
التعليقات الفرنســية تالحقت حــول اللقاء. أي نوع، أي 
لــون، للدخان الذي يتصاعد منه ؟ قيل »دخان القطارات«، أي 
القطارات البخارية التي تســري بالفحم الحجري. هكذا الحل 

يف لبنان... بالفحم الحجري!
ال أحد عندنا، ســوى الســّذج، ينتظر الدخــان األبيض. 
ابان الجمهورية الرابعة يف فرنســا، بالفوىض السياســية 
والدســتورية، كتب الفيلسوف رميون آرون، صاحب »أفيون 
املثقفني«، يف »االكســربس«، عن »الغربان التي تحلق فوق 
قبورنا«. هذه حالنا. أيضاً حال Dead man walking رجل ميت 

مييش...
األمريكيــون لهــم لبنانهم. الفرنســيون لهــم لبنانهم. 
الســعوديون لهم لبنانهم. االيرانيــون لهم لبنانهم. حتى أن 
النازحني الســوريني والالجئني الفلســطينيني لهم لبنانهم 
)رجاء ال تنسوا ارسائيل اذا ما الحظتم افتتان التوراة بجبالنا(. 
اللبنانيون فقط ال لبنان لهم. كل من ســالطني الطوائف يريد 
دولة عى قياسه. بعضهم ال يتعدى قياسه قياس... الضفدعة! 
لفتني كالم الباحث الدكتور هيثم مزاحم حول »دور القيادة 
السياسية يف تحقيق التنمية يف ماليزيا«. عندهم سالطني 
الواليات، وعندنا سالطني الطوائف الذين تكرّس حكمهم يف 
اتفاق الطائــف، وقد وصفه األخرض االبراهيمي  يف مقابلة 
أخرية عى شاشة »الجزيرة«، باملرحيل واالنتقايل. أي أنه ليس 
بـ »الوثيقة املقدسة«، وعى لسان رجل عرف كل خفاياه وكل 

مالبساته.
ولكــن يف ماليزيا ظهر مهاتري محمــد الذي حاول رفيق 
الحريري تقليده  دون جدوى. ملاذا ال نقتفي أثر املاليزيني حيث 
ينتخب »مؤمتر الحكام«، كل 5 سنوات، ملكاً من بني السالطني 
التســعة؟ هكذا نختار، لوالية محددة، سلطاناً بني سالطيننا 
الستة أو السبعة ليتوج ملكاً. قد نختلف حول مدلول الكلمة. 

من األعى مقاماً، واألعى مكانة. السلطان أم امللك؟
ال نتصور أن أي دولة تبدي اهتامماً بالوضع اللبناين تفعل 
ذلك لوجــه الله، بدوافع عاطفية )رومانســية( أو بدوافع 
تاريخية )يف قرن ال مكان فيه للتاريخ(. انها ثقافة املصالح. 
ال يشء يحرك الدول ســوى املصالح، أكانت جيوسياسية، أم 

كانت جيواقتصادية.
السوق تصنع السياســات وحتى االسرتاتيجيات. جورج 
سوروس، نجم وول سرتيت، قال »من هنا تدار الكرة األرضية«. 

ما نتمناه أال تدار بالدنا من سوق النخاسة...

ميشال نرص

ال جديد حتى الســاعة فعلياً، حيث االنتظار ســّيد املوقف، 
متــأ وقته الضائع، ترسيبــات وتغريدات علنية لكل االفرقاء 
و«ابواقهــم«، متيل بجّوها العام إىل التشــاؤم أكرث منه إىل 
التفاؤل، مــع اعتامد صاحب املبادرة عــى »قضاء حوائجه 
بالكتامن«، ليبدو واضحاً أن ال ســيناريو ثابتاً من شأنه تحديد 

اتجاه الرياح.
مقابل هذه النظرة، تتحدث أوســاط سياسية، بثقة عالية 
وبكثري من األمل، بتطبيل وتزمري إعالمي، عن ســلوك معضلة 
انتخــاب رئيس طريقاً إيجابياً، نتيجة املفاوضات التي يتواّلها 
اســتيذ عني التينة، تاركاً لبيك املختارة تدوير الزوايا ،علام ان 

الرياح ســارت بعكس سفن الكثريين ليتبنّي أن:
ـ التصعيد الربتقايل املدروس عى لســان »صهر الرابية«، 
والذي كشــفت ما خفي منه املصادر الربتقالية، من ان نائب 
رئيس مجلس النواب الياس بوصعب يحمل معه جزءا كبريا من 
كلمة الرس االمريكية، التي نجح يف تكوين صورة عنها نتيجة 
لقاءاته التي قادته اىل مستشــار االمــن القومي االمرييك، 
مضيفة أن رئيس التيار أبدى كل التجاوب واملرونة لجهة عدم 

مامنعته بااللتزام مبا يتناســب والورقة الرئاسية للتيار.
ـ تأكيد مصادر الحزب التقدمي اإلشرتايك، أن األمور ال تزال 
عالقــة عند عدم جهوزية املعنيني للتســوية، وهو ما تقاطع 
مــع اجواء عني التينة، التي هادنت  حليفها اللدود مســتمعة 
اىل طرحه لقائد الجيش كمرشــح جدي، فيام وجهة بوصلتها 
ســليامن فرنجية الذي باتت قاب قوســني او ادىن من تأمني 
النصاب له، ما نسف االجواء التي اوحى بها الجو »املدسوس« 

الــذي عمم عقــب لقاء عني 
التينة.

عى  املطّلعــني  إجــامع  ـ 
خفايــا االتصاالت أن األمور ال 
تــزال يف مربّع املراوحة، وكل 
طــرف متمســك بطروحاته 
ويرفض التنازل، ال ســّيام يف 
برتشيح  الكثريين  سري  نقطة 
للمتداول،  الجيش، خالفا  قائد 
وكذلــك فرنجية، لذلك »ما يف 

يش مايش«.
-لقــاء القمــة الروحــي 
املســيحي يف بكــريك، الذي 

ســبقه اجتامع املطارنــة املوارنة، ومجموعــة من عظات 
البطريــرك الراعــي، والذي فوض بكريك، اتخــاذ الالزم مع 
السياسيني املسيحيني، ووضع تلك االطراف امام مسؤولياتها، 
بعدما رمت الطوائف االخرى مســؤولية الشغور عى »ضهر« 

املسيحيني.
وســط هذا املشهد برزت الزيارة االوىل لوفد حزب الله، اىل 
يف »عيديــة« متاخرة، وتركيبة ذكرت بتلك التي تزور الرئيس 
اميل لحود، بعيد زيارة السفرية االمريكية للرئيس عون، والتي 

ناقشــت معه ملفا عى قدر كبري من االهمية.
الالفت ان رئيس الوفد تقصد ان يتلو بيانا مكتوبا بعد الزيارة 
صيغ بطريقة دقيقة، علام ان الحاج محمد كان لفرتة ســت 
ســنوات مســؤول ملف »التفاوض« مع قرص بعبدا، ويف هذا 
االطار تشــري املصادر العونيــة اىل ان اللقاء تناول مواضيع 

الساعة وموقف »الجرنال« من االستحقاقات، والذي ليس من 
الرضورة ان يكــون موقف التيار الوطني، جازمة ان اللقاء ال 
ينفــي االختالف بني الفريقني، وعتــب العامد عون عى اداء 

الحزب املستمر يف ما خص امللفات الداخلية.
تفــاؤل حذر أم تبادل أدوار؟ ملاذا كلام ُشــّبه لنا أن الحّل قد 
اقرتب نعود إىل الصفر؟ أين وعند من تكمن العقد الحقيقية؟ 
وما الذي وصل اىل مســامع الرابيــة والبياضة؟ واضح هذه 
املرة أن ال شــيطان يف التفاصيــل وال من يحزنون، فالقصة، 
كل القصــة ان من طبخ طبخة الســم أكلهــا. قد نكون أجبنا 
عن االســئلة يف انتظار ما ستكشفه االسابيع القليلة املقبلة.

 »يــا خرب اليــوم مبصاري، بكرا ببالش«، فـ »عى قدر أهل 
العزم تأيت العزائم وعى قدر أهل الكرام تأيت املكارم«... وألنها 
كذلك، قمح رح تاكلوا وبنزين رح تعّبوا ... »عليك وعى أعدائك 
يا لبناين«... فبني من أجلك وبني يجي أجلك... شو بعدك ناطر؟

قاسم : ســــــنعمل مع شــــــركائنا في الوطن
املناسبة بالطريقة  الرئاسة  استحقاق  إلنجاز 

قال نائب األمني العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاســم يف 
كلمــة ألقاها يف اللقاء الخاص حول أشــهر النور يف بريوت 
»ذكر مســؤول فرنيس أنَّ الذي مينع وصول الغاز املرصي إىل 
لبنــان من أجل الكهرباء وكذلك الكهربــاء األردنية إىل لبنان 
هو العقوبات األمريكية عى ســوريا من خالل قانون قيرص، 
وإىل اآلن الــذي مينع وصول الكهرباء إىل لبنان هو األمرييك، 
كام قام خالل الســنوات الســابقة بإثارة الفوىض يف البلد، 
ومحاولة إحداث الفنت املختلفة، وكان له دور كبري بالتضييق 
عى النظــام املرصيف، وأصدر مجموعة مــن القرارات كان 
لها مساهمة ومســاعدة بشكل كبري يف إسقاط قيمة اللرية 
اللبنانيــة«، مضيفا »هــذا األمرييك يعمل من أجل خنق لبنان 
كُرمى لعيون إرسائيل. ولكن إذا ظنَّ أنَّنا ســنخضع أو سرنكع 
فهو واهم، سنســتمر يف العمل مع شعبنا وسنكون دامئاً من 
الذين يسعون لبناء الوطن بكل اإلمكانات والقدرات، وسنعمل 
مع رشكائنا يف الوطن إلنجاز اســتحقاق الرئاسة بالطريقة 
املناســبة بحســب الدســتور، محافظني عى الضوابط التي 
وضعتها القوانني والدســتور اللبناين، لنثبت للعامل مجدداً أنَّ 
حــزب الله هو من بُنــاة الدولة اللبنانية، وهو الذي كان دامئاً 
يف الطليعة للمحافظة عى املؤسسات، وهو الذي كان يوافق 
عى املشاركة يف الحكومات املختلفة خالل أول يومني مع أنَّ 

الحكومة ال تتشكل إال بعد 6 أو 7 أشهر«.
وتايــع »هذه الدولــة ال ميكن أن تنهض بجنــاح واحد أو 
جناحــني، يجب أن تنهض بكل األجنحة املوجودة وكل الرشكاء 
يف الوطــن«، داعيا »الرشكاء يف الوطن حرصاً عى شــعبنا 
وشــبابنا وأوالدنا ومســتقبلهم، وحرصاً عى استقرار البلد 
سياســياً واجتامعياً واقتصادياً، أن يتعاونوا من أجل انتخاب 

الرئيس يف أرسع وقت، هذه هي رؤيتنا«.

قاسم يلقي كلمته

قال حراك العسكريني املتقاعدين يف بيان: 
املتقاعدين  العســكريني  »وكأنــه ال تكفي 
معاناتهم املعيشــية يف هذه الظروف، حتى 
تدهمهم إجراءات مــرصف لبنان واملصارف 
برفع ســعر دوالر صريفة من 3٨000 لرية 
إىل 42000 لرية، قبيل تحويل معاشاتهم إىل 
املصارف بساعات قليلة وكأنها خطة مدبرة 
أشــبه بخدعة رخيصة، الهدف منها توفري 
القليل من الدوالرات عى حساب لقمة عيش 
موظفي  وســائر  املتقاعدين  العســكريني 
القطاع العــام«، مضيفا »لقد أصبح الواقع 
املتقاعدين وموظفي  للعســكريني  املعييش 
القطــاع العــام عموماً الذيــن يتقاضون 
رواتبهــم باللــرية حــرصاً ال يطــاق، أمام 
الخيايل  واالرتفاع  واألسعار،  الدوالر  جنون 
للرسوم والرضائب، فيام الرواتب واملعاشات 
التقاعديــة فقدت 95٪ من قيمتها الرشائية 
وذهبت معها املســاعدات االجتامعية أدراج 

الرياح«.
تابع »إنه ملن املؤسف، أن يجد العسكريون 

املتقاعدون أنفســهم الذيــن ضحوا بأغى 
سنوات أعامرهم يف سبيل الوطن، مطروحني 
عى قارعة العوز واالهامل، من قبل ســلطة 
ظاملة تعري نفسها جهارا من القيم الوطنية 
واألخالقية واالنســانية التــي من دونها ال 
يبنــى وطن وال يحصن مجتمع وال يســود  
قانــون. وإذ حذر الحراك الســلطات املعنية 
من االســتخفاف بهذا الواقع املزري والقفز 
فوقه، ألنه ســيؤدي حتامً إىل تحرك ميداين 
واســع ال تحمد عقباه، يدعوها إىل االرساع 
يف تلبية املطالب امللحة وعى رأســها: دفع 
املعاشــات التقاعدية لشهر شباط عى سعر 
صريفة 3٨000 لرية، وتثبيت هذا السعر عى 
املعاشــات الالحقة مبعزل عن ســعر دوالر 
الســوق السوداء، تصحيح الرواتب واألجور 
مبا يتناســب مع فقــدان قيمتها الرشائية، 
زيادة نفقات الخدمات الطبية واملســاعدات 
املدرســية واالجتامعية، عدم االستنسابية 
يف إرضــاء بعض القطاعات الوظيفية عى 

حساب قطاعات أخرى«.

أوضح وزير الصحــة العامة يف حكومة 
ترصيــف األعامل فراس األبيض، يف ترصيح 
تلفزيــوين، أن »دعــم ادويــة الرسطــان 
واالمراض املســتعصية ومستلزمات غسيل 
الكى مســتمر ومن احدى البنود املطروحة 
عى جدول اعامل جلســة مجلــس الوزراء 
املقبلة الطريقة التي ستستخدمها الحكومة 
لدعم الفرق بني الـــ1500 والـ15000 عى 
الدواء اي ان االســعار ستبقى مدعومة عى 

دوالر الـ1500«.
ويف دردشــة مع االعالميــني، أكد وزير 
الصحة أن »االسرتاتيجية الوطنية للصحة - 
رؤية 2030 تشــكل خريطة الطريق الواجب 
سلوكه عى أسس واضحة وعلمية، لتحقيق 
العدالة يف الحصول عى الدواء واالستشــفاء 
بكلفة مقبولة ال تحمــل امليزانية املخصصة 
للصحة أعباء هدر أو فساد أو سوء إدارة. إنها 
رحلة األلف ميل ولن تكون رسيعة، ولكن من 
املهم أن نخطو خطواتنا يف االتجاه الصحيح، 

مســتفيدين من الدروس التي فرضتها علينا 
األزمة«،  الفتا اىل أن »االســرتاتيجية ترتكز 
عى مشــاريع تنفذ تباعا، عــى غرار مبنى 
يتم تشــييده بشكل تدريجي وصوال إىل نظام 

صحي متكامل«.
وفند »االسرتاتيجية التي تم إعالنها الثلثاء 
املايض يف الرسايا، بعدما اســتغرق وضعها 
مــن وزارة الصحة نحو عــام كامل بالتعاون 
مع منظمة الصحة العاملية، وبدعم من االتحاد 
األورويب ومشاركة نحو مئة خبري من مختلف 

القطاعات املعنية بالصحة يف لبنان«.
ودق األبيض ناقوس الخطر مشــددا عى 
»التكاتف إليجاد الحلول وإال ســيصبح لبنان 
بلدا متخلفا ويفقد ميزته بكوادره املتفوقة«، 
وأكد أن »تحديات املرحلة الحالية حّتمت إطالق 
اإلســرتاتيجية والتي تحقــق هدفني: ضامن 
شــفافية رصف امليزانية من جهة، ومن جهة 
ثانية تصحيح الوضع الكاريث الذي يعاين منه 

املريض وتنظيمه«.

ــّوح ــ ــ »حـــــــــــراك الـــعـــســـكـــريـــيـــن املــــتــــقــــاعــــديــــن« ل
ــبـــيـــة مــطــالــبــه ــلـ ــتـــصـــعـــيـــد فـــــي حـــــــال عـــــــدم تـ ــالـ بـ

فّنــــــد االســــــتراتيجية الوطنّيــــــة للصحــــــة- رؤية 2030
ــان واألمــــــــراض ــ ــرط ــ ــس ــ ال ــم أدويــــــــة  ــ ــ : دع األبــــيــــض 
1500 دوالر  عــــلــــى  ــّر  ــ ــم ــ ــت ــ ــس ــ م املـــســـتـــعـــصـــيـــة 

محمد علوش

بعد أخذ ورّد يُعقد يف السادس من شباط االجتامع 
الخاميس يف باريس ملقاربة األزمة اللبنانية وملف 
الرئاســة، وينتظر اللبنانيون ما سيؤول اليه اللقاء 
الذي ُحمــل أكرث مام يحتمل يف الفــرتة املاضية، 
خاصة بعد التطورات املســتجدة يف املنطقة والتي 

كادت أن تنسف اللقاء من أساسه.
دامئاً ما يربط اللبنانيون مصريهم باستحقاقات 
خارجيــة، وها هم اليوم يربطونه باجتامع باريس، 
لكن بحسب مصادر سياسية متابعة فإن اللقاء فقد 
الكثري من زخمه خالل الشهر املايض، مع التطورات 

الكبرية التي تحصل يف املنطقة.
تؤكد املصادر أن ال اسم لرئيس الجمهورية سيصدر 
عن املجتمعني، مشــرية اىل أن الزيارات الفرنســية 
الرســمية للمنطقة، تحديــداً اىل اململكة العربية 

الســعودية، جاءت لتحاول تشجيع السعودية عى اتخاذ قرار 
بالتدخل بشــكل مبارش باألزمة اللبنانية، لكنها فشــلت بذلك، 
وما سيصدر عن اللقاء سيكون ك »املبادرة الخليجية الكويتية« 
املتعلقــة بلبنان إمنا بتفصيل أكرب، لكنها لن تكون مبثابة قرار 
دويل يضغــط عى لبنان، ومن هنــا فإن أهميته تبقى معلقة 

بتطورات أخرى وأطراف أخرى غري مشاركة يف االجتامع.
ترى املصادر أن اللقاء يف باريس قد يزيد األزمة تعقيداً، ألنه 

من الواضح أن لحظة التقارب الخليجي اإليراين التي ستنعكس 
عى لبنان مل تحن بعد، لذلك من املتوقع أن يكون البيان الصادر 
عن االجتامع قاســياً تجاه فئة من اللبنانيني دون أخرى، رغم 
كل الــدول الذي حاولت قطــر القيام به لتقريب وجهات النظر 
بني املعنيني بامللف اللبنــاين، إال أن تدهور العالقات األوروبية 
– اإليرانية، وتحديداً اإليرانية – الفرنسية سينعكس سلبا عى 
ما يصدر عن هذا اللقاء، الن الدور الذي كانت متتاز فيه فرنسا 
سابقاً هو عالقتها الجيدة مع طهران وحزب الله، وهو ما كان 

يُسجل لها ال عليها.
منذ البداية مل يكن للفرنسيني قدرة عى فرض 
التســويات يف لبنان، وكانت زيــارات ماكرون 
املتتاليــة اىل بريوت خــري دليل عى ضعف هذه 
القــدرة، لكنها كانت حارضة لقدرتها عى الحوار 
مع كل االطراف، أما اليوم فقد ضعفت هذه القدرة 
بعــد تأزم العالقات مع إيران، وبالتايل حزب الله، 
أما بالنســبة اىل الواليات املتحدة األمريكية فهي 
حتــى اللحظة مل تغري أولوياتهــا، ولبنان ليس 
مــن ضمنها، وما كانت تحتاجه من لبنان أخذته 
برتســيم الحدود الجنوبية، أما مرص فهي ليست 
الطــرف املبادر إمنا الطرف الذي يدعم أو يســوق 

مبادرات، هي غري موجودة بعد.
يبقى قطر والسعودية، االوىل تُحاول انطالقاً 
من مصالحها االقتصادية املســتجدة يف لبنان، 
وهي ليســت طليقــة اليد، بــل مكبلة باملوقف 
السعودي الذي لن يسمح لنجم دولة خليجية أن يسطع يف لبنان 
أو يحــاول أخذ دورها يف بــريوت. أخرياً هناك اململكة العربية 
السعودية، وهي التي تُعترب الطرف األقوى اىل جانب حزب الله 
يف امللــف الرئايس، فهل أصبحت جاهزة للمبادرة ليكون للقاء 
باريس تأثري كبري ومفعول فوري؟ لكن االهم هو معرفة اإلجابة 
عن التساؤل االيت: هل ميكن التوصل اىل تسوية يف لبنان يف 

ظل التصعيد اإلقليمي من فلسطني اىل طهران؟

ــس ؟ ــ ــ ــاء باري ــ ــ ــيحملها لق ــ ــج ســ ــ ــ ــي : أي نتائ ــ ــ ــركا ال ُتبال ــ ــ ــا وأمي ــ ــ ــة قوته ــ ــ ــرت نقط ــ ــ ــا خس ــ ــ فرنس

ترأس رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب 
ميقايت، اجتامعا لـ »اللجنة الوزارية املكلفة 
معالجة تداعيات األزمة املالية عى سري املرفق 
العام« بعد ظهر امس يف الرساي، شــارك فيه 
كل من: وزير الرتبية والتعليم العايل القايض 
عبــاس الحلبي، وزير العــدل القايض هرني 
الخوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير املال 
يوســف الخليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية 
اإلدارية نجــال ريايش، وزير الصناعة جورج 
بوشــكيان، وزير االتصاالت جوين قرم، وزير 
الداخليــة والبلديات القايض بســام مولوي، 
وزيــر الصحــة فراس االبيــض، وزير العمل 
مصطفى بريم، وزير األشــغال العامة والنقل 
عيل حميه، املدير العام لرئاســة الجمهورية 
انطوان شــقري، األمني العــام ملجلس الوزراء 
القايض محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة 
املدنية نرسين مشمويش واملدير العام لوزارة 

املال جورج املعراوي.
بعد االجتامع، قال بريم: »ناقشــت اللجنة االوضاع املرتبطة 
بتفلت ســعر الدوالر والزيادات الكبرية يف أسعار املحروقات، 
مــام يؤثر عى عمل املوظفني يف القطــاع العام. تم التداول 
يف العديد من االقرتاحات يف شــقني: االول يتعلق بسعر معني 
لـ«صريفة« مرتبط بالقطاع العام، وقســم متعلق بالتغطية 
اليوميــة لبدالت النقل. مل نصــل اىل تحديد رقم نهايئ، ولكن 
طلــب من بعض الوزراء اجراء بعــض املداوالت للوصول اىل 
نتيجة تكون مناســبة تضمن  الحد االدىن من حقوق املوظف، 

ومن االســتقرار بعد التغيريات الرسيعة التي تحصل«، مضيفا 
»مل تتبلور صورة نهائية بعد، يف انتظار ان يعود بعض الوزراء 
املعنيــني بهذه املــداوالت اىل الرئيس ميقايت، واذا تم التوصل 
اىل صيغة مناســبة ومنطقية وواقعية تجمع بني استمرارية 
املرفق العام والخدمة العامة واستمرارية الناس وتأمني حركة 
االدارات العامة، وبني حقوق املوظف بحدها االدىن، ويف ضوء 
ذلك ميكن للرئيس ميقايت ان يدعو اىل جلسة حكومية تناقش 
هذه االقرتاحات وتقرها النها أمور ملحة ال تحتمل التأخري من 

اجل مصلحة كل لبنان«.
وكان الرئيــس ميقايت عرض مع وزير االعالم زياد مكاري، 

شؤون وزارته وأوضاع  تلفزيون لبنان. 
وإســتقبل ميقايت وفدا من مدينة طرابلس 
ضم: مفتي طرابلس والشــامل الشيخ محمد 
امام ورئيس اساقفة ابرشية طرابلس املارونية 
املطران يوسف ســويف والنائبني جميل عبود 

واييل خوري وشخصيات.
بعد اللقاء، قال املفتي إمام: »كانت جولة أفق 
للوضع العام والوضع الطرابليس والشــاميل 
بشكل خاص، وكام اعتدنا من الرئيس ميقايت 
االهتــامم التفصييل بكل امللفــات واالطالع 
واملتابعة التي يقوم بها يف كل شؤون مدينته 
ومحيطها. وطرحت مشــاريع محددة سيتم 
الســري بها إن شــاء الله، واملطارنة كانوا وما 
زالوا يعربون عن محبتهم ودعمهم وحامستهم 

وهمهم الكبري الهلهم يف مدينتهم. 
كام إستقبل رئيس إدارة حرص التبغ والتنباك 
العــام املهندس ناصيف  »الريجــي« مديرها 
ســقالوي مع وفد ضم: أعضاء لجنة االدارة وممثيل ســلطة 
الوصاية. واشــار بيان اىل »أن الوفــد أطلع رئيس الحكومة 
عــى انجازات االدارة والنتائج التي حققتها عام 2022، وعى 
املعوقــات التي تواجه املؤسســة يف ما يتعلق بتطبيق قانون 

الرشاء العام«.
ووجه ســقالوي دعوة اىل الرئيس ميقايت لزيارة الريجي 

لالطالع من كثب عى االنجازات املحققة«.
وإجتمع الرئيس ميقايت مع سفري لبنان يف مرص وجامعة 

الدول العربية عيل الحلبي.

ــة ُمـــعـــالـــجـــة تـــداعـــيـــات األزمـــــــة املـــالـــّيـــة ــن ــج ــاع ل ــمـ ــتـ مــيــقــاتــي تــــــرأس اجـ
ــوق املـــوظـــف ــ ــق ــ ــن ح ــ ــّد األدنـــــــــى مـ ــ ــحـ ــ ــات ومــــــــــــداوالت تـــضـــمـــن الـ ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــرم : اقـ ــ ــي ــ ب

ميقايت يرتأس االجتامع                )دااليت ونهرا(

تّمت« ما  فرحة  »يا  و»البيك«...  »األستيذ«  لقاء 



املاروين  البطريرك  استقبل 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي يف الرصح البطريريك 
اإلقتصاد  وزيــر  ببكــريك، 
والتجارة يف حكومة ترصيف 
األعامل امني ســام الذي قال 
زيارتنا  »تهــدف  اللقاء:  بعد 
إطــاع  األول  امريــن:  اىل 
البطريــرك عىل تعاطي وزارة 
اإلقتصــاد بايجابيــة مــع 
الظروف اإلقتصادية الصعبة 
ومعالجتهــا ألمــور الناس 
الحياتية يف بعض القطاعات 
التي نؤمن فيها حامية للناس 
والتي هي هاجس عند املعنيني 

وال ســيام عند غبطته الحريــص دامئا عىل 
اإلطمئنان عىل سامة الناس والبلد«، مضيفا 
»لقد طأمنــا الراعي لناحية اإلجــراءات التي 
سنتخذها للوقوف اىل جانب الناس، وهو ابدى 
كل الدعم لها ملتابعتها وتأمني نوع من الحامية 
والطأمنينة باألمــور املتعلقة باالمن الغذايئ 
وشــؤون الناس اليومية وسط ما يشهده البلد 

من تخبط ».
وقال: »ويف الشــق السيايس واإلجتامعي 
ايضا، سنبعث برسالة ايجابية وبرسالة تهدئة 
وتوازن. ونأمل ان تحل الربكة عىل الجميع وتهدأ 
األمــور ونخلص قريبا اىل حلول تبدأ بانتخاب 
رئيس للجمهورية وتشــكيل حكومة تنهض 
بالبلد بشــكل رسيع ونستفيد من اإليجابيات 
التي تظهر ولو بشــكل بسيط، اال انه بامكاننا 
التعويل عليها من خال تأمني املناخ املؤات لها 
بدل ان نأخذ البلد اىل نتائج سلبية تدحض كل ما 
تبقى من ايجابية نتطلع اىل تحقيقها«، مضيفا 
»هناك جلسة للحكومة مطلع االسبوع املقبل 
عىل جــدول اعاملها مواضيع الرتبية والقمح 
والصحة وملفات كثــرة قد نحتاج ألكرث من 
جلسة لإلنتهاء منها. وامتنى ان يتأمن نصاب 
الجلسة الن الناس تعبت ومن يغيب عن الجلسة 
سيكون غائبا عام يناقش فيها، لذلك نتمنى ان 

يكون الجميع رشكاء يف القرارات التي ستصدر 
وان يحرضوا الجلســة ملا لهــذه املواضيع من 

انعكاسات عىل الناس«.
ثــم التقى الراعي املدير العام لوزارة اإلقتصاد 
محمد ابو حيدر الذي قــال عىل االثر: »الزيارة 
للوقوف عند توجيهات الراعي وعرض الصعوبات 
التــي تواجهنا يف ما يتعلق باألمن الغذايئ يف 
البلد. اليوم نحن نعمل مع البطريركية يف اطار 
تســويق منتجات املطبخ اللبنــاين مع وزارة 
الزراعة ايضا. ولقد عرضنا ايضا للمخالفات التي 
نضبطها وكان غبطته شديد الحرص عىل ان يتم 

ضبطها ألنها متس بصحة املواطنني«. 
واســتقبل الراعي ايضا، النائب سيمون ايب 
رميا الذي رصح عىل االثر: »الواقع الذي نعيشه 
ادخلنا يف مأزق بســبب الــرشوط والرشوط 
املضادة ما ادى اىل انهيار تدريجي، والحل يكون 
بالخروج من الحســابات الشخصية والحزبية 
واقامة حوار بني كل القوى السياسية للوصول 
اىل رئيس يجسد قواسم مشرتكة ويؤمن اكرثية 
الثلثني النيابية او اللجوء اىل عقد جلسات متتالية 
حتــى تصاعد الدخان األبيض ويكون لنا رئيس 
للجمهورية«، مضيفا »أمثن حراك بكريك يف 
هذا اإلطار، كذلك نقدر مبادرة قيام لجنة الحوار 
الوطني يف باد جبيل التابعة ألبرشــية جبيل 
املارونية. ودعا اىل اجراء نقاش شفاف ومنتج 

بني التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية«.
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مريم نرس

تتجــه األنظار اىل باريس 
بعد أن تم اإلعان رسمياً عن 
ستستضيفه  الذي  اإلجتامع 
يوم السادس من شباط والذي 
يجمــع ممّثلني عن الواليات 
والسعودية  وفرنسا  املّتحدة 
وقطر ومرص، من أجل إيجاد 

مخارج لألزمة اللبنانية.
فرنسا حسمت عقد اللقاء 
الذي كان مشكوكاً بانعقاده 
نظراً لعدم تهيئة الظروف له 
باعتبار أن املواقف الخارجية 
عىل حالها والتي تصب لصالح 
فكرة أن القوى الخارجية غر 
مستعجلة النتخاب رئيس يف 
لبنان يكون بداية لحل أزمات. 
العائــق الخارجي أمام أي 

حل لألزمــة يف لبنان هو أمريك بالدرجة األوىل 
وســعودي بالدرجة الثانية التي تحاول فرنســا 
بشــتى الطرق إقناعها بتليني موقفها الحاد حيال 
لبنان وكانت اخر املحاوالت زيارة وزيرة الخارجية 
الفرنســية اىل اململكة قبل اللقاء بأيام قليلة والذي 
تزامن مع حراك الســفر الســعودي باتجاه قائد 
الجيش العامد جوزيف عون الذي ملع اسمه رئاسياً 

بدفع خارجي وداخيل.
إذا كان هنــاك تحــرّك ســعودي يكرس الجمود 
كسياسة اعتمدتها اململكة يف اآلونة األخرة حيال 

لبنان باعتبار هذا التحرّك مؤرشا لتغّر موقف ما، إال 
أن األمريك مستمر يف نهجه من خال ما سمعناه 
من ترصيحات ملسؤولني له وما نراه عىل األرض من 
تطبيق لكل ما قيل يف ما يتعلق باعتامد سياســة 
الضغط القصــوى والرهان عىل املزيد من االنهيار 
من أجل تحصيل مكاســب سياسية فيام بعد، لكن 
من الواضح أن الواليات املتحدة بات لديها إفاس يف 
األفكار كونها تعيد تجربة الوســائل ذاتها متوقعة 

نتائج مختلفة.
املــؤرشات األمركية بالعرقلة مســتمرة وهذه 
املرة بوجه املســاعي الفرنسية والتي تأيت يف وقت 
تصب فرنسا جهودها يف ما يتعلق مبلف الكهرباء 

وبعد إرسال موفد اىل لبنان 
تســعى  الخصوص،  بهــذا 
بعدها للقاء مســؤولني يف 
البنك الــدويل ويف الخزانة 
متويل  ملناقشــة  األمركية 
استجرار الغاز والكهرباء من 
مــرص واألردن للبنان، إال أن 
قبل أخذ هــذه الخطوة، أبلغ 
البنك الــدويل الوفد اللبناين 
يف واشنطن أن قرض متويل 
اســتقدام الغــاز من مرص 
والكهربــاء مــن األردن إىل 
د« حالياً وليس  لبنــان »ُمجمَّ

مدرجاً عىل جدول أعامله. 
إرصار  تعني  الخطوة  هذه 
اســتمرار  عىل  األمــريك 
محارصة لبنــان، وتؤكد أنه 
الحل،  عىل  مســتعجل  غر 
ما يعني أننا سنشــهد مزيد 
من التصعيد عنوانه اقتصادي، وما دام الســر بهذا 
االتجاه مســتمرا فيعني ذلك إفشال اللقاء الفرنيس 

قبل انعقاده.
مــن هنا ميكننا أن نقــول ان أهم مؤرش لتغير 
املســار األمريك هو فرملــة الضغط االقتصادي 
وإعطاء متنفس له وفق السياســة األمركية التي 
ال تحتــاج اىل َمن يحرِّضها أكرث عىل البلد وَمن يف 
داخلــه، ال بعقوبات وال بغرها، واىل حني أخذ هذا 
القرار، يبقى اللقاء يف باريس، حركة دبلوماســية 

إعامية فرنسية ال أكرث وال أقل...

صونيا رزق

 اتــت قمــة البطاركــة  
التي  واالرثوذكس  الكاثوليك 
ُعقــدت يوم االربعاء املايض 
الحراك  ضمــن  بكريك،  يف 
الــذي يقــوم بــه  الرصح 
للمطالبــة  البطريــريك، 
للجمهورية  رئيس  بإنتخاب 
وإنهاء الشغور املخيف، الذي 
تداعيات  يحمل يف طياتــه 
خطــرة ال تحمــد عقباها، 
ويف هذا االطار كشف وزير 
سابق مقرّب من بكريك لـ« 
الديار« بأّن فكرة إنعقاد قمة 
غر  اســامية   – مسيحية 
مســتبعدة، النها تسارع يف 
املأزوم،  الرئايس  امللف  إنهاء 

آمأل من الجميع التعاون من اجل إسرتجاع الوطن، 
النه يتهاوى يوماً بعد يوم، فالجمهورية يف خطر 
كبر وعىل كل املســتويات، إزاء ما يحصل يف البلد 
من تدهور مايل واقتصادي وجوع وويات وفقر، 
وانتحار يومي وبطالة وهجرة شبابية، وتشنجات 
وتوترات وانقسامات، يف ظل مخاوف كربى ال تّعد 
واآليت اعظم، خصوصاً ان االزمات املذكورة ستضع 
اللبنانيني أمام معادلة، قد تقيض عىل السلم األهيل، 
وتطيح بالدســتور والرشعية، مشّددأ عىل رضورة 
ان تكون رصخة القمــة الروحية التي عقدت منذ 
ايــام نــداَء ملواجهة كل ما يهــّدد الكيان اللبناين، 
ومتنى عىل دار الفتوى واملجلس االسامي الشيعي 
االعــىل، الوقوف اىل جانب الرصح، وإطاق املزيد 
من الرصخــات يف إتجاه الدول العربية واالقليمية 

للمساهمة يف إنقاذ لبنان.
وهذا ما برز يف مشــهد لقــاء البطاركة الذي 
دق ناقــوس الخطر، يف بيان صدر عن املجتمعني 
تضّمن« دعــوة عاجلة ملجلس النــواب لإلرساع 
بإنتخــاب رئيس للجمهورية، الن الشــغور غر 
مقبــول ومخالــف لجوهر الدســتور ومرتكزات 
الســيادة واإلســتقال، اذ ال يحّق ألحد أن يجاذف 

يف مصــر الوطن، الذي يقوى بالرشاكة الوطنّية 
اإلسامّية - املســيحّية، ولنا ملء الثقة بتضامن 
رؤســاء الطوائف اإلســامية معنا«، كام فّوض  
البطاركة الراعي لإلجتامع مع َمن يراه مناســباً، 
تحقيقاً للمضمون أعاه، مبا يف ذلك دعوة النواب 
املســيحيني اىل اللقاء يف بكــريك، وحّثهم عىل 
املبادرة ســوياً مع النواب املسلمني إلنتخاب رئيس 

للجمهورية.
ويف هذا االطار نقــل النائب البطريريك العام 
الســابق املطران بولس صّياح الذي حرض القمة، 
خال حديث لـ »الديار« بأّن البطاركة يستشعرون 
الخوف عىل البلد كام كل املراجع الروحية والدينية، 
لــذا اطلقوا هذه الرصخة، ونحــن نقلنا هواجس 
الناس، والقينا الضوء عىل املصاعب واملآيس التي 
يعاين منها الشــعب املقهــور واملتأمل، لذا نأمل ان 
يسارع النواب اىل إنتخاب رئيس قريباً جداً، ويلّبوا 

النداء الّن الوضع مل يعد يحتمل.
ورداً عىل ســؤال حول ما ترّدد عن وجود خاف 
حول بنود البيان من قبل البطاركة، اذ كان البعض 
يريده أشّد لهجة، نفى املطران صّياح ذلك، وقال:« 
كان الهدوء ســائداً خال االجتامع كذلك التوافق 
عــىل البنود، وملاذا يريدون بياناً شــديد اللهجة؟، 

املهــم التنفيذ خصوصاً يف 
الرئاســة، ونحن  ما يخص 
بالبطريرك  عميــاء  ثقة  لنا 
الراعي للقيام بالازم يف ما 

التفويض«. يخص 
يف غضون ذلك، كان رئيس 
»التيار الوطني الحر« جربان 
إلجراء  الداعمني  اول  باسيل، 
حوار يف الرصح البطريريك، 
الراعي  البطريــرك  زار  حني 
ودعــا اىل حوار مســيحي 
ما  رسعان  لكــن  للقيادات، 
تلقى الرفض من قبلهم، لكن 
بيان  وبعد دقائق من صدور 
البطاركة، سارع باسيل وغرّد 
عرب تويرت كاتباً » ما صدر عن 
رؤســاء الطوائف املسيحية 
يخط مســاراً واعداً، ويفتح 
باب الحل لألزمة الرئاســية، عىل قاعدة الرشاكة 
والتوازن الوطني، هذا النداء الكياين كنا منذ الصيف 
املايض وما زلنا أول امللّبني له، عىل امل ان يستجيب 

الجميع لهذه الدعوة«.
لكــن ووفــق  املعلومات، فنــداء القمة مل يلق 
الصدى املطلوب، من قبل باقي القيادات املسيحية، 
الّن التجارب ال تشــّجع، لــذا ما زال الراعي يرتّيث 
قبــل إطاق الدعوة رســمياً  لهم، أي مازال يجّس 
النبض عرب بعــض املوفدين واالتصاالت، وهنالك 
طروحات عديدة، من ضمنها دعوة رؤســاء الكتل 
النيابية فقط، فيام البعض االخر إقرتح عليه دعوة 

كل النواب املسيحيني.
وعىل خط االحزاب، فـ »القوات اللبنانية« ترى 
اّن االزمة الرئاســية ليســت طائفية ، بل رصاع 
بني فريقني متناقضني منقســمني ال يجمعهام أي 
شــعار، هام الفريق املعارض السيادي االصاحي، 

والفريق املامنع الذي ينفذ اجندات خارجية.
ويف ما يتعلق بالنواب املســتقلني والتغيريني، 
فمواقفهم ما زال منقسمة بني املؤيد للدعوة، وبني 
الرافــض لها تحت حجج واهية، حيث ال توافق وال 

كلمة موّحدة كام تجري العادة. 

الراعي مستقبال سالم

سام من بكركي: جلسة حكومّية مطلع األسبوع املقبل

رئيس بانتخاب  إالّ  للبنان  قائمة  تقوم  لــن   دريـــان: 
ــل مــؤســســاتــهــا ــي ــع ــف ــة وت ــ ــدول ــ ــة ال ــب وتـــعـــزيـــز هــي

ــن«: ــي ــاجــئ ــة ال ــوضــّي ــف  قــبــان حــــّذر مـــن لــعــبــة »م
لبنان تــركــيــبــة  لنسف  إنــســانــي  ــر  ســات أســـوأ  ــقــود  ت

وخدماته مكانته  سنعيد  خــالــد:  وادي  مــن  حجار 
الشــؤون  وزيــر  زار 
االجتامعيــة هكتور حجار، 
يف اطــار جولتــه لليــوم 
الثــاين عىل مراكز الخدمات 
اإلجتامعية يف عكار، املركز 
ملنطقة  اإلجتامعي  الصحي 
وادي خالــد- عــكار، وكان 
يف اســتقباله النائب محمد 
ســليامن ورؤســاء بلديات 
املركز  وموظفــو  ومخاتر 

وبعض املراجعني.
وأكد حجار أن »لهذا املركز 
رمزيته بالنسبة لنا، ورمزيته 
أنه عندما كنــا نريد الدولة 

أىت الرئيــس حلو وبنى هذا املركز، وحتى نعيد 
الدولة اىل ربوع هذا الوطن يجب أن نرمم هذا 
املركز، وأساتذيت الذين رافقوين حتى أصبحت 

وزيراً حفروا بعامرة هذا املركز، وسنعيد مكانة 
هذا املركز وخدماته، والرئيس فؤاد شهاب قال 
كلمة بهذا الخصوص أنه إذا أردتم انتامء وادي 
خالد الوطني ولبناين فقدموا لها الخدمات«.

اكــد مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ 
عبد اللطيف دريان »أهمية معالجة القضايا 
واالقتصادية  والرتبوية  والصحية  املعيشية 
امللحــة يف مجلس الــوزراء الذي ينبغي أن 
تكون جلســاته مفتوحة للحد من االنهيار 
الذي يعــاين منه الناس يف ظل الشــغور 
الرئــايس وإيقــاف التناحر بــني األطراف 
السياسية، فالحكم يجب أن يكون يف خدمة 
املواطن«، منوها بـ«الجهود واملساعي التي 
يقوم بها رئيــس حكومة ترصيف االعامل 
نجيب ميقــايت انطاقا مــن حرصه عىل 
وعىل  اإلجراء  املرعية  والقوانني  الدســتور 
تســير أمور الدولة رغم الظروف الصعبة 
والتعقيــدات املتعددة التي ال تســاعد عىل 

املزمنة«. لبنان من كبوته  نهوض 
ودعا املفتي دريان »القوى السياســية يف 

البلــد اىل تكثيف الحوار فيام بينهم النتخاب 
رئيــس للجمهورية بأرسع وقت ممكن الذي 
يعني كل اللبنانيني كام رئاسة مجلس النواب 
ورئاسة مجلس الوزراء«، معوال عىل« حكمة 
رئيــس مجلس النواب نبيــه بري يف إنجاز 
االســتحقاق الرئايس«، وقــال: »لن تقوم 
قامئة للبنان إال بانتخاب رئيس للجمهورية، 
وتعزيــز هيبة الدولة وتفعيل مؤسســاتها 

باتخاذ اإلجراءات اإلصاحية املطلوبة«.
وشــدد عىل ان »الخاف يف أي مســألة 
ينبغــي معالجتها  لبنــان وشــعبه  متس 
بالتخاصم والكيدية  بالحكمة والتبــرص ال 
واملناكفــات التي ال تــؤدي إال اىل املزيد من 
الخراب والتشتت بحيث يدفع مثنها املواطن 
اللبناين يوميا يف موارد رزقه وطبابته وكل 

ومعيشته«. حياته  ظروف 

أكد املفتي الجعفري الشيخ أحمد قبان عىل 
رضورة »أن نكون دعاة عدل واستقامة وخر، 
وثّوار حقيقة، وأعيان مبدرســة خدمة الناس 
وعونها والدفاع عــن حقوقها ومظلومياتها، 
ومنه الكفاح السيايس واالقتصادي واملايل، ألن 
اإلمام عيل ميزان عدل ومرشوع حّق وضامنة 
شعب وأمم، واإلمام عيل بالفكر والتجربة ضد 
الفساد الســيايس واملايل واالقتصادي، وهو 
من قاد برامج تحرير األســواق من طغيان املال 
والتجار واالحتكار، وطالب الشــعوب أن تكون 
حرّة وقادرة للوقوف بوجه االستبداد السيايس 

املايل«.
ويف خطبة الجمعة، اعترب قبان ان »االنهيار 
يسابق الجميع، وبلدنا مهّدد، واملخاطر األمنية 
االجتامعية واملعيشية هائلة، وال بد من طبخة 
رئاسية إنقاذية، وحذاِر من لعبة قامر رئاسية، 
ألن البلــد رشاكة وطنية، وجامعة أنا أو ال أحد 
يرتكبون أسوأ خطأ تاريخي بحق هذا البلد، ومن 
يلعب عىل حاّفة التوازنات السياسية إمنا يضع 
لبنان بعني العاصفة. واملطلوب شجاعة وطنية، 
بعيداً عن جامعة االرتزاق الســيايس، واملنطق 
الوطني يقول: لبنــان أكرب من الجميع، وباب 

اإلنقاذ السيايس ميّر مبجلس النواب«.
وحّث »القــوى الروحية والوطنية للضغط 
باتجــاه حلول وطنيــة ال طائفية، فهناك من 
يهّدد األرضية السياسية واألمنية واملعيشية، 

ويدفع نحو كوارث وطنية، واملطلوب التواصل 
ال املقاطعة، ولبنان ال ميكن أن يكون لفريق دون 
فريق، بل التوافق هو رأس حامية لبنان«، مضيفاً 
»لرؤســاء الطوائف املســيحية، البلد رشاكة 
وطنيــة، والبلد واملنطقة عــىل كّف عفريت، 
واملطلوب أن نّتفق عىل رئيس جمهورية وطني 

ألن لعبة الروليت الرئاسية نحر للبنان«.
وأشار قبان إىل أننا »يف قلب كارثة معيشية 
نقدية تطال العاّمل واملوظفني وأكرثية شعب 
لبنان، وتنهك مرافق الدولة بالصميم، ونوع هذه 
الكارثة ال يبقي وال يذر، واملطلوب أن ننقذ شعب 
لبنان وما تبقى من دور الدولة ووظيفتها، وهذا 
يوجب انعقاد الحكومــة ال تعطيلها، والبكاء 
عــىل األطال الطائفية ال ينفع، ورصاخ بعض 
الطامحني أشــبه بنار تحرق البلد رغم أن البلد 
ينزلق نحو أســوأ أزماته الوطنية. والوسواس 

القهري بالعظمة سبب رئييس لخراب لبنان«.
وطالب قبان »القضــاء أن يكون جزءاً من 
املصالح الوطنية، ال املصالح األمركية«، محذراً 
»من نفوذ عوكر ولعبة تدوير السيادة الوطنية، 
ومن لعبة مفوضية الاجئني، التي تقود أخطر 
غزو سكاين، وأسوأ ساتر إنساين لنسف تركيبة 
لبنان بســياق لعبة دوليــة تعمل عىل تدمر 
الهيكل اللبناين وتهديد وجوده. واملطلوب كّف 
يد املفوضية وإغاق جمعياتها والتنســيق مع 

دمشق لحل مشكلة النزوح يف لبنان«.

خالل اللقاء

ــاط عـــــــرض الــــتــــطــــورات ــ ــب ــ ــن ــ  ج
ــان ــاكــســت ــري بــلــجــيــكــا وب ــي ــع ســف مـ

جنبالط مستقبال السفري البلجييك

استقبل رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنباط، يف 
كليمنصو مســاء امس االول، ســفر بلجيكا يف لبنان كوين 

فرفاك، وكان عرض ملختلف التطورات.
كام استقبل الســفر الباكستاين سلامن أطهر، وتم خال 

اللقاء البحث يف آخر املستجدات السياسية.

سكاف استقبل  الــجــيــش  قــائــد 

قائد الجيش مستقبال سكاف

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف 
الرزة، النائب غســان سكاف، وتناول البحث األوضاع العامة 

يف الباد.

الكتائب أطلق مؤتمره الـ32 وكلمات شددت على إنهاء الفراغ
اآلخر الفريق  أراد  إن  االنتخابات  سنعطل   الجمّيل: 
ــزب الــلــه ــاح حــ ــيــس يــغــطــي ســ ــرئ ــان ب ــيـ اإلتـ

افتتح حــزب الكتائب اللبنانية 
مؤمتره العام الـــ32، يف فندق 
»ريجنــيس بــاالس« يف ادما، 
بحضــور الرئيس أمــني الجميل 
املكتــب  واعضــاء  وعقيلتــه 
السيايس والكوادرالحزبية و400 
يف  الكتائبيني  ميثلــون  مندوب 
املؤمتر العام، اضافة اىل حشد من 
النواب وممثيل األحزاب وضيوف 
من لبنان والخارج ميثلون أحزابا 
منضوية مع الكتائب يف تحالف 

حزب الشعب األورويب.
وقــال رئيس حــزب »الكتائب 

اللبنانية« الّنائب سامي الجميل، أّن »ما يحصل 
اليــوم هو محاولة قتل الــروح وتغير وجه 
لبنــان، النه اذا قتلنــا روحه نغر بذلك وجهه 
وكل مــا يكّون من خصوصية، وهم يحاولون 
قتل الحريــة والدميقراطية واالقتصاد القوي 
الحر واالنفتاح عىل العامل«، مبّيًنا »أنّنا لســنا 
امام مرحلة عادية، امنا امام محاولة لقتل البلد 
وتفريغه من معانيه. وشــّدد عىل أّن املعركة 
ليست عىل فئة من اللبنانيني، امنا املعركة عىل 
معنى وجود هذا البلد مبســيحييه ومسلميه، 
رغــم انه هناك مجوعــة هائلة من اللبنانيني 
مسيحيني ومسلمني ومن كل الطوائف يؤمنون 
بهذه الروح، وبان لبنان رسالة حضارة وتطور؛ 

كام يؤمنون بالحرية وولدوا متمسكني بها«.
ووجــد أّن »اليوم هنــاك دولتني عىل ارض 
لبنــان: الجمهوريــة اللبنانية مــع كل من 
يؤمن بها بكل الطوائــف، ودولة اخرى وهي 
الجمهورية االســامية لحزب الله ولكل دولة 

منهام متويلها وجيشها وسياستها الخارجية. 
وأعلن »أنّنا ســنعطّل االنتخابــات اذا اراد 
الفريق اآلخر اإلتيان برئيس يغطي ساح حزب 
الله لست سنوات مقبلة«، مشرًا إىل »أنّنا قبلنا 
ان نلعــب اللعبة الدميقراطية، غر ان الفريق 
اآلخر رفضها، ولكن تطبيق الدســتور ال يكون 
حسب توقيتهم، وسنعتمد االسلوب نفسه من 

دون ان نجر الباد اىل الخراب«.
وكانــت كلامت لــكل من: رئيــس حركة 
»االســتقال« النائب ميشال معوض، النائب 
فــؤاد مخزومي، النائب اللــواء ارشف ريفي، 
النائــب وضاح الصــادق، النائب ملحم خلف 
وكانــت كلمة متلفزة للنائب نعمة افرام، امني 
عام تجمع احزاب الوسط العاملي انطونيو لوبيز 
ايســتوريز، رئيس حزب »الشعب« األورويب 
مانفريد ويرب، ورئيس اتحاد احزاب الوســط 
العاملي أندرس باســرتانا، مشددين »عىل انهاء 

الفراغ وتحقيق السيادة«.

الجميل يلقي كلمته
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املــوارنــة ومستقبل  لــبــنــان 
االب الربفسور 
يوسف مونس

عضوي  ارتبــاط  هناك 
تاريخي تأسييس حضاري 
رسويل بني املوارنة ولبنان.

االرتباط  هــذا  يتمظهر 
يف  خاصــة  الجــذري 
ومجموعــة  الليتورجيــا 
والصلــوات  االناشــيد 
املرتبطة بــاالرض بالجبل 
بالوادي املقــدس بالعائلة 

بالكنيســة وباالعيــاد واالحتفــاالت يف جميع االزمنة 
الطقسية والعبادات املرميية والتشفع بالقديسني والحياة 
الرهبانية الرجالية والنسائية ويف الفولكلور واالحتفاالت 
الشــعبية وطقوس الحياة واملــوت والجنازات واالعراس 
ورتب االرسار وطقوس اللعب والرتفيه والتســلية... اكان 

ذلك هنا يف لبنان ام يف بالد االنتشار. 
هويــة مميزة وذاتية شــخصية فريدة تؤســس عىل 
الحوار مع الســاء واالرض واالنسان واالحياء واالموات 
يف جميع ظروف الحياة. طقوســية ادونيسية تبنى عىل 
البعــث واملوت والعودة والجال ووفرة الغالل والخري انها 

ميثا myshe التأسيس. 
يف جميع مواسم وظروف الحياة دماء ادونيس املقتول 
مــن الوحش يف غابات لبنان تزهــر اقحوانا احمر يعلن 
الحياة الدامئة. وهذا هو لبنان حياة دامئة بالرغم من املوت 
والخراب والدمار ولو اكلته النار التي يتكلم عنها اشعيا يف 
نبؤاتية انها ميثة myshe الحياة والفرح والبعث والقيامة 

والربيع العائد من الثلج والربد.
ولو دمر االنفجار الفاشــل الوحيش بريوت فســتقوم 
بريوت من الدمــار والخراب واملوت هذا هو طائر الفينيق 
يقــوم من الرماد جميــال كارز لبنان بهياً  كوجه ادونيس 
او وجه عشرتوت لذلك ارسل الله القديسني يف هذا الزمن 
االســود: رشبل، رفقا، نعمة الله اســطفان، يعقوب... 
ومجموعة الشــهداء واالبرار ليقول ال تخافوا الن يد الله 
لن ترتك لبنان للموت والخراب والدمار وستعود بريوت من 

فم الوحش ومن رمال البحر ست الدنيا والعامل.
هذا هو الرجاء الذي يقرع اجراسه املوارنة يف لبنان قائم 
دامئــا من املوت والخراب والدمار. من هنا فان مســتقبل 
املوارنة يف مســارهم التاريخي هو دوما حمل رســالة 
حضارية انســانية فكرية روحية صوفية علمية مفعمة 
بالفرح واالمل والرجاء وهذا املســتقبل سيشتد عىل اوجه 
رجال عظام كتبوا تاريخ النهضة العربية والثورة الشعرية 
والفكرية والفلسفية والسياسية والدميوقراطية والتنوع 
من يوم قرروا ان يشــتقوا حــروف االبجدية حتى ثورة 
املجمع اللبناين واملطبعة واالبداعات امللحمية والشــعرية 
والقدســية والنسكية والتأســيس الرهباين والجامعي 
والســيايس واالقتصادي والعلمي والفنــي والفولكلور 
اللبناين الغنــي باالبداع واالثارة والغنج والدالل والبطولة 

واملراجل وتحديات الفرسان والخيالة والرجال واالبطال.
كل ذلك مع االلتزام مبا تعلمه الكنيســة ويقرره السيد 
البطريــرك وقصة البطل يوســف كرم اكرب مثال عىل ذلك 
الوطــن الذي اعطى القديســني رشبل رفقــا نعمة الله 
والطوباوي اســطفان ال خوف عليه فال نولول وال نندب 
وال نرفع صوتنا بالبكاء والنحيب بل فلنكن اصوات ورجاء 
واميان وشــكر لله الذي يرسل دوما لنا الخالص والفرح 

ساعة ال ننتظرها.

ــدور ــ ــاول ل ــ ــ ــع ك ــ ــرض م ــ  كـــنـــعـــان عـ
لبنان أزمــــات  ــّل  حـ فــي  بــريــطــانــيــا 

ــي الــــلــــبــــنــــانــــي«:  ــ ــ ــراط ــ ــ ــوق ــ ــ ــم ــ ــ ــدي ــ ــ »ال
االســـــتـــــحـــــقـــــاق الـــــبـــــلـــــدي ضـــــــــرورة

كنعان مستقبال السفري الربيطاين

استقبل النائب ابراهيم كنعان يف دارته يف البياضة، السفري 
الربيطاين هاميش كاول، وجــرى عرض للملفات الراهنة، ال 
سيا دور بريطانيا يف حل األزمات اللبنانية ودعمه يف املجاالت 
كافة، ال سيا املالية واالقتصادية واالتفاق مع صندوق النقد. 
وطرحت خالل اللقاء افــكار كثرية ميكن لربيطانيا أن يكون 

لها دور فيها وستكون مدار متابعة وبحث يف األيام املقبلة.

عقدت الهيئة التنفيذيــة يف الحزب الدميوقراطي اللبناين 
اجتاعها الدوري برئاســة األمني العام للحزب وسام رّشوف، 
يف الرساي األرســالنية يف الشــويفات، وجرى البحث يف 
آخر التطــورات املحلية وخصوصاً عىل الصعيدين االقتصادي 
- املعيــيش والصحي، وانضّم اســتثنائياً إىل االجتاع مجيد 
أرســالن. وتطّرق املجتمعون إىل التالعب الحاصل بأســعار 
الــرف وتعددهــا واالرتفاع الجنوين للــدوالر مقابل اللرية 
اللبنانية والذي بات يشــكّل أكرب خطر وتهديد ملعيشة وحياة 
مئــات آالف من اللبنانيني، إذ ال نرى تحركاً ملموســاً من قبل 
املعنيني، ال يف السلطة الترشيعية وال يف السلطة التنفيذية أو 
املرف املركزي، وكأن ترك األمور والفلتان الحاصل بهذا الشكل 

أمر مقصود وخلفه غايات مجهولة ومشبوهة! 
ودعوا إىل رضورة االلتزام باملوعد الدســتوري لالستحقاق 
اإلنتخــايب البلدي واالختياري، ملا لذلــك من تأثري مبارش يف 
إمنــاء املدن والقرى والبلــدات اللبنانية، وبغية خلق نهج ودم 
ورؤية جديدة يف املناطق كافة، تســاعد عىل إيجاد مبادرات 
وتســعى للوقوف إىل جانب الناس يف ظّل الغياب شــبه التام 

للدولة ودورها. 
وبحثــوا األوضاع الصحية واالستشــفائية وما وصل إليه 
واقع هذا القطاع يف لبنان، باإلضافة إىل وضع القطاع الرتبوي 
والجامعة اللبنانية، واألساتذة واملعلمني الصامدين عىل الرغم 
من الرتّدي الحاصل واالهال الكبري لهم من قبل جميع املعنيني، 

ــعــســكــري وتــبــادل ــامــج الـــتـــعـــاون ال ــرن ــع ب ــي ــوق  ت
والقبرصي اللبناني  الجيَشين  بين  الــخــبــرات 

خالل التوقيع

أعلنت قيادة الجيش اللبناين، أّن »استكااًل 
لالتّفاقّية املوّقعة بتاريخ 2021/8/18، بني 
قائــد الجيش العاد جــوزاف عون ونظريه 
القــربيص قائــد الحرس الوطنــي الجرنال 
Dimokritos ZERVAKIS، يف مجال الّتعاون 
العســكري وتبادل الخــربات، ُوقِّع بتاريخ 
العسكري بني  الّتعاون  برنامج   ،2023/2/2
الجيَشني اللّبناين والقربيص عن العام 2023 

يف نيقوسيا- قربص«.
وأشــارت يف بيان، إىل أنّه »َوّقع الربنامج 

عن قيــادة الجيــش نائب رئيــس األركان 
للّتخطيــط العميــد الّركن يوســف حداد، 
 Loukas وعــن الجيــش القربيص العقيــد
HADJIKONSTANTAS، وهو يشمل الّتعاون 
يف عــّدة نشــاطات ومجاالت عســكريّة، 
الجويّة  املشــرتكة  العملّيــات  وبخاّصــة 
والبحريّــة يف البحــث واإلنقــاذ وحاية 
الّنفطّية والعملّيات املشــرتكة يف  املنّصات 
األزمات خالل وضــع الطّوارئ، إضافًة إىل 

تبادل خربات متنّوعة.

األول املــدمــاك  البلدي  املجلس  جعجع:   ستريدا 
ــة ــ ــويّـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــن ــ ــ فـــــــي ب

وشددت النائبة سرتيدا جعجع يف اجتاع 
عقدته لرؤساء مراكز حزب »القوات اللبنانية« 
يف قضاء بــرشي ومســؤويل املحاور يف 
القضاء، عىل »وجوب إجراء هذا االســتحقاق 
يف موعــده ملا له من أهمّية كبرية عىل صعيد 

اإلمناء املحيل وإدارة شؤون البلدان«.
ولفتــت إىل أننا »كحزب ســيايس نؤمن 
مببدأ التعاون الجاعي وهو عاد عملنا يف 
قضــاء برشي والــرس وراء النجاح اإلمنايئ 
الكبــري والنقلة النوعية عــىل هذا الصعيد 
التــي متكنا من تحقيقهــا يف القضاء منذ 
اســتالمنا زمام الســلطة يف العام 2005، 
لذا اإلنتخابات البلدية ليســت أبدا بالنســبة 
لنا معركة مكاســب ضيقة أو وجاهة عىل 

مــا هو الحال لدى البعــض، وإمنا نعترب أن 
املجلــس البلدي هو املدمــاك األول يف بناء 
القوية«، مضيفة »انطالقا ما  الجمهورية 
تقدم، سنقارب االستحقاق البلدي املقبل كا 
قاربنا اإلســتحقاقات السابقة بكل مهنية، 
معتمديــن معايــري ومواصفــات الكفاءة 
والشفافية واملناقبية ملن سرنشحهم من قبل 

حزبنا للدخول إىل املجالس البلدية«.
وأعلنــت أن »املاكينــة اإلنتخابية لحزب 
القــوات يف قضاء برشي، بــارشت العمل 
نريده  الذي  لهذا االســتحقاق  والتحضريات 
كا دامئا أن يرتقي ليك يكون وجها من أوجه 
دميوقراطية بالدنا، ومعربا أساسيا إلرساء 

مبدأ تداول السلطة يف قرانا وبلداتنا«.

األبيض البيت  فــي  مسؤولين  مــع  عــرض  صعب   بــو 
االستحقاق الرئاسي واالتفاقّية مع صندوق النقد والكهرباء

ــه ــل ــصــرال ــن عــــون ون ــي ــه: الـــعـــاقـــة ب ــمـ  رحـ
أعـــــمـــــق مــــــن الـــــخـــــافـــــات الــــعــــابــــرة

عقد نائب رئيس مجلس النواب الياس 
بو صعب، يف اطار لقاءاته يف واشنطن، 
اجتاعــا الخميس، يف املكتب التنفيذي 
يف البيت األبيض، مع مستشــار االمن 
القومي االمرييك جيك سوليفان ونائب 
مســاعد الرئيــس األمرييك ومنســق 
مجلس االمن القومي للرشق األوســط 
وشال افريقيا بريت ماكغورك واملنسق 
الطاقة اموس  الخاص ألمــن  الرئايس 
للرئيس  الخاص  واملســاعد  هوكشتاين 
واملديــر األول ملنطقة الرشق األوســط 
تاري  املتقاعد  العميد  إفريقيا  وشــال 
وولف ومديرة األردن ولبنان يف مجلس 
األمــن القومي بالبيــت األبيض نادين 

زعرت.
وتناول االجتاع اهمية انجاز ترسيم 
الحدود البحرية واملرحلة التي تليها وما 
ميكــن ان يحققه لبنان من تعايف مايل 
واقتصادي وفق خارطة طريق سبق وتم 
مناقشتها بني الطرفني تتضمن محاربة 
ذات  القوانني  واقــرار  للفســاد  فعلية 

الصلة. وتطرق النقاش اىل اســتحقاق 
انتخاب رئيس للجمهورية، وما يليه من 
تشــكيل حكومة ملواكبة عملية االنقاذ 
واســتعادة ثقــة املجتمــع الدويل مع 
اللبنانية.  السيادة  الحفاظ عىل  رضورة 
كا تم التطرق خالل اللقاء اىل اجتاع 

املقبل. االسبوع  املرتقب  باريس 
وتخلــل النقاش بحــث يف االتفاقية 
مع صندوق النقــد الدويل، حيث رشح 
بو صعب اهميــة تعديل بعض القوانني 
املتصلــة بها لضان حقــوق املودعني 
القطــاع املريف  وعمليــة اصــالح 
ومحاســبة املرتكبني منهم. كا تطرق 
البحث اىل اتفاقية اســتجرار الغاز من 
مــر، حيث متنى بو صعب عىل االدارة 
االمريكية املساعدة بالتشارك مع مبادرة 
الرئيس ماكرون ودعم بريطانيا والدول 
الصديقة العــادة تفعيل وترسيع ملف 
الغاز لتأمــني الكهرباء للبنان من الغاز 
املري واالستجرار من االردن حسب ما 

سبق وتم االتفاق عليه.

علق النائب الســابق اميل رحمه عىل 
زيارة وفــد من كتلة »الوفاء للمقاومة« 
للرئيس العاد ميشــال عون يف الرابية، 
فقــال يف تريح لــه: »إن هذه الزيارة 
دحضت كل االقاويل والتســاؤالت حول 
العالقــة بني حزب اللــه والرئيس عون، 
وأكدت متانة العالقة بني االخري واالمني 
العام للحزب السيد حسن نرالله. وظهر 
جليا من خالل تريح رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب محمد رعد، أن العالقة 
بني الرجلني أعمــق بكثري من الخالفات 
العابرة حول استحقاقات سياسية. وكان 
واضحــا أيضا أن الحزب ال يريد التفريط 
بهذه العالقة التي كانت موضع تصويب 
واســتهداف من املترضرين من استقرار 
الوضع بــني املكونــات اللبنانية، ومن 
هنــا كان تركيزهم عىل رضب اي تواصل 

إيجايب بني الشيعة واملسيحيني«. 
أضاف »لو كان هناك تفاهم بني »التيار 
الوطني الحــر« واألطراف األكرث متثيال 
لدى الســنة والدروز، ملا تأخر هؤالء عن 
تســديد السهام، والســعي إىل افشاله. 
وتناهــى ايل أن االجتاع كان يف غاية 
الرقي، ســاده الدفء وااليجابية، وكانت 
األحاديث ذات طابع وطني، وســتكون 
لها تتمة. اما تفاصيل الوضع السيايس 
الرئايس  االســتحقاق  مقاربة  وكيفية 
، فهو شــأن آخر يتــواله حزب الله مع » 
التيار الوطني« واالتصاالت ناشطة وغري 
مقطوعة، وأن التباين يف بعض امللفات 
ال يعنــي الذهــاب إىل قطيعة، وتجاوز 
والسياســية،  الوطنيــة  اإليجابيــات 
القامئة  اللبنانيــة  الصيغة  وتعريــض 

للتصدع والسقوط«. 

ـــــــــــــــيحيين؟ ـــــــــــــــواب املس ـــــــــــــــع الن ـــــــــــــــح بجم ـــــــــــــــل تنج ـــــــــــــــيّة... فه ـــــــــــــــة الرئاس ـــــــــــــــر للمهّم ـــــــــــــــي تتحّض بكرك
دوليل بشعالين

يحتاج انتخاب رئيس الجمهورية اىل توافق مسيحي وتوافق 
وطني واىل غطــاء دويل بطبيعة الحال. ويأيت حراك بكريك 
ليصــّب يف اتجاه تأمني نوع من التوافق املســيحي أوالً، قبل 
الذهاب اىل التوافق مع الكتل النيابية األخرى، عىل إسم املرّشح 
الذي ميلك املواصفات املالمئة للمرحلة املقبلة، والذي ال يُشكّل 
اســتفزازاً ألي مكّون ســيايس رشيك يف الحياة السياسية. 
فبعد القمة الروحية التي ُعقدت يف بكريك وجمعت رؤســاء 
الطوائف املســيحية وممثليهم يف لبنان، ثّم البيان الذي صدر 
عن املجتمعني، جرى تفويض البطريرك املاروين مار بشــارة 
بطرس الراعي لدعوة النّواب املســيحيني اىل اللقاء يف بكريك، 
وحّثهم عىل املبادرة ســوياً، مع النّواب املســلمني، ويف أرسع 
وقت ممكن، النتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. وقد ســبق 
وأن دعا البطريرك الراعي القادة املسيحيني للحوار لكنه فشل، 
غــري أّن عليه تكرار الدعوة توّصالً اىل إيجاد مخرج ما لألزمة 

السياسية واإلقتصادية واملالية الراهنة. 
تقول مصادر سياســية مطّلعــة أّن اإلتصاالت قد بدأت مع 
رؤســاء الكتل املســيحية من »تكّتل لبنان القوي«، اىل »كتلة 
الجمهورية القوية«، اىل »نّواب الكتائب«، و«التكّتل الوطني«، 
وصوالً اىل النّواب املســتقلّني، واملنضوين يف كتل أخرى مثل 
كتلتي »اللقاء الدميوقراطي« و«التنمية والتحرير« وسواها، 
ملعرفــة موقفهم من الدعوة لإلجتــاع يف بكريك. وتنطلق 
الدعوة من أنّه يجب عىل املســيحيني أن يتحاوروا فيا بينهم، 
وأن يعرض كّل منهم هواجســه وتطلّعاته والحلول املقرتحة، 
ويتوّصلوا اىل قواســم مشرتكة ما، مُيكن عرضها عىل النّواب 
املســلمني يف الربملان، لإلتفاق عىل السلّة السياسية املقبلة. 

علاً بأّن توجيه الدعوات يتوّقف عىل املوافقة من قبل النّواب 
املســيحيني عىل تلبية الدعوة، بعد تحضــري جدول األعال، 
والنقاط األساسية التي ال بّد وأن تصدر يف بيان عن املجتمعني. 
فالدور الحواري لبكريك الذي أراده البطريرك الراعي منذ مّدة 
مل يتّم حتى اآلن، إذ دعا وفشــل، عىل ما قال، ولهذا اســُتعيض 
عن الحوار الشامل ببعض اللقاءات الثنائية بني غبطته وبني كّل 
من رئيس »التّيار الوطني الحّر« النائب سليان فرنجية ورئيس 
»تّيار املردة« ســليان فرنجية، كّل عىل حدة، كا مع سواها 
مــن األحزاب األخرى. وأتت القّمة الروحية التي ُعقدت األربعاء 
الفائت لحّث البطريرك مجّدداً عىل جمع النّواب املســيحيني، ملا 
للتحاور فيا بينهم من أهمية لوضع النقاط عىل الحروف فيا 
يتعلّق مبرشح كّل منهم لرئاسة الجمهورية، فضالً عن مواقفهم 
من املواقع املارونية األساسية التي ستشغر يف غضون أشهر. 
وأضافت أّن الكتل املســيحية بدأت بإعطاء موقفها من هذه 
الدعوة، وقد حصلت عــىل بعض املواقف اإليجابية حتى اآلن 
من قبل بعضها. مع اإلشــارة اىل أّن مثّة أمرا واحدا قد يجعل 
بعضها يرتّدد، وهو عدم ثقة عدد كبري من النّواب املســيحيني 
بإحدى القوى األساســية. األمر الذي قد يُشــكّل عائقاً لديها، 
ســتعمل بكريك عىل إزالته لتأمني حصول اإلجتاع. كذلك ال 
بــّد من حصول ربط نزاع بني كّل مــن رئييس »التيار الوطني 
الحّر« جربان باســيل و«القّوات اللبنانية« سمري جعجع سيا 

وأّن اإلختالفات السياسية كبرية بينها. 
ومثّة َمــن يُراهن عىل أن تؤّمن »القّوات اللبنانية« النصاب 
القانوين يف حال جرى اإلتفاق عىل مرّشح وسطي أو توافقي 
بني األكرثية النيابية مثل قائد الجيش العاد جوزاف عون، عىل 
ما أكّدت املصادر عينها، فيا أقفل باســيل األبواب أمامه، من 
خالل ما اتهمه به من فســاد ومن تهريب للماليني، معتربة أّن 

هذا الكالم ال ميّر مرور الكرام، إذ يطال أحد املرّشحني البارزين 
للرئاسة. وقد رأى فيه البعض أنّه ال يجوز ال سيا يف املرحلة 
الراهنة التي يعيش فيها البلد أزمة إقتصادية ومالية خانقة، قد 
تؤدي اىل توتّر أمني يف الشارع بسبب الغالء الفاحش ألسعار 
املحروقات واملواد والسلع الغذائية والدواء واإلستشفاء وما اىل 
ذلك والذي يتصاعد يف كّل ســاعة، ال بل يف كّل دقيقة. وليس 
هناك بالتايل ســوى عنارص الجيش اللبناين واألجهزة األمنية 
الذين يقدرون عىل حاية الســلم األهيل من أي إشتباكات أو 

مواجهات عنيفة يف الشارع.
ولهذا فإّن اجتاع بكريك، عىل ما أوضحت املصادر نفسها، 
من شأنه عىل األقّل وضع حّد أدىن من اإلتفاق عىل عدم اعتاد 
الخطاب التشّنجي واإلتهامي كونه أوصل البلد اىل ما هو عليه 
اليوم من فوىض وانهيار عىل جميع الصعد. وأكّدت أّن من يزور 
بكريك يلمس استياًء واضحاً منها تجاه النّواب املسيحيني )الـ 
64( لعدم انتخاب الرئيس حتى اآلن. من هنا، سُيحاول البطريرك 
الراعــي من خالل جمعهم يف الــرح البطريريك، أن يجمع 
باسيل مع النّواب اآلخرين، بهدف اإلتفاق عىل إسمني أو ثالثة 
مرّشحني للرئاسة مُيكن طرحهم والتفاوض عليهم مع النّواب 

املسلمني الذين مُيّثلون النصف الثاين من املجلس النيايب. 
وإذ تُعّول عــىل حصول هذا اإلجتاع الذي يجري التحضري 
لــه يف بكريك، تلفت اىل إمكانية أن يتحّول الحقاً اىل اجتاع 
للقادة املســيحيني املوارنة من الصّف األول، يف حال نجح هذا 
اإلجتاع وأرىس البيان الذي ســيصدر عنه التوافق املسيحي 
عىل خطوط املرحلة املقبلة ككّل. فاألســاس هو عدم التخيّل 
عن الواجب الوطني وعن املسؤولية التي أوكلها الشعب لهؤالء 
النّواب النتخاب رئيس الجمهورية باســمهم، وعدم ترك لبنان 

يغرق يف مستنقع اإلنهيار أكرث فأكرث.

ــاء رواتــبــهــم؟ ــفـ ــاز الــشــرطــة واإلطـ ــه ــاء وج ــن ــي ــال بــلــديــتــي طــرابــلــس وامل ــّم ــم يقبض ع  ملـــاذا ل
افـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــال؟ أم  إهــــــــــــــــمــــــــــــــــال  الــــــــــــــعــــــــــــــّمــــــــــــــال  أزمــــــــــــــــــــــــــة 

دموع األسمر

عــىل مدى يومني متتاليني ينفذ عال بلديتي 
طرابلــس وامليناء وجهاز الرشطة واالطفاء يف 
اتحــاد بلديات الفيحاء ارضابا امام فرع مرف 

.)blc( لبنان يف طرابلس وفرع بنك
املرضبــون الذين اعتصموا مام مرف لبنان 
يف طرابلــس، كانت نربتهم تيش بحجم املعاناة 
واالىس وســط ظروف معيشية خانقة حيث 
العملة اللبنانية املنهــارة مل تعد كافية لتأمني 
قوت عائالت عال منقطعة رواتبهم ومل تسدد 
اىل اليوم منذ اكرث من ثالثة أشهر، دون تفسري 
مقنع الســباب هذا التأخري يف تسديد الرواتب، 
رغم محاوالت العــال للحصول عىل اجوبة ، 
وقد أجاب مصدر يف املرف حيث وطن العال 
رواتبهم ان اســباب التأخري عائدة اىل املرف 
املركــزي الذي مل يرســل اىل البنك يف طرابلس 
ســوى) كوتا( مالية محــددة ملنصة صريفة، 
وانــه ليس لدى البنك مــا يوفر امكانية رصف 

رواتــب العال يف طرابلــس، بانتظار حل مركزي يعمل عليه 
رئيس حكومة تريف االعال نجيب ميقايت، ووزير الداخلية 
القايض بســام مولوي، فيا يتســاءل العال عا اذا كانوا 
محســوبني عىل القطاع الخاص حتى نالوا كل هذا التهميش 

من وزارة الداخلية..

ليست املســألة تقف عند ازمة رواتب ال بد ستأخذ طريقها 
اىل الحــال طاملا العال يواصلون تحركهم مبشــاركة االتحاد 

العايل العام..
املسألة االهم هي يف اولئك العال الذين يفرتض ان يكونوا 
اول مــن يحصلوا عىل رواتبهم كونهم ارباب عائالت ليس لهم 
مورد رزق سوى رواتبهم الضئيلة التي بالكاد تكفي لرشاء خبز، 

فكيف الحال ملن يحتاج اىل حليب اطفال او دواء 
او استشفاء..

وهــؤالء العال مبن فيهــم جهاز الرشطة 
واالطفاء وبــرأي معظم الطرابلســيني، انهم 
اكرث من يعملون يف خدمة املدينة رغم شــظف 
عيشــهم، ورغم رواتبهم املتدنية، ولو توقفوا 
عن العمــل لغرقت املدينة بفــوىض النفايات 

واالوساخ...
والسؤال امللح يف اوساط طرابلسية، محوره 
وزيــر الداخلية ابن طرابلس، اىل جانب الرئيس 
ميقــايت، هو : ملاذا تأخر وزير الداخلية بتحركه 
النقاذ العــال من الخناق املعييش نتيجة عدم 
رصف رواتبهــم، وهــو االدرى بواقعهم؟ وهل 
يحتاج تحركه اىل ارضاب وتظاهر واعتصامات  
بــل ومحاولة اقتحام فرع مــرف لبنان يف 
طرابلــس وقطع الطريق العام ليك ينال العال 
حقوقهم يف ظل االوضاع املعيشية املتدهورة؟...
وهل االزمة مجــرد اهال وتهميش، ام هي 
مفتعلة لغايات سياسية بغية صب الزيت عىل 

النار يف الساحة الطرابلسية؟.
اوساط العال تؤكد انهم ذاهبون اىل التصعيد ولقمة العيش 
ال تنتظــر، ومن يعيش برتف الحياة ال يســتطيع تلمس جوع 
الفقراء، وال رصاخ اطفال تحتاج اىل حليب بات ســعره يقارب 

حجم راتب العامل...
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الريتينـــــــــــــــول لبشـــــــــــــــرة خاليـــــــــــــــة مـــــــــــــــن التجاعيـــــــــــــــد بـــــــــــــــدل »الفيلـــــــــــــــر والبوتكـــــــــــــــس«... وتجدونـــــــــــــــه فـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه األغذيـــــــــــــــة
ندى عبد الرزاق

العناية ببرشة الوجه سواء للنساء او الرجال ابعد من مسألة 
النظافــة او الخوف من ظهور التجاعيد والتقدم يف العمر من 
خالل الشيخوخة التي تبدأ تظهر يف عمر معني. وما يجهله كرث 
ان التجاعيــد تبدأ بالظهور من عمر الثامنة عرشة عىل الجبني 
وحول العيون خاصة عند األشخاص الذين لديهم برشة الطفل 

أي رقيقة وقد يتأخر انكشافها بسبب سامكة ونوع البرشة.
والوجه هو أكرث أجزاء الجســم تعرضا للبكترييا والعوامل 
الخارجيــة مثل الغبار امللوث ودخان الســيارات وحتى الهواء 
الساخن والبارد والطقس الحار والجاف، الصيف والشتاء كلها 
تؤثر سلبا يف حال مل نكن متنبهني اىل كيفية العناية بالبرشة، 
ومــن هنا نجد البعض يعانون من REDNESS وهي حالة من 
االحمرار تحدث يف حال التعرض الشــديد للربد او للحر كام ان 
هــذه البرشة تكون أكرث ميال للتأثر بهذه التقلبات املناخية لذا 
من املهم الحذر يف كل الجوانب التي قد تصيب الجلد وتؤذيه.

{ طبقات البرشة {
تتكــون البرشة من ثالث طبقات وهــي البرشة الخارجية 
 EPIDERMIS القرشة« واالدمة والطبقة تحت الجلد واهمها«
كونها األوىل. كام ان معظم األشخاص ال يلقون باال انه كلام 
 THICKNESS EPIDERMIS كانت طبقة الجلد ســميكة أي
زادت قدرتها يف مكافحة عالمات التقدم بالسن وحافظت عىل 
ليونتهــا والكوالجني الذي يُنتج يف داخلها ويعطي الصغر يف 
عمر الجلد ويجعل البرشة شــابة ونرضة وخالية من الشوائب 
مثل املسام املفتوحة، حب الشباب، والرؤوس السوداء والكتل 
الدهنية التــي تتكتل بحبوب صغرية بيضاء اللون نتيجة نوع 
البرشة إذا كانت دهنية او منط الطعام الغني بالدهون او شعرية 
تغلق املسام فينتج منها حبس الدهون عىل هذا النحو. كام ان 
الفرد ال يستخدم أنواعا مناسبة للبرشة واهمها الغسول الطبي 
الخايل من مادة الصابون ويعمل عىل تنظيم الـ SEBUM يف 
داخلهــا وال يعرضها للجفاف الذي ينتج منه تجاعيد مبكرة او 

حكة وحساسية وبالتايل تصبغات.

{ الجلد {
يتكون الجلد من 3 طبقات رئيســية وهي الطبقة الخارجية 
أي البرشة وســامكتها 1.5 مــم وتحتوي عىل خاليا امليالنني 
املسؤولة عن لون البرشة.  وتقوم بإنتاج العرق والزيوت وتزويد 
الجلد بالدم، ومنو الشعر ومتنح البرشة القوة واملرونة وتساعد 
عىل تنظيم درجة حرارة الجســم من خالل استجابة االوعية 

الدموية املوجودة يف هذه املنطقة.
االدمة: تشــكل 90% من سامكة الجلد وترتاوح من 1.5 اىل 

4 مــم وهي طبقة يف باطن 
وتحتوي  البرشة  تحت  الجلد 
عىل النهايات العصبية والغدد 
واالوعية  والدهنية  العرقية 

الدموية والليمفاوية. 
البنيــة: وهــي طبقــة 
ومعروفــة  االنســجة 
وتــأيت   HYPODERMIS
مبارشة تحت االدمة وتتكون 
واوعية  »الضام«  نسيج  من 
دموية، ونســيج دهني. كام 
انها مســؤولة عــن تخزين 
الحامية  وتوفــري  الدهون، 
الجلد  طبقات  وربط  للجسم 
العلويــة أي االدمة والبرشة 
العظام  مثــل  باألنســجة 
االعصاب  والغضاريف ودعم 
عىل  الدمويــة  واالوعيــة 
توصيــل الجلد مبــا يعرف 
 FIBROUS النسيج الليفي او
TISSUE للعظام والعضالت.

النسيج تحت الجلد: ويحتوي عىل الخاليا الدهنية ويختلف 
سمك الطبقة من شخص اىل آخر.

{ أنواع البرشة {
االختصاصيــة يف البرشة مي نصار تقول لـ »الديار« توجد 
عدة أنواع للبرشة وهي الدهنية، والحساسة، والعادية، الجافة، 
واملختلطة وكل نوع منها يختلف لجهة أنواع املســاحيق التي 
يجب ان يعتمدها كل فرد بحســب نوع برشته اال ان األســاس 
الــذي يجب ان يتبعه الجميع هــو التنظيف اىل جانب مرطب 

نهاري وكريم لييل وسريوم وواق شميس.

{ ريتينول سحر البرشة {
تقول نصــار، » بعد ان كرثت املنتجــات الخاصة بالعناية 
بالبــرشة وتعددت العالمات التجاريــة حتى بات من الصعب 
التفريق ما بني الجيد والسيىء وما يناسب البرشة او ال يالمئها. 
وتتابع، كثرية هي الدعايات عن مســاحيق شد البرشة ونتيجة 
الفيلــر الرسيعــة من كرميات الكوالجــني اال ان أحدا ال يجد 
النتيجة املرجوة وبالتــايل معظم الناس تدفع ماليني اللريات 
عىل مواد العناية بالبرشة وال يلحظون تغيريا ولو بفارق صغري. 
وتردف، فالتجاعيد حول العني تبقى عىل حالها كذلك بالنسبة 
للخطــوط حول الفم وهي األكرث ازعاجا للســيدات والجبني 

وبحســب الدراسات وحتى تجارب الناس الريتينول يرتبع عىل 
كافة املنتجات واملساحيق واملواد التجميلية وسأتطرق ملا هذه 

املادة مهمة وفعالة ونتائجها موثوق بها«.

{ ما هو الريتينول {
ترشح نصــار، » يعترب الريتينول عنرصا مثبتا يف مكافحة 
عالمــات التقدم بالســن، كام انه ال يقتــرص يف عمله عىل 
مكافحة مظاهر الشيخوخة بل ميكن دمجه يف روتني العناية 
اليومي للتغلب عىل التجاعيد العادية اىل املتوســطة وإعادة 
التامســك لها وميكن إضافة فيتامني »يس« عن طريق الخلط 
ولكن هذا يكون عن طريق االختصايص الذي يرشــد الشخص 

اىل كيفية تنوع استخدام الريتينول مع فيتامني »اي« أيضا.

{ االستغناء عن الحقن
 بالفيلر والبوتكس {

يف هذا اإلطار تقول نصار، »اثبتت الدراســات ان من يداوم 
عىل اســتخدام الريتينول يستغني مع الوقت عن كل عمليات 
الحقــن والتــي ال تبقى ألكرث من 4 اىل 6 أشــهر بالكثري، ملا 
للريتينول من ميزة فريدة تجعل البرشة متتصه بشــكل رسيع 
فيصــل اىل الطبقة الثانية والثالثة. وتشــري اىل ان فيتامني 
»أ« يعد مكونا طبيعيــا وله خصائص متنوعة لجهة التفتيح 
وحل ســحري للتصبغات سواء تلك التي تظهر نتيجة التعرض 
للشــمس او اختالل خاليا امليالنــني مام يؤدي اىل جعل لون 

البرشة أدكن او البقع التي تظهر مع تقدم العمر وتكون بارزة 
وواضحة عىل اليدين والصدر والوجه، إضافة اىل انه يســاعد 

عىل التئام الندوب التي تنتج من جراء حب الشباب«.

{ االستغناء عن خيوط شد
البرشة او قص الجلد {

يف عرص شد البرشة بالخيوط التي تذوب يف الوجه وتعمل 
عىل شد الوجنتني واملنطقة حول العينني والكونتور أي تحديد 
الفكــني ويكون عن طريق حقن الفيلر اال انها ال تســتمر يف 
الوجه ألكرث من سنة وتكلفتها باهظة جدا فكل خيط بـ 100 
دوالر وكل جهــة من الوجه تحتــاج اىل خيطني، والكونتور 
يحتــاج اىل حــواىل أربع ابر من الفيلــر وكل ابرة بحواىل الـ 
100 دوالر، لــذا فالحلول الطبيعية تبقى أســلم وأكرث امانا. 
باإلشارة اىل ان إحدى فوائد الـ RETINOL شد البرشة ويعمل 
عىل تسميكها وتحفيز انتاج الكوالجني وبالتايل نجد كرث ممن 
يســتخدمونه اعامر برشتهم أصغر من عمرهم الحقيقي ويف 
االغلــب هؤالء يعتمدون فيتامني »أ« ملا له من قدرة يف اخرتاق 
طبقات الجلــد وتجديد خالياها واصالح االنســجة التالفة 
ويعمل عىل انتاج جلد جديد نرض ومشدود اىل جانب انه يزيل 
الخاليــا امليتة ويجعل الجلد أكرث نعومة ومن مهام الريتينول 

تنظيف املسامات ومعالجتها عن طريق تصغريها«.

{ رس هذا املركب الكيميايئ الطبيعي {
يف الحقيقة الكوالجني عبارة عن مركب فيه جزيئات كبرية، 
وتوضح نصار، »ان من يشرتون الكوالجني ال يعون ان البرشة 
ال متتصه ويبقى 80% منه عىل سطح الجلد يف الطبقة األوىل 
للوجه عىل عكس الريتينول والذي يعد مركبا كيميائيا طبيعيا 
موجــود يف أنواع من األغذية الحيوانية والنباتية وينتمي اىل 
 TRETINOIN الكبرية وهو مخفف من RETINOIDS عائلة الـ
القوي، اال انه يجب استعامله عن طريق طبيب جلدي او مختص 
عىل عكس الريتينول الذي ميكن رشاؤه بال استشــارة ومالئم 

للذين ال تتحمل برشتهم الرتيتينويد«.

{ الريتينويك {
عــن الريتينول تقول نصار، »عىل عكس كل العنارص املعدة 
للبــرشة والتي تحتاج لوقــت يك تعطي نتائج ال يعول عليها، 
عــىل نقيض فيتامــني »أ« الذي يتحــول تلقائيا اىل حمض 
RETINOICACID وفوائــده متعددة للبرشة وميكن ان نجده 
يف الحليــب والبيــض بوضعه كقناع ملدة نصف ســاعة او 
الحصول عليه من زيت مثر الورد وفاكهة الليتيش وبذور نبات 
الباكوتــيش وجميعها غنية مبضادات االكســدة وتعمل عىل 
تحفيز الكوالجني ودوران الخاليا مثل الريتينول االصطناعي«.

البطريـــــــــــــــرك الراعـــــــــــــــي علـــــــــــــــى مســـــــــــــــافة واحـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن القيـــــــــــــــادات املســـــــــــــــيحّية
هيام عيد

ال يبدو أن البطريرك بشــارة الراعي، يستعد 
اليوم إلطالق أي مبادرة رســمية من بكريك، 
مــن أجل جمع األقطــاب املوارنة لبحث ملف 
اســتحقاق رئاسة الجمهورية الذي بات أمام 
منعطٍف خطري، بحيث تؤكد مصادر سياسية 
مســيحية مواكبة، بأن البطريرك الراعي، ما 
زال يعمل يف مقاربة اإلســتحقاق الرئايس 
وفق اإلســرتاتيجية نفسها، والتي ثبت عليها 
منذ ما قبل انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال 
عون. فالبطريرك الراعي، وكام تنقل عنه هذه 
املصــادر، يقف عىل مســافة واحدة من كل 
القيادات واملرجعيات السياســية املسيحية، 
ويــدرك أن التباينات يف ما بينها كبري وعميق 

جداً، ولن تؤدي أية لقاءات أو اجتامعات ذات طابعٍ 
خــاص بامللف الرئايس، إىل توحيد املوقف بينهام، 
أو حتى تقاطعها كلها عىل ورقة عمل مشرتكة، أو 
الوصول إىل صياغة نواة اتفاق سيايس تحت عنوان 
حرصي ووحيد، وهو إنجاز اإلنتخابات الرئاسية يف 

أقرب فرصة ممكنة.
وعىل الرغم من أن البطريرك الراعي، قد رفع سقف 
خطابه عاليــاً يف مواقفه وعظاته األخرية خالل 
القداس الذي يرأسه كل أحد، فإن املصادر السياسية 
املســيحية، ترى أن القيادات املعنية باإلستحقاق 

الرئايس، ال تعترب أنها يف دائرة هذه املواقف، أو أنها 
مســؤولة عن عدم الوصول حتى اليوم إىل انتخاب 
رئيٍس للجمهورية، وبالتايل، فإن كل »زعيم« يحّمل 
غريه مسؤولية اســتمرار الشغور يف قرص بعبدا، 
خصوصــاً وأن األقطاب املســيحيني ينظرون إىل 
انتخــاب الرئيس من زاوية مختلفة كل واحد منهم 
عن اآلخر، ولتدعيم نظرتهم هذه، يعتمدون أكرث من 
مقاربة أو تفسري أو حتى »اجتهاد« سيايس وطني 
ومسيحي، وإمنا من دون نجاح أي من هذه القيادات، 
يف املبادرة تجاه اآلخر أو الرتاجع خطوًة إىل الوراء 
تحت ســقف ملء الشغور الرئايس الحاصل، والحّد 

من اإلرتدادات الكارثية له عىل كل املستويات.
 وبالتــايل، فإن »تحميــل النواب« عموماً 
انتخاب  بإحجامهم عن  اإلنهيار  مســؤولية 
رئيس الجمهورية، قد قرأته املصادر املواكبة 
نفسها، يف سياق دّق جرس اإلنذار لكل القوى 
السياســية مجتمعًة، وليس فقط للقيادات 
املسيحية، وذلك، من أجل الخروج من منطقة 
املراوحــة واإلنقســامات الحالية، ومبارشة 
اإلضطالع بــدوٍر محوري وجدي يتجاوز كل 
السياســية والطائفية، والرتكيز  الحسابات 

عىل إمتام اإلستحقاق من دون أي تأخري.
ومن هنا، فإن أي دعوة قد يوّجهها البطريرك 
الراعي إىل اجتامع يعقد يف الرصح البطريريك، 
بغطاء من القيادات الروحية املسيحية كافة، 
بعد القمة األخرية يف بكريك، وفق ما تكشف 
املصادر نفســها، هي حالياً قيد الدرس ألسباٍب عدة 
تتعلق باألهداف املستقبلية للرئيس العتيد، والتي قد 
ال تكون مشــرتكًة بني رؤســاء الكتل النيابية التي 
قد تســتجيب للدعوة، مــع العلم أن الرتكيز ينصّب 
عىل عدم إبقاء أســباب األزمة يف استمرار الخالف 
املسيحي، عىل األقّل راهناً، بحيث تكون أي قمة قد 
تتّم الدعوة إليها، منطلقاً لتوحيد املوقف املسيحي، 
وإن كانــت املصادر املســيحية، ال تبني الكثري من 
التوقعــات اإليجابية عىل مــا قد ينتج عن أي لقاء 
مسيحي لألقطاب أو للنواب يف بكريك، وهو ما قد 

يدفع نحو الرتيّث عىل هذا الصعيد.

ــوج تــامــس الـــــــ800 متر ــلـ »فـــــرح« تــبــلــغ ذروتـــهـــا األحــــد واالثـــنـــيـــن... وثـ

تراجع تأثري العاصفة »فرح« نســبيا عن  لبنان 
والحوض الرشقي للمتوسط، وتعود لتشتد مجددا 
اعتبارا من فجر اليوم الســبت، وتبلغ ذروتها يومي 
االحد واالثنني حيث تهطل أمطار غزيرة تتشكل معها 
السيول بشــكل جارف، مع رياح شديدة وتساقط 

للثلوج الكثيفة اعتبارا من ارتفاع 1000 مرت.  

{ مصلحة األرصاد الجوية {
من جهتها، توقعت دائرة التقديرات يف مصلحة 
األرصاد الجوية يف املديرية العامة للطريان املدين 
ان يكون الطقــس اليوم، غامئا اجامال دون تعديل 
يذكــر يف درجــات الحرارة وضبــاب كثيف عىل 
املرتفعات تســوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار 
متفرقة تشــتد غزارتها أحيانــا وتكون مرتافقة 
بعواصف رعدية ورياح ناشــطة تصل رسعتها اىل 
70 كلم/س، تتشكل السيول خالل فرتة قبل الظهر 
وتتســاقط الثلوج عىل ارتفاع 1200 مرت وما فوق، 

ترتاجع حدة األمطار نسبيا خالل الليل.

-الحــال العامــة: تحذير: من تطايــر اللوحات 
اإلعالنية والواح الطاقة الشمسية وتشكل السيول 
وســلوك الطرق الجبلية يومــي االحد واالثنني مع 

تجدد العاصفة . 
الطقس املتوقع يف لبنان: األحد: غائم مع عودة 
اشتداد العاصفة »فرح« مام يؤدي اىل هطول أمطار 
غزيرة جــدا مرتافقة بعواصف رعدية وتتشــكل 
الســيول الجارفة بخاصــة يف املناطق الجنوبية، 
وتتســاقط حبات الربد كام تشــتد رسعة الرياح 
لتصــل رسعتها لحدود الـــ100 كلم/س بخاصة 
شامل البالد، يرتفع معها موج البحر اىل 4 أمتار، لذا 
نحــذر من تطاير اللوحات االعالنية والواح الطاقة 
الشمســية وتكســري مراكب الصيد. كام يتكون 
الضباب بشــكل كثيف عىل املرتفعات فتسوء معه 
الرؤية أحيانا وتتســاقط الثلوج بكثافة اعتبارا من 
ارتفاع 1100 مرت مام يؤدي اىل قطع بعض الطرق 

الجبلية. 
اإلثنــني:  غائم إجامال مع انخفاض ملموس يف 

درجات الحرارة وضباب كثيف عىل املرتفعات، تهطل 
أمطــار غزيرة أحيانا ومرتافقــة بعواصف رعدية 
بخاصة خالل فــرتة قبل الظهر، كام تكون الرياح 
قوية وتصل رسعتها لحدود الـ 80 كم/س فريتفع 
معها موج البحر، نحذر من تشكل السيول الجارفة. 
تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1000مرت ويتدىن 
مســتوى تساقطها اعتبارا من بعد الظهر لتالمس 
الـــ 800 مرت، وترتاجع حدة األمطار والثلوج خالل 

الليل. 

{ حميه يتفّقد مراكز جرف الثلوج {
اىل ذلــك، قام وزير االشــغال العامة والنقل يف 
حكومة ترصيف االعامل عيل حميه بجولة تفقدية 
لبعض مراكز جرف الثلوج. وعند الخامسة، توقف 
حميه يف مركز جرف الثلوج يف فاريا، واطلع عىل 
الجهوزية الكاملة واستعدادا للمنخضفات املقبلة، 
وذلك حفاظا عىل ســالمة املواطنني والســالمة 

املرورية واستعدادا للموسم السياحي الشتوي. 

يف كفردبيان يف عكار

ــن ــي ــحــام ــب امل ــي ــق ــن ــات ولـــــقـــــاءات ل ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
عقد مجلــس نقابة املحامــني يف بريوت 
برئاسة النقيب نارض كسبار جلسته األسبوعية 
يف مبنى قرص العدل، وبحث امللفات واملواضيع 
الــواردة يف جدول األعامل، ووضع كســبار 
أعضاء املجلس حول تلقي النقابة، بجهود عبده 
لحود، طوابع مالية بقيمة ستامية مليون لرية 
لبنانية، ســاعدت املحامني يف تخطي األزمة. 
كام تم فتح دورة للمحامني املتدرجني املعيدين 
الراغبــني باإلنتقال إىل الجدول العام، كام ُحّدد 
اإلمتحان الخطي للمؤهلني يوم السبت الواقع  

فيه 2023/3/18.
وحل كســبار ضيفاً عىل تلفزيون لبنان، يف 
مقابلة جريئــة رشح خاللها رأيه يف ملفات 
املرفأ، وحقوق أموال املودعني، واعتكاف القضاة. 
كــام عّدد إنجازات مجلس النقابة عىل مختلف 
الصعد. وبعد الظهر، عقد كســبار اجتامعاً مع 
لجنة اإلعالم يف النقابة برئاسة املحامية ديانا 
رزق الله، ووضعوه يف جو نشاطات اللجنة من 
ندوات ودراســة مرشوع قانون جديد لإلعالم 

وللمريئ واملسموع. 
ثــم عقد اجتامعاً حرضه املحاميان ســهى 
األسعد ومحمد األسعد مع املسؤولني يف رشكة 
MANALCO الذين سوف يقومون مبد الطاقة 
الشمسية يف محكمة بعبدا. عىل ان يتم تجهيز 
عدد آخر من املحاكم يف مناطق أخرى عن طريق 

التربع.
وقام كســبار يرافقه عدد من أعضاء مجلس 
النقابة بتعزية نقيب األطباء السابق الربوفسور 

رشف أبو رشف واملحاميني جوزيف ومارون أبو 
رشف بوفاة والدتهم. وكان كسبار قد شارك يف 
حفل تأبني نقيب املحامني السابق يف طرابلس 
املرحوم بسام الدايّه يف طرابلس، وألقى الكلمة 
االتيــة: »النقيب الداية صــورة المعة، وكتلة 
من العلم والثقافة واللياقة واللباقة، وحســن 
التــرصف، والتهذيــب، واملناقبية. دبلومايس 
وواقعي حتى العظــم.يف املحاماة، كان مثال 
املحامي امللتزم برســالتها وبقيمها السامية. 
أعطاها من طموحه وعلمه ورصانته واستقامته 
وانكبابه عىل الدرس والتمحيص. فيا أسفي، ويا 
لوعتي من فقدان كبارنا الذين يرحلون الواحد تلو 
اآلخــر. ففي هذا الزمن الرديء، قتلوا كل يشء، 
واستباحوا كل يشء، وأصبح القانون استثناء. 
فهل يعيش مجتمع من دون قانون، ووطن من 

دون نظام؟.
أضاف »الدايــة كان رشيكاً معنا يف رحلة 
الحياة الصعبة. من طلته البهية، إىل ابتسامته 
املالئكيــة، إىل ترصفاته البتولية، إىل مبادئه 
املناقبية، تحس فيه شيئاً من روح الله. لقد رحل 
الوجه الباســم الناضح طيبة ولهفة للتفاين 
وخدمة الناس. كأنه رحيل الحياة. رحل وأقفل 
وراءه الباب عىل الزمن الجميل«، مضيفا »أيها 
النقيب، لقد غبت بالجسد فقط. فالبحارة الكبار 
ال ميوتون. إنهــم فقط ال يرجعون. نتمنى أن 
تالقي حيــث أنت ما مل تالقه عىل األرض من 
ســالم ووئام. فأنت شــجرة األرز يف سامء 

األزل«.

ــت مــقــاالت  »تـــحـــوالت« فـــي عـــددهـــا 30 ضــّم
واألدب ــافـــة  ــثـــقـ والـ الـــفـــكـــر  ــي  ــ ف ــاً  ــ ــاث ــ ــح ــ وأب

املجلة  )مرشقية(  تحوالت 
الفصليــة الفكرية الثقافية 
والتي تعنى بشــؤون املرشق، 
صــدر عددها الـــ 30، وفيه 
الفكر  متنوعة، يف  مواضيع 
واالدب، وضم عددا من املقاالت 
والدراســات، توزعــت عىل 

الشكل اآليت:
بــني الحربــني العامليتني 
-1918( والثانيــة  االوىل 
1939( للدكتور اييل جرجس 
الياس، فكتب عن »مســارات 
معقدة ومرتابطة، وطموحات 
مختلفــة ومتشــابكة يف 
اوروبــا«، وبحــث د. محمد 
عــيل جعفر عــن »التحول 
الحديثة، وتطرق  الدولة  نحو 
د. حكمت عــيل مصلح اىل 
»املظاهر الدستورية من عهد 
االمــارة حتــى املترصفية«، 
وكتب ســليامن نواف سويد 
عن »االخالق يف االسالم وما 
فيها من تسامح«، وعرض د. 
خالد ممدوح العريب »لالعالم 
االقتصادي وشبكات التواصل 
عيل  وكشــف  االجتامعي«، 
حميد عايد عــن »اثر الرتبية 
االميانية«، واشــار انور اليق 

عبــد الكريم الاليف اىل مفهوم الرتبية ونظرة 
االســالم لالنسان الصالح ويف االدب كتبت رنا 
مثلــج كرم عن »وظيفــة املثل يف التعبري عن 
عادات الشــعوب وتقاليدها عند مارون عبود« 

وراجعت هنادي شموط كتاب ديوان »عصافري 

الشمس« لربيع دهام.

واملجلة تصدر يف طبعتني من لبنان وفلسطني 

ومديرها العام الزميل رسكيس ابو زيد مع هيئة 

تحرير مرشفة عليها، وتباع يف املكتبات.
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ـــــــــــــــاكس ـــــــــــــــد املش ـــــــــــــــض الول ـــــــــــــــليمة لتروي ـــــــــــــــاليب الس األس
ماري االشقر

 سوء تعامل الوالدين مع الطفل، خصوصاً الوالدة، يرتك آثاره 
الســلبية عىل ترصفات الطفل التي قد تصل اىل حد املشاكسة 
واملعانــدة واالغاظة، اىل ما هنالك من اســاليب يجيد الطفل 
اســتعاملها برباعة احيانا. علم الســلوك االنساين يتطرق اىل 
هذه النوعية من املشــاكل التي تعانيها االم، وال سيام مع االبن 

»الصعب« كام يطرح بعض الحلول.
بطبيعــة الحال ال يف مــرق االرض وال يف مغربها طفل 
يبقــى »هنياً« و »عاقال« طــوال الوقت. ولكن والحق يقال ان 
تربية او تنشــئة بعض االطفــال تبدو اكرث صعوبة يف تربية 
غريهم. فحواىل 15 يف املئة او اكرث من االوالد الذين هم تحت 
السادســة يحملون بجدارة ال يحســدون عليها صفة »الطفل 
الصعــب« الجميع يودون بالطبع التأكــد مام اذا كان طفلهم 
»املزاجــي« من النوع الذي تنطبق عليه صفة »الصعوبة«. من 
اجــل ذلك نلتجئ اىل تعريف علمــي للطفل »الصعب«، تبعا ملا 
يقوله الطبيب ســتانيل تيورييك الذي يعمل كمدير »لربنامج 
الطفل الصعب« يف احد مستشفيات نيورك، فان هذا الولد مييز 

بالتايل:
نوبــات او فورات غضب )قد يكون الولد من النوع الذي كان 
يتعــرض لالصابة باملغص يف فــرتة الطفولة االوىل، ويبدو 
ان املغــص مل يربحــه متاما( امليل اىل التعبري الصارخ عن حال 
مزاجيــة، وجــود صعوبة يف التعامل مــع املواقف الجديدة، 
التأجج، عدم انتظام فرتات االكل والنوم، حساسية فائقة تجاه 
اللمس او الصوت. مام ال شــك فيــه ان قلة من االوالد تنطبق 
عليهم كامل الصفات املذكورة. اما يف حال حصل وانطبقت هذه 
الصفات جميعها عىل ولد ما فانه لن يبدو »مجرد طفل صعب 

بل يبدو ولدا عنيداً متمرداً«.
ويف اي حــال فان اثنني او ثالثا من هذه الصفات كافية الن 

تغرق حياة كامل العائلة بالتوتر وحتى بالنزاعات املرة.
بعض الحلول: لكل االمهات املعذبات نطرح بعض االرشادات 
التي طورها الدكتور تيورييك لتســهيل التعامل مع اعتى انواع 

السلوك اشكالية لدى الطفل.

{ عدم انتظام النوع واالكل {
 تنصح االم هنا بان تعّود طفلها الســري وفق برنامج دقيق 

صــارم للنوم والوقات االكل يجب ان تنظر الوالدة اىل ان ابنها 
تعوزه الســاعة الداخلية الذاتيــة التي تنبهه اىل كل وجبة او 
اىل وقت النوم. وهذا معناه فرض نظام ســلويك يف الخارج 
)مــن خارج الولد( – ولكــن عملية تعويد الطفل تبني برنامج 
محــدد للنوم واالكل ال تعني اجبــاره قرسا عىل االكل والنوم. 
فباالمكان مثال السامح له باللعب قليال يف الفراش قبل النوم 

اذا ما راقه ذلك.
التأجــج: الطفل الذي يبدو قلقــا )متملمالً وال يهدأ( وغري 
منظم وعىل يشء من التشــوش امنا هو يف حاجة اىل زرع 
اشــياء او عادات روتينية يف داخلــه، وليس مهام نوع هذه 
»الروتينات« مبقدار ما هو مهم تردادها اليومي بالنظام نفسه، 
عىل سبيل املثال ال الحرص: االستجامم، فرك االسنان، االستامع 
اىل قصــة ترويها االم قبيل النوم – عىل ان يراعى التسلســل 

نفسه كل مساء.

{ نوبات الغضب {

يفــرتض باالهل البحث عام يثــري هذه النوازع الخلقية يك 
يبــادروا اىل تجنــب املواقف التي تنتج منهــا. وقد يفيد هنا 
تجاهــل االم الذيك للطفل. فحاملا تبــدأ النوبة، تعمد االم اىل 
املحافظة عىل هدوء اعصابها وســكونها الواثق دون ان يعني 
هذا االستســالم للطفل. ويستحسن عدم التورط الكالمي مع 

الطفل بهدف تهدئته او معاقبته.
صعوبــة التأقلم مع املواقــف الجديدة: املطلوب من االم هنا 
– هــو منح الطفل مزيدا من الوقــت ليعتاد اي يشء جديد – 
ففي حال اشرتت له االم كنزة صوفية مثال، يجب ان تسمح له 
بابقائهــا يف خزانة )دوالبة( مدة، ومن ثم بارتدائها يف املنزل 

قبل ان تتوقع منه ارتداءها خارج البيت.

{ ولد عادي {

وميكــن القــول ان الولد الصعب مثله مثــل بقية االطفال 
اآلخريــن، افضل ما يتجاوب والتعامل الحازم ولكن الســليم – 
وهــذا يتطلب خصوصا من االم عدم تقديم خيارات كثرية امام 

الولد اضافة اىل كرثة االفراط يف الرح.
ويفيــد يف هذا املجال ايضا تبني موقف محايد، غري متحيز 
سلبا او ايجابا، وان يكون التعامل مع السلوك وليس مع الحافز 
الذي مييل عىل الطفل ذلك السلوك، الن هذا يؤدي اىل السقوط 

يف حالــة من التربير العقيم. واملرأة التي تتعامل والحافز هي 
تلك التي تجد نفسها تردد  دامئا: »ملاذا يفعل يب هذا«. بعد كل ما 
تقدم يبقى امامنا سؤاالن صغريان، اولهام هل االهل هم سبب 
الســلوك الصعب البنهم املشــاكس؟ وثانيهام هل ان هذا الولد 
انسان غري عادي؟ ردا عىل السؤال االول يؤكد الدكتور تيورييك 
ان طبيعة سلوك هذا الخلق من االطفال ال ميكن  القاؤه عليهم 
كأهل. لذلك نراه يوصيهم بالبحث اذا شاؤوا عن معالج مختص 
»يعرف شيئا عن املزاج والطباع الحساسة ويدرك ايضا ان االهل 
ليســوا مصدر السلوك االشكايل، ويشري اىل ارشاد العائلة يف 
التعامــل مع الولــد دون ان يركز عىل عالج ذلك الطفل«. يقول 
الدكتــور تيورييك بطبيــب ال يركز عىل عالج الطفل القتناعه 
بان طفال يف هذه الحال هو طبيعي وعادي وليس هناك يشء 
ملعالجتــه، ويف هذا القول بالطبع اجابة كافية عن الســؤال 

الثاين.
وملــن يريــد مزيدا من االيضاح يقــول الدكتور تيورييك ان 
هكــذا نوع من االطفال يصبح اكــرث طواعية وهناء بوصوله 
اىل السادســة او السابعة او حتى بعمر الدخول اىل املدرسة، 
رشط ان يجيد االهــل عملية التعامل معه وتوجيهه، واالدهى 

ان مثــل هذا الطفل يتحول مع االيام اكرث يجابية ويظهر روحا 
ابداعية كبرية... 

اخرياً قول تيورييك لالم »اذا ما استطعت اجتياز تلك السنوات 
املبكرة مع طفلك الصعب بسالم، ستجدين بعدها مردوداً كبرياً 

بانتظارك.

{ من يجلس قرب »البابا« {

كانت ابنة الخامســة تتنازع كل يوم مع شقيقتيها اللتني 
تكربانها بثالث ســنوات واربع تباعا حول من ستجلس قرب 
»البابا« يف اثناء نقلهن بســيارته اىل املدرســة. وقد شكل 
االمــر مصدر ازعــاج كبري للوالد عىل مــدار االيام، اىل ان 
توصلت االم اىل حل للمشــكلة. كانت الوالدة يف االســاس 
قد اوكلت بشــكل دوري الحــدى ابنتيها امر تحضري املائدة، 
وغســل الصحون بعد العشاء، لذلك فقد ارتأت كحل »ملشكلة 
الجلــوس« ان من حق التي يكون دورها اليومي يف تحضري 
املائــدة الجلوس اىل جانب »البابا« وهكذا ُحلت مشــكلتان 
يف آن واحــد، واصبح امر غســل الصحون مرتبطا مبكافأة 

الوالد. قرب  الجلوس 

ــوزن! ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاص الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا إلنقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــك بأحدهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدأ يومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروبات ابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشـ

تنـــــــــــــــاول أدويـــــــــــــــة النـــــــــــــــوم بانتظـــــــــــــــام يـــــــــــــــؤدي لإلصابـــــــــــــــة بالخـــــــــــــــرف!

اللياقة  خــرباء  يشــري 
التغذية إىل  البدنية وعلامء 
أن االعتامد عىل نظام غذايئ 
معــني أو مجرد مامرســة 
إىل  يــؤدي  لن  الرياضــة 
الخفض. إن ما تحتاجه املرء 
إنقاص  أهدافه يف  لتحقيق 
الوزن هو إحــداث التوازن 
بني النظام الغذايئ الســليم 
لذلك،  الرياضية.  والتامرين 
ال يوجد مروب ســحري 
الوزن،  إنقــاص  يؤدي إىل 
وإمنا هناك بعض املروبات 
التي ميكن أن تســاعد يف 

رحلة إنقاص الوزن.
موقع  نره  ما  وبحسب 
غالبا  ينصح   ،Healthshots
بإضافــة مروب إلنقاص 
الــوزن إىل النظام الغذايئ، 
وفيــام ييل يحــدد دكتور 

روهينــي باتيل، خبري التغذية، 4 مروبات ميكن 
أن تكــون رفيًقا نافًعا يف رحلة إنقاص الوزن:

- شــاي عشبي: ميكن أن يســاعد رشب كوب 
من شــاي الديتوكس العشبي يف الصباح عىل بدء 
رحلة إنقاص الوزن. يحتوي شاي الديتوكس )طرد 
الســموم( عىل مزيج من األعشــاب مثل الهندباء 
والزنجبيل وجذر عرق الســوس التي تســاعد عىل 
إزالة الســموم من الجســم واملساعدة يف إنقاص 

الوزن.
يلعــب جذر الهندباء دوًرا كمــدر طبيعي للبول 

ميكن أن يساعد يف احتباس املاء واالنتفاخ، وميكن 
أن يســاعد الزنجبيل يف الهضــم وتعزيز التمثيل 
الغــذايئ وميكن لجذر عرق الســوس أن يحد من 

الشهية.
- ماء الكركــم: يعد الكركم من التوابل، التي لها 
خصائــص مضادة لاللتهابات وميكن أن تســاعد 
يف إنقــاص الوزن عن طريق تقليل االلتهابات يف 
الجسم. ميكن أن يساهم االلتهاب يف زيادة الوزن، 
لذا فإن تقليله ميكن أن يساعد عىل إنقاص الوزن.

ميكن خلط مســحوق الكركم باملاء الدافئ وقليل 
من العسل أو الليمون.

التفاح:  - مروب خــل 
يشــتهر خل التفاح كعنرص 
يســاهم يف فقدان الوزن، 
حيث ميكن أن يســاعد يف 
كبح الشهية وزيادة التمثيل 

الغذايئ.
وميكن أن يســاعد رشب 
باملاء  املمزوج  التفــاح  خل 
الليمون  وعصري  والعســل 
يف الصبــاح عــىل تهدئة 

الجسم وتقليل االنتفاخ.
كــام ميكن أن يســاعد 
املوجود  األســيتيك  حمض 
التفاح عىل تكسري  يف خل 
يف  واملســاعدة  الدهــون 
وتقليل  الــوزن،  إنقــاص 
يف  الســكر  مســتويات 
الرغبة  الــدم، مام مينــع 
الشديدة يف تناول األطعمة 

السكرية.
- ماء الليمون: إن ماء الليمون طريقة منعشــة 
وصحيــة لبدء اليــوم. يتميز الليمــون بأنه غني 
بڤيتامــني C، والذي ميكن أن يســاعد يف زيادة 
التمثيــل الغذايئ، كام أنه يحتــوي عىل البكتني، 
وهــو نوع من األلياف التي ميكن أن تســاعد يف 

كبح الشهية.
ميكن أن يســاعد رشب ماء الليمون يف الصباح 
عىل طرد الســموم واملســاعدة عىل عرس الهضم. 
وميكن أن يســاعد الليمون أيًضا يف زيادة قلوية 

الجسم، مام يقلل من االنتفاخ وااللتهابات.

يلجأ الكثري منا إىل تناول أدوية 
النوم بشكل منتظم للحصول عىل 
قســط كاف مــن الراحة، لكن من 
املثري للقلق أن ما تتناوله قد يجعلك 
أكــرث عرضة لإلصابــة بأعراض 
مرتبطة بالتدهور املعريف املستمر 

)الخرف(.
فقد كشفت دراســة جديدة أن 
النوم بانتظام ميكن  تناول أقراص 
أن يزيد من مخاطر إصابتك بنسبة 

هائلة تصل إىل ٪79.
ووجدت الدراسة، التي نُرت يف 
الزهامير، أن أصحاب  مجلة مرض 
البرة البيضاء لديهم مخاطر أعىل 
لإلصابة بالخرف عند تناول أدوية 
النــوم، وفق ما نقلتــه صحيفة 

»أكسربيس«.
يُســتخَدم مصطلح »الخرف« لوصف مجموعة 
من األعراض التي تصيب الذاكرة والتفكري والقدرات 
االجتامعيــة بدرجــة تؤثر يف مامرســة الحياة 
اليوميــة. وتحدث اإلصابة بالخرف نتيجة لإلصابة 

بعدة أمراض، وليس مرًضا بعينه.
وعادًة ما يكون فقدان الذاكرة من أعراض الَخرَف، 
إال أنه قد يحدث لعدة أسباب أخرى. فال يعني فقدان 
الذاكرة بالــرورة أنك مصاب بالَخرَف، عىل الرغم 
من كونه أحد املؤرشات املبكرة لإلصابة بهذه الحالة 

املرضية.
ويُعد داء الزهامير السبب األكرث شيوًعا لإلصابة 
بالَخرَف التدريجي لدى كبار السن، إال أن هناك العديد 
من الحاالت األخرى التي تســبب اإلصابة بالَخرَف. 
وهناك بعض أعــراض الَخرَف التي ميكن عالجها، 

وذلك يعتمد سبب اإلصابة به.

ويف هــذا الصدد، أوضح فريــق البحث أن نوع 

وكميــة الدواء قد يكونان عاملني يف تفســري هذا 

الخطر العايل.

وتوصلــوا إىل هذه النتائــج من خالل النظر إىل 

حوايل 3000 من كبار السن غري املصابني بالخرف، 

والذين يعيشون خارج دور رعاية املسنني.

وتم تســجيل هذه املجموعة يف دراسة الصحة 

والشــيخوخة وتكوين الجســم وتم متابعتها عىل 

مدى تسع سنوات يف املتوسط.

وكان حوايل 42٪ من هؤالء املشاركني من ذوي 

البرة الســمراء و58٪ مــن البيض. وخالل فرتة 

الدراســة، واصل 20٪ من املــرىض تطوير حالة 

الخرف.

هذا وأشــارت النتائج إىل أن املشــاركني البيض 

الذيــن »غالبا« أو »دامئــا« يتناولون أدوية للنوم 

لديهم فرصة أعىل بنســبة ٪79 
لإلصابــة بالخــرف، مقارنــة 
الذين »مل يســتخدموها  بأولئك 

أبدا« أو »نادرا«.
ومن بني املشاركني ذوو البرة 
السمراء - الذين كان استهالكهم 
للمساعدات عىل النوم أقل بكثري 
- ارتبط االســتخدام املتكرر أيضا 

مبخاطر أعىل.
مــن جانبــه، قــال معد يف 
الدراســة يو لينــغ: »ميكن أن 
الوضع  إىل  االختالفــات  تُعزى 
وقد  واالقتصادي.  االجتامعــي 
أصحاب  من  املشــاركون  يكون 
البرة الســمراء الذيــن لديهم 
النوم  أدوية  إىل  الوصول  إمكان 
مجموعــة مختــارة ذات وضع 
لديهم  اجتامعي واقتصــادي مرتفــع، وبالتايل 
احتياطــي معريف أكرب، مــا يجعلهم أقل عرضة 
لإلصابة بالخرف. من املمكن أيضا أن تكون بعض 
أدويــة النوم مرتبطة بخطر اإلصابة بالخرف أكرث 

من غريها«.
كام قال إن املــرىض الذين يعانون من قلة النوم 

يجب أن يرتددوا قبل التفكري يف األدوية.
إىل ذلك، وجد البحث أن األشــخاص البيض كانوا 
أكرث عرضة بثالث مرات لتناول األقراص املنومة يف 

كثري من األحيان.
وشمل ذلك أي يشء من األدوية املوصوفة لألرق 

.Ambien مثل »Z املزمن إىل »العقاقري
ويأمل فريق البحث اآلن أن تســاعد الدراســات 
اإلضافيــة يف توضيح املخاطر املعرفية أو مكافآت 

أدوية النوم والدور الذي قد يؤديه العرق.

عامــــــــل »مفاجــــــــئ« يزيــــــــد مــــــــن خطــــــــر 
ــــــــه! ــــــــوا إلي ــــــــدي... تعّرف ــــــــة بســــــــرطان الث اإلصاب

تعرف معظم النساء أن التاريخ العائيل 
لإلصابة برسطان الثــدي ميكن أن يزيد 

بشكل كبري من خطر إصابتهن باملرض.
ووجدت دراسة استقصائية شملت ما 
يقارب 2000 امرأة يف اململكة املتحدة، أن 
الغالبية مل يكن عىل دراية بخطر اإلصابة 

الثديني. بالرسطان بسبب كثافة 
ومتيل األثداء الكثيفة إىل أن تكون صلبة 
ولديها كميات كبرية نســبيا من األنسجة 

الدهنية. باألنسجة  الغدية مقارنة 
ويحتوي هذا النسيج الغدي عىل تركيز 
أعــىل من خاليا الثدي مقارنة بأنســجة 
الثدي األخرى، ما يعني أن هناك املزيد من 

الخاليا التي ميكن أن تصبح رسطانية.
وميكن أن تجعل أنسجة الثدي الكثيفة 
أيضــا قراءة فحص الثــدي صعبة، حيث 
يصعــب رؤيــة أي كتــل أو مناطق من 

الطبيعية. األنسجة غري 
وتتعرض النســاء ذوات األثداء الكثيفة 
لخطر اإلصابة برسطان الثدي أعىل بأربع 
مرات مــن النســاء ذوات األثداء األدىن 
كثافــة، وفقا للبحث املنشــور يف مجلة 

.JAMA
هذا ويعرف رسطان الثدي بأنه الشــكل 
األكرث شيوعا للمرض بني النساء، ومتاما 
مثــل جميع أنواع الرسطــان، فإنه كلام 
تم اكتشــافه مبكــرا، زادت فرصة نجاح 

العالج.
وما تزال أســباب اإلصابــة برسطان 
الثدي غري مفهومــة متاما، ولكن هناك 
العديد من عوامــل الخطر املعروفة التي 
يعتقــد الخرباء أنهــا تؤثر عىل احتاملية 

إصابة األفراد باملرض.
وبعــض هــذه العوامــل خارجة عن 
الســيطرة، ولكــن بعضهــا اآلخر ميكن 
تغيريه. ووفقــا لهيئة الخدمات الصحية 
الوطنية )NHS(، تشمل األعراض الخطرة 

األكرث شيوعا:
- العمر: كام هو الحال مع معظم أنواع 
الرسطان، يزيد خطــر اإلصابة برسطان 
الثــدي مع تقدم العمر. وهذه الحالة أكرث 
شــيوعا عند النســاء فوق سن الخمسني 

الذين مروا بانقطاع الطمث.
وتحدث نحو مثاين حاالت من أصل 10 
حاالت من رسطان الثدي لدى النساء فوق 

الخمسني. سن 
- الهرمونات وأدوية الهرمونات: ميكن 
أن يحفز  األنثوي  لهرمون اإلســرتوجني 
أحيانا خاليا رسطان الثدي ويجعلها تنمو 

وتتحول يف بعض الحاالت.
وقــد يرتفع خطــر اإلصابة برسطان 
الثــدي بشــكل طفيف مع زيــادة كمية 
هرمون اإلســرتوجني يف الجســم، عىل 
سبيل املثال عند تناول العالج بالهرمونات 

البديلة )HRT( أو حبوب منع الحمل.
لإلصابة  متزايــد  يوجــد خطــر  وال 
برسطــان الثدي إذا كانت املــرأة تتناول 
العالج التعويــي بالهرمونات ملدة تقل 

عن عام واحد.
ولكن إذا كانت تتناول العالج التعويي 
بالهرمونات ملدة تزيد عن عام، فســتكون 
أكرث عرضــة لإلصابة برسطــان الثدي 
مقارنة بالنســاء اللوايت ال يســتخدمن 

بالهرمونات مطلقا. التعويي  العالج 
وعندما يتعلق األمر بحبوب منع الحمل، 
يبدأ الخطر يف االنخفاض مبجرد التوقف 
عــن تناول الحبوب، ويعود خطر اإلصابة 
برسطان الثدي إىل طبيعته بعد 10 سنوات 

من التوقف عن استخدام الحبوب.
كــام أن بــدء الدورة الشــهرية مبكرا 
والوصول إىل ســن اليأس يف عمر متقدم 
يزيــد أيضا من خطــر اإلصابة برسطان 
الثدي، ألنه يرتك الجسم معرضا ملستويات 

أعىل من اإلسرتوجني لفرتة أطول.
- زيادة الــوزن أو الســمنة: أظهرت 
األبحاث أن زيادة الوزن تزيد من احتامالت 
اإلصابــة بالعديــد من أنــواع الرسطان 

املختلفة، مبا يف ذلك رسطان الثدي.
أن خطر  الدراســات  إحــدى  ووجدت 
اإلصابــة برسطــان الثدي بعــد انقطاع 
الطمث زاد بنسبة 11٪ لكل 5 كغ من الوزن 
املكتســب بني النساء الاليئ مل يستخدمن 

البديلة. العالج بالهرمونات  أبدا 
- الكحول: توصلت األبحاث إىل أن رشب 
الخمــر يزيد أيضا مــن احتامل اإلصابة 

بالعديد من أنواع الرسطان.
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
)NHS( إنــه كلام رشبت املرأة كمية أكرب 
مــن الكحول، زاد خطر إصابتها برسطان 

الثدي.
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رشا يوسف 

واملقاهي  املطاعــم  بعــد 
املفروشة  والشقق  والفنادق 
التي رشع لها وزير السياحة 
االعامل  ترصيف  حكومة  يف 
وليد نصار التســعري بالدوالر 
االلكرتونيــات  وقطــاع 
وااللبســة واملولدات الخاصة 
والتأمــن الصحــي واعامل 
املهــن الحــرة )امليكانيــي 
…(تتجه  -السنكري  -الدهان 
التسعري  اىل  الســوبرماركت 
بالدوالر اعتبارا من يوم االثنن 
يف ظــل التقلبات الحادة يف 
ومن  الــدوالر  رصف  ســعر 

املتوقــع بعده قطاع النفط بعد ان ســبقته مادة املازوت التي 
باتت تســعر بالدوالر بحيث نشعر وكأننا متجهون نحو الدولرة 
الشاملة مع صمت الحكومة التي تقف اليوم موقف املتفرج ال 
قدرة لها عىل التصدي لهذه الظاهرة الغريبة التي متس سيادة 

عملتنا الوطنية ويهددها الدوالر يف عقر دارها .
وكان وزيــر االقتصاد والتجارة يف حكومة ترصيف االعامل 
امن ســام قد عقد مؤمترا صحافيا مشــرتكا مع رئيس لجنة 
االقتصاد النيابية النائب فريد البستاين ونواب أعضاء يف اللجنة، 
بحضور نقيب املســتوردين ونقيب اصحاب الســوبرماركات 
ورئيس جمعية الصناعين ســليم الزعني حيث اعلن عن مؤرش 
غذايئ يوضع السعر عىل السلعة بالدوالر ويكون الدفع باللرية 

اللبنانية حسب سعر رصف الدوالر.
وقال: تحاشينا كثريا موضوع اعتامد التسعري بالدوالر بعد ان 
ذهبت كل القطاعات يف هذا االتجاه، درءا وحامية للمواطن.ومل 
نقبل يوما مبوضوع الدولرة او تحويل اقتصاد لبنان اىل اقتصاد 
نقــدي مدولر، لذلك اتحدث عن آلية العمــل. العنوان الرئييس 
لربنامج العمل وضعناه ضمن إطار ما يسمى املؤرش الغذايئ«.. 
وهــو آلية يف وزارة االقتصــاد ولكن عملنا مع لجنة االقتصاد 
وبالتشــاور مع القطــاع الخاص والصناعين واملســتوردين 
واصحاب الســوبرماركت اىل التمييز يف التسعري بالدوالر بن 
ســعر الدوالر عىل املنتجات مقابل فرض الدفع بالدوالر وهذا 

ما مينعه القانون«.
وتابــع: »منر اليوم يف ظرف اســتثنايئ يوجب اتخاذ اجراء 
استثنايئ ولفرتة زمنية محددة وحصل اكرث من مرة يف السابق 
فالتســعري بالدوالر يحافظ عىل السعر من دون ربطه بارتفاع 

سعر الرصف مع منع اضافة الهوامش باللرية«. 
كام أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أنه » يف ظل 
اإلنهيــار يصعب عىل نقاط البيع بالتجزئة تســعري بضائعها 
بطريقة شــفافة تعكس كلفتها الحقيقية، ما يجعل للتسعري 
بعملة مســتقرة كالدوالر األمــرييك ايجابيات عديدة لكل من 
املســتهلك ولإلقتصاد والقطاعات التجاريــة، أهمها: متكن 
وزارة اإلقتصاد ومديرية حامية املســتهلك من مراقبة األسعار 
بطريقة فعالة وتفعيل املنافســة بن مختلف السوبرماركت. 
تفعيل املنافســة بن مختلف السوبرماركت والتقيد باالسعار 
بعد ان انتفت الحاجة اىل زيادة الســعر بسبب التقلبات الحادة 

يف سعر الرصف .

  واســتقرار األســعار يف نقاط البيع بحيث يسهل اإلعان 
عنهــا عن طريق ملصق الرف الذي يتضمن ســعر الرصف، ما 
يقيض عىل التقلبات الحادة يف أســعار السلع وميكّن املواطن 

من معرفة سعر السلعة كام يف السابق.
إلزامية املوافــــــقة بقبض فاتورة املســــتهلك باللرية 

اللبنانية .
وأضاف فهد:ســيتم وضع ســعر الرصف املعتمد عىل مدخل 
الســوبر ماركــت وعند صناديق الدفع ليكون الســعر املعتمد 
واضحاً للمستهلك، إضافة إىل ذلك يجب أن تتضمن الفاتورة التي 
تعطيها السوبرماركت للمســتهلك مجموع املشرتيات باللرية 
اللبنانيــة ومبلغ الرضيبة عىل القيمة املضافة باللرية اللبنانية 

وسعر الرصف املعتمد«.
املهم ان الدولرة ماشية فسريي فعن الدولة ترعاك . 

ــى  ــلـــة... والـــســـوبـــرمـــاركـــت تــتــجــه ال ــامـ ــرة الـــشـ ــ ــدول ــ ــحــو ال ن
ــدوالر... نـــصـــار وســـــام يـــشـــرعـــان الـــدولـــرة ــ ــ ــال ــ ــ ــســعــيــر ب ــت ال

صدر عن حاكم مرصف لبنان رياض سامة بيان جاء فيه: 
»تم االتفاق بن  وزير املالية الدكتور يوســف الخليل وحاكم 
 Sayrafa مرصف لبنان رياض ســامة عىل اعتامد ســعر
38000 لســحبات رواتب القطاع العام لشــهر شباط، وفًقا 
للتعميم األسايس 161. مبا انه حصل تأخري من قبل الوزارة 
بتحويــل تلك املعاشــات اىل املصــارف وإلنصاف موظفي 

العام«.  القطاع 

ُحسم القرار، وقد أعلنها وزير 
االقتصــاد والتجارة يف حكومة 
ترصيــف األعامل أمن ســام 
اليوم »قرار تسعري املواد الغذائية 
بالــدوالر اتُخذ وســيدخل حيز 

التنفيذ مطلع األسبوع املقبل«.
عن اآللية التي ستتبع ، يشري 
الغذائية  السلع  نقيب مستوردي 
هاين البحصــي، اىل أّن الوزير 
سام ســُيعلنها، ولكن ما يجب 

عىل املواطن معرفته:
- أّن السوبرماركت ستحدد عرب 
شاشات سعر رصف الدوالر الذي 

تعتمده.
ستســّعر  الغذائية  املــواد   -
لكن  الرفــوف،  عىل  بالــدوالر 
الفاتورة ستصدر باللرية اللبنانّية 

حكام.
- ســيحدد عىل الفاتورة سعر 

رصف الدوالر إلزاميا.
- ميتلــك املواطن حق االختيار بن الدفــع بالدوالر، أو كام 
هــو الحال اآلن باللرية اللبنانية وجــزء من الفاتورة بالبطاقة 

املرصفية.
إيجابيات هذه النقلة برأي البحصي مرتفعة، وعىل رأســها 
حامية املواطن واملصالح الصغرية حيث يصبح قادرا عىل اختيار 
الســوبرماركت التي تحدد السعر األفضل للدوالر بالنسبة اليه، 
كام ان ســعر املواد يصبح ثابتا اىل حّد ما كام كان الوضع قبل 

األزمة.
ويشدد الُبحصي عىل »أّن هدف اعتامد هذه اآللية هي إنهاء 
مقولــة »ارتفع الدوالر ارتفعت األســعار، انخفض الدوالر مل 

تنخفض األسعار«.
واذ ينفي البحصي مقولة »أّن املستورد هو الرابح األكرب من 
هذه العملية، يشــري اىل أّن املستورد يف األساس يعتمد الدوالر 

وفق ما يحق له قانونا، أي أّن شيئا لن يتغري بالنسبة اليه«.
وعن آليات املراقبة، وما اذا كان التســعري بالدوالر سيصبح 
دامئا، أشار البحصي اىل ان«مرحلة التسعري باللبناين كانت لها 
حسناتها وسيئاتها، وكذلك األمر بالنسبة اىل التسعري بالدوالر 
الذي برأينا إيجابياته أكرث من سلبياته، ومع ذلك سنتابع تفاعل 
الســوق مع التســعرية الجديدة ملعالجة أي شوائب قد تظهر«. 
وختم »التســعري بالدوالر ال يعني أننا أنهينا األزمة، ولكن هذه 

اآللية ستضع حدا للتجاوزات التي يواجهها املواطن«.
سام 

وكان وزيــر االقتصاد والتجارة يف حكومة ترصيف األعامل 
أمن ســام اكد بعد لقائه البطريرك املــاروين الكاردينال مار 
بشاره بطرس الراعي يف بكريك أن »قرار تسعري املواد الغذائية 
بالدوالر ســيدخل حيز التنفيذ مطلع األسبوع املقبل«، الفتا إىل 

أن » جلسة مجلس الوزراء ستعقد  الثلثاء املقبل أو االربعاء«.

على  ــة  ــرف صــي اعـــتـــمـــاد   : ســـامـــة 
الـــعـــام لــلــقــطــاع  ــف  ــ ألـ  38 ســـعـــر 

ــذ... ــ ــي ــ ــف ــ ــن ــ ــت ــ ال ــز  ــ ــّيـ ــ حـ ــل  ــ ــدخـ ــ يـ مــــــاركــــــات  الــــســــوبــــر  دوالر 

 أعلنت مؤسسة »كهرباء لبنان« يف 
بيان »تعرض منشآتها للرسقة، بوترية 
تتجاوز قدرتها عىل تحمله«. وجاء يف 

البيان:
» ملــا كانت مؤسســة كهرباء لبنان 
تتعــرض للرسقة يف منشــآتها منذ 
بداية األزمــة االقتصادية واملالية يف 
العام 2019، وقــد تفاقمت هذه اآلفة 
يف اآلونة األخــرية، وباعتبار ان هذه 
التعديــات تــؤدي اىل شــلل يف عمل 
املؤسســة وتزيد األعباء عليها كونها 
تعطل العمل يف املرفق العام يف املناطق 
التــي تقع ضمنها هذه الرسقات، االمر 
الــذي يؤثر عىل قدرة املؤسســة عىل 
تزويد املواطنن بالتيار الكهربايئ، ذلك 
أن الرسقــات تطال بضاعة تحتاج ملواد 

أولية وهي مســتوردة من الخارج، بحيث أن احضار بديل عنها 
يحتــاج اىل الدفع بالدوالر األمــرييك )fresh dollars(، وهو 
أمــر يف غاية الصعوبة يف ظل الظروف الراهنة املعروفة من 

الجميع.
وباعتبــار ان هذه التعديات بلغت حدا كبريا، وهي يف الواقع 
تتجاوز قدرة املؤسســة عىل تحمل أعبائها وتحتاج اىل تضافر 
الجهود ملواجهة هذه الحالــة النافرة من التعديات والرسقات 
وعليه، فإن املؤسســة تناشــد البلديات واتحــادات البلديات 
االســتنفار ومراقبة تجهيزات املؤسسة درءا لوقوع التعديات 
عليها، وكام تهيب بكافة االجهزة االمنية والســلطة القضائية 
اصدار إســتنابات قضائية ملاحقــة املرتكبن واملعتدين عىل 

الشبكات، كام تعول املؤسسة عىل األهايل وحسهم الوطني يف 
التبليغ عن السارقن واملعتدين واملشتبه فيهم يك يتم ضبطهم 
من قبل القوى األمنية وســوقهم إىل القضاء املختص، باعتبار 
ان التعديــات تقع عىل االمــوال العامة، وتؤثر مبارشة عليهم 
عرب حرمانهم من حقهم يف االســتفادة من ســاعات التغذية 

الكهربائية.
 ان مؤسسة كهرباء لبنان حريصة كل الحرص يف ظل الوضع 
املعيــي الصعب الذي يعاين منه اللبنانيون عامة، عىل تأمن 
الحد األدىن مــن الخدمة باإلمكانيات املتوافرة لديها، وهي لن 
توفر جهدا يف ماحقة املعتدين واالدعاء عليهم، وذلك حفاظا 
عىل املال العام من جهة وعىل حق املواطنن باالســتفادة من 

الخدمات التي تقدمها من جهة أخرى«.

املـــــؤســـــســـــة مــــــنــــــشــــــآت  تــــــــعــــــــرض   : لــــــبــــــنــــــان  كـــــــهـــــــربـــــــاء 
ــى الـــتـــحـــمـــل ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــ ــه ــ ــ ــدرت ــ ــ ــاوز ق ــ ــ ــج ــ ــ ــت ــ ــ ــرة ت ــ ــ ــي ــ ــ ــوت ــ ــ لــــلــــســــرقــــة ب

أعلن مرصف »فرنســبنك« امــس الجمعة أن »كافة 
أجهزة رصافاته اآللية )ATMs( جاهزة لاستخدام يف 
كافة املناطق اللبنانية لتلبية حاجة زبائنه، وأنه وحتى 
اليوم ملتزم بتعاميم مرصف لبنان التي تنظم السحوبات 

النقدية«.
ونٌوه املرصف يف بيان، أنه قام »بإقفال كافة فروعه  
امــس بهدف تعديل أنظمته الداخلية ســواء للودائع أو 
القروض، متاشــيا مع الحكم القضــايئ الصادر  اول 
من امس عن محكمة التمييز والقايض برفض الشــيك 
كوسيلة إيفاء للدفع«.  وفيام يعترب املرصف »أن األزمة 
هــي أزمة نظامية تحتاج عاجا شــاماً، فإنه يقوم 
بتعديل أنظمته تفادياً لاستنســابية يف ضوء القرار 

القانوين املذكور«.  

نفى األمن العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف 
عرب »املركزية« املعلومات الشــائعة يف الساعات األخرية عن 
اتجاه الجمعية إىل اإلعــان عن إرضاب املصارف يوم اإلثنن 
املقبــل. وأكد أن »ال صحة إطاقاً ملــا يتم تداوله، وبالتايل إن 
هذه املعلومات تفتقد إىل الدقة، ما دفعنا إىل تصويبها تفادياً 

ألي بلبلة«.
لكنه لفت يف السياق، إىل أن أي قرار مل يُتخذ يف هذا الشأن 

حتى اآلن من ِقَبل جمعية املصارف. 

ــي ــ ــب ــ ــل ــ ت االلــــــــــيــــــــــة  الــــــــــصــــــــــرافــــــــــات   : »فـــــــرنـــــــســـــــبـــــــنـــــــك« 
ــق ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ـــع املـ ــ ــ ــي ــ ــ ــمـ ــ ــ حـــــــــــاجـــــــــــات الــــــــــزبــــــــــائــــــــــن فـــــــــــي جـ

الجمعية اإلثنين...  للمصارف  إضــراب  ال 
اآلن حتى  شــأنــه  فــي  قـــرار  أي  تتخذ  لــم 

التقى وزيــر املال يف حكومة ترصيف األعامل يوســف 
الخليل يف مكتبــه يف الوزارة، رئيس االتحاد العاميل العام 
بشــارة األســمر مع رئيــس نقابة النقل املشــرتك رميون 
فلفــي، وممثلن عن العاملن يف إدارة الســري يف الدكوانة 
ويف املستشــفيات الحكومية ووزارة الشؤون االجتامعية، 
واملســؤولن عن مراكز الخدمــات االجتامعية وعن برنامج 
األكــرث فقراً، عرضوا للوزير الخليل للمشــاكل التي يعانون 
منها عىل املســتوى املايل ســواء ملراكزهم او حقوقهم يف 

. النقل  مخصصاتهم وبدالت 
وقــدم فلفي للوزير الخليل كتابــاً تضّمن الصعوبات التي 
تواجههم يف ظل الظروف الراهنة، مطالبن بســلفة خزينة 

لتأمن النفقات الطارئة املتعلقة باملساعدات االجتامعية.
وأبــدى الوزير اهتامماً باملطالب التــي حملها الوفد، واعداً 

بدرسها واستخاص الحلول املمكنة لها.

{ االجتامع الرضيبي.. {

وكان الخليــل عقــد ونائب رئيس مجلس الوزراء ســعادة 
الشــامي اجتامعاً حرضه مدير عام وزارة املال جورج املعراوي 
ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة ومستشار رئيس الحكومة 
سمري ضاهر واملستشارتان كلودين كريك وزينة قاسم، وذلك 
الستكامل البحث يف ما ورد يف الخطة االقتصادية يف ما خص 

الشؤون الرضيبية.

ــبــحــث الــضــريــبــي ــكــمــل ال ــة... واســت ــي ــاب ــق الــخــلــيــل يــســتــمــع الـــى مــطــالــب ن

انتقد الذين يتعاملــــــون بالعملة الصعبة
حميــــــدي صقر : من ســــــيرحم املواطن

استغرب االمن العام لاتحاد العاميل العام سعد الدين 
حميدي صقر، يف ترصيح،  »ارصار القطاعات االقتصادية 
ووزراء يف حكومة ترصيف االعامل،  عىل التسعري بعملة 
غري  عملة بلدهم متحججن بتقلبات سعر  رصف الدوالر، 
بينام املفروض ان تكون كل مشرتياتنا بعملتنا الوطنية«.
وطالب القضاء بـ »احالة كل تاجر او مصنع او صاحب 
مطعم يسعر بالدوالر  عىل املحاكم بجرم الخيانة العظمى، 
الن من يتخىل عن لريته كأنه يتخىل عن كرامته وسيادته، 
ومن يرص عىل الدفع بالدوالر يرمى بأبشع النعوت ونعتربه 
خائنــا لوطنــه. وآخر فصول الدولرة ان الســوبرماركت 
واملحات التجارية ســتبدأ بالتسعري بالدوالر كذلك االمر 
بالنسبة لقطاع املحروقات حتى بعض الوزراء يعمدون اىل 

ترشيع الدولرة ، بينام املفروض ان يحاربوها ».
وتســاءل  »اىل اين ؟ ومن سريحم املواطن الذي تخلت 
عنه دولته وتركته فريســة التجــار وآكي لحوم البرش 
واصبــح كل ما يدور يف فلكه غريب عنه وعن لريته التي 
فقدت بســبب التجاذبات السياسية والنكد السيايس 9٥ 

يف املئة من قيمتها«. 

ارتفع مؤرش مدراء املشرتيات BLOM PMI يف كانون الثاين 
2023 للمرة األوىل منذ ترشين األول 2022، وإن بوترية طفيفة.
وتعليًقا عىل نتائج املؤرش، قالت الســيدة ســتيفاين عون 
محللــة البحوث يف بنك لبنان واملهجر لألعامل: إن الوضع يف 
لبنــان يدعو إىل القلق العميــق ويعكس الظروف االقتصادية 
الصعبة التي يعيشها الكثري من املواطنن اللبنانين حالياً. وعىل 
رغم أنَّ معظم املؤرشات الفرعية أّدت إىل تراجع يف النشــاط 
االقتصادي لرشكات القطاع الخاص اللبناين بعد موسم األعياد، 
َل ارتفاعاً  غري أنَّ املثري للدهشة أنَّ مؤرش مدراء املشرتيات َسجَّ
طفيفاً من 47.3 نقطة يف كانون األول 2022 إىل 47.7 نقطة 
يف كانــون الثاين 2023. ويُعزى ارتفاع قراءة املؤرش الرئييس 
إىل االرتفاعــات يف مؤرشات اإلنتاج والطلبيات الجديدة. ويف 
الواقع، رفعت رشكات القطاع الخاص اللبناين أســعار سلعها 
وخدماتها يف كانون الثاين 2023 بسبب االنخفاض الكبري يف 

سعر رصف اللرية اللبنانية مقابل الدوالر األمرييك«. 
أضافت: عاوة عىل ذلك، من املرجح أن يعتمد املرصف املركزي 
اللبناين سعر رصف 1٥,000 لرية لبنانية لكل دوالر أمريي يف 
إطار عملية توحيد نظام أسعار الرصف املتعدد يف لبنان ابتداء 

من شهر شباط 2023، والتي ميكن أن تزيد من حجم السيولة 
ومن أســعار الســلع والخدمات . ولسوء الحظ، ظلَّت توقعات 
النشــاط االقتصادي يف املستقبل الذي هو بأمس الحاجة إىل 
التحســن ســلبية يف ظّل الظروف االقتصادية والسياسية 

الراهنة«

مؤّشـــــــــــــــر BLOM PMI يرتفـــــــــــــــع إلـــــــــــــــى 47.7 نقطـــــــــــــــة

صدر عن رشكة OMT البيان اآليت:
 OMT »تستهدف رشكة«أون الين لتحويل األموال «
)ش.م.ل( يف اآلونة األخرية بادعاءات وإشاعات يف 
محاولة لتشــويه صورتها واإلســاءة إىل سمعتها. 

وعليه، يهمها توضيح اآليت:
أواًل: تعمل الرشكة منذ 2٥ عاما يف مجال الخدمات 
املالية بكل شــفافية واســتقالية ووفقا للقوانن 
املحلية والدولية املرعية وضمن أعىل معايري االمتثال. 
ثانيا: يؤكد مجلس إدارة  OMT أنه مل يســمح ولن 
يســمح بأي عملية متويل سيايس أو حزيب، كام أنه 
مل يكن يوما بحاجة ألي دعم أو خدمة تفضيلية إلدارة 

أعامله.
ثالًثا: يتّم يف اآلونة األخرية ربط اسم رجل األعامل 
السيد أمل أبو زيد بالرشكة عىل الرغم من أن السيد أبو 
زيد قد تفرغ عن اســهمه كافة يف الرشكة واستقال 
من رئاســة مجلس اإلدارة بتاريــخ 2009/4/23، 

وبالتــايل مل يعد ميأل أي منصــب تنفيذي وال حتى إداري يف 
الرشكة منذ أكرث من 13 عاما.

رابعــا:  OMT وكيل معتمد لرشكة »ويســرتن يونيون« يف 
لبنان ورشكة رائدة يف مجال تحويل األموال إلكرتونيا  وتقدم  
أكــرث من 100 خدمة عرب 1,300 مركز وكيل موزعن عىل كل 
األرايض اللبنانيــة باإلضافة إىل الفروع الرئيســية التابعة 
للرشكة، ما يســهل عىل زبائنها إمتــام معاماتهم اإلدارية 
واملالية من دون تكبد أعباء التنقل واالنتظار املذل أحيانا. يتلّقى 

عربها نحو 2٥0 ألف مســتفيد شــهريا التحاويل الواردة من 
الخارج بالدوالر األمرييك نقدا. عىل الرغم من قســاوة األزمة 
 OMT االقتصادية واملالية باإلضافة إىل جائحة كورونا، عملت
دوما عىل اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمن استمرارية العمل ملا 

فيه مصلحة رشكائها وزبائنها أوال.
خامســا:  تقدم الرشكة خدماتها عىل مساحة الوطن وهي 
عىل مســافة واحدة من الجميع. وتشــكر الزبائن والرشكاء 
والــوكاء لثقتهم بها، كام تجدد التزامها تقديم األفضل مهام 

كانت الظروف »لتبقى حدك«.

ــا ــنـ ــدفـ ــهـ ــتـ ــسـ تـ وإشـــــــــاعـــــــــات  ادعــــــــــــــــــاءات   :  »OMT«
ــا ــنـ ــتـ ــعـ ــمـ ــه صــــــورتــــــنــــــا واإلســــــــــــــــــــاءة إلــــــــــى سـ ــ ــويـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ لـ
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وصل بابا الفاتيكان فرانشيسكو إىل جنوب 
السودان الذي يشــهد رصاعا وانتشارا للفقر 
وفيضانــات؛ قادما مــن جمهورية الكونغو 
الدميوقراطيــة، يف زيارة أطلق عليها »رحلة 

السالم«.
وعشــية وصول البابا )86 عاما(، ُقتل 27 
شــخصا يف والية »وسط االستوائية« حيث 
تقــع عاصمة البالد جوبــا، يف أعامل عنف 
متبادلة بني رعاة ماشــية وجامعة مسلحة 

محلية.
ووصل بابا الفاتيكان برفقة رئيس أساقفة 
كانرتبــري )أعىل منصب ديني يف الكنيســة 
األنجليكانية( ومنســق كنيسة أسكتلندا إىل 
الدولة األفريقية، عىل أمل إنعاش عملية سالم 
تهــدف إىل إنهاء عقد مــن الرصاع الذي أودى 

بحياة مئات اآلالف.
ويتفىش العنف يف مناطق بجنوب السودان 
حيث غالبا ما تتحول االشتباكات الناجمة عن 

نزاعــات محلية عىل املراعي واملياه واألرايض 
الزراعية واملوارد األخرى إىل اشتباكات دامية، 
وغالبا ما تساعد سياسة الدولة الدامئة التغري 
يف تفاقــم بعض النزاعــات املحلية وتأجيج 

العنف.
وتعــود أحداث العنف التي وقعت إىل انتقام 
رعاة املاشية بعد تعرضهم للهجوم من جامعات 

مسلحة مجهولة يف وقت سابق.
ويدين نحو نصف ســكان جنوب السودان 
البالغ عددهم 12 مليونــا بالكاثوليكية، كام 
تعــاين هذه الدولة الفتيــة التي تعّد من أفقر 

بلدان العام من حرب أهلية عنيفة.
ويف رحلتــه الدولية الـ40 منــذ انتخابه 
عام 2013، والخامســة إىل القارة األفريقية، 
من املتوقــع أن يلقي البابا خطبة يف اجتامع 
مع ممثلني عن الســلطات وعن املجتمع املدين 
ودبلوماســيني، كام سيقيم قداسا قبل عودته 

إىل روما.

ــف قـــبـــيـــل الــــــزيــــــارة ــــنــ قـــتـــلـــى فــــــي أحـــــــــــداث ع
ــوب الــــســــودان ــ ــن ــ ــل الــــــى ج ــصـ ــان يـ ــكـ ــيـ ــاتـ ــفـ ــا الـ ــ ــاب ــ ب

قال عضو املجلس السيايس 
األعــىل يف اليمــن، محمــد 
»الســودان  إّن  الحويث،  عيل 
اليهود  ويُسامل  اليمنيني  يقتل 
اإلرسائليــني«، مضيفاً أّن هذا 
هــو »تحالفهم العربي وليس 
العــريب وهذا هــو إرهابهم 

وإجرامهم واضح للعيان«.
ويف تغريــدة عــرب تويرت، 
»مرتزقة  قيــام  الحويث  أدان 
بالتطبيع«، معترباً  الســودان 
أّن »عىل أحزاب السودان إثبات 
ما  برفض  وعروبتها  وطنيتها 

يحصل بكل الوسائل«.
يأىت ذلك بعد أن اســتقبل، 

رئيس ما يعرف بـ »مجلس السيادة« السوداين، 
عبد الفتــاح الربهان، وزير خارجية االحتالل 
اإلرسائييل إييل كوهني، يف الخرطوم، وبحث 
معه »سبل إرســاء عالقات أمنية وعسكرية 

مشرتكة«. 
وذكرت وســائل إعالم إرسائيلية أّن كوهني 
وّقــع خالل زيارتــه العاصمة الســودانية، 

الخرطوم، عدة اتفاقيات.
من جهته، رفض الناطق الرســمي باســم 

تجمع املهنيني السودانيني، الوليد عيل، تطبيع 
العالقات بني  املجلس االنتقايل يف الســودان 
و»إرسائيــل«. وأكّد الوليد عــيل أّن الربهان، 
هو »رئيس مجلس اســتبدادي لجأ إىل أطراف 

خارجية من أجل دعم استبداده«.
محادثات  كشف عن  إرسائييل  وكان تقرير 
أجراهــا وزير الخارجية األمــرييك، أنتوين 
بلينكــن، مــع  مســؤولني سياســيني يف 
»إرسائيل«، مفادها أّن »الســودان يف طريقه 

إىل االنضامم رسمياً إىل اتفاقيات التطبيع«.

ــيــن ــي ــن ــم ــي ال يـــقـــتـــل  الــــــســــــودان   : ــي  ــ ــوث ــ ــح ــ ال

اســتنكر األمني العام لالتحــاد التونيس 
للشغل نور الدين الطبويب الترصيحات األخرية 
للرئيس قيس ســعيد، واتهمه بدعوة الشعب 
بطريقة غري مبارشة إىل االقتتال، ومبحاولة 
رصف األنظــار عن املشــاركة الضعيفة يف 

االنتخابات الترشيعية.
وقــال الطبويب، يف كلمــة خالل اجتامع 
الهيئة اإلدارية الطارئــة التي يعقدها اتحاد 
الشــغل إن الرئيس ســعيد »اختــار الطريق 
الخاطئ بخطاب ترهيب للشــعب وتخويفه، 
يف وقــت متر فيه البالد بأوضاع صعبة عىل 

جميع املستويات«.
وتابع قائال إن »رئيس الجمهورية يخاطب 
شــعبه بالتهديد والوعيد من ثكنات الجيش أو 
مــن مقر وزارة الداخليــة، ويريد أن يقول إن 
العســكرية واألمنية معه ومساندة  القوات 

لخياراته«.
وقد زار ســعيد ثكنــة الحرس الوطني يف 
منطقــة العوينة بالعاصمــة تونس، ودعا 
قيادات الحرس الوطني إىل »التصدي ملن تآمر 
عىل الدولة«، من دون أن يسمي أي جهة، كام 
طالبهم بـ«االســتجابة ملطالب الشعب« يف 

تحقيق املحاسبة، حسب تعبريه.
مــن جانبــه، رأى الطبــويب أن الرئيس 
التونيس »يدعو بطريقة غري مبارشة الشعب 
لالقتتــال والتحارب، وهو أمر خطري«، وقال 
إنــه يريد بذلــك »لفت األنظار عــن النتائج 
الهزيلة واملشــاركة الضعيفة يف االنتخابات 
الترشيعية والفشــل الذريع يف كل الخيارات 

االقتصادية«.
وأجــرت تونس الدور الثــاين لالنتخابات 
الترشيعية املبكرة، بنســبة مشاركة قدرتها 
هيئة االنتخابات بـ11.4%، وهي أحدث حلقة 
يف سلسلة إجراءات استثنائية فرضها سعيد 

وشملت حل مجلس القضاء والربملان وإصدار 
ترشيعات مبراسيم رئاســية وإقرار دستور 

جديد يف 25 متوز 2022.
ويــرى االتحاد العام التونيس للشــغل أنه 
بات مســتهدفا، وال ســيام بعد الترصيحات 
األخرية للرئيس، التي تضمنت -وفقا لالتحاد- 
تحريضــا ضد العمل النقايب، وأعقبها اعتقال 
الكاتــب العام لـ«نقابة الطرقات الســيارة« 

أنيس الكعبي.
من جهة أخــرى، قالت حركة النهضة يف 
بيان ملكتبها التنفيذي نرش إن نسبة املشاركة 
يف الدور الثاين مــن االنتخابات الترشيعية 
»رســالة شعبية« إىل الســلطة، ودعت إىل 

تقديم تنازالت إلنجاح حوار وطني شامل.
وذكــر البيان أن »مقاطعــة نحو 90% من 
املواطنــني ملهزلــة االنتخابــات الترشيعية 
املزعومة ال تُقرأ إال كرســالة شعبية واضحة 
وجليــة يف إنهــاء الرشعيــة واملرشوعية 

ملنظومة قيس سعيد«.
وأضاف أن »تعليق الفشــل الذريع لسلطة 
االنقالب عىل صورة الربملان الرشعي محاولة 
يائســة للتغطية عىل العجــز يف إدارة البالد 
وإهدار املال العام بعيدا عن األولويات واملطالب 

الحقيقية للمواطن التونيس«.
ويف امللف الحقوقي، طالبت منظمة العفو 
الدولية الســلطات التونسية بإسقاط أحكام 
إدانة صادرة من محاكم عسكرية ضد 6 مدنيني 
أبرزهم املحامي ســيف الدين مخلوف رئيس 

املكتب السيايس الئتالف الكرامة املعارض.
وقالــت املنظمة، يف بيــان صدر إن »املادة 
14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 
والسياســية الذي صادقت عليه تونس تكفل 
الحــق يف املحاكمة أمــام محكمة مختصة 

مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون«.

ــة« ــ ــن ــ ــوي ــ ــع ــ بــــعــــد خـــــطـــــاب »ثــــكــــنــــة ال
اتحــــــاد الشــــــغل يتهــــــم الرئيــــــس التونســــــي بالتخويف

األرسى  وزارة  أفــادت 
يف غــزة بــأّن التفاهامت 
بني الحركة األســرية وإدارة 
االحتالل اإلرسائييل  سجون 
أفضت إىل رفع العقوبات عن 

األسريات.
وأعلــن مكتــب إعــالم 
األرسى، يف بيــان، إنهــاء 
األزمــة ووقــف الخطوات 
االحتجاجية يف كل السجون 
بعــد رضوخ إدارة ســجون 
االحتــالل ملطالــب الحركة 

األسرية.
»إعالم األرسى«  وأشــار 
إىل أن مــن املقــرر أن تعود 

الحياة إىل ما كانت عليه لدى األســريات يوم األحد 
املقبل 5 شباط الجاري.

ومنذ أيام، تشــهد ســجون االحتالل حالة من 
الغليان والغضب بعد إجراءات تعسفية نفذتها إدارة 
الســجون ضد األرسى يف ســجون عوفر والنقب 

ومجدو والدامون، وقطع التيار الكهربايئ عن أرسى 

سجن النقب وتحويله إىل عزل.

وقال مكتب األرسى إن األسريات يتمردن ويحرقن 

الغرف، وإدارة ســجن »الدامون« ترش الغاز املسيل 

للدموع وغاز الفلفل عىل قســمهن، وهناك اعتداء 

بالرضب عىل عدد منهن.

وحّذر املتحدث باسم مكتب 
إعالم األرسى حازم حسنني 
»مامرســات  تؤدي  أن  من 
األســريات  ضد  االحتــالل 
إىل انفجــار حقيقي داخل 

السجون«.
وبالتزامن مع ذلك، حّذرت 
جمعية »واعد« لألرسى من 
باألرسى  االحتالل  استفراد 
مع تصاعد األحداث امليدانية، 
وأشارت إىل وجود معلومات 
عن اســتدعاء وحدات قمع 

إضافية إىل السجون.
وقالــت لجنــة الطوارئ 
للحركة  العليــا  الوطنيــة 
الوطنية األســرية إّن الســاعات املقبلة ستشــهد 
تصعيداً يف خطواتها يف مواجهة عدوان االحتالل 
املســتمر عىل األرسى، مهددًة بــأّن »االعتداء عىل 
األرسى، وخصوصــاً يف ســجون عوفر ومجدو 

والنقب والدامون، لن ميّر من دون حساب«.

ــات وإنــــــهــــــاء األزمـــــــة ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وقـــــــف االحـ
ــرة ــ ــي األســ الـــحـــركـــة  ــب  ــالـ ــطـ ملـ ــخ  ــرضــ ــ ت االحـــــتـــــال  ــون  ــ ــج ســ إدارة 

انضــامم املزيد مــن الجهات 
الحكومــة  لخطّــة  الرافضــة 
اإلرسائيليــة القضائيــة، أعطى 
املزيــد من الزخم للســجال املُثار 
وانعكاساتها  الخطة  تبعات  حول 
ويف  ومصريها.  »إرسائيل«،  عىل 
موازاة اســتمرار تدحرج كرة ثلج 
االحتجاجــات من تبعات، »الثورة 
اإلصالحية« كام يسميها املؤيّدون، 
و«االنقالب القضايئ« كام يصفها 
املعارضون، ومــع تنّوع مروحة 
الجهات والشــخصّيات املنضوية 
تحت دائــرة الرافضني للخطّة أو 
املحّذرين من تبعاتها، انضم مؤخراً 
الفكرية  الشــخصيات  من  املزيد 
واألكادمييــة واالقتصادية، التي 
حّذرت من أبعاد ومخاطر وجودية 
ومصرييــة تنطوي عليها الخطّة 

يف حــال جرى فرضها مــن ِقبل الحكومة من دون 
توافق عليها.

 مؤرخون يحــّذرون: »خطر داهــم عىل وجود 
الدولة«َشــِهدت األيام القليلة املاضية اشــتداداً يف 
حّدة الّســجال بشــأن الخطّة القضائية الحكومية 
اإلرسائيلية، وانضم عدد من القطاعات والشخصيات 
اإلرسائيلية إىل دائرة االحتجاج والتحذير من التبعات 
السلبية للخطة التي تنوي حكومة بنيامني نتنياهو 
دفعها. ويف هذا اإلطار وجـّــه أكرث من 100 مؤّرخ 
إرسائييل متخّصصني يف تاريخ »شعب إرسائيل« يف 
الجامعات اإلرسائيلية واألمريكية، انتقادات شديدة 
إىل حكومة نتنياهو واتهموها »بتشكيل خطر عىل 

مجرّد وجود دولة إرسائيل واألمة اإلرسائيلية«. 
وحّذر املؤرِّخون املئة، يف رســالة نرشها موقع » 
نيوز 1 » اإلرسائييل، من أّن تبعات الخطّة القضائية 
ســتتناول جوانب وجودية ومصريية لإلرسائيليني 
الذين هاجروا إىل »إرسائيل« منذ تأسيســها، وذلك 
-برأيهــم- لثالثة أســباب أساســية: »الفرار من 

املالحقات، السعي إىل تحسني وضعهم االقتصادي، 
والبحث عن مــكان مينح حياتهم مضموناً وجودياً 
وشــعوراً باالنتــامء«. وأضافوا أنّــه بفعل الخطة 
القضائيــة »تخضع جميع هذه األهــداف للتهديد 

حالياً«.
ووفقاً لهــؤالء فإّن »الحكومــة الحالية تقتلع 
العامود الفقري وتفكّك بوعي مؤّسســات الدولة. 
والنتيجة ســتكون أسوأ من تلك املامرسات التي يف 
بولنــدا وهنغاريا«. وخلصــوا إىل أّن صورة الوضع 
مثــرية جداً للقلق. ومنذ بداية وجودها مل تحدث يف 
»إرسائيل« أزمة عميقة بهذا الشكل، ينطوي بداخلها 

خطر داهم عىل وجود الدولة«. 

{ »إرسائيل«.. مجّزأة
مرشذمة ومنقسمة {

العميداحتياط ، آيف بنياهو )محلل اســرتاتيجي 

وإعالمي، كان ناطقاً باسم الجيش اإلرسائييل(، قّدم 
توصيفاً » مرعبا« للواقع اإلرسائييل، بقوله إنّه  » من 
حول الصخب العاصف، نحن يف قطاٍر جبيل مرعب 

يف خضم واقعٍ سيايس، قضايئ، 
أمني واجتامعــي معقد، مضلل، 
ال ميكــن معرفة متى وأين وكيف 
ســيتوقف. كله هنا ممتزج وكله 
يصبح سياسياً: معالجة الشؤون 
واالستثامرات،  البورصة  األمنية، 
عمل الكنيست والحكومة، اإلعالم 
والجهاز القضايئ – ال توافق عىل 
يشء وال عــىل أي يشء. كلــه 

موضع خالفات«. 
بنياهو، ومن خــالل مقال له 
نــرشه يف » معاريف« دّق ناقوس 
الخطر من أنّها يف ســنواتها الـ 
75، » إرسائيــل« مربكة، مجّزأة، 
حياة  يف  ومنقســمة.  مرشذمة 
أمة، 75 ســنة هي ال يشء، نوع 
من جروح مراهقــة، لكن عندنا، 
فيام الهيكل األول والهيكل الثاين 
مل يتجــاوزا هذا العمر – نحن يف مجموعة مخاطر 
حقيقيــة، موضوع ورايث يجب الحذر منه. وضعنا 
القومــي الكئيــب يجلب معه ذكريــات وقصص 
عن االنقســام يف الخمســينات من القرن املايض 
يف الحركة الكيبوتســية، الذي مزّق مســتوطنات 
ومجتمعات وعائالت«. وأضاف بنياهو أّن االنقسام 
» ميكــن مالحظتــه عىل الشــبكات االجتامعية، 
واللغة املنحطّة، يف الرشخ ويف املواجهات العلنية 
بــني صحافيني حتى داخل املؤسســة الواحدة، بني 
أصدقــاء كانوا أصدقاء جــداً ويقللون من الحديث 
كيال يتشاجروا والوصول إىل قطيعة كاملة، وهكذا 

دواليك«. 
» قطار الجبــال« الذي تحدث عنه بنياهو، والذي 
يهوي اآلن، بحســب كالمه، »ســيتحطّم إذا مل تكن 
هنا دولة سويّة وقوية، مع مجتمع صحي ومتكتل 
أمام تحدياتنا األمنيــة واالقتصادية وغريها، ويف 
مواجهــة  الكراهيــة، االنقســام، وترضر وتفكك 
املجتمع، الذي يُعد أخطر وأفظع من أي إصالحات«. 

ــحــّطــم ــت ــوي وقـــــد ي ــ ــه ــ ــار ي ــ ــط ــ ــل« ق ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ خــــبــــراء يـــــحـــــّذرون : »إسـ

قامت الحكومة املرصية بتســليم سلطنة 
عــامن متهمني من جنســية آســيوية بعد 

هروبهام من أرايض السلطنة إىل مرص.
وسلمت مرص شخصني من جنسية آسيوية 
بعد مغادرتهام أرايض سلطنة عامن، ورسقة 

أمتعة مسافرين.
وقالت اإلدارة العامــة للتحريات والبحث 
الجنايئ التابعة لرشطة عامن الســلطانية، 
إنه تم إعادة شــخصني من جنسية آسيوية 
بعــد مغادرتهــام أرايض ســلطنة ُعامن 
وارتكابهــام جرائم عدة، وذلــك باالتصال 

مكبلني  إلعادتهام  العربية  مرص  بجمهورية 
هروبهام. بعد 

وكان املتهامن قد متكنا من ارتكاب رسقات 
ممتلكات ومتعلقات مســافرين عرب خطوط 

الطريان الدولية.
ووفق صحيفة »الشــبيبة« العامنية فقد 
ذكــر بيان رشطــة عامن الســلطانية عىل 
حسابها الرسمي مبوقع »تويرت« أنه يستكمل 

اإلجراءات القانونية بحقهام.
وجاء ذلك ضمن التعاون املشرتك بني مكاتب 

االتصال للرشطة العربية والدولية.

ــن ــي ــوي ــهــمــيــن آســي ــة عـــمـــان مــت ــطــن ــم ســل ــل ــس مـــصـــر ت

عقــد مجلس األمن الدويل جلســة حول 
الوضــع يف العراق، أثنــت خاللها املمثلة 
املتحدة  األمــم  بعثة  الخاصــة ورئيســة 
»يونامي« جانني هينيس  العراق  ملســاعدة 
بالسخارت، عىل جهود الحكومة مبكافحة 

الفساد.
وخالل الجلسة، استمع األعضاء إىل إحاطة 
عرب تقنية الفيديو، قدمتها بالســخارت، التي 
أكدت أن »التحديات التي تواجه العراق مل تظهر 
بني ليلة وضحاها وليس هناك حكومة قادرة 

عىل حل كل املشاكل مبفردها«.
ودعت األحزاب السياسية واألطراف الفاعلة 
األخــرى إىل »تغليب مصلحة البلد عىل كافة 
املصالح األخرى فاملســؤولية مشرتكة، وأي 
حكومة ستحتاج إىل الوقت والدعم السيايس 
لتميض قدما«، مشــددة عــىل »أهمية إدارة 
تطلعات الجمهور فالوعود الرنانة التي ال يتم 

الوفاء بها لها نتائج خطرية«.

»الحوكــة  أن  إىل  وأشارت بالســخارت 
الجديدة تشمل 3 نساء من أصل 23، نتطلع إىل 
زيادة عدد النســاء يف مراكــز صنع القرار«، 
مشــرية إىل أن »التغيري ذا املغزى سيستغرق 
وقتــا، حيث ال ميكن تحقيق ذلك إال من خالل 
التغيري الهيكيل الذي يتطلب إصالحا اجتامعيا 
واقتصاديا شامال ومؤسسات أقوى وحوكمة 

أفضل عىل جميع املستويات«.
وأكدت أن »الفســاد من األسباب الجذرية 
التي تعرقل إدارة الشؤون العراقية عىل النحو 
املالئم، إال أن الحكومة اتخذت خطوات عديدة 
مبــا يف ذلك اســتعادة األصــول املرسوقة، 
وأشجعها عىل املثابرة وبذل كل الجهود وبناء 
نظــام يخدم املجتمع وليس مجموعة بعينها، 
مع ضامن املســاءلة«، مشرية إىل أن »الفساد 

تحول إىل منظومة عىل مر السنني«.
كام أشادت بالجهود الحكومية يف مكافحة 

الفساد وتقديم الخدمات للجمهور.

ــاد ــس ــف ــداد ملــكــافــحــة ال ــ ــغ ــ ــة بـــجـــهـــود ب ــ ــي ــ والبرهاناشـــــــادة دول البحرين  ملك  بين  اتصال هاتفي 

أجرى ملك البحرين حمد بن عيىس آل خليفة، اتصاال هاتفيا 
مع رئيس مجلس الســيادة االنتقايل يف السودان، الفريق أول 

الركن عبدالفتاح الربهان.
وأعرب عاهــل البحريــن عن اعتــزازه بالعالقات األخوية 
التاريخية الوثيقة التي تجمع بني اململكة والســودان، مؤكدا 
حرص البحرين عىل تعزيز وتنمية التعاون الثنايئ والتنســيق 

املشرتك لكل ما فيه الخري والنفع للبلدين والشعبني.
وعرب امللك حمد بن عيىس عن خالص متنياته لرئيس مجلس 
الســيادة االنتقايل الســوداين، بالتوفيق والسداد يف الجهود 
التي يقوم بها لتحقيق تطلعات الشــعب الســوداين للسالم 

واالستقرار والنامء واالزدهار.
من جانبه، شــكر الربهان ملك البحرين عىل ما تحظى به 
عالقــات األخوة الوثيقة بــني البلدين من عناية ودعم، وما 
تشــهده عىل الدوام من تطور ومنــاء يف مختلف املجاالت، 
ملا من شــأنه تعزيز التعاون املشــرتك واالرتقاء به إىل آفاق 

أشمل.

املالكــــــي تلقى دعــــــوة لزيارة موســــــكو

أعلن وزير الخارجية الفلســطيني، رياض املاليك، أنه تلقى 
دعوة من نظريه الرويس، ســريغي الفروف، لزيارة موسكو. 
وقال املاليك : »دعاين الوزير سريغي الفروف، خالل محادثة 

هاتفية لزيارة موسكو«.
وأشــار إىل أنه يسعد دامئا للقاء الفروف وتبادل وجهات 
النظــر ومناقشــة القضايا الثنائيــة واإلقليمية والدولية، 
مضيفا: »دعونا نر متى ســتتم هذه الزيارة. أفكر يف زيارة 
موســكو للقاء زمييل سريغي الفروف، رمبا خالل الشهرين 

املقبلني«.



حلــــــــــــــــــــب؟ شــــــــــــــــــــمال  يجــــــــــــــــــــري  ناقـــــش برنامـــــج العمـــــل االقتصـــــادي للســـــودانيمــــــــــــــــــــاذا 
اتصـــــال بيـــــن بايـــــدن ورئيـــــس الحكومـــــة العراقيـــــة

مل متض ســاعات عىل اعالن بعــض املجموعات االرهابية 
املســلحة اندماجها تحت قيادة واحدة يف مناطق شامل حلب، 
حتى بدا الحديث عن حركة انشــقاقات وانسحابات، تضاربت 

املعلومات حول اسبابها
وتداعياتهــا. فهل هي مفاعيل االجتامعات الثالثية الرتكية 

السورية الروسية، بدات تظهر عىل االرض؟
فقد أعلن ما يســمى »تجمع الشهباء« عن تشكيل عسكري 
جديــد يضّم »حركة أحرار الشــام« - القاطع الرشقي املقرّب 
من »هيئة تحرير الشــام« واملناوىء للفيلــق الثالث، إضافًة 
إىل الفرقــة 50 يف فصيل »أحرار التوحيد« و«حركة نور الدين 
الزنــي« ويضّم قوامه 22 ألف مســلحاً، لُتعلن فيام بعد كتل 
عســكرية منضوية تحت »التحالف« الجديد عن انشقاقها بعد 

ساعاٍت من إعالن االندماج.
وخــرج التحالف الجديد يف بياٍن ُمصّور قبل ســاعاٍت يف 
منصات التواصل االجتامعي إذ أعلن عن التشــكيل العسكري 
الجديد شامل حلب، قائالً إّن الهدف من هذا االندماج هو الحفاظ 
عىل ما وصفوه بأهداف الثورة واالســتمرار فيها وإســقاط 
النظــام، إضافًة إىل تنظيم الصفوف العســكرية للدفاع عن 

املنطقة ضّد أّي هجوٍم ُمحتمل.
وكام جاء يف البيان الذي أعلنه قائد التجّمع الجديد حســن 
عساف أبو توفيق املعروف بـ »حجي تل رفعت« أّن الهدف أيضاً 
من التجّمع الوقوف إىل جانب املؤسســات األمنية والرشطية 
والخدمية للقيام بواجباتها يف مواجهة التحديات من ما أسامه 
»عمالء الدولة السورية«، و«داعش« و«قسد«، وآفة املخدرات.

وبعد ساعاٍت من إعالن االندماج كشف عدد من الناشطن يف 

الشــامل السوري أّن عدداً من املجموعات أعلنت انسحابها منه 
ومن بينها »لواء الفتح« وقســم من »حركة نور الدين الزني« 
و3 كتل من »أحرار التوحيد« بعد تهديدات تركية مبارشة بسحب 

التمويل منها يف حال استمر تواجدها ضمن االندماج .
وقال ناشطون إّن التشكيل الجديد تّم بدعٍم ُمبارش من »هيئة 
تحرير الشام« التي تهدف من خالله لزيادة حالة االنشقاق بن 
فصائل ما يســمى »الجيش الوطنــي« وإضعاف قّوة »الفيلق 
الثالث« الذي مازال يُعاين من توتٍر داخل صفوفه بعد الخالفات 
األخرية بينه وبن »هيئة تحرير الشــام« الذي متكّن من خالله 
يف تسجيل خرق يف مناطق نفوذها وصوالً إىل عفرين شامل 
حلب. وكشف ناشطون عن عودة التوتر بن »الجبهة الشامية« 
و »حركــة أحرار الشــام« - القاطع الرشقــي بعد إعالن بيان 
التجمع الجديد ،حيث قامت األخرية باستنفار ارتالها يف مناطق 
نفوذها يف الشامل السوري بعد حصولها عىل معلومات تؤكد 
ضلوع الجبهة يف تصفيــة أحد قياديها املدعو صدام املوىس 
برضبة جوية تركية بالتنســيق مع االستخبارات الرتكية يف 

25 كانون الثاين املايض.
وقال الناشــطون إّن التحقيقات كشــفت أّن املوىس اغتيل 
بصاروخٍ ُمصّنع من قبل رشكة »رويك ســتان« املستخدم يف 
الطائرة الرتكية املســرّية بريقدار  TB، حيث دعت »هيئة تحرير 
الشــام« إىل الخروج يف مظاهرات مبناطــق نفوذها للتنديد 
باالســتخبارات الرتكية عىل خلفية مقتــل القيادي املوىس، 
إضافًة إىل خروج مظاهرٍة ُمســلحة لعنارص »أحرار الشــام« 
القاطع الرشقي يف مدينة الباب طالبت بإسقاط األتراك وذلك 

عىل خلفية تصفية أحد قياديها البارزين.

أكــد الرئيس األمرييك جــو بايدن -خالل 
مكاملة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
السوداين- التزام الواليات املتحدة باتفاق اإلطار 

اإلسرتاتيجي مع العراق ودعم اقتصاده.
وتزامنــت املكاملة مع اجتامع يعقده وفد من 
البنك املركزي العراقي مع وفد من البنك الفدرايل 
األمرييك يف مدينة إسطنبول برتكيا، ملناقشة 
مســألة انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام 
الدوالر وإعادة الســعر إىل قيمته املحددة من 

قبل الحكومة العراقية.
ووفقــا لبيــان صادر عن البيــت األبيض، 
فقــد ناقش بايدن والســوداين برنامج العمل 
الــوزراء، لضامن اقتصاد  االقتصادي لرئيس 
عراقي يخدم العراقين »وهذه سياسة تدعمها 

الواليات املتحدة«، وفق تعبري البيان.
وأشار الرئيس األمرييك إىل الزيارة املرتقبة 
لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسن للواليات 
املتحــدة األســبوع املقبل، والتــي تهدف إىل 
مناقشة املسائل االقتصادية يف العراق بالدرجة 
األوىل. وتشــهد األسواق العراقية أزمة كبرية 
عقب انخفاض سعر رصف الدينار العراقي أمام 
الدوالر األمرييك إىل ما دون الســعر املحدد من 
قبــل البنك املركزي العراقي، مام أدى اىل ارتباك 

السوق ومخاوف لدى املواطنن من ارتفاع سعر 
الدوالر أكرث رغم تطمينات الحكومة العراقية 

بعودة سعر الرصف إىل املستوى املحدد.
ووصل ســعر رصف الدوالر يف األســواق 
والبورصــات العراقية إىل أكرث من 1700 دينار 
عراقي لكل دوالر، يف مؤرش جديد عىل تنامي 
أزمة ســعر الرصف يف العــراق رغم الوعود 
الحكومية وإجراءاتها األخرية للحد من ارتفاع 
ســعر الرصف. وقال البيت األبيض إن املكاملة 
التي جرت بن بايدن والســوداين شارك فيها 
ملك األردن عبد الله الثاين -الذي يزور واشنطن 
حاليا- بطلــب مــن بايــدن، وناقش خاللها 

األطراف الثالثة أوضاع املنطقة.
ووفقا للبيت األبيض، فقد أكد بايدن للسوداين 
التزام واشــنطن مبساعدة بغداد، مؤكدا التزام 
بالده باتفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي املوقعة بن 
الطرفن. وأشــاد الرئيس األمرييك يف املكاملة 
الهاتفيــة مبحاوالت وجهــود رئيس الوزراء 
العراقي من أجل دعم سيادة واستقالل العراق.

وأوضح البيان أن بايدن والســوداين جددا 
التزامهــام بضامن عدم تهديــد تنظيم الدولة 
اإلسالمية الشــعب العراقي أو األمن اإلقليمي 

والدويل مرة أخرى.
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اعالنات مبوبة

عامل

اىل مجهول املقام رفيق 
عيل العرييض

وبناء عــىل الدعوى املقامة 
عليك من فاطمة محمود رشيف
مبــادة تفريق وبعــد اتخاذ 
االجراءات الالزمة قررت محكمة 
اعتبارك  السنية  الرشعية  صور 
مجهول املقام وابالغك بواسطة 
موعد  وتعن  واالعــالن  النرش 
الجلسة يف الساعة العارشة من 
يوم الثالثاء 2023/5/2 فعليك 
الحضور يف املوعد املحدد وعند 
تخلفك تتخــذ بحقك االجراءات 
يف  وكتب  والقانونية  الرشعية 

.2023/1/3
رئيس قلم محكمة
صور الرشعية السنية

الشيخ محمود يونس

اعالنات رسمية

رشكة برتووان ش.م.ل
رشكة انفينيتي آيت ش.م.ل

رشكة ذي كورال اويل كومباين 
ليمتد بحاجــة لعامل لبنانين، 
القانونية  التقدميــات  كافــة 

مؤمنة. ت: 03/155235
ــــــــــــــــــــــــــ

عــامل تنظيفــات وحاّملــن 
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

ــــباط  2023 ــ ــــد 5 شــ ــ ــــــروت االحــ ــ ــــدان بي ــ ــ ــــــن مي ــ ــــــل م ــ ــــباق الخي ــ ــــــج ســ ــ برنام

اعداد : لوران ناكوزي

الشوط االول  ـ املسافة  1400مرت

الشوط الثاين ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الخامس ـ املسافة 1000 مرت

الشوط الثالث ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الرابع ـ املسافة 1000 مرت

خفيف خ

1.3 باب 26

خفيف خ

خفيف خ

خفيف خ

1.4 باب 26

1.4 باب خ

خفيف 27

خفيف خ

خفيف خ

خفيف خ

خفيف خ

خفيف خ

خفيف 28 نم

خفيف خ

1.3 باب 26

خفيف خ

1.20 الف 27

خفيف 27

خفيف 27

خفيف خ

1.12 باب نم 31 نم

خفيف 26
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51
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54

52-

52

56

56

52

52

52

56

56

54-

54-

47-

صقر العرب
ماوكيل
اوليفر

حبيب يوهانا
اوليتشكا

تاج لبنان

داين

كينغ ارثر

منر الجنوب

كونتيسا

ابجر
االسطورة

زلزال
حبيبة مروان

جوفري

جمر
يعبوب

دون جوان
سعد الحبايب
هيدا الغايل

ابن اصل

بحر

دلع

سوما

الهيبة

م. حوا
منذر

م.حوا
عيل س
مروان

مروان

مروان

م.حوا

م.حوا

م.حوا

م.حوا

م.حوا

م.حوا

مروان

م.حوا

فاروق
مروان
فاروق
فاروق
م.حوا

مروان

خ.الدين

ع.حسن

عيل س

م.حوا

اسمر
بدر

جميل
وديع
ادمي

عدنان

صالح

؟

فارس

اسمر

جميل

اسمر

عالء

نديم

بدر
صالح
شحادة

؟
اسمر

عالء

عدنان

بدر

رشيف

اسمر

2
5
3
1
4

2

3

4

1

5

3
1
5
2
4

014
444
222
130
340

2
3
5
4
1

1

5

3

4

2

210

312

120

41

53

444

302

234

400

00

222

02

033

044

430

133
413
403
014
203

انطوان نرص
أ.شمعون

انطوان نرص
حسن حمود
سامي برباري

الياس زهرة

الياس زهرة

انطوان نرص

انطوان نرص

انطوان نرص

انطوان نرص
انطوان نرص
انطوان نرص
طوين الفرن
انطوان نرص

م.فوالد فرد
الياس زهرة
م.فوالد فرد
م.فوالد فرد
انطوان نرص

ج و ح ابو زيد

أ.دي فريج

عيل حسن

ميشال فرعون

انطوان نرص

101

102

103

104

105

201

202

203

204

205

301

302

303

304

305

401

402

403

404

405

جائزة صغبن للبواين التي ربحت 2-4 ســباقات مســنة الوزن 52 مع بناليتيه وتخفيض 
لالفراس الجائزة 7 مالين لرية لبنانية

جائزة كفريال للخيل التي مل تربح بعد مســنة املســافة الوزن 54 كيلو مع تخفيض لالفراس 
والبواين الجائزة 7 مالين لرية لبنانية

جائزة مشــغرة للخيل التي ربحت 1-2 سباقات مسنة الوزن 52 كيلو مع بناليتيه وتخفيض 
لالفراس الجائزة 7 مالين لرية لبنانية

جائزةكامد اللوز للبواين التي مل تربح ورابحة سباقا وعمرها 4 سنوات الوزن 52 كيلو وزيادة 
4 كحيلو للرابحة سباقا

جائزة جب جنن للخيل التي مل تربح والرابحة سباقا وعمرها 4 سنوات الوزن 52 كيلو وزيادة 

4 كيلو للرابحة سباقا مع تخفيض لالفراس والبواين الجائزة 7 مالين لرية لبنانية

اقدر: ماوكيل – اوليتشيكا – صقر العرب
املضامر: اوليتشيكا – صقر العرب – ماوكيل – حبيب يوهاما

[ ماوكيل: مضمره محمد منذر نايم عىل حرير هندي، مسوكرو، وعاطيه الصحابو ويتمتع 
بقيادة واعية )بدر(.

اقدر: تاج لبنان – داين – كينغ ارثر
املضامر: تاج لبنان – كونتيسا – كينغ ارثر – منر الجنوب

[ تاج لبنان: كان فافوري شــوطه الحار يف ســباقه االخري منذ مثانية اشهر لكنه مل يصمد 
امام دخول الفرس مليحة واكتفى باملركز الثاين وراءها عىل نفس مســافة الغد. نأمل ان تسلم 

يداه ليحقق نرصه االول بعد طول انتظار.

اقدر: زلزال – حبيبة مروان – االسطورة
املضامر: زلزال – حبيبة مروان - ؟؟؟؟؟

[ زلزال: خرس ســباقا مؤكدا يف الحفلة املاضية بســبب تهاون خياله نارص بقيادته بشكل 
فاضح فحل ثانيا وراء سندريلال امام السلطان واالسطورة عىل نفسه مسافة الغد. من املعيب 

خسارته يف هذا الشوط ذات طابع االسطبل الواحد.

501

502

503

504

505

اقدر: جمر – يعبوب – دون جوان
املضامر: جمر – يعبوب ؟؟؟؟

[ جمر: ال عربة لجريه اليسء يف ســباقاته الثالثة االخرية النه مل يكن معنيا باملنافســة 
بعكس ســباق الغد حيث ان الشــوط مفصل عىل قياسه ورؤيته فائزا بسهولة عند الهدف امر 

محسوم دون شك.

اقدر: بحر – ابن اصل – سوما
املضامر: بحر – سوما – ابن اصل – دلع

[ بحر: يعود من راحة منذ يوم احيل اليها اثر فوزه مرتاحا عىل تيم، يا زمان وجرير )1400 
مرت(، يشــرتك الول مرة عىل مســافة االلف ومن املنتظر منه تحقيق نتيجة جيدة عليها نسبة 

لتواضع املجموعة.

ــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــباق تمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدأ حفلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تبـ
الســـــــــــــــاعة الثانيـــــــــــــــة عشـــــــــــــــر والنصـــــــــــــــف 
اول فرنســـــــــــــــي  بشـــــــــــــــوط   12.30

مــــــــاذا يحــــــــدث 
ــرق  ــ ــ ــ ــل اع ــ ــ ــ داخ
ــي  ــ ــ ــ ــطبل ف ــ ــ ــ اس
ــباق  ــ ــ ــدان ســ ــ ــ ــ مي

الخيــــــــل؟

[ تــاج لبنان: مضمره مروان دبور »مطمن بالو« عىل فوزه املحق وكذلك قال لنا احد الخيالة 

بان اوليتشيكا بالشوط االول ستحاول التخلص من جميع جياد الشوط والفوز عليه. وسيخوض 

الجواد يعبوب رصاعا قويا مع منافســه الوحيد جمر الذي هو بحالة نار يا حبيبي نار، اما ابن 

اصل متأكدا من اصوله وسيحاول اذا استطاع، وحبيبة مروان ال تخونه ملروان ابداَ ال حقو مروان 

بحفلة الغد فال تخرسوا.

[ زلزال هل يلبي الجواد زلزال امنية مالكه ويخوض رصاع 
عنيــف مع حبيبة مروان واالســطورة ليعود مالكه الهاوي 
خــرض عبد الرحمــن ينزل اىل الصــورة التذكارية بكل فرح 

ورسور...

[ جمر: عىل احر من الجمرمحمد العبد وشقيقه ماهر وكل 
جامعتهم حاطن جمر بايديهم اذا فاز وسيفوز بيحملوا حرارة 
الجمر واذا خرس ال ســمح لله سيحرق جمر ايديهم وجيوبهم 

بس االخوين عيد مسوكرينو.

[ الجــواد زلزال: باحىل حاالتــه جهوزية، وانطالق حالته 
حــارضة للفوز والخذ الثأر من الحفلة املاضية ميتطيه الخيال 
اســمر.. ولو مع االسمر بدو يربح: مالكه، خرض عبد الرحمن، 
ومضمــره مروان حوا متأهبن الخــذ الصورة التذكارية معه 

للمرة الثانية.. ال تهملوه.

أكدت تركيا أن دوال غربية منها 
الواليات املتحدة وأملانيا مل تزودها 
بأي معلومات عن تهديدات أمنية 
دفعتهــا إىل تعليق عمل بعثاتها 

يف البالد.
الرتيك  الخارجية  وزير  وقال 
مولــود جاويش أوغلو إن تعليق 
بعض الــدول عمل ســفاراتها 
وقنصلياتهــا مؤقتــا من دون 
التشاور مع أنقرة »أمر متعمد«.

وأوضح أوغلــو أن تلك الدول 
رمبا تحــاول تصوير تركيا عىل أنها »بلــد مضطرب« عندما 
أغلقت مؤقتا الســفارات والقنصليات وأصدرت تحذيرات من 

الســفر يف أعقاب وقائع حرق للمصحف يف أوروبا.
وتســاءل الوزير الرتيك: »إذا كان هنــاك تهديد إرهايب أال 
يجــب عىل حليفنــا أن يبلغنا عن مصدر هــذا التصديد ومن 
يقف خلفه؟«، وشــدد عىل عدم وجود أي مشاركة ملموسة 
للمعلومات مــع الجانب الرتيك، متهام تلك الدول بـ«التفكري 

بنفسها فقط«.

واألســبوع املايض، أصدرت 
وإيطاليــا  وأملانيــا  فرنســا 
أخرى  ودول  املتحدة  والواليات 
تحذيــرات ملواطنيها من زيادة 
الهجــامت يف تركيا، ال  خطر 
سيام ضد البعثات الدبلوماسية 
ودور العبادة لديانات أخرى غري 
اإلسالم يف أعقاب احتجاجات 
تضمنت حرق نسخ من املصحف 

الرشيف يف دول أوروبية.
أن  الوزير الرتيك  كام رصح 
بالده شــددت تدابريها األمنية عىل بعثات بعض الدول عقب 
حرق نسخة من القرآن الكريم، مبينا أن بعض البلدان األوروبية 

التــي ال عالقة لها بالحادثة أيضا أغلقت بعثاتها.
وكانت دول غربية بينها فرنســا وبريطانيا وأملانيا وهولندا 
أعلنــت يف األيام األخرية وقف خدمات مكاتبها القنصلية يف 

إسطنبول مؤقتا.
وأمس الخميس اســتدعت أنقرة  سفراء 9 دول غربية عىل 

خلفيــة تحذيرات أطلقتها بوجود تهديدات أمنية يف تركيا.

ــات »أمــــــــر مــتــعــمــد« ــيـ ــلـ ــصـ ــنـ ــقـ ــل الـ ــ ــم ــلـــيـــق عــ تـــعـ
 تركيــــــا : الغــــــرب لــــــم يقــــــدم دليــــــاً علــــــى التهديــــــدات األمنية



قــاد النجامن ليربون جيمــس وأنتوين ديفيس 
فريقهام لوس أنجليس ليكرز اىل مواصلة الصحوة 
وانتــزاع فوز غال من مضيفه إنديانا بايرسز 112-

111 يف دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني.
  وعــاىن ليكرز الســاعي اىل حصد االنتصارات 
لضامن مركز مؤهــل اىل األدوار اإلقصائية، لفرتة 
طويلــة يف املباراة قبل أن تنتــزع فوًزا مهاًم من 
بايــرسز الذي كان صاحــب االفضلية أغلب فرتات 
املباراة وتقــدم بفارق 15 نقطة يف إحدى فرتاتها 

قبل أن ينهار قبل دقيقتني و30 ثانية من نهايتها.
  وقتها، تعملق »امللك« جيمس بتســجيله ثالثية 
من مسافة بعيدة واضعا ليكرز يف املقدمة ورافعا 
غلته اىل 26 نقطة يف املباراة مع ســبع متريرات 
حاســمة، وبات بحاجة إىل 63 نقطة نقطة فقط 
يك يحطم الرقم القيايس يف عدد النقاط يف تاريخ 
الدوري واملوجود بحوزة األسطورة كريم عبد الجبار 

)38.387 نقطة(.
  وعلــق جيمس الــذي ميلك فرصة تحقيق هذا 
االنجاز الثالثاء املقبل ضد أوكالهوما ســيتي أو 
الخميــس املقبل ضد ميلوويك باكس، أول ناٍد يف 

املســرية االحرتافية لعبد الجبــار قبل أن يصبح 
نجــام لليكرز: »هذا أحد أكرب األرقام القياســية 
يف الرياضة بشــكل عام، وهو أحد األرقام التي 

ال نعتقد أنه ســيتم تحطيمه أبًدا«.
  وأمَّــن ديفيس فوز ليكرز بتســجيله الســلة 
الحاســمة قبل 35 ثانية من نهاية املباراة التي كان 
أفضل مسجل فيها برصيد 31 نقطة مع 14 متابعة، 
قبل أن يقوم بعدها بصد محاولة ترييز هالريبورتون 
افضل مســجل يف صفوف الخارس )26 نقطة مع 

12 متريرة حاسمة(.
  وهو الفوز الثاين عىل التوايل لليكرز والـ25 يف 
53 مباراة فصعد اىل املركز الثاين عرش يف املنطقة 
الغربية، فيام مني إنديانا بخســارته الرابعة تواليا 
والـــ29 يف 53 مباراة أيضا يف املركز الحادي عرش 

للمنطقة الرشقية.

 {  إصابة دونتشيتش  {

  وحذا دنفر ناغتس متصدر املنطقة الغربية حذو 
ليكرز وحقق فوزه الثاين تواليا عندما فرمل صحوة 
ضيفه غولدن ســتايت ووريرز حامل اللقب بالفوز 

عليه 117-134.
  وشــهدت املباراة نديــة كبرية يف البداية حيث 
كســب الضيوف الربــع االول 35-34 ورد اصحاب 
االرض 36-34 يف الثــاين، قبــل أن ينتفضوا يف 
الثالث 35-22 ثم حســموا االخري 29-26.   وفرض 
جامل موراي نفســه نجام للمباراة بتســجيله 33 
نقطة مع مثاين متريرات حاسمة، واضاف العمالق 
الرصيب نيكوال يوكيتش »تريبل دابل« مع 22 نقطة 

و16 متابعة و13 متريرة حاسمة.
  يف املقابل، كان النجم ســتيفن كوري كعادته 
االفضــل يف صفوف حامل اللقــب الذي غاب عن 
صفوفه النجامن االخران كالي تومسون ودراميوند 
غرين بسبب االصابة، بتسجيله 28 نقطة مع خمس 

متابعات ومثلها متريرات حاسمة.
  وأضاف جوردان بول 22 نقطة دون ان يتفادى 
ووريرز الخسارة االوىل بعد ثالث انتصارات متتالية 

والـ26 يف 52 مباراة حتى االن هذا املوسم.
  وتراجع ووريرز اىل املركز التاســع يف املنطقة 
الغربية التي يتصدرها ناغتس بـ36 فوزا مقابل 16 

خسارة.

تقّدمت اوكرانيا عىل لبنان )2-0( يف ختام 
اليوم األول من اللقاء بني الدولتني ضمن مسابقة 
كأس ديفيــس بالتنس التــي تقام يف  مدينة 
ليســزينو  البولندية ضمن الــدور االقصايئ 

للمجموعة العاملية األوىل للمسابقة.
  ويف التفاصيل، فاز األوكراين فالديسالف 
اورلــوف )املصّنف 385 عامليــاً( عىل اللبناين 
هــادي حبيب )املصنــف 451( مبجموعتني 
لصفــر )6-4( )6-2( يف اللقــاء األول بحيث 
نجح خالله الالعب الفائز يف حسمه ملصلحته.

  وبعدما تقاربت النقاط يف املجموعة األوىل 
التي انتهت )6-4( نجح االوكراين يف السيطرة 
عىل أجواء املجموعة الثانية وحسمها ملصلحته 
)6-2( لتتقــّدم أوكرانيــا)1-0( يف مجموع 

املباريات.
  ويف املباراة الثانية،فاز األوكراين فيسيسالف 
بييلينســي)املصنف 622( عــىل اللبنــاين 
بنجامن حســن)املصنف 324(  مبحموعتني 
لواحــدة)6-4()2-6()6-4( يف مبــاراة مل 
تحســم اال يف املجموعة الثالثة الفاصلة من 
املجموعة  األوكــراين  احرز  اللقاء.وبعدمــا 

األوىل)6-4( نجح الالعب اللبناين يف حســم 
الثانية ملصلحتــه)6-2( وبصورة  املجموعة 
رسيعة.ويف املجموعــة الثالثة،بلغت االثارة 
ذروتها مع تعادل الالعبني)4-4( لكن الالعب 
االوكراين نجح يف حسم هذه املجموعة)4-6( 
وبالتايل املباراة مبجموعتني لواحدة يف لقاء 
دام ساعتني و25 دقيقة ولتتقّدم اوكرانيا )2-

0( بعد انتهاء منافسات اليوم األول.
  يشار اىل أن الفائز يف هذه املواجهة ،التي 
تتضّمن خمــس مباريات)املطلوب الفوز يف 
3 مباريــات من اصــل 5(، يضمن بقاءه يف 
املجموعة العاملية األوىل بينام سيهبط الخارس 

اىل مصاف املجموعة العاملية الثانية.

{ برنامج السبت {

  ويف ما برنامج مباريات السبت: 
  -الساعة 12 ظهراً:مباراة الزوجي

  -الساعة  14.00-بنجامن حسن)لبنان(-
فالديسالف اورلوف)اوكرانيا(.

  -الســاعة 16.00-هادي حبيب)لبنان(-
فيسيسالف بييلينسي)اوكرانيا(
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ــه بــفــضــل جــيــمــس وديــفــيــس ــل صــحــوت ــواصـ ــرز يـ ــك ــي ــة : ل ــي ــرك ــي ــة األم ــســل ال

ــتوى األول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن للمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلة : دورة مدربيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

: أوكرانيا تتقــــــّدم على لبنان )0-2( كأس ديفيس 

دراســة  دورة  انطلقــت 
املدربني)مســتوى أول( بكرة 
السلة  التي تقام يف مدرسة 
الشانفيل )ديك املحدي( تحت 
ارشاف االتحــاد الدويل للعبة 
وبتنظيم  من  االتحاد اللبناين 
لكرة السلة عىل مدى ستة ايام 
وتختتم يف 7 شباط الجاري 
.يحــارض يف الــدورة املدرب 
كوتاراش. ميــالن  الرصيب 

ويف افتتــاح الــدورة، ألقى 
اللبناين طوين  االتحاد  عضو 
ديب كلمة رّحب فيها باملدرب 
التوفيق  ومتنــى  الــرصيب 

لجميع املشاركني يف دورة الدراسة  ونقل تحيات 
رئيــس االتحاد اللبناين أكــرم حلبي واعضاء 
االتحاد.بدوره، أعرب املدرب كوتاراش عن رسوره 
لوجــوده يف لبنان وعن اعجابه بكرة الســلة 

اللبنانية واملدى الذي وصلت اليه.

  وســتختتم الدورة بامتحانات عىل ان توّزع 

يف نهايتها الشهادات عىل املدربني الناجحني.

  وتأيت دورة الدراسة يف اطار خطة االتحاد 

اللبناين لكرة السلة لتطوير السلك التدريبي عىل 

ان تليها دورات الحقاً. 

لقطة من الدراسة وبدا املدرب كوتاراش اىل اليسار

الفريقان اللبناين واألوكراين

: الــــــقــــــدم - ســـــداســـــيـــــة األوائــــــــــــــل  لــــبــــنــــان فــــــي كــــــــرة  غـــــداً بــــطــــولــــة  الـــــبـــــرج   - والـــنـــجـــمـــة  الـــــيـــــوم  ــل  ــ ــاح ــ ــس ــ ال شــــبــــاب   - ــار  ــ ــ ــص ــ ــ األن
الســبت،  اليوم  تنطلــق 
األندية  سداســية  مباريات 
األوائل لدوري الدرجة األوىل 
القدم، حيث  لكــرة  اللبناين 
األنصار ضد شــباب  يلتقي 
الجولة  وتستكمل  الساحل.  
غداً األحد، مبواجهة النجمة 
والــربج، وتختتــم بعد غد 
اإلثنــني املقبل مبباراة العهد 

والشباب الغازية.
  ويتصدر األنصار، جدول 
ترتيــب الــدوري برصيد 22 
نقطة، بفــارق نقطتني عن 

العهد والنجمة.
  وحصد شــباب الساحل 
17 نقطة، بفارق نقطة عن 
الــربج، مقابــل 6 نقاط يف 

جعبة الشباب الغازية.

{ األنصار - شباب 
الساحل  {

  يســتضيف ملعب مجمع 
الرئيــس فؤاد شــهاب يف 

جونية، مواجهة الفريقني.
  ويطمــح األنصار بقيادة 
مدربه جامل طه، إىل الفوز 
يف  متتاليني،  تعادلــني  بعد 
حني يريد شــباب الســاحل 
يوفانوفيتش،  مدربه  بقيادة 

مواصلة عروضه القوية.
  وســتكون املبــاراة بني 
الفريقــني، قوية وتكتيكية 
ويتســلح  األول،  العيار  من 
حســن  بنجومه  األنصــار 
معتوق ونصار نصار وهادي 
كنج، أما شباب الساحل يعول 
عىل حســني عواضة واندرو 

ايكيفي وعيل ضاهر.

   {  النجمة - الربج {
  تقــام املباراة عىل ملعــب مجمع الرئيس فؤاد 
شــهاب يف جونية، وهي قمة األسبوع مع حضور 
جامهريي كبري مرتقب، بعد نهاية عقوبة النجمة 

بإيقاف جمهوره ملدة 6 مباريات.
  النجمة بقيادة املدرب الربتغايل باولو ميناســا، 
يتسلح بقاســم الزين العائد من اإليقاف، وحسن 
كوراين وجيفينيو، يف حني يعول الربج عىل محمد 

صادق وخالد تكجي وريتشارد بافور.
  ويغيــب عن صفوف النجمة، نجم الدفاع ماهر 

صربا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

{  العهد - الشباب الغازية {
  املباراة ســتقام عىل ملعب مجمع الرئيس فؤاد 
شــهاب يف جونية، ويطمــح العهد بقيادة مدربه 

رأفت محمد إىل فوز يبدو يف املتناول.
  أما الشباب الغازية بقيادة مدربه حسن حسون، 
يرغــب يف تعقيد مهمة العهد وتحقيق مفاجأة يف 

الدوري.
  وســتكون املباراة يف متنــاول العهد، نظرا إىل 
خسارة الشــباب الغازية يف 4 مباريات بسداسية 
البطل، لكن األخري يعتمد عىل تألق حارســه أحمد 

دياب واملهاجم عامد غدار.
  من جهته، يتسلح العهد بنجم الهجوم يل أوروين 
وربيع عطايا وعيىس يعقوبو، وسط شكوك حول 

جاهية محمد حيدر وجورج 
ملي.

{ سداسية األواخر {
  تغلب الســالم زغرتا عىل 
الحكمة بنتيجة )2-1(، عىل 
ملعب مجمــع الرئيس فؤاد 
ضمن  جونية،  يف  شــهاب 
الجولة 5 من سداسية األندية 
األواخر لدوري الدرجة األوىل 

اللبناين لكرة القدم.
الســالم زغرتا    ورفــع 
رصيده إىل 7 نقاط يف املركز 
األخري، يف حني تجمد رصيد 
الحكمة عنــد 11 نقطة يف 

املركز الثالث مؤقتا.
  وافتتــح الســالم زغرتا 
التســجيل يف الدقيقــة 15 
من  رائعة  متريــرة  عقــب 
إبراهيــم عبــد الوهاب إىل 
الربازييل جريونيمو  املهاجم 
دا سيلفا الذي حولها مبارشة 

داخل الشباك.
  وأهدر بوكونتا سار ركلة 
جزاء يف الدقيقة 32 لصالح 
الحكمة، حيث سددها قوية 
يف القائــم األمين للحارس 

أنطوان دويهي.
  وســجل الســالم زغرتا 
الدقيقة  يف  الثــاين  الهدف 
45+3 عقــب عرضيــة من 
جريونيمــو حولها عبد الله 
يف  قوية  تســديدة  عــدرا 

الشباك.
  ومع بداية الشوط الثاين 
ضغــط الحكمة عىل مرمى 
سجل  حيث  زغرتا  الســالم 
دانيال أبو فخر هدف تقليص 

الفارق يف الدقيقة 86.

   {  الدرجة الثانية {
ضمن التصفية النهائية لألندية األوائل )األسبوع 
6( مــن بطولة لبنان للدرجــة الثانية، فاز األهيل 

النبطية عىل تجمع شباب بعلبك 0-3.
  ســجل للنبطية حيدر عواضة )16(، النيجريي 

جورج )30( وحيدر عواضة )33(.
  وعــىل ملعب صور البلــدي فاز اإلصالح الربج 

الشاميل عىل بنت جبيل 1-2.
   ســجل لإلصــالح محمد اســامعيل )1+45( 
وحسن طراد )55(، وسجل لبنت جبيل بالل نرصالله 

)89 ركلة جزاء(.

فريق األنصار

فريق شباب الساحل

نظــم االتحــاد اللبنــاين 
للجــودو وفروعه يف القاعة 
املقر  ادما،  لنادي بودا  املقفلة 
لبنان  بطولة  لالتحاد،  املؤقت 
 2023 لعام  للشــباب  العامة 
مواليد /2005/2004/2003 
وذلــك تحــت ارشاف رئيس 
فرنســوا  املحامي  االتحــاد 
ســعاده، رئيس اللجنة الفنية 
واملحاســب انطــوان عصبو 
سعادة  انطونيو  واملستشاران 
وحنــا اروادي.  اشــرتك يف 
البطولــة 51 العبــا ينتمون 
اىل االندية التالية : بوشــيدو 

دوجو املينا طرابلس، مون السال عني سعادة، 
الوطني فرن الشــباك، الربج الريايض بعلبك، 
غالدييتــورز طرابلس،الوطني الحازمية، مار 
روكز القليعات السيس الريايض، غولدن بادي 

وبودا ادما.
  حكــم املباريات عدد مــن الحكام الدوليني 
واالسيويني والوطنيني كلود ساروفيم، روين 
خوام، اندره مشــلب، شــارل دانيال وحكام 
الطاولة انطونيو ســعادة، راوول دانيال، يارا 

وبطرس طربيه.
  حــر املباريات عدد مــن اهايل واصدقاء 
املــــــشاركني ومن محبي ومشــجعي هذه 

اللعبة.
  بدأت املباريات بالنشيد الوطني اللبناين اعلن 

بعده رئيس االتحاد باسم اللجنة االدارية افتتاح هذه 
البطولة ومن ثم بدات املنافسات. وقد اسفرت النتائج 

الفنية النهائية عن التايل:
  -60 كلغ   

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

  3-نوري صيداوي – بوشيدو طرابلس

  3-مارون اسطفان – مار روكز
  -66كلغ

  1- دييغو السيقيل – بودا ادما 
  2- راين ايب رسكيس – بودا ادما

  3-نسيم نشابه –غالدييتورز طرابلس
  3- كريستيان جرداق – مون السال

  -73كلغ
  1- انجلو جعيتاين – بودا ادما 

  2- عمر النوار – بودا ادما
  3-يوشيدو السيقيل-غولدن بادي 

  3-انجلو الشايب-السيس
  -81كلغ

  1- كيفن كمون –بودا
  2-عبدالله دياب   -الربج بعلبك

  3-جان رسوجيان-بودا
  -90كلغ

  1- محمد قاسم-غالدييتورز طرابلس 
  2- انطونيو نصار- مار روكز

  +100كلغ 
  فادي خليل-بودا

  شادي غلمية-مون السال
  ترتيب االندية:
  1- نادي بودا ادما

  2- غالدييرتز
  3- مون السال ومار روكز

  4- نادي الربج بعلبك
  5-السيس، غولدن بادي وبوشيدو طرابلس 

  ويف نهاية املباريات تســلم الفائزون الشهادات 
وامليداليات من قبل رئيس واعضاء االتحاد.

نتائج بطولة لبنان العامة للشباب في الجودو لعام 2023 مواليد /2005/2004/2003

.. وفئة أخرى تتويج إحدى الفئات

أبطال عىل منصة التتويج

اســتهل منتخب لبنان لالناث )تحت الـ 16 
ســنة( بكرة السلة مبارياته يف بطولة غرب 
آسيا التي تقام يف السليامنية )العراق( بفوز 
كبري عىل نظريه الفلســطيني وبنتيجة )59-

32( يف املباراة التي أقيمت أمس الجمعة.
وسيطرت اناث وطن األرز عىل اجواء اللقاء 
هجوما ودفاعا وبــدا التجانس واضحا عىل 

أدائهن ونفذن تعليامت املدرب الوطني جورج 
جعجع.

وســيخوض منتخب لبنان مباراته الثانية 
مع نظريه الســوري عند الساعة الرابعة من 
بعد ظهر اليوم الســبت عىل ان يلتقي نظريه 
العراقي عند الســاعة السادسة من مساء غد 

االحد بتوقيت بريوت.

ــلـــة : ــي كـــــرة الـــسـ ــ ــاث ف ــ ــان ــ بـــطـــولـــة غـــــرب آســـيـــا ل
)32-5٩( ــن  ــي ــط ــس ــل ف ــى  ــلـ عـ لـــلـــبـــنـــان  كـــبـــيـــر  فـــــوز 

منتخب لبنان لالناث )تحت الـ 16 سنة(

حقق بريوت فوزا صعبا عىل حساب منتخب 
اإلمــارات )76-73(، يف املبــاراة التي جرت 
أمس الجمعة، عىل ملعب النرص بديب، ضمن 
منافسات ربع نهايئ بطولة ديب الدولية لكرة 
الســلة.  ورضب بريوت موعدا مع الريايض 
يف نصف نهايئ البطولة، لتكون مباراة قوية 
وثأرية للنادي الريايض الذي تلقى خسارة من 

بريوت يف دور املجموعات.
  وتعــادل الفريقــان يف الربع األول )21-

21(، يف حني تقدم بريوت يف الربعني الثاين 

والثالث )40-32(، و)51-60(.
  ويف الربع األخري عاد املنتخب اإلمارايت من 
بعيد وذلك بعد إهدار بريوت لسلســلة سالت 
ســهلة عرب عمر جامل الدين، حيث اســتفاد 
نجم اإلمارات مامادو وســجل ثالثية قلصت 
الفارق لنقطة وحيدة.  وعاد نجم بريوت كينث 
هورتون، وسجل سلتني حاسمتني يف الثواين 

األخرية من رميتني حرتني.
  من جهته، بلغ دينامو الدور نصف النهايئ، 

بفوزه عىل سال املغريب )59-68(.

: الــــســــلــــة  كــــــــرة  فــــــي  الـــــدولـــــيـــــة  دبــــــــي  دورة 
ــف الــنــهــائــي ــصـ ــى الــــــــدور نـ ــ ــ ــو ال ــ ــام ــ ــن ــ بــــيــــروت ودي

من مباراة بريوت ومنتخب االمارات
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ذهـــــــــــــــــــــــــاب وايــــــــــــــــــــاب

				االبراج	

سبعة	أحرف

كلمة	الرس

فنان	لبناين

الحل	السابق	 	

الحل	السابق	 	

الحل	السابق	 	

سمرية	سعيد

اخترب	معلوماتك

شــاعر	ومقاوم	سوري	راحل	له	مجموعة	قصائد	جمعت	

مؤخًرا	تحت	عنوان	»األنهار	ال	تعرف	السباحة	يف	البحر«

3+4+8+1+7		الولد	األول

5+3+4+6		من	أقاريب

3+4+9+3+2+4	من	بحور	الشعر

3+4+5+4+6+4	مدينة	فلسطينية

1-	هل	تعلم	ان	كل	دولة	تصدر	طوابعها	الربيدية	وتضع	

إسمها	عليها	بإستثناء	دولة	واحدة.	من	هي؟

2-	عادة	ما	تنتهي	دعوة	الزفاف	بعبارة	»بالرفاه	والبنني«	

أو	»بالرفاء	والبنني«،	أيهام	األصح	وماذا	تعني؟

3-	من	منا	مل	يطرب	ألغاين	السيدة	أم	كلثوم،	ولكن	هل	

تبادر	إىل	أذهانكم	ماذا	تعني	كلمة	»كلثوم«؟

4-	زريــاب	هــو	أحــد	أشــهر	املطربــني	العــرب	

فضــل	 ولــه	 األندلــس،	 يف	 صيتــه	 ذاع	 الــذي	

 كبــري	عــى	املوســيقى	واملوشــحات.	مــاذا	يعنــي	

إسم	زرياب؟

5-	كل	دول	العامل	تنكّس	األعالم	حداًدا	بإســتثناء	دولة	

واحدة،	من	هي؟

1-	الكنانة	تعني	االرض	املحفوظة	من	الغزاة

2-	ألنها	أقوى	إمارات	الخليج

3-	مديحة	يرسي

4-	اي	ساواك	بنفسه

5-	سور	الصني	العظيم

؟ من هو
من هي؟

حرف	 مغربية،	 مدينــة	 	-1

أبجدي	مخفف

القمر،	يجلسا	 أوجه	 2-	من	

برفقتكم

3-	مرفأ	يف	جنوب	قربص،	

مسكن	الرهبان

4-	طلبنــا	منكم	فعل	األمر،	

شهر	ميالدي

5-	مدينة	فرنسية،	ننارصه

طويل	 عود	 لإلستفهام،	 	-6

يف	رأسه	حربة،	سقي

7-	أبــارش	العمــل،	والدي،	

خفيــف	الســعرات	الحرارية	

)باالجنبية(

8-	وجهة	نظر،	يســحبان،	

أداة	جزم

9-	بارًزا	عيوب	ومحاســن	

الشخص،	املرصف

سياحية	 مدينة	 10-سهام،	

مغربية

11-	إنتقل	من	مكان	إىل	آخر،	

نجيب	نداءها

12-	سيد	القوم،	هرمنا	هرماً	

ناعامً	خالف	يكرث

13-	يصلحا	البناء،	ســيارة	

بريطانية	 مصفحة	 عسكرية	

الصنع،	بسط

14-	يّودين،	دولة	آسيوية

15-أضعها	خلسة

16-حفر	البرئ،	أضاءت

الحرب	 إله	 املكان،	 17-قصد	

عند	الرومان

18-من	أعامل	الفنان	صاحب	

الصورة

1-	كاتــب	بليــغ	مــن	

واضعــي	القصــص	عى	

ألسنة	الحيوان،	غزال

2-	يتبع،	جزيرة	إيطالية	

يف	املتوسط،	بلدة	لبنانية

3-	مرفأ	يف	الهند،	عملة	

عربية،	نوتة	موسيقية

4-	يلمسها	وميّسها،	من	

أنواع	الفاكهة

أبيض،	طليق،	 5-	تخت،	

مدينة	تونسية	

6-	مدينــة	فرنســية،	

يحمل	 عراقــي	 مطــرب	

الســعودية	 الجنســية	

صاحب	الصورة

7-	يحرتمــان،	عاصمة	

أوروبية،	من	أنواع	الصخور	

واسعة	االنتشار،	سعل
موصــول،	 إســم	 	-8
منطقــة	جغرافيــة	تقع	
يف	رشق	آســيا،	مدينــة	
فيتنامية،	حاشية	الكتاب
9-	مدينــة	ســعودية،	

خادم،	إصبع
كفر،	 عن،	 10-ســهي	
ينتسب	إىل	دولة	أفريقية،	
ال	يعرف	القراءة	أو	الكتابة
11-	ألقي،	الوميض،	إسم	
عدد	من	ملوك	الساسانيني
12-ضعــف	اليشء،	إله	
الرش	يف	ديانة	زاردشــت،	
هيا،	حقيقي	)باالجنبية(
عى	 يكونا	 13-رجايئ،	
يقني،	غّنج،	سيدة

الثور

)21	نيسان	-	21	أيار(

الرسطان

)22	حزيران	-	23	متوز(

العذراء

)24	آب	-	23	أيلول(

العقرب

)23	ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1	-	20	ك2(

الحوت

)20	شباط	-	20	آذار(

ال	تقبل	األمور	بشــكل	قاطــع	ونهايئ	اال	
بعد	التأكــد	من	حقيقتها	الثابتة.	واجه	العامل	
مبنتهــى	الرصاحة	والصدق،	وال	تحاول	اخفاء	

أي	يشء.	

عليك	اال	تجهد	نفســك	باخفاء	أحاسيســك	
رغم	كل	العوائق	والحواجز.	حافظ	عى	هدوئك	
وابتســامتك	اللطيفة	فالحظ	يأيت	من	حيث	ال	

تدري.	

نشــيط	ومندفع	وصاحــب	ارادة	قوية	يف	
عملك	هذا	اليوم.	ال	تتنازل	عام	طلبته	من	حبيبك	
قبل	أيام	قليلة	ألنه	قد	يواجهك	بالشــامتة	يف	

تراجعك.	

بعض	املشاريع	القدمية	تطرح	أمامك	مجددا	
عى	بساط	البحث،	فام	عليك	سوى	االختيار	بني	
 مــا	هو	مالئم	مع	قدرتك	عى	تنفيذها	باتقان.	

اقرتاح	مفيد	من	صديق	عزيز	قد	يساهم	يف	
انجاح	مرشوع	هام.	عائليا،	تتفهم	أرستك	أكرث	
هذه	الفرتة،	وخصوصا	انك	تتعامل	مع	الجميع	

بايجابية.	

وعد	مير	بعدة	مراحل	دقيقة	قبل	أن	يتحقق.	
حاول	أن	تعامل	االصدقاء	واالنســباء	معاملة	
حسنة	ولطيفة،	وحاول	بكل	هدوء	فهم	بواعث	

الغري.

ال	تركض	وراء	املــايض	البعيد	والذكريات،	
فاملايض	هو	ما	كان.	تطلّع	ملســتقبلك		وانطلق	
اىل	األمام	بحيوية	ونشاط	لتصل	اىل	أهدافك.	

ال	يكفي	أن	تكون	خالقا	ولكن	يجب	أن	متتلك	
املوهبة	األكيــدة.	الزيارات	املكثفة	التي	تقوم	
بها	لألصدقاء	ميكن	أن	تفيدك	يف	نشــاطاتك	

العملية.	

تعاون	مع	األشخاص	الذين	يؤمنون	بفطنتك	
ويهتمون	بقدرتــك	واجتهادك.	ال	تتوتر	ألتفه	
األســباب،	وكــن	متبرصا	يف	تســيري	أمورك	

الحياتية.	

تتمتع	بكل	البالغة	املطلوبة	والذكاء	الخارق	
ليك	تقنع	محدثيك.	ال	تهمل	نفســك	بســبب	
تراكم	العمل	يف	هذه	الفرتة	حتى	ال	تعود	آالمك	

السابقة.		

مبادرات	طيبــة	صادقة	من	األقرباء	تتعلق	
مبســتقبلك.	موعد	مهم	قد	يقلب	حياتك	رأسا	
عى	عقب.	اللباقة	يف	الترصف	ســتكون	محل	

اعتبار.	

عملك	جيد	هذا	اليوم	لكنك	تشــعر	بامللل	من	
كل	االجــواء	املحيطة	بك.	احرص	عى	توظيف	
طاقتــك	يف	املوضع	الصحيــح	لتقطف	مثار	

أتعابك.

الحمل

)21	آذار	-	20	نيسان(

الجوزاء
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{ اجتامع للتصعيد؟ {
رئاســيا، تتجــه األنظار اىل االجتامع الذي ستســتضيفه 
باريــس االثنني، ويضم ممّثلني عن كّل من فرنســا والواليات 
املّتحــدة والســعودية وقطر ومرص، يف محاولة لتشــجيع 
السياســيني اللبنانيني عىل إيجاد مخرج لألزمة التي يتخّبط 
فيهــا بلدهــم. وال تبدو مصــادر لبنانيــة مواكبة عن كثب 
للتحضريات لالجتامع متفائلة بأنه سيشــكل مخرجا او باب 
فرج لالزمة الرئاســية، الفتة يف ترصيــح لـ » الديار«  اىل 

ان عــدم ارشاك ايران فيه يوحــي بأنه يأخذ منحى تصعيديا. 
واضافت املصادر: »هذا االجتامع سيحسم ما اذا كانت حظوظ 
قائــد الجيش مرتفعة كام يتم التداول ام انها متســاوية مع 

حظوظ رئيس تيار »املردة«  سليامن فرنجية«.
واشارت املصادر اىل ان »الثنايئ الشيعي ليس بصدد التخيل 
عن فرنجية بسهولة، وانه سيرتك امر االعالن عن ذلك لفرنجية 
نفســه بعدما يكون قد تأكد من انعــدام حظوظه. اما حتى 
الســاعة فهو متفائل، ويعتقد انه يتقدم عىل عون بخالف ما 
يُشاع وما تم الرتويج له يف االيام املاضية«. واضافت املصادر: 
» ســنرتقب فرملة الندفاعة عون باتجاه قرص بعبدا االسبوع 
املقبل، اال اذا صدر عن االجتامع الخاميس يف باريس مفاجأة 

من العيار الثقيل«.
ولفت يوم أمس اعالن رئيس حزب »الكتائب« سامي الجميل 
التوجه اىل تعطيل نصاب اي جلسة النتخاب رئيس تؤدي اىل 
فوز مرشــح »حزب الله«، فيــام مل يتضح ما اذا كان موقفه 
منســقا مــع الحلفاء، وبخاصة حزب »القــوات« الذي اعلن 
رئيســه انه قد يعطل نصاب جلســة او 2 فقط عىل ان يعود 

للمشاركة يف الجلسات رفضا ملنطق التعطيل.

{ ؤدولرة شاملة؟! {
معيشــيا، وفيام يواصل سعر رصف الدوالر تحليقه، يُنتظر 
بدء تطبيق تســعري الســلع بالدوالر يف السوبرماركت مطلع 

االســبوع املقبل، عىل ما أعلن وزيــر االقتصاد والتجارة يف 
حكومة ترصيف األعامل أمني ســالم بعــد لقائه البطريرك 
املاروين الكاردينال مار بشــارة بطــرس الراعي يف بكريك 
يوم أمس. وتشــري مصــادر مالية يف حديث لـ »الديار«  اىل 
ان »ذلك من شــأنه ان يدخل البلد عمليا يف  الدولرة الشــاملة 
املقبلة عاجال او آجال ما يفرتض ان ينسحب ايضا عىل الرواتب 
وخاصــة رواتب القطاع الخاص«، الفتة اىل انه »ويف خصم 
هذا املسار سيواصل سعر الرصف تحليقه، وهو قد يصل خالل 
شهرين او 3 اىل حدود ال100 الف بعدما فقد املرصف املركزي 
قدرته عىل التدخل للجم االرتفاع املتواصل بســعر الرصف مع 

تجاوز االحتياطات الخطوط الحمراء«.

يف باريس - معارضته الشــديدة الستمرار االستيطان، »الذي 
يقّوض احتامالت قيام دولة فلسطينية يف املستقبل«.

{ ملف إيران {
ويف مــا يتعلق مبلف إيــران النووي، أعــرب الطرفان عن 
عزمهام عىل »العمل معا« يف وجه ما اســموه أنشطة طهران 
يف الرشق األوسط، وملواجهة دعمها لروسيا يف هجومها عىل 
أوكرانيا. وشــدد ماكرون عــىل رضورة إبداء الحزم الالزم يف 
وجــه -ما وصفه- بـ »اندفاع إيران املتهور« الذي إذا اســتمر 
ســتكون له حتام عواقب«، وحيال غياب »الشــفافية يف هذا 
البلد تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية«. وأضاف اإلليزيه أن 
ماكرون ونتنياهو »أعربا عن قلقهام الشديد بشأن أنشطة إيران 

املزعزعة لالستقرار يف املنطقة«.
وشــددت باريس عىل أن الرئيس ماكــرون ذكّر بأن الدعم 
اإليراين لروســيا يف أوكرانيا يعرّض طهران »لعقوبات وعزلة 

متزايدة«.
ويف السياق، قال البيت األبيض يف بيان إن الرئيس األمرييك 
جو بايدن بحث مع امللك األردين عبد الله الثاين يف البيت األبيض 
آليات الحد من التوترات، وال سيام يف الضفة الغربية، مضيفا 
أن بايدن جــدد التأكيد عىل املوقف األمرييك الداعم بقوة لحل 
الدولتني .وبحســب البيان، أكد الرئيس األمرييك عىل الرضورة 

امللحــة للحفاظ عــىل الوضع التاريخي القائــم يف األماكن 
املقدسة بالقدس.

{ االنتفاضة الثانية {
يف هــذه األثناء، قــال مدير وكالة االســتخبارات املركزية 
األمريكيــة »يس آي إيــه« )CIA( وليام برينــز إن محادثاته 
األخرية مع القادة الفلسطينيني واإلرسائيليني جعلته أكرث قلقا 
بشأن احتامالت تفاقم العنف بني الجانبني. وأضاف برينز خالل 
كلمة بجامعة جورج تاون بواشــنطن أنه قلق أيضا من أن ما 
يحصل اليوم يحمل الكثري من التشــابه مع وقائع االنتفاضة 

الفلسطينية الثانية.
من جهتها، قالت فيكتوريا نوالند مســاعدة وزير الخارجية 
األمرييك للشؤون السياسية إن الوضع يف »إرسائيل« واألرايض 
الفلسطينية مقلق. وردا عىل سؤال بشأن مناقشة خطط أمنية 
أمريكية مع الفلسطينيني، قالت نوالند إن األمريكيني بحثوا مع 
اإلرسائيليني والفلسطينيني تعزيز النواحي األمنية يف الضفة 

الغربية.
يف غضون ذلك كشــفت وسائل إعالم إرسائيلية عن وصول 
وفد أمني مرصي رفيع املســتوى مــن جهاز املخابرات العامة 
إىل »إرسائيل« ومناطق الســلطة الفلسطينية بهدف املساعدة 
بتهدئــة األوضاع. وقالت قناة  i24News  اإلرسائيلية إن مرص 

بدأت خطوات مكثفة لتخفيف التصعيد يف الضفة الغربية.
ويف الســياق نفســه نقل عن مصادر مرصية إن »رئيس 
املخابرات املرصية، اللواء عباس كامل طلب من رئيس السلطة 

الفلســطينية أبو مازن بأن تعمل أجهزة األمن الفلســطينية 
الستعادة الســيطرة عىل املخيامت الفلسطينية، مقابل التزام 
إرسائيل بالرتاجع عن الخطوات التي اتخذتها بعد العمليات يف 
القدس«. كام أفاد مسؤولون مرصيون بأن »مرص تضغط عىل 
رضورة عدم انجرار الفصائل الفلسطينية للرصاعات يف الضفة 
الغربية، من أجل منع ســفك دماء الفلســطينيني، والتأكد من 
أن عنارص يف الحكومة اإلرسائيلية ال تقدم تربيرا الســتغالل 

الوضع واألنشطة التي تؤدي اىل تصعيد التوترات«.
ميدانيا استشــهد فلســطيني ، عقب إطالق جيش االحتالل 
اإلرسائييل النار عليه قــرب حاجز حوارة جنوب نابلس، ويف 
األثنــاء اقتحمت قوات االحتالل مدينة أريحا بالضفة الغربية 

املحتلة.
ونقلــت وكالة األنباء الفلســطينية )وفا( عن مدير الهالل 
األحمر الفلســطيني أن الشــاب عبد الله سميح أحمد قاللوة 
)26 عامــا(، من قرية الجديدة جنوب جنني، استشــهد متأثرا 
بجروحــه الحرجــة برصاص االحتــالل، وأضافت أن طواقم 
اإلسعاف تســلمت جثامن الشهيد وجرى نقله إىل مستشفى 

رفيديا الحكومي يف مدينة نابلس.
مــن جهتهــا، قالت وســائل إعالم إرسائيليــة إن الجيش 
اإلرسائيــيل أطلق النار عىل شــاب حاول »رسقة ســالح من 

جندي« عىل حاجز عند مدخل نابلس.
يف غضــون ذلك، اقتحمت قوات االحتالل مدينة أريحا التي 
تفرض عليها حصارا عســكريا منذ 7 أيــام، وقالت »وفا« إن 
الجيــش اإلرسائييل أطلق وابال من قنابل الصوت والغاز املُدمع 

باتجــاه مركبات املواطنني، قبــل أن يتمركز قرب مدخل مخيم 

عقبة جرب جنويب املدينة.

يشار إىل أن سلطات االحتالل تواصل حصارها ملدينة أريحا 

لليوم الســابع عىل التوايل، من خالل حواجز عسكرية وكتل 

أسمنتية أقامتها الســبت املايض عىل مداخل املدينة الرئيسة 

والفرعية.

{ إصابة 3 فلسطينيني {
ويف ســياق متصل، أصيب 3 فلسطينيني بجروح وعرشات 

بحاالت اختناق، يف مواجهات مع الجيش اإلرسائييل بالضفة 

الغربيــة. وأفادت مصادر محليــة وطبية بأن جيش االحتالل 

اســتخدم الرصاص املعــدين والغاز املســيل للدموع لتفريق 

مسريات أسبوعية يف مواقع متفرقة بالضفة املحتلة.

كام أصيب عرشات الفلسطينيني باالختناق جراء قمع قوات 

االحتالل اإلرسائييل مســرية بيت دجن األسبوعية املناهضة 

لالستيطان، رشقي نابلس.

وتشــهد قرية بيت دجن مسريات أسبوعية منذ عام 2020 

رفضا إلقامة بؤرة اســتيطانية يف املنطقة الشاملية الرشقية 

من أرايض القرية.

وتفيــد بيانات حركة »الســالم اآلن« الحقوقية اإلرسائيلية 

بوجود نحو 666 ألف مســتوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة 

اســتيطانية عشــوائية )غري مرخصة من حكومة االحتالل( 

بالضفة الغربية مبا فيها القدس الرشقية.                     

تظهر انقساماً عميقاً يف الرأي العام اإلرسائييل، حيث يختلف 

املشاركون يف االحتجاجات عن غري املشاركني فيها يف مواقعهم 

وخلفيتهم االجتامعية والدميوغرافية«.

ويضيف أنّه »من املعروف أّن مثل هذا الوضع، من االنقسامات 

املتداخلة، ميّثل خطورة كبرية عىل االستقرار الداخيل«، مذكّراً 

بأّن النتائج أظهرت »انخفاضاً يف التفاؤل بشأن مستقبل الحكم  

يف إرسائيل للشهر الثالث عىل التوايل«.

{ التوتر السيايس: أعىل نسبة منذ 2012 {

وأوضح  االســتطالع أّن »نســبة الذين يعتقدون أّن التوتر 

األقوى يف الداخل اإلرسائييل اليوم هو بني القطبني السياسيني، 

هو األعىل منذ بدء قياس هذا الجانب يف عام 2012«.

كذلك، أشــار  فقط 37٪ من املســتطلعني أنهم »متفائلون 

بشــأن مستقبل األمن الداخيل«، كام تنخفض هذه النسبة إىل 

14٪ فقط، هي نســبة »املتفائلني يف ما يتعلق مبستقبل األمن 

الداخيل« بني ناخبي املعارضة اإلرسائيلية.

وأكّد املعهد أنّه »ميكن أن تتحول االحتجاجات ، التي تشهدها 

»إرسائيل«  إىل أعامل عنف، وأحياناً إىل حروب داخلية«.

ورداً عىل سؤال حول مستقبل«إرسائيل«، أجاب نحو 31٪ من 

املســتطلعني بأنّهم »يتوقعون بالفعل حرباً داخلية عنيفة بني 

األحزاب األساسية«، وأجاب »28٪ بأنّهم يتوقعون »اشتباكات 

عنيفة مع قوات األمن«.
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ســباق محموم بني التقدم العســكري الرويس يف امليدان 
والهجوم االورويب عىل الجبهة السياسية، حيث  عقدت قمة 
اوروبية-اوكرانهية يف كييف عىل وقع صفارات االنذار ، فيام 
كانت االســتخبارات االمريكية تعلن ان الستة االشهر املقبلة 
ســتكون حاســمة عىل صعيد الحرب االوكرانية، تزامنا مع 
اعالن املانيا ســامحها بإرسال دبابات ليوبارد 1 إىل أوكرانيا، 

بعدما أجازت إرسال دبابات ليوبارد 2.
فقد جدد االتحاد األورويب تأكيد مســاندته أوكرانيا خالل 
قمــة عقدت يف كييــف ، لكنه قال إنه ما مــن جدول زمني 
النضاممها إىل االتحاد، ويف تلك األثناء أكدت أملانيا أنها أجازت 

إرسال دبابات ليوبارد 1 إىل الجيش األوكراين.
وقال رئيس املجلس األورويب شارل ميشال -يف ختام القمة 
التي عقدها هو ورئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير 
الين مع الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك- إن »أوكرانيا 
هي االتحــاد األورويب واالتحاد األورويب هو أوكرانيا«. لكنه 
أوضــح أنه ليس هنــاك جدول زمني، وإن انضــامم أوكرانيا 
يتطلب قرارا باإلجامع من الدول األعضاء يف االتحاد بعد تنفيذ 

إصالحات.
من جهتها، قالت رئيســة املفوضيــة األوروبية إن االتحاد 
بصــدد اإلعالن عن الحزمة العارشة من العقوبات االقتصادية 
عىل روســيا. وذكرت فون دير الين أن القمة ناقشــت إصالح 
البنى التحتية يف أوكرانيا وتعزيز أمن الطاقة، وأشــارت إىل 
أن االتحاد األورويب سيمدد برنامج دخول البضائع األوكرانية 

إىل االتحاد األورويب من دون قيود.
وقال رئيس املجلس األورويب ورئيسة املفوضية األوروبية 
-يف بيان صدر يف ختام القمة- إن االتحاد األورويب »سيكثف 
جهوده الستخدام األصول الروسية املجمدة لدعم إعادة إعامر 
أوكرانيا ودفع تعويضات، وفقا للقانونني األورويب والدويل«.

مــن جانبه، تعهد الرئيــس األوكراين بأال تضيع بالده يوما 
واحدا يف الســعي إىل االنضــامم لالتحاد األورويب، وقال إن 
»هدفنا واضح متاما؛ بدء مفاوضات النضامم أوكرانيا«. ويف 
ما يتعلق بالدعم العســكري، قال زيلينسيك إن بالده بحاجة 
ألسلحة بعيدة املدى ألنها سترسع حسم املعارك، حسب قوله.

وبينام كشــفت االستخبارات األمريكية عن تقديرات جديدة 

بشــأن املدة الالزمة لحسم الحرب يف أوكرانيا أحرزت القوات 
الروســية تقدما يف منطقة دونيتسك، وتوعد مسؤول رويس 
كييف بهزمية ساحقة. وقال مدير وكالة االستخبارات املركزية 
األمريكيــة »يس آي إيه« )CIA( وليام برينز إن الوكالة تعتقد 
أن األشــهر الستة املقبلة ســتكون »حاسمة جدا« يف تحديد 

النتيجة النهائية للحرب بأوكرانيا.
وأضاف برينز يف نقــاش بجامعة جورج تاون أن الرئيس 
الرويس فالدميري بوتني يراهن اآلن عىل الوقت، وأن بإمكانه 
ســحق األوكرانيني، كام أنه يراهن عىل إرهاق أوروبا سياسيا 
وتشتيت انتباه الواليات املتحدة، لكنه اعترب أن هذه الحسابات 
الروســية معيبة جدا شــأنها يف ذلك شأن قرار شن الحرب 
عىل أوكرانيا.وتابع املســؤول األمرييك أن واشنطن ال تعتقد 
أن بوتني جاد بشأن املفاوضات لوقف الحرب الدائرة منذ نحو 

عام.
وبالتزامن، قالت فيكتوريا نوالند مســاعدة وزير الخارجية 
األمرييك للشــؤون السياسية للجزيرة إن من املهم أن تسيطر 
أوكرانيا عىل أجوائها للدفاع عن أراضيها، وإن الواليات املتحدة 

ستواصل مساعدتها لطرد الروس من أراضيها.
 )Politico( »ويف الســياق، نقلت صحيفــة »بوليتيكــو
عن مصادر مطلعة أن 4 مســؤولني بــوزارة الدفاع األمريكية 
)البنتاغون( أخربوا لجنة القوات املســلحة يف مجلس النواب 
يف إفادة رسية أنه من غري املرجح أن تتمكن القوات األوكرانية 
من اســتعادة شــبه جزيرة القرم -التي ضمتها روســيا عام 

2014- يف املستقبل القريب.
وكان مسؤولون أوكرانيون قالوا إن أوكرانيا تطمح الستعادة 
القــرم بحلول الصيف املقبــل يف إطار هجامت مضادة تنوي 
إطالقها بدعم من األسلحة الثقيلة التي وافقت القوى الغربية 
عىل إرســالها، بيد أن موســكو حذرت من أنها سرتد عىل ذلك 

بقوة.

{ هجوم واسع {

يف هــذه األثناء، قــال وزير الدفاع األوكــراين أوليكيس 
ريزنيكوف إن روســيا تخطط لشــن هجوم واسع يف الذكرى 
األوىل للحرب التي بدأت يف 24 شباط 2022.وأضاف ريزنيكوف 

يف ترصيحات لوسائل إعالم فرنسية خالل زيارته باريس أن 
الهجوم الرويس املتوقع سيرتكز يف الرشق والجنوب.

وتابع أن التقديرات تشــري إىل أن القوات الروسية استدعت 
الخريــف املايض قرابة نصف مليــون جندي وليس 300 ألف 
كام أعلنت موســكو رسميا، مشــريا إىل وجود حشود كبرية 

من القوات الروسية عىل الحدود.
بدوره، قال أمني مجلس األمن القومي األوكراين أوليكيس 
دانيلوف إن روســيا تســتعد لشــن هجوم كبري جديد عىل 
أوكرانيا خالل أســبوعني أو 3 أســابيع. وأضاف دانيلوف أن 
هناك احتامال كبريا لشــن الرئيــس الرويس فالدميري بوتني 
هجومــا جديدا من الشــامل والجنوب والرشق كام حدث يف 
بداية الحرب. وتفيد تقديرات استخبارية غربية بأن موسكو 
قد تشــن هجوما واســعا يف الربيع، وال يستبعد مسؤولون 
أوكرانيون أن ينطلق الهجوم من بيالروســيا شــامال باتجاه 

كييف. العاصمة 

{ دبابات أملانية {

ويف تلك األثناء، أكد متحدث باسم الحكومة األملانية أن برلني 
ســمحت بإرسال دبابات ليوبارد 1 إىل أوكرانيا، بعدما أجازت 
إرســال دبابات ليوبارد 2. وقال املتحدث ستيفن هيبيشرتايت 
-أثناء ســؤاله خالل مؤمتر صحفي عــن دبابات ليوبارد 1- 
»ميكننــي أن أوكد أنــه تم إصدار رخصة تصدير«، لكنه رفض 

إعطاء املزيد من التفاصيل.
وذكــرت مجلة »دير شــبيغل« )Der Spiegel( أن الرخصة 
الجديدة تشمل 29 دبابة ليوبارد 1 مخزنة يف مصنع عسكري.
يف الوقت نفســه، قالت صحيفة »سودويتشه تسايتونغ« 
)Süddeutsche Zeitung( إن مصنعني يريدان تجديد العرشات 
من دبابات ليوبارد 1 إلرســالها إىل أوكرانيا، رغم أنهام واجها 

مشاكل يف رشاء الذخرية.

{ تأميم يف القرم {

يف غضــون ذلك، أعلنت روســيا تأميم أصول ورشكات يف 
شــبه جزيرة القرم -التي ضمتها موسكو عام 2014- عىل أن 
يستخدم جزء منها لتمويل ما تسميه عملية عسكرية خاصة 
يف أوكرانيا.وقال برملان القرم -الذي أنشأته موسكو بعد ضم 

شــبه الجزيرة- إن نوابه أقروا باإلجامع مرشوع قانون بشأن 
»تأميم ممتلكات األثرياء األوكرانيني وأصول البنوك واملصانع 

العاملة يف الجمهورية«.
وذكــر رئيس برملان القرم فالدميري كونســتانتينوف -عرب 
تليغرام- أن القامئة املحددة »تشــمل نحو 500 من املمتلكات 
واألصول املرتبطة بــرشكات ومصارف مختلفة، وبنى تحتية 

سياحية ورياضية«.
وأوضحــت وكالتــا األنباء ريا نوفوســتي وتــاس أن من 
املمتلكات التي جرى تأميمها أصوال لرينات أحمدوف أغنى رجل 
يف أوكرانيا، وامللياردير إيغور كولومويسيك، وأصول نحو 10 
مصارف، وعددا من املصانع وأخرى تابعة لنادي دينامو كييف 

لكرة القدم.
ميدانيــا، دوت صفارات اإلنذار يف جميع أنحاء أوكرانيا مبا 
فيها العاصمة كييف، وذلك قبيل انطالق قمة أوروبية أوكرانية 
بحضور رئيســة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين 
ويرافقهــا وفــد أورويب يضم 15 مفوضــا ورئيس املجلس 

األورويب شارل ميشال.
وامس أعلن حاكم مقاطعة بريانســك الروســية ألكسندر 
بوغوماز أن الدفاعات الجوية الروســية تصدت اليوم الجمعة 
لهجوم صاروخي أوكراين عىل بلدة ستارودوبسيك الروسية 
املحاذيــة لحدود أوكرانيا.وقال بوغوماز إن الدفاعات الجوية 
أســقطت 4 صواريخ، مشريا إىل أن طواقم الطوارئ تعمل يف 

مكان الحادث، ومل يسجل وقوع إصابات.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها سيطرت عىل 
بلدة فاســيليفكا شــامل مدينة باخموت مبقاطعة دونيتسك 
)رشقي أوكرانيا(.وحتى اآلن يقول الجيش األوكراين إنه يصد 
الهجامت الروســية عىل باخموت، لكــن الرئيس فولودميري 
زيلينســيك أقر مجددا أمس الخميس بأن الوضع يف الجبهة 
الرشقيــة أصبــح أكرث صعوبة مع تصاعــد هجامت الجيش 
الرويس الذي يسعى لتطويق باخموت والسيطرة عىل مناطق 

أخرى.
وتحاول القوات الروســية تحقيــق اخرتاقات ميدانية يف 
الجبهات املشتعلة رشقا وجنوبا قبل أن تتسلم كييف الدبابات 

الثقيلة التي وعدها بها حلفاؤها الغربيون.
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