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ــانـــي ــنـ ــبـ ــلـ ــر املــــــواطــــــن الـ ــظـ ــتـ ــنـ ــا يـ ــ ــ ــة... هـــــــذا م ــ ــّيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ تــــوقــــعــــات اقــــتــــصــــاديــــة سـ
ــع رســـمـــي ــ ــي ــ ــوق ــ ــت ــ ــة ب ــ ــّي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ »دولـــــــــــــــرة« االقـــــــتـــــــصـــــــاد... ضــــــــرب بــــالــــلــــيــــرة ال

جاسم عجاقة

ال يُخفى عىل أحــد أن ما ينتظر لبنان يف 
الفرتة املقبلة حتى نهاية شهر أيار، مستقبل 
محفــوف باملخاطر من كل نــوع. الفوىض 
عارمة ســواء عىل الصعيد السيايس أو عىل 
الصعيد القضايئ أو عىل الصعيد االقتصادي.

{ مالحقة الرصافني
وسعر الدوالر {

مالحقة الرصافني غري الرشعيني، قد تؤّدي 
إىل ردة فعل من الشــبكات التابعة لها، وقد 
تقوم برفع سعر رصف الدوالر اصطناعًيا إىل 
مســتويات تخدم من جهة حجة الصيارفة 
أنهم ليسوا ســبب األزمة ، ومن جهة ثانية 
عّم الفوىض يف الشارع من خالل رفع سعر 
رصف الدوالر إىل مســتويات عالية ستؤّدي 
إىل تحريك الشارع. بالطبع ما سبق يبقى يف 
سياق التحليل وال يشء مؤكّد حتى الساعة، 
حيث يجتاح الســوق نظريــات أخرى تنّص 
عىل أن فقدان الســيطرة عىل ســعر رصف 
الدوالر يف الســوق السوداء، وعجز مرصف 
متواصل،  بشــكٍل  الدوالرات  ضخ  عن  لبنان 
ولكيال يؤّدي فلتان سعر رصف الدوالر مقابل 
اللرية إىل فلتان أمني، ُرفع الغطاء عن بعض 

الصيارفة غري الرشعيني الجوالني أو الثابتني. 
وهو ما يقرتح بقاء الدوالر ثابًتا يف املرحلة 
املُقبلة، إال أن هذا الســيناريو يبقى يف إطار 

السيناريوهات وال ميكن تأكيده.
من باب ســعر رصف الــدوالر األمرييك 
مقابل اللرية اللبنانية يف الســوق السوداء، 
من املُتوّقع زيادة الطلب االقتصادي عىل هذا 
الدوالر، مع التوّجه نحــو »دولرة« العمليات 
االقتصادية، وهو ما سيعّقد مهّمة السيطرة 
عىل سعر الرصف يف هذه السوق. هذا األمر 
سريفع حكًم سعر منصة صريفة )لخفض 
الخســائر التي يتكبّدها املــرصف املركزي(، 
املسّعرة  العامة  الخدمات  ســعر  واستطراًدا 
بالدوالر عىل ســعر منصة صريفة )فواتري 

االتصاالت والكهرباء بالدرجة األوىل(.
املحتملة  اليوم، األزمــات  لذا وبدًءا مــن 
كثرية، وكلهــا ذات تداعيــات اقتصادية قد 
تــؤّدي إىل فلتان يف ســعر رصف الدوالر 
مقابل اللرية اللبنانية، خصوًصا إذا مل تتحرك 
وزارة االتصــاالت لتعطيــل التطبيقات عىل 
 Port الـ  الخليوية من خالل تعطيل  األجهزة 
مع  التطبيقات  بــه  تتواصل  الذي   Number

األجهزة الخليوية.

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص 12( 

ان خطوة تســعري البضائع بالدوالر يف »السوبر ماركات«، خاصة عىل املواد املعيشية 
واالســتهالكية والغذائية، ســتجعل ســعر الدوالر يرتفع، الن التجار سيبيعون بالدوالر 

ويطلبون رشاء الدوالر، مم يجعل رشاءه مرتفعاً، وبالتايل فقدانه من االسواق.
مهم ســقطت اللرية اللبنانية، ومهم فقدت قيمتها امام الدوالر االمرييك، كان يجب 
التســعري باللرية اللبنانية كرمز للعملة الوطنية، ومن اجــل عدم ذهاب التجار واصحاب 

»السوبرماركات« لرشاء الدوالر وتسعري البضائع بالدوالر، وبذلك يرتفع سعره. 
كان يجــب ترصيف الدوالر باللرية اللبنانية، فهذا افضل مــن الحالة التي نحن ذاهبون 

اليها.
عىل كل حال، ننتظر اســبوعاً لنعرف اين سيصبح ســعر رصف الدوالر ليكون الحكم 

طبيعياً وموضوعياً؟

عىل طريق الديار

»الديار«

الكيميائي: بــالــســاح  ــراق  ــع ال اتــهــام  يستذكر  ــداد  ــق امل
الـــــــــيـــــــــوم ســـــــــوريـــــــــا هـــــــــي املــــســــتــــهــــدفــــة

الخارجية السوري فيصل  اســتذكر وزير 
املقــداد، اتهام الواليات املتحــدة للعراق قبل 
الزمان، بامتالك سالح كيميايئ،  عقدين من 

قائالً: »ما أشبه اليوم باألمس«.
ونــرشت وزارة الخارجية الســورية عرب 
»تويرت« مــا رّصح به املقــداد، وجاء فيه: 
»قبــل 20 عاماً ويف مثل هــذا اليوم، وعىل 
الذي كنت أجلس  مقربة من مقعد ســوريا 
عليــه يف مجلس األمن، جلــس كولن باول 
وزير الخارجية األمرييك حينها، ليقوم بدور 

متثيــي يف مرسحية خداع معّدة مســّبقاً 
لتربير الغزو األمرييك للعراق بحجة امتالكه 

أسلحة دمار شامل«.
وأضــاف: »ما أشــبه اليــوم بالبارحة. 
املرسحية نفســها واألكاذيب نفسها واملدبّر 
املســتهدف هو  املــرّة  نفســه، ولكن هذه 
ســوريا تحت ذريعة ممثلة وهي امتالكها 

واستخدامها ألسلحة كيمئية«.

االحتالل  قــوات  شــنت 
الصهيوين فجر امس، حملة 
مداهمت  خــالل  اعتقاالت 
واقتحامات مبناطق متفرقة 
من الضفــة الغربية، طالت 
قياديًــا يف حركــة الجهاد 
اإلســالمي، وســط اندالع 

اشتباكات.
االحتالل  قوات  واعتقلت 
يف  والقيادي  املحرر  األسري 
حركــة الجهاد اإلســالمي 
خرض عدنــان، بعد مداهمة 
منزله يف بلدة عرابة جنوب 

جنني.
الشاب  االعتقاالت  وطالت 
اللطيــف صابر خليفة  عبد 
من قرية عجة جنوب جنني.

االحتالل  قوات  واقتحمت 
واعتقلت  باشــا،  بري  قرية 
غوادرة،  وليد  خالد  الشــاب 

ُمداهمات واقتحامات لقوات االحتال في الضفة... واشــــــتباكات ُمسّلحة في جنين
»الجهاد اإلســــــامي«: الهجمات املســــــعورة تزيد من صمودنا واستمرارنا في جهادنا

)التفاصيل ص5( العاصفة تشتّد اليوم... والثلوج تالمس الـ 500 مرت  

املواجهات يف جنني

املعارك تزداد رضاوة يف اوكرانيا

)التتمة ص 8( 

الـــــــذريّـــــــة« ــة  ــ ــ ــاق ــ ــ ــط ــ ــ »ال ــا  ــ ــن ــ ــغ ــ ــل ــ أب  : إيــــــــــــران 
ــة ــاملــئ ب  60 إلـــــى  ــوم  ــ ــي ــ ــوران ــ ــي ــ ال ــب  ــخــصــي ت بـــرفـــع 

الخارجيــة  وزارة  باســم  املتحــدث  رّد 
»الرتويكا  بيان  االيرانية نارص كنعاين، عىل 
األوروبية«، حــول الربنامج النووي اإليراين 
يف منشــأة فوردو، قائــاًل: »أبلغنا الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يف 17 ترشين الثاين 
2022، بقيامنا رفع نسبة تخصيب اليورانيوم 

إىل 60 يف املئة«. 
أضاف كنعــاين، أّن »املعلومــات التي تّم 
للوكالة  األخري  التفتيش  إليها خالل  التوصل 
الذرية يف كانون الثاين املايض، مل تتعارض 
مع تقريرنــا يف 17 ترشين الثاين 2022 »، 
وأشار إىل أنه »يف التفتيش األخري يف كانون 
الثاين املايض، »مل تُسجل أي إجراءات جديدة 

ومتناقضــة فيم يتعلق باســتبيان ترشين 
الثاين 2022، والذي يتطلب إخطار الوكالة«.

وكان وزير الخارجية اإليراين، حسني أمري 
الكويب  اللهيان، قال خالل لقائه نظريه  عبد 
برونــو رودريغز، يف هافانا يوم الســبت، 
أّن »سياســة العقوبات األحادية والبلطجة 
الدول املستقلة محكوم عليها  األمريكية ضد 

بالفشل«.
بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية اإليرانية 
للشؤون السياسية عي باقري كني، أّن بالده 
هي »الجانب املّدِعي« يف االتفاق النووي، وأّن 

اإلحتجاجات في »إسرائيل« تتوّسع... ودعوات الغتيال نتنياهو
رئيس حكومة العــــــدو : ُمهاجمة اإلرهاب يكون باإلســــــتيطان

)ص 8(
)التتمة ص 12( 

االنفصالية  القوات  قالت 
رشقي  ملوســكو  املواليــة 
أوكرانيــا، إنهــا تقرتب من 
باخموت  تطويــق مدينــة 
البالد،  رشقي  اإلسرتاتيجية 
تخوض  آخــر  جانــب  من 
مليشيا فاغرن الروسية حرب 
شــوارع داخل باخموت مع 
وتعهدت  األوكرانية،  القوات 
اســتخدام  بعــدم  كييــف 
األســلحة الغربيــة لرضب 

األرايض الروسية.
هذا ، وأكد مقر التنســيق 
بــني اإلدارات لالســتجابة 
اإلنســانية يف وزارة الدفاع 
أوكرانيا  الروســية بشــأن 
تخطط  كييــف  أن  امــس، 
إعداد  خالل  من  الســتفزاز 
تفجــري يف كراماتورســك 
األدويــة  ملســتوصفات 

روسيا : كييف تعتزم تنفيذ استفزاز واســــــع النطاق التهام روسيا بارتكاب »جرائم حرب«
»إسرائيل« تدرس مّد أوكرانيا بالقّبة الحديديّة... وكييف تتعّهد بعدم قصف روسيا باألسلحة الغربّية

ــــــــــل«  ذكــــــــــرى »تفاهــــــــــم مــــــــــار مخاي
ــــــــــة... وتباعــــــــــد  تحــــــــــّل مــــــــــع غّص
ــــــــــه ــــــــــار« وحــــــــــزب الل ــــــــــن » التّي  بي

ــي  ــ ــ ــ ــ ــي ف ــ ــ ــ ــ ــاع الخماس ــ ــ ــ ــ االجتم
ــــــــــل  ــــــــــر ُمكتم ــــــــــوم غي ــــــــــس الي باري
وغيــــــــــر ُمقــــــــــّرر... بغيــــــــــاب إيــــــــــران

ــارون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــخصّية مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ
والشـــــــــــــــخصّية املارونّيـــــــــــــــة

البروفسور االب يوسف مونس

حزب الله الرقم اإلقليمي الصعب !!!

ــة  ــ ــّي ــ ــاس ــ ــي ــ ــس ــ الــــــخــــــافــــــات ال
ــل الـــــعـــــام الـــــدراســـــي ــ ــرم ــ ــف ــ ت

هــــــــــل تتبّنــــــــــى املعارضــــــــــة رســــــــــمياً 
ــــــــــش لقطــــــــــع  ــــــــــد الجي ترشــــــــــيح قائ
الطريــــــــــق أمــــــــــام فرنجيــــــــــة؟

منــــــــــزل  علــــــــــى  االعتــــــــــداء 
ــــي  ــ ــ ــ ــــه ف ــ ــ ــ ــــزب الل ــ ــ ــــؤول حــ ــ ــ ــ مس
الجبــــــــــل قوبــــــــــل باســــــــــتنكار شــــــــــامل

دورة دبـــــي الدوليـــــة فـــــي كرة الســـــلة :
الرياضــــــــــي بيــــــــــروت يحــــــــــرز 
ــر ــ ــ ــ ــ ــــي مثي ــ ــ ــ ــد نهائ ــ ــ ــ ــ ــــب بع ــ ــ ــ اللق
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صفحتا تسلية صباح كل 
اثنين واربعاء
وجمعة وأحد 

ص10 -11

ــــــح: ــ ــ ــ ــــــر الفضائـــ ــ ــ ــ آخـــ
الطبشـــــور ببـــــودرة  لبنـــــة 
تبـــــــــــــــاع فـــــــــــــــي طرابلـــــــــــــــس!
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تــرأس البطريرك املــاروين الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي قداس األحد يف كنيسة 
الســيدة يف الرصح البطريــريك يف بكريك، 
عاونــه فيــه املطرانان ســمري مظلوم وحنا 
علــوان، أمني رس البطريــرك األب هادي ضو، 
رئيس مزار ســيدة لبنان - حريصا األب فادي 
تابت، مبشــاركة عدد مــن املطارنة والكهنة 
والراهبات، يف حضــور رابطة خريجي معهد 
الرســل - جونية وعائلة املرحوم روميو لحود 

وحشد من الفعاليات واملؤمنني.
بعــد اإلنجيل املقدس، ألقى الراعي عظة يف 
»أحد األبــرار والصديقي« بعنوان »كنت جائعا 
فأطعمتموين«. قال فيها: »تذكر الكنيسة، يف 
هذا األحد، وطيلة األسبوع، األبرار والصديقني. 
هي كنيســة األرض املجاهدة، مــن أجل بناء 

ملكوت الله يف املجتمع البرشي ويف العامل، تكرم 
كنيسة الســاء املمجدة، التي يبلغ معها ملكوت 
الله ذروة إكتاله. فتستشفعها ليك يسلك أبناؤها 
وبناتهــا، الذيــن يف العامل الطريق الذي ســلكه 
القديســون، وهو محبة األخــوة يف حاجاتهم، 
وتســمى »باملحبة اإلجتاعية«. وقد متاهى الرب 
يســوع مع املحتاجني: فإذا جاع أحدهم، جاع هو، 
وإذا أحد أطعمهم، أطعمه هو، وســاهم »إخوته 
الصغار«. ولذا قــال: »كنت جائعا فأطعمتموين« 

)متى 25: 35(«.
أضاف: »يسعدنا أن نحتفل معا بهذه الليتورجيا 
اإللهيــة، فأرحب بكم جميعا مع تحية خاصة إىل 
رابطة خريجي معهد الرسل جونيه: إىل مجلسها 
برئيســها الفخري األب معني ســابا رئيس معهد 
الرسل، وبرئيسها األســتاذ غسان بالن، وبسائر 
أعضاء املجلس. ونذكر أعضــاء الرابطة، ونصيل 

لراحة نفوس الذين انتقلوا إىل بيت اآلب«.
وقــال: »إن حالة الشــعب اللبناين الذي يعاين 
من الفقر والجــوع، ومن حرمانه الدواء والغذاء، 
ومــن فقدان الحق والعدل، إمنا هي نتيجة ســوء 
إداء السياسيني املمعنني يف خيانة الشعب.نعم يف 
خيانة الشعب الذي ائتمنهم عىل مؤسسات الدولة 
ليك يحكموا له بالحق والعدل، ويؤمنوا الخري العام 
الــذي منه خري جميــع املواطنني وخري كل واحد. 
ذلك أن نواب األمة بالطاعــة العمياء ملرجعياتهم 
يحجمون عن انتخاب رئيس للجمهورية، ويؤثرون 
اإلنهيــار املتفاقم يف املؤسســات الدســتورية 
والعامة، وقهر الشعب، وإرغام خرية قوانا الحية 
عىل مرارة الهجرة. أليست هذه خيانة عظمى؟ بل 
جرما عظيا ضد الشــعب اللبناين والدولة؟ كيف 
بإمكانهم أن يغمضوا أعينهم عن رؤية شعبنا الفقري 
املقهــور، وعن رؤية مؤسســات الدولة تتهاوى 

وتسقط؟ وأن يصموا آذانهم عن رصاخ املرىض 
املحرومني من الدواء وإمكان االستشفاء؟ أإىل 
هذا الحد مــن الحقد والكيدية بلغ نواب األمة 
ومرجعياتهــم؟ وما القول عــن القضاء، هذا 
العمــود الفقري للدولة؟ الذي يهدم أمام أعيننا 
من أهل السياســة بتدخلهم وضغوطهم، ومن 
أهل القضاء أنفسهم املنصاعني لهم؟ هذه كلها 

نتيجة غياب رأس للدولة«.
وتابــع: »يتكلمون عــن رضورة الحوار من 
أجل الوصول إىل مرشح توافقي، فيا البعض 
يتمســك مبرشحه ويريد فرضه عىل اآلخرين، 
والبعض اآلخر يتمسك بحق النقض ضد ترشيح 
هذا أو ذاك من الشخصيات املؤهلة وهي عديدة. 
أول ما يقتيض هذا الحوار، إذا حصل، اإلنطالق 
أوال من لبنان ووضعــه ومن حالة اللبنانيني، 
ومن ثم البحث عن املرشــح األفضل واألحسن لهذا 
الظرف. ويقتيض ثانيا التجرد من األنانية الرامية 
إىل املصلحــة الخاصــة. يقول الكاتــب واملفكر 
الفرنيس بســكال: »األنا ظامل بحــد ذاته، إذ إنه 
يجعل نفســه محــور كل يشء، وال يقبل اآلخرين 
بل يرغب يف استعبادهم. فكل أنا هو العدو ويريد 
أن يتســلط عىل جميع النــاس.« )راجع النهار: 

املذكورة(«. االفتتاحية 
وختم: »فلنصل، أيها اإلخوة واألخوات األحباء، 
لــيك يعضدنا الله جميعــا بنعمته لنعيش املحبة 
اإلجتاعية عــىل مثال األبرار والصديقني ، وليك 
يرد الكثريين إىل اإلميان وقداسة السرية، فنستحق 
أن نســبح ومنجد اآلب واالبن والروح القدس، اآلن 

وإىل األبد«.
بعد القداس اســتقبل الراعي املؤمنني املشاركني 

يف القداس.

2
ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

االثنني 6 شباط 2023

ــب ــ ــال ــ ــط ــ  مـــــحـــــفـــــوض حــــــــــذر مــــــــن إغــــــــفــــــــال م
ــي جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء ــ ــاص ف ــ ــخ ــ ُمـــعـــّلـــمـــي ال

ــام: ــ ــع ــ ــدي الـــقـــطـــاع ال ــاعـ ــقـ ــتـ ــس الـــتـــنـــســـيـــقـــّي ملـ ــلـ ــجـ  املـ
ــّل الــوســائــل ــكـ ــا بـ ــن ــب ــق مــطــال ــي ــحــق ــد الـــجـــهـــود وت ــوحــي ــت ل

ــاذ ــ ــخ ــ  »الــــتــــربــــيــــة« دعـــــــت ُمــــــديــــــري املــــــــــــدارس الت
ــس ــطــق الـــــقـــــرار لـــجـــهـــة إقــــفــــال املـــــــــدارس بـــســـبـــب ال

ــرقــب ــت ــدو الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي األســـــاســـــي: ن ــاقـ ــعـ ــتـ  ُمـ
ــقــتــضــاه ــى عــلــى الـــشـــيء ُم ــن ــب ــُي قـــــــرارات الــحــكــومــة ل

ــوم ــيـ ــام الـ ــصـ ــتـ ــاعـ  »روابـــــــــط الــتــعــلــيــم الــــرســــمــــي«: لـ
ــح إلقـــــــــــرار الـــحـــقـــوق ــ ــل ــ ــص ــ ــة ريـــــــــاض ال ــ ــاحـ ــ ــي سـ ــ ــ ف

 ذكــــرى »تفاهــــم مــــار مخايــــل« تحــــّل مــــع غّصــــة... وتباعــــد بيــــن »التّيــــار« وحــــزب اللــــه
الســــفيرة األميركّيــــة ســــبقت وفــــد الحــــزب الــــى الرابيــــة بيــــوم واحــــد...

الخافــــات السياســــّية تفرمــــل العــــام الدراســــي... هــــل ينعقــــد مجلــــس الــــوزراء؟
فادي عيد

ميّر امللف الرتبوي بأصعب مرحلة 
يف تاريــخ لبنــان، إذ ويف خضم 
مل  بالبلد،  التي عصفــت  الحروب 
يسبق أن انهار هذا القطاع كا هو 
التعليم  اليوم عىل مستويي  الحال 
الرســمي والخاص. ولهذه الغاية، 
ينقل وفق مصادر »اشرتاكية«، بأن 
هناك أكرث من سيناريو تم التداول 
به، إذ أخذ رئيس الحزب »التقدمي 
اإلشــرتايك« وليد جنبالط مبادرة 
الدرايس  العــام  إلنقاذ  الســعي 
عىل عاتقــه، ولوحظ ومن خالل 
هــذه املتابعة، أن عضــو »اللقاء 

الدميوقراطي« النائب أكرم شهيب، الذي لديه خربة 
يف هذا امللف كوزير تربية ســابق، تحرّك بشــكل 
فاعل مع مســؤويل قطاعــات الرتبية يف الحزب 
»التقدمــي«، وعقد أكرث من لقاء مع وزير الرتبية 
عباس الحلبي، املحســوب عىل الحزب »التقدمي 
اإلشــرتايك«، وهو َمن سّاه وزيراً يف الحكومة 

الحالية.
وتقول مصادر سياســية متابعــة، أن إفالس 
الدولة واإلنهيار اإلقتصادي املريب، وتدين رواتب 
املعلمني يف كل القطاعــات، أربك الوزير الحلبي، 
فــكان أن قام بأكرث من خطوة من خالل دعم هذا 
القطــاع من أموال املؤّسســات الدولية املمنوحة 
للدولة اللبنانية من العام املنرصم، والتي ُخّصصت 
أيضاً لتعليم النازحني السوريني، إمنا كان اإلرضاب 
املفتوح للهيئات التعليمية، وحيث مّر حواىل أكرث 
من شهر عىل هذا اإلرضاب، دون أي حوار جدي أو 
خطوات ملموســة من قبل الوزير الحلبي، يف ظل 

وعود مل تعِط النتائج املرجوة.
يف الســياق، وبعد تواصل بني الحزب »التقدمي 
اإلشــرتايك« ورئيس حكومــة ترصيف األعال 
نجيــب ميقايت حصل وعد من قبــل األخري، بأن 
تُعقد جلســة تخّصص لهذه املسألة، أي معالجة 
إرضاب املعلمني من خالل فتح اإلعتادات الالزمة، 
وبالتايل اســتكال العام الدرايس، ألن ما يجري 
اليوم يصب يف إطــار القلق واملخاوف من تطيري 
السنة الدراســية، وهذه تعترب كارثة كبرية، لذلك 
فــإن الوضع بحاجة ملثل هذه الجلســة، عىل أن 
يكون املوضوع الرتبوي بنداً وحيداً كيال يدخل البلد 
يف جدال ســيايس عىل خلفيــة ما يواكب انعقاد 
هذه الجلسات من خالفات سياسية وانقسامات، 
مــا ظهر بوضوح يف كل مــا واكبها ورافقها قبل 

انعقادها وبعدها.
وعليه، ينقل وفق املتابعني، أنه كان من املفرتض، 
كا وعد ميقايت، أن تعقد هذه الجلســة الرتبوية 

يوم األربعــاء املنرصم، ولكن يف 
ظل الوضع الســيايس السائد بعد 
اإلشــتباك القضــايئ وتداعياته، 
والبلبلة حول اإلستحقاق الرئايس، 
فكل هذه املســائل أرجأت الجلسة 
إىل هذا األســبوع، دون أن يحسم 
أمرهــا حتى الســاعة، مبعنى أن 
املتابعــني يؤكــدون أن األجواء مل 
تكــن مالمئة لتســاعد عىل حّل 
معضلة إرضاب املعلمني، والرشوع 
يف البحث العميق للواقع الرتبوي 

املقلق.د
 وبنــاء عىل هذه املعطيات، فإن 
هناك أكرث من سيناريو يتم التداول 
به يف حــال مل تــؤدِّ اإلتصاالت 
الجارية عىل قدم وســاق من أجل 
حصول الجلسة املذكورة، نظراً الستمرار الحمالت 
والخالفــات عىل خط الرسايــا الحكوميةـ  مرينا 
الشــالوحي، مبعنى أن »التيــار الوطني الحر« ما 
زال يؤكد أن هذه الجلســات خارج إطار الدستور 
وانتهاك له يف ظل الشــغور الرئايس، وهي اعتداء 
عىل صالحيــات رئيس الجمهوريــة، فيا يؤكد 
ميقــايت ومعه أطراف سياســية عديدة، أنهم ال 
ميّســون صالحيات الرئاسة، بل ان هذه الجلسات 
مخّصصة لبحث شــؤون الناس وشجونهم ، كا 
كانت الحال يف الجلسة األوىل بعد الفراغ الرئايس، 
صت لتأمني األموال ألدوية الرسطان،  والتــي ُخصِّ
إىل جلســة أخرى تناولت موضوع الكهرباء، فيا 
الرضورة اليوم تســتدعي حل أزمة املعلمني، والتي 
تطال كل طــالب لبنان وليس فريق معني، واألمر 
عينه ينسحب عىل أكرب رشيحة يف القطاع العام، 

أي الهيئات التعليمية، ويف كل القطاعات. 

صونيا رزق

حــني كان يطلق رئيس »التيار 
الوطنــي الحر« جربان باســيل، 
الســهام السياســية يف اتجاه 
خصومه، مل يكن  يوّفر أحداً منهم، 
اذ كان ومــا زال يجــرف الحلفاء 
معهم، باســتثناء الحليف الدائم 
حزب الله، عىل الرغم من نشــوء 
سنوات،  قبل  سياســية  شوائب 
الله، تطورت  بني »التيار« وحزب 
الرتاكات  بســبب  فشيئاً  شيئاً 
والخالفــات البعيدة عن االضواء، 
فســارع باســيل تحت عنوان« 
املصلحــة الخاصة تقتيض« اىل 
التمّســك بالعصا مــن النصف، 
فعمل وفق املثل الشــائع« رضبة 

عىل الحافر ورضبة عىل املسار«، موزعاً الغزل يف 
بعض االحيــان يف اتجاه حارة حريك، يف محاولة 
إلعالم الحزب انه سائر معه وال يشء ميكن ان يفصل 
بينهــا، لكن ال بّد من توجيه بعض العتب »عىل قد 
املحبة«، ليستبدل اتجاه الهجوم العنيف والدائم نحو 
رئيــس املجلس النيايب نبيه بــري، و«يّفش خلقه 
» برئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري جعجع، 
مســرتجعاً نبش القبور املســيحية، أي يقوم دامئاً 
بإساع الجميع الكالم الساخن سياسياً، مع إفهام 
الجميــع أّن خط الرجعة باق مــع الحليف الوحيد 

املتبقي، والذي لن يتخىل عنه.
 لكن وقبل اشــهر اختلف الوضع، تقول مصادر 
سياســية، الّن كل يشء ظهر يف العلن عىل الرغم 
من محاوالت حارة حريك ضبط الوضع، وعدم تبيان 
الخالفات ومحاولة »ضبضبتها«. يف املقابل، بات 
رئيس« التيار« يحب كل يشء عىل املكشــوف، لكن 
التباين ظهر كبرياً، ويجب القيام بيشء ما لتخفيفه، 
الن الخالف مل يعد غيمة صيف عابرة، بل مجموعة 
غيوم عابقة يف اجواء »مرينا الشــالوحي«، تنذر 

بشتاء عاصف وترّددات، بالتزامن مع الذكرى ال 17 
لتوقيــع » تفاهم مار مخايل« التي تصادف اليوم 6 
شباط، لكن هذا العام ترافقه هزّة قوية  تكاد توقعه 
مع الرتّددات، التي ترافق عادة كل هزة ارضية فكيف 

اذا كانت سياسية؟
اىل ذلــك، ومع بدء االختالف يف وجهات النظر، 
كان نواب الطرفني يؤكدون أّن كل تفاهم ســيايس 
ميّر ببعض الســجاالت، لكن يخطئ َمن يعتقد أّن 
هنالك خالفات سياســية عميقــة وكبرية  بني« 
التيــار الوطني الحر« وحــزب الله، قد تؤدي اىل 
إلغــاء التفاهم، مع االشــارة اىل اّن االمني العام 
للحزب السّيد حســن نرصالله، كان وما زال يؤكد 
التمّســك بالتفاهــم واالســتعداد لتطويره، لكن 
جلســتِي الحكومة اللتني ُعقدتا قبل فرتة، واليوم 
تعقد الجلســة الثالثة اطلقتــا العنان لـ » زعل » 
باســيل من الحليف، الــذي مل يقف اىل جانبه بل 
اعطــى الضوء االخــرض للخصم االكرب، أي رئيس 
حكومة ترصيف االعال نجيب ميقايت، االمر الذي 
جعل باســيل وحيداً مــن دون أي حليف، بالتزامن 
مع االصوات العونية الرافضة ملا يجري، خصوصاً 

او  »التيار«  الذين غادروا  النواب 
املعارضني الذين متّت إقالتهم، او 
لسياسة  ُطردوا  بسبب رفضهم 
» التيــار« مع ســؤالهم الدائم: 
» ما الــذي يجمــع االضداد«؟ 
ويســري من خط اليمني اىل خط 
اّن  خصوصاً  وبالعكس؟  اليسار 
الشــعارات ال تجمــع الطرفني، 
ومل تســتطع التقــارب بينها 
سوى ســنوات  قليلة، وبعدها 
مل تكن دروب الطرفني ســالكة 
ومفتوحــة عىل مرصاعيها يف 
كل االوقات، اذ مل يتحقق سوى 

القليل من ورقة  التفاهم. 
يف غضــون ذلك، وعىل الرغم 
ما قيل قبل فرتة، عن تنســيق 
مرتقــب إلعــادة صياغة بعض 
بنــود التفاهم وتطويرها، النها مل تعد تتمىش مع 

املستجدات، لكن شيئاً من هذا مل يتحقق.  
ويف ما يخص العالقــة  الراهنة بني الفريقني، 
وآخرها لقاء وفد من الحزب برئاســة  النائب محمد 
رعد مع رئيس الجمهورية الســابق ميشــال عون 
يف الرابية، حيــث كان الترصيح مكتوباَ عىل غري 
عادة، ليشــري اىل« اننا نؤكد حرصنا عىل مواصلة 
العالقة مــع »التيار« ولبنــان بحاجة إىل تفاهم 
الجميع للخروج من األزمة«، وســط معلومات أّن 
وســاطة دخلت عىل خط حارة حريــك - الرابية 
تحديــداً، الّن قاطنها مل يهاجــم الحزب عىل غرار 
باســيل، لكن ساد اللقاء بعض العتب ومل يصل اىل 
إنهاء التباين واالختالف الســيايس، فيا املصلحة 
املتبادلــة ما زالت متداخلة، وهنالك محاوالت عىل 
إبقاء التحالف،  لكن باســيل  مل يسحب » لطشاته« 
خالل أي موقف يطلقه، ال بل يســتعد لالسوأ وفق 
املعلومات، مع ســؤال طرحه كثريون، حول هدف 
زيارة السفرية األمريكية دورويث شيا منزل الرئيس 
عون يف الرابية قبل يوم من استقباله وفد الحزب؟ 

ــم ــهـ ــاتـ ــّيـ ــعـ ــرجـ ــاء ملـ ــ ــي ــ ــم ــ ــع ــ ــة ال ــ ــاع ــ ــط ــ ــال ــ ــام الــــــنــــــواب ب ــ ــ ــج ــ ــ  الـــــــراعـــــــي: إح
ــة ــ ــدولـ ــ ـــب والـ ــع ــشـ ـــة عـــظـــمـــى وجـــــــرم ضــــــّد الـ ـــان ــي ــس خـ ــ ــي ــ ــاب رئ ــ ــخ ــ ــت ــ ــن ان ــ عـ

الراعي يلقي عظة االحد

حذر نقيب املعلمــني يف املدارس الخاصة 
نعمــة محفوض من إغفــال مطالب معلمي 
القطاع الخاص يف جلسة مجلس الوزراء التي 
تعقد غدا، »الن ذلك ســيدفعنا اىل االرضاب«، 
وقال يف بيان: »يعقد مجلس الوزراء جلســة 
غدا االثنني ملناقشــة ملفات تربوية معيشية 
تتعلــق باملعلمــني يف القطاعني الرســمي 
والخــاص. يهم النقابــة تأكيد وجوب التزام 
غدا مبدأ وحدة الترشيع للمعلمني واملتقاعدين 
بني الرسمي والخاص، وأكدت »وجوب إنصاف 
املتقاعديــن يف القطاع الخاص بأن يتقاضوا 
حقوقهم متاما كــا يتقاضاها املتقاعد يف 
القطاع الرسمي لجهة الراتب والحصول عليه 
وفق ســعر منصة صريفة للقطاع الرتبوي 
ومــن دون متييز، وال ننىس أن املتقاعد ليس 
لديه ســوى هذا الراتب ليعيش منه ومن دون 
أي مساعدة أو زيادة عىل الراتب. وأن يتقاىض 
املعلم يف الخاص راتبه بالعملة اللبنانية وفق 
سعر منصة صريفة للقطاع الرتبوي الرسمي 
ومن دون متييز، وبخاصة أن الغالبية العظمى 
يف إدارات املؤسســات الرتبويــة الخاصة ال 
تدفع مســاعدات بالدوالر ما عدا بعضها يف 
بريوت وجبل لبنــان، فيا معظم املدارس مل 
تبادر إىل ذلك بعد لألســف مشريا اىل ان »أي 
متييز يف هذا البند ستكون له تداعيات خطرة 
ويعنــي التمييز املبارش وعن قصد بني حقوق 

املعلمني ومبا يرضب بشــكل عميق املســار 
الواحد بني القطاعني وعن ســابق تصميم من 
الحكومة. وهنا نسأل: كيف يستمر املعلم يف 
التعليم براتب واحد باللرية اللبنانية ومن دون 

مساعدة أقله بسعر صريفة«.
كا دعا اىل »وجوب إقرار مساهمة العرشة 
مليارات لصندوق التعويضات بشــكل عاجل 
يف الجلســة الحكومية كــا هي واردة يف 
جــدول األعال، ووجوب إقرار رفع بدل النقل 
يف القطاعني الرســمي والخاص مع العلم أن 
ارتفاع ســعر صفيحــة البنزين أصبح يوميا 
وبشكل متحرر من أي قيود ومبا يعجز املعلم 

يف الخاص عن تحمله«.
وحذر من أن »االهتام يف الجلسة بالقطاع 
العــام وإغفال القطــاع الخاص، مع تقديرنا 
لزمالئنــا يف التعليم الرســمي وحقوقهم، 
ســتكون له تداعيات خطرية، وسيدفعنا إىل 
اإلرضاب مجــددا ومبا يهدد اســتمرار العام 
الدرايس وبخاصة مسألة صريفة واملتقاعدين، 
ألن ذلك سيؤكد أن الدولة ال تريد إعطاء املعلم 
يف الخاص مقومات الصمود التي يحتاج اليها 

لالستمرار يف أداء رسالته«.
وختم محفوض مذكرا بأن »القطاع الخاص 
يضم 70% من نســبة املتعلمني يف لبنان، فال 
تخاطروا برضبه وترك معلميه من دون رعاية 

رسمية يف هذه الظروف الصعبة جدا«.

اصدر املجلس التنسيقّي ملتقاعدي القطاع 
العــام يف لبنان املكون من املجلس الوطنّي 
لقدامــى موظفي الدول، ومنتدى ســفراء 
لبنان، ورابطة قدماء القوى املســلحة يف 
الجامعة  لبنــان، ورابطة قدامى أســاتذة 
اللبنانيــة،  ورابطة األســاتذة املتقاعدين 
املتقاعدين  الثانوي ورابطــة  التعليــم  يف 
يف التعليم االســايس بياناً جاء فيه: »يوماً 
بعد يــوم تتآكل القيمــة الرشائّية للرواتب 
واملعاشــات يف القطاع العــام يف لبنان، 
وتتبّخر املســاعدات التــي أقّرت يف موازنة 
2022 من خالل أســعار صريفة التي أطاح 
ارتفاعها بقســم من املعاشــات، يف حني 
تتفلّت أســعار املحروقات والطاقة والدواء 
واملواد الغذائّية من عقالها لتطيح مقّومات 
حيــاة املتقاعدين واملوظفني وســائر ذوي 

املحدود. الدخل 
 إّن مــا جــرى يف األســبوع املايض من 
اضطراب  رافق رفع ســعر رصف الدوالر عىل 
منّصــة صريفة ألَْحق أرضاراً بليغة بعدد كبري 
من املتقاعدين نتيجة الفوىض يف تنفيذ القرار  
املتأخر ملرصف لبنان القايض باحتساب  سعر 
خاص لهم عىل 38000 لرية للدوالر، وكأنّه أقّر 
لننىس 22% من معاشاتنا التي خرسناها بقرار 

رفعه من 30100 إىل 38000 لرية.
  إّن املجلــس التنســيقّي ملتقاعدي القطاع 
العام يؤكّد عىل  مواقفه السابقة بشأن حقوق 
املتقاعدين واملوظّفني، وبخاّصة بعد الرتاجع 
املخيف للمعاشات، وارتفاع تكاليف املعيشة، 

يطالب مبا يأيت :
1- تثبيت سعر صريفة خاص باملتقاعدين 
يف القطــاع العام وباملوظفني العاملني، عىل 

15000 لرية للدوالر.
2ـ رفع املعاشــات إىل خمسة أضعاف بدالً 

من ثالثة، بدءاً من شهر آذار ضمناً.
3ـ رفع املساهات لتعاونّية موظفي الدولة 
والصناديق الضامنة للمدنيني والعســكريني 
بفئاتهم كافًة مــن جيش وقوى أمن داخيل 
وأمن عام وأمن الدولة، ليتســّنى لها مواكبة 
ارتفاع تكاليف الطبابة واالستشــفاء وسائر 

تقدمياتها، ورفع تعرفاتها.
4ـ  إّن املجلــس التنســيقّي إذ يؤيّــد بيان 
رابطــة املوظفني يف اإلدارة العاّمة يف لبنان، 
ويتضامــن مع تحركات الهيئة التعليمّية يف 
الرســمّي والخاص والجامعة  العام  التعليم 
اللبنانّية، يدعو إىل توحيد الجهود والتنســيق 
لتحقيق مطالبنا املشــرتكة بكّل الوســائل 

املتاحة«.

اشــار املكتب اإلعالمــي يف وزارة الرتبية 
والتعليــم العــايل يف بيان، اىل انــه »نظرا 
لألحوال املناخية السائدة يف لبنان، دعا املكتب 
اإلعالمــي يف وزارة الرتبية والتعليم العايل، 
مديري املدارس والثانويات واملهنيات الرسمية 
والخاصة، إىل مراقبة التقلبات الجوية، واتخاذ 

القرار بالتنســيق مع األهل ومع اإلدارة، لجهة 
فتح املدارس أو إقفالها ابتداء من يوم غد االثنني 
ويف األيام املقبلة، والتنبه إىل تشــكل الجليد 
عىل الطرق املؤدية إىل املدرسة، خشية حدوث 
حوادث انزالق، وحرصا عىل ســالمة التالميذ 

وأفراد الهيئة التعليمية«. 

أصدرت اللجنة الفاعلة لألساتذة املتعاقدين 
يف التعليم الرســمي األسايس بيانا، أشارت 
فيه إىل أنها اطلعت عىل جدول أعال مجلس 
الوزراء غدا االثنني، ورأت أن »ما أدرج هو تكرار 
لحقوق مكتسبة وليس بجديد، فمرسوم بدل 
النقل أقر بجلسة مجلس الوزراء يف 10 شباط 
2023 والحوافز تــم الترصيح عن وفرة مال 
لدفعها. ورغم أن املطروح واملتفق عىل إقراره 
االثنني هو تحصيــل حاصل، يبقى للحكومة 
أن تحسم أمرها مبا رسبته اليوم لالعالم عن 
سعر صريفة خاص باألساتذة وليرتات بنزين. 
كذلك عىل وزير الرتبية أن يحســم أمره بدفع 
حوافــز العام املايض والعقد الكامل مع باقي 

الحقوق«.
وقــال: »بناء عليه، تعلــن اللجنة الفاعلة 
انهــا يف حالة ترقب الصــدار القرارات التي 
اتفق عليها رســميا عن مجلس الوزراء مع ما 
ســيصدر عن وزير الرتبية يوم االثنني ليبنى 
عــىل اليشء مقتضــاه أو متديد اإلرضاب او 

تعليقه والعودة اىل التعليم«.
وختــم البيان بالقــول: »نحيط الحكومة 
ووزير الرتبية علا أن اإلرضاب األســاس هو 
إرضاب املتعاقديــن الذين هم 70% من الكادر 
التعليمي، وتصاعد اإلرضاب ليشــمل الجميع 
ال لتؤكل حقوق املتعاقدين وتضيع بني كومة 

بنود ليس لهم فيها سوى قشة«.

أعلنت »روابط التعليم الرسمي« يف بيان أنه 
»بســبب ظروف الطقس املاطر والبارد اليوم 
االثنني، ســيكون التجمع يف ساحة الرئيس 
رياض الصلح الســاعة 9.30 وتنطلق فعالية 
االعتصام عند 10.00 صباحا، ولنكن يدا واحدة 
وصوتا واحدا لتحصني العمل النقايب وتحصيل 
الحقوق والعيش بكرامة، تحت شعار: »إقرار 
الحقــوق = العودة إىل التعليم« والحقوق 

هي:
1ـ اعتاد منصة صريفة خاصة باملعلمني 

عىل سعر )ما بني 15000 – 20000 ل.ل(.

2ـ  اقــرار بدل النقل 6 ليرتات بنزين عن كل 
يوم عمل.

3ـ  تأمــني الحوافــز املالية ما بني $150 - 
200$، ودفع األشهر الثالثة املاضية.

4ـ زيادة قيمة فاتورة االستشفاء والطبابة 
ومضاعفتها 30 مرة وليس 10 مرات.

5ـ  اقــرار قانون بدل النقــل للمتعاقدين 
واملســتعان بهم عن كل يــوم تدريس فعيل، 

وقانون العقد الكامل.
6ـ  دعــم صناديق املعاهد واملدارس الفنية، 

وتأمني املستلزمات الرتبوية«. 
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الحشيمي يصف لقاء باريس بلقاء »رفع العتب«
وصف النائب بالل الحشيمي اللقاء الخاميس يف باريس بلقاء 
»رفع العتب«، وقال يف حديث »لو كان للخارج نية إليصال رئيس 
لكان تم االستحقاق بني ليلة وضحاها عىل غرار ما حصل يف ملف 

ترسيم الحدود البحرية مع إرسائيل«.
وعن مبادرة رئيس »التقدمي االشــرايك« وليد جنبالط، إعترب 
الحشــيمي ان »البالد بحاجة ألي مبادرة داخلية أو دفع خارجي 
مرتبط باالســتحقاق الرئايس بعد الوصول اىل افاق مسدودة«. 
وجدد التمسك باسم النائب ميشال معوض اىل حني االتفاق عىل 
اســم مرشح اخر يتمتع باملواصفات السيادية عينها وقادر عىل 
حصد أصوات أكرث، »الن األهم يبقى بإمتام االستحقاق«. ورفض 
عقد جلسة ملجلس النواب للترشيع يف الوقت الحايل، مشرياً اىل 
ان »قانون الكابيتال كونرول ليس ترشيع الرضورة كام يشــاع«. 
وأشــار اىل »أهمية تحييد لبنان عن الرصاعات اإلقليمية يف حال 
كان الطــرف اآلخر مقتنعا بأنه بحاجة للطرف العريب، خصوصاً 

يف هذه الظروف التي منر بها«.
وعــن االتفاق مع صنــدوق النقد الدويل، أكد الحشــيمي ان 
»املوضوع األســايس هو أمــوال املودعني التي نهبتها الدولة من 
خالل املصارف الن معالجتها أولوية قبل االنتقال اىل خطة التعايف 

وغريها من الخطوات«.

ــة ــديّـ ــلـ ــبـ الـ ــات  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ االن  : بـــوشـــكـــيـــان 
ــر واإلنـــــمـــــاء ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــزز الـ ــ ــعـ ــ ــة تـ ــ ــرصـ ــ فـ

دعــا وزير الصناعة يف حكومة ترصيف األعامل النائب جورج 
بوشكيان اللبنانيني اىل »اغتنام فرصة استحقاق االنتخابات البلدية 
واالختياريــة املزمع أن تجريه الحكومة مبوعده يف أيار املقبل«. 
وشجع العائالت ضمن نطاقها البلدي عىل »بدء التحضريات لهذا 
االســتحقاق التغيريي-االمنايئ والبناء الــذي يعزز الحاجة اىل 

الالمركزية االدارية التي باتت مطلبا جامعا«.
واشــار يف بيان، اىل ان »االجتامعات واملشاورات املكثفة منذ 
اآلن يف العائالت متهيدا للتنســيق مع العائالت األخرى، وصوال 
اىل تشــكيل تحالفات قوية ومنسجمة، تشري اىل وجود حيوية 
وحامس يرجامن بوجوب تقديم أفضل العنارص من حيث االلتزام 
الوطني، التفاين، التمتع بروح الخدمة العامة، االندفاع نحو االمناء 
والتطوير يف البلدة، تعميم النجاح، والتحول اىل مثال وقدوة يف 

العمل البلدي-االمنايئ -االجتامعي السليم،اآلمن والصحي«.

غـــيـــاث يـــزبـــك لـــلـــراعـــي : فـــي الــتــعــمــيــم
للمرتكبين وتــشــجــيــع  ــاعــل  ــف ــل ل تــجــهــيــل 

غرّد النائب غياث يزبك عرب حسابه عىل توير: غبطة البطريرك، 
عظاتُك نهُج حياة... وألنها كذلك، ألتِمُس من غبطتك تكراراً اضافة 
تعبري »بعض النواب« اليها... أقول هذا، ألن ال انجيل الوزنات ينطبق 
عىل الذين تنتقدهم يف عظاتك وال انجيل االبن الشاطر، وألن يف 

التعميم تجهيال للفاعل وتشجيعا للمرتكبني عىل املزيد. 

دوليل بشعالين

أخرياً بات موعد االجتامع الخاميس الذي 
سُيعقد يف باريس بشأن لبنان ثابتاً، بعد أن 
أعلنت وزارة الخارجية الفرنســية الخميس 
الفائت أّن باريس ستستضيفه اليوم االثنني 
يف 6 شــباط الجــاري، وذلــك تزامناً مع 
وجود وزيرة الخارجية الفرنســية كاترين 
كولونا يف »زيارة مهمة« للمملكة العربية 
السعودية، الرشيكة األساسية لفرنسا يف 
تــويّل امللف اللبناين بكّل تشــّعباته، والتي 
استكملتها يوم الجمعة بزيارة اىل أبو ظبي، 
األمر الذي أكّد عىل مشــاركة السعودية يف 
االجتــامع، بعد أن كانت مرّددة وتشــرط 
أمــوراً عديدة. أّما الهدف من االجتامع الذي 
كــرُثت حوله التأويالت، بحســب املتحّدثة 
باســم وزارة الخارجية آن- كلري ليجاندر، 
فهو، عىل مــا أعلنت، »تشــجيع الطبقة 
السياسية اللبنانية عىل الخروج من الطريق 

املسدود«، ال سيام مع القلق البالغ إزاء انسداد األفق يف لبنان 
من الناحية السياســية. وأسدل هذا الكالم الستار عاّم سبق 
وقيل بــأّن االجتامع لن يتطّرق اىل امللف الرئايس أو لن يدخل 
يف أســامء املرّشحني للرئاسة، بل ســيكون له طابع تقديم 

املساعدات اإلنسانية فقط.
مصادر سياسية مطّلعة أكّدت أّن اجتامع باريس الخاميس 
بشأن لبنان اليوم االثنني، سيبقى غري مكتمل وغري مقّرر من 
دون دعــوة إيران إليه، رغم الحديــث عن تفويض دولة قطر 
الحوار مع املسؤولني املعنيني يف طهران، حول جميع العناوين 
التي سيجري بحثها فيه. وتساءلت املصادر عاّم سُتقّدمه كاّل 
من الواليات املتحدة األمريكية وفرنســا والســعودية وقطر 
ومــرص للبنان، هل تســوية إقليميــة - دولية عىل طريقة 
الطائف، أو التمهيد لحّل ما أو رســم آلية ملخرج ما من األزمة 
السياســية؟ فأي من هذه األمور ال متّر من دون إيران، وتبقى 

رمبا بعيدة عن التنفيذ. 
وأوضحت املصادر أّن هذا االجتامع الذي سُيعقد عىل مستوى 
املستشارين )بالنسبة لفرنسا والسعودية(، ومساعدي وزراء 
الخارجية )بالنسبة ألمريكا وقطر ومرص( سيناقش يف الحّد 
األقىص اآللية ملســاعدة لبنان إنسانياً، بهدف منع وصوله اىل 
آخــر القعر مع تخطّي الــدوالر األمرييك الـ 65 دوالر، رشط 
قيامه باإلصالحات املطلوبة. فضالً عن مناقشة امللف الرئايس 
من كّل محــاوره، أي مواصفات الرئيــس املطلوبة للمرحلة 
املقبلة، وجوجلة األسامء املطروحة والتي يجري تداولها عىل 

الســاحة السياسية، إن يف لقاءات بكريك أو كليمنصو وعني 
التينة، وصوالً اىل طرح إســم رئيس الحكومة املقبل وخطة 
عمل الحكومة السياسية واإلقتصادية واملالية وكّل ما يرتبط 
باملرحلة املقبلة. عىل أن يُعقد اجتامع آخر عىل مستوى وزراء 
الخارجية يجري تحديد موعده الحقاً وفقاً ألجندات املعنيني. 

وتقــول املصادر نفســها اّن أي تصّورات أولية لحّل لألزمة 
السياســية، التي اخترصتها املتحّدثة باســم وزارة الخارجية 
الفرنسية بـ »تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية عىل الخروج 
مــن الطريق املســدود«، قد ال يكفي مــن دون موافقة الدول 
الخمس املشــاركة فضالً عن الدولة »املغّيبة« ال ســيام إيران 
من جهة، واملكّونات السياسية الداخلية من جهة ثانية، كون 
التشــجيع ال يكفي. فانتخاب الرئيس يحتاج اىل ضغط فعيل، 
أو عــىل األقّل غطاء خارجــي يف حال حصل التوافق الداخيل 
عىل اســم املرّشح الوسطي أو التوافقي الذي ال يستفّز أي من 

الفريقني الكبريين املتنازعني.
وبــرأي املصادر، إّن الواليات املتحدة تعطي فرنســا قيادة 
ورعايــة اإلجتامع، من دون أن تبذل أي جهد فعيل لحّل األزمة 
اللبنانية، إذ ال تزال تفرض الحصار اإلقتصادي واملايل عىل لبنان 
رغم توقيعه عىل اتفاقية ترســيم الحدود البحرية مع العدو 
اإلرسائييل، كام ال تزال تُعيق مرشوع اســتجرار الغاز والطاقة 
من مرص واألردن عرب سوريا اىل لبنان من خالل فرضها »قانون 
قيــرص«، مع إمــكان أن تفرض العقوبــات االقتصادية عىل 
»املعطّلني« يف حال مل تتّم مواكبة التسوية التي سيتّم التوّصل 
اليها بني الدول الخمس، أو تلك التي سيضّمها االجتامع التايل 

الحقاً، أي األردن وبعض الدول األوروبية. من 
هنــا، يبدو واضحاً أّن الواليات املتحدة ال تزال 
تخفي أوراقها الفعليــة يف لبنان، وتكتفي 
باإلعالن عن مقدار مساعداتها املالية ضمن 
برنامج دعم لعنارص الجيش اللبناين وقوى 
األمن الداخيل مــن خالل دفعها 100 دوالر 
كبدل شــهري لكّل عنرص عىل مدى 6 أشهر، 
مببلغ إجاميل وصــل اىل 72 مليون دوالر، 
والتي تدنّت كثرياً عن مســاعداتها السابقة 
للبنان بفعل االرتفاع الجنوين لســعر رصف 
الدوالر يف الســوق الســوداء، مقابل تديّن 

القيمة الرشائية للرية اللبنانية. 
فيام تهتم فرنسا بلبنان منذ ما قبل ترؤس 
رشكة »توتــال« لكونســورتيوم الرشكات 
النفطية، عىل ما أكّدت املصادر ذاتها، وازداد 
اهتاممهــا أكرث مع حاجتها اىل ماديت الغاز 
الحرب األوكرانية، ومساهمتها  والنفط بعد 
يف توقيع اتفاقية الرسيم لتأمني مصالحها 
يف لبنــان اىل جانب مصلحتــه الوطنية. 
أّما الســعودية فتبدي اهتامماً بالدرجة األوىل باســم رئيس 
الحكومة املقبل، آملة أن »ُيّثلها« بطريقة أو بأخرى يف لبنان، 
كــام يهّمها أال يأيت أي رئيس للجمهورية يعاديها هي والدول 
الخليجية، وتتمّســك يف هذا اإلطار ببنود املبادرة الكويتية الـ 
12، وبكّل ما جرى االتفاق عليه بينها وبني أمريكا وفرنســا. 
وتهتــّم قطر بالوضــع اللبناين منذ زمــن، واليوم بصفتها 
الرشيكة الثالثة يف كونســورتيوم الرشكات الذي لُزّم بأعامل 
اإلستكشاف والتنقيب يف البلوكني 9 و4 يف املنطقة البحرية 
التابعة للبنان. فيام يهّم مرص أن تتحرّك يف لبنان، عىل ما تفعل 
أيضــاَ يف العراق، ليكون لها دور جديد يف املنطقة. ومن هنا، 
ال بــّد من معرفة موقف إيران التي ال تريد أن يُنتخب أي رئيس 
»يطعــن املقاومة يف ظهرها«، وهي تحاول التقرّب اليوم من 

السعودية، بهدف حصول تسوية ما بني البلدين. 
وتعتــرب املصادر أّن بياناً ســيخرج عن اإلجتامع، قد يكون 
مبثابة مســودة لخارطة طريق لخــروج لبنان من أزمته، قد 
يجــري خالله تحديد مهلة زمنيــة لها تراوح رمبا من 3 اىل 
6 أشــهر، مع رضورة الحفاظ عىل االستقرار األمني الداخيل 
وعدم زعزعته، والقيام باإلصالحات الجذرية املطلوبة. ولكن 
ال يكــن أن يتّم تنفيــذ بنود هذا البيــان أو الورقة من دون 
موافقة القوى السياسية يف الداخل عليها. لهذا، فإّن انتخاب 
الرئيس ومن ثّم تشكيل الحكومة الجديدة يحتاجان اىل تسوية 
إقليمية ودولية، أو حصول توافق داخيل يجري تســويقه اىل 

دول الخارج.

قــــــّرر... بغيــــــاب إيران االجتمــــــاع الخماســــــي فــــــي باريس اليــــــوم غيــــــر ُمكتمل وغيــــــر ُمً

ألقى املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبالن كلمة يف حسينية بلدة النمريية مبناسبة 
أســبوع خرض حمدان، والد مستشار الرئيس 
نبيــه بري عيل حمدان، قال فيها: »اليوم بلدنا 
والدولية  اإلقليمية  تاريخي، واملخاطر  مبأزق 
تحيط به مــن كل جانب، والصفقات الدولية 
عىل الطاولة، ووضــع املنطقة غامض جدا، 
واألولوية لإلنقاذ الســيايس، والبلد سفينة 
وطنية لــكل الطوائف، ومبدأنــا مبدأ اإلمام 
عيل مبفاد: ما يصلح للمسيحي وطنيا يصلح 

للمسلم والجميع بالوطنية سواء«.
الوطنية  املصالح  »املطلوب حامية  أضاف: 
فقــط، وباب املصالح الوطنية مجلس النواب 
واإلنقاذ الســيادي هنــاك، وال بد من االتفاق 
عىل رئيــس مصالح وطنية ألن موقع رئيس 

الجمهورية بقلب الهيكل الســيادي وال يكن 
اللعــب معه بعقلية يناصيــب. لبنان رشاكة 
طوائف والســكاكني الدولية تحيط به من كل 
جانب، وأقىص ما نريده رئيس مصالح وطنية، 
وأي خطأ بهــذا املجال يعني نحر لبنان، وهنا 
أقــول: الثنايئ الوطنــي كان وما زال مرصا 
عىل أن لبنان ال يقــوم إال بالتوافق واملصالح 
الوطنية، والحــل باتفاق وطني لإلنقاذ، ألن 
صيغة رئيس انتقامي أو رئيس مرشوع دويل 

يعني الله يرحم لبنان«.
وختم: »الرئيس نبيه بري شخصية وطنية 
تاريخيــة وقدراتــه بالتســويات الوطنية 
مشــهودة. املطلــوب الوقــوف عىل صوته 
اإلنقاذي ألن لبنان عىل بعد خطوتني من أسوأ 

كارثة تعصف مبصري لبنان«.

لـــإنـــقـــاذ ــي  ــ ــنـ ــ بــــاتــــفــــاق وطـ الـــــحـــــّل   : ــان  ــ ــبـ ــ قـ

أكد عضو املجلــس املركزي يف 
حزب الله الشــيخ نبيل قاووق أن 
»الحــزب حريص عىل أن يبادر إىل 
كل مــا من شــأنه تخفيف معاناة 
اللبنانيني، وهــو يبذل كل الجهود 
ألجــل ترسيــع انتخــاب رئيس 
للجمهورية، ألنه يشــكل منطلقاً 
طبيعياً إلنقاذ البلد ووقف االنهيار«.

وخالل األمســية القرآنية التي 
أقامهــا الحزب يف بلدة شــقراء 
الجنوبية ملناسبة والدة اإلمام عيل، 
شدد قاووق عىل أننا »ال نراهن عىل 
الخارج النتخاب رئيس للجمهورية، 

وإمنــا نراهن عىل الحل األقرب واألضمن وهو 
الحوار والتوافق اللبناين«.

وقال: »لبنــان ال يتحمل إمالءات خارجية 
ال رئاســية وال غريها، ومعادلة صيف العام 
1982 التي انتجت رئيسا ورئيسني قد تغرّيت، 
واملعادلة اليوم ال تسمح بإمالء وفرض رئيس 
للجمهورية من دول إقليمية أو دولية«، معترباً 
أن »الحل الوحيد املتاح هو اإلرساع ببدء الحوار 
للوصــول إىل توافق لبناين- لبناين، وال بديل 

عن التوافق ال اليوم وال غداً وال بعد غد«.
وأضــاف:  »أما الذين يواصلــون الرصاخ 
وبأصوات مرتفعة ويرفعون شــعارات أكرب 

مــن أحجامهم، فهؤالء يعرّبون عن يأســهم 
وإحباطهم وخيبتهم، وهم أعجز من أن يغرّيوا 
املعادالت التي انتجتهــا انتصارات املقاومة، 

ومن أن يغرّيوا من هوية وتركيبة لبنان«.
وأكــد قاووق أن »لبنــان لن يكون يف ركب 
عرب التطبيــع، فعروبتنا هي عروبة أصيلة، 
ومتثلها فلســطني، ويثلها الشــهيد خريي 
علقم، أما عروبة التطبيع، فال ترشفنا، ولسنا 
منها بــيء، ولن يأيت اليوم الذي يكون فيه 
لبنــان جزءاً من هــذه العروبة املزيفة، ومن 
ارتىض أن يكون يف خندق واحد مع نتنياهو، 
فهو الذي يخرس رشفاً، ويرتكب خيانة للقدس 

وفلسطني وكل األمة«.

إمــــــــاءات خــارجــّيــة ــل  ــّم ــح ــت ي ال  لــبــنــان   : ــاووق  ــ ــ قـ
ــي ــنـ ــوطـ ــق الـ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ والــــــحــــــّل الــــوحــــيــــد هـــــو الـ

أعلنت »جمعيــة املودعني اللبنانيني«، عرب 
مواقع الّتواصل االجتامعي، أّن »فرع املعلومات 
يداهــم أحد أكرب الّصيارفة امللّقب بـ »الحوت« 
يف شــتورا«، مشريًة إىل أّن »الرصّاف »ع. ح« 

سلّم نفسه إىل فرع املعلومات«.
ويف إطــار مكافحــة مضاربــة العملة 
الوطنّيــة افيد من صيــدا، »ان قّوة كبرية من 
شــعبة املعلومات يف قــوى األمن الداخيل، 
برئاسة املقّدم فؤاد رمضان  دهمت ليل امس، 
أماكن وجود عدد من الّصيارفة غري الرّشعّيني 
يف صيدا، وأوقفــت 3 منهم، وضبطت مبلًغا 
ماليًّا مع أحدهم«. وجاءت«هذه الّتوقيفات بعد 
ظهور أسامئهم عىل مجموعات »الواتساب« 
صة للمضاربة عىل سعر رصف الدوالر«. املخصَّ

واشــري إىل أّن »املداهامت امتّدت حّتى فجر 
اليوم، بســبب عملّيات البحث والّتفتيش عن 

محــاّلت الّصيارفة غــري الرّشعيني أو أماكن 
ســكنهم«، وُعلم أنّه جرى توقيف شــخص 
من صيدا، عــىل طريق طرابلس، لريتفع عدد 
املوقوفني إىل 4، فيام يجري البحث عن آخرين 
ظهرت أســامؤهم مؤّخًرا عــىل مجموعات 

»الواتساب« املذكورة«. 

ــم أحــد أكــبــر الــصــيــارفــة فــي شتورا ــط مــبــلــغــاً مــالــيــاً»املــعــلــومــات« داهـ ــدا 3 أشــخــاص وضــب وأوقــــف فــي صــي

محمد علوش

لــن تتمكن املعارضة بكل أطيافها من إيصال 
رئيس للجمهورية مبفردها، وال شك ان ترشيح 
النائب ميشال معوض وصل منذ الجلسة االوىل 
اىل حائط مســدود، رفض داعموه االعراف به 
بســبب غياب التوافق فيام بينهم عىل البديل، 
فاســتمر ترشــيح معوض لحني تأمني االسم 
البديل لهم، فهل حان هذا الوقت مع قيام رئيس 
الحــزب »التقدمي االشــرايك« وليد جنبالط 

برشيح قائد الجيش جوزاف عون رسمياً؟
قبــل مؤمتر حــزب »الكتائب« الــذي ُعقد 
يوم الجمعة، كان ميشــال معوض متمســكاً 

برشيحه وبإمكان وصوله، لكن كالم جنبالط غرّي 
مــن قناعات الرجل الــذي قال يف املؤمتر: »لن أقبل 
أن تتحّول معركة الرئاســة إىل معركة شخص، بل 
هي معركة مرشوع، وأنا بترصّف هذا املرشوع«. هذه 
كانت اإلشارة التي تعلن انطالق البحث عن بديل لدى 
القوى التي تدعم معوض، وال شــك بحسب مصادر 
سياســية متابعة ان اســم عون هو األبرز ألسباب 

عديدة.
مل يأت ترشيح جنبالط لقائد الجيش من العدم، فهو 

جاء بعد مشاورات أجراها »التقدمي« مع السعودية 
وفرنســا، فاألوىل مل تعلن رصاحة دعمها لعون يف 
املعركة الرئاســية، وهي لن تعلن اســامً ترشحه، 
ألنها كام حزب الله لن تقبل بن ترشــح شخصاً وال 
يصــل اىل بعبدا، لكنها تُقدم بعض اإلشــارات التي 
التقطهــا جنبالط بخصوص موافقتها عىل وصول 
عون اىل ســدة الرئاسة، أما الثانية فهي متيل أكرث 
للتســمية، وعىل رأس األسامء املرشحة لديها يأيت 
قائد الجيش، علامً ان فرنســا تسعى لتسوية توصل 
رئيساً للجمهورية ورئيساً للحكومة يف آن، لتحقق 

التســوية ما يلزم النطــالق العهد، وعىل رأس 
األسامء املرشحة لديها لرئاسة الحكومة يأيت 

نواف سالم ونجيب ميقايت.
من هنا، تكشف مصادر سياسية متابعة ان 
املعارضة، باحزابها املسيحية األساسية، تبحث 
يف فكرة تبني خيار ترشــيح قائد الجيش بعد 
استطالع بعض املواقف الخارجية، مشرية اىل 
أن قوى املعارضة تنتظر ما ســيصدر عن اللقاء 
الخاميس يف فرنسا لتبني عىل اليء مقتضاه 
بعد التدقيق وقراءته جيداً، ألنه ســيعطي فكرة 
واضحة ما إذا كانــت األمور تحمل تصعيداً أم 

مهادنة.
وتؤكــد املصادر أن املعارضــة التي خرست 
برشيح معوض ستبحث خياراتها بتأن، وال شك أن 
مراجعة حزب »الكتائب« ملســألة النصاب وتأمينه 
تُظهر تبدالً باســراتيجية العمل، وســيكون عىل 
جنبالط  مهمة اقناعها بصوابية تبني ترشيح قائد 
الجيش رســمياً، علامً أن جنبالط نفسه قدم ثالثة 
أسامء للرئاســة لكيال يقع يف فخ املرشح الوحيد، 
ألنه يُدرك أن أي مرشــح، ليك يصل اىل بعبدا، يجب 
ان يحصل عىل األقل عىل دعم كتلة مسيحية كبرية، 

ودعم الثنايئ الشيعي.

هــل تتبّنــى املعارضة رســمياً ترشــيح قائد الجيش لقطع الطريــق أمام فرنجية؟

ترأس مروبوليــت بريوت وتوابعها املطران 
الياس عوده صالة الجناز لراحة نفس الســيدة 
شادية تويني مبناسبة مرور أربعني يوماً عىل 
وفاتها، واصفاً اياها بـ »االمرأة الفاضلة، التي 
عاشــث التَّواُضَع واملََحبَّة بــال حدود... املُِحبَُّة 
ان،  والحارضة ِبَخَفٍر رافقْت أيّوبها، املرحوم َغسَّ
ِبكُِل َصرْبٍ، ووداَعٍة، َفكانَْت لَُه َملْجأ َحِصيًنا ِعْنَد 
ُهبوب رياح األحزان، وما كان أكرَثَها، وَســنًدا 
َمنيًعا يف َســائِِر لََحظَــاِت َحياتِه التي مل تكن 

سهلًة وال خالية من التحّديات«.
يف الشــأن اللبناين، قال عودة: »نحن ال نرى 
َحْولَنا يف هذا الَبلَِد إاِلَّ َمســؤولنَي يََتلَطَّْوَن َخلَْف 
ِة تَطِْبيِق القوانني التي طّوعوها ملصالحهم،  ُحجَّ
لَِكنَُّهم يف الواقع يقهرون شــعباً بكاملِه َعىَل 
أُولَِئــَك أَْن يََتَذكَّروا أَنَّ َخالَصُهم ُمرْتَِبُط بخالص 

َد  إِْخَوتِِهم، أبْناء شــعبهم، وأَنَّ القواننَي ُوِضَعْت لُِتَحدِّ
الُحقوق والواجبات، وملحاَســَبِة كُِل مَقرص ومجرم 

وهارب ِمن العدالة«.
وتابع: »الواقع املرير الذي نعيشه سببه الكربياء 
واألنانيــة، أما املَُحرِّك فهو االرتباطات املشــبوهة، 
واملصالح واملكاســب واالنقسامات الطائفية. نحن 
بحاجــة إىل التخلص من بقايا رصاعاٍت َقَضْت عىل 
ســنوات من حياة اللبنانيني وأضاعت آمالهم، وإىل 

زرع بــذار التواضع واملحبة والتفاهم ِمْن أجِل لبنان 
جديــٍد قائم عىل الديوقراطيــة الحقيقية، ُمرْتَِكز 
عىل املُســاواة والعدالة وقبول اآلخر واحرامه. الكل 
ســينقيض لكن الوطن باٍق. هل نريده أشالء وطٍن 
يَْضَمِحــلُّ مع الزمن، أم نريُده بُْرُعامً ملســتقبل يَِعُد 

باإلرشاق واإلبداع؟«.
وأضاف: »نحن بحاجة إىل الُعبور ِمَن الظُّلُامِت إىل 
نور الحقيقة والحقيقة أن التعنُّت واملكابرة والحقد 
وتصفيــة الحســابات مل توصلنــا إال إىل الَراُجعِ 

واالنهيار. حان وقت الَتَعُقِل والتواضع والعودة 
إىل الدســتور الذي وحَده يُنظم حياتنا ، َولَْيُقْم 
كلُّ مســؤول وزعيم ومواطن بواجبه من أجل 
إنقــاذ هذا البلد، يك ال نبيك عليه الحقاً ألننا مل 
نحسن الحفاظ عليه. لذلك أقول للجميع: اتركوا 
خالفاتكــم وتََخلُوا َعن َمَصالَِحكُــم َوتَكَاتُِفوا 
بتواضع ومحبة. الظرف الذي نعيشه استثنايئ، 
ويف الظــروف االســتثنائية نحتــاج قامات 
وطنيــة. نحن بحاجة إىل الحــزم يف تطبيق 
القوانني لكيال يَســَتقوي أحٌد، فال يُْفلُِت فاسد 
أو ُمْسَتِغٌل أو ُمَعطّل للعدالة أو ُمَهرٌّب أو ُمْسَتِبٌة 
أو ُمضارٌِب يُســاهم يف انهيار اللرية أكرث فأكرث 
ويف جــوع الناِس أكرث. نحن نعيش يف اهراء 
ســيايس وأخالقي ُمقلق. استرشاء الفوىض 
والفســاد، وانهيار اللرية وازدياد الرسقة كُلُّها 
عوامــُل تَُدلُّ عىل َحْجِم الُخطورة التي بَلََغها الوضع. 
وليك تستقيم األمور نحن بحاجٍة إىل انتخاب رئيس 

يف أرسع وقت ممكن«.
وسأل عودة: »كيف يتقــاعس املجــلس النيايب، 
املؤمَتَُن عىل تطــــبيق الدســتور، عن انتــخاب 
رئيــس؟ وما هــي مصلحة املَُعطَّلــني؟ هل يَخدم 
الفراغ أحداً. وهل يُعيل االنهيار شــأن أحٍد يف عيون 

املواطنني؟«.

ــــس؟ ــي ــ ــس عـــــن انــــتــــخــــاب رئ ــ ــل ــ ــج ــ ــس امل ــاعـ ــقـ ــتـ ــف يـ ــ ــي ــ ــــلــــيــــن؟ وهــــــــل يَــــــخــــــدم الـــــــفـــــــراغ أحــــــــداًاملــــــطــــــران عــــــــوده : ك مــــــا هــــــي مـــصـــلـــحـــة املــــعــــطَّ

عودة يلقي عظته

قاووق يلقي كلمته

احتل لبنان املرتبة الثالثة عامليا، واألوىل عربيا يف 
قامئة الدول األكرث ترضرا من تضخم أسعار الغذاء ، 
بعد أن سجلت البالد ارتفاعا بنسبة 143٪ يف أسعار 
املواد الغذائية بنهاية شــهر كانون الثاين من العام 

الجاري.
وفق تقرير البنك الدويل »سالمة الغذاء« شهد يوم 
30 كانون الثاين، أعىل معدل لتضخم أســعار املواد 
الغذائية يف زيبابوي بنســبة 285 يف املائة، تليها 
فنزويال مع تضخم أســعار الغذاء بنســبة 158 يف 

املائة ولبنان بنسبة 143 يف املائة.
واحتلت األرجنتني املرتبة الرابعة، حيث بلغ معدل 

تضخم أســعار املواد الغذائيــة 95 يف املائة، ويف 
املرتبة الخامسة جاءت تركيا بتضخم يف أسعار املواد 

الغذائية سجل 77 يف املائة.
وجــاء أيضا يف قامئة الــدول العرش األوىل غانا 
ورسيالنكا ورواندا وسورينام وهايتي عىل التوايل.

ويف التقرير، تم تســجيل تضخم أســعار الغذاء 
بنســبة 83.5 يف املائة يف البلدان منخفضة الدخل، 
يف حني تم تســجيل تضخم أسعار الغذاء بنسبة 91 

يف املائة يف البلدان ذات الدخل املتوسط   األعىل.
باإلضافة إىل ذلك، أفادت التقارير أن أسعار الذرة 
ارتفعت بنســبة 31٪، وأسعار القمح بنسبة ٪12، 

وأســعار األرز ارتفعت بنســبة 5٪ مقارنة بشهر 
كانون الثاين 2021.

كام أفاد التقريــر أن مؤرش األمم املتحدة العاملي 
ألســعار الغذاء واستمرار انخفاض أسعار األسمدة، 
إال أنه تم التحذير من أن أسعار األسمدة ال تزال أعىل 

من املستويات العادية.
وشــدد تقرير البنك الدويل عــىل أن أزمة الغذاء 
تفاقمت بســبب قرارات تقييد التجارة التي نفذتها 
بعــض البلدان. واعتباًرا من كانون االول، منعت 19 
دولــة تصدير 23 نوًعا من األطعمة؛ وذكر أن 8 دول 

اتخذت 12 إجراء لتقييد الصادرات.

البنك الدولي : لبنان ثالث أعلى دولة في العالم في تضخم أسعار الغذاء بعد زيمبابوي وفنزويا
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االثنني 6 شباط 2023

شـــــخـــــصـــــّيـــــة مـــــــــــار مـــــــــــارون
ــة املــــــارونــــــّيــــــة ــ ــّيـ ــ ــصـ ــ ــخـ ــ ــشـ ــ والـ

الربوفسور االب

يوسف مونس

التلة هناك يف قورش،  عىل 
طيــف اضناه الصوم، وانهكته 
االماتات، وانهكه طوال السهر 
والصــاة. انه طيــف مارون 
الناســك يف العــراء، متحماً 
صقيــع وبرد الشــتاء ولهيب 
جســمه  وعىل  الصيف،  وحر 
لباس بالكاد يحميه من صقيع 

الشــتاء وحر الصيف الاهب، نسك يف العراء يف ارض افاميا 
املليئة بالنساك والزهاد.

انه مارون الناســك املتصــوف الزاهد مبجد العامل ومباهج 
الدنيا ورفاهيتها وملذاتها.

انه مارون االلهي الغارق يف الله ويف التطلع اىل الســاء 
للقاء الوحيد املطلق االزيل يسوع املسيح. صعد اىل الجبل يف 
العراء يف قورش، وهذا الصعود هو مسرية نحو الساء، ونحو 

االعايل بتجرد عن كل ما يف الدنيا من مجد وسلطة ولذات.
هكذا صعد املوارنة تاركني السهول الخصبة، طالبني الحرية 
والكرامــة يف جبال لبنان الوعــرة والصخرية، التي جددوها 
وحولوها اىل جنائن غّنا ، هضبة تفيض بالخري والرزق والغال 
وكرامة العيش وعزة الحياة برشف وحرية وكرامة وعنفوان.

{ وهكذا فعل رشبل ايضاً {
 صعد اىل جبل عنايا، فالتقى جبل عنايا بجبل قورش، وعاش 
رشبل يف محبســة عنايا بالزهد والفقر والبساطة، متحماً 
ثلجاً وصقيعاً ورياح جبال لبنان الباردة التي قال فيها املتنبي: 
وجبال لبنان وكيف بقطعها وهو الشتاء وصيفهن شتاء الذي 

يجمع بني التلتني.
هو مجد الله املتجيل يف القيم والعراء، والتجرد والتمســك 
بالحرية والقداسة والكرامة وعزة النفس، والنهود الدائم اىل 
الســاء اىل لقاء وجه، واالستغناء عن الدنيا وزائاتها،ـ اىل 

الثابت الدائم الوحيد املطلق املعطي املعنى لحياتنا ولوجودنا.
شــخصية مــارون الزاهد يف العراء عــىل التلة هناك يف 
قورش، وشــخصية املوارنة الزاهدين يف جبال لبنان الوعرة 

والصخرية الجل اميانهم وحريتهم وكرامتهم.

{ شخصية واحدة متازمة 
تنبع من االنجيل ومن حب الله {

تتميز هذه الشخصية املارونية باهوت التجسد، اي ان الله 
تجسد وصار انســاناً واالنسان تأله بنعمة تيولوجيا التجسد 
والتقت التيولوجيا باالنرتبولوجيا. الله تجســد آخذاً جســداً، 
واالنســان تألــه واخذ نعمة االلوهة. هــذا هو الهوت وفكر 
وفلسفة املوارنة، فاعطوا ارضهم نعمة القداسة بدخولها اىل 
صلواتهم ورتبهم وطقوسهم وصلواتهم واناشيدهم ، فصارت 

عندهم صورة العذراء مريم: ارزة لبنان.
عيــد مار مارون مبارك عىل الجميــع، الن مار مارون هو 
قديس الكنيسة جمعاء االرثوذكسية والكاثوليكية، النه كان 
قبل االنشــقاق الكبري. والكنيسة االرثوذكسية تعّيد له يف 14 

شباط .
فا تخف ايها القطيع الصغري، لَك مارون يف الساء سفري، 
ولَك رشبل ورفقا ونعمة الله واسطفان وبونا يعقوب وكوكبة 

الشهداء واالبرار.

رضوان الذيب

امــت منزل مســؤول حزب اللــه يف الجبل 
الحاج بال داغر يف كيفون وفود شــعبية من 
مختلــف قرى الجبل، ورجــال دين من مختلف 
الطوائف، ومسؤولون  يف احزاب »االشرتايك« 
و«القومي«  و«التوحيــد«  و«الدميوقراطــي« 
و«التيار الوطني الحر«، وشخصيات مستنكرين 
اطــاق النار عىل منزله،  مشــيدين بدوره يف 
الحفاظ عىل االستقرار يف الجبل ومعالجة اي 
اشكال بالوعي والحكمة،  كا تلقى داغر سيا 

من االتصاالت الهاتفية املستنكرة.
وكان مجهولــون اقدموا منذ ايام عىل القاء 
قنبلــة يدوية، واطاق رشــق ناري عىل منزل 
الحاج بــال يف كيفون، اصابت املبنى املجاور 
دون وقــوع اصابــات. وعــىل الفور حرضت 
االجهــزة االمنيــة واجرت كشــفا عىل مكان 
الحادث وبارشت التحقيقات، وتولت  مخابرات 

الجيش اللبناين التدقيق يف الكامريات املجاورة وعىل الطرقات 
الرئيسية من كيفون حتى خلدة. 

 وفيا رفض مسؤولو الحزب  االدالء باي ترصيح او اتهام  

اي جهــة، وتعاملــوا مع الحادثة بوعــي وحكمة، مؤكدين 
الحرص عىل االمن واالســتقرار، ورغم رفض االجهزة االمنية 
الكشــف عن اي معلومة، لكن البعض ربط االعتداء  باحداث 
خلدة قبل ايام من صدور القرار الظني، علا ان القرار سيصدر 

اليوم االثنني، حيث سقط يف الحادثة عدد من 
الضحايا يف  الكمــني الذي اقيم ملوكب  حزب 

الله.
وقد جرت محاوالت عديدة الجراء مصالحات 
تم افشالها من قبل املترضرين من عرب خلدة، 
كــا عقدت عدة اجتاعات يف مقر مخابرات  
جبــل لبنان بحضور الحاج بال وفاعليات من 
عرب خلدة، وتم افشــال كل املحاوالت النهاء 
ذيول الحادثــة من قبل الرافضني للمصالحة، 
الذين كانوا يعمدون اىل القيام بتوترات امنية 
بعــد كل محاولة لــرأب الصدع لحاية بعض 
املتورطــني.  كا  زار عرب خلدة منذ فرتة احد 
نواب الشــال، وشــن خطابا تحريضيا عىل 
حزب الله، كا تحدث بلغة طائفية، ودعا عرب 
خلدة لقطع طريق بريوت - الجنوب اذا جاءت 
القرارات القضائية بعكس ما يريده عرب خلدة.
كــا توىل التحريض عدد من نواب بريوت، 
علا ان االنقســامات واضحة بني عرب خلدة 
وتحديدا بني عائلتي نوفل وغصن، وقد اتخذت القوى االمنية 
اجــراءات يف منطقة خلدة، خوفــا من قيام املترضرين باي 

عمليات مخلة باالمن.

ــل قــوبــل بــاســتــنــكــار شــامــل ــجــب ــزب الــلــه فـــي ال ــداء عــلــى مــنــزل مـــســـؤول حــ ــ ــت ــ االع
ــداث خــلــدة ــ ــأح ــ ــة... وروايــــــــات عـــن ربــــط االعــــتــــداء ب ــ ــّي ــ ــن ــ ــم لـــأجـــهـــزة األم ــت ــك ت

عيل ضاحي

ال تزال الســاحة السنية يف حالة حراك 
ســيايس وديني ، ال سيا مع اكتال عقد 
السلطة الدينية السنية التابعة لدار الفتوى 
وانتخــاب 6 مفتني اصيلــني يف املناطق 
بعد سنوات من تســيري االمور باالنابة او 

بالتكليف.
ويف ظل إقرار معظم القوى واملرجعيات 
السنية الدينية والسياسية، والتي تدور يف 
محيط »الحريرية السياسية« والسعودية 
بعدم الوصول اىل مرجعية سياسية واحدة 
لتعويض غياب الرئيس سعد الحريري وتيار 
»املســتقبل«، بعد تعليق العمل الســيايس 
للحريــري والتيار االزرق منــذ ما يقارب 
العــام، يبدو الرتكيز واالهتام منصباً عىل 
دور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 

دريان الديني والوطني والسيايس.
وتكشف اوساط سنية واسعة االطاع، 

ان تكريــم املفتني املنتخبني من قبــل املفتي دريان قائم عىل 
رأس نشــاطاته املتوقع اســتئنافها بعد تعافيه الكامل من 
العملية الجراحية ، التي خضع لها منذ اكرث من شــهر، وهو 
ميارس نشــاطه السيايس والديني اليومي من منزله ويقوم 

باالتصاالت الازمة مع املفتني والقوى السياســية واالمنية 
والدينيــة. ويلتقــي يومياً العديد من الشــخصيات الدينية 
والسياسية والدبلوماســية وهو التقى اخرياً وزير الداخلية 
ونواباً والســفري السعودي هنأوه بالسامة. ورمبا يعود اىل 
مكتبه يف دار الفتوى خال اسبوع او 10 ايام ملعاودة نشاطه 

الديني والسيايس بشكل منتظم.
وتؤكد االوساط ان املفتي عىل مسافة واحدة 
من جميع القوى يف الســاحة البريوتية، وهو 
يتابع ما يجري من حراك يف انتخابات العائات 
البريوتيــة ، ويأمل ان يصل التجاذب اىل توافق 
مبا فيه مصلحة اهل بريوت والسنة خصوصاً 
واللبنانيني عموماً ، والذين يشــكلون تنوعاً يف 

النسيج البريويت ايضاً.
وتقول االوســاط انه قــد يكون عىل اجندة 
املفتــي، وبعد تكريم املفتــني، لقاء اجتاعي 
وشخيص مع الرئيس سعد الحريري، والذي قد 
يعود قبل ايام من ذكرى استشهاد والده الرئيس 
رفيــق الحريري يف 14 شــباط او قد يصل اىل 
لبنان يف اليوم نفســه لقــراءة الفاتحة عىل 
رضيح والده، وقد ميكث يف لبنان لثاثة ايام.

وتكشــف االوســاط ان الحريري قد يلتقي 
املفتي لتهنئته بالسامة، وكذلك اجراء سلسلة 
لقاءات اجتاعية وشــخصية ودينية وعائلية 
ومع شخصيات سياســية ونيابية ووزارية، 
ولكن لن يكون له اي لقاء ببعد ســيايس او يوحي بأنه اوقف 

تعليق عمله السيايس وهو مستمر يف قراره.
كا تلمح االوساط اىل انه قد يلتقي كوادر حزبيني يف »تيار 

املستقبل« من باب التواصل التنظيمي والحزيب.            

الــــــــحــــــــريــــــــري فـــــــــي بـــــــــيـــــــــروت قــــــبــــــل ذكـــــــــــــــرى والــــــــــــــــــــده...
ــة ــ ــّيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــر نـــــشـــــاطـــــه بـــــــلـــــــقـــــــاءات ديــــــنــــــّيــــــة واجـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ويـ

هيام عيد

قبل ســاعات من اللقاء الخايس الذي 
تســتضيفه باريس اليوم مــن أجل لبنان، 
وديبلوماسيني  مستشــارين  مبشــاركة 
ممثلــني عن فرنســا والواليــات املتحدة 
األمريكيــة واململكة العربية الســعودية 
نيابية  قــرأت مصــادر  ومــرص وقطر، 
مخرضمــة، يف املعلومات والبيانات، كا 
املواقف الديبلوماســية املعلنة منه، وعىل 
العربية،  الديبلوماســية  الخصوص  وجه 
محاولًة واضحة  لرســم الحدود القصوى 
التــي قد يذهب إليهــا املجتمعون، والذين 
سيناقشــون مسوّدة ورقة عمل تّم اإلتفاق 
عىل خطوطها العريضة عىل مدى األسابيع 
املاضية، وعرب لقاءات واجتاعات وجوالت 
بــني عواصم القرار، وصوالً إىل تحديد أبرز 
البنــود فيها، والتي تحتــل الصدارة فيها 

املالية واإلقتصادية واإلجتاعية. امللفات 
املصادر  تتحــدث  الصعيد،  وعىل هــذا 
املخرضمة، عــن تضخيٍم الفت  النيابيــة 
يف مقاربــة هذا اإلجتاع يف األوســاط 
السياســية املحلية، علاً أن محور اجتاع 
هذه الــدول، هو تشــكيل مجموعة دعم 
دولية من أجل لبنان، وبالتايل فإن امللفات 
السياسية، ليست أولوية عىل طاولة اللقاء 
الباريــي، ذلك أن األســباب التي دفعت 
إىل حصولــه، ترتكز بشــكٍل خاص عىل 
املخاوف لدى املجتمــع الدويل من تدهور 
األوضاع املالية واإلقتصادية واإلجتاعية، 
بفعل الشــغور الرئــايس، وغياب اآلليات 
الدســتورية لتنفيذ القــرارات اإلصاحية 
والرضوريــة من أجل حصــول لبنان عىل 
الدعــم املــايل، والذي ينطلــق مع توقيع 
االتفــاق عىل برنامــج متويل مع صندوق 
النقــد الدويل، من أجل النهوض من األزمة 

الحالية.
إالّ أن املصادر النيابية نفسها، مل تُسقط 

أزمــة الشــغور الرئايس من الحســابات 
املدرجــة عىل طاولــة املجتمعني، وإن مل 
تتطــّرق إليها ورقة العمل املشــرتكة التي 
سيتّم إقرارها، والتي ستكتفي باإلشارة إىل 
أهمية انتخاب رئيــٍس للجمهورية، مروراً 
التي يتكرر  الرئاســية  املواصفات  بتحديد 
الحديث عنهــا يف لبنان، كا لدى عواصم 

اللبناين. بامللف  املعنية  القرار 
ديبلوماسية  معلومات  األوساط  وتنقل 
من العاصمة الفرنســية، مفادها أن اللقاء 
يف باريس، لن يدخل يف نقاش األســاء 
املتداولة للمرشحني للرئاسة، كا أن ورقة 
العمل التي ســيتّم إقرارها، لن تحمل جديداً 
عــىل صعيد األفــكار املتداولة، والتي كان 
نقلها مستشار الرئيس الفرني إىل لبنان 
الســفري بيار دوكان، خال زيارته األخرية 
إىل بريوت إىل املسؤولني الذين جال عليهم، 
التي  التحضريات  وبالتايل، عرض معهــم 
تقوم بها اإلدارة الفرنســية من أجل تأمني 

ظروف نجاح اللقاء املذكور.
ومن ضمن هذا السياق، تكشف األوساط 
نفسها، أن املجتمعني سيعيدون التأكيد عىل 
أن املمــّر اإللزامي إلنقاذ لبنان هو انتخاب 
رئيس للجمهوريــة، ولكن مع إضافة بنٍد 
جديــد يتعلق بالحكومــة »القادرة« عىل 
العمــل كفريٍق مــع رئيــس الجمهورية 
للخروج من واقع التأزم الحايل، وخصوصاً 
أن الدخــول إىل مرحلة التعــايف، مل يعد 
محصوراً فقط بالبعد املايل أو الرئايس، أو 
حتى اإلصاحي، بل مبجموع هذه العنارص، 
كــون الخطوات التي تــّم اتخاذها منذ بدء 
االنهيار املايل يف العام 2019، ال متّثل الحّد 
األدىن مــن الخطوات املطلوبة من املجتمع 
الــدويل لتنفيذ كل وعود الدعم، والتي تبدأ 
بالطاقة وال تنتهي باملساعدات من صندوق 
النقد، مروراً بالدعم الرضوري ليك يواصل 
لبنان اســتضافة أكرث مــن مليوين نازح 

سوري عىل أراضيه. 

»Déjà vu« ورقة عمل اللقاء الباريسي
فاطمة شكر

لطاملــا توجهت االنظار اىل األحــزاب اللبنانية، 
نظــراً اىل دورها يف السياســة الداخلية اللبنانية 
ويف كل األمــور الجوهرية والجزئية، لكن الحزب 
األكــرث جدالً بني كل االحزاب هو حزب الله، الذي ال 
تنفك جهاٌت مختلفٌة داخلية تشــن هجاٍت عليه، 
وهدفها الرئيي تشويه صورته بسبب القوة التي 
ميتلكها، والتي عجــز البعض يف الداخل والخارج 

عن حدها. 
حمــاٌت اعاميــٌة مختلفة ومتعــددة تقودها 
»القوات اللبنانية« يف وجه حزب الله، معتربًة اياه 
أنه حزٌب ايراين ميثل سياســة ايران وأنه كياٌن غري 
لبناين، وهذا ما يتاهى مع سياســة بعض الدول 
الخارجية وعىل رأســها الســعودية، التي ال ترتك 
فرصة اال وتشن هجوماً عىل الحزب، ناهيك باطاق 
شعاراٍت ضده هدفها االســايس التقسيم، يرتافق 
ذلك مع الهجوم الذي شــنه حزب »الكتائب« عليه 
محماً اياه كل اخطاء الحكومات السابقة، إضافًة 
اىل الحفــل التأبيني الذي أقيــم يف ذكرى اغتيال 
لقان ســليم، والذي اتهم الحزب بشــكٍل مبارٍش 
باغتياله منذ عامني، مروراً بزج اســمه بتحقيقات 
تفجــري مرفــأ بريوت يف 4 آب من عام 2022، عرب 
الوثائقي الفرني الذي ســيعرض ويسلط الضوء 

عىل دور الحزب يف التفجري.
كل هذه الحمات التحريضية، ما هي اال جزء من 
مسلســٍل هدفه تشويه صورة الحزب داخلًيا وعزله 
خارجيــاً، تقول مصادر يف محــور املانعة، يف 
ســبيل التمهيد لرضبة »إرسائيلية«، دون الوقوف 
معه يف القضية التي يقاتل من أجلها، وعزل الحزب 

عن جمهوره الذي يعد الرافد األول بالنســبة له. 
»ارسائيل«  ســتكون  املصادر،  تضيــف  وعليه، 
املســتفيدة االوىل من كل هذه الحمات التي تهدف 
من خالها اىل تشــويه صورة الحزب ورضبه، كا 
حصل يف كل من سوريا والعراق وإيران، يف سبيل 
تعزيــز حظوظ رئيس وزراء العدو بنيامني نتنياهو 

الــذي يواجه مبظاهرات ضخمة من قبل املعارضة.
من جهٍة ثانية، تتجه االنظار اىل اللقاء الباريي 
الذي سيعقد اليوم االثنني وسيضم كاً من الواليات 
املتحدة وفرنســا وقطر و الســعودية بشأن لبنان، 
وسيشــارك يف اللقــاء املرتقب مستشــار الرشق 
األوســط والعامل العريب يف الرئاســة الفرنسية 
باتريــك دوريــل، ومديرة مكتب الرشق االوســط 
وشــال افريقيا يف الخارجية الفرنسية أن غيغن، 
ومساعدة وزير الخارجية األمرييك لشؤون الرشق 
االوســط برباره ليف، واملستشار يف الديوان املليك 
الســعودي نزار العلوال، ومســاعد وزير الخارجية 
القطري منصور العتيبي، ومساعد وزير الخارجية 

العربية عاء موىس. املرصي للشؤون 
يذكر انها املرة االوىل التي تشارك فيها قطر، التي 
ميكنها االضطاع بدور الوســيط مع ايران ومرص 
يف هذه املجموعة التي تعمل عىل مســتويات عدة، 
وقــد قدمت قطر رؤيتها للحــل املتكامل يف لبنان 
الجديد والحكومة،  الرئيــس  وتصورها ملواصفات 
والعمــل مع الجهــات خارجيــة اقليمية ودولية 
لتجاوز االزمة اللبنانية، من خال املبادرة الفرنسية 

التــي تدعو اىل رضورة االلتــزام باتفاق الطائف، 
والقيــام باالصاحــات الشــاملة يف القطاعات 
كافة وتقديم املســاعدات االنسانية، وإنشاء آلية 
مشرتكة للمســاعدات اإلنسانية، اضافة اىل البند 
املتعلق بصندوق النقد الدويل الذي ســتكون املفتاح 
للوصــول اىل الدعــم الدويل ومكافحة الفســاد 
والعدالــة ومراقبــة الحــدود، والدعوة اىل حرص 
الساح مبؤسســات الدولة الرشعية و تعزيز دور 

الجيش يف الحفاظ عىل األمن واالستقرار.
إذاً، تؤكــد املصادر انه بــات مؤكداً أن حزب الله 
سيســتمر يف مواجهة كل الحمات التي تهدف اىل 
تحجيمه عرب اتهامه بأنه هو الســبب الرئيي يف 
هاك لبنان اقتصادياً بســبب سياسته الخارجية، 
وبأنه يقف يف وجه انتخاب رئيٍس للجمهورية، وما 
االجتاع الذي ســيعقد يف باريس والذي سيبحث 
امللــف اللبناين بأوجهه املتعددة، والذي ال يتعارض 
مع الجهد الدويل الــذي يبحث يف معالجة االزمة 
اللبنانيــة، اال مســكن بســيط ألمٍل مل يعد يحتمله 
اللبنانيون بســبب االرتفاع الجنوين ألسعار السلع 

والدواء.  واملحروقات 

أكــد عضو كتلــة »التنمية والتحريــر« النائب 
الدكتور قاســم هاشــم، ان »العاقــات بني ابناء 
الجنــوب وقوات اليونيفيل تطورت خال ســنوات 
تواجدها اىل عاقات اجتاعية وهي عاقات طيبة 
ومتواصلة ويقدر ابناء الجنوب قيمة وجود كتائب 
قــوات املنظمة الدولية بــكل تنوعها وعىل امتداد 
مناطق االنتشار من الناقورة حتى شبعا والخدمات 
والتقدميات التي تقدمهــا البناء املناطق الجنوبية 
عــىل كل الصعد تأكيد طبيعــة العاقات االيجابية 
والحياتية اذ يشاركون الجنوبيني يف مسار حياتهم 
اليوميــة وحتى يف ازماتهم واحتياجاتهم وافتتاح 
مرشوع اليوم للطاقة الشمســية لتأمني املياه اىل 

احد احياء شــبعا دليل عىل رشاكة اجتاعية بينهم 
البلدة«. ابناء  وبني 

وقال: »اننا نقدر الدور التي تؤديه قوات اليونيفيل 
ليحل االســتقرار عىل الحــدود والذي يهدده دامئا 
اليومية  بانتهاكاتــه وخروقاته  االرسائييل  العدو 
وعىل مــرأى قوات االمم املتحدة، اذ ان اســتمرار 
احتال ارضنا يف مزارع شــبعا وتال كفرشــوبا 
والجزء الشــايل من الغجر واجزاء اخرى يشــكل 
اســتفزازا دامئــا وهو مــا يتطلــب دورا متقدما 
للمنظمة الدولية تطبيقا للقرارات واملواثيق الدولية 
مبا يكفل تحرير ارضنا ما يســاهم بارساء قواعد 

الدوليني«. والسلم  االمن 

كام هاشم جاء يف حفل افتتاح مرشوع الطاقة 
الشمسية يف شبعا والذي مولته الكتيبة االسبانية 
يف قــوات اليونيفيل لتغذيــة مضخة مياه لخزان 
يغذي احد احياء البلدة، يف حضور املقدم االسباين 
مســؤول املكتب التاســع يف الكتيبة االســبانية 
البــريي، رئيس بلدية شــبعا محمد صعب واعضاء 

وفاعليات. واملخاتري  البلدي  املجلس 
واضاف: »نقدر عاليا تقدميات الكتيبة االسبانية 
والتي تعوض عن غياب مؤسسات وادارات الدولة.

بدوره، اكد املقدم االســباين »استمرار اليونيفيل 
يف التعاون لخدمة ابنــاء البلدة والجنوب ومتتني 

بيننا«.  العاقات 

إفتتاح مشــــــروع الطاقة الشمســــــّية بتمويــــــل من »اليونيفيل« في شــــــبعا
ــة ــ ــدول ــ ــاب مـــؤســـســـات ال ــ ــي ــات تــــعــــّوض غــ ــمـ ــديـ ــقـ ــتـ ــم : هـــــذه الـ ــاشــ هــ

ــم اإلقــلــيــمــي الــصــعــب !!! ــرق حـــزب الــلــه ال



اشــتدت العاصفة جنوبا وأمطرت بردا عىل الســاحل، وقد 
أغرقت زورقا يف حوض ميناء صيدا القديم.

وغمرت الســيول عددا من الشوارع والطرقات يف أكرث من 
منطقــة جنوبا، فأعاقت حركة الســر، وادت اىل تعطل عدد 
من الســيارات، عملت فرق الدفاع املدين عىل سحبها، بحسب 

الوطنية لالعالم.
يف ســياق متصــل، توقعت دائرة التقديــرات يف مصلحة 
االرصاد الجوية ان يكون الطقس  اليوم االثنني غامئا وعاصفا 
مع رياح قوية تتخطى ١٠٠كم/س خاصة شامل البالد يرتفع 
معها موج البحر فيقارب ٥ أمتار ويتشــكل ضباب كثيف عىل 
املرتفعات تســوء معه الرؤية وتتســاقط أمطار غزيرة تكون 
مرتافقة بعواصف رعدية ورياح شــديدة تصل رسعتها لحدود 
١٠٠ كلم/ســاعة خاصة شــامل البــالد، وتنخفض درجات 
الحرارة بشــكل ملموس وتتساقط الثلوج الكثيفة عىل ارتفاع 
١١٠٠ مرت ويتدىن مستوى تساقطها يومي الثالثاء واالربعاء.

وجاء يف النرشة اآليت:
-الحــال العامة: يشــتد تأثر العاصفة فــرح عىل لبنان 
والحوض الرشقي للمتوســط اعتبارا من بعد ظهر  امس االحد 
وتبلغ ذروتها صباح اليوم االثنني حيث تتســاقط أمطار غزيرة 
تكون مرتافقة بعواصف رعدية ورياح شــديدة تصل رسعتها 
لحدود ال ١٠٠ كلم/ســاعة خاصة شــامل البالد، وتنخفض 
درجات الحرارة بشكل ملموس وتتساقط الثلوج الكثيفة عىل 

ارتفاع ١١٠٠ مرت ويتدىن مســتوى تســاقطها يومي الثالثاء 
واالربعاء حيث تالمس ال 6٠٠ مرت يف املناطق الشاملية، تبدأ 
العاصفة باالنحســار التدريجي اعتبارا من بعد ظهر االربعاء 
وتســيطر رياح شاملية قطبية باردة تؤدي اىل تشكل الجليد 
عىل الطرقات الجبلية والداخلية مع موجة من الصقيع تستمر 

حتى نهاية االسبوع املقبل.

{ تحذير  {
وحذرت االرصــاد من تطاير اللوحــات اإلعالنية والواح 
الطاقة الشمســية، ومن ســلوك الطرقات الجبلية مع تجدد 

العاصفة .
معدل درجات الحرارة لشهر شباط  من ١,4  اىل  2,١9 مئوية.
- الطقــس املتوقع يف لبنان اليوم اإلثنني:غائم وعاصف مع 
رياح قوية تتخطى ال ١٠٠كم/س خاصة شامل البالد يرتفع 
معها موج البحر فيقارب ال ٥ أمتار ويتشكل ضباب كثيف عىل 
املرتفعات تســوء معه الرؤية ، تتساقط أمطارغزيرة مرتافقة 
بعواصف رعدية وتساقط حبات الربد وتتشكل السيول الجارفة 
عىل الطرقات كام تنخفض درجات الحرارة وتتســاقط الثلوج 
اعتبارا من ارتفاع ١١٠٠ مرت نهارا وتالمس ال 9٠٠ مرت خالل 
الليــل، لذا يرجي توخي الحذر خالل ســلوك الطرقات الجبلية 

خاصة طريق ضهر البيدر.
- الثالثاء:غائــم اجــامال مع انخفــاض إضايف وملموس 
بدرجــات الحــرارة والتــي تصبح دون معدالتها املوســمية 

ويتكــون الضبــاب عىل 
املرتقعات، تتساقط أمطار 
متفرقــة تشــتد غزارتها 
مرتافقة  وتكــون  أحيانا 
ورياح  رعديــة  بعواصف 
اىل  ناشطة تصل رسعتها 
فرتة  خالل  كلــم/س   7٠
قبل الظهر، تتساقط الثلوج 
عىل ارتفاع 8٠٠ مرت نهارا 
ويتدىن مستوى تساقطها 
فجر  فتالمس  الليل  خالل 
األربعاء ال6٠٠ مرت خاصة 
شــامل البالد لــذا يرجى 
سلوك  خالل  الحذر  توخي 

بعض الطرقات الجبلية بســبب تراكم الثلوج حيث من املتوقع 
ان تكون مقطوعة.

- األربعاء:غائم اىل غائم جزئيا مع استمرار االنخفاض بدرجات 
الحرارة ) دون معدالتها املوسمية حوايل ال 4 درجات(، تتساقط 
امطار متفرقة تشــتد أحيانا خالل الفرتة الصباحية خاصة يف 
املناطق الجنوبية، تتساقط الثلوج عىل ارتفاع 6٠٠ مرت وما فوق، 
تخف حدة االمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر وتنحرس تدريجيا 
خالل الليل وتســيطر الجبهة القطبية الباردة عىل البالد فتؤدي 
اىل موجة من الصقيع وتشكل طبقات من الجليد عىل الطرقات 
الجبليــة والداخلية خالل الليل اعتبارا من ارتفاع 7٠٠ مرت والتي 

تؤدي اىل االنزالقات لذا يرجى توخي الحذر خالل القيادة.
- درجات الحرارة املتوقعة: عىل الساحل من 6 اىل ١١ درجة، 
فوق الجبال من 4 اىل 9 درجات،  يف الداخل من ٥ اىل 8 درجات.
- ارياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة، رسعتها بني 2٥ و 
٥٠ كم/س، تشتد ليال لتصل اىل 8٠ كلم/س خاصة شامل لبالد.
- االنقشــاع: يسء اجامال بســبب الضبــاب الكثيف عىل 

املرتفعات وغزارة األمطار.
- الرطوبة النسبية عىل الساحل:بني  6٥ و 9٠ %.

- حال البحر: مائج اىل هائج.
- حرارة سطح املاء:   ١7°م.

- الضغط الجوي:٥7٥ ملم زئبق.
الشــمس:٠6,33    ســاعة غــروب  - ســاعة رشوق 

الشمس:١2,١7.

{ استنفار ملواجهة تداعيات العاصفة { 
يف صيــدا، واصلت فرق البلدية واتحــاد بلديات الزهراين 

اســتنفارها ملواجهة تداعيات العاصفة، بتوجيهات من رئيس 
البلدية محمد السعودي.

واتخــذت الفرق اإلجراءات االحرتازية والدورية الالزمة 
لفتح الريغـــارات وتنـــــظيفها من الرواسب واألتربــة 

التــي نقلتها األمطار الغزيرة خالل العاصفة.
 وعملــت ورش البلديــة واالتحــاد بــإرشاف املراقب 
أحمد الغريب عىل شــفط امليــاه املتجمعة يف زوايا بعض 
الشــوارع واألحياء جـــراء غــزارة األمطــار التي فاقت 
القدرة االستيعابيـــة لقـــنوات املياه ومصارف املجاري، 
ووضعت البلدية مختلف الفرق وعنارص الرشطة البلديـــة 
واإلطـفـــاء للبقاء بحالة جهوزيــة للتدخل عند الحاجة 

للمواطنني.  املساعدة   يد  ومد 
ويف صــور،  اضطــر عــدد من صيادي االســامك لرفع 
مراكبهــم ووضعها عىل رصيف امليناء، تحســبا لتحطيمها 
جراء ارتفاع املوج، كام أخلوها من الشباك خوفا من بعرثتها 
وفقدانها، وكانت صور وساحلها شهدت عاصفة مصحوبة 
برياح قوية وامطار غزيرة فيام بلغ ارتفاع موج البحر اكرث 

من ٥ امتار. 
وكان سوء االحوال الجوية تسبب بإقفال مرفأ صور التجاري 
ومرفأ الصيادين لليوم الثالث عىل التوايل والزم الصيادون حرم 

امليناء .

{ حال الطرقات {
وأعلنــت غرفة التحكم املروري أّن الطرق الجبلية املقطوعة 
بســبب تراكم الثلوج هي:  عيناتا – األرز ، معارص الشــوف – 
كفريــا ، كفردبيــان - حدث بعلبك ، العاقــورة - حدث بعلبك، 

الهرمل - سر الضنية والهرمل – اليمونة

ـــدا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاء صي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي مين ـــ ـــ ـــ ـــاً ف ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــت زورق ـــ ـــ ـــ ـــوارع... وأغرق ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــرت الش ـــ ـــ ـــ ــــــيول غم ـــ ـــ ـــ  الس
ــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ متـ  500 الــــــــــــــــ  ــــس  ــ ــ ــ ــ ــ تالمـ ــــوج  ــ ــ ــ ــ ــ والثلـ ــــوم...  ــ ــ ــ ــ ــ اليـ ــتّد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ تشـ ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ العاصفـ

5
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
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ــات ملــواجــهــة الــعــاصــفــة فــي عــكــار؟ ــديّ ــل ــب  هــل اســتــعــدت وزارة األشــغــال وال
إهـــــــمـــــــال مــــــــتــــــــواصــــــــل... ونــــــــــــــواب لـــــيـــــس بـــــيـــــدهـــــم حـــيـــلـــة

جهاد نافع

عكار يف عــني العاصفة  
ســاحال وجبال، فهل اعدت 
وزارة االشــغال والبلديــات 
أم  العاصفة؟  ملواجهة  العدة 
ان عــكار مرتوكة ملصرها 
املحلية  بقدرتهــا  تواجــه 

املحدودة؟ 
يف كل عاصفــة  متر عىل 
عكار، تتحول الشــوارع اىل 
بحــرات، واىل ســيول يف 
خاصة  الرئيسية،  شوارعها 
ومفرق  العبــدة  محيط  يف 
ببنــني، كام يف حلبا وصوال 

اىل مفرق الخريبة...
كام تغرق مزروعات سهل 
عــكار بالســيول، فتتحول 

نعمــة االمطار الغزيرة اىل نقمة تصيب املزارعني، 
عدا ارتفاع مســتوى النهر الكبر الذي يغرق مياهه 

االرايض الزراعية...
الخطر املستجد يف عكار، هو ما تتعرض له ألواح 
الطاقة الشمسية التي بدأت تشهدها عكار وتتنامى 
نتيجة غياب الكهرباء، والرتفاع فواتر االشرتاكات 

مبا يضاهي مدخول معظم العكاريني بكثر...
وقد شــهدت بلدات عديدة تطاير الواح الطاقة 
الشمســية، مخلفــة املزيد مــن االرضار املادية 
للعائــالت التي ارهقتهــا كلفة تركيب الطاقة من 
مال االغرتاب عىل حساب النفقات الشهرية لهذه 

العائالت.
مثــة نقاش يدور يف املجالــس العكارية، حول 
خلفيات االهــامل املتواصل لشــبكة املواصالت، 
وتعزيل مجاري االمطار، او اســتعداد االهايل يف 

القــرى الجبلية للعاصفة، مــن حيث تأمني مادة 
املازوت، او الحطب وكالهام ارتفعت اسعارهام اىل 
مــا يفوق قدرة غالبيــة العائالت، دون اهتامم من 
املراجع املختصة الغارقة بازمات سياسية، ومالية، 

ومعيشية، واقتصادية، واجتامعية...
الكثــر من بلديات املنطقة عملت ضمن قدراتها 
املحــدودة، وهــي بلديات تعاين من نشــاف يف 
الســيولة، وتواجه مشاكلها املتعددة باللحم الحي، 
حسب قول احد رؤوساء البلديات، وبالكاد تستطيع 
البلديات ازالة النفايات، وقد بدأت مشــاهد اكوام 
النفايات تؤذي بتكاثــر جراثيمها وروائحها قرى 
وبلدات عكارية عديدة، واملشــاهد مؤذية ملن يعرب 
بعض الطرقات الرئيســة يف عكار، او يف مداخل 

قرى وبلدات يف انحاء عكار.
اكرث ما يســاهم يف ازمة الســيول ومخلفاتها 
وارضارها،  هو الحفر واالخاديد التي تسود طرقات 

عكار، وتزيد من اتساع هذه 
الحفر التــي تصبح مصيدة 
سيارات تتكرس فيها، واصالح 
سيارة بات مرهقا بشكل ان 
االســعار كلها مدولرة حتى 
أجــرة امليكانيــي، وتتزايد 
تقع  السيارات كونها  أعطال 
يف حفر تحولت اىل بحرات 

بفعل العاصفة.
قبــل العاصفــة صدرت 
اصوات من هيئات شــعبية 
تأهيل  اىل  دعــت  عكارية، 
الطرقــات وترميمهــا قبل 
هذه  وكل  الشــتاء،  موسم 
النــداءات مل تلــق اهتامما 
نواب  اهتامم  وال  رســميا، 
املنطقــة، وبعــد جهــود 
مضنية قامت بها مجموعة 
شباب حلبا، لتأهيل طرقات عكار املمتدة من حلبا 
اىل مفــرق خريبــة الجندي، ومــن حلبا باتجاه 
العبدة، والتي ســبق ان خربتها حفريات رشكات 
وجعلتها حفر ومستنقعات، رست املناقصة عىل 
رشكة بدورها ســلمتها الحد املتعهدين، ثم حصل 
خالف بــني متعهد وآخر عىل تأهيــل الطرقات، 
فتوقف العمل بانتظار حل الخالفات، وقد داهمت 
امطــار العاصفة هذه االعــامل مام يجعلها غر 

ذي فائدة...
بقيــت عكار تعاين، وليس فيها جهد نيايب يذكر 
لرفــع كل اشــكال املعاناة التي تصيــب املنطقة، 
وامللفــات العكارية مهملة ومزمنة، وكأن املنطقة 
مرتوكــة لقدرها، ولعل زيــارات وزراء تؤدي اىل 
نتيجة ما، لكنها مل تزل زيارات يف اطار فولكلوري، 

ونواب ليس بيدهم حيلة...

ــس! ــلـ ــرابـ ــاع فــــي طـ ــ ــب ــ ــور ت ــشـ ــبـ ــطـ ــر الـــفـــضـــائـــح: لـــبـــنـــة بـــــبـــــودرة الـ ــ ــ آخ
دموع االسمر

اعتاد اللبنانيون تداول اخبار تتعلق 
بالصحة العامة، خصوصا يف الفرتة 
االخرة، يف ظل تراجع معاير الرقابة 
واملحاســبة والفــوىض العارمة يف 
مختلف مجاالت الحياة العامة، ال سيام 
ان بعــض التجار قد فقدوا الكثر من 
معاير الضمر واالخالق، وهاجسهم 
مســتغلني  االرباح،  اضعــاف  جني 
املرتدية  املالية واالقتصادية  االوضاع 

التي متر بها البالد منذ ثالث سنوات.
مؤخرا، انترشت اخبار عن بيع البان 
واجبان تفتقــد  كل معاير الصحة 
العامة، وبلغ ببعــض التجار الجرأة 

الخاليــة من الضمر باضافة بودرة »الطبشــور« 
اىل االلبــان، خاصة اىل اللبنة، وقد اثار االمر  انتباه 
عــامل يعملون يف بعض هذه املصانع الصغرة غر 
املعروفــة، وقد برر اصحاب هذه املعامل فعلتهم بأن 
بودرة الطبشــور اعتادها الكثر من املواطنني حني 
كانوا تالميذ، وكانت غربة الطبشــور متأل االنوف، 
ولطاملا ابتلع اطفال كميات منها يف غرف التدريس 
خالل استخدام الطبشور كتابة عىل اللوح االسود او 

مسح الطبشور، دون ان تؤثر الصحة.
 هذه التربيرات مل تقنع العاملني يف هذه املصانع 
املحليــة الصغرة، والتي تغــزو بانتاجها املحالت 
السعارها املتدنية قياسا اىل اسعار غرها التي فاقت 

قدرة غالبية العائالت عىل رشائها. 
 هــؤالء العامل راحــوا يتداولون هذه االخبار بني 

النــاس الذين اعتربوا ان غيــاب الرقابة والتفتيش 
من قبل وزارة االقتصــاد عىل كل املصانع الصغرة 
والكبرة ، خصوصا املواد املشتقة من الحليب، شجع 
صغار التجار وغرهم عىل التامدي يف اهامل معاير 
الصحــة والنظافة والســالمة العامة، غر مبالني 
بصحة الناس،  وواصلوا جشعهم وتجاهلهم الصول 

الصحة العامة، دون وازع او رادع..
والالفت  ان اسعار الحليب الطازج عند معظم بائعي 
الحليب وااللبان تختلف بني يوم وآخر، حسب ما اشار 
احد الباعة، الذي اكد انه منذ سنوات يحرص عىل بيع 
االلبان واالجبان الطازجة املصنعة يف بلدة ســبعل 
يف زغرتــا، والتي تتميــز بجودة حافظ من خاللها 
عىل الزبائن، الفتا اال ان االســعار تغرت بعد انهيار 
اللرة بســبب ارتفاع اسعار بيع االعالف ومشتقات 

البنزين واملازوت. واكد ان السعر يرتفع 
يوميا حتى وصل يوم امس سعر رطل 
الحليب اىل مئة الف لرة، مســتغربا 
ان هناك بعض التجار يبيعون الحليب 
املغشوش ومشتقات الحليب من البان 
واجبان باسعار مرتفعة فاقت اسعار 
املزارع املعروفة. واكد ان ما يجري يف 
السوق يحتاج اىل اعالن حالة استنفار 
من وزارة االقتصاد، ووضع حد لهؤالء 
الذين باتت صحة املواطنني عندهم ال 

تساوي شيئا.
وخالل جولة عىل املحالت التجارية، 
لوحــظ ان بيــع االلبــان واالجبان 
املغشوشة واملدعومة مبادة الطبشور  
تباع يف معظم املحالت التجارية يف 
االحياء الشــعبية يف طرابلس، ويطلق عليها اسم 
»الدكانة« ، وتباع حســب الطلب عليها، فاما توضع 
يف اكياس النيلون او يف علب بالستيك بغياب ادىن 

اصول النظافة والسالمة العامة.
وما يثر االستغراب، ان معظم سكان هذه املناطق 
يرصون عىل رشاء »لبنة الطبشور« كونها رخيصة 
جدا، حســب قولهم ، مؤكدين ان اطفالهم يرغبون 
بتناول اللبنة يوميا وال قدرة لهم عىل رشاء لبنة من 
رشكات معروفة بعد تجاوز سعر النصف كيلو مئتي 

الف لرة.
ال ميكن وصف فضيحة اللبنة بالطبشور،  اال انها 
احد مؤرشات االنهيار املعييش واالقتصادي، وانهيار 
هيكل املراقبة واملحاسبة والسالمة العامة، واملواطن 

الفقر واملحتاج وحده يدفع الثمن ...

فـــــوز ســـــامي الجمّيـــــل برئاســـــة حـــــزب »الكتائـــــب«

في الذكرى لـ 44 النتصار الثورة اإلسالمية في ايران
يعيشه ــذي  ــ الـ الــحــالــي  ــع  ــوضـ الـ إيــــــران:   ســفــيــر 
ــاً ــبـ ــريـ ــان ســـيـــصـــبـــح مـــــن الـــــذكـــــريـــــات قـ ــ ــن ــ ــب ــ ل

نظمت جمعية مركز 
يف  الخميني«  »االمام 
البقــاع، ومبناســبة 
الرابعــة  الذكــرى 
النتصار  واألربعــني 
يف  اإلسالمية  الثورة 
فكرية  نــدوة  ايران، 
بعلبك  يف  سياســية 
شــارك فيها ســفر 
الجمهورية االسالمية 
االيرانيــة يف لبنــان 
امــاين،  مجتبــى 
ومسؤول منطقة حزب 
الله يف البقاع الدكتور 

حسني النمر بحضور النائب ملحم الحجري، 
مســؤول حزب الله يف قطاع بعلبك يوســف 
اليحفــويف وممثلو الفصائل الفلســطينية 

رجال دين فعاليات سياسية حزبية ودينية.
وأكد ســفر ايران يف لبنان مجتبى اماين 
يف كلمتــه، أن »ارسائيــل اليوم هي أضعف 
من اي وقت مىض وهناك أناس كُزبُر الحديد 
من البقاع ومن ايران ومن لبنان وفلســطني 
ممن يريدون ان يعيشــوا بحرية يف العامل، 
وقد اســتطاعوا ان يأخذوا طريقهم للوقوف 
بوجه العــدو، فالكيان الصهيوين اليوم هو 
أضعــف من كل يشء رغــم كل ما يقولونه 
من أشــياء بأننا أرســلنا ثالث مسرات اىل 

وقصفوا«. أصفهان 
واوضح  أن »واحدة من هذه املسرات أُنزلت 
بتشــويش إلكرتوين، وثانية رُضبت وثالثة 
ســقطت عىل مصنع وقتلــت البعض، هذا 
املوضــوع ال يعدو كونه عبارة عن مســرات 
صغرة وليست مبسرات كبرة فهذه املسرات 
تباع يف ايران ويســتفيد منها أطفال، ونحن 

نعرف ان هناك عداوة ورشاسة من الصهاينة، 
لكن هم يحتاجون اىل تفجر الوضع«.

واضــاف اماين: »لقد تحدثــوا عن اعامل 
شغب يف ايران وهم يتكلمون عن مظاهرات، 
التي بقيت اقل من شهر يف ايران، ومنذ ثالثة 
أشهر ال يوجد أي مظاهرات، هم يريدون تكبر 
املوضوع، فالجمهورية اإلسالمية اليوم هي 
بأحســن احوالها، يف وقت تقول فيه أمركا 
للعامل ان ايران تعاين بســبب العقوبات وهي 
تريــد أن متنع تصدير قطرة نفط من إيران«، 
وتابع: »ايران تصدر اليوم مليون برميل يوميا، 
هذا الطروحات املوجودة هي بسبب ضعفهم 

وليس بفعل قوتهم«.
واكد، أن »لبنان سيخرج من الوضع املوجود 
فيه حاليا النتخاب رئيس للجمهورية يف أقرب 
وقت، وايران تدعو بان يكون إصالح يف هذه 
املرحلة ولن يبقى الوضع الحايل الذي يعيشه 
لبنان اليوم ســوى ذكريات يف املستقبل كام 
تحدثنا عن ذكريات الجمهورية اإلســالمية 
يف السنوات األوىل للثورة وسيكون املستقبل 

اللبناين اكرث إرشاقاً«.

الجمّيل  سامي  النائب  فاز 
برئاســة حزب »الكتائب« بـ 
3٥8 صوتاً، بينام نال منافسه 

عبدو كحاله 22 صوتاً.
وبــدأ الكتائبيــون امس، 
بالتوافــد اىل »بيت الكتائب 
املركزي« يف الصيفي لالدالء 
العمليــة  يف  بأصوتهــم 
االنتخابيــة الختيار اعضاء 
القيــادة الكتائبية، وذلك يف 
اليــوم الثالث مــن املؤمتر 
ان تحّول  العام بعد  الكتائبي 

اىل هيئة ناخبة.
 وقد فــاز نائب رئيس الحزب االول النقيب 
الســابق املحامي جورج جريج بالتزكية، اىل 
جانــب اعضاء لجنة مجلــس الرشف ولجنة 

الرقابة املالية.
 وأشــار النائب نديم الجمّيل اىل ان توجه 
حزب »الكتائب«، هو اعادة االزدهار والحرية 
واالمــان واالطمئنان، الفتــا اىل ان من يهدد 
تطبيق هــذه االمور هو املحــور الذي يأخذ 
البلــد اىل الدمار والحرب وهذا موقف الحزب 
الطبيعي يف هذه الظروف التي مير بها البلد.

واكــد ان حــزب »الكتائب« يجدد نفســه 

وقواعده وروحيته اليوم، واملؤمتر العام الـ 32 
هو عملية اساسية للمحافظة عىل الهيكلية 
الحزبية واملبــادئ والقيم التاريخية للكتائب 
ضمن اطار حداثة الحزب وتطويره الستقطاب 
اكرب عدد من الشــباب، مضيًفا:«لبنان وحزب 
»الكتائــب« ملتصقــان واذا كان لبنان بخر 

فالكتائب بخر«.
وتابــع:« نتمنى ان نعيــش الدميقراطية 
املوجــودة اليوم يف الدولــة اللبنانية وعىل 
مجلــس النــواب ان يكــون النمــوذج يف 

الدميقراطية وبتداول السلطة«.

خالل االحتفال
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مينى املقداد

بعد تربير طويل يف مؤمتره الصحايف،  »دولر« 
وزيــر االقتصاد والتجــارة يف حكومة ترصيف 
األعامل أمني سالم أســعار السلع الغذائية، يف 
خطوة تهــّدد األمن الغــذايئ للمواطن، ومتعن 
انهيارا يف عملته الوطنية، ال سّيام يف ظّل غياب 

الرقابة الرسمية وتطبيق القانون.
ســالم الذي طأمن اللبنانيني بأّن  التســعري 
بالدوالر يحافظ عىل السعر، دون ربطه بارتفاع 
سعر الرصف مع منع اضافة الهوامـــش باللرية، 
مل يخربهم أّن ما من أحد يستطيع أن يضمن عدم 
تالعب التجار بأسعار السلع من األساس، وعندما 
أشــار كذلك إىل أّن هذا اإلجراء استثنايئ ولفرتة 
زمنية محددة، فانه بذلك يؤكد أنّنا يف بلد يصبح 

القرار فيه تلقائيا عرفا، وأمرا واقعا.
 إذا، وبعد طول انتظار نجحت نقابة مستوردي 
املــواد الغذائية وأطراف أخــرى، يف إقناع وزارة 
االقتصاد والتجارة بدولرة السلع الغذائية، عىل أن 
يتّم الدفع باللرية اللبنانية وفق سعر رصف السوق 
أو بالــدوالر النقدي، وبعيدا عن اإلبجابيات التي 
يراها فقط املستوردون، والتي تتلّخص بأّن القرار 
سيضبط الفوىض الحاصلة  يف التسعري وتقلّب 
األسعار بني لحظة وأخرى، فإّن القرار مل يوضح: 
كيف سيمنع القرار تقلّب األسعار، يف ظّل تقلّب 
ســعر رصف الدوالر؟ واألهم من سيضمن التزام 

التجار يف زمن الفوىض؟

{ نعمة : القرارات االعتباطية
تزيد من الضغط عىل كاهل املواطن {

»شو هالقرار؟«، بهذه الكلامت عرّبت مسؤولة 

املراقبة ونائبة رئيس جمعية حامية املســتهلك 
الدكتورة ندى نعمة عن موقف الجمعية الرافض 
للقــرار، الفتة إىل أنّه ما من بلد يف العامل يقف 
مع التجار إاّل لبنان، مؤكدة عىل أّن هذه القرارات 
االعتباطية من قبل املســؤولني تزيد من الضغط 
عــىل كاهل املواطن، خصوصا مع انهيار القدرة 

الرشائية لديه، ما يفسح املجال أمام التاجر للعب 
أكرث باألســعار، يف ظّل غياب أّي آلية للرقابة، 
وهنــا ندخل بـ »االقتصــاد الفوضوي«، وكان 
األجدر باملســؤولني وضع خطة اقتصادية قبل 

الذهاب إىل إجراءات لحامية التاجر.
ولفتت نعمة إىل أنّه لو مل تكن أســعار الخرض 
والفواكه مقبولة ملات الناس جوعا، وأّن القوانني 
متنع التســعري بالدوالر، وأنّه متّت التغطية عىل 
ذلك بإصدار قرار، مشرية  إىل أّن تسليم االقتصاد 
للتجــار بالدوالر موضوع خطر، ســيؤّدي إىل 
زيادات هائلة باألســعار بحجــة »إنو عم يطلع 
وينزل الدوالر«، ومؤكدة أّن الوزارة تصغي للتجار 
وال تصغي للناس، وأّن وزير االقتصاد مل »يدعونا 
يومــا اىل أي اجتامع  كممثلني للناس، فهو يدعو 

التجار فقط ويتفق معهم«.
وكانت جمعية حامية املســتهلك قد أصدرت 
بتاريخ 31 كانــون الثاين الفائت بيانا رأت فيه 
أّن االقرتاح يبدو صحيحا ظاهريا، إذ يحّدد سعر 
السلعة وفق ســعر الدوالر لحظة البيع، وبذلك 
ال ميكن للتاجر التالعب بالســعر، وإاّل سيتمكّن 
موظفــو الــوزارة من التدخل وضبــط التاجر 
بالجرم املشــهود، لكنهــا لحظت يف املقابل، أّن 
الخطــة دونها عقبات كثــرية منها: » وفق أي 
سعر سيتم احتســاب الدوالر؟ منصة او سوق 
سوداء او دوالر بـ 8 ، 12 أو 15 ألف لرية؟ وسعر 
الســوق الســوداء وفق أي مرجع؟ مع احتامل 
تغيري السعر بني دقيقة وأخرى...« أضافت: »من 
سيحدد سعر الســلعة بالدوالر، هل هو التاجر 
ووفق فواتري ســتكون مبعظمها مزورة؟ وأي 
سعر تاجر سيعتمد املستورد األسايس الوسيط، 
أم الصغري؟... عمليا ســيكون لكل تاجر سعره 
الخاص، وهو ســيحدده وفق مصلحته. والكثري 
من التجار، اذا مل يكونوا كلهم، ســيعمدون اىل 

تحديد السعر، أي سعر بهامش ربح كبري«.
كام لفتت الجمعية إىل أّن  الوزارة لن تستطيع 
التحكم بالدولرة عىل االطالق، بل هي ســتهدي 
فقــط التجار ســالحا حادا يســمح لهم بادارة 
العمليــة التجارية وفق مصالحهم ... كام يهدي 

الوزير التجار واملصــارف الدولرة عىل طبق من 
ذهب... واقرتحت للحل:

- إقرار الســلطة الفــوري لخطة دعم مربمج 
للقطاع الصناعي والزراعي ورشكات التكنولوجيا 
الرائدة مع استثامر أكرب مبالغ ممكنة فيها،  مام 
سيسمح بالتصدير وزيادة حجم العمالت الصعبة 

وتحسني عجز امليزان التجاري. 
- محاســبة املسؤولني عن االنهيار واسرتجاع 

الرثوات املنهوبة واملهربة.
- فتح باب املنافســة عــىل مرصاعيه ورفع 
العوائــق التي وضعتها االحتكارات السياســية 
والتجاريــة امام لبنانيي املهجر ليشــاركوا يف 

املنافسة ونهضة البالد.
- إعادة تشكيل الدولة خارج القيد الطائفي كام 

نص عليه الدستور.
 وختمــت بيانهــا بأّن الدولــرة مجرد مهرب 
إضايف تســعى اليه سلطة الطوائف للهروب من 
مسؤوليتها بعد ثالث سنوات وخمسة اشهر من 

االنهيار.

{ فحييل : القرار  يحّل مشاكل ماليك 
»السوبرماركات« واملحالت التجارية 

ومستوردي املواد الغذائية {
»دولــرة األســعار هي نعمــة للتجار ونقمة 
للمواطــن«، برأي الباحــث االقتصادي و خبري 
املخاطــر املرصفية الدكتــور محمد فحييل الذي 
أشــار لـ »الديار«، أّن مكونــات القطاع الخاص 
تواصل بالهروب إىل األمام واالمتناع عن مامرسة 
الرقابة الذاتية، فاملطالبة بدعم االســترياد سنة 
2021 كانت ملصلحتهم واملترّضر األكرب منها كان 

املواطن، واليوم يطالبون بدولرة األسعار.
 وتابــع: »حــذار!« ، فالتســعري بالــدوالر 
لســلع االستهالك ســوف يحّل مشاكل ماليك 
»السوبرماركات« واملحالت التجارية ومستوردي 
املواد الغذائية، لكّنه بالتأكيد سوف يدفع بالعملة 
املحليــة إىل الهاوية أكرث وأكرث، ولن تبقى لريات 
لرشاء الدوالرات! وهذا هو هالك املواطن والوطن. 
وأوضــح فحييل أنّه خالل الســنوات الثالث 

املاضية، فقدت اللرية اللبنانية قدرتها عىل العمل 
»كمخزن للقيمــة« )store of value( و »معيار 
 standard for deferred( »املدفوعات املؤجلــة
payments( بسبب فقدان الثقة بالدولة الداعمة 
للعملة، رغم كّل ما ميتلكه لبنان من ذهب، ولكن 
مــع ذلك فإنّها تظل مقبولة، ولو جزئًيا، عىل أنّها 
»وحدة حســاب« )Unit of Account( و »وسيلة 
تبادل« )Medium of Exchange(.  يجب الحفاظ 
عــىل هذا القدر من الكرامة للعملة الوطنية لرتك 

ولو خيط أمل الستعادة الثقة فيها.

{ محاربة الدوالر لن تحمي اللرية {
ولفت فحييل إىل أّن محاربة الدوالر لن تحمي 

اللــرية اللبنانية، إذ علينــا أن نجد طريقة لجعل 
اللرية هي العملة املفضلة أو املســتعملة، عندما 
يتعلــق األمر بتســوية املدفوعــات يف املتاجر 
املحليــة، ويجب أن يكون هذا هو الحال ســواء 
كانت األســعار مرتفعة أو أعىل، أو كان الدوالر 
قويًــا أم أقــوى! وقال إّن التحكم يف األســعار 
)دولرة األســعار هي شــكل من أشكال التحكّم 
فيهــا( يزيد األمور تعقيــداً، فهو ال يلجم ارتفاع 
األسعار،  بل ينشــط حركة السوق السوداء يف 
املواد الغذائية، وال مينع التقلّبات وال االضطرابات 
يف األسعار، مشّددا عىل أنّه من الخطأ وضع املواد 
اإلســتهالكية األساسية تحت رحمة املحتكرين 

واملضاربــني يف ســوق الــرصف، خصوصاً أّن 
الســلطة صاحبة االختصاص )مرصف لبنان(، 
اعرتفــت بأّن االقتصاد بكّل مكّوناته أصبح تحت 
رحمة املحتكرين واملضاربني ومن يســيطر عىل 

تطبيقات الواتساب.  
ورغم خطورة الوضع االقتصادي ، يؤكّد فحييل 
أّن الحلول موجودة ومنها: تفعيل العمل بوسائل 
الدفع املتاحة من خالل القطاع املرصيف )بطاقة، 
شــيكات، تحويل(، بالحد األدىن باللرية اللبنانية 
ولتسديد فواتري االستهالك، ما يعطي اللرية امتيازا 
أمام الدوالر يف االستهالك، والعودة اىل »الشمول 
املايل يف الحســابات باللرية اللينانية والحّد ماّم 
يعاين منه املواطن اليوم وهو »االستبعاد املايل«، 
إقفال حسابات توطني الرواتب باللرية ساهم يف 
تدهــور العملة، مؤكّدا أّن اإلصالح هو خشــبة 
خــالص لبنان الوحيدة من األزمات الذي يتخبط 

بها.
خالصة القول... مل يتحــّدث أحد عن إيجابّية 
القرار املفرتض دخوله حيز التنفيذ بعد أســبوع، 
إاّل أصحاب هذا االقرتاح، أي التّجار مبســمّياتهم 
االقتصاديــة والنقابية املختلفــة، وحتى يظهر 
الخيط األبيض من األســود يف هــذا املوضوع، 
سيبقى املســتهلك تحت رحمة التّجار، لكن هذه 
املرّة بعصا الدوالر، فيام يســتّمر أصحاب السلطة 

يف الهروب إىل األمام! 

»دولرة« الســــــلع الغذائّية... ضربة جديدة للمواطن وفوضى فوق الفوضى

يحتــاج مرىض الســكري إىل نظام 
غذايئ متوازن للحفاظ عىل مســتوى 
الســكر يف الــدم ضمن املســتويات 
الطبيعيــة، إىل جانب األدوية األخرى 

التي يتم تناولها بهذا الخصوص.
ومن العنــارص الغذائية املهمة التي 
تعــد عنرصاً رضوريــاً يف هذا النظام 
الغذايئ، نبات القرنبيط، لكونه منخفض 
الســعرات الحراريــة والكربوهيدرات 
وغنيــا باأللياف ومضادات األكســدة 
والفيتامينــات، مام ميكن أن يســاعد 
يف تنظيم مســتويات السكر يف الدم 

وتحسني الصحة العامة.
ويعتــرب القرنبيط خياراً غذائياً رائعاً 
لألشــخاص الذيــن يعانون من مرض 
الســكري الذين يتطلعون إىل التحكم 
يف مســتويات السكر يف الدم، بحسب 

.Healthifyme موقع
وأحد األســباب الرئيســية لذلك هو 
انخفاض مؤرش نســبة السكر يف الدم 

GI. حيث يســجل القرنبيط 10 عىل مؤرش 
نسبة الســكر يف الدم وهو نظام تصنيف 
يقيس مدى رسعة ومدى ارتفاع الطعام يف 

مستويات السكر يف الدم.
كام يتم هضم األطعمة التي تحتوي عىل 
درجــة منخفضة مــن GI، مثل القرنبيط، 
وامتصاصها بشــكل أبطأ، مام يساعد عىل 
منع حدوث طفرات يف مســتويات السكر 
يف الــدم، وهو ما مينح حامية من حدوث 
مضاعفــات مثل أمراض القلب وتلف الكىل 

واألعصاب.
هذا ويعترب امللف الغذايئ الكامل للقرنبيط 
فعااًل للغاية يف السيطرة عىل مرض السكري 
وتعزيز املناعة. بالنســبة ملرىض السكري، 
فإن الحفاظ عىل مســتويات الغلوكوز يف 
الدم يعترب مطلًبا أساســًيا. ميكن أن يؤدي 
القرنبيط دوًرا أساسًيا يف هذا الجانب، حيث 
يحتــوي 100 غرام من القرنبيط الخام عىل 
كمية وافرة من الفيتامينات واملعادن. كذلك 
يحتوي عىل العديد من املركبات واإلنزميات 

والربوتينات التي تساهم يف فوائده الصحية 
ملرىض الســكري، مثل مركب سلفورافان، 
الذي يعمل عىل تحسني حساسية األنسولني 
وخفض مستويات السكر يف الدم. ويعترب 
أيًضا مصدراً جيداً لأللياف، وخاصة األلياف 
القابلــة للذوبان التي تبطئ عملية الهضم 
وامتصاص الكربوهيدرات، مام يساعد عىل 

تنظيم مستويات السكر يف الدم.
إىل ذلك، يحتوي القرنبيط عىل مستويات 
منخفضــة مــن الكربوهيــدرات القابلة 
للهضم، والتي تشري نتائج األبحاث إىل أنها 
ميكن أن تســاعد يف تقليل ارتفاع نســبة 
السكر يف الدم. كام يحتوي القرنبيط أيضاً 
عىل سعرات حرارية منخفضة، مام ميكن 
أن يســاعد يف إنقاص الوزن، وهو جانب 
مهم ملنع مضاعفات داء الســكري. كام أنه 
منخفض يف الســعرات الحرارية ومصدر 
جيــد للفيتامينات واملعادن، عىل رأســها 
ڤيتامني C، الذي ميكن أن يساعد يف تحسني 
حساسية  وتعد  األنســولني.  حساســية 
األنســولني رضورية لألشخاص املصابني 

بداء الســكري ألنها تساعد يف التحكم يف 
مستويات السكر يف الدم. ويساعد فيتامني 
C أيًضا يف تقليل االلتهاب يف الجسم. ميكن 
أن يكون مشــكلة كبرية ملرىض السكري، 
حيث يساعد يف منع حدوث مضاعفات مثل 

أمراض القلب وتلف األعصاب.
وال ينبغــي أن يتناول مرىض الســكري 
كميــات زائدة مــن القرنبيــط ألنه نبات 
منخفض الكربوهيدرات وميكن أن يســبب 
ارتفاع نسبة السكر يف الدم، بخاصة وأنه 
يحتوي عىل نوع من الكربوهيدرات يسمى 
الفركتوز. ويحتوي أيًضا عىل نســبة عالية 
من األوكســاالت، والتي ميكن أن تزيد من 
خطــر اإلصابة بحصــوات الكىل ملرىض 
الســكري. ويرسع القرنبيط من قدرة الكبد 
عىل تكسري العديد من األدوية. لذلك، ميكن 
تقليل فعاليتها عند دمج بعض األدوية التي 
يتم تغيريها بواســطة الكبد مع القرنبيط. 
فــإذا كان املريض يتنــاول أي أدوية تتأثر 
بالكبد، يجب استشــارة الطبيب قبل تناول 

القرنبيط. 

فــــــــــوائــــــــــد »الــــــــقــــــــرنــــــــبــــــــيــــــــط« ملـــــــــرضـــــــــى الــــــســــــكــــــري
تؤثــر  أن  ميكــن 
الطبيــة  الظــروف 
والتزامــات العمل يف 
بشــدة،  النوم  جودة 
التخفيف  ميكن  ولكن 
املشــكالت  هذه  من 
من خــالل التغيريات 
الصحيحــة يف منط 
الحياة. وتشجع بعض 
املؤسســات الصحية 
عىل استهالك الفاكهة 
ونوعية  مدة  لتحسني 

النوم.
الخصائص  وأثبتت 
الغذائية الفريدة للكرز 
وفاكهة الكيوي، عىل 
ســبيل املثال، فائدتها 
يف تحســني الكفاءة 
العامــة للنــوم. هذا 
دراســة  وســلطت 

الضوء عىل فوائد الكيوي للنوم. ووفقا للدراســة، تحتوي 
فاكهــة الكيوي عىل مجموعة مــن املركبات الطبية التي 
تشــمل مضادات األكســدة والســريوتونني. وأثبت كال 
الجزيئني فائدتهام يف عالج اضطرابات النوم، ما يســاعد 

عىل تحسني بداية النوم ومدته وجودته.
تم التوصل إىل هذا االستنتاج بعد أن أجرى العلامء دراسة 
عىل عينة من أربعة وعرشين شخصا ترتاوح أعامرهم بني 
20 و55 عاما. وتناول جميع املشــاركني مثرة الكيوي قبل 
النوم بـ »ساعة« كل ليلة عىل مدى أربعة أسابيع بينام تم 

تقييم معايري مختلفة من النوم.
وبعد أربعة أسابيع، أظهر املرىض تقليل وقت االستيقاظ 
بعد بداية النوم وانخفاضا يف الوقت الذي يستغرقه النوم.  
وأشار العلامء إىل أن »إجاميل وقت النوم وكفاءة النوم زاد 
بشكل ملحوظ«. وخلصوا إىل أن »استهالك فاكهة الكيوي 
قد يحســن بداية النوم ومدته وكفاءته لدى البالغني الذين 

يعانون من اضطرابات النوم املبلغ عنها ذاتيا«.
ورغــم وجود ما يربر إجراء مزيد من التحقيقات لتأكيد 
هذه التأثريات، إال أن هناك تفسريات معقولة لتأثري الكيوي 
املعزز للنوم، حيث تبني أن محتوى السريوتونني يف الكيوي 
يــؤدي دورا فريدا يف تنظيم دورات النوم. وهذا ألنه مادة 

كيميائية مقدمة للميالتونني، الهرمون الرئييس املسؤول 
عــن إحداث النوم. وهناك حاجة إىل مزيد من البحث لفهم 
دور مضادات األكســدة يف تعزيز النوم، لكن الدراســات 
أظهرت أن انخفاض مســتويات مضادات األكسدة مرتبط 

بقلة النوم.
وأضاف الدكتور مايكل بريوس، االختصايص علم النفس 
الرسيــري وخبري طب النوم: »الكيوي ليس الطعام الوحيد 
الــذي يحتمل أن يعزز النوم. هنــاك عدد من أنواع الطعام 
األخرى التي ميكن أن تساعد عىل النوم. فتساعد األطعمة 
الغنية باملغنيســيوم والبوتاسيوم عىل تعزيز االسرتخاء 
والدورة الدموية، وهي تشمل الخرض الورقية الدكناء واملوز 
واملكــرسات والبذور والحمضيــات والطامطم والحبوب 
الكاملة. األطعمة الغنية بالكالســيوم تساعد عىل زيادة 

مستويات امليالتونني«.
وهناك فاكهة أخرى تعزز النوم غالبا ما تذكرها الهيئات 
الصحيــة وهــي الكرز الحامض. ويف إحدى الدراســات 
التجريبية بقيادة جامعة والية لويزيانا، أدى عصري الكرز 
الحامض إىل إطالة وقت نوم كبار السن الذين يعانون من 
األرق مبقــدار 84 دقيقــة. وال تحتوي الفاكهة فقط عىل 
مضادات األكسدة، ولكن تشري الدراسات إىل أنها واحدة من 

املصادر الغذائية الوحيدة لهرمون النوم امليالتونني. 

فــــــــــــــواكــــــــــــــه تـــــــــــعـــــــــــزز جــــــــــــــــــــــودة الـــــــــنـــــــــوم

يتقىص العلامء واألطبــاء جعل فحص الدم ممكناً لتقييم 
فاعليــة عالج ضــد الرسطان أو رصــد ورم يف وقت مبكر 
للغايــة، ويبذلــون كل اإلمكانات يف هــذا املجال، عىل أن 
تصبح حتامً وســائل معتمدة يف املستقبل. وتجري عرشات 
الدراســات حالياً إلثبــات فائدة اســتخدام أداة جديدة هي 
»الخزعة الســائلة« لتتبع حالة املرىض الذين يتلقون عالجاً 
للرسطــان. والخزعة الســائلة هي فحــص دم يهدف إىل 
البحث يف دم مريض عن شــظايا من الحمض النووي للورم 
الرسطــاين أو للخاليا الرسطانية. لهذه التقنية فوائد هائلة 
ويعترب عدد من املراقبني أن اكتشــافها يســتحق جائزة نوبل 
للطــب، خصوصا أنها أقّل توغال بكثري من خزعة »تقليدية« 
تقتطــع عينة من خاليا الجســم. كذلك تنطوي هذه التقنية 
خصوصــاً عىل معلومات بالغــة الدقة حول الرسطان الذي 

املريض تحديداً. يعاين منه 
 وأوضح الخبري يف هذا املوضوع آالن تيريي، مدير األبحاث 
يف معهــد البحث يف علم الرسطــان يف مونبولييه بجنوب 
فرنسا، أن »أخذ عينة مام يسمى »الحمض النووي الدوراين« 
يهدف إىل رصد التحوالت لبعض أنواع الرسطان وبذلك تكييف 

معه«. لتتالءم  العالجات 
ويف بعض حاالت الرسطان مثل رسطان الرئة حيث يصعب 
الوصول إىل الورم، سوف تشكل هذه التقنية تقدما حقيقيا. 
وتحليل دم املرىض قد يســمح قريبا أيضا مبراقبة كيفية 
تجــاوب الرسطان مع العالجات. وقــال تيريي بهذا الصدد 
»عمليــا، بعد إزالة ورم من خــالل الجراحة، غالبا ما نصف 

عالجا كيميائيا يف حني أننا نجهل إن كان املريض بحاجة إليه 
فعليا«. كام سيســمح تحليل الدم يف الكثري من الحاالت يف 
املســتقبل بوصف عالجات أقل وطأة أو أقرص مّدة للمريض، 
إمنــا كذلك رصد أي إصابة جديدة محتملة. وال تزال الخزعة 
السائلة تنطوي عىل إمكانات أخرى، ولو أنّها مل تتضح بعد. 
وقــال آالن تيريي بهــذا الصدد »مثة احتامل مذهل هو رصد 

الرسطان بصورة مبكرة«.
هــذا وتعمل فــرق ورشكات تكنولوجيا حيوية كثرية عرب 
العامل عىل هذا االحتامل، والهدف هو رصد ورم رسطاين لدى 
شــخص من خالل عينة مــن دمه قبل أن تظهر األعراض أو 
قبل أن يصبح باإلمكان رصدها عىل صورة باألشعة السينية.
بدوره، قال فرنسوا كليامن بيدار طبيب األورام الرسطانية 
يف معهــد كوري يف باريس ومســؤول مخترب الواســامت 
الحيوية الرسطانية الدورانية »عــىل الصعيد التكنولوجي، 
األمر أكرث تعقيدا بكثري من تتّبع الرسطان، ألنّه يتطلب إجراء 
تحليل واســع النطاق للتحوالت الطفرية يف الحمض النووي 
عىل نطاق واسع، إمنا كذلك واسامت أخرى محددة، من غري 

أن نعرف مســبقا ما الذي نبحث عنه«.
وأعطت دراســة أجرتها مؤخرا رشكة »غرايل« األمريكية 
للتكنولوجيــا الحيوية نتائج الفتة، إذ أتاح فحص دم خالل 
التجــارب رصد إصابات بالرسطان لدى أفراد يف الخمســني 
من العمر وما فوق ويف حالة صحية جيدة ظاهريا. وخضع 
أكرث من 6600 شــخص للفحص، فعكســت النتائج شبهات 
بإصابــة 92 منهم بالرسطان. ويف نهاية املطاف، أصيب 35 

فعليا برسطــان مؤكد خالل 
السنة، ما يعني أن 57 شخصا 
مصابون.  أنّهم  خطأ  اعتقدوا 
غري أن التجربة سمحت برصد 
بالرسطان  إصابــات  تســع 
مــا كانت لتظهرها وســائل 
التقليدية.  املبكــر  الكشــف 
الحصيلة  تبقــى  ذلك،  ورغم 
للغاية وسيســتغرق  متباينة 
األمــر حتام ســنوات قبل أن 
هذه  موثوقية  تعزيــز  يتــم 
االختبارات التي باتت تســّوق 

يف الواليات املتحدة.
يف هذا الشأن، حذر فرنسوا 
كليــامن بيدار بأنــه حتى إذا 
فســتبقى  موثوقيتها،  ثبتت 
بعض  تطرح  االختبارات  هذه 

املســائل. وأوضح »إحدى هذه املسائل هي الكلفة، إذ إن هذا 
النوع من سلسلة الحمض النووي باهظ الكلفة للغاية. ومثة 
مســألة أخرى هي احتامل »فرط التشخيص« الناتج عن هذه 
االختبــارات، ألن عددا من أمراض الرسطان التي يتم رصدها 
تتبع يف الواقع تطورا يف غاية البطء وال تستدعي بالرضورة 
عالجا«. كام ينبغي أن يثبت العلامء أن هذه االختبارات تشكل 

تطورا ملموســا باملقارنة مع الوسائل املعتمدة حاليا.

وذكر الربوفيســور فابريس بارليــيس املدير العام ملركز 

غوســتاف رويس ملكافحة الرسطان يف املنطقة الباريسية 

»لدينــا اليوم رغم كل يشء اســرتاتيجية متطورة لكشــف 

اإلصابة بالرسطان« لكن »نســبة املشــاركة ال تتعدى %40 

يف أفضل الحاالت« يف اختبارات كشــف اإلصابة هذه التي 

يعرضها التأمني الصحي«، غري أنّه مل يســتبعد أن تُعتمد هذه 

االختبارات بواسطة فحص عينة من الدم مستقبال كوسيلة 

»متممة«. 

ــدم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــص الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر فحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرطان عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة لرصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أداة جديـ
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الــغــذائــيــة الــســلــع  تسعير   : بحصلي 
بــــالــــدوالر هـــو ملــصــلــحــة املــســتــهــلــك

شــّدد رئيس نقابة مستوردي املواد الغذائية هاين بحصيل، 
تعليًقا عىل قرار تســعري الّســلع يف محال الســوبرماركت 
بالــدوالر، عىل أّن »لهذه الخطوة إيجابّيات تفوق الّســلبّيات، 
فتسعري السلع الغذائية بالدوالر هو لصالح املواطن«، الفًتا إىل 
أّن »هذا اإلجراء ينهي مقولة ارتفع سعر رصف الدوالر فارتفعت 
األســعار، بينام انخفض ســعر الّصف من دون أن تنخفض 
األســعار«. وأوضح، يف حديث صحايف، بشــأن اآللّية الّتي 
ســُتّتبع، أّن »للمستهلك حّريّة اختيار الّدفع بالدوالر أو باللرية 
ًدا بالدوالر، ميكن للمواطن  اللبنانية، وعندما يكون الّسعر موحَّ
أن يراقب األسعار حينها«، شارًحا أّن »الفاتورة ستكون باللّرية 
اللّبنانّية واألسعار عىل الرّفوف بالدوالر. كام أّن سعر الّصف 

سيكون واضًحا«، وفًقا لتسعرية الّسوق الّسوداء.
أّما عن قانونّية هذه الخطوة، فأشار بحصيل إىل أّن »اللجان 
النيابية أجرت دراســًة قانونّيًة، ومتّت مراجعة قانون حامية 
املستهلك، قانون النقد والتسليف، وقانون العقوبات وغريها. 
وبحســب املطالعة القانونّية الّتي تّم الّتوّصل إليها وفق البند 
الخامس من قانون حامية املســتهلك، ال مخالفة للقانون إذا 
تّم الّتســعري بالّدوالر، لكن مخالفة القانون تكون عرب إجبار 
املســتهلك عىل الّدفع بالّدوالر«. وأكّد أّن »األسعار ستنخفض 
يف وقت الحق، وقد انتقلنا إىل مرحلة تجريبّية يجب أن تكون 

فيها ضوابط، وهي تجربة إيجابّية وليست سلبّية«.

اميمة شمس الدين 

بعد وصوله اىل قناعة تامة بأن الوضع النقدي يف لبنان غري 
مســتقر اعلن وزير االقتصاد يف حكومة تصيف االعامل امني 
ســام ان قرار التسعري بالدوالر سيصدر بعد االجتامع باالتحاد 

العاميل العام اليوم.
واذ رأى ان الدوالر ال سقف له باعرتاف بعض السلطات النقدية 
والخرباء، اشار إىل أن ايجابيات هذا القرار أكرث بكثري من سلبياته، 
ومطلع األســبوع املقبل سيتحّول إىل قرار نافذ يجب عىل الناس 
ان يتنبهوا بعده إىل آلية التنفيذ التي تحميهم. وقال سام نحن ال 
نحمي السوق وال التجار، بل عىل العكس، نتيح فرصة أكرب للرقابة 
والجميع عليه أن يعلن عن سعر رصف الدوالر الذي يعتمده وعىل 

أساسه تحتسب القيمة«.
واوضح ســام انه سيكون هناك آلية  ستتبع لناحية تسعري 
الســوبرماركت، واعان ســعر رصف الــدوالر بوضوح يوميا، 
والتســعرية التي ستؤمن للمواطن سهولة مبراقبة سعر الدوالر 
الذي ال يجب إن يتغري كل ساعة ونصف ساعة مثلام حصل أخريا 

حيث تحول التجار  والسوبرماركت اىل رصافني مؤكداً ان الهدف 
املنشــود هو تأمني الحامية والشفافية بالقدر األكرب للمستهلك 

اللبناين.
ويف تعليقه عىل هذا املوضوع رأى الخبري االقتصادي الدكتور 
محمود جباعي يف حديث للديار »ان قرار وزير االقتصاد يف شأن 
التسعري بالدوالر يعترب جيدا من حيث العمل التقني النه يخفف 
من التفلت والتاعب باالســعار لكن انا ال ارى ان هذا االجراء لن 
يعطي  اي نتيجة لسبب اسايس وهو انه ال توجد رقابة حقيقية 
عىل التســعري وال عىل التجار و ال عىل كبار  املحتكرين والخوف 
كل الخــوف من ان التجار ســيلجؤون اىل طريقة أخرى لخداع 
الناس ويعمدون اىل زيادة االســعار بالدوالر  وان كانوا ســابقأ 
كانوا يســعرون عىل ســعر رصف اعىل من السعر يف السوق 
الســوداء فاليوم رمبا سيعمدون اىل مضاعفة االسعار بالدوالر 

وهذا سيؤدي اىل ارتفاع اكرب لاسعار«. 
وقال :«حتى لو رفع التجار ســعر الســلعة دوالرا او دوالرين 
فهم ســيحققون ارباحاً طائلة وسيدفع املواطن الثمن والخوف 
االســايس من عدم القدرة عىل لجم االرتفاع يف االسعار ما دام 

ال توجد تقنيات رقابية حقيقية تبدأ بإنشاء منصة حقيقية يف 
وزارة االقتصاد التي تســعر  السلع بالدوالر بشكل يومي وعندئذ 
يتمكن املواطن من معرفة االسعار الحقيقية و يف حال املخالفة 
ميكــن مراجعة وزارة االقتصاد عىل ان يكــون هناك عقوبات 
حاســمة من قبــل الجهات املختصة واال هذا القرار ســيأخذنا 
اىل نتيجة عكســية وسيؤدي اىل رفع التجار لاسعار بالدوالر 
وبالتايل ســنذهب اىل املزيد من التضخم ليس فقط تضخم يف 
اللرية اللبنانية بل سنشهد  تضخام حقيقيا بالدوالر متخوفاً من 
ان نذهب  اىل مرحلة خطرة وتبعات هذا القرار ستكون اسوأ مام 
كنا عليه مع احرتامي لوزير االقتصاد الذي يستطيع استبدال هذا 
القرار بانشاء منصة مبساعدة القوى االمنية لضبط الرشكات«.

واذ اشــار جباعي اىل »التضخم الحاصل اليوم هو تضخم يف 
اللرية اللبنانية لفت اىل ان ليس هناك تأثري يف الناتج املحيل ويف 
املواطنني ما دام اكرث من ٨0٪ من الشعب اللبناين قادرين عىل ان 
يســتوفوا اموالهم بالدوالر  مشرياً اىل ان نسبة موظفي القطاع 

العام ال تتجاوز ال20٪ و هم الذين يدفعون الثمن«. 
وردأ عىل ســؤال حول امكان تطبيق الدولرة الشاملة يف البلد 

قال :«جباعي ما دامت الدولة اللبنانية ال تستطيع ان تؤمن رواتب 
املوظفني بالدوالر فالدولرة الشــاملة صعبة املنال مؤيداً تسعري 
البنزين بالتحديــد بالدوالر وان يتم الدفع بالدوالر الن هذا االمر 
يخفف من طلب اصحاب املحطات للدوالر من الســوق السوداء  
اضافًة اىل ان االسعار ستكون اكرث شفافية وتتبع  سعر النفط  

العاملية.«
واكد جباعي » ان االســعار يف  الســوبرماركت واسعار املواد 
الغذائيــة بحاجة اىل تدقيق ألنه ال توجد رقابة عىل االســعار 
وبالتايل فهي غري واضحة مشرياً اىل انه اذا متكنت وزارة االقتصاد 

من وضع اسعار واضحة عندئذ ميكن التسعري بالدوالر.«

ســــــام ســــــُيعلن قرار التســــــعير بالدوالر بعد اجتماعــــــه باالتحــــــاد العمالي اليوم
ــالــة املطلوبة ــفــّع ال ــة  ــاب ــرق ال يــفــتــقــد   لــكــنــه  ــرار جـــيـــد...  ــ ق  : ــار«  ــديـ ـــ»الـ لـ جــبــاعــي 

األســــــمــــــر دعــــــــا الــــــــى الـــــعـــــودة
ــر املـــــــــواد ــ ــي ــ ــع ــ ــس ــ ــة بــــــــالــــــــدوالر فــــــــوراًعـــــــن قـــــــــــرار ت ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ

أعلن رئيس اإلتحاد العاميل العام  بشــاره االســمر رفضه 
قرار وزير االقتصاد امني ســام، تســعري املواد الغذائية يف 
الســوبرماركت بالدوالر االمرييك، داعيا اىل العودة عنه فورا.  
وقــال: »بينام عّمت الدولرة مختلف جوانــب حياة اللبنانيني 
وشــملت االشرتاك يف مولد الكهرباء واملازوت وتتجه لتشمل 
باقي املشتقات النفطية، فضاً عن تحرير أسعار الدواء وسوى 
ذلك من األساســيات والخدمات، مل يكن ينقص املواطنون إالّ 
تسعري املواد الغذائية يف الســوبرماركت بالدوالر األمرييك. 
وهذا القرار غري دستوري وغري قانوين ومل يشارك فيه اإلتحاد 
العاميل العام أو أّي من املستهلكني أو الجمعيات التي متثلّهم. 
واالتحاد يرفض هذا القرار ويدعو اىل إلغائه لألسباب التالية:

أوالً:    من الناحية الدســتورية والقانونية، فإنه إذ ينتقص 
من سيادة الدولة عىل أرضها، فإنه يتعارض بشكل رصيح مع 
قانون النقد والتسليف الصادر يف العام 1963 يف مادته األوىل 
التــي تنص عىل التايل: »الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية 

هي اللرية اللبنانية واختصارها الرسمي ل.ل.«
كام جاء يف الفقرة الثامنة من قانون حامية املستهلك النص 
التايل: »يجب أن يحّدد الثمن باللرية اللبنانية ويجوز باإلضافة 
اىل ذلك، ذكــر ما يعادله بالدوالر أو بأي عملة أجنبية أخرى« 
واملقصــود بهذه اإلضافة هو الســائح أو الزائر األجنبي الذي 

يحمل عملة أخرى وليس املستهلك اللبناين.
ثانيــاً:    ألّن هــذا القــرار اتُخذ من جانــٍب واحد هو وزارة 
االقتصاد مع بعض املستوردين وبعض أصحاب السوبر ماركت 
ومل يشــارك يف مناقشته ال اإلتحاد العاميل العام املعني األول 
مبصالــح وحياة املوظفني والعامل وأكرثية املســتهلكني وال 
الهيئــات املعنية بحامية املســتهلك علامً أنّــه وبعد اتصاالت 
االتحاد العاميل العام بكبار أصحاب السوبر ماركات أيّد هؤالء 
رأي االتحاد من حيث صعوبة التطبيق وتحويل السوبر ماركات 

اىل مراكز للصريفة.
ثالثاً: خافاً إلدعاء البعض، إّن هذا القرار يســمح باملنافسة 
بني الســوبر ماركت ويفيد املســتهلك، فإّن وكاالت اإلسترياد 
الحصية للمواد الغذائية هي التي تحّدد أســعار املستوردات 

وليس تجار التجزئة.
رابعاً: ألّن هذا القرار مترّسع وغري مدروس وال ميكن تطبيقه 
يف ظل اختاف أســعار الدوالر صعوداً غالباً وهبوطاً أحياناً 
قليلة كل ســاعة يف اليوم أو خــال دقائق معدودة. وهذا ما 
ســيحّول مراكز البيع اىل »عصفورية« كربى واملواطنني اىل 
آالت حاســبة ناهيك عن ذلك الخافات التي ميكن أن تنشأ عن 

اإلحتساب بني املستهلك والعاملني يف السوبر ماركت.
خامســاً: ألنه ال يحرتم العدالــة يف الرضيبة، فبينام يدفع 
التاجر نسبة رضيبة القيمة املضافة TVA عىل دوالر 15000 
لرية يدفع املواطن – املســتهلك هذه الرضيبة عىل سعر السوق 
املوازية أي السوق السوداء أي أكرث من أربعة أضعاف ما يدفعه 

التاجر واملستورد.
سادســاً: ألّن كّل يشء خضع للدولرة باستثناء أجور العامل 
واملوظفني يف القطاعني الخاص والعام واألساك العسكرية 

واألمنية وهي التي تشكّل أوسع فئات املجتمع.
لهذه األسباب مجتمعًة وسواها من أسباب ميكن إضافتها، 
فــإّن اإلتحاد العاميل العام يف لبنان يعلن بوضوحٍ تام رفضه 
لهذا القــرار ويطالب بالعودة الفورية عنه وســوف يواصل 
اإلتحــاد اتصاالته مع املعنيني وســُيعقد لقاء نهار غد اإلثنني 
الســاعة العــارشة صباحاً مع وزير االقتصاد ملناقشــة هذا 
املوضوع والســبل الكفيلة بإلغاء هــذا القرار ولوضع الوزير 

بضوء النتائج الكارثية املتمثلة بالتقّيد به«. 
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ــباط 2023 ــ ــ ــد 5 شــ ــ ــ ــ ــروت االح ــ ــ ــ ــدان بي ــ ــ ــ ــن مي ــ ــ ــ ــل م ــ ــ ــ ــباق الخي ــ ــ ــج ســ ــ ــ ــ نتائ

الشوط االول - املسافة 1400 مرت

الشوط الثاين - املسافة 1400 مرت

الشوط الثالث – املسافة 1400 مرت

الشوط الرابع - املسافة 1000 مرت

الشوط الخامس - املسافة 1000 مرت

1ـ صقر العــرب 2.10ل.ل. ـ 1.30ل.ل. ـ 
عصام 56ك ـ 2.10ل.ل.

2ـ اوليتيشــكا ـ 1.20ل.ل. ـ مهند 51ك ـ 
3.50ل.ل.

3ـ اوليفر ـ فارس 54ك ـ 113ل.ل.
4ـ ماوكيل ـ عالء 56ك ـ 2ل.ل.

5ـ حبيبة يوهان ـ نديم 53ك ـ 8.50ل.ل.
فاز براس، وباربعة اطوال ـ وبوقت: 4/5 

1.44د
الفوركست: 1 ـ 5 – 4.50ل.ل.

الثالثية: 1 ـ 5 ـ 3 - 70.000ل.ل.
مالكه: انطوان نرص، مضمره: مروان حوا

1ـ تاج لبنان 1.40ل.ل. ـ 1.20ل.ل. ـ عالء 
54ك ـ 1.40ل.ل.

2ـ كونتيسا ـ 1.20ل.ل. ـ اسمر 49.5ك ـ 
5ل.ل.

3ـ داين ـ صالح 56ك ـ 2.70ل.ل.
4ـ منر الجنوب ـ فارس 54ك ـ 52ل.ل.

5ـ كينغ ارتور ـ عصام 54ك ـ 18ل.ل.
فاز ببعيد، وبرقبة ـ وبوقت: 1/5 1.46د

الفوركست:  1 ـ 5 - 2.20ل.ل.
الثالثية: 1 ـ 5 ـ 2 - 35000ل.ل.

مالكه: الــــياس زهرة ـ مضمره: مروان 
دبور

1ـ جمــر 2ل.ل. ـ 1.40ل.ل. ـ وديع 56ك 
ـ 2ل.ل.

2ـ دون جــوان ـ 3ل.ل. ـ نديــم 53ك ـ 
8.50ل.ل.

3ـ يعبوب ـ عالء 56ك ـ 1.40ل.ل.
4ـ هيدا الغايل ـ فارس 54ك ـ 52ل.ل.

ـ وبوقت 5/2  وببعيد  ببــــــعيد...  فاز 
1.47د

الفوركست: 1 ـ 3 - 3ل.ل.
الثالثية: 1ـ 3 ـ 2 - 27000ل.ل.

مالكه: محمود فوالدفرد ـ مضمره: فاروق 
آدم

1ـ بحر ـ مبعد عن املراهنات ـ عدنان 56ك 
ـ مبعد

2ـ ابن اصل ـ نديم 56ك ـ 2.30ل.ل.
3ـ سوما ـ رشيف 53.5ك ـ 2.90ل.ل.
4ـ الهيبة ـ اسمر 54.5ك ـ 9.50ل.ل.

5ـ دلع ـ بدر 54.5ك ـ 2.20ل.ل.
فاز بســتة اطوال، وبرقبةـ  وبوقت: 1/5 

1.10د
الفوركست: 1 ـ 4 - 3.50ل.ل.

الدوبليــه: 1/1 جمــر عىل ابــن اصل - 
3.50ل.ل.

الثالثية: 1 ـ 4 ـ 5 - 55000ل.ل.
مالكه: ا. دي فريج ـ مضمره: محمد خري 

الدين

ـ  1.30ل.ل.  ـ  1.20ل.ل.  االســطورة  1ـ 
عالء 54ك ـ 1.20ل.ل.

2ـ جوفــريـ  1.40ل.ل.ـ  اســمر 52كـ  
11ل.ل.

3ـ ابجر ـ خارج املراهنات ـ خارج
4ـ زلزال ـ وقع عنه خياله عدنان ـ وقع

5ـ حبيبة مــروان ـ خــارج املراهنات ـ 
مصايب كتريي هالشوط

الفوركست: 2 ـ 5 - 10ل.ل.
البونيص: 100000ل.ل.

مالكه: انطــــوان نرص ـ مضمره: مروان 
حوا

اعداد : لوران ناكوزي

سالمتك يا عصام

تحت  جرى  االخري  بالشوط 
الشــتاء ركضــت الخيل وبعد 
الذي  زلزال  الجواد  ســك  قليل 
الخيال عصام وسقط  ميتطيه 
عنه باالوحال والرمال. وبعدها 
مؤسفة  بحالة  عصام  شوهد 
نقــل بعدها اىل املستشــفى 

للمعالجة... شفاه الله...

[ جمر: اعطني حريتي اطلق يــدّي... فأطلقت يدي الجواد القوي جمر وكان فرح املطرب العريب كبرياً.. مربوك ملحمد عبد 
وشقيقه ماهر وملضمره الريس فاروق ولخياله اآلدمي بدر الذي قاده بكل اخالص اىل الهدف والفوز. ابعد الله عنه االيادي 
األثيمة واملافيات اللعينة... ويف الصورة املطرب العريب محمد العبد وشــقيقه ماهر واملضمر الريس فاروق والهاوي احمد 

عارف وابو شاكوش

[ تاج لبنان: رغم العواصف، وبرغم الشتاء القارس ورغم املياه املتدفقة من السامء للميدان استطاع تاج لبنان بقيادة الخيال 
عالء ان ودع مطارديه من الخط املستقيم واصالً اىل الهدف فائزاً ببعيد وببعيد

الفرن...  الهاوي روجيــه   ]
اصدقائه  احد  مع  رشط  عمل 
يراهنو  الذي  الجواد  هذا  بأن 
عليــه لن يصــل اىل الهدف 
فائزاً وكان روجيه عىل حق... 
اذ وصلت جميع جياد الشوط 
آخراً  وصل  املطلوب  والجواد 
كأنه قــادم مــن خطف او 
روجيه  وضحــك  قتلة:  اكل 
من صميم قلبــه... املراهنون 
سبو، شتمو، الحصان وخياله 

ومضمره... مربوك روجيه

املضمرين  من  تأمل   ]
الكــرام التعــاون مــع 
البعــض  بعضهــم 
وملصلحــة  ملصلحتهــم، 
كارثة  ستحل  واال  امليدان 
اتفقتوا  ما  اذا  بامليدان... 
البعض لتقيد  مع بعضكم 
لهذا  الرابعــة  الحفلــة 
اتفقوا  وجربو  املوســم، 
رئيــس  انتخــاب  قبــل 
ان  وقبــل  الجمهوريــة 
الدوالر لاللف لرية  يرتفع 
يراهن...  حدا  يف  عاد  ما 

لكم. وشكراً 

ذكريات عربت...

الهاوي منح حشــمه مالك الجوادين قمر، وحامي االلوان 
يف الصــورة التذكارية منذ ثالثــون عاما ومعه صديقه 

السيد مارسيل غربيل

اعالنات مبوبة

عامل

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

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

مؤمنة. ت: 03/155235
ــــــــــــــــــــــــــ

وحاّملني  تنظيفــات  عــامل 
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 
ذات  انكليزي   - عريب  الطباعة 

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

وفيـــــــــــات

باسم الله الرحمن الرحيم

اذا  الذيــن  الصابرين  وبــر 

وانا  لله  انا  قالوا  اصابتهم مصيبة 

اليه راجعون

صدق الله العيل العظيم

الواقع يف  يصادف نهار االثنني 

6 شباط 2023 ذكرى مرور ثالثة 

ايام عىل وفاة فقيدنا

الحاج
راتب صبحي حامدة

»ابو فراس«

ســيقام مجلس عزاء مع تالوة 

آيات من الذكــر الحكيم عن روحه 

الطاهرة ومأدبة طعام عىل محبة 

أهل البيت

للفقيــد الرحمــة ولكم عظيم 

االجر والثواب

يف  املجتبى  مجمــع  املــكان: 

الســانت تريز من الساعة 3 حتى 

5 عرصاً

ــي املــســتــهــدفــة ــا هـ ــوريـ ــوم سـ ــيـ ــائــي : الـ ــكــيــمــي ــراق بـــالـــســـالح ال ــ ــع ــ ــام ال ــهـ ــذكــر اتـ ــســت ــداد ي ــ ــق ــ امل

ودعت رئيســة مجلس االتحاد الرويس فالينتينــا ماتفيينكو، إىل 
طرح موضوع »أنبــوب اختبار كولن باول« الذي أدى إىل غزو العراق، 
يف األمم املتحدة من جديد، مشــرية إىل أّن »هذه الجرمية ال تســقط 

بالتقادم«.
وكتبــت ماتفيينكو يف »تلغرام«: »أعتقد أنه ســيكون من الصحيح 

أن يطرح املوضوع حول الكذب الشــنيع الذي أدى إىل كارثة فظيعة، 
بشكل واضح يف القريب العاجل يف األمم املتحدة حيث بدأ تطور هذه 

األحداث منذ 20 عاماً«.
ولفتــت إىل أّن »هذه الجرمية يجب أن تبقــى يف ذاكرة البرية«، 
مؤكدًة أّن »مهمتنا هي أن نعمل ما بوســعنا ملنــع محو الحقيقة عن 
تلك األحداث واملســؤولني عن تلك املأساة، وعدم السامح ألولئك الذين 
اتخذوا هذه القرارات ووضعوا الخطط، بالهروب من محكمة التاريخ. 

معروفة«. وأسامؤهم 

وكان مندوب ســوريا الدائم لدى منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
يف الهاي الســفري ميالد عطية طالب  يف 2 شــباط الحايل، املنظّمة 

الغربية. للمواقف  انحيازها  بوقف 
وبنّي عطية حينها أّن تقرير منظمة حظر األسلحة الكيميائية اعتمد 
عىل معلومات حصل عليها من دول معادية لســوريا، ومصادر أخرى 
تديرها تنظيامت إرهابية، مشــّدداً عــىل رضورة عدم إصدار منظمة 
حظر األســلحة الكيميائيــة تقارير مطابقة لتلك التــي تعدها الدول 

الغربية و »إرسائيل«.

)تتمة ص1( 

ــة ــاملــئ ب إلـــــى 60  ــوم  ــ ــي ــ ــوران ــ ــي ــ ال ــب  ــخــصــي ت بـــرفـــع  الــــــذريّــــــة«  ــة  ــ ــاق ــ ــط ــ »ال أبـــلـــغـــنـــا   : إيــــــــران 

الجانب الغريب هو »املّدَعى عليه«.
كذلــك أكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية محمد إســالمي، أّن 

»الدول الغربية ال تريد أن متتلك إيران التكنولوجيا النووية«.
وكان مدير الوكالــة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غرويس، قد تحّدث 
عام وصفه بـ«تغيــري جوهري« يف معلومات تصميم منشــأة فوردو 
لتخصيب الوقود، فيــام يتعلق بإنتاج اليورانيــوم، معرباً عن قلقه من 

الخطو اإليرانية.
ووكانت فرنســا وبريطانيا وأملانيا أدانت  األسبوع املايض، الخطوات 
التي تتخذها إيران لتوســيع برنامجها النووي، واتهمت طهران بالسعي 

لتقويض االتفاق النووي.
وجــاء يف بيان الرتويكا املشــرتك: »نحن، حكومات أملانيا وفرنســا 
وبريطانيــا، ندين خطوات إيران األخرية املؤكــدة من قبل وكالة الطاقة 
الذرية، الهادفة لتوسيع برنامجها النووي. بزيادة طاقتها اإلنتاجية يف 
فوردو ونطنز بقدر يتجاوز بشــكل كبري الحــد املوجود يف خطة العمل 

الشاملة املشرتكة، ومرسعاً إنتاج اليورانيوم املخصب«.
وأضاف البيان: »اتخذت إيران خطوات لتدمري خطة العمل الشــاملة 

املشرتكة«.
إيران: قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تعطل برامجنا النووية  

يأيت ذلك عىل الرغم من أّن وســائل إعالم إيرانية، كانت قد ذكرت يف 
وقت ســابق، أّن إيران »بدأت اتخاذ خطوات لتعزيز النشاط النووي يف 
منشآتها، رّداً عىل قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية األخري،الذي ينتقد 

عدم تعاون طهران معها«.

)تتمة ص1( 

صادق مجلس الوزراء »اإلرسائييل« مســاء امس، 
عىل »إقامة مســتوطنة جديدة يف منطقة متاخمة 

للحدود مع قطاع غزة«.
وذكرت وسائل إعالم »إرسائيلية«، إن رئيس الوزراء 
بنيامني نتنياهو وافق عىل إنشــاء مستوطنة جديدة 
تحمل اســم »حانــون«، يف غالف غــزة، مؤكدة أن 
البدء بوضع مخططات عملية  الحكومة وافقت عىل 

إلقامة املستوطنة.
وقــال نتنياهو: »نحن يف لحظــة تاريخية، ألننا 
نواصل تعزيز االستيطان يف غالف غزة كرد مناسب 
عىل اإلرهاب«. أضاف: »لقد قلت يف اجتامع الحكومة 
إن الرد املناسب عىل اإلرهاب، هو أوالً وقبل كل يشء 
مهاجمة اإلرهاب باالســتيطان يف أرض »إرسائيل«، 
وخاصة يف املناطــق القريبة من قطاع غزة وهذا ما 

تقوم به حكومتي.
وكان نتنياهو، أعلن أن حكومته الجديدة تدعم بناء 
املستوطنات، رشيطة أن تتم بشكل قانوين وبتنسيق 
مسبق بني الجهات والهيئات الحكومية يف بالده، كام 
تعهد بإضفاء الرعية عىل عرات البؤر االستيطانية 

التي بنيت دون ترصيح رسمي، قبل نهاية شباط.
يذكــر ان »إرسائيل« أقامت نحو 140 مســتوطنة 
يقطنها نحو 600 ألف يهــودي منذ احتاللها الضفة 

الغربية والقدس الرقية يف حرب عام 1967.

{ االحتجاجات {
عىل صعيد آخر، توّســعت رقعة االحتجاجات ضد 
حكومة االحتالل برئاســة بنيامــني نتنياهو، حيث 
تظاهــر عــرات اآلالف من املســتوطنني يف كيان 

االحتالل، مساء السبت.
عىل  الخامس  لألســبوع  االحتجاجات،  وتتواصل 
القضاء  االحتالل، وخطّة وزير  التوايل، ضد حكومة 

ياريف ليفني، الرامية إىل إضعاف 
جهاز القضاء وتقويض املحكمة 
هذه  املحتجني.  بحســب  العليا، 
الخطــة وصفتهــا املعارضة بـ 
»االنقالب« فيــام دافع نتنياهو 
إلعادة  »تهدف  إنّها  بالقول  عنها 

التوزان بني السلطات«.
إعــالم  وســائل  ووفــق 
»إرسائيليــة«، كانت املشــاركة 
»تل  يف  األكــرب  االحتجاجيــة 
أبيب«، إذ تجمهر اآلالف يف ساحة 
عرات  شــارك  فيام  »هبيام«، 
اآلالف مبســرية احتجاجية نحو 

شارع »كابالن«.
وذكر منظمو االحتجاجات يف 
»تل أبيب«، أّن عدد املشاركني فاق 
ما كان عليه يف األسبوع املايض، 
حيث قّدرت املشاركة آنذاك بأكرث 

من 40 ألف متظاهر.
ووفق اإلعــالم »اإلرسائييل«، ألقــى رئيس بلدية 
»تل أبيــب« رون حولدايئ كلمًة يف تظاهرة شــارع 
»كابــالن«، قال فيهــا: »إنها فرصــة للوصول إىل 
الكلامت ستبدأ األفعال،  انتهت  توافقات واسعة، وإذا 
لــن توقف يف امليادين، لن نكون المبالني، لن نســلّم 

أبداً«.
يُذكــر أّن نتنياهــو تلقــى تحذيــراٍت عديدة من 
تداعيات خطّة إضعــاف جهاز القضاء عىل االقتصاد 
الرئيس  »اإلرسائييل« والدميوقراطية، آخرها من قبل 
من وزير  وقبلهــا  ماكــرون،  إميانويل  الفرنــي 
الخارجيــة األمــرييك أنتوين بلينكن، ومســؤولني 

مطلعني عىل االقتصاد يف الكيان »اإلرسائييل«.

{ طيار »إرسائييل« سابق
 يدعو الغتيال نتنياهو {

دعا العقيد احتياط يف ســالح الجو »اإلرسائييل« 
زئيف راز، الذي شــارك يف قصــف املفاعل النووي 
العراقــي يف العام 1981، إىل اغتيال رئيس الحكومة 
بنيامني نتنياهو، يف حال واصل تنفيذ خطة إضعاف 
العليا، وفق اإلعالم  القضاء وتقويض املحكمة  جهاز 

اإلرسائييل.
وأىت ذلــك، يف تغريدٍة كتبهــا راز، وهو أحد قادة 
االحتجاج ضد نتنياهو، وجاء يف تغريدته: »إذا حصل 
رئيس الوزراء عىل سلطات دكتاتورية، فهو ووزراؤه 

يجب قتلهم«.

وأثارت هذه التغريدة ردود أفعاٍل يف 
حزب  قال  حيث  السياســية،  الساحة 
ضد  »التحريض  إّن  بيــان  يف  الليكود 
رئيس الحكومة نتنياهو يتخطى ذروة 
الليكود يف بيانه:  الجنون«. وأضــاف 
»لقد صدمتنا دعــوة زئيف راز الغتيال 
رئيــس الحكومة والــوزراء، يجب أن 
يتحرك الشــاباك والرطة عىل الفور 
ضد  اآلخرين  واملحرضــني  العتقالــه 

نتنياهو والوزراء«.
بدورهــا، رّدت وزيــرة النقل مريي 
ريِغف بقولها: »لقد جّنوا كلياً، يدعون 
إىل قتل نتنياهــو والوزراء، ال يعرفون 
الخسارة التي ستلحق بنا! هم يحاولون 
حرق البلد! ورضب االقتصاد ويحرّضون 

عىل استخدام نرياٍن حية«.
من جانبه، دان رئيس املعارضة يائري 
البيد، التهديــد باغتيال نتنياهو، وقــال يف تغريدة: 
»أدعــو كل محبي البــالد إىل التظاهــر واالحتجاج 
والنزول إىل الشــوارع، لكن حافظوا عىل القانون، ال 

تقودوا إىل العنف«.
من ناحيتها، أعلنت رشطــة االحتالل فتح تحقيق 
يف أعقاب ترصيحات قتل نتنياهو، بشبهة التحريض 

والتهديد ضده وضّد شخصياٍت عامة أخرى.
السياســية يف  ان االنقســامات  اىل  اشــارة 
»إرسائيــل« تتصاعد بني الحكومــة واملعارضة يف 
اندالع حرب  باملســؤولية عن  تبادل لالتهامات  ظل 
لعرات  »إرسائيل« تظاهــرات  تشــهد  إذ  داخلية، 
حكومة  ضد  الخامس  املستوطنني لألســبوع  آالف 

نتنياهو. 

ــال نـــتـــنـــيـــاهـــو ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــع... ودعـــــــــــــوات الغـ ــ ــ ــوّسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــل« تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ اإلحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــي »إسـ
بــــاإلســــتــــيــــطــــان يــــــكــــــون  اإلرهـــــــــــــــــاب  ُمـــــهـــــاجـــــمـــــة   : الـــــــعـــــــدو  حـــــكـــــومـــــة  رئــــــيــــــس 
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ــة األوائـــــــل ــ ــي ــداســ ــان فــــي كــــــرة الــــقــــدم - ســ ــنـ ــبـ ــة لـ ــولـ ــطـ  بـ
ــبـــرج )1-1( ــه مـــع الـ ــعــادل ــت  الــنــجــمــة يــفــقــد نــقــطــتــيــن ثــمــيــنــتــيــن ب
ــغ )0-2( ــن ــي ــورت ــى ســب الــراســيــنــغ عــل ــوز  ــ ف الــثــانــيــة:  الـــدرجـــة 

من مباراة النجمة والربج

من لقاء الراسينغ وسبورتينغ

تعادل فريقا النجمة والربج 
بنتيجة 1-1، يف املباراة التي 
جرت عىل ملعب مجمع فؤاد 
شــهاب يف جونيــة ضمن 
الخامسة  الجولة  منافسات 
األوائل  األندية  سداسية  من 
األوىل  الدرجــة  لــدوري 
اللبناين لكــرة القدم.  ورفع 
الــربج رصيده إىل 17 نقطة 
يف املركز الرابع، يف حني رفع 
النجمة رصيده إىل 21 نقطة 

يف املركز الثاين مؤقتا.
  وشــهدت املبــاراة يف 
شــوطها األول تفوقا كبريا 
للنجمة وســط إهدار للعديد 
من الفــرص، حيث أنقذ عبد 
الكريم صالــح مرمى الربج 
من ركلة حرة مبارشة نفذها 
حسن كوراين وأبعدها صالح 
برباعة ومن ثم العارضة يف 

الدقيقة 38.
  وأهدر عــي عالء الدين 
فرصة افتتاح التســجيل يف 
الدقيقة 43 إثر ركنية نفذها 
حسن كوراين وحولها عالء 

الدين بجانب املرمى.
  وتابع صالح تألقه حيث 
أنقذ مرمى فريقه من انفراد 
تام يف الدقيقة 45 إثر متريرة 
من عي حــام لعي الرضا 

إساعيل.
  ومع انطالق الشوط الثاين 
النجمــة عىل مرمى  ضغط 
الربج بدون فرص خطرية يف 
األمور  مجريات  جاءت  حني 
معاكســة حيث افتتح الربج 

التســجيل يف الدقيقة 63 عرب يوسف عنرب، وذلك إثر تسديدة 

قوية من خارج املنطقة سكنت شباك عي السبع.

  ورد النجمة يف الدقيقة 74 عرب كريم أبو زيد الذي ســدد 

كرة قوية من خارج املنطقة سكنت الشباك عىل يسار الحارس.

  وضمن سداســية األوائل لبطولــة الدرجة الثانية، انتهت 

املباراة عىل ملعب الصفاء بفوز الراســينغ عىل ســبورتينغ 

الريايض 2-0 سجلها حسني عز الدين )45+5( وابراهيم ابو 

جبل )58(.

االربعاء املصري  األهلي  يواجه  مدريد  ريال   : لألندية  العالم  بطولة 
يواجه فريق ريال مدريد اإلسباين بطل أوروبا نظريه 
األهــي املرصي بطل أفريقيا التاريخي، بعد غد األربعاء، 

يف نصف نهايئ كأس العامل لألندية باملغرب.
  وقبل املوقعة الصعبة، فتح فيســنتي دي بوسيك، 
مدرب ريال مدريد األســبق، الباب أمام فوز األهي خالل 
املباراة املُرتقبــة يف كأس العامل لألندية، بالتأكيد عىل 
معاناة الفريق املليك من أزمة كبرية خالل الفرتة الحالية.

  ويعاين »املريينغي« من إصابات قوية رضبت الفريق 
مؤخرا، متمثلة يف الفرنيس فريالند ميندي واإلســباين 
لوكاس فاســكيز، قبل أن يلحق بها الثاليث الفرنيس 
كريــم بنزميا والربازيي إيدير ميليتاو والبلجييك إيدين 

هازارد.
  وجاء ذلك بعدما تعاىف املدافع النمساوي ديفيد أالبا 
الذي غاب عن آخر 7 مباريات للفريق بســبب اإلصابة، 

لتتأكد جاهزيته للمشاركة يف كأس العامل لألندية.
  وقال ديل بوســيك، يف ترصيحات تلفزيونية: »ريال مدريد 
ميــر بأزمة كبرية خالل الفرتة األخرية متمثلة يف إصابة العديد 
من الالعبني، وهو ما مينح األهي فرصة إلمكانية تحقيق الفوز«.

  وأضــاف: »رغم اإلصابات التي يعــاين منها ريال مدريد، 
فــإن خربته متنحه بعض األفضلية لتخطي عقبة منافســه 
والتأهــل للمباراة النهائيــة، ألنه ميتلك خربات كبرية يف مثل 

هذه املباريات القوية«.
  وأكد مدرب ريال مدريد األسبق أن الفوارق بني الكرة العربية 
واألوروبية تالشــت مؤخرا، الفتا إىل أن كل يشء وارد وميكن 

تحقيقه.
  وتابــع حديثه: »األهي فريق كبري وأعرفه جيدا، لكنني ال 
أتابع مبارياته،  وهو أحد أقوى الفرق يف قارة أفريقيا وضيف 

دائم يف مونديال األندية«.
  واختتم بقوله: »أتذكر عندما تعرضت للهزمية عىل يد األهي 
مــع ريال مدريد عام 2001، فهــو كان فريقا منظا وميتلك 
العديد من النجوم، لكننا خرسنا بسبب ارتفاع درجة الحرارة«.

  وكان ريــال مدريد واجه األهي مرة واحدة فقط تعود إىل 
مباراة ودية عام 2001 عىل استاد القاهرة الدويل، انتهت بفوز 

املارد األحمر 0-1.

{  حصيلة مواجهات الفرق
 األفريقية لألوروبية {

  شــهدت بطولــة كأس العامل لألندية عــىل مر تاريخها 
مواجهات نادرة بني الفرق األوروبية ونظريتها األفريقية خالل 

النسخ السابقة.
  ويلتقي ريال مدريد اإلسباين البطل التاريخي لكأس العامل 
لألنديــة بـ4 ألقاب مع نظريه األهي املرصي البطل التاريخي 
لدوري أبطال أفريقيا بـ10 ألقاب، يف نصف نهايئ النســخة 

الـ19 من املونديال املقامة حاليا باملغرب.
  ورغم أن مواجهــات الفرق األوروبية لنظريتها األفريقية 
بدأت منذ انطالق النسخة األوىل يف البطولة عام 2000، فإن 
تغيري نظام مونديال األندية أســهم يف تضاؤل فرص حدوث 

تلك املواجهات يف النسخ التالية.

  يف النســخة األوىل للمونديال، اصطــدم الرجاء املغريب 
بنظريه ريال مدريد اإلسباين، يف مباراة انتهت بفوز العمالق 
األورويب بنتيجة 3-2، وشــهدت الهدفــني الوحيدين ألندية 

أفريقيا يف شباك أبطال القارة العجوز. 
  وأقيمــت تلك النســخة من كأس العــامل لألندية بنظام 
املجموعتــني، ومبشــاركة 8 فرق، وهي املــرة الوحيدة التي 
أقيمت فيها بذلك النظام، حيث تأهل للمباراة النهائية متصدرا 

املجموعتني، بينا لعب الوصيفان عىل امليدالية الربونزية.
  وبعد توقف البطولة ملدة 5 سنوات، عادت مجددا إىل الحياة 
يف 2005، لكن تم تغيري نظامها لتقام مبشاركة 6 فرق فقط، 
زادت إىل 7 فرق يف النســخ التالية بداية من النســخة الثالثة 

عام 2006 وحتى النسخة الـ18 العام املايض.
  وقــى النظام بأن يبدأ بطل أفريقيا مشــواره من الدور 
الثاين، بينا يبدأ بطل أوروبا مشــاركته من الدور قبل النهايئ 

مبارشة، فيا يبدأ املستضيف مشواره من الدور التمهيدي.
  ذلك النظام جعل من النادر أن يتواجه ممثال أوروبا وأفريقيا 
يف البطولة، نظرا ألن ممثل القارة السمراء يف كثري من األحيان 
ال يصــل لنصــف النهايئ، ويف املرات التــي وصل فيها كانت 

القرعة توقعه يف مواجهة بطل أمريكا الجنوبية.
  وكانــت ثاين مواجهــة بني فرق أوروبا وأفريقيا يف كأس 
العامل لألندية، يف املباراة النهائية لنسخة 2010، حيث رضب 
مازميبي الكونغويل موعدا مع إنرت ميالن اإليطايل، يف مباراة 

خرسها بطل أفريقيا بسهولة 3-0. 
  وكانت املواجهة الثالثة بعد 3 أعوام، يف نصف نهايئ نسخة 
2013 باملغرب، حيث التقى خاللها الرجاء املستضيف مع بايرن 
ميونخ األملاين، يف املباراة النهائية أيضا، وخرس بهدفني دون 

رد، مدونا أبرز إنجازات العرب يف البطولة. 
  وكان بايــرن ميونيخ طرفــا كذلك يف املواجهة األوروبية 
األفريقية الرابعة يف مونديال األندية، والتي كان طرفها الثاين 
األهي املرصي، يف نصف نهايئ نســخة 2020 من البطولة، 

وهي املباراة التي انتهت لصالح البافاري 0-2.
  ووفقا لذلك فإن الفرق األفريقية واجهت نظريتها األوروبية 
4 مرات يف مونديال األندية، تلقت خاللها 4 هزائم، واستقبلت 

10 أهداف، وسجلت هدفني فقط.

ريال مدريد مبواجهة األهيل املرصي

ــد الــجــبــار ــم عــب ــ ــة : جــيــمــس عــلــى اعـــتـــاب رق ــي ــرك ــي ــة األم ــســل ال
قاد البديل كام توماس فريقه بروكلن نتس، 
لتحويل تأخره أمام واشنطن ويزاردز، إىل فوز 
مثري 125-123، بدوري كرة السلة األمرييك 

للمحرتفني.
  وافتقد نتس جهود بن ســيمونز وكيفني 
دورانت، قبل أن يفقد كايري إيرفينغ، بسبب 

اإلصابة يف ربلة الساق )السانة(. 
وسجل توماس 44 نقطة لنتس، يف الوقت 

الــذي أحرز فيه إدموند ســمرن 29 نقطة 
لويــزاردز، كا أحرز زميله كريســتابس 

بورزينغيس 38 نقطة.
وتغلب نيو أورليانز عىل لوس أنجليس ليكرز 131-126، لينهي 

مسرية الهزائم العرش املتتالية التي تعرض لها.
وســجل ليربون جيمس 27 نقطة لليكرز، ليصبح عىل بعد 36 
نقطة فقط من تحطيم الرقم القيايس لألسطورة كريم عبد الجبار، 

أكــر من أحرز نقاط يف تاريخ دوري 
كرة السلة األمرييك للمحرتفني.

  وسجل أنتوين ديفيز 34 نقطة و14 
متابعة لليكرز، يف الوقت الذي تصدر 
فيه براندون إنغرام قامئة هدايف نيو 

أورليانز بتسجيله 35 نقطة.
ويف باقــي املباريــات، فاز لوس 
أنجليس كليربز عىل نيويورك نيكس 
134-128، وفينيكــس صنز عىل 
ديرتويــت بيســتونز 100-116، 
وشيكاغو بولز عىل بورتالند 129-

121.   كــا تغلب ميلوويك بكــس عىل ميامي هيت 115-123، 
وأوكالهوما سيتي ثاندر عىل هيوسنت روكتس 153-121، وغولدن 
ســتيت واريورز عىل داالس مافريكس 119-113، ودنفر ناغتس 

عىل اتالنتا هوكس 108-128.

ليربون جيمس

: الـــــســـــلـــــة  كــــــــــرة  فــــــــي  الـــــــدولـــــــيـــــــة  دبــــــــــي   دورة 
ــرز الـــلـــقـــب بـــعـــد نـــهـــائـــي مــثــيــر ــ ــح ــ ــروت ي ــ ــيـ ــ الــــريــــاضــــي بـ

توج الريايض بريوت بلقب دورة ديب الدولية يف كرة السلة، 
بفــوزه املثري عىل دينامــو بنتيجة )86-85(، أمس األحد، يف 
املباراة التي جرت عىل ملعب نادي النرص بديب.  وتقدم دينامو 
يف الربع األول بنتيجة )29-20(، وحسم التعادل الربع الثاين 
بنتيجة )51-51(، يف حني تقدم الريايض )69-67( يف الربع 

الثالث.
  وسجل نجم الريايض أمري سعود 27 نقطة كأفضل مسجل 

يف اللقاء، فيا ســجل نجم دينامو أحمد إبراهيم 13 كأفضل 
مسجل يف فريقه.

  وشهدت املباراة إثارة كبرية، وخصوصا يف الثواين األخرية 
حيث أهدر زاك لوفنت فرصة تسجيل ثالثية حاسمة قبل ثواين 

قليلة من النهاية.
  من جهته أحرز فريق األفريقي التونيس املركز الثالث بفوزه 

عىل حساب بريوت اللبناين بنتيجة )84-79(.

العبو الريايض مع كأس دورة ديب

ــة: ــ ــل ــ ــس ــ بــــطــــولــــة غــــــــرب آســـــيـــــا لــــــانــــــاث فــــــي كــــــــرة ال
 الـــــــلـــــــقـــــــب بـــــــيـــــــن لـــــــبـــــــنـــــــان وســـــــــــوريـــــــــــا الـــــــيـــــــوم
الــــــعــــــراق عـــــلـــــى  األرز  ــب  ــ ــخ ــ ــت ــ ــن ــ مل ثــــــالــــــث  وفــــــــــــوز 

بطولة غرب  لقــب  انحرص 
آسيا لالناث )تحت الـ 16 سنة( 
يف كرة الســلة، التي تقام يف 
السليانية )العراق(، بني لبنان 
املركزين  احتال  بعدما  وسوريا 
األول والثــاين يف الدور األول.  
وســتقام املباراة النهائية بني 
املنتخبني عند الساعة السادسة 
من مساء اليوم االثنني بتوقيت 
بريوت عــىل ان يلتقي منتخبا 
العراق وفلســطني يف مباراة 
والرابع  الثالث  املركزين  تحديد 
عند الســاعة الرابعة بعد ظهر 

االثنني بتوقيت بريوت.
  ومــع انتهاء الــدور األول 
الذي اقيم وفــق نظام الدوري 
مــن مرحلة واحدة، احتل لبنان 
الصدارة بفــوزه يف مبارياته 

الثالث التي خاضها ومن دون اي خســارة اذ فاز الجمعة عىل 
فلسطني )59-32( وعىل سوريا )58-41( السبت وعىل العراق 
)68-55( أمس األحد يف املباراة الختامية للدور األول.   واختريت 

العبة منتخب لبنان ريم الغايل افضل العبة يف اللقاء.
  وتبــدو فرصة لبنان كبرية جداً الحــراز اللقب االقليمي اذ 
سيلتقي مجدداً املنتخب السوري الذي خرس امام منتخب االرز 

)41-58( يف الدور األول.

  ويبدو لبنان قاب قوسني أو ادىن من احراز لقب جديد  عىل 
مستوى املنتخبات بعد االنجازات الكثرية التي حققتها املنتخبات 
اللبنانية يف السنوات األخرية للرجال وتحت الـ 18 سنة وتحت 
الـ 16 ســنة التي تأهلــت اىل نهائيات كأس العامل وانجازات 
منتخب الســيدات وها هو منتخب لبنان لالناث )تحت الـ 16 
سنة( يّتجه الحراز لقب بطولة غرب آسيا بعدما ظهر مبستوى 
رفيع وبعيد جداً عن مســتويات باقي املنتخبات املشاركة يف 

البطولة.  

العبات منتخب لبنان بعد الفوز عىل العراق

ــرة الـــــقـــــدم : ــ ــ ــة فـــــي كـ ــيـ ــلـ ــحـ ــوالت األوروبـــــــيـــــــة املـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ  الـ
لبرشلونة جــديــدة  هــديــة  ويــقــدم  مــايــوركــا  أمـــام  يخسر  مــدريــد  ريـــال 

تلقــى ريال مدريد هزمية مفاجئــة، أمس األحد، يف آخر 
مبارياته قبل خوض منافسات مونديال األندية، بنتيجة )1-0( 
أمام مضيفه ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الـ20 من 
الليغا عىل ملعب »إيبريوستار«.  وسجل هدف مايوركا ناتشو، 

مدافع املريينغي، بالخطأ يف مرماه بالدقيقة 13.
  بهذه الخسارة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة، يف 
املركز الثاين بجدول ترتيب الليغا، بينا رفع مايوركا رصيده إىل 

28 نقطة، يف املركز العارش.
  ونجــح مايوركا يف التقدم رسيعا، يف الدقيقة 13، عندما 
أرســل داين رودريغيز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نحو 

زميله مورييك، لكن ناتشو وضعها يف شباك فريقه.
  ومل ينجح ريال مدريد يف التكشــري عن أنيابه، إذ فشل يف 

التسديد طوال الشوط األول بني القامئني والعارضة.
  لكن يف الشــوط الثاين، احتســب حكم املباراة ركلة جزاء 
للفريــق املليك يف الدقيقة 57، بعد التحام رايكوفيتش حارس 

مرمى مايوركا مع فينيسيوس.
  وانربى ماركو أسينســيو لتســديد الركلة، التي تصدى لها 

رايكوفيتش حارًما املرينجي من التعادل.
  وحاول أسينسيو التصويب من خارج منطقة الجزاء، لكن 

كرته مرت بجانب القائم األيرس يف الدقيقة 66.
  وانطلق فينيســيوس مبجهــود فردي عىل الطرف األيرس، 
ودخل منطقة الجزاء، وســدد كرة أبعدهــا الحارس، قبل أن 

يشتتها الدفاع لتصبح ركنية، يف الدقيقة 68.
  وأرســل أالبا عرضية من الطرف األيرس نحو ماريانو دياز، 
الذي سدد عىل الطائر كرة مرت أعىل العارضة، يف الدقيقة 87.
  وصــوب توين كروس كــرة صاروخية، من خارج منطقة 

الجزاء، لكنها مرت بعيدا عن مرمى مايوركا يف الدقيقة 88.
  وفشــلت آخر محاوالت ريال مدريد، التي جاءت عن طريق 
روديجر من رضبة رأســية مرت بجانب القائم، ليتلقى الفريق 

املليك هزميته الثالثة هذا املوسم يف الليجا.

{  انكلرتا {

  ســقط مانشسرت ســيتي أمام مضيفه توتنهام هوتسبري 
بهــدف دون رد، أمس األحد، يف اللقــاء الذي أقيم عىل ملعب 
توتنهام هوتسبري يف قمة مباريات الجولة رقم 22 من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
  وسجل هدف توتنهام الوحيد هاري كني يف الدقيقة )15(، 
لريفض مانشسرت سيتي هدية أرسنال املتصدر الذي خرس أمس 

أمام إيفرتون.
  وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إىل 39 نقطة يف املركز 
الخامس، بينا تجمد رصيد مانشســرت سيتي عند 45 نقطة 

يف املركز الثاين.

{ أملانيا {

  حقق بايرن ميونيخ فوزاً الفتاً عىل مضيفه فولفسبورغ )4-

2(، يف املباراة التي جرت أمس االحد عىل ملعب »فولكسفاغن 
أرينــا«، ضمن املرحلــة 19 من الدوري األملــاين لكرة القدم 

)بوندسليغا(.
  وسجل رباعية بايرن كينغسي كومان )2( وتوماس مولر 
وجال موســياال يف الدقائق 9 و14 و29 و73، فيا ســجل 
هديف فولفســبورغ جاكوب كامينسيك وماتياس سفانبريغ 

يف الدقيقتني 44 و81.
  ويف مبــاراة ثانية، فــاز فريق فريدر برمين عىل مضيفه 

شتوتغارت 2 - 0.
  وتقدم برمين عن طريق ينس ستاخ يف الدقيقة 59، قبل أن 

يضيف مارفني دوكش الهدف الثاين يف الدقيقة 77.
  ورفع برمين رصيده إىل 27 نقطة يف املركز18، فيا تجمد 

رصيد شتوتجارت عند 16 نقطة يف املركز 16.

{  ايطاليا {
  واصل نابويل االبتعاد بصدارة الدوري اإليطايل، عرب الفوز 
عىل مضيفه ســبيزيا 3-0، أمس األحد، ضمن الجولة 21 من 

املسابقة.
  وانتهى الشــوط األول بالتعادل السلبي، ثم تقدم خفيتشا 
كفاراتســخيليا، بهدف لنابويل من رضبــة جزاء بعد ميض 

دقيقتني من بداية الشوط الثاين.
  وتقمص فيكتور أوســيمني دور البطولة، وسجل الهدفني 

الثاين والثالث لنابويل يف الدقيقتني 68 و73.
  وأحــرز نابويل فوزه الخامس عــىل التوايل، منذ تعرضه 
للهزمية األوىل هذا املوســم عىل ملعب إنرت ميالن بهدف دون 
رد، مطلع الشــهر املايض، كا حقق فوزه الـ 18 هذا املوسم، 

مقابل تعادلني وهزمية واحدة.
  ورفع فريق الجنوب رصيده يف الصدارة إىل 56 نقطة.

  ويتطلــع نابويل لحصد لقبه الثالث يف الدوري اإليطايل، 
واألول منذ موسم 1990-1989.

{  هولندا {

  تعــادل فينورد روتردام مع ضيفه آيندهوفن، بنتيجة 2-2 
يف موقعة الكالسيكو التي جرت ضمن الجولة 20 من الدوري 

الهولندي.
  وجاء ســيناريو كالســيكو هولندا مثريا، ولعب فيه النجم 

املغريب، أسامة اإلدرييس، العب فينورد، دور البطولة.
  وعاش أكر من 47 ألف متفرج من جاهري فينورد لحظات 
عصيبــة للغايــة يف مدرجات ملعــب »دي كويب« بعد تقدم 

الضيوف بهدفني.
  وســجل أنور الغازي هدفا مبكرا آليندهوفن بعد مرور 8 
دقائق، وأضاف ثورجان هازارد الهدف الثاين يف الدقيقة 68.

  إال أن رود فان نيستلروي، مدرب آيندهوفن، تلقى رضبة 
قوية بعد طرد مدافع الفريق أرماندو أوبيســبو يف الدقيقة 

.65
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اعداد : زينة حمزة

لغز الحرف الناقص

طريقة الحل

عش النحل

الحل السابق    

الحل السابق    

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ب الكلمة الضائعة يف الكلامت املتقاطعة 

الشبكة املبعرثة 

أفقياً:

يف  عالج  تشييك  1-أديب 

رواياته تفاهــة الحياة، من 

والفيلسوف  املفكر  مؤلفات 

اإليطايل ماكيافييل

أمريكيــة  جامعــة   -2

فول  خداعــه،  مشــهورة، 

الصويا األخرض

3- مدينة تونســية، مرفأ 

يف جنــوب فرنســا، ضمري 

متصل

4- جزيرة يونانية شــامل 

بحــر إيجه، طائر خيايل ورد 

ذكره يف األساطري

5- تلحســا الطعام، حرف 

عطف، بلــدة لبنانية، مدينة 

فرنسية

اإلســم  6-متشــابهان، 

القديــم ململكة اســواتيني 

االفريقية، حرب

7- إلــه النور عند الفرس، 

بحر، دّربا، خسيس

8- رتــل، قريــة لبنانية، 

حصن باالندلس

السواد،  السطل، شديد   -9

للنفي، وىش

10- من القارات، شــوق، 

من مؤلفــات األديب املذكور 

يف 1 أفقي

11- جمعنــا عن األرض، 

سيعرب، حرف أبجدي مخّفف، 

خالف نهار

12-متشــابهان، نّوبخك، 

إخرتعتم

نهلك،دولة  13-مصبــاح، 

امريكية، تكلــم وهو يخرج 

صوتاً من خياشيمه

14-أقصــد املــكان، قرأ، 

نومه العميق، جمعوا

يذبحان  )أنــا(،  15-نُحُت 

األديب  مؤلفات  من  املاشية، 

املذكور يف 1 أفقي

1- مــن مؤلفــات األديب 

املذكور يف 1 أفقي

2- مدينة سورية، أدركناك 

بحاسة السمع

3- قبل اليوم، تبخرت غنجاً 

ودالالً، يجري يف عروقي

4- طيــور جارحة، عتب 

عيّل

5- أملت، عاهد الذهاب اىل 

مكان ما، حصلت عىل

6- سّد الباب، من املحرمات، 

يرصان عىل األمر، خاصتي 

بريوت،  يف  منطقــة   -7

إصبع

8- سفك الدم، يعرب، يصّب 

املاء

أحبني،  جاريــة،  9-مياه 

مين

تعليميــة  10-منصــة 

يف  متخصصــة  مجانيــة 

العمل اإلنساين، رقدنا، مدينة 

أردنية

11-أرشد، من أوجه القمر، 

مغني، حرف نصب

12-شهر ميالدي، صاهر، 

تعد وتحيص

أردنيــة عىل  13-قريــة 

الحدود السورية، يقطنها

14-للنفي، رجع، من أنهر 

لبنان

بها،  يباح  ال  15-ســالم، 

توجع

16-نوتة موسيقية، تبعاك 

من غري تأمل، يجمع، ملس

17-آلة طــرب، إنكار، من 

الفاكهة

18- مــن مؤلفات األديب 

املذكور يف 1 أفقي

1-من علامء االسالم بالجغرافية، غري مطبوخ

2- حب، يحصل عىل )مجزومة(، دولة آسيوية

3- مدينة فرنسية، أعّدد محاسنه )للميت(

4- مناص، أشارت باليد، بلدة لبنانية

5- لجأنا اىل، أستفرس عن، ضمري منفصل

6-ييش، حاّل محل، يصّوت من األمل، أرشد

7- متشابهان، شتمت، إقرتب من

8-خالف تصعدان، تخيفا، سيدة

9- من الخلفاء الفاطميني

10-حرف نصب، من القارات، ضحكا دون اصدار صوت

11-سنور، قطعا، زرع، فني وهلك

12-أقارب، جحيم، يضع رسه عند

13-إدانة، طبيب يوناين اشتهر بإكتشافاته يف الترشيح

14-طعم الحنظل، رسقاه، خادم

15-سياج، حرب، برق، لالستفهام

مبساعدة املفردات االفقية فقط، هل تستطيع إعادة 

وضع القطع املبعرثة يف مكانها 

1-بختيار نامه، اناس

2- رامايانا، ميفوق

3-جني، ديانا، رأس

4- بيتون، سباتنا، بن

5-وو، حارب، مواويل

6- عندي، اهدرت،  لبها

7- رس، داس، اهوج، ااد

8- ماجالن، نبال

9- ربه، الم، اا، ميتا

10-يردان، يسلكن، ابن

11-جا، داروين، بانت

12-همل، يندبانه، ري

13-ايابنا، نيس، دلها

14-دنن، ايالت، نام

15-مترحا، مايا

أفقيا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

الحل السابق

1-املدخــل يف الطــب، 
اناين

2- ليون، ارس، الدال، الم
ســاتورنس،  رم،   -3

نالكمه
4- بوليفيا، اياكس، اربد
5- عند، رن، الون، ناسا
6- يتواجد، تكدان، يكب

7- مل، ســد، نرســاي، 
فردان

8- خالد ياسني، دمريت، 
دا

9- التي، اغروا، ماكاو
10-ليام، رينان، يحارب

فانوس،  11-يساندان، 
بالل

12-ار، سنونو، امتسك، 
يل

ميــرون،  13-التــام، 
نجرها

14-يرتب، رهن، ناي، ايا
يجد،  ملــح،  15-نبنني، 

نسلمه

1-الربع الخايل، امن

2-ليمون، ما، يسال

3-مو، لدي، المارتني

4-دنيس، تسدالن، اري

5-افروديت، دسمت

6-التينا، ايران، بل

7-فروا، جنس، ينوي

8-يرس، ادريان، منرح

9-نال، سنغافوره

10-السيوتا، رنا، وين

11-طل،  انكيدو، نان

12-بدنك، مايوت، ند

13-السنافر، حسمنا

14-اال، انرمتا، سجني

15-كاس، ديار بكر

16-املرايا، كبل، هال

17-ناهب، كندا، االيم

18-يم، درب، اوريل، اه

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

كالماً معيناً.

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

من الكلمة االوىل يوضع يف الحّيز املظلل

1-طبيب يوناين إشــتهر بإكتشافاته يف الترشيح، نهر فرنيس، 
ينكش الصوف

2- مدينة يونانية، كاتبا، مفرحاً
3-مدينة إيطالية، الدر، أطيل باأللوان

4- مدينة يونانية، من القوارض، الرسب
5- بلدة سورية، أليفاً، مدينة أملانية

6- دولة أوروبية، حيوان بحجم القط، منّس
7- من أنهر لبنان، األزل، األمر العظيم

8- دولة عربية، يقرأ، إسم إشارة
9-الذي يرسق بخفة، وشــاح يوضع حــول الرقبة والكتف، بلدة 

لبنانية
10-الطريق، يرطبا باملاء، من كانت اسنانهم صغرية ومتالصقة

11-من التوابل، نصارع، نرجو
12-بلدة لبنانية، موجعة، البحر

أ-طبيب إنكليزي راحل اشتهر بوصفه الشلل الرعايش
ب-شاعر لبناين راحل

أ-سانتو دومينغو
ب-سان جيمينيانو

1-سويرسا، سوريا، اروي
2- االسكا، الكاس، سالك

3- الحنني، يلحنا، الحي
4- جاكرتا، جاراك، اكرا

5- الريدو، الدير، الدر
6- الدمام، االمم، االم

7- رينوسا، يرسان، نارس
8- ماجالن، انجال، الجا
9- يريفان، يفران، فران
10-نابويل، يلبوا، لويب

11-غدرناه، نردها، اهدر
12-واترلو، الوتر، الرت

1-مندورو

2- عشرتوت

3- ارتفعت

4- براكني

5- بلودان

6- ليسوتو

7- تويوتا

8- كاثرين

9- ابن رشد

10حساسني

11-النووي

12-روماين
ملحم بركات

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

1- آخر ملوك الكلدانيني

2- مصيف لبناين

3- ماركة سيارات

4- أرسة ملوك فرنســا من ساللة 

لويس التاسع

5- حراس الكروم

6- ألحان وتراتيل

7- دولة أوروبية

8- أدلة

9- من أنواع الخضار

10-مدينة إيطالية

11-تتعلمني

12-يسفكان الدم

الكلمة الضائعة: جريدة لبنانية يومية 11 حرفاً
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ذهـــــــــــــــــــــــــاب وايــــــــــــــــــــاب

				االبراج	

بلدة	لبنانية
ستة	أحرف

كلمة	الرس

الحل	السابق	 	

الحل	السابق	 	

الحل	السابق	 	

جوليا	بطرس

اخترب	معلوماتك

مغني	وملحن	لبناين	راحل

8+2+1+6+3	الفرح

4+7+6	خداع

9+7+9+5	تدّون

3+2+4	أمل

8+2+5+2+3	من	الفاكهة

1-عمــر	الرشيــف	هو	نجم	عاملي	مشــهور	ظهر	يف	

العرشات	من	األفالم	العربية،	ما	هو	أول	فيلم	أجنبي	شارك	

يف	التمثيل	فيه؟

2-	العصامي	هو	الرجل	الناجح	الذي	يعتمد	عىل	نفسه،	

ما	هو	عكس	كلمة	عصامي؟

3-	قال	املتنبي	مبدح	سيف	الدولة:	وان	تفق	االنام	وانت	

منهم..	فان	املســك	بعض	دم	الغزال.	هل	صحيح	أن	املسك	

من	دم	الغزال؟

4-	البنطلون	والبيجاما	مالبس	عرصية،	البنطلون	اسم	

ايطايل	ولكن	ما	اصل	كلمة	بيجاما؟

5-	الغوغاء	هي	الفوىض،	ما	اصل	اســم	الكائن	الحي	

الذي	اشتهر	بالفوىض

1-املناطق	االسالمية	يف	آسيا	الوسطى
2-حليم	الرومي
3-تقطع	يده

4-	العربية	من	فعل	"معس"
5-متساويان	سبع	نجوم	كل	واحدة

؟ من هو
من هي؟

1-آخر	ملوك	الغساسنة	يف	
بادية	الشام

2-	در،	تالل،	هواء
3-	جمهورية	عىل	البلطيق،	

مدينة	إيطالية
4-	يجمــع	الثمر،	مســوخ	
امليثولوجيــة	 يف	 خرافيــة	

اليونانية
5-	شــهر	ميالدي،	وميض،	
النهــار	الكون	يف	امليثولوجية	

اإلغريقية
6-	قرية	فلسطينية،	عاصمة	
أمريكية،	عملة	آسيوية

7-	مغني	وملحن	ســعودي	
راحل،	ضمري	منفصل
8-	دولة	أفريقية

9-	بحــرية	كندية	يف	إقليم	
كيبــك،	من	النباتات	خشــبها	

ثقيل	وزهرها	أصفر	عطر
10-صالــح	صادق،	وضعت	
التوابل	يف	الطعام،	جاء	بالرّش	

والخصومات
11-حــرف	أبجدي	مخفف،	

الغاية،	خالف	كامل
العلوم	 عــىل	 12-تطلــق	
واملعارف،	أبّنج،	أول	وصال
13-عملــة	أوروبية،	للنداء،	

كاتبت
14-يقّيدنا،	متشابهان

الفنانة	 أعــال	 15-مــن	
صاحبة	الصورة

نعــم	 وجــرش،	 16-دّق	
)باألجنبية(،	رضب	بقبضة	اليد
17-خاطر،	مؤسسة	مدينة	

قرطاج
الفنانة	 أعــال	 18-مــن	
صاحبة	الصورة،	قرع	الجرس

1-فنانة	لبنانية	صاحبة	

الصورة،	جزيرة	أندونيسية

2-	بلــدة	لبنانية،	أهتم	

باألمر

3-	مدينــة	فرنســية،	

إستفرسنا	عن،	عسل	

4-	دولة	آســيوية،	من	

الحرشات

5-	إحساين،	رتّلنا،	ذيك،	

من	املحرمات

6-	نعّزي،	إتهمته،	النهار

7-	متشابهان،	من	أنواع	

العمل،	 بارش	 القرطاسية،	

غري	مطبوخ،	قلب

8-	نبــات	مــن	فصيلة	

البخوريّــات	يفــرز	مادة	

صمغية،	ممثل	مرصي

الــرأي،	 وافقتهــم	 	-9

ناحت،	حرف	أبدي	مخّفف،	

خالف	نهار

10-جمهورية	أوروبية،	

فتــى	يوناين	أســطوري	

املنعكسة	 عشــق	صورته	

يف	املاء،	خاصتي

11-عاصمة	زميبابواي،	

شّددا	املراقبة،	أمسيات

أمريكيــة،	 12-واليــة	

مدينــة	فرنســية،	مــن	

األحجار	الكرمية،	مسلسل	

بطولة	 كوميــدي	 لبناين	

بديع	أبو	شقرا

يف	 بركانية	 13-هضبة	

سورية،	من	أعال	الفنانة	

صاحبة	الصورة،	يصلحان	

البناء

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(

عليك	أن	تحســم	بكل	نباهة	ودّقة	التضارب	

بني	مصلحتك	الشــخصية	وواجباتك	املهنية.	

سيطر	عىل	أعصابك	حتى	يكون	يومك	سعيدا.	

انتبه	ألي	عرض	مغر	يُقّدم	إليك	هذه	اآلونة.	

نفقــات	غري	منتظرة	قد	تزعجك،	ولكن	مزاجك	

يدفعك	اىل	االهتام	مبن	هم	يف	حاجة	ماّسة	

اليك.	

الشعور	باالســتقاللية،	والرغبة	باالبتعاد	

عن	النــاس	تعصف	بك	حاليا.	أنت	بحاجة	اىل	

فــرة	راحة،	رشط	أن	تبقى	األمور	يف	نصابها	

الصحيح.	

ال	تكشف	كل	أوراقك	املهمة	دفعة	واحدة	أمام	

الخصوم	والغرباء،	خصوصا	الخبثاء.	يجب	أن	

تحتفظ	مبركزك	وتسيطر	عىل	املوقف	لتكسب	

أكرث.

بالرغم	من	الضغوط	الكثرية	التي	تعيشــها،	

ال	تــرك	مجاال	للغضب	والقلق.	نظم	مواعيدك	

وفكر	جيدا	يك	تخرج	بنتيجة	حسنة	ترضيك.	

ال	تعمل	وسط	الفوىض	والضجيج	وحاول	أن	

تقفز	اليوم	اىل	أبعد	ما	هو	معتاد.	عليك	معاملة	

املحيطني	بك	بدقة	وطيبة	يك	تكسب	قلوبهم.	

ال	يجب	أن	تسرســل	كثــريا	يف	تخيالتك	

وأوهامــك،	وتعامــل	مع	الواقع	عىل	أســس	

منطقيــة	وغري	فوضويــة.	نجاح	بطيء	يف	

العمل،	والحب	أيضا.	

تحظى	هذه	الفــرة	بنجاح	مل	تكن	تتوقعه	

عىل	االطالق.	أفكارك	بّناءة	وممتازة	وستعود	

امليــاه	اىل	مجاريها	بينــك	وبني	الطرف	اآلخر	

اللطيف.	

نجاح	شــبه	كامــل	يف	شــتى	الواجبات	

املفروضة	عليك،	وســتتمكن	من	انجازها	عىل	

خري	ما	يرام		يف	الوقت	املناســب،	مبســاندة	

وتشجيع	الحبيب	الفِطن.	

االقتصــادي	 لنشــاطك	 حســنة	 فــرة	

واالجتاعي،	لكن	عصبيتك	الزائدة	أحيانا	تقف	

بينــك	وبني	النجاح	الكبري.	حاول	ان	توضح	ما	

تريده	بالضبط.	

ستبني	مع	شخص	من	الطرف	اآلخر	عالقة	

حميمة	للمستقبل.	ال	تهمل	األصدقاء	القدامى	

فااللتقاء	بهم	مينحك	لحظات	من	السعادة.	

تدابــري	مهمة	تعتمدها	تجعلك	أقوى	وأفعل	

يف	ما	تنوي	القيام	به.	مســألة	سرغمك	رمبا	

عىل	القيام	برحلة	قصرية	إىل	مكان	غري	بعيد.	

الحمل

)21	آذار	-	20	نيسان(

الجوزاء

)22	أيار	-	21	حزيران(

االسد

)24	متوز	-	23	آب(

امليزان

)24	أيلول	-	22	ت1(

القوس

)22ت2	-	21	ك1(

الدلو

)21	ك2	-	19	شباط(

فاتن	حامة
سور	الصني	العظيم
الدار	البيضاء
عجلتون
ابل	السقي
جل	الديب
عني	زحلتا
االكوادور
دير	بابا
بيصور

مروان	خوري
جريدة	الديار
باب	التبانة
فالوغا
درب
حانا
ادلب
هر
اسبانيا
مال
بريوت
عدن
دم
فاريا
عني
دين
اليسار
فرس

من

مال

دال

بريق

سوريا

ليون

عم

عاليه

جرير
فرح
مل

الحل	السابق

الحل	السابق

ملحم	زين

اعداد	:	زينة	حمزة

طريقة	الحل:	

Sudoku	أو	لعبة	األحاجي	

الفكريــة،	تقوم	عىل	ترتيب	

األرقام	يف	املربعات	الفارغة،	

عىل	أن	يتم	وضع	األرقام	من	

1	اىل	9	يف	جميــع	الخانات	

املؤلفة	مــن	81	خانة.	يجب	

عدم	تكــرار	الرقم	عينه	يف	

نفس	الســطر	أو	العمود	او	

الجدول	الصغري	)3*3(.

SUDOKU

	عموديا: 	افقيا:	

1-2	دولة	أفريقية
2-3	شــبه	جزيــرة	يف	

إيطاليا
3-4	بركان	مشــتعل	يف	

كوستاريكا
4-5	مخديت

5-6	يدفع	بعضهم	بعضا
6-7	خبثاء

7-8	عاصمة	البانيا
8-9	مواسري

9-10	مدينة	لبنانية	من	
أقدم	املدن	املسكونة	
10-11	مدينة	غرب	أملانيا
11-12	ندلّلها

اىل	 عنكم	 أرحل	 	13-12
غري	رجعة

13-14خداعكا
14-15	قــدريت	عــىل	

اليشء
15-16	يندها	عىل
16-17	والية	أمريكية
17-18	أوديتنا

18-19	إمارة	صغرية	يف	
أوروبا

19-20	زواريبي
20-21	يتواجه

21-22	زيّنا	الذي	نرتديه
22-23	أقاريب
23-24	يفارقا

24-25	أمنع	عنها	اليشء	
25	عدم	إهتامي

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

ا
م

ي
ا

ب
ز

طريقة	حل	ذهاب	واياب

يجب	العمل	باالتجاهني	لحل	هذ	الشبكة	من	اليمني	اىل	اليسار	وبالعكس.	
كل	كلمة	تتألف	من	ســتة	أحرف.	نصف	االجوبة	يقرأ	من	اليمني	اىل	اليســار	
مثل	كلمة	)زامبيا(	)1-2(	النصف	اآلخر	يقرأ	من	اليسار	اىل	اليمني	مثل	)3-2(	
التي	تبدأ	بـ	)ا	ي	ب(	اعمل	يف	االتجاهني	للحصول	عىل	االجوبة	الصحيحة.

1-2	اســريا	2-3	ايراسو	3-4	وســاديت	4-5	يتدينا	6-5 
انيســات	6-7	تاســفان	7-8	نافســتم	8-9	متسوال	10-9 
الوايل	10-11	يالقيا	11-12	ايقنتم	12-13	متناسب	14-13 
بساتني	14-15	نيتها	15-16	امهجان	16-17	ناجحون	17-
18	نوحدهــا	18-19	اهدرتم	19-20	مروكا	20-21	اكوايب	
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

المانشيت( )تتمة   

االثنني 6 شباط 2023

)تتمة ص1( 

قوات روسيا تستعد للسيطرة عىل مناطق جديدة يف اوكرانيا

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

ــانـــي ــنـ ــبـ ــلـ ــر املــــــواطــــــن الـ ــظـ ــتـ ــنـ ــا يـ ــ ــ ــة... هـــــــذا م ــ ــّيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ تــــوقــــعــــات اقــــتــــصــــاديــــة سـ

{ فوىض التسعري بالدوالر {
الفوىض ســتدخل بدًءا من اليوم مع بدء التسعري بالدوالر 
األمرييك يف العديد من القطاعات، وعىل رأســها محال بيع 
املواد الغذائية. هذه »الدولرة« تخــدم بالدرجة األوىل التّجار 
عىل عكــس ما يتّم تســويقه، كام أن التســعري بعملة غري 
اللرية اللبنانية هو أمــر مخالف للقانــون بتأكيد قانونيني. 
فقطاع املواد الغذائية ينتظر صــدور قرار من وزير االقتصاد 
والتجارة يســمح بالتســعري بالدوالر األمرييك، حيث ويف 
حديث تلفزيوين، رّصح الوزير أن الوزارة ستضع آلية للتسعري 
التجارية، مع توقعات  »السوبرماركات« واملحال  بالدوالر يف 
بصدور هذا القرار يوم الثالثاء عىل أبعد حّد، وتشــري املصادر 
اىل أن »السوبرماركات« أصبحت جاهزة، وهي بانتظار صدور 

القرار للبدء بالتنفيذ الفوري. 
بالطبع الحجج التي تقّدمها الوزارة كام التّجار، أن التسعري 
سيضيف شفافية ويسمح مبقارنة األسعار التي قد تنخفض 
مع املنافسة. إال أن هذا األمر غري مؤكّد، خصوًصا أن املواطن 
كان يقارن األســعار باللرية اللبنانية، فام الذي ســيتغرّي مع 
التسعري بالدوالر األمرييك؟ كام أننا ال نعرف من سُيصدر سعر 
رصف الدوالر الذي سُيستخدم يف عملية الدفع. أضف إىل ذلك 
الهيكلية االحتكارية للتجارة يف لبنان، حيث يتحكّم عرشات 
التجار بشــكل مبارش أو غري مبارش بـــ 22 ألف نقطة بيع 
وهو ما مينع حكاًم أي عملية منافسة بني التجار. العديد من 
األسئلة تبقى بحاجة إىل أجوبة من قبل السلطات اللبنانية، 

وعىل رأسها كيفية تسعري السلع والبضائع اللبنانية املنتجة 
محلًيا )خرض، فاكهة...(؟ األكيد من كل ما سبق أن هذا اإلجراء 
هو خطوة إضافية نحو دولرة االقتصاد بالكامل والعودة منه 
لن تكون سهلة ألن العودة تعني التخلّص من الدوالر ملصلحة 

اللرية، وهذا أمر سيتطلّب الكثري من الوقت.
أيًضا تتوّجه الحكومة إىل تســعري البنزيــن – عىل غرار 
املازوت – بالدوالر األمرييك، وبالتايل يُطرح السؤال عن إمكان 
الدفع باللرية اللبنانية وعىل أي سعر رصف دوالر؟ وهل  سعر 
رصف دوالر املحروقات سيكون هو نفسه سعر رصف الدوالر 
املســتخدم يف »السوبرماركات«؟ كلها أســئلة تجعل الواقع 
املعييش محفوفا بالغموض، خصوًصا أن األفق السياســية ال 
تزال غري واضحة، ودوالر السوق السوداء يستمر يف االرتفاع 
بشكل تتآكل معه القدرة الرشائية للمواطن اللبناين خصوًصا 

الذي يقبض أجره باللرية اللبنانية.
وال تقــف األمور عند هذا الحّد، فاملولدات بدأت بالتســعري 
بالــدوالر األمرييك، والظاهر أن بعضها بــدأ يطّبق الرضيبة 
عىل القيمة املضافة أي 11%. للتذكري فإن سعر الكيلوواط هذا 
الشــهر كان بحدود الـ 40 ســنًتا، وهو أعىل بكثري من كلفة 
الكيلــوواط يف خطة الكهرباء، التي لن ترى النور إال قســم 

التعرفة )عىل سعر منصة صريفة + %20(.
الواقع يشــري إىل أن »الدولرة« تعفي مؤسسات الدولة من 
الرقابــة واملالحقــة، إال أن ما ال يعيه املعنيــون هو خطورة 
الذهاب إىل »الدولرة«، أي التخيّل عن العملة الوطنية ملصلحة 
الدوالر األمرييك، بحكــم أن العكس هو أمر صعب جدا، حتى 
يف ظــل برنامج مع صندوق النقد الدويل. لذا ال نعلم آلية أخذ 
القرارات لدى أصحاب القرار، والتي ستظهر تداعياتها السلبية 

يف األسابيع املقبلة!

{ تداعيات الفوىض
السياسية والقضائية {

األمثلــة عن الفوىض التــي بدأنا نراها، تــأيت من نتائج 
الرقابة التي قامت بها مديرية حامية املســتهلك عىل اللبنة، 
حيــث ان املباع ال ميكــن تصنيفه لبنة، وهــو يرتاوح بني 
املواقع اإللكرتونية عن  النشــاء والجبصني! كذلك نرش أحد 
ســفينة محّملة بخمســة آالف طن من القمح غري املطابق 
للمواصفات، والتي تّم إفــراغ حمولتها ووّزعت عىل مخازن 
الرشكات. ويحىك عــن ضغوطات عىل الجامرك للســامح 
باســتخدام هذا القمح حتى قبل ظهــور النتائج... واألمثلة 
كثــرية وترتاوح بني التالعب باألســعار وصــواًل إىل الغش 

بنوعية السلع والبضائع.
االشتباك القضايئ املتوّقع بني املحّقق العديل واملّدعي العام 
التمييزي، سيكون له تداعيات عىل الشق االقتصادي، حيث ان 
أي تصعيد عىل الجبهة بني الطرفني قد يؤّدي إىل تداعيات سواء 
كانت عىل الصعيد األمني أو عىل الصعيد اإلقتصادي. وإذا كان 
موضوع املقال اقتصاديا بحتاً، فإننا نكتفي بعرض السيناريو 
األســواء الذي قد يشمل املواطنني عىل الصعيد املعييش. ففي 
حال كان هناك من مذكرات توقيف ضد سياســيني أو قضاة، 
من املرّجح أن ينعكس ذلك عىل الحياة اليومية سواء كان من 
الباب األمني، مع ما لذلك من تداعيات عىل الشق االقتصادي، 
أو من باب عقوبات دولية محتملة ســتؤّدي حكاًم إىل التأثري 

يف املاكينة االقتصادية.
سياســًيا، يعقد مجلس الوزراء اجتامًعا مخّصًصا للشــق 

الرتبــوي بالدرجة األوىل، باإلضافــة إىل امللف الصحي، يف 
جدول أعامل من 29 بنًدا تبلغ تكلفتها ما يوازي 1 تريليون لرية 
لبنانية )أي 16 مليون دوالر أمرييك عىل سعر السوق السوداء، 
أو 24 مليون دوالر أمرييك عىل سعر منصة صريفة(، ال نعلم 
حتى الساعة كيف ستمّولها الحكومة، وهو ما يقرتح متويلها 
من قبل مرصف لبنان بطلٍب من الحكومة اللبنانية عرب املادة 
91 من قانون النقد والتسليف. بالطبع هذا األمر سيؤّدي حتاًم 

)يف حال حصوله( إىل مزيد من التضّخم.
األمر ليس أفضل عىل صعيــد نتائج لقاءات الوفد الربملاين 
اللبناين مع مسؤولني أمميني وأمريكيني يف العاصمة األمريكية 
واشنطن، حيث تشــري املعلومات الصحافية املتوافرة إىل أن 
دعم البنك الدويل الستجرار الغاز والكهرباء من مرص واألردن 
يف حال جمود، نظًرا لتقاعــس الحكومة اللبنانية عن القيام 
باإلصالحات املطلوبة. كام أن التوّجه الجمهوري املسيطر يف 
الكونغرس هو نحو املزيد من التشّدد مع املسؤولني اللبنانيني. 
وبالتايل، من املتوّقع أال يتّم االلتزام بخطّة الكهرباء من ناحية 
ساعات التغذية التي وعد بها وزير الطاقة واملياه، مع العلم أن 
التعرفة أصبحت تتّم عىل ســعر منصة صريفة زائدا عرشين 

يف املئة.
يبقى القــول إنه عىل الحكومة الرتكيز عىل خطوات فّعالة 
تستهدف تحســني القدرة الرشائية للمواطن، وعىل رأس هذه 
الخطوات لجم استهالك الدوالرات سواء من قبل التّجار أو من 
قبل الدولة، وهذا يفرض التشّدد يف مراقبة االًسترياد وتحويل 
األمــوال »الكاش« إىل الخارج، والتي تحرم الشــعب اللبناين 
من الحصول عىل الــدوالرات لرشاء األدوية ومتويل الخدمات 

العامة.

ــي جــنــيــن ــ ــات ُمـــســـّلـــحـــة ف ــاكـ ــبـ ــتـ ــة... واشـ ــ ــف ــضــ ــ ــي ال ــ ــوات االحــــتــــال ف ــ ــق ــ ــات ل ــامـ ــحـ ــتـ ــات واقـ ــ ــم ــداهــ ــ ُم

بعد مداهمة منزله وتفجري أبوابه الخارجية وتفتيشه والعبث 
مبحتوياتــه، واعتدت بالرضب املربح عىل شــقيقيه خطاب 

ومحمد.
كام داهمت قــوات االحتالل حي الجابريــات يف املدينة، 

واعتقلت قناصة االحتالل عامرة سكنية.
واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات االحتالل يف مناطق 
متفرقة من جنني، وأطلق املقاومون النار تجاه قوات االحتالل 

خالل اقتحامها.
ويف رام اللــه، اعتقلــت قوات االحتــالل املواطن إبراهيم 

الزبيدي من مخيم الجلزون شامل املدينة.
ويف بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل املواطن أمني ثوابتة 

من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

{ الجهاد اإلسالمي {

 واعتربت حركة الجهاد اإلســالمي يف فلسطني أن »إقدام 

قــوات االحتالل الصهيوين عــىل اســتهداف واعتقال قادة 

ومجاهدي حركــة الجهاد اإلســالمي مبحافظة جنني فجر 

اليوم هي محاولة صهيونية بائسة للتأثري عىل  إرادة شعبنا 

وصمود املجاهدين وعزميتهم«.

ويف بيان لها قالت الحركة »إن اعتقال القائد الشيخ خرض 

عدنان والقائد خالد غوادرة، وعدداً من إخوانهم وأبناء شعبنا، 

يعكس مــدى التخبط والضغط الذي يالحق حكومة االحتالل 

الفاشــية، جراء تصاعد انتفاضة شعبنا يف القدس والضفة 

املحتلة«.

وأضافت »لقد شكّل الشيخ خرض عدنان وإخوانه املجاهدين 

حالة وعــي متجددة، وجذوة اشــتباك مشــتعلة يف وجه 

االحتالل، ونســتذكر دوره الطليعــي يف معارك اإلرضاب عن 

الطعام يف سجون االحتالل والتي كانت محطات راسخة يف 
تسجيل جوالت انتصار ألرسانا وشعبنا«.

كام أكــدت الحركة »أنه رغــم هذه الهجمــة االحتاللية 
املسعورة بحق شــعبنا ورموزنا وكوادرنا لن يستطيع إخامد 
وهج االنتفاضة وشعلة املقاومة، وكلام متادى االحتالل يف 
عدوانه سيزيد ذلك من صمودنا أكرث، واستمرارنا يف جهادنا 

حتى تحرير أرضنا وتطهري مقدساتنا«.

{ تسليم جثامن الشهيد محمد عيل {

وسلمت قوات االحتالل جثامن الشهيد محمد عيل من مخيم 
شعفاط شامل رشق املدينة املحتلة، بعد أيام من احتجازه.

 واستشــهد الفتى محمد عيل خــالل مواجهات مع قوات 
االحتالل، يف 25 كانــون الثاين املايض، خــالل هدم منزل 
الشــهيد عدي التميمي. وردد املشــاركون يف تشييع الشهيد 

هتافات مؤيدة للمقاومة وتدعو للثأر من جرائم االحتالل.

الشــهداء  االحــــتالل جثامــني عرشات  ويحتـــــجز 
الفلســطينيني ويحرمهم عائالتهم من دفنهم والصالة عليهم 

وإكرامهم.

{ كتيبة مخيم عقبة جرب يف أريحا 

تعلن بدء أيام الغضب {

وأعلنت كتيبة مخيم عقبة جرب يف أريحا، بدء أيام الغضب، 
نظًرا ملــا متّر به املدينة من تضيقات وحصار مســتمر لليوم 

التاسع عىل التوايل من قبل جيش االحتالل.
وأفادت »الكتيبة« يف بيان لهــا، بأن أيام الغضب بدأت من 
الساعة الثامنة مساء امس وملدة ثالثة أيام، وقالت: »لنجعلها 

جميًعا أيام من ناًرا عىل االحتالل«.
ودعت أهايل القرى املجــاورة إىل صب جام غضبهم عىل 
االحتالل والتوجه إىل نقاط التامس »لنشعلها ناًرا ولهيًبا عىل 

هذا املحتل الجبان«.

ــا بـــارتـــكـــاب »جـــرائـــم حـــرب« ــيـ ــام روسـ ــهـ ــزم تــنــفــيــذ اســـتـــفـــزاز واســــع الــنــطــاق التـ ــت ــع ــا : كــيــيــف ت ــيـ روسـ

واألورام، وكذلــك يف مستشــفى، التهــام الجانب الرويس 
بارتكاب »جرائم حرب« مزعومة.

وأفاد املقر يف بيان »بحســب معلومات أكدتها عدة مصادر 
القيام باستفزاز  مستقلة، تعتزم األجهزة الخاصة األوكرانية 
واســع النطاق يف املســتقبل القريب التهام روسيا بارتكاب 

»جرائم حرب«.
وأضــاف البيان »تحقيقا لهذه الغايــة، خطط نظام كييف 
يف مدينة كراماتورســك لتفجري محكم ملباين مستوصفات 
ملعالجة اإلدمان عىل املخدرات واألورام املحلية )شارع أليكيس 
تيخوي، 31(، وكذلك مستشفى املدينة األول )شارع أليكيس 
تيخــوي، 17( يف من أجــل اتهام روســيا بارتكاب »هجوم 

متعمد« عىل أهداف مدنية«.
وأضاف املقــر أن املخابرات األوكرانيــة جلبت الصحافيني 
الغربيــني إىل كراماتورســك، حيث تم التخطيط الســتفزاز 
بتفجريات يف املرافق الطبية باملدينة، لتغطية »جرائم الحرب« 

املزعومة.
وجاء يف البيان »وصل بالفعل صحافيون إعالميون غربيون 
برفقة ضباط إدارة أمن الدولة إىل مدينة كراماتورسك، الذين 
يقيمون اآلن يف فندق ســافري )شارع فراشيبنايا، 35(. ويف 
الوقت نفســه، تم اآلن إجالء العاملني يف املؤسسات الطبية. 
يف الوقت نفســه، تم إجالء العاملني يف املؤسسات الطبية 
حاليا. وتم نقل جميع املوظفني إىل نظام العمل عن بُعد حتى 

إشعار آخر«.

{ األسلحة الغربية {
و أكد وزيــر الدفاع األوكراين امس، أن األســلحة البعيدة 
املدى التي وعدت الدول الغربية بتســليمها إليهم لن تُستخدم 

الستهداف األرايض الروسية، بل املناطق املحتلة فقط.
وجاء ترصيح الوزير خالل مؤمتر صحايف يف كييف، بعد 
ســاعات من حديث صحايف للمستشار األملاين أوالف شولتز 
أمس قال فيه إن هناك توافقا مع الرئيس األوكراين عىل تجنب 
اســتخدام األســلحة القادمة من الغرب لشن هجامت عىل 

األرايض الروسية.
وأضاف شــولتز أن هناك إجامعا بهذا الخصوص، موضحا 
أن بالده درســت بعناية كل عملية تســليم أسلحٍة ألوكرانيا 
بالتنسيق مع حلفائها، وعىل رأسهم الواليات املتحدة، وهو ما 

يتيح تجنب تصعيد الحرب، عىل حد تعبريه.
ومع تواتر الوعود مبنح كييف أسلحة غربية طويلة املدى، 
أعلنت واشــنطن أنها ستقدم ألوكرانيا مســاعدة عسكرية 

جديدة بقيمة 2.2 مليار دوالر، تشــمل قنابل من نوع »جي إل 
إس دي يب« )GLSDB( يتــم تركيبها عىل الصواريخ الخاصة 
براجامت »هيــامرس« )Himars( األمريكية ليصل مداها إىل 
150 كيلومرتا، وهو ما ميكّن القوات األوكرانية من استهداف 

الخطوط الخلفية للقوات الروسية.
كندا والربتغال

وأُرســلت كندا إىل كييف ، أوىل الدبابــات األملانية الصنع 
»ليوبــارد-Leopard( »2- 2(، وقالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند 
، يف تغريــدة عىل »تويرت«، إن طائــرة تابعة للقوات الجوية 
أقلعت مــن مدينة هاليفاكس )رشقي البالد( وعىل متنها أول 

دبابة ليوبارد-2 مقدمة ألوكرانيا.
ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء الربتغايل أنطونيو كوســتا 
أن بالده سرتسل دبابات ليوبارد 2 إىل أوكرانيا، دون أن يحدد 

عددها.
وبعد أن أعلنت أواخر الشــهر املايض، أنها سرتسل مبدئيا 
14 دبابة ليوبارد-2 إىل أوكرانيا، وافقت أملانيا الجمعة املايض 
عىل تصدير دبابــات »ليوبارد-1« لتعزيز القــدرات القتالية 

للجيش األوكراين.
وأكد الرئيس األوكراين أمــس ،عقب محادثات مع رئيس 
الوزراء الربيطاين رييش ســوناك، بدء تدريبات قواته عىل 
دبابــات »تشــالنجر-Challenger( »2- 2( يف بريطانيا، 
قائال إنه سيكون لها دور حاسم يف ساحة املعركة. وكانت 
لندن وعدت مؤخرا بإرســال 14 دبابــة من هذا الطراز إىل 

كييف.
وقال وزير الخارجية الربيطــاين جيمس كليفريل امس ، 
إن املساعدة يف تســليح أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن 
نفســها »أرسع طريق لتحقيق السالم« مشددا عىل أن »مثل 
كل الحكام املستبدين ال يستجيب )الرئيس الرويس فالدميري( 

بوتني إال للقوة«.

{ القبة الحديدية {

يف السياق، كشف رئيس وزراء »إرسائيل« بنيامني نتنياهو 
امــس، أنه يدرس احتــامل تزويد أوكرانيــا مبنظومة القبة 
الحديدية املضــادة للصواريخ، ولكنه يبحــث أوال التداعيات 

السياسية املحتملة لهذه الخطوة.
وأوضح نتنياهــو، يف مقابلة مع قناة فرنســية، أن أحد 
االعتبارات الرئيســية يف اتخــاذ قرار تزويــد كييف بالقبة 
الحديدية هو الرغبة يف عدم الدخول يف رصاع عســكري مع 
موسكو، أو القوات الجوية الروسية التي تعمل باملنطقة، مبا 

يف ذلك األجواء السورية.

{ مرة جديدة... حملة إقاالت مرتقبة
 يف محيط زيلينسيك تشمل وزير دفاعه {

وكشــف النائب يف الربملان األوكراين عن حزب »غولوس« 
ياروسالف جيليزنياك امس، عن تغيرياٍت ُمحتملة يف السلطة 
األوكرانية، ســتطال عّدة وزارات أساســية، كــوزارة الدفاع 

وغريها.
وقال جيليزنياك إّن »رئيس االســتخبارات األوكرانية كرييل 
بودانوف، ميكــن أن يكون البديــل لوزير الدفــاع أليكيس 
ريزينكوف«، مشــرياً إىل أّن »بودانوف ســيكون بديالً جيداً 
يف منصب وزير الدفــاع لكفاءته والتزامــه مبهامه«. كام 
لفت إىل أّن ريزينكــزف، ميكن أن يحّل مكان وزير الصناعات 

االسرتاتيجية بافل ريابكني، الذي سيفقد منصبه قريباً.
الجديدة ســتطال كالً  التغريات  لجيليزنياك، فــإّن  ووفقاً 
من وزير الداخلية باإلنابــة إيغور كولومينكو، ورئيس األمن 
فاســييل ماليوكا. كذلك، أشار إىل أّن الربملان يجب أن يُصادق 
عىل القامئة النهائية، خالل اجتامع فصيل »خادم الشــعب«، 

مساء األحد.

{ زيلينسيك يجرّد ساسة سابقني
 من الجنسية األوكرانية {

وكان الرئيــس األوكراين فولودميري زيلينســيك جرّد يوم 
السبت  العديد من السياسيني من الجنسية األوكرانية، معاقبًة 

لهم عىل تأييدهم لروسيا.
ويف السياق، ذكرت وسائل إعالم أوكرانية أّن قامئة الساسة 
الذين جرّدوا من جنسياتهم تضم »العديد من كبار السياسيني، 
ووزير التعليم والعلوم السابق، ونائب رئيس الوزراء السابق، 

ووزير الداخلية السابق«.
وكانت حملة اإلقاالت يف أوكرانيا ازدادت الشــهر املايض، 
عىل خلفية نــرش تقارير إعالمية عن تهم »فســاد« تتعلق 

برشاء إمدادات للجيش بأسعاٍر مضاعفة.
يُذكر أّن الحكومة األوكرانية أقالت قبل أســابيع، فاســيل 
لوزينكيتش نائب وزير تنمية البلديات بشــبهة تلقيه رشوة، 
وأعلنت وزارة الدفــاع فتح تحقيق حول اتهامات بإبرام عقود 

بأسعار مبالغ فيها ملنتجات غذائية مخّصصة للعسكريني.

)تتمة ص1( 
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