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زلـــــــــــــــزال تركيـــــــــــــــا يلقـــــــــــــــي 
علـــــــــــــــى  بظاللـــــــــــــــه 
ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل نحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لبنان...فهـ
فـــــــــــــــي دائـــــــــــــــرة الخطـــــــــــــــر ؟

           )التفاصيل ص 8( )  وكالة االناضول(دمار هائل يف ادلب شامل سوريا     

عمليات االنقاذ الدمار يف غازي عنتاب

ــة« ــ ــ ــ ــت »الصدم ــ ــ ــ ــان تح ــ ــ ــ ــى »ركام« ولبن ــ ــ ــ ــورية ال ــ ــ ــ ــة وس ــ ــ ــ ــق تركي ــ ــ ــ ــّول مناط ــ ــ ــ ــر يح ــ ــ ــ ــزال مدم ــ ــ ــ زل
ــيئا! ــ ــ ــ ــا ش ــ ــ ــ ــروا من ــ ــ ــ ــاض: ال تنتظ ــ ــ ــ ــنطن والري ــ ــ ــ ــي« واش ــ ــ ــ ــاء »الباريس ــ ــ ــ ــج اللق ــ ــ ــ ــر لنتائ ــ ــ ــ ــي مبك ــ ــ ــ نع
ــوار ــ ــ ــ ــي للح ــ ــ ــ ــوة بكرك ــ ــ ــ ــــض دع ــ ــ ــوات« تجه ــ ــ ــ ــوية »والق ــ ــ ــ ــار التس ــ ــ ــ ــأ بانتظ ــ ــ ــ ــات املرف ــ ــ ــ ــد تحقيق ــ ــ ــ تجمي

)التتمة ص12( 

 ابراهيم نارصالدين 
 

احتــل »غضب الطبيعة« املشــهد داخليا واقليميا اثر الزلزال 
املدمر الذي رضب تركيا وســوريا واصاب سكان دول املنطقة 
مبــا فيها لبنــان »بالهلع« يف ليلة شــتاء عاصفة وباردة مل 
متنع الكثريين من مغادرة منازلهم والخروج اىل الشــوارع يف 
حالة من الصدمة. حجم الكارثة البرشية مل تتكشــف فصولها 

النهائيــة بعد وقد تبلغ ارقاما قياســية نســبة العداد املباين 

املنهارة عىل ســكانها خصوصا يف الجنوب الرتيك حيث املركز 

الرئيــي للزلزال الذي تجاوزت هزاته االرتدادية املئات. اما يف 

لبنان الذي استنفرت اجهزته االغاثية تحسبا لألسوأ، اقترصت 

االرضار عــىل بضعــة تصدعات يف املبــاين والطرقات ،فيام 

اعلن عن فقــدان االتصال، بأب وابنته من املغرتبني العكاريني 

يف احدى املناطق الرتكية املترضرة. وعشــية اجتامع مفرتض 

ملجلس القضاء االعىل اليوم، عاد التحقيق يف جرمية املرفأ اىل 

»ثالجة« االنتظــار من جديد بعد قرار املحقق العديل القايض 

طارق البيطار بتاجيل االستدعاءات املقررة يوم امس اىل »أجل 

غري مســمى« منقذا القضاء و«العدليــة« من »زلزال« مل تكن 

هزاته االرتدادية معلومة يف قوتها وحجم اتساعها. 

وزاريا، عقدت جلســة الحكومة االستثنائية الجديدة دون 

»صخــب« معتاد من قبــل التيار الوطني الحر بعدما بات االمر 

»عرفا« يتجاوز قدرته عىل منعها يف ظل تراكم امللفات والقضايا 
امللحة غري القابلة للتأجيل، فأقرت حزمة مساعدات للقطاعني 
العــام والرتبوي وتم ارجاء البحث يف ملف االنتخابات البلدية. 
وفيام »اجهضت« القوات اللبنانية صباح امس، اللقاء املوســع 
املزمــع عقده يف بكريك النتفاء الحاجة اليه يف غياب اي أفق 

ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارون بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ
التاريـــــــــــــــخ والتقاليـــــــــــــــد

رسكيس ابوزيد

ص6ص6

عقود منذ  االكــبــر  الــزلــزال 
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فلسطيني من أميركا
نبيه الربجي

أســتاذ فلســطيني يف 
األمريكية  الجامعات  احدى 
الكربى اتصــل يب، ومتنى 
عيّل، أالّ أذكر اسمه »حتى ال 
يكــون مصريي مثل مصري 
آخرين، قضوا بقية عمرهم، 
وهــم يف ذروة عطائهــم 
األكادميــي، يتحادثون مع 

القطط«!
قال انه عىل تواصل يومي 

مــع زمالء له يهود، وكذلك مع طلبة يهود ». أرى يف عيون 
البعض توجساً مني، وغالباً نصف ابتسامة، كام لو أنني أشهر 
السكني يف وجوههم. آخرون يسألونني ما دمت قد ولدت يف 
القدس، عن تاريخ األمم واألديان يف الرشق األوســط. كثرياً 
ما يفاجؤون بكالمي ألن رؤوسهم مسكونة باألساطري«...

باحثة يهودية يف الجامعة »تعرتضني أحياناً لتســألني، 
كام لو أنني نوسرتاداموس، ما اذا كانت ارسائيل ستبقى لحني 

ظهور املاشيح«.
قالت يل »املســيحيون يّدعون أننا صلبنا املسيح. حتى لو 
كان ذلــك صحيحاً، ال أتصور أنــه يقبل العودة حيث ال بد أن 
يفاجأ بأن القتل أخذ اشــكاالً أكــر دموية بكثري. ال أريد أن 
يظهــر وفق الرؤية التوراتية النقاذنا من الويالت. أن مييش 
فــوق جامجمنا مثلام ميكن أن يفعل آيــات الله حني تغدو 

القنبلة النووية بني أيديهم. األفضل أن يبقى هناك«. 
الباحثة ضائعة بني مــا يقوله منطق العرص، وما يقوله 
منطــق الكهوف. يف رأيها »مثة اشــكالية يف العهد القديم 
بقوله ان املاشيح سيأيت للّم شمل اليهود من أنحاء املعمورة.  
بحســب النبؤات، كان يفرتض أن يظهر بعد 6000 عام من 
بدايــة الخليقة، أي يف عام 2010. هذا مل يحصل، رمبا ألنه 
الحــظ انتفاء الغاية من مهمته بعدمــا قام تيودور هرتزل  

وآخرون بذلك«.
الالفــت وجود حالة من الشــيزوفرانيا لــدى العديد من 
املثقفني، واألكادمييني، اليهود يف أمريكا. التشــكيك بالبعد 
االيديولوجي يف »الســرية اليهودية«، ليستندوا اىل التاريخ 

يف تفسري ما حدث لهم وما ينتظرهم.
االســتاذ الفلسطيني يالحظ مدى التواطؤ األخالقي لدى 
وســائل االعالم األمريكية. ال يهزهم مشــهد الفلسطينيني 
وهم يقتلعون مــن بيوتهم، وتغتصب أراضيهم«. رمبا هرباً 
من عقدة الذنب عىل ما فعله آباؤهم حني أحرقوا قرى الهنود 

الحمر، واغتصبوا أرضهم، القامة أمرباطوريتهم«. 
باملناسبة، فريق من الحاخامات األمريكييني ال يستخدمون 
مصطلــح »دولة يهوه« بــل »أمرباطورية يهوه« باعتبار أن 
املهمــة االلهية لهذه األمرباطورية ال تقترص فقط عىل حكم 

الرشق األوسط وامنا حكم العامل...
لعل املثري هنا أن بعض منظّري »املســيحية الصهيونية« 

يعتقدون أن أمريكا، أيضاً، حالة 
الهية، وهي وجــدت، وانترشت يف أصقاع الدنيا، متهيدأ 
لقيام »األمربطوريــة اليهودية«، بعدما تســتكمل الدورة 

التاريخية التي ال يفقه معناها الالهويت سوى األحبار.
األستاذ الفلسطيني يقول ان ابنه وابنته، واالثنان ناشطان 
يف محاولة اضاءة الرتاجيديا الفلســطينية داخل األوساط 
السياســية، يلتقيان حتى مبســؤولني ســابقني يف ادارة 
دونالد ترامب »الذي قد تعجب أنه، يف أعامقه، يكره اليهود، 
ولطاملا وصف اليهودي الذي ينافســه يف نشاطاته املالية بـ 

»اليهودي القذر«.
هؤالء املســؤولون يخرجون بتفسريات غرائبية الطالق 
الرئيس الســابق، وتسويقه، عملية »صفقة القرن«  ومنها 
أن الغرض من فرض ذلك عىل البلدان العربية حمل  هذه الدول 
عىل فتح أبوابها أمام ارسائيل، ما يفيض اىل تاليش املفهوم 

االسبارطي للقوة عىل العقل فيها.
اذ ذاك تتحــول ارسائيل اىل »ظاهرة الهوتية«، بعيدة عن 
املعايري الكالســيكية للدولة، بعدمــا كان ناحوم غولدمان، 
وكان أحــد آباء ارسائيل، قد دعــا اىل اعادة هيكلة الصيغة، 

باقامة الدولة ـ الكنيس، أي ما يشبه الفاتيكان اليهودي.
االستاذ الجامعي الفلسطيني يالحظ أنه بالرغم من كون 
االســرتاتيجية اليهودية ال تســعى فقط الخرتاق منطقة 
الالوعي لدى األمريكيني، وامنا »القامة مستوطنات يهودية« 
يف هذه املنطقة، ال امكان عىل االطالق للتعامل مع معادلة 
»أمريكا ارسائيل الكربى وارسائيل أمريكا الصغرى« كمعادلة 

أبدية...
يف نظره أن أشــياء كثرية، وجوهرية، يف هذا العامل ال بد 
أن تتغري، وتتغري معهــا املعادالت )واألهم املفاهيم(. هذا ال 
مينعه من انهاء اتصاله بالقول... »ولكن ما يحدث أمامنا من 
مظاهــر بربرية يجعلنا أكر اقتناعاً بأن تحطيم ذلك الجدار 

االسبارطي ال يسقط اال... بالقوة«.

روجيه شاهني 

شــهد قرص عدل بريوت البارحة حالة ترقب وتساؤالت 
عام ســيقوم به من اجراءات القايض طارق البيطار عىل 
خلفية موعد الجلســة التي عينها بتاريخ امس للوزيرين 
الســابقني نهاد املشــنوق وغازي زعيرت يف قضية ملف 
تفجري مرفأ بريوت، وخاصة بعد الخالف الكبري الذي وقع 
بينه وبني النائب العام التمييزي القايض غســان عويدات 
الذي كان قد ادعى عىل البيطار بأغتصاب السطلة إلقدامه 
باســتدعاءات واخالءت سبيل وكون البيطار مكفوفة يده 

عن ملف تفجري املرفأ. 
ويقول مرجع قضايئ رفيع املســتوى وعىل اتصال مع 
كل القضاة ان الرئيس سهيل عبود حريص كل الحرص عىل 
القضاء والقضاة وعىل عالقته بالقايض غســان عويدات  
وحرصــه عىل موقع النائب العــام التمييزي، ملًا ميثل هذا 
املوقــع وأن القايض عويدات يريد تطبيق القانون يف هذا 

امللف الحســاس مع اخذ باالعتبــار مصلحة الدولة العليا. 
ويتابــع املصدر القضــايئ ويقول ان ملف بهذا الحجم هو 
كبري جــدا عىل القضاء اللبناين وخاصــة ان دول كربى 
متنعــت عن اعطاء الصــور تحت ذريعة ان وقت االنفجار 
مل تكــن اقامرهم تصور هذه البقعــة ومنهم من قال ان 
اقامرهم كنت معطلة اال انهم ينادون مبعرفة الحقيقة دون 
املســاعدة. ويتابع ويقول  ان امللف كبري جدا وان القضاة 
حريصون عىل اظهــار الحقيقة ولكن دون اراقة الدماء، 
فالبالد والعباد مل تعد تســتطيع التحمل وان املســؤولية 
كبرية عىل القايض ســهيل عبود والقايض غسان عويدات 
وان ال خالف شــخصيا بينهام وحتى مع القايض البيطار 
وامنا الخالف وقع عىل كيفية حسن سري التحقيق يف هذا 
امللف الكبري، وان االثنني حريصان عىل بعضهام وعىل مركز 
بعضهــام وآن عبود ضد تغيري القايض البيطار بالطريقة 
التي تحصــل، امنا هو مع تغيري البيطار وفق القانون مع 

الحرص عىل كرامة القايض طارق البيطار. 

لــــــم تـــســـاعـــدنـــا الــــــــــــدول   : لـــــــ »الـــــــــديـــــــــار«  مـــــصـــــدر قــــضــــائــــي رفـــــيـــــع 
ــاء« ــ ــدمـ ــ الـ »اراقـــــــــــة  دون  الـــتـــحـــقـــيـــق  ــاز  ــ ــ ــج ــ ــ والن »املــــــــرفــــــــأ«...  مـــلـــف  ــي  ــ فـ

عقد مجلس الوزراء جلســة برئاسة 
رئيس الحكومة نجيب ميقايت، قبل ظهر 
امس يف الرساي الحكومية، شارك فيها 
نائب رئيس الحكومة ســعاده الشامي، 
ووزراء: الداخليــة والبلديــات القايض 
بســام مولوي، الرتبية والتعليم العايل 
القايض عباس الحلبي، االتصاالت جوين 
قــرم، الصحة العامة  فــراس األبيض، 
الشــباب  الصناعة جورج بوشــكيان، 
والرياضة  جــورج كالس، اإلعالم زياد 
املكاري، االشــغال العامــة والنقل عيل 
حميــه،  الزراعة عباس الحاج حســن، 
الثقافــة القايض محمد مرتىض، املالية 
يوســف الخليل،  البيئة نارص ياســني، 

االقتصاد والتجارة أمني ســالم، التنمية االدارية نجال ريايش، 
العمل مصطفى بريم ، املدير العام لرئاســة الجمهورية الدكتور 
أنطوان شــقري واألمني العام ملجلــس الوزراء القايض محمود 

مكية.

{ وزير االعالم {
بعد االجتامع، تال وزير االعالم زياد املكاري مقررات الجلسة، 
وقــال: »ان البنود املتعلقة بــوزارة الصحة تحدث عنها الوزير 
االبيــض، كذلك االمر بالنســبة اىل وزير االقتصاد الذي تحدث 
عــن موضوع القمح كام وزير الزراعــة، ومتت املوافقة عىل 
متويل مرشوع اجراء مناقصة عاملية عرب منظمة الطريان املدين 
لتلزيم رشاء رادار، كام تم متديد عقد صيانة وحراســة مطمر 
الناعمة. ويف الشؤون الصحية تم اقرار السلفة لوزارة الصحة 
للمساعدات االجتامعية وســلفة اخرى لالمراض الرسطانية 
واملســتعصية واملزمنة، وهناك مرشوع مرسوم اتفاقية قرض 
بني الجمهورية اللبنانية والبنك الدويل النشاء وتنفيذ مرشوع 

تعزيز استجابة لبنان لجائحة«كوفيد 19«.
اضاف: »أما يف الشــؤون املاليــة، فتم اقرار مرشوع قانون 
معجل يرمي اىل  إجازة جباية الواردات، كام يف السابق، ورصف 
النفقات إعتبارا من اول شباط 2023 لغاية صدور املوازنة 2023 
عىل اســاس القاعدة االثنتي عرشية.  ويف الشؤون الرتبوية 
أعلن وزير الرتبية انه تم اقرار املســاعدة مبليار و500 مليون 
لرية لوزارة الرتبية، كذلك مبليار و500 مليون للقطاع العام ككل. 
ويف موضــوع الجامعة اللبنانية هناك مدربون متعاقدون يف 
الســاعة كانوا يتقاضون اتعابهم يف اخر السنة وسيصار اىل 

تنظيم عقودهم ليقبضوا رواتبهم يف بداية السنة«.
وأعلــن املكاري انه »تم تكليف الهيئة العليا لالغاثة بالتعاون 
مع نقابتي املهندســني يف بريوت وطرابلــس والبلديات ومع 
االجهزة االمنية باجراء مسح شامل لالبنية املتصدعة من جراء 
الهزة التي حصلت وانجراف الرتبة عىل الطرقات العامة، ورفع 

تقرير مفصل ملجلس الوزراء. 
ويف موضوع االنتخابات البلديات، اعلن انه »تم تأجيل البند 
حيــث كانت الكلفة 8 ماليــني و900 الف دوالر، علام ان وزير 
الداخلية  اكد جهوزية الوزارة والحكومة  إلجراء االنتخابات« .
وعن موضوع مساهمة لبنان يف االمم املتحدة، قال: »سيعالج 

رئيس الحكومة املوضوع مع وزير الخارجية«.

{ االبيض : تسعري االدوية
املستعصية عىل 1500 {

مــن جهته، قال وزير الصحة: » أردت ان أبرّش املواطنني يف 
ما يخص باملواضيع املتعلقة بالصحة، وأهمها بالنسبة ملرىض 
الرسطان، وكام كنا أعلنا خالل األســابيع املاضية، نعود ونكرر 
اال رفــع للدعــم عن االدوية الرسطانية واملســتعصية ولوازم 
غسيل الكىل وغريها، واحد البنود التي كانت عالقة يف مجلس 
الوزراء تتعلق بإقرار ســلفة الخزينة بقيمة 364 مليار شهريا 
الستمرارية هذا الدعم، يك ال يتغرّي سعر الدواء ويستمر تسعريه 
عىل 1500 لرية، واشكر دولة الرئيس عىل دعمه لهذا املوضوع، 
ومتكنــا من خالله باالســتمرار بان نفــي بوعدنا للمواطنني 

وسنستمر بالدعم وبتوفري الدواء للمرىض«.
أضاف:  »اما بالنســبة ملوضوع العاملني يف املستشــفيات 
الحكوميــة، وهو امر ال يقل اهمية عن املوضوع األول، لقد اّقر 
مجلس الوزراء سلفة خزينة بقيمة 90 مليار لرية لبنانية لدفع 
املســاعدة االجتامعية عن سنة 2022،  من شهر 1 اىل شهر 9 

لهؤالء العاملني. 

{ الحلبي : تم اقرار طلبات التعليم {
وقــال وزير الرتبية : »خصص مجلس الوزراء حيزا كبريا من 
جلســته اليوم للقضايا الرتبوية. وأبدى دولة الرئيس وســائر 
الوزراء الحرص عىل اســتكامل العام الدرايس وإعادة التالمذة 
اىل صفوفهم، وعىل هذا األســاس أخذ مجلس الوزراء سلسلة  
قرارات تتصل بالهيئات التعليمية، وردا عىل سؤال، أعلن انه »تم 

اليوم إقرار كل الطلبات التي طلبتها وزارة الرتبية.

{ الحاج حسن : دعم  الزراعة

بـ 1,5مليون دوالر {
 وقال وزير الزراعة عباس الحاج حســن: »علينا وضع الرأي 
العام يف ما توصلنا اليه يف هذه الجلســة القّيمة واملهمة جدا 
بالنسبة للقطاع الزراعي، فهناك ثالثة قرارات مركزية وأساسية 

اتخذت تتعلق بوزارة الزراعة واستدامة هذا القطاع :
اوال: بالنســبة اىل الســلفة التي تبلغ قيمتها 8 مليون دوالر 
لــوزارة االقتصاد لرشاء القمح ودعمه، ُخصصت وزارة الزراعة 
1.5 مليــون دوالر مــن هــذه القيمة لدعم القطــاع الزراعي 

واســتمراريته، الننا نؤمن باننا قادرون 
عىل رشاء القمــح، ولكن األجدى بنا ان 

نزرع وناكل من القمح الطري. 

{ سالم : 8 ماليني دوالر
لدعم القمح {

وقال وزير االقتصاد: » املوضوع األهم 
كان قرض البنك الدويل وفتح االعتامدات 
املتبقية لسد ثغرة الوقت املتبقي بني بدء 
تنفيذ قرض البنك الدويل للشحنة االوىل 
التــي تصل اىل 30 الف طن األســبوعني 
القادّمني، ويوجد لدينا قمح يتطلب فتح 
اعتامدات  عرب مجلس الوزراء . وكام ذكر 
وزير الزراعة أقرت االعتامدات اليوم بـ8 
ماليني دوالر لدعــم القمح، اضاف: »األمر االيجايب اآلخر، انه 
بإقــرار 200 الف بدالت النقــل، فان عمل املراقبني يف مصلحة 
حامية املستهلك سيشهد تحسنا يف ما يتعلق بالنقل واالنتقال 

والرسوم التي يتقاضونها للقيام بعملهم الرقايب«.

{ حمية : تواصلنا مع سوريا لتقديم العون {
وقال وزير االشــغال: »بداية نتقدم اليوم بالتعازي بضحايا 
الزلزال يف تركيا وســوريا ونتمنى للمصابني الشــفاء العاجل. 
صدر اليوم قرار عن مجلس الوزراء بتكليف وزير االشغال العامة 
والنقل بالتواصل مع الجانب الســوري ومعــايل وزير البيئة 
بالتواصــل مع الجانب الــرتيك، وبطبيعة الحال قمت مبارشة 
بالتواصــل مع وزيري الصحة والنقل يف ســوريا ، وتقدمت 
باسم رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس الوزراء والشعب 
اللبناين بالتعازي للجانب الســوري، واعربنا له عن استعدادنا 
لتأمني أي مســاعدة للشعب السوري، ألنه من الواجب علينا ان  
نســاند من يقف مع لبنان يف أشــد أزماته، وواجب  علينا أن 
نقف مع سوريا اليوم يف هذه األزمة الكبرية جدا عىل املستوى 

االنساين وعىل كل املستويات«.
أضاف:  »أما عىل املستوى اللبناين فقد تم اليوم تكليف الهيئة 
العليا لألغاثة من قبل مجلس الوزراء  بتشكيل لجنة والتواصل 
مع البلديات واألجهزة األمنية والجيش ونقابتي املهندســني يف 
بريوت والشامل إلعداد مسح شامل لكل األبنية أما األمر الثاين 
تقــرر يف مجلس الوزراء اليوم إجــراء مناقصة عرب الطريان 
الــدويل لرشاء رادارات جديدة ملطار رفيق الحريري الدويل، ألن 
الهاجس األسايس هو السالمة العامة لئال  نقع يف املخظور«.

{ ياسني : فريق انقاذ اىل تركيا {
وقــال وزير البيئة  » صدر قرار عن مجلس الوزراء مبتابعة 
كارثــة الزلــزال التي حصلت يف ســوريا ويف تركيا، ويتابع 
الوزير حمية مع  املســؤولني الســوريني. اما أنا فقد اتصلت  
صباحــا بالجانب الرتيك وسيشــكل  فريق إنقاذ بحري لرفع 
االنقاض مؤلف من الجيش والدفاع املدين وبعض املتخصصني 
وســينطلق عند السادسة مســاء اىل أضنة مبارشة، وأمنت 
الخطوط الجوية الرتكية مع الســفارة الرتكية الطائرة ، وهذا 
اقــل ما ميكن أن نقوم به للوقوف اىل جانب الشــعب الرتيك 

يف هذه الظروف الصعبة«.

ــة« ــ ــزراعـ ــ ــاع الـــعـــام و»الـ ــطـ ــقـ ــر املـــســـاعـــدات لــــ »الـــتـــربـــيـــة« والـ ــق مــجــلــس الــــــــوزراء ي
ويطلب مســــــحاً شــــــامالً لالبنية املتصدعة جــــــراء الهــــــزة... والتواصل مع ســــــوريا وتركيا

أكــدت جمعيــة املصــارف، إن عدم 
االعــرتاف بالشــيك وخاصة بالشــيك 
املــرصيف بانه وســيلة دفــع قانونية 
الساحب حتى  بالتنفيذ عىل  والســامح 
قبــل إثبات عدم تحصيل الشــيك وعدم 
توافــر املؤونة بــرصف النظر عن كونه 
يخالــف القانون، من شــأنه ان يجعل 
التعامل مقترصاً عىل الدفع النقدي، مام 
يجرب املصارف عىل املعاملة باملثل وعدم 
قبول تســديد الديون العائدة لها من قبل 
املدينني سوى نقداً وبالعملة نفسها، هذا 
يف وقت تلزم املصارف بقبول الشــيكات 
باللــرية اللبنانية تســديدا للديون حتى 
املحــررة بالعملــة االجنبيــة، فتطّبق 
القاعدة نفسها بطريقة مختلفة حسب 

العارض واملستفيد.
ويف بيان بعــد اجتامعها للتداول يف نتائج بعض 
القــرارات واالســتدعاءات القضائيــة األخرية، رأت 
الجمعيــة ان »إلزام املصارف بالتعامل النقدي، فضال 
عن انه يجعلها يف استحالة مكافحة تبييض األموال 
مام يخرجها من النظام املرصيف العاملي، يفرض توفر 
مبالــغ نقدية هائلة ال توجد حتى لدى أكرب املصارف 
يف العامل، يف وقت إنإمدادها باملبالغ النقدية من قبل 
مدينيها وعىل رأسهم الدولة اللبنانية ومرصف لبنان، 

غــري متوفر أو مقّيد حتى باللرية اللبنانية« .
وشــددت عىل ان »أي حّل فــردي ولو خّيل للبعض 
انه يشــكل انتصارا لصاحبه، هو عىل حســاب سائر 
املودعني وخســارة لهم. فللمرة األلف، إناألزمة ليست 
أزمة مــرصف واحد وال حتى جميع املصارف، بل هي 
أزمــة تطال النظام املايل واملرصيف بكامله، بدءا من 
الدولة إىل مرصف لبنان ثم إىل املصارف«، مؤكدة انه 
»ال ميكن حّل هذه األزمة النظامية سوى عرب ترسيع 

الحلــول التي طال اعتامدهــا، ويف طليعتها قانون 
الكابيتال كونرتول وقانــون إعادة هيكلة املصارف. 
وباملناسبة، إن قانون الكابيتال كونرتول ال يربئ ذمة 
املصارف، بل يضع الضوابط عىل السحوبات والتحاويل 
إىل الخارج بانتظار توزيع الخسائر عىل الجميع، مبن 
فيهم املصارف ضمن قانون إعادة هيكلتها، بحيث إن 
ربط إقرار قانون الكابيتــال كونرتول بقانون إعادة 

الهيكلة يخالف ابسط قواعد العقل واملنطق«.
واكــدت انه »ال ميكن حّل هذه األزمة النظامية عن 
طريق االستدعاءات التعسفية بحق املصارف بشبهة 
تبييــض األموال، بناء لطلب غري بريء ممن ليســوا 
حتى مودعني يف هذه املصارف، بهدف الضغط عليها 
وإلزامها مبخالفة قانون رسية املصارف وبتعريضها 
للمالحقة الجزائية، كل ذلك بهدف منح جهات معروفة، 
معلومات مرصفية بصورة رجعية عن رشائح كاملة 
مــن املجتمع ال تقترص ابدأ عىل إدارة املصارف، حيث 
أعلَِمت األخرية شفهيا أنها ستمتّد إىل رشائح املوظفني 

أي إىل كل من تعاطى ويتعاطى بالقطاع 
العــام وذلك كله دون أي تربير أو تحديد 
واصطيادا ملا يرشــح عن هذه املعلومات 
من مواد ميكن استغاللها. ومل تأبه هذه 
االســتدعاءات إىل تغليف طلبها بشبهة 
تبييــض األموال، رغم كل التحذيرات من 
انعكاسات هذه الشبهة غري املربرة عىل 
املصارف املراسلة األجنبية التي قد تقفل 
حســابات املصارف اللبنانية وتوجه إىل 

االقتصاد الوطني الرضبة القاضية«.
ولفتــت الجمعيــة اىل ان »املصارف 
تطالــب الدولة اللبنانيــة بإقرار قانون 
معجــل مكــرر يلغــي بشــكل كامل 
ومبفعــول رجعي الرسيــة املرصفية، 
املعلومات  للمصارف مبنــح  ويســمح 
املرصفية عىل جميع حســابات زبائنها 
ويف طليعتهــم القيمني عىل إدارتها ومســاهميها 
وســواهم، وذلك منذ تاريخ فتحها، إىل من يشــاء 
من الســلطات القضائية وغريهــا، فتنتهي مهزلة 
االتهامــات والشــكوك التي تســاق بحقها وبحق 
مساهميها«، مشــرية اىل ان »املصارف العاملة يف 
لبنان، التي تحملت وزر أزمة مل تتسبب بها وتحاملت 
عىل خســارتها لجنى عمرها بهدف االســتمرار يف 
تقديم الحد األدىن مــن الخدمات املرصفية لزبائنها 
وإعــادة النهــوض من جديد، ال ميكنها مامرســة 
نشــاطها خارج الحــد األدىن من أصــول التعامل 
املــرصيف ويف ظّل خطوات ممنهجــة وغري بريئة 
لتدمري القطاع. وعليه، مع تأمني الخدمات األساسية 
لزبائنها عرب ماكينــات الرصف اآليل، تعلن املصارف 
اإلرضاب العام مطلقــة الرصخة حول وجوب تأمني 
املعالجــة الرسيعة لهذه األزمة النظامية والوجودية 

لها وملودعيها ولالقتصاد الوطني«.

ــة املــــــــــصــــــــــارف اعــــــلــــــنــــــت االضـــــــــــــــــــراب الـــــــــعـــــــــام : ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ جـ
بـــحـــقـــنـــا ــف  ــ ــس ــ ــع ــ ــت ــ ــال ــ ب الــــنــــظــــامــــيــــة  األزمـــــــــــــة  حـــــــــّل  ــن  ــ ــك ــ ــم ــ ي ال 

مجلس الوزراء مجتمعاً

فوجــئ العديد من 
العسكريني املتقاعدين 
بحجز كامل معاشاتهم 
شــباط  شــهر  عن 
سندات  تسديد  مقابل 
القــروض بالعملــة 
املســتحقة  االجنبية 
عليهم بســبب ارتفاع 
الدوالر  رصف  ســعر 
 15000 عىل  الرسمي 
مع  لبنانيــة،  لــرية 
هؤالء  أن  اىل  اإلشارة 
العسكريني املتقاعدين 
يســتفيدون من دفع 

ســنداتهم عىل سعر 1507.5 استنادا اىل 
التعميم  الوســيط 568 قرار وسيط رقم 
13260 تار يخ 26 اب 2020 الذي مل يصدر 

أي قرار بوقف العمل به .
إن حجز معاشــات املتقاعدين من قبل 
املصارف لتســديد هذه الســندات يشكل 
مخالفــة جســيمة للقوانــني اإلدارية 
واملدنية، فانه اســتنادا اىل املادة 860 من 
قانون اصول املحاكامت املدنية واىل املادة 
54 من نظام التقاعد والرصف من الخدمة 
اللتني تنصــان عىل انه » ال يجوز التنازل 
عن املعاشات او تعويضات الرصف كام انه 
ال يجــوز حجزها اال مقابل دين الدولة، او 
نفقة طعام مثبتة مبوجب حكم، عىل اال 
ميارس الحجز اال ضمن الحدود املنصوص 
عليها يف قانون اصول املحاكامت املدنية«.

أخريا ان الزيادة املمنوحة للعســكريني 
املتقاعدين والتــي قيمتها ثالثة اضعاف 
معاشــاتهم ال تكفي لتســديد السندات 

املستحقة عليهم عىل سعر رصف رسمي 
يــوازي عرشة اضعاف قيمته الســابقة 
وبالتايل ال قدرة للعســكريني املتقاعدين 
عىل تسديد هذه السندات وال قدرة لهم عىل 
العيش يف ظل حجز املصارف ملعاشاتهم.

بنــاء عليه يناشــدكم املنرب القانوين 
املبــادرة فورا وبالتعــاون مع حاكمية 
مــرصف لبنان والســلطات الترشيعية، 
التنفيذيــة والقضائية ليصار اىل تحرير 
املتقاعدين ولوضع  العسكريني  معاشات 
األطــر الصحيحــة ملعالجة هذه القيض 
ة اإلنســانية وتداعياتها والتي تشــكل 
ولرشعة  للدســتور  فاضحة  مخالفــة 
حقــوق االنســان وللقوانــني اإلدارية 

واملدنية املرعية االجراء.
تجدون ربطا نســخة عن كتاب املنرب 
القانوين الذي تم تســليمه اىل حاكمية 
مرصف لبنان ليصار اىل اتخاذ اإلجراءات 
اإلداريــة الفوريــة والالزمــة لتحرير 

معاشات العسكريني املتقاعدين .

تــحــجــز املـــــصـــــارف   : ــي«  ــ ــون ــ ــان ــ ــق ــ ال ــر  ــ ــب ــ ــن ــ »امل
ــن ــيـ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ امــــــــــــوال املــــتــــقــــاعــــديــــن الـ



اســتقبل وزير األشــغال 
العامة والنقــل يف حكومة 
ترصيف األعامل الدكتور عيل 
حمية، بعــد ظهر  امس، يف 
صالون الرشف يف مطار رفيق 
الحريري الــدويل – بريوت، 
وزير الصحة السوري الدكتور 
عــيل الغبــايش، يف طريق 
عودته من الخارج إىل سوريا 

عرب األرايض اللبنانية.
وحرض القائم  باألعامل يف 
الســفارة السورية يف لبنان 
عيل دغامن ووفد من السفارة.

{ حمية {
وتحدث حمية فقال: »باسم رئيس الحكومة 
ومجلس الوزراء اللبناين، نتقدم بالتعازي إىل 
الشــعب السوري بالضحايا الذين سقطوا من 
جراء الزلزال الذي حصل يف شــامل سوريا. 
وباسم مجلس الوزراء اللبناين وبقرار اتخذه 
املجلس اليوم بتكليف وزير األشــغال العامة 
والنقــل لعرض أي مســاعدة عــى الجانب 

السوري عى املستويات كافة«.
أضاف: »إن سوريا بلد شقيق، مل تتخلف يوما 
عن مساعدة لبنان يف أشد الظروف منذ سنوات. 
وبالتايل، نحن نقف بجانب الشــعب السوري 

والحكومة السورية يف أي أمر«.
وأشار إىل أن »هذه كارثة طبيعية، وإن شاء 

الله متر عى خري«.

{ الغبايش {
بدوره، قال وزير الصحة السوري: »باسمي 

وباســم الحكومة الســورية، أشكر الوزير 
حميه والحكومة اللبنانية والشــعب اللبناين 
الصديق. تلقيت اتصاال أثناء قدومي من جنيف 
مــن اجتامعات منظمة الصحة العاملية كون 
سوريا عضوا يف مجلسها التنفيذي، وهذا ما 
غري يف جدول املواعيد، والحمد الله استطعت 
االنتقال بشكل رسيع باتجاه بريوت فدمشق، 
وكان يف استقبايل باملطار الوزير حميه وهو 
كان تواصــل معي خالل وجودي يف جنيف، 
وأبلغني تحيات الحكومة اللبنانية مجتمعة، 
وعرض تقديم أي مســاعدة ممكنة من قبل 

الحكومة والشعب اللبناين«.
وأكد أن »العالقة بني لبنان وسوريا تاريخية، 
وكانت وستبقى كذلك«، شاكرا »جميع األشقاء 
اللبنانيني«، وقال: »أنتهز هذه املناســبة، ألعرب 
عن شــكري كوزير للصحــة يف الجمهورية 
العربية السورية إذ تلقيت الكثري من االتصاالت 
من ســفري اإلمارات العربية املتحدة ومملكة 

البحرين ودول عديدة أخرى«. 
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ــــــاً ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــــتتوالى دوري ـــــــــــــــات س ـــــــــــــــي واالجتماع ـــــــــــــــراي الحكوم ـــــــــــــــي الس ـــــــــــــــوارىء« ف ـــــــــــــــة الط ـــــــــــــــرض »حال ــــــــــــا ف ـــ ـــــــــــــــزال تركي  زل

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــائر ممكن ـــــــــــــــّل خس ـــــــــــــــة الشـــــــــــــــغور بأق ـــــــــــــــر مرحل ـــــــــــــــد تمري ـــــــــــــــي ال يتحـــــــــــــــّدى أحـــــــــــــــداً... ويري مصـــــــــــــــادر سياســـــــــــــــية: ميقات
دوليل بشعالين

أىت الزلزال الضخم بدرجة 7.8 عى مقياس ريخرت الذي رضب 
جنوب تركيا الثالثة و20 دقيقة من فجر االثنني يف 6 شــباط 
الجاري وامتدت ارتداداته اىل ســائر دول املنطقة ومن ضمنها 
لبنان نفســه، ليفرض صفة »حالة الطوارىء« عى الجلســة 
الثالثة ملجلس الوزراء التي ُعقدت صباح االثنني ملناقشــة امللف 
الرتبوي وبنود أخرى. وإذ أقّر مجلس الوزراء أغلب البنود املرتبطة 
بالقطاع الرتبوي والتعليمي ومبطالب األساتذة، فضالً عن فتح 
اعتامدات لدعم القمح بقيمة 8 مليون دوالر، وإعطاء ســلفة 
خزينة لتسعري أدوية الرسطان عى سعر رصف 1500 ل. ل.، إاّل 
أنّه مل يُقّر بند دفع لبنان مبلغ املساهمة يف األمم املتحدة والذي 

يبلغ أقّل من مليوين دوالر. 
أّمــا »صفة الطوارىء« فهيمنت عى جلســة الحكومة، إذ 
اســتحوذ االجتامع الطارىء الذي ترأســه ميقايت لهيئة إدارة 
الكوارث واألزمات التابعة لرئاسة الحكومة يف الرساي ملتابعة 
اإلجــراءات املتعلّقة بالهزّة األرضيــة التي رضبت لبنان بفعل 
الزلزال الذي شــهدته تركيا وسوريا، عى جزء منها. وقد أعطى 
ميقايت التوجيهات الالزمة يف ما يتعلّق مبواكبة كّل ما يحصل 
وتزويد املواطنني باإلجراءات والتوجيهات املناسبة منعاً لحصول 
أي هلع واإلســتعداد ألي طارىء، والكشف الوقايئ عى املباين 
واملنشآت التي أصيبت بأرضار جراء الهزّة. كام تقّرر إجراء مسح 
شــامل لألبنية املتصّدعة تحّسباً من أي ترّددات جديدة. وجرى 
تكليف وزير البئية نارص ياســني اإلتصال بالســلطات الرتكية 
للتعاون معها يف مجال اإلغاثة، ووزير األشغال العاّمة والنقل 
عيل حمّية اإلتصال باملســؤولني يف ســوريا لعرض تقديم أي 
مساعدة مطلوبة. وتوّجه عى إثر هذا التكليف، فريق من الخرباء 
واملتخّصصني، ضّم نحو 30 عنرصاً من فوج الهندسة يف الجيش 
والدفاع املدين والصليب األحمر اىل أضنا/تركيا للمســاعدة يف 

عمليات اإلغاثــة واإلنقاذ بناء 
عــى طلب تركيــا التي طلبت 

العون من لبنان. 
وتقــول مصادر سياســية 
مطّلعة اّن عقد الجلسة الثالثة 
الــوزراء كان مقّرراً  ملجلــس 
منذ الســبت، وقد فرض الزلزال 
الضخم الذي رضب جنوب تركيا 
فجــر االثنني اجتامعــاً طارئاً 
ملواكبة  الكــوارث  إدارة  لهيئة 
وإذ  األرضية.  الهــزّة  تداعيات 
حرض الجلســة 16 وزيراً من 
ضمنهم ميقــايت، تغّيب عنها 
وزير السياحة وليد نّصار بداعي 
الســفر ووزراء »التّيار الوطني 
الحّر« الذين ال يزالون متمّسكني 
مبقاطعة جلســات الحكومة 
الــوزراء، ألنها »غري ميثاقية« 

و«غري دستورية« من وجهة نظرهم، وتتجاوز املكّون املسيحي، 
وينتظرون بالتايل قرار الطعن املقّدم لدى مجلس شورى الدولة 
الذي له أن يُقّرر إذا ما كانت الجلسات الحكومية رشعية أم غري 
رشعية، دســتورية أو غري دستورية وترضب مبكّون سيايس 
عرض الحائط أم ال. يف الوقت الذي يرّص فيه ميقايت عى تفعيل 
عمل حكومة ترصيف األعامل، ال سيام يف هذه املرحلة الراهنة 
التي يبدو فيها »أّن الشغور الحايل ال أفق واضحاً إلنهائه بعد، وها 
نحن بدأنا الشهر الرابع من شغور يف منصب رئيس الجمهورية، 
يتزامن مع واقع مايل واقتصادي واجتامعي يف غاية الخطورة«، 
عى ما قال بداية الجلسة. وأضاف: »ال نتحدى أحداً وال نصادر 
صالحيات أحد، بل نلتزم بأحكام الدستور وروحيته، وسنستمر 

يف مهامنا بروح التعاون اإليجايب مع الجميع«، مجّدداً دعوته 
اىل جميع الوزراء للعودة اىل املشاركة يف الجلسات الحكومية، 

كلام إقتضت الحاجة لعقدها.
من هنا، أكّدت املصادر نفسها، أنّه بعد الجلسة الثالثة، يتجه 
ميقــايت اىل الدعوة دورياً الجتامع الحكومة، من دون انتظار 
»الــرضورات«، بعد أن وصف الوضع ككّل يف البالد بالطارىء، 
ما يســتدعي عقد جلسات متالحقة للحكومة واتخاذ القرارات 
املناسبة بشأن بعض األمور امللّحة، من دون الدخول يف سجاالت 
»رشعيــة أو عدم رشعية هذه الجلســات الحكومية«. فإذا مل 
يجتمع مجلس الوزراء ويقوم بواجبه الوطني، فإّن البلد سيكون 
أمام مراكمة الخســائر، يف الوقت الذي يُطلب فيه من الوزراء 
تقليل الخسائر عى لبنان وشعبه بأكرب قدر ممكن. فميقايت ال 

يفرض بنود جدول األعامل عى الوزراء فرضاً، بل يعرضه عليهم، 
وأي بند ال يجده البعض ملّحاً أو يُشكّل تحدياً ألي طرف كان، ال 

يتواىن عن حذفه من الجدول.
وبرأيها، إّن ميقايت ال يتحّدى أحداً، عى ما أعلن، وليس بصدد 
اإلســتيالء عى صالحيات رئيس الجمهورية، والدليل أنّه إذا 
جرى انتخاب رئيس الجمهورية اليوم أو غداً، فإّن الجلســات 
الحكومية ســتتوّقف تلقائياً. يف حني أّن الوضع اإلقتصادي 
واملــايل والطارىء األخري يف البلد بعد الهزّة األرضية، يقتيض 
من الــوزراء أن يترصّفوا بحّس املســؤولية ويُشــاركوا يف 
الجلســات الحكومية لحلحلة بعض األمور الرضورية. ويبدو 
أّن األمور تتجه اىل عقد جلســة حكومية أسبوعية، بحسب 
ما تقتضيه الحاجة، عى أن تُخّصص الجلسة املقبلة ملوظّفي 

القطاع العام.
وفيام يتعلّق مبشــاركة وزيري »حزب الله« يف الجلســات 
الحكومية، تجد املصادر نفســها أّن موقف الحزب بات واضحاً، 
فهو يريد »تســيري أمور الناس«، وال يعترب أّن مشــاركته يف 
مجلس الوزراء ستفّجر العالقة بينه وبني »التّيار الوطني الحّر«، 
خصوصاً بعد اإلجتامع األخري لوفد من »حزب الله« برئاسة رئيس 
كتلــة الوفاء للمقاومة النائــب محمد رعد برئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون يف الرابية، واإلتفاق عى »تكريس تفاهم 
مار مخايل وتعزيزه« الذي أنهى اإلثنني ســنته الـ 17. فكّل من 
الحزبني يعلم اليوم أهمية هذا التفاهم، ولن يُفرط به ألّن كلفته 

ستكون أكرب بكثري من الحفاظ عليه.
وترى بأّن الحّل الوحيد أمام حزب الوزراء املقاطعني للجلسات 
الحكومية، والذين يخشــون من »تعويــم« حكومة ترصيف 
األعــامل، هو الذهاب رسيعاً اىل انتخــاب رئيس الجمهورية، 
ومن ثّم العمل عى تشــكيل حكومة إنقاذية تكون قادرة عى 
معالجة األزمات املســترشية يف البالد، وتحقيق اإلصالحات 

الهيكلية املطلوبة. 

ــــم ــ ــ ــ ــ ــ ــــة األمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن لعبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاط مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاه جنبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا يخشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ
هيام عيد

لعبة  يف  لبنــان  دخــل 
األمــم التي لطاملا حّذر منها 
التقدمي  الحــزب  رئيــس 
جنبالط،  وليد  اإلشــرتايك 
تغريدتــه  أن  ســّيام  وال 
التــي غمز خاللها  األخرية 
املتحدة  الواليــات  قناة  من 
اطالعه  بنتيجة  األمريكية، 
عى  األمرييك  الدخول  عى 
الرئايس  اإلســتحقاق  خّط 
أن  بحيث  اللبنــاين،  وامللف 
يف  أساسياً  دوراً  لواشنطن 
هــذه اللعبــة الدولية ماّم 

يبقــي لبنان أســري تصفية الحســابات الدولية 
واإلقليميــة. وعليــه، فإن الحــل الداخيل دونه 
صعوبات وعقبات، كون اإلدارة األمريكية وحدها 
تديــر أزمات املنطقة، ولذلك، وفق املعلومات التي 
تُنقــل عن جنبالط، فإنه مســكون بهواجس ما 
يجــري يف اإلقليم وحيــث الوضع املحيل محاٌط 

بالتعقيدات.
ولــذا، وعى هذه الخلفية، فــإن التعويل عى 
»مؤمتر باريــس«، لن يفي بالغــرض املطلوب، 
وبالتــايل، يردد جنبالط دامئــاً تقديره الهتامم 
باريس »بأوضاعنــا اللبنانية«، وبأنها قد تكون 
»الوحيــدة املهتمة بشــؤوننا وشــجوننا، إالّ أن 
البعــض يف لبنان يذهبون بعيداً يف مواقفهم ما 

اإلستحقاق«. ويعطّل  الرئيس  انتخاب  يؤّخر 
 مــن هنا، فإن املقّربني من الدائرة الجنبالطية، 
يرون أن الشــغور الرئايس سيطول أمده ألشهر 
طويلة يف حال مل تجتمع األطراف يف الداخل إىل 

طاولة حوار تلبيــًة لدعوة رئيس املجلس النيايب 
نبيــه بــري، للتوافق عى مرّشــح إجامع وهذا 
هــو الحّل، ومن ثم القيــام بعملية إصالحية يف 
قطاع الكهرباء وتشــكيل الهيئة الناظمة، وصوالً 
إىل إنشاء صندوق ســيادي إلدارة قطاع النفط، 
وعندهــا يكون هناك انتظام لعمل املؤسســات، 
ما يؤدي إىل اســتقراٍر ســيايس واقتصادي من 
خــالل دعم دويل وعريب، وإالّ فإن رئيس الحزب 
التقدمي، ال يســتبعد تفلّت الشارع والفوىض، إذا 
ما بقيــت األمور عى ما هي عليه، وهذا ما قاله 
لــكل من التقاهــم يف اآلونة األخرية، محذراً من 
مغبــة ما يجري اليوم من أزمات غري مســبوقة 

البلد. يف تاريخ 
وعــى خٍط مواٍز يُنقل بــأن جنبالط، وخالفاً 
ملــا يتّم التداول بــه، مل يخرج من موقعٍ إىل آخر، 
مبعنــى أنه تخّى عــن انتخاب النائب ميشــال 
معــوض، ولهذه الغاية جاء كالم األخري رداً عى 
حركة زعيم املختارة، إن من خالل لقائه بـ »حزب 

الله« ورئيس »التيار الوطني 
الحر« النائب جربان باسيل، 
أو بفعــل مواقفه وحراكه 
الــذي أخرج اإلســتحقاق 
الرئايس من عنق الزجاجة، 
بفعل كل ما رافق جلســات 
انتخــاب الرئيس من مهازل 
مل يعد من الجائز اإلستمرار 

بها.
ومن ضمن هذا الســياق، 
مــن  املقربــون  يؤكــد 
املختــارة، أن جنبــالط قد 
السياسية  جوالته  عرب  أراد 
يضــع  أن  واســتقباالته، 
الجميع أمام مســؤولياتهم 
ويفتح باب الحوار الجدي للتوافق عى مرّشــح 
النائــب معوض، وهذه  إجامع وبالتشــاور مع 
الحركة ال تعني انقالباً أو تخلياً عنه، إمنا ال ميكن 
اإلستمرار بالشــغور الرئايس، وتلطّي كل فريق 
خلف مواقفه وأجندته، فيام البلد يســري برسعة 

الهاوية.  إىل 
وبانتظار نتائــج الحراك الجنبالطي والخطوة 
املرتقبــة للرئيس نبيه بري، يبقــى القلق قامئاً 
مــن تنامي هذا التدهور اإلقتصادي واملايل، ومن 
دخول بعــض الطوابري عى خّط هــذا اإلنحدار 
والفوىض السائدتني عى الساحة املحلية يف ظل 
أجواء أمنية غري سوية تحذر منها بعض الجهات، 
وبالتــايل، يخىش جنبالط مــن لعبة األمم وأخذ 
البلد إىل الرصاع اإلقليمي والدويل، وهذا ستتبلور 
معاملــه خالل األيام القليلــة املقبلة يف ضوء ما 
ســتفيض إليه مشــهدية باريس، وما يجري يف 
الداخــل من رصاع ســيايس وخطابات ومواقف 

. تنذر بعواقب وخيمة 

ــر الصحــة الســوري فــي املطــار:  حميــة اســتقبل وزي
نقــف بجانــب الشــعب الســوري وحكومتــه فــي أي أمر

حمية متحدثا خالل استقبال وزير الصحة السوري

ــوري والــتــركــي ــ ــس ــ ــن ال ــي ــشــعــب ــه مـــع ال ــن ــضــام ــن ت ــل ــع ــه ي ــلـ حــــزب الـ

ــة«: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة القويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع »الجمهوريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد اجتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جعجـ
ســـــــــــــــنعارض ونواجـــــــــــــــه كل مـــــــــــــــا يـــــــــــــــؤذي أو يضـــــــــــــــر لبنـــــــــــــــان

عقــد تكتل »الجمهورية القوية« اجتامعا يف 
معراب، برئاسة رئيس حزب »القوات اللبنانية« 

التكتل.  اعضاء  سمري جعجع ومبشاركة 
عقب اللقاء، اســتهل جعجع كالمه بالتوقف 
عند الزلزال الذي رضب منطقة الرشق االوسط، 
قائال: »نأســف عى الضحايا الذين سقطوا يف 
تركيا وســوريا اما بالنسبة للبنانيني فـ«ما كان 
مكفينــا لصاير فينا« والحمدلله ان ما حصل مل 

يخلّف ارضارا برشية او مادية كبرية«.
وتوّقف عند اجتامع الدول الخمس يف باريس، 
معتربا ان »هذه الــدول الصديقة للبنان تجتمع 
عــى وقع االزمة التــي يشــهدها بلدنا وهي 

مشكورة عى هذه الخطوة.
امــا عن اجتامع حكومــة ترصيف االعامل، 
فوصفــه »رئيس القوات« بـ«غــري القانوين« 
اذ هنــاك دســتور اذا تجاهلناه فهــذه نهاية 
الجمهورية، وال ســيام أن جدول االعامل تضمن 

نقاطــا عديدة واضيف اليه بعــد املواّد بينام يف الواقع كان 
يجــب البحث ببند او بندين ألهميتهــام يف ظل احتياجات 

اللبنانيني.
جعجع الذي تطرق اىل االنتخابات الرئاسية، أكد ان »«حزب 
الله« مل يتخَل يف اي لحظة عن مرشحه الفعيل للرئاسة وهو 
رئيــس تيار املردة ســليامن فرنجية، واليوم اكرث من اي وقت 
مىض يرص عى ايصاله، من هذا املنطلق يترصّف عى هذا النحو 
ويعطل جلســات االنتخاب مبساعدة آخرين كان من املفرتض 

منهم السهر عى حسن سري العمل يف املجلس النيايب«.

اضــاف: »بعد ان تأكّد »حزب الله« بــان »التيار الوطني 
الحــر« لن يصوت لـ«رئيــس املردة« بدأ بجوالت عى النواب 
املســتقلني، بتوزيع ادوار بينــه وبني الرئيس نبيه بري، يف 
محاولــة للملمــة اصوات متكّن فرنجيــه من الوصول اىل 
سّدة الرئاســة. ولكن حتى هذه اللحظة مل تؤدِّ مشاوراتهم 

واتصاالتهــم اىل اي نتيجة واعتقد انها لن تؤدي«.
اردف: »يف نهاية املطاف، من املمكن ان يقبلوا مبرشــح 
»ال حول وال قوة له« يف حال مل يجدوا بصيص أمل بايصال 
مرشــحهم، األمر الذي لن نقبل بــه  باعتبار ان وصول هذا 

املرشــح سيؤدي اىل متديد االزمة للسنوات الست املقبلة«.

أصدر حزب الله  بيانا اعلن فيه عن تضامنه وتعاطفه مع 
الشــعبني السوري والرتيك يف املصاب الكبري الذي نزل بهم 
جّراء الزلزال املدّمر الذي حصل فجر امس وأّدى إىل ســقوط 
آالف الضحايــا والجرحــى يف البلدين الشــقيقني، ويدعو 
كّل الــدول والحكومات واملنظامت الدولية واإلنســانية إىل 

املبــادرة الفورية بتقديم يد العون واملســاعدة بكّل املجاالت 
املمكنة إلنقاذ املحتجزين تحت األنقاض وإســعاف الجرحى 
وانتشــال الضحايا وإيــواء املرُّشدين، ووضع كل اإلمكانات 
املتاحة للتخفيف من املعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها 

الكارثة.  البلدان جّراء هذه 

ــام يقرر ــشــاور مــع االتـــحـــاد الــعــمــالــي الـــعـــام... سـ ــت  بــعــد ال
ــت ــاركـ ــرمـ ــوبـ ــسـ ــل »الـــتـــســـعـــيـــر بــــــالــــــدوالر« فــــي الـ ــيـ ــأجـ تـ

اســتقبل وزير االقتصــاد والتجارة يف حكومة 
ترصيف االعامل امني ســالم يف مكتبه بالوزارة، 
وفــدا من االتحاد العاميل العام برئاســة الدكتور 

بشارة االسمر. بعد االجتامع، قال سالم:
»عرضت خالل االجتامع اليوم )امس(مع االتحاد، 
لبنود االلية التي ســوف نعلن عنها وتشاورنا فيها، 
وكان هنــاك لفت نظر لبعض األمور او الهواجس. 
علــام ان االتحــاد كان رفض توجهنا للتســعري 

بالدوالر، ورشحنا لهم االيجابيات والسلبيات«.
وأشــار إىل أن »ردات الفعــل خالل األســبوع 
املايض كانت إيجابيــة بغض النظر عن موضوع 

الدولرة«.
وقال: »األســاس الذي انطلقــت منه، مبا ان 
السلطة النقدية واملسؤولني عن املوضوع النقدي 

وتوحيد سعر الرصف واستقرار وانهيار العملة 
الوطنيــة، مبا ان هذه املكونات حتى الســاعة 
غــري موجودة، ومبا ان ســعر الرصف ما زال 

مفتوح االفق ورمبا يتجاوز ســعر الرصف 75000 لرية، إذ 
حتــى الســاعة مآل هذا املوضوع غري واضــح، أردنا خلق 

املستهلك«. لحامية  مؤرش 
وتابــع: »نحن مقتنعون برضورة إيجاد حل لها، حتى لو 
كان اســتثنائيا، وهذا القرار ليــس منزال إمنا قابل للتعديل 
او االلغاء او التغيري عندما نصل إىل اســتقرار بسعر رصف 

الدوالر يســمح لنا بالعمل عى أساسه«.
وختم: »مــا اتفقت عليه مع وفد االتحاد، اننا ســنضع 
مهلــة قصرية للتشــاور يف املوضوع يك نعطي خيارا آخر 
النــه ال ميكننا ترك األمور عى ما هي عليه من دون العمل 
عى حامية املســتهلك يف ظــل التقلبات غري الطبيعية يف 

الدوالر«. سعر رصف 

{ االسمر {
من جهته، قال االسمر: »نحن كاتحاد عاميل عربنا اليوم 
عــن موقفنا الرافض العتبارات عدة، لكن يف املقابل الهدف 
هو حامية املســتهلك، وكــون الوزير حريص كليا عى ذلك 
فهذا يعنــي اننا يف حال حوار حول هذا املوضوع. ومتنينا 

عى معاليه تأجيل تنفيذ القرار ملزيد من الدرس واملشاورات 
معــه ومع الهيئات االقتصاديــة ولجنة االقتصاد النيابية، 
علام ان قسام كبريا من املحال التجارية والسوبرماركت بدأ 
اليوم بالتســعري بالدوالر. لذلك اعترب ان عملية املؤرش التي 
طرحهــا الوزير رضورية جدا ولكننا نريد ان يكون املؤرش 
بيد وزارة االقتصاد وبعملتنا الوطنية اي باللرية، وان تكون 
للــوزارة اليد الطوىل للمراقبــة. وبالرغم من العدد الضئيل 
للمفتشــني فإن الوزارة تقــوم بعملها عى اكمل وجه. من 
هــذا املنطــق نحن نتطلع اىل تعاون حــول املؤرش الننا ال 
ميكــن ان نرتك املواطن العامــل والفقري واالجري واملتقاعد 
والعســكري تحت رحمة اصحاب الســوبرماركت وبعض 
كبار  التجار«. وأكد االســمر ردا عى سؤال عن االجراءات 
االمنيــة واإلقتصادية الواجــب اتخاذها، »رضورة اعتامد 

املؤرش«.
بدوره، قال ســالم: »طاملا ان القرار مل يصدر من وزارة 
االقتصاد رسميا فال يحق الي كان التسعري بالدوالر. واعود 
واكرر ان الهدف توفــري نوع من الحامية للمواطن، لكنني 
لســت مســؤوال عن املوضوع النقدي واملايل امنا ال ميكننا 

حقه«.  الغتصاب  عرضة  املواطن  ترك 

سالم بعد اجتامعة مع »العاميل« 
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جهاد نافع

خيم الرعب والهلع عىل منطقة عكار، التي شهدت 
اقــوى هزة أرضية يف تاريخهــا... ولعل الهزة التي 
شــهدتها املنطقة، ذكرت بتاريخ عــكار القديم يوم 
رضب زلــزال املنطقة عام ١20٤ فقلب عرقة رأســا 

عىل عقب.
كام ذكرت الهزة بزلزال آذار العام ١٩٥٦ الذي رضب 
لبنان وادى اىل ســقوط مئة ضحية واكرث من مئة 
جريح وتصــدع ابنية يف الشــوف وبريوت وقرى 

الساحل اللبناين..
عند الســاعة الثالثة وعرشيــن دقيقة فجر أمس 
االثنني، رضبت عكار هزة أرضية بقوة )٤.7( درجات 
ريخرت، وشعر املواطنون بالهزة جراء متايل االبنية مام 
ادى اىل تصدعات يف العديد منها ال ســيام يف القرى 
الساحلية، التي استفاقت عىل وقع هزة الربعني ثانية 
متواصلة، دفعت ببعض العائالت للخروج اىل العراء 
بحثا عن ساحات آمنة، بينام إثرت عائالت البقاء يف 
منازلهــا جراء الطقس العاصف والرياح العاتية التي 

ترضب عكار.

وافادت مصادر محليــة ان بعض املنازل يف بلدة 
القرقــف العكارية اصابها التصدع  كام اصيبت ابنية 
يف محيــط املنية وببنني والعبدة وبلدات ســاحلية، 
فيام ذكر ان ممتلكات البعض اصابتها االرضار املادية 
جراء قوة الهزة، اىل درجة تصدع اساسات ابنية باتت 

مهددة باالنهيار.
ودعــت هيئات اهلية هيئة االغاثة العليا اىل اجراء 
احصاء شــامل لالبنية املتــرضرة والتي اصيبت يف 
اساســاتها وباتت مهددة بالسقوط، ودراسة واقع 

االبنية ومدى مطابقتها للسالمة العامة..
وكشــفت مصادر ان عكار اصيبــت بفقدان احد 
ابنائها بزلزال تركيا هو الدكتور وســام االسعد وابنته 

ندوة من ابناء وادي خالد...
وتحــدث مواطنون يف عــكار، ان متايل ابنيتهم 
جــراء الهــزة االرضية، دليل عىل فقــدان معايري 
الســالمة يف  كل االبنية التي شــيدت وتشيد يف 
املنطقــة رغــم انها تقع عل صفيــح فالق متحرك  
ومــا حصل مبثابة انذار لكافــة املواطنني ولتجار 
العقارات يك يعتمــدوا اصول البناء وحاميتها من 

السقوط جراء الهزات والزالزل..

دموع االسمر

عاش الطرابلســيون فجر أمس لحظات من 
الرعب والهلع جراء الهزة االرضية التي رضبت 
املنطقة عند الســاعة الثالثة وعرشين دقيقة 
فجــر االثنني  واســتغرقت ٤0 ثانية متواصلة 
كانت كافية لبث الهلع لدى سكان االبنية الذين 
ســارعوا اىل مغادرة منازلهــم واتجهوا نحو 
باحات معرض رشيد كرامي الدويل والشوارع 
املحيطة به االكرث امانا،  رغم الطقس العاصف 
املمطــر والرياح الشــديدة وبدرجــات حرارة 
متدنية، وباتت العائالت اكرث من خمس ساعات 
يف محيط املعرض خشية ترددات الهزة، ووسط 
موجات من الشــائعات التي غرقت بها مواقع 
التواصل االجتامعي وزادت من رعب املواطنني 
وخوفهــم، وفاقم من الهلع والرعب هزة ثانية 
وقعــت ظهر امس عند الســاعة الثانية عرشة 
والنصــف، فارتفعــت اعداد العائــالت الذين 
إحتشــدوا يف املعرض ومحيطه بســياراتهم 

خشية وقوع زلزال مدمر.
لحظة وقوع الهزة، سمعت يف جميع انحاء 
املدينة رشــقات كثيفة مــن الرصاص، بهدف 
ايقاظ املواطنني وانذارهم بخطر الهزة والخالء 
منازلهــم، وظن البعض منهم ان اشــتباكات 
تحصــل اىل حني تنبههم ان الرصاص هو انذار 
للمواطنني، وقــد خرجوا اىل الشــوارع التي 
ازدحمت يف كل انحاء املدينة من القبة اىل ايب 

سمراء ومحيط املعرض.
وفق كبار السن يف املدينة، ان الهزة االرضية 
التي شعر بها الطرابلسيون مل تحصل منذ اكرث 
مــن ثالثني عامــا، والبعض اكــد ان طرابلس 
مل يحصل فيها زلــزال بهذه القوة التي وصلت 
اىل )٤.٨( درجات منذ اكرث من خمســني عاما، 
ولذلك كان مســتوى الهلع كبــريا مرتافقا مع 
ظروف مناخية عاصفة زاد الطني بلة، خاصة 
لدى العائالت التي غادرت منازلها بالبسة النوم 

متوجهني اىل املناطق اآلمنة.
ســكان محلة القبة عاشــوا الهزة االرضية 
بالعويــل والــراخ، خاصة ســكان االبنية 
املتصدعة، واآليلة للسقوط اساسا، وباتت هذه 
االبنيــة عقب الهزة اكرث خطرا مام يســتدعي 
تدخــال رسيعا ومبارشا من هيئة االغاثة العليا 

الخالء هذه املنازل وتأمني اماكن سكنية بديلة.
فقــد اعادت الهــزة االرضية ملــف االبنية 
املتصدعة اىل الواجهة والتي يبلغ عددها قرابة 
الستة آآلف بناء يف القبة والتبانة وايب سمراء 
وبــاب الرمل والزاهرية وضواحي املدينة، وهو 
ملف ملح يفرتض معالجته بالرسعة القصوى 

قبل وقوع الكوارث..
مل تســجل ارضار برشية، ســوى ان منزال 
متصدعــا يف محلة الرتبيعة شــهد انهيارات 
يف بعض جدرانه، وابنية قريبة من الســاحل 
شهدت ارضارا مادية يف الطبقات العليا منها، 
تصدعات يف جــدران، وتحطم ثريات وادوات 

منزلية.
وكشــفت مصادر ان منطقة جبل محســن 
خرست السيدة سوسن الهضام وابنتها يف زلزال 

الالذقية حيث كانوا هناك يف زيارة عائلية.
وأســفت نقابة املالكــني »ألن تكون املباين 
القدمية مرة جديدة عرضــة لكارثة نجا منها 
لبنــان بأعجوبة بفعل العنايــة اإللهية، فيام 
كادت الهزات األرضية املتتالية أن تتسبب بدمار 
كبري نتيجة وجــود أكرث من عرشة آالف مبنى 
مهدد باالنهيــار يف بريوت فقط عدا طرابلس 

وصيدا واملدن األخرى، واملالك القديم عاجز عن 
ترميمها«. 

وتوجهت النقابة اىل املســؤولني يف بيان، 
قائلــة: »ماذا تنتظرون إلخــالء هذه املباين؟ 
أن تســقط عــىل رؤوس قاطنيها؟ ونســأل 
القضــاة رؤســاء اللجان: ترتكــون ثغرة يف 
القانــون فتمنعون املالك من اســتعادة القدرة 
عىل الرتميم! ماذا تنتظرون؟ أين مســؤوليتكم 
بتطبيق قانــون نافذ لتفادي الكوارث؟ لتمكني 
املالك من الرتميم؟ التشققات كبرية يف املباين 
يف بريوت وطرابلس وتســتدعي كشًفا رسيًعا 
من املعنيني وقرارات عاجلة بإخالئها، مع العلم 
أن هذا اإلجراء كان يجب أن يتم من قبل املعنيني 
يف الدولة يف وقت سابق، تفاديا ملا قد ال يحمد 

عقباه«.
وختمت: »مــن هنا وبعد الهــزات العنيفة 
فجــر اليوم، نحّذر مرة جديدة من االســتمرار 
يف السكن يف املباين القدمية املؤجرة، ونطلب 
إخالءها فورا، ونرفع مسؤوليتنا عن أي كارثة 
تحصل فيها يف الســاعات املقبلة ال سمح الله، 
ونناشــد املعنيني إخالءها بشكل رسيع حفاظا 
عىل أرواح املالكني واملستأجرين عىل السواء«.

والعاصفة االرضــيــة  الــهــزة  رحــمــة  تحت  عــكــار 
ــاوف مـــن الــــتــــرددات... ــخـ رعـــب حــقــيــقــي ومـ
ــربـــة ــار اتـ ــ ــي ــ ــه ــ تـــصـــدعـــات فــــي مــــنــــازل وان

هلع في طرابلــــــس وأآلف العائالت هربت باتجاه ســــــاحات املعرض
الـــكـــوارث... ــاشــدات لتجنب  املــتــصــدعــة ومــن يــهــدد االبــنــيــة  خــطــر 
ــة ــم ــدي ــق ــيـــن دعـــــت إلـــــى إخــــــالء األبـــنـــيـــة ال ــكـ ــالـ ونـــقـــابـــة املـ

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر 
الرئاســة الثانيــة يف عني التينــة، الوزير والنائب 
السابق محمد الصفدي والوزير السابق رشيد درباس 
حيث جرى عرض لألوضاع العامة وآخر املســتجدات 

السياسية.
كام اســتقبل رئيس املجلس نقيب أطباء طرابلس 

والشــامل الدكتور محمد صــايف عىل رأس وفد من 
مجلس النقابة وتناول البحث شؤوناً نقابية ومطلبية.
الرئيس بري اســتقبل بعد الظهر وفداً   من مجلس 
رجال االعامل اللبناين الكويتي برئاسة اسعد السقال 
الذي  وضع الرئيس بري بأجواء عمل وأنشطة املجلس 

وبرامج عمله املستقبلية.

ــدي ودربـــــــاس ــ ــف ــصــ ــ ــرض املـــســـتـــجـــدات مــــع ال ــ ــ ــري ع ــ ــ ب

بري مع زواره                    )حسن ابراهيم(

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان 
سفري دولة قطر يف لبنان إبراهيم السهالوي، وبحث 
معه يف املســتجدات عىل الساحة اللبنانية وأوضاع 

املنطقة وتعزيز العالقات والتعاون بني البلدين. 
واســتقبل املفتــي دريان وفدا مــن كتلة »اللقاء 
الدميوقراطي« برئاســة النائب تيمور جنبالط وضم 
النواب: وائل أبو فاعــور وفيصل الصايغ وبالل عبد 
الله واملستشار حسام حرب. وتم البحث يف األوضاع 

الراهنة. 
بعد اللقاء، تحدث باسم الوفد النائب فيصل الصايغ 
الــذي قال:« ترشف وفد مــن »اللقاء الدميوقراطي« 
برئاسة تيمور جنبالط لالطمئنان إىل صحة سامحته 
ولنقول له الحمد لله عىل السالمة يف الدرجة األوىل. 
و يف الدرجة الثانية، كانت فرصة ملناقشة كل القضايا 
السياســية التي متر بها البلد، ونحن وسامحته أكدنا 
أولويــة امللف االجتامعي االقتصادي املعييش للناس 
الذين ميرون يف أسوأ ظروفهم مع هذا االنهيار املايل 
واالقتصــادي، وطبعا تحدثنا عن امللف الرئايس الذي 

هو أولوية ». وردا عىل سؤال عن تحرك رئيس الحزب 
التقدمي االشرتايك وليد جنبالط، وهل سيثمر نتائج 
ايجابية عىل صعيد انتخاب رئيس للجمهورية؟ اجاب 
الصايغ: »نحن نأمل ذلك. وطبعا تحرك األســتاذ وليد 
جنبالط يف إطار كرس الجمود الذي وصلنا اليه. ولقد 
طرح سلة من األسامء وفتح املجال إىل إضافة أسامء 
أخرى لهذه السلة لنذهب وننتخب رئيسا، والسلة التي 
اختارها فيها مرجعية اقتصادية ودستورية وأمنية 
والثالثــة أثبتوا نجاحــا يف قطاعاتهم ويبقى طبعا 
األســتاذ ميشال معوض معنا يف هذه املرحلة إىل أن 
نتوصل اىل اتفاق، نحن واألســتاذ ميشال مع القوى 

األخرى«.
وعن اجتامع  فرنسا اليوم؟ أجاب الصايغ:« ال شك 
أنه غري حاســم ولكن يقدم األمور خطوة إىل األمام 
ويعرض خارطة طريق، ويؤكد املوضوع االجتامعي 
االقتصــادي اإلغايث، ونأمل أن يكــون هناك نتائج 
سياســية ولكن الجميع ينتظر اللبنانيني ماذا سوف 

يفعلون«.

املفتي دريان اســــــتقبل وفد »اللقاء الديموقراطي« وسفير قطر
الصايغ : اجتماع فرنســــــا غير حاســــــم ويعرض خارطة طريق

دريان مستقبالً الوفد االشرتايك

هــو زلزال مدمر رضب تركيا 
وسوريا وشــعر به سكان كل 
بينها  ومــن  املجاورة  الــدول 
لبنان، وّحد االنســان مع اخيه 
االنســان بغــض النظــر عن 
انتامءاته السياسية والطائفية 
واملذهبية فهبت اجهزة االغاثة 
كلها يف اتجاه املناطق املنكوبة 
لتقديم العون واملســاعدة علها 
تخفــف من وطأة الكارثة. وقد 
انضــم اليها لبنــان عىل رغم 
املحنة  بفعل  امكاناتــه  ضآلة 
التــي مير بهــا وجبل االزمات 
القابــع يف ظلــه لكن »فلس 
االرملة« قد يفعــل فعله، ولو 

بالحد االدىن.
امــا يف لبنان، فاســتفاق 
هزة  عىل  فجــرا  املواطنــون 
ارضية قوية شــعر بها سكان 
البالد من شاملها اىل جنوبها، 
الرتيك-  الزلــزال  مصدرهــا 

ســجلتا  الدولتان  كانــت  واذا  الســوري. 
ســقوط ضحايا بــاآلالف ودمارا هائال، اال 
باللبنانيني. ويف  رأفــت  االلهية  العناية  ان 
وقت ُسجلت هزات ارتدادية يف لبنان اليوم 
وزلــزال آخر يف تركيا، اســتنفرت االجهزة 
اللبنانيــة واالدارات املعنية ملواكبة الوضع 
املســتجد، فأقفلــت املــدارس  اليوم وغدا 
االربعاء بينام الخشــية كبرية من ســقوط 
مبان قدميــة متصّدعة يف املناطق الفقرية 

طرابلس. يف  سيام 

{ استنفار تحسباً {
 بينــام اعلن الجيش اللبناين ارســاله 20 
عنًرا من فوج الهندسة إىل تركيا للمساهمة 
يف أعامل البحث واإلنقاذ، رأس رئيس حكومة 
تريف األعامل نجيــب ميقايت قبل الظهر 
اجتامعــاً طارئاً لـ »اللجنــة الوطنية إلدارة 
الكوارث واألزمات« التابعة لرئاسة الحكومة 
يف الرسايا ملتابعة االجراءات املتعلّقة بالهّزة 

التي وقعت فجراً.  األرضية 

{ مولوي {
وأصدر وزير الداخلية يف حكومة تريف 
االعامل بســام املولوي قــرارا أرفقه بعبارة 

»عاجل جدا«، وفيه يطلب إعالن حال طوارئ 
بلدي وإجراء مســح بــاالرضار الناتجة عن 
الهزة االرضية التي رضبت لبنان. وكلف املدير 
العــام للرتبية عامد االشــقر مديري التعليم 
األسايس والثانوي ورؤساء املناطق الرتبوية 
املؤسسات  عن  واملســؤولني  املحافظات  يف 
الرتبويــة الخاصة ، التعاون مــع البلديات 
العليا لإلغاثة ونقابة املهندسني  الهيئة  ومع 
، معاينة مباين املدارس والثانويات الرسمية  
بعــد حدوث الهزة األرضية ، ويف حال وجود 
أي تصــدع أو تشــقق ، والتحذير من حدوث 
هــزات ارتدادية جديدة، فضال عن اشــتداد 
العاصفــة الثلجية وســوء األحوال املناخية 
الســائدة يف لبنان. وذلك حفاظاً عىل صحة 

والحاضنات«. األطفال  وسالمة 

{ اللجنة الوطنية إلدارة الكوارث { 
وقــررت اللّجنة الوطنّيــة إلدارة الكوارث 
واألزمــات، يف اجتامع عقدتــه يف الرسايا 
الحكومية برئاســة رئيس حكومة تريف 
األعــامل نجيب ميقايت ملتابعــة اإلجراءات 
الّتي وقعت فجًرا،  املتعلّقة بالهّزة األرضّيــة 
تكليــف وزارة الداخليــة للبلديــات بصورة 
فورية إجراء مسوحات للمباين ضمن نطاقها 

البلدي، وإفاد الوزارة ضمن مهلة 72 ســاعة 
عــن عدم أهلية أي مبنى للســكن، لُيبى عىل 

مقتضاه. اليشء 
كام تم تشكيل لجنة برئاسة وزير األشغال 
تضم مهندســني من نقابتي املهندســني يف 
طرابلس وبريوت ومن القطاع العام والخاص 
الجــراء املســوحات الجيوفيزيائية للمباين 

لألولويات. وفًقا  املتصدعة 

{ الدفاع املدين {
وتوجــه املدير العام للدفــاع املدين العميد 
خطــار اىل مطــار رفيق الحريــري الدويل 
إلعطاء توجيهاته إىل فرق الدفاع املدين التي 
تم تجهيزها للمشــاركة، اىل جانب االجهزة 
املكلفــة بتنفيــذ عمليات البحــث واإلنقاذ 
واملســح امليداين الشــامل يف موقع الزلزال 

يف تركيا.
وحــث خطار عنارص الدفــاع املدين عىل 
»القيــام بواجبهم اإلنســاين«، متمنيا لهم 
»التوفيــق والعــودة إىل وطنهــم وذويهم 

ساملني«.
وقــد غــادر العنــارص األرايض اللبنانية 
متوجهــني اىل تركيا المتام املهــام املوكلة 

إليهم.

بعــــــد زلــــــزال مدمــــــر ضــــــرب تركيــــــا وســــــوريا ...
لبنان يرسل فرق اســــــعاف ويعلن حال طوارئ ويســــــتنفر اجهزة االغاثة

وجــه البطريرك  يوحنا العارش نداء إىل 
مطارنة الكــريس األنطايك عقب الزلزال 

الذي رضب املنطقة فجر امس جاء فيه:
»لقد رضب زلزاٌل كبري بقوة 7,٨ ريخرت 
جنــوب تركيا. وطالت ارتداداته ســوريا. 
وقد أدى هذا الزلزال غري املســبوق إل دمار 
كبــري طال األرواح واألجســاد. وقد طال 
أيضاً منــازل أبنائنا وكنائســنا يف لواء 

االسكندرون ومرسني وأنطاكية.
وإذ نعلمكــم بهذه الكارثــة التي حلّت 

بأبنائنــا يف تركيا. نطلب منكم أن ترفعوا 
الصلــوات من أجل راحــة نفوس املوىت 
وشفاء الجرحى وإغاثة املنكوبني املرشدين 

الذين باتوا بال سقٍف يأويهم.
كــام نطلب من أخّوتكم، بانتظار حر 
األرضار وتنظيم العمل اإلغايث، أن تبادروا 
أبرشــياتكم  اتخــاذ خطوات ضمن  إىل 
تعــّر عن محبتنــا وتعاضدنا مع إخوتنا 
املتأملني يف هذا القسم العزيز من كرسينا 

األنطايك. 

البطريــــــرك يوحنــــــا العاشــــــر يطلق نداء 
استغاثة عقب الزلزال الذي ضرب املنطقة
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فهد الباشا 

املودعني  حقــوق  عــى  الكالم  تــوايل  1-مع 
ذي  كّل  امام  تــرز،  للتضليل،  وتفاصيــل  فصوالً 
عقٍل ونُهــًى الحقيقُة التاليُة، التــي ال تحتمل أي 
أو اي تأويل. ال ميكن أن يعيد اىل  اجتهاٍد خارجها 
وهؤالء  سارقوها.  ودائعهم  يف  حقوقهم  املودعني 
الحكومية  املالّيــة  السياســية  العصابة  هذه  هم 
النيابيــة التي أجمعت،عى اختــالف ما بينها من 
أسموه  ما  مؤّداُه  حلٍّ  واملغانم،عى  املناهب  تقاسم 
هم توزيعاً عادالً للخســائر. ُقصارانا، يف ُمصابنا 
بهؤالء ومعهم، بأّن من اوليات العدل، لو اســتعاد 
جامعة  يُســاَق«  ان«  حريّتهــم،  الشــعب  احراُر 
العصابة، اىل محكمة دولية بل امام محكمة ٍعدٍل 
بالحق،  احكاُمها  تحتمل  ال  محكمة  وطنية.  ثوريّة 
والعدُل  والحكمة  اسئنافاً وال متييزاً.  الناس،ال  حّق 
يقضيان بأّن التســاهَل بالحكم عى املجرمني أبناِء 
الحــرام حراٌم اكر واجراٌم افظــع. أترانا نحلم ام 
ن يرتّدد صداه بـ: حيَّ عى خريِ  املؤذِّ نأمل؟ صوت 

العمل. 
2-  ما عجبــُت لقومي يُقيُمهم من نومهم، ينزلهم 
اىل الشــوارع، تجّنباً ملخاطرعــى حياتهم، ترّدداُت 
زلزال بعيد، بعيــد. لكنني أعجُب لهم، ألحزابهم، كيف 
د وجودهم  ال يّقيمهــم من نومهم زلزاٌل يومــيٌّ يهدِّ

بالزوال!
3- اّن الذي تُقايضونه صلواٍت مقابل خدمات ليس 
هو الله. انّه يهوه الغاضُب اذا أغضبناه والرايض اذا، 
بالصالة، اسرتضيناه. بني الله الرحمن الرحيم وهذاك 
مســافُة ما بني تحِت تحِت االرض وما بني فوِق فوِق 
الساموات. اخطُر من الكفرعيِنه فكٌر تكفرييٌّ بعينه، 

يتزيّا، متويهاً، زيَّ االميان.
4- اذا مل تســتكمل البطولُة نرصها التاريخي عى 
عدّو الخارج بالنرص عى حليفه الفســاد داخل البالد 
فالبطولــُة، اّذاك، بــرتاء ومصريُ النــرص يف املأزق 

الخطري.

ــي الــثــاثــاء واالربـــعـــاءعـــلـــى 600 مــتــر!كلامت يف زمن الغربة ــوم ــد… اســـتـــعـــّدوا لــلــثــلــوج ي ــعــاصــفــة تــشــت ال
ــا  ملـــخـــاطـــر الــتــنــقــل ــب ــس ــح ــدة يـــومـــيـــن ت ــ ــات ملـ ــعـ ــامـ ــض الـــجـ ــعـ ــال املــــــــدارس وبـ ــ ــف ــ اق

 يزداد  تأثري العاصفة فرح  اشــتدادا عى لبنان والحوض 
الرشقي للمتوسط منذ نهار امس االثنني حيث تتساقط أمطار 
غزيرة تكون مرتافقة بعواصف رعدية ورياح شــديدة تصل 
رسعتها اىل حدود الـ 100 كلم/ســاعة خاصة شامل البالد، 
وتنخفض درجات الحرارة بشــكل ملموس وتتساقط الثلوج 
الكثيفة عى ارتفاع 1000 مرت ويتدىن مستوى تساقطها  غدا 
الثالثاء وبعد غد االربعاء حيث تالمس ال ٦00 مرت يف املناطق 
الشــاملية ، تبدأ العاصفة باالنحســار التدريجي اعتباراً من 
بعد ظهر االربعاء وتســيطر رياح شاملية قطبية باردة تؤدي 
اىل تشكل الجليد عى الطرقات الجبلية والداخلية مع موجة 
من الصقيع تستمر حتى يوم السبت املقبل حيث تبدأ درجات 

الحرارة باالرتفاع.
وحــذرت مصلحة األرصــاد الجوية من تطايــر اللوحات 
اإلعالنية والواح الطاقة الشمســية وتشكّل السيول وسلوك 

الطرقات الجبلية أيام االحد واالثنني مع تجدد العاصفة.
الطقس املتوقع يف لبنان الثالثاء:

غائم اجامالً مع انخفاض إضايف وملموس بدرجات الحرارة 
والتي تصبح دون معدالتها املوســمية ويتكون الضباب عى 
املرتقعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتّد غزارتها أحياناً وتكون 
مرتافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل رسعتها اىل 70 
كلم/س خالل فرتة قبل الظهر، تتســاقط الثلوج عى ارتفاع 
٩00 مرت نهاراً ويتدىن مستوى تساقطها خالل الليل فتالمس 
فجر األربعاء ال٦00 مرت خاصة شامل البالد لذا يرجى توخي 
الحذر خالل سلوك بعض الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج 

حيث من املتوقع ان تكون مقطوعة.
األربعاء:

غائم اىل غائم جزئيــاً مع اســتمرار االنخفاض بدرجات 
الحرارة ) دون معدالتها املوســمية بحــوايل ال ٥ درجات(، 
تتســاقط امطار متفرقة تشتّد أحياناً خالل الفرتة الصباحية 
خاصة يف املناطق الجنوبية، تتساقط الثلوج عى ارتفاع ٨00 
مرت وما قوق، تخف حدة االمطار والثلوج اعتباراً من بعد الظهر 
وتنحرس تدريجياً خالل الليل وتسيطر الجبهة القطبية الباردة 
عى البالد فتؤدي اىل موجة من الصقيع وتشكل طبقات من 
الجليد عى الطرقات الجبلية والداخلية خالل الليل اعتباراً من 
ارتفاع ٦00 مرت والتي تــؤدي اىل االنزالقات لذا يرجى توخي 

الحذر خالل القيادة.
الخميس:

غائم جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خالل الفرتة 
الصباحية خاصة يف املناطق الشاملية مع بعض الثلوج عى 
ارتفاع 700 مرت، يتحول تدريجياً خالل النهار اىل قليل الغيوم 
مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدالتها 
املوســمية ويبقى التحذير من تكون الجليــد عى الطرقات 
الجبلية خالل ســاعات الصباح األوىل والليل مام يؤدي اىل 

حدوث انزالقات للسيارات. 

{ العاصفة الثلجية...{
ومنذ  صبــاح  امس الباكر بــدأت بلدية العاقــورة بأخذ 
اإلجراءات الكفيلة بتأمني الطرقات إىل البلدة بســبب انهيار 
قسم من الجبل عى طريق عام قرطبا العاقورة، وإقفال طريق 
اللقلوق بســبب العاصفة الثلجية، وذلك بعد اتصاالت رئيس 
بلديتها  بنواب املنطقة سيمون ايب رميا وزياد الحواط وبقيادة 
الجيش بشــخص قائده العامد جوزف عــون ومدير عملياته 
العميد الركن جان نهرا ومبدير عام وزارة األشــغال طانيوس 
بولس الذي توجه فورا إىل مكان الحادث إلعطاء األوامر بفتح 

طريق قرطبا العاقورة. وتأمني طريق اهمج العاقورة. 
بالفعل امنت طريق اهمــج العاقورة باتجاه البلدة وجرفت 

من الثلوج وخصصت لها ألية لفتحها باستمرار. 
كام تم االتصال بكهرباء لبنان لتأمني الكهرباء التي ترضرت 

من جراء االنهيار الصخري. 

{ مصلحة الليطاين {
وأعلنــت املصلحة الوطنية لنهر الليطــاين، يف بيان، انها 
و«بناء لتوصيات رئاســة مجلس الوزراء اثر التحرك الزلزايل 
من فجر امس االثنني ٦ شــباط 2023، تقــوم الفرق الفنية 
يف معامل انتاج الطاقة الكهرومائية بالكشــف امليداين عى 

املنشآت املائية التالية: 
1 - سد القرعون وانفاق الزيارة داخل السد وقامت بقياس 
املياه املترسبة من جســم السد  وقد تبني بانه ال يوجد اي آثار 
ســلبية بســبب الهزة االرضية التي رضبت لبنان صباح هذا 
اليوم وان جميع القياسات كانت عادية ومل تتغري ما قبل وما 

بعد الهزة .

2 - الكشــف امليداين عى جميع مباين املعامل وملحقاتها 
وقد تبني انها يف حال جيدة ومل تتأثر بالهزة االرضية.

3 - الكشف عى قســاطل املياه املضغوطة وعى قواعدها 
الخرســانية وقد تبني بانها يف حال جيــدة ومل تتأثر بالهزة 

االرضية.
4 - الكشــف عى بركة تجميع املياه يف انان »حوض انان« 
وعى قواعدها الخرســانية وقد تبني بانها يف حال جيدة ومل 

تتأثر بالهزة االرضية«.

{ تعليق الدروس يف »اللبنانية« ليومني {
واعلن رئيس الجامعة اللبنانية بســام بــدران يف بيان ان 
»عطًفا عى البيان الــذي أصدره وزير الرتبية والتعليم العايل 
يف حكومة ترصيــف األعامل عباس الحلبي عقب جلســة 
مجلس الــوزراء التي انعقدت بتاريخ ٦ شــباط 2023، تعلق 
الدروس واألعامل اإلدارية يف فروع كليات ومعاهد الجامعة 
اللبنانية واإلدارة املركزية كافة يومي الثالثاء واألربعاء يف 7 
و٨ شباط 2023، وذلك نظًرا إىل سوء األحوال الجوية والهزات 
االرتدادية للزلزال الذي رضب املنطقة خالل الساعات االخرية«.

اقفال املدارس 
كذلك أعلن املكتــب اإلعالمــي يف وزارة الرتبية والتعليم 
أن »بعد حدوث الهزة األرضية والتحذيــر من هزات ارتدادية 
جديدة، ومع تطور األحوال املناخية السائدة يف لبنان واشتداد 
العاصفة، أعلن وزير الرتبيــة والتعليم العايل عباس الحلبي، 
إقفال املدارس والثانويات واملهنيات ومؤسسات التعليم العايل 
الرســمية والخاصة كافة، اليوم الثلثاء ويــوم غد األربعاء، 
ريثام تنجيل العاصفة ويتبني وضع الطرق، وخشــية تشكّل 
الجليد وحدوث حوادث انزالق، وحرصاً عى ســالمة الطالب 

والتالميذ وأفراد الهيئة التعليمية«.

{ دور الحضانة {
وأعلن املكتب اإلعالمي يف وزارة الصحة العامة يف بيان أّن 
»دور الحضانة الخاصة تقفل كافة، يومي الثالثاء واالربعاء 
7 و ٨ شباط، بســبب الهزة األرضية، التي حصلت فجر امس، 
والتحذير من حدوث هزات ارتدادية جديدة، فضال عن اشتداد 
العاصفة الثلجية وســوء األحوال املناخية السائدة يف لبنان. 

وذلك حفاظاً عى صحة وسالمة األطفال والحاضنات«.

ــا »الــــــزلــــــزال« ــايـ ــحـ ــضـ ــزي بـ ــعــ فـــعـــالـــيـــات لـــبـــنـــانـــيـــة ومــــؤســــســــات رســـمـــيـــة تــ
أبرق رئيس مجلس النــواب نبيه بري اىل 
الدكتور بشار األسد، معزيا  السوري  الرئيس 
بضحايا الزلزال الذي رضب محافظات عديدة 

يف سوريا.
كام أبــرق الرئيس بري اىل الرئيس الرتيك 

رجب الطيب أردوغان، معزيا. 

{ ميقايت {
وأجــرى رئيس الحكومــة نجيب ميقايت 
اتصاال هاتفيا برئيس مجلس الوزراء السوري 
حســني عرنوس متضامنا بعد الزلزال املدمر 
الذي اصاب مناطق سورية وتسبب بسقوط 

ضحايا وارضار. 
كام قدم له تعازيه بالضحايا الذين سقطوا 

، ومنهم افراد من عائلته. 
وابلــغ الرئيس ميقايت نظريه الســوري 
وضع االمكانات اللوجستية املتاحة يف لبنان 

يف خدمة جهود االغاثة الجارية.

{ الخارجية {
اعربت وزارة الخارجية واملغرتبني يف لبنان يف بيان،« عن 
عميق تعاطفها وتضامنها مع الجمهورية العربية الســورية 
الشقيقة حيال الكارثة التي سببها الزلزال الضخم الذي رضب 
تركيا مخلفا مئــات الضحايا وعدداً كبرياً من املصابني إضافة 

إىل انهيار وتصّدع مئات األبنية السكنية«.
كام تقدمت بأّحر التعازي، »لحكومة وشــعب الجمهورية 
العربية السورية الشــقيقة، ولذوي الضحايا وتتمنى الشفاء 
العاجل للمصابني وتُبدي اســتعداد لبنــان لتقديم يد العون 

واملساعدة«.
كذلك تقدمت وزارة الخارجيــة واملغرتبني » بأّحر التعازي، 
لحكومة وشــعب الجمهورية الرتكية، بضحايا الزلزال الذي 

رضب األرايض الرتكية مخلفاً مئات الضحايا وعدداً كبرياً من 

املصابني إضافة إىل انهيار وتصّدع مئات األبنية السكنية«.

{ قبالن {
 وكان املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن، قد لفت 

يف بيان له :

»بعد التوســل لله تعاىل والتعزية لناسنا وأهلنا يف تركيا 

وســوريا ولبنان وباقي الــدول التي رضبها زلــزال الرشق 

األوســط، أناشد القوى السياســية يف لبنان إغاثة هذا البلد 

املنهك واإلتفاق عى رئيس مصالــح وطنية رسيعا، ألن البلد 

واملنطقة عى كف زلزال، ولوال لطــف الله تعاىل لكان لبنان 

بخر كان، فأغيثوا شــعب هذا البلد قبل فوات األوان، ونناشد 

الــدول العربية واإلســالمية وكل من لديه نخوة إنســانية 

املسارعة لتقديم أكر مساعدة ممكنة لرتكيا 
وسوريا«.

{ ايب املنى {
 أعرب شيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز 
الشــيخ ســامي أيب املنى عن »أمله العميق 
املدّمر  الزلزال  بفعل  التي ســقطت  للضحايا 
الذي رضب تركيا اليوم«، متقدما من »الدولة 
الرتكية والشــعب الرتيك، ال ســيام أهايل 
الضحايا، بأّحر التعازي«، ســائال »املوىل عز 
الصر والســلوان وأن  يلهم ذويهم  أن  وجل 
العاجل ويعوض  بالشفاء  الجرحى  مين عى 

عى املنكوبني خسائرهم«.

{ نواب يناشدون {
وأصــدر  النواب:  فيصل كرامي ، حســن 
مــراد، عدنان طرابليس، حيــدر نارص، طه 

ناجي و محمد يحي البيان التايل:
والزالزل  الطبيعيــة  الكارثة  هــول  »مع 
والهزات األرضية املدمرة التي رضبــت عدًدا من دول املنطقة 
فجر اليوم، ال يســعنا إال أن نســأل الله سبحانه أن يلطف بنا 
وينزل عى قلوبنا الســكينة، وييرس للدول املترضرة مواجهة 

التداعيات ومعالجتها والعمل لتدارك ما قد يقع الحًقا. 
لقد أتت هذه الكارثة الطبيعية لتذكرنا جميًعا بأننا نتشاطر 
أقــداراً ومصائر مشــرتكة بالرغم من كل أنــواع الخالفات 
السياســية بل وحتى بالرغم من كل التقســيامت الحدودية، 
ومــن هذا املنطلق نناشــد جامعة الدول العربية واألشــقاء 
العرب واألصدقاء يف العامل مد يد العون اىل الشــعبني الرتيك 

والسوري ملواجهة نتائج هذه الكارثة.
مجدداً، نقول لكل أهلنا يف لبنان وسوريا وفلسطني واألردن 

وتركيا عليكم بالصر والتكاتف للخروج من هذه املحنة. 

ــل ــ ــه مثي ــ ــل ل ــم يحصــ ــ ــاء ل ــ ــي القض ــ ــل ف ــا يحصــ ــ ــبار : م ــ كس الـــبـــاد ادارة  ــي  ــ ف املـــشـــاركـــة  مـــــادايـــــان: 
ــي املــــــقــــــاومــــــة واملـــســـيـــحـــيـــيـــن ــ ــم ــ ــح ــ رأى نقيب املحامني يف بريوت نارض كسبار أن ت

ما حصل ويحصل يف الوقت الحارض يف القضاء، 
مل يحصل له مثيل ســابقاً، ال من ناحية اإلعتكاف 
الشامل الذي حصل، وما سّببه من أرضار للمواطنني 
ناحية  واملتداعني واملستثمرين واملحامني، وال من 
نوعية القرارات التي تتخــذ يف ملف املرفأ بحيث 
ضاع الجميع بني مؤيــد ومعارض. وهذا أمر غري 

مقبول يف بريوت أم الرشائع ومرضعة القوانني.
املقابلــة  النقيــب كســبار جــاء يف  كالم 
التلفزيونية التــي أجراها معه الصحايف أنطوان 

.M.T.V سعد يف تلفزيون
وأضاف النقيب: عى الشعب اللبناين أن يكون 
أكرث وعياً ويقظًة. فمعظم الالعبني السياســيني 
ينفــذون أجنــدات وفقاً ملصالهــم، ويتصيدون 

الفرص، منهم بشعبوية ومنهم بالخفاء.
وبالتــايل عليه أن يخفف من حامســه ملجرد 
مظاهر معينة ال تلبــث إال وأن تخفت. كام يجب 
اإللتفاف إىل مــا يحاك يف ملفات النفط، وأموال 
العقاريــة واملالية،  املودعني، واملرفــأ، والدوائر 
وانتخاب رئيس للجمهورية. وال يزال املثل يطّبق: 
الفضيحة يف لبنان: أول يوم يا لطيف، ثاين يوم 

يش خفيــف، ثالث يــوم كل يش نضيف، ونرى 
دامئاً ان فضيحة متحو فضيحة. ولهذا السبب ال 
تتوّقف الفضائح يف لبنان. واالتكال عى الذاكرة 
الضعيفة. وهذا ما يــؤدي إىل املزيد من التدهور 

والفساد.
ويف نقابة املحامني، اســتقبل النقيب عرشات 
املحامني وتباحــث معهــم يف مواضيع مهنية 
ونقابيــة وصحية. كــام وضع طوابــع جديدة 
بترصف املحامــني. وتلقى دعوة من النائب جورج 
عقيص رئيس اللجنــة الفرعية املنبثقة من لجنة 
اإلدارة والعدل واملكلّفة درس إقرتاح قانون القضاء 
اإلداري. وكلّف األســاتذة عبدو لحود ومنصور بو 

صادر ورزق زغيب متابعة املوضوع. 
كام استقبل عدداً من محامي مكتب االدعاء يف 
ملف املرفأ، ووضعــوه يف أجواء تأجيل النظر يف 
امللف من قبل املحّقق العديل القايض طارق بيطار.

النائب جورج  وكان رئيس لجنة اإلدارة والعدل 
عدوان قد أرســل كتاباً للنقيب إلبداء مالحظات 
حــول التبليغ اإللكــرتوين يف أصول املحاكامت 
املدنية. وقدم النقيب كسبار مالحظاته حول هذا 

املوضوع. 

قال الباحث والســيايس رايف مادايان 
ان اتفاق مار مخايل بني حزب الله والتيار 
اصالح  اىل  يهــدف  كان  الــذي  العوين 
عى  األحادية  الهيمنــة  وإلغاء  الطائف 
الحكم بعد 200٥ مل يتمكن من استنفار 
الوطني  املســتوى  كافة مؤيديــه عى 
وبل اســتنفر ضــده كل أعدائه املحليني 
ان حزب  والخارجيني إلسقاطه، وأوضح 
الله استفاد من التفاهم لحامية املقاومة 
رئيسه  اليصال  استخدمه  العوين  والتيار 
ميشــال عون اىل الســلطة واســقط 
الطرفان من حساباتهام املفاهيم املتعلقة 
باصالح النظام الســيايس واالقتصادي 
وحينــام تحول تفاهم مــار مخايل اىل 
إتفاق ثاليث ســنة 2017 بانضامم سعد 
الحريــري اىل حلف حزب اللــه - التيار 
لالنقاذ  العوين مل ميس مرشوًعا وطنًيا 
بالجانب  يهتم  مل  املســيحي  الطرف  ألن 
الســيايس واملبــديئ واالصالحي وامنا 
ركز عى املشــاركة يف ادارة الصفقات و 

توزيع الحصص واملغانم وكأنه يستعجل 
تعويض ما فاته مــن مغانم من 1٩٩0 
حتى 200٥. وأشــار مادايــان ان اتفاق 
مار مخايل الذي عارض هيمنة الحريرية 
السياسية انتهى بعقد صفقة حكم معه 
الطوائف،  تحت عنوان حلف االقوياء يف 
وللمفارقــة ان الحريرية ســقطت عى 
يد الســعودية وليس حلــف مار مخايل 
الذي أفىض اىل فشــل للطرفني. والحظ 
والثالثية  الثنائية  األحــالف  ان  مادايان 
يف اطــار كونفدراليــة الطوائف القائم 
غالًبا ما تفشــل وان املعادلــة الوحيدة 
وتؤمن  واملسيحيني  املقاومة  تحمي  التي 
مشــاركة الجميع يف إدارة شؤون البالد 
هي املعادلــة الوطنية التي تعتر معاداة 
إرسائيــل من صلــب الهويــة اللبنانية 
ودينامية التحديث والتطوير املستدام من 
أســس الصيغة الناظمة للحياة العامة، 
الحريات والتعددية السياسية  اىل جانب 

والثقافية والدينية.

 املرتضى: الحكومة ورئيسها يوليان
الكونسرفاتوار الوطني االهمية القصوى

 قــال وزيــر الثقافــة يف حكومة ترصيــف االعامل 
القايض محمد وســام املرتــىض، لـ »الوكالــة الوطنية 
لالعــالم« بعد إنتهاء جلســة مجلــس الوزراء:«اليوم أقر 
مجلس الوزراء مشــكورا، بناء عى طلبي كوزير للثقافة، 
الضامنة  الالزمة  مرشوع قانون يتضمن تأمني االعتامدات 
إلســتمرارية عمــل الكونرسفاتوار الوطنــي، عى اعتبار 
ان هذه االعتــامدات هي املمر الالزم لدفــع الزيادات عى 
بدالت ســاعات التدريس، وكذلك تعويضــات العاملني يف 
واملوظفني  الفلهارمونية  واالوركسرتا  الرشقية  األوركسرتا 
الهائل يف  التدين  املعاناة بفعل  الذين يعانون أشد  اإلداريني 
رواتبهم وحرمانهم من مقومات الصمود يف هذه الظروف 
الصعبة مقارنة مبا يتقاضاه ويســتفيد منه سائر العاملني 

العام«. يف القطاع 
أضاف املرتــىض:« لقد أقر مجلس الوزراء ايضا مرشوع 
املرسوم الرامي اىل إســتثناء املبنى الجديد للمعهد الوطني 
العايل للموســيقى الجاري تشــييده يف محلــة الضبية 
عى العقار رقم 2112 من منطقــة النقاش العقارية من 
تاريخ   7٥10 املرسوم  املنطقة املصدقة يف  نظام ورشوط 
هذا  تشييد  200٥/11/10 مام سيســمح مبتابعة عملية 
فريدا من  تجعله  التي  واملساحة  باملواصفات  الجديد  املبنى 
نوعه، اذ لــن يكون مثة ما يضاهيــه يف الدول املجاورة 

لنا«.
وتابــع :«أؤكد بأن مجلس الوزراء ودولة رئيســه، يوليان 
الكونرسفاتــوار الوطني وأســاتذته ومعلميــه وموظفيه 

والقيمني عى إدارته العناية القصوى«. 

ســــــــــــام اســـــتـــــقـــــبـــــل وفـــــــــدا
مـــن »لـــقـــاء الــــتــــوازن الــوطــنــي«

سالم مع الوفد
استقبل الرئيس متام ســالم يف دارته يف املصيطبة وفدا 
مــن »لقاء التوازن الوطني«، ضم  االســتاذ صالح ســالم، 
الدكتور سمري حمود، املحامي صائب مطرجي والدكتور غالب 
محمصاين والدكتور وسيم الوزان، واالساتذة: مازن البساط، 

موفق حرب، مازن شبارو، بسام برغوت وحسن بحصيل.
وتم يف خالل اللقاء  البحث يف االوضاع السائدة يف البالد 
و«بخاصة الشــغور الرئايس وتداعياته السلبية عى الوضع 

العام«.
كام تــم البحث يف »مواضيع تتعلق باالوضاع املعيشــية 
املرتدية يف البلد ومعاناة اللبنانيني نتيجة االوضاع االقتصادية 

الصعبة«.
وتــداول املجتمعون، وفــق مكتب ســالم االعالمي »يف 
موضــوع انتخابات اتحــاد العائالت البريوتيــة والظروف 
املحيطة بهذا االســتحقاق. وكانت وجهات النظر متطابقة 
لرضورة التوصــل اىل التوافق ملا يف ذلك من مصلحة وطنية 

يف هذه الظروف«.
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الثلثاء 7 شباط 2023

بــــــــــيــــــــــن الـــــــــــــتـــــــــــــاريـــــــــــــخ والــــــــــتــــــــــقــــــــــالــــــــــيــــــــــد :
ام شفيعها؟ ــة  ــي ــارون امل الــطــائــفــة  مــؤســس  ــو  ه مــــارون  ــار  مـ هــل 

رسكيس ابوزيد

  9 شباط هو عيد مار مارون. اســتنادا اىل التقاليد تويف 
مار مارون يف العام 410. واســتنادا اىل التاريخ ال يوجد ذكر 
للكنيســة املارونية رســميا قبل القرن الثامن. هل يوجد يف 
هذه الســرة تناقض وتباين بني الوقائع التاريخية والتقاليد 
املوروثــة؟  يجمع مؤرخــو الطائفة املارونيــة، اليوم، عىل 
اعتبار مار مارون الناسك أباً للطائفة املارونية. وتعرتف أيضا 
بقداسته كل من الكنيسة الرومانية والبيزنطية. فمن هو هذا 

القديس وما هو دوره؟  
مصدران وحيدان، تاريخياً، عن حياة القديس مارون. 

األول، رســالة من يوحنا فم الذهب، بعــث بها من منفاه 
حــوايل الســنة 404 أو 405م، ويطلب فيها إليــه أن يذكره 
بصلواته. لكن الرسالة ال تقول شــيئاً عن حياة مار مارون. 

وجاء يف نص الرسالة:
 »إىل مارون الكاهن الراهب؛

أما بعد فإن عالقات املودة واملعروف التي تضمنا إليك تجعل 
أبصارنا شــاخصة إليك كأنك قائم هنا، فإن بوارص املحبة من 
طبعها أن ال يحجبها بعد املســافات وال يوهنها طول الزمان، 
وكان يف ودنا أن تكون مكاتباتنــا إليك متتالية، ولكن يحول 
دون ذلك مشقة األسفار وندور املســافرين واآلن نهدي إليك 
طيب السالم ونسألك أن تتيقن أننا نذكرك كل حني، وأن لك يف 
فؤادنا منزلة أينام حللنا، فاهتم أنــت إذاً بأن تواتر إلينا أنباء 
عافيتــك فإن أخبار صحتك عىل بعدنا بالجســد تولينا عظيم 
الرسور وتخولنا تعزية كربى يف غربتنــا ووحدتنا، ويلذ لنا 
كثراً أن نعلم أنك متعاف وجل ما نسألك إياه أن تصيل وتبتهل 

لله من أجلنا«.
الثاين، كتاب عن حياة النساك وضعه تيودوريتس، أسقف 
قورش )423 ـ 458م(، وردت فيه ملحة عن حياة الناسك مار 

مارون، تقول:
» تقرتن ذكرى مارون بالشهرة الواسعة التي أحرزها اسمه، 
فهذا االســم يزين جوقة قدييس الله. لقد اختار مارون حياة 
التوحد يف الربية، فانتحى قمة جبل كان الوثنيون، ســابقاً، 
يحيطونه بالتكريم فكرّس الله املوضع الذي كان الشــياطني 
ميتلكونــه من هذا الجبل، وعاش هناك، حيث ابتنى لنفســه 
كوخــاً صغراً، مع أنه مل يكن يأوي إليــه إال نادراً.. مل يكتِف 
مارون بأعامل الورع املعتادة، بل ابتكر لنفســه مامرســات 

تقوية أخرى، وأخذ يجمع كنوز الحكمة....
»بعد أن وقف مارون حياته عىل تعهد الغرس اإللهي، معتنياً 
بصالح النفوس وشــفاء األجساد معاً، تويف إثر مرض أمل به 
فرتة قصرة من الزمــن، وكأن الله تعاىل أراد تذكرنا بضعف 
الطبيعة البرشية وبقوة إرادة رجله البار. وتجدر اإلشارة إىل 
أن عراكاً عنيفاً نشب بني سكان القرى املجاورة ملنسك مارون، 
فور وفاته، ســببه رغبة كل مجموعة منهم باالستيالء عىل 
رفاته. كانت النتيجــة أن أهل بلدة مجاورة كثرة الســكان 
هجموا بصورة كثيفة فطردوا الجامعات األخرى واستحوذوا 
عىل هذا الكنز الثمني، ومن ثم ابتنوا لجثامن الناسك القديس 
رضيحاً كبراً، ومــن يومها حتى اآلن ما زالــوا يجتنون من 
وجوده النفع العظيم، ويكرمــون ذكراه بعيد حافل. أما نحن 
فسنظل ننعم بربكته عىل الرغم من املسافة التي تفصلنا عنه، 

ألننا، وإن كان حدثه بعيداً عنا، نكتفي بالحفاظ عىل ذكراه«.
ما كتبــه تيودوريتس باختصار، هو كل ما نعرفه عن حياة 
مار مارون، حتى إن فؤاد البســتاين يقول: »فكان كالمه عن 

مار مارون، املصدر الوحيد الذي نستند إليه«.
ومع ذلك، لقد اجتهد املؤرخون يف محاولة رشح وتفســر 
النص الذي كتبه تيودوريتس، وذلك من أجل تحديد املكان الذي 
عاش وتنســك ودفن فيه، ومن أجل استنباط طريقة عيشه 
وأسلوبه يف التنســك وعقيدته الالهوتية، فضالً عن تحديد 
تاريخ ومــكان والدته، ووفاته. وقد تباينــت هذه املحاوالت 
لقلة املراجع التاريخية من جهة، والكالم العام الذي وصف به 

تيودوريتس حياة مار مارون، من جهة أخرى.
ومع ذلــك، جالت مخيلــة بعض املؤرخــني يف متاهات 
االستنتاج، وأنشأ كل منهم ســرة خاصة به لحياة الناسك، 

مســتوحياً األســاطر، فجاءت مروياتهم متناقضة، تغلب 
التقاليد عىل املرجعية التاريخية.

ال مجال هنــا، بالطبع، لعرض خالفات املؤرخني حول حياة 
مار مارون، بل أننا نكتفي برسد أقوال بعضهم.

يقول املؤرخ فيليب حتي، يف معرض كالمه عىل مار مارون: 
»ال يعرف عن حياته يشء كثراً«. أما أسد رستم فيؤكد قائالً: 
»وال نعرف بالضبط ســنة والدته وال املكان الذي ولد فيه، وال 
محل تنسكه«. وذلك يعود، برأي فؤاد افرام البستاين، إىل كون 
ترجمة القديس مارون التي وضعها تيودوريتس »تكاد تظهر 
خاليــة من املعلومات الجغرافية. فــال ندري بالضبط يف أي 
مكان من القورشية تنسك... وهناك بعض االختالف كذلك يف 

تعيني منشأ القديس«.

{ مار مارون مؤسس أو شفيع {
أما السؤال األســايس الذي مل يطرحه البستاين وال غره، 
والذي ال بد من تداوله، فهو ما إذا كان مار مارون هو نفســه 
مؤســس الطائفة املارونية، وكيفية هذا التأسيس. فال تشر 
تيودوريتــس عن مارون  التي دونها  التاريخيــة  املعلومات 
الناسك، بأي شكل من األشــكال، إىل أن مار مارون قد أسس 
طائفة جديدة أو مذهباً جديداً، وال أنه أنشأ بدعة جديدة مميزة 
تولد منها اتجــاه أو تيار، التف حوله الناس، وشــكلوا عىل 

قاعدته فرقة دينية جديدة.
كل ما نعرفه عن مار مارون، هو أنه أحد نســاك القورشية 
وحســب. والناســك، هو من اعتزل العامل وانــرف وحيداً 
إىل التعبــد والصالة، فإذا مر به زائــرون، برشهم بالفضيلة 
وأعطاهم الربكة، أو إذا قصده طالب نســك ومريدون علمهم 

طريقته وأسلوبه، ليامرسوهام وحدهم بأسلوبهم الخاص.
مل يكن مار مارون، صاحب مدرســة خاصة للتنســك يف 
العــراء. و«مل يبتكر القديــس مارون هــذه الطريقة، إذ قد 
مارســها قبله يعقوب النصيبيني، أحد مؤســيس املدرسة 
امليزوبوتامية... اعتنق الحياة النسكية واتخذ مقراً له قمم أعىل 
الجبال. كان يقيم يف الغابات أيــام الربيع والصيف والخريف 
ال غطاء له إال الســامء... وتطورت هذه الطريقة مع القديس 
مارون الــذي آثر الحياة يف العراء صيفاً شــتاًء وليالً نهاراً... 
والقديس مارون أخذ طريقته النسكية أي الحياة يف العراء عن 

القديس يعقوب  أسقف نصيبني وناسكها )338م («.
عارص مار مارون نســاك آخرون اعتمــدوا طريقة الحياة 
يف العراء. أشــهرهم زابينا الذي عرب مار مارون عن إعجابه 
به »حاثاً كل زائريه عىل الذهاب إىل زابينا الستمداد بركته... 
وكان مارون يدعو الناســك زابينا أباه ومعلمه واملثال الكامل 
لكل أنواع الفضائل، وطلب بإلحاح شديد أن يوضع جثامنه يف 

قرب واحد مع جثامن زابينا«.
وعن أهمية دور »القديس زابينا املرشــد« وتأثره عىل مار 
مارون يقول فؤاد افرام البستاين: »إنه كان أسن من القديس 
مارون، عىل ما يظهر، وكان مارون يوقر شيخوخته النقية، 
ويعظم فضائله، ويقتدي ببعض طرائقه التقشفية، ويدعوه 

أباً ومعلامً...«.
أورث مــارون نســاكاً آخرين طريقته يف التنســك، كام 
أخذها عن يعقوب ناســك نصيبني، أو عن زابينا. ومن النساك 
الذين اتبعوا طريقتــه، نذكر يعقوب القوريش، الذي قال عنه 
تيودوريتس: »فــاق معلمه ـ أي مارون ـ بعظم تقشــفاته 
وأعامله: مــارون اكتفى ببقايا هيكل بيتاً، وبجلود املاعز ثوباً 
يقيه املطر والثلج، أما يعقوب فرفض كل يشء، البيت والسقف 
والكوخ، متخذاً من السامء غطاء وحيداً له... ويعقوب اإللهي 
يقول إن زابينا هو الذي وشــحه بأول رداء من شــعر ماعز 

لبسه«.
بلغت هــذه الطريقة يف التنســك ذروتها، مع النســاك 
العموديني أمثال مار ســمعان العمودي، الذي هو أشــهرهم. 
وهو قديس مارس طريقة أكرث تطرفاً من طريقة التنسك يف 
العراء وعىل األرض، كام مارســها يعقوب النصيبيني ومار 
مارون ويعقــوب القوريش، أو غرهــم... فلقد أمىض مار 
ســمعان وتالميذه حياتهم عىل قمة عمود، ارتفع عن األرض 
أحياناً بحدود ســتة وثالثني ذراعاً، بهدف التقشــف الوحيد 

مليل  الجســد، وفقاً  وتعذيب 
صــويف روحاين أفىض إىل 

االنقطاع الكيل عن العامل«.
ويعقوب  زابينــا  ينضوي 
سمعان،  ومار  مارون  ومار 
العراء  نســاك  من  وغرهم 
جميعاً، تحت لواء املدرســة 
الســورية يف التنســك، أي 
املدرسة التي تتميز بوسيلتها 
يف »اإلقامــة يف العراء، أي 
وشتاء،  صيفاً  الطلق  الهواء 

ال يف بيت مسقوف«.
وما يؤكده الباحثون االختصاصيون كتشــالنكو وتشوبتز 
عن التنسك، هو أن »مدرسة سوريا الشاملية متصلة أصولها 
وجذورها باملدرســة امليزوبوتامية... كانت سوريا الشاملية 
تتبع خطاً مســتقالً. ويبدو أن الخمرة أتت من منطقة الرها 

التي كانت آنذاك مركزاً نشيطاً للنسك«.
نســتخلص من كل ما تقدم بأن مدرسة التنسك يف العراء 
أسســها يف العراق يعقوب أســقف نصيبني وهو أول ناسك 

وصف سرته تيودوريتس يف تاريخه الرهباين.
أمــا زابينا ومار مارون، فهام أخذا التنســك يف العراء عن 
يعقوب النصيبيني، مطورين إيــاه، مثلام طوره من بعدهام 

يعقوب القوريش وسمعان العمودي وغرهام.

{ تالميذ الناسك مارون {
ميكن االســتنتاج إذاً، أن مار مارون مل يؤســس مدرسة 
يف التنســك خاصة به، والذين اعتربوا تالميذ له ليسوا غر 
نســاك قلدوه يف حياة العراء. فامر مارون نفســه مل يضع 
نظامــاً خاصاً يصلح ألن يتبعه تالميذ، ومل يؤســس بالتايل 
أي رهبنة. فشــتان ما بني الحياة النسكية والحياة الرهبانية، 
حيث أن الحياة النســكية هي حيــاة فردية تصوفية منعزلة 
عن العــامل، والحياة الرهبانية حياة جامعية داخل دير، وذات 
رســالة تؤديها يف محيطها. ومل يذكر لنــا تاريخ تلك الفرتة 
وجود طائفة أسسها ناسك، حتى نقول إن مار مارون الناسك 
هو مؤسس الطائفة املارونية. ومل يرد يف أي مرجع تاريخي، 
أن تالميذ مار مارون النساك تحولوا إىل رهبنة، وبالتايل إىل 
طائفة، واالختالف جذري وكبر بني مسلك الرهبان وحياتهم، 

ونظام الجامعة الطائفية.
الواقع أن نساك العراء، بحسب ما تذكرهم كتب التاريخ، قد 
عرفوا بتالميذ »املدرسة السورية« يف التنسك. أما الذين متيزوا 
يف هذه املدرسة نتيجة لتطرفهم، أمثال سمعان العمودي، إمنا 
عرفوا بالعموديني، أي نسبة إىل أول من مارس هذا النوع من 
التنسك. بينام مل تطلق عىل الذين قلدوا مار مارون يف طريقته 
أي صفة مميزة، ومل يأت أي ذكر لكلمة مارونيني أو موارنة أو 
ما شــابه، قبل أوائل القرن الثامن، ما يؤكد أن مارون الناسك 
مل يؤســس مدرســة لها نظامها وقوانينها، ولها عقيدتها 
إليها تالميذ يعرفون باسمها. ذلك  وخصوصيتها، فينتســب 
ما يذهب إليه البســتاين بقوله: »بيد أنه ال يبدو لنا أن هؤالء 
التالميذ اجتمعوا يف حلقة رهبانية منظمة، موحدة بإرشاف 
رئيس واحد، إال بعد وفاة القديس مبدة قد تتجاوز نصف قرن. 

وكان ذلك يف دير مارون الكبر...«.
بعد أن يعرض ترجمة تيودوريتس عــن حياة مار مارون، 
مييض البســتاين فيؤكد قائالً: »وتنقطع املعلومات عن مار 
مارون، وال عجب، حتى أوائل القرن الســادس، وإذا بنا نشهد 

بناء فخامً يف وادي العايص... شيد عىل اسم مارون...«.
فاألخبار التــي نقلها تيودوريتس، هــي إذاً كل املعلومات 
التاريخية التــي نعرفها عن مارون الناســك وعن تالميذه. 
وترسم هذه األخبار اإلطار الصحيح لدور مار مارون، قارصة 
تأثره عىل بعض النســاك الذين قلدوه، دون أن يعني ذلك أنه 
أسس مدرســة جديدة أو طائفة مميزة. لكن البستاين وغره 
من املؤرخني املوارنة، يرغبون يف إقامة تواصل أسطوري بني 
مارون الناســك من جهة، ودير مار مارون عىل العايص من 
جهة أخــرى، وحجتهم عىل هذا التواصــل مفارقة »انقطاع 
املعلومــات« يف خالل فرتة زمنية تزيد عــىل القرن. غر أن 

تشابه األســامء بني الناسك والدير، ليس بالدليل عىل أن الدير 
قد سمي نسبة إىل الناسك مارون، وخاصة أن التاريخ الديني، 
يذكر أسامء قديسني عديدين، حملوا اسم مارون، مثلام عرفت 

أديار عدة بهذا االسم نفسه. 
ويف كل األحوال، ال تعني تســمية دير ما تيمناً بشــفاعة 
قديس معني، أن لهذا القديس بالرضورة دوراً يف تأسيســه. 
هناك أديار كثرة حملت أســامء قديســني ال صلة لها بهم، 
فضالً عن غياب أي دليل تاريخي عىل عالقة دير مار مارون، 
عىل العايص، مبارون الناســك أو بتالميذه النساك، وال سيام 
أن الدير بني للرهبان، حيث ضــم املئات منهم، بينام زهد مار 
مارون وتالميذه من النســاك عن هــذه الدنيا، وانقطعوا عن 
العامل للتعبد. فال صلة من تنظيم اطالقاً، وال من عالقة دينية 

مبارشة، بني الناسك مارون والدير.
املؤرخ أبو الفداء يؤكد أن الدير بنــاه األمرباطور البيزنطي 
مرقيانــس )451 ـ 457(. بينام يقول األب المنس اســتناداً 
عىل ما كتبه تيودوريتس: »إن جمهور الرهبان الذين أتوا من 
القورســية إىل بالد أفاميا لينشئوا فيها األديار، كانوا تالمذة 
للقديس الناســك مارقيان وليس تالمذة القديس مارون، ألن 
تيودوريتس أفادنا أنه مل يخرج أحد من رهبان القديس مارون 
من بالد قــورس. وال يبعد أن تالميذ مارقيــان، وأصلهم من 
قورس، دعوا أحد األديرة التي شــيدوها يف بالد أفاميا، باسم 
القديس مــارون إلكرامه... ومارقيان اإللهي هو الذي أنشــأ 
كل أديرة بالد أفاميا. فال ميكن اذن أن ينســب إنشاء أحد هذه 

األديرة لتالمذة القديس مارون.
مل ينشئ مار مارون وتالميذه أي تيار ديني خاص، تولدت 
منه رهبنة أو طائفة، بشهادة أيب الفداء واألب المنس، اللذين 
ينفيان أي عالقة ملارون أو تالميذه، ببناء دير مار مارون عىل 
العايص. وإمنا اقتر دور مار مارون وتالميذه، عىل التنسك 

وحياة الزهد والتقشف، حسبام قال تيودوريتس.
مع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً، هل مار مارون هو مؤسس 
الطائفة املارونية ام شــفيعها؟ وهل املارونية تنتســب إىل 
مارون الناســك؟ وما هو دور التقاليــد يف هذه العالقة  بني 

املوارنة والناسك مارون؟
  نســبة املارونية إىل مارون الناسك وحده، إمنا هو طرح 
كرســه مرهج بن نرون وغره، من طالب املدرسة املارونية 
يف روما. وذلك يدفعنا إىل اســتنتاج، مفــاده أن ما من أحد 
قال جازماً بأن املارونية تعود يف أصلها إىل مارون الناســك، 
قبل القرن الســابع عرش. غر أن لهذا االدعاء سبباً متثل يف 
ما عاناه طالب املدرسة املارونية يف روما، من مشاكل جمة 
يف الدفــاع عن كاثوليكية طائفتهــم، ويف رفض االتهامات 
التي وجهت إليهم بأنهم من أصحاب البدع. كذلك اعتمد هؤالء 
الطالب هذه الحجة  للتدليل عىل كاثوليكيتهم، حيث أن روما 
تعرتف بقداســة الناســك مارون، فال تعتربه بالتايل خارجاً 
عىل تعاليمها. يف هذا الســياق، يجدر أن نذكر أن الكاردينال 
بارونيــوس اإليطايل هــو أول من ربط املارونية بالناســك 
مارون، يف كتاب عن التاريخ الكنيس، طبع يف روما يف أوائل 
القرن السابع عرش.وال تخفى مســاهمة هذا الكاردينال مع 
الفايتكان، يف اســتيعاب الكنيسة املارونية، التي ظلت قروناً 

طويلة خارجة عىل طاعة الباباوات.  
بعيدا عن التاريخ والتقاليد يبقى مار مارون منوذجا وقدوة 
للناسك الزاهد ، وعىل تالميذه ومريديه تكرميه  بتجسيد القيم 

التي جسدها.

زلزال تركيا يلقي بظالله على لبنان .. فهل نحن في دائرة الخطر ؟
تنــدرج الظواهر الطبيعيــة التي تدمر 
مســّمى  تحت  وحياتهم  الناس  مســاكن 
الكــوارث الطبيعية، فهي أحــداث كارثية 
متطرفة غالًبا ما تسبب دماًرا كبرًا وأرضاًرا 
ويف  األرواح.  يف  وخسائر  النطاق  واسعة 
الطبيعية،  الكوارث  وأحدث  أبرز  واحدة من 
رضب زلزال مدّمر بلغــت قوته 7.9 درجة 
جنوب تركيا يف ســاعة مبكرة من صباح 
االثنني، وشــعر به سكان ســوريا ولبنان 
والعراق ومر واليونان وقربص وأرمينيا، 
وقد خلف العرشات من القتىل والجرحى يف 
تركيا وسوريا، إضافة إىل انهيار عدد كبر 
من املباين وحصار العرشات تحت األنقاض. 

{ تعريف الزلزال {
كشــف الخبر البيئي ضومط كامل، أن 
طبيعي  بشــكل  تحدث  ظاهرة  هو  الزلزال 
الطاقة من وشاح األرض  حيث يتم إطالق 
فجأة، مام يؤدي إىل حدوث نشاط زلزايل. 
يتم إطالق هذه الطاقة يف شكل اهتزازات 

تتســبب يف اهتزاز األرض، غالًبا بشــكل 
عنيف وبدرجات متفاوتة من الشدة. يُقاس 
من  ويرتاوح  ريخرت،  مبقياس  الزلزال  حجم 
بها  الشعور  بالكاد ميكن  التي  املســتويات 
إىل الكــوارث الهائلة القــادرة عىل تدمر 
الوقت عينه، يتم قياس  مدن بأكملها. ويف 
شدة الزالزل عىل مقياس كثافة »مركايل«، 
والذي يصنف الزالزل من املستوى األول الذي 
بالكاد ميكن مالحظته، إىل املستوى الثاين 
عرش وهو الدمار الكاريث. فالزالزل ميكن أن 
تســبب دمارا هائال، مبا يف ذلك االنهيارات 
واسع  وتدمر  تسونامي،  وأمواج  األرضية، 

النطاق للهياكل.

{ تاريخ لبنان مع الزالزل {
بحســب »كامل«، يُعترب لبنان من البلدان 
زلزالّياً بســبب وجود  التي تعرف نشــاطاً 
فوالق ضمن أراضيه، أبرزها فالق الرشق أو 
اليمونة. فموقع لبنان الجغرايف يجعله عىل 

صفيح ساخن من الفوالق.
يقع لبنــان ضمن فالقــني جيولوجّيني 

أساسّيني يعرُبانه من الشامل نحو الجنوب، 
االول رشقاً هــو فالق اليمونة الذي ميّر يف 
سهل البقاع مبحاذاة سلسلة لبنان الغربية، 
ومن جهة الغرب الفالــق البحري الذي ميّر 

مبحاذاة الشاطئ اللبناين.   
العقود  يف  الهــزات  أعنف  لبنان  شــهد 
املاضية عام 1956، وكانت قوتها 6 درجات. 
حصلت عــىل فالق روم الجنوب املتفّرع من 
فالــق اليمونة، وأحدثــت أرضاراً كبرة يف 
منطقة إقليم التفــاح وإقليم الخروب ويف 
البقــاع، لكن الخســائر البرشية واألرضار 
كانت محصورة بالبيوت املبنّية بالرتاب. ويف 
عام 1997 رضبت هزة بقــوة 5.8 درجات 
اقترت أرضارها عىل  ريخرت  مقياس  عىل 

املاديّات.
هذا وأظهرت الدراســات التي أجريت منذ 
العام 2006 إىل العام 2011 وجود نشــاط 
زلــزايّل يف منطقتني يف لبنــان. ويف هذا 
البيئــي إىل أن طبيعة  الخبر  الصدد، لفت 
لبنــان صخريــة وبالتايل تســاعده عىل 
مشــراً  الكبرة،  األرضية  الهزات  مقاومة 
إىل أن لبنان ليس يف دائرة الخطر، إمّنا هو 

معــرّض  لهزات متتاليــة وأكرب برهان هو 
حدوث ارتدادات للهزات األرضية.

نصائح خالل الهزة األرضية
مام ال شــك فيه أن أثناء حــدوث الزلزال 
الخوف واإلرتباك،  الجميع شعور من  ينتاب 
وبالتــايل يقف املرء حائراً غــر مدرك ماذا 

عليه أن يفعل. لذا، إليكم بعض النصائح: 
الهــزة، يجب اإلحتامء  أثناء  املنزل  - يف 
تحت طاولة متينة أو عتبة باب أو يف إحدى 

الزوايا الداخلية.
- اإلبتعــاد عن النوافــذ والرشفات وعن 
األشــياء املثبتة عىل الســقوف والجدران 

رفوف وثريات.
- رضورة تغطية الرأس والوجه مبا أمكن 

أو باليدين بوضعية القرفصاء.
- قطع جميع مصادر الطاقة إذا أمكن.

- عدم استعامل املصعد الكهربايئ.
- اإلبتعاد عن املباين واألسوار، وال تختبئ 
تحت األشــجار أو خطوط التيار الكهربايئ 
املنزل  كنــت خارج  إن  اإلعالنية  واللوحات 

أثناء وقوع الزلزال.
- االبتعاد عن األشياء التي ميكن أن تقع.

مــــــــــا الــــــــعــــــــالقــــــــة بـــــــيـــــــن ســــــــــن الـــــــيـــــــأس
لــــــــدى الـــــنـــــســـــاء والــــســــكــــتــــة الـــــدمـــــاغـــــيـــــة ؟

النساء  أن  إىل  توصلت دراسة 
اليأس  ســن  يف  يدخلن  الاليئ 
باكــرا أو ال يســتخدمن العالج 
البديلــة قد يكّن  بالهرمونــات 
أكرث عرضة لإلصابة بالســكتة 

الدماغية.
اللوايت  النســاء  لــدى  وكان 
لديهــن عمــر تناســيل أطول 
واســتخدمن موانــع الحمل أو 
بالهرمونات،  التعوييض  العالج 
الدماغية  السكتات  من  أقل  عدد 
بحلول منتصف الســتينيات من 

العمر.
وقال الخرباء إن النتائج تشر 
إىل أن النســاء الاليئ يبدأن سن 

اليأس مبكرا يجــب أن يخضعن لفحوصات ضغط الدم 
والكوليسرتول بشكل أكرث انتظاما.

استخدم الباحثون بيانات ما يقرب من 123000 امرأة 
بعد انقطاع الطمث، مبتوسط أعامر 58.

وتم سؤالهن عن أســلوب حياتهن وكذلك معلومات 
حول الصحة اإلنجابية، مثل العمر عند أول دورة شهرية 
وبدء انقطاع الطمث، وعــدد حاالت الحمل واإلجهاض 
واستخدام موانع الحمل الفموية. ثم استخدم الباحثون 
بيانــات التأمني الصحي وتســجيل األمــراض لتحديد 
املشــاركات اللوايت أصنب بســكتة دماغية يف العقد 

التايل.
وأصيب البعض منهن، 15139، بسكتة دماغية، مع 
إصابة 12853 بســكتة دماغيــة إفقارية، حيث مُينع 
تدفق الدم إىل الدماغ – وبـــ 2580 نزيفا داخل الدماغ 
ومثة 269 أصنب بنزيــف تحت العنكبوتية، ونزيف بني 

الدماغ والغشاء الذي يغطيه.
ثم تم تقســيمهن إىل أربع مجموعات تحددها فرتة 
حياتهم اإلنجابية، وعدد السنوات من أول دورة شهرية 
إىل ســن اليأس. وُعرف أن النساء اللوايت لديهن أقر 
عمر تناسيل، كان لديهن ما يصل إىل 31 سنة إنجابية 

مقارنة بـ 36 سنة أو أكرث يف املجموعة األطول.
وعندما قام الباحثون بتعديــل العوامل األخرى التي 
ميكن أن تؤثر عىل خطر اإلصابة بالســكتة الدماغية، 
البدين وارتفاع ضغط  العمر والتدخني والنشــاط  مثل 

الدم، وجدوا أن املشــاركات يف املجموعة األطول لديهن 
خطر أقل بنسبة 5% لجميع أنواع السكتة الدماغية.

وقد ارتفــع هذا إىل 13% مع نزيف داخل املخ مقارنة 
بأقر مجموعــة، وفقا للنتائج املنشــورة يف مجلة 

.Neurology
ونظر الباحثون أيضــا يف العوامل األخرى التي تؤثر 
عىل مستويات هرمون االسرتوجني، مثل عدد الوالدات 
واســتخدام موانع الحمل الفمويــة، وكالهام مرتبط 

مبستويات أعىل.
ارتفاع مســتويات هرمون االسرتوجني  أن  ووجدوا 
أدى إىل انخفاض خطر اإلصابة بجميع أنواع السكتات 
الدماغية، وكذلك الســكتة الدماغية اإلقفارية والنزيف 

داخل املخ.
وقالت املعدة الرئيســية بيج سونغ، إن النتائج تظهر 
أن التعرض لإلســرتوجني طوال الحياة ميكن أن يكون 
مؤرشا مفيدا عىل خطر الســكتة الدماغية لدى األنثى 

بعد انقطاع الطمث.
وقالت: »دراســتنا تشر إىل أن مســتويات هرمون 
االسرتوجني املرتفعة بسبب عدد من العوامل التناسلية، 
مبا يف ذلك العمر اإلنجايب األطول واســتخدام العالج 
الهرمــوين أو موانع الحمل، ترتبــط بانخفاض خطر 
اإلصابة بالســكتة الدماغية والنزيــف داخل املخ. وقد 
تســاعد هذه النتائج بأفكار جديدة للوقاية من السكتة 
الدماغية، مثل التفكر يف إجراء فحوصات لألشخاص 

الذين يتعرضون لفرتة قصرة لإلسرتوجني«. 
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اخباران ضد ادارة الجمارك و»ليبان بوست«

صــدر عن اللجنة القانونية يف »املرصد الشــعبي ملحاربة 
الفســاد« البيان اآليت: »تقــّدم املحامون عيل عباس وواصف 
الحركة وجاد طعمه بالتنســيق مع اإلعالمي إدمون ساسني 
بإخباَريــن أمام النيابة العامــة املالية، األول يتعلق مبالحقة 
أعضاء املجلس األعىل للجامرك واملديرين العامني الســابقني 
يف إدارة الجامرك«ملخالفتهــم القانون وتعطيل دائرة التدقيق 
والتحــري عن القيمــة و دائرة البحث عن التهريب، األمر الذي 
أدى إىل هــدر يف املال العام«، أما الثاين فيتعلق بـ »الفضيحة 
املتعلقة بهدر املال العام نتيجة إســتالم رشكة ليبان بوســت 
املرفق العام الربيدي وإرتكاب الرشكة واملســؤولني عن القطاع 
مخالفــات إدارية جســيمة« أدت إلثراء الرشكة الخاصة عىل 
حســاب املال العام وقد ُســّجل اإلخباران تحت الرقمني 623 

و624«.
وعاهدت اللجنة اللبنانيني »بإستمرار املواجهة املفتوحة مع 
كل موطن للفســاد وتحميل القضاء املختص مسؤولياته تجاه 

املجتمع«.
وأكّد منســق اللجنة املحامي الدكتــور جاد طعمه أن« هذا 
النشــاط يأيت لتأكيد عدم النجــاح يف ترهيبنا عرب اإلجراءات 
القضائيــة املتخذة من قبل النيابة العامة اإلســتئنافية يف 
بريوت بحق عضوي اللجنــة املحاميني واصف الحركة وعيل 
عباس«، مؤكداً »إســتمرار العطاء القانوين املزعج للمنظومة 

التي متتهن اإلجرام والفساد«.

وفــــــد نقابة خبراء املحاســــــبة في القاهرة

اســتكمل وفد نقابة خرباء املحاســبة املجازين يف لبنان 
برئاســة النقيــب عفيف رشارة، لقاءاتــه يف القاهرة خالل 
مشــاركته يف مؤمتر اتحاد املحاسبني واملراجعني العرب، الذي 

ُعقد يف العاصمة املرصية عىل مدى ثالثة أيام.
وعقــد الوفد وفق بيان،  لقاءات عديدة مع رؤســاء الوفود 
العربية املشــاركة، حيث جرى البحث يف تعزيز سبل التعاون 
العريب املشرتك ومن ضمنها تبادل الخربات واإلمكانات ملواجهة 
التحديات وتحديث املهنة وتطويرها، مبا يتناسب مع التطورات 

العلمية والتكنولوجية املعارصة.
ويف ختــام املؤمتر تّم تكريــم الوفد اللبناين عىل الحضور 
املؤثر واملشاركة الفاعلة والعلمية يف كّل الجلسات والنقاشات. 
وتســلّم النقيب عفيف رشارة درعــاً تقديرياً من رئيس اتحاد 
املحاســبني واملراجعني العرب السيد حاتم القواسمي واألمني 

العام لالتحاد الدكتور فريد فوزي.

املــخــالــفــيــن ضـــد  االقــتــصــاد  وزارة  حــمــلــة 
ــيــة ــائ ــكــهــرب ــدات ال ــ ــولـ ــ ــاب املـ ــحــ ــن اصــ ــ م

اعلنت وزارة االقتصاد يف بيان انه«عطفا عىل التواصل بني 
وزير االقتصاد والتجارة امني سالم والنيابة العامة التمييزية 
لضبــط مخالفات اصحاب املولــدات الكهربائية، جال مراقبو 
مديريــة حامية املســتهلك يف وزارة االقتصاد والتجارة عىل 
اصحاب املولدات يف بريوت وجبل ولبنان يف عطلة االسبوع. 
وتــم تنظيم محارض ضبط بحق من خالف منهم التســعرية 
الرسمية للكيلوواط وفرض دفع الفواتري او جزء منها بالدوالر.

وبارشت املديرية العامة المن الدولة بعد مخاطبة النيابات 
العامــة املختصة باســتدعاء املخالفني عــىل ان يتم اتخاذ 

االجراءات الالزمة.
تؤكــد وزارة االقتصاد والتجارة متابعــة جوالتها عىل كل 
األرايض اللبنانية لضبط املخالفات وحامية املســتهلكني من 

عمليات الغش والجشع«. 

ــي ــال ــم ــع ــاد ال ــ ــحـ ــ تـــأجـــيـــل إضـــــــراب االتـ

أعلن االتحاد العاميل العام يف لبنان تأجيل إرضابه الذي كان 
مقّرراً يوم األربعاء إىل الخميس 16 الجاري.

وعلّل ذلك »بســبب ســوء األحوال الجوية وتحسســاً مع 
املواطنني جراء الهزة األرضية التي رضبت لبنان فجراً، عىل أن 
يُعقــد مؤمتر صحايف يوم األربعاء 15 منه يف مقر اإلتحاد - 
كورنيــش النهر لتحديد أطر التحرك، ويؤجل املؤمتر الصحايف 

الذي كان  مقرراً اليوم يف مقر االتحاد«. 

جوزف فرح 

اعترب اييل طربيه الرئيس الســابق لجمعية رشكات التأمني ان 
اعتامد الفريش دوالر ســاعد رشكات التأمني عىل الصمود لكنه 
ليس الحل النهايئ لبوالص التأمني ، ويرى أن قطاع التأمني قد أكد 
استمراريته رغم الظروف القاسيه التي يعيشها لبنان وهو ماض 
يف القيام بواجباته رغم االنهيار اإلقتصادي واملعييش الحاصل 
وهــو يقوم مبا عليه عىل أكمل وجه وقد اســتطاع التأقلم مع 
الظروف املستجده وأن يؤكد حضوره الفعال فيسجل استمراريته 

ونجاحه بشكل اكيد .
ويقول : تأثر قطاع التأمني باألوضاع ككل القطاعات اإلنتاجية 
األخرى خاصة يف ظل ارتفاع ســعر رصف الدوالر وهو ارتفاع 
مســتمر بشكل يومي لذا ان اعتامد الفريش دوالر ساعد رشكات 
التأمــني عىل الصمود لكنه ليــس الحل النهايئ لبوالص التأمني 
فإذا اصبحــت الناس غري قادره عىل الدفع بالفريش فهذا يعني 
انخفاض حجم املحفظة التأمينية يف رشكات التأمني وال يخفى 
عىل أحد أن القروض املرصفية مجمدة حاليا وقد كانت تشكل أهم 
العوامل التي تزيد املحفظة التأمينية يف رشكات التأمني ويف ظل 
تجميــد هذه القروض أصبحت كل البوالص املوجودة يف طريق 
النهاية وهذا يعني ايضا أن املحفظة التأمينية ســترتاجع اكرث 
كام ان املقرتض لــن يدفع بالفريش دوالر خصوصا أن القرض 
هو باللوالر. وبالنتيجه ما ســيتم فعله هو تسديد هذه القروض 
بأرسع وقت واال أضطر املقرتض لدفعها بالفريش دوالر أو عىل 
سعر الرصف الرسمي الجديد اي 15000 لرية وهذا سيؤثر حتام 
عىل املحفظة التأمينيــة. إن البوالص كلها اليوم هي بالفريش 

دوالر وهذا عنرص إيجايب جدا الستمرارية القطاع.

{ عمليات دمج {
وتوقــع طربيه حــدوث عمليات دمج بــني رشكات التأمني 
باإلضافة اىل حركة رشاء لرشكات تأمني باســعار معينه حسب 
مستوى كل رشكة. إن وزارة اإلقتصاد لن تفرض األمر وسيكون 
هذا نتيجة حتمية لرتاجع محافظ . وحول املصاعب التي تعانيها 
الــرشكات خصوصا تداعيات انفجــار مرفأ بريوت قال طربيه : 
يوجــد رأيان بهذا الخصوص إذ يقول األول بوجوب دفع رشكات 
التأمني األرضار وقد دفع بعضها ذلك قبل صدور التقرير الرسمي 
بالحادث لكن الدفع املســبق هذا تم باللوالر ألن الرشكات تلك مل 
تحصل عىل إجابة من معيدي التأمني بخصوص الدفع وقد عادت 
وقبضت منهم بالــدوالر الفريش أو باللوالر وبعض املعيدين مل 
يدفعوا اطالقا بانتظار التقرير الرسمي لكن لترسيع األمور قامت 

بعض الرشكات بالدفع للمترضرين تحسسا منها معهم لكن هذه 
الــرشكات ترضرت الحقا ألن الوزاره عندما رأت أن هذه الرشكات 
قد دفعت باللوالر ثم قبضت من املعيد بالدوالر الفريش اعتربتها 
مخالفة. إن بعض الرشكات فضلت إنتظار التقرير الرسمي الذي 
مل يصدر حتى اآلن.إن ما تم دفعه للناس ال يشــكل أكرث من 50 

اىل 60% من أرضار اإلنفجار.
ويضيــف : ان بعــض الرشكات قد دفعت نســبة معينة لكن 
الحوادث ال تشــكل من قيمة املحفظة اإلجاملية أكرث من %30 
وقــد تم دفع ذلك وما مل يتم دفعه هــو األرضار عىل املمتلكات 
وال يشــكل أكرث من 30 اىل 40% ألن بعض معيدي التأمني رفض 
الدفع قبل صدور التقرير الرســمي. البعض اآلخر يريد أن يدفع 
عىل مراحل بينام رشكات التأمني ال تســتطيع أن تدفع بنفسها 
التعويضات وهي مجربة عىل إنتظار املعيد أن يدفع لها وهي كلام 
حول لها مبلغا من املال تدفعه بدورها للمترضر. ان تداعيات األزمة 
اإلقتصاديه وتقلبات سعر الدوالر قد أثر عىل رشكات التأمني وهي 
تأخرت يف اعتامد الفريش دوالر تحسسا منها مع املواطن وألنها 

ال تستطيع استعامل أسعار غري رسميه.
[ هل برأيكم تراجع عدد املؤمنني؟

- أجل ويوجد نوعان من الرتاجع إذ أن البعض تحول من الدرجة 
األوىل اىل الثانيــة والبعض اآلخر فضل االنتقال اىل حل آخر هو 
يف صناديق التعاضد رغم تغطيتها املحدودة وهي ال متاثل رشكات 
التأمني يف تغطيتها إذ أن الحدود املالية يف البوالص والتغطيات 
مفتوحة لدى رشكات التأمني كام أن من ينتقل اىل تأمينات أخرى 

يفقد استمراريته مع رشكة التأمني.
وحول تعرض الرشكات للخسارة يف مجال التأمني عىل الحياة 
نتيجة التقلبات الحاصلة؟ قال : كال ابدا لكن التأمني عىل الحياة 

املتصل بالقروض ال زال باللوالر أو باللرية بينام تدفع رشكة التأمني 
للمعيــد بالدوالر الفريش ولهذا يوجد إتجاه لدى بعض الرشكات 
اىل تحمــل تغطية القروض القدمية اىل درجة معينة إذا كانت 
محفظتهــا صغريه أما إذا كانت كبرية فهي مضطرة للمحافظة 
عىل معيد التأمني عىل أمل تحسن الوضع وأن يتم ضخ دم جديد 
يف محافظ التأمني ويصار اىل بوالص جديده للتأمني عىل الحياة 

وعىل املمتلكات..
[ إن رشكتكم للتامني تعتمد يف عملها عىل القروض املرصفية 

فكيف تتعامل مع ذلك وسط كل املستجدات الحاصلة؟
- ان نســبة 70% من عملنا يقــوم عىل التأمني يف القروض 
املرصفية وقد تأثر باملســتجدات لذلك انتقلنا يف مرحلة الحقه 
وكأي رشكــة أخرى لالعتامد عىل الوســطاء يف التوجه نحو 
الجمهور إذ أن املعروف أن الوســيط هو من يســوق املنتجات 
والربامج كام يوجد توجه لدينا يف اعتامد االونالين عرب تطبيقات 
موجهة للجمهور فيصبح الوسيط موجودا ضمن التطبيق. نحن 
مستمرون يف العمل باإلضافة اىل مجموعة اإلعتامد اللبناين . 
اننا نسعى لالستمرارية ونسعى لتطوير برامجنا ونتوقع التوسع 
أكرث يف الســوق خالل هذا العام إذ كنا ننتظر اســتقرار الوضع 
التأميني للقيام بهذه الخطوة. ايضا يوجد عوامل ضاغطة أخرى 

عىل رشكات التأمني .
[ ما الذي يكدر ويزعج رشكات التأمني حاليا؟

- املنافسة غري الرشعية من قبل صناديق التعاضد والفرق يف 
الرضيبة بني رشكات التأمني وهذه الصناديق يبلغ 15%. اننا نطالب 
وزارة اإلقتصاد املعاملة باملثل او إلغاء الرضائب عىل االستشــفاء 
يف رشكات التأمني اسوة بصناديق التعاضد ونحن نعترب املنافسة 
غري رشعية يف هذه النقطة.كام نأمل لدى صدور اي قانون إعفاء 
رشكات التأمني من الحســم عىل أموالها ألنها يف الحقيقه هي 
أمــوال املؤمنني. إن الطبابة اإلجتامعية اليوم مرتبطة برشكات 
التأمني ألن املصادر األخرى التي اعتمدتها الدوله شــبه متوقفة 
وبوالصنــا الحاليه باتت بدون فرق ضامن اجتامعي ألنه مل يعد 
يشــكل اكرث من 5% وقد كان الضامن االجتامعي سابقا يغطي 
80%من فاتورة االستشفاء والباقي تتحمله رشكات التأمني . نحن 
اليوم نصدر البوالص بدون فرق الضامن بالنســبة لالستشفاء. 
هل توافقون وزير اإلقتصاد يف قوله أن قطاع التأمني هو الوجه 
املرشق ملســتقبل لبنان؟ أكيد. إنه أول وزير يدعم رشكات التأمني 
من ناحية دورها الذي يعتربه أساسيا يف نهضة البالد وألول مرة 
نشعر أن سلطة الوصاية عىل رشكات التأمني تقدر عمل الرشكات 
وتعمل عىل املساهمة يف تطورها وألول مرة ايضا نشعر أن وزير 

اإلقتصاد يقدر رشكات التأمني يف هذه الظروف القاسية.

اعتمــــــاد شــــــركات التأمين علــــــى الفريــــــش دوالر مكنها مــــــن الصمود
ــاة تـــراجـــع ــيـ ــحـ ــن عـــلـــى الـ ــيـ ــأمـ ــتـ طـــربـــيـــه يـــتـــوقـــع حـــصـــول عــمــلــيــات دمـــــج والـ
ــود الـــــقـــــروض املـــصـــرفـــيـــة ــ ــم ــ ــبـــب ج ــيـــة ســـتـــتـــراجـــع بـــسـ ــنـ ــيـ ــامـ ــتـ ــة الـ ــظـ ــفـ ــحـ املـ

 طربية متحدثا لـ »الديار«

رشا يوسف

املؤسسات االجتامعية تعيش قلقا كبريا من جراء تراجع الدعم 
الذي كانت تتلقاه حتى مســاعدة وزارة الشؤون االجتامعية ال 
تشفي الغليل اذ ال تزال املساعدات  عىل تسعرية  العام 2012 بينام 
اصبحنا يف العام 2023 وال تزال تقبض عىل ال 1500لرية وهذه 

املؤسسات تتكل   اليوم عىل االيادي البيضاء.
هاديا جابر مديرة مؤسسة شمالن االجتامعية اختارت العمل 
اإلنســاين األســمى مع ذوي االحتياجات الخاصه وبالتحديد 
ممن يعانون اإلعاقة الذهنيه وهي تحاول ابراز دور املؤسســات 

االجتامعية وأهمية ما تلعبه يف حياة املجتمع.
  تقول : »إن مؤسسة  شمالن اإلجتامعية هي رصح من رصوح 
الرعاية اإلجتامعية يف لبنان وهي تابعه لدار األيتام اإلسالميه 
التي تأسست عام 1917 وهي بدورها عنوان لتاريخ عريق جاء 
لتلبية احتياجات املجتمع ورعاية األيتام وتأمني الحامية لهم اىل 
جانب رعاية كبار الســن واألرامل وذوي اإلعاقة. وقد انترشت 
الدار يف العاصمه وضواحيها وصوال اىل كل املحافظات اللبنانيه 
ومن ضمنها مؤسســة شمالن اإلجتامعية يف محافظة جبل 
لبنان وتحديدا يف قضاء عاليه ببلدة شمالن.  وهي متخصصه 
يف خدمة األشــخاص من ذوي اإلعاقة الذهنيه كام انها تقدم 
خدماتها يف الرعايه الداخليه لألوالد اآلتني من مناطق جغرافية 
بعيدة او الذين يعانون من مشــاكل اجتامعية وارسيه ويتطلب 
وجودهم ضمن رعاية املؤسســة لفــرتة محددة باإلضافة اىل 
الرعايــة النهارية الخارجية ألبناء  املنطقة من قرى املحيط .ان 
الرعاية األرسية التي تقدمها املؤسســه تتضمن خدمات إرشاد 
ودعام أرسيا لتمكني أرس أبنائنا وتوجيه وإرشــاد أرس املنطقة 
وتأمني الرعايــة والتنمية االجتامعية بالتشــارك مع هيئات 

وفعاليات املنطقه وخصوصا البلديات.
يوجد أقسام الرعاية الداخلية التي يتم فيها تأمني كل احتياجات 
ومســتلزمات أوالدنا من ملبس وتغذية ورعاية صحية وطبابة 
ولقاحات وغريها باإلضافة اىل تأمني كل احتياجاتهم اليوميه. 
أما الرعاية الخارجية فتتضمن األقسام الرتبوية التأهيلية وهي 
عبــارة عن صفوف تعليمية وتدريبيــة وفق منهج متخصص 
خاص بذوي اإلعاقة الذهنية باإلضافة اىل املهارات اإلجتامعية 
العاطفية النفسية الحركية والتواصلية التي يحتاج اليها كل ولد 
خاصــة مبجاالت النمو التــي يحتاج اليها كل طفل . كام يوجد 
لدينا فريق تربوي متخصص يقوم مبتابعة األوالد يف الصفوف. 
ايضا لدينا مركز شــمالن املهني الذي يضم مشاغل متخصصه 
تتناســب وقدرات أبنائنا من ذوي اإلعاقة الذهنيه ولدينا رخصه 
رســمية حيث يتم الحصول عىل شهادات مصدقه من مديرية 
التعليم املهني والتقني تســاعد أبناءنا للنزول اىل سوق العمل . 
تتنوع املشاغل ما بني متديدات صحيه ِ نجاره ِ خياطه وتطريزِ  
تنسيق شتول وطباعة كمبيوتر باإلضافة اىل مشغل يضم حوايل 
10 أنــواع من الحرف املتعدده التي يتم تدريب األوالد عليها. لقد 
تخرج عدد من أبنائنا وهم يعملون حاليا باإلضافة اىل مجموعه 

اخرى يف طور التخرج والنزول اىل سوق العمل.
وعن ابرز التحديات تقول : » أمامنا تحديات كربى كثرية لكننا 
نحاول التســاعد بهذا األمر مع أرسهم وأرباب العمل وقد وصل 

أوالدنا اىل مرحلة اصبحوا فيها منتجني ومستقلني وليسوا عبئا 
عىل أحد بل أنهم اليوم عنارص فاعلة يف املجتمع . لدينا يف املركز 
مجموعــات ذات قدرات أضعف نزودها بالتدريب الحريف ايضا 
ليك يكون لديها انتاجها املنزيل تحت إرشاف ارستها وتوجد فئه 
ذات إعاقة شديده وقدراتها ضعيفه جدا وهي تحتاج اىل متابعة 
دامئــه وارشاف. انها غري قادره عىل أن تكون منتجه لكن ايضا 
مبشاركة األهل باســتطاعتها إنتاج بعض املهارات من الحرف 
ونحن نتابعها ونــدرب األرسه عىل كيفية التعامل معها ضمن 
التكيف اإلجتامعي والتواصيل واملتابعة واملهارات االستقالليه 

اليوميه لديها.  
إنها تتضمن عدة برامج ونحن ال ننتظر ان تأيت الحاالت الينا 
امنا لدينا منهج االستقطاب وخدمات اإلرشاد والتدخل النفيس 
اإلجتامعي إذ نساند األرس ونزودها بالدعم النفيس اإلجتامعي 
وببعض الربامج كام نعمل عىل العالقه بني األخوه إلجراء التوازن 
بني أفراد العائله. لدينا العديد من الربامج اإلرشادية التي نتوجه 
بها اىل أرس املحيط ولدينا مثال التدخل املبكر الذي نتوجه به اىل 
الطفوله املبكره اي اىل الطفل من ذوي الحاجات الخاصة. لدينا 
ايضا نادي العمر املديد لكبار الســن من غري العجزه ضمن قسم 
الرعايه األرسية وهو نادي اجتامعي ثقايف ترفيهي للمتقاعدين  
للمحافظــة عىل خرباتهــم ومعلوماتهم ورصيدهم يف الحياة 
ولخلق وتجديد عالقاتهم االجتامعية ونحن يف الوقت نفســه 
نرشكهم ببعض األنشطة الخاصة بأبنائنا من ذوي اإلعاقة وهذه 
الطريقه تتيح التفاعل بني األجيال.اما مبا يتعلق بقسم التنميه 
االجتامعيه فإن مؤسسة شمالن ليست محصوره فقط بتأهيل 
وتدريب ذوي االعاقه الذهنيه امنا ايضا تعمل عىل برامج تنميه 
اجتامعيه تســعى من خاللها عىل ان يكون لها دور تشــاريك 
يف تلبيــة احتياجات مجتمعها املحيل وبالتايل نحن نعمل عىل 
تشــبيك كبري مع هيئات مجتمعنا املحيل وبالدرجة األوىل مع 
الجهات الرسميه خصوصا املجالس البلديه ولدينا عالقات كربى 

مع كل البلديات يف املنطقه واملخاتري وهيئات املنطقه الصحيه 
والرتبويه واإلجتامعية والبيئية  إذ اننا نخدم يف املؤسسه حوايل 
350 طفل وعائلة. لكن حاليا توجد معاناة كبريه بفعل الظروف 
التي تعيشها البالد بفعل االنهيار املايل واالجتامعي ونحن نكافح 
للحفاظ عىل اســتمراريتنا ونناشد أصحاب األيادي البيضاء من 
املغرتبني املســاعده اذ اننا نتكل عىل دعم الخريين من أصحاب 

األيادي البيضاء اىل جانب دعم وزارة الشؤون االجتامعية«. 
[ من هم أصحاب األيادي البيضاء تحديدا؟  

- اننا نعتمد عىل أبناء مجتمعنا املحيل إذ أن مؤسســات دار 
األيتام اإلســالميه أينام وجدت ويف كل املحافظات تستند عىل 
مجتمعها املحيل الخري الحريص عىل استمرارية هذه املؤسسات 
التي وثق بها ورأى أنها رغم كل األزمات والظروف بقيت مستمره 
ومل تتقاعس يوما عــن القيام بواجباتها وخدمة املجتمع بكل 
فئاتــه اذ انها لكل اللبنانيــني دون اي متييز. لكن حاليا االزمه 
املعيشــية كبريه وهي تتفاقم وباتت مؤسسة شمالن كغريها 
من املؤسســات تعاين األمرين للحفاظ عىل استمراريتها وهي 
تتوجه ألهل الخري من املغرتبني لدعمها. ان دعم وزارة الشــؤون 
االجتامعية يكاد ال يسد الرمق وهي ال تزال تدفع لنا عىل تسعرية 
العــام 2011 وقد قمنا بجهود جباره نحن جميعا كمؤسســات 
وجمعيــات واتحاد إعاقة واملجلس الوطني للخدمه اإلجتامعية 
وبالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتامعيه ال سيام الوزير هكتور 
حجــار حتى توصلنا اىل إقرار ســعر كلفة 2012 لكننا ما زلنا 
نقبض عىل سعر 1500 لريه لذا نتكل عىل أهل الخري يف 70% من 
نفقاتنا. اننا بعد انهيار العمله املحليه وتحويل الدوله ملستحقاتنا 
اىل املصارف حيث تقوم هذه االخريه بحجزها وتضع قيودا عىل 
ســحبها بحيث اننا ال  نحصل إال عىل اليســري منها  بعد معاناة.

ان الوزاره حاليا تسدد لنا مستحقات العام 2020. ونحن نتوجه 
ملناشــده اهل الخري من املغرتبني ملســاعدتنا بعد تراجع قدرات 
مؤسسات دار األيتام اإلسالميه. ان من يحمل بطاقة اعاقه يحق 
له االستشــفاء يف املستشفيات مجانا لكن ال أحد اليوم يعرتف 
بهــا . ان لدينا نفقات باهظه لتأمني الرعايه الصحيه والتغذيه 
السليمة باالضافه اىل النفقات التشغيليه من تأمني ماء وتدفئة 
وغريهــا . لقد كنا قبل األزمــة نفكر كيف نطور خدماتنا وبتنا 
اليوم نكافح للحفاظ عىل بقائنا واستمراريتنا وبتنا نطالب بأدىن 
الحقوق للمحافظه عىل هذه االستمراريه فام الخيار أمام هؤالء 
األوالد إذا توقفت املؤسســات االجتامعيه عن العمل؟... لذا نحن 

نطلق نداء ألهل الخري للمساعده. 
[ هل لديكم اقسام أخرى يف املركز ومباذا تعنى؟   

- لدينا قســم العالجات املســانده وهو قسم أسايس مهم إذ 
أن ذوي اإلعاقــة يتطلبون خدمات مضاعفه ونحن لدينا مركز 
متخصــص للتأهيل من قبل معالجني متخصصني ما بني عالج 
حريك ونطق وانشــغال ولغه وعالج نفيس .ان هذه العالجات 
كلها متوافرة يف املركز ليك نؤمن ألوالدنا العالج الالزم إن عىل 
املســتوى الفردي او الجامعي علام انه من ضمن التحديات التي 
نواجههــا عدم قدرتنا اليوم عىل توفري معالجني ألن الكل يطلب 
أجرا بالدوالر الفريش وهو ما يفوق قدرة املؤسسات االجتامعية. 
لدينــا يف مركز الرعاية الصحية اطباء يقدمون كل ما يلزم من 

متابعه وإرشاف لتأمني سالمة األوالد الصحية .

املؤسســــــات االجتماعيــــــة تعيش قلقــــــاً كبيراً بســــــبب االنهيــــــار املالي
جابــــــر : مســــــاعدات الشــــــؤون االجتماعيــــــة ال تكفــــــي وعلــــــى الـــــــ ١٥٠٠ ليــــــرة

يتنّفــس لبنــان الصعداء من رئته الســياحّية بعد أن رضب 
الشلل أعضاءه كافة، فلوال السياحة، عنرص االستقطاب األخري 
للمغرتبني والسياح اىل بالد األرز، لكان لهيب »جهّنم« أحرق آخر 

متنّفس للقطاعات املنتجة يف البالد. 
 Lebanon وزارة السياحة أطلقت الحملة السياحية الشتويّة 
Snow Festival ضمــن حملة »عيدا عالشــتوية«. ودعا وزير 
الســياحة يف حكومة ترصيف األعامل وليد  نصار، يف بيان، 
»املنترشين اللبنانيني  يف دول العامل وبالد اإلنتشــار والسياح 
األجانب للقدوم إىل لبنان واالستمتاع مبوسم الثلج والتزلّج يف 

مختلف املناطق ومراكز التزلّج، مستفيدين من األسعار املخفضة 
لتذاكر الســفر التي وضعتها رشكة امليدل إيســت بالتعاون مع 
الوزارة ابتداًء من يوم الجمعة يف 3 شباط 2023 ولغاية 31 آذار 

2023 ضمناً، والتي ستشمل دول العامل كافة« .
ويف اإلطار، رأى نقيب اصحاب مكاتب السفر والسياحة جان 
عبود أّن »حركة الطريان تشهد ركودا اليوم بعد فرتة االعياد التي 
كانت نسبة التشــغيل فيها جيدة، وحّسنت أوضاع القطاعات 
السياحية، معتربا أّن »حركة الركود تأيت يف ضوء ارتفاع الدوالر 
اىل مستويات قياسية ما أثّر عىل حركة السفر واملسافرين، وأّدى 

اىل تراجع الحركة بعد االقبال الذي شهده مطار بريوت«.  
وابدى عبــود ارتياحه الطالق الوزيــر نصار خطّة النعاش 
املوســم السياحي الشتوي حيث تكون اسعار التذاكر منخفضة 
وذلك تشجيعا للسياح عىل املجيء اىل لبنان ومامرسة رياضة 

التزلج التي يختص بها لبنان وحده يف املنطقة«. 
واعترب عبود أّن السنة املاضية كانت ناجحة سياحيا خصوصا 
مع ضّخ املغرتبني حواىل 7 مليارات دوالر دعام لوطنهم وابنائه، 
متمنيا ان تكون السنة الحالية أفضل وأن يعود لبنان اىل الخارطة 

السياحة العاملية.

ــّي واعـــــد ــ ــاح ــ ــي ــ ــم س ــوســ ــ ــم ــ ــد ب ــ ــع ــ الــــــزائــــــر األبــــــيــــــض« ي
ــيء الــــــى لــبــنــان ــجـ ــمـ ــلـ ــاح لـ ــ ــي ــ ــس ــ ــع ال ــود : خـــطـــة الـــســـيـــاحـــة تـــشـــجـ ــ ــب ــ ع

هاديا جابر مديرة مؤسسة شمالن االجتامعية



والــعــالــم؟... ســوريــا  بين  املصيبة  تــقــرب  ودمــشــق...هــل  انــقــرة  مــع  واســـع  دولـــي  تضامن 
ــذ عــــقــــود ــ ــ ــن ــ ــ الـــــــــــزلـــــــــــزال االكــــــــبــــــــر فــــــــي املـــــنـــــطـــــقـــــة م

اســتيقظت تركيا وسوريا عىل زلزال مدمر رضب محافظات 
عدة يف الجنوب الرتيك والشــال السوري، ليتبني مع ساعات 
الصبــاح أن حجم الدمار كان كبريا، وســط تصاعد يف أعداد 
القتــىل والجرحى يف البلدين، بينا ال تزال املئات من العائالت 
تحت األنقاض. املختصون يف علم الزلزال وصفوا ما حدث بأنه 
أكرب زلزال يف تاريخ املنطقة منذ عقود، وال يقرتب منه ســوى 
زلزال عام 1939 شــال رشق تركيا، والذي تســبب يف أرضار 

كبرية.
وفيا ال يتوقع أن تتضح الصورة الكاملة للخسائر البرشية 
واملاديــة قريبا، بفعل قوة الزلزال واتســاع دائرته الجغرافية 
)10 واليات تركية، وعدد من املحافظات الســورية( كا شعر 
به ســكان يف كل من لبنان واألرايض الفلســطينية واليونان 
وقــربص وأرمينيا وجورجيــا والعراق وبعــض املناطق يف 
مرص،تســارعت بيانات التعزية ابرزهــا من دول صنفت ضد 
سوريا خالل الســنوات املاضية،فيا عرض قسم منها تقديم 

املساعدة والدعم.
فقــد قتل أكرث من ألفي شــخص وأصيــب آالف آخرون يف 
تركيا وسوريا جراء زلزال قوي رضب فجر االثنني جنوب تركيا، 
ورفعت السلطات الرتكية حالة اإلنذار إىل املستوى الرابع الذي 

يشمل طلب املساعدة الدولية.
وقالــت إدارة الطوارئ والكوارث الرتكية إن زلزاال بقوة 7.4 
درجات عــىل مقياس ريخرت رضب ناحية بازارجيك من والية 
كهرمــان مرعش )جنويب تركيا( عىل عمق 7 كيلومرتات ، يف 
حني قدر املعهد األمرييك للزالزل قوة الهزة الرئيســية بـ 7.8 

درجات، وقدرها معهد رصد الزالزل األورويب بـ 7.5 درجات.
واستمر الزلزال يف كهرمان مرعش نحو دقيقة، وتسبب يف 
دمــار عرشات املباين ويف حريق ضخم، وفق مقاطع مصورة 

بثت عىل مواقع التواصل االجتاعي.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية إنها ســجلت 78 هزة 
ارتداديــة، إحداها وقعت ظهــر اليوم ورضبت مجددا كهرمان 

مرعش وبلغت قوتها 7.6 درجات.
وظهــرا اعلنــت إدارة الكوارث والطــوارئ الرتكية إن العدد 
اإلجايل لضحايا الزلزال ارتفع إىل 1498 قتيال و8533 مصابا، 
إضافــة إىل تهدم 2834 بناية، وجــرى إنقاذ أكرث من 2500 

شخص من تحت األنقاض.
ورصح الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان بأن الزلزال خلّف 
خســائر كبرية، وأن السلطات اســتنفرت كل الوسائل لتجاوز 
آثاره، مشــريا إىل أن اإلحصاءات األخرية تفيد بأن قوة الزلزال 

بلغت 7.7 درجات عىل مقياس ريخرت.
وقبل ذلك، أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس الرتيك أن الزلزال 
أســفر عن 284 قتيــال و2323 مصابا وانهيار أكرث من 1700 
مبنى، وقال إن الســلطات بدأت إرســال الوزراء وفرق اإلغاثة 
إىل الواليات املترضرة، مشريا إىل أن الكارثة وقعت يف ظروف 

جوية صعبة.
وباإلضافة إىل كهرمان مرعش، رضب الزلزال واليات غازي 
عنتــاب وهاتاي وأضنة ومالطية وديار بكر وشــانيل أورفا 
وعثانية، وتسبب يف انهيار مئات املباين وحورص العديد تحت 
األنقاض، كا ترضرت موانئ ومطارات وطرق برية، وأظهرت 
مقاطع مصورة الســكان يهرعون للشوارع وسط أجواء باردة 

بسبب الثلوج التي تساقطت األيام املاضية.
وقال رئيس مرصد الزالزل يف تركيا إن هذا الزلزال هو األكرب 
منذ زلزال آب 1999 الذي تسبب يف مقتل 17 ألف شخص، بينهم 

ألف يف إسطنبول.
ويف ســوريا، رضب الزلزال محافظات حلب وإدلب وحاة 
والالذقية وطرطوس، فيا رضبت هزة أرضية جديدة العاصمة 
دمشــق والالذقية وعددا من املحافظات، وفقا لوكالة األنباء 

السورية الرسمية.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال يف عموم سوريا إىل ما ال يقل عن 
911 شخصا لقوا حتفهم كا أصيب 2426 آخرون، وقال الهالل 
األحمر السوري إن الوضع بالصعب جدا، مؤكدا أن مدينة حلب 

هي األكرث ترضرا، وأنها بحاجة ملساعدة دولية.
وقالت وزارة الدفاع الســورية إنها تســتنفر كافة وحداتها 
ومؤسســاتها يف جميع املحافظات لتقديم املساعدة العاجلة 
للمترضرين، والبحث عن األشــخاص العالقني تحت األنقاض، 

وإسعاف املصابني، وإزالة آثار الدمار.
كــا شــعر بالزلزال ســكان يف كل من لبنــان واألرايض 
الفلســطينية واليونان وقربص وأرمينيــا وجورجيا وبعض 
املناطق يف مرص. وقالت هيئة الرصد الزلزايل العراقية إن هزات 

ارتدادية رضبت مناطق يف البالد من دون تسجيل خسائر.

{ عمليات اإلنقاذ {
وتوجــه الرئيس الرتيك إىل مقــر إدارة الطوارئ والكوارث 
لــإرشاف عىل عمليات البحث واإلنقاذ، وكان أردوغان قال إن 
كل الوحدات املعنية يف حالة تأهب تحت إرشاف إدارة الكوارث 
والطــوارئ. وتلقــى أردوغان إحاطات من حــكام 8 واليات 
متــرضرة، وأعرب يف تغريدات عىل تويرت عن متنياته بتجاوز 

كارثة الزلزال بأقل الخسائر ويف أرسع وقت ممكن.
وبعيد الزلزال مبارشة، أعلن وزير الداخلية سليان صويلو أن 
فــرق اإلنقاذ من كل الواليات تتجه للمناطق املترضرة، يف حني 
قال وزير الصحة إن فرق اإلسعاف الربي والجوي تعمل يف 81 

موقعا من املناطق املترضرة.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الرتكية إن القوات املســلحة 
أنشــأت ممرا جويا للمساعدات إىل مناطق الزلزال، وأضافت أن 
الوزيــر خلويص أكار وقادة القوات توجهوا إىل جنويب البالد 
لتنسيق عمليات املساعدة واإلنقاذ. وأضافت الوزارة -يف بيان- 
أنها أنشــأت مركزا لتنســيق عمليات املساعدة التي ستقدمها 

القوات املسلحة لفرق إدارة الكوارث والطوارئ.
وبالتزامن، أعلن الهالل األحمر الرتيك أنه يرسل وحدات الدم 
تباعا للمناطق التي تأثرت بالزلزال ودعت املواطنني للتربع بالدم. 
وأظهرت مقاطع مصورة انتشــال عالقــني تحت ركام املباين 

املدمرة يف مدن تركية وسورية.
ويف تفاصيل الخسائر، أفاد وايل مالطيا مبقتل 23 شخصا 
وإصابة 420 آخرين، يف حني أكد وايل شــانيل أورفا مرصع 
15 شــخصا وإصابة 30 جراء انهيار 17 مبنى. كا أعلن وايل 
ديار بكر مرصع 6 أشــخاص وإصابــة 79 وتهدم 6 مبان يف 
املدينة، وأكد وايل عثانية مقتل 5 أشخاص إثر انهيار 34 مبنى 
جراء الزلزال. من جهته، قال رئيس الشؤون الدينية الرتكية عيل 
أرباش إنه بإمكان املواطنني الذين ترضرت منازلهم يف منطقة 

الزلزال البقاء يف املساجد.
وتظهر املقاطع -التي تداولها ناشطون ووسائل إعالم تركية 
وسورية عىل مواقع التواصل- أبنية مهدمة وسيارات محطمة 
يف عدد من الواليات الرتكية ويف مناطق شــال سوريا جراء 
الزلزال، وكذلك عمليات اإلنقاذ بحثا عن ناجني ما يزالون عالقني 

تحت األنقاض.
وأظهرت مشاهد مبارشة -لقناة »A haber« الرتكية- انهيار 
مبان سكنية بسبب حدوث زلزال جديد يف ملطية رشقي تركيا، 
األمــر الذي أجرب فرق اإلنقاذ وفريق عمل القناة إىل الفرار من 

أحد شوارع املدينة.

{ نداء استغاثة سوري {
وأطلقت عائالت ســوريّة نداءات اســتغاثة إلنقاذ أقاربها 
مــن تحت ركام املباين التي تهّدمت نتيجة تأثّر شــايل البالد 
بالزلزال الذي رضب جنويب تركيا وخلف خسائر برشية ومادية 
كبرية.وقال الدفاع املدين الســوري إن مئــات العوائل ما تزال 
تحت األنقاض، وســط صعوبات كبرية تواجه عمليات اإلنقاذ 

نتيجة نقص املعدات الثقيلة. وتداولت منصات تركية ونشطاء 
العديــد من مقاطع الصــور والفيديو ألرضار الزلزال يف ميناء 
إســكندرون بوالية هاتاي الرتكية. وتسبب الزلزال يف ترضر 
القلعــة التاريخية يف مدينة غازي عنتاب، وانهيار كبري طال 

مسجداً أثرياً مبدينة مالطية.
يف غضون ذلك ناشدت سوريا، املجتمع الدويل »مّد يد العون« 
لهــا لدعمها بعد الزلزال املدمر الذي رضب البالد ومركزه تركيا، 
موقعاً مئات القتىل وآالف املصابــني. وقالت وزارة الخارجية 
الســورية يف بيان: »تناشد سوريا الدول األعضاء يف منظمة 
األمم املتحدة واألمانة العامة للمنظمة ووكاالتها وصناديقها 
املختصــة واللجنة الدولية للصليب األحمر وغريها من رشكاء 
العمل اإلنســاين من منظات دولية حكومية وغري حكومية، 
ملّد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة الســورية يف 
مواجهــة كارثة الزلزال املدمر«. وأعرب وزير الخارجية فيصل 
املقداد خــالل اجتاع عقده مع ممثيل منظات دولية عاملة 
يف دمشــق عن استعداد حكومة بالده »لتقديم كل التسهيالت 
املطلوبــة للمنظات األممية يف ســبيل تقديم املســاعدات 

اإلنسانية واالحتياجات الرضورية«.
وكان نفى مصدر رسمي سوري بشكل قاطع صحة ما ذكره 
رئيس وزراء االحتالل اإلرسائييل، بنيامني نتنياهو، بتلقي طلب 
للمساعدة يف إغاثة ضحايا الزلزال من أي جهة سورية. وأضاف 
املصدر الرسمي، أنه إذا كان نتنياهو قد تلقى طلباً من هذا القبيل 
فهــو بالتأكيد من حلفائه وأصدقائه يف تنظيم داعش وجبهة 
النرصة واملنظات اإلرهابية، قائالً »إن كيان االحتالل هو سبب 
الويالت والحــروب والتوترات يف املنطقة، وهو آخر من يحق 
له الحديث عن تقديم العون واملســاعدة«.وقال: »من املشني أن 
يستغل نتنياهو كارثة الزلزال التي رضبت سوريا لتضليل الرأي 
العام، والتغطية عىل سياسات االحتالل التوسعية والعدوانية«.

{ املساعدة الدولية {
ويف حني تتواصل عمليات اإلنقاذ، أعلنت دول عدة استعدادها 
ملســاعدة تركيا وإرسال فرق متخصصة للمساهمة يف جهود 

مجابهة الكارثة.
وكانت أذربيجان أول دولة تعلن إرســال فريق بحث وإنقاذ 

إىل تركيا يضم 370 شخصا للمساعدة يف إزالة آثار الزلزال.
كا أعلن وزير الخارجية الباكســتاين بيالوال بوتو زرداري 

أن فرق بحث وإنقاذ ستغادر إىل تركيا يف أقرب وقت ممكن.
من جهتها، قالت إيران إنها مستعدة لتقديم املساعدات لرتكيا 

وسوريا وإرسال فرق اإلغاثة إىل البلدين.
ويف موسكو، أعلن الرئيس الرويس فالدميري بوتني أن بالده 
مســتعدة لتقديم املساعدة الالزمة لرتكيا، يف وقت أعلنت فيه 
وزارة الطوارئ الروســية تجهيز طائرتني تحمالن فريق بحث 

وإنقاذ يضم 100 شخص إلرسالها إىل تركيا.
ويف واشنطن، أعلن البيت األبيض أن الرئيس جو بايدن وجه 
وكاالت اإلغاثــة األمريكية لتقييم املســاعدات املمكنة إلغاثة 

املنكوبني.
كــا قال األمني العام لحلف شــال األطليس )ناتو( ينس 

ستولتنربغ إن الحلفاء يحشدون الدعم لرتكيا.
ويف اإلطار نفســه، قالت املفوضيــة األوروبية إن االتحاد 
األورويب سريسل فرق إنقاذ ويستعد ملساعدة تركيا بعد الزلزال. 
وكان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلسرتوم قال إن بالده 
متد يد العون لرتكيا من خالل االتحاد األورويب ورئاســتها له 

لتنسيق الدعم بشأن الزلزال.
كا عــرض الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون مســاعدة 
عاجلة، وصدر عرض ماثل عن املستشار األملاين أوالف شولتز، 
وكذلك أعلنت بريطانيا اســتعدادها لتقديم املســاعدات لرتكيا 

وقدمت التعازي يف الضحايا.

ويف أثينا، قال وزير الخارجية اليوناين نيكوس دندياس إنه 

اتصل بنظريه الرتيك مولود جاويش أوغلو وأعرب عن استعداد 

بالده لتقديم مساعدة فورية يف جهود اإلنقاذ.

ويف كييف، قال الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك إن 

بالده مســتعدة لتقديم املساعدة الالزمة للشعب الرتيك الذي 

وصفه بالصديق.

اىل ذلك أّمر الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون بإرسال فريق 

من الدفاع املدين الجزائري إىل ســوريا للمساعدة يف عمليات 

اإلغاثة.  وكشــف وزيــر الداخلية الجزائــري، إبراهيم مراد، 

عن إرســال فريق  من الحاية املدنية إىل ســوريا غداً، وذلك 

للمشاركة يف عملية إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال. وكان  الرئيس 

تبون، قد أمر أيضاً  بإرسال فريق من الحاية املدنية إىل تركيا، 

عىل أن يصل هذا الفريق مساء اليوم األرايض الرتكية. ويتكون 

الفريق من 89 عون حاية مدنية وأطباء وفريق ســينوتقني 

يصل مساء اليوم إىل تركيا. وقد أرشف وزير الداخلية، بالوحدة 

الوطنية للتدريب والتدخل للحاية املدنية، عىل إالسال الفريق 

إىل تركيا.

{ الرئيس اإلمارايت {
هــذا وأكّد الرئيس اإلمــارايت محمد بن زايد آل نهيان، خالل 

اتصال هاتفي مع الرئيس الســوري، بشــار األسد عن وقوف 

وتضامن اإلمارات  قيادًة وشعباً مع سوريا جّراء الزلزال املدمر. 

وأعرب الرئيس عن التعازي لسقوط مئات الضحايا، مشرياً إىل 

أن بالده عىل اســتعداد ملســاعدة الشعب السوري عىل تجاوز 

آثار هذه الكارثة.

{ بكني {
بالتزامن، قالت وكالــة تابعة ملجلس الدولة الصيني معنية 

بتقديــم املســاعدات الخارجيــة ، إّن بكني مســتعدة لتقديم 

مساعدات إنســانية عاجلة إىل تركيا وسوريا اللتني رضبها 

الزلزال. وقال متحدث باســم الوكالة الصينية للتعاون اإلمنايئ 

الدويل، إّن الصني تعرب عن تعازيها وقلقها بشأن الخسائر يف 

األرواح واملمتلكات، وهي عىل اتصال بكل من تركيا وسوريا.

{ العراق {
هذا وأعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شــياع السوداين، 

عن عميق املواســاة والتضامن مع ضحايا الزلزال الذي رضب 

فجــر اليوم مناطق يف إقليم كردســتان العراق وجنوب تركيا 

وشــال سوريا. وطالب األمني العام لعصائب أهل الحق قيس 

الخزعــيل، املجتمع الدويل ومنظاته االنســانية، بتقديم يد 

العون وبالرسعة املمكنة. 

{ االتحاد األورويب {
هذا وأرسل االتحاد األورويب فرق إنقاذ إىل تركيا عىل ما أعلن 

املفــوض األورويب املكلف إدارة األزمات يانيش لينارســيتش.

وكتب املســؤول األورويب يف تغريدة »إثر الزلزال الذي وقع يف 

تركيا فعلّنا آلية الدفاع املدين يف االتحاد األورويب )..( وتوجهت 

فــرق من هولندا ورومانيا«.   وأوضح ناطق باســم املفوضية 

األوروبية، أن هذه املســاعدة تأيت بنــاء عىل طلب من تركيا. 

وعرضت أملانيا وإيطاليا وفرنســا مساعدة السكان يف املناطق 

املنكوبة فضال عن بلجيكا وبولندا وإسبانيا وفنلندا.

{  شولتس {
 وغرد املستشــار األملاين أوالف شولتس، كاتباً »نتابع األنباء 

عن الزلزال يف املنطقة الحدودية بني تركيا وسوريا وسط حالة 

من الصدمة.. سرتسل أملانيا املساعدة بالتأكيد«.
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مـــــــــجـــــــــزرة فـــــــــي اريــــــــــــــحــــــــــــــا... ومــــــســــــتــــــوطــــــنــــــة جـــــــــديـــــــــدة فـــــــــي غــــــــــــاف غــــــزة

والســــــــــوداني بوتيــــــــــن  بيــــــــــن  للقــــــــــاء  اســــــــــتعدادات 
الفــــــــــروف مــــــــــن بغــــــــــداد : ســــــــــنواصل دعــــــــــم العــــــــــراق

بـــوريـــل: االتـــفـــاق مــع إيــــران هــو الــحــّل الــوحــيــد

يف تركيا وسوريا هزة طبيعية توقع االف القتىل والجرحى، 
اما يف فلسطني املحتلة فهزة امنية خلفتها املجازر املركتبة من 
قبل قوات االحتالل واخرها، خالل اقتحام مخيم عقبة جرب يف 
اريحا الخاضعة للحصار منذ ايام، موقعة خمسة شهداء، فيا 
كان مجلس الوزراء االرسائييل يقر انشاء مستوطنة جديدة يف 
غالف غزة، ما وصفته حاس بالخطوة التصعيدية، فيا كانت 
السلطة الفلسطينية تتوقع اعرتاف تسع دول جديدة باستقالل 

فلسطني.
أعلنت الســلطات الفلســطينية امــس أن جيش االحتالل 
اإلرسائييل قتل 5 فلسطينيني يف مخيم عقبة جرب قرب مدينة 
أريحــا )رشقي الضفة الغربية(. وأفاد محافظ أريحا واألغوار 
جهاد أبو العسل -لوكالة األنباء الفلسطينية الرسمية )وفا(- 
بـ«استشــهاد 5 مواطنني برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل، 
عقــب اقتحام مخيم عقبة جرب جنوب مدينة أريحا«، وأشــار 

إىل أن القوات اإلرسائيلية اعتقلت 8 مواطنني خالل العملية.
ويف وقت سابق أفادت وزارة الصحة -يف بيان- باستشهاد 
عدد من الفلسطينيني وإصابة 3 مواطنني بجراح خالل اقتحام 

جيش االحتالل مخيم عقبة جرب.
من جانبه، قال جيش االحتالل -يف بيان- إن »قواته شــنت 
مع الشاباك الليلة املاضية نشاطا مشرتكا يف مخيم عقبة جرب 

قرب أريحا وقامــت بأعال بحث واعتقال، حيث قتل عدد من 
املسلحني الفلسطينيني بعد أن أطلقوا النار نحو القوات«.

وأضاف أن ما وصفه بالنشــاط العســكري كان يهدف إىل 
اعتقال خلية تابعة لحاس سعت لتنفيذ عملية إطالق نار نحو 
مطعم مدين إرسائييل ،ونتيجة عطل يف السالح الذت بالفرار 

باتجاه مدينة أريحا من دون أن ترتكب العملية، وفق البيان.       
ومىض يقول إنه »خالل النشاط رصدت قوة عسكرية عددا 
من املســلحني واندلعت اشتباكات مســلحة، ومتكنت القوات 
من تحييد مسلحني، ومن بينهم عدد من الضالعني يف العملية 
وإزالة التهديد«، حسب املصدر نفسه. وخالل األسبوع الجاري، 
اقتحــم جيش االحتالل اإلرسائييل مخيم عقبة جرب عدة مرات 

بهدف مالحقة فلسطينيني يسعى العتقالهم.
سياسيا،رصح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض املاليك، 
بــأن الحكومة الفلســطينية تتوقع اعــرتاف 9 دول جديدة، 
باستقالل دولة فلسطني خالل العام 2023. وأضاف املاليك يف 
مقابلة مع وكالة »نوفوستي« الروسية، »االعرتاف باستقالل 
دولة فلسطني مســألة مستمرة، ونحن نوليها اهتاما عاليا، 
ونسعى ليصبح عدد الدول التي تعرف باستقالل دولتنا إىل 155 
دولة، ونتوقع الحصول عىل اعرتاف 9 دول جديدة، خالل العام 

الجاري«.

وأشار املاليك، إىل أنه سيزور دولة إفريقية، مل يحددها يف 
غضون أسبوعني، وأنه يتوقع الحصول عىل اعرتافها باستقالل 
دولة فلسطني. وأوضح أن وزارة الخارجية الفلسطينية، تعمل 
بالتنســيق مع إحدى دول أمريكا الالتينية، إضافة إىل 7 ورمبا 
8 دول أوروبية أخرى، للحصول عىل اعرتافها، باستقالل دولة 

فلسطني.
يف غضــون ذلك صّدق مجلس الوزراء اإلرسائييل عىل إقامة 
بلــدة جديدة يف املناطق املتاخمة للحدود مع قطاع غزة، فيا 
حّملت حركة املقاومة اإلســالمية )حاس( حكومة االحتالل 

مسؤولية »وضع املستوطنني يف دائرة الخطر«.
واعتــرب رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو أن إقامة 
البلــدة يف غالف غزة دليل آخر عــىل قوة إرسائيل، مضيفا أن 
األمــر األكرث أهمية للرد عىل ما ســاه »اإلرهاب« هو تعزيز 

االستيطان.
وقالت صحيفة يديعــوت أحرونوت اإلرسائيلية إن الحديث 
يدور عن إقامة مســتوطنة باسم »حانون«، بناء عىل توصية 
املجلس الوطني للتخطيط والبناء التي صدرت يف كانون الثاين 

.2022
وذكــرت وزارة اإلســكان اإلرسائيلية أنه ســيتم إنشــاء 
املســتوطنة الجديدة »كمستوطنة مختلطة لنحو 500 عائلة 

متدينة وعلانية، استجابة للطلب املتزايد عىل هذا الشكل من 
االستيطان«.

{ خطوة تصعيدية {
يف املقابــل، وصفت حركة حاس الخطوة بأنها تصعيدية، 
وحّملــت الحكومة اإلرسائيلية املســؤولية الكاملة عن تعزيز 

االستيطان وبناء مستوطنة قرب قطاع غزة.
وقالت الحركة إن اســتمرار إرسائيل يف سياســة التوسع 
االستيطاين لن يجلب األمن للمستوطنني، »ولن مينح االحتالل 
رشعية أو ســيادة عىل أرضنا«. وأكــدت حاس أن الحكومة 
اإلرسائيلية تتحمل وحدها مسؤولية تسكني مستوطنني قرب 

القطاع ووضعهم يف دائرة الخطر.

{ حصار أريحا {
ويف سياق آخر، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحصار 
الذي تفرضه ســلطات االحتالل اإلرسائييل عىل مدينة أريحا 
لليوم الثامن عىل التوايل، وما يتعرض له املواطنون من احتجاز 
وانتظار لســاعات طويلة أثناء تنقلهم أو سفرهم أو عودتهم. 
وقالت إنه انتهاك صارخ للقانون الدويل واإلنساين واالتفاقيات 
املوقعــة، مطالبة بضغــط دويل وأمرييك عــىل الحكومة 

اإلرسائيلية لرفع هذا الحصار عن مدينة أريحا.

أعلن وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف، خالل زيارته إىل 
بغداد، عن إجراء اســتعدادات لعقد لقاء بني الرئيس الرويس فالدميري 
بوتني ورئيس الوزراء العراقي محمد الســوداين.جاء ذلك خالل زيارة 
الفروف إىل العراق ولقائه رئيس الوزراء العراقي، حيث قال خالل اللقاء: 
»نحن ســعداء للغاية بوجودنا هنا مرة أخرى. أود أن أنقل لكم، بادئا 
ذي بدء، تحيــات الرئيس الرويس فالدميري بوتني الحارة، وهو يتذكر 
محادثتكــا نهاية العام املــايض، ويأمل، بناء عىل نتائج االتصال أن 
نعد للقائكا«. كذلك أكد الفروف »استمرار دعم روسيا للعراق«، وقال: 
»نســتمر مع العراقيني يف مراجعة القضايا التي تحتاج إىل حل مثل 

القضية الفلسطينية، ومسعى إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة«.
وقال الفروف: »ندعم موقف العراق يف الدعوة للسالم«، مضيفاً أّن 
»العراق يعرف قيمة التوصل إىل ســالم يف أوكرانيا ونحن نقدر ذلك«. 
وأوضح الفروف أنه »ال ميكن قياس األزمة يف أوكرانيا مع غريها من 
األزمات مع تذكرنا مأساوية الحرب ضد العراق وليبيا«، مشرياً إىل أنه 
»مل يستنكر أحد ذلك التوجه«.  ورأى أّن »الغرب يريد أن يفرض هيمنته، 
وقمع أي استقاللية«، مشرياً إىل أّن »سياسة الواليات املتحدة تتجاهل 

تعهدات األمم املتحدة«.
مــن جهته قــال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حســني، إّن »هناك 
عالقات تاريخية قدمية بني روســيا والعــراق، وروابط يف املجاالت 

العسكرية واألمني واالقتصادية«، مضيفاً أّن »هناك دوراً فعاالً لرشكات 
النفط الروســية يف االستثار والعمل يف قطاع النفط والغاز ومنها 

رشكة لوك إيل«.
وتابع حســني يف مؤمتر صحايف مشــرتك مع وزيــر الخارجية 
الرويس، ســريغي الفروف، اليوم االثنني يف بغداد، أّن »هذه الرشكات 
لها مســتحقات عىل الجانب العراقي، ودرسنا كيفية التعامل مع هذه 
املستحقات يف ظل العقوبات املفروضة عىل روسيا، وحاية املصارف 

العراقية من هذه العقوبات«.
كا أشــار إىل أّن »اللجنة املشرتكة العراقية الروسية التي اجتمعت 
قبل عام، ستجتمع هذا العام يف بغداد ملناقشة عمل الرشكات الروسية 

ومستحقاتها عىل العراق«.
وأردف حســني: »خالل زيارتنا لواشنطن األربعاء املقبل، سنتطرق 
لهذه املشــكلة مع الجانب األمــرييك ألّن هناك عقوبات، ويجب أن ال 
تُفرض عىل الجانب العراقي، ويجب التعاون مع الرشكات الروســية 

الفعالة يف العراق«.
وكان الفروف قد أجرى يف وقت سابق محادثات مع الرئيس العراقي 

عبد اللطيف رشيد ووزير الخارجية فؤاد حسني.
ويتوجــه وزير الخارجية الــرويس بعد ذلك إىل زيارة كل من مايل 

وموريتانيا والسودان.

تحدثت صحيفة »وول ســرتيت جورنال« عن رفض 
مفوض الشؤون الخارجية لالتحاد األورويب، جوزيب 
بوريــل التخيل عن جهود إنقاذ االتفاق النووي اإليراين 

لعام 2015.
وقــال بوريل خــالل عودته من رحلتــه إىل كييف 
للصحيفــة، إّن »منتقدي جهوده إلحياء االتفاقية رمبا 
»ال يقدرون مبا فيه الكفاية« أهمية الوصول إىل اتفاق، 
مضيفاً »عىل حد علمــي، ال يوجد بديل لهذه الصفقة 

ملحاولة تجنب أن تصبح إيران دولة نووية«.
كا أشارت الصحيفة، إىل أّن بوريل يرى نفسه اليوم 
أنه يتعرض لهجوم من معاريض إحياء اإلتفاق النووي، 
خاصة بعد أن تبنّي أن إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن 

ال ترغب بإحياء اإلتفاق. 
ومنذ أيام، أكّد مســاعد وزيــر الخارجية اإليرانية 
للشــؤون السياســية، عــيل باقري كّنــي، أّن بالده 
هي »الجانــب املّدِعي« يف االتفاق النووي، وأّن الجانب 

الغريب هو »املّدَعى عليه«.
ونقلت وكالة »تســنيم«، عن الدبلومايس اإليراين، 
أّن بالده جددت اســتعدادها للتفاوض يف إطار االتفاق 
الســابق، ومواصلة تفاعلها مع األطراف األخرى بشتى 
الطرق، آملة انتهاء مسرية الجهود يف مسار املفاوضات 

بنتائج إيجابية.
وتعرّثت املحادثات الهادفة إىل إحياء االتفاق النووي، 
املوّقــع بني إيــران من جهة، والــدول الخمس دامئة 
العضوية يف مجلس األمن الدويل، باإلضافة إىل أملانيا 
من جهة أخرى، بســبب عدم اتفــاق الواليات املتحدة 
وإيران عىل النص النهايئ لالتفاق الذي قدمه الوسيط 

األورويب.
كــا تُطالب إيران بإغالق ملف »االدعاءات« للوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية، بشــأن العثور عىل آثار مواد 
نوويــة يف ثالثة مواقع إيرانية غــري معلنة، تندرج 
ضمن مسألة الضانات، التي تطالب بها طهران لضان 

استمرارية االتفاق.
يشــار، إىل أّن الواليــات املتحدة انســحبت يف أيّار 
عام 2018، بشــكل أحادي من االتفاق، وأعادت فرض 
العقوبات االقتصادية عىل إيران وعّززتها، ورّدت طهران 
بالتخيل عــن بعض القيود املفروضة عىل نشــاطها 

النووي، املنصوص عليها يف االتفاق.
وكان وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبداللهيان، 
أعلن يف كانون الثاين املايض، أنّه »ال خيار أمام األطراف 
األخرى« إلصــالح العالقة مع إيــران إال بالعودة إىل 

االتفاق النووي.
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الثلثاء 7 شباط 2023

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

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

ـ 03/300024
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية 

مطلوب ســيدة او انسة تجيد 
الطباعــة عريب - انكليزي ذات 

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

عقارات

لاليجار

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

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية ستعقد بصورة إستثنائية 
لشركة » الحكمة هولدنغ ش.م.ل.)هولدنغ(

سجل تجاري بيروت رقم 624
يدعــو مفوض مراقبة رشكة الحكمــة هولدنغ ش.م.ل.)هولدنغ( 

حرضات السادة املساهمني اىل حضور جمعية عمومية  عادية  ستعقد 

بصورة إســتثنائية للرشكة، بتامم الســاعة الواحدة من  بعد ظهر يوم 

الجمعة الواقع فيه 2023/2/24  يف مركز الرشكة يف بروت، الطابق 

السادس من البناء القائم عىل العقار رقم 337 منطقة املدور العقارية، 

وذلك للتداول يف جدول األعامل التايل:

1( توزيع أســهم املســاهمة املرحومة مرلني بستاين طنوس عىل 

ورثتها تبعاً لقرار حرص االرث 

وترخييص مديني الرتكات،

2( أمور أخرى مختلفة.

بروت يف 2023/2/3
مع االحرتام
مفوض املراقبة
رشكة برباره ورشكاهم

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية ستعقد بصورة إستثنائية 
لشركة »ميداس العقارية ش.م.ل.«
سجل تجاري بيروت رقم 66655

يتــرشف مجلس إدارة رشكة ميــداس العقارية ش.م.ل. الذي إنعقد 

بتاريخ  2023/2/6، بدعوة    حرضات الســادة املساهمني اىل حضور 

جمعية عمومية  عادية  ســتعقد بصورة إســتثنائية للرشكة، بتامم 

الساعة الثانية عرشة  من  ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 2023/2/24  

يف مركــز الرشكة يف بروت، الطابق الســادس من البناء القائم عىل 

العقار رقم 337 منطقة املدور العقارية، وذلك للتداول يف جدول األعامل 

التايل:

1( توزيع أســهم املســاهمة املرحومة مرلني بستاين طنوس عىل 

ورثتها تبعاً لقرار حرص االرث 

وترخييص مديني الرتكات،

2( أمور أخرى مختلفة.

بروت يف 2023/2/6
مجلس اإلدارة
رئيسة مجلس اإلدارة ـ املديرة العامة
مي حكمت طنوس

اىل مجهول املقام رفيق 
عي العريض

وبناء عىل الدعوى املقامة عليك 
من فاطمة محمود رشقي

اتخاذ  وبعــد  تفريــق  مبــادة 
االجراءات الالزمــة قررت محكمة 
صــور الرشعية الســنية اعتبارك 
بواســطة  وابالغك  املقام  مجهول 
النــرش واالعــالن وتعــني موعد 
الجلسة يف الساعة العارشة من يوم 
الثالثاء 2023/5/2 فعليك الحضور 
يف املوعــد املحــدد وعنــد تخلفك 
تتخــذ بحقك االجــراءات الرشعية 
والقانونية وكتب يف 2023/1/31
رئيس قلم محكمة
صور الرشعية السنية

الشيخ محمود يونس
ـــــــــــــ

اعالن
تعلــن كهرباء لبنــان بان مهلة 
تقديم العروض لتأهيل خزان ســعة 
20000 م3 ملــادة الفيــول اويل يف 
معمــل الذوق الحــراري، موضوع 
استدراج العروض رقم ث 4د/1994 
تاريــخ 2021/5/11، قــد مددت 
الجمعــة 2023/3/10  يوم  لغاية 
عند نهاية الدوام الرســمي الساعة 

11.00 قبل الظهر.
ميكــن للراغبني يف االشــرتاك 
املذكور اعاله  العروض  باســتدراج 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 

الــرشوط من مصلحــة الديوان – 
امانة الرس – يف الغرفة املســبقة 
الصنه رقم 38 املستحدثة يف الجهة 
املركزي ملؤسسة  املبنى  الغربية من 
كهرباء لبنان ضمــن حرمه، مبنى 
كهرباء لبنــان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /100000/ ل.ل
علــام بان العروض التي ســبق 
وتقــدم بها بعــض املوردين ال تزال 
ســارية املفعول ومــن املمكن يف 
مطلق االحوال تقديم عروض جديدة 

افضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد اىل امانة 
رس كهربــاء لبنــان – يف الغرفة 
املســبقة الصنع رقم 38 املستحدثة 
يف الجهة الغربية من املبنى املركزي 
ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بروت يف 2023/1/31
بتفويض من املدير العام 
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 25

ـــــــــــــ

اعالن
تعلــن كهرباء لبنــان بان مهلة 
تقديم العروض لرشاء مادة الحليب 
الطازج لــزوم عامل معامل االنتاج 
واملنتدبني من رشكة كهرباء قاديشا 
اىل معامــل كهرباء لبنان، موضوع 
استدراج العروض رقم ث 4د/2098 
تاريخ 2022/6/9، قد مددت لغاية 
يــوم الجمعــة 2023/3/10 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00 
قبل الظهر.

ميكــن للراغبني يف االشــرتاك 
املذكور اعاله  العروض  باســتدراج 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
الرشوط مــن مصلحــة الديوان- 
امانة الرس – يف الغرفة املســبقة 
الصنع رقم 38 املستحدثة يف الجهة 
املركزي ملؤسسة  املبنى  الغربية من 
كهرباء لبنان ضمــن حرمه، مبنى 
كهرباء لبنــان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /100000/ ل.ل
علــام بان العروض التي ســبق 
وتقــدم بها بعــض املوردين ال تزال 
ســارية املفعول ومــن املمكن يف 
مطلق االحوال تقديم عروض جديدة 

افضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد اىل امانة 
رس كهربــاء لبنــان – يف الغرفة 
املســبقة الصنع رقم 38 املستحدثة 
يف الجهة الغربية من املبنى املركزي 
ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بروت يف 2023/1/31
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 25

ـــــــــــــ

بطالن زواج
طارق يوسف الفخري – كريستي 

غارسيا كاستيلو
جبيل

اعالن قضايئ

ان املحكمــة االبتدائية املارونية 

تدعو الســيدة كريســتي غارسيا 

كاســتيلو للمثول امامهــا بتاريخ 

2023/2/15 عند الســاعة 12.00 

ظهرا مــن اجل جلســة املصالحة 

واال حــرص موضوع النزاع يف حال 

فشلها.

ذوق مصبح يف 2023/1/4

الرئيس 

الخوري انطونيوس جبارة

ــــــــــــــــ

اعالن

صادر عن الســجل التجاري يف 

بروت

مبوجب محرض جمعية عمومية 

تاريــخ 2021/4/13 تقرر بتاريخ 

2023/1/19 حّل وشــطب رشكة 

يورو – اراب ادفايزوري )اوف شور( 

ش.م.ل من قيود الســجل التجاري 

يف بروت حيث هي مســجلة تحت 

ورقم تسجيلها  الرقم /1806215/ 

يف وزارة املالية /2728718/ رئيس 

مجلس ادارتها نتايل بقاعي صعب.

فعــىل كل ذي مصلحــة تقديم 

اعرتاضــه ومالحظاتــه يف خالل 

مهلة عرشة ايام من تاريخ آخر نرش.

امني السجل التجاري

بالتكليف مارلني دميان

اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية

وفيـــــــــــات

رئيــس – مدير عام ادارة حرص 
التبغ والتنباك اللبنانية

املهندس ناصيف سقالوي
اعضاء لجنة االدارة

نقابة املوظفني والعامل
مجلس صندوق التعاضد

الجمعية الرياضية
رابطة القدامى

يتقدمــون باحــر التعازي من 
عضو لجنــة االدارة املهندس مازن 

عبود وعائلته بوفاة والده

املرحوم
املريب حنا امني عبود

تغمــده اللــه بواســع رحمته 
وأسكنه فسيح جنانه، وألهم عائلته 

الصرب والسلوان.

نتائج اللوتو اللبناني
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

2081 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقــام الرابحــة: 42- 38- 25- 24- 23-  18 الرقــم 

االضايف: 21
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء
* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ـ قيمة الجائزة االجاملية حسب املرتبة: 
ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

ـ قيمة الجائزة االفرادية:
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 
225246240ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 16شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 14077890ل.ل.

* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

225246240ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 985شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 228676ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 
530848000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 16589شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.

* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب 
املقبل: 7797450985ل.ل

نتائج زيد
جرى مساء امس سحب زيد رقم 2081 وجاءت النتيجة 

كاآليت:
الرقم الرابح: 12734

* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.
عدد االوراق الرابحة: ورقتان

الجائزة االفرادية: 37500000
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 2734

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 734

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 34

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل:75000000 ل.ل

نتائج يومية
جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 1303 وجاءت 

النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة:741

* يومية اربعة: 3211
* يومية خمسة: 33511

املــــــتــــــوســــــط الــــــــبــــــــحــــــــر  فـــــــــــي حـــــــــــــــوض   صــــــــــــــــــدوع جـــــــــــديـــــــــــدة 
تـــــــــــــرفـــــــــــــع احــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــاالت حــــــــــــــــــــــــــدوث تــــــــســــــــونــــــــامــــــــي

كشفت دراسة جديدة أن احتامالت حدوث 
زالزل يف غــرب حوض املتوســط تؤدي إىل 
أمواج تســونامي مدمرة أكــرب مام توقعه 

العلامء يف السابق.
وأكــد الباحثون الذين توصلوا ألول مرة إىل 
تحديد موضع الحدود الفاصلة بني الصفيحتني 
البحر  غرب  واألوروبية-اآلسيوية  األفريقية 
األبيض املتوســط، أن هذا االكتشاف الجديد 
يرفع مــن احتامالت حدوث هــذا النوع من 
الكوارث املدمرة، التي توقع العلامء أن يشــهد 
البحر املتوســط واحدة منهــا خالل العقود 

الثالثة القادمة.
املتوســط إحدى  البحــر األبيض  ويعترب 
املناطق النشــطة جيولوجيا نتيجة اصطدام 
الصفيحــة األفريقيــة بالجــزء الغريب من 
وأدى هذا  األوروبية-اآلســيوية.  الصفيحة 
التصادم املستمر منذ حوايل 65 مليون عام إىل 
تشكل جبال األلب وتقلص البحر املتوسط، يف 
وقت تواصل فيه الصفيحة األفريقية التحرك 
شــامال بحوايل 2.5 سنتيمرت سنويا مندسة 
تحــت الصفيحة األوروبيــة، مام ينجر عنه 

أنشطة زلزالية وبركانية متواترة.
ورغم أن البنية الجيولوجية تحت ســطح املتوسط درست 
عىل نطاق واسع، فإن البيانات التي توفرت إىل حد اآلن لبعض 
املناطق مل تكن كافية ملعرفة الحدود بني الصفيحتني بشــكل 

دقيق، وفهم النشاط التكتوين حولها.
وبحسب بيان صحفي نرشه معهد علوم البحار يف برشلونة 
)Institut de Ciències del Mar( يف الـ23 من الشهر املايض، 
فإن الورقة العلميــة الجديدة -التي نرشت مؤخرا يف دورية 
 -)Nature Communications( »نيتــرش كوميونيكيشــنز«
حددت وألول مرة الهندســة املعقدة لنظام الصدوع النشــطة 
تحت ســطح حوض البوران )Alboran( الواقع غرب املتوسط 
بني السواحل املغربية والجزائرية واإلسبانية، ووصفت كيفية 

تحركها عىل مدى 5 ماليني سنة املاضية.
ومكنت دقــة البيانات، التي اعتمدت عليها الدراســة، من 
توصيــف تفصيي لنظام الصدوع النشــطة املمتدة ألكرث من 
300 كيلومرت، وأظهرت النتائج أن أنظمة الصدوع يف املنطقة 
متتص معظم التشوه الناجم عن تصادم الصفائح األوروبية-

اآلسيوية واألفريقية.
واعترب الباحثون أن النتائج التي توصلت إليها الدراســة تعد 
أساســية إلعادة تقييم مخاطر الزالزل وأمواج تسونامي التي 
تتعرض لها املناطق الساحلية يف غرب البحر األبيض املتوسط، 
الســيام وأن معظم الدراسات الســابقة حول مخاطر الزالزل 
والتسونامي مل تأخذ يف االعتبار أهمية الصدوع املوجودة تحت 

بحر البوران بسبب نقص البيانات.
تاريخيا شــهد البحر املتوسط العديد من أحداث التسونامي 
العنيفة نتج أغلبها عن زالزل قوية وانزالقات أرضية حدثت يف 
أنظمة الصدوع عىل طــول الحدود بني الصفيحتني األفريقية 

واألوروبية-اآلسيوية.
ومر ما يقرب من قرن عىل آخر تســونامي كبر يف أوروبا، 
وهــي موجة وصل ارتفاعها إىل 13 مرتا نتجت من زلزال وقع 
تحت أعامق املتوسط قبالة سواحل صقلية عام 1908 وتسببت 

يف مقتل نحو ألفي شخص.
لكن موجات تســونامي يف البحر األبيض املتوسط ميكن أن 
تكون أكرث تدمرا، وفق مقال ملاثيو بالكيت أســتاذ الجغرافيا 
 Coventry( الطبيعيــة واألخطار الطبيعية بجامعة كوفنرتي
University( الربيطانية منشــور عىل موقع »غريك ريبورتر« 

.)Greek Reporter(
وأدى انفجار بركاين كبر يف جزيرة سانتوريني منذ حوايل 
3500 عام إىل موجة دمرت حضارة مينوان بالكامل، ورمبا أدت 

الحادثة إىل ظهور أسطورة اختفاء حضارة أتالنتس.
كــام رضبت مجموعة من الزالزل بلغت شــدة بعضها 8.5 
درجات عىل مقياس ريخرت، ساحل جزيرة كريت يف عام 365 
بعد امليالد. ودمرت أمواج تســونامي بعض املدن القدمية يف 
اليونان وإيطاليا ومرص، مام أســفر عن مقتل حوايل 5 آالف 

شخص يف اإلسكندرية وحدها.
أما يف غرب املتوســط وليس بعيدا عن حوض البوران الذي 
شملته الدراســة األخرة، فإن آخر تسونامي شهدته املنطقة 
يعود إىل عام 2003 عندما رضب زلزال قوي منطقة بومرداس 
عىل الساحل الجزائري أدى إىل نشوء موجات تسونامي وصل 
ارتفاعها حوايل املرتين، وتســببت بأرضار عىل شواطئ جزر 
البليار اإلســبانية التي تبعد قرابة 300 كيلومرت شــامل مركز 

الزلزال.
مــاذا عن املستقبل؟وبحســب تقديــرات نرشتها صحيفة 
»الغارديان« )The Guardian( قبل صدور نتائج الدراسة األخرة 

نقال عن خرباء يف منظمة اليونســكو، فإن 
خطر حدوث تســونامي كبر يف غضون 30 
عاما القادمة يفوق خالله ارتفاع األمواج املرت 
الواحد يقــارب 100%. وترضب هذه األمواج 
عىل األرجح مدنا كبرة عىل ساحل املتوسط 

مثل مرسيليا واإلسكندرية وإسطنبول.
ويتوقــع العلامء أن يزيد ارتفاع مســتوى 
ســطح البحر من مخاطر حدوث تسونامي 
يف البحر األبيض املتوســط. وأظهرت دراسة 
علميــة أن ارتفاعا بقدر 45 ســنتيمرتا يف 
مســتوى البحــر ميكــن أن يضاعف خطر 
الفيضانات الناتجة عــن اجتياح مياه البحر 

لليابسة بحوايل مرتني ونصف املرت.
وبحسب بالكيت، فإن املخاطر تتفاقم أيضا 
بسبب حقيقة أن البحر األبيض املتوسط صغر 
نسبيا ومغلق، مام يعني أن أي تسونامي ميكن 
أن ينترش يف جميع أنحاء الحوض الذي يعيش 
عىل سواحله ما يزيد عن 130 مليون نسمة. 
كام أن أوقــات التحذيــر الرضورية لتقليل 

الخسائر البرشية ستكون قصرة أيضا.
جميــع  فــإن  الغارديــان،  وبحســب 
املهددة ستكون جاهزة  السكنية  التجمعات 
لالســتجابة بحلــول 2030 للتعامل مــع مثل تلك األحداث 
بفضل نظام اإلنذار املبكر الذي تعمل اليونســكو عىل تركيزه 

.2004 منذ عام 
ومبا أن املخاطر التي كشفتها الدراسة الجديدة مل يتم أخذها 
بعني االعتبار، فمن املرجح أن تدفع املرشفني عىل نظام اإلنذار 
إىل إعادة النظر من جديد يف قامئة التجمعات السكنية املهددة 

بشكل مؤكد مبوجات التسونامي.

أقــــــــــــوى الــــــــــــــــزالزل الــــــتــــــي ضــــــربــــــت املـــنـــطـــقـــة
وسوريا  تركيا  استيقظت 
عــىل زلــزال مدمــر رضب 
محافظات عديدة يف الجنوب 
الرتيك والشــامل السوري، 
الفجر  انبــالج خيوط  ومع 
األوىل تبــني أن حجم الدمار 
كان كبرا، وسط تصاعد يف 
أعداد القتــىل والجرحى يف 
البلديــن، بينام ال تزال املئات 
من العائالت تحت األنقاض. 
ووصــف املختصون يف علم 
الزلــزال ما حــدث بأنه أكرب 
زلزال يف تاريخ املنطقة منذ 
عقود، وال يقرتب منه سوى 
زلزال عام 1939 شامل رشق 
بأرضار  والذي تسبب   تركيا، 

كبرة.
تتضــح  أن  يتوقــع  وال 
للخســائر  الكاملة  الصورة 
البرشية واملادية قريبا، بفعل 

قوة الزلزال واتساع دائرته الجغرافية )10 واليات تركية، وعدد 
من املحافظات السورية( كام شعر به سكان يف كل من لبنان 
واألرايض الفلســطينية واليونان وقربص وأرمينيا وجورجيا 

والعراق وبعض املناطق يف مرص.
وتركيــا من بني أكرث الدول املعرضة للزالزل يف العامل، وهي 
محل تقاطع لعدد من خطوط الصدوع الجيولوجية الرئيسية، 
وهو يؤدي إىل وقوع زالزل صغرة بشــكل مستمر ومتقارب، 
فضال عن الزالل الكبرة التي يســقط جراءها قتىل وجرحى، 

وتحدث أرضارا هائلة يف البنية التحتية.
ويعترب هذا الزلزال األكرب يف تركيا منذ زلزال آب 1999 الذي 
تســبب يف مقتل 17 ألف شــخص، ويعيد إىل األذهان سلسلة 
من الزالزل املدمرة التي رضبت املنطقة خالل العقود األخرة.

حلــب يف صدارة الدمارويعّد الزلزال الذي رضب مدينة حلب 
يف ســوريا عام 1138 رابع أخطر زلزال رضب الكرة األرضية 
عىل مّر التاريخ، وثالث أكرث الزالزل دمويّة وتدمرا، وقد قدّرت 

الدراسات الحديثة شدته بـ 8.5 درجات عىل مقياس ريخرت.
وقد أســفر هذا الزلزال املدمر عن سقوط أكرث من 230 ألف 
شخص، يف حني ال تتوافر معلومات حول مساحة املنطقة التي 

دّمرها أو عدد املصابني.
كام شهدت منطقة داغامن شاميل إيران عام 856 امليالدي 
أحد أبرز الزالزل يف التاريخ، والذي أســفر عن مقتل 200 ألف 
شــخص، وبلغت قوته 7.9 درجات حسب التوقعات، مام جعل 

منه الزلزال األكرث حصدا لألرواح يف تاريخ البالد.
وشهدت مدينة أردبيل شاميل إيران، عام 893، زلزاال مل تُعرف 
مدى قوته، إال أنه أسفر عن مقتل ما يزيد عىل 150 ألف شخص، 

وفقا التوقعات.
وخالل العقود املاضية، شهدت املنطقة عددا من الزالزل التي 

أحدثت قتال وخرابا واسعا يف املنطقة، ومن أبرزها ما يي:
– ففي تركيا، شهدت منطقة أزميت جنوب رشقي إسطنبول، 
فجــر 17 آب 1999، زلزاال أســفر عن مقتــل أكرث من 17 ألف 
شــخص، وجرح ما يزيد عىل 23 ألفا آخرين، فضال عن دمار 

حوايل 300 ألف مسكن، و43 ألف مكان عمل.
وقد ترضر منه نحو 20 مليون شــخص، واعترب أقوى زلزال 

تعرضت له تركيا منذ عام 1939.
– ويف 23 ترشيــن األول 2011 ســقط أكرث من 600 قتيل 
و4150 جريحا يف زلزال بقوة 7.2 درجات رضب مقاطعة وان 

رشقي تركيا.
أعنف الزالزل يف إيرانوباإلضافة إىل الزالزل التي شــهدتها 
تركيا وسوريا، فإن إيران تعترب منطقة زالزل معروفة تاريخيا، 
وقد شهدت عرب تاريخها عددا أكرب من الزالزل املدمرة من بينها:

– زلزال 1972، الذي وقع مبحافظة فارس جنويب البالد، يف 
العارش من نيسان 1972، وبلغت قوته 7.1 درجات عىل مقياس 

ريخرت، وأدى إىل مقتل 5374 شخصا.
– ويف 16 أيلول 1978، رضب زلزال مدمر مناطق رشق إيران، 
بلغت قوته 7.5 درجات عىل مقياس ريخرت وأدى ملقتل 25 ألف 
شخص، بينهم 15 ألفا مبدينة طبس وحدها التي دمرت كليا.

– يف 11 حزيران 1981، رضب زلزال بلغت قوته 6.8 درجات 
عىل مقياس ريخرت محافظة كرمان جنويب رشقي البالد، وأدى 

ملقتل 1027 شخصا.
– ويف 21 يونيو/حزيــران 1990، رضب زلزال عنيف مدينة 
رودبار شــاميل البالد، وبلغت قوته 7.7 درجات عىل مقياس 
ريخرت، وأدى ملقتل 35 ألف شخص، وجرح نحو 60 ألفا آخرين.
– ويف 10 أيــار 1997: رضب زلــزال مدينة برجند رشقي 
البــالد، بلغت قوته 7.1 درجات عىل مقياس ريخرت، وأدى إىل 

مقتل 1560 شخصا.
– ويف 22 حزيــران 2002: رضب زلــزال محافظة قزوين 
شــاميل البالد، بلغت قوتــه 6.3 درجات عىل مقياس ريخرت، 

وأدى إىل مقتل 229 شخصا.
وعــام 2003 وقع أحد أعنف الــزالزل يف تاريخ البالد، يف 
مدينة بــام التاريخية جنوب رشق إيران، وقد بلغت قوته 6.6 

درجات، وأدى ملقتل 26 ألف شخص.

{ زالزل بدول أخرى {
وباإلضافة إىل الزالزل التي شــهدتها تركيا وإيران وسوريا، 
فقد أســفرت زالزل بدول أخرى يف املنطقة عن خسائر برشية 

ومادية كبرة من بينها:
– زلزال مدينة ذمار شــامل اليمن بتاريخ يف 13 كانون أول 
1982 وكانت قوته 6.0 درجات، وأدى إىل مقتل 2800 شخص 

وإصابة نحو ألف و500 آخرين جروح.
– زلزال 1992 الذي وقع قرب العاصمة املرصية القاهرة، يف 
12 ترشين األول 1992، وتسبب وفق وسائل إعالم محلية بوفاة 
545 شخصا وإصابة 6512 آخرين ورشد حوايل 50 ألف شخص، 

واعترب أحد أقوى الكوارث الطبيعية يف تاريخ مرص الحديث.
– زلزال بومرداس شــاميل الجزائــر، الذي وقع يف 21 أيار 
2003، وبلغت قوته 7.3 درجات، وأســفر عن سقوط أكرث من 
ألفــي قتيل، وقرابة 12 ألف جريح، فضال عن ترشيد نحو 170 

ألف مواطن، باإلضافة إىل الخسائر املادية الكبرة.
– زلزال الحســيمة املغربية، وقد وقع يوم 24 شباط 2004، 
وأدى اىل مقتل نحو 600 شخص، وجرح مئات آخرين، وخلف 
خسائر مادية كبرة، واعترب أحد أقوى الكوارث الطبيعية التي 

شهدها املغرب.
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األوائـــل: سداسية  ــــ  الــقــدم  كــرة  فــي  لبنان   بطولة 
)0-2( الغازية  الشباب  على  للعهد  مستحق  فــوز 

ــرة ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــة الـــــــكـــــــرة الـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــاح بـ ــ ــ ــت ــ ــ ــت ــ ــ  اف
مـــــــــــســـــــــــاء الــــــــجــــــــمــــــــعــــــــة املــــــقــــــبــــــل

الصفقـــــــــــات الجديـــــــــــدة تشـــــــــــعل الـــــــــــدوري اإلنكليـــــــــــزي
أشعلت الصفقات الجديدة 
املمتاز،  اإلنكليــزي  الدوري 
بعدما قدم بعضها مستويات 
مميزة يف الظهور األول بعد 
»الربميريليغ«.   إىل  االنتقال 
الستار عىل املريكاتو  وأُسدل 
الشتوي يف الدوري اإلنكليزي 
املايض،  األربعاء  يوم  املمتاز 
الصفقات  بعــض  لتظهــر 
الجديدة ألول مرة يف الجولة 
الـــ22 مع بداية األســبوع 

الحايل.
مــن  كانــت  البدايــة    
نافاس  كيلور  الكوستارييك 

حارس مرمى نوتنغهام فورســت، الذي انضم 
إىل صفوف الفريق اإلنكليزي قادما من باريس 
سان جريمان خالل فرتة االنتقاالت الشتوية 

املاضية.
  حارس ريال مدريد الســابق كان من أكرث 
الصفقــات املثرية لالهتامم يف األيام األخرية 
لسوق االنتقاالت، ليشارك يف الفوز عىل ليدز 

يونايتد بنتيجة 0-1.
  وأنقــذ الحارس املعار لفورســت والفائز 
بــدوري أبطال أوروبا 3 مرات، عدة فرص يف 
الفــوز عىل ليدز يونايتــد، ليبتعد فريقه عن 

منطقة الهبوط. 
  وقال ســتيف كوبر، مدرب فورســت، عن 
الالعــب البالغ عمره 36 عاما: »كان رائعا وال 
يصــدق، الحديث يدور حــول تصدياته وهو 
يســتحق كل اإلشادة«.  واســتدرك: »لكنني 
أحببت هدوءه وإدارته للمباراة والقرارات التي 
اتخذها، استمتعت حقا بهذه الجزئية من أدائه، 

هذا أمر ساعدنا عىل الفوز بالتأكيد«.
  وأتــم: »مرت أيــام قليلة معه حيث أظهر 
رغبتــه يف العمل الجاد وتواضعه ورغبته يف 

التأقلم رسيعا، نحن سعداء بوجوده معنا«.
   

{ إنزو فرنانديز ساحر تشيليس {
  حظي إنــزو فرنانديز، املنضم يف صفقة 
قياســية بريطانية، ببداية إيجابية يف تعادل 
فريقه دون أهداف ضد فولهام، بعد يومني من 

انتقاله قادما من بنفيكا الربتغايل.
  وشارك بطل كأس العامل 2022 مع منتخب 
األرجنتني، بشــكل قــوي يف أول مباراة مع 
فريقه الجديــد عىل ملعبه أمام فولهام، رغم 
أن جامهــريه هتفت قبل املباراة وقالت: »يا له 

من إهدار للامل«.
  فرنانديــز لعــب دور صانع اللعب املتأخر، 
وتحديدا يف الشــوط األول، حني دعم هجوم 

تشيليس وأظهر كفاءته العالية.
  وكاد فرنانديز أن يسجل يف أوىل مبارياته، 

لكــن البداية كانت محبطة يف النتيجة بعدما 
فشل هجوم تشيليس يف التسجيل مجددا.

  ودفع أيضــا غراهام بوتر باملهاجم ديفيد 
داترو فوفانا القادم من نادي مولده الرنوجي 
كبديل، ليشــارك يف مباراته األوىل بالدوري 
املمتــاز، ويقدم يف 15 دقيقة أكرث مام قدمه 
كاي هافريتز، وكاد أن يســجل لوال إبعاد الكرة 

قبل الوصول للمرمى.

   {  العب يبدأ رحلته بهدف

يف مرماه {
  عىل العكس، ســجل هاري سوتار، مدافع 
ليســرت سيتي الجديد، هدفا يف مرماه يف أول 
مباراة منذ انضاممه من ســتوك سيتي، لكن 

املباراة انتهت بالفوز 4-2 عىل أستون فيال.
  ســوتار، بجانب املنضــم حديثا فيكتور 
كريستيانسن، تركا انطباعا إيجابيا، لكن ليس 
مثل زميلهام الوافد الجديد تيتي، الذي ســجل 

هدفا يف مباراته األوىل.
  وقــال برينــدان رودجرز، مدرب ليســرت 
سيتي، بعد املباراة: »يلعب تيتي بشكل مبارش، 
يســتطيع املراوغة والتسجيل، كنا نبحث عنه 

منذ فرتة وهو العب رائع«.

{ صفقة قهرت ليفربول {
  ومل يكن بوســع املدافــع املخرضم كريغ 
داوســون، الــذي انضــم إىل ولفرهامبتون 
واندرارز، أن يفعل أفضل مام فعله بعدما خرج 
بشــباك نظيفة يف مباراته األوىل، وســجل 
هدفا يف الفوز 3-0 عىل ليفربول يوم السبت.

  ومل يشــارك بيدرو بــورو، الظهري األمين 
لتوتنهام هوتســبري واملعار من ســبورتنغ 
لشــبونة الربتغــايل، يف الفــوز 1-0 ضد 
مانشسرت ســيتي، لكن وجوده أثر باإليجاب 
عىل إميرســون رويال، املهدد بفقدان مركزه، 

والذي قدم واحدة من أفضل مبارياته.
  ونرش الالعب الربازييل عرب حســابه عىل 
موقع التواصل االجتامعي »إنســتغرام« بعد 

املباراة: »هذا فريقي وهذا توتنهام«.

اتحـــــــــــاد الجـــــــــــودو يشـــــــــــارك 
فـــــــــــي غـــــــــــران ســـــــــــام باريـــــــــــس

ــم كـــرة الــقــدم ــال  كــيــف تــفــاعــل ع
ــا؟ ــ ــوري ــع زلـــــــزال تـــركـــيـــا وســ ــ م

رياضيان سوريان ضحيتا زلزال أمس

ــرة الــســلــة ــ ــي ك ــاث فـ ــانـ ــرب آســـيـــا لـ ــ ــة غ ــول ــط  ب
ــف ــ ــي ــ ــوص ــ ــب لـــــســـــوريـــــا ولـــــبـــــنـــــان ال ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ

هديـــــة ريـــــال مدريـــــد تبشـــــر برشـــــلونة بلقـــــب الليغـــــا

ـــــدم ـــــرة الق ـــــي ك ـــــة ف ـــــم لألندي ـــــي كأس العال ــــــ األهلـــــي غـــــداً نصـــــف نهائ ــــــ فامنغـــــو اليـــــوم وريـــــال مدريـــــدـ  الهـــــالـ 

حقق العهد فوزا مســتحقاً عىل حســاب 
الشــباب الغازية بنتيجــة 2-0، يف املباراة 
التي جرت عىل ملعب مجمع فؤاد شــهاب يف 
جونية ضمن منافسات ختام الجولة الـ 5 من 
سداسية األندية األوائل لدوري الدرجة األوىل 
اللبنــاين لكرة القدم.  ورفع العهد رصيده إىل 
23 نقطة يف وصافة ترتيب الدوري، يف حني 
تجمــد رصيد الغازية عنــد 6 نقاط يف املركز 

األخري من السداسية.
  وافتتح العهد رسيعا التسجيل يف الدقيقة 
2 عرب خليل خميس، وذلك بعد ركلة حرة نفذها 
ربيــع عطايا حولهــا يل اوروين نحو املرمى 

وأنقذها أحمــد دياب يف املرة األوىل وتابعها 
خميس داخل الشباك.

  ورسيعا ســجل العهــد الهدف الثاين يف 
الدقيقة 4 وذلك بعد متريرة من يل اوروين إىل 
عــيل الحاج الذي حولها عرضية لربيع عطايا 

وبدوره سددها داخل الشباك مبارشة.
  وحاول يل اوروين تســجيل الهدف الثالث 
يف الدقيقــة 32 لكن براعة أحمد دياب أنقذت 

املوقف.
  ومع انطالق الشــوط الثاين سيطر العهد 
عــىل مجريات اللقاء، لكن املدرب فضل إرشاك 
الالعبني الشباب من أجل إراحة بعض نجومه.

دعت الهيئة االدارية لالتحاد اللبناين للكرة 
الطائــرة رجال الصحافة واالعالم اىل حضور 
حفل افتتــاح بطولة لبنــان للدرجة األوىل 
للرجال يف الكرة الطائرة ملوسم 2023-2022 
والتي ستقام عند الساعة السابعة من مساء 

الجمعة املقبل الواقع فيه 10 شــباط الجاري 
بني ناديي سبيدبول شكا )بطل لبنان( والنجوم 
)جونيــة( عىل ملعب نادي شــبيبة حامات 
وبرعايــة وزير الشــباب والرياضة  الدكتور 

جورج كالّس.   

غــادرت بريوت متوجهة اىل فرنســا بعثة االتحاد اللبناين 
للجودو وفروعه للمشــاركة يف غران سالم باريس الذي يقام 

يف العاصمة الفرنسية.
  وتتألف البعثة من مدير االتحاد جونيور ســعادة والالعبني 

كرم نوب وغدي موىس.
  تجدر االشــارة اىل ان البعثة ستشــارك ايضا يف معسكر 

تدريبي دويل ينظم ملدة اسبوع عقب انتهاء الغران سالم.

أحدثــت كارثة زلــزال تركيا وســوريا ردود فعل كبرية يف 
مجتمع كرة القدم العاملية، نتيجة للآميس التي نتجت عن هذه 
الفاجعــة.  وكان زلزال عنيف بقوة بلغت 7.8 ريخرت قد رضب 
تركيا وســوريا يف ساعة مبكرة من صباح أمس االثنني، مام 

أدى إىل وفاة املئات من األشخاص.
  ونرش نادي ريال مدريد اإلسباين، حامل لقب دوري أبطال 
أوروبا، بياناً عرب موقعه الرسمي، قال فيه: »نادي ريال مدريد 
ورئيســه فلورنتينو برييز ومجلس اإلدارة يعربون عن عميق 
قلقهم وتضامنهم مع الكارثة التي تعاين منها تركيا وســوريا 
بسبب الزلزال الذي رضبهام خالل الساعات القليلة املاضية«.
  وأكمــل البيان: »نادينا يعــرب عن تعازيه ومودته ألقارب 

الضحايا ونتمنى باملثل الشفاء العاجل للجرحى«.
  من جانبه، نرش االتحاد األورويب لكرة القدم »يويفا« رسالة 
دعم إىل تركيا وسوريا جاء فيها: »عقول اليويفا ومجتمع كرة 
القدم األورويب مع شــعبي تركيا وسوريا وكل املترضرين من 

زلزال الصباح املدمر«.
  الالعــب املــري محمود حســن »تريزيغيه« نجم فريق 
طرابزون ســبور الرتيك كتب تغريدة مقتضبة عرب حســابه 
الرســمي مبوقع »إنستغرام« للتواصل االجتامعي لدعم البالد 
التي ميارس فيها كرة القدم، حيث قال: »صلوا من أجل تركيا«.
  من جانبه، نرش نادي برشلونة بياناً عرب حسابه الرسمي 
مبوقع »تويرت« عرب فيه عن حزنه البالغ تجاه املأساة، جاء فيه: 
»برشلونة يعرب عن مواســاته ألرس وأصدقاء الضحايا الذين 
فقدوا حياتهم يف الزلزال الذي رضب تركيا وســوريا، ويتمنى 

تعافيا رسيعا  لكل املصابني واملترضرين«.
  وقــال نادي رومــا اإليطايل يف بيان عرب حســابه عىل 
»تويرت«: »كل القلوب والصلوات من الجميع يف نادي إيه إس 
روما مع كل من ترضروا من الزلزال املدمر يف تركيا وسوريا«.
  نادي ليفربول أرسل أيضا تعازيه للضحايا يف تركيا وسوريا 
مؤكدا أن قلوب جميع عنارص النادي معه، وهو نفس ما فعله 

مانشسرت يونايتد.

   {  توقف النشاط الريايض يف تركيا {
  من جانبها، كانت تركيا قد اتخذت قراراً بوقف النشــاطات 
الرياضية خالل الفرتة املقبلة بعد الزلزال الشــديد الذي أصاب 
البالد صباح اإلثنني.   وأعلن محمد كساب أوغلو وزير الرياضة 
الرتيك، عرب تغريدة بحسابه الرسمي مبوقع »تويرت« للتواصل 
االجتامعي، وقف النشاط الريايض بشكل عام والدوري الرتيك 

بشكل خاص خالل الفرتة املقبلة.
  وقال أوغلو يف تغريدته: »تم تعليق نشاط جميع املنظامت 

الرياضية يف بالدنا إىل حني إشعار آخر«.
  وأكمل وزير الرياضة الرتيك: »جميع الوحدات ذات الصلة 
يف حالــة من التأهب يف ظل التنســيق مــع إدارة الكوارث 

والطوارئ، ومجدداً أبعث بأطيب األمنيات ألمتنا الحبيبة«.

{  األندية الرتكية املشاركة يف بطوالت أوروبا  {
  وليــس معلومــاً حتى اآلن ما هو موقــف األندية الرتكية 
املشاركة يف بطوالت األندية األوروبية التي ستستكمل خالل 

الفرتة املقبلة.
  وتأهل فريق فرنبخشــه الــرتيك للدور الثاين من الدوري 
األورويب لكنه لن يلعب دور الســتة عــرش األول، كونه كان 

متصدراً ملجموعته يف دور املجموعات من البطولة.
  لكن الفريق الرتيك سيكون عىل موعد مع مباراتني يف مثن 

النهايئ بالبطولة األوروبية يومي 9 و16 آذار املقبل. 
  وينطبق نفس األمر يف بطولة دوري املؤمتر األورويب عىل 
فريقي إسطنبول باشاك شهري، وسيفا سبور، بينام ال يتواجد 

أي فريق تريك يف مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا.

تويف الالعب الدويل الســوري السابق نادر جوخدار عن 45 
عاماً اثر انهيار البناء الذي يسكنه يف مدينة جبلة الساحلية، 
نتيجة الزلزال القوي الذي رضب البالد فجر أمس اإلثنني، حسب 

ما أعلن االتحاد السوري لكرة القدم.
  وكتب االتحاد الســوري يف حســابه الرسمي عىل موقع 
»فيســبوك«: »االتحاد العريب السوري لكرة القدم يتقدم بأحر 
العزاء ألرسة نجم منتخب سوريا األسبق نادر جوخدار ولعائالت 
ضحايا الزلزال املدمر الذي رضب البالد فجرا، ويتمنى الشــفاء 

العاجل لكل املصابني«.
  وشغل جوخدار مركز الهجوم مع نادي الوثبة ثم احرتف مع 
الفيصيل والوحدات األردنيني حتى انتهاء مسريته يف 2008.

  كام دافع عن الوان منتخب سوريا بني 1995 و1997 وشارك 
معه يف كأس آســيا 1996، ودّرب نادي السالم زغرتا اللبناين 

العام املايض.
  ونعت إدارة نادي الوثبة العبها الســابق الذي حمل الوانها 
يف فرتتني »تنعى إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية العبنا 
الدويل الســابق نادر جوخدار وولده تاج الدين اللذين وافتهم 
املنية فجراً عىل إثر الزلزال الذي رضب بلدنا وتتقدم بأحر العزاء 

من أرسة الفقيدين«.

   {  ألبري تنكجيان {
  كذلك، أعلنت وزارة اإلعالم السورية يف صفحتها الرسمية 
عــىل »تويرت«، وفاة العب نادي العروبة الحلبي بكرة الســلة 
ألبري تنكجيان ووالدته، إثر الزلزال الذي رضب البالد فجر أمس.
  ونعى االتحاد العريب الســوري لكرة الســلة الشاب ألبري 

تنكجيان الذي تويف فجراً جراء الزلزال الذي رضب املنطقة. 
  ونرش االتحاد عرب »انســتغرام« صورة لالعب وعلق عليها 
قائال: »العريب الســوري لكرة الســلة ينعي إليكم وفاة العب 
فريق العروبة للفئات العمرية ألبري تنكجيان الذي تويف اليوم 
مع والدته بعد تهدم البناء الذي يقطنوه جراء الزلزال الذي حدث 

يف مدينة حلب. الرحمة و الغفران لروحه«.

احرزت سوريا لقب بطولة غرب آسيا لالناث 
)تحت الـ 16 سنة( يف كرة السلة بعدما فازت 
عىل لبنان )44-39( يف املباراة النهائية التي 
جــرت مســاء أمس االثنني يف الســليامنية 
)العــراق(.  وعىل الرغم من تقــّدم املنتخب 
اللبنــاين بفارق 14 نقطة خــالل املباراة، اال 

أن  املنتخب السوري عاد من بعيد وفاز بفارق 
خمس نقاط )39-44(.

  واحــرز العراق املركز الثالث بعد فوزه عىل 
فلسطني التي حلّـت رابعة.

  وسبق للبنان ان فاز عىل سوريا )41-58( 
يف الدور األول.

اكتســح برشلونة فريق إشــبيلية بثالثية 
نظيفة االحد، وعزز صدارته للدوري اإلسباين 

برصيد 53 نقطة.
  ووسع الفريق الكاتالوين الفارق مع وصيفه 
ريال مدريد إىل 8 نقاط، مستغال هدية األخري 
يف الجولة األخرية بالليغا )20(، حني خرس أمام 

ريال مايوركا )0-1(.
  وحقق برشلونة يف 9 مرات سابقة، فارقا 
بـ8 نقاط أو أكرث مع منافسيه، ويف جميع تلك 

املناسبات، متكن من التتويج بلقب الليغا.
  ففــي الجولة 30 من موســم 99-1998، 
ابتعد الفريق الكاتالوين عن سيلتا فيغو بفارق 
9 نقاط.   ويف 2004-05، وصل البارســا إىل 

الجولة 25، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد.
  ويف العام التايل، وبعد 20 مباراة بالدوري، 

تفوق بفارق 10 نقاط عىل فالنسيا.
  املــرة التالية التي حدث فيها هذا كانت يف 
موسم 2008-09، عندما كان برشلونة متقدما 
بفــارق 8 نقاط عن ريال مدريد، بعد 15 مباراة 
يف الليغا.   بعد ذلك بعامني، وتحديدا يف موسم 

2010-11، احتل البارســا الصدارة يف الجولة 
31 بفارق 8 نقاط عن الفريق األبيض.

  ويف موسم 2012-13 وبعد 16 مباراة يف 
الدوري، كان أتلتيكو مدريد متأخرا عن الفريق 
الكاتالوين بفارق 9 نقاط.   كام حدث يف موسم 
2015-2016، عندما كان البارسا يتفوق عىل 

األتلتي نفسه، بفارق 8 نقاط يف الجولة 25.
  ويف موســم 2017-18، وصل برشــلونة 
إىل الجولــة 19 متقدما بفــارق 9 نقاط عن 
»الروخيبالنكــوس«.  وتعــود آخر مرة حدث 
فيها هذا، إىل موسم 2018-19، بعد 28 مباراة 
بالدوري، كان برشــلونة متقدما بـ10 نقاط 
عــىل أتلتيكو مدريــد.   عالوة عىل ذلك، خرس 
فريق واحد فقط يف تاريخ البطولة، ميزة بهذا 

الحجم )8 نقاط(، وهو ريال مدريد.
  ففي موسم 2003-04، خرس املرينغي الذي 
كان يدربــه كارلوس كريوش تقدمه بفارق 8 
نقاط قبل 12 مباراة من نهاية البطولة، إذ احتل 
املليك املركز الرابع يف املســابقة التي توج بها 

فالنسيا.

يدخــل ريــال مدريد اإلســباين مواجهته 
القادمة غداً االربعاء أمام األهيل املري وهو 
يعاين فنيا.  ورضب األهيل موعدا مع الريال يف 
نصف النهايئ األربعاء، بعدما فاز عىل سياتل 

األمرييك بهدف دون رد.
  لكن األداء الصادم لريال مدريد، يف مواجهته 
األخرية بالدوري أمــام مايوركا، والتي انتهت 
بهزميــة الريال بهدف، تعكس تراجع كبري يف 

أداء بطل أوروبا. 
  ريال مدريد خاض املباراة وهو يعاين من 6 
غيابات بداعي اإلصابة، يتقدمهم كريم بنزميا 

والحارس البلجييك تيبو كورتوا.
  العبو ريال مدريد يف املباراة قاموا بتوجيه 
20 تســديدة عــىل مدار الـــ90 دقيقة، لكن 
املفاجأة الصادمة هي أن كرة واحدة فقط كانت 

عىل املرمى. 
  وكان يكــون تحقيق نتيجة ســلبية أمام 
األهيل، وعدم الوصول لنهايئ مونديال األندية، 

نهاية حقبة املدرب اإليطايل كارلو أنشيلويت.

{  انهيار القوة الضاربة {
  قوة الريال يف املوسم املايض، كانت باألساس 
تقــوم عىل 3 العبــني: األول هو الحارس تيبو 
كورتوا املصاب، والذي قام بتصديات إعجازية 
يف املوسم املنقيض، كانت سببا رئيسيا يف فوز 

الريال بالدوري ودوري األبطال. 
  وقالت صحيفة ماركا إن إصابته لن متكنه 

من املشاركة يف كأس العامل لألندية. 
  الثاين هو كريم بنزميا، الذي حقق موسام 
إعجازيا مع الريال وفاز بالكرة الذهبية، لكن مع 
انطالق املوسم الجديد، تعرض لعديد اإلصابات 
أدت لرتاجع مســتواه وغيابــه عن الكثري من 

املباريات الهامة. 
  الثالث هو الكروايت لوكا مودريتش، ساحر 
الريال، الذي قدم موسام سابقا استثنائيا، لكنه 

هذا املوسم ال يقدم نفس املردود. 
  هذا الثاليث سابق أثر عىل أكرث من 70٪ من 
قوة ريــال مدريد، لذلك ظهر الفريق مهتزا يف 

الكثري من املباريات.

{  أزمة الدفاع واألظهرة  {
  خطــورة األظهرة يف ريال مدريد قلت أيضا 
بسبب تراجع مستوى داين كارفخال يف الجبهة 
اليمنى، ومعاناة الجبهة اليرسى من اإلصابات، 
ما دفع أنشــيلويت للعــب بكامافنيجا مدافع 
الوسط يف هذا املركز.    ويف الدفاع مل يعوض 
ناتشو غياب الربازييل ميليتاو بسبب اإلصابة، 
وظهر دفاع الريال أمام مايوركا يف حالة سيئة، 
لدرجة أن ناتشو سجل هدف مايوركا يف نفسه. 
  كل ما سبق يلخص أن الريال يعني فنيا هذه 
الفرتة، لكن أنشيلويت ليس معه عصا سحرية 

لتغيري كل هذا قبل مباراة األهيل. 
  كل ما ســيفعله هو إعادة لوكا مودريتش 
وتوين كروس للتشــيكل األسايس يف وسط 
امللعب، بعد الفع بداين ســيبايوس وفالفريدي 
املباراة املاضية بجوار تشــواميني،  ومحاولة 

تجهيز بنزميا للقاء.

{ الهالل - فالمنغو {
  يســعى الهــالل الســعودي إىل رضب 
عصفوريــن بحجر واحد مــن خالل الثأر من 
فالمنغو الربازيــيل وبلوغ نهايئ كأس العامل 
لألندية للمرة االوىل يف تاريخه، بعد محاولتني 
فاشــلتني عامي 2019 و2021، عندما يلتقي 
منافســه يف مدينة طنجــة املغربية اليوم 
الثالثــاء.   وبلغ الهالل الــدور نصف النهايئ 
للمــرة األوىل عام 2019 يف قطر وخرس أمام 

فالمنغــو بالذات 1-3 بعد ان تقدم عليه بهدف 
سامل الدورسي قبل أن يتلقى ثالثية يف الشوط 
الثاين، وعام 2021 يف االمارات أمام تشــليس 
االنكليزي صفر-1 بهــدف البلجييك روميلو 

لوكاكو.
  وكان الهــالل يف طريقه لتوديع البطولة 
يف ربــع النهــايئ عندما تقّدم عليــه الوداد 
البيضاوي املضيــف بهدف، قبل ان يدرك العب 
الوسط الدويل محمد كّنو التعادل يف الدقيقة 
الرابعة من الوقت بدل الضائع من نقطة الجزاء، 
ليفرض وقتا اضافيا حسمه »الزعيم« بركالت 
الرتجيح 5-3.   وســبق لفريقني آســيويني ان 
بلغا نهايئ هذه البطولة وهام كاشــيام أنتلرز 
اليابــاين والعني االمارايت وخرس كالهام أمام 
ريال مدريد اإلسباين يف 2016 و2018 توالياً.

  ولن يســتطيع مدرب الهــالل األرجنتيني 
رامــون دياس االعتامد عىل عنرين مؤثرين 
يف الفريق هام العبا الوســط البريويف اندري 
كاريّو بداعي االصابة وكّنو لطرده أمام الوداد، 
يف حني تشــري تشــري التوقعات اىل امكانية 
حلول الشاب مصعب الجوير ابن التاسعة عرشة 

والكولومبي غوستافو كويار بدل الغائبني.
  واعــرتف دياس بصعوبة مهمة فريقه يف 
مواجهة فالمنغو بقوله »ميلك فالمنغو ميلك 
هجومــاً قوياً واملباراة ســتكون صعبة، لكن 
أعدكــم بتقديم مباراة كبرية. نعلم أن فالمنغو 
لديه ميــزة خوض البطولة من نصف النهايئ 

مبارشة، لكن نحن سنقدم أقىص ما لدينا«.
  ونقــل موقع االتحاد الدويل لكرة القدم عن 
كويار العب فالمنغو الســابق قوله »ستكون 
مواجهة ذات طابــع جميل. نرغب يف الهالل 
أن نســتمر حتى النهايئ«.   وأضاف يف حديث 
تلفزيوين »نعم لدي ذكريات جميلة مع فالمنغو 
الربازييل وأصدقاء كرث هناك، وسنحاول الفوز 
عليه والوصول اىل النهايئ وســتكون مباراة 

مفتوحة من الفريقني«.
  وتابع »من يرتكب أخطاء أقل ميكنه الفوز 
يف املباراة، ويجب أن نركز أمامهم جيدا. فالمنغو 
ليس فريقا سهال ولديه نجوم مبهارات كبرية، 
وميكنه إحداث الفارق والتسجيل يف أي وقت«.

  انتقل كويار إىل الهالل قادًما من فالمنغو 
عام 2019، علامً بأن العبا آخر يف الهالل سبق 
له الدفاع عن الوان الفريق الربازييل ايضا وهو 

الربازييل ميشال دلغادو.

{ فالمنغو لكرس الهيمنة األوروبية {
  أمــا فالمنغو فيســعى اىل ان يصبح ثالث 
فريق برازييل يبلغ النهايئ يف آخر اربع نسخ، 
بعد خســارته أمام ليفربــول اإلنكليزي 1-0 
بعد التمديد يف 2019 وســقوط باملرياس أمام 
تشليس اإلنكليزي 1-2 بعد التمديد يف النسخة 
األخرية، علام بان آخر فريق من امريكا الجنوبية 
احرز لقب هذه البطولة كان مواطنه كورينثيانز 
عام 2012، عندما بدأت هيمنة أوروبية شهدت 

تتويج انديتها تسع مرات توالياً.
  وتــّوج فالمنغو بطال لكأس ليربتادوريس 
االمريكيــة الجنوبية )موازيــة لدوري أبطال 
اوروبا( عىل حساب مواطنه اتلتيكو باراناينيس 
مــن دون أن يخــرس أي مباراة وهو ما يحصل 

للمرة االوىل منذ كورينثيانز قبل 10 سنوات.
  ويضم فالمنغــو املهاجم بيدرو الذي توج 
هدافــا لــكأس ليربتادوريس مــع 12 هدفا 
باالضافة اىل غابريال باربوســا صاحب هدف 
الفــوز يف نهــايئ املســابقة، باالضافة اىل 
الدوليني السابقني دافيد لويز وايفرتون ريبريو 

واألوروغوياين جورجيان دي أراسكاييتا.

فرحة العبي العهد

من نهايئ احدى البطوالت عىل ملعب نادي حامات

بعثة اتحاد الجودو يف مدرجات الصالة

كيلور نافاس

لقطة من املباراة النهائية بني سوريا ولبنان
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ذهـــــــــــــــــــــــــاب وايــــــــــــــــــــاب

				االبراج	

أكرب	دولة	غري	ساحلية	

يف	العامل

تسعة	أحرف

كلمة	الرس

الحل	السابق	 	

الحل	السابق	 	

الحل	السابق	 	

ملحم	بركات

اخترب	معلوماتك

فنانة	لبنانية	مشهورة

6+2+1+4	غري	متزوجة

8+9+2+3	سالم

6+7+9+2+1	إمارة	عربية

5+8+9+5	يلقي

6+2+9	سنة

1-يف	الدامنــارك	ينرث	مســحوق	القرفة	عىل	البالغني	
مــن	العمر	25	عاماً	وهي	عادة	تعود	اىل	مئات	الســنني،	

ما	الهدف	منها؟
2-	يقوم	بعض	األفراد	يف	فنزويال	والربازيل	بأكل	رماد	

املوىت،	ملاذا؟
3-	يف	بورين	مينع	إســتعامل	الحامم	بعد	الزفاف	ملدة	
ثالثة	أيام	سواء	أكان	للحامم	ام	لقضاء	الحاجة،	ملاذا؟
4-	كان	الرازي	أول	من	إســتعمل	خيوطاً	للجراحة	من	
الحيوانات	واول	من	وضع	فرعاً	من	فروع	الطب،	ما	هو؟
5-	يســمي	املرصيون	العملة	)فلــوس(	وكلمة	فلس	
أصلهــا	يوناين	وأطلق	هذا	االســم	عــىل	عملة	يونانية	
نحاسية	صغرية،	ولكن	ملاذا	يطلق	يف	لبنان	وسوريا	عىل	

النقود	إسم	مصاري؟

1-الفيلم	الفرنيس	"جحا"
2-	عظامي	ألنه	يعتمد	عىل	عظام	أجداده
3-	يستخرج	املسك	من	بطن	ذكر	الغزال

4-	فارسية	)باي(	و	)جاما(	وتعني	غطاء	األرجل
5-	الجراد	الصغري

؟ من هو
من هي؟

1-حّية،	أقطع،	حرف	أبجدي	

مخّفف

2-	فتــى،	ماء	جارية،	دولة	

عربية

3-	عامل	فيزيايئ	راحل	لقب	

بأصغــر	عــامل	يف	جيله	عىل	

مستوى	الكون

4-	بلدة	لبنانية،	سنة

)باألمر(،	 أشعري	 أكتب،	 	-5

من	الحيوانات

أملانيا،	 6-	مدينة	يف	جنوب	

دّرس،	كثري

7-	عمل	مبدع،	مصّوراً،	نهر	

يف	سيبرييا

8-	مدينــة	ســومرية	يف	

العراق،	من	بحور	الشعر

9-	عائلة	رسام	فرنيس	راحل	
أسس	حركة	"دادا"	يف	زوريخ،	
سلسلة	جبلية	يف	آسيا،	للنداء		
10-	أحــد	آلهة	امليثولوجية	

اليونانية،	أحبني
11-	يلــزم	عىل،	يقــرأ،	أبو	

البرشية
12-	مثيــل،	ظهرا	من	بعيد،	
فيلسوف	ومجاهد	هندي
13-	يثني	عىل،	يعتب	عليك
14-	مدينة	مينية،	مســكن	

الرهبان،	يقفل
15-	للنفــي،	شــك،	والــد	

)بالعامية(
16-	عطية،	قامر
17-	رتّل،	شاهدت

لبناين	صاحب	 فنــان	 	-18
الصورة

1-مــن	أعــامل	الفنان	

صاحب	الصورة

عربية،	 عملة	 بريق،	 	-2

خالف	قديم

3-	بلــدة	لبنانيــة،	من	

مشاهري	املغنيني	يف	العهد	

العبايس،	حرف	جر

4-	مدينــة	إســبانية،	

مدينة	أردنية

5-	نفــن،	وضعاهــم	

خلســة،	نقل	القضية	إىل	

املحكمة،	إله

6-	يعوموا	يف	املاء،	نهر	

يف	أملانيا،	عتب	علينا

7-	البرش،	فلوس،	توافق	

الرأي،	حيوان	بحجم	القط

عملة	 هجري،	 شهر	 	-8
عربية

9-	تجمعــا	عن	األرض،	
مدينــة	يف	شــامل	رشق	
يف	 قمة	 أعــىل	 نيجرييا،	

األردن
10-	من	املحرمات،	ناعم	
الوالدين،	 امللمــس،	أحــد	
عاصمة	بوهيميا

11-	نلهو،	متشــابهان،	
مصطلح	يطلق	عىل	سكان	
الواليات	املتحدة	االمريكية،	

سهل
12-	نوتة	موســيقية،	
الفرد	التابع	لقوة	عسكرية،	
متشابهان،	نومي	العميق
13-	مدينــة	فيتنامية،	
إسم	موصول،	الساحات

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(

تجّنب	املواضيع	النظرية	والخاضعة	للصدفة.	

ال	تهدد	تقدما	حققته	قبل	أسابيع	بالجهد	والتعب	

مبجرد	الحصول	عىل	مكاسب	آنية	زهيدة.	

تناول	املسائل	املطروحة	اليوم	بروح	البساطة	

واملرح	فهذا	أفضل	بكثري	من	النظرة	التشاؤمية،	

ألن	املرح	يعطي	األمور	حجمها	الطبيعي.	

وراء	ظواهر	تبدو	قاســية	تخفي	يف	داخلك	

أحاسيس	ال	يعرفها	أحد.	كن	متنبها	وحذرا	وال	

تذهب	بعيدا،	فقد	تكون	مخطئا	يف	الطريق.	

أفكار	منظمة	عىل	الصعيد	العميل،	وســتتاح	

لك	الفرصة	الظهار	مقدرتك	ونشــاطك.	حياتك	

العاطفية	تبدو	مقبولة	والعالقات	حســنة	مع	

الجميع.	

مثة	متطلبات	مهمة	كثرية	ومتضاربة.	أنت	

بحاجة	العادة	تنظيم	أمورك	واجراء	الدراسات	

الرضورية	قبل	القيام	بأية	خطوة	جديدة.			

أنــت	بحاجــة	اىل	تعزيز	بعــض	األمور	

الجوهريــة.	خذ	بنصائــح	األصدقاء،	قد	تجد	

بينهم	الشخص	املناسب	الذي	كنت	تبحث	عنه	

منذ	فرتة	طويلة.	

ال	تسأل	بل	اعرف	شخصيا.	الوقت	هذه	الفرتة	

مناسب	لك	لتنفيذ	مرشوعك.	ابتعد	عن	املشاكل	

العائلية	وحاول	املحافظة	عىل	هدوئك.

ذكريات	املايض	متأل	رأسك	وعليك	نسيانها	

بالكامل	حتى	تســتطيع	االستمرار	والنجاح.	

افتح	قلبك	للمقربني	وال	تشعر	بالغّم	واالحباط.	

الوقت	غري	مناسب	هذه	الفرتة	لتوسيع	شبكة	

عالقاتك	االجتامعية	والعملية.	ال	تخرس	العصفور	

املغرد	الذي	بني	يديك	اذا	كنت	تحب	صوته.	

تفّهم	الحالة	التي	تحيط	بك	وتعامل	مع	األحداث	

يف	هذه	املرحلة	بهدوء.	عليك	تبادل	األحاديث	مع	

الحبيب	وال	تشعره	بأنك	ال	تكرتث	له.	

اعمل	يف	هذه	املرحلة	عىل	األمور	الجوهرية	

الهاّمة.	احسن	لعب	األوراق	املتوافرة	لديك	بدل	

انتظار	قيام	سواك	مبهمة	تعنيك	وحدك.	

ال	تدخل	نفســك	ببعض	األمور	واملشــاكل	

الجانبيــة.	يتكون	لديك	انطباع	اليوم	بأن	هناك	

تكاتفــا	ضدك	عىل	الرغم	من	ان	الحقيقة	غري	

ذلك	متاما.	

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(

زياد	برجي

عادل	امام

يونس	شلبي

ايب	فوق	الشجرة

عبد	الحليم	حافظ

منى	زيك

سامر	املرصي

دميا	قندلفت

كاريس	بشار

ندى	ابو	فرحات

بديع	ابو	شقرا
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حــّذر األمني العام لألمم املتحــدة أنطونيو غوترييش، بأّن 
العــامل قد يكون مّتجهاً نحو »حرب أوســع«، يف وقت تتزايد 
»مخاطر التصعيــد« يف أوكرانيا. وقال غوترييش »أخىش أن 
يكون العامل مييض قدماً... نحو حرب أوســع لكن أخىش أن 

يكون يفعل ذلك بكامل وعيه«.
وقبل يــوم من هذا الترصيــح، ذكرت  صحيفة »نيويورك 
تاميز« األمريكية أّن النزاع طويل األجل يف أوكرانيا ســيؤدي 

إىل عواقب صعبة للغاية بالنسبة للغرب والعامل كله.
وعــّر الصحايف روس دوتات، يف مقــال له بالصحيفة، 
عــن اعتقاده أنّه بالرغم من تأكيدات الساســة املختلفني بأّن 
النزاع طويل األجل سيكون مفيداً بالنسبة ألوكرانيا والواليات 
املتحدة، سيتعنّي عىل كييف والغرب يف الواقع دفع مثنه، وذلك 

ليس فقط باملال، ولكن أيضاً بحياة العديد من األشخاص.
ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحرير بلدة نيكوالييفكا 
يف جمهورية دونيتســك الشعبية، والقضاء عىل ما يصل إىل 
90 جندياً أوكرانيا، عىل محور دونيتســك. وتّم تدمري مركبتي 
قتال مشاة، ومركبتي قتال مدّرعتني ومدفع هاوتزر«دي 30«.

 باإلضافة، إىل تدمري مستودع ذخرية ومرفق لتخزين الوقود 
للمعدات العســكرية يف بلدة كونستانتينوفكا يف جمهورية 

دونيتسك الشعبية.
 وعىل محور كوبيانســك، ألحقت نريان املدفعية الروسية، 
خسائر بالقوات األوكرانية يف األرواح والعتاد ووحدات مناطق 
غريانيكوفكا، وســينكوفكا وتيمكوفــكا وكراخاملونيه يف 
مقاطعة خاركوف ونوفوسيليسكويه يف جمهورية لوغانسك 

الشعبية، حيث تّم القضاء عىل أكرث من 40 جندياً أوكرانياً، وتّم 
تدمري سيارتني عسكريتني.

وعىل محور كراسني ليامن، ونتيجة لنشاط سالح املدفعية 
واألعامل الهجومية لتجمع قوات »املركز«، تّم إلحاق خســائر 

بوحــدات مــن األلويــة امليكانيكيــة 92 و25 املحمولة جواً 
و95 املحمولــة جواً التابعة للقوات املســلّحة األوكرانية، يف 

جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتني.
 وتــّم القضاء، عىل أكرث مــن 100 جندي أوكراين، وتدمري 

عربــة نقل جند، ومركبتي قتال مدّرعتــني، وراجمة »غراد« 
ومدفــع ذايت الحركة من نوع »نونا إس« ومدفعني من طراز 

»دي 20«.
 وعىل محاور جنوب دونيتســك وزابوروجيه، كّبدت نريان 
املدفعية واألعامل النشــطة لوحدات مجموعة »فوســتوك« 
)الرشق(، القــوات األوكرانية يف بلدة أوغليدار يف جمهورية 
دونيتسك الشــعبية، ونوفوداروفكا يف مقاطعة زابوروجيه، 

خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.
وبلغت الخســائر يف صفوف القوات املسلّحة األوكرانية يف 
هذه املناطق، أكرث من 70 جندياً أوكرانياً، ودبابة واحدة، وعربة 
نقل جند، باإلضافة إىل مدفعي هاوتزر »دي 20« و«دي 30«.

 وعىل محور خريســون، وأثناء الغارات املضادة للبطاريات، 
تّم تدمري راجمة من طراز »غراد«، ومدافع »أكاســيا«، ومدفع 

غفوزديكا، ومدفع »دي 30«.
 كــام تّم تدمري محطة رادار ملحقــة مبنظومة الصواريخ 
املضــادة للطائرات »إس 300«، بالقرب من قرية فيلييك برلوك 

يف مقاطعة خاركوف.
 باإلضافة إىل، تدمري رادار »يت يب كيو 36« أمرييك الصنع 
مضــاد للبطاريات يف منطقة »دفوريتشــنايا« يف مقاطعة 

خاركوف.
ودّمــرت وســائط الدفاع الجوي، أربع مســرّيات أوكرانية 
يف مناطــق كرميينايا، يف جمهورية لوغانســك الشــعبية، 
ونيكولسكوي وفولنوفاخا يف جمهورية دونيتسك الشعبية، 

وفيليكا ليبيتيخا يف مقاطعة خريسون.

زلــــــــزال مدمــــــــر يحــــــــّول مناطــــــــق تركيــــــــة وســــــــورية الــــــــى »ركام« ولبنــــــــان تحــــــــت »الصدمــــــــة«

ــاً ــ ــ ــ ــع« عاملي ــ ــ ــ ــرب أوس ــ ــ ــ ــن »ح ــ ــ ــ ــّذر م ــ ــ ــ ــش يح ــ ــ ــ ــعبية... غوتيري ــ ــ ــ ــك الش ــ ــ ــ ــي دونيتس ــ ــ ــ ــي ف ــ ــ ــ ــدم روس ــ ــ ــ تق
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1( 

لتحقيق خــرق يف امللف الرئايس، بحســب تقدير »معراب«، 
احتلت املشهد يف املســاء جمعية املصارف التي اعلنت ارضابا 
غري محدد املــدة احتجاجا عىل ما تعتره قرارات قضائية غري 
منصفــة بحقها. اما انظار البعض فكانت مشــدودة باالمس 
اىل باريــس، دون الكثري من اآلمال اىل »االجتامع الخاميس« 
الذي عقد عىل وقع ترسيبات امريكية وسعودية خالصتها »ال 

تنتظروا منها شيئا«! 

{ هلع.. ودبلوماسية الكوارث {
يف اجواء عاصفة وباردة، استفاق اللبنانيون فجر امس عىل 
هزة ارضية قوية، ساد بعدها الهلع وخرج السكان اىل الشوارع 
يف اكرث من منطقة، ليتبني الحقا ان مصدر الزلزال جنوب تركيا 
وشامل سوريا، وقد توالت الهزات االرتدادية يف لبنان طوال يوم 
امس، وقد استنفرت االجهزة اللبنانية واالدارات املعنية ملواكبة 
الوضع املستجد، فأقفلت املدارس حتى يوم الخميس. وفيام اكد 
بوحبيب فقدان االتصال مبواطنني لبنانيني يف املناطق الرتكية 
املنكوبة، كشف النائب محمد سليامن عن مقتل الدكتور وسام 
األســعد وابنته ندوة. ورأس رئيــس حكومة ترصيف األعامل 
نجيب ميقايت قبل الظهــر اجتامعاً طارئاً لـ«اللجنة الوطنية 
إلدارة الكوارث واألزمات« التابعة لرئاسة الحكومة. وسمحت 
الكارثة بعودة االتصاالت الدبلوماسية اىل اعىل مستوياتها من 
الباب االنســاين بني بريوت ودمشق، واجرى رئيس الحكومة 
نجيب ميقايت اتصاال هاتفيا برئيس مجلس الوزراء الســوري 
حســني عرنوس متضامنا،كام قدم له تعازيه بالضحايا الذين 
سقطوا ، ومنهم افراد من عائلته. وابلغ الرئيس ميقايت نظريه 
الســوري وضع االمكانات اللوجســتية املتاحة يف لبنان يف 
خدمة جهود االغاثة الجارية. وقد  كلف رئيس  الحكومة وزير 
االشــغال العامة والنقل عيل حمّيــة متابعة امللف وتقديم ما 
يلــزم. كام قدم وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة ترصيف 
األعامل عبد الله بوحبيب يف اتصال هاتفي مســاء امس، من 
»نظريه الســوري فيصل املقداد ومن ســوريا حكومة وشعبا 
بأحــر التعــازي بضحايا الزلزال وأكد »االســتعداد لتقديم كل 
مســاعدة ممكنة ضمن اإلمكانات املتوافرة. وقد رضب الزلزال 
يف سوريا محافظات حلب وإدلب وحامة والالذقية وطرطوس، 
وقال الدفاع املدين السوري املوجود يف مناطق املعارضة شامل 
غــرب البالد إن املئات قتلوا واصيبوا، ووصف الوضع بالصعب 
جــدا، مؤكدا أن مدينة حلب هــي األكرث ترضرا، وأنهم بحاجة 

ملساعدة دولية. 

{ مساعدة »رمزية« اىل تركيا {
وارســل الجيش اللبناين 20 عنرًصا من فوج الهندسة إىل 
تركيا للمســاهمة يف أعــامل البحث واإلنقاذ، ويف تركيا قتل 
وأصيــب االالف ، ورفعت الســلطات الرتكية حالة اإلنذار إىل 
املســتوى الرابع، وهو يشــمل طلب املساعدة الدولية. وقالت 
إدارة الطوارئ والكــوارث الرتكية إن زلزاال بقوة 7.4 درجات 
عىل مقياس ريخرت رضب ناحية بازارجيك من والية كهرمان 
مرعــش جنوب تركيا، عــىل عمق 7 كيلومرتات، يف حني أفاد 
املعهــد األمرييك للزالزل بأن قوة الهزة الرئيســية بلغت 7.8 
درجات. واســتمر الزلزال يف كهرمــان مرعش لنحو دقيقة 
وتسبب يف دمار عرشات املباين ويف حريق ضخم، وباإلضافة 
إىل كهرمان مرعش، رضب الزلزال واليات غازي عنتاب وأضنة 
ومالطيا وديار بكر وشــانيل أورفا وعثامنية، وتســبب يف 
انهيــار مئات املباين وحورص العديد تحت األنقاض. وأظهرت 

مقاطع مصورة الســكان وهم يهرعون للشوارع وسط أجواء 
باردة بســبب الثلوج التي تســاقطت يف األيام املاضية. وقال 
رئيــس مرصد الــزالزل يف تركيا إن هذا الزلزال هو األكر منذ 
زلزال آب 1999 الذي تســبب يف مقتل 17 ألف شخص، بينهم 
ألف يف إسطنبول. فيام اكد الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان 

انه اقوى من زلزال عام 1933. 

{ االجتامع الخاميس؟ {
يف غضون ذلك بحث االجتامع »الخاميس« يف باريس امس 
نقاطا عامة حول االزمة اللبنانية، ووفقا ملصادر دبلوماسية، 
كان اللقاء ايجابيا لناحية تجديد الحرص عىل اســتقرار لبنان، 
لكن املجتمعني مل يدخلوا يف اية تفاصيل محددة تتعلق باسامء 
مرشــحة للرئاســة االوىل... وكان التوافق تاما عىل ان يقوم 
اللبنانيون بقيادة بالدهم نحو الخروج من االزمة عر سلســلة 
اصالحات واضحة. مبعنــى آخر، فان االمر يقع عىل عاتقهم 
اوال... وقد شــاركت يف االجتامع مســاعدة وزيرة الخارجية 
األمريكية لشــؤون الرشق االدىن باربرا ليف، ومساعدها تريي 
ولف ، نزار العلوال مستشــار الديوان املليك السعودي، مساعد 
وزير الخارجية القطري محمد الخليفي واملستشار يف الرئاسة 
الفرنسية للرشق االوسط باتريك دوريل وآن غيغن مديرة قسم 
الــرشق االوســط يف الخارجية الفرنســية. ومّثل مرص يف 
االجتامع سفريها يف باريس عالء يوسف،وشارك أيضاً سفرية 
الواليات املتحدة يف بريوت دورويث يش وســفرية فرنسا يف 

لبنان آن غريو.. 

{ »الكتاب« االمرييك يقرأ من عنوانه! {
ووفقا ملصادر مطلعة، مل يكن احد يراهن عىل اكرث من بيان 
الخارجية الفرنسية، فمساعدة وزير الخارجية لشؤون الرشق 
األدىن بربارة ليف كانت قد نصحت الوفد النيايب اللبناين الذي 
التقته قبل ايام يف واشنطن، بأن ال يعولوا عىل الواليات املتحدة 
االمريكية يف االســتحقاق الرئايس، او يف اعادة بناء السلطة 
التنفيذية، وقد ملسوا غياب اي وجود للملف اللبناين عىل االجندة 
االمريكيــة يف هذه املرحلــة. وكانت واضحة يف الطلب منهم 
بان يبادروا بأنفســهم إىل حل عقدة انتخاب رئيس جديد للبالد 
وتشــكيل حكومة جديدة قادرة عىل تويل مســؤولية إعادة 
بناء املؤسسات وتحقيق اإلصالحات السياسية واالقتصادية. 
وقالت رصاحة »ان اخراج بالدكم من املأزق هو مســؤوليتكم 
اوال«، وفهموا ان واشــنطن ليســت يف صدد دعم اي مرشح 
رئايس. وقد جاء اعالن البنك الدويل عن »طي صفحة« القرض 
املخصــص للكهرباء والغاز، ليزيد من قتامة الصورة االمريكية 

السلبية وضوحا.  

{ ملاذا ال تبايل السعودية؟ {
ومــن الجانب الســعودي ال تبــدو الصــورة افضل حاال، 
فالرياض ليست معنية من قريب او بعيد بالعودة اىل الساحة 
اللبنانية، وفقا للصيغة القدمية املعتادة، وهي ســبق وابلغت 
باريس والدوحة انها مل تعد معنية باالســتثامر سياســيا يف 
لبنان، وتدخلها االقتصادي ســيكون محــدود جدا ال يتجاوز 
املســاعدات االنسانية املحددة الوجهة والرصف الدقيق. ووفقا 
ملصادر دبلوماســية، فان من مل يدرك بان االدارة الســعودية 
للملفات الخارجية قد تغريت،ال يفقه شــيئا يف علم السياسة، 
فالسعودية يف طليعة الدول التي استفادت من الحرب الروسية 
األوكرانية، نتيجة ارتفاع أسعار البرتول عامليا، وتجاوز الناتج 
املحــيل الرتيليون دوالر، فام الذي تحتاج اىل االســتثامر فيه 
عىل الســاحة اللبنانية ســواء يف السياســة او االقتصاد؟. 
ولوال االشــتباك غري املبارش مع طهران عىل الســاحة اليمنية 

ملــا احتاجت اصــال اىل الحوار مع االيرانيــني. فوفقا للرؤية 
الســعودية، طهران محارصة ودول محورها تعاين اقتصاديا، 
بينام هي جزء من »دول العرشين«. ومن هنا ميكن فهم التعامل 
الســعودي »الفظ« مع االزمة االقتصادية املرصية واملجاهرة 
بعدم تقديم اي دعم مايل جديد »غري مرشوط«. واذا كانت دولة 
كمرص قد فقدت اهميتها االسرتاتيجية بالنسبة اىل السعودية 
غري املكرتثة بفض الرشاكة معها، اال اذا لبت رشوطها الخاصة 
بالتنازل عن قطاعات خاصة وحكومية ترغب يف االســتحواذ 
عليهــا، وتخفيف قبضة الجيــش عىل االقتصاد املرصي، وهو 
العامــود الفقري لبقاء الدولــة املرصية الحالية، فكيف حريا 
بدولة انفقت فيها الرياض مليارات الدوالرات وكانت الخالصة 
»صفــر«؟. ولهذا فان ما يجب ان يفهمــه اللبنانيون يف هذه 
املرحلــة انه عليهم عدم انتظار يشء ال من واشــنطن وال من 
الريــاض، فيام تبقى باريس عاجزة مــع الدوحة عن احداث 
االخرتاق املطلوب، وســقف التوقعات لن يتجاوز البيان الصادر 

عن الخارجية الفرنسية حول اللقاء »البارييس«. 

 { جعجع »والنعي« املبكر {
 ويف هذا السياق، كان الفتا النعي املبكر من قبل رئيس حزب 
القوات اللبنانية ســمري جعجع لنتائج اجتامع باريس، وكذلك 
دعوة بكريك الحواريــة، وقال بعد اجتامع لتكتل الجمهورية 
القويــة يف ان اجتامع الدول الخمــس يف باريس، عىل وقع 
األزمة الحاصلة يف لبنان، جيد، ولكن األكيد أنه لن يتم البحث 
بأســامء لرئاســة الجمهورية، ألن األسامء تُبحث يف الداخل 
وتحصل كام يتم التداول بها بني الكتل النيابية. وشــدد جعجع 
عىل أّن حزب الله مل يتخل يف أي لحظة عن مرشــحه لرئاسة 
الجمهورية ســليامن فرنجية، ومشــاورته مع باسيل مل تأت 
بنتيجة، معترًا »أننا أمام مرسحّية لحزب الله وحلفائه إليصال 
مرشــحهم للرئاســة، ولن نقبل مبرشح »ال حول وال قوة له«، 
وبــأّن مندد األزمة 6 ســنوات أخرى«. وقال »الناس ال تهّمها 
اجتامعــات فولكلوريّة واجتامع بكــريك افضل أال يحصل اذا 
مل تكــن هنــاك نتيجة منه، معلنا عن زيارة وفد من التكتل اىل 

الرصح البطريريك اليوم. 

{ »واالشرتايك« غري متفائل {
 ويف السياق نفسه، مل يبد وفد كتلة »اللقاء الدميوقراطي« 
برئاسة النائب تيمور جنبالط  وعضوية النواب وائل أبو فاعور 
وفيصــل الصايغ وبالل عبد الله، بعد لقائه مفتي الجمهورية 
الشــيخ عبد اللطيف دريان اي رهان عىل نجاح اجتامع باريس 
يف تغيري الوقائع اللبنانية، وقال الصايغ بعد اللقاء، مل نلتمس 
شــيئا جديا بعد حول وجود مبادرة خليجية اتجاه لبنان، العامل 
يف انتظار ما ســيفعله اللبنانيون. وعىل املسؤولني اللبنانيني 
ان يتحركوا ويترصفوا، والعامل ينتظر معنا ويريد مســاعدتنا 
ويقف معنا. وعن نتائج اجتامع  فرنســا قال »ال شــك أنه غري 
حاســم ولكن يقدم األمور خطوة إىل األمام ويعرض خارطة 
طريق، ويؤكد املوضوع االجتامعي االقتصادي اإلغايث، ونأمل 
أن تكون هناك نتائج سياســية ولكن الجميع ينتظر اللبنانيني 

ماذا سوف يفعلون. 

{ »العدلية« تنجو من »كارثة« {
يف هذا الوقت، نجت »العدلية« من خضة جديدة بعدما قّرر 
املحّقق العديل يف قضية انفجار مرفأ بريوت، القايض طارق 
البيطار، تأجيل جلســات التحقيق املحّددة خالل شهر شباط، 
وذلك بالنظر للظروف املســتجدة املرتبطة بقرارات صادرة عن 
النائب العام التمييزي، وحفاظاً عىل سالمة التحقيق وحسن 
سريه. كام برر ذلك خالل مغادرته ملكتبه باالمس، واشار اىل 

انــه بغياب تعاون النيابة العامــة التمييزية لن يكون هناك 
اي معنى الي اســتجوابات راهنا. وعلم يف هذا الســياق، ان 
البيطــار، املالحق بتهمة اغتصاب الســلطة يريد من القضاء 
ان يبت بالدعوى ضده من قبل املدعي العام التمييزي غســان 
عويدات عليه قبل ان يستانف اعامله. اي يف الخالصة عادت 
االمور اىل »نقطة الصفــر« بانتظار املخارج والحلول. وعاد 
ملــف التحقيق اىل »الثالجة« بانتظار حــل االزمة املعقدة، 
لكــن ما ثبت خالل االيام القليلة املاضية انه مثة » ال« كبرية 
تعيــق »تطيري« البيطار...«وال« اخرى متنعه من املبارشة يف 
تحقيقاته. ويف هذا االطار، تفيد املعلومات ان »تريد« االجواء 
الذي حصل باالمس والذي افىض اىل تاجيل البيطار جلســات 
التحقيق، كان خالصة اتصاالت مكوكية اجراها رئيس مجلس 
القضاء االعىل القايض ســهيل عبود بكل من املحقق العديل 
ومدعــي عام التمييز، ومل يغب عن خط »الوســاطة« رئيس 
الحكومة نجيــب ميقايت الذي حرص عىل تهدئة االمور اوال 
ثــم البحث عن املخارج بعيدا عن »الصخب« والتشــنج، علام 
ان ايــا من الحلول مل تتبلــور بعد عىل الرغم من وجود بعض 
االقرتاحات التي يعمل عىل بلورتها وســتدرس خالل اجتامع 
مجلــس القضاء االعىل اذا انعقــد اليوم. علام ان عويدات مل 
يتوان عن التاكيد لكل من راجعه انه ســيميض حتى النهاية 
يف اجراءاتــه اذا ما ارص البيطار عىل »اغتصاب« الســلطة، 
وكان سيســطر مذكرة جلب بحقه لــو اصدر واحدة مامثلة 
بحق النائب غازي زعيرت، والنائب الســابق نهاد املشنوق، وقد 
حذرت مصادر امنية من حصول تصادم بني جهاز امن الدولة 
وعنارص الجيــش املولجة حامية البيطــار، فيام لو صدرت 

مذكرة مامثلة. ولهذا اختار الجميع التهدئة. 

{ جلسة حكومية دون »ضجيج« {
يف غضــون ذلك، التــام مجلس الــوزراء دون »ضجيج« 
االحتجاجــات املعتادة من التيــار الوطني الحر، ودون التوقف 
عند توصيف الجلسة بـ »غري القانونية« من قبل رئيس القوات 
اللبنانية ســمري جعجع، وكان رئيس الحكومة نجيب ميقايت 
واضحــا بتجاوز اي اعرتاضات مفرتضــة، وقال يف مداخلته 
أّن الشــغور الرئايس الحايل »ال أفق واضحا إلنهائه بعد، بدأنا 
الشهر الرابع من شــغور يف منصب رئيس الجمهورية، ومن 
غــري املنطقي وال األخالقي أن ننكفئ عــن املهامت املطلوبة 
منــا أو نتعّمد االســتقالة العملية من مســؤولياتنا«، مجّدداً 
دعوته إىل جميع الوزراء للعودة إىل املشــاركة يف الجلســات 
الحكومية، كلام اقتضت الحاجة لعقدها...ويف القرارات، أعلن 
وزير اإلعالم يف حكومة ترصيف األعامل، زياد املكاري، تأجيل 
البحث يف بند االنتخابات البلدية. وأشار، خالل تالوته مقررات 
جلســة املجلس، إىل إقرار مساعدات مالية بقيمة مليار و500 
مليون لرية للقطاع العام ككل، مؤكداً أنّه ســيكون هناك مبلغ 
مامثل لوزارة الرتبية. ويف هذا اإلطار، أكد وزير الرتبية، عباس 
الحلبي، أّن هناك حرصاً من قبل جميع الوزراء عىل اســتمرار 
العــام الدرايس، وقال إنّه تّم تخصيــص مبالغ للتعويض عن 

الخسائر عىل األساتذة. 

{ ادوية الرسطان والقمح؟ {
 وبعد الجلسة، أعلن وزير الصحة فراس االبيض انه »ال رفع 
للدعم عن ادوية الرسطان وتم اقرار ســلفة خزينة لتســعري 
األدوية عىل سعر رصف 1500«. بدوره، أكد وزير اإلقتصاد أمني 
سالم انه »خالل أسبوعني لن يكون هناك أي خطر من حصول 
أزمة قمح«. وأعلن ســالم انه »تم اقرار اعتامدات خالل جلسة 

امس لدعم القمح بقيمة 8 مليون دوالر«.  

مع ان اجتامعات حكومة ترصيف االعامل رضورية ومفيدة، 
اال انــه من غري املقبول وال املعقــول ان يعتاد لبنان عىل فراغ 
رئايس وال يوجد رئيس جمهورية عىل رأس الســلطة يرشف 

عىل الحفاظ عىل الدستور النه الوحيد الذي يقسم اليمني.
 لذلــك يجب التفكري جديا مــن قبل النواب والكتل النيابية 

وكامل االحزاب املمثلة يف املجلس النيايب ان ينتخبوا رئيســا 
للجمهوريــة يف ارسع وقــت الن الفراغ الرئايس يف البالد 
يشكل سابقة خطرية شبعنا منه من سنة 2014 لسنة 2016  
عندما تم انتخاب الرئيس العامد ميشال عون، وبالنتيجة دفع 
عهد الرئيس عون مثن تأخري انتخابه ســنتني واربعة اشهر 

انهيارا اقتصاديا وماليا ومعيشيا وتربويا وصحيا واىل غريه 
من الفراغات ومن املصائب التي املّت بنا. 

لــو كانت املنظومة السياســية واالحزاب والكتل تشــعر 
بالضمــري الوطني لكانت انتخبت رئيس جمهورية يف الفرتة 
الدســتورية املخصصة النتخاب رئيس، لكن ننادي جسام ال 

روح فيه فعىل االقل ليستيقظ ضمري النواب الـ 128 ويقوموا 
بانتخاب رئيس للجمورية يك تتجه البالد نحو االستقرار ونبدأ 
خطــوات التعايف االقتصادي واملايل واملعييش الذي يحتاجه 

الشعب اللبناين اىل اقىص حدود.

عىل طريق الديار

»الديار«

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
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