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تداعيــــــــات الزلــــــــزال مــــــــا زالــــــــت حاضــــــــرة فــــــــي اذهــــــــان اللبنانييــــــــن املطوقيــــــــن باالزمــــــــات والهواجــــــــس
ــــــــاذ ــــــــة لإلنق ــــــــا... ووفــــــــد وزاري الــــــــى ســــــــوريا اليــــــــوم مــــــــع بعث ــــــــودون فــــــــي تركي ــــــــا مفق ــــــــر مــــــــن 30 لبناني أكث

ــــــــيحيين!  ــــــــواب املس ــــــــاع الن ــــــــوة الراعــــــــي الجتم ــــــــام دع ــــــــات ام ــــــــار«: عقب ــــــــارز لـ»الدي ــــــــي ب مصــــــــدر كنس
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طفلة تحمي رأس شقيقها االصغر ملدة 17 ساعة تحت االنقاض يف سورياعنارص فوج الهندسة يف الجيش اللبناين بارشت عمليات البحث واالنقاذ يف سوريا

عنارص الصليب االحمر اللبناين توجهت اىل تركيا للمساهمة يف عمليات االغاثة

العاصفة الثلجية يف لبنان اىل االنحسار ... وعنارص الدفاع املدين اىل غازي عنتاب

شاهدنا عىل شاشة التلفزيون ندوة سياسية واقتصادية 
شارك فيها رجل االعامل صاحب االلتزامات يف لبنان بكل 
انواعها، الســيد جواد عدرا. واثناء الندوة، قال السيد عدرا 
انه يجب ارسال الشــبان والشابات اللبنانيني اىل الخارج 
الن رواتبهم تكون اعىل، ما ميكّنهم من ارســال املال اىل 

أهاليهم يف لبنان.
ويف املقابل، اضاف عدرا، نستورد اليد العاملة الرخيصة 
املرصية واالثيوبية والفيليبنية وغريها، وهكذا نوفر اجرة 
الشبان والشابات اللبنانيات، ونستفيد من رواتبهم، ونوفر 
املال من خالل الدفع ليد عاملة سورية ومرصية واثيوبية 

وفيليبنية.
للوهلة االوىل مل اعرف ما هي جنسية جواد عدرا، فمنهم 
مــن يقول انه اردين، ومنهم من يقول انه ســوري. لكن 
الكالم الذي قاله هو كالم غري وطني، الن لبنان من خالل 
سفر شبانه وشاباته اىل الخارج يخرس االدمغة، ويخرس 
الطاقات الشــابة التي تجعل لبنان ينمو ويتعاىف من كل 
النواحي، وكل مجتمع يســافر منه شبابه يصبح مجتمعا 

هرما، وبالتايل يفقد زخمه واندفاعات هذا الوطن.
عرفنا اليوم ان جواد عدرا يحسب الوطن بعدد الدوالرات 
التي ميلكها وليس بالوطنية، وليس بحب املجتمع النامي، 

وليس بوجود الشبان والشابات اللبنانيني.
ومــن هنا نفهم كيف يرتــب االجتامعات وكيف يأخذ 
املشــاريع يف لبنان الســيد عدرا، ومعيب ان يكون يف 

امثاله. لبنان رجل من 

عىل طريق الديار

»الديار«

اســـتـــشـــهـــاد فـــتـــى فــلــســطــيــنــي
فـــــــــــــي نــــــــــابــــــــــلــــــــــس...

»إســـــرائـــــيـــــل« مـــتـــخـــوفـــة... 
ــف ســــتــــرد »حـــــمـــــاس«؟ ــيـ ــكـ فـ
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صونيا رزق

مل يعد لبنان يتسع للمصائب والكوارث التي تطّوقه وشعبه 
مــن كل الجهــات، حتى اىت الزلزال املدّمــر الذي رضب تركيا 
وســوريا، ووصلت ارتداداتــه املرعبة  اىل لبنان، وهو املزلزل 
اصالً بفعل الخالفات السياسية املتواصلة واملصاعب املعيشية 
واالقتصادية واملالية، ولعبة الدوالر التي تكويه كل يوم، ليتم 
نســيان كل هذا مع الرضبــة االكرب، وهو الحديث الدائم عىل 

الشاشــات ووسائل االعالم ومواقع التواصل االجتامعي، عن 
إمكان حدوث زلزال مشــابه للذي وقــع فجر االحد - االثنني 
او اقــل منــه بقليل، أي  دخول مصيبة جديــدة لتضيف عبئاً 
مخيفاً عىل اللبنانيني، تزامنت مع العاصفة »فرح« التي تغادر 
اليوم، تاركة وراءها موجة من الصقيع القارس، ستغيب عنه 
التدفئة يف معظم بيوت اللبنانيني، بســبب الســعر الخيايل 

لصفيحة املازوت.
هذه املشــاهد التي عاشــها اللبنانيــون منذ فجر االثنني، 

أنســتهم أزمة الكهرباء الحارضة دامئــاً، وفواتري املولدات 
الكهربائيــة وأقســاط املــدارس، وتســعرية الدوالر يف 
الســوبرماركت واملحــال التجارية، واالرضابــات املتتالية 
والفــراغ الرئايس، وامللف القضايئ وخالفات السياســيني، 
واىل ما هنالك من مصائب، الّن الهواجس تسيطرعليهم  من 
حصــول ارتدادات كبرية يف االيــام القليلة املقبلة، من جّراء 

الزلزال الرتيك- السوري.
اىل ذلك أوضحت مديرة املركز الوطني للجيوفيزياء يف لبنان 

مارلني الرباكس » أننا موجودون عىل فالق زلزايل ناشط، وكل 
لبنــان معرّض ألن الفوالق الزلزاليــة موجودة يف البحر، يف 
رشق لبنان ووسطه ،  واذا حصلت هزّة أرضية قوية فال مكان 
آمناً عندنا، ورأت من الطبيعي حصول هزّات ارتدادية بعد زلزال 
قوي، أنتج أكرث من 250 هزّة ارتدادية حتى يوم امس، مل يشعر 

املواطنون إال بعدد قليل منها. 

هبــــــــة دوليــــــــة واســــــــعة إلغاثــــــــة متضــــــــرري زلــــــــزال تركيــــــــا وســــــــوريا
ــوارئ ــ ــ ــ الط ــة  ــ ــ ــ ــن حال ــ ــ ــ يعل ــان  ــ ــ ــ وأردوغ آالف  الـــــــــ 6  ــاوز  ــ ــ ــ تج ــى  ــ ــ ــ القتل ــدد  ــ ــ ــ ع

تــــــــعــــــــزيــــــــزات عـــــســـــكـــــريـــــة روســــــــيــــــــة شـــــــرقـــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا
ــتـــثـــنـــائـــيـــة ــي لـــقـــمـــة اسـ ــكـ ــسـ ــنـ ــيـ ــلـ ــو زيـ ــ ــدعـ ــ االتــــــحــــــاد األوروبــــــــــــــي يـ

مع تكشــف املزيد من فصول هول الكارثة االنســانية التي 
حلّــت برتكيا وســوريا، وارتفاع اعــداد الضحايا اىل االالف، 
منذرة باملزيد، يف ضوء حجم الدمار الهائل والظروف املناخية 
الصعبة واســتمرار عمليات رفض االنقــاض، بقيت االنظار 
مشــدودة  لليــوم الثاين عىل التوايل نحو هول املأســاة التي 
وحدت شعوب العامل يف مد يد العون واالغاثة ازاء مصيبة تكاد 

تكون االقىس خالل العقد الزمني االخري لجهة عدد الضحايا اذ 
اشــارت  تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أن قرابة 20 ألف 
شخص لقوا مرصعهم،متوقعة بلوغ  عدد املترضرين يف تركيا 

وسوريا 23 مليوناً.
فقد تخطى مجمل عدد الضحايا الذين ســقطوا جراء الزلزال 
يف تركيا وسوريا 6 آالف قتيل و30 ألف جريح، وقد أعلن الرئيس 

الرتيك رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ يف املناطق املنكوبة.
وأكــد الرئيس الرتيك رجب طيــب أردوغان أن الزلزال الذي 
رضب بالده مــن أكرب الكوارث الطبيعيــة يف التاريخ، معلناً 
ارتفــاع عدد القتىل إىل 3549 و22168 جريحاً.وقال يف كلمة 

مــع وصول الحرب إىل نقطــة محورية مع اقرتاب الذكرى 
الســنوية األوىل لها، تراجعت االنجــازات امليدانية األوكرانية 
،بعد سلسلة مكاسب تحققت يف النصف الثاين من عام 2022 
،فيام تدفع روسيا بقوات االحتياط اىل جبهات القتال لتحقيق 
تقدم كبري قبل حلول الربيع ،موعد الهجوم الذي حددته كييف، 
بعد اكتامل تحضرياتها، يف وقت تســتمر فيه جرعات الدعم 

االورويب للرئيس زيلنسيك.
يف غضون ذلك اعلن الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك 

إن القــوات األوكرانية يف مدينة باخموت رشقي البالد تواصل 
مقاومة الهجامت الروسية املستمرة يف ظل تعزيزات عسكرية 
ملوســكو قبل هجوم جديد متوقــع، يف الوقت الذي دعا فيه 
االتحاد األورويب زيلينســيك لحضور قمة استثنائية تناقش 

تطورات الحرب يف أوكرانيا.
وأوضح زيلينســيك يف خطابه اليومي أن قوات بالده تقف 
يف وجــه الهجوم الرويس، وأضاف أن اجتامعا للقيادة العليا 
األوكرانية ناقش يف وقت ســابق محاوالت »املحتلني« تطويق 

باخموت واخرتاق الدفاعات األوكرانية.
وأشار إىل تعيينات جديدة عىل جبهات أوكرانيا، وقال »نقوم 
بتجنيد قادة ذوي خربة عسكرية يف عدد من املناطق وخاصة 
الحدوديــة والخطوط األماميــة«. وأضاف أنه إىل جانب ذلك، 
فإن تشكيل ألوية جديدة من الحرس الوطني والرشطة وحرس 

الحدود مييض قدما.

صفحتا تسلية صباح كل 
اثنين واربعاء
وجمعة وأحد 
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ
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وســوريــا لبنان  بين  للقلب  ــت  وق
نبيه الربجي

النجمة  وصف  لنتذكر 
ووزيــرة  اليونانيــة، 
ميلينا  الحقــاً،  الثقافة 
الكولونيالت  مريكوري، 
عىل  اســتولوا  الذيــن 
السلطة يف بالد سقراط، 
وأريســطو، وأفالطون، 
بـــ »أصحــاب األرواح 
املصفحة.  »هؤالء الذين 
خارقة  مناعة  ميتلكون 

ضــد الصواعق، وضد الزالزل، وضــد األوبئة، وحتى ضد 
املوت ...

 لست ضالعاً، وال ضليعاً، يف ثقافة الغيب، لكنني قرأت 
عن »يوم الحساب. » مثة مالك )ويتطاير من عينيه الرشر( 
ينتظرنا حاملا يهال علينا الرتاب. هذا ألسأل ما كان احساس 
نجوم الطبقة السياســية حني كادت جدران غرف نومهم 
الفاخرة تطبق عليهم؟ حتامً الهلع، وباقرتاب يوم الحساب، 
باعتبــار أن مــن أذاقونا، يف الدنيا، نــريان جهنم ال بد أن 

يذوقوا، يف اآلخرة، نريان جهنم !
 لكنهــم، ايضاً، من أصحــاب األرواح املصفحة. بالرغم 
مــن ذلك، يفرتض أن يعوا أن ما يربطهم بالبقاء أوهى من 

خيط العنكبوت. 
رمبا كان بيننا من يتخّيل أنهم سيخرجوننا من لحظات 
الرعب التي ما زالت تالحقنا منذ أن هربنا اىل العراء )نحن 
رعايا العراء(، مبفاجأة ســارة. أن يعلنوا اعتزال السياسة  
والشبق اىل الســلطة،  ليتوقف رصاع الطرابيش الفارغة 
حــول من يكــون رئيس الجمهوريــة . بتلك الصالحيات 
الرسيالية ماذا يستطيع رئيس الجمهورية أن يفعل وسط 

هذا الخراب حتى ولو هبط من السامء ؟
هؤالء، يــا رفاقنا يف العراء، ال يندمون عىل ما اقرتفت 
أيديهــم )أيديهم البيضاء يف نظر أتباعهم(، وال يدركون أن 
التصدعات السياســية، والطائفية )تزامناً مع التصدعات 
السوسيولوجية( ال بد أن تقود اىل ما هو أكرث كارثية من 

التصدعات الجيولوجية.
 مثــة زلزال دموي ينتظرنا اذا ما بقينا يف هذا الهذيان. 
لبنانيــون تحت األنقاض. ما حــدث يف باريس أن الذين 
التقوا هناك مل يحاولوا حتى انتشــالنا من تحت األنقاض 

ولو بفرشاة األسنان. يا ألسنانهم الناصعة ...!! 
يف هــذه األيام، وبعيداً من الرؤية )والرؤيا( املاورائية، 
كم نكتشف هشاشتنا كبرش. تصوروا كيف أن الزلزال وّحد 
بالدم ما بني ســوريا وتركيا. ما أخفقت الديبلوماســية، 
وخالل سنوات، أن تفعله،  فعله الزلزال خالل ثوان، ودون 

العودة اىل التفاصيل املرّة يف حرضة الكارثة.
ليكن االنســان، ال التاريــخ، وال االيديولوجيا، وهام ال 
ينتجان ســوى الكراهية، ما يجمع بني ســوريا وتركيا. 
ولنتوقع أن كالً من بشــار األســد ورجب طيب اردوغان، 
ميد يده اىل اآلخر لغســل آثــار تراجيديا الفجر. أيضاً آثار 
الرتاجيديا التي ما زالت  ترخي بظاللها عىل ســوريا تحت 
حصار مل يحرك الضمري األورويب. أّي ضمري لدى األباطرة 

حني يتحولون اىل خراف يف الحظرية األمريكية ؟  
عىل مدى يوم كامل، انتظرنا أن يهّب القديس فرنسيس 
األســيزي )الذي أخذ منه البابا اســمه( من تحت الرتاب، 
ليرصخ يف وجه تلك األوثان، كام لو أن الضحايا يف سوريا 
التي قال فيها املؤرخ،  واملســتعرب، الفرنيس جان ـ بيار 

فيليو »سوريا تاريخنا ..« ليسوا بالكائنات البرشية .
ماذا عــن تلك املعارضة التي بلغــت التفاهة بأحدهم، 
وهو من اشــتىك ألن »األتراك باتوا يعاملوننا كام أكياس 
القاممة«، حد القول ان »ما عجزت عنه الثورة يف تقويض 

النظام ال بد أن يفعله الزلزال« !!
 ذات يــوم وصف ســعيد تقي الدين الواو بني ســوريا 
ولبنان بـ«الواو الكافرة. » كم واو كافرة صنعها السوريون 
وصنعهــا اللبنانيون؟ اآلن وقت للقلب. مثة كارثة ما فوق 
البرشيــة. ماذا كانت ردة فعل من يعتربون أن الســيادة، 
سيادة لبنان، ال تتحقق اال بادارة الظهر )والقلب( لدمشق،  
والرهان عىل من ينظــرون الينا، ويتعاملون معنا، كوننا 

الحثالة عىل قارعة التاريخ، بل وعىل قارعة الزمن ؟
رجــاء اقرأوا األمرييك برنــارد لويس، والفرنيس برنار 
ـ هــري ليفــي، لتدركوا ما نحن يف نظر من يقودون تلك 

العربة التي تدعى ... الكرة األرضية .
أكــرث من البطانيات، ومــن علب الكونرسوة. هذا وقت 
لالنســان فينا، مثلام هو وقت للقلب ألشقائنا السوريني. 
ولتكن سياســات القلوب املفتوحــة، والحدود املفتوحة، 
ال ملهــريب املازوت والطحني، بل،  وكــام دعا نزار قباين، 

لـ«حملة البنفسج«. 
هذا ما يحتاج اليه لبنان، وما تحتاج اليه سوريا ...

إيـــــــــــــــران الحاضـــــــــــــــر األكبـــــــــــــــر فـــــــــــــــي باريـــــــــــــــس
ميشال نرص

بني املؤكــد واملحتمل تدخل البالد مدار العواصف، املناخية 
والقضائيــة، مع هبوب الرياح الســاخنة التي تلفح امللفات 
املفتوحــة، مــن باريس إىل بريوت مــع تزايد رسعة الرياح 
الرئاســية، واقرتاب وصول اإلعصار القضايئ-األمني، الذي 
ســتتخطى مفاعيل ما بعد بعد الحدود، حتى لو تراجع مدعي 
عــام التمييز عن بعــض قراراته،او اجل قــايض التحقيق 
العــديل اجراءاته اىل اجل، وفقــا ملا رسب، ويف ظل هجمة 
أهــايل ضحايا تفجري املرفا مدعومــون من نقابة املحامني، 
يتقدمهــم القايض طارق البيطار الذي أبلغ من اتصل به بانه 
»سيعمل وفقا لقناعاته وضمريه، ولن تنجح عمليات ترهيبه 

او اخافته«.
واذا كان الرهان كبريا عىل املبادرات الداخلية، ســيام لدى 
بيك املختارة، وبكريك التي تطلع اىل عقد اجتامع مســيحي 
موسع يخرج بقرار موحد بعدما رمى الخارج الكرة يف امللعب 
الداخــي، الذي تتلطى كل االطراف خلف الخالف املســيحي، 
قــد قررا تهيئة االرضية املحلية لها عرب رفع شــعار التالقي 
واملرّشح التوافقي،فان تسارع التطورات املحلية والخارجية، 
دفع بامللف الرئايس اىل ان يشهد نوعا من السخونة والتحريك 
بعد برودة الشهور االربعة الفائتة، والتي تركت اثرها يف عني 
التينة التي مل تعد يف وارد الدعوة اىل جلسات تجريبية او غري 
جدية النتخاب رئيس الجمهورية، والتي ســيكون مؤرشها 
لقاء وحوار الكتل »باملفرق«، حيث ترى املصادر ان مثة اتفاقا 
بــني حارة حريك وعــني التينة، عىل ان يخرج عن هذا الحوار 
ثالثة اســامء بالتعاون مع بكــريك، يذهب بها اىل املجلس، 
مشــرية اىل ان تلميح رئيس حــزب الكتائب باملقاطعة ليس 

بخيار صائب للمعارضة.
وكــام يف بريوت كذلك يف باريس حيث تســعى االطراف 
ملعرفة ما حصل من مداوالت خالل اللقاء الخاميس، وســط 
غياب اي معطيات »رســمية« حول مقررات اجتامع باريس 
الخاميس الذي عقد مبشــاركة فرنسية- امريكية- سعودية 

– قطريــة – مرصية، دون 
رئاسيا،  »حاسمة«  مقرراٍت 
والذي تضاربــت املعلومات 
حول مســاره وتفاصيله، اذ 
دبلوماسية  مصادر  كشفت 
انــه بحث ما هــو ابعد من 
االقتصاديــة،  املســاعدات 
ذلــك ان الحارضين هم من 
ودقائق  بتفاصيل  العاملــني 
فيها  اللبنانيــة، مبا  االمور 
االسامء املطروحة لرئاستي 
الجمهوريــة والحكومــة، 

وهي محددة بستة.
ووفقا لالجواء واملعلومات 
فــإن اللقاء رســم خريطة 

طريق للخروج من االزمــة، وحدد املواصفات العامة للرئيس 
املقبل، التي تنطبق عىل اكرث من شخصية مطروحة، متشددا 
يف كيفية مقاربته لالزمات  خاصًة لناحية املوقف الدويل من 
الدولة اللبنانية وســيادتها واالصالحات التي عليها القيام بها 
قبل اي دعم خارجي، مســتندا اىل ثالثية، البيان االمرييك - 
الفرنيس – السعودي الذي صدر من نيويورك، الورقة الكويتية، 
واالتفاق الفرنيس-السعودي ،الذي ال تزال حتى الساعة بنوده 
الكاملة غري معلنة عىل ما تشــري املصادر الدبلوماسية، التي 
اكدت ان متاسُك الوضع األمني هو الوحيد األكيد حتى اآلن إال 
أن هواجَس االنهيارات املعيشــية-االقتصادية يتعاظم يف ظّل 
عدم انتظام املؤسسات بفعل عدم انتخاب رئيس، وهو ما حتم 
حرص املساعدات بالشق االنساين للمؤسسات غري الحكومية 

اىل حني تقّيد بريوت باملطلوب.
عليه فان االســتناد عىل هذه املعطيات، ومن دون تجاهل 
الغمــوض الذي يلف املوقف االيراين ،الذي اشــارت مصادر 
مقربة من الثامن من آذار اىل انه حســم وتبلغه املعنيون يف 
بــريوت من وزير الخارجيــة االيرانية خالل زيارته االخرية، 

وخالصته »طهــران غري معنية،والكلمــة المني عام حزب 
اللــه«، تؤكد املصادر انه قد يكون لدولة قطر دوٌر اســايس 
يف هذا املجال، اذ ميكن ان تشــكَل نوًعا من صلة الوصِل بني 
الدول املجتمعــة يف باريس وايران، وخصوصا بعدما فقدت 
فرنســا الدور املذكور بعدما تــردت عالقاتُها مع الجمهورية 
االســالمية،خصوصا ان الدوحة شــكلت عامــل اطمئنان 
الطراف الرصاع االقليمي يف دخولها عىل خط الكونسورتيوم 

النفطي.
حتى الســاعة  ال أجوبَة مؤكدًة حول تســاؤالت املواجهة 
دة والخطرية،لكن الواضح ان التحقيق يف جرمية  الكربى املعقَّ
العرص سيســتكمل وفق املسار املحدد له قضاء ال قدرا،متاما 
كام ســيكون الغائب االكرب عن طاولة باريس الحارض االبرز 
من حيث اإلقرار بتأثريه. سؤال قد يكون يف محله لكنَّ الجواب 
عنــه قد يكون بعد قمــة باريس، علاًم أن الخطوط العريضة 

لهــذا الدور قد تكون ُجهِّزت وتم التداوُل بها بني العواصم. 
 يف االثنــاء »فرح« رضبــت رضبَتها من جديد،  عىل وقع 
الهــزات االرتدادية القادمة من تركيا وســوريا. فهل يعوض 

شباط ما فات لبنان يف االشهر االخرية؟ 

هـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو شـــــــــــــــرط »القـــــــــــــــوات« للمشـــــــــــــــاركة بلقـــــــــــــــاء بكركـــــــــــــــي املســـــــــــــــيحي – املســـــــــــــــيحي
محمد علوش

ال جديد حتى الســاعة بالنســبة إىل لقاء 
النواب املســيحيني يف بكريك، حيث الحديث 
مســتمر عن اتصاالت جارية من أجل تأمني 
األرضيــة ملثل هكذا اجتــامع، لكن كان الفتاً 
حديث رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري 
جعجع، أول من أمس، قبل زيارة وفد من كتلة 
املارونية،  البطريركية  القوية«  »الجمهورية 
حيــث أشــار إىل أننا »تواصلنــا مع بكريك 
مستمر ونحن لسنا ضد اي اجتامع، ولكن نحن 

مع عقد اجتامعات تأيت بنتيجة«.
بالنســبة اىل القوات اللبنانية، فهي تعترب 
أن االســتحقاق الرئايس لــه آليات انتخابية 
ودستورية ودميوقراطية يجب اعتامدها من 
خالل جلســات انتخابية مفتوحة تؤدي اىل 
انتخاب رئيس للجمهورية، عىل غرار ما حصل 
يف االنتخابات الربملانية األمريكية، بحســب 

ما يقول رئيس جهاز اإلعالم والتواصل شــارل جّبور، مشــرياً 
يف حديث لـ »الديار« إىل أن »لكل اســتحقاق أو ملف طريقة 
ملعالجته، االستحقاقات الدميوقراطية تعالج من خالل االليات 
االنتخابيــة الدميوقراطية، وما يقوم به فريق املامنعة هو أنه 
يعطل الدســتور ويعطل آليات االنتخابات ويشــّل املؤسسات 
ويعطل الدولة، وكذلك يحتج بحوارات إما مسيحية وإما وطنية 
من أجل رفع مسؤولية التعطيل واالنهيار والفشل والكوارث عن 
كاهله وعن نفســه، من خالل محاولة حرف األنظار عن هذه 

املسؤولية عرب الكالم عن الحوارات وما إىل هنالك.
رؤيــة القــوات اللبنانية ألي حوار لها فلســفة خاصة، 
فبالنسبة لها، بحســب جّبور »يريد الفريق املامنع القول إن 
الحوار الوطني مثاًل لو انعقد، فشــل يف التوصل إىل رئيس، 
وما يريد أن يقوله أيضاً لو االجتامع املسيحي عقد، أن بكريك 
فشــلت يف التوصل إىل انتخاب رئيس، وأن املسيحيني فشلوا 
يف انتخــاب رئيــس، وكل ذلك من أجل أن يرفع عن نفســه 

مســؤولية التعطيل أمام شــعبه وجامعته وأمام الشــعب 
اللبناين، ألنه يتحمل مســؤولية االنهيار املتواصل بســبب 
مامرساته وسياساته التعطيلية املتواصلة. وبالتايل، ال يجب 
منح هذا الفريق أي فرصة ألن يرفع عن نفســه مســؤولية 

الكوارث التي أوصل البلد إليها.
»مــا يجمع »القوات« ببكريك هو الثوابت اللبنانية واملبادئ 
الوطنية األساســية املتعلقــة بالدولة والكيان والدســتور 
والسيادة، بينام الفريق اآلخر ال يجتمع عىل هذه العناوين، أي 
الفريق املامنع بشــقيه املسلم واملسيحي«، يقول جبور، الذي 
يُضيف: »بينام نحن كقوات لبنانية، وبأدبياتنا السياسية التي 
يُجمــع عليها اللبنانيون الذيــن انتفضوا يف 14 آذار ويف 17 
ترشين مســيحيني ومســلمني، لجهة قيام دولة حقيقية يف 
لبنــان، نريد من أي لقاء يف بكريك أن يتوصل إىل نتيجة، وأاّل 
يســتغل الفريق الذي ال يريد دولة ودستوراً وحياداً ، مناسبات 
من هذا القبيل لرفع املسؤولية عن نفسه ولرضب بكريك، ومن 
أجــل أن يرضب موقعها ودورهــا يف الدفع باتجاه قيام دولة 

والحفاظ عىل الثوابت.
يف الجانــب املقابل، كان رئيــس »التيار 
الوطنــي الحــر« النائب جربان باســيل أول 
املبادرين إىل تأييد هذا االجتامع املســيحي، ال 
سيام أنه يف األصل يسعى إليه منذ تاريخ بروز 
نتائج االنتخابات النيابية املاضية، ألنه يعتقد 
أن مثل هكذا لقاء قد يساعده يف التخلص من 
املرشحني األساسيني، أي رئيس تيار »املردة« 
سليامن فرنجية وقائد الجيش العامد جوزيف 
عــون، وميكنه من فرض نفســه مشــاركاً 

أساسياً يف صناعة الرئيس املقبل.
يف هذا الســياق، تقرأ مصادر سياســية 
متابعــة عرب »الديار« مجموعة من املعطيات 
التــي تدفعها إىل التقليل مــن حجم النتائج 
التــي ميكن التعويل عليها بحال حصل اللقاء 
املســيحي – املســيحي يف بكريك، أولها أن 
النتائج العملية ال تتطلب عقد لقاء موســعاً 
يّتبعون مرجعيات أساسية، وبالتايل  لنواب، 
كان ميكــن اإلكتفاء بلقاء يجمع جعجع وباســيل وفرنجية، 
باإلضافة إىل رئيس حزب »الكتائب« النائب ســامي الجميل. 
أما يف الشــكل، فتتخوف املصادر نفســها مــن أن يقود هذا 
اللقــاء، خصوصاً يف ظل املواقف التــي كانت قد ظهرت يف 
الفرتة املاضية، إىل تطييف اإلســتحقاق الرئايس، فنكون أمام 
فريقــني، االول ينادي بانتخاب رئيس بأكرثية 65 صوتاً بغض 
النظر عن مواقف الكتل املسيحية الكربى، وأغلبيته من النواب 
املسلمني، والثاين يحاول خلق »بلوك« مسيحي، يقطع الطريق 

أمام أي رئيس ال يُرضيه.
يدفع التيار الوطني الحر باتجاه االجتامع املســيحي، بينام 
للقوات رشوطها بحســب ما يكشف جّبور لـ »الديار«، واولها 
أن يكــون للقاء آلية للوصول إىل نتيجــة أبرزها »تعّهد« كل 
املشــاركني بأن يخلص هذا اللقاء برتشيح شخص ما للرئاسة 
باقرتاع أكرثية الحارضين، أما غري ذلك فسيواجه بالرفض من 

القوات.

ــة« االســتــحــقــاق ــويّـ ــقـ ــة الـ ــوري ــه ــم ــج ــد »ال ــ ــع وف ــحــث مـ  الـــراعـــي ب
ــة« ــديّـ ــلـ ــبـ »الـ ـــ  ــ ل تـــأجـــيـــل  ــوك... وال  ــ ــس ــ ــم ــ م مــــولــــوي: األمــــــن 

املــاروين  البطريــرك  أجــرى 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
الكنيســة  باســم  تعزية  اتصاالت 
املارونية بضحايا الزلزال الذي رضب 
تركيا وسوريا وبعض الجوار، شملت 
السفري الرتيك عي باريس أولوزوي 
والقائم بأعامل الســفارة السورية 
عي دغــامن. وأعرب عــن »حزنه 
وتعازيه العميقة لســلطات البلدين 
وأهــايل الضحايــا الذين قضوا يف 

الزلزال«.
وأمل الراعي »أن تتمكن الدولتان 
الزلزال املدمر وإعادة  آثار  من محو 
انطــالق دورة الحياة الطبيعية يف 
الدويل  »املجتمع  داعيــا  البلدين«، 
الدعم  إمكانات  أقــى  توفري  إىل 
تداعيات  للتخفيف من  والتضامــن 

الزلزال، وإظهار وحدة املوقف االنساين املنشود يف أوضاع 
كهذه«.

من جهة ثانية، إستقبل الراعي، وزير الداخلية والبلديات يف 
حكومة ترصيف األعامل القايض بســام مولوي الذي قال بعد 
اللقاء: »نشــكر الله عىل سالمة اللبنانيني، وقد طأمنا الراعي 
عــن كيفية متابعتنا عــىل األرض لتداعيات الهزة األرضية«، 
مؤكدا ان »األمن يف لبنان ممســوك والوضع األمني جّيد عىل 
الرغم من الظروف الصعبة والنقص يف التجهيزات والتمويل، 
وأنــا دامئاً أقول فليقارنوا ظروفنا بأدائنا، فأداؤنا أفضل بكثري 

من الظروف التي تحيط بنا«. 
ولفــت مولوي اىل انه وضع الراعي »يف صورة التحضريات 
التي تقوم بها وزارة الداخلية منذ ترشين الثاين املايض المتام 
االنتخابات البلدية واالختيارية، اىل اعالن قوائم الناخبني يف 
األول من شــباط، وصوال اىل كل التحضريات التي سنقوم بها 
لناحية تنقيح القوائم، كام أطلعت الراعي عىل أنني ســأدعو 
الهيئــات الناخبة يف األول من نيســان املقبل لتحديد موعد 
االنتخابات تطبيقاً للقانون ولحاجة اللبنانيني ملجالس بلدية«.
واســتقبل الراعي وفد »تكتل الجمهورية القوية »، برئاسة 
النائبة سرتيدا جعجع التي قالت باسم الوفد: »جئنا إىل بكريك 

للبحــث يف  األوضاع املالية واالقتصاديــة والنقدية املزرية، 
مرورا بوضع الشــعب اللبناين عىل الصعد كاّفة، املعيشــية 
والصحية والرتبوية واالجتامعية، وصوالً إىل رضورة انتخاب 
رئيس جمهورية ســيادي إصالحي بأرسع وقت ممكن، لنبدأ 
مبســار اإلنقاذ يف البلد، وبالتايل نخفِّف عن كاهل الشــعب 
عذاباته واملشــقات الحياتية التي يعانيها«، مضيفة »يهمني 
أن أتوجه برسالة إىل كل الذين يعوِّلون عىل تدخالت خارجية 
مبوضوع انتخابات رئاســة الجمهورية، وأقول، رهانكم ليس 
يف محلّــه أبداً وانتظار الخارج للتدخل خطأ كبري، ألن الخارج 
منهمك بأموره ومشــاكله واالنتظار سيطول كثريا، يف حني 
مل يعد البلد وال الشــعب يحتمالن االنتظار، وعلينا جميعاً أن 
نلبنن هذا االستحقاق ونعمل لنوصل الشخص املناسب للمكان 

املناسب«.
وشــكرت لرئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط 
مبادرته، وقالت: »متنينا لو نسق معنا لكانت نجحت وخصوصاً 
أننــا علمنا أن رئيس مجلس النــواب نبيه بري مل يوافق عىل 
التخي عن اســم سليامن فرنجية«، مشددة عىل أن »مرشحنا 

هو ميشال معّوض«.
ومن زوار بكــريك ايضا، مدير املخابــرات العميد انطوان 
قهوجي، ثم الرئيسة العامة لراهبات حراش األم صويف آصاف.

الراعي ووفد »الجمهورية القوية« برئاسة سرتيدا جعجع

باسيل: لطاولة حوار تدرس سبل تطوير النظام

باسيل مستقبالً الشاهني

اســتقبل رئيس »التيــار الوطني الحــر« النائب جربان 
باســيل، القائم بأعامل ســفارة الكويت، الوزير املفوض 
عبدالله ســليامن الشــاهني، وجرى البحــث يف العالقات 

لثنائية.  ا
وشــكر باســيل للكويت »موقفها الداعم للبنان، وكذلك 
القرض إلنشاء وإســتكامل شبكات ومحطات  تخصيصها 
الرصف الصحي يف قضاء البرتون بقيمة 60 مليون دوالر«. 

وشــدد عىل«أهمية العالقة بني لبنان ودول الخليج«. 
وعــرض مع وفد مــن نقابة املعلمــني ومجلس النقابة 
مشــاكل التعليــم الخاص. وأبدى باســيل بنتيجة الرشح، 
»تأييده مطالب األســاتذة«، مؤكــدا أن »التعليم مهام أتت 
كلفتــه يبقى األكرث نفعــا للمجتمع، واألقل كلفة يف حال 
غيابه من بني األكالف املتأتية من األمن والقضاء واملشاكل 

اإلجتامعية«.  األزمة  من  الناتجة 
واســتقبل وفدا من« لقاء الهوية والسيادة »الذي عرض 
مرشوعــه لتطوير النظام. وجدد باســيل تأكيد »الحاجة 
اىل طاولة حوار تدرس ســبل تطويــر النظام«، مؤكدا أن 
»لــدى التيار مرشوعا متكامال لهذه الغاية، وهو جاهز ألي 

تعــاون من أجل دعم فكرة الحوار«. 

نخشى أن  الــرديء  الزمن  بئس   بري: 
من عقوبات اآلخرين فنخضع ونستجيب

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري »ان اللبنانيني مدعوون اىل ان 
يثبتوا للعامل وللشقيق والصديق ولكل من يرتبص أو يتحني الفرص 
لإلنقضاض عىل لبنان أننا قد بلغنا سن الرشد الوطني والسيايس 
ومنلك الجرأة والقدرة واملســؤولية الوطنية واملناعة السيادية 
لصناعة توافقاتنا وإنجاز إســتحقاقتنا الداخلية والدستورية 
بأنفســنا ومبا يتالءم مع مصلحة لبنان وتطلعات أبنائه، تعالوا 

اىل كلمة سواء نثبت فيها أننا قادرون فهل نحن فاعلون؟«
مواقف الرئيس بري جاءت خالل القائه كلمة يف إحتفال تدشني 
املبنى الجديد لسفارة الجمهورية االسالمية االيرانية يف بريوت، 
بحضور مساعد وزير الخارجية االيرانية كبري املفاوضني االيرانيني 
يف امللــف النووي االيراين عي باقري، وزير الثقافة يف حكومة 
ترصيف االعامل محمد وســام املرتىض ممثال رئيس الحكومة 
نجيــب ميقايت، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد 
ممثال االمني العام لحزب الله الســيد حســن نرصالله، السفري 
االيراين لدى لبنان مجتبى اماين، وحشــد من النواب والقيادات 

السياسية والفعاليات الروحية .
واستهل الرئيس بري كلمته بالقول: »سفارة لبلد صديق للبنان 
رغم التجني والنكران!. بلد يعرض العطاء والدعم واملؤازرة فريد.! 
يف الكهرباء والدواء والطاقة و.. و.. فُيصد. بئس الزمن الرديء 
أن نخــى من عقوبات اآلخرين فنخضع ونســتجيب، ونأىب 
ونتهــرب من تقدميات األقربــني ال نخى منها عىل العروبة، 
بل نخى ممن أضاع بوصلة فلســطني. فاعلموا أن ال عروبة 
من دون فلسطني، هي مقياس الهوية ومقياس االنتامء. أليس 
الصديق وقت الضيق، وسنشــد عضدك بأخيك؟ فهذا ما منحته 
وقدمته الجمهورية اإلســالمية اإليرانيــة مقاومة أولها يف 
فلسطني وليس آخرها يف لبنان«، مضيفا »نتطلع بأمل كبري بأن 
يكون هذا اليوم الذي ندشــن فيه مبنى جديًدا للسفارة اإليرانية 
يف بريوت بارقة أمل ليس ببعيدة، نحتفل فيه بعودة العالقات 
بــني الجمهورية اإلســالمية اإليرانية مــع محيطها العريب 
واإلسالمي، وخاصة مع اململكة العربية السعودية يف سياقها 
الطبيعي، إننــي ولطاملا ناديت بأهمية هذه العالقات ورضورة 
تطبيعهــا وتطويرها مبا يحفظ لكل دولة أمنها واســتقاللها 
وســيادتها وخصوصيتها ومصالحها املشــرتكة. اما ثانيا، إن 
لبنان إذ يقدر عالًيا الدعم واملؤازرة ووقوف أشــقائه وأصدقائه 
إىل جانبه من أجل تجاوز أزماته الراهنة ال ســيام االقتصادية 
واملعيشية واملالية والصحية والرتبوية ويف طليعة املستعدين 

دامئًا للمساعدة، إيران«.
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محمد بلوط

يشــهد املجلس النيايب طوال فرتة الفراغ الرئايس، وكام يف 
السابق، اجتامعات ناشطة للجان النيايب يف اطار حركة املطبخ 

الترشيعى مبشاركة كل الكتل النيابية.
وامس حرض عدد ال بأس من النواب للمشــاركة يف جلستني 
لللجنتي االدارة والعدل والبيئة واجتامع الحدى اللجان الفرعية، 
لكن الجلســتني مل تعقدا بســبب انقطاع الكهرباء عن املجلس 

وعدم حضور ممثلني عن الحكومة لجلسة الثانية.
واقتــر التداول بــني النواب عىل الحدث الــكاريث املتمثل 
بالزلزال الذي رضب تركيا وسوريا والهزة التي رضبت لبنان فجر 
اول من امس، وتطرق الحديث اىل قضايا وملفات مطروحة بدءا 
من تطورات االســتحقاق الرئايس واجتامع باريس الخاميس 
وانتهــاء باالجراءات االخرية وتوقيف عدد من الصيارفة الكبار 
واملضاربني بالعملة وارضاب املصارف املفاجىء وغري املعروفة 

اهدافه الحقيقية.
واذا كانــت ارتدادات الزلزال والهزة قد اثرت بشــكل او بآخر 
عىل جدول االهتامم يف اليومني املاضيني، ااّل ان مسرية املطبخ 
الترشيعي للمجلس متواصلة بوترية جيدة وملحوظة، لكنها ال 
تكتمل او تتوج بانتاجية حاسمة من دون عقد جلسة ترشيعية 
عامة تقر القوانني التي باتت جاهزة ملناقشتها يف الهيئة العامة.

ووفقا ملصدر نيايب مطلع فان الرئيس بري يعتزم الدعوة اىل 
جلسة ترشيعية بعد ان يرتأس اجتامعا لهيئة مكتب املجلس من 

اجل تحديد جدول اعاملها.
ويبدو ان التطورات املتصلة باالستحقاق الرئايس ال تؤرش اىل 
حســم قريب لهذا امللف لسببني : استمرار الخالف ولعبة عض 
االصابع بني القوى السياســية يف الداخل، وعدم نضوج موقف 

خارجي حاسم من شأنه ان يؤثر عىل مسار هذا االستحقاق.
ولعل الدليل الســاطع عىل عدم نضوج هذا املوقف الخارجي 
هو النتائج التي اســفرت عن لقاء باريس الخاميس اول امس، 
والتي ميكن وصفها بانها مل تخرج من دائرة الرتقب واملراوحة 
والتعاطــي مع امللف اللبنــاين بالطريقة التي اعتمدت مع هذا 
االستحقاق منذ البداية وابقاء الكرة يف ملعب اللبنانيني انفسهم.
ومع دخول االزمة الرئاســية شهرها الرابع سجلت وتسجل 
تطورات وتداعيات سلبية عديدة وخطرية عىل صعيد الوضعني 
االقتصادي واملايل والنتائج املرتتبة عنهام اجتامعيا ومعيشيا، 
عدا عن االنعكاســات السلبية ايضا عىل كل القطاعات الصحية 

والرتبوية والكهرباء والخدمات.
ويف هذه الفرتة من الفراغ عقد املجلس النيايب ١١ جلســة 
النتخاب رئيس للجمهورية، لكنه مل ينجح يف ذلك بسبب املعادلة 
التــي تحكم التوازن بني الكتل النيابية وتتحكم باالســتحقاق 
الرئايس، وبالتايل تحولت هذه الجلسات اىل الدوران يف حلقة 

مفرغة ليس بسبب عدم عقد جلسات 
مفتوحة،كام تقول املعارضة، وامنا بســبب استحالة احداث 
اي خرق او تغيري يف التوازن القائم تحت قبة  الربملان، وبالتايل 
عــدم وجود اي افق لتغليب خيار عــىل خيار يف غياب الحوار 

والتوافق.
ومع الضغوط املتزايدة والحاجة اىل اقرار العديد من القوانني 
يف كل املجــاالت، ووجود كمية كبــرية من اقرتاحات القوانني 
املعجلة املكررة املقدمة من كل الكتل املعارضة قبل املوالية، بات 

عقد الجلسة الترشيعية قريبا امرا مطلوبا وملحا.
ويف هذا الصدد تكشف مصادر نيابية مطلعة عن ان الرئيس 
بري ينوي الدعوة اىل هذه الجلســة يف غضون االســبوعني 

املقبلني بعد ان يرتأس مكتب املجلس القرار جدول اعاملها.

وتشــري املصادر ان ال مشكلة يف 
تامني نصابهــا القانوين، وال يوجد 
عائق ميثاقــي يحول دون انعقادها، 
مع التأكيد ان للمجلس حق الترشيع 
وال يشء يحول دون قيامه بهذا الدور 
عىل عكس رأي بعض الكتل التي تعتقد 
ان دوره يجب ان يقتر عىل انتخاب 

ألرئيس دون اي يشء آخر.
وبــرأي املصــادر ان املجلس يف 
مثــل هذه الحال التي نحن فيها اليوم 

ال تتجــزأ صالحياته او دوره، وامنا تبقــى صالحياته كاملة 
وشاملة ومنها الترشيع.اما اولوية انتخاب الرئيس فهي دامئة 
ومســتمرة، غري ان ذلك ال يعني تجميد ادوار املجلس االخرى اذا 

ما تعرث انتخاب الرئيس كام حصل ويحصل.
ووفقا للمعلومات فان هناك حواىل ٦8 اقرتاح قانون معجل 
مكرر قدمت من كل الكتل النيابية وهي جاهزة لتكون اما الهيئة 
العامة.كــام ان هناك حواىل ١١ مرشوع واقرتاح قانون جاهزة 
ايضــا بينها الكابيتال كونرتول الذي انجزت اللجان املشــرتكة 
درســه واقراره مؤخرا بعد جلسات ماراتونية امتدت لفرتة غري 

قصرية.
وتشــري املصادر اىل انه من بــني اقرتاحات القوانني املعجلة 
مــا يتعلق بالتمديد لقيادات امنية منهم املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم ومدير عام امن الدولة اللواء طوين صليبا.
ووفــق املعلومــات فان هيئة مكتب املجلس ســتبت جدول 
االعــامل وفق االصــول العادية واملعروفة بغــض النظر عن 
مشاركة هذا الفريق او ذاك او هذه الكتلة او تلك، وبغض النظر 
عن مقاطعة بعض الكتل فالنصاب القانوين والدســتوري هو 

الذي يحكم انعقاد الجلسة الترشيعية العامة ام عدم انعقادها، 
وهذا النصاب هو االكرثية املطلقة اي ٦٥ نائبا.

ووفقا لالجواء السائدة حتى االن فان خريطة طريق املواقف 
من الجلسة هي عىل الشكل التايل :

١- تؤيد انعقاد الجلســة الكتل اآلتيــة : التنمية والتحرير، 
الوفاء للمقاومة، كتلة املردة، اللقاء الدميقراطي، تكتل االعتدال 

الوطني ذي الغالبية السنية.
وال يعارض تكتل لبنان القوي املشاركة يف الجلسة، لكنه وفق 
مصــدر نيايب، يبدي مالحظات تتعلق بجدول االعامل، مفضال 
ان اليكون فضفاضا مركزا شموله الكابيتال كونرتول والتمديد 

للقيادات االمنية وقوانني اخرى.
وال يــرح املصدر عن حــر جدول االعامل باملشــاريع 
واالقرتاحات امللحة او املهمة او مبا يســمى ترشيع الرضورة، 

لكنه ال يحبذ اغراق جدول االعامل ببنود غري مهمة.
2- اما الكتل التي تعارض الجلســة الترشيعية تحت عنوان 
حر عمل املجلس بانتخاب الرئيس فهي: الجمهورية القوية، 
تكتل نواب التغيري او غالبيته، الكتائب، تجدد، وعدد من النواب 

املنفردين.

كامل ذبيان

مل يخــرج االجتــامع الخاميس يف باريس عام 
كان يتوقع منه فلم يصدر عنه بعد بيان رســمي 
النه اتخذ طابعا تشــاوريا اكــرث منه تقريريا او 
ملزما كام يف مؤمترات ســابقة كان لبنان حارضا 
فيهــا كمؤمتر الطائف ١989 والدوحة 2008 عرب 
مجلس النواب الذي رشع »وثيقة الوفاق الوطني« 
واصبحت بنودا يف الدســتور وان مل تطبق كلها او 
»اتفاق الدوحة« الذي انتخب مجلس النواب رئيسا 
للجمهورية قائد الجيش العامد ميشــال سليامن، 
وهذا ما حصل ايضــا بعد الطائف بانتخاب رينيه 
معوض رئيســا للجمهورية وبعــد اغتياله الياس 

الهرواي.
ففي املؤمترين وضعت آلية للتنفيذ سبقها اتفاق 
عىل مواضيع وطنية انقسم اللبنانيون حولها ويف 
املؤمتريــن حصلت رعاية دولية وعربية واقليمية 
وســاهمت يف تنفيذهام فكانت ســوريا حارضة 

فيهــام مبارشة او عرب حلفائها وكذلك ايران.
ففي العاصمة الفرنســية غابت سوريا وايران 
وهام الدولتــان اللتان لهام نفوذ وتأثري يف لبنان 
مــن خالل حلفائهام وال ميكن اغفال دورهام وان 
كان املسؤولون فيهام يؤكدان عىل ما يوافق عليه 
»حــزب الله« وحلفاؤه مام يؤرش اىل ان االجتامع 
الخــاميس كان ناقص الحضــور لبنانيا واقليميا 
وعربيا عرب ايران وســوريا ودوليا بتغييب روسيا 
التي لها مصالح يف املنطقة ولبنان منها وتخوض 
حربا ضــد امريكا خصوصا والغــرب عموما يف 

اوكرانيا.
من هنــا، فان االجتامع اقتــر حضوره عىل 
ممثلني عن الدول الخمس بعد ان سبقه لقاء ثاليث 
يف نيويورك يف ايلول املايض ضم وزراء خارجية 

امريكا وفرنســا والســعودية وصدر بيان عنهم 
اكد عــىل تطبيق القرارات الدولية واتفاق الطائف 
وانتخاب رئيس للجمهورية واجراء اصالحات وهو 
البيان نفســه، الذي صدر عن فرنسا والسعودية 
يف متــوز 2022، وعــن القمم التــي عقدت يف 
الســعودية، مع الصني، عىل املستوى السعودي – 
الصينــي والعريب – الصيني والخليجي – الصيني.

لذلــك، فــان الدول الخمس التــي مثلها كل من 
نائبة وزير الخارجية لشؤون الرشق االدىن بربارا 
ليف واملستشــار يف الرئاســة الفرنسية باتريك 
دوريل وبان غيفر مدير قســم الرشق االوسط يف 
الخارجية الفرنسية واملستشار يف الديوان املليك 
الســعودي نزار العلوال، ومساعد وزير الخارجية 
القطري محمد الخليفي، وســفري مر يف فرنسا 
عالء يوســف، ويف حضور السفرية االمريكية يف 
لبنان دورويث شيا، والسفرية الفرنسية آن غريو، 
حيث عرض هؤالء لالزمة اللبنانية من كل جوانبها 
الدستورية والسياســية واملالية واالقتصادية، اذ 
جــرى التأكيد من قبل املجتمعني عىل ان لبنان مير 
يف اخطر ازماته، وفق ما نقل متابعون لالجتامع 
من دبلوماســيني وسياســيني اذ اكدت املندوبة 
االمريكية ما ســبق واعلنتــه، ان لبنان يتجه نحو 
التفكك، بعد ان اصابته الفوىض يف كل مؤسساته 
الدستورية، وهذا ما وافقها عليه املندوب الفرنيس، 
الذي حّمل القوى السياســية الحاكمة منذ عقود 
ويف كل العهــود والحكومات، ما آلت اليه اوضاع 
لبنان الذي تحّول اىل دولة فاشــلة، وعدم تحسس 
املســؤولني فيه ملا يعانيــه اللبنانيون من مآس، 
اقتصاديــة ومالية واجتامعية، قد تؤدي اىل مزيد 
مــن االنهيار، وان الحل يبدأ يف لبنان قال دوريل، 
وان دولة لبنان التي ســاهمت فرنسا يف انشائها، 
ال بــّد من اعــادة هيكلتها باصالحات سياســية 

واقتصادية، حيث وافقته ليف عىل توصيفه، الذي 
وصلــت اليه، بان تكويــن لبنان يجب ان يعاد من 
جديد، دون ان تفصح عن الوسائل، كام عن النظام 
الذي سريسو عليه، هل هو ال مركزي موسع اداريا 

ومالياً ام فدراليا؟ 
اما الحضــور العريب الذي متثل بالســعودية 
ومــر وقطر، فــان ممثيل هذه الــدول، اكدوا 
عــىل وحدة لبنان، وعىل االســتقرار واالمن فيه، 
بانتخاب رئيس  الدســتورية  وانتظام مؤسساته 
للجمهوريــة، وان اللبنانيــني عليهم مســؤولية 
التوافق عىل رئيس، يكــون متفاعال مع محيطه 
العــريب، ويطبق مــا ورد يف اتفاقــي الطائف 
والدوحة، حيث مل يطرح اي مندوب منهم اســام 
لرئاســة الجمهورية، وهو ما فعله ايضا املندوبان 
االمرييك والفرنيس، وفق املعلومات التي تشري اىل 
ان »مجموعــة الخمس« طرحت عناوين ومبادئ، 
دون ان تدخل يف االسامء، واتفق املجتمعون عىل 
ان يستمروا يف التواصل بينهم، فلم يشكلوا لجنة 
متابعــة، ومل يضعوا ما يســمى »اتفاق باريس«، 
بل جرى عرض لالزمة اللبنانية، دون ان يتلمســوا 
حالً لها، ســوى العناوين العريضة التي وردت يف 
بيانات سابقة، او لقاءات عقدت بني مسؤولني يف 

هذه الدول، او دول اخرى.
فاالجتــامع الخاميس البارييس، اعاد لبنان اىل 
خارطه االهتامم الدويل – العريب، وان الدول التي 
التقــى ممثلوها يف العاصمة الفرنســية لديهم 
حرص عــىل لبنان، الذي ال ميكن فرض حل عليه، 
دون اخــذ رأي اطرافه السياســية كام حصل يف 
الطائف والدوحة وكاد ان يحصل يف جنيف ولوزان 

ثم يف االتفاق الثاليث يف دمشق.
فمتى يحرض لبنان اىل باريس ملناقشــة ازمته، 

اذا مل يحصل توافق داخيل لحلها؟

»مجموعــــــة الخمس« لــــــم تخرج »باتفــــــاق باريس« ووصفت وضــــــع لبنان بالخطر
اتفاقــــــاً الطائف والدوحة حضراه النواب مع آلّية لتنفيذهما فهل توّجه الدعوة لهم؟

يشــارك لبنان يف عملية البحث واإلنقــاذ بعد الزلزال 
العنيف الذي رضب تركيا وســوريا. ويف هذا اإلطار، شكل 
رئيس حكومة تريف االعامل نجيب ميقايت وفدا وزاريا 
يتوجه اليوم اىل سوريا لعقد سلسلة لقاءات مع املسؤولني 
السوريني تتناول الشؤون االنسانية وتداعيات الزلزال الذي 
وقــع  يف عدة مناطق يف ســوريا واالمكانات اللبنانية 

املتاحة للمساعدة يف مجاالت االغاثة.
ويضــم الوفد وزراء: الخارجيــة واملغرتبني عبدالله بو 
حبيــب، االشــغال العامة والنقل عيل حمية، الشــؤون 
االجتامعية هكتور حجار، والزراعة عباس الحاج حسن، 
االمني العام للهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد خري ومدير 

العناية الطبية يف وزارة الصحة الدكتور جوزيف حلو.
وكان جرى التواصل بني ميقايت ووزير الخارجية ووزير 
االشــغال، وتم االتفاق عىل  تشــكيل وفد وزاري يتوجه 
اىل دمشــق تعبريا عن الوقوف  اىل جانب سوريا يف ظل 
الظروف التي متر بها، كخطوة تكاملية مع البعثة اللبنانية 

التي تقرر إيفادها للمســاعدة يف عمليات االغاثة االنسانية، وكذلك 
مع قرار وزارة االشغال العامة والنقل بفتح املرافق الجوية والبحرية 

اللبنانية أمام  الرشكات والهيئات التي تنقل املساعدات اىل سوريا.
 وكان مجلس الوزراء قرر تكليف وزير االشغال عيل حميه التواصل 
مع االشقاء يف سوريا، ووضع كافة االمكانات املتاحة ألجل املساعدة 

االنسانية يف عمليات البحث واالنقاذ وغريها.
ويف حديث صحفي، أشــار وزير األشــغال اىل أّن »مرفأ طرابلس 
ومطار ومرفأ بريوت معفية من كل الرســوم والرضائب إليصال أي 

مساعدات إىل سوريا«.

{ لجنة تنسيق مواجهة الكوارث
يف املجلس األعىل للدفاع {

وكانت أعلنت األمانة العامة للمجلس األعىل للدفاع - لجنة تنسيق 
عمليات مواجهة الكــوارث واألزمات الوطنية يف بيان أنه »بنتيجة 
الفاجعة التي أصابت كال من دولتي تركيا وسوريا، وتحقيقا ملقاصد 
ميثــاق األمم املتحدة يف إطار التعاون الــدويل والتزام لبنان املطلق 
تقديم املساعدة اإلنســانية املتاحة للدول الصديقة، وبناء عىل قرار 
رئيس مجلس الوزراء، كُلف كل من وزيري البيئة واألشــغال العامة 
والنقل بإجراء التنسيق الالزم مع كل من السلطات والسفارات املعنية، 
حيــث تولت األمانة العامة للمجلس األعىل للدفاع التابعة لرئاســة 
مجلس الوزراء حشــد وتوحيد الجهود بهدف تقديم املساعدة الالزمة 
والرضورية وتمَّ بذلك إرســال فريقني متخصصني يف مجايل البحث 
واإلنقــاذ اىل املناطق املنكوبة يف كلتــا الدولتني، وضم كل فريق ما 

مجموعه 70 عنــراً متخصصاً من كل من الجيش اللبناين، الدفاع 
املدين، فوج إطفاء بريوت والصليب األحمر اللبناين«.

{ الجيش {
من جهته، أعلن الجيش عرب حســابه عىل »تويرت« أنه سريسل ١٥ 
عنرا من فوج الهندسة إىل الجمهورية العربية السورية للمساهمة 

يف أعامل البحث واإلنقاذ«.

{ الصليب األحمر {
كــام أعلن الصليب األحمر اللبناين يف تغريدة عرب حســابه عىل 
»تويرت«، أن »فريقا مــن االختصاصيني يف عمليات البحث واالنقاذ 
توجه اىل سوريا للمشاركة يف عمليات اإلغاثة يف املناطق املترضرة، 
وذلك بطلب من الحكومة اللبنانية والحكومة السورية وبالتنسيق مع 

الهالل االحمر العريب السوري«.
ويف حديث تلفزيوين، أكد أمني عام الصليب االحمر اللبناين جورج 
كتــاين، ان »فريقنــا وصل اىل تركيا وهناك تنســيق مع الحكومة 
الرتكية وفريق آخر سيتوجه اىل سوريا للمشاركة يف عمليات البحث 
واإلنقاذ«، الفتا اىل ان »ســيتم توزيع االدوار حتى يســتطيع الفريق 
الصليب االحمر اللبناين ان يقوم مبهامه ومساعدة فرق االنقاذ لعالج 

جرحى الزلزال ملدة 3 ايام«.

{ ...وخطار أعطى توجيهاته {
وشــارك املدير العام للدفاع املدين العميد رميون خطار يف املومتر 
الصحايف الذي انعقد صباح امس يف مقر فوج إطفاء بريوت، بتكليف 
من الرئيس ميقــايت، وذلك بهدف توجيه الفريق اللبناين املؤلف من 

العنارص املتخصصة يف البحث واإلنقاذ، للمشــاركة يف 
عمليــات البحث واإلنقاذ واملســح امليداين الشــامل يف 

الجمهورية العربية السورية جراء الزلزال.
ووفق بيان، أعطــى خطّار توجيهاته للعنارص »لجهة 
رضورة التحيل بالحكمة واالرادة الصلبة والعزمية للتمكن 
من تنفيذ هذه املهمة اإلنســانية بامتيــاز »، متمنياً لهم 

»التوفيق والعودة بسالم إىل وطنهم وذويهم«.

{ اتحاد النقل الجوي {
كذلك، اعلن اتحاد النقل الجوي يف لبنان يف بيان »باسم 
كل نقاباتــه والعاملني بقطاع الطريان والنقل والشــحن 
الجوي بوضع انفســنا متطوعني لتسهيل اعامل اإلغاثة 
املتوجهة اىل الشــقيقة ســوريا عرب مطار بريوت، وذلك 

عىل مدار الساعة«.

{ لبنانيون مفقودون {
اىل ذلك، أعلنت الســفارة اللبنانية يف تركيا، أنها تبلغت 
عــن وجود حــوايل ١8 إىل 20 لبنانياً معظمهم يف حالة جيدة وهم 
يف محافظــة غازي عنتاب، وإدارة الكوارث والطوارئ الرتكية تعمل 
عىل تأمني االســعافات والحاجات االولية لهم. وكشفت السفارة ان 
هناك حواىل 30 شخًصا فقد التواصل معهم، وقد متكنت فرق االنقاذ 
من الوصول اىل ثالثة لبنانيني عالقني تحت أنقاض احد الفنادق يف 

انطاكية، جراء الزلزال الذي رضب جنوب تركيا. 
كام متكّنت فرق االنقاذ من انتشال شخص رابع كان عالقا يف مكان 

آخر يف انطاكية، وعمل عىل نقله إىل احدى املستشفيات.
وافيد ان تم العثور عىل اللبناين محمد شام وطفله، وجهود البحث 

عن زوجته مستمرة.

{ الخارجية اللبنانية {
كام دعت سفارة لبنان يف انقرة كافة املواطنني اللبنانيني املوجودين 
يف تركيا اىل رضورة اتباع تعليامت الســالمة الصادرة عن السلطات 
الرتكية وااللتزام بارشادات ادارة الكوارث والطوارئ )افاد( والتواصل 
عىل الخطوط الســاخنة املخصصة الفــرع ادارة الكوارث والطوارئ 
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 ،032٦١١20000 :AFAD Hatay
،0342428١١١8 :AFAD Antep ،034422١499١ :AFAD Maras
 :AFAD Adiyaman  ،032222728٥4  :AFAD Adana

04١٦2١٦١23١
،04222١28432 :AFAD Malatya ،04١43١37290 :AFAD Urfa

.04822١23740 :AFAD Mardin

وفــــــد وزاري الــــــى ســــــوريا للوقــــــوف علــــــى حاجاتهــــــا... ولبنانّيــــــون فــــــي عــــــداد املفقوديــــــن!
األحمــــــر والصليــــــب  بيــــــروت  وإطفــــــاء  املدنــــــي  والدفــــــاع  الجيــــــش  مــــــن  عنصــــــراً   70 إرســــــال 

وفد من الجيش يف املطار

روجيه شاهني

كان مــن املتوقع ان يجتمع 
مجلس القضــاء االعىل امس 
برئاســة القايض سهيل عبود 
وبقيــة اعضائــه الســبعة 
ملناقشــة كتاب وزيــر العدل 
القايض هــري خوري حول 
تداعيات اإلجراءات التي اتخذها 
القايض طارق  العديل  املحقق 
البيطــار، اال ان تغيــب ثالثة 
اعضــاء هم عبــود، وعفيف 
الحكيــم وداين شــبيل، حال 
دون التئام املجلس وجاء تطيري 

نصاب الجلسة إيجابًا كام رآها القايض غسان 
عويدات إفساًحا للمناقشات وللحل الذي يقوم 

به الرئيس عبود مبلف القايض البيطار.

ــق ــريـ عـــــــويـــــــدات يـــســـعـــى لـــــحـــــّل عــــــن طـ
ــى ــ ــلـ ــ ــاء األعـ ــ ــ ــض ــ ــ ــق ــ ــ رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس ال

بحث وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة 
تريف االعامل عبدالله بوحبيب، مع ســفري 
بنغالدش لــدى لبنان جهنغري املســتهيدور 

رحامن، يف العالقات الثنائية بني البلدين.
القائم  وبعد الظهر، اســتقبل بوحبيــب، 
باألعامل يف السفارة السورية يف لبنان عيل 
دغامن الذي شكر لـ »لبنان رسعة استجابته 
يف مساعدة سوريا، بعد الزلزال الذي أصابها، 
خصوصا لجهــة فتحه مطار رفيق الحريري 
الــدويل - بريوت ومرافئه أمام املســاعدات 
الدولية لتســهيل عبورها إىل ســوريا بسبب 

حصار املطار واملراىفء السورية«.
وقدم دغــامن الئحة تتضمــن الحاجات 

املطلوبة.
بــدوره، أبلغ بــو حبيب القائــم باألعامل 
السوري بالوفد الحكومي اللبناين الذي توجه 

إىل سوريا، وتم تنسيق ترتيبات هذه الزيارة.
كام أبلغه بأنه التقى، قبل الظهر، مع ممثيل 
املنظــامت الدولية العاملة يف لبنان وزودهم 
بنسخة عن الحاجات الســورية ملساعدتها، 
مؤكدا »اســتعداد لبنان تقديم كل التسهيالت 

الالزمة إليصال هذه املساعدات إىل سوريا«.

بــــــو حبيــــــب اســــــتقبل ســــــفير بنغــــــادش ونّســــــق
مــــــع دغمان ترتيبــــــات زيــــــارة الوفد اللبناني لســــــوريا

بنقيب اتصــــــل  القصيفي 
ســــــوريا  في  معزياًالصحافيين  التركية  وبالســــــفارة 

أعربــت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، 
يف بيــان عن حزنها »للكارثة التي رضبت كل 
من سوريا وتركيا جراء الزلزال املدمر«، مؤكدة 
تضامنها مع »الشــعبني السوري والرتيك«، 
وســائلة الرحمة للضحايا الربيئة والشفاء 

للجرحى«.
ومتنــت »النجاح ألعــامل اإلنقاذ الجارية 
للذين ال يزالون تحــت االنقاض«، داعية إىل 
»أوســع اســتنهاض دويل من أجــل إغاثة 

املنكوبني«.
وقد اتصل نقيب املحررين جوزف القصيفي 
بنقيــب الصحافيني الســوريني موىس عبد 
النور، مواســيا ومعزيا بضحايا الزلزال.  كام 
أجرى اتصاال بالسفارة الرتكية ومنظمة تيكا 

للغاية نفسها.

»مشــــــروع وطن االنسان« : 
املنكوبين كّل  مــــــع  قلوبنا 

 غرد »مرشوع وطن االنسان« عرب حسابه 
عىل »تويــرت«: »عىل وقــع الكارثة نتطلع 
جميعنا من دون استثناء اىل املآيس اإلنسانية 
التي تكرب مع كل تأخري يف انتشال الضحايا. 
قلوبنا مع كل الناس املنكوبني. وحسناً يفعل 

العامل بالتضامن واملؤازرة«.

سعد : زمن االنحطاط العربي
والفســــــاد القهر  وحكومات 

غرد النائب أســامة ســعد عرب حســابه 
عــىل »تويــرت«: »زمن االنحطــاط العريب 
وزمن حكومات القهر واالســتبداد والفساد 
والتبعيــة. كم هي رخيصة حياة الشــعوب 
العربيــة الفقرية. ال يهتم الحكام ملوتها كام 
مل يهتمــوا لحياتهــا. مع كــوارث الطبيعة 
حياتهــا رخيصة وبال كــوارث الطبيعة هي 

أيضا رخيصة«.

جلسة تشــــــريعّية مرتقبة خال أســــــبوعين : النصاب مؤمن وال عائق ميثاقياً
٨0 مشــــــروعاً واقتراحاً برســــــم الجدول بينها ٦٨ »معّجل مكرر« من كّل الكتل
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 بعد تركيا...هل لبنان معّرض لخطر حدوث زلزال؟
سركيس لـ »الديار«: أكثر من ألف هّزة أرضّية تحدث في لبنان سنوياً وال نشعر بها

مينى املقداد

»حمد الله عالسالمة« الكلمة التي بدأ بها اللبنانّيون صباح 
اليوم التايل من الهــزّة األرضية التي شــعروا بها فجر يوم 
االثنني إثر زلزال تركيا املدّمر، والتي اســتمرت نحو 40 ثانية 
مألت قلوب الكثريين ذعرا، ودفعتهم اىل التحاف الشوارع رغم 

العاصفة الشديدة و الربد القارس.

{ فلم تحصل الزالزل والهزات

وما الفرق بينهام؟ {
أوضح رئيس الجمعية اللبنانية للتخفيف من أخطار الزالزل 
املهندس راشــد رسكيس لـ »الديار« إىل أّن ال فرق بني الزلزال 
والهزة األرضية وهكذا لكّل كلمة مــرادف يف اللغات الثالث 
  )Seisme  et Tremblement de terre( العربية والفرنســية
واإلنكليزية )Seism & Earthquake(، ويأيت الزلزال الحقيقي 
نتيجة تفلّت بــني صفيحة تكتونية وأخرى، تضغطان باتجاه 
بعضهام بعضا، حتى بلــوغ الذروة حيث يحصل التحرك الذي 
يحــّرر كّل واحدة يف حركتها تجاه األخــرى، فتنتج عن هذه 
الحركة قّوة ضغط هائلة تصل بتاثريها عىل ســطح األرض 
وتعطي هذا الشعور الكبري باالرتجاج، وتتحرك قواعد األرض 

التي نبني عليها مام يتسّبب مبا يصيب األبنية.
ويتابــع أّن عدة زالزل حصلت يف لبنان ولدينا تســجيالت 
كثرية خالل القرون املاضية، ومــن أهمها التي حصلت عىل 
فالق روم، وفالق اليمونة والســبب يعود اىل وجود عالمات 
كبــرية يف الفارق بني طبقتني مــن األرض التي تتفاوت يف 
ارتفاعها، فلبنان يقع عىل تالقي صفيحتني مختلفتني وتحرّك 
كل واحدة منهــا باتجاه األخرى يحّتم وقــوع زالزل فانزالق 
الواحدة عىل األخرى وتشكيل الجبال املرتفعة التي نراها عىل 

طول األرايض اللبنانية.

{ الزلزال موضعي وال ينتهي يف غري مكان {
تناقلــت مجموعــات الواتــس آب  والكثري مــن املواقع 
اإللكرتونية مجموعة مــن األخبار مفادهــا أّن زلزاال كبريا 

سيرضب لبنان بعد زلزال تركيا لوقوعهام عىل الفالق نفسه، 
وكذلك تســونامي، وهو ما نفاه رسكيس، شارحا أّن ال عالقة 
بني ما حصل اليوم يف تركيا وبني ما ميكن أن يحصل يف لبنان، 
ويف هذا املجــال هناك أمثلة حقيقية كثرية أظهرت أّن الزلزال 

موضعي وال ينتهي بالرضورة بتنفيس آخر يف غري مكان.
وبالنســبة لوضعنا ومــن الناحية العلميــة الرصف، قال 
رسكيس، إّن خطر حصول زلزال يف لبنان يبقى قامئا كل يوم، 
وهذا ال يدعو بالرضورة للخوف، إذا عرفنا كيف نتعامل مع هذا 
الواقع بحكمة ومعرفة واســعة يف هذا املجال، الفتا إىل أنّه 
ال ميكننا منع وقوع الزلزال ولكــن ميكننا تفادي الكثري من 
أرضاره ومخاطره بالترصّف السليم والتحضري الاّلزم يف البناء 
وترتيب املحتويات واألشياء والحاجيات يف أماكنها عىل أكمل 

وجه.

{ ماذا عن التسونامي؟ {
بالنسبة إىل التســونامي، أوضح رسكيس أّن هذه العملية 
تحصل عند انبعاث الزلزال يف وسط قعر البحار، حيث تنفض 
الحركــة الزلزالية املياه إىل فوق فتخلــق موجة عالية عاتية 
تنتقل طبيعياً إىل الشــاطئ لتنكرس هناك ولكن هذه املوجة 
تكون مرتفعة جداً فتأيت بالخراب عــىل كّل موضع تغطيه. 
ويف هذا املجال هنــاك عمل كبري حققته منظامت عاملية يف 
ســياق تغطية كّل البحار باستشعارات تعطي املعلومات عند 
وقوع الزلزال وتعكس الرسعة التي تسري بها املوجة، والوقت 

الذي ميكن خالله إفراغ املنطقة من الناس وحامية حياتهم.

{40 ثانية! {
شــغلت مّدة الهزة التي قّدرت بنحو 40 ثانية حيزا كبريا من 
أحاديــث اللبنانيني، باعتبارها املرّة األوىل التي تســتمر فيها 
الهزّة طول هذا الوقت، ما يدعو للســؤال حول داللة طول مدة 

االراتدادات وخطورتها.
أشــار رسكيس إىل أّن الزلزال له عدة تأثريات فالقوة التي 
يعرفها الناس )مقياس ريخرت( ليســت هي املقياس العلمي 
الذي يســتخدمه املهندسون، إّنا يعكس مستوى الحالة التي 
يصل إليها الرضر، أما العنــرص الثاين فهو الوقت، فيمكن أن 

خفيفة  الزلــزال  قّوة  تكون 
نســبياً بينام يشــكل رضراً 
الوقت  بســبب  مضاعفــاً 
الطويل الذي يكون قد أخذه، 
ويف عامل الــزالزل ال ميكن 
الكالم عن قّوتها فقط بل عن 
الوقت الذي أخذته، كاشــفا 
أرضية  هزة  ألف  من  أكرث  أّن 
بقــوة خفيفــة تحدث يف 
قصري  وبوقت  سنوياً،  لبنان 
فال يشــعر بهــا الكثري من 

الناس يف املناطق املختلفة.

{ هل األبنية القدمية هي األكرث
عرضة لخطر السقوط؟ {

شــكّلت األبنية القدمية مصدر خوف لساكنيها باعتبارها 
مهّددة بالسقوط أكرث من األبنية الجديدة، فيام رشح رسكيس 
أّن املخاطر التي تتعرّض لها األبنيــة ال تختلف بني بناء قديم 
وحديث، فيمكن أن يكون البنــاء القديم متينا أكرث من البناء 
الجديد، وهذا يتعلق مبستوى تطبيق املعايري واملواصفات التي 
التشييد، وأعطى  املشاريع عند  املهندسون وأصحاب  اعتمدها 
مثاال عن األبنية التي  شــّيدت يف الخمســينات، والتي كانت 
مربوطة كلّها بجســور مداّلة وهي تشكل مستوى من املتانة 
القوية يف تلك األبنية، يف حــني توجد مباٍن أكرث حداثة ومل 
تُحرتم فيهــا املعايري الالزمة وقد تكون فيها مخاطر أكرث من 

القدمية.

{ ما اإلجراءات التي علينا اتخاذها
عند حدوث زلزال أو هزات أو تسونامي؟ {

شــّدد رسكيس عىل أّن االحتياطات التي يجب اتخاذها يف 
مجال الحامية من الــزالزل تبدأ من الفرتات الهادئة، ومراحل 
البناء والتشــييد، وهي تتطلب نرش ثقافة الوعي الكامل يف 
مفاهيــم التعاطي املبارش والرسيع دون خســارة الوقت يف 
املعايري  التي تحرتم إنشــاءاتها  التفكري للترصف، فاملبــاين 

الهندسية الســليمة، ال تتطلب الكثري من الترصفات املواكبة 
خالل وبعد الزلزال، يف حني تربز عند اآلخرين الذين مل يحرتموا 
القواعد واألصول، مشاكل أكرث تفاقامً وتتطلب منهم املزيد من 
الحيطة والحــذر، الفتا إىل أّن ال وجود ملرجع عميق يف مجال 
الحاميــة واالحتياط يف لبنان علام أنّــه تّم رصف الكثري من 

األموال عىل هذه األمور، ولكن من دون جدوى.
وبالنسبة إىل التســونامي أكّد أنّه يجب التيقظ إىل أنه ال 
ميكن مقاومة الطبيعة عندما تتحرّك، ونصح الناس بالتزام كّل 
التوصيات التي تنرشها املراجع املختصة بالكوارث، واإلبتعاد 
عن كّل املخاطر التي تســببها عىل الشــاطئ )التسونامي( 
وعىل الربّ الداخيل )املواقع التي فيها مباين شــاهقة(،  وقال 
إّن الجمعية بصدد إصدار دليل قريباً للمســاعدة عىل انقشاع 
املشــهد لدى املواطنني والعيش بسالم ولو أننا ال نستطيع أن 
ننع الزلزال من الحدوث، إّنا نستطيع أن نجعل أمكنتنا قادرة 
عىل التحمل والعبور بــال أرضار كبرية، وحامية حياة الناس 

خاصًة.
خالصة القول... عندما تريــد الطبيعة أن تتنفس، فال أحد 
يســتطيع منعها أو حتى مقاومتها، لكن هذا ال يعفي الدولة 
من مسؤولية البقاء عىل جهوزية للتخفيف قدر اإلمكان من 
األرضار املحتملة، وأن يتثقف املواطن بكيفّية الترصف يف مثل 
هذه الكوارث، يف بلد تعصف فيه الزالزل السياســية واملالية 
واملعيشية، وخطر الزالزل الطبيعية قائم دوما،  فهل من يعي 

ويسمع؟ 

ــاً ــان قــريــب ــن ــب ــى ل ــ ــي بــــاريــــس... واملـــشـــاركـــون ال ــرى فـ ــ ــا ج ــذا مـ ــ ه

ــر الــــعــــاملــــي؟ ــ ــي ــ ــم ــضــ ــ ــز ال ــ ــه ــ ــي زلــــــــــــزال ســــــــوريــــــــا.. هــــــل ســ

فادي عيد

التي  املعلومات  خــالل  ومن  بامللمــوس،  تبنّي 
وصلت إىل بعض املسؤولني السياسيني يف لبنان، 
أن »اللقاء الخــاميس« الذي انعقــد  يف باريس 
كان تشــاورياً، أكرث مام هو لقاء حاسم، مبعنى 
أن املعطيات، تؤكد أنه مل يُحســم أي خيار لتسوية 
تؤدي إىل انتخاب الرئيــس الجديد للجمهورية، أو 
تّم خالله التوافق عىل مرّشح رئايس ما، ولكن تّم 
ترسيب معلومات أولية ألحــد أبرز الذين تربطهم 
أن  مؤداها  األمريكيــني،  املســؤولني  مع  عالقات 
موفديــن من قبل الدول التي شــاركت يف »اللقاء 
الفرنسية، سيصلون إىل  العاصمة  الخاميس« يف 
لبنان يف وقت قريب، وذلك، للتحضري الجتامع آخر 
للدول عينها، إنا عىل مســتوى وزراء الخارجية، 
وعىل إثره ســيصدر بيان يكــون مبثابة خارطة 
طريق لحــل األزمة اللبنانية بكل تشــّعباتها، وال 
ســيام انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية وانعقاد 
لقاء وطنــي، مبعنى أن إنهاء املعضلــة اللبنانية 
يحتاج إىل لقاء عىل هذا الحجم، وســلّة متكاملة 
من انتخاب الرئيــس إىل الحكومة ومؤمتر الدول 

املانحة.
والسؤال املطروح هنا، وفق املصادر عينها، كيف 

ســتكون الحال يف لبنان يف املرحلة الفاصلة عن 
نضوج هذه الحلــول، أو اإلجتــامع الجديد للدول 
الخمس التي التقت يف باريس؟ هنا، تبدي املصادر 
مخاوفها من هذا الوقت الضائع الذي من شأنه أن 
يفاقم من حجم املشــكالت واألزمات القامئة يف 
للقاء وزراء خارجية  واستطراداً  لبنان، وخصوصاً 
الدول التي اجتمعت يف العاصمة الفرنســية، يف 
حال تّم التوصل إليه، بحيث أن األولويات الدولية ال 
زالت خارج لبنان، من الحرب الروسية ـ األوكرانية، 
إىل النــزاع بني أوروبا وروســيا، ومن ثم الخالف 

الدويل املستمر، والذي يتفاعل مع إيران.
وتلفت املصادر، إىل أن األزمات يف املنطقة هي 
خطــرية إىل حّد املخاوف من حــرب عاملية ثالثة، 
ربطــاً بالحرب الروســية ـ األوكرانية، إنا هناك 
قلــق أيضاً تم التعبري عنــه يف اللقاء األخري الذي 
عقد يف باريس عىل رضورة حّل املعضلة اللبنانية، 
قبل دخول البلــد يف اضطرابات يصعب معالجتها، 
نظراً لخصوصية لبنان السياســية بفعل انقسام 
كل املكّونــات عىل بعضها البعــض، تالياً، الواقع 
ونازحني  مســلّحة  تنظيامت  ووجــود  الطائفي 
د من حجم  وجبهات فلسطينية وسواهم، مام يعقِّ
املشــكالت القامئة، لذا، فــإن الحديث عن مؤمتر 
لــوزراء الخارجية للدول املهتمــة بامللف اللبناين، 
هو أمر جدي، لكنه حتى اآلن، موضع تشــاور يف 

ضوء ما ســيحصل يف األيام املقبلة من مشاورات 
بني الذين اجتمعوا يف باريس، وهم عىل مســتوى 
املستشارين مع دولهم وحكوماتهم، وعندها يُبنى 
عىل اليشء مقتضاه بالنسبة آللية الحل، والتي ال 
مفّر منها، كام تردِّد بعــض الجهات املواكبة لهذه 
األجواء، نظراً للــزالزل والهزات التي رضبت بعض 
دول املنطقــة وتأثريها اإلقتصــادي واإلجتامعي 
لبنان ليس مبنأى  النازحني، وحيث  وعىل مستوى 
عن هذه العوامل بفعــل تواجد مليوين نازح وأكرث 

عىل أراضيه.
لذا، فإنه، وكلام ابتعد الحل وطال أمد الشــغور 
الرئايس، فإن الســاحة الداخلية عرضة لكل أنواع 
النزاعات، وال ســيام أن اإلفالس ظهر جلياً خالل 
جلســة مجلس الوزراء األخرية، إذ كشف عن عدم 
قدرة الدولة الرصف، إن من احتياط موازنة 2022، 
أو صعوبة الــرصف حالياً باعتبــار موازنة العام 
2023 مل تُقّر بعد، وذلك تبّدى من خالل عدم إعطاء 
املعلمني مطالبهم، وهذه اإلستحالة انسحبت عىل 
قطاعات أخرى صحية واجتامعية، وأيضا صعوبة 
توفري اإلعتامدات إلجــراء اإلنتخابات البلدية، من 
هنا، فإن املخاوف من إطالة أمد إيجاد الحلول لهذه 
األزمات، وعىل هذه الخلفيــة، فإن املجتمعني يف 
باريس تطرّقوا إىل هذه العناوين واملســائل، خوفاً 

من أن تؤدي إىل ما ال يحمد عقباه.

مريم نرس

رغم ســنوات الحرب الطويلة التي حملت معها 
الويالت لسوريا وشــعبها من دمار وقتل وترشّد 
وحصار، ورغم قســاوة أيامها التي ال زالت حتى 
اللحظة بفعل استكاملها بحرب إقتصادية، إال أن 
الشعب السوري يكاد يُجِمع أنها مل تكن أصعب من 
لحظات حــدوث الزلزال املدمر الذي أصابها والذي 
خلّف ضحايا بحادثة تُجّسد املأساة اإلنسانية بكل 

ما للكلمة من معنى...
طبعا الزلزال مل يُِصب سوريا فقط وإنا أصاب 
تركيا بأضعاف عدد الضحايا، عدا عن أنه األكرب منذ 
1939. وعادة عندما يحدث هكذا نوع من الحوادث 
العامل إلغاثة شعوب  »اإلنسانية« تتســابق دول 
الدول املنكوبة بشكل يتناسب مع الشعارات التي 
كانت ترفعها يف الحروب التي تفتعلها أو متولّها 
من أجل حريتهم وحقوقهم وحياتهم بحســب ما 
»تّدعي«، من هنا ميكننا طرح سؤال هل سيتطابق 

ذلك مع الشعب السوري؟
هذه املرة تشاركت كل من سوريا وتركيا املأساة، 
لكن من غــري املعلوم أنهام سيتشــاركان اإلغاثة 
نفسها!!.. فسوريا دولة ُمحارصة وتفرض الواليات 
املتحدة عقوبات عليها، واقع يدفعنا لسؤال؟؟ كيف 

سيتعامل العامل معها؟ 
بعد وقــوع الكارثة، كرثت بيانات العزاء والحزن 
ورفع العتب التي ال تحتاجها ســوريا وقلّت بيانات 
اإلغاثة التي تحتاجها بظل وضع مأساوي تعيشه 

البالد.
والعراق سّباقني  ايران وروســيا  كانت  كالعادة 
ين القدر األمرييك  بوقوفهم اىل جانب دمشق ُمَتَحدِّ
الذي عــرض تقديم املســاعدات »املمكنة« إلغاثة 
تُقّيد  بظل فرضــه لحصار وعقوبــات  املنكوبني 
وتُخيف العديد من الدول يف التعامل مع ســوريا 

بكارثتها.
التي تتغنى باإلنســانية  األوروبية  الــدول  أما 
وحقوق اإلنسان كان موقفها خجوالً حيال سوريا 
وكأنه رفع عتب، ما يؤكد تقّدم املوقف الســيايس 
عىل اإلنساين، وأن كل ما تقوله »شعارات« ال أكرث.

وفيام يتعلــق مبوقف الدول العربيــة وتحديداً 
الخليجية، صحيح أن اإلمارات استمرت بسياستها 

اإلستباقية نحو سوريا مبد يدها ولحقت بها قطر 
وســبقتها الجزائر وتونس ومرص ، إال أن غالبية 

البيانات مل تتخطَّ التعزية يف سطورها. 
أما يف لبنان يُفصل املوقف الرسمي عن املوقف 
الشعبي ومواقف األفرقاء السياسيني، كعادته حزب 
الله وضع كل إمكاناته ملســاعدة سوريا باإلضافة 
اىل حركة أمل، عدا عن  املبادرات الشعبية الفردية، 
لكن كان الفتاً الغياب التام ملنظامت املجتمع املدين 
عن الحدث، أما رســمياً، فالحســابات السياسية 
تبقى حــارضة وال تلغيها املواقف اإلنســانية، لذا 
رأينا بداية التفاوت يف التعامل بني تركيا وسوريا 
بالرغــم من املصــاب ذاته، ففور إعــالن رئيس 
حكومة ترصيف األعامل إغاثة تركيا غادرت البعثة 
اللبنانية التي ستشــارك يف عملية اإلغاثة مطار 
بريوت الدويل إىل املنطقة املنكوبة. أما ســوريا، 
صحيح أنه شــكّل وفداً لزيارتها وكلّف قبله وزير 
األشغال مبتابعة امللف معرباً عن اإلستعداد لتقديم 
املساعدة، إال أن الرسعة يف تلبية تركيا مل نرها مع 
سوريا رغم أنها أقرب، موقف أحرج ميقايت إال أنه 
عىل ما يبدو كان ينتظر املوقف الدويل حيالها قبل 
إصدار أي موقف له تجاه الدولة التي مل تقرّص تجاه 

لبنان رغم موقفه الرســمي منهــا، لكن »أن تأيت 
متأخراً خري من أن ال تأيت«، ففي اليوم التايل اتُخذ 
القرار عىل قاعدة »ال يصح ترك ســوريا بكارثتها 
دون مساعدة بحجة قانون »قيرص«. فجاء إعالن 
حمية بالتنســيق مع ميقايت ما يــيل: »أنَّ أجواء 
لبنان ســتكون مفتوحة بالكامل لهبوط الطائرات 
والسفن املحّملة باملساعدات اإلنسانية عىل أنواعها 
إىل ســوريا، كام سيتم إعفاؤها من كامل الرسوم 
اللبنانية إىل  والرضائب«، كام ستقف فرق اإلغاثة 

جانب أخوتها السوريني يف املناطق املنكوبة«.
الكارثة هذه املرة إنسانية بحتة، لذلك يجب وضع 
السياسة جانباً وال ينبغي أن يحول قانون قيرص دون 
تقديم املســاعدات، فاملطلوب تقديم صورة الوضع 
اإلنساين املأزوم يف ســوريا وأن تقوم املؤسسات 
الدولية واألمم املتحدة واملنظامت اإلنسانية بواجبها 
وتُثبت أن اإلنسانية أقوى من العقوبات والحصار، 
فسوريا أصبحت اليوم مسؤولية إنسانية والسكوت 

هو استمرار املشاركة يف التدمري.
من هنا ميكننا ان نسأل كل الذين تحّدثوا لسنوات 
عن حرية وحق الشعب السوري بالحياة.. أين هم 

اليوم من مأساته اإلنسانية؟

ميقاتي بحث مع النائب فرنجيه االستحقاق الرئاسي
هاشم : املطلوب تفاهم وطني على كّل املستويات

ــات ــعــاق ــع روداكـــــــوف ال ــرض مـ ــاســيــان عــ مــيــن
فيها الــكــنــيــســة  ودور  ــا  ــي ــن وأرمــي روســـيـــا  بــيــن 

ــة ــاعــاً لــتــنــســيــق جــهــوزيّ ــم  األبـــيـــض تــــرأس اجــت
ــة األرضــّي والـــهـــّزات  لــلــكــوارث  الصحي  الــقــطــاع 

ــأن اإلنـــســـانـــّيـــة ــ ــزم بـ ــ ــج ــ ــن ال ــك ــم ــواس: ي ــ ــقـ ــ  الـ
ــدت مــعــانــيــهــا لـــــدى الــــــــدول الـــعـــربـــّيـــة ــ ــق ــ ف

حكومة  رئيس  اســتقبل 
نجيب  االعــامل  ترصيــف 
النائب  الرساي،  يف  ميقايت 
شــدد  الذي  فرنجيه  طوين 
لبنان  وقــوف  أهمية  »عىل 
اىل جانــب تركيا وســوريا 
الذي  الــكاريث  الزلزال   بعد 
جانب  إىل  السيام  رضبهام، 
الدولة الســورية التي ال بد 
من ان تتعامل مختلف الدول 
مع الفاجعة التــي أملَّت بها 
مبنظار إنساين حفاظاً عىل 
يف  وحقهم  النــاس  أرواح 

الحياة«.
كام شدد عىل »رضورة اإلرساع يف انتخاب 
رئيس للجمهوريــة يخرج البالد من األزمات 
االقتصادية والسياســية املتالحقة التي متّر 
بهــا والتي تحاول الحكومة عرب الجلســات 
التي تعقدها وفقاَ ملبدأ الرضورة القصوى أن 
تخفف مــن وطأتها عرب تقديم بعض الحلول 

املمكنة واملتاحة«.
وإســتقبل الرئيس ميقايت النائب قاســم 
هاشــم الذي قال بعد اللقاء: »بحثنا يف كل 
املواضيع  والتطورات السياسية واإلقتصادية 
واإلجتامعيــة يف ظــل اســتمرار أزماتنا. 
للقيام  الحكومــة  متابعة  رضورة  وأكدنــا 
والدستوري  الوطني  لواجبها  تأكيدا  بدورها، 
يف خدمــة مصالــح الناس وتســيري أمور 
الدولــة، وهذا مــا تقوم بــه الحكومة من 
خالل جلســاتها، اذ أن هناك رضورة ملتابعة 

كل قضايا الناس خصوصــا يف هذا الظرف 
االستثنايئ الذي يتطلب التخفيف من معاناة 
وآالم الناس«، مضيفا »هناك مســؤولية عىل 
والتوافق  بالتفاهم  الســري  الجميع برضورة 
البلد وتركيبة  اللبنانيني، ألن هذه طبيعة  بني 
التوافق بني  الــذي يقوم عــىل  النظام فيه 
كل مكوناتــه، لذلك فاملطلــوب اليوم تفاهم 
وطني عىل كل املســتويات من أجل الوصول 
اىل انتظام عمل املؤسســات بدءا من انتخاب 
والتوافق  التفاهم  وفق  الجمهورية  رئاســة 
الذي يشكل أسهل  الوطني  والنقاش والحوار 

السبل للخروج من األزمة«.
وإســتقبل  الرئيس ميقــايت النائب أحمد 
السياســية  االوضاع  معه  وعــرض  الخري، 

الراهنة.
كام إســتقبل وفدا مــن جمعية املصارف 
املصارف اىل  التي دعت  االســباب  له  عرض 

اعالن االرضاب.

إستقبل بطريرك بيت كيليكيا لألرمن الكاثوليك 
روفائيل بيدروس الحادي والعرشون ميناسيان 
كاثوليكوس السفري الرويس الكسندر روداكوف، 
يف الرصح البطريــريك يف االرشفية، وتأيت 
الزيــارة يف إطار التعــارف وتوطيد العالقات 
بني البطريركية والســفارة الروســية، وتم 
التطــرق اىل العالقات بني روســيا وارمينيا 
ووقوف روسيا إىل جانب أرمينيا يف مختلف 

التحديــات التي مرت بهــا، واىل الدور الرائد 
للكنيسة األرمنية الكاثوليكية يف جمهورية 

روسيا االتحادية وحضورها املتميز فيها. 
ومتنى ميناسيان ان »ينعم الشعب الرويس 
بالســالم وتزول األزمات والحروب«، منوها 
الدول  بـ »دور روسيا ومساندتها للكثري من 
العربية  الجمهورية  يف  خصوصا  والكنائس 

السورية«. 

الصحــة يف حكومة ترصيف  وزير  عقد 
االعامل فــراس االبيض، اجتامعاً لتنســيق 
للكــوارث  الصحــي  القطــاع  اســتجابة 
الزلزالية واالزمات. وضم االجتامع رؤســاء 
الدوائــر املعنيــة يف وزارة الصحة، ونقابة 
املمرضني  الخاصة، ونقابــة  املستشــفيات 
واملمرضــات، والصليــب االحمــر اللبناين، 
وممثيل املنظامت الدولية التي تعنى بالقطاع 
الصحــي، ممثــل منظمة الصحــة العاملية 
واليونيســف واملفوضية الســامية لشؤون 
الالجئني واملنظمــة الدولية للهجرة ومكتب 

األمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية. 
وهدف االجتــامع اىل االطالع عىل وضع 
االستشفائية  واملؤسســات  الصحي  القطاع 
فيهــا، ومدى  العاملة  الطبيــة  والكــوادر 
للكــوارث والهزات  جهوزيتها لالســتجابة 
االرضيــة، وتنســيق الجهــود املبذولة من 
بهدف  وتوحيدها  كافــة  املعنيــني  الرشكاء 
اســتجابة  وتأمني  ألي طارىء  االســتعداد 
رسيعة وفعالة، عىل ان يكون هناك اجتامع 
اســبوعي ملتابعة هذا املوضوع، وفق املكتب 

االعالمي لوزير الصحة.

غرد محمد شــاكر القواس عرب حســابه 

عــىل »تويرت«: »ازاء الحصار املســتمر عىل 

ســوريا رغم نكبة شــعبها بالزلزال، ميكن 

الجزم بأن االنســانية انتهت لدى دول الغرب 

العربية!  الدول  والعروبة فقدت معانيها لدى 

عند االمتحان االنساين االبرز، كلكم تسلحتم 

بقلوب من حجــر فضحت زيف محارضاتكم 

عن النخوة واالخوة واالنسانية…«.

ميقايت مستقبالً طوين فرنجية             )دااليت ونهرا(
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... مصيرهم  لكشف  دعـــوات  وتركيا:  ســوريــا  زلـــزال  فــي  مفقودون  لبنانّيون 
دموع األسمر

عىل  ســاعات  مرور  بعد 
الذي  املدمر  الزلــزال  كارثة 
وقــع يف ســورية وتركية 
الضحايا  الوف  مخلفا وراءه 
يف  والدمــار  والجرحــى، 
املبــاين واالحيــاء، وكأنها 
القــت بنار  حــرب عاملية  
الشــعبني  عىل  جحيمهــا 

السوري والرتيك. 
ورغــم ســاعات الخوف 
عاشــها  التــي  والهلــع 
الهزات  نتيجــة  اللبنانيون 
االرتدادية، وللشعب اللبناين 
دامئــا حصة يف كل كارثة، 
بعد ورود اخبار عن عرشات 
االرايض  يف  املفقوديــن 

الســورية والرتكيــة، يف املناطــق التي تعرضت 
للهزات االرضية حيث فقد ذويهم االتصال بهم بعد 
وقــوع الزلزال الكبري فجر االثنني ومنذ ذلك الوقت 
ومحاوالت حثيثــة للحصول عىل معلومات حول 

اوضاعهم. 
 اال ان االخبــار الــواردة عــىل مواقع التواصل 
االجتامعــي مل تطمنئ العائالت، حيث بدا لهم من 
خــالل متابعة اخبار املناطــق االكرث رضرا والتي 
تعرضت بشــكل كبري النهيار املبــاين والفنادق 
واملؤسســات اضافــة اىل انفصــال املناطق عن 

البعض.  بعضها 
وفق معلومــات اهايل عدد مــن املفقودين ان 

اوالدهم واقارب لهم تعيش يف هذه املناطق املنكوبة. 
ومساء امس تلقت عائلة الشابة سوزان سهيل 
األحمــد التي تعيش يف تركية اخبارا تفيد عن عدم 
العثور عليها وتعترب يف عداد املفقودين. وهي من 
بلدة الغزيلة بعكار ومن سكان التبانة، وعرث الحقا 

عىل زوجها وطفلتها وهام بصحة جيدة. 
كذلك ناشــدت فتاة السفارة اللبنانية يف تركية 
البحث عن خطيبها املفقود وقالت انها تحدثت معه 
قبل ســاعات من وقوع الزلــزال املدمر، ومنذ ذلك 

الوقت يعترب يف عداد املفقودين. 
ووجه اهايل املفقودين يف تركية رسالة نرشت 
عىل مواقع التواصل االجتامعي طالبوا فيها السفارة 
اللبنانية يف تركية العمل بشــكل جدي عىل ايجاد 

املفقودين وتضمنت الرسالة 
نداء اىل اللبنانيني املتواجدين 
يف املناطق املنكوبة التواصل 
مع اهايل املفقودين واالبالغ 
عــن كل جديــد فيام يخص 
النــداء  ابنائهم. وتضمــن 
دعوات لتأمني مأوى للبنانيني 
خرجوا من الزلزال دون مأوى 
ويعيشــون يف العراء وعىل 
الحكومة والســفارة العمل 
لنقل هؤالء اللبنانيني بارسع 

وقت اىل بلدهم لبنان.
اللبنانية  الجالية  ونرشت 
يف تركيــا  الئحة باســامء 
رامز   هم: فاطمة  املفقودين 
زكريــا مفقــودة مبرعش. 
ونــور الهــدى الحلــواين 
يف انطاكية. عبــد الغنــي 
الكيالين ومعتز العظم وابنه ومحمد احمد املحمد 
يف انطاكية ونظرية درويش عجان واوالدها هوليا 
وبريســان وايســن عجان،  ومنى جودر عجاج 
وماريا مصطفى وعبــد النور عجاج يف مرعش. 
وســناء شعبان واديب ســيكوج ومحمد رسحان 
ووفاء خانجي وعيل ديــاب اوغلو ونادية صياح 
وابراهيم خلف وعائلته والدكتور وسام محمد خري 
االســعد وابنته ندوة حيث تأكد استشهاده، فيام 

تعترب زوجته بعداد املفقودين...
كام كشف عن استشهاد ثالثة لبنانيني يف زلزال 
الالذقية، وعائلة لبنانية من آل البســط يف زلزال 

حلب.

ــال؟ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــح أضـــــــــــــرار الــــــــهــــــــّزة فـــــــي الـ ــ ــسـ ــ ــى يــــــبــــــدأ مـ ــ ــتـ ــ مـ
جهاد نافع

اســفرت الهزة االرضية عن وقوع ارضار مادية 
يف عدد من االبنية الســكنية، يف طرابلس واملنية 

وعكار...
تصدعات يف االبنية القدمية، وانهيارات يف ابنية 
حديثة غري مستوفية رشوط السالمة االنشائية، 
اضافة اىل تحطم مفروشــات واوان زجاجية يف 

منازل اخرى...
ونقل عن مصادر أهلية ان االرضار املادية تتكشف 
يوما بعد يوم يف بلدات وقرى شاملية، تيش بحجم 
اآلثار الســلبية الواسعة للهزة التي رضبت املنطقة 

ساحال وجبال...
واكرث االرضار تركــزت يف االبنية املتصدعة يف 
القبة والتبانة، ويف مشاريع بناء جديدة يف املنية، 
وتعرضت منازل اىل تصدعات يف بلديت ســفينة 
القيطــع، والقرقف، ويف محالت يف محيط مفرق 

برقايل والطريق العام بني العبدة وحلبا...

رغــم دعوة وزارة الداخلية املحافظني اىل اعالن 
حالة الطوارىء البلدية، واىل تشــكيل فرق ملسح 
االرضار، إال ان اي تحــرك لفرق بلدية مل تشــهدها 

مناطق الشامل لغاية اآلن.
فمدينة طرابلس تنتظر مســحا شامال البنيتها 
التــي اصابتها الهزة االرضيــة، خاصة يف االبنية 
القدمية التي تتســاقط منهــا الحجارة وادت اىل 
اصابــة ثالثة مواطنني يف القبة بجراح ونقلوا اىل 

املستشفى للعالج...
وتقول مصادر اهلية ان لدى الســكان مخاوف 
جدية من ســقوط هذه االبنيــة التي فاقمت الهزة 

من تصدعاتها.
يف املنية، اصيبت عدة ابنية بتصدع اساســاتها 
وكشــفت الهزة هشاشــة االبنية التي تنشأ حديثا 
دون مراعاة الرشوط الهندسية، وتشكل بحد ذاتها 

فضيحة يف قطاع البناء ...
ويف عكار ارضار ما بني الساحل والجبل يف ابنية 

قدمية  ويف ابنية حديثة تأثرت بالهزة ...
املواطنون املترضرون يف الشــامل اثاروا قضية 

االرضار التــي اصيبوا بها، وعولوا عىل البلديات ان 
تبادر اىل اجراء مسح شامل يحدد حجم االرضار يف 
االبنية  ومدى صالحيتها للســكن بعد الهزة، ودعوا 
نقابة املهندســني يف الشامل اىل اعالن االستنفار 
العام ملشــاركة البلديات وفرقها يف اجراء املســح 
وتحديد االرضار وكيفية تجنب وقوع كوارث اخرى 

ناجمة عن ترددات الهزة ...
وكشفت املصادر ان الهزة التي كانت شديدة الوقع 
عىل ابناء الشــامل، اعادت فتح ملف رخص البناء 
ومدى مطابقتها  للرشوط الهندسية، وجودة مواد 
البناء التي تســتعمل يف االنشاءات الحديثة، وهي 
مسؤولية مشرتكة بني وزارة الداخلية واملحافظني 
املهندســني،  ونقابة  والبلديات  والقامئمقامــني 
خاصــة يف اعتامد املرتكزات الهندســية ملواجهة 

الزالزل والهزات ...
ولفتت مراجع اهلية اىل رضورة املســارعة يف 
اجراء املســح لالبنية كافة املترضرة منها، واآليلة 
للســقوط،  واىل اتخاذ االجراءات الكفيلة بحامية 

املواطنني وفق رشوط السالمة العامة.

ــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوف والقلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر الخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي مشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم تخّطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا يمكنكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزالزل: هكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزات األرضّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فوبيـ
ندى عبد الرزاق

الزالزل نتيجة اهتزاز مفاجئ ورسيع بســبب تحرك طبقة 
الصخور تحت األرض او بســبب نشــاط بركاين او صهاري، 
باإلشــارة اىل انها تحدث فجأة دون سابق انذار ويف أي وقت. 
وقد ينتج عنها ضحايــا واصابات ودمار يف النفس البرشية 
واملمتلــكات وتعطيل الحياة بكل مــا للكلمة من معنى لألمل 

والوجع.
كام انها ظاهرة طبيعية قد تحدث بسلســلة من االهتزازات 
االرتجاجية وتؤثر سلبا عىل الناس الذين تعرضوا لهذه الكارثة 
او ملن هم ابعد او خارج هذه الدائرة اال انهم مروا بنفس التجربة.

االتراك والســوريون نتيجة الزلــزال يف حالة من الصدمة، 
وهذه الواقعة ارخت بثقلها عىل اللبنانيني الذين مل يســتفيقوا 
مــن صدمة تفجري مرفأ بريوت بعــد، كونها الفاجعة األقرب 
زمنيا لهم. كام ان مشاعر الهلع مل تندثر حتى اللحظة خوفا مام 
يســمى »بتوابع الهزات االرتدادية« والتي قد تكون بوترية اقل 

اال انه بحسب الباحثني يف هذا املجال الخطورة تبقى قامئة.
يقول ســليم من طرابلس-امليناء لـ »الديــار:« كنت نامئا 
وشــعرت ان رسيري يهتز استيقظت ومشاعر الرعب والخوف 
تنتابني، للوهلة األوىل ظننت ان ما حدث كان بسبب العاصفة 
وعندما حاولت النهوض مل أستطع وشعرت بالدوار وبدأ الخوف 

من ان يسقط املنزل فوق رأيس، وان حدث اين سأذهب«. 
ويتابع، »االضطراب ما بعد الصدمة ومعرفة ما حدث يف 
اليوم الثاين والخــوف تضاعف من ان تتكرر هذه الحادثة، 
ويلفــت اىل انــه مع كل صــوت هواء او رعــد بتنا نخاف 
وأصبحنــا نعتقد انها رمبا ســتكون هزة ثانية وخاصة اننا 
يف لبنان لدينا اســتعداد لحدوث هكذا زالزل قد تكون مدمرة 
وحدثت يف الزمن البعيد وما شعرت به وعائلتي كان شعورا 

ومخيفا«. مزعجا 

{ اإليجابية نصف الحل {
عــن متكني النفس ملواجهة ومجابهــة الخوف من الزالزل 
املعالجة واملنتســبة لنقابة االختصاصيني النفسيني يف لبنان 

جان دارك حنا ســعد تقول 
لـ »الديــار«: دامئا عىل املرء 
يف حــوادث مامثلة للزالزل 
والكوارث ان يتصف بالهدوء 
ويبدأ بكالم تحفيزي مع ذاته 
عىل ســبيل املثال ان يقول:« 
روق روق او عــيّل ان أبقى 
هادئا/ة وانــا قادر/ة عىل 
وعيّل  يحدث  ما  اســتيعاب 
الترصف بحكمة » ومحاولة 
تذكر االرشــادات التي يجب 
ان نتبعهــا أو نعتمدها أثناء 

حدوث الزالزل«.

{ كيفية التعامل مع األطفال  {
ترشح جان دارك عن هذا الجانب فتقول، »عىل الفرد ان يبدأ 
التحدث مع أطفاله ويحتضنهم ويطمئنهم بأن الهزة ستنتهي 
بعد قليل. وترشد، اىل رضورة اتباع بعض النصائح لألشخاص 
الذين شعروا بالهزة وولّدت يف داخلهم مشاعر القلق والخوف 
أن يعمــدوا اىل افراغها وال يكبتوها يف داخلهم كيال تســبب 
لهــم مع الوقت هزة ارتدادية نفســية ينتج عنها رجرجة يف 
شخصيتهم وذلك من خالل بعض االرشادات التي يستطيع أي 

فرد القيام بها«.

{ ارشادات {
تفّصل جان دارك الوســائل التــي ميكن اتباعها عىل النحو 
التايل: »عىل الفرد ان ميارس متارين االسرتخاء الجسدي، اىل 
جانــب ترويض العقل عىل جذب األفكار العقالنية كأن يقول 
لنفسه:« ان احتامل حدوث زلزال آخر ضئيل جدا، وملاذا يجب ان 

أقلق واخاف من أمر نسبة حدوثه أقرب اىل العدم«. 
وتتابع، »عدم االستسالم لألفكار السلبية او تضخيمها، بل 
الســيطرة عليها من خالل مامرســة اي عمل يشغل الفرد عن 
التفكري والحديث املستمر عن الخوف او املوضوع ذات نفسه«.
 وتردف، »الثقة بالنفس من اهم العوامل للتغلب عىل أي أزمة 

او مصيبة وترتجم من خالل 
مامرسة التأكيدات اإليجابية 
البالغني  او  االهــل  ومزاولة 
بعــض التامريــن الرياضة 
حتى لــو يف املنزل، وتنصح 
يف حــال كان يوجد أطفال 
ان يتم اشــغالهم بنشاطات 

كالرسم معهم«. 
نقوم  ان  »يجــب  وتتابع 
مشاعر  عن  للتعبري  بدفعهم 
القلــق التي عاشــوها عند 
حــدوث الهزة. أيضا تحضري 
يبّدل  معا  وتناولــه  الطعام 
أجواء البيت السلبية ويدخل الفرح ويدحض الخوف. وتضيف، 
كام ان مشاهدة فيلم مضحك او التسلية بألعاب عائلية قد يقلب 
األجواء ويغريها بشكل كيل وتنصح، برضورة احتضان األوالد 
وتقبيلهــم عدة مرات خالل النهار واســامعهم كالما جميال 
وتحفيزيا الن هذه األمور تزيد من افراز هرمونات السعادة«.

وتلفت اىل انه بهذه اإلرشادات نعيد القليل من أجواء البهجة 
والطأمنينة واألمان ألطفالنا وألنفسنا«.  

ويف هــذا اإلطار تقول جــان دارك، انا تعمدت الرتكيز أكرث 
عىل الشعب اللبناين كونه يعيش هزات اقتصادية واجتامعية 
مســتمرة ويقوي نفسه بنفسه وما مييزه جربوته وصالبته 
واميانه الراسخ بوطنه فهو يعي كيف ينهض ويجاهد وال يركع 
أمام الصدمات كام انه دائم الكالم مع نفســه بإيجابية بحيث 

يقول لها: »أنا قوي وشامخ مثل أزر الرب«.  
هل اللبنانيون يتأثرون بهذا النوع من األحداث والكوارث أكرث 

نتيجة ما مّر بهم:
يف هذا الســياق تقول جان دارك، نعم الشعب اللبناين يتأثر 
أكــرث من غريه ألنــه يعيش يف الوقت الحايل أزمة كبرية عىل 
صعيد تأمني الحاجات األساسية مثل املسكن والعلم والطبابة، 

والدفء الخ. 
ولــو فقد بيته الذي هو مبثابة املــأوى الوحيد املتبقي له، 

ماذا ســيفعل، واين ســيذهب وكيف سيعوض الخسارة ومن 
سيســاعده، والدولة غائبة عن اإلحســاس بوجع الناس وال 

تلتفت ملصائبهم او ملا يعانونه. 
وتتابع الشــعب يعيش يوميا هزات ارضية ألن األرض تتزلزل 
تحته كلام ارتفع أو أنخفض الدوالر ويقيض اليوم بطوله يفكر 
كيف سيلبي احتياجات عائلته، بحيث يعيش يف بلد يفتقد لألمن 
واألمان والسالم وال تتوفر فيه أدين الرشوط املعيشية لإلنسان«.  
وتردف، »الصدمة النفســية هي استجابة ال إرادية لحدث 
مرهق للغاية وأكرب من االســتيعاب، مثل الوجود يف منطقة 
حــرب أو كارثة طبيعيــة، كام قد تحدث نتيجة أمور معنوية، 

مثل التعرض ملوقف محرج أو قاٍس عاطفيا«.
وعام إذا كان يوجد رابط بني الزلزال الذي رضب تركيا وسوريا 
والهلع الذي عاىن منه اللبنانيون عند تفجري مرفأ بريوت، تقول 
جان دارك، »من املمكن أن يكون هناك ارتباط لعامل الخوف بني 
الهزة األرضية التي شعرنا بها وانفجار املرفأ، خاصة املواطنني 
الذين يقطنون يف بريوت، ألن اإلنسان عندما يخاف تبدأ األفكار 
السوداوية تســيطر عىل تفكريه وعقله خاصة انه كان ثالث 
أكرب انفجار يف العامل ومن الصعب نسيان ما حدث ويبدأ الفرد 
يسأل:« ما هذا الصوت؟ ماذا سيحدث؟ هل سيسقط البيت علينا؟ 
هل سنموت؟ ماذا يجب ان نفعل؟ كيف سأحمي أوالدي الخ....

تتابع » أفكار غزيــرة مرعبة ومخيفة تتعلق مبصرينا تبدأ 
تراود مخيلتنا التي ما انفكت عن تذكر اليسء واالسوأ فتنهمر 
بشكل قوي مثلام كان املطر ينهمر بغزارة وأمواج البحر عالية 
لهذا الســبب ظن الناس بأن هذا صوت العاصفة »فرح«، ومن 
استيقظ يف صباح اليوم التايل استوعب انها ناتجة عن الهزة 
األرضيــة التي رضبت تركيا وان التهديد ميكن ان يطال أي فرد 

فيسقط سقف البيت عليه ويفقد املأوى او ميوت الخ« ...
وتخلص جــان دارك للقول، »بعــد االدراك مبا جري تنتاب 
اإلنســان املشاعر السلبية عىل أنواعها مثل: الرعب – القلق – 
الخوف – الفوبيا – نوبات هلع ثم ينتج الترصف الذي سيقوم 
به، هل ينزل اىل الشارع او يبقى يف البيت. اال ان اصوات الناس 
املتعالية يف الشــارع وردود افعالهم تؤثر عىل القرار الصائب 

الذي يجب ان يُتخذ لذا علينا الترصف بحكمة.

ِلـواسيني األعرج قراءة في رواية »ليلّيات رمادة« 
»ليلّيات رمادة« )صــدرت بجزئيها عام 
2021 عــن دار اآلداب( تجربة روائّية يقول 
عنها كاتبها الروايئ واسيني األعرج »كانت 
مغامرًة بال حســاب ُمسَبق« )الجزء الثاين 
ص 433(، حيــث قــّرر يف أثنــاء الحجر 
وهو العالق يف شــامل فرنســا، أن يتوّقف 
عــن مرشوع رواية كان قد أعــّد لها العّدة 
قبل الجائحة، ويبدأ مبا يتناســب والواقع 
الجديــد، ليس له وحده، بل لجميع املتلّقني، 
الذين تغرّيت محاور اهتامماتهم، وتوّجهت 
جميع احتياجاتهم نحو كل ما هو افرتايّض، 
للتعويض عن كل ما ينقص اإلنســان وهو 
ُملزٌَم بالبقاء بني جدران بيته، مهام اتسعت 

أو ضاقت.
وواســيني األعرج، املخرضم يف صناعة 
هذا النــوع األديب، املمتلك تقنياته وقطبه 

املخفية، الحريص عىل لغته التي أوصلها إىل 
أن تصبح أسلوبًا يُحتذى، والحامل ثقافًة كبرية 
وهمــوم بالده املأزومة يف نواحيها املتعددة، 
قّرر أن يســاير الواقع، وأن يتشارك والقراء، 
االفرتاضيــني، عــرب صفحاته عــىل مواقع 
التواصل االجتامعي، فصول رواية تُكَتب يف 
أيام الحجر، وهو يقول إّن أحداثها أيًضا تجري 
منذ بَدء الجائحة مروًرا باإلغالق الكيّل، وصواًل 
إىل البدء باالنفراجات التدريجية لعودة الحياة 
ا كانت  إىل ما يشــبه طبيعتها. ولكن، هل حقًّ
الرواية تتحدث عن زمن الوباء والحجر، أم تّم 
حرُش »كوفيد« واخرتاع »كوفيالند« يف رواية 
أحداثها وشخصياتها وقضاياها قد تجري يف 
أّي زمان وأي مكان بعيًدا عن الجائحة والحجر 

وخصوصّيتهام يف جميع نواحي الحياة.
كام سبق وقلت، فإّن الرواية نرُِشت بشكل 
دورّي، مّرتني أســبوعيًّا، خــالل ما يقارب 
الخمســة أشــهر، متّت كتابة ومناقشــة 
فصــول الرواية جميعها بني الكاتب وقّرائه، 
من جميع مســتوياتهم وفئاتهم، من شباب 
وكبار الســّن، ومــن قراء عاديــني ونقاد 
وأكادمييــني، ولكنها صدرت أخريًا بني دّفَتي 
جزئني، مبا يقارب الـ900 صفحة، بعد قرار 
مــن الكاتب والنارش بأنها جاهزة للنرش. لذا 
فنحن ســنقوم بقراءة للرواية بعيًدا عن كل 
ما ســبق، عىل أنها نــّص روايئ كغريه من 

نصوص واسيني األعرج.
تدور أحداث الروايــة يف كوفيالند، وهي 
الجزائــر، وما يشــبهها مــن دول عربية، 
يسودها الفســاد والفقر والجوع، وأصحاب 
نفوذ وُســلطٍة متآمرين مع القتلة واملجرمني 
ومهــّريب املخــدرات، بدعم مــن مجموعة 
ال يســتهان بها من أبناء الشــعب أنفسهم، 
ويف مقابلهــم مجموعة صغرية من األحرار 
املتفانني واملضّحني يف سبيل الوطن والناس، 
ومعهم مجموعة مــن املبدعني يف مجاالت 
الفّن والطب والهندســة وغريهــا، الذين ال 
يلقون اهتامًما وتكرميًا يف بلدانهم، بل إنهم 
ذ بحّقهم حكم اإلعدام من ِقَبل ثلّة  أّول من ينفَّ
الفاسدين. أين الجديد، وما عالقته بالجائحة؟ 

ليس هنالك من جديد.
يبدأ الجزء األول، بتعريفنا برمادة، وســبب 
تسميتها بهذا االسم الغريب، وعالقتها املتوتّرة 
بزوج متخلّف فاسد، تقوم بخيانته يف لحظة 
تقّرر فيها أن تكون حرّة، مع شادي، املوسيقار 
العاملــي، الذي تبّنى فتاة ســورية ناجية من 
الحرب يف بالدها، وتستمّر رمادة، باالستامع 
إىل ليلّيات »شــوبّان« املوسيقية حتى نهاية 
الرواية، كاتبة رســائلها لهذا الحبيب الغائب 
من جهة، وســاردة جميع أحداث الرواية من 

جهة ثانية.
الــرد ُمحكَم، واللغة ال تشــوبها لحظة 
ملــل أو اّدعــاء، حتى يف أثنــاء الحديث عن 
أمور طبية أو تفاصيل موســيقية يُعنى بها 
االختصاصيــون عــادًة، إال أن روائيًّــا كبريًا 
كواســيني األعرج، يعرف كيــف يطّوع لغته 
ليحتــوي األدُب العلَم بسالســة ال تُضاهى، 
ولكنك تســتمّر يف القراءة، مستمتًعا بالرد 
السلس واألحداث وما يرافقها من تشويق، يف 
جزء الرواية األول محاواًل أن تصل إىل ما يجعل 

الرواية واحدة من روايات األوبئة، فتصل إىل 
نهايــة، يف هذا الجزء، فيها عملية قتٍل تنجو 
القاتلة من العقــاب فيها، وتربّر لها الرواية 
ذلك من خالل شــّد القارئ للتعاطف مع تلك 
الشخصية، وهنا مكمن القوة يف هذا الجزء، 

الذي يُحَسب للرواية.
تقول لنفســك يجب أالّ أضّيع الوقت عىل 
الجزء الثاين، فواضح أّن كوفيالند لن تتحّول 
إىل بــالد يحكمها املرض، ويتحكّم بســري 
األحداث فيها وتحّول شــخصياتها، ولكن ال 
بّد وأن تكمل وأنَت القارئ الـــُمسَتَفّز، فكيف 
لواســيني أن يقع يف فّخ كهذا، تبدأ بالجزء 
الثاين لتجد األحداث البوليســية نفســها، 
والبالد  نفسها،  واملافيات  الفســاد  وقضايا 
املأزومة ألســباب تشــبه ما يذكــره الجزء 
األول، ويظهر بكر أكرث، شقيق رمادة، الشاب 
الصالح، فنعرف أنه ضابط تغلل يف صفوف 
القابع  ليتصّيد رؤوسها، وشادي  العصابات 
يف املشفى بسبب إصابته بكوفيد، والذي كان 
ميكن أن يُصاب بأزمة قلبية يف أّي نّص آَخر، 
ورمادة تبقى مع ليلّياتها ورسائلها كأنها يف 
النّص الرومنيّس نفســه، ولكنك تستمّر يف 

القراءة.
أمر واحد، يجعل جاملية النّص تنحو باتجاه 
الجائحــة ورموزها التــي كان يجب أن متأل 
الصفحات، ولكن قضايــا البالد واهتاممات 
الكاتــب حالت، من دون أن يتدراك األمر، دون 
ذلك، وهي »عطسة« األّم، أّم رمادة وبكر، وما 
رافقها من تحّول يف شــخصية األب، الذي، 
وبعــد تأكيد جميع الجهات الطبية بأنها غري 
مصابة، بقي مرصًّا عىل أنها مصابة، وبعدما 
تسبَّب بأزمتها القلبية ووفاتها، بقي عىل ذاك 
التأكيد، مســتِغالًّ ذلك ليتزّوج بشابّة، كانت 

حبيبة ابنه.
نهايــة الرواية كانت األقوى واألجمل، وقد 
بّررها الكاتــب يف كلمته يف نهاية الرواية، 
فعىل الرغم من انتظار القراء نهاية رومانسّية 
تجمــع الحبيبني بعد مرور كّل منهام بأزمات 
نفسية وجسدية، وبعد أن وصل بهام الشوق 
إىل وجــوب تتويج ذلك الفــراق املّر بالزواج، 
ا إنســانيًّا، يطغى عىل كّل  تعطينا الرواية ردًّ
ما ميكن أن نتوّقعه أساســيًّا، أو متحكّاًم بنا، 
وهو الَفقد، وخاصة الفقد املرتبط باألمومة، 
ليعطي النّص ما انتظره القارئ الذي ال يرىض 
بالعادّي، والذي عّوده واسيني األعرج عىل كل 
ما هو غري عادّي، فتخّف حّدة اللوم من إقحام 
كوفيالند بالرواية، فتنترص الرواية لنفســها 
لتثبت أّن واســيني األعــرج، الروايئ الكبري، 
تبقى الروايــة ملعبه الذي يجيد كّل تفاصيل 

اللعبة الروائية عليه.
وهنــا أختم مع ما أنهــى به الكاتب كلمته 
يف نهايــة الرواية، والتي كانت منقظته يف 
زمــن الَحجر من الجنون أو غريه، »فكّرت يف 
أن أضع عىل لســان راما أو رمادة جملة ظلّت 
عالقًة بحلقي: أســتطيع اآلن أن أموت... ثّم 
تساءلت بعدها، عندما أصبحت ليلّيات رمادة 
حقيقــًة، ملاذا ال أقول اآلن: أســتطيع اآلن أن 

أحيا؟« )الجزء الثاين - ص437(

د. منري الحايك )روايئ وأكادميي(

ســــلــــســــلــــة اجــــــتــــــمــــــاعــــــات ولــــــــــقــــــــــاءات لــــنــــقــــيــــب املــــحــــامــــيــــن
عقــدت لجنة إدارة صنــدوق التقاعد يف 
نقابة املحامني يف بريوت، اجتامعها الشهري 
برئاسة النقيب نارض كسبار وحضور النقباء 
الســابقني واألعضاء. وتم البحث يف جدول 
األعــامل، حيث ُعرضت األمور املالية من قبل 
عضــو اللجنة املحامي بشــارة عامطوري، 
كام َعرضت أمينة رس اللجنة املحامية سعاد 
شــعيب مثانية عرش ملفــاً تتعلّق بالتقاعد 
وبالتخصيص واإلحالة. وسوف يصدر كسبار 
تعميــامً يتعلّق بوجوب التأشــري عىل عقد 
التحكيم يف النقابة واســتيفاء واحد باأللف 

تحت طائلة املسؤولية الشخصية عىل املحكم، 
وذلــك قبل املبارشة بالتحكيــم ومبجرد قبوله 

بالتحكيم.
واجتمع كسبار مع املحامي يوسف لحود، والذي 
ســوف ميّثله يف املؤمتر العريب السابع للمحاماة 
بعنوان: »املحاماة فراسة وفروسية«، والذي تنظّمه 

األكادميية الدولية للوساطة والتحكيم- يف فندق 
كونراد- القاهرة يف الثامن والتاســع من شــباط 
الحايل. وقدم له الكلمة التي سوف يلقيها واملؤلفة 

من 92 صفحة.
ومن املتوقع أن يبدأ تركيب ألواح الطاقة الشمسية 

يف محكمة بعبدا األسبوع القادم، بعد توقيع 
االتفاق مع رشكــة MANALCO إلعطاء 50 

أمبري ملركز النقابة وللمحكمة. 
وبجهــود كســبار وأعضــاء يف مجلس 
النقابة، وّجه الرئيس األول ملحاكم اإلستئناف 
يف بــريوت القايض حبيــب رزق الله آلمر 
مجموعة حامية وزارة العدل وقرص العدل يف 
بــريوت النقيب مصطفى عواد الكتاب اآليت: 
»يف معرض تنظيم دخول املواطنني إىل قرص 
العدل، نكلفكم عدم إدخال الوافدين حرصاً إىل 
صنــدوق وزارة املالية يف قرص العدل إال من 

الساعة العارشة صباحاً.
وملناسبة أســبوع املغرتب اللبناين الذي يبدأ 
يف الحادي عرش من آذار، درس كســبار مع رئيس 
لجنة حامية حقوق اللبناين املغرتب املحامي سامر 
بعلبيك، مرشوع إقامة مؤمتر حول املغرتبني الذين 

يشكّلون صامم األمان االقتصادي واالجتامعي. 

كسبار مجتمعا مع زواره
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ترجــع أصول عشــبة الزعر او الصعــر اىل املجتمعات 
القدميــة الواقعة عىل البحر املتوســط وكان اســتخدمه 
املرصيــون يف اعامل التحنيط، اما اليونانيون فاســتعملوه 
كبخور للمعابد يف حني ان الرومان اعتربوه رمزا للشجاعة، 
ويف لبنان اســتخدم لصناعة املنقوشة التي تقع يف القلب 
قبــل البطن نظرا ملذاقها اللذيــذ والتي دخل بها اىل غينيس 

بوك كأطول منقوشــة بلغت 43 مرا و92 سنتمرا. 

{ انواعه {
بحســب اختصايص التغذية وبطل كامل االجســام طه 
مريود، »الزعر كناية عن عشــبة اوراقها شــديدة الخضار 
رمادية، ورائحته ذكية ونكهته قوية. ويتابع، اما بالنســبة 
الستخداماته فهي كثرية ومتنوعة منها عىل الصعيد الطبي 
وأخــرى جاملية بحيث يســتخدم كمعقــم ومعالج لحب 
الشــباب، وفوائده الصحية عند تناوله متعددة، ســواء كان 
طازجا او مجففا، كام ويســتخدم مع اللبنة املضغوطة مع 

زيت الزيتون ليبقى من موســم اىل آخر«. 
ويف هذا السياق يقول طه لـ »الديار«: الزعر يحتوي عىل 
معــادن مهمة مثل النحاس والحديد واملنغنيز وفيتامني »ب« 
ويضــاف اليه حبوب ممتازة ولذيذة كبذور دوار الشــمس، 
الفســتق الحلبي، الجوز وجــوز الهند وبعض املطيبات مثل 
الســامق واالوريجانو املجفف، اليانسون، الكمون وكعنرص 
رئيــي يضاف اليه السمســم الغني بالعنــارص الغذائية 
وكونــه يتناول مع زيت الزيتــون يعد وجبة جيدة والبعض 
يقدمــه مع الخرض مثل الخيار والبندورة والخس اىل جانب 
الزيتون. كام انه يشــتمل عىل الفينــوالت وهي كناية عن 
مواد معقمــة ومضادة للبكترييا. ويضيف، يســتخدم يف 
عــاج االلتهابات الرئوية ويســاعد يف التخلص من البلغم 
وعاج طبيعي للســعال ويتضمــن الثيمول وكميات محددة 
من العنارص الغذائية كالبوتاســيوم وفيتامني »أي« و»يس« 

و»املغنيسيوم«.
اما عن غش الزعر وخلطه بقشــور وصوال اىل السوس 
والحــرات ومدى تأثريه يف صحة االنســان، يقول: » بتنا 
نســمع هذا املــوال من عائات كثرية بحيــث يلجأ أصحاب 
املحات التجارية اىل خلطه مبواد غري معروفة بهدف زيادة 
وزنه وكرس ســعره، بعد ان أصبح ســعر الكيلو ذي النوعية 

الجيــدة ال يقل عن الـ 700 ألف لرية. 
ويتابــع، هو ملــك النباتات العطرية ويســمى بـ »غذاء 
الدمــاغ “ويســتخدم كعنرص رئيي عــىل املوائد خاصة 
كشــطرية للتامذة يف الصباح الباكــر لتوقد الذكاء وتفتح 
االذهــان. وانواعه كثرية منها الصويف والزاحف والربي ذو 
الشعريات الصغرية والعطري. ويلفت اىل ان إضافة أي مواد 
اليه مثل القشــور الخارجية للسمسم والسامق والتي تركز 
فيها بعض املركبات الكيميائية قد يشكل تهديدا عىل الصحة 

العامة واالمن الغذايئ، او قد ينتج عنه حاالت مثل االختناق 
والسعال«. والحساسية 

{ »ما طلع حساب الحقلة ع حساب البيدر« 
والجشع ضيع الغلّة {

بعد ان أُتلف األســبوع املايض 9 أصناف من اللبنة كونها 
غــري مطابقة للمواصفات الصحيــة، يبدو الكثري من املواد 
الغذائية ســيلقى املصري نفســه والسبب يعود اىل التخزين 
الــذي قــام به التجار عندما كان ال يــزال الدعم قامئا حتى 
مرحلــة ما قبل تطبيق الدوالر الجمريك فتم توضيب اطنان 
من الربغل والطحني والشــوفان واألرز والفاصوليا والزعر 
يف مخازن ليســت مؤهلة عــىل النحو املطلوب ما أدى اىل 
عطب الكثري من هــذه األصناف او انتهاء تاريخ صاحيتها 
كــام حدث منذ فرة زمنية ليســت بعيــدة بحليب األطفال 
نتيجــة احتكاره اما من الــركات االم او تجار الصيدليات 
والســوبرماركت واملحات التجاريــة فأتلفت كميات كبرية 
مــن النرييس واالوبتيامل وخاصــة تلك املخصصة لحاالت 

والحساسية. واالسهال  االرتجاع  
هذه األمور جميعها مل تدفع أحدا اىل التحرك وما حدث من 
محارض الضبط او »كبســات« املراقبني من وزارة االقتصاد 
كان كـــ »عرس قروي صغري«، واالهتــامم مصّوب باتجاه 
دولــرة هذا القطاع اما صحة االمــن الغذايئ حيث »الدود« 
ينخــر أصناف كثرية فهي مروكة لقدر املواطنني اىل جانب 

السلع. الكثري من  الغش يف 

{ القشور عوضا عن السمسم والسامق 
والصبغات بدال من املطيبات {

املعادلة التي تقول ان الزعر اكلة بســيطة وشعبية وغري 
باهظة الثمن مل تعد كذلك، فسامة الغذاء أضحت عىل املحك 
ومل تعد ســاملة او امنة من »املحتالني« ودولرة هذا القطاع 
هي لحامية التجار حتى اخر مستهلك الن الغش شمل لقمة 
الفقراء، فام ال يعرفه أصحاب الســادة املســؤولون ان االف 
العائات تســتخدم املاء عوضــا عن الزيت مع الزعر، وأين 
الوزارات املعنية يف هذا امللف من صون كرامة االنسان وعزة 
نفســه وكربيائه وحقه، وهل املقصود تدجينه لكيا يرفع 

صوتــه ويتلّهى بتأمني لقمة عيش أوالده!

{ سعر الكيلو »دكّة« {
مل يعد سعر كيلو الزعر مقبوال بعد ان تخطى الـ 700 ألف 
وطبعا بحســب النوع، وإحدى السيدات أتت تطلب من محل 
ان يبيعهــا بـ 30 ألفا زعرا حــرا، فأجابها البائع ال ميكنني 
ان ازن لك بهذا الســعر، واقله بـ 100 ألف. لذا عمد أصحاب 
املحات اىل خلط الزعر األصيل بالقشــور ويف هذا اإلطار 
تقــول املربية نايفة لـ »الديار«: »الزعر مل يعد بلديا بحيث 
يضاف اليه قشور السمسم والساّمق والصبغات ليعطي وزنا 
وهذه الظاهرة شائعة يف مناطق البقاع األوسط والغريب«. 

وتتابــع، »بات اليوم طعمه أقــرب اىل التنب الذي يوضع 
كطعــام للبعري الن ســعره األصيل أصبــح مكلفا ومل يعد 
يشــريه اال قلة من العائات امليســورة واملقتدرة. وتسأل، 
ايــن وزارة االقتصاد من كل هذه التجاوزات التي متس االمن 

الغذايئ وتهدد اجيالنا وصحتهم النفســية والعقلية«.
»وملــاذا ال يصار اىل اخذ عينات مــن العامات التجارية 
املســتجد بيعهــا يف الســوق والتي ال نعلم عنها شــيئا ام 
ينتظرون ان تقع الواقعة ومن ثم يأتون ليســطّروا محارض 
ضبط وتشــميع السوبرماركت او لتلف هذه املواد عىل غرار 
ما حدث يف االلبان التي اتلفت بعد ان تناولتها مئات عرات 

العائات«.
 باإلشارة اىل ان »الديار« تلقت شكوى يف هذا اإلطار من 
ســيدة قالت ماذا يجب ان نفعل بعد ان تناولنا كميات كبرية 
من اللبنة غري املطابقة للمواصفات الن سعرها كان مقبوال.
تخلــص املربية نايفة اىل القــول، »كان لبنان يقصد من 
الــدول العربية والغربية لتناول املنقوشــة واليوم اعتقد ان 
عىل وزراء كل من الصحة والزراعة والســياحة واالقتصاد 

التحرك لصــون ما تبقى ولحامية العائات املتعففة«.
الســيد اييل يزرع الزعــر يف املنطقــة الواقعة ما بني 
الفاعــور وزحلة يقول لـ »الديار«، »انا ازرع هذه النبتة منذ 
أكــر من 25 عاما، وامانة أقول ان الزعر أصا موجود يف 
األرض فلامذا يتعمد رفع ســعره او غشــه، وميكن إضافة 
املنكهات األساســية اليه كالسامق وامللح والكمون والقليل 
من السمســم. ويتابع، منذ العام 2015 تم ضبط زعر ميلء 
بالحرات والسوس والقمح املطحون ومل يحرك أحد ساكنا. 
ويســأل اين جمعية حامية املستهلك وهل اضحى الغذاء يف 

األولويات. أولوية  والسعر  الثانية  املرتبة 
عن هــذا املوضوع تقــول نائبة رئيــس جمعية حامية 
املســتهلك السيدة ندى نعمي ومسؤولة قسم مراقبة سامة 
الغذاء لـ »الديار«: الشــكاوى التي تصلنا نتيجة االخبار عن 
سلع فاسدة، من دون مساندة الدولة ال ميكننا القيام بيشء 

ونحــن كجمعية ندافع عن حقوق املســتهلك وننقل بدورنا 
الشــكاوى التي تصلنا اىل املعنيني أي الوزارة«.

وتتابــع، نتلقى ادعاءات من أماكــن وقطاعات مختلفة 
ولألســف مل نصــل يف جميعها اىل نتيجــة يف ظل غياب 
املؤسســات التي تفتقد للمركزية يف حل املشــكلة. اما يف 
ما يختص بقضية الزعر املغشوش والذي يعد مادة أساسية 
للكثــري من العائــات اللبنانية وهو كناية عن مادة عطرية 
يضــاف اليها السمســم والزيت تعطي طاقــة ملن يتناولها 
وخاصة للرائح الفقرية وجميعنا بتنا فقراء. تشــدد نعمي 
يف هذا االطار، عىل رضورة إعطــاء معلومات عن املنطقة 
التــي يتم فيها بيع زعر مغشــوش. وتردف، نحن عىل ثقة 
ان احتامليــة الغش يف هذه الســلعة مرتفع جدا خصوصا 
إذا ِبْيعت عىل أســاس انها ليست لبنانية الصنع مثل الزعر 

والفلسطيني. واألردين  الحلبي 
وتســتكمل بالقول، اما كونه يخلط بالقضامة والحمص 

فأقــول انه ال يؤذي ولكن تتغري الطعمة والصفة. 
وتطرقــت نعمــي اىل نقطة أرشنا اليها وهي “القشــور 
تحتــوي عىل مركبات كيميائيــة« لتوضح ان القرة غنية 
بالفيتامينــات واملعــادن اال إذا فيهــا متبقيــات املبيدات« 

قصدناه. ما  هذا  وبالطبع 
ليس الغش وحده قامئــا بل التزوير يف التواريخ، وخلط 
املــواد الغذائيــة مبواد قد تكون ضارة نتيجة تســوس يف 
الســلع عىل عينك يا تاجر يبقى هذا القطاع يف حالة فلتان 

وعىل األرض ال يوجد حكم.
 والزعــر الذي كان اكلة صحية الحتوائه عىل السمســم 
وخلطــه بزيت الزيتون تحول اىل مســحوق من القشــور 
والســوس وبدل التلهي باألســعار ودولرتها التي ما انفكت 
يومــا بعد يوم عن االرتفاع الهســتريي فالدوالر إذا كان بـ 
60 ألفا أســــعار الســلع تباع عىل سعر رصف الـ 70 والـ 
80 ألفا، وتبقى األولوية يا ســعادة املسؤولني لسامة وأمن 

غذائنا.

اســتخدم فريــق مــن العلــامء الهولنديني 
طريقتــني مختلفتني، يف دراســة أجريت عىل 
فرئان املخترب، األوىل هي علم البرصيات الورايث 
واألخــرى ترتكز عىل علم األدوية، الســتعادة 

»املفقودة«. الذكريات 
ميكــن أن يكون لفقدان النوم آثار كبرية عىل 
الوظيفة العقلية واألداء املعريف. ورمبا يؤدي، 
عىل ســبيل املثال، إىل تــدين اليقظة ويجعل 
الركيــز أكر صعوبة وبالتايل يكون هناك خلل 

القرارات. اتخاذ  يف عملية 
كــام أنه من املعروف أن النــوم مهم لتقوية 
الذكريات الجديدة، وبالتايل فإن فقدان الذاكرة 
من النتائج األخــرى للحرمان من النوم. ولكن 
من غري الواضح ما إذا كان فقدان الذاكرة يكون 
ناتًجا عن فقدان املعلومات متاًما أو بسبب عدم 

القدرة عىل الوصول إليها أو اســتعادتها.
تظهــر نتائج الدراســة الجديــدة أن فقدان 
الذاكــرة الناجــم عن قلة النوم ميكن عكســه 
بواســطة دواًء يســتخدم لعاج الربو وميكنه 

»املفقودة«. املعلومات  استعادة 
اســتخدم يوري بولســيوس مــن جامعة 
خرونينغن وزماؤه تقنية حديثة تســمى علم 
البرصيــات الورايث الستكشــاف كيفية تأثري 
الحرمان من النوم يف الذكريات حديثة التكوين.
واســتخدم الباحثون فرئانًا معدلة وراثًيا يتم 

فيها التعبري عن بروتني طحالب حساس للضوء 
يســمى تشانيلرودوبسني يف الخايا العصبية، 
التــي يتم تنشــيطها أثناء تكويــن الذاكرة. ثم 
أعطــى الباحثون فرئان املختــرب املعدلة وراثًيا 
مهمــة تعلم مــكاين كان عليهــم من خالها 

معرفة موقع بعض األشياء.
جعــل الباحثون الفرئان تكــرر االختبار بعد 
خمســة أيام، ولكن يف تلك املرة تم تغيري مكان 
أحد األشــياء. فشــلت الفرئان، التي ُحرمت من 
النوم قبل إعادة االختبار، يف ماحظة التغيري، 
مــام يدل عىل أن الحرمــان من النوم قد تداخل 

مع ذكرياتهم عن مواقع األشياء.
لكن تلك الذكريات مل تضيع متاًما. اســتخدم 
الباحثون نبضات من ضوء الليزر، يتم توصيلها 
عــرب األلياف الضوئية إىل أدمغة بعض الفرئان 
املحرومة مــن النوم، إلعادة تنشــيط الخايا 
العصبية املســؤولة عن الذاكــرة. تذكرت هذه 
الفــرئان املواقع األصلية لألشــياء، والحظت 

التغيــري يف املوقع، عندما كررت املهمة.
وتشــري النتائج إىل أن الحرمــان من النوم 
يجعــل الوصول إىل املعلومات غري ممكن، ما مل 

يتم إعادة تنشــيط قدرة التتبع املادي للذاكرة.
أظهرت تجربة علمية سابقة أن الحرمان من 
 cAMP النوم يقلل من مستويات جزيء اإلشارة
يف الُحصــني، وهــي بنيــة دماغية رضورية 

لتكوين الذاكرة، وأن األدوية التي تعزز مستويات 
cAMP متنــع عجز الذاكــرة الناجم عن فقدان 
النوم. لذلك، قام الباحث بولســيوس وزماؤه 
بإعطاء الفرئان املحرومة من النوم دواًء معزًزا 
لـ cAMP يســمى roflumilast، ويوصف عادة 
ملــرىض الربو ومرض االنســداد الرئوي املزمن 
COPD، واكتشــفوا أنه أيًضا اســتعاد ذكريات 
مواقع األشياء لدى الفرئان املحرومة من النوم 

االختبار. أعادوا  عندما 
هــذا وأســفرت املعالجة الدوائيــة أو إعادة 
التنشيط البرصي الورايث عن استعادة الذكريات 
املكانيــة »املفقودة« كل عىل حدة ملدة تصل إىل 
مثانية أيام بعد التعلم والحرمان من النوم. لكن 
أدى الجمــع بني الطريقتني مًعا إىل اســتعادة 

الذكريات لفرة أطول.
ميكن أن يؤدي الحرمان من النوم إىل عجز يف 
الذاكرة عن طريق منع »إعادة تشــغيل« شبكة 
الخايا العصبية الُحَصينية، التي تنشــط أثناء 
تكوين الذاكرة، والذي من شــأنه أن يتداخل مع 
توحيد الذاكرة عن طريق منع تقوية االتصاالت 
املشبكية داخل شبكة الخايا العصبية. وتُظهر 
نتائج الدراسة أن الخايا العصبية يف الُحصني 
تحتفظ بالذكريات رغم ذلك، وإن كانت يف حالة 
يتعذر الوصول إليها، ولكن ميكن إنقاذها بشكل 

. مصطنع

ــادة الــــذاكــــرة ــ ــع ــ ــت ــ ــى اس ــلـ ــد عـ ــاعـ ــسـ ــاج الــــربــــو قــــد يـ ــ ــع ــ ــار ل ــ ــق ــ ع

توفــر حالة الفم نظرة ثاقبة عىل األســنان 
واللثة واللســان وحتى األنفــاس، كام أنها قد 

الجسدية. صحتنا  مدى  تعكس 
وميكن أن يــؤدي تجاهل األعراض أو تجنب 
العاج إىل مخاوف أكر خطورة، سواء بالنسبة 
لصحة الفم أو الصحة العامة. لذلك، حان الوقت 
للبــدء يف االنتباه إىل ما يحاول فمك إخبارك به 

صحتك. عن 
وتقول الدكتورة أوشينا أوكوي، طبيب األسنان 
التجمييل إنه باإلضافة إىل األشياء املعتادة مثل 
تسوس األسنان وأمراض اللثة، ميكن أن يخربنا 
فمنا مــا إذا كنا مصابني بالســكري وأمراض 
القلب ومجموعة من الحاالت الصحية األخرى.

وتشــري الدكتــورة أوكــوي: »إن العنايــة 
بابتســامتك ال تتعلق فقــط بالجامليات، ميكن 
لصحة أسنانك ولثتك أن تحدث فرقا يف الطريقة 

التي تشــعر بها وتؤثر عىل مناعتك«.
- بقع بيضاء عىل اللســان: »اللسان السليم 
يجــب أن يكون لونه ورديــا فاتحا. وميكن أن 
تكــون البقع البيضاء عىل لســانك عامة عىل 
العديد من األشــياء اعتامدا عىل شكلها. واللون 
الذي يشبه الجنب هو عىل األرجح مرض القاع. 
وميكن أن تراوح األســباب من ســوء صحة 
الفــم حيث تتكاثر البكترييــا، إىل األدوية مثل 
املضادات الحيوية، وأجهزة االستنشــاق للربو، 

وجفــاف الفم بســبب األدوية مثــل مضادات 
االكتئاب وأدوية ضغط الدم.

وميكــن أن يتســبب نظام املناعــة املجهد، 
الناجــم عن مرض الســكري أو الرسطان عىل 
سبيل املثال، يف ظهور بقع بيضاء عىل اللسان.

وتقول الدكتورة أوكوي: »كن عىل علم، ميكن 
أن يؤثر عىل جميع مناطق فمك، بشكل أسايس 

يف أي مكان به غشــاء مخاطي وردي«.
وتحذر مــن أنه إذا كان لديــك بقعة بيضاء 
ســميكة يف أي مكان ال تختفي بعد ثاثة إىل 
أربعة أســابيع، فقد يكــون رسطان الفم، لذلك 

الفحص. يجب عليك إجراء 
-  لســان ملون: توضح الدكتــورة أوكوي: 
»اللســان األصفر قد يعني مشــاكل يف الكبد 
بينام اللســان األزرق أو األرجــواين قد يكون 
عامة عىل مشــاكل يف القلــب. وإذا الحظت 
هــذه األلوان، فقم بزيارة طبيبك يف أرسع وقت 

ممكن«.
وإذا الحظــت بقعا زرقاء عىل لســانك، فقد 
تكــون هذه نفطــة دموية ناتجــة عن عض 
اللســان، لكن الدكتورة أوكــوي تضيف أنها قد 
تكــون عامة عىل يشء أكــر خطرا، لذلك من 

فحصها. األفضل 
- لسان أسود مشعر: تكشف الدكتورة أوكوي 
أن اللســان األسود املشعر يرجع عادة إىل تراكم 

البكترييا، خاصــة عند املدخنني. وتنصح: »من 
اللسان«. مكشطة  استخدام  املهم 

وأضافت: »اللسان األســود شائع أيضا لدى 
)بيبتو  البزموت سبساليسيات  يتناولون  الذين 
بيسمول( وهو دواء شائع يتناوله الناس لعرس 
الهضــم وحرقــة املعدة واإلســهال والغثيان. 
ويزول اللسان األسود مبجرد التوقف عن تناول 

الدواء« .
- نزيــف اللثــة : يعترب نزيــف اللثة من إنه 
أول املؤرشات عىل وجود مشــاكل وعامة عىل 
وجــود التهاب«. لكنها أضافــت أن نزيف اللثة 
قابل لانعكاس، ولتجنب هذا الســيناريو املؤمل 
غالبا، من الحكمة زيادة تنظيف الفرشاة وكذلك 

الفرشاة«. تنظيف  روتني 
- نســيج داخــل الفم: إذا الحظــت »أمناطا 
شبيهة بالشــبكة داخل الخد«، فقد يرجع ذلك 
إىل الحزاز املسطح، وهو طفح جلدي غري خطري 

يف العادة.
ووفقا ألوكوي: »إنه أكر شيوعا لدى النساء 
يف ســن 40 عاما وما فوق، وميكن أن يتسبب 
أيضــا يف ظهــور نتوءات حمــراء المعة عىل 
مناطــق أخرى من البرة مثل اليدين أو األظافر 

أو فروة الرأس«.
وتوضــح أوكوي: »لألســف ال يوجد عاج 
معــروف للحالة، لكن مامرســة نظافة الفم 

الجيدة واستخدام غسول الفم الستريويد ميكن 
أن يســاعد. وهناك بعض األدلة عىل أنه ميكن 
أن يكــون عامة مبكرة لرسطان الفم، لذلك من 

األسنان«. املهم مواكبة فحوصات طبيب 
- جفاف الفم: إن جفاف الفم ميكن أن يسبب 
مجموعة من املشــاكل بشــكل عام بسبب عدم 

وجود ما يكفي من اللعاب.
وميكن أن يشــمل ذلك تســوس األســنان 
وأمراض اللثة وكذلك رائحة الفم الكريهة وتغري 

طفيف يف حاسة التذوق.

وغالبــا مــا ينتــج جفاف الفــم عن بعض 
األدوية التي يتناولها األشــخاص مثل مضادات 
الهيســتامني ومضــادات االكتئــاب واألدوية 

للقلق. املضادة 
وتنصح بتجنب جفاف الفم برب الكثري من 
املــاء، وهو الركيزة لتصنيــع اللعاب. وأضافت: 
»جــرب مضــغ العلكــة الخالية من الســكر 
للمســاعدة يف تحفيــز إنتاج اللعــاب، ولكن 
امضغه ملدة عر دقائق فقط أو طاملا اســتمرت 

النكهة«.

ــة ُمـــقـــلـــقـــة ! ــ ــّي ــ ــح ــة صــ ــ ــال ــ ــح ــ ــذر ب ــ ــنـ ــ ــم تـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ ــ ــات ف ــ ــ ــام ــ ــ ع

الزعتر من »الذهب األخضر« الى ســــــلعة ينخرها السوس
والقشور واملنكهات »الفالصو« والتواريخ املنتهية الصاحّية؟
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ُعقد صبــاح امس  اجتامع 
يف وزارة املاليــة ضــّم  إىل 
الوزير يوســف الخليل، وزير 
يف  العايل  والتعليــم  الرتبية 
األعامل  ترصيــف  حكومــة 
عبــاس الحلبــي، ومدير عام 
املالية العامة جورج املعراوي، 
ومستشــار وزيــر الرتبيــة 
والتعليم العايل ماهر حسنية، 
ملتابعــة تنفيذ القرارات املالية 
املتعلقــة مبطالــب املعلمني 

والجامعة اللبنانية.
وقــال الحلبــي: االجتامع 
قرارات  تنفيذ  ملتابعة  خصص 

مجلس الوزراء يف ما خّص الجامعة اللبنانية 
وموضــوع األســاتذة واملتعاقدين مبا يكفل 
توفري األموال الالزمــة لتنفيذ هذه القرارات 
واالنطــالق مجدداً يف الســنة الدراســية 
للتعليم العام واملهني وضامن استمرار السنة 

الجامعية يف كلّياتها املختلفة.
أضاف« يــأيت لقاء اليوم مع الوزير الخليل 
بعد لقاء أمس مع حاكم مرصف لبنان للغرض 
نفســه وكان تجاوب بتعجيل تنفيذ القرارات 

التي صدرت عن مجلس الوزراء.
ثم التقى الخليل رئيس االتحاد العاميل العام 

بشارة األسمر وبحث معه شؤوناً مطلبية.
وقال األسمر بعد اللقاء: استكامالً لالجتامع 
الــذي عقدنــاه مع الوزير الخليل األســبوع 
املــايض، راجعنا يف مســألة الرضيبة عىل 

القيمة املضافة عىل فواتري املولدات الخاصة 
وطالبنا بالغائها يف هذه املرحلة، أو استيفائها 
من املستهلك عىل 15 ألف لرية كام يحصل مع 
املولدات  التجار واملستوردين. وأثرنا موضوع 
الخاصة باملجمعات الســياحية التي يقطنها 
ذوي الدخل العايل، وكيفية اخضاعها لرضيبة  

..T.V.A الـ
وأضاف: كام بحثنا يف مســتحقات النقل 
املشرتك من رواتب للعاملني فيه سنداً للمراسيم 
ذات الصلة، وكذلك يف تطبيق املراسيم الصادرة 
املراســيم  بهذا الخصوص. وتابعنا موضوع 
الخاصة بهيئة إدارة السري والسلفات املقرتحة 
لتغطية تلك املرتتبة للموظفني فيها، ولتغطية 
مســتحقات العاملني يف برنامج األرس األكرث 
فقراً والعاملني يف مراكز الخدمات االجتامعية 

التابعة لوزارة الشؤون االجتامعية.

ــة.. ــ ــي ــ ــرب ــ ــت ــ ــى وزيــــــــر ال ــ ــق ــ ــت ــ وزيــــــــر املــــالــــيــــة ال
ــة ــي ــب ــل ــط وعــــــــــرض مــــــع األســــــمــــــر شـــــــؤونـــــــاً م

الخليل والحلبي

زار رئيــس االتحاد الوطني لنقابات العامل 
واملستخدمني »FENASOL« كاسرتو عبدالله، 
وزيــر العمل يف حكومــة ترصيف االعامل 
الدكتور مصطفى بريم يف مكتبه، يرافقه عضو 
املكتب التنفيذي لالتحاد غسان حجازي، امني 
رس نقابة  الفنادق واملطاعم حســني قانصو 
ومنســق لجنة سائقي الشــاحنات يف مرفأ 
لالتحاد،  بيان  أسومة.وبحسب  بريوت زهري 
»تم البحث يف القضايا املعيشــية والصحية 
التــي يعاين منهــا العامل واملســتخدمون 
واملياومــون وذوو الدخــل املحدود يف ظل 
االنهيــار املايل واالقتصــادي وتآكل االجور 
نتيجة دولرة االقتصاد بشكيل كيل باستثناء 

الرواتب واالجور.
وقدم عبد اللــه رشحا مفصال عن مطالب 
االتحــاد ودعوته لدولرة الرواتب واالجور يف 
القطاع الخاص أسوة بأرباب العمل واصحاب 
الرشكات الذين يســلمون منتجات ســلعهم 
املختلفة اىل الســوق االســتهاليك بســعر 
الدوالر يف الســوق املوازيــة، بينام رواتب 
عاملهم وموظفيهم ما زالت عىل سعر 1500 
لرية للــدوالر، واما ما حصلوا عليه ســابقا 
تحت مسمى مساعدات مالية اجتامعية وقد 
رفضهــا االتحاد يف حينها، وهي ايضا تآكلت 
نتيجــة االرتفاع الجنوين لســعر الدوالر يف 
الســوق السوداء وغالء اسعار املواد الغذائية 
وكل االحتياجــات اليوميــة للعامل ولذوي 
الدخل املحــدود، لذلك ال بد من دولرة الرواتب 
للحفاظ عىل الحد االدىن من العيش الكريم«.

ولفــت البيان اىل أن الوزيــر بريم »ابدى 
تفهام كامال وكان مستمعا للرشح التفصييل 
لعبــد الله »الذي اعلن رفض االتحاد للمفعول 
الرجعــي عىل رضيبة الدخــل للراتب من 1/ 
/1 / 2022 ، وتم االتفاق عىل تســليم مذكرة 
مطلبيــة تفصيلية للوزير بــريم عن كيفية 
احتساب دولرة االجور لبحثها يف لجنة مؤرش 
غالء املعيشة، متضمنة وجهة نظر االتحاد.

وطــرح الوفد موضوع ادويــة االمراض 
الرسطانيــة والوضــع الحــايل للضــامن 
عىل  الســلبية  وانعكاســاته  االجتامعــي 
املضمونني صحيا ودوائيا بعد ان تم رفع الدعم 
عن ادوية االمراض الرسطانية واملستعصية، 
مام يزيد الطني بلة بحق نصف مليون مضمون 
باتــوا يف مهب املوت، وأبدى وزير العمل ذات 
الهواجس التــي طرحها رئيس االتحاد ووعد 
مبتابعــة املوضــوع اليوم مــع مكتب ادارة 

الضامن االجتامعي ومديره العام«.
اضاف: »وتم البحث يف الشكوى التي تقدم 
بها االتحاد ولجنة ســائقي مرفأ بريوت اىل 
وزارة العمل والوزير بريم عن السائقني الغري 
لبنانيني يف مرفأ بريوت، وقد ابلغ وزير العمل 
الوفد أنه ســطر مذكرة لقوى االمن الداخيل 
لوقف السائقني الغري لبنانيني واملنافسة الغري 
مرشوعة للسائقني اللبنانيني يف مرفأ بريوت 
ووعد مبتابعة الشكوى يف وزارة العمل. ويف 
الختــام تم االتفاق عىل مواصلــة اللقاءات 
ملتابعــة كل القضايا التــي طرحها االتحاد 

واملستجدات اليومية الطارئة«.

عــــــبــــــدالــــــلــــــه طـــــــالـــــــب بـــــــيـــــــرم بـــــــدولـــــــرة
ــاع الـــخـــاص ــ ــط ــ ــق ــ رواتـــــــــب واجـــــــــور مـــوظـــفـــي ال

خالل االجتامع

رأى االتحاد العاميّل العام يف 
بيان أنّه »منذ أكرث من ســنتني 
وسوق الدواء يف لبنان تتعرّض 
لجملة من املخاطر من أبرزها 
األساســية  األدوية  فقــدان 
أو  املســتعصية  لألمــراض 
مرض  أدويــة  مثل  املزمنــة 
والربو  والقلــب  الرسطــان 
اىل  إضافًة  الــخ...  والضغط 
ارتفاع أســعارها إذا ما وجدت 
وبشــكل يفوق قدرة املريض، 
فضــالً عن انتشــار األدوية 
املــزورة أو املنتهية الصالحية 

التي تباع خارج الصيدليات عن طريق التهريب 
وتجارة »الشنطة«.ففي لبنان، هناك أكرث من 
ثالثني ألــف إصابة معلنة بالرسطان، إضافًة 
اىل مئــات اآلالف من املصابني بأمراض القلب 
ومثلهم أمراض الضغط وسواها من األمراض 

املزمنة واملستعصية«.
واذ شــدد عىل أّن »الدواء ليس سلعًة فاخرة 
أو من الكامليات، بل حاجة ملّحة وأساســية 
لعــالج املريض الــذي إذا افتقدها يؤّدي ذلك 
اىل موتــه املحّتم«، لفت اىل أّن »تخزين الدواء 
وقبــل ذلك اإلمتناع عن اســترياده أو تقنينه 
والتحكّم بأسعاره من قبل »الوكاالت الحرصية 
لإلسترياد« يف ظّل عجز املصانع املحلية التي 
تنتج حوايل العرشة باملائة من حاجة السوق، 
وهذه املنتجات تتعرّض بدورها للتخزين بهدف 
الحصول عىل أرباح إضافية غري مرشوعة. إّن 
كّل ذلــك أّدى اىل فقدان هذه األدوية من عىل 

رفوف الصيدليــات وإقفال عدد منها وهجرة 
أصحابهــا اىل الخارج كّل ذلك يؤدي اىل نوع 
مــن القتــل املمنهــج وإن كان غري مقصود 
ملرىض األمراض املستعصية واملزمنة ومرىض 

الرسطان«.
وتابع البيــان »يؤكّد اإلتحاد العاميل العام 
ويجزم أّن مســألة الدواء يف لبنان اســترياداً 
وصناعًة وتســعرياً هي أخطــر بكثري من أن 
تُــرتك بني أيدي بعض املســتوردين وأصحاب 
التهريــب خروجاً  املســتودعات وعصابات 

ودخوالً من وإىل األرايض اللبنانية«.
وطالــب إزاء كّل ما تقــّدم، وزارة الصحة 
والهيئات الضامنــة ونقابة الصيادلة وكذلك 
نقابتــي األطباء يف بريوت وطرابلس ونقابة 
مســتوردي األدوية بإنشاء »خلية أزمة« مع 
اإلتحاد العــاميل العام للبــدء بوضع خطة 
وطنية شاملة من شأنها وضع حّد نهايئ لهذه 

املأساة الوطنية قبل استعصائها.

ــة ــ أزمـ لـــخـــلـــيـــة   : ــام  ــ ــعـ ــ الـ الـــعـــمـــالـــي  اإلتـــــحـــــاد 
ــى ! ــ ــرض ــ ــم ــ ــل ــ ــج ل ــ ــه ــ ــن ــ ــم ــ ــل امل ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــه الـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ تـ

اميمة شمس الدين

اصــدر  حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة يف 
االول مــن امس تعميامً قىض مبنــع بيع ورشاء 
الشيكات والحسابات املرصفية بالعمالت االجنبية 
أو باللــرية اللبنانية لحســابها بطريقة مبارشة أو 
غري مبارشة و كذلك عدم  اصدار شــيكات مرصفية 
بالعمالت االجنبية أو باللرية اللبنانية باسم مرصف 
آخر اال اذا تم تضمني الشــيك اســم املستفيد الذي 
يقتيض أن تودع قيمة الشيك يف حسابه كام فرض  
عىل املصارف عند اصدار شيكات مرصفية وشيكات 
مصدقة باللرية البنانية التأكد عىل مسؤوليتها، ان 

الغاية من طلب اصدار هذه الشيكات مرشوعة.
من جهة اخرى اعلنت املصارف اللبنانية االرضاب  
يف بيان صادر عــن جمعية املصارف الذي اوضح 
أن املصــارف العاملة يف لبنــان، التي تحملت وزر 
أزمة مل تتســبب بها وتحاملت عىل خسارتها لجنى 
عمرها بهدف االســتمرار يف تقديم الحد األدىن من 
الخدمات املرصفيــة لزبائنها وإعادة النهوض من 
جديد، ال ميكنها مامرســة نشــاطها خارج الحد 
األدىن من أصول التعامل املرصيف ويف ظّل خطوات 
ممنهجة وغري بريئــة لتدمري القطاع. وعليه، مع 
تأمني الخدمات األساســية لزبائنها عرب ماكينات 
الرصف اآليل، تعلن املصارف اإلرضاب العام مطلقة 
الرصخة حــول وجوب تأمــني املعالجة الرسيعة 
لهذه األزمة النظاميــة والوجودية لها وملودعيها 

ولالقتصاد الوطني.
يف هــذا االطار لفت كبــري االقتصاديني يف بنك 
بيبلوس نســيب غربيل يف حديث للديار ان التعميم 
الذي صدر عن مرصف لبنان له عالقة بحســابات 
املصارف وليس بالحســابات الشــخصية لالفراد 
فبتعميم سابق صدر يف اب العام 2020 كان مرصف 
لبنان منع املصارف من رشاء الشيكات والحسابات 
املرصفية بالعمالت االجنبية بطريقة مبارشة وغري 
مبــارشة ويف التعميم الجديد  اضاف منع املصارف 
ان تشــرتي وتبيع الشيكات والحسابات املرصفية 
ايضاً  باللرية  اللبنانية  اضافة اىل العملة االجنبية 
كام فرض عىل املصارف ان يتضمن الشيك املرصيف 

اسم املستفيد الذي ستصل االموال اىل حسابه.
واعتــرب غربيل ان هذا االجراء هــو ملنع تجارة 
املضاربة بالشــيكات عىل اللرية اللبنانية وللتأكد 
عند اصدار الشــيكات املرصفية بالعملة اللبنانية 
ان الهــدف مرشوع كتســديد رضائب او رســوم 
او تأمينــات قضائية مؤكــداً ان ليس لهذا االجراء 
عالقة بشكل مبارش عىل شيكات االفراد وعىل دفع 

القروض املرصفية.
وعــن اعالن املصــارف االرضاب لفت  غربيل ان 
االرضاب لــه عالقة بقرار قضايئ مؤخراً بحق احد 
املصارف )فرنسينك ( يف موضوع عدم اعتبار شيك 
مرصيف وسيلة دفع قانونية وبالتايل السؤال هل 
هــذا االمر يطبق عــىل كل املعامالت وهل يعني ان 
يصبــح التعامل مع املصــارف مقترصا عىل الدفع 
النقدي مبا انه اعترب ان الشــيك ليس وســيلة دفع 
قانونية والسامح بالتنفيذ عىل الساحب حتى قبل 

اثبات عدم  تحصيل الشيك.
ورأى غربيــل انــه ال ميكن حل االزمة كام تقول 
جمعية املصارف عن طريق االستدعاءات التعسفية 
بحــق املصارف بهــدف الضغط عليهــا بل يجب 
الذهاب اىل حل جذري وشــامل وعدم املاطلة يف 
اقــرار القوانني كالكابيتال الكونرتول الذي ال يخدم 
املودع مشــرياً  ان هناك جهــات تحرض املودعني 
عىل رفــع  الدعاوى ضد املصارف وتضليلهم بانهم  
باســتطاعتهم اسرتجاع اموالهم يف هذه الطريقة 
الفتاً انه حتى لــو ربح احد املودعني هذه الدعاوى 
فهي تــرض باقي املودعني ومتنع مــن ايجاد حل 

منصف لكل املودعني.
وتحدث غربيل عن استهداف القطاع املرصيف من 
قبل بعض املســتفيدين واملستغلني ملعاناة املودعني  
الذيــن هم اصحــاب حق ولذلك  يجــب ان تطبق 
االجــراءات والقوانني برسعــة قصوى وان تكون 
عادلة ومنصفة  واذ اشــار ان املصارف مستعدة ان 
تتحمل جزءا من املســؤولية  لكن الميكن تحميلها 
كل املســؤولية وتهرب جهات اخرى كالدولة  اشار 

اىل ان املصــارف تحملت  خســائر  بـــ٩0٪ من 
ســندات اليوروبوند وخسائر ٩ مليارات دوالر عىل  
مراكز القطع املفتوحة بالعمالت االجنبية  وحالياً 
خسائر عىل رأسامل املصارف من جراء تعديل سعر  
الرصف الرسمي اىل 15 الف لرية مؤكداً ان املصارف 

واملودعني هم الذين يتحملون الخسائر.
  واذ  شــدد عــىل انه ال يجــب تحميل املودعني 
الخسائر النهم اصحاب حق لفت اىل ان هناك جهة 
اهدرت املليارات  ويجب ان يكون هناك محاســبة 
ومســاءلة ملن اهدر ٤5 مليار دوالر عىل  الكهرباء  
ومن اخذ قرار التعرث عن تسديد سندات اليوروبوند  
ومــن اتخذ القرار بدعم الســلع املســتوردة  الذي 
ادى اىل التخزيــن واالحتكاروالتهريــب  وهدر ما 
يقــارب من 15 مليــار دوالر من احتياطي مرصف 
لبنــان بالعمالت االجنبية فنحن بحاجة اىل ثقافة 
املساءلة واملحاســبة وقضاء مستقل وقادر للبدء 

بهذه العملية.
ورأى غربيل ان الذي اوصلنا اىل ما نحن فيه هو 
التلكــؤ والتأخر يف ايجاد الحلول وعدم وجود ارادة 
البديهية  سياسية لتطبيق االصالحات واالجراءات 
منذ اندالع االزمة واولها قانون الكابيتال كونرتول 
الذي يطالب به القطاع املرصيف ليس البراء املصارف 
من اي مسؤولية بل لضبط وتنظيم التحويالت اىل 

الخارج والسحوبات من الداخل.
ووفق غربيل املصارف ليســت هاوية ارضابات 
واغالق النها تعلم ان االرضابات مرضة لها اوالً ولكن 
املسار الذي اوصلها اىل هنا هو نفسه االهامل وعدم 

وجود ثقافة املحاسبة واملساءلة عىل الجميع.

تعميم مصــــــرف لبنــــــان االخير له عالقــــــة باملصارف وليــــــس باملودعين
غبريــــــل : هــــــذا االجراء ملنــــــع املضاربة بالشــــــيكات بالليــــــرة او بالدوالر

رشا يوسف 

االجتــامع الذي عقد بــني وزير االقتصاد 
االعامل  والتجــارة يف حكومة ترصيــف 
امني ســالم ووفد من االتحاد العاميل العام 
برئاســة الدكتور بشارة االسمر كان عاصفا 
حيث رفض وفد االتحاد قرار سالم بالتسعري 
بالــدوالر عوضا عن العملــة اللبنانية التي 
تعترب حســب امني عام االتحاد سعد الدين 
حميدي صقر رمز السيادة ورمزيتها تساوي 
رمزية العلــم اللبناين واذا تخلينا عن لريتنا 
يعني اننا قد نتخىل عن علمنا وان املفروض 
عدم املســاس بعملتنا الوطنية وان املطلوب 
مكافحة التجار واملستوردين الذين يرفعون 

االســعار بحجة ارتفاع الدوالركام ان رئيس االتحاد 
اعلن رفضه التسعري بالدوالر حامية للمستهلك رغم 
ان الكثري من املحالت التجارية بارش التسعري بالدوالر 
دون انتظار االعالن الرســمي بذلك وطالب االسمر 
من الوزير ســالم املزيد من املشاورات ودراسة اين 
تكمن مصلحة املستهلك الذي ما ترال رواتبه باللرية 
اللبنانية ودراسة املؤرش بروية يك ال يقع املستهلك 

تحت رحمة التجار واصحاب السوبرماركت.
كام طالب وفد االتحاد من الوزير ســالم رضورة 
ارشاك االتحاد العاميل يف كل القرارات التي يجب ان 
تصب يف مصلحة املســتهلك ال ان نتخذ قرارات غري 

مدروسة وغري مشارك بها االتحاد العاميل.
وقد اعلن ســالم بعد هذا االجتامع تاجيل اطالق 
املــؤرش الغذايئ ملدة اســبوع ملزيد مــن الحوارات 
واالجتامعــات واللقــاءات للوصــول اىل االهداف 

املنشــودة الن عمــل وزارة االقتصاد يصب 
ملصلحة املســتهلك اللبناين والتي تتاىن يف 
اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل هذا املســتهلك 
الســيام تلك التي تحمل تداعياتها ونتائجها 
خصوصا ان ســعر الرصف ما زال مفتوحا 
عىل اســعار جديدة ورمبا يتجاوز ســعر 

الرصف 75 الف لرية.
يف املقابل يدرك اصحاب الســوبرماركت 
واملســتوردون والتجــار اهمية التســعري 
بالــدوالر ويطالبون الوزير ســالم االرساع 
يف البت بها ملصلحة املســتهلك  النه يف ظل 
االنهيار يصعب عــىل نقاط البيع بالتجزئة 
تســعري بضائعهم بطريقة شفاقة تعكس 
كلفتها الحقيقية مام يجعل التسعري بعملة 
مســتقرة له ايجابيات لكل من املستهلك واالقتصاد 
والقطاعات التجارية واهمها متكني وزارة االقتصاد 
ومصلحة حامية املســتهلك تشديد الرقابة بطريقة 

فعالة .
وبانتظار قرار الوزير يعيش املســتهلك حالة من 
التخبط الن الدوالر ما زال يتالعب يف ســوق القطع 

والضحية دامئا املستهلك.

ســــــالم أّجــــــل التســــــعير بالدوالر بعــــــد رفض االتحــــــاد العمالــــــي العام 
اصحاب الســــــوبرماركت والتجــــــار يطالبون االســــــراع لتحقيــــــق االرباح

اصــدرت جمعية املصارف أمس 
بياناً مدّوياً عــىل وقع االرتدادات 
الزلزاليــة، معلنــًة اإلرضاب العام 
املفتــوح بعدما مل يعد يف إمكانها 
»مامرســة نشــاطها خارج الحّد 
األدىن من أصول التعامل املرصيف 
ممنهجــة  خطــوات  ظــل  ويف 
وغري بريئــة لتدمري القطاع«.هذا 
بها  قام  زيارة  اســتدعى  التصعيد 
وفــد من جمعيــة املصارف امس 
إلطالع  الحكومــي  الــرساي  إىل 
الرئيس نجيب ميقايت عىل حيثيات 
القرار، شارحاً مآل الوضع يف ظل 
بعــض القرارات واالســتدعاءات 
أفاد  ما  األخرية، بحسب  القضائية 
مصدر مرصيف » كاشــفاً أن الوفد 

وضع امللف يف يد ميقــايت طالباً منه العمل عىل 
معالجته، فوَعَد رئيس الحكومة مبتابعة املوضوع 
مع املعنيني للوصول إىل حل رسيع للمشكلة... يف 
الغضون، املصارف مســتمرة يف تقليص أعاملها 
»عــىل نحو ال تلحق أي رضر باملواطن، إمنا مل تعد 
تستطيع االستمرار يف العمل بطريقة مثالية ألن 

القضاء ال يساعدها يف ذلك«.   
فاملصارف، بحســب املصدر، »لن تقبل بعد اآلن 
بــأن تكون مكرس عصا لكل َمــن يريد تحقيق أي 
بطولة أو شــهرة عىل حســاب القطاع املرصيف. 
فــكل ما تطالب به املصارف هو إيجاد حل من ِقَبل 
املســؤولني املعنيني ملا آلت إليه األمور يف التعاطي 

مع املصارف... هناك افرتاء ما بعده افرتاء«.
فالقشة التي قصمت ظهر البعري متثلت بـ«إلزام 
املصــارف بالتعامل النقدي، فضالً عن أنه يجعلها 

يف استحالة مكافحة تبييض األموال مام يخرجها 
من النظام املرصيف العاملــي، يفرض توفر مبالغ 
نقديــة هائلة ال توجد حتى لــدى أكرب املصارف 
يف العــامل، يف وقت إن إمدادهــا باملبالغ النقدية 
من قبــل مدينيها وعىل رأســهم الدولة اللبنانية 
ومرصف لبنان، غــري متوفر أو مقّيد حتى باللرية 
اللبنانية«، تُضاف إىل »االســتدعاءات التعسفية 
يف حق املصارف بشبهة تبييض األموال، بناء عىل 
طلب غري بريء ممن ليسوا حتى موِدعني يف هذه 
املصــارف، بهدف الضغط عليها وإلزامها مبخالفة 
قانون رسيّــة املصارف وبتعريضهــا للمالحقة 

الجزائية«. 
مــن هنا، يعّقــب املصدر املــرصيف، »تطالب 
املصارف برفــع الرسيّة املرصفية تفادياً التهامها 
بأنها تحمي بعض األشخاص.. فهي ال تحمي أحداً 
البتة. فلُتكشــف حسابات الجميع، لكن الشك يف 

الدافع الذي مينــع صاحب القرار 
عــن إقرار رفع الرسيّة املرصفّية«، 
ويُضيــف: الرئيــس ميقايت ليس 
صاحب القرار يف هذا املوضوع، بل 
وعد مبتابعة امللف وسيتواصل مع 
املراجــع املختصة ملعالجة الوضع. 
حتى ذلــك الحــني، يبقى إرضاب 
املصــارف قامئاً حيــث تم تقليص 
العمل املرصيف ليقترص فقط عىل 
السحب عرب ماكينات الرصاف اآليل 
ATMs وتأمــني االعتامدات املالية 
الرضورية الســترياد القمح أو أي 
مواد ملّحة تهــّم حياة املواطنني، 
كام اســتقبال أمــوال Fresh من 
الخارج لصالــح املواطنني يف ظل 
هذه الظروف الصعبة. فاملصارف ال 
تريد االقتصاص من املواطن، إمنا اختارت تقليص 

العمل املرصيف إحقاقاً للحق.
ويحــّذر »يف حــال طال الوقت مــن دون حل 
القضية، فســتضطر املصارف إىل تقليص عملها 
أكرث وتضييق خدماتهــا،  فاملواطن ال يتأثر كثرياً 
بإرضاب املصارف ألن كل ما يريدونه هو ســحب 
نة عرب الرصاف  رواتبهم ومعاشــاتهم وهي مؤمَّ
اآليل... وهذا التدبري ال ميكن أن يســتمر أشهراً، بل 

عليهم إيجاد الحل رسيعاً«.
أما يف ما خّص الرسية املرصفية فيختم املصدر 
»ليحّدد املسؤولون املعنيون ماذا يريدون. املصارف 
مستعدة من اآلن لرفع الرسية، فلامذا ال يَقر قانون 
يســمح لها بذلك؟ هل ألن َمن يرفض إقرار قانون 
رفــع الرسيــة املرصفية يخاف من الكشــف عن 

أمواله؟!«.

املصــــــارف اطلعــــــت ميقاتي علــــــى محــــــاوالت تدميــــــر القطــــــاع املصرفي
وطلبــــــت منه العمــــــل علــــــى املعالجــــــة فوعدهــــــا باملتابعة مــــــع املعنيين
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االربعاء 8 شباط 2023

اعالنات مبوبة

اداالية

مطلوب محاسب ملعمل بالستيك 

يف مزرعة يشوع

Accountant needed for 

plastic industry in mazraat 

yachouh 04918777 - 

03300024-hr@mipsarl.com

ــــــــــــــــــــــــــ

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

مطلوب ســيدة او انسة تجيد 

الطباعــة عريب - انكليزي ذات 

خربة بريوت منطقة العدلية.

ت:01/398701- 03/816494

ــــــــــــــــــــــــــ

        

مهندسون

 Needed an architect with 5 

to 6 years of Experience in 

Execution Drawings send 

CV: gigihabre@hotmail.com

tel:04921769

ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات

لاليجار

Coffee Shop for rent fully 

equiped - Val  de Zouk -  

Kaslik Tel: 03215356

اعالن
تعلن كهربــاء لبنان بان مهلة 
تقديم العروض لتأهيل خزان سعة 
20000 م3 ملــادة الفيول اويل يف 
الحــراري، موضوع  الذوق  معمل 
استدراج العروض رقم ث 4د/1994 
مددت  قد   ،2021/5/11 تاريــخ 
لغاية يــوم الجمعة 2023/3/10 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 

11.00 قبل الظهر.
االشــرتاك  يف  للراغبني  ميكن 
باســتدراج العروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
الرشوط من مصلحــة الديوان – 
امانة الرس – يف الغرفة املســبقة 
الصنه رقم 38 املستحدثة يف الجهة 
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة 
كهربــاء لبنان ضمن حرمه، مبنى 
كهربــاء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /100000/ ل.ل
علام بان العروض التي ســبق 
وتقدم بهــا بعض املوردين ال تزال 
ســارية املفعول ومن املمكن يف 
مطلــق االحوال تقديــم عروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
امانة  اىل  باليد  العروض  تسلم 
رس كهربــاء لبنــان – يف الغرفة 
املسبقة الصنع رقم 38 املستحدثة 
يف الجهــة الغربيــة مــن املبنى 
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بريوت يف 2023/1/31

بتفويض من املدير العام 
مدير الشؤون املشرتكة 
باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 25

اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية

وفيـــــــــــات

»الصديــق كالنخل يزهر، ومثل 

ارز لبنان ينمي«

قداس وجناز

ملناسبة مرور سنتني عىل وفاة

املأسوف عىل شبابه

جوزيف جان سلوان

وصالة  االلهي  بالقداس  يحتفل 

وضــع البخور لراحة نفســه يوم 

الخميس 9 شــباط 2023 الساعة 

الثانية عرشة ظهرا يف كنيسة دير 

يسوع امللك – ذوق مصبح.

تقبل التعــازي قبل القداس يف 

منزل الفقيد الكائن يف ذوق مصبح 

بناية سلوان، الطابق الرابع.

االهــل  يدعــون  الفقيــد  أل 

واالصدقاء

اىل مشاركتهم الصالة

مبزيد من اللوعة واألىس ينعي 

أبناء املرحوم الحاج أبو طالل خليفة 

حسن  واملهندس  طالل  )األســتاذ 

وعيل( صديق والدهم املرحوم :

الربوفسور

حازم شاهني

الكرمية  عائلته  من  ويتقدمون 

بأحر التعازي سائلني املوىل القدير 

أن يرحمه برحمته ويسكنه واسع 

جناته

وإنا الله وإنا إليه راجعون

اعالن
تعلن كهربــاء لبنان بان مهلة 
تقديــم العــروض لــرشاء مادة 
الحليب الطازج لزوم عامل معامل 
االنتاج واملنتدبني من رشكة كهرباء 
قاديشــا اىل معامل كهرباء لبنان، 
موضوع اســتدراج العروض رقم 
 ،2022/6/9 تاريخ  4د/2098  ث 
قــد مــددت لغاية يــوم الجمعة 
الدوام  نهاية  عنــد   2023/3/10
الرســمي الســاعة 11.00 قبــل 

الظهر.
االشــرتاك  يف  للراغبني  ميكن 
باســتدراج العروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
الــرشوط من مصلحــة الديوان- 
امانة الرس – يف الغرفة املســبقة 
الصنــع رقم 38 املســتحدثة يف 
الجهــة الغربية من املبنى املركزي 
ضمن  لبنــان  كهرباء  ملؤسســة 
لبنان –  حرمه، مبنــى كهربــاء 
طريــق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/100000/ ل.ل
علام بان العروض التي ســبق 
وتقدم بهــا بعض املوردين ال تزال 
ســارية املفعول ومن املمكن يف 
مطلــق االحوال تقديــم عروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
امانة  اىل  باليد  العروض  تسلم 
رس كهربــاء لبنــان – يف الغرفة 
املسبقة الصنع رقم 38 املستحدثة 
يف الجهــة الغربيــة مــن املبنى 
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بريوت يف 2023/1/31
بتفويض من املدير العام

مدير الشؤون املشرتكة 
باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 25

ــول  ــتـ ــيـ ــابـ ــكـ ــأحــــــداث الـ ــون أديــــــنــــــوا بــــ ــ ــري ــ ــك ــ ــس عــ
ــة ــاسـ ــّسـ ــس حـ ــسـ ــجـ ــى وظـــــائـــــف تـ ــ ــل ــ ــوا ع ــ ــل ــصــ حــ

ــــغ ــــم ُتل ــــن ل ــــى الصي ــــارة بلينكــــن ال ــــت األبيــــض: زي  روســــــــــــيــــــــــــا تـــــــخـــــــســـــــر »تــــــــــايــــــــــفــــــــــون«البي
ــة قـــبـــل »يــــــوم الــقــيــامــة« ــ ــووي ــ ــة ن ــواصــ ــ  أكـــبـــر غ

نقل موقع »ذا انرتسبت«  اعرتاف مسؤويل 
مشــاة البحرية بأّن أحد أفراد البحرية املتهمة 
باملشــاركة يف أحداث 6 كانــون الثاين يف 
مبنى الكابيتول األمرييك، تم نقله إىل مهمة 
استخبارية شديدة الحساسية يف مقر وكالة 
األمن القومي، بعد محاولة عنيفة إللغاء نتائج 

انتخابات 2020.
ولفت املوقع إىل أّن مشاة البحرية اعرتفوا 
بدورهــم يف أعامل الشــغب يف الكابيتول، 
الصيف املــايض، لكن مل يتم توجيه أي اتهام 

لهم حتى الشهر املايض.

{ التعيينات {
ووفق املوقــع، تم تعيني جوشــوا أبايت، 
محلل إشارات اتصاالت خاص، يف كتيبة دعم 
التشــفري البحري، التــي تعمل كحلقة وصل 
بني مشــاة البحرية ووكالــة األمن القومي 
يف »فورت ميــد«. وهكذا، يكون أبايت قد تم 
تعيينه يف واحد من أكرث املرافق حساسية يف 

الحكومة األمريكية بأكملها.
كام تــم تكليف اثنني من مشــاة البحرية 
املتهمــني بدخــول مبنى الكابيتــول، مهاما 
اســتخبارية حساســة جديدة، داخل سالح 

مشاة البحرية، وفقاً لبيانات من الفيلق.
كذلــك تم تعيني دودج دايــل هيلونني، يف 
كتيبة دعم املارينز البحرية الثالثة، والتي توفر 
دعامً اســتخبارياً لقيــادة العمليات الخاصة 
للقوات البحرية يف كامب ليغون بوالية نورث 

كارولينا.
وتــم تعيني ميكا كومر يف كتيبة مشــاة 
البحريــة األوىل، التــي توفــر معلومــات 
اســتخبارية ودعامً للحرب اإللكرتونية لقوة 
املشــاة البحرية املتمركزة يف كامب بندلتون، 

كاليفورنيا.
لكــن الجدير ذكره، أنّه مل يتم إبالغ الجهات 
املعنية يف الحكم ســابقاً بتكليف العسكريني 
الثالثــة بوظائــف اســتخبارية شــديدة 
الحساسية، بعد أن ُزعم أنهم كانوا جزءاً أعامل 

الشغب التي وقعت يف 6 كانون الثاين.
االتهاماتالشــهر املايض، تم اتهام الثالثة  
بأدوارهم كجزء مــن العصابات العنيفة التي 

أجــربت أعضاء الكونغرس عىل الفرار حفاظاً 

عــىل حياتهم، وتأخــري التصديق عىل نتائج 

انتخابات 2020. ويضاف إىل هذه التهم ارتكاب 

جرائم مبــا يف ذلك التعدي عــىل ممتلكات 

الغري، والســلوك غري املنضبط، واالستعراض 

أو االعتصام غري القانوين يف مبنى محظور.

يف البداية، نرش ســالح مشــاة البحرية 

معلومات قليلــة عن الرجال الثالثة، ووصفاً 

موجــزاً ملهامهم الحاليــة. ومل تقر علناً بأن 

جميعهــم قد تم تكليفهم مبهام جديدة بعد 6 

كانون الثاين.

لكن، بعد أن اكتشف املوقع، بشكل مستقل، 

أن الثالثة قد تم تكليفهم مبهام اســتخبارية 

جديــدة بعد التمرد، أكّــد الفيلق أنه تم نقلهم 

جميعــاً إىل أدوار جديدة بعد تاريخ 6 كانون 

الثــاين 2021، وقّدم معلومات حول مهامهم 

يف وقــت التمرد، وتلقى أبايت وهيلونن أيضاً 

ترقيــات يف الرتبة بعد أحداث الشــغب يف 

الكابيتول.

{ رفض وكالة األمن القومي {
من جهتهــم، أفاد مســؤولو وكالة األمن 
القومي، بالتهديد املتزايد الذي تشكله القومية 
البيضاء واإلرهاب املحيل اليميني، علامً أنه ال 
توجد بيانات عامة عن حجم املشــكلة داخل 
صفوفه. كام يوجد القليل من األدلة عىل أنهم 
يتخذون إجراءات مهمة ملنع انتشــار التطرف 

يف الداخل. 
بدورهم، رفض مسؤولو املخابرات مناقشة 
ما إذا كان يتم إجراء أي تحقيق لتحديد كيفية 
منح أبــايت وهيلونن وكومر مثل هذه املواقع 
االســتخبارية الحساســة بعد مشــاركتهم 

املزعومة يف اقتحام »الكابيتول«.
ورفــض أيضاً متحدث باســم وكالة األمن 
القومــي التعليق عــىل دور أبايت يف مكتب 
اتصال مشاة البحرية األمريكية، ورفض أيضاً 
اإلفصاح عام إذا كانــت وكالة األمن القومي 
تجــري تحقيقاً، لفحص مــا إذا كان أبايت قد 

أساء إىل أي عمليات سابقة.

أكّد املتحدث باسم مجلس 
األمــن القومــي يف البيت 
أّن  األبيض، جــون كرييب،  
زيارة وزير الخارجية أنتوين 
بلينكن إىل الصني، تم تأجيلها 
يف  كرييب،  تُلغ.وقــال  ومل 
مؤمتــر صحفــي، رداً عىل 
ســؤال ما إذا تم إلغاء زيارة 
بلينكن إىل الصني، يف أعقاب 
واقعة املنطــاد الصيني، إن 
»الزيارة تم تأجيلها ومل تُلغ«.

وبالتزامن، أكّد  كرييب، أن 
الواليات املتحدة األمريكية، ال 

ترى ســبباً يجعل التوتر الحايل بني واشنطن 
وبكني بسبب حادث املنطاد يتحول إىل رصاع.

وأضــاف كرييب أّن االتصــاالت بني الصني 
والواليــات املتحدة قامئة، مبــا يف ذلك عرب 

السفارة األمريكية يف بكني.
ومنــذ يومني، أفادت صحيفة »فايننشــال 
تاميز« الربيطانية، أّن وزير الخارجية األمرييك 
أنتوين بلينكن يعتزم  لقاء الرئيس الصيني يش 

جني بينغ يف بكني األسبوع املقبل.
وسبق  ذلك بأيام، ترصيح لبلينكن، أعلن فيه 
أّن هناك انخفاضاً يف التوتر مع الصني، لكنه 

عرّب مجدداً عن قلقه حيال تايوان.
وكان من املقرر أن يتوجه بلينكن إىل بكني 
يوَمي 5 و6 شباط، وفقاً ملسؤول أمرييك، وهي 
أول زيارة بهذا املســتوى إىل الصني منذ زيارة 

سلفه الجمهوري، مايك بومبيو، عام 2018.
وقد اتفق الرئيســان األمرييك، جو بايدن، 
والصيني، يش جني بينغ، عىل هذه الزيارة عىل 

هامش قمة يف إندونيسيا يف ترشين الثاين.
وعــّدت صحيفة »بوليتيكــو« األمريكية، 
الزيارة مبنزلة »اختبار« للعالقات بني البلدين، 
مضيفًة أنها »تهدف إىل محاولة تهدئة التوتر 
مع الخصــم  الدبلومايس واالقتصــادي 

الرئييس للواليات املتحدة األمريكية«.
ورجحت »بوليتيكو« أن يســعى بلينكن إىل 
»رفع الحظر عــىل االتصاالت الثنائية رفيعة 
املســتوى، مبا يف ذلك التعاون يف مكافحة 
املخدرات والحوارات العسكرية«، الذي فرضته 
بكــني يف آب املايض، رداً عىل زيارة رئيســة 
مجلس النواب يف ذلك الوقت، نانيس بيلويس 

إىل تايوان.
يُشــار إىل أّن هناك قضايا خالفية عديدة 
بني بكني وواشــنطن، أهمهــا ملفات تايوان 
وكوريــا الشــاملية وبحر الصــني الجنويب 
وأشباه املوصالت، وقد جعلت الواليات املتحدة 
املنافســة مع الصني أولويتها االسرتاتيجية 

عىل املدى الطويل.

أكدت البحرية الروســية 
أنها أوقفت تشغيل غواصتها 
االســرتاتيجية التــي تعمل 
دميرتي  النووية  بالطاقــة 
شكلت  والتي  دونســكوي، 
جزءا من منظومة أســلحة 
الحرب البــاردة الهائلة التي 
اعتمدت عليها موســكو يف 

السابق.
وأشارت صحيفة نيوزويك 
)Newsweek( األمريكية التي 
نقلــت الخرب إىل أن تكهنات 
عديــدة تــدور منذ أشــهر 

حــول مصري الغواصة، التــي دخلت الخدمة 
العســكرية يف عام 1980 ويطلق عليها حلف 

شامل األطليس )الناتو( اسم »تايفون«.
وكانت وكالة األنباء الروســية الحكومية 
)تــاس( قد أفادت يف عام 2021 أن الغواصة 
ستبقى يف الخدمة حتى عام 2026، لكن آخر 

نشاط لها تم رصده يف أيلول 2022.
الغواصة العمالقة »دميرتي دونســكوي« 
التي يبلغ طولها 574 قدما، كانت أكرب غواصة 
نوويــة يف العامل حتى العام املنرصم، قبل أن 
تتفوق عليها الغواصــة النووية »بيلغورود« 
املعروفــة أيضا بغواصة يــوم القيامة، التي 
يبلغ طولها 608 أقدام، والتي أدخلتها موسكو 

الخدمة العسكرية يف متوز 2022.
ورصح فالدميري مالتسيف، رئيس الحركة 
الروســية للدعم البحري، بــأن الغواصة قد 
»خرجت من الخدمة« وستتم االستفادة منها 

يف قاعــدة بحرية يف سيفريودفينســك مع 
وحدتني أخريني من األسطول نفسها.

وكانــت »دميرتي دونســكوي« الغواصة 
األوىل ضمن 6 غواصات يف أســطول الشامل 
الرويس التي أدخلتها موســكو الخدمة يف 
الثامنينيات وكانت تتمركز يف البحر األبيض.

يذكر أن موسكو أعلنت العام املايض دخول 
غواصــة »بيلغورود« الخدمة العســكرية، 
بعــد أن كانت تخبئها للســيطرة عىل القطب 
الشــاميل، لكنها اســتعجلت إدخال ما تعرف 
بـ«أم الغواصات« يف الخدمة بعد أن تسلمتها 

قواتها البحرية مؤخرا.
ويرشف الرئيس الــرويس فالدميري بوتني 
شخصيا عىل عمل الغواصة الجديدة، وهي قادرة 
عــىل محو مدن بأكملها خالل دقائق، وتوصف 
بوحش املحيطات وعمالق البحار الذي ال يقهر، 
ومتلــك القدرة عىل توليد موجات تســونامي 

إشعاعية يفوق ارتفاعها نصف كيلومرت.

ــة فــــــي الــــــســــــودان  ــ ــي ــ ــاج ــ ــج ــ ــت ــ وقـــــفـــــة اح
ــع »إســـــرائـــــيـــــل« ــ ــ ــاً لـــلـــتـــطـــبـــيـــع م ــ ــ ــض ــ ــ رف

كوريــــا الشــــمالية تتوعــــد بتوســــيع مناوراتهــــا العســــكرية اســــتعداداً للحــــرب

تظاهر عرشات السودانيني، وسط العاصمة، 
الخرطــوم احتجاجاً عىل زيارة وزير خارجية 
االحتالل، إييل كوهني، للبالد واإلعالن الثنايئ 
عن الدفع بخطوات التطبيع بني الخرطوم وتل 

أبيب.
 والتقى كوهني يف الخرطوم برئيس مجلس 
السيادة، عبد الفتاح الربهان، بينام ذكرت وزارة 
الخارجية السودانية بعدها أن الطرفني »اتفقا 
عىل امليض قدماً يف ســبيل تطبيع العالقات 

بينهام«. 
ونظــم متظاهــرون وقفــة احتجاجية 
أمام مقر وزار الخارجية، وســط الخرطوم، 
للتعبري عن استنكارهم لزيارة كوهني مرددين 
شــعارات: »ارحل يا برهان«، و«القدس لنا«، 

و«التطبيع خيانة«.
و أحــرق املتظاهرون علم االحتالل، رافعني 

الفتات كتب عليها: »خرطوم الالءات الثالث«، 
و«تسقط إرسائيل«.

الوقفــة االحتجاجية بدعوة من  وجاءت 
تحالف »سودانيون ضد التطبيع« الذي دشن 
أعامله رســمياً يف شــباط 2020 للضغط 
عــىل الربهان لوقف إجــراءات التطبيع مع 

»إرسائيل«.
وكشفت تقارير إرسائيلية أّن األمريكيني هم 
الذين ساعدوا يف حصول الزيارة، وأّن الطرفني 
السوداين واإلرسائييل تصّفحا صيغة االتفاق، 
التي قّدرت أن التوقيع الرسمي عليه سيجري 
بعد انتقال الّســلطة يف السودان إىل حكومة 

مدنية.
 وبذلك يكون السودان رابع بلد يوّقع اتفاق 
تطبيع مع »إرسائيل«، ضمن االتفاقات املوقعة 

يف السنوات األخرية.

املســؤولني  كبــار  أعلــن 
العسكريني يف كوريا الشاملية 
أنهــم سيوّســعون مناوراتهم 
العســكرية لضامن اســتعداد 
قواتهم للحــرب وفق ما أعلنت 

وسائل إعالم كورية شاملية.
وأىت هذا اإلعالن خالل اجتامعٍ 
برئاســة الزعيم كيم جونغ أون 
ويف أعقاب منــاورات جويــة 
مشــرتكة بني كوريا الجنوبية 

والواليات املتحدة. 
مع  االجتــامع  تزامن  كــام 
كشف أقامر اصطناعية تجارية 
النطاق  واســعة  اســتعدادات 
لعرض عسكري يف بيونغ يانغ 
احتفاالً  الرسمية  العطالت  قبل 
الســنوية لتأســيس  بالذكرى 
القــوات املســلحة الكوريــة 

الشاملية.
يشــار إىل أّن مطلع هذا الشــهر، أكّد املتحدث باسم وزارة 
خارجية كوريا الشــاملية، أّن بيونغ يانغ ســرتد »أقوى رد« 
عىل أي عمل عســكري أمرييك، مشرياً إىل أّن الوضع يف شبه 
الجزيــرة الكورية قد وصل إىل »خط أحمر« بســبب األعامل 

العدائية للواليات املتحدة.
وأضاف: »كوريا الشاملية ســرتد أقوى رد عىل أي محاولة 
عســكرية أمريكية عىل أســاس مبدأ القنبلة النووية مقابل 
القنبلة النووية واملواجهة الشاملة مقابل املواجهة الشاملة«.

يف املقلب اآلخر، أعــرب كبري مبعويث كوريا الجنوبية لدى 

األمم املتحدة الشــهر املايض عن خيبة أمله من فشــل مجلس 

األمن يف توحيد رده عىل اســتفزازات كوريا الشاملية األخرية 

التي تنتهك قرارات املجلس.

ويف كلمته أمام جلســة املجلس، قال السفري هوانغ جون 

كوك، إنه »من املؤسف أن يفشل املجلس يف الرد بشكل مناسب 

عىل االنتهاكات الواضحة والصارخة واملتكررة من جانب كوريا 

الشاملية لقرارات مجلس األمن الدويل املتعددة«.

وأطلقت كوريا الشاملية حوايل 70 صاروخاً باليستياً العام 

املايض، وهو أكرب عدد يف عام واحد، مبا يف ذلك إطالق صاروخ 

»هواسونغ 17« العابر للقارات يف 18 ترشين الثاين. 

ــي ــ ــال ــ بـــــعـــــد الـــــــــعـــــــــراق الفـــــــــــــــــــروف.. يـــــصـــــل الــــــــــى م
وصل وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف إىل مايل، 
لبحث توســيع التعــاون بني البلدين يف املجــاالت التجارية 
واالقتصادية واالســتثامرية والعســكرية، والقضايا الدولية 

واألفريقية. 
وبحســب بيان وزارة الخارجية الروسية، سرتكز املحادثات 
عىل توسيع التعاون بني البلدين، وتكثيف التفاعل يف املجاالت 
الواعــدة مثل تطويــر االحتياطيات املعدنية، واالستكشــاف 

الجيولوجي، والطاقة والبنية التحتية والزراعة.
وســيتم بحث الجوانب العملية لعمليات التســليم القادمة 

للقمح الرويس واألسمدة واملنتجات النفطية إىل مايل.
كام سيبحث الطرفان القضايا الدولية واألفريقية مع الرتكيز 
عــىل األحداث حول أوكرانيا وإدارة األزمات ومكافحة اإلرهاب 

يف الصحراء الكربى والساحل وغرب افريقيا.

ولفــت البيان إىل أنّه مــن املتوقع أن يتم بحث قضايا زيادة 
تعزيز العالقات العســكرية والعســكرية الفنية بني البلدين، 

فضالً عن التعاون اإلنساين.
وأكدت الوزارة الروسية سبل تعزيز العالقات العسكرية بني 

موسكو وباماكو.
هــذا ووصل الفروف إىل مايل بعد زيارة للعراق، ومن املقرر 
أن يلتقي يف العاصمة املالية باماكو، بالرئيس أســيمي غويتا 

ووزير الخارجية عبد الله ديوب.
ولفــت بيان الخارجية الروســية إىل أنّــه ومن املتوقع أن 
ينظــر الفروف يف قضايا زيادة تعزيز العالقات »العســكرية 
والعسكرية - التقنية، وتدريب املتخصصني املاليني يف جامعات 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية يف روســيا، وتعزيز التعاون يف 

مجال وكاالت إنفاذ القانون ويف مجال مكافحة اإلرهاب«.

»حــمــاس«؟ سترد  فكيف  متخوفة...  »إســرائــيــل«  نــابــلــس...  فــي  فلسطيني  فتى  استشهاد 

ــة مـــــن اإلضـــــــرابـــــــات فـــــي فـــرنـــســـا ــ ــث ــ ــال ــ مــــوجــــة ث

بعدما رسقــت مدينة اريحا واجهة االحداث ،عادت 
نابلس لتتصدر املشــهد الفلسطيني يف ظل اعتداءات 
قوات االحتالل والتي اســفرت عن سقوط شهيد جديد 
خالل املواجهات التي شــهدتها، يف وقت تتخوف فيه 

»تل ابيب« من رد محتمل لحامس من خارج التوقع.
فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى 
حمزة أمجد األشــقر )17 عاماً( برصاصة يف الوجه، 
أطلقها عليه جنود االحتالل اإلرسائييل، خالل العدوان 
عىل نابلس، لرتتفع حصيلة الشــهداء إىل 6 خالل أقل 
من 48 ساعة، وإىل 42 شهيداً بينهم 9 أطفال، إضافة 

إىل سيدة مسّنة، منذ بداية العام الجاري.
واقتحمــت قوات االحتالل أيضــاً بلدة برقني غرب 

جنني، واعتقلت عدداً من الشــبان، وقد وثقت مشاهد 
مصورة عملية تصدي مقاومني فلســطينيني القتحام 
قوات االحتالل البلدة عرب عبوات ناسفة محلية الصنع. 
كام اقتحمت قوات االحتالل مخيم قلنديا شامل القدس 

املحتلة.
ويف الوقت نفسه، تحدثت وسائل إعالم فلسطينية 
عن تعطيل عربة إرسائيلية خالل االشتباكات املسلحة 

يف نابلس.
وقبــل ذلك، أعلنت كتيبة مخيم عقبة جرب »بدء أيام 
الغضــب«، نظراً إىل ما متر بــه املدينة من تضييقات 
وحصار اســتمر 9 أيــام توالياً من قبل قوات االحتالل 
اإلرسائييل. وقالت الكتيبة يف بيان نرشته يف »تيلغرام«: 

»لنجعلهــا جميعاً أياماً من نار عىل االحتالل«، ودعت 
أهــايل القرى املجاورة إىل »صــب جام غضبهم عىل 
االحتالل، والتوجه إىل نقاط التامس، إلشــعالها ناراً 

عىل املحتل«.
اىل ذلك تحّدثت وســائل إعالم إرسائيلية عن تخوف 
املؤسســة األمنيــة والعســكرية اإلرسائيلية من رد 
املقاومة الفلسطينية عىل »عملية أريحا«، التي أدت إىل 
استشهاد فلسطينيني بعد اشتباك مع قوات االحتالل. 

وتقدير املؤسســة األمنية والعسكرية، وفق معلق 
الشؤون العســكرية يف »القناة 12« اإلرسائيلية  نري 
دفــوري، أّن »حركة حامس ســرتد عىل عملية أريحا 
يف أرسع وقت، وقد يكون يف الضفة الغربية بهجوم 

انتقامي،أو بإطالق النار من غزة«.
أّما معلق الشؤون الفلسطينية يف »القناة 12« أوهاد 
حامــو، فقال إّن »األمر املقلق جداً هو حقيقة إنشــاء 
بنية تحتية لحامس، من تحت أنف إرسائيل«، مشــرياً 
إىل  أّن ذلك حصل يف املدينة األكرث هدوءاً يف الضفة«.

وأضــاف املعلق اإلرسائييل، أنّه »حتى هذه اللحظة، ال 
توجد معلومات عىل أن هذه البنية التحتية تم تشغيلها 
مــن قبل حامس من الخــارج أو من غزة وهذه نقطة 

مهمة، وعىل ما يبدو هذه بنية تحتية محلية«.
يف  الوقت نفســه، قال أمري ستامين وهو مراسل 
»القناة 12« أيضاً إّن  »حامس هددت بالرد، ولذلك هناك 

حالة تأهب يف املستوطنات«.

أطلقــت النقابات العاملية يف فرنســا موجــة ثالثة من 
اإلرضابــات يف عمــوم البالد، احتجاجا عــىل خطط الرئيس 

إميانويل ماكرون لرفع سن التقاعد.
وألغيت خدمات للسكك الحديد وتعطلت املدارس وتوقف نقل 
املنتجات النفطية من املصايف مع انسحاب العامل يف قطاعات 

عديدة.
وبالتزامن مع اإلرضابات، خرجت مظاهرات يف مدن فرنسية 
عديدة اســتجابة لدعوة النقابات، لالحتجاج عىل خطط رفع 
ســن التقاعد من 62 إىل 64 عاما وترسيع خطة رفع الســن 

املؤهلة للحصول عىل معاش تقاعدي كامل.
وقال رئيس الكونفدرالية العامة للشــغل فيليب مارتينيز إن 
الرئيــس ماكرون يلعب »لعبة خطرة« بدفعه بهذا التغيري الذي 
ال يحظى بتأييد كبري يف ظل معدالت تضخم مرتفعة تواجهها 

األرس الفرنسية.

من جهته، رفض وزير العمل أوليفييه دوســوبت اتهامات 
املعارضــة بأن الحكومة تنكر حجم االحتجاجات التي خرجت 
يف شــوارع البالد خالل األســابيع األخرية، وقال إن التغيري 

رضوري.
ورصح الوزيــر لراديــو »آر إم يس » )RMC( بــأن »نظام 
معاشــات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام فعلينا 

الحفاظ عليه«.
وتشــري تقديرات وزارة العمل إىل أن رفع سن التقاعد عامني 
ومتديد فرتة الدفع من شــأنه أن يدّر 17.7 مليار يورو )19.18 
مليار دوالر( من املســاهامت التقاعدية السنوية، مام يسمح 

للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.
وتقول النقابات إن هناك سبال أخرى لتحقيق ذلك، مثل فرض 
رضائب عىل األثريــاء أو مطالبة أصحاب العمل أو املتقاعدين 

امليسورين باملساهمة بشكل أكرب.
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االربعاء 8 شباط 2023

ــارزة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي املبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــئين فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرب للناشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــام بطولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اختتـ
ــــف ــ ــ ــ ــ ــ ــان الوصيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدارة ولبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــان فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلطنة عمـ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

الغولف لتايكواندو  وبرونزية  فضية   ميداليتان 
ــأس الــــعــــرب الــثــالــثــة ــ ــ ــة ك ــولـ ــطـ فــــي بـ

: القـــــدم  كـــــرة  فـــــي  لألنديـــــة  العالـــــم  كأس  نهائـــــي   نصـــــف 
مدريـــــد ريـــــال  مـــــع  أنشـــــيلوتي  مصيـــــر  يهـــــدد  املصـــــري  االهلـــــي 

اخُتتمــت بطولــة العرب 
التي نظمها االتحاد  للمبارزة 
اللبنــاين للعبــة يف املركز 
الريــايض باملــون الســال 
)عــن ســعادة( برعايــة 
والعرب  آسيا  اتحادات  رئيس 
املتحدة  العربية  واالمــارات 
املهندس سامل بن سلطان بن 
صقر الهاشــمي.  والبطولة 
مخصصة للفئــات العمرية 
تحت الـ 12 سنة وتحت الـ 14 
سنة وتحت الـ 16 سنة للذكور 
والفرق(  )الفــردي  واالناث 
وشارك فيها 75 العب والعبة 
مــن خمــس دول وحرضها 
جمهور غفري واركان االتحاد 
اللبناين للعبة وممثلو خمسة 
اتحادات عربية ورئيس اتحاد 
غرب اسيا للمبارزة زياد سامل 
وفهــد املال عضــو االتحاد 
القطري واألمن العام املساعد 
التحاد غرب اسيا ونائب رئيس 
االتحــاد الســوري للمبارزة 

حسن شــاكر وعضو االتحاد العريب 
ربيع رعيدي.

  ويف ترتيب الدول، احتلّت ســلطنة 
عــان املركز األول  بـ 21 ميدالية )12 
ذهــب و4 فضة و5 برونــز( فلبنان 
الوصيــف بـ 46 ميدالية )8 ذهب و17 
فضة و21 برونز( فالعراق 4 ميداليات 
)2 ذهب و2 فضة( فسوريا 12 ميدالية 
)1 فضة و11 برونز(. ومل تحرز قطر 

اي ميدالية.
  ويف ما ييل النتائج الكاملة:

  14 سنة وما دون سالح شيش اناث
  1-غزل الفليتة)سلطنة عان(

  2-كلوي الخازن)لبنان(
  3-اليكسيا ابو خالد )لبنان( واندريا 

حلوة)لبنان(
12 سنة وما دون حسام اناث

  1-اودري شمعون)لبنان(
  2-ليانا منيمنة)لبنان(

  3-ليار طحناوي)سوريا(
  14 ســنة وما دون ســيف مبارزة 

ذكور
  1-عار العزيزي)سلطنة عان(

  2-يوشع صقري)سوريا(
  3-عيل البوسعيدي)سلطنة عان( 

وراي داوود)لبنان(
   16 ســنة وما دون ســالح شيش 

ذكور
  1-سعيد الشعيبي)سلطنة عان(
  2-احمد كسكاس)سلطنة عان(

  3-عيل البوسعيدي)سلطنة عان( 
ولويس ديب)لبنان(

  12 سنة وما دون سيف املبارزة اناث
  1-ليانا منيمنة)لبنان(

  2-اودري شمعون)لبنان(
  3-ماريا كريستي حدشيتي)لبنان( 

وليار التحاوي)سوريا(
   14 سنة وما دون الحسام ذكور

  1-غابريال نعمة)لبنان(
  2-لويس ديب)لبنان(

  3-يوسف جردي)سوريا(
  4-رشبل جلبوط)لبنان(

  16 سنة وما دون سيف املبارزة اناث
  1-كلوي ديب)لبنان(

  2-ارساء السيايب)سلطنة عان(
  3-جنى الرشجية)سلطنة عان(

  3-ميا منيمنة)لبنان(
   16 ســنة وما دون سيف املبارزة 

ذكور
  1-أحمد كسكاس)سلطنة عان(
  2-سعيد الشعيبي)سلكنة عان(

  3-الياس جلبوط)لبنان(
  3-عبد القادر علوان)سوريا(

  14 سنة وما دون سيف املبارزة اناث
  1-جنى الرشجية)سلطنة عان(

  2-سلمى الدغيشية)سلطنة عان(
  3-أودري شمعون)لبنان(

  3-اليسا رشيم)لبنان(
   16 سنة وما دون حسام اناث

  1-ميا منيمنة)لبنان(
  2- كارين املرصي)لبنان(

  3-نور رزق)سوريا(
  4-كلوي ديب)لبنان(

   16 سنة وما دون سالح شيش اناث
  1-ارساء السيايب)سلطنة عان(

  2-ميا منيمنه)لبنان(
  3-غزل الفليتية)سلطنة عان(

  3-كلوي ديب)لبنان( 
   16 سنة وما دون حسام ذكور

  1-الياس جلبوط)لبنان(
  2-رشبل جلبوط)لبنان(

  3-مصطفى خدور)سلطنة عان(
  3-يوسف الجردي)سلطنة عان(

  12 ســنة وما دون ســيف املبارزة 
ذكور

  1-مهاب الحاريث)سلطنة عان(
  2-غابريال نعمه)لبنان(

  3-ماتيو قاعي)لبنان(
  3-جيو الخوري)لبنان(

   14 سنة وما دون حسام اناث
  1-ليا حنكش)لبنان(

  2-كلوي الخازن)لبنان(
  3-ليانــا منيمة)لبنــان( واندريا 

حلوة)لبنان(
  12 ســنة وما دون سالح الشيش 

اناث
  1-ادري شمعون)لبنان(

  2-ليانا منيمنة)لبنان(
  3-ماريا كريستي حدشيتي)لبنان(

  3-اميا كرم)لبنان(
  14 ســنة وما ون ســالح الشيش 

ذكور
  1-عيل البوسعيدي)سلطنة عان(

  2-لويس ديب)لبنان(
  3-عار العزيزي)سلطمة عان(

  3-راي داوود)لبنان(
  12 ســنة وما دون سالح الشيش 

ذكور
  1-حسن عارف)العراق(
  2-غابريال نعمة)لبنان(

  3-عــيل احمد)العراق( وجريميي 
طانيوس)لبنان(

  12 سنة وما دون حسام ذكور
  1-يوسف قحطان)العراق(

  2-جريميي طانيوس)لبنان(
  3-احمــد حيدر)العراق( وغابريال 

نعمة)لبنان(
  16 ســنة  وما دون سيف املبارزة 

فرق اناث
  1-ســلطنة عان)ارساء السيايب 
الرشجية  وجنى  الدغيشــة  وسلمى 

وغزل الفليتية(
  2-لبنان)اليسا رشيم وكلوي ديب 

وزكية رشيم وميا منيمنة(
  3-ســوريا)دلع طــه ونور رزق 

وجوليا سلوم وغزال رزق(
  16 سنة وما دون سيف املبارزة فرق 

الذكور
  1-سلطنة عان)عيل البوسعيدي 
وعــار العزيزي واحمد كســكاس 

وسعيد الشعيبي(
  2-لبنان)اليــاس جلبوط ورشبل 
جلبوط وانطوين باسيا ولويس ديب(

  3-سوريا)جواد كريان وحيدر رزق 
وعبد القادر عروان ويوشع صقري(

  16 ســنة وما دون سالح الشيش 
فرق اناث

  1-ســلطنة عان)ارساء السيايب 
وسلمى الدغيشــية وجنى الرشجية 

وغزل الفليتيه(
  2-لبنان)اودري شــمعون وكلوي 

ديب وميا منيمنه(
  3-ســوريا)جوليا سلوم ودله طاه 

وليار التحاوي ونور رزق(
   16 ســنة وما دون سالح الشيش  

فرق الذكور
  1-سلطنة عان)عيل البورسعيدي 
وسعيد الشعيبي عار العزيزي واحمد 

كسكاس(
  2-لبنان)اليــاس جلبوط ورشبل 

جلبوط وراي داوود ولويس ديب(
  3-ســوريا)عبد القــادر عــروان 
ومصطفــى خــدور ويــازان واتفي 

ويوشع صقري(
  ويف ختام  املســابقات  تّوج كبار 

الحضور الفائزين والفائزات.
ارشف عــى البطولة مديرها امن 
عام االتحاد اللبناين للمبارزة الدكتور 
عاد نحاس ورئيس اللجنة الفنية يف 
االتحاد العريب زياد الفرياين وعاونه 
من لبنــان الحكم الدويل كلودين رزق 
وتــرأس لجنة الحــكام رئيس لجنة 
الحــكام العرب الدكتــور اياد مغايره 
وعاونــه من لبنان الحكم االســيوي 

انطوان العنييس.
  قاد املباريــات الحكان الدوليان 
الدكتور ايــاد مغايره وزياد الجلبوط، 
واآلســيويون ريتا ابــو جودة وعمر 
الحــاريث وانطوان عنييس ووســام 

داوود.
  ونُقلــت املباريــات مبارشة عى 
صفحة االتحاد اللبناين للمبارزة عى 
موقع فيسبوك بواسطة جورج مخايل.
  ويف ختــام البطولة، وّجه االتحاد 
اللبناين للمبارزة برئاسة جهاد سالمة 
الشــكر اىل كل من ساهم يف انجاح 
االســتحقاق العريب من راعيه رئيس 
اتحادات آسيا والعرب واالمارات العربية 
املتحدة املهندس ســامل بن سلطان بن 
صقر الهاشــمي والنائب نعمة افرام 
ورجل األعال كريم العرب وسناء زهر 
الدين و«أمانة انشــورنس« ومدرسة  
املون السال واملركز الريايض التابع له 
وعنارص الدفاع املدين والفريق الطبي 
التابــع للدكتور جهاد حداد وفريق من 

متطوعي جمعية »أودييس«.
  كــا وّجــه الشــكر اىل اعضاء 
اللجنة املنظمــة واىل الالعبن الذين 
احــرزوا ميداليــات واملدربن واهايل 
الالعبــن الذين حرضوا البطولة واىل 
رجال الصحافة واالعالم الذين واكبوا 

البطولة.
  وأجمعــت الوفــود العربية عى 
حسن التنظيم واملجهود الكبري املبذول 
من رئيس االتحــاد اللبناين للمبارزة 
جهاد سالمة واعضاء االتحاد واللجان 

التنظيمية.

توّجــت مشــاركة فريق نــادي الغولف 
للتايكواندو يف منافسات بطولة كاس العرب 
الثالثــة بإحراز ميداليتــن فضية وبرونزية 
والتــي إســتضافها نادي الفجــرية للفنون 
القتالية يف إمــارة الفجرية بإرشاف اإلتحاد 
العريب للعبة مبشــاركة 20 دولة مّثلها 566 
العباً والعبة وذلــك يف مجمع زايد الريايض 
وقــد تحققت هذه النتيجة الجيدة عى النحو 
التايل :   - فئة الفتيات تحت 51 كلغ : الالعبة 

ياسمينا أبو ضاهر )امليدالية الفضية( 
  - فئة الناشــئات تحــت 46 كلغ : الالعبة 

سارة إبراهيم )امليدالية الربونزية( 
  ووّجه رئيس اإلتحاد اللبناين للغولف ونادي 
الغولف كريم سليم سالم التهنئة لالعبتن حيث 
رفع العلم اللبناين مرتن يف هذا اإلســتحقاق 
والشــكر ملدير فريــق التايكواندو يف النادي 
نويل مخيرب عى متابعته وللمدربة آالء خليل 
عى مواكبتها لالعبتن يف البطولة موضحاً 

بأن هذه النتيجة تؤكّد مرة جديدة غنى وتنوع 
النشــاطات يف نادي الغولف وبأنها ليســت 
مصادفــة وذلك بعد 10 ســنوات عى إطالق 
أكادميية التايكواندو يف النادي حيث العبوها 
والعباتها يلتزمــون الجدية واملثابرة ويرتجم 
ذلك بنتائــج مرشّفة يف نشــاطات محلية 
لرئيس  وإســتحقاقات خارجية مقدراً غالياً 
اإلتحاد اللبنــاين للتايكواندو الدكتور حبيب 
ظريفة عى جهوده الكبرية يف مجال تطوير 

اللعبة وإهتامه املشكور بنادي الغولف.
  من جهته مخيرب أوضح أن هذه املشــاركة 
يف كأس العرب تــأيت تحضرياً لبطولة لبنان 
ويف حال تحقيق النتائج املطلوبة يتاح لالعبي 
والعبات األكادمييــة اإلنخراط يف املنتخبات 
الوطنيــة وهذا يعني املشــاركة يف بطولتي 
العامل وآســيا موضحاً بأن الالعبة أبو ضاهر 
كانت مشــاركتها يف كأس العرب هي األوىل 

يف إستحقاق خارجي.

ميكن لنجل أســطورة كرة القدم الربازيلية، 
رونالدينيو أن يسري عى خطى والده يف نادي 
برشــلونة.  وانضم جواو دي أسيس موريرا، 
املعروف باسم جواو مينديز، لفريق الشباب يف 
برشلونة بعد اجتياز االختبارات خالل األسابيع 
املاضية، وفقا ملا أعلنــه والده رونالدينيو يف 
ترصيحات صحفية، حيث ذكر أنه يف طريقه 

للتوقيع مع النادي الكاتالوين.
  وأصبــح نجل رونالدينيــو أحدث املواهب 
الشــابة التي انضمت إىل أكادميية »الماسيا« 
الشــهرية بالنادي، والتــي أخرجت العديد من 
األســاطري وعى رأســهم األرجنتيني ليونيل 
ميــيس، باإلضافة إىل املديــر الفني الحايل 
تشايف هرينانديز، وأندريس إنييستا وسيسك 

فابريغاس وجريارد بيكيه وغريهم.

{ َمن جواو مينديز
 هو نجل رونالدينيو؟ {

  جــواو مينديز يبلغ مــن العمر 18 عاما، 

ولعب ضمن فريق شــباب نادي كروزيرو يف 
الربازيل ســابًقا. وتواجد نجل رونالدينيو يف 
إقليــم كاتالونيا منــذ بداية العام الجاري يف 
محاولة لالنضام إىل برشــلونة، حيث كان 
يأمل يف اللعب بقميص النادي الكاتالوين بعد 

مغادرة كروزيرو.
  يف البدايــة مل يكن يُعتقد أن تجربة مينديز 
تســري عى ما يرام، حيث طالبه خوان البورتا 
رئيس برشــلونة بالتحيل بالصرب بعد أن فشل 
يف إقناع النــادي يف التدريبات، لكن يبدو أنه 

ترك تأثريا إيجابيا يف املراحل األخرية.

  وكان عــم جــواو مينديز، وهو أيضا وكيل 
أعاله، عــى اتصال مبارش مع خوان البورتا 
ملناقشــة صفقة انتقال الالعب الشــاب إىل  

العمالق الكاتالوين.
  وميلك جواو مينديز جواز سفر إسباين بجوار 
الربازييل، مثل والده رونالدينيو، وسيكمل عامه 

الـ18 يف 22 شباط الجاري.
  وتشــري التقارير اإلســبانية إىل أن املركز 
املفضل لنجــل رونالدينيو يف امللعب هو رأس 
الحربة، كــا ميكنه اللعــب كصانع ألعاب، 
باإلضافة إىل قدرته عى استخدام كلتا قدميه.

  ماذا قدم رونالدينيو مع برشلونة؟
  وصل النجم الربازييل السابق إىل برشلونة 
يف صيف 2003 قادما من باريس سان جريمان 
مقابــل 30 مليون يورو، وكان توقيعه مبثابة 

نقطة انطالق ملسريته األسطورية.
  رونالدينيــو أمــى خمس ســنوات يف 
برشــلونة، حيث تألق مع العمالق الكتالوين 
وقاد الفريق إىل املجد بعد بضع ســنوات فشل 
خاللها يف الفوز بألقاب مهمة، حيث أسهم يف 
التتويج البارســا بلقبن يف الدوري اإلسباين، 

إىل جانب دوري أبطال أوروبا عام 2006.
  ولعــب صاحب الـــ42 عاما 207 مباريات 
مع برشــلونة وأحرز 98 هدًفا، قبل رحيله عن 
البارســا عام 2008 صوب ميالن، قبل أن يعود 

الحقا كسفري للنادي.
  وتجمع الالعب الحاصل عى الكرة الذهبية 
يف 2005 عالقة قويــة بخوان البورتا رئيس 
برشلونة الحايل، الذي كان هو نفسه من تعاقد 

معه قبل نحو 20 عاما.

يعتــرب لقب الدوري هو األهــم لكل ناد يف 
الدوريات األوروبية الخمس الكربى يف أوروبا، 
وباإلضافــة إىل ذلك فإنه ينعش خزائن النادي 

البطل. 
  وتختلف قيمة الجائزة املالية للبطل من دوري 
إىل آخر، كــا يتداخل مع املكافأة حقوق البث 

التلفزيوين.

   {   الدوري اإلنكليزي  {
  يبقى الدوري اإلنكليزي املمتاز البطولة األقوى 
عاملياً عى صعيد مختلف الدوريات، وترتاوح فيه 
قيمة الجوائز املالية بحسب ترتيب كل فريق من 

األول إىل صاحب املركز األخري. 
  وحقق مانشســرت سيتي لقب الربميريليغ 
للموسم املايض 2021-2022 بطريقة مثرية، 
حيــث جمــع 93 نقطة مقابــل 92 للوصيف 
ليفربول، الذي كان ينافسه حتى الجولة األخرية 

للمسابقة. 
  وحصل الســيتي عى جائزة مالية تبلغ 44 
مليون جنيه اسرتليني كمكافأة البطل، بعيدا عن 
حقوق البث التلفزيونية، أما الوصيف ليفربول 
فنــال 41.8 مليون اســرتليني وفقا للتقارير 

اإلنكليزية.

{   الدوري اإلسباين {
  يختلف األمر يف الدوري اإلسباين، فال توجد 
قامئة باملبالغ املالية التي يحصل عليها كل فريق 
بناء عى ترتيبه يف الدوري اإلسباين، ولكن األمر 

يتعلق بتوزيع إيرادات البث التلفزيوين. 
  ووفقــا للتقارير اإلســبانية، فإن إيرادات 
حقوق البث التلفزيوين يتم تقســيم 50% منها 
عــى األندية العرشين املشــاركة يف الدوري 
اإلســباين بالتساوي، ويتم تخصيص 25% من 
املبلغ للمشاريع املجتمعية لألندية، عى أن يتم 
توزيــع 25% املتبقية بناء عى الرتتيب النهايئ 

للفرق يف ختام املوسم. 
  ويحصل بطل الدوري اإلسباين عى 17% من 
هذا املبلغ، يف الوقت الذي حصد فيه ريال مدريد 
ما يزيد قليال عى 60 مليون يورو بعد تحقيقه 
لقب الليغا للمرة الـ35 يف تاريخه خالل املوسم 

املايض 2022-2021.

{  الدوري اإليطايل  {
  يف الــدوري اإليطايل، فإن مجموع جوائز 

موسم 2021-2022 عى سبيل املثال بلغت نحو 
1.1 مليار يورو حسب التقارير. 

  ويتم تقسيم نصف األموال إىل أجزاء متساوية 
بن جميع األندية التي تلعب يف الدوري، يف حن 
يتم تقسيم 30% من إجايل األموال بن األندية 
بنــاًء عى أدائها، والباقي 20% يتم توزيعه بناء 

عى عى قاعدة مشجعي النادي. 
  واقرتب نابويل يف املوســم الحايل 2022-

2023 من تحقيق لقب الــدوري اإليطايل بعد 
غيــاب 33 عاما، ومــن املتوقع أن يحصل عى 

مكافأة مالية تتجاوز قيمتها 30 مليون يورو.

   {   الدوري األملاين {
  ويف الدوري األملاين، تم اعتاد منوذج جديد 
لجوائز البوندســليغا بدءا من املوسم املايض، 
سيساعد عى اسرتداد الخسائر التي تسببت فيها 

جائحة كورونا. 
  ويف املوســم املايض، بلغ إجايل اإليرادات 
1.16 مليــار يورو، وتم توزيع 70% من إجايل 
املبلغ عى 18 ناديًا، والـ30% املتبقية بحســب 

ترتيب كل فريق يف جدول الرتتيب.

{ الدوري الفرنيس  {
  شــهد الــدوري الفرنيس كذلــك زيادة يف 
املكافآت املالية لألندية، سواء البطل أو صاحب 
املركــز الثاين، بعد التأثر بتوابع فريوس كورونا 

االقتصادية.
  قبل املوســم املــايض 2020-2021، كان 
البطــل يحصل عى 60 مليون يورو، مقابل 40 
مليونا لوصيفه، وهي مكافأة كبرية بالنظر إىل 
أن الدوري الفرنيس مصنف كخامس الدوريات 
الكــربى، بعد اإلنكليزي واإلســباين واألملاين 

واإليطايل.
  ومع وصول أســاء المعة يف عامل اللعبة 
للــدوري الفرنيس، وعى رأســها األرجنتيني 
ليونيــل مييس، الذي انتقل إىل باريس ســان 
جريمان، فمن املتوقع أن تشهد املكافآت املالية 
طفرة كبرية حسب موقع »إنرتستينغ فوتبول« 

اإلنكليزي.
  وبالنظــر لهذه األرقام، تتجاوز مكافأة بطل 
الــدوري الفرنيس نظــريه يف أملانيا وإيطاليا، 
وتتســاوى مع بطل إســبانيا، وتنافس بقوة 

مكافأة بطل الربمييريليغ.

يدخــل اإليطايل كارلو أنشــيلويت، املدير الفني 
لريال مدريد، مواجهة األهيل املرصي تحت التهديد، 
غدا األربعاء، يف نصف نهايئ كأس العامل لألندية.  
وميتد عقد أنشــيلويت مع ريال مدريد حتى صيف 

.2024
  ووفقــا لشــبكة »Relevo« اإلســبانية، فإن 
مونديال األندية ســيلعب دورا حاســا يف تحديد 

مصري أنشيلويت مع ريال مدريد.
  وأشارت إىل أنه يف حالة عودة املدرب اإليطايل 
خايل الوفاض من املغرب، فإنه سيكون أقرب لإلقالة 

من أي وقت مى.
  وأوضحــت أن املدرب الفرنيس زين الدين زيدان 
يعد االسم األقرب لخالفة أنشيلويت عى مقعد املدير 

الفني للمرينجي خالل املوسم الحايل.
  يذكر أن أنشــيلويت خرس لقب السوبر اإلسباين 
لصالح غرميه برشلونة منتصف الشهر املايض، يف 

السعودية.
  كا يحتل املرينغي املركز الثاين يف ترتيب الدوري 
اإلســباين برصيد 45 نقطــة، بفارق 8 نقاط خلف 

البارسا املتصدر.
  وميــّر ريــال، صاحــب الرقم القيــايس لعدد 
االنتصارات يف املســابقة )4 ألقــاب أعوام 2014 
و2016 و2017 و2018(، بحالة من االضطراب غداة 
سفره إىل مدينة الرباط من أجل التصالح مجدداً مع 
الفوز وتجاهل االصابات التي باتت جزءاً من الحياة 

اليومية لنادي العاصمة.
  أبرز ضحايا هذا املسلسل املهاجم الفرنيس كريم 
بنزمية، صاحب الكرة الذهبية يف املوســم املايض، 
الغائــب عن املالعب جراء تعرضه الصابة يف فخذه 

االمين يف الفوز عى فالنسيا 2 صفر الخميس.
  وسيغيب املهاجم املخرضم عن نصف النهايئ لعدم 
تواجد اســمه يف قامئة الفريق، عى غرار الحارس 
البلجييك تيبو كورتوا، املصاب بدوره يف فخذه أثناء 
فــرتة اإلحاء قبيل املباراة أمام ريال مايوركا األحد 
والتي انتهت بخسارة مفاجئة للمريينغي صفر-1.

  حــاول اإليطايل كارلو أنشــيلويت مدرب ريال 
تجاهل الخســارة يف االســتحقاق املقبل لفريقه 

خــالل املؤمتر الصحايف عقب نهاية املباراة، قائالً 
»هذه الخسارة تؤثر عى الدوري، ولكن حالياً أنظارنا 
متجهة نحو كأس العامل لألندية. سنذهب مع الكثري 
من الحاس، والصعوبات أيضاً، ولكن ســنحاول أن 

نديرها بأفضل الطرق املمكنة«.

{ فوىض االصابات {
  وال تختــرص الصعوبــات، التي تحــدث عنها 
أنشيلويت، باصابة بنزمية وكورتوا فقط، اذ يتوجب 
عــى الفني اإليطايل التعامل مع فوىض اإلصابات 

التي تعرقل خطة لعبه. 
  مل ترتــق نتائج بطــل أوروبا إىل اآلمال املرجوة 
منذ بداية العام الحايل، فخرس نهايئ الكأس السوبر 
االســبانية أمام غرميه برشــلونة يف العاصمة 
الرياضة يف كانون الثاين، يف حن يتأخر بفارق 8 

نقاط عن النادي الكاتالوين املتصدر يف »ال ليغا«.
  سيغيب عن تشكيلة املليك أيًضا املدافع الربازييل 
إيــدر ميليتــاو، الظهري الفرنيس فــريالن مندي 
والجناحان البلجييك إدين هازار ولوكاس فاسكيس 

بسبب االصابة.
  وســرُيتقب ما إذا سيكون أحد الالعبن املصابن 
قادًرا عى خوض النهايئ املحتمل السبت ضد الهالل 
السعودي او فالمنغو الربازييل، السيا أن أنشيلويت 
ســبق أن أعلن أن بنزمية سيكون جاهزًا للمشاركة 

يف مونديال االندية.
  يف املقابل، غادر العيادة للتو كل من النمســوي 
دافيد أالبــا والفرنيس أورليان تشــواميني وداين 

كارفاخال.

{  األهيل منافس عنيد {
  ال تبدو رحلة العبي ريال إىل املغرب مجرد »نزهة« 
حيث سيخوضون قرابة 16 مباراة يف 8 أسابيع منذ 

بداية مطلع العامل الحايل.
  يــدرك ريال جيــداً مدى صعوبة اســتحقاقه 
املقبــل أمام األهيل »العنيد« صاحب خربة كبرية يف 
املسابقة وأبرز املشاركن فيها، حيث تأهل إىل املربع 
الذهبي بفوزه عى ســياتل ســاوندرز األمرييك 1 
صفر بهدف متأخر من محمد مجدي »أفشة« )88( 

الســبت، بعدما استهل مشواره بثالثية نظيفة يف 
مرمى أوكالند سيتي النيوزيلندي.

  ُدعــي األهيل، ملك القــارة االفريقية والفائز بـ 
10 ألقاب يف دوري األبطال، للمشاركة يف مونديال 
األنديــة من دون أن يحرز لقب املســابقة القارية 
املوســم املايض )حّل وصيفاً(، بعد ان شغل الوداد 
بطل إفريقيا مركز النادي املضيف. احتل املركز الثالث 
يف مونديال األندية أعوام 2006 2020 و2021، ومل 
يخرس أي مباراة منذ 27 آب، وتحديداً منذ ســقوطه 

أمام طالئع الجيش صفر-1.
  ويشارك األهيل يف مونديال األندية للمرة الثامنة 
يف تاريخه كثاين أكرث االندية مشاركة بعد أوكالند 
)10 مرات(، كا انه ميلك ثاين افضل غلة انتصارات 

برصيد مثانية خلف ريال مدريد )10(.

{   أنشيلويت : األهيل فريق عظيم {
وعــن خصمه يف مبــاراة االربعاء، األهيل، قال 
مدرب ريال كارلو أنشــيلويت: »إنه فريق له تاريخ 
كبــري، ومن بن األهم بالعامل. لديهم خربة يف هذه 

املسابقات، والعبن ماهرين ورسيعن«.
  وأكد: »ســتكون مباراة متكافئة وتنافســية. 
نحرتم األهيل كثريا، فقد حققوا الكثري يف كرة القدم 

اإلفريقية«.
  وعن أجــواء البطولة، قال: »األهيل لديه قاعدة 
جاهريية كبرية. ستكون مباراة ممتعة؛ ألن مدريد 
أيضــا لديه الكثري من املشــجعن يف املغرب، وكال 

الفريقن سيحاول التأهل للنهايئ«.
  وتابــع: »كأس العامل منظمة بشــكل جيد. لقد 
أظهر لنا البلــد ككل حبها، واملرافق لطيفة للغاية. 
لدينا طقس جيد أيضا، يسعدنا أن نكون هنا، وأمتنى 

أن نتمكن من رفع اللقب يف نهاية هذا األسبوع«.
  وأكمل: »هناك العديد من مشــجعي ريال مدريد 
هنا. نحن سعداء باللعب أمامهم. أمتنى أن يسري كل 
يشء عى ما يرام. هذا مينحنا األمل يف املنافسة«.
  وختم: »وصلنا إىل هذه النقطة يف حالة بدنية 
جيدة. لسنا الفريق الوحيد الذي يعاين من اإلصابات. 
ضغط املباريات رهيب. داخل الفريق نحن عى ثقة 

من أننا سنكمل موسا جيدا ».

.. وفئة أخرى

البعثة بعد التتويج

ــده ــ نـــجـــل رونـــالـــديـــنـــيـــو عـــلـــى خـــطـــى والـ

الكبرى الـــدوريـــات  املــالــيــة ألبــطــال  الــجــوائــز 

لقطة من املنافسات

تتويج إحدى الفئات

أبطال عىل منصة التتويج
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اعداد : زينة حمزة

لغز الحرف الناقص

طريقة الحل

عش النحل

الحل السابق    

الحل السابق    

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ب الكلمة الضائعة يف الكلامت املتقاطعة 

الشبكة املبعرثة 

1-عامل لبناين راحل نبغ يف 

الرياضيات والهندســة وعلوم 

الكهرباء، مانع

2- قروض، رجاء، جمعاه عن 

األرض، طعم الحنظل

وشاح  )باالجنبية(،  أنت   -3

الرقبة والكتف،  يوضع حــول 

أعظم شعراء إيطاليا خلّد إسمه 

"الكوميديا  الشعرية  مبلحمته 

اإللهية"

4- تبعــاه من غــر تأمل، 

عاصمــة أوروبية، مؤســس 

مذهــب املانوية القائل مببدأي 

الخر والرش النور والظالم

5- اعاونكم، من أنواع الخام 

البيضاء، ضمر متصل

6- دولــة أوروبيــة، أحــد 

الوالديــن، يضع الســم، حرف 

متني

7- أداة جزم، ممثلة مرصية 

راحلة، مصابيح

8- نضج التمر، أول أواسيك، 

وفيلســوف  كاتــب  عائلــة 

راحل، من  فرنــي  اجتامعي 

املحرمات

9- تكلــم وهو يصدر صوتاً 

من خياشــيمه، حيوان ضخم 

خرايف، إبتلعنا الطعام من غر 

مضغ، حرف أبجدي مخفف

10- أعطينــا مثل ما أخذنا، 

تقفال الباب، يرطبان باملاء

11- وافقاهام الرأي )هام(، 

متقدماً يف السن، در

12- ثّبت األمر، ننجب، عطر 

من ايف سان لوران، عتب عىل

13- مؤسســات تعليميــة 

ملختلــف العلوم عــىل مراحل، 

أبجدي  حرف  ِكَب،  للتفســر، 

مخّفف

14- رّصا، متشابهان، صوت 

الضفادع، من األطراف 

ملتالزمة  شائع  مفهوم   -15

داون، نلمسها

1-أول جريدة عربية صدرت 

يف بروت 1858، للنفي

2- ميــاه جاريــة، جمعنا، 

حقر

3- عاصفة بحرية، مرفأ يف 

الهند، خالف خارجات

4- عاصمة زائر، مرتفع

5- أذلّــه، مرفــأ يف ايرلندا 

الشاملية

6- فلوس، قرية لبنانية

7- أداة جــزم، قرية لبنانية، 

سفك الدم

8- قوة عســكرية نظامية 

مكلفــة القيام مبهام متعددة، 

شاهدتم، ضجر

9- مــن األحجــار الثمينة، 

نستفرس عن، خاصتي

قطع،  )باالمر(،  إحمي   -10

مدينة أملانية

11- تيش، دولة أفريقية

12- رب، نوتة موســيقية، 

مرض صدري، ال يباح به، عملة 

آسيوية

13- بلدة يف الجزائر، خالف 

تكرث

عرقية  ومجموعة  أمة   -14

اصليــة تتــوزع يف عدة دول، 

نهتم باالمر

15- أســر، مسلسل تريك 

مرتجم، أفرم

16- لالســتفهام، حيــوان 

قطبي، عتب، ركيزة

17- هــدم، امباطورية يف 

املحيط الهادئ، حفره )للبرئ(

18- بيــت االســد، جيــد 

)باالجنبية(، اليفاً

1-آخر الخلفاء االمويني يف الشام، أرشد

2- من الحيوانات، سحرناهم

3- يحاميا عن، خاصتنا

4- نهر يف لبنان، تهنئ، اله

5- إحرتم، إرتأيا أمام عينيه، فاقداً االب واالم

6- حاكم االمارة، أصحاب مهن حرة، حيوان مفرتس

7- مدينة فرنسية، نطليه بااللوان

8- جاءكم، البنادق

9- مدينة يف البحرين، ضمر متصل، جواب، حرف جر

10- إلقي )باالمــر(، تقال للرتحيب )عامية(، حرف ابجدي 

مخفف، باركت

11- أوجاع، يدعمنا

12- مرفأ يف ايرلندا الشاملية، للنداء، زاوية

13-وعاء كبر، شاهدته، يسجنهام

14- مدينة فرنسية، اقرضكام املال

15- امنح، من انواع السمك، خاصتي، الجحيم

مبساعدة املفردات االفقية فقط، هل تستطيع إعادة 

وضع القطع املبعرثة يف مكانها 

1-أبو زيد البلخي، ين

2- ود، ينل، ماليزيا

3- سانت اتيان، اندبه

4- بد، ومأت، داريا

5- أوينا، أسال، انتم

6- ينم، نابا، يان، دل

7- اا، لعنت، دنا

8- تنزالن، ترهبا، ست

9- الحاكم بأمر الله

10- أن، اسيا، بسام

11- بس، بتا، نبات، مات

12- انساب، نار، يأمتن

13- اتهام، جالينس

14- املر، سلباه، نادل

15- سور، مداد، ملع، هل

أفقيا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

الحل السابق

1-فرانتس كافكا، األمر

2- يال، مكره، ادامامي

3-مساكن، مرسيليا، نا

4- ساموتراقيا، العنقاء

5- تلسا، بل، برجا، ليل

6-ع ع، سوازيلند، مداد

7- ميرتا، يم، مرنا، سافل

8- رنم، عيرتون، األرك

9- الدلو، دامس، ال، نم

طبيب  حنني،  10-اســيا، 

ريفي

11- مللمنا، سيمر، سا، ليل

12- ع ع، نأنبك، ابتكرتم

13- قنديل، يل، نبيد، كندا، 

خن

14- اام، تال، سباته، ملوا

15- بكيت، ينحران، املسخ

1-يف ممستعمرة العقاب

2- رأس العني، سمعناك

3- األمس، متايل، دمي

4- كوارس، المني

5- متنت، واعد، نالت

6- سك، ربا، يلحان، يل

7- كرم الزيتون، بنان

8- أهرق، مير، يسكب

9- سيول، ودين، يرس

10-كايا، مننا، مأدبا

11- أدل، بدر، مطرب، ان

12- أيار، ناسب، تكت

13- أم الجامل، يسكنها

14- ال، عاد، البارد

15- أمان، أرسار، تأمل

16- مي، قلداك، يلم، مس

17- ناي، نفي، خوخ

18- رسائل اىل ميلينا

الجزء االول من الشبكة 
يعطيك أجوبة من ســتة 
أحرف، خمسة منها تعطيك 
أجوبة الجزء الثاين، بينها 
تعطيك  احــرف  أربعــة 
الثالث.  الجــزء  أجوبــة 
املستعمل يف  الحرف غر 
يف  يوضع  االول  الجــزء 
غر  الحرف  »أ«  العمــود 
املستعمل يف الجزء الثاين 
يوضــع يف العمود »ب« 
وبذلك تســتطيع ان تقرأ 
يف العموديــن »أ«  و »ب« 

كالماً معيناً.

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

من الكلمة االوىل يوضع يف الحّيز املظلل

1-مصابيح، يسهوا عن، اعالج االمر
2- الرزانة، قلة النوم، بحرة مالحة تتقاسمها اوزباكستان وكازاخستان

3- دولة أوروبية، يفرحوا، من أطرايف
4- مملكة يف جنوب رشق آسيا، املذهب، أقرض املال

5- مدينة إيطالية، يهربان، دون العرشة من الرجال
6- دولة عربية، تلطعا بالنار، لجأت اىل

7- االودية، سدلوا الستار، ارشده
8- مدينة يف العراق، الشك، عملة عربية

9- مدينة يف املكسيك، افرحونا، إشرتعوا
10-شجر معّمر، يدعام، يضعا خلسة

11- خالف اليسار، دولة عربية، نرجو 
12- من التوابل، نصارع، نوع من الحرشات الصغرة

أ- مســترشق ايطايل راحل نقل اىل الالتينية رشح ابن رشــد لسياسة 
ارسطو

ب-فلــي بولوين راحل برهن عن دوران االرض حول نفســها وحول 
الشمس

أ-جيمس باركنسون
ب-الياس ابو شبكة

1-جالينس، السني، ينسل
2- الريسا، راسال، سارا
3- ميالنو، الوين، الون

4- فارسال، الفأر، الرف 

5- بانياس، انيسا، يانا
6- النمسا، النمس، نلمس

7- البارد، االبد، االد
8- الكويت، يتلوا، التي
9- النشال، الشال، الال
10-السبيل، يبلال، اليل

11-الكمون، نالكم، نأمل
12- املنية، اليمة، اليم

1-نبونيد

2- بيت مري

3- سوبارو

4- بوربون

5- نواطر 

6- ترانيم

7- سويرسا

8- براهني

9- قرنبيط

10- نابويل

11- تدرسني

12- يهدران

جريدة الديار

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

1- مصابيح

2- بركان مشتعل يف كوستاريكا

3- أستفرس منكم

4- يتمامن االمر

5- من بحور الشعر

6- مدينة يف املكسيك

7- تخىل عن منصبه

8- عائلة ميكانيــي املاين راحل 

اخرتع مقياس االيقاع املوسيقي

9- قبيحات

10- تفنون وتهلكون

11- تتبارى للفوز

12- ذكّيات

الكلمة الضائعة: فنانة لبنانية مثانية أحرف



11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ذهـــــــــــــــــــــــــاب وايــــــــــــــــــــاب

				االبراج	

مطرب	لبناين

سبعة	أحرف

كلمة	الرس

الحل	السابق	 	

الحل	السابق	 	

الحل	السابق	 	

نانيس	عجرم

اخترب	معلوماتك

مطرب	لبناين	معروف

3+1+4+7+6	منخل

2+6+5+6+8	البريق

5+6+9	سبب

2+4+6+5	أزدرد	الطعام

3+7+4	افل	النجم

1-عرف	الفراعنة	البصل	وقّدســوه	وخلّدوا	اسمه	يف	
كتابات	عىل	جــدران	االهرامات	ووضعوه	يف	املقابر	مع	
املوىت	النه	يساعدهم	عىل	التنفس،	لكن	ملاذا	حرموا	تناوله	

يف	االفراح؟
2-	نيويــورك	تعني	يورك	الجديدة	والعاصمة	االمريكية	
تحمل	اســمها	نسبة	اىل	رئيس	جمهوريتها	االول	جورج	

واشنطن،	ما	هو	اصل	كلمة	شيكاغو؟
3-	"ال	تقل	يل	كاين	وماين"	عبارة	نستعملها	كثرياً	يف	

احاديثنا،	ماذا	تعني؟
4-	املوســيقى	لغة	عاملية	منها	الشعبية	والتصويرية،	
ومن	اشهر	انواع	املوسيقى	والغناء	يف	اسبانيا	"فالمنكو"،	

ما	هو	اصل	الكلمة؟
5-	ملــاذا	كان	يطلــق	عىل	الحامم	الذي	يســتعمل	يف	

املراسالت	اسم	الحامم	الزاجل؟

1-تنرث	القرفةعىل	البالغني	غري	املتزوجني	بهدف	الزواج
2-النهم	يعتقدون	أنهم	سيبقوهم	يف	ذاكرتهم	اىل	االبد

3-لجلب	السعادة	الزوجية
4-طب	االطفال

5-النهم	اســتعملوا	العملة	املرصيــة	يف	أثناء	الحكم	
املرصي	يف	عهد	ابراهيم	باشا	ومحمد	عيل	باشا

؟ من هو
من هي؟

الفنــان	 أعــامل	 1-	مــن	
صاحــب	الصورة،	ملك	فينيقيا	

األسطوري	
2-	أرشدا،	من	األبراج،	جسد
3-	يعطيــه	اليشء	عىل	أن	

يعيده،	أعرث	عليها
4-	مــن	األقــارب،	عاصمة	
أوروبية	عرفت	بإســم	"مدينة	
العنقاء"	ألنها	شــهدت	الكثري	
من	الحروب،	يف	الوقت	الحايل
5-	جزيرة	إيطالية	يف	خليج	
نابويل،	أحد	فروع	ثقافة	الهيب	
هوب	الرئيسية،	للنداء

6-	غــرّيا،	من	أعامل	الفنان	
صاحب	الصورة

7-	هدم	البنــاء،	يجمع	عن	
األرض

8-	من	أعامل	الفنان	صاحب	
الصورة،	سياج

9-	بلــدة	لبنانية،	وشــاح	
والكتف،	 الرقبــة	 يوضع	عىل	

صاهر
10-	قّبلنا،	يكسب

11-	أداة	إســتثناء،	يحصال	
عليه،	حرف	أبجدي	مخّفف
12-	ندّون،	مدينة	إيطالية
آلهــة	 أحــد	 مثيــل،	 	-13
مدينة	 الهندية،	 امليثولوجيــة	

تركية
للتعريف،	 باليد،	 يسلام	 	-14

أهّز	بقوة	
15-	شهر	ميالدي،	عائلة
16-	عودة،	خفيف	السعرات	
الحرارية	)باألجنبية(
17-	ضجر،	ألقي

18-	شاهدت	عن	كثب،	إتهم

صاحب	 لبناين	 1-فنان	
الصورة،	غري	مطبوخ

2-	مــن	أعــامل	الفنان	
للندبة،	 الصــورة،	 صاحب	
عاصمة	أوروبية

3-	إبطاء	يف	األمر،	موقع	
أثري	يف	العراق	جنوب	بغداد
األعشــاب	 من	 نوع	 	-4
الخــراء	تحتــوي	عىل	
قيــم	غذائية،	من	األطراف،	
حقيقي	)باألجنبية(

5-	مدينة	هولندية	مقّر	
محكمة	العدل	الدولية،	من	
املرصيني،	 عند	 اآللهة	 كبار	
دولة	آســيوية،	طلب	فعل	

األمر
6-	حــرف	عطف،	أعىل	
قمــة	يف	أثيوبيا،	عاصمة	

آسيوية
7-	وطأ	عــىل،	تضجرا،	
ضمري	منفصل،	للنداء

الورد،	 أنــواع	 مــن	 	-8
خسيساً،	علل

9-	مــن	أعــامل	الفنان	
صاحــب	الصــورة،	مــن	
كانــت	أســنانهم	صغرية	
ومتالصقــة،	أســقف	له	
سيد	 مرميية"،	 "أناشــيد	

القوم
آدم	 أبنــاء	 ثــاين	 	-10
وحواء،	حّذروا،	أسف

حيــوان	 11-	ســهام،	
وافق	 خاصتنــا،	 برمايئ،	

الرأي
12-	حب،	إله	الرياح	عند	
الرومان،	سقي،	وجهة	نظر
13-	رتّلنــا،	يكــون	ذو	
مكسب	مايل،	بلدة	لبنانية

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(

تأكد	مــن	صحة	املعلومات	قبــل	أن	تتخذ	

موقفك	من	اآلخرين.	أنت	رومانيس	يف	الحب	

وهذا	يقودك	اىل	عدم	االهتامم	بشعور	الرشيك.	

ال	تكشــف	كل	أوراقك	املهمــة	أمام	الخبثاء	

والغرباء.	تتصارع	االعرتاضات	واملنافســات،	

لكن	أملك	كبري	باالنتصــار	عليها	يف	املرحلة	

املقبلة.		

هناك	بعض	الدالئل	تشــري	اىل	بعض	التغيري	

يف	أوضاع	العمل.	يبدو	ان	معظم	األشياء	التي	

تطمح	اليها	يف	هذه	الفرتة	قد	تتحقق	قريبا.

أنــت	هادئ	ومنرشح	هذا	اليوم.	وقد	تُفاجأ	

بنجــاح		مل	تكن	تتوقعه.	لقاء	عاطفي	متيرس	

مع	شــخص	من	خارج	الوســط	الذي	تعرفه	

حاليا.	

أنت	بحاجة	اىل	تعزيز	بعض	األمو	الخاصة.	

خذ	بنصائح	األهل	واألصدقاء.	قد	تجد	الشخص	

املناسب	لك،	الذي	كنت	تبحث	عنه.

مشــاريع	عمليــة	يف	طريقها	اىل	االنجاز	

قريبا.	األمور	العاطفية	معقدة	بعض	اليشء،	

فالذي	يتمســك	بك	يصعب	عليــه	أن	مينحك	

الحرية.	

تنقالت	وأمور	جديدة	مثرية	للغاية.	قد	يدفعك	

طموحك	الكبري	اىل	توسيع	أعاملك	وتنويعها.	

املطلوب	منك	التفكري	الهادئ	والسري	بحذر.	

يوم	جيد	وأمورك	تسري	بشكل	ممتاز.	ستمر	

مبرحلة	يعمها	الهدوء،	ومن	شأن	ذلك	أن	يجعلك	

تؤدي	واجباتك	اليومية	عىل	مستوى	جيد.	

متسك	مببادئك	وارفض	التسليم	بوجهة	نظر	

غريك	تجاه	شؤونك	الخاصة.	أمورك	العاطفية	

ستستتب	نهائيا	خالل	األيام	القليلة	املقبلة.	

تجّنب	مناقشات	األمور	الشائكة	والحساسة	

ألن	مخاطــر	النزاعات	ال	يجــوز	تجاهلها.	ال	

تعتمد	عىل	الغري	ملساعدتك	يف	تنفيذ	واجباتك.

عاطفــة	صادقــة	يكنها	لك	انســان	طاملا	

تجاهلت	مبادراته	املتكررة.	الوقت	مناسب	لبذل	

الجهود	والقيام	بأعامل	جديدة	رائعة	وجريئة.	

تبذل	كل	ما	يف	وسعك	النهاء	قضايا	عملية	

عالقة	منذ	مدة.	قد	يتحقق	ما	متنيته	إن	تنازلت	

عن	بعض	رشوطك	الصعبة	والتعجيزية.	

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(

غازي	عنتاب
رأس	غارب
ريو	دي	جانريو
اضنة

لواء	االسكندرون
نيكول	سابا
باب	املندب
عاريا
فلسطني
كاليفورنيا
فيل

ساحل	العاج
سوريا
بريوت
عاليه
قم
جل
تفاح
جونية
اديس	ابابا
اربد
سن

بنت	جبيل
اذربيجان
كليلة	ودمنة
فاتن	حاممة
دمشق

عيون	السيامن
اربيل

ند
عبيه
ريم
موال
ليل

عسل
الدلو
رس
ديار
امل

الحل	السابق

الحل	السابق

كازاخستان

اعداد	:	زينة	حمزة

طريقة	الحل:	

Sudoku	أو	لعبة	األحاجي	

الفكريــة،	تقوم	عىل	ترتيب	

األرقام	يف	املربعات	الفارغة،	

عىل	أن	يتم	وضع	األرقام	من	

1	اىل	9	يف	جميــع	الخانات	

املؤلفة	مــن	81	خانة.	يجب	

عدم	تكــرار	الرقم	عينه	يف	

نفس	الســطر	أو	العمود	او	

الجدول	الصغري	)3*3(.

SUDOKU

	عموديا: 	افقيا:	

1-2	من	الكواكب
2-3	مدينة	إسبانية
3-4	من	آلهة	الفراعنة
عند	 الخصب	 إلهة	 	5-4

سكان	فرجينيا
5-6	مؤسســة	مدينة	

قرطاج
6-7	كاتبتم

7-8	مختلطاً	عليه	األمر
8-9	أقّيدها
9-10	أفنينا

أسطوري	 بطل	 	11-10
بابيل

11-12	مــايل	الذي	يف	
عهدة	املرصف

12-13يتساعد	مع	
13-14مقابر	النصارى

14-15	سيعّزي
15-16	يحادثه	ليالً
فرماً	 فرمتــام	 	17-16

ناعامً
17-18	اختبار
18-19	باكيات

19-20	تهتامن	باألمر
20-21	نجعلكــم	أهالً	

لليشء
21-22	البسات	اإلكليل
22-23	مدينة	يف	الصني
تدخل	يف	 مادة	 	24-23
صناعــة	االكياس	وبعض	

املالبس
أولياء	 نجعلكم	 	25-24

عىل
25		خديعتي

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

خ
م

ي
ل

ر
ا

طريقة	حل	ذهاب	واياب

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

1-2	فالــربغ	2-3	غربتنــا	3-4	انتحار	4-5	راحالت	6-5 
تاليــان	6-7	نايدها	7-8	اهــدايف	8-9	يفارقا	9-10	اقراين	
10-11	ينادمــا	11-12	امدحكــم	12-13	محكوما	14-13 
امونيا	14-15	ايناري	15-16	يراسال	16-17	السويد	18-17 
ديونهــا	18-19	اهنتام	19-20	امتحان	20-21	ناحرات	21-
22	تارخــان	22-23	ناخبات	23-24	تابويت	24-25	يتوبان	

25	نابويل

1-ثورة	الفالحني
2-	علم،	دينار،	جديد
3-	بدادون،	ربرب،	من
4-	لينارس،	اربد

5-	نسحر،	دساهم،	احال،	
رب

6-	يسبحوا،	ماين،	المنا
7-	الناس،	مال،	تأيد،	منس
8-	ربيع	االول،	لرية

9-	تلام،	ميدوغوري،	رم

10-	ربا،	املدان،	ام،	براغ

11-	نلعــب،	ي	ي،	يانيك،	

هني

12-	فــا،	الجنــدي،	د	د،	

سبايت

13-	انام،	ما،	امليادين

1-ثعبان،	ابرت،	فا
2-	ولد،	سيل،	لبنان،	
3-	رمال	حسن	رمال
4-	ديربابا،	عام
5-	ادون،	حيس،	ابل
6-	لينادو،	علم،	جم
7-	فن،	رساما،	لينا
8-	الرسا،	املديد
9-	ارب،	هماليا،	يا

10-راما،	ودين
11-	يجرب،	يتلو،	ادم
12-	ند،	بانا،	غاندي
13-	ميدح،	يلومك
14-	عدن،	الدير،	يسد
15-	ال،	ريب،	يب
16-	منة،	رهان
17-	رنم،	رايت
18-	باسم	مغنية

	عموديا: 	افقيا:	الحل	السابق	

االربعاء	8	شباط	2023



ــــــــات والهواجــــــــس ــــــــن باالزم ــــــــن املطوقي ــــــــي اذهــــــــان اللبنانيي ــــــــت حاضــــــــرة ف ــــــــا زال ــــــــزال م ــــــــات الزل تداعي

ــوريـــــــا ــــ هـــــبـــــة دولــــــــيــــــــة واســــــــعــــــــة إلغــــــــاثــــــــة مــــــتــــــضــــــرري زلـــــــــــــــزال تـــــركـــــيـــــا وسـ

تــــــــــــعــــــــــــزيــــــــــــزات عــــــــســــــــكــــــــريــــــــة روســـــــــــــيـــــــــــــة شـــــــــــرقـــــــــــي أوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــا

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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{ ضحايا  لبنانيون يف حلب وانطاكيا  {
كالعادة دفع املواطن اللبناين مثن الهجرة، والبحث عن لقمة 
العيش يف االغرتاب، فسقط عدد من الضحايا يف انطاكيا التي 
ترّضرت بشكل كبري، من ضمنهم الدكتور وسام محمد االسعد 
وابنتــه من وادي خالد، كذلــك األب عامد الضاهر وهو لبناين 
مــن بلدة الربامية – صيدا، قىض إثــر هبوط املبنى الذي كان 
يســكن فيه يف منطقة العزيزية يف حلب، فيام يجري البحث 
عن اكرث من 30  لبنانياً يف تركيا، يُعتربون من املفقودين، والرقم 
مرشــح اىل االرتفاع، فيام متكنت الفرق من إنقاذ 3 لبنانيني 
كانوا عالقني تحت انقاض احد الفنادق يف انطاكيا، اضافة اىل 

لبناين رابع يف املدينة عينها. 

{ وفد وزاري لبناين اىل سوريا 

وبعثة للمساعدة {
شــكّل رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت وفداً 
وزارياً يتوجه اليوم اىل ســوريا، يضّم وزير الخارجية عبدالله 
بو حبيب ووزير االشــغال عيل حميه، لعقد سلســلة لقاءات 
مع املســؤولني الســوريني، تتناول الشؤون االنسانية وتقديم 
املساعدة. ويف هذا االطار، عقد الوزير حميه  اجتامعاً يف مبنى 
فــوج اإلطفاء يف الكرنتينا، مــع البعثة اللبنانية قبل توجّهها 
اىل ســوريا، يف حضور ضبــاط وعنارص من الجيش والدفاع 
املدين واملعنيني بهذه املهمة، حيث تم تزويد البعثة بالتوجيهات 
واملعلومــات الالزمة، واالطالع عىل  التجهيزات اللوجســتية 
كافة، اســتعداداً ملشاركتها يف تنفيذ عمليات البحث واإلنقاذ، 
واملسح امليداين الشامل يف موقع الزلزال، معلناً عن فتح املرافق 
الجوية والبحريــة امام رشكات النقل املحّملة باملســاعدات 

االنسانية اىل سوريا وإعفائها من الرسوم.

{ الراعي يرتيث...{
هذا واشار مصدر كنيس بارز ليالً خالل اتصال مع » الديار« 
اىل اســتياء البطريرك بشــارة الراعي من الخالفات املسيحية 
املتواصلة، كاشفاً عن وجود عقبات يعرفها الجميع، تحول حتى 

اليوم دون دعوته النواب املســيحيني اىل االجتامع يف الرصح، 
لبحث امللف الرئايس ومحاولة إيجاد الحل النهايئ له، ولفت اىل 
اّن الراعي كان بصدد تشــكيل لجنة من الكتل النيابية لدراسة 
الوضــع، لكن عاد وألغى هذه الفكرة بعدمــا تأكد أّن التقارب 

مستبعد.
و لفت املصدر الكنيس اىل اّن البطريرك الراعي يرتيث ويقوم 
بجــّس نبض القيادات ومعرفة آرائهم، وبعد ذلك ميكنه إطالق 
الدعوة اىل النواب املســيحيني،علّهم يتفقون عىل اسم مرشح 
رئايس يحظى مبوافقة االكرثية منهم، للخروج من هذا املأزق. 

{ وفد من »الجمهورية القوية » يف بكريك {
ويواصل الــرصح البطريريك حراكه بهــدف جمع النواب 
املســيحيني وإنهاء الفراغ. ويف اطار اللقــاءات التي يجريها 
مــع القيادات ورؤســاء الكتل، زاره يوم امــس وفد من تكتل 
»الجمهورية القوية«، برئاســة النائبة سرتيدا جعجع، وعقد 
لقاء مع البطريرك الراعي، جرى خالله البحث يف املســتجدات 
وخصوصاً االســتحقاق الرئايس، اعلنت بعده النائبة جعجع 
رضورة التوصل اىل انتخاب رئيس جمهورية سيادي إصالحي 
يف أرسع وقت ممكن، لنبدأ مبســار اإلنقاذ يف البلد، وبالتايل 
نخفِّف عن كاهل الشــعب اللبناين عذاباته واملشقات الحياتية 
التــي يعاين منها، وقالت: »متّنينا عىل غبطته مشــاركتنا يف 
الضغط النتخــاب رئيس للجمهورية، ودعــت نواب األحزاب 
السيادية  والنواب التغيرييني واملستقلني اىل التعاون مبوضوع 
انتخاب رئيس للجمهورية، يك نبدأ مبسار إنقاذ لبنان من األزمة 
التــي يتخبَّط فيها، وتوجّهت جعجع اىل كل الذين يعّولون عىل 
تدخــالت خارجية مبوضوع انتخاب الرئيس، بأّن رهانهم ليس 
يف محلّه أبداً ، ألن الخارج منهمك بأموره ومشاكله واالنتظار 
سيطول كثرياً، وعلينا جميعاً أن نلبنن هذا االستحقاق، ونعمل 

لنوصل الشخص املناسب اىل املكان املناسب.
مصادر«القوات« اكتفت باالشــارة اىل اّن ما اعلنته النائبة 

جعجع خري دليل وتأكيد ملوقف الحزب.

{ موفد بري لجّس النبض الرئايس{
كام نقل مصدر سيايس لـ »الديار« أّن موفداً من قبل رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، يقوم  منذ فرتة بجّس  النبض الرئايس 
يف بعض دول الخليج، حول أسامء مطروحة للرئاسة، وقد ملس 

من مســؤويل تلك الدول عدم وجود »فيتو« عىل اســم مرشح 
رئايس بارز، وكانت االجوبة متشابهة: »ال يوجد لدينا مشكلة 
معــه لكن ليربهن عن مدى تعاونه معنا، وعالقته البناءة فإما 

ان نسري معه او نقطع العالقة رسيعاَ«.
ولفت املصدر املذكور اىل إمكان انتهاء امللف الرئايس، وخروج 
الدخان االبيض خالل شــهر من  اليوم، او ستّعم  الفوىض يف 
الشــوارع وســط كل  هذه االنهيارات، التي مل يعد اللبنانيون 
قادرين عىل تحّملها، لذا علينا ان نســتبرش باالســوأ  يف حال 

بقي املعطّلون عىل قرارهم. 

{ وفد من »االشرتايك« يف البلمند 

واليوم عند معوض{
يف إطار الحراك الرئايس الذي يقوم به النائب الســابق وليد 
جنبــالط ولقاءاته مع القيادات السياســية، زار وفد من كتلة 
»اللقاء الدميوقراطي« برئاسة النائب تيمور جنبالط  البلمند ، 
للقاء بطريرك انطاكية وسائر املرشق للروم األورثوذكس يوحنا 
العارش، وجرى بحث يف امللف الرئايس، وكان تأكيد من النائب 
جنبــالط عىل رضورة انتخاب رئيــس للجمهورية يف أرسع 
وقت ممكن، النه مفتاح الحل، مع التشــديد عىل أهمية الحوار 
والتواصل مع كل األطراف السياســية. وقّدم جنبالط التعازي 
للبطريرك يوحنا العارش بضحايا زلزال تركيا وســوريا. عىل ان 
يزور اليوم رئيس »حركة االســتقالل« النائب ميشال معوض، 
وافيد وفق معلومات لـ »الديار« بأّن  االجتامع سيخرج مبوقف 

الفت متعلق  باملعضلة الرئاسية.

{ دعاوى ضد عويدات{
تقّدم وكالء االدعاء عن أهايل ضحايا  مرفأ بريوت  بسلسلة 
دعــاوى ومراجعات تباعاً، ضد النائب العام التمييزي القايض 
غســان عوديات، ومن تلك الدعاوى واملراجعات: دعوى مداعاة 
الدولة بشأن املســؤولية الناجمة عن أعامل القضاة العدليني، 
امــام الهيئة العامة ملحكمة التمييز، إلبطال القرارات الصادرة 
عن النائب العام التمييزي املتنحي لعلة الخطأ الجسيم، وكتاب 
موّجــه اىل وزيــر العدل الحالة عويــدات اىل هيئة التفتيش 
القضايئ التخاذ القرارات املناســبة حياله، إضافة اىل شكاوى 
جزائيــة ضده بجرائم اغتصاب الســلطة والتدخل يف تحقيق 

جنــايئ وتهريب موقوفني وتجاوز حد الســلطة وغريها من 
الجرائم الخطرة؛ فضالً عن دعاوى ومراجعات أُخرى ســُيعلن 

عنها يف حينه.

{ ال نصاب لجلسة القضاء االعىل {
مل يكتمل نصاب مجلس القضاء االعىل، الذي كان من املقرر 
ان يعقــد اجتامعاً امــس بطلب من وزير العدل هرني خوري ، 
للبحث يف مســتجدات التحقيق يف ملف اتفجار املرفأ، بحيث 
غاب القضاة ســهيل عبود وعفيف الحكيم وداين شبيل، فيام 

حرض 4 قضاة فقط.

{ جمعية املصارف تواصل إرضابها {
وعــرض وفد من جمعية املصارف مشــاكل الجمعية أمام 
الرئيــس ميقايت الذي وعد مبتابعة امللف مع املراجع املختصة، 
وافادت الجمعية اعن اســتمرارها  يف االرضاب التحذيري الذي 
بدأته يوم امس، اىل حني ظهور بوادر ايجابية بشأن مطالبها، 
مع االبقاء عىل تشــغيل ماكينات الرصاف االيل ATM وتلبية 

االدارات العامة، وفتح االعتامدات والقيام بالتحويالت.

{ موقع جرمية 4 آب
 عىل قامئة الرتاث العاملي؟{

ووجهت الحملــة التضامنية لحامية اهراءات مرفا بريوت، 
رســالة اىل املديرة العامة ملنظمة االونيســكو السيدة أودري 
أزوالي، تطلب فيها إدراج موقع جرمية 4 آب عىل قامئة الرتاث 
العاملي، بهدف حشد املجتمع الدويل من اجل حامية هذا املوقع، 
ودعمت طلبها بدراســة ووثائق تؤكد عىل القيمة االنســانية 
والرمزية واملعامرية، التي اكتســبها املوقع بعد مأساة انفجار 

الرابع من آب.
تضّمنــت الوثائق مواقف صادرة مــن العديد من املنظامت 
العلمية الدولية، كمنظمة تراثنا العاملي OWH ، واالتحاد العاملي 
للمعامريني UIA ، واللجنة الدولية لتوثيق وحفظ معامل الحركة 
ICO� واملجلس العاملي للمعامل واملواقع ، Docomomo  الحديثة
MOS،  واملركز الدويل لدراسة الحفاظ عىل املمتلكات الثقافية 
وترميمها ICCROM�SHARJAH، التي سبق وتبَنت وجهة نظر 
الحملة برضورة حامية موقع اهراءات املرفأ، وهو املوقع الذي 

ابتلع رفاة العرشات من ضحايا االنفجار الرهيب.

أن الدمار يف املنطقة يتسبب يف إعاقة عمليات اإلنقاذ، مشرياً 
إىل إنشاء 54 ألف موقع لإليواء يف مناطق الزلزال.

اما ســوريا التي ناشــدت املجتمع الدويل مد يد العون لها 
لدعمها فتتســاوى يف النكبــة واالمل، مع بلوغ عدد الضحايا 
1712 يف حصيلة غري نهائية بحسب وزارة الصحة السورية، 
يف دولة تعاين الحرب والفقر والجوع وخاضعة للعقوبات، ما 

يضاعف حجم املأساة. 
وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس الرتيك إن 312 هزة ارتدادية 
أعقبت الزلزال وبلغت قوته 7.7 درجات ومركزه والية كهرمان 

مرعش )جنويب تركيا(.
اىل ذلك أعلنت دول عربية وغربية عن تقدميها املســاعدات 
العاجلة إىل تركيا وسوريا، ملواجهة تداعيات الزلزال الذي وقع 
فجــر أمس االثنني، وراح ضحيته عــرشات اآلالف من القتىل 
والجرحــى والنازحــني، يف ظل صعوبــات تواجهها عمليات 

اإلنقاذ.
وأكد أمري دولة قطر الشــيخ متيــم بن حمد آل ثاين وقوف 
بالده مع شــعبي تركيا وسوريا الشقيقني وتقديم كافة الدعم 
الالزم للتخفيف من آثار الزلزال، وانطلقت أوىل رحالت الجرس 
الجوي الذي خصصته قطر لدعم البلدين، يف حني أعلنت وزارة 
الخارجيــة تقديــم 10 آالف منزل متنقل ضمــن جهود إغاثة 

للمترضرين من كارثة الزلزال.
كذلك دشــن العراق والكويــت جرسين جويني يضامن فرق 
إنقاذ وطواقم طبية ومســاعدات إغاثية وخيام ومستلزمات 

للبلدين.
ووجهت اإلمارات بإنشاء مستشفى ميداين وإرسال فريقي 
بحث وإنقاذ، إضافة إىل إمدادات إغاثية عاجلة إىل املتأثرين من 

الزلزال يف تركيا وسوريا، وفق وكالة األنباء الرسمية للبالد.
وذكرت وكالة األنباء الســورية )ســانا( أن سلطنة ُعامن 
سرتسل مساعدات عاجلة إىل سوريا لتجاوز آثار هذه الكارثة 

وإغاثة املترضرين منها.
بدوره، وجه الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون بإرسال فريق 
من الحامية املدنية إىل تركيا للمساهمة يف جهود اإلنقاذ، كذلك 

أعرب عن استعداد بالده ملد يد العون واملساعدة إىل سوريا.
وذكرت وكالة األنباء الجزائرية الرســمية أن فوجا آخرا من 
عنارص الحامية املدنية ســيتوجه أيضا إىل سوريا للمساهمة 

يف عمليات اإلنقاذ.
كام وجــه ملك األردن عبد الله 
الثاين بتقديم املساعدات الالزمة 
إلغاثــة املنكوبــني يف تركيــا 

وسوريا.
الــوزراء  رئيــس  وأوعــز 
الفلسطيني محمد اشتية بإرسال 
الدفــاع املدين وطواقم  فرق من 
طبية »للمشاركة يف أعامل البحث 
املدمر«،  الزلزال  لضحايا  واإلنقاذ 

وفق بيان صادر عن مكتبه.
بيــان  يف  مــرص  وقدمــت 
للخارجية تعازيها وتضامنها مع 
البلدين مؤكدة استعدادها لتقديم 
املساعدة ملواجهة آثار تلك الكارثة 

املروعة.

{ مساعدات دولية {
من جهته، أكد الرئيس األمرييك 
جو بايدن، جاهزية بالده لتوفري 
أي مســاعدة تحتاجهــا تركيــا 
لالستجابة لكارثة الزلزال املدمر، 
بحســب بيان صادر عــن البيت 
األبيض. وأشار الرئيس األمرييك 
األمريكية تعمل  »الفــرق  أن  إىل 
عىل االنتشار برسعة لدعم جهود 
البحث واإلنقاذ الرتكية وتنســيق 

املســاعدات األخرى التي قد يحتاجها األشــخاص املترضرون 
من الــزالزل، مبا يف ذلك الخدمات الصحيــة أو مواد اإلغاثة 

األساسية«.
وأعلن البيت األبيض أن الواليات املتحدة تعمل عىل إرســال 
فرقتني تتألف كل واحدة من 79 مســعفا، ملســاعدة تركيا يف 

عمليات البحث واإلنقاذ.
كــام بدأ االتحــاد األورويب الذي عرضــت الكثري من دوله 
األعضاء تقديم املســاعدة لسكان املناطق املنكوبة، إرسال فرق 

إغاثة.
وقــال مجلس االتحاد إنه فعل آلية االســتجابة السياســة 
املتكاملة لألزمات بهدف تنســيق إجراءات دعم االتحاد لرتكيا 

وسوريا اللتني رضبهام زلزال مدمر.
من جانبه، أعلن األمني العام لحلف شامل األطليس )الناتو( 
ينس ستولتنربغ »التضامن الكامل مع تركيا« مؤكدا أن »الحلفاء 

يف الناتو مستنفرون حاليا لتقديم الدعم«.
كذلك قال الكرملني إن فرق مسعفني سيتوجهون إىل سوريا 
»يف الســاعات املقبلــة«، يف وقت أعلــن الجيش أن أكرث من 
300 عســكري رويس ينترشون يف املناطق السورية املنكوبة 
للمســاعدة يف جهود اإلنقاذ. كام أشــار الكرملني أيضا إىل أن 

تركيا قبلت »مساعدة املسعفني الروس«.
بدورها، أعلنت إيران اســتعدادها الكامل لتقديم املساعدات 
الالزمة ملنكويب الزلزال. وقالت »ســانا« إن طائرة مساعدات 

إيرانية وصلت إىل مطار دمشق.

وأعلن التلفزيون الصيني املركزي أن بكني ستقدم دفعة أوىل 
قدرها 40 مليون يوان )5.9 ماليني دوالر( مســاعدات طارئة 
لجهود اإلغاثة يف تركيا بعد الزلزال الكبري. مضيفا أن الصليب 
األحمر الصيني سيقدم مساعدة طارئة قيمتها 200 ألف دوالر 

لكل من تركيا وسوريا.
وارتفع إجاميل عدد قتىل الزلزال يف تركيا وسوريا إىل أكرث 
من 4800 شــخص. ويبقى عدد الضحايا مرشحا لالرتفاع، إذ 

ال تزال مئات األرس تحت أنقاض املباين التي دمرها الزلزال.
كــام يواصل عامل اإلنقاذ يف البلديــن عمليات البحث عن 
ناجني بني أنقاض آالف املباين التي انهارت. يف حني تزيد برودة 
الطقس من محنة آالف الجرحى واملرشدين وتعيق جهود البحث 

عن ناجني.

وأوضح أن الجيش األوكراين اضطر إىل نقل قوات إىل الجبهة 
التي كانت مخصصة بالفعل ألعامل هجومية الحقة خاصة به، 

وذلك ملواجهة الهجامت الروسية املكثفة.
ويف الســياق ذاته، قال حاكم أوكرانيا يف منطقة لوغانسك 
سريغي غايداي إن روسيا ترسل تعزيزات إىل رشق أوكرانيا قبل 
هجوم جديد قد يبدأ األســبوع املقبل عىل امتداد جبهة تشــهد 

معارك ضارية منذ شهور.
وتتوقع أوكرانيا هجوما كبريا ميكن أن تشّنه روسيا ألسباب 

رمزية مع اقرتاب الذكرى السنوية للحرب يف 24 شباط، والتي 

ترص موسكو عىل تسميتها »عملية عسكرية خاصة«.

{ هجوم أوكراين مضاد {
وتخطط أوكرانيا نفســها لشن هجوم يف الربيع الستعادة 

األرايض املفقودة، لكنها تنتظر أن يســلمها الغرب ما وعد به 

من صواريخ بعيدة املدى ودبابات قتال.

يف غضون ذلك، قال الرئيس زيلينسيك إن تغيري العسكريني 

عىل الحدود وخط املواجهة سيعزز الجهود العسكرية ألوكرانيا 

وســط حالة من عدم اليقني بشأن مستقبل وزير دفاعه، يف 

الوقت الذي تتقدم فيه روسيا يف الرشق ألول مرة منذ 6 أشهر.
ويف خطابــه قال زيلينســيك إنه يريــد الجمع بني الخربة 
العسكرية واإلدارية يف الحكومات املحلية والحكومة املركزية، 
لكنه مل يتطرق بشــكل مبارش إىل حالة االرتباك املثارة بشأن 

إقالة وزير دفاعه أوليكيس ريزنيكوف.
وكان رئيس كتلة حزب زيلينســيك الربملانية ديفيد أراخاميا 
قال إن ريزنيكوف ســينقل إىل منصب وزاري آخر قبل أن يكتب 
أنه »لن تكون هناك تغيريات.. يف قطاع الدفاع هذا األسبوع«.
سياســيا، قال االتحاد األورويب إن زيلينســيك تلقى دعوة 
للمشــاركة يف قمة لزعامء االتحاد يف بروكسل، فيام ستكون 

الرحلة األوىل له -إذا متت- لعاصمة االتحاد األورويب والثانية 
دوليا منذ بدء الهجوم العســكري الرويس عىل أوكرانيا يف 24 
شــباط 2022. ومل تؤكد الرئاســة األوكرانية من جهتها هذه 

الزيارة.
ومــن املقرر عقد قمة اســتثنائية للقادة األوروبيني لبحث 
تطــورات الحرب يف أوكرانيا وتضامــن االتحاد األورويب مع 

كييف.
وقد زار زيلينسيك واشنطن يف 22 كانون األول املايض يف 
أول رحلــة خارجية، والتقى يومئذ الرئيس األمرييك جو بايدن 

وألقى كلمة أمام الكونغرس.

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 : 2�1� 05/923830 � 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 923770�923767�923768�05/923776

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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