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األســــــــد اســــــــتقبل الوفــــــــد اللبنانــــــــي... وميقاتــــــــي تجــــــــاوب مــــــــع موقــــــــف »الثنائــــــــي« بكســــــــر قانــــــــون قيصــــــــر
ـــــــــ أميركــــــــي مع بقّيــــــــة األطراف حــــــــول حزب الله »اإلشــــــــتراكي« يتبّنــــــــى العمــــــــاد جــــــــوزاف عــــــــون فــــــــي جوالتــــــــه... وخــــــــاف ســــــــعوديـ 
املعالجــــــــات الحكومّيــــــــة لألزمــــــــات اإلجتماعيــــــــة علــــــــى »الــــــــورق«... وتشــــــــكيك بإجــــــــراء اإلنتخابــــــــات البلديّــــــــة
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ــان ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ بــــــــطــــــــولــــــــة ل
 فــــــــي كــــــــــرة الـــــســـــلـــــة :

ودينامو  للرياضي  سهل  فــوز 
ــع الــحــكــمــة ــ ــه م ــت ــم حـــســـم ق

عنارص الجيش اللبناين تقوم بعمليات البحث واالنقاذ يف سوريا

انقاذ طفلة من تحت الركام يف سوريا

فريق االنقاذ اللبناين يف تركيا

الدمار يف تركيا

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

رضوان الذيب

ما حل يف سوريا وتركيا من كوارث، خطف كل االضواء وجعل 
املشــهد السوري يتقدم عىل كل امللفات من البوابة االنسانية. 
فقد ارتدى رئيس املجلس النيايب »البزة العسكرية« يف موضوع 
كرس القرار االمرييك يف حصار ســوريا عرب قانون »قيرص« 
مدعوما من حزب الله والتيار الوطني الحر، واجرى سلســلة 

اتصاالت لهذه الغاية مع رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب 
ميقــايت، الــذي مل يكن بعيدا عن موقف بري بتقديم كل الدعم 
لســوريا. كام اجرى ميقايت اتصاالت مع املكونات املشــاركة 
بالحكومة، ومرجعيات سياسية ودينية اجمعت وتالقت عىل 
رضورة تقديم املســاعدات للشــعب السوري. وعىل االثر اتخذ 
وزير االشــغال عيل حمية قرارا بفتح االجواء واملرافئ واملعابر 
امام وصول املساعدات الدولية ومن دون اية رسومات جمركية 

ونقلها اىل املناطق املنكوبة، كام اســتقبل حمية وزير الصحة 
السوري الذي قدم له الئحة بالحاجات، وقد نقلها وزير االشغال 
اىل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي رفعها اىل املنظامت 

الدولية.
وقد تم التوافق ايضا عىل زيارة وفد حكومي برئاســة وزير 
الخارجية للتضامن مع دمشق، ورحب ميقايت بالفكرة وجرى 
تأمــني اتصال بينه وبني رئيس الحكومة الســورية، وعلم ان 

بعض الوزراء اعتذروا عن املشاركة بالزيارة، وحدد موعد للوفد 
الوزاري مع الرئيس بشار االسد الذي التقاه يف قرص املهاجرين، 
وشــكر االسد للوفد اللبناين تضامنه ورشح حجم الدمار الذي 
خلّفه الزلزال يف معظم املحافظات السورية، داعيا اىل التعاون 
بني البلدين يف كافة املجاالت. فيام نقل بو حبيب تعازي ميقايت 

يف سباق مع الوقت، يعمل  عنارص االنقاذ عىل  ارض تركيا 

وســوريا املدمرتني يف اجزاء واســعة منهام ، بحثا عن ناجني 

محتملني تحت انقاض  الزلزال املرّوع الذي رضبهام بعنف منذ 

ثالثــة ايام، علّهم يفرملــون عّداد نهر املوت الجارف، وقد فاق 

ضحاياه الـ11 الفا. وعىل رغم الظروف املناخية البالغة السوء 

وموجة الربد القارس، ما زال املغيثون ينتشلون احياء من كوم 

الركام من نســاء واطفال ورجال، فيام تبدو الساعات الثامين 

واالربعني املقبلة حاسمة لجهة العثور عىل ناجني.

ففيــام تتواصل عمليات البحث عن ناجني بني األنقاض بعد 

يومني من الزلزال الذي أودى بحياة أكرث من 11 ألف إنسان يف 

تركيا وســوريا، ورشد أعدادا ال تحىص يف ظل الربد القارس، 

ابدت منظمة الصحة العاملية خشيتها من أن يصل عدد الضحايا 

إىل 20 ألــف قتيل، وقد قدرت عدد املترضرين من الزلزال بـ23 

مليونا.

فســوريا ، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال املدّمر يف سوريا 

إىل أكرث من 2800 وفاة، كام بلغ عدد املصابني أكرث من 5 آالف، 

وأشار الدفاع املدين إىل أن أكرث من 375 مبنى انهار كليا، وأكرث 

من 1200 مبنى انهار جزئيا، كام تصدعت آالف املباين األخرى، 

الظلم عىل الكرة االرضيــة كبري جدا، وترتكبه الواليات 
املتحدة، التي قامت بغزو فيتنام وافغانستان والعراق وقتلت 
املاليني، واليــوم يتكرر هذا الظلم من قبل الواليات املتحدة 
عىل سوريا، حيث تفرض عىل الجمهورية العربية السورية 
قانون قيرص، فال تســتطيع اي دولة مســاعدة سوريا اثر 
الكارثة الرهيبة التي حلت بها، جراء الزلزال الكبري الذي دّمر 
االبنية، وقتل حتى االن اكرث من ثالثة آالف مواطن سوري، 
وجرح اكــرث من 12 الف مواطن، وكثريون منهم اصابتهم 

خطرة وحرجة.
ويف ذات الوقت، ومع تضامننا وعاطفتنا تجاه الشــعب 
الرتيك، وتعازينا اىل ذوي الضحايا والتضامن مع الجرحى، 
فان الواليات املتحدة و72 دولة شجعتها امريكا عىل اعطاء 
تركيا مســاعدات كربى، رغم قوة االقتصاد الرتيك وضعف 

االقتصاد السوري.
 وهكذا تكيل الواليــات املتحدة مبكيالني عالقاتها بالدول 
وموقفها منها، فسوريا تعرضت لحرب كونية ،حيث ارسلت 
اوروبــا وامــريكا ودول عربية وخليجية عــرات اآلف من 
التكفريين والسلفيني طوال 11 سنة، ليقوموا بتخريب سوريا 
ومدنهــا وبلداتها، وبالنتيجة انهزموا ومل تســتطع الحرب 

الكونية تغيري نظرة الشعب السوري اىل واقعه الذي يحبه.
هذا هو الظلم بعينه املرتكب من املجتمع الدويل، فبدل ان 
يكون هذا املجتمع عادال، فانه ظامل بحق ســوريا. صحيح 
انه ميلك الحق بارســال املساعدات اىل تركيا، لكن املطلوب 

مساعدة سوريا، النها االكرث حاجة اىل هذه املساعدات.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــديـــة ــم لـــألنـ ــ ــال ــ ــع ــ كــــــأس ال
 فــــــــي كــــــــــرة الــــــــقــــــــدم :
ــواجــه الــهــال  ــد ي ــدري ريـــال م
ــة ــي ــائ ــه ــن فــــي املـــــبـــــاراة ال
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ــــــــاً ــــــــاوز الـــــــــ 11 ألف ــــــــى يتج ــــــــة حاســــــــمة... وعــــــــدد القتل ــــــــاذ تدخــــــــل مرحل ــــــــات اإلنق ــــــــا: عملّي وحيداًســــــــوريا وتركي ُمــواطــن  أّي  نترك  لــن  ــان:  ــ أردوغ والــغــذائــّيــة...  الطبّية  املـــواد  فــي  كبير  نقص  دمــشــق: 

ــة الـــغـــربـــّيـــة ــ ــف ــ ــض ــ ــس فـــــي ال ــ ــل ــ ــاب ــ ــي ن ــ ــرقـ ــ ُمـــــواجـــــهـــــات شـ
بن غفير يتعّهد بزيادة تصاريح الساح... ورفض يميني لتجميد اإلستيطان

العام هــذا  دوالر   100 نحو  الــى  تقفز  قد  العاملّية  النفط  أسعار  ــران:  إي

ــة« ــحــريّ ال ـــ»أجــنــحــة  ب أوكــرانــيــا  ــد  ــزوي ــت ل ــفــاءه  حــل ــا  دعـ زيلينسكي 
الروسي الدفاع  قطاع  على  البريطانّية  العقوبات  من  جديدة  وحزمة 

»الــكــاذب« بايدن  ضــّد  وهتافات  األمــيــركــي...  الكونغرس  في  صخب 
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ابراهيم نارص الدين

كرثت التساؤالت يف الساعات القليلة املاضية 
عن ســبب التأخــر يف صــدور »التوصيات« ال 
»القــرارات« عــن الخارجية الفرنســية، حول 
االجتــامع الخاميس »الفرنــي - األمرييك - 
الســعودي - املرصي – القطري«، الذي خصص 
للبحــث باالزمة اللبنانية بعــد ظهر يوم االثنني 
املايض. االنتظار والبحث عن االسباب سواء صدر 
بيان »الكيدورســيه« او مل يصدر، ليس امراً مهام 
بالنسبة ملصادر ديبلوماسية تحدثت امام عدد من 
»االصدقــاء« يف  بريوت عن قلقها ازاء »البالدة« 
االمريكية - السعودية الواضحة التي سادت خالل 
اللقاء، والتي وصلت اىل حد عدم االكرتاث باالجابة 
عن السؤال حول »اليوم التايل« النفراط عقد هذا 
اللقــاء الدويل، دون ان تتبلــور صيغة واضحة 
يبنى عليها للمتابعة والتواصل حولها مع اطراف 
اقليميــني مل يحرضوا كايران، وكذلك مع االطراف 
اللبنانية التي تنتظر »وشوشة« خارجية للتحرك. 
وقــد انتهت املشــاورات دون وضع اي آلية او 
اسرتاتيجية لدفع او مساعدة الطبقة السياسية 
اللبنانية للعمل عىل ملء فراغ املؤسسات وانتخاب 
رئيــس جديد للجمهورية والتفاهم حول عنارص 

الحكومة االصالحية الجديــدة، لبدء التعاون مع صندوق النقد 
الدويل ووقف االنهيار. كل هذا مل يحصل لســبب وجيه وبسيط 
يرتبــط بعدم وجود رغبة امريكية – ســعودية يف ذلك. ما دفع 
الجانبني الفرني والقطري اىل التحذير من املجهول، وقد ايدهام 

يف ذلك الجانب املرصي.
ووفقا لتلك االوساط، فان »ناقوس الخطر« الذي دقه الفرنسيون 
ومعهم القطريون، مل يلق اآلذان الصاغية اال من الجانب املرصي، 
الذي كان متخوفا ايضا من تداعيات الفراغ الرئايس وطول مدته، 
فالدخول يف الشــهر الرابع من دون رئيس ومن دون أفق واضح 
لكيفية »نزول« كافة االطراف يف الداخل عن »الشــجرة«، تضع 
لبنان امام املجهول، الن فرتة الشــغور تبدو طويلة ومفتوحة. 
واذا كانت سنتان ونيف من الزمن فصلتا بني نهاية والية الرئيس 
ميشال سليامن وانتخاب الرئيس ميشال عون، فأن الحالة الراهنة 
تبدو اكرث سوءا يف ظل االنهيار االقتصادي الكبري من جهة، ويف 
ظــل غياب احتامالت حصول توافــق داخيل بني الخصوم الذين 
ســّهلوا وصول الرئيس عون اىل بعبدا مبواكبة خارجية وازنة، 

كانت مبثابة »املظلة« لتمرير االستحقاق.  
وامام هذا الشلل الداخيل والخارجي تخوف الوفد القطري عىل 
نحو واضح من تكرار تجربة الخروج من االزمة عىل »الساخن«، 

كام سبق وحصل سابقا يف عدة تجارب مل تخلو من العنف، وكان 
عرض للشغور الذي امتد لنحو ستة أشهر بني انتهاء والية الرئيس 
إميل لحود وانتخاب الرئيس ميشــال ســليامن، وانتهت االزمة 
مبواجهة مسلحة يف  شوارع بريوت يف ما يعرف باحداث7 أيار، 
ومل يحصل االنتخــاب اال بعد »اتفاق الدوحة«. وذكر القطريون 
بان لبنان أيضا عاش فرتة فراغ رئايس ايضا استمرت عاما  ونحو 
شــهرين بني نهاية والية الرئيس أمني الجميل وانتخاب الرئيس 
الشــهيد رينيه معوض، وحصل ذلك تتويجا لحرب اهلية امتدت 
سنوات ومتت »الوالدة« يف الطائف. ووفقا لتلك املصادر، تساءل 
املوفــد املرصي ماذا ننتظر، هل نحن بانتظار »دوحة جديدة«؟ ال 
يعرف احد غري الله اين ميكن ان تعقد؟ وما يسبقها من احداث؟ 
ام اننا رصنا اكرث قبوال لتقبل البحث يف بلورة »طائف جديد« يعيد 

النظر كليا يف تركيبة النظام يف لبنان؟
طبعا، السعوديون جددوا الكالم الواضح والثابت بعدم التخيل 
عــن الطائف باعتباره نظاما مل يطبق وال يزال صالحا، وهو امر 
يؤيــده االمريكيون، لكن دون تقديم اي تصور لحل االزمة راهنا. 
بينام عاد الفرنســيون اىل طرح افكار وردت يف تقرير للسفرية 
الفرنســية آن غريو سبق وســلمته اىل الرئاسة الفرنسية قبل 
ايام، وحملته معها اىل االجتامع، وفيه دعوة فرنســية لالطراف 
املؤثرة عىل بعض القوى الداخلية للتشــجيع عىل املوافقة عىل 

دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار دون 
التمسك باي آلية محددة. وشدد الفرنسيون عىل 
ان فكرة الحوار بحد ذاتها مطلوبة بشدة، ليس ألن 
بري من دعا اليه، او لوجود توافق معه عىل جدول 
اعامله، وامنا الن املجلس النيايب اآلن يشكل وحده 
املؤسسة الرشعية غري املشكك بها، وال »مظلة« 

اخرى لعقد حوارات مامثلة...
وكان من الواضح من املقاربة الفرنســية، ان 
باريس تريد اخراج االستحقاق اللبناين من دائرة 
الرصاع املتصاعد مع ايران بسبب الحرب االوكرانية 
وامللــف النووي، ويف هذا الســياق، لفتوا اىل ان 
»قناة« الحوار مع حزب الله ال تزال مفتوحة، ومل 
تتأثر بتدهور العالقة مع طهران مؤخرا، ما يعني 
ان الطــرف اآلخر مل يكن معنيا بربط مصري امللف 
اللبناين مبلفات املنطقة، »ونحن ايضا ال نريد ذلك« 
يقول الفرنسيون، الذين ال يرغبون ايضا ان يبقى 
امللف اللبناين يف »الثالجة« بانتظار تبلور تسوية 
ايرانية - سعودية، وهم يدركون ان تسوية مامثلة 
تسهل الخروج من االزمة، لكن التوصل إليها ليس 

باألمر السهل. 
ووفقا للمعلومات، طلب القطريون ابقاء قنوات 
الحوار غري مغلقة مع االيرانيني، مع ارصارهم عىل 
عــدم تضمني اي كالم علني، اي انتقادات ألطراف 
محددة بخصوص الفراغ املؤسسايت وتدهور األوضاع يف الداخل 
ويف الخارج. وتوافقوا مع الجانب السعودي عىل صيغة تتحدث 
عن رضورة محافظة اللبنانيني املبادئ األساســية التي تنطلق 
منها األطراف للمحافظة عىل سيادة لبنان واستقالله وانفتاحه 
عىل محيطه العريب وعدم اســتخدام االرايض اللبنانية منطلقا 
لــالرضار باالمن الدداخيل لتلك الدول. اما بخصوص الدعم املايل 
امللــح، فكان توافق واجامع عىل عدم تكرار اخطاء املايض، واي 
مساعدة ستكون عرب صندوق الدعم الذي أطلقته باريس والرياض 
للمساعدات االجتامعية واإلنسانية، فيام تم التوافق عىل حرية 

كل طرف لتقديم املساعدات يبقى مفتوحا تحت هذا »السقف«.
يف الخالصة، وكــام كان متوقعا،انتهى اللقاء »الخاميس« 
دون نتائج عملية ملموسة، وتحّول لبنان اىل دولة فاشلة ال يثري 
قلق السعوديني واالمريكييني السباب »مبهمة«، هذا ما اكتشفه 
الثاليث القطري- الفرني- املرصي، ويبدو ان  االســتحقاقات 
الدســتورية ويف مقدمتها ، يجــب أن تنتظر حصول صفقة 
إقليمية- دولية تشمل القضايا االكرث اهمية اوال وتكون الساحة 
اللبنانية ملحقــا فيها، انها فرتة صعبة يقف فيها الجميع يف 

»قعر جهنم« بعدما سقطوا من حافة الهاوية. 
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ــات ــ ــوريّـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــة األمـ ــّيـ ــجـ ــمـ هـ
  نبيه الربجي

وجه آخر لـــ »العبقرية 
اللبنانية«...

 لســنا فقط بلد »هالكم 
أرزة العاجقني الكون«. أيضاً 
العاجقني  مهــرج  »هالكم 
الكون ». حني أندلعت األزمة 
السياسية،ِ فوجئنا بالفائض 
الهائل من املحللني السياسيني 
بعديدهم،  يتعــدون  الذين 
املحللــني السياســيني يف 
الصني، وهم يتأللؤون عىل 

الشاشات.
مع احرتامنا لــكل املهن، بامكانك أن تكون صاحب دكان 
للفالفل، أو أن تقدم القهوة لضيوف أحد الساســة، لتصبح  
محلالً سياســياً . ال حاجة ألن تكون قرأت كتاباً يف حياتك، 
أو أن تتقــن أي لغة أخرى، وال تفرّق بني رأس ميرتنيخ ورأس 
البطيخ . املهم أن تكون من تالمذة بديع الزمان الهمذاين يف 
علم الطباق والجناس، وأن تحفظ بعض املصطلحات والسباب 

التي تبهر الجمهور .
وحــني انفجرت الكارثة االقتصاديــة، ذهلنا ملا لدينا من 
أدمغــة تتفوق  يف علم املــال، ويف علم االقتصاد، عىل آدم 
سميث  وجون ماينارد كينز  وملتون فريدمان، ناهيك بجورج 
سوروس. ال نتصور أن غالبية املحللني االقتصاديني عىل دراية 
بأســامء هؤالء  أو بنظرياتهم . املهم أن يكون املحلل صديقاً 
لدكاكني، ولعربات الخرض يف الحي . عىل أن يقلد لغة الغراب 

حيناً، ولغة الدجاجة حيناً آخر ...
وحني وقع الزلزال األخري، أطل علينا  الخرباء الجيوفيزيائيون 
الذيــن بعضهم يتحدث بطريقة ليىل عبد اللطيف، والبعض 
اآلخــر بطريقة حفاري القبــور، ليبرشونا بأن بريوت التي 
شــهدت زلزاالً مدمراً عام 551، اقرتبــت من اكتامل الدورة 
الزلزالية، مع أن خرباء دوليني يرون أن املدة الفاصلة ملثل ذلك 
الزلــزال ترتاوح بــني 1500 و 1750 عاماً، ورمبا يكون وقت 

هذا الزلزال قد زال!
الخرباء كانوا  قد دقوا ناقوس الخطر منذ ســنوات قليلة 
بأن اســطنبول مهددة بالدمار، ليقع الزلزال يف عنتاب.  وال 
أحد ظن يوماً، أن ســوريا ميكن أن تكون أرضاً للزالزل . هذا 
يعني بقاءنا داخل االحتامالت، بعدما كان هريودوت قد قال ان 
منطقتنا تقع عىل خط الزالزل، ليتبنّي أنه كان يقصد الزالزل 

االيديولوجية والزالزل السياسية والعسكرية .
وكانت اليابان، وال تزال »تســتضيف«  أكرث من 50 زلزاالً 
يف العام . لكن الدولة هناك )الدولة الدولة ال الدولة املغارة( 
وضعت نظاماً للبناء يجعل الناس ينامون ملء جفونهم، وان 

دون امكان تطبيق ذلك عىل التسونامي. 
بوضوح أكرث، ونحن نرزح تحت كل تلك املصائب، الفارق ال 
بد أن يكون هائالً بني دولة »كل مني ايدو الو«  ودولة شينزو 

آيب وايساكو ساتو ...
أمل يقــل خرباء البنك الدويل  وصندوق النقد الدويل، ان ما 
حصل يف بالدنا من أزمات هو نتاج »اسرتاتيجية الالمباالة« 
؟ »االيكونوميســت« الحظــت »أننا أمــام ركام ناجم عن 
»ســيكولوجيا الذئاب« ال أمام أرقام عارية«، لتشري  بذهول، 
أىل أن أحداً من املســؤولني مل يوضع وراء القضبان. ما زالوا 
يف السلطة كام لو أن تلك السلسلة من األزمات املروعة عىل 

كوكب آخر ..
هؤالء الذين طاملا قلنا انهم اغتالوا الزمن  قبل أي يشء آخر 
يف لبنان، مل يطرحوا  يوماً، وبالحد األدىن، رؤية اسرتاتيجية 
حتى مللف النفايات . صفقات تلو الصفقات، لتتحول بالدنا اىل 
»أريكة للشيطان«، بعدما كان المارتني قد رأى فيها »أريكة 

الله ». هنا النيوصقلية . استطراداً  هنا ... النيوجهنم !
مــاذا لو وقع الزلزال عندنــا )ال قّدر الله( . هل من امكان 
الســتيعاب كل تلك العشــوائيات التي قامــت عىل امتداد 
الجمهورية . يف لحظات الرعب، كم غبطنا سكان املخيامت 
. بعضنا  يف الشــامل والبقــاع، لجأ اىل مخيامت النازحني 
الســوريني )وهم الزلزال الذي ينتظرنا(، ألنها أكرث أماناً من 

آالف املنازل التي يقطنون )ونقطن( فيها  .
وسط هذا السواد، عالمة مضيئة حني كرس لبنان الحصار 
األمرييك، ووضع املطارات  واملرافئ  يف خدمة ســوريا التي 
يردد بعض أهلها »كل املصائب تأتينا من تركيا«. هذه ليست 
أيام للاميض، ومصائب املايض . مثلام نحن مع سوريا، نحن 

مع تركيا ...
تابعــوا املواقف األمريكية  واملواقف األوروبية، ليس فقط 
لنكون شهوداً عىل همجية األمرباطوريات، بل وعىل تفاهة 

األمرباطوريات!!

البريّة القــــــوات  قائــــــد  مع  بحــــــث   عون 
التعاون الفرنســــــي عالقــــــات  الجيش  في 

قائد الجيش مستقبال قائد القوات الربية الفرنسية

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف 
اليــزرة، قائد القــّوات الربية يف الجيــش الفرني الجرنال 
Bertrand TOUJOUSE عــىل رأس وفد مرافق، وتناول البحث 

عالقات التعاون بني جييش البلدين.
 

واشنطن خاطر  على  وقوف  كفانا   : قبالن 
قال املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن يف بيان: »بكل 
جديــة ورصاحة أقول للحكومة اللبنانية: ال يكفي وفد وزاري 
ملشــاركة ســوريا مبا أصابها، والوقت ليس للمجاملة بل ألخذ 
خيــارات مصريية، ألن املجتمع الدويل بقيادة واشــنطن غاب 
ذئاب، وواشــنطن رأس الرش بهذا العامل، ولقد كانت وما زالت 
واشنطن تعمل عىل متزيق العرب واملسلمني وتقود سيناريوهات 

خراب وتدمري وعداوة ومتزيق وقطيعة فيام بينهم«.
ورأى ان »املطلوب انتفاضة وطنية شجاعة لخلع يد واشنطن 
عن عنق القرار السيايس بهذا البلد املحارص، وكفانا وقوف عىل 
خاطر واشــنطن«،  مؤكدا ان »املصلحة الوطنية تفرتض تغيري 
الخيارات املصريية، ألن ما يجري خريطة إبادة صامتة تقودها 
واشــنطن لسحق لبنان وسوريا، ومصري لبنان مرتبط مبصري 
سوريا والعكس صحيح«، مشريا اىل انه »بال خيار رشقي لبنان 
ضحية التبعية املجنونة لواشنطن التي حّولت لبنان إىل صندوق 
نازحني وبطالة وإفالس وفوىض تطبيقاً لسياسة تدمري لبنان 
وتفكيــك دولته خدمًة ملصالح تل أبيب والغرب الذي ال يعرف إال 

عّد األكفان ودفن املوىت ومتزيق الدول«. 

 »بـــــــــــــــالدة« ســـــــــــــــعوديّة – أميركّيـــــــــــــــة... وقلـــــــــــــــق »ثالثـــــــــــــــي« فـــــــــــــــي »اللقـــــــــــــــاء الخماســـــــــــــــي«
ــــــــاخن« ــ ــ ــــــــــى »الســـ ــ ــــــــتحقاقات علـــ ــ ــ ــــــــول اإلســـ ــ ــ ــــــــارب حصـــ ــ ــ ــــــــن تجـــ ــ ــ ــــــــذر مـــ ــ ــ ــــــــة تحـــ ــ ــ  الدوحـــ
باريـــــــــــــــس مـــــــــــــــع دعـــــــــــــــوة بـــــــــــــــري للحـــــــــــــــوار... ومصـــــــــــــــر تطـــــــــــــــرح األســـــــــــــــئلة الصعبـــــــــــــــة؟

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزب اللـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوار الفرنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحـ
ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع طهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر بالتصعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم يتأثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـ

القرار الســــــعودي أحبط كّل ُمحاوالت الحلحلة الداخلّية مللف الرئاسة... القصة أكبر من رئيس !!
محمد علوش

خّيب اللقاء الخاميس العريب والدويل يف باريس آمال املراهنني 
عىل دعم يأتيهم من الخارج يف انتخابات الرئاسة اللبنانية، وكأن 
هؤالء مل يستوعبوا بعد أن للخارج مصالح يف لبنان، ال يهّم من 
يؤمنها لهم ما دامت النتيجة ســتكون تأمينها، لذلك فال يوجد 
أصدقاء للدول الغربية يف لبنان، وما الرهان عىل هكذا صداقات 

سوى رهان عىل وهم ورساب.
مل تأت رياح التسويات من الخارج، فلم يتزحزح أحد يف الداخل 
عن موقفه، يقول مرجع ســيايس كبري يف لبنان، مشرياً اىل أن 
املحاوالت الداخلية لحلحلة ما يف ملف الرئاسة سقطت بأكملها، 
وامللف اليوم مير بفرتة ركود، بعد حامســة اســتمرت أسبوعني 

تقريباً.
حاول رئيس الحزب »التقدمي اإلشرتايك« وليد جنبالط تهيئة 
ظروف داخلية مريحة لحراك خارجي يكون عنوانه لقاء باريس، 
فرّشــح قائد الجيش رسمياً من ضمن سلة ضمت ثالثة أسامء، 
ظناً منه أن الكالم اإليجايب الذي سمعه وائل ابو فاعور يف اململكة 

العربية السعودية حول قائد الجيش سيجعل قوى لبنانية تركض 
باتجاه إعالن موافقتها عىل االسم الذي اطلقه جنبالط رسمياً، 

لكن هذا مل يحصل.
مل تغري »القوات اللبنانية« موقفها من دعم ميشــال معوض 
ملواكبة جنبالط بحراكه، ولعل رســالة ســرتيدا جعجع لرئيس 
»التقدمــي« بهذا اإلطار واضحة، لكن عــدم مواكبة »القوات« 
لرتشــيح قائد الجيش مل تكن بسبب عدم تنسيق جنبالط معها، 
تقول مصادر سياســية متابعة، مشــرية اىل أن السبب مل يكن 
أيضاً عدم رىض »القوات« عىل قائد الجيش، إمنا بســبب املوقف 
السعودي الذي يتكرر يومياً بأن املشكلة ليست باسم الرئيس، وأن 
اململكة ال تؤيد أحدا وال تضع »فيتوات« عىل أحد، فام يعنيها يف 

لبنان مل يعد محصوراً باسم رئيس الجمهورية.
وترى املصادر أن التسوية يف لبنان أكرب من اسم رئيس، وهذا 
األمر أثبته مؤمتر باريس، حيث متكنت السعودية من جّر الجميع 
اىل ملعبها بأن ال مكان للبحث باألسامء، بل باملستقبل السيايس 

للبلد بغض النظر عندها عن اسم الرئيس املقبل.
إن هذا الواقع، وإن كان يجعل التسوية أصعب وأبعد زمنياً، إال 

أن حصوله يضمن عهداً رئاسياً إيجابياً، يختلف متاما عن العهد 
السابق الذي بدأ بتسوية داخلية كربى مل تتمكن من الخروج خارج 

الحدود اللبنانية.
من هنا، تنطلق قوى الثامن من آذار من إميانها بقدرة سليامن 
فرنجية عىل الوصول اىل قرص بعبدا، ضمن التســوية املناسبة 
املتعلقة بالحكومة ورئيسها، واملسار السيايس للبلد واإلصالحات 
التي يجب عىل الحكومة القيام بها مســتقبالً، وترى املصادر أن 
فرنجية مقتنع بحظوظه الكبرية، عىل أنه ال يزال يحتاج اىل بعض 
الوقت لرسم هذه التسوية مع املعنيني، ولتوافر ظروف إقليمية 
مناسبة لذلك، تبداً من عالقات إيران مع اململكة العربية السعودية، 
وهو ما تطرق إليه رئيس املجلس النيايب نبيه بري أمس مع كبري 
املفاوضني اإليرانيينن نائب وزير الخارجية عيل باقري كني، خالل 

استقباله يف عني التينة.
وتعترب املصادر أن القرار الســعودي يف لقاء باريس، ورغبته 
بتســوية كــربى أكرب من الرئيس، انعكس عــىل كل املحاوالت 
الداخليــة من جنبالط اىل البطريرك الراعي، وبالتايل عىل لبنان 

انتظار املزيد من الوقت.

املقبل األحد  لتكريس   : ابراهيم   املطران 
الزلزال ضحايا  مع  وتضامن  صــالة  يــوم 

وجه رئيس اســاقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم امللكيني 
الكاثوليــك املطران ابراهيم مخايل ابراهيم رســالة اىل كهنة 
الرعايا وابناء األبرشــية، دعاهم فيها اىل »تكريس يوم األحد 
املقبل يف 12 شــباط، يوم صالة وتضامن مع جرحى وضحايا 

الزلزال يف سوريا وتركيا«.
وجــاء يف الرســالة: »إىل اآلباِء والشاممســِة والرهباِن 
والراهبات واملؤمنني واملؤمنات وأصدقاء أبرشــيَّتنا املحروسِة 
ِمن الله. يف بداية رســالتي لكم، أشــكر الله القدير انه شملنا 
واياكم برحمته الوافرة وحفظنا ساملني من الزلزال الذي رضب 
ســوريا وتركيا، واسأله ان يرحم الذين سقطوا ويبلسم جراح 
املصابني ويكشف مصري املفقودين ويردهم ساملني اىل ذويهم«.

أنطلق من رسالة القديس بولس اىل اهل روما التي جاء فيها: 
»هكذا نحن الكثريين: جســد واحد يف املســيح، وأعضاء بعضا 
لبعــض، كل واحد لآلخــر« )روم 5/12(.  وأتوجه اليكم لنكون 
جسد املسيح الواحد، بحيث إذا تأمل أحد األعضاء سارع اآلخر اىل 
نجدته، فلنتكاتف ولنتعاضد ملساعدة اخوتنا الذين تأذوا وفقدوا 
احباء ومنازل جراء الزلزال األخري، ولنخصص يوم األحد املقبل يف 
12 شــباط يوما للصالة من اجل راحة نفوس الذين قضوا تحت 
األنقــاض ومن بينهم أحد كهنة كنيســتنا الرومية امللكية األب 
الفاضل عامد ضاهــر. كام أطلب من كهنتنا تخصيص صينية 
قداديس األحد املقبل يف كل الرعايا ملساعدة املترضرين من أهلنا 
يف سوريا.  فلرنفع معا الصالة يك يحفظنا الرب برحمته ومحبته 
بشفاعة امه الكاملة القداسة مريم، سيدة زحلة والبقاع وسيدة 

النجاة«.

جنبالط أبرق الى الرئيس التركي ُمعزياً
أبــرق رئيس الحزب التقدمي اإلشــرتايك وليد جنبالط إىل 
الرئيــس الرتيك رجب طيب أردوغــان، معزيًا بضحايا الزلزال 
الذي رضب جنوب تركيا. وجاء يف نص الربقية: »ببالغ األىس 
أتقدم منكــم بخالص التعازي واملواســاة لفقدان املئات من 
األرواح األبرياء نتيجة الزلزال الذي رضب جنوب تركيا. ليســت 
املرة األوىل التي تشــهد فيها تركيا مثل هذه املأساة وتواجهها 
بشــجاعة وتضامن، وتتعامل بحزم مع التحديات الهائلة التي 
فرضتها أزمة الالجئني غري املسبوقة. يف ظل الظروف األليمة 
التــي أعقبت الزلــزال، أنا متأكد من أنها ســتواصل جهودها 

اإلنسانية إلغاثة الشعب السوري يف شامل سوريا أيًضا.
وختــم »وبينام أعرب عن تعاطفي مع أرس الضحايا وأمتنى 
الشــفاء العاجل للمصابني، أطمنئ إىل أن تركيا ستنهض من 

جديد أقوى وموحدة«.

الـــســـوري الـــرئـــيـــس  زار  ــي  ــان ــن ــب ــل ال الــــــــوزاري  ــد  ــوفـ الـ
ــي جــمــيــع املـــجـــاالت ــ ــاون ف ــ ــع ــ ــت ــ ــد أهـــمـــّيـــة ال ــ ــؤّك ــ األســــــد : ن

التقى الرئيس السوري بشار 
االســد الوفد الوزاري اللبناين 
الذي توّجه امس إىل ســوريا 
ملدة 45 دقيقة، حيث أكد الرئيس 
األســد عىل »أهميــة التعاون 
بني لبنان وســوريا يف جميع 
املجاالت، انطالقاً من اإلمكانيات 
واملصالح  البلدان  ميتلكها  التي 

املشرتكة التي تجمعهام«.
وشــكر الرئيس األسد الوفد 
الوزاري اللبناين، عىل اإلجراءات 
العملية التي قامت بها الحكومة 
اللبنانية من أجل تقديم وتسهيل 

وصول املســاعدات إىل ســوريا، والتي 
تحقق آثاراً فعلية عىل األرض وترتك أثراً 

معنوياً لدى الشعب السوري.
وترأس الوفد وزير الخارجية واملغرتبني 

يف حكومة ترصيف األعــامل عبدالله 
بو حبيب، ويضّم وزير االشــغال ووزير 
الشــؤون االجتامعية ووزيــر الزراعة 
ومستشارين ومســؤولني يف الوزارات 
األربــع. وكان توّجه صباحا وفد وزاري 

لبناين إىل دمشــق، مكلّفاً من 
رئيس حكومة ترصيف االعامل 
نجيب ميقايت، لعقد سلســلة 
لقاءات مع املسؤولني السوريني 
االنســانية  الشــؤون  تتناول 
وتداعيات الزلــزال املدّمر الذي 
ترّضرت بسببه  مناطق عدة يف 

سوريا. 
ومــن ضمن سلســلٍة من 
أعضاء  إلتقى  املقّررة،  اللقاءات 
الوفد وزير الخارجية واملغرتبني 
الســوري فيصل املقداد معلنني 
»تضامنهم مع الشعب السوري 
املتاحة  املحنــة باإلمكانــات  يف هذه 
للمســاعدة يف مجــاالت االغاثة«، كام 
قّدموا التعازي متمنني »الرحمة للضحايا 

والشفاء العاجل للجرحى«.

االسد مع الوفد الوزاري

ــس فــــي ســــوريــــا : ــائـ ــنـ ــكـ  الـــبـــطـــاركـــة الـــثـــالثـــة ورؤســـــــــاء الـ
لــــــــرفــــــــع الـــــــحـــــــصـــــــار عـــــــــن الــــــشــــــعــــــب الــــــــســــــــوري

وجه البطاركة يوحنا العارش بطريرك 
الروم األرثوذكس، إغناطيوس أفرام الثاين 
يوســف  األرثوذكس،  الرسيان  بطريرك 
األول بطريرك الــروم امللكيني الكاثوليك 
ورؤساء الكنائس يف سوريا، نداء عاجال 
لرفع الحصار عن الشــعب السوري يف 
ظل وضع مأســوي خلفه الزلزال االخري 
جاء فيه: »بعد الزلزال الذي أصاب شاميل 
ســوريا، والذي تســّبب بســقوط آالف 
الضحايا من السوريني، وبأرضار جسيمة 
ودمار هائل طال دور العبادة واملؤسسات 
ومنــازل الكثريين، مرشًّدا عدًدا كبريًا من 
العائالت التي أصبحت بال مأوى. وألن هذه 
الكارثــة الطبيعية تأيت لتضاعف معاناة 

الشعب السوري الذي قاىس مآيس الحرب 
واألزمــات والكــوارث واألوبئة والعبء 
االقتصادي الكبري الناتج عن التضّخم املايل 
ونقص املواد األساســية والدواء وأبسط 
مقّومات العيش وسواها من األمور التي 
يحتاج إليها اإلنسان لالستمرار يف الحياة 
وتأمني لقمة عيشه والحفاظ عىل كرامته 
اإلنســانية«. اضاف النداء »نطالب األمم 
املّتحدة والدول التي تفرض العقوبات عىل 
سوريا برفع الحصار والعقوبات الجائرة 
املفروضة عىل الشــعب السوري واتّخاذ 
إجراءات اســتثنائية ومبــادرات فورية 
لتأمني وصول املســاعدات اإلنســانية 
واإلغاثية الرضورية. كام نناشد أصحاب 

الضمري الحّي يف كّل مكان برفع الصوت 
عالًيا من أجل وضع حد ملعاناة الشــعب 
السوري ومتكينه من العيش الكريم الذي 

تضمنه رشعة حقوق اإلنسان«.
وختم »ونحن إذ نصيّل من أجل الضحايا 
وأرسهم سائلني الرحمة للموىت والشفاء 
للمصابــني والجرحى، نصــيّل من أجل 
جميع العاملــني يف حقل اإلغاثة ورفع 
األنقاض واالستشفاء، نناشد الحكومات، 
الدوليــة، واملنظامت غري  واملنظــامت 
الحكومية، والجمعيات الخريية، ومحبي 
الخري والســالم أينام وجــدوا لإلرساع 
بدعم جهود اإلغاثة واإلنقاذ، بعيًدا عن أي 

اعتبارات سياسية«. 
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ــة آذار... وإالّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل نهايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــس قبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــس« : الرئيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي باريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »خماسـ

بكركي ــي  ف ــد  جــدي ــاء  ــق ول ــة...  املــســيــحــّي ــه  ــوالت ج يستكمل  ــه  ــل ال ــزب   حـ
للقائه« ويتوق  لنصرالله  »ُمشتاق  جّيدة...وعون  حريك  وحارة  الرابية  عالقة 

ـــــــــــــــة اللبنانيـــــــــــــــة فـــــــــــــــي تركيـــــــــــــــا وســـــــــــــــوريا  الفـــــــــــــــرق اإلنقاذيّ
تســـــــــــــــتمر بعملّيـــــــــــــــات اإلنقـــــــــــــــاذ والبحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن ناجيـــــــــــــــن

ميشال نرص 

يف تركيا وســوريا، تتبني 
يوما بعــد يوم نتائج الهزات 
فيام  رضبتهام،  التي  املدمرة 
ينتظر لبنــان ترددات اللقاء 
الخــاميس البارييس، الذي 
انتهــى دون صدور اي بيان 
خالفا للعــادة، وهو ما فتح 
الباب امام كثري من التكهنات 
عن  بعيــدة  بقيــت  التــي 
الحقيقــة، ذلك ان االجتامع 
انتهــى اىل اتفاق واضح بني 
ملا  تتقاطع  املشاركني، وفقا 
عليــه املعلومات الواردة من 

العواصم املعنية. 
عىل ايقاع هذا املشهد املأسوي، كان لبنان بني اوائل 
البلدان التي تضامنت مع دمشق وأنقرة، يف محاولة 
من السياســيني العادة وصل ما انقطع مع دمشق 
طوال الســنوات املاضية، مســتثمرين مآيس الهزة 
للعودة من بابها اىل الحضن الســوري، الذي ترتدد 
يف الصالونات اللبنانية قرب عودة تاثريه املبارش يف 
الحياة السياســية اللبنانية، ورمبا الذي قد تكون له 
الكلمــة الفصل يف الرئيس العتيد، وفقا ملا ينقل عن 

لسان وزير الخارجية االيرانية الذي زار بريوت.
يف موازاة ذلك، علم وفقا ملصادر ديبلوماســية 
ان الكويت ادارت محركاتها، بالتنســيق مع اململكة 
العربية السعودية يف عملية »جس نبض« ملسيحيي 
الثامن من آذار وملرشــح محــور املقاومة، ملعرفة 
موقفهم من الورقة الخليجية التي ســبق وتسلمها 
لبنان، وشكلت خارطة طريق لبريوت يف حال ارادت 
عودة عالقاتها اىل طبيعتها مع تلك الدول، علام ان 

بنود الورقة ومطالبها تتامهى بالكامل مع ما جرى 
االتفاق عليه يف »خاميس باريس«، الذي شــاركت 

فيه الكويت من خالل ورقتها.
وللتذكري، فــإن الورقة الكويتية تتضمن من بني 
بنودها تفعيل لبنان سياســة النــأي بالنفس عن 
رصاعات املنطقة، واحرتام ســيادة الدول العربية 
والخليجية، وتطبيق القرارات الدولية، باإلضافة إىل 
منــع تهريب املخدرات إىل دول الخليج. وتنص عىل 
التزام لبنان باتفاق الطائف، وتنفيذ قرارات مجلس 
األمن، وتشــمل ايضا تشديد الرقابة عىل الصادرات 
للخليج ملنع تهريب املخدرات، والتعاون بني األجهزة.

وبالعودة اىل اجتامع باريس الخاميس، الذي ضم 
فرنسا والواليات املتحدة األمريكية والسعودية وقطر 
ومرص، وصفت مصادر ديبلوماســية من باريس 
إن أجواء اللقاء والنقاشــات كانــت إيجابية، رغم 
التباينــات الواضحة يف وجهات النظر بني باريس 
من جهة، وواشنطن والرياض من جهة ثانية، حيث 

غلبــت يف النهايــة وجهت 
النظر الثانية التي ارصت عىل 
ان االهم هو الرشوط الواجب 
توافرها يف الرئيس، عىل ان 
اختيار  اللبنانية  للقوى  يرتك 
االســم، فيام كانت فرنســا 
تفضل الســري باالسامء الن 
املســؤولني اللبنانيــني غري 
قادرين عــىل اتخاذ اي قرار 
يف هذا املجال، والن توازنات 
القوى ال تســمح بذلك، رغم 
الطرفني عىل رضورة  ارصار 
اجراء االنتخابات يف غضون 

اسابيع قليلة.
واشارت املصادر اىل ان عدم 
مقصودا،   كان  البيان  صدور 
وال عالقــة له باجواء املــداوالت، ذلك ان املجتمعني 
اتفقوا عىل قيام كل منهم بجولة استطالعية، عىل 
ان يعودوا للقاء يف غضون اســبوعني، ســيصدر 
بعدهام بيان واضح يرتافق مع مواقف من خارجيات 

الدول املعنية يدعم ما سيتم االتفاق حوله.
وختمت املصادر بان بريوت ستشهد حركة بعيدة 
عن االعــالم ملوفدين لنقل اجــواء اتفاق باريس، 
والذي ميكــن تلخيصها بان عىل اللبنانيني الذهاب 
اىل املجلس النيــايب مبجموعة اصوات، تتفق مع 
برنامــج باتت بنــوده معروفــة يتضمن تغيريات 
سياسية واقتصادية وبرنامجا اصالحيا، كمقدمة 
للحصول عىل الدعم الدويل، واال فان لبنان ســيرتك 
ملصــريه بعد آذار، ناصحة بان تحدي االرادة الدولية 
هذه املرة ســتكون له نتائج كارثيــة، معتربة انها 
الفرصة االخرية امام االطراف السياسية اللبنانية، 

ضمن رشوط واضحة تحفظ مصالح اللبنانيني. 

عيل ضاحي 

االنفتاحيــة  الجــوالت 
الله  لحــزب  والتشــاورية 
مســتمرة عــىل العديد من 
القوى السياســية والدينية 
والروحية. وامس اســتكمل 
املجلس السيايس لحزب الله 
الدينية  باملرجعيات  لقاءاته 
املسيحية،  حيث ترأس السيد 
رئيس  الســيد  امني  ابراهيم 
املجلس الســيايس وفداً من 
حزب اللــه ضم: النائب أمني 
الخنسا  سعيد  ومحمد  رشي 
 ، زيعور  عبداللــه  والدكتور 
حيــث التقــى بطريرك بيت 
الكاثوليك  لألرمــن  كيليكيا 
الحادي  بيــدروس  روفائيل 

والعــرشون ميناســيان كاثوليكــوس، يف املقر 
البطريــريك - الجعيتاوي. وحــر اللقاء املعاون 
البطريريك مطران بريوت جورج أسادوريان، األب 
أرام ابراهاميان ومســؤول العالقــات العامة يف 

البطريركية رشبل بسطوري. 
وقدم وفد حزب الله التعازي »نتيجة ما اسفر عنه 
الزلزال من ضحايا وجرحى أصابت ســوريا وبلدان 
الرشق األوســط«، معربا عن »تضامنه ومساندته 

للتخفيف من هذا املصاب األليم«. 
وتحدث الطرفان عن الوضع يف لبنان وتداوال يف 
موضوع االستحقاق الرئايس. وأكدا »ان الوضع يف 
لبنان ال يحتمل التأخري يف تحقيق هذا االســتحقاق 

الوطني«، وفق بيان البطريركية.
بدوره، أشــاد ابراهيم امني السيد مبزايا البطريرك 
ميناسيان و«املســؤولية الوطنية التي يتحىل بها 
واهتامم غبطته بالقضايا اإلنسانية واالجتامعية«. 
وبعد انتهاء االجتامع، قال الســيد: »جئنا إىل هذا 
املقــر التاريخي الذي يــرشع أبوابه للجميع، حيث 
تداولنــا مع غبطته القضايا االنســانية والوطنية 

التي يــرزح تحتها الوطن، كام تداولنا يف موضوع 
االســتحقاق الرئايس حيث أملنا ان يتم انجاز هذا 
املوضوع يف أرسع وقت يك يولد لبنان الكبري الذي 
نحلم فيه من جديد وان يستعيد لبنان عافيته وتزول 

األزمات عن كاهله«.
وتؤكد اوســاط واسعة اإلطالع عىل حركة حزب 
الله ان لقاء االمس، هو اســتكامل لسلسلة لقاءات 
بدأت قبل االعياد وإســتمرت بعدهــا ، للتهنئة من 
جهة وللتشــاور يف االستحقاقات الوطنية ومنها 
االستحقاق الرئايس وكل القضايا االخرى التي تهم 
اللبنانيني مطروحة عىل بســاط البحث. وتكشف 
االوســاط ان اهميــة اللقاءات هي يف اســتمرار 
التواصــل بني حــزب الله وبني مختلــف املكونات 
اللبنانية الوطنية والسياســية والدينية والحزبية 

عىل اختالف توجهاتها ومشاربها وافكارها.
وعــىل صعيــد العالقــة مع بكريك، تكشــف 
االوســاط عن لقــاء جديد جرى منــذ ايام وجمع 
كل من مســؤول العالقات املسيحية يف حزب الله 
وعضو املكتب السيايس الحاج محمد سعيد الخنسا 
)ابــو ســعيد( ومعاونه ومســؤول العالقات يف 

الدكتور  الســيايس  املجلس 
باملستشــار  زيعور  عبدالله 
املاورين  للبطريرك  االعالمي 
بشــارة الراعي املحامي وليد 
البحث  وتطــرق  غيــاض. 
وفق االوســاط اىل العالقة 
الثنائيــة وتطويرها، وكذلك 
البحث يف ملفات مشــرتكة 
الرئايس،  االستحقاق  ومنها 
حيث بــدأت جوجلة االفكار 
الرئاسية واالسامء املطروحة 
، خصوصــاً ان تطوراً هاماً 
برز مع تلميح النائب السابق 
ســليامن فرنجية اىل كونه 
علام  بكريك،  من  مرشــحاً 
ان حزب اللــه يؤيد فرنجية 
يف حال اعلن ترشحه وسار 
بشكل  الرئاســية  باملعركة 

رسمي وعلني.  
وعىل املســتوى الســيايس والحزيب تكشــف 
االوســاط ، ان اللقاء الذي جمع وفداً من حزب الله 
برئاسة النائب محمد رعد مع الرئيس العامد ميشال 
عــون كان ودياً وجيــداً، وكل ما ترسب يف اإلعالم 
عن اجواء »متوترة« و«عتاب« وكشــف حساب بني 
الحــزب والرئيس ليس صحيحاً. اذ عرّب الرئيس عون 
بكل ود وحب عن مشاعره لالمني العام لحزب السيد 
حســن نرصالله، وقال انه مشتاق له ويتوق للقائه 
ويحبــه، كام عرّب الرئيس عــون عن ارتياحه للقاء 
وللعالقة املستمرة مع حزب الله مبا فيها من احرتام 

ومصداقية. 
يف املقابل، عرّب رعد ويف بيان مكتوب عن االحرتام 
والتقديــر للعالقة مع الرئيس ميشــال عون ويف 
صربه وثباته ووفائه الصدقائه ومبادئه ، واالهم اكد 
رعد  كام عون، استمرار العالقة واالحرتام والتفهم  
املتبــادل حرص الخالفــات واالختالفات يف الغرف 
الضيقة وبعيداً من االعالم والتشويش والترسيبات 

املغلوطة.

أنقذ الشاب باسل حبقوق 
تحت  مــن  مغدوشــة  ابن 
أنقاض فنــدق يف أنطاكيا- 
تركيا وهو بخــري .وكان قد 
ُفقد حبقــوق يف تركيا بعد 

الزلزال الذي رضب املنطقة.
بأّن  معلومــات،  وأفادت 
»فرق اإلنقاذ يف تركيا تحاول 
إنتشال الشاب اللبناين الياس 
حداد من تحت الركام،  بعدما 
صدر عنه صوت إســتغاثة، 

كام محمد املحمد«.
االول، تعمل  أمــس  ومنذ 
الســفارة اللبنانية يف تركيا 
الرتكيــة  الســلطات  مــع 
والجهات املعنية للكشف عن 
اللبنانيني،  املفقودين  مصري 
وكام أكد السفري اللبناين يف 

تركيا غسان املعلّم أننا »تبلغنا بوجود حواىل 10 إىل 
15 لبنانياً معظمهــم يف حالة جيدة، ونجحنا يف 
التواصــل معهم، يف حــني أن هناك حواىل 4 إىل 5 

أشخاص موجودين تحت األنقاض«.
ومع ذلك، ال يوجــد إحصاء دقيق لعدد اللبنانيني 
املوجودين يف تركيا، ألن بعضهم غري مســجّل وهو 

يف رحلة سياحة أو عمل.
الوضــع بالـ«صعــب جداً«،  املعلّم  ووصــف 
واملشــاهد »أقىس بكثري مام نراه عىل شاشــات 
التلفــزة، بعــض الطرقات مقطوعــة وال ميكن 
الدخــول إليها نتيجة الدمار الهائل، وتعمل طواقم 
اإلنقاذ الرتكية عىل تلبية النداءات، وننتظر جواباً 

املفقودين«. اللبنانيني  مصري  عن 

{ الجيش {
بدوره، أعلن الجيــش اللبناين عرب صفحته عىل 

»فيســبوك«،  أن »عنارص املجموعتــني التابعتني 

لفوج الهندســة تواصل أعامل البحث واإلنقاذ يف 

املناطق املنكوبة يف الجمهوريتني الرتكية والعربية 

السورية، بالتعاون مع عنارص من الصليب األحمر 

والدفاع املدين«.

{ بلدية بريوت {
من جهتها، أفادت دائرة العالقات العامة يف بلدية 

بــريوت، ان »عمليات البحــث عن ناجني وعمليات 

االنقــاذ التي يقوم بها فريق 
اىل  املوفد  االنقاذ واالسعاف 
تركيا وســوريا واملؤلف من 
فوج اطفــاء مدينة بريوت 
والدفاع املدين وفرق الهندسة 
يف الجيش اللبناين وعنارص 
من الصليب األحمر اللبناين، 
ال تزال مستمرة وعىل وترية 
عالية ملحاولة انقاذ العالقني 
الضحايا  وانتشال  واملصابني 
من تحت ركام املباين املدمرة 
جــراء الزلــزال الكبري الذي 

رضب تركيا وسوريا«. 
»نجحت  بيان:  يف  وقالت 
الجهود املبذولة من قبل رجال 
فوج االطفاء والصليب األحمر 
والجيــش اللبناين يف إنقاذ 
وطفلتها  حامل  تركية  إمرأة 
وانتشــالهام أحياء من تحت انقــاض أحد املباين 
املدمرة بالكامل واســعافهام اىل احد املستشفيات 
امليدانيــة لتلقي العالج الالزم، كام نجحوا أيضاً يف 
انقاذ إحدى العائالت وعدد من األطفال الذين كانوا 
عالقني داخــل احد األبنية التي انهار جزء منها يف 

احدى الواليات الرتكية.
عىل أن  تستمر عمليات االنقاذ والبحث عن ناجني 
التي يســاهم فيها رجال االطفاء والصليب األحمر 
والدفاع املدين وفوج الهندســة يف الجيش اللبناين 
عىل مدار الـ 24 ساعة يف عدد من الواليات الرتكية 
واملدن الســورية املجاورة لها والتي أصابها الزلزال 

املدمر«. 

ــة ــ ــّي ــ ــالم ــأت إيـــــــــران بـــانـــتـــصـــار الـــــثـــــورة اإلســ ــ ــن ــ ه
ــادرة ــ ــق ــ ــم الـــــــدول ال ــ ـــاء لـــلـــمـــقـــاومـــة« : دعـ ــ ـــوف ــ  »ال
ــب ــ ــوبـــي الــــــزلــــــزال واجـ ــكـ ــنـ عـــلـــى ُمــــســــاعــــدة مـ

 نــــــــــداء مــــــن أبــــــــي املـــــنـــــى ملــــــــّد يــــــد الــــعــــون
ــا ــ ــوري ــ ــي س ــ ــال ــ ــم ــ ــن ش ــيـ ــوبـ ــكـ ــنـ ــمـ ــلـ واإلغـــــــاثـــــــة لـ

»الوطنــــــي الحــــــّر« : لرفع الحصار والظلم عن ســــــوريا

 كنعــــــان : لالتفاق علــــــى إجراء تعديــــــالت على قانون
املودعيــــــن حقــــــوق  لحمايــــــة  املالــــــي  االنتظــــــام 

ــخ ــاري ــت ــي« : ســيــلــعــن ال ــان ــن ــب ــل ــوقـــراطـــي ال ــمـ ــديـ  »الـ
ــا فـــي املــحــنــة ــه ــب ــى عـــن ســـوريـــا وشــع ــخــّل ــت مـــن ي

للمقاومة« يف  »الوفــاء  كتلة  أشــارت 
بيان، إىل أن »الزلــزال العنيف الذي عصف 
مبناطق يف تركيا وســوريا، يســتدعي من 
التي  كل الشــعوب والدول خصوصــا تلك 
حقوق  بحامية  وتتغنــى  القــدرات  متتلك 
اإلنســان، وكذلك من املنظامت واملؤسسات 
الدولية، وقفًة تضامنّيًة جاّدة ومســؤولة 
وتضافر جهود ومســاعدات الســتنقاذ ما 
ميكن اســتنقاذه من تحت الركام ولبلسمة 
جراحــات املنكوبــني وإيواء املشــــردين 

فضالً عن إعادة البناء والتعمــــري«.
واشــار إىل أن »دعم الدول القادرة عىل 
مد يد العون واملســاعدة ليس مجرد جميل 
أخالقي بقدر ما هو واجب يكشــف االلتزام 
الجــدارة واألهلية  بأدائــه عن مســتوى 
واملصداقيــة يف ادعاءاتهــا الحرص عىل 
حياة ومصالح الشــعوب وخدمة قضاياها 

املرشوعة«.
وإذ أعربت الكتلة »من موقعها الربملاين، 
عــن تضامنهــا الكامل مع الشــعبني يف 
مبكيال  »الكيل  ودانــت  وتركيا«،  ســوريا 
املصالح السياســّية الضّيقــة يف مقاربة 
كارثة إنســانّية، تحاول بعض الدول ابتزاز 
ضحاياها ودولتهم وتصفية حســابات لها 
عرب تجاهل نكبتهم أو عرب ســلوٍك يتســم 
باللؤم والعنرصية، يف زمن الوجع واختناق 

الركام«. تحت  األطفال 
وتوجهت الكتلــة »يف النصف األول من 
شهر شباط، إىل الشــعب اإليراين املجاهد 
وإىل قائــده اإلمام القائد عــيل الخامنئي 

وإىل كاّفــة مســؤوليه رئيســاً وحكومًة 
ومجلســاً نيابّياً وحرســاً ثوريّاً وجيشــاً، 
مبناسبة الذكرى الرابعة واألربعني النتصار 
استلهمت  التي  املباركة  اإلســالمية  الثورة 
مبــادئ ومواقف اإلمــام الخميني املقدس 
الكاشفة عن قيم وأحكام اإلسالم املحمدي 
األصيــل وأصبحــت متّثل منوذجــاً متألقاً 
املناهضة لسياسات  الحّرة  الشعوب  لثورات 

األمرييك. العدواين  التسلط 
 كــام توجهــت إىل قيــادة املقاومــة 
وجمهــــورها واملنخرطــني يف نرصتهــا 
وتعــــزيز فعاليتها، لتّشــّد عــىل أيديهم 
جميعــاً ولتؤكد أن خيــار املقاومة يحمي 
ويصّوب  يعــّزز  كام  الوطنّيــة  الســيادة 
الدولة لتقوم مؤسســاتها  خطوات بنــاء 
عىل قواعد ســياديّة صحيحة بغية تحقيق 

املنشودة«. الوطنّية  األهداف 
وأكــدت الكتلــة أخريا، »ومبعــزٍل عن 
التحــركات واللقاءات الدوليــة واإلقليمية 
التي تناقش الوضــع يف لبنان، أن انتخاب 
رئيــس الجمهوريّة هو اســتحقاٌق وطنّي 
لبناين«، مشــرية اىل أنهــا »تتابع يف هذا 
الســياق جهودهــا من أجــل التوصل إىل 
تفاهــم وطنــي يُراَهُن عليــه لُيصار يف 
ضوئه إىل إنجاز هذا االستحقاق يف أرسع 
وقٍت من أجل التوجــه إىل مقاربة الحلول 
وملؤسساتها  املأزوم  الدولة  لواقع  املطلوبة 
املتداعيــة، وكذلك إلعــادة ضبط األداء يف 
الســلطة واإلدارة وفق الدستور والقوانني 

اإلجراء«. املرعّية 

اتصل شيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز 

الشيخ سامي ايب املنى مبشايخ جبل السامق 

يف محافظة ادلــب، للتعزية بضحايا الزلزال 

املدمر الذي اصاب مناطق متعددة من شــامل 

سوريا وتركيا، ولالطمئنان عليهم.

وحيا أيب املنى »ابناء الجبل املعروفيني عىل 

تعاطفهم مع جريانهــم املصابني واندفاعهم 

للمساعدة عىل األرض«.

وبعد اتصال بالشيخ محمد عز الدين وقريبه 

الشــيخ رابح عز الدين، أطلق أيب املنى »نداء 

اىل ابناء  جبل السامق وابناء سوريا وخاصة 

املوحديــن الدروز منهم، ملد يد العون واإلغاثة 

إلخوانهم ومواطنيهم املنكوبني دون إبطاء«، 

مهيبا »باملجتمع الــدويل واملنظامت العاملية 

االرساع يف ارســال املســاعدات اىل الشعب 

الســوري املصاب، بغض النظــر عن قوانني 

العقوبــات القيرصيــة، التي تســقط امام 

االنسانية ويف مثل الواقع الكاريث الحاصل«، 

راجيــا »الله تعاىل اللطف والرحمة يف ما هو 

مقدر«.

أعلنــت الهيئــة السياســية لـــ »التيار 
الوطنــي الحــر« يف بيان، بعــد اجتامعها 
الدوري برئاســة النائب جربان باســيل، أن 
»التيار يبدي تعاطفه مع ســوريا وتركيا يف 
الكارثة الطبيعية التي أصابتهام، ويعترب أن 
مصابهــام هو مصاب لبنان ويتقدم بأصدق 

بالضحايا. التعازي 
 ورأت أن الكارثة الكبرية التي حلت بالشعب 
السوري يجب أن تغري مسار التعاطي الدويل 
مع ســوريا وتفتح الباب أمام قرارات جدية 
لرفــع الحصار والظلم ألن املســألة مل تعد 
اســتهدافا لنظام، بل أصبحت استنزافا قاتال 
لشــعب، وهو ما ترفضه الرشائع الساموية 

والوضعية«.
واعتربت انه »تحت وطأة الزلزال وسيطرة 
أخبــاره، دعــا رئيس الحكومة املســتقيلة 
واملرصفــة لألعامل إىل جلســة خرق فيها 
مرة جديدة الدســتور وامليثاق. وكان واضحا 
أن هدف الجلسة هو اإلمعان يف االستفزاز، 
فال يشء يف جدول األعامل يربر الجلســة 
وال أمور طارئة ليســت لها حلول دستورية 
كانــت تســتدعيها، ال بل تــم افتعال بنود 

لتربير عقد الجلســة، وهــذا أمر مرفوض. 
ومن املؤســف أن املشاركني يف تغطية هذه 
املجزرة امليثاقية يســاهمون يف تسبب مزيد 
من االنقسام والرشخ الوطني، وميعنون يف 
رضب الرشاكــة وامليثاقية، وهذا ما ال ميكن 
السكوت عنه أو القبول به«، الفتة اىل ان »ما 
العقارية ويف مصلحة  الدوائــر  يجري يف 
تســجيل الســيارات وغريها من تحقيقات 
قضائية ملالحقة الفاسدين، يضع الحكومة 
أمام واجب أن تؤمن استمرارية املرافق التي 
يطاولها التحقيق ليك ال تنقطع الخدمة عن 
املواطن. فهي حــق له وواجب عىل اإلدارة، 
وانقطاعهــا يفاقم األزمــة ويزيد من تحلل 

الدولة«.
القضاء االســتمرار يف  وختمت »عــىل 
مالحقة الفاســدين يف كل اإلدارات، وعىل 
الحكومة يف املقابل عدم التذّرع باالجراءات 
القضائية، بل بتحمل مســؤولياتها يف عدم 
انقطــاع موظفي  الخدمة وعدم  انقطــاع 
القطاع العام عن القيــام بواجباتهم وقيام 
لهم  الالزمة  املســتلزمات  بتأمني  الحكومة 

لذلك«.

املنبثقة من  الفرعيــة  اللجنــة  بحثــت 
»لجنــــة املال واملوازنة«، برئاسة النــائب 
ابراهيــم كنعان، يف إقرتاح قانون اإلنتظام 

املايل.
 وناقشــت وجهات النظــر املختلفة حول 
املنهجيــة واملبــادىء التي يجــب أن يرتكز 
عليهــا القانون لتحقيق هدفني اساســيني: 
األول تحديــد الفجــوة املاليــة ومعالجتها 
يف مــرصف لبنان، والثــاين حامية حقوق 
املودعني وتحديــد االمكانيات املتوفرة لذلك 

واملسؤوليات.
كام ســجلت اللجنة عــدم ورود األرقام 
الرســمية التي طلبتها لجنة املال واملوازنة 

من الحكومة، وجــرى االتفاق عىل متابعة 
العمل ومتابعــة الحكومة واالدارات املعنية 
وحثهــا عىل انهاء املطلوب منها، ال ســيام 
مرصف لبنان واملصارف ووزارة املال ولجنة 
الرقابة عىل املصارف، الستكامل البحث يف 

املقبل. االثنني  جلسة حددت 
ان  الجلســة،  بعــد  كنعــان،  واعلــن 
»الجــميــــع متفقون عىل اجراء تعديالت 
جذريــة عــىل القانون لتحديــد ومعالجة 
فجــــوة مرصف لبنان، كام حامية حقوق 
املودعــني من خالل تدابــري عملية ومعايري 
عادلة وعىل الحكومة التعاون لتمكيننا من 

ذلك«. تحقيق 

إعتــرب الحزب »الدميوقراطي اللبناين« أنه 
»عىل رغم املشاهد األليمة التي رأيناها جراء 
الزلزال املدّمر الذي رضب سوريا وتركيا، فإّن 
مــا يؤملنا أكرث اليوم هو مشــهد التخيّل عن 
سوريا وشعبها من قبل العامل أجمع، ومشهد 
التمييز العنرصي والعقائدي وســقوط القيم 
اإلنســانية من الدول التي تّدعي اإلنســانية 

وترفع شعارات رنّانة باسمها«.
صــــادر  بيــان  يف  الحــزب  أضــاف 
عن مديــــرية اإلعــالم: »فيــام تهافتت 
املســــاعدات مــن كّل حــدٍب وصوب عىل 
تركيــا، التي نرتحم عــىل ضحاياها، وندعو 
بالشــفاء العاجل لجميع جرحاها واملصابني 
فيها متاماً كام يف ســوريا، تُحرُم ســورية 
وشــعبها من املساعدات، إالّ القليل منها ومن 

دول محّددة، بحجة العقوبات وقانون قيرص 
الجائــر، هذا القانون الــذي يتعامل البعض 
معه عىل أنّه كتاب منزل، فيا خجلة التاريخ، 
ويا لعنة التاريخ عــىل قيارصة هذا الزمان، 
الذي أصبحت فيه أجندات سياسية خارجية 
التاريخية  تتحكّم بالقيم واملبادىء والتقاليد 
املوروثة«، داعيا إىل »انتهاز الفرصة للوقوف 
اىل جانب الشــعب الســوري وإطالق حملة 
تضامن واســعة معه وتقديم املساعدات له، 
فســوريا التي وقفت مــع الجميع ومل تبخل 
يوماً عىل أحد تســتحّق كل خري، واليوم هو 
يوم رّد الجميل والعرفان لها ولشــعبها األيب، 
فهــــّبوا ملســاعدتهم، ولفك هــذا الحصار 
الجائر عنهم واإلنتفاض لكرامة الســوريني 

املفجوعني«.

وفد من حزب الله يزور بطريرك االرمن الكاثوليك
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فادي عيد

شــكلت زيــارة وفــد »اللقاء 
إىل  النيــايب  الدميوقراطــي« 
املرّشــح الرئايس النائب ميشال 
معوض، نقطة تحّول يف سياق ما 
»التقدمي  الحزب  به رئيس  يقوم 
اإلشرتايك« وليد جنبالط، ونجله 
رئيــس »اللقــاء الدميوقراطي« 
النائــب تيمور، من خطوات تجاه 
والروحية،  السياسية  القوى  كل 
وحتى مــع األطراف التي ال تتفق 
معها، وهناك تباينات سياســية 
معها حــول أكرث من ملف. ولكن 
»التقدمي«  الحزب  أن رئيس  تبني 
كان محقــاً عندما أشــار إىل أن 
لبنان خــارج إهتاممات املجتمع 

الــدويل، بدليل ما أفىض إليــه اللقاء الخاميس يف 
باريس، والذي مل تصدر عنه أي نتائج إيجابية حتى 
اآلن، بل هناك تكتم شديد حول ما جرى يف هذا اللقاء.

ويف هذا الســياق، تؤكد األوســاط املقّربة من 
جنبالط، بأنه يسعى إىل لبننة اإلستحقاق الرئايس، 
يف إطــار ما يقــوم به لتوحيد الجهــود واملواقف 

والتوافق عىل مرشح إجامع.
أما عن أهداف زيارة وفد »اللقاء الدميقراطي« إىل 
معوض، تشري األوساط إىل أنها جاءت بعد سلسلة 
تفســريات خاطئة، وما قيل بأن جنبالط وعد رئيس 
املجلس النيايب نبيه بري، بأنه سينتخب رئيس »تيار 
املردة« النائب الســابق سليامن فرنجية، وهو أوفد 
عضــو »اللقاء« النائب وائــل أبو فاعور إىل اململكة 
العربية الســعودية لهذه الغاية، يف وقت أن املوقف 
األخري ملعوض حمل بعض إشارات اإلنتقاد للموقف 

الجنبالطــي، مبعنى أنه تخىّل عن دعمه كمرشــح 
للرئاسة.

ويف هذا الصدد، تقول أوساط »اللقاء«، أن ما جرى 
مــع معوض كان جولة أفــق وّدية ورصيحة، وأنه 
ليس هناك من أي تخلٍّ عن اإلســتمرار يف ترشيحه، 
وهذا ما أشــار إليه رئيس الحزب »التقدمي« ونواب 
»اللقاء الدميوقراطــي« يف أكرث من محطة، ربطاً 
برضورة التوافق معه يف حال كان هناك من إجامع 
عىل مرشــح يحظى مبباركة وتوافق ســائر الكتل 
النيابية للخروج من هذه األزمة املســتعصية، والتي 
بــدأت ترتّد عىل كل األطراف دون اســتثناء، وعليه 
قال نواب »اللقــاء الدميوقراطي« ملعوض باألمس، 
أنهم إىل جانبه ومستمرون يف اإلقرتاع له إىل حني 
وجود خيار آخر بالتوافق والتامهي معه، وال صحة 
لكل ما نُِقل وكُِتــب بأن الحزب »التقدمي« و«اللقاء 

الدميوقراطي« تخلّيا عن ترشيحه.

وتتابع املصادر، بأن ما يطالب 
بــه جنبالط، أكــد عليه معوض 
خــالل اللقاء، عندمــا قال إنه ال 
ميانــع يف أي لحظة أن يدعم أي 
شخص آخر إذا كان موضع توافق 
وخالص للبنــان، ولديه مرشوع 
وبرنامج ينسجم مع املبادئ التي 

ترّشح عىل أساسها.
من هنا، ميكــن القول أن هذه 
الزيارة الجنبالطية لدارة معوض، 
وما صدر من الطرفني من مواقف 
متطابقة، والتأكيد، وهنا األهمية، 
عىل اســتمرار التصويت من قبل 
نــواب »اللقاء الدميوقراطي« له، 
فذلك، وفق املعلومات واملعطيات، 
أن األمــور ال زالت مقفلة، مبعنى 
أن كل فريق ال زال عىل مواقفه، إذ 
ال زال »الثنايئ الشيعي« متمسكاً برتشيح فرنجية، 
فيام التوافق عىل مرشــح إجــامع دونه صعوبات 
وعقبات، وخالفاً ملا قيل عن ضبابية اللقاء الخاميس 
يف باريــس، فإن هناك إقراراً بأنه ال مجال النتخاب 
الرئيس دون الضغوطات الدولية أو تسوية شاملة، 
بانتظار ما ســيتبلور يف األيام القادمة يف ضوء ما 
بقي يف الكواليس يف اللقاء البارييس، أو ما ستكون 
عليه الحركة الجنبالطية. فهل سيستمر جنبالط يف 
حراكــه والتوصل إىل مرشــح إجامع؟ أم أن األمور 
بانتظــار التوافق الدويل واإلقليمي عىل مرشــح 
تسوية كام حصل يف اســتحقاقات سابقة، وهذا 
هــو املرجح؟ يف ظل الخالف القائم حالياً وصعوبة 
التنازل من هذا الطرف وذاك، يف حني أن املخاوف من 
أن تنعكس هذه اإلصطفافات عىل الوضع اإلقتصادي 

واألمني حيال هذا األفق املسدود.

زيارة »اللقــــــاء الديموقراطي« ملعوض... توضيحات والتوافق ُمســــــتمّر

هيام عيد

ال تزال القوى السياســية والحزبية عىل اختالف 
اتجاهاتها من االستحقاق الرئايس، منشغلة مبتابعة 
التقارير األولية عن اجتامع باريس الخاميس، الذي 
مل يصدر عنه أي بياٍن رســمي أو توصيات، علامً أن 
أوراق العمل التي ناقشــها املستشــارون يف الدول 
الخمس املشــاركة، ووفق معلومات ديبلوماسية، 
ركّزت عىل نقطة محورية تنطلق من خطة الرئيس 
الفرنــيس إميانويل ماكــرون األوىل إلنقاذ لبنان، 
والتي أعلنها يف مؤمتر خاص من بريوت، وذلك غداة 

زيارتني قام بهام بعد انفجار مرفأ بريوت.
 وتتحــدث املعلومات، عــن دالالت عىل قدٍر كبري 
من األهمية، يأيت يف مقّدمها القرار الحاســم بعدم 
الدخــول يف أية تفاصيل حــول النقاش واملقّررات 
والتي توصل إليها املجتمعون وباإلجامع إزاء املسألة 
اللبنانية، وتحديداً مســألة إعادة لبنان إىل ســكة 
التعــايف، وذلك انطالقاً من التفاصيل السياســية 
املتعلقة باإلســتحقاقات واملحطات الدســتورية، 
التي تشكل معرباً إلزامياً إىل اإلصالح، الذي سيؤمن 

بدوره ترجمة وعود املجتمع الدويل والدول املانحة 
التي اجتمع ممثلوها يف العاصمة الفرنسية.

وبرأي املعلومات الديبلوماســية، فإن اإلجتامع 
هو تشــاوري، ولن تكون له ارتدادات مبارشة عىل 
الواقع الســيايس الداخيل، حيث أنه يُعترب مبثابة 
مقدمة الجتامع وزراء خارجية هذه الدول الخمس، 
وهي فرنســا والواليات املتحــدة األمريكية وقطر 
والســعودية ومرص، وبالتايل، فــإن غياب ممثٍل 
عن لبنــان يف الدرجة األوىل، هو كمؤرش عىل أن 
توصياته أو الرســائل التي نقلهــا، قد تتحّول إىل 
»لزوم ما ال يلــزم«، عىل األقل يف املرحلة الراهنة، 
إالّ يف حال كان اإلجتامع الخاميس، مقدمة ملؤمتر 
حــول لبنان يف الخارج، مــع العلم أنه من الصعب 
توّقــع مثل هذا الطــرح يف لحظٍة دولية وإقليمية 

بالغة الحساسية.
ومن هنا، فإن املعلومات الديبلوماسية املستقاة 
من مواكبني للتحّركات التي ســبقت هذا االجتامع، 
ال تنكــر ان مــا خرج به املجتمعــون، مل يصل إىل 
مســتوى الحــّد األدىن مــن التأثري عىل املشــهد 
اللبناين، وعىل وجــه الخصوص عىل صعيد امللف 

األســايس، وهو االنتخابات الرئاســية. وبالتايل، 
فإن مداوالت اإلجتــامع البارييس التي دامت لعدة 
ســاعات، خلصت إىل تحديد مســؤولية اللبنانيني 
يف تنفيذ اإلصالحــات الواجبة، حتى يتمكن لبنان 
من الحصول عىل االهتامم الدويل املناســب له يف 
املرحلة املقبلة. كذلك، فإن التوصيات أو الخالصات 
التي سريفعها املستشارون إىل حكوماتهم، ستكون 
أمام جوالت مقبلة من البحث والنقاش واإلتصاالت 
الديبلوماسية، مبعنى أن الرتجمة لن تكون مبارشة، 
باستثناء أن بريوت ستكون محطًة لزيارات ملوفدين 
عن الدول الخمس يف املرحلة املقبلة، عىل أن تظهر 
يف ضوئها مالمح ووقائع املوقف الرســمي لهذه 

الدول من املشهد اللبناين بكل تفاصيله.
لكــن الرســالة األهّم يف اإلحاطــة التي برزت 
عــرب مجموعة الدول املهتمة بامللــف اللبناين، قد 
اخترصتها املعلومات الديبلوماسية نفسها، بالتأكيد 
عىل اإلســتقرار األمني والحرص عىل عدم زعزعة 
معادلة السلم األهيل، وبالتايل تكرار املوقف املعلن 
من قبل عواصــم هذه الدول، بوجوب الحفاظ عىل 

االستقرار األمني وعدم وقوع لبنان يف الفوىض.

ــن ــ ــة األم ــ ــزع ــ االجـــتـــمـــاع الـــخـــمـــاســـي : األولـــــويّـــــة لـــعـــدم زع

روجيه شاهني

ادعــى املحامي العام االســتئنايف يف جبل 
لبنان القايض ســامر ليشــع عىل ٥١ موظفاً 
وسمساراً يعملون يف الدوائر العقارية بالزلقا، 
كام سطر بالغات بحث وتحر بحق املتوارين عن 
االنظار، واحال امللف إىل قايض التحقيق االول 
يف جبل لبنان القايض نقوال منصور الستكامل 
التحقيقات مع املوقفني املوظفني العاملني يف 

هذه الدائرة.
وتبني حســب التحقيقات التي قام بها فرع 
املعلومات، ان املوظفني يعملون حسب الرشوة 
آلتــي يتلقونهــا مقابل كل معاملــة، عدا عن 

استبدادهم باملواطنني، وتسعرياملعاملة حسب الخط 
السيايس والطائفي .

كام كشفت التحقيقات التي متت مع السامرسة، 
عن متلــك موظفني كبار يف الدائــرة اراض خارج 
لبنــان منذ اكرث من ٤0 ســنة، عدا عن األمالك التي 
اشرتوها خالل فرتة عملهم يف الدائرة، حيث اصبح 
املوظف ميلك ٤ او ٥ عقارات يصل مثنها اىل ماليني 
الدوالرات، كام ان املوظف الذي بدأ عمله منذ ١٥ سنة 

اصبح مليونريا.
وقد اســتقىص فرع املعلومــات عن كل موظف 
وسمســار بحرفية عالية، وعن مسريتهم الحياتية 
لهم ولعائالتهم، ليتبني ان املوظفني قاموا بتســجيل 
العقارات باسامء زوجاتهم واوالدهم واقاربهم، وقد 
اعرتف معظم املوقفني مبا قاموا به من اســتغالل 
الوظيفة لتلقي الرشوة واستمالك عقارات من خالل 
تزوير الشــهادات امللكية وبيعهــا واعادة رشائها، 
باالتفاق مع اشــخاص منهم سامرسة ومنهم من 

غادر لبنان مكتفيا مبا حصل من مئات الدوالرات 
يسمح له بفتح عمل يف الخارج .

كام تقول املعلومات ان كبار املوظفني كانوا 
يدفعون مبلغ مقطوعا لبعض سياسيي املنطقة 
مقابل الحامية او االبقاء عىل مكانهم بالوظيفة 

التي تدّر عليهم امواال طائلة.
وعليه ادعى القايض ســامر ليشــع مبواد 
تصل عقوبتها اىل السبع سنوات، وهي الرشوة 
والتزويــر واالثراء الغري مرشوع واســتغالل 
الوظيفة ملصلحة شــخصية، وتأليف عصابة، 
كام ادعى عىل الســامرسة الذين اعرتفوا عىل 
املوظفني مستندين اىل قانون مكافحة الفساد 
يف املؤسسات العامة الذي اقره مجلس النواب، 
وفيــه يعفى من التوقيف كل من يتعاون ويكشــف 

الفساد.
وتؤكد مصــادر متابعة للملف ان فرع املعلومات 
يتابع ويالحق املتوارين الذين بحقهم مذكرات توقيف 
وبالغات بحث وتحر. ومن املتوقع ان يبارش قايض 
التحقيق االول يف جبل لبنان القايض نقوال منصور 
تحقيقاته يوم الخميس او االسبوع املقبل بعد دراسة 

امللف.

القاضي ســــــامر ليشــــــع يّدعي علــــــى 51 ُمتهماً بـــــــ »مغارة عقاريّــــــة« الزلقا
ويُحيلهــــــم الــــــى قاضــــــي التحقيق األول فــــــي جبــــــل لبنان نقــــــوال منصور

أحيت ســفارة الجمهورية اإلســالمية 
اإليرانية يف لبنــان الذكرى الـ٤٤ إلنتصار 
الثورة اإلســالمية يف ايران بحفل استقبال 
أقامتــه يف مقرهــا الجديد - برئ حســن. 
حرضه رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثالً 
بالنائب الدكتور قبالن قبالن، رئيس حكومة 
ترصيف األعامل نجيب ميقايت ممثالً بوزير 
الثقافة القايض محمد وسام املرتىض، مدير 
مكتب السيد عيل السيستاين يف لبنان حامد 
الخفاف، ونواب ووزاء سابقون، وفعاليات 
إجتامعية ودبلوماســية وثقافية ونقابية 
ومهتمــني، وممثلني عــن األحزاب والقوى 
اللبنانية والفصائل  الوطنية واإلســالمية 

الفلسطينية.
بداية، ألقى السفري اإليراين مجتبى أماين 
كلمــة قال فيها: »ال بد يل أن نســتذكر معا 

بــأىس الزلزال الذي رضب املنطقة وأصاب بشــكل 
خاص سوريا وتركيا مخلفاً عددا كبريا من الضحايا 
والجرحى وخســائر مادية جســيمة، األمر الذي 
يستلزم تضامن كل دول املنطقة ودعمها ومؤازرتها 
للمساعدة يف بلسمة الجراح والتقليل من التداعيات 

السلبية لهذه الكارثة إىل أقىص حد ممكن«.

وتابع »يف مثل هذا اليوم الذي ميثل تجليا ساطعا 
للجهاد الذي خاضه أبناء الشــعب اإليراين من خالل 
انتصار الثورة اإلســالمية املجيدة يف ايران، نجّدد 
العهد والوعد بأن الجمهورية اإلســالمية اإليرانية 
ســتبقى دامئاً وأبداً وفية لخطها ونهجها راســخة 
يف أهدافها وتوجهاتها مســتلهمة تعاليم اإلسالم 
من خالل دعم املظلومني واحتضان األحرار ومساندة 

الشــعوب الحرة األبية. هــذه هي مرتكزات 
السياسة الخارجية للجمهورية اإلسالمية 
اإليرانيــة التي لن نحيد عنها قيد أمنلة مهام 

كانت الصعاب ومهام بلغت التضحيات«.
بدوره، قال نائب وزير الخارجية اإليراين 
الجمهورية  عيل باقري: »لقد اســتطاعت 
اإلســالمية اإليرانيــة خــالل ٤ عقود من 
العقوبــات الجائــرة وضغــوط الحــدود 
القصــوى أن تحافظ عىل اســتقاللها وأن 
تحقــق إنجازات نوعية عربت عن نفســها 
يف كافــة املياديــن كواقع عمــيل ال لُبس 
فيه. والعامل أجمع يرى اليوم كيف أصبحت 
ايــران يف دائرة الــدول العرش األوائل عامليا 
يف العديــد من املجاالت العلمية والصناعية 
والتقنيــة«، مضيفــا »التالقي األخوي بني 
الشعبني اإليراين واللبناين املمتد عميقاً يف 
جــذور التاريخ لطاملا حمل يف طياته نداء الســالم 
واإلستقرار والهدوء يف ربوع املنطقة، وأن املقاومة 
الشــجاعة التي خاض غامرها الشعب اللبناين يف 
مواجهــة اإلحتالل الصهيــوين ورشور األعداء قد 
حفظت إســتقالل هذا الشعب وكرامته وجعلت من 

لبنان الشقيق مثاالً يحتذى يف العامل العريب«.

ــورة فـــي الــســفــارة اإليــرانــّيــة ــثـ ــصــار الـ ــت ــرى الــــ 44 الن ــذكـ إحـــيـــاء الـ
ــد بــــــأن إيــــــــران ســتــبــقــى وفــــّيــــة لــنــهــجــهــا ــهـ ــعـ أمــــانــــي : نــــجــــّدد الـ

باقري يلقي كلمته

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف 
مقر الرئاســة الثانية يف عــني التينة، نائب 
وزيــر الخارجية اإليرانية كبري املفاوضني يف 
امللف النووي اإليراين عيل باقري كني والوفد 
املرافق، يف حضور السفري اإليراين لدى لبنان 
مجتبــى أماين. وعرض معه األوضاع العامة 
يف لبنــان واملنطقة والعالقــات الثنائية بني 

لبنان والجمهورية اإلسالمية اإليرانية. 
وقــال باقري بعد اللقاء: »خالل الزيارة اىل 
لبنان متكنت من إجراء سلســلة من اللقاءات 
البناءة مع القيادات السياسية. وزيارة الرئيس 
بــري كانت فرصة مواتية لنتحدث يف الكثري 
من االمور ذات االهتامم املشرتك سواء لناحية 
العالقات الجيدة والبناءة بني البلدين الشقيقني 
او لجهة التطورات التي تجري عىل املســتوى 
املحيل واإلقليمي«، مضيفا »لقد أكدت للرئيس 
بــري ان الجمهوريــة االســالمية االيرانية 
ســتبقى دامئا وابدا اىل جانــب الجمهورية 
اللبنانية الشــقيقة داعمة للهــدوء واالمن 
واإلســتقرار والتطور واالزدهار يف هذا البلد 
الشــقيق وداعمة للمقاومــة اللبنانية تجاه 

اعداء هذا الوطن«. 

واكد »أن اعداء هذه املنطقة الذين يرتبصون 
بها الدوائــر ما انفكوا ميارســون الحصار 
الجائر عل  سواء تجاه الجمهورية االسالمية 
االيرانيــة او تجاه لبنان. هــذا الحصار الذي 
يريــد ان يفت من عضد املقاومة ويضعف من 
ارادة الشعب اللبناين والدولة واللبنانية، ولكن 
نحن عىل ثقة ان لبنان واملقاومة ســيبقيان 
يف موقع القوة يف مواجهة هذه املحاوالت«.  
وتابــع »كانــت وجهات النظــر متفقة، ان 
مســتقبل لبنان ينبغــي ان يصنع من خالل 
ارادة الشعب اللبناين الشقيق الحرة«، ومؤكدا 
»أن الجمهورية اإلســالمية اإليرانية ستبقى 
دامئا داعمة البناء الشــعب اللبناين الشقيق 

يف مختلف املجاالت«.
كام استقبل بري سفري الربازيل تارسيزيو 
كوســتا يف زيارة بروتوكولية بعد تســلمه 
مهامه الجديدة كســفري لبــالده لدى لبنان. 
وكانت مناسبة جرى خاللها عرض لالوضاع 

العامة والعالقات الثنائية بني البلدين .
عىل صعيــد آخر، دعا بــري، هيئة مكتب 
املجلــس اىل إجتامع، يف الثانية من بعد ظهر 

اإلثنني الواقع يف ١3 شباط 2023 .

دعا هيئة مكتــــــب املجلس الى اجتمــــــاع يوم االثنين
بري التقــــــى ســــــفير البرازيل فــــــي زيــــــارة بروتوكولّية
باقري : ُمســــــتقبل لبنــــــان ينبغي أن يُصنع بإرادة شــــــعبه

بري والوفد االيراين برئاسة باقري            )حسن ابراهيم(

التقى رئيــس حزب »القوات 
اللبنانية« سمري جعجع يف املقر 
العام للحزب يف معراب، املنسقة 
الخاصة لالمم املتحدة يف لبنان 
السفرية يوانا فرونتسكا، وبحث 
املســتجدات   يف  املجتمعــون 
اللبنانية واالقليمية ويف الوضع 
االنســاين يف تركيا وســوريا 

جراء الزلزال املدمر. 
وأكــد جعجع لفرونتســكا 
االنتخابــات  اجــراء  »رضورة 
وتأمني  واالختيارية،  البلديــة 
القيام  للبنان من أجل  املساعدة 
بهــذا االســتحقاق يف موعده 
الدســتوري بغية قطع الطريق 
امام املجموعات واالحزاب التي 

تسعى اىل منع حصوله او تأجيله«.
وبحسب بيان للحزب فقد »توقف املجتمعون 
مطوال عنــد حيثيات التحقيــق يف جرمية 
انفجار مرفأ بــريوت والحملة املمنهجة من 

أجل تجميد مســاره املحيل، حيث شدد رئيس 
القوات عىل وجوب مساندة التحقيق من خالل 
تشــكيل لجنة تقيص حقائق دولية تكشف 
وقائع هذه الجرمية وتســاعد اللبنانيني يف 

معرفة الحقيقة«.

ــا : ــكـ ــسـ ــتـ ــرونـ ــع فـ ــ ــع عــــــرض الـــــتـــــطـــــّورات مـ ــجـ ــعـ جـ
ــأ ــرف ــي انـــفـــجـــار امل ــة فـ ــ ــّي ــ ــة تـــقـــٍص دول ــجــن لــتــشــكــيــل ل

جعجع وفرونتسكا

الجمهورية  مفتي  استقبل 
اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف 
دارتــه ســفري  دريــان يف 
جمهوريــة مرص العربية يف 
علوي،  يــارس  الدكتور  لبنان 
وجــرى البحث يف الشــؤون 

اللبنانية وأوضاع املنطقة.
واستقبل مفتي الجمهورية 
السيادية«،  »الجبهة  من  وفداً 
وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد 
النائب كميل شــمعون فقال: 
»زيارتنا لهذه الدار هي للتعبري 
الوطن،  بهــذا  عن متســكنا 

ويف الوقت نفســه لنقوي أنفسنا كمعارضة 
إليصال شخص ما يكون كفوًءا لسدة الرئاسة، 
وقــد رأينا إثر هذه الزيــارة أننا متفقون عىل 
النقاط كافة، وســنحاول جميعنا كلبنانيني 
الخــروج من هذا املأزق. وكانت الزيارة مفيدة 
جداً ومطمئنة، وقد ســلمنا سامحته وثيقة 
سياســية عن الجبهة بهذا املوضوع، ونتمنى 
ان ينتخب رئيس للجمهورية  يف أقرب وقت«.

أما املحامي اييل محفــوض فقال: »هناك 
كثــري من األكفــاء يف الطائفة املارونية الن 
أهمهــم وأوفرهم حظاً هو مــن يكون أكرث 
حضورا يف الشــارع اللبناين ومقنعا ويتميز 

بتكاملية إسالمية مسيحية«.

والتقــى املفتــي دريان رئيــس »الهيئات 
االقتصادية« الوزير السابق محمد شقري الذي 
قال بعد اللقــاء: »زياريت هي لالطمئنان إىل 
صحة املفتي، وبالطبــع تداولنا أوضاع البلد، 
واملشاكل التي منر بها يومياً، والواضح أنه من 
غري املمكن أن تستقر البلد ونعود اىل الطريق 
الصحيــح إال بعد انتخــاب رئيس جمهورية 
يجمع كل اللبنانيني، ونريد حكومة  يف أرسع 
وقــت ممكن، وكل ما نتمناه أن ينتخب رئيس 
جمهوريــة يف أرسع وقت ممكن ألن الناس 
ترصخ، وموجوعة، وخائفة، وجائعة. الهزة 
التــي حصلت، هزت الحجــر، ولكنها مل تهز 
قلوب بعض السياسيني وال ضامئرهم املعطلة 

النتخاب رئيس الجمهورية«.

ــر املـــســـتـــجـــدات ــصــ ــ ــر م ــيـ ــفـ ــث مـــــع سـ ــحــ ــ دريــــــــــان ب
ــهــة الــســيــاديّــة« ــجــب ــة »ال ــق ــي ــون وث ــع ــن شــم وتــســّلــم مـ

دريان  مستقبالً السفري املرصي

بدأت رئيسة »مؤسســة الحريري للتنمية 
البرشية املستدامة » بهية الحريري، سلسلة 
لقاءات تشــاورية صيداوية ملناســبة حلول 
الذكرى الثامنة عرشة إلستشهاد الرئيس رفيق 
الحريري ولتنســيق مشاركة صيدا يف احياء 
الذكرى ويف مالقاة الرئيس ســعد الحريري 
أمام رضيح الرئيس الشهيد يف وسط بريوت 

يوم ١٤ شباط.
وأكدت الحريري خالل اللقاءات أن »الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري باق يف وجدان الناس، 
ومع كل عام مير عىل اغتياله، نشــعر بحجم 
الخسارة الوطنية أكرث وخاصة يف هذه األيام 
الصعبة التــي مير بها لبنان، وندرك أكرث ملاذا 
قتــل رفيق الحريري، ألنه كان يريد بناء دولة 
وكان مؤمناً بدور البلد وبقدرة اللبنانيني عىل 

الحريري  النهوض بوطنهم. مــرشوع رفيق 
كان مرشوع بناء وطن ودولة ومؤسســات 
ودور للبنان يف املنطقة والعامل، واستطاع أن 
ميــي قدماً بهذا املرشوع وينجز الكثري رغم 
كل التناقضات املوجودة يف البلد«، مضيفة »ال 
خيار لنا اال بنــاء الدولة، ولن نتنازل عن بناء 
الدولــة ، والدولة ال تبنى اال بإرادة مجتمعية، 
ولعل األزمة التي منر بها يف لبنان تكون فرصة 
إلسترشاف الحلول التي تضع البلد مجددا عىل 

سكة اإلستقرار والنهوض«.
 وختمت »لقد تعلمنا من رفيق الحريري ان ال 
مكان لكلمة »يأس« وان نبقي باب األمل للناس 
مفتوحاً، ونحن سنكمل هذه الطريق مع سعد 
رفيق الحريري، وان شاء الله متر هذه املرحلة 

الصعبة بأقرب وقت«.

ــة الــحــريــري : مـــع كـــّل عـــام يــمــّر عــلــى اغــتــيــال ــهــّي ب
ــحــجــم الــخــســارة ــر ب ــثـ ــشــعــر أكـ ــري ن ــريـ ــحـ الـــرئـــيـــس الـ
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ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1- يَعجــُب موصولــو الرشايني مّنا، بالشــام كيَف اّن 
امليقايت الحاكَم بأمر الغياب، رأى من أْوىل واجبه أن يرسل 
فريقاً يســهم باالنقــاذ يف تركيا جّراء الزلزال الذي رضب 
تركيا وسوريا عىل حدٍّ سواء... من جهتنا، نسأُل مستغريب 
األمر: ملَ العجُب وامليقايت ما خالف يف أريحيته االنسانية 
ومعتقده السيايس االصيل القاعدَة القائلَة : األقربون أوىل 
باملعــروف . أقربــو الرجل هناك ال يف الشــام، ااّل اذا كان 

املستغربون يقرأون خالَف ما يقرأ الواقَع عارفوه.
***

2- ثبت مبا ال يرقى اليه شــكٌّ ،عند كل عاقٍل ما عطّلِت 
الغرضّيــُة املرضّيــة النفعّية عمَل عقله ، ثبت أنّه ، لو كان 
يف لبنان قادُة أحزاٍب أحراٍر من منافعهم املالية التسلّطية، 
وقادٌة دينّيون مثلهم أحرارة، يؤمنون فعالً وحّقاً مبا يدعون 
الناس اليــه، لَام وصلنا اىل هذه اآلخرة يف دنيانا ، ورمّبا 
اىل ما هو أسوأ منها يف اَخرتنا ... قدُر األتباع االنتقال من 

ضياعٍ اىل ضياع . 
***

3- التعايُش لزمٍن طويٍل ، ســواء بالرىض او باالكراه او 
باالغضاء، مع ما هو عيٌب وعار يُفِقُد املرءَ  رهافَة االحساس 
والدّقَة بالفرِق بني ما هو رشٌف يف الواجب وَفخار وما هو 

ذلٌّ وعار. ) لكلِّ امرىٍء من دهره ما تعّودا(.
***

 4- املصائــُب واملحُن التي تبتيل األقداُر بها بعَض الناس 
هي يف جانبها االَخر ، امتحاٌن النسانّية الكثري من الناس.

التحّرك  الـــوزراء  مجلس  يتابع  هــل  ــرارات...  ــ ق الــى  تحتاج  وطرابلس  بــيــروت  فــي  مبنى   600 
االرتــداديّــة ــّزات  ــه ال بفعل  بشريّة  خسائر  ألّي  تالفياً  ــوارث  ــك ال مخاطر  إلدارة  أزمـــة  لخلّية 

دوليل بشعالين

بعد الزلزال املدّمر الذي رضب تركيا وسوريا، 
ووصلت تداعياتــه اىل لبنان والعراق واألردن 
وفلســطني ومرص وقــرص واليونان، عادت 
مشــكلة األبنية املتصّدعة يف ســائر املناطق 
اللبنانيــة اىل الواجهة، ملا لها من مخاطر عىل 
سالمة املواطنني الذين يقطنون فيها. فتداعيات 
الزلزال أو الهــّزات االرتدادية التي قال الخراء 
انّها ميكن أن تستمر ملدّة أسبوع أو عرشة أيّام، 
قد تؤّدي اىل خلخلــة املباين املتصّدعة، ما قد 
يؤّدي اىل وقــوع كوارث برشية. فالقلق الذي 
يعــري نفوس املواطنني اللبنانيني، ال ســيام 
منهم الذين يســكنون يف مبــاٍن غري مؤّهلة 
للسكن، تضاعف مع الزلزال األخري، ما يفرض 
تحرّك الحكومة بشكٍل رسيع ومتواصل، سيام 
أّن بعض الخراء يؤكّدون حصول هزّة كبرية، أو 
زلزال مدّمر عىل فالق اليمونة الذي ميّر بلبنان 

بشــكل مبارش، وال يستطيعون تكّهن تاريخ أو موعد حدوثه. 
تقول مصادر سياســية مطّلعة انّه عىل مجلس الوزراء أن 
يســتكمل رسيعاً ما أقرّه يف جلسة يوم االثنني، يف ما يتعلّق 
بتكليف الهيئة العليا لإلغاثة بالتعاون مع نقابتي املهندســني 
يف بــريوت وطرابلس والبلديات ومع األجهزة االمنية، إجراء 
مسح شــامل لألبنية املتصّدعة من جّراء الهزة التي حصلت، 
وانجراف الربة عىل الطرقــات العامة، ورفع تقرير مفّصل 
ملجلس الوزراء. فثّمة حاالت ال تنتظر، عىل غرار بعض األبنية 
القدميــة يف بريوت، والتي يفــوق عددها الـ 300 مبنى، أو 
العديــد من املباين املتصّدعة أساســاً يف طرابلس منذ زمن، 
والتي يبلغ عددها أيضاً أكرث من 300، بحسب املعلومات التي 
أفاد بها بعض الســكّان. واملشكلة أنّه ليس لدى الحكومة أي 
إحصاء رسمي عن عدد هذه األبنية املوجودة يف سائر املناطق 
اللبنانيــة، والتي تحتاج اىل تدّخل رسيــع إّما لرميمها، أو 

إلخالئها من ســكّانها تحّسباً  لوقوع أي أمر خطر. 
ورأت املصــادر أّن العمل يجب أن يبدأ عىل صعيد البلديات، 
التي بإمكانها إجراء هذا املســح من خالل الطلب من السكّان 
التبليغ عن املباين التي يســكنوها يف حال كانت تحتاج اىل 
الكشــف عليهــا، والتأكّد من أنّها غري صالحة للســكن، مع 
رضورة ترسيــع هذه الخطوة. ففي القــرى الصغرية مُيكن 
إحصــاء هذه املبــاين، غري أّن األمر يبــدو أكرث صعوبة يف 
املدن، ال سيام يف العاصمة بريوت، وطرابلس وصور وصيدا 
وســواها. لهذا تعمل مجموعة من النّواب »التغيرييني« عىل 
هذا األمر، لتأمني الكشــف عــىل غالبية االبنية بالتعاون مع 
نقابات الهندســة، من خالل املتطّوعني الذين قّدموا أنفسهم 

طوعاً للمساعدة يف إجراء هذا املسح. 
وال تعتــر املصــادر نفســها أّن هذا األمــر يتعارض مع 

عمــل الهيئة العليا لإلغاثة، التــي كُلّفت التعاون مع نقابتي 
املهندسني يف بريوت وطرابلس والبلديات واألجهزة األمنية، 
غري أنّه يعمل عىل ترسيع املهام، وخصوصاً أّن الوقت ال ينتظر 
يف ظــّل الرعب والقلق الذي يعيشــه املواطنون يف مختلف 
املناطق اللبنانية، وتالفيــاً لعدم الوقوع يف الروتني اإلداري 
وســوى ذلك من املعوقات. فوحدة الكوارث، عىل ما أشــارت 
املصادر، ال يقترص عملها عىل إحصاء عدد الضحايا، يف حال 
وقوع كارثة ما، ال سمح الله، عىل سبيل املثال، إّنا العمل عىل 
مبدأ نجاة األشخاص والتخفيف من حّدة الكوارث وتداعياتها 
بقدر املســتطاع، وتأمني الحّد األدىن من السالمة العاّمة من 

خالل إغاثة املواطنني، حتى قبل وقوع الكارثة. 
من هنا، فإّن موضوع »إدارة مخاطر الكوارث« يجب أن يُدرج 
عىل جدول أعامل الجلسة املقبلة ملجلس الوزراء، للعمل عليها 
رسيعــاً من جوانبها كافة، إذ ال يكفي إنشــاء وحدة أو لجنة 
إلدارة الكــوارث وتأمني التمويل املناســب لها. فالهيئة العليا 
لإلغاثــة يدخل من ضمن صالحياتها إنقاذ وإغاثة الناس يف 
حال الكوارث والطوارىء، غري أنّه يُناط بها غالباً مهام ال عالقة 
لها بها، تبعد عن مهامها األساسية، وقد ُرصد لها مبالغ طائلة 
يف امليزانية العاّمة، غري أنّها أنفقتها عىل مشــاريع ال عالقة 
لها بالتدّخل يف حاالت الكوارث، مثل تقديم مســاعدات نقدية 
للمترّضرين من قانون اإليجارات، أو من أعامل الشــغب، كام 
دفعت التعويضات ألصحاب اآلليات العاملة عىل املازوت، وما 

اىل ذلك، لهذا قد تفتقر اليوم اىل التمويل الالزم لإلغاثة. 
واعتــرت املصادر عينها، أنّه يُفرض عــىل الهيئة العليا 
لإلغاثة أن تُزّود املواطنني فوراً برقم خاص لحاالت الطوارىء 
والكــوارث لتلّقــي اتصاالت املواطنني الذيــن يحتاجون اىل 
اإلغاثــة العاجلة، أو ال يعرفون كيف يترصّفون يف مثل هذه 

الحاالت، األمر الذي يُساعدها يف ترسيع عملها 
ومعرفة أمكنة املباين املتصّدعة. عىل أن يبقى 
هــذا الرقم عىل مدار الســنة، ولدى حدوث أي 
أمر طارىء أو أي كارثة طبيعية وغري طبيعية. 
فعند وقوع الزلزال يــوم االثنني الفائت، تلّقى 
الدفــاع املدين والصليــب األحمر اتصاالت من 
املواطنني، ال ســيام من أولئك الذين خشيوا من 
وقــوع أبنيتهم، فيام يُفرض أن تكون التوعية 
والتوجيه واإلغاثة من مهام هيئة اإلغاثة، عىل 

غرار ما يحصل يف سائر الدول. 
وبــني عمل وحدة إدارة الكــوارث، وما بدأه 
بعض نّواب »التغيري« عىل األرض من جولة يف 
شوارع بريوت، مع بعض املهندسني املتطّوعني 
للكشف الفوري عىل مباين بريوت املتصّدعة، 
والتي قد تؤول اىل الســقوط، عىل ما شّددت 
املصــادر، ال بّد من توحيد الجهود لخلق »خلية 
أزمة« تعمل رسيعاً عىل األرض إلحصاء املباين 
التي يجب أن يتّم مسحها بشكل مبارش. ولفتت 
املصــادر اىل أّن هذا املوضــوع مزمن، ومل تتّم معالجته عىل 
مّر الســنوات املاضية، واملشكلة أّن املسؤولني ال يستفيقون 
وال يقومــون بخطوات اســتباقية، إّنا يتحّركون بعد وقوع 
الكارثة، ما يجعل األمور تراكم إن يف طرابلس أو يف بريوت 

اللبنانية.  وسائر املناطق 
وذكرت املصادر بأّن لكّل من الدوائر واألجهزة مهاماً مناطة 
بها، فمهام الدفاع املدين هي املســاعدة وقت وقوع الكوارث، 
فيام مثّة أمور أخرى تدخل ضمن صالحيات البلديات والدفاع 
املــدين، مثل إخــالء املناطق أو األماكــن املعرّضة للخطر أو 
لإلنهيار. أّما الهيئة العليا لإلغاثة فمهمتها األساســية هي 
إدارة شــؤون الكــوارث عىل مختلف أنواعهــا، والعمل عىل 
مدار الســنة لتجنيب املواطنني من تداعيات الكوارث عليهم، 
من خالل القيام مبا يضمن ســالمتهم، أو يُشكّل خطراً عىل 

العاّمة.  السالمة 
من هنا، لفتت املصادر اىل أّن عدد األبنية األيلة للسقوط كان 
يجب تحديده ومعرفته منذ زمن ملواجهة املخاطر التي قد تنجم 
عن أي كارثة، غري أّن هذا مل يحصل. ولهذا فليس املطلوب اليوم 
إنشاء جهاز جديد ألّن مثل هذا األمر يُفقد الهيئة العليا لإلغاثة 
دورهــا، ويحرص مهامها يف أمور ال تدخل ضمن صالحياتها، 
إّنا اجتامع مجلس الوزراء رسيعاً، إذ ال يكفي تكليف الهيئة من 
دون وضع خطّة شاملة، وأتخاذ القرار املناسب الذي ال يحتاج 
اىل أي ترشيعات جديدة. ما يعني تفعيل عمل سائر املؤسسات 
ليك تقوم بعملها عىل أكمل وجه، وتأمني اإلمكانات واألموال 
الالزمــة ليك تتمكّن من إمتام مهامها يف أرسع وقت ممكن 

قبل وقوع أي كارثة.

إخـــــــــــــــالء أبنيـــــــــــــــة ُمتصّدعـــــــــــــــة فـــــــــــــــي طرابلـــــــــــــــس... أيـــــــــــــــن املســـــــــــــــاكن البديلـــــــــــــــة؟
دموع األسمر

ال يزال ســكان مدينة طرابلس يعيشــون حالة 
ذعر وخوف شــديدين وحالة قلق شديد، رغم مرور 
ثالثة ايــام عىل نكبة الزلــزال املدمر الذي رضب 
سوريا وتركيا،  وشــعر الطرابلسيون حينها بهزة 
قوية اقلقت نومهــم وراحتهم منذ ذلك الوقت. اال 
ان تداعيات الزلزال الذي دمر مدنا وقرى ســورية 
وتركية،  زاد من هواجس سكان املدينة، وخصوصا 
ان طرابلس تشكو منذ سنوات الحرب من التقصري 
الفادح والفاضح يف اعادة ترميم االبنية القدمية،  
وغياب الرقابة عن االبنية املنشأة حديثا التي تفتقر 

اىل معايري السالمة العامة.
وما زاد من قلق املواطنني هو االخبار التي تتوافد 
عن العاصفــة الثلجية التي ترضب لبنان منذ ايام، 

وما ميكن ان ينتج منها من ارضار،  اضافة اىل ما تركته الهزة 
االرضيــة من تصدع يف االبنية، حيث بدأت تتكشــف معامل 
الهزة االرضية يف منطقة القبة بظهور التشققات يف احدى 
االبنية، االمر الذي ادى اىل حالة هلع بني الســكان، مطالبني 
الجهات املســؤولة بارســال فرق هندسية تكشف عىل حال 

البناء، والعمل عىل ترميمه قبل انهياره بشــكٍل تام.
وقد اجرت هيئة ادارة الكوارث كشفا يف منطقة القبة عىل 
املبنى املهدد باالنهيار، وتبني انه غري صالح للســكن، فعملت 
فرق من الصليب االحمر وادارة هيئة الكوارث عىل اخالء املبنى 
من السكان ونقلهم اىل مجمع يف منطقة ايب سمراء اىل حني 
توفري حلول اخرى.  كذلك ظهرت تشــققات يف بناء يقع يف 

منطقة باب الرمل، واخىل ســكانه املبنى خوفا من انهياره. 
ومــن تداعيات الهزة يف طرابلــس، ان رشفة  احد املنازل 
يف مدينة امليناء ســقطت اثناء وجود مواطن يقيم يف املنزل 
عليها، وسارع متطوعي الصليب االحمر اىل نقله عىل الفور 
اىل املستشفى للمعالجة، واكدت املصادر ان البناء كله متصدع 
نتيجة الهزة االرضية، وقد ادى هذا الحادث اىل اخالء معظم 

السكان البناء خوفا من انهياره. 
يف ضوء هذه االحداث اصدرت القامئة باعامل بلدية امليناء 
اميان الرافعي بيانا طالبت فيه جميع املواطنني باالبالغ فورا 
عــن اي بناء قد ترضر بفعل الهــزة االرضية يف حال وجود 
تصدع او تفسخ وتشققات،  ليتم الكشف عليه من قبل دائرة 

الهندسة يف بلدية امليناء.

وكان الفتا ما قام به نقيب املهندسني يف الشامل 
بهاء حرب بالكشــف عن أرضار كبرية أصابت أكرث 
مــن مئة مبنى يف منطقة الشــامل خصوصا يف 
طرابلس، مــن جراء تأثّر لبنــان بالهزة االرضية. 
وخــالل جولته اعلن حرب عن خلّيــة العمل التي 
تشــكلت، والتي تلّقت أكرث من خمســني شكوى، 
وقامت بزيارة املواقع املترضرة، وطلب من األهايل 

اخالء األبنية املهددة باالنهيار. 
وكشف حرب عن اخالء بناَءين يف بحّنني املنية، 
وعدد من األبينة يف طرابلس واخالء مدرسة العهد 
الجديد يف القبة بعد أن ثبت ترضرها. وأسف حرب 
لترضر أبنية ال يتخطى عمرها العرش سنوات وظهر 
عليها التصدع بشــكل كبري، مشريا اىل أن النقابة 
تقوم بالتدقيق بهوية املهندســني الذين نفذوا هذه 
األبنية وســيتم اتخاذ االجراءات الالزمة بحقهم. 
وأكــد حرب أن املجالس البلديــة تقوم بواجبها تجاه األهايل 

الذن أخلوا منازلهم.
وتقول املصادر، ان الهزة التي رضبت طرابلس ونجت منها، 
ميكن ان تكون  كانذار لكافة املراجع املختصة وللمهندســني 
وتجــار العقــارات، يك يعتمدوا رشوط ومعايري الســالمة 
االنشــائية يف اشــادة االبنية، وان ما اصاب االبنية الحديثة 

من تصدعات يشــكل فضيحة وتحتاج اىل تحقيق شامل.
كــام دعت مراجع اهلية لجنــة الكوارث اىل اخالء االبنية 
املتصدعة منذ ســنوات طويلة، ودعت الدولة اللبنانية لتأمني 
مســاكن بديلة تفاديا لوقوع كوارث محتملة جدا، خاصة يف 

حال تكرر الهزات االرضية.

ميقايت مستقبالً فريسن                               )دااليت ونهرا(

اســتقبل رئيس حكومة ترصيف األعــامل نجيب ميقايت، 
ممثل مفوضية شؤون الالجئني يف لبنان ايفو فريسن، وكانت 
زيارة تعارف مبناسبة استالم مهامه الجديدة يف لبنان. وتناول 

اللقاء  نشاطات املفوضية يف لبنان.
وشكر فريسن الدولة اللبنانية عىل تفانيها لدعم املفوضية 
يف لبنان، وأوضح »أن عملها ال يقوم فقط عىل دعم الالجئني 
السوريني بل املجتمعات املضيفة، وتوفري الخدمات للجميع ملا 

فيه خري لبنان«.

 مــيــقــاتــي الــتــقــى ُمــمــثــل ُمــفــوضــّيــة
ــن الـــجـــديـــد ــ ــي ــ ــئ ــ ــالج ــ شـــــــــؤون ال

ــروع تــعــزيــز ــ ــش ــ ــوي بـــحـــث م ــ ــول ــ  م
ــي الــســجــون الـــنـــظـــام الـــصـــّحـــي فـ

اســتقبل وزيــر الداخلية والبلديــات يف حكومة ترصيف 
االعامل القايض بســام مولوي، سفري الرنوج مارتن يتريفيك 
وممثــل مكتب منظمــة الصحة العامليــة يف لبنان باإلنابة 
الدكتور عبدالنارص أبو بكر، يف مكتبه بالوزارة، وجرى البحث 
يف املرحلــة الثانية من املرشوع الذي يهدف إىل تعزيز النظام 
الصحي يف الســجون والوصــول إىل الخدمات الصحية يف 

السجون املركزية وسجون النساء يف لبنان.
والتقى مولوي رئيس بلدية جبيل وســام زعرور عىل رأس 

وفد من البلدية جبيل، وعرضوا له مطالبهم.

 عالمة أبرق الى القائم باألعمال السوري
ــي لــبــنــان ُمــعــزيــاً والــســفــيــر الــتــركــي ف

عالمة مستقبالً السفرية االيطالية

أبرق رئيس لجنة الشــؤون الخارجية واملغربني يف مجلس 
النواب فادي عالمة إىل كل من القائم باالعامل السوري والسفري 
الريك يف لبنان، معزياً الدولتني حكومة وشعباً بالضحايا متمنياً 
»الشفاء للجرحى«، ومقدرا » التضامن اللبناين الرسمي والشعبي 
مع الدولتني املنكوبتــني ومؤكداً عالقات األخوة والصداقة التي 

تربط لبنان بكل من سوريا وتركيا«.
من جهة ثانية، اســتقبل عالمة ســفرية ايطاليا يف لبنان 
نيكوليتا بومبارديريي. وعرضا األوضاع السياسية واإلقتصادية 

واملعيشية. 
ووضعــت بومبارديريي عالمة يف أجــواء التحضري لزيارة 
مرتقبة لوفد من مجلس الشيوخ اإليطايل إىل لبنان يف آذار املقبل. 

ــور ــي صــ ــ ــ ــر ف ــ ــ ــم ــ ــ  الـــصـــلـــيـــب األح
ــي بـــعـــد الــــهــــّزة ــ ــان ــ ــب ــ أحــــصــــى امل

قامت فرق الصليب االحمر يف صور، بعملية احصاء املباين 
وســاكنيها يف احياء املدينة، وتأيت هذه الخطوة بعد الزالزل 
الذي رضب تركيا وسوريا والهزة االرضية التي شعر بها السكان 

يف لبنان.

تــرأس ــة  ــّي ــارون امل للرهبنة  ــعــام  ال ــر  ــدّب  امل
قداس عيد مار مارون عند ضفاف نهر العاصي

أبو طقة يرتأس القداس

ترأس املدبر العام للرهبنة املارونية األب ميشال أبو طقة قداس 
عيــد مار مارون، يف محيط مغارة القديس مارون عىل ضفاف 
نهر العايص حيث عاش القديس، وعاونه يف القداس لفيف من 
الكهنة واألباء. وحرض القداس ممثل قائد الجيش العامد جوزاف 
عون العقيــد طوين منصور، قائد اللواء التاســع يف الجيش 
العميد كامل نهرا، ممثل مديرية مخابرات الجيش العقيد ملحم 
حدشيتي، ممثلون لقوى األمن الداخيل واألمن العام وأمن الدولة 
وفاعليات سياسية واجتامعية ورهبان وكهنة ورعية من قرى 

البقاع الشاميل.
وتحدث أبو طقة عن »حياة القديس مار مارون وكيفية انتقاله 
للعيش يف مغارة عىل ضفاف نهر العايص«، وقال: »مار مارون 

عاش حياة النسك واملحبةـ انطالقا من تعاليمه االميانية«.
ودعا إىل »االقتداء بتعاليم القديس مار مارون والســري عىل 
هداه وخطاه«، مشريا إىل »دور الرهبنة املارونية يف إنهاض هذه 
املسرية املسيحية«. وأشاد بـ«دور الجيش الذي قدم التضحيات 
عىل مذبح الوطن« الفتا إىل أنه »الحامي من خالل حفاظه عىل 

مسرية السلم األهيل، يف ظل الفراغ الذي تعيشه الدولة«.
وصىل لـ«أرواح ضحايا الزلزال يف تركيا وســوريا«، متمنيا 

الشفاء للجرحى والرحمة للضحايا.

 كســـــــــــــــبار: الســـــــــــــــتمرار الســـــــــــــــلطات اللبنانّيـــــــــــــــة والســـــــــــــــفارتين
فـــــــــــــــي تركيـــــــــــــــا وســـــــــــــــوريا بمســـــــــــــــاندة اللبنانييـــــــــــــــن املنكوبيـــــــــــــــن

توقــف مجلس نقابة نقابة املحامــني يف بريوت ببيان اثر 
جلسته األســبوعية برئاسة النقيب نارض كسبار، أمام »هول 
الفاجعة التي حلت بالدول املجاورة وال سيام بسوريا وتركيا جراء 
الزلــزال املدمر الذي رضب املنطقة فجر االثنني املايض«، معربا 
عن »تضامنه مــع ذوي الضحايا واملترضرين من هذه الكارثة 
الطبيعية«، واضعا »إمكانات نقابة بريوت بترصف الزمالء يف 

نقابات املحامني يف سوريا وتركيا«.
ودعت النقابة »السلطات اللبنانية والسفارة اللبنانية يف كل 
من تركيا وســوريا، إىل االستمرار مبساندة اللبنانيني املنكوبني 
واســتكامل البحث عن املفقودين، والقيام بكل ما من شــأنه 
مساعدة ومؤازرة املترضرين للخروج من هذه النكبة، طالبني منه 
تعاىل إبعاد أي رضر أو سوء عن أي إنسان يف أي مكان أو زمان. 
كام دعا السلطات اللبنانية إىل تفعيل عمل هيئة إدارة الكوارث 
وإتخاذ جميع اإلجراءات املناسبة والرضورية ملواجهة أي كارثة 
طبيعية قد تحل بلبنان، علامً أنه من املعروف ان لبنان يقع عىل 
خط الزالزل. واألخذ باالعتبار آراء الخراء وإرشاداتهم، ال سيام 
يف موضوع مراقبة سالمة األبنية القامئة ومتانتها، والتشدد 
يف تطبيق املعايري الحديثة يف إقامة اإلنشاءات الجديدة العامة 

والخاصة للتخفيف من اآلثار السلبية ألية كارثة مشابهة«.
من جهة ثانية، استقبل نقيب املحامني النائب السابق املحامي 
نعمــة الله أيب نرص، وجرى البحث يف عــدة مواضيع تتعلّق 
بالالمركزية، وبالســعي لتنفيذ القرار بإنشاء محافظة جبيل 
كرسوان، خصوصــاً وأن هناك بعض العراقيل غري املرّرة بهذا 
الخصوص. كام بحثا يف إمكان إحياء يوم األبجدية يف النقابة.
واســتقبل املحامية وداد يونــس، وقّدمت له كتابها بعنوان 

»وجوه بلون الرماد«.
واســتقبل كســبار يف مكتبه يف قرص العدل وفداً بريطانياً 
ضم القايض والخبري الحقوقي روجر كوفنري )العضو السابق 
يف املحكمة العليا( وامللحق األمني يف السفارة الريطانية تيم 

ســكوت. وتأيت هذه الزيارة الثانية للوفد الريطاين يف إطار 
املشــاريع املقرحة من الحكومة الريطانية ملســاعدة قطاع 
العدالــة يف لبنان خاصة يف هذه الفــرة الصعبة لإلقتصاد 

اللبناين.
وصارح كســبار الوفد الريطاين يف موضوع كرثة الوفود 
األجنبية املستكشفة لألوضاع القضائية والحقوقية لإلنهيار 
املــايل وجرمية تفجري مرفأ بــريوت. ولكن كرثة هذه الوفود 
األجنبية مل تثمر أي مساعدة فعلية ملموسة للنظام القضايئ 
اللبناين. كام طالب أن تتم مساعدة السجون املركزية اللبنانية 
وتصليــح تجهيزاتهــا وآليات نقل الســجناء واحرام حقوق 
الســجني وتأمني الطاقة الشمسية ألماكن اإلحتجاز وصيانة 

قصور العدل. 
يف نهايــة اللقاء، رصح كوفنري أنه ســينقل األفكار التي 
ســمعها للحكومة الريطانية يك يبنى عليها، وتقرير كيفية 
مســاعدة النظام القضايئ ونقابة املحامني يف رســالتهم يف 

املجتمع اللبناين.

خالل الجلسة االسبوعية

الخميس 9 شباط 2023
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ــرار«.. »دولـــــــــرة« قـــطـــاع املـــــــواد الـــغـــذائـــّيـــة ــ ــم ــ ــت ــ ــاس ــ تـــحـــت مــظــلــة »الـــــــــدوالر ضـــــــرورة ل
مـــــــدخـــــــل غــــــيــــــر قـــــــانـــــــونـــــــي لـــــلـــــتـــــخـــــلّـــــي عـــــــــن الـــــعـــــمـــــلـــــة الـــــوطـــــنـــــّيـــــة

ندى عبد الرزاق

يعد قرار وزير االقتصاد امني ســام بإعطاء االذن لقطاع 
املواد الغذائية للتســعري بالدوالر، مدخا للتخيل عن العملة 
الوطنيــة ورضبها، بعــد ان أضحت ال تتوافــق مع منطق 
الرأسامليني االقتصاديني وحيتان املال، وبالتايل خطوة تُجاري 

القوانني االقتصادية العاملية.
»الدولرة« التي شملت الخدمات الحكومية مبا فيها الرضائب 
وفواتري الكهرباء واملياه، التي ال تأيت اال يف السنة مرة، وقطاع 
امللبوسات وتصليح السيارات، اىل جانب مياه الرشب التي تباع 
بغالونات باتت ترتفع مع كل رّفْت عني، بحيث ان سعر الـ 10 
ليرت ارتفــع من 1500 لرية اىل 80 ألف لرية، والتجار املتفقون 
فقط يف مبدأ الربح يتمسكون بإرجاع هذا التضخم اىل ارتفاع 

املحروقات.
وبحسب مقياس »فوربس« ان قطاع املفّرق يحظى بنسبة 
أجور اىل مجموع املبيعات بنســبة 12.6% ، ما يعني انه ويف 
ظل انعدام األجــور يبقى هذا القطاع ميتلــك حرية تحقيق 

األرباح املرتفعة مع كل تراجع يحدث يف سعر الرصف.
يف هــذا اإلطار، كشــفت مصــادر متابعــة للملف، ان 
قرار تأجيل تســعري قطــاع املواد الغذائيــة بالدوالر يعود 
اىل خاف بني صاحب سلســلة محات تجارية ومسؤول 
اداري، استخدم وســائله السياسية أي »الواسطة« للضغط 
التســعري إللغــاء »دولرة« قطاع  املعني بقرار  الوزير  عىل 
املصالح«  انطاقا مــن مبدأ »تقاطــع  »الســوبرماركات، 
واملصلحــة املشــرتكة املتبادلة، واشــارت املصادر اىل ان 
التاجر نفســه جنــى آالف الدوالرات يف الفــرتة املاضية، 
وبالتايل يخىش األخري من خســارة كل ما حققه من أرباح 

وموقعه. صفته  مستغا  مشبوهة  تعد 
{ جوانب ايجابية للتسعري بالدوالر... لكن! {

ما يجدر ذكره يف هذا السياق، ان للتسعري بالدوالر حسنات، 
والــذي بطبيعة الحال ال ينفي مخالفة هكذا قرار للقانون، اال 
ان املواطن قــد يوفر ما بني الـ 15 و20% من قيمة الســلع. 
والسبب يعود اىل ان التجار يسّعرون يف األصل عىل دوالر الـ 

80 و90 ألفا.
 ويف جولة ميدانية قبل ســاعات من اعداد هذا التحقيق، 
شــملت محات الخرض واملواد الغذائية، كانت االسعار عىل 
الشكل االيت: يف منطقة مستشــفى الروم ضمة البقدونس 

15000 ألف لرية، والخســة 
الواحدة 40000 ألف لرية.

ما  التباين  يظهــر  وهنا   
جيل،  بشكل  وآخر  محل  بني 
بحيث انه يف الشارع املقابل 
اي يف منطقة الرميل، رزمة 
آالف   8000 بـــ  البقدونس 
بـ  الواحدة  والخســة  لرية، 
ألف لرية، ما يكشف   20000
ان الجشــع يغلــب الدوالر 
وارتفاعــه وتحقيق األرباح 
ال  املواطن،  عــىل حســاب 
كذلك  التاجــر.  يدفعــه  ما 
االمــر بالنســبة ألســعار 
التــي  »الســوبرماركات« 
ارتفعت يف اليومني األخريين 
بنســبة 20 و30 ضعفا. مع 
العلم ان الدوالر كان يحافظ 

عىل ســعره اىل حد ما، وقد عايّنا سلعة محددة كان سعرها 
عندما كان الدوالر بـ 65000 ألف بـ 180 ل. ل. اليوم سعرها 

أصبح 231 ل. ل.
وبسبب تقاطع املصالح التي جعلت لبنان يتهاوى يف مهب 
الكوارث التي صنعتها السلطة، تبقى الكوارث الطبيعية ارحم، 
ألنه يف األوىل تم نســف املصلحة العامــة باعتامد الدوالر 
كســعر للبضائع، كــام ان قانون املنافســة وتقليص حجم 
السوق أصبحا يف خرب كان، ومبدأ ان مراكز البيع ستعمد اىل 
تخفيض أســعارها بالدوالر مع كل تخفيض بالكلفة من اجل 
الحفاظ عىل املستهلكني ، مبدأ يف الواقع يصدقه الساذجون.

{ قرار اطاح الذين يتقاضون
 رواتبهم بالعملة الوطنية {

يف الحقيقة، يجب عىل املســؤولني النزول عن عروشــهم 
التي قد يأيت زلزال طبيعي يوما ما ويزلزلها وال يرتك منها اثرا، 
والتــي ما انفكت تعتقد انها محصنة، وما يحدث يف الطبيعة 
من كوارث ما هي اال رســالة ليك يعود الظاملون اىل رشدهم 
ولريى املقتدرون يف الســلطة والحكم ان هناك رشيحة من 

املواطنني تخىش عىل اطفالها الجوع بسبب قرارات جائرة.

يف سياق متصل، كيف ميكن اتخاذ قرار بحجم الوطن ميس 
كل مواطن، دون تقييمه وما إذا كان يتناســب والجميع، دون 
تعريض أحد لذل الجوع والعوز! وأين تكمن املصلحة للرشائح 
التي ما زالت تتقاىض رواتب بالعملة الوطنية والتي ال تتجاوز 
الـــ 3000000 مايني لرية لبنانية، وحــني يذهبون لتحويل 
رواتبهم اىل الدوالر ســيخرسون ربع القيمة منه ، وبالتايل 
دفع النــاس اىل املجهول أبدع فيها واتقنها صناع القرار الذين 
يتحكمــون مبصري الناس، الذين ال حول وال قوة لهم ســوى 

الرضوخ حفاظا عىل ما تبقى من كرامتهم. 
الشــعب الذي ما انفك يتأثر باألزمات الداخلية االجتامعية 
واالقتصاديــة وانعدام البحبوحة واالســتقرار النفيس، كان 
ينقصه املكابدة مع كل معاناة تحدث يف الجوار. ال بل ويخرس 
افرادا هاجروا للبحث عن الســكينة والطأمنينة قبل الجانب 
املادي فأطاح الزلزال بعضهــم، هكذا هي حكمة الرب يف بلد 
قائم عىل فوالق طبيعية وأخرى سياســية وإقليمية ، وكأنه 
مكتوب عىل لبنان ان تحل الكوارث بأبنائه أينام ذهبوا او حلّوا.
معني من مخيم صربا وشاتيا يقول لـ »الديار«: كنا نعتقد 
ان قرار »دولرة« األسعار لن يشــمل هذا املخيم، كونه األكرث 
فقرا بالنســبة ملن يقطنونه، فوضعهــم املادي دقيق وكرث ال 
يعملون نتيجة اغاق عدد كبري من املؤسســات أبوابها بسبب 

االزمة االقتصادية. ويتابع: بعد ان سمعنا وزير االقتصاد نيته 
»بدولرة« الســلع الغذائية باتت حجة لكل صاحب حانوت او 
محــل، وحتى الباالت باتت تبيع احذية مســتعملة بالدوالر. 
ويتوجه معني بســؤال لوزير االقتصاد، اين مصلحتي يف ان 
اتقاىض راتبا باللرية اللبنانية واشــرتي احتياجايت بالدوالر، 
واذهب الحــول راتبي من العملة الوطنية اىل الدوالر فأخرس 

أكرث من ربعه!«

{ القانون يجازي... والوزير يخالف {
يف هذا الســياق، تقول املحامية ساميا املوىل لـ »الديار«: 
»بالطبع هذا القرار يعد غري قانوين ألنه عندما يحدث تنازع ما 
بني القانون والقرار، القانون هو الذي يطبق واملادة الخامسة 
من قانون حامية املســتهلك تنص عىل انه يجب االعان عن 
الثمــن باللرية اللبنانية، وبالتايل يجــب تعديل القانون، هذا 
من الناحية االجتامعية«، مشرية اىل »ان هذا االمر سيسبب 

اشكاليات كثرية«.
 وتــردف: » بداية من حق املســتهلك وواجب عىل عارض 
البضاعة ان يظهر الثمن بشكل واضح عليها، من جهة اخرى 
فان قانون النقد والتســليف يتحدث عن القوة االبرائية للرية 
اللبنانية وال نقاش حولها«. وتتابع: »بالتايل عندما اضع الثمن 
بالدوالر الذي يتغري بني الثانية واالخرى، يصبح غري واضح ما 
يعني املخالفة، كام سيخلق معضلة باملامرسة، لنفرتض أحد 
املواطنني اشرتى سلعة ما بـ 5 دوالر وكان حينذاك بـ 60 ألفا، 
وتبــني وجود عيب خفي او انه ليس املنتــج الذي أراده، وبعد 
ثاثة ايام اىت يســتبدله وكان الدوالر قد أصبح بـ ٧0 ل. ل.، 
كيف سيتم التعامل مع هذه الحالة البسيطة ؟ هل يتم ارجاع 

املبلغ عىل سعر الـ 60 ألفا ام ٧0 ألفا؟ 
وتســتكمل، »مثال آخر يف ما يتعلق بالسلع املحلية، كيف 
يكون الربح باللرية اللبنانية بينام يكون ربح السلع املستوردة 
بالدوالر؟  هذا يؤدي اىل عدم املســاواة، وييسء لتجار السلع 
املحلية ما سيدفع بهم للتوجه اىل التجارة واملتاجرة مبا يحقق 

لهم ارباح أكرث«.
 وتشــدد املوىل »عىل ان القوة االبرائية هي للرية اللبنانية 
أي العملة الوطنية، وهذا االمر ثابت بقانون ال يســتطيع أي 
قرار ان ينســف منظومة ترشيعية كاملة باعتباره قرارا غري 
قانوين، يخالــف احكام القانون، ويســتطيع اي مترضر ان 

يتقدم بطعن امام مجلس شورى الدولة«.

ــب ! ــلـ ــقـ ــم قــــد تــــــــؤّدي الـــــى أمــــــــراض الـ ــضـ ــهـ إضــــطــــرابــــات الـ
أن األشخاص  خلصت دراسة علمية حديثة إىل 
الهضمية« تزيد  الذين يعانون من »االضطرابــات 
لديهم احتــامالت اإلصابة بأمــراض القلب، وهو 
ما يعني أنهم يف النهايــة أكرث عرضة للموت من 

غريهم.
وتوصل علــامء من جامعة أكســفورد إىل أن 
املعاناة من حالة األمعاء الشــائعة قد تجعلك أكرث 
عرضة لإلصابة بأمراض القلب، بحســب ما نقلت 
جريدة »داييل مايل« الربيطانية. ويتســبب مرض 
االضطرابات الهضميــة، الذي يصيب حوايل واحد 
من كل 100 شــخص يف بريطانيا، يف تلف القناة 
الهضمية عندما يبالغ الجســم يف رد فعله تجاه 
»الغلوتني« -وهــو بروتني موجود يف الخبز- مام 

يؤدي إىل اإلسهال وآالم البطن واالنتفاخ.
لكن العلامء يف جامعة أكسفورد اكتشفوا اآلن 
أن مــن يعانون من هذا الــداء لديهم مخاطر أعىل 

لإلصابة بأمراض القلب التي تزداد كلام طالت مدة 
إصابتهم بهذه الحالة.

وكانت دراســات سابقة تحدثت عن وجود صلة 
بني االضطرابات الهضميــة وزيادة خطر اإلصابة 
بأمراض القلب وقالــت إن هذا يرجع إىل أن هؤالء 
األشــخاص لديهم عوامل خطر أخرى مثل ارتفاع 
ضغط الدم وارتفاع الكوليســرتول والسمنة، إال أن 
مؤلفي البحث الجديد يقولون إن نتائجهم تشري إىل 

خاف ذلك.
النتائج  لتحليل  املستشــفى  بيانات  وباستخدام 
الصحية ملا يقرب من 4٧0 ألــف بريطاين ترتاوح 
أعامرهم بني 40 و69 عىل مدار أربع سنوات، وجد 
الباحثون مشــاكل يف القلب واألوعية الدموية - 
مثل أمراض القلب والنوبات القلبية، تحدث كل عام 
يف تسعة من كل ألف مصاب بالداء البطني، مقارنة 
مع ما يقرب من سبعة من كل 1000 شخص ليس 

لديهم املرض.
وقالوا إن الخطر ظل كام هو حتى لو كان هؤالء 
األشــخاص يتمتعون بصحة جيدة وال يعانون من 
زيادة يف الوزن وال أي مشاكل أخرى قد تؤثر عىل 

صحة القلب واألوعية الدموية.
املعروف  الهضمية،  االضطرابات  مرض  ويحدث 
الذاتية، عندما يخطئ جهاز  املناعة  باســم حالة 
املناعة يف الجسم، ألســباب غري مفهومة متاماً، 
يف املواد املوجودة يف الغلوتني كتهديد ويهاجمها، 
مام يؤدي إىل إتاف أنســجة األمعاء، وهذا يسبب 

تقرحات والتهابات.
ويجب عىل املرىض تجنب تناول أي يشء يحتوي 
عىل الغلوتني، مثل الخبــز واملعكرونة والعديد من 
الدقيق،  املصنوعة من  الجاهزة  الحبوب واألطعمة 
فيام يحتاج الكثريون إىل تناول األدوية للســيطرة 

عىل هذه االضطرابات.

ــاحــاً! ــاكــهــة صــب ــف ــوا ال ــاول ــن ــت ــذه الــــحــــاالت... ال ت فـــي هــ
ميكــن أن يتصور البعض 
واملفيد  املدهــش  مــن  أنه 
أن يتناول طبًقا مليئا  صحًيا 
كخيار  امللونــة  بالفواكــه 
لكن  الفطور.  لوجبة  مثايل 
هذا ليس هــو الحال مع كل 
شــخص. فقد حذرت خبرية 
األمعاء  وصحــة  التغذيــة 
دميبــل جانجدا مــن تناول 
وجبة  عىل  للفاكهة  البعض 
أن ترض  الفطور ألنها ميكن 
البعض  بصحتهم. وتقول إن 
الفاكهة،  تناول  بفوائد  يهتم 
خاصة عىل معدة فارغة يف 
الصباح. إنهــا جيدة للهضم 
والجلــد والشــعر والتمثيل 
لكنها  واملناعــة.  الغــذايئ 

أوضحت أن هناك الكثري من األفكار حول عادات غذائية، التي 
يساء فهمها بشكل شائع، من بينها تناول الفواكه كمكونات 

لوجبة الفطور.
هذا وتحتــوي كل فاكهة عــىل مجموعــة متنوعة من 
اإلنزميات واألحامض التي ميكن أن تتفاعل مع البكترييا يف 
األمعاء وميكن أن تكون مفيدة أو سيئة، اعتامًدا عىل أعراض 

الشــخص. لذا تحث چانچدا الجميع عىل فهــم الثامر التي 

ينبغي عليهم تناولها وإال ستؤدي إىل نتائج عكسية.
وقالــت دكتورة جانجــدا: »تحتوي جميــع الفواكه عىل 
إنزميات نشــطة وأحــامض فاكهة مثل حامض الســرتيك 
والفوماريك وحمض األكســاليك وحمض املاليك الذي يتفاعل 
برسعة مع حمض الاكتيــك يف منتجات األلبان وال يختلط 
جيــًدا مع الخضار والحبوب واللحــوم؛ مبا يؤدي إىل تكوين 
نفايات التمثيل الغذايئ غــري املهضومة. ميكن أن تعيق هذه 
الرتكيبات غــري املتوافقة عملية التمثيل الغذايئ لألنســجة 
ومتنع عملية تكوين األنســجة فيام ميكن وصفه بأنه نظام 

غذايئ غري متوافق«.

{ مزايا تناول الفواكه صباًحا {
فيــام رشحت دكتورة جانجدا أنه إذا كان الشــخص، ممن 

ميكنهم تناول الفاكهة عىل الفطــور، فإنه ميكن أن يحصد 
بعض الفوائد التالية:

- التخلص من الســموم: يخضع جســم اإلنسان لعملية 
التخلص من الســموم من الســاعة ٧ إىل 11 صباًحا. تعطي 
الفواكه طاقــة إضافية لهذه العملية عــىل عكس األطعمة 
املضادة للتخلص من الســموم التي تحتــوي عىل الكثري من 

الدهون.

- زيادة التمثيل الغــذايئ: إن الفواكه هي األطعمة األكرث 
قابلية للهضم عــىل اإلطاق. إن تناولها أوالً يف الصباح يزيد 
من معدالت التمثيل الغذايئ للســاعات القادمة بسبب تدفق 

سكريات الفاكهة الطبيعية.
- طاقة وزيادة تركيز: يكون الجســم يف حاجة ماسة إىل 
ســكريات الفاكهة الطبيعية بعد االستيقاظ مبارشة. ميكن 
اســتبدال فنجان القهوة بكوب عصري فواكه طبيعية أو طبق 
من الخريات الطبيعية مبا يحافظ عىل الرتكيز والحيوية عىل 

مدار اليوم.
لكن حذرت دكتورة جانجدا من تناول الفواكه يف الصباح إذا 

كان الشخص يعاين من األعراض التالية:
- الحموضة أو اإلحساس بالحرقان

- نزالت الربد
- السعال

- التهاب الجيوب األنفية
- الحساسية

- الربو
- حمى القش

- احتقان الرئة
- التهاب الشعب الهوائية

- السكري
- زيادة الوزن

من أجل تجنب سلبيات تناول الفواكه، نصحت دكتورة چانچدا 
بأنه يجب أن يوضع يف االعتبــار أن يتم تناولها مبفردها. أو 
بعبارة أخرى، يجب عدم خلط الفاكهة بالخرضوات ومنتجات 
األلبان والحبوب أو اللحوم ألنها ميكن أن تصبح سامة. ولكن 
ميكن خلــط الفواكه مع الفواكه املجففــة ألنها تنتمي إىل 

نفس العائلة.

ــح »الــقــلــب املــكــســور«! ــصــل ــكــن أن يُ ــم ــذائـــي يُ ُمــكــّمــل غـ
من  باحثــون  اكتشــف 
املكمل  أن  أوســاكا  جامعة 
»تريكابريــن«  الغــذايئ 
يُحسن  أن  ميكن   Tricaprin
أمراض  أعراض  كبري  بشكل 
فرعية  لدى مجموعة  القلب 
واألوعية  القلب  مرىض  من 
الدموية ولعاج ما يســمى 
والقلب  املكســور«.  »القلب 
املكســور  يُعرف أيضاً باسم 
انفطار القلب أو كرب القلب، 
هو تعبري مجازي عن شــدة 
العاطفي،  أو األمل  اإلجهــاد 
والجسدي يف بعض األحيان، 
التي يتعرض لها املرء نتيجة 

للحرسة الشديدة والعميقة.
الرشيان  مــرض  ويعترب 
ينطوي  الذي   ،CAD التاجي 
عىل تضييــق أو حتى إغاق 
رشايــني القلــب وغالباً ما 

يؤدي إىل نوبة قلبية، هو ســبب رئيــيس للوفاة يف جميع 
أنحاء العامل. لكن رغم وجود عاجات مثل األدوية الخافضة 
تقنية  باألدويــة، وهي  اململوءة  والدعامات  للكوليســرتول 
دعامة جديدة لتوصيل األدوية موضعًيا، ال تزال حاالت الوفاة 
جراء هذه الحالة شــائًعة، ويبدو أن بعض املرىض يقاومون 

العاج.
كــام أن اعتال عضلــة القلب واألوعيــة الدموية ثايث 
الجليرسيــد TGCV، وهو اضطراب قلبي وعايئ ناشــئ عن 
تصلب الرشايني التاجية بســبب الضيق املنترش مع ترســب 
الدهــون الثاثيــة TG نتيجة لتحلل الدهــون داخل الخايا 
املعيب. وال يتم تشــخيص حالة TGCV يف كثري من األحيان 

يف املرىض الذين يقاومون العاجات القياسية.
لكن لوحظ أن تناول الرتيكابرين الغذايئ ساعد يف تحسني 
األعراض لدى بعــض املرىض يف غضون شــهرين. وأظهر 
تصوير األوعية املقطعي املحوسب للمتابعة تراجعاً ملحوظاً 
 SciTechDaily يف آفات تصلب الرشايني، وفقاً ملا نرشه موقع

.European Heart نقًا عن دورية
بدوره، قــال كني إيتــي هريانو، الباحــث الرئييس يف 
الدراســة، إنه »منذ 15 عاماً تقريباً، تم تحديد نوع جديد من 
CAD يســمى اعتال عضلة القلب واألوعية الدموية ثايث 
الجليرسيد TGCV، حيث تحدث انسدادات يف الرشايني التاجية 
بواسطة رواسب الدهون الثاثية الناتجة عن االنهيار املعيب 
داخــل الخايا للدهون الثاثية يف خايا العضات امللســاء 
الوعائية«. وأوضح أن »هــذه اآللية تجعل TGCV متميزاً عن 
تصلب الرشايني الناجم عن الكوليسرتول الكاسييك، وتضع 

يف االعتبار املرىض الذين يقاومون العاجات القياســية لـ 
.»CAD

هذا وطور الباحثون معايري تشخيصية لـ TGCV، وأظهروا 
أن هذه الحالة منترشة بشــكل خاص يف مرىض الســكري 
والذين خضعوا لغســيل الكىل. عىل الرغم مــن القدرة عىل 
تشخيص هذه الحالة، إال أن العاج الفعال لهؤالء املرىض ظل 

بعيد املنال.
وقال كني إيتــي هريانو إنه تم اإلباغ عن »حدوث تراجع 
ملحوظ يف تصلب الرشايني التاجيــة املنترش لدى مريضني 
مصابني بـ TGCV. عــاىن كاهام من أمل يف الصدر ومرض 
السكري حتى تم تشخيصه بـ TGCV، وأدى تناول الرتيكابرين 

الغذايئ الاحق إىل تخفيف األعراض«.
إىل ذلــك، يتوافر مكمل »تريكابريــن« Tricaprin الغذايئ 
تجارياً لغــرض تعزيز تحلل الدهون بواســطة خايا عضلة 
القلب، باإلضافة إىل تخفيف األعراض املزعجة واملؤملة لهؤالء 
املرىض. كام يؤدي »تريكابرين« أيًضا إىل تراجع ملحوظ يف 

تراكم الدهون الثاثية يف األوعية الدموية للقلب.
وأضاف كــني إيتي هريانو: »يف حــني أن تراجع تصلب 
الرشايني بعد انخفاض مســتويات الدهون يف الدم موصوف 
جيًدا، فإن هذا هو أول تقرير عن االنخفاض يف مســتويات 
الدهون الثاثية بســبب زيادة تحللها داخل الخايا، وبالتايل 
فهو عاج جديــد من الناحية املفاهيميــة لتصلب الرشايني 

التاجية«.
وبالنظر إىل عدم استجابة جميع املرىض للعاجات الحالية 
لتصلب الرشيان التاجي، فإن نتائج هذه الدراسة متهد الطريق 

نحو إنشاء نهج متعدد األوجه لعاجه.
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القطاع  مطالــب  شــكّلت 
العام والتعليم الرسمي، محور 
اجتامع رئيس حكومة ترصيف 
األعــامل نجيــب ميقايت مع 
رئيس االتحــاد  العاميل العام 
بشارة األسمرامس  يف الرساي 

الحكومي.
اللقاء:  بعد  األســمر  وقال 
اإلنتاجية  مســألة  يف  بحثنا 
التي طرحــت ورفع بدل النقل 
يف القطاع العام عىل أن تشمل 
اإلنتاجية كل مسميات القطاع 

العام، أي املؤسسات العامة، املصالح املستقلة، 
البلديــات واتحادات البلديات، املستشــفيات 
الحكوميــة، الضــامن االجتامعي وتلفزيون 
لبنان، وكذلك األمر بالنسبة إىل تعويض النقل. 
وطرحنا الترسيع يف إعطــاء هذه اإلنتاجية 
ومبــدأ ان يُدمج الراتبان يف مقابل أســاس 
الراتب يف القطاع العام اىل صلب الراتب حتى 
يتقاىض املوظف لدى ترك عمله تعويضاً الئقاً، 
فاملوظف ال يزال يتقاىض تعويضه عىل ســعر 

١٥00 لرية لبنانية.
أضــاف: طرحنا واقعاً يتعلق بالقطاع العام 
وهو توقف الدوائر العقارية عن أداء واجباتها 
بسبب املالحقات القضائية، وطلبنا من دولة 
الرئيس االتصال باملعنيني لترسيع إجراء ما يلزم 
يف حدود القانون، فهناك أشخاص مظلومون 
يف هذه التوقيفات، طبعاً هناك أناس تتقاىض 
رشاوى، ولذا يجب أن تتوسع التحقيقات تجاه 

الرايش واملرتيش.
وتابع: ناقشــنا ما أُعطي لقطــاع التعليم 
الرســمي وهو أمر مهم، ونتمنى أن يســتمر 
الحوار بــني الروابط  ووزيــر الرتبية إلنقاذ 

العــام الدرايس. وتناولنا أيضاً وضع الجامعة 
اللبنانيــة يف ظل مــا طرح من حلول وحصل 
اتصال مع رئيــس الجامعة من أجل أن تقوم 
الجامعة مبهامها يف هذه املرحلة الصعبة من 

تاريخ لبنان.
وأشــار إىل ان »ما يحصل يف القطاع العام 
من رفع لبدل النقل يجب أن يحصل يف القطاع 
الخاص، وسندعو »لجنة املؤرش« من أجل رفع 
الحــد األدىن لألجور يف القطاع الخاص ورفع 

بدل النقل إىل مئتي ألف لرية«.
وعن تنفيذ هذه املطالب قال: بالنســبة اىل 
القطاع العام، تتجه األمور إىل املعالجة بشكل 
رسيع أما بالنسبة إىل دمج الراتبني يف صلب 
الراتب فيتطلب األمر استشارة وزير املالية، وأنا 
طرحــت باألمس هذا األمر معه واملوضوع هو 
قيد الدرس، وهو مهم ألنه ينعكس إيجاباً عىل 
تعويضات من سيتقاعدون من القطاع العام. 
وطلبنا أيضا أن يشمل بدل النقل العسكريني يف 
كل القطاعات، فالعسكري يتقاىض اليوم بدل 
نقــل نحو ١800000 لرية لبنانية ويف الصيغ 
املطروحــة يجب أن يتقاىض 3.٥00.000 لرية 

لبنانية شهريا.

األســــــمر يُطلــــــع ميقاتي علــــــى مطالب القطــــــاع العام :
ســــــندعو »لجنة املؤشــــــر« لرفــــــع الحّد األدنــــــى لألجور«

ميقايت مجتمعاً مع االسمر

برعاية وزير االتصاالت املهندس جوين القرم، 
افتتحــت رشكة “تاتش” املركز الذيك األول من 
نوعه يف العامل لخدمة الزبائن ال ســيام لجهة 

وجوده يف عامل metaverse االفرتايض. 
ويف املناسبة تحدث القرم  عام قامت به وزارة 
االتصاالت فقال: » -ارتفع معدل توافر الشبكة 
من أقل مــن 80% إىل 99% عىل كامل األرايض  
اللبنانية، فيام ارتفع متوســط العائد ملشرتيك 
الخليــوي اىل نحو 7 دوالرات يف الشــهر. كام 
حقق لبنان تحســنا نوعيا يف رسعة اإلنرتنت 
عرب الخليوي عىل مقياس Ookla  العاملي، فقفز 
مــن املركز 8٥ يف كانــون االول 202١ مبعدل 
رسعــة 20.3٥  ميغابيت يف الثانية اىل املركز 
73 يف كانون األول 2022 مبعدل رسعة 27.28 

ميغابيت يف الثانية.
- ارتفع معدل رسعة الداتا املتاحة ملشــرتك 
الخليــوي من ١8.4 ميغابيــت يف الثانية يف 
حزيــران 2022 اىل 30.97 ميغابيت يف الثانية 

يف نهاية عام2022.
-ارتفع معدل استهالك الداتا للمشرتك بنسبة 

2٥% ليصبح ٥.7 جيغا.
- انجزت تجارب حية للجيل الخامس برسعة 
بلغت 2000 ميغابيت يف الثانية، وهو من أفضل 

معدالت الرسعة عىل صعيد الجيل الخامس.
- تم تســجيل اكرث من مليون اشــرتاك يف 

خدمات جديدة يف عام واحد )تاتش(.
-اطــالق برنامــج الرشكة والتعــاون مع 
الجامعــات للــرد عىل مكاملــات الزبائن وحل 

املشكالت من خالل مراكز االتصال.
 )Roaming( ارتفعت ايرادات التجوال الدويل -
يف القطاع بنسبة ١97 باملئة عام 2022 مقارنة 

ب 202١ يف زيادة ملحوظة.
- انخفضــت كلفة املــازوت 30 باملئة حتى 
اآلن يف 2023 بفعــل سياســة ضبط النفقات 
التشــغيلية ونرش حلول الطاقة النظيفة يف 
محطات اإلرســال، علام ان أسعار الفيول زادت 

اكرث من 2٥ مرة. 
- بــني العامــني 20١8 و 2022، انخفضت 
املصاريف التشغيلية من 409 مليون دوالر إىل 
203 مليــون دوالر، أي بانخفــاض قدره 20٦ 

مليون دوالر«..
اليوم نفتتُح داخل مقر رشكة »تاتش« مركَز 
خدمــة الزبائن الجديد الــذي يُحايك التطور 
والحداثة والتقــّدم، وهو ما يتوافق مع الرؤية 
التي عملنا عليها ونسعى إىل تحقيِقها ولو من 
ال يشء، وهذا ما سنعمُل عىل انجازِِه. وما هذه 
الخطوة إال تأكيٌد عىل أن من العجز نســتطيع 
أن نصنَع القوة إميانًا باألهداِف التي رســمناها 
وعملنا عــىل تحقيِقها بأدق حذافريِها، وعليه 
سيكون هذا املركز بصيَص أمل جديد بهذا النفق 
الطويل، وإفتتاُحه اليوم ما هو إال تأكيٌد عىل أن 
إرادَة العمل والتقدم والنجاح ال تزال موجودة ما 

دام اإلمياُن بلبنان مل يتزحزح«.
ويف كلمته الرتحيبية، أكّد رئيس مجلس إدارة 
مدير عام رشكة »تاتش« املهندس سامل عيتاين 
»إن إرصارَنا عىل امتام وافتتاح هذا املركز ما ُهَو 
اال تحد لكل من يحاول لجَم طموحات اللبنانيني 
الرائدة، والتزاما »وِحرصا« عىل االســتفادة ِمن 
كافِة االموال التي ُدِفعت يف مرحلٍة سابقة قبَل 
االزمة االقتصادية التي مير بها الوطن، وليَس ِمن 
خالل استثامراٍت جديدة يف ظل الوضع الراِهن 
الصع.  أما التأخر يف إنهاء االعامل إلطالق املركز 
َمرَدُُّه إىل الظروف واألحداث التي توالت، وآخرُها 
إنفجار مرفأ بريوت وما خلََّفه ُمن أرضاٍر مادية 
ال تزال واضحة حتى اآلن يف املركز، وذلك بانتظار 

تعويض رشكة التأمني«. 
 كام أعلن عن خطوة ســّباقة أرادت »تاتش« 
إطالقهــا بالتزامن مــع افتتاح هــذا املركز، 
وهــي touchVerse، أي دخــول »تاتش« عامل 
Metaverse االفــرتايض، من خــالل الوجود 
عىل منصــة Decentraland الرائدة عاملياً يف 
هــذا املجال، لتصبح رشكة االتصاالت الخليوية 
األوىل يف العامل والوحيدة يف عامل ميتافريس 
االفرتايض عرب مركزها الجديد لخدمة الزبائن. 
 touchVerse حاليا يستطيع أي مستخدم زيارة
ليتمكــن من االنخراط يف هــذه التكنولوجيا 
الجديدة التي تساعده يف إمتام أي عملية مجانية 
تتعلق بخطه، وحني إقرار القوانني الخاصة التي 
تجيز استخدام عملة الكريبتو يف لبنان يستطيع 

الزبون عندها إنجاز جميع العمليات املتاحة«.

»تاتش« تفتتح مركز خدمة الزبائــــــن الذكي األول من نوعه

خالل االفتتاح

اعتربت جمعية »أموالنــا لنا« يف بيان : انه 
يف ما يخص  رفع الرسية املرصفية، نطلب من 
جمعية املصارف اعــالم الرأي العام عن موعد 
رفــع هذه الرسية املرصفية اعضائها والقّيمني 
عليهــا  خصوصا وان ال يشء مينعهم من فعل 
ذلك. وطبعاً  بديهي تذكريكم انكّم لستم بحاجة 
لقانــون من مجلس النواب للقيام بذلك، خاصة 
وأنتــم اليوم تحت مجهــر التحقيق االورويب 

والرأي العام العاملي«.
وتابــع البيان: »امــا  الحقيقة، فتكمن يف 
ان موقفكــم هذا هو كالم حــق يراد به باطل، 
فكّلنــا يعلم ان تصعيدكــم هو محاولة ضغط 
اليقاف قرار رفع  الرسية املرصفية عن رؤســاء 
واعضاء مجالــس اإلدارة واملديرين التنفيذيني 
ومدققي الحســابات الحاليني والسابقني، عن 
عــدد من املصارف الكــربى الصادر عن النائب 
العام االســتئنايف يف جبل لبنان  سنداً لقانون 
رفع الرسيــة املرصفيــة 2022/30٦  ورمبا 

اقفالكم املشبوه للمصارف هو للتالعب باألرقام 
واملعطيات إلخفاء التحويالت الجرمية  والقيام 
بعمليات نجهلها كام حصل يف إقفال ١7 ترشين. 
فحق الشــعب اللبناين ان يعــرف ماذا حصل 
بأموال القروض  املمنوحة من مرصف لبنان يف 
الفرتة املمتدة قبل وبعد ١7 ترشين االول 20١9 
واملحاســبة مطلوبة.  فال يجوز الضغط عىل 

القضاء إمنا فلنرتكه يجيل الحقيقة.
أما يف موضوع اعرتافكم بأن الشيك املرصيف 
ليس بأداة ايفاء، بعد طول سوء معاملة الزبائن 
عىل مدى ما يزيد عىل ثالث سنوات، فقد وصلتم 
اىل االقــرار الصحيح. ويف ضوء هذا االعرتاف، 
والعادة العجلة االقتصاديــة واملالية اىل البلد 
وألن التعامل بالشــيكات مل يعــد مقبوالً كام 
اوردتــم، يجب البدء  بإعادة اموال املودعني نقداً 
ليك يتسنى لهم  تسديد دفعاتهم املستحقة من 
خالل اموالهم املحجــوزة  لديكم  منذ اكرث من 

ثالث سنوات«.

الـــســـريـــة رفــــــــع   : لـــــنـــــا«  امـــــوالـــــنـــــا  ــة  ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ »ج
ــون ــ ــانـ ــ ــة الـــــــــى قـ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــس بـ ــ ــيـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــصـ ــ املـ

جوزف فرح 

املصارف مقفلة ابوابها لليوم الثاين 
عىل التوايل ويبدو انها ستســتمر يف 
ارضابها اىل ما شاء الله الن من تتوجه 
اليه »ال من يســمع وال من يرى وال من 
ينطق »يف ظل الفوىض املسترشية يف 
البلــد بحيث ال تعرف اىل من تلجأ واىل 

من تشتيك .
املصــارف تدرك ما وصلت اليه االمور 
املاليــة واملرصفية مع هذا االهامل يف 
ايجاد الحلول املنطقية وتحديد الخسائر 
ومن يتحملها بل اصبح كل مودع يعتمد 

عــىل ســواعده وقدرته عىل اللجوء اىل الشــكوى 
القانونية مام يؤثر يف بقية املودعني كام ان النظام 
املرصيف اصبح مزاجيا يف ظل غياب الحلول املنطقية 

واملقبولة من الجميع .
وقد لجأت املصــارف اىل رئيس حكومة ترصيف 
االعامل نجيب ميقايت تشكو اليه القضاء والترشيعات 
وحتى مرصف لبنان فوعد ميقايت مبتابعة املوضوع 
مــع املعنيني اي القضاء ومرصف لبنان النه ال يجوز 
ان تستمر املصارف يف االرضاب املفتوح وتستمر يف 

معاناتها.
وتتســاءل مصــادر مرصفية عن االســباب يف 
التأخــري يف اقرار قانون الكابيتال كونرتول واطالق 
خطة التعايف وقانون اعادة هيكلة القطاع املرصيف 
عىل الرغم من مرور اكرث من ثالث ســنوات عىل ١7 
ترشين 20١9 لــيك تعرف كيف تترصف وتبني عىل 
اليشء مقتضاه متخوفة هذه من ان يكون هذا التأخري 
مقدمة ليشء يحاك ضد هذا القطاع نظرا للســوابق 
التــي تعرضت لها املصارف انطالقا من خطة الرئيس 
حســان دياب ومرورا باملفاوضات مع صندوق النقد 

الدويل وانتهــاء ال اخرا بخطة التعايف التي حولتها 
الحكومة الحالية اىل املجلس النيايب.

وتعترب هذه املصادر ان القطاع ال ميكن ان يتهاون مع 
الطلبات القضائية التي تطالب برفع الرسية املرصفية 
عن اشخاص الن ذلك يؤدي اىل املالحقة الجزائية وان 
يتعامل القطاع بالنقدي مام يعدد خروجها من النظام 
املايل العاملي ويعرضها ملخاطر جمة ومنها موضوع 
تبييض االموال فضال عن االستدعاءات القضائية ضد 
املصارف بشبهة تبييض االموال مام يعرض ليس فقط 
القطاع املرصيف للخطر بل كل النظام املايل اللبناين 

بوضع أمواله يف املصارف اللبنانية...
ويشــدد املصدر عىل وجــوب »إيجاد حل ملعضلة 
الشــيك، إذ يُفرتض إصدار قرار بوقف التنفيذ وعدم 
تكــرار هذا الخطأ كونه يعــارض متاماً قانون النقد 
والتســليف«، مستشهداً بـ »اســتئناف »فرنسبنك« 
القرار القضايئ القــايض بدفع مبلغ كبري بالدوالر 
األمرييك نقداً، كيال يفتعل سابقة تكّر سبحتها عىل 
املصارف كافة من دون اســتثناء حيث ال يعود ينفع 

الندم«. 
حيث تقــول جمعية املصــارف ان عدم االعرتاف 

بالشيك وخاصة بالشيك املرصيف بانه وسيلة 
دفع قانونية والسامح بالتنفيذ عىل الساحب 
حتى قبل إثبات عدم تحصيل الشيك وعدم توافر 
املؤونة برصف النظر عن كونه يخالف القانون، 
من شأنه ان يجعل التعامل مقترصاً عىل الدفع 
النقدي، مام يجرب املصارف عىل املعاملة باملثل 
وعدم قبول تسديد الديون العائدة لها من قبل 
املدينني سوى نقداً  وبالعملة نفسها، هذا يف 
وقت تلزم املصارف بقبول الشــيكات باللرية 
اللبنانية تسديدا للديون حتى املحررة بالعملة 
القاعدة نفســها بطريقة  االجنبية، فتطّبق 

مختلفة حسب العارض واملستفيد.
و إن أي حل فردي ولو خّيل للبعض انه يشكل 
انتصارا لصاحبه، هو عىل حســاب ســائر املودعني 
وخســارة لهم. فللمرة األلف، إن األزمة ليســت أزمة 
مــرصف واحد وال حتى جميع املصارف، بل هي أزمة 
ترضب النظام املايل واملرصيف بكامله، بدءا من الدولة 

إىل مرصف لبنان ثم إىل املصارف.
وتشري املصادر املرصفية اىل ان االرضاب يستهدف 
حالة عامة مــن االهامل والالمباالة التي باتت تهدد 
مصري القطاع املــايل برمته، وتهّدد مصري املودعني 

الذين هم الرأسامل الحقيقي للمصارف.
وتؤكــد املصادر املرصفية، انها حرصت يف اعالن 
االرضاب عىل االبقاء عــىل كل الخدمات الرضورية 
لخدمة الزبائن من خالل ماكينات الـATM التي تتيح 
سحب االموال وايداعها. كام أبقت املصارف عىل عملها 
الداخيل، لتأمني اعامل الرشكات واملستوردين، وعدم 
التسّبب باي عرقلة للدورة االقتصادية التي ال ينقصها 
يف هــذه االيام املزيد من االعاقات. وبالتايل، حرصت 
املصارف عىل تأمني مصالح الناس، مع حرصها عىل 
تســجيل االعرتاض عىل ما يجــري من خالل اعالن 

االرضاب..

املصــــــارف ُمســــــتمّرة فــــــي إضرابهــــــا املفتــــــوح بانتظــــــار الحلــــــول املعقولة
تخــــــوف »من تدبير ُمعّين« يســــــتهدفها في ظّل اإلهمال املســــــتمر لها.. وال حلول

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقايت 
إجتامعا للجنة الوزارية املكلفة بتقييم 
خطة الكهربــاء الوطنية ، قبل ظهر 
امس  يف الرسايا الحكومية، شــارك 
فيــه نائب رئيس الحكومة ســعاده 
الشامي، وزراء: العدل هرني الخوري، 
الدفاع الوطني موريس سليم، املالية 
يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية 
االدارية نجال ريايش، الصناعة جورج 
بسام  والبلديات  الداخلية  بوشكيان، 
مولوي، الطاقــة واملياه وليد فياض 
والثقافة  محمد مرتىض، املدير العام 
لرئاســة الجمهورية انطوان شقري، 
األمني العــام ملجلس الوزراء محمود 
مكيــة، االمني العام  للمجلس  األعىل 

للدفاع اللواء محمد املصطفى، املدير العام ملؤسســة 
كهرباء لبنان كامل حايك وممثلون عن قيادة الجيش 
واملديرية العامة لقوى األمن الداخيل وإختصاصيون 

من وزارة الطاقة واملياه ومؤسسة كهرباء لبنان.

{ فياض {
ورصح الوزير فياض بعد اإلجتامع: »بناء عىل طلب 
قدمتــه باألمس من أجل عقد اجتامع  للجنة مواكبة 
تنفيذ خطة طــوارئ الكهرباء، دعــا دولة الرئيس 
ميقايت لهذا اإلجتامع الذي انعقد واتخذت فيه قرارات 
بناءة ومفيدة لجهة تنفيذ خطة الطوارىء. وأهم قرار 
هو أن  مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت جاهزة لزيادة 
التغذية وســتصدر بيانا يوم الجمعة املقبل تعلن فيه 
بأن التغذية ستصبح بحجم ٥00 ميغاوات اي ما  يعادل 

نحو 4 ساعات تغذية يوميا«.
أضــاف: »وما مكن رشكة كهرباء لبنان من اتخاذ 
هذا القرار هو التزام الوزارات املعنية خصوصا وزاريت 
الداخليــة والدفاع باملؤازرة األمنيــة التي تحتاجها 
فرق كهرباء لبنان ومشــغيل خدمات التوزيع لنزع 
التعديات عرب  تسمية ضباط ارتباط من وزاريت الدفاع 
والداخلية ومن قوى األمن الداخيل ومن الجيش، وكان 
هناك أيضا التزام من وزير العدل بأن النيابات العامة 
تبلغت  هذا األمر  وتبلغت رضورة قيام الدعم القانوين 

لحمالت نزع التعديات«.

واعلــن الوزير فياض عن »الرشوع بالجباية عىل 
اساس التسعرية الجديدة خالل االيام العرشة املقبلة، 
متوقعا ان يشــعر الناس بالفرق يف التغذية قبل هذا 

التاريخ«. 
وقــال: »متت املوافقة أيضــا عىل االيعاز ملرصف 
لبنان بتعجيل فتح االعتامدات الالزمة إلدخال بواخر 
الفيول »الف وباء«التي مل تدخل بعد والتي يرتتب عليها 
غرامات، وســيتم التفاوض لخفض الغرامات، ونحن 
بحاجة  اىل ان يفتح مرصف لبنان اإلعتامد لهذا األمر، 
اضافة اىل دفع املبالغ املستحقة بالنسبة إىل التشغيل 
والصيانــة يف املعامل وملوزعي خدمات التوزيع مام 

ميكننا من تنفيذ خطة زيادة التغذية«.
وعن وضع مؤسسة كهرباء لبنان جدوال بساعات 
التغذية من اجل اعالم املواطنني قال فياض: »أوعزت  
ملؤسســة كهربــاء لبنان القيام  بهــذا األمر، كانت 
املؤسســة تصدر قبال جدوال بتغذية املناطق، ونحن 
بانتظار معرفة االمكانات الفنية لدى املؤسسة للقيام 
بذلــك بعد تدمري »مركز املراقبــة«، هناك  صعوبات 
ولكني سأســتمر يف متني هذا األمر عليهم وان شاء 

الله يتمكنوا من اطالع الناس عىل هذا الجدول«.

{ محرض االجتامع {
وجاء يف محرض االجتامع: 

أوالً: التأكيــد عىل الجهــات األمنية تأمني املؤازرة 
والحاميــة املطلوبة يف ما  يتعلــق بالجباية ونزع 

التعديات عىل خطوط النقل وعىل أن 
يتم التواصل بهذا الخصوص مع مدير 
العمليات يف الجيش ورئيس شــعبة 
الخدمة والعمليات يف املديرية العامة 

لقوى األمن الداخيل.
  ثانياً: إصدار تعميم عن السيد رئيس 
مجلس الوزراء يطلب فيه من اإلدارات 
كافة التعاون مع مؤسســة كهرباء 
لبنان وسداد املستحقات املتوجبة لها.
ثالثاً: أخذ العلم بالطلب الذي ُوّجه 
من قبل السيد وزير العدل إىل النيابة 
العامة التمييزية والذي طلب مبوجبه 
إعطــاء التوجيهات ملــن يلزم لجهة 
التشــدد وأولويــة البت يف املحارض 
املتعلقــة بالتعديات عىل شــبكات 

الكهرباء.
رابعــاً: البدء بجباية الفواتري من قبل مؤسســة 
كهربــاء لبنــان خالل مدة أقصاها عــرشة أيام من 

تاريخه.
خامســاً: اإليعاز ملرصف لبنــان لفتح اإلعتامدات 
 A,B الالزمة من أجل تفريغ البواخر املحملة بالفيول

والسامح ملؤسسة كهرباء لبنان باستعاملها.
سادساً: السامح بإجراء مناقصة جديدة لرشاء ٦٦ 
ألف طن من الغاز أويل عىل أن يتم إطالع اللجنة عىل 
نتيجة هذه املناقصة ومراحل تنفيذ الخطة خالل فرتة 
التجميــد وعدم البت بها قبل صدور قرار واضح بهذا 

الخصوص عن اللجنة«.

{ تعميم {
واصدر رئيــس الحكومة  تعميام اىل كل  اإلدارات 
العامة واملؤسســات العامة والبلديــات واتحادات 

البلديات واملجالس والصناديق جاء فيه:
»يف إطار تنفيذ خطة الطوارىء الوطنية القطاع 
الكهرباء، وملا كان يتبني أن الكثري من اإلدارات العامة 
واملؤسسات العامة عليها متوجبات متأخرة ملصلحة 
مؤسســات كهرباء لبنان ما من شــأنه ان يؤثر يف 
اإليرادات لهذه املؤسســة،  يطلب إليكم التعاون مع 
مؤسســة كهرباء لبنان والعمل عىل ســداد كافة 

املستحقات واملتأخرات املرتتبة عليكم«.

ميقاتي تــــــرأس اجتماع اللجنــــــة الوزارية املكلفة تقييــــــم خطة الكهرباء
فيــــــاض : التغذيــــــة ســــــتصبح 4 ســــــاعات وتعميم لــــــادارات لتســــــديد املتأخرات

ميقايت مرتئساً االجتامع

أعلنت مؤسســة كهرباء لبنان أنها ستقوم ضمن 
املرحلة الثانية من خطتهــا، برفع إنتاجها الحراري 
»صباح الجمعــة ١0 الجــاري تدريجًيا إىل حواىل 
//4٥0// ميغــاواط، ما ســريفع التغذية بالتيار 
الكهربايئ لحدود //4// ســاعات يومًيا بالتوازي 
مع البدء بشــن حمالت نزع تعديات عىل //2١٦// 

مخرًجا«.
وأصــدرت لهذه الغاية البيــان اآليت: »عطًفا عىل 
املــداوالت واملقررات الصادرة عــن اللجنة الوزارية 
املؤلفــة مبوجب البند رقم 2 من قرار مجلس الوزراء 

رقم 3 تاريخ 2023/0١/١8،
 Key Success( وبعد تحقق عوامل النجاح الرئيسية
Factors( الستة املوضوعة يف خطة مؤسسة كهرباء 
لبنان للمرحلة األوىل، سيام بعد تأكيد جميع الجهات 
املعنية مبــا فيها كل من وزارات الداخلية والبلديات، 

الدفاع الوطني والعدل التزامها بها،

تعلن مؤسســة كهرباء لبنان بأنها ستقوم ضمن 
املرحلــة الثانية، برفع إنتاجهــا الحراري صباح يوم 
الجمعــة الواقع فيــه 2023/02/١0 تدريجًيا إىل 
حــواىل //4٥0// ميغاواط، ما ســريفع التغذية 
بالتيــار الكهربايئ لحدود //4// ســاعات يومًيا 
بالتوازي مع البدء بشــن حمــالت نزع تعديات عىل 
//2١٦// مخرًجا كمستوى أول من أصل//800// 
مخرج توزيع وفــق الخطة املوضوعة، أي ما يعادل 
27% مــن إجاميل تلك املخارج، وذلك بعد أن تم التزام 
الجهات املعنية يف تـــأمني مواكبة ومؤازرة القوى 
األمنية والجيش اللبناين والنيابات العامة عىل جميع 

األرايض اللبنانية،
وتفيد مؤسسة كهرباء لبنان أيًضا بأنها ستبارش 
طباعة الفواتري وفق التعرفة الجديدة ليصار إىل البدء 
يف تحصيل تلك اإلصدارات املعنية نهاية األســبوع 

املقبل.

ومــن جهة ثانية، فقد تم وضع عدة مؤرشات أداء 
)Key Performance Indicators(، أهمها متعلق بنزع 
التعديات والجباية، ليتم تقييمها وتحديد ما إذا سيتم 
االنتقــال إىل املرحلة الثالثــة يف ضوء هذا التقييم، 
بحيــث انه خالل املرحلة الثالثة، ســيتم رفع القدرة 
اإلنتاجيــة الحرارية مجــدًدا إىل حواىل //٥8٥// 
ميغاواط أي بحدود//٥// ساعات تغذية يومًيا عىل 

جميع األرايض اللبنانية.
هذا وتدعو مؤسسة كهرباء لبنان جميع املواطنني، 
إىل التجاوب مع الخطة املوضوعة، ال ســيام لناحية 
عدم استمداد التيار الكهربايئ من الشبكة الكهربائية 
بطريقة غري رشعية، ملا لتلك الخطة من آثار إيجابية 

عليهم،
كام وســتبقي مؤسسة كهرباء لبنان الرأي العام 
عىل بينة بأي مســتجدات تطرأ يف ما خص تطبيق 

مراحل خطة رفع التغذية عرب بيانات الحقة«.

كهربــــــاء لبنــــــان« : رفــــــع التغذية بالتيار 4 ســــــاعات يوميــــــاً اعتباراً مــــــن الجمعة

أعلنت نقابة مستوردي السيارات املستعملة يف 
لبنان برئاســة إييل قزي يف بيان ، »إستجابة وزير 
املال يوســف الخليل واألشغال العامة والنقل عيل 
حميه وإدارة مرفا بريوت ملطالب النقابة، واملتمثلة 
بالنسبة لوزارة املال باعتامد دوالر جمريك بـ8 آالف 
لرية عىل السيارات املستعملة املستوردة والتي لديها 
بوالص شحن قبل ١ شباط 2023، وبالنسبة لوزارة 
االشغال العامة وإدارة املرفأ بخفض الغرامات عىل 
التخزين )أرضية املرفأ( عىل الســيارات املستوردة 
بنســبة 30 يف املئــة، خصوصاً لتلــك التي مل يتم 

إخراجهــا من املرفأ بســبب الخالف عىل 
الرســوم الجمركية«، داعية املستوردين 
اىل« البــدء فوراً بإخراج ســياراتهم من 
املرفأ«.وإذ اشــارت اىل أن »إعتامد رسم 
جمــريك بـ 8 آالف لرية تم إعتامده نتيجة 
عدم التمكن من إعادة العمل بالشــطور 
بالنسبة إلحتساب الرسوم الجمركية عىل 
السيارات املستعملة املستوردة، ألن إعادة 
العمل بالشــطور يتطلب قراراً من مجلس 

الوزراء«، طالبت النقابة »بإلحاح بإنصاف القطاع 
ووضع موضوع الشطور كبند أسايس عىل طاولة 

مجلس الوزراء إلقراره يف الجلسة املقبلة«.

ــرة ــي ل آالف   8 ـــ  ــ ب جـــمـــركـــي  دوالر  ــاد  ــمـ ــتـ اعـ  : ــزي  ــ قـ
ــاضــي ــوردة قـــبـــل  شـــبـــاط امل ــتـ ــسـ ــارات املـ ــيـ ــسـ ــى الـ ــل ع
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ــدة ــعـ »الـــــتـــــحـــــالـــــف« عــــلــــى صـ لـــــــ  قــــصــــف   : الــــيــــمــــن 

ــزال ــ ــزل ــ ــا رغـــــم ال ــدهـ ــوعـ ــي مـ ــ ــتـــركـــيـــة ف االنـــتـــخـــابـــات الـ

ــســجــون املــصــريــة ــوى زار ال ــســت ــع امل ــي ــطــري رف ــي ق ــن وفـــد أم

ليبيا من  األجنبية  القوات  إلخــراج  مصر  في  ُموّسعة  اجتماعات 

استشهد مواطنان مينّيان، وأصيب 3 مدنيني،  جّراء قصف 
مدفعي للتحالف ، اســتهدف مديرية ِشدا الحدودية، الواقعة 
يف محافظة صعــدة اليمنّية.وأفادت وكالة ســبأ اليمنّية، 
بوصول شــهيدين مدنيني و3 جرحى، إىل مستشــفى رازح 

الريفي، نتيجة قصٍف مدفعي عىل مديرية ِشدا الحدودية.
وأُصيَب ســبعة مدنيني،  بينهم مهاجريــن أفارقة، بنريان 

التحالف يف املناطق الحدودية مبحافظة صعدة.
وأعلن مركز »عني اإلنسانية للحقوق والتنمية« يف صنعاء، 
قبل أيام، عن استشــهاد 3 أطفال وإصابــة 6 آخرين، بينهم 
طفل، بجروح خطــرية، وذلك خالل قصــف طائرات تابعة 

للتحالف  قريَة الرشجه يف مديرية الجراحي يف الحديدة.
يُذكَر أن صنعاء أعلنت، يف شهر ترشين األول املايض، وصول 
مفاوضات متديد الهدنة األممية يف اليمن إىل طريق مسدود، 
بعد رفض الســعودية دفع رواتب املوظفــني العموميني من 
عائدات النفط والغاز املنتج مــن املحافظات اليمنية، ووقف 

الحرب ورفع الحصار عن البالد.
وكان تقرير حقوقي قد صدر أواخر الشــهر املايض، ووثّق 

»جرائم العدوان األمرييك الســعودي خالل عام 2022«، 643 
شهيداً و2440 جريحاً.

وكانت حركة »أنصار الله« اليمنية اتّهمت، يف وقت سابق 
الشــهر املايض، الواليات املتحدة بعرقلة الســالم يف اليمن 

وإنهاء الرصاع الدائر منذ 8 أعوام.

ذكرت وكالــة »بلومربغ« أّن الرئيــس الرتيك، رجب طيب 
إردوغان، »يريد إجراء انتخابات عامة يف تركيا بعد 3 أشــهر 
من اآلن«، عىل الرغم من الزلزال املزدوج الذي دمر جزءاً كبرياً 
من جنوب رشقي البالد.وأشــارت الوكالــة إىل أّن إردوغان، 
الذي يواجه أحد أصعب السباقات االنتخابية خالل عقدين من 

حكمه، أعلن حالة الطوارئ ملدة 90 يوماً.
وبحســب »بلومربغ«، فإّن إردوغان يخطط، بعد انقضاء 
هذه اإلجراءات، للمبارشة باالنتخابات يف 14 أيار املقبل، كام 
كان مقرراً من قبل، فيام امتنعت الرئاسة الرتكية عن التعليق، 

وفق »بلومربغ«. 
وأوضحت الوكالة أّن حالة الطــوارئ التي أعلنها الرئيس 
الرتيك »تسمح له باتخاذ إجراءات أمنية ومالية رسيعة يف 
املناطق التي رضبتها الكارثة التي أودت بحياة أكرث من 7000 

شخص يف تركيا«.
وبدأ رسيان حالة الطوارئ ملدة 3 أشــهر يف واليات أضنة، 
وأدي ميان، وديار بكر، وغازي عنتــاب، وهطاي، وقهرمان 
مرعش، وكيليس، ومالطية، وعثامنية، وشــانيل أورفة، يف 
وقٍت ارتفع عدد وفيــات الزلزال الذي رضب جنويب البالد إىل 

7108، فيام بلغ عدد اإلصابات 38 ألفاً.
وتحّدثــت صحيفــة »بوليتيكو«، يف الســياق، عن تأثري 
اســتجابة الســلطات الرتكية للزلزال يف نتائج االنتخابات، 
وقالت إّن »من املرجح أن تؤثر ردود فعل الحكومة واملعارضة 
واملجتمع الدويل عىل العواقب املدمرة للزالزل بشكل كبري يف 

نتائجها«.
وأضافت »بوليتيكو« أنّه »بالنظر إىل األهمية االسرتاتيجية 
ألنقرة، فإّن نتائج االنتخابات الرتكية ستكون مهمة للغاية«.

وتابعت أّن »إردوغان اســتفاد حتى اآلن مــن املزايا الجيو 
اسرتاتيجية للبالد بشكل جيد للغاية، وبدالً من أن تنحرص بني 

الغرب وروسيا، جنت أنقرة الفوائد من كال الجانبني«.
وبّينت الصحيفة أنّه »يف الوقــت الذي نجح إردوغان يف 
تحقيق االســتقرار يف االقتصاد املحــيل من خالل التدفقات 
النقدية من روســيا والخليج، كان أيضاً يؤدي دوراً سيئاً يف 
جوانب أخرى، أبرزها تقديم موعد االنتخابات إىل شهر أيار«. 

وتابعت أّن تقديم موعد االنتخابات »سيمنح املعارضة وقتاً 
أقل لتنظيم حملتها االنتخابية، وتحرك القضاء من أجل حظر 
خصوم إردوغان السياســيني الرئيســيني، إضافًة إىل تجميد 
الحسابات املرصفية لحزب الشعب الدميوقراطي املؤيد للكرد، 

وتقليص املساحة املتاحة لحرية اإلعالم واملجتمع املدين«.
وأشــارت »بوليتيكو« إىل أنّه »يف حال فــازت املعارضة 
الرتكية يف االنتخابات، فيجب أن ينخرط االتحاد األورويب يف 

محادثات فورية مع تركيا تتعلق بعدة جوانب«. 
الرئاســية  إردوغان، قّدم موعد إجراء االنتخابات  أّن  يذكر 
والترشيعية من شهر حزيران إىل شهر أيار، يف كانون الثاين 

املايض. 

أعلنت وزارة الداخلية املرصية استقبالها وفدا قطريا أمنيا 
رفيع املستوى من قيادات وزارة الداخلية القطرية .

وتناولت الفعاليات وفقا للداخلية املرصية بحث سبل تعزيز 
آليات التعاون ومد جسور التواصل وتبادل الخربات بني وزاريت 
الداخلية يف البلدين يف مختلف املجاالت األمنية ذات االهتامم 

املشرتك .
وقد تضمــن برنامج الزيارة عددا مــن اللقاءات والزيارات 
امليدانية ألكادميية الرشطة ومقــري اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــدرات واإلدارة العامة لتحقيق األدلــة الجنائية، وقد تم 
تنظيم جوالت تفقديــة للوفد إلطالعهم عىل املهام والقدرات 

واإلمكانيات التي تتمتع بها تلك املواقع.
كام قام الوفد بزيــارة مركز إصالح وتأهيل وادي النطرون 

بقطاع الحاميــة املجتمعية واطلعوا عىل مــا يذخر به من 
إمكانات وتجهيــزات جعلته يف مرتبة الريادة وفقا للمقايس 

العاملية املعتمدة يف مجال التنفيذ العقايب.
وقام الوفــد القطري بالتعرف عىل أطــر الرعاية الصحية 
واالجتامعيــة املقدمة للنزالء وســبل تأهيلهــم يف النواحي 

التعليمية والتثقيفية والسلوكية والفنية واملهنية والرياضية .
وأعرب الوفد القطري خالل لقاء وزير الداخلية املرصي عن 
تقديره ألجهزة وزارة الداخلية املرصية، وأثنوا عىل ما شاهدوه 
من قــدرات وإمكانات تقنيــة وعلمية وبحثيــة وتدريبية 
بقطاعات الــوزارة املختلفة، وتطلعهم لالســتفادة من تلك 
اإلمكانات لصقل خربات ومهارات الكوادر الرشطية القطرية 

يف مختلف املجاالت التدريبية.

اســتضافت العاصمة املرصية القاهرة، اجتامعات اللجنة 
العسكرية الليبية املشرتكة »5+5« برعاية األمم املتحدة، التي 
تعقد عىل مدار يومني لبحث خطــة إخراج املرتزقة والقوات 

األجنبية من البالد.
وجاءت االجتامعات مبشــاركة املبعوث األممي لدى ليبيا 
عبد الله باتييل وممثلني عن دول جوار ليبيا )السودان -تشاد-

النيجر(.
وأعرب املبعــوث األممي لــدى ليبيــا- يف كلمته خالل 
االجتامع- عن شكره وتقديره للحكومة املرصية؛ الستضافتها 
املستمر  ودعمها  املشــرتكة  العســكرية  اللجنة  اجتامعات 

وجهودها الرامية إىل إحالل السالم واالستقرار يف ليبيا.
كام وجه الشكر إىل اللجنة العسكرية املشرتكة؛ لجهودها 
يف تنفيذ اتفاقية وقف إطالق النار، والخطوات التي اضطلعت 
بهــا حتى اآلن، من أجل تفعيل خطة العمل املوقعة يف جنيف 

يف ترشين االول 2021 برعاية بعثة األمم املتحدة يف ليبيا.
وقال »إن النقاش الذي ســيدور عىل مدار اليومني املقبلني، 
من أجل تفعيل لجــان التواصل املتفق عليه يف ترشين الثاين 
2021 يف القاهرة يف إطار االســتعداد النســحاب املقاتلني 

األجانب واملرتزقة وبث األمل بني الليبيني«.
وأكد أن املســار األمني ركيزة مهمة لتمهيد الطريق إلقرار 

بيئة سياسية واقتصادية مواتية.
وأشــار إىل أن اجتامع اللجنة العسكرية املايض الذي عقد 
يف 15-16 كانــون االول 2023 حقــق تقدمات، مبا يف ذلك 
ترشيح أعضاء لجنة التواصل الليبية؛ لتمكينهم من العمل يدا 

بيد مع نظرائهم أعضاء اللجنة من السودان وتشاد والنيجر.
وأضــاف »أن عملكم عىل درجة عالية من األهمية من أجل 
تنفيذ خطة العمل الخاصة بانسحاب األجانب واملرتزقة، ولقد 
حرضت اجتامعا مثمرا مع ســفراء السودان والنيجر وتشاد 
األســبوع املايض، حيث أعربوا عن استعدادهم ورغبتهم يف 
دعــم بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيــا والفاعلني الليبيني؛ 
إليجاد حلول دامئة للتحديات املثارة والتعاون مع أشــقائهم 

الليبيني«.
وأعرب عن أملــه يف أن تتمكن هذه االجتامعات يف امليض 
قدما يف تفعيل لجان التواصل حتى يتم التنســيق عىل أكمل 

وجه.
من جهته.. رحــب نائب رئيس اللجنــة الوطنية املرصية 
الليبي بالحضور يف االجتامع، موجها الشكر  املعنية بالشأن 
لبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا عىل الجهود التي تقوم بها 

حيال األزمة الليبية.
كام تقدم بالشــكر والتقدير ألعضاء اللجنة املشرتكة من 
القادة العســكريني يف دولــة ليبيا الشــقيقة عىل الجهود 
املشرتكة  العسكرية  اللجنة  التي حققتها  الكبرية  واإلنجازات 
خالل الفرتة املاضية، مشيدا باإلرادة القوية والجدية واإلرصار 
عىل مواجهة التحديات بروح تعكس الوحدة الوطنية والتفاين 
والتوافق املشرتك عىل تحقيق االســتقرار والسالم والحفاظ 

عىل وحدة ليبيا وسالمة أراضيها.
وأكد عىل دعم مرص الكامل وكــذا املجتمع الدويل لجهود 

اللجنــة العســكرية الراميــة إىل إعادة توحيد املؤسســة 
العسكرية، واســتكامل ما بدأته من جهود ونقاشات لوضع 
خطة إلخراج املرتزقــة والقوات األجنبية والحركات املعارضة 
مــن األرايض الليبية، وهــو األمر الذي سيســاهم يف دعم 
الجهود السياسية وصوال إىل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة 

يف ليبيا تنهي األزمة السياسية.
وأعرب عن أملــه يف أن تكلل جهود االجتامع بالتوصل إىل 

نتائج مثمرة.
واســتقبل وزير الخارجية املرصي سامح شكري، عبدالله 
باتييل املمثل الخاص لسكرتري عام األمم املتحدة ورئيس بعثة 
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، وذلك لبحث ســبل دفع العملية 

السياسية يف ليبيا.
وقال املتحدث باســم الخارجية املرصيــة أحمد أبوزيد، إن 
املمثل الخاص للســكرتري العام لألمم املتحدة إىل ليبيا وجه 
الشــكر ملرص ملا تبذله من جهود عىل صعيد جميع مسارات 
حل األزمة الليبية، خاصًة املسار الدستوري ومجموعة العمل 

االقتصادية واللجنة العسكرية املشرتكة 5+5.
وأضــاف أن اللقاء تناول نقاًشــا مطوالً حــول التطورات 
الخاصة بالحل السيايس يف ليبيا، حيث أحاط وزير الخارجية 
املمثل الخاص لألمني العام مبستجدات املسار الدستوري يف 
القاهرة خالل  التي اســتضافتها  ظل االجتامعات املتالحقة 
الفرتة املاضية، مؤكداً عىل أهمية اختتام هذا املســار بنجاح 
برعايــة البعثة األممية متهيداً لعقــد االنتخابات الترشيعية 

والرئاسية بالتزامن دون تأخري.
وأكد الوزير شكرى يف هذا اإلطار، عىل رضورة توقف بعض 
األطراف الخارجية عن محاوالت تطويع العملية السياســية 
يف ليبيا وفقــا ملصالحها، حيث أن املســئولية تفرض عىل 
جميع رشكاء ليبيا تقديم الدعم لألشــقاء الليبني للتوصل إىل 
التوافق املطلوب مبفردهم وبإرادتهم، كام يجب عدم السامح 
ألي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياســية من خالل 

سياسة فرض األمر الواقع.
ومن جانبــه، أوضح باتييل أن البعثــة األممية للدعم يف 
ليبيا أكدت لجميع األطراف عىل أن مفتاح الحل يقع يف أيدي 
الليبيني، وأنه ينصح دامئاً جميع األطراف الذين يتحدث معهم 
عىل رضورة إبداء املرونة تجــاه القضايا القليلة املتبقية يف 

املسار الدستوري.

ــة الــــــخــــــراب والـــــدمـــــار ــ ــل ــ ــرح ــ ــل« دخــــلــــت م ــ ــ ــي ــ ــ ــرائ ــ ــ »إس

ــي مــوســكــو ــ ـــد بـــاشـــر مـــهـــامـــه ف ــدي ـــجـ ــراق ال ــ ــعـ ــ ســفــيــر الـ

ــيـــل وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ــقـ ــونـــســـي يُـ ــتـ الـــرئـــيـــس الـ

فــــــــرنــــــــســــــــا تــــــنــــــتــــــقــــــم مــــــــــــن تــــــونــــــس

القاهرة السياسي« في  التوافق  قوى سودانية توقّع على »وثيقة 

قال كاتــب إرسائييل بصحيفة »هآرتــس« )Haaretz( إن 
إرسائيل، التي يكربها هو بقليل، مرت منذ نشأتها بـ3 مراحل، 
وبنربة تشــاؤمية أوضح أنها اآلن وصلت إىل مرحلة الدمار 

والخراب.
ويف بداية مقاله، لفت يب مايــكل إىل أنه ولد قبيل ميالد 
إرسائيل بأشــهر قليلة، وإن كان إدراكه آنــذاك ليس كإدراك 
شخص بالغ، فإن التجارب األولية لطفل صغري تنقش الصور 

والعواطف يف وعيه.
ففي الســنوات العرشين األوىل من وجودها، يقول مايكل 
إن إرسائيل من 1948 إىل 1967 كانت تجســد، بالنسبة له، 
»مرحلة األمل«، إذ كان الشعور السائد يف البداية أن الحارض 
مل يكن جيدا، لكن كان املتوقع آنذاك هو أن يزدهر البلد وينمو 
ويتناىس األخطاء املثرية لالشمئزاز واألفعال الرشيرة املقززة 

التي تلطخ بها قبيل نشأته.
لكــن »مرحلة األمل« تبعتها »مرحلة الفســاد«، حســب 
مايكل، التي بدأت عام 1967، عندما »انضم الشــيطان الديني 
إىل الشيطان الصهيوين، وبدآ معا أعامل التدمري«، لقد أعمى 
هؤالء توقهم ملاض يعتربونه مجيــدا، وهو ما دفع إرسائيل 
لفقدان ذكائها ومكابحها وإنســانيتها وعقلها، كل إرسائيل 

قيادة وناخبني، عىل حد تعبريه.
واآلن ها هــي إرسائيل، وفقا للكاتب، تدخل »مرحلة الدمار 
والخراب« بعد أن سلمت يوم 29 كانون األول املايض حكومة 
من األرشار زمام تســيري أمورها، ليبدأ دمار ال مفر منه إذ إن 
الذي حصل ما هو إال تتويج لـ55 عاما من اإلدمان عىل الرش 

والنهب واالستبداد والعنف، حسب قوله.
فام بدأته إرسائيل لتوها ســيحولها لبلد ال يريد أي شخص 
متحرض أن يعيش فيه ليبقى يف نهايــة املطاف بلدا خالصا 

للقتلة املدججني بالســالح واملتعصبني والشوفينيني واملرىض 
النفسيني، ليتبخر البلد يف نهاية املطاف، حسب قول مايكل.

لكن كم ستســتغرق هذه املرحلة قبــل أن يكتمل التدمري، 
يجيب الكاتب عن ذلك بأنه أصيب بالدهشة عندما اكتشف أن 

ذلك لن يتطلب جهدا يذكر.
بل إن مايكل حدد قامئــة جزئية للدمار الذي حدث بالفعل 
من نظام تعليمي يحترض، وتشييد ملبان باهظة الثمن قد عفا 
عليها الزمن، ورفاهية اختفــت معاملها، ونظام صحي يُداس 
باألقدام، وفقر آخذ يف التفاقم، فضال عن فرض الحكم الديني 
وازدياد بشــاعة عنف الرشطة وانتشار الفساد وبطء العدالة 
التي  واضمحالل احرتام حقوق اإلنســان وغياب املســاواة 

أصبحت فعال شيئا من املايض.
وختم الكاتب بالتعبري عن أسفه عىل ما آل إليه بلده، إذ كان 
يريده أن يكون »أثينا« فأصبح »ســبارتا« وأراد أن ميثل »نورا 

لألمم« وانتهى به الحال عارا لألمم، حسب رأيه.

بارش سفري العراق الجديد يف موسكو، قحطان طه خلف 
الجنايب مهامه.

والجنايب مــن مواليد بغداد 1965، وعمل مستشــارا يف 
الحكومة العراقية للفرتة 2006-2009. وســفريا يف وزارة 

خارجية العراق عام 2009.
ثم شغل منصب سفري العراق لدى رسيالنكا للفرتة 2010-
2014، وسفري غري مقيم للعراق لدى املالديف للفرتة 2011-

2014، وسفري للعراق لدى بلغاريا 2015-2017، وسفري لدى 
اململكة العربية السعودية 2018- 2021.

العراقية للشــؤون  الخارجية  كام عمل وكيــال لــوزارة 
القانونية والعالقات متعددة األطراف للفرتة 2023-2020.

قرر الرئيس التونيس قيس سعيد إقالة وزير الخارجية عثامن 
الجرندي من منصبه وسط أزمة سياسية عميقة يف البالد.

وأصدر سعيد مرســوما بتعيني نبيل عامر وزيرا للخارجية 
خلفا لعثامن الجرندي.

ويشغل عامر حاليا منصب سفري تونس يف بروكسل وهو 
خريج املدرسة الوطنية لإلدارة.

ومل تذكر الرئاسة التونسية أسباب إقالة الجرندي.
وتعيش تونس أزمة سياســية حيث أصــدر االتحاد العام 
التونيس للشغل بيانا جدد فيه متسكه بالحوار سبيال وحيدا 

للخروج من األزمة يف البالد.
وأكد األمني العام املساعد لالتحاد، سامي الطاهري، أن ما 
يجري يف تونس منذ أشهر يعد انحرافا عن املسار التصحيحي.

نفذت طائرات حربية فرنســية يوم 8 شباط 1958 غارات 
عىل بلدة ساقية سيدي يوســف الواقعة شامل غرب تونس 
عىل الحدود الجزائرية، ما أســفر عــن مقتل نحو 70 مدنيا، 

وإلحاق دمار كبري باملنطقة.
انت حرب التحرير الجزائرية يف عام 1958 قد دخلت عامها 
الخامس، وكانت فرنسا تتوهم يف ذلك الوقت أنها قادرة عىل 

إخامد املقاومة وفرضت رشوطها بشأن مستقبل الجزائر.
يف ذلك الوقت توقفت املفاوضات حول اســتقالل الجزائر 
وكانت جارية منذ عام 1956، وذلك بســبب تعنت فرنســا 
وسعيها املحموم لالحتفاظ بســيادتها عىل هذا البلد، فيام 
كانت جبهــة التحرير الجزائرية ترصعىل االســتقالل التام 

ورحيل املستعمرين، ولذلك تواصل القتال.
الجيش الفرنيس ســعى يف عــام 1958 إىل خنق الثورة 
الجزائرية مــن خالل بناء حواجز عىل طــول الحدود، لعزل 
جيش التحرير الوطني الجزائري ومنع وصول اإلمدادات إليه.

الهجوم الجوي العنيف عىل ســاقية سيدي يوسف يف 8 
شباط 1958، جاء يف إطار تلك االسرتاتيجية، حيث مل يتوان 
الفرنسيون عن ارتكاب جرمية بشعة بحق املدنيني األبرياء يف 

سبيل تحقيق أهدافهم االستعامرية.
يف ذلك اليــوم وبذريعة مالحقة وحــدات جيش التحرير 
الجزائري، أغارت طائرات فرنسية محملة بالقنابل من طرازات 
»ميسرتال« و«كورسري« و«ب 26«، وصبت حممها عىل البدة 

التونسية التي كانت ملجأ للكثري من الجزائريني.
قتل يف تلك الغارات 69 شــخصا من بينهم 20 طفال و11 
امرأة، كام أصيب 130 آخــرون، واختلط الدم الجزائري بالدم 

التونيس.
عالوة عىل ذلك تسببت تلك الغارات الفرنسية التي تواصلت 
لنحو ساعة ونصف يف تدمري 3 عربات للصليب األحمر الدويل 

ونحو 130 منزال و85 متجرا ومدرستني.
ساقية سيدي يوســف املنكوبة حينها بالقنابل الفرنسية، 
بلدة صغرية عىل الحدود التونسية الجزائرية عىل طريق يربط  

مدينة الكاف التونسية مبدينة سوق أهراس الجزائرية.
هــذه البلدة كانــت تعد منطقــة اســرتاتيجية لوحدات 

جيــش التحرير الجزائري وخاصة بالنســبة لعالج الجرحى 
واملصابني، وكانت الغارة الفرنســية املدمرة، عقابا جامعيات 

وانتقاما وحشيا لدعم التونسيني إلخوتهم الجزائريني.
فرنسا أنكرت أن يكون جيشها استهدف املدنيني يف البلدة، 
وأعلن مســؤولوها أن القوات الفرنسية الجوية دمرت معقال 
للمقاومــة الجزائرية يقع عىل بعد نحو كيلو مرت ونصف من 

ساقية سيدي يوسف.
صحفيون محليــون وأجانب زاروا املنطقة كشــفوا زيف 
الرواية الفرنسية الرسمية، حيث شاهدوا الخراب الذي أصاب 
مرافق البلدة وحولها إىل أطالل، ومل يعرثوا عىل أي أثر للموقع 

الذي زعمت باريس أن قواتها استهدفته.
تونس بدورها، قدمت شــكوى إىل مجلــس األمن الدويل 
يف 12 شــباط 1958، طالبت فيها بإدانة الهجوم الفرنيس 
الوحيش. دخلت الواليات املتحدة وبريطانيا عىل الخط وقامتا 

بـ »مهمة مساعي حميدة« للتوسط بني تونس وفرنسا.
مثــل هذه الجرائم ال تســقط بالتقادم. لكــن كام يظهر 
بوضوح يف الكثري من االحداث املشــابهة التي تقف وراءها 
جيوش الغرب، متر هذه الجرائم بســالم ويتــم التقليل من 
شــأنها وإبعاد األضواء عنها إىل أن يطويها النسيان، وكأن 

شيئا مل يكن!

وّقعت القوى املشاركة يف الحوار السوداين-السوداين يف 
القاهرة، عىل وثيقة التوافق السيايس، مؤكّدًة عىل أّن الفرتة 

االنتقالية تتطلّب بطبيعتها تكاتف جميع القوى.
ونّص البيان الختامي للحوار السوداين، عىل اعتامد الوثيقة 
الدســتورية الصادرة عام 2019، واعتامد تشكيل الحكومة 
الوطنية مــن ذوي الكفاءات. كام تــّم التأكيد عىل رضورة 
تفكيــك بنية متكني نظام 30 حزيــران 1989 )نظام الرئيس 
السابق املعزول عمر البشري(، وتوزيع ممثيّل الكتل السياسية 

خالل ورشة الحوار السوداين السوداين إىل 10 لجان.
وأشار البيان إىل أّن ورشة العمل التي استضافتها القاهرة، 
أتاحت فرصة للتوافق الســوداين، مــع الرتحيب بدور مرص 

وتقدير دعوتها لورشة الحوار.
واقرتح البيان الختامي، إنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم، 

مع بحث قضايا شباب الثورة ورضورة مشاركتهم يف الحكم.
و قال األمــني داوود، رئيس الجبهة الشــعبية املتحدة عن 
قضايا رشق الســودان، إّن ورشــة عمل الحوار السوداين–

السوداين يف القاهرة ناقشــت قضايا هامة، مشّدداً عىل أّن 

استقرار رشق السودان أهم من تنفيذ مخرجات أي اتفاق.
يذكر أّن أطراف االتفاق اإلطاري، أعلنوا مقاطعتهم للورشة، 
فيام وصفت مجموعة املجلس املركزي الورشــة بأنّها »منرب 
للثورة املضادة«، بحســب بيان لها عقب تلّقيها دعوة رسمية 

من القنصل املرصي.
وكانت »اآللية الثالثّية« املكّونة من األمم املتحدة واالتحاد 
األفريقــي ومنظمــة »اإليغــاد«، أعلنت، انطــالق املرحلة 

األخرية من العملية السياسية يف السودان.
يذكر أّن قادة الجيش الســوداين وقوى سياســية مدنية 
بقيادة »قوى إعالن الحرية والتغيري« وقعوا يف شهر كانون 
األّول املايض »اتفاقــاً إطارياً« لبدء مرحلة انتقالية تســتمر 

عامني وتنتهي بنقل السلطة للمدنيني.
ويهدف االتفــاق بني الفرقــاء الســودانيني إىل حل أزمة 
ممتدة منذ 25 ترشيــن األّول 2021، حني فرض رئيس مجلس 
الســيادة االنتقايل، عبد الفتاح الربهان، إجراءات استثنائية، 
منها حل مجليس السيادة والوزراء االنتقاليني، واعتقال وزراء 
وسياسيني، وإعالن حالة الطوارئ، وإقالة الوالة )املحافظني(.
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الخميس 9 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

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: 03 215356

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

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

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

افضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد اىل امانة 
رس كهربــاء لبنــان – يف الغرفة 
املســبقة الصنع رقم 38 املستحدثة 
يف الجهة الغربية من املبنى املركزي 
ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2023/1/31

بتفويض من املدير العام 
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 25

ــــــــــــ

اعالن
تعلــن كهرباء لبنــان بان مهلة 
تقديم العروض لراء مادة الحليب 
الطازج لــزوم عامل معامل االنتاج 
واملنتدبني من رشكة كهرباء قاديشا 
اىل معامــل كهرباء لبنان، موضوع 

استدراج العروض رقم ث 4د/2098 
تاريخ 2022/6/9، قد مددت لغاية 
يــوم الجمعــة 2023/3/10 عند 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00 

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

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

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

املهندس واصف حنيني
التكليف 25

ـــــــــــــ

اعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم 
العروض لتأمني آليات املؤسسة ضد 
ولتأمني  املدنية  واملســؤولية  الغري 
موضوع  والصهاريج،  الشــاحنات 
استدراج العروض رقم ث4د/4358 
تاريــخ 2021/8/18، قــد مددت 
الجمعــة 2023/2/24  يوم  لغاية 
عند نهاية الدوام الرســمي الساعة 

11.00 قبل الظهر.
ميكــن للراغبني يف االشــرتاك 

املذكور اعاله  العروض  باســتدراج 
الحصــول عىل نخســة من دفرت 
الــروط من مصلحــة الديوان ـ 
أمانــة الرسـ  يف الغرفة املســبقة 
الصنع رقم 38 املستحدثة يف الجهة 
املركزي ملؤسسة  املبنى  الغربية من 
كهرباء لبنان ضمــن حرمه، مبنى 
كهرباء لبنــان ـ طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /50000/ل.ل.
علــامً بأن العروض التي ســبق 
وتقــدم بها بعــض املوردين ال تزال 
ســارية املفعول ومــن املمكن يف 
مطلق االحوال تقديم عروض جديدة 

افضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد اىل امانة 
رس كهربــاء لبنــان ـ يف الغرفة 
املســبقة الصنع رقم 38 املستحدثة 
يف الجهة الغربية من املبنى املركزي 
ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2023/2/6
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 26

ـــــــــ

اعالن
صادر عن الســجل التجاري يف 

بريوت
مبوجب محرض الجمعية العادية 
بتاريخ  تقرر   2022/12/12 تاريخ 
2023/1/16 حــل رشكــة و ت د 
ش.م.ل )اوف شــور( رئيس مجلس 
ادارتها مديرها يوسف نصار وشطب 
قيدها من السجل التجاري حيث هي 
مسجلة تحت الرقم 1800375 ورقم 
تسجيلها يف وزارة املالية 278277.

فعــىل كل ذي مصلحــة تقديم 
اعرتاضــه ومالحظاته خالل مهلة 

عرة أيام من تاريخ آخر نر.
امني السجل التجاري

بالتكليف مارلني دميان

جانب: محمد عياش

تبليغ مجهول محل االقامة
الرعيــة  بــريوت  محكمــة 
الجعفريــة غرفة القايض الســيد 

بشري مرتىض
ورقــة دعوة صادرة عن محكمة 
بريوت الرعية الجعفرية، موجهة 
اىل محمــد عياش مجهــول محل 
االقامة يف الدعــوى املقامة عليك 
من زهرة وزمن محمد عياش مبادة 
تعديل نفقة اساس 2022/233 تعني 
موعد الجلســة فيها يوم الخميس 
السيد  القايض  غرفة   2023/3/16
بشــري مرتىض فيقتيض حضورك 
او ارســال من ينــوب عنك اىل قلم 
املحكمة قبل موعد الجلسة الستالم 
نســخة عن استحضار الدعوى واال 
اعتربت مبلغا حسب االصول، وجرت 
بحقــك املعامــالت القانونية، وكل 
تبليغ لك عــىل لوحة االعالنات يف 
املحكمة حتى تبليغ الحكم القطعي 

يكون صحيحا.
رئيس قلم محكمة بريوت 
الرعية الجعفرية

عيل الحاج
ــــــــــ

اعالن
شطب قيد رشكة تجارية

مبوجب محرض جمعية منعقدة 
يف  2022/12/28 تقــرر بتاريخ 
2023/1/31 شــطب قيــد رشكة 
كالروس فارما ش.م.ل. املســجلة 
تحت الرقم 1023176 رئيس مجلس 
ادارتها الســيد رفعت طربيه، نهائياً 
من قيود السجل التجاري يف بريوت، 
الرقم املايل 3356791 فعىل كل ذي 
مصلحــة ان يقــدم مالحظاته او 
اعرتاضه خالل مهلة عرة ايام من 

آخر تاريخ نر.
أمني السجل التجاري يف بريوت
بالتكليف مارلني دميان

اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
يتــرف مجلس ادارة صندوق التعاضد العائيل دعــوة الجمعية العمومية 
العادية لالنعقاد وذلك يف الســاعة السادسة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع 
يف 17 آذار 2023 من اجل مناقشــة واقرار املواضيع التي ســتدرج عىل جدول 

األعامل، وهي:
1ـ االستامع اىل تقرير لجنة املراقبة ومجلس االدارة.

2ـ املصادقة عىل امليزانية وعىل أعامل وحســابات الصندوق للســنة املالية 
.2023

3ـ ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة.
4ـ انتخاب رئيس وأعضاء مجلس االدارة واألعضاء املالزمني ولجنة املراقبة.

ويف حــال مل يتوفر النصــاب القانوين يف االجتامع االول، فتدعى الجمعية 
العمومية اىل اجتامع ثان يف الساعة السابعة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع 

فيه 17 آذار 2023، يف مركز الصندوق.
االدارة

ُمـــــــــــــواجـــــــــــــهـــــــــــــات شـــــــــــرقـــــــــــي نـــــــــابـــــــــلـــــــــس فـــــــــــــي الـــــــــضـــــــــفـــــــــة الــــــــغــــــــربــــــــّيــــــــة
ــان ــطـ ــيـ ــتـ ــح الـــــــســـــــاح... ورفــــــــض يـــمـــيـــنـــي لـــتـــجـــمـــيـــد اإلسـ ــ ــاري ــ ــص ــ ــادة ت ــ ــ ــزي ــ ــ ــد ب ــّهـ ــعـ ــتـ ــر يـ ــيـ ــفـ بـــــن غـ

صخـــــب فـــــي الكونغـــــرس األميركـــــي... وهتافـــــات ضـــــّد بايـــــدن »الـــــكاذب« ــــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــط العاملّي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــعار النف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــران: أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إي
ــــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــــو 100 دوالر هــــــــــــــــــــذا العــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــز ال تقف

ــة« ــ ــ ــريّ ــ ــ ــح ــ ــ ــة ال ــ ــ ــح ــ ــ ــن ــ ــ ــد أوكـــــــرانـــــــيـــــــا بــــــــ »أج ــ ــ ــزوي ــ ــ ــت ــ ــ ــاءه ل ــ ــ ــف ــ ــ ــل ــ ــ ــي دعـــــــــا ح ــ ــك ــ ــس ــ ــن ــ ــي ــ ــل ــ زي
ــي ــ ــروسـ ــ ــاع الــــــدفــــــاع الـ ــ ــطـ ــ ــى قـ ــ ــل ــ ــة ع ــ ــّي ــ ــان ــ ــط ــ ــري ــ ــب ــ ــن الــــعــــقــــوبــــات ال ــ ــ ــدة م ــ ــ ــدي ــ ــ ــة ج ــ ــ ــزم ــ ــ وح

يبــدو ان وزير األمن القومي »اإلرسائييل« إيتامر بن غفري 

مرّص عىل امليض قدما يف خطط زيادة تصاريح حمل السالح 

مبقــدار 5 أضعاف، فيام أعلن أحــد الحلفاء اليمينيني لرئيس 

الوزراء »اإلرسائييل«بنيامني نتنياهو، وهو حزب الصهيونية 

الدينية الذي يرأســه وزير املالية بتســلئيل سموتريتش، أن 

»إرسائيــل« لن تجّمد بناء املســتوطنات اليهودية يف الضفة 

الغربيــة املحتلة، بعد أســبوع من ضغط وزيــر الخارجية 

األمــرييك أنتوين بلينكن عىل »إرسائيل« لوقف البناء. كل ذلك 

فيام يســتمر تصعيد قوات االحتالل لعنفها حاصدة املزيد من 

الضحايا بني الفلسطيني.

فقد أصيب فلســطينيان أحدهام بجروح خطرية، برصاص 

قــوات االحتالل اإلرسائييل خالل اقتحام مخيم بالطة رشقي 

مدينة نابلس يف الضفة الغربية املحتلة. 

وقالت وزارة الصحة الفلســطينية ، يف بيان مقتضب، إن 

شــابا وصل إىل املستشــفى بحالة توقف قلب وتنفس جراء 

إصابتــه برصاصة اخرتقت الرأس من خلف األذن وخرجت من 

الفم، مضيفة أنه جرى إنعاشه وهو اآلن يف العناية املكثفة. 

كام أشــارت إىل أن الشــاب الثاين أصيب برصاصتني يف اليد 

اليمنى، وحالته مستقرة.

وكانت قوة كبرية من جيش االحتالل اقتحمت محيط مخيم 

بالطة و«قرب يوســف« لتأمني اقتحام املســتوطنني رشقي 

نابلس. كام ذكرت مواقع إلكرتونية فلســطينية أن اشتباكات 
اندلعت يف شــارع عاّمن بني مسلحني وقوات االحتالل.

اشــارة اىل ان حصيلة الشــهداء ارتفعت منذ بداية العام 
الجاري إىل 42 شهيدا، بينهم 9 أطفال إضافة إىل سيدة مسنة، 
يف حني قتلت قوات االحتالل 224 فلسطينيا، بينهم 61 طفال، 

خالل العام املايض 2022.

{ حمل السالح {
عىل صعيد آخر، قالت القناة السابعة بالتلفزيون »اإلرسائييل« 
)خاصــة(، إنه لترسيع إجراءات الحصول عىل تصاريح لحمل 
الســالح، وّجه بن غفري »شعبة ترخيص األسلحة النارية يف 

الوزارة باتخاذ مجموعة من الخطوات«.

وقالــت القناة: »انه مع إعفائهم من إجراء مقابلة مطلوبة، 
ســيتم منح تراخيص لحمل أسلحة شخصية لضباط االحتياط 
بالجيش ومصلحة السجون الذين ينتظرون الحصول عىل هذه 

التصاريح«.
وبحســب توجيه بن غفري، ســتتم زيادة إصدار تراخيص 
األســلحة الشــخصية من حوايل ألفني إىل 10 آالف ترصيح 

شهريا.
وأفــادت القناة بأن الهدف هو »توفري اســتجابة يف حالة 
وقوع حــادث أمني واإلســهام يف تعزيز الشــعور باألمن 
الشخيص«، لحواىل 9 آالف مستوطن ينتظرون الحصول عىل 

تصاريح لحمل األسلحة، بحسب القناة.

{ تجميد املستوطنات {
من ناحيــة أخرى، ذكر بيان صادر عــن حزب الصهيونية 
الدينية الذي يرأســه وزير املالية بتسلئيل سموتريتش أنه »لن 
يتم تجميد بناء املســتوطنات« يف الضفة الغربية، اســتجابة 

للضغوطات األمريكية.
يذكر ان أعضــاء كبار يف ائتالف نتنياهو اليميني املتطرف 
يسعون إىل التوسع يف بناء املستوطنات اليهودية يف الضفة 
الغربيــة التي احتلتهــا »إرسائيل« يف حرب عام 1967، حيث 
يسعى الفلسطينيون منذ فرتة طويلة إىل إقامة دولة. وتعترب 
معظم القوى العاملية املســتوطنات »اإلرسائيلية« يف الضفة 

الغربية والقدس الرقية غري رشعية.
ويف زيارة إىل »إرسائيل« واألرايض الفلســطينية األسبوع 
املايض، جدد بلينكن مناشدات الواليات املتحدة برضورة تبني 
حل الدولتني إلنهاء الرصاع املســتمر منذ عقود بني »إرسائيل« 

والفلســطينيني ،ودعا علنا إىل إنهاء التوسع االستيطاين.
ويف محادثات خاصة مع نتنياهو، طالب بلينكن »إرسائيل« 
أيضــا بوقف بناء املســتوطنات اليهودية يف الضفة الغربية 
ووقف هدم منازل الفلســطينيني، حســبام ذكرت 3 مصادر 
أمريكيــة وعربية مؤكدة أن الطلب مل يتم التعبري عنه كمطلب 

رسمي.

{ الخان األحمر {
عىل صعيد آخر، وافقــت املحكمة العليا »اإلرسائيلية« عىل 
إرجاء النظر مجــدًدا يف قضية هدم مثري للجدل لقرية الخان 
األحمــر البدوية يف الضفة الغربية املحتلة. وصدر قرار بهدم 
تجمع الخان األحمر الواقع عىل طريق رئييس رشق القدس يف 
2018 بعد حكم اعترب أن القرية شيدت من دون الحصول عىل 

تراخيص إرسائيلية.
ورفعــت منظمة ريغافيم »اإلرسائيليــة« اليمينية دعوى 
قضائيــة ضد الحكومة إلجبار املســؤولني عىل هدم القرية 

التي أثار ســكانها البالغ عددهم 200 نسمة اهتامما دوليا.
ووافقــت املحكمة يف قرارها عىل إرجاء النظر حتى األول 
مــن أيار املقبــل، ولكنها عربت عن األســف، ألن الحكومة 
»راضيــة بالوضع الراهن.. وترجئ ردها كل بضعة أشــهر«. 
وكانت حكومات ســابقة قد أرجأت 8 مرات قراراتها املتعلقة 

بالخان األحمر.
ويــرى معارضــون للخطــوة أن هدم التجمع، ســيمكن 
»إرسائيل« من توســيع االســتيطان بشــكل يقسم الضفة 
الغربية إىل جزأين، مام ســيجعل من املســتحيل إقامة دولة 

فلسطينية متواصلة جغرافيا.
وتواجه »إرسائيل« ضغوطا دولية ملنع الهدم كان آخرها زيارة 

ديبلوماسيني أوروبيني القرية يف 30 كانون الثاين املايض.

هتــف عدد من نواب الكونغــرس بكلمة »كاذب«، خالل خطاب 
الرئيــس األمــرييك جو بايدن عن »حال االتحــــاد«، عــــندما 
قــــال إّن البعض يف الحزب الجمهوري يريد وقف برامج الضامن 

االجتامعي.
وهاجــم بايدن الجمهوريني بســبب أزمة ســقف الديون، قبل 
أن يقول إّن بعــــض النــــواب الذين مل يكشف عن أســامئهم، 
طــــالبوا بتقليــص ووقف برامــج الرعاية الطبيــة والضامن 

االجتامعي.
وُســمع هتاف »كاذب« خالل إلقــاء الرئيس األمرييك خطابه، 

عــىل الرغم من أنه مل يكن واضحاً من يهتف.
وبعــد ذلك، لّوحــت النائبة مارجــوري تايلور غريــن بيديها 
معرتضــة، ثم كّررت كلمة »كاذب« لبايدن، فيام كان النائب تروي 

بايدن. نيلز يصيح رافضاً حديث 

 وهز عدد من النواب الجمهوريني رؤوسهم إلبداء عدم موافقتهم 
عىل ما قاله الرئيس.

وكان الرئيــس األمرييك القى كلمة »حال االتحاد« أمام أعضاء 
الكونغرس امس، وتطــرق فيها إىل الوضع االقتصادي، وعدد من 

املســائل الخارجية عىل غرار الوضع يف أوكرانيا.
وتعــّرض بايــدن النتقــادات شــــديدة مــن املشــــرعني 
الجمهــوريــــني بخصوص مسألة إســقاط املنطــاد الصيني، 
األمــــر الذي دفعه إىل االنفعال خــالل خطابه، حيث ظهر عليه 
الغضــب مع تعايل الرصخات املنددة بكيفية ترصفه مع املســألة 

الحســاسة.
ويذكر ان هذا الخطاب يعّد األول للرئيس األمرييك أمام جلســة 
مشــرتكة للكونغــرس، منذ أن ســيطر الجمهوريون عىل مجلس 

النواب يف كانون الثاين املايض.

قال ممثل إيران لدى منظمة البلدان املصدرة للبرتول 

)أوبك( افشــني جوان امس، إّن أسعار النفط العاملية 

رمبــا تقفز إىل نحــو 100 دوالر للربميل يف النصف 

الثاين من العام الحايل، يف ظّل تعايف الطلب الصيني 

مع بقاء حجم املعروض محدوداً.

وقــال جــوان للصحافيني، عىل هامش أســبوع 

الطــــاقة فـــي الهند، إنّه يعتقد »أّن أوبك تسري يف 

االتجاه الصحيح«، مشــرياً إىل »قــرار املجموعة يف 

كانون األول خفض اإلنــتاج«.

واعترب جوان إّن »ســبب فعل أوبك ذلك، هو أنّها مل 

تكــن متفائلة كثرياً بشــأن جانب الطلب«، مضيفاً أّن 

»الصني ســتحتاج إىل املزيد من النفط بعد إعادة الفتح 

مع تخليها عن سياســة صفر كوفيد«.

اشــارة اىل ان إيران دولة عضــو يف »أوبك«، عىل 

الرغم مــن أّن صادراتها من النفط خاضعة للعقوبات 

األمريكيــة التي تهدف إىل كبح برنامجها النووي.

وكانــت مجموعة »أوبــك+« وافقت يف 5 ترين 

األّول املايض، عىل خفض إنتاج النفط مبعّدل 2 مليون 

برميل يومياً حتى 2023 اســتجابًة لرتاجع األسعار.

يف وقت كثفت فيه القوات الروسية هجومها يف رشق أوكرانيا، مستقدمة 
عرات اآلالف من القوات التي حشــدتها يف اآلونة األخرية إىل ساحة املعركة، 
أعلنت الحكومة الربيطانية عن زيارة للرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي 
للعاصمة لندن، عىل وقع االعالن االورويب الثاليث بقرب تسليم دبابات ليوبارد1 

اىل كييف، يف خطوة يؤمل ان تغري من املعطيات امليدانية.
حــث الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي امس، حلفاءه الغربيني عىل 
تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لوقف الهجوم الرويس عىل بالده، ووصف هذه 

الطائرات بأنها »أجنحة الحرية«.
وطالب زيلينســي خالل زيارته للمملكة املتحدة الربملان الربيطاين بفرض 

»عقوبات أقوى« عىل روسيا لضامن حرمانها من متويل حربها يف أوكرانيا.
من جهتها، قالت الرئاســة األوكرانية يف بيــان عقب اجتامع يف لندن بني 
رئيس الوزراء الربيطاين رييش سوناك وزيلينسي إن األخري »شدد عىل أهمية 
حصول أوكرانيا عىل األســلحة الرضورية من الحلفاء لوقف الهجوم الرويس 

وتحرير كل األرايض األوكرانية املحتلة مؤقتا«.
وأعلنت بريطانيا عن زيادة فورية يف الشــحنات العســكرية إىل أوكرانيا، 

وتعهدت بتدريب طياريها مع وصول الرئيس األوكراين إىل لندن.
وقال ســوناك إن التدريب اإلضايف ســيضمن اكتساب الطيارين األوكرانيني 
القدرة عىل التحليق »يف املســتقبل بطائرات قتالية متطورة ومصنعة حســب 

معايري حلف شامل األطليس«.
كام التقى زيلينســي امللك تشارلز الثالث، وفقا ملا أعلنه متحدث باسم قرص 

باكنغهام.

{ زيارة باريس {
يف غضون ذلك، أعلنت الرئاســة الفرنســية أنه من املتوقع وصول الرئيس 
األوكراين إىل باريس، موضحة أنه سيلتقي الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون.

ومــن املتوقع أن يكون املستشــار األملاين أوالف شــولتز يف باريس للقاء 
زيلينسي مع ماكرون، وفق املتحدث باسمه.

ويأمل مســؤولو االتحاد األورويب أن يتوجه زيلينســي إىل بروكسل اليوم  
الخميــس للقاء القادة األوروبيني يف زيــارة تحمل طابعا رمزيا إىل حد كبري، 
لكنها تحظى باهتامم بعد أشــهر من الدعم األورويب ألوكرانيا، وفق ما نقلته 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وهذه أول جولة أوروبية لزيلينسي منذ بدء الحرب يف بالده يف 24 شباط 

.2022

{ عقوبات بريطانية
وبالتزامن مع زيارة زيلينســي، فرضــت اململكة املتحدة حزمة جديدة من 

العقوبات عىل قطاع الدفاع الرويس.
وأكد وزير الخارجيــة جيمس كليفريل أن العقوبات الجديدة عىل املنظامت 
التي يعتمد عليها الجيش الرويس من شــأنها »ترسيع الضغط االقتصادي عىل 
الرئيس الرويس فالدميري بوتني وتقويض آلته الحربية ملســاعدة أوكرانيا عىل 

االنتصار«.
وتستهدف العقوبات اإلضافية بشكل خاص 6 كيانات تزود الجيش الرويس 
مبعدات عسكرية مثل املسرّيات، الستخدامها خالل حرب روسيا عىل أوكرانيا، 
كام تتعلق بـ8 أفراد ومنظمة مرتبطني بشبكات مالية تساعد يف الحفاظ عىل 

الرثوة والسلطة بني نخب الكرملني، حسب بيان للحكومة الربيطانية.
وحدة حلفاء كييف

ويف السياق، شدد املستشار األملاين أوالف شولتز عىل وحدة الحلفاء الغربيني 
يف دعمهــم لكييف، وقال إنه عىل قناعة بأن الرئيس الرويس فالدميري بوتني 

»لن يحقق أهدافه يف الحرب عىل أوكرانيا«.
وقال شــولتز يف خطاب أمام نواب البوندســتاغ قبل قمة لقادة دول االتحاد 
األورويب يف بروكسل إن »التامسك داخل تحالفاتنا هو أمثن ما منلك«، مشددا 
عىل أن الحلفاء سيساعدون أوكرانيا يف الدفاع عن »سيادتها ووحدة أراضيها«.

{ 100 دبابة  ليوبارد 1
ويف تطور اســتبق زيارة زيلنسي اىل لندن، أعلن وزراء دفاع أملانيا وهولندا 
والدمنارك يف بيان مشرتكأّن أوكرانيا ستتسلّم »ما ال يقل عن 100 دبابة ليوبارد 

1 إي 5 يف األشهر املقبلة«. وجاء يف البيان إنّه 
سيتم أيضاً توفري »الدعم اللوجستي والتدريب 
املطلوبَني« للدبابات، وهي ســلف »ليوبارد 2« 
التــي وعدت أيضاً دول غربية مبنح عدد منها 

إىل كييف.
ويأيت هذا اإلعالن يف وقت زار وزير الدفاع 
األملاين بوريس بيســتوريوس كييف بشــكل 
مفاجئ، بعد أسبوعني من موافقة برلني عىل 
إرســال دبابات »ليوبارد« األملانية الصنع إىل 
أوكرانيا ملواجهة القوات الروسية. وتعترب هذه 
التعهــدات جزءاً من »مبادرة ليوبارد الجديدة« 

بني أملانيا وهولندا والدمنارك لدعم أوكرانيا.
وقال الركاء الثالثــة إّن مبادرة الدبابات 
»تكّمل الجهود الجارية لدعم أوكرانيا بدبابات 
قتال رئيسية من طراز ليوبارد 2«، مضيفني أّن 
بلجيكا أبدت أيضاً »اهتامماً مبدئياً« باالنضامم 

إىل املبادرة. 
وقالــت وزارتا االقتصاد والدفاع األملانيتان، 
يف بيــان، إّن برلــني أعطت إجــامالً الضوء 
األخرض ملنح أوكرانيــا 178 دبابة »ليوبارد 1 
إي 5«، وأوضحتا أّن العدد النهايئ »ســيعتمد 

عىل أعامل اإلصالح املطلوبة«.
وكانت كنــدا أعلنت نهايــة كانون الثاين 
املايض عن  قرارها تســليم 4 دبابات »ليوبارد 
2« أملانية الصنــع إىل أوكرانيا، غداة إعالنات 
مامثلة من جانب واشــنطن وبرلني، بالتزامن 

مع رفض اليونان وسويرسا قرار التزويد.
يُذكر أّن موســكو، قالت إّن لديها ما ترد به 
إذا أرســل الغرب مدرعاتــه إىل أوكرانيا، كام 
رصّحت أّن هــذه الدبابات ســتواجه مصري 

دبابات »تيغر« نفسه قبل 80 عاماً.

ــة »شــــــــارلــــــــي إيــــــبــــــدو« ــ ــل ــ ــج ــ انـــــــتـــــــقـــــــادات واســـــــعـــــــة مل
 بــــــعــــــد ســـــخـــــريـــــتـــــهـــــا مـــــــــن فــــــاجــــــعــــــة الـــــــــزلـــــــــزال

واجهت مجلة »شــاريل إيبدو« الفرنسية، انتقادات واسعة 
عىل مستوى العامل بعد سخريتها من الزلزال املدّمر الذي رضب 

عدة واليات جنويب تركيا وشاميل سوريا.
ونرت املجلة الفرنسية عرب حسابها الرسمي يف »تويرت«، 
صورة تُظهر بناًء مدّمــراً، أرفقته بعنوان »زلزال يف تركيا.. ال 
داعي إلرســال الدبابات«، يف ســخرية من الدمار الذي لحق 

بالبالد بسبب الزلزال.
وأثار منشــور مجلة »شــاريل إيبدو«، ردود فعل »ساخطة 
وغاضبة« عىل مواقــع التواصل االجتامعي، تنتقد ما أقدمت 

عليه املجلة الفرنسية بذريعة »حرية الرأي والتعبري«.
ووصفت وســائل إعــالم ووكاالت عامليــة، أبرزها وكالة 
األناضــول الرتكية، مــا نرته مجلة »شــاريل إيبدو« بأنه 

»جرمية كراهية«.
كام رأى مغرّدون بأّن منشــور »شاريل إيبدو« فيه »سخرية 

وشامتة« بحّق تركيا، ويشكل استفزازاً للمسلمني.
ووصــف عيل قرة داغي، األمني العام لالتحاد العاملي لعلامء 

املســلمني،  ما قامت به املجلة بأّن »هذه هي أخالق اإلنسانية 
التي يتبجحون بها، ال نقابل جهلهم بجهل، وال نشمت أونبتهج 

مبوت أو مصيبة حلت مبن ال يؤمن بديننا«.
بدوره، قال الشاعر والروايئ العراقي العاملي سنان أنطون، إّن 
مجلة »شــاريل إيبدو الفرنسية، معروفة بعنرصيتها«، مؤكداً 

أّن »هذا الكاريكاتور يسخر من ضحايا الزلزال بكل حقارة!«.
وعلق الفلسطيني حسام حمد عىل ما نرته املجلة ساخراً، 
بــأّن »هذه هي األخالق الليرباليــة الرائعة«، فيام عّد مغردون 
آخرون كذلك أّن »هذه هي القيم األوروبية التي يريدون تبشرينا 

بها«.
وســبق أن أرصّت »شــاريل إيبدو«، أكرث من مرّة، عىل نر 
رســوم كاريكاتورية مسيئة لإلســالم وللنبي محمد )ص(، 
وقامت مؤخراً بحملة مسيئة لعلامء الدين املسلمني وللحجاب 
اإلســالمي، وهذه املرة ســخرت بشكل غري إنسايّن من تبعات 
زلزال ســوريا وتركيا الذي راح ضحيته آالف الوفيات والجرحى 

حتى اآلن.
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ــرة؟ ــطــائ ــيــدبــول )شـــكـــا( مـــن لــقــب بــطــولــة الـــكـــرة ال مـــن قــــادر عــلــى تــجــريــد ســب
الــكــبــار بــيــن  نفسيهما  ــرون ســيــفــرضــان  ــت ــب ال ــاب  ــشــب وال ــة(  ــي )جــون ــنــجــوم  ال نــاديــا 
الزيلع وحنا  غانم  طوني  وصــعــود  طايع  الــيــاس  وانكفاء  الثالثاء  هــام  ثالثي  لقاء 

جالل بعينو

تجريد  عــى  قادر  من 
نادي سبيدبول )شكا( من 
للدرجة  لبنان  بطولة  لقب 

األوىل )رجال(؟
سؤال يطرحه الكثريون 
الريايض وعامل  العامل  يف 
الكرة الطائــرة اذ ان نادي 
اللقب  احتكر  ســبيدبول 
األخــرية  الســنوات  يف 
نحو  مصوبة  عينه  وتبدو 
موسامً  باللقب  االحتفاظ 
ذلك  قادر عى  وهو  جديداً 
ألن النادي الشاميل يعيش 
اداريــاً ومالياً وفنياً  ثباتاً 
وهو مدعــوم من جمهور 
كبري من ابناء بلدة شــكا 

الساحلية الجميلة.
اذاً، تنطلــق بطولة لبنان مســاء غد الجمعة 
بحفــل افتتاح برعاية وزير الشــباب والرياضة 
الدكتور جورج كالّس وجرى التحضري له من قبل  
املضيف ســبيدبول  والنادي  الطائرة  الكرة  اتحاد 
الذي ســيواجه نادي النجــوم )جونية( الصاعد 
حديثاً اىل مصاف انديــة الدرجة االوىل.ويهدف 
االفتتاحية  املباراة  الفوز يف  الشاميل اىل  النادي 
و«التكشــري عن أنيابه« يف بداية البطولة بينام 
ســيبذل النادي الكرسواين ما بوســعه لفرض 

نفسه امام بطل لبنان و«خربطة »حساباته ....

{ نقاط عديدة {
ويف قراءة هادئة لبطولة موسم 2023-2022 

ميكن االشارة اىل ما ييل:
1- ســعي العديد من األندية اىل تجريد نادي 
ســبيدبول من لقبه مع مشــاركة 13 ناديا يف 

بطولة املوسم الحايل.
2- من بني الفرق الـ 13 املشــاركة يف بطولة 
املوسم الجاري اربعة ســبق لها ان احرزت لقب 
الدرجــة األوىل وهــي ســبيدبول والبورشية 
والزهراء واألنوار. اما األندية التسعة الباقية فلم 

تحرز لقب »دوري األضواء«.
3- مشــاركة ناديي النجوم )جونية( والشباب 
البرتون يف بطولة الدرجة األوىل وهام الصاعدان 
من مصاف انديــة الدرجة الثانيــة. والفريقان 
ميلكان العبني مميزيــن قادرين عى الدفاع عن 

الوان الناديني الكرسواين والشاميل.
4- عى الصعيد الجغرايف، ستشــارك 6 اندية 
شاملية يف بطولة الدرجة األوىل وهي سبيدبول، 

قنــات، القلمون، تنوريــن، الزهراء والشــباب 
الشامل  »دريب«  من  العديد  وسنشــهد  البرتون. 
خاصة »دريب« البرتون بني ســبيدبول والشباب 
البرتون و«دريب« طرابلس بني القلمون والزهراء.

ونادي  جبيل  قضاء  مشــمش  نادي  وسيمّثل 
املنت  صعيد  عــى  كــرسوان.  قضاء  النجــوم 
الشــاميل، ســيمّثل القضاء انديــة البورشية 
و«جاره  اللدود« األنوار واملتني )نادي املتني حجز 
الرئيس  بفضل  الكبار  بني  منذ ســنوات موقعه 
الراحل للنادي ميشــال ابو فرحات وتابع نجله 
شادي املسرية(. وكالعادة سيمّثل نادي الرسالة 
الرصفند محافظة الجنــوب .اما الفريق الـ 13 
فهو الجيــش اللبناين الذي ينجح العبوه بفرض 
انفســهم يف بطولة الدرجة االوىل خاصة مع 
املركز  العقيد مخايل مــوىس منصب قائد  تبوء 

العايل للرياضة العسكرية منذ اشهر قليلة.
5-عودة رئيس نادي األنوار جورج اسعد يزبك 
اىل موقعه عــى رأس النادي. ويف خطوة أولية 
نجح بتشــكيل فريق قوي قادر عى »خربطة« 
حسابات الكثريين مثله مثل أندية الزهراء وقنات 

والنجوم والشباب البرتون والقلمون وغريها.....
6- سيخوض نادي قنات البطولة بغياب »الرجل 
التاريخي« للنادي اميل جبور عن القرار يف النادي 
الشاميل وليس يف االتحاد كنائب للرئيس. فجبور 
قّدم استقالته من االمانة العامة يف بداية العام 
الجاري بعد »خالف ريــايض« مع رئيس النادي 
منري شاهني عى خلفية انتخابات اللجنة االدارية 
القاصوف »اىل  لالتحاد والتي شهدت عودة وليد 
عرينه« اي رئاســة االتحاد وانتخاب جبور نائباً 

للرئيــس وخســارة منري 
االنتخايب  السباق  شاهني 
املياه  تعــود  ان  األمل  مع 
بني  العالقات  مجاري  اىل 
جبور وبني منري وشقيقه 

عزيز يف اقرب فرصة.
7- شهد موسم 2022-

الحكــم  انكفــاء   2023
العاملــي اليــاس طايــع 
)ابن بلــدة الزعيرتي( بعد 
العمل  من  عقود طويلــة 
يف ميدان الكــرة الطائرة 
الدويل  الحكــم  وتعيــني 
العقيبة(  )ابن  الزيلع  حنا 
الحكام  للجنــة  رئيســاً 
بلدة  )ابن  غانــم  وطوين 
نهر ابراهيم( رئيساً للجنة 

الفنية.
8- غياب نادي السفارة 
رئيسه  وسيسعى  األوىل  الدرجة  عن  األمريكية 
اسعد النخل اىل العودة مجدداً اىل مصاف اندية 
كام  الثانية.  الدرجة  من  صاعداً  االوىل  الدرجة 
يغيب نادي طالئع دلهــون عن الدرجة األوىل 
بحيث ســيحاول ايضاً رئيسه املهندس عيل ابو 
عيل العادتــه اىل الدرجة االوىل يف املوســم 

املقبل.
9- غياب الالعب االجنبي عن بطولة املوســم 
الجاري مع األمــل باعادة اعتامد الالعب االجنبي 
يف املوســم املقبل ألنه يزيد رونقاً وجامالً عى 
مستوى اللعب ويشــكّل انضامم الالعب األجنبي 
اضافة للبطولة وللتسويق لها اعالنياً وتلفزيونياً 

وجامهريياً....
10-ألول مرة يف تاريخ الكرة الطائرة ســتقود 
الحكمتان الدوليتان جويل القوبا ومرييال ســعد 
مباريات ضمن بطولة الدرجة األوىل بعد نيلهام 
الشــارة الدولية يف أواخر شــهر ترشين الثاين 

الفائت.
األمــور مهّيأة النطــالق بطولة  تبدو جميع 
موســم 2022 -2023 والفــرق الـــ 13 انهت 
تحضرياته واللجنــة االدارية لالتحاد أنهت كافة 
الرتتيبات الطالق صافــرة بداية البطولة ولجان 
أكملت تحضرياتهــا وتحركات مكوكية  البطولة 

لرئيس واعضاء االتحاد.

{ الجميع جاهز للمواجهة {
ايجايب  اجتــامع ثاليث  آخر، عقد  عى صعيد 
بعيد عن االضواء مساء الثالثاء الفائت يف ساحل 

املنت الشاميل دام 53 دقيقة....

لقطة من احدى املباريات

ــداً ملــنــتــخــب بلجيكا ــديـ ــاً جـ ــدربـ ــي وتـــاجـــر جــمــلــة مـ ــال ــط أملـــانـــي مـــن أصـــل اي
أصبح اإليطايل دومينيكو تيديســكو هو املدير 
الفني الجديــد ملنتخب بلجيكا خالل الفرتة املقبلة، 

خلفا لإلسباين روبرتو مارتينيز.
وتوىل مارتينيز تدريب بلجيكا  طــوال 6 أعوام، 
وقاده للوصول إىل نصف نهايئ كأس العامل 2018 يف 
روسيا، لكنه رحل بعد وداع مونديال قطر 2022 من 

الدور األول، ويتوىل حاليا تدريب املنتخب الربتغايل. 
وأعلــن االتحــاد البلجييك لكرة القــدم، أمس 
األربعاء، تعيــني دومينيكو تيديســكو عى رأس 
الجهاز الفني ملنتخب بلجيــكا، حتى بطولة كأس 

األمم األوروبية »يورو 2024«.

{ من هو دومينيكو تيديسكو؟ {
دومينيكو تيديســكو يبلغ مــن العمر 37 عاما، 
حيــث ُولد يف 12 أيلــول 1985، وهو مدرب أملاين، 
يعود ألصول إيطالية، حيــث ُولد يف مدينة روزانو 
اإليطاليــة، ثم انتقل مع والديه عندما كان بســن 

العامني فقط إىل أملانيا. 
يحمل تيديســكو الجنســية األملانية اإليطالية 
املزدوجــة، ومن قبيل الصدفة أن اســمه األخري، 

تيديسكو، يعني »األملانية« يف اللغة اإليطالية.
صاحب الـــ37 عاما أكمل تدريبه املهني كتاجر 
جملة، قبل أن يحصل عى شــهادة البكالوريوس 

الجامعية يف تخصص هندسة األعامل، ثم حصل 
عى درجة املاجستري يف إدارة االبتكار.

بعدما شــارك كالعب مع نادي أيشــفالد بأحد 
الدرجات األدىن يف أملانيا، بدأ تيديسكو رحلته مع 
التدريب عام 2008 كمساعد مدرب مع فرق الشباب 
لشتوتغارت، ليكون يف2013  مساعد املدرب لفريق 

17 عاما، قبل ترقيته ليكون املدير الفني. 
ويف نهاية موسم 2014-2015، غادر تيديسكو 
شــتوتغارت ليصبــح مديرا فنيا لفريق الشــباب 
لهوفنهايم، قبل ترقيته إىل مدرب الفريق تحت 19 

عاًما يف موسم 2017-2016.

ــد الــجــبــار ــم كـــريـــم عــب ــ لــيــبــرون جــيــمــس يــحــطــم رق
ـــــح افضـــــل مســـــجل فـــــي تاريـــــخ الســـــلة األميركيـــــة ويصب

جيمس،  ليــربون  حطّم 
ليكرز،  أنجلــس  لوس  نجم 
ألفضل  القيــايس  الرقــم 
مســجل يف تاريــخ دوري 
متخطياً  األمرييك،  الســلة 
نقطة   38.387 البالغ  الرقم 
والصامد ملدة 39 سنة باسم 
األسطورة كريم عبد الجبار.
»امللك«  أضــاف   ،38 فبعمر 
لقبــاً جديداً إىل مســريته 
الزاخرة، بعد تتويجه 4 مرات 
حقق  وقد  املرموق،  بالدوري 
اإلنجاز يف موسمه 20  هذا 

يف دوري »إن يب ايه«، بتســجيل نقطته 36 
من تســديدة عى بعد 6 أمتار، نهاية الربع 
الثالث مــن مواجهة ليكرز مــع أوكالهوما 

سيتي، رافعاً رصيده إىل 38.388 نقطة.
ورفع جيمس يديه عالياً معرّباً عن ارتياحه.
ويف لحظة تاريخية، توقفت املباراة عندما 
كانت النتيجة 104-99 ألوكالهوما ســيتي، 
لتنطلق االحتفاالت يف ملعــب كريبتو كوم 
أرينا يف لــوس أنجليس، بحضور عبد الجبار 

الذي كان أول املهنئني له.
كام حــر مفوض الدوري آدم ســيلفر، 
ووّجه كلمــة يف هذه املناســبة، ممثلون، 
مشاهري وشخصيات مرموقة، فيام بُّثت عى 
التلفزيون رسالة تهنئة من الرئيس جو بايدن 

بعد اإلنجاز املنتظر.
وقــال جيمس متأثــراً »أن تكــون قادراً 
بحضور أســطورة والعب عظيم مثل كريم، 

فهذا يعني يل الكثري«.
ومشــجعيه  عائلته  شــكر  بعــد  وتابع 
»أشــكر كل من وقف معي يف رحلة األعوام 
الـ20 األخــرية، ألين مل أكن ألحقق ذلك دون 
ساعدتني  وتضحياتكم  شغفكم  مساعدتكم، 

عى الوصول إىل هنا«.
وشــكر ليربون مفّوض الدوري ســيلفر 
وســلفه الراحل ديفيد ســترين »شكرا لكام 
للســامح يل بأن أكون جزءا من يشء مل أكن 
ألحلم بأن يكــون أفضل من الليلة يف مليون 

سنة«.
وإضافة إىل ألقابه يف الدوري، نال جائزة 
افضل العــب يف النهايئ 4 مــرات، إضافة 

لجائزة أفضل العب للموسم 4 مرات أيضا.
وشارك يف مباراة كل النجوم االستعراضية 
)أول ستار( 19 مرة، ناهيك عن جائزة أفضل 
العب مبتدئ وميداليتني ذهبيتني أوملبيتني يف 

2008 و2012.
ويف سن الـ18، أصبح جيمس أصغر العب 
الـ«درافت« عندمــا اختاره فريق  تاريخ  يف 
املركز  يف  كافاليريز  كليفالند  رأسه،  مسقط 
األول عــام 2003 وبقــي يف صفوفه حتى 

.2010
وانتقل إىل ميامي هيت حتى 2014، وأحرز 
معه لقب الــدوري يف 2012 و2013، بجوار 

النجمني دواين وايد وكريس بوش.
وعاد إىل كافاليريز وبقي معه حتى 2018، 
باللقب مع فريق  محرزا بطولة 2016 وتّوج 
ثالث مختلف، بعد قيادة لوس أنجليس ليكرز 

إىل التتويج عام 2020.
وبالعودة ملجريات املباراة، فقد تلقى لوس 
التوايل،  الثانية عى  الهزمية  ليكرز  أنجليس 

بعدما خرس 130 - 133.
وســجل شــاي جيلجيوس-ألكسندر 30 
نقطة وأضاف جالن ويليامز 25 نقطة لثاندر 
الذي رفع عدد انتصاراته يف املوســم إىل 26 

مقابل 28 هزمية.
وتغلب فينيكس صنــز عى بروكلني نتس 
116 - 112 مســتفيدا من تألق دياندر أيتون 
الذي عادل أفضل رقم يف مســريته وسجل 
للفريق 35 نقطة، وقدأضــاف زميله ديفني 
بوكــر 19 نقطة يف أول مباراة يخوضها منذ 
لفرتة طويلة بسبب  الكريسامس حيث غاب 

اإلصابة يف أعى الفخذ األيرس.

جيمس لحظة تكرميه

ــوف: ــاصــ ــ ــق ــ ــي لـــلـــكـــرة الــــطــــائــــرة ولــــيــــد ال ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ  رئــــيــــس االتـــــحـــــاد الـ
ــق وصــدي أخ  رمـــيـــا  ــي  ــ أب ومــيــشــال  ــالً  ــافـ حـ ــون  ــك ســي  2023-2022 مـــوســـم 

ج ب

لالتحاد  رئيســاً  القاصوف  وليد  انُتخب 
اللبنــاين للكرة الطائرة يف 8 كانون الثاين 
الجــاري وبدأ مع زمالئــه اعضاء اللجنة 
االداريــة لالتحاد العمل مــن اجل اطالق 
بطولة  .وســتكون   2023-  2022 موسم 
نشاطات  »باكورة«  للرجال  األوىل  الدرجة 
القاصوف  الجاري.واملعروف عن  املوســم 
الدائــم عى تدوير  اللبــق وعمله  كالمه 
الوطيدة  وعالقاته  اعتدالــه  بفعل  الزوايا 
مع العائلة الرياضية عامة والكرة الطائرة 
نتائج  اعالن  خاصة.فبعد 25 دقيقة عى  
الجميع  القاصوف  دعا  االخرية  االنتخابات 

اىل طي صفحة االستحقاق االنتخايب والعمل بيد 
واحدة من اجل مصلحة اللعبة.

ايضاً  الذي يشــغل  القاصوف،  التقت  »الديار« 
منصب عضــو مجلس ادارة اتحاد غرب آســيا ، 
فاستهل كالمه بالقول«كام بات معروفاً سيجري 
الحفل الرســمي الطالق املوســم الجاري مساء 
الجمعة 10 شباط الجاري يف قاعة نادي حامات 
ســبيدبول  نادي  االفتتاحية  املباراة  وســتجمع 
)شــكا( بطل لبنان مع نــادي النجوم)جونية( 
الصاعد حديثــاً اىل مصاف اندية الدرجة األوىل.

ولقد انجز االتحاد بالتعاون مع نادي سبيدبول كل 
االفتتاحي ومن منربكم  الحفل  الرتتيبات  النجاح 
أدعو عشــاق الكرة الطائرة وعائلــة اللعبة اىل 
حضور حفل االفتتاح الذي ســيقام برعاية وزير 
الشباب والرياضة الدكتور جورج كالّس واشكره 
عى الرعاية باسم عائلة اللعبة .ولقد أردنا جمع 

عائلة اللعبة مجدداً من خالل حفل االفتتاح ».

{ اللجنة الخامسية {
ورداً عى ســؤال حــول الفرتة التي ســبقت 
االنتخابات عندما شكّلت وزارة الشباب والرياضة 
اللجنة الخامسية برئاسة ميشال ايب رميا ،أجاب 
برئاسة   الخامسية  اللجنة  قامت  القاصوف«لقد 
الصديق واألخ ميشــال ايب رميا بواجباتها عى 
اكمل وجه من خالل ايب رميــا وأمني الصندوق 
املهندس عــيل خليفة وانا كمقــرر والعضوين 

املهندس عيل ابو عيل واسعد النخل وجرت عملية 
تســيري امور االتحاد بشفافية باعرتاف الجميع.

وباسمي وباســم اللجنة االدارية لالتحاد اود ان 
اشــكر ايب رميا واعضاء اللجنة الخامسية عى 
الطائــرة والقيام  الكرة  الحفاظ عى مصلحــة 
مبهامهم عى أكمل وجه وقيادة »سفينة« اللعبة 
اىل بر األمان.ولقد تســلمنا األمانة بعد انتخابنا 
.واجّدد الشكرلوقوف ايب رميا اىل جانب االتحاد 
لســنوات طويلة وحققنــا كمجموعة نجاحات 

متعددة <.

{ موسم حافل {
 2023-2022 موســم  ان  القاصــوف  وأكد 
لكافة  لبنان  اذ  سننظم بطوالت  سيكون حافالً 
الكرة  وبطــوالت  العمرية  والفئــات  الدرجات 
اســتحقاقات  اىل  اضافة  الشــاطئية  الطائرة 
خارجية.ومن هذه االســتحقاقات يطولة غرب 
آسيا للكرة الطائرة الشــاطئية التي ستقام يف 
قطر بني 19 و25 شــباط الجاري وسنشــارك 
بفريقني  للســيدات وهام الثنايئ مريفت حمزة 
ومرينا شــيخو  والثنايئ ســارة عكاري ونور 
االســمر. وليم  الوطني  املــدرب  بقيادة  حمزة 

،الذي  للســيدات  لبنان  منتخب  كام سيشــارك 
احرز لقب بطولة غرب آســيا يف ترشين الثاين 
التي  العربية  البطولــة  الفائت  بــاالردن،يف  
ستقام يف الكويت يف شهر ايار املقبل واملنتخب 
يتدرب تحت ارشاف املــدرب الوطني اييل النار.

امــا املشــاركة الخارجيــة الثالثة فهي 
بطولة غرب آســيا ملنتخب مواليد 2005  
بدأنا  املقبل.ولقد  متوز  يف  بالســعودية 
باجــراء اختبارات يف عدد مــن املناطق 
سيقوده  الذي  املنتخب  لتشكيل  اللبنانية  
».وحول  اللقيس  جــوين  الوطني  املدرب 
القاصوف«زماليئ  اجــاب  االتحاد  عمل 
اعضــاء اللجنــة االداريــة يعملون بكد 
ونشاط .ولقد ســمينا طوين غانم رئيساً 
للجنــة الفنيــة والحكــم الــدويل حنا 
الزيلع رئيســاً للجنة الحكام ولقد عقدت 
اجتامعــات بحضــور عدد مــن اعضاء 
االتحاد والزيلع مع الحكام يف العديد من 
الجديدة  القوانني  عى  الطالعهم  املناطق 
املناسبة  الدويل.وبهذه  املعتمدة من قبل االتحاد 
ســتزيّن الســلك التحكيمي يف املوسم الجاري 
القوبا ومرييال سعد  الدوليتان جويل  الحكمتان 
».وحول عدم اعتامد الالعب االجنبي يف موسم 
الطائرة  الكرة  2022-2023 قال رأس هرم لعبة 
»رصاحة مل نعتمد الالعب االجنبي يف موســم 
2022-2023 ألنه مل يتم ابالغ االندية بذلك قبل 
املوضوع  ســنبحث  لكن  التواقيع  فرتة  انطالق 

مجدداً قبيل انطالق موسم 2024-2023«.
وتابع القاصوف«امتنى التوفيق لجميع االندية 
وابواب االتحاد مفتوحة امــام الجميع من دون 
اي اســتثناء .واود ان اشــكر رجــال الصحافة 
واالعــالم يف كافــة وســائل االعــالم املرئية 
اللعبة  تغطيتها ألخبار  واملسوعة عى  واملقروءة 
لســنوات  طويلة مع االشــارة  اىل أن البطولة 
LB Sports ستكون منقولة مبارشة عى صفحة
عى فيسبوك واشكر القّيمني عى الصفحة عى 

تعاونهم مع االتحاد«.
ويف سؤال أخري :اســتاذ وليد، لقد علمنا انك 
التقيت الرئيس الســابق لالتحاد ميشال ايب رميا 
الفائت بحضور صديق مشرتك.ما  الثالثاء  مساء 

هي االجواء؟
هو  رميا  ايب  واجاب«ميشال  القاصوف  ابتسم 
صديق وأخ وتربطني به صداقة تاريخية تعود اىل 
الوالد الراحل شــحادة القاصوف واألجواء كانت 

ايجابية <.

رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف

 بطولة لبنان في كرة السلة :
فوز سهل للرياضي ودينامو حسم قمته مع الحكمة

 كأس العالم لألندية في كرة القدم :
ريال مدريد يواجه الهالل في املباراة النهائية

من مباراة املرمييني والريايض بريوت

فينيسيوس جونيور وفرحة هدفه يف مرمى األهيل

املرمييني  الريايض فوزاً سهالً عى  حقق 
بنتيجــة )110-82(، يف املباراة التي جرت 
الريايض يف  االربعــاء عى ملعــب  أمس 
املنــارة، وذلك ضمــن منافســات الجولة 
لكرة  اللبناين  الــدوري  إيــاب  من  الرابعة 

السلة.
ورفع الريايض رصيده إىل 28 نقطة يف 
الثاين مؤقتــا، يف حني تجمد رصيد  املركز 
املرمييني عند 22 نقطة يف املركز الخامس.

يف  املرمييني  تألــق  املواجهة  وعرفــت 
الربــع األول الذي انتهــى 26-24، وتفوق 
يف الثاين 55-45، ويف الربع الثالث تفوق 

.68-78 الريايض 

جيمي  املرمييني  نجم  تفوق  اللقاء  وشهد 
29 نقطة كأفضل مسجل  الذي سجل  سامل 
متريرات  و4  متابعــات   10 مع  املباراة  يف 

حاسمة.
ومن جهته ســجل نجــم الريايض أمري 
ســعود 26 نقطــة مــع 5 متابعــات و4 

حاسمة. متريرات 
أرينا« يف بريوت،  وعى ملعب »روكالند 
حسم دينامو قمته مع الحكمة، وفاز عليه 

الصدارة منه. لينتزع   ،)73-83(
وهو الفوز الرابع عــرش لدينامو، مقابل 
هزميــة واحــدة، يف حني لقــي الحكمة 

انتصاراً.  13 مقابل  الثانية،  خسارته 

بلغ ريال مدريد االســباين املباراة النهائية 
لكأس العامل لألندية يف كــرة القدم، بفوزه 
عــى األهــيل املــرصي )4-1(، يف املباراة 
التي جرت أمــس األربعاء عى ملعب املجمع 
الريايض االمري موالي عبد الله يف العاصمة 
النهايئ. نصف  الدور  ضمن  الرباط،  املغربية 

فينيســيوس  مدريد  ريال  رباعية  وســجل 
جونيــور وفيديريكو فالفــريدي ورودريغو 
وأريباس يف الدقائق 42 و42 و92 و97، فيام 

ســجل عيل معلول هدف األهيل الوحيد يف 
الدقيقة 65 من رضبة جزاء.

وشــهدت املباراة إضاعة نجم ريال مدريد 
الكــروايت لوكا مودريتــش رضبة جزاء يف 

الدقيقة 86.
وســيلتقي ريال مدريــد يف النهايئ بعد 
الذي فجر  الهالل الســعودي  غد السبت مع 
مفاجأة كبرية أول مــن أمس الثالثاء، بفوزه 

عى فالمنغو الربازييل )2-3(.
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3 أحرف

امارة عربية
تسعة أحرف

كلمة الرس

الحل السابق   

الحل السابق   

الحل السابق   

راغب عالمة

اخترب معلوماتك

ممثل سوري مشهور

4+3+7 مشّوه الخلقة

3+6+4+1+2 موسيقى برازيلية من جذور افريقية

7+5+2+ 9من انواع الخضار

3+8+9 سياج

3+8+9+5+1 دولة عربية

1-ما الفرق بني الضوء والنور؟

2- ملاذا شــعار الطب والصيدلة ثعبان يلتف حول 

كأس فارغ؟

3- ما الفرق بني أقعد وإجلس؟

4- من التقاليد يف حالة الوفاة عند بعض الشعوب 

أن يحــّد أهل املتويف اربعــني يوماً، ما هو أصل هذا 

التقليد؟

5-  أيهام أطول برهة من الزمن أم ساعة من الزمن؟

1-ألنه يسيل الدمع واالفراح للفرح وليست للدموع

2- من لغة الهنود الحمر وتعني البصل الذي يرمز 

اىل القوة والعظمة

3- يف اللغة املرصية وتعني السمن والعسل، وكان 

الفقراء يستعملونها مقابل خدمات من الكاهن

4- االصل عريب وتعني " فال حرمناك منا"

5- زجل تعني ارســل، والحامم الزاجل املرســل 

مبهمة نقل الربيد

؟ من هو
من هي؟

1-رواية إسبانية من قصص 

ومغامرات الروايات الفروسية 

الساخرة، لسع

2- يحصل عىل، أطلب منها 

فعل االمر

3- مرفــأ يف غــرب املانيا، 

عطاء

4- دولة عربية، كاتب، إسم 

موصول

5- بيت الدجاج، خادم، بلدة 

لبنانية

6- إمرباطور فرنيس، يأنس

7- ناسك زاهد، إسم علم

8- بــّراق، مدينة فيتنامية، 

وصل إىل 

9- لنب خالص من املاء، حياة 

حارضة

10- مــن الفاكهة، أقرضوا 

املال

11- مدينة مغربية، العام

12- حــرف جــر، دولــة 

أوروبية، حرف أبجدي مخفف

13- أقام الطعام، قطع، من 

أوجه القمر

مدينة  بالعار،  لطّختها   -14

يف مقدونيا

15- كــرب وتطــّور، مــن 

رضوريات الحياة

16- عتــب عــىل، مصيف 

لبناين

17- جاه، يبس النبات

الفنانة  أعــامل  18- مــن 

صاحبة الصورة

1-فنانة سورية صاحبة 
الصورة، رجع

2- ضعف، خاصتنا، إلهة 
الزواج عند الرومان

مصيــف  إرقــدي،   -3
لبناين، لحس الطعام

حــواري  برنامــج   -4
نســايئ يعرض عىل قناة 

عربية، إستمرت
صوت  عليه،  يحصل   -5

الحامم، ترك دون عناية
6- نقــض العهد، رضب 
من الثياب ســداه ولحمته 
عاصمة  الحريــر،  مــن 
ميــالوي ســابقاً، أقطع 

باملقص
7- مدينــة بلجيكيــة، 

آسفات، وىش

نقــايس  تلمســا،   -8
من، نصــّور، حرف أبجدي 

مخفف
نوتــة  ســنور،   -9
إيرانية،  مدينة  موسيقية، 
آلة طــرب، زوجة يعقوب 

وأم يوسف
10- أعىل سالسل جبال 
جعالها  وأضخمها،  العامل 
دول  إلرشاف  خاضعــة 
مختلفــة )للبالد(، رسير 

الطفل
11- أصبح طري امللمس، 
رأس يف مرص عىل شــبه 
البحر  يف  داخلــة  جزيرة 

االحمر، عاصمة أمريكية
12- أحيد عن، خاصتي، 
خرب، أضع اليشء يف املاء 

ليصبح طرياً
13- مــن أعامل الفنانة 

صاحبة الصورة

ماجدة الرومي
ميسلون

فريوز
ابن سينا

جبيل
ريتا حرب

كارلوس عازار
املدينة الفاضلة

جرس الباشا
عامل
بدن

بريوت
ليون

نور
بد

عاريا
ضهر البيدر

مل
فرنسا

روما
الدومينيكان

بغداد
ميسلون

املغرب
اليونان

براغ
عدلون

بند

اميون

ناندا ديفي

عادل امام

ريتا

من

ديار

جلد

جد

بار
هاواي

الحل السابق

الحل السابق

فارس كرم

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:

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: 

 افقيا: 

الحل السابق افقيا: 

1-2 طائر مغرّد

2-3 شــجر مثره أبيض 

عريض

3-4 صاهرنا

4-5 وبّخناه

5-6 مدينة أملانية

6-7 أرسابهم

7-8 ضامراً البطن دقيق 

الخرص

8-9 أدرككم وأعرفكم

9-10 متمامت

10-11 مدينة صينية

11-12 نوافقها

12-13 سفكنا الدم

13-14أضأمتا

14-15 إختربت

15-16 تذبحني املاشية

16-17 عاصمة كينيا

17-18 يفشيان الرس

18-19 باكيات

19-20 تهتامن باالمر

20-21 سارقان

21-22 مدينة إيطالية

22-23 يعتب عليها

23-24عدم اهتاممي

24-25 ميّسا

25  أدرككــم بحاســة 

السمع

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

ب
د

ي
ن

ل
ع

طريقة حل ذهاب واياب

يجب العمل باالتجاهني لحل هذ الشــبكة من اليمني اىل اليسار وبالعكس. كل 
كلمة تتألف من ستة أحرف. نصف االجوبة يقرأ من اليمني اىل اليسار مثل كلمة 
) عندليب( )1-2( النصف اآلخر يقرأ من اليسار اىل اليمني مثل )2-3( التي تبدأ بـ 

)ب ي ل( اعمل يف االتجاهني للحصول عىل االجوبة الصحيحة.

1-2 املريخ 2-3 خريونا 3-4 انوبيس 4-5 ســيبيال 6-5 
اليسار 6-7 راسلتم 7-8 متلبكا 8-9 اكبلها 9-10 اهلكنا 10-
11 انكيدو 11-12 وديعتي 12-13 يتعاون 13-14 نواويس 
14-15 ســيوايس 15-16 يسامره 16-17 هرمتام 18-17 
امتحان 18-19 ناحبات 19-20 تابهان 20-21 ناهلكم 21-

22 مكلالت 22-23 تاليــان 23-24 نايلون 24-25 نوليكم 
25 مكيديت

1-بديع ابو شقرا، ين

2- العميد، وا، لندن

3- ألي، سلامن باك

4- روكا، رأس، ترو

5- الهاي، رع، نيبال، امر

6- بل، راس داشان، مانيال

7- داس، متال، انا، يا

8- الجوري، ذليال، اسباب

9- جود، اليل، رابوال، رت

10- هابيل، نبهوا، ندم

11- نبال، متساح، لنا، ايد

12- ود، ايولوس، ري، رأي

13-رمننا، مربحا، عجلتون

1-بالقلب، اجينور
2- دال، الدلو، بدن

3-يعريه، اجدها
4- عم، وارسو، االن
5- ايسكيا، راب، يا

6- بدال، ستيليتو
7-ردم، يلملم

8- شوارع الذل، سور
9- قانا، شال، ناسب

10- بسنا، يربح
11- اال، ينااله، را

12- نكتب، نابويل
13- ند، راما، وان

14- يناوال، ارج
15- نيسان، ال
16- اياب، دايت

17- مل، ارمي
18- راقبت، دان

 افقيا: الحل السابق  عموديا:
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1-عنق، وجع، تراب الذهب
2- حرف عطف، يصلح البناء، من الحرشات

3- عاصمة أوسرتاليا الغربية، منزل
4- خالف جن، أشفق عىل، أحد الوالدين

5- أنجب، أدوات حادة تســتعمل للحياكة، 
رشيكة سكينة

6- غري مطبوخ، جمعت، يهدم
7- مدينة فرنسية، يصنع من الحليب

8- رجاء، ظلم، إله
9- عائلة، جحيم، عندي

10- مثيل، عتب عىل، حقل غاز طبيعي يف 
باكستان

11- مدخل، نحتت القلم

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

1-أرض مرتفعة، وبّخ، كبري آلهة السومريني
2- من كانت اسنانهم صغرية ومتالصقة، 

أوتوماتييك، أهدم البناء
3- فقرة، من انواع االتربة

4- يحفر البرئ، مدينة فرنسية، للنفي
5- تاريخ، سالم، حّل محل

6- اداة جزم، اقطع، رقد
7- خالف بر، عملة أوروبية

8- مذهب، يحسن اىل، ال يباح به
9- إله العلــوم واآلداب يف مرص القدمية، 

وضع شيئاً مقابل املال، ثنت
10- مناص، وافق الرأي، جوايب

11- أصلحا البناء، والدي

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

بالضحايا وتضامن حكومته مع دمشق، ووضعه يف االجراءات 
التي اتخذت اليصال املساعدات، كام اجرى الرئيس ميشال عون 

اتصاال بالرئيس السوري.
ويف موازاة الدعم الرسمي، تطوع اآلف من الشبان اللبنانيني 
قاصدين سوريا للمشاركة بعمليات اإلنقاذ، كام بارشت عرشات 
الجمعيــات جمع املواد التموينية وااللبســة وحليب االطفال 
الرسالها اىل املناطق املنكوبة، كام استنفرت االحزاب اللبنانية 
يف ٨ آذار اجهزتها الصحية، وانطلقت املواكب باتجاه سوريا. 
ومن املتوقع ان يتجاوز عدد الضحايا الســوريني الـ 10 آالف 
قتيل، مع وجود مئات العائالت تحت االنقاض، يف حني ما زال 
اكرث من 1٥ لبنانيا مصريهم مجهوال. والالفت ان معظم الدول 
العربية تجاوزت قانون »قيرص« يف ايصال املساعدات، لكنه مل 
يصدر اي بيان عن وصول مساعدات سعودية وقطرية، وكذلك 

من معظم دول االتحاد االورويب.

{ االتصاالت الرئاسية {
برودة الطقس انعكســت عىل الحركة السياسية الداخلية، 
باستثناء التحركات اليتيمة لرئيس »اللقاء الدميوقراطي« تيمور 
جنبالط عىل املرجعيات الدينية والسياســية، حامال اسم قائد 
الجيش العامد جوزاف عون والتســويق له بشكل واضح ومن 
دون اقنعة، مع طرح صالح حنني وجهاد ازعور عىل الهامش، 
وترجم هذا املوقف الداعم لجوزاف عون امام املرشــح الرئايس 
ميشال معوض، مرشح »االشرتايك« و«القوات« طوال الفرتة 

املاضية.
 وبالتايل فان »االشــرتايك« انتقــل اىل الخطة » ب«، ويف 
املعلومــات املؤكدة، ان معوض ابلغ وفد »اللقاء الدميوقراطي« 
الذي زاره امس اســتمراره بالرتشــح، داعيــا اىل وحدة قوى 
املعارضة وعدم تشــتتها، متمســكا بالرئيس السيادي مهام 
كانــت االعتبــارات، فيام اكد تيمور جنبــالط عىل ان »اللقاء 
الدميوقراطي« ال يســعى من وراء حركته اىل تسوية منفردة 
عن »القوى الســيادية«، بل اىل توافق شــامل بني كل االطراف 

اللبنانية.

ويف املقابل، فان الثنايئ الشيعي ابلغ رئيس الحزب »التقدمي 
االشرتايك« وليد جنبالط »بالواسطة »، انه لن مييش بالتعديل 
الدســتوري الذي يعّبد طريق قائد الجيش اىل بعبدا مهام كانت 
الظروف واملعطيــات والضغوط، رغم ان جنبالط وبعكس كل 
الترسيبات مل يفاتح بري خالل اجتامعهام االخري باســم قائد 
الجيش مطلقا، وكان قد طرح اســم العامد عون مع وفد حزب 
اللــه خالل اجتامعهام االخري من ضمن ســلة ضمت صالح 
حنني وجهاد ازعور، كام ان الثنايئ الشــيعي علم بحسم تيمور 
جنبالط السم قائد الجيش من خالل الترسيبات االعالمية عن 
االجتامعــات التي عقدها نــواب »اللقاء الدميوقراطي« خالل 
االيام املاضية. ويقابل هذا الحســم من رئيس الحزب »التقدمي 
االشــرتايك« السم قائد الجيش ارصار عىل افضل العالقات مع 

الثنايئ الشيعي. 

{ املوقف االمرييك {
ويف املقابــل ايضا، فــان املوظفني االمريكيــني يف وزارة 
الخارجية وبعضهم من اصول لبنانية، الذين قابلوا اعضاء الوفد 
النيايب اللبناين، ســمعوا وجهتي نظر عن لبنان، ميثل االوىل 
الياس بو صعب والثانية مارك ضو، فنائب رئيس املجلس النيايب 
الذي اجتمع بالوسيط االمرييك يف ملف الرتسيم هوكشتاين، 
اكد عىل رضورة مســاعدة لبنان النجاز اســتحقاقه الرئايس 
ورشح معاناة اللبنانيــني دون الغوص بالتفاصيل، فيام تبنى 
مارك ضو القرار 1٥٥9 مهاجام حزب الله ومطالبا واشــنطن 
بالضغــط للمجيء برئيس »ســيادي«، وبالتــايل فان معظم 
اجتامعــات الوفد اللبناين مع املوظفــني االمريكيني الصغار 
طُــرح فيها موقفان لبنانيان متناقضان جدا. ويف املعلومات، 
ان سجاالت وخالفات وقعت بني بو صعب ومارك ضو ترجمت 
يف االعــالم ، وكل نائب عمل عىل هواه، فيام املوقف االمرييك 
كان واضحا لجهة عدم االهتامم بامللف اللبناين الرئايس، وانه 
ليس اولوية عند واشنطن التي لن تتدخل بالتسمية، وال »فيتو« 
لديها عىل اي اسم، مع التأكيد عىل انجاز االصالحات ومواصلة 
االجراءات ضد حزب الله، كام انتقد املسؤولون االمريكيون اداء 
الطبقة الحاكمــة. ويف الخالصة تبني العضاء الوفد اللبناين 
ان واشنطن مقتنعة بعدم انجاز اية اصالحات يف ظل الطبقة 

الحاكمة العاجزة عن الوقوف ضد حزب الله، وهذا هو االساس 
عند واشنطن.

{ املوقف الفرنيس {
امــا يف باريس، فكان االجتــامع عاصفا بني وجهات نظر 
متعددة : االوىل تبنتها السعودية وواشنطن ودعتا اىل تطبيق 
القرارات الدولية واهمها الـ 1٥٥9 والبيان الخليجي الذي صدر 
يف الكويت، ورفض تقديم املساعدات بوجود حزب الله وقوته 
مهام كان اســم رئيس الجمهورية، ومثلت فرنسا وجهة النظر 
الداعيــة اىل انتخاب رئيس للجمهورية منعا لالنهيار ورفضت 
السقف العايل للرشوط االمريكية السعودية، فيام قطر ومرص 
كانتا »بني – بني« مع حرصهام عىل االستقرار. وشهد االجتامع 
نقاشــات ســاخنة بني املندوبني الســعودي والفرنيس، رغم 
حرص وزارة الخارجية الفرنسية عىل التعميم عىل االعالميني 
اللبنانيــني والعرب يف باريس عدم صحة ما رسب عن خالفات 

فرنسية سعودية.
ويف الخالصة، فــان االجتامعات اللبنانية والدولية تالقت 
حول نقطة واحدة لجهة اســتحالة انجاز االستحقاق الرئايس 
هذا العام، يف ظل االنقسامات الداخلية وعدم االهتامم الدويل 
الول مرة منذ االســتقالل، فبعد طرد »االرسائييل« واالنسحاب 
الســوري ومغادرة منظمة التحريــر، مل يعد لبنان اولوية عند 
القوى الكربى، وارتفع منسوب عدم االكرتاث بعد انجاز اتفاق 

الرتسيم. 

{ املشاكل االجتامعية وانسداد الحلول {
ويف ظل انســداد الحلول الرئاســية والخالفات الداخلية، 
يتواصل مسلسل »الهريان« يف املؤسسات الرسمية والخاصة، 
واحــدة تلو االخرى، مع التوافق يف مجلس الوزراء االخري عىل 
ان هامش الحلول لالزمات املعيشــية بات ضيقا جدا، يف ظل 
الشح املايل وعدم القدرة عىل تأمني املطالب املحقة، باالضافة 
اىل تراجع حجم املســاعدات الدولية عرب الجمعيات بعد الحرب 
الروسية - االوكرانية، وسيتقلص حتام بعد الكوارث يف سوريا 
وتركيا، يف مقابل استياء السفراء االوروبيني من عدم الشفافية 
يف توزيع املســاعدات وتقديم الكشوفات، خصوصا بالنسبة 

للقطاع الرتبوي.

 اما بالنســبة الدوية الرسطان، فان تأمينها مل يأخذ طريقه 
اىل التنفيــذ، ورصف ٨ ماليــني دوالر لدعم القمح »تجليطة » 
يف ظل الســوق السوداء وارتفاع ربطة الخبز خالل العاصفة 
الثلجية اىل ٧٥ الفا واكرث، كام بيعت صفيحة املازوت مبليون 
و٥00 الف يف السوق السوداء هذا اذا وجدت، وقد عاىن اهايل 
القرى الجبلية ظروفا قاســية، وسط عجز عائالت كثرية عن 
تأمــني وســائل التدفئة، حتى املياه ورغــم الفيضانات فانها 
مقطوعة يف معظم املناطق، بســبب العجز عن تأمني املازوت 

ملحطات الضخ، وصهريج املياه وصل سعره اىل مليون لرية.
اما رابطة التعليم الرســمي فلم تحسم موقفها من االرضاب 
املســتمر منذ ٤ اسابيع لعدم الثقة بالوعود الحكومية، والقرار 
النهايئ ســيصدر اواخر االسبوع، وهناك اتجاه العطاء فرصة 
للحكومة لتتفيذ وعودها، لكن موظفي القطاع العام مستمرون 

بارضابهم بسبب عدم قدرة الحكومة عىل تنفيذ مطالبهم.
ويف ظل هذه االوضاع املأســوية ينفذ لبنان ارضابا شامال 
يف 1٦ شــباط بدعوة من الهيئات النقابية ومبشاركة جميع 

القطاعات مبا فيها النقل الجوي.

{ امللف البلدي {
ورغم الجهود التي يبذلها وزير الداخلية بسام مولوي الجراء 
االنتخابات البلدية يف موعدها يف ايار، وبدء الوزارة بتحضري 
االجراءات اللوجيســتية، فان التشكيك باجرائها يشمل جميع 
املرجعيــات واالحزاب السياســية التي طلبت من القيمني عىل 
هذا االســتحقاق الرتيث يف التحضريات، وعدم اثارة املشاكل 
والحساســيات يف القرى. كام ان االحزاب املســيحية ترفض 
اجراء االنتخابات البلدية يف ظل الفراغ الرئايس، وتريد انجازه 

يف حكومة العهد االوىل بارشاف رئيس الجمهورية .
وتبقى مشكلة بلدية بريوت يف ظل موقف القوى املسيحية 
بتقســيم البلدية ورفض املرجعيات الســنية لهذا التوجه، كام 
يبقى عامل التمويل وتأمني ٨ مليون دوالرالنجازها غري متوافر 
حتى اآلن، هذا باالضافة اىل ان ظروف البلد من جميع الجوانب 
ال تســمح باجراء االستحقاق، وهناك حرص من معظم القوى 
السياسية عىل تأجيلها، رغم ان ذلك يحتاج اىل قرار من مجلس 

النواب.

يف الوقت الذي تتواصل فيه جهود فرق اإلنقاذ يف عملية البحث 
عن ناجني تحت األنقاض، حيث أفادت املعلومات عن وصول ٥ 
طائــرات من الجزائر وإيران والعراق إىل مطار حلب الدويل يف 
الساعات األخرية. بدورها، أكدت وزارة التجارة العراقية إرسال 
شاحنات محّملة بآالف األطنان من املواد الغذائية إىل سوريا.

بالتوازي، أكد وزير الصحة الســوري حسن محمد الغباش 
تقديم ما يلزم من مســتلزمات لعمل املستشفيات، مشدداً عىل 
وجود حاجة للتجهيــزات الطبية.ولفت الغباش إىل أّن كارثة 
بهذا الحجم تشــكّل ضغطاً إضافياً عىل القطاع الصحي، الذي 
يعاين نقصاً يف املواد والتجهيزات الطبية من جراء العقوبات، 
مضيفاً أّن منظومات اإلســعاف والطوارئ مستنفرة بالكامل 

والحصار مينع العديد من الرشكات من توريد األجهزة.
كذلك، كشفت وسائل إعالم رسمية سورية أّن أكرث من 29٨ 
ألفاً اضطروا لرتك منازلهم بسبب الزلزال املدّمر الذي رضب البالد 
هذا األسبوع. وذكرت الوكالة السورية لألنباء »سانا« نقالً عن 
حســني مخلوف، وزير اإلدارة املحلية والبيئة، أّن الدولة فتحت 

1٨0 مأوًى للنازحني.
يف غضون ذلك، أكد املدير العام لآلثار واملتاحف يف دمشــق 
محمــد نظري عوض أّن الزلــزال كان له تأثري قوي عىل املباين 

التاريخية واألثرية يف حلب.

{ نقص كبري يف املواد الطبية والغذائية {
من جهته، أكد وزير الشــؤون االجتامعية والعمل السوري 
محمد ســيف الديــن، أّن هناك نقصاً كبــرياً يف املواد الطبية 
واإلغاثية واملواد الغذائية والوقود واآلليات إلنقاذ ضحايا الزلزال 

املدّمر.
ولفت سيف الدين إىل أّن »االحتياج كبري للمستلزمات الطبية، 
واملــواد الغذائية والوقود واآلليات، وكل ذلك ســببه التداعيات 
الســلبية للحصار االقتصادي الجائر املفروض عىل ســوريا 
وشــعبها الذي استهدف املواطن يف لقمة عيشه وتأمني أبسط 

مستلزمات العيش الكريم له«.
ودعا ســيف الدين الدول العربية واألجنبية إىل »تقديم دعم 
أكرب لســوريا للمســاعدة يف إنقاذ األرواح التي ال تزال تحت 
األنقاض«. ولفت إىل أنه عقب »االجتامع النوعي« الذي تّرأسه 
الرئيس الســوري بشار األســد »تم عىل الفور تشكيل غرفة 
عمليات بانعقاد تام وعىل مدار الســاعة بهدف تنسيق الجهد 

األهيل لردم هوة االحتياج باملحافظات األكرث ترضراً«.
وأضاف أّن »الوزارة ســرّيت بالتعاون مع محافظة دمشــق 
واالتحاد العام للجمعيات الخريية بالعاصمة، قافلة مساعدات 
قوامها ٤٥ طناً من املواد املتنّوعة من غذائية وألبسة وحرامات 
وغريهــا لتلبية االحتياجات الطارئــة والرضورية للمواطنني 
املترضريــن من جراء الزلــزال، إضافة إىل عدة قوافل أخرى تم 
تســيريها من قبل عدد من الجمعيات األهلية لدعم األرس يف 
محافظات املنكوبة، وال سيام يف ظل الظروف الجوية السائدة 

التي زادت من معاناتهم«.

{ الصني تقّدم مساعدات طارئة {
ويف السياق، أكدت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية 
ماو نينغ امس، أّن الصني سرتســل 30 مليون يوان )نحو ٤.٤ 
ماليني دوالر( كمساعدات إنسانية إىل سوريا للتعامل مع آثار 

الزلزال املدّمر.
وقالت: »قّررت الصني تزويد الجانب الســوري مبســاعدات 

إنســانية طارئة بقيمة 30 
مليون يوان )نحو ٤.٤ ماليني 
دوالر( مــن أجل التعبري عن 
تعازي الصني حكومة وشعباً 
ودعمهــا لســوريا حكومًة 

وشعباً«.
وأوضحــت مــاو نينــغ 
أنه ســيتم تحويــل مليوين 
دوالر من القيمــة نقداً، أما 
الباقي فســيقّدم عىل شكل 
مواد رضورية لالســتجابة 

الطارئة.

{ عمليات االنقاذ 
السورية والروسية {

فرق  جهــود  وتتواصــل 
الســورية بدعم من  اإلنقاذ 
الحكومية  القطاعات  جميع 
عىل رأسها الجيش السوري، 
ومبــؤازرة فــرق اإلنقــاذ 
الروسية والعربية واألجنبية 
يف عملية البحث عن ناجني 
تحت األنقــاض عىل خلفية 

الزلزال الذي رضب البالد.
إىل ذلــك، أنقذت الرشطة 
ملجموعة  التابعة  العسكرية 
القوات الروســية رجالً من 
تحت األنقاض يف حلب، بعد 
بقائه عدة أيام من دون طعام 

أو ماء.
وقامــت فرق إنقاذ القوات الروســية بإزالة 2٧ موقعاً من 
الركام، وتم إنقاذ ٤2 شخصاً وسحبت ٥٧ جثامناً من الضحايا، 
وقّدمت الخدمات الطبية لـ19٤ شــخصاً. وتم  إزالة 3 مواقع 
ركام، ومتكنت فرق اإلنقاذ الروســية من انتشــال جثة واحدة 

وقّدمت املساعدة الطبية لـ31 شخصاً. 
أما املساعدات الروسية فيستمر توزيعها يف ٨ نقاط، حيث 
تم توزيع أكرث من 11 طناً من املواد الغذائية واملواد الرضورية 

ومنها 9.٥ أطنان من املواد الغذائية اليوم.
وتستمر حصيلة الضحايا يف االرتفاع بالتوازي مع عمليات 
البحــث التي تقودها الفرق املنترشة يف املحافظات الســورية 
املترضرة، حيث تؤكد منشورات الكثري من املواطنني عىل وسائل 
التواصل االجتامعي وجود عدد كبري من الضحايا العالقني تحت 

األنقاض إىل وقتنا الحايل.
ويف الســياق نفســه، يجري التربع بالــدم يف أربع نقاط 
منترشة يف حلب وحامه وجبلة وســتامو، وأتت العينات أوالً 

من 12٦ متربعاً منهم ٥٥ من العسكريني الروس. 
وكانت الحكومة الســورية أعلنــت عن تخصيص ٥0 مليار 
لرية كمبلغ أويل لتمويل العمليات اإلســعافية املتخذة ملعالجة 
آثار الزلزال املدّمر. وقرر املجلس، بحســب البيان، حرص توزيع 
املســاعدات املقّدمة للمناطق املنكوبة من جراء الزلزال بجهة 
واحدة وتوزيعها وفق احتياجات كلٍّ منها. وشّدد عىل »املتابعة 
املستمرة يف رصد وإحصاء أعداد الضحايا واملترضرين، واإلرساع 
يف عمليات الكشف الفني عىل البنى التحتية واألبنية واملدارس، 

إضافة إىل تكليف كل وزارة بحرص األرضار ضمن قطاعها«.

{ يف تركيا {
اما عــىل الجانب الرتيك، اكد الرئيــس الرتيك رجب طيب 
إردوغان امس انها كارثة كبرية ، وكشف أّن عدد وفيات الزلزال 
ارتفــع إىل 90٥٧ واإلصابات إىل ٥2.9٧9 واملباين املهدمة إىل 

.٦.٤٤٤
وخــالل تفقده املناطق املنكوبــة يف والية هاتاي الرتكية، 
أكــد إردوغان أّن ٦0 ألف عنرص يشــاركون يف عمليات البحث 
واإلنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البالد. ولفت إىل أنه 
»بتكاتف الشعب والدولة سرنفع كافة أنقاض الدمار ولن نرتك 
أي مواطــن وحيداً«، مؤكداً أّن فرق البحث واإلنقاذ لن ترتك أي 

شخص تحت األنقاض«.
وتابع قائالً: »ســنعمل عىل ترسيع إزالــة األنقاض وبناء 
املســاكن عرب رشكات املقاوالت تحت إدارة اإلســكان الرتكية 

»تويك« يف والياتنا الـ 10 املترضرة من الزلزال«.
كام تفقد الرئيس الرتيك منطقة اإلغاثة الطارئة يف مدينة 
كهرمان مرعــش الجنوبية قرب مركز الزلــزال، حيث نُصبت 

الخيام يف املوقع من قبل وكالة إدارة الكوارث يف البالد.

{ نحو 100 ألف عامل بحث وإنقاذ {
بدورها، قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية »آفاد« 
إّن أكرث من 9٦.٦٧0 عامل بحث وإنقاذ يقومون حالياً بعمليات 
ميدانيــة، مضيفًة أّن عدد أفراد فــرق البحث واإلنقاذ التي تم 

إرسالها من دول أخرى بلغ  ٥309 فرداً.
وأشارت »آفاد« إىل أّن إجاميل ٧0.٨1٨ خيمة عائلية أقيمت 
إليواء الناجني، كام تم إرســال ٥٤3٤ آلية من بينها حفارات 

وجرارات وجرافــات إىل منطقة الكارثة. ولفتت إىل توظيف 
ما مجموعه 10 سفن من قبل القوات البحرية إليصال األفراد 
وتســليم املواد إىل املنطقة املترضرة، فيام أكدت أّن الجثامني 
التي ال يتم التعرف عىل أصحابها ســتدفن بعد 2٤ ســاعة من 

انتشالها.
إىل ذلك، كشف وزير الصحة الرتيك أّن ٧٧ مستشفى ميدانياً 

شّيدت يف املدن العرش املترضرة من الزلزال.

{ سباق مع الوقت {
يف غضــون ذلك، بدأ الوقــت يضيق أمام عنارص اإلنقاذ يف 
محاولتهم العثور عىل ناجني يف بعد يومني عىل الزلزال املروع 
الذي أودى بحياة اآلالف. ويواصل عنارص اإلغاثة ســباقهم مع 
الزمن ملحاولة إنقــاذ الناجني من الزلزال الذي بلغت قوته ٧.٨ 

درجات عىل مقياس ريخرت.
ويؤدي سوء األحوال الجوية إىل تعقيد عمليات اإلنقاذ، فقد 
حذر وزير الداخلية الرتيك ســليامن صويلو من أن الســاعات 

الـ٤٨ املقبلة ستكون »حاسمة« للعثور عىل ناجني.
ويزدحــم الطريق املؤدي إىل مدينــة أنطاكية الرتكية يف 
محافظة هاتاي املترضرة خصوصا، بشاحنات اإلغاثة ومعدات 
البناء وســيارات اإلسعاف إىل جانب السيارات الخاصة ألفراد 

فارين.
ويف غازي عنتاب القريبة جدا من مركز الزلزال، قالت سيدة 
من الســكان إنها فقدت األمل يف العثور عىل خالتها العالقة 
تحــت األنقاض، عىل قيد الحيــاة. وأضافت »فات األوان. اآلن 

نحن ننتظر موتانا«.

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
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عمليات االنقاذ يف سوريا
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