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ـــار« ــــــــف اإلنتظـــــ ــــــــى »رصي ــــــــان عل ــــــــي... ولبن ــــــــار للتفاهــــــــم الســــــــعودي ــــــــــ اإليران ــــــــدان اختب اليمــــــــن مي
ــــــــادرة ــــــــد بمب ــــــــة ويَِع ــــــــدى فرنجي ــــــــزة ل ــــــــري يراهــــــــا مي ــــــــع«... وب ــــــــس »يجم ــــــــك برئي البخــــــــاري يتمّس
ــــــــى الهجــــــــوم ــــــــل ال ــــــــه ينتق ــــــــاءل بنجــــــــاح االتصــــــــاالت مســــــــيحياً... وحــــــــزب الل ــــــــر ُمتف الراعــــــــي غي
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 الفساد ال يكفي<.. خطأ قانوني

ــل  ــب ــة ق ــ ــون ــ ــل ــ ــرش ــ يـــــــــورط ب

ــو ريـــــــال مـــدريـــد ــكـ ــيـ ــاسـ كـ

ماذا يحدث يف امريكا؟

مناورات رسايا القدس

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( )التتمة ص 9( 

)التتمة ص 9( 

ابراهيم نارصالدين

مل تنعكس االجــواء االيجابية يف االقليم بعد عىل املناخات 
الداخليــة، التي ال تزال تــرزح تحت ضغوط مالية واقتصادية 
هائلة، وســط انهيار متســارع يف قيمة اللرية مع مالمسة 

الدوالرعتبة املئة. 
اليــوم ارضاب يف املــدارس الخاصة فيــا مل ينتظم العام 
الداريس عىل نحو تام يف املدارس الرســمية. كل يشء معطل 
يف البالد، والسياســة تدار بالتمنيات ال بالوقائع واملعلومات. 
والن السياسة يف لبنان »مياومة« عند معظم القوى واالحزاب 
واملســؤولني، ال أحد ميلك جوابا عن سؤال »ماذا بعد؟« االتفاق 
الســعودي- االيراين برعاية صينية، وفيا تشــري املعطيات 
الخارجية اىل ان اليمن ســيكون ساحة االختبار االوىل ، تبقى 
واشــنطن املسؤول االول عن االخفاق اقله ارسائييل. اما كل ما 
يقــال يف املجالس الخاصة وعىل املأل داخليا مجرد »تخبيص« 
ومــلء للفــراغ بكلات فارغــة، عن انعكاســات مفرتضة 
عىل الســاحة اللبنانية، دون ادلة حســية او معطيات ميكن 

»تقريشها«، وامنا من باب التحليل ورمبا التمنيات.

{ ال جديد سعوديا! {
باالمس، تحركت الديبلوماســية الســعودية باتجاه »عني 
التينة«، وكذلك »كليمنصو«، وبينا حرص الســفري السعودي 
الوليــد البخاري عىل تعميم اجــواء ايجابية علنا، رسب عرب 
مصادره االعالمية والسياسية املعتمدة تأكيدات عن عدم وجود 
تغيري يف موقف بالده حيال مواصفات الرئيس اللبناين املقبل. 

طبعا حتى اآلن، تقول اوساط ديبلوماسية لـ »الديار«، البخاري 
يقول الحقيقة، فهو مل يتبلغ من الخارجية السعودية اي جديد 
حيال مقاربة امللف اللبناين، ومن السابق الوانه ان يحصل هذا 
االمــر. فالتفاهم الوليد يحتاج اىل بعض الوقت يك يتبلور اىل 
افعــال، وكل طرف اآلن ينتظر مــن الطرف اآلخر خطوات بناء 

للثقة يك »يبنى عىل اليشء مقتضاه«.
وبحسب املعلومات املتوافرة حتى اآلن، فان الساحة اليمنية 
ســتكون مرسحا الختبار النيات بني الجانبني، وبعدها سيكون 
كالم آخر حول مختلف امللفات العالقة بني البلدين. وخالل هذه 
الفرتة سيبقى لبنان عىل »رصيف االنتظار« اقله خالل الشهرين 
املقبلني، وسط حالة من التأزم السيايس واملايل واالقتصادي.  

{ فرنجية بني بري والبخاري {
ووفقا للمعلومات، كرر البخاري عىل مســامع بري ما قاله 
وزير خارجيته فيصل بن فرحان بانه عىل اللبنانيني اال ينتظروا 
الخــارج، وان يقوموا بواجباتهــم بانتخاب رئيس للجمهورية 
وبناء املؤسســات والرشوع يف حل مشاكلهم، دون ان يوضح 
مدى تســهيل بالده لهذا االمــر، لكنه يف املقابل، اوحى لرئيس 
املجلس برضورة ان يؤدي دورا يف متهيد االرضية الي تســوية 
مفرتضــة. فوعد بري باالعداد ملبادرة قريبــا، دون ان يوضح 
توقيتها او حيثياتها. وفيا مل يفوت بري اســتعراض االسباب 
املوجبة العالنه دعم ترشيح رئيس »تيار املردة« سليان فرنجية 
للرئاسة، مل يتلق اي كالم ايجايب بهذا الخصوص من البخاري، 

تراجع األسهم عاملياً... وتهاوي سهم بنك »فيرست ريبابليك« بعد طمأنة بايدن

دعـــــوات للعصيـــــان... واتهامـــــات لنتانياهـــــو بانـــــه املفـــــّكك الرســـــمي لـ»إســـــرائيل«
ـــــا ـــــم ُمناوراته ـــــدس تختت ـــــذر »إســـــرائيل«... وســـــرايا الق الرئاســـــة الفلســـــطينّية تح

تراجع مؤرشات األســهم 
األمريكيــة، وتوقف التداول 
البنوك، مع  العديد مــن  يف 
تهاوي ســعر سهم مرصف 
»فريست ريبابليك« األمرييك 

بأكرث من %65.
فقد تراجع ســهم مرصف 
»فريست ريبابليك« األمرييك 
امس، بأكرث من 65% مع بدء 
التداول يف سوق أسهم »وول 
تراجعت  كذلك،   ســرتيت«. 
أسهم بنوك أخرى، مع تهاوي 
نفسه  البنك  ســهم  ســعر 

ريبابليك.
كذلــك، تراجعت مؤرشات 
أن  بعد  األمريكية،  األســهم 
أدى انهيار بنك »ســيليكون 
فــايل« إىل تأجيج املخاوف 

ظهرت خالل الفرتة األخرية، بصورة جلية االنقسامات داخل 
كيان االحتالل، حيث شــكّلت األزمــة الحالية يف »إرسائيل« 
محنًة مل يعَتد االحتالل التعامل مع مثيالتها سابقاً، إذ مل يسبق 
أن شــهد حركة اعرتاض واســعة ضّد حكومة تقودها إحدى 
الشخصيات السياســية اإلرسائيلية األساسية مثل نتنياهو، 
وتراشــقا اعالميا بني قياداتها بهــذا الحجم ومن هذا العيار. 
كا مل تقترص التظاهــرات التي عّمت االحتالل عىل فئات أو 
جاعات محددة، بل اتسعت رقعتها الجغرافية بصورة كبرية، 
وصوالً إىل تنظيم احتجاجات يف ما يقارب 100 موقع وشارع 

وساحة يف فلسطني املحتلة.
فقد ذكرت وســائل إعالم »إرسائيليــة«، أّن رئيس حكومة 
االحتــالل اإلرسائيــيل بنيامني نتنياهو أدخــل االحتالل إىل 
عملية تفكيك رسيعة، وأكدت أنه »غري مؤهل إلدارة إرسائيل«.  

الســـــعوديّة ســـــُيؤثر مـــــع  إتفاقنـــــا  إيـــــران: 
 إيجابيـــــاً فـــــي عاقاتنـــــا بـــــدول املنطقـــــة

موســـــكو تســـــتضيف اجتماعـــــاً رباعيـــــاً حـــــول ســـــوريا
بمشاركة نواب وزراء خارجّية انقرة وطهران ودمشق

كشف املتحدث باســم الخارجية اإليرانية 

نــارص كنعاين، عــن التحضري لعقد لقاء بني 

وزيــري خارجية الســعودية وإيران، معقباً 

أّن »الديبلوماســية هي أفضــل طريقة لحل 

الخالفــات«. وقال كنعاين خــالل مؤمتره 

الصحايف األسبوعي، إّن »الوقت الراهن يشهد 

مرحلة إعادة العالقات السياســية بني إيران 
والسعودية«.

واشــار اىل ن اتفاق استئناف العالقات بني 
الســعودية وإيران قد يكون سبباً لحل األزمة 

ذكرت الوكالة الرتكية الرســمية، أّن نواب 

وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا، 

ســيعقدون اجتاعــاً، يف 15 و16 من آذار 

الحايل يف موسكو.

وذكــرت الوكالة أّن نائــب وزير الخارجية 

الرتيك بوراك أكجابار، ســريأس الوفد الرتيك 

خــالل االجتــاع. كا ســيحرض االجتاع 

عن روســيا، املمثل الخاص للرئيس الرويس 

فالدميري بوتني يف الرشق األوســط والدول 

األفريقيــة ميخائيل بوغدانــوف، وعن إيران 

منذ انتشار مرض الكورونا وتعطل التجارة 
الدوليــة، اصاب لبنان باقتصاده خســارة 
كبرية مل يســبق لها مثيل. اســتمرت ازمة 
كورونا 3 سنوات بشكل عنيف، ومل تستطع 
الدولة اللبنانية الســيطرة عىل هذا الوباء 
اللعني اال بعد 4 سنوات، فيا كان االقتصاد 
اللبناين ينهار بفعل انعدام السياحة، ووقف 
التصدير اىل الخارج، وعدم مجيء السياح، 
وحتــى عدم مجيء مغرتبــني من الخارج، 
حيث انعدمت كل رحالت السياحة ورحالت 

املغرتبني اىل لبنان ملدة 4 سنوات.
ومــا ان انتهت ازمة كورونا العنيفة التي 
رضبت اقتصاد العامل كله ، وبخاصة لبنان، 
حتى انترش مرض الفساد الكبري فيه، وقامت 
املنظومة السياسية برسقة املال العام، ومل 
يحاســبها احد ، الن القضاء الذي يجب ان 
يحاسبها، كل قاض فيه محسوب عىل فريق 

معني، مع االعرتاف بان هنالك قضاة نزهاء، 
امنا غري فاعلني النهم ال يخصون شخصيات 

سياسية كربى.
اليوم خســائر لبنان قد وصلت اىل 200 
مليون دوالر. ال ينفع الندم، بل يجب االرساع 
يف انتخاب رئيس للجمهورية. ويجب تأليف 
حكومــة ايضا تكون مــن االختصاصيني 
وليس من السياسيني، يك يعطوا من علمهم 

وخربتهم االقتصادية واملالية والنقدية. 
كــا ان املطلوب ان ينفتــح لبنان عىل 
العامل، ويحاول الحصول عىل قروض مالية 
ملدة طويلة تصل اىل 20 ســنة مقابل اجراء 
االصــالح الذي يطالب به االتحاد االورويب 
وامريكا والدول العربية الخليجية، ومن دون 

ذلك لن ينهض لبنان ابداً.

عىل طريق الديار

»الديار«

دوري أبطال أوروبا في كرة القدم

ـ اليبزيغ   اليوم : مانشستر سيتيـ 

ليفربول ــــ  مــدريــد  ريــال  ــداً:  غـ

ص 10ص 10

ص 12 ـــــــــــة... وُمحادثـــــــــــات ُمتوقعـــــــــــة بيـــــــــــن زيلينســـــــــــكي والرئيـــــــــــس الصينـــــــــــي  موســـــــــــكو تحـــــــــــذر مـــــــــــن تصاعـــــــــــد احتمـــــــــــاالت الحـــــــــــرب النوويّ

تقاطـــع مصالـــح بيـــن »الوطنـــي الحـــّر« إقفـــــال البحـــــر األحمـــــر أمـــــام أثيوبيـــــا؟
ـــة ـــيح فرنجي ـــقاط ترش ـــوات« إلس و»الق

ــــن... ــ ــاق بكي ــ ــ ــني باتف ــ ــــب ســ ــ ترحي
و»تمنيات« أن تطال »بركاته« الحريري

عاقــــــة جوهريّــــــة بيــــــن تلــــــّوث 
ــــــب ــــــة بأمــــــراض القل األوزون واإلصاب

اإلتفاق السعودي ـ ـ اإليراني يفتح أبواب
اختــــــراق أزمــــــة اإلســــــتحقاق الرئاســــــي

مـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي منـــــــــــــــع الرئيـــــــــــــــس
عـــــــــــــــون مـــــــــــــــن زيـــــــــــــــارة ســـــــــــــــوريا؟

»اليونيســـــف«: للعمـــــل علـــــى إعـــــادة 
ــّرب ــ ــل ُمتسـ ــ ــر مـــــن 700,000 طفـ ــ أكثـ

ــــي:  ــ ــ ــ ــاع املصرف ــ ــ ــ ــد أركان القطــ ــ ــ ــ أحــ
اقتربــــــــــت التخّلــــــــــي  ســــــــــاعة 
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جوزف فرح مريم نرسمحمد بلوط

عيل ضاحيابتسام شديد
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الثلثاء 14 آذار 2023

إقفال البحر األحمر أمام أثيوبيا؟
نبيه الربجي

تراهــا خطيئــة الله، أم 
خطيئة التاريخ، حني تكون 
دول عربية كربى رهينة يف 
وجودها  يف  وحتى  بقائها، 
لدول املحيط ؟ مرص والسودان 
يف قبضــة أثيوبيا ما دامت 
متسك مبفاتيح النيل. سوريا 
والعراق يف قبضة تركيا التي 
تتحكم بدجلة والفرات. أجزاء 
من بالد الرافدين، وهي مهد 

الحضارات )وامليثولوجيــات( الكربى، تحصل عىل املياه  من 
أنهار سريوان والكارون والكرخة االيرانية...

وحــده لبنان، بالجبال التي تكتنــز الثلوج رمبا من بدايات 
الخليقة، يذهب بالعايص )العايص عىل منطق الطبيعة(  اىل 
سوريا وتركيا. األنهار األخرى تذهب هباء يف دولة الهباء. هل 
كان رسيالياً املرشوع الذي طرح من عقود  حول مد شــبكة 
من األنابيب لتزويد الخليج باملياه، عىل أن يكون لبنان محطة 

لتصدير النفط عرب املتوسط؟
ماذا يســتفيد لبنان من العــايص الذي تحيط  به األرايض 
القاحلة؟ وكنت قد نقلت ما قاله يل خبري تونيس يف »الفاو«، 
وهــو مثقف عىل الطريقة الديكارتيــة، عقب جولة له يف 
املنطقة، »ضع 5 عائالت يهودية هنا، وعد بعد 10 ســنوات، 
لسوف ترى أن قطعة من الجنة انتقلت اىل ضفاف العايص«. 

يا صاحبي، نحن خلقنا لنكون قطعة من جهنم!
كالعــادة عشــية كل مرحلة من ملء ســد النهضة، تعلو 
رصخــة مرص. نعلم اىل أيــن تقود الطريق اىل جامعة الدول 
العربية )اســراتيجية األراكيــل(. الطريق أقرص وأفضل اىل 
حائط املبىك. ولكن ماذا استطاع مجلس األمن أن يفعل حيال 

املراحل الثالث؟
آيب أحمــد، كوريث ململكة يهــوذا، ينظر من أعىل الهضبة 
األثيوبية اىل القوى العظمى، حتى حني تكون تيغراي خنجر 

النار يف الخارصة.
مرص أمــام مفرق وجودي. ســامح شــكري قال: »ان 
مامرسات اديس ابابا تشكل خطراً كبرياً عىل مرص«. هذا رأي 
وزير الخارجية، ما هو رأي وزير الدفاع الفريق أول  محمد زيك. 
هل يبعث يقاذفاته ودباباته اىل السد أم يأمر القطع البحرية 

باقفال البحراألحمر أمام أثيوبيا؟
 أثيوبيا بالـــ 1.104.000 كيلومر مربع والـ 125 مليون 
نســمة، دولة »حبيســة«، وهي تلجأ اىل البلدان املتاخمة، 
واملشــاطئة للبحر األحمر)الســودان، جيبويت، الصومال، 
آريريا( يف تجارتها مع العامل. وكانت متتلك قبل اســتقالل 
اريريا، اســطوالً بحرياً صادرته جيبويت عام 1996، وباعت 
بعض قطعه باملزاد العلني لعجز الحكومة األثيوبية عن تأدية 

رسوم املرافئ!
الالفت ما أعلنه، يف حزيران 2021، املتحدث باســم وزارة 
الخارجية األثيوبية دينا املفتي، من أن بالده تعتزم انشاء قاعدة 
عســكرية يف البحر األحمر. ال شك أن االستخبارات املرصية، 
املعروفة برصدها الدقيــق لخفايا املنطقة، تابعت املحادثات 
الرسية بني مسؤولني »ارسائيليني« ومسؤولني أثيوبييني حول 
بناء ســالح بحري أثيويب، عىل أن تكون القاعدة يف اريترييا 

باعتبار أن السكان هناك »يكرهون العرب«!
آيب أحمد قــال للعامل أن االنتهاء من املرحلة الرابعة ميكّن 
حكومتــه مــن تأمني الكهرباء لـ 65 مليون نســمة. خرباء 
مرصيون يؤكــدون أن اثيوبيا الرية بالــروات املائية )12 
نهراًكبرياً و 22 بحرية( اقامت محطات لتوليد الطاقة يف معظم 
مناطق البالد، كام أن كمية املياه املتجددة سنوياً تناهز الـ 122 

مليار مر مكعب.
كعرب، وأمام قضايانا الكربى، احرفنا ثقافة الضجيج. ما 
يردد اآلن من كالم تكرار ملا تردد يف املراحل الثالث السابقة، 
قبل أن نعود اىل االسرخاء عل قارعة التاريخ، ان مل يكن عىل 

قارعة الزمن... 
اجرار سيايس، واجرار اعالمي. اذ ال امكانية ألي مقاربة 
عســكرية للخطر، القاهرة تناشــد واشــنطن بالسياسات 
املزدوجة، وبتكريس األزمات بني الدول التدخل. ولكن أمل يقل 
رئيس فيتنام الجنوبية نغو دينه دييم »من يســند ظهره اىل 

أمريكا كمن يسند ظهره اىل الغبار«؟
مرص التي وصفها هريودوت بـ »هبة النيل« أمام »الخطر 
الكبري«. ماذا اذا تحولت الدلتا اىل أرض يباب؟ الســودان أبتيل 
بحكومات عسكرية لاليجار. غالباً ما كانت عالقته ملتبسة، أو 
مشوشة مع مرص. ال مجال للتنسيق الديبلومايس أو التنسيق 

العسكري...
ليست خطيئة الله، وال خطيئة التاريخ. رمبا... عقوبة الله 

أو عقوبة التاريخ!!

محمد بلوط

صحيح ان ترجمة نتائج االتفاق السعودي 
- االيراين تحتاج اىل فرة زمنية، اكان عىل 
صعيد العالقة الثنائية ام عىل صعيد املنطقة،  
لكن هناك مؤرشات ال بد من التوقف عندها 

يف التقويم االويل لهذا االتفاق.
ولعــل النقطة االوىل الواجــب الركيز 
عليها،  هي ان ما جرى يشــكل انقالبا عىل 
مرحلة العالقة املتدهــورة بني البلدين من 
فــرة طويلة،  وهــو مل يكن وليدة اللحظة 
وامنــا جاء مثرة لجهــود امتدت الكر من 
سنة ونصف. وهذا يعني ان االتفاق املذكور، 
ال يقترص عىل اعادة العالقات الثنائية خالل 
شهرين واعادة العمل باالتفاق االمني السابق 
وبعض االتفاقات التجارية بني البلدين،  بل 
يشمل ايضا امورا غري معلنة يف نص االتفاق 
تتعلق بفتح صفحة جديدة ترســم مرحلة 

التعاطي املبارش بني اململكة العربية الســعودية والجمهورية 
االســالمية االيرانية حول ملفات عديدة يف املنطقة، ومنها ما 

يشمل اليمن وسوريا ولبنان.
امــا النقطة الثانية املهمة يف قراءة االتفاق فهي ان انجازه 
وخروجــه اىل النــور باالحرف الكاملة جــاء برعاية صينية 
مبارشة، وهذا يعترب ســابقة يف تظهري الحضور الســيايس 

واالسراتيجية الصينية يف املنطقة والعامل .
ويف رأي االوســاط املراقبة، ان رعايــة بكني لهذا االتفاق 
تعكس بشــكل او بآخر تراجع الهيمنــة االمريكية يف فرض 

ايقاعها عىل منطقة الخليج والرشق االوسط.
وبعيدا عن التفسريات والحسابات اللبنانية يف تقويم نتائج 
االتفــاق ملصلحة هذا الفريق او ذاك، فانه ال بد من التأكيد عىل 
نقطــة مهمــة، وفق مصدر نيايب بارز، هي انه يســاهم يف 
تخفيف التوتر بني البلدين ويف املنطقة، وبالتايل من الطبيعي 
ان ينسحب هذا املناخ االيجايب وميتد تخفيف التوتر اىل اليمن 

وسوريا ولبنان.
ويستدرك املصدر قائاًل: » من الصعب تحديد موعد انعكاساته 
عــىل االوضاع يف هذه الدول قبل نفاذ مفعوله ومســاره بني 
البلدين . لكن مجرد توقيعه يؤرش اىل رغبة البلدين يف التعامل 

بايجابيــة مع ملفات املنطقة، وهــذا ما يعزز االعتقاد بانهام 
ميكــن ان يؤديا دورا مهام يف الدفع باتجاه معالجة التوترات، 
اكان عــىل صعيد تثبيــت الهدنة يف اليمن متهيدا لحل ازمتها،  
ام عىل صعيد املســاهمة يف  زيادة فرص تحسني الوضع يف 
سوريا واعادة تطبيع العالقات العربية معها، او بالنسبة للبنان 

يف معالجة االستحقاقات وازمة انتخاب رئيس الجمهورية.
ويقــول مصدر نيــايب يف الثنايئ الشــيعي » ان االتفاق 
الســعودي - االيراين هو موضع ترحيب يف كل االحوال،  لكن 
علينــا ان نرقب نتائجه قبل معرفة انعكاســه عىل لبنان يف 

املرحلة املقبلة«.
ويضيــف » لقد راهنا ونراهن قبل االتفاق عىل تغليب الحوار 
والتوافــق عىل انتخــاب رئيس للجمهورية واالســتحقاقات 
االخرى. ومل نتوقف يوما عن االستمرار يف هذا الرهان »، مشريا 
اىل ان دعوة كل من الرئيس نبيه بري والســيد حسن نرصالله 
بعد اعالن ترشــيح سليامن فرنجية مجددا، وقبل االتفاق اىل 
الحوار والتوافــق، تؤكد عىل هذا النهج االيجايب يف التعاطي 

مع االزمة«.
هــل يعني ذلك ان الكرة اآلن يف ملعب الفريق االخر؟ يجيب 
املصدر » ال نريد ان نتكلم عن تجاذب الكرة بني ملعبني،  فالوضع 
املتدهور ال يحتمل مثل هذا التعاطي او االسلوب. نحن ال نرغب 

يف التعامل مع االستحقاقات وامللفات بهذه 
الطريقة، فكيف اذا كان االستحقاق يتعلق 
بانتخــاب رئيس الجمهوريــة؟ لقد اكدنا 
من البداية اننا نرفض مرشــح التحدي او 
مرشح االســتفزاز،  وذهبنا اىل 11 جلسة 
بالورقة البيضاء ترجمة وافساحا يف املجال 
امــام الحوار والتوافق وليس بقصد تعطيل 
االســتحقاق . وبعد اســتنفاد كل الوسائل 
وافشال دعوة بري للحوار مرتني، بادرنا اىل 
اعالن دعم ترشيح فرنجية دون التخيل عن 
استمرار دعوتنا للحوار والتوافق. وباعالننا 
هذا ال نريد فرض هيمنتنا عىل اآلخرين،  بل 
نعتقد اننا فتحنا الباب وساهمنا يف تحريك 
االستحقاق واخراجه من حالة الجمود قبل 
اعالن االتفاق الســعودي االيراين، ونأمل 
بعده يف تحســني فــرص التالقي من اجل 

تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية«. 
هل ميكن ان يســاهم االتفاق يف  تقريب 
فرصة وفرة انتخاب الرئيس؟ تنقل مصادر مطلعة عن مرجع 
بارز قوله ان هناك مؤرشات بدأت تظهر مالمحها وســتظهر 
يف الفــرة القريبة، تدل عىل احداث خرق جدي يف جدار ازمة 
انتخاب رئيس الجمهورية، مشــريا اىل ان االتفاق الســعودي 
االيراين من شــأنه ان يســاعد عىل زيادة فــرص هذا الخرق 

واختصار فرة حصوله.
ووفقا للمعلومات بحســب املرجــع، فان الخرق االويل بعد 
االتفاق يتمحور حول خلق املناخ املناســب لحسم االستحقاق 
الرئــايس قبل نهاية الربيع او رمبا اقرص من ذلك. اما الجانب 
الثاين لهذا الخرق فيتمثل يف تأكيد لغة الحوار بدال من املناكفة 
والتجاذب،  والوصول اىل توافق النتخاب الرئيس، ويشري اىل ان 
االتفاق عىل هوية او اسم الرئيس فهو مرهون مبسار ونتائج 
الحوار بني االطراف اللبنانية مبواكبة من دول اللقاء الخاميس.

ويعتقد املرجع ان هذه العملية هي التي تحســم مدى الفرة 
التــي تفصلنا عن انتخاب رئيس الجمهورية،  والتي تحتاج اىل 

مزيد من الجهود الداخلية والتدخالت الخارجية.
ويف الخالصة،  من املؤكد ان مرحلة التعاطي مع االستحقاق 
الرئايس بعد االتفاق السعودي االيراين ليست كمرحلة التعاطي 

معه قبل االتفاق.

اإلتفــــــاق الســــــعودي ـ اإليراني يفتح أبــــــواب اختراق أزمة اإلســــــتحقاق الرئاســــــي
اإلحتــــــكام للحــــــوار والتوافــــــق تمهيــــــداً ملرحلة حســــــم هويّــــــة الرئيــــــس الجديد

ابتسام شديد

 حسم األمر تقريبا، ووفق للمعلومات، بان 
ال شــيىء من شــأنه ان يبدل موقف الثنايئ 
الشيعي يف شأن مرشحه للرئاسة، فبالنسبة 
اىل الثنايئ الشيعي فان سليامن فرنجية هو 
املرشح الحايل و«ال بديل عنه«  يرتضيه راهنا، 
ورمبا يف املستقبل، ولو حدث ألف إتفاق عىل 

غرار اإلتفاق السعودي - اإليراين.
يف الجهــة املقابلة للثنــايئ، هناك جبهة 
سياســية مسيحية ال تقل صالبة عن موقف 
الثنايئ، ولكن برفــض قاطع لوصول رئيس 
»تيار املردة« اىل سدة الرئاسة مهام كلف األمر 

وكانت األمثان.
متســك الثنــايئ برشــيح فرنجية صار 
أمرا واقعا، وحوله انقســام يشبه االنقسام 
الســيايس يف شــأن انعقاد الحكومة، وقد 
ظهرت املواجهة واضحة بني الثنايئ الشيعي 
والقــوى املســيحية التي عطلت جلســتني 

للمجلــس النيايب، واحدة ترشيعية وأخرى للجان املشــركة، 
كام جرى تعطيل الدعوة من قبل عني التينة للحوار الوطني.

التباعد مع القوى املســيحية مل يعد مخفيا من خالل حملة 
االعراض الواســعة ضد ترشيح فرنجية التي يقودها الثنايئ، 
ومع التسليم ان موقف التيار الوطني الحر طبيعي نظرا للعالقة 
املتوتــرة الدامئة بني جربان باســيل ورئيس املجلس من جهة، 
وبــني باســيل وفرنجية من جهة اخرى، بعــد ان أعلن رئيس 
»التيار الوطني الحر« بوضوح رفضه ترشــيح رئيس فرنجية 
يف أكر من ترصيح، ملعطيــات تتعلق بالخالف عىل الزعامة 
املســيحية، لكن موقف »القوات« شكل مفارقة نظرا للعالقة 

بــني معراب وعني التينة، وبعد ارتفاع منســوب التوقعات يف 
الفرة األخرية بتأمني »القوات«  النصاب ألي جلسة نيابية، فإذا 
مبوقف »القوات« واضح »سنمنع بأي وسيلة وصول سليامن 

فرنجية اىل بعبدا«.
موقف »القوات« وانضاممها اىل نادي الرافضني زاد املشــهد 
الرئايس تعقيدا، لكنه وفق مصادر سياسية مبني عىل موقف 
ثابت ، فتأمني »القوات« نصاب أي جلســة ينتخب فيها رئيس 
من فريق ٨ اذار يضعها يف موقف مســيحي محرج، ويكسب 
خصمها »التيار الوطني الحر« املعارض لهذا الرشــيح،  وعليه 
فان »القوات« فضلت عدم الوقوع يف الفخ املسيحي، خصوصا 
انها  رأس حربة القوى املعارضة لجلســات الحكومة ومجلس 

النــواب قبل انتخاب  رئيــس للجمهورية، 
وعىل األرجــح فان »القــوات«  لن تغامر 
بقناعتها السياســية وموقفها امام الرأي 
العام املسيحي، وهذا ما ظهر يف التباعد بني 
معراب وعني التينة يف االستحقاق الرئايس.

بقاء القوتني املســيحيتني عىل موقفهام 
يف امللــف الرئايس يطرح تســاؤالت عن 
مدى صموده، فتنشــأ معادالت جديدة من 
جــراء تالقي القوتني املســيحتي، وميكن 
عقد تحالف مشــرك تحت عنوان الرضورة 

الرئاسية.
وبحســب مصدر مســيحي، فان عالقة 
»القــوات« و«التيار الوطنــي الحر« اليوم 
موضوعــة تجت املجهر الســيايس، فإما 
يلتقي الحزبني املسيحيني مجددا كام حصل 
يف تفاهم معراب بسبب الرضورة الرئاسية، 
او يتموضعان ضــد بعض ويعود كل فريق 
اىل حلفه السيايس، خصوصا ان الخالفات 
السياسية عميقة بني الطرفني، وميكن ايضا 
ان يقف الطرفان يف الخندق الرئايس الســقاط فرنجية فقط، 

حيث تتقاطع مصالحهام لهذا الغرض.
املؤكــد ان مــا يجمع  القيادات املســيحية حاليا، هو حالة 
الرفض إليصال فرنجية اىل سدة الرئاسة فقط، علام ان دوافع 
»القوات« لرفض هذا الرشيح تختلف عن تلك التي لدى التيار، 
إال  ان العودة اىل تفاهم معراب غري مطروحة وال مقبولة لدى 
الــرأي العام وجمهور الحزبني، كام ان انتقال التيار اىل الضفة 
الســيادية حيث تربع »القوات«، هو أمر معقد بعد ان أمىض 
التيار سنني يف محور املامنعة، ولو توترت عالقته  يف املرحلة 

األخرية مع حزب الله.

ــّر« و»القـــوات« إلســـقاط ترشـــيح ســـليمان فرنجيـــة تقاطـــع مصالـــح بيـــن »الوطنـــي الحـ
تالقـــي القّوتيـــن املســـيحيتّين رئاســـياً فقـــط... »ال تحالـــف« و»ال تفاهـــم« معـــراب جديـــد

وتشديد على انتخاب رئيس سريعاًميناسيان استقبل سفيرة اليونان

اســتقبل بطريرك بيت كيليكيا لألرمن الكاثوليك البطريرك 
روفائيل بيدروس الحادي والعرشون ميناسيان كاثوليكوس، 
سفرية اليونان كاثرين فونتواليك يف الرصح البطريريك يف 
الجعيتاوي، يف حضور املعــاون البطريريك ومطران بريوت 
جورج اسادوريان، األب كارو طاتيوسيان، أمني رس البطريرك 
األب ناريك منويان، األب آرام ابراهاميان ومســؤول العالقات 

العامة يف البطريركية رشبل بسطوري. 
اثر اللقاء، اعربت السفرية فونتواليك عن اعتزازها »بزيارة 
هذا الرصح الكنيس العريق النابض باإلميان والشهادة والدور 
الذي يقوم به البطريرك ميناســيان إلعالء صوت الكنيســة 

وتعزيز العالقات مع سائر الكنائس األخرى«. 
هــذا وتطرق الجانبــان اىل »دور الدولة اليونانية يف لبنان 
ووقوفهــا إىل جانبه وشــعبه الجريح الذي يرزح تحت وطأة 
ازمات مختلفة ومتنوعة تهدد لقمة عيشه واستقراره«، وشددا 
عىل »أهمية تعزيز العالقة التي تربط بني الشــعبني االرمني 
واليوناين عىل مختلف الصعد«، وتناوال »الشق الوطني، قضية 
االستحقاق الرئايس يف لبنان«، ومتنيا ان »يتم انتخاب رئيس 
للجمهورية يف أرسع وقت ألن البلد مل يعد قادرا عىل استيعاب 
االنهيار وســط الصمت املطبق حياله وحيال شعبه. وينسحب 
هــذا األمر عىل الوضعني املعييش واالقتصادي الذي بات يهدد 

األمن اإلنساين«. 
يف الختام، شكر البطريرك ميناسيان السفرية اليونانية عىل 
»زيارتها املثمرة ودور الســفارة اليونانية يف لبنان يف خدمة 
أبناء الكنيسة والوطن وما تقدمه من تسهيالت تجاه شعبينا. 

مينسيان مستقبالً سفرية اليونان

اكــد رئيس مجلس النــواب نبيه بري خالل 
الصحافة واملحررين  لقائه مجليس نقابتــي 
»أن الرضورات تبيح املحظورات«، ســائالً »هل 
مــن املعقول أننا نعاين مــا نعانيه من أزمات 
ويعمل البعض عىل تعطيل وتخريب كل يشء«، 
واكد »ان قوة رئاســة الجمهورية ليست بهذه 
االدعــاءات التي يتم االختباء خلفها ، نعم كان 
يجب ان ننتخب رئيســا للجمهورية أمس قبل 
اليوم وغــداً قبل بعد الغد، مذكراً مبا اعلنه يف 
مهرجان االمام الســيد مــوىس الصدر حول 
انتخاب رئيس الجمهوريه، بأن املطلوب رئيس 
وطنــي يجمع وال يفرق له حيثية مســيحية 
واسالمية وقبل أي يشء حيثية وطنية، رئيس 
يجمــع وال يطرح يؤمن بعالقــات لبنان مع 

محيطه العريب رئيس يؤمن باتفاق الطائف.
وســأل »كيف لهذه العناوين ان تتالقى مع 
االصوات الداعية اىل التقسيم والفدرلة املغلفة 
بعناوين الالمركزية االداريه املالية املوسعة«؟ 

واكــد ان لبنــان »هو كالذرة اذا ما جزئــت انفجرت ، ان لبنان 
أصغر من ان يقســم«، وأضاف: »وبعد 11 جلســة انتخابية 
أخــذوا علينا بالورقة البيضاء بياضهــا ، وقالوا ملاذا ال يكون 
هناك مرشــح، وبعد ميض خمسة أشــهر عىل الفراغ وأمام 
االنهيــار املايل واالقتصادي، وبعد رفض الدعوات التي وجهتها 
ومــا زلت للحوار، والتي تجاوب معها معظم الكتل باســتثناء 
الكتلتني االساسيتني، مل يعد مقبوالً االستمرار يف ذلك، ومل يكن 
هناك خيار اال خيار االقدام عىل ترشــيح اسم يتمتع بالصفات 
التــي ذكرتها بخطاب 31 آب يف ذكرى اخفاء االمام الصدر يف 
صــور، وأقمت حوارات مع جهات دولية وخاصة مع ســفراء 
الدول الخمس وقلت لهم نشــكركم عىل الدعم الذي ستقدمونه 

للشخص الذي نختاره«.
وتابع بري »اريد ان اســأل هنا من هو سليامن فرنجية؟ امل 
يكن مرشحاً عندما تم التمديد للرئيس اميل لحود؟ امل يرشحه 
السفري ديفيد هيل ؟ امل يكن مرشحاً حينام كان العامد ميشال 
عون مرشحا ؟ واسمحوا يل ان أتحدث كامروين، انا يل حصة 
باملوارنة انا لبناين ، املوارنة بدؤوا من الشامل وتناموا ومتددوا 

من هناك اىل كل لبنان ، وفرنجية ابن هذا الشــامل«.
اضاف: »يف االنتخابات السابقة امل تلتق القيادات املسيحية 
واملارونية يف بكريك، ويومذاك تم التوافق عىل اربعة اسامء ، 
وأن من ينتخب من بني هؤالء االربعة يكون ممثالً للمسيحيني 
واللبنانيني؟ امل يكن ســليامن فرنجيــة احد هؤالء االربعة«؟ 
واضــاف »نحن ماذا نريد مــن رئيس الجمهورية؟ اننا بحاجة 

اىل رئيس يتحدث مع سوريا مبوضوع ترسيم 
الحــدود وحل ازمــة النازحني، الننــا اذا كنا 
سنعتمد عىل االوروبيني واالمريكيني فهم غري 
مكرثني لهذا املوضوع،  نريد رئيســا قادرا عىل 
مقاربة االســراتيجية الدفاعيه، رئيس مؤمن 
باتفاق الطائف، وانطالقا من كل ذلك رشــحنا 

االستاذ سليامن فرنجية«.
وقــال بري: »ليس العاقــل فقط من يعرف 
الخري من الــرش، العاقل هو الذي يعرف الخري 

من الرشين«.
وحول لقائه الســفري السعودي قال بري« 
التواصل كان قامئا وسوف يتواصل وقد حصل 
قبــل هذا اللقاء عده لقــاءات«، واكد ان »الحل 
الســيايس يبدأ برئاسة الجمهورية، وسليامن 
فرنجيه مد يده للجميع وصالح كل الناس، فاذا 
كان ســليامن فرنجية ال يجمع فمن هو الذي 
يجمع« ؟ مؤكداً »ان ال خالص للبنان اال بالدولة 

املدنية« .
أضاف ان »متســكنا بالطائف كونه مثل إطاراً لوقف الحرب، 
وأفســح املجال أمام لبنان واللبنانيني لســلوك مسار متطور 
يحافــظ عىل الطوائف ويحد مــن الطائفية، واملدخل اىل ذلك 
فقط يقوم بتطبيق املاده 22 من الدســتور، فاذا مل ننتقل نحو 

الدولة املدنية لبنان لن يتعاىف«.

{ وفد امرييك {
كام اســتقبل بري وفدا من »فريق العمل األمرييك من أجل 
لبنان« برئاســة السفري السابق إدوارد غابرييل والوفد املرافق، 
يف حضور سفرية الواليات املتحدة االمريكية يف لبنان دورويث 

شيا. 

بـــري: نحـــن بحاجـــة الـــى رئيـــس يتحـــدث مـــع ســـوريا بترســـيم الحـــدود
ــر ــن لألمـ ــر ُمكترثيـ ــن غيـ ــن واألميركييـ ــن ألن األوروبييـ ــة النازحيـ وأزمـ

بري مع  وفد الصحافيني             )حسن ابراهيم(

التقى مجلَسْي نقابة املحّررين 
والصحافة ووفداً اميركياً



ــران؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طهـ ـــــــــــــــــ  ــاض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الريـ ــاق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ باتفـ ــرف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ يعـ كان  ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ
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مـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي منـــــــــــــــع الرئيـــــــــــــــس عـــــــــــــــون مـــــــــــــــن زيـــــــــــــــارة ســـــــــــــــوريا؟
مريم نرس

لطاملــا كانت طبيعة العالقة بني 
الرئيس ميشال عون وسوريا حدث 
بحد ذاتــه، بتطرّفها ووصولها اىل 
حد العداء سابقاً ، وباعتدالها القائم 
واإلحرتام  والتفهم  التفاهــم  عىل 

حالياً...
فالجرنال عون منذ البدايات كان 
صاحب عبارة »نحن نريد أن ننسج 
أفضــل العالقات مع ســوريا لكن 
رشط أن تبقى ســوريا يف سوريا 
ولبنــان يف لبنــان«، بحيث كانت 
مشــكلته مع الوجود السوري يف 

لبنــان، فكانت حرب التحرير كام يســميها التيار 
الوطنــي الحر عــام 1٩٨٩ ، والتي حصلت خاللها 
املواجهة العســكرية املبارشة بني الجرنال ميشال 
عون مع الجيش السوري يف لبنان، وانتهت اىل نفي 

عون اىل فرنسا 1٥ عاماً.
 عــام 200٥ ، وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
ومــا تبعه من تطورات وتغــّرات أدت اىل الخروج 
السوري من لبنان، عاد الجرنال ميشال عون اىل البلد 
لُينادي بأفضل العالقات مع ســوريا بعدما أصبحت 
مقولته واقعاً، وبات باإلمكان إقامة عالقات متبادلة 

قامئة عىل الندية، وفق رؤيته.
بدأ التواصل بني الجرنال عون والقيادة الســورية 
اىل أن تُــوِّج بزيارة له اىل دمشــق عام 200٩ قبل 
االنتخابات النيابية، خطوة قام بها عون رغم النصائح 
هت له بتأجيلها اىل ما بعد االنتخابات، بحيث  التي ُوجِّ
من املمكن أن تنعكس سلباً عليه شعبياً، إال أنه أرّص 
عىل الذهاب بهذا التوقيت، فكان استقباله إستثنائياً 
من الرئيس بشار األسد الذي خرق فيه الربوتوكول، 
بحيث القاه خارج قرص املهاجرين. مشهد كان كفيال 
بأن يَطــوي صفحة املايض ويفتح صفحة جديدة 
من العالقات القامئــة عىل االحرتام املتبادل، فبعد 
التاريخ الدموي بني الطرفني مل يجد الجرنال عون يف 

الوقت الحارض من القيادة السورية سوى اإلحرتام، 
بحيث قال عنه الرئيس األسد إنه »الرجل الذي يُقاتل 

برشف ويُصالح برشف«.
زيارة علنية لحقتها زيارات متتالية ودورية غر 
معلَنة ملوفدين من الجرنال عون اىل الشام، لقاءات 
مل توقفها الحرب الكونية عىل سوريا، كام يُسميها 
عون منذ بدايتها، فتواصل مع األسد كداعم له، ويف 
عام 201٥ أرســل وفد رسمي غر علني من التيار 
الوطني الحر اىل الشــام، وبقيت العالقة مستمرة 
بهذا الشكل اىل أن أصبح الجرنال ميشال عون رئيساً 
للجمهورية، فمن يسمع هذا الرسد يَتوقع أن تكون 
كل هذه الخطوات ُمقِدمة إلعادة العالقات الطبيعية 
بــني البلدين يف عهده، لكن هــذا مل يحصل، وبات 
الســؤال الطبيعي ملاذا مل يزر الرئيس عون ســوريا 

طيلة فرتة عهده؟ وما الذي منعه؟
مــن الواضح أن ســبب عدم الذهــاب يعود اىل 
حســابات داخلية وخارجية أثّــرت عىل القرارات 
السياســية، خاصة وأن زيارة ســوريا كان لها ما 
لهــا وعليها ما عليها، يف توقيت كان يتم فيه الفرز 
الدويل واإلقليمي بحســب املوقف من ســوريا، لذا 
كانت الخطوة تتطلب حســابات دقيقة خاصة بعد 

»قانون قيرص«.
فالوضع الداخيل واالنقســام وحــّدة الخطاب 

السيايس هو وضع لبنان الطبيعي، 
والخطوة باتجاه سوريا كانت تحتاج 
لقــرار جريء، لذا كان هناك تعويل 
عىل جرأة الرئيس عون خاصة بعد 
أن شمل الحصار األمريك لبنان بعد 
حــراك 1٧ ترشين األول عام 201٩ 
، وحصــل ما حصــل يف لبنان من 
محاوالت إلســقاط العهد. وَخَرج 
األمني العام لحزب الله السيد حسن 
نرصاللــه آنذاك بعبارته الشــهرة 
»العهد ما فيكن تســقطوا«  . فكان 
ع  يُنتظر اتخاذ قرارات إنقاذية تُوسِّ

خيارات البلد ملنع انهياره. 
لكــن الزيارة إن حصلت كان من 
املفــرتض أن يكون أول عناوينها النزوح الســوري 
الذي بات يُشكِّل خطراً وجودياً عىل اللبنانيني، ومبا 
أن هناك قراراً دولياً مبنع عودة النازحني اىل سوريا، 
وبالتايل لن يســتطيع الرئيس عون فعل يشء بهذا 
امللف، ما يعني أن الزيارة مصرها »الفشل«.. لرمبا 
شــملت حسابات الرئيس عون هذه املسألة ،فكانت 
أحد أهم أسباب عدم اتخاذ هذه الخطوة. عدا عن أن 
كل رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا يف عهده كانوا 

يرفضون زيارة سوريا.
إذاً.. انتهى عهد الرئيس ميشــال عون دون زيارة 
سوريا رسمياً، لكن باتت العالقة بني التيار والقيادة 
السورية بتقدير الجرنال اسرتاتيجية، وتتقّدم عىل 
عالقة ســوريا بأفرقاء سياسيني يعتربون أنفسهم 
حلفــاء وأصدقاء لها، وبتقدير القيادة الســورية 
تــوازي العالقة بــدول محورية. مــن هنا تحّول 
الســؤال مــن الرئيس عون بعد انتهــاء عهده اىل 
باســيل كرئيس للتيار، الذي تتقّدم عالقته املبارشة 
مع الشام كام تتقّدم مواقفه العلنية تجاهها. وبعد 
كل هذه الخطوات، هل سيزور باسيل الشام قريباً؟ 
أم ستحكمه نفس أسباب الرئيس عون، يُضاف عليها 
حســاباته الشــخصية التي لها عالقة بالعقوبات 

األمركية عليه؟

ميشال نرص

عــىل وقع االتفــاق الســعودي- االيراين عىل 
اســتئناف العالقات، يسر املشــهد اللبناين ترقبا 
النعكاســاته، التي حتى الساعة  جاءت سلبية، اذ 
ان ســعر رصف الدوالر »الطاير« السباب سياسية 
يف الفرتة االخرة مل يســجل اي انخفاض، بل عىل 
العكس واصل رحلته نحو  تسجيل مزيد من االرقام 

القياسية، يف مؤرش سيايس سلبي.
يف املقابــل، وفيــام كانت االنظــار يف بروت 
شــاخصة اىل الشاشات ملتابعة املفاجأة الصينية، 
اطــل من عــرب محطــة »الــرشق« التلفزيونية 
الســعودية، احد اطراف االتفاق، مرشح املقاومة 
واملامنعة سليامن فرنجية، يف صدفة مدبرة شكال 
ومضمونــا، حرضت لجولة الســفر البخاري يف 
بــروت من عني التينة التي زارها واىل معراب التي 
ســيزورها، ويف جيبه كّم من التقاؤل ، يبدو جليا 

عىل وجهه هذه االيام اينام حل.
يف كل االحوال ، وبعيدا عن النقاش حول تداعيات 
ما حصل عىل الساحة اللبنانية، انشغلت االوساط 
الديبلوماسية والسياسية خالل عطلة »الويك اند« 

يف التفتيــش والتمحيص حول الجهات التي كانت 
عىل علم باالتفــاق او متلك معلومات حوله، علها 
تحدد بذلك مســار ومصــر االمور، ويف مقدمتها 

معركة انتخابات رئاسة الجمهورية.
يف مراجعة لالرشــيف يتبني ان رئيس مجلس 
النواب كان اول من كشف عنه خالل احتفال افتتاح 
الســفارة اإليرانية يف بروت قبل شــهر بالتامم 
والكامل، عندما تحدث عن بارقة أمل ليست ببعيدة 
لالحتفال، بعودة العالقات اىل سياقها الطبيعي بني 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية و محيطها العريب 
واإلسالمي وخاصة مع اململكة العربية السعودية، 
وهو الذي لطاملا نادى بأهمية هذه العالقات ورضورة 
تطبيعهــا وتطويرها مبا يحفظ لــكل دولة أمنها 
واستقاللها وســيادتها وخصوصيتها ومصالحها 
املشــرتكة. اذ وفقا ملصادر سياسية فان مسؤوال 
سعوديا رفيعا كان زار عني التينة منذ مدة لساعات 
، ووضع« االستيذ« يف جو سعودي-ايراين ايجايب، 
قبل ان تصل رســالة ثانية اىل مقر الرئاسة الثانية 
عرب قناة اخرى ال يختلف مضمونها عن االوىل، وهو 
ما دفع بعدها بري اىل اعالن ترشيح سليامن بيك.

وتتابع املصادر بانــه صباح الخميس تلقى احد 
املقرات الحزبية اتصاال من ديبلومايس عريب رفيع، 
يبلغ فيه املعنيني بان الســاعات املقبلة ستشــهد 
االعالن عن اتفاق قد يفاجئ الجميع، مشــددا عىل 
انه لن يكون عىل حســاب جهــة طائفية معينة، 
متمنيا التعامــل بواقعية مع االمر وعدم الترصف 
بانفعال ، يف انتظار ما ســتكون عليه االمور، وهو 

ما حصل فعال.
واشــارت املصــادر اىل ان ردات الفعل اللبنانية 
عىل االتفــاق تبدو غريبة، موحيــة بان االطراف 
التي تحسب عىل الرياض تذهب باتجاه التقليل من 
مفاعيل ما حصل عىل الساحة الداخلية، يف مقابل 
تعامل ايجــايب اكرب من قبل فريق الثامن من آذار، 
الذي يبني تحليل مواقف املنتمني اليها، ان ما اعلنته 
بكــني ال ميكن اال ان يثمر ايجابيا يف بروت. فهل 
يعنــي ذلك ان فريق املامنعة بات ميلك قوة اقليمية 
ودولية اضافية لفرض مرشحه ، بعدما فقد الطرف 
»السيادي« دعمه الخارجي؟ ام ان الحذر االمريك 
ســيؤمن الغطاء الكايف ملعادلة التغير الذي حصل 

يف موازين القوى؟

ــــــد« ــــــش الواح ــــــاع تحــــــت شــــــعار »العي ــــــي البق ــــــة وأســــــاقفة ف ــــــّرم مطارن ــــــه ك ــــــزب الل ح
أقام قســم العالقات العامة 
لـــحزب الله يف البقاع، حفل 
تكريم ومأدبة  إفطار عىل رشف 
الطوائف  وأســاقفة  مطارنة 
محافظتــي  يف  املســيحية 
بعلبــك الهرمــل والبقاع، يف 
مطعم »قــرص بعلبك« الرتايث، 
يف رحاب الصــوم الكبر لدى 

الطوائف الرشقية والغربية. 
وحــرض اللقــاء إىل جانب 
الوكيل الرشعي  الحفــل  راعي 
العام للسيد عيل الخامنئي يف 
لبنــان ورئيس الهيئة الرشعية 
يف حــزب الله الشــيخ محمد 
يزبك، النائب عيل املقداد، راعي 
األحمر  ديــر  بعلبك  أبرشــية 

املارونية املطران حنا رحمة، راعي أبرشــية زحلة 
املارونية املطران جوزف معوض، رئيس أســاقفة 
زحلة والفرزل والبقــاع للروم األرثوذكس املطران 
أنطونيــوس الصوري، املطران عصــام درويش، 
ممثل مطرانية بعلبك للروم امللكيني الكاثوليك األب 
مروان معلوف، النائب األســقفي العام خادم رعية 
مار جرجس املارونية املونسنيور بول كروز، خادم 
رعيــة القاع للروم الكاثوليــك األب اليان نرصالله، 
خادم رعية ومزار سيدة بشوات األب جورج ليشع، 
رئيس دير ســيدة الوردية يف دير األحمر وأنطش 
ســيدة معونات بعلبك األب رشبل طراد، رئيس دير 
وأكلركيــة القديس حنا األب الياس ابراهيم، رئيس 
دير مار يوحنا األرشمندريت الياس معلوف، القيم 
العام األب يوحنا مارون النداف، رئيس دير يســوع 
الفــادي يف زحلة األب إييل صــادر، الوكيل العام 
األرشــمندريت أرميا عزام، كاهــن كاتدرائية مار 
مارون يف زحلة األب رشبل نبهان، خادم مار رشبل 
البليقــة األب إييل جميــل، األب رشبل كروز من 
الرهبانية اللبنانية املارونية، رئيس دير مار يوحنا 
الخنشــارة السابق األرشــمندريت إييل معلوف، 

ولفيف من الكهنة. 
 واستهل اللقاء مسؤول العالقات العامة لـحزب 
اللــه يف البقاع أحمد ريا، فقال: »اخرتنا لهذا اللقاء 
شعار العيش الواحد، وليس العيش املشرتك، ألن قوة 

لبنان هي بالعيش الواحد بني أبنائه«. 

{ املطران درويش:املسيح دعانا {
{  لنعيش االخوة واملحبة {

 وأعلــن املطران درويش: »نحن نؤمن بالتآخي 
واملحبــة والعيــش الواحد، فالشــكر لدعوتكم 
الكرمية لهذا اللقاء، وقد جاء يف اإلنجيل املقدس 
أن الســيد املسيح قال حيث اجتمع اثنان أو ثالثة 
أكون بينهم، وهو يدعونا لنعيش االخوة واملحبة 

البعض«.  بعضنا  بني 

{ املطران رحمة: لبنان ال ينقسم {
وأشــار املطران رحمة إىل أن »هذا الجمع يفرح 
القلــب ألنه يلتقي فيه كل البقاع يف بعلبك، وبعلبك 
لــكل البقاع، ونقول للقايص والداين أن ديننا ليس 
سببا ملشاكلنا، والله خلقنا لنحب بعضنا، ولنعيش 
مع بعضنا، لنتقاسم رزق األرض مع بعضنا، ومنجد 
الله ونســبحه ونشــكره عىل كل نعمه. املشكلة 
بالناس الذين يستعملون الله والدين لغايات برشية 

واجتامعية وسياسية«. 
ورد عىل من ينادون بتقسيم لبنان، قائال: »لبنان 
ال ينقســم، لبنان واحد، كلنا واحد، ونحن نتمسك 
ببعضنــا بعضا. نريد أن نقســم عنا الالإميانيني، 

والذين ليس لديهم وطنية«. 

{ املطران الصوري: لبنان بلد
 الرسالة االنسانية {

 ورأى املطــران الصوري أن »لبنان بلد الرســالة 
االنســانية الحقيقية، ألن اإلنسانية هي وحدة يف 
متايز، وميكن للبرش ان يكونوا مختلفني بالثقافة 
وباإلميان والحضارة، وهذا التاميز يغنيهم اذا كانوا 
موحدين بإنسانيتهم«.  ودعا إىل »تنمية هذه الروح 
اإلنسانية، الن روح اإلنقسام املبنية عىل املصلحة 
الذاتية واالنانية هي التي أوصلت بالدنا اىل ما هي 

عليه«. 

{ املطران معوض: كلنا ننتمي 
اىل الهوية اللبنانية{

 وبدوره قال املطــران معوض: »كلنا ننتمي إىل 
الهوية اللبنانية الواحدة، وهذا اللقاء يدعونا إىل أن 
نعزز هذه الهوية التي نشأت سنة 1٩20 وتكرست 
سنة 1٩43 وعدلت صيغتها عام 1٩٨٩ يف الطائف، 
والتي واجهت أزمات عدة يف مســرتها التاريخية 

تواجه  أيضا  واليوم  وتخطتها، 
أزمة نأمــل ان تتخطاها بوقت 
رسيــع، دون أن يكــون هناك 
غالب او مغلــوب، بل بتكاتف 

جميع اللبنانيني«. 

{ االرشمندريت 
معلوف:  لتتكرر مثل 

هذه اللقاءات {
 ومتنى األرشمندريت معلوف 
أن »تتكرر اللقاءات انطالقا من 
املبــادرة، ونحن يف زمن  هذه 
الصوم املسيحي، ندعو اإلنسان 
إىل التوبــة، ومفتــاح التوبة 
التواضع  التواضع، وعكس  هو 
الكربياء الذي يجر اإلنسان إىل 
الخروج من ذاته، وهذا سبب املشاكل التي نعيشها 

يف بلدنا اليوم«. 

{ يزبك: لبنان  الوطن للجميع {
وكلمــة الختام ألقاها الشــيخ يزبك، فقال: أن 
»الذين هم يف هذا اللقاء ميثلون ويجسدون لبنان 
املحبــة والعيش الواحد، ولبنــان الوطن للجميع، 
وعىل كل املســؤولني واملعنيني، وعىل كل العاملني 
يف هذا الوطن، ان يتأســوا مبثــل هذا االجتامع، 
ليكون مثاال يحتذى، وليجتمع اللبنانيون ويتالقوا 
ويتحــاوروا للخروج من الفراغ القاتل يف ســدة 
الرئاســة، وللخروج مــن هذا الضيــاع باختيار 
الشــخصية اللبنانية املؤمنة الشجاعة التي تحمل 
أوصاف اإلنسان والقيم اإلنسانية، والذي ال تشغله 
شــخصانيته عن هموم اللبنانيــني، الرئيس الذي 
ينهــض بهذا اللبنان. واللبنانيون قادرون عىل ذلك 
عندما يتخلون عن شــخصانيتهم الختيار الرئيس 

الذي يحقق طموح اللبنانيني وآمالهم«. 
وأكــد أن »البقاع ســيبقى رمــز العيش الواحد 
والقوة التي ينطلق منهــا اللبنانيون يف وحدتهم 
وعملهــم. وخالل الحرب االهلية املشــؤومة بقي 
البقاع إىل جنب بعضــه البعض، والبقاع كان إىل 
جنب اللبنانيني جميعا، عندما دافع عن جنوب لبنان 
يف مواجهــة االحتالل االرسائييل، والبقاع حارض 
الن يقدم ما لديه من أجل وحدة لبنان وســيادته . 
والبقــاع ليس كام يصوره اإلعالم بانه بقاع القتل 
والنهب والدمار والخطف، هؤالء املرتكبون ليســوا 
من البقاع، وليســوا لبنانيني، وليسوا مسلمني أو 
مســيحيني، إمنا اللبناين هو الذي يعيش آالم اخيه، 
ويعيش مع أخيــه، والذي يرفض الظلم والطغيان 
واالعتــداء. وهذه مســؤولية العلامء حيثام كانوا 
يف كنائســهم ويف مســاجدهم ويف لقاءاتهــم 

واجتامعاتهم«. 

خالل التكريم

ــث ــ ــ ــت بح ــ ــ ــيادي« تابع ــ ــ ــدوق الس ــ ــ ــة »الصن ــ ــ  فرعّي
ــــــرول« ــــــة البت ــــــى »هيئ ــــــون... واســــــتمعت ال ــــــواد القان م

كنعان يتحدث خالل الجلسة

الفرعية  اللجنــة   عقدت 
ملناقشة اقرتاح قانون انشاء 
جلسة  الســيادي  الصندوق 
ابراهيم  النائــب  برئاســة 
كنعان وحضــور وزير املال 
يف حكومة ترصيف االعامل 

الدكتور يوسف خليل. 
وحــرض النــواب: ملحم 
خلف، سيزار ايب خليل، فؤاد 
مخزومي، غادة ايوب، جهاد 
الصمد، بالل عبدالله، غسان 
حاصبــاين، محمد خواجة، 
حسن فضل الله، رازي الحاج، 
ابراهيــم منينمة، االن عون، 

عيل حســن خليل، عدنــان طرابليس، مارك 
ضو وميشال معوض. كام حرض رئيس هيئة 
إدارة قطاع البرتول غايب دعبول وعضو الهيئة 

وسام الذهبي.
وقد تابعت اللجنة مناقشــة مواد القانون، 
سيام املتعلق منها بالعائدات واملحافظ وقواعد 
السحب، واستمعت لهيئة قطاع البرتول، التي 
قدمــت عرضا مفصال حــول عائدات الدولة 
وتفاصيلها يف الســنوات املقبلة، محددة ما 

هو مرتقب من ايرادات، وكيفية توزيعها.
وتــم االتفــاق يف نهايــة االجتامع عىل 

اتخاذ القــرارات النهائية بعد جلســة يوم 
االثنني املقبل مع الخبر الرنوجي يف انشــاء 
الصناديق الســيادية فيدار أوفيســني، لبت 
واقرار ما تبقى من مواد لها عالقة بالعائدات 
والحوكمــة ورشوط االســتثامر. وأشــار 
كنعان عقب الجلســة اىل أن »املســار الذي 
تعتمده اللجنــة الفرعية جدي وبناء ويأخذ 
طريقــه القرار القانــون يف ضوء معطيات 
علميــة وقانونية تتوافر للجنة«، آمال عقب 
زيــارة الخبر الرنوجــي »يف تكوين صورة 
واضحة لوضع اللمسات األخرة عىل اقرتاح 

القانون«.

عز الدين: 80 في املئة من اللبنانيين فقدوا أمنهم الغذائي
شــاركت رئيســة لجنــة املــرأة والطفل 
النيابية النائبة عناية عز الدين يف الجلســات 
التحضرية الخاصة التي عقدت عىل هامش 
املؤمتــر االقليمي بعنوان »لحظة تقييم النظم 
الغذائيــة 2023« يف حضــور نائبــة االمني 
العام لالمم املتحدة امينة محمد واالمني العام 

للجامعة العربية. 
وتحدثت عز الدين يف الجلسة االوىل بعنوان 
»تحويل النظم الغذائية لتحقيق االمن الغذايئ: 
االولويــات والعمــل« وعرضت لــدور العمل 
الترشيعــي »يف تحويل النظــم الغذائية عن 
طريق تطوير وتحسني الترشيعات التي تنظم 

وتقونن مختلف ابعاد االمن الغذايئ«. 
واضافــت: »ان االزمة االقتصادية يف لبنان 

ادت اىل فقدان ٨0 يف املئة من اللبنانيني امنهم 
الغذايئ ما استدعى القيام بعملية مسح ملختلف 
القوانني التي طبقت والتي مل تطبق والتي ترعى 

وتنظم االبعاد املختلفة لالمن الغذايئ«. 
وتابعــت: »لقــد وضعنا يف اطــار هذا 
املســح جداول بالقوانني واقرتاحات القوانني 
واملراســيم والقرارات املفعلة وغر املفعلة«.  
واشارت اىل ان »النتائج التي صدرت عن هذه 
العملية دفعت اىل رضورة وضع قانون اطار 
للحــق يف الغذاء مع ما بتطلبه من ترشيعات 

متعلقة به«. 
وختمــت عز الدين مبطالبة منظمتي الفاو 
واالســكوا »دعــم املجلس النيــايب يف هذا 

السياق«. 

ــة ــث ــال ــث ــرة ال ــمـ ــلـ ــم لـ ــقـــى بــــو نـــجـ ــتـ  جــعــجــع الـ
ــات الـــرئـــاســـيـــة ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــة االن ــألـ ــسـ ــث مـ ــ ــح ــ وب

اللبنانية«  التقى رئيــس حزب »القــوات 
ســمر جعجع يف معــراب للمــرة الثالثة 
خالل الفرتة األخرة راعي ابرشــية انطلياس 
املارونيــة املطــران أنطوان بــو نجم موفدا 
من البطريرك مار بشــارة بطرس الراعي يف 

حضور املونسنيور إييل خوري ورئيس مكتب 
التواصل مع املرجعيات الروحية أنطوان مراد، 
اللقاء مســألة االستحقاق الرئايس  وتناول 
وأهميــة إنجازه مبا يعيد اىل لبنان وشــعبه 

األمل وللدولة مسارها السليم. 

بو نجم عند جعجع

مـــاكـــيـــنـــات  9 ــت  ــطــ ــ ــب ضــ الـــــــدولـــــــة   أمــــــــن 
ــيـــل« ــرائـ ــع »إسـ ــة صــن ــازيّـ ــغـ ــاه الـ ــيـ لــتــصــنــيــع املـ

ضبط ماكينات »ارسائيلية« الصنع
قامت دورية من املديرية العامة المن الدولة، 

بضبط تســع ماكينات لتصنيع املياه الغازية 

صنــع »إرسائيل« يف أحد املجمعات التجارية  

يف ضهــر العني، وذلك يف حضور مندوب من 

وزارة االقتصــاد. وأجري التحقيق مع صاحب 

املجمع تحت إرشاف القضاء العســكري، وتم 

تســليم املاكينات املصادرة التسع إىل الجهات 

املختصة إلجراء املقتىض القانوين. 

البخاري: املرحلة تستوجب الرهان على اإلرادات الخّيرة

زار ســفر اململكة العربية السعودية يف 
لبنــان وليد بخاري رئيس مجلس النواب نبيه 
بري حيث جرى عــرض لالوضاع العامة يف 
لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية بني البلدين. 
واستشــهد السفر بخاري مبا يردده بري، 
بالدعــوة »اىل الكلمــة الســواء، وان ارادة 
الخر ال بــد منترصة«، الفتا اىل »أن املرحلة 
الراهنة تستوجب اإلحتكام أكرث من أي وقت 
مىض اىل الكلمة الطيبة، والرهان دامئا عىل 

اإلرادات الخرة«. 
وعــام اذا كان هناك اي يش إيجايب للبنان، 

قال: »يش اكيد«.
كام زار البخاري رئيــس الحزب »التقدمي 
اإلشــرتايك« وليد جنبــالط يف كليمنصو، 
بحضور رئيس كتلــة »اللقاء الدميوقراطي« 
النائب تيمور جنبالط  والنائب وائل أبو فاعور. 
وخــالل اللقاء كان عــرض ملجمل األوضاع 

والتطورات العامة.

السفري السعودي عند جنبالط
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الثلثاء 14 آذار 2023

روجيه شاهني

مل يكن يتصور احد يوماً،ان 
يصل القضاء اللبناين اىل هذا 
الدرك مــن االنحالل واالنهيار 
ومن االستخفاف وقلة االحرتام 
وقلة الثقة، بعدما كان القضاء 
اللبناين يُــرب فيه املثل من 
قبــل كل دول املنطقة العربية 
واالوروبيــة، ملــا كان يتمتع 
من احــرتام وتقدير وثقة من 
االوروبية،  وخاصة  الدول  كل 

حيث كانت املراســالت تصل  للتحقيق مع اي 
لبناين او اي شــخص حامل جنسية اوروبيه 
او اجنبية، دون حضور اي قاض اجنبي خالل  
التحقيق، ويؤخذ به دون االستفسار آو اعادة 
املراسلة ودون الرغبة بالحضور لالستمتاع او 

طرح األسئلة.
ويقــول مصدر قضــايئ  أن ملفات كبرية 
وخطــرية، ومنها متعلــق باالرهاب، اجريت 
التحقيقــات فيهــا، ومل يشــارك اي قاض 
اجنبي ، او يشــكك اي قضاء اجنبي او دويل 
بالقضــاء اللبناين، ومل نكن  نتصور يوما، ان 
تتم مراســلتنا بهذه الطريقــة املتعالية، لوال 
بعــض القضاة اللبنانيني الذين ســافروا اىل 
دول  اوروبية مع محامني ورجال اعامل، عىل 
حســاب اصحاب مصالح سياســية ومادية 
وحزبية لالدعاء واالفرتاء عىل حاكم مرصف 
لبنان رياض ســالمة وتشويه سمعته، وهم 
كانوا يشــوهون وجه القضاء اللبناين ولبنان 

من خــالل ما قاموا به بحق لبنان واللبنانيني 
والقضاء.

ويتابع املصدر: واالصعب ان تأيت مراســلة 
من الخارج تطلــب ابالغ حاكم مرصف لبنان 
رياض سالمة  للتحقيق معه مع تحديد تاريخ 
االستجواب، وكأن القضاء والقضاة اللبنانيني 
هم بترصف القضاء االورويب، وكل هذا يحدث 
بسبب احد القضاة املنتمني اىل سياسة الرئيس 
السابق ميشــال عون  وصهره الوزير جربان 
باســيل. ولكــن  تصدى لهــام كل من رئيس 
مجلس القضاء االعىل القايض ســهيل عبود 
ومدعي عام التمييز القايض غسان عويدات، 

ملنع تدمري الجسم القضايئ.
ويختم املصدر القضايئ بالقول ان العدلية 
تهتــز ولكن ال تقع، طاملا هناك امثال القضاة 
ســهيل عبود وغسان عويدات ورجا حاموش 
الــذي وضع حدا لتدخل الوفد االورويب عندما 
زاره، حيــث قال لهم: »انا ســيد ملفي واعرف 

واعلم ما هو القانون اللبناين والدويل«.    

ــد املــــــراســــــلــــــة... إنــــــزعــــــاج قـــضـــائـــي ــ ــع ــ ب
ــر مـــــن الـــــوفـــــد األوروبــــــــــي ــيـ ــبـ ــي كـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ

ترصيف  حكومة  رئيس  زار 
األعــامل نجيــب ميقــايت، 
الكاردينال  املاروين  البطريرك 
ما بشــارة بطرس الراعي  يف 
الرصح البطريريك يف بكريك 
،  وعقــد معه خلــوة تناولت 
التطــورات الراهنــة والزيارة 
التي ســيقوم بها ميقايت اىل 
الفاتيكان لالجتامع بقداســة 

البابا فرنسيس. 
وبعد الزيــارة قال ميقايت: 
»عرضنا خــالل اللقاء الوضع 
الراهــن يف البلد والزيارة التي 

أنوي القيام بها لالجتامع بقداسة البابا. ويف 
مــا يتعلق باملوضوع الداخيل، أطلعني صاحب 
الغبطة عىل االتصاالت التي يقوم بها من أجل 
االرساع  يف انتخاب رئيس، وكانت االراء متفقة، 
وخصوصا أنني عىل تواصل مستمر مع صاحب 
الغبطــة، ليس فقط عرب زيارات محددة، ولكن 
أيضا باالتصال الدائم به. توافقنا يف الرأي عىل 
رضورة انتخــاب رئيس الجمهورية يف ارسع 
وقت مــن أجل انتطام العمــل العام يف البلد 
وعمل املؤسسات الدستورية، وللبدء  بالدخول 
يف الحل. هناك مشكالت اقتصادية واجتامعية 
ولكن االهم يتعلق بالسياســة. ومن دون حل 
سيايس، وان يعود املجلس النيايب للقيام بدوره 
الطبيعي، وان يكون هناك مجلس وزراء كامل 
املواصفات الدستورية، ال ميكن الخروج بحل«. 
وتابع: »تطرقنا ايضا اىل الكالم املســتهجن 
والبغيض الذي نسمعه عن املوضوع الطائفي 
واالتهامات الطائفية والتي اســامها صاحب 
الغبطة بالهســترييا السياســية. هذا الكالم 
اعتــربه دليل افالس ســيايس يف هذا الوقت 
بالــذات، الن املقاربة التي نقوم بها ليســت 

طائفية«.
وختــم: »كذلك تبادلــت االراء مع صاحب 
الغبطــة حيال زيارة الفاتيكان واجتامعي مع 
قداســة البابا ووعدت صاحب الغبطة بزيارة 
اخرى بعد عوديت الطالعه عىل نتائج الزيارة«. 
ويف الــراي، اســتقبل ميقــايت  مفتي 
الجمهوريــة الشــيخ عبــد اللطيــف دريان 
واملجلس الجديد للمفتني ، وشــارك يف اللقاء 
وزير الداخلية والبلديات بســام مولوي ووزير 
االقتصاد والتجارة امني ســالم واالمني العام 

ملجلس الوزراء القايض محمود مكّية. 
واعترب ميقــايت »ان انعقاد  مجلس املفتني  
يشــكل انطالقة جديدة  ترسخ وحدة  الوطن 
مبحافظاته ومناطقه وتكامله«. وجدد الدعوة 
» اىل قيام حوار بّناء مع كل املكونات الوطنية ملا 
فيه وحدة الوطن والتعاون بني جميع أبنائه«. 
ونــّوه مفتــي الجمهورية خــالل اللقاء 
»بالجهود واملساعي التي يقوم بها ميقايت يف 
معالجة كافة القضايا السياسية واالقتصادية 
واملعيشــية التي يعاين منها املواطن«. وشدد 
عىل«اهميــة الوفاق والتوافــق بني االطراف 

السياسية رأفة بلبنان واللبنانيني«. 

ميقاتي عرض مع الراعي هــــــدف زيارته الى الفاتيكان
والتقــــــى دريــــــان ومجلــــــس املفتيــــــن في الســــــراي

الراعي مستقبالً ميقايت

نوه شــيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز 
الشيخ الدكتور سامي ايب املنى بـ«مبادرة اللقاء 
بــني اململكة العربّية الســعوديّة وجمهوريّة 
إيران اإلسالمّية واالتفاق عىل عودة العالقات 
الديبلوماســية بني البلدين«، آمال »بإنعكاس 
إيجايب عىل كل شعوب املنطقة وال سيام عىل 
لبنان، الذي يعاين من أزمات عدة مرتبطة مبناخ 

املنطقة وتهدد مصريه وعنارص وجوده«.  
وقــال يف ترصيــح: »آن للمســؤولني يف 
بلدنــا ان يحذوا حذَو الحريصني عىل أوطانهم 
وشــعوبهم ويبادروا اىل االتفاق عىل قضايا 

أساســية يف البناء الوطنــي ويف مقدمتها 
انتخاب رئيس للجمهورية، يقود عملية اإلنقاذ 
املطلوبــة، عىل الصعد املاليــة واالقتصادية 
واالجتامعية ويحفظ الثوابت الوطنية واولها 
اتفاق الطائف، وقد آن ليقتنع الجميع بجدوى 
الحوار الداخيل والتفاعل الوطني، بعدما ذاقوا 
مرارة االنقســامات التي أضعفت مؤسسات 
الدولــة، وبالتايل التالقي من اجل عودة الثقة 
بوطننا، كمكان طبيعــي الحرتام قيم الحوار 
واألديــان والحضارات وســبل العيش الكريم 

واملشرتك«. 

ــة ــّي ــران ــة - اإلي ــســعــوديّ ــّوه بــاملــبــادرة ال ــ ــي ن ــي املــن أبـ
ــا املــلــّحــة ــقــضــاي ــحــوار عــلــى ال ــل ــن ل ــي ودعــــا املــســؤول

الرتبية  مفوضية  أشــارت 
»التقدمي  الحزب  والتعليم يف 
اإلشــرتايك« إىل ان »ما حدث 
مــع الطــالب العراقيني يف 
العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة 
مرفــوٌض متامــاً أيــاً كانت 
االعتبارات أو الضغوطات التي 

يعاين منها املوظفون«. 
»وإزاء  بيــان:  يف  أضافت 
مــا صــدر عن املعنيــني بأن 
أصل املشــكلة هو يف التأخري 
الحاصــل يف إنجاز املعامالت 
بســبب قلة عــدد املوظفني 
الذين يحرون بسبب األزمة 

املعيشــية وارتفاع كلفة النقل، وكذلك بسبب 
اإلقبــال الكثيف من االخــوة العراقيني عىل 
تصديق معامالتهــم يومذاك، فإن املفوضية 
تؤكــد عدم وجود مربر لتعامل القوى األمنية 
وبعــض املوظفني بهــذه الطريقة معهم أو 
مع غريهم، وتشــدد عىل رضورة اســتكامل 

التحقيــق املوعود بهــذه الحادثة وبرورة 
إطالع الرأي العام عىل نتائجه«. 

وختمت: »إن الجدية وعدم متييع التحقيق 
يحافظــان عىل ما تبقى من ســمعة طيبة 
لقطاع التعليم الــذي يحتضن عددا كبريًا من 
الطالب العرب، الذين ما زالوا يتوسمون خريًا 

بلبنان«.  

»االشــــــــتــــــــراكــــــــي«: مــــــا حــــصــــل مــــــع الــــطــــاب
الــــعــــراقــــيــــيــــن فــــــي »الـــــتـــــربـــــيـــــة« مــــرفــــوض

دوليل بشعالين

يستكمل البطريرك املاروين مار بشارة بطرس الراعي 
محاولته لجمع القادة املسيحيني يف بكريك، عّل التحاور 
والنقاش فيام بينهم يحّل أزمة اإلستحقاق الرئايس، 
ويوصــل اىل انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية يف 
أرسع وقت ممكن. وقد استبدل محاولته هذه من دعوة 
النّواب املسيحيني، أو القادة املسيحيني األربعة اىل لقاء 
يف بكريك، اىل دعوتهم اىل »يوم مخّصص للرياضة 
الروحيــة واملصالحة«، وذلــك خالل عظة يوم األحد 
الفائت، إذ قال: »كم نأمل أن نجمع النّواب املســيحيني 
ورؤســاء كتلهم يف يوم رياضة روحية، يكون يوم 
صيام وصالة وتوبة ومصالحة«، فهل تتحّقق أمنية 
البطريرك الراعي الذي يسعى اىل إيجاد مخرج لألزمة 
الرئاسية، ال ســيام مع االتفاق التاريخي األخري بني 

السعودية وإيران؟!
تقول مصادر سياســية عليمــة، انّه بعد التقارب 
الســعودي- اإليراين األخري، يُنتظــر أن تُغرّي بعض 
القوى املسيحية موقفها من الحوار مع الفريق اآلخر 
املســيحي، وإن كان لكّل منه مرشوعه الخاص الذي 
يتناقــض مع مرشوع اآلخر، ســيام أّن املنطقة ككّل 
ماضية نحو التســوية يف ملفات عديدة. وجاء كالم 
وزير الخارجية الســعودي فيصل بن فرحان، تعقيباً 
عىل اتفاق اســتئناف العالقات السعودية- اإليرانية 
وفتح السفارات يف كّل من البلدين يف غضون شهرين، 
ليبعث بإشــارة اىل املسؤولني بأّن »لبنان بحاجة اىل 
تقارب لبناين، وليس اىل تقارب إيراين- سعودي«، ما 
يعني أنّه ليس عليهم انتظار نتائج هذا األخري، إّنا أخذ 

املبادرة للتوافق فيام بينهم. 
غري أنّه حتى الساعة، مل يُبِد حزب »القّوات اللبنانية« 
أي رغبــة يف تلبية دعوة البطريــرك الراعي، عىل ما 
أضافت املصادر، أي أّن رئيس »القّوات« سمري جعجع 
مل يُبــّدل موقفه من عدم تلبية هــذه الدعوة، كونها 
ســتجمعه بالنّواب املسيحيني املختلفني أساساً عىل 
رؤيتهم للوطن، كام للمرحلة املستقبلية. فيام يبدي 
»التّيار الوطني الحّر« حامســه ملثل هذا اإلجتامع، إذ 
باإلمكان مناقشة وجهات نظر جميع القوى املسيحية 

املمثلة يف الربملان، والتي كلّفها الشعب بانتخاب رئيس 
الجمهورية بدالً منه. أّما »الكتائب اللبنانية« فال ترفض 
تلبية دعوة بكريك، كونها منفتحة عىل الحوار، وكذلك 
نّواب »تّيار املردة« الذين سُيلّبون حتامً دعوة الراعي عند 
حصولها رســمياً، كون مرّشح »الثنايئ الشيعي« هو 
رئيس هذا التّيار أي سليامن فرنجية، ومن مصلحتهم 
معرفة مواقف النّواب املســيحيني ككّل من انتخابه أو 

التصويت له يف مجلس النّواب. 
غــري أّن موافقــة كّل من »التّيــار الوطني الحّر« 
و«الكتائب »، عىل ما أضافت املصادر، ال تعني موافقة 
أي منهام عىل انتخاب املرّشــح فرنجية. فمرّشــح 
»الكتائب« و»القّوات« ال يزال حتى الساعة رئيس »حركة 
االستقالل« النائب ميشال معّوض، فيام مل يُعلن »التّيار 
الوطني الحّر« عن اسم مرّشحه للرئاسة. أّما »القّوات« 
فال تزال مرصّة عىل عدم إيصال مرّشــح املقاومة اىل 
قرص بعبدا، عىل ما سبق وأن أعلنت، كام ترفض تأمني 
النصاب القانوين للدورة الثانية لالنتخاب، وتُشكّك يف 
إمــكان حصول فرنجية عىل 65 صوتاً نيابياً. ولكّنها 
عــىل ما أكّد جعجع يف كالمه األخري »إنّنا منفتحون 
عىل التشاور مع قوى املعارضة عىل أي إسم بديل لديه 
املواصفات املطلوبة )يف رئيس الجمهورية(، وميكنه 
توحيــد صفوفها«، ما يعني أنّه يتخىّل عن ترشــيح 
معّوض يف حال اتفق املعارضون عىل اســم مرّشح 
جديد للرئاســة، فيصبح عندئذ باإلمكان طرحه عىل 

النّواب املسيحيني اآلخرين.
وكشــفت املصادر نفســها، أّن مثّة عرشة أسامء 
ملرّشحني للرئاسة غري محسوبة عىل أي فريق معنّي، 
وميكن اعتبارها مستقلّة، تجري مناقشتها للتوّصل 
اىل اتفــاق عىل أحدها. كــام أّن البطريرك الراعي ال 
يكتفي بالدعوة اىل »يــوم الرياضة واملصالحة« يف 
بكريك، بــل ترتافق دعوته مع مواصلة تكليف راعي 
أبرشية أنطلياس املطران أنطوان أبو نجم القيام بجولته 
ومحادثاته مع القيادات املســيحية، علّها توصل اىل 
االتفاق عىل أي منها. فإذا اتفق النّواب املسيحيون )أو 
الكتل املسيحية( عىل اسم أحد املرّشحني من الالئحة، 
يُصبــح باإلمكان عرض هذا االســم عــىل »الثنايئ 
الشيعي« وعىل الحزب »التقّدمي االشرتايك« والنّواب 

السّنة واملستقلّني و«التغيرييني« ملعرفة موقفهم منه.
ومــن هنا، يُرّص البطريرك الراعي عىل أن تشــمل 
دعوته أيّا تكن، فضالً عن لقاءات املطران أبو نجم، سائر 
األفرقاء املسيحيني دون سواهم، عىل ما أكّدت املصادر، 
كونهم املعنيني بشكل أسايس مبوقع الرئاسة األوىل، 
ليك يخرج من لقائهم يف يوم روحي »اسم الرئيس الذي 
يوافقون عىل انتخابه يف مجلس النّواب«. وألّن حزب 
الله بعد تبّنيه مرّشــحه للرئاسة، أعلن انفتاحه عىل 
الحوار والنقاش، فال بّد من القيام بهذه الخطوة، ومن 
ثّم لقاء الرشيك اآلخر يف البلد يف منتصف الطريق. أّما 
أن يقوم كّل رئيس حزب مسيحي، بفرض »الفيتو« عىل 
اسم هذا املرّشح أو ذاك، فهو أمر ال يوصل اىل التوافق 
عىل أي اســم، وال اىل انتخاب رئيس الجمهورية الذي 
بات أمراً ملّحاً، ال سيام بعد فرتة الشغور الرئايس التي 
دخلت الشهر الخامس، ويف ظّل األوضاع االقتصادية 
واملالية واملعيشية اآليلة اىل التدهور ساعة بعد ساعة. 
وتقــول املصادر بأّن البطريرك الراعي كان ينوي أن 
يحّمل رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت 
أخباراً مفرحة عن توافق املسيحيني خالل زيارته اىل 
الفاتيكان واإلجتامع بقداســة البابا فرنسيس، غري 
أّن عدم نضوج مبادرته حتى الســاعة، جعلته يكتفي 
بإطالع ميقايت عىل اإلتصاالت التي يقوم بها واملطران 
أبو نجم بتكليف منه، من أجل اإلرساع يف انتخاب رئيس 
بهدف انتظام العمل العام يف البلد، وعمل املؤسسات 

الدستورية، وللبدء يف الدخول بالحّل.
وتجد املصادر عينها، بأّن التوتر الذي ساد يف لبنان 
ودول املنطقة خالل الســنوات الست األخرية بسبب 
انقطاع العالقات الديبلوماسية بني السعودية وإيران، 
ال بــّد من أن يزول تدريجاً مع قرار إعادة العالقات اىل 
طبيعتها، واإلتفاق عىل جملة أمور من ضمنها ملفات 
املنطقــة، ال ســيام العراق واليمن ولبنان وســوريا 
والعالقات العربية- العربية. ولهذا تتزامن دعوة الراعي 
اىل املصالحة مع هذا التقارب اإلقليمي، ويف ظّل اتفاق 
الســعودية وإيران عىل بند »عدم تدّخل أي منهام يف 
الشؤون الداخلية«، األمر الذي يصّب يف مصلحة لبنان 
الذي يتبع سياسة »عدم التدّخل يف الشؤون الداخلية 

ألي من الدول العربية«.

ــى الـــوســـائـــل لــجــمــع الـــقـــيـــادات املــســيــحــّيــة ــشــّت ــي يــســعــى ب ــراعـ الـ
ــة<؟ ــحـ ــالـ ــصـ ــي الـــــدعـــــوة الــــــى »يـــــــوم ريــــاضــــة ومـ ــّبـ ــلـ ــل تـ ــهـ فـ

عيل ضاحي

الرتحيب الســني باالتفاق 
برعاية  الســعودي  االيراين- 
صينيــة يف بكني،  ال ســيام 
مــن جانــب دار الفتوى، من 
خــالل البيــان االول ملجلس 
والثناء  انتخابــه  بعد  املفتني 
عــىل اهميته، هو امر ايجايب 
السني  الحرص  ويؤكد  وهام، 
والديني عىل عدم الخروج من 
»العباءة السعودية«، كام يؤكد 
ان الســنة يف لبنان، ال سيام 
الذي ميثله  »الخط االعتدايل« 
مفتي الجمهورية الشيخ عبد 

اللطيف دريان، ليس لديهم مرشوع »معاد« ال للطائفة 
الشيعية وال لحزب الله وال اليران.

هذه االجواء تكشفها اوساط سنية واسعة اإلطالع 
عىل االجواء الســنية والدينية ال ســيام دار الفتوى. 
وتشري اىل وجود رغبة ومتنيات سنية ان يكون للسنة 
سياسياً ودينياً حصة كبرية يف إتفاق بكني، ومتنيات 
ان تشــمل »الصفحة الجديدة« من ويل العهد محمد 
بن ســلامن الرئيس سعد الحريري و«تيار املستقبل«، 
وان يستعيدا دورهام وموقعهام يف الطائفة السنية 

سياسياً ويف مجلس النواب والحكومة. 
وإذا كان الرتحيب الســني العلني »حار« يف العلن 
و«حذر« يف الر للخشــية من تفجري االتفاق بردة 

فعل امريكية و«ارسائيلية«، تؤكد اوســاط دينية يف 
محور املقاومة ان الوعي الســني والشيعي يف لبنان، 
والذي تجىل يف اكرث من مناســبة واخرياً يف قضية 
خطف ومقتل الشيخ احمد الرفاعي، سيفوت الفرصة 
عىل املوتورين وعىل توفري مرة جديدة بيئة خصبة لـ 
»داعش« و«النرصة«، وذلك يف إشارة اىل الخشية من 
تحريك واشنطن والصهاينة للخاليا النامئة يف سوريا 

ولبنان والعراق واملنطقة.
وتؤكد االوساط السنية نفسها، ان توقيت االجتامع 
ملجلس املفتني االول بعد انتخابه طبيعي وبروتوكويل 
، خصوصاً انه سبقه اجتامع للمجلس الرشعي االعىل. 
امــا الزيارة مليقــايت اىل الراي فهمي تحمل بعدين 

بحسب االوساط:

- االول ومتعلــق بانتخاب 
املفتني، والذي كان مليقايت فيه 
دور ايجايب، ومل يتدخل لفرض 
مرشحه، وكان داعامً للتوافق 
عىل مفتي طرابلس الشــيخ 

محمد إمام يف نهاية املطاف.
- الثــاين: لــه طابع داعم 
ملوقــع رئاســة الحكومــة 
الحكومة  رئيس  ولشــخص 
الســني والوطني، ال سيام انه 
مل يجف »حرب السجال« االخري 
والذي  والبياضة،  الراي  بني 
افتعله النائب جربان باســيل 
،واتهم فيه ميقايت باملذهبية 
ملف  والطائفية يف موضوع 
التجنيس الذي اوقفه رئيس الحكومة يف اواخر عهد 

الرئيس ميشال عون. 
وتشري االوســاط اىل ان هذا الدعم السني مليقايت 
يصــب يف إطار تزخيم زيارته املرتقبة اىل الفاتيكان. 
وكذلك الزيارات املحلية للمرجعيات الدينية املسيحية 
وآخرها للبطريرك املاروين بشــارة الراعي، والذي اكد 
مليقايت ان بكريك مع الحفاظ عىل حقوق املسيحيني 
ودورهم يف السلطة ومع انتخاب رئيس للجمهورية 
النتظام املؤسسات، ولكنها ترفض ان تكون جزءاً من 
اي حملــة طائفية اومذهبية عىل اي مؤسســة وال 
سيام رئاسة الحكومة ،رغم متنياتها ان ال يكون هناك 

جلسات حكومية بغياب املكون املسيحي.

ترحيب ســــــني باتفاق بكيــــــن... و»تمنيات« أن تطــــــال »بركاته« الحريري

ميقايت مع دريان و املفتيني امس

اتســعت رقعة االنقســام بني 
الرافضني  الرسمي  التعليم  اساتذة 
لقرارات وزير الرتبية يف حكومة 
ترصيف االعــامل القايض عباس 
الحلبــي، وبني أســاتذة الروابط 
الذيــن عادوا اىل صفوف التدريس 

يف مدارسهم. 
ومتثل هذا االنقســام  يف تنفيذ 
االساتذة امس وقفتني متزامنتني، 
االوىل امام متوســطة الشــهيد 
معــروف ســعد، والثانيــة أمام 
الرتبوية يف رساي صيدا  املنطقة 
الحكوميــة التي ســاندهم  فيها 
حضور عدد من الطالب دعام لنيل 
حقوقهم، واعلــن خاللها القطاع 
الثانوي سحب ثقتهم من الروابط 

بعد تخليها عنهم عرب تشــكيل لجنة موســعة من 
مختلف املناطق اللبنانية مهمتها الرئيسية التفاوض 

مع الجهات املعنية.

{ أمام متوسطة 

معروف سعد {
الشهيد  متوسطة  امام  من 
معروف ســعد، قالــت فاتنة 
دالل باسم األساتذة الثانويني: 
»بدأنا العام الدرايس بالتضحية 
الكبرية وبعد معاناة ســنوات 
عجاف وتسارع انهيار الدوالر 
حتــى وصل اليــوم اىل عتبة 
الـ92 ومنصة صريفة من 30 
إىل 73الف لرية وبذلك خرنا 

70 باملئة من قيمة رواتبنا«. 
وقالــت: »مطالبنا أصبحت 
واضحة للقايص والداين وكل 
مــن ينكرهــا ويتغافل عنها 
يعترب مســؤوال عــن انهيار 
هذا القطاع، ودعت األســاتذة 
للميض »قدما اىل سحب الثقة 

من هذه الرابطة واســتكامل ما بدأنا فيه واستعادة 
قرارنا النقايب الذي نستمد منه قوة وحدتنا«، مؤكدة 
»نحن لســنا هواة ارضاب ونريد فعال ان نكون مع 
تالمذتنا وندربهم ليكونوا فاعلني يف مستقبلهم«، 
مطالبــة يف االرساع باحقــاق حقوقنا لنعود اىل 

صفوف التدريس يف مدارسنا«. 
واعــرب بعــض االهــايل عن 
مساندتهم لقرارات املعلمني، سيام 
املتعاقديــن منهم الذين عــــادوا 
التدريس حرصا عىل مصلحة  اىل 
اوالدنا المتام عامهم الدرايس رغم 

عدم انصافهم.

{ وقفة الرايا {
 ومــن أمام رسايــا صيدا قالت 
ممثلــة القطاع الثانــوي ابتهاج 
خــري الديــن: »أن هــدف تحركنا 
تاكيــد مطالبنا التي باتت معروفة 
لدى املعنيني أهمها »دولرة« قســم 
التقدميات  من رواتبنا وتحســني 
الصحية واالستشفائية مبا يتالءم 
مع سلم االرتفاع التصاعدي لسعر رصف الدوالر«.

وعــن مســتجدات قراراتهم املواجهــة ملواقف 
»الروابط« أعلنت خري الدين تشــكيل لجنة موسعة 
مؤلفــة من لجان مندوبني وناشــطني يف املجال 
الرتبوي عىل مستوى مناطق 
لبنــان كافة يحــدد عددهم 
تبعــا إلعــداد الثانويات يف 
مهمتها  ومنطقة،  مدينة  كل 
الرئيســية التفاوض باســم 
املنتفضني  األســاتذة  جميع 
الرســمية  الجهــات  مــع 
مــن وزيــر تربيــة ورئيس 
»ان  موضحــة  الحكومــة، 
تشكيل هذه اللجنة تم اتخاذه 
بعد تخيل الروابط عن دورها 
يف الدفاع عن حقوقنا، سيام 
وانها غطاؤنا الرشعي، وعىل 
ضــوء تخليها عــن مهمتها 
تجاهنا، نرتجم ســحب ثقتنا 
بها اليوم، عرب تشــكيل لجنة 
تحصل مطالبنا، بعيدا عن كل 
بها«.  املعنيني  مقرراتهم غري 

ــراع بـــإحـــقـــاق حــقــوقــنــا ــإســ ــ ــدا : ل ــيـ ــذة الـــرســـمـــي فـــي صـ ــ ــات وقـــفـــتـــان ألســ

وقفة االساتذة يف صيدا

أصــدرت نقابــة املعلمني يف املدارس الخاصة بياناً جــاء فيه: »تعلن النقابة عن عجز 
املعلمني عن الوصول إىل مدارسهم اليوم   الثالثاء 14 آذار 2023 يف كل املدارس الخاصة 
يف لبنان واإلرضاب، بعدما أصبح سعر رصف الدوالر عىل مشارف مئة ألف، وبعدما أصبح 
ســعر صفيحة البنزين عىل مشــارف مليوين لرية، محّذرين بالقانون من تبعات الضعط 
عىل املعلمني يف بعض املدارس، عىل أن يجتمع املجلس التنفيذي لتقييم الوضع بعد ظهر 
اليوم الثالثاء، واتخاذ املوقف التصعيدي املناسب، مع العلم أننا نتجه إىل األسوأ يف حال 
اســتمرار تجاهل مطالبنا من الدولة واتحاد املؤسسات الخاصة الذي نأمل أن يكون عىل 

مستوى الكارثة التي تحل بالوطن واملعلمني«.

األمين العام للمــــــدارس الكاثوليكية: لن نلتزم باإلضراب 
أكد األمني العام للمدارس الكاثوليكية  األب يوسف نرص ، »اننا لن نلتزم باالرضاب الذي 

دعت اليه نقابة املعلمني يف املدارس الخاصة«.

ــة الـــيـــوم ــاصــ ــ ــخ ــ ــي املـــــــــــدارس ال ــ إضـــــــــراب فـ
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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

الثلثاء 14 آذار 2023

18 عاماً على انتفاضة 14 آذار... ماذا بقَي منها سوى ذكرى حزينة بعد تباعد أركانها؟

ــة وأمــنــّيــة دائـــمـــة تــحــمــي اإلســـتـــقـــرار فـــي عــيــن الــحــلــوة ُمــعــادلــة ســيــاســّي

صونيا رزق

يف مثل هذا اليوم من العــام 2005  تداعى اكرث من نصف 
اللبنانيني اىل تظاهرة شعبية يف ساحة الشهداء يف العاصمة 
بريوت، بطلب من شــخصيات سياسية من طوائف مختلفة 
تحت عنوان » ثورة االرز«، التي متثلت اهدافها برضورة إنهاء 
النفوذ الســوري يف لبنان، وتكوين لجنــة دولية للتحقيق 
يف اغتيال الشــهيد رفيق الحريري، ورحيل النظام اللبناين- 
السوري، واستقالة مسؤولني امنينّي وتنظيم انتخابات نيابية 
نزيهــة، واىل ما هنالك من مطالب تّصــب يف خانة تحقيق 

استقالل لبنان. 
تلك الثورة، استطاعت تحقيق بعض اهدافها، برأي مصادر 
سياسية شــاركت يف  »ثورة االرز«، عىل الرغم من الضغوط 
التي كانت تطّوقها، فســقط لها إزاء ذلك العديد من الشهداء، 
بعد ان متكّنــت من جــذب اللبنانيني التّواقــني اىل الحرية 
والســيادة، ورضورة قيام دولة قوية مبنية عىل مؤسسات 
تحــرم القوانني، وتعتمــد الدميوقراطية والحرية اساســاً 
لنظامها الســيايس، أي دولة خاضعة فقط الرادة شــعبها ، 
فجمعت افرقاء لطاملا كانوا بعيدين ضمن مســافات سياسية 
شاســعة، وتحت شــعار« لبنان اوالً » الذي جمعهم  حينئذ، 

فشكلوا القوة السياسة الكربى عىل الساحة السياسية.
وتضيــف املصادر: اما اليوم ومع مرور كل تلك الســنوات، 
وجّراء العراقيــل والعقبات التي ُوضعــت، تالىش الحامس 
وبدأ يزول شــيئاً فشــيئاً وصوالً اىل اليوم، بحيث مل تعد تلك 
االنتفاضة الشعبية ســوى ذكرى، تناىس اركانها ان يحتفلوا 
بها بعد تشتتهم وخالفاتهم، لتدخل غياهب النسيان وكأنها مل 
تكن، خصوصاً منذ العام 2019 تاريخ بدء االزمات واالنهيارات 
الفعلية يف لبنان، حيــث مل يعد جمهور تلك االنتفاضة ميلك 
الحامســة إلحيائها، بســبب االوضاع الصعبة التي يعيشها 

لبنان واللبنانيون بصورة عامة.
اىل ذلك، تعترب املصادر نفسها أّن روحية ومبادئ وشعارات 
14 آذار مــا زالت حّية وموجودة، لكــن كل هذا بحاجة اليوم 
اىل رصخــة ثورية تعيدنا اىل النضــال، الن الخطاب الثوري 
غائب كلّياً، وجمهورنا يطرح سلسلة اسئلة بعد ان سار خلف 

قياديّيه، مؤمناً بالشــعارات 
التــي اطلقوهــا، لكــن ما 
واملطلوب   ، يناقضها  يحصل 
عقــد مؤمتر مّوســع  من 
التخاذ  املعارضة،  فريق  قبل 
خطوات جريئة إزاء ما يجري 

يف البلد.
جمهور  فقدانهــم  وعن 
خالفاتهــم  بعــد  آذار   14
املصادر  إعتربت  السياسية، 
يشعر  جمهورنا  أّن  املذكورة 
منذ  وتحديداً  ســنوات،  منذ 
فراق اركان فريقنا بالهزمية 
واالحبــاط  السياســية 
والتشتت، الّن قياديّيه خذلوه 
من خــالل عــدم اتخاذهم 
الصائب  الســيايس  القرار 
املســائل،  من  العديــد  يف 
مؤمناً  خلفهم  ســار  بعدما 
اطلقوها  التي  بالشــعارات 

عىل مدى سنوات.
وعىل خط منارصي« ثورة االرز«، ابدت اوســاط شــعبية 
شــاركت يف تلك االنتفاضة استياءها الشــديد من النتيجة، 
سائلة ما الذي جرى؟ وملاذا تفرّقوا بهذه الطريقة؟ فأين الوفاء 
للمبادئ والثوابت؟ مشرية اىل ان شــارعها يشهد إحباطاً ال 
مثيل له، فكل واحد من مسؤويل تلك االنتفاضة بات يف واد، 
او وفق املثل الشائع:« كل يغني عىل لياله«، ويبدو انهم تناسوا 
النضال ودماء الشهداء، وذكّرت هذه االوساط هؤالء القيادات 
بالثوابت التي استشهد من اجلها جربان تويني وبيار الجمّيل 
وباســل فليحان، وغريهم من القافلة التي سقطت من اجل 
لبنان، ولفتت اىل صدمتها من النكايات السياســية القامئة 
بني بعــض قيادييها ، والتي تّصــب يف النهاية يف مصلحة 
الفريق اآلخر، ورأت أّن ما يجري يصعب تصديقه، فأين تحالف 
»القوات اللبنانية« وتيار« املستقبل«؟ وماذا عن الرئيس سعد 

الحريري الذي ترك السياســة ومنارصيــه وهاجر، وعودته 
غري مرتقبة وقد يطول امدها، فالخالفات مل تعد تقترص عىل 
فريقي النزاع أي 8 و14 آذار، بل بتنا نســتعني مبقولة الفريق 

املامنع وفريق املعارضة.
واعتربت االوســاط الشــعبية أّن كل تلك التسميات زالت 
ومل تعد تنفع، وهذا يعنــي اّن تلك االنتفاضة التي برزت عىل 
مدى سنوات انتهت، فال تحالف وال َمن يحزنون، اذ اصبح كل 
طرف يهوى سياسة معينة ال نفهم عليها. ولفتت اىل رضورة 
التحضري لطريقة عمل جديدة يف السياسة، تحوي التخطيط 
والتنسيق من جديد، الننا كجمهور ُوعدنا بالكثري ومل نَر شيئاً، 
لذا نحتــاج اىل رصخة ثورية مغايرة، أي ثورة جوع وســط 
كل ما يجري حالياً يف البلد من ازمــات يومية، ثورة لبنانية 
مسيحية - اســالمية تجمع كل اللبنانيني، لتحصيل حقوقهم 
اوالً من السياسيني الفاســدين، الذين اوصلونا اىل هذا الدرك 

الخطر. 

هيام عيد

أكرث من ملف قد وضع عىل طاولة النقاش يف األســبوع 
املايض عىل مستوى الواقعني السيايس واألمني يف املخيامت 
الفلســطينية يف لبنان، وليس فقــط يف مخيم عني الحلوة، 
الذي كان مرسحاً لحوادث أمنية وإشــكاالت تتخطى اإلطار 
الفردي املحدود مــن حيث الحجم أو حتــى التأثري، حيث ان 
أوســاطاً سياسية متابعة شــددت عىل أن مفتاح الحل لهذه 
الحوادث، ومن أجل تفادي أي تكرار لحوادث وإشكاالت شبيهة 
يف املستقبل، هو يف اســتيعاب الرسائل األمنية والسياسية 
األخرية، التي تتخطى حدود املخيم أو رمبا الساحة اللبنانية، 
لتطــال جهاٍت إقليمية عــىل متاس مع امللف الفلســطيني 
والتطورات املتســارعة والتصعيد والعــدوان اإلرسائييل يف 

األرايض الفلسطينية يف الداخل.
وال تتوقع هذه األوســاط املتابعة، أن تشــهد الســاحة 
الداخلية يف مخيم عني الحلوة أيــة تداعيات بعد إقفال ملف 
الجرمية األخرية، ولكنها تشدد عىل أهمية أن تتوجه الفصائل 
الفلســطينية إىل العمل عىل قطع الطريق عىل أي محاوالت 
إلحداث تغيريات أساســية يف الواقع القائم من بوابة الوضع 
اإلجتامعي بالدرجة األوىل، ومن بوابة دخول عنارص متطرفة 
عىل خّط األمن فيه. وبالتايل، فإن األوســاط نفسها، تتحدث 
عن تنســيق بني »هيئة العمل الفلسطيني« املشرك وفاعليات 
صيدا السياســية واألجهزة األمنية املسؤولة عن أمن املخيم 
واملنطقــة، موضحًة أن التوصيات التي خرجت بها سلســلة 
اإلتصالت واللقاءات التي ســجلت أخرياً عىل هذه املستويات، 

قد أكدت عىل الثوابت اآلتية:
-إعتــامد لغــة الحــوار يف مقاربــة كل الحــوادث 
الفصائل  خــالل  من  الفرديــة،  األمنيــة  واإلشــكاالت 

يف  كافــًة  الفلســطينية 
. ملخيم ا

-حظر اســتخدام السالح 
الغطاء  ورفع  النزاعات  لحّل 

عن أي مخلّني باألمن.
بالحفــاظ  -اإللتــزام 
واملجتمع  املخيــم  أمن  عىل 
الفلســطيني الــذي يواجه 
أزمات عدة معيشية وصحية 

واقتصادية.
عني  مخيم  أمــن  -إعتبار 
الحلوة وسائر املخيامت خطاً 
أحمراً من املمنوع تجاوزه من 

قبل أي فريق.
ويف سياٍق متصل، تكشف 
األوســاط نفســها عن أن 
واملتابعة  التنسيق  استكامل 
من خالل لجنة عمل خاصة، 
انزالق  أي  تفــادي  أجل  من 
نحــو تهديــد أمــن املخيم 

املذكور، وعدم اإلكتفــاء بتطويق ذيول حادث اإلغتيال األخري 
وتســليم الجاين إىل األجهزة األمنية، بل باإلتفاق املبديئ بني 
الجميع عىل منع أي عنارص أو متسللني من خارج املخيم، من 

خربطة معادلة اإلستقرار فيه يف املرحلة املقبلة.
ويف الوقت الذي تشــري فيه األوساط الفلسطينية املتابعة 
إىل أن األوضاع اليــوم إيجابية، بعدما عــادت األوضاع إىل 
حالتها الســابقة من اإلستقرار يف مخيم عني الحلوة، كام أن 
دورة الحياة استعادت طبيعتها بعد أياٍم من اإلستنفار األمني 

وإقفال املدارس واملحــال التجارية، مع العلم أن األوســاط 
نفســها تعترب أن بعض األطراف التي تحدثــت عن نوعٍ من 
املبالغة يف اإلجــراءات املتخذة أخرياً، ترى يف ما تحقق داللًة 
عىل أن اإلنــزالق إىل توتري أمني، قد يكــون رسيعاً ويف أي 
توقيت سيايس محيل أو حتى إقليمي. وعليه، فإن الخطوات 
التي تّم اإلتفاق عليها والحل الرسيع لإلشكال األخري، ساهمت 
يف مترير أية أخطار أمنيــة، ودفعت نحو اتخاذ اإلحتياطات 
الرضوريــة من أجل الحؤول دون عودة عقارب الســاعة إىل 

الوراء عىل الصعيد األمني يف املخيم.  

الـــســـنـــوات للحفاظ ُمـــتـــعـــّدد  ــان اســتــثــمــاراً  ــن ــب ل تــخــصــيــص  »الــيــونــيــســف«: ضـــــرورة 
ُمتسّرب طفل   700,000 من  أكثر  إعــادة  على  والعمل  مــدارســهــم...  في  الطالب  على 

اعلنت منظمة »اليونيســف« يف بيــان، انها »تقدم مع 
املجتمع الدويل، الدعم لــوزارة الربية والتعليم العايل من 
أجل ضامن حصول األطفال واملعلمني وإدارات املدارس عىل 
مــا يحتاجون إليه للعودة إىل التدريس والتعلم الحضوري. 
فقد حولت ، األســبوع املايض، 13.7 مليون دوالر أمرييك 
اىل صناديــق املــدارس ولجان األهل يف 1074 مدرســة 
الظهر،   342 مدرســة تعمل يف دوام بعد  رســمية بينها 
 13,160 الدفعة األوىل من بدل اإلنتاجية ل  وبدأت تحويل 
باإلضافة  اإلداريني،  واملوظفني  بهم  املستعان  األساتذة  من 

بهم«.  املستعان  األساتذة  رواتب جميع  اىل رصف 

 واشــارت اىل ان »زيــادة االســتثامر يف التعليم أمر 
رضوري من أجل حصــول األطفال األكرث ضعفا عىل تعليم 
شــامل ونوعي بعدما تقطع تعلمهم عىل مدى الســنوات 
األربع املاضيــة، باألضافة اىل رضورة تخصيص الحكومة 
اللبنانيــة اســتثامرا متعدد الســنوات من أجــل الحفاظ 
عىل الطالب يف مدارســهم، والعمل عــىل إعادة أكرث من 
700,000 طفــل متــرسب اىل مقاعد الدراســة، غري أن 
زيادة التمويل ال تســاهم وحدها يف التصــدي للتحديات 
التي يواجههــا التعليم، فالحاجة ماســة أيضاً إىل تفعيل 
اإلصالحات والسياســات الوطنية التي تعمل عىل تحسني 

التعليم يف  العــام عىل قطــاع  اإلنفاق  كفــاءة وفعالية 
لبنان«.

 وتابعــت: »إذا كان لبنان ملتزماً بــأن يصبح لديه نظام 
تعليم رســمي يســمح للبالد وجميع األطفال بالعبور إىل 
مســتقبل أكرث إرشاقاً، فعىل كل رشائــح املجتمع التالقي 
حول هذا الهدف املشــرك. يجب أن يكــون جميع أصحاب 
املصلحة يف لبنان مستعدين إلعطاء األولوية للتعليم اآلن. 

ال يســتطيع لبنان واألطفال فيه تحمل إغالق املدارس«. 
وختمت: »اســتمعوا إىل أصوات األطفال وهم يتحدثون 

عن أهمية التعليم وآمالهم مبســتقبل أكرث إرشاقا«. 

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

 1- متى ترى تحّل  نعمــُة  االدراك  عىل  املعنيني  مّنا، 
هذا  اذا  كان  ال يزال  بيننا، بالفعل معنييون. متى  يدركون  
أّن  أشــّد  خطراً  عىل  املصري  من  التطبيع  مع  العدو  هو  
هذا  التطبيع  الجاري جلّياً، منذ  أربعني  عاماً  ونّيف، مع  
الفساد  وثقافة  الفســاد، والتي  قواُمها   قاعدُة  »معك  
قرش  بتسوى  قرش«. هذا  النوع  من  الفساد  »املتحوِّر«  
كــداء  كورونا، مل  يرك  جانباّ  من  حياتنا  ااّل  واحتلّه  أو  
اخرقه  يف  اساساته. اّن  فساداً  وصل  بنا  اىل  هذا  الحّد  
هو  ال  بّد، فاتٌح  الطريق  واسعاً  امام  التطبيع  مع  دولة  

العدو  غري  الطبيعية  »ارسائيل« .
2-  أكرثُ  املحلّلني  التلفزيونيني  مدعاًة  اىل  ما  هو  ابعد  
من  القرف، اىل  الشــعور  بالحاجة  اىل  التقّيؤ  احيانا ، 
هُم  امللتزمون  مبا  يُســّمى بهتاناً، أحزاباً  تعمل  من  اجل  
لبنان واللبنانيني. ولعّل  أكرثهم  استدعاًء  للّعنة  والغضب 
املّدعون ، يف  التحليل  والتربير، التعبريَ  عن   املجتمع  كلِّه، 
يف  حاجاته  امللّحة  ويف  املرتجيات . مســرية  الخالص  
طويلة  طويلة. فال  خالص  من  دون  رصاع،  وال  رصاع 
يجدي  من  دون  وعٍي. والوعُي   جهاٌد  بالقدوة  ال  ينتهي.
3- أحزاب  لبنان  جلُّها، ُقل وال  ضريَ   كلّها، تعاين  وان  
بنســب  متفاوتة، حالَة  انفصام  حاّد  يف  شخصيتها.  
فالذين  عرفهم  الناس   ســابقاً ،  »جامعًة  ال  يقصدون  
يف  الحياة  لعبــاّ »، باتوا يف  واقع  الحياة  اليوم، رشازم  
يلعبون  ويتالعبون. أّما  أحزاُب  الطوائف  اليوم ، واألحزاب  
التي  »بني  بــني » فمخترُص  حالها  يف  االَية   القائلة :« 

كرب  مقتاً  عند  الله  ان  تقولوا  ما  ال  تفعلون«.

ــورات ــطــ ــ ــت ــ ــى عــــــرض ال ــضــ ــ ــرت ــ امل
ــر الـــــــيـــــــابـــــــان ــ ــ ــي ــ ــ ــف ــ ــ مــــــــــع س

املرتيض مع سفري اليابان
اســتقبل وزير الثقافة يف حكومة ترصيف االعامل محمد 

وســام املرتىض يف مكتبه يف قرص الصنائع  امس، السفري 

الياباين يف لبنان مسايوايك ماجويش، حيث جرى التداول يف 

مجمل االوضاع والتطورات الحاصلة محليا ودوليا وإقليمًيا، 

اضافة اىل العالقات الثنائية بني البلدين عىل مختلف الصعد 

السيام منها الثقافية، وأهمية تفعيلها ملا يعود بالفائدة عىل 

الشعبني الياباين واللبناين.  

ــل املـــــــكـــــــاري وكــــــــــوزاك ــ ــب ــ ــق ــ ــت مــــــولــــــوي اســ
وتــــــــــابــــــــــع شــــــــــــوؤنــــــــــــاً مـــــنـــــاطـــــقـــــّيـــــة

عـــــــثـــــــمـــــــان اســــــتــــــقــــــبــــــل مـــــــســـــــؤول
فــــــي املــــعــــهــــد األوروبـــــــــــــــي لـــلـــشـــرطـــة

الداخلية  وزير  اســتقبل 
حكومــة  يف  والبلديــات 
القايض  األعــامل  ترصيف 
بســام مولــوي يف مكتبه 
امس، نائــب وزير خارجية 
جريي  التشــيك  جمهورية 
يف  البحث  وتــم  كــوزاك، 
 - اللبنانيــة  األوضــاع 
التشيكية من جوانبها كافة.

وزير  مولــوي  والتقــى 
اإلعالم يف حكومة ترصيف 
األعــامل زيــاد املــكاري. 
وخالل اللقاء، تم البحث يف 

األوضاع العامة.
كام اســتقبل مولوي مفتي زحلة والبقاع 
الشيخ  راشيا  ومفتي  الغزاوي  عيل  الشــيخ 
الشيخ  الهرمل  وفيق حجازي ومفتي بعلبك- 
بكر الرفاعي، وبحث معهم يف شؤون تتعلق 

بأوضاع مناطقهم عىل الصعد كافة.

النائب عبــد العزيز الصمد وبحث  والتقى 

معه يف شــؤون تتعلق مبنطقتــي الضنية 

والشامل.

واســتقبل النائبة غادة أيوب وبحث معها 

يف األوضاع وشؤون منطقة جزين. 

العام  املدير  اســتقبل 
الداخيل  األمــن  لقوى 
عثامن  عــامد  اللــواء 
يف مكتبــه بثكنة املقر 
الياباين  الســفري  العام 
ماســايويك  لبنان  يف 
زيــارٍة  ماغــويش يف 
التعــاون  إىل  تهــدف 
والتنســيق، جــرى يف 
لألوضاع  عرض  خاللها 

العاّمة يف البالد. 
كام اســتقبل عثامن 
التعاون  وحــدة  رئيس 
املعهــد  يف  الــدويل 

 CEPOL)  Alexandru( األورويب للرشطة
Niculita، يرافقــه كل من مديرة مرشوع 
و  ،EUROMED) Emese Horvaczy)

Piergiulio Pedretti مــن وحدة شــؤون 

االنرنت يف »Europol« والخبري اييل نعمة، 
يف زيارة جرى خاللها عرض السراتيجية 
املخصص  الجزء  سيام  وال   »EUROMED«
لقــوى األمن الداخيل، إضافــة اىل تعزيز 

سبل التعاون املشرك بني الطرفني.

املولوي مع زوارة

عثامن مع وفد املعهد االورويب

ــخــارج ــصــالــحــات ال الـــقـــواس : ُم
ــؤمــن لــقــمــة عــيــش املــواطــن ال ت

غرد محمد شاكر القواس عرب حسابه عىل »توير«: »سؤال 
برسم املســؤولني الذين ينظّرون منذ 3 ايام بشأن املصالحة 
الســعودية االيرانية: هل تعلمون أن الدوالر يف لبنان اصبح 

عىل حافة املئة ألف لرية؟
مصالحات الخارج تريح الجــو يف املنطقة لكنها ال تؤمن 
لقمة عيش املواطن… فــام خططكم وبرامجكم؟؟؟ طبعاً ال 

يشء…«

 ورشة عمل في »بيت املحامي« تحت عنوان
املمارسات الفضلى للمحامين في العالم العربي

تحت عنوان »املامرســات الفضــىل للمحامني يف العامل 
العريب«، شهد بيت املحامي ورشة عمل برنامج حكم القانون 
يف الرشق األوسط وشــامل أفريقيا لدى مؤسسة »كونراد 
أديناور«، بالتعــاون مع نقابة املحامــني الفدرالية األملانية 
ونقابــة املحامني يف بريوت. يف جلســة االفتتاح تكلم كل 
من: ممثل مؤسســة »كونراد آدينــاور« فيليب برمير ، مدير 
برنامج حكم القانون يف الرشق األوســط وشــامل أفريقيا 
جيدو كوترش، ممثل نقابة املحامني الفيدرالية األملانية، رئيس 
نقابة املحامني يف ساكســونيا، نقيبة املحامني يف طرابلس 
ماري تريز القوال ممثلة مبحمد هرموش ونقيب املحامني يف 

بريوت. نارض كسبار. 
كام عقدت ثالث جلسات حملت العناوين اآلتية:

1.»التشبيك للمحامني والتحديات الحالية«.
2.»دور نقابات املحامني يف تعزيز استقاللية القضاء يف 

الدول العربية«.
3.» حاميــة املحامــني وحقهم يف الحصانــة يف العامل 

العريب«.
كام تعقد اليوم الثالثاء جلستان بعنوان: 

1.» أفضــل املامرســات يف نقابات املحامــني وجمعيات 
املحامني«

2.» الوصول إىل العدالة: املســاعدة القانونية التي تقدمها 
نقابات املحامني يف العامل العريب«.

أما الجلسة الختامية فتتضمن: 
-خالصة ومالحظات مدير برنامج حكم القانون يف الرشق 
األوسط وشــامل أفريقيا لدى مؤسســة »كونراد آديناور« 

فيليب برمير.
-خالصة ومالحظات رياض خليل حســنني، فرع شامل 

أفريقيا لدى نقابة املحامني الفيدرالية األملانية.
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ــة لــــلــــتــــامــــيــــذ داخـــــــــــــل املـــــــــدرســـــــــة وخـــــارجـــــهـــــا ــ ــّيـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ تـــــعـــــزيـــــز الــــــصــــــّحــــــة الـ
ــات الــــرســــمــــّيــــة بـــنـــجـــاح ــ ــانـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــوا اإلمـ ــوضــ ــ ــخ ــ ــي ــ ــات بــــــّنــــــاءة ل ــ ــّي ــ ــج ــ ــي ــ ــرات ــ ــت ــ مـــــن خـــــــال اس

ندى عبد الرزاق

بعد توقف اســتمر لعّدة أشــهر، عادت املدارس الرسمية 
منقســمة، لفتح أبوابها امام الطالب، بعد ان قررت الروابط 
يف الثانويات واملدارس واملعاهد فك االرضاب، عىل ان يبقى يف 
الدوام املســايئ اىل حني حصول جميع األساتذة فيه عىل بدل 

اإلنتاجية.
بالتوازي، رئيس »رابطة التعليم املهني« سايد بو فرنسيس 
أكد يف حديث ســابق، »ان املهنيات تشــهد تعليــا مجتزأً، 
واملتعاقــدون ال يزالون عىل ارضابهــم وهم غري قادرين عىل 

العودة بالوعود فقط«.
وسط هذه الضبابية، التلميذ وحده يدفع الثمن باهظا وهو 
مستقبله. فبعد ان أرشف طلبة املدارس الخاصة عىل االنتهاء 
من املنهج، يعاين طلبة الرسمية من القلة يف املعلومات التي 
مل يحصلواعىل سوى  10% وأدىن من املقرر. وعليه، فإن قلق 

االمتحانات واقع ال محالة والعودة اىل املدرسة مل تعد آمنة!
من البديهي ان يؤثر االرضاب يف الجانب النفيس للطالب، 
وقد يسلك الطلبة ســلوكيات سلبية مع اساتذتهم وزمالئهم. 
وقد يجــدون صعوبة يف التأقلم والفهــم وتحصيل الدروس 
والنشــاطات وعرس يف حل الوظائف االمر الذي ســينعكس 

سلبا عىل مستواهم التعليمي.
الطالب »كبش محرقة« 

الظــروف القرسية يف املــدارس لجهــة االرضاب جعلت 
التالمذة غري متكيفني، وتعقدت املشكالت لتصبح أكرث شّدة، 
ولتتكشف اآلثار الســلبية والخوف من ضياع السنة، بسبب 
ما فاتهــم من العام، ما قد يــؤدي اىل الرتاجع يف مهاراتهم 
التوافقيــة بأشــكالها املتنوعة: النفســية، الرتبوية وحتى 
العاطفيــة، ما ضاعف من عوامل القلــق والخوف واالكتئاب 
الذي سيتســبب مبزيد من العوائق يف تنظيم السلوك والتعلم 

واالنخراط لتحصيل ما أمكن.
املربية مينى تخرب »الديار« ان » استئناف التدريس عواقبه 
التكيف  الكبري وعدم  بالنقص  فالتالمذة يشــعرون  وخيمة، 
من بعد مرحلة تعطيل كبرية ، جعلتهم يشــعرون وكأنهم يف 
عطلة صيفية ثانية«. وتضيف: »يف الواقع يقاسون من القلق 
واالرتباك من عدم االســتيعاب بحيــث يوجد ضغط وتكثيف 
دروس، اىل جانــب الصعوبة يف التعامل واملشــاركة ما بني 
الطلبة واألســاتذة وهناك ضعف كبري بينهم بنسبة تفوق الـ 

.»%60

{ وضع استثنايئ {
يف سياق متصل، تقول االختصاصية النفسية واالجتاعية 

غنوة يونس لـــ »الديار«: » 
لبنان  يف  الطلبة  يعيشه  ما 
ومعقد  النظــري  منقطــع 
يقبعون يف  كونهم  وصعب، 
منازلهــم اجبــاراً. يف حني 
ان طــالب الخاصة يكملون 
تعليمهــم بشــكل طبيعي، 
االنتهاء  مشارف  عىل  وباتوا 
ما  املقــررة،  الــدروس  من 
شــكل حالة مــن اإلحباط 
واالحساس  والتوتر  والقلق 
ان املستقبل ضاع لدى طلبة 
الرســمي. وأكرث مــن ذلك 
ما  بكل  مبالني  غري  أصبحوا 
، حيث  »اونالين«  يتلقونــه 
املدارس  بعــض  تعمد  كانت 
اىل تذكــري طالبها من فرتة 
فقدان  عّمق  وهــذا  ألخرى، 

الحاس واالمل وضياع األهداف لتجاوز املرحلة بنجاح«.

{ الضغط لن يفيد {
وتنصــح يونس بعدم اللجوء اىل تكثيــف الدروس، »كونه 
ســيضاعف من الضغط عىل التالمذة، خاصــة ان األوضاع 
االقتصادية شــملتهم من خالل األحاديث التي ينصتون اليها 
عن طريق االهل، ويشعرون بالنقص لعدم تأمني متطلباتهم، 
ومشكلة االرضاب عززت الكآبة، وما زادها تفاقا هو اعالن 
ان االمتحانات الرســمية ما زالت يف موعدها«. كا تنصح 
»باعتاد آلية مدروسة ومنظمة لتعويض الطالب ما فاتهم، 
الن العشــوائية ســتكون نتائجها كارثية لعدم قدرتهم عىل 
الرتكيز، اىل جانب ما يشــعر به هؤالء مــن اإلحباط واليأس 
والتوتر، والبعض تنتابه نوبات من البكاء الهســتريي والتعب 
الشديد وضيق التنفس من شدة الخوف من فشل االمتحانات«. 

{ أحالم عىل »املحك« {
وتقــول يونس » ان الشــباب أصبحوا بــال حلم وهدف او 
إرصار. ففي املايض كان الطالب يتمتع باالندفاع لينهي مرحلة 
مدرسية، ويبدأ بفرتة جامعية جديدة من خالل تخصص يحلم 
به ويصبو اليه ، ويكــرس قدراته العقلية والفكرية لرتجمته 
عىل ارض الواقع«. وتشــري اىل ان فكرة اننا نعيش يف لبنان، 
ترسق املستقبل من هؤالء وتزيد القلق خاصة لجهة األقساط، 
ما ضاعف من الخيبة. كا ان السكة الصحيحة ألكرث من %85 

باتت يف مهب الريح، والتوتر املفرط سمة مشرتكة للجميع.

{ املرونة النفسية {
وتتطرق اىل املرونة النفســية فتقول: » تختلف املرونة بني 
تلميذ وآخر، وهي مــن العوامل املؤثــرة للتخفيف من القلق 
الدرايس، والذي بــدوره يظهر عىل طــالب املراحل الثانوية 
واملتوســطة من النواحي النفسية واالجتاعية واألكادميية 
والصحية، وبالتايل كلا كان التلميذ ذا مرونة نفسية استطاع 

التكيف نفسيا لتخطّي املرحلة بنجاح لتحقيق أهدافه اآلتية.
وتشــري »اىل ان أهمية املرونة النفســية تكمن يف دورها 
الرئييس للحد من ضغط االضطرابات النفسية واالجتاعية، 
الرسمية والثانوية،  الشــهادات  القلق مالزما طالب  ويبقى 
خاصة من الفشل يف تحقيق األهداف املستقبلية، ويبدأ القلق 
من هذه الفرتة اىل جانب الخوف من الرســوب باالمتحانات 
وضغطه عىل شــخصية الطالب، خاصة ان األمور ليست يف 
نصابها الطبيعي لوجود قسمني من الطلبة: االول أنهى املنهج 
الدرايس املقرر، والثاين مل يحّصل 10% وهو ما ســيؤثر يف 

مصري رشيحة كبرية منهم«.

{ بأقل خسائر {
وتؤكد ان الخوف من االمتحانــات يحمي الطلبة، كا انه 
شــعور صحي لتقديم أفضل ما لديهم، فهو يبقيهم متيقظني 
نفسيا وفيزيولوجيا، ويســاعدهم عىل إمتام واجباتهم عىل 
أكمل وجه، وتلفت اىل بعض الطرق التي تدعم الطالب وتعزز 
من أدائهم من خالل املدرسة واألســاتذة لتنمية الخصائص 
واملهــارات العقلية واالنفعالية والتدريســية، اىل جانب بث 

العقبات  الطأمنينة والثقة بالنفس املحّفز االسايس لتخطي 
جميعها، من خالل االقبال عىل الطلبة بالحنو تارة والقساوة 
تارة اخرى، اىل جانب املعاملة التي يجب ان تتســم بالعدالة 
والرفق بهم ومســاعدة الضعفاء، خاصة ان املرحلة هي فرتة 

استثنائية ومنها:
-تعليــم التالمذة كيفية املذاكرة بشــكل أكرث فاعلية، من 
خالل ورش التدريب وتوفري املصادر التي قد تساعد عىل تعلم 

أساليب الدراسة واسرتاتيجيات خوض االمتحانات.
-الــدرس يف أوقات مبكرة واعتاد توقيت ماثل بشــكل 

يومي.
-وضع روتني يومي ثابت قبل االمتحانات.

-العودة اىل املدّرس يف كل مــا يصعب عىل الطلبة فهمه 
او حلّه.

-تناول طعام صحي ومغذ من شأنه ان ميد الطلبة بالطاقة 
والقدرة عىل االستمرار يف الدرس.

-يف ظل كل هــذا الضغط، يجب اال ننــى ان القليل من 
التارين الرياضية قد يســاعد الطلبة عــىل الحفظ والفهم 
بشكل أرسع، كا ان الرتويح عن النفس رضوري لكيال تتعّقد 

األمور.
- يرتتب عىل األســتاذ اظهار الدعم من خــالل اتجاهاته 
وســلوكياته والتي تشــمل االيت: اظهار االحــرتام بقدرات 

الطالب، دون التميز بني طالب وآخر. 
- إدارة القلق يحتاج اىل إيجاد الدوافع املناسبة للتغلب عىل 
أي ضعف او تقصري، وبالتايل يعوز الرتكيز عىل نقاط الضعف 

لدى الطالب.

{ التعويض {
وتقــول يونس: عىل االهل مســاندة أوالدهــم من خالل 
التحفيز الكالمي والفعيل، وانه ال يشء مســتحيل باملحاولة 
واملتابعة واالرصار، ومتابعتهم ساعة بساعة من خالل تكثيف 
املراجعات ضمن اإلطار الطبيعــي. اىل جانب محاولة الفهم 
عن طريق اعتاد أســلوب التلخيص واخذ املالحظات، وبحل 

متارين تعود لدورات امتحانات رسمية سابقة. 
وتشري اىل انه قد يتحســن القلق من االمتحانات مبعرفة 
حالة الخوف األساسية التي قد تتداخل، مع القدرة عىل التعلم 
او االنتباه او الرتكيز، عىل سبيل املثال: فرط النشاط ADHD او 
عرس الفهم، ويف كلتا الحالتني الطالب الذي يعاين من احدى 

الصعوبات، يجب اعطاؤه اهتاما أكرب يف البيت واملدرسة.
يبقى الدعم هو األساس ليتجاوز الطالب هذه املرحلة، ويبدأ 
من االهل واملدرســة والزمالء، وقد تكون الكلمة ذات مفعول 
سحري، تجعل الطالب يلتفت اىل دروسه، ويعطي بال ملل او 

كلل او خوف من الفشل، والذي هو اول خطوات النجاح.

الــقــلــب بـــأمـــراض  ــة  ــ ــاب واإلصــ األوزون  ــلـــّوث  تـ ــن  ــي ب جـــوهـــريّـــة  عــاقــة 
وجدت دراســة أول دليل عىل أن تجاوز مستوى األوزون 
الذي حددتــه منظمة الصحة العامليــة مرتبطة به زيادات 
كبرية يف حاالت دخول املستشفى بســبب النوبات القلبية 
وفشل القلب والسكتة الدماغية. وتقول الورقة البحثية إنه 
التي تقل عن الحد األقىص ملنظمة  حتى مستويات األوزون 
الحالة الصحية. ارتبط بها تدهور   )WHO( العاملية الصحة 

الدراســة شــاوي وو من جامعة شــيان  وقال مؤلف 
جياوتونــغ بالصني: »خالل هذه الدراســة التي اســتمرت 
ثالث ســنوات، كان األوزون مســؤوال عن النسبة املتزايدة 
القلب واألوعية  أمراض  املستشفى بسبب  من حاالت دخول 
الدمويــة مع تقدم الوقت«. وأضاف: »مــن املعتقد أن تغري 
املنــاخ، من خــالل خلق ظــروف جوية مواتيــة لتكوين 
األوزون، سيستمر يف زيادة الرتكيزات يف أجزاء كثرية من 
العامل. وتشــري نتائجنا إىل أن كبار السن معرضون بشكل 
خاص للتأثــريات القلبية الوعائية لألوزون، ما يعني تفاقم 
تلوث األوزون مع تغري املناخ والشيخوخة الرسيعة لسكان 
العامل قد ينتج منها مخاطر أكــرب لإلصابة بأمراض القلب 

املستقبل«. الدموية يف  واألوعية 
ويعتــرب األوزون غاز وملوث الهواء الرئييس يف الضباب 
الدخــاين الكيميايئ الضويئ. ويختلــف تلوث األوزون عن 
طبقــة األوزون التي متتص معظم أشــعة الشــمس فوق 
امللوثات  تتفاعل  األوزون عندما  تلوث  البنفسجية. ويتشكل 
األخرى يف وجود ضوء الشــمس. وهــذه امللوثات األخرى 
النيرتوجني  عبارة عن مركبات عضوية متطايرة وأكاســيد 

الطاقــة واملراجل  الســيارات ومحطات  تنبعــث من  التي 
الصناعيــة واملصايف واملصانع الكياوية ومنشــآت حرق 

األحفوري. والوقود  الحيوية  الكتلة 
هذا وأشارت دراســات سابقة إىل أن تلوث األوزون يرض 
بالقلب واألوعيــة الدموية، ولكن هناك أدلة محدودة وغري 
حاســمة حول تأثريه يف مخاطر اإلصابــة بأمراض القلب 
العالقة بني  الدراســة  الدمويــة. وفحصت هذه  واألوعية 
تلوث األوزون املحيط ودخول املستشــفيات ألمراض القلب 
واألوعيــة الدموية. وُجمعت البيانــات عن حاالت الدخول 
اليومية إىل املستشــفيات بســبب أمراض القلب واألوعية 
الدموية خالل الفرتة مــن 2015 إىل 2017 يف 70 مدينة 
يف الصني من نظامي التأمني الصحي الوطنيني الرئيســيني 

يف البالد.
البيانات ما يقارب  الدراســة، غطت قاعدتا  وخالل فرتة 
258 مليون شخص يف 70 مدينة، أي ما يعادل أكرث من %18 
من ســكان الصني. وشــملت أنواع أمراض القلب واألوعية 
الدماغية وفشل  التاجية والســكتة  القلب  الدموية أمراض 
القلب باإلضافــة إىل أنواع فرعية مثــل الذبحة الصدرية 
واحتشــاء عضلة القلب الحاد ومتالزمــة الرشيان التاجي 

النزفية. الدماغية  والسكتة  الدماغية  والسكتة  الحادة 
وتــم الحصول عىل تســجيالت الحد األقىص ملتوســط 
 )PM2.5( الدقيقــة  والجســيات  األوزون  تركيــزات 
والجســيات القابلة لالستنشــاق )PM10( وثاين أكسيد 
الكربيت وثاين أكســيد النيرتوجني وأول أكســيد الكربون 

لكل مدينة من منصة النرش 
لجودة  الحقيقي  الوقت  يف 
الهواء يف املناطق الحرضية 

الصينية. الوطنية 
الدراســة،  فرتة  وخالل 
حالة   6444441 هناك  كان 
املستشــفيات  إىل  دخــول 
القلــب  أمــراض  جــراء 
واألوعيــة الدموية يف 70 
متوســط  وكان  مدينــة، 
ملدة  األقىص  األوزون  تركيز 
 79.2 يوميا  ساعات  مثاين 

ميكروغرام / مرت مكعب.
لألوزون  التعرض  وارتبط 

املحيط بزيادة دخول املستشــفيات لجميــع أمراض القلب 
واألوعية الدموية التي متت دراســتها باســتثناء السكتة 

الهواء األخرى. النظر عن ملوثات  النزفية، بغض  الدماغية 
وقدر الباحثون مخاطر الدخــول املفرطة ألمراض القلب 
واألوعية الدموية املرتبطة برتكيزات األوزون عند مســتوى 
إرشــادات جودة الهــواء ملنظمة الصحــة العاملية )100 
ميكروغــرام / مرت مكعب( أو أعىل، مقارنة باملســتويات 

التي تقل عن 70 ميكروغرام / مرت مكعب.
وتحدث مســتويات األوزون التي تقل عن 70 ميكروغرام 

/ م 3 بشكل طبيعي وليس بسبب النشاط البرشي.

ومقارنة مبتوســط يومني من الرتكيــزات القصوى ملدة 
مثاين ســاعات أقل مــن 70 ميكروغــرام / م 3، ارتبطت 
املستويات التي تبلغ 100 ميكروغرام / م 3 أو أعىل بزيادات 
كبرية يف حاالت دخول املستشفى ألمراض القلب واألوعية 
الدموية، ترتاوح من 3.38% للســكتة الدماغية إىل %6.52 

الحاد. القلب  الحتشاء عضلة 
ومع ذلــك، فإن الرتكيــزات املنخفضة مــن 70 إىل 99 
ميكروغرام / م 3 )مقابل أقــل من 70 ميكروغرام / م 3( 
ارتبطــت أيضا بزيادات يف دخول املستشــفى، ترتاوح من 

2.26% لفشل القلب إىل 3.21% ألمراض القلب التاجية.

نــــــظــــــام غـــــــذائـــــــي يُــــــقــــــلّــــــل خـــــطـــــر ألــــزهــــايــــمــــر
يعاين أكرث من 55 مليون 
العامل  مستوى  عىل  شخص 
من مــرض ألزهامير، مع ما 
يقدر بنحو 10 ماليني حالة 
أن  حني  يف  عام.  كل  جديدة 
يعرفون  ال  يزالون  ال  العلاء 
يف الوقت الحــايل ما الذي 
فإن  بالضبط،  املرض  يسبب 
باحثــني ربطوا بــني اتباع 
نظــام غــذايئ موجود يف 
دول البحر املتوســط ومنها 
الدول العربيــة، للتقليل من 

اإلصابة.
أعدها  دراســة  ووجدت 
 »Rush« باحثون من جامعة
األمريكيــة،  أن اتباع حمية 
»البحر  أو حمية  »ماينــد«  

األبيض املتوسط« قد يقلل خطر اإلصابة باملرض. فقد أظهرت 
األبحاث الســابقة أن ملرض الزهامير تأثريا عميقا عىل نوعني 
محددين من الربوتــني يف الدماغ يتأثــران بالنظام الغذايئ 

لألفراد. 
هذا ويركــز نظام »البحر األبيض املتوســط« الغذايئ عىل 
تناول األطعمة التي يأكلهــا الناس يف منطقة البحر األبيض 
املتوســط يف العامل بشــكل طبيعي ومنها الــدول العربية. 
ويتضمــن ذلك الفواكه والخــرضاوات والبقوليات وكل أنواع 
الحبــوب، باإلضافة إىل زيت الزيتــون واملكرسات، وكميات 

معتدلة من الدواجن واملأكوالت البحرية.
بدورها قالت الدكتورة بوجا أغاروال، املؤلفة الرئيسية لهذه 
الدراســة إنها قررت هي وفريقها دراسة التأثريات املحتملة 
لحميتي »ماينــد« و«البحر األبيض املتوســط«. وأضافت أن 
الدراسة اعتمدت عىل مالحظة ومتابعة كبار السن من وقت 
التحاقهم بالدراســة حتى وفاتهم. كــا أوضحت أن الفريق 
حصل عىل معلومات حول ما يأكلونه أثناء املتابعة، ثم قاموا 
بتقييم مرض الزهاميــر وتأثرياته يف الدماغ بني أولئك. وعند 

التحليل، وجد فريق البحث ارتباطــاً بني اتباع حمية »مايند« 
أو حمية »البحر األبيض املتوســط« مع عدد أقل من لويحات 

وتشابكات مرض الزهامير.
إىل ذلك أشــارت إىل أن هذه النتائج ليست مفاجئة ولكنها 
مشــجعة، الفتة إىل أن التحســن يف النظام الغذايئ للناس 
يف منطقة واحدة فقط مثل تناول أكرث من ست حصص من 
الخضار الورقية يف األســبوع، أو عدم تناول األطعمة املقلية 
كان مرتبطــاً بعدد أقل من لويحــات األميلويد يف املخ والتي 
ترتبط مبرض الزهاميــر. وتابعت قائلة: »هذه النتائج مثرية، 
ما يشــري إىل أن األنظمة الغذائية الصحية مثل حمية مايند 
أو حمية البحر األبيض املتوســط قد تقلل من خطر اإلصابة 

مبرض الزهامير«.
ويخطط القامئون عىل الدراسة ملزيد من البحث يف اآلليات 
املحتملــة األخرى التي قد يكون للنظــام الغذايئ من خاللها 
تأثري وقايئ يف الدماغ، من خــالل فحص عالقته باألوعية 
الدمويــة الدماغية واألمراض األخــرى، والتصوير العصبي 

التفصييل، واملؤرشات الحيوية العصبية للبالزما.

ــع مــن الــســرطــان ــوع شــائ ــول نـ ــرجــال حـ ــل دراســــة ُمــطــمــئــنــة ل
كشفت دراسة طبية حديثة أن الرجال 
الذيــن شــخصت إصابتهــم برسطان 
الربوســتاتا، ليسوا مضطرين إىل إجراء 
ميكنهم  بــل  عاجلة،  جراحيــة  عملية 
عرب  الســيطرة  تحت  املــرض  يبقوا  أن 
طرق أخــرى ال تقل نجاعــة. فرسطان 
الربوســتاتا هو رسطان يحدث يف غدة 
الربوستاتا. وهي غدة صغرية عىل شكل 
حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج 
الســائل املنوي الذي يغــذي الحيوانات 

املنوية وينقلها.
ورسطان الربوستاتا هو أحد أكرث أنواع 
أنواع  من  العديد  تنمو  شيوًعا.  الرسطان 
عىل  وتقترص  ببطء  الربوستاتا  رسطان 
غدة الربوســتاتا، ومن املمكن أال تُسّبب 
أرضاًرا جســيمة. ومع ذلك، يف حني أن 
تنمو  الربوســتاتا  رسطان  أنواع  بعض 

ببطء وقد تحتاج إىل حد ضئيل مــن العالج أو قد ال تحاجه، 
هناك أنواع أخرى عدوانية وميكن أن تنترش برسعة.

وبحســب الدراســة املنشــورة يف صحيفة »نيو إنغلند« 
املختصة يف شؤون الطب، فإن املصابني برسطان الربوستاتا 
بوســعهم أن يســتفيدوا من طرق عالجية أخرى، من بينها 
»مراقبة املرض بشكل مســتمر«. وأوضح الباحثون أن أغلب 
الرجال ال يجدر بهم أن يصابوا بالفزع حني يجري تشــخيص 
رسطان الربوســتاتا لديهم، ألن العالج ليس مسألة عاجلة 
بالرضورة. وذكرت الدراســة أن معدل الوفيــات الناجم عن 
رسطان الربوســتاتا بعد 15 عاما من تشخيص املرض يظل 

منخفضا، بغض النظر عن الخطة العالجية املتبعة.
وبدأت الدراســة يف اململكة املتحدة سنة 1999، وشملت 
2664 رجــال ممن تــرتاوح أعارهم بــني 50 و59 عاما، تم 
تشخيص إصابتهم برسطان بروســتاتا متمركز. ولجأ هؤالء 
املرىض املشــمولون بالدراسة إىل 3 طرق عالجية، إذ اختارت 
فئة أوىل إجراء العمليــة الجراحية، يف حني لجأ آخرون إىل 
العالج اإلشــعاعي، بينا فضلت فئة ثالثة املراقبة املستمرة. 

وبعد مدة بلغت 15 سنة يف املتوسط، قارن الباحثون الوفيات 
املسجلة وســط كل مجموعة، من أجل معرفة مدى نجاعة 

الخيار الذي اتخذوه.
وأظهرت النتائج أنه مل يكن مثة فرق ملموس يف املدة التي 
عاشها املرىض بعد تشخيص اإلصابة، بغض النظر عن طريقة 
العالج املتبعة. ومن بني 1610 مريضا متت متابعتهم، تويف 
45 بسبب رسطان الربوســتاتا، 17 ممن كانوا يف مجموعة 
املراقبة النشــطة، و12 ممن خضعوا لعملية جراحية إلزالة 

الورم، و16 ممن أكملوا العالج اإلشعاعي.
وحدثت الوفاة غري املنســوبة إىل رسطان الربوستاتا يف 
356 رجال، بأعداد متشابهة يف جميع املجموعات العالجية 
الثالث. ومبجرد اكتال املتابعة، كان 133 رجال يف مجموعة 
املراقبة النشــطة عىل قيد الحياة من دون أي عالج لرسطان 

الربوستاتا.
وأشارت الدراسة إىل املصابني الذين يكونون معرضني بشدة 
للخطر هم الذين يحتاجون إىل اتخاذ خطوة عالجية رسيعة، 
يف حــني ميكن لآلخريــن أن يرتيثوا إىل أن يقرروا بشــأن 

الخطوة األنسب لهم.
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عقد مركز تنســيق النظــم الغذائية التابع 
لألمــم املتحدة اجتامعا عربيا إقليميا، برعاية 
وحضور وزيــر الزراعة يف حكومة ترصيف 
االعامل الدكتور عباس الحاج حسن، يف إطار 
التحضري لالجتامع العاملي األول »لحظة تقييم 
النظــم الغذائية لعام 2023«. وذلك قبل انعقاد 
للتنمية املســتدامة بالتعاون  العريب  املنتدى 
بني »اإلسكوا« التي تنظم االجتامع مع مكتب 
التنسيق اإلمنايئ التابع لألمم املتحدة، واملكاتب 
اإلقليمية التابعة ملنظمــة األغذية والزراعة، 
وغريها مــن وكاالت األمم املتحدة، فضال عن 
منظامت إقليمية رئيسية، سيام جامعة الدول 

العربية واملنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وحــر االجتامع اىل الحاج حســن، وزير 
الزراعة يف دولة فلســطني العربية الســيد 
رياض عطاري، رئيســة لجنة شــؤون املرأة 
والطفــل والهيئة الربملانية ألجنــدة التنمية 
املســتدامة 2030 النائبة عنايــة عز الدين، 
السيدة كارول ســعادة ، مدير مجموعة تغري 
املناخ واســتدامة املــوارد الطبيعية واللجنة 
االقتصاديــة واالجتامعية لغريب آســيا يف 
اإلســكوا شوشــاين رشفان، ممثلة منظمة 
االغذية والزراعة العاملية يف لبنان السيد نورة 
اوربــاح الحداد، مدير املركز املعني بتنســيق 
شــؤون النظم الغذائية لدى األمم املتحدة عرب 
تطبيق زوم السيد ســتيفانوس فوتيو، مدير 
عام املركز العريب لدراســات املناطق الجافة 
واألرايض القاحلــة ACSAD الســيد نــرص 

الديــن عبيد، ممثلون عــن املنظامت الدولية 
ومختصون . 

إستعرض املشاركون خالل االجتامع التقدم 
املحــرز يف تحويل النظم الغذائية يف بالدهم 
منذ انعقاد قمة النظم الغذائية يف عام 2021، 
وتم تبادل وجهات النظــر وتحديد اإلجراءات 
ذات األولوية التي من شــأنها ترسيع عملية 

التحويل دعام لتنفيذ خطة عام 2030. 
وخلص االجتامع إىل رسائل رئيسية تساهم 
بها املنطقة العربية يف االجتامع العاملي لعام 

.2023
وأكد وزيــر الزراعة يف كلمتــه أن اللقاء 
»يحمــل هام يؤرق وجــدان وخاطر كل دول 
العــامل. وهو االمن الغذايئ وســالمة الغذاء 
بكل تفرعاته ومدخالت انظمة الغذاء وكيفية 
تحقيق االهداف التــي وضعت للعام 2023«. 
شــاكرا املجتمعني تحت عنوان »لحظة تقييم 
النظم الغذائية  يف العام 2030«.ودعا الرشكاء 
يف العــامل واملنطقة اىل طرح امللف وغريه من 
امللفات عىل طاولة النقاش بغية الوصول اىل 
حلــول وخطط تســاعدنا يف تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة«.
 وكشــف الحاج حســن أن »الوقت قد حان 
العــالن عاملي ودق ناقــوس الخطر يف هذا 
امللف«، داعيا اىل رشاكة يف التخطيط والتنفيذ 
عرب املنظامت الدولية والعربية وعىل رأســها 
جامعــة الــدول العربية من خــالل املنظمة 

العربية للتنمية الزراعية«.

الــــــحــــــاج حـــــســـــن: الــــــوقــــــت حــــــــان لــــاعــــان
ــذاء ــ ــغ ــ ــة ال ــ ــام ــلـــف ســ ــــي فــــي مـ ــامل ــر عــ ــطـ عــــن خـ

ال يزال دوالر السوق 
السوداء يحطّم األرقام 
سّجل  وقد  القياسّية، 
صبــاح  امس 93000 
للمبيع  لبنانيــة  لرية 
لبنانية  لرية  و93400 

للرشاء.  
مساء  تراوح  بعدما 
أمس مــا بني 92400 
لبنانية  لرية  و92700 

للدوالر الواحد. 

ــيـــرة لـ ألـــــــف   100 الــــــــ  مـــــن  ــرب  ــ ــت ــ ــق ــ ي الـــــــــــدوالر 

الســياحة يف  وزير  اصدر 
االعامل  ترصيــف  حكومــة 
وليد نصار بيانا،  ملناسبة فوز 
حملة وزارة الســياحة لصيف 
2022 »أهال بهالطلة« بجائزة 
 ITB بورصة برلني للســياحة
كأفضل حملة ترويجية عربية، 
وشــكر كل وســائل اإلعالم 
املؤسسة  و»بخاصة  اللبنانية 
اللبنانية لالرســال التي لعبت 
دورا اساسيا بالرتويج للحملة 
كــام غالبية وســائل االعالم 
املحلية والعربية والغربية عىل 
دعمها«، منوها يف هذا االطار 

بـ«الدور االســايس الذي لعبه االتحاد العريب 
لإلعالم السياحي«.

وشدد عىل أن »هذا النجاح الذي يرفع اليوم 
اســم لبنان عامليا ما كان ليتحقق لوال تكاتف 
الكثرييــن، ويف مقدمتهم رشكة  وجهــود 
 LiveLoveLebanon والقيمني عليها وTBWA
وME اضافــة اىل رؤســاء املصالح والدوائر 
واملوظفني يف وزارة الســياحة، كام رشكات 
اإلعالن يف لبنان وكل من ســاهم يف وضع 
لوحة إعالنية أو شارك بالحملة ودعمها ماديا 

ومعنويا«، وقال: »بفضلكم جميعا اسم لبنان 
يعود من باب السياحة إىل العاملية«.

وختم شاكرا  »النقابات السياحية وكل من 
ســاهم يف إنجاح الحملة«، داعيا الجميع إىل 
»التعاون إلنجاح املؤمتر الســياحي اللبناين 
العريب، الذي سيقام يف لبنان وتعمل الوزارة 
عىل التحضري له بالرشاكة مع القطاع الخاص 
وبالتنسيق مع املنظمة العربية للسياحة يف 
جامعــة الدول العربية، ومن املتوقع أن يفتح 
آفاقا واسعة للســياحة اللبنانية، كام لعودة 

األشقاء العرب إىل بلدهم الثاين لبنان«. 

ــم لـــبـــنـــان عـــاملـــيـــاًَبعد فوز حملة »أها بهالطلة« كأفضل ترويج سياحي عربي ــ ــاح يـــرفـــع اسـ ــجـ ــنـ ـــذا الـ ــ ــار: ه ــ ــص ــ ن

نصار يلقي كلمته

عرض وزيــر املــال يف حكومة ترصيف 
األعامل يوســف الخليل مع نائب رئيس البنك 
الدويل ملنطقة الرشق األوســط فريد بلحاج 
 Jean Christophe واملديــر اإلقليمي يف البنك

Carret، األوضاع املشرتكة.
وأكد بلحاج عىل استعداد البنك الدويل دعم 
لبنان يف الظروف االستثنائية من خالل عدد 
من مشــاريع اإلغاثة، ال ســيام دعم القمح 

وبرنامج األَس األكرث فقراً.
وتطرّق النقاش إىل رضورة املحافظة عىل 
قطاع التعليم وإنقاذ العام الدرايس، ومساعدة 
اإلدارة العامة الســيام املاليــة يف مواجهة 

تداعيات األزمة.
كام اســتقبل الخليل رئيس الهيئة العربية 
لالســتثامر واإلمناء الزراعي محمد املزروعي 

وجرى عرض ألوضاع القطاع الزراعي. 

ــداد ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاج اسـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــغ مـــــــن بـ ــ ــّلـ ــ ــبـ ــ الــــخــــلــــيــــل تـ
ــان ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـــــــبـــــــنـــــــك الــــــــــــدولــــــــــــي لـــــــــدعـــــــــم لـ

العام  املدير  صدر عــن 
للصندوق الوطني للضامن 
االجتامعــي محمد كريك 
البيان اآليت: »بعدما تداولت 
املواقع  بعــض  مؤخــراً 
االلكرتونية  االخباريــة 
مســتخدمي  بعــض  أن 
احــد  يف  الصنــدوق 
املكاتــب يبتزون أصحاب 
ويتقاضون  املؤسســات 
منهم مبالغ مالية إضافية 
تسديد  معامالت  لتسهيل 
وترسيــع  االشــرتاكات 

تنفيذها.
وحيث أن التفتيــش االداري يف الصندوق 
مل يتمكــن من تأكيد مثل هذه الخالفات كون 
االتهامات بقيــت ضمن اطار العموميات من 

دون تحديد أسامء املستخدمني.
لذلـــــــــــــــــك،

1- نتمنــى عــىل جميع وســائل االعالم 
واملواقع االلكرتونيــة توخي الدقة يف نرش 
أيــة معلومــات غري مؤكدة من شــأنها أن 
تطال ســمعة الصندوق وكرامة املستخدمني 
وذلــك يك ال تضطر إدارة الصندوق اىل اتخاذ 
االجــراءات القانونية بحق وســائل االعالم 

واملواقع االلكرتونية.
2- نتمنــى عــىل جميع أصحــاب العمل 
واملضمونــني واملراجعــني وكل من تصله أية 
معلومــة حول ابتزاز أو طلب مبالغ مالية من 
قبل احد املســتخدمني أو أي كان لتســهيل أو 
ترسيع انجاز معامــالت يف الصندوق إبالغ 
إدارة الصندوق عرب مكتب الشكاوى يف املركز 
الرئييس عىل رقــم الهاتف 01/705013،  أو 
.cnss.gov.lb عرب املوقع االلكرتوين للصندوق

ويف هــذا اإلطار تؤكــد إدارة الصندوق أن 
جميع املعامــالت يف الصندوق هي مجانية 

من دون أي رسوم«.

كــــــــــــــركــــــــــــــي: جــــــــمــــــــيــــــــع املـــــــــعـــــــــامـــــــــات
لــــرســــوم ــع  ــضــ ــخــ ــ ت ال  ــان  ــ ــمـ ــ ــضـ ــ الـ صــــــنــــــدوق  فــــــي 

جوزف فرح 

الخالصة التــي توصل اليها احد 
اركان القطــاع املرصيف اللبناين ان 
الدولة تريد تحميل القطاع الخسائر 
التي مني بها القطاع املايل وتحميله 
الفجــوة املاليــة التي تســبب بها 

مرصف لبنان .
يخــى  املــرصيف  القطــاع 
االضمحــالل يف ظــل تألب الدولة 
هذه  وتــأيت  تجاهــه  اللبنانيــة 
الخالصة عىل ضــوء ما حدث مع 
القطاع طوال هذه االزمة املمتدة من 
17ترشيــن االول 2019ولغاية االن 
وما يجري عىل هــذا الصعيد يؤكد 

املؤكد ان التصويب عــىل القطاع هو لتحميله هذه 
الخســائر وهذا االنهيار املايل والنقدي واالقتصادي 
انطالقا من توقف حكومة حســان دياب عن تسديد 
التزاماتهــا مــن اليوروبونــدز يف اذار من العام 
2020واطالقهــا خطة التعايف التي حملت القطاع 
كل الخســائر ومرورا بتجاهل دور جمعية املصارف 
وتهميشها عن املشــاركة يف اي حل يطال القطاع 
وعدم اعرتاف الحكومــات بالخطط التي وضعتها 
الجمعية العادة االمور اىل وضعها الطبيعي واعادة 
الودائــع اىل اصحابها عن طريق انشــاء صندوق 
ســيادي الصول الدولة اىل التعميم 154حول زيادة 
رأســامل املصارف النائم يف ادراج مرصف لبنان اىل 
اليوم الذي مــا زال القطاع املرصيف ينتظر مصريه 
والحلــول املوضوعة له واعــادة هيكلته ومعرفة 
مصري الودائع التي تبخرت ومن يتحمل مسؤوليتها 
وعىل عدم اقرار قانون الكابيتال كونرتول الســيام 

الرتكيز عىل شــطب الودائع وتصغريها واالكثار من 
الهــريكات عليها  التي وصلت اليوم اىل حدود الـ 85 
يف املئة حتى تصل اىل العدم اىل ارصار صندوق النقد 
الدويل عىل تحميل املصارف هذه املسؤولية التي مل 
يبــت بها حتى االن رغم املطالبات املتكررة من اركان 
القطاع برورة اعطاء الحلول واعادة االنتظام املايل 
اليه مع العلم ان لجنة املال النيابية احيل اليها اقرتاح 
قانون العادة التوازن املايل يف لبنان ما تزال تدرسه 
وتطالب بأرقام حول الوضع النقدي واملرصيف الذي 
ويبدو ان هذه اللجنة لن تصل اىل اي حل طاملا انه ال 
يوجــد بني يديها اية ارقام تنطلق من خاللها لتحديد 
املســؤوليات واعطاء الحلــول املمكنة خصوصا ان 
الجميع يعترب ان الودائع املحجوزة يف املصارف هي 
ودائع مقدسة ويجب اعادتها اىل اصحابها بينام ما 
يجري اليوم ان الدولة وال مرصف لبنان وال املصارف 
تعــرتف بوجودهــا وميكن اعادتهــا اىل االحكام 
القضائية ضد القطاع والتي ســتؤدي اىل افالسه 

اىل الدعــاوى الداخلية والخارجية 
املقامــة ضده والتي تهــدد بزوال 
الودائع اىل االقتحامات التي تتعرض 
لها املصارف من اجل الحصول عىل 
الودائع عىل حساب مودعني اخرين 
ينتظرون رحمة الله ان تهبط عليهم 
اىل تحصيــل ديون القطاع الخاص 
التي هي بالــدوالر باللرية اللبنانية 
الذي  للدوالر  وعىل سعر 1515لرية 

كان يحلق يف السوق املوازية.
وتعترب هذه املصادر املرصفية ان 
ما يجري منذ اكرث من ثالث سنوات 
يصب يف هــذا االتجاه وان القطاع 
ســجل اكرث من مالحظة عىل اداء 
الدولــة اللبنانية والــذي يؤكد ان 
القطاع تسريه هذه الدولة نحو الهاوية رغم معرفتها 
انه العامود الفقري لالقتصاد واملمول الرئييس وان 
غيابه او اندثاره يعني ان هناك ىشيئا ما يحر لهذا 
القطاع وال يســتطيع ان يفعل شيئا تجاه دولة هي 

الخصم والحكم.
ويذهب هــذا الركن املــرصيف اىل التأكيد ان ما 
يجري هو املوت البطــىء للقطاع املرصيف وايجاد 
قطاع جديد ال يتعدى الخمسة مصارف كام جاء يف 
خطة حسان دياب او 14مرصفا يف احسن االحوال 
كام جاء يف الخطة االخرية لحكومة نجيب ميقايت 
.من اجل ذلك عمد القطاع املرصيف اىل اتخاذ القرار 
باالرضاب املفتوح واالبقاء عىل الرصاف االيل لتامني 
بعض االعامل املرصفيــة املحدودة مع معرفة هذه 
املصارف ان ما تقدم عليه يسبب االنزعاج للمودعني 
واملواطنــني لكنها تعترب ان اخر الدواء هو اليك  وان 

ساعة التخيل قد اقرتبت بهذا القطاع.

أحد أركان القطاع املصرفي: ساعة التخّلي اقتربت
أخشــــــى اإلندثار قي ظــــــّل تأّلب الدولــــــة تجاهه رغم انه بموت ســــــريري
اإلضراب افضل وســــــيلة للدفــــــاع لعدم تحميله الخســــــائر ووزر الفجوة املالية

مارينا عندس

ال يختلف اثنــان يف لبنان أّن أزمة 
الّســري اليومّيــة يف أغلــب املناطق 
أصبحت من املشــاكل األساسّية التي 
ترافق املواطن أينام ذهب ويف أّي وقٍت 
كان. وال يختلــف اثنــان أيًضا أّن هذه 
املشــكلة ال تزال قامئة عىل الرغم من 
انهيار العملة الوطنّية وارتفاع أسعار 
املحروقات. فكيف ميكننا تفسري ذلك؟ 
بعــد أن جّن الــدوالر جنونه وبات 
يقارب الـ100 ألف ل.ل.، حلّقت أسعار 
املحروقات وبات الجدول يصدر يومًيا 
وانخفاض  ارتفــاع  ليواكب  مرّتــني 

الّدوالر. فكلّام ارتفع ســعر رصف الّدوالر، ارتفعت 
أسعار البنزين والغاز واملازوت والعكس صحيح. 

وعىل الّرغم من ارتفاع صفيحة البنزين إىل مليون 
و717ألف لرية، إاّل أّن زحمة الّسري ال تزال قامئة. مع 
العلم ان نســبة االستهالك قد تراجعت 30 يف املئة 

والسبب؟ 

{ أسباب زحمة
الّسري الخانقة يف لبنان {

تتزاحم السيارات يف شوارع لبنان ألسباٍب عديدٍة 
لعــّل أبرزها مرتبط بعملّية قطع الطّرقات التي ازداد 
أمرهــا منذ نحو عامني، الســّيام بعد انتفاضة 17 
ترشين وغليان الّشارع. طرٌق يتّم قطعها أمام منازل 
ورشكات اللّبنانيني وطرٌق يتم قطعها أمام الربملان أو 
أمام أحد املصارف ويف الساحات الشعبّية وغريها. 

وكل هذه األمور ميكن أن تؤّدي إىل زحمة سري. 
أما الســببب الثاين يعود نتيجة إهامل شــوارعٍ 
معّينة عىل حساب أخرى. ونرى الشوارع التي تتميز 
بإنارتها وشوارع أخرى بعدم تزفيتها أو إنارتها. هذا 
ما يخلق تفاوتًا ما بني شارع وآخر أو منطقة وأخرى. 
فنشــهد يف هذه الحالة زحمة سريٍ يف شارع عىل 

حساب آخر. 
يعود الســبب الثالث، وهو األهم، إىل غياب البنية 
التحتيــة وغياب الوعي عنــد املواطنني من خطورة 
رمي األوساخ يف الطّرقات. هذا ما يؤّدي إىل امتالء 
الشــوارع يف كّل عاٍم مبياه األمطار مسببًة زحامت 
سريٍ خانقة ألّن السيارات يف معظم األحيان تغمرها 

املياه ما يتسّبب بتعطلها. 
أّمــا األســباب األخرى التي تزيد مــن احتاملّية 

زحامت الســري، فهي إّما تتعلّــق باألمور الفجائية 
مثل حوادث الّسري أو الطوابريالناتجة عن أزمة الخبز 
واملحروقات. وإّما تحضريًا للمناسبات واالحتفاالت 

واألعياد مثل عيد امليالد واألضحى ورمضان. 
كل هذه األسباب وأخرى، ينتج عنها ازدياد زحامت 
السري. فهل لذلك عالقة واضحة ما بني زحمة الّسري 

وتحليق أسعار املحروقات؟ 
يف حديثه للّديار، يؤكّد أحد سائقي فانات الّدورة 
؛)يدعــى أبــو يحيى( أّن باص جونيــة جبيل ينقل 
الزبائن إىل الــّدورة ويأخذ من كل راكٍب ملبغا قدره 

50 ألف لرية لبنانية. 
ويقول: صحيح أنّنا ال نزال نشــهد زحامت سريٍ، 
لكن معظمها تكون إّما بسبب الشتاء وإّما مع نهاية 
األســبوع وأيًضا يوم اإلثنني. أّما األيام املتبقية من 
األســبوع، فال نلحظ هذه الزحامت الخانقة. ويف 
حال كانت السيارات باملاليني، غالًبا ما يكون بداخلها 
أفراد األسة بأكملها نتيجة الغالء وارتفاع أســعار 

املحروقات. 
ويكمــل أبو يحيى: غالًبا ما نشــهد حاالت تكون 
قاســية ومخجلة، متاًما كاألشخاص الذين يقفون 
وينتظــرون مّني أن أنقلهم من دون دفع األجر. ألّن 
الناس فعاًل باتت حزينة وفقرية وكئيبة ال تستطيع 
دفــع مبلــغٍ أقّل مــن دوالر واحد بســبب الوضع 

االقتصادي الّصعب. 

{ التفاوت يف األجر {

يشهد الواقع اللبناين يف الفرتة األخرية، حالّة من 
اإلزدواجّيــة ما بني التفاوت يف الرواتب بني رشكاٍت 

وأخرى. 
بدايــًة مع القطاع العام الذي يصارع ويســتنجد 

آلخــر نفٍس عّل موظفيه يحصلون عىل 
حقوقهم االقتصادية واالجتامعية مثل 
تحســني الرواتب وارتفــاع الحد االدىن 
لألجور، واالعرتاف بالضامن االجتامعي. 
مثل معلمي ومعلامت املدارس الرسمية 
والجامعة اللبنانية، والســلك العسكري 
مبا فيه الجيش اللبنــاين وقوى األمن 

الداخيل وأمن الّدولة. 
أّما فيام يتعلّق بالقطاع الخاص، لوحظ 
يف الفرتة األخرية أّن بعض املؤسسات، 
السّيام التي تعمل مع الدول االجانب مثل 
رشكات الهندسة باتت تعطي موظّفيها 
رواتبهــم بالفريش دوالر. ضف إىل ذلك 
بعــض االختصاصــات املربحة مثل الـ
web development - - interior design- والّتجارة 
ويبع األدوية والبيطرّي.. كلّها باتت تحتسب بالّدوالر 

وبالتايل الرواتب تحّسنت وأصبحت بالدوالر. 
وقســم ال بأس به من املواطنــني، يتعاقدون مع 
جمعيات أجنبّية أو ممولة من قبل الوكاالت األملانية 
والفرنسية، هذا ما سيحتم دفع الرواتب للموظفني 

اللبنانيني بالدوالر. 
وهــذه الفئة من النــاس تحديًدا، ولو كان راتبهم 
800 دوالر أمرييك ميكنهم أن ينعشــوا قلياًل األزمة 
ويقومون بالذهاب إىل أشغالهم بالسيارات وبالتايل 
القيام بالشوبينغ والتنزه وتحقيق األحالم..الخ ماّم 

يزيد من نسبة زحامت الّسري. 
أّما القســم الثالث من الّنــاس، فهم من الطبقة 
املوســطة الذين يتقاضون راتبهم بالعملة الوطنية 
بزيادة مبلغ بالّدوالر.كســائر من يعمل يف رشكاٍت 
خاّصــة. يكون راتبهم حوايل الـــ10 مليون ل.ل. 

أضافة إىل ذلك 300 دوالر فريش. 

{ هل السيارات وحدها
تسبب زحامت السري؟ {

غزا التوكتوك بعض املناطق اللبنانية مثل طرابلس 

وزحلة باإلضافة إىل الســكوتر الكهربائية لتصبح 
هــذه الظواهر قادرًة عىل ايصال الناس إىل إعاملها. 
فاملواطــن بات يبحث عن مــا يوفر عليه أمواله ألن 
املتطلبــات باتت كبرية. واالرتفاع الجنوين للدوالر ال 
يقترص فقط عىل الطعام والرشاب، إمّنا عىل النقليات 
بعــد أن تخطت صفيحة البنزين املليون و700 ألف. 
ماّم أدى ذلك إىل اســتقبال التوكتوك داخل األرايض 

اللبنانية وبالكميات الكبرية.

صفيحــــــة البنزين مليــــــون و717 ألف ليــــــرة واالزدحام كبير في الشــــــوارع
تراجع االســــــتهاك بنســــــبة 30 % لكن غياب النقل العام يُؤثر على الحركة

يف الوقــت الذي اكدت فية جمعية مصارف لبنان 
انهــا ماضية يف االرضاب اليوم وذلك احتجاجا عيل 
مــا يحصل يف القضاء مــن ازدواجية يف االحكام  
وعدم متكن السلطة السياسية من  ألوصول ايل أي 
حلــول جذرية ،«لفت  امس املجلس التنفيذي التحاد 
نقابــات موظفي املصارف إىل أن »اســتمرار أزمة 
القطاع املــرصيف وتفاقم تداعياتها عىل القطاعات 
االقتصادية وعىل الواقع املعييش، يستوجب عىل كل 
أركان الدولة اإلساع يف إيجاد الحلول«، وأســف ألن 
»يســتمر عدٌد من القضاة يف إصدار أحكاٍم ال تُراعي 
أزمــة املصارف الناتجة عن تقاعس الدولة عن إيجاد 

خطٍة تُعيد لكل املودعني أموالهم«.
عقد املجلس جلســًة ُخصصت ملناقشة التطورات 
املُستجدة عىل الصعيد الوطني واملرصيف ، وقد صدر 

عن املجلس التنفيذي البيان التايل:
أوالً - يأســف املجلس أن يستمر عدٌد من القضاة 
يف إصدار أحكاٍم ال تُراعي أزمة املصارف الناتجة عن 
تقاعس الدولة عن إيجــاد خطٍة تُعيد لكل املودعني 
أموالهم، فالحكومــات املتعاقبة منذ اتفاق الطائف 
استدانت املليارات من القطاع املرصيف وأنفقتها من 

دون حسيٍب وال رقيٍب  .

إن استمرار أزمة القطاع املرصيف وتفاقم تداعياتها 
عىل القطاعــات االقتصادية وعىل الواقع املعييش، 
يســتوجب عــىل كل أركان الدولة اإلساع يف إيجاد 
الحلــول التي تُعيد الودائع إىل املصارف التي بدورها 
ملزمٌة إعادتها إىل أصحابها وفق القوانني التي تنظّم 

العالقة بني املصارف وعمالئها.
لذلك ، ويف ظل هذه األزمة ، فإن السلطة القضائية 
يف هــذه املرحلــة الحرجة التــي يجتازها القطاع 
املرصيف َمدعّوٌة إىل مســاعدة املصارف يف تخطي 
الضائقــة املالية بدالً مــن ُمعاقبتها وإجبارها عىل 
تنفيذ أحكاٍم ستؤدي يف حال االستمرار يف إصدارها 
إىل انهيار القطاع املرصيف وخسارة املودعني أموالهم 

وفقدان اآلالف من ُمستخدمي املصارف وظائفهم  .
ثانياً - يعتــرب مجلس االتحاد املدخل إىل معالجة 
االنهيار املايل يبــدأ أوالً بانتخاب رئيٍس للجمهورية 
وثانياً بتشــكيل حكومة إنقاذ ٍقادرٍة عىل االنطالق 
بخطٍة إصالحيــٍة تعالج موضوع الهدر يف االنفاق 
العام وتعيد النمو إىل االقتصاد الوطني وتحّفز عودة 
االستثامر األجنبي والعريب إىل لبنان بعد التفاهم  مع 
صنــدوق النقد الدويل ، وثالثاً إساع املجلس النيايب 
يف إقرار القوانني التي تنهي الفســاد وتســاهم يف 

إعــادة هيكلة القطاع العام والقطاع املرصيف وإلزام 
الدولة بتسديد مديونيتها للقطاع املرصيف  وتُعيد ثقة 
املواطن بدولته ومؤسســاتها وتحّفز االستثامر يف 

القطاع الخاص .
ثالثاً - يأمل مجلس االتحاد من مجلس الشــورى 
األخــذ مبراجعة االتحاد يف ما خص إبطال القرارات 
الصادرة عن وزير املالية واملتعلقة باملفعول الرجعي 
للرائــب عىل الرواتب التي يعتربها مجلس االتحاد 

تعسفيًة وظاملًة .
رابعاً - يُطالب مجلس االتحاد لجنة املؤرش بالتوقف 
عن اتّباع النمط الحايل يف معالجة موضوع تصحيح 
األجــور يف ظل االنهيــار املتواصل للعملة الوطنية 
واعتــامد نظاٍم يُبقي لألجــور جدواها ، كام يتمنى 
املجلــس عىل وزير العمل دعــوة كل املعنيني مبلف 
الصنــدوق الوطني للضــامن  االجتامعي إىل خلوٍة 
تُخصص ملناقشة مستقبل الصندوق مع تزايد األزمة 

املالية واالقتصادية.
خامســاً – يُناشــد مجلس االتحاد مجلس إدارة 
جمعيــة مصارف لبنان إىل معــاودة التفاوض من 
أجل تجديد عقد العمل الجامعي حفاظاً عىل مصالح 

العاملني يف القطاع املرصيف. 

ــوم بـــعـــد اســـتـــنـــفـــاد الـــحـــلـــول ــ ــيـ ــ ــارف لـــبـــنـــان تـــنـــفـــذ اضــــرابــــهــــا الـ ــ ــصـ ــ مـ
>اتحاد موظفي املصارف<: استمرار أزمة القطاع يستوجب على الدولة اإلسراع في الحل
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ــرى« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيخ االس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن »ش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرج ع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرائيل« تف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلثــيــوبــيــات»اس طالباتهم  مــن  يــســخــرون  >إســرائــيــلــيــون<  ــون  ــدّرسـ ُمـ
املدرسني  من  عدد  أنشــأ 
بإحدى مدارس مســتوطنة 
عنرصية  مجموعة  نتيفوت 
عــى تطبيق واتســاب يف 
رحلة مدرســية مع طالبهم 
فيها  تهكّمــوا  إنهم  يقــال 
اإلثيوبيات  طالباتهــم  عى 
وســخروا منهن، حسب ما 
جــاء بصحيفة »جريوزاليم 
 )Jerusalem Post( بوست« 

اإلرسائيلية.
وخــالل هــذه الرحلــة 
الحظت الفتيات الجالســات 
خلف املدرســني يف الحافلة 
أن معلميهن يتبادلون رسائل 
نصيــة يف مجموعة تحمل 
عنوان »رحلة مدرســية مع 

بنات سوداوات«.
وقد قامت الفتيات اللوايت الحظن هذه الرســائل بأخذ صور 
ومقاطع فيديو تكشــف املوضوع شــاركنها مع بقية الصف، 
وأرسلت إحداهن رسالة إىل املعلمني تؤنبهم فيها لعنرصيتهم.
وكتبــت »صباح الخري لكل »الرتبويني« يف هذه املدرســة 
التعسة، أنا حزينة جدا بصفتي من أفراد املجتمع ]اإلثيويب[ 
أن أكتشف املستوى الذي وصلتم إليه اليوم. فبداًل من أن تكونوا 
مربني وقدوة لنا وتجعلونا نشعر بأننا يف أكرث األماكن أمانًا لنا، 
لقد فعلتم العكس متاًما... كنت أرى الصور التي تتفرجون عليها 
وتسخرون منها لكن مل أكن أتصور أبدأ أنها من مدّرسينا… أنتم 
وصمة عار وأنا أشعر بالخجل ألنكم من تعلموننا ومن تعّدون 

أجيال املستقبل«.
وقالت شــقيقة إحــدى الطالبات لصحيفــة »معاريف« 

)Maariv( اإلرسائيليــة إن أختها كانت يف رحلة مدرســية 
كان املفرتض أن تســتمر 3 أيام لكنها اتصلت فجأة وقالت إنها 
مستاءة حقا مام قام به املدرسون وإنها وزميالتها يعتربن ما 
حدث إهانة كبرية لهن وال ميكنهن االستمرار يف الرحلة، »لذلك 

طالبنا بإعادتهن إىل املنزل«.
وقــد ذكرت إحدى األمهات لقناة »كان« اإلرسائيلية أن هذه 
ليســت املرة األوىل التي تقع فيهــا أحداث عنرصية يف هذه 

املدرسة.
كام أصدر مدير املدرسة املذكورة بيانا ندد فيه بهذه الحادثة، 
قائال إن مدرسته تنظر إىل هذه التعليقات باهتامم شديد وإنها 
لــن تســمح للعنرصية يف داخلها، كام نــددت وزارة التعليم 
اإلرسائيلية بأشد العبارات مبا حدث ووعدت بفتح تحقيق يف 

القضية.

ســلطات  أفرجــت 
االحتالل، عن شــيخ األرسى 
فؤاد  الفلســطينيني، اللواء 
من  عاماً(،  الشــوبيك )84 
سجن عسقالن بعد اعتقال، 
اســتمر 17 عاماً، بحســب 
مــا ذكــرت وكالــة »معاً« 

الفلسطينية.
الشوبيك،  األســري  ويُعّد 
األكــرب ســناً يف ســجون 
االحتــالل، ويُعــاين مــن 

مشكالت صحية ُمزمنة.
وتداولت مواقع فلسطينية 
محلية مقاطع فيديو للشيخ 
املحرر وهو يرفع راية النرص.

هذا وهنأت حركة حامس 
عقب  بتحــرره  الشــوبيك 
اإلفــراج عنه من ســجون 

االحتالل.
يف  »حــامس«  وقالــت 

ترصيح صحايف: »إننا وإذ نهنئ املناضل الشــوبيك وعائلته 
ومحبيــه باإلفراج عنه، فإننا نجــّدد العهد ألرسانا األبطال أن 
تبقى قضيتهم عى رأس أولوياتنا حتى تحريرهم من ســجون 

االحتالل«.
وولد األسري فؤاد حجازي محمد الشوبيك، يف 12 آذار 1940، 
يف غــزة يف حي الّتفاح، وحصل عى درجة البكالوريوس يف 
املحاسبة من جامعة القاهرة. كام أنه سيايس وعسكري برتبة 

لواء، وأحد أعضاء حركة »فتح«.
وكان الشوبيك مسؤوالً عن اإلدارة املالية املركزية العسكرية 
يف األجهزة األمنية الفلسطينية، وتنّقل مع »فتح« بني األردن 

ولبنان، وسوريا وتونس.
اعتقلــه االحتالل بتاريــخ 14 آذار 2006، مع األمني العام 
للجبهة الشــعبية أحمد سعدات، إضافًة إىل رفاقهم عاهد أبو 
غلمي، وحمدي قرعان، وباســل أســمر، ومجدي الرمياوي، 

ويارس أبو تريك.
واتهمته »إرسائيل«، بالوقوف خلف محاولة تهريب أسلحة 
إىل قطاع غزة تعود للعام 2002. ووجهت اتهامات للســلطة 
الفلسطينية يف عهد الرئيس الفلسطيني حينذاك يارس عرفات، 
بالوقوف وراء محاولة التهريب هذه، واتهم الشوبيك بصفته 
املســؤول املايل والعســكري يف حركة فتح بأنه العقل املدبر 

للعملية.
وخضع اللواء الشــوبيك فور اعتقاله للتحقيق بشــأن ما 
عرف بسفينة األسلحة )كارين A( التي اعرتضتها »إرسائيل« 
يف كانــون الثاين/ينايــر 2002 يف البحر األحمر، حيث اتُهم 

بتمويلها، وتّم اعتقاله من قبل السلطة يف أيار/مايو من نفس 
العام، ونُقل إىل سجن أريحا.

وحكمت عليه املحكمة العسكرية لالحتالل بالسجن لـمدة 
20 عاماً، والحقاً تّم تخفيضها إىل 17 عاماً.

ولنفي تلك االتهامات وتأكيد عى عدم وجود عالقة للسلطة 
الفلســطينية بالسفينة، وضع عرفات الشوبيك قيد االعتقال 
يف ســجن يف مدينــة أريحا. ويف معتقلــه يف أريحا، كان 

الشوبيك رهن مراقبة بريطانية أمريكية.
وعقــب وفاة عرفات يف عــام 2004، اجتاحت »إرسائيل« 
أريحا، واعتقلت الشــوبيك إىل جانب األمــني العام للجبهة 
الشــعبية أحمد ســعدات، والذي كان معتقالً أيضاً يف نفس 
السجن، مع مجموعة من الجبهة الشعبية، بتهمة »قتل وزير 

السياحة اإلرسائييل رحبعام زئيفي«.
يُذكــر أنــه يف 5 متوز/يوليو 2022، رفضت الســلطات 
اإلرسائيلية اإلفراج املبكر عن األسري اللواء فؤاد الشوبيك أكرب 
األرسى الفلسطينيني سناً، بعد 17 عاماً يف السجن، تبقى منها 

8 أشهر، وفق نادي األسري.
وكالة وكالة األنباء الفلســطينية )وفا( قد ذكرت آنذاك إّن 
»الشــوبيك يعاين من رسطان الربوســتاتا، ومن مرض يف 
عينيه ومعدته، ويف القلب، كام يعاين ارتفاعاً يف ضغط الدم«.

وســبق أن افاد نجل الشوبيك، بأّن والده  يعاين من قامئة 
طويلة من األمراض أخطرها رسطان الربوستاتا، وقد نقل إىل 
مستشفى الرملة أكرث من مرة، لكنه ال يتلقى عالجاً مناسباً من 
قبل االحتالل، وبعد مامطلة لسنوات أجرى االحتالل له عملية 

جراحية يف عينه مبستشفى »بزالى«.

زلـــــــــــــــزال تركيـــــــــــــــا: عـــــــــــــــدد القتلـــــــــــــــى يتجـــــــــــــــاوز 48 ألفـــــــــــــــاً
أعلن وزير الداخلية الرتيك 
ارتفاع  صويلــو  ســليامن 
حصيلة قتى الزلزالني اللذين 
رضبا تركيا يف شباط املايض 
إىل 48 ألفا و448 شــخصا 
بينهــم 6 آالف و660 أجنبيا. 
ذلك مع تســجيل  يتزامــن 
هاتاي  واليتي  يف  مناطــق 
ومالطيا جنويب البالد هزات 
أرضية جديدة اليوم صباحا.

وحســب إدارة الكــوارث 
فقد  الرتكيــة،  والطــوارئ 
»حصة«  منطقــة  تعرضت 
بوالية هاتــاي لهزة أرضية 
بقوة 4.7 درجات عى ســلم 

ريخرت.
الساعة  الهزة يف  ووقعت 
05:23 بالتوقيــت املحــيل 

وعى عمق 11.52 كيلو مرتا تحت سطح األرض.
كام تعرضت منطقة بوتورغة بوالية مالطيا لهزتني أرضيتني 
بقوة 4.5 درجات يف الســاعة 04.34 بالتوقيت املحيل وعى 

عمق 8 كيلومرتات.
أما الهزة الثانية فكانت بقوة 4.5 درجات يف الساعة 05.13 

بالتوقيت املحيل وعى عمق 10 كيلومرتات.
يشــار إىل أنه يف السادس من شباط املايض رضب جنويب 
تركيا وشاميل سوريا زلزاالن بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهام 
آالف الهزات االرتدادية العنيفة. وأودت الكارثة التي كان مركزها 
واليــة كهرمان مرعش بحياة عرشات اآلالف من األشــخاص 

وخلفت دمارا كبريا يف 11 والية تركية.

»الجئ« كلمة  يرفض  السيسي 
قــال الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس، إن املباحثات مع 

رئيسة وزراء الدمنارك تطرقت إىل العديد من املوضوعات.
وأضاف الرئيس الســييس، خالل مؤمتر صحفي مشرتك مع 
رئيســة وزراء الدمنارك: »وجدت تفهــم كبري أوي وهذا التفهم 
محل تقدير واحرتام جدا.. وده أمر اســجله حاليا.. وتحدثنا عن 
موضوعات خاصة يف املنطقة وأهمية إيجاد حلول للهجرة غري 
الرشعية.. من سبتمرب 2016 مل يخرج قارب واحد أو مواطن واحد 
عرب الحدود البحرية أو الربية ملرص إىل أوروبا... وده التزام إنساين 
من مرص... ومش هتكون معرب للهجرة غري الرشعية إىل أوروبا«.

وتابع الرئيس الســييس: »مرص تســتضيف.. وال نذكر كلمة 
الجئ... أكرث من 6 ماليني إنســان.. وال تزايد ليك تتلقى شيئا... 

يعيشوا كمواطنني داخل مرص... حتى تتحسن ظروفهم«.
متابعا: »تحدثنا يف موضوعات كثرية منها موضوعات حقوق 
اإلنسان... وهنا تحدثنا برصاحة عن رؤية مرص عن هذه املوضوع 
املهــم... وحريصون جدا يف كل مناســبة نتكلم مع أصدقائنا 

األوروبيــني أنه لينا رؤية مهمــة جدا بنطرحها يف أهمية هذه 
املوضوع... وتعتمد عى التطوير واالهتامم بحياة اإلنســان يف 
كافــة املجاالت وفق املعايري الخاصة باملنظامت الدولية يف هذا 

املجال«.

الــــــــرئــــــــيــــــــس الــــــــــجــــــــــزائــــــــــري يـــــلـــــتـــــقـــــي بـــــــوريـــــــل
التقى الرئيــس الجزائري عبد املجيد تبون، ممثل 
االتحاد األورويب للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، 
الذي وصل الجزائر يف زيارة رسمية تستمر يومني.
وأفاد بيان للرئاســة الجزائرية بأن الرئيس تبون 
اســتقبل بوريل، الــذي كان التقــى  الوزير األول 

الجزائري أمين بن عبد الرحمن.
وكان بوريل قال يف تغريدة عى تويرت:«ســعيد 
بوصويل إىل الجزائر يف أول زيارة أجريها إىل البالد، 

كممثل لالتحاد األورويب«.
وأضــاف: »هناك مواضيع كثرية ســأبحثها مع 
املسؤولني الجزائريني. ســواء ما يتعلق بالعالقات 

الثنائية، أو عى املستوى اإلقليمي«.
وقــال بوريل يف حديث صحفي قبيل وصوله إىل 

الجزائــر إن »الجزائر تــؤدي دورا مهام جدا يف تأمني إمدادات 
الطاقة األوروبية«، مضيفا عى صعيد آخر أن »االنســداد بني 

الجزائر ومدريد ضار باتفاق الرشاكة«.

موريتانيـــــــــــــــا: الرئيـــــــــــــــس يأمـــــــــــــــر بحـــــــــــــــّل البرملـــــــــــــــان
املوريتاين،  الرئيــس  أصدر 
الغزواين، مرسوماً  ولد  محمد 
يقيض بحّل الجمعية الوطنية.

نص املرسوم أكّد أّن »رئيس 
الجمهورية، أمر بحل الجمعية 
الوطنية، بعد استشارة الوزير 
األول ورئيس الجمعية الوطنية، 
وبعد االطالع عــى املادة 31 
)جديدة( من دستور 20 متوز 
الســنوات  يف  املراجع   1991

2012،2006 و2017«.
وتنّص الفقــرة الثانية من 
املادة 31 من الدستور املوريتاين 

عــى أّن »االنتخابات العامة يجب أن تجري بعد 30 يوماً عى 
األقل و60 يوماً عى األكرث، من حّل الجمعية الوطنية«.

ويــأيت إصدار هذا املرســوم ُقبيَل موعد اســتدعاء هيئة 
الناخبني املوريتانيني للتصويت يف االنتخابات العامة املقررة 
يف 13 أيار املقبل، وفقاً ملا حددته اللجنة الوطنية املســتقلة 

لالنتخابات.
ويُتوّقع أن تُصادق الحكومة يف اجتامعٍ استثنايئ، عى مرسوم 
استدعاء هيئة الناخبني، وهو املرسوم الذي يدخل إصداره ضمن 

اختصاص الحكومة، والذي يحدد تاريخ وساعة االقرتاع.

وسبق للحكومة املوريتانية 
أن صادقــت يوم 22 شــباط 
املايض، عى مرسوٍم يستدعي 
هيئــة الناخبني للتصويت يف 

االنتخابات الجهوية والبلدية.
ويدخل قــرار حّل الجمعية 
نتائج  تنفيذ  ضمــن  الوطنية 
مشــاورات جــرت يف أيلول 
املــايض بــني وزارة الداخلية 
املوريتانيــة وممثيل األحزاب 
السياســية، والتي نّصت عى 
حزمــة من اإلجــراءات بينها 
انتخاب النــواب يف الجمعية 
الوطنية بنســبة 50% طبقاً لنظام النسبية و50% وفقاً لنظام 

األغلبية ذات الشوطني.
وجرى اعتامد نظام النســبية يف شــوٍط واحد يف جميع 
املجالس الجهوية والبلدية عى أن يكون رئيس املجلس الجهوي 
أو العمدة هو رأس الالئحة الحاصلة عى أكرب عدٍد من األصوات 

املعرب عنها.
ونّصــت األجندة عى اســتحداث الئحة وطنية للشــباب 
بالتناوب بني الجنســني تتكون من 11 مقعداً عى أن تتضمن 

مقعدين عى األقل لذوي االحتياجات الخاصة.

بشرعيته االعتراف  ترفض  واملعارضة  جلساته...  أولى  يفتتح  التونسي  البرملان 
افتتح الربملان التونيس الجديد جلســته األوىل ، بينام قال 
ائتــالف املعارضة الرئييس إنه لن يعرتف برشعيته واصفا إياه 

بأنه »مثرة دستور االنقالب«.
وينتظر أن يختار الربملان الجديد رئيســا له، وينتخب أعضاء 
لجنة النظام الداخيل، يف حني ترأس الجلسة العامة االفتتاحية 

للمجلس أكرب األعضاء سنا.
وكانت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات قد أعلنت يف الـ 25 
من شــباط املنقيض القامئة النهائية لألعضاء الجدد للربملان 

وعددهم 154 نائبا.
وميثل انتخاب أعضــاء الربملان الجديد آخر املحطات ضمن 
خريطــة الطريق التي كان أعلنها الرئيس ســعيد، وتضمنت 
استشــارة إلكرتونية واستفتاء شــعبيا عى تنقيح الدستور 

وتنظيم انتخابات ترشيعية مبكرة.
ومل يُســمح للصحفيني املحليني والدوليني بحضور الجلسة 
االفتتاحية للربملان وهو أمر يحدث ألول مرة يف جلسات الربملان 
منــذ ثورة 2011. وقال منظمون إنه يســمح فقط للتلفزيون 

واإلذاعة الرسمية ووكالة األنباء الرسمية بتغطية الحدث.
وأبدت الجامعة التونسية ملديري الصحف )نقابة( استغرابها 
مــن منع الصحفيني من تغطية الجلســة االفتتاحية ملجلس 
النــواب ونطالب بالرتاجع عنه، وقالت إن منع الصحفيني من 
تغطية جلسة الربملان مامرسة إقصائية غري  مربرة ضد حرية 

التعبري.

{ املعارضة ترفض {
وعربت كتلة حركة النهضة يف الربملان التونيس املنحل عن 
عدم اعرتافها بالربملان الجديد ومتسكها بدستور 2014 مصدرا 

وحيدا للرشعية.
وجــددت الكتلة -يف بيان- رفضهــا ملا وصفتها بالقرارات 

األحادية الجانب التي تنتهجها سلطة األمر الواقع.
ودعت كل التنظيامت إىل مزيد من النضال السلمي من أجل 
عودة الرشعية كام دعت النتخابات رئاسية وترشيعية مبكرة.
كذلــك أعلنت جبهة الخالص الوطنــي املعارضة أنها لن 
تعــرتف باملجلــس النيايب املنبثق عن دســتور انقالب غري 
رشعــي وانتخابات قاطعتها األغلبية الســاحقة حســب 
البيان، مشــددة عى متسكها بدستور 2014 املصادق عليه 
من قبل ماليني التونســيني عرب نوابهم يف املجلس الوطني 

التأسييس.
وأضــاف البيان أن حل املجالس البلديــة حلقة جديدة يف 

سلســلة اإلجراءات االنقالبية التي كرست وضع رئيس الدولة 
يَده عى كل السلطات.

ودانت الجبهة حمــالت املداهامت املتواصلة وتلفيق التهم 
والتنكيل بالسجناء السياسيني.

وحّملت الرئيس قيس ســعيد واملسؤولني يف وزاريت العدل 
والداخلية املســؤولية عن سالمة املعتقلني وخاصة املرضبني 

منهم عن الطعام.
والربملان الجديد، الذي يعمل مبوجب دســتور صاغه سعيد 
بنفسه العام املايض وأقره يف استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 
30%، ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالربملان السابق الذي 
حله، يف حني أن نسبة املشاركة يف التصويت الختيار أعضائه 

مل تتجاوز %11.
وقاطعت معظم األحزاب االنتخابات، وتم إدراج املرشــحني 
يف قامئات فردية دون اإلشــارة إىل االنتامء الحزيب. ومعظم 

أعضاء الربملان الجدد سياسيون مستقلون.
تنســيقية برملانيي املهجرويف الســياق ذاته، أعلن عدد من 
نواب الربملان التونيس املنحل املوجودين يف الخارج تأســيس 

ما سموه تنسيقية الربملانيني التونسيني يف املهجر.
وأضاف النواب -يف بيان- أن التنسيقية ستتوىل الدفاع عن 
الربملان الرشعي وعن الشعب التونيس يف مواجهة ما وصفوه 

باالنقالب.
وشدد النواب عى أن الربملان الرشعي الوحيد هو املنتخب يف 

2019 والدستور الرشعي الوحيد هو دستور 2014.
مــن جهة أخرى، أكد األمني العــام لالتحاد العام التونيس 
للشغل نور الدين الطبويب قبيل اجتامع الهيئة اإلدارية لالتحاد، 
يف مدينة قرقنة جنوب تونس، أن املنظمة النقابية لن تتخى 
عن ثوابتها والقيم التي أُّسســت من أجلها حتى لو نصبوا لها 

املشانق، عى حد تعبريه.
كذلك شــدد األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل نور 
الدين الطبويب، قبيل اجتامع الهيئة اإلدارية لالتحاد يف مدينة 
قرقنة بجنوب تونــس، عى أن االختالف يف تصورات األزمة 

التونسية يظل داخليا.
وبشــأن مستجدات مبادرة اإلنقاذ، قال الطبويب إن االتحاد 

بصدد بلورة تصور نهايئ للمبادرة مع رشكائه االجتامعيني.
وتعيش تونس عى وقع أزمة سياســية حادة بني الرئيس 
التونــيس قيس ســعيد ومعارضيه منذ إعــالن اإلجراءات 
االســتثنائية يف الـ25 من متــوز 2021، وتم مبقتضاها حل 

الربملان السابق.

فرنســــــا ال تنــــــوي التخلــــــي عــــــن تنفيــــــذ إصــــــاح نظــــــام املعاشــــــات التقاعديــــــة
أعلــن املتحــدث باســم 
الحكومة الفرنسية أوليفييه 
فريان، أن ســلطات بالده لن 
تتخى عن تنفيذ إصالح نظام 
التقاعد، رغــم االحتجاجات 
أنحاء  جميع  يف  املســتمرة 

فرنسا.
 : LCE وقال املتحدث لقناة
»ال ننــوي التخيل عن إصالح 
نظام التقاعد، ألنه مهم جدا 
ملستقبل حياتنا االجتامعية«.

أن  إىل  فــريان  وأشــار 
عدة  منذ  تتشاور  »السلطات 
أشــهر، ال سيام مع النقابات 
العاملية، بشأن هذا املرشوع«.

وأضــاف: »قدمنا   تنازالت 
وعدلنا بنــود اإلصالح. اآلن 
متت املوافقة عى املســودة 

بأغلبية األصوات يف مجلس الشــيوخ، وسيكون هذا األسبوع 
حاسام يف مصري هذا القانون«.

يف وقت ســابق، أقر مجلس الشيوخ الفرنيس الذي يهيمن 
عليه اليمني تعديل النظام التقاعدي، ورفع سن التقاعد من 62 

إىل 64 عاما، بعد معركة إجرائية حادة مع اليسار.

وصــوت 201 من األعضاء لصالح التعديل مقابل 115 ضده، 

وشــهدت الجلسة تراشقا حادا بني املعارضة اليسارية واليمني 

الحاكم.

وجاء إقرار التعديل غداة تظاهرات حاشــدة شارك فيها 1.28 

مليون شخص وفقا لوزارة الداخلية، و3.5 مليون وفقا لالتحاد 

العاميل العام، احتجاجا عى تعديل نظام التقاعد يف فرنسا.
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الثلثاء 14 آذار 2023

بالغ رقم: 2/2
بانها  االتصــاالت  وزارة  تعلــن 
ســتضع قيد التحصيــل اعتباراً من 

2023/03/16 الكشوفات التالية:
كشــوفات فواتري الهاتف الثابت 

عن شهر شباط 2023
الفواتري  باالضافة اىل كشوفات 
املتأخرة غري املســددة ولقد حددت 
 2023/04/18 اقصاهــا  مهلــة 
لتســديدها. وتُذكر املشرتكني الكرام 

بالتدابري التالية:
يف حال التخلف:

1ـ تُقطــع خطوط املشــرتكني 
املتخلفــني عن الدفــع باتجاه واحد 
»لالستقبال فقط« اعتبارا من تاريخ 

.2023/04/20
2ـ تُقطــع خطوط املشــرتكني 
املتخلفــني عن الدفــع باالتجاهني 
اعتباراً من 2023/05/5 وتستوىف 
الغرامــة عــن اعادة وصــل الخط 
مــن هذا  اعتبــاراً  )11.000ل.ل.( 

التاريخ.
3ـ تُلغــى اشــرتاكاتهم بصورة 
موقتة بعد مرور شــهر واحد عىل 
تاريــخ قطــع االشــرتاك اعتباراً 
مــن 2023/06/01 ويعــاد وصله 
بعد تســديد املتأخرات املســتحقة 
اضافة اىل رســم اعادة وصل الخط 
تاريخ  )11.000ل.ل.( وذلــك حتى 

االلغاء النهايئ.
4ـ تُلغــى اشــرتاكاتهم بصورة 
نهائية بعد مرور ثالثة اشــهر عىل 
تاريــخ االلغاء املوقــت اعتباراً من 
وتســتوىف   2023/09/01 تاريخ 
غرامة قدرها )2%( شــهرياً وتحرر 
االرقــام امللغاة وتُحصــل املتأخرات 
بالطــرق القانونيــة املعمــول بها 
اســتناداً اىل املــادة 45 من قانون 

املحاسبة العمومية.
5ـ يُحــرم املشــرتك امللغى رقمه 
من الحصول عىل اشرتاك جديد قبل 
املستحقة  الفواتري  جميع  تســديد 

عليه.
مالحظــة: أ ـ تُقطــع خطوط 
املشرتكني املتخلفني عن دفع فاتورة 
هاتف شــهر ترشيــن الثاين 2023 
باتجــاه واحد »لالســتقبال فقط« 

اعتباراً من تاريخ 2023/03/17.
ب ـ ميكــن للمشــرتكني امللغاة 
خطوطهــم والذيــن مل يســددوا 
فواتريهــم املتأخــرة املبــادرة اىل 
املتأخــرات يف صناديق  تقســيط 
املناطــق الهاتفيــة ويف مصلحة 
الشــؤون املاليــة ـ مبنــى وزارة 
االتصاالت، شــارع ريــاض الصلح 
وامكانيــة الحصول عىل اشــرتاك 

جديد.
امكانيــة تســديد الفواتري عرب 

الوسائل التالية:
ـ لدى اي صنــدوق من صناديق 
قبــض الفواتــري التابعــة لوزارة 
االتصــاالت عــىل كافــة االرايض 

اللبنانية.
ـ لــدى اي مــرف عرب توطني 
الفاتورة مقابل 2.000ل.ل. للفاتورة 
الواحدة او اكرث )لالســتعالم اتصل 

مبرفك(.
ـ مكاتــب Libon Post مقابــل 
2.000ل.ل. للفاتــورة الواحــدة او 
بكلفة 1.500ل.ل. للفاتورة الواحدة 
عرب االشــرتاك بخدمة »جباية من 
العنوان« )لالشــرتاك بهذه الخدمة 
ميكن االتصال بالرقم 01/629629 

ـ مقسم 333(
ـ مكاتب رشكة ويسرتن يونيون 
OMT بكلفــة 2.000ل.ل. للفاتورة 

الواحدة.

ـ مكاتب رشكة ويسرتن يونيون 
BOB FINANCE بكلفة 2.000ل.ل. 

للفاتورة الواحدة.
 WHISH رشكــة  مكاتــب  ـ 

.MONEY
ـ عرب شبكة االنرتنت عىل موقع 

.)ogero.gov.lb( هيئة اوجريو
كــا تُذكر املشــرتكني باحكام 
)املادة  املرســوم رقــم 93/4565 
الثالثــة منه( وتعديله باملرســوم 
لجهة   1998/1/30 تاريخ   11682
تحديد مهلة اربعة اشهر لالعرتاض 
بعد انتهــاء املهلة املحــددة للدفع 
واملذكــورة اعاله، ووجــوب تقديم 
طلب االعرتاض يف املنطقة الهاتفية 

التابع لها رقم املشرتك.
الكرام  املشــرتكني  مــن  يُطلب 
التجــاوب الرسيع مع مضمون هذا 
البالغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بريوت يف: 1 آذار 2023

املدير العام الستثار وصيانة 
املواصالت
السلكية والالسلكية

املهندس باسل احمد 
االيويب
التكليف 50

ــــــــــــــــ

اعالن شطب
صادر عن الســجل التجاري يف 

بريوت
مبوجب محرض الجمعية العادية 
تاريــخ 2022/7/1 تقــرر بتاريخ 
2023/2/28 حــل رشكــة »ميديا 
)أم.اي.يب(  بارتــرز  انفســتمنت 
هولدنــغ ش.م.ل.« رئيــس مجلس 
ادارتها مديرها السيد مارون اوسكار 
جزّار وشــطب قيدها من الســجل 
التجــاري حيث هي مســجلة تحت 
الرقم /488/ ورقم تســجيلها يف 

وزارة املالية /7268/.
فعــىل كل ذي مصلحــة تقديم 
اعرتاضــه ومالحظاته خالل مهلة 

عرشة ايام من تاريخ آخر نرش.
امني السجل التجاري

بالتكليف مارلني دميان
ــــــــــــــــ

اعالن شطب رشكة
مبوجب محرض اجتاع الجمعية 
للمســاهمني  العادية  العموميــة 
بتاريــخ 2022/4/20 تقرر بتاريخ 
2023/2/20 حــل رشكــة مزرعة 
مجلــس  رئيــس  ش.م.ل.   1930
الســيد عيل حســن خليل  ادارتها 
وشــطب قيدها من السجل التجاري 
يف بريوت حيث هي مســجلة برقم 
يف  التســجيل  ورقم   /1006188/

املالية /1356729/.
فعــىل كل ذي مصلحــة تقديم 
اعرتاضــه ومالحظاته خالل عرشة 

أيام من آخر نرش.
امني السجل التجاري يف بريوت

بالتكليف مارلني دميان
ــــــــــــــ

اعالن شطب رشكة
مبوجب محرض اجتاع الجمعية 
للمســاهمني  العادية  العموميــة 
بتاريخ 2021/12/16 تقرر بتاريخ 
2023/2/20 حل رشكة داون تاون 
اســتايت ش.م.ل. رئيــس مجلس 
ادارتها الســيدة امــه الكريم زهور 
نشابه وشــطب قيدها من السجل 
التجــاري يف بــريوت حيــث هي 
مســجلة برقم /1023195/ ورقم 

التسجيل يف املالية /3360588/.

فعــىل كل ذي مصلحــة تقديم 
اعرتاضــه ومالحظاته خالل عرشة 

أيام من آخر نرش.
امني السجل التجاري يف بريوت

بالتكليف مارلني دميان
ــــــــــــــ

تبليغ مجهول مقام
الدرجة االوىل يف جبل  محكمة 
لبنان بعبدا الغرفة الرابعة برئاســة 
القايض لبيب ســلهب تدعو املدعى 
عليها ايرينا الكســندر بوبوفا لتبلغ 
أوراق الدعوى 2022/1230 املقدمة 
مــن املدعــي دانيال نــارص الدين 
والراميــة اىل اعــالن طالقكا او 
فســخ الزواج بينكا سندا الحكام 
املادة 27 من قانون الزواج القربيص 
لعام 2003 وعىل مســؤولية املدعى 

عليها كاملة.
يجــب حضــورك اىل قلــم هذه 
املحكمــة لتبلغ االوراق خالل مهلة 
عرشين يومــا من تاريخ النرش واال 
فكل تبليغ لك يف قلم املحكمة ولصقا 

عىل باب ردهتها يعترب صحيحاً.
رئيس القلم

جانة املري عويدات
ـــــــــــ

اعالن
تطرح محكمــة صيدا الرشعية 
الســنية للبيــع باملــزاد العلنــي 
)566.667( ســهاً عائدة ملكيتها 
للقارص جــاد طالل حمود من اصل 
)2400( سهم يف العقار رقم )771( 
منطقة بقســطا العقارية والبالغة 
مساحته )1043( مرتاً مربعاً بحيث 
للقــارص )246.2639( مرتاً  يكون 
مربعــاً وقيمتهــا )$61.565.97( 
فعــىل راغب الرشاء مراجعة قايض 
صيدا الرشعي قبل موعد املزايدة التي 
تجري يف الساعة العارشة من صباح 
يوم االثنني الواقع يف 2023/3/27 
لدفع الثمن، وان يتخذ مقاماً مختاراً 
لــه ضمن نطاق هــذه املحكمة واال 
اعترب قلمهــا مبثابة مقامه املختار 
وكتــب يف 21/ شــعبان/ 1444 

هجرية املوافق فيه 2023/3/13.

قايض صيدا الرشعي
الشيخ محمد عبدالله ابو زيد

ــــــــــ

اعالن قضايئ
التاسعة  االبتدائية  املحكمة  لدى 
يف جبــل لبنــان، املــن، الناظرة 
بالدعاوى العقارية، برئاسة القايض 
سيلفر ابو شــقرا، تقدم املستدعي 
بواســطة وكيله  الدويهي  ميــالد 
املحامي رياض الخراط باســتدعاء 
بوجه   2020/67 بالرقــم  ســجل 
املســتدعى ضدها اميل شــكري بو 
داغر املجهولة محل االقامة وبوجه 
غريها يطلُب فيه ازالة الشــيوع يف 
العقــار /381/ املــروج العقارية، 
عىل املســتدعى ضدهــم الحضور 
اىل قلم املحكمة لتبلغ االســتدعاء 
يعترب  ومرفقاته ويف حال تخلفهم 
التبليــغ حاصــالً ويعــد كل تبليغ 
اليهم بواسطة رئيس القلم صحيحاً 
باســتثناء الحكم النهــايئ، مهلة 
املالحظات واالعرتاض خالل خمسة 

عرش يوماً تيل مهلة النرش.

رئيس القلم كيوان كيوان
ــــــــــ

خالصة حكم
الجنايات يف  صادر عن محكمة 

بريوت غ ـ 2 ـ بالصورة الغيابية.

لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ 
2023/1/24 عىل املتهم عيل محمد 
العيل جنســيته سوري محل اقامته 
زحلةـ  حارة الفاكهاينـ  ملك هوادي 
طنوس والدتــه عرفه مواليد 1991 
اوقف احتياطياً بتاريخ 2022/2/26 
ووجاهيــاً يف2022/3/16 واخيل 
ســبيله يف 2022/8/11 بالعقوبة 
التالية خمس سنوات اشغال شاقة 
وفقــاً للمــواد 638 عقوبات و36 
أجانب من قانون العقوبات. الرتكابه 
جناية رسقــة بطاريــات واقامة 

بصورة غري مرشوعة.
وقررت اســقاطه مــن الحقوق 
املدنية وعينت له قيا الدارة امواله 

طيلة مدة فراره.
يف 2023/1/25
الرئيس

القايض سامي صدقي
تكليف 45

ــــــــــ

خالصة حكم
الجنايات يف  صادر عن محكمة 

بريوت غ ـ 2 ـ بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ 
أحمد  املتهــم  2023/1/24 عــىل 
مصطفى اساعيل جنسيته سوري 
محل اقامته بر الياس قرب بورة جواد 
للخــردة والدته فوزية مواليد 1994 
اوقف غيابيــاً بتاريخ 2022/3/16 
بالعقوبــة التالية خمس ســنوات 
اشــغال شــاقة وفقاً للمواد 638 
العقوبات.  قانــون  مــن  عقوبات 

الرتكابه جناية رسقة بطاريات.
وقررت اســقاطه مــن الحقوق 
املدنية وعينت له قيا الدارة امواله 

طيلة مدة فراره.
يف 2023/1/25
الرئيس

القايض سامي صدقي
تكليف 45

ــــــــــ

خالصة حكم
الجنايات يف  صادر عن محكمة 

بريوت غ ـ 2 ـ بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ 
أحمد  املتهــم  2023/1/18 عــىل 
حسن يوسف جنســيته فلسطيني 
ملــف 932 بيان احصــايئ 9194 
محل اقامته مخيم شــاتيال والدته 
نوال مواليــد 1983 اوقف احتياطياً 
بتاريــخ 2021/8/27 بالعقوبــة 
التالية خمس سنوات اشغال شاقة 
مؤبدة وخمسني مليون لرية غرامة 
وفقاً للمواد 125 مخدرات من قانون 
العقوبات الرتكابه جناية مخدرات.

وقررت اســقاطه مــن الحقوق 
املدنية وعينت له قيا الدارة امواله 

طيلة مدة فراره.
يف 2023/1/20
الرئيس

القايض سامي صدقي
تكليف 45

ــــــــــ

خالصة حكم

الجنايات يف  صادر عن محكمة 

بريوت غ ـ 2 ـ بالصورة الغيابية.

لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ 

عبدالله  املتهم  عــىل   2023/1/18

حســني اساعيل ســجل 186/76 

بريتال جنسيته لبناين محل اقامته 

بريتال والدتــه ندمية مواليد 1968 

 2021/4/1 بتاريخ  غيابيــاً  اوقف 

بالعقوبة التالية اشغال شاقة مؤبدة 

ومئة مليون لرية غرامة وفقاً للمواد 

125 مخدرات من قانون العقوبات. 

الرتكابه جناية مخدرات.
وقررت اســقاطه مــن الحقوق 
املدنية وعينت له قيا الدارة امواله 

طيلة مدة فراره.
يف 2023/1/20
الرئيس

القايض سامي صدقي
تكليف 45

ــــــــــ

خالصة حكم
الجنايات يف  صادر عن محكمة 

بريوت غ ـ 2 ـ بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ 
حمدان  املتهم  عــىل   2023/1/18
أحمــد مرهــج جعفر ســجل 230 
الدار الواسعة جنسيته لبناين محل 
اقامته الدار الواســعة والدته أمرية 
مواليد 1989 اوقــف غيابياً بتاريخ 
2021/4/1 بالعقوبة التالية اشغال 
شاقة مؤبدة ومئة مليون لرية غرامة 
وفقاً للمواد 125 مخدرات من قانون 
العقوبات الرتكابه جناية مخدرات.

وقررت اســقاطه مــن الحقوق 
املدنية وعينت له قيا الدارة امواله 

طيلة مدة فراره.
يف 2023/1/20
الرئيس

القايض سامي صدقي
تكليف 45

ــــــــــ

خالصة حكم
الجنايات يف  صادر عن محكمة 

بريوت غ ـ 2 ـ بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ 
2023/1/18 عــىل املتهــم عباس 
صادق املري ســجل 37/حورتعال 
جنســيته لبنــاين محــل اقامته 
حورتعال والدتــه هال مواليد 1984 
 2022/3/9 بتاريخ  غيابيــاً  اوقف 
شــاقة  اشــغال  التالية  بالعقوبة 
مؤبّدة وخمسني مليون لرية غرامة 
وفقاً للمواد 125 مخدرات من قانون 
العقوبات. الرتكابه جناية مخدرات.

وقررت اســقاطه مــن الحقوق 
املدنية وعينت له قيا الدارة امواله 

طيلة مدة فراره.
يف 2023/1/20
الرئيس

القايض سامي صدقي
تكليف 45

ــــــــــ

خالصة حكم
الجنايات يف  صادر عن محكمة 

بريوت غ ـ 13 ـ بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ 
2023/1/17 عــىل املتهــم عباس 
عصمت املري سجل 66/حورتعال 
جنســيته لبنــاين محــل اقامته 
حورتعال والدته فضة مواليد 1971 
اوقف غيابيــاً بتاريخ 2019/12/5 
شــاقة  اشــغال  التالية  بالعقوبة 
مؤبّدة وخمسني مليون لرية غرامة 
وفقاً للمواد 125 مخدرات من قانون 
العقوبات. الرتكابه جناية مخدرات.

وقررت اســقاطه مــن الحقوق 
املدنية وعينت له قيا الدارة امواله 

طيلة مدة فراره.
يف 2023/1/20
الرئيس

القايض سامي صدقي
تكليف 45

اعالنات رسمية

نتائج اللوتو اللبناني
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

2091 وجاءت النتيجة عىل الشكل اآليت: 
االرقــام الرابحــة: 8 – 19 – 24 – 30 – 35 - 42  الرقم 

االضايف : 10
املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

عدد الشبكات الرابحة : ال شبكات رابحة
املرتبة الثانية خمسة ارقام مطابقة مع الرقم االضايف

عدد الشبكات الرابحة: ال شبكات رابحة
املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة :

قيمة الجائزة االجالية:  406794600ل .ل.
عدد الشبكات الرابحة: 16 شبكة

قيمة الجائزة االفرادية: 25424662ل. ل.                                          
املرتبة الرابعة اربع شبكات مطابقة :

قيمة الجائزة االجالية : 406794600 ل.ل.
عدد الشبكات الرابحة :  675 شبكة

قيمة الجائزة االفرادية:  602659 ل.ل.                                       
املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة:

قيمة الجائزة االجالية : 847200000ل.ل.
عدد الشبكات الرابحة: 10590   شبكة

قيمة الجائزة االفرادية :  80000ل.ل 
املبالــغ املرتاكمــة للمرتبــة االوىل للســحب املقبل : 

10980646512ل.ل.

نتائج زيد
جرى مساء امس سحب زيد رقم   2091  وجاءت النتيجة 

عىل الشكل اآليت :
الرقم الرابح : 70808                  

قيمة الجائزة االوىل   : 400000000ل.ل.
عدد االوراق الرابحة :   اربع اوراق                                       

  الجائزة االفرادية :  100000000 ل. ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم: 0808             

الجائزة االفرادية: 5000000ل.ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم:  808              

الجائزة االفرادية:  400000 ل.ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم: 08                   

الجائزة االفرادية: 40000ل.ل.
 الرتاكم للسحب املقبل:  400000000ل.ل.

نتائج يومية
جرى مســاء امس ســحب يومية رقم  1313وجاءت 

النتيجة كاآليت:
يومية ثالثة: 026

يومية اربعة: 8247
يومية خمسة: 02973

ادارية

مطلــوب مدير ملجمع ســكني 

كامباوند يف الخرب الســعودية 

خــربة ال تقل عن 5 ســنني يف 

االنكليزية،  اللغة  يتقن  االدارة. 

ملم يف الكومبيوتر. 

الذاتية  السرية  للجادين، ارسال 

عىل:  

 mohammed.alsaeed742003@

gmail.com

ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات

بريوت 

شقق

للبيع االرشفية عقاريا  شــقة 

240 م .م ت: 78/803805

ــــــــــــــــــــــــــ

الشوف

للبيع ارض دير القمر عقار رقم 

569 مع طريق DP حواىل 2000 

م.م ت:78/803805

ــــــــــــــــــــــــــ

لاليجار

شــقة لاليجار 260م.م. سوبر 

قــر  مقابــل  ـ  دولوكــس 

الصنوبر وســباق الخيلـ  عىل 

االوتوســرتاد ـ  اجمــل منظر 

يف بريوت ـ موقف ســيارتني 

ومياه حلوة وســاخنة 24/24 

االيجار الشهري )600$( هاتف: 

01/652553 ـ 76/834352 ـ 

70/623717

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

للبيع مختــرب قديم الكرتونيك 

 )1972-1920( وكهربــاء 

نــادرة  مــع معــدات قدمية 

ت:78/803805

ــــــــــــــــــــــــــ

مفقود

احمد  عبدالرحمن  الســيد  فقد 

 Abdulrahman الوريدي  نر 

 Ahmed Nasr AlWaridi

جواز ســفره اليمنــي، اقامته 

الســعودية، رخصــة قيــادة 

الســعودية 3 هواتــف جوالة 

ومبلــغ مايل يف الســعودي، 

الدوالر االمــرييك واردين. ملن 

عىل  االتصال  الرجــاء  يجدهم 

الرقم: + 963945162130

دعوة
يدعو مجلــس ادارة الصندوق التعاضدي العلاين CML املنعقد 
بتاريخ 2023/3/10 جميع اعضائه للمشــاركة باعال الجمعية 

العمومية العادية وذلك يوم الجمعة يف 2023/3/31.
املكان: مركز الصندوق يف مجّمع السوار ـ ذوق مصبح.

الزمان: الجمعــة يف 2023/3/31 الســاعة العارشة صباحاً 
كجلسة اوىل والساعة الثالثة بعد الظهر كجلسة ثانية.

جدول األعال:
1ـ التصديــق عىل ميزانية عام 2022 وابراء ذمة مجلس االدارة 

واالطالع عىل موازنة عام 2023.
2ـ تخصيــص رئيس وبعض اعضاء مجلس االدارة بالتعويضات 

الالزمة.

رئيس مجلس االدارة
جوزيف عقيقي

دعوة الهيئة العامة لغرفة تجارة زحلة 
والبقاع اىل جلسة عمومية عادية سنوية

استناداً اىل املواد 16 و17 و18 و21 و36 من املرسوم االشرتاعي 
رقم 36 تاريخ 1967/8/5.

وتنفيذا لقرار مجلــس االدارة يف 2023/3/13 الذي قرر دعوة 
الهيئة العامة العادية السنوية اىل االجتاع.

يدعــو رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف 
زحلة والبقاع جميع املشــرتكني املسجلني يف الغرفة واملتممني دفع 
الرسوم املتوجبة عليهم اىل جلسة عادية سنوية للهيئة العامة يف 
الغرفة يف زحلة حي مار مخايل ومار جرجس، يف متام الســاعة 
الحادية عرشة من قبل ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه 4 نيسان 2023 

وذلك للنظر يف جدول االعال اآليت:
1ـ تقرير مجلس االدارة عن سري اعال الغرفة خالل عام 2022
2ـ تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الغرفة خالل عام 2022

3ـ املصادقة عىل مرشوع املوازنة السنوية لسنة 2023
واذا مل يكتمل النصاب القانوين يف الجلســة االوىل تقرر تحديد 
موعد الجلسة الثانية يف متام الساعة الحادية عرشة من قبل ظهر 
يوم الخميس الواقع فيه 27 نيســان 2023 يف املكان، حيث تكون 

الجلسة قانونية مبن حرض.
فالرجاء اعتبار هذه الدعوة موجهة اىل كل عضو منتســب اىل 
الغرفة قد سدد الرسوم املتوجبة عليه للغرفة يف املهلة القانونية.

الرئيس باالنابة
انطوان خاطر

أعلنــت املتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســـــية، 
مـــــاريا زاخاروفا، أّن واشنطن ستسبب املزيد من املشاكل 
يف العــامل، من خالل محاولة الحفــــاظ عىل نظــــامها 

املريف.
زاخاروفا قالت »ملاذا االنتظار حتى املساء، ميكن لكّل طفل 
أن يرشح كيف ستحافظ الســلطات األمريكية عىل استقرار 

النظام املريف؟«.
وأضافــت أن الحل عندها هــو بطباعة املزيد من الدوالرات 
غري املضمونة، األمر الذي ســيؤدي إىل املزيد من املشاكل يف 

العامل«.
وأصدر وزير الخزانة األمريكية جانيت يلني، ورئيس مجلس 
االحتياطــي الفيــدرايل جريوم باول، ورئيــس مجلس إدارة 

مؤسســة التأمني الفيدرايل مارتن غرونربغ، بياناً مشرتكاً، 
أعلــن فيه عن قرار بنك االحتياطــي الفيدرايل إتاحة متويل 
إضايف للبنوك للمســاعدة يف تزويدهــم باألموال الالزمة 

لتلبية احتياجات املودعني.
وقال الرئيس األمرييك، جو بايدن، مســاء أمس األحد، إّن 
وزيرة الخزانة ورئيس املجلس االقتصادي الوطني عمال بدأٍب 
مع الجهات التنظيمية يف قطاع املصارف للتصدي للمشكالت 

يف البنكني.
وقال بايدن يف بيان إنه »ميكن للشعب األمرييك وللرشكات 
األمريكيــة الوثوق بأّن ودائعهم املرفية ســتكون موجودة 
حينــا يحتاجــون إليها«، معــرباً عن التزامه بـــ »تحميل 

املسؤولني عا حدث، املسؤولية الكاملة«.

ــب بــمــزيــد مـــن املـــشـــاكـــل لــلــعــالــم ــســّب ــت ــا: واشـــنـــطـــن ســت ــ ــي ــ روس

ــــــــة انقــــــــرة وطهــــــــران ودمشــــــــق موســــــــكو تســــــــتضيف اجتماعــــــــاً رباعيــــــــاً حــــــــول ســــــــوريا بمشــــــــاركة نــــــــواب وزراء خارجّي

دعــــــــــــوات للعصيــــــــــــان... واتهامــــــــــــات لنتانياهــــــــــــو بانــــــــــــه املفــــــــــــّكك الرســــــــــــمي لـ»إســــــــــــرائيل«

إيران: إتفاقنا مع السعوديّة سُيؤثر  إيجابياً

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

مستشار الشؤون السياسية عيل أصغري حاجي، ونائب وزير 
الخارجية السورية أمين سوسان، عن سوريا.

كذلك، نقلت صحيفة »الوطن« السورية، عن مصادر وصفتها 
بـ »املتابعــة«، قولها إّن معطيات االجتاع الرباعي مل تنضج 
بعــد، باإلضافة إىل أّن موقف ســوريا ما زال عىل حاله، حتى 

الحصول عىل ضانات تركية باالنسحاب من أراضيها، قبل أي 

لقاء سيايس يجمع الطرفني عىل طاولة مباحثات واحدة.

وكان وزير الخارجية الرتيك، مولود جاويش أوغلو، قد أعلن 

يف 8 آذار الحايل، عن عقد اجتاع رباعي عىل مســتوى نواب 

وزراء الخارجية يف موسكو، مبشاركة سوريا وتركيا وروسيا 

وإيران.

ورحب الرئيس الســوري بشــار األســد خالل لقائه وزير 

الخارجية اإليراين أمري حسني عبد اللهيان، يف 9 من آذار الحايل، 

بانضام إيران إىل االجتاعات املخصصة لتطبيع العالقات بني 

دمشق وأنقرة، مؤكداً رضورة »تحضري جّيد لالجتاعات يستند 

إىل أجندة وعناوين ومخرجات محددة وواضحة«.

عىل صعيد آخر، اســتقبل وزير الخارجية املري ســامح 

شــكري، املبعوث األممي إىل ســوريا غري بيدرسن، يف إطار 

التنسيق املستمر مع البعثة األممية للدفع بالحل السيايس يف 

سوريا. وأوضح املتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أن 

ســامح شكري أحاط املبعوث األممي بالدعم الذي قدمته مر 

إىل ســوريا ملواجهة تبعات الزلزال املدمر يف شــباط املايض، 

والزيارة التي قام بها إىل دمشق للوقوف إىل جانب سوريا يف 

تلك األزمة. وشــدد الديبلومايس املري عىل رضورة استمرار 

تقديم الدعم من جانب جميع األطراف ملســاعدة ســوريا عىل 

الصمود أمام تلك التبعات.

وقال موقــع »وااله« إنه »ليس هناك لغم تعتزم هذه الحكومة 
تفاديــه«، مضيفًة أّن »مجموعة من األشــخاص غري األكفاء 
يف أحســن األحوال، مصابون بهوس إشعال الحرائق يف أسوأ 
األحوال، يفكك كل واحد منهم الدولة يف مجاله«. وأشار املوقع 
إىل أّن وزير األمــن القومي لالحتالل إيتار بن غفري، ووزير 
املالية بتسلئيل سموتريتش يخّربان األمن، ووزير القضاء يارين 
الفني وعضو »الكنيست« سيمحا رومتان يخّربان القضاء، الفتاً 
إىل أّن »األكرث قلقاً من كل هؤالء هو املفكّك الرســمي بنيامني 

نتنياهو«.
ويف ســياٍق متصل، أشــارت صحيفة »هآرتس« إىل أنه ما 
دامت حكومة االحتالل ال تقوم بتنازالت، فإّن الِصدام سيستمر. 
وأوردت الصحيفة أّن »االتصاالت لتســوية ليست متناظرة«، 
الفتــًة إىل أنه »ليس هناك مــن يفاوض من جانب االحتجاج، 
وكلا نجح زادت شــهيته«. وأضافت أنه مل يعد إلغاء التعديل 
القضــايئ املطلب فقط، إذ إّن رئيس املعارضة اإلرسائيلية يائري 
البيد يتحدث عن دستور، وآخرون يريدون إقالة إيتار بن غفري، 
مؤكدًة أنه »ســيكون عىل الحكومة القيام بتنازالٍت من جانٍب 
واحد، واألمل يف أنها ســتكون مهمة )وكافية( إلطفاء غالبية 
االحتجاج«. وأوضحت »هآرتس« أنه يف وضع االئتالف الحايل، 
من الصعب االعتقاد أّن تنازالٍت كهذه ســيكون باإلمكان القيام 

بها، ما يعني أّن الِصدام سيستمر وسيبقى. 

يف غضــون ذلك، دعا وزير األمن الســابق إيهود باراك إىل 
»عصيــان مدين واســع النطاق إذا تّم ســّن حزمة التعديالت 
القضائية لرئيس الوزراء بنيامني نتنياهو«. وأثار باراك »احتال 
رفض الجيــش اإلرسائييل قبول أوامر من حكومة نتنياهو إذا 

استولت بشكل غري الئق عىل املزيد من السلطة.
من جهته، قال عضو كنيســت االحتالل أفيغدور ليربمان، إن 
»نتنياهو يتوسل الهدوء من رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس«، وأقرتح أن »يُســأل رئيس القامئة العربية املوحدة يف 
الكنيســت منصور عباس كم موفد وكم رسالة وصلت إليه من 

نتنياهو الشهر املايض«.

{ الرئاسة الفلسطينيية تحذر »إرسائيل« {
حذرت الرئاسة الفلسطينيية امس، من »محاوالت الحكومة 
اإلرسائيلية للعودة إىل منط إدارة الراع كبديل إلنهاء االحتالل«، 

مؤكدة أنها »لن تؤدي اىل تحقيق األمن واالستقرار«.
وقال الناطق باســم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن 
»إرصار إرسائيل عىل االســتمرار يف اإلجراءات أحادية الجانب 
املتمثلة مبواصلة االقتحامات للمســجد األقىص واالستيطان 
وعمليات القتل اليومية واالعتقاالت وحجز األموال الفلسطينية 
وغريها ســتؤدي اىل مزيد من التصعيد والتوتر تتحمل نتائجه 
الخطرة الحكومة اإلرسائيلية، األمر الذي ينذر بخروج األوضاع 

عن السيطرة.«
وشدد أبو ردينة، عىل »رضورة التدخل وبشكل عاجل لإلدارة 
األمريكية، لوقف اإلجراءات اإلرسائيلية والتصعيد اليومي قبل 

فوات اإلوان«، محذرا من »الوصول إىل مرحلة لن يستطيع أحد 
توقع نتائجها الجسيمة«.

{ رسايا القدس {
هذا، واختتمت رسايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلسالمي، مناورة »الوفاء لضفة الثوار«، والتي تأيت يف إطار 
رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهديها، ونفذت عىل بعد أمتار 

معدودة من السياج الفاصل.
وأعلن الناطق باســم رسايا القدس أبو حمزة يف خطاب له 
عن اختتام املناورة، برفقة عرشات املقاتلني الذين قضوا »أياماً 
طوال من اإلعداد والتدريب والتجهيز ومحاكاة السيناريوهات 
والخطــط العملياتية املختلفة للتعامل مــع جيش االحتالل 

اإلرسائييل«.
وأكــد أبو حمزة أن مناورة »الوفاء لضفة الثوار« تأيت »وفاًء 
للشــهداء واألبطال يف الضفة الغربيــة املنتفضة، ويف إطار 
االستعداد والتجهيز بجانب املشاغلة والقتال يف كل الساحات، 
ضمن فلســطني الجغرافيا الواحدة حتى تحرير كامل األرايض 
الفلســطينية«. كا شــّدد عىل أن الفعل الجهادي للمقاومني 
سيزداد »اشتعاالً وتوقداً« عرب كتائب وتشكيالت رسايا القدس 
العســكرية يف جنني، ونابلس، وطوباس، وقباطية، والخليل، 
وبالطة، وجبع، وحتى عقبة جرب يف أريحا ويف كل مكان مع 

»عطاء الشهداء الذي ال ينضب«.
وأوضح أن مناورة الوفاء لضفة الثوار اشتملت عىل رمايات 
صاروخيــة ومدفعية تجاه أهداف افرتاضية حقق فيها نتائج 

متقدمــة، فضالً عن املناورة العســكرية بالذخرية الحية التي 
شاركت بها الوحدات القتالية املختلفة يف رسايا القدس، والتي 
حاكت واقع الحرب والقتال. وأشار إىل أن املناورة عكست كفاءة 
عالية يف املقاتلني واألداء العسكري، وأكدت أنهم ميثلون رأس 

الحربة يف الدفاع عن فلسطني من بحرها إىل نهرها.
وتابع أبو حمزة أن االحتالل يقف اليوم عىل »أطراف أصابعه 
عاجزاً خائباً من هول ما يجري من بسالة يف املقاومة، وانتشار 
ملدى الفعل الجهادي ألبطال الشــعب الفلسطيني، الذي عرفته 
جيداً شــوارع القدس ووديزنغوف يف تل أبيب وجنني ونابلس«. 
ووجه أبو حمزة رسالة من غزة إىل األهايل يف الضفة يف كتائب 
وتشكيالت رسايا القدس وأبطال عرين األسود، قائالً: »إننا معكم 
كتفاً بكتف ومعنا وحدة الســاحات ومعنا الشعب الفلسطيني 
املجاهد الحاضن الويف عىل اإلطالق، ســنقاتل معاً وسننتر 

معاً وستبقى الكلمة للرصاصة دون تردد«.

اليمنية. وشــدد عىل أّن القرارات التي تتعلق بهذا البلد تخص 
القيادة اليمنية، مؤكداً أّن بالده ستواصل مساعيها لحّل األزمة.
وأشــار كنعاين إىل أّن »الصني لديهــا وجهة نظر إيجابية 
لتعزيز االســتقرار يف منطقة رشق آســيا«.وأضاف أّن »دور 
الصني يف اســتئناف العالقات بني السعودية وإيران مهم، من 
عــّدة جوانب من ضمنها أمن منطقة الخليج واســتقرارها«. 
وأضاف أّن »هناك احتال أن تتوصل إيران إىل اتفاقات مع دول 
عربيــة، بفضل األجواء اإليجابية التي خلقها االتفاق«. وأردف 
أّن »االتفاق ميّهد لحصول جميع األطراف عىل مصالحها ومنها 

الصني التي يعترب دورها ذا منافع عاّمة وخاصة«.
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الثلثاء 14 آذار 2023

ـــــــــــرج عينطـــــــــــورة بحضـــــــــــور فاعليـــــــــــات ـــــــــــادي الب  حفـــــــــــل لن
األب عيـــــــــــد: عـــــــــــادت الرياضـــــــــــة لترفـــــــــــرف فـــــــــــي مالعبنـــــــــــا

الـــــقـــــدم كــــــــــرة  فــــــــي  أوروبــــــــــــــــــا  أبــــــــطــــــــال   دوري 
ــر مــيــالن ــت ــو ـــــ ان ــورتـ ــغ وبـ ــزي ــب ــوم: مــانــشــســتــر ســيــتــي ـــــ الي ــيـ  الـ
ــورت ــف ــك ــران ـــ ف ــولـــي ــ ــابـ ــول ونـ ــرب ــف ــي ـــ ل ــد ــ ــدريـ غــــــداً: ريـــــال مـ

قـــــانـــــونـــــي خــــــطــــــأ  يــــــــكــــــــفــــــــي...  ال   الـــــــفـــــــســـــــاد 
ــو ريـــــــــال مــــدريــــد ــ ــك ــ ــي ــالســ ــ يـــــــــورط بــــرشــــلــــونــــة قــــبــــل ك

ــراق ــ ــ ــع ــ ــ ــان الـــــــــى ال ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة لـ ــ ــث ــ ــع ــ طــــــــاولــــــــة: ب

ــاق الـــبـــدل فـــي قــصــر الــصــنــوبــر بــبــيــروت  تــأجــيــل ســب
الـــجـــاري آذار   17 الـــجـــمـــعـــة  الـــــى  ــوم  ــ ــي ــ ال ــن  ــ م

أقام نادي الربج التابع ملعهد مار يوســف 
)عينطورة( حفل عشــاء يف مقر املدرســة 
مبناســبة الذكرى الخامسة والخمسني عىل 
تأسيســه )1968-2023( ويعــود ريعه اىل 
دعــم النادي.تقّدم الحضــور رئيس اللجنة 
األوملبيــة بيار جلــخ، الوزير الســابق زياد 
بارود، رئيس بلديــة ذوق مكايل اييل بعينو، 
رئيس بلدية عينطورة املهندس لبيب عقيقي، 
رئيس االتحاد اللبناين للمبارزة جهاد سالمة، 
رئيس اتحاد البحر االبيض املتوسط للمبارزة 
والرئيس الفخــري لالتحاد اللبناين للمبارزة 
زياد الشــويري، رئيس مجلس االدارة ومدير 
عام املؤسسة العامة لالسكان املهندس روين 
لحود، الغراند ماسرت جو خوري ممثالً اتحاد 
التايكواندو، رؤســاء ومسؤولو اندية وعدد 
كبري من خريجي معهد مار يوســف ورابطة 
الخريجني واألهل.  وكان يف استقبال الضيوف 
رئيس معهد مار يوسف عينطورة  ونادي الربج 
األب عبــدو عيد ونائــب الرئيس ربيع رعيدي 
)عضو االتحادين العريب واللبناين للمبارزة( 
وامني عام النادي املهندس  انطوان الشــدياق 

واعضاء اللجنة االدارية.

{ الشدياق ورعيدي {
بداية النشــيد الوطني فكلمة ترحيبية من 
الشــدياق الذي رّحب بالحارضين باسم رئيس 
واعضاء  نــادي الربج.الكلمة الثانية لرعيدي 
الذي تحدث عن مســرية نــادي الربج والذي 
يضم ســبع العاب وهي كرة السلة، الجودو، 
التايكواندو، الريشــة الطائرة، املبارزة وكرة 
الطاولة وهي منضمة اىل االتحادات ومشرياً 
اىل ان النادي ســيحصل عىل تراخيص العاب 

جديدة يف املستقبل.
ورشح رعيدي باسهاب االنجازات املحققة 
من قبل رياضيي نادي الربج خالل املسابقات 
الخارجية واملحلية وداعياً خريّجي معهد مار 
يوسف عينطورة اىل دعم املعهد ونادي الربج 

التابع له عىل السواء.

{ األب عيد {
بدوره تحدث األب عيد فقال »أسعدتم مساء 
يا عشــاق الرياضة أحباء املعهد وناديه وأهله 
الكرام بالرغم من كل يشء عادت روح الرياضة 
لرتفــرف يف مالعبنا ونوادينــا ومجتمعاتنا 
الوطنيــة، زارعة حيث ما حلــت بذور األمل 
وروح التفاؤل، وثبات الرجاء بالخري الراســخ 

يف عمق شبابنا، وشــاباتنا واهلنا يف واقع 
تصــّدع من كل جنب حول حضور كريم حرض 
اليوم فاسعد أمسية العيد الخامس والخمسني 

لنادي الربج الذي تأسس عام 1968.
أهال وســهال بكم جميعــاً يف رحاب هذه 
املدرســة التي لطاملا ارادت بناء االنسان وكل 
االنسان وكل انسان، فكان ان بزغ فيها ناديها 
متألقاً بســاته الرياضية منهــا والوطنية 

واالنسانية.
هلمــوا بنا نجعل من نوادينا قالع مقاومة. 
نفكك االحباط الفردي والجاعي لدى انساننا 
ولبناننا... وهلمــوا نخلق يف نوادينا واحات 
تســودها الروح العائلية فتحتضن الضعفاء 

واملهمشني يف مجتمعاتنا.
دعونا نربهن اننا ما زلنا شــعباً قوياً يحب 
الحيــاة وال يرضخ للخنوع واالذالل.. شــعب 

رياضيني ومبدعني وأبطال.
طال كالمي وما أردته طويال.

فأهال وسهالً بكم
عاشت الرياضة

عاش نادي الربج
عاش لبنان.

وخــالل الحفل قطع كبــار الحضور قالب 
حلوى باملناسبة.

رغم سري برشلونة بخطى 
لقب  اســتعادة  نحو  ثابتة 
الغائب  اإلســباين  الدوري 
منــذ 4 أعوام، إال أنه يواجه 
خارج  قضائيــة  مشــاكل 
امللعب قد تعطل مســريته.

بصدارة  برشــلونة  وينفرد 
جــدول ترتيــب  الــدوري 
االسباين بفارق 9 نقاط عن 
مدريد،  ريال  األزيل  غرميه 
املواجهة  قبل  اللقب،  حامل 
املرتقبة التي ســتجمع بني 
الكالســيكو  يف  الفريقني 

يوم األحد املقبل.
ما هــو موقف غايف مع 

برشلونة؟
استعاد  الذي  الوقت  ويف 
الكاتالوين  الفريــق  فيــه 
خدمــات العبه اإلســباين 
الشاب غايف بعد عودته من 

اإليقاف، تلقى النادي خربا صادما بعدم تســجيله 
يف الفريق األول.

ووفقــا لشــبكة »ريليفو« اإلســبانية، فإن 
املحكمة قررت إلغاء تســجيل العقد الجديد لغايف 
ضمن صفوف الفريق األول، بسبب رفع برشلونة 

النهايئ. املوعد  بعد  القضائية  الدعوى 
وأوضحت الشــبكة أن املحكمة أخطرت رابطة 
الــدوري اإلســباين، صباح أمــس اإلثنني، برفع 
اإلجراءات االحرتازيــة التي أجربت »ال ليغا« عىل 
تســجيل عقد غايف، حيث تبنيَّ أن برشلونة رفع 
تلــك الدعوى بعد يوم واحد مــن املوعد النهايئ، 

ليســتمر القيد معلقا بانتظار قرار نهايئ.

وأشارت إىل أن النادي الكاتالوين سيتمكن من 
تقديم اســتئناف ضد ذلك القرار، ولكن يف الوقت 

الحايل تم إلغاء التدبري االحرتازي.
ما النتائج املرتتبة عىل إلغاء تســجيل غايف؟ 

مبجــرد تأكيــد هذا اإلجراء القضــايئ، مل يتم 
تســجيل غايف يف الفريــق األول، غري أن الالعب 
ســيتمكن من مواصلة اللعب مع الفريق بشــكل 
طبيعــي المتالكه تأشــرية »ال ليغا« التي متكنه 

اللعب. من 
وبالتايل قــد يعود غايف الرتداء القميص الذي 
يحمل رقمه القديم »30«، بدال من الرقم »6« الذي 
حصل عليه مؤخرا، باعتباره ال يزال حتى اآلن العبا 

يف الفريق الرديف وليس الفريق األول.

أن  »ريليفو«  وأوضحــت 
ســبب أزمة إلغاء تســجيل 
غايف يعود إىل تطبيق قاعدة 
الثاين  ترشين  يف  جديــدة 
2022، تلــزم جميع األندية 
الرافعات  اســتخدمت  التي 
خطة  بتقديم  االقتصاديــة 
تســجيل  أرادت  لو  محددة 
عقد جديــد، وهو ما حدث 

لربشلونة. بالنسبة 
وكان برشــلونة قد أعلن 
يف أيلول املايض تجديد عقد 
غايف البالــغ من العمر 18 

عاما حتى عام 2026.
عىل  تتــواىل  املصائــب 

برشلونة 
وجــاءت أزمــة إلغــاء 
تســجيل غايف اســتكاال 
القضائية  املصائب  ملسلسل 
التــي تالحــق برشــلونة 

السنوات األخرية. باستمرار يف 
وكان مكتــب املدعــي العام يف إســبانيا أدان 
نادي برشــلونة يف قضية الفساد، بداعي تقديم 
دفعات مالية مشــبوهة لخوســيه ماريا نيغريرا 
بــني عامي2016  و2018، عندما كان نائبا لرئيس 

لجنة الحكام يف الدوري اإلسباين. 
وأعلن ريال مدريد، غريم برشــلونة، يف بيان 
رسمي، عن تحركه قضائيا ضد النادي الكاتالوين، 
واســتعد للمثول أمام القضاء يف قضية الفســاد 
املتعلقة بدفع أموال إىل نيغريرا، قبل أن يرد خوان 
البورتــا، رئيس البارســا، بتغريدة أكد فيها براءة 

إليه. النادي من االتهامات املوجهة 

يأمل مانشســرت ســيتي يف تفادي أي مفاجأة 
وبلــوغ ربع نهــايئ دوري أبطــال أوروبا للمرة 
السادسة توالياً عندما يســتضيف اليوم الثالثاء 
اليبزيغ بعد تعادلها 1-1 ذهابا، فيا يتطلع إنرت 
ميــالن للمحافظة عىل تقدمه )1-0( عندما يحل 
عىل بورتو الربتغــايل، والعودة إىل ربع النهايئ 
للمــرة األوىل منذ 12 عاما.وســيكون ســيتي، 
مرشــحا للعبور عىل أرضه رغم اكتفائه بالتعادل 
يف اليبزيغ يف املباراة األوىل، معّوال عىل فورمته 

مؤخرا.
ومل يخرس فريق املدرب اإلسباين بيب غوارديوال 
يف مبارياته الثاين األخرية يف جميع املسابقات، 
محققا 6 انتصارات وتعادلني، آخرها فوز بشــق 
النفس )1-0( عىل كريســتال باالس الســبت يف 
الــدوري بركلة جــزاء لنجمه الرنوجــي إيرلينغ 

هاالند.
وكان الجزائري رياض محرز، افتتح التســجيل 
ألبطــال إنكلرتا يف أملانيــا قبل أن يرد اليبزيغ قبل 
ثلث ســاعة من النهاية بهــدف املدافع الكروايت 
يوســكو غفارديول الذي قدم أوراق اعتاده أمام 

العامل يف مونديال قطر 2022.
وسيستعيد ســيتي جهود صانع ألعابه املتألق 
البلجيــي كيفن دي بروين الــذي غاب عن لقاء 

3 أسابيع. الذهاب؛ بسبب اإلصابة منذ 
وال يزال ســيتي يلهث خلــف باكورة ألقابه يف 
دوري األبطــال وغازلــه عندما وصــل للنهايئ 
للمرة األوىل 2021 وســقط أمام تشسليس، أما 
املوســم املايض، فخرج من نصف النهايئ عىل يد 
ريــال مدريد مبواجهة مجنونة انتهت )6-5( يف 

املباراتني. مجموع 
من جهته، يدرك اليبزيغ أن مســعاه للعودة إىل 
ربع النهايئ للمرة األوىل منذ موسم 2020-2019 
عندمــا بلغ املربع الذهبي للمرة األوىل يف تاريخه 
القصري قبل أن يخرج أمام باريس ســان جرمان، 

صعبا. سيكون 

ورغم ذلك، ميلك أســلحة قوية يف خط املقدمة 
أمثال الربتغايل أندري ســيلفا، والســويدي إميل 
فورســربغ، واملهاجم تيمو فرينر، ويدخل مباراة 
اليوم الثالثاء بعد أن اكتســح ضيفه بوروســيا 
مونشــنغالدباخ )3-0( يف البوندســليغا نهاية 

األسبوع.
ويحتــل املركز الثالــث يف الدوري األملاين عىل 
بُعــد 7 نقاط من بايرن ميونيخ املتصدر، ويخوض 
معركــة رشســة عىل مراكــز دوري األبطال، إذ 
تتســاوى 3 فــرق نقاطــا بني املركزيــن الثالث 

والخامس.

{ العودة بعد 12 عاماً {
من جهته، يتطلع إنرت بشــغف للعودة إىل ربع 
نهايئ املســابقة القارية للمرة األوىل بعد غياب 

12 عاما.
ويعود آخر ظهــور للنرياتزوري يف هذا الدور 
إىل موســم 2010-2011 عندمــا خرج بطريقة 
مفاجئة أمام شــالكه، بعد عام فقط من تتويجه 
باللقب عىل حساب بايرن بقيادة املدرب الربتغايل 

الثالثية. أحرز  جوزيه مورينيو عندما 
وغــاب 6 أعوام بني 2012 و2018 عن البطولة 
القارية قبل أن يعود يف موســم »2019-2018«، 
وبعــد أن أخفق يف املحــاوالت الثالث األوىل يف 
بلوغ األدوار اإلقصائية، نجح املوســم املايض قبل 

أن يســقط أمام ليفربول يف مثن النهايئ.
ويأمل هذه املرة مواصلة املشــوار وأن يحافظ 
عىل تقدمه يف املبــاراة األوىل بهدف متأخر يف 
الدقيقة )86( للبديل املهاجــم البلجيي روميلو 

لوكاكو.
لكن منذ هذا الفوز، مير فريق املدرب ســيموين 
إنزاغي بفرتة ســيئة، إذ خرس مباراتني من أصل 3 
يف »ســريي أ«، آخرها ضد مضيفه سبيتسيا )2-

1( الجمعة املايض.
ورغم أنه ال يــزال باملركز الثاين يف ظل تحليق 

نابــويل يف الصدارة بفــارق 18 نقطة، يخوض 
معركــة صعبة عــىل مراكــز دوري األبطال، إذ 
تفصــل 3 نقاط فقط بني الوصيف وصاحب املركز 

الخامس.
وقال إنزاغي بعد الخســارة الثامنة يف الدوري 
هذا املوســم، بينها 6 خارج أرضه »لن نتمكن من 
النوم. لسنا سعداء بنتائجنا بعيدا عن سان سريو. 

القصة مختلفة«. املايض كانت  العام 
وســتكون املباراة اختباراً أيضاً لديريب إيطاليا 
املرتقــب عىل أرضــه ضد يوفنتــوس األحد يف 

أ«. منافسات »سريي 
أمــا بورتو، فيعود آخر ظهور له يف ربع نهايئ 
دوري األبطــال إىل موســم 2021-2020 عندما 

أقىص يوفنتوس بالذات من مثن النهايئ.
ويحتل راهنا املركز الثاين يف الدوري الربتغايل 
وســيأمل بقيادة املدرب سريجيو كونسيساو يف 
اإلطاحة بفريــق إيطايل جديد، معوالً عىل أمثال 
االســباين توين مارتينيس يف الهجوم، وأوتافيو 
يف الوســط وخربة املدافع املخرضم بيبي املتوج 3 

مــرات بلقب دوري األبطال مع ريال مدريد.

املباريات  { برنامج 
بتوقيت بريوت {

ويف ما ييل الربنامج الكامل للمباريات بتوقيت 
بريوت :

- الثالثاء :
مانشسرت ســيتي )انكلرتا( - اليبزيغ )أملانيا( 

)22.00 )الساعة 
بورتــو )الربتغــال( - انرت ميــالن )ايطاليا( 

)22.00 )الساعة 
- األربعاء :

ريال مدريد )اســبانيا( - ليفربــول )انكلرتا( 
)22.00 )الساعة 

نابــويل )ايطاليــا( - أينرتاخــت فرانكفورت 
)22.00 )الساعة  )أملانيا( 

اســتعداداً لبطولة العامل يف كرة الطاولة، 

غادرت بعثة لبنان اىل الســليانية يف العراق 

للمشــاركة يف بطولة غرب آسيا لفئتي دون 

الـ 19 و15 سنة التي ستنطلق اليوم الثالثاء.

وتألفت البعثة من وســام شريي )رئيساً(، 

مريم وياسمينا الهبش، سيدرا الحسن، بيسان 

شريي وفاطمة الدقدوقي )العبات(.

كا ستشارك الآلعبات يف دورة دولية تحت 

ارشاف االتحاد الدويل للعبة.

وســينضم اىل الوفد رئيس االتحاد اللبناين 

لكرة الطاولة ونائب رئيس اتحاد غرب آســيا 

جــورج كوبــيل لحضور اجتــاع الجمعية 

العموميــة التحاد غرب آســيا لكرة الطاولة 

وعضو اإلتحاد اللبناين ناجي حالل.

البدل،  أعلن منظمو سباق 
الذي كان ســيقام  قبل ظهر 
قرص  يف  الثالثــاء  اليــوم 
الصنوبر ببريوت، عن تأجيل 
اقامته بســبب سوء األحوال 
التي سيشــهدها  الجويــة 
اليوم حسب  لبنان قبل ظهر 
األرصاد  مصلحة  توّقعت  ما 
الجوية.وُحــّدد موعد جديد  
للســباق الجمعــة 17 آذار 

الجاري يف املكان عينه.
وسباق البدل الذي سيقام 
برعاية السفرية الفرنسية يف 

لبنان آن غريو ومبشــاركتها، سيعكس أهمية 
الرياضة والقيم األوملبية لدى الشباب اللبناين 
وسيشــارك فيه مدراء مدارس فرنكوفونية 
وأســاتذة وطالب اىل جانب عدائني محرتفني 
بينهم من سبق ان شارك يف األلعاب األوملبية 

والباراملبية السابقة.
ويف مــا ييل  الربنامــج الكامل لقبل ظهر 

الجمعة 17 آذار الجاري:
-8.15-9.15 صباحاً- وصول املشاركني يف 

السباق واستقبالهم.

-9.30-كلمة السفرية الفرنسية يف لبنان 

آن غريو

-9.30-عمليــة االحــاء واخــذ الصور 

التذكارية 

-10.00-بدء سباق البدل

-10.45-انتهاء السباق

-11.00-توزيع امليداليات عىل املشــاركني 

يف السباق

قطع قالب الحلوى من قبل كبار الحضور

غايف

العبو اليبزيغ

فريق انرت ميالن

فريق مانشسرت سيتي

فريق بورتو

البعثة اللبنانية قبيل مغادرتها اىل العراق

ملصق النشاط

كلمة رئيس النادي واملعهد األب عبدو عيد

...وكلمة نائب رئيس النادي ربيع رعيدي
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11x11

فنانة لبنانية راحلة
9 احرف

كلمة الرس

1-نائب لبناين

2- ال يبــاح بــه، اســقط 

باالمتحان، مرتدي

3- فتى يوناين اســطوري 

املنعكسة يف  عشــق صورته 

املاء، غطاه باملاء

4- يرشــدان، ظهــر ورق 

الشجر

5- ماركة سيارات، ذاهب من 

مكان اىل اخر، من اوجه القمر

آســيوية، مدينة  6- عملة 

فرنسية، مدينة فيتنامية

7- شــهر هجــري، مــن 

الحرشات

8- واليــة امريكية، مدينة 

تركية، يرغبا باالمر

9- شــبه جزيرة يف اوروبا 

تضم اسبانيا والربتغال، احرف 

متشابهة

ســعودية،  مدينــة   -10

الحواجز

11- قابلــت، للنــداء، رخو 

)باالجنبية(، بحر

القمر،  اوجه  12- هدم، من 

يف العود

13- يدربا، فتلنا الخبل

14- برز، تضجر، سمني

ابجدي  15- يركضان، حرف 

مخفف

16- متشابهان، نقرضه املال

17- اكمليه للعمل، فقرة

18- الــذي يحــب نفســه 

)منصوبة(

صاحب  لبناين  1-فنان 

الصورة

بوفاة  يخــرب  مين،   -2

الشخص، صارعت

3- مدينة تركية، بواريد، 

حرف أبجدي مخفف

4- يكتبا، ميّدان

5- كاتــب، يحّل محل، 

مدينة إيطالية

اله الحرب  6- ســحب، 

عند اليونان، القيه، أرستا

7- مل نتذكــر، حــايل، 

الحانة، حرف جر

شــأن،  طريقــة،   -8

متشــابهان، جمهوريــة 

جنوب القوقاس

9- مخلوق يرد ذكره يف 

القصص الشعبية القدمية، 

لباس، جمع، أطيل بااللوان

10- طعم الحنظل، بركان 

مشــتعل يف كوستاريكا، 

نشّيد البناء

11- قائــد عرب بربري 

االصــل فتح االندلس، دفن 

البنت وهي حية، خرب

ابجدي  حرف  فيه،   -12

مخفــف، عالجــت، يضع 

شيئاً مقابل املال

يصلحا  البرئ،  حفر   -13

البنــاء، أهلكونــا، وضع 

خلسة

طبيب بالرغم منه

عامل الشهرة

يا مدير

بريوت

درب

الحق عالطليان

مسك وعنرب

عم بزعلني للو

نو

الدكتور شوشو

بريوت بالليل

مدن

نبيل

كرم

وراء الربافان

لهيب الجسد

ام خبار

يل

جن

واو وسني

املليونري

انىس همومك

سلطانة

جلنار

الدنيا هيك

شارع العز

زمرد

بد

اثري

كواكب

البوسطة

دوايل

ليل
الحل السابق

الحل السابق

سمرية توفيق

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-بابلو بيكاسو، فا

2- ولدي، نار، رايات

3- ال، ولد، ياقوت

4- انبنا، نتلو، اين

5- يدر، باب، سالبا، راسل

6- علام الشعب، اعرتف، ام

7- قس، وزع، يالف، يارسه

8- اس، ادنت، وسام، مين

9- بال، منجد، بنت، اين

نالــوت،  يلعــب،   -10

الكويت

11- الرياض، رو، يجالس، 

جر

12- نحدد، الهامنا، هرقل

13- ن ن، نعــس، ري، يل، 

الدب

1-بوال يعقوبيان
2- االندلس، اللحن
3- بد، برم، االردن

4- ليون، اوس، عيد
5- الباز، نبأ

6- بند، العام، ضاع 
7- يا، نبش، دجن، لس

8- كريت، عني داره
9- السبات، لوار

10- رسقوا، بو، مي
11- واو، ال فوتنني

12- يتابع، ست، جال
13- فا، ياتيا، اا

14- اتان، رامالله
15- رفس، يكرسا

16- رينو، قل
17- ساهم، يجلد

18- مل، نسرت

 افقيا: الحل السابق  عموديا:

الثلثاء 14 آذار 2023

1-رئيس جمهورية سوري راحل
2- عاصمــة أفريقيــة، عائلة، يصنع من 

الحليب
3- أرشد، بلدة لبنانية
4- يواكب، حفرا البرئ

5- مدينة إيطالية، أمر عظيم
6- وطــن، عائلــة فيلســوف وريايض 

وفيزيايئ فرنيس راحل
7- للنداء، جامعة امريكية شهرية، نلقي

8- شهر هجري، عامل عارف 
9- الــه الخصب عنــد البابليني، خاصمت 

بشدة
10- ركيزة، نهر بــني كولومبيا وفنزويل، 

يصيح التيس
11- ممثلة مرصية، من املخلوقات

1-مارون عبود
2- ار، نادر، ويل

3- رنكني، املي
4- يوم، سوريا

5-انبتيه، درسن
6-ون، انا، اج

7- امد، صد، هدما
8- ايدا، نور

9- االهرام، بدو
10- يل، ام درمان

11- حنني، بن، سال

1-نائب لبناين سابق، حرف نصب

2- تناولت الطعام، فيلســوف صيني يعترب 

مؤسس مذهب الطاوية

3- نقيض خري، انجب، احد الوالدين

4- مدينة اردنية، يعتبا عىل

5- يلوما، لباس

6- مدينــة ايرانية، يأنــس، حرف ابجدي 

مخفف

7- كل ثوب رأسه منه ملتزق به، ساعد

8- اسكن برفقتها

9- جزيرة ايطالية، مدينة كولومبية 

10- مملكة عربيــة قدمية، وجع، اوعية 

كبرية

11- عملة آسيوية، مناص، ينظم

1-ماريانا، الح
2- ارنون، مالني

3- كمبوديا
4- وين، تن، دهان

5- نانيس، صارم
6- عد، وهاد، ادب

7- بر، منرن
8- ايداهو

9- دوالر، درباس
10- يم، سام، دنا

11- كليمنجارو

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة

االبراج

  الحل السابق 

الحل السابق   

ميشال تابت

اخترب معلوماتك

2+9+7+8+1 املذهب

2+9+6+3+4 نقيض الهزمية

5+1+2+7+8+9 مصابيح

4+3+8+7 رزين

1-ما هي أطول كلمة ميكن اجراؤها باستخدام املفاتيح املوجودة يف 
صف واحد فقط من لوحة املفاتيح؟

2- ما هو اليشء الذي يأكله االنسان قبل والدته وبعدها؟
3- يف اي وقــت من االوقات كــم عاصفة رعدية تجري فوق الغلف 

الجوي؟
4- ما هي الحيوانات التي تستطيع التنبوء مبوعد اصابة الطفل بنوبة 

رصع وحتى حامية الطفل من االصابة؟
5- ملاذا الوان العلم االوملبي دامئا هي االحمر واالسود واالزرق واالخرض 

واالصفر عىل ارضية بيضاء؟

1-يوناين ومعناه ال يقهر

2-النه يبدأ بالظهور يف ســن 

الرشد

3- لبنان

4- بريطانيا

الســلطان بن  الســعودي   -5

سلامن عبد العزيز

؟ من هو
من هي؟

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

ال تتكلم عن مشــاكلك الشخصية الخاصة. األمل رضوري 
حاليــا ويجب أن تتعود عىل رؤية األشــياء الحلوة دامئا أمام 

عينيك الجميلتني. 

لقد حان الوقت ليك تنفذ املخطط الذي وضعته يف رأســك 
منذ فرتة طويلة. كن عىل ثقة من أنك ستصل اىل النجاح التام 

إذا درسته جيدا. 

مســائل عائلية تكدرك بعض اليشء لكنها ال تلبث أن تزول 
بعــد تدّخل من صديق . حــاول االكثار من الرتدد اىل الطبيعة 

واألماكن الهادئة. 

احــرص جهودك هــذه اآلونة يف تنمية وزيــادة مواردك. 
بالحامس املتوفر لديك ســتحل مشــكلة صغرية عالقة. يف 

القضايا العاطفية، ال تعاكس القدر. 

أنت انسان متساهل وطيب زيادة عن اللزوم، وال تطلب الكثري 
من الحياة. تشفق عىل املسكني ومتّد يدك ملساعدته، فيحالفك 

التوفيق أينام حللت. 

حظ غري متوقع يف أكرث من مرشوع. قوة احتاملك تساعدك 
يف حل الكثري من األمور، فالعاصفة مهام كانت شديدة ستمر 

وستعود املياه اىل مجاريها.

فجأة تتحول اىل انســان جديد ملتزم متاما بواجبات العائلة 
العزيزة. رمبا يرجع ذلك للتكفري عن ذنب أو شعورك باملسؤولية 

تجاهها. 

حدســك تجاه األخطاء مميز وخصوصا هذا اليوم، الضجر 
يخنقك وفراغك العاطفي مل يعد يحتمل، وقلبك الحنون مشتاق 

اىل ساكن لطيف. 

تشــهد تغيــريات كثرية هذه األيام . تســتيقظ كل طاقاتك 
الذهنية والفكرية. استفد من  املرحلة الحالية لرتتيب أوضاعك 

الخاصة وأعاملك. 

أنــت بحاجة اىل بعض التغيري يف مســار حياتك اليومية. 
اعتمد عىل ذكائك وفطنتك  يف حل القضية التي تشــغل بالك 

وستصل اىل نتيجة جيدة. 

توافق وانسجام يف حياتك العملية والعاطفية. باملقابل، أنت 
تسري ضمن مشاريع كثرية متنوعة دفعة واحدة فتأخذ الكثري 

من وقتك. اسرتح قليل. 

الشــأن العاطفي يســتأثر باهتاممك يف أوقــات معينة 
وتتجاهله يف أوقات أخرى. محتمل أن تجتمع بشخص مل تره 

منذ فرتة طويلة، فتسرتجع معه الذكريات الجميلة.

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(



االنتظــــــــار« ولبنــــــــان علــــــــى »رصيــــــــف  اإليرانــــــــي...  ــــــــــ  الســــــــعودي  للتفاهــــــــم  اختبــــــــار  ميــــــــدان  اليمــــــــن 

ــدن ــايـ ــة بـ ــأنـ ــمـ ــد طـ ــعـ ــك« بـ ــيـ ــلـ ــابـ ــبـ ــك »فـــيـــرســـت ريـ ــنـ ــم بـ ــهـ ــاوي سـ ــ ــهـ ــ ــاً... وتـ ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ تــــراجــــع األســــهــــم عـ

موســـــكو تحـــــذر مـــــن تصاعـــــد احتمـــــاالت الحـــــرب النوويّـــــة ... ومحادثـــــات ُمتوقعـــــة بيـــــن زيلينســـــكي والرئيـــــس الصينـــــي 
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

فهو جدد التأكيد ان بالده تعنى باملواصفات ال االسامء، وقال: ان 
اململكة تريد رئيسا يجمع وال يفرق اللبنانيني! وهو امر رد عليه 
الحقا بري خالل لقائه مع وفد نقابتي املحررين والصحافة حني 
قال:« اذا كان فرنجية ال يجمع فمن هو الرئيس الذي يقوم بذلك«!

وعلم ان لقاء البخاري مع رئيس الحزب »التقدمي االشرتايك« 
وليــد جنبالط مل يخرج بــاي جديد عىل الصعيد الرئايس، بعد 
ان اعاد السفري الســعودي التأكيد ان بالده لن تغري سياستها 
الراهنــة تجاه لبنان، ولفت اىل ان االتفاق مع ايران لن ينعكس 

عىل الساحة اللبنانية، وال تغيري يف مقاربة امللف الرئايس! 

{ مواصفات مرشح »الثنايئ«؟ {
وحول لقائه الســفري السعودي، الذي كان متفقا عليه قبل 
االعالن عن االتفاق يف بكني، قال بري ان التواصل كان قامئا، 
وسوف يتواصل، وقد حصل قبل هذا اللقاء عده لقاءات ، ولفت 
اىل ان الحل الســيايس يبدأ برئاســة الجمهورية، وسليامن 
فرنجيه مد يده للجميع وصالح كل الناس، فاذا كان ســليامن 
فرنجية ال يجمع فمن هو الذي يجمع؟ واضاف »اريد ان اســأل 
هنا من هو سليامن فرنجية؟ امل يكن مرشحاً عندما تم التمديد 
للرئيس اميل لحود؟ امل يرشــحه السفري ديفيد هيل؟ امل يكن 
مرشحاً حينام كان العامد ميشال عون مرشحا؟ واسمحوا يل 
ان أتحدث كامروين، انا يل حصه باملوارنة، انا لبناين ، املوارنة 
بدؤوا من الشــامل وتناموا ومتددوا مــن هناك اىل كل لبنان، 

وفرنجية ابن هذا الشامل«. 
وذكر بري مبا حصل عشــية االنتخابات السابقة، امل تلتق 
القيادات املســيحية واملارونية يف بكريك ويومذاك تم التوافق 
عىل اربعة اسامء، وأن من ينتخب من بني هؤالء االربعة يكون 
ممثالً للمســيحيني واللبنانيني؟ امل يكن سليامن فرنجية احد 
هؤالء االربعة؟ واضاف »نحن ماذا نريد من رئيس الجمهورية، 
انا بحاجة اىل رئيس يتحدث مع ســوريا مبوضوع ترســيم 
الحدود وحل ازمة النازحني، الننا اذا كنا سنعتمد عىل االوروبيني 
واالمريكيني فهم غري مكرتثني لهذا املوضوع، نريد رئيسا قادرا 
عىل مقاربة االســرتاتيجية الدفاعيه، رئيســا مؤمنا باتفاق 

الطائف، وانطالقا من كل ذلك رشحنا سليامن فرنجية«.  

{ حزب الله ينتقل اىل الهجوم {
يف هــذا الوقت، وفيام بدأ حزب الله هجوما اعالميا مضادا 
عرب منح عدد من مسؤوليه »االذن« للقيام باطالالت اعالمية، 
لــرح مواقف الحزب من التطــورات الراهنة ويف مقدمتها 
امللف الرئايس، شــّدد عضو املجلس املركزي يف حزب الله نبيل 
قاووق، عىل أّن الحزب ال ينتظر »أّي تســوية خارجية ال ثنائية 
وال خامسية تفرض عىل اللبنانيني مواصفات وأسامء لرئاسة 
الجمهوريــة«. ولفــت اىل أّن »حزب الله وحركة أمل والحلفاء 
واألصدقاء فتحوا أفقاً لحّل األزمة الرئاســية من خالل التوافق 
الداخــي بعيداً من الفيتوات واملواصفات الخارجية، أما وصول 

رئيس للتحــّدي واملواجهة، فهذا أصبح مرحلة ماضية، ونحن 
نتحّدث عن الحارض واملستقبل«. ورأى قاووق أّن »فريق الّتحدي 
واملواجهة ضّخم حجمه ورفع شعارات أكرب من واقعه وقدرته، 
ويريد أن يأيت برئيس للتحّدي واملواجهة، وهذا يعني أنّه يريد جّر 
البلد إىل الفتنة الداخلية، وقد جّربوا 11 جلسة وفشلوا، وكانت 
هذه الجلســات كافية ألن يعودوا إىل أحجامهم الطبيعية، وأن 
يكتشفوا أن شعاراتهم غري واقعية، وليس لها مكان يف لبنان«.  

{ ميقايت للراعي: ساعدونا لنساعدكم {
يف غضون ذلك، وعشــية مغادرته اىل الفاتيكان، زار رئيس 
حكومــة ترصيف األعامل نجيــب ميقايت البطريرك املاروين 
بشارة الراعي  يف بكريك، وعقدا خلوة تناولت التطورات الراهنة 
والزيارة التي سيقوم بها اىل الفاتيكان لالجتامع بقداسة البابا 
فرنســيس. وعلم يف هذا السياق، ان ميقايت رشح للبطريرك 
خلفيات كالمه حول عدد املســيحيني يف لبنان، ووضع االمور 
يف نصابها الصحيح، ووجد تفهام من الراعي ملقاصده، دون ان 
يخفي عتبه حيال اثارة ملف حساس يف توقيت خاطىء. ويف 
الشــأن الرئايس، كان ميقايت واضحا لجهة غياب اي معطيات 
حتى اآلن حيال مفاعيل االتفاق الســعودي - االيراين، مرجحا 
ان تطول حالة االنتظار بعض اليشء ريثام تتبلور االمور اكرث، 
لكنــه يف املقابل اثنى عىل محاوالت بكــريك اليجاد ارضية 
مســيحية مشرتكة حيال االســتحقاق الرئايس، ولفت اىل ان 
اي نجاح يف توصل القوى املســيحية اىل قاسم مشرتك حيال 
االستحقاق ســيكون عامال حاسام يسهل االستحقاق بشكل 

كبري، ومازح الراعي قائال »ساعدونا لنساعدكم«. 
لكن ويف املقابل، مل يلمس ميقايت ارتياحا من قبل البطريرك 
ملسار االتصاالت التي يقوم بها راعي ابرشية انطلياس املارونية 
املطــران انطوان ايب نجم حتى اآلن، يف ظل التباعد الكبري يف 
مواقف القوى املسيحية، خصوصا »القوات اللبنانية« و«التيار 
الوطنــي الحر«، لكنه فهم منه انه لن يستســلم لالمر الواقع 
وستســتمر الجهود حتى ايجاد خرق يف »الجدار« الســميك، 
الذي يحــول دون الوصول اىل تفاهامت. ويف هذا الســياق، 
التقــى رئيس حزب »القوات« ســمري جعجع يف معراب للمرة 
الثالثة خالل الفرتة األخرية املطران بو نجم موفدا من البطريرك 
مار بشــارة بطرس الراعي، يف حضور املونسنيور إيي خوري 
ورئيس مكتــب التواصل مع املرجعيات الروحية أنطوان مراد، 

وتناول اللقاء مسألة االستحقاق الرئايس.

{ ملاذا الهجوم عىل »التيار«؟ {
 وكان ميقــايت قد اكد قبل اللقاء يف دردشــة رسيعة مع 
اإلعالميني، إّن »ربيع لبنان قريب إن شــاء الله«، وانتقد »التيار 
الوطني الحر« دون ان يســميه قائــال »ملن يتحدث ويقول إن 
مجلس الوزراء رشعي او غري رشعي ويحق له ان يجتمع او ال 
يجتمع، فليتفضل ويقوم بدوره يف انتخاب رئيس الجمهورية 
يف ارسع وقت، وهذا هو باب الخالص«. وفيام أكّد املستشــار 
اإلعالمــي مليقايت فارس الجمّيل، أّن »املشــاورات بني الراعي 

وميقايت شملت ملفات عديدة وأساسها ملف رئاسة الجمهوريّة 
والعمل الحكومّي، وصاحب الغبطة انتقد جواً طائفياً يف البلد 

ووصفه بالهسترييا السياسية. 
ومــا زاد حــدة الخالفات بــني ميقايت و«الجو« الســني، 
محاولــة تقســيم بريوت من قبل »التيــار الوطني الحر« من 
بوابة االنتخابات البلديــة. ولفتت مصادر نيابية بريوتية اىل 
ان املخــاوف قد تكون جدية من اإلخالل بالتوازن الطائفي يف 
بلدية بريوت، ما يهّدد تأمني املناصفة يف العاصمة، لكن الحل 
ال يكون مبحاولة »التيار الوطني الحر« مرة جديدة الدخول من 
»بوابة« التقسيم الطائفي. ولفتت تلك االوساط اىل ان محاولة 
تكتل »لبنان القــوي«  الرتويج القرتاح قانون لتعديل القانون 
البلــدي الحايل الذي ينص عــىل اعتامد بريوت دائرة انتخابية 
واحدة، مبا يســمح بتقســيمها إىل دائرتني انتخابيتني يصار 
إىل دمجهام يف مجلس بلدي واحد، تنم عن سياســة وطنية 
قصــرية النظر وذات بعد طائفي، ولــن تلقى تأييداً من معظم 
نواب العاصمة، وهو امر تبلغه ميقايت ايضا من اعىل مرجعية 
روحية سنية. وتســاءلت تلك االوساط، كيف يرفض »التيار« 
عقد جلسات تريع الرضورة إلعطاء األولوية النتخاب رئيس 
للجمهورية، ويطالب من جهة أخرى بعقد جلســة استثنائية 
للربملان إلقرار تقسيم بريوت إىل دائرتني، يف وقت تتصاعد فيها 

الدعوات املشبوهة اىل االنتقال للنظام الفيدرايل؟...

 { املفتون والصالحيات {
ليس بعيدا، دخل مجلس املفتني عىل خط الســجاالت ودان 
»الحمالت املتتالية عىل موقع رئاسة الحكومة، وافتعال فتنة 
جديدة تحت شــعار الصالحيات، وطالب الجميع بالعودة اىل 
الدستور والتزام اتفاق الطائف«، رافضا املس بصالحيات رئيس 
مجلس الــوزراء تحت أي عنوان أو ذريعة. وحذر املجلس »من 
استمرار الفراغ الرئايس«، وقال »إن الطبيعة ال تعرف الفراغ«، 
ولذلك حّذر ايضا »من مبادرات هجينة ملحاولة ملئه من خارج 
الدستور ومن خارج دائرة الوفاق الوطني. فالفراغ يف الرئاسة 
ظاهرة سلبية خطرة. وأسوأ منها وأخطر محاولة ملئه مببادرة 

من خارج الدستور«. 

 { اليمن ساحة لالختبار {
ويف املواقــف الخارجية، واقله علنا، يغيب لبنان عن قامئة 
االولويات، ويف موقف يشــري بوضــوح اىل طبيعة اولويات 
التفاهم السعودي- االيراين، كشفت البعثة اإليرانية لدى األمم 
املتحدة امس، عن وعد تقدم به وزير الخارجية اإليراين حسني 
أمري عبد اللهيان لألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش 
بشــأن إنهاء األزمة يف اليمــن. وقالت البعثة يف تغريدة عىل 
»تويرت« إن عبد اللهيان وعد باســتضافة مباحثات من شأنها 
وضــع نهاية لألزمة  اليمينة. وأوضحت البعثة أن عبد اللهيان 
تقدم بالوعد املذكور إىل غوترييش، خالل زيارة أجراها يف وقت 
ســابق إىل جنيف. بدوره اكد املتحدث باسم الخارجية اإليرانية 
نارص كنعاين أن الوضع يف اليمن عىل قامئة أولويات طهران، 

معتربا أن االتفاق مع الســعودية سيكون له تأثريات اقليمية 
اخرى وخص البحرين دون غريها، قائال انها لن تكون استثناء. 

{ االزمة مستعصية مع باريس {
لكن يف املقابل، ترى اوســاط مطلعة ان احد عوائق التقدم 
عىل الساحة اللبنانية، يبقى طبيعة العالقة املتوترة بني طهران 
وباريــس التي تــؤدي دورا محوريا يف محاولة ايجاد مخارج 
لالزمة املســتعصية. ويبدو ان اي صيغة تســوية تحتاج اىل 
املزيد مــن الوقت، وهو امر عرب عنه رصاحة باالمس املتحدث 
باسم الخارجية االيرانية، الذي اعترب ان موقف فرنسا غري البناء 
حيال ايران ودورها التدخي ال يسهالن املحادثات حول االفراج 
املحتمل عن فرنســيني معتقلني يف ايران، واشار اىل انه ميكن 
لدول أن تؤدي دورا إيجابيا يف هذا املجال مبواقفها وترصفاتها، 
لكن للحكومة الفرنســية موقف غري بناء ودور تدخي يف ما 
يتعلق بالتطورات الداخلية األخرية يف الجمهورية االسالمية. 

 { اين واشنطن من التطورات؟ {
وفيام يجول »فريق العمل األمرييك من أجل لبنان« برئاســة 
الســفري الســابق إدوارد غابرييل يف بريوت، دون ان يقدم اي 
موقف واضح لطبيعة االسرتاتيجية االمريكية يف لبنان، حيث 
يبدو واضحا ان واشــنطن ال تزال تتبع سياسية متشددة، حّمل 
االعالم االرسائيي السياسات االمريكية مسؤولية تحّول إيران، 
الخصم املرير والخطر للسعودية – بحركة مفاجئة واحدة– إىل 
رشيك اقتصادي وسيايس وأمني للمملكة. وتساءلت صحيفة 
»ارسائيــل اليوم« ما الذي أحدث هذا التحول الدراماتييك الذي 
قد يغري توازنات القوى من جذورها وتوزيع القوة النسبية يف 
الساحة الرق أوسطية؟ وقالت »رمبا نجد املفتاح لهذا التحول 
الدراماتييك يف واشــنطن، التي ساهمت بسلوكها مساهمة 
مركزيــة يف هذه الهزة التكتونيــة التي أصابت املنطقة كلها. 
ويبدو أن البيت األبيض فضل التضحية بالحاجة االسرتاتيجية 
لصد التهديد املحدق مــن إيران عىل محيطها اإلقليمي، وإدارة 
الرئيس بايدن هي التي دفعت الســعوديني اىل دق باب النظام 
االيــراين، عىل أمل يف أن مينحهم املحور مع النظام الشــيعي 

مجال تنفس وشبكة أمان، ولو مؤقتة«؟ 
من جهتها، اشــارت صحيفة »معاريف« اىل إن مثن ذلك من 
ناحية الطابع املستقبي للمنطقة قد يكون باهظاً، ويؤثر سلباً 
يف املصالح األمريكية. بدورها رأت »هآرتس« ان حلم »إرسائيل« 
بإقامــة تحالف عريب – دويل ضد إيران تبدد عند اإلعالن بأن 
إيران ستســتأنف العالقات الديبلوماسية مع السعودية خالل 
شــهرين، وقالت »انها خطوة دراماتيكية قد ترســم خارطة 
عالقات جديدة يف الرق األوســط وخارجه. فهي ســتمنح 
رشعية حيوية إليران يف أوســاط الدول العربية يف املنطقة، 
األمر الذي سيثمر فيام بعد عالقات ديبلوماسية أيضاً مع دول 
أخــرى مثل مرص. وقد ميهد االتفاق الطريق أمام انتهاء الحرب 
يف اليمن، ويؤدي إىل حل قابل للبقاء لألزمة يف لبنان، ورمبا 

يدفع إىل استئناف املفاوضات حول االتفاق النووي«.  

من انتشار العدوى، مع توقف التداول يف العديد من البنوك، يف 
حني ارتفعت التوقعات بوقف مجلس االحتياطي االتحادي لرفع 

أسعار الفائدة يف آذار.
وأثــار اإلغالق املفاجئ للبنك، مخاوف بشــأن املخاطر التي 
تتعرض لها البنوك األخرى، من دورة رفع أسعار الفائدة األكرث 

حدة يف االحتياطي الفيدرايل، منذ أوائل الثامنينيات.
وتراجعت أســهم البنوك األمريكية الكربى، مبا يف ذلك »جي 
يب مورغان«، »مورغان ستاني«، و«بانك أوف أمريكا« بني %2.8 

و %6.3.
وانخفض مؤرش »KBW« لألعامل املرصفية اإلقليمية بنسبة 
11.2%، بينام انخفض مؤرش البنوك »S&P 500« بنسبة %7.7.

ومحــى مؤرش »S&P 500«، جميع مكاســبه التي حققها 
منــذ عام حتى تاريخه، حيــث أرض انهيار »SVB« مبعنويات 
املســتثمرين، التي ضعفت بالفعل، بسبب املخاوف من أن بنك 
االحتياطي الفيدرايل قد يقوم برفع كبري يف اجتامعه األسبوع 
املقبل. ويرى التجار حالياً، أن هناك فرصة بنسبة 50% لعدم رفع 
سعر الفائدة، يف اجتامع مجلس االحتياطي الفيدرايل األسبوع 
املقبل. من جهتهم، أكّد محللو بنك »غولدمان ســاكس«، أنهم 

مل يعودوا يتوقعون أن يرفع بنك االحتياطي الفيدرايل، أســعار 
الفائدة مبقدار 25 نقطة أساس، يف اجتامعه املقبل للسياسة 

يف 21-22 أذار.
وكان الرئيس األمرييك جو بايدن تحدث أزمة القطاع املرصيف 
يف الواليات املتحدة األمريكية، بعد إعالن إفالس بعض البنوك، 
وانهيار وادي ســيليكون فــايل، وقال: إن األمريكيني ميكن أن 
يثقوا بأن البنوك األمريكية آمنة عقب االنهيار املفاجئ ملرصف 
سيليكون فايل، وُوضع بنٌك آخر تحت اإلدارة العامة الفيدرالية.

وقال أن إدارتــه حققت »انجازات اقتصادية كبرية«، ومنها 
خفض معــدالت البطالة وايجاد الوظائــف وارتفاع األجور.  

ثــّم تابع: »أمرت بالتحرك فوراً ، الحتــواء تداعيات انهيار بنك 
ســيليكون فايل«. وشــدد عىل فكرة محاسبة املسؤولني عن 
أزمة البنوك األخرية، مشرياً إىل أنه سيتم تأمني ودائع الركات 
الصغرية يف البنوك، مشرياً إىل أن »ال أحد فوق القانون«، وعىل 

الكونغرس تعزيز القوانني التي تحمي القطاع املرصيف.
يُشــار إىل أّن الســلطات األمريكية كانت قــد اتخذت قراراً 
الجمعة املاضية، بإغالق مرصف »ســيليكون فايل«، وفرضت 
عليه رقابتها حتى إعادة فتحه االثنني باسم جديد، إثر عجزه عن 
أداء حقوق عمالئه، مام أحدث حالة شــديدة من القلق والذعر 

يف األسواق العاملية.

يف الوقــت التي تحتدم املعــارك يف باخموت، حيث تحاول 
روسيا السيطرة عىل وسط  املدينة ، قالت الخارجية الروسية 
إن الديبلوماســية تواجه اآلن مهمة منع نشوب حرب نووية 

تزايد احتامل حدوثها بسبب واشنطن وحلفائها.
عــىل صعيد آخر، قالت صحيفة أمريكية إن الرئيس الصيني 
يش جــني بينغ ينوي عقد محادثــات عرب الفيديو مع الرئيس 
األوكراين فولودميري زيلينسيك للمرة األوىل منذ اندالع الحرب 
يف أوكرانيا، وذلك عقب زيارة يش املرتقبة لروســيا والتي قد 

يجريها األسبوع املقبل، وفقا ملصادر غربية.
وتأيت هذه التحركات الصينية يف وقت يشهد معارك طاحنة 
رشقي أوكرانيا، حيث تسعى القوات الروسية لبسط سيطرتها 
عىل مدينة باخموت اإلسرتاتيجية بعدما انتزعت أجزاء واسعة 
مــن رشقي املدينة. ونقلت صحيفة »وول ســرتيت جورنال«  
)The Wall Street Journal(عــن مصــادر وصفتها باملطلعة 
أن الرئيــس الصيني ينوي عقد اجتامع افرتايض )عن بعد( مع 
نظريه األوكــراين، ورجحت عقده عقب زيارة الرئيس الصيني 

موسكو.
يف الوقت نفسه، نقلت وكالة »رويرتز« عن مصادر مطلعة 
أن الرئيس الصيني ســيتوجه إىل روسيا قريبا ورمبا األسبوع 
املقبــل. وامتنع الكرملني عن التعليق عىل هــذا النبأ، ومل ترد 

الخارجية الصينية عىل طلب رويرتز للحصول عىل تعليق.
وإذا متت زيارة يش لروسيا األسبوع املقبل، فإنها ستكون يف 
وقت أقرب مام كان يُتوقع ســابقا. وستأيت بعد أيام من إعالن 
تويل يش رئاسة الصني لوالية ثالثة. وتلتزم الصني الحياد بشكل 
علنــي إزاء الحرب، وامتنعت عن تحميل أي طرف مســؤوليتها، 

لكنها عارضت العقوبات الغربية املفروضة عىل روسيا

{ الخارجية الروسية {
وقال وزير الدفاع الرويس ســريغي شــويغو إن العالقات 

الروســية-  الصينيــة 
وصلــت إىل مســتوى 
عال مل يســبق له مثيل. 
وأضاف يف رسالة تهنئة 
الدفاع  وجهها إىل وزير 
الصيني الجديد يل شانغ 
أن  تعيينه،  فو مبناسبة 
 - الروســية  العالقات 
ركيزة  أصبحت  الصينية 
العاملــي  لالســتقرار 
التوتــر  ظــروف  يف 
املتزايد  الجيوســيايس 

يف العامل، وفق تعبريه.

{ االتحاد 

األورويب ميّدد 

العقوبات 

ضّد موسكو {
االتحاد  مجلس  أعلن 
متديــد  األورويب 
العقوبات ضد روســيا 
النافــذة منذ عام 2014 
شــخصية   1500 ضد 
و205 كيانــات »عــىل 

خلفية تقويض ســيادة ووحدة أرايض أوكرانيا« 6 أشهر، حتى 
15 ايلــول 2023. وتم متديد العقوبات التي تنتهي يف 15 اذار، 
دون تغيــري يف قوامئها. وقال املجلس يف بيانه: »قرر مجلس 
االتحاد األورويب متديد العقوبات ضد املســؤولني عن تقويض 

أو تهديد وحدة أرايض أوكرانيا وسيادتها واستقاللها ملدة ستة 
أشهر أخرى، حتى 15 ايلول 2023«.

يذكر انه تم فرض عقوبات عىل مواطني روســيا وأوكرانيا 
بدعوى »تقويض وحدة أرايض وسيادة أوكرانيا« يف اذار2014، 

وتجديد متديدها منذ ذلك الحني.

{ معارك باخموت {
ميدانيــا، قال الجيش األوكــراين إن معارك ضارية تدور 
للســيطرة عىل وسط مدينة باخموت رشقي البالد. وأوضح 
قائد القوات الربية األوكرانية أولكسندر سريسيك أن الوضع 
حــول باخموت ال يزال صعبا، مؤكدا أن الوحدات الهجومية 
مــن مجموعة فاغرن الروســية تتقدم من اتجاهات عديدة، 
يف محاولة الخرتاق الدفاعات األوكرانية والتقدم إىل أحياء 
وســط املدينة. وقد نرت القــوات الربية األوكرانية صورا 
تظهر الجرنال سريســيك وهو يتفقــد قواته عىل الجبهة 
الرقيــة، وقالــت يف بيان إنها تعمل عــىل إجبار القوات 
الروسية عىل التخي عن الهجوم من خالل تكبيدها خسائر 

كبرية.
يف غضــون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروســية إســقاط 
16 طائرة مســرّية أوكرانيــة واعرتاض 12 صاروخا من طراز 

هيامرس األمرييك.
وكان رئيــس مجموعــة »فاغرن« الروســية الخاصة 
يفغينــي بريغوجــني قال: إن الوضــع يف باخموت صعب 
جــدا، رغم تقدم قواته. وأضاف يف تعليقات نرها مكتبه 
اإلعالمــي »كلام اقرتبنا من وســط املدينة، زادت صعوبة 
القتــال.. األوكرانيون يدفعون باحتياطــات ال نهاية لها. 
لكننا نتقدم وســنتقدم«. وذكــر بريغوجني أيضا أن الجنود 
الروس يزودون مقاتليه بشاحنات محملة بالذخرية، وكان قد 
شــكا من قبل أن كبار القادة الروس مينعون الذخرية عمدا عن 

رجاله، وهو ادعاء نفته وزارة الدفاع الروسية.
وتعد معركة باخموت أطول املعارك منذ بدء الحرب الروسية 
يف أوكرانيا يوم 24 شــباط 2022، وقد اكتسبت طابعا رمزيا 
لكييف وموســكو عىل حد سواء. وتحرص روسيا عىل تحقيق 

انتصار هناك بعد عدد من النكسات.

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 عي

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دولي بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

املعارك يف باخنوت
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