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تظاهرات يف تل ابيب

وصول االسد اىل موسكو

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ـــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة العلي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن دور املحكم ـــ ـــ ـــ ـــد م ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــى الح ـــ ـــ ـــ ـــدق عل ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــت« يص ـــ ـــ ـــ »الكنيس
ــتنكر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلطة« تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال... و»السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون االنفصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل قانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتعديـ

البحـــــث« »قيـــــد  تـــــزال  ال  الرباعـــــي  باالجتمـــــاع  دمشـــــق: مشـــــاركتنا 
ـــــن ـــــاء بوتي ـــــي موســـــكو للق ـــــون... االســـــد ف ـــــت واملضم ـــــي التوقي ـــــة ف ـــــارة الفت زي

عىل وقع التظاهرات امام املقار الرسمية والوزارات، واقفال 
الطرقات، تســتمر الحكومة االرسائيليــة يف خطتها القرار 
التعديالت القضائية بدعم من الكنيســت الذي وافق باالمس 
بالقــراءة األوىل عىل أحد أهم قوانــن االنقالب عىل النظام 
القضــايئ يف »إرسائيل«، والذي يتيح للســلطة الترشيعية 
)الكنيست( التغلب عىل قرارات املحكمة العليا كام صادق عىل 
مرشوع قانون آخر مينع تنحية رئيس الحكومة من منصبه إال 
وفق أســباب نفسية أو مرضية،كام عىل الغاء بنود من قانون 

االنفصال االحادي.
ويشدد املرشوع الذي أقّر يف قراءة أوىل الرشوط التي تسمح 
للمحكمــة العليا بإبطال قانون عادي، كام يســمح للربملان 
بحامية القانون من أي إلغاء وذلك بواســطة عملية ترشيعية 

وصل  مفاجــئ  بشــكل 
الرئيس الســوري عىل راس 
وفــد كبــر اىل موســكو 
الجــراء محادثات مع نظره 
الرويس،يف زيارة الفتة يف 
التوقيت،تزامنــا مع موقف 
االسباب،  واضح  وغر  الفت 
اعلنت فيه دمشــق ،عشية 
انعقــاد اللقــاء الرباعــي 
الرويس-الرتيك-السوري-

،انها  االيراين يف موســكو 
مل تحســم بعد قرارها بشان 

اذا كانت تركيا وسوريا اصيبتا بزلزال 

فان لبنــان منذ ثورة 17 ترشين وحتى 

اليوم اصيب بزلزال كبر، وقبلها اصيب 

بزلزال كورونا.

والزلــزال الكبــر الحاصــل حاليا 

منــذ 17 ترشيــن 2019 وحتى يومنا 

هذا ادى اىل هجــرة 160 الف مواطن 

لبناين من خرة الشباب والشابات من 

االطباء واملهندسن والعلامء والتقنين 

واســاتذة تربوين ومن كل القطاعات، 

وخرس لبنان ادمغــة هامة جدا كانت 

تفعــل فعلها يف لبنــان وتجعله زينة 

الرشق االوسط.

وفيــام كنا ننتظر مــن عهد الرئيس 

العامد ميشــال عون ان ينهض بلبنان 

لبنان وحصل  العكس وســقط  حصل 

الزلــزال الكبر بفعــل هجرة عرشات 

االف الشــباب والشابات من لبنان اىل 

الخارج.

كنا نذهب اىل السفارات لنأخذ تأشرة 

ســفر لدخول بلدان اوروبا او امركا او 

كندا وكان الجواب هو بصعوبة الحصول 

عىل تأشــرة ســفر والدخول اىل تلك 

البلدان، اما اليوم فرنى ان الســفارات 

ما ان يتقدم منها لبناين بطلب تأشــرة 

دخول اىل الواليات املتحدة واوســرتاليا 

وكندا واوروبــا ودول الخليج حتى يتم 

ختم جواز الســفر باعطاء التأشــرة 

ملدة 10 ســنوات، انه الزلزال الكبر الذي 

اصاب لبنان.

وعندما قلنا ان ســعر الدوالر سيصل 

اىل 100 الــف لرة مل يصدقنا احد، وها 

هي اســعار املحروقات ترتفع بشــكل 

فظيع وها هو رغيف الخبز يحلق صعودا 

، وها هــي العائالت الفقرة تزداد فقرا 

بشكل كبر وال تستطيع اعالة اوالدها. 

اىل اين يســر لبنان وكل يوم يقفز 

الــدوالر ما بــن 5 االف و10 االف لرة، 

وماذا ينتظر نــواب االمة ليك ينتخبوا 

رئيسا للجمهورية يك يبدأ برسعة خطة 

التعايف االقتصادي ؟ 

الحقيقــة هــي بــان املنظومــة 

السياســية التي رسقت املال العام من 

الدولة ورسقت اموال الشعب اللبناين، 

هي منظومة مجرمــة فاقدة للضمر 

الوطني الحي.

عىل طريق الديار

»الديار«
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روسيا وجود  عن  دفاعا  الحرب  يعتبر  وبوتين  بباخموت...  متمسكون  زيلينسكي: 
ــة ــف ــي ــظ ــة ن ــ ــي ــ ــائ ــ ــرب ــ ــه ــ »إنــــــــزيــــــــم« يـــــحـــــول الـــــــهـــــــواء إلــــــــى طـــــاقـــــة ك

ـــوار الــــبــــّنــــاء مـــــع إيــــــران                     ــ ـــحـ ــ ــة الـ ــ ــل ــ ــواص ــ الــــســــعــــوديــــة: نــــأمــــل م

فرنسا تلّوح بفرض عقوبات على شخصيات لبنانية
قالــت وزارة الخارجية الفرنســية أمس 
الثالثاء إنها تبحــث مع الحلفاء ما إذا كان 
الوقــت قد حان لفــرض عقوبات عىل من 
يعرقلون الجهود الرامية للخروج من املأزق 

الدستوري يف لبنان.
وقال دبلوماســيان عىل علم باملحادثات 
إن باريس أثارت مسألة فرض عقوبات من 
جانب االتحاد األورويب تســتهدف زعامء 
لبنانيــن، لكنهام نبها إىل أن الفكرة مل تكن 
عىل قمة أولويات جدول األعامل فيام يبدو.

وقالت آن كلر ليجيندر، املتحدثة باســم 
وزارة الخارجية الفرنســية للصحفين يف 
إفادة يوميــة »ندعو الســلطات اللبنانية 
والقادة اللبنانين وجميع القادة السياسين 

للخــروج من هذا املأزق الدســتوري... لقد 
أكدنا أن أولئك الذين يعرقلون... قد يتعرضون 

لعواقب«.
وتبنــى االتحــاد األورويب إطارا قانونيا 
أفرادا وكيانات  لنظام عقوبات يســتهدف 
لبنانية عام 2021 يف محاولة للضغط عىل 
اللبنانين لكنه مل يستخدمه، وتفاقمت بعد 

ذلك األزمة السياسية واالقتصادية.
وحن ســئلت ليجيندر عن مدى استعداد 
باريس الســتخدام هذه اآللية اآلن أو وجود 
يشء ملمــوس بالفعــل، قالــت إن هناك 

مشاورات مع الرشكاء.
وأضافت »نعكف حاليا عىل فحص الوضع 
لرنى ما ميكننا عمله بشأن هذه العواقب«.

الـــفـــوضـــى؟ ام  الـــتـــســـويـــة  ــق  ــبـ ــسـ يـ ــن  ــ مـ ألـــــــــــف...  ــة  ــئـ ــمـ بـ الـــــــــــدوالر 
ــة ٢« ــ ــاج »دوحـ ــتـ ــيــة وانـ ــمــشــاركــة دول ــي ب تــوّجــه لــجــمــع االطـــــراف الــلــبــنــانــيــة فــي بــلــد عــرب
ــاً لــوقــف تــهــريــب الــكــبــتــاغــون؟ ــوريـ ــاً لــبــنــانــيــاً ـــــ سـ ــي ــن ــة تــنــســيــقــاً ام ــودي ــســع هـــل طــلــبــت ال

رضوان الذيب 

هل طلبت الســعودية تنســيقا امنيا لبنانيا ســوريا لوقف 
عمليــات تهريب الكبتاغــون اىل الرياض ودول الخليج؟ وهل 
طلبت الرياض ايضا من الدولة اللبنانية التدخل لوقف بث قناة 
املســرة التابعة للحوثين يف الضاحية و النشــاط السيايس 
وغرفــة العمليات؟ هذا ما طلبته الرياض من ســوريا ولبنان 

مؤخرا حسب املطلعن عىل االتصاالت، وتجاوبت دمشق فورا، 

اما لبنان فوعد عرب نجيب ميقايت باملســاعدة؟ وبالتايل فان 

الرياض مل تتطرق اىل امللف الرئايس اللبناين ال من قريب وال من 

بعيد، ال مع دمشق وال مع اي جهة دولية واكتفت باملواصفات 

والعناويــن االصالحية للرئيس املقبل، كام حددها الســفر 

الســعودي البخاري بعد زيارته للراعي. وحسب املطلعن عىل 

االجواء السياسية، فان الخالف بن حزب الله والسعودية عىل 

اليمن وليس عىل ســليامن فرنجية وســوريا، كام ان الخالف 

بن الرياض وطهران ليس عىل ســوريا والعراق مطلقا بل عىل 

اليمن، وال ميكن للرياض ان تحقق طموحاتها 2030، واملسرات 

اليمنية فوق اراضيها، ولذلك فان امللف اليمني هو مفتاح الحلول 

والواليــات املتحدة يف اجوائه رغم انزعاجها من اعالن االتفاق 

من الصن، لكن همها االسايس منصب حاليا عىل باخموت يف 

اوكرانيا والحرب الباردة.

وحســب املطلعن، فان الرتكيز السعودي منصب عىل اليمن 
اوال، ومــا جــرى يف الصن ليس اال امتدادا للمســار الذي بدا 
يف بغداد ومســقط، وسينعكس ايجابا عىل كل دول املنطقة، 
ويخفف التوترات السنية الشيعية واالتهامات لطهران بالتدخل 
يف الشؤون الداخلية لدول املنطقة، كام سيحظى االتفاق بدعم 

تستعّد  الــرئــاســّيــة  ــاء  األســم ســّلــة 
ــركـــي... هل  ــكـ ــي بـ لــلــغــربــلــة فـ
واحــد؟ ُمــرشــح  على  التوافق  يتّم 

حكومة »املفّرق« والشغل »بالقطعة« 
ــاذ ــق ــإن ــعــمــل لـــإفـــقـــار ولـــيـــس ل ت

ــل رمــــضــــان  ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ عـــــكـــــار تـ
ــســلــع ــل ــار خـــيـــالـــّيـــة ل ــ ــع ــ ــأس ــ ب

ُلّقــب باملعجــزة... »الكيندر« أو »لبان 
الذكــر« لبشــرة خاليــة مــن التجاعيــد 
ومشــدودة بــا عملّيات تجميل وحقن

ص6ص5ص3ص٢ صونيا رزق

جهاد نافعكامل ذبيان

ندى عبد الرزاق

صفحتا تسلية صباح كل 
اثنين واربعاء
وجمعة وأحد 

ص10 -11

رســـمياً... العهـــد بطـــاً للبنان في 
 كـــرة القـــدم ملوســـم ٢0٢٢-٢0٢3
واالتحـــاد يؤجـــل اعتمـــاد األنديـــة 
التحقيقـــات بانتظـــار  الهابطـــة 
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

األربعاء 15 آذار 2023

ــرة اإلنـــقـــاذ؟ ــامـ ــغـ ــود ُمـ ــقـ ــة تـ ــن ــي ــت عــيــن ال
ميشال نرص

الدوالر االســود »طالع طلوع«، واللبنانيون »نازلني نزول« 
برسعة صعوده، مع تخطيه ســقف املئة الف لرية لبنانية يف 
السوق السوداء، التي باتت املُتحكّم الوحيد بالبالد والعباد، رغم 
اقرار الجميع بان مشــكلة الدوالر اليوم ما عادت اقتصادية 
بقدر ما هي ناتجة عن انســداد االفق السيايس، والذي ينبئ 
بان االنهيار سيســتمر وبوترية متســارعة، طاملا ان الوضع 

املحيل »السيايس« عىل تأزميه.
ويف ظل هذا الواقع املأزوم، التحذيراُت الخارجية من انفجاٍر 
اجتامعي معييش وشــيك ترتفع، معطوفٌة اىل اســتعجال 
لالنتخابات الرئاسية مبا متثله من مدخل اىل الخالص املرجو. 
غري ان اي معطى محيل مل يؤرش بعــد اىل تبّدل يف املعادلة 
السلبية الرئاســية، ال بل قّرر بعُض القوى ربَط االستحقاق 
مبسار اتفاق بكني، منتظرا تداعياته عىل امللف اللبناين، فيام 
من غري املســتبعد  اال  تكون له اي انعكاسات داخليا، وقد دعا 
وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان اللبنانيني منذ ايام 

اىل التوصل اىل حل يف ما بينهم.
الكبــري لتطور االمور،  ارتياحها  مصادر سياســية تبدي 
وللمسار السيايس الذي تســلكه حتى الساعة ، منذ تفجري 
عني التينة قنبلة ترشــيح سليامن فرنجية ، التي حركت املياه 
الرئاسية، وحققت للمعارضة ما طالبت به طوال الـ11 جلسة 
انتخاب، من ان يكون »للطرف اآلخر« مرشحا، معتربة اننا قد 
نكون قاب قوسني او ادىن من تعيني الجلسة 12، وليتحمل كل 

فريق عندها مسؤولياته.
واعتربت املصادر ان الحركة التي يشــهدها مقر الرئاســة 

الكثري من  فيهــا  الثانيــة، 
الربكــة خالفــا ملــا يظنه 
كثــريون، فزيارة الســفري 
الســعودي كانــت اكرث من 
الكثري  سمع  حيث  ايجابية، 
من الضامنات التي كان سبق 
وطالب بهــا، وكذلك لقاءات 
شيا  السفرية  مع  »االستيذ« 
ذات  التي ما كانت يوما غري 

»جدوى« او دون انتاجية.
ان  واشــارت املصادر اىل 
ابلغ  النــواب  مجلس  رئيس 

الجميع منذ قرابة الشهر، ان البلد ما عاد يحتمل الشغور اكرث 
من اسابيع معدودة قبل ان تتفلت االمور، وهو كان يدرك جيدا 
ويعني ما ابلغ به املعنيني ســواء يف الداخل او الخارج، ولذلك 
فان اجتــامع خاميس باريس كان لحظة مناســبة ملالقاته 
بصدمة لبنانية، عشية االعالن عن االتفاق السعودي-االيراين 

برعاية صينية.
ورأت املصادر ان االســابيع القادمة حاســمة، ففي حال 
نجح لبنان يف تقطيع انتخــاب رئيس للجمهورية، نكون قد 
اجتزنا خطوة اساسية ومهمة نحو شاطئ االمان ، خصوصا 
ان التطــورات االقليمية يف جزء منها قد تذهب نحو االنفجار 
، ذلــك ان »ارسائيل« ويف ظل وضعها املــأزوم مضطرة اىل 
املبادرة خارج حدودها، والســاحة االبرز املرشحة هي قطاع 
غزة، ما يفرض عىل اللبنانيني ســد كل الثغرات التي ميكن ان 
يســتخدمها البعض لجّر لبنان اىل هكذا رصاع مدمر، يف ظل 

وضعه االقتصادي املنهار.
من هنا ، تقول املصادر انه بعد الجدية املســتجدة رئاســيا 
، عىل الفرقاء السياســيني املبادرة اىل مالقــاة »النبيه« يف 
دعواته املتكررة اىل الحوار، املمر االلزامي للوصول اىل خواتيم 
ايجابية مللء الشــغور يف بعبدا تحت اي شــكل من اشكاله، 
فان مل يكن موســعا فليكن ثنائيا أو عىل مســتوى رؤساء 
الكتل النيابيــة، وهي الصيغة االقرب عىل ما يبدو راهنا وفقا 
للمعطيات ، ذلك ان االستمرار يف سياسية التعطيل يدفع مثنه  
لبنان واللبنانيون مزيدا من االنهيار والخراب، من شــأنه ان 

يؤدي حتام اىل االنفجار.
وختمت املصادر بان ثعلب السياســة اللبنانية يلعب اليوم 
دورا اساســيا يف تظهــري الحلول ، متكفال بقيــادات الدفة 
الداخلية بالتعاون والتنســيق مع املعنيــني يف الخارج، الذي 
بدورهم ، كام حارة حريك، سلموا عني التينة مفاتيح املجلس 

وكيس االرانب.

سّلة األسماء الرئاسّية تستعّد للغربلة في بكركي... هل يتّم التوافق على ُمرشح واحد؟
صونيا رزق

مل تنته بعد الجولة الثالثة من ضمن مهمة راعي ابرشــية 
انطليــاس املارونية املطــران انطوان بو نجــم، املكلف من 
البطريرك بشارة الراعي بالسعي اىل تقارب القيادات املسيحية، 
لتوحيد موقفها يف ما يخص امللف الرئايس، عرب إختيار إسم 
او اكرث ملرشح مقبول، تتم الحقاً غربلة اإلسم النهايئ من تلك 
السلّة، التي ســتجمع عدداً من املرشحني الذين ال ينتمون اىل 
صف سيايس واحد، لذا تتفاقم صعوبة تلك املهمة من ناحية 
وصولها اىل نتيجة تريض الجميع، وبالتايل ان يخرج الدخان 
االبيض قريباً من بكريك، مع رضورة جمع االقطاب املسيحيني 

يف دارها، لالتفاق عىل خيار رئايس واحد.
اىل ذلك، بات من املعروف اّن تســعة أســامء تّم إختيارها 
ودخولها اىل جدول املرشحني الجديّني اىل الرئاسة، إضافة اىل 
طروحات برزت يف كواليس وخبايا االســتحقاق الرئايس يف 
وقت سابق، أي أسامء مرحلية مل تقّدم ومل تؤخر فإستبعدت او 
اُحرقت، نتيجة طرحها يف توقيت غري مناسب، او بهدف تحقيق 
ذلك بطريقة غري مبارشة، واالتجاه قائم نحو املزيد من االسامء.
إنطالقاً من هنا، تشري مصادر متابعة ومطلعة عىل مهمة 
املطران بو نجم، اىل اّن إســم قائد الجيش العامد جوزف عون 
يطغــى بقوة، لكن ترشــيحه يتطلّب تعديالً دســتورياً عرب 
موافقة 86 نائباً، واالمر غري متوافر حالياً، الّن بعض االفرقاء 
ال يحبذون تعديل الدســتور، وهذا يعنــي ان بعض العراقيل  

تحول دون ذلك، لكن يف حال اىت التوافق من الداخل والخارج، 
فال بّد ان يتحقق الحل ويصل العامد عون اىل بعبدا.

رئيس »حركة االستقالل« النائب ميشال معّوض، او مرشح 
املعارضة واملدعوم بقوة من حزب »القوات اللبنانية«، هو من 
األســامء  املطروحة، اذ نال أكرث من 45 صوتاً خالل عدد من 
جلســات انتخاب الرئيس الـ 12، التي دعا اليها رئيس مجلس 

النواب نبيه بري عىل مدى اشهر.
الوزير الســابق ســليامن فرنجية، بطبيعة الحال هو من 
االســامء املوضوعة ضمن الســلّة، إضافة اىل وزير املالية 
الســابق جهاد ازعور، وهو مدير إدارة الرشق األوسط وآسيا 
الوسطى يف صندوق النقد الدويل، أي اكرث َمن يفيد لبنان يف 
التعاطي االقتصــادي وفق خرباء اقتصاديني، فضالً عن طرح 

إسم سفري لبنان السابق يف الفاتيكان جورج خوري.
النائب الكرسواين نعمة افرام، او الصناعي البارز والناجح 
يف عمله االداري  ملؤسســات عدة، وصاحــب مبادرة »لبنان 
أفضل«، هو ســيايس بدأ مييل نحو الوسطية منذ بدء التداول 
بإسمه كمرشح رئايس، فإتجه نحو مواقف ال تزعج الفريقني 

لنيل اصوات نوابهم.
وعىل خط السلّة الرئاسية ايضاً، هنالك الوزير السابق زياد 
بارود، الذي يحظى بشعبية جامعة من فريقّي النزاع، وسبق 
ان ترّدد انه من ابرز مرشحّي الرصح البطريريك، إال اّن بكريك 
تشري دامئاً اىل انها ال تدخل يف لعبة االسامء، وتنتظر التوافق 
بني االقطاب املسيحيني عىل االستحقاق الرئايس، وال تفّضل 

مرشحاً عىل آخر.
اما النائب الســابق صــالح حنني او القانــوين والخبري 
الدستوري، فيعترب من االسامء الوسطية البعيدة عن التحدّي 
واالستفزاز، والرجل املسامل واملقبول من اغلبية االطراف، نظراً 

للخط السيايس املقبول الذي لطاملا سار عليه.
ومن بني االسامء املحسوبة عىل »التيار الوطني الحر«، وإن 
باتت بعيدة يف املسافات عن لبنان، النائب السابق فريد الياس 
الخازن، او االســتاذ الجامعي الهادئ واملقــرّب من بكريك، 
نســبة اىل عائلته وتاريخها، وقد برز اسمه يف الحقبة التي 
تأسس خاللها »لقاء قرنة شهوان« أي يف العام 2001 وكان 
من مؤسسيه، لكن الحقاً ومع دخوله الندوة الربملانية إنضم 
اىل تكتــل »التغيري واالصالح«، والالفــت اّن الخازن كان من 
املقربني جداً من البطريرك الراحل نرصالله صفري، وقد توطدت 

عالقتهام خالل مرحلة »اللقاء« املذكور.
يف غضون ذلك، مثة اســئلة تطرح حــول مدى توافق تلك 
االقطاب عىل مرشح واحد، يحملون إسمه اىل املجلس النيايب 
للتصويــت له، فهل ميكن ان يتحقق هذا االمر ويتحّول واقعاً، 
وتنتهي بذلك معضلة الخالفات املســيحية املرتاكمة؟ ويكون 
املطران بو نجــم قد نجح يف مهمة اقل مــا يقال فيها، انها 
اســقطت محاوالت قام بها وسطاء عدة، وفشلوا بعد سنوات 
من العمل الشــاق؟ لكن االنظار املســيحية شاخصة اليوم 
وبقوة يف إتجــاه النتائج املرتقبة لتلك املهمة الشــاقة التي 

ستنتهي قريباً.

البيسري التقى وفد »بعثة ُمراقبة الهدنة«

البيرسي مستقبال غوشا
اســتقبل املدير العام لألمن العام باإلنابــة العميد إلياس 
البيرسي يف مكتبه ظهر امــس، وفدا من بعثة األمم املتحدة 
ملراقبة الهدنة يف لبنان برئاسة رئيس هيئة األركان الجرنال 
باتريك غوشا Patrick Gauchat. وعرض معه أوضاع الحدود 

وسبل التنسيق بني األمن العام ومؤسسات األمم املتحدة.

ــقـــي ــوافـ ــتـ الـ ــس  ــ ــي ــ ــرئ ــ ال فـــــّضـــــل 
ُ
أ  : ــاط  ـــبـ ــن جـ

ـــــ االيـــرانـــي حـــدث كبير واإلتـــفـــاق الــســعــودي 
وصف رئيس الحزب »التقدمي االشرتايك« 
وليد جنبالط، االتفاق الســعودي – االيراين 
بـ«الحــدث الكبــري«، آمــاًل أن »يرتجم هذا 
التقــارب بتســوية يف لبنــان، تفيض إىل 

إنتخاب رئيس للجمهورية قبل حزيران«.
وأكــد جنبالط، يف حديث اذاعــي، أنه »ال 
ميكن لفريــق أن مييل مرشــح تحدي عىل 
اآلخر، وأُفّضل الرئيس التوافقي الذي ميلك بعداً 
إقتصادياً«، معتــرباً أن »الجرائم التي ارتكبت 
بحق الشعب اللبناين مل تكن بني اللبنانيني، بل 
بني محاور سياســية كربى اقليمية ودولية، 

ولكل محور أدوات ارتكبت تلك الجرائم«.

وعن جرميــة انفجار مرفــأ بريوت، رأى 
اللبناين  الخالف  نتيجــة  ُجّمد  »التحقيق  أن 
الداخيل، وهناك دول ال تريد كشف الحقيقة«، 
ســائالً »هل انفجار املرفأ كان نتيجة حريق 
تم  أم  للمفرقعــات  صغــري يف مســتودع 
اســتهدافه بصاروخ؟«، معترباً أن »هنا يقع 

اللغط الكبري«.
ولفــت اىل أن »يف حال كان اســتهدافاً 
ارسائيلياً فالتحقيق ســُيمنع، ومسؤول أمن 
املرفأ الذي يحمل الجنســية األمريكية هرّب 
افتعال مشــكل من أجل  وكأن املطلوب كان 

اخراجه من السجن وتهريبه«.

ــن: ــ ــي ــ ــؤول ــ ــس ــ ــى امل ــ ــل ــ ــط يــــجــــول ع ــ ــي ــ ــغ ــ أبـــــــو ال
ــتـــخـــاب ألن األمــــــور خــطــيــرة اإلنـ ــي  ــراع فـ ــإســ ــ ل

لجامعة  العام  األمني  جال 
أبو  أحمد  العربيــة  الــدول 
املسؤولني  امس، عىل  الغيط 
»عىل  وشــدد  اللبنانيــني، 
االرساع يف انتخــاب رئيس 
األمــور  للجمهوريــة، ألن 

خطرية«.

{ يف عني التينة {
ويف هذا االطــار، زار ابو 
الغيط،  رئيس مجلس النواب 
نبيه بري يف عني التينة، يف 
املساعد  العام  االمني  حضور 
للجامعة الســفري حســام 
زيك والســفري عبد الرحمن 

الصلح ، وتم عرض لألوضاع العامة يف لبنان 
واملنطقة وآخر املستجدات السياسية.

وقال ابو الغيط  يف دردشة مع الصحافيني 
لــدى مغادرتــه: »ســيكون هنــاك رئيس 
للجمهورية، واملسألة مسألة وقت، ويجب ان 

نرسع بهذه الخطوة ألن االمور خطرية«.

{ يف الرساي {
الغيط رئيس حكومة ترصيف  ابو  كام زار 
األعامل نجيب ميقايت يف الرساي. شارك يف 
اللقاء وزيــر الخارجية واملغرتبني عبدالله بو 
حبيب، األمني العام املساعد للجامعة السفري 
حســام زيك، األمني العام املســاعد السفري 
عبد الرحمــن الصلح، االمــني العام ملجلس 
الــوزراء القايض محمود مكية، املستشــار 
الديبلومايس مليقايت السفري بطرس عساكر.

»أن  الغيط  أبــو  أكــد  االجتــامع،  خالل 
مؤمتر القمة العربية ســيعقد يف شهر ايار 
املقبل يف اململكة العربية الســعودية، ومن 

للقمة  الرئييس  ان يكون املوضــوع  املرجح 
اقتصاديا ويتناول كيفية مســاعدة االقاليم 
العربية املحتاجة«، مشــددا عىل »أن القمة 
جدا،  ايجابية  -الصينية-االيرانية  السعودية 
ارســاء نوع من  االولية هي  وأن مفاعيلها 
السعودية  بني  واألمني  السيايس  االستقرار 
وايران، ولكن مفاعيلها عىل ســائر امللفات 

املطروحة يف املنطقة غري واضحة بعد«.
بدوره، شدد ميقايت »عىل أهمية أن تعتمد 
اقتصادية تسهم يف  افكارا ومبادرات  القمة 
تحقيق اهداف التنميــة يف الدول العربية«. 
واشــاد »بالدور الذي يقوم بــه األمني العام 

للجامعة العربية واالمانة العامة«.
كذلك تم البحــث خالل اللقاء يف موضوع 
الذي  املســتدامة«،  للتنمية  العريب  »املنتدى 
تنظمــه لجنة األمــم املتحــدة االقتصادية 
واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا( بالتعاون 
مع جامعة الــدول العربيــة وهيئات األمم 

املتحدة العاملة يف املنطقة العربية.

غابرييل : الوقت للحوار.. والنتخاب 
رئيس ُمتمّكن نظيف الكف وإصاحي

جال وفد مــن »مجموعة العمل األمرييك 
من أجل لبنان« )تاســك فورس فور ليبانون( 
برئاســة الســفري الســابق إدوارد غابرييل  
وحضور ســفرية الواليات املتحدة االمريكية 
يف لبنــان دورويث شــيا، عىل املســؤولني 

اللبنانيني.

{ يف الرساي {
ويف الســياق، زار الوفــد  رئيس حكومة 
ترصيف االعــامل نجيب ميقايت يف الرساي، 

وكان عرض لالوضاع العامة يف لبنان. 
بعد اللقاء قال غابرييــل: »عربنا عن رأينا 
للحكومــة وطلبناها بالتحــرك. وبحثنا يف 
اإلصالحات التي يطلبها صندوق النقد الدويل، 
وقدمنا لــه اقرتاحات عديدة عن كيفية كرس 
الجمــود، وايجاد اتفاق وتســوية مع الكتل 
الربملانيــة يف هذا االطار. الوقت االن هو من 
أجل فتح حوار حول مرشحني ميكنهم تأمني 
انتخاب رئيس متمكن،  نصاب فيمكن عندها 

نظيف الكف واصالحي«.

{ عند وزير الخارجية {
كام زار الوفد االمــرييك  وزير الخارجية 
عبد  االعامل  ترصيف  حكومة  يف  واملغرتبني 
الله بــو حبيب الذي اعتــرب »ان زيارة الوفد 
عىل  واملســؤولني  اللبنانيني  لتشــجيع  هي 
حكومة  وتشكيل  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
واقرار اإلتفاق مع صندوق النقد الدويل ليك 
يعود لبنان اىل مــا كان عليه. كام بحثنا يف 
إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل  موضوع 
حكومة وقضية صندوق النقد الدويل وملف 

النزوح السوري«.

{ عند وزير العدل {
والتقى الوفد  ايضا وزير العدل يف حكومة 
ترصيف األعــامل القايض هــرني الخوري 
يف مكتبه يف الــوزارة. وبعد االجتامع، قال 
الخوري: »لقد رشحنا للوفــد الوضع القائم 
بحيث مّيزنا ما بــني الفرتة 2019 حني كانت 
األمور تجري بشكل سليم وصحيح وقانوين، 
وما بعد 2019  واملصاعب التي اعرتضت حسن 

ســري العمل القضايئ، كام تطرقنا أيضا اىل 
امللفني اللذين يشغالن الوضع اللبناين داخلياً 
وخارجيــاً وهام ملف انفجــار املرفأ وملف 
هناك  أن  الطبيعي  »مــن  مضيفا  املصارف«، 
أموراً ال ميكن لوزارة العدل إعطاء أي معلومة 
حولها مبا فيها امللفات القضائية ألنه ال يحق 
لنا التدّخل يف امللفات كجهة سياســية، وقد 
طلبنــا من الوفد مســاعدتنا عىل البت بهذه 
امللفات من خالل االستجابة لطلب الحكومة 
إن  الصناعية  األقــامر  تأمني صور  اللبنانية 
أمكــن، ألن هذا األمر يســاهم بتعجيل البت 

بامللف وبالتايل يف إحقاق العدالة«.

{ عند قائد الجيش {
وزار الوفد االمــرييك قائد الجيش العامد 
جوزاف عــون يف مكتبه يف الريزة، واطّلعوا 
عىل املهامت التي يقــوم بها الجيش لحفظ 
أمن لبنان واســتقراره، والصعوبات التي مير 
بها يف ظل األزمة الحالية وســبل مساعدته 
لتخطيها. كــام نوهوا »بصمود املؤسســة 
العســكرية ومواصلتهــا تنفيــذ مهامتها 
باحرتاف ومهنية رغــم التحديات«، مؤكدين 
»رضورة استمرار دعمها والتعاون معها حتى 

تتجاوز املرحلة الراهنة«.
من جهة أخرى، قدر العامد عون »املساعدات 
األســايس يف  للجيش ودورها  األمريكيــة 
تخفيف وطأة األزمة عنه«، مؤكداً« استمراره 

يف تحمل مسؤولياته الوطنية«.

{ عند وزير الرتبية {

الرتبية  وزيــر  ايضا مع  الوفــد  واجتمع 
والتعليــم العايل عبــاس الحلبــي. وتناول 
البحث الوضع يف لبنان وكيفية تأمني الدعم 
األمرييك للبنان وللقطاع الرتبوي. ووضعهم 
ايضا يف تفاصيل تأثري األزمات عىل القطاع 
الرتبــوي، والجهود املبذولة إلعــادة التعليم 
الحضوري والنــداءات إىل املانحني والجهات 
الداعمة. وتحدث عن ازدياد اعداد النازحني يف 
املدارس الرســمية وتراجع املوارد املخصصة 

لتعليمهم نظرا لرتاجع التمويل الدويل«.

ــد »مـــجـــمـــوعـــة الـــدعـــم  ــ وفـ
لبنان« أجــل  مــن  األمــيــركــي 
جـــــال عـــلـــى املــســؤولــيــن

حرب األباطرة داخل األمبراطوريّة
نبيه الربجي

تتعــرث  »مثلــام 
ميكن  بحصــاة  الفيلة 
لألمرباطوريات أن تتعرث 
بحصاة«...  لكن جوزف 
نوبل  الحائز  ستيغليتز،  
يف االقتصاد، ال يرى يف 
»سيليكون  بنك  سقوط 
يف  حصــاة  فــايل« 
يف  »حصاة  بل  الطريق 

الحلق«. 
األسود  الصندوق  هنا 
رشكــة   3000 لنحــو 

تكنولوجية عريقة أو حديثة النشأة. يف هذه الحال،  أي 
لغز وراء تلك اللحظة الدرامية،  وحني تكون التكنولوجيا 

هي من كّرست القيادة األمريكية الكرة األرضية؟
ستيغليتز الذي تنبأ بأزمة عام 2008 كنتيجة منطقية 
للرتيليونات التي ذهبت هباء يف أفغانستان والعراق،  يسأل 
اآلن »اىل أين يجرنا فولودميري زيلينســيك« ؟  باشارات 
ساخرة بدا كام لو أنه يوحي بتلك النكتة التي شاعت  لفرتة 

يف لبنان حول النملة التي جرّت الفيل اىل ... الفراش! 
 مثة مئات مليارات الــدوالرات التي ذهبت أدراج الرياح 
يف أوكرانيا . يشء ما يشبه رقصة »الفالس« بني القبور. 
من هو ذلك الغبي الذي رأى أن الرشق األورويب،  ال الرشق 
اآلســيوي،  هو الحلبة املثالية للرصاع حول من يحل محل 

الله يف ادارة األزمنة؟
أمل يقل زبغنيو بريجنسيك  الذي رحل قبل اندالع الحرب 
بـــخمس ســنوات »من دون أوكرانيا ال ميكن لروسيا أن 
تكون قــوة عظمى« ؟ قوة عظمــى ال »القوة العظمى«.  
الشــعار الذي أطلقه دونالد ترامــب،  ويحاول جو بايدن 
استساخه كمحاولة »استنســاخ الديك الرومي من خاليا 

الصقر«، كام قالت قناة »فوكس نيوز«!
ال أحد أجاب عىل السؤال الذي تردد يف األرجاء األمريكية 
»ملاذا بنك ســيليكون فايل بالــذات«؟ وبعدما لوحظ أن 
الرشكات الكــربى يف وادي الســيليكون،  مثل »غوغل«  
و«آمازون«  و«ميكرو سوفت«  اضطرت  قبل أشهر لترسيح 

عرشات اآلالف من العاملني لديها.
 ال أحد يدري أي نــوع من الحروب تحدث داخل »الدولة  
العميقة«.  رمبا انهار البنك برضبة من جهة ما. ال مجال 
هنا للقبض عىل األشباح التي قد ال تتوقف عند بنك واحد،  

أو عند بنكني فقط )سيغنتشري(.
تحذيــر من الدومينــو،  خصوصاً أن جــو بايدن ليس 
بديناميكية باراك أوباما الــذي متكن من احتواء تداعيات 
أزمة 2008، القتناعــه أن القطاع املرصيف مبثابة الجهاز 
العصبي لألمرباطورية. أي خلل يف هــذا الجهاز؟ إما أن 

يقود اىل الجنون أو اىل الشلل ...
اذاً،  هي الطرقات الخفيفــة عىل الباب. أكرث من خبري 
مايل يحذر من »الطريقة الهســتريية« يف التعاطي مع 
الحرب يف أوكرانيا، وحيــث الغرق التدريجي يف الدوامة. 
الخزانة األمريكية مرشعة عشوائياً عىل مرصاعيها، دون 
أن تبدو يف األفق أي نهاية للحــرب،  وبعدما أبدل الروس 
خطتهم للعملية الصاعقة، وقد آلت اىل الفشــل،  بالحرب 

الطويلة املدى.
مساعدة زيلينسيك ال تقترص عىل املال والسالح. آالف 
املستشارين والقادة امليدانيني األمريكيني واألوروبيني عىل 

األرض،  وهم وراء استمرار الحرب بتلك الوترية.
صحيفــة »بوليتيكــو« تحدثت عن تفاقــم الخالفات 
بني واشــنطن وكييف )حول املفاهيم وحــول األهداف(. 
زيلينســيك يحاول أن يتقمص شــخصية الجبابرة. بدا 
وكأنه يفرض آراء وسياســات  معينة عىل االدارة التي لها 
حســاباتها، ولها خطوطها الحمراء، واال »لكان الشيطان 

يختال فوق جثثنا« )آرون ميلر(.
ليســت الحرب وراء افــالس البنك الذي كان شــعاره 
»عمالؤنا صانعو التغيري«، يف أمريكا  كام يف بلدان باتت 
جزءاً من العامل التكنولوجي . ومع اعتبار أن أمريكا ليست 
»أمرباطورية من الكرتون«، حسبام يتصور البعض بخيال 
الذبابة،  والذين يروجون للغروب األمرييك حتى حني تكون 

هناك تظاهرة من أجل حرية االجهاض.  
ولكن حتى »األمرباطوريات املقدسة«  كانت تتهاوى ولو 
بـ »حجر عىل زجاج القرص«،  حســبام كتب ول ديورانت. 
افالس بتك »سيليكون فايل«  ال يهز جدران البيت األبيض،  
وال ثريات »وول سرتيت«.  الخشــية من »حرب األباطرة 
داخــل األمرباطورية  ». مثة رصاعات هائلة بني الرشكات 

الكربى والبنوك الكربى. من يكرس عظام من؟
هذا مــا حّذر منه املؤرخ آرثر هريمــان الذي رأى وجود 
عوامل أخرى، غري العامل التقني، أو املهني. »فتشــوا عن 
قرون الثريان وهي ترتطم ببعضها البعض داخل ناطحات 

السحاب«!

تشيكيا: ــة  خــارجــّي وزيـــر  ــائــب  ن
للنازحين ــة  طــوعــّي ــودة  ــ ع مــع 

اجتمع رئيس حكومة  ترصيف االعامل نجيب ميقايت مع 
وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وعرض معه شؤون الوزارة. 
مــن جهة ثانية، اســتقبل وزير الخارجيــة النائب االول 
لوزير خارجية جمهورية تشــيكيا جريي كوزاك وتم البحث 
يف العالقات الثنائية والتطورات االقليمية. وشكر بو حبيب 
لتشيكيا مساعداتها التي تقدمها للبنان خصوصا املساعدات 

ملستشفى رفيق الحريري .
كام تم البحث يف موضــوع النازحني. واكد كوزاك موقف 
تشيكيا الهمية »عودة النازحني السوريني اىل بالدهم عىل ان 

تكون طوعية وتفهم بالده ملوقف لبنان من هذه القضية«.

ميقايت مستقبال ابو الغيط         )دااليت ونهرا(

الوفد االمرييك عند قائد الجيش 
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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري »أن الوطن 
الذي يقــع تحت وطأة األزمات عىل إختالفها، 
وليس أخطرها األمــراض والحرائق الطائفية 
واملذهبيــة املقيتة يحتــاج أكرث من ما يحتاج 
اىل الروحية واملناقبية اإلنسانية التي جسدها 
ويجسدها املتطوعون يف الدفاع املدين اللبناين 

من أجل تجاوز كل تلك االزمات«، مضيفا 
»من دون مجاملة ومحاباة، ما من أحد ساعد 
البلد يف مللمــة جراحاته وإطفاء حرائقه كام 
ساعدمتوه، ففي امللامت كالتي منر بها ال نجد 
أمامنا إال فســحة األمل التي تجسدونها حيثام 
توجــدون يف داخل الوطــن وخارجه وآخرها 
وجودكم يف ســوريا وتركيا مع زمالء لكم من 
مختلف الجمعيات واالندية الكشفية اللبنانية«.

كالم الرئيس بري جاء يف خالل إســتقباله 
وفدا من متطوعي الدفاع املدين برئاسة العميد 
رميون خطار، حيث تم البحث يف أوضاع الدفاع 
اللبناين واحتياجاته، ســيام موضوع  املدين 
تثبيــت املتطوعني وقد أجــرى رئيس املجلس 

االتصاالت الالزمة لهذه الغاية. 
وبعد اللقاء، تحدث خطار: »أحببنا أن نشكر 
الرئيس باســمي وباسم املتطوعني يف الدفاع 
املدين عىل دعمه الدائم لقضية تثبيتهم ودولته 
بدوره اثنى عىل جهود الشباب وتعبهم وعملهم 
ان كان داخل او خارج لبنان وقريبا مثلام أعطى 
توجيهاته النهاء هذا امللف وتثبيت كل متطوعي 

الدفاع املدين من أصحاب الحق«.
كام تحدث باســم املتطوعني يوسف املالح: 
»كام نقول دامئا صباح االنسانية نحن بالنسبة 
لنــا الرئيس بري ليس بحاجة لشــكر، الكلمة 
االوىل التي قالها لنا أنا اؤدي واجبي انا اشبهكم 
كام أنتم بالعمل االنســاين انا كذلك سأدعمكم 
بالعمل االنساين، الرسالة التي أود ان اقول الله 
»يحفظ هالبلد ويوصل حق كل مواطن اليه وما 
نكون اال سند بكم بالخري«. هذه دار إن شاء الله 

تكون مفتوحة لكل الناس«.
واستقبل بري نائب رئيس املجلس االسالمي 

الشيعي االعىل العالمة الشيخ عيل الخطيب.

بري اســــــتقبل الخطيــــــب والدفاع املدنــــــي: البلد بحاجة
الى الروحّية واملناقبّية اإلنســــــانّية املجّسدة باملتطّوعين

بري مع وفد الدفاع املدين             )حسن ابراهيم(

قال نائب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم 
قاســم يف كلمة خالل احتفال »تجمع العلامء 
املســلمني« بالذكرى الـ42 لتأسيســه و«يوم 
املستضعفني« والذكرى السنوية الثانية لرحيل 
رئيــس مجلس األمنــاء يف التجمع القايض 
الشــيخ أحمد الزين: »نحن قلنا مرارا وتكرارا 
إذا كان هنــاك التباس عند البعض يف وضعية 
املقاومة بني املقاومة والسالح، فنحن جاهزون 
ملناقشــة االســراتيجية الدفاعية، وأعطينا 
منوذجــا تطبيقيا يف الرســيم البحري يف 
مواجهة الكيان اإلرسائييل واســتنقذنا الرثوة 
النفطية والغازية بتكامل بني املقاومة والدولة 
من دون إحراج الدولة بتبعات ما فعلته املقاومة 
من تهديد حقيقي كان ميكن أن يوصل إىل حرب 
الستنقاذ  الحقوق، فوفَّق الله تعاىل بسبب هذه 
االســراتيجية الدفاعية املحكمة والراقية أن 

نأخذ املكاسب من دون أيَّ قطرة دم«.
واردف »لبنــان يف وضــع صعــب وهناك 
منظِّرون كُــرث يتحدثون عــن طريقة للحل 
وعن مخرج لألزمة االقتصادية واالجتامعية، 
واألكــرث هم الذين يرصخــون دون أن يقدموا 
الحــل. رأينــا أنه ال حلــول يف لبنان من دون 
انتخاب رئيس، هو البداية وهو الذي نســعى 
إليه. مشكلة انتخاب الرئيس داخلية بالدرجة 
األوىل، ألن املجلــس النيــايب موزع بطريقة 
تجعــل كل الكتل صغــرية وغري قادرة عىل أن 
تحســم وحدها من دون االتفاق مع كتل أخرى 
إلنجاز استحقاق الرئاســة، وال قدرة للخارج 
عــىل الضغط لرجيح الرئيس ألنهم درســوا 
الواقــع، فوجد بعض الخــارج أن جامعته ال 
يجتمعون، فكيــف ميكن أن يدخل يف مبادرة 
ثم تفشــل؟ لذلك الحمد لله،هم قالوا نحن لن 
نتدخل للعجــز عن التدخل الفعيل يف الداخل. 

إذا مــا هو املطلوب؟. املطلوب أن نعمل من أجل 
أن نجد الحل«.

اضــاف : »أما أولئك الذيــن يقومون بدور 
التعطيــل وهذا منســجم مــع العاجزين عن 
اإلتيــان برئيس ويرون التعطيل والفراغ بديال، 
فهم يســيئون إىل موقع الرئاسة وال يقدمون 
حال ســواء أكان هــؤالء املعطلون من الداخل 
أو من الخارج. نحن وافقنا عىل دعم املرشــح 
الوزير سليامن فرنجية عىل مرحلتني، املرحلة 
األوىل من دون أن نعلن والســبب يف ذلك ألن 
نرك الفرصة للتفاهم مع القوى املختلفة يك 
نعلــن معا حتى ال يقال بأننا أعلمنا قبلهم وأننا 
وافقنا قبلهم وأنهم لحقوا بنا، لكن وصلنا إىل 
طريق مسدود، مل يعد هذا األمر غري املعلن نافع 
لتحقيق تقدم يف الحــوار مع الكتل املختلفة 

وانتقلنا إىل املرحلة الثانية«.
وختــم »نحن كحزب الله والرئيس نبيه بري 
أعلنا املوافقة والدعم لرشــيح فرنجية، وإذ 
بنــا نرى أن بعض الذين كانوا ينادون برضورة 
تحديد املرشــح قد أصيبوا بصدمة قاتلة، ملاذا 
أنتم تستفزون بطرح الرئيس وبطرح املرشح؟ 
قولــوا لنا ماذا تريدون؟ نحن طرحنا من نؤمن 
أنه صالح للقيــادة، تفضلوا أنتم واطرحوا ما 
لديكــم، ثم بعد ذلك إن أردتم أن نناقش معا يف 
أسامء املرشــحني علنا لتقريب وجهات النظر 
فنحــن حــارضون، وإن مل تقبلوا ذلك فيكون 
األوان قد آن لجلســة مجلــس نيايب ويختار 
املجلس النيايب من يريد. أما هذه النقاشــات 
وشكوى البعض أننا طرحنا فرنجية من أجل أن 
نحرقه فهذا مستحيل، ألننا لسنا من الجامعة 
الذيــن يلعبــون عىل املشــاعر. كلمتنا كلمة 
وموقفنــا موقف وتأييدنا للوزير فرنجية ألنه 

جدير بالرئاسة ونقطة عىل السطر«.

قاســــــم: ندعــــــم فرنجيــــــة ألنــــــه جديــــــر بالرئاســــــة
الدفاعّية االســــــتراتيجّية  ملناقشــــــة  جاهــــــزون  ونحن 

كامل ذبيان

يتدحــرج الوضع املايل، ويتأزم 
االقتصــاد، وتتضــاءل القيمــة 
ويتجه  الفقر،  ويــزداد  الرشائية، 
لبنــان نحــو مزيد مــن االنهيار 
والكوارث، اذ ال توجد حلول لوقف 
التدهــور الذي ال نهايــة له، مع 
استمرار ارتفاع سعر رصف الدوالر 
اللبنانية، حيث تستمر  اللرية  امام 
االزمــة بالتفاقم، وهــي مل تبدأ 
منذ نحو اكرث من ثالث ســنوات، 
بدأت منذ منتصف تســعينات  بل 
القــرن املايض، مــع الحكومات 
التي ترأســها رفيق الحريري الذي 
ذهب اىل بعض الدول، يطلب منها 

مســاعدات ومكرمات وقروض، دون ان تســتثمر 
االموال مبشــاريع استثامرية منتجة، سوى اعادة 
اعامر بريوت عرب رشكة »ســوليدير« وبعض البنى 
التحتيــة، دون االلتفات اىل االقتصاد املنتج واالمناء 

املتوازن والالمركزية االدارية.
ففــي العام 1997، بدأت تظهر معامل االزمة، التي 
اسســت لها سياسة االســتدانة بفوائد عالية، مبا 
سمي »سندات الخزينة« عىل فائدة 42.5%، من اجل 
استقرار سعر رصف اللرية عىل 1500 مقابل الدوالر، 
دون دعم الصناعة والزراعة مبا يعززها، حيث بدأت 
تراكم الديون عىل لبنان، الذي كانت ســلطته تعمل 
فقط لتســديد خدمة الدين، والذي مل يكن عىل لبنان 
دين خارجي، بل دين داخيل ال يالمس املليار دوالر.

فاالزمــة االقتصادية واملاليــة واالجتامعية، مل 
يُعمــل عىل حلها ما بعد اتفــاق الطائف، ومل تتغري 
وظيفة لبنان االقتصادية، وفق اكادميي اقتصادي، 
الذي يرى بــأن االزمة بنيوية يف االقتصاد كام يف 
النظام الســيايس، فاالول بني عــىل الريع والربح 
الرسيع والسمرسة والفساد، والثاين عىل الطائفية 
وكســب املغانم مــن نظام املحاصصــة، واالرقام 
طائفية حول اعداد املسلمني واملسيحيني، واالكرثية 

العددية واالقلية الطائفية.
فمثل هــذا النظام الســيايس، واالقتصاد الذي 
يقال عنه حر، تغيــب الدميوقراطية ويفقد العدالة 

االجتامعية، وال بّد من تغيري جذري فيه، بعد ان اثبت 
وخالل قرن من والدة »لبنان الكبري«، و80 عاماً عىل 
االســتقالل، بأنه توأم االزمات واالقتتال والحروب، 
اال يف فرات هدنة تفرضها مصالح دول، وتسويات 

داخلية بدعم خارجي.
من هنــا، فان االزمة ليســت بانتخــاب رئيس 
للجمهورية وال تشكيل حكومة او انتخابات نيابية، 
وهــذا كله كان قامئاً، بل االزمة يف النظام الطائفي 
الذي ينتج زعامء طوائف، ويؤسس الحزاب طائفية، 
وعىل اســمه تطالب الطوائف بحقوقها، فال وجود 
لحقوق املواطن فيه. فلم يرد يف الدســتور نصوص 
طائفية ال يف توزيع الســلطات، وال سمى للطوائف 
رئاسات، ومل يحدد وظائف للطوائف سوى ما اوردته 
املادة 95 منه، والتي كانت حالة مؤقتة يف استخدام 

الطائفية، التي هي علة العلل، عىل ان تلغى الحقاً.
ففي االزمة التي مير بها لبنان، وهي االكرث كارثية 
واالصعب واالعقد منذ القرن التاسع عرش، يف وصول 
اللبنانيني اىل خط الفقر بنسبة 5%، واالفالس الذي 
اصاب موازنــات الدولة، التي مل يعد امام الحكومة 
الحالية املستقيلة وترصّف االعامل، سوى اللجوء اىل 
افقار يومــي للمواطنني، حيث مل تقم بالحد االدىن 
مــن واجباتها، بل فشــلت يف ادارة االزمة ووقف 
التدهور، حيث تلجأ الحكومة مبا لها من صالحيات 
يف ظل شغور رئاسة الجمهورية، اىل فرض الرسوم 
والرضائب واىل »دولرة االقتصاد«، يف وقت مل تتغري 

واالجور عىل ســلم  الرواتــب 
متحرك وبقيت بالعملة الوطنية، 
بل كل ما فعلتــه الحكومة هو 
اجراءات ترقيعية، باعطاء راتب 
او راتبــني للموظفني وبدل نقل، 
دون ان تتمكــن من لجم ارتفاع 
ســعر الدوالر، وتثبيت ســعر 
الصريفة، فوقع لبنان بهذا الكم 
من االزمات، يقــول االكادميي 
االقتصــادي، الــذي ال يرى ان 
االقتصادي  التعــايف  خطــة 
ممكنة يف ظل ازمة دســتورية 
وسياســية مســتفحلة بــني 
التي تدعوها  اللبنانية،  االطراف 
الدول املعنيــة بلبنان، ان يكون 
االستحقاق  وتلبنن  لبنانياً  الحل 
الرئايس، وتوقف الفساد وتنفذ خطة اصالحات مل 

تبدأ بعد، وهي مطلوبة منذ عقود.
لذلك، فان االزمة اىل تصاعد، حتى لو حصل االتفاق 
السعوديـ  االيراين، والذي ستكون له نتائج ايجابية 
عىل لبنان، اقله فك االشتباك بني الطرفني عىل ارض 
لبنــان، اال ان هذا ال يعيد االموال املنهوبة للمودعني 
من املصارف، وال يفتح ملفات الفســاد والهدر، وال 
يســتعيد املبالغ املرسوقة من خزينة الدولة، او عرب 
الــرشكات الرديفة التي انشــئت يف موازاة ادارات 
الدولة تحت عنوان الخصخصة، التي اســتفاد منها 
من هم يف الســلطة واوالدهم واحفادهم وازالمهم 

ومحاسيبهم.
فالحكومة التي ترصّف االعامل برئاســة نجيب 
ميقايت، مل تنفذ شــعارها وهــو »معاً لالنقاذ«، بل 
معــاً لالفقار، وهي تعمل باملفــرق وعىل القطعة، 
فلــم تنجح يف ان تقدم خطــة متكاملة، حتى من 
ســبقها من حكومات، التي كانــت تقود لبنان اىل 
الهالك، وقد جرى تحذير للرئيس رفيق الحريري بان 
نهجه االقتصادي ســيؤدي اىل سقوط الدولة امام 
الرشكات، وهو مــا يريده صندوق النقد الدويل من 
الدول، بحرمــان مواطنيها من رعايتها االجتامعية 
وتحويلها اىل الرشكات الخاصة، فيستبدل الضامن 
الصحي بــرشكات التأمني، وهو ما كان ســيفعله 

الحريري وفشل يف الضامن االجتامعي.

حكومة »املفــــــّرق« والشــــــغل »بالقطعة« تعمــــــل لإلفقار وليــــــس لإلنقاذ
األزمة بدأت ُمنتصف التسعينات بإســــــقاط الدولة لصالح الشركات الخاصة

هيام عيد

تّتجه األنظار إىل أكرث من دولة 
معنية بامللف اللبناين، يف ظل ارتياح 
لتوفر الغطاء اإلقليمي والدويل بعد 
اإلتفاق الســعودي ـ اإليراين، ما 
يعني أن هــذا اإلتفاق وّفر الغطاء 
ألي مرّشح سيتم طرحه يف املدى 
القريب، إىل حني نضوج اإلتصاالت 
يف الداخــل والخارج. وبناًء عليه، 
فإن األنظار مشــدودة إىل باريس 
التي تبقى العنوان األبرز يف امللف 
احتضنت  التــي  اللبنــاين، وهي 
الدول الخمــس الذين التقوا أخرياً 
يف العاصمة الفرنســية، يف ظّل 
معلومات عن مواكبة ومتابعة ما 
تّم التوافق عليه، وذلك عرب اجتامع 
سيعقد قريباً لهذه الغاية، يف ضوء 

معلومات تشري إىل خّط آخر مفتوح مع الفرنسيني، 
وتحديداً من قبل الفاتيكان.

وعلم من أوساط الســفارة البابوية يف بريوت، 
بــأن اتصاالٍت جرت يف اليومني املنرصمني، من أجل 
اإلرساع يف انتخاب رئيــس للجمهورية، مع أجواء 
ومؤرشات إيجابية عــرب تقاطع معلومات من قبل 
أكرث مــن عاصمة عربية وغربيــة تصّب يف هذه 
الخانة، واألبرز هو إرسال موفد فرنيس إىل بريوت، 
خصوصــاً بعد عودة العالقات الديبلوماســية بني 
الريــاص وطهران، عىل اعتبــار أن الغطاء اإليراين 
مسألة رضورية، وهذا ما كانت تقوم به باريس من 

خالل التواصل مع املسؤولني اإليرانيني، إالّ أن الفتور 
يف العالقــة جّمد هذا الــدور الذي تولته يف اآلونة 
األخرية قطر وسلطنة عامن، إمنا ومع اإلنفراج الذي 
حصل عرب الدور الصيني، فذلك ســيكون له تأثريات 

كبرية عىل امللف اللبناين. 
ووفق هذه األوســاط، فإن تواصالً يُسّجل حالياً 
بني باريس وأطراف لبنانيــة بارزة، ويف طليعتهم 
رئيــس حكومة ترصيف األعــامل نجيب ميقايت، 
الــذي ســيتوّجه إىل باريس من الفاتيــكان التي 
ســيزورها يف وقت قريب، وعليــه، وخالفاً للنفي 
عن معادالت رئاسية وحكومية ظهرت يف مجالس 
بعض السياسيني واإلعالم، فإن هناك بعض الصحة 

لهــذه املعلومــات، إذ مثة رغبة 
فرنســية ملعادلة رئيــس »تيار 
املردة« ســليامن فرنجية لرئاسة 
رئيســا  وميقايت  الجمهوريــة 
للحكومة يف عهــده، ولكن ذلك 
داخيل،  لبناين  بواقــع  يصطدم 
وعدم رغبة سعودية، واألمر عينه 
بفرنجية  تتمثــل  أخرى  ملقاربة 

والسفري نواف سالم.
 لذلــك، فــإن هــذه املعادالت 
واملقاربات، تدخل يف صلب اللقاء 
الخاميس الذي انعقد يف باريس، 
والذي يرك للكتل النيابية التوافق 
عىل مرّشح لرئاسة الجمهورية، 
وأن يكون هناك أيضاً توافق عىل 
شخصية سّنية لتشكيل الحكومة 
تتــالءم وتتناغم مع شــخصية 
الرئيس املطروح للرئاسة األوىل، 
ألن هنــاك قلقا ومخاوف لدى هذه الدول من أن يتّم 
انتخاب الرئيــس ويعود لبنان مجدداً يف رصاع آخر 
يتمثــل بالتكليف والتأليف، فمــن هذه الزاوية مثة 
إرصار عــىل إيجاد حلول لكل هذه املســائل دفعة 
واحدة، عىل أن تتبلور الصورة خالل األسابيع القليلة 
املقبلــة بعدما دخل لبنــان يف جنون انهيار العملة 
الوطنية، وتسارعت وترية اإلرتطام الكبري. وبالتايل، 
فإن هذه املساعي ترافق مع جهود فاتيكانية وحراك 
ديبلومايس داخيل يف بريوت، يحمل أكرث من داللة 
عىل تحضريات تجري توطئة للحل الذي بات  قريب 

املنال، يف حال سارت األمور كام هو مخطط لها.

الغطاء اإلقليمي بــــــات ُمتوفراً... والرئيس على خــــــّط الفاتيكان - باريس

فضل  عيل  الســيد  أشــار 
اللــه »إىل التحديات الداخلية 
والخارجية التي تواجه الحركة 
اإلســالمية والسيام أن هناك 
من يسعى إلفشال هذه التجربة 
»الحركات  داعيــا  ورضبها«، 
اإلســالمية إىل إبقاء أهدافها 
واضحــة وعدم االنغامس يف 
التفاصيــل التــي تربك حركة 
عملها واالبتعاد عن الرصاعات 
والنزاعــات التي متزق الوطن 
وتأخذ أبعاداً طائفية ومذهبية 
ال يستفيد منها إال أعداء األمة«.

وخالل محارضة يف مدينة 
كربالء بدعوة من حزب الدعوة 

اإلسالمية ودولة القانون تحت عنوان »الدعوة 
إىل الله«، شدد فضل الله عىل ان تكون الغاية 
مــن التصدي لهذا املوقع او ذاك ليس لتحقيق 
النفوذ واملناصب بل هو وسيلة لتحقيق العدالة 
والتنمية االجتامعية والسياســية واستقالل 
الوطن وعدم االرتهان لألخرين، واألهم تعزيز 

الوحدة الوطنية واإلسالمية«.
وتابع »نحن كإســالميني مســؤوليتنا ان 
نقدم النموذج الراقي لإلســالم عىل املستوى 
االجتامعــي، بحيث تأيت املامرســة العملية 
منســجمة مــع الخطــاب الذي نريــده أن 
يســتنهض الوعي ويربــط الجامهري بالقيم 
اإلســالمية نابذاً للعصبيات وحاضاً كل فرد 
عىل تحمل مسؤولياته يف الدائرة االجتامعية 
التي يعيش فيها، والتشــديد عىل مســؤولية 

الدولــة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية 
والتــي تنعكس إيجابا عىل حياة الناس لجهة 
التخفيف من اعبائها املعيشية ومن حاجاتها 
للخدمــات الرضوريــة، أما عىل املســتوى 
الســيايس فاألولوية لبناء منوذج يف الحكم 
يتطلــع إىل محاكاة النموذج الذي قدمه أمري 
املؤمنــني يف العدالــة واملســاواة بعيداً عن 
سياســات الهدر والصفقات والفســاد التي 
انهكــت البالد والعباد وذلك إلعادة الثقة بهذا 
الدين الذي يتعرض للتشويه بفعل املامرسات 
السياسية السيئة أو بفعل تحوله إىل عصبيات 
مذهبية ال تصلح لبناء األوطان وإصالحها«.

وختم فضل الله »مســؤوليتكم كبرية يف 
الحفاظ عىل هذا الوطن املتنوع وطن العدالة 
واملســاواة لجميع أبنائه بحيث يستعيد دوره 

الريادي يف منارصة قضايا األمة«.

ــذ ــب ــن ــم ي ــ ــك ــ ــح ــ ــل الـــــلـــــه: لــــنــــمــــوذج فـــــي ال ــضــ ــ ف
ــال ــ ــق ــ ــت ــة واإلســ ــ ــدال ــ ــع ــ ــق ال ــ ــق ــحــ ــ ــات ويُ ــّيـ ــبـ ــصـ ــعـ الـ

فضل الله يلقي كلمته

نواب  3 مــــــع  األوضاع  بحث  ســــــليم 
التقــى وزير الدفاع الوطنــي يف حكومة ترصيف االعامل 
موريس ســليم يف مكتبه يف الــريزة قبل ظهر امس، النائب 
ميشال معوض وأجرى معه جولة أفق تناولت شؤون الساعة 

يف البالد.
وبحث وزير الدفاع مع النائب غســان عطالله  يف األوضاع 

العامة وآخر املستجدات.
كــام تناول مع النائب احمد الخري التطورات عىل الســاحة 

الداخلية.

ــش ــيـ ــجـ ــد الـ ــ ــ ــائ ــ ــ إســـــتـــــقـــــبـــــاالت ق

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف 
الــريزة، وفداً من االتحــاد الدويل لرجال وســيدات األعامل 
اللبنانيني MIDEL برئاســة الدكتــور فؤاد زمكحل، ثم رئيس 
حركة »اإلصالح والوحدة« الشــيخ الدكتور ماهر عبد الرزاق، 

وتناول البحث شؤوناً مختلفة.

قائد الجيش مستقبالً عبد الرزاق

اســتقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي، يف الرصح البطريريك 
يف بكريك، وفدا من تكتل »لبنان القوي« ضم 
النواب: ســيزار أبو خليــل، إدغار طرابليس، 
نقــوال الصحناوي وجورج عطالله، يف زيارة 
عرض خاللها أعضاء الوفد عددا من املواضيع، 

أبرزها انتخابات بلدية بريوت.
بعد اللقاء، قــال الصحناوي: »أطلعنا عىل 
مرشوع القانــون املعجل املكرر، الذي قدمناه 
لضامن املناصفة يف بلدية بريوت. لقد أصبحنا 

عىل مقربة من االنتخابات البلدية، والظروف 
تشــري إىل أن املناصفــة يف خطر«، مضيفا 
»نقوم بجولة عىل كل املســؤولني الروحيني 
والسياسيني لندعم فكرة املناصفة بالقانون، 
والفكرة التي قدمناها هي أن تتقســم بريوت 
إىل دائرتــني، كام يف االنتخابات النيابية، وأن 
تنتخب كل دائرة 12 عضوا يف املجلس البلدي. 
تفهــم غبطته الفكرة، وهو داعم لها، واتفقنا 
عىل التواصل للوصول إىل اإلستحقاق عىل أمل 

اقناع جميع الرشكاء يف البلد«. 

ــوي« ــ ــق ــ ــان ال ــ ــن ــ ــب ــ ــن وفــــــد »ل ــ ــع مـ ــ ــل ــ الـــــراعـــــي اط
بيروت بلديّة  بانتخابــــــات  يتعّلق  قانون  على مشــــــروع 

الراعي مستقبالً وفد التكتل

إتصــل عميد املجلس العام املاروين الوزير 
الســابق وديــع الخــازن بوزيــر خارجية 
الفاتيكان املونســنيور بول ريتشارد غالغر، 
شاكراً »إياه عىل الجهود التي يبذلها من أجل 
لبنان«، ومتمنياً عليه »نقل تهانيه إىل قداسة 
البابا فرنســيس مبناســبة الذكرى العارشة 

إلنتخابه رئيسا للكريس الرسويل«.
ومتنى الخازن، بهذه املناســبة، »أن يسري 
اللبنانيون جميعاً عىل خطى البابا فرنسيس، 
فيجتمعون بدالً من أن يتفّرقوا، ويتصالحون 

عوض أن يتخاصموا، داعيا النواب واملسؤولني 
إىل التجاوب مع دعوات رئيس املجلس النيايب 
نبيه بري اىل التشــاور والتحاور، وعدم هدر 
الوقت وإطالة مدى الشــغور يف الرئاســة 
األوىل، وجعل جلســة الربملان املقبلة محطة 
مفصليــة يف عملية إنتخــاب رئيس جديد 
للجمهوريــة، واإلنطالق يف مســار إعادة 
تشكيل املؤسســات الدستورية يك يستعيد 
الوطــن نبضه ويســرجع الشــعب حياته 

الطبيعية«.

ــر خـــارجـــّيـــة الــفــاتــيــكــان: ــ ــوزي ــ الــــخــــازن اتـــصـــل ب
ــاور والـــحـــوار ــش ــت ــل ــاوب مـــع دعــــــوات بــــري ل ــج ــت ــل ل
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املولوي عرض مع ألبرتين شؤون ُمكافحة املخدرات

استقبل وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف األعامل القايض بسام 
مولوي يف مكتبه، أمني عامن الكربى الدكتور يوسف الشواربة، وتم استعراض 
لتجربة عامن يف تطوير العمل البلدي والعالقات بني البلدين وسبل تطويرها.

واستقبل مولوي النواب: عيل فياض، ابراهيم املوسوي، وأمني رشي، وعرض 
معهم األوضاع العامة. كام استقبل النائبني حسني الحاج حسن وايهاب حامدة، 

وبحث معهام يف شؤون إمنائية.
والتقى مولوي النائبني وليد البعريني وأحمد الخري، وتم البحث يف شــؤون 
شــاملية تتعلق مبنطقتي املنية وعكار. واستقبل أيضا النائب بالل الحشيمي، 

وعرض معه األوضاع وشؤونا بقاعية.
وبحــث مولوي مع املمثلة االقليمية ملكتب األمــم املتحدة املعني باملخدرات 
والجرمية UNODC كريستينا ألربتني يف شؤون تتعلق مبكافحة املخدرات يف 
لبنان ودور وزارة الداخلية الناشــط عرب األجهزة األمنية املختصة. واســتقبل 

مولوي أيضا وفدا من بلدة شيخالر، واطلع عىل مطالب األهايل وحاجاتهم.

ــث مـــــــع ســــفــــيــــر الـــصـــيـــن  ــ ــحـ ــ ــى بـ ــ ــ ــض ــ ــ ــرت ــ ــ امل
ــة ــّيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــّورات والـــــعـــــاقـــــات الـ ــ ــ ــط ــ ــ ــت ــ ــ فـــــي ال

اســتقبل وزير الثقافة يف حكومة  ترصيف االعامل القايض محمد وســام 
املرتىض يف مكتبه يف قرص الصنائع، السفري الصيني يف لبنان كيان مينجيان. 
وكانــت جولة أفق عامة لالوضــاع والتطورات محليا واقليميا ودوليا. وتطرق 
اللقــاء اىل البحث  يف العالقات الثنائيــة بني البلدين والتعاون القائم يف عدد 
من املشــاريع التنموية ومنها مساهمة الصني يف بناء وتجهيز املعهد الوطني 
العايل للموسيقى »الكونرسفتوار الوطني » يف  ضبيه واملتوقع افتتاحه خالل 
فرتة وجيزة. كام ســلم الســفري الصيني املرتىض دعوة رسمية  للمشاركة يف 

مؤمتر حول االرث الثقايف يف الصني خالل شهر نيسان املقبل.

مولوي مستقبالً الشواربة

املرتىض مستقبالً السفري الصيني

دوليل بشعالين

يُنتظر أن تفتح عــودة العالقة اىل 
طبيعتها تدريجاً بني السعودية وإيران 
البــاب واســعاً ملناقشــة كّل ملفات 
املنطقة، ال ســيام ملف األمن البحري 
وأمن الطاقة، ودور حزب الله يف لبنان، 
والحوثيــني يف اليمــن، وملف األزمة 
السورية، خصوصاً وأّن الفرصة باتت 
مؤاتية لحّل جميع القضايا العالقة يف 
املنطقــة. غري أّن اإلتفاق التاريخي بني 
البلدين يُشكّل كذلك بداية مبادرة عربية 
تقودها الســعودية رمّبا، أو أي دولة 
أخرى توكلها بهذه املهّمة، بهدف تأمني 
مصالحة عربية- عربية، عىل أن تقوم 
عىل املبادرة الكويتية التي ســبق وأن 
حملها وزير خارجية الكويت الشــيخ 
أحمد نارص املحمــد الصباح اىل لبنان 

يف كانــون الثاين من العــام املايض، وتألّفت من 12 بنداً 
وهدفت اىل بناء الثقة بني لبنان ودول الخليج... 

ويقول مصدر ديبلومايس مطّلع بأّن اللقاء الذي يجري 
التحضــري له بني وزيري خارجية الســعودية وإيران من 
شــأنه التمهيد لحــّل الخالفات السياســية العالقة بني 
البلدين عىل ملفات املنطقة، وإلعادة العالقات السياسية 
بــني البلدين اىل طبيعتها قبل القطيعة األخرية التي دامت 
نحو سبع سنوات. وإذ يجري الحديث عن إمكانية التوّصل 
اىل حّل لألزمة اليمنية، وقد يليها حّل لألزمة الســورية، 
ومن ثّم اللبنانية، فال بّد أوالً من مصالحة عربية - عربية 
تُعيد األمور اىل نصابها يف جامعة الدول العربية، ال سيام 
مع إعادة ســوريا اىل مقعدها فيها، وحّل أزمة النازحني 
الســوريني، ال سيام أولئك املنترشين منهم يف دول الجوار 
ومن بينها يف لبنان. فضالً عن إيجاد حّل جذري الستئناف 
عالقــات لبنان مــع دول الخليج التي مل تعد اىل طبيعتها 
بعد، رغم الحلحلة التي حصلت أخرياً بني لبنان والسعودية 
عىل صعيد العالقات اإلقتصادية والتجارية، والتي ال تزال 
تحتاج اىل إزالة بعض العراقيل ومعالجة املشكالت إلعادة 

عملية اإلسترياد والتصدير اىل سابق عهدها.
وبفضــل األجــواء اإليجابيــة التي خلقهــا اإلتفاق 
السعودي- اإليراين يف دول املنطقة باستنثاء »إرسائيل«، 
والــذي مل تنعكــس تداعياته عىل لبنان حتى الســاعة، 
والدليــل عدم حصول أي تقــارب يف وجهات النظر بني 
فريقي 8 و14 آذار واملتحالفني مع كّل منهام، عىل صعيد 
اإلســتحقاق الرئايس، واستمرار اإلرتفاع الجنوين لسعر 
رصف الدوالر األمرييك يف السوق السوداء وتخطّيه املئة 

ألف لرية لبنانية، لفت املصدر الديبلومايس اىل احتامل أن 
تتوّصــل إيران اىل عقد اتفاقيات مع بعض الدول العربية، 
ومــن ضمنها لبنان. غري أّن هذا األمر يتطلّب أوالً حصول 
املصالحة العربية - العربية التي من شــأنها الحؤول دون 
وقــوف أي من الدول العربية ضّد مثل هذه اإلتفاقيات، أو 

عرقلة حصولها يف املرحلة املقبلة. 
وإذ أكّد وزير الخارجية الســعودي فيصل بن فرحان أّن 
»التوصل إىل اتفاق مع إيران عىل اســتئناف العالقات بني 
البلدين ال يعني حّل جميع الخالفات العالقة«، فهذا مؤرّش 
جّدي عىل رضورة إيجاد حلول للخالفات العربية – العربية 
القامئة يف املنطقة عىل حدة، عىل ما شّدد املصدر نفسه، 
وذلك انطالقاً من مبادرة تقودها السعودية لتسوية جميع 
امللفــات العربية. غري أّن هذا األمر لن يحصل يف القريب 
العاجل، إذ ال بّد أوالً من انتظار عودة العالقات السياسية 
بني السعودية وإيران اىل سابق عهدها، ما يجعل املصالحة 
تُرجأ اىل موســم الصيف املقبل، كونها تحتاج اىل بعض 

التحضريات واملشاورات. 
وصحيح بأّن اإلتفاق السعودي- اإليراين يخدم مصالح 
البلديــن بالدرجة األوىل، غري أنّه يصّب بالتايل يف صالح 
دول املنطقــة، عــىل ما أعلن وزيــر الخارجية اإليرانية 
أمري عبد اللهيان. ولهــذا فإّن جميع ملفات املنطقة دول 
موضوعة عىل الئحة اإلهتاممات، عىل ما أوضح املصدر 
الديبلومايس، غري أنّه عىل كّل منها اإلنتظار لبعض الوقت، 
ليك تصل اليه تداعيات هذا اإلتفاق تِباعاً. وســيكون عىل 
لبنان متهيد األرضية املناسبة النتخاب رئيس الجمهورية 
يف أرسع وقت ممكن، وتشــكيل حكومة إنقاذية تتمكّن 
الحقاً من قبول املســاعدات والهبات مــن إيران، لتأمني 

الطاقــة واملحروقات للبنان يف 
الفرتة املقبلة. 

وبــرأي املصــدر، إّن من كان 
يضع »الفيتــو« أمام عدم قبول 
الحكومات اللبنانية املتعاقبة أي 
مساعدات أو هبات من إيران، كام 
من روسيا، هي الواليات املتحدة 
األمريكية بالدرجة األوىل، ومن 
ثّم تأيت السعودية. واليوم، فإّن 
أمــريكا التي ال تُشــّجع اإلتفاق 
السعودي األخري مع إيران الذي 
قادته وَرَعته الصني، التي تلعب 
دوراً يف املنطقــة والعامل لحّل 
األزمات القامئة بني الدول، كونه 
الدور األمــرييك عاملياً،  يرضب 
قد تواصــل ضغطها يف الداخل 
لعــدم حصول لبنان عىل أي من 
التقدميات اإليرانية أو الروسية. 
وكانت كّل من إيران وروســيا قد أبدتا استعدادهام مّرات 
عــّدة ملّد يّد املســاعدة للبنان، غــري أّن الحكومات كانت 
ترفض ذلك، خشــية أن تكون املساعدات مرشوطة. لهذا 
فــإّن املصالحة العربيــة ال بّد وأن تصّب يف صالح لبنان، 
فيــام يتعلّق بوقوف الدول العربية اىل جانبه يف قراراته 

وخياراته املستقبلية يف هذا اإلطار. 
ويــرى املصدر بأّن أكرث مــا يهّم الصني التي لعبت دوراً 
مهاّمً يف اســتئناف العالقات بني السعودية وإيران، هو 
تأمني أمن منطقة الخليج واســتقرارها، فضالً عن تعزيز 
اإلســتقرار يف منطقة رشق آســيا. فهذا اإلتفاق مُيّهد 
لحصول جميع األطراف عىل مصالحها ومنها الصني التي 
يعترب دورها ذو منافع عاّمة وخاصة. ولهذا، فإّن الحفاظ 
عىل استقرار لبنان ودول املنطقة، يستلزم بالدرجة األوىل 
تالقــي جميع املكّونات السياســية للحوار والنقاش يف 
البنــود التي تتضمّنها املبادرة العربيــة، التي تنطلق من 
الورقــة الكويتية، فضالً عن بنود أخرى لتقريب وجهات 

النظر بني الفريقني املتنازعني داخل لبنان. 
فال حّل لألزمة السياسية اللبنانية، عىل ما عّقب املصدر 
الديبلومايس ســوى بالتواصل والتالقي والحوار للخروج 
منهــا يف أرسع وقت ممكن. وعىل الحّل أن يكون لبنانياً، 
ألّن للبنــان خصوصيته يف املنطقة، ولهــذا يُنتظر من 
السياســيني تغيري األداء، وإدارة أنفسهم بأنفسهم، سيام 
وأّن التقارب الســعودي- اإليراين من شأنه عدم عرقلة أي 
إتفاق مُيكن أن يخرج من محادثاتهم ومشــاوراتهم يف 
حال قاموا بها رسيعاً، ووضعوا مصلحة الوطن بالدرجة 

األوىل نصب أعينهم.

هـــــــل يـــــلـــــي اتـــــــفـــــــاق بــــكــــيــــن ُمـــــصـــــالـــــحـــــة عـــــربـــــّيـــــة؟
... علــــــــــى لبنــــــــــان تمهيــــــــــد األرضيّــــــــــة النتخــــــــــاب الرئيــــــــــس

فادي عيد

بدأت معظم القوى السياســية تستطلع األجواء 
الخارجيــة، بحيث بارش رئيس الحــزب »التقدمي 
اإلشــرتايك« وليد جنبالط زيارة إىل دولة الكويت 
للقاء كبار املسؤولني فيها، وحيث سيلتقي يف احتفال 
حاشد بالجالية اللبنانية. فيام تشري املعلومات، إىل 
أن بعض املرجعيات الرئاســية والسياسية ستنطلق 
أيضــاً يف جــوالت إىل الخــارج عىل غــرار زيارة 
رئيــس حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت إىل 
الفاتيكان، بعدما وضع البطريرك بشارة الراعي قبيل 
سفره بساعات، يف عناوين املباحثات التي سيجريها 

يف عاصمة الكثلكة.
يف السياق، تشري مصادر عىل صلة بحراك جنبالط 
إىل أنــه وقبيل عودة العالقات الديبلوماســية بني 
الرياض وطهران إىل مجاريها، أوقف تحّركاته بعدما 
أيقن صعوبة التوافق الداخيل عىل مرشــح إجامع، 
وبالتايل تجّنب الصــدام مع أي طرف من املكّونات 
السياســية عىل اختالفها. ويف هذا اإلطار، تضيف 
املصادر، أن جنبالط ترك الخيار للمسيحيني، دون أن 
يُفرسَّ تحركه بأنه يخدم أهدافاً معينة، أو أنه دخول 
عىل امللعب السيايس املســيحي، فرتك الخيار لهم، 
وبناء عليه أبقــى التواصل قامئاً مع حزب »القوات 
اللبنانية« ومع ســائر القوى املســيحية، مبا فيها 
»التيار الوطني الحــر«، حيث هناك هدوء وتواصل 
حفاظاً عىل أمن واستقرار الجبل، وذلك ما ظهر جلياً 
منذ اللقاء الذي جمعه برئيس »التيار« النائب جربان 

باسيل يف دارة الشيخ بيار الضاهر.
أمــا عن عناوين الجوالت التي بدأت يف 
اللبنانيني،  السياســيني  لعدد من  الخارج 
أنها إستطالعية  تؤكد املصادر نفســها، 
والســترشاف أجواء ومناخــات اإلتفاق 
الذي حصل أخرياً بــني الرياض وطهران، 
وما ســبقه خالل اجتامع الدول الخمس 
يف باريــس، مبعنى هل هناك من مفاعيل 
رسية أو توافق قد حصل عىل شــخصية 
رئيــس الجمهورية العتيــد، يك ال تدخل 
هــذه األطراف يف املجهول، إن عىل صعيد 
التحالفات، أو والقراءة الخاطئة ملجريات 

األوضــاع دولياً وإقليمياً وداخلياً، بعدما فاجأ اتفاق 
الســعوديةـ  إيــران رشيحة كبرية مــن القيادات 
السياســية ال بل معظمها، مام أّدى إىل حالة إرباك 
غري مســبوقة بني هذه القوى، ال سيام أولئك الذين 
لهم عالقات وصداقــات يف الخارج، بغية اإلطالع 
عىل آخــر التطورات الرئاســية، بعدما وصلت إىل 
البعــض معلومات بأن هناك خياراً ثالثاً، وأســامء 
مطروحة جديــاً، قد تكون موضع توافق بني الدول 
الخمس املعنية بامللف اللبناين، وما يســهل الحلول 
هو توفر الغطــاء اإلقليمي للحّل يف ضوء ما جرى 
يف الصني عرب احتضان التوافق اإليراينـ  السعودي.

لذلــك، أضافت املصادر، فإن جنبالط الذي تربطه 
عالقات وصداقات مع بكني، يتواصل مع املقّربني من 
قيادة الحزب الشــيوعي الصيني، واألمر عينه يقوم 
به مع موســكو، حيث جرى اتصــال منذ أيام بينه 

وبني نائب وزير الخارجية الرويس لشــؤون الرشق 
األوســط ميخائيل بوغدانوف، ولذا فإن جنبالط لن 
يغامــر يف اإلقدام عىل أي موقــف قد يأيت عكس 
التطورات والرياح اإلقليمية، يف ظل هذه التحّوالت 
غري املتوقعة، والتي فاجأت منطقة الرشق األوسط 

بشكل عام.
ومن هنا، لفتت املصادر عينها إىل الربودة الظاهرة 
عــىل خط بعض الكتل النيابية التي خّف منســوب 
مواقفهــا بعد الحدث الصيني، فيام الذين يقرتعون 
للنائب ميشــال معوض أيضــاً، يحاولون القول إنه 
يجب التفتيش عن مرشــح آخر يحظى بإجامع كل 
الكتــل النيابية، وهذا ما بدأت معامله تظهر بشــكل 
واضح بفعل اإلتصاالت واملشاورات، وربطاً مبواكبة 
ومتابعة ما ســيصل إليه التوافق أو عودة العالقات 
بني الســعوديني واإليرانيني، ملــا لذلك من تداعيات 

إيجابية عىل امللف اللبناين.

جنباط يرفض التحّرك في امللعب املسيحي!

محمد علوش

منــذ ما قبــل اإلعالن عــن اإلتفاق 
الســعودي - اإليــراين برعاية صينية، 
كان هناك من يطرح يف بعض األوساط 
السياســية مقولة تُشري اىل أن األفرقاء 
املسيحيني سيكونون أكرب املترضرين من 
تداعيات أي تسوية إقليمية عىل الساحة 
املحلية يف لبنان، عىل إعتبار أن طريف أي 
تسوية هام الجانبان السعودي واإليراين 
بشكل أســايس، وبالتايل عند حصولها 
لن يكون لدى هؤالء األفرقاء ما ميكن أن 
يقوموا به، يف تكرار ملا حصل عند توقيع 

إتفاق الطائف.
إنطالقــاً من ذلك، ينبغــي النظر إىل 
التداعيــات املحتملة لإلتفاق الجديد بني 
إيران والسعودية، حيث هناك من يعترب 

أن رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري جعجع، 
الــذي يعترب حليف اململكة األول يف لبنان، لن يكون 
قادراً عىل عرقلة أي تسوية عىل املستوى اللبناين، 
يف حال متت رعايتها من جانب الرياض، بينام لدى 
رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باســيل 
بعض األوراق التي من املمكن أن يستخدمها للتضيق 
عىل تسوية ال تشمله، بالرغم من أن هناك من يعترب 
أنه اســتعجل اإلنفصال غري املعلن عن حزب الله يف 

هذه اللحظة.
يف املقابل، هناك من يرى أن الجانبني املترضرين 
من إحتــامل وصول رئيس »تيار املردة« ســليامن 

فرنجية إىل رئاســة الجمهورية، قد يكون لديهام 
الفرصــة لقطــع الطريق عىل الرجــل، من خالل 
مبادرتهام إىل التفاهم عىل مرشح رئايس، بالرغم 
مــن أن ذلك يبدو صعبــاً جداً يف املرحلة الراهنة، ال 
ســيام إذا ما كانت الســاحة اللبنانية مقبلة عىل 
تحوالت رسيعة، ربطاً بتداعيات اإلتفاق السعودي 

اإليراين.
بحســب مصــادر قيادية يف حــزب »القوات 
اللبنانيــة«، فإن تفاهم معــراب ال ميكن أن يتكرر 
ألنه حصل بظــروف معينة غري متوفرة اليوم، اىل 
جانب غياب الثقة الكامل بجربان باســيل، مشرية 
اىل أن تفاهم معراب أوصل ميشال عون اىل الرئاسة 

بناء عىل نقاط سيادية، وهو أيضاً 
ما ليس متوفراً اليوم، بغض النظر 
عــن حقيقة أن التيــار انقلب عىل 

التفاهم.
بالنسبة اىل »القوات« فإن الرشط 
األســايس ألي نقاش أو حوار مع 
باسيل هو موقفه من سالح حزب 
الله، واملوقف ال يكون كالمياً فقط 
بل بالعمل، فالخالف بني »القوات« 
و«التيار الوطني الحر« هو املوقف 
من هذا الســالح، وبناء عليه تُحدد 
العالقات باملستقبل، وترى املصادر 
أن الخالف بني التيــار وحزب الله 
اليوم ال عالقة له بســيطرة الحزب 
عىل الدولة، وال سالحه الذي مينع 
قيام دولة يف لبنان، بل سببه دعم 
الحزب لرتشــيح سليامن فرنجية 
رغــم عدم رىض باســيل، فهل يُعقــل أن تتقارب 

»القوات« مع التيار بظل هكذا واقع؟
طبعاً يُناسب باســيل اليوم فتح عالقات جديدة 
مــع »القوات«، ألن قطار التســوية ال ينتظر أحداً، 
وهو بالتأكيد مل يكن بوارد اتفاق ايران والســعودية 
رسيعاً، علامً أن موفد البطريرك بشارة الراعي الذي 
يجــول عىل القوى املســيحية كان قريباً من حمل 
إسم او اسمني توافقيني بني املسيحيني لو مل تختلف 
مصالح هذه القوى، فهل تجد نفســها قريباً ملزمة 
بتحالف أو تقارب ليك ال تكون التســوية الجديدة 

مبثابة »طائف جديد« يُفرض عىل املسيحيني؟

خــــــاف القوى املســــــيحّية ُمســــــتمّر... فهل تكون التســــــوية على حســــــابها؟

التقى وزيــر االعالم زياد 
الكــــويت،  يف  مــكاري 
نظــــريه وزيــر االعــالم 
والثــــقافة وزيــر الدولة 
لــــشوؤن الشباب الكويتي 
عبد الرحمن املطريي، وبحثا 
الثنائيــة،  العالقــات  يف 
وال ســيام منهــا االعالمية 
البلدين  اعــالم  وزاريت  بني 
لهام،  التابعة  واملؤسســات 
ورضورة تفعيلهــا ملــا فيه 

مصلحة لبنان والكويت.

مكاري تابــــــع ونظيره الكويتي تفعيــــــل العاقات اإلعامّية

مكاري يزور املطريي

تيار  رئيــس  اســتقبل 
»املرده« ســليامن فرنجيه 
يف دارته يف بنشعي سفري 
العربية  جمهورية مــرص 
يــارس علــوي يف حضور 
أنطوان مرعب. وكان بحٌث 
املســتجدات  يف  معّمــق 
لبنــان  يف  السياســية 
واملنطقــة، بحســب بيان 

ملكتب فرنجيه.

ــر ــصـ ــفـــــيـــــر مـ فـــــرنـــــجـــــيـــــه الــــــتــــــقــــــى ســـ

فرنجية مستقبالً السفري املرصي

اســتقبل نقيب املحامني يف بريوت نارض 
كسبار، ويف حضور أعضاء مجلس النقابة، 
النائب نعمت افرام، وجرى البحث يف الســبل 
اآليلــة إىل الخروج من األزمــة الحالية يف 
البلد. وحرض قسامً من املحارضة التي ألقتها 
عضو مجلس النقابة املحامية مســيم يونس 
سكاف حول الوصول إىل العدالة: »املساعدة 
القانونيــة التي تقدمها نقابات املحامني يف 

العامل العريب«.
كام استقبل الدكتور جوزيف رزق الله الذي 
قدم له كتابه حول »مراجعة اإلبطال لتجاوز 
حد الســلطة أمام القضاء اإلداري«، كام قدم 
نســخة ملكتبة النقابة. وتم اإلتفاق عىل عقد 
ندوة يف 11 أيار يف بيت املحامي يشارك فيها 

عدد كبري من القضاة واملحامني والدكاترة.
هــذا، ودعا كســبار املحامــني لحضور 

املؤمتر الذي يقــام يوم األربعاء 15 آذار يف 
»بيــت املحامي« حول املغرتبني، ويف حضور 
عدد كبري من املشــاركني حيث سيلقي وزير 
الخارجيــة واملغرتبني الســفري عبدالله بو 
حبيــب كلمة. وقال كســبار »ان هذا املؤمتر 
مهم نظراً ملا ميثله املغرتبون من قيمة وطينة 
وعلميــة وإقتصادية. واألهم األهم من قيمة 

عاطفية«.
عىل صعيد آخر، تبدأ اإلختبارات الشــفهية 
لطالبي اإلنتساب إىل النقابة يف 15 الجاري. 
كام تعقــد لجنــة إدارة صنــدوق التقاعد 
برئاســة كســبار وحضور خســمة نقباء 
سابقني وخمســة أعضاء يف اللجنة، خلوة 
يــوم الخميس القادم، لبحــث الوضع املايل 
للصندوق، وإيجاد الطرق والوســائل املفيدة 

لدفع مستحقات املتقاعدين.

كســــــبار بحث مــــــع افرام ســــــبل الخروج مــــــن األزمة

كسبار مع افرام والوفد املرافق
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األربعاء 15 آذار 2023

مشهد صادم في طرابلس... الطالب يعودون الى منازلهم سيراً على األقدام!!!

ــع ــل ــس ــل ــة ل ــ ــّي ــ ــال ــ ــي ــ ــار خ ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ ــان بـ ــ ــ ــض ــ ــ ــل رم ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ــار تـ ــ ــكـ ــ عـ
ــدود ــ ــح ــ م ــر  ــ ــي ــ غ الـــــتـــــّجـــــار  ــع  ــ ــشـ ــ وجـ  .. ــة  ــ ــب ــ ــائ ــ غ الـــــرقـــــابـــــة 

دموع األسمر

طــاب  ان  صحيــح 
عادوا  الرســمية  املــدارس 
اىل صفوفهــم، بعد ارضاب 
دام  الذي  التعليمية  الهيئات 
حواىل ثاثة اشهر للمطالبة 
بانصافهــم برواتب مجدية 
االخرى،  القطاعات  تــوازي 
لكن هذه العــودة مل تكتمل 
الدوالر  تخطي  بعد  فرحتها، 
سقف املئة ألف لرية، التي مل 

تعد ذات قيمة رشائية. 
اثر ذلك تصدرت شــوارع 
طرابلس يوم امس مشــاهد 
خــروج طــاب الجامعات 
واملدارس ســريا عىل االقدام 
وملســافات بعيــدة، رغــم 

الطقس املاطر، بســبب ارتفاع اجــرة املواصات، 
حيث بلغــت اجرة النقل مائة الــف لرية، ويحتاج 
الطالب يوميا 200 الف لــرية ضمن نطاق املدينة، 
واكرث من ٤00 الف لرية خارج املدينة، وتصل يوميا 

اىل ٦00 ألف لرية...
ليست اجرة النقل وحدها االزمة، فالطاب باتوا 
عاجزين عن تناول كعكة الجبنة و«النســكافيه« 
واملرشوبات املعتادين عليها اثناء االسرتاحة، والتي 

تضاعفت اسعارها وفق سعر رصف الدوالر.
ويقول الطاب بني اجرة النقل وتناول املأكوالت 
الخفيفة خال االســرتاحة، بتنا نحتاج يوميا اىل 
مليون لرية، وعندها ليس من بديل سوى إحضار« 
الزوادة« معنا من حوارض البيت، سندويش زعرت او 
لبنة، وحتى هذه املواد باتت محلقة باسعارها وفق 
بورصة الدوالر، ويقول طالب آخر: ما علينا سوى 

الصيام والتقنــني يف االكل والرشب، لقد بتنا عند 
تقف  الرسمية  والسلطة  الحقيقية،  املجاعة  عتبة 

متفرجة عىل شعب يجوع وميوت قهرا وذال...
ويف ظل هــذه االوضاع، انتهى عــر التعليم 
الخصويص، اال ملن يدفع بالعملة الخرضاء، بعدما 
الــدروس الخصوصية، مدة ســاعة  بلغت كلفة 
واحدة 10 دوالر امرييك بالحد االدىن، ومن يعجز 
اوالدهم  بالدوالر، فان عــىل  الدفــع  من االهايل 
االعتامد عىل مدرستهم وعىل انفسهم لتجاوز هذه 

املحنة الصعبة للغاية. 
الثانويات  اليوم بــني طاب  الحديث  ان  الافت 
والجامعــات، هو البحــث عــن اي فرصة عمل، 
للتخفيف مــن ثقل االعباء عن عائاتهم، حتى ولو 
بأجر ال يتجاوز الثاثة مايني لرية اي ما يعادل 30 
دوالرا، تتيح للبعــض رشاء حاجاته التي اصبحت 
غري متوافرة، خصوصا ملن يرغب يف قصد املقاهي 

بسعرال  قهوة  فنجان  لتناول 
يقل عــن دوالرين للفنجان 
الواحــد، اي مبئتــي ألــف 
الرف  ســعر  حسب  لرية، 
يف السوق الســوداء، فبات 
ارتياد  عــن  النظــر  رصف 
للجامعات  املجاورة  املقاهي 

والثانويات أفضل الحل...
أرتال من طاب الجامعات 
العني  ضهــر  يف  واملدارس 
يتجهون  أمس  يوم  شوهدوا 
عىل  ســريا  طرابلــس  اىل 
السيارات  مقاطعني  االقدام، 
والباصات، فيام هذه اآلليات 
االخرى  هــي  تعاين  وقفت 
لها،  املواطنني  مقاطعة  من 
فيتداخل املشهد العبثي الذي 
الــدوالر، ومل  به  يتاعــب 
تعد للرية اللبنانية ايــة قيمة رشائية لدى عائات 
انخفضت مداخيلها الشــهرية لتصل اىل 20 و30 
و٤0 دوالرا يف أحســن االحــوال، فيام صفيحة 
البنزين باتت تفوق مدخــول عائات عديدة، وقد 
انعكــس كل ذلك عىل حركة الشــوارع والتجارة، 
السامنة  ومحات  »الســوبرماركات«  يف  خاصة 
التي تعتمــد كل منها بورصة دوالر خاصة بها يف 

ظل غياب الرقابة...
لسان حال املواطن، هو مجموعة تساؤالت حول 
دور حكومة تريف االعامل، وحول الغياب املشبوه 
الجهزة الرقابة، بينام االنهيار املايل واملعييش يزداد 
تسود  التي  والخشية  للمواطنني،  وتطويقا  تعقيدا 
االوساط الطرابلســية هي من تحليق بدون سقف 
السعار الســلع كافة مع بدء شهر رمضان يف 23 
آذار الجاري، فمن سيضع حدا لجشع التجار وللغول 

الذي يلتهم قوت املواطنني؟؟؟...

جهاد نافع

قبل اسبوع من شــهر رمضان، بدت قرى 
وبلــدات محافظة عــكار يف حالة جمود 
اقتصادي غري مســبوق، بعد تجاوز ســعر 

رصف الدوالر املئة ألف لرية. 
اللبنانية  اللرية  انهيار  من  املترضرين  اكرث 
والقطاع  العسكرية،  املؤسسات  هم موظفو 
رواتبهم  يتقاضــون  الذين  مبجملــه  العام 
باللرية اللبنانية، رغم ســعر منصة الصريفة 

التي بلغت بدورها الـ٧5 ألف لرية ..
محطات محروقــات عديدة اقفلت ابوابها 

باكــرا، زبائنهــا انخفضوا ايضا عند بلوغ ســعر 
الصفيحة املليون ومثامنئة الف لرية، املؤسســات 
االســتهاكية الصغــرية والكبــرية تعــاين من 
تراجع الزبائن بدورها، فأســعار الســلع الغذائية 
واالستهاكية ارتفعت وتسابق سعر رصف الدوالر ..

ســباق بني املحات عىل االسعار، ورمضان بات 
قاب قوســني وادىن، وتداول بــني الباعة والتجار 
ان صحن الفتوش، وهــو الصحن اليومي للصائم، 
ســيتجاوز املئتي الف لرية، وربطة الخبز تجاوزت 
الـ٤5 ألف لرية، اذ تحتاج عائلــة الصائم يوميا ما 
معدله بحد ادىن اىل ربطتني، اي يبلغ مروف الخبز 

لشهر بالحد االدىن مليونني وسبعامئة الف لرية ..
اليوم  اســعار الخضار بــدأت تتضاعف منــذ 

استقباال لشــهر الصيام، والســؤال الذي تطرحه 

العائات كيف تستطيع االنفاق عىل شهر تتضاعف 

اللبنانية،  باللرية  الرواتب  فيه كل املصاريف، بينام 

واسعار كافة السلع حددت بالدوالر وبسعر السوق 

السوداء؟؟..

من يراقب االســعار؟ ومن يحاســب التجار؟؟ 

وكيف يســدد املواطن قوته بالــدوالر، ويتقاىض 

بالعملة اللبنانية املنهارة؟ 

جنــوح يف عكار نحــو الهاويــة، اكرث من اي 

منطقة لبنانية، كونها املنطقة التي تعتمد غالبية 

سكانها عىل مورد رزق وحيد هو القطاع العام من 

مؤسسات عســكرية، وتعليم ... حتى املئة دوالر 

التي يتقاضاها العســكريون باتت غري كافية بعد 

ارتفاع اسعار كل السلع ...
واكرث ما يخشــاه الكثري من العائات ان 
الهبات واملســاعدات التي كانت تنهال عليها 
غابت،  ومؤسسات  جمعيات  من  باملناسبات 
ومن يواصل املساعدة فهي شحيحة، وبالكاد 
تســد رمق، ولهذه الغايــة نظمت »جمعية 
شــبابها  من  لفريق  جولة  عــكار«  نهضة 
برئاسة الناشط وليد الزعبي، حيث زاروا حتى 
اليوم 3٦ بلدة وقرية، العداد ملفات للعائات 
املحتاجة والتي ال تستفيد من وزارة الشؤون 
وال من اية جهة ضامنة او مســاعدات من 
مؤسســات، عىل أمل ان تتمكن من توضيب 
حصص غذائية لهــا تبدأ بتوزيعها مع بداية 
شهر الصيام. وتعرب الجمعية عن أملها بأن تلقى 
خطواتها تحاوبا مــن املتمولني واالثرياء يتربعون 
زكاة اموالهــم لعائــات غرقــت يف نفق الجوع 
الحقيقي، بغيــاب كيل للنواب والقيادات املتمولة، 

منذ انتهاء االستحقاق االنتخايب ..
يتلمس ابناء عكار انهم مرتوكون لقدرهم وليس 
من راع لهم، ويقول احدهم ليت االنتخابات النيابية 
شــهرية، عندها االثرياء ينفقون ويحسبون الف 
حســاب لطريقة االنفاق، إال اذا كان مجديا ويأيت 
بضعف االرباح، اما العمل االنساين فغائب وشهر 
العام  الخريات والعطاء، يأيت هذا  الصيام، شــهر 
شاحبا، وشوارع عكار كلها شاهدة عىل الشحوب 

الذي يعم املنطقة من بابها ملحرابها. 

ــة ُمـــصـــّر عــلــى حــضــور جــلــســة اإلســتــمــاع ســالم
األوروبــي الوفد  وبحضور  سمراء  أبو  القاضي  لدى 

روجيه شاهني

يعقــد قــايض التحقيق 
القايض  بــريوت  يف  االول 
رشبل ابو ســمراء جلســة 
بحضــور الوفــد االورويب 
لاستامع اىل حاكم مرف 
لبنان رياض سامة املتوقع 
حضــوره، بعدمــا ابلغــت 
الفرنسية حضوره  محاميته 
للرد  الحضور،  عىل  وارصاره 
عــىل كل االفــرتاءات التي 
ســيقت ضده من قبل فريق 
الرئيس السابق ميشال عون. 

ويقول مصــدر قضايئ رفيع املســتوى، 
ان سياســة الرئيس عون اوصلت الباد اىل 
جهنم، مدعــني طهارتهم فيــام هم اهدروا 
اكرث من ٤5 مليــار دوالر فقط عىل الطاقة، 

وال يستطيع احد مفاتحته باملوضوع عدا عن 

الخارج لإلدعاء  ازالمهم اىل  انهم يرســلون 

عىل الحاكم، وبذلك شــوهوا ورضبوا لبنان 

واملرف املركزي.

ويختم املصــدر »غدا يــذوب الثلج ويبان 

املرج« ، وان غدا لناظره قريب. 

وفــــد مــــن الرهبانّيــــة اللبنانّيــــة
والجميـــــــــــــل جعجـــــــــــــع  زار 

جعجع مستقبالل وفد الرهبانية
بحث رئيس حزب »القّوات اللبنانّية« ســمري جعجع، خال 
لقاء مع الرئيس العام للرهبانيــة اللبنانية املارونية األبايت 
هادي محفوظ، الشــؤون العامة يف الباد وسبل مواجهة 
األوضاع الصعبة السيام عىل الصعيدين االجتامعي والرتبوي.
ورافــق محفــوظ أعضاء مجمــع الرئاســة العامة يف 
الرهبانية، وهم النائب العام األب جــورج حبيقة واملدبرون 
العامون األب ميشال أبو طقة، األب جوزيف قمر واألب طوين 
فخري، باإلضافــة إىل األب جوين مارون، يف حضور رئيس 
مكتب التواصل مع املرجعيات الروحيــة يف الحزب أنطوان 

مراد.
كام زار وفد من الرهبانية اللبنانية برئاسة االب محفوظ، 
رئيس حزب »الكتائب اللبنانية« النائب ســامي الجمّيل، وقد 
جرى خال اللقاء »عرض لألوضاع العامة وسبل الخروج من 

األزمة التي يتخبط فيها لبنان«، وفق مكتبه االعامي.

استعادة بداية  كانت  آذار   14 باسيل: 
ــادة واإلســـتـــقـــالل ــيـ ــسـ الـــحـــريـــة والـ
أصعب عليها  الحفاظ  أن  تبّين  لكن 

غرد النائب جربان باســيل عرب حسابه عىل »تويرت«: »1٤ 
آذار كانت بداية إســتعادة الحرية والسيادة واإلستقال. بـ 
2005 استعدناها بعد نضال صعب،بس تبني أن الحفاظ عليها 
أصعب! ألن الحرية منقوصة ملا بتقبل حدا يفرض عليك يش، 
واإلســتقال مش ناجز ملا ماليتك مرهونة،والســيادة مش 
كاملة ملا القرار الحر مفقود. منلتقى مبؤمترنا 2٦،25،2٤ آذار 

لنحيك أكرث«.

وقع مع وفد »التربية« العراقّية بروتوكول تعاون
ــي ــم ــّل ــع ُم ــالـــب  : نـــِعـــد بــنــقــل مـــطـ الـــحـــلـــبـــي 
ــاع الـــــــخـــــــاص الـــــــــى مـــيـــقـــاتـــي ــ ــ ــط ــ ــ ــق ــ ــ ال

والتعليم  الرتبية  وزير  زار 
العايل عبــاس الحلبي عىل 
الوزارة، رئيس  رأس وفد من 
األعامل  تريــف  حكومة 
نجيــب ميقايت يف الرساي، 
حيث أعلن الحلبي بعد اللقاء، 
» بحثنا يف موضوعني، األول 
موضــوع الربوتوكول الذي 
والعراقيون  نحــن  اعددناه 
املعامات  مبوضوع  ويتعلق 
العراقيني  املتصلــة بالطلبة 
يدرسون  الذين  الســابقني 
منذ  واملرتاكمة  لبنــان،  يف 

سنة 2019 اىل اآلن، واملوضوع الثاين يتعلق 
بتســيري أمور تتصل باألوضاع املالية للوزارة 
وتأمــني األمــوال الازمة للدفــع للهيئات 
التعليمية واإلدارية واملدارس الرســمية يف 

الوقت الذي أعلناه.
وإجتمع وزيــر الرتبية مــع رئيس بعثة 
اإلتحــاد األورويب يف لبنان الســفري رالف 
طراف عــىل رأس وفد من البعثــة، وتناول 
البحــث التحضريات لزيــارة الوزير إىل مقر 
اإلتحاد األورويب يف بروكســل وامللف الذي 
يحملــه إىل االتحاد حول خطة وزارة الرتبية 
ودعــم تطبيقها والحاجات امللحــة للوزارة 

ملتابعة التعليم للجميع. 
الحاج  حسني  النائب  الحلبي  اســتقبل  ثم 
حســن يرافقه عضو التعبئة الرتبوية لحزب 
الله يوسف البســام، وكانت متابعة للقضايا 
الرتبويــة يف منطقة بعلبك الهرمل وســبل 

تلبية حاجاتها. 
كذلــك اســتقبل الحلبي وفدا مــن وزارة 
الرتبية العراقية ضم مستشــار الوزارة عاء 
عبد الحسن الزغيبي ومدير عام دائرة البعثات 
والعاقــات الثقافية حازم باقر طاهر ووفدا 
من كبــار موظفي الســفارة، ووقع الحلبي 
بني  التعاون  بروتوكــول  العراقي  الوفد  أمام 
الوزارتــني اللبنانية والعراقية الذي يشــكل 
إتفاق إطــار لتنظيم املصادقــات واملعادالت 
الذين يدرســون  العراقيني  ملعامات الطاب 
يف الجامعات اللبنانية وترسيع هذه الخدمة.

وقد نقل الوفد العراقي نسختي اإلتفاق إىل 
الوزير  بغداد ليصار إىل توقيعهام من جانب 
العراقي، ومن ثم تعاد نسخة اصلية إىل لبنان 

موقعــة من الجانبني ليصبــح اإلتفاق نافذا 
وتتوىل اإلدارة تنفيذه. 

كام اجتمع وزير الرتبية مع وفد من نقابة 
املعلمني برئاســة النقيــب نعمه محفوض، 
وتناول البحث مطالــب املعلمني يف املدارس 
الخاصة بعــد تصاعد ســعر رصف الدوالر 
بالنســبة اىل اللرية اللبنانية، ودعم صندوق 
املدارس  دعم  قانون  تطبيق  وترسيع  التقاعد 
الرسمية والخاصة، ومساواة معلمي الخاص 
مبعلمي الرسمي لجهة تأمني خمسة ليرتات 
بنزين. وكان إرصار وتصميم من جانب نقابة 
وإجراء  الــدرايس  العام  إنجاز  عىل  املعلمني 

اإلمتحانات الرسمية .
ووعد الحلبي بنقل مطالب معلمي القطاع 
الخــاص إىل رئيس مجلس الــوزراء، لجهة 
املســاواة يف تأمني خمسة ليرتات بنزين عن 
كل يوم عمل، وترسيع إصــدار قرار مجلس 
الوزراء املتعلق مبنحــة 10 مليار لرية لدعم 
صنــدوق تقاعــد معلمي التعليــم الخاص، 
املدارس  بدعم  املتعلق  القانون  تنفيذ  وتحريك 
الرسمية والخاصة والذي تبلغ حصة القطاع 
الخــاص منه 350 مليار لــرية . ومتنى عىل 
النقابة عــدم امليض يف اإلرضاب حرصا عىل 

العام الدرايس.
من  مشــرتكا  وفدا  الحلبــي  واســتقبل 
الشــباب »التقدمي« ومن قطاع الشباب يف 
األوضاع  امل«، واطلعهم عىل مجمل  »حركة 
املحيطة بالقطــاع الرتبوي والجهود املبذولة 
الدرايس، وأجاب عن أســئلتهم  العام  إلنقاذ 
حول الوضــع الرتبوي الراهن واإلســتعداد 

لإلمتحانات الرسمية .

الحلبي مجتمعا مع طراف والوفد املرافق

ــه ــدافـ ــق اإلضــــــــراب أهـ ــّقـ نـــقـــابـــة املـــعـــّلـــمـــيـــن: حـ
ــّل الـــدعـــم ــ ــا كـ ــّنـ ــول لـــكـــم مـ ــقـ ــن نـ ــّري ــم ــت ــس ــم ــل ول

تجديد أو  تنظيم  طــلــبــات  إســتــقــبــال  ــام:  ــع ال ــن   األمـ
العام األمـــن  ومــقــار  مباني  ــى  ال الــدخــول  تفاويض 

عقد املجلــس التنفيذي لنقابــة املعلمني 
اجتامًعا استثنائًيا لتقويم نتائج اإلرضاب الذي 
دعت إليه النقابــة يف 1٤ آذار 2023، وبعد 
االجتامع صدر بيان جاء فيه: » قد اســتطعنا 
بعض  تحقيق  التصعيدية  مواقفنا  خال  من 
مقّومات الصمود للمعلّمني يف مدارس كثرية، 
حيث مل يكن ذلك ليحصــل لوال هذه املواقف 
االحتجاجية التــي وصل من خالها الصوت 
إىل أصحاب املدارس، والذين كّنا ننتظر منهم 
أن يبادروا قبل أن نبادر، وأن يشــعروا بوجع 
معلميهم قبل أن نطلق رصخاتنا املتتالية. وإن 
كان أحد يراهن عىل تعبنا، فنحن لن نهدأ ولن 

نتخىل عن دورنا كام يفعل اآلخرون«.
اضاف البيــان: »الدوالر مبئــة ألف لرية، 
فأين املؤسســات من كل هذا؟ تريدون تعليم 
أبناء الناس عىل حساب أبناء املعلمني ولقمة 
عيشــهم؟! تكتفون مبواقف فيها الكثري من 
التحدي عن فتح املدارس ملَن خدموا ويخدمون 
مؤسساتكم باملجان منذ أربع سنوات ولغاية 

التاريخ لألسف تخاذلكم  اليوم؟! سيســّجل 
هذا مبا سريتّد ســلًبا عىل مؤّسساتكم التي 
عملنا ونعمل معكــم للحفاظ عليها، حفاظًا 
عىل القيم واملبادئ التي متّثلها منذ تأسيسها 

ولغاية اليوم«.
واكد البيان »ان االرضاب قد حّقق اإلرضاب 
أهدافــه قبل يــوم 1٤ آذار يف مؤّسســات 
كثرية، وجاء تتويًجا إلرضابات عديدة حصلت 
يف معظم املــدارس الخاصــة التي اعتصم 
فيهــا املعلمون ونفذوا إرضابــات للمطالبة 
بحقوقهــم، وذلــك يف وقفــات تضامنية، 
فاســتطاعوا انتــزاع بعض مــن حقوقهم 
املســتمرين  البيان اىل  بصمودهم«، وتوجه 
يف االرضاب: »استمروا يف إرضاباتكم ونحن 
إىل جانبكم، وحيث ال تستطيعون االستمرار 
يف الوصول إىل املدرسة، ولكم منا كّل الدعم. 
ال تخافوا أحًدا وال تهابوا أحــًدا من اإلدارات 
اجتامعاته  املجلس  وســيبقي  املتســلّطة. 

مفتوحة ملتابعة التطورات املعيشية«.

اعلنــت املديرية العامة لألمــن العام يف 
أو تجديد  بيان،« إســتقبال طلبات تنظيــم 
تفاويــض الدخول إىل مبــاين ومقار األمن 
العام اعتباراً من تاريخ 2023/03/13 وحتى 

تاريخ 2023/03/31 ضمناً.
تُقدم الطلبــات يف املديرية العامة لألمن 

الرس  أمانة  املركزي رقــم -1-،  املبنى  العام، 
العامة، قبالة قر العدل.

ملزيد من املعلومات ولإلطاع عىل املستندات 
موقع  زيارة  ميكن  الطلبات،  لتقديم  املطلوبة 
املديريــة العامــة لألمن العام عىل شــبكة 

.»www.general-security.gov.lb :اإلنرتنت

بقاعــــاً الخاصــــة  املــــدارس  ملعّلمــــي  تحذيــــري  إضــــراب 
نفذ معلمو املــدارس الخاصة يف البقاع 
الشــاميل، إرضابا تحذيريا إنســجاما مع 
دعــوة نقيــب املعلمني نعمــة محفوض، 
وإعرتاضا عىل عــدم تحويل وزارة الرتبية 
والتعليم العــايل 10مليار  لرية لبنانية إىل 
الخاصة،  املــدارس  يف  التقاعد  صنــدوق 

والذي كان تقرر يف وقت ســابق، وطالبوا 
بـــ«5 ليرتات بنزيــن عن كل يــوم عمل 
أصحاب  ودعوا  الرسمية«،  باملدارس  إسوة 
»لتأمــني مقومات  الرتبوية   املؤسســات 
الصمود ألســاتذة التعليــم الخاص إلنقاذ 

الدرايس«. العام 

لجمعّية السادسة  الذكرى  تحيي  البريطانية   السفارة 
املّتحدة اململكة  جامعات  من  اللبنانيين  الخريجين 

خالل الحفل

الســفارة  اعلنــت 
بيان،  يف  الربيطانيــة 
ان »الســفري الربيطاين 
كاول  هاميش  لبنان  يف 
أقــام يف مقــر إقامته 
يوم  اســتقبال  حفــل 
أمس مبناســبة الذكرى 
السادســة  الســنوية 
الخريجــني  لجمعيــة 
اللبنانيــني من جامعات 
والذكرى  املتحدة  اململكة 
األربعــني  الســنوية 
لربنامج منح تشــيفنغ 
متوله  الذي  الجامعيــة 

وزارة الخارجية والتنمية الدولية الربيطانية.  
وكان مــن بــني الضيوف بعــض من أكرث 
الخريّجني املوهوبني والناجحني من جامعات 
اململكة املتحدة وعنارص وضباط من الجيش 
الذين التحقــوا بكليات وأكادمييات  اللبناين 
عســكرية يف اململكة املتحــدة، منهم أيضا 
محامون ونشطاء يف مجال حقوق اإلنسان 
واقتصاديــون ورجال أعامل وسياســيون، 
تخرّجوا من أرقى جامعات اململكة املتحدة مبا 

فيها أكسفورد وكامربيدج«.
واشــار البيان اىل ان »منح تشــيفنغ من 
أرقى الربامــج التعليمية وهي منح جامعية 
للدراســات العليا يف اململكة املتحدة ممولة 
بالكامل ملدة عام واحــد لألفراد الذين لديهم 

أفكار تهدف اىل احداث تغيري إيجايب«.
كاول:  هاميش  الربيطاين  الســفري  وقال 
اململكة  بأنكــم اخرتتــم  »نحن فخــورون 
املتحدة كمكان للدراســة وأكرث فخًرا بكيفية 
مســاهمتكم يف لبنان تطمحــون إليه يف 
أوقــات صعبة  مجــاالت تخصصكم خال 
جــداً. أنتم متثلون اإلمكانــات البرشية لهذا 
البلد وســتبقى اململكة املتحــدة داعامً قوياً 
للشعب اللبناين. ويرّسين االعان عن منصة 
الكرتونية جديدة »Alumni UK« التي أنشأها 
املجلــس الثقايف الربيطــاين لدعم خريجي 
طاب التعليم العايل لألجانب الذين درســوا 
يف اململكة املتحدة أو يف جامعات بريطانية 
أو أكملوا دورات تعليم  املتحدة  اململكة  خارج 

عن بعد«.

فرعــــون : نحتــــاج الــــى تظاهــــرة مليونّيــــة بمطالــــب واضحــــة
الوزير الســابق ميشال فرعون عرب  غرد 

حســابه عىل »تويرت«: »يف 1٤ آذار نتذكّر 

مــن رحلوا عــىل درب الشــهادة، ونرتّحم 

عىل فرصة ضائعة، ونســأل: اىل متى من 

تحكّمــوا بالســلطة السياســّية واألمنّية 

واملالّيــة واملرفّية ســيبقون عادمي أمل 

تظاهرة  اىل  اليوم  مجّدداً  نحتاج  اللبنانّيني؟ 

واضحة«. مبطالب  مليونّية 
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األربعاء 15 آذار 2023

خـــالـــيـــة ــرة  ــ ــشـ ــ ــبـ ــ لـ الــــــــذكــــــــر«  »لـــــــبـــــــان  أو  »الــــــكــــــيــــــنــــــدر«  ــزة...  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاملـ ــ ــ بـ لُـــــــقّـــــــب 
مــــــــــن الــــــتــــــجــــــاعــــــيــــــد ومـــــــــــــشـــــــــــــدودة بــــــــــا عـــــــمـــــــلـــــــّيـــــــات تـــــجـــــمـــــيـــــل وحـــــقـــــن

ندى عبد الرزاق

يف عرص الصورة و«الســيلفي« وفيديوهات »االنستغرام« 
و«التيك تــوك«، بات االهتامم بالبرشة امرا واقعا تحرص عليه 

النساء والفتيات، وحتى الكثري من الرجال كروتني يومي.
ومن قال ان الحل يكمــن يف رشاء منتجات باهظة الثمن 
او الحقــن والشــد، وان االهتامم الطبيعــي واملنطقي قد ال 
يعطي النتائج املرجّوة؟ عىل العكس، فالتجارب ادحضت هذه 
املفاهيم امام العالمات التجاريــة الضخمة التي تتطلع اىل 
تحقيق األرباح املادية، واالستمرار يف تسويق وبيع منتجاتها 
بأي طريقة، ولو عىل حساب تلف برشة سيدة او شاب يعاين 

من مشكلة ما. 
وما اثبتته التجارب ان االهتامم املالئم لكل نوع برشة يكمن 
يف االختيار الصحيح املالئم للســن والبرشة وللمشكلة، يف 

حال وجودها خاصة الفئة العمرية من الشباب.
الهــوس يف اجراء عمليــات التجميل او حقــن »الفيلر« 
و«البوتكس« عند رشيحة كبرية من الرجال والنســاء، أصبح 
حالة نفســية وحتى مرضية يف أحيان كثــرية، اال ان عددا 
من الناس يخضعون لهذا النــوع من العالجات ضمن حاالت 
مرضيــة معينة، عىل ســبيل املثال وجع الرأس »الشــقيقة 
املاغرين« واالكتاف. باإلشارة اىل ان »البوتكس« مل يعد حرصا 
مادة تجميلية، بل أيضا طبية ويدخل يف مجاالت كثرية، منها 
عالج هبــوط املبولة عوضاً عن العمليــات الجراحية او اخذ 

العقاقري واألدوية.
الدكتور محمود الخويل ، الصيــديل والباحث يف التغذية 
العالجية والعــالج الطبيعي، والخبــري يف العناية بالبرشة 
والشــعر، تحدث لـ »الديار« عن رأيــه يف اللجوء اىل حقن 
»الفيلــر« و«البوتكس« وعمليات التجميــل، وعام اذا ممكن 
االســتغناء عن كل ما يصنف يف إطار اجراء تجمييل بحت قد 

يؤدي بالنتيجة اىل تغيري يف املالمح األساسية لإلنسان.
يقول خويل: »عىل مستوى رأي الشخيص، انا ال أحبذ اللجوء 
إىل عمليات التجميل أو الفيلر والبوتكس. فجميعها تعتمد يف 
إصالح اي يشء تعرض له اإلنســان، كرتميم آلثار جراحة أو 
زراعة الشــعر ألصحاب الصلع الورايث التام«. ويضيف: »أما 
لجهة العناية بالبرشة فاللجوء إىل اإلجــراءات الجراحية او 
تلك التي تكون بالخيوط بات مســتهلكا لــدى عامة الناس، 
لكن هناك رشيحة من املجتمع ال تقــوى عىل دفع التكاليف 

الباهظة للقيام بهذه االمور«. 
ويتابع: »لو لجأنا اىل التغذية الصحيحة واالعتناء بالجسم 
مــن الداخل والخارج مــن البداية، فســنحافظ عىل جاملنا 

وهذا  ممكنة،  فــرتة  ألطول 
األموال  من  الكثري  يكلّف  لن 
كام يعتقد البعض«. ويربهن 
خويل هذه املعلومات بالدليل 
اليابانيون  »يعتــرب  فيقول: 
برشة،  أجمــل  أصحاب  هم 
اســتخدامهم  نتيجة  وذلك 
مــاء االرز واتباع منط نظام 
غذايئ صحــي يحتوي عىل 
الخرضاوات والفواكه بصورة 
كبــرية، ومعــزز مبضادات 
التأكســد والعنارص الالزمة 

لصحة الجسم«.
يحتل  »ايضــا  ويتابــع: 
الهنود املراتب األوىل، كونهم 
لجهة  الشــعوب  أفضل  من 
العنايــة بجامل شــعرهم، 
فرناهم يعتمدون بشكل كبري 

عىل الخرضاوات والفواكه يف مأكوالتهــم، التي تتوفر فيها 
الفيتامينات املختلفة واملتنوعة، والغنية مبواد متنع تأكســد 
الجزيئات الشــاردة او كام يعرف »الجذور الحرة« يف الجسم 
الحي«، واشــار اىل ان التأكسد هو عبارة عن تفاعل كيميايئ 
يقوم بتحويل االلكرتونات من مادة معينة اىل عامل مؤكسد 
قد يفســد بعض الخاليا«، ويقول: »قلّام نجد امرأة هندية اال 

وشعرها جميل وطويل وصحي«.

{ طرق تغنينا عن »البوتكس« و«الفيلر« {
واكــد الخويل »ان مظاهــر العناية بالبــرشة من الداخل 

والخارج تنقسم اىل قسمني:  
- الجــزء الداخيل: ينطلق من اســاس التغذيــة الصحية 
السليمة كام ذكرت سابقا، والتي تحتوي عىل اهم الفيتامينات 
واملعادن املفيدة للبرشة وضد التأكسد، واهمها فيتامني »يس 
» الذي يعمل عــىل زيادة نضارة ورونق البرشة، اىل جانب انه 
يقاوم ظهور التجاعيد ويحافظ عىل شبابها، كام يحّفز إفراز 
الجلوتاثيون داخل الجسم فتزداد البرشة بياضا، ويرّسع انتاج 

الكوالجني ليعطي البرشة نضارة وحيوية«.
»الحصول  برشتهم/ن  عىل  بالحفاظ  املهتمني/ات  وينصح 
عليه من الفواكه الحمضية مثــل: الربتقال والليمون، وايضا 
يف الجوافــة والتوت بأنواعه«. اما فيتامني »أي« او “E” فهو 
حرفيا هام لكل ســيد/ة نظرا لفاعليته كمضاد لألكســدة، 
ويعترب من العنارص القويــة والفتاكة يف مقاومة عالمات 

التقدم يف العمر، ومكافحة الخطوط الدقيقة، وتحريك الدورة 
الدموية لتوريد الوجنتني، ويضاعف من روعة الجلد اىل جانب 
حاميــة الخاليا من التلف او الهرم. وعىل صعيد الشــعر يُعّد 
من املواد املهمة التي تســاهم يف تطويله وتقويته وتوقيف 
التســاقط، ويتواجد بكــرة يف الخــرضاوات الورقية مثل: 
السبانخ، امللفوف، الهندباء، الجرجري، الكزبرة، أوراق الكاري، 

الرشاد وغريهم«.
- الجــزء الخارجي: يجب اســتعامل مســتحرضات طبية 
بحتة وليســت ترويجية، وهي فقط تباع مــع االدوية مثل: 
كريــم »اكرتني« ألصحاب البرشة الدهنيــة، وهو زهيد الثمن 
وبديل ممتاز »للريتينول« املعروف بأهميته للجلد، وله سمعة 
حسنة لدى كل من استخدمه، كونه يعطي نتائجاً كالبوتكس 
والفيلر يف حال املداومة عليه. واستعامله كالتايل: يتم وضع 
جل »بانثينول« كخطــوة أوىل، ومن ثم يتــم اضافة طبقة 
من »االكرتني« ثالث مرات أســبوعيا يف املساء، ويرتك ملدة ال 
تتعّدى الـ 3 ساعات، ثم يغسل جيدا عىل ان يتم وضع الواقي 

الشميس صباحاً«. 
امــا أصحاب البــرشة الحّساســة فعليهم اعتــامد كريم 
»السكينورين« للحصول عىل وجه خايل من االحمرار او كام 
هو معروف REDNESS »، ويحتوي عىل مادة »االزاليك«، وهو 
مقرش ممتاز وناجع ويوضع بشكل يومي مرة يف املساء. اما 
من لديهم برشة الجافة »فعليهم وضع كريم »ديفرين« بنفس 

الطريقة مرة واحدة يف املساء.
ويؤكد الخــويل ان تلك الكرميات تعترب أفضل دواء تجمييل 

لتجديــد وزيادة نضارة البرشة، واملســاعدة يف تحفيز انتاج 
الكوالجني داخل الجلد، وبالتايل تزداد البرشة امتالًء وجامال. 
وأبعد من ذلك هذه املستحرضات هي ادوية عالجية بحد ذاتها 

وال تعود اىل رشكات ترويجية.

{ LIKE BOTOX »لبان الذكر« 
سحر يف تجديد البرشة {

يتحدث الخــويل عن وصفات طبيعية تســتخدم كقناع ، 
ونتائجها مثبتة ودقيقــة يف تجديد خاليا البرشة والتخلص 
من الشــوائب، مبا فيها التصبغات الجلدية واملسام املفتوحة 

والبثور والرؤوس السوداء والجفاف.
-قناع للبرشة الدهنية: وصفــة طبيعية مكونة من »لبان 
الذكر« وصفار بيضة، ملعقة عسل صغرية وبضع نقاط من 
زيت الالفندر، يتم مــزج كل العنارص ثم وضعها عىل البرشة 
ملدة 15 دقيقة ، بعدها يشــطف باملــاء الدافئ، ويتم الحاقه 

مبرطب يتناسب ونوع البرشة مثل زيت جوز الهند.
-قنــاع البرشة الحساســة والجافة او املتشــققة: بضع 
قطرات مــن زيت »لبان الذكر« األســايس النقي، اىل جانب 
قطرتني من زيت »ابرة الراعي« يتم وضعها عىل قطعة قامش 
دافئة، ومســح الوجه بطريقة ناعمة، ما ســيمنح البرشة 
الرتطيب الالزم ويحميها من الجفاف ، خاصة يف فرتة تقلب 

املناخ واوقات الحر او الربد الشديد. 
واكد الخويل ان »لبان الذكر« هو عبارة عن خليط متجانس 
من الراتنج والصمغ وزيت طيار، يستخرج من أشجار يتجاوز 
طولها الذراعني مشــوكة، لها أوراق كأوراق ومثر اآلس. وله 
فوائد جّمة عىل صعيد عــالج التجاعيد وعالمات التقدم يف 
العمر والشيخوخة، وهو يعد من الزيوت الفريدة، ويقدم فوائد 
عديدة للبرشة والصحة، ويحمي الخاليا من التلف ويحّفز منو 
أخرى جديدة، ما يجعل منه مادة سحرية لجلد مشدود ومرن 
وخايل مــن الرتهل. كام يحارب التجاعيد حول العينني بزيادة 

بضع نقاط من زيته اىل املكان املذكور. 
ويف ســياق متصل، عرف عن لبان الذكــر بانه »معجزة« 
باعتباره البديل الطبيعي الوحيد الذي ميكن االستعاضة به عن 
حقن »الفيلــر« و«البوتكس«، ويحتوي عىل فيتامني »ب 12« 

و »ب 6«.
ولـ »لبان الذكر« او »الكينــدر« ينمو يف الجبال فقط وله 
رائحــة وطعمة مميزة، لــه فوائد ال حرص لهــا، فهو يعترب 
مقويا للقلب ونافعا من البالدة والنسيان وسوء الفهم، وكان 
أطباء الفراعنة يستخدمونه كبخور لطرد الجن، ويساعد عىل 
القضاء عىل الســعال واوجاع الصدر، وتجدر اإلشارة اىل انه 

يستخدم أيضا يف إنقاص الوزن. 

ــز بــيــئــي كــبــيــر... مــــاذا عـــن لــبــنــان؟ ــات الــطــبــيــعــّيــة كــن ــّي ــحــم امل
تعترب املحميــة الطبيعية مســاحة مــن األرض أو املياه 
تدار بعناية من أجل توفري الســكن والغــذاء واملأوى لبعض 
النباتات والحيوانات، والهدف منها هو حامية البيئة وتنوعها 
البيولوجي مع توفري فــرص تعليمية وترفيهية للناس. توفر 
محميات الطبيعة أيًضا الحاميــة لألنواع املهددة باالنقراض 
بسبب األنشطة البرشية، مثل تدمري املوائل والتلوث. ولتحقيق 
هذه األهداف، قد تســتخدم املحميات الطبيعية مجموعة من 
أدوات اإلدارة، مبــا يف ذلــك القيود املفروضــة عىل وصول 
اإلنسان وأنشطته، أو ســياج أو عوائق أخرى للحد من حركة 
الحيوانات، والحــرق املوصوف، وإعادة زراعة األنواع املحلية، 
وحصــاد بعض النباتات أو الحيوانــات. باإلضافة إىل توفري 
موائل للحيــاة الربية، كام ميكن أن تكون املحميات الطبيعية 

أيًضا مواقع مهمة للبحث العلمي والسياحة والرتفيه.

{ دور املحميات {
يتمثــل دور املحمية الطبيعية يف حاميــة البيئة وتنوعها 
البيولوجي، وتوفري فرص تعليميــة وترفيهية للناس. تعترب 
املحميات الطبيعية أيًضا مواقع مهمة للبحث العلمي وتستخدم 
لرصد وتوثيق التغيريات يف البيئة املحيطة.كام توفر املحميات 
الطبيعية موائل ألنواع عديدة من النباتات والطيور والثدييات 
والحيوانــات األخرى. وميكن أن تســاعد أيًضا يف منع تآكل 
الرتبــة، تقليل تلوث الهــواء واملاء، حاميــة تجمعات املياه، 
وتوفري ممرات لهجــرة الحياة الربية. تعد املحميات الطبيعية 
أيًضا جزًءا مهاًم مــن جهود الحفاظ عىل األرايض وميكن أن 

تساعد يف الحفاظ عىل املواقع الثقافية والتاريخية.

{ ما واقع املحميات يف لبنان؟ {
كشــف الخبري البيئي الربوفيســور ضومط كام »أن واقع 
املحميات يف لبنان جيد جداً واملحميات تقع يف مراكز منظّمة 
جداً، تم العمل عليها منذ تسعينات القرن املايض«. وأشار إىل 
الحاجة املاّسة لبيئتنا، لهذه املحميات ألنها تحتوي عىل التنوع 

البيولوجي املطلوب بشــكل كامل، وكونها بعيدة كل البعد عن 
عشوائية ودمار اإلنسان. 

وبحســب الخبري البيئي، يعترب لبنان ممر أسايس للطيور 
املهاجرة الفتاً إىل األزمة التي يعاين منها الطيور اليوم، وهي 

عدم إيجاد مكان أو بيئة مناسبة لتضع بيضها وتتكاثر. 
أّما حول عدد املحميات الطبيعية يف لبنان، فاعترب »كامل« 
أنها قليلة، ودعا الجهات املعنية إىل العمل عىل زيادة عددها، 
مشــدداً عىل دور وضع اســرتاتيجيات تتعلّــق باملحميات 

الطبيعية لتطويرها وتحسينها.

{ قامئة املحميات الطبيعية يف لبنان {
البيئي الربوفيســور ضومط كامل، تغطي  بحسب الخبري 
املحميات الطبيعيــة إثنني باملئة من مســاحة لبنان. فهناك 
عدد من املحميــات الطبيعية، ثالثة منهــا تعترب »محميات 
منوذجية«، وواحدة تعترب محمية حيوية يف منطقة الرشق 

األوسط، وهي:
- محميــة أرز الشــوف الطبيعية: وهي أكــرب املحميات 

الطبيعية يف لبنان وأكرها غنى بالحياة الربية.
- محمية حرج إهدن الطبيعية: ثاين أكرب محمية يف لبنان، 
وتعترب محميــة منوذجية، وهي أكر محميــات لبنان غنى 
بالتنوع النبايت، وفيها عدد كبري من أنواع األشجار النادرة يف 

رشق البحر املتوسط.
- محمية جزر النخيل الطبيعية: هي ثالث محمية منوذجية 
يف لبنان، وهي تتألّف من مجموعة جزر صغرية قبالة شاطئ 

طرابلس.
-  محمية شاطئ صور.
- محمية أفقا الطبيعية.

- محمية كرم شباط الطبيعية.
- محمية اليمونة الطبيعية.
- محمية تنورين الطبيعية.

محمية بنتاعل الطبيعية.

عميق  مستنقع  محمية   -
تقع يف البقاع الغريب.

{ أنواع املحميات {
املحمية  املناطــق  تصّنف 
عاملًيا، بحسب كامل، يف عدة 

أنواع أهمها:
- املحميــة الربيــة: هي 
محمية طبيعية محدودة يف 
مبحافظتها  تتمّيز  اليابسة، 
بعيًدا  الطبيعي  وضعها  عىل 
أو  اإلنســان  تدّخالت  مــن 

تأثّرها بها. 
 - البحريــة  املحميــة   -

الشاطئية: وهي جزء من البيئة الشاطئية أوالبحرية الوطنية 
أو كليهام مًعا تخضــع لقوانني وأنظمة وطنية تؤّمن حامية 
النظــم البيئية البحرية والشــاطئية ومكّوناتها مبا يف ذلك 
املالمح التاريخية والرتاثية )محمية شــاطئ صور ومحمية 

جزر النخيل(.
- املحمية الطبيعية العلمية: هي مســاحة أرضية أو مائية 
أو كالهــام، تتمّيز بنظــم بيئية أو مالمح شــكلية أو تضم 
أحياء متمّيزة أو متوطنة وتشــكيالت جيولوجية، تخصص 
هذه املســاحة للحفاظ عىل هذه املزايــا أو إحداها بعيًدا من 
كل النشاطات اإلنســانية ومؤثراتها، وضامن حامية أمناط 
البيئة الطبيعية للقيام بالبحث العلمي ومراقبة التغريات  من 

البيئية الحيوية.
- محمية الكائنات الحية: هي مســاحات كبرية من النظم 
البيئية الطبيعية، تحمى مــن أجل اإلرتقاء بالعالقة املتوازنة 

بني اإلنسان والطبيعة.
- املنتزهات القومية: هي عبارة عن مســاحات واسعة من 
األرايض تخّصص لحامية الطبيعة واملناطق الطبيعية الخالبة 

ذات األهمية القومية أو العاملية، وتخصص لألغراض العلمية 
والتعليمية وللرتويح عن النفس. 

- محمية الرتاث الطبيعي العاملي وهي محمية تحتوي عىل 
األشكال الطبيعية التي تعترب ذات أهمية عاملية أصلية.

- املحمية الوقائية: هو موقع واســع ميكن أن يكون أجرد 
أو ذا نســبة تغطية نباتية حرجية متدنية ويتعرّض ألخطار 
طبيعية أو برشيــة ويتطلّب الحامية وإعادة التأهيل وحامية 

النظم البيئية والعنارص املكّونة لها من التدهور.

{ كيفية املحافظة عليها {
وشدد الربوفيسور كامل عىل رضورة صوغ سياسة بيئية 
سليمة تنتج عن اسرتاتيجية لصون البيئة وحاميتها، مشرياً 

إىل كيفية حامية املحميات، من خالل:
- منع اإلستمالك العقاري داخل املحمية.

- منع الرعي والصيد وقطع األشجار.
- منع اســتخراج املواد املعدنية النباتيــة أو الحيوانية، إال 

لألبحاث العلمية أو مبعرفة السلطات املختصة.
- منع التعدي عىل حدود املحمية الجغرافية أو عليها.

- منع إحداث أي تغيري يف هيئة املنظر أو املوقع الطبيعي.

ــران قـــد يُــشــيــران الـــى أن الــكــبــد غــيــر ســلــيــم !! ــّي ــغ ــت ُم
غالبا مــا تظهر عىل املــرىض الذيــن يعانون من 
مرض الكبــد الدهني املتقدم أعراض شــبيهة مبرض 
باركنســون. وميكن أن ينتج مرض الكبد عن تعاطي 
الكحول واألدوية والجلطات الدموية، ولكن بالنســبة 
للكثريين، تنشأ الحالة عن سوء التغذية. ويؤثر مرض 
الكبــد الدهني غري الكحــويل )NAFLD( بالفعل عىل 
جزء كبري من السكان، لكن البيانات تشري إىل أن هذه 

االتجاهات يف طريقها للزيادة يف السنوات القادمة.
ولســوء الحظ، نظرا لندرة األعراض يف البداية ، ال 
تتأثر وظائف  أنهم مصابون. وعندما  الكثريون  يعرف 
الكبد، ميكــن أن يؤثر ذلك عىل العديــد من العوامل، 
مبا يف ذلك السلوك واملزاج والكالم والنوم والطريقة 

الشخص. بها  يتحرك  التي 
تغيريين  الحالــة  تقدم  املــرىض  مع  وقد يالحظ 
 British Liver يف طريقة مشــيهم. ووفقا ملؤسسة
Trust، تشــري هذه األعراض إىل أن الكبد »يكافح من 
أجــل أداء وظيفته«. وهذان التغيــريان يتمثالن يف 
املشية املرتنحة وامليل إىل السقوط. واملشية املرتنحة 
التي توصف غالبا باملــيش الالإرادي، تعني أن امليش 
غري منســق ويبــدو أنه غري منظــم. وميكن وصف 
اعتربها  إذا  بالرتنــح  املختلفة  الحــركات  من  العديد 

اآلخرون غري منسقة.
ويف عام 2016، أفــاد تقرير أنه يف املرىض الذين 
يعانون من مرض الكبــد يف املرحلة النهائية، ميكن 
أن تظهــر لديهم حالة شــبيهة مبرض باركنســون. 
وأوضح التقرير قائالً: »عىل عكس مرض باركنسون، 
يتسم هذا املرض بالتقدم الرسيع، ومشاكل الوضعية 
واملشــية املبكرة«. وعىل الرغم من أن االرنح غالبا ما 

يُنظر إليه عىل أنه عالمة عــىل مرض الكبد الدهني، 
إال أنه قد يكون أيضا عامل خطر لهذه الحالة.

ويف عــام 2021، أفاد تقرير أن مرض الكبد يتطور 
لــدى معظم األشــخاص املصابني مبتالزمــة الّرنح 
وتوسع الشــعريات )AT(، املشارإليها باسم متالزمة 
لويس بار، وهو مرض نــادر، تنكيس عصبي، ورايث 

إعاقة شديدة. يسبب 
هذا ويعّرف الخــرباء الصحيون مرض الكبد الدهني 
غــري الكحويل بأنــه حالة طويلة األمــد ناتجة عن 
وجود الكثري من الدهون يف الكبد. وتوضح مؤسسة 
British Liver Trust: »يرتبط املــرض ارتباطا وثيقا 
بزيادة الوزن باإلضافة إىل حاالت مثل مرض السكري 

من النوع الثاين وأمراض القلب والدورة الدموية«.
التهاب  أنها  يتم تشخيصها عىل  الحالة،  ومع تقدم 
بالكحول، ما يشــري إىل  املرتبط  الدهني غــري  الكبد 
مرحلة أكر خطورة من املــرض. ويحدث هذا عندما 
يزداد خطر اإلصابة برسطان الكبد أو الفشــل الكبدي 

كبري. بشكل 
إّن مامرسة التامرين الرياضية بانتظام هي إحدى 
أفضل الطرق لوقف تقدم مرض الكبد الدهني أو تجنب 
هذه الحالــة متاما. وميكن أن يــؤدي القيام بأنواع 
الشدة إىل تحسني صحة  املعتدل  النشاط  مختلفة من 
الكبد، حتى لو مل يفقد الجسم الوزن. وتشمل التدابري 
املفيــدة األخرى تحويــل تركيز النظــام الغذايئ من 

لاللتهابات. املضادة  األطعمة  إىل  الدهنية  األطعمة 
ويشجع بشــدة اتباع نظام غذايئ متوازن يحتوي 
عىل نســبة منخفضــة من الدهون والســكر وامللح 

والفاكهة. والخرضوات  باأللياف  وغني 

ــل؟ ــاب املفاصــ ــ ــة بالته ــ ــر اإلصاب ــ ــنان بخط ــف األســ ــ ــة تنظي ــ ــا عاق ــ م
الحفاظ  أن  إىل  جديدة  دراسة  توصلت 
يقيك من  أن  نظيفة ميكن  أســنانك  عىل 
املفاصل. وقال  التهاب  الناجم عن  البؤس 
بتكســاس  رايس  جامعة  يف  باحثــون 
إن البكترييــا املرتبطــة بأمــراض اللثة 
ميكــن أن تفاقم آالم املفاصل الشــديدة 
التي تــؤدي إىل تفاقــم التهاب املفاصل 
الدم.  الروماتويدي عندمــا تدخل مجرى 
إىل  ياو،  فييك  األحيــاء  عاملة  وتوصلت 
عينات  تفحص  كانت  عندما  النتيجة  هذه 
التهاب  التي تم جمعهــا من مرىض  الدم 

الروماتويدي. املفاصل 
الروماتويدي  املفاصــل  التهاب  ويعرف 
بأنه أحد أمراض املناعة الذاتية حيث يهاجم 

الجهاز املناعي للشــخص الخاليا السليمة 
داخل مفاصل الجســم، ما يؤدي إىل التورم 
وااللتهاب. وميكن أن يسبب التهاب املفاصل 
الروماتويدي أيضا مشاكل يف القلب والرئة 
والعني. وميكن أن يؤدي إنشــاء عالقة بني 
بكترييا الفم ونوبــات التهاب املفاصل إىل 
متهيد الطريــق لعالجات جديدة ليس فقط 
أيضا  ولكن  الروماتويدي،  املفاصل  اللتهاب 

ألمراض أخرى.
»البيانات  الرئيسية:  الباحثة  ياو،  وقالت 
التي تم جمعها يف التجــارب من الكائنات 
الحية أو الخاليا أو األنســجة املزروعة يف 

أطباق برتي مهمة حقا لتأكيد الفرضيات«.
وحفزت النتائج اسلســلة مــن التجارب 

الدكتورة  الروماتيزم  أخصائية  مع  الالحقة 
دانا أورانج والدكتور بــوب دارنيل، الطبيب 

يف معهد هوارد هيوز الطبي.
أورانج، بالعمل مع  وقالت ياو: »قامــت 
دارنيل، بجمع البيانــات من مرىض التهاب 
املفاصل عىل فــرتات منتظمة، ويف الوقت 
نفسه، رصدت وقت حدوث النوبات. وكانت 
الفكرة هي أنه رمبا بالنظر إىل هذه البيانات 
بأثر رجعي، ســيصبح بعض األمناط مرئيا 
إلعطاء أدلة عىل ما قد يتســبب يف التهاب 

املفاصل«.
املرتبطة  الجراثيم  أن  الدراســة  ووجدت 
بأمراض اللثة تغريت باستمرار قبل النوبات. 
وباإلضافة إىل تقديــم معلومات عن عالج 
تفتح  أبحاثهم  فإن  املفاصل،  التهاب  نوبات 

البــاب لتطوير عالجات أفضــل لألمراض 
األخــرى أيضا، مثل الرسطــان. وقد تكون 
طريقة مراقبة امليكروبات من حيث صلتها 
باملرض مفيدة يف اكتشاف املزيد عن بعض 

أنواع الرسطان.
الفريق بقيادة ياو أن الجراثيم يف  ووجد 
العينات التي تغريت باســتمرار عرب املرىض 
قبــل النوبات كانت مرتبطــة إىل حد كبري 
بأمراض اللثة. وأوضحت ياو: »كنت أشــعر 
بالفضول بشــأن هذه األداة التي ســمحت 
البرشية.  العينات  امليكروبات يف  باكتشاف 
أحد األشــياء التي ظهرت عندما كنا نناقش 
هذا هو كم ســيكون رائعا لو وصفت نوعا 
من غســول الفم للمساعدة يف منع التهاب 

املفاصل الروماتويدي«.
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شهد ســعر رصف الدوالر 
األمــريك مقابــل اللــرة 
اللبنانية يف السوق السوداء 
جديداً،  جنونيــاً  ارتفاعــاً 
ووصــل إىل 100 ألف لرة، 
للمرّة األوىل يف تاريخ لبنان، 
وهو ما يُعترب يوماً أسود يف 

االقتصاد اللبناين.
وبلغ ســعر الــدوالر يف 
ســوق الرصّافني امس  100 
ألف لرة مبيع و99500 لرة 

رشاء.

! لــــيــــرة  ألــــــف   100 ـــ  ــ بـ الــــــــــــّدوالر 

إرضاب  بتعليق  قرار  ال 
اآلن،  حتــى  املصــارف 
ويبــــدو أنه لن يكون.. 
املــصارف  فجــــمعية 
يف حالة ترّقب ملا ستؤول 
إليــه التطورات يف ضوء 
الشلل السيايس، والصمت 
القضــايئ املعطوف عىل 
القضاة  بعــض  اندفاعة 

العشوائية... 
امس  انطلق  فاإلرضاب 
بسقٍف مفتوح عىل فرتة 
تبدو طويلة ويف جوٍّ  قد 
ال يَيش بحدوث خرق فيه، 
املنظور،  املــدى  أقله يف 

وذلك عشــّية ســفر رئيس حكومة ترصيف 
األعامل نجيب ميقايت إىل الفاتيكان بحثاً عن 
حّل »عجائبي« للفــراغ الرئايس، وتوازياً مع 
وصول املحققني األوروبيني إىل لبنان ملواصلة 
تحقيقاتهم القضائية مع حاكم مرصف لبنان 

رياض سالمة.
وأقفلت املصــارف أبوابها امس  مع اإلبقاء 
عىل تشــغيل ماكينات السحب اآليل لتسير 
شــؤون املواطنني الرازحني تحت ثقل انهيار 
اللرة اللبنانية يف مقابل تحليق ســعر رصف 
الدوالر يف الســوق املوازية والذي وصل إىل 
100 ألف لرة حتى الســاعة، وارتفاع ســعر 
رصفه عىل منّصة »صرفة« حيث أقفل مساء 

أمس عىل 75،800 لرة.
وعلم  يف السياق، أن ال قرار حالياً بالتصعيد، 
وبالتــايل ال نّية لدى جمعية املصارف باتخاذ 
خطوات تصعيدية، وهي منفتحة عىل أي حوار 
يؤيت بالنتائج املأمولة متهيداً لتعليق اإلرضاب، 
وإال فهي متمّسكة به حتى إشعاٍر آخر، وتضع 
نفسها يف حالة ترّقب وانتظار ملا سُتفيض إليه 

املشاورات املفتوحة...
وكشــفت مصــادر متابعة مللــف إرضاب 
املصارف الذي بدأ تنفيذه امس  عن عدم وجود 
تحــرك جّدي ألي من املرجعيات املســؤولة أو 
ألي من الجهات املعنيــة باألزمة مع القطاع 
املــرصيف، ال ســيام املرجعيــات القضائية، 
ملعالجة األزمة ووقف إرضاب املصارف، مشرة 
اىل ان »املصارف ستعلن يف بيان ستصدره أي 
تطــور جديد يتعلق بإرضابها، وهذا مل يحصل 

حتى اآلن«.
واشــارت املصادر اىل أن »املصارف متشددة 
يف موقفهــا، ألنها تعترب أن عــدم معالجة 
موضــوع األحكام القضائيــة والتي تقيض 
بإعادة الودائع بالدوالر النقدي، سيؤدي حتامً 
اىل إعتــامد هذا النمــط من األحكام الذي من 
شأنه تجفيف الودائع والسيولة بالدوالر، عرب 
حصول نسبة صغرة من املودعني »املحظيني« 
عــىل ودائعهم وحرمان األغلبية الســاحقة 
من املودعني مــن حقوقهم كاملة، فضالً عن 
تداعيات هــذا األمر الســلبية عىل املصارف 

ووضعها عىل حافة اإلفالس.
وعليه، أكدت املصادر ان املصارف مســتمرة 
يف إرضابها، وقالت »بحسب األجواء السائدة 
حاليــاً مضاف اليها التحقيــق غداً مع حاكم 
مرصف لبنان رياض ســالمة، يبدو ان األمور 
ســتبقى عىل حالها أقله حتى نهاية األسبوع 

الجاري«.
يف الســياق عينه، أعلنت مصادر مرصفية 
رفيعة ، رفضها امللطلق ملنطق اإلستنســابية 
الحاصــل مــع املصارف، وقالــت »من جهة 
تهاجم املصارف وكام يقولون إلستنســابيتها 
يف تحويــل الودائــع اىل الخــارج مع بداية 
األزمة اإلقتصاديــة، يف حني ال أحد يتكلم أو 
يحرك ســاكناً لإلستنسابية املتبعة يف ما بني 
دفــع القروض للمصارف )دوالر بـ1500 لرة 
أو شــيك مرصيف(، وبني إلزام املصارف بدفع 
الودائع بالدوالر النقدي«، مشددة عىل إنه »لن 
تقبل بتعدد املعاير التي تؤدي منذ بداية األزمة 

اىل إلحاق الرضر بها وباملودعني«.

ــوح.. ــ ــت ــ ــف ــ ــت إضــــرابــــهــــا امل ــ ــل ــ املـــــصـــــارف دخ

غــادر رئيس الهيئــات اإلقتصادية الوزير 
السابق محمد شقر لبنان مع وفد من الهيئات، 
ضم: رئيس إتحاد املســتثمرين اللبنانيني جاك 
رصاف، رئيس نقابــة املقاولني مارون الحلو 
ورئيس غرفة التجارة الفرنســية - اللبنانية 
غايب تامر، للمشــاركة يف القمة اإلقتصادية 
العربية الفرنسية 2023 التي ستنعقد غدا يف 
باريس تحت عنوان:«رشاكة يجب توثيقها يف 
عامل مير يف أزمــات«. وأكد املكتب اإلعالمي 
لرئيس الهيئات اإلقتصادية »ان شقر سيلقي 
كلمة يف املناسبة، ستكون مبثابة جرس إنذار 
للمجتمــع الدويل والعــريب، للتحرك رسيعا 
إلنقاذ لبنان من األزمــات املتعددة والعميقة 

قبل حصول اإلنهيار الشامل«.
وأشــار املكتب اإلعالمي اىل »ان شــقر 
ســيغتنم املناسبة إلجراء لقاءات وإجتامعات 
مع املشاركني لتأكيد حضور لبنان اإلقتصادي 
الدويل، ولعرض الفرص اإلستثامرية املتاحة 
واملجدية يف لبنان وكذلك لرتســيخ التعاون 
والرشاكة بني القطاع الخاص اللبناين والقطاع 

الخاص الفرنيس والعريب.
كام سيعقد شقر مع الوفد املرافق إجتامعا 
مع رئيس غرفــة تجارة وصناعة باريس يف 
مقــر غرفة باريس للبحث يف ســبل تنمية 
العالقــات اإلقتصادية وتعزيــز التعاون بني 

القطاع الخاص يف البلدين.

ــس لـــلـــمـــشـــاركـــة ــ ــاريـ ــ ــع وفــــــــد  الــــــى بـ ــ ــر مـ ــيـ ــقـ شـ
ــة ـــــ الــفــرنــســيــة ــي ــرب ــع ــة االقـــتـــصـــاديـــة ال ــم ــق فـــي ال

صــدرت أســعار جديــدة 
عىل  وأصبحت  للمحروقــات، 

الشكل اآليت: 
اوكتــان   95 بنزيــن 
1816000بزيادة 45000 لرة 

اوكتــان   98 بنزيــن 
1859000بزيادة 46000 لرة 

1723000بزيادة  مــازوت 
43000 لرة 

بزيــادة   1224000 غــاز 
31000 لرة 

إرتــــــــفــــــــاع فـــــــي أســـــــعـــــــار املـــــــحـــــــروقـــــــات !

جوزف فرح 

بعد ثالث ســنوات من أزمة مالية إقتصادية عمت 
البــالد والعبــاد كرث فيها الحديث عــن تبخر اموال 
املودعــني يف املصارف التي تعرضت الزمات متتالية  
انتفضــت أخرا جمعية املصــارف لتطلق رصخاتها 
املدويــة ضد الدولة التي أخرجت قرارها الدفني للعلن 
القايض بعدم ســداد ديونها للمرصف املركزي مع ما 
يتضمنه هذا القرار من عداء تجاه املصارف واملودعني 
بحيــث أنها تقول لهم رصاحة ضمن خطتها للتعايف 
عدم عودة أموالهم وقد تنادت جمعية املصارف إلعالن 
اإلرضاب املفتــوح الذي علقته لعدة ايام ثم عادت إليه 
مع رفع دعوى لدى مجلس شورى الدولة ضد الدولة 
وهذا ما يستفيض برشحه محامي جمعية املصارف 
املحامي أكرم عازوري الذي يقول أن الدولة تخالف كل 
القوانــني وتقيض بالنتيجة عىل املصارف واملودعني 

نهائيا. 
ملــاذا تقدمت جمعية املصــارف أخرا بدعوى ضد 
الدولة أمام مجلس شــورى الدولة وما النتيجة التي 

تريدها بهذه الخطوة؟ 
إن جمعيــة املصارف تؤيد بشــكل عام اي خطوة 
عادلة تقوم بها الســلطة. إن الجمعية ليست سلطة 
لكنها تتمنى عىل السلطة الرسمية تقديم خطة عادلة 
ملعالجة هذا املوضوع وهي منذ ثالث سنوات حتى اآلن 
ال تعرتض عــىل اي خطة تقدمها الدولة بخصوص 
املصارف وأنا أقصد بالدولة الحكومة واملجلس النيايب 
الذي يقر الخطة التي تقدمها الدوله بشقيها التنفيذي 
والترشيعي. إن نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي 
عندما تقدم مبا أسامه خطة التعايف بإسم الحكومة 
مل تعلق جمعية املصارف عىل األمر ال بل إنها تؤيد اي 
خطة تقدمها الدولة لكن يوجد يف هذه الخطة فقرة 
تقول أن ودائع الناس أو مبعنى أصح الودائع الخاصة 
التي أودعتها املصارف لدى املرصف املركزي ملغاة . إن 
الدولة مبوجب املادة 113 يف قانون النقد والتسليف 
ملزمة بتســديد كل خسائر املرصف املركزي وهي ايل 

تعفي نفسها بنفسها من هذا املوجب.
أي أنها برأيكم هي الخصم والحكم؟ 

كال ليس بهذا الشكل فقانون النقد والتسليف مينع 
الدولة أن تستدين من املرصف املركزي وهي استدانت 

منه خالفا للقانون 
وهي اليوم تخالف الدســتور وما استدانته خالفا 
للقانون تســعى المتالكه خالفا للدســتور أي أنها 
تتعــدى عىل امللكية الخاصــة. لقد كلفتني جمعية 
املصارف منذ شــهر آذار املايض الطعن لدى مجلس 
شــورى الدولة بهذا الشق املحدد من خطة التعايف 
الذي يعفي الدولة من موجب رد ما اســتدانته خالفا 
للقانون من املرصف املركزي وهي تتملكه نهائيا خالفا 
للدستور . إن الجمعية مل تطعن بخطة التعايف وهي 
مع اي خطة تعــايف باملطلق لكن بينام تريد الدوله 

تحت ستار خطة التعايف اإلعتداء عىل امللكيه الخاصة 
من حق جمعية املصارف التدخل وتسجيل اعرتاضها . 
ان جمعية املصارف تعرف متاما أن الدوله غر قادره 
عىل رد ما استدانته من مرصف لبنان خالفا للقانون 
لكنه يوجد فرق بني أن ترد هذا املال عندما تســتطيع 
وهو واجب أخالقي عليها قبل ان يكون واجبا قانونيا، 
وهي عندما تستويل عىل امللكيه الخاصة تقيض عىل 
لبنان نهائيا إذ أن ازدهار لبنان قام عىل إحرتام امللكيه 
الخاصة. اننا نعلم جيدا أن الدوله ال تستطيع رد املال 
اليوم لكن الفرق كبر بني أن تعرتف بأنها سرتده عندما 
تستطيع وبني أن تقول أنها لن ترد شيئا وهذا ما تطعن 
به الجمعية أمام مجلس شــورى الدولة. إن الدعوى 

هذه ال زالت عالقه امام مجلس الشورى. . 
متى ستصدر النتيجة برأيكم؟ 

املفروض صدورها خالل هذه الســنة.مع العلم أن 
الحكم لن يصدر بإلزام الدولة برد ما اســتدانته لكنه 
سيقول بأن الدوله ال تستطيع إعفاء نفسها بنفسها 
من موجب رد ما اســتدانته خالفا للقانون . صحيح 
إن مــا أخذته من املرصف املركزي هو دين لكن إعفاء 

نفسها بنفسها من رد الدين مخالف للدستور. 
أنتــم تقولون بأن الجمعية ليســت ضد أي خطة 
تعايف لكننا نعلم أن خطة التعايف التي اقرتها حكومة 
حســان دياب الســابقه كانت ضد املصارف بشكل 

واضح فام رأيكم بذلك؟ 
إن جمعية املصارف ليســت سلطة وهي تخضع 
للسلطة التي تشكل السقف الذي يظلل الجميع وجل 
مــا نقوله نحن أنه عىل نظامنا ان يطبق ، وأن يكون 
اللبنــاين أوال واألجنبي ثانيا مهام كانت جنســيته . 
لقد وثق النــاس بالنظام املرصيف اللبناين ووضعوا 
ودائعهم فيه والســبب األول لذلــك هو قانون النقد 
والتســليف الذي ال يســمح للدوله أن متد يدها عىل 
ودائع الناس والســبب الثاين هو الدســتور اللبناين 
الذي يحمي امللكية الخاصة أما الســبب الثالث فهو 
اســتقالل القضاء اللبناين الذي كان دامئا وبشــكل 
تاريخي مســتقال عن اي قرار للسلطة وكان مجلس 
شورى الدولة الحارس األمني لالقتصاد الحر وامللكية 
الخاصه. إن هذا النظام القانوين شــجع الناس عىل 

وضع أموالها يف املصارف اللبنانيه التي متتعت بكفاءة 
مهنيه عاليه ومصداقيه دوليه عاليه ايضا بخالف اي 
مصارف اخرى خاضعه لســيادة دول أخرى. ملاذا بلد 
صغــر كلبنان يحتوي عىل 300 مليار دوالر كودائع 
يف املصارف لوال هذه الثقة بقطاعه املرصيف وألنه 
يوجد ايضا ثقة بالقضاء الذي يحمي امللكيه الخاصة 
اىل جانب الثقة بفصل السلطات مام مينع الدوله من 
مــد اليد عىل امللكيه الخاصة. لقد حصل خطأ وعلينا 
تحمله جميعا فال مشكل بذلك لكن األمر مختلف اليوم 
إذ أعلنت الدوله وبقرار فردي منها وخالفا للدســتور 

بأنها لن ترد ما استدانته خالفا للقانون. 
ما رأيكم بقرار جمعيــة املصارف األخر بالعودة 
اىل اإلرضاب املفتوح بسبب بعض القرارات القضائية 

بحق بعض املصارف وكيف تفرسونه؟
 لقد أتخذ قرار اإلرضاب يف 6/ 2/ 2023  إذ يوجد 
خلل يف املرفق العام القضايئ وهذا الخلل ال تستطيع 
جمعيــة املصارف وال محامو الجمعيه أو أي مرصف 
أن يدافــع عنه ألنه ضمن املرفــق العام ولهذا لجأت 
الجمعيه إلعالن اإلرضاب لحمل الســلطه بشــقيها 
السيايس والقضايئ التخاذ التدابر التي تصلح الخلل 
. أنني يف ترصيحي الصحفي يف تاريخ 24 شــباط 
اخترصت كل املوضوع وقلت أننا نخضع للقانون وقد 
بلغنا ذلك للسلطات القضائية والسلطات السياسيه 
وقلنا بوجود خلل يف حسن سر املرفق العام القضايئ 
وهو ما تعاين منه املصارف منذ أكرث من سنه وعىل 
السلطة بشقيها السيايس والقضايئ اتخاذ اإلجراءات 
الالزمه وإصالح الخلل الكامن يف عدم تطبيق املاده 
751 باعــرتاف رئيس الحكومــه والذي توجه بذلك 
اىل الضابطه العدليه الخاضعه للســلطه التنفيذيه، 
لكــن كتابه هذا غــر كاف ألن الضابطة العدليه ال 
عالقه لها بالســلطه القضائيــة التي ال تخضع لها 
وعىل السلطه القضائية إتخاذ كل اإلجراءات الالزمه 
إلصالح الخلل املوثق والــذي تم ابالغه لوزير العدل 
والتفتيش القضايئ ومدعــي عام التمييز والرئيس 
األول ملحكمة التمييز. إذن عىل الســلطه القضائية 
تحمل مسؤولياتها وإصالح الخلل الذي أقر به مجلس 

القضاء األعىل يف فقرته األخرة. 
برأيكــم ما مدى تأثر الدعاوى املقامة عىل بعض 
املصــارف اللبنانيه يف الخارج عىل القطاع املرصيف 

ككل؟ 
كل حكم يصدر يف الداخل أو الخارج يعطي أحقية 
ملودع عىل حســاب مودع آخر يساهم بتفاقم األزمة 
والخلل وعدم املســاواة إذ أن لكل مودع حق اسرتجاع 
وديعته كامله . إن املصارف هي ملك املودعني وليست 
ملك املساهمني . إن مصارف لبنان كلها ملك مودعيها 
ولذا املصارف تســتميت حاليا للدفــاع عن املالكني 
الحقيقيــني لها أي املودعني وال وجود للمصارف دون 
املودعني . إننا نســتميت بالدفاع عنهم فهم أصحاب 

املصارف واملساهمون هم آخر املستفيدين.

>جمعيــــــة املصارف< تقــــــّدم طعناً ملجلس شــــــورى الدولة ضد الدولــــــة اللبنانية
منه خالفاً للقانون وتتعّدى دستورياً على امللكية الخاصة ...وتقضي على لبنان نهائياًعــــــازوري : الدولة ُملزمة بتســــــديد كل خســــــائر البنك املركزي التي اســــــتدانت

عقــد رئيس »املؤسســة الوطنيــة للضامن 
االلزامي« عبده الخوري مؤمترا صحافيا قبل ظهر 
امس  يف نادي الصحافة، تحدث فيه عن  التغرات 
التي طرأت عىل قسط التأمني اإللزامي والتغطية 

العائدة له.  
عــرف الخوري  بداية، باملؤسســة وقال: »: ما 
هو عقــد الضامن اإللزامــي ؟ الضامن اإللزامي 
للمركبات الربية هو عقد ضامن يغطي املسؤولية 
املدنية عن األرضار الجســدية فقط التي تسببها 
املركبات الربية للغر. وبالتايل ال يغطي هذا العقد 
املســؤولية التي ترتتب عــن األرضار املادية التي 
تلحــق باملركبات الربية األخرى أو أي يشء مادي 
آخــر. إال أننا نويص بأن يحوز مالك املركبة الربية 

باالضافة إىل عقد الضامن املشــار إليه، تأميناً آخر 
يغطي املسؤولية املدنية عن هذه األرضار املادية التي 
قــد تلحق باملركبات الربية األخرى، وذلك ضامناً ألي 

خسارة قد تلحق به«.
تابــع: »يف مــا يتعلق بقيمــة التغطية يف هذا 
العقد والقســط املطلوب: صــدر يف أيار من العام 
2003 ُجملة قرارات قضــت بتحديد قيمة التغطية 
والتعرفــات املتعلقة بالضامن اإللزامي لكل فئة من 
الفئات العرش للمركبات الربية ، عىل أساس حد أدىن 
وقــدره 65000 ل.ل. وحد أقىص قدره 90.000 ل.ل. 
للسيارات الســياحية الخصوصية يدفعه املضمون 
كام ُحدد الحد األدىن للتغطية التأمينية مببلغ  750 

مليون لرة لبنانية تنفيذاً ألحكام القانون«.
وقال: »التغرات التي طرأت عىل قســط التأمني 
اإللزامــي والتغطية العائــدة له : يف ظّل التطورات 
اإلقتصادية الراهنــة والتدهور الحاصل يف العملة 
الوطنيــة مقابل الدوالر األمــريك وإنعكاس ذلك 
عىل القيمة الفعلية للتغطية وللقسط وبُغية التزام 
الرشكات بتسديد مســتحقاتها اىل الجهات الطبية 
واإلستشفائية العائدة لحوادث الصدم والتي أصبحت 

بالدوالر النقدي ويف إطار تأمني التغطية املناســبة 
لحملة عقود التأمني اإللزامي يف ظل إستمرار تدين 
القيمــة الفعلية الحالية لهــذه التأمينات وتأثرها 
عىل التعويضات العائــدة لحوادث التأمني اإللزامي 
. ويف إطــار تنامــي األحكام القضائيــة العائدة 
لدعاوى خاصة بحوادث املركبات ويف سعيها الدائم 
ملواكبة التطــورات وانطالقاً من مبدأ الحفاظ عىل 
رشكات التأمني ومضمونيها، وبناء عىل طلب وزير 
اإلقتصاد والتجارة، قامت املؤسسة الوطنية للضامن 
اإللزامي، بعد استشــارة إكتواري متخصص بإعداد 
دراسة إكتوارية جديدة من أجل إعادة النظر بالتعرفة 
الخاصة بالتأمــني اإللزامي عىل املركبات واملعتمدة 
منذ العام 2003 . وبناء عىل املعطيات الجديدة اآلنفة 
الذكر، قام مجلس إدارة املؤسســة الوطنية للضامن 

اإللزامي بإصدار التايل :
- قــرار أول بتاريــخ 2021/5/21 قىض بتحديد 
قســط جديد لعقد التأمني اإللزامي مببلغ 130.000 

ل.ل. بتغطية قدرها مليار لرة لبنانية .
- قرار ثان بتاريــخ 2022/1/14 قىض بتحديد 
القسط مببلغ 395.000 ل.ل. وبتغطية مليارونصف  

لرة لبنانية  كحّد أدىن .

- قرار ثالــث بتاريــخ 2022/10/25 قىض 
بتحديد القسط مببلغ 800.000 ل.ل. وبتغطية 7 

مليار لرة لبنانية كحّد أدىن ».
تابع: »مع اســتمرار تدين ســعر رصف اللرة 
مقابل الدوالر وحفاظاً عىل قيمة العقد من حيث 
التغطية وعىل قدرة الرشكات بإحرتام التزاماتها، 
ومتاشــياً مع التوجيهات األخرة للجنة املراقبة 
عىل هيئات الضامن بهذا الشأن لجهة إعادة النظر 
بالسياسة التسعرية للرشكات املطلوبة من قبل 
وزارة االقتصــاد والتجارة، وبنــاًء عىل اجتامع 
مجلس اإلدارة للمؤسســة، صدرعن املؤسســة 
الوطنية للضامن اإللزامي، ســنداً للامدة 9 البند 
»2« من املرسوم اإلشرتاعي الرقم 105 الصادر يف 
1977/6/30 الذي ينص عىل تحديد تعرفة أقساط 
الضامن اإللزامي لكل فئة من املركبات، التي تأخذ يف 
االعتبار الزيادات املرتقبة عىل الفواتر والتعويضات 
العائدة من قبل الجهات الطبية واإلستشــفائية كام 
واألحــكام القضائية والصادر عــدٌد منها بالدوالر 
األمــريك،  تعديل للقرار االخر ليصبح عقد التأمني 
اإللزامي للمركبات الخصوصية بحّد أدىن مبلغ وقدره 
35 دوالرا أمركيا أو ما يعادلها باللرة اللبنانية وفق 
ســعر الرصف يف السوق املوازي عند تسديد القسط 
كام وســقف التغطية بحّد أدىن قدره 400.000 ألف 

دوالر أمريك وذلك بدءا من 2023/03/1« .
وأوضــح أن »االجراءات التي ســوف تبارش بها 
املؤسسة توضيحا للتعرفة الجديدة وللتغطية العائدة 
لها : حملة إعالمية مركزة من قبل املؤسسة إلطالع 
الجمهور عىل األسباب التي دفعت برشكات الضامن 
لتعديــل تعرفة اإللزامي والتغطية العائدة لها، اتخاذ 
إجراءات من قبــل الرشكات لتعديل العقود الصادرة 
قبل القرار الجديد باعتامد قســط وتغطية بالدوالر 
األمريك وذلك ملســاواة حملــة العقود بالرشوط 

ذاتها«.

ــي قـــســـط الـــتـــأمـــيـــن اإللــــــزامــــــي : ــ ــرات فـ ــ ــّي ــ ــغ ــ ــت ــ الـــــخـــــوري شــــــرح ال
دوالر ألــــــــف   400 ــة  ــ ــي ــ ــط ــ ــغ ــ ــت ــ وال دوالراً   35 ــد  ــ ــق ــ ــع ــ ال ـــح  ــ ـــب ــ اص

 اعلنــت نقابــة الحمضيات واملــوز يف الجنوب 
والفواكه االســتوائية، يف بيان، أنــه »مع ازدياد 
االزمة االقتصادية يف لبنان ، ويف ظل غياب رئيس 
للجمهورية وحكومة ترصيف اعامل وتعطيل معظم 
ادارات الدولة وتخيل املســؤولني عن دورهم وتفلت 
جنوين يف ســعر رصف الــدوالر ، واذ يعترب املزارع 
الحلقــة االضعف يف االقتصاد اللبناين املنتج، ومع 
تفاقــم ازمة الغذاء العاملي، يــربز من جديد اهمية 
الحفــاظ عىل القطاع الزراعي الذي يعاين صعوبات 
عــدة وحيث ان زراعة الحمضيــات واملوز هي لبنة 
اساسية يف االنتاج الزراعي اللبناين، فان هذا القطاع 
يتعرض للتاليش واالنهيار الكامل جراء مشاكل عدة 
منها ضعف القدرة الرشائية للمواطن اللبناين بسبب 
السياســات الجائرة يف حقه عىل مر السنني، وعدم 

وجود اسواق بديلة خارجية لالنتاج الزراعي«.
وقالت:«مبا  ان تفعيل سلســلة االنتاج الزراعي 

واالســتمرار يف ظل هذه الظــروف الصعبة اصبح 
مســتحيال، فال بد للحكومة واملســؤولني املعنيني 
يف الدولــة من ايجاد حلول الهم املشــاكل الطارئة 

واملستجدة لهذا القطاع منها: 
- ايجــاد اســواق خارجية وأهمها اىل ســوريا 
الشــقيقة التي تعترب املمر الوحيد اىل الدول العربية 
كافة ،وتفعيل عالقــات التبادل التجاري والتواصل 
وتســهيل الرتانزيت بــني لبنان واشــقائه العرب 
وخصوصا اىل الشقيقة سوريا وتخفيض رسومه.

- املســاعدة عــىل تامني املســتلزمات الزراعية 
لالنتاج.

-ايجاد حلول ملوضوع الطاقة سواء بالنسبة لزيادة 
التغذية بالتيار الكهربايئ ليتســنى ري البساتني او 

تأمني جهات مساعدة لدعم الطاقة البديلة.
- اخذ  الجهات الرقابية دورها بشــكل فعيل حول 
املدخالت الزراعية الشــبيهة، وتشديد الرقابة عىل 

مستوردات االســمدة  واملبيدات بحيث تكون بالحد 
االدىن من مصدر موثوق وفرق تسعرة عادلة لهذه 

املستلزمات.
- دفع بــدالت التصدير من ضمن برنامج )ايدال( 
دعم الصادرات املقرر سابقا حيث اعتامد سعر دوالر 

صرفة للرديات  والترسيع من رصفها«.
وتابعــت:«ان هذا القطاع أصبح مرتوكا بالكامل ، 
مع العلم انه يشــكل مورد رزق مبارش وغر مبارش 
لرشيحة واســعة من املزارعــني حيث تعترب زراعة 
الحمضيــات و املوز من أهــم الزراعات املعتمدة يف 

لبنان« .
وختمت:«امام كل هذا الرتدي والواقع املزري، نرفع 
الصوت ملن يعنيهم االمر يف هذا الوطن للمســاعدة 
عىل تأمني اســتمرارية القطاع، والذي يعاين اصال 
الفساد املسترشي يف مفاصل الدولة باالضافة اىل 

الحصار االمريك«.

ــار الـــكـــامـــل ــ ــي ــ ــه ــ ــة الـــحـــمـــضـــيـــات : النـــتـــشـــال قـــطـــاعـــنـــا مــــن االن ــابـ ــقـ نـ

حددت وزارة االقتصاد 
الخبز  ســعر  والتجارة 

كاآليت:
الخبــز  ربطــة   -
املتوسطة 815 غراما بـ 

37000 لرة.
- ربطة الخبز الكبرة 
1032  غراما بـ 45000 

لرة.
تابعت  السياق،  ويف 
االقتصاد  مصلحة  فرق 
صعيد  عىل  دورياتهــا 
محافظة لبنان الجنويب 
العاقبية  مناطــق  يف 

والرصفنــد والغازية وصيدا، حيث شــملت 
جولتها افران الخبز والسوبرماركت واملالحم، 
ســطرت خاللها ثالثة محارض ضبط يف حق 

افران خبز مل تلتزم بالوزن الرسمي الصادر عن 
وزارة االقتصاد. 

وتم اخذ تعهدات خطية من الســوبرماركت 
بعدم بيع ربطات خبز مخالفة للوزن الرسمي. 

ومــحــاضــر الــخــبــز...  ســعــر  حــــّددت  ــصــاد  ــت اإلق وزارة 
للربطة ــرســمــي  ال ــوزن  ــ الـ ــران خــالــفــت  ــ أفـ فـــي حـــق 
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األربعاء 15 آذار 2023

بالغ رقم: 2/2

بانها  تعلــن وزارة االتصــاالت 

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 

باتجاه واحد  الدفــع  املتخلفني عن 

»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 

)11.000ل.ل.( اعتبــاراً مــن هذا 

التاريخ.

3ـ تُلغــى اشــرتاكاتهم بصورة 

موقتة بعد مرور شــهر واحد عىل 

تاريــخ قطــع االشــرتاك اعتباراً 

وصله  ويعاد   2023/06/01 مــن 

بعد تســديد املتأخرات املســتحقة 

اضافة اىل رســم اعادة وصل الخط 

)11.000ل.ل.( وذلــك حتى تاريخ 

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 

املتأخرات  وتُحصل  امللغــاة  االرقام 

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 
الثاين 2023  هاتف شــهر ترشين 
باتجــاه واحد »لالســتقبال فقط« 

اعتباراً من تاريخ 2023/03/17.
بـ  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 
االرايض  كافــة  عىل  االتصــاالت 

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 
املرســوم رقــم 93/4565 )املادة 
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 قضايئ
بطالن زواج

أغاتا موريس نادرـ  رشبل الياس 
مخائيل

صيدا
يقتــي حضور الزوج الســيد 
رشبل اليــاس مخائيل اىل املحكمة 
االبتدائية املوحدة املارونية يف زوق 
مصبح غرفة رئيس املحكمة الخوري 
جــوزف نخله لالطالع عىل محرض 
جلسة حر موضوع النزاع وتحديد 
موقفــه من الدعوى وذلك يف مهلة 
اسبوع حاسمة من تاريخ نرش هذا 
االعالن واال اعترب متغيباً ومســلاً 

امره لعدالة املحكمة.
زوق مصبح يف 2023/3/14

رئيس القلم الخوري بطرس 
عطالله

ـــــــ

تبليغ مجهول
محل االقامة

محكمــة النبطيــة الرشعيــة 
الجعفرية

ورقــة دعوة صادرة عن محكمة 
النبطيــة الرشعيــة الجعفريــة، 
موجهة اىل ايلينا فيتايل فاسيلفنت 

شيشكنا مجهولة محل االقامة.
يف الدعــوى املقامــة عليك من 

عادل عيل علو مبــادة اثبات طالق 
اســاس 2023/367/613، تعــني 
موعد الجلســة فيها يــوم االثنني 
حضورك  فيقتي   2023/5/4 يف 
او ارســال من ينــوب عنك اىل قلم 
املحكمــة الســتالم نســخة عن 
اســتحضار الدعــوى واال اعتربت 
مبلغة حسب االصول، وجرت بحقك 
املعامــالت القانونية وكل تبليغ لك 
عىل لوحــة االعالنات يف املحكمة 
حتى تبليغ الحكــم القطعي يكون 

صحيحاً.
رئيس القلم

هشام فحص
ـــــــــــ

اعالن

يعلن رئيس بلدية صور عن وضع 

جداول التكاليف االساســية لكافة 

الرســوم البلدية عن عام 2022 قيد 

التحصيل عمالً بنص املادة 104 من 

قانون الرسوم البلدية 88/60 عىل 

الشكل التايل:

1ـ اســتناداً اىل املــادة 106 من 

قانون الرســوم البلدية رقم 88/60 

عىل املكلفني املبادرة فوراً اىل تسديد 

الرســوم البلديــة املتوجبة عليهم 

خالل مهلة شــهرين مــن تاريخ 

االعالن يف الجريدة الرسمية.

2ـ بناء عىل املادة 109 من قانون 

الرسوم البلدية رقم 88/60 تفرض 

غرامة تأخري قدرها 2% )اثنان باملئة( 

عن كل شــهر تأخري عن املبالغ التي 

مل تسدد خالل املهلة املبينة يف البند 

األول اعاله ويعترب كرس الشهر شهراً 

كامالً.

3ـ ويعترب هــذا االعالن مبثابة 

انذار شــخيص لكل مكلف مل يسدد 

ما يتوجب عليه عن الســنة الحالية 

وعن الســنوات الســابقة وقاطعاً 

ملرور الزمن.
صور يف 2023/3/13
رئيس بلدية صور
املهندس حسن توفيق دبوق

اعالنات رسمية
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

عال

بحاجــة  خرييــة  جمعيــة 

متطوعــات  ســيدات  اىل 

ت:03/229827

ــــــــــــــــــــــــــ

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

مهندسون

 An interior design

 company is looking for an

 employee with a business

 major background, to

 handle  order processing

 and communication with

factories

info@selective-designs.ne 

ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات

بريوت 

شقق

للبيع االرشفية عقاريا  شــقة 

240 م .م ت: 78/803805

جمعية عمومية
يدعو مجلس ماليك العقار 3129ـ  عمشيت لجمعية 

عمومية ملناقشة تقرير سنة 2022 وحساباتها وابراء 

ذمة املجلس، واقرار موازنة 2023، ومواضيع أخرى، 

الثالثة بعد ظهر السبت 25 آذار، واذا مل يكتمل النصاب 

ففي اول نيسان بالتوقيت نفسه.

روسيا تزّود األمم املتحدة بنسخ من التحقيق في هجمات »نورد ستريم«
أعلن النائب األول ملندوب روســيا الدائم لدى 
األمم املتحدة دميرتي بوليانســيك، أّن بالده 
قّدمت لألمم املتحدة نسخة من مراسالتها مع 
الدول التي تحقــق يف الهجوم اإلرهايب عىل 

»نورد سرتيم«، إلظهار نقص املعلومات.
وقال بوليانســيك يف بيــان: »وزّعنا أمام 
مجلس األمن والجمعية العامة لألمم املتحدة 
نسخة من مراســالتنا مع الدمنارك والسويد 
وأملانيا كوثيقة رســمية بشــأن التحقيقات 
الخاصة بتفجري خطوط نورد سرتيم. تسمح 
هذه الوثائق لزمالئنا يف األمم املتحدة بالتحقق 
من عدم صحة االدعاءات بأّن هذه الدول أبلغتنا 

بسري تحقيقاتها«.
ووقعــت االنفجارات يف خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من 
روسيا إىل أوروبا عرب البلطيق، »نورد سرتيم 1« و«نورد سرتيم 

2«، يوم 26 أيلول من العام املايض.
وتُطالب روســيا بلجنــة تحقيق نزيهة مــن األمم املتحدة 
لتحديد الجهات املسؤولة عن هذا العمل التخريبي الذي وصفته 
بـ«اإلرهايب«، فيا ترفض السويد والدمنارك، اللتان وقع التخريب 

يف مياهها االقتصادية، مشاركة روسيا يف التحقيقات.
اقــرأ أيضاً: مدفيديف: الرواية األمريكية عن تفجريات »نورد 

سرتيم« غبية
املتحدة  أّن الواليــات  باتروشــيف،  وأعلن 
وبريطانيا لديها بالتأكيد وحدات من القوات 
الخاصة قادرة عىل فعل تخريب مثل تفجريات 

»نورد سرتيم«.
وقال باتروشــيف خالل لقاء مع صحيفة 
»أرغومنتي أي فاكتي« الروســية: »ال يخفى 
عن أحــد أّن وحدات العمليات الخاصة املزودة 
باملعدات والتدريب املناســبني مصممة للقيام 

مبثل هذه األعال«.
ورصّحت املتحدثة باســم وزارة الخارجية 
الروســية ماريا زاخاروفا،  االثنني، أن الجسم 
الذي عرث عليه عىل بعد 30 كم من موقع تفجري 
خطوط »نورد ســرتيم«  ال يعــود إىل األنابيب، مؤكدًة رضورة 

تشكيل لجنة تحقيق أممية تعنى بالحادثة.
وكان الصحــايف األمرييك ســيمور هريش قد نرش مقاالً 
بشــأن تحقيقه يف انفجــارات يف أنابيب الغاز، قال فيه إنّه 
خــالل مناورات »بالتوبس« التــي أجراها »الناتو« يف صيف 
عام 2022، قــام غواصون أمريكيون برتكيب متفجرات تحت 
أنابيب الغاز. وبعد ذلك، قام الرنويجيون بتفعيلها بعد 3 أشهر، 

االنفجار. ليحصل 

ــرى الــفــلــســطــيــنــيــون يُـــواصـــلـــون الــعــصــيــان لــلــيــوم الــــ 29 ــ األسـ
يُواصل األرسى يف سجون االحتالل اإلرسائييل، لليوم الـ 
29 عىل التوايل، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون 

اإلرسائيلية.
تصعيــد الخطــوات االحتجاجية من قبــل األرسى يأيت 
احتجاجــاً عىل تطبيق اإلجــراءات التنكيلية بحقهم، والتي 
أوىص بهــا وزير األمن القومي يف حكومة االحتالل إيتار 
بن غفري، وأولها التحكّم يف كمية املياه، وتقليص ســاعات 
اســتخدام الحامات املخصصة لالســتحام، يف األقسام 

الجديدة يف سجني )نفحة وجلبوع(.
وكانــت إدارة الّســجون قد أبلغت لجنة الطــوارئ العليا 
لــألرسى، أنّها ســتضاعف وتوّســع من دائــرة عقوباتها 

وتهديداتها، يف حال اســتمروا بخطواتهم الراهّنة.
وعــىل ضوء ذلك أعلنــت الحركة األســرية وعىل قاعدة 
الوحدة، ُمضاعفة حالة االســتنفار والتعبئة بني صفوفها، 

حّتــى موعد اإلعالن عن اإلرضاب املفتوح عن الطعام.
ويف وقٍت ســابق، طالبت لجنة الطــوارئ الوطنية العليا 

للحركة الوطنية األســرية، أن يكون الثالثاء من كل أسبوع 
الحمراء«. »الثالثاء  ذكرى  وطنية إلحياء  فعالية 

ودعت النشــطاء واإلعالميني عرب مواقع التواصل للتغريد 
#الشعب_يريد_تحرير_األسري.  وسم  عىل 

مــن جهتها، دعت عائلة األســري الشــيخ خرض عدنان 
جاهـــــري الشعب الفلسطيني، إىل املشاركة يف الوقفة 
التضامنيــة مع األرسى، أمام مقّر الصليب األحمر يف مدينة 

طولكرم.
ويستمّر األسري خرض عدنان يف إرضابه عن الطعام لليوم 
الـ 40، احتجاجاً عىل اعتقاله التعسفي يف وقٍت يواجه فيه 
تدهوراً مستمراً يف وضعه الصحي وظروف عزٍل قاسيًة يف 

اإلرسائييّل. »الجلمة«  معتقل  زنازين 
وتعــّرض األســري عدنان لالعتقال 12 مــرة، وأمىض ما 
مجموعه يف سجون االحتالل نحو 8 سنوات، معظمها رهّن 
االعتقال اإلدارّي، وخاللها خاض 5 إرضابات ســابقة، منها 

4 إرضابات رفضاً العتقاله اإلدارّي.

ــن الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن ــ ــاق حــــاكــــم فــــلــــوريــــدا عـ ــ ــق ــ ــش ــ ان
انشــق حاكم فلوريدا رون ديســانتيس، عن الجمهوريني 
املُصممــني عىل الدفاع عن أوكرانيــا، وفق صحيفة »نيويورك 

تاميز« األمريكية.
وقال ديسانتيس خالل برنامج مع »فوكس نيوز« األمريكية 
إّن »حايــة حدود الدولة األوروبية ليســت مصلحة حيوية 
للواليات املتحدة«، معقباً: »عىل صانعي السياسة، بدالً من ذلك، 

تركيز االنتباه عىل داخل الواليات املتحدة األمريكية«.
البيان الصادر عن ديسانتيس، الذي يُنظر إليه عىل أنه مرّشح 

رئايس ُمحتمل لعام 2024، يجعله يتاىش مع املرّشــح األول 
للحزب الجهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

جاء بيانه رداً عىل استبيان يتعلق بالسياسة الخارجية أرسله 
املذيع تاكر كارلسون إىل جميع املرشحني الرئاسيني الجمهوريني 
املحتملني، وكان بيانه مبنزلة اعرتاف بأّن »ترشحه بات وشيكاً«.
ويف عرض املذيع كارلســون، فصل ديســانتيس نفسه عن 
الجمهوريني الذين يقولون إّن مشــكلة سياســة بايدن تجاه 

أوكرانيا »هي أنّه ال يفعل ما يكفي«.

يتزايد ــو<  ــات ــن ـــ>ال ل وفــنــلــنــدا  انــضــمــامــنــا  احــتــمــال   : الــســويــد 
قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسرتسون إن احتاالت 

انضام فنلندا إىل حلف شال األطليس )ناتو( قبل بالده تتزايد، 

غري أن عضوية السويد يف الحلف ليست سوى مسألة وقت.

وأضاف كريسرتســون -خالل مؤمتــر صحفي بالعاصمة 

ستوكهومل قبل مغادرته يف زيارة إىل أملانيا- »ما واجهناه يف 

األسابيع األخرية هو أن احتال حدوث ذلك يف وقتني مختلفني 

قد زاد. يف النهاية، ال يتعلق األمر مبا إذا كانت السويد ستنضم 

إىل الحلف أم ال، ولكن مبوعد االنضام«.

وأردف قائــال إن »تركيا مل تغري موقفها بعد«، ما يعني أن 

البلدين اإلسكندنافيني قد ال ينضان للحلف معا كا يأمالن.

وكانت كل من الســويد وفنلندا تقدمتا بطلب لالنضام إىل 

حلــف الناتو العام املايض، لكنها واجهتا اعرتاضات من تركيا 

التي تقول إن البلدين يأويان أعضاء من جاعات تعدها إرهابية.

واألســبوع املايض، استأنفت الدول الثالث محادثاتها بشأن 

االنضام يف بروكسل، حيث أوضحت أنقرة أن اعرتاضها عىل 

انضام السويد للحلف يفوق اعرتاضها عىل انضام فنلندا.

وأقــرت أنقرة خالل االجتاع بــأن الدولتني اتخذتا خطوات 

ملموســة للتعامل مع النقاط التي تثري قلقها، واتفق األطراف 

الثالثــة عىل عقــد مزيد من االجتاعات يف إطار مســاعي 

االنضام للحلف.

وكانت تركيا قد علقت يف كانون الثاين املايض املحادثات التي 

أجرتها يف إطار اتفاق أُبرم يف مدريد العام املايض بهدف تسهيل 

عملية انضام البلدين إىل الحلف، وذلك بعد أن أحرق ســيايس 

مييني متطرف نسخة من القرآن الكريم يف ستوكهومل.

ــا ــيـ ــوت... وبـــوتـــيـــن يــعــتــبــر الــــحــــرب دفــــاعــــا عــــن وجـــــــود روسـ ــ ــم ــ ــاخ ــ ــب ــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي: مـــتـــمـــســـكـــون ب

ــة ــ ــف ــ ــي ــ ــظ ــ »إنــــــــــــــزيــــــــــــــم« يـــــــــحـــــــــول الـــــــــــــهـــــــــــــواء الــــــــــــــى طـــــــــاقـــــــــة كـــــــهـــــــربـــــــائـــــــيـــــــة ن

بني متسك الرئيس االوكراين بباخموت، وارصار موسكو عىل 
حســم املعرك،تســتمر وترية املواجهات املتصاعدة يف املدينة، 
حيث يسجل الجانب الرويس تقدما ملحوظا يف اكرث من ناحية 
يف املدينة، يف وقت ارتفعت فيه حدة الخطاب الســيايس ،مع 
اعتبــار الكرملــني ان ال حل ميكن ان ينجح ما مل تعرتف كييف 

»بالحقائق الجديدة«.
فقد اعلنت فاغرن الروســية إنها تخوض حرب شــوارع يف 
املنطقة الشــالية من باخموت رشقي أوكرانيا، يف حني أعلن 
رئيــس البالد فولودميري زيلينســيك أن القيادة العليا للقوات 
املســلحة قــررت يف اجتاعها مواصلــة الحفاظ عىل هذه 
املدينة وحايتها،بينا تتقدم القوات الروسية حاليا من الجهة 
الشــالية الغربية للمدينة، وفقا ملا أفــادت به وزارة الدفاع 
الروسية، حيث تسعى مع مقاتيل فاغرن للسيطرة عىل املنطقة 
الغربية بعدما انتزعت مناطق رشق املدينة خالل األيام األخرية، 

وفق تقارير غربية. وأعلنت وزارة الدفاع الروســية إسقاط 17 
طائرة مسرية أوكرانية واعرتاض 23 صاروخا.

من جهتها، أكدت هيئة األركان األوكرانية تصديها ملحاوالت 
مستمرة للسيطرة عىل باخموت، كا ذكرت أن قواتها أحبطت 
محاوالت عديدة الخرتاق دفاعاتها يف الجبهة الرشقية، باتجاه 
مدينة ليان شــايل مقاطعة دونيتسك، وباتجاه كوبيانسك 

الواقعة جنويب مقاطعة خاركيف.
يف الوقت نفسه، قال رئيس اإلدارة العسكرية األوكرانية يف 
دونيتســك إن شخصا قتل و4 آخرين أصيبوا يف قصف رويس 

عىل مدينة كراماتورسك املجاورة لباخموت.
ويف الجانــب اآلخر، قالت الســلطات املوالية لروســيا يف 
دونيتســك إن مدنينْي قتال جراء قصف أوكراين استهدف مدينة 
ومقاطعة دونيتسك. وأشــارت السلطات املوالية ملوسكو إىل 
أن القصف األوكراين اســتهدف 8 أحياء سكنية بأكرث من 120 

قذيفة، ما ألحق أرضارا مادية يف عدد من املباين الســكنية 
ومنشآت البنية التحتية. يف غضون ذلك، قال الرئيس الرويس 
فالدميــري بوتني خالل زيــارة ملصنع طائــرات يف منطقة 
بورياتيا بأقىص رشق البالد »الراع بالنســبة لنا ليس مهمة 

جيوسياسية وإمنا للحفاظ عىل وجود روسيا كدولة«.
ورأى بوتــني أن الغرب راهن بعقوباته عىل انهيار روســيا 
واقتصادها يف غضون أســبوعني أو ثالثة لكنه أخفق، مشريا 
إىل أن بالده تشهد -األشهر السبعة األخرية- منوا اقتصاديا وأن 

منظومتها املالية صمدت وأصبحت أكرث استقاللية.

{ الحل العسكري {
ويف وقت سابق ، قال الكرملني إنه ليس باإلمكان التوصل إىل 
تســوية سلمية للراع من دون أن تضع أوكرانيا يف اعتبارها 

الوضع الراهن و«الحقائق الجديدة«.

ونقلت وكاالت أنباء روســية رســمية عن املتحدث باســم 
الكرملني دميرتي بيســكوف قوله »علينــا تحقيق أهدافنا. ال 
يتسنى تحقيق هذا الوقت الراهن إال بالوسائل العسكرية نظرا 
للموقف الحايل للنظام الحاكم يف كييف«. وأشــار بيسكوف 
إىل أن العالقات الروسية األمريكية حاليا يف أدىن مستوياتها.

يف تلك األثناء، أمر وزير الدفاع الرويس ســريغي شــويغو 
-أثناء زيارته مصانع حربية- مبضاعفة اإلنتاج من الصواريخ 
عالية الدقــة إىل مثليه، وفقا ملا أفادت به وكالة تاس. وتفقد 
شــويغو مصانع إنتــاج الصواريخ التكتيكيــة يف ضواحي 

العاصمة موسكو.
من جهتها، قالت رشكة »روســتيخ« الروســية للصناعات 
العســكرية إن إنتاج الذخرية يف البالد وصل إىل مستوى حالة 
الحرب، مشرية إىل أن إنتاج بعض األنواع من الذخائر تضاعف 

مرات عدة.

يف تطــور علمي جديد قد يســجل ثــورة يف عامل الطاقة 
وانتاجها اكتشــف علاء أســرتاليون إنزميا يستخدم كميات 
قليلة مــن الهيدروجني املوجود يف الغالف الجوي لتوليد تيار 
كهربايئ، األمر الذي ميهد الطريق لتطوير أجهزة تنتج الطاقة 
من الهواء فقط، وفقا لدراســة حديثة نرشتها دورية »نيترش 

 )Nature( «
وتلجــأ العديد من أنواع البكترييــا الهوائية التي تعيش يف 
الرتبة إىل استهالك هيدروجني الهواء الجوي كمصدر للطاقة 
يف حال عدم توافر مصادر غذائية أخرى، وتسهم تلك العملية 
بشــكل كبري يف تركيبة الهواء الجوي الذي نتنفســه، إذ تزيل 
البكترييــا حوايل 70 مليون طن من الهيدروجني ســنويا من 

الغالف الجوي.
وتتمكــن البكترييا من فعل ذلك نظرا المتالكها إنزميا يعمل 
عىل أكسدة الهيدروجني واستخراج الطاقة منه. وقام الباحثون 
األســرتاليون بعزل ذلك اإلنزيم وتنقيته، ووجدوا أنه ينتج تيارا 
كهربائيا مبارشة عند تعرضه لكميات ضئيلة من الهيدروجني. 
وأفــاد الباحثون بأن اإلنزيم قد يســتخدم لتشــغيل األجهزة 

الصغرية واملستدامة التي تعمل بالطاقة الهوائية يف املستقبل.
الحل السحري يف الظروف الصعبة

كان مــن املعروف أن البكترييا ميكنها اســتخدام الكميات 
القليلــة من الهيدروجني املوجــود يف الهواء الجوي كمصدر 
للطاقة ملســاعدتها عىل النمو والنجــاة يف الظروف البيئية 
الصعبة التي ال تتوافر فيها املغذيات، مبا يف ذلك يف تربة القارة 
القطبية الجنوبية »أنتاركتيكا«، وأعاق املحيطات والفوهات 
الربكانية لكنهم مل يعرفوا كيف تتمكن البكترييا من ذلك، وهو 

ما تكشف عنه الدراسة الحديثة.
اســتخرج الباحثــون اإلنزيــم املســؤول عــن أكســدة 
الهيدروجــني الجوي من بكترييا تســمى »املتفطرة اللخنية« 
أو )Mycobacterium smegmatis(، وأفادت نتائج الدراســة 
بــأن اإلنزيم الذي أطلقوا عليه اســم »هك« )Huc( يحّول غاز 

الهيدروجني إىل تيار كهربايئ.
وأفاد ريس غرينرت الباحث يف معهد اكتشاف الطب الحيوي 
بجامعة مونــاش )Monash University( يف مدينة ملبورن 
األسرتالية، وقائد الفريق البحثي، بأن اإلنزيم فّعال بشكل غري 

عــادي، وعىل عكس جميع اإلنزميــات واملحفزات الكيميائية 
األخرى املعروفة فإنه يســتهلك الهيدروجني يف تركيزات أقل 
بكثري من مستواه يف الغالف الجوي الذي نتنفسه، وذلك حسب 

ما جاء يف البيان الصحفي الذي نرشته جامعة موناش.
ويعتــرب اإلنزيــم أحــد أفــراد عائلــة »هيدروجينيــز« 
)Hydrogenase(، التي تقوم بتحفيز تفاعل أكســدة واختزال 

للهيدروجني الجزيئي.

{ بطارية طبيعية {
وبعــد أن أدرك الباحثــون أن جينات البكترييا تحتوي عىل 
رس تحويل الهواء إىل كهرباء، قاموا بتحليل الشفرة الجينية 
لهــا، من أجــل التوصل لآللية التي متكنها من فعل ذلك، وقد 
كان هــذا اإلنزيم مبثابــة آلة جزيئية إلنتــاج الطاقة من 

الهيدروجني.
يعــرف غاز الهيدروجني بأنه أبســط الجزيئات الكيميائية 
املوجــودة يف الطبيعة، فهو مكــون من اثنني من الربوتونات 
موجبة الشحنة متاســكني معا بواسطة رابطة مكونة من 

إلكرتونني ســالبي الشــحنة. يكرس إنزيم »هك« هذه الرابطة 
وتفــرتق الربوتونــات، ويتم إطالق اإللكرتونــات، ثم تتدفق 
هذه اإللكرتونات الحرة إىل دائرة معقدة تســمى »سلسلة نقل 

اإللكرتون«، من شأنها تزويد الخلية بالطاقة.
هذه اإللكرتونات املتدفقة هــي ما يكون التيار الكهربايئ، 
وبذلــك يعترب إنزيم »هك« مبثابة »بطارية طبيعية« تنتج تيارا 
كهربائيا مســتداما من الهــواء، وبينا ال يزال هذا البحث يف 
مرحلة مبكرة، فإن اكتشــاف اإلنزيم الجديد من شأنه أن ميهد 
الطريق لتطوير أجهزة صغرية تعمل بالطاقة الهوائية، مثل تلك 

التي تعمل بالطاقة الشمسية.
ولتقييــم قدرة اإلنزيم عىل تحويل الهيدروجني إىل كهرباء، 
اســتخدم الباحثون تقنية من تقنيــات الكيمياء الكهربائية، 
والتــي أظهــرت أن اإلنزيم قادر عىل تحويــل تركيزات دقيقة 
مــن الهيدروجني املوجــود يف الهواء مبــارشة إىل كهرباء، 
والتي ميكنها تشــغيل دائرة كهربائية. وهو ما يعد إنجازا غري 
مســبوق حسب ما جاء يف مقال كتبه الباحثون يف موقع »ذا 

كونفرزيشن« )The Conversation( حول دراستهم.
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االربعاء 15 آذار 2023

2023-2022 ملوسم  القدم  كرة  في  للبنان  بطالً  العهد   رسمياً.. 
التحقيقات بانتظار  الهابطة  األنــديــة  اعتماد  يؤجل  ــحــاد  واالت

 بـــــــطـــــــولـــــــة بــــــــــيــــــــــروت فــــــــــي كــــــــــــــرة الـــــــطـــــــاولـــــــة
الـــــــــلـــــــــقـــــــــب لـــــــــــقـــــــــــوى األمـــــــــــــــــــــن الـــــــــداخـــــــــلـــــــــي

دوري أبطـــــــــــــــال أوروبـــــــــــــــا فـــــــــــــــي كـــــــــــــــرة القـــــــــــــــدم
ــي »الــبــرنــابــيــو« الــيــوم ــد ولــيــفــربــول ف ــدري ــة بــيــن ريـــال م ــاري قــمــة ن

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيل رابعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة: راي باسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الرمايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كأس العالـ

ــة ــ ــوح ــ ــت ــ ــف ــ ــة الـــــــعـــــــرب امل ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــف بـ ــ ــي ــضــ ــ ــت ــ ــس ــ ــان ي ــ ــنـ ــ ــبـ ــ  لـ
فــــــي طــــــاولــــــة الــــــزهــــــر نــــهــــايــــة األســـــــبـــــــوع الـــــجـــــاري

والد ميسي يثير الجدل في السعودية.. و3 احتماالت للزيارة املفاجئة

أعلن االتحاد اللبناين لكرة 
القدم قراره النهايئ بشــأن 
هوية بطل الــدوري املحيل 
الحايل عىل خلفية  للموسم 
التي صاحبت  أحداث الشغب 
والعهد. األنصــار  مبــاراة 

وشــهدت مبــاراة األنصار 
والعهــد، والتي امتدت لنحو 
99 دقيقــة، قــد شــهدت 
أحداث شــغب بني الجامهري 
واشتباكات بني الالعبني عىل 
أرض امللعــب، ليقرر الحكم 
إلغاء اللقاء قبل 7 دقائق من 
الضائع  بــدل  الوقت  نهاية 
والذي قدره بنحو 16 دقيقة. 
وقــرر االتحــاد اللبناين 
اعتامد فــوز العهد بالدوري 
بعد إلغاء املباراة الحاســمة، 
حيــث نرش عــىل صفحته 

الرســمية مبوقع التواصل االجتامعي فيس بوك أمس الثالثاء 
مقرراتــه التي تضمنت اعتبار العهد فائزاً بنتيجة 3-0، موجها 
التهنئــة إليــه، ومعلنا إحالة تقرير املبــاراة للجنة التنفيذية 

للتحقيق يف واقعة الشغب التي تسببت يف إلغائها.
واعتمد االتحاد انتهــاء الدوري اللبناين بتتويج العهد بطال 
برصيــد 36 نقطة بفارق نقطتني عــن النجمة صاحب املركز 
الثــاين، بينام فرض عقوبة خصم 3 نقاط من األنصار ليصبح 

يف املركز الثالث برصيد 29 نقطة. 
وكان العهد يحتاج إىل التعادل أو الفوز من أجل حســم لقب 
الــدوري اللبناين بفارق األهداف عــن النجمة، بينام مل يكن 
األنصار ميلك فرصة للتتويج ســوى بالخروج بالنقاط الثالث 

لتخطي النجمة والعهد.
وبــدأت أزمة مباراة األنصار والعهد بعد مرور ســاعة من 
انطالق املبــاراة، وكان العهد متقدما بهدف، حيث حرم الحكم 
العامين خالد الشــقيص األنصار من هدف التعادل بشكل مثري 
للجدل، عندما احتسب خطأ قبل تسديد إحدى الكرات نحو املرمى 

مبارشة، دون إتاحة الفرصة ملواصلة اللعب.
وتوقفت اللقاء لنحو 15 دقيقة وســط غضب من الالعبني 
واملشــجعني، قبل أن يدرك حســن معتوق التعادل لألنصار من 

ركلة جزاء يف الدقيقة 84.
وعــاد العهد ليتقدم مجددا يف الدقيقة 88 عن طريق محمد 
نارص، قبــل أن يعود معتوق ليحيي آمال األنصار بهدف تعادل 

جديد يف الدقيقة 94.
وأطلــق يل إروين رصاصة الرحمة بتســجيل الهدف الثالث 
للعهــد من ركلة حرة غريت اتجاههــا يف الدقيقة 96، قبل أن 

تبــدأ املعركة بني العبــي الفريقني يف أرض امللعب بـ3 دقائق، 
عقب تدخل عنيف. 

واقتحم بعض املشــجعني أرض امللعب بالتزامن مع ذلك، بعد 
تحطيــم الحاجز الحديدي واملقاعد وإلقائها داخل املســتطيل 
األخرض، وســط محاوالت من أفراد الرشطة الحتواء الوضع، 

قبل أن يتم إلغاء املباراة. 
يذكــر أن هذا اللقب بات الثاين عىل التوايل لفريق العهد يف 
الدوري اللبناين، والثامن يف تاريخه باملســابقة، بينام يتصدر 

فريق األنصار الئحة الرشف كأكرث الفرق تتويجا بـ14 لقبا.
ويف ما ييل أبرز مقرارات االتحاد اللبناين:

- اعتــامد العهد بطال لدوري الدرجــة األوىل اللبناين لكرة 
القدم.

- اعتبار األنصار خارسا بنتيجة )0-3( أمام العهد.
- شطب 3 نقاط من رصيد األنصار.

- إحالــة تقرير مراقب مباراة األنصــار والعهد إىل اللجنة 
التنفيذية.

- عدم تثبيت نتيجة مباراة الصفاء والســالم زغرتا وإحالة 
تقرير املراقــب إىل اللجنة التنفيذية، وبذلك عدم اعتامد أندية 

الهبوط حتى اللحظة.
- تغريم الربج 5 ماليني لرية لبنانية.

- إحالــة مبــاراة الصفاء والســالم زغرتــا إىل اللجنة 
التنفيذية.

- تغريم الحكمة 2.5 مليون لرية لبنانية.
- تغريم اإلخاء األهيل عاليه 25 مليون لرية لبنانية.
- دعوة رؤساء األندية الجتامع يوم الثالثاء املقبل.

- إقامة مباريات كأس لبنان بدون جمهور.

نظّم االتحاد اللبناين لكرة 
الطاولة، ممثالً برئيس لجنة 
بريوت للعبة نبيل السطوحي 
وعضوي اللجنة رينيه دكاش 
ومحمد رحال، بطولة بريوت 
ألندية الدرجة الثانية للرجال 
بحضور  االنرتانيك  نادي  يف 
نائــب رئيس االتحاد الدكتور 
عادل دمــج وعضو االتحاد 
بداية  بدنيان.ويف  ســهاك 
القــى دمج كلمة  البطولة، 
ترحيــب واعــداً مبزيد من 
النشاطات يف املستقبل ونقل 
تحيات رئيس واعضاء اللجنة 

االدارية لالتحاد.
البطولة  شــارك يف هذه 

ستة أندية وهي : نادي الرفاه  الريايض، نادي أوفياء الريايض، 
نادي العهد، نادي نقابة املحامني، نادي القلب االقدس - الجميزة 

وقوى األمن الداخيل.
وجاءت النتائج النهائية عىل الشكل  التايل:

1- نادي قوى األمن الداخيل
2- نادي نقابة املحامني

3- نادي القلب االقدس

4- نادي العهد

ارشف عىل البطولة الحكم العام الدكتور كميل مرعب.

ويف ختام البطولة ســلّم عــادل دمج ودكاش ورحال كأس 

البطولة للفريق الفائز ووزعــت امليداليات عىل الفرق الثالثة 

األوىل.

يأمــل ريال مدريــد، حامل اللقب 
يف أن يســتعيد هدافه املخرضم كريم 
بنزميــا، كامل لياقتــه يف إياب مثن 
نهــايئ دوري أبطــال أوروبا، عندما 
يستقبل ليفربول اليوم األربعاء بعدما 
اكتسحه ذهابًا )5-2(.وتعطّل موسم 
بنزميا يف عدة مناســبات بســبب 
اإلصابة، أبرزها عشية مونديال قطر، 
عندما انســحب من معسكر املنتخب 

الفرنيس بشكل جديل.
ويف غيابــه، ملــع النجم الربازييل 
فينيســيوس جونيــور، لكن األخري 
املطارد بهتافات عنرصية مســتمرة، 
يعــاين كثريا لفــك الرقابة الدفاعية 

الصارمة املفروضة عليه.
كام يحوم شك حول مستقبل بنزميا 

مــع املرينغي، مع انتهاء عقده صيفا وعدم اإلعالن عن متديده 
حتى اآلن.

وأمل مدربه اإليطايل كارلو أنشيلويت يف بقاء الالعب البالغ 
35 عاما: »أساطري هذا النادي يجب أن يبقوا يف مدريد«.

وغــاب بنزميا عن 34% من مباريات ريال هذا املوســم، أي 
مجموع 14 مباراة، لكنه سّجل 18 هدفاً يف 27 مباراة خاضها.

وفيام تزداد مهمة ريال صعوبة بالدفاع عن لقبه يف الليجا، 
نظرا البتعاده 9 نقاط عن برشــلونة، يبحث عن تعزيز مساره 
يف بطولته املحببة، حيث أحرز 14 لقًبا قياســًيا، آخرها العام 

املايض عىل حساب ليفربول بالذات.
يف املقابل، تبدو مهمة ليفربول، حامل اللقب 6 مرات، بالغة 
الصعوبة، بعد تلقيه ألول مرة يف تاريخه 5 أهداف عىل أرضه 
بالبطولــة، رغم تقدمه مبكًرا بهــديف األوروغواياين داروين 
نونييــز، واملــرصي محمد صالح، ما تركه من دون أي فوز يف 
آخر 7 مباريات أمام »مريينجي« )6 خسارات وتعادل(. وحقق 
ليفربول فوزا صاخبا بعدها بالدوري عىل غرميه مانشســرت 
يونايتد )7-0(، قبل أن يعود لدوامة النتائج املهزوزة بخسارته 

أمام بورمنوث املتواضع )0-1(، ليرتاجع إىل املركز السادس.

{ نابويل نحو ربع النهايئ {
وعــىل وقع مشــواره الحامل يف الــدوري اإليطايل، حيث 
يقــرتب من التتويج للمــرة األوىل بعد أكرث من 3 عقود، يتابع 

نابويل مغامرته يف دوري األبطال عندما يســتقبل أينرتاخت 
فرانكفورت متسلحا بفوزه ذهابا )0-2(.

وقّدم الفريق الجنويب هذا املوســم نجام مل يكن أحد يتوقع 
بروزه ومقارنته بأسطورة النادي األرجنتيني دييغو مارادونا، 

وهو الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.
وبعد13  هدفا ومثلها من التمريرات الحاســمة يف مختلف 
املســابقات، يُعــّد »كفارادونا« العّدة لقيادة تشــكيلة املدرب 

لوتشانو سباليتي لربع النهايئ للمرة األوىل يف تاريخه.
هدفه الفردي الرائع خالل فوز »بارتينويب« عىل أتاالنتا )2-

0( السبت، جّسد الصعود الصاروخي البن الـ23.
وحامت شــكوك طفيفة حــول حظوظ النادي يف الدوري، 
بعد سقوطه أمام التســيو قبل أسبوعني، لكن كفاراتسخيليا 
تالعب مبدافع تلو اآلخر مفتتًحا التســجيل قبل نصف ســاعة 
مــن النهاية، لريفع نابويل الفارق إىل 18 نقطة مع إنرت أقرب 

منافسيه.
وقال سباليتي عن مباراة فرانكفورت، إن العدو األول لفريقه 
هو »االعتقاد بأن األمور ُحسمت«. وسيكون فريقه الذي يعّول 
أيًضا عىل نجاعة املهاجم النيجريي فيكتور أوســيمني جاهزا 
ملبــاراة اليوم األربعاء، مع عودة الحارس أليكس مرييت، وعدم 

خطورة إصابة قلب دفاعه الكوري الجنويب مني جاي كيم.
يف املقابل، يخوض فرانكفورت املواجهة من دون مهاجمه 
الفرنيس الدويل راندال كولو مواين املطرود ذهابًا، وصاحب 8 

أهداف يف 11 مباراة 2023.

احتلّت الرامية اللبنانية الدولية راي باســيل املركز الرابع يف 
كأس العامل بالرماية عىل األطباق من الحفرة األوملبية )تراب( 

التي أقيمت يف قطر مسجلة 119  نقطة.
وجاءت باســيل رابعة بعد االيطالية سيلفانا ستانكو التي 
احــرزت املركز األول )121 نقطة( ووصيفتها األوســرتالية 
بيني ســميث )120 نقطة( والثالثة االيطالية جيسيكا رويس 
)120(. وتُعترب نتيجة باســيل مميزة يف أكرب مسابقة عاملية 
خاصة انها سّجلت 49 نقطة من أصل 50 يف الجولتني األخرية 

من البطولة الدولية .
ومل يحالف الحظ الرامية اللبنانية الدويل ليا قربان بالتأهل 

اىل األدوار النهائية من كأس العامل.
وتأيت مشــاركة باسيل يف االستحقاق الدويل الكبري بعدما 
احــرزت ميدالية فضية يف فئة زوجي املختلط مع زميلها أالن 

موىس يف كأس آسيا التي جرت يف الكويت.

يســتعد نادي »بانشو سبورتينغ كلوب« إلستضافة بطولة 
العرب املفتوحة يف طاولة الزهر أللعاب الفرنجية واملحبوسة 
والبــاك غامون للمــرّة األوىل يف لبنان أيام 17 و18 و19 آذار 
الجــاري يف فندق »Reston« جونية، ويبلغ مجموع جوائزها 
املضافة عىل الجوائز األساســية 750 مليون لرية.ويشارك يف 
البطولــة عدد كبري من الالعبني الهواة واملحرتفني من مختلف 
الدول العربيــة واألجنبية، إضافة اىل الالعبني املحليني الذين 
ســيحاولون منافســة كبار الضيوف، علامً أّن باب التسجيل 
ال يــزال مفتوحاً أمام جميع الراغبــني والراغبات من مختلف 
األعامر باملشــاركة حتى الساعة األخرية التي ستسبق انطالق 

املنافسات، وذلك عىل الرقم: 256468-81.
ولهــذه الغاية، أعلن رئيس نادي »بانشــو« ورئيس اإلتحاد 
اللبنــاين للباك غامون ورئيــس اللجنة املنظمة للبطولة جان 
أيب حيدر أّن البطولة التي ستقام تحت رعاية االتحاد اللبناين 
للرتاث والرياضات التقليدية الشــعبية واإلتحاد اللبناين للباك 
غامون، تشــهد إقباالً كثيفاً محلياً وخارجياً عىل رغم الظروف 
الصعبة املحيطة، واّن عمل اللجنة املنظّمة مســتمّر ليالً نهاراً 
من أجل إنجاح هذا الحدث املمّيز وعكس صورة جميلة ومرشقة 
عن وطن األرز، كاشفاً أّن من بني املشاركني اللبنانيني شخصيات 
سياســية وإعالمية ورياضية وغريها، كام سيكون للعنرص 

النسايئ حضور الفت.

وأشــار أيب حيــدر اىل أن البطولة ســتنطلق يوم الجمعة 
مبســابقة »الباك غامون« التي ستحمل إســم »دورة الراحل 
شــارل ريشا« العضو السابق يف نادي بانشو، فيام منافسات 
»الفرنجية« سيكون موعدها السبت، عىل أن يليها األحد دورة 
»املحبوسة«، وتُختتم البطولة مساء اليوم ذاته بتوزيع الجوائز 
املاليــة والدروع عىل الفائزين، الفتــاً اىل أّن اللجنة املنظّمة 
خّصصت يوماً سياحياً طويالً للمشاركني العرب واألجانب يوم 

اإلثنني 20 آذار.     

أثار وصول والد األسطورة ليونيل مييس، نجم باريس سان 
جريمان، إىل العاصمة السعودية، الرياض جدال واسعا. 

ونرش الصحايف السعودي أحمد العجالن صورا ترصد تواجد 
خورخي مييس، والد ليونيل مييس ووكيل أعامله، يف اململكة 
العربية الســعودية، مشريا إىل أنه التقى بأحد الرجال املوثوق 

بهم لوزير الرياضة، األمري عبدالعزيز بن تريك الفيصل
وكتــب أحمــد العجالن يف تغريدته عــىل موقع التواصل 
االجتامعي »تويرت«: »رئيس أكادميية مهد الرياضية األســتاذ 
عبداللــه حامد وأحد املقربني من ســمو وزير الرياضة األمري 
عبدالعزيز الفيصل يلتقي والد أسطورة األرجنتني مييس والذي 

يعترب وكيل أعامل ابنه داخل األرايض السعودية«. 
وتــأيت هذه الزيارة، يف وقت ذكر برنامج »التشــريينجتو« 
التلفزيوين اإلســباين الشهري أن خورخي مييس بدأ املحادثات 
مع مســؤويل الهالل السعودي بخصوص إمكانية انتقال ليو 

إىل صفوف »الزعيم« يف املوسم املقبل.
وينتهي عقد ليونيل مييس مع باريس سان جريمان بنهاية 
املوسم الجاري 2022-2023، يف الوقت الذي يسعى فيه النادي 

البارييس لتجديد عقد النجم البالغ من العمر 35 عاما. 
وبحسب ما ذكرته محطة »مونت كارلو« اإلذاعية الفرنسية، 
فإن والد مييس طلب الحصول عىل راتب ســنوي 600 مليون 
يورو، وهو ما يقدر بـ3 أضعاف ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو 

مع النرص السعودي، والذي يبلغ 200 مليون يورو سنويا.
وكانت عــدة تقارير أبرزها من »التشــريينجتو« ذكرت أن 

الهالل عرض عىل مييس راتبا سنويا يبلغ 350 مليون يورو.
هل ينتقل مييس إىل اتحاد جدة؟ 

وهنــاك احتامليــة أخرى قد تفرس تواجــد والد مييس يف 
السعودية، وهو إمكانية دخول اتحاد جدة يف مفاوضات معه 

للتعاقد مع نجله بعد نهاية عقده يف صفقة مجانية.
وكانت صحيفة »ماركا« اإلسبانية كشفت قبل أيام أن االتحاد 
مستعد لضم مييس مقابل حصوله عىل راتب خرايف يصل لـ94 

مليون دوالر يف املوسم الواحد.

يذكر أن تقارير صحافيــة أخرى تكهنت بالوجهة القادمة 
ملييس بني العودة إىل برشلونة ، أو خوض تجربة خارج أوروبا 
ســواء يف الدوري السعودي أو إنرت ميامي األمرييك أو نادي 

الطفولة نيولز أولد بويز األرجنتيني.
غــري أن تقاريــر أخرى نفــت ربط قدوم والــد مييس إىل 
الســعودية للتفاوض مع مســؤويل الهالل أو االتحاد بشأن 

انتقال الربغوث إيل أحدهام يف الصيف املقبل. 
وحســب ما ذكره اإلعالمي السعودي عساف الخليفي، عرب 
صحيفــة »اليوم«، فإن تواجد والــد مييس يف الرياض يأيت 
اســتعداًدا لقدوم ابنه إىل اململكة خالل األيام القادمة لقضاء 
إجــازة قصرية رفقة عائلتــه وأصدقائه. وأضــاف أن هناك 
مفاوضــات من جانب الهالل وأندية أخرى للتعاقد مع مييس، 

لكن ذلك ليس السبب الرئييس لقدوم والده إىل الرياض.
وكان وزير الســياحة الســعودي، أحمد الخطيب، قد رحب 
مبييس بتغريدة نرشها عرب حســابه عىل موقع »تويرت« يوم 
الخميس املايض، مشريا إىل أنه سيزور السعودية يف عطلة.

وكتــب الخطيب عرب موقع التواصــل االجتامعي »تويرت«: 
»أرحب مجددا بسفري السياحة السعودية النجم العاملي ليونيل 
ميــيس مع عائلته وأصدقائه هذا الشــهر يف زيارته الثانية 
للسعودية، لالستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، 
واالستمتاع بتجاربنا االستثنائية وحفاوة شعبنا خالل رحلته«.

فريق العهد

تتويج الفرق الثالثة األوىل

هل ينتقم صالح من ريال مدريد اليوم؟

الرامية الدولية راي باسيل خالل كأس العامل يف قطر

ميّا نادر مع احد الحكام نادر تقود هجمة

أيب حيدر

مييس ووالده

 عــــــاشــــــقــــــة كــــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم مــــــــّيــــــــا نـــــــــــــــادر :
ــل ــي ــون ــي ــن وســــأســــّمــــي ابــــنــــي ل ــ ــي ــ ــت ــ ــن ــ اعــــشــــق األرج

 بعد احتفالنا بيوم املرأة العاملي منذ ايام، ال بّد لنا أن نيضء 
عــىل تألّق املرأة اللبنانيــة يف امليدان الريايض رغم صعوبة 
ظروف بلدها. إنجازاتها كثرية وكبرية، إن عىل صعيد الرياضات 
الفردية أو مؤخراً عىل صعيد األلعاب الجامعية ككرة السلّة 
… لكننا ارتأينا هنا اإلضاءة عىل منوذجاً مميزاً يف منط عيش 
آنسة تعشق الرياضة بطريقة ُملِفتة وفريدة من نوعها: مّيا 
جوزيف نادر.فنادر تعشق كرة القدم وكل ما يتعلّق بها وهي 
شــغوفة بها ؛ تعيشها لعباً ومشاهدًة وحامساً، فتدخل حّيزاً 

يف تحديد صداقاتها وعالقاتها االجتامعية. 
بدأت مسريتها منذ عمر الست سنوات عندما شّجع والدها 
جوزيــف منتخب األرجنتني قبيــل كأس العامل 2006 التي 
اقيمت يف أملانيا ، فعشــقت هذا املنتخب واللعبة التي بدأت 
متارســها مع أبناء الحي يف قرية ساحل علام الكرسوانية 
وتفّوقت فيها عىل »صبيان« جيلها. ترافق منّوها الكروي مع 
ظهور وتألّق النجــم العاملي ليونيل مييس الذي كان مبثابة 
املثــل األعىل لها ما زاد من تعلّقها يف اللعبة ومن افتخارها 

ومجاهرتها يف تشجيع راقيص التانغو. 
تقولهــا باعتزاز أّن أجمل يــوم يف حياتها هو 18 كانون 
األول 2022 يــوم تتويــج منتخب األرجنتــني بلقب بطولة 
العامل يف قطر بعد فوزه يف النهايئ عىل فرنســا برضبات 
الرتجيح بعد التعادل)3-3( مع انتهاء الوقت االضايف. نتيجًة 
عشقها ملنتخب األرجنتني، تعلّمت اللغة االسبانية وحفظت 
كل األغــاين والهتافات التي ترددها جامهري منتخب التانغو 

يف املالعب  كام وحجزت تذكرة سفر اىل األرجنتني
وعــىل الرغم من تخصصها يف علمي اآلثار والســياحة 

وتألّقها فيهام، ومن ثقافتها الواسعة يف ميادين عدة خاصًة 
التاريخ والجغرافيا، ال يشء يســبق كــرة القدم محبًة يف 
قلبها أو يعلو عليها. تخطط ملشــاريعها ومالقاتها األصدقاء 
عىل ضــوء برنامج مباريات كرة القدم التي تشــاهدها أو 
تلعبهــا. تتابع عن كثب الفرق التي تضّم يف صفوفها العبني 
أرجنتينيــني باإلضافة إىل حّبها فريق مانشســرت يونايتد 
اإلنكليــزي. فهي مل تفّوت أي دقيقة من كأس العامل 2022، 
حتى عند تعارض أوقات املباريات مع بعضها تعّوض ما فات 

عليها يف اليوم التايل. 
تقــول مّيا أّن كرة القدم هي دنياها ودواؤها وحّبها للعبة 
وغوصها يف عاملها ينســيها صعوبات الحياة التي تواجهها 
ويســاعدها يف تخطّيهــا؛ ففيها تجد الطاقــة والتوازن 
والســعادة والتفاؤل واإليجابيــة. تلعب اليوم مّيا يف فريق 

الساميا وتتمنى بعد اعتزالها أن تصبح حكامً دولياً. 
يبني مّيا وأمثالها جيالً صلباً عاشــقاً للرياضة، ســيثمر 
يف املســتقبل القريب حتامً ألقاب وانتصارات كبرية وعاملية 
للبنان. يقال »أّن األيام الصعبة تخّرج الشــخصيات القوية« 

فكيف إذا ما كان ممرها عرب الرياضة؟
ولعل املفارقة ان مّيا وبعد زواجها ويف حال رزقت مبولود 
فان االسم جاهز منذ اآلن: ليونيل. يبقى السؤال:هل سيوافق 
زوجها املســتقبيل عىل اســم ليونيل ام يكون له  خيار ثان 

ويطرح اسم نيامر يف حال كان يشّجع املنتخب الربازييل؟
نخىش ان تعدل مّيا عن الزواج من شاب يعشق الربازيل او 

املانيا او أي منتخب غري األرجنتني.
لعل النصيب يقودها اىل الزواج من ارجنتيني يف النهاية.
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االربعاء 15 آذار 2023

اعداد : زينة حمزة

لغز الحرف الناقص

طريقة الحل

عش النحل

الحل السابق    

الحل السابق    

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ب الكلمة الضائعة يف الكلامت املتقاطعة 

الشبكة املبعرثة 

1-منطقة بني دجلة والفرات، القنوط

2- إمارة عربية، أحالم، درج

3- نعم )باالجنبية(، فكّه، أجوبة، شبه جزيرة يف كندا

4- عاصمة أوروبية، خليفة أموي اشرتك يف معركة الجمل

5- صوت امله، ييش، ندعم، نحيص

6- والية أمريكية، باركت بالعيد، رب

7- الهة ســامية عبدها الفرس واالرمــن واليونان، من االلقاب، 

ذهبنا، حرف عطف

8- نهر يف ســيبرييا، عملة اوروبية، قايض الليل من دون نوم، 

الذي يقوم بالتمرين

9- مصائب، رقد، يشك باالمر

10- ضمري متصل، سحق، سقوط باالمتحان، عسل، انصاف

11- مدينة باكستانية، فتى، رجع عن املعصية

12- ناحية، واحة يف الجزائر، سالم، حرف جر

13- ارضبا بالرجل، ضمري منفصل، بلدة لبنانية

14- دولة عربية، انثى الحامر، عاصمة اوروبية

15- مدينة فرنســية، ســيدات، وعاء يوضع يف املاء، من ادوات 

الحطاب

1-اسم اطلقه العرب قدمياً عىل البالد الواقعة شامل نهر جيحون، 

حصل عىل

2- بلدة لبنانية، غري مطبوخ، علو، خاصتي

3- حرف ابجدي مخفف، مدينة ايطالية، اصابع

4- يرصان عىل االمر، مدينة املانية

5- حول من مكان اىل آخر، حزين، كناية، من الحيوانات

6-ليل ال نجوم فيه، يرشدا، صاهرت

7- حرف متني، مدينة فرنسية، يذهبا اىل املكان مرات متتالية

8- طاغية روماين، جوهر، مصيف لبناين، قادم

9- حسن قدها وقوامها، عاصفة بحرية، ضمري منفصل 

10- ضعف، مدينة ايرانية، متشابهان

11- يهذبنا، احد الوالدين، ولد

12- وىش، نخفيه، اتهم

13- يف الوقت الحايل، من انواع االقمشة، دولة افريقية

14- االوطان، من القديسات، صات الضفدع

15- اتسع حافر الفرس، عتبت عىل، ابرز عيوب ومحاسن الكالم

16-يسكن برفقته، العب، اداة احدى الحواس

17- ماء العني، مدينة اردنية، حرف جر

18- من االلقاب، طرقات، مدينة اسبانية

1-جمهورية اسالمية، قائد السفينة

2- دولة أفريقية، أكمل العمل، مدينة فرنسية

3- مــن االحرف )باالجنبية(، حــرف ابجدي مخفف، دولة 

أوروبية

4- بلدة لبنانية، مدينة ايرانية، حّسنت املظهر

5- بدأنا العمل، طلبنا فعل االمر

6- اترك، خبز يابس، دولة عربية، جميع

7- متشابهان، مشت برسعة )الحية(، كاتبا

8- شهر هجري، ارض مرتفعة، يرافق الربق، هدم

9- فيلسوف عريب، وافقتي الرأي

10- خّيالة، توىل أمرنا، سقي

11- مدينة هندية كراال، مدينة فلسطينية

12- تردد صوته يف صدره، يبارح، ارتدي

13- الشجاع املقدام، شهر ميالدي، جمعتم الثمر

14- فلوس، هلم، اوتوماتييك، تجاوب

15- سند، من الحيوانات، نصلح البناء

مبساعدة املفردات االفقية فقط، هل تستطيع إعادة 

وضع القطع املبعرثة يف مكانها 

1-غور االردن، عبيه

2- يجالس، نادانا، ما

3- ندس، اب، منل، نابت

4- ابن الهيثم، لوم

5- ادلب، نام، مركوك

6-برز، ردماه، امرغه

7- وجدان، اجديل

8-سوريا، اميان، ديب

9- اج، رهن، رب، اا

10- ودنا، البرش، لحدت

11- هانوي، حرمتام

12- فاس، لهام، اهرمين

13-رساما، سنام، رس

14- لبكاه، لنب، بريق

15- امل، ايدناك، سرت

أفقيا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

الحل السابق

1-عباس محمود العقاد

2- رت، الميا، جون، بيارق

3- اليمن، دوايل، بدادون

4- بور، واي، ينزال، يا

5- ينافسه، بد، ميرحان

6- فن، مانيال، يم، دمي

7- القامشيل، انيسات، يل

8- شم، داهم، اسام، نريد

9- النقد، جاحف، االسالم

10- مد، يرسد، يرما، نا

11- يتأخر، برغي، مناف

12- فداهم، كامرون، رأي

13- العر، روبنس، باتراس

14-دا، نبأ، ات، ال، مجنون

15- مرجان، املنت، ايم، ري

1-عرايب باشا، ينادم

2- بتلون، مللمت، الر

3- يرافق، ندافع

4- سلم، فنادق، خدرنا

5- مانوس، ماديرا، بن

6- حم، اهمشه، ساهرا

7- ميدي، املجر، مو

8- واو، بني، ادب، بال

9- تيدي، اح، ركنتم

10- اجلن، الس فيغاس

11- لويزيانا، ريم، لن

12- عن، مل، ميام، ربا

13- باريس، الموا

14-ابد، حامنا، ننتمي

15- ديانا، ترسام، رجم

16- اد، ند، يل، فران

17- اروي، مييدان، اسور

18- قناديل، مايل، ين

الجزء االول من الشبكة 
يعطيك أجوبة من ســتة 
أحرف، خمسة منها تعطيك 
أجوبة الجزء الثاين، بينها 
أربعة احرف تعطيك أجوبة 
الحرف  الثالــث.  الجــزء 
غري املســتعمل يف الجزء 
االول يوضــع يف العمود 
»أ« الحرف غري املســتعمل 
يف الجــزء الثاين يوضع 
وبذلك  »ب«  العمــود  يف 
يف  تقــرأ  ان  تســتطيع 
العمودين »أ«  و »ب« كالماً 

معيناً.

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

من الكلمة االوىل يوضع يف الحّيز املظلل

1-من الوصايا العرش، حدر اليشء من أعىل اىل أسفل، متحي
2- مصابيح، يفتان ويسحقان، حسن املظهر

3- بلدة لبنانية، جئنا، يربز
5- تجري يف عروقنا، املرض والعلة، االمر العظيم

5-  مدينة أمريكية، يجاوبوا، يربم حول اليشء
6- بلدة لبنانية، يزردن، نقيض نشرتي

7- موضع شهري يف سوريا جرت يف معركة شهرية، يلمسون، 
ماركة أدوات كهربائية

8- نقيض القديم، من االبراج، يرشدا
9- االسم السابق لدولة افريقية، يهيئا لالمر، يهد البناء

10- من االلوان املعدنية، يرحال اىل مكان آخر، مينحا
11- تسورين، تأرسي، لطّخت بالعار

12- نقيض الحرسة، املهن، الطليق
أ-منظمة دولية تسعى اىل نرش العدالة االجتامعية

ب-من مؤلفات الشاعر اللبناين الراحل شفيق معلوف

أ-سعيد تقي الدين
ب-املعبد الغريق

1-سنديان، نديان، ندين
2- االرعن، النار، انار

3- ترانيم، متران، ترنا
4- املعدن، نعامل، نامل

5- تبوحان، حبونا، انوح
6- قناديل، الدين، الني 

7- وساديت، تسدوا، تسود
8- اقاويل، القوي، واقي

9- الغايل، الغيا، اليا
10- يدربان، ربينا، ابني

11- بيت مري، تربمي، مرتب
12- القانع، قالعا، عاال

1-بيت لحم

2- احريام

3- ناربون

4- اواسيك

5- تتجامل

6- رمييني

7- بريتال

8- سالومة

9- اجربنا

10- نياتهم

11-متلمال

12- موليري

مروان فارس

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

1- دولة أوروبية

2- طرقات

3- قرصي

4- إمارة صغرية يف أوروبا

5- محارم

6- من بحور الشعر

7- مدينة أمريكية

8- حبها

9- يحاميا عن

10- أراسله

11- أذلته

12- منحتهام الهدية

الكلمة الضائعة:اديب ومفكر لبناين راحل 12 حرفاً
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11x11

دولة عربية
6 احرف

كلمة الرس

صاحبة  لبنانية  1-نائبــة 

الصورة

2- عاصمــة أمريكية، دولة 

أفريقية، إقرتب من

3- يهنئــا بالعيــد )هام(، 

برهان

مخفف،  ابجــدي  حرف   -4

يّوبخــه، ما تجمد من ماء عىل 

وجه االرض

5- نطليــه بااللوان، مدينة 

أردنية، ضمري متصل

أقاليم شبه الجزيرة  6- أحد 

واكربها  التاريخية  العربيــة 

الشخص  عىل  يطلق  مساحة، 

عند الوالدة

7- مدينــة أمريكية، أحصل 

عىل، مدينة إيرانية

8- يدربان، من الربتقاليات

9- يســتعمل لقياس الوزن، 

يقفالن، مقياس مساحة

10- أداوي بالحقنة، جريدة 

لبنانية عريقة

11- ااسجنه، نداعب

12- احساين، فّوضنا، عملة 

آسيوية

أثني عىل، شهر  13- أضاء، 

ميالدي

14- يبــس الخبــز، عملة 

عربية، يوبّخا

15- عائلــة، أحد آلهة روما 

االقدمني

16- يجاوب، در

17- نهر يف املانيا، اواكب

18- أصابع، أخفى االمر

1- من الخلفاء الراشدين

2- دولة آسيوية، يهب، 

من األطراف

3- حــرف تنبيه، رزانة 

ورصانة، ابــن آدم وحواء 

قتل أخاه

4- بلــدة لبنانية، قرعنا 

الجرس، مقياس مساحة

5- مرتبة دينية، ركيزة، 

دولة عربية، متشابهان

6- عاصمة عربية، بطلة 

فرنسية قديسة احرقت يف 

روان، دولة عربية

7- حرف ابجدي مخفف، 

أوجه  أملانيــة، من  مدينة 

القمر، حفرا البرئ

8- الزمن الطويل، املثيل، 

وىش، من األطراف

9- مدينــة فرنســية، 

جزيرة أندونيســية، يندها 

عىل، للتعريف

10- يظّفر الشعر، تقال 

قبل االغاين الشعبية، دكان

11- يغّنــج، تقال عىل 

الهاتــف، وجهة نظر، من 

أنواع القردة

مل  متشــابهان،   -12

كحب  مثره  شجر  يتذكرنا، 

الزيتون، يقطع

13- مدينة يف السودان، 

شك، خاطر، غالم

عاليه
فريد االطرش

عادل امام
عامد فغايل

لب
جون
ادلب

فاتن حاممة
سمري غانم

االردن
بغداد

احمد الزين
بويس

قطر
كارلوس عازار

صور
رفيق عيل احمد

فريوز
عامن

ريتا حرب
قد
بل

تقال شمعون
سارة ايب كنعان

امينة رزق
سد

ندين نسيب نجيم

انور وجدي

مرص

دينا حايك

من

قيص خويل

مل

رشيهان

يك

بريوت
جرس

الحل السابق

الحل السابق

فريال كريم

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-نرصي شمس الدين

2- يرس، ينعي، الكمت

3- مرسني، بنادق، را

4- يدونا، ميتان

5- راسل، ينوبا، التينا

6- جر، ارس، ارميه، سجنتا

7- نسينا، اين، البار، من

8- بب، حال، اا، ارمينيا

9- غول، زي، مللم، ادهن

10- املر، ايراسو، نبني

11- طارق بن زياد، واد، نبا

12-  به، دا، داويت، يرهن

دمرونا،  يرمام،  رس،   -13

دس

1-تيمور جنبالط
2- رس، ارسب، البس

3- نرسيس، غمره 
4- يدالن، ورق

5- رينو، راحل، بدر
6- ين، نيسن انام
7- شعبان، الزيز

8- مني، وان، يريدا
9- ايربيا، ااا

10- الدمام، السدود
11- القت، يا، مو، يم
12- دك، الهالل، وتر

13- ميرنا، برمنا
14- نتأ، تسام، بدين

15- يجريان، را
16- ن ن، ندينه
17- امتيه، بند

18- انانيا

 افقيا: الحل السابق  عموديا:
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انكليزي  وســيايس  وفيلسوف  1-قديس 
راحل اشتهر بكتابه "يوتوبيا"، من الحيوانات

2- إضطرم، مرض صدري، حصلت عىل
3- نقيض قديم، لباس، أداة جزم
4- سقت، أعىل قمة يف أوقيانيا

5- مجوهــرات، مدينــة فرنســية، ظهر 
السفينة

6- شــاعر فرنيس راحل صحــاب كتاب 
"االمثال" الشهري، للنداء

7- ضامن ضد املخاطر، أشفق عىل
8- أقرضا املال، أكرب

9- من الحبوب، تصّور، ابن الفرس
10- مدينة سودانية، اشعر بالربد، نعم عند 

الرومان
11- وطأ عىل، من انواع االقمشة

1-هاشم االتايس
2- اكرا، ال، لنب
3- دل، دير بابا
4- يتابع، رسا

5- التينا، اد
6- بلد، باسكال

7- يا، يال، نرمي
8- شوال، فاهم

9- متوز، عاندت
10- اس، ميتا، ينب

11-نورا، انسان

1-رضيــح يف الهند اشــهر اثر معامري 

مغويل، من الحرشات

2- عرث عىل، مدينة إيطالية

3- عاصمة ارمينيا، حب

4- لغة نشأت يف الهند من اندماج الفارسية 

والهندية، أشارت باليد

5- شتم، تقرعي الجرس، من االطراف

6- من الفاكهة، يتالءم

7- يجمع الثمر، نفرح

8- قرع الجرس، رقد، جوهر

9- البحر، مصيف لبناين

10- منطقــة ســاحلية يف كرواتيا عىل 

االدرياتيك، سفك الدم

11- قطعا، مقاطعة يف اسبانيا

1-هادي حبيش، ان
2- اكلت، الوتسو

3- رش، الد، ام
4- مادبا، يلوما

5- يعتبا، زي
6- الر، يألف، تا
7-الربنس، اعان

8- اساكنها
9- البا، ارمنيا

10- سبأ، امل، دنن
11- ين، بد، يرتب

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة

االبراج

  الحل السابق 

الحل السابق   

نارص قنديل

اخترب معلوماتك

ممثلة لبنانية معروفة

8+3+1+2 الفضاء

9+6+7 متايل عىل صوت املوسيقى

4+3+1+5 يلوذ اىل

1+2+9 ظلم

5+3+7+6+9 من الطيور الجارحة

1-ما هو أصل كلمة شيكاغو؟

2- ما هو أول حيوان سبح يف الفضاء؟

3- من هي أول دولة عرفت االعالم ورفعتها؟

4- ما هو اكرث الحيوانات حباً للظالم الخفاش؟

5- ماذا يعني اسم هونغ كونغ؟

1-االلة الكاتبة

2-الدجاج

1800 -3

4- بعض الكالب

5- الن واحــدا عىل االقل من 

هذه االلوان يظهر عىل علم كل 

دول.

؟ 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(

حب جديد يجعلك تعمل بكد ونشــاط وتكتشــف مميزات 
الشخص الذي وجدته. أخبار جديدة من انسان عزيز عىل قلبك 

يقيم يف مكان بعيد.  

براعتك وموهبتك ال غبار عليهام خصوصا يف ميدان العمل. 
برهــن عىل الصرب وكل يشء ســيجري عىل ما يرام كام تريد 

وترغب. 

ارصف انتباهك اىل عملك وســتكون من الناجحني. ال تكن 
شارد الذهن وفكر بكل أمورك بدّقة وواقعية. عالقتك ستتطور 

اىل األحسن.

احــرص عىل التفاصيل الدقيقة عندما تخطط ملشــاريعك 
الخاصة املهمة. انفراجات مادية منتظرة، لكن لحني حصولها 

كن صبورا كعادتك.    

احتفظ بهدوء أعصابك وخطط للعمل الذي يناســبك بروية 
مع محيطك. عليك السيطرة عىل ميلك للتهور حتى يكون يومك 

ناجحا وسعيدا. 

حاول أن تخفف من اندفاعك وانفعاالتك، فاملسائل الصغرية 
سوف تُحل بسهولة. ال تصغ اىل الرثثرات من هنا وهناك حول 

شخص متعلق به. 

نجــاح وتقدم عىل الصعيد العميل. ما تقوم به اليوم هو ما 
ترغبــه وتريده. تطور هام يف مســألة عاطفية قد يقود اىل 

نهاية سارة وسعيدة. 

ستحقق خطوة مهمة هذه الفرتة. نجمك الساطع يساعدك 
عىل قضاء حوائجك بسهولة ويرس. العاطفة قوية وستقابل 

انسانا عزيزا جدا.

اتخــذ املواقــف املهمة عىل الصعيد املهنــي وال ترتدد يف 
اظهار مقدرتك وبراعتك. القرار يف رســم طريق املستقبل هو 

لك وحدك.

ال تــرتك ضغط العمل يؤثر عــىل أمورك وحياتك العاطفية. 
كن مرنا مــا أمكن فالظرف الحايل يعمل لصالحك إذا ترصفت 

بروية وانتباه. 

مرحلة ســهلة يف الشــؤون العملية واملالية. الطرف اآلخر 
مناســب لك متاما وهو يتفّهم أوضاعك بشكل ممتاز، وعليك 

معاملته بكل طيبة  ولطف.

قضية ما تشــغلك لكن الحظ الجيد سيكون يف هذه املرحلة 
اىل جانبــك. حبك للحياة وســعيك وراء التجدد يجعالن منك 

شخصا محبوبا من املحيط. 

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(



الــــــــــــــــــــدوالر بمئــــــــــــــــــــة ألــــــــــــــــــــف... مــــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــــبق التســــــــــــــــــــوية ام الفوضــــــــــــــــــــى؟

دمشــــــــــــــــــــق: مشــــــــــــــــــــاركتنا باالجتمــــــــــــــــــــاع الرباعــــــــــــــــــــي ال تــــــــــــــــــــزال »قيــــــــــــــــــــد البحــــــــــــــــــــث«

تستنكر و»الــســلــطــة«  االنــفــصــال...  ــون  ــان ق وتــعــديــل  العليا  املحكمة  دور  مــن  الــحــد  عــلــى  يــصــدق  »الــكــنــيــســت« 

الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة: نـــــــــأمـــــــــل مــــــــواصــــــــلــــــــة الــــــــــــحــــــــــــوار الـــــــــبـــــــــّنـــــــــاء مــــــــــع إيــــــــــــــران
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

خليجي يف االجتامع املقبل ملجلس التعاون الخليجي، فاالتفاق 
يف الصــن »ميني الهوى« وبدا بسلســلة اجتامعات للضباط 
الســعودين والحوثين الذين توصلوا اىل التفاهامت االتية يف 
ســويرسا : وقف شامل الطالق النار، اقامة منطقة عازلة بن 
شامل اليمن واالرايض السعودية بعمق 20 كيلومرتا باالضافة 
اىل منع الحشود العسكرية وتسيري دوريات مراقبة، فتح ميناء 
الحديدة، تبادل لالرسى، ودائع ســعودية يف املصارف اليمنية، 
باالضافــة اىل بنود اخرى، واعطيت مهلة شــهرين لصياغة 
التفاهــامت والتنفيــذ . واذا نجحت االمور يتــم االنتقال اىل 
الســاحة السورية وبعدها العراقية، اما يف لبنان فالحل ليس 
معقــدا »وبالجاذبية« وبوهج ما جرى يف اليمن »ال غالب وال 

مغلوب« يتم انتخاب رئيس الجمهورية.
وحســب الترسيبات السياسية، فان النجاح يف اليمن يفتح 
االبواب لتســوية كربى يف املنطقة ستطال العالقات االردنية 
املرصية مع طهران، اما عىل الســاحة الســورية فان لقاءات 
املسؤولن االمنين السعودين والسورين مل تنقطع منذ تويل 
االمري محمد بن سلامن مقاليد السلطة، ويسري الحوار بخطى 
ايجابية منذ اشــهر، بعد تعرثه بســبب رفض دمشق مناقشة 
الوجــود االيراين عىل اراضيها مع املســؤولن الســعودين، 
ومتســكت يف هذه العالقة، ويبدو ان الرياض قدمت تنازالت 
يف هــذه النقطة مؤخرا عىل ان يناقش حدود التدخل االيراين 
يف ســوريا والعراق بعد انجاز امللف اليمني وهناك تعويل عىل 
الــدور الصيني يف هذا املجال، وحســب املطلعن، فان عودة 
العالقات الدبلوماسية بن البلدين باتت مسالة وقت، وحضور 
دمشق للقمة العربية اصبح محسوما، كام ان الرياض شجعت 
ســوريا وانقرة عىل التقارب، والوديعة السعودية يف املصارف 
الرتكية ســتفتح منافذ جديدة لتثبيت التسويات يف املنطقة، 

وتؤكد املعلومات، ان مسؤوال سعوديا كبريا قال لزميله السوري 
: »ويل العهد االمري محمد بن سلامن مل يكن يف الحكم ومل يكن 
مسؤوال عندما اتخذت قرارات الحرب ضد سوريا«. وهذا ما يؤكد 
التوجه الســعودي الجديد الذي سينعكس ايجابا عىل العالقات 
الســورية اللبنانية وتجاوز املرحلة املاضية، وليس مستبعدا 
حصول تبدالت يف مواقف العديد من الشــخصيات السياسية 

تجاه سوريا يف املرحلة القادمة.
هذه املؤرشات حسب املطلعن، تفتح افاقا جديدة يف املنطقة 
مغايــرة جذريا ملرحلة 2011، ويف املعلومات، ان هناك توجها 
عربيا لجمع االطراف اللبنانية عىل طاولة حوار، االرجح عقدها 
يف مرص او العراق ورمبا مسقط برعاية دولية، النتاج تسوية 
داخليــة وحل املوضوع الرئايس كام حصل يف الدوحة. بعد ان 
اعلنــت جميع القوى السياســية ترحيبها باالتفاق باالضافة 
اىل النواب املســتقلن والتغريين واالشرتايك، كام ابدى التيار 
الوطنــي الحر ارتياحه لالتفــاق كونه يفتح ابواب الحوار بن 
االطراف اللبنانية وتقدم الخيار الثالث رئاســيا مع اســتبعاد 
كل االســامء املتداولة، كام رحبت القــوات اللبنانية باالتفاق 
وحــرصت نتائجه وتداعياته باليمــن، ويبقى البارز، االرتياح 
الشــعبي الشــامل يف ظل تعب الناس من الظروف املاساوية 

عىل كل الصعد.

{ جنبالط {
دعا رئيــس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط اىل 
انتخاب رئيــس توافقي قبل حزيران، رشط ان اليكون الرئيس 
التوافقي »نكرة« مجددا رفضه النتخاب رئيس محســوب عىل 
فريق معن وهذا امر صعب جدا، وهناك انقســام داخل املجلس 
النيايب مفضال رئيسا ميلك توجهات اقتصادية ورؤى اقتصادية 

مام يشجع السعودية وغريها عىل تقديم املساعدات للبنان. 

مسؤول امرييك يف بريوت اواخر اذار 
من املتوقع ان يقوم مساعد وزير الخارجية االمريكية بربارا 

ليف بزيارة بريوت اواخر اذار للبحث مع املســؤولن اللبنانين 
االوضاع اللبنانية وتطورات املنطقة، كام يزور لبنان موفدون 
اوروبيون، وكان امن عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط 
زار بريوت واكــد عىل خطورة االوضاع متوقعا انتخاب رئيس 
للجمهورية قريبا، وكشــف ان قطر واملغرب ما زاال يعارضان 
عودة ســوريا للجامعة العربية مسجال اعرتاضه عىل موقف 

الدولتن 
عــىل صعيد اخر، رست معلومات عن توجيه نصائح عربية 
اىل عدد من االطراف املحلية برضورة عدم »الســباحة« عكس 
التيار، الن ما يجري تســوية كربى شــبيهة بتسويتي 1٩٧٦ 
واتفــاق الطائف 1٩٩0، وهناك توافــق عريب ودويل عىل ان 
املشــكلة تكمن بالطقم السيايس املوجود، والفساد، واملرحلة 
الجديدة تتطلب عالجات من نوع اخر ونفضة شــامله يف كل 
املفاصل يك يتمكن لبنان الخروج من االزمة. وانقشاع الصورة 

بحاجة اىل شهرين فقط .

االزمة االقتصاية 
املرحلــة االنتقالية التي يعيشــها لبنان قد تكون من اخطر 
املراحل، فمن يســبق : التســوية ام االنهيار؟ ويف املعلومات 
املؤكــدة، ان هامش الحلول بدا يضيــق وال قدرة ملرصف لبنان 
عىل التدخل يف موضوع ارتفاع الدوالر الجنوين، ومن املتوقع 
وصوله اخر الشــهر اىل 130 الف لرية، كام تعاين املصارف من 
ازمة ســيولة وانتشــار معلومات عن افالس بعضها بالتزامن 
مــع اجراءات قضائية دفعتها للعودة اىل االرضاب املفتوح بدءا 
مــن نهار امس حتى نهار االثنن، مقابل عجز رئيس الحكومة 
والســلطة القضائية االوىل عن تجميد االجراءات بحق بعض 

املصارف .

التحقيق مع رياض سالمة 
ومن املتوقع مثول حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة امام 
قايض التحقيق االول يف بريوت رشبل ابو ســمرا عىل خلفية 

االتهام املوجه له من املحامي العام االســتئنايف رجا حاموش، 
باختــالس وتبييض اموال مع شــقيقه رجا وماريان حويك، 
وســيحرض التحقيق القاضية الفرنسية اودي بييس مع وفد 
قضايئ اورويب، وعلم ان التحقيقات لن تشــمل سالمة فقط 
بل ســتطال يف املرحلة القادمة شخصيات اخرى، وسيتوىل 

التحقيقات قضاة اوروبيون.
ويف ظل االســتعصاء الداخــي، تجمع معلومات املحللن 
االقتصاديــن عــىل صعوبة املرحلة يف االشــهر القادمة، 
وارتفــاع معاناة الناس بعد »دولرة« االســعار يف قطاعات 
املحروقــات واالدوية والطحن ومولــدات الكهرباء واملواد 
التموينية واالستشــفائية وكل مقومــات الحياة، وهذا ما 
ادى اىل انخفــاض القدرة الرشائية للمواطنن ما انعكس يف 
اســتهالك املحروقات مبعدل 100 الــف صفيحة يف اليوم، 
وتراجعا يف نســب الدخول اىل املستشفيات وزيارات االطباء 
ورشاء االدوية واملواد التموينية وااللبسة واملطاعم وسيارات 
التاكيس، كام ســاهم ارضاب موظفي القطاع العام يف شل 
كل املؤسســات، ووصلــت االرضابــات اىل معلمي املدارس 
الخاصة والــرشكات الكربى التي تلجــا يوميا اىل عمليات 
الرصف بحق املوظفن، والالفت ان وزارة الصحة الســورية 
ســجلت ارتفاعا ملحوظا يف نســب اللبنانين الذين اجروا 
عمليات جراحية يف مستشــفيات دمشــق بسبب الفوارق 
الكبرية يف االســعار ومن كل املناطق اللبنانية، كام تساهلت 
الســلطات السورية مع ركاب سائقي التاكيس املغادرين من 
دمشــق اىل بريوت الذين ينقلون معهــم كميات كبرية من 
االدويــة عىل اختالفها وتحديــدا املتعلقة باالمراض املزمنة 

بسبب الفوارق يف االسعار.
يف ظــل الواقع املاســاوي االمور اىل اين؟ وهل ســتبقى 
الساحة للســوق السوداء؟ ومن يســبق التسوية الكربى ام 
االنهيار الحتمي والفوىض والدماء والدموع، والناس »حبلت« 

واالنفجار عىل بعد »سنتميرتات« فقط. 

املشــاركة، يف وقت استمر فيه التقارب السوري العريب،الذي 
عــرب عنه موقف وزير الخارجية املرصي الذي اكد ان دمشــق 

حارضة يف الضمري املرصي والعريب. 
فقد وصل الرئيس الســوري بشــار األسد إىل موسكو عىل 
رأس وفد وزاري كبري يف زيارة رســمية إىل روسيا االتحادية، 
سيجري خاللها مباحثات مع نظريه الرويس فالدميري بوتن. 
وجرت مراســم االستقبال الرسمية لألسد يف مطار ڤنوكوڤا 
الدويل يف موســكو حســب الربوتوكول الرويس املعمول به 
باستقبال الرؤســاء. وكان يف استقباله ميخائيل بوغدانوف 
املبعــوث الخاص للرئيس الرويس إىل الرشق األوســط نائب 
وزير الخارجية، وسفري روسيا يف دمشق ألكسندر يفيموف، 
وســفري سوريا يف موسكو بشار الجعفري. وعزف النشيدان 
الوطنيان السوري والرويس كام استعرض األسد حرس الرشف 
الــذي اصطف لتحيتــه.يف غضون ذلك كشــف معاون وزير 
الخارجية الســوري أمين سوسان أّن مسألة مشاركة سوريا 
يف اللقاء الرباعي عىل مســتوى نواب وزراء الخارجية، املقرر 

عقده يف موســكو، ال تزال قيد البحث.وقال سوسان ، رداً عىل 
ســؤال عام إذا كانت سوريا ستشارك يف االجتامع الرباعي يف 

موسكو: »نبحث يف املوضوع«.
وأفــادت قنــاة »يت.آر.يت« الرتكية، بأّن وفــوداً من وزارة 
خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا ستجتمع يومي 15 و1٦ 

آذار املقبل يف العاصمة الروسية موسكو.
وقالت القناة نقالً عن مصادر دبلوماســية: »سُيعقد يف 15 
و1٦ آذار املقبلن، وســيمثل الوفد الرتيك نائب وزير الخارجية 
الــرتيك بوراك أكجابار، وذلك بحضــور نائب وزير الخارجية 
الــرويس ميخائيل بوغدانوف، وعي أصغر حاجي مستشــار 
الشؤون السياســية لوزير الخارجية اإليراين، ومعاون وزير 

الخارجية السوري محمد أمين سوسان«.
من جهته، أجرى وزير خارجية روســيا ســريغي الفروف 
ونظريه اإليراين حسن أمري عبد اللهيان، مكاملة هاتفية مببادرة 
من الجانب اإليراين.وبحث أمري عبد اللهيان والفروف االجتامع 
الرباعي املقرر عقده مبشــاركة طهران وموســكو ودمشق 

وأنقرة لحل الخالفات العالقة بن سوريا وتركيا.
واستضافت روسيا، يف كانون األول املايض، لقاًء ضّم وزراء 
دفاع روسيا وسوريا وتركيا. وُعقدت جلسة مباحثات نوقشت 

خاللها ســبل حل األزمة السورية والجهود املشرتكة ملكافحة 
اإلرهاب. ويعّد هذا أول لقاء رســمي يعقد عىل مستوى وزاري 
بن تركيا وســوريا منذ اندالع األزمة الســورية يف 2011 وما 

نجم عنها من توتر للعالقات بن الجارتن.
وكشــف الرئيس الرتيك رجب طيب إردوغان يف 15 كانون 
األول املــايض أنّه اقرتح عىل الرئيس الرويس فالدميري بوتن 

عقد لقاء ثاليث يجمعهام مع الرئيس السوري بشار األسد.
عىل صعيد آخر أكّد وزير الخارجية املرصية، سامح شكري، أن 
هناك اهتامماً من الدولة املرصية بسوريا، انطالقاً من الروابط 
بن الشعبن والحكومات، والتي امتدت عىل مدى قرون، مشرياً 
إىل أنَّ ســوريا »حارضة يف الضمري املرصي والعريب«.وأضاف 
شــكري أن األزمة ال بد من أن يكون لها نهاية، مؤكداً أن مرص 
تساهم يف إيجاد السبل التي تؤدي إىل رفع املعاناة عن الشعب 

السوري، إضافة إىل احتضان األشقاء من سوريا.
يشــار إىل أن وزير الخارجية املرصي سامح شكري كان قد 
نقل رســالة تضامــن إىل الحكومة الســورية عقب الزلزال 

املدّمر الذي رضب شاميل البالد يف شباط املايض.
ويف سياق مختلف، علّق وزير الخارجية املرصي عىل عودة 
العالقة الدبلوماســية بن الســعودية وإيــران، ورأى أن هذا 

االتفاق يدل عىل »وجود احتواء للتحديات« وتغري يف املســار 
ليكون »مساراً تعاونياً« يتوافق مع الحفاظ عىل »األمن القومي 
املرصي والقدرة عىل صياغة أســلوب جديد من التعاون تكون 

له عائدات عىل املنطقة«.
وأضاف: »نتابع مع األشقاء يف السعودية ما يحقق املصلحة 
العربية واملنطقة اإلقليمية، والعالقات اآلن مبنية عىل التعاون 
بدالً من الرصاع ومواجهة التحديات، وعىل االرتقاء مبســتوى 
التنمية يف الوطن العريب«.واعترب أن مرص تبحث عن العالقة 
والرشاكة مع كل الدول، »وعدم امليل نحو االســتقطاب، وعدم 

الدخول يف تجمعات تتسبب باإلرضار باألطراف األخرى«.
وكانت مرص قد رّحبت ، يف وقت سابق، باستئناف العالقات 
الدبلوماســية بن إيران والسعودية، وأعربت عن تطلعها إىل 
أن يســاهم االتفاق يف االزدهار والتقدم يف املنطقة. جاء ذلك 
بعد بيان ســعودي - إيراين مشرتك أُعلنت فيه عودة العالقات 
الدبلوماســية والحوار بن البلدين، مــع تأكيد الطرفن مبدأ 

احرتام السيادة.
وتأيت الترصيحات املرصية وســط تنامي املواقف العربية 

الرسمية الداعية لـ«إعادة سوريا ملسارها العريب«.

تتطلب غالبية بســيطة )٦1 نائبا من 120( يف ما يســمى بند 
االستثناء الذي يتيح تجنب سيطرة املحكمة العليا.

وبعد ســاعات من النقاش الساخن، صّوت ٦1 من أصل 120 
نائبا ملصلحة مــرشوع القانون املقرتح و51 ضده يف القراءة 

األوىل. أما الباقون فقد تغيبوا أو امتنعوا عن التصويت.
وهناك حاجة إىل قراءتن أخرين يف الكنيست، قبل أن يدخل 
مرشوع القانون املثري للجدل حيز التنفيذ. وكان قد تبّنى الربملان 
يف قراءة أوىل مرشوع قانون آخر يقلص إىل حد كبري إمكانية 

إعالن تعذر تأدية رئيس الحكومة لوظيفته.
وقبل ذلك، تبنى الكنيست اإلرسائيي يف قراءة أوىل مرشوع 
قانــون آخر يقلص إىل حد كبري إمكانيــة إعالن تعذر رئيس 

الحكومة عن تأدية وظيفته.
ومتت املصادقة عىل التعديــل القانوين بأغلبية ٦1 صوتا، 
ومينــع التعديل تنحية رئيس الحكومــة من منصبه إال وفق 
أســباب نفســية أو مرضية برشط أن يحظى ذلك بأغلبية ٩0 

عضوا من الكنيست من أصل 120.
وعمل االئتالف الحاكم عىل إدخال هذا التعديل من أجل منع 
املستشارة القانونية للحكومة من إجبار بنيامن نتنياهو عىل 

التنحي من منصبه بسبب ما يالحقه من قضايا فساد.
وقال زعيم املعارضة يائري لبيد إن عىل نتنياهو أن يتنحى من 
منصبه لعدم قدرته عىل القيام مبهامه، وألنه فقد الســيطرة 
عــىل حكومته، كــام أن وزراءه ال يقيمون له وزنا وقد تتفكك 

الدولة من حوله، حسب تعبري لبيد.
عــىل صعيد اخر أفادت معلومات صحافية بأن هناك دعوات 

لتظاهرات ضخمة غداً قرب مطار بن غوريون باملركبات لعرقلة 
مغادرة رئيس حكومة االحتالل بنيامن نتنياهو وزوجته سارة 
باتجاه برلن ولندن. ويف الســياق، علم إن قرابة ألف أكادميي 
إرسائيي يناشــدون سفريي أملانيا وبريطانيا العمل عىل إلغاء 

زيارة نتنياهو إىل بلديهام.

{ قانون االنفصال
ويف السياق ذاته أيضا، صّدق الكنيست االرسائيي بالقراءة 
األوىل عىل إلغاء بنود يف قانون االنفصال األحادي الجانب عن 
قطاع غزة و4 مســتوطنات يف شامل الضفة الغربية املحتلة، 

وذلك بعد 18 عاما عىل إقراره.
ويهدف التعديل -الذي قدم مرشوعه يويل إدلشــتاين عضو 
الكنيســت عن حزب الليكود ورئيــس لجنة الخارجية واألمن 
التابعة للكنيســت- إىل إلغاء بنــود يف القانون كانت تحظر 
عىل املستوطنن دخول نطاق 4 مستوطنات أخليت يف الضفة 
الغربيــة املحتلة عام 2005، وهــي: جانيم وكاديم وحومش 
وسانور، عىل نحو يفتح املجال أمام إعادة توطينها من جديد.
وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الرشوط التي وضعتها 
أحــزاب اليمــن املتطرف لقاء االنضــامم إىل توليفة بنيامن 
نتنياهــو. ويحتاج القانــون إىل التصويت عليه يف القراءتن 

الثانية والثالثة ليصبح ساري املفعول.

{ الخارجية الفلسطينية {
وقد دانت وزارة الخارجية واملغرتبن الفلســطينية مصادقة 
»الكنيســت« اإلرسائيلية بالقراءة األوىل عىل إلغاء ما يسمى 
»قانون االنفصال«، كخطوة أساسية عىل طريق رشعنة العديد 

من البؤر العشوائية الواقعة يف شامل الضفة الغربية.

وقالــت وزارة الخارجية -يف بيــان صحفي - إن ذلك ميهد 
»لعودة املســتوطنن إليها، والبناء فيهــا، مبا يؤدي إىل نهب 
مزيد من األرايض وتعميق االستيطان، وتوسيع قواعد اإلرهاب 
اليهودي يف الضفة«. واعتربت أن »امليض يف إقرار هذا الترشيع 
يعد تصعيدا خطريا يف األوضاع عىل ساحة الرصاع، واستخفافا 

بالجهود املبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة«.
ودعــت الــوزارة املجتمــع الــدويل واإلدارة األمريكية إىل 
»مامرسة ضغط حقيقي عىل الحكومة اإلرسائيلية لوقف هذا 

العبث، والتخريب اإلرسائيي الرسمي يف ساحة الرصاع«.
وأكدت أن »إفالت إرسائيل املســتمر من العقاب يدفعها إىل 
تصعيــد خطواتها وإجراءاتها األحادية الجانب غري القانونية، 
التي باتت تهدد بتفجري ساحة الرصاع برمتها، وتفرض منطق 
القوة العســكرية الغاشــمة واالســتعامر والعنرصية بديال 

للسالم والحلول السياسية التفاوضية للرصاع«.

{ هرتسوغ {
وكان الرئيس اإلرسائيي إسحاق هرتسوغ قد قال إن إرسائيل 
متــر بوضــع خطر جدا قــد تكون له تبعات عىل السياســة 

واالقتصاد واملجتمع واألمن يف البالد.
وبشأن استمرار االحتجاجات املناهضة لسعي الحكومة لتعديل 
بعض القوانــن املتعلقة بالقضاء وتقليص صالحيات املحكمة 
العليا، قال الرئيس اإلرسائيي إنه يبذل جهودا مضنية للتوصل إىل 
صيغة تسوية مقبولة لالئتالف واملعارضة من أجل إنقاذ إرسائيل 
وتحصن أساسها ألجيال قادمة. وأضاف »نحن يف وضع سيئ.. 

سيئ جدا«. ووصف الوضع بأنه »رصاع داخي ميزقنا«.
وقــال إنــه يبذل كل جهد ممكن للتوصــل إىل اتفاق إلنقاذ 

إرسائيل من األزمة، مشــريا إىل أنــه كان يجتمع مع الجميع 
ويســتمع إليهم، مضيفا أنه يحاول إيجاد حل »من شــأنه أن 

يريس مبادئ دولة إرسائيل ألجيال عديدة قادمة«.
من جانبها، قالت رئيســة املحكمة العليا الســابقة دوريت 
بينش إن ما يُسّن من ترشيعات يضعف جهاز القضاء وحامته 

ويدخل الدولة يف أزمة مل تعهدها من قبل.

{ إغالق طرق {
وبالتزامن مع مواصلة الكنيســت مناقشــة قانون يتعلق 
بتعديالت قضائيــة، أغلق متظاهرون رافضــون للتعديالت 
القضائيــة الطريق خارج مقــار وزارات املاليــة والداخلية 

واالقتصاد والخارجية يف القدس املحتلة.
وتظهر مشــاهد مصورة نرشتها وســائل إعالم إرسائيلية 
املتظاهريــن قد قيدوا بعضهم بعضــا يف الطريق أمام مقار 
الوزارات ملنع املوظفن من الوصول إىل مكاتبهم وسط توقعات 

بتعطل روتن العمل اليوم يف تلك الوزارات.
وقــد أثارت التعديالت التي تحاول حكومة نتنياهو متريرها 
مظاهرات حاشدة ضد التغيريات القضائية عىل مدار األسابيع 
العرشة املاضية، وباءت محاوالت الوصول إىل تسوية بالفشل.

وحذرت املدعية العامة جايل باهاراف ميارا من أن هذا التغيري 
قد يؤدي إىل »مواقف سخيفة«، وقالت إنه يخلق »ثقبا أسود« 
ألنــه مينــع أي إرشاف قانوين. ويرى منتقــدون أن اإلصالح 
القضايئ يعرّض الفصل بن الســلطات للخطر ويحذرون من 
أن إرسائيــل قد تتحول إىل دكتاتورية، كام أن مرشوع القانون 
ميكن أن يصب أيضا يف مصلحة نتنياهو يف محاكمة الفساد 

التي تجري ضده منذ بعض الوقت.

أعــرب مجلس الوزراء الســعودي، عن أمله مواصلة الحوار 
البّناء مع إيران، وفقاً ألســس اتفاق اســتئناف العالقات بن 
البلديــن، والذي تّم التوصل إليه برعاية صينية، وفق ما ذكرت 

وكالة »واس« السعودية.
وبحســب »واس«، »بحث مجلس الوزراء الســعودي، يف 
جلسته برئاســة امللك سلامن بِن عبد العزيز، فيام تّم التوصل 

إليه بن اململكة وإيران يف بكن، بشأن اتفاق يتضمن املوافقة 
عىل استئناف العالقات الدبلوماسية بن البلدين«.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن »األمل بشأن االستمرار 
يف مواصلة الحــوار البّناء؛ وفقاً للمرتكزات واألســس التي 
تضمنهــا االتفاق، وعىل نحو يعود بالخري والنفع عىل البلدين 
واملنطقة بصورة عامة، ويعزز السلم واألمن، إقليمياً ودولياً«.

وقبل يومن، قال وزير الخارجية اإليراين، حســن أمري عبد 
اللهيــان، يف مقابلة مع التلفزيــون اإليراين، إّن »اتفاق إيران 
هاً ضد أي دولــة«. وأوضح أمري عبد  والســعودية ليــس موجَّ
اللهيان أّن »املحادثات مع الرياض، والتي متت بوساطة صينية، 
دة وصعبة، لكن املهم أنّها أّدت إىل نتيجة واضحة«،  كانت معقَّ
الفتاً إىل أّن »الجانب الســعودي أكد إعادة العالقات إىل حالتها 

الطبيعيــة«. وأكّدت وزارة الخارجيــة اإليرانية أّن »الحكومة 
اإليرانيــة أثبتت أّن لديها إرادة حقيقية وجادة لتحقيق مصالح 

الشعب اإليراين، عرب االتفاق مع السعودية، يف بكن«.
ويف وقت سابق، أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن 
فرحان، عن تطلعه إىل لقاء نظريه اإليراين، حســن أمري عبد 

اللهيان، يف وقت قريب.

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- ٩23830/05 - 03/811٧85

فاكس : ٩23٧٧3/05

االعالنات : ٩23٧٧0-٩23٧٦٧-٩23٧٦8-٩23٧٧٦/05

فاكس : ٩23٧٧1/05

info@addiyaronline.com
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