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ــــــــد مثولــــــــه إرجــــــــاء جلســــــــة اســــــــتجواب ســــــــامة الــــــــى اليــــــــوم بحضــــــــور قضــــــــاة أوروبييــــــــن... ووكيلــــــــه يُؤّك
ــــــــم  ــــــــن يُخرجهــــــــم مــــــــن جهن ــــــــون عّم ــــــــون يبحث ــــــــف بغيــــــــاب الخطــــــــط... واللبنانّي ــــــــْي أل ــــــــدوالر ســــــــيتخطى املئت ال
»إســــــــرائيل« تزعــــــــم عملّيــــــــة تســــــــلّل مــــــــن لبنــــــــان... وقلقــــــــة مــــــــن تعــــــــاون نوعــــــــي بيــــــــن حــــــــزب اللــــــــه وحمــــــــاس... 
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ــد الــــــــــــزلــــــــــــزال... ــ ــ ــع ــ ــ ب

ــرة تــجــتــاح  ــ ــدّم ــ فــيــضــانــات م

قتلى وتــوقــع  تــركــيــا  ــوب  جــن

...تحركات »ارسائيلية« عند الحدود الجنوبية »توقيف احد االشخاص يف الجليل«... حسب الرواية املزعومة

بوتني واالسد خالل لقائهام امس

اعتصام داعم لعصيان االرسى يف سجون االحتالل

عفيف ومرتىض مع قنديل ونرصالله  )التفاصيل ص4(

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص12( 

صونيا رزق

باتــت أنظــار اللبنانيــن شــاخصة بتســعرية الدوالر 
اليومية املحلّقة نحو ســقف غري معروف، وبجدول أســعار 
املحروقــات الذي يتغرّي مرات عديــدة خالل النهار، وبرفوف 
»السوبرماركات« واملنّصة التي تستقبل الزبائن، معلنَة سعر 
الــدوالر املخيف، الذي جرف معه املــواد الغذائية التي مل يعد 
املواطــن قادراً عىل رشائها، يف ظل االرتفاع الجنوين والغالء 
الفاحش. وباملقابل ينام املسؤولون يف سبات عميق، وكأن ال 
دولة يف لبنان وما يحصل يؤكد ذلك، فال صوت للمســؤولن 
وال حتــى للمعارضن املفرتض ان يطلقوا رصخاتهم، إزاء ما 
يجري من فلتان وجشــع من قبل التجار، فيام الشعب املحبط 
مل يعد قادراً حتى عىل التصّدي، وإعالن العصيان والنزول اىل 

الشوارع مطالباً بأدىن حقوقه.
 والسؤال الذي يطرحه اللبنانيون كل دقيقة:  اىل أين يأخذنا 
هــؤالء؟ وماذا بعد وصول الدوالر اىل اكرث من مئة الف لرية؟  
واملرجــح ان يتامدى يف االرتفاع وفــق الخرباء االقتصادين، 
الذين اجمعوا عىل تحليقه نحو رقم اكرب بكثري، ما دامت الحلول 
والخطــط االقتصادية مفقودة وغائبة كلياً حتى اليوم، كذلك 
االمر بالنســبة اىل الوضع السيايس املأزوم، والذي يفتح حلّه 

بعض االبواب االقتصادية املقفلة.
هذه املشــاهد املقلقة أطلقت العنان ملخــاوف اللبنانين، 
الباحثــن عّمن يخرجهم من جهنم التي يعيشــون بها، فال 

األســــــــــــــد وبـــــــوتـــــــيـــــــن بـــــحـــــثـــــا فـــــــــي جـــــلـــــســـــة ُمــــــوّســــــعــــــة 
ــرك والــــــتــــــطــــــّورات اإلقـــلـــيـــمـــّيـــة والــــدولــــّيــــة ــ ــت ــ ــش ــ الــــتــــعــــاون امل

»الخارجّية« الفلسطينّية: لوقف جرائم االحتال...  »حماس«: األيّام املقبلة غنّية باألحداث
بوريل: االتحاد األوروبي سيبذل جهده للتوّصل الى سام... وال بديل لحّل الدولتين

بحث الرئيس بشــار األســد مع نظريه الرويس فالدميري 
بوتن خالل جلسة محادثات موسعة طيفاً واسعاً من امللفات 
السياســية واالقتصادية، وناقش الزعيامن العالقات الثنائية 
والتعاون املشرتك مبختلف أشكاله، والتطورات املستجدة عىل 

الساحتن اإلقليمية والدولية.
وبحســب بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية تناولت 
املحادثات العالقات االســرتاتيجية بــن البلدين واملبنية عىل 
املبادئ واملصالح والقيم املشــرتكة التــي تجمعهام، والعمل 
لتعزيز هذه العالقات مبا يصب يف مصلحة الشعبن يف مرحلة 

تشهد تحوالت غري مسبوقة عىل مستوى العامل.
وتابع البيان: نال الشــأن االقتصادي مســاحة واسعة من 
مباحثات الرئيســن األســد وبوتن، حيث جرى النقاش يف 
توســيع التعاون االقتصادي والتجــاري بن البلدين، والبحث 
املعّمق يف امللفات األساسية التي جرت مناقشتها يف اجتامع 

طالبــت وزارة الخارجية 
الفلســطينية مجلس األمن 
مسؤولياته،  بتحمل  الدويل 
االحتالل  جرائــم  ووقــف 
اإلرسائيــي، واتخــاذ مــا 
يلــزم من إجــراءات لتنفيذ 
الدولية،  الرشعيــة  قرارات 
وخلــق الظروف املناســبة 
إلقامة الدولة الفلســطينية 

املستقلة.
ودانت الخارجية يف بيان 
لهــا نقلته وكالــة »وفا«، 
االحتالل  قــوات  »جرائــم 
املستوطنن بحق  وعصابات 

ــن غــالــب قنديل ــْي ــّرم اإلعــامــَي ــك حـــزب الــلــه يُ
ورفيق نصر الله »تقديراً لدورهما الوطني املقاوم«

ســواء كان البطل الشــهيد الذي اخرتق 
الحدود مع فلســطن من لبنان هو من فتح 
او من حامس او فلســطيني من مخيامت 
الالجئن ام من حزب الله، فانه بطل شهيد. 
الشهيد الذي سقط يوم االثنن للمقاومة، 
وهو يحمل ســالحه الكامل ويلبس الحزام 
الناســف، اظهــر ان الحدود بــن لبنان 
وفلســطن املحتلة ليست منطقة ال ميكن 
خرقها، بل ميكن خرقها بســهولة، ودخل 
الشهيد البطل ووصل اىل اماكن جنود العدو 
االرسائيي الذين تفاجؤوا به، وكان عددهم 

ليس قليال.
انها اشــارة من ابطال املقاومة الشهداء 
اىل جنود العــدو االرسائيي انه حن تأيت 
الســاعة ويدق نفري الجليــل، فان املئات 
مــن مقاتي املقاومة يقومــون باخرتاق 
مســتعمرات  الجليل، والدخول حتى اىل كل 
ما يحيط بها، اضافة اىل التواصل مع القرى 
العربية املوجودة يف الجليل، والتي ستفرح 
حتام بوصول عنارص املقاومة االبطال اىل 
قراهم، ويشعرون انه منذ 75 سنة يعيشون 

داخل السجن االرسائيي الكبري يف فلسطن 
املحتلة، وال يستطعيون ان يتخلصوا من هذا 

االحتالل.
املستقبل يقول: »ارسائيل« سيأتيك جيش 
من الشامل يقتلع ما زرعته. لبنان، والشامل 

يف فلسطن يعني جنوب لبنان.
وسيأيت جيش من الشامل يهدم ما بنيته. 
وستصدق هذه النبوة بشأن العدو االرسائيي 
وكل احتالله ملنطقــة الجليل الغالية عىل 

قلب لبنان وعىل قلب كل فلسطن.
واخريا نشــري اىل ان الشهيد البطل من 
املقاومة مىش مســارا طويال يف منطقة 
الجليل ونفذ هجوما خطرا جدا ضد الجنود 
االرسائيلين، وهو ما تدرســه اآلن سياسة 
االركان العدو االرسائيي يف جيشها ،الذي 
ال تحميه الطائرات والدبابات وكل االسلحة  
التي متلكها »ارسائيل«، وهي اسلحة دولة 
كربى بفضل دعم الواليات املتحدة وظلمها 

ضدنا وضد الشعب الفلسطيني.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــان ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ بــــــــطــــــــولــــــــة ل

 فــــــــي كــــــــــرة الـــــســـــلـــــة :

ــاضــي ولـــيـــدرز ــري ــل فــــــوزان ل
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ــرة  ــّي ــس ــحــطــام امل ــول ل ــوصــ ــ ــاول ال ــحـ ــو تـ ــوســك ــحــر األســــــــود... م ــب ــة ال ــادثـ حـ
ــد ــ ــع ــ ــة عـــــــن ُب ــ ــ ــاس ــ ــ ــّس ــ ــ ــح ــ ــ وواشـــــــنـــــــطـــــــن تــــمــــســــح الـــــــبـــــــرامـــــــج ال

ــة ــ ــ ــ ــ ــة الذريّـ ــ ــ ــ ــ ــر الوكالـ ــ ــ ــ ــ ــران: تقاريـ ــ ــ ــ ــ إيـ
تؤكـــــــــــد أننـــــــــــا لـــــــــــم ننتهـــــــــــك التزاماتنـــــــــــا

ــاض ــ ــريـ ــ ــة الـ ــ ــّمـ ــ مطبـــخ اللجـــان النيابّيـــة يتأرجـــح بيـــنُمـــــفـــــاجـــــآت قـ
 اإلرباك الحكومي وتعطيل جلسات التشريع

ــات  ــ ــي انتخابـ ــ ــتقبل« فـ ــ ــة »املسـ ــ معركـ
ــنيورة  ــ ــّد السـ ــ ــة ضـ ــ ــات البيروتّيـ ــ العائـ
»لـــــرّد االعتبـــــار للحريـــــري وللمســـــتقبل«!

ــدوالر  ــ ــ ــ ــتري بـ ــ ــ ــ ــن ان نشـ ــ ــ ــ ــاذا يُمكـ ــ ــ ــ مـ
واحـــــــــد يُســـــــــاوي مئـــــــــة ألـــــــــف ليـــــــــرة ؟

بكركـــي فـــي ســـباق مـــع الوقـــت... وقلـــق 
و»القـــوات«! »التيـــار«  انتهازيّـــة  مـــن 

حـــــّل أزمـــــة رواتـــــب القطـــــاع العـــــام مدخـــــل 
ــواردات ــ ــاع الـ ــ ــل قطـ ــ ــي لتفعيـ ــ أساسـ

ــكليت«:  ــ ــتخدمون »البسـ ــ ــون يسـ ــ اللبنانّيـ
ال يُلغـــــي »البريســـــتيج االجتماعـــــي«!

ــش  ــ ــ ــ ــ ــ ــة تنع ــ ــ ــ ــ ــ ــة االقتصاديّ ــ ــ ــ ــ ــ األزم
ــــــــــــة ــــــــــــح األدوات الكهربائي ــــــــــــاع تصلي قط
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نبيه الربجي 

مارينا عندسدولي بشعالينابراهيم نارص الدين  ندى عبد الرزاق

رشا يوسف 
محمد بلوط

عي ضاحي
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

الخميس 16 آذار 2023

ــاض ــ ــ ــ ــ ــة الريـ ــ ــ ــ ــ ــآت قّمـ ــ ــ ــ ــ ُمفاجـ
نبيه الربجي 

أّما وقد ذهبنا عىل مدى 
أقىص حاالت  اىل  سنوات، 
التشاؤم ونحن يف الطريق 
نذهب  دعونا  الجحيم،  اىل 
يف التفاؤل اىل أقصاه مع 
أوساط وزارة الخارجية يف 
أحد بلــدان الخليج. حديث 
عن »مفاجــآت تاريخية« 
يف قمة الريــاض لتتّوج، 

عىل املستوى العريب واالقليمي، قمة القرن!
اســتبعاد أن يكــون رئيس الجمهوريــة اللبناين بني 
الحضــور، لقرص املــدة الزمنية التــي تفصلنا عن موعد 
االنعقاد. لكن الثابت أن سوريا ستشارك، كام أن االيرانيني 

اىل جانب األتراك، سيكونون بني ضيوف القمة.
كل يشء يوحــي بالتفاؤل )ولنخلع  ثوب الغربان(. ما 
تناهــى الينا حول األجواء التي ســادت أجواء املحادثات 
يف بكني، أن كالً من الجانبني الســعودي وااليراين، اظهر 
قدراً من الــود حيال اآلخر. بطبيعة الحال كرتجمة لرغبة 

السلطات العليا يف البلدين.
ال معلومــات حول كيفيــة اطالق املبــادرة الصينية. 
ديبلومــايس عريب قال لنا »ما حــدث لكأنه مرور التنني 
بثقب االبرة«. كالم عن أن مسؤول السياسات الخارجية يف 
الحزب الشــيوعي الصيني وانغ يي، مكلفاً من الرئيس يش 
جــني بينغ، قام بأكرث من جولة مكوكية تحت عنوان وقف 
تدهور األوضاع يف الرشق األوسط، ألن الحرب يف أوكرانياـ  
اذا تواصل التصعيد ودون أي ثغرة يف الحائط الديبلومايسـ  
ميكن أن تحدث انعكاسات خطرية يف سائر أرجاء املنطقة.

اذاً، ال بــد مــن ضبط االيقاع قبل فوات األوان. ال تكريس 
الســتاتيكو الذي ترعاه الواليات املتحدة، وامنا باخرتاق هذا 
الســتاتيكو، واحداث ديناميكية ديبلوماسية تحل التفاهم 
محــل الرصاع بني القطبني الســعودي وااليراين، بالصورة 
التي تفيض اىل الحل التدريجي )واملنهجي( ألزمات املنطقة.

وكنا قد أرشنا اىل أن نقطة االنطالق كانت يف اعادة بناء 
الثقة بني ضفتي الخليج، وهذا ما أكدته جهات ســعودية، 
ما ساعد عىل بلورة اتفاق ـ اطار، عىل معالجة التفاصيل 
عرب اللجان املتخصصة، ومبشاركة الصينيني. عىل أن يتفق 
وزيرا خارجية البلدين األمري فيصل بن فرحان وحســني 
أمري عبداللهيان يف لقائهام القريب عىل خارطة الطريق... 
ليــس بالحدث العادي أن يعلن وزير املالية الســعودي 
محمــد الجدعان ان اســتثامرات بــالده يف ايران قد تبدأ 
رسيعاً، ما يفرتض كرس العقوبات األمريكية عىل أي شكل 

من االستثامرات هناك.
حتى الساعة ال يشء ييش بأن واشنطن التي تتوجس من 
أي تعديل دراماتييك يف سياســات اململكة، ميكن أن تقوم 
بأي خطوة لتعطيل االتفاق. هذه ليست حال بنيامني نتنياهو 
الــذي يظهر  للمرة األوىل بوجه مكفهر، بعدما كان يراهن 

عىل اخرتاقات اضافية ومثرية، يف املنطقة العربية...
الســؤال الذي يطرح يف أكرث مــن مكان يف العامل: ما 
خلفية املبادرة الديبلوماســية الصينية، كونها األوىل من 
نوعهــا؟ يف أوروبا يعتربون أن يش جني بينغ يخطط من 
ســنوات لدور ما لبالده، يف منطقة تتمتع  بحساســية 

جيوسرتاتيجية فائقة يف أي مواجهة مستقبلية.
الولوج اىل املنطقة بالقفازات الحريرية ال باألساطيل، 
التــي ال بد أن يزول مربر وجودهــا، اذا تطورت العالقات 
االقليمية يف اتجاه انشاء منظومة متعددة األبعاد، ودون 

أي لوثة ايديولوجية، أو أي لوثة قبلية أو أمرباطورية.
البلدان العربية أصيبت باالرهاق، وبعضها تعرض للخراب 
بسبب األزمات والنزاعات، التي حملت املسترشق األمرييك 
)الفظ( برنارد لويس يذكّر بأن »يف هذه املنطقة قتل قايني 
شقيقه هابيل«، كام لو أنهم يف الغرب مل يخوضوا حروب 

األلف عام.
كام تركيا كذلك ايران، ال بد أن تكون قد الحظت أن القوى 
العظمــى تعترب أن لعبة الخرائط، ولعبة األنظمة، هي من 
صالحياتها )من أعطاهــا هذه الصالحيات؟(، وال مجال 
ألي دولــة اقليمية، مهام بلغت مــن القوة، أو من التأثري 
االيديولوجــي أو التاريخي، أن متــارس تلك اللعبة التي ال 

شك أنها تزداد تعقيداً كلام ازداد املشهد الدويل تشابكاً...
لنتصور أن املنطقة التي طاملا عانت من نقص يف املنطق، 
كام يف الوعي االسرتاتيجي، تعود اآلن اىل املنطق كام اىل 

الوعي...
مــا يدعونا اىل التفاؤل ليس فقط توقف الحرب الباردة 
بــني ضفتي الخليج بتداعياتها الكارثية، وامنا اللجوء اىل 
لغة مختلفة. لغة العقل )ولغة القلب( ال لغة الخنادق!...

ــن ــي ــق ــي شــق ــف  ــ ــي ــ ــوق ــ ت  : ــش  ــ ــي ــ ــج ــ ال
ــش« ــ ــ ــى »داع ــ ــ ــا ال ــ ــ ــا بانتمائهم ــ ــ اعترف

زار اإلســــبــــانــــي  الــــبــــرملــــان  ــن  ــ مـ  وفــــــد 
الخارجّية« الشؤون  و«لجنة  حبيب  وبو  بري 

ملراقبة املّتحدة  األمــم  »هيئة  من  وفــد 
وعــثــمــان حــبــيــب  ــو  بـ زار  الـــهـــدنـــة« 

بري والوفد االسباين                                   )حسن ابراهيم(

عبد املسيح يرتأس اجتامع اللجنة

عثامن مستقبال وفد هيئة االمم املتحدة

اعلنــت قيادة الجيش - مديرية التوجيــه يف بيان لها انه: 
»يف ســياق الرصد واملالحقة والعمل األمني االستباقي من قبل 
مديرية املخابرات بهدف متابعة األشخاص املوجودين يف الداخل 
اللبناين واملشتبه يف ارتباطهم بالتنظيامت اإلرهابية وتَواُصلهم 
مع قياداتها يف أماكن النزاع سعيا لاللتحاق بها، أوقفت املديرية 
الشقيَقني )ع. خ.( و)م. خ.( اللذين يحمالن الجنسيتني السورية 
والفلسطينية واعرتفا خالل التحقيق معهام باالنتامء إىل تنظيم 
داعش اإلرهايب ومبايعته، والتواصل مع قياديني تابعني له داخل 
سوريا، ومتابعة دورات ضمن التنظيم املذكور بهدف االنتقال إىل 

سوريا وااللتحاق يف صفوفه.
ال يزال التحقيق معهام مستمرا بإرشاف القضاء املختص«.

زارت لجنــة العالقات الخارجية يف الربملان اإلســباين 
برئاسة النائب باو ماري كالوس وأعضاء اللجنة يف حضور 
السفري اإلســباين يف لبنان خيسوس ســانتوس أغوادو، 
رئيس مجلس النواب نبيه بري يف عني التينة، وتناول اللقاء 
األوضاع العامة يف لبنان واملنطقة والتعاون الترشيعي بني 

البلدين. برملاين 
كام بحث وفد الربملان االســباين وزير الخارجية واملغرتبني 
يف حكومة ترصيف االعامل عبدالله بو حبيب، يف املساعدات 
التي تقدمها اســبانيا للبنان ومشاركتها يف قوات الطوارىء 
الدولية العاملة يف جنوب لبنان )يونيفيل( والعالقات الثنائية 

بني البلدين وملف النزوح السوري.
واســتقبلت »لجنة الشــؤون الخارجية« النيابية برئاسة 
رئيسها النائب فادي عالمة ولجنة الصداقة اللبنانية االسبانية 
برئاســة النائب غســان حاصباين وفدا من لجنة الشــؤون 
الخارجية يف الربملان االســباين برئاســة رئيسها باو ماري 
كلوزي ويف حضور الســفري االســباين خيسوس سانتوس 

اغوادو.

اســتقبل وزير الخارجيــة واملغرتبني يف حكومة ترصيف 
االعــامل عبدالله بو حبيب، وفد هيئة األمــم املّتحدة ملراقبة 
الهدنة UNTSO، برئاســة رئيس الهيئة اللواء باتريك غوشا، 
وجرى عرض لعمل الهيئة ودورها يف تعزيز االمن واالستقرار 

يف جنوب لبنان.
والتقى اللواء باتريك غوشا مع وفد، املدير العام لقوى األمن 
الداخيل اللواء عامد عثامن ظهر امس يف مكتبه يف ثكنة املقر 
العام، يف زيارة تم خاللها البحث يف األوضاع العامة يف البالد.

ــــي؟ ــ ــــحه الرئاســ ــ ــة ُمرشــ ــ ــ ــ ــة ملصلح ــ ــ ــ ــوية اإلقليمّي ــ ــ ــ ــــي« أن التس ــ ــ ــد »الثنائ ــ ــ ــ ــاذا يعتق ــ ــ ــ  مل
ــــــــوات«! ــــــــار« و»الق ــــــــة »التي ــــــــق مــــــــن انتهازيّ ــــــــت... وقل ــــــــي ســــــــباق مــــــــع الوق بكركــــــــي ف

هـــــل انطلـــــق البحـــــث فـــــي الخيـــــار الثالـــــث؟

ابراهيم نارص الدين 

الجديدة  التعليامت  بانتظار ما ســتحمله 
للسفريين الســعودي وااليراين من الرياض 
وطهران، يبدو االنتظار لبنانيا ملفاعيل التسوية 
االقليميــة متعبا ومنهكا وثقيال، النه يحصل 
عــىل وقع انهيار اقتصادي متســارع ودون 
»كوابح«. وليس صحيحا كام تقول اوســاط 
نيابيــة بارزة ان الرهــان يبقى عىل التوافق 
الداخيل النتاج رئيس بعيدا عن التطورات يف 
االقليم، الن العالقة التبعية بني بعض القوى 
السياسية والخارج تجعله مقيدا يف قراراته، 
حيث ال ميلك هامشــا التخاذ اي موقف بعيدا 
عــن تلك املصالح، ولهــؤالء يف مصري رئيس 
»تيار املســتقبل« ســعد الحريري »العربة«، 
فهو حني تسلل خلف خطوط اململكة العربية 
الســعودية بتغطية امريكية، وتبنى ترشيح 
الرئيس السابق ميشال عون دفع الثمن الحقا 

دون ان يرف للقيادة السعودية اي »جفن«.
 ولهذا فان املسألة تبقى مسألة وقت حتى تنضج مالمح هذا 
التفاهم الذي لديه اولويات، وساحات اختبار اخرى، لعل اهمها 
اليمن، وما مل يحصل اخفاق هناك وينهار التفاهم، مثة الكثري 
من املواقف املتشــددة لبنانيا ستنقلب »رأسا عىل عقب«، وما 
كان غري مقبول يصبح مقبوال، يربره اصحابه بحجج »واهية« 

للجمهور. 
هذه النظرية يراهن عليها »الثنايئ الشــيعي« الرافض حتى 
اآلن الي بحــث حول خطة بديلة لتبنيه ترشــيح رئيس »تيار 
املردة« سليامن فرنجية، النه حقا يرى فرصة جدية النتخابه، 
ومل يرشــحه للمناورة، فهو يعتقد انه اكرث تحررا من الفريق 
اآلخــر، الن الجانب االيــراين ال يضغط وال يتدخل، وال مييل او 
يفرض اي موقف ســلبا او ايجابــا يف امللف الداخيل اللبناين، 
ويــرتك املهمــة كاملة لحــزب الله، كونه االكــرث دراية يف 
»شــعابها«، واذا كانت طهران عىل مدى السنوات املاضية قد 
وظفــت قدرات الحزب ومكانة قيادته لحل اكرث ازمات املنطقة 
سخونة، ال يجد نفسه مضطرا الشغال نفسه بشؤون »بيته«. 
ولهــذا مل يكن يوما بحاجة لتعيني مســؤول يف الخارجية او 

غريها ملتابعة شؤون امللف اللبناين. 
يف املقابــل، ومن »بــاب« الواقعية السياســية، ال ينفي 
»الثنــايئ« التأثري االيجايب للتقارب الســعودي- االيراين عىل 
الساحة اللبنانية، وال ينفي انه حني تنضج االمور وتتخذ اكرث 
من خطوة لتعزيز الثقة، سيكون امللف اللبناين عىل »الطاولة«.  
لكن عادة ال تحصل التســويات اال بخروج الجميع رابحني، 
ومن ضمن صفقــة »رابح- رابح« اللبنانية، فان اي مقايضة 
محتملة ســتكون شــاملة ومتكاملة تبدأ من الرئاسة االوىل 

مرورا برئيس الحكومة وشــكل مجلــس الوزراء، وصوال اىل 
حاكــم مرصف لبنان الجديد وكذلك قائد الجيش. والن الرياض 
تدرك جيدا ان الســلطة التنفيذيــة الحقيقية يف يد الحكومة 
ورئيسها »السني«، ســتحصل هناك عىل حصتها الوازنة من 
»الكعكة«، والباقي تفاصيل مبا يف ذلك الرئاســة االوىل التي 
يعلق عليها الجميع »شــامعة« التعطيل، فيام يدرك الجميع ان 
اهمية انتخاب الرئيس تبقى يف انتظام عمل املؤسسات ال اكرث 
وال اقــل، وقد تراجع دوره عــىل نحو كبري منذ اتفاق الطائف. 
ومن هنا، فان اي صفقة تبادلية لن تكون عىل حساب مرشح 
»الثنايئ«، اال اذا اختارت اململكة الرهان عىل »حصان« رئايس 
خــارس لن يفيدها كثريا، كام حصــل عقب«انقالب« الرئيس 
الســابق ميشال سليامن عىل تفاهامته مع حزب الله، وارمتى 
يف »حضن« اململكة فكانت النتائج مخيبة. وهذا االمر مستبعد. 
ويف الوقت نفسه، ال نية سعودية يف اعادة انتاج نظام جديد 
عــىل انقاض اتفاق الطائف، وهي تتمســك ببنوده وروحيته، 
وال ترغب يف الدخول باي نقاشــات حتى تلميحا، النها تخىش 
كغريها من بعض القوى السياسية من »فزاعة« املثالثة، التي ال 
يريد الجميع منحها بالنص »للثنايئ الشيعي«، يف ظل شكوى 
متصاعدة من النفوذ الواقعي الذي بات يصعب تجاوزه بسهولة. 
واالهــم من ذلــك، ال توجد اي مؤرشات دولية او اقليمية تدعم 
الخط املتصاعد مسيحيا، والذي يطالب باالنفصال تحت عناوين 
متعددة ابرزها الفدرالية، والالمركزية املوســعة اداريا وماليا. 
وحتى اآلن يبدو اي خيار خارجي بتوسيع رقعة الفوىض النتاج 
صيغــة جديدة غري مضمون النتائج، وكان االمني العام لحزب 
الله الســيد حسن نرصالله واضحا عندما هدد بنقل املعركة اىل 

الحدود الجنوبية ال الغرق يف »وحول« الداخل. 
امــا من يراهن عىل قيام »ارسائيــل« »بقلب الطاولة« عىل 

الجميع، باعتبارها املترضر االول من االتفاق، 
فالرد جاء من االعالم »االرسائييل« الذي يرى 
انها يف موقف ضعف اكرث من اي وقت مىض، 
ووفقــا لصحيفة »هآرتس« فان الســاحة 
السياســية »اإلرسائيليــة«، شــهدت تبادل 
»لكامت« بني يئري لبيد وبنيامني نتنياهو حول 
مسؤولية االخفاق، وسخرت منهام بالقول« 
وكأنهام مســؤوالن عن السياسة الخارجية 
للسعودية، او كأنهام  يستطيعان فرض عىل 
الرئيس األمــرييك خطواته، وكأنه ميكنهام 

ايضا رسم صورة الرشق االوسط. 
ورأت الصحيفة ان »إرسائيل« تتخذ موقفاً 
دفاعياً غري رضوري يف مواجهة اســتئناف 
العالقــات بني طهران والرياض، بينام ينتظر 
السيد حسن نرصالله والرئيس السوري بشار 
االســد األنباء السارة التي سيجلبها التحالف 
الجديــد. وبرأيها، عندما تتحدث الســعودية 
وإيران بصوت واحد عن سوريا، فأن املشاكل 
الرشق أوســطية تأخذ انعطافة جديدة. واذا كان ال يوجد يقني 
حتى اآلن أن إيران والسعودية ستنجحان يف إمالء من سيكون 
الرئيــس القادم يف لبنان، لكن احتاملية ذلك أكرب من أي وقت 

مىض. 
امام هذه املعادلة، تبدو بكريك يف سباق مع الوقت ملحاولة 
ترتيب »البيت املسيحي« والوصول اىل موقف موحد، اقله حول 
اسم مرشــح ميكن »القتال« من اجله، كيال تضطر الحقا اىل 
القبول باالمر الواقع الذي قد يتم فرضه مجددا بادوات مسيحية 
مرة جديدة. ووفقا الوساط مطلعة، ال تبدو البطريركية مطمئنة 
اىل مواقف كل االحزاب املسيحية، واذا كانت تأمن جانب حزب 
»الكتائب« القادر عىل التمرد عىل التســويات لطبيعة حجمه 
ودوره النيايب الســيايس، اال انهــا ال تبدو واثقة من »القوات 
اللبنانية« و«التيار الوطني الحر« اللذين قد يتســابقا عىل عقد 
صفقات من تحت »الطاولة« اذا شعرا ان رياح التسوية قد هبت 

حقا وباتت امرا واقعا. 
وتحت عنوان الواقعية السياسية، وهي »انتهازية« مقنعة، 
سيســعى الطرفان اىل الحضور والجلــوس حول »الطاولة« 
لحجز مقعد يف العملية السياســية التي ســتحكم البالد اقله 
للفرتة الرئاســية املقبلة، واذا كانت التغطية السعودية مؤمنة 
للتفاهــامت املفرتضة، وبغياب »فيتو« امرييك، ال يزال البعض 
يراهن عليه »لخربطة« التسوية، فان »الف باء« السياسة يفيد 
بأن احد الطرفني املسيحني االقوى نيابيا سيؤمن الخرق املطلوب 
لتمرير التســوية، مقابل الحصول عىل اكرب قدر من املكاسب، 
واالكرث حنكة وذكاء هو من يصل اوال. اما اذا تعطلت التفاهامت 
االقليميــة، فيبقى الفراغ اللبناين مفتوحا عىل كل االحتامالت 

السيئة؟! 

فادي عيد 

دخــل لبنان يف مرحلة ما قبل التســوية، من خالل بعض 
املحطــات التي تؤكد بأن انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية قد 
يحتاج إىل حواىل الشــهرين عىل أبعد تقدير، وذلك ما تفيض 
به أكرث من مرجعية رئاسية يف مجالسها، بناء عىل ما حصل 
مؤخراً من عودة العالقات الديبلوماســية بني اململكة العربية 
الســعودية والجمهورية اإلســالمية اإليرانيــة، إضافة إىل 
مؤرّشات أخرى حول التقارب العريب مع سوريا، والذي من شأنه 
أيضاً أن يؤدي إىل حلحلة عىل الصعيد املحيل. وهذين املسارين 
من شأنهام كذلك اإلرساع يف انتخاب رئيس الجمهورية، الذي 
يحتــاج إىل غطاء دويل وإقليمي، وصوالً إىل اللقاء الخاميس 
الذي انعقد للدول املعنية بامللف اللبناين، مع معلومات حول عقد 
لقاٍء ثاٍن يف وقت قريب، ورمبا عىل مســتوى وزراء الخارجية 

العرب، والذي قد يكون املدخل النتخاب الرئيس العتيد.
 وتحّدثت املعلومات، أن مستشار الرئيس الفرنيس إميانويل 
ماكرون للشــؤون اللبنانية باتريك دوريل بدأ جولة أوروبية، 
وقــد يزور لبنان يف وقت قريب، ما يدّل عىل أن هذه العناوين 
مل تكن متداولة يف املرحلة املاضية. من هنا، أىت حديث رئيس 
الحزب »التقدمي اإلشرتايك« وليد جنبالط قبيل سفره إىل دولة 
الكويت، أنه يتوقع أن يؤدي التقارب بني إيران والسعودية إىل 
د منذ فرتة عىل رضورة ترك  انفراجات يف لبنان، ولكنه يُشــدِّ
الخيار بالنسبة للرئاسة األوىل للمسيحيني، أي أن ال يدخل أحد 
إىل ملعبهــم، يك ال يقــال أن هذا الرئيــس تابع لهذا املحور أو 

ذاك، أو هذه الجهة السياسية 
وتلــك، فعندئــذ بإمكانه أن 
يؤمن النهــوض االقتصادي 
من خــالل تواصله مع دول 
الخليــج، كام مــع املجتمع 
الدويل بشكل عام، ألن توفري 
هــذه املســتلزمات، أي دعم 
الدول املانحة هو األســاس، 
وإال فلن يتــم انتخاب رئيس 
خارج عن اإلرادة املســيحية 

والتوافق الوطني.
وعىل خــط مواٍز، تحّدثت 
املعلومات عــن لقاءات عدة 
ثنائيــة وثالثية ســتحصل 
املقبــل، من  يف األســبوع 

أجــل تحديد الخيارات واملواقــف بعد اتفاق بكني، وما تاله من 
مواقف لبنانية ومتغرّيات يف اللعبة السياسية املحلية، مبعنى 
أن الخيارات قد تغرّيت، وإن كان املرشــحون الرئاســيون هم 
أنفســهم، وسط تســاؤالت ما إذا كان هذا اإلتفاق سيغرّي من 
حظوظ املرشــحني األساسيني، أي رئيس »تيار املردة« سليامن 
فرنجيــة، وقائد الجيش العامد جوزيف عون، مبعنى أن األمور 
حتــى اآلن ضبابية يف هذا اإلتجاه بني من يعتقد بأن أســهم 
فرنجيــة ارتفعت، فيام البعض اآلخر يتحدث عن الخيار الثالث، 
وهذا ما استجّد من خالل ما شهدته بكريك يف األيام املاضية، 

من حراك انطلق من زيارة السفري السعودي وليد بخاري، ومن 
ثم رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت قبيل توجهه 
إىل الفاتيكان، إضافة إىل ما يقوم به البطريرك املاروين بشارة 

الراعي من اتصاالت ولقاءات عىل أكرث من صعيد.
وبنتيجة هذه الحركة، يُنقل أن البعض بدأ يتحدث عن الخيار 
الثالــث، دون أن يرفض ســيد بكريك خيــاري فرنجية وقائد 
الجيش، عىل أن يكون الحســم الجدي لــكل هذه الطروحات 
مــن خالل اإلتصاالت الدوليــةـ  اإلقليمية يف ظل املواصفات 
املطروحة، ومبعنى آخر ليس مثة ما يوحي بأن أي خيار رئايس 

ميكن البناء عليه قبل أن يتبلور االتفاق الصيني.

ــاز ــ ــغـ ــ ــط والـ ــفـ ــنـ ــلـ ــة لـ ــ ــي ــ ــرع ــ ــف ــ ــة ال ــ ــّي ــ ــاب ــ ــي ــ ــن ــ تـــــــــرأس الـــلـــجـــنـــة ال
 عبـــــد املســـــيح: عملّيـــــات االستكشـــــاف فـــــي البلـــــوك 9 تتـــــّم بســـــرعة
اللبنانّيـــــة الدولـــــة  جهوزيّـــــة  ناحيـــــة  مـــــن  عراقيـــــل  وهنـــــاك 

النيابية  اللجنــة  عقدت 
والغاز  للنفــط  الفرعيــة 
املنبثقة من لجنة االشــغال 
واملياه  والطاقــة  العامــة 
النيايب،  املجلس  جلسة، يف 
عبد  اديب  النائب  برئاســة 
املســيح وحضــور وزيــر 
الطاقة يف حكومة ترصيف 

االعامل وليد فياض. 
وقــال عبد املســيح بعد 
الجلســة: »اطلعنــا مــن 
مسؤول العمليات يف رشكة 
»توتال« عىل ســري عمليات 
البلــوك  يف  االستكشــاف 
رقــم 9 وجهوزيــة املنصة 
البحريــة املزمع ان تأيت يف 

آخر الســنة، بني شهري 9 و12، بالنســبة لهم هذه العملية 
ســتكون رسيعة اكرث من ســابقاتها عن االكتشاف الذي تم 
يف البلــوك رقم 4 حيث مل يكن هنــاك غاز، لكنهم يتوقعون 
نتيجة قربها من الحدود البحرية مع مياه فلســطني املحتلة 

ان يجدوا الغاز فيها ويتم التنقيب«. 
اضاف: »حــرض هذا االجتامع ممثلون عــن الهيئة العليا 
للبرتول وعــن وزارة البيئة وعن الجيــش اللبناين وتحديدا 
القوات البحريــة والجوية، ووزير الطاقة، وعدد من النواب 
ومســؤول العمليات يف شبكة »توتال« واملستشار القانوين 
للرشكة. طبعا هناك عراقيل بشــكل عام. عملية االستكشاف 
تتم بشــكل ايجايب ورسيع وجيــد واالمور جيدة، ولكن من 
ناحية جهوزيــة الدولة اللبنانية هنــاك عراقيل، احببنا ان 

نيضء عليها يف االجتامع، وهــي جهوزية الجيش اللبناين 

والوزارات وكوادرها وهي اليوم اقل من املعتاد، وال تســتطيع 

ان تلبي حجم هذا القطاع«. 

وتابع: »الكارثة الكربى هي يف عديد الهيئة العليا للبرتول، 

وحاليــا ال يتم دفع مخصصاتها يف الوقت الالزم، واصبحت 

معدومة بالنســبة للحالــة االقتصادية واملالية التي مير بها 

لبنان، وعديدها تقلص من ستة اعضاء اىل ثالثة، وهذا حمل 

كبري. طلبوا منا مساعدتهم كهيئة ترشيعية من اجل ان ندعم 

هذه الهيئة من الناحية اللوجستية والبرشية. االجتامع كان 

جيدا ووضعنا االيجابيات والســلبيات وستتابع اللجنة عمل 

االستكشــاف والتنقيب الحقا، وتراقب العملية عن كثب واي 

شائبة ال سمح الله سنعالجها«. 
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 مطبخ اللجان النيابّية يتأرجح بين اإلرباك الحكومي وتعطيل جلسات التشريع
ــواردات الـ قطاع  لتفعيل  أســاســي  مدخل  الــعــام  القطاع  رواتـــب  أزمــة  حــّل 

محمد بلوط

يقترص عمل املجلس النيايب 
الجلسات  تعطيل  بعد  اليوم، 
العامة للترشيع، عىل اجتامع 
اللجان النيابية ملتابعة درس 
مشاريع واقرتاحات القوانني 
امللفات  من  بكثــر  املتصلة 
والقضايا االقتصادية واملالية 
والصحية والرتبوية وغرها. 
لكن هــذه االجتامعات تكاد 
تــدور يف حلقة مفرغة يف 
هذه الفرتة، ما دامت قراراتها 
وانجازاتها ستبقى محفوظة 
يف االنتظار بســبب تعطيل 

العمل الترشيعي.
ويؤكــد رؤســاء اللجان 

ان الغايــة من اســتمرار عمــل املطبخ الترشيعي 
عىل مســتوى اللجان هو اكامل درس املشــاريع 
واالقرتاحــات، وانجاز امللفــات والقضايا لتكون 
جاهزة امــام الهيئة العامة، بعد اســتئناف عقد 
الجلســات الترشيعية، مع العلــم ان هيئة مكتب 
املجلــس اكدت باالجامع يف اجتامعها االخر، حق 
املجلس يف الترشيع خالل فرتة شــغور رئاســة 

الجمهورية.
ووفقا الجواء اجتامعات اللجان، ال سيام لجنتي 
املــال واملوازنــة واالقتصاد، فــان التدهور املايل 
والنقدي ناجم عن اسباب كثرة،  منها ما هو مرتبط 
باســباب االزمة التي انفجــرت منذ اكرث من ثالث 
ســنوات، ومنها ما هو ناجم هن االزمة السياسية، 
خصوصا يف ظل الشــغور الرئايس وانسداد افاق 

الحلول حتى االن.
ويقول مصــدر نيايب بــارز يف احدى اللجان 
االساســية، ان التقارير التــي اطلعنا عليها من 
وزيري املال واالقتصاد تؤرش بشــكل مبارش وغر 
مبارش اىل العديد من االســباب التي ادت وتؤدي 
اىل االنهيار النقدي املســتمر والفوىض القامئة، 

ابرزها:
1-  اســتغالل الوضع الســيايس املتأزم من قبل 
مافيا املــال عىل انواعها، لتنشــيط املضاربة يف 
ســوق العملة بطريقة غر مرشوعة ومن دون اي 
ضوابط. وقد استفحلت هذه العملية بعد ان توقف 
مرصف لبنان كليا عن التدخل يف السوق، ولجأ اىل 

رفع ســعر الدوالر يف منصة صرفة اىل ٧٥،٥ الف 
لرة مواكبا ارتفاعه يف الســوق السوداء، بدال من 

كبحه كام كان يحصل سابقا.
2-  ضعــف الجباية لتأمــني االموال للخزينة، ال 
ســيام يف ظل الفلتان والفوىض املسترشية بسب 
عــدم وجود العديد الــكايف من املوظفني املولجني 
لهذه املهام من جهة، وغياب اعداد منهم عىل مدى 
االســبوع من جهة ثانيــة، نتيجة ارضاب القطاع 
العام او اقتصار الدوام عىل يوم او يومني يف وزارة 

املال ووزارات اخرى.
3-  فشــل عمليــة او انتظام احتســاب ارقام 
االيرادات للخزينة ومقارنتها مع املصاريف، نتيجة 
ارتفاع سعر الدوالر بشكل جنوين ومتسارع، وكذلك 
اختالف التقديرات بني املدخول واملرصوف بشــكل 
عام. وهذا ايضا يصعب انجاز املوازنة للعام 2023.

٤-  تأخر انجاز واقرار خطة التعايف الشــاملة 
واصالحتها، وتعــرث املفاوضات مع صندوق النقد 

الدويل.
ويف ظل هذا املشــهد املــرتدي، يعتقد املصدر ان 
عمل اللجان يواجه صعوبات عديدة يف مناقشــة 
الحلــول املمكنة للملفات املتصلــة باالزمة املالية 
واالقتصاديــة، لغياب االرقام من قبــل الوزارات 
املختصة، ولتغر االرقام املقدرة للواردات والنفقات. 
وهذا الوضع ادى اىل اللجوء لعقد اجتامعات للجان 
املصغرة مــن اجل حرص وتكثيــف درس كل هذه 
االمور، ثم العودة بالنتائج اىل اللجان االم لحســم 

درسها واقرارها.

هذا  خــالل  من  ويبــدو 
االربــاك الحاصــل ان هناك 
حاجــة ملحة لــي تتحرك 
الوزارات  املعنية يف  الجهات 
ويف الحكومة بشكل عام من 
اجل معالجة عدد من املسائل 

منها:
1-  حــل مشــكلة رواتب 
القطــاع العام لتــوازي ما 
حصــل يف معظــم القطاع 
االمر سيؤمن  الخاص، وهذا 
اعــادة دميومــة العمل يف 
القطــاع العام ويف الوزارات 
واملؤسســات  واالدارات 
العامــة، خصوصا ان وضع 
يساهم  العامة  االدارات  هذه 
يف عــدم توفــر ايــرادات 
مهمــة للخزينة مثل الدوائر 
العقارية وامليكانيك ووزارة املال نفسها، التي تعمل 

دوائرها يوما او يومني يف االسبوع. 
2-  العمل عىل فرملة ارتفاع الدوالر وتثبيت سعره 
قدر االمكان بالتنسيق مع مرصف لبنان، ومعالجة 
ومالحقة املضاربني بالعملة، ليس عىل مســتوى 
الرصافني فحســب، بل ايضا عىل صعيد الرشكات 

املالية واملصارف وغرها.
3-  التنســيق بــني البلديــات واالجهزة االمنية 
والجهات القضائية املختصة يف العمل عىل ضبط 
ومعالجة الفلتان الحاصل يف الســوق ومكافحة 
الغالء الذي تجاوز ارتفاع ســعر الدوالر، ال ســيام 
بعد فشل صيغة الدولرة التي رشّعها وزير االقتصاد 
والتي فاقمت الوضع، بسبب لجوء املحالت التجارية 
واصحاب »السوبرماركات« اىل اعالن اسعار يومية 
مختلفة للدوالر وخلــق منصات اضافية، عدا عن 
زيادة التسعرة بالدوالر بشكل مطرد ومن دون اي 

رقابة او محاسبة.
واذا كان الترشيع معطل حتى اشــعار آخر او اىل 
ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية ، فان عمل اللجان 
النيابية يبقى مطلوبا متهيدا للورشــة التي ينتظر 
ان يشهدها املجلس يف املرحلة املقبلة. لكن الواقع 
القائم والصعوبــات التي تواجه املطبخ الترشيعي 
يف اللجــان، ال مينع من ان تفعل دورها عىل صعيد 
املتابعــة اليومية مع الــوزارات املختصة، ملعالجة 
العديد من املصاعب واملشاكل او الحد منها يف هذه 

املرحلة االنتقالية الصعبة.

هل تتجه القيادات املسيحّية الى املوافقة على الحوار الختيار اسم الرئيس؟!
دوليل بشعالين

تشــهد املنطقة ولبنان حراكاً سياســياً داخلياً 
وإقليمياً وعربياً وســط انسداد األفق، مع استمرار 
رفض الكتل املسيحية للحوار والنقاش، رغم تكليف 
البطريرك املاروين مار بشارة بطرس الراعي، راعي 
أبرشية انطلياس أنطوان أبو نجم القيام بجولة عىل 
القيادات املسيحية لغربلة الئحة أسامء من املرّشحني 
للرئاســة واالتفاق عىل أحدها. غر أّن الثقة ال تزال 
مفقودة، عىل ما يبدو، بني الكتل املسيحية، وبينها 
وبني الكتل األخرى التي يتألّف منها مجلس النّواب. 
لهــذا مل يتّم حتى اآلن االتفاق عىل أي صيغة تدفع 
رئيس مجلس النّواب نبيه بّري للدعوة اىل الجلسة 
الـ 12 النتخاب الرئيس، التي باتت أكرث من ملّحة يف 
ظّل الشغور الرئايس واستمرار االنهيار االقتصادي 
واملايل بشكل غر مسبوق. فهل من تبّدل يف املواقف 
أخراً، وهل سيؤّدي الحراك الديبلومايس والسيايس 

اىل انتخاب رئيس الجمهورية يف حزيران املقبل؟
تقــول مصادر سياســية مطّلعــة اّن الحراك 
الديبلومايس الداخيل والخارجي يبحث يف ملفات 
املنطقــة ومن ضمنهــا امللف اللبناين، ال ســيام 
االستحقاق الرئايس وما يليه من استحقاقات يف 
سلّة متكاملة. غر أّن الخارج ال يزال ينتظر أن يخرج 
شــيئاً ما من الَحراك الداخــيل ميكن أن يُبنى عليه 
لرســم خارطة طريق املرحلة املقبلة. وأتت جولة 
الســفر الســعودي وليد البخاري عىل املسؤولني 
اللبنانيني لتصّب يف هذا اإلطار، ال سيام بعد »اتفاق 
بكني«، وقد غادر ليالً اىل الرياض لجوجلة املواقف. 
فيام جاءت زيارة األمني العام لجامعة الدول العربية 
أحمــد أبو غيط األخرة اىل لبنــان، لُتؤكّد املؤكّد إذ 
أعلن أنّه »سيكون هناك رئيس جمهورية واملسألة 
مســألة وقت، ويجب اإلرساع يف هــذه الخطوة 
ألّن األمــور خطرة«، الفتــاً اىل أّن »مفاعيل القمة 
الســعودية- اإليرانية- الصينية عىل سائر امللفات 

املطروحة يف املنطقة غر واضحة بعد«.

وترى املصادر نفسها بأّن هذا الحراك الديبلومايس 
يدّل عىل اإلهتامم بامللف الرئايس يف لبنان، وإاّل ملا 
اجتمعت الدول الخمس يف باريس وقامت بالتنسيق 
مع إيران من دون حضورها. ولهذا يجري تفعيل هذا 
الَحراك، وستظهر نتائجه خالل األسابيع املقبلة، ما 
قد يؤرّش اىل انتخاب الرئيس خالل أشهر. وكشفت 
املصادر أّن »اتفاق بكني« قد يُدخل الصني يف مرحلة 
أوىل اىل اللقاء الخاميس فُيصبح سداسّياً، هذا إذا مل 
تعرتض الواليات املتحدة األمركية عىل ذلك. ولكن 
عىل املســؤولني يف الداخــل يف هذه األثناء إراحة 
دول الخارج، سيام أنّه لدينا كفاءات مارونية كثرة 
ميكن اإلتفاق عىل أحدها إليصاله اىل قرص بعبدا. 
فال يشء مينع الكتل املســيحية من االتفاق عىل 
اســم وسطي ال يشكّل استفزازاً ألي فريق، عىل ما 
أوضحت املصادر، ويكون قادراً عىل إدارة البالد مع 
رئيــس الحكومة والحكومــة الجديدة يف املرحلة 
املقبلة، مستبعدة بقاء املواقف عىل حالها، ال سيام 
مــع التســوية اإلقليمية التي تأخــذ طريقها اىل 
التطبيق. فالوزير فرنجية أرجأ إطاللته التلفزيونية 
األحد الفائت وإعالن ترشحه من خاللها، ملصلحة 
عقده مؤمتراً صحافياً هذا األسبوع والذي قد يؤّجل 
موعــده أيضاً... فيام يواصل رئيس »التّيار الوطني 
الحّر« النائب جربان باسيل اجتامعاته ومشاوراته 
للخروج بإســم ينتخبه تكتــل »لبنان القوي« يف 
مجلس النــّواب، مبدياً انفتاحه عىل الحوار. وكان 
األمني العام لحزب الله الســّيد حسن نرصالله يف 
كالم أخر له، قد ذكر بأنّه »اجتامعه بباســيل دام 
حتــى الثانية بعد منتصف الليل، وأّن للبحث صلة«، 
األمر الذي دّل عىل استمرار االتصاالت بني الطرفني، 

للتوّصل اىل اسم يرضيهام معاً. 
كذلك فإّن »القّوات اللبنانية« ال تزال مقتنعة بأّن 
فريق »الثنايئ الشــيعي« غر قادر حتى اآلن عىل 
تأمني 6٥ صوتاً لفرنجية لي يسعى لتأمني النصاب 
القانوين للدورة الثانية، عىل ما تقول أوساطها، وأّن 
رئيس »حركة االستقالل« النائب ميشال معّوض ال 
يزال مرشــحها حتى الساعة، وقد خاض الجلسات 

الـــ 11 املاضية النتخاب الرئيــس. وإذ مل يتمكّن 
معّوض من الحصول عىل أكرث من ٤٤ صوتاً خاللها، 
تتوّقــع  املصادر عدم تجاوز فرنحية الـ ٥٥ صوتاً، 
ما يُبقي الشــغور الرئايس عىل حاله. ورمبا لهذا 
الســبب أرجأ فرنجية اإلعالن الرسمي عن ترّشحه 
لرئاسة الجمهورية قبل أن يتّم التوافق املسيحي إّما 
عىل انتخابه، أو عىل إيصاله اىل القرص الرئايس. 

غــر أّن املعارضة إذا متكّنت مــن االتفاق عىل 
اســم آخر غر معــّوض، عىل ما نقلت املصادر عن 
مقّربــني من »القّوات«، فال مانع لديها من التخيّل 
عــن انتخابه، واالنضامم اليهــا يف التصويت يف 
حال اقتنعت بهذا االســم. وتجد املصادر أّن االتجاه 
اىل انتخــاب قائد الجيــش جوزف عون يحتاج اىل 
تعديل دســتوري، ولهذا يبدو، بحسب رأيها، أنّه من 
الصعب أن يتّم التوافق عىل اسمه من قبل املعارضة 
حالياً. كذلك فــإّن مواقف رئيس »القّوات« االخرة 
تشــر اىل انفتاحه عىل الحوار انطالقاً من رفضه 
لإلكامل يف النموذج الســابق. كام أّن رئيس الحزب 
»التقدمي االشرتايك« وليد جنبالط شّدد يف كالمه 
األخر عىل أنّه »ال نســتطيع انتخاب رئيس تحدٍّ ال 
من هذا الفريــق وال من ذاك الفريق«. وقال: »نريد 
رئيســاً توافقياً من أجل اإلصــالح. كفانا تحديات 
وإمالءات«، مشراً اىل أنّه »عىل الجميع التحاور«. 
وهــذه املواقف جميعها تصــّب يف إطار التغير، 
ويف املوافقــة عىل بدء الحوار بني جميع املكّونات 
السياسية، وعىل إمكان التوافق عىل اسم وسطي، 

ال يكون محسوباً ال عىل هذا الفريق وال عىل ذاك.
يف املقابــل، يعترب »الثنايئ الشــيعي«، عىل ما 
عّقبت املصــادر عينها، أّن معّوض ليس املرّشــح 
الجــّدي لفريق املعارضة، فيــام أعلن هو عن تبّني 
ترشــيح فرنجية، ولهذا ينتظر أن يتّم اإلعالن عن 
اســم هذا املرّشح. وإذا دعا بّري اىل الجلسة الـ 12 
املرتقبــة النتخاب الرئيس، التي لن يحصل فيها بعد 
اآلن التصويت بـ »ورقة بيضاء«، ســيظهر إذا كان 
فريق الثنايئ قادراً عىل تأمني 6٥ صوتاً لفرنجية يف 

الدورة األوىل أم ال، عىل ما يشكّك البعض.  

 »مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــمــــل األمــــــيــــــركــــــي« الــــتــــقــــت خــــلــــف وصـــلـــيـــبـــا
ــاد ــ ــب ــ ال أوزار  ــل  ــ ــّم ــ ــح ــ ت ــه  ــنـ ــكـ ــمـ يـ ــس  ــ ــيـ ــ رئـ ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ ــع:  ــ ــج ــ ــع ــ ج

زار وفد »مجموعة العمل األمركية الجل 
لبنان« ضم الســفر السابق  غابريال مايك 
احمر، توم ابراهام، احمد بومرود، ميشــال 
شــامس، جاي غزال، نســيم الحفار، كامل 
شــهيب، آدي ايوب، أديب قســيس، شايان 
معوض وجاميس مــاك ليالن، رئيس حزب 
»القوات اللبنانية« سمر جعجع يف معراب.

تم البحث، بحســب بيان، يف املستجدات 
عــىل الســاحة اللبنانيــة، اذ رشح رئيس 
القــوات »دقــة املرحلة الحاليــة وحاجة 
اللبنانيــني امللحة اىل انتخاب رئيس فعيل ال 
صــوري للبالد ، باعتبــار أن الوضع مل يعد 
يسمح باســتنزاف التجارب التي سئم منها 

اللبنانيون بعد أن اثبتت فشــلها وأوصلتنا اىل ما 
وصلنــا اليه«، مؤكدا اننا »أمام لحظة حاســمة 
ودقيقــة، تتطلــب منا انتخــاب رئيس صاحب 
مرشوع ســيادي وإصالحي، ميكنه تحمل اوزار 
البالد ووضعها عىل ســكة اإلنقاذ وليس اإلتيان 

بذوي الصفات الحسنة وهم كرث«. 
وكان ملف الالجئني السوريني يف لبنان حارضا 
يف االجتــامع، حيث شــدد جعجع عىل »رضورة 
إيجاد الحل الناجع لهذه املسألة الخانقة بدءا من 
تحمل الســلطات مسؤوليتها وضبط الحركة عرب 
الحدود ومعالجة مسألة النزوح. أما يف موضوع 

املفاوضات مع صندوق النقد الدويل، فرشح 
الحكومة  »تقاعــس  وحاصباين  جعجــع 
ومحاولة التهرب من مســؤوليتها يف هذا 
املجــال، ملقية اللوم عىل املجلس النيايب«. 

وحمل جعجع الوفد  رسالة اىل املسؤولني 
الذين سيلتقي بهم، »تحثهم عىل رضورة اجراء 
البلدية واالختيارية يف موعدها  االنتخابات 
الدستوري وعدم خلق األعذار والذرائع لرفع 
مســؤوليتهم عن هذا امللف، بل رصف املبلغ 
الالزم من حقوق السحب الخاصة املوضوعة 
من قبل البنك الدويل لهذا الشأن، ألن البلديات 
حاجة حياتية ماســة للمواطنني وتأجيلها 
يسفر عن نتائج وخيمة تنعكس مبارشة عىل 

حياة الناس اليومية«.
وكان وفــد »منظمة مجموعة العمل األمريك 
مــن أجل لبنان« برئاســة غابريال، زار قبل ظهر 
امــس يف مجلــس النواب النائبــني ملحم خلف 

ونجــاة صليبا، وكان عرض لألوضاع العامة.

أبرق الى الرئيس الصيني ونظيره التونسي
ــان ــن ــب ــم ل ــ ــّس ــ ــق ــ ــة يُ ــمـ ــاصـ ــعـ  بـــــــري: تــقــســيــم الـ
ــاً ــب ــري ــة ق ــاسـ ــرئـ ونـــأمـــل إنـــجـــاز اســتــحــقــاق الـ

ــان »لــلــمــعــّطــلــيــن املـــعـــروفـــيـــن جـــــــداً«: ــ ــب ــ  ق
مــقــاوم ببندقية  ــه  ــّل ك الــكــون  ــال  مـ نــســتــبــدل  لــن 

بحث األوضاع مع مسؤولين في الكويت
توافقي رئــيــس  النتخاب  الجالية:  أمـــام   جنباط 
نـــتـــواضـــع أن  وعـــلـــيـــنـــا  حـــــــــــروب...  ــا  ــانـ ــفـ كـ

أمل رئيــس مجلس النواب نبيــه بري »أن 
يتمكن املجلس النيايب من إنجاز اســتحقاق 
رئاسة الجمهورية قريبا، معتربا »أن املطلوب 
من الجميــع اإلدراك، أن ما من أحد ميلك ترف 
هدر الوقــت يف ظل تردي األوضــاع املالية 
واالقتصادية واملعيشية عىل النحو الذي يجري  
خاصة بعد أن تخطى سعر رصف الدوالر مائة 
ألف لرة لبنانيــة للدوالر الواحد«، مضيفا »ال 
أخفي قلقي من أن إطالة أمد الشغور يف موقع 
رئاســة الجمهورية واإلمعان يف تعطيل عمل 
املؤسسات سيكون له تداعيات كارثية لن يسلم 

منها أحد حتى املعطلون«.
وجــدد الرئيس بري التأكيــد »أن انتخاب 
رئيــس للجمهورية هو مفتــاح الحل الذي 
ميهد لســلوك مســار اإلنقاذ«، معتربا »أن 
لبنان ميتلك كل مقومات النهوض والتعايف 
مــن األزمات التي يتخبط فيها وكل ذلك رهن 
باالســتثامر عىل النيات الصادقة واإلرادات 
الخرة والوعي بأن لبنان أصغر من أن يقسم 
وأن ال خيــار ملقاربة كل القضايا مهام كربت 
أو صغــرت إال بالحوار والتوافق ويف املقدمة 

الجمهورية.  رئاسة 
وعن موضوع تقسيم بروت يف االنتخابات 
البلديــة، قال الرئيس بــري :« نحن يف كتلة 
التنمية والتحريــر ال ميكن أن نقبل أن يكون 

هناك أي نص يرشع تقســيم العاصمة يف أي 
قانون لالنتخابات البلدية ، إن تقسيم العاصمة 
تقســيم للبنان ، نحن مــع مراعاة املناصفة 

والرشكة االسالمية املسيحية«. 
وعن اإلتفاق بني اململكة العربية السعودية 
والجمهورية االســالمية االيرانية، أكد رئيس 
املجلس »أن هذا االتفاق سيلقي بظالل إيجابية 

عىل الوضع يف املنطقة بأرسها«.
ويف ملف النازحني السوريني، شدد الرئيس 
بري عىل »وجــوب أن يتحمل املجتمع الدويل 
مسؤولياته اإلنسانية واالخالقية والقانونية 
كاملة حيال حل مســألة النازحني«، الفتا اىل 
»أن املدخل اىل ذلك يكون من خالل فتح قنوات 

التواصل مع سوريا«.
كالم ومواقــف نبيــه بري جــاءت خالل 
إســتقباله بعد الظهر وفدا موسعا من »لقاء 
التــوازن الوطني« الذي بحــث معه يف آخر 
املستجدات السياسية وبرامج عمل اللقاء يف 

املرحلة املقبلة عىل املستوى الوطني العام . 
وكان بري أبــرق للرئيس الصيني يش جني 
بينغ مهنئا ملناسبة إنتخابه رئيسا لجمهورية 

الصني الشعبية لوالية رئاسية جديدة. 
كام أبــرق بري اىل نظره التونيس إبراهيم 
بودربالــة مهنئا بانتخابه رئيســا للمجلس 

النيايب التونيس.

أصدر املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبالن بيانا، توجه فيه اىل »املعطلني املعروفني 
جدا«، سائال اياهم: هل املطلوب تطويب لبنان 
كمزرعة موز لواشــنطن أو صهينة البلد يف 
ســياق لعنة التطبيع أم املطلوب تلزيم لبنان 
للســفارات الغربية التي تعيد تجنيد النزوح 
أمنية اجتامعية  بأخبث لعبة دميوغرافيــة 
وســط جمعيات السفارات التي تتشكل وفقا 
لخرائط أمنية خطرة جــدا، أم املطلوب بيع 
لبنــان بثمــن بخس ألجل بعــض الزعامات 
الفارغ،  والرأس  العظمة  املســكونة بجنون 
أم العني عىل التقســيم مــن باب الالمركزية 

اإلدارية كفتيل حرب«.
أضاف »لــكل هؤالء أقول: مــاذا تقولون 
لله، ماذا تقولون لناســكم وأنتم رشكاء لعبة 
دولية محلية تذبح شعبا بأكمله عرب التعطيل 
والشــغور والدوالر وخونة األســواق ومثن 
الدور القذر؟! لهؤالء أقول: نعرف متاما األبواب 
الخلفية وزوار الليل والشخصيات والقيادات 
والطواقــم التي تزور لبنان بالعتمة بعيدا عن 
نظام الهوية والربوتوكول والدمغة السياسية 

ونعــرف نوع الخرائط املســمومة واألوراق 
الصفراء وســاعات الليل الطويل، نعرف كل 
هذا ونعرف متاما أن لبنان ال يقبل التجزئة وال 
التجنيد وال الذبح وال التفخيخ وال التقســيم، 
ولبنان إذا انقسم انفجر، ونعرف متاما أن كافة 
أنــواع الضغط التي يتم اعتامدها فقط لكرس 
هويــة هذا البلد،  وهناك من يريد اإلنتقام من 
املقاومة ويراهن عىل الدوالر األســود، لهذا 
البعــض أقول: خيارنا كرامة ورشكة هذا البلد 
مســلم ومســيحي وأوراقنا قوية جدا، ولن 
نســتبدل مال الكون كله ببندقية مقاوم، ولن 
نرتك الســاحات والشوارع لجمعيات األفاعي 
الغربية ولعبة أوكارها وترسانة أدوارها التي 

نعرفها متاما وننتظرها بكل استعداد«.
وختم قبالن »نصيحة ملن يقبل النصيحة: 
لبنان بركان نائم والفتنة شــيطان ســفارة 
وأوكار، والحل بانتخــاب رئيس قوي يجمع 
اللبنانيني رسيعا، ورغيف الشيطان ال يشبع، 
ولعبة فقدان السيطرة مرشوع خطر جدا عىل 
من يلعب النار، والســالم عىل هذا البلد الذي 

سيبقى بلد الرشكة والسالم«.

اعلــن الحــزب »التقدمي 
االشرتايك« يف بيان أن »رئيس 
مجلس الوزراء الكويتي الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح، 
اســتقبل رئيس الحزب وليد 
جنبالط يرافقه عضو« اللقاء 
هادي  النائب  الدميوقراطي« 
أبو الحســن وأمني الرس العام 
يف الحزب ظافر نارص، وقد تم 
استعراض األوضاع السياسية 
وتعزيــز العالقة بني البلدين 

والشعبني«.
والوفد  جنبــالط  والتقى 
املرافق، وزير خارجية الكويت 
الشــيخ سامل عبد الله الجابر 

الصباح، يف حضور مســاعد وزير الخارجية 
لشؤون الوطن العريب السفر أحمد عبد الرحمن 
البكر، وجــرى عرض التطورات السياســية 

والعالقات الثنائية بني البلدين.
وكان اســتهل جنبــالط زيارتــه اىل دولة 
الكويــت، بلقاء مع الجالية اللبنانية حيث قال 
أمامهم: »أتيت يف نهــار أدى دوراً يف التاريخ 
هــو 1٤ آذار، أحيانــاً الطموحات تكون كبرة، 
ثم تصطدم بوقائع ما تُســّمى املحاور الدولية، 
ولكن نستطيع أن نتفق أن يف 1٤ آذار، وخالفاً 
لتوّقعات السفراء، اجتمع غالب الشعب اللبناين، 
وقال كفى لهيمنة النظام السوري. صحيح أنه 
كان مثّة فريق من اللبنانيني عىل املقلب اآلخر، 
لكنهم من أهلنا، كل له رأيه، وبعد يوم، ستكون 
ذكرى اغتيــال كامل جنبالط، كان نهاراً كبراً، 
لكن معّمداً بالــدم، دم كامل جنبالط واألبرياء 

يف الجبل الذين مل يرتكبوا اي يشء«.
وإذ لفــت جنبالط إىل أننا »اجتزنا األمر بعد 
عــرشات األعوام يف مصالحــة الجبل برعاية 
البطريرك الراحل مار نرصالله صفر، وهو إنجاز 

كبر«، شّدد عىل وجوب أن »نستمر فيه ونذكر 
أن ما من أحد يف البلد يلغي اآلخر«، مجّدداً دعوته 

إىل الحوار«.
أضــاف »أزور الكويت يف ظل زلزال كبر يف 
املنطقــة، رضبة معلّم إن صح التعبر، قام بها 
سمو األمر محمد بن سلامن والخليج طبعاً، يف 
محاولة ترطيب العالقات وفتح آفاق جديدة بني 
الشعب العريب والشعب اإليراين، بني الطوائف، 
فاتحاً املجال للهدوء، بدل الحروب، كفانا حروب 
يف العراق وســوريا ولبنــان، كفى، لذلك هذه 

الخطوة جداً مهمة«.
وبالنسبة إىل موعد وصول نتائج هذا التقارب 
إىل لبنــان، قال: »علينا ان نتواضع، مثة جدول 
أعامل، إصالحات يف قطاعات منها الكهرباء، 
املصارف، إىل آخره، جدول أعامل طويل مطلوب 
منا، وقد يــأيت االنفراج االقليمي، وننطلق من 
رضورة انتخــاب رئيس للجمهورية، وال ميكن 
انتخــاب رئيس تحد من أي فريــق، بل رئيس 
توافقــي، ال توافقيا من أجل التوافق بل من أجل 

اإلصالح«.

جنبالط يزور رئيس مجلس الوزراء الكويتي

 تخريـــــج 22 ضابطـــــاً وعنصـــــراً وعـــــدد مـــــن القضـــــاة
شـــــاركوا فـــــي دورة فـــــي معهـــــد قـــــوى األمـــــن - عرمـــــون

اعلنت املديرية العامــة لقوى االمن 
الداخــيل يف بيان انه« يف إطار التعاون 
بني قوى األمن الداخــيل ومكتب انفاذ 
القانــون الدويل ومكافحــة املخدرات 
 )INL( التابع لوزارة الخارجية األمركية
 )FBI( ومكتب التحقيقــات الفيدرالية
يف السفارة االمركية يف لبنان، أقيمت 
يف معهــد قوى األمن الداخيل - عرمون 
دورة تدريبية بعنوان »مكافحة الجرمية 
املنظّمــة العابرة للحــدود« وذلك خالل 
الفرتة املمتدة مــن 2٧-2-2023 لغاية 

.2023-3-3
 Ian Hallenius، توىّل األعامل التدريبية كل من

Steve Schaefer  وMay Motlagh، وتابع الدورة 

22 ضابطاً وعنرصاً وعدد من القضاة.

املشاركون يف الدورة

جعجع مجتمعا مع وفد العمل االمرييك 
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 ترشـــــيح فرنجيـــــة جمـــــع األخصـــــام املســـــيحيين إلســـــقاطه وتعطيـــــل الرئاســـــة
فرنجيـــــة ممتعـــــض... إطاللـــــة رئاســـــّية لـــــن تتأخـــــر ربطـــــاً بنضـــــوج الظـــــروف

ابتسام شديد

منذ إعالن الثنايئ الشيعي دعم ترشيح سليامن 
فرنجية، والجميع يف حالة ترقب ألي موقف يتعلق 
بامللــف الرئايس قد يصدر من رئيس »تيار املردة«، 
كام خطوة  إعالن ترشحه لالنتخابات الرئاسية، إال 
ان شــيئا من ذلك مل يتحقق بعد، فال تعليق رسمي 
من زغرتــا بعد حول االنتخابات الرئاســية ربطا 
باالتفاق الســعودي – اإليراين، وال قرار او موعد 
بإعالن الرتشح، باستثناء ترصيحات مختارة بدقة 
مراعاة لألطراف من دون اســتفزاز أي فريق، يف 
حني ينشط النائب طوين فرنجية نجل رئيس »تيار 
املردة« سياسيا  من خالل حركة اتصاالت مبواكبة 
فريق من الحزبيني وحلفاء »املردة« لريد عىل هجوم 
او انتقــاد، مقابل التزام فرنجيــة الصمت وعدم 
الدخول يف ســجاالت سياسية عقيمة، خصوصا 
ان ترشيحه أدى اىل استنقار أخصامه ونشوء تكتل 
»كبري« من املعارضني املسيحيني  إلسقاطه رئاسيا.

ووفق مصادر سياســية، فــإن إعالن فرنجية 
ترشحه بات مسألة وقت قصري او أيام معدودة، بعد 
فرتة من مراقبة األحداث والرتيث، إفساحا يف املجال 
ملزيد من التشــاور مع قيادات سياســية ومراجع 
مســيحية، والتأخــري كام تقول مصــادر مقربة 
منــه،  حصل المتصــاص ردود الفعل بعد عاصفة 
االنتقادات عقب اعالن الثنايئ دعمه رئاسيا، ووفق 
هذه املصادر هناك ترابط بني خطوة فرنجية ونضوج 
حركة اتصاالت رئاسية يف الداخل والخارج، وعندئذ 
ســيحدد رئيس املجلس جلسة لالنتخاب، خصوصا 
انه يعمل عىل كسب تأييد النواب السنة واملستقلني 

واستاملة »اللقاء الدميوقراطي«.
وتؤكــد  املصادر نفســها ان فرنجيــة،  الذي ال 
تجمعه عالقــة جيدة مع »التيــار الوطني الحر« 
و«القــوات اللبنانيــة« ، مل يتوقع ان تكون الحملة 
السياســية ضد ترشحه بهذه الحدة، علام ان اسمه 
تردد يف االنتخابات الرئاســية املاضية، وكان عىل 
قاب قوســني من الوصول اىل ســدة الرئاسة لوال 
التسوية التي أوصلت العامد ميشال عون اىل بعبدا 
يف حينه، وازاء تزايــد الحمالت فان فرنجية ليس 
يف صدد الرتاجع هذه املرة عن ترشــحه، خصوصا 
انه ينتظر هذه الفرصة ويحرض لها منذ 31 ترشين 

األول 2016.
باعتقاد املصادر ان االتفاق السعودي - االيراين، 
بعكس توقعات خصوم فرنجية، ســيحمل مرونة 
ســعودية يف امللف الرئايس، خصوصا ان املوقف 
السعودي باألســاس مل يضع »فيتو« عىل شخص 
فرنجية،  لكنه وضع معايري ومواصفات رئاســية ، 
واشــارت املصادر اىل ان تكتل القوى املسيحية ضد 
ترشــيح فرنجية لن يجدي نفعــا، ألن هذه القوى 
ســتصطدم بحســاباتها وخالفاتها الحزبية يف 
املرحلة املقبلة، فـ »القوات« من الصعب ان تلتقي مع 
»التيار الوطني الحر« حول مرشح الختالف املعايري، 
وهي تتطلع اىل الرئيس »السيادي«، فيام »الوطني 
الحر« يبحث عن رئيس يدور يف فلكه الســيايس، 
وال يتمرد عىل رئيسه النائب جربان باسيل، يف حني 
ال تتالقــى طروحات رئيس حــزب »الكتائب«  مع 

»القوات« و«الوطني الحر« يف جوانب كثرية.
وتؤكــد مصــادر يف فريــق 8 آذار ان التفاهم 
الســعودي - اإليراين لن يكون له تداعيات سلبية 
عــىل رئيس »تيار املردة« كام يشــيع خصوم هذا 
الفريق، بوصفهم ان حزب الله سيكون الطرف الذي 
ســيضحى به يف هــذا االتفاق،  فعىل العكس فان 
حزب الله سيكون الطرف املستفيد من هذا االتفاق 

يف امللف الرئايس.
وعــىل الصعيد الــدويل، فان ما يهــم اململكة 
الســعودية راهنا كام تؤكد املصادر 8 يف  اذار،  هو 
امللــف اليمني الذي تعطيه أولوية عىل ما عداه من 
ملفات تأيت يف مرتبة الحقة ، مام سينعكس عىل 
مســألة انتخاب فرنجية، بانتقال الســعودية اىل 

خانة »عدم مامنعة« انتخابه قريباً.

غرد رئيــس »اللقاء الوطني املســتقل« 
محمد شــاكر القواس عرب حســابه عىل« 
نرى  التواصــل،  مواقــع  »عىل  تويــرت«: 
تعليقــات ســاخرة عــن ملــف املصارف 
يف  عشــناه  مبا  ومقارنتهــا  االمريكيــة 

لبنــان... ليس ما ســأقوله حبــاً بامريكا، 
امنا نقداً للسياســيني اللبنانيني: هل تابعتم 
كيفية تعاطي الدولة مع امللف والفارق بني 
مواكبة امــريكا للموضوع مبقابل المباالة 

اللبنانيني؟«.   املسؤولني 

ــي: ــ ــدنـ ــ ــي الــــــدفــــــاع املـ ــّوعــ ــ ــط ــ ــت ــ  مـــــولـــــوي مل
ـــداً ــ ــ ــم قـــــريـــــبـــــاً ج ــقــــوقــــكــ ــون حــ ــ ــالـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ سـ

 تنســـيقّية الدفـــاع عـــن حقـــوق العســـكريين املتقاعديـــن:
للتجّمـــع فـــي ريـــاض الصلـــح يـــوم األربعـــاء املقبـــل

القواس: ليس حباً بأميركا إنما نقداً للسياسيين اللبنانيين

دعــت »تنســيقية الدفــاع عــن حقوق 
العسكريني املتقاعدين« يف بيان، املتقاعدين 
كافة، اىل »التجمع يف ساحة رياض الصلح، 
عنــد الحادية عرشة قبل ظهــر االربعاء يف 
22 الحايل، لـ »إيصــال الصوت إىل آذان كل 
املســؤولني، وزراء ونوابا وقادة سياســيني، 
مــن أجل العمل عىل تصحيــح واقعنا املرير 
وإيجــاد حلول ألمور حياتيــة ملحة نعاين 
منها، وبصورة مؤقتة دفع الرواتب عىل دوالر 
28٥00 لرية من اآلن وحتى إيجاد حلول جذرية 

لألزمة املالية«.

اضافــت: »لقد صربنــا وانتظرنا خطوات 
إيجابيــة بعد أن كلف رئيــس الحكومة بعد 
جلســة مجلس الوزراء األخــرية وزارة املال 
اجرتاح حلول مبهلة أسبوعني ملوضوع رواتب 
القطــاع العام واملتقاعدين ولكن عبثا ننتظر، 
وزاد األمور تعقيــدا وصول الدوالر إىل عتبة 
مائة ألف لرية وجن جنون املحروقات والدواء 
وخبز الفقــراء وفواتري الكهرباء واالتصاالت 
وأضحت الطبابة والحقوق عند بعض االسالك 
استنسابية. وبتنا نقف أمام عيالنا ال حول لنا 

وال قوة«.

والبلديات يف  الداخليــة  جــدد وزيــر 
حكومــة ترصيف االعامل القايض بســام 
مولوي، خالل استقباله وفدا من متطوعي 
الدفاع املدين، يف حضور املدير العام العميد 
رميون خطار، تأكيده« اســتكامل مســار 
التضحيات  املتطوعــني«، مثنياً عىل  تثبيت 

التــي قدموهــا لســنوات طويلة من دون 
الله ســتنالون  مقابل«. وقال: »ان شــاء 

جداً«. قريباً  حقوقكم 
هذا وقّدم املتطوعون للوزير مولوي درعاً 
الثابت والفاعل  عربون شكر وتقدير لدوره 

بتطبيق املراســيم الخاصة بتثبيتهم.

ـــــــــــــــاوم« ـــــــــــــــي املق ـــــــــــــــا الوطن ـــــــــــــــراً لدورهم ـــــــــــــــه »تقدي ـــــــــــــــق نصـــــــــــــــر الل ـــــــــــــــل ورفي ـــــــــــــــب قندي ـــــــــــــــن غال ـــــــــــــــّرم اإلعالمَيْي ـــــــــــــــه يك حـــــــــــــــزب الل
محمـــــــــــــــد عفيـــــــــــــــف: وجودهمـــــــــــــــا املتواصـــــــــــــــل الـــــــــــــــى  جانـــــــــــــــب املقاومـــــــــــــــة مصـــــــــــــــدر فخـــــــــــــــر... وإعالمنـــــــــــــــا قـــــــــــــــادر علـــــــــــــــى املواجهـــــــــــــــة حتمـــــــــــــــاً 

أقامــت العالقات االعالمية يف حزب الله و«اللقاء اإلعالمي 
الوطني« حفل تكريم لالعالميني الكبريين رفيق نرص الله وغالب 
قنديل، تقديًرا ملســريتهام املهنّية الكبــرية، ودورهام الوطني 
املقاوم، وذلك يف »بيت بريوت«-  الســوديكو، وســط حضور 

حاشد العالميني وفعاليات اجتامعية وسياسية وثقافية.
تخلّــل الحفل كلامت ملســؤول العالقات االعالمية يف حزب 
الله الحاج محمد عفيف، وزير الثقافة القايض محمد وســام 
املرتىض، غالــب قنديل واإلعالمية ثريا عايص باســم »اللقاء 

الوطني اإلعالمي«.

{ عفيف: لديهم املال ولدينا الكفاءات {
الحاج محمد عفيف قال يف كلمته: »عرفت غالبا، أحد القناديل 
األربعة منذ ثالثني عاما ونيف،  قوي العزمية، ثاقب الرأي،  ثابت 
الجنان، مناضال بال تكلف، شهدت  له موقفا ما زال يف وجداين، 
إبان أزمة اإلعالم املريئ واملســموع  أمام الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري، وكان الرجل يف ذروة صعوده السيايس،  فلم يتجلجل، 
ومل يرتدد، ومل يجامل حتى حلفاءه األقربني. وإذ اجتمعنا  يوما 
عند سامحة السيد حسن نرص الله، وكان سامحته َمن ذكرين 
بهذه  الواقعة منذ أشــهر، يف إطار حديث عن املجلس الوطني 
لإلعالم  وشجونه، أفسح يف املجال بعزة نفس، وخلق متواضع 
لزميل آخر  وكبري فينا هو االســتاذ عبد الهادي محفوظ، مقدما 

مصلحة عامة عىل شأن خاص استحقه وال يزال«. 
اضاف: »وأشهد اليوم أن ال رجال يف لبنان  بأرسه يعرف قانون 
اإلعالم املريئ واملسموع وقوانني اإلعالم عامة  مثله وبكفاءته، 
كإن قد وضع نصب عينيه قانونا يتطلع إىل مستقبل  واعد يجعل 
من بريوت عاصمة لإلعالم العريب املعارص يف إطار  يجمع بني 
الحرية واملســؤولية، وكان أحد نفر قليل من الخرباء وأساتذة 
 الرأي وسادة الكلمة، وبينهم رفيق نرص الله يجتمع يوميا أبان 
حــرب  متوز، مواكبا األحداث ومقدما االقرتاحات، ومنفذا أمينا 
ملا يتفق عليه  من سياسات، يف خدمة إعالم املقاومة وقيادتها 
تسرتشــد بهــا وتغرتف  منها، حتى إذا كتــب نصا فكأمنا يعد 
أطروحة دكتوره ميلؤها بالشــواهد  واالدلة واإلثباتات، قبل أن 
ميأل الشاشات والعقل والسمع والبرص أمينا  عىل وعيه املبكر، 
ثابتا عىل خياراته التي اختارها لنفســه طوعا، وإن  مل تنصفه 

يف ظني األيام. 
وتابع عفيف: »وعرفت رفيقا منذ ربع قرن ونيف، وهو يتابع 
الخرب األول يف ســريته  ومسريته وأخبار املقاومة واملجاهدين 
والشــهداء واإلنتصارات، حتى إذا  أرس له عبد الله بن زايد ذات 
يوم شيئا يف أذنه، فإمنا ليسأله بالطبع عن  إبن عمه، املقصود 
السيد حسن نرص الله ال غري ، وملا رُصف تعسفا من قناة أبو ظبي 
يف ذروة عطائــه املهني  وصورتــه الالمعة، وكان ذلك مقدمة 
رضوروية لخطــوة التطبيع الالحق  مع العدو، فال يجتمعان ، 
التطبيــع مع ابن حوال الذي تســكن املجزرة الرهيبة يف عقله 
ووجدانــه. وهو الذي خاطب جنود العدو عرب اثري صوت لبنان 
العــريب ان تدخلوا بريوت ، فكان ذلك فرصة لالنعتاق من قيود 
الوظيفة اىل  رحاب الفضاء العريب الواســع ميأل الشاشــات 
بالــرشح والتحليل والنقد  والتوصيــف، وأحيانا بالرهان  عىل 
قطــع يده إذا مل يحصل الحدث  الفــالين يف الربيع، فإن خاب 
ظنــه راهن بقطع يده األخرى يف الربيع  الذي يليه، خالطا بني 
طبعه الطفويل ونزقه الفوضوي، ورغبته  املتواصلة يف اإلبداع 
والتطوير وحسا نقديا الذعا ال يجارى، وشغفا متواصال باملهنة 
وأهلها حتى لكأنه وهو االستاذ  تخاله نفسه ذلك الفتى املراسل 
الذي يركض خلف الحدث ووراء  االرسار والخفايا ،حتى إذا بىك 
امينه وأبكانا معه خرج من رحم الوجع  ذلك اإلنســان الجميل 

الذي كنا وال نزال نحبه«.  
اضاف: »باســمي من موقعي املتواضع، وباسم من أمثل وما 
أمثل، أتقدم منكام  بكل شكري واخواين عىل ما قدمتموه، وكان 
وجودكام املتواصــل إىل  جانب املقاومة املظفرة ويف خدمتها 

ويف خدمة وطننا، مصدر فخر ال  ينقطع وشكر ال يزول«.  
واكد عفيف »ان مهنة اإلعالم تشــهد انحدارا غري مسبوق 
تعرفه قطاعات حيوية اخرى  يف إطار االزمة العامة يف البالد، 
وقلام نجت منه وســيلة إعالميــة، تغيب  املصداقية وتحرض 
اإلثارة والفتنة والحمالت املدفوعة، وتستعني  بالشهود الذين 
مل يشــاهدوا، وباالتهامات بال أدلــة،  وبالروايات الكاذبة، 
ويفتقد الحوار ويغيب العقل والتبرص واملســؤولية الوطنية، 
داخــل رصاع ســيايس  محتدم، فيحرض االنقســام واملوقف 
املســبق والجهل املركب« ، وقــال : »لقد  تحدثت مع اعالميني  
كبار ومسؤولني تنفيذيني يف املؤسسات  األوىل يف البلد، ومع 
وزراء وأعضاء وكتل برملانية عن سبيل  للخروج من هذه الدوام 
املقيتة، فنعيد للحق قيمته املطلقة، ولبريوت ألقها املســتديم، 
ولإلعالم اللبناين شعلته، ال يف إطار استحضار املايض وله ما 
له وعليه ما عليه، بل يف إطار استرشاف املستقبل والتحديات 
الرقمية والظروف السياسية بالغة التعقيد عندنا ومن حولنا، 
يف محاولــة مني لفتح كوة صغــرية يف جدار صلب ، ولكن 
دون جدوى، إذ تغيب الرؤية وتضمر األفكار وتحرض السياسة 

واملال الهني ال ثاين لهام«.
وتطرق عفيــف إىل الدور الهدام يف تدمري اإلعالم اللبناين، 
يشرتون الذمم والضامئر، األقالم واألفكار، ويغدقون  األموال، 
و يبنون املؤسسات واملنصات، ويستثمرون كام مل يفعل أحد من 
قبل يف السياسة، وبعد ذالك يف السيطرة عىل الغرائز والعقول«.
وســأل : »قارصون نحن عن املواجهة ؟ رمبا، ذلك أن موازنة 
مؤسســات كالتي نحيك عنها تفوق موازنة دول«. كام سأل : 
»ومقرصون؟ نعم بالتأكيد، إذا بقينا يف املراوحة والشلل الفكري 
والنقص يف الخيال وتغييب املسؤوليات واالنشغال بالقسمة، 
بدل الجمع وبالتنافس الضار، بدل التكامل اإليجايب باالرتجال، 
بدل التخطيط«، واكد »قادرون عىل املواجهة حتاًم وبىل ونعم 
وألف نعم. لديهم املال ولدينا الكفاءات ، لديهم االمكانات ولدينا 
اإلرادة، لديهم املؤسسات الضخمة ولدينا الحرية واإلبداع، لديهم 
النفوذ والدعم السيايس واألسامء ولدينا التنوع اللبناين املذهل 
والرائع الذي ال يشــبه أحًدا وال يشبهه أحد، لديهم قوة الصورة 
ولدينــا قوة الحقيقة، لديهم ديب ونيوم ولدينا بريوت ســيدة 
العواصم وأم الحرف، وإين عىل ثقة أن أجيااًل من تالمذة رفيق 
نرصالله وغالب قنديل قادرة ان تحمل  املشعل وتيضء الطريق.«

واشار اىل »الحملة املنهجية التي انخرطت فيها بعض وسائل 
االعالم وعدد من السياسيني واالعالميني، والتي اتسمت باالجتزاء 
املقصود والتشويه املتعمد والضحالة املهنية، يف محاولة لرضب 
صورة سامحة الســيد ومصداقيته التي تعني الكثري لجمهور 
املقاومة يف العاملني العريب واالســالمي، تحت اخرتاع قضية 
وهمية وســؤال تشــكييك امام أحد أكرث املطلعني عىل قضايا 

املنطقة وشؤون محور املقاومة حتى أدق التفاصيل«. 
اضاف : »والحال أن ســياق الخطــاب كان واضًحا مخاطًبا 
اللبنانيــني: ال تنتظروا التســويات اإلقليميــة وال املفاوضات 
الســعودية اإليرانية من أجل مترير االستحقاق الرئايس. آمنوا 
بأنفسكم ومبصلحة بلدكم، وال تضيعوا آمالكم ومستقبلكم قي 
انتظار ال طائــل تحته وال جدوى. هذا هو الخطاب الذي أخرج 
من سياقه يف حملة تافهة، ذلك ان الشمس ال تحجب بالغربال.
وجدد موقف الحزب الســالف بالرتحيــب باالتفاق اإليراين 
السعودي، وآمل أن يكون مدخاًل هاًما لتسوية الكثري من امللفات 
العالقــة يف املنطقة، ونبدي حذرنا الشــديد من قيام الواليات 
املتحدة االمريكية والعــدو الصهيوين بالعمل عىل تخريب هذا 
اإلتفاق بشتى الوسائل والضغوط، ألن االسرتاتيجية االمريكية 
تكمن أساًسا يف خلق الرصاعات والتوترات السياسية والدينية 
والطائفية والعرقية، ولن تقبل أن يعم الهدوء واالستقرار اللذان 
هام مصلحة شعوب املنطقة أوآل، ونجدد التأكيد أن موقفنا يف 
ملف الرئاســة يف لبنان قبل االتفاق االيراين السعودي وبعده، 
هو نفسه والوصول اىل الخواتيم املرجوة له بالحوار حرصًا بني 

اللبنانيني بعيًدا عن أي تدخل خارجي«...
وختــم : »مرة أخرى غالب ورفيق شــكًرا ألنكم معنا، و من 
نور مســريتكم املذهلة نســتمد الفرح وقوة العطاء والصمود 

واالنتصار«.

{ املرتىض: تكريم الكبار
من شيم وقيم اللبنانيني {

من جهته، قال وزير الثقافة »تكريم الكبار هو من شيم وقيم 
اللبنانيني، وهذا ميّثل جزًءا من موروثهم الثقايف، وإّن املكرمني 
كانا وما برحا يف الخطوط األمامية من جبهة الدفاع يف الحرب 
الثقافية التي تُخاض ضدنا، ومن هاتني الزاويتني أي زاوية القيم 
والشــيم واملوروث وأيًضا من زاوية تسليط الضوء عىل الحرب 
الناعمة التي نواجهها وسرية املكرمني يف معرتكها تجعل وزارة 

الثقافة ووزيرها معنيني وظيفًيا باملشاركة يف هذا الحفل«.
وأضاف أّن »املتبّحَر يف تاريخ منطقتنا واملتأمَل يف مجريات 
واقعها الراهن يعرف أّن أعداءنا عملوا عىل مّر السنني وما برحوا 
من أجل الحؤوِل دون تشكّلنا دواًل راسخَة الهويِة والدوِر، وسعوا 
وما زالوا اىل إبقائنا مشــتتني متناحري املكوناِت عىل خلفياٍت 

طائفيٍة وإثنيٍة وعرقيٍة ودينيٍة مصطنعة«.
وأردف: »اإلحتالُل ورعاتُه عىل يقنٍي من أنّهم إذا دحروا ِمحور 
املقاومة ال ســمح الله، فإن مرشوع الرشق األوســط الجديد 
يجتاز آخــر املعوقات التي تحول دون إرســائه، ألن املعادلَة 
باتت واضحة اليوم: الّتطبيُع املرفوض من الشــعوب العربية 
مقابَل تفتيِت دول املنطقة اىل دويالت بحســب مخطط برنارد 
لويس. ما ال ميكن جرّه اىل التطبيع يجب جرُُّه إىل التقســيم، 
أّما حجر العرثة فأحرار هذه املنطقة ولهذا يجري اســتهدافهم 
مــن خالل خطٍة منظّمٍة قوامها الحصــار، فتجفيُف املوارد، 
فرضُب العمالت الوطنية، فاإلفقاُر، فتســليُط بعض جمعيات 
املجتمع املدين لتســيري شــؤون الناس، فرضُب الثقة بالدولة 
املركزية، كل ذلك ســيؤدي بحسب املخططني إىل خلق الريبة 
والشّك ومشاعِر فقدان الثقة بحركات املقاومة، ما يؤدي بدوره 
إىل تفكيــك عنارص القوة يف املجتمعــاِت املقاومة ووضعها 
تحــت وصاية الجهات املانحة أو املقرضة ومن ثّم اخضاعها، 

وبالتايل ترســيُخ وضعيتها كدوٍل ملتبسٍة ما يؤّجج الفوىض 
فيها لعرشات السنني«.

وأضاف: »هل ســوى الُنخِب التي منها املكّرمان األستاذان 
غالب قنديل ورفيق نرص الله يكشــَف تلك املؤامراِت ويفضَح 
أهدافها الهّدامة؟ أوليس من خالل تلك النخب تُْفَضُح الدسائُس 
التي بدأت مع برنارد لويس وما انتهت مع جون بولتون، وهي 
بهذا تسهُم يف انتصاِر الوعي الوطني؟، أوليست مسؤولية تلك 
النخــب تفرض بّث الوعي اإلجتامعي لخطورة الرتويج لرصاعِ 
الحضــاراِت والثقافاِت ولخطاب العنــف والحقد والطائفية 
واملذهبيــة وتفرض أيًضا الحــرص عىل الوحدة ونبذ التفرقة 
وتعزيز روح التسامح والتآخي، وهذا بالتحديد نقيٌض ملا يريد 
الكياُن املغتصب زرعه يف منطقة غرب آســيا بدًءا من رضب 

املقاومة يف لبنان؟«.
وتابــع: »أيّها األحّبة، إّن طريق املقاومة الثقافية طريق ذات 
شــوكٍة ونحن نشــهد عىل أّن املكرّمني هام من أصلب وأفعل 
من ســلكَها وثبت فيها إْذ خاضا الــرصاَع اإلعالمي والثقايف 
والفكــري يف عرصين مًعا هــام عرُص اإلعالم الحديث وعرُص 
االعالم الجديــد، ويف كليهام تجلَّت قدرتُُهام عىل اســتعامل 
األدوات بفاعليــٍة ونجحــا يف معركِة الوعي، وكانا يف طليعة 
القادة الفكريني، وخاضا الحرب النفســية وجهاد التبيني البليغ 
ضــد العدو »اإلرسائييل« منــذ نصف قرن وتخصصا يف فضح 
تكتيكاته واسرتاتيجياته، ودّعام اإلعالم اللبناين والعريب بكل 
متاريس املامنعة يف مرحلٍة أوىل قبل أن ينتقال من الدفاع عن 
الثوابــت الوطنية والقومية إىل الهجوم عىل ايديولوجية العدو 
وأعوانه يف الداخل والخارج، وعكســا يف هذا املعرتك املقاومة 
الثقافية بأبهى صورها ضّد اإلحتالل الحضاري والثقايف الذي 
ميّثل أسوأ أنواع االحتالالت ألنّه يبّث الفرقة والفنت ويرّسخ يف 
النفوِس الوهَن والضعَف واالنكســار وهذا بدوره يولُّد الشعوَر 

بالهزمية قبَل بدء املعركة«.

{ قنديل:  يف هذا الزمن يتكالب
 فيه صعاليك املراحل {

والقى املكــرم غالب قنديل كلمة قال فيها: »مثة عبارة الحد 
اكرب رواد املرسح العاملي وهو صمويل بيكيت تقول: مهام تعددت 
الفصول واملشــاهد عىل الخشبة... ال بد بالنهاية من ان تسدل 
الستارة... سينحني بطل املرسحية ومن معه لجمهور سيصفق 

لبعض الوقت... ثم تطفأ االنوار ويسود صمت مريب«!...
اضاف : »حاولت ان العب كل ادواري عىل خشبة ال ستارة لها. 
لهذا ارجوكم اال يكون هذا التكريم الذي اعتز به  كســتارة عىل 
عمري االعالمي الذي امتد لخمســني عاماً. اريد ان ابقى.. ذلك 
الفتى الذي تظاهر يف شــوارع بريوت، حلم بها كبري وتراهق، 
ورصخ... واعتقــل مبخافر عديدة اثر كل تظاهرة... ذلك الفتى 
الــذي كرب يف بيت متواضع عند اطراف الضاحية لجهة حرش 

بريوت، وصورة عبد النارص معلقة يف صدر البيت«. 
وتابــع : »يف هذا الزمن.. الذي يتكالب فيه صعاليك املراحل.. 
ونحــن نخوض حروبــاً مفتوحة متتد من رغيــف الخبز اىل 
الحدود... اىل الهوية، نحتاج الن منتلك امليديا املتقدمة، القادرة 
عىل ان تكون رشيكة كاملة باملواجهة، وامليديا نصف املواجهة 
وأحيانــا كل املواجهة، وعلينا ان نعــرتف ببعض القصور يف 
امتالكها«. واكــد »انها معركة التجديد املعريف واالخالقي يف 
امليديــا، كام يف املبادئ والعقيــدة والرصاع التاريخي ومعركة 
امتــالك االمكانــات واملقومات والــرؤى ، فالرصاع يف العامل 
اآلن حول من ســيمتلك السطوة الدارة الوعي املعريف ووسائط 
ووســائل التواصل، وهي معركة كربى ويجب ان نكون رشكاء 
فيهــا.. علينا ان نجدد خطابنا االعالمي بالحداثوية والرؤيوية 
واملشــاغبة احيانا... فبعض دولنا وســاحاتنا اخذت بامليديا 

والتضليل ويك الوعي وتحريف البوصلة«.

وتابع : »نحتاج اىل هذا الكم املعريف لبناء جيل اعالمي بكل 
ما يحتاج من قدرات. ولنقم املرشوع الثقايف النهضوي انطالقا 
مــن مفهوم املقاومة واملامنعة ويجب ان يكون لدينا املفكرون 
االحرار كام قال تولستوي هم اولئك الذين يرغبون يف استخدام 
عقولهــم دون خوف وتحيز وان ميتلكوا الغد... وراء كتفي مر 
زمــن وازمان.  وال ادري كم ســيمر بعد... مرت وجوه واعتاب، 
اماكن وجهات أســامء وصفات ... وهامات وبســطاء... رفاق 
واصدقاء شــهداء ومناضلون.. وايضاً سفلة وغدارون. جلست 
عىل موائد رؤســاء وتقاســمت الخبز مع فقراء واناس طيبني 
مثل رغيفهم، اوفياء مثل وســاداتهم. ظهرت عىل شاشــات 
وامام اضواء واخذت اوسمة وتنويهات. اصبت وجرحت وقمت 

بتغطية حروب ومؤمترات وقمم«.
وقال : »ما اعرفه انني سأظل كام عاهدت نفيس وعاهدت ابو 
رفيق وعاهدت شــهدءا حوال وكل الشهداء الذين سقطوا للدفاع 
عن عروبتنا وهويتنا متاما كام تربيت وحلمت وامنت وناضلت«.

 واكد قنديل »ان الوقت اآلن لتجديد خطابنا... ليس االعالمي 
فقط... بل التوعوي... ولهذا انا دامئا من دعاة التجديد يف الفكر 
القومي العريب الستعادة الذات، واالتجاه نحو عروبة جديدة وان 
كانت بعض عروبتنا قد اوجعتنا. لنمتلك الوســائل والشاشات 
والوعــي ونكون رشكاء يف هذا الرصاع املعريف... نحن نحتاج 
اىل اعالميني جداً. لكــن ليس اىل املحافظني االعالميني الجدد 

وما اكرثهم من حولنا من اتباع ادرعي«.
وتابــع : »لنمتلك الهوية... ولنكن دامئــاً يف موقعنا حيث 
الثوابــت والقيم الوطنية والتوجــه والتي لن تتبدل، وكام قال 
املفكــر واملؤرخ فرانســوا دوس ان مفاتيح املعارصة تكمن يف 

فهم سؤال التاريخ والذاكرة واالعرتاف باآلخر«.

{ عايص: يُعرّبان عن الخط الجامع
 ما بني الوطنية واملهنية {

واعتــربت اإلعالمية عــايص، أّن رفيق نــرص الله وغالب 
قنديــل يرمزان إىل الجهــود املبذولة من أجل إنقاذ رشف املهنة 
مــن االنحرافات الخطريه التي تلوث ســمعتها وتحّول ما كان 
يعرف بالســلطة الرابعة إىل طابور رابع، وأضافت »أعني بذلك 
االنحــراف، األكرث خطورة، واملتمثــل بالتفريق الكامل ما بني 
املهنيــة والوطنية، بل واعتبارهام أمرين متناقضني غري قابلني 
للتعايش معاً، ما يستوجب تسخري أحدهام، أي الوطنية، خدمة 
للثــاين أي املهنية، والحجة املعتمدة دوًما، لتربير هذا اإلنحراف 
املريب واملشبوه، تقوم عىل اعتبار اإلعالم الغريب معياًرا وقاعدة 

قياس«.
وتابعت »هنا، تربز أهمية تقدير األداء الراقي، وطنًيا ومهنًيا، 
للزميلــني العزيزين رفيق وغالــب، عىل الرغم من صخب األول 
وهدوء الثاين، فهام يعرّبان خري تعبري عن الخط الجامع ما بني 
الوطنية واملهنية، فتألق هذه من صيانة تلك ألنهام ال ينفصالن 
أبًدا إال بجراحٍة تقيض عىل البعد اإلنساين واألخالقي يف مهنة 

اإلعالم«.
وأوضحــت »هنا ال بد من لفت اإلنتباه إىل أّن اإلعالم الغريب، 
وخالًفــا للمعجبني به عندنا، يقوم عىل االندماج الكامل ما بني 
األمرين إنطالًقا من كون الحكومات باتت تتبع لسلطة رؤوس 
األموال التي، بدورها، متتلك أجهزة اإلعالم التي »تســتخدم«، و 
أشدد عىل عبارة »تستخدم«، إعالمييها استخداًما كاماًل يسهل 
مالحظته والتحقق منــه من خالل التزام اإلعالميني الغربيني 
بسياســة حكوماتهم التزاًما مطلًقا، وهذا ما نراه ونعاين منه 
يف قضايانــا اإلنســانية-املصريية، وأولها قضية فلســطني 
ومتفرعاتها املأســاوية عىل امتــداد العامل العريب، حيث نرى 
اإلعــالم الغريب يطبل ويزمر لبطش العنرصية الصهيونية يف 
فلســطني ويعمل عىل تشويه سمعة املقاومة... واألمثلة عىل 

ذلك كثرية«.

عفيف يلقي كلمته خالل التكريم
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الكاردينال  البطريــرك  قال 
مار بشــارة بطــرس الراعي، 
إلهياً  قداســاً  ترأســه  خالل 
اقامته اكادميية بشري الجميل، 
ملناســبة الذكرى الرابعة عىل 
انطالقتها، يف كنيسة الرصح 
البطريريك يف بكريك: »نحن 
اليوم يف زمــن الصوم، وهي 
فرتة يقوم فيها اإلنسان بالعودة 
إىل داخلــه، ىك يلتمس نعمة 
اإلميان ويشــعر بنور يسوع 
املسيح. ويف الحديث عن النور 
الرئيس بشري  الراعي أن  اعترب 
كان مبثابة نور للبنانيني، إذ أنه 

بث األمل يف النفوس لحظة انتخابه، وتحلق 
حوله الشــعب من كافة أطيافــه. إال أن هذا 
النور ازعج بعض املترضرين من قيام الدولة، 

فحاولوا اطفاءه«. 
وإعتــرب الراعي يف عظتــه »انه لن يكون 
ســوى حلقة يف سلسلة البطاركة املقاومني، 
وأن هذه السلسلة مل ولن تكرس. فالبطريركية 
املارونية مرت بظروف اقىس من التي نعيشها 
اليــوم. إال إنها صمدت وتخطتها بفضل إرادة 
بطاركتها العظام مؤكــدا ان دورنا كلبنانيني 
اليوم هو ان نبقى اقوى من االحداث، صامدين 
غري خائفني ومتمسكني بتاريخ وطننا. ُحكمنا 
بالجزمة ومرت علينا ظروف صعبة وصمدنا 
وقاومنــا وعىل الشــباب التعلق بالوطن واال 
يسمحوا لليأس بالدخول اىل قلوبهم وعقولهم 
ألن اليأس ممنوع يف حياتنا«.  وشــدد الراعي 
يف النهايــة »عــىل رضورة الحوار بني كافة 

افرقــاء الوطن للوصــول إىل الحقيقة وهي 
لبنان الجامع لكافة اللبنانيني. 

من جهة ثانية، اســتقبل الراعي قبل ظهر 
امس  يف الرصح البطريريك النائب الســابق 
دوري شمعون ورئيس حزب »األحرار« النائب 

كميل شمعون. 
واعتــرب دوري شــمعون بعــد اللقاء أن 
»الزيارة كانت رضورية للبحث يف األســباب 
املعطّلة النتخــاب رئيس للجمهورية وكيفية 
حلها«، معتربا أن »القادة املوارنة هم العنرص 
األسايس يف هذه القضية، ويجب أن يجتمعوا 

معا لحل األزمة«. 
بدوره، قال كميل شــمعون: »حان الوقت 
النتخــاب رئيس للجمهوريــة. ومتنى عىل 
الراعي »دعــوة النواب املســيحيني بخاصة 
املوارنة لالتفاق عىل سلة أسامء تطرح جديا 

لالنتخابات الرئاسية يف الجلسة املقبلة«.
ثم استقبل الراعي النائب فؤاد مخزومي.

زواراً ــى  ــق ــت وال بــشــيــر«  ــة  ــي ــم ــادي »أك قــــداس  تــــرأس 
ــداث ــ ــن األحـ ــوى مـ ــ ــقــى أقـ ــب ــي: عــلــيــنــا ان ن ــ ــراع ــ ال

الراعي يلقي كلمته

اســتقبل ســامحة الشيخ 
الدكتور صــادق النابليس يف 
مكتبــه يف مجمع الســيدة 
الزهــراء صيــدا، النائب ينال 
الصلح عىل رأس وفد، حيث تم 
استعراض األوضاع السياسية 
التي  والظــروف  لبنــان  يف 
مير بها الشــعب اللبناين عىل 

الصعيد اإلجتامعي .
 واعتــرب الصلــح »أن يدنا 
أهل  للجميــع ونحن  ممدودة 
الحوار واالنفتاح وقد عربنا يف 
مواقفنا أننا مع رضورة تذليل 

العقبات أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
وأن الحــوار وحده هو الكفيــل بدفع عجلة 

الحلول السياسية واالقتصادية«.
 بدوره، اعترب النابليس »أن الصدام الحاد بني 
اللبنانيني حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
يف ظل هذا االنهيار الكبري غري مربر، ولو قام 
كل طرف مبجموعة من اإلعفاءات السياسية 

تجــاه اآلخر لفتح الباب أمــام املخارج ولكن 
ما نعاينه هو األجــواء املتوترة عىل خلفيات 
طائفية أو حســابات سياسية متشددة التي 
من شــأنها أن تخنق الواقــع أكرث ومتنع أي 
أفق يبحث عنه اللبنانيون للخروج من أزمتهم 
. ولذلك بدل تحالفات تقوم عىل ســّد األبواب 
يجب أن يفتش املســؤولون والسياسون عن 

تحالفات تأيت بعوائد االستقرار والتعايف«.

صـــــادق الــنــابــلــســي: عــلــى املـــســـؤولـــيـــن الــتــفــتــيــش
ــرار والــتــعــافــي ــق ــت ــأتــي بــعــوائــد االس ــن تــحــالــفــات ت ع

النابليس مستقبالً الصلح

عقدت لجنــة الرتبية الوطنيــة والتعليم 
العايل والثقافة، جلسة عند الساعة العارشة 
والنصف من قبل ظهر أمس برئاســة النائب 
حســن مراد وحضور وزير الرتبية والتعليم 
العايل يف حكومة ترصيف االعامل القايض 
عباس الحلبي ومقــرر اللجنة النائب ادغار 
طرابلــيس والنواب: ارشف بيضون، اســعد 
درغــام، ايهاب حامده، عــي خريس، بالل 
حشــيمي، حليمة قعقور وعدنان طرابليس، 
كام حرض الجلسة املدير العام لوزارة الرتبية 
بالتكليف عامد االشــقر يرافقه جهاد صليبا 
وبالل نــارص، وذلك لبحث جــدول االعامل 
اآليت: الوضــع الرتبوي بعــد الفك الجزيئ 
لالرضاب، وامكان الوزارة التزام الوعود التي 
قطعت لألســاتذة. اطالع اللجنة بالتفصيل 
عــىل االموال التي وصلــت اىل الوزارة من 

مختلــف الجهــات املانحة خالل الســنتني 
املاضيتني وكيفية رصفها. متابعة ملف ترميم 
االبنية املدرسية وخطة الوزارة يف ظل الهزات 
املستمرة. االمتحانات الرسمية املقبلة وخطة 

الوزارة للعام الدرايس املقبل«.
وأرصت اللجنــة عىل »رضورة التزام وزارة 
الرتبية و الجهــات املعنية كافة الوعود التي 
قطعتها لالســاتذة يف التعليم الرسمي، وقد 
شــكلت لهذه الغاية لجنة مصغرة برئاســة 
رئيس اللجنة وعضوية النواب: ارشف بيضون 
وايهاب حامدة وبالل حشــيمي وذلك ملواكبة 
وزارة الرتبية ملتابعة هذه املستحقات وضامن 
وصولها ملستحقيها يف املواعيد املحددة وذلك 

لضامن استمرارية العام الدرايس«.
وأرجــأت البحث يف البنــود املتبقية إىل 

جلسات الحقة.

ــوزارة ــ ــزام الـ ــتـ ــرورة الـ ــضـ ــة« دعـــت لـ ــي ــرب ــت »لــجــنــة ال
الرسمي تــجــاه أســاتــذة  الــوعــود  املــعــنــّيــة  والــجــهــات 

غرد عــضو تكتل »لبــنان القوي »النائب 
أســعد درغام  عرب حســابه عىل« تويرت«: 
»أخــــى بعــد اجتامع لجــــنة الرتبية 

النــــيابية أن يكون هــــناك مخــــطط 
ممنهــج للقضاء عىل التعليم الرســمي يف 

لبنان«.

هـــنـــاك يـــــكـــــون  أن  أخـــــشـــــى  درغــــــــــــــام: 
ــة ــ ــي ــ ــرب ــ ــت ــ ــى ال ــ ــلـ ــ مــــخــــطــــط لــــلــــقــــضــــاء عـ

اســتنكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية 
جــوزف القصيفي إقدام قنــاة« فرانس 24« 
عىل تجميد عمل أربعة مراســلني يف قناتها 
من بينهم املراســلة يف مكتب بريوت جوال 
مارون، ومراســلة القناة يف جنيف اللبنانية 
دينا ايب صعــب، وذلك بذريعة نرش تعليقات 

معادية للسامية.
وقال: »إن هذا االجراء يشــابه االجراء الذي 
ســبق أن اتخذته مؤسسة » دويتيش فيلله« 
حيال اللبنانيني باسل العرييض وداود ابراهيم 
بالذريعة نفســها«، مضيفا »إن تجميد عمل 
الزميلتني مــارون وايب صعــب وزميليهام  
الفلسطينيني يف االرايض الفلسطينية املحتلة 
ليىل عوده، ورشيــف البيبي، هو عمل مناف 
للدميوقراطية، وحقوق االنسان، وحرية الرأي 
والتعبري، ويعد خضوعا لالمالءات الصهيونية 
من خالل مواقع تابعة لها مهمتها رصد كل من 
ينارص الشــعب الفلسطيني وينترص لقضيته 
ويرفــض املجازر التي ترتكب بحقه، والتهمة 
دامئا جاهزة : معاداة الســامية واســتهداف 
اليهود. وهي تهمة مــردودة الصحابها، الن 

املتهمــني املفرتضني ، هم ضحايا هذه النزعة 
العنرصية املقيتة. ومن املعيب إن تقع محطة 
» فرانس24« يف الرشك الذي نصبه لها موقع 
صهيوين حاقد مهمته القضاء عىل كل صوت 
ال ينــارص السياســة اإلرسائيلية يف األرض 

املحتلة«.
وطالــب ادارة » فرانس  24« »بإعادة النظر 
بقرارها تجميد عمل الزمالء، ووقف التحقيق 
الداخي. وأن اي ظلم يتعرضان له، وخصوصا 
مــارون وايب صعب لن يتم الســكوت عنه، 
وســيكون موضع مساءلة قضائية تحدد يف 

ضوء ما سيكون عليه موقف القناة ».
وختم مؤكدا »انه سيبارش اتصاالت مكثفة 
مع االتحاد الدويل للصحفيني، واالتحاد العام 
الصحافيني  والنقابــة  العــرب،  للصحفيني 
يف فرنــــسا التخاذ موقــف رافض لقرار 
القناة، وادانة هــذا الرضوخ املطلق لإلرهاب 
الصهيوين من مؤسســة  واملعنوي  الفكري 
يفرتض فيها إن تكون وفية لقيم الجمهورية 
الفرنســية التي تنطلق من مبــادئ الحرية 

وحقوق االنسان«.

القصيفي: إقدام »فرانس 24« على تجميد عمل
أربعة مراسلين عمل مناٍف للديموقراطّية وحرية الرأي

عي ضاحي

لعل اكرث ما »خدمت« عودة الرئيس سعد 
الحريري الخاطفة اىل بريوت السبوع يف 
14 شــباط املايض، »تيار املستقبل« عىل 
املستوى الشــعبي والحزيب، فلقد ارست 
»هدنة« و«تعايشــاً« بــني »االحمدين« 
بالشارع  الحريري لالمســاك  بطلب من 
الســني البريويت، ووقف التنافس »غري 
الصحي« بني االمني العام لـ »املســتقبل« 
احمد الحريــري ورئيس »جمعية بريوت 

للتنمية« احمد هاشمية.
اليها اوســاط  املعطيات تشــري  هذه 
بريوتية ســنية رفيعة املســتوى لتقول 
ان »هدنة االحمدين« باتت ملموســة مع 

ظهور الرجلني اخرياً يف اكرث من مناســبة بريوتية 
معــاً، وهذا امر الفت ومل يكــن يحصل منذ ما قبل 
االنتخابــات النيابية املاضيــة. وتلفت اىل ان هذه 
الهدنــة ســترتجم يف انتخابات اتحــاد العائالت 

البريوتية غداً الجمعة.
وتكشف االوساط ان الرصاع بات اليوم محسوماً 
بني »تيار املستقبل« »جناحي االحمدين«، متحالفاً 
مــع خصمه النائب فؤاد مخزومي إلقصاء »رجال« 
الرئيس فؤاد السنيورة )رغم نفي اوساطه ان ليس 
له مرشحون(  من السباق االنتخايب، وكرد فعل من 
»املستقبل« عىل االنتخابات النيابية املاضية، عندما 
تحالف الســنيورة مع العديد من الوجوه املرشحة 

اليوم اىل انتخابات العائالت البريوتية.

وتؤكد االوساط ان عنوان »معركة« »املستقبل« 
ضــد الســنيورة هــي »رد االعتبــار« للحريري 
و«املســتقبل«، بعدما خاض الســنيورة وهو من 
»اهل البيــت«، انتخابات خالفــاً لرغبة الحريري 
وقراره باالعتكاف، والنه من »اهل البيت« فإنه بذلك 
يغرف من »صحن املســتقبل«، وهذا ما مل يستسغه 
الحريــري وال جمهــوره، وال الكــوادر الحزبيون 

امللتزمون بقرار االعتكاف.
امــا عن التحالــف مع مخزومــي، وهو خصم 
انتخايب لـ »املســتقبل« يف بريوت، فإن االوساط 
تشــري اىل ان »املستقبل« يدرك ان مخزومي خصم 
انتخايب، ولكن هنا التحالف محدود وانتخايب عىل 
»القطعة« يف اســتحقاق بــريويت رصف، وليس 

الوطني والنيايب. ووفق  املســتوى  عىل 
االوســاط فإن الرصاع يرتكز اليوم عىل 
رئيس االتحاد ونائبه بعد انسحاب العديد 

من املستقلني.
وتتوقع االوساط ووفق آخر املعطيات 
االنتخابية، ان تكون النتائج متقاربة، اي 
ان يتقاســم املحسوبون عىل »املستقبل« 

واملحسوبون عىل السنيورة املقاعد.
بينام يرى »متفائلون« امكان ان يحسم 
املستقبل »املعركة« ملصلحته مع مخزومي 
بعدد كاف، ميكنه من نيل الرئيس ونائبه، 
ومخزومــي قد يطالب بــان يكون نائب 

الرئيس من حصته مع امني الصندوق.
وتشري االوساط اىل ان هذه االنتخابات 
هــي داخل »بيت املســتقبل«، وليس لها 
البلدية يف  االنتخابــات  امتــدادات اىل 
العاصمة، والتــي يفرتض ان تجري يف بداية ايار 
املقبل حســب االجواء حتى الساعة، فاالنتخابات 
البلدية لها حســاباتها املختلفــة والدقيقة متاماً، 

خصوصاً للتيار االزرق.         
وتجدر االشارة، اىل ان انتخابات »اتحاد العائالت 
البريوتيــة« تجــري غداً الجمعــة يف 17 الجاري  
الختيار رئيس االتّحاد ونائبه و17 عضواً يف هيئته 
اإلداريّة، ويشارك فيها ترشيحاً واقرتاعاً 85 عائلة 
سّددت اشرتاكاتها من أصل 93 عائلة منضوية فيه. 
ويذكر ان انسحاب عدد من املستقلني حرص املعركة 
بني 20 مرشحاً بينهم 4 مرشحون للرئاسة ونيابة 

الرئاسة.

ــات الـــعـــائـــات الـــبـــيـــروتـــّيـــة ــابـ ــخـ ــتـ ــي انـ ــ مـــعـــركـــة »املـــســـتـــقـــبـــل« ف
ــل«! ــب ــق ــت ــس ــم ــل ــري ول ــريـ ــحـ ــلـ ــار لـ ــ ــب ــ ــت ــ ــّد الـــســـنـــيـــورة »لــــــــرّد االع ــ ــ ض

الشؤون  لجنة  رئيسة  زارت 
مبجلس  والدفاع  الخارجيــة 
ستيفانيا  اإليطايل  الشــيوخ 
كراكيس والوفــد املرافق  يف 
حضور السفرية اإليطالية يف 
لبنــان نيكوليتا بومبارديريي 
النواب نبيه  ، رئيس مجلــس 
بري يف عني التينة، وتم خالل 
العامة  لألوضاع  عرض  اللقاء 
وآخــر املســتجدات يف لبنان 
واملنطقــة والعالقات الثنائية 
بني لبنان وإيطاليا ال سيام يف 

مجاالت التعاون الترشيعي.
كام التقــى الوفد االيطايل 
وزيــر الدفــاع الوطنــي يف 

حكومة ترصيف األعامل موريس سليم يف مكتبه، 
يف الريزة، وخالل اللقاء تم عرض العالقات بني لبنان 

وإيطاليا عىل الصعد كافة.
وتحدث ســليم عن »العالقات الوطيدة التي تربط 
البلدين«، منوها ب«الدور الفاعل للكتيبة اإليطالية 
العاملة يف إطار قوة اليونيفيل«، شاكرا لـ »إيطاليا 
دعمها املســتمر للبنان، ال سيام تقدميها املساعدات 
اإلنسانية والعسكرية والتعاون بني جييش البلدين 

يف املجاالت كافة«.
وعن موضوع النزوح السوري، أكد سليم »أهمية 
أن يســاند املجتمع الدويل لبنان يف ســعيه لعودة 
النازحني السوريني إىل بالدهم، يف ظل توافر مناطق 

واسعة يف سوريا تشهد أمنا واستقرارا«.
من جهتها، نوهــت كراكيس بـ«الكفاءة العالية 
للجيش اللبناين ومتانــة التعاون القائم مع جيش 

بالدهــا«، مؤكــدة أنها »ستــــنقل وجهة النظر 
اللبنانيــة حول قضية النــزوح إىل الحلفاء والرأي 

العام ».
والتقى الوفد االيطايل قائد الجيش العامد جوزاف 
عــون، يف مكتبه يف الريزة، وتم البحث يف عالقات 

التعاون بني جييش البلدين.
ونــوه الوفد ب«الــدور الذي تؤديه املؤسســة 
العســكرية يف ظل الظروف الصعبة التي تشهدها 
البالد«، مؤكدا »اســتمرار الدعــم اإليطايل للجيش 

اللبناين«
والتقى وفد مجلس الشيوخ االيطايل نائب رئيس 
مجلس النواب الياس بو صعب، يف مكتبه يف مجلس 
النــواب، وتحدثت كاراكيس فأكــدت لبو صعب أن 

»إيطاليا لن تتواىن عن دعم لبنان«.
وأفــاد املكتــب اإلعالمي لبو صعــب أن »خالل 
االجتامع تم التطرق إىل موضوع االستحقاق الرئايس 

والتحديات التــي يعاين منها 
موضوع  يف  خصوصا  لبنان، 
الذي يشــكل  األمر  النازحني، 
عبئا ال ميكن احتامله«.وأبدت 
كاراكيس »تفهمها وتعاطفها 

مع لبنان يف هذا امللف«.
كراكــيس  التقــت  كــام 
الشؤون  لجنة  املرافق،  والوفد 
برئاســة  النيابية  الخارجية 
رئيســها النائب فادي عالمة 
والداخلية  الدفــاع  ولجنــة 
والبلديات برئاسة النائب جهاد 

الصمد.
اللقاء، قــال عالمة:  اثــر 
»املواضيع التــي متت اثارتها 
هــي النــزوح ورضورة ان تتعاطــى اوروبــا مع 
املوضوع بنظرة تختلف عن النظرة الســابقة لتكون 
اكرث براغامتية«، مضيفا »كانت هناك اســئلة حول 
الرئايس  الجمهورية واالستحقاق  موضوع رئاسة 
وأوضحنا االليات الدســتورية التي نقوم بها ومدى 
الحاجــة اىل الحوار. واعتقد ان هناك توافقا لنصل 
اىل نتيجة. كام كان بعض االســئلة حول موضوع 
ترسيم الحدود الربية خصوصا لدى الجانب االيطايل 
الــذي لديه رشكة »ايني« تعمــل يف لبنان. ومتنينا 
عىل الوفدين ان يساعدا لبنان باالدوية لفقدانها من 
السوق وباالستشــفاء بدعم املؤسسات الحكومية 
االستشــفائية. وكانــت ايضا اســئلة عن االتفاق 
الــذي جرى مؤخرا بني اململكة العربية الســعودية 
والجمهورية االســالمية يف ايــران وانعكاس هذا 

االتفاق عىل لبنان«.

ــا لـــــــن تـــــتـــــوانـــــى عـــــــن دعـــــــــم لـــبـــنـــان ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ كـــــــاراكـــــــســـــــي: إيـ

قائد الجيش مستقبال وفد مجلس الشيوخ االيطايل

انعقــد امــس مؤمتر »املغــرتب اللبناين- واقع 
وتحديــات«، يف »اليوم العاملي للمغرتب اللبناين«، 
برعايــة وزير الخارجيــة واملغرتبني يف حكومة 
ترصيــف األعــامل عبد الله بو حبيــب، يف نقابة 
املحامني يف بريوت - بيت املحامي - قاعة املؤمترات 
الكربى، وبدعوة من نقيب املحامني يف بريوت نارض 
كســبار ولجنة حامية حقوق املغرتب اللبناين،  يف 
حضور وزير السياحة يف حكومة ترصيف األعامل 
وليد نصار، النواب: مقرر لجنة الشــؤون الخارجية 
واملغرتبــني يف مجلس النواب هاغوب بقرادونيان، 
قبالن قبالن ونارص جابر، نقيب املحامني كســبار 
واعضــاء مجلس النقابة، ممثــل مكتب العالقات 
الخارجية واملغرتبني يف حركة »أمل« املحامي عالء 
اللقيس، ممثي عدد من السفارات وديبلوماسيني، 

وحشد من املغرتبني واملوظفني الكبار.

{ املشاركون يف املؤمتر بعلبيك: 
لتأكيد عالقة لبنان مبغرتبيه {

بداية النشيد الوطني، فنشيد نقابة املحامني، ثم 
القــى الدكتور يف القانون الدويل  ســامر بعلبيك 
كلمة لجنة حقوق املغــرتب اللبناين، اكد فيها »ان 
عالقــة لبنان مبغرتبيه يجــب ان تنطلق من خطة 
تضعها الدولة تســعى مــن خاللها الرشاكهم يف 

الحياة  العامة والحفاظ عىل حقوقهم«. 

{ بوحبيب: لوضع سياسات 
تحايك خصوصّية االنتشار {

ورأى بوحبيــب يف كلمتــه »رضورة التفكــري 
بوضــع سياســات تحايك خصوصية االنتشــار 
واالغرتاب اللبناين، جغرافيا، ورمبا قطاعيا ومهنيا 
ليســتفاد منها ملالقاة واقع وطموحات املغرتبني«، 
داعيا اىل »ورشــة عمل بني نقابة املحامني ووزارة 
الخارجية واملغرتبني لوضع خارطة طريق للنهوض 
باإلغرتاب«.  ورحب بـ »مساهمة النقابة، بالتعاون 
مع مجلس النواب، يف أي ورشة مستقبلية لتحديث 

القوانني املتعلقة باملغرتبني«.

{ كسبار: للحفاظ عىل مصالحهم 
وعىل أمالكهم يف لبنان {

ثم القى نقيب املحامني كلمة قال فيها: »املغرتبون 

هــم العصب والركيزة العلمية واالقتصادية واملالية 
لوطنهم. كل واحد منهم ســفري للبنان يف الخارج، 
وبطل من أبطاله امليامني«، مؤكدا ان »أمل املغرتبني، 
العودة إىل وطنهم األم لبنان. يعيشون بيننا بالفكر. 
أمل يكن الرحابنة عىل حق يف أغنية فريوز: » فزعانة 
يــا قلبي، إكرب بهالغربة، وما تعرفني بالدي. خدين 
خــدين عىل بالدي«.  ونحــن نقول لهم: أنتم أهلنا، 

وأنتم أبناؤنا، وأنتم أملنا. » 
وتابع: »للمغرتبــني حقوق علينا. يجب الحفاظ 
عــىل مصالحهم وعىل أمالكهم يف لبنان. ودائعهم 
يف املصارف، عقاراتهم واألرايض غري املمســوحة 
باإلضافــة إىل وجوب تشــجيعهم عىل تســجيل 
أبنائهم يف سجالت النفوس، وعدم تعقيدها وفرض 
الرشوط التعجيزية. كام وتسهيل استعادة الجنسية 
لهــم وألبنائهم. نعم. يجب تشــجيع املغرتبني عىل 
العــودة إىل بلدهم األم لبنــان، وإال زيارته بصورة 
دورية وسنوية، ومتضية األيام الجميلة يف ربوعه. 

فنفرح بهم ويفرحون بنا.« 

{ فواز: أنتم بقعة ضوء
يف األيام الحالكة {

وخاطب رئيس »الجامعــة الثقافية يف العامل« 
عباس فواز املغرتبني مبناســبة يومهم، ألقول لهم 
باسمي واســم املجلس العاملي »للجامعة اللبنانية 

الثقافيــة يف العامل« الناطقة باســمهم واملمثلة 
الرشعيــة لهم: »أيها املغرتبون، أنتم بقعة ضوء يف 
األيــام الحالكة، أوجه لكم كل التحايا، أعرب لكم عن 
التقديــر ملا تبذلون، إىل األمــام دامئا، معكم زادت 
مساحات الوطن، معكم زادت معرفة وتقدير العامل 
لوطنكم  معكم اكتســب الوطن صداقات وعالقات 
مع شــعوب ومسؤويل دول كثرية، معكم الوطن ال 
ميوت، حافظوا عىل مجتمعاتكم وجالياتكم  انبذوا 
الخالفات من بينكم، حافظوا عىل تراثكم وثقافتكم، 
حافظوا عىل لغتكم األم فهي عصب ثقافتنا والرابط 

األهم لهويتنا الوطنية ». 

{ بقرادونيان: الطاقة
املتكاملة للبنان املقيم {

من جهته، قــال بقرادونيان: »االغرتاب اللبناين 
هو الطاقة املتكاملة للبنان املقيم، فهو ليس مصدر 
اموال ومساعدات ال بل طاقة وثروة. ان مسؤوليتنا 
هنا تكمــن يف االهتامم به ومســؤوليتهم هناك 
هي الحفاظ عىل لبنانيتهــم واملواطنة اللبنانية«، 
»صحيح ان الشــمس ال تغيب عــن العلم اللبناين، 
وكيــال يتحول االغرتاب اىل غربة والبعد اىل جفاء، 
علينا ان نحافظ عىل قدسية هذا العلم برشكة تامة 
متكاملة رمبــا ننجز مع االغرتاب ما مل ننجزه هنا 

عىل ارض الوطن«.

مؤتمــــــر »املغترب اللبنانــــــي ــ واقــــــع وتحّديات« في نقابــــــة املحامين
ــق لـــلـــنـــهـــوض بــــاالغــــتــــراب ــ ــريـ ــ ــع خـــــارطـــــة طـ ــ ــوضـ ــ ــب: لـ ــ ــي ــ ــب ــ بـــــو ح
ــم األم ــدهـ ــلـ ــودة الـــــى بـ ــ ــعـ ــ ــلـــى الـ ــع املـــغـــتـــربـــيـــن عـ ــشــجــي ــت كـــســـبـــار: ل

املشاركون يف املؤمتر
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ندى عبد الرزاق

يزداد انحدار قطاع النقل الربي العام مع كل ارتفاع يف سعر 
رصف الــدوالر، ما يجعــل اللرية اللبنانية يف قعر الهاوية. وما 
زاد الطني ِبلّة، تجاوز سعر رصف الدوالر أمس قيمة اعىل ورقة 
نقدية يف لبنان أي  100 ألف، واملسؤولون صّم  بُكم ُعمي، فهم 

ال يسمعون عىل قاعدة »تنّفس اذن انت موجود«! 
التوقعات باتت مفتوحة عىل جميع االحتامالت، فبعد االزمة 
االقتصادية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، اصبح ال سقف للجم 
الدوالر، الذي كان مع نهاية هذه الســنة 42 ألفا ليتجاوز اليوم 
مئــة ألف، أي بزيادة 180 % وقــد يتعّدى 200 ألف، ما يعني ان 
ال حــدود الرتفاعــه يف ظل انعدام الثقة وعــدم قيام املعنيني 

بإجراءات جذرية ملواجهة األسباب التي زادت من االنهيار.

{ تضييق عىل الراكب {

يتعمد سائقو النقل العمومي اذالل املواطن من خالل تعريفات 
خيالية تتغري يف الســاعة الواحدة عرشات املرات، سواء ارتفع 
سعر رصف الدوالر يف السوق املوازية ومعه صفيحة البنزين، 

أو حتى يف حال بقيا عىل حالهام. 
هــذا الجــربوت يرفضه داين الذي قال لـــ »الديار«، يعترب 
الســائق نفســه »قبضاي«، يحــاول أكل رأس الزبون قبل ان 
يتنفــس األخري بكلمة واحدة. ويكمل: أتتخيلون ان الرسفيس 
مــن منطقة الكوال حتى الرببري أصبح بـ 150 ألفا، ومن رأس 
النبــع اىل الحمرا بـ 250 ألفا، وكأننا نرضخ اىل مقولة »حكم 
القوي يف الشارع«، مع الغياب التام لجميع مؤسسات الدولة 
مــن وزارات ونقابات متثل هذا القطاع لضبط آلية التســعري 

بشكل عادل للطرفني. 

{ التسعرية كالدوالر ال سقف لها! {
بات الجميع يعزو ســبب الفلتان الواقع يف هذا القطاع اىل 
تحليق سعر رصف الدوالر، وأكرث ما يتحدث السائقون به ان هذا 
االرتفاع يؤثر يف قطع غيار السيارة، اىل جانب الزيت والفرامل 
وامليكانيك، مبا يف ذلك  صفيحة البنزين التي بات سعرها حواىل 

مليون و800 ألف لرية.
من جهة ثانية، فإن اصدار تعرفة نقل موحدة تراعي أوضاع 
الســائقني العموميني واملواطنني هــو امر بالغ التعقيد. فوزير 
االشــغال العامة والنقل عيل حمية ال ينفك يؤكد كلام سنحت 

الفرصــة، عىل »عدم وجود آلية لتحديد التســعرية، وهذا االمر 
جــدده يف االجتامع األخري الذي تناول قطاع النقل، وترأســه 
رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت يف حضور وزراء: 
الداخلية بسام املولوي، واالتصاالت جوين القرم واالشغال عيل 
حمية، اىل جانب وزراء االقتصاد والسياحة واتحادات ونقابات 

النقل والهيئات التي تعنى بهذا القطاع«.

{ العجز مسترش! {

يقول عامد، وهو موظف يف محل لبيع امللبوســات، »عندما 
يغيب الراعــي يلتهم الذئب القطيع، وهذا ما يحدث حرفيا عىل 
ارض الواقع، والطامة الكربى ان رؤســاء النقابات يتشــبثون 
بأعــذار فارغة، يطلقون من خاللها العنان لهذا الســائق الذي 
ارتأى رفع التعرفة 200%«، ويســأل: »كيف يعقل ملواطن راتبه 
الشــهري ال يتجاوز 5 ماليني ان يدفع بدل نقل يف اليوم الواحد 
حواىل 500 ألف، وهذا ما يحدث معي يف كل يوم، حيث اميش 
من بيتي يف سد البورشية حتى برج حمود، بعدما بّت غري قادر 
عىل تحمل بدل نفقات الرسفيس، رغم ان املسافة ليست كبرية 

ومع ذلك يطلب السائق مني بدل الرسفيس 200 ألف«. 

{ مجهود فردي {

»ال مــكان للحالل والحرام او للظلم والعــدل«، هذا ما قاله 
بســام أحد السائقني العموميني عن رس التفاوت يف التسعرية 
واالرتفاع الذي اعتمده الســائقون دون العودة اىل النقابات او 
االتحادات املســؤولة عن هذا القطاع مبا فيها وزير االشــغال 
والنقل العام، وعزى السبب اىل ارتفاع سعر رصف الدوالر من 
جهة، وصفيحة البنزين من جهة أخرى. واعترب بســام ان ال 
قدرة عىل تثبيت التعرفة والعمل عىل أساسها او حتى االتفاق 
مــن قبل املعنيني عىل وضــع تعرفة واحدة. وبالطبع مل يغفل 
عن التذرع بـ »املوال« املشــرك بني جميع الســائقني واملتمثل 
بغالء املحروقات وكلفة الصيانة، وبالتايل فان مراعاة الراكب 

تعّد باألمر العيّص. 
بالتوازي، الكثري من »فانــات« النقل العام بدؤوا يتقاضون 
التعرفة بالدوالر، وهذا االمر ليس جديدا فقد بدأ منذ كان الدوالر 
بـــ 40 ألفا، وقد يصبح كذلك ضمن إطار منطقة بريوت، كون 
الســائق يف األصل يتقاىض أجرته من الزبون بحســب سعر 
الرصف اليومي، وبالتايل مل يكن مغبونا يف الحصول عىل حقه 

من الراكب.

باملقابل، فان تســعرية »الفانــات« مل تعد مريحة للكثري من 
املواطنني وباتت خيالية، بحيث ان باص رقم 2 رفع تعرفته اىل 
70 ألفــا، وكذلك االمر لباص رقــم 5، اما »الفانات« التي تعمل 
عىل خط طرابلس- الكوال، شــتورا- البقاع فكل سائق يتقاىض 

تعرفة مختلفة. 
هذه التجاذبات ما بني الســائق واملواطن رّوجت لوسائل نقل 
غري رشعية، وهي تفتقد معايري السالمة العامة، ومنها: »التيك 
توك« والدراجة النارية، حتى ان بعض الطلبة أصبحوا يطلبون 
عــرب التطبيقات االلكرونية دراجــة نارية- بولت، كونها اقل 
كلفــة من الذهاب بباص املدرســة، غــري ان االمر ال يخلو من 
الخطــورة عىل حياة هؤالء، وهو ما يســتدعي إيجاد حل من 

أصحاب املسؤولية.

{ »البسكليت« ارحم من االذالل اليومي {
ويف ظل االرتفــاع غري املحدود يف تعرفة »الرسفيس«، لجأ 
بعض املواطنني اىل ركوب »البسكليت«، وهذا النوع من الحلول 
لــه تأثري إيجايب بيئيا واقتصاديا، ولرمبا هذا هو الوقت املثايل 
لنرش ثقافة الدراجة، حيث ان االنانية يف الحصول عىل وسيلة 
نقل عامة يف ظل االرتفاع الالمعقول يف تسعرية »الرسفيس«، 
كرس القيود والتقاليد »والربيستيج االجتامعي« الذي يعترب ان 
هذا النوع من وســائل التنقل هو للفقراء والرياضيني او الذكور 
فقط. لذا فان ركوب »البســيكليت« هو بديل جيد، ووسيلة نقل 
ليس فيها عيب او انتقاص من قيمة املرء، وهي متاحة للجميع. 

وسيلة صديقة للجيبة والبيئة
يقول نديم: »اشريت دراجة منذ أشهر قليلة، وبدأت استخدمها 
يف جميع تنقاليت ألتفادى أي مشاحنات، ومستعد للميش بها 
اىل حدود الـ 70 كلم كيال احتك كالميا مع اصحاب »التاكيس« 
وازعج نفيس واتوتر بسبب غالء التعرفة«. أضاف: »البسكليت 
عىل بســاطتها قد تحل مشــاكل كثرية منها الحد من التلوث، 
تفــادي الوقوف يف االزدحام والضجة، والتخفيف من الضغط، 
وتقليل املرصوف، اىل جانب انها رياضة تساعد يف الحفاظ عىل 
صحتنا، واعتقد انها ستصبح الحل البديل األول لجميع مشاكل 
النقل واملواصالت، وستكون رقام صعبا باملقارنة مع الدراجات 

النارية وحتى السكوتر بأنواعها«. 
يتابــع نديــم: »عالوة عــىل كل ذلك مل اعــد محروما من 
»الكزدورة«، كوين معفى من هّم املحروقات او التفكري يف سعر 
صفيحــة البنزين الذي تخطــى املليون و800 ألف، كام اتفادى 
»الَعلْقة« مع ســائق »الرسفيس«، فاذهب بكرامتي وحريتي، 

واعود مرتاح البال«.
يف سياق متصل، عادل صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية 
يف منطقــة عني املريســة يقول لـ »الديــار« ان االقبال عىل 
رشاء »البســكليتات« ارتفع بنســبة تفوق الـ 40%، والزبائن 
هــم من كافة الرشائح املجتمعية رجاال ونســاء، واليوم تعترب 
»البسكليت« الوسيلة »االنظف« واألكرث توفريا، عدا انها تجعل 
الفــرد َمرِنــاً ومتجاوباً ومتصالحاً، ولديــه طول نفس وصرب 

بالتعامل مع االخرين«.

تعتــرب الحصبــة واحــدة مــن األمراض 
الفريوسية التي ميكن أن تصيب الشخص يف 
أي عمٍر، لكن تنترش بشكل أوسع بني األطفال 
وتعّد من أمراض الطفولة. فالحصبة هي عدوى 
تصيب األطفال بسبب أحد الفريوسات، وبات 
ميكن الوقاية منها اآلن باللقاح يف كل األحوال 
تقريًبا. هو باختصار هو مرض فريويس شديد 
العدوى وقد يســبب حدوث مضاعفات شديدة 
الخطورة. وتحدث العدوى عىل مراحل تستمر 

ملدة أسبوعني إىل 3 أسابيع.

{ كيفية انتقال الحصبة {

كشف االختصايص يف طب األطفال الدكتور 
نيكــوال عطية، أن الفــريوس يعيش يف أنف 
وحنجرة الشــخص املصاب، ولهذا فإنه ينتقل 
إىل اآلخرين عن طريق رذاذ السعال أو العطاس 
املحمل بالفريوس، كــام ميكن لهذا الرذاذ أن 
يهبط عىل األســطح ويبقى الفريوس معديًا 
ملدة تصل إىل ســاعتني، وبالتايل فإنه ميكن 
للشخص الســليم التقاط العدوى عن طريق 
ملس تلك األســطح امللوثة ثم ملس الفم أو األنف 

أو فرك العني. 
واشــار اىل ان الفئات األكرث عرضة فهي: 
األطفــال الصغار غــري املحصنني وهم األكرث 
عرضة لإلصابة بالحصبة ومضاعفاتها، مبا 
يف ذلك الوفاة. النســاء الحوامل غري امللقحات 
معرضات للخطر أيًضا. كام ميكن ألي شخص 
غري محّصن )مل يتــم تطعيمه أو تم تطعيمه 

ولكنه مل يطّور مناعة( أن يصاب بالعدوى.
واوضح انه ميكــن أن يكون تفيش مرض 
الحصبة مميًتا بشــكل خاص يف البلدان التي 
تعــاين من كارثة طبيعيــة أو نزاع أو تتعاىف 
منهــا. فيؤدي الــرر الذي يلحــق بالبنية 
التحتية الصحية والخدمات الصحية إىل توقف 
عمليات التحصني الروتينية، ويزيد االكتظاظ 
يف املخيامت الســكنية بشكل كبري من خطر 

اإلصابة بالعدوى.
واكــد ان أفضل الطرق للوقاية من الحصبة 
هي تلقي اللقاح الثاليث الفريويس، ويعد من 
التطعيامت الروتينيــة التي تعطى لألطفال، 

وإبعــاد املصابني عــن الســليمني إىل حني 
شفائهم، ملنع انتقال العدوى.

{ أعراض الحصبة {
وبحســب عطية، تظهر مــؤرشات مرض 
الحصبــة وأعراضه بعــد التعرض للفريوس 
بفــرة تراوح بــني 10 و14 يوًما. وعادة ما 
تشــمل مؤرشات مرض الحصبة وأعراضه ما 

ييل:
- الحمى.

- سيالن األنف.
- السعال الجاف.
- التهاب العينني.
- التهاب الحلق.

- بقــع بيضاء صغرية مع بؤر بيضاء مائلة 
للزرقة عىل خلفية حمراء داخل الفم.

ولفت اىل ان عوامل خطر اإلصابة بالَحصبة 
تشمل:

- عــدم تلقي التطعيم: إذا مل تكن قد تلقيت 
لقاح الحصبة، فتزيد احتاملية اإلصابة بها.

- السفر إىل الخارج: السفر إىل بلدان يشيع 
فيها انتشار الَحصبة، فستكون عرضة بشكل 

أكرب لخطر اإلصابة بها.
- نقــص فيتامــني A: إذا مل يحتوي النظام 
الغذايئ عىل ما يكفي من فيتامني A، فستظهر 
عىل الشــخص أعراض ومضاعفات أكرث حدة 

للحصبة.
ماذا عن املضاعفات؟

وتحدث عطية عن املضاعفات التي قد تكون 
خطرة يف حال مل تتم معالجته يف أرسع وقت، 

ومن أبرزها:
- اإلسهال والقيء:  ميكن أن يؤدي اإلسهال 

والقيء إىل فقدان كثري من املاء من الجسم.
- التهاب القصبات أو التهاب الحنجرة.

- عدوى األذن: عدوى األذن البكتريية واحدة 
من املضاعفات األكرث شيوًعا للحصبة.

- التهــاب الرئة: ميكن أن تســبب الحصبة 
عدوى يف الرئتــني، وقد يصاب ذوي األجهزة 
املناعية الضعيفة بنوع خطر من التهاب الرئة 

قد يؤدي إىل الوفاة يف بعض األحيان.
- التهاب الدماغ: قــد يحدث التهاب الدماغ 
بعد اإلصابة بالحصبة مبارشة، أو قد ال يحدث 
إال بعد مرور أشــهر من اإلصابة بها. وميكن 
أن يسبب التهاب الدماغ تلًفا دامئًا يف الدماغ.

ــاذا عـــن األطـــفـــال؟ ــ ــع ذو عـــواقـــب وخـــيـــمـــة... م ــرض شــائ الــحــصــبــة مـ

بعد ليلة من النوم الســيىء قــد تكون القهوة أول الحلول 
ملحاولة االســتيقاظ والحصول عىل بعــض الطاقة، إال أن 
اإلفــراط يف تنــاول هذا املرشوب قد يــركك متوترا وقلقا. 
وميكن لتأثــري الحرمان من النوم أن ينعكس عىل العمل يف 
اليوم التايل، حيث سيشــعر الشــخص بأنه يكافح من أجل 
االســتمرار يف العمل حتى مع رشب القهوة بشــكل مفرط. 
ومــع ذلك، قــد ال تحتاج إىل االعتــامد فقط عىل املرشوب 
األســود، بل إن هناك، وفقا للخرباء، بعض األطعمة املفيدة 

يف تعزيز الدماغ والطاقة بعد ليلة نوم ســيئ.
وقد شــارك الخرباء أفضل خمســة أطعمة لتوفري الطاقة 

التي قد تحتاج اليها لتســتمر يف العمل:
- األفــوكادو: إنّــه غني بالدهــون الصحيــة واأللياف 
والفيتامينــات واملعــادن، ويقــدم أكرث من مجــرد خيار 
إفطار لذيذ. فهذه الفاكهة الخـــــراء الصــــغرية غنية 
بالبوتاســيوم املســــؤول عن منع التعــب من خالل منح 
الجســم الطاقة. وقال الخرباء: »باإلضافة إىل ذلك، يتناسب 
بشــكل رائع مع الخبز املحمص عىل اإلفطار لزيادة الطاقة 
يف الصباح الباكر أو مع الخبز يف وقت الغداء إلعادة التزود 

بالطاقة«.
- الشــوكوالته الدكناء: بعد ليلة نوم سيئ، يكون الشعور 
بالراخــي يف منتصف النهار أســوأ بكثري من أي يوم آخر. 

وعــادة يف هذا الوقت تبــدو الوجبات الخفيفة مغرية جدا. 
ومع ذلك، ميكن أن تلبي الشــوكوالتة الدكناء شغفك بيشء 
حلو بينــام تجعلك أكــرث يقظة. وقال الخــرباء: »تحتوي 
الشــوكوالتة الدكناء عىل كميات كبــرية من الكاكاو، وهو 
املسؤول عن زيادة الطاقة باإلضافة إىل زيادة الركيز، حتى 
تتمكن من االعتامد عىل هذا للحفاظ عىل اســتمرارك طوال 

اليوم«.
- بــذور الشــيا: عىل غرار الشــوكوالتة الدكناء، تحتوي 
بذور الشــيا عىل نســبة عالية من املغنيســيوم الذي ميكن 
أن يســاعد يف محاربة »التعب الشــديد« ومستويات التوتر 
العاليــة. وأضاف الخرباء: »ميكنك تناولها عن طريق مزجها 

يف عصري، أو يف الحليب، أو حتى خلطها يف ســلطة«.
- البطاطــا الحلوة: خيار غــذايئ آخر غني بكميات عالية 
من املغنيســيوم، هو البطاطا الحلوة التي تقدم أيضا فيتامني 
C. وكشف الخرباء: »هذا يساعد عىل نقل الدهون إىل طاقة، 
ونتيجة لذلــك، فإن هذا يحارب الشــعور بالنعاس ويبقيك 
مشــغوال. وباإلضافة إىل ذلــك، تعد البطاطــا الحلوة من 
الكربوهيــدرات الصحية وميكن أن تكون خيارا رائعا لتناول 
طعام الغداء إذا كنت تخطط لقضاء يوم طويل بشكل خاص 

وتحتاج إىل طاقة طويلة األمد«.
 ،C الربتقال: يحتوي الربتقال نســبة عالية من فيتامني -

ويحتوي عــىل كمية معتدلة 
يتم  الذي  الطبيعي  السكر  من 
تحويلــه إىل غلوكوز »أفضل 
مصــدر« للطاقة يف الدماغ. 
وقال الخــرباء: »إنها تحتوي 
الســكر  عىل مــا يكفي من 
لتمنحك الطاقة برسعة، ولكن 
ليس مبا يكفي لتكون طاغية 
جدا وتجعلك تشــعر بالتعب. 
الربتقال  عصــري  تناول  حتى 
الفاكهة ميكن  تناول  بدال من 
أن يعــزز ذاكرتــك وقدرتــك 

اليوم«. طوال  العقلية 
وبينــام ال ميكــن ألي من 
أن تحل محل  هذه األطعمــة 
نوم ليلــة جيد، إال أنها ميكن 
أن تساعد يف تعزيز قوة عقلك 

ومستويات الطاقة. وأضاف الخرباء: »إن الحصول عىل قسط 
جيد من النوم ليال أمر بالغ األهمية لصحتك، ومن املستحسن 
أن تستهدف ما بني سبع إىل تسع ساعات كل ليلة. ومع ذلك، 
بالنســبة للكثريين، ال يكون عدد الساعات املوىص به ممكنا 

دامئا ألســباب مختلفة. ويف هذه الحاالت، من املهم أن متد 
جســمك بالطاقة التي يحتاج اليها طوال اليوم، والذي ميكن 
تحقيقه من خالل تناول األطعمة املناسبة، وميكن أن يكون 
األمر بســيطا مثل تناول برتقالة يف وجبة اإلفطار أو تناول 

الحلوة مع وجبة غدائك«. البطاطا 

تتأثر صحة جهازنا الهضمي اىل 
حد كبري بصحتنا النفســية، فمع 
ازدياد التوتر والقلق الذي قد نشعر 
بــه غالبا ما تظهر بعض األعراض 
كاالنتفاخ  املزعجــة  الهضميــة 
والحموضة . وتويص اختصاصية 
التغذيــة كلــري بارنــز، بتدوين 
املالحظات عند الشــعور بأعراض 
معينــة يف الجهــاز الهضمي، ال 

سيام مع وجود التوتر والقلق.
وميكــن أن تتلخــص األعراض 

بااليت:
- حرقة املعــدة: أوضحت بارنز 
أن الحموضــة املعويــة مرتبطة 
باإلجهاد، وتشري األدلة إىل أن 25 
يف املئــة من عامة الناس يعانون 
مــن الحرقة مرة واحدة عىل األقل 
شــهريا. تاريخيــاً، كان يُعتقد أن 
حرقة املعدة مرتبطة بحمض املعدة 
الجديدة  النظريــات  لكن  املفرط، 

تشري إىل عكس ذلك، حيث أن انخفاض حمض املعدة 
)نقــص الهيدروكلوريــة( ميكن أن يكون الســبب. 
يدافع حمض املعدة ليمنع دخول امليكروبات املســببة 
لألمراض إىل األمعــاء، لذلك إذا كان منخفضا، فإنه 
يســمح بدخول هذه امليكروبات وميكن أن يؤدي إىل 
منو الكثري من البكترييا الضارة. هذا وميكن أن مينع 
جســمك من امتصاص العنارص الغذائية مثل فيتامني 
يب 12، وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم والزنك. 
وقالــت بارنز: »نقص هذه العنارص الغذائية ميكن أن 
يــؤدي إىل تغيريات يف منط إنتاج الناقالت العصبية 
الكيميائية يف الدماغ ورمبا يزيد من التوتر والقلق«.

- االنتفاخ: يتأثر ثلثنا تقريبا باالنتفاخ، لكن العديد 
مــن الناس يالحظون أيضا أنهم يعانون من االنتفاخ 
عندما يشــعرون بالتوتر أو القلق. وقالت بارنز: »هذا 
ليس مفاجئا ألنه عندما يتم تنشــيط الجهاز العصبي 
يف أوقات اإلجهاد، تقل نســب تدفق الدم إىل الجهاز 
الهضمــي، قد ينتج من ذلك عرس يف الهضم، مام قد 
يؤدي اىل حدوث التهاب يكون مصدرا غذائيا لبكترييا 
األمعــاء غري املرغوب فيها والتــي قد تولد املزيد من 
الغازات.« وأضافت بارنز : »تأكد من أنك تشعر بالراحة 

قبل تناول الطعام، وركز بشكل كامل عىل الوجبة التي 
أمامك وخذ وقتك يف املضغ جيدا«.

- اإلمســاك أو اإلســهال: ميكن أن يحدث اإلمساك 
بســبب فرط منو »امليكروبات الضــارة« يف القناة 
الهضمية، أو ميكن أن يكون مليكروبات األمعاء تأثري 
معاكس وتســبب اإلسهال بســبب ارتفاع مستويات 
الســريوتونني. وقالت بارنز: »تناول األطعمة املخمرة 
بانتظــام مثل مخلــل امللفوف والزبــادي ميكن أن 
تســاعد يف تحسني التوازن والتنوع يف ميكروبيوتا 
األمعاء«. فزيادة تناول األلياف )الخراوات والفواكه 
واملكرسات والحبوب الكاملة( ورشب الكثري من املاء 
خالل اليوم ميكن أن يساعد أيضا يف تحسني حركات 

األمعاء.
- متالزمــة القولون العصبي: هــو مرض معقد 
يصعب تحديد مســبباته، ألنها تختلف من شــخص 
آلخــر، ومع ذلــك، تعتقد كلــري أن اإلجهاد ميكن أن 
يكون سببا محتمال للحالة أو عىل األقل يكون السبب 
الرئيــيس وراء ظهــور األعــراض. وتختلف أعراض 
متالزمــة القولون العصبي من شــخص آلخر، اثنان 
مــن األعراض املبلغ عنها هام االنتفاخ وأمل يف البطن 

أو التقلصات.

ــز صــــّحــــة الــــــدمــــــاغ وتــــوفــــيــــر الــــطــــاقــــة ! ــ ــزي ــ ــع ــ ــا ت ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ ــة يُـ ــ ــم ــ ــع أطــ

ــاز الـــهـــضـــمـــي... ــهـ ــجـ ــي الـ ــ ــة ف ــجـ ــزعـ أعـــــــراض ُمـ

بعــد أن تخّطــى الــدوالر مئــة ألــف وتعرفــة »الســرفيس«  300 ألــف
اللبنانّيون يســتخدمون »البســكليت«: ال يُلغي »البريســتيج االجتماعي«!
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أعلــن وزير األشــغال العامــة والنقل يف 
حكومة ترصيــف األعامل عــي حميه عن 
»تقديــم هبة لبدء االعــامل يف تركيب نظام 
للطاقة الشمسية لتزويد مبنى ديوان املحاسبة 
بالتيار الكهربايئ، وذلك يف إطار دعم الوزارة 

لتفعيل عمل أجهزة الرقابة«.
جاء ذلك يف مؤمتــر صحايف عقده حميه 
يف الوزارة، يف حضور رئيس ديوان املحاسبة 
القايض محمد بدران واملدير العام للنقل الربي 

والبحري أحمد تامر.
ولفــت حميــه اىل تفعيل املرافــق العامة 
التــــابعة لوزارة األشــــغال العامة والنقل 
وزيــادة ايراداتها من مرفأ بريوت التي تخطت 
عرشة ماليــن دوالر فريش شــهرياً، والتي 

تحول اىل الخزينــة العامة، وكذلك كان االمر 
بالنســبة ملرفــأ طرابلس حيــث كان لتفعيل 
وتطبيــق القوانن وجهد العاملن ركائز ثالث 
اّمنــت له وفراً يف ايراداته، ولنعمل من خالله 
عىل تطويــره ومحيطه وبيئته وفقا لألصول 

القانونية. 
وتابــع: ان الهــدف من ذلك هــو انتظام 
واســتمرارية عمل ديوان املحاسبة، وسنكمل 
ذلــك مع مجلــس الخدمة املدنيــة، فديوان 
املحاسبة هو من يراقب مالية الدولة، ومجلس 
الخدمة املدنيــة هو املعني األول يف موضوع 

املوظفن.
أضاف: ان إذن املبارشة ســيتم التوقيع عليه 

اليوم حيث تبدأ األعامل األسبوع املقبل.  

ــه أعـــــلـــــن عــــــن هــــبــــة لـــــتـــــزويـــــد ديــــــــوان ــ ــي ــ ــم ــ ح
ــة ــيـ ــسـ ــمـ ــشـ ــام لــــلــــطــــاقــــة الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــة بـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ املـ

حمية خالل املناسبة

اســتقبل وزير العمل يف حكومة ترصيف 
االعامل مصطفى بريم امس يف مكتبه، وفدا 
من رشكة هواوي _ فرع لبنان برئاســة املدير 
العــام إيدن يل ، يرافقه مدير العالقات العامة  
محمد رشارة وفاطمة حشاش، وتم التباحث 
يف آفاق التعاون حــول التدريب التخصيص 
العايل مجانا عرب مذكرة تفاهم سيتم التوقيع 

عليها قر يبا ، واالســتعداد للمســاهمة يف 
تجهيــز قاعة تدريب متخصصة وحديثة يف 

وزارة العمل.
علام أن املذكرة ستضم طرفا ثالثا هو جامعة 
AUST لتقديــم القاعات يف مختلف فروعها 
للشــباب  املعجل واملجاين  املهنــي  للتدريب 

اللبناين.   

ــث مـــــــع وفـــــــــد »هـــــــــــــــــواوي« ســـبـــل ــ ــحـ ــ بــــــيــــــرم بـ
ــصــصــي ــخ ــت ــب ال ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــاون فـــــي مــــجــــال الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

بريم مع الوفد

وّقع وزير املال يف حكومة ترصيف األعامل 
يوسف الخليل طلب فتح حساب ملصلحة وزارة 
الرتبية والتعليم العايل لتحويل قيمة السلفة 
التي أقرّها مجلس الــوزراء بقيمة /1050/ 
مليــار لرية لبنانية يف إطار خطة إنقاذ العام 

الدرايس.
سبق ذلك لقاء ُعقد يف مكتب الوزير الخليل 
يف وزارة املال ضّم وزير الرتبية والتعليم العايل 
يف حكومة ترصيــف األعامل عباس الحلبي 
ومدير عام الرتبية عامد األشقر ورئيس لجنة 

الرتبية النيابية النائب حسن مراد وأعضاء من 
اللجنة النيابية أرشف بيضون وإيهاب حامدة.

كذلك  وّقــع الوزير يوســف الخليل قراراً 
مــّدد مبوجبه لغايــة 2023/03/31 ضمناً 
مهلة تقديــم تصاريح رســم الطابع املايل 
املتعلق باملؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية 
العامة والبلديات واملشــاريع  )املؤسســات 
املائية ذات املنفعة العامة ومؤسسات الضامن 
والــرشكات ذات االمتياز( عــن الفصل الرابع 
2022 وتأدية الرسم املتعلق بهذه التصاريح. 

ــتــربــيــة« ــاب ملــصــلــحــة »ال الــخــلــيــل وقـــع عــلــى فــتــح حــس

الخليل مستقبالً وزير الرتبية والوفد املرافق

أطلق املعهــد األورويب للتعاون والتنمية 
ورشيكه املحــي يف لبنان جمعية »خادمي 
الغــد« نتائج دراســة تســلط الضوء عىل 
القطاعــات ذات االحتياجــات الوظيفيــة 
الواعدة يف القــــطاعات املهنية يف لبنان، 
تحت عنوان: »تحديد حاجات ســوق العمل 
ووضع التعليــم املهني«، وذلك عند العارشة 
 Beirut Digital من قبــل ظهر اليــوم، يف

.District
وتم إصــدار نتيجة هذه الدراســة وهي 
األوىل من نوعها، يف حضور عدد من ممثي 
الرشكات واملؤسســات من قطاعات إنتاجية 
متنوعة، باإلضافــة إىل ممثلن عن التعليم 

املهنية. املهني واملدارس 
وكانت هذه الدراسة قد نُظمت عىل صعيد 
وطني ملدة ســتة أشهر، بتمويل من منظمة 
القطاعات  وتناولت  السويرسية،   DROSOS
االقتصاديــة األبرز التي تحتاج إىل شــباب 
مؤهــل يف لبنان، وقــد متكنت من تحديد 4 
قطاعات منتجة وهي: تكنولوجيا املعلومات 

واالتصــاالت، الفندقية، الزراعة والصناعة. 
كام ساهمت يف تحديد االحتياجات التدريبية، 
وسبل تعزيز فرص توظيف الخريجن الجدد، 
وتســليط الضوء عىل إمــكان الرشكة بن 
املنظامت غــري الحكومية والقطاع الخاص، 
علاًم أن 50 ألف شــاب وشــابة يدخلون إىل 
سوق العمل سنويًا، وقد بلغت نسبة البطالة 

ملن هم بن 16 و24 سنة الـ%50.
والقت الدراســة اهتامًما واسًعا من قبل 
أصحــاب املؤسســات التعليميــة من جهة 
والقطاع الخاص من جهة أخرى، وقد أعّدتها 
رشكة  Euromena Consulting، مببادرة من 

للتعاون والتنمية. املعهد األورويب 
وخالل احتفال إطالق النتائج، شدد املدير 
اإلقليمي يف لبنان والرشق األوســط للمعهد 
األورويب للتعاون والتنمية فيايّن باس عىل 
الطابع االستثنايئ لهذه الدراسة. وأعرب عن 
أملــه يف أن تكون خطــوة إيجابية وحافزا 
للمستثمرين واملدربن لتعزيز فرص توظيف 

الشباب يف لبنان. 

دراســــــــــــة حــــــــول الـــــقـــــطـــــاعـــــات االقــــتــــصــــاديــــة
الــــــــــــواعــــــــــــدة... وحــــــــاجــــــــات ســـــــــوق الـــعـــمـــل

رشا يوسف 

ماذا ميكن ان نشــرتي بدوالر 
واحد  يســاوي 100ألف لرية وهل 
بإمــكان املســتهلك اللبناين ان 
يشرتي اي سلعة بهذا املبلغ ما دام 
كل السلع اصبحت مسعرة بالدوالر 
وال يوجد اي ســلعة اقل من دوالر 
واحد ومل نر اي ســلعة بسنتيس 
وهل يفكر احــد يف الدخول اىل 

السوبرماركت بهذا املبلغ الزهيد؟
من املؤســف ان ما وصلنا اليه 
ليس بسبب تراجع القوة الرشائية 
للرية اللبنانية فحســب بل بسبب 
سياســيينا الذيــن اوصلونا اىل 
مرحلة بات الفقر الســمة البارزة 
للمجتمع اللبناين وانســداد االفق 

السيايس واالقتصادي من عدم انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية وتشــكيل حكومــة اصالحية وعدم 
متكن املجلس النيايب من انتخاب رئيس للجمهورية 
او الترشيع ملشــاريع قوانن واستمرار التجاذبات 
السياســية املؤثرة ســلبا يف االوضاع النقدية التي 
ادت اىل ان يكــون الدوالر مبئة الف لرية وان يعتمد 
لبنان عىل املساعدات الخارجية لتأمن لقمة عيشه 
اضافة اىل تعــر او تجميد املفاوضات مع صندوق 

النقد الدويل.
مــاذا ميكن ان يشــرتي اي مواطن يحمل دوالرا 
واحدا يســاوي مئة الف لرية بعد ان كان يســاوي 
1500لــرية خصوصا بعد ان اصبحت ربطة الخبز ب 
50 الف لرية وصفيحــة البنزين مبليون و٨00 الف 
لــرية واملازوت للتدفئة باملبلــغ ذاته وقارورة الغاز 
مبليون و240 الف لرية وكلها اســعار »طارت« ومل 
يعد مبقدور املوظف  املجــىء اىل عمله او صاحب 

املنزل من رشاء قارورة غاز واذا كانت هذه املقومات 
االساســية للعيش غري متوافرة فان العائلة تعاين 

اليوم من تأمن لقمة العيش.
احد الخرباء املالين يؤكد ان الســلة الغذائية التي 
كانت تشكل احدى ركائز العائلة اصبحت بعيدة املنال 
يف ظــل ارتفاع الدوالر وتخطــــيه مئة الف دوالر 
وبالتايل بدأت هذه العائالت تبحث عن كيفية تأمن 
لقمة عيــــشها اذا كانت اي ســلعة مثنها مرتفع 
خصوصا اذا كان املوظــف او العامل ما زال يقبض 
راتبــه باللرية اللبنانية رغم ما قدمته الحكومة من 
دعم لهذا الراتب الذي مل يعد يســــاوي شــيئا مع 
اســتمرار ارتفاع الدوالر ومعه اسعار السلع واملواد 

الغذائية.
ويتابع هذا الخبري املايل ان املعالجة اليوم يجب ان 
ترتكز عىل تثبيت سعر رصف الدوالر املحرك االسايس 
لكل االسعار التي تدور يف فلكه الن العائلة املكونة 
من اربعة اشــخاص يلزمها اكر من 35 مليون لرية 

شــهريا فمن اين تأيت بهذه االموال 
؟اذا كان سعر الدواء باملالين والسلة 
الرسفيس  حتى  باملاليــن  الغذائية 

تجاوز مئة الف لرية . 
فكيف ســيتمكن هذا املواطن من 
النفــاذ من الضائقة املعيشــية بعد 
ان فقــدت اللــرية ٩٨،5 يف املئة من 
قيمتها وقوتها حتى ان رئيس جمعية 
تراخيص االمتياز يحيى قصعة يقول: 
نتطلع إىل اليوم الذي يســتطيع فيه 
القطــاع الخاص مــن جديد توفري 
فرص عمل ومهارات ومستقبل واعد 
واستقاللية إىل اللبنانين، دون مّنة 
وال قهــر. نتطلــع إىل اليوم الذي ال 
يعود أي لبناين بحاجة إىل مساعدات 
»مغمسة« بالذل من هنا وهناك ومن 

ذاك وذلك.
من االســاس، ان قرار ضخ دوالرات، غري متوافرة 
اصال«، يف محاولة للجــم هبوط اللرية، هو اجراء 
قصري النظر وغري مســتدام، يشرتي بعض الوقت 
وال يحل مشــكلة سعر الرصف، املبني اوال » وآخرا« 
عىل الثقة )او قلة الثقة( بالحكومة وقراراتها املالية 

واالقتصادية )او غيابها(. 
انه قرار سيايس وليس نقديا، يرًقع وال يقرتب من 

الحلول الجذرية املطلوبة. 
اما القطار االفعواين، املسمى »آلية« ضبط هبوط 
اللرية، التي فرضتها الحكومة تحت الضغط، فحدث 
وال حرج... تظهر اآللية، مجددا«، مدى بعد الحكومة 

عن تقنيات واساسيات االقتصاد واملال والتجارة. 
من املؤســف حقــا ان جنون الدوالر واالســعار 
يقابله اهامل وعدم اكرتاث من قبل حكومة ترصيف 
االعامل التي انرصفت اىل امور اخرى بينام املطلوب 
واحد: اعادة التوازن اىل لريتنا وضبط جنون الدوالر  

ــرة ؟ ــيـ ــكــن ان نــشــتــري بــــــدوالر واحـــــد يـــســـاوي مــئــة ألــــف لـ ــم مـــــاذا ي
ــهــا ــوت وق قــيــمــتــهــا  مـــن  ــة  ــئـ املـ فـــي  ــدت ٩٨،٥  ــقـ فـ ــة  ــي ــان ــن ــب ــل ال الـــلـــيـــرة 

مارينا عندس

استطاع قطاع األدوات الكهربائّية 
أن يجــّدد نشــاطه ويعــود للعمل 
الجديدة،  بأســلوٍب جديٍد وبالطرق 
التي تالئــم أوضاع املواطن اللبناين 
االقتصاديّــة الصعبة. وبدل أن تُباع 
القطــع الكهربائيــة يف املــوالت 
والرشكات الضخمة كالّسابق، اعتاد 
الّزبون رشاءها بحلٍة أخرى تناسبه 

أكر. كيف؟ 
واقع جديد والبيع »بالجملة« 

يقــال إنّــه »رّب ضــارٍة نافعة« 
وهــو فعاًل كذلــك، خصوًصا وبعد 
االبتــكارات الجديــدة التي أنتجتها 
األزمة االقتصاديّــة الخانقة. ومن 
أبرز هذه الطّرق، استقطاب أكرب عدد 

ممكٍن من الزبائن إىل األماكن الشــعبية والبسطات 
مثل سوق األحد وغريها، ليقوم الزبون برشاء األدوات 
الكهربائية وغريها بأســعاٍر جًدا مقبولٍة. ولكن هل 
هــذه التجارة مل نكن نراها قبل عام 2023؟ بالطبع 
نعــم! العديد من الناس كانت تتّجه اىل هذه األماكن 
لكّن الفرق أنّها كانت تقترص فقط عىل الّزبون الفقري 
جــًدا. أّما اليوم، وبعد أن أصبح نصف ســكان لبنان 
يعيشــون تحت خط الفقر )وذلك بحسب ما أكدته 
دراسة أجرتها اإلسكوا- وهي إحدى اللجان اإلقليمية 
التابعة لألمم املتحدة( مل يعد سهاًل أبًدا رشاء األدوات 
الكهربائية ومبا فيها الغسالة والنشافة والسيشوار 
والــرباد وإىل ما هنالك. لذلك، يقوم العديد من الناس 

بزيارة هذه األسواق ورشائها بأسعار الجملة. 
ويف حديــث للّديار، يؤكّد روبري أّن ابنته وصهره 
كانــا اشــرتيا كل األدوات الكهربائية من منطقة 
االوزاعي، بريوت نســبًة ألسعارها املقبولة إىل حٍد 
ما مقارنة مع باقي املناطــق اللبنانّية. ولكن أيًضا 

نالحظ أنّها أصبحت بالّدوالر أينام كان. 
ويتابــع: ما فعلته ابنتي مل تكــن الوحيدة، وأنا 
أعتقد أّن العديد من األشــخاص قام بهذه الخطوة، 
وهي االســتفادة من العروضات بالجملة حيث تباع 
القطعــة والقطعتان ورمّبا الثالث بســعٍر مقبوٍل. 
مثاًل الّغســالة الجديدة تُبــاع تقريًبا بـ500 دوالر 
)وطبًعــا هنــا نتكلم عن الفريــش دوالر من دون 
الّتقســيط(. والــربّاد يباع اليوم تقريًبــا إذا كان ذا 
جودة متوّســطة ومتوسط الحجم بـ600 دوالر أّما 
املكنســة الكهربائية فباستطاعتنا رشاءها بـ 120 
دوالرا. ولكن، لو أخذنا القطع الثالث من املكان عينه، 
ميكننا االستفادة من العرض مثاًل ورشاؤها بـ1000 
دوالر. وهــذا ما فعلناه. وبهذه الطريقة وّفرنا 220 
دوالرا باستطاعتنا االستفادة منها يف رشاء معّداٍت 

أخرى للبيع.

{ مستعمل أم بالتقسيط؟ {
تعاين اآلنســة بيرتا )امرأة أربعينية( من مشكلٍة 
يف رشاء غّســالة جديــدٍة ألّن تكاليف الحياة باتت 
ا، عىل حســب قولها. وترشح للّديار عن  باهظة جدًّ
وضعها االقتصادي الّصعب بعد أن أصبح إيجار بيتها 
الّصغري )غرفة واحدة وحاّمم( بـ200 دوالر أمرييّك. 
تُحيك الدمى واأللعاب بالخيطان وتبيعها للّزبائن عن 
طريق تصويرها عرب مواقع التواصل االجتامعي لكّن 
العمل هذا، مل يكفها لرشاء دوائها.  وتضيف: لو كانت 
صّحتي جّيدة لغسلُت مالبيس بنفيس، لكّن األوجاع 
تنتابني يف كل مكاٍن من جسمي. أعاين من التهاٍب 
يف رقبتي وأكتايف وأريد غسالة قدمية. لذلك، وبدل 
أن أشــرتي غّســالة كهربائية بـ200 أو 300 دوالر 
، قمُت بتّصفح صفحات الـolx واشــرتيُت غسالة 
قدمية بسعٍر أقّل بكثري. بهذه الطريقة مل أوّفر فقط 
بســعر الغسالة، إّنا بالبنزين ألّن الغسالة أصبحت 
يف بيتي مع فارق 2 دوالر ديلفري فقط. وأعتقد أّن 
العديد من الناس، باتوا يشــرتون القطع املستعملة 

عن طريق االونالين مثي متاًما. 

{ قطاع تصليح األدوات

الكهربائية ينتعش يف لبنان {
»معلّم روبري« يّتكل عليه معظم سكّان جونية ألنّه 
قادر عىل حّل مشــاكلهم أجمع. ومن هذه املشكلة 
نســّمي )تصليح غســالة، مكواة، فرن الغاز، الرباد 
والثالجة واملكنســة الكهربائّيــة(. ولو ضاقت به 
األمور، يشرتي القطع الجديدة ويركّبها عىل املاكينة 

القدمية. 
ويف حديثــه للّديار يؤكــد معلّم روبري أّن معظم 
أهايل املنطقة مل يعد باســتطاعتهم رشاء األغراض 
الجديــدة، إّنا يحاولــون »ترقيع« ما عندهم إىل أن 

تنتهي مّدتها وتتنفس آخر صعدائها. 

ويقــول: ما بن بنزين وأكل ورشب، 
يــرصف الزبون »الــي فوقو وتحتو« 
ليك يعيش. فام بالك من تخريب قطعٍة 
كهربائيٍة يف منزله؟ هذه فعاًل مصيبة 
بات يحتسب لها حساب. لهذا السبب، 
أقوم بتصليحها ألهايل املنطقة والحمد 

لله أعيش من خريهم ومن تعبي. 
ويضيف: يف الســابق كانت سّيدات 
املنــزل تغرّي القطع الكهربائّية من أول 
عطٍل ألّن سعرها كان أفضل بكثريٍ من 
تصليحها. لكّن اليوم، وبسبب هذا الغالء 
الفاحش وجنون الّدوالر، طبًعا أجريت 
ال تــزال بالعملة الوطنّيــة أّما القطع 
الكهربائيــة فجميعها بالّدوالر. وكلّام 
بقيت القطعة الكهربائّية فّعالة، كلام 
تأّخر عن رشاء قطعٍة جديدٍة متأماًل يف 

انخفاض سعر رصف الّدوالر. 

{ الجمعة السوداء..
ينتظره املستهلكون كل عاٍم {

يعّد الـBlack Friday أي الجمعة السوداء من أكر 
املواسم استقطابًا للزبائن يف لبنان، ال سّيام القطع 
الكهربائية والثيــاب. ويحاول عديدون  انتظار هذا 
املوسم علّهم يشــرتون الّسلع بأسعاٍر أقل مام هي 
يف باقي األشــهر. ولطاملا انتظر محّبو التسوق هذا 

األسبوع بهدف رشاء احتياجاتهم. 
بدأ هذا التقليد منذ عام 1٩52 يف الواليات املتحدة 
األمريكية، حيث يقام مبارشًة بعد يوم عيد الشــكر. 
يستفيد العمالء خالل« الجمعة السوداء« من نسبة 
مرتفعة من الحســومات ســواء يف املتاجر أو عرب 
مواقع التسّوق اإللكرتونية، إذ يتم رشاء معظم هدايا 
أعياد امليالد ورأس الســنة يف ذلك اليوم لالستفادة 
من تلك التخفيضات، ويزدحم الناس أمام املحال يف 

كل سنة. 
ومنذ انتشــار فــريوس كورونا، اعتــاد الزبائن 
التســّوق عرب االونالين واالستفادة من العروضات 
الالزمة بأسعاٍر أقل ورسعة أكرب، حيث باستطاعة 

أي زبون وبكبسة زر، رشاء السلعة. 
وتقول ســاندرا وهي موظّفة يف إحدى رشكات 
التأمــن يف لبنان، إنّها تنتظر هذا املوســم لرشاء 
القطع الكهربائية ومن بينها التلفاز واملايكروايف. 
وتؤكــد للّديار: رغم محدودية املداخيل، ميّثل هذا 
اليوم فرصة للتوفري عىل أنفسنا، وإن كانت محدودة. 
فال ميكننا العيش من دون رشاء الحاجات األساسية 

مهام ارتفع سعر رصف الدوالر. 
التصفية بنسبة كبرية يف لبنان مستحيلة إال عىل 
منتجات وطنية تدخــل فيها قيمة مضافة أجنبية 
بالتصنيع أو بالتعليب، اذ ال توجد هنا قيمة مضافة 

محلية.  

األزمــــــة االقتصاديّــــــة تنعــــــش قطــــــاع تصليــــــح األدوات الكهربائيــــــة

عقــدت لجنــة االقتصــاد 
والتخطيط  والتجارة  والصناعة 
جلســة قبل ظهــر  امس يف 
املجلس النيايب برئاســة النائب 
فريد البستاين وحضور النواب: 
امن رشي، محمد  نارص جابر، 
سليامن، هاكوب تريزيان، نقوال 
صحناوي، حسن عز الدين، مارك 
ضو واملدير العام للاملية جورج 
معراوي ومديــر الواردات لؤي 

الحاج شحادة.
الجلسة:  بعد  البستاين  وقال 
االقتصاد  لجنــة  اجتمعــت   «
واســتضفنا املدير العام للاملية 

جــورج معراوي واالســتاذ لؤي الحاج شــحادة. 
وكان هناك توضيحــات، وزارة املال تحرض ملوازنة 
23-2022 ولديهــا صعوبــة  يف ان تعطي ارقام 
االيرادات، هنــاك رضورة للمؤرش املعييش، ويجب 
ان يكون هناك مؤرش لسعر الرصف.  فنحن بحاجة 
اىل مؤرشات عديدة لنســتطيع ان نقف ومتر هذه 

املرحلة الصعبة«.
أضاف :«مــوارد الدولة متوقفــة، وكلها يجب 
ان  تــأيت باالموال يف وقت يجــب ان تكون هناك 
محاســبة ويجب ان يكون هنــاك بديل. الدولة يف 
حاجــة اىل القطاعات املنتجة. القطاع العام يعمل 
3 أيــام يف االســبوع، وزارة املال تعمل يوما واحدا 
فقط يف االســبوع أما بالنســبة لخطة ألكهرباء 

فأرى انها معرضة للفشل...  كام 
الدوالر  نطالب مبراجعة ســعر 
الجمريك مع الحفاظ عي زيادة 
ايرادات الدولة،  كام يجب تحديد  
حجم االقتصــاد وكم نحتاج اىل 
الدولة...  امور  لتسيري  موظفن 
العبور  كام تطرقنا اىل موضوع 
الربي والســؤال: ملــاذا ال يكون  
رسم العبور الربي أيضا بالدوالر، 
وملاذا املرامل والكسارات ال تدفع؟ 
وايــن تذهب إيــرادات الدولة ؟ 
نحتاج اىل معالجات جدية واذا مل 
نضبط سعر الرصف، فلن يكون 

هناك نتيجة.
وقــال البســتايت: » اليوم تقدمت بســؤال اىل 
الحكومة حول دور املرصف املركزي يف اصدار النقد 
وســؤال ثان حول دور مــرصف لبنان بالتدخل يف 
السوق بالنسبة لسعر الدوالر، وطالبت بتحويلهام 
اىل مرصف لبنــان وتقدمت بهــام اىل الحكومة 

بواسطة رئاسة املجلس النيايب. 

»لجنة االقتصاد« بحثت في ايرادات الدولة املتوقفة وأهمية املؤشــــــر املعيشــــــي

اللجنة مجتمعة
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كشفت بيانات رســمية صادرة عن وزارة 
الداخلية اإليطالية تحّول تونس إىل بلد عبور 
رئييس يف املنطقة للمهاجرين الذين يغادرون 
إىل إيطاليا عىل منت قــوارب ضمن موجات 

الهجرة غري الرشعية.
وتفيــد األرقام التي نقلتهــا وكالة »نوفا« 
اإليطاليــة لألنباء مبغادرة 12083 شــخصاً 
السواحل التونســية منذ بداية العام الحايل، 
وحتــى يوم 13 آذار الجاري، مقارنًة بـ1360 
وافداً فقط يف الفرتة نفسها من العام املايض.

وقالت الوكالة اإليطالية »إّن من املحتمل أن 
يهاجر أكرث من 60 ألف شخص بشكل رسي من 
تونس وحدها خالل هذا العام، وهم تونسيون 
ومهاجــرون قادمون من دول أفريقيا جنوب 
الصحراء، من دون احتساب االرتفاع الطبيعي 
للتدفقات يف الصيف يف ضوء تحّسن الظروف 

املناخية.«
وتُعــادل أعداد املهاجرين لهــذا العام أكرث 
مــن ثلث إجاميل الوافدين غري النظاميني من 
السواحل التونســية طوال عام 2022، البالغ 

عددهم 32101 شخص.
يعود ذلك إىل تــزايد أعداد الوافدين من دول 
أفريقيا جنوب الصحراء بشكل الفت هذا العام 
إىل تونس، إذ ال يتعدى عدد التونسيني من بني 
تلك األعداد املغادرة إىل إيطاليا 1328 شخصاً.
وســــّبب هذا التحّول أزمة دبلوماســية 
عاصفــة بــني تونس وعدد مــن دول القارة 
السمراء بســبب ترصيحات للرئيس التونيس 
قيس ســعّيد، دعا فيها إىل تشديد القيود عىل 
املهاجريــن املقيمني بطــرق غري قانونية يف 

األرايض التونسية.
وكان ســعيد قد نادى باتخــاذ »إجراءات 
عاجلة« لوقف تدفق املهاجرين غري الرشعيني 
من أفريقيا جنوب الصحراء إىل بالده، واصفاً 
الظاهــرة بأنّهــا مؤامرة »لتغيــري الرتكيبة 

الدميوغرافية« يف تونس.
وأبدى الرئيس التونيس تشــدداً كبرياً حيال 
تدفق »جحافل املهاجرين غري النظاميني«، مع 
ما يؤدي إليه من »عنف وجرائم ومامرســات 
غري مقبولة، فضالً عن أنّها مجرّمة قانوناً«.

ــســي ــي ــد رئ ــلـ ــس بـ ــ ــون ــ ــة اإليــــطــــالــــّيــــة«: ت ــ ــّي ــ ــل ــ ــداخ ــ »ال
ــــــرة األفــــــــــارقــــــــــة الــــــــــى أوروبـــــــــــــا فــــــــي هـــــــجـ

أعلنت وكالة االســتخبارات العراقية امس،  
القبض عىل سبعة إرهابيني من تنظيم »داعش« 

يف محافظة صالح الدين وسط البالد.
ونقلــت وكالة األنبــاء العراقيــة »واع« 
عــن الوكالــة قولهــا يف بيان لهــا: »وفقاً 
ملعلومات استخباراتية دقيقة، متكنت مفارز 
االســتخبارات يف محافظة صالح الدين من 
إلقاء القبض عىل ســبعة إرهابيني مطلوبني 
وفق أحكام املادة 4 إرهاب النتامئهم لعصابات 

»داعــش«، موضحــة أن هــؤالء اإلرهابيني 
متورطــون يف عمليات واعتداءات ضد القوى 

األمنية واملواطنني«.
وأشــار البيان »إىل أنه تم تسليم املطلوبني 
إىل الجهات القضائية الســتكامل اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم.«
وكانت القوات العراقية أعلنت صباح أمس،  
القضاء عىل 3 إرهابيني خالل عملية يف قضاء 

الطارمية شامل بغداد.

ــة إرهـــابـــيـــيـــن ــعـ ــبـ ــى سـ ــ ــل ــ ــض ع ــ ــب ــ ــق ــ الـــــــعـــــــراق: ال

أكــد رئيس مجلس القيادة اليمني رشــاد 
العليمي، التمســك مبسار السالم الشامل يف 
اليمن القائم عــىل املرجعيات الثالث املتمثلة 
يف املبادرة الخليجية ومخرجات مؤمتر الحوار 

الوطني والقرارات األممية ذات الصلة.
جــاء ذلك يف ترصيحات أدىل بها العليمي، 
لدى لقائه يف مقر إقامته بالعاصمة السعودية 
الريــاض، املبعوث الخاص لألمني العام لألمم 
املتحدة إىل اليمن هانس غروندبرغ حســبام 
نقلت وكالة األنباء اليمنية »سبأ« الحكومية.

وقــال رئيــس مجلس القيــادة اليمني إن 
»املجلس والحكومة ملتزمون بنهج الســالم 
الشامل والعادل، القائم عىل املرجعيات املتفق 
عليها، محليا وإقليميــا ودوليا، ودعم جهود 
املبعوث األممي من أجل الوفاء بواليته املشمولة 
بقرارات مجلــس األمن، وبياناته، وخصوصا 
القرار 2216 يف مسعاه لتحقيق أهداف األمم 
املتحدة الرئيسية املتعلقة بالحفاظ عىل السلم 

واألمن الدوليني«.

وأعــرب العليمــي عن »رفض اســتمرار 
انتهــاكات الحوثيني )جامعة »أنصار الله«(، 
والنظــام اإليــراين، خصوصاً فيــام يتعلق 
بالتزامن  املختطفني،  الصحفيــني  مبحاكمة 
مــع االجتامعات التي ترعاهــا األمم املتحدة 
يف جنيف بشــأن ملف املحتجزين، إضافة إىل 
اســتمرار تهريب املزيد من شحنات األسلحة، 
واملخدرات إىل امليلشيات اإلرهابية يف اليمن«، 

عىل حد قوله.
وبحســب »سبأ«، »اســتمع رئيس مجلس 
القيادة وأعضاء املجلس يف اللقاء إىل إحاطة 
من املبعوث األممي الخاص حول نتائج لقاءاته 
األخــرية عىل الصعيدين املحــي، واإلقليمي، 
وفرص البناء عليها لدفع الحوثيني إىل التعاطي 
الجــاد مع املبــادرات، واملســاعي اإلقليمية 
والدولية إلطالق عملية سياســية شــاملة 
تقودهــا األمم املتحدة، ومبــا يلبي تطلعات 
جميع اليمنيني يف استعادة مؤسسات الدولة 

وتحقيق األمن واالستقرار«.

رئيــــــس مجلس القيــــــادة اليمنــــــي يُؤكد ُمجــــــدداً االلتزام
بنهــــــج الســــــام القائم علــــــى املرجعّيات املتفــــــق عليها

رجب  الرتيك  الرئيــس  أكّد 
طيــب إردوغــان، أّن بــالده 
ســتقوم مبا يقع عىل عاتقها 
يف ما يخــص عضوية فنلندا 
وســتفي  »الناتو«،  حلف  يف 

بتعهداتها.
ويف ترصيحــات صحافية 
أدىل بها عقب خطاب ألقاه أمام 
العدالة  لحزبه  النيابية  الكتلة 
والتنميــة يف الربملان، أضاف 
إردوغــان أّن نظريه الفنلندي 
ساويل نينيستو سيزور تركيا 

يوم الجمعة املقبل.
ويف معرض رّده عىل سؤال 

بشــأن احتامل انضامم فنلنــدا إىل »الناتو« 
األســبوع املقبل أو التوصــل إىل حل يف هذا 
الخصوص، قال إردوغان: »سنعمل عىل تفعيل 
االتفاق املربم بني أنقرة وهلسنيك، عىل هامش 

قمة زعامء الناتو يف مدريد«.
ويف السياق، قالت مصادر لوكالة »رويرتز« 
إّن أنقــرة تعتــزم املوافقة عىل طلب انضامم 
فنلندا إىل حلف »الناتو« بشــكل مستقل عن 
الســويد قبل االنتخابات الربملانية والرئاسية 

التي من املقرر أن تجرى يف 14 أيار.
وأضافت املصادر أنّه »من املرجح أن يصّدق 
الربملــان الرتيك عىل طلب انضامم فنلندا إىل 
عضوية حلف الناتو قبل ختام جلســاته يف 

منتصف نيسان ، استعداداً لالنتخابات«.

ويعتزم رئيس فنلندا زيارة تركيا يوم الجمعة 
املقبل ملناقشــة طلب انضامم بالده إىل حلف 
»الناتو« مع نظريه الرتيك. يُشار إىل أّن رئيس 
الوزراء السويدي أولف كريسرتسون أقّر أمس 
الثالثــاء، بأّن احتامل انضامم فنلندا إىل حلف 
»الناتو« قبل الســويد ارتفع، خصوصاً بسبب 

اعرتاض تركيا عىل عضوية ستوكهومل.
ويف وقت سابق، ذكر كريسرتسون أّن تركيا 
»دفعت مبطالب ال تستطيع السويد وال ميكنها 

قبولها«.
ومطلع الشــهر الحايل، أعلــن »الناتو« أّن 
السويد وفنلندا أجرَتا مشاورات مع تركيا بشأن 
عضويتهام يف الحلف، وأّن الدول الـ3 اتفقت 
عــىل االجتامع مجدداً قبــل قمة الحلف يف 
العاصمة الليتوانية فيلنيوس يف متوز املقبل.

ــي بـــتـــعـــّهـــداتـــهـــا ــ ــف ــ ــت ــ أردوغــــــــــــــــــان: أنــــــقــــــرة س
ــدا فــــــي »الـــــنـــــاتـــــو« ــ ــن ــ ــل ــ ــن ــ بـــــشـــــأن عـــــضـــــويّـــــة ف

ألقت قوات األمن التونســية 
القبض عىل إرهايب يف منطقة 

طربية شامل البالد.
ونقــل موقــع )موزاييك إف 
إم( التونيس عن املتحدث باســم 
الحرس الوطنــي قوله يف بيان 
له: »ضبطت دورية تابعة لفرقة 
األبحــاث والتفتيــش مبنطقة 
طرببة مســاء أمس شــخصاً 
صادرة بحقه ثالث مذكرات بحث، 

النتامئه إىل تنظيم إرهايب.«
التونسية  األمن  قوات  وكانت 
ألقــت القبــض يف الثالث من 
الشــهر الحايل عىل إرهايب يف 

والية قبي جنوب البالد.
عىل صعيــد آخر، قال الرئيس 
التونيس قيس ســعيد »إن بالده 
وطني«،  تحرير  معركة  تخوض 
الفتا »إىل أن الواجب املقدس يف 

أي موقع هو االســتجابة ملطالب الشعب املرشوعة 
يف جميع املجاالت«.

وحســب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خالل 
استقبال قــــيس ســــعيد رئيس الربملان الجديد 
لتهــــنئته  الثالثاء،  أمــــس  إبراهيم بودربالة، 

رئيســا  انتخابــه  مبناســبة 
للمجلس.

وأضاف سعيد أن تونس تتوفر 
فيهــا جميع مقومــات النجاح 
ويجــب أن تتضافر الجهود من 
أجل أن يعيــش التونيس مكرما 

يف وطنه.
احــرتام جميع  إىل  وأشــار 
باالستشــارة  املتعلقة  املواعيد 
الوطنيــة والحــوار الوطنــي 
واالســتفتاء وانتخابات أعضاء 
مجلس نواب الشعب يف دورتني.
كام جدد »إرصاره عىل امليض 
قدمــا مــن أجل القضــاء عىل 
الفساد وأســبابه وعدم العودة 

إىل الوراء«.
وكان مجلس النواب التونيس، 
قــد أعلن يوم االثنــني، انتخاب 
إبراهيم بودربالة رئيسا للربملان 
الجديــد يف تونس، بعد اإلطاحــة بالربملان القديم 

برئاسة راشد الغنويش.

ــاد ــ ــب ــ ــى إرهــــــابــــــي فـــــي شــــمــــال ال ــ ــل ــ ــض ع ــ ــب ــ ــي ق ــ ــس ــ ــون ــ ــت ــ األمــــــــن ال
الــــــــوراء الــــــى  ــر... وال عــــــــودة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ تـ مـــعـــركـــة  ــوض  ــ ــخ ــ ن ســـعـــيـــد: 

عدلت الرشطة الباكستانية، عن توقيف رئيس 
الوزراء السابق عمران خان يف منزله يف الهور، 
بعد اشتباكات عنيفة مع مئات من أنصاره، ليل 

الثالثاء، وفق ما ذكرت وكالة »فرانس برس«.
وأفادت الوكالة، وشهود عيان، كانوا بالقرب 
من منزل خان يف ضاحية زمان بارك الفخمة، 
يف الهــور، إّن »قوات األمن التي انترشت عدة 
ســاعات، انسحبت بعد أن أخلت حواجز ونقاط 

التفتيش«.
وكتــب حزب خان »حركــة اإلنصاف«، عىل 
حســابه يف »تويرت«: »تصّدى الشعب لقوات 
الرشطة والحراس الذين أرســلوا إليذاء عمران 

خان«.
ونــرش خان مقــطع فيديو، يظهره جالساً 

وراء مكتــب، ُزيّــن بقنابل غاز مــــسيل للدموع 
مســتعملة ضد أنصاره، مع علمي باكستان وحزبه 

يف الخلفية.
وقال خان: »سيســتخدمون الغاز املسيل للدموع 
ضد شعبنا، والقيام بأشياء أخرى من هذا القبيل، لكن 

عليكم أن تعرفوا، أن ال سبب لفعل ذلك«.
وطّوق املئات من أنصار خان منزله، ليل األربعاء، 

لصّد محاوالت الرشطة من توقيف خان.

كام أظهر مقطع فيديــو نرشه حزب خان، وهو 
يحّيي عرشات األشــخاص داخل حديقة منزله، يف 
حني يحتفل أنصاره يف الخارج بانسحاب الرشطة.

وأظهــرت مقاطع فيديو أخرى تــّم تداولها عىل 
مواقــع التواصل االجتامعي - ونرشها إىل حد كبري 
حزب خان - أشخاص من أنصاره ملطخني بالدماء، 

وآخرين يسعون لتجنب الغاز املسيل للدموع.
وكانت االشــتباكات قد اندلعــت بني أنصار خان 
وعنارص الرشطة، ليل الثالثاء األربعاء، حيث أطلقوا 

الغاز املسيل للدموع، وتعرضوا للرشق بالحجارة 
من الحشود الغاضبة.

وقــال خان لـ«فرانس برس« إّن ســبب هذا 
اإلجــراء ليس »ألنني انتهكت قانوناً«، مضيفاً: 
»يريدونني قابعاً يف السجن حتى ال أمتكن من 

املشاركة يف االنتخابات«.
وتابــع خان: »هذا االعتقال بالقوة ال عالقة 

له بدولة القانون«، مندداً بـ«رشيعة الغاب«.
وكان خان قد دان، صباح امس الطريقة »غري 
املســبوقة« التي تهاجم »بها الرشطة شعبنا ». 
وقال: »من الواضــح أّن طلب التوقيف مل يكن 
سوى مرسحية ألن الهدف الحقيقي هو الخطف 

والقتل«.
وهذه هي املرة الثانية، هذا الشــهر، التي يتم 
فيها إرســال الرشطة إىل منزل خان لتنفيذ مذكرة 

توقيف.
وكان وّجه عمران خان رسالة، دعا فيها إىل »تغيري 
طريقة الحكم يف باكســتان، وطريقة التعامل مع 
االقتصاد، وإىل إعادة الهيكلة، وتحرير باكســتان 
مــن براثن مجموعة صغرية مــن النخبة الحاكمة، 
التي تضع يدها عىل جميع املوارد، وال تســمح للبالد 

بالنمو«.

الشــــــرطة الباكســــــتانّية عدلت عن توقيف عمران خان بعد اإلشتباكات مع أنصاره

أعلنت وزارة الدفاع الروســية، إجــراء تدريبات 
ومنــاورات بحرية مشــرتكة مــن 15 إىل 19 آذار 

مبشاركة الصني وإيران.
وبحســب وزارة الدفاع الصينية، وفقاً التفاقيات 
القوات املســلحة الروســية والصينية واإليرانية 
ودول أخرى، ستجري القوات البحرية للصني وإيران 
وروسيا ودول أخرى مناورات بحرية مشرتكة تحت 
عنــوان »حزام األمن البحــري - 2023« يف خليج 

عامن.
وهذه ليســت املرة األوىل التــي تجري فيها هذه 
الدول مناورات، كان آخرها املناورات العسكرية التي 

أجرتها يف جنوب أفريقيا يف شباط املايض.
وأعربــت وزيرة خارجية جنــوب أفريقيا ناليدي 
بانــدور آنذاك عن رغبة بالدها يف االســتفادة من 
الخربات العسكرية الروسية الصينية يف ضوء هذه 

املناورات.
وكانت وزيــرة الدفاع الجنــوب أفريقية تاندي 
مودييس رصّحــت، يف وقت ســابق، أّن الواليات 
املتحدة متــارس ضغوطاً عىل الدول األفريقية التي 

تواصل عالقاتها مع روسيا.
وتثري العالقــات الوثيقة بني هذه الدول انزعاجاً 
كبرياً لدى الدول الغربية، وتحديداً واشنطن، إذ أعرب 

البيت األبيض، تعليقاً عىل هذه املناورات العسكرية 
املشرتكة، عن قلقه.

وتتخوف الواليــات املتحدة من زيــادة التعاون 
العســكري بني هــذه الــدول. ويف اآلونة األخرية، 

فرضــت وزارة الخزانــة األمريكيــة عقوبات عىل 
رشكات صينيــة، بذريعة دعمهــا إيران يف تصنيع 
املسريات وبيعها لروسيا الستخدامها خالل العملية 

العسكرية يف أوكرانيا.

عـــمـــان ــيـــج  ــلـ خـ ــي  ــ فـ روســـــّيـــــة  ـ  ــة  ــ ــّيـ ــ ــرانـ ــ إيـ ـ  ــة  ــّيـ ــنـ ــيـ صـ مــــــنــــــاورات 
»2023  - الــــــبــــــحــــــري  األمــــــــــــن  »حـــــــــــــــزام  عــــــــنــــــــوان  تـــــحـــــت 

»كومينــــــا« و»روســــــاتوم« ناقشــــــتا حلول
الجزائريّة الســــــوق  النوويّة في  الطاقــــــة 

نظمت رشكة »روســاتوم« الحكومية الروســية للطاقة 
الذريــة والهيئة الجزائرية للطاقة الذرية »كومينا« ورشــة 
عمل مشــرتكة حول حلول الطاقة النووية ألصحاب األعامل 

والرشكات الرئيسية يف سوق الطاقة الجزائري.
وبحسب بيان أصدرته » روساتوم«، فإن هذا الحدث هو األول 

من نوعه الذي ينظمه الطرفان يف املقر الرئييس للكومينا.
افتتح ورشــة العمل عبد الحميد مــالح، مفوض كومينا، 
وبوريس أرســييف، نائب مدير روســاتوم للتنمية واألعامل 
الدولية، حيث قــال يف كلمته: »نحن نقدر تقديرا عاليا الثقة 
يف الرشاكة التي أقيمت بني بلدينا لســنوات عديدة، ويرشفنا 

االهتامم الذي أظهره األصدقاء الجزائريون بتقنياتنا«.
وتابع أرسييف: »تفخر روساتوم بكونها رائدة يف الصناعة 
النووية، حيث تشــمل محفظتنا من الطلبــات األجنبية 34 
مفاعــال يف 11 دولة، كام أننا رواد يف بناء محطات الطاقة 
النووية بحصة غري مســبوقة تبلغ 88% من ســوق البناء يف 

محطات الطاقة النووية«.
من جانبه، شدد عبد الحميد املالح، يف كلمته »عىل أن روسيا 
والجزائر رشيكان اســرتاتيجيان طويــال األمد، وخاصة يف 
املجال النووي«، مضيفا »تعترب ورشة العمل هذه فرصة فريدة 
لالستفادة من خربة روساتوم الواسعة يف مجال التكنولوجيا 
النووية، واملواضيع التي ســيتم تناولها ستسلط الضوء عىل 
الدور الرئيــيس للتكنولوجيا النووية يف التنمية االجتامعية 

واالقتصادية للبالد«.

أكّد رئيــــس االستــــخبارات السعودية 
األســبق تريك الفيصل »أنّه ليــس بإمكان 
الواليــات املتحدة األمريكية أو أوروبا أن تكونا 
وســيطني نزيهني بني السعودية وإيران مثل 

الصني«.
وقــال األمري تريك الفيصل، يف مقابلة مع 
قنــاة »فرانس 24«، »إّن الصني هي التي ميكن 
أن تنجح يف ذلك، ألّن لديها عالقات جيدة مع 
البلدين، واصفاً إياها بـ »الرشيك املنطقي« يف 

تحقيق االتفاق«.
وأعــرب الفيصل عن أملــه يف أن »يؤدي 
االتفــاق إىل مزيد من التطورات اإليجابية يف 
الرشق األوســط«، وأن يغرّي قواعد اللعبة يف 
املنطقة، مشــرياً »إىل سوريا ولبنان والعراق، 
وخصوصاً اليمن، الذي يشــهد أســوأ أزمة 

إنسانية يف العامل«.
وأشار األمري السعودي إىل أنّه »مل يكن عىل 

علم بتفاصيل االتفاق«.

تــتــمــتــع ــات املـــتـــحـــدة ال  ــ ــ ــوالي ــ ــ ال ــل:  ــصـ ــيـ ــفـ الـ ــي  ــ ــرك ــ ت
ــة وإيـــــــران ــ ــوديّ ــ ــع ــ ــس ــ ــن ال ــيـ ــط بـ ــوّسـ ــتـ ــلـ بـــالـــنـــزاهـــة لـ



أعلنت الســلطات الرتكية 
عدد  وفقدان  مقتــل  أمس، 
من األشــخاص يف مدينتي 
أديامــان وشــانيل أورفا، 
إثــر فيضانات قوية ترضب 

جنوب البالد.
إعالم  وسائل  أفادت  وقد 
تركيــة، منهــا وكالة أنباء 
الرسمية،  األناضول الرتكية 
أن 13 شــخصا عــى األقل 
قتلــوا وفقد عرشة آخرون، 
يف  فيضانــات  نتيجــة 
منطقتــن يف جنوب رشق 
تركيــا  مترّضرتن بزلزال 6 

شباط املدمر .
ولقي 11 شخصا حتفهم 
يف مدينة شانيل أورفا، عى 
مســافة نحو 50 كيلومرتا 
السورية،  الحدود  شــال 
وقتل شــخصان آخران، من 
يبلغ عاما، يف  بينها طفل 
محافظــة أديامان املجاورة 
أمطارا  أيضا  شــهدت  التي 

غزيرة.
وقال مكتب حاكم شانيل 

أورفــا »إن الفيضانــات وصلت أيضا إىل الطابق األريض ألحد املستشــفيات 
الرئيســية يف املنطقة«. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ يف البالد )آفاد( »إن 
جهود البحث واإلنقاذ عــن املفقودين واملحارصين يف املباين مازالت جارية 
مبشــاركة غواصــن وقوارب. وقالت آفاد إن أكرث مــن 100 مليمرت لكل مرت 
مربع من األمطار سقطت يف املناطق املترضرة خالل األربع والعرشين ساعة 

املاضية«.
وأظهــرت صور التقطت وأطلعت عليها وكالــة »فرانس برس«، طرقا يف 
شــانيل أورفا غطتها سيول بنية جرفت سيارات وشاحنات، كا أظهر مقطع 
فيديــو صّور يف محافظة مالطية املجاورة ألديامان، املياه ترتفع حول الخيم 
البيضاء حيث يعيش موقتا ناجون من الزلزال الذي أســفر عن مقتل 48,500 

شــخص  وفقا آلخر حصيلة نرشتها الســلطات التي أشارت أيضا إىل أن 13,5 
مليون شخص ترضروا جراءه.

وتم إغالق مدارس يف »شــانيل أورفا«، حيث غرقت منازل ســكنية أيضا 
وحثت الســلطات السكان املحلين عى االنتقال إىل مناطق آمنة.

وذكر خرباء األرصاد الجوية أنه من املتوقع اســتمرار سقوط أمطار غزيرة 
يف جنوب رشق  تركيا.

وأرسل الرئيس الرتيك  رجب طيب إردوغان وزير داخليته إىل املنطقة التي 
اجتاحتها الفيضانات لإلرشاف عى استجابة الحكومة.

وقال وزير الداخلية سليان صويلو للصحافين »هناك حاليا 10 فرق مؤلّفة 
من 163 شــخصا يقومون بعمليات البحث واإلنقاذ عى امتداد 25 كيلومرتا«، 
مضيفا »هناك أيضا غواصون. لكن الظروف الجوية ال تســمح بفعل الكثري«.

قال املتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانيــة بهروز كالونــدي: »إن التقارير 
التــي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تؤكــد أن إيران مل تنتهــك التزاماتها ضمن 

االتفاق النووي عى اإلطالق«.
 وشدد »عى أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 
60 يف املئة يف موقع فوردو النووي كان رداً 
عــى قرار اجتاع مجلس محافظي الوكالة 

ضد طهران«.
وأوضح كالونــدي يف ترصيح له، »أن 
الوكالــة الدولية قدمت 15 تقريراً عى مدى 

املاضية. األعوام 
وأثبتــت هذه التقاريــر أن إيران مل تنتهك 
التزاماتهــا عى اإلطالق«، متســائالً: »من 
هو الســبب يف تغيري هــذه الظروف، حيث 
كان األوروبيــون ينتقدون الواليات املتحدة 
خالل ترصيحاتهم يف بداية انســحابها من 

خطة العمل الشــامل املشرتكة، لكنهم اآلن 
يتحدثون وكأن إيران مســؤولة عن الوضع 

الراهن«.
وحــول نهــج الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذرية يف تقديم تقاريرها، قال كالوندي: 
»املشــكلة لدينا هي أن مواقــف الوكالة ال 
تتســم بالوضوح والشــفافية، ونفضل أن 
تقــدم ما تقوله شــفهيا يف تقرير مكتوب 
مثل املحتوى الــذي أثري يف االجتاع الفني 
الســابق ملجلس املحافظن، لكن لسوء الحظ 

هــذا ليس هو الحال، وهي ال تفعل ذلك«.
العام  املدير  زيــارة  ووصف كالونــدي 
للوكالــة الدوليــة للطاقة الذريــة رافائيل 
غرويس األخرية إليران بـ »الجيدة«، مشرياً 
إىل »أن الطرفــن اتخــذا خطوة إىل األمام 
يف عملية التعاون املشــرتك لتجاوز جميع 

العقبات«.

9
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بالغ رقم: 2/2
بانها  االتصــاالت  وزارة  تعلــن 
ســتضع قيد التحصيــل اعتباراً من 

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

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

بالتدابري التالية:
يف حال التخلف:

1ـ تُقطــع خطوط املشــرتكن 
املتخلفــن عن الدفــع باتجاه واحد 
»لالستقبال فقط« اعتبارا من تاريخ 

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

التاريخ.
3ـ تُلغــى اشــرتاكاتهم بصورة 
موقتــة بعد مرور شــهر واحد عى 
تاريــخ قطع االشــرتاك اعتباراً من 
2023/06/01 ويعــاد وصلــه بعد 
تســديد املتأخرات املستحقة اضافة 
اىل رسم اعادة وصل الخط )11.000 
ل.ل.( وذلــك حتــى تاريــخ االلغاء 

النهايئ.
4ـ تُلغــى اشــرتاكاتهم بصورة 
نهائية بعد مرور ثالثة اشــهر عى 
تاريــخ االلغاء املوقــت اعتباراً من 
تاريــخ 2023/09/01 وتســتوىف 
غرامة قدرها )2%( شــهرياً وتحرر 
االرقــام امللغاة وتُحصــل املتأخرات 
بالطرق القانونية املعمول بها استناداً 
اىل املــادة 45 من قانون املحاســبة 

العمومية.
5ـ يُحــرم املشــرتك امللغى رقمه 
من الحصول عى اشــرتاك جديد قبل 
تســديد جميع الفواتري املســتحقة 

عليه.
مالحظــة: أ ـ تُقطــع خطوط 
املتخلفن عن دفع فاتورة  املشرتكن 

هاتف شــهر ترشيــن الثاين 2023 
باتجــاه واحد »لالســتقبال فقط« 

اعتباراً من تاريخ 2023/03/17.
ب ـ ميكــن للمشــرتكن امللغاة 
يســددوا  مل  والذيــن  خطوطهــم 
فواتريهم املتأخرة املبادرة اىل تقسيط 
املتأخــرات يف صناديــق املناطــق 
الهاتفيــة ويف مصلحة الشــؤون 
املاليةـ  مبنى وزارة االتصاالت، شارع 
الحصول  وامكانية  الصلــح  رياض 

عى اشرتاك جديد.
امكانيــة تســديد الفواتري عرب 

الوسائل التالية:
ـ لدى اي صنــدوق من صناديق 
قبــض الفواتــري التابعة لــوزارة 
االتصــاالت عــى كافــة االرايض 

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

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

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

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

للفاتورة الواحدة.
 WHISH رشكــة  مكاتــب  ـ 

.MONEY
ـ عرب شبكة االنرتنت عى موقع 

.)ogero.gov.lb( هيئة اوجريو
باحكام  املشــرتكن  تُذكــر  كا 
املرسوم رقم 93/4565 )املادة الثالثة 
منــه( وتعديله باملرســوم 11682 
تحديد  لجهة  تاريــخ 1998/1/30 
بعد  اربعة اشــهر لالعرتاض  مهلة 
انتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة 
اعاله، ووجوب تقديم طلب االعرتاض 

يف املنطقــة الهاتفية التابع لها رقم 
املشرتك.

يُطلــب مــن املشــرتكن الكرام 
التجاوب الرسيــع مع مضمون هذا 
البالغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.

بريوت يف: 1 آذار 2023
وصيانة  الســتثار  العام  املدير 

املواصالت
السلكية والالسلكية

املهندس باسل احمد االيويب
التكليف 50

ــــــــــــــــ

اعالن شطب رشكة
صادر عن الســجل التجاري يف 

بريوت
الجمعيــة  محــرض  مبوجــب 
تاريــخ 2023/3/2 تقــرر بتاريخ 
2023/3/14 حــل رشكة كاســرب 
ترايدينغ اوف شــور ش.م.ل. رئيس 
مجلس ادارتها مديرها بسام ابراهيم 
حمود وشــطب قيدها من الســجل 
التجــاري حيث هي مســجلة تحت 
الرقم 1807570 ورقم تسجيلها يف 

وزارة املالية 2978011.
فعــى كل ذي مصلحــة تقديم 
اعرتاضــه ومالحظاته خالل مهلة 

عرشة أيام من تاريخ آخر نرش.
أمن السجل التجاري

بالتكليف مارلن دميان
ـــــــــــــ

اعالن قضايئ
صادر عن محكمة الدرجة االوىل 

املدنية يف بريوت
الغرفة العقارية السابعة

برئاسة القايض ناتايل الهرب
وعضويــة القاضيــن الضيقة 

ومرعشيل
رقم االوراق: 2019/330

الجهة املدعية: جال عمر جال 
الدين

واملطلوب  عليهــا  املدعى  الجهة 
ابالغها ملجهولية محل االقامة:

محمــد كامــل طبــارةـ  رضاـ  

مصطفى ـ لطيفة ـ حكمت ـ نجاح 
ـ ســمرية ـ ســمية ـ منري ومنرية 
جميل طبارة وكامل وسامي ومحمد 
ريــاض ونادية احمد طبارةـ  وبهيج 
ـ نازك خليل طبارة وخديجة رمضان 
فيومي ومحي الديــن جميل طبارة 
استحضار  ابالغها:  املطلوب  االوراق 
طلب تفســري حكم املقدم من الجهة 
 2019/12/24 بتاريــخ  املدعيــة 
بالرقــم 2019/330 والــذي تطلب 
مبوجبــه اعطاءها تفســرياً للحكم 
الصادر عن هذه املحكمة برقم اساس 
2012/576 ورقم حكم 2014/375 
تاريــخ 2014/6/30 مبــن فيه ان 
االسهم املباعة من الجهة املستدعى 
بوجههــا اىل املســتدعية هي كامل 
االســهم التي متلكها يف العقار رقم 
/156/ زقاق البــالط وذلك لتمكن 
املستدعية من تنفيذ الحكم املطلوب 
تفسريه فيقتيض عليكم الحضور اىل 
قلم املحكمة او ارسال من ينوب عنكم 
مبوجب ســند قانوين مصدق اصوال 
الخاصة بكم  االوراق  لتبلغ واستالم 
وذلــك يف مهلة عرشيــن يوماً من 

تاريخ النرش االخري.

رئيس القلم برشى البستاين
ـــــــــــــ

بطالن زواج
الركــوه ـ فيكتوريا  طاين خليل 

سايد الجعيتاين
طرابلس

اعالن قضايئ
ان املحكمــة االبتدائيــة املوحدة 
املارونيــة تدعو الزوجــة فيكتوريا 
ســايد الجعيتــاين، مجهولة محل 
االقامــة، للحضور اىل هذه املحكمة 
غرفة القــايض الخوري انطوان باز 
يــوم الثالثاء الواقع يف 2023/4/4 
التاســعة والنصف صباحاً  الساعة 
وذلك لعقد جلسة مصالحة واال حرص 

موضوع الدعوى.
ذوق مصبح، يف 2023/3/15
املسجل الخوري بيرت الخوند

الرئيس الخوري انطوان باز

اعالنات رسمية
لاليجار

Coffee Shop for rent fully 

equiped -   Val de Zouk - 

Kaslik Tel: 03 /215356

ــــــــــــــــــــــــــ

شــقة لاليجار 260م.م. سوبر 

قــرص  مقابــل  ـ  دولوكــس 

الصنوبر وســباق الخيلـ  عى 

االوتوســرتاد ـ  اجمــل منظر 

يف بريوت ـ موقف ســيارتن 

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  نرص 

 Ahmed Nasr AlWaridi

جواز ســفره اليمنــي، اقامته 

الســعودية، رخصــة قيــادة 

الســعودية 3 هواتــف جوالة 

ومبلــغ مايل يف الســعودي، 

الدوالر االمــرييك واردين. ملن 

عى  االتصال  الرجــاء  يجدهم 

الرقم: + 963945162130

ادارية

مطلــوب مدير ملجمع ســكني 
كامباوند يف الخرب الســعودية 
خــربة ال تقل عن 5 ســنن يف 
االنكليزية،  اللغة  يتقن  االدارة. 

ملم يف الكومبيوتر. 
الذاتية  السرية  للجادين، ارسال 

عى:  

 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

ــــــــــــــــــــــــــ

الشوف

للبيع ارض دير القمر عقار رقم 
569 مع طريق DP حواىل 2000 

م.م ت:78/803805

يف ذكرى مرور أربعون يوماً عى 

وفاة 

اليان أتدغي

زوجة الدكتور جوزف نقوال مراد

يقــام قداس عن راحة نفســها 

الساعة السادســة من مساء يوم 

السبت 18 آذار 2023 يف كنيسة مار 

زخيا، عجلتون.

تقبل التعازي يف صالون الكنيسة 

ابتداًء من الساعة الثالثة بعد الظهر.

وفــــــيـــــــــــــــــــــــــــــات

ــوب تــركــيــا وتـــوقـــع قتلى ــن ــرة تــجــتــاح ج ــدّمـ بــعــد الــــزلــــزال... فــيــضــانــات مـ

األسلحة  عــلــى  الــضــوابــط  بتشديد  يــأمــر  ــدن  ــاي ب
ــار املــمــيــتــة ــنـ ــاق الـ ــ ــرار حـــــوادث إطـ ــكـ ــط تـ وســ

األمرييك  الرئيس  أعلــن 
تنفيذياً  أمــراً  بايــدن  جو 
بشــأن ضبــط اســتخدام 
وسط  النارية،  األســلحة 
تكرار حــوادث إطالق النار 
املميتة يف البالد يف اآلونة 

األخرية.
وقال بايــدن يف تغريدة 
»تويرت«  يف  حســابه  عرب 
»لقد  الثالثاء/األربعاء:  ليل 
أعلنت عن أمر تنفيذي بشأن 
العنف املسلح لتكثيف عملنا 

إلنقاذ األرواح«.
األمرييك  الرئيس  أضاف 

أّن هذا األمر »سُيبقي األسلحة النارية بعيداً 
عن األيدي الخطرة، ويتخذ كل إجراء قانوين 
للتحرك قرب عمليات التحقق من الخلفية… 
األحمر«،  العلــم  بقوانن  الوعي  ويوّســع 
مشــرياً بذلك إىل ترشيعات متنح ســلطات 
إنفاذ القانون ســلطة مصادرة األســلحة 

مؤقتاً من شــخص يُظهر سلوكاً مقلقاً.
وكان التقــى الرئيس األمرييك، الثالثاء، 
أمريكيــن متحّدريــن من أصول آســيوية 
نجوا من عملية إطالق نار شــهدتها إحدى 
ضواحــي لوس أنجلــوس يف مطلع العام، 
وخاطــب بايدن الناجن يف مونتريي بارك، 
مشــيداً بصمودهم ومســتذكراً خصال 11 
شخصاً قتلوا يف كانون الثاين/يناير خالل 

القمرية. السنة  رأس  احتفاالت 
وكان رجــل من أصول آســيوية يبلغ 72 
عاماً قد اقتحم حينذاك مقهى »ستار بولروم 
دانس ســتوديو« يف مونتريي بارك، وأطلق 
42 رصاصــة، فقتل 11 رجــالً وامرأة تزيد 

أعارهم عى 50 عاماً.
وبعد املجزرة التي أوقعت كذلك 9 جرحى، 
حــاول مطلق النار ارتكاب مجزرة أخرى يف 
مقهــى قريب، لكن حارســاً يُدعى براندون 
تســاي نجح يف تجريده من سالحه، فهرب 
قبــل أن ينتحر يف شــاحنته الصغرية حن 

الرشطة. طوقته 
الذي يُعارض  وحّض بايدن الكونغــرس، 
فيــه جمهوريون تشــديد القوانــن التي 
ترعــى رشاء األســلحة، عــى االضطالع 
بـ«املســؤولية« وتشــديد الضوابــط عى 
البنادق العســكرية نصف اآللية التي تلقى 
رواجاً، والتي غالباً ما تســتخدم يف عمليات 

إطالق نار.
وعى وقع هتــاف الحارضين، وعددهم 
نحو 200 شــخص، قال بايدن متوجهاً إىل 
الهجومية«،  الكونغرس: »احظروا األسلحة 
مضيفــاً: »افعلوا ذلك اآلن. كفــى! افعلوا 

كبرياً«. إنجازاً  حّققوا  شيئاً. 

{ تشــديد عمليات التدقيق {
وأصدر بايدن، قــرارات تنص عى تنفيذ 
تدابري عديــدة، أبرزها أمر تنفيذي يشــدد 
قواعــد التدقيق يف مــايض الزبائن ملعرفة 

إذا كانوا من أصحاب السوابق. ما 
وتظهر استطالعات الرأي تأييداً كبرياً جداً 
لقاعدة عامة تنص عى التدقيق يف السجل 

للراغبن يف رشاء األسلحة. اإلجرامي 
لكن الجمهورين يف الكونغرس يشّددون 
عى أن هذا األمر يناقض الحق الدســتوري 
بحيازة األسلحة، وعى وجوب أن يكون بت 
هــذا األمر من صالحية كل والية عى حدة.

حالياً، وحدهم التجار الحائزون تراخيص 
فيدراليــة يُطلب منهــم التدقيق يف مايض 
الزبائن عى مستوى البالد، علاً أّن ما يباع 
من أســلحة عرب هــؤالء التّجار هو أقل من 
املتحدة.  الواليات  القطاع يف  نصف مبيعات 

إضافية. الواليات رشوطاً  وتفرض بعض 
وأمر بايدن وزير العدل بالتشدد مع الباعة 
الذيــن ال يجرون التدقيــق الالزم وتوضيح 
مفهــوم من ينطبق عليهــم تصنيف تاجر، 
مضيفــا إّن القرار »يأمر وزير العدل باتّخاذ 
كل اإلجراءات القانونية املمكنة للدفع قدماً 
إىل أقرب ما ميكن من التدقيق الشــامل من 

دون الحاجة إىل ترشيع جديد«.
وقال بايــدن »إّن أمــره التنفيذي، وهو 
قــرار ميكن للرئيس إنفاذه من دون تصديق 
الكونغرس، إّنا فقط عرب وكاالت فيدرالية، 
وليس وكاالت تابعة للواليات، من شــأنه أن 
يضّيق الخناق عى تّجار األســلحة الذين ال 
يتحلّون بحس املسؤولية«، مشريا إىل أّن هذا 
األمر سيؤدي إىل دراســة مستقلة تكشف 
»كيف يســّوق صانعو األســلحة أسلحتهم 
الناريــة لدى مدنيــن، خصوصاً القرّص، ال 

العسكرية«. الصور  عرب  سّيا 
وســيصدر وزيــر العدل تقريراً رســمياً 
بأســاء تجار األســلحة الذيــن ينتهكون 

القوانن.

ــا ــنـ ــاتـ ــتـــزامـ ــا لــــم نــنــتــهــك الـ ــ ــن ــ ــد أن ــ ــؤك ــ ــة ت ــ ــ ــذريّ ــ ــ ــة ال ــ ــال ــ ــوك ــ إيـــــــــران: تـــقـــاريـــر ال

األسد وبوتين بحثا في جلسة ُموّسعة التعاون املشترك والتطّورات اإلقليمّية والدولّية
)تتمة ص1( 

متابعة أعال اللجنة الحكومية السورية الروسية 

املشــرتكة، الذي انعقد عى هامش الزيارة برئاسة 

رئييس اللجنة من الجانبن السوري والرويس.

وأضاف البيان أنه يف الشــأن السيايس تم بحث 

التغريات والتطورات التي يشــهدها العامل، وأهمية 

االســتمرار يف بناء تحالفات ورشاكات بن الدول 

التي تجمعهــا مبادئ ومصالح مشــرتكة بحيث 

تشــكّل قوة فاعلة تتحرك لصالح شعوبها وتعمل 

لتحقيق االستقرار األمني واالقتصادي يف مواجهة 

السياســات الغربية القامئة عــى نرش الفوىض 

والتخريب، وإشــعال الحروب بهدف االستمرار يف 

الهيمنة وخدمة ملصالحها الضيقة.

وبحسب البيان ناَقش الرئيسان العملية الروسية 
العسكرية يف أوكرانيا.

 وجدد الرئيس األســد موقف سورية املؤيد لحق 
روســيا يف الدفاع عن أمنهــا القومي، فيا اعترب 
الرئيس بوتن أن العملية العســكرية الروسية هي 
معركــة وجود، وأن الغرب حاول زعزعة اســتقرار 
روســيا الســيايس واالقتصادي، إال أن روســيا 
اســتطاعت التأقلم مع ما ســبق، بل وحققت نواً 

اقتصادياً رغم الحرب.
وتابع البيان: »تناولت املباحثات الرئاسية أيضاً، 
املبادرات اإلقليمية التي تدعمها موسكو، حيث أكد 
الرئيس األســد أن سورية لطاملا كانت مع الحوار إذا 
كان ســُيفيض إىل تحقيق مصالح الشعب السوري 
ووحدة وسالمة األرايض السورية ويصل إىل نتائج 
واضحة ومحددة وعى رأسها االستمرار مبكافحة 

اإلرهــاب وخروج القــوات األجنبية غري الرشعية 
املوجــودة عى أراضيها، كا تم التوافق عى أهمية 
تعزيــز التعاون القائم بن البلدين يف األمم املتحدة 
وكل املحافــل الدولية األخــرى، مع التأكيد عى أن 
ســورية تُثمن وقوف روسيا يف مواجهة محاوالت 
الضغط عى دمشــق عرب ما يســميه الغرب ملف 

األسلحة الكياوية يف سورية«.
وذكر البيان: »إقليمياً، أكد الرئيســان ترحيبها 
إلعالن الســعودية وإيــران اســتئناف العالقات 
الدبلوماســية بن البلدين كخطوة تنعكس إيجابا 

عى املنطقة والعامل«.
ويف نهايــة جلســة املحادثات املوســعة تابع 
الرئيسان األســد وبوتن محادثاتها بشكل مغلق 
والتي اختتمت مبأدبة غــداء أقامها الرئيس بوتن 

تكرميا للرئيس األسد.
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 الطائرة : وفد االتحاد اللبناني برئاسة القاصوف
ــان ــّم ــة االردنــــيــــة ع ــاصــم ــع غـــــادر الــــى ال

خوراسانجيان ــال  ــي دان الحكم   :  تــايــكــوانــدو 
2024 ــس  ــ ــ ــاري ــ ــ ب أوملـــــبـــــيـــــاد  ــة  ــ ــ ــل ــ ــ ورح

 ســــــباق بــــــدل فــــــي قصــــــر الصنوبــــــر ببيــــــروت غــــــداً

ــــــس-2024 ـــاد باري ـــ ــــــى اوملبي ــــــوم عل ــــــل 500 ي قب
مع بــدء العــد العكيس 
األوملبية  األلعــاب  لــدورة 
صيف  ستقام  التي  الصيفية 
عــام 2024 يف العاصمــة 
الفرنســية باريــس، تنظّم 
وزارة الخارجية الفرنســية 
واللجنــة املنظمة لألوملبياد 
سباق بدل حول العامل )116 
دولة( بالتعاون مع  السفارات 
العامل.وسباق  يف  الفرنسية 
البدل يف لبنان، الذي سيقام 
غــداً الجمعة يف حرم قرص 
برعاية  ببــروت  الصنوبر 
يف  الفرنســية  الســفرة 

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

والباراملبية السابقة.
وكان مقرراً ان يقام السباق الثالثاء الفائت 
لكن سوء األحوال الجوية أدى اىل تحديد يوم 

غد الجمعة موعداً جديداً له. 
ويف ما ييل الربنامج الكامل لقبل ظهر يوم 

غد الجمعة :
-8.15- 9.15 صباحاً- وصول املشاركني يف 

السباق واستقبالهم.
-9.30-كلمة السفرة الفرنسية يف لبنان 

آن غريو
-9.30-عمليــة االحــاء واخــذ الصور 

التذكارية 
-10.00-بدء سباق البدل
-10.45-انتهاء السباق 

-11.00-توزيع امليداليات عىل املشــاركني 
يف السباق

الدويل  االتحــاد  ينظــم 
للتايكوانــدو ومنذ  شــباط 
الفائــت اربعة معســكرات 
الدوليني  للحــكام  تدريبية  
)280 حكــا( مــن جميع 
الحكام  القــارات الختيــار 

األوملبيني.
وســيتم  اختيار افضل 60 
حكا موزعني حسب الكوتا 
الخاصة لكل قــارة بني 30 
رجال و30  ســيدات عىل ان 
يشــارك هؤالء الحكام الذين 
تــم اختيارهــم يف معظم 
البطوالت  الكربى مثل الجائزة 

اثنان- وثالثــة والنهايئ  الكربى )واحــد- 
اربعة( وبطولة  العامل، كا سيشــاركون يف 
التصفيات القاريــة بداية عام 2024 اىل ان 
يتم  اختيار افضل 26 حكا من اصل الســتني 

لاللعاب األوملبية الصيفية - باريس  2024.
وقــد تم اختيار املحــارض الدويل والحكم 
االوملبي نائب رئيس حكام  آسيا وعضو اللجنة 
الفنية لالتحاد الدويل للرشطة وعضو لجنة 
التعليم يف  االتحاد الدويل، رئيس لجنة الحكام 
ورئيــس لجنة التعليم يف االتحــاد اللبناين  
للمشاركة  دانيال خوراســانجيان  املاســرت 
يف املعســكر الخاص لقارة آســيا  واوقيانيا 

)مجموع 100 حكم(.
وقد خضع املشاركون الختبارات مكثفة يف 
رسعة التنقيط، ادارة املباريات، قانون ونظام 
الفيديــو، اختبارات طبيــة وبدنية واختبار 

شفهي وخطي.
وبعد  اسبوعني اصدر االتحاد الدويل النتائج 
الخاصة بقارة آســيا الفضــل مثانية رجال  

ومثاين سيدات وتضمنت الالئحة إسم الحكم 
االوملبي خوراســانجيان ضمن افضل  مثانية 

حكام يف اسيا وضمن افضل الستني عامليأ.
وتلقــى خوراســانجيان  تهنئة من رئيس 
االتحاد اللبنــاين للتايكواندو الدكتور حبيب 
ظريفــة عىل هذا  االنجــاز الذي يضاف اىل 
سلســلة االنجازات الدوليــة واألوملبية فنيا 

وتحكيميا.
ومتنى له اجتيــاز االختبار األخر ليصبح 
ضمــن افضل 26 حكا ســيقودون االلعاب 

االوملبية يف باريس 2024.
بدوره، شكر خوراسانجيان الدكتور ظريفة 
عىل كل الدعم الــذي يقّدمه االتحاد اللبناين 
التايكوانــدو محلياً  للعبة  واعضاء  رئيســاً 

ودولياً.
يشار  اىل ان هذا املعسكر األوملبي هو الرابع 
مــن نوعه الذي يجتازه خوراســانجيان  يف 
مسرته األوملبية كحكم منذ عام 2010 )لندن، 

ريو دي جانرو، طوكيو وأخرا  باريس(.

الوفد برئاسة القاصوف قبيل املغادرة اىل األردن

غادر وفد االتحــاد اللبناين للكرة الطائرة 
برئاســة رئيس االتحاد وليد القاصوف  اىل 
العاصمــة األردنية عّان قبــل ظهر أمس 
األربعــاء ملواكبــة نهائيات بطولــة  أندية 
غرب آســيا للرجال يف نسختها األوىل والتي 
ســتختتم غداً الجمعة ولحضــور  اجتاع 
الجمعية العمومية التحاد غرب آســيا الذي 
سينعقد اليوم الخميس عىل  هامش البطولة 

االقليمية.
ويضــم الوفد رئيــس االتحــاد اللبناين 

وعضــو اتحاد  غرب آســيا وليــد القاصوف 
ونائــب رئيس االتحاد اللبناين وعضو االتحاد 
العــريب  املهندس عيل خليفة وامني صندوق 
االتحاد اللبناين عساف مهنا ومدير املنتخبات  

الوطنية الدكتور اييل موىس.
وعــىل هامــش البطولة، ســيعقد الوفد  
اللبناين اجتاعات ثنائية مع مســؤويل عدد 
مــن االتحادات الوطنية تتناول  العالقات بني 
االتحاد اللبناين واالتحادات املنضمة اىل اتحاد 

غرب آسيا.

الحكم اللبناين دانيال خوراسانجيان

ملصق النشاط

بطولــــــة لبنــــــان فــــــي البياتلــــــون اليــــــوم
اإلتحــاد  ينظــم 
للتزلــج  اللبنــاين 
بطولة  والبياتلــون 
يف  األوىل  لبنــان 
اليوم  وذلك  البياتلون 
حلبة  عىل  الخميس 
بلديــة بــرشي يف 
يف  تشــارك  األرز.  
املخصصة  البطولة، 
الفئــات  لكافــة 
جميــع  العمريــة، 

بوسرت البطولةاألندية االتحادية.

: السلة  كــرة  في  لبنان   بطولة 
ــدرز ــيـ فــــــوزان لــلــريــاضــي ولـ

 حــطــم إنـــجـــاز مـــيـــســـي.. هــاالنــد
فرنسية ــة  ــواب ب مــن  الــتــاريــخ  يــدخــل 

فريق الريايض

هاالند

حقق الريايض بروت فوزا مها عىل ضيفه اطلس الفرزل 
)101-78(، يف املبــاراة التــي جرت امس االربعاء عىل ملعب 
الريــايض يف املنارة، ضمن املرحلــة 19 من بطولة لبنان يف 

كرة السلة.
وهو الفوز الســادس عرش للريايض هذا املوسم؛ مقابل 3 
خســارات، يف حني لقي اطلس خســارته الرقم 15، مقابل 4 

انتصارات.
وعىل ملعبه يف جبيل، خرس بيبلوس امام يدرز )96-83(.

وهو الفــوز الثامن لليدرز، مقابــل 11 هزمية، فيا لقي 
بيبلوس خسارته لرقم 17، مقابل انتصارين فقط.

دخل الرنوجي إيرلينغ هاالند، مهاجم مانشســرت ســيتي 
اإلنكليزي، التاريخ من بوابة فرنسية، محطا إنجاز ليونيل 
مييس نجم باريس ســان جرمان.  وسجل هاالند 5 أهداف 
قاد بها مانشسرت سيتي اىل الفوز 7-0 عىل اليبزيغ األملاين، 

مســاء الثالثاء، يف إياب مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا.
  وبعد نهاية املباراة، كافأت صحيفة »ليكيب« الفرنســية 
هاالند، وأدخلته التاريخ، بعدما منحته تقييا خرافيا، وصل 

10 درجات من 10، وهو أمر ال يحدث إال بشــكل نادر. 
  الصحيفة الفرنســية مل متنح تقييم 10 من 10 ســوى 
15 مــرة يف تاريخها الطويل، وكان هاالند هو صاحب املرة 

رقم 16.
  ومل تكــن تلك املرة هي األوىل التــي يحصل فيها هاالند 
عىل تقييم 10 من 10 من الصحيفة الفرنســية، حيث تكرر 
األمر يف ترشين األول املايض، حني ســجل 3 أهداف وقدم 
متريرتني حاســمتني يف فوز مانشســرت ســيتي 6-3 عىل 
الغريم التقليدي مانشســرت يونايتد ضمن منافسات الدوري 

املمتاز. اإلنكليزي 
  ومل يسبق أن حاز العب عىل التقييم الكامل من »ليكيب« 
يف مباراتني، إال ليونيل مييس، نجم باريس ســان جرمان 
الفرنيس الحايل وبرشلونة اإلسباين السابق، غر أن هاالند 
هــو الوحيد الذي حصــد التقييم الكامــل مرتني يف نفس 

املوسم.
  وفاز مييس بالعالمة الكاملة يف موســم 2010-2009 
مع برشــلونة، حني ســجل 4 أهــداف يف الفوز 4-1 عىل 
أرســنال اإلنكليزي يف ربع نهــايئ دوري أبطال أوروبا، ثم 
كرر اإلنجاز يف موسم 2011-2012، حني أحرز 5 أهداف يف 
الفــوز 7-1 عىل باير ليفركوزن األملاين بالدور مثن النهايئ.

{  ترتيب الالعبني {
  وكان أول من حصد العالمة الكاملة من »ليكيب« الثنايئ 
فرانك ســوزيه وبرونو مارتيني من منتخب فرنسا تحت 21 
ســنة، يف مباراة ضد اليونان انتهت 3-0 للديوك يف 1988، 
حيث سجل األول ثنائية، بينا دافع الثاين عن عرينه بنجاح.

  الالعب الثاين كان الرويس أوليغ ســالينكو، بتسجيله 5 
أهداف يف الفوز )6-1( عىل الكامرون بدور املجموعات من 

كأس العــامل 1994 يف الواليات املتحدة األمركية.
  ثالث الالعبني كان حارس املرمى الرس ويندفيلد، يف لقاء 
فريقه أراهــوس الدمناريك ونانت الذي انتهى بفوز فريقه 
1-0، يف كأس االتحاد األورويب 1997، ومنح فريقه بطاقة 

التايل. للدور  العبور 
  روبرت ليفاندوفســي، مهاجم برشــلونة الحايل، نال 
التقييــم املثايل أيضا بتســجيله 4 أهــداف يف فوز فريقه 
السابق بوروسيا دورمتوند 4-1 عىل ريال مدريد، يف نصف 

نهايئ دوري أبطال أوروبا 2013-2012.
  كــا فاز الربازييل كارلــوس إدواردو بالعالمة الكاملة 
بعد تألقه يف لقاء غانغان ونيس ضمن منافســات الدوري 
الفرنيس 2014، حيث سجل 5 أهداف ليقود فريقه اىل الفوز 

.2-7
  الربازييل نيار دا سيلفا حاز نفس التقييم يف لقاء انتهى 
8-0 لفريقه باريس ســان جرمان عىل ديجون يف 2018، 
بعدما ســجل رباعية، ونفس األمر لســرج غنابري، جناح 
بايرن ميونيخ، بعد تألقه يف فوز البافاري 7-2 عىل توتنهام 
هوتسبر يف مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-2019، 

حيث سجل هاتريك وصنع هدفاً.
  كيليــان مبايب نــال التقييم املثايل يف 2021، لتألقه يف 
فوز فرنســا 8-0 عىل كازاخستان، يف تصفيات كأس العامل 
2022، بعدما بات أول العب يف تاريخ بالده يسجل 4 أهداف 
يف مباراة واحدة، بينا حقق دوشان تاديتش نفس التقييم 
حني قاد أياكس أمسرتدام لسحق ريال مدريد 4-1 يف دوري 

أبطال أوروبا 2019.
  يف 2019، حصد لوكاس مورا العالمة الكاملة بتســجيل 
3 أهداف »هاتريك« لتوتنهام هوتسبر ضد أياكس أمسرتدام 

الهولنــدي يف إياب نصف نهايئ دوري أبطال أوروبا. 
  آخــر العب حصد التقييم املثايل كان حارس املرمى ألبان 
الفونــت، بقيادتــه نانت اىل الفوز 3-1 عىل باريس ســان 
جرمان يف املوســم الحايل عرب مجموعــة من التصديات 

الخرافية.

فريق أرسنال

فريق مانشسرت يونايتد

 يوروبا ليغ : أرسنال لن يتهاون أمام سبورتينغ
ويونايتد يتسلح بالرباعية بمواجهة ريال بيتيس

األول ــرشــح  امل ميونيخ  ــرن  ــاي ب  بـــاألرقـــام.. 
أوروبـــــــا أبــــطــــال  دوري  بـــلـــقـــب  ــوز  ــفـ ــلـ لـ

بــات نــادي بايرن ميونيــخ األملاين هو 
املرشــح األول للفوز بلقــب دوري أبطال 
أوروبا يف موسم 2022-2023، بعد نجاحه 
يف بلوغ الــدور ربع النهايئ.  ونجح بايرن 
ميونيخ يف التأهل إىل الدور ربع النهايئ من 
دوري أبطال أوروبا، بإقصاء أحد املرشحني 
بشدة للقب، باريس سان جرمان الفرنيس، 

بنتيجة إجالية 3-0 يف مثن النهايئ.
  وبعــد التأهل، توقعت شــبكة »أوبتا« 
املتخصصــة يف اإلحصائيــات والتحليالت 
الرياضية أن بايرن ميونيخ هو املرشح األول 
للفــوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بنســبة 

.%25.9 بلغت 
  علــاً بأن »أوبتا« مل متنح بايرن ميونيخ 
عند انطالق املسابقة يف أيلول املايض أكرث 
من نســبة 9.6%، ولكن مــا قدمه العمالق 
البافاري عىل مدار مشــواره يف النســخة 

الحاليــة كان له دور كبر يف تغير الدفة.

{ 8 انتصارات وقرعة صعبة {
  وواجه بايرن ميونيخ يف النسخة الحالية 
من دوري أبطال أوروبا ســوء حظ كبر يف 
القرعة، حيث أوقعته يف مرتني يف مواجهات 

خصوم من أصحاب املستويات الرفيعة. 
  ووقع بايرن ميونيخ يف مجموعة املوت 
خالل الدور األول للبطولة، بتواجد برشلونة 
اإلســباين وإنرت ميالن اإليطايل إىل جانبه، 

التشيي. بلزن  لفيكتوريا  باإلضافة 
  وحتى جــدول املباريات وضع املواجهة 
األوىل للبايرن خــارج الديار ضد إنرت، لكن 
كتيبة املدرب جوليان ناغلسان نجحت يف 

نظيفة. بثنائية  بالفوز  الخروج 
  وبعدها حقق بايرن ميونيخ 5 انتصارات 
متتالية بنتائج 2-0 و3-0 عىل برشــلونة 
و5-0 و4-2 عــىل فيكتوريــا و2-0 مجدداً 

عىل إنرت ميالن.
  وحــني أقيمت قرعة مثن النهايئ، واجه 
بايــرن ميونيخ أصعــب خصم من أصحاب 
املركــز الثاين، وهو باريس ســان جرمان 
الفرنــيس، والغريــب أن البافاري نجح يف 
الفوز مرتني ذهاباً وإياباً 1-0 و2-0، ليتأهل 

للدور املقبل دون أن يستقبل أهدافاً.
    ومل يســتقبل بايــرن إال هدفــني حتى 
اآلن يف البطولــة األوروبيــة، كانا عىل يد 

بلزن التشــيي، بينــا مل ينجح نجوم مثل 
روبــرت ليفاندوفســي وروميلو لوكاكو 
وإيدين دجيكــو والوتارو مارتينيز وليونيل 
مييس وكيليان مبايب ونيار دا ســيلفا يف 

ضده. التسجيل 
  وجــاء هذا كلــه يف وقت مل يكن بايرن 
يســر بشــكل جيد يف الــدوري األملاين 
»بوندســليغا«، بل جاء وهو يتقاسم صدارة 

بوروسيا دورمتوند. املحلية مع  املسابقة 

{ الخصوم {
  وبالنظر إىل الفرق املتبقية من دوري أبطال 
أوروبا، فبال شك هناك فرق يتوجب عىل بايرن 
ميونيــخ أن يخىش عىل نفســه منها، أولها 
بالطبــع ريال مدريد اإلســباين حامل اللقب 

واألكرث تتويجا.
  ويف تاريخــه يف دوري أبطــال أوروبا 
وخرباته العبيه بالكأس ذات األذنني وسوء 
نتائــج البافاري أمامه عىل مدار ســنوات 
مضت، سيكون ريال مدريد الخصم األصعب 
للبايرن يف ربع النهايئ أو أي مرحلة أخرى.

  لكــن ريال مدريد يعاين محلياً، فالفريق 
يبتعــد عن صــدارة الليغا بفــارق كبر عن 
برشــلونة، الذي هزمــه بايرن 4 مرات يف 
آخر موســمني، وخرس كذلك السوبر املحيل 
وذهــاب نصف النهايئ يف كأس امللك ضده، 
وحتــى يف كأس العــامل لألندية كان عىل 

الكثر من عالمات االستفهام.  أدائه 
  ما يؤكد ذلك فلورنتينو بريز، رئيس ريال 
مدريــد، الذي يبدو غر راٍض عن أداء املدرب 
كارلو أنشــيلويت، ما استدعاه للنزول إليه 
يف إحدى املباريات األخرة ونقل شــكوكه 

إليه.
  ويعيــش ريال مدريد مرحلة إعادة بناء، 
رغم حقيقة تتويجه باللقب املوسم املايض، 
وخط الوسط خر دليل، فهناك دوماً عملية 
تدوير رغــم املردود الجيد لالعبي هذا الخط 

بالفريق عرب سنوات.
  ويبدو الخصم األكرث خطورة عىل بايرن 
بعد ريال مدريد هو مانشسرت سيتي، سيىء 
الحظ يف الكأس ذات األذنني، ولكنه صاحب 
أرقام مدمرة، ويقوده مدرب يعرف البافاري 
جيداً، اإلســباين بيب غوارديوال املدير الفني 

لبطل أملانيا ما بني 2013 و2016.

خالل معظم فرتات العقدين 
املاضيني، بعد حقبة املدرب الفرنيس أرســني 

فينغر.
  وقال أرتيتا »املســابقتان ضمن أولوياتنا، 
أفضل طريقة لالســتعداد ألي منافسة هي 
الفوز باملباراة الســابقة والثقة واملشــاعر 

املناسبة لالقرتاب من املواجهة التالية«.
يف املقابــل، ال يــزال مدرب ســبورتينغ 
روبــن أموريم متفائالً حيال إمكانية إقصاء 
أرسنال، رغم أن فريقه فشل يف الحفاظ عىل 

تقدمه ذهاباً.
  وقــال أموريــم إن »التعادل يبقي األمور 
مفتوحــة، كنت ألكون أكــرث تفاؤالً لو فزنا 
2-1 أو 3-1، لكننــا نعتقد اآلن أنه من املمكن 

التأهل«.
  لكن إذا ما نظرنا إىل األرقام، فإن أرسنال 
فاز بـ3 من 3 مباريات عىل أرضه أوروبياً هذا 

املوسم، وحافظ فيها عىل نظافة شباكه.

{ يونايتد يتسلح بالرباعية {
  يف املقابل، يســعى مانشسرت يونايتد إىل 
اإلبقاء عىل مســاره التصاعدي يف مرحلة 
التعايف من الخسارة املذلّة أمام ليفربول يف 
الدوري )0-7( األســبوع املايض، وسيكون 
قادراً عىل حســم مواجهة اإلياب عىل ريال 

بيتيس، بعدما فاز عليه ذهاباً 1-4.
  لكــن ال يشء مضمــون لرجــال املدرب 
الهولندي إريك تني هاغ، ألن نظره التشــييل 
مانويل بيليغريني خرس مرة واحدة فقط يف 

7 مباريات خاضها عىل أرضه ضد يونايتد.
  وخرج بيليغريني منترصاً يف 4 من آخر 5 
مباريات بينها عندما كان مدرباً لوســت هام 
ومانشسرت سيتي، وهي سلسلة تتضمن فوزاً 

يف ديريب مانشسرت 4-1 يف أيلول 2013.
  وهناك مفارقة تاريخية قد تخيف يونايتد 
قبل هذه املواجهة، ذلك أن فريق »الشــياطني 
الحمر« أقيص يف حقبة الســر مات باسبي 

من ربــع نهايئ كأس الكــؤوس األوروبية 
مبوســم 1963-1964 أمــام ســبورتينغ 
لشــبونة رغم فوز الفريــق اإلنكليزي ذهاباً 
4-1، إذ ســقط إياباً يف لشبونة بخاسية 

نظيفة.
  ويف الدور نفســه، ال يــزال يتعني عىل 
يوفنتــوس اإليطايل مضاعفــة مجهوده، 
عندما يســافر إىل فرايبورغ يف أملانيا للدفاع 

عن تقدمه 1-0 يف مباراة الذهاب.
  وقــّدم يوفنتوس الذي مل يخرس إال مباراة 
واحدة يف آخــر 21 بـ«يوروبــا ليغ« )11 
انتصــاراً و9 تعادالت(، أداء جيدا عىل أرضه 
يف مبــاراة الذهاب، حتى أن مدرب فرايبورغ 
كريستيان شــرتايش أشاد بأداء األرجنتيني 
أنخيل دي ماريا قائالً إنه »متعة للمشاهدة«.

  وبالتــايل، قد يكون إخضــاع دي ماريا 
مفتاحــاً لفرايبورغ لقلب النتيجة، خصوصا 
وأنه يقدم موســا جيدا يف الدوري األملاين 
مع احتاللــه املركز الخامس بفارق األهداف 

عن اليبزيغ الثالث ويونيون برلني الرابع.
  وهذا األخر ســقط يف تعادل مثر أمام 
يونيون ســان غيلواز 3-3 األسبوع املايض، 
مــع عــودة الفريق البلجيــي إىل املرسح 
األورويب بعد غيــاب دام 58 عاماً، وبالتايل 
ســتكون العيون شاخصة عىل مباراة قوية 

إيابا.
  يف املقابل، قد يخوض إشــبيلية، الفائز 
باللقب 6 مرات قياســية معركة هبوط يف 
الليغــا، لكنه دامئاً ما ميثل تهديداً يف املراحل 
األورويب، وسيواجه  الدوري  اإلقصائية من 
فرنبغشــة يف إسطنبول متســلّحاً بهدفني 

نظيفني ذهاباً.
  ومثله روما اإليطايل، الذي يســعى إىل 
حسم التأهل بعدما فاز عىل ريال سوسييداد 

2-0 األسبوع املايض.     

ســهلة  املهمة  تكون  لن 
ألرســنال لعبور سبورتينغ 
لشبونة يف إياب مثن نهايئ 
بعدما  األورويب،  الــدوري 
تعادال 2-2 ذهاباً يف الربتغال.  
اإلسباين ميكيل  املدرب  لكن 
أرتيتا يؤكــد أنه لن يتهاون 
أوروبيا، لحساب حصد لقب 
األوىل  للمرة  الربميرليــج 

منذ 19 عاما.
  ويحتل رجال أرتيتا صدارة 
الــدوري اإلنكليزي بفارق 5 
سيتي،  مانشسرت  عن  نقاط 
الثــاين، مع بقاء 11 مرحلة 

حتى نهاية املوسم.
  وقد يعــّزز اإلقصاء من 
يوروبا ليغ آمال أرسنال يف 
الصدارة يف  الحفاظ عــىل 
ســباق اللقب، إذ مينحه ذلك 
مزيدا مــن التعايف والوقت 

لالستعداد.
  لكــن أرتيتــا ال يتاهى 
مــع هذا الــرأي، ألن مدرب 
»املدفعجيــة« يحاول إعادة 
ناد غرق  الفــوز إىل  ثقافة 
املتذبذب  األداء  مستنقع  يف 
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فنان سوري
8 أحرف

كلمة الرس

1-قرية لبنانية، سلم باليد
2- مذاهب، مدينة إيطالية

3- قرع الجرس، يرشدهام، ننجب
4- آلة موسيقية، رفاق السن

5- الذي يخفي ويسرت عيوب االخرين، يتبعكم
6- حانة، ركيزة، يشرتع، قادم

7- منحناه، ادبرت وفرّت
8- اوشك، حب، مصيف لبناين

9- وىش، والية امريكية، غري مطبوخ
10- عاصمة عربية، اسم موصول، نوتة موسيقية

11- سهي عن، سندتم
12- برش، ترضبني بالسوط، امر عظيم

13- جالسا عىل الرشاب، عائلة رئيس امرييك راحل عرف مبحرر العبيد
14- يوبّخ، جديد )باالجنبية(، ابو الشعوب السامية

15- يكتبا، من الفاكهة الصيفية
16- جزيرة بريطانية، من اوجه القمر

17- فاقدات االزواج، عتب
18- جعلت الشخص قادراً عىل، وقت وحني

1-ممثلة لبنانية صاحبة الصورة

2- مجتمع بيوت وناس، للنفي، أوطان، ضمري منفصل

3- للتفسري، اول جبار عىل االرض، من املخلوقات

4- بلدة عراقية، الف، من الحيوانات

5- مدينة ايرانية اشــتهرت مبدرستها الطبية ولغتها 

اآلرامية، يكمل العمل، حامم بري

6- تدعمكم، بطلة فرنسية قديسة ماتت حرقا يف روان

7- تخور قواه ويضعف، خادم، من االنبياء

8- عتبت عىل، يتكلم بصوت منخفض، بلدة لبنانية، مد

9- عاصمة اوروبية، نبات زهره اصغري عطر الرائحة، 

من الحيوانات

10- عاصفــة بحرية، من الطيور، تنزل االعالم العالن 

الحداد الوطني

11- مــن مؤلفات االديب اللبناين جربان، حرف متني، 

اداة جزم، مدينة بلجيكية

12- مصيبة، راسلنا، وجعي، للندبة

13- دخلت فجأة، للتفسري، جسد، يكرث شحمنا

مقالب غوار

مسك وعنرب

حامم الهنا

ود

وادي املسك

صح النوم

حد

احالم ابو الهنا

غربة

سنعود بعد قليل

كفرون

ملح وسكر

علم

الخربة

جبال

سمك بال حسك

دمشق

عائلتي وانا

الثعلب

بواب الريح

سوريا

عىل قيد الحب

انا عنرت

اللص الظريف

كاسك يا وطن

لقاء يف تدمر

الصعاليك

فقاقيع

عني

مني

نور

من

حلب

الحل السابق

الحل السابق

الكويت

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-عيل بن ايب طالب

2- نيبال، مينح، رأس

3- اما، وقار، قاين

4- يارين، رنينا، ار

5- كاهن، اس، سوريا، اا

6- عامن، جان دارك، اليمن

7- زا، بادن، الهالل، رسا

8- الدهر، الند، نم، يد

9- ليل، بايل، يناديا، ال

10- يجدل، موال، حانوت

11- يدلل، الو، رأي، نسناس

12- ن ن، ينســانا، عناب، 

يبت

13- الدامر، ريب، بال، عر

1-عناية عز الدين
2- ليام، مايل، دنا

3- يباركا، دليل
4- با، يانبه، جليد
5- نلونه، اربد، نا

6- نجد، االسم
7- بيار، انال، الر

8- ميرنان، ليمون
9- طن، يسدان، ار

10- احقن، الديار
11- اارسه، نالعب

12- بري، وكلنا، ين
13- انار، امدح، اب

14- نس، ريال، يأنبا
15- ال، يانس
16- يرد، وين

17- امس، اتابع
18- انامل، سرت

 افقيا: الحل السابق  عموديا:

الخميس 16 آذار 2023

1-رئيس جمهورية لبناين سابق، قادم

2- بلدة لبنانية، مدينة سويرسية

3- اتهم، هدم، مقياس مساحة

4- متشابهان، ناعم امللمس

5- ادوات احدى الحواس، يرتالن

6- صاهري، اله

7- رضب بالسوط، اقرضتم املال

8- كاتبتم، جهد وتعب

9- فضاء واسع، النوم العميق

10- طلــب فعل االمر، سلســلة جبال يف 

اوروبا، احسانه

11- قطع، غري مطبوخ، خرب

1-توماس مور، دب
2- اج، ربو، نالت
3- جديد، زي، ملا

4- روت، جايا
5- حيل، رين، منت

6- ال فونتني، يا
7- تأمني، اراف

8- دينا، امنو
9- بن، ترسم، مهر

10- واو، ابرد، دا
11- داس، حرير

1-بلدة لبنانية، والد

2- يهتم باالمر، صارعت

3- هم وجزن، مدينة بريطانية

4- حرف نصب، ضمري منفصل، حرف نصب

5- خاصتي، مرفأ ليبي، للتفسري

6- طائر مغرد، فلوس

7- عاصمة اوروبية، يصنع من الحليب

8- مدينة سعودية، قنوط

9- ندرب، مدينة مرصية

10- للنداء، اخرتاع

11- تهربان، بسطتها

1-تاج محل، دبور
2- وجد، التينا
3- يريفان، ود
4- اردو، ومأت

5- سب، ترين، راس
6- موز، يتناسب
7- يجني، منرح
8- رن، نام، در

9- اليم، روم
10- دملاتيا، هدر

11- بتا، نافارا

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة

االبراج

  الحل السابق 

الحل السابق   

جوليا قصار

اخترب معلوماتك

ممثلة لبنانية 

4+7+3+6 يفرح

1+2+3 منزل

8+4+5+9 ما يتزين به

5+3+4+1 نرغب يف االمر

1-ما هي اكرب قلعة يف العامل؟

2- ما هي اقدم عاصمة عربية؟

3- يف اي قسم من االرض يقع اكرب عدد من الدول؟

4- ما هو الكائن الحي الوحيد الذي ال يتوقف عن الحركة منذ الوالدة؟

5- ما هو ارسع حيوان؟

1-البصل جاء من الهنود الحمر

2- الكلبة اليكا

3- انكلرتا

4- الخفاش

5- الواي العطر

؟ 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(

ستترصف بطريقة ذكية يف أحد املواقف املحرجة مام 
يجعلــك محط اعجاب الجميع. حان الوقت لتعرف جيدا 

من يحبك ومن يكرهك. 

عفــا الله عام مىض، فــال تلم وال تعاتــب. فراغك 
العاطفي ال يحتمل، وقلبك مشــتاق اىل ساكن أبدي يف 

داخله يشعرك بطعم الحب والسعادة. 

تحصــل عىل ربح مــادي ومعنوي من عمل قمت به 
قبل أسابيع قليلة. احذر ذوي النيات السيئة، ولكن اياك 

والترسع يف اصدار األحكام. 

كــن صبورا بعض اليشء. ال تقع يف مخاطر مغامرة 
عاطفية مترسعة حتى وان كانت تريض غرورك. ظروف 

حياتية تجربك عىل االنفاق. 

أمورك املهنية والحياتية متوترة يف هذه األيام الصعبة. 
لكــن اذا عرفت كيف تتخطى هذه املرحلة الحرجة تصل 

اىل شاطئ األمان. 

ركــز عىل عملك فالضغط قد ينتهــي اذا رميته وراء 
ظهــرك. تترصف باعتدال وحكمة عىل الصعيد العائيل، 

واألجواء مؤاتية لنسيان صعوبات  املايض.

ال تبحــث عن معرفة كل يشء. انك تطلب الشــهرة 
واملجد عىل حســاب صحتك الغالية، لذا عليك أن تحفظ 

خط العودة اآلمنة. 

تلتقــي بعض األصدقاء فتســرتجع ذكريات املايض 
الســعيد. أنــت بحاجة الرادة قوية هــذه الفرتة حتى 

تستعيد زمام مسرية شؤونك الحياتية. 

حبك لالســتقاللية يدفعــك اىل االبتعاد عن بعض 
األشــخاص املهمني. ابق دامئا منفتح الذهن مســتعدا 

لتلقي اآلراء والنصائح من األهل. 

قّسم أوقاتك العملية بهدوء وانتظام، وال تخلط األشياء 
ببعضهــا البعض. مفاجآت مريحة متعددة، رغم بعض 

االنزعاج البسيط والتوتر. 

كــن يقظا وفطنا يف تعاملك مع الجنس اآلخر. يجب 
أن تحتفظ مبركزك املمتاز، وتسيطر عىل املوقف لتكسب 

احرتام ووّد الجميع. 

متــر بفرتة ملل ورفض لكل الواقع برغم االســتقرار 
الذي يؤمنه لك الزمالء واألهل. ال تأخذ األمور بكثري من 

الجدية يف الوقت الحارض.

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(
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يجــدون اي منقذ، بل املزيد من املــآيس واالنهيارات اليومية 
يف مختلف القطاعات، والنتيجة ال انفراجات وال بصيص أمل 

مرتقب.

{ حاكم »املركزي« واالستجواب {
قضائياً، تقّدمــت الدولة اللبنانية ممثلًة برئيســة هيئة 
القضايا يف وزارة العدل القاضية هيالنة اســكندر، بادعاء 
شــخيص ضد كل من حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة، 
وشــقيقه رجا وماريان الحويك وكل َمــن يظهره التحقيق، 
وذلــك تبعاً الدعاء النيابة العامة االســتئنافية يف بريوت، 
مبوجــب ورقة الطلب املقّدمة اىل قايض التحقيق األول يف 
بريوت باإلنابة رشبل أبو ســمرا، بجرائم الرشــوة والتزوير 
واســتعامل املزّور وتبييض األمــوال واإلثراء غري املرشوع 

الرضيبي. والتهّرب 
وقد حرض املحققون االوروبيون والقضاة ابو سمرا وإسكندر 
وجاد  الهاشــم اىل مكتبة مجلس شــورى الدولة التي جهزت 
للتحقيق، اال اّن ســالمة مل يحرض وتقدم وكيله مبذكرة اعترب 
فيها ان االستامع اىل حاكم مرصف لبنان من قبل قضاة اجانب 
انتهاك للسيادة، ما ادى اىل رفع جلسة االستامع، وبحث املذكرة 
التوضيحيــة التي ُرفضت الحقاً، الّن تحقيق قضاة دوليني يف 
لبنان يف ملفات مالية ال يتعارض مع السيادة الوطنية،  كام اّن 
تنفيذ االســتنابات الدولية ال يتعارض مع القانون اللبناين، وال 
ينتقص من الســيادة بحسب ما اشار القايض ابو سمرا، الذي 
حّدد العارشة والنصف من صباح اليوم موعداً جديداَ لالستامع 
اىل الحاكم سالمة، تنفيذا لالســتنابة القضائية االوروبية، 
كام أكد وكيله للوفد القضايئ والقضاة اللبنانيني، أّن ســالمة 
ســيحرض جلسة اليوم ، بعدما اعترب قايض التحقيق أّن تنفيذ 

االستنابة ال يتعارض مع القانون اللبناين.

{ الدوالر سيتخطى املئتْي الف لرية... {
كل ما قيل عن ارتفاع ســعر رصف الدوالر اىل ارقام خيالية، 
تحقق عىل ارض الواقع، ويف هذا االطار يشــري خبري اقتصادي 
خالل اتصال مع » الديار« اىل »اّن االرتفاع املتواصل كان متوقعاً، 
مــا دام ال يوجد اي خطة للتعايف املايل، او اي خطوة اصالحية 
او محاولة لجمه او ردعه من قبل املســؤولني«، وقال: »ال نريد 
إحباط املواطنني اكرث، لكن ما دامت تغيب كل محاوالت االصالح 
ووضــع الخطط ، فالتحليق ســيتواصل وال نريد ان نكذب عىل 
املواطنــني، الننــا نتجه فعلياً نحو جهنم الحمــراء، وهذه هي 
الحقيقية الســاطعة كالشــمس، فاالتجاه نحو املجهول بات 
عنــوان املرحلة الصعبة، وال نريد ان نقول اكرث من هذا، لذا عىل 
املسؤولني والوزراء والنواب ، وكل االفرقاء املعارضني واملوالني ان 
يتحدوا، وينقذوا البلد قبل سقوط  الهيكل مبَن فيه«، سائالً: »ماذا 
ينتظرون بعد؟ واىل متى ستستمر هذه الالمباالة التي نجدها عند 
الجميع؟ لبنان يكاد ُيحى عن الخارطة ويتهاوى حتى السقوط 
املدوي«، ويختم: » ال أستبعد تخطي الدوالر املئتي الف لرية، ما دام 

ال يوجد اي رادع له، وهذا يعني ان ال بوادر لهبوطه«.
ويتزامــن هذا االرتفاع، مع اقفــال املصارف احتجاجاً عىل 
الدعاوى واالحكام القضائية ضدها، وافيد وفق املعلومات بأّن 
اتصاالت جرت لفك االرضاب قبل ســفر رئيس حكومة ترصيف 
االعــامل نجيب ميقايت، مقابل ضبــط الوضع والتخفيف من 
الدعاوى ضــد املصارف، لكن املحاوالت فشــلت، وُعقد امس 
اجتامع لـــ »جمعية املصارف«، مل يــؤد اىل قرار بعد للعودة 
عــن االرضاب، عىل ان يعقد اجتامع آخر خالل اليومني املقبلني 

للتباحث والنقاش والوصول اىل حل.

{ ماذا عن حادثة العبوة الناسفة

 والتسلّل عىل الحدود؟ {
بعد ثالثة  أيام من التكتُّم، اشار »الجيش اإلرسائييل« اىل أّن 

العبوة الناسفة التي انفجرت يوم االثنني قرب مفرق مجدو، يف 
مرج ابن عامر يف الشامل، ما بني مدينتْي أم الفحم والنارصة، 
نفذها شاب لبناين من حزب الله، كان قد نجح يف التسلّل اىل 

»إرسائيل«.
وقال الناطق العســكري إن الشــاب اللبناين دخل عرب ثغرة 
أحدثها يف الســياج اإللكرتوين، ووصل إىل موقع مجدو، عىل 
مقربة من سجن يأوي ما بني 800 و900 أسري فلسطيني. وقد 
ســاعده عىل الوصول شخص يحظّر نرش تفاصيل عن هويته، 
إن كان مواطناً عربياً من »إرسائيل« أو من الضفة الغربية، وقد 

متكّن من تفعيل العبوة النوعية.
هذا، وقد تبنّي  وفق املصدر العســكري االرسائييل أّن العبوة 
مصنوعة بطريقة مهنية عالية غري مســبوقة عىل الساحة 
الفلسطينية، وقال: » انها مبستوى متقّدم عن العبوات الناسفة 
املألوفة، شبيهة بالعبوات الناسفة التي كان جيشنا يتعرّض لها 

خالل وجوده سابقاً يف جنوب لبنان«.
ومع الكتامن الذي فرض منذ يوم االثنني عىل حادثة تفجري 
العبوة الناسفة، نرُشت أخبار مختلقة وشائعات عن  نفق جديد 
حفره نشطاء من حزب الله عىل الحدود الشاملية لـ »إرسائيل«، 
وافيد الحقاً عن قلق املسؤولني االرسائيليني من تعاون نوعي بني 

حزب الله وحامس بدأ يؤيت مثاره بعمليات تفجريية.

{ مبادرات بالجملة وال افق للحل الرئايس {
رئاســياً، تكرث املبادرات والطروحات من دون اي افق بالحل، 
بســبب الرصاع املتواصل واالختالف بالرأي، ويأيت االستحقاق 
الرئايس يف طليعة امللفات العالقة، بالتزامن مع مبادرة بكريك 
لتحقيق التوافق حول هوية الرئيس بني االقطاب املســيحيني، 
ويف هذا االطار يواصل راعي ابرشية انطلياس املارونية جولته 
الثالثة عىل القيادات املسيحية بحثاً عن الحل، إضافة اىل دعوة 
رئيس مجلــس النواب نبيه بري اىل الحــوار، ومبادرة رئيس 
الحزب« التقدمي االشــرتايك« وليد جنبالط، لكن لغاية اليوم 

مل نشهد اي بصيص للحل.
ويف الســياق، ابدى بري يــوم امس خالل لقائه وفداً من 
»لقــاء التــوازن الوطني« قلقه من إطالة أمد الشــغور يف 
موقع رئاســة الجمهورية، معتــرباً اّن اإلمعان يف تعطيل 
عمل املؤسســات ســيكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها 

املعطلون. أحد حتى 
ويف إطار التفاؤل االقليمي- الدويل، يرتّدد أّن لقاًء امريكياً - 
سعودياً سيعقد لبحث االزمة اللبنانية، بطلب من الرياض لكن 

مل يحّدد بعد تاريخه. 

{ تلويح فرنيس بفرض العقوبات
 عىل معرقيل الرئاسة {

يتكّرر التهديد الفرنيس كل فرتة، بفرض العقوبات االوروبية 
عىل معرقــيل امللف الرئايس، بحيث أعلنــت وزارة الخارجية 
الفرنســية انه حان الوقــت للخروج من املأزق الدســتوري 
يف لبنان، يف ظل اســتمرار الشــغور الرئايس، وتفاقم عجز 
املؤسســات وشّل قدرتها عىل العمل، يف بلد بات يعيش واحدة 

من أسوأ األزمات االقتصادية يف العامل منذ سنوات.
كام كشفت التقارير الديبلوماسية ، أّن باريس أثارت مسألة 
فرض عقوبات من جانب االتحاد األورويب عىل زعامء لبنانيني، 
وهناك مشاورات مع الرشكاء، وتعكف حالياً عىل دراسة الوضع 

التخاذ القرار املناسب بشأن هذه العواقب.

{ مؤمتر لنقيب الصيادلة اليوم
 ودعوة اىل التحرّك {

يعقد نقيب الصيادلة جو ســلوم عند الحادية عرشة من قبل 
ظهــر اليوم مؤمتراً صحافياً  يف مبنى النقابة، إلعالن التحرّك 
العام يف ضوء ما يجري يف البالد من شلل وتقاعس املسؤولني 
وحاالت االستنزاف، وقد دعا كل النقابات واالتحادات والروابط 

واملواطنني لحضور املؤمتر واملشاركة يف التحرّك املرتقب. 

الفلسطينيني وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والعقوبات 
الجامعية التي تفرضها سلطات االحتالل عىل الفلسطينيني، 
ويف مقدمتهــا اقتحام مدنهم وبلداتهــم، وإغالق مداخلها 
ومخارجها وإقامة الحواجز العسكرية فيها للتضييق عليهم 

وشل حركتهم«.
ولفتــت الخارجية »إىل أن إجــراءات االحتالل العدوانية 
الرامية لالســتيالء عــىل املزيد من األرض الفلســطينية، 
وتصعيــد تنفيذ عمليات الضم باطلة، وغري قانونية«، محذرة 
»مــن مغبة تعامل املجتمع الدويل مع هذه اإلجراءات أحادية 

الجانب كأمور مألوفة واعتيادية تتكرر يومياً«.

{ االتحاد األورويب : املستوطنات غري قانونية

 مبوجب القانون الدويل {
اىل ذلــك ، قال املمثل األعىل لالتحاد األورويب للشــؤون 
الخارجيــة والسياســة األمنية جوزيب بوريــل امس، إن 
االتحاد يؤمن بشدة بحل الدولتني، وإنه ال يوجد بديل له قابل 

للتطبــيق.
وأفادت وكالة األنباء الفلســطينية )وفا(، بأن ترصيحات 
بوريل جاءت يف كلمته أمام الجلسة العامة للربملان األورويب، 
التي عقدت حول التطورات يف »إرسائيل« وفلســطني. وأكد 
أن االتحــاد األورويب بأعضائه كافة »ســيواصل العمل مع 
رشكائه الدوليني، بهدف إيجاد حل سلمي للرصاع الفلسطيني 

– اإلرسائييل«. 
 واوضح أن »الوضع يف األرض الفلســطينية املحتلة خطر، 
والعنف وصل إىل مستويات غري مسبوقة منذ عام 2005 مع 
عــدد مروع من الضحايا، مبن فيهم األطفال، وهو ما ال يكن 
أن يســتمر عىل هذا النحو«. وشدد عىل أن »املستوطنات غري 
قانونية مبوجب القانون الدويل«، داعيا إىل »توقف توسعها 
ووقــف عمليات الهدم وإخالء الفلســطينيني من منازلهم«، 
ومطالبــا »الحكومــة اإلرسائيلية بالتصــدي بجدية لعنف 

املستوطنني ومحاسبة الجناة«.

وطالــب بوريل املجتمع الدويل بالعمل عىل املســاعدة يف 
إيجاد آفاق متجددة للسالم، الن هناك حاجة إىل جهود دولية 
متجددة ملساعدة الفلسطينيني واإلرسائيليني عىل التفكري يف 

خياراتهم.

{ »ارسائيل« ترفض استقبال بوريل {
وكانت وسائل إعالم »إرسائيلية« ذكرت أن »تل أبيب رفضت 
اســتقبال بوريل بسبب ترصيحاته ضد إرسائيل«، حيث أفادت 
إذاعــة الجيش اإلرسائييل بأن بوريل قدم عدة طلبات للزيارة، 
ومل تســتجب وزارة الخارجية اإلرسائيلية لطلبه، والسبب هو 
ترصيحاتــه ضد »إرسائيل« واملقارنات التي أجراها بني حركة 

»حامس« والحكومة اإلرسائيلية الحالية.

ونقلت اإلذاعة اإلرسائيلية عن مصدر يف القدس، أن »بوريل 
ال يستحق أن يحرض إىل هنا«.

{ نائب القائد العام لـ »كتائب القّســام« {
عىل صعيد آخر، رّصح نائب القائد العام لـ »كتائب القّسام« 
مروان عيىس، أّن االحتالل اإلرسائييل »أنهى اتفاقية أوســلو 

مبامرساته«.
ويف ترصيحــات لقناة »األقىص« الفضائية، قال عيىس إّن 
»املرشوع السيايس انتهى يف الضفة«، مؤكّداً أّن »العدو أنهى 

أوسلو، واأليام املقبلة ستكون حبىل باألحداث«.       
وعن األوضاع يف الضفــة الغربية، قال عيىس إّن »إتاحة 
الفــرص للمقاومة يف الضفة ال يعني تركها، كام أنّه ال يعني 

بقاء غزة صامتة«، مضيفاً »ســندافع عن شــعبنا بكل قوة 
عندما يستوجب التدخل املبارش«.

 وأكّد »رضورة إشــعال العمل املقاوم يف جميع ســاحات 
فلســطني ودعمها مادياً ومعنوياً وإعالمياً«، مشــرياً إىل أّن 
القســام »تتيح املجال وتعطي الفرص للمقاومة يف الضفة 
والقــدس، ألنّها ســاحات الفعل والتأثري اإلســرتاتيجي يف 
املرحلــة الحاليــة«. وجّدد عيىس تأكيد القســام »مواصلة 
مراكمة القوة وبناء اســرتاتيجية املقاومة التي من شأنها أن 

توصل إىل التحــرير«.

{ عصيان االرسى مستمر {
مــن جهة أخــرى، يواصل األرسى يف ســجون االحتالل 
اإلرسائييل، لليوم الـــ30  عىل التوايل، خطوات »العصيان« 
ضد إدارة السجون، احتجاجاً عىل تطبيق اإلجراءات التنكيلية 
ضدهــم، والتــي أوىص بها وزير األمــن القومي إيتامر بن 

غفــري.
وقالت وزارة األرسى واملحررين إّن الخطوات تشمل إرجاع 
وجبتي طعام وارتداء مالبس الســجن، إضافًة إىل جلســة 

احتجاج يف ساحات السجون.
وسيواصل األرسى حالة التعبئة حّتى اإلعالن عن اإلرضاب 
عن الطعام يف األول من شــهر رمضان املقبل، تحت عنوان: 

»بركان الحّريّة أو الشهادة«.
ويبلــغ عدد األرسى يف ســجون االحتالل نحو 4780، من 

بينهم 160 طفالً، و29 أســرية، و914 معتقالً إدارياً.

{ حملة اعتقاالت واقتحامات {
كام أفاد نادي األسري الفلسطيني بـ »أن االحتالل اإلرسائييل 

اعتقل 24 فلســطينا يف أنحاء متفرقة من الضفة الغربية«.
وتركــزت االعتقاالت يف بلدة ســعري ومخيم العروب يف 
محافظة الخليل ودير أبو مشــعل وبلعني يف منطقة رام الله، 

إضافة إىل مدن نابلس وجنني.
وكانت قوات عسكرية كبرية اقتحمت تلك املناطق وداهمت 
منــازل عديدة وعبثــت مبقتنياتها، واقتــادت املعتقلني إىل 

معسكرات للتحقيق معهم بتهمة مقاومة االحتالل.

قال األمني العام ملجلس األمن الرويس نيكوالي باتروشيف، 
إن روسيا ستحاول العثور عىل حطام الطائرة املسرّية األمريكية 
التي اتهمت واشــنطن موسكو بالتسبب يف سقوطها بالبحر 
األســود قبالة أوكرانيا يوم الثالثاء، يف حني قال وزير الدفاع 
األمرييك إن الواليات املتحدة ســتواصل تحليق طائراتها يف 

املجال الجوي الدويل.
وقال باتروشيف، يف مقابلة مع التلفزيون الرويس امس، 
 9-MQ( »إن حادثة املسرية األمريكية من طراز »إم كيو-9 ريرب
Reaper( تظهر تورط واشــنطن يف الرصاع بأوكرانيا بشكل 
مبارش ويف مامرســات كييف العدوانية. وأوضح أن روسيا 
ستحاول الوصول إىل حطام الطائرة، لكنه قال إنه ال يعلم إن 

كانت هذه املحاوالت ستنجح.
من جهته، قال مدير االســتخبارات الخارجية الروســية 
ســريغي ناريشكني إن لدى روســيا إمكانات تقنية النتشال 

حطام املسرية األمريكية من مياه البحر األسود.
من جهته، قال وزير الدفاع األمرييك لويد أوسنت، إنه أبلغ 
نظريه الرويس الجرنال ســريغي شويغو أن الواليات املتحدة 
ستواصل تحليق طائراتها يف املجال الجوي الدويل، بعد اتهام 
طائرة روسية بإسقاط مسرّية أمريكية كانت تحلّق فوق البحر 

األسود.

وخالل اتصال هاتفي أجراه وزيرا الدفاع الرويس واألمرييك، 
قال أوسنت »ستواصل الواليات املتحدة الطريان حيثام يسمح 
القانون الدويل بذلك«، وأضاف »يتعني عىل روســيا تشــغيل 

طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية«.
ويف الســياق ذاته، قال املتحدث باسم الخارجية األمريكية 
إن تقييمنا أن حادث املســرية مل يكن مقصودا وســببه عدم 
كفاءة الطيارين الروس، مشريا إىل أن املسرية كانت عىل بعد 

40 ميال من القرم، وننســق مع األوكرانيني بهذا الشأن.
ونقلت شبكة »يس إن إن« )CNN( عن مسؤولني أمريكيني، 
أن واشــنطن مســحت عن بعد برامج حساسة باملسرية قبل 

ســقوطها ملنع روسيا من جمع معلومات رسية.

{ تحذير رويس {
وحّذرت موســكو امــس، من أي طلعــات جوية أمريكية 
»عدائية« عقب الحادثة التي أدت اىل تصاعد التوتر بني روسيا 

الغربية. والقوى 
ونفت موسكو أن تكون مقاتلة روسية من طراز »سوخوي 
سو-Sukhoi Su( »27-27( قد تسببت  بكرس مروحة املسرية 
األمريكية، إذ تقول واشــنطن إن املقاتلة صدمت املســرية يف 

أثناء تحليقها فوق البحر األســود يف »مهمة روتينية«.
وقال السفري الرويس لدى الواليات املتحدة أناتويل أنتونوف 

امس »نفرتض أن الواليات املتحدة ســتحجم عن نرش تكهنات 
إضافية عرب وسائل اإلعالم وســتضع حدا لعمليات التحليق 
قرب الحدود الروســية«. وكتب عىل منصة تليغرام »نعترب أي 

تحرك باســتخدام أسلحة أمريكية عمال عدائيا مفتوحا«.

{ الفروف: أمريكا تحاول باستمرار البحث

 عن نوع من االســتفزاز لتصعيد نهج املواجهة 

}
وقــال وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف امس، ال 
يكن للواليات املتحدة إال أن تدرك أن أي اســتفزازات تنطوي 
دامئًا عىل مخاطر جســيمة جــدا وقد تثري صداًما بني قوتني 

نوويتني.
وقــال الفروف يف تعليقه عىل املوقف بخصوص املســرّية 
األمريكية يف أجواء البحر األســود، عرب برنامج »موســكو 
الكرملــني بوتني«: »أي حوادث تــؤدي إىل صدام بني قوتني 
نوويتني، األكرب يف العامل، تنطوي دامئًا عىل مخاطر جسيمة، 

ال يكنهــم يف الواليات املتحدة إال أن يدركوا ذلك«.
أضــاف الفروف : »إنهم )الواليات املتحدة( يتجاهلون متاما 
حقيقة، أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، أعلن جيشنا 
حظر الطريان يف مناطق محددة فوق البحر األســود«. وشدد 

عىل أن »هذا التجاهل لهذه الحقيقة املوضوعية، يشري بالطبع 
إىل أن الجانب األمرييك يحاول باســتمرار البحث عن نوع من 

االستفزاز لتصعيد نهج املواجهة«.
وأردف الفروف: »هذا أمر سيئ، ألنهم يرصحون باستمرار، 
أنهم قوة مســؤولة ومهتمون باالستقرار االسرتاتيجي، لكن 

األقوال تتعارض مع األفعال«.

{ واشنطن تكرر اتهاماتها {
من جانبه، أشــار البنتاغون )وزارة الدفاع األمريكية( إىل 
أن مســرّيته كانت تقوم مبهمة روتينية عندما تم اعرتاضها 
بأسلوب »متهور وغري مهني«، ورفض اإلفصاح عام إذا كانت 

املسرية تحمل أي قذائف.
وقال املتحدث باسم مجلس األمن القومي يف البيت األبيض 
جون كرييب الحقا »ندحض بالطبع النفي الرويس«. وأضاف 
أن الواليــات املتحــدة تحاول تجنب وقوع املســرّية »يف أيد 

خاطئة«.
وقال كرييب لشبكة »يس إن إن« األمريكية »اتخذنا خطوات 
لحامية ممتلكاتنا بشــكل خاص يف ما يتعلق بتلك املسرية«. 
وذكر أن روسيا تنفذ عادة عمليات اعرتاض فوق البحر األسود، 
لكن العملية هذه املرة »كانت الفتة بسبب درجة عدم سالمتها 

وعدم مهنيتها، وإىل أي حد كانت متهورة«.
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