
ابراهيم نارصالدين  

مل تتبدل حالة االســتقرار عىل الحدود الجنوبية، ومل ينجح 
العدو يف نقل التوتر اىل الجانب اللبناين. رفع منسوب التهديد 
والوعيد لن يغري »قواعد االشتباك« السائدة حاليا، بقرار حاسم 
من املقاومة الجاهزة ملنع العدو من تصدير ازماته الداخلية اىل 
الخارج. داخليا، مل يتغري املشــهد كثريا باالمس، االنهيار املايل 
واالقتصادي يتواصل دون »كوابح«، يف ظل »بالدة« شــعبية 
غري قابلة للتفســري، و«تطنيش« رسمي مل يعد مفاجئا ألحد. 
االســتحقاق الرئايس معلق اىل »اجل« غري مسمى«، الثنايئ« 
متمسك بدعم ترشيح رئيس تيار املردة سليامن فرنجية ويعمل 
يوميا عىل رشح خلفيات التبني، الطرف اآلخر متمسك بالرفض 
لكنه ينتظر انقشــاع املشهد االقليمي بعد ان خلط اتفاق بكني 
»االوراق«. واشنطن عرب سفريتها دورويث شيا ال متلك اجوبة، 
ووعدت من راجعهــا بالحصول عىل معلومات اكرث وضوحا. 
وهذا الفريق بانتظارعودة الســفري السعودي الوليد البخاري 
من باريس »ليبنى عىل اليشء مقتضاه. فالســفري سيحرض 
اليوم اجتامعا ســعوديا - فرنسيا حيث يتصدر امللف الرئايس 
جدول االعامل، كام سيتم البحث يف عملية االصالح السيايس 
واالقتصادي وسبل الضغط النتاج الحلول. وعلمت »الديار« ان 
االجتامع الذي سيشارك فيه مستشار الرئيس الفرنيس لشؤون 
الرشق االدىن باتريك دوريل املستشــار يف الديوان املليك نزار 
العلوال، سيشهد محاولة فرنسية جديدة القناع الوفد السعودي 
بالقبول بتســوية تقوم عىل تبني ترشــيح رئيس تيار املردة 
ســليامن فرنجية مقابل تعيني نواف سالمة رئيسا للحكومة، 

وهي تســوية يزعم الجانب الفرنيس ان »الثنايئ الشــيعي« 
منفتــح عىل نحو كبري لتبنيهــا يف حال وضوح جدول اعامل 
الحكومة املقبلة. كام سيطلع الجانب الفرنيس الوفد السعودي 
عىل نقاشــات طويلة اجرتها السفرية الفرنسية آن غريو مع 
فرنجية.وحده املشــهد القضايئ شــهد جديدا مع مثول حاكم 
مرصف لبنان رياض سالمة باعصاب »فوالذية« امام القضاة 
االوروبيني بصفته شــاهدا،تزامنا مع نفي مصادر »املركزي« 
الشائعات حول تقديم اســتقالته اىل رئيس حكومة ترصيف 

االعامل نجيب ميقايت الذي زار الفاتيكان باالمس حيث شارك 

البابا الدعاء بخروج البالد من النفق املظلم. 

 { الرد سيكون فوريا؟ {
يف هــذا الوقت، مل يؤد دخول العــدو االرسائييل عىل خط 

توتــري االجواء جنوبا، بعد التخبــط يف تقييم عملية مجيدو، 

حالــة من الهلع عىل الجانب اللبناين من الحدود، وفيام اعلنت 

قوات اليونيفيل عدم حصول تسلل من االرايض اللبنانية، علمت 

»الديــار« ان جهوزية املقاومة عالية جدا، للرد الفوري عىل اي 

محاولة لتعديل قواعد االشــتباك، غري القابلة »للمس«. وسواء 

كانــت الضجة مفتعلة للهروب من االزمة الداخلية العميقة او 

السباب اخرى، فان ما حصل اعاد االرسائيليني اىل مربع انعدام 

الثقة باالجراءات االمنية املتخذة عىل الحدود الشــاملية عىل 

10000 L.L.  10000 ل.ل.

»اليونيفيــــــــل« تنفــــــــي مزاعــــــــم »اســــــــرائيل« املربكــــــــة واملقاومــــــــة لــــــــن تســــــــمح بتعديــــــــل »قواعــــــــد االشــــــــتباك«
ــياًترقــــــــب لنتائــــــــج اللقــــــــاء الفرنســــــــي ــــــــــ الســــــــعودي اليــــــــوم... هــــــــل تقتنــــــــع الريــــــــاض بمعادلــــــــة فرنجيــــــــة ــــــــــ ســــــــام؟ ــ ــ ــ ــاة قانونياً وسياس ــ ــ ــ ــزي« مغط ــ ــ ــ ــة »املرك ــ ــ ــ ــي: سياس ــ ــ ــ ــاء االورورب ــ ــ ــ ــب القض ــ ــ ــ ــامة يجي ــ ــ ــ س
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اجراءات امنية يف محيط قرص العدل احد املواكب يدخل باحة قرص العدل

االسد خالل مقابلته الصحافية

نقل مصايب االحتالل
مواجهات بني متظاهرين وقوات حفظ االمن يف فرنسا

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ــا شـــروطـــنـــا ــيـ ــركـ ــن تـــحـــقـــق تـ ــيـ األســــــــد: ســـألـــتـــقـــي أردوغــــــــــان حـ
ــة ــركــي ــة األمــي ــّيـ ــدوانـ ــعـ ــي مـــواجـــهـــة الـ ــان فـ ــف ــق ـــا والـــصـــيـــن ت ــي روسـ

استشـــــهاد 4 فلســـــطينيين بينهـــــم طفـــــل برصـــــاص االحتـــــال فـــــي جنيـــــن
ـــــس ـــــم نابل ـــــال اقتحامه ـــــوات خ ـــــتهدافهم بعب ـــــّراء اس ـــــرائيليين ج ـــــود إس ـــــة 3 جن إصاب

أكد الرئيس السوري بشار األسد »أّن روسيا والصني تتحمالن 
مســؤولية كبرية يف وقــف السياســة العدوانية األمريكية 

املستمرة منذ نحو 3 عقود«.
وقال األســد خالل مقابلة مع وكالة »سبوتنيك« الروسية 
عقــب قمة ثنائية ومحادثات مــع نظريه الرويس فالدميري 
بوتني: »ال تــزال الواليات املتحدة قوة عظمى، ولو أنّها تنحدر 
حالياً، ولكن ال نســتطيع القول إّن هناك دولة ســتوقف هذه 
العدوانية األمريكية التي استمرت عىل األقل 3 عقود منذ تفكك 
االتحاد السوفيايت، ورمبا أكرث من ذلك«، مضيفا »هناك طرق 
مختلفة، إذا كنا نتحدث عن العمل السيايس. ال بّد من أن يكون 
هناك تحالف بني دول عدة. روسيا والصني تتحمالن مسؤولية 
كربى يف هذا املوضوع، وهناك دول الربيكس، ودول أخرى بدأت 

تبتعد عن الواليات املتحدة وتفقد الثقة بها«.
وكشــف الرئيس السوري أّن »دمشــق وموسكو يف صدد 
توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي يف األسابيع املقبلة تشمل 40 

أعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية، أمس، استشــهاد 4 
فلســطينيني بينهم طفل برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل 

خالل اقتحامها مدينة جنني.
ويف الســياق، اغتالت قــوات االحتالل مقاوَمني يف كتيبة 
جنني: القيادي يوســف صالح رشيــم )29 عاماً.(،  القيادي 
نضال أمني خازم ) 28 عاماً (، الطفل عمر عوادين )16 عاماً(، 
والقيادي يف كتائب القسام لؤي خليل الزغري )37 عاماً(.
وذكــرت مصادر محليــة، أّن قوات خاصــة من »جيش« 
االحتالل، أطلقت النار عىل شــابَّني خالل اقتحام مدينة جنني، 
حيث استشــهدا عىل الفور، فيام استشــهد شاب آخر خالل 

االشتباكات املندلعة.
وكانــت رسايا القدس- كتيبة جنني، قد أعلنت اشــتباكها 
مع »قوة خاصة من املســتعربني، نّفذت عملية اغتيال جبانة 

رغم االحتجاجات الشعبّية... ماكرون يعتمد نظام 
إصاح التقاعد دون تصويت في الجمعية الوطنّية

أقــر الرئيس الفرنــيس إميانويل ماكرون 
وحكومته أمس، مرشوع إصالح نظام التقاعد 
املثــري للجدل مــن دون تصويت يف الجميعة 

الوطنية.
وقد صادق مجلس الشيوخ الفرنيس نهائيا، 

عىل نص مرشوع نظــام التقاعد والذي آثار 
موجة غضب خــالل الفرتة املاضية، بأغلبية 
193 صوتــا مقابــل 114 صوتا ضد مرشوع 

ارتكــب العدو االرسائيــيل حتى االن 80 
جرمية قتل بحق مناضلني فلسطينيني يف 
الضفة الغربية خصوصا يف منطقة جنني 
ومخيمها ويف منطقة نابلس ويف قســم 
مــن القدس، وهو يعتقد انه بهذه الطريقة 
يستطيع اسكات صوت الشعب الفلسطيني 
ونضاله يف وجه االحتالل االرسائييل.
 وكل يوم تلــو االخر تزداد املقاومة قوة 
يف الضفة الغربية بعدما  توقفت 7 سنوات 
عن القتال مع العدو االرسائييل يف الضفة 

الغربية املحتلة.
قائد املنطقة الوسطى االمريكية املسؤول 
عن امللف من الصني اىل اســيا والتي تضم 
فلســطني املحتلة رصح بــان الوضع يف 
الضفــة الغربية مهدد باالنفجار الكبري اذا 
اســتمرت املعارك فيها بهذا الشكل، ويبدو 
ان املقاتلــني الفلســطينيني ال يرتاجعون 
عن قتالهم وعــن هجومهم عىل االحتالل 
االرسائيــيل، وبالرغم من دفع قوات كبرية 
من جيش العــدو االرسائييل فان املقاومة 

ســتكون قوية جــدا يف الدفاع عن جنني 
ومخيمها ونابلــس وكافة الضفة الغربية 
والقدس، مــع العلم انهــم يطلقون النار 
بكثافة عــىل الجنــود االرسائيليني الذين 
يحشدون كل االليات املدرعة والدبابات يف 
قلب الضفة الغربية وال يستطيعون اسكات 
املقاومة الفلســطينية التي تزداد قوة يوما 

بعد يوم.
ان منطقة عرين جنني وكتيبة االســود 
واملقاومني يف نابلس باتوا يواجهون العدو 
االرسائيــيل وجها لوجــه واصبح الجيش 
االرسائيــيل يخافهم النهــم يذهبون اىل 

االستشهاد دون خوف او وجل.
خالل شــهر ونصف الشهر استشهد 80 
مقاوما فلسطينيا منهم اطفال ومل تستطع 
ارسائيل الســيطرة عىل الضفــة الغربية، 
واملقاومة تزداد قوة يوما بعد يوم والجيش 
االرسائييل انشاء الله اىل تراجع واىل تقهقر 
واىل انقــالب املجازر عليــه وعىل جنوده 

وضباطه.

عىل طريق الديار

»الديار«
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روســيــة  تجسس  شبكة  تفكك  بــولــنــدا  والـــســـويـــد...  لفنلندا  ــداً  تــهــدي نشكل  ال  روســيــا: 
ــات ألوكــرانــيــا ــاب ــدب ــول مــلــف ال ــدة حـ ــدي ــرب تــكــشــف عــن مــعــطــيــات ج ــغ أمــيــركــا ودول ال

مصـــدر مـــن داخـــل التحقيـــق: لـــم شرق أوسط أميركيـ  روسيـ  صيني
ـــه ـــى اآلن اي شـــيء علي نمســـك حت

»دولـــرة« قطـــاع املوبيليـــا يُنعـــش مهـــن 
»النجـــارة« و»الدهـــان« و»التنجيـــد«

فـــي  النظـــر  تعيـــد  قـــد  املصـــارف 
ــل ــبوع املقبـ ــوح االسـ ــا املفتـ اضرابهـ

»إســـــرائيل« قـــــد تلجـــــأ الـــــى الحـــــرب
ــــــــة للخــــــــروج مــــــــن أزمتهــــــــا الوجوديّ
ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــران ولبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا إيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وأمامهـ

ــت  ــ ــ ــن الكوي ــ ــ ــاول م ــ ــ ــاط يُح ــ ــ جنب
ــــن ــ ــاق بكي ــ ــ ــواء اتف ــ ــتطاع أجــ ــ اســ

نقابـــة االطبـــاء باشـــرت قبـــض اتعـــاب 
%100 دوالر  بـ»الفريـــش«  االطبـــاء 

الجيـــــش الليبـــــي يعثـــــر علـــــى 
براميـــــل اليورانيـــــوم التـــــي أعلنـــــت 
»وكالـــــة الطاقـــــة الذريـــــة« فقدانهـــــا
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شرق أوسط أميركي – روسي - صيني
نبيه الربجي

ديبلوماســية  بجراحة 
فــذة، متكّن يش جني بينغ 
من ارساء االتفاق السعودي 
ـ االيراين. بعملية مامثلة، 
فالدميري بوتني يف الطريق 
اىل ارساء االتفاق السوري 
ـ الــريك، لتكتمل صورة 
الرشق األوســط، عىل أمل 
الزالزل،  أالّ يبقى عىل خط 
كــام قال هــريودوت، وال 
عىل خط الحرائق، كام قال 

هرني كيسنجر. لن يبقى عىل... خط املقابر!
أين أمريكا  بالصالحيات االلهية  يف هذه الحال؟ ستيف 
بانــون نقل عن دونالد ترامب قولــه »ليك تظل مفاتيح 
الرشق األوسط بيدنا، ينبغي دفع املنطقة أكرث فأكرث نحو 

الهذيان، مبا يف ذلك الهذيان الدموي«... 
غالبــاً ما كانــت هواية الرؤســاء األمريكيني، كأنبياء 
لألزمنة الحديثة، الرقص فوق جثث اآلخرين. هنا تســاؤل  
ريجيس دوبريه »كيف ميكــن أن يتعامل األمريكيون مع 
ســكان املريخ اذا عرثوا هناك عىل كائنات برشية، لكأنها 

تشكلت بريشة سلفادور دايل ال بريشة... الله« .
جون بولتون الذي قــال بلغته الفظة »ذلك العامل الذي 
تحت أقدامنا« يأخذ عىل جو بايدن »غباءه«  ألنه مل يالحظ 
أن بوتــني وبينغ يعمالن وبغفلة منــه، لتحويل الوجود 

األمرييك يف الرشق األوسط اىل مشكلة أمريكية...
أيــن كانــت العيون األمريكية التي طاملــا تباهى مايك 
بومبيو عندما كان مديراً لوكالة االســتخبارات املركزية ، 
بكونهــا ترصد حتى ما يجــري يف العامل اآلخر، لتتابع ما 

يجري يف دهاليز الرشق األوسط؟
باتريسيا كيم، الباحثة يف الشؤون الروسية والصينية 
يف معهــد هوبكينغز، الحظت »مــدى قصورنا يف رصد 
الصفائــح التكتونية يف الرشق األوســط، حتى ظننا أن 
وجودنا عرب األســاطيل  أو عرب القواعد العسكرية، يعني 
وقــف االنفجارات الجيولوجيــة يف منطقة ولدت فيها 
األديــان كمؤرش عىل جنون األزمنة وجنون السياســات 

هناك« !
يف وقــت متأخر )جداً( اكتشــفت دول االقليم، أن ما 
تقوم به ان يف السياسات األمرباطورية أو يف السياسات 
القبلية، هو الرصاع داخل الرصاعات الكربى، وملصلحة هذه 
الرصاعــات الكربى. الروس والصينيــون تلقفوا »لحظة 

االرتطام بالحائط« ليك يخرقوا السور األمرييك.
هذا ما حصل دون أن يعني ذلك ازالة أمريكا من املنطقة، 
كام يدعو آيات الله، ولكن ارباك مهمتها »املقدســة« يف 
تكريس نظام القطــب الواحد. ما يجري اآلن نظام عاملي 

متعدد األقطاب ينطلق من الرشق األوسط...
البيت األبيض أمام مشهد مختلف. كبار املعلقني يدعون 
اىل اعــادة النظــر يف صياغة السياســات. لكن الهزات 
االرتدادية يف »ارسائيل« أخذت منحى هيستريياً. الحظنا 

ذلك يف السيناريو الكاريكاتوري لتسخني الخط األزرق. 
كيف لشخص تســلل من األرايض اللبنانية، وهو مزنر 
بحزام ناســف، أن يقطع مسافة 70 كيلومراً يف »العمق 
االرسائييل« ليزرع قنبلة عند مفرق يكاد يكون خالياً، ثم 
يعود اىل الحدود  ويُقتل بطريقة غامضة؟ هل بات الخيال 
»االرسائيــيل« رثاً اىل هذا الحد؟ دراما عىل طريقة بعض، 

أو أغلب، املسلسالت اللبنانية.
بحسب علمنا أن »االرسائيليني« أقاموا أبراجاً للمراقبة، 
ومبواصفات تقنية متطورة جداً، وباستطاعتها رصد حتى 
حركــة القطط يف املنطقة. كل هذا، ومل يالحظ أحد كيف 
تسلل الرجل، وكاد يصل اىل غرفة نوم بنيامني نتنياهو...

الهيســترييا. »ارسائيــل« يف عنق الزجاجــة داخلياً 
وخارجيــاً. تلويح برضب ايران، وقد يكون املقصود رضب 
لبنــان. هكذا يتم تضخيم حادثة القنبلة . متاماً كام حدث 
عشية االجتياح عام 1982 بذريعة االقتصاص من مطلقي 

النار عىل  السفري يف لندن شلومو آرغوف.
لكننا اآلن  لســنا أمــام »أبو الهــول«، و«أبو الزعيم«، 
و«أبــو الجامجم«  الذيــن أبدلوا ثقافة الثــورة بثقافة 
املالهي الليلية. تحذيرات من شــخصيات يهودية عاملية، 
»اياكم ولعبة حافة الهاوية« ألن »ارسائيل« ستكون أمام 
»الهولوكوســت الصاروخي«. للتــو تراجعت »تل أبيب«، 
وبعدما وجهــت اصابعها العرشة اىل املقاومة يف لبنان، 
لتقول اذاعة الجيش »يبدو أن منفذ العملية فلسطيني من 

مخيم لالجئني، ويحتمل أنه عنرص من حامس«.
ذاك اليمــني املجنون لن يســمح له الجــرناالت الذين 
يدركون ما التبعات الكارثية للحرب باســتعادة »فانتازيا 
االنتحار الجامعي« )املاســادا(. رؤوس نتياهو وبن غفري 

وسموتريتش مل تكن يوماً رؤوساً برشية...

ــم تــاحــظ  تــيــنــنــتــي: الــيــونــيــفــيــل لـ
أّي عبور للخط األزرق في األيام األخيرة

اعلن الناطق الرســمي باسم »اليونيفيل« اندريا تيننتي يف 
بيــان، ان »اليونيفيــل اطلعت عىل التقاريــر اإلعالمية التي 
تفيد بأن شــخصا تســلل إىل إرسائيل من لبنان«، الفتا اىل ان 
»اليونيفيل مل تالحظ أي عبور للخط األزرق يف األيام األخرية«.

اضــاف »ان رئيس بعثــة اليونيفيل وقائدهــا العام اللواء 
أرولدو الثــارو، يحث الطرفني عىل ضبــط النفس والحفاظ 
عىل االستقرار واستخدام آليات اليونيفيل للتنسيق واالرتباط 

لتجنب سوء الفهم وتقليل التوترات«.
مــن جهتها، أعلنت إذاعة »الجيش اإلرسائييل« صباح امس، 
أنَّ »منّفــذ العملية يبدو فلســطيني األصل من أحد مخيامت 

الالجئني يف لبنان ويحتمل أنه يتبع فرع »حامس«.
وكانت قد أفادت أجهزة األمن »اإلرسائيلية« مساء األربعاء، 
أنها »قتلت شــخًصا تسلل عىل ما يبدو من لبنان، بعد تفجريه 
عبوة ناســفة بالقرب من مفرق مجيدو قرب مدينة حيفا«. 
وجاء ذلك يف بيان مشرك للجيش وجهاز األمن العام )شاباك( 

والرشطة »اإلرسائيلية«، بعد »تعتيم« كبري عىل القضية.

ــــــــة »مجــــــــدو« ــــــــرك حــــــــول عملّي ــــــــي املفب ــــــــن التســــــــريب اإلعام ــــــــه يهــــــــزأ م  حــــــــزب الل
ــــــــان ــــــــران ولبن ــــــــا إي ــــــــة وأمامه ــــــــا الوجوديّ ــــــــن أزمته ــــــــى الحــــــــرب للخــــــــروج م ــــــــأ ال ــــــــد تلج »إســــــــرائيل« ق

كامل ذبيان

عندما يقع الكيان الصهيوين الغاصب بأزمة 
داخلية، او بتحوالت اقليمية ودولية تؤثر يف 
امنه، يلجأ اىل عمليات عسكرية او امنية خارج 
حــدوده، ويف كثري من االحيان بضوء اخرض 
امــرييك. وكان لبنان احدى الســاحات التي 
كان فيها العدو االرسائييل يقوم باالعتداءات 
عليه، او احتالل اجزاء من اراضيه، وهو فعل 
ذلك منذ اغتصابه لفلســطني، ال ســيام بعد 
هزمية الجيوش العربية يف 5 حزيران 1967 
وانطالقة املقاومة الفلسطينية، فبات لبنان 
هــو املكان الذي ميارس فيه العدو االرسائييل 
عملياته العســكرية واالمنية، والتي ابرزها 
كان تفجري طائرات لطريان الرشق االوســط 
يف مطار بريوت الدويل نهاية عام 1968، ثم 
اغتيال ثالثة من قادة املقاومة الفلســطينية 
يف فردان يف نيســان عام 1973، وبعد ذلك 

دعــم اطراف لبنانية يف الحرب االهلية عام 1975 ، وبعد ذلك 
احتالل  اجزاء من جنوب لبنان يف آذار 1978، واقامة ما سمي 
»الرشيــط الحدودي« بقيادة الرائد يف الجيش اللبناين ســعد 
حــداد ثم انطوان لحد، وتبع ذلك الغزو الصهيوين للبنان يف 5 
حزيران 1982، وتكررت االعتداءات يف متوز 1993 ونيســان 
1996، فحصــل التحرير يف ايار عام 2006، لتقوم »ارسائيل« 

بعدوان واسع صيف 2006.
ووراء كل عمــل امنــي او عدوان عســكري، كان مرشوع 
ســيايس لخدمة الكيان الصهيوين وضامن امنه، وادخاله يف 
»ســالم« مع انظمة عربية، او ضد وجود مقاومة له، كام يف 
الكفاح املســلح الفلسطيني او املقاومة يف لبنان، اذ ترافقت 
االعتداءات والغزوات بقرار امــرييك عرب االدارات االمريكية، 
سواء الدميوقراطية او الجمهورية املتعاقبة عىل البيت االبيض، 
وكانت آخر املشــاريع االمريكية التي سّهلت »ارسائيل« القيام 
بعدوانها صيف 2006، كان مرشوع »الرشق االوسط الكبري«، 
الذي قدمه الرئيس االمرييك االسبق جورج بوش االبن، وقبله 
اتفاقات الســالم يف »كامب دايفيــد« عام 1977 بني الرئيس 
املرصي انور السادات ورئيس حكومة العدو الصهيوين مناجيم 
بيغــن، والذي اعقب ذلك احتالل »ارسائيل« الراض واســعة 
جنــوب نهر الليطاين، ثم جاء مرشوع دونالد ريغن للســالم 
ورافقه الغزو الصهيوين للبنان، والذي ســقط معه اتفاق 17 

ايار عام 1984، حيث كان لبنان ســاحة لتصفية الحساب مع 
املقاومة للمشاريع االمريكية – »االرسائيلية« والتي سّهلت لها 
منظمة التحرير الفلســطينية يف »اتفاق اوسلو« عام 1993، 

وبعده »اتفاق وادي عربه« بني االردن و«ارسائيل«.
ويخطط العدو الصهيوين، لعدوان جديد عىل لبنان، ميّهد له 
مبزاعم او حصول حادث ما  ليربر عملية عســكرية له، كمثل 
اختطــاف ثالثة جنود صهاينة يف 12 متوز 2006، فكان رده 
واســعا بعدوان دام 33 يوما، وهو يبحث يف هذه املرحلة عن 
ذريعة لشــن عملية عســكرية عىل لبنان، هو بحاجة اليها 
داخليــا، مع التظاهرات ضد حكومــة بنيامني نتنياهو الذي 
تحالف مع احزاب دينية تحثه عىل عمل عســكري يف الضفة 
الغربية وغزو لبنان، فكانت الرواية »االرسائيلية« املفربكة عىل 
ما يبدو، والتي تزعم ان مقاوما تسلل من لبنان اىل بلدة مجدو 
جنــوب حيفا وعىل بعد 70 كلم عــن الحدود مع لبنان، ورأى 
مســؤولون يف ما اعلنه العدو االرسائييل مؤرشا خطرا، وقد 

يقوم بعدوان مل يُعرف حجمه بعد.
فحــزب الله وهو املعني مبارشة بالوعيد »االرسائييل« بانه 
ســيدفع الثمن، اذا اثبتت التحقيقات ضلوعه يف العملية، فان 
مصــادر قيادية فيه، تهزأ من املرسحية التي يعرضها الجيش 
»االرسائيــيل«، الن املقاومة عندما تقوم بعملية ال تخجل بها، 
ولديها االعالم الحريب الذي يصورها وينقلها للرأي العام، وهذا 
ما حصل يف اكرث من عملية كان آخرها خطف ثالثة جنود عند 

السياج الحدودي يف عيتا الشعب عام 2006، 
او غريها من العمليات املوثقة، ال ســيام اثناء 
االحتالل االرسائييل للبنان او اعتداءاته عليه.

ويف الوقــت الذي يهزأ حــزب الله من هذا 
الترسيب االعالمي امللفق، فانه يضع نفســه 
يف جهوزية عســكرية، وهو دائم الحضور، 
ويتعاطى مع الحدث االمني باســتعداد الي 
»ســيناريو ارسائيــيل«، الذي يعــاين ازمة 
داخلية وجوديــة قد تؤدي اىل وقوع »حرب 
اهلية ارسائيلية«، يجــري التحذير منها من 
قبل قادة العدو السياسيني منهم والعسكريني، 
ويف مواقــع الســلطة او املعارضــة، حيث 
االنقسام كبري داخل الكيان الصهيوين، وبني 
املستوطنني، وما يسمى العلامنيني واملتطرفني 
دينيا، اذ قد يكون الهرب من االزمات الداخلية، 
بان تقوم حكومــة نتنياهو بحرب خارجية، 
علها تســتعيد الوحــدة الداخلية، وهذا ما قد 
يحصل، مــع وزير االمن »االرسائييل« ايتامر 
بن غفري بان عىل الجميع ان »يستعدوا للحدث«، وهو يراه قريبا 
ورسيعــا، بان يحصل رد »ارسائييل« موجع، اما برضبة امنية 
موضعية تستهدف قيادات يف حزب الله، كام سبق وحصل مع 
اغتياالت اســتهدفت قيادات منه كعامد مغنية ومصطفى بدر 

الدين وحسن اللقيس وغريهم.
فقادة العدو واملســتوطنون ، ال ســيام من هم عىل مقربة 
من الحدود مع لبنان، قلقون من تســلل عنارص من حزب الله، 
وقد ســبق للجيش »االرسائييل« ان تحــدث عن وجود انفاق 
تصــل اىل الخليل االعىل وتم تدمريها، اضافة اىل تهديد حزب 
الله الدائم عرب امينه العام الســيد حسن نرصالله بان املعركة 
املقبلة مع الكيان الصهيوين ستكون يف داخله بدءا من الجليل، 
وهو ما يأخذه قادة العدو عىل محمل الجد، ويخشــون من ان 
التسلل الذي ُقتل فيه مقاوم نفذ عملية، هو مناورة الستكشاف 
جهوزية العدو، الذي اقلقه ايضا االتفاق السعودي – االيراين، 
واعترب قادته ان جدارا اقليميا يحتمون به قد ســقط، ملصلحة 
ايــران، التــي يهددها العدو االرسئييل برضبة عســكرية، اذ 
ارتفعت اصوات صهيونية، ال سيام يف اليمني املتطرف، بان يتم 
تعطيل االتفاق بعملية عسكرية ضد ايران، لتؤكد لدول الخليج 
ان امنهــم مع »ارسائيــل« وليس مع ايران، او تختار لبنان يف 
عملية امنية قد تصبح عســكرية، كرسالة بان جبهة الشامل 

جاهزة لرضبة استباقية.

ـــــــــــــــان؟ ـــــــــــــــن لبن ـــــــــــــــعودية م ـــــــــــــــد الس ـــــــــــــــاذا تُري ـــــــــــــــس... م ـــــــــــــــات وإســـــــــــــــم الرئي ـــــــــــــــن اإلصاح ـــــــــــــــد م أبع
محمد علوش

بعد اغتيال رئيس الحكومة الســابق رفيق 
الحريري وخروج ســوريا من لبنان، تكرّست 
املظلة السورية – السعودية التي كانت قامئة 
فوق الوضع السيايس واالقتصادي اللبناين، 
فضاعت معادلة الســني – سني الشهرية يف 
ظل انطالق الرصاع الكبري والعلني بني فريقي 
8 و14 آذار، ومنذ ذلك التاريخ تبدل كل يشء.

عام 2011 بدأت الحرب يف ســوريا، واشتد 
الرصاع بني فريق يف لبنان عىل رأســه حزب 
الله والدول الخليجية عىل رأسها السعودية، 
لرسائل  الســورية ملعباً  الساحة  وأصبحت 
حربية بــني الطرفني، باإلضافــة اىل اتخاذ 
الرصاع أشــكاالً أخرى يف لبنــان بعد تقدم 
فريق 8 آذار عىل فريق 14 آذار، أبرزها الضغط 
اإلقتصــادي عىل لبنان من خالل منع ســفر 
مواطني الخليج اىل بريوت، األمر الذي رضب 

الســياحة ومدخولها الكبري الذي وصل عام 2010 اىل 8 مليار 
دوالر، فانخفض يف العام األول للرصاع، أي عام 2011، حوايل 
24 باملئة حســب أرقام منظمة السياحة العاملية، مع العلم أن 
الســياحة العربية كانت تشكل لوحدها حوايل 45 باملئة من 
صايف دخل السياحة يف لبنان، والسياحة السعودية كان لها 

حصة النصف.
بعدها تدهورت العالقات أكرث بني حزب الله والســعودية، 
ومل يتمكــن اي طرف من فرض تــوازن قوة مع الحزب، حتى 
فقدت الســعودية االمل من كل حلفائها يف الداخل اللبناين، 
وباتت تتهم لبنان بأنه تحت ســيطرة الحزب، وهذا ما جعلها 

تبتعد عنه أكرث فأكرث.
يف تســوية وصــول الرئيس ميشــال عون اىل رئاســة 
الجمهورية مل تكن الســعودية طرفاً فيها، لكن حاول رئيس 
»التيار الوطني الحر« جربان باســيل الحصول عىل املوافقة 
الســعودية من خالل وعد أطلقه للســعوديني بأن ال يكون 
حــزب الله »عدوانياً« تجاه اململكة، لكن هذا الوعد بحســب 
الســعوديني سقط ومل يُطّبق، فاستمر اإلبتعاد السعودي عن 
السياســة يف لبنان، واســتمر الرصاع مع حزب الله وإيران، 

خاصة بعد اشتداد معارك اليمن.
الســؤال اليــوم هو ماذا تُريد الســعودية مــن لبنان، بعد 
االتفاق مع إيران، فالكالم الظاهر يقول بأن الســعودية تُريد 

اإلصالحات، وتُريد توازناً بالرئاســات األوىل 
والثالثة، لكن ما تُريده السعودية أبعد من ذلك.

بحسب مصادر سياسية متابعة، فإن امللف 
اللبناين، كملف قائم بذاته ال يهم الســعودية 
التي غريت الكثري من اســراتيجيتها، لذلك ما 
يعنيها اليوم هو انهاء الرصاع يف اليمن، الذي 
معه سينتهي ملف أسايس خاليف بينها وبني 
حزب الله، مشــرية اىل أن ما يهم اململكة هو 
أمنهــا القومي، الذي كانت تعترب أن حزب الله 
يشكل جزءاً من الخطر عليه بسبب تعاونه مع 
الحوثيــني يف اليمن، كام أن إيجاد الحلول يف 
ملفات أخرى كالعراق وسوريا، أيضاً سيساهم 
بتخفيــف التوتر اإلقليمي مع حزب الله، وهذا 

ما يساعد لبنان بشكل أسايس.
وترى املصادر أن ما يعني الســعودية يف 
لبنــان يف املرحلة املقبلة هــو أوالً »موقف 
حزب الله«، وثانياً، عدم الدفع واملساعدة دون 
مقابل بعد أن وجدت أن كل الدعم الســابق مل 
يجــد طريقه لتحقيق أي مصلحة لهــا، بل ذهب اىل جيوب 
الحلفــاء الذين كانت تعول عليهم، دون نتيجة، وبالتايل هي 
تقول اليوم ان عىل اللبنانيني بناء الســلطة بطريقة متوازنة، 
ال يكــون  حزب الله وإيران هم القوة املســيطرة عليها، وأن 
ينعكس ذلك من خالل السياســة اللبنانية التي يجب أن تكون 
اىل جانب الدول العربية، وستأيت املساعدات بعدها عىل شكل 

اتفاقيــات وعددها 22، حارضة وموقعة وجاهزة للتنفيذ.
كل هــذا الواقع يعني أن عالقة الســعودية بلبنان مرتبطة 
بشكل أسايس مبلفات اإلقليم، وعندما تحصل الحلحلة هناك، 

تصبح االمور أسهل وأوضح داخل لبنان.

ــع حــجــار ســبــل الــتــعــاون الــبــيــســري بــحــث م »على الحكومة املستقيلة اإليفاء بالتزاماتها مع األساتذة في التعليم الرسمي«
»الوفـــــــــــــــاء للمقاومـــــــــــــــة«: فقـــــــــــــــدان الثقـــــــــــــــة بالدولـــــــــــــــة
وبمؤسســـــــــــــــاتها يتســـــــــــــــّبب بارتفـــــــــــــــاع حالـــــــــــــــة الفوضـــــــــــــــى

رأت كتلة الوفاء للمقاومة يف اجتامعها الدوري الذي 
عقد يف مقرها املركزي يف حارة حريك، برئاســة النائب 
محمد رعد »إلنَّ تفاقم األزمة الداخلية واشــتداد الخناق 
عىل املواطنني، هام اليوم البند األول يف جدول االهتامم 
املطلــوب من كل املعنيني يف البــالد«، نعلن ان املدخل 
الطبيعي والرضوري للحل هو اإلرساع يف ملء الشــغور 
الرئايس وانتخاب رئيــس للجمهورية يطلق بالتعاون 
مع املجلس النيايب والحكومة الجديدة فعاليات ورشــة 
اإلنقاذ والرميم، اســتنادا إىل اإلرادة الوطنية الجامعة 
وباالســتفادة من بعض املناخات اإليجابية التي يجب 

التقاطها وحسن توظيفها«.
وقالت الكتلة يف بيان تاله النائب حســن عز الدين: 
»إن االنهيار يتدحرج بوترية غري مســبوقة، ويؤدي اىل 
فقدان الثقة بالدولة ومبؤسساتها وأجهزتها وقضائها 
ويتســبب بتعطيل املرافق والقطاعات العامة والخاصة 
وبإشــاعة العوز وانهاك املواطنني ال سيام ذوي الدخل 
املحــدود كاملعلمــني واملوظفني والعــامل واملزارعني 
والكسبة وأهل الحرف ومن ال ضامن لهم وال معيل، كام 
يتسبب بارتفاع منسوب الجرمية وتعميم حالة الضياع 

والفوىض يف البالد«.
أضافت »إن الكتلــة معنية يف هذه اللحظة الصعبة 

التي متر عىل اللبنانيني، أن تذكر باآليت وتؤكد عليه :
 إنجاز االستحقاق الرئايس هو الخطوة األوىل لوقف 
االنهيار املتدحرج يف البالد واستعادة التامسك الوطني 
وتنشــيط القــدرات والقطاعــات ومعالجة الرهالت 
املختلفة وســد الفجوات التي كشــفتها األزمة الراهنة 
ومفاعيلها. وإذ تدعم ترشــيح الوزير سليامن فرنجية 
ملوقع رئاسة الجمهورية، فإنها تستند يف ذلك إىل رؤية 

وطنية واقعية تلحظ يف هذه املرحلة خصوصا، حاجة 
لبنان إىل رئيس له حيثيته الوطنية الوازن متصالح مع 
نفســه ومع مكونات شــعبه ومنفتح إيجابا عىل بناء 
أحسن العالقات اللبنانية مع الدول العربية واإلسالمية 
ومــع دول الغرب والرشق يف العامل، وتتوافر معه فرص 
واعدة لحل مشــكلة النازحني السوريني، وتبني برنامج 
إنقاذي يعيد الفاعلية إىل مؤسســات الدولة وأجهزتها 
ويســتنهض االقتصاد الوطني ويطلق مشاريع حيوية 
تحقــق الوفــر يف األعبــاء واإلنتاجيــة يف مختلف 

القطاعات«. 
ودعت الكتلة يف هذا املجال »اىل وجوب تحمل الجميع 
ملسؤولياتهم الوطنية من أجل إخراج البالد من نفق هذه 
األزمة التي باتت أسبابها وأهدافها غري خافية عىل أحد. 
وأملت لالتفاق السعودي – اإليراين الذي تم التوصل إليه 
برعاية الصني، أن ينعكس إيجابا لجهة تدعيم العالقات 
األخوية - الثنائية بني البلدين، وأن يوفر املناخات املالمئة 
واملســاعدة لحل النزاعات البينيــة واإلقليمية وتعزيز 
االستقرار الذي يســهم يف تحقيق املزيد من اإلنتاجية 
والتطوير ألوضاع الشعوب الشقيقة والصديقة ولدولهم 

يف املنطقة«. 
ودعت الكتلة ايضا »الحكومة املســتقيلة اىل االيفاء 
بالتزاماتها مع املعلمني واالســاتذة يف التعليم الرسمي، 
أوال ألن مطالبهــم محقة ومرشوعة وينبغي أن تتوافر 
االرادة الجدية لتلبيتها وتوفري التغطية املالية املطلوبة 
لذلك دون أي تأخري، وثانيا لتمكينهم من تحقيق انتظام 
الدراســة للتالميذ وانقاذ ما تبقــى من العام الدرايس 
الحايل مع االلتفات اىل إيالء الجامعة اللبنانية األولوية 

املطلوبة إلقرار املعالجات الناجعة«.

البيرسي مستقبالً حجار

إستقبل املدير العام لألمن العام باإلنابة العميد الياس البيرسي يف مكتبه 
بعد ظهر امس وزير الشــؤون االجتامعيــة يف حكومة ترصيف األعامل 
هكتــور الحّجار وقد جرى البحث يف ســبل التعاون بني الوزارة واملديرية 

العامة لألمن العام.

خلدة املــطــار-  نفقي  إنــارة  ضــرورة  حمية  ناشد 
ــّب ــصــ ــ  أرســـــــــــــــان: خــــــطــــــوة املــــمــــلــــكــــة ت
بــأســرهــا واملــنــطــقــة  وشــعــبــهــا  مصلحتها  فـــي 

غرّد رئيس الحزب« الدميوقراطي اللبناين« طالل أرســالن عرب حسابه 
عــىل »توير« : »كل تقارب يف املنطقــة ينعكس حتامً إيجاباً عىل لبنان، 
ويحتاج إىل جرأة اتخاذ القرارات وبعد نظٍر ال شّك أن قيادة اململكة العربية 
الســعودية اليوم تتمّيز فيها، وخطوتهــا يف التقارب مع إيران واالنفتاح 
عىل الجميع تصّب يف مصلحة اململكة وشــعبها واملنطقة بأرسها. عىس 

أن نتلّقف ذلك يف لبنان ونّتعظ!«.
ويف تغريدة ثانية، قال أرســالن: »أناشــد وزير االشغال العامة والنقل 
الدكتور النشــيط عيل حمية برضورة إنارة نفقي املطار - خلدة بالتعاون 
مع إدارة املطار وامليدل إيست الذي يربط بريوت بالجنوب واإلقليم والشوف 
وعاليه ويســلكه يومياً أكرث من مليون مواطن، حيث تتكرر حوادث السري 

ويعاين املواطنون من خطورة العتمة داخل النفق«.
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جلسة اإلستماع الى سالمة... أجاب على مئة سؤال... وجلسة اليوم صباحاً
ــــــــه ــــــــى اآلن اي شــــــــيء علي ــــــــم نمســــــــك حت ــــــــق: ل مصــــــــدر مــــــــن داخــــــــل التحقي

روجيه شاهني

الساعة،  ونصف  ســاعات  ســت  مدى   عىل 
تم االســتامع اىل حاكم مــرف لبنان رياض 
التحقيق  قايض  أمام  شــاهد،  بصفة  ســامة 
االول يف بريوت القايض رشبل ابوسمرا والوفد 
العدل  الذي حرض اىل قر  القضايئ االورويب، 
يف الســاعة العــارشة صباحــا وانتظر حتى 
امنية مشددة  الحاكم، وســط اجراءات  وصول 
يف قــر العدل مــن كافة االجهــزة االمنية 
اللبنانيــة، وخاصة يف الطابــق الخامس، اما 
يف محيط العدليــة فكانت قوة كبرية من قوى 

الداخيل.  االمن 
ويف العارشة والنصف، وصل الحاكم اىل الطبقة 
الخامســة، بعد ان دخــل من املدخــل املؤدي اىل 
موقف سفيل يف العدلية مخصص للقضاة، وصعد 
باملصعد يرافقه شــخصان فقط وهــام املرافقان، 
ودخل عــىل الوفد االورويب الــذي كان بانتظاره، 
والذي تفاجا بحضور الحاكم رياض سامة. ونقل 

احــد الحارضين خيبة 
وباالخص  الوفــد  ظن 
الفرنســية  القاضية 

حسب املعلومات. 
من  مصدر  ويقــول 
ان  الجلســة،  داخــل 
كان  ســامة  رياض 
واجاب  جــدا  مرتاحا 
عىل كل االسئلة بهدوء، 
الرشح  اعاد  انه  وحتى 
مرتــني وثاثــة عىل 
ســؤال طرح عليه من 
احد القضاة االوروبيني 
القــايض  بواســطة 
الذي  سمرا،  ابو  رشبل 

عاد ورشح جواب الحاكم حسب املعلومات.
وقالت مصادر قضائيــة اجنبية، انه من ضمن 
املئة سؤال واملئة جواب »مل نستطيع ان منسك اي 
يش عىل رياض سامة، ولهذا سنتوسع باألسئلة، 

علّنا منسك شيئا عليه«. 

وعليه، فقد طلــب الوفد القضايئ االورويب من 
قايض التحقيق االول يف بريوت القايض رشبل ابو 
سمرا التوســع بالتحقيق وبالتايل طرح املزيد من 
األســئلة عىل الحاكم، وعليه عنّي ابو سمرا اليوم 
الجمعة جلسة استامع اخرى يف الساعة العارشة 

صباحا.   

ــــــــى الفاتيــــــــكان ــــــــف الرئاســــــــي ال ــــــــي الحــــــــّر« يُهاجــــــــم ميقاتــــــــي: حمــــــــل املل »الوطن
ويســــــــتغّل زيارتــــــــه وكأنــــــــه الناطــــــــق بإســــــــم املســــــــيحيين... ومصــــــــادره تــــــــّرد

ــــــــا ــــــــن ورئيســــــــة وزراء إيطالي ــــــــات مــــــــع غالغــــــــر وبارولي ــــــــي أجــــــــرى ُمحادث ميقات
ــــــــة ــــــــس للجمهوريّ ــــــــف إلنهــــــــاء األزمــــــــات وانتخــــــــاب رئي ــــــــا فرنســــــــيس: للتكات الباب

صونيا رزق 

رئيس  زيــارة  تكــن  مل 
تريــف  حكومــة 
ميقايت  نجيــب  االعــامل 
محّببــة  الفاتيــكان،  اىل 
عــىل قلب رئيــس »التيار 
جربان  الحــر«  الوطنــي 
نوابــه  وبعــض  باســيل 
خصوصاً  تياره،  ومسؤويل 
انــه التقى قداســة البابا 
معه  وحمــل  فرنســيس، 
وخافات   الرئــايس  امللف 
اىل  املســيحية  القيــادات 
ليرشح  الفاتيكان،  حارضة 
التي تحول دون  االســباب 
عىل  الرئايس  امللــف  إنهاء 
مرشــح  إيصال  عرب  خري، 
اغلبية  من  مقبول  توافقي 

االطراف، اذ ووفق ما نٌقل عن نواب ومســؤولني 
يف »التيار الوطني الحر« إســتياءهم الشــديد، 
وقولهم يف مجالســهم الخاصة: » بأّن ميقايت 
الفاتيــكان، وكأنه رأس  يســتغل زيارتــه اىل 
املســيحيني«، معتربين  بإســم  والناطق  الدولة 
اّن زيارته ليســت يف محلها، وبأنها رسالة اىل 
له،  النكايات  تّصب يف خانة  باالحرى  او  باسيل 
الن ميقــايت حمل  موضوع الرئاســة اىل أكرب 
الذي  الوقت  يف  العامل،  يف  للمســيحيني  مرجع 
مع  وبالتزامن  بالطائفي،  التيار«  رئيس«  وصفه 
السجال املتبادل والردود والخافات،  االمر الذي 
طرح جملة عامات اســتفهام حــول التوقيت 

والخلفيات؟.
اىل ذلــك تنقــل مصــادر النــواب  العونيني 
املجتمعــني يف املجالس الخاصــة، بأّن ميقايت 
الفاتيكان عىل تســويق ترشيح رئيس  عمل يف 
»تيار املردة » ســليامن فرنجية اىل الرئاســة، 
بطلــب من رئيــس املجلس النيــايب نبيه بري، 
الرئيس  انتخاب  اإلرساع يف  إنطاقاً من رضورة 
وتشــكيل حكومــة فاعلة، يف ظــل االوضاع 

واإلنهيارات  الصعبــة،  واملاليــة  االقتصاديــة 
وإفاس الدولة، النه يعتقد انه عائد اىل الرساي 
يف العهــد الجديد، فيــام حظوظه معدومة يف 

املذكورة.  املصادر  االطار وفق  هذا 
من  مقّربة  مصــادر  تنفي  مغاير،  خط  وعىل 
ميقايت كل ما يُــرّدد يف هذا االطار، الن االخري 
رسيعاً،  حلّــه  املطلوب  الرئــايس  الهــم  حمل 
وبعيداً عن االنقســامات والتناحرات، الّن الوقت 
مل يعد يســمح باملزيد مــن التأخري، ومل  يحمل 
العونيون،  يقول  كام  املســيحية  الخافات  ملف 
يعلمون  الفاتيكان  يف  املســؤولني  اّن  خصوصاً 
التي تصلهم  التقارير  لبنان وفــق  كل يشء عن 
تباعاً، مســتنكرة كل ما يقال خصوصاً من قبل 
باســيل، الذي يطلــق االتهامات بهدف كســب 
الشــعبوية، وإعادة شــعار« الدفاع عن حقوق 
الواقع  فيام  الجمهورية«،  ورئاســة  املسيحيني 

الحقيقة. يعلم  بات  والجميع  ذلك  يناقض 
سلّم  ميقايت  بأّن  املذكورة،  املصادر  واوضحت 
قداســة البابا رسالة تشــري اىل واقع االوضاع 
والحلول  معالجتها  وكيفيــة  لبنان،  الصعبة يف 
املســاعدة  للفاتيكان  ميكــن  والتي  املمكنــة، 

خال  من  تحقيقهــا،  يف 
ميكن  التــي  االتصــاالت 
ان يجريهــا قداســته مع 
للمساهمة  القرار،  عواصم 
وإنتخاب  لبنــان  إنقاذ  يف 
وقــت،  بــأرسع  رئيــس 
اّن  اىل  املصــادر  ولفتــت 
ميقــايت وّجــه دعوة اىل 
ورؤية  لبنان،  لزيارة  البابا 
وجــه التعايش املســيحي 
كام  فيــه،  االســامي   –
حارضة  رّس  أمني  من  تلقى 
الكاردينــال  الفاتيــكان 
ووزير  بارولــني   بيــرو 
الخارجيــة الكاردينال بول 

باملساعدة. وعوداً  غاغري 
رداً  املصــادر  واشــارت 
التوقيت  حول  قيل  ما  عىل 
املشــبوه للزيــارة، اىل اّن 

ميقايت طلب املوعد من قداســة البابا قبل ثاثة 

اشهر، أي مل يتخذ قرار السفر فجأة وإختار هذا 

التوقيــت بالذات، بالتزامن مــع االتهامات التي 

ُوجّهت له، من ناحية العمل عىل إفراغ الرئاســة 

لذا  بها،  والتّرف  صاحياتهــا  عىل  والحصول 

االعىل يف  املســيحية  للمرجعية  يــرّبر  أن  اراد 

الفراغ  العامل، مدى مصداقيتــه ودوره يف ظل  

الرئــايس، وبأنه بعيد كل البعد عن الحســابات 

البعض. بها  يتهمه  التي  الطائفية 

يف  قيلت  الحقائــق  اّن  اىل  املصــادر  ولفتت 

بكريك، قبل مغادرة ميقايت اىل الفاتيكان،  ولو 

كان هنالك ادىن شــك مبواقفه، إلختلفت نتيجة  

بشــارة  املاروين  البطريرك  مع  والعاقة  اللقاء 

الــذي بالتأكيد لن يقبل ولو إستشــعر  الراعي، 

بســلبية تلك الزيارة اىل الفاتيــكان، لذا مل تعد 

ســاطعة،  الحقيقية  الّن  تنفع  االتهامــات  تلك 

بها  التي يستعني  الطائفية  الزواريب  بأّن  معتربة 

البعض، مل ولن تنفــع اذ جربّها هؤالء وخرجوا 

معركتهم. من  خارسين 

جدد البابا فرنسيس خال استقباله 
رئيس حكومة تريف االعامل نجيب 
ميقايت يف الفاتيكان،«اميانه الراسخ 
بالرسالة التي يؤديها  لبنان  من خال 
التعددية الثقافية والدينية التي متيزه 
وتجعله فريدا يف املنطقة«، مشــددا 
املسؤولني  بني  التكاتف  »رضورة  عىل 
اللبنانيني للخروج مــن االزمات التي 
يواجهها لبنان  وانتخاب رئيس جديد 

للباد«.
الفاتيكان  اىل  وصل  ميقايت  وكان 
)العارشة   روما  بتوقيت  التاسعة  عند 
لبنان  سفري  يرافقه  بريوت(  بتوقيت 
لدى الكريس الرســويل فريد الخازن 
لرئيس  الديبلومــايس  واملستشــار 

الحكومة الســفري بطرس عســاكر. وبعد مراسم 
الرئيس  البابا  االستقبال الرسمية، استقبل قداسة 
ميقــايت يف مكتبه، وعقد معه خلوة إســتمرت 
نصف ساعة. وبعد إنتهاء الخلوة، تم تبادل الهدايا 

التذكارية بني البابا والرئيس ميقايت.
االيت:  بالتريح  ميقــايت  أدىل  الزيارة،  بعد 
ملا  البابا مميــزا،  قداســة  لقــايئ مــع  »كان 
ميثلــه من قامة روحية ســامية طاملا عرّب عن 
محبتــه للبنان ولرســالته املميــزة  يف الرشق 
بني  والتاقي  والثقافــات  لاديــان  كملتقــى 
مختلــف العائات الروحيــة«، مضيفا »أعربت 
عىل  لبنان  رســالة  بأن  قناعتي  عن  لقداســته 
مــر تاريخه، تنترش اليــوم يف كل ارجاء العامل 
العريب، والتحدي االســايس املاثــل أمامنا هو 
وتعزيز  وترسيخها  الرسالة  هذه  عىل  املحافظة 
الباب  قيم  الســام واالخوة. وإن االخّوة تفتح 
بلده،وتعزز  روح  لصيانة كرامة كل مواطن يف 

املشركة«. القيم  عىل  التاقي 
وقال: »سلمت البابا رسالة ترشح االوضاع يف 
التي ميكن للفاتيكان  لبنان واملعالجات املمكنــة 
التي  االتصاالت  انجاحها من خال  املساهمة يف 
يقــوم بها يف املجتمع الدويل، ال ســيام الجراء 
انتخابات رئاســة الجمهوريــة. ووجهت دعوة 
لقداســة البابا لزيارة لبنــان، كونها متثل بارقة 
أمل للمســلمني واملســيحيني يف لبنان عىل حد 
لالتفــاف موحدين حول  لهم  ســواء، وفرصة 

البابا يف مناسبة زيارته«. شخص قداسة 
هــذا، وأجرى ميقــايت محادثــات مع أمني 
رّس حــارضة الفاتيــكان الكاردينــال بييــرو 
الكاردينال  الفاتيكان  بارولني، ووزير خارجيــة 
اللبناين  الســفري  حضــور  يف  غاغــري،  بول 
لــدى الفاتيــكان فريــد الخازن، واملستشــار 
الديبلومــايس للرئيس ميقايت الســفري بطرس 
عســاكر. وجرى خال االجتامع  عرض للوضع 
ميقايت  شــدد  حيث  كافة،  جوانبه  من  اللبناين 

عــىل« أهمية مســاعدة الفاتيكان 
الــدويل المتــام  لــدى املجتمــع 

الجمهورية«. رئاسة  انتخابات 
بــدوره، أكد الكاردينــال بارولني 
املجاالت  يف  لبنان  لدعم  »االستعداد 

كافة«.
ومساء، بدأت املحادثات  الرسمية 
بني ميقايت ورئيســة وزراء ايطاليا 
جورجيــا ميلوين يف مقر رئاســة 
الحكومــة االيطاليــة يف رومــا.  
رضورة  »عــىل  ميلوين  وشــددت 
البحر  لتكــون منطقــة  التعــاون 
هادئة،  منطقة  املتوســط  االبيض 
اضافــة اىل الحد مــن الهجرة غري 
الرشعية. » وشــكرت ميقايت عىل 
ولبنان.  ايطاليا  تربط  التي  الشــفافة  العاقات 
وعرّبت عن ســعادتها بأن »رشكة ايني«هي من 
ضمــن الرشكات التي ســتنّقب عــن النفط يف 
لبنــان. ودعت الــرشكات االيطالية االخرى اىل 

لبنان.« يف  االستثامر 
الرابعة  قرابة  املقــر  اىل  وصل  ميقايت  وكان 
بعــد الظهر، حيث اســتقبلته نظريته االيطالية 
مراســم  له  واقيمت  الرئيــي  املدخــل  عنــد 
الرسمية. ثم عقد اجتامع بني رئيي  االستقبال 
حكومتــي البلدين، وخــال االجتامع تم عرض 
العاقــات التاريخية بني لبنــان وايطاليا، حيث 
شكر ميقايت ميلوين »عىل دعم لبنان من خال 
كام  اليونيفيل،  قــوات  ضمن  االيطالية  الكتيبة 
القطاعات ومن  شكرها عىل دعم الجيش وكافة 
بينهــا القطــاع الصحي والتنميــة االجتامعية 
واملســتدامة«. ودعا رئيســة حكومــة ايطاليا 

املحادثات. الستكامل  لبنان  لزيارة 

ميقايت والبابا فرنسيس               )دااليت ونهرا(

ميقايت يزور ميلوين                           )دااليت ونهرا(

زار ـــدا  ــ ــنـ ــ ــ ــرل ــ ــ إي نــــــــــواب  ــس  ــ ــل ــ ــج ــ م رئـــــيـــــس 
ــات ــعــالق ــز ال ــزي ــع ــى ت ــم وتــأكــيــد عــل ــي ــري وســل ــ ب

مجلس  رئيس  اســتقبل 
مقر  يف  بــري  نبيه  النواب 
الرئاســة الثانيــة يف عني 
التينة، نظريه االيرلندي شون 
أو فرغيــل والوفــد املرافق 
األوضاع  اللقاء  تناول  حيث 
العامــة يف لبنان واملنطقة 
الترشيعي  التعاون  وســبل 

بني برملاين البلدين.
مناســبة  الزيارة  وكانت 
استهلها الرئيس بري بتوجيه 
اإليرلندي  للشــعب  التهنئة 
الكتيبة  ولضبــاط وافــراد 
يف  العاملــة  االيرلنديــة 

إطار قوات اليونيفل مبناســبة العيد الوطني 
لجمهوريــة إيرلندا، منوهــاً »بالجهود التي 
يبذلها إفــراد الكتيبه يف تأدية مهامهم ويف 
تعزيز أوارص عاقات الصداقة التاريخية بني 

لبنان وإيرلندا«.
والتقى رئيس مجلس الّنواب اإليرلندي عىل 
رأس وفد، وزيــر الّدفاع الوطني يف حكومة 
تريف األعامل موريس سليم يف مكتبه يف 
الريزة، وجــرى خال اللّقاء، عرض العاقات 
بني لبنان وإيرلندا عىل الّصعد كاّفة، ال سّيام 
»اليونيفيل«،  يف  اإليرلنديــة  الوحــدة  دور 

املمتّدة عىل أكرث من أربعة عقود.
وذكر املكتب اإلعامي لسليم، يف بيان، أّن 
»فاريل تطــّرق إىل الحادثة الّتي تعرّضت لها 
آلّيــة جنود الوحــدة اإليرلنديّة يف الجنوب، 

ومقتل أحدهم يف كانون األّول املايض، شاكًرا 
الّذي  الكبري  اللّبنانّية االهتــامم  للّســلطات 

أبدته، وحرصها عىل محاسبة املعتدين«.
مــن جهته، مثّن ســليم »تضحيات جنود 
اليونيفيل عموماً وجنــود الوحدة اإليرلنديّة 
خصوًصا، والّدور الّــذي تقوم به هذه القّوة 
الّدولّيــة يف جنــوب لبنــان، حفاظًا عىل 
االســتقرار يف املنطقة، بالّتعاون الوثيق مع 
الوطيدة بني جنود  اللبناين والعاقة  الجيش 

»اليونيفيل« والسكان«.
وأشــار املكتب إىل أّن »اللّقاء قد تطرّق إىل 
بثقلها عىل  الّتــي ترخي  االقتصاديّة  األزمة 
انتخاب رئيــس جمهوريّة  لبنان، وأهمّيــة 
بــأرسع وقت، يُعيد االنتظام إىل الّســلطات 
الّدستوريّة ويعكس الّثقة للّرأي العام اللّبناين 

والعاملي«.

سليم مستقبال فرغيل 

التقليديّة األســمــاء  قوقعة  مــن  للخروج   :  جنبالط 
ــرجــع لــبــنــان« ــي ــعــاون مـــع أهـــل الــخــلــيــج »ب وبــالــت

املــرونــة السياسيين  ــداء  ــ اب لــضــرورة   :  فــروِنــتــســكــا 
واالستعجال النتخاب رئيس ُمراعاة ملصلحة اللبنانيين

اإلشــرايك«  »التقدمي  الحزب  رئيس  أكد 
االســتفادة من  وليد جنباط »عىل رضورة 
اتفــاق دول الخليج مع إيران من خال إنجاز 
، مفضاً  انتخاب رئيس توافقي ال رئيس تحدٍّ

أن يتمتع مبواصفات اختصاص مايل«.
جدد  »القبــس«،  مع  شــامل  حوار  ويف 
دعوته »اىل وجــوب التوّجه نحو الحوار من 
بـ  أجل إنجاز هذا االســتحقاق«، مستشهداً 
»التقــارب اإليراين الســعودي الذي حصل، 
ألن التســوية هــي التي تحكم السياســة 
وخاصتهــا: ال لرئيس تحد بل رئيس توافقي 

يتمتع مبؤهات معينة«.
ورأى جنباط »أن هناك جيا جديدا وأسامء 
كبرية ومتنوعة أميزهم الوزير السابق جهاد 
أزعور، وأنــه آن األوان أن نخرج من القوقعة 

يف االسامء التقليدية ملرشحي الرئاسة«.
وعــن امكان دعم وصول النائب الســابق 
ســليامن فرنجية، أكد جنبــاط »أن األخري 
ميثل تحديا، وأنه ال معنى الفتعال جو تحد يف 

ظل وجود جو توافق سيايس اقليمي«.
وعــن االصاحــات املطلوبــة للنهوض 
االقتصــادي، رأى جنبــاط »ان االتفاق مع 

صندوق النقد جيد لكنه غري كاف، فهناك دور 
لدول الخليج، لكن مطلب السعودية والخليج 
اليوم هو اجراء اصاحات بنيوية وهذا مطلب 
حق«، الفتا »إىل أن أهم االصاحات املطلوبة 
هي يف الكهرباء، ولألسف »بعضنا تفلسف« 

ورفضنا العرض الكويتي«.
وحول تطورات ملف النفط يف لبنان، قال 
جنبــاط: »انه من املهم االقتــداء مبا فعلته 
الكويــت منذ عقود حيث أنشــأت الصندوق 
الســيادي وهذا هو االساس يك تحفظ هذه 
االموال لاجيال املقبلة وال تهدر يف زواريب 

االدارات اللبنانية«.
وعن التحقيق يف ملف انفجار مرفأ بريوت، 
أبدى جنباط »اعتقاده بأن امللف انتهى وأقفل 
لتدخل  اللبنانية ونتيجة رمبا  االضداد  نتيجة 
محاور معينة«، الفتا »إىل أن هناك حواراً أكرب 
من الحوار اللبناين هو بــني الخليج وإيران، 

واذا بقينا عىل مواقفنا نخرس الفرصة«.
وختم جنباط حديثه بـ »أن لبنان مل ينته، 
لدينا طاقات هائلة ونستطيع تثبيت االقتصاد 
الخليج  أهــل  وبالتعاون مع  واملؤسســات، 

»بريجع لبنان«.

املتحدة يف  لألمم  الخاصة  املنسقة  قدمت 
لبنان يوانا فرونِتســكا، ووكيل األمني العام 
لعمليات حفظ الســام جان بيــار الكروا، 
احاطة اىل مجلس األمــن حول تنفيذ القرار 
1701 )2006(، حيــث جــرى الركيز عىل 
أنطونيو  املتحدة  لألمــم  العام  األمني  تقرير 
غوترييس، الــذي يغطي الفرة من 3 ترشين 

الثاين 2022 إىل 20 شباط 2023.
وشــاركت فرونِتســكا كل من غوترييس 
ومجموعــة الدعم الدولية مــن أجل لبنان، 
»قلقهم البالغ بشــأن عدم إحراز تقدم نحو 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ اإلحاطة 
املايض«، وشددت  الثاين  األخرية يف ترشين 
السياســيني  القادة  ابــداء  »رضورة  عــىل 
املرونة واالســتعجال النتخاب رئيس مراعاة 
ملصلحــة الشــعب اللبناين«، الفتــة اىل أن 
»تداعيات الفراغ الرئايس، تســاهم يف شلل 
الباد بأمس الحاجة  الدولة بينام  مؤسسات 
إىل إجراءات حكوميــة عاجلة وفعالة، كام 
تؤدي اىل تقويــض قدرة الباد عىل معالجة 
واألمنية  واالقتصادية  االجتامعية  التحديات 
واإلنسانية امللحة يف وقت يواجه املواطنون 

صعوبات متزايدة«.
وأشــارت اىل« عدة أمثلة عن تأثري األزمة 
عىل حيــاة الناس، مبا يف ذلــك االنخفاض 
الرسيع يف قيمة العملة اللبنانية وما يتبعها 
من تضخم وانخفاض القوة الرشائية وارتفاع 
معدالت الفقــر، وتراجع الخدمــات العامة 
األساسية مبا يف ذلك يف القطاعات الرئيسية 

مثل املياه والطاقة والتعليم والصحة وازدياد 
اإلحباط العام الذي أدى إىل إرضابات مطولة، 

ال سيام يف القطاع العام«.
وأعربت فرونِتســكا عن أســفها لـ«عدم 
بذل جهود كافية إلقــرار وتنفيذ اإلصاحات 
املطلوبــة إلنقاذ االقتصــاد اللبناين ووضع 
الباد عىل طريق التعايف«، الفتًة اىل أن »هذا 
الوضع أدى إىل تأخــري االتفاق عىل برنامج 
مايل مع صنــدوق النقد الــدويل عىل نحو 

يسهم يف استقرار االقتصاد«.
وأشــادت بـ«الجهود الحثيثة التي يبذلها 
الرغم  اللبنــاين وقوى األمــن عىل  الجيش 
املزيد  عىل  وشــجعت  املوارد،  محدودية  من 
من الدعم الدويل للمؤسســات العســكرية 
واألمنية، كرشكاء موثوقني، من أجل الحفاظ 
لبنان، كام رحبت  عىل االستقرار واألمن يف 
اللبناين واليونيفيل يف  بالتعاون بني الجيش 
جنوب لبنان باعتبــاره ركيزة للتنفيذ الناجح 

للقرار 1701.
كام فرونِتســكا عىل أن »وجود ســلطة 
قضائية مستقلة تعد مسألة محورية لتعايف 
لبنان، ومن ثــم رضورة ترسيع املســارات 
القضائية املحايدة والشاملة املتعلقة بالعديد 
مــن القضايا التي مل يتــم الفصل فيها، مبا 
يف ذلك انفجار مرفأ بريوت«، مشــددة عىل 
يجب  األمد  الطويلة  املســتدامة  »الحلول  أن 
أن تكون بقيادة وطنيــة وتعتمد عىل القادة 
األمم  »اســتمرار  عىل  مؤكدًة  اللبنانيــني«، 

املتحدة بالوقوف إىل جانب لبنان وشعبه«.

ــــة ــــن نســــمح بتحويــــل طرابلــــس الــــى مزبل كرامــــي : ل
قــال رئيــس »تيــار الكرامــة« النائب 
فيصــل كرامــي، يف إطــار يف متابعتــه 
ملشــكلة النفايات يف طرابلس: »اســتفاق 
الطرابلســيون عىل مشكلة مزمنة مستجدة 
تتعلــق بالنفايــات. مختر املشــكلة ان 
الرشكة املشــّغلة ملطمــر النفايات« باتكو« 
امتنعــت عن القيام باملهمــة املوكولة اليها 
لســببني: االول عدم اســتيفاء مستحقاتها 
املالية مــن مجلس االمناء واالعامر، والثاين 
وهو االخطــر ان املطمر اوشــك عىل بلوغ 

اقىص طاقته االستيعابية«.
أضاف »قبل البحــث يف أي امر، تواصلت 
التي تفّهمت  ادارة »باتكو«  بشكل عميل مع 
مع  مشكورة  وتجاوبت  الطرابلسيني  معاناة 
متنياتنا بان تعاود عملها ولو بشكل مؤقت. 

لكــن هذا التدبــري الرسيع ليــس هو الحل 
الحقيقي والجــذري قبل ان تتحول طرابلس 

اىل »مزبلة«.
وتابع » انا اتساءل: اال تدرك هذه الحكومة 
أننا عىل ابواب فصــل الربيع وعىل بعد ايام 
من شهر رمضان املبارك وبالتايل فإن اضافة 
تنذر  الطرابلسيني  معاناة  اىل  جديدة  معاناة 
نعم  الجواب:  خطرة؟  وصحية  بيئية  بكارثة 
هذه الحكومة ال تدرك ذلك كام عّودتنا دامئاً 
يف عدم ادراكهــا لكل يشء! ولكن نقول لها 
اليوم تفضيل يا حكومتنا وعالجي املوضوع 
اوال مــع رشكة »باتكــو« وحقوقها املالية 
وثانيا واالهم مع مشكلة املطمر التي تحتاج 
»لن  مضيفا  وعمــيل«،  رسيــع  اجراء  اىل 

نسمح بتحويل طرابلس اىل مزبلة«.
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الجمعة 17 آذار 2023

اســتقبل رئيس مجلــس النواب نبيه بري 
يف مقر الرئاســة الثانيــة يف عني التينة، 
بعد ظهر أمس الوزير الســابق العميد محمد 

فهمي.
عــى صعيد، آخــر دعا بــري لجان املال 
واملوازنة، االدارة والعــدل، الصحة العامة، 
العمــل والشــؤون االجتامعية، الشــؤون 

الخارجية واملغرتبني، االشغال العامة والنقل 
الوطني والتجارة  والطاقة واملياه، االقتصاد 
والصناعــة والتخطيــط، الدفــاع الوطني 
والداخليــة والبلديات، الزراعة والســياحة 
والبيئة اىل جلسة مشرتكة يف متام الساعة 
10:30 من قبل ظهر يوم االربعاء الواقع يف 

22 اذار 2023.

بـــري دعـــا الـــى جــلــســة لــلــجــان املــشــتــركــة األربـــعـــاء

زار وفد من »الحزب الدميوقراطي اللبناين« 
املقر املركزي »للتيار الوطني الحر« يف مرينا 
الشالوحي، حيث التقى نائبة الرئيس للشؤون 
السياســية مي خريــش، يف حضور عضو 
املجلس الســيايس وليد األشــقر ومسؤول 
العالقات مع األحزاب الوطنية رمزي دسوم 
وعضو لجنة العالقات السياســية ميشــال 
أبو نجــم. وضم وفد الحزب »الدميوقراطي« 
نائب الرئيس الدكتور وليد بركات ومســؤول 
العالقــات الخارجية محمد املهتار وأمني رس 
املجلس الســيايس نزار زايك ومنسق منتدى 

الصايغ. الدكتور مسعود  الشباب 
ولفــت بيان للحزب، اىل أنــه »كان تأكيد 
ملحورية رئاسة الجمهورية ورضورة امليض 
يف تطبيق برنامج إصالحي عى املســتويات 

كافــة. ووجه وفــد الدميوقراطي التحيات 
للرئيس العامد ميشــال عون ورئيس رئيس 

التيار جربان باسيل.
وشــددت خريش من جهتها عى أن التيار 
الوطني الحر ميد يده للجميع لوضع قواســم 
مشــرتكة متهد النتخاب رئيس للجمهورية 
لديه رؤى إصالحية يف ظل األزمة الراهنة. 
ولفتت إىل أن التيار وضع خارطة األولويات 
الرئاسية كمنطلق للحوار مع القوى اللبنانية 

اختالفها«. عى 
وأشــار البيان اىل أنه »كان تشديد مشرتك 
عى أهمية تطوير النظام السيايس، وتجديد 
الخطــاب الســيايس الحزيب. كــام اتفق 
الطرفان عى رضورة تعزيز التنسيق املشرتك 

عى مستوى القواعد يف كل املناطق«.

وفد مــــــن »الديموقراطي اللبنانــــــي« زار »الوطني الحّر«
وتأكيــــــد أهمّيــــــة الحــــــوار الداخلي النتخــــــاب رئيس

خالل االجتامع

عيل  الســّيد  العالمة  لفت 
فضل اللــه، إىل »أنّنا نجد يف 
هذا الوطن لألسف من يتحّدث 
بلغة كيف تبنون مؤّسســات 
تخرّجون  ومــاذا  إســالمّية 
منها ومــاذا تعملون فيها. أال 
يكفي هذا الوطن انقســامات 
ورصاعــات، حّتــى تبني كّل 

طائفة كيانها الخاص؟«.
ورأى خــالل رعاية احتفااًل 
تكرمييًّا أقامته ثانوية الجواد 
يف عيل النهــري يف البقاع، 
لفتياتهــا اللّوايت بلغن ســّن 
الّتكليــف الّشعــي، إىل من 
يتكلّم بهذا املنطق وبهذه اللّغة، 

أّن املشكلة يف هذا الوطن ليست يف الّدين كام 
يروَّج، بل باالبتعاد عنه وعن تعاليمه وقيمه، 
فنحن ننشــئ ونريّب هــذه األجيال عى قيم 
املحّبة واالنفتــاح وقبول اآلخر، ألنّه ال ميكن 
لإلنســان املتديّن إاّل أن يعيش العدالة والعطاء 

والّصدق واألمانة واملحّبة للجميع«.
وأكّد فضل الله أّن »هذه املؤّسســات ُوجدت 
لتكــون جرس تواصل ومحّبــة بني مكّونات 
هذا الوطن، ســاعيًة لتعزير القيم اإلنسانّية 
والوطنّيــة واإلميانّية ونشها يف املجتمع«، 
مشريًا إىل أّن »من يلتزم بتعاليم الّدين وقيمه، 

ال ميكــن أن يفســد يف أّي موقع أو منصب 
يصــل إليه، وال ميكن أن ييسء إىل املال العام 

أو يخالف الّنظام أو يكون مرتشًيا«.
وركّز عى أّن »لذلك، املشــكلة ليســت يف 
الّديــن، بل يف الطّائفّية الّتــي تحمل عنوان 
الديــن مــن دون أن تعيش قيمــه وأصالته. 
فالطّائفّيــون ينطلقون مــن عناوين دينّية 
ولكّنهــم يعملون عى تفريغها من مضمونها 
األخالقي واإلنســاين، من اجــل مصالحهم 
الخاّصة والفئويّــة، وهذا ما أوصلنا إىل هذا 
الواقع من الفســاد واالســتهتار باملال العام 

ومصالح الّناس وانعدام املسؤولّية«.

فضل الله: املشــــــكلة في لبنان ليست بالدين بل بالطائفّية

فضل الله يلقي كلمته

عقدت لجنة حقوق االنسان النيابية جلسة 
يف املجلس النيايب، برئاســة النائب ميشال 
موىس وحضور النواب: ملحم خلف، حســن 
عز الدين، قاسم هاشم، حليمة قعقور، محمد 
خواجة، ميشــال دويهــي، وحرض عن وزارة 
العدل القاضيان أمين أحمد وانجيال داغر، عن 
مؤسسة »جوستيسيا« الحقوقية فارس عادل 
أيب خليل، ممثلة وزير الشــؤون االجتامعية 
ريتا كرم، وعــن املديرية العامة  لقوى األمن 

الداخيل املقدم ربيع الغصيني. 
وقال رئيــس اللجنة: »تابعت لجنة حقوق 
املتعلق  القانون  االنســان مناقشــة اقرتاح 
بالزواج املبكر، وبعد املداولة ستطلب دراسات 
إحصــــائية حول الزواج املبكر والطالق من 
وزارة الشــؤون االجتامعية ووزارة الداخلية 
لــدى لجنة االدارة والعدل عند دراســتها هذا 
املوضوع وســتتابع اجتامعاتها للبت يف هذا 

االقرتاح«. 

ــات عــــن الـــــــزواج  ــ ــّي ــ ــائ ــصــ مــــوســــى: ســنــطــلــب إحــ
ــة« ــّيـ ــلـ ــداخـ ــن »الــــشــــؤون« و»الـ ــاق مـ ــطــ ــ امُلـــبـــكـــر وال

موىس يرتأس اجتامع اللجنة

فادي عيد

أكــدت املواقف التــي أطلقها رئيس 
وليد  اإلشــرتايك«  »التقدمي  الحــزب 
جنبالط من الكويــت، بعد لقاءاته مع 
كبار املســؤولني فيهــا، إىل لقائه مع 
الجاليــة الدرزية املوجودة يف الكويت، 
عى جملة عناوين يُسَتدل منها بأنه ما 
زال يشري إىل الئحة األسامء التي قّدمها 
خــالل جوالت »اللقــاء الدميوقراطي« 
وعليه،  ملرجعيات سياســية وروحية، 
ينقل وفق مصادر االشرتايك، بأن فحوى 
هذه الالئحة وإشــارته إليهــا مجدداً، 
يكمن يف إطار عدم إعطائه أي وعد ألي 
فريق بدعمه يف اإلســتحقاق الرئايس، 
لتجّنب أي »دعســة ناقصة«، بانتظار 
تبلور املواقف خالل األسبوعني املقبلني، 

ال ســيام بعد عــودة العالقات الديبلوماســية بني 
اململكة العربية السعودية والجمهورية اإلسالمية 
اإليرانيــة، بانتظار كيفية ترجمتها، وماذا عن لبنان 

يف ظل هذا التوافق.
وبالتايل، وبحسب املصادر نفسها، فإن جنبالط، 
وبعد هذا التقارب بدا مرتاحاً، كونه يدرك مدى أهميته 
عى الداخل اللبناين وخصوصا اإلستحقاق الرئايس، 
ويف ظــل التعقيــدات والخالفات واإلنقســامات 
واإلصطفافات السياســية املحلية حول هذا املحور 
وذاك، األمر الذي يريح جنبالط، الذي تربطه عالقة 
طيبــة مع الرياض، وتحالــف وصداقة عميقة مع 

رئيس مجلس النواب نبيه بري.
مــن هنا، أضافت املصــادر، ان جنبالط لن يُقحم 
نفســه وحزبه و«اللقاء الدميوقراطي« يف أي وعد 
أو تلميــح عمن يدعم »اللقاء«  الذي اقرتع يف ألـ13 

جلســة املاضية للمرشــح الرئايس النائب ميشال 
معوض، مــع معرفته الوثيقة بظروف الرتشــيح 
واملناورات السياســية التي حصلت. ومن هنا، ويك 
ال يقــع يف املحظور، فإنه ترك الخيار للمســيحيني 
للتوافق عى مرشح إجامع، وهذا ما يريحه بأن يكون 
يف منأى عن أي اصطفاف سيايس إن مع هذا الطرف 

أو سواه.
ويف هــذا اإلطار، يبدو واضحاً من خالل األجواء 
التي ظهرت يف الســاعات املاضية، بأن كل األطراف 
تســعى إىل تلّقف ما رشح عن التقارب السعوديـ  
اإليراين، ال ســيام إذا كان تم بحث امللف اللبناين، أو 
كيفية ترجمة هذا التوافق الحقاً عرب حلفائهام عى 
انتقاء شــخصية يتم التوافق عليها، مبعنى أن عودة 
العالقات الديبلوماســية بني دولتني تقومان بدور 
أســايس يف لبنان واملنطقة، فذلك يساعد ويساهم 
يف حل املعضلة الرئاســية، ومن خالل هذا الغطاء 

العــريبـ  اإلقليمي الذي يعترب أساســياً 
قبيل انتخاب أي رئيس، ولكن يرى جنبالط 
وآخــرون، أن ذلك ليس كافياً يف حال كان 
هناك مرشح محسوب عى فريق، وليس 
عى كل اللبنانيني، ألنه ســيكون رئيساً 
إلدارة األزمة، وستكون فرصه غري متوفرة 
للنهــوض بالبلد، يف حال مل يتأّمن الدعم 
من دول الخليج ومن الدول املانحة، وهذه 
مسألة أساسية وحيوية يف ظل إفالس 

البلد بشكل غري مسبوق.
لذا، فإن هــذه العناوين يرها جنبالط 
أساســية ومفصلية، تضيــف املصادر ، 
حتى أن حليفه الرئيس نبيه بري يجاريه 
هذا املوقف، ال ســيام أن تجربة الرئيس 
السابق ميشــال عون كانت دليالً قاطعاً 
عى هذا املنحى، مام ســيفاقم من حجم 
األزمات واملشــكالت يف البلد، إذا مل تكن 
هذه املواصفات متوافرة بالرئيس العتيد للجمهورية، 
خصوصــاً وأن زيارة جنبالط إىل الكويت جاءت يف 
توقيت مفصيل وأســايس، إن عى صعيد الشغور 
الرئايس، أو عى مستوى ما يعانيه لبنان من أزمات 
إقتصاديــة ومالية تبقيه عى خط الزالزل، يف حال 

تفلّت الشارع وحدث ما ال يحمد عقباه.
ويف هذا الســياق، تقول املصادر نفسها أن دولة 
الكويــت أكــدت دعمها النتخاب رئيــس توافقي، 
وتطابقــت وجهة نظرها مع مــا طرحه جنيالط، 
مبدية اســتعدادها أيضاً للــــمساهمة يف إنقاذ 
لبنان إذا سارت األمور دســتورياً كام يراد، وانُتخب 
رئيس وُشكّلت حــكومة إصالحية، ومبعنى آخرأن 
املوقــف الخليجي موّحد ومتامســك حيال النظرة 
للملــف اللبناين من جوانبه كافة، سياســياً وأمنياً 

واقتصادياً.

ــاق بكين ــفـ ــاع أجـــــواء اتـ ــط ــت ــت اس ــوي ــك ــن ال ــاط يُـــحـــاول مـ ــب جــن

مريم نرس

رغــم األزمة الداخليــة التي مير 
بها الكيــان الصهيوين، والتطورات 
الدوليــة واإلقليميــة التي ال تصب 
يف مصلحتــه، ورغــم اســتبعاد 
الخيارات العسكرية يف املنطقة يف 
اآلونة األخرية واســتبدالها بالخيار 
االقتصــادي كســالح أمرييك بديل 
لتحقيق أهدافه، ليس مســتحيالً أن 
يُتخذ قرار الحــرب إرسائيلياً ، حتى 
لو كان غــري واقعي وغري مضمون 
النتائج، مبا معناه حتى لو كان قراراً 

انتحارياً...
املشهد الحايل أمام احتاملني ممكن 
أن يحصل أحدهام بِنَســب متساوية 

يف املرحلة املقبلة إذا بقيت األحداث تســري باالتجاه 
نفســه، فاالحتــامل األول الذي يَســتبعد أن تقوم 
»إرسائيــل« بعملية عســكرية، باعتبارها مأزومة 
داخلياً اىل درجة أن االنقســام أصاب الجيش، فكيف 
ســتخوض حرباً بجيش منقسم؟ عدا أن الجبهة مع 
الفلســطينيني ملتهبة، فعمليات املقاومني مستمرة 
وبشكل تصاعدي تُشــِعر املستوطنني بعدم األمان، 
باإلضافة اىل العوامل الخارجية، فالتقارب اإليراين 
- الخليجــي ال يصــب يف مصلحتهــا، كام املوقف 
األمرييك الذي يريد اســتقراراً يف املنطقة يف هذه 
املرحلة، بحيث إن »إرسائيل« ال تشــن حرباً من دون 
غطــاء أمرييك، وما يُدعِّم هــذا االحتامل ما حصل 
مؤخراً يف الشــامل والحديث الصهيوين عن حدث 
أمني كبــري هناك، وبعد التكتم أليام، كُشــف عنه 
الحقاً بتوصيفه »حادثة تفجري شــهدتها منطقة 
مجدو الواقعة بني شــامل الضفة الغربية وجنوب 
حيفا، وزعمهم أن منفذ العملية هو شــخص تسلّل 

من لبنان إىل فلسطني املحتلة.
 فمن الناحية األمنية اعترب اإلرسائييل هذا الحدث  
تَحــوُّال وخرقا لتوازن الردع بينه وبني حزب الله، وأن 
حصول االخرتاق دون القدرة عى كشفه يُعترب تطوراً 
خطراً بالنســبة له، أما من الناحية السياسية فعمل 
الصهاينة عــى تضخيم الحدث ليقولوا للرأي العام 
اإلرسائييل أن هنــاك مخاطر خارجية يجب الرتكيز 
عليهــا أكرث من القضايا الداخليــة. إال أن ذلك ارتد 
عكسياً عى املســتوطنني مام زاد من حالة الخوف 
والتوتــر لديهم، أما عن الــرد، فـ »إرسائيل« تواجه 
مشكلة بأنها ال تعرف عى َمن ترد بحال اتخذت هذا 
القرار، فهي مل تســتطع أن تُثبت أي يش عى حزب 
الله وال عى املقاومة الفلسطينية، فعى َمن سرتد؟ 
وحتى بحال كانت لديها أي نية عدوانية عى الجبهة 
الجنوبية اللبنانية، فهي تُدرك مخاطر هذه الخطوة 
جيــداً... من هنا هناك اســتبعاد الحتاملية الحرب 

بحسب الوقائع.
أمــا االحتامل الثاين فهو أن الحكومة الصهيونية 

الحاليــة تُِصّ عــى فتح جبهة 
خارجيــة، رغم رفــض الواليات 
املتحدة لهذه الخطوة، إال أن نتنياهو 
يريــد الهروب اىل األمام ألن أزمته 
الداخلية تُهِدد وجود كيانه، فليس 
وتوحيد  االنقســام  إلنهاء  أمامه 
الــرأي العام والتفافــه حوله إال 
وهذا  بخطر خارجــي،  إشــعاره 
الخطر لن يكون غزة، فهذه املعركة 
من وجهة نظره ال تحقِّق املطلوب 
وال تشــّد العصب، وإمنا ما يحقِّق 
هدفــه جبهتان هام: ســوريا أو 
جنــوب لبنان، ومن هنا، فالقصف 
اإلرسائيــيل املتكرر عى ســوريا 
بأكرث من موقع من أجل حصول رد 
سوري عى االعتداءات وتُفتح بذلك 
الجبهة، ومن هنا أيضاً، تأيت الحركات االستفزازية 
التي يقوم بها جيش العدو عى الحدود الجنوبية من 
أجل استجرار رد فعل من حزب الله فتشتعل الجبهة... 
لكن أيضاً واقعياً يُعترب خياراً غري محســوب، ومن 
املمكن أن يرقى اىل مســتوى خطيئــة ارسائيلية، 
وبخاصة أن هذه الخطوة هي بدافع استبعاد الخطر 
الوجــودي الداخيل، لكن يف الواقع هي تهرب لخطر 
وجودي خارجي، فإذا ذهبت بهذا االتجاه فَمن الذي 
يضمــن لهــا النتائج، خاصــة إذا تدحرجت األمور 

لُتصبح حرباً واسعة تهدد وجودها أيضاً؟
إذاً... بــني الخطــر الداخــيل والخارجــي تقع 
»ارسائيل«، تحارصها األزمات من كل اتجاه بشــكل 
يصعب عليها الهروب منها، تتخبط، تضيق خياراتها، 
وفــوق كل ما يحصل ، يالحقها صدى صوت األمني 
العام لحزب الله الســيد حسن نصالله وهو يقول: 
»نحن مســتعدون للمعركــة الكربى يف املنطقة... 

معركة تحرير فلسطني«...

ُتنهــــــي »إســــــرائيل« وجودها بعملّية عســــــكريّة فــــــي لبنان؟ هل 

ــن«: ــديـ ــاعـ ــقـ ــتـ »حــــــــراك الـــعـــســـكـــريـــيـــن املـ
األربعاء الصلح  ــاض  ري ساحة  في  للتظاهر 

دعــا حراك العســكريني املتقاعديــن، »جميع الرفاق العســكريني 
املتقاعدين إىل أوســع مشاركة يف التظاهرة الحاشدة التي ستقام يف 
ســاحة رياض الصلح يف بريوت، عند الساعة الحادية عشة من قبل 

ظهر يوم االربعاء يف 22 الحايل.
وأعلن الحراك يف بيان، »لقد بلغ السيل الزىب، وال حياة ملن تنادي مع 
هذه الســلطة الظاملة واملستهرتة بحياة املواطنني وخصوصاً املوظفني. 
الدوالر تخطى مئة الف لرية وأسعار السلع والخدمات يف سباق محموم 
معــه. يف املقابل وبدالً من أن تعمد هذه الســلطة إىل تصحيح رسيع 
لألجور مبا يتناسب مع فقدان قيمتها الشائية عمدت إىل رفع الرسوم 
والرضائب عشات األضعاف، ومن بينها رفع الدوالر الجمريك 30 ضعفاً 
بحجة رضورة زيادة األجور ملوظفي القطاع العام، لكن ال زيادات وال من 
يحزنون، والغاية الوحيدة عى ما يبدو هي تضليل الرأي العام واملوظفني 

معاً«. 
واعترب انه »إذا كان الفقر قد اجتاح جميع قطاعات موظفي القطاع 
العام، إالّ أّن وقعه بدا أكرث إيالماً عى العســكريني يف الخدمة الفعلية 
والتقاعــد، فهؤالء ظلموا ثالث مرات: األوىل، يف االجحاف الكبري الذي 
لحق بهم يف سلســلة الرتب والرواتب التي أقرت يف العام 2017، فنال 
العسكريون فيها من الزيادات نسبة ٥0٪ مام ناله سائر املوظفني الذين 
يعادلونهم يف الفئة الوظيفية والدرجة ، ونال جميع املوظفني باستثناء 
العســكريني درجات اســتثنائية أضيفت عى رواتبهم. واملرة الثانية، 
متثلــت يف انهيار القيمة الشائية لرواتبهم واملســاعدات االجتامعية 
الهزيلــة التي حصلوا عليها، والتي أتت أقل من املســاعدات التي حصل 
عليها ســواهم ، أّما املرّة الثالثة فتكمن يف حرمانهم من املكرمات التي 
نالها بعض القطاعات الوظيفية تحت مسميات مختلفة كبدل االنتاجية 

واملبالغ املقطوعة وغريها«.
واشــار اىل انه »يعّز علينا كعسكريني متقاعدين أن تصل بنا األمور 
إىل ما وصلت إليه، ونحن من أفنينا زهور شــبابنا وقدمنا آالف الشهداء 
والجرحى واملعوقني لرنيس األمن واالستقرار والسالم يف ربوع وطننا 
الحبيب، فبدالً من أن نقابل بالتكريم والوفاء تقابلنا الســلطة بالنكران 
والجحود ومحاولة النيل من حقوقنا التاريخية، لكننا لن نســكت بعد 
اليوم ولن ندع الجوع يتســلل أكرث اىل بيوتنا وعائالتنا، بل ســنواجه 
هذه الغطرســة بكل ما أوتينا من قوة حتى تحقيق مطالبنا املعيشــية 

الطارئة«.
وختم البيان: »إن حراك العســكريني املتقاعدين، إذ يؤكد اإلرصار عى 
تحقيق هذه املــــطالب مهام كانت األمثان والتضحيات، يدعو جميع 
الرفاق العسكريني املتقاعدين إىل أوسع مشاركة يف التظاهرة الحاشدة 
التي ســتقام يف ســاحة رياض الصلح - بريوت، يوم االربعاء املقبل 

الساعة 11«.

دعــا وزيــر الثقافة 
تصيف  حكومــة  يف 
وســام  محمد  االعامل 
املرتــى، إىل »بنــاء 
الداخليــة  وحدتنــا 
اســتحقاقتنا  وانجاز 
متهيــداً  الدســتورية 
اىل  التعــايف  العــادة 
واقتصادنا«،  مجتمعنا 
وأكد أن »علينا جميعاً أن 
نتذكّر نحن اهل املقاومة 
عندنــا  االنتصــار  أن 
مل يقتــص عــى دحر 
اإلرسائييل  االحتــالل 
فإن مثّة انتصارا أهمَّ يف 
قاموســنا ويف سجلنا 
اللبنانيني  عى  يقتيض 
يستهدوا  أن  كانوا  اينام 
به، هــو اإلنتصار عى 
التفرقــة  عوامــل  كل 
واالنقســام، علينــا أن 

نبقى املثــال الصالح واألمنــوذج الحي 
والصورة البهية عن الوطنية الحقة، وعن 
التنوع ضمن الوحدة، وعن ثقافة التمسك 
باآلِخر والحرص عليه. هذا املجتمع، بل هذا 
املصهر اإلنساين، ال سّيام ههنا يف ارض 
الجنوب، أعطــى االنتصار بعداً آخر، ألنه 
شكّل النقيض الواضح للمفاهيم التي قام 

عليها الكيان املغتصب«.
وذكر خالل رعايته إفتتاح مدينة الحرف 
يف املدنية الكشــفية يف النبطية: »وما 
املوقف البطــويل األخري للجيش اللبناين 
ضــد الجنود الصهاينــة عى الحدود مع 
فلســطني املحتلة، إال أمنــوذٌج رائٌع يف 
التصدي للعدوان والدفاع عن األرض شربًا 
شربًا أّما انكفاء الصهاينة من أمام عنارص 
وضباط جيشــنا الباسل فهو نتاٌج لثبات 

هؤالء وللرعب الذي يعتمل يف اإلرسائيليني 
الســاهرة  املقاومة وعينها  اقتدار  بفعل 
وهــو اإلقتدار الذي اســقطهم نفســياً 
ليقينهم بأّن أّي رعونٍة منهم ستسقطهم 

حتامً جسدياً.«
واستطرد املرتى: »وقبل أن أغلَق باب 
الخطــاِب عى الكالِم األخــري، ال بدَّ من 
اإلشادة بسياسة فتح األبواب التي أرستها 
املصالحــة الســعودية اإليرانية برعاية 
الصني. والذي ميّهد لتالٍق ترفُضه إرسائيل 
وسعت دامئًا إىل منع حصولِه، وكلّنا رجاء 
بأن يصمد هــذا اإلتفاق وأن يثمر نتائجه 
اإليجابيــة كافة محلياً واقليمياً كام نأمل 
أن نتلّقف كلبنانيني هذا املنعطف التاريخي 
فنسعى اىل بناء وحدتنا الداخلية وانجاز 
العادة  متهيداً  الدســتورية  استحقاقتنا 

التعايف اىل مجتمعنا واقتصادنا«.

ــة ــّي ــل ــداخ ــاء وحـــدتـــنـــا ال ــن ــب ــضـــى: نـــدعـــو ل ــرتـ املـ
وإنــــــجــــــاز اســـتـــحـــقـــاقـــاتـــنـــا الــــدســــتــــوريّــــة

املرتىض يلقي كلمته

وّجه نقيب صيادلة لبنان جو ســلوم 
القطاع  الصحــايف ملوظفي  املؤمتر  يف 
العــام املنعقد يف نقابة الصيادلة، دعوة 
اىل كل القوى النقابية والشعبية »إلعالن 
اإلرضاب املفتــوح والشــامل  حتى يتم 
إنتخاب رئيس للجمهوريّة ، والبدء بعملية 

اإلنقاذ«.
واعترب سلوم يف بيان ملكتبه االعالمي، 
ان »موظفــي القطــاع العــام ضحية 
العشــوايئ واملحاصصات يف  التوظيف 
واإلنقسامات  التشذم  وكذلك  التوظيف، 

يف املطالب املقصودة«.

ــي الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام: إلعـــــان ــ ــف ــوظــ ــ ســــلــــوم مل
ــيــس ــاب رئ ــخـ ــتـ ــّم انـ ــتـ ــوح حـــتـــى يـ ــتـ ــفـ اإلضــــــــراب املـ

سلوم يلقي كلمته خالل املؤمتر الصحايف  
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الجمعة 17 آذار 2023

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

ــم ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــهـ ــ الـ
 بعدما تأكّــد وصولنا اىل الهاوية، بدأ يواجهنا صافعاً، 
الســؤال: هل تفــرض املرحلُة التي نحــن منها عىل قاب 
قوســن أو أدىن، أن يســتقيَل ِمن الكتابة بالكلامت َمْن ال 
يتقــن الكتابَة باللكامت، بل بالحديد والنار؟ فالكلامت مل 
تبَق مع ثقافة التدجن والبالدة والبالهة والهوان صالحًة، 
ألن يصــوَغ منها الصادقــون مع ما تعاهدوا عليه، جملًة 

مفيدًة بفعٍل معلوم وفاعٍل غري مسَتِت الضمري. 
 مل يبــق لنصٍّ تأثري، مل يبق لحاٍل مصداق. يقول الناس 
يف رسهم الكثري ما ال يقولونه يف الجهرية، رغم الفواجع 
واملواجــع يقولــون: اين هي احــزاب الرجاء بالخالص؟ 
ويضيــف الذين ما عادوا يخشــون يف ويلهم لومَة الئم، 
وال تغريــدة فاتــن: الذين ائتمنهم وجداُن الشــعب عىل 
املــاء والتاب والهواء، أقلّه عــىل الرجاء، مل يُبقوا لنا هم 
ومتبوعوهــم، ال تربًة صالحًة لزرع وال ماء صالحاً لرشٍب 
أو لرّي، وال هواًء تتنّفســه وال اعالماً تسمعه من دون ان 

تتلّوث رئتان وتتسّمم عقول.
كّل ما حولنا تحّول هشاشــًة وهشــيامً. وهل يصلح 
هشيٌم ااّل مكان اقامٍة لالفاعي وابناء االفاعي وغريها من 
الزواحف؟ يف الصحارى تنشــط االحالم بالواحات، كلّام 
طال تيه بالتائهن فيها وســط حّر الفضاء والرمال. يسأل 
واحدنا وهو يف ســباق مع العمر واملرض والتيه: أتراها ال 
تزال بعيدًة املسافُة الفاصلة بيننا وبن واحة امل ورجاء ؟ 
تلك اللحظُة التي يختُق فيها ظالَم هذا الليل البهيم احرار 
كأولئك الذين كانوا... بل حّر واحد تقيم يف ذاكرته حكايُة 
حبيٍب، حكايُة خالد، حكايُة حسن الشيخ، حّر واحد يجمع 
كل حكايــا النار التي »تحرق وتيُضء«، فريمي منها رشارًة 

تشعل ناراً يف مساكن االفاعي، يف كل هذا الهشيم.

ــي أمــل ــوجــع كــّل ــّل ال ــرام: رغـــم كـ ــ  افـ
ــار اإلزده من  ُمقبلة  سنوات  بناء  في 

 أكّــد النائــب نعمة افرام »أهمّية  تظهــري صورة إيجابّية 
وواقعّية عن مربّعات مّعينة بينها القطاع الصناعّي يف لبنان، 

رغم صعوبة الوضع فيه عىل املستويات كافة«.
وتوقــف افرام يف كلمــة ألقاها خــالل »املنتدى العريب 
للتنمّية املســتدامة« املنعقد يف مقّر اإلسكوا يف بريوت تحت 
عنوان »التنمیة الصناعیّة املســتدامة«، عند تداعيات جائحة 
»كورونا« عىل االقتصاد اللبنايّن والعاملّي، واعترب أن »الصناعة 
املحلّية متّيزت مبقاومة صلبة ومببادرات خالّقة وســّباقة، 
فأنتجــت الكاّممات واملطّهــرات ومكّمالت التعقيم وبخاصة 
أجهــزة التنّفس االصطناعي مبقاييــس عاملّية يف وقت كان 
تشهد أســواق العامل نقصاً وتعّثاً يف تأمينها، ما رفع القدرة 
التنافســّية لالقتصاد والحاجة إىل استبدال السلع املستوردة 

بتلك الرديفة من املنتجات اللبنانّية«.
وختــم قائالً: »أنه رغم كّل الوجع الراهن، كّل أمل يف بناء 
سنوات مقبلة من االزدهار. فمع تعايف لبنان سياسّياً والعودة 
إىل آلية أخذ القرار بشــكل طبيعي والدخول يف االســتثامر 
الهادف واملنتج ، نكون أمام عتبة التعايف االقتصادي وإطالق 

النمّو«.

ـــاً« ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا »عملي ـــ ـــ ـــ ــــــيّة بتأجيله ـــ ـــ ـــ ــــــات« سياس ـــ ـــ ـــ ــــــاً«... و>تمني ـــ ـــ ـــ ـــــــــة »نظري ـــ ـــ ـــــــــة قائم ـــ ـــ ــــــات البلديّ ـــ ـــ ـــ  االنتخاب
ـــــــــــــــة« ـــــــــــــــه الطائفّي ـــــــــــــــف »ُمغامرات ـــــــــــــــتنفار ســـــــــــــــني«: لوق ـــــــــــــــيم بيروت«...و>اس ـــــــــــــــة تقس ـــــــــــــــح »معرك ـــــــــــــــيل يفت باس

عل ضاحي

كل املؤرشات النظرية توحي بأن االنتخابات 
البلديــة واالختيارية ســتجري يف موعدها 
املمدد من ايار 2022  اىل ايار 2023 ، وســط 
تأكيــدات من وزير الداخلية بســام املولوي 
ان وزارتــه جاهزة لوجســتياً وعملياً إلجراء 
االنتخابــات قبل 31 ايار 2023 ، تاريخ انتهاء 
والية كل البلديات. اما مالياً فاالمور مرهونة 
بتنفيــذ تعهدات جهــات دولية مانحة بدفع 

مصاريفها البالغة 8 او 9 مالين دوالر.
ويف حن يؤكــد املولوي امام زواره انه مل 
يتبلــغ من اي جهة معنيــة ال حكومية وال 
من قوى سياســية قراراً بالتأجيل او التمديد 
مرة ثانية للمجالس البلدية، تكشــف اوساط 
واســعة اإلطالع عىل ملف االنتخابات  ان كل 
القــوى راغبة »ضمنــاً« بتأجيل االنتخابات، 
الســباب مالية واقتصاديــة، وعدم رغبتها 

بخوض رصاعات عائليــة وحزبية داخل القرى، خصوصاً ان 
االنتخابات تجري عىل اساس القانون االنتخايب االكثي، اي ال 
تغيريات جوهرية يف املناطق املغلقة حزبياً )املناطق الشيعية 
والدرزية(، ويبقى التنافس يف املناطق املسيحية بن »القوات« 
و«التيار الوطني الحر«، بينام يســود الساحة السنية انقسام 

واضح.
وفيام تســيطر يف اوســاط »القوات« »حامسة«  الجراء 
االنتخابــات البلديــة، العتقاد معراب ان شــعبية »القوات« 
متقدمــة عىل »التيار الوطني الحــر«، وميكن تحقيق نتيجة 
جيدة عىل حسابه، يخوض »التيار الوطني الحر« و«املستقبل« 
معركة عىل بلدية بريوت ، خصوصاً ان النائب جربان باســيل 
فتح معركة تقســيم بلدية بريوت مناصفة بن املســيحين 
واملســلمن، وهو يعرف انها معركة خارسة وفق االوســاط، 

لكنه يريد القول للمسيحين انه خاض معركة »املناصفة« من 
اجلهم. بينام يريد »املستقبل« ان يؤكد حضوره يف بلدية بريوت 
رغم الحمالت، وكشف االوراق لـ »فساد« عدد من رؤساء بلدية 

بريوت السابقن واملحسوبن عىل »املستقبل«.
وتكشــف االوســاط ان النقاش الذي يفتحه باسيل حالياً، 
وبدأ من بكريك جولة ميدانية الثارته سياســيا ودينياً بعدما 
فتحه اعالمياً وحزبياً، يتكز عىل املطالبة بـ12 مقعد مسيحي 
يف بلديــة بريوت من اصل 24 مقعداً اي تقســيم بريوت اىل 
منطقتن، واحدة مســيحية واخرى مسلمة بالتساوي، بينام 

الواقع الجغرايف يؤكد عكس ما يطالب به باسيل.
وتكشف االوساط ان هناك 550 الف ناخب يف بريوت حسب 
لوائح الشــطب بينهم 175 الف مســيحي، اي ان املناصفة ال 
تنطبــق هنا وفق عــدد الناخبن. وبالتــايل يصبح وفق هذا 

املنطق وجوب مشــاركة املسلمن يف مجلس 
بلدية جونية وجبيل، فلامذا يستبعد املسلمون 

منهام؟
وتنقل االوســاط اســتغراب جهات سنية 
وحزبيــة املطالبة بأن يكــون مرفأ بريوت 
وعائداته من حصة القســم املســيحي من 
البلدية، اي ان يحصل 9500 ناخب مســيحي 
عىل حصة 400 الف مسلم سني وشيعي من 
عائداته! وتشري  االوساط اىل ان ال افق سياسياً 
او دينيــاً لهذا القــتاح، باالضافة اىل ان هذا 
االقتاح يحتاج اىل قرار ســيايس وحكومي، 
والتوافق غائب يف حكومة ترصيف االعامل 
التي تنعقد من دون وزراء باسيل، كام يقاطع 
املسيحيون مجلس النواب ويرفضون ان يرشع 
اال بعد انتخاب الرئيس، فكيف ســيعدل قانون 
االنتخابات البلدية الحايل وتغري تقسيامته؟  
ويف ظل رفض اســالمي لتقسيم بريوت 
تتصدره دار الفتوى و«املســتقبل« وغريهام، 

انضم اليهام امس ايضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وعن مصري االنتخابات واتضاحه عملياً، تكشــف االوساط 
ان امام وزير الداخلية والحكومة شــهر تقريباً لدعوة الهيئات 
الناخبة )حتى منتصف نيســان وقبل شــهر مــن 15 ايار(، 
وسط معضلة حقيقية تتنظر الرغبة املبطنة بالتمديد للقوى 
االساســية.  وهذه املعضلة تنتظر االجابة عن سؤال جوهري 
وهو: كيف ســيجتمع مجلس النواب للتمديد للمجالس البلدية 
يف ظل املقاطعة املســيحية؟ ويف حال مل يتمدد للبلديات ومل 
تجر االنتخابات، فكيف ســتربر الســلطة وضع البلديات غري 
القانــوين بعــد 31 ايار تاريخ انتهــاء واليتها املمدة من دون 
انتخابات او متديد، ال ســيام ان 50 يف املئة من بلديات لبنان 

عىل االقل باتت منحلة او مستقيلة؟       

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدات الداخلّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم التعقيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاورة رغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــس ُمنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيح فرنجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترشـ
هيام عيد

تشــدد أوســاط نيابية يف كتلٍة بارزة عىل أن 
ترشــيح رئيس »تيار املردة« ســليامن فرنجية 
لرئاسة الجمهورية هو خيار ثابت ونهايئ، كام أن 
املساعي من أجل تأمن النصاب القانوين لجلسة 
انتخابــه، وبالتايل الرقــم املطلوب من األصوات 
النيابيــة، ال تــزال تتواصل، عىل الرغم من ظهور 
التعقيــدات املتمثلة يف املواقف واالتجاهات لدى 
كتــٍل نيابية عديدة، يف ضوء جملة املتغريات التي 
ُسّجلت يف األيام املاضية، ودفعت نحو عملية خلط 
أوراق واســعة عىل الســاحة الداخلية، قد تؤدي 
الحقاً اىل إرســاء واقع سيايس مختلف من حيث 
املقاربات الرئاســية، ولو أن هذا األمر لن يتحقق 
بشــكٍل رسيع أو قريب، خالفاً لكل التفســريات 

والقراءات من قبل األطراف السياسية والحزبية املحلية.
وإذ تكشــف هذه األوساط عن أن ترشيح سليامن فرنجية 
يســلك طريقه نحــو التجمة العملية من حيــث الدينامية 
السياســية التي تقوم بها عدة جهات سياســية، وليس فقط 
ثنايئ حركة »أمل« وحزب الله، فهي تحرص عىل اإلشــارة إىل 
أن هذا الخيار نهايئ، مبعزٍل عن بعض األصوات التي تســعى 
إىل التشــكيك فيه، وذلك بنتيجة االعتبار أن ارتدادات االتفاق 
الســعودي- اإليراين عىل االستحقاق الرئايس، قد تدفع نحو 

خيارات رئاســية جديدة من قبل كل الكتل النيابية، وليس من 

قبل الفريق الداعم لتشيح فرنجية. 

وعىل هذا الصعيد، ترى األوســاط نفســها أن املواصفات 

الرئاســية التي يجري الحديث عنها، ســواء من قبل الثنايئ 

أم الكتل املعارضة، وحتــى العواصم الخارجية املعنية بامللف 

الرئايس، ليســت بعيدًة عــن املواصفات التي حددها بوضوح 

رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع األســبوع الحايل، لدى 

تناوله مســألة ترشــيح فرنجية، ما يؤكد أن املرحلة املقبلة 

ســتحمل املزيد من املساعي من أجل تحقيق هذا 
الهــدف، كرٍد مبارش عىل مــا تردد من قبل بعض 
القوى السياســية عن »مناورة« يف هذا املجال، 
وخصوصــاً أنه، وعىل املقلــب اآلخر، كام تقول 
األوســاط النيابية، فإنه وحتى الساعة مل تتضح 
بعد الصورة الفعلية، وإن كانت املشاورات مستمرة 

وراء الكواليس عىل خّط قوى املعارضة.
وانطالقاً ماّم تقدم، ترى األوســاط نفسها، أن 
تأمــن تأييد 65 نائباً لفرنجية ليس مهمًة صعبة، 
موحيًة بأن هذا األمر قد تحقق، ومل تعد مســألة 
توفري االصوات النيابية الالزمة له تشــكل عائقاً، 
بعدما بات من شبه املؤكد أن نواباً »متددين«، قد 
سبق وأبلغوا زمالًء لهم، بأنهم سيقتعون لفرنجية 
يف حاالٍت محددة، وقد تكون هذه الحاالت متوافرة 
عندمــا يُصبح انتخابه شــبه مكتمٍل يف املجلس 
النيايب، وبالتايل، فإنه من املبكر اإلنزالق إىل أية توقعات حول 
توزيع األصوات يف مرحلٍة الحقة، وتحديداً بعد بلورة الخيارات 
والخطــة »ب« التي ما زالــت قيد الكتامن، وتحديداً لدى فريق 
املعارضــة النيابية، علامً أنها تتيث حالياً وترفض الدخول يف 
أي تفاصيل حول مقاربتها ألي تطورات قد تُســّجل عىل خّط 
االســتحقاق الرئايس، وبشــكٍل خاص بعد إعالن بكريك عن 
نتائج الحراك الذي يقوم به راعي ابرشــية أنطلياس املارونية 

املطران أنطون بونجم. 

ــل لــجــنــة ــي ــشــك ــي ت ــ ــن بــحــثــت ف ــ ــّرري ــ ــح ــ ــابـــة امل  نـــقـ
ــة- اجـــتـــمـــاعـــّيـــة ــ ــاديّ ــ ــص ــ ــت ــ ــة إنــــقــــاذ اق ــطـ ــع خـ ــضـ تـ

نقابة  يف  اجتــامع  ُعقــد 
اللبنانية،  الصحافــة  محرري 
ضــّم رئيس االتحــاد العاميل 
العام بشــارة األسمر والّنقيب 
القصيفــي وعدًدا من  جوزف 

أعضاء مجلس الّنقابة.
اإلعالمي  املكتــب  وذكــر 
للّنقابــة، إىل أنّه »جرى خالل 
االجتامع بحــث الوضع العام 
يف البــالد، يف ضــوء الّتّدي 
االقتصادي وما تسّبب ويتسّبب 
به من انهيار مؤّسسات الّدولة 
القدرة  القطاعات، وتبّخر  وكّل 

الرّشائّية للمواطنن«.
وأشار إىل أّن »املجتمعن اتّفقوا عىل إجراء 
اتّصاالت رسيعة مع كّل الهيئات الّنقابّية، وال 
سّيام نقابات املهن الحرّة والهيئات االقتصادية، 

وصواًل إىل تشــكيل لجنة منها تتوىّل وضع 
خطّــة إنقاذ اقتصاديّــة- اجتامعّية، كونها 
هيئات منتخبة متّثــل الرّشيحة الكربى من 
املجتمــع اللبناين؛ وذلك لوضع تصّور إنقاذي 

وبرنامج تحرّك لتحقيقه«.

خالل االجتامع

 بدء اإلختبارات الشفهّية لطالبي االنتساب الى نقابة املحامين
ــه ــل ــزب ال ــ ــن مـــحـــامـــي حـ ــ ــداً م ــ ــ كـــســـبـــار الـــتـــقـــى وفـ

عقدت لجنة إدارة صندوق التقاعد يف نقابة 
املحامن خلوة يف مركز النقابة برئاسة نقيب 
املحامن نارض كسبار، وتضمن جدول األعامل 
األمور املالية للصندوق، وكيفية معالجة املداخيل 
ومعاشــات املتقاعدين ومنهــم 470 محامياً 
متقاعداً، وكيفية مساعدة املتقاعدين لقبضها 
بالطرق الفضىل. وبناء عىل اقتاح أمن الصندق 
بشــارة عامطوري، قّررت اللجنة دفع الرواتب 
التقاعدية أربعة مالين وخمسامئة ألف ل. ل. 
كل ثالثة أشــهر وإعطاء املستفيدين مساعدة 
اســتثنائية 90 د. أ. نقداً لكل راتب تقاعدي عىل 

أن تطبق عند استحقاق أول دفعة.
وبعد القرار الذي اتخذه مجلس النقابة بتعديل 
النظام الداخل املتعلّق بآداب املهنة » والظهور 
اإلعالمي«، ســوف يصدر خالل عدة أيام كتّيباً 

يتضمن النظام مع التعديل.
وتقّدمت نقابة املحامن بشــخص كسبار 
مبراجعــة إبطال أمام مجلس شــورى الدولة 
للقرار الوسيط الصادر عن مرصف لبنان ممثالً 
بشــخص حاكم مرصف لبنان رياض سالمة 
رقم 13528 تاريخ 2023/1/20 )تعميم 659( 
املعدل للقرارين األساســين رقم 6568 تاريخ 
1997/4/24 ورقم 6939 تاريخ 1998/3/25 
واملتعلّــق بعمليــات القطع لــدى املصارف 
واملؤسســات املالية باإلطار التنظيمي لكفاية 

رساميل املصارف العاملة يف لبنان. 
كام زار وزير املالية يوسف خليل قرص العدل، 

بناءعــىل دعوة نقيب املحامن، وتفقدا املكتب 
الجديد الذي ســوف يخصص فقط للمحامن، 
عىل أن تنتهي األعامل اللوجستية خالل عدة أيام 
وذلك لدفع الرسوم واإليصاالت داخله. وسوف 
تتم االستعانة مبوظفن من املالية لهذه الغاية.

وبدأت اللجان الفاحصة يف النقابة، بإجراء 
االختبارات الشــفهية لطالبي االنتســاب إىل 
النقابة. وأثنى كســبار »عىل جهود النقيبْن 
الســابقن أنطوان قليموس ونهاد جرب، وأمن 
الرس ومقّرري التدرج سعد الدين الخطيب ومايا 
زغريني وفادي املرصي، والدكاترة الذين تطوعوا 
لهــذا العمل. وبعد القــرار الذي اتخذه مجلس 
النقابة بتعديل النظــام الداخل املتعلّق بآداب 
املهنة »والظهور اإلعالمي« ، سوف يصدر خالل 

عدة أيام كتّيباً يتضمن النظام مع التعديل.
واستقبل كسبار وفداً من محامي حزب الله 
برئاســة املحامي النائب الســابق نوار محمد 
الســاحل، وأعربوا عن تقديرهم لنشــاطات 

النقابة عىل مختلف الصعد.
كام تلقى كتاب شــكر وتقدير من الدكتور 
طــالل أبو غزالة بعد الزيــارة التي قام بها إىل 
نقابة املحامن واملؤمتر الذي عقد حول التحّول 
الرقمي. وكتاباً من األمن العام التحاد املحامن 
العرب النقيب املكاوي بنعيىس »يدين فيه العقل 
الجرمــي املرتكب من طرف القوات اإلرسائيلية 
الذي أودى بحياة ثالثة شبان« وتضامن األمانة 

العامة مع الشعب الفلسطيني. 

كسبار مجتمعا مع زواره

لـــتـــوّرطـــهـــم ــاص  ــ ــخ ــ أش  3  تـــوقـــيـــف 
ــي الـــكـــواشـــرة ــ ــلـــب ف بــعــمــلــّيــة سـ

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخل- شــعبة العالقات 
العامة، يف بالغ لها انه »بتاريخ 2023-3-4 ويف بلدة الكوارشة/
عكار، أقدم مجهوالن ملّثامن بحوزتهام أســلحة حربّية، عىل 
اعــتاض طريق املواطــن )خ. م.، مواليد عام 1994( وهو وكيل 
إحدى الرّشكات، وقاما برضبه عىل رأســه بسالح حريب، وسلبا 
منه 70 هاتًفا خلويًّا، مبلًغا ماليًّا ُقّدر بنحو 4,500 دوالر أمرييك 
ومليويَن لرية لبنانّية، وهاتفه الخليوي؛ وفرّا إىل جهة مجهولة 

عىل منت سّيارة نوع »مرسيدس« لون أسود.
بنتيجــة املتابعة، تبّن أنّه تّم اســتدراج »خ. م.« من قبل فتاة 
مجهولة إىل املحلّة املذكورة، حيث متّت عملّية الّســلب«، مبّينًة 
أّن »بنتيجة االستقصاءات والّتحّريات، توّصلت شعبة املعلومات 
يف قوى األمن الداخل إىل تحديد هويّة منّفذي عملّية الســلب، 
والفتاة الّتي شــاركتهم العملّية، وهــم كّل من: »ز. ع.« )مواليد 
عام 1991، لبناين(، »ف. أ.« )مواليد عام 1991، لبناين( و«أ. ه.« 
)مواليد عام 1989، لبنانّية(؛ وأُعطيت األوامر للعمل عىل تحديد 

مكان وجودهم وتوقيفهم وإعادة املرسوقات.
بتاريَخي 10 و2023-3-11، وبعد عملّية رصد ومراقبة دقيقة، 
متكّنت دوريّات الّشعبة من تنفيذ عملّية نوعّية، نتج منها توقيف 
األّول والّثــاين يف محلّة وادي الحور، والّثالثة يف محلّة البرية«، 
مشريًة إىل أّن »بالّتحقيق معهم، اعتفوا بالّتخطيط وتنفيذ عملّية 
الّســلب، حيث قامت )أ. ه.( باســتدراج )خ. م( إىل املحلّة، وعند 
وصوله اعتض اآلخران طريقه مستخدمن سّيارة »مرسيدس« 
لون أســود، وســلباه ما كان بحوزته من هواتف خلويّة ومبالغ 

مالّية.
إحدى دوريّات شــعبة املعلومات متكّنت من ضبط الّســّيارة 
الّتي اسُتخدمت يف عملّية الّسلب، وبتفتيشها ُضبط بداخلها 69 
هاتًفا خلويًّا، مبلغ 3070 دوالًرا أمريكيَّا و2,390,000 ل. ل.، هاتف 
املّدعي، قّفاز وقناعان لون أسود، وتم تسليم الهواتف واملبلغ املايل 
للمّدعي، وتّم حجز الّسّيارة عدليًّا. وأُجري املقتىض القانوين حيال 

املوقوفن، وأودعوا املرجع املختص بناًء عىل إشارة القضاء«.

نــــــــــدوة فــــــي الـــــــذكـــــــرى 25لـــــرحـــــيـــــل إنــــــعــــــام رعــــد
تدعو »مؤسسة انعام رعد الفكرية«، لحضور ندوة آذار الفكرية بعنوان »حرب وجود ال حرب 
حدود«، يف الذكرى 25 لرحيل املفكر القومي االجتامعي انعام رعد، وذلك يف دار الندوة – شارع 
الحمرا وراء مرسح البيكاديلل، يوم االثنن 20 آذار 2023  من الســاعة الرابعة حتى الســابعة 

مساء.

»فــوربــس« قائمة  على  نصرالله  أحــمــد   اللبناني 
األوسط الشرق  في  الصحّية  الرعاية  قــادة  ألقــوى 

مرة جديــد تثبــت  الكفــاءات اللبنانية 
تفوقهــا ومتيزهــا يف دول االغتاب، حيث 
حــل الدكتور اللبناين احمد ديب نرصالله  ابن 
بلدة السكســكية الجنوبية الرئيس التنفيذي 
ملستشــفى »دار الشفاء« الكويتية، األول يف 
الكويت والـ 44 يف الرشق األوسط، يف قامئة 
أقوى قادة الرعاية الصحية األكث تأثرياً للعام 
2023 يف املنطقــة والتــي تعدها »فوربس 

الرشق األوسط«.
وانضّم الدكتور نرصالله إىل »دار الشــفاء« 
يف العام 2004 قبل أن يصبح رئيسها التنفيذي 
يف العــام 2011 ، ويقود فريقاً يضّم أكث من 

2000 شخص من حوايل 40 جنسية.
يف حن أصبحت »دار الشفاء« أول مستشفى 
يف الكويت تتعاون مع مجلس االعتامد الدويل 
 )ACI(  ،الكندي يف مجــال الرعاية الصحية
وحصلت منه عىل االعتامد املايس عام 2022. 
كام حصلت املستشــفى يف العام نفسه عىل 
املرتبة الســابعة من معايري جمعية إدارة نظم 
. )HIMSS( معلومات الرعاية الصحية العاملية

وميتلك الدكتور نرصالله 25 عاماً من الخربة 
يف مجال الرعاية الصحية، حيث شغل منصب 
الرئيس التنفيذي للعمليات يف مستشفى »دار 
الشفاء«، كام عمل كمحارض جامعي لطالب 

الرعايــة الصحية،  إدارة  »املاجســتري« يف 
وشــارك كمتحدث يف العديــد من املؤمترات 

اإلقليمية حول الرعاية الصحية.
وهو حاصل عىل دكتوراه يف إدارة االعامل 
DBA من جامعة ليون- فرنســا عام 2020، 
وحاصل عىل ماجستري يف إدارة األعامل عام 
2012 مــن الجامعــة األمريكية يف بريوت، 
وعــىل »ماجســتري« يف الصحة العامة يف 
إدارة املستشــفيات من الجامعة نفسها عام 
1990، وعــىل »بكالوريوس« يف تكنولوجيا 
املختــربات الطبية مــن جامعة الريموك يف 

األردن عام 1986.

ــة ــضــاحــي ــي ال ــ تـــوقـــيـــف مـــطـــلـــوب ف
ســـرقـــة ــة  ــّيـ ــلـ ــمـ عـ  70 نـــحـــو  نـــفـــذ 

أعلنت قيادة الجيش اللبناين- مديرية التوجيه، يف بيان لها أنّه 
»بتاريــخ 2023/3/15، أوقفت دوريّة من مديرية املخابرات يف 
منطقة الجاموس- الضاحية الجنوبية، املواطن )خ. ز.( املطلوب 

مبوجب مذكّرات توقيف عّدة بجرم الرّسقة وتعاطي املخدرات.
املوقــوف قد اعتف بتنفيذ نحــو 70 عملّية رسقة ملحاّلت 
عّدة يف املنطقة عــن طريق الخلع والكرس، ورسقة صناديق 
الّصدقــة املوجودة عىل الطّرقات. كام ظهر يف أكث من فيديو 
عىل صفحات مواقع الّتواصل االجتامعي، أثناء قيامه بعملّيات 
الرّسقــة«، موضحًة أّن »الّتحقيق بورش مع املوقوف بإرشاف 

القضاء املختص«.
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ــارة« و»الــــــــدهــــــــان« و»الـــتـــنـــجـــيـــد« ــ ــ ــج ــ ــ ــن ــ ــ ــن »ال ــ ــه ــ ــش م ــ ــع ــ ــن ــ »دولـــــــــــــرة« قــــطــــاع املـــوبـــيـــلـــيـــا يُ
ــاع مـــن اإلنــــدثــــار الــــى اإلزدهــــــــار!! ــطـ ــقـ ــع... والـ ــ ــف ــ ــرت ــ ــة ُم ــّي ــخــشــب الــطــلــب عــلــى املـــصـــنـــوعـــات ال

ندى عبد الرزاق

األدوات الخشــبية من أثــاث البيت املتحــرك، كالكرايس 
اىل  و«االباجور«،  الخشــب  والخزائــن، ورفوف  والطاوالت 
اللوازم الثابتة كاألبواب، أساس عمل النّجارين واملناجر، حيث 
تحتل هذه املهنة مركزا بارزا، وتعترب من املهن األساسية يف 
املجتمــع، وتصّنع اغلبية املفروشــات املنزلية واملكتبية يف 

الرشكات املرموقة من الخشب.
والبعض يُدخله يف صناعة خزائن املطابخ، من باب إضفاء 
ملسة مميزة وكديكور، إلعطاء نزعة من الفخامة املمزوجة ما 

بني الحداثة والتقاليد.
والخشب الذي يستعمل يف مهنة النجارة متعدد كالسنديان، 
املوغانــو، األرز والالميكا، الذي يعّد أكــر األنواع طلبا من 
الزبائن، ويوظــف يف صناعة األبواب واملطابخ الجاهزة، اىل 

جانب الشوح والسويدي.

{ لكل »ازمة« جانب من اإليجابية {
شهد هذا القطاع ركودا وتراجعا، وحتى الكثري من املصانع 
أغلقت أبوابها بســبب االزمة االقتصادية، ومن قبلها جائحة 
كورونا و«ثورة 17 ترشين«، اىل جانب الوضع املستجد لجهة 
»دولرة« األسعار، وتدين قيمة الرواتب واالجور، ما جعل اللرية 

اللبنانية يف أدين مستوياتها.
يقول النجار عبد الله الحــاج ) 44 عاما( لـ »الديار«: » مل 
يكن اللبناين يصلّح اغراضه يف حال أصابها الرضر والخراب 
او التلف، بل يعمد اىل رشاء جديد او يلجأ اىل مبدأ املقايضة«.

ويتطرق اىل االختالف ما بني الصناعات الخشبية الجاهزة، 
وتلك التي تقوم عىل الخشب الطبيعي، والذي يحتاج اىل عمل 
أكرب وســعره باهظ أكر، ومن هنا »يشهد الطلب عىل خشب 

الالميكا ارتفاعا ملحوظا من قبل الناس، كونه اقل تكلفة«. 

{ مهنة تربط املايض بالحارض واملستقبل {
ويصف عبد الله النجارة »بأنها جرس عبور لألجيال القادمة، 
كونها تعد من الحرف الشعبية واملهن العتيقة يف لبنان، وهي 
من االعامل التي تجّســد اصالة اآلباء واالجداد. ويف املايض 
كان هذا القطاع مقصدا للبنانيني والسائحني وحتى املغرتبني، 
خاصــة املناجر التي يتــم فيها تصنيع الطــاوالت والخزائن 
واالبواب واملناخل والطبليــات«. يردف: »اعمل يف هذه املهنة 
منذ ســتة عرش عاما، وهي من أجمل ما تعلمته يف الحياة، 
كونها تتطلب حرفية وذوقا فريدا لجهــة التصميم والتنفيذ 

والرتكيب«. 
ويعود اىل الفرتة التي انعكست سلبا عىل هذا املجال، حيث 

تضــاءل العمل وخّف االقبال والطلب بالقــول: »بات املواطن 
يتجه اىل الجاهز الذي يدخل لبنان عن طريق ماليزيا والصني 
وأوســرتاليا«، واشــار اىل »انه وعىل الرغم مــن الركود يف 
الســنوات الثالث األخرية، فأنا مل اتوقف يوما عن العمل يف 
هذه املصلحة التي علمتني الكثري من األمور، مثل كيفية جذب 
الزبائن واقناعهم بالعمل النظيــف واملمتاز، وهذا ما جعلني 

استمر من خالل الثقة التي اكتسبتها«.

{ تراجعت ... وانتعشت {
يف هذا الســياق، يقول عبد الله، »بعــد ان اضطررُت لرتك 
املهنة حواىل الســنة بسبب خدمة العلم، عّدت ألجد ان البديل 
أغلق املصانع الكبرية بشــكل شبه كامل، غري ان البعض قاوم 
ليســتمر، وعاد ليزدهر من جديد يف هذه األيام، خاصة بعد 
أعقاب »ثورة 17 ترشين« بأشــهر قليلة، املصلحة اســرتدت 
مكانتها، والطلب عىل ما يعرف بـ »التوصية« أصبح كثيفا«. 
ويلفت اىل »الفرق ما بني املســتعمل وذاك الذي يتم بحســب 
الرغبة الذي هــو أكر مبيعا واالغىل ســعرا، نظرا لجودته، 

وكونه قامئا عىل تصميم خاص بحسب طلب الزبون«.

{ صناعة الطبلية »شعبية« {
ويقول عبد الله: »ان البحث عن صناعة الطبليات بات رائٌج 
جدا ومنتــرٌش لدى العامة، وهو ما جعلني متحمســاً للعمل 

ومندفعاً الســتغل الوقت ألعيد مصنعــي اىل الواجهة، ويتم 
انتاج الطبلية الخشبية بنوعيها التقليدي واالتوماتييك. ففي 
األوىل يُقص الخشب باملنشار او مبنشار زاوية ثم يتم ربطها 
ببعض بواسطة مســامري فوالذية، اما الطريقة الثانية فيتم 
تنفيذ املراحل التصنيعية من القــص اىل الرتكيب وتوصيلها 
ببعض من خالل املعدات املتقدمة، وتعد الطلبيات الخشــبية 

األكر شعبية واستخداما وطلبا«. 
ولفت اىل »ان من خصائصها انها ال تتسبب بأرضار ملوثة 
للبيئة كتلك البالستيكية، كام ميكن االستفادة منها ملرات عدة 
، ويف حال تعرضــت ألي رضر او تلف يعاد تأهيلها من خالل 
تحويلها اىل مسحوق لصناعة الورق، او البعض يستفيد منها 
الثياب. ويحتاج هذا  الكرايس والطاوالت وتعاليــق  لصناعة 

النوع اىل إدراك رفيع وشغف وتصميم دقيق وابداع«.

{ الالميكا األكر طلبا! {
ويتحدث عبد الله عن الالميكا فيقول: » بدأ الناس املحافظة 
عىل االمتعة املوجودة لديهم، والسعي الستكامل النقص من 
خاللنا، لذا الطلب عــىل »الالميكا« تضاعف حوايل الـ %300 
منذ بداية دولرة األســعار، كونه من نوع االخشــاب املفّصل 
واملدهون والجاهز، واالهم من كل ذلك انه األقل ســعرا، فقط 
يتم تغطية اطرافه يف املصنع، وال يعترب عىل انه بديل خشب، 
لكنــه كان مزدهرا يف املايض وال زال كونه االرخص. والكثري 

من املصانع عادت لتدمجــه يف مصنوعاتها، والرتكيز عليه 
سيســلك فصال جديدا يف هذه الحرفة مســتقبال، باعتباره 

األكر رواجا عىل األرض«. 
واكــد »ان عاملني بارزين رفعا مســتوى هذه املهنة، هام 
التعامل بالــدوالر محل العملة الوطنية، ودولرة الســلع يف 

املعارض التي تعرض مصنوعات مستوردة جاهزة«.
توفري فرص عمل جديدة

ويقول عبد الله: »يوجد توّجه كبــري من اللبنانيني إلعادة 
الجلوس،  النوم والصالونات وغرف  هيكلة مطابخهم وغرف 
وهذه املصلحة رشّعت أبواب العمل ألصحاب مهن كثرية منها 
التنجيد والدهــان والتفصيل، اىل جانــب »التوك توك« الذي 

يستخدم يف النقل والتوصيل«.
ويردف: »يف البرتون يوجد ما يســمى بـ »املرشــاق«، 
وهو كناية عن غرف خشــبية توضع عىل البحر ويستخدم 
الخشــبية  األدوات  الكثري من  ألكر من غــرض، ويتطلب 
إلعادة تجديــده او صيانته من فــرتة اىل أخرى، ويحتوي 
عىل املقاهي واملطاعم، ويوجد منه يف االســواق كام عىل 
ديكور  عىل  قائم  وتخطيطه  »كاي«،  ويســمى  املســابح، 
او  التسلية  القادمني، بهدف  املواطنني  خشــبي لجذب نظر 
قضاء بعــض الوقت برفقة اصحابهم، كــام يعطي طابعا 

ومريحا«. فخام 
وبإيجابيــة يتحدث عبــد الله عن هذه املهنــة، ويصفها 
بأنهــا »مباركة ولن تتوقــف او تندثر، اال انهــا قد ترتاجع 
نتيجــة الظروف. والنــاس ال زالت تقبل عــىل املصنوعات 
واملنتوجات الخشــبية، والبعض يدخله يف صناعة القواعد 
الخشــبية للتلفاز من باب الديكور يف املنزل«. واشار اىل ان 
»هنــاك من كان عاطال عن العمل وعاد مــن بوابة النجارة، 
وآخرين باعوا مصانعهم بكافة محتوياتها من معدات وآالت 
اىل جانب رصف أكر من 20 عامــال كانوا يعملون لدى كل 
مصنع، واستبدلوا األخري بـ »الغالريي« لبيع االثاث املستورد 
والجاهز من الصني وماليزيــا، والذي ال يحتاج اىل أكر من 

عاملني او ثالث«.
واكــد ان »الكثــري من أصدقــايئ عــادوا اىل مصانعهم 
ومناجرهم بحامس، نتيجة انتعاش هذا القطاع، وهذا امر جيد 
كونهم وظّفــوا الكثري من اليد العاملة التي بحاجة اىل العمل 
يف ظل البطالة الواقعة واالزمة االقتصادية«.  ولفت اىل »انه 
قبل نحو الســنتني شــهدت اعامل النجارة انتعاشا كبريا يف 
كل من جونية وجبيل والبرتون، ما نّشــط هذا القطاع نتيجة 
ارتفاع الطلب، وشجع الكثري من املصانع لتعاود العمل، وهذا 
االمر طال طرابلس حيث ارتفعت االنتاجية وتفوقت عىل باقي 

املناطق املحيطة«.

تحذر! العاملّية  والصّحة  سنوياً...  شخص  مليوني  بحياة  ــودي  يُ امللح 
حــّذر مدير إدارة التغذية وســالمة األغذيــة يف منظّمة 
الصحة العاملية، من اإلفراط يف تناول ملح الطعام، ألنه يؤدي 
إىل ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب 
والسكتات الدماغية، موضًحا أنه واحد من أكر عوامل الخطر 

التي متثل عبئا عىل النظام الصحي الغذايئ العاملي.
ويف هذا الســياق، قــال الدكتور برانــكا إن أحدث تقرير 
للمنظمة يحث الجميع عىل تقليــل امللح يف النظام الغذايئ، 
موضًحــا أن هناك 2 مليون حالة وفاة ســنويًا نتيجة تناول 
الطعــام الذي يحتوي عــىل الكثري من امللح. وأشــار إىل أن 
الكثريين يســتهلكون كميات كبرية مــن امللح، حيث تويص 
منظمة الصحة العاملية بعدم استهالك أكر من 5 غرامات من 
امللح يف اليوم الواحد، وهو ما يقرب من نصف ما يســتهلكه 

الناس يف املتوسط يف العامل.
هذا ورشح الدكتور برانكا أنه يتم اســتهالك امللح مبارشة 
من خالل مــا يتم إضافتــه إىل األطعمة يف املنــزل أو من 
خالل محتوى األطعمة املصنعــة، منوًها بأنه يف العديد من 
البلدان ذات الدخل املرتفع، تأيت أكرب كمية من امللح من خالل 
األطعمة املُصنعة. وميثــل الخبز والجنب واللحوم املحفوظة، 

وكذلك الوجبات الخفيفة الغنية بامللح واألطعمة املســتهلكة 
خارج املنزل، حواىل 80% من مصادر امللح الزائد.

وأردف قائــاًل: إنه عادًة ما يحتوي نفس املســتحرض الذي 
يستهلكه املرء يف املنزل عىل ملح أقل من الذي يتم إنتاجه يف 
مطعم، عىل ســبيل املثال، إذا أخذت كيًسا متوسطًا من رقائق 
البطاطــس، يبلغ وزنه 150 غرامــا، فإنه يحتوي عىل نصف 
امللح الذي من املفرتض أن يســتهلكه شخص واحد يومًيا. يف 
البلدان منخفضة الدخل، يأيت الصوديوم أو امللح أساًســا مام 
يضــاف أثناء التحضري املنزيل وأثنــاء تحضري املعلبات، ومن 

التوابل أو من مصادر أخرى تضاف إىل الطعام.
واشــار برانكا اىل إنه ميكن تقليل امللح تدريجياً يف النظام 
الغذايئ وتعديل املذاق، خالل بضعة أســابيع، لكن يف نهاية 
املطاف سيكون الشخص قادًرا عىل تقليل تناول امللح، وعليه 
أن يتذكر دامئًا إىل أنه بحاجة إىل تقليل استهالك امللح مبقدار 
ثلث إىل نصف ما يتناوله حالًيا، وبالطبع يســتطيع التحكم 
يف كميــات امللح من خالل إضافة ملح أقــل أثناء الطهي، أو 

باستبدال امللح بقطرات الليمون التي تُحسن املذاق.
وأوىص برشاء كميات أقل مــن األطعمة التي تحتوي عىل 

أي  امللح،  مــن  عالية  كمية 
اختيار  أو  املصنعة،  األطعمة 
بدائــل ال تحتوي عىل الكثري 
من امللح، بعد مراجعة ملصق 
الغذايئ.  املنتــج  محتويات 
بعض  استبدال  أيًضا  وميكن 
صحية  بأطعمة  الخيــارات 
تقليل  خــالل  من  متاًمــا، 
الخفيفة  الوجبات  استهالك 
املالحة، وتنــاول الفاكهة أو 
الخرضاوات الطازجة كوجبة 
الفاكهة  تحتــوي  خفيفة. 
أقل  كمية  عىل  والخرضاوات 
مــن امللح، إىل جانــب أنها 

غنية بالبوتاســيوم، الذي يحمي الرشايني ويقي بالفعل من 
ارتفاع ضغط الدم.

كام اوىص برانــكا بأن تحث الحكومــات الرشكات لطرح 
منتجــات ذات محتوى أقل من امللح يف األســواق، باإلضافة 

إىل مراعاة تقديم وجبات يف املؤسسات العامة، مثل املدارس، 
تحتوي عىل نســبة أقل من امللح، مشريًا إىل أن تكامل حلقات 
التعاون الشــامل بني املســتهلكني األفراد وسلطات الصحة 
العامة سيســاعد العامل يف تقليل مخاطــر اإلصابة بارتفاع 

ضغط الدم عن طريق تقليل تناول امللح.

الـــغـــذائـــي ــَك  ــ ــام ــ ــظ ــ ن ــا  ــهـ ــبـ ــّبـ ــسـ يُـ أن  يُـــمـــكـــن  أمـــــــــراض 
يعد تنــاول نظام غذايئ صحي ومتوازن أمرا مهام 
عندما يتعلق األمر بالحفاظ عىل صحة جيدة، وميكن 
أن يكون النظام الغذايئ الســيىء هو السبب يف عدد 
من الحاالت. ويعنــي اتباع نظام غذايئ صحي تناول 
مجموعة متنوعة من األطعمة وتناول املناسب منها 

للمساعدة يف الحفاظ عىل وزن صحي للجسم.
وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية األشخاص 
مبحاولة تنــاول ما ال يقل عــن خمس حصص من 
مجموعة متنوعة من الفاكهة والخرضوات كل يوم، 
والوجبات األساســية عىل األطعمة النشوية الغنية 
باأللياف مثل البطاطا أو الخبز أو األرز أو املعكرونة، 
أو منتجاتها. وتضيف:  األلبــان  بدائل  وتناول بعض 
والبيض  واألسامك  والبقول  الفاصوليا  بعض  »تناول 
واللحــوم والربوتينات األخــرى، واخرت الزيوت غري 
املشــبعة واألطعمة القابلة للدهن، وتناولها بكميات 
صغرية، وارشب الكثري من السوائل )عىل األقل ستة 

إىل مثانيــة أكواب يف اليوم(«. وميكــن أن يؤدي عدم اتباع 
نظام غذايئ صحي إىل عدد من املشاكل الصحية.

وشاركت بيبا هيل، تفاصيل ستة أمراض ميكن أن تحدث:
- أمل املفاصــل: إذا كان نظامك الغذايئ غنيا بالســكريات، 
مبا يف ذلك الســكريات املخفية مثل تلك املوجودة يف البيتزا، 
فيمكن أن يســاهم يف آالم املفاصل. قد يكون وزنك زائدا يف 
املفاصل أيضا، ما يؤدي إىل مزيد من آالم املفاصل. لتقليل آالم 
املفاصل مبا يف ذلك التهابها، يجب تقليل السكريات املصنعة 
يف نظامــك الغذايئ والتــي ميكن ربطهــا. وميكن لبعض 
املكونات الطبيعية املضــادة لاللتهابات أن تدعم آالم املفاصل 
مبا يف ذلك الكركم والفلفل األســود والزنجبيل، وهو مضاد 

طبيعي لاللتهابات.
- مرض الكبد الدهني غري الكحويل: إّن األعراض الشــائعة 
هي التعب واالنتفاخ وضباب الدمــاغ وجفاف الجلد. والخرب 
الســار هو أن NAFLD ميكن عكسه من خالل تناول الطعام 
الصحي، وهــذا يعني اتباع نظام غذايئ أكــر توازنا وتجنب 

السكريات املكررة واألطعمة املصنعة«.
- متالزمة القولون العصبي: تشــمل األعراض الشــائعة 
للقولــون العصبي االنتفــاخ وآالم املعــدة. وميكن عكس أو 
تقليل القولون العصبي من خــالل اتباع نظام غذايئ صحي. 
ويُنصح بطهــي وجبات منزلية الصنع باســتخدام مكونات 
طازجة عندما يكون ذلك ممكنا، واالحتفاظ مبذكرات ملا تأكله 
وأي أعراض تظهر عليك، وتجنب األشــياء التي تثري متالزمة 
القولون العصبي لديك، وتجربة الربوبيوتيك ملدة شهر ملعرفة 

ما إذا كانت تساعد.
- االنتفــاخ: ناتج عن احتباس املاء مــن عدم رشب كمية 
كافية من املــاء. فإذا كنت ترشب املزيد مــن املاء، فإن الكبد 
والكىل سيعمالن بشكل أفضل، ومن املفارقات أن رشب املزيد 
من املاء ســيؤدي بدوره إىل تقليل االنتفــاخ. لكل غرام واحد 
من الكربوهيدرات املُعالجة واملعقــدة، يجب أن تتناول ثالثة 

غرامات من املاء للمساعدة عىل هضمه.
- التعب: ميكن أن يكون التعب الشــديد )اإلرهاق( عالمة 
عــىل أن نظامك الغذايئ غري صحي .فإذا كنت تأكل يف وقت 
متأخر من الليل وتعطي الجســم نسبة عالية من األنسولني 
مام يجعلك أكــر يقظة، فمن الجدير أيضا أن تتذكر أن األمر 
يستغرق أربع ســاعات حتى يهضم الطعام. إذا كان نظامك 
الغذايئ يفتقر إىل فيتامني )د(، فقد يجعلك ذلك تشــعر أكر 

تعبا. وميكن أن يسبب نقص فيتامني B12 التعب املزمن.
- األكزميا: ميكــن أن ترتبط األكزميا أيضا بصحة أمعائك.

فإذا كنت تتبع نظاما غذائيــا صحيا يحتوي عىل كميات أقل 
من منتجات األلبان واألطعمة املصنعة، فيمكن أن يساعد يف 
تقليل عالمات األكزميا أو عكســها متاما. تجدر اإلشارة إىل 
أن جســم كل شخص فريد من نوعه، وميكن لبعض األطعمة 
أن تعمل بشــكل أفضل مع بعض األشخاص أكر من غريهم، 
ولكن من خالل االســتغناء عن بعض األطعمة، ستتمكن من 
رؤية ما يصلح لصحتك العامة، وما الذي قد يســبب املرض. 
لذا، حاول اختيار مجموعة متنوعة من األطعمة املختلفة من 
املجموعات الغذائية الخمس الرئيسية للحصول عىل مجموعة 

واسعة من العنارص الغذائية.

كمّية القهوة التي نحتاج اليها لدرء خطر اإلصابة بـ»قاتلين صامتين«!
زعمت دراســة حديثة أن وجود مستويات عالية من 
الكافيني يف الدم ميكن أن يقلل من دهون الجســم ومن 
مخاطر اإلصابة بالنوع الثاين من داء الســكري. ووجد 
باحثون سويديون أن رشب ثالثة أكواب فقط من القهوة 
يوميا قد يكون كافيا لتقليل مخاطر اإلصابة بالســمنة 
ومرض السكري من النوع الثاين. وميكن أن تؤدي النتائج 
إىل اســتخدام مرشوبات خالية من الســعرات الحرارية 
تحتوي عىل الكافيني لخفض الســمنة ومرض السكري 
من النوع الثاين، ولكن هناك حاجة إىل مزيد من البحث.

التــي تحدد مدى  الجينات  الباحثون  هذا واســتخدم 
رسعة معالجة الناس للكافيني لتقدير مستويات الكافيني 
املحتملة ملا يقارب 800 ألف شــخص، وفحصوا وزنهم. 
وتظهر النتائج التي نرُشت يف مجلة BMJ Medicine، أن 
الذين لديهم أعىل مستوى تقديري من الكافيني كان لديهم 

مؤرش كتلة جسم )BMI( أقل بشكل ملحوظ. كام كان لديهم 
نســبة دهون أقل يف املتوســط، وكانوا أقل عرضة لإلصابة 

مبرض السكري من النوع الثاين.
واقرتحت دراســات ســابقة بالفعل، أن القهوة مفيدة يف 
حرق الدهــون وأن الذين يرشبون ثالثة إىل خمســة أكواب 
مــن القهوة يوميا هم أقل عرضة لإلصابة مبرض الســكري 
مــن النوع الثاين. لكن هذه الدراســات قامئة عىل املالحظة 
ما يجعل من الصعب تحديــد ما إذا كانت التأثريات ناتجة من 

الكافيني أو مركبات أخرى.
ولذلك، اســتخدمت الدراســة الحديثة تقنية تُعرف باسم 
التوزيع العشــوايئ املنديل، والتي تحدد السبب والنتيجة من 
خالل األدلة الجينية. ووجد الفريق متغريين جينيني شائعني 
مرتبطني برسعة التمثيل الغذايئ للكافيني، واســتخدموهام 
لحســاب مســتويات الكافيني يف الدم املتوقعة وراثيا وما 
إذا كان هذا مرتبطا بانخفاض مؤرش كتلة الجســم ودهون 

الجسم.
وكان املشــاركون الذين يحملون متغريات وراثية مرتبطة 
باستقالب الكافيني األبطأ يرشبون كمية أقل من القهوة يف 
املتوسط، لكن لديهم مستويات أعىل من الكافيني يف دمائهم 
مقارنة بأولئك الذين يستقلبونها برسعة. ووجد الباحثون أن 
ما يقارب نصف االنخفــاض يف خطر اإلصابة بالنوع الثاين 

من مرض السكري كان مدفوعا بفقدان الوزن.
ومن املعــروف أن الكافيني يعزز عمليــة التمثيل الغذايئ، 
ويزيد من حرق الدهون ويقلل الشــهية، ومع تناول 100 ملغ 
يوميا من املقدر أنه يزيد من استهالك الطاقة بنحو 100 سعرة 
حرارية يف اليوم. ويحتوي كوب القهوة املتوسط عىل حواىل 

70 إىل 150 مجم من الكافيني. ومع ذلك، تحتوي القهوة أيضا 
عىل مركبات أخرى، مثل الديتريبني، والتي قد تكون أقل فائدة 

لعملية التمثيل الغذايئ.
ووجدت الدراســة أن الذيــن لديهم مســتويات أعىل من 
الكافيني، بناء عىل جيناتهــم، مل يكونوا أقل عرضة لإلصابة 
بأمراض القلب واألوعية الدموية الرئيســية، مثل الســكتة 

الدماغية وفشل القلب.
وقالت الدكتورة سوزانا الرسون، من معهد كارولينسكا يف 
ستوكهومل: »تشري النتائج التي توصلنا إليها إىل أن الكافيني 
قد يفــرس، جزئيا عىل األقل، االرتباط بني اســتهالك القهوة 

وخطر اإلصابة مبرض السكري من النوع الثاين«.
وأوضح خرباء مســتقلون أن الدراســة تتمىش مع أدلة 
أخرى، ما يشري إىل أن الكافيني ميكن أن يعزز عملية التمثيل 
الغذايئ بنسبة 3 إىل 11%. وسيكون هناك حاجة إلجراء املزيد 
من األبحاث لفهم العالقة بني رشب املزيد من القهوة وإنقاص 
الــوزن بالنظر إىل أن املرشوبات التــي تحتوي عىل الكافيني 

ميكن أن يكون لها آثار ضارة أيضا عىل الصحة العامة.
ويشار إىل أن النوع الثاين من داء السكري هو األكر شيوعا 
، ويحدث عندما ال يعمل اإلنســولني الذي يصنعه البنكرياس 
بشكل صحيح، أو ال يســتطيع البنكرياس إنتاج كمية كافية 
من هذا الهرمون. وهذا يعني أن مستويات الغلوكوز )السكر( 

يف الدم تصبح مرتفعة جدا.
وغالبا ما يطلق عليه اسم »القاتل الصامت« كونه ال يظهر 
أعراضا يف املراحل املبكرة من املرض. وميكن اعتبار الســمنة 
أيضا »قاتال صامتا« كونها ميكــن أن تؤدي إىل زيادة خطر 
اإلصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وفشل القلب 

وأمراض الرشايني.
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شــارك رئيــس الهيئــات 
الســابق  الوزير  االقتصادية 
محمد شــقري عىل رأس وفد 
ضم:  االقتصادية  الهيئات  من 
املســتثمرين  إتحــاد  رئيس 
رئيس  رصاف،  جاك  اللبنانيني 
مــارون  املقاولــني  نقابــة 
الحلو ورئيــس غرفة التجارة 
غايب  اللبنانية   - الفرنســية 
تامــر، يف القمة اإلقتصادية 
التي  الفرنسية 2023  العربية 
إنعقــدت يف باريــس تحت 
عنوان: »رشاكة يجب توثيقها 
بأزمات«.وألقى  مير  عامل  يف 

شــقري كلمة خالل القمة اإلقتصادية شــدد 
فيها عىل ان املؤمتر يكتسب أهمية إستثنائية 
ألنه ينعقد يف ظروف عاملية إستثنائية وعىل 
املســتويات كافة، جيوسياسية وإقتصادية 
بــدءا بتحديات الطاقــة والتضخم اىل أزمة 
املــواد األوليــة الزراعيــة والغذائية وصوالً 
اىل إنهيار بنك ســيليكون فايل، »لذلك علينا 
مســؤولية كبرية أمام مجتمعاتنا إلرســاء 
أرضية صلبة للتعاون املشــرك، وهذا يدعونا 
أيضاً اىل مزيــد من التفاعل والتعاون وجمع 
الطاقات وإستكشــاف الفرص لإلســتثامر 
فيهــا وتطويرها مبا يســاهم بتحقيق النمو 
اإلقتصــادي املســتدام وتحســني الوضــع 

اإلجتامعي«.
وتحدث عن اإلتفاق الســعودي - اإليراين 
برعايــة صينيــة، وقال »ان اإلتفاق دشــن 
مرحلة جديدة يف املنطقة نأمل أن تؤســس 
لإلســتقرار واألمن والســالم لدول وشعوب 
املنطقــة ومن ضمنها لبنــان«، متمنياً عىل 
الجميع وخصوصاً الدولة الفرنسية الصديقة 
دعم هذا اإلتفاق، ألن شعوب املنطقة بحاجة 
لإلستقرار والسالم اللذين يشكالن ركيزة النمو 

اإلقتصادي واإلزدهار والرخاء اإلجتامعي.
كــام اعترب أن هذا اإلتفاق من شــأنه أيضاً 
تخفيف التشنج والكباش بني القوى السياسية 
اللبنانية ويفتح املجال وبشكل كبري إلنتخاب 
رئيس للجمهوريــة اللبنانية الذي يعترب باب 
الحــل يف لبنان. »لذلك فإن الدول الشــقيقة 
والدفع  باملساعدة  للبنان، مطالبة  والصديقة 
للوصول رسيعاً اىل تسوية تؤدي اىل إنتخاب 
رئيس للجمهورية، وأعتقد أن الوقت مناسب 
جداً والفرصة متاحة للوصول اىل هذا الهدف«.

وركز شقري يف كلمته عىل لبنان واألزمات 
التــي مير فيها، وأطلق رصخــة أكد فيها أن 
هناك مســؤولية معنوية وأدبية تقع عىل كل 
أصدقاء لبنان وأشــقائه إلنقاذه من التفكك 

وإعادته اىل سابق عهده.
واشــار اىل أنه عىل الرغم من كل ذلك، فإن 
القطاع الخاص اللبناين، إســتطاع يف العام 
2022 مــن تثبيت أقدامــه ووقف الراجع ال 

بــل تحقيق القليل من التقدم، لكن ما يخيفنا 
هو وضــع القطاع العام الــذي يعاين أصالً 
من مشــاكل هيكلية وبنيوية زاد من حدتها 
تضــاءل إمكانيات الدولــة لتمويله، وهذا ما 
أدى اىل تعطــل خدماته وإقفــال الكثري من 
مؤسســاته، والخوف بــات اآلن من حصول 
إنهيار شــامل لهذا القطــاع الحيوي«، ، لكن 
الحــدث األبرز يتمثل بتوقيع إتفاق ترســيم 
حــدود لبنان البحرية الجنوبية ودخول دولة 
قطر الشقيقة كمستثمر أسايس يف التنقيب 
وإســتثامر النفط والغاز يف املياه اإلقليمية 
اللبنانيــة اىل جانب رشكتــي توتال انرجي 
الفرنســية وآين اإليطالية، وهذا بالنسبة لنا 
تطور إســراتيجي يف غايــة األهمية يفتح 
اآلفاق اإلستثامرية واإلقتصادية بشكل كبري 

أمام لبنان.
ودعــا املؤمترين اىل عقد مؤمتر يف لبنان، 
يخصص إلستكشــاف الفرص واإلســتثامر 
يف لبنان، خصوصاً ان مجاالت اإلستثامرات 
واســعة وهي تتنوع بني الطاقة والخدمات 
والبنــى التحتيــة والصناعــة واملصــارف 
وتكنولوجيــا املعلومات وغــري ذلك، كام أن 
لبنان ومبوقعه املميــز وبقطاعه الخاص ال 
يزال يشكل مركزاً مميزاً لألعامل وصلة وصل 

مع دول املنطقة.
وناشــد شــقري الجميع »إلنقاذ لبنان من 
أكــرب تهديد وجودي له، وهــو أزمة النزوح 
الســوري اآلخذة بالتعاظم والتي باتت تهدد 
كيان لبنان بالصميــم. فال ميكن لبلد صغري 
مثــل وطني لبنان تعداد ســكانه اآلن نحو 4 
ماليني نســمة، ان يتحمل أعباء نحو مليوين 
نــازح يتواجدون عىل أرضه، محذراً من أنه ال 
ميكــن للبنان املنهار، ان يتحمل أعباء واكالف 
كبرية وباهظة جداً نتيجة النزوح. األخطر من 
كل ذلــك، ان البنية الدميوغرافية بدأت تتغري 
يف لبنــان، فاللبناين يهاجر فيام يحل مكانه 

النازح«.
كــام حذر من أن أزمــة النزوح معقدة جداً 
وهوية لبنان وكيانه يف خطر شــديد وعىل 
املجتمعــني العريب والــدويل اإلرساع اليجاد 

الحلول لهذه االزمة .

شقير في القمة االقتصادية العربية - الفرنسية في باريس :
دعوة الى مؤتمر في بيروت يُخّصص الستكشــــــاف الفرص

شقري يلقي كلمته

وّقع مرصف اإلسكان كتاب 
اتفاق مع مرشوع ترشيد إدارة 
 )WSC( املياه والرّصف الّصحي
املُمّول مــن الوكالة األمريكية 
 ، )USAID(  للتنميــة الدولية
ميكن للمرصِف من خالل هذا 
الكتــاب إرشاك املجتمعات يف 
اإلدارة املســتدامة للمياه عرب 
مســاعدة  بغية  قروٍض  منح 
حلول  تركيــب  عىل  األفــراد 
ملعالجة مياه الرّصف الصّحي.

الطريَق  االتفاق  هذا  ومُيّهد 
لقــروض جديدة من شــأنها 
واملجتمعات  األفراد  تساعد  أن 

عىل تقليص كلفــة التفريغ املتكرر للحامية 
من الُجَور الصحيــة وحامية البيئة من مياه 
الــرصف غري املُعالَجة التــي تترّسب إىل املياه 
الجوفّية، ُمســبَِّبًة تلّوثهــا لألجيال القادمة. 
فامليــاه الجوفية هي مبثابــة املخزون املايئ 
الخــاص بالبلد ويجــب حاميتها بأي مثٍن. إّن 
مرشوع ترشــيد إدارة املياه والرصف الصّحي 
)WSC( ســيدعم مرصف اإلسكان بالخربات 
الفّنّية ملســاعدتِه عىل تطوير معايري التطبيق 

وعىل تقييم طلبات القروض.
 وســيقوم املرصف بإطالق هــذا القرض 

الجديد يف متّــوز 2023، مبجرد االنتهاء من 
جميع االجراءات الالزمة.

وكان قــد جرى التوقيع عــىل هذا الكتاب 
يف مبنى مرصف اإلســكان، القائم يف شارع 
رياض الصلح يف بــريوت بني رئيس مجلس 
إدارة مرصف اإلســكان أنطوان حبيب ورئيس 
مرشوع ترشــيد إدارة املياه والرّصف الّصّحي 
سكوت شورت. وقال حبيب »نحن متحّمسون 
لهذا الّتعاون كونه سيساعدنا عىل نرش مهمة 
ورؤيــة املرصف لحامية البيئة عرب دعم حلول 
ملعالجة ميــاه الرصف الّصّحــي عىل صعيد 

املجتمع«.

مصرف اإلســــــكان : لتقديــــــم قروٍض داعمــــــة لحماية البيئة

خالل التوقيع

عقــد اجتامع يف نقابة محرري الصحافة 
اللبنانيــة ضّم رئيس االتحــاد العاميل العام 
الدكتــور بشــاره األســمر والنقيب جوزف 
القصيفي وعدداً من أعضاء مجلس النقابة. 
وجرى خــــالل االجتــامع وفق بيــان 
عن النقابة، بحــــث يف الوضــع العام يف 
البالد »يف ضــوء الرّدي االقتصــادي وما 
تســّبب ويتســبب به من انهيار مؤسسات 
الدولــة وكل القطاعــات، وتبخــر  القدرة 

للمواطنني«. الرشائية 
 واتفق املجتمعون عــىل« إجراء إتصاالت 
رسيعة مع كل الهيئات النقابية، وال ســيام 
الحــرة، والهيئات االقتصادية  املهن  نقابات 
وصوالً اىل تشــكيل لجنة منها تتوىل وضع 
خطــة إنقاذ إقتصاديــة – اجتامعية كونها 
هيئات منتخبة، متثــل الرشيحة االكرب من 
املجتمع اللبناين، وذلك لوضع تصور إنقاذي، 

وبرنامج تحرك لتحقيقه«.

اجتمــــــاع فــــــي نقابــــــة املحرريــــــن بحــــــث مع االســــــمر
في الوضــــــع االقتصــــــادي املتــــــأزم فــــــي كل القطاعات

خالل االجتامع

جوزف فرح 

بــارشت نقابة االطبــاء يف تطبيق التعرفة 
الجديــدة التي تنص عــىل قبض 100 يف املئة 
مــن املريض املؤمــن بدل اتعــاب االطباء يف 
املستشــفيات عىل ان يسردها هذا املريض من 

رشكة التأمني املؤمن لديها.
وقد« فرط« الربوتوكول الذي كان ســيوقع 
بني نقابة االطبــاء وجمعية رشكات الضامن 
بعــد ان رفضت الجمعيــة ان يقبض الطبيب 
اتعابا اضافية عن االتفاق الذي كان سيوقع بني 
النقابة والجمعية، وهذا ما جعل رئيس جمعية 
رشكات الضامن أســعد مريزا يرفع الصوت يف 

املقابل ويعلن عن تدابري عديدة ملواجهة ذلًك.
ويقول مريزا : لقد جرت املشاورات فيام بيننا بعد 
موافقتنا عىل املسوده التي قدمت لنا لكنهم للحقيقه 
عادوا وطالبوا بزيادة عدة نقاط عىل النســبه التي 
وافقنــا عليها وهي 75%  مــن التعرفة، وقد رفضنا 
ذلــك إذ ملاذا نعود ونوافق من جديد عىل زيادة أخرى 
خصوصا أن النقابه عادت وقررت أنها ستزيد النسبة 
اىل 100%. أنا أتساءل أال يعي األطباء أن الناس متعبة 
ومل تعد تتحمل وأنها باتت جائعة والعديد منها يلجأ 

اىل االنتحار؟!
... لقــد وافقنا عىل هذه الزياده اعتبارا من العام 
2024 لكــن النقابه تريد فرضهــا اآلن وكأن الناس 
قادرة اليوم عىل املزيد من الضغوط  واالعباء. كام ان 
نقابة املستشفيات تريد فرض زيادة 40% مام يحتم 
علينا كتأمني أن نزيد أســعار بوالصنا االستشفائية 
لكن باملقابل هل باســتطاعة الناس أن تدفع؟... أنا 
أدرك الحاجة للتأمــني حاليا يف ظل غياب الضامن 
االجتامعي وتعاونية املوظفني لكن العدد األكرب من 
الناس ال متلك املال لذلك وهي ســتموت عىل الطريق 
دون الحصول عىل الطبابة املطلوبة . اعتقد أن عىل 
نقابة األطباء وعىل املستشــفيات اإلحســاس مع 
النــاس وأن يراعــوا أن رشكات التأمني هي الوحيدة 
التي تدفع لهم بالدوالر الفريش وهم اذا مل يراجعوا 

عن قرارهم بالزيادة 100% فاألمر ســيكون خطرا. 
ان الشــعب اللبناين اليوم متعب جدا وللحقيقة إن 
نسبة بسيطة من الرشكات تدفع للموظفني بالدوالر 
الفريش ومبعدل بسيط من األجر. اننا اليوم بانتظار 
قرار النقابة وما الذي ســتقرره وهي بالزيادة التي 
تطالب بها ســتزيد عىل ما كان معموال به يف العام 
2022 بنســبة 75% وهذا غري معقول وعىل املريض 
بالنتيجــة ان يدفع 100% مبارشة دون عقد التأمني 
وقــد كان االتفــاق يف العقد أن يتم تســديد %75 
والنقابة اليوم غــريت ذلك وهي تريد زيادة %100. 
أي أن يســدد املريض املبلغ 100%ثم يقدم الفاتورة 
لرشكة التأمني ليك يستويف 75% منها ؟ ان تسعريتنا 
حسب اإلتفاق هي 75% من قيمة األتعاب وأنا ال أعرف 
ماذا سيحدث حقيقه. من املالحظ دامئا أن الضحية 
هو املؤمــن أليس كذلك؟ أجل إنه اللبناين الذي لديه 
تغطية تأمينية لكن الذي ال تغطية لديه ماذا يفعل؟ 
وهل يتحمل أن يدفع 100% يف ظل غياب كل الجهات 

الضامنة اليوم؟...
 ويضيق مريزا : لقد وافقنا يف مجلس اإلدارة عىل 
إعطاء زيادة مبقدار 75% لكن النقابة عادت وغريت 
رأيهــا وطالبت ب100% وأنا لدي تســجيل صويت 
للنقيب يقول فيه بأنه سيزيد عدة نقاط وبعدها يتم 
االتفاق »بيميش الحال« وأنا هنا اســأل كيف مييش 

الحال؟ وهل يف األمر »شطارة«؟ انا اعتقد بأن 
يزيد عدة نقاط ليك يقنع األطباء أمر معيب كام 
أنه أال يحق للبناين الذي يعيش وســط كل هذه 
الظروف املأسوية أن تتحمل نقابة األطباء معه 
قليال وأن تراعــي أن قطاع التأمني هو الوحيد 

الذي يدفع لها بالفريش دوالر؟ 
واكد مــريزا ان الجمعية لن تتوقف عن دفع 
املســتحقات و لكــن اذا اســتمروا معنا بهذه 
الطريقة ســنعمد اىل التصعيد بشكل أكرب. إننا 
لو رفعنا اسعارنا اليوم من سيستطيع دفع مثن 
البوليصه ؟ان عدد املؤمنني اىل تناقص ســنوي 
منذ خمس سنوات حتى اآلن فقد كان العدد يف 
رشكتنــا 878 مؤمنا يف العام 2017 ويف العام 
2018 بلغ 879 ثم تدىن يف العام التايل اىل 865 
ويف العام التــايل 743ويف العام 2021 بلغ 655 . 
ان بعــض الرشكات الخاصه اليــوم ما عادت قادره 
عىل دفع تأمــني موظفيها وعدد املؤمنني بالنتيجة 
اىل تراجــع بينام نقابة األطباء تقول العكس وتريد 
رفع رسومها إىل 100%. ان الحقيقة املجرده هي أن 

الناس ما عادت تستطيع أن تدفع لرشكات التأمني.
ال يوجد أي كالم بيننا اآلن. أعتقد أن النقابة أخذت 
قرارها وهي عىل تجانس مع املستشفيات واملصالح 
مشــركة فيام بينها وهي ستعمل ما يناسبها دون 
اهتامم بالناس. نحــن من جهتنا نحاول اليوم مع 
وزير الصحه التخــاذ خطوة جيده بعد عودته من 
واشنطن حيث ســنجتمع معه ونقدم له منتجات 
جديــده موجهة لــوزارة الصحة واملستشــفيات 
الحكومية وهي منتجات ذات أســعار مقبولة وهي 
حتام أرخص من أســعار املستشــفيات الخاصة 
وســرى النتيجة ولعل األمور ســتكون خامتتها 
خــريا. لقد رصح الوزير بأنــه يحاول اإلتيان بدعم 
للمستشــفيات الحكومية واذا حدث ذلك ستؤهل 
املستشــفيات الحكومية لتكون عىل مستوى جيد 
وســتتوجه اليها الناس وسنكون حارضين لتلبية 
الطلب عندها وســنمول املستشــفيات الحكومية 

مبنتج أرخص من املستشفيات الخاصة.

نقابــــــة االطباء باشــــــرت قبض اتعاب االطبــــــاء بـ »الفريــــــش« دوالر %100
ميرزا: لقد وافقت جمعية شــــــركات الضمان على هذه التسعيرة في 2024
واتفقنــــــا على 75% بدل اتعاب.. ولكن اال يعــــــي االطباء ان الناس ُمتعبة؟

رشا يوسف

مطلعة  مرصفية  مصــادر  توقعت 
ان ال يســتمر ارضاب القطاع املرصيف 
اكرث من هذا االسبوع بعد ان استنفدت 
كل املحــاوالت لراب الصدع بني القطاع 
القضــاء وبانتظار عودة  وبني بعض 
رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب 
ميقــايت من زيارتــه للفاتيكان الذي 
وعد القطــاع مبعالجة هذا امللف الذي 
يــؤرق بال املرصفيــني ويرصفهم عن 
التفكــري يف كيفية الخالص من هذه 
االزمــة التي ال يجــدون لها حال رغم 
انها بســيطة وال تحتــاج اال ملعالجة 
رسيعــة وهي مبتناول اليد : اال ما يثري 

اســتغرابهم هو استمرار هذه االزمة التي ال تحتاج 
اال اىل وحدة يف املعايري  املعتمدة لدى القضاء الذي 
عليه النظر بالعدل واملساواة بني الجميع ال ان ينخذ 
قــرارا ملصلحة هذا املــودع وياخذ قرارا اخر نقيض 

القرار السابق.
وتؤكــد هــذه املصــادر املرصفية ان املشــكلة 
االساســية هي يف تاخر الدولة يف تحديد الخسائر 
ومــن يتحملعا هل هي الدولــة ام مرصف لبنان ام 
املصارف ام كبار املودعني بل انها عربت عرب الخطة 
االخرية املوجودة يف املجلس النيايب عن عدم قدرتها 
عــىل االيفاء وقد ادى ذلك اىل قيام جمعية املصارف 
بتقديــم طعن ضد الدولــة اللبنانية النه يوجد يف 
الخطــة التي قدمت اىل املجلس النيايب فقرة تقول 
أن ودائع الناس أو مبعنى أصح الودائع الخاصة التي 

أودعتهــا املصارف لدى املــرصف املركزي ملغاة. إن 
الدولة مبوجب املادة 113 يف قانون النقد والتسليف 
ملزمة بتسديد كل خسائر املرصف املركزي وهي التي 

تعفي نفسها بنفسها من هذا املوجب«.
وتضيف: ألن قانون النقد والتسليف مينع الدولة 
من أن تســتدين من املرصف املركزي وهي استدانت 
منــه خالفاً للقانون، وهي اليوم تخالف الدســتور 
ومــا اســتدانته خالفاً للقانون تســعى المتالكه 
خالفاً للدستور أي أنها تتعدى عىل امللكية الخاصة 
ورغم ذلــك فانها ترك املجال للمودعني من اقتحام 
فروع املصارف للحصول عىل وديعتهم عىل حساب  
املودعــني االخرين مــع العلم ان املصــارف ابدت 
اســتعدادا لفتح حوار مع املعنيني للخروج بنتيجة 
تــريض الجميع لكن املصــارف واملودعني ما زالوا 
ينتظرون اشــارة من الدولة ليك يبنى عىل الىشء 

املودعون يحملون  مقتضــاه وان كان 
املصارف املسؤولية لتبخر ودائعهم.

 امــا بالنســبة لــالرضاب مل تنجح 
االتصــاالت الجاريــة يف ثني جمعية 
املصــارف عــن العودة عــن االرضاب 
املفتوح الذي اعلنته يوم الثلثاء املايض 
وســط ارصار من اعضاء الجمعية عىل 
االســتمرار يف هــذا االرضاب وان هذه 
االتصاالت تحمل املصارف ارتفاع ســعر 
رصف الدوالر وتجــاوزه املئة الف لرية 
بسبب ارضابها مام سبب نقمة شعبية 

تجاهها . 
وكام تقول  املصادر »فقد بات واضحاً 
أن األمور تسري بطريقة مغايرة ملصلحة 
املصارف، إن مل نقــل أن هناك محاولة 
تحميلها وحيدة مســؤولية االنهيار املايل الواقع، 
وذلك بعد تنصل السلطة السياسية من مسؤولياتها، 
حسب ما ظهر يف مسودات خطط النهوض املايل«، 
معتــربة ان »األمــور كانت تجنح دامئــاً لتصوير 
األمر وكأن الدولة عاجزة عن املشــاركة يف تحمل 
املسؤولية املالية وال متتلك أي إمكانات تستطيع من 
خاللها املشــاركة يف تحمل جزء من الخسائر وأن 
مسؤولية الفجوة املالية يجب أن تتحملها املصارف 

ومرصف لبنان وايحاًء وبطريقة املواربة«. 
وتؤكــد هذه املصادر ان »القطاع املرصيف مل يعد 
قادراً عىل االستمرار بهذه الطريقة املكشوفة ضده 
وبتحميلــه االنهيار، لذلك لجــأ اىل االرضاب واىل 
تقديم طعن اىل مجلس شــورى الدولة ضد الدولة 

اللبنانية.

املصــــــارف قــــــد تعيد النظــــــر فــــــي اضرابها املفتــــــوح االســــــبوع املقبل
وتأمــــــل بمســــــاعدة ميقاتــــــي لتجــــــاوز االزمــــــة القضائية املســــــتجدة

عقدت لجنة االشغال العامة 
قبل  جلســة  واملياه  والطاقة 
ظهر امس يف املجلس النيايب 
برئاســة النائب سجيع عطية 
وحضور وزير االشــغال عيل 
حمية واالعضاء النواب. وقال 
اليوم  »جلستنا  عطية:  النائب 
بوجود معايل الوزير، النه مع 
يكون  الصيف  موســم  بداية 
هناك الكثري من التدابري، ونأمل 
ان يكون واعدا واشكر معاليه 
الذي يواكبنا دامئا. مبا يخص 
اوال  مشــكلتان،  هناك  املطار 
الراكامت بالنســبة لالهامل 
والتقاعس وعمره 20 ســنة، 

ولدينا موضوع  طيور الحامم الناتج عن الغدير 
والكوســتابرافا والضخ واملحطات وموضوع 
الرصــاص. وهناك مســؤولية عىل  اطالق 
االجهزة االمنية،ولنكن أكرث رصامة بالنسبة 

ملوضوع املطار.
أضاف :«بالنــــسبة للمــــطار أصبحت 
مداخيله كبرية وكذلك هناك اســتقباالت هذا 
املطار هو فريق أســايس ومدخوله أسايس 
وعلينــا ان نتعــاون بني الــوزارات، واطالق 
الرصــــاص يــأيت مــن مناطــق مختلفة 
واملســؤولية كبــرية عىل االجهــزة االمنية 
وســيكون هناك جلسة بالنســبة ملوضوع 

»امليدل ايست«.
وقال الوزير حميه:« باختصار شديد ، ليس 
اذا  أخطــأ فرد ،معنى ذلك ان املنطقة مخطئة. 

املطار داخل ســور املطار، هناك جهاز يعمل 
عىل امن املطــار وكل افراد العاملني يقومون 
بواجباتهم وخارج الســور يتــم اطالق النار 
موضــوع االجــراءات االمنيــة ال احد عليه 
غطاء،وبالتايل مالحقة الشــخص املخطىء 
ولتتخــذ يف  حقهــم  االجــراءات الصارمة. 
وبالنســبة ملوضوع »الحامم« وزير الداخلية 
قال انه سريســل كتابا اىل بلديات الضاحية، 
وكل الناس جاهزة ملصــادرة الحامم، لكل ما 
هو معني  حامية الســالمة العامة وسالمة 
الطريان ال أحد عليه غطاء او ســقف ولتتخذ 

االجراءات«.
ولفت حميه اىل  زيــادة عدد الرحالت من 
الســويد والدامنارك اىل لبنان«، وقال:«لدينا 
أخبار سارة بالنسبة للمطار سنعلن عنها يف 

حينه«.

ــرئــاســة عطيه ــال« الــنــيــابــيــة اجــتــمــعــت ب ــغـ »لــجــنــة االشـ
ــلــمــطــار ــة ل ــب ــس ــن ــال ــار ســــــارة ب ــ ــب ــ ــا اخ ــنـ حــمــيــة : لـــديـ

عطية متحدثاً

صفيحة البنزين تقتــــــرب من املليوني ليرة

اقرب ســعر صفيحة البنزين من املليوين لرية لبنانية حيث 
اصدرت مديرية النفط يف وزارة الطاقة جدول اســعار جديدة 
فاصبح ســعر صفيحــة البنزين 95 اوكتــان 1925الف لرية 
والبنزين 98 اوكتان 1971  الف لرية وســعر صفيحة املازوت 

1827 الف لرية وسعر قارورة العاز 1297الف لرية.

ــصــيــب  بـــحـــصـــلـــي: انـــهـــيـــار الـــلـــيـــرة يُ
ــي لـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن ــ ــ ــذائ ــ ــ ــغ ــ ــ االمــــــــــن ال

اصدر رئيس نقابة مســتوردي املواد الغذائية هاين بحصيل 
بياناً امس  أهاب فيه بجميع املسؤولني »إتخاذ مبادرات رسيعة 
ووطنية إلنهاء األزمة التي تتخّبط فيها البالد، والذهاب رسيعاً 
إلنتخاب رئيس للجمهورية وتشــكيل حكومة جديدة يأخذان 
عــىل عاتقهام تنفيذ برنامج إنقاذي وإصالحي شــامل يعيد 

اإلعتبار للدولة ولإلقتصاد وللعملة الوطنية«.
وقال: »قبل إســبوع من حلول شــهر رمضان املبارك نرفع 
الصوت للعمل عىل وقف إنهيار العملة الوطنية غري املســبوق 
الــذي يطيح بكل قــدرات اللبنانيني الرشائية«، محذراً من ان« 
إســتمرار هذا الوضع سيصيب االمن الغذايئ للبنانيني من باب 

عدم قدرتهم عىل الحصول عىل إحتياجاتهم من الغذاء«.
وختم بحصيل قائالً: »عشية شهر رمضان املبارك نصيل يك 
تدخل الرحمة اىل قلوب كل املسؤولني إلنتاج حلول رسيعة تنقذ 
البلد وتعيده اىل ســابق عهده وتهيىء ظروفا مالمئة للصوم 

يف شهر رمضان ولحياة مريحة للبنانيني«.



روسيا: ال نشكل تهديداً لفنلندا والسويد... بولندا تفكك شبكة تجسس روسية 
أميركا ودول الغرب تكشف عن معطيات جديدة حول ملف الدبابات ألوكرانيا

أكدت روســيا، أمس، أنها ال تشــكل تهديدا لفنلندا والسويد، 
البلدين الســاعيني لالنضامم إىل حلف شامل األطيس )ناتو( 

رغم عرقلة تركيا للعملية.
وقال الناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف يف ترصيحات 
للصحفيــني: »نددنــا مرارا بهذا التوجه حيــال انضامم فنلندا 
والســويد للناتو، قلنا مرارا إن روسيا ال تشكل بأي حال تهديدا 
لهذين البلدين«، مضيفا »ان ال خالف بني هذين البلدين وروسيا«.
وتابع »مل يهددانا أبدا، لذلك ال نشكل تهديدا لهم، وال يسعنا إال 

أن نأسف لطموحهم باالنضامم إىل الحلف«.
وكانت تقدمت فنلندا والسويد بطلب لالنضامم إىل الناتو بعد 
بــدء الهجوم الرويس عــى أوكرانيا، إذ وجدتا به تهديدا لألمن 

األورويب.

{ روسيا تستعني بطائرات مسرية صينية {

ذكرت شــبكة »يس إن إن« اإلخبارية األمريكية »أن روســيا 
تســتعني بطائرات مســرية صينية مدنية يف األصل، وتعدلها 
الستخدامها يف أغراض عسكرية داخل أوكرانيا، حيث بدأت حرب 

ضارية منذ أكرث من عام.
وذكرت الشــبكة أن جنودا أوكرانيني اصطحبوا صحفيني إىل 
مواقع يف غابات رشقي البالد، وأطلعوهم عى حطام مســرية 

صينية.
وقال عنارص يف الجيش األوكراين إنهم أســقطوا املســرية 
الصينية من خالل إطالق النار عليها برشاشات، نهاية األسبوع 

املايض.
واملســرية الصينية املقصودة من طــراز »موغني 5«، وهي 
طائرة تجارية مصنوعة من قبل رشكة تتخذ من مدينة شيامني 

الساحلية رشقي الصني مقرا لها.
ويقول خرباء إن هذه الطائرات تعرف بـ«مســريات عيل بابا« 
التي ميكن رشاؤها بسعر ال يتجاوز 15 ألف دوالر، يف إشارة إىل 
إمكانية اقتنائها بسهولة عن طريق مواقع التجارة الصينية، مثل 

»عيل بابا« و«تاو باو«.
واعتــربت »يس إن إن«، أن هذه الحالة تعد أحدث مؤرش عى 
استخدام مسريات مدنية يف الحرب، بعد تعديلها وجعلها قادرة 
عى تنفيذ عمليات عسكرية، كام يحدث يف حرب أوكرانيا التي 

بدأت يف شباط 2022.
ليست للتجسس

ومل تكن املسرية مزودة بكامريا، وهو ما يعني أنهــا غـــري 
مســخرة لالستطالع والتجسس، فيام أوضح الضابط املتقاعد 
من الجيش الربيطاين كريس لينكون جونز »أن الطائرة شبيهة 
بقنابل السقوط الحر التي تعرف أيض بـ«القنابل الغبية«، ألنها 

غري قابلة للتوجيه بعد عملية اإلطالق«.
ورشح الخبري العسكري » أن هذه املسرية كانت ستـــــتمتع 
بأداء أقوى لو أنها كانت مزودة بكامريا«، مضيفا »أن استخدامها 

يكشف ما اعتربه »نقاط ضعف روسيا«.
كــام يقول الخبري األمرييك يف الشــؤون االســتخباراتية 
والعســكرية جينزن جونز، »إن جييش روسيا وأوكرانيا يلجآن 
إىل مســريات ومعدات تجارية متاحة عى مواقع صينية، من 

أجل استخدامها يف الحرب«.

{ وزير الدفاع الفرنيس {
عى صعيد آخــر، أعلن وزير الدفاع الفرنيس سيباســتيان 
ليكورن، »أن الدفعة األوىل من الدبابات »أي إم إكس -10 آر يس« 
وصلــت إىل أوكرانيا، وبعض املركبات هي بالفعل موجودة عى 

خط املواجهة يف أوكرانيا«.
وذكرت صحيفة »لوفيغاردو« نقال عن وزير الدفاع الفرنيس 
أن فرتة اإلرســال كانت طويلة بســبب رشوط تدريب الجيش 
األوكــراين، الذي كان يتدرب للعمل عى الدبابات يف مدرســة 

»الفرسان« يف مدينة سومور الفرنسية.
وبحســب الصحيفة، رّصح الوزيــر »أن باريس تدرس أيضا 

إمكانية إرسال دفعة ثانية من املعدات«.
ونّوهت الصحيفة إىل أنه ال تزال الكمية الدقيقة للمعدات التي 

تم وضعها تحت ترصف الجيش األوكراين غري معــروفة.

{ املستشار األملاين {

بدوره، أعلن املستشــار األملاين أوالف شولتس، أّن من »املهم 
جداً » تأمني ذخائر »برسعة« ألوكرانيا من أجل التصدي للعملية 

العسكرية الروسية يف أوكرانيا.
وقال شــولتس يف خطاب أمام نواب: »سنقرر مع رشكائنا 
األوروبيني تدابري جديدة لضامن إمدادات أفضل ومتواصلة« من 
الذخائر، خالل قمة االتحاد األورويب األسبوع املقبل«، مضيفا أّن 
أملانيا »مستعدة لفتح مشاريعها لإلمداد للدول األعضاء األخرى« 

يف االتحاد األورويب.
وأكد أّن القوة االقتصادية األوىل يف أوروبا »ستواصل دعمها 
السيايس واملايل واإلنساين والعسكري ألوكرانيا طاملا كان ذلك 
رضورياً«، محذرا »الجيش األوكراين باســتمرار من نقص يف 

القذائف من عيار 155 ملم للمدافع التي يستخدمها«.
كام أعلن املفوض األورويب للصناعة تيريي بروتون مؤخـــراً 
أّن أوروبا ســتتحرك لزيادة إنتاجها مــن الذخائر املوجهة إىل 

أوكرانيا مبا يشمل »15 مصنعاً يف 11 بلداً من االتحاد«.
ويف وقت ســابق، ذكر تقرير إعالمي أمــرييك أّن الواليات 
املتحدة تضغط عى كييف »لالقتصاد يف اســتخدام الذخرية« 
واســتهالكها. وأضاف التقرير الذي نرشته صحيفة »بوليتيكو 
» أّن الواليات املتحدة ترصُّ عى أّن كييف »يجب عليها أن تقتصد 

يف استخدام الذخرية«.

{ الدبابات األملانية {
كذلك، قــال وزير الدفاع األمرييك لويد أوســن »إن حلفاء 
أوكرانيا تعهدوا مبســاعدتها عسكريا بأكرث من 150 دبابة من 
طراز ليوبارد أملانية الصنع«، مضيفا »أن أوكرانيا ستكون قادرة 

عى تشكيل أكرث من 9 ألوية بفضل تلك الدبابات.«
وتابــع الوزير األمرييك أن بالده قادرة عى تقديم ما تحتاج 

إليه أوكرانيا »يف أقرب وقت ممكن«.
وأرسلت بعض الدول الغربية بالفعل أوىل دبابات ليوبارد إىل 

أوكرانيا، ووفقا لخرباء عسكريني ستساعد هذه الدبابات الحديثة 
الجيش األوكراين يف شن هجوم مضاد كبري متوقع خالل الربيع 

الحايل.
وكان املفوض األورويب للصناعة تيريي بروتون أعلن مؤخرا 
أن أوروبا ســتتحرك لزيادة إنتاجها مــن الذخائر املوجهة إىل 

أوكرانيا، مبا يشمل »15 مصنعا يف 11  بلدا من االتحاد«.
ورصح إلذاعة »راديو مونت كارلو« االثنني املايض بأن »علينا 
التحرك برسعة كبرية، فالحرب املأساوية يف أوكرانيا التي بدأها 
)الرئيــس الرويس( فالدميري بوتني، بصــدد التحول إىل حرب 
خنادق وجها لوجه، ومثة ســباق بالطبع إلرسال أكرب قدر من 
الذخرية من الجانبني«، مشريا إىل أن األوكرانيني »يعتمدون« عى 

أوروبا إلمدادهم بالذخائر.
يــأيت هذا، يف حني ذكرت صحيفة »وول ســرتيت جورنال« 
)The Wall Street Journal( - نقــال عن مســؤولني أمريكيني- 
أن واشــنطن تســحب ذخرية من دول عدة ملساعدة كييف عى 

االستعداد لهجوم مضاد.
وتطالب كييف منذ أسابيع مبزيد من الذخرية للدفاع عن نفسها 
يف وجه روســيا، ويحذر الجيش األوكراين باستمرار من نقص 

يف القذائف من عيار 155 ملم للمدافع التي يستخدمها.

{ أنظمة تشويش إرسائيلية {
من جانب آخر، نقل موقع »أكسيوس« اإلخباري األمرييك عن 
مصادر مطلعة قولها »إن إرسائيل وافقت مؤخرا عى تراخيص 
لبيع محتمل ألنظمة تشــويش مضادة ميكن أن تساعد أوكرانيا 

يف مواجهة املسريات اإليرانية.«
وقال املوقع إن وزير الخارجية اإلرسائييل إييل كوهني أبلــغ 
الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك باملوافقة عى الرتاخيص 

خالل زيارته لكييف منتصف شباط املايض.
وأضاف أن وفدا من وزارة الدفاع األوكرانيــــة زار إســرائيل 
مؤخــرا للحصول عى عرض تقدميي حــول أنظمة مواجهة 

املسريات، مشريا إىل أنه مل يتم توقيع أي اتفاق حتى اآلن.
ونقل »أكسيوس« عن مسؤولني إرسائيليني قولهم إن أنظمة 
التشــويش دفاعية وال تســتخدم أي نريان حية ميكن أن تقتل 

الجنود الروس.

{ بولندا تفكك شبكة تجسس روسية {
اىل ذلك، أعلنت بولندا، تفكيك شبكة تجسس روسية جمعت 
معلومات حول شحنات األسلحة التي تنقل ألوكرانيا عرب بولندا، 

وجهزت لعمليات تخريب.
وقال وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسيك للصحفيني، 
إن »جهاز األمن الداخيل اعتقل 9 أشــخاص يشتبه يف تعاونهم 
مع االســتخبارات الروســية«، مضيفا »أن املشتبه فيهم كانوا 
ينفذون أنشطة تجسس ضد بولندا ويحرضون ألعامل تخريبية 
لصالح أجهزة االستخبارات الروسية«. وأوضح الوزير أن املعنيني 

أجانب من دول »عى حدود بولندا الرشقية«.
ووجهت إىل 6 منهم تهمة التجســس واالنخراط يف منظمة 

إجرامية، فيام يواصل القضاء االستامع إىل 3 آخرين.
وبحســب كامينســيك، كان هدف املجموعة »االستطالع 
واملراقبة والتوثيق لشــحنات األســلحة املتجهة إىل أوكرانيا«، 
مضيفا »املشتبه بهم كانوا يعدون أيضا ألعامل تخريبية تهدف 
إىل شل شــحنات املعدات العسكرية واألســلحة واملساعدات 

ألوكرانيا«.
وصــادرت بولندا معدات إلكرتونية وأجهــزة تتبع باألقامر 
االصطناعية كان من املقرر تركيبها عى قوافل املســاعدات إىل 

أوكرانيا، كام أوضح الوزير.
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الجمعة 17 آذار 2023

بطالن زواج
ـ مريم  ابراهيم عبــود  هادي 

العريب الكرايت ـ البرتون

دعوى رقم: 2022/341

III اعالن قضايئ

املوحدة  االبتدائية  املحكمة  ان 

املستدعى  الزوجة  تدعو  املارونية 

بوجهها مجهولــة مكان االقامة 

لتقديــم ما لديها خالل اســبوع 

من النرش قبــل ان يصار العالن 

االعامل.

ذوق مصبح يف 2023/3/15

الرئيس القايض
هرني كرم

ـــــــــــــ

تبليغ مجهول

محل االقامة
محكمــة النبطيــة الرشعية 

الجعفرية

ورقة دعوة صادرة عن محكمة 

الجعفرية،  النبطيــة الرشعيــة 

موجهــة اىل مصطفى محمد بدر 

الدين مجهول محل االقامة.

يف الدعــوى املقامة عليك من 

كاملة نعيم الزين مبادة استحقاق 

 ،2023/325/563 اســاس  مهر 

تعــني موعد الجلســة فيها يوم 

االثنني يف 2023/5/29 فيقتيض 

حضورك او ارسال من ينوب عنك 

اىل قلم املحكمة الســتالم نسخة 

عن استحضار الدعوى واال اعتربت 

مبلغاً حسب االصول، وجرت بحقك 

املعامالت القانونية وكل تبليغ لك 

عى لوحة االعالنات يف املحكمة 

حتــى تبليغ الحكم القطعي يكون 

صحيحاً.

رئيس قلم محكمة النبطية 

الرشعية الجعفرية

هشام فحص
ـــــــــــــ

اعالن
صادر عن السجل التجاري يف 

بريوت

تفرغ الرشيــك املفوض مفيد 

محمد تاجــو عن جميع حصصه 

يف رشكة مؤسسة مرصان الغنم 

اللبنــاين )مفيد تاجــو واوالده( 

توصية بســيطة املســجلة يف 

الســجل التجاري يف بريوت تحت 

الرقم /64555/ ورقم تســجيلها 

يف وزارة املالية /239676/.

فعــى كل ذي مصلحة تقديم 

اعرتاضــه ومالحظاته يف خالل 

مهلة عرشة أيــام من تاريخ آخر 

نرش.

امني السجل التجاري

بالتكليف مارلني دميان

اعالنات رسمية

لاليجار

شــقة لاليجار 260م.م. سوبر 
قــرص  مقابــل  ـ  دولوكــس 
الصنوبر وســباق الخيلـ  عى 
االوتوســرتاد ـ  اجمــل منظر 
يف بريوت ـ موقف ســيارتني 
ومياه حلوة وســاخنة 24/24 
االيجار الشهري )600$( هاتف: 
01/652553 ـ 76/834352 ـ 

70/623717
ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

للبيع مختــرب قديم الكرتونيك 
 )1972-1920( وكهربــاء 
نــادرة  مــع معــدات قدمية 

ت:78/803805
ــــــــــــــــــــــــــ

مفقود

احمد  عبدالرحمن  الســيد  فقد 
 Abdulrahman الوريدي  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

عامل

بحاجــة  خرييــة  جمعيــة 
متطوعــات  ســيدات  اىل 

ت:03/229827
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية

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

ملم يف الكومبيوتر. 
الذاتية  السرية  للجادين، ارسال 

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

تصويب

سقط سهوا يف جريدة 
الديار نهــار االربعاء 15 
آذار 2023 باعــالن دعوة 
لرشكة  عمومية  لجمعية 
بتاريــخ   .AHM S.A.L
الدعوة لالنعقاد حيث كان 
2023/4/7 بينام الصحيح 

هو 2023/4/11.
فاقتىض التصويب

 الحكومة »اإلسرائيلّية« في ُمواجهة
الداخل تفتح النار على الخارج

د. مصطفى يوسف اللداوي

قبل أن يشكل نتنياهو حكومته اليمينية السادسة، التي 
ضــم إليها أكرث األحزاب اليمينيــة املتطرفة يف كيانه، 
وكبل نفســه وقيد حكومته باتفاقياٍت ثنائية ومتعددة 
مع رشكائه يف االئتالف، وكشــف فيها عن سياســاته 
املتطرفــة ومخططاته االنقالبية تجاه الداخل والخارج، 
أخذ الشــارع اإلرسائيــيل يف تنظيــم املظاهرات ضد 
حكومته وأركانهــا محاوالً تعطيل تشــكيلها، ولكنها 
اشــتدت وقويت وأخذت أشــكاالً منظمة وواسعة بعد 
نجاحه يف تشكيلها، وما زالت قوى املعارضة اإلرسائيلية 
»بديل نتنياهو« ترص عى إسقاطه وحكومته، وحرمانه 

من العمل الســيايس وتقدميه إىل املحاكمة.
أمام هــذه التحديات التي يدرك أنها صعبة وليســت 
ســهلة، وأنها جادة وليســت عابثة، وأنها قد تسقطه 
وحكومتــه فعالً، وقد تحرمه وتجــرده وتحاكمه، لجأ 
نتنياهو إىل خداعِ الشارع، وتبنى لعبة الهروَب إىل األمام 
للتخلــص مام يواجهه وحكومته، وخلَق تحدياٍت أخرى، 
حقيقيــة ووهمية، علها تخفف من حالة االحتقان التي 
تعيشــها، وترفع عنها بؤس الحصــار الذي يحدق بها، 
وتعمي عنها عيون املتظاهرين، وتشغل الشعب مبلفاٍت 
أخرى تنســيه املطالبة بإسقاطها ورئيسها، يف محاولٍة 
يائســٍة لكســب الشــارع إىل جانبها، بحجة التصدي 
للتهديدات الخارجية التي تســتهدفهم جميعاً، حكومًة 

وشعباً. وكياناً  ومعارضة، 
لجأ نتنياهو داخلياً إىل إشــعال الشارع الفلسطيني، 
وتوتــري األجــواء وتصعيد األوضاع األمنيــة، وتهيئة 
الظروف للمواجهات العسكرية، وأقدم إىل جانب قصف 
مواقــع عديــدة يف قطاع غزة، عى القيــام بإجراءاٍت 
وأعامل من شــأنها دفع الفلسطينيني للثورة والغضب، 
والثأر واالنتقام، فاجتاح مناطقهم، وعاث فســاداً يف 
بلداتهم، والحــق أبناءهم، واغتال نشــطاءهم، وهدم 
بيوتهــم، وأوحى ملســتوطنيه أن حياتهم وكيانهم يف 
خطــر، وكأنه يقول لهم ال وقت للمامحكة الداخلية، وال 

لالختالفــات البينية، فالخطر داهم والعدو قادم.
أمــا خارجياً فقد أثار نتنياهو من جهٍة رعب شــعبه 
وأخاف مستوطنيه بحديثه املتكرر عن إيران ومرشوعها 
النووي، ورضورة االســتعداد ملواجهتها والتصدي لها، 
مبيناً أنها العدو األكرب والخطر األشد الذي يهدد كيانهم، 
وأن خطرهــا يــزداد بقوة وبرسٍعة بعــد أن نجحت يف 
تخصيــب اليوارنيوم إىل مســتوياٍت متقدمة، تتجاوز 
عتبــة ألـــ 84-90%، مام يجعلها قادرة فنياً خالل أياٍم 

قليلة من قرارها إنتاج أســلحة نووية. 
ومــن جانٍب آخــر مل يغفل الجبهة الشــاملية وقوة 
حزب الله املتعاظمة، بل ســلط الضوء عليها، واستعرض 
املخاطر املحتملة منها، وأوحى إىل ســكان مدن الشامل 
وقادة املســتوطنني فيها، أن الخطر الكامن يف الشامل 
كبــري، وأنه يجب عليهم التعــاون مع الجيش واألجهزة 
األمنية إلحباط أي عمــٍل »معادي« والتصدي له، ولعل 
الحملــة اإلعالميــة والتحذيرات األمنيــة التي أطلقها 
بعد عبوة مجدو، قد ســاعدته كثرياً يف تعميم فلسفته 
الخبيثة يف أوساط اإلرسائيليني عموماً وسكان الشامل 

عى وجه الخصوص.
وضمن هذه السياســة أطلق نتنياهو العنان لرشكائه 
املتطرفــني جميعاً، ويف املقدمــة منهم إيتامر بن غفري 
وبتسلئيل ســموتريتش، ووزير الحرب ورئيس األركان، 
وســمح لهم برتجمــة أفكارهم وتنفيــذ مخططاتهم، 
واملــيض قدماً حتى النهاية يف مواجهة الفلســطينيني 
والتصدي لهم، وأيد سياســة الجيش واألجهزة األمنية 
الخشنة ضد الفلسطينيني، وسمح لهم باستخدام القوة 
املفرطة والســالح املميت، ووافق عــى تغيري تعليامت 

إطــالق النار بحجة إحباط العمليات وتحييد املنفذين. 
وســمح لهم بالعمل عى توسيع االستيطان وحامية 
البؤر العشــوائية، وأجاز لهم هدم البيوت وطرد السكان 
وســحب الهويات ومنع اإلقامــة، ومصادرة األرايض 
واألموال، وفتح الباب واســعاً أمام الكنيســت ليرشع 
قوانــني عنرصية وأخرى مــن شــأنها التضييق عى 
الفلســطينيني وتيســري اقتالعهم من أرضهم وطردهم 

. منها
كام أيد إجراءات رشكائه ضد األرسى واملعتقلني، الذين 
ضيقــوا عليهم وســحبوا كل االمتيازات منهم، وأوصوا 
مصلحة الســجون بالقســوة عليهــم واملواظبة عى 
تعذيبهــم وعدم التهاون يف التعامل معهم، ومل يعارض 
ترشيــع قوانني تجيز إعدامهم، وأخــرى تجيز طردهم 

منهم. الجنسية  أموالهم وسحب  ومصادرة 
مل يرتك نتنياهو سبيالً للهروب إىل األمام إال وسلكه، 
ومل يدع وسيلًة تحريضية إال واستخدمها، إال أنه سيفشل 
ولن ينجح، وســيصعد أكرث لكن نحو الهاوية، فهو أكرث 
من يدرك أنه ومركبه غارٌق، وأن مصريه مجهوٌل غامٌض، 
وأن حكومته لن تصمد طويالً، وهي التي تنازل فيها عن 
كثريٍ من صالحياته لرشكائه ليســرتضيهم ويستبقيهم 
إىل جانبــه، ولكنهــم زادوه رهقاً ومل ينفعوه، وأغرقوه 

أكرث ولن ينقذوه. 
ومــا يزيد يف أزمته ويســتعيص عليه الخروج منها، 
أنه يعلم يقيناً أن الشــعب الفلســطيني لن يصرب عليه 
كثرياً، ولن يســكت عى سياســة حكومته طويالً، ولن 
ينام عى الضيم ويرىض به، ولن يقبل بالظلم ويتعايش 
معــه، ولن يخذل الواثقني فيه واملتأملني به فال يثأر لهم 
وال ينتقــم من قاتلهم، بل ســيواجه عدوانه وخبثه مبا 
يصدمه ويذهله، وســريد عليه مبا يؤمله ويوجعه، وما 
يــراه عى األرض يف نابلــس وجنني، ويف القدس وتل 

أبيب خري دليٍل وأصدُق برهاٍن.  

نتائج اللوتو اللبناني
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

2092 وجاءت النتيجة عى الشكل اآليت: 
االرقــام الرابحــة: 1 – 18 – 21 – 25 – 33 - 40 الرقم 

االضايف: 41                 
املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة 
عدد الشبكات الرابح :  اليشء     

املرتبة الثانية خمسة ارقام مطابقة مع الرقم االضايف 
قيمة الجائزة االجاملية:  1304255500 ل.ل.    

عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة                                     
قيمة الجائزة االفرادية:  1304255500 ل.ل.

املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة:
قيمة الجائزة االجاملية: 411041700 ل.ل.

عدد الشبكات الرابحة:   14 شبكة
قيمة الجائزة االفرادية: 29360121 ل.ل.                                         

املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة :
قيمة الجائزة االجاملية: 411041700 ل.ل.

عدد الشبكات الرابحة: 842 شبكة
قيمة الجائزة االفرادية:  488173ل.ل. 
املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة :

قيمة الجائزة االجاملية: 1037120000 ل.ل.                                         
عدد الشبكات الرابحة: 12964 شبكة
قيمة الجائزة االفرادية :80000 ل.ل 

املبالــغ املرتاكمــة للمرتبــة االوىل للســحب املقبل: 
12059630975ل.ل.

 

نتائج زيد
جرى مساء امس سحب زيد رقم 2092 وجاءت النتيجة 

عى الشكل اآليت :
الرقم الرابح: 65426                

قيمة الجائزة االوىل: 400000000 ل.ل.
عدد االوراق الرابحة:  ورقة واحدة                                          

  الجائزة االفرادية: 400000000 ل. ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم: 5426               

الجائزة االفرادية:  5000000 ل.ل. 
االوراق التي تنتهي بالرقم: 426              

الجائزة االفرادية:   400000 ل.ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم: 26                      

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

نتائج يومية
جرى مســاء امس ســحب يومية رقم 1314 وجاءت 

النتيجة كاآليت:
يومية ثالثة: 629

يومية اربعة:  0040
يومية خمسة: 36191

ــوم ــ ــي ــ ــوران ــ ــي ــ ــل ال ــ ــي ــ ــرام ــ ــى ب ــ ــل ــر عــ ــثـ ــعـ ــي يـ ــبـ ــيـ ــلـ ــــش الـ ــي ــجــ ــ  ال
ــا ــدانـــهـ ــقـ ــت »وكــــــالــــــة الــــطــــاقــــة الـــــــذريـــــــة« فـ ــ ــن ــ ــل ــ الــــتــــي أع

أعلن الجيش الوطني الليبي أمس العثور عى كمية اليورانيوم 

التي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدانها األربعاء.

وقــال الجيش الوطني الليبي: »اليورانيوم املفقود تم العثور 

عليه عى بعد 5 كيلومرت من املستودع الذي كان مخزنا به.«

ويف التفاصيل، اكتشــف مفتشــو الوكالة الدولية للطاقة 

الذريــة فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع 

يف ليبيا، حسبام قالت الوكالة يف بيان رسي نرشته »رويرتز«، 

األربعاء.

وقــال املدير العام للوكالــة رافائيل غرويس يف البيان، »إن 

مفتيش الوكالة اكتشــفوا خالل عملية تفتيش الثالثاء أن 10 

أســطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي يف 

شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت ليبيا أنها مخزنة 

يف املوقع، ليست موجودة فيه«.

أضــاف البيان أن »املوقع ال يخضع حاليا لســيطرة الهيئة 

النووية الليبية«، مشريا »إىل أن الفحص كان مقررا يف 2022 

لكنه تأجل ألسباب أمنية.«

وتابــع »وكالة الطاقة الذرية ســتجري مزيدا من إجراءات 

التحقق الســتيضاح مالبســات إزالة هذه املــواد وموقعها 

الحايل«، معتربا »أن عدم معرفة مكان هذه املواد »رمبا يشكل 
خطرا إشعاعيا، ويثري كذلك مخاوف تتعلق باألمان النووي«.

يشــار اىل ان ليبيا تســعى لتطوير برنامج نووي اشــتمل 
عــى أجهزة طرد مركزي ميكنهــا تخصيب اليورانيوم، وكذلك 

معلومات عن تصميم قنبلة نووية.
ففــي عام 2003، تخلت »الجامهرييــة« آنذاك تحت قيادة 
زعيمها الراحل معمر القذايف، عن برنامجها لألسلحة النووية. 

ومل تحقق ليبيا تقدما كبريا نحو تصنيع قنبلة.

مجلس األمن الدولي مّدد ُمهّمة بعثة 
األمم املتحدة في جنوب السودان

وافق أعضاء مجلــس األمن الدويل عى متديد مهمة بعثة 
األمــم املتحدة »يونيمس« يف جنوب الســودان ملدة عام آخر، 

ليستمر وجودها حتى 15 آذار 2024 .
وصــوت 13 من أصل 15 عضوا يف املجلس لتمديد تفويض 

البعثة، يف حني امتنعت روسيا والصني عن التصويت.
ومهمــة البعثــة مبوجب قرار مجلــس األمن هي حامية 
املدنيني وتحســني ظروف إيصال املساعدات اإلنسانية ودعم 
تنفيذ عملية السالم ورصد انتهاكات القانون الدويل اإلنساين 

وحقوق اإلنسان واإلبالغ عنها.
والبعثة هي األكــرث كلفة يف األمم املتحدة مبيزانية تصل 
إىل 1.2 مليار دوالر، ومن املتوقع أن تحافظ عى »مستويات 
قوتهــا بحد أقــى يبلغ 17 ألف جنــدي و2.101 من أفراد 

الرشطة«.



جورج عون

تعيش كرة القدم اللبنانية 
حالياً أيامــاً حزينة، نظراً ملا 
شــهدته الجولة األخرية من 
البطولة من وقائع مؤسفة، 
ومخيبــة، بدءاً مــن مباراة 
زغرتا،  والســام  الصفــاء 
وانتهاء بلقاء القمة الحاسم 

بني العهد واألنصار.
فام شهدته مباراة الصفاء 
والســام والتي أقيمت عىل 
ملعــب الصفــاء يف وطى 
التوقف  يستحق  املصيطبة، 
عنــده، حيث وضــع فريق 
تحت  وجمهــوره  الســام 
الضغــط، بطريقــة غــري 
بأمرها،  مشــكوك  رياضية 
وهذا ما تبني بشــكل واضح 
لاتحاد اللبنــاين الذي علّق 
انتهت  التي  املبــاراة  نتيجة 
بانتظار   ،)1-1( بالتعــادل 

االنتهاء من التحقيقات.
يذكر أن السام كان يحتاج 
يف تلك املباراة اىل فوز رصيح 
بأي نتيجة ليك يضمن بقاءه 
الدرجة األوىل، يف حني  يف 

أن الصفاء كان بحاجة اىل التعادل عىل األقل ليك 
يحافظ عــىل موقعه يف دوري االضواء، وهذا ما 
حصل بفضل رضبة الجزاء التي احتسبها له الحكم 
قبل 3 دقائق من نهاية املباراة، لينجح يف ترجمتها 

حبيب شويخ عىل دفعتني داخل املرمى.
أزمة مباراة الصفاء والسام طويت برسعة بني 
الناديني، خصوصاً بعد الزيارة املهمة التي قام بها 
وفــد صفاوي اىل زغرتــا حيث اجتمع مع رئيس 
نادي الســام املونسنيور أسطفان فرنجية، وأكد 
املجتمعــون أن ما حصل أصبح وراءهم متطلعني 
اىل اســتمرار العاقة وتطويرها يف املســتقبل 
يف إطار العمــل الريايض ملا فيه خري ومصلحة 

الرياضة.
لكن ما حصل يف مباراة الصفاء والســام، مل 
يصل اىل حدود ما وصلت إليه مباراة الحســم بني 
العهــد واألنصار عىل ملعب مجمع فؤاد شــهاب 
الريايض يف جونيه، حيث بلغ التوتر بني الفريقني 
درجة عالية من السخونة، وترجم هذا األمر بأعامل 
شغب واسعة، وهتافات سياسية غري مقبولة يف 
مباراة رياضيــة، وكأنه كتب لكرة القدم اللبنانية 
أن تبقى أســرية السياســة واألحزاب والخافات 
املؤســفة بني اللبنانيني، بــدل أن تكون املاعب 

ساحة للرتفيه والفرح والتسلية والرياضة.
من املعروف أن أعامل الشغب تحصل يف معظم 
دول العــامل املتقدمــة رياضيــاً، وما حصل يف 
مبــاراة العهد واألنصار هــو أمر طبيعي ومتوقع 
نظراً لاجواء املشــحونة التي كانت مسيطرة عىل 

جامهري الفريقني.
فاألنصار يعترب أن فريقه »ُسق« من خال عدم 
احتســاب هدف صحيح له، إضافة اىل عدم منحه 
رضبة جزاء، كام أن هدف العهد الثالث مشــكوك 

يف صحته.
يف املقابل، يرى العهد أيضاً بأنه ظلم يف املباراة، 

ويف برنامج الدوري.

{ ما هو رأي لجنة الحكام؟ {
ويف اجتــامع لجنة الحــكام، أظهرت اإلعادة 
التلفزيونيــة والدراســة املعمقة ملبــاراة العهد 
واالنصار، أن هدف األنصار امللغي غري مســتحق، 
نظراً ألنه بعد وصول الكرة ملطر كان الحاج مالك يف 
موقف تسلل، وقد شارك يف اللعبة، لذلك كان يجب 
عىل الحكم رفع راية التسلل، وليس خطأ ملصلحة 

األنصار، والقرار مل يكن صحيحا.
كام أن رضبــة الجزاء التي احتســبها الحكم 
لألنصــار يف الدقيقــة 82 مل تكن صحيحة ألنها 
جاءت من تسلل رصيح عىل الحاج مالك تال، وقرار 

الحكم املساعد الثاين خاطىء.

{ اتصال وزاري للتهدئة {
وكان الفتاً التحرك الوزاري الرسيع بعيد املباراة، 
إذ اتصــل وزير الشــباب والرياضة يف حكومة 
ترصيــف االعامل جــورج كاس برئيس االتحاد 
اللبناين لكرة القدم هاشم حيدر مستنكراً، ومتمنياً 
من »جميع املعنيــني يف عائلة كرة القدم، اتحاداً 
وأندية وجمهــوراً، الحرص عىل الروح الرياضية 
ورشف التنافــس الهــاديء الرزين«، وتحدث مع 
حيدر حول »الســام الريايض واألخاق وصورة 
لبنان«. ودعــا كاس يف اتصاله مع حيدر »أبناء 
عائلــة كرة القدم اىل توخي التهدئة«، مبديا ثقته 
ب«قدرة االتحــاد عىل تطبيــق القوانني املرعية 

واستعامل الحكمة يف آن«.

{ ماذا قرر االتحاد؟ {
ويف اجتامعــه ليل االثنني، قرر االتحاد اللبناين 
تخســري نادي األنصار )0-3( وشطب 3 نقاط من 
رصيده وتحميله كلفة إصــاح امللعب، وبالتايل 

إعان العهد بطًا للدوري اللبناين.
كــام أحال االتحاد تقرير مراقب مباراة األنصار 
والعهــد، ومبــاراة الصفاء والســام إىل اللجنة 
التنفيذية، ودعا رؤســاء األنديــة الجتامع يوم 

الثاثاء املقبل.

{ ما حصل قد يتكرر {
مصــدر كروي أكــد لـ »الديــار« أن »االتحاد 
اللبنــاين اعتمد القرارات الصائبة ألنها تصب يف 
مصلحــة تهدئة النفــوس واللعبة، ومل يلجأ اىل 
اتخاذ قرارات نارية قاســية جــداً. كام أن األمر 
األهم هو قراره بعقد اجتامع مع رؤســاء األندية 

لدرس كافة األمور«.
وأضاف املصدر: »قطوع مباراة العهد واالنصار 
يبدو أنه يف طريقه اىل الحل، لكن ما ليس واضحاً 

حتى اآلن هو من سيهبط اىل الدرجة الثانية«.
واعتــرب املصدر أن »مــا حصل يف مباراة العهد 
واألنصــار هــو أمر قد يتكرر يف حــال مل تعالج 
النفوس، مــن ادارة والعبني ومدربني وجامهري، 
وهذا األمر يتطلب تعاوناً كبرياً، خصوصاً من جانب 
الاعبني املطلوب منهم االبتعاد عن االستفزاز الذي 
يزيــد توتر الجامهــري، والرتكيز عىل اللعب داخل 
امللعــب، ألن الرياضة هــي جزء من تربية النفس 
والجســد والروح وليست أداة لتحويل االنسان اىل 

آلة تدمريية حاقدة«.
وعن االجراءات املطلوب اتخاذها، أكد املصدر أن 
عىل »االتحــاد اللبناين اللجوء اىل تهدئة الجميع 
وفرض القانون بعدالة يك ال يشعر احد أنه مظلوم 
يف أي قــرار، كام أن عىل األندية القيام مبا لديها 
من إمكانات بضبط جامهريها وتنظيم حضورهم 
املباريــات، مبا يــؤدي اىل إبعاد املشــاغبني عن 

املدرجات، أو تقليص دورهم حتى«.
وتابع: »املوســم الحايل انتهى، لكن يف املوسم 
املقبــل، وليك يحقــق االتحاد العدالــة الكاملة، 
يجــب اعتامد كل االجــراءات التي تطمنئ األندية 
والجامهــري، ويف مقدم هذه االجــراءات تقنية 
»الفار« مهام كانت كلفتها عالية، ألنها ســتوفر 
عىل كرة القــدم اللبنانية أحداثاً مؤملة، كام جرى 
يف ختام املوســم الحايل، علامً أن االتحاد اللبناين 
أقر هذا األمر وهو سيعتمده يف املوسم املقبل، لكن 

يف بطولة الدرجة األوىل«.

9
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نتائج بطولة لبنان العامة لالحداث في الجودو مواليد 2009-2008

اللبناين  االتحــاد  نظــم 
للجــودو وفروعــه بطولة 
لبنان العامة لاحداث مواليد 
  2023 لعــام   2009-2008
وذلــك يف القاعــة املقفلة 
املؤقت  املقر  ادما  لنادي بودا 
وارشاف  بحضــور  لاتحاد 
رئيس االتحاد املحامي فرنسوا 
ســعادة، نائب الرئيس كامل 
ناكوزي، املحاســب ورئيس 
اللجنة الفنية انطوان عصبو 
املستشــارين حنــا اروادي 

وانطونيو سعادة.
  اشرتك يف هذه البطولة 
69 العبا من مختلف االندية 
اللبنانية : بوشــيدو دوجو 

املينــا طرابلس، مون الســال عني 
بعلبك،  الريــايض  الربج  ســعادة، 
والحازمية،  الشــباك  فرن  الوطني 
بريوت،  الــربج  جونيه،  املركزيــة 
غولــدن بادي، ماروكــز القليعات، 
مري  بيــت  طرابلــس،  اليونــاين 
الريايض، الســيس الريايض، التور 

ادما. وبودا  عينطورة 
  حكــم املباريات عــدد من الحكام 
املصنفــني دوليا، اســيويا ومحليا: 
د.كلود ساروفيم، اندره مشلب شارل 
وحكام  ســعادة  وانطونيو  دانيــال 
الطاولة يارا وناتاشــا طربيه وانجلو 

الشايب.
  حرض املباريات جمهور من اهايل 
محبي  ومن  واصدقائهم  املشــاركني 

ومشجعي هده اللعبة.

  بدأت البطولة بالنشــيد الوطني 
اللبنــاين ثم دعا بعده رئيس االتحاد 
الجميــع اىل الوقوف دقيقة صمت 
حــدادا عىل روح الرئيس املؤســس 
لاتحاد املرحوم ميشال ناكوزي بعد 
ذلك  افتتح رئيــس االتحاد البطولة 
باســم اعضاء اللجنة االدارية لتبدأ 
بعد دلك املنافســات بني املشــرتكني 
النهائية كام  الفنية  النتائج  وجاءت 

ييل:
  -34 كلغ

  1- حنا رحمه–الربج 
  )مل يوجــد ســوى العب واحد يف 

هذه الفئة(
  -44 كلغ

  1- بول سعادة – التور عينطورة
  2- مهدي بلوق– الربج 

  3- بطرس طربيه – بودا ادما

  -46 كلغ 
  1- جيف مورتيمر – التور عينطورة
  2- فــادي ياســني – اليونــاين 

طرابلـس
  3- غي مارون عواد – مون السال 

  -50 كلغ
  1- عمر زيتون – الربج 

  2- فنسان زخيا – بودا ادما 
  3- انطوان مشــحم – بوشــيدو 

طرابلس
  -55 كلغ 

  1- جايســون ماتوسيان – مون 
السال 

  2- رونالد شهوان – بودا ادما
  3- حسن برو – الربج 

  -60 كلغ
  1- غربيال شحود – مون السال
  2- سمري بو حيدر – مون السال

  3- انطوين باسيل – مار 
روكز

  -66 كلغ
  1- دييغو السيقيل  – بودا 

ادما
  2- جيمــي روكز – مون 

السال
  3- الكيس قطران – مون 

السال
  -73 كلغ

  1- رشبل بو رحال – بودا 
ادما 

  2- الكس مخلوف – مون 
السال 

  3- عــيل الصــاروط – 
البـرج

  -81كلغ
  1- جون القاعي – مار روكز
  2- جال اسامعيل – الربج 

  3- غدي العرب – الربج
  +81 كلغ

  1-كارل بويري – بودا ادما
  2-ريكاردو ضو – املركزية

  3- فؤاد الحلو - السيس
  ترتيب االندية
  1- بودا ادما

  2- مون السال
  3- الربج

  4- التورعينطورة
  5- مار روكز

  ويف نهايــة املباريــات اســتلم 
الفائزون امليداليات والشــهادات من 

رئيس واعضاء االتحاد.

.. وفئة أخرى تتويج إحدى الفئات

أبطال عىل منصة التتويج

ــيــذي ــف ــن ــت ال املـــكـــتـــب  ــاع  ــمـ ــتـ اجـ  : ــرة  ــ ــائ ــ  ط
ــا ــيـ و»عــــمــــومــــيــــة« اتـــــحـــــاد غـــــــرب آسـ

 »عمومية« االتحاد الرياضي للتضامن االسالمي
األصعدة كل  على  ناجحة  اجتماعات   : النخل 

ــــاض ــــي للشــــطرنج فــــي الري ــــد االتحــــاد اللبنان وف

القاصوف )اىل اليمني جلوساً( مع اعضاء اتحاد غرب آسيا

درع تذكاري من النخل اىل الفيصل

الوفد يف مطار رفيق الحريري الدويل قبيل السفر

درع تذكاري من النخل اىل الفيصل

ُعقد صباح أمس الخميس، 
بالعاصمــة األردنية عاّمن، 
اجتــامع املكتــب التنفيذي 
التحاد  العمومية  والجمعية 
غرب آســيا للكــرة الطائرة 
برئاســة عــيل بــن غانم 
الكواري رئيــس اتحاد غرب 
آسيا والنائب التنفيذي لرئيس 
آسيا  لغرب  اآلسيوي  االتحاد 
أندية  بطولــة  هامش  عىل 
للرجال. األوىل  آســيا  غرب 
وحرض رئيس االتحاد اللبناين 
للكرة الطائرة وليد القاصوف 
اجتــامع املكتــب التنفيذي 

بصفته عضواً يف اتحاد غرب آسيا. كام حرض 
القاصوف ونائبه املهندس عيل خليفة اجتامع 

الجمعية العمومية التحاد غرب آسيا.
يف بدايــة اإلجتــامع رحــب الكــواري 
بالحضور وأكد عىل عمق العاقات األخوية 
بــني اإلتحادات العربية كام تقدم بالشــكر 
والثنــاء عىل الجهود الحثيثــة التي يبذلها 
اإلتحــاد األردين للكــرة الطائرة برئاســة 
األمــرية آية بنــت الفيصل ونائبهــا العميد 
جهاد قطيشات من خال إستضافة البطولة 
األوىل لغرب آســيا ملنتخبات السيدات التي 
أقيمــت يف ترشين الثاين  املايض والبطولة 
األوىل لغرب آســيا لألنديــة الرجال للكرة 

الطائــرة التي تقام حالياً يف األردن وتختتم 
الجمعة. اليوم 

تــم خال االجتــامع التصديــق وإعتامد 
محرض اجتامع الجمعيــة العمومية التحاد 
غرب آســيا للكــرة الطائرة الســابق املنعقد 
بدولة قطــر يف كانون األول من عام 2021 
وتــم التصديق عىل جدول أعــامل الجمعية 
العموميــة باإلضافة إىل عرض ومناقشــة 
تقرير أنشطة اتحاد غرب آسيا عن عام 2022 
باإلضافــة إىل التقارير اإلدارية واملالية. كام 
تم االطاع عىل تقارير األنشــطة الرياضية 
الريايض 2022  للعــام  لاتحادات األعضاء 
ومناقشة سياسات وخطط وأهداف وبرامج 

املستقبلية. االتحاد 

عــاد مــن مدينــة جدة 
الســعودية إىل بريوت وفد 
اللبنانية  األوملبيــة  اللجنة 
ممثاً بنائب الرئيس أســعد 
النخل واألمــني العام العميد 
املتقاعــد حســان رســتم 
بعدما شــاركا يف الجمعية 
العموميــة )غــري العادية( 
للتضامن  الريايض  لإلتحاد 
اإلسامي.  من جانبه الوفد 
اللبنــاين إىل اإلجتامع عقد 
لقاًء بنــاًء ومثمراً مع رئيس 
العزيز  عبــد  األمري  اإلتحاد 
بــن تريك الفيصل حيث نقل 
خاله كل من النخل ورستم 
تحيات رئيس اللجنة األوملبية 
اللبنانية بيار جلخ واألعضاء 
التنفيذيــة  اللجنــة  يف 
رياضية  ملفات  ونوقشــت 
مختلفة وسبل تعزيز التعاون 
املشــرتك كام وّجــه النخل 
بإسم اللجنة األوملبية رئيساً 
وأعضــاء الدعــوة للفيصل  
لزيــارة لبنــان حيــث وعد 
بتلبية  الســعودي  املسؤول 
وتعاون  بدور  منوهاً  الدعوة 

اللجنة األوملبية اللبنانية ضمن عائلة اإلتحاد 
الريايض للتضامن اإلسامي.

  وفــور عودته قال النخــل لـ »الديار« لقد 
كــــانت زيارة ناجحة واالتصاالت كــانت 
مثــــمرة ونتائــج الجمعية العموميــــة 

ممتازة«.
  وســبق للنخل أن ترأس العديد من البعثات 
الرياضيــة اىل الخارج ومنهــا بعثة منتخب 
لبنــان للرجال يف الكــرة الطائرة اىل بطولة 
آســيا بالفيليبني عــام 2009 ومعروف عنه 
ديناميكيته وشــفافيته ورصاحته يف العمل 
الريايض وهو احد مؤســيس نادي السفارة 

االمريكية منذ ثاثني سنة ومعروف بصداقته 
املتينــة مع العديد من املســؤولني الرياضيني 
اللبنانيني وعىل رأسهم وزير الشباب والرياضة 
الدكتور جورج كاّس ورئيس اللجنة األوملبية 
بيــار جلخ بحيث ان النخل هو »رأس الحربة« 
يف الدفــاع عن جلخ ضــد املناوئني له داخل 
اللجنة التنفيذية للجنة األوملبية املنتخبة يف 

شباط عام 2021.
  وال يجد الوســط الريايض اعداء رياضيني 
للنخل املعروف بشــغفه للعمل الريايض ليًا 
ونهــاراً عىل الصعيد الريايض األوملبي واتحاد 

الكرة الطائرة ونادي السفارة األمريكية.

يشــارك وفد من االتحاد اللبناين للشطرنج 
برئاســة رئيــس االتحاد جودت شــاكر يف 
العاصمة الســعودية الرياض ببطولة تقويم 
الرياض يف نســختها األوىل التي تضم جميع 
الــدول العربية.   ويضــم الوفد رئيس االتحاد 
اللبناين جودت شــاكر واألمــني العام رواد 
حمود، وأبطال لبنان عمرو الجاويش وفيصل 

خريالله وأماين عيل خان.

  مــن ناحية ثانية، قــرر االتحاد اللبناين 
للشــطرنج تأجيل حفل توزيع جوائز بطولة 
لبنان للفئــات العمرية، عىل أن يقام برعاية 
قائد الجيش العامد جــوزاف عون وبحضور 
وزير الشــباب والرياضة ونواب وشخصيات 
مهتمة بالشأن الريايض، وذلك الساعة الرابعة 
عرص الســبت 25 آذار، يف النادي الريايض- 

املنارة.

رئيس االتحاد اللبناين القاصوف مع نائبه املهندس خليفة
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اعداد : زينة حمزة

لغز الحرف الناقص

طريقة الحل

عش النحل

الحل السابق    

الحل السابق    

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ب الكلمة الضائعة يف الكلامت املتقاطعة 

الشبكة املبعرثة 

1-بحار برتغايل اكتشــف طريق الهنــد عن رأس الرجاء الصالح، 

دعام

2- يجمع، أحد آلهة امليثولوجية الهندية، رضبنا بالســوط، مدينة 

فرنسية

3- إتهمتكم، جمعاها عن االرض، دخلت فجأة

4- أداة إحدى الحواس، مذاهب، عاصمة أوروبية

5- متشابهان، مؤسس مذهب املانوية القائل مببدأين الخري والرش 

النور والظالم، شّك باالمر، مدينة سورية

6- قسطل، دفنا البنت وهي حية )نحن(، ظلم، انت )باالجنبية(

7- حّقق الهدف، مدينة هندية، من الحرشات، القت

8- تراتيل، رتلنا، من شعوب امريكا الوسطى

9- حرف ابجدي مخفف، رف، فيلسوف عريب، حرف ابجدي مخفف

10- مــن احياء نيويــورك اكرب مركز مايل عاملي، ضمري منفصل، 

نبات ذو رائحة عطرة يدخل يف صناعة بعض املرشوبات والحلويات

11- من التوابل، قىض ليلته، غراء أخرض اللون يستعمل إلصطياد 

الطيور، جزيرة اندونيسية

12- صاح الكلب، صانته، من االلوان، يصلح البناء

13- دولة امريكية، قبيحاً، وجعه، للنفي

14- جبل بركاين يف ارمينيا الرتكية، غري مطبوخ، مدينة اردنية، 

مند الحبل

15- تدخل مباغتة، نسلب، مدينة لبنانية

1-ســيايس كويب قاد حرب عصابات وقلب حكم باتيسنا 1959، 

زرع

2- من اشهر الغزاة الفاتحني لّقب بذي القرنني

3- كرث شحمهام، بارش العمل، فاتنات

4- تكرب، نقطع، من اسامء االسد

5- ما فوق فخذ االنسان، انحت القلم، هواء، متشابهان

6- مرفأ يف الهند، نقيض أصبح، بسطته

7- بحر، قروض، نظمتم

8- نفيس، اتناول الرشاب، أذل

9- مدينة تركية، قادم، والية أمريكية

10- فاقدي العقل، جزيرة بريطانية، حرف ابجدي مخفف

11- رب، مدينة املانية، مقياس مساحة

12- واضبت عىل العمل، ظهر من بعيد، اعالم

13- عمر، ماركة سيارات، لعاب، قلب

14- خادم، يحّركا جفونهام حركات ال ارداية، يثني عىل

15- شهر ميالدي، عاصمة اوروبية

16- دولة آسيوية، سقي، ابو الشعوب السامية، صاح التيس

17- بحر، مرفأ يف قربص، اداة جزم

18- رسير امليت، حسنات املظهر

1-من رواد القصة االمريكية الحديثة، متشابهان

2- حيوان ضخم، يجمعان عن االرض، يلقيا

3- ذكر االفعى، جاوبا، أثنت عىل

4- حرف متني، عاصمة زميبابوي، نرجو

5- دولة أمريكية، اسياد شجعان، حرف ابجدي

6- أراوغ عدوي واخدعه، قرع الجرس، حصل عىل

7- سفك الدم، مرفأ تريك عىل البحر االسود، صاح التيس، حفر البرئ

8- صنبور يكون يف الساحات والحدائق، بطلة فرنسية قديسة ماتت 

حرقاً يف روان

9- سقيت، اضعه خلسة، اصبحت سهلة وطرية

10- لفظة عامية تعني صخر عظيم مرشف عىل الهبوط، من شعوب 

امريكا الوسطى، اليفات

11- من االسامء الخمسة، جامعة امريكية شهرية، نقطع، سارق

12- يهدل الســتار، احد الوالدين، حطام وفتات االنســان او اليشء، 

عملة آسيوية

13- ادرسهام، نادر

14- حوض فحمي هام يف روسيا، نقيض يكرث، غنج

15- انثى الحامر، قادم، من حركات املوج

مبساعدة املفردات االفقية فقط، هل تستطيع إعادة 

وضع القطع املبعرثة يف مكانها 

1-موريتانيا، ربان

2- زامبيا، انهي، ليل

3- زد، را، املانيا

4- عني عنوب، قم، جملت 

5- بارشنا، امرنا

6- ادع، اش، لبنان، كل

7- ل ل، انسابت، راسال

8- شوال، تل، رعد، ردم

9- ابن رشد، ايديت

10- فرسان، عاملنا، ري 

11- ارناكوالم، عكا

12- نح، يفارق، البس

13- الباسل، اب، جنيتم

14- مال، هيا، ايل، ترد

15- دعم، ابل، نرمم

أفقيا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

الحل السابق

1-ما بني النهرين، الياس

2- ام القيوين، امال، سلم

3- وي، حله، ردود، لربادو

4- روما، مروان بن الحكم

5- انينه، ينم، نسند، نعد

6- مني، هنأت، اله

7- اناهيد، داي، رحنا، او

8- لينا، لري، ساهر، مدرب

9- ويالت، نام، يرتاب

اري،  10-ها، دق، رسوب، 

عدل

11- روالبندي، ولد، تاب

12- جنب، ادرار، امان، من

13- ارفسا، انا، قانا

14- املغرب، اتان، لندن

ابريق،  15- ليل، ســتات، 

فاس

1-ما وراء النهر، نال

2- اميون، ين، اوج، يل 

3- با، ميالنو، انامل

4- يلحان، هايدلربغ

5- نقل، همي، لقب، فرس

6-  ايهم، يدال، ناسبت

7- لو، رين، يرتددا

8- نريون، در، سري، ات

9- هندامها، نو، انت

10- ون، نيسابور، اا

11- يادبنا، ام، انب

12- نم، نسرته، ادان

13- االن، حرير، مايل

14- البلدان، ريتا، نق

15- رح، المت، انقد

16- يساكنه، داعب، انف

17- الدمع، اربد، من

18- سمو، دروب، لينارس

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

معيناً.

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

من الكلمة االوىل يوضع يف الحّيز املظلل

1-مؤسسة مدينة قرطاجة، العسل، عملة عربية
2- مدينة إيطالية، الرقاد، االله الشمس عند املرصيني

3- رائد برتغايل اول من دار حول العامل، ابناء، احصل عىل
4- مدينة يف املكسيك، يحفران البرئ، منيش

5- مدينة تركية، يهدما البناء، ارغب يف االمر
6- مصيف لبناين، تطيعا الله وتلتزما رشائع دينه، بارشت العمل

7- مدينة ايطالية، يهربان، عدد من البرش ال يتجاوز العرشة
8- من اوجه القمر، من املطيبات، لفظة عامية تقال للرتحيب

9- مصيف سوري، أصاهر، قبلنا
10- مدينة مرصية، الليل والنهار، اثني

11- عــامل انكليزي صاحب نظرية التطور باالجناس الحية، يرجعون، 
نعلم باالمر

12- مدينة فرنسية، يقفالن، الطخ بالعار
أ-قائد وســيايس فنزوييل راحل ناضل لتحريــر امريكا الجنوبية من 

االستعامر االسباين
ب- مسجد يف دمشق يعترب من آيات الفن املعامري العريب

أ-العمل الدولية
ب-نداء املجاذيف

1-ال تزين، تنزيل، تزيل
2- قناديل، يدقان، انيق

3- عيناتا، اتينا، ينتأ
4- الدماء، الداء، االد

5- الريدو، يردوا، يدور
6- عني ابل، يبلعن، نبيع

7- ميسلون، ميسون، سوين
8- الجديد، الجدي، يدال

9- داهومي، ميهدا، يهدم
10- الذهبي، يذهبا، يهبا

11- تسيجني تسجني، نجست
12- الفرحة، الحرف، الحر

1-النمسا

2- اساليب

3- ايواين

4- اندورا

5- مناديل

6- الكامل

7- اوماها

8- ودادها

9- يدافعا

10- اكاتبه

11- اهانته

12- هدتهام

امني الريحاين 

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

1- بلدة لبنانية

2- مدينة أمريكية

3-  جارية غنت للرشيد

4- بركان مشتعل يف كوستاريكا

5- مدينة سعودية

6- مدينة هندية

7- سجنتنا

8- شك

9- العبهم

10- نضعها مقابل املال

11- مصورين

12- يندها عىل

الكلمة الضائعة: رئيس جمهوية لبناين سابق 8 أحرف
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11x11

فنان لبناين
8 احرف

كلمة الرس

1-فنان لبناين، يشاهدك

بريطانية، صغار  مدينة   -2

اللؤلؤ، أداة جزم

3- آلة موسيقية، يكسبان

مدينة  أضأنا،  إقــراب،   -4

مرصية

5- أهم أنهر أفريقيا الغربية، 

اخراع 

6- للنفــي، ارسعي بامليش، 

يتبع

7- بلــدة لبنانيــة، يجلس 

برفقة، مثيل

8- مــادة معدنيــة صفراء 

اللون شــديدة االتقاد، ضعف، 

ارتفاع

9- رسالة، وجهة نظر

10- من املحرمات، ما يخطر 

بالقلب من رّش ام ما ال خري فيه 

)بالجمع(، تضجر

11- يتمرنا، مدينة أمريكية

12- أحرف متشابهة، دخلت 

فجأة، للتفسري

13- قطــع، تخفــي االمر، 

شجر النخيل )باالجنبية(

14- اله الحرب عند اليونان، 

وافقنا الرأي، مصيبة 

15- بدأت العمل

16- الحامم الربي، نعم عند 

الرومان

17- ضجرت، صادق

18- للنداء، الضياء

صاحب  لبناين  1-وزير 

الصــورة، حــرف أبجدي 

مخفف

)باالجنبية(،  أنــت   -2

نداعب، بلدة لبنانية

3- بلدة لبنانية، اسطول 

ضخــم ال يقهــر أغرقته 

العواصف 1588

يرجعك  البناء،  هدما   -4

عن املعصية، شاهدت

ترجع  االمر،  يرجيء   -5

عــن املعصية، وكالة انباء 

عربية

6- اعىل قمة يف االردن، 

نلقي، مخديت، أداة جزم

7- شــاعر أموي امتاز 

املكان،  يطوفا  بالهجــاء، 

مدينة إيرانية

8- يسحبنا، حرف نصب، 

حّبه، رقدتا

من  مجتمعة،  طيور   -9

مترصيف جبل لبنان

10- يــردد صوته يف 

صدره، تلدغا، أقام باملكان، 

من الفاكهة الصيفية

مدينــة  أنــوح،   -11

أمريكيــة، ثنــت، رخــو 

)باالجنبية(

12- الخــرب، عاصفــة 

أمريكية،  مدينــة  بحرية، 

مسكن الرهبان  

13- لالستفهام، مدينة 

اردنية، اسم اشارة، صنوبر

اصابع من ذهب

اىل يارا

مطلوب

ناطرينو

عدن

بسامت وطن

القناع

غدي

نور

بريوت

نساء يف العاصفة

مصيبة جديدة

كامن

عالطريق

لو

طالبني القرب

هاملت يف ورطة

سنابل الحب

اال اذا

در

سيلينا

بن

جميل وجميلة

وينن

كفرناحوم

اليمن

سري

ساعة باالذاعة

الربوفسور

اصحاب وال اعز

كذاب كبري

ديدون

حر
الحل السابق

الحل السابق

دريد لحام

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-سارة ايب كنعان

2- مدن، ال، امم، انا

3- اي، منرود، انسان

4- رايات، انس، دب

5- جنديسابور، يتم، ميام

6- تسندكم، جان دارك

7- ينهار، نادل، يونان

8- المت، يهمس، عدلون، 

مت

9- باريس، ياسمني، ابل

10- نو، النورس، تنكس

11- النبي، لو، مل، واترلو

12- ويل، كاتبنا، املي، وا

13- دهمــت، اي، بــدن، 

نسمن

1-سامر جبيل، نوال
2- اديان، نابويل

3- رن، يدلهام، نلد
4- ناي، اتراب

5- املتسر، يليكم
6- بار، اس، يسن، ات

7- وهبناه، ولت
8- كاد، ود، مريوبا

9- نم، اركنساس، ين

10- عامن، ما، ال
11- نيس، دعمتم

12- ناس، تجدلني، اد
13- نادما، لنكولن

14- يانب، نيو، سام
15- يدونا، سام

16- مان، بدر
17- ارامل، لوم

18- مكنت، اوان

 افقيا: الحل السابق  عموديا:

الجمعة 17 آذار 2023

ارتبط اسمه  1-شــاعر فلســطيني راحل 
بالوطن والثورة

2- منطقة هضاب رملية واسعة بني بلجيكا 
وفرنسا ولوكسمبورغ، يالطف

3- نغامت، أرشدا
4- من االلقاب، ممثلة مرصية معتزلة، للنفي

5- اثني عىل، أداة إحدى الحواس
6- خاصتي، أحد االنجيليني االربعة نسب اليه 

تأسيس كنيسة االسكندرية، اصلح البناء
7- إمرأة تتعاطــى الفجور جهاراً، مرفأ يف 

املغرب
8- ظرف مكان، غنج، خاصتي

9- مين، عائلة موسيقي املاين شهري
10- خراب، اقصني عن املكان

11- حاجز، سكان البادية، يعزم عىل االمر

1-ميشال عون، ات
2- جب جنني، جنيف

3- دان، دمر، ار
4- ل ل، املدان

5- عيون، يرمنان
6- ناسبي، رب
7- جلد، دينتم
8- راسلتم، كد

9- كون، السبات
10- امر، الب، بره

11- بت، ين، نبأ

1-مغني عراقي يحمل الجنسية السعودية

2- طليق، بلدة لبنانية، بسط

3- عاصمة اوروبية، من شــعوب امريكا 

الوسطى

4- عنب اسود، هّيج وأغضب، رف

5- جارية غنت للرشيد، جوهر

6- فرد، تكلم، حرف عطف

7- سقي، مدينة مرصية

8- ضمري، عائلة، مرض

9- جامعة امريكية شهرية، مسدس، جسد

10- من االتجاهات، مدينة ايطالية

11- من الكواكب

1-مجدل عنجر، اب
2- يبايل، الكمت

3-شجن، وندسور
4- ان، انا، لن

5- يل، رست، اي
6- عندليب، مال

7- مدريد، لنب
8- نجران، ياس

9- منرن، ببا
10- ايا، ابتكار

11- تفران، مدتها

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة

االبراج

  الحل السابق 

الحل السابق   

دارين حمزة

اخترب معلوماتك

شاعر من عشاق العرب املشهورين

3+6+8+7 يلوي اليشء

8+3+9 قصد

5+8+1 خّدر

2+7+4 مقياس مساحة

1+2+4 حيوان صبور

1-ما هو اطول برج يف العامل؟

2- ما هي أعمق نقطة يف العامل؟

3- ماذا يطلق عىل عىل اتحاد دولة النمسا مع سويرسا؟

4- ما هي الدولة التي تضم اكرب خط ساحيل حول العامل؟

5- ملاذا رفضت الشوكة يف الحضارات واالديان القدمية؟

1-قلعة حلب

2-دمشق

3-النصف الشاميل

4- سمك القرش

5- الفهد الهندي

؟ 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(

كن منتبها لترصفات شخص عزيز يعيش فرة قلقة ويحتاج 
اىل مساعدة حاسمة للخروج منها. أحوالك املادية يف تحسن، 

وهذا يريحك. 

حاول أن تتفهم أوضاعك أكرث وان تكون صبورا. الهموم التي 
تكاثرت عليك ستشهد بداية الزوال. نتيجة ايجابية ليشء كنت 

تنتظر تحقيقه. 

تخــاف أن تتعــرض هذه املرحلــة لبعــض الضغوطات 
واالزعاجــات. ال تجعل نفســك تتأثر باآلخرين، وال تلتفت اىل 

كل ما يحىك ويقال من حولك. 

احتفظ باملعنويات الجيدة والتفاؤل، واســتعد ثقتك الكبرية 
بنفســك. ستأتيك بعض املســاعدات التي قد تعيد التوازن اىل 

أوضاعك املادية.

ستجد نفسك أنك كنت عىل خطأ، وان محبتك الزائدة عن الحّد 
كانت يف غري محلها، فهناك شخص تلتقيه صدفة سيقلب لك 

مقاييس تفكريك هذا. 

أنت مفعــم بالحيوية وتدير أعاملك عىل أحســن ما يرام. 
عاطفيــا،  ترغب دامئا أن تكون عىل حق. احرس ألن الرشيك 

لديه الرغبة ذاتها. 

لست مضطراً لتشــغيل طاقاتك االبداعية بكل قواها. عليك 
االهتامم  باملســائل التي كانت سبب ســعادتك. ال تخف عىل 

استقرارك فأنت بأمان. 

اخرج مــن انزوائك واختلط باألصدقاء أكرث. فرصة ممتازة 
تؤهلك لتحقيق مســألة ال بأس بها. يجــب أن تكون إيجابيا 

وواضحا فهذا أمر مهّم. 

ارتباطك الوثيق بواقعك سيمنعك من تحقيق بعض طموحاتك 
مؤقتا. ســتلعب دورا بارزا وناجحا يف حل مشكلة ذات طابع 

عاطفي.

متر مبرحلة جميلة كلها رسور وارتياح نفيس. انتظر قليال 
حتى تســنح الفرصة املناســبة لتنفيذ ما سبق ان خططت له 

من أعامل.

أنت قوي أمام العنف ولني أمام اللطف والحب. ما كان صعبا 
ومســتحيال يف املايض ســيصبح يف األيــام القليلة املقبلة 

متيرسا وممكنا. 

ال تجــازف بقضايا مهمــة تتعلق مبصري عملك الحايل. كن 
أكرثهــدوءا وحــاول التقريب بني وجهة نظــرك وآراء بعض 

األشخاص من ذوي النقوذ حولك.  

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(



ــــــــل »قواعــــــــد االشــــــــتباك« ــــــــن تســــــــمح بتعدي ــــــــة ل ــــــــة واملقاوم ــــــــي مزاعــــــــم »اســــــــرائيل« املربك ــــــــل« تنف »اليونيفي

ــا ــ ــ ــنـ ــ ــ ــروطـ ــ ــ ــق تــــــــركــــــــيــــــــا شـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــحـ ــ ــ األســــــــــــــــــــــد: ســـــــألـــــــتـــــــقـــــــي أردوغــــــــــــــــــــــــــــــان حــــــــيــــــــن تـ

ــن ــيـ ــنـ جـ فــــــــي  االحـــــــــتـــــــــال  بــــــــرصــــــــاص  ــل  ــ ــ ــف ــ ــ ط بــــيــــنــــهــــم  ــن  ــ ــي ــ ــي ــ ــن ــ ــي ــ ــط ــ ــس ــ ــل ــ ف  4 ــاد  ــ ــ ــه ــ ــ ــش ــ ــ ــت ــ ــ اس

ــة ــ ــة الوطنّيـ ــ ــي الجمعيـ ــ ــت فـ ــ ــد دون تصويـ ــ ــاح التقاعـ ــ ــام إصـ ــ ــد نظـ ــ ــرون يعتمـ ــ ــعبيّة... ماكـ ــ ــات الشـ ــ ــم االحتجاجـ ــ رغـ
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الجمعة 17 آذار 2023

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

الرغم مــن االدعاءات برسعة التعامل مع املوقف الحقا، وبات 
السؤال املركزي املطروح كيف متكن شاب فلسطيني من تجاوز 
الحدود والتوغل نحو 70 كيلومرتا يف االرايض الفلســطينية 
املحتلة دون رصده؟ اما مراكز القرار االسرتاتيجية يف ارسائيل 
فخلصت اىل االســتنتاج بان اعداء الكيان مبن فيهم حزب الله 
يدركــون اليوم انــه يف اضعف اوقاته يف ظل االنقســامات 

الداخلية العميقة. 

{ اليونيفيل تنفي »املزاعم« {
وكان الناطق الرســمي باسم »اليونيفيل« اندريا تيننتي نفى 
املزاعــم االرسائيلية، وقــال ان »اليونيفيل مل تالحظ أي عبور 
للخط األزرق يف األيام األخرية«، ودعا الطرفني اىل ضبط النفس 
والحفاظ عىل االســتقرار واستخدام آليات اليونيفيل للتنسيق 
واالرتباط لتجنب سوء الفهم وتقليل التوترات«. وفيام كشفت 
إذاعة الجيش اإلرسائييل، أنَّ »منّفذ عملية »مجيدو« فلسطيني 
األصل من أحــد مخيامت الالجئني يف لبنان ويحتمل أنه يتبع 
فرع  حركة«حامس«، جال وزير الدفاع اإلرسائييل يوآف غاالنت 
وكبــار قادة الجيش االرسائييل عىل الحدود الجنوبية لطامنة 
املستوطنني والجراء تقييم لألوضاع األمنية. وأشار  إىل أنه »تم 
منع عملية كبرية وصعبة تحمل يف طياتها رضًرا كبريًا«. كام 
شدد عىل أن منفذ عملية مجيدو سيندم عليها، وقال سرنّد يف 

التوقيت املناسب وبالطريقة املالمئة. 

{ هل تقع الحرب؟ {
االربــاك االرسائييل االمني تصــدر تحليالت مراكز االبحاث 
ووســائل االعالم االرسائييل، ويف هذا السياق، اشارت دراسٌة 
جديــدة صادرة عــن مركز أبحاث األمن القومــّي اإلرسائييّل، 
التابع لجامعة تل أبيب، أّن تفاُقم األزمة الداخلّية التي تشهدها 
ارسائيل تزيد من إميان األمني الّعام لحزب الله الســيد حســن 
نرص الله، باقرتاب زوال ونهاية إرسائيل، الفتًة يف ذات الوقت 
أّن األزمة تدفع نرص الله إىل التأكّد بأّن حزب الله قادٌر أْن يندِفع 
نحو التحّدي املاثِل أمامه، وبالتايل فإنّه من غريُ املُستبعد بتاتًا 
أْن يزيد حزب الله من نشــاطه العمليايت. لكن الدراسة شّدّدت 
عىل ان التقديرات اإلرسائيلّية تفيد بان حزب الله ليس معنًيا يف 
الوقت الحايل بحرٍب شــاملة. واقرت الدراسة بتزايد قّوة حزب 
الله خصوصا ما اسمته منظومة سالح الجّو التي ادت إىل تقليل 
نشاط ســالح الجّو اإلرسائييّل يف األجواء اللبنانّية اىل حدود 
الصفــر، وهذا التطّور، أكّد لنرص الله بقدرته عىل ردع إرسائيل 
من ناحية، ومن جهٍة أخرى التعامل معها يف حال نشبت الحرب 
بني الطرفني. واكد مركز االبحاث أّن نرص الله ما زال متمســكًا 
باإلســرتاتيجّية التي تبّناها يف الســنوات األخرية والقاضية 
بتقويــة معادلة الردع بني حزب الله والجيش اإلرسائييّل، ولن 
يقبل تغيري قواعد اللعبة عىل األرض ويف البحر ويف الجّو، واذا 

كان ليس معنيا بحرٍب شاملٍة مع إرسائيل فيبقى الخوف من ان 
يقــوم أحد األطراف بفهم خاطٍئ لنية الطرف الثاين، ومن هنا 

ستكون الطريق الندالع الحرب القادمة قريبة.! 

 { تحوالت لصالح حزب الله {
مــن جهتهــا، اســتنتجت  صحيفة »يديعــوت احرنوت« 
االرسائيلية انه وعىل الرغم من عالمات االســتفهام العديدة، 
يشء واحد يتضح هنا: إن التصعيد، ورمبا يف أكرث من ساحة 
واحدة، بات عىل األبواب، وتركيز حكومة إرسائيل عىل االنقالب 
الداخيل ال يساعد يف معالجتها، بل العكس؛ يزيد الخ.  بدورها 
اشــارت صحيفة »ارسائيل اليوم« ان الصورة اإلقليمية تغريت 
يف صالح حزب الله بشــكل دراماتييك. ومثة قاســم مشرتك 
للمصالحة الســعودية اإليرانية برعايــة صينية، واملناورات 
البحرية املشرتكة التي تجريها ألول مرة إيران وروسيا والصني 
يف مدخل الخليج الفاريس، وبني زيارة األســد إىل روســيا، 
واملحادثــات التي بدأت هنــاك برعاية بوتني بني مندويب إيران 
وســوريا وتركيا عىل إقامة نظام جديد يف ســوريا. والهدف: 
دحــر أقدام الواليات املتحدة عن املنطقــة، انطالقاً من تقدير 
بأنها اليوم ضعيفة ومنشغلة بشؤون أخرى. وكل الخيوط تبدو 
متشــابكة، وهي تخلق فرصة ذهبية ألعداء إرسائيل ولخصوم 
واشــنطن يف الرشق األوسط للنهوض والستغالل الوضع يف 
صالحهــم. اما صحيفة »معاريف« فقــد رات ان التفاهم بني 
السعودية وإيران مصدر لقلق إرسائييل وملحافل أخرى تشاركها 
فكرها، فهي تكشــف عن مدى ضعف مكانة الواليات املتحدة 
اإلقليمية، الحليف األســاس والرشيك االسرتاتيجي إلرسائيل، 
وبرايها فان الســعوديني خاب املهم من انعدام تصميم الغرب 
وإرسائيل تجاه إيران، واســتخلصوا الدروس من عدم استعداد 
إرسائيل للصدام مع حزب الله يف ســياق اتفاق الغاز مع لبنان 
ومن غرق إرسائيل بســبب األزمة الداخلية، فاســتنتجوا بأن 

عليهم أن يهتموا بأنفسهم.  

 { واشنطن تربك الحلفاء رئاسيا {
رئاســيا، ويف انتظار نتائج االجتامع البارييس، كرر حزب 
الله متســكه بتبني ترشيح رئيس تيار املردة سليامن فرنجية، 
شــارحا عرب كتلة الوفاء للمقاومة االسباب املوجبة، فيام دعا 
الشــيخ نعيم قاسم الفريق اآلخر لتبني مرشح واضح والنزول 
اىل مجلــس النواب لخــوض املنافســة الدميوقراطية. يف 
املقابل تنتظر القوى السياســية الرافضة لهذا الرتشيح ماهية 
»التعليامت« الجديدة من القيادة الســعودية للسفري السعودي 
الوليــد البخاري، لتبني عىل »اليشء مقتضاه«،وهي نفســها 
تراهن عىل موقف واشــنطن من االتفاق السعودي – االيراين 
وقد تنفســت الصعداء بالترصيحات الحذرة لوزير الخارجية 
االمــرييك انتــوين بلينكن من التفاهم املــربم يف بكني. لكن 
كل محــاوالت فهم كيفية تعامل االدارة االمريكية مع مفاعيل 
االتفاق باءت بالفشل بعدما ابلغت السفرية االمريكية دورويث 

شــيا مــن راجعها، انه ال تعليامت جديدة مــن الخارجية، وال 
ميكن التكهن بارتدادات هذا التفاهم لبنانيا، لكنها اشــارت اىل 
ان عملية تقييم جادة تجري داخل اروقة القرار يف واشــنطن 
وستحصل عىل االجوبة قريبا.لكنها قدمت اشارة الفتة لجهة 
ان بالدها ســبق ومنحت »الضــوء االخرض« الجراء محادثات 

مامثلة بني الدولتني. 

{ ملاذا يدعم حزب الله فرنجية؟ {
وكانت  كتلة »الوفاء للمقاومة« قد اكدت  أّن املدخل الطبيعي 
والرضوري للحل هو اإلرساع يف ملء الشغور الرئايس وانتخاب 
رئيس للجمهورية يطلق بالتعاون مع املجلس النيايب والحكومة 
الجديــدة فعاليات ورشــة اإلنقاذ والرتميــم، ولفتت إىل أنّها 
تســتند يف دعم ترشيح الوزير سليامن فرنجية ملوقع رئاسة 
الجمهوريــة إىل رؤية وطنيــة واقعية تلحظ يف هذه املرحلة 
خصوصــاً حاجة لبنان إىل رئيس لــه حيثيته الوطنية الوازن 
متصالح مع نفســه ومع مكّونات شعبه ومنفتح إيجاباً عىل 
بناء أحســن العالقات اللبنانية مع الدول العربية واإلسالمية 
ومــع دول الغرب والرشق يف العامل، وتتوافر معه فرص واعدة 
لحل مشــكلة النازحني السوريني، وتبني برنامج إنقاذي يعيد 
الفاعلية إىل مؤسسات الدولة وأجهزتها ويستنهض االقتصاد 
الوطنــي ويطلق مشــاريع حيوية تحقق الوفــر يف األعباء 

واإلنتاجية يف مختلف القطاعات. 

{ »القوات«: ال ضغط سعودي {
يف املقابل، شــدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار 
بوعــايص عىل ان القوات اللبنانية لــن ترتاجع قيد أمنلة عن 
ترشــيح النائب ميشال معوض اذا مل تجد شخصا ينال اصواتاً 
اكرث من اصواته«. وقال رصنا يف موقع املعطلني لالستحقاق 
الرئايس لســبب اســايس وهو أنه مل تحرتم قواعد اللعبة منذ 
البــدء«. وجزم انه لن تقوم القــوات بتامني النصاب النتخاب 
رئيس تيار املردة ســليامن فرنجية رئيساً. وقال« السعودية وال 

مرة بتضغط علينا«. 

{ سالمة والقضاء االورويب {
قضائيا، تصدرت جلســة االســتامع املاراتونية مع حاكم 
مرصف لبنان رياض ســالمة االحــداث امس، تزامنا مع نفي 
خرب تقديم اســتقالته. وقد انتهت جلســة االستامع يف قرص 
العــدل، تنفيذا لالســتنابة القضائية األوروبيــة بعد نحو 6 
ســاعات، وحدد قايض التحقيــق األول يف بريوت رشبل أبو 
ســمرا العارشة من صباح اليوم، موعدا الســتكامل التحقيق 
.وكانت جلســة االستامع مع سالمة أمام القايض رشبل ابو 
ســمرا بحضور الوفد القضايئ االورويب قد بدأت عند العارشة 
صباحا يف  القاعة املخصصة لالستامع إليه يف مجلس شورى 
الدولة، حيث جرى استجوابه بصفته شاهداً ال مّتهامً، وحرضت 
رئيســة هيئة القضايا يف وزارة العدل ممّثلة الدولة اللبنانية 
املّدعية يف ملف سالمة، وحرض معها ثالثة قضاة من الهيئة 

كمعاونني. ووفقا للمعلومات،وصل ســالمة بســيارة اجرة 
مموهة اىل قرص العدل وحرض الجلســة وحيدا دون محامني، 
بحضور وفد قضايئ فرنيس ووفد دبلومايس املاين حرض من 
السفارة يف بريوت. وكان الفتا ان  سالمة أجاب عىل نحو 80 
سؤاال، وقد بدا متامسكا ومرتاحا خالل تقديم كل الرشوحات، 
ووصف احد الذين حرضوا جلســة االســتامع اعصاب الحاكم 
»بالفوالذية« وقال انه كان حارضا ذهنيا وقدم كل الرشوحات 
املطلوبة حول نشاط مرصف لبنان وكيفية تدخله يف السوق، 
ونشــاطه خالل السنوات املاضية، وقدم املستندات التي تثبت 
ان قراراتــه كانت مغطاة مــن الحكومة ووزير املال ومفوض 
الحكومــة لدى »املركزي«،وكذلك املجلــس املركزي للمرصف. 
كام اجاب عىل اســئلة تتعلق برشكة فوري وحساباته خارج 
لبنــان، وجدد التاكيــد ان قيمة ثروته ومصدرها مرصح عنها 
لدى االجهزة املعنية. وكان الفتا تدخل القايض رشبل ابوسمرا 
الذي اكد للوفد االوروريب ان الحديث هنا ال يتعلق باموال عامة. 
ومن املفرتض ان يطرح الوفد القضايئ االورويب يف جلســة 
اليوم 100 ســؤال جديد. علام بــان الوفد لن ميدد إقامته يف 
لبنان وقد طلب اإلستامع إىل شقيق حاكم املركزي رجا سالمة 
ومستشــارته ماريان الحويك يف وقت الحق، وهو ســينهي 

مهمته يوم السبت. 

{ ارضاب املصارف مستمر {
وفيام مل يعقد امس املجلس املركزي ملرصف لبنان اجتامعه، 
اســتمر امس ارضاب املصارف وسط ارصار من اعضاء جمعية 
املصــارف عــىل امليض يف هــذا االرضاب الن مل يتبني لهم ان 
هناك اهتامما من قبل املسؤولني ملعالجة االشكاالت القانونية 
مــع بعض القضاء املرّص عىل عــدم اعتامد وحدة املعايري يف 
االســتنابات القضائية. وقالت مصــادر مرصفية ان »اعضاء 
الجمعية مل يلمسوا جدية يف معالجة هذه االشكاالت وال حتى 

يف تحديد الخسائر ومن يتحملها«. 

{ البابا وميقايت {
يف هذا الوقت، جدد البابا فرنسيس »إميانه الراسخ بالرسالة 
التي يؤديها لبنان من خــالل التعددية الثقافية والدينية التي 
متيزه وتجعله فريدا يف املنطقة«. وشــدد خالل لقائه رئيس 
ترصيف االعامل نجيــب ميقايت يف الفاتيكان، عىل »رضورة 
التكاتف بني املســؤولني اللبنانيني للخــروج من االزمات التي 
يواجههــا لبنــان وانتخاب رئيس جديد للبالد«. بدوره، ســلم 
ميقــايت قداســة البابا رســالة ترشح االوضــاع يف لبنان 
واملعالجات املمكنة التي ميكن للفاتيكان املساهمة يف انجاحها 
من خالل االتصاالت التي يقوم بها يف املجتمع الدويل، ال سيام 
الجراء انتخابات رئاسة الجمهورية«. كام وجه »دعوة لقداسة 
البابا لزيارة لبنان، كونها متثل بارقة أمل للمسلمني واملسيحيني 
يف لبنان عىل حد سواء، وفرصة لهم لاللتفاف موحدين حول 

شخص قداسة البابا  يف مناسبة زيارته«.  

مرشوعاً استثامرياً يف مجاالت مختلفة«، مضيفا »حالياً، متت 
دراسة املشاريع، وسيتم توقيع االتفاقية الحقاً خالل أسابيع، 
ولكــن هذه النقطة تركت لكل مرشوع، ولكل رشكة عىل حدة، 

فكل مرشوع سيقّيم بشكل منفصل الحقاً«.

{ زيادة عدد القواعد الروسية يف سوريا
 قد تكون رضورية {

وتناول الرئيس السوري موضوع القواعد العسكرية الروسية 
يف سوريا، وأكّد »أّن زيادة عدد هذه القواعد قد تكون رضورية 
يف املســتقبل، ألّن الوجود الرويس يف سوريا »مرتبط بتوازن 

القوى يف العامل«.

ورأى أّن »النظرة إىل القواعد العســكرية ال يجب أن ترتبط 
مبوضوع مكافحة اإلرهــاب، التي هي أمر قائم حالياً، ولكنه 
ســيكون مؤقتاً، وال ميكن للوجود العســكري الرويس يف أي 
دولة أن يُبنى عىل يشء مؤقت«، مضيفا »إذا كان هذا التوسع 
يف دول أخرى يخدم الفكرة نفســها، فإننا نقول إّن هذا يشء 

قد يكون رضورياً يف املستقبل«.

{ لقاء إردوغان يتطلب انسحاباً تركياً 

من سوريا {
وأعلن الرئيس السوري أنّه لن يلتقي نظريه الرتيك رجب طيب 

إردوغان، إال إذا سحبت تركيا قواتها من شامل سوريا.
وقال األســد إّن »)أي اجتامع( يرتبط بالوصول إىل مرحلة 
تكــون تركيا فيها جاهزة بشــكل واضح ومن دون أي التباس 

للخروج الكامل من األرايض السورية«، مضيفا »أّن عىل تركيا 

»وقف دعم اإلرهاب«، يف إشــارة إىل املجموعات املقاتلة التي 

تسيطر عىل مناطق شامل سوريا، وبعضها يلقى تدريباً ودعامً 

من تركيا«.

وتابع األسد: »هذه هي الحالة الوحيدة التي ميكن عندها أن 

يكون هناك لقاء بيني وبني إردوغان«، متسائالً: »عدا عن ذلك، 

ما هي قيمة اللقاء إن مل يكن ســيحقق نتائج نهائية بالنسبة 

إىل الحرب يف سوريا؟«. 

{ زيلينسيك يخوض الحرب نيابًة عن الغرب{
وتنــاول الرئيس الســوري الوضع يف أوكرانيــا، وقال: إّن 

»النازيــني يف أوكرانيا بقيادة الرئيس فولودميري زيلينســيك 

يحاربون روســيا نيابًة عن الغرب. أعتقــد أّن الحرب العاملية 

الثالثة قامئة، لكن اختلف الشــكل.. يف السابق، كانت الحرب 
العاملية هي حروب تقليدية، جيوش من دول عدة تعمل ضد دول 
أخرى. اآلن، هذا الوضع قائم، ولكن بســبب األسلحة املتقدمة، 

وخصوصاً السالح النووي، فهناك قوة ردع عن الحرب«.
أضــاف »لذلك، تذهب الحروب باتجاه الحروب بالوكالة. لذا، 
زيلينسيك اليوم يخوض الحرب نيابًة عن الغرب مع جيش من 
النازيني. اليشء نفســه يفعله اإلرهابيون، فهم جيوش تعمل 

نيابًة عن الغرب يف سوريا ويف مناطق أخرى«.
واعترب األســد أّن »الدول الغربية تســعى من خالل الدعم 
املادي والعسكري والسيايس الذي تقدمه لكييف لعرقلة أهداف 
العملية العسكرية الروسية الخاصة يف أوكرانيا«، مشريا إىل 
أّن »املناطــق الجديدة التي ضمتها روســيا يف اآلونة األخرية 

تابعة لها بحكم التاريخ«.

ملقاومني وســط املدينة«، مؤكدًة أنه »تّم استهدافها بصلّيات 
كثيفة من الرصاص«.

ويف هــذا الصدد، أكدت حركــة »حامس« أّن جرمية اغتيال 
أبطــال املقاومة يف جنني لن متّر من دون رد، مشــريًة إىل أّن 

»املقاومة قادرة عىل رضب االحتالل وتدفيعه الثمن«.
بدوره، حّمل املتحدث باسم حركة »الجهاد اإلسالمي« طارق 
عز الدين، االحتالل املسؤولية الكاملة عن جرمية االغتيال يف 

جنني، مشدداً عىل أنه »سيدفع مثن هذه الجرائم«.
من جانبها، نعت حركة »املجاهدين الفلسطينية« املقاومني 
الفلســطينيني، مشــريًة إىل أّن »جرميــة االغتيــال الجبانة 

للمقاومني األبطال يف وسط مخيم جنني لن تذهب هدراً«.
أما املكتب اإلعالمي للجان املقاومة يف فلسطني، فشدد عىل 
أّن »هــذه الجرمية لن تكرس إرادة املقاومة يف مواجهة العدو 

الصهيوين«.
من جهتها، حّيت »حركة األحرار« الفلســطينية »السواعد 
األبية التي تشــتبك عىل الدوام مــع االحتالل«، داعيًة »أبطال 
املقاومــة لتصعيد املواجهة معه يف  الســاحات كافة للجم 
عدوانه«. وكانت أشــارت وســائل إعالم العدو الصهيوين أن 
املســتهدف بجرمية االغتيال هذه هو قائد قوة البهاء يف رسيا 
القــدس التابعــة لحركة الجهاد اإلســالمي. وذكرت املصادر 
املحلية، أن املقاومني الفلســطينيني حارصوا قوة املستعربني 
التابعة لالحتالل داخل أحد املحال التجارية، وسط مدينة جنني، 

وجيش االحتالل دفع بتعزيزات كبرية إلخالء الجنود.

{ اصابة جنود ارسائيليني يف نابلس {
باملقابل، أصيب، فجر أمس ، ثالثة جنود من جيش االحتالل 
الصهيــوين بجراح جــراء انفجار عبوة فجرهــا مقاومون 
فلسطينيون خالل اقتحام الجيش ملدينة نابلس شامل الضفة 

الغربية املحتلة.

وأفادت وســائل إعالم العدو عن إصابة الجنود جراء تفجري 
مقاومني عبوات محلية الصنع، وذلك عقب عملية تأمني اقتحام 
مستوطنني ملنطقة قرب يوسف يف املنطقة الرشقية من نابلس، 
ت كتائب ومجموعات املقاومة الفلســطينية  يف حني تصــدَّ

القتحام االحتالل.
وأكَّدت مجموعات »عرين األسود« استهداف قوة راجلة من 
جنــود االحتالل يف الضاحية بعبــوات محلية الصنع وإيقاع 
إصابــات مركدة يف صفوف َجيــش االحتالل الصهيوين، كام 
قاَمْت باستهداف جيب عسكري ِبُعبوة محليَّة الُصنع يف شاِرع 
عاّمن املَنِطقة الرشقيه ملدينة نابلس بالضفة الغربية املحتلة.
بدورهــا، أعلنت رسايا »القدس«- كتيبة نابلس، عن تصديها 

لالقتحام، واالشتباك املسلح مع قوات االحتالل.
ومتكن املقاومون من اســتهداف جيب عســكري وعدد من 
الجنود املارين يف أحد الشوارع وتجمًعا للمستوطنني بالعبوات 
والرصاص، اســتهداًفا مبارًشا، إضافة إىل اســتهداف طائرة 

تصويــر كانت تحلق عىل ارتفاعــات منخفضة، وفق البيانات 
املقتضبة.

واعتلت قناصة االحتالل أســطح البنايات بشــارع عامن 
باملنطقة الرشقية، فيام اقتحم مستوطنون قرب يوسف، وأرسل 
جيش االحتالل تعزيزات عســكرية إىل بلدة كفر قليل مبنطقة 
الضاحية جنوب املدينة. وكشــف الهالل األحمر الفلســطيني 
عن وقوع 58 إصابة يف صفوف الفلســطينيني خالل اقتحام 
املنطقة الرشقية مبدينــة نابلس يف الضفة الغربية املحتلة، 
بينها ثالث إصابات بالرصــاص الحي وإصابة بانفجار قنبلة 

يدوية باليد و52 إصابة باالختناق.
والجديــر ذكره أنَّه بــني الحني واآلخر، يقتحــم مئات من 
املستوطنني الصهاينة بحامية قوات االحتالل املعززة بالجيبات 
العســكرية، منطقة قرب يوســف، بدعم من حكومة نتنياهو 
املتطرفة وبتحريض من »الحاخامت« ألهداف وغايات تلمودية، 

بينام يتصدى املقاومون واألهايل لتلك االقتحامات.

القانون الذي يقيض برفع سن التقاعد ملدة عامني إىل 64 عاما.

فبعد أول تصويت عىل مرشوع القانون الســبت املايض، قام 

أعضاء مجلس الشيوخ بالتصديق عىل النص الناتج عن اللجنة 

املشــرتكة )CMP( التي عقدت طــوال األربعاء، لذلك تم تعديل 

مرشوع قانون، بعد إجامع بني اليمني واألغلبية الرئاسية حول 

عــدة نقاط مثل الوظائف الطويلــة، وتظل املادة املثرية للجدل 
وهي تأجيل سن التقاعد القانوين إىل 64 عاما.

وكان اجتمع الرئيس الفرنيس منذ الصباح، يف قرص اإلليزيه 
بقادة الكتل الربملانية وأحزاب األغلبية الرئاســية، قبل تصويت 
الجمعية الوطنية عىل مرشوع القانون، وهذا االجتامع الثالث 

هو األخري قبيل عملية التصويت. 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنســية عن مصادر قريبة من 
الحكومة قولها: »إن قرار ماكرون إقرار املرشوع قبل التصويت 

يف الجمعيــة الوطنية يدل عىل عدم متكن فريقه من حشــد 
أكرثية متكن من إقراره«.

وأثار إقرار املرشوع اســتهجاناً داخل الجمعية الوطنية يف 
بداية اجتامعها الذي يفرتض أن تصوت فيه عىل املرشوع، فيام 
قالت رئيســة كتلة حزب التجمع الوطني يف الربملان الفرنيس 
مارين لوبان: »إن أحزاب املعارضة ســتطالب بسحب الثقة من 

الحكومة«.
ومع شــيوع خرب اعتامد ماكرون وحكومته ملرشوع نظام 

التقاعــد، تجمع متظاهــرون أمام مقر الجمعيــة الوطنية 
احتجاجاً عىل هذا القرار.

ومنــذ الـ 19 من كانــون الثاين املايض، تظاهر مئات آالف 
الفرنســيني يف مثاين مناســبات، للتعبري عن رفضهم لهذا 
اإلصالح، كــام نظمت إرضابات يف قطاعات عدة منها قطاع 
عــامل النظافــة يف باريس، ما جعــل القاممة ترتاكم فوق 
أرصفة العاصمة الفرنســية، إحدى أبرز املدن السياحية يف 

العامل.

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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