
إحتلّت قضية التحقيقات مع حاكم مرصف لبنان رياض 
سالمة املشــهد اإلعالمي مع ما لهذا الحدث من رمزية، إذ 
إنهــا املرّة األوىل التي يتّم فيها االســتامع من قبل القضاء 
لحاكم مرصف مركزي. وتشــر املعلومات املتوافرة إىل أنه 
وعىل مدى جلستني )الخميس والجّمعة(، أجاب سالمة عن 
مئتي ســؤال تّم طرحها من قبل الوفد األورويب عرب قايض 
التحقيق األول يف بروت رشبل أبو سمرا، كام عرض ملفات 
ومســتندات لتدعيم أجوبته. وبحسب هذه املعلومات، فإن 
املســتندات التي أظهرها سالمة مختلفة عن تلك املوجودة 
يف امللــف وتلك التي تّم التــداول فيها باإلعالم، مام يوحي 
بأن عملية تزوير حصلت يف هذه املســتندات بهدف إدانته.

وتُضيــف املعلومــات أن األســئلة التــي طرحها الوفد 
األورويب انحرصت برشكة »فوري« وعالقة ســالمة بهذه 
الرشكــة، ويف ما إذا كان هناك تضارب مصالح بني منصب 
سالمة ورشكة فوري اململوكة من قبل رجا سالمة )شقيق 
الحاكم(. وبالتايل وعىل عكس ما تّم ترويجه يف اإلعالم، مل 
تتطّرق هذه األسئلة إىل موضوع الهندسات املالية والودائع. 
وتعليًقا عىل هــذا املوضوع، قال مصدر مطّلع أن بعض 
القوى عمــدت إىل ترسيب معلومــات إىل اإلعالم عن أن 
التحقيق مع سالمة من قبل الوفود األوروبية سيؤدي إىل 
معرفة مصر الودائع والفجوة املالية، يف حني أن التحقيق 
مع ســالمة مل يتطّرق إىل هــذه املواضيع. وهو ما اعتربه 
املصــدر »عمليــة غّش للرأي العام« من قبــل هذه القوى. 

وأضــاف املصدر أن هناك فجوة مالية تقارب الثامنني مليار 
دوالر أمريك يف الحســابات. وكان ســالمة قد رّصح يف 
مقابلة تلفزيونية أن وزارة الطاقة واملياه استنزفت أكرث من 
24 مليار دوالر أمريك منذ العام 2010 )من دون الفوائد(. 

أال يجّدر بالتحقيقات أن تتناول هذا الشّق؟
املعلومات املتوافرة أشــارت أيًضا إىل أن سالمة الذي كان 
صلًبا وواثقا بنفســه أمام املحققني متســلًّحا مبستندات 
إلثبات أجوبته، تحّفظ عن وجود القاضية هيالنة اسكندر 
باعتبارها خصامً له، وهي تدّخلت بالدعوى اللبنانية ضّده. 
ويف البيان الذي أصدره عقب انتهاء جلســة أمس، قال فيه 
انه حرض الجلســة التي دعا إليها قايض التحقيق األول يف 
بروت رشبل أبو ســمرا دون رفقــة املحامي، نظًرا إىل أن 
حضوره الجلسة كان كشاهد وليس كمّتهم. وأضاف سالمة 
أنه حرض إىل الجلســة »احرتاًمــا منه للقانون وللقضاة«. 
وأكّد ســالمة يف بيانه أنه بني بالوثائق والكشــوفات »أن 
املبالــغ الدائنة املدونة يف حســاب املقاصة املفتوح لدى 
مــرصف لبنان والذي ُحوِّلَت منه عموالت إىل رشكة فوري، 
كانت قد ُسّددت من أطراف اخرى ومل يدخل إىل هذا الحساب 
أي مال من مرصف لبنان ومل يكن هذا الحساب مكشوفاً يف 
أي لحظة«. وأضاف سالمة أنه يتبنّي من هذه الكشوفات أن 
حسابه الشخيص يف مرصف لبنان غر مرتبط بالحسابات 
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مواجهات عنيفة شهدتها رام الله امس

مشهد اعتاده اللبنانيون يف الطرقات

مقاتال الناتو يف سامء اوكرانيا

الرشطة »االرسائيلية« تقمع املتظاهرين املعارضني لحكومة االحتالل

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 
)التتمة ص9( 

جنين شيعت شهداءها... املقاومة الفلسطينّية تتوّعد بالرّد واالحتال يتأهب

املحكمة الجنائّية الدولّية أصدرت مذكرة اعتقال ضد بوتين... ومواقف روسية تدين القرار
الكرملين: حرب أوكرانيا طالت أكثر مما كان مخططاً لها... مقاتات من الناتو لدعم كييف

جنني  مدينــة  شــهدت 
الغربية حالة حداد  بالضفة 
عــام عىل أرواح الشــهداء 
األربعــة الذين قتلتهم قوات 
حني  يف  الخميس،  االحتالل 
طالبت القنصلية الربيطانية 
يف القدس »إرسائيل« بإجراء 
تحقيق شفاف بشأن توغلها 

يف جنني.
ويف التفاصيــل، شــيع 
جثــامين  جنــني  أهــايل 
الشــهيدين: نضال خازم من 
)الجناح  القــدس«  »رسايا 
العســكري لحركــة الجهاد 
رشيم  ويوسف  اإلسالمي(، 
من »كتائب القسام« الجناح 
العســكري لحركة املقاومة 

أقر الكرملني أن الهجوم العسكري عىل أوكرانيا »طال زمنيا 
بالفعل أكرث مام كان مخططا له مع بدء الحرب« يف شــباط 
2022، لكنه أكد أن النزاع مع كييف تحول إىل »رصاع مع حلف 

شامل األطليس )ناتو( بأكمله.
اىل ذلك، أصدر قضاة املحكمة الجنائية الدولية، أمس، مذكرة 
اعتقال بحق الرئيس الرويس فالدمير بوتني، عىل خلفية حرب 
أوكرانيــا. كام أصدرت املحكمــة مذكرة توقيف بحق مفوضة 

حقوق الطفل يف روسيا ماريا لفوفا بيلوفا.
وقال بيــان املحكمة »إن بوتني ومفوضة حقوق الطفل قد 
يكونــا متورطني »يف جرائم حرب، تتمثــل يف الرتحيل غر 
القانوين للســكان )األطفال( والنقل غر القانوين للســكان 
)األطفال( من األرايض األوكرانية إىل روسيا«، مضيفا »هناك 
أسس معقولة لالعتقاد بأن بوتني يتحمل املسؤولية الجنائية 

»األمـــــن القومـــــي اإلســـــرائيلي«: أزمـــــة »إســـــرائيل« 
تعـــــزز نظريّـــــة بيـــــت العنكبـــــوت لنصـــــر اللـــــه

ذكر تقرير ملعهد دراســات األمن القومي 
اإلرسائيــي »أّن األزمة الداخلية اإلرسائيلية 
املتنامية عززت اعتقــاد األمني العام لحزب 
الله السيد حسن نرص الله، أّن كيان االحتالل 
يقرتب من نهايته، كام عززت ثقته بأّن حزب 

الله سيكون قادراً عىل تحّديه.«
وبحســب التقرير، فــإّن األزمة الداخلية 
واالحتجاجات الواســعة يف »إرسائيل«، إىل 

اذا اســتمر ارتفاع الــدوالر بهذه الوترة 
ما يجعل الناس فقراء ال يســتطيعون رشاء 
مأكوالتهم وال احتياجاتهم املعيشــية، فان 
الوضع ذاهب اىل فوىض امنية خطرة حيث 
ســرى رسقات كثرة وعمليات سلب من 
محــالت تجارية ومصارف واعتداءات عىل 
مارة، خصوصا ســيدات، لنشــل الحقائب 
التي يحملنها يف ايديهن، كام اننا ســرى 
جيال من الفقراء ينشــأ بعد ان مىض عىل 
االزمة 6 ســنوات ونصف، والسنوات متر 
برسعة. والجيل الجديــد يرى امورا ويرى 
عــىل التلفزيون اخبارا ال ميكن ان يفهمها، 
اال انها واقع يحصل يف بالده لبنان، وال احد 
يقوم بدوره للحفاظ عىل الواقع السيايس 

واالمني يف لبنان، خاصة بالنسبة لالوالد 
القارصين دون سن ال 14 سنة.

ان الوضع صعب جدا، والنواب ال ينتخبون 
ان  الخرب  رئيســا للجمهورية، وينتظرون 
يأيت من باريس حيث ينعقد اجتامع فرنيس 
ســعودي من اجل بحــث الوضع اللبناين. 
وبــدال من ان تكون الكلمــة لبنانية لتأيت 
برئيس الجمهورية، ها نحن تحت االنتداب، 
ولكن هذا االنتداب يظل أفضل من الفوىض. 
امنــا بالنتيجة يعني هذا االنتداب ان رئيس 
جمهورية لبنان يتم تعيينه يف الخارج، وال 

يتم انتخابه من ممثي الشعب اللبناين.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ــران ــ ــ ــّد إي ــ ــ ــا ض ــ ــن ــ ــي ــ ــم دبـــــــي: لــــن نـــســـمـــح بـــاســـتـــخـــدام أراض ــ ــاك ــ ح
ــم تــنــقــطــع قط ــا بــــاإلمــــارات لـ ــن ــة: عــاقــت ــ ــّي ــ ــران ــ ...والـــخـــارجـــّيـــة اإلي

ــن ــيـ ــصـ ــا والـ ــ ــ ــي ــ ــ ــة إليـــــــــران وروس ــركـ ــتـ ــشـ ــة مـ ــ ــريّ ــ ــح ــ مــــــنــــــاورات ب
»2023  - الـــــبـــــحـــــري  األمــــــــــن  »حــــــــــــزام  عــــــنــــــوان  تــــحــــت 

ـــــوا رؤوســـــكم ـــــان احفظ ـــــوك لبن ـــــا مل ــــقي ــ ــ ــ ــ ــ ــان: نثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كنعـ
حــّد لوضــع  بالقضــاء 
للتلفيقــات التــي تبث
ومحاســبة مطلقيهــا

نــزالء »روميــة« يقاســون االزمــات االقتصاديــة والصحيــة والغذائيــة اضعافــا
شــهادات حيــة مــن داخل الســجن لـ»الديار«: نعيــش هواجس املوت واملرض!

اجتمــاع فــي الصيــن بين دول مجلس 
 التعاون الخليجي وإيران في نيسان

صمــت باســيل يُربــك »التيــار« داخليــاً...
 التكّتم مطلوب في التصريحات الرئاسّية
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نبيه البرجي

صونيا رزق

صونيا رزق

رضوان الذيب

سحب قرعة دوري األبطال و»يورو« ليغ :

ــان  ــ ــي ومـ ــ ــد ـ تشيلسـ ــ ــال مدريـ ــ ريـ

ــرز ــ ــيتي ـ بايـــــرن ميونيـــــخ األبـ ســـ

 الدوري االسباني في كرة القدم :
ــة  ــ ــون ــ ــل ــ ــرش ــ كــــاســــيــــكــــو ب
ــداً ــي الـــواجـــهـــة غـ وريـــــال فـ
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ
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ــة الحـــقـــة !! ــي مــرحــل ــد تـــضـــّم إيـــــران فـ ــان قـ ــن ــب ــس بـــشـــأن ل ــاريـ لـــقـــاءات بـ
ــر إصــــاحــــات« ــ ــف ــرام املــــواصــــفــــات ومـــــع »صــ ــ ــتـ ــ ــدات بــــا احـ ــ ــاع ــ ــس ــ ال م

وشفافة قــويــة  صــادقــة  وطنّية  شخصّية  على  للتفاهم  الــلــه:  حــزب 
املقاومة ثقافة  الشباب عن  إبعاد جيل  تراهنان على  و>إسرائيل«  أميركا 

دوليل بشعالين

الســعودي-  االتفاق  بعد  لبنــان،  أصبح 
اإليــراين برعاية الصني، يعــّول عىل أي من 
اللقــاءات التــي تُعقد بشــأنه يف الخارج، 
الجمعة يف  ُعقد  الذي  الثنايئ  اللقاء  وآخرها 
العاصمة الفرنســية، بني ممثلني عن كّل من 
فرنســا والسعودية الســتكامل البحث يف 
األزمة  ســببه  التعويل  وهذا  اللبناين.  امللف 
السياســية املستعصية واســتمرار الشغور 
الرئايس منذ 31 ترشين األول الفائت، فضالً 
عن األزمة االقتصادية واملالية غري املسبوقة 
التي يعيشــها لبنان، واآليلــة اىل املزيد من 
التدهــور، من دون إيجــاد أي حلول داخلية 
ألي منها. فهل مــن أي انعكاس إيجايب ألي 
من اللقاءات التي ُعقدت يف الخارج، أو التي 
سُتعقد الحقاً عىل الوضع الداخيل اللبناين؟!

ويف هذا االطــار، ترى مصادر سياســية مطّلعة أّن لقاء 
باريس الثنايئ بني فرنســا والسعودية أىت استكامالً ملا جرت 
مناقشته يف اللقاء الخاميس الذي ضّم اىل كليهام ممثلني عن 
أمريكا وقطر ومرص، ولوضــع بعض النقاط عىل الحروف ال 
سيام بعد املستجّدات األخرية، أي التقارب السعودي- اإليراين. 
وقد جرى فيه متابعة املشاورات يف ما يتعلّق بامللف اللبناين، 
وخصوصــاً أّن املجتمعني هم عىل متاس من الوضع اللبناين، 
ويعرفون املســؤولني اللبنانيني عن كثب. وكشــفت أّن اللقاء 
البارييس سيضّم إيران يف مرحلة الحقة، ال سيام بعد »اتفاق 
بكني« األخري وبدء مســار تنفيذ بنــوده تدريجاً يف غضون 

الشهرين املقبلني.  
وأكّدت أّن اللقــاء البارييس هو اجتامع دوري تنســيقي 
بني الفرنسيني والســعوديني، فبعد اللقاء الخاميس توافقت 
الدول املعنية عىل عقد اجتامعــات دورية ثنائية، أو ثالثية، 
أو غري ذلك، كلّام رأت أّن الحاجة تقتيض االجتامع الستكامل 
املشاورات. وألّن الفرنســيني والسعوديني يوّدون تفعيل عمل 
الصندوق الفرنيس- الســعودي املايل، الذي ســبق وأن جرى 
التوافــق عليه من خالل ما يســّمى بـ »آليــة ماكرون- ابن 
سلامن«، التي اعُتمدت خالل زيارة الرئيس الفرنيس إميانويل 
ماكرون األخرية اىل الســعودية، بهدف مســاعدة الشــعب 
اللبنــاين من الناحية اإلنســانية خصوصــاً يف ظّل األزمة 
االقتصادية واملالية الخانقة التي ميّر بها، قرروا عقد االجتامع 

الثنايئ للتنسيق فيام بينهم. 
وتقّرر، عىل ما أضافت املصادر نفسها، أن تذهب املساعدات 
واألموال مبارشة اىل الشــعب اللبناين الذي أصبح بنســبة 
80% منــه يعيش تحت خط الفقر، مــن دون املرور بالطبقة 

السياسية التي مل تُحسن إيصالها له يف الفرتات السابقة، من 
خالل املؤمترات التــي ُعقدت من أجل دعم لبنان مثل »باريس 
1«، و«باريس 2«، و«باريس 3«، و«مؤمتر ســيدر« وسواها. 
وإذ كان املطلــوب منها وضع آلية واضحــة لرصف مليارات 
الــدوالرات املقّدمة مــن هذه املؤمترات، مل يقم املســؤولون 
اللبنانيون بوضع أي خطّة لذلك. وتقاعســهم هذا دفع فرنسا 
وســائر الدول املانحة الحقاً اىل فقدان الثقــة بهم، ووقف 
إعطاء املساعدات للدولة اللبنانية، إّنا اعتمدت طريقة أخرى 
إليصالها اىل الشعب بشكل مبارش عن طريق الجمعيات غري 
الحكومية وبعــض املنظامت... غري أّن هذه الخطوة مل تنجح 
أيضاً بشــكل جّيد، عىل ما كانت ترغب، وذلك باعرتاف بعض 

الدول املانحة نفسها.  
من هنا، فــإّن اللقاء الفرنيس- الســعودي حمل طابعاً 
إنســانياً وخرج املجتمعون باالتفاق عىل  تنســيق تفعيل 
الصندوق الفرنيس- الســعودي، وفق آلية تقديم املساعدات 
أّن  أوضحــت، غري  اللبناين، عىل ما  للشــعب  اإلنســانية 
االختالف بني البلدين حول كيفية معالجة األزمة السياسية 
يف لبنــان ال يزال قامئاً بينهام. فالســعودي، ورغم اتفاقه 
األخري مع إيران، ال يزال مرّصاً عىل ســلّة متكاملة للمرحلة 
املقبلة وال يبدو مســتعجالً للحصول عليهــا. عىل أن تبدأ 
الحكومة  رئيس  باالتفاق عــىل  الرئيس، مــروراً  بانتخاب 
وصوالً اىل عدد الــوزراء وأاّل يكون هنــاك أي ثلث ضامن 
ملصلحة هــذا الفريق أو معطّل لذاك، وبيانها الوزاري الخ... 
فيام الفرنيس يريد االنتهاء من كّل استحقاق عىل حدة، أي 
انتخاب رئيس الجمهورية أوالً، ومن ثّم البحث يف رئاســة 

يليهام...   وما  وتشكيلها  الحكومة 

أّما بالنســبة ملواصفات رئيس الجمهورية، 
فيتفق الفرنيس والسعودي عىل عدم الدخول 
يف بازار األسامء والتسميات، عىل ما أشارت 
املصــادر عينهــا، ويتوافــق كّل منهام عىل 
املواصفــات التي يجب أن يتمّتــع بها رئيس 
الجمهوريــة املقبل للبنان، والتي ســبق وأن 
نوقشت يف اجتامع واشنطن الثاليث، كام يف 
اللقاء الخاميس يف باريس. ويربط كّل منهام، 
الدعم املايل للبنان، باحــرتام هذه املواصفات 
من قبل الكتل النيابية. فاللبنانيون يستطيعون 
انتخاب الرئيس الذي يريدونه، ولكن إذا انتخبوا 
رئيســاً ال ميلك هذه املواصفــات، لن يكون 
هناك مســاعدات... وهذا يعني أّن توافر هذه 
الذي  املقبل  الجمهورية  املواصفات يف رئيس 
عىل النّواب اللبنانيني انتخابه، من شأنه ترسيع 
وصول املساعدات اىل الشعب اللبناين، فيام عدم 
توافرها فيه قد يوقف هذه األخرية. فاملواصفات 
توصــل اىل اإلصالحات التي من شــأنها اىل 
جانب انتخاب الرئيس انتشــال لبنان من أزمتــه، ولهذا فإذا ما 
استمّر الوضع عىل ما هو عليه حالياً أي »صفر إصالحات«، رغم 
كّل املطالبات واملناشدات الخارجية السابقة منذ مؤمتر »سيدر« 
وما تاله عن رضورة تحقيق اإلصالحات الهيكلية يف أرسع وقت 

ممكن، فلن يكون هناك أي مساعدات للشعب اللبناين.
غري أن املصادر عينها تجد أّن عدم تحقيق السلطة الحاكمة 
لإلصالحات ال تؤثّر سلباً يف الطبقة السياسية نفسها، بقدر ما 
تؤثّر يف الشعب اللبناين. لهذا فاشرتاط معادلة »ال مساعدات 
مع رئيس ال تتوافر فيه املواصفات ومع صفر إصالحات«، ال 
ذنب للشــعب اللبناين بها الذي يعيش الفقر والعوز والحاجة 
يف السنوات األخرية بســبب السياسات الخاطئة للحكومات 
املتعاقبة. األمر الذي يتطلّب إعــادة النظر يف مثل هذا القرار 
الذي له تداعيات سلبية عىل وضع اللبنانيني الذين يعانون من 

صعوبة األزمة االقتصادية واملالية واملعيشية الخانقة.    
أّما اللقاء الباريــيس األخري، فلم يخرج منه قرار تســيري 
أمور الصندوق املايل، كونه ُعقد عىل مســتوى املستشــارين 
والســفراء، عىل ما عّقبت، وهناك مبدئيــاً اتفاق ثنايئ عىل 
الصعيد االقتصادي. ولهذا فإّن األمر يستلزم عقد لقاءات أخرى 
عىل مســتوى وزراء خارجية الدول املعنية، أو عىل مســتوى 
أرفع التخاذ قرارات سياســية حاسمة أكرث، فضالً عن إمكان 
توســيع مروحة املساعدات التي تشمل مختلف القطاعات يف 
لبنان... واللقاءات الخارجية ال بّد وأن تُعقد عىل مستوى رفيع، 
لُيصبح باإلمكان التعويل عليها لتغيري الواقع الداخيل اللبناين. 
فيام اإلجتامعات الدورية التنســيقية ستستمّر بهدف التأكيد 
عىل اهتامم الدول بلبنان، وإلعادة تكرير الدعوة اىل املسؤولني 

برضورة انتخاب رئيس الجمهورية يف أرسع وقت ممكن.  

[ جّدد رئيس الهيئة الرشعية يف حزب الله الشيخ محمد 
يزبــك الدعوة إىل اإلرساع يف انتخاب رئيــس للجمهورية، 
وقال: »كفانا تعطيل ومراوغــة ليجتمعوا ويتحاوروا بعيًدا 
عن االتهامات املســبقة والتهديــد بتعطيل النصاب حتى ال 

االنتخاب«. جلسة  تتعقد 
ودعا خالل خطبة الجمعة التي ألقاها يف مقام الســيدة 
خولــة يف بعلبك، إىل أن »يبلغ القوم رشــدهم ليجلســوا 
اختيار شــخصية وطنيــة صادقة قوية  ويتفاهموا عىل 
وشــفافة جاهزة للنهوض واإلنقاذ وجمــع اللبنانيني عىل 
اللبنانيــة بأطيافها وتنوعها، بحيــث ال يدخلها ما  املائدة 
ينغص ويزيــد من املعاناة والوهن والضعف واالستســالم 
ألقدار اآلخريــن«، معتــرًا أن »املائدة التي تقــدم أطباًقا 
خارجيــة هي مائدة مســمومة تذل وتزيــد الحيف، فكام 
إبرة يخرجها منك مســلة«، فأي  يقول املثل »مــن يعطيك 
معادلة هذه وأي عاقل يقبلهــا وهل مصائب الوطن إال من 
اللبنانييون  اإلبر األمريكيــة والحصار املطبق حتى يقــول 

القاتلة«. لإلرادة  استسلمنا 
وذكر يزبك: »أيهــا املؤمنون إن ارتفاع الــدوالر ارتفاًعا 
جنونًيــا والذي ترافق مع ارتفاع أســعار الســلع، يزيدان 
املواطن فقــًرا ومعاناة«، مشــريًا إىل أن »إشــغال الناس 
باســتدعاء الحاكم، مــا هو إال ذر للرمــاد يف العيون، يف 
وقت تعــود املصارف لإلرضاب يف ذرائع مل تعد خافية عىل 
املتابــع«، وقال: »العجيب هو غياب املســؤولني عام يجري 
وهو أمر مدعاة للتســاؤل، فامذا ينتظر هؤالء أما يخجلون 
ويستحون؟ أما آن األوان للمعنيني من كتل نيابية ونواب أن 

الناس ؟«. يستجيبوا لرصخة 
[ أكد نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله الشيخ 
عيل دعموش يف خطبة الجمعة، أن »اعداءنا اليوم يعملون 
ليال ونهارا وبكل الوســائل واألســاليب عىل إبعاد األجيال 
والشــباب عن املســاجد ألنّهم يعرفون حجم تأثري التعبئة 
املســجدية يف إقبال الشــباب عىل التديــن والتزام ثقافة 

املقاومة«. املقاومة واالنخراط يف 
وقال: »إن أمريكا وإرسائيــل والغرب يراهنون عىل إبعاد 
جيل الشــباب عن ثقافة املقاومة، ويعملون عىل إفسادهم 
عر ثقافــة التفاهة وامليوعة والرتويــج للتحلّل األخالقي 
واالجتامعي وللشــذوذ الجنيس واملخــدرات، ولكن بفضل 
الله حتــى اآلن هم خــرسوا رهاناتهــم، ومل ينجحوا يف 
التأثري عىل جيل الشــباب بدليل أن شبابنا ما زالوا يحملون 
ثقافة املقاومة وفكرها ويرفعون رايتها، ويتنافســون عىل 

فيها«. املشاركة 
أن ييأسوا من  ختم: »لذلك عىل أمريكا والغرب وحلفائهم 
التأثري عىل هــذا الجيل وعىل األجيــال القادمة، فاألجيال 
الحالية واألجيال القادمة ســتحمل نفس الثقافة واالميان 
وااللتزام والعزم واإلرادة والروحية ولن تستسلم وستميض 
يف طريق املقاومة، اليوم إنقاذ البلــد من أزماته الداخلية 
املتصاعدة ال يكون بالتمنيات والالمباالة وانتهاج سياســة 
التعطيل بل بالعمل الجاد وتحّمل املســؤوليات والرتّفع عن 
الرئيس  انتخاب  الكيديات والحسابات الضّيقة واإلرساع يف 
وعــدم تضييع الوقــت ألن الرهان عــىل الوقت ليس يف 

أحد«.   مصلحة 

ــّور الــــــى تــصــعــيــد ــ ــط ــ ــت ــ ــن ي ــ ــد لـــبـــنـــان لـ ــ ــي ضـ ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ ــ الـــتـــهـــويـــل اإلس
هيام عيد

يف الوقــت الذي تتجه فيــه األنظار إىل 
الحدود مع »إرسائيل«،  إىل  الجنوب وتحديداً 
تكرث التكهنات حول ما ســيؤول إليه الوضع 
األمني يف ظل التهديدات اإلرسائيلية األخرية، 
والتلويح برٍد عىل العمليات التي تســتهدفها 
الداخل يف اآلونة األخرية، خصوصاً وأن  يف 
اإلدعــاءات األخرية واإلتهامــات التي توجه 
إىل لبنــان واملقاومــة، طرحــت إمكان أن 
تكون الحدود مرسحاً لعملية عســكرية، قد 
األمام« وفق ما  تأيت مبثابة »الهــروب إىل 
ومواكبة  مطلعة  سياسية  مصادر  وصفتها 
للترصيحــات الصادرة عن أكــرث من جهة 
سياســية وعســكرية يف إرسائيل. وتعتر 
هذه املصــادر أن إرسائيل ومن خالل الرواية 
املتعلقة بتســلل منفــذ العملية األخرية يف 

مجدو بشامل فلســطني املحتلة، قد تكون تعمل عىل إرساء 
أمر واقع ميــداين جديد ولغايات باتــت معروفة وواضحة، 
وهي تحويل األنظار عن األزمة السياسية من جهة وتخفيف 
الفلسطينية ضدها يف األرايض  العمليات  نتائج وانعكاسات 

الفلسطينية من جهة أخرى.
وانطالقــاً من هذه املعطيــات، ترى املصــادر املطلعة أن 
التهويل اإلرسائييل، ال يعني بالرضورة أن الرواية اإلرسائيلية 
حول العمليات التي تستهدفها هي دقيقًة، مع العلم أن مصدر 
كل املعلومات والتقاريــر املتداولة منذ أيام عدة، هو إرسائييل 
بالدرجة األوىل، حيث أن قوات الطوارىء الدولية يف الجنوب 

قد جزمت بعدم تســجيل أي خرق عند الحــدود الجنوبية مع 
»إرسائيل«، كام أن الجهة التي أعلنت مسؤوليتها عن العملية 
النوعية يف املنطقة الشاملية، هي فلسطينية، وبالتايل، فمن 
املســتبعد وفق املصادر نفســها، أن يقدم الجيش اإلرسائييل 
عىل تنفيذ تهديداتــه للبنان أو لـ«حزب الله«، وإن كان يوجه 

اإلتهامات للحزب بدعم وتدريب منفذ العملية املذكورة. 
ومن ضمن هذا الســياق، تتوقع املصادر نفسها، أن تبقى 
املعادلــة امليدانية يف الجبهة الجنوبية عىل حالها، ومن دون 
أي تطور يُذكر باســتثناء ما يُســّجل يف الجانب اإلرسائييل 
من محاوالت لتوتــري األجواء عر إلقــاء القنابل املضيئة أو 

التلويح بالرّد عىل أي عملية تســتهدفها من 
قبل فلســطينيني يف الداخل أو يف الخارج، 
وذلك عر اســتهداف جهات فلسطينية يف 
الفلسطيني. ولذلك، فإن  الداخل  لبنان أو يف 
األجواء الحالية ســواء ميدانياً أو سياســياً 
ال تزال تشــهد هدوءاً حــذراً، علامً أن ما من 
مواقف معلنة من قبل أي جهة فلســطينية 
يف مخيامت لبنان تتناول التطورات األخرية، 
كام تُضيف املصادر املطلعة نفســها، والتي 
تشدد عىل وجوب الحذر من أي عمل عسكري 
الجنوب.  قد يســتهدف منطقــة  إرسائييل 
لكنها توضح أن الساحة الجنوبية، مرّشحة 
ألن تبقــى يف واجهة األحــداث يف املرحلة 
الراهنة، وذلك مع تطور املعادالت السياسية 
يف املنطقة وبشــكٍل خاص يف ضوء اتفاق 
السعودية  الديبلوماسية  العالقات  استئناف 
أن رئيس حكومة إرسائيل  اإليرانية، حيث   –
بنيامني نتنياهو، قد أعلــن ومنذ توقيع هذا 
اإلتفاق بأنه الداللة عىل فشــل إرسائيل الذريع يف املنطقة، 
وبالتايل، فهو ســيعمل عىل الرّد عىل هذا الفشــل من خالل 
استعادة مسلســل التصعيد والعدوان ولكن من دون الذهاب 
إىل ترجمة تهديداته والتي تكشف املصادر بأنها لن تخرج عن 
إطــار التهويل فقط، وخصوصاً ضد لبنان، نظراً لحاجتها إىل 
التهدئة والهدوء من أجل استكامل عملها يف حقل »كاريش«، 
كونها ستكون املترضر األكر من أي تغيري يف قواعد اإلشتباك 
أو عدوان أو رضبة مهام كانت محدودة، قد تعمد إىل تنفيذها 

ضد لبنان.

يا ملوك لبنان احفظوا رؤوسكم
نبيه الرجي

تلقتها  نصيحــة  هذه 
احــدى املرجعيات »أمام 
هذا الزلزال الديبلومايس، 
االسرتاتيجية،  بارتداداته 
احفظوا رأس لبنان لكيال 

تتدحرج رؤوسكم...« !
 ، ن ئيليــو ا رس ال ا
عام   الدولة  قيــام  ومنذ 
1948، مل يواجهــوا هذا 
النــوع مــن التصدعات 
 ، جيــة لو يو يد يد ال ا

والسياسية، والعسكرية. اعتادوا حتى أمام أزمات طارئة، 
اللجــوء اىل الحــروب. هذا ما يجــول يف رأس بنيامني 
نتنياهو، كام زبانية اليمني، الذين يتخوفون من  تفاعالت 

داخلية تهدد بفوىض أبوكاليبتية.
الفلسطينيني »شغالة«، وهي أحد األسباب  الحرب مع 
الرئيســية يف حدوث تلــك التصدعات. مــرص واألردن 
يرتبطان مبعاهدات سالم مع الدولة العرية. أما سوريا 
فقد باتت، يف نظر معلقي اليمني، »ورقة محروقة« عىل 
املســتوى االســرتاتيجي، ليبقى لبنان الذي طاملا راهن، 
ويراهــن، االرسائيليون عىل تفككــه، أو عىل انفجاره، 

بعدما مىض به ملوك الطوائف اىل الهاوية...
التفاهم الســعودي ـ االيراين، وان أشــاع الكثري من 
التفاؤل، يزيد يف حرية اللبنانيني. أهم ضحية رصاع الفيلة 
حولــه أم ضحية رصاع الديكة داخلــه ؟ الديكة العارية 

حيال  االنحالل يف بنية الدولة، كام يف بنية املجتمع...
كرسوم متحركة، مثلام تحدث الرصاعات فوقنا، تحدث 
التفاهامت فوقنا. قد نســتطيع، ولو حفــاة، أن ننتظر 
وصول التسويات اىل ديارنا. حتامً ستبدأ من اليمن، كركام 

جيوسيايس يقتيض تفكيكه الكثري من الوقت. 
ولكن هل ينتظر االرسائيليون الذين يدركون أن عرشات 
آالف الصواريخ جاهزة لالنقضاض عليهم. تركيزهم  عىل 
عمليات هائلة للموساد. هنا الخوف الكبري من اغتياالت 

تفجر ما تبقى من البالد.
الزلــزال الصيني أحــدث هزات ارتداديــة مدوية يف 
واشنطن، واىل حد أن املؤرخ، والكاتب، األمرييك اليهودي 
دانييل بايبس يتســاءل ما اذا كان الرشق األوسط »عىل 

وشك أن يفلت من أيدينا...«!
من أشهر وادارة جو بايدن تحاول أن تخفي غيظها من 
سياسات األمري محمد بن سلامن، ان يف مسائل الطاقة 
أو يف تفعيل العالقات، مبا فيها العالقات االسرتاتيجية ، 
مع كل من روسيا والصني. ديفيد اغناثيوس ال يستبعد أن 

مييض أكرث فأكرث يف لعبة التوازنات..
لكن هناك داخل االستبلشامنت من يعتقد أن ويل العهد 
الســعودي غاضب ـ فقط ـ من االدارة الحالية، واذ يدرك 
ما تبعات االنفكاك عن واشــنطن، تبقى لها األفضلية يف 

سلم العالقات؟
يشء ما تغــرّي يف الصــورة. يش جني بينــغ الذي 
كــرّس زعامته املطلقة بانتخابه لوالية ثالثة، بتشــدده 
االيديولوجــي والقومي، رعى، شــخصياً، ومن منظور 
اسرتاتيجي بطبيعة الحال، التفاهم بني السعودية وايران، 
دون أن يعني ذلك أن الخالفات بني الجانبني ال تحتاج اىل 
مباحثات طويلة، ومعقدة، ولكن يف مناخ من الثقة التي 

كانت النقطة األساس التي ركز عليها الرئيس الصيني.
لبنان يتدهور أكرث فأكرث يف قاعــة االنتظار. القوى 
العظمى، وما دون العظمى، ال تريد أي تغيري يف املنظومة 
السياسية ما دامت تقود تلك األحصنة التي أخذت علامً بأن 
من التداعيات املحتملة للتفاهم اختيار رئيس للجمهورية 

من خارج املنظومة.
أكرث مــن مفرقعات  ليســوا  التغيرييني  النواب  أغلب 
اعالمية وسياســية. أحدهم أعلن انتــامءه اىل 14 آذار، 
مذكّراً بذلك االصطفاف الثنايئ الذي كرّس الرصاع الداخيل 
بأكرث وجوهه بشــاعة. آخر هاجم بشار األسد، برتديد 
ببغايئ لكلامت شــيخ قبيلته، كام لو أن الناخبني حملوه 
اىل ساحة النجمة لتغيري النظام )واملنظومة( يف سوريا 

ال يف لبنان. تغيرييون؟ حقاً يستحقون الرثاء...
ما حدث يف الصــني ميكن أن يطلق ديناميكية داخلية 
يف اتجــاه التفاهم عىل رئيس من خارج األســامء التي 

احرتقت يف الضوء. اسألوا املطران أنطوان بو نجم...
أبعد من  الصولجان الســحري، ومن بكريك؟ املسألة 
الســاحة الداخلية. لننتظر كيف ميكن للساســة تغيري 
لغتهم، وتغيري جلدهم. ولكــن أال يدعو اىل التقزز رهان 
البعض ممن كانــوا يقتاتون من الرصاع عىل ردات الفعل 

األمريكية واالرسائيلية ؟
من يستحق الرثاء يف هذه الحال...؟؟

 تلقى برقّية تهنئة من السيسي بحلول رمضان
 بري عرض الوضعين املالي واالقتصادي

مع بعثة صندوق النقد واستقبل قائد الدرك

بري مستقبالً سلياليت                           )حسن ابراهيم(
اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانية يف عــني التينة، رئيس بعثة صندوق النقد الدويل اىل 
لبنان إرنستو ريغو رامرييز عىل رأس وفد من الصندوق، حيث 
تم عرض للوضعني للاميل واالقتصادي بعمق ومراحل الحوار 
القائم بــني لبنان والصندوق والترشيعــات اإلصالحية التي 
أنجزها املجلس النيايب يف هذا اإلطــار محذرا من »املخاطر 

الكامنة فيام لو تأخرت املعالجات املطلوبة والرضورية« .
كام استقبل الرئيس بري قائد الدرك العميد مروان سلياليت.

عىل صعيد آخــر، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من الرئيس 
املرصي عبد الفتاح السييس مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك 
وجاء فيها: »يطيب يل ان ابعــث اليكم بأصدق التهاين وأطيب 
التمنيات االخوية مبناسبة حلول شهر رمضان أعاده الله عليكم 
بالخري واليمن والركات وعىل شعبينا الشقيقني وعىل األمتني 
العربية واإلســالمية بدوام التقدم واالزدهــار«، مضيفا »يف 
هذا الشهر أدعو الله العيل القدير أن ينعم عليكم وعىل الشعب 
اللبناين الشقيق وعىل جميع الشــعوب العربية واإلسالمية 

مبوفور الصحة ودوام التوفيق وباملزيد من التنمية والرقي«.

تقّدم بشكوى ضّد موقع إلكتروني
ــضــاء لــوضــع حــّد ــق ــال ــق ب ــث ــعــان : ن ــن ك
للتلفيقات التي تبث ومحاسبة مطلقيها

صدر عن املكتب اإلعالمــي للنائب ابراهيم كنعان البيان 
االيت: »بعدما درج موقــع الكرتوين عىل بث أخبار كاذبة 
تتضمن قدحا وذما وتشــهريا واســاءة، بشخص كنعان ، 
واملســيئة  وامللفقة  الكاذبة  االخبار  اخذت هــذه  وبعدما 
شــكل حملة ممنهجة ومدبــرة ، قرر كنعــان ان يتقدم 
التمييزية ومن  العامــة  النيابــة  أمام  بشــكوى جزائية 
الجنائية ضــد املوقع املذكور ونارشه  املباحث  خاللها اىل 
ومن يحركه ومن يقــف وراءه وميوله، بهدف نرش اخبار 
امللفقة  كاذبة ال اساس لها من الصحة، ومن هذه االخبار 
جعجع يســتغل كنعــان للتصويب عىل باســيل وكنعان 
يلوح بالخروج من التكتل والتيار وباســيل رفض ابراهيم 

.»... الخ  كنعان، 
وتابع البيان: »تــأيت هذه الفــركات والحملة الرخيصة 
املوجهة من قبل من فقدوا صوابهم عىل ما يبدو، بعيد ورود 
اسم كنعان ضمن الئحة اســامء يحملها املطران أنطوان أبو 
نجــم، علام ان كنعان مل يعلم بوجود اســمه فيها ومل يطلع 
عليها، إال بعــد نرشها، ليتبني أن ســيادته يطرحها مع من 
التقاهم من رؤساء احزاب وشخصيات يف سياق البحث عن 

مخارج لالستحقاق الرئايس وانهاء الفراغ«.
وختم »إننا نثــق بالقضاء لوضع حد ملثــل هذه األضاليل 
ومحاســبة مطلقيهــا ومروجيها ومحرضيهــا ومموليها 
والذيــن باتوا معروفني من قبلنا، والذين يســعون اىل رضب 
صورة كنعان وموقعه يف التيار و«لبنان القوي الذي هو من 

مؤسسيه وقيادييه، ولزرع الشقاق بني اعضائه«.
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 بو حبيب في افتتاح مكاتب الجامعة اللبنانّية الثقافية:
الحياة االقتصاديّة مستمّرة في لبنان بفضل املغتربين

بوحبيب يقص رشيط االفتتاح

الخارجيــة واملغرتبني يف  اعترب وزيــر 
حكومة ترصيف األعامل عبدالله بو حبيب، 
أن »الحياة االقتصادية مســتمرة حاليا يف 
لبنــان بفضل املغرتبني خصوصا من هم يف 
مناطق الجوار واوروبــا وافريقيا والخليج 
ألنهم يودون دامئا العودة اىل لبنان ألسباب 
عدة، ومساعداتهم الهلهم داخل لبنان تخلق 
نوعا من دورة اقتصادية صغرية، ولو كانت 
الثقــة باملصارف أكرب لكانــت هذه الدورة 

اكرب«.
ومتنى خــال افتتاح املكاتــب الجديدة 
للجامعة اللبنانيــة الثقافية يف العامل يف 
مبنى الوزارة يف رياض الصلح، أن »تساهم 
الجامعة يف املســتقبل ليس فقط باالقرتاع 
يف انتخابــات املغرتبــني بل ان تكون ذراعا 

لوزارة الخارجية لتســجيل اكرب عدد ممكن 
من املغرتبني وحثهم عىل االقرتاع و ان تعمل 

االنتخابات«. انجاح  عىل 
وشــكر بو حبيب »جهود أعضاء الجامعة 
عــىل تجهيــز الطابــق االول يف الوزارة 
لتكــون مكاتب لهم ما وفر علينا الكثري الن 
مبنى وزارة الخارجية تســاعد يف ترميمه 
الجمهوريــة الرتكية وهي بدأت يف ذلك قبل 
ان يرضبهــا الزلزال ونتمنى ان تنتهي اعامل 

الرتميم يف شهر حزيران املقبل«.
من جهة ثانية، اســتقبل وزير الخارجية 
سفري االرجنتني لدى لبنان موريسيو أليس، 
وتــم البحــث يف آخر املســتجدات املحلية 
واإلقليميــة، باإلضافة إىل تعزيز العاقات 

الثنائيــة وتبادل الدعم يف املحافل الدولية.

نيسان في  وإيـــران  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بين  الصين  في   اجتماع 
إليه؟ بــالــوصــول  سليماني  لقاسم  دور  أي  ــفــاق...  لــات مــرتــاح  الــلــه   حــزب 
صنعاء؟ الــى  الضاحية  مــن  و>الــســاحــات«  »املــســيــرة«  قناتي  بــث  ينتقل  هــل 

رضوان الذيب

ما جــرى يف الصني من 
سعودية   - ايرانية  اتفاقات 
عميــق وجدي، وســيعمم 
الســاحات  كل  عىل  هدوءا 
من لبنان اىل سوريا والعراق 
واليمــن، وهــو حاجة اىل 
انهكتها  التــي  االطراف  كل 
اىل  ووصلــت  الرصاعــات 
برضورة  راســخة  قناعات 
االســتنزاف  لهذا  حد  وضع 
املاضية،  املرحلــة  وتجاوز 
هــذه الحاجــة االيرانيــة 
شــؤون  لرتتيب  الخليجية 
املنطقــة ســتتغلب عــىل 
كل املحــاوالت االمريكيــة 
للتعطيل، حسب  االرسائيلية 

مــا يؤكده املتابعون لاتفــاق الصيني الذي يقوم 
بــني دولتني متلكان اكرب مخزون للنفط يف العامل 
ودولة تعد اكرب مســتهلك للغاز والنفط يف العامل، 

وهنا اهمية االتفاق.
ويف املعلومات، ان الصني ستســتضيف الشهر 
القادم اجتامعا بني ايــران ودول مجلس التعاون 
الخليجــي، وبعد طهران والرياض انتقلت خطوات 
التطبيــع اىل اعىل مســتوياتها خــال اليومني 
املاضيني بني ايران واالمارات، كام سيشمل التطبيع 
العاقات املرصيــة االردنية مع طهران، يايت كل 
ذلــك بالتزامــن مع اجــراءات ميدانية بدات عىل 
االرض يف اليمــن، لجهة رفــع الحوثيني الحصار 
عن تعز ومساهمة الرياض بدفع رواتب املوظفني 

يف صنعاء. 

هذه التطــورات االيجابية، ســتنعكس ارتياحا 
عىل الســاحة الســورية، يف ظل تاكيدات ايرانية 
للسعوديني بان الرئيس بشار االسد وسامحة السيد 
حســن نرصالله تربطهام عاقات اكرث من ممتازة 

بالحوثيني وقادران عىل املساعدة يف نقاط عدة.
اما يف الساحة اللبنانية، فان التطورات االيرانية 
الســعودية ستســاهم حتــام يف انتخاب رئيس 
للجمهورية وتشــكيل الحكومة رسيعا، وتخفيف 
الريــاض اجراءاتها ضد لبنان وتحديدا االقتصادية 
واملالية، الن عودة الهدوء اىل اليمن سترتجم حتام 
برتاجع التوترات عىل الساحة اللبنانية وتحديدا بني 
الرياض وحزب الله وبني حلفاء الطرفني باالضافة 
اىل وقف الحمات االعامية، وهذا ما سيؤدي حتام 
اىل وقــف بث القنوات الفضائية التابعة للحوثيني 
من لبنان، كاملســرية والساحات بقرار من حكومة 

صنعــاء واعــادة البث من 
ورمبا  شهرين،  خال  اليمن 
شــمل القرار وقف بث بعض 
التي تهاجم دول  الفضائيات 
الخليج، مقابل وقف املنصات 
خليجيا  املدعومة  االعامية 
وال تجيــد اال لغة التحريض 
عــىل ايران، علــام ان وقف 
للحوثيني  االعامي  النشاط 
الجنوبية  الضاحيــة  مــن 
اساسيا  سعوديا  مطلبا  كان 
بعض  تقديم  العادة  ورشطا 
السفري  واثاره  املســاعدات 
الســعودي البخــاري امام 
ميقايت وتقدم بطلب رسمي 
مــن حكومته يف هذا املجال 
وكرره يف اكرث من مناسبة.

ويشــري املطلعــون عىل 
االتصاالت، ان مطلب تحســني العاقات االيرانية 
الســعودية، والسعودية السورية هو مطلب حزب 
اللــه الهميته عىل مســتقبل املنطقة، وحزب الله 
مرتاح لهذا االنجاز، وكشف رئيس الحكومة العراقية 
الســابق عادل عبد املهدي ان اللواء الشــهيد الحاج 
قاســم ســليامين حض الصينيني قبل استشهاده 
عىل لعب دور لتحسني العاقات االيرانية السعودية 

وفتح صفحة جديدة.
التســوية يف املنطفــة تتقدم وتشــمل اليمن 
والعراق وســوريا ولبنان وال قدرة الي فريق لبناين 
عىل التعطيل واال جرفته بوهجها، فمرحلة التوترات 
االيرانية الســعودية انتهــت، وااليرانيون وضعوا 
حلفاءهــم يف اجوائها االيجابية عىل مســتقبل 

املنطقة.

 صمت باسيل يُربك » التيار« داخلياً... التكّتم مطلوب في التصريحات الرئاسّية
ــق... ــديـ ــرشــح صـ ــم ــى دعـــمـــه أزعـــــور ك ــ ــة تــشــيــر ال ــّي ــال ــق ــرت ــب ــا ال ــاي ــخــب ال

صونيا رزق

الكواليس  تبــدو خبايــا 
ذهن  يف  كثرية،  الرئاســية 
رئيس » التيار الوطني الحر« 
إرتفاع  مع  باســيل،  جربان 
عدد االســامء املرشحة اىل 
يتم  التي  وتلــك  الرئاســة، 
التــداول بها من دون معرفة 
سريتها الذاتية، او عىل االقل 
وجود دعم ســيايس لها من 
قبل مرجعيــات بارزة، لكن 
هوية َمن ســيصل اىل املركز 
االول، تبقــى حتى اليوم غري 
معروفــة، حتــى ولو جرى 
بعيد،  مــن  اليها  التلميــح 
فالكلمــة الفصل وكام جرت 
العادة يف لبنان، هي للضوء 

الخارجي الذي يتفق اوالً عىل إسم الرئيس اللبناين، 
ومــن ثم يتصاعد الدخان االبيض من الداخل، ليصل 
الرئيس املقبول من اكرثية االطراف، ولو عىل ظهر 
تسوية جديدة سياســية كام إعتاد اللبنانيون كل 

ست سنوات.
وسط هذا التخّبط ، يبدو باسيل كَمن يقاتل عىل 
كل الجبهات مع غيــاب كيّل للحلفاء ، مام يعني 
انه بات وحيداً يصارع الخصوم وما اكرثهم، ولذا 
فّضل إلتزام الصمت منذ فرتة، وتحديداً منذ زيارته 
الــرصح البطريريك، وانفتاحه عىل اللقاءات مع 
االقطاب املســيحيني يف بكــريك والتي جوبهت 
بالرفض مــن معظمهم، لذا يعمل رئيس » التيار« 
عــىل املهادنة وعدم إطــاق املواقف، حتى انه ال 
يفصــح عام يدور رئاســياً يف ذهنه، اذ مل يخرب 
احــداً من نواب تكتل« لبنان القوي« او رفاقه يف 
»التيار الوطني الحر« أي معلومة، او ترسيب خرب 
عــن االجتامعات التي عقدها مع املطران انطوان 
بو نجم، املكلف من البطريرك بشارة الراعي بجمع 

االقطاب املســيحيني، اقله عىل مرشح واحد، لكن 
مل يتحقق يشء من مطالب باسيل يف هذا االطار، 
االمــر الذي دفعه اىل الــرتّوي والطلب من نواب 
ومســؤويل« التيار«، عدم الغوص بالحديث عن 
بشأنه،  املواقف  وإطاق  الرئايس،  االســتحقاق 
إفســاحاً يف املجال بإتخاذ القرار املناســب ولو 
بعد حني، الّن املرحلة الحالية تتطلب الســكوت، 
والتفكــري مطّوالً قبل إعــان أي ترصيح، منعاً 
لحدوث » دعســة ناقصة » ينتــج عنها تداعيات 

. سلبية
اىل ذلك الحظ مراقبون سياســيون بأّن باســيل 
هادئ، ومل يعد ينبــش املايض االليم مع  »القوات 
اللبنانيــة«، ويذكّر بااليام الســوداء التي ادت اىل 
إحباط املسيحيني، يف ظل معلومات بأّن االتصاالت 
قامئة منذ ايام لجمع القيادات املســيحية الرافضة 
لوصول رئيس تيار » املردة » ســليامن فرنجية اىل 
الرئاســة، ولو من خال فتح قنــوات االتصاالت 
الهاتفيــة  ليس اكرث، إلتخــاذ موقف مّوحد ضمن 
مقولــة » جمعتهم املصيبة »، مع إشــارة املراقبني 

اىل اّن فرنجيــة غري مطمنئ 
لهذه املحاولــة، ولذا تراجع 
منذ إعان عــودة العاقات 
عن  االيرانية   - الســعودية 
رسمياً  ترشحه  إعان  فكرة 
، خــال مقابلــة متلفزة او 
مؤمتــر صحايف، كــام اّن 
معرفته  باالتصاالت القامئة 
الهادفــة اىل رفضه، جعلته 

يرتاجع ايضاً.
يف الســياق  ترى مصادر 
معارضة، اّن باســيل يشعر 
بالوحــدة  اليوم اكرث من أي 
وقت مىض،  النه بات مرتوكاً 
يف حقبة شــديدة الخطورة 
تتطلّــب الوقوف اىل جانبه، 
يف توقيت صعب يحتاج اىل 
وحدة املســيحيني واالحزاب 
الفاعلة، لذا كان من االفضل 
لو تنّبه رئيس » التيار« اىل وجود افرقاء مسيحيني 
مــن مختلف االحزاب، لهــم وجودهم وتاريخهم، 
اذ ال ميكن ألحد إختصار املســيحيني بشخصه، او 

بتنصيب نفسه كويّص عليهم.
 وتشــري املصادر نفســها اىل اّن غلطة باسيل 
يف هــذا االطــار بألــف، وكان عليه اإلســتعانة 
بالديبلوماســية السياسية منذ اليوم االول لدخوله 
املعرتك الســيايس، وخصوصاً حني توىل املهامت 
الوزارية بصــورة خاصة، لكنه مل يرتك للصلح أي 
مطرح، وهــذا هو الخطاً االكرب عىل الرغم من انه 
شــغل منصب وزير خارجيــة لبنان لفرتة طويلة، 
وكشفت اّن باسيل وضع إسم الوزير السابق جهاد 
أزعور كمرشــح صديق اىل الرئاسة، وحاول إبرازه 
كوســطي مقبول من اغلبية االطراف، الن ال فيتو 
عليه من مجملهم كام قال، ومل يطرح أي مرشــح 
من تكتل » لبنان القوي«، النه هو االحق أي باسيل، 
وفــق ما يقول، وطاملا حظوظه معدومة فا داعي 

لتسمية احد من التكتل.

وزيـــــرة الدفـــــاع التشـــــيكي : نؤكـــــد دعمنـــــا للبنـــــان فـــــي  املجـــــاالت كافـــــة
الوطني  الدفاع  وزير  وّقع 
يف حكومة ترصيف االعامل 
مكتبه  يف  ســليم  موريس 
يف الريزة قبــل ظهر أمس، 
مع نظريته التشــيكية يانا 
تفاهم  مذكرة  تشرينوخوفا  
التعاون  تطويــر  مجال  يف 
العســكري بني البلدين، يف 
حضور وزير املالية التشييك 
وسفري    Zbyněk Stanjura
لبنان  جمهورية تشيكيا يف 
جــريي دوليزيــل والوفــد 

املرافق.
الوزيرة  وصــول  ولــدى 
تشــرينوخوفا والوفــد اىل 
الريزة، كان يف اســتقبالها 
لها  الدفــاع، واديت  وزيــر 

مراســم التكريم، ثم وضعت إكليا من الزهر عىل 
نصب شهداء الجيش.

وُعقد اجتامع موسع تناول العاقات الثنائية بني 
البلدين.   شددت تشرينوخوفا عىل »متانة العاقات 
التاريخيــة بني البلدين«، مؤكــدة »دعم لبنان يف 
املجاالت كافة«. وتطرقت اىل التعاون العســكري 
بني الجيشني مقرتحة إيفاد عسكريني اىل تشيكيا 

من أجل التدريب والتعليم العسكري.
بدوره، أكــد وزير املالية التشــييك أنه »بصدد 
دراســة ما ميكن تقدميه للبنان يف هذه الظروف 
الصعبة«، مشــريا اىل » تأثــري الحرب األوكرانية-

الروسية عىل بلده ال سيام عىل الصعيد اإلقتصادي 

وتدفق النازحني األوكرانيني«.
من جهته، أبدى ســليم »تقديره لدعم تشيكيا 
املســتمر«،  كام قدر »املســاعدات التي تقدمها 
للبنــان خصوصا املســاعدات الطبيــة للجيش 

اللبناين«.
ورحب »بفكرة ارســال عســكريني للتدريب يف 
تشــيكيا«، مؤكدا ان من »شــأن مذكــرة التفاهم 
املســاهمة يف تعزيز العاقات الثنائية وفتح آفاق 

جديدة للتعاون املستقبيل«.
وتنــاول املذكرة التي وقّعهــا الجانبان »التعاون 
بصورة رئيسة يف مجاالت الدفاع واألمن والتدريب 
والتعليم العســكري والتعاون يف مجال العمليات 
اإلنســانية، إضافــة اىل مجاالت أخــرى عىل أن 

يجري وضع األطر التنفيذية 
بني  الحقة  اجتامعــات  يف 

البلدين«.

{ عند قائد الجيش {
الدفاع  وزيــرة  زارت  كام 
التشيكية والوفد املرافق قائد 
عون  جوزاف  العامد  الجيش 
يف مكتبه يف الريزة، وتناول 
البحــث عاقات التعاون بني 

جييش البلدين. 

{ عند البيرسي {
الدفــاع  وزيــرة  وزارت 
املرافق،  والوفد  التشــيكية 
العام  العام لألمــن  املديــر 
باإلنابــة العميــد اليــاس 
البيرسي ظهــرا يف مكتبه، 
حيث جرى الحديث عن االوضاع العامة والدعم الذي 
تقدمه جمهورية التشــيك اىل مديرية االمن العام 

اللبناين ال سيام يف املجال الطبي.
ثــم انتقل الوفد برفقــة املدير العام لألمن العام 
باإلنابــة اىل املركــز الطبي لألشــعة الذي قامت 
جمهورية التشــيك بتجهيــزه، وبعد قص رشيط 
االفتتاح، توجه البيرسي اىل وزيرة الدفاع التشيكية 
بالشكر عىل هذه الهبة املميزة التي ستساعد املديرية 
يف تطوير الخدمات الطبية لعسكريي االمن العام 

وعائاتهم يف هذه الظروف الصعبة. 
ويف نهايــة االحتفــال جــرى تبــادل الدروع 

التذكارية. 

سليم مستقبال نظريته التشيكية والوفد املرافق

اليونيفيل مــن  ــداً  ووفـ اليابان  سفير  التقى   مــكــاري 
الرسمي اإلعــام  مع  عاقاتنا  تقوية  يهّمنا  تيننتي: 

اســتقبل وزير االعام يف 
االعامل  ترصيــف  حكومة 
مكتبه  يف  مــكاري  زيــاد 
املكتب  وفــد  الــوزارة،  يف 
االعامــي لـــ »اليونيفيل« 
برئاســة الناطق الرســمي 
اندريــا تيننتي الذي قال بعد 
وزير  بلقاء  »رسرت  الزيارة: 
االعام، ويهم بعثة اليونيفل 
ان يكــون لديها عاقات مع 
الوطنية  والوكالة  الوزيــر، 
لبنان،  وتلفزيــون  لاعام 
وان يكون باستطاعتنا تأمني 
يف  مهامتنا  حول  املعلومات 

جنوب لبنان، وهي مهام تقوم بها اليونيفيل 
منذ ســنوات للحفاظ عىل االستقرار يف تلك 
املنطقة، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناين، 
ومن اجل  تأمني املساعدة للمجتمعات املحلية«.

اضاف »لقد كان اجتامعنا ممتازا، وسعدنا 

بتقويــة عاقاتنا القوية اصــا مع الوزير 

والوزارة ومع االعام اللبناين«.

اليابان  واســتقبل مكاري الحقا ســفري 

ماغويش ماسايويك، وعرض معه العاقات 

الثنائية بني البلدين.

مكاري مستقبال تيننتي

ــوب تـــســـويـــة رئـــاســـّيـــة ســريــعــة ــلـ ــطـ ــان: املـ ــ ــب ــ  ق
ــدة رئـــيـــس قـــوي ــ ــاع ــ لـــصـــالـــح الــجــمــيــع عـــلـــى ق

أكّد املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبــان، أن »لبنان بلدنــا بخطر كبري وهائل، 
والبديــل عنه فوىض وقتــل وفظاعات، فا 
تســمحوا بضياع بلدكم«. وأشــار يف حديث 
موّجه للمسيحيني، اىل أننا »منكم وأنتم منا، 
ولن نقبل بديًا عنكم، واملرشوع الدويل الذي 
يُرســم خطري للغاية، خاصة أن هذا املرشوع 
يســتثمر أمنيــاً بالنزوح وبشــكل مخيف، 
والســفارات الغربية غارقة بهذه املشــاريع 
األمنيــة، وبلعبــة مســوحات وإحصاءات 
وخرائط أمنية خطــرية، واملطلوب أن نحمي 
بلدنا لبنان من لعبة النزوح والخرائط األمنية 
واملشاريع األممية، التي تقودها أجهزة أمنية 
خارجية، وجمعيات ومجاميع نزوح وترسانة 
طوابري تريد نسف واقع لبنان، وتدمري دولته 

وسيادته واستقاله«.
ورأى خال خطبــة الجمعة، أنه »يبدو أن 
املصارف تلعب لعبــة االنتقام النقدي، وهذا 

مبثابة تهديد وجودي للبنان، ولذلك عليهم أن 
يحذروا سوء العاقبة ألن نهاية لبنان النقدية 

ستكون وخيمة عىل الجميع«.
ولفت قبــان إىل أن »الفراغ الرئايس فّرغ 
الدولة، والتعطيل السيايس نحر البلد وناسه، 
والبلــد اآلن عىل حافة أســوأ كارثة، ولذلك 
املطلوب تســوية رئاســية رسيعة لصالح 
الجميــع، لكن عىل قاعــدة رئيس قوي، ألن 
الرئيس الضعيــف ال طعم له، ولبنان بحاجة 
إىل أكتــاف تحمل، وليس إىل نّدايب ترب. من 
هنا نريد حكومة تتحّسس الجوع، وتعيش بني 
أكواخنا، ألن الجامعة املتنّفذة سياسياً ومالياً 
أبعد ما يكون عن الفقراء، وأغلب لبنان فقري، 
والكارثة تطّل برأســها من كل جانب، ولعبة 
الدوالر خارجية وداخليــة وخطرية، والحّل 
بحكومة أسواق ومناطق وطبقات منكوبة، 
فحكومــة جامعة املال طرّيت البلد وصادرت 

كل يشء، وأنهكت كل رشائح لبنان«.

ــرص لـــدور ــب ــطــرق مـــع مــســؤولــيــن فـــي ق ــام ت ــ  درغـ
اإلســـامـــي- املسيحي الـــحـــوار  تــعــزيــز  ــي  ف لــبــنــان 

خالل الزيارة

أشــار عضو تكتل« لبنــان القوي« النائب 
أســعد درغام، يف ترصيح له عقب مشاركته 
يف مؤمتر األمانــة العامة الدولية للجمعية 
الربملانيــة الدولية األرثوذكســية يف قربص 
لليــوم الثاين عىل التــوايل، اىل »أننا تطرقنا 
مع املسؤولني يف قربص اىل لعديد من امللفات 
التي تهم البلدين وكيفية تطويرها، مؤكدا »أن 
كل اللقاءات ركزت عىل القيم األرثوذكســية 
والدور الهــام الذي ميكن أن يؤديه لبنان يف 
ـ املسيحي وتعزيز  مجال الحوار االســاميـ 

العيش املشرتك«.
أضاف »لقد حصل ملف النزوح الســوري 

عــىل حيز كبــري من املباحثــات، وذلك عرب 
التحدث باألرقام واملعطيات عن خطر النزوح 
واألعباء التي يرتبها عىل املجتمع اللبناين، إذ 
ان النازحني باتوا يشــكلون ما يقارب نصف 
املجتمع املحيل، كام جرى البحث يف رضورة 
عودتهم اىل بادهم والطرق الكفيلة بتحقيق 

هذا األمر«.
وتضمنــت فعاليات اليوم الثــاين، زيارة 
رئيس أســاقفة نيا جستنيان وسائر قربص 
جورجيوس يف أبرشــية قربص، كام عقدت 
سلسلة لقاءات مع املسؤولني القبارصة ومتت 

زيارة مجلس النواب القربيص.
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جذريّة تحّوالت  أمام  ولبنان  نيابّية...  لتكتالت  مفتوحة  لقاءات 
فادي عيد

التكتالت  يُتوّقــع أن تلتئم 
النيابية األســبوع املقبل يف 
بعدما  مفتوحــة،  لقــاءات 
الكتل  معظــم  إىل  وصلــت 
حول  ومعطيات  معلومــات 
إمكان حصول تسوية قريبة، 
حيــث تــدرس هــذه الكتل 
عىل  تخيِّم  بدأت  التي  األجواء 
بشكل  الســيايس  املشــهد 
مغاير لألسابيع املنرصمة بعد 
اإليراين،  ـ  السعودي  االتفاق 
واللقــاء الالفت يف اإليليزيه 
الفرنــي  الوفديــن  بــن 
والســعودي، ما يدّل عىل أن 
مثة بــوادر إيجابية قد تؤدي 

إىل انتخــاب الرئيس العتيد للجمهوريــة، وإن كانت الصورة 
حتى اآلن غري واضحة املعامل، مبعنى أنه ليس هناك أي حسم 
ألي خيار أو حتى تبّني أي مرشح، باعتبار أن ما يحصل اليوم، 
وفق معلومات متابعة ومواكبة لهذه املؤرشات، إمنا الســعي 
لحض كل األطراف مجتمعة النتخاب الرئيس يف أرسع وقت 
ممكن، تجّنباً لألســوأ نظراً للتدهور االقتصادي واالجتامعي، 
وتنامي االرتكابــات واالعتداءات يف معظم املناطق اللبنانية، 
ومعاناة القوى األمنية اجتامعياً ومعيشياً، إضافة إىل غياب 
املســتلزمات لديها ملواجهة ومكافحة ما يجــري من تَفشٍّ 
للجرائم وتكاثر األعامل املخلّة باألمن، واملرّشحة للتصاعد يف 

حال استمرت األمور عىل ما هي عليه.
يف هذا اإلطار، ينقل، بحســب املعلومات نفسها، بن الكتل 
النيابية التي تجتمع أســبوعياً، بدأت اجتامعاتها تتفاعل يف 
الساعات املاضية، ولكن الالفت، والذي قد يشكل مفاجأة، إمنا 
هو الخرق يف أكرث من كتلة نيابيــة، إذ ليس هناك من إجامع 
أو توافق يف الرؤيــا، أو هناك موقف موحــد، وتحديداً حول 
االستحقاق الرئايس، ولهذه الغاية، علم أن انسحابات ستحصل 
يف بعــض التكتالت، منها من ســيذهب إىل تجّمعات نيابية 
مستقلة غري منتمية ملرجعية سياسية أو حزبية، والبعض اآلخر 
سيّتخذ موقفاً مستقالً إزاء عدم تقّبله موقف رئيس كتلته، أي 
بالكاد، وفق املعلومات، أن تبقى بعض الكتل متامسكة باستثناء 
أربــع فقط باتت معروفــة، أي »القــوات اللبنانية« والحزب 
التقدمي اإلشــرايك و«الثنايئ الشيعي«، إضافة إىل الكتائب 

اللبنانية، وبناء عليه، فإن التسوية املقبلة، ستعيد خلط األوراق 
عىل صعيد تركيبة الكتل، وعىل املجلس النيايب بشكل عام، مام 
ل يف بنية هذا املجلس عىل  سيؤدي إىل فرز من شــأنه أن يُبدِّ
واملشاريع، وكذلك  والترشيع  الدستورية  اإلستحقاقات  صعيد 
عىل صعيــد الحكومة املقبلة، وذلك من شــأنه أيضاً أن يغريِّ 
املشهد السيايس لإلســتحقاقات القادمة، وال سيام عىل خّط 
قانون االنتخاب الجديد، ورئاســة املجلس يف مرحلة الحقة، 
والكثري من السياسة الداخلية والخارجية للبنان، أي أن الوضع 

لن يكون كام كان قبل التسوية.
وبالتوازي، يبقى أن األمور مّتجهة نحو مرحلة جديدة عىل 
مختلف املســتويات، باعتبار أن إفالس البلد يحتاج إىل طاقم 
سيايس جديد، وسياسات مغايرة للواقع الحايل، وتلك املسألة 
ســتغريِّ يف بنية الطبقة السياسية واألحزاب، ومن الطبيعي 
التكتالت النيابية، باعتبار أن معظمها تابع لهذا الحزب وذاك، 
أو هذه الجهة السياســية وسواها، ومرّد هذه املتغرّيات ليس 
التســوية فقط، بل رشوطها وما سيســتتبعها من إجراءات 
تتمثل باإلصالحات، وحيث ســتكون هنــاك مراقبة لصيقة 
وعقوبــات للمرتكبن، وكذلك، متابعــة دقيقة لكل ما يتعلّق 
باملساعدات، إن من الدول املانحة، أو من صندوق النقد الدويل، 
وبالتايل، أن هؤالء، وبعدما حاولوا مع املنظومة السياســية 
الحالية، وما رافقها من رسقات وسمرسات وفساد، وتغطية 
عىل هؤالء، فــإن األمور، ومن خــالل املفاوضن واملتابعن 
ات ستكون  يف السياســة واإلقتصاد، يؤكدون عىل أن املتغريِّ

شاملة يف املرحلة املقبلة.

شخصّيات مسيحّية تدعو الى إنشاء مساحة وطنّية مستقلة

هـــنـــغـــاريـــا رئــــيــــســــة  مــــــع  عــــــرضــــــوا  بـــــطـــــاركـــــة   3
ــي فـــــــي الـــــــشـــــــرق األوســــــــــط ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـــــــوضـــــــع املـ

التقى عدد من الشخصيات والنخب املسيحية املستقلة يف 
منــزل الدكتورة كلود واملحامي اميــل كنعان يف املنت، بينهم 
فاعليات نيابية ووزارية وناشــطن سياســين واعالمين 

واقتصادين وخرباء مرصفين.
ويف السياق، تناول الوزير والنائب السابق عبد الله فرحات 
خالل اللقــاء الوضع املســيحي واألزمة العامة وال ســيام 
االنتخابات الرئاســية، واعترب »ان انقسام األحزاب املسيحية 
بشــكل حاد وفئوي والتحاقهم مبحــاور خارجية متناقضة 
ساهم يف اضعاف دور املسيحين يف التصدي للمهام الكربى 
االستحقاقات والقضايا الوطنية من مسألة إعادة بناء الدولة 
و إصالح النظام الســيايس – االقتصادي، اىل عملية إختيار 

رئيــس للجمهورية لديه خطة ورؤيــة واضحة للخروج من 
النفق«.

وانتقد فرحات »أداء االحزاب املسيحية املهيمنة عىل القرار 
الســيايس«، داعيا »اىل تشكيل مســاحة وطنية مستقلة 
مبشــاركة وتفاعل النخب والبيوتات والتعبريات السياســية 
والفكرية والعلمية املســتقلة اضافة إىل نشــطاء املجتمع 

املدين«.
و ذكر »ان هؤالء ميثلون اكرث من نصف املعادلة املسيحية 
وفق نتائــج االنتخابات النيابية األخرية«، مؤكدا  »عىل وجود 
رضورة موضوعية لجمع كلمتهم من أجل إنشــاء قوة ضغط 

يف اتجاه تقديم بدائل لحل وطني لألزمة ».

أنطاكيــة  بطاركــة  لّبــى 
وســائر املرشق للروم امللكين 
العبي  يوســف  الكاثوليــك 
يوحنا  األرثوذكــس  وللــروم 
األرثوذكس  وللرسيان  العارش 
رئيسة  دعوة  الثاين  أفرام  مار 
للقاء  نوفاك،  كاتالن  هنغاريا 
حــول األوضــاع يف منطقة 

الرشق األوسط.
رشح  اىل  نوڤاك  واستمعت 
عن  البطاركة  مــن  مفّصــل 
املنطقة  يف  املسيحي  »الوضع 
املدّمر  الزلــزال  بعد  خصوًصا 
يف شــامل ســورية وجنوب 
تركيــا والذي تســّبب بأرضار 
مبراكــز  لحقــت  جســيمة 
العبادة واملؤّسســات الكنسّية 

واملدنّية«.
تقديره  عــن  العبي  وعرّب 

»الهتامم جمهوريّة املجر يف شــؤون أبنــاء املنطقة وعن 
رضورة تعميق التعاون بن املجر والكنيســة امللكّية من أجل 
خدمة أبنائنا الذين يعانون من األوضاع االقتصاديّة املأسويّة 

ومن أجل الحفاظ عىل القيم املسيحّية املجتمعّية«.
وعرض يازجي لـ«أهمية دعم الوجود املسيحي يف الرشق 

خصوصاً يف هذه املرحلة الحرجة التي تتضافر فيها الجهود 

اإلغاثية«، وأكد أن »دعم املســيحين يأيت أوالً وأخرياً بالدفع 

نحو الحلول الســلمية وإحقــاق منطق املواطنة«، وشــدد 

عىل »أهمية مشــاريع الحكومة الهنغارية التي تدعم وجود 

املســيحين يف أرضهم، وخصوصا يف سوريا ولبنان بدالً من 

الهجرة والتهجري«.

نوفاك والبطاركة

ــدف ــ ــهـ ــ الـ الــــنــــبــــطــــيــــة:  زار  إســـــبـــــانـــــي  بـــــرملـــــانـــــي  وفـــــــــد 
ــن ــديـ ــلـ ــبـ ــن الـ ــ ــي ــ ــق الـــــصـــــداقـــــة وتــــوطــــيــــد الـــــعـــــالقـــــات ب ــ ــي ــ ــوث ــ ت

لجنــة  رئيــس  أشــار 
يف  الخارجيــة  العالقــات 
الربملــان االســباين النائب 
بــاو مــاري كالوس خالل 
زيارته عىل رأس وفد، مدينة 
أن »يرافقني  النبطيــة، اىل 
الذي  االســبان  النواب  وفد 
اسبانية،  أحزاب  أربعة  ميثل 
الكتيبة  اىل  بزيارة  قمنا  لقد 
االســبانية ودشنا مرشوعا 
صباحا«، مؤكــدا أن »التزام 
التزام  هو  االسبانية  القوات 
محدد، وهــم يتلقون الدعم 
اللبنانين  املواطنــن  مــن 
ومبسوطون  مرتاحون  وهم 
ونحــن مع لبنــان من دول 
واالسبان  املتوســط،  البحر 

التــي يجتازها لبنان والوضع  يعلمون بالوضعية 
الحايل يف لبنان الن االزمــة اللبنانية مصدر قلق 
للشعب االسباين، وما نستطيع ان نقدمه لن ندخر 
جهدا للقيام به. ولفت اىل أن »الحكومة االسبانية 
تعي االزمة االقتصادية التي مير بها لبنان، والهدف 
من هــذه الزيارة هــو توثيق الصداقــة وتوطيد 

العالقات بن لبنان واسبانيا«.
وذكر الســفري االسباين خيســوس سانتوس 
أغــوادو، أن »هذا الوفد قام بزيارة طويلة وكثيفة، 
وقمنا بزيارة اىل الكتيبة االسبانية، واسبانيا تعلم 
االزمــة اللبنانية وهي تقــف اىل جانب لبنان يف 
معاناته، وزيارة الوفد الربملاين االسباين اىل لبنان 
هي للتعبري عن مدى محبته للبنان ولتوطيد أوارص 

الصداقة بن بلدينا اسبانيا ولبنان«.
بدوره، أكّد النائب محمد رعد، أننا »نقدر الدور العايل 
الذي تقوم به الكتيبة االسبانية ضمن مهام اليونيفيل 
املوجودة يف لبنان، والتي هي عن االستقرار والشاهد 
عىل ما يجري بن جانبي لبنان وفلســطن املحتلة، 
الحمدلله مناطقنا تنعم باالمن واالستقرار بعد جالء 
املحتــل اإلرسائييل عن ارضنا، ورصنا نســتطيع ان 
نستقبلكم بهدوء يف هذه املنطقة التي كانت عرضة 
بشكل دائم للقصف العدواين اإلرسائييل عىل األماكن 
واالحياء السكنية«، معتربا أن »تكامل جهود الجيش 
اللبناين واملقاومة والشعب اللبناين الذي يحتضنهام 

معا اسهم يف تحقيق هذا االستقرار«.
يف سياق منفصل، أشــار رعد، اىل أننا »ننتهز 
الفرصة لنعرب لكم عن مشكلة نعانيها يف سياق 

وهي  بلدنــا،  عىل  االزمــة 
السورين  النازحن  مشكلة 
التي تكلــف بلدنا الكثري من 
خزينتنا  باتــت  والتي  املال، 
القيــام بأعباء  تعجز عــن 
يقوم  فجيشنا  الوجود،  هذا 
بــدوره يف منع الهجرة غري 
ان  ميكن  التــي  الرشعيــة 
بلدان  عىل  بأعبائهــا  تلقي 
أوروبيــة اذا ما تــرك االمر 
هذا  ميارســوا  ان  للنازحن 
االمر من الفرار، كلفة هؤالء 
النازحن التي يتكبدها لبنان 
منذ بعض الســنوات تقارب 
30 مليــار دوالر حتى االن، 
ونحن نتفهم ان يأخذ االتحاد 
مبســاعدة  قرارا  األورويب 
الــدول التي تأوي النازحن، لكــن يف الحقيقة ال 
نجد مربرا بعد لبقاء النازحــن هنا ما  دام الواقع 
يف سوريا قد تغري واصبح بإمكان 80 يف املئة من 

النازحن ان يعودوا اىل أماكنهم وبلداتهم االمنة«.
يف هذا اإلطار، أضاف النائــب هاين قبيي، أن 
»الصهاينة يف الغرب يوهمون الرأي العام ان املقاومة 
هي إرهاب، بينام زيارتكم اثبات ان الصهاينة هم نبع 
اإلرهاب وهم يعتدون عىل الجنوب اللبناين، إرسائيل 
متارس القتل والترشيد منذ العــام 1948، أمتنى ان 
ينقلوا من خــالل زيارتهم حجم املعاناة للشــعب 
اللبناين ان كان بصمودهم بوجه العدو اإلرسائييل 
الحكومة االســبانية  الداخلية، لتطلع  او باالزمة 

واالتحاد األورويب عىل حقيقة االمر«.

خالل الزيارة

ــران ابــراهــيــم ــ ــط ــ ــد الــجــيــش عــــرض مـــع امل ــائـ قـ
ــة والـــبـــقـــاع ــ ــل ــ ــي زح ــ األوضــــــــــاع األمــــنــــّيــــة فـ

ــى الـــتـــوافـــق ــ ــدد الــــدعــــوة الـ ــجـ ـــور: نـ ــ ــي صـ ــت ــف  م
ــاب رئـــيـــس تــوافــقــي ــخـ ــتـ ــاز إنـ ــ ــج ــ والـــــحـــــوار إلن

الجيش  قائــد  اســتقبل 
العــامد جــوزاف عون يف 
مكتبــه يف الــريزة، رئيس 
وزحلة  الفــرزل  اســاقفة 
والبقــاع للــروم امللكيــن 
ابراهيم  املطــران  الكاثوليك 
مخايــل ابراهيم، وتم خالل 
األمنية  لألوضــاع  اللقــاء 
يف زحلــة والبقــاع. وكان 
ايالء  رضورة  عىل  تشــديد 
املنطقة اهتامماً خاصاً  هذه 
ومضاعفــاً نظــراً لكــرثة 

عمليات الرسقة والسلب املتكررة التي تعرض 
لها ابناء املدينة.

ونــّوه املطــران ابراهيم بـــ »الزيارات 
التي يقــوم بها عون اىل اهايل الشــهداء 
واملصابــن من عنــارص الجيــش اللبناين 
املستشــفيات، وال سيام  منازلهم ويف  يف 
زيارتــه األخــرية اىل البقاع، حيــث قّدم 

ابو شعيا  الشــهداء جورج  التعازي ألهايل 
تعلبايا وحســن  الجردي يف  ابلح، بول  يف 
رشيف يف اللبوة، هذه الخطوة ان دلت عىل 
يشء، فهي تدل عىل الوفاء ألرواح الشهداء 
والعرفان بالجميل ملن قّدموا انفسهم قرباناً 

عىل مذبح الوطن«.
كام استقبل النائب ســريدا جعجع، وتم 

التداول يف األوضاع العامة.

قال مفتي صــور وجبل عامل املســؤول 
القايض  »أمل«  حركــة  يف  املركزّي  الّثقايفّ 
الّشيخ حسن عبد اللّه: »إذا أردنا ان نبني لبنان 
بناء حقيقيــاً فال بد ان يبنى هذا الوطن عىل 
أســاس الحوار واإلنسجام بعيداً من املصالح 
عىل  يبنى  ال  فالوطن  والطائفية،  الشخصية 
حسابات خاصة أو قبلية أو طائفية، الوطن 
يجب ان يكون الجميع  فيــه بكل طوائفهم 
متجهون اىل هدف واحد من أجل صنع قيامته  

من التخلف وانقاذه من االزمات«. 
كالم املفتي عبد الله جاء خالل احياء حركة 
»أمل« وكشــافة الرسالة اإلسالمية واهايل 
بلدة عنقون، ذكرى شهداء الحركة يف البلدة 
حاشد  وجامهريي  وكشفي  حريك  بإحتفال 
أقيم يف النادي الحســيني للبلدة، واســتهل 

كلمته بالّشــهداء »الذين هم مشعل األوطان 
والّصانعــون ملجده وإبائــه واملدافعون عن 
أن »الّثباَت  وحدته وسيادته«، مشــدداً عىل 
عىل نهجهم يحفظ اإلنجازات واالنتصارات«. 
ويف الشــأن الرئــايس، قــال املفتي عبد 
الله: »ان رئاســة الجمهورية هي رئاســة 
لكل الوطن ويف هــذا االطار وكام عرب دولة 
الرئيس نبيه بــري، نجدد الدعوة اىل التوافق 
والحوار إلنجاز إنتخــاب رئيس توافقي قادر 
عىل جمع اللبنانين، فنحن عندما قاربنا هذا 
اإلســتحقاق وعندما نقاربه اآلن امنا ننطلق 
مبقاربتنا ببعد توافقــي وليس ببعد التحدي 
عىل  مشــددا  االطالق«،  عىل  واالســتفزاز 
»اهمية تهدئة الخطاب الســيايس وتنقيته 

من الطائفية واملذهبية«.

قائد الجيش مستقبال املطران ابراهيم

للفساد  ُمــقــاوم  رئــيــس  النــتــخــاب   : ــرام  ــ اف
خــــــــــارج اإلصـــــطـــــفـــــاف الـــســـيـــاســـي

املجلــس  عقــد 
لـ«مرشوع  التنفيذي 
اإلنســان«  وطــن 
االســبوعي  إجتامعه 
برئاســة النائب نعمة 
التداول  وبعــد  افرام، 
يف التطــورات، اكــد 
بيان  يف  املجتمعــون 
»تخوفهــم من فقدان 
ملقومــات  الوطــن 
االستمرار، فمؤسساته 
تنهار وتتداعى، القطاع 

الرســمية شبه  املدارس  يعاين،  الصحي 
واالنهيار،  االرضاب  بن  املصارف  مقفلة، 
واالدارات التــي تدخل امــواال اىل خزينة 
الدولــة مقفلة، عائالته تعــاين الوجع 
والعــوز مع تخطي ســعر رصف الدوالر 
األمرييك عتبة الـ 100 ألف لرية لبنانية، 
واالخطر هجرة الشباب والطاقات وما له 
من تأثــري كاريث، كفقدان أكرث من 35 % 

من الجسم الطبي«.
انتظام  واعلنوا ان »بداية الحل تتطلب 
انتخاب  من  انطالقا  الســيايس  الوضع 
تشــكيل  ثم  ومن  للجمهورية،  رئيــس 
حكومــة متجانســة فعالة وتســيري 
القطاعــات واملؤسســات، مام ينعكس 
بشــكل رسيع وايجايب عــىل االوضاع 
برّمتها، فسيستعيد لبنان ثروته البرشية 
وثقة الداخــل والخارج مــام يعيد اليه 

التوازن عىل الصعد كافة«.

 - الســعودي  االتفاق  وتوقفوا عنــد 
اإليراين برعاية صينية، فاعتربوا  أن »كل 
النزاعات هو إيجايب،  ما يؤدي إىل وقف 
وان هذا االتفاق إن طبق بشفافية، وفق 
ما توفر من معلومات حوله، من شأنه أن 
املنطقة«، مشددين  يعلن زمنا جديدا يف 
عــىل أن »الواجب الوطنــي واألخالقي 
القيمن عىل  اإلنساين، يدعو جميع  كام 
الوضع يف لبنان اىل أن يبادروا فورا إىل 
وقف املسار االنهياري العبثي يف مختلف 
تقيض  األولويات  وأولويــة  املياديــن، 
إقتصادي  للفساد  بانتخاب رئيس مقاوم 
الســيايس،  اإلصطفاف  خارج  متمرس، 
ذي مصداقيــة عالية مع العاملن العريب 
والدويل والصناديق املعنية، لتنفيذ خطة 
إنقاذيــة اقتصادية - مالية – اجتامعية 
تفتح آفاق األمل واملســتقبل أمام الوطن 

وإنسانه«.

خالل االجتامع

عبد الله : لحّل سياسي ضمن اتفاق الطائف
غرد النائب بالل عبد الله عرب حســابه عىل »تويــر«: »األولوية 
القصوى اليوم، هي الحل السيايس ضمن اتفاق الطائف إلنقاذ العيش 
الكريم للنــاس. وألصحاب نظريات الالمركزية املالية املوســعة، أو 
الفيدرالية عــىل أنواعها، أو االنفصالية كام هــدد البعض، ندعوهم 
للدولة العلامنية العرصية، للخروج من الخطابات الطائفية واملذهبية 

والقبلية، الخشبية والهدامة«.

الحريري عرضت مع شّيا مجاالت التعاون

الحريري والسفرية األمريكية
استقبلت رئيســة »مؤسسة الحريري للتنمية البرشية املستدامة« 
بهية الحريري يف مجدليون، ســفرية الواليات املتحدة األمريكية يف 
لبنان  دورويث يش، يرافقها وفد ضم »مستشار السفارة فادي حافظ 
وامللحقة السياسية اميي سميث وممثل عن الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية »، حيث التقتهم الحريري يف حضور املديرة التنفيذية ملؤسسة 
الحريري روبينا أبو زينب، والطالب »أمــري حجازي وأليس الخوري 
وبراء شقري » املشاركن يف برنامجي » YES« و«SUSI«  املدعوَمن من 
وزارة الخارجية األمريكية لتطوير قدرات الشباب وتنمية مجتمعاتهم.
وجرى خالل اللقــاء عرض لألوضاع العامة يف لبنان . وكان بحث 
يف مجاالت التعاون ومواضيع ذات اهتامم مشــرك ، استبقت بعدها 

الحريري السفرية األمريكية عىل مائدة غداء .
ويف ختام الزيارة، قدمــت أبو زينب للســفرية األمريكية كتابها 

»مسارات نحو التطرف العنيف يف لبنان« .

تدريب ُمشترك بين اليونيفيل والجيش في ابل السقي

خالل التدريب
أجرت وحــدات من قــوات اليونيفيل يف 
القطاع الرشقــي والجيش اللبنــاين تدريبا 
الطرقات،  عىل  التفتيش  نقاط  حول  مشركا 
وفقــا لتعليامت اليونيفيــل وموافقة قيادة 

الجيش اللبناين عىل اجراء التدريب.  
تم اجــراء التدريب يف قاعــدة ميغيل دي 
سريفنتس العسكرية يف ابل السقي، بقيادة 
الكتيبــة االســبانية، وبدعم مــن الرشطة 

العسكرية يف الكتيبة االندونيسية. 
أن هنــاك اختالفا بــن إجراءات  يذكــر 

عمل الجيش اللبناين وتلــك الخاصة بقوات 
اليونيفيل، ومن أجل اجراء أنشــطة منسقة 
مع الجيــش اللبناين يجــب تجميع املعرفة 

لتوحيد هذه اإلجراءات. 
وتضمن التدريب الذي أجري من 13 الحايل 
حتى 15 منه، محارضات نظرية وتطبيقية، 
مبشــاركة 9 جنود من اليونيفيل و 11 جنديا 

من الجيش اللبناين. 
واختتم التدريب بحفل توزيع شهادات تقدير 

عىل املشاركن الذين أمتوا الدورة بنجاح.
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كلامت يف زمن الغربة

لبنــــــان  تحــــــت االحتــــــال
فهد الباشا

ليس من السهل  عىل  مؤمٍن  بحقيقة  الشعب  الكامنة  
أن  يبــادر اىل  نعّي  اســتقالل  لبنان... فبديل الكالم عن 
استقالل  ناجز يدفعنا  الواقع  الفاجع  اىل  مصارحة  ذاتنا  
والناس  بان لبنان، اليوم، تحت  االحتالل  شــبه  الناجز. 
فاســتمرار  تراجع  اللرية  امام  هجوم  الدوالر  الكاســح، 
وخســارتها  لكل  هذه »املساحة« من  قدرتها  هي التعبري 
االوىف عن  خســارة  لبنان  للمساحة  عينها  يف سيادته  
عىل  شــؤونه  كلّها. املحتّل هو هو. مرّة  باسمه  الرصيح  
ومرّة  بأســامئه املستعارة  وغري املســتعارة. اسمه  يف  
الداخل  معروف  ومكشوف وغري مجهول  مكان  االقامة. 
واسمه  يف  الخارج  عدّو  الوجود، بكّل  تجلّياته. واملرّجح 
ان  يســتمّر  االحتالل  يف  توّســعه.  فكام  افقدنا، قبل  
»اســتقالالتنا  العليلــة، غياُب  الوعــي  االرَض  واملوارد، 
كام  اشــار الخالد  انطون  سعاده، سيستمر غياب الوعي  
املجتمعي هذا  يف  فتح  الطريق  واســعاً  امام  مزيد  من  
االحتالل واألهوال. محتلّو  لبنان  اليوم  هم  فاسدوه، أمِس  
واليوم، متكافلني  متضامنني  مع  مرصفييه  ومع  الساسة  
املترصّفــني  مبــوارده  كأنهــا  ارٌث  رشعيٌّ  من  ممتلكات  
أسالفهم.  لبنان  تحت  االحتالل. املقاومة  التي  يف  الساح  
اليوم  لها  حســاب ال  يدركه  امثالنا. واملقاومة  الوطنية  
التي  اســتوطنت  من  اربعني  عاماً  واكرث الغربة والغياب 

ما  تزال  مقيمة  يف  ارض  غربة  وغياب.

البــزري التقــى ســفير أوســتراليا

البزري مستقبالً السفري األوسرتايل

إســتقبل النائب عبــد الرحمن البزري يف منزله، ســفري 
أوسرتاليا يف لبنان أندرو بارنز، حيث جرى البحث يف العالقات 
اللبنانية األوســرتالية وسبل تعزيزها، كذلك تطرق البحث إىل 
أوضاع الجالية اللبنانية يف أوسرتاليا، الفتاً إىل »دور املغرتبني 
يف دعم لبنان وإقتصاده، وإىل الدور الذي تقوم به أوســرتاليا 
لناحية الرشاكة مع عدٍد من املؤسســات الدولية، واملنظامت 
املحلّية يف تقديم املســاعدات اإلجتامعية والتقنية للبنانيني 

وللنازحني السوريني يف لبنان«. 

مطلبنــــــــا الدولــــــــرة   ســــــــلوم: 
ــتمرار ــ ــ ــ ــرط لإلس ــ ــ ــ ــد كش ــ ــ ــ األوح

اعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم يف ترصيح، انه »بعد 
توّقف املستوردين واملستودعات عن تسليم األدوية للصيدليات، 
وبعد أن أصبح اإلســتحصال عىل الدواء أشــبه »بالشحادة«، 
واإلذالل الــذي ما بعده إذالل، وبعد تأّخر املؤرّش اليومي تكراراً 
ومراراً، وبعد أن باتت أكرثية الصيدليات عىل شــفري اإلفالس 
وغري قادرة عىل اإلســتمرار وبخاصة تلك امللتزمة كل القوانني 
والدواء املســّجل دون ســواه واملؤرّش الرسمي… بات مطلب 
الدولرة كســائر القطاعات مطلبنا األوحد كرشط لإلستمرار، 
وكذلك مرتجعات األدوية املنتهية الصالحّية التي تشكّل خطراً 

عىل حياة املواطن وللكالم  تتّمة«.

بدعم وثقافي  سياحي  دليل   إطــاق 
من االتحاد األوروبي واملفكرة الثقافّية

خالل الحفل

تم إطالق تطبيق BAM Leb الذي يعترب دليالً سياحياً وثقافياً 
جديداً ومبتكراً للبنان. وهذا التطبيق الذي مولّه االتحاد األورويب 
وطّورته Agenda Culturel تفاعيل وال غنى عنه للبنانيني والسياح 

الذين يرغبون يف معرفة كل ما يقّدمه لبنان.
 Agenda Culturel ومتت دعوة سفراء وفنانني وأصدقاء وقراء
لحضور حفل إطالق التطبيق يف غالريي صالح بركات يف بريوت، 
حيث شكل معرض الفنانة كاتيا طرابليس بعنوان »راجعة يا ماما« 

املكان املثايل ملناقشة أوضاع الثقافة والسياحة يف لبنان.
ورشحت مالكــة Agenda Culturel ومديرتها العامة مرييام 

نرص شومان، فكرة التطبيق الجديد من التصميم حتى اإلنجاز.
بعدها قدمت عضوا فريــق Agenda Culturel ليليس صليبا 

ونادين فردون، املحتوى الغني للتطبيق وسامته املتعددة. 
من جهته، أعاد ضيف الرشف الفنان جورج خباز تأكيد أهمية 
منصة مثل Agenda Culturel يف املشــهد الفني والثقايف يف 

البالد. ومن ثم ألقى قصيدة من تأليفه عن لبنان. 
بعد ذلك، أُقيمت جلسة نقاش تناولت أهمية األدوات مثل تطبيق 

BAM Leb بالنسبة إىل تطوير السياحة املحلية. 
ورشح سفري االتحاد األورويب يف لبنان رالف طراف السبب الذي 
دفع االتحاد األوريب إىل دعم هذه املبادرة. وقال: إن »االســتثامر 
يف القطاعني الثقايف والسياحي ال يؤدي إىل استحداث الوظائف 
وتقوية االقتصادات املحلية فحسب، بل يساعد أيضاً يف املحافظة 

عىل اإلرث الثقايف املتنوع للبالد يف وقت األزمة«.
وركّزت رئيســة نقابة األدالء السياحيني أليسار بعلبيك، عىل 
تحديات القطاع وأهمية تنظيم مهنة األدالء الســياحيني. ولفت 
الخبري الســياحي باســكال عبدالله إىل أن القطاع يتحول إىل 
مامرسات أكرث استدامة عىل املستوى العاملي وإىل حاجة لبنان 

إلطار قانوين وبعض الترشيعات التي يجب تبّنيها. 
وذكّرت ماغي كوستانيان باألسباب التي دفعت إىل إنشاء لقب 

»أجمل بلدات لبنان« والتحديات التي يواجهها يف هذا السياق. 

ـــــــــــــــزوان عـــــــــــــــكار والشـــــــــــــــمال ـــــــــــــــر والجـــــــــــــــوع يغ ـــــــــــــــه... الفق ـــــــــــــــب ألطفال ـــــــــــــــن الحلي عجـــــــــــــــز عـــــــــــــــن تأمي
جهاد نافع

مل يتمكــن مــن تأمني الحليــب الطفاله، خرج اىل 
الشارع، إفرتشــه وقطع الطريق العام يف بلدة البرية 
العكارية، التف حوله شــبان البلدة، ســاندوه لبعض 

الوقت، واطلقوا وعدا تضامنيا لتأمني الحليب له ...
معيــل هذه العائلة ليس الوحيد الذي بات عاجزا عن 
تأمــني الحليب، بل معظم املواطنني، وخاصة يف عكار 
والشــامل، باتوا عاجزين عن تأمني ربطة الخبز التي 
يتصاعد سعرها ايضا مع تصاعد الدوالر، وعاجزين عن 

تأمني الدواء، والطبابة ...
االنهيار املعييش واالجتامعي يف الشــامل حصل، 

وبات امرا واقعا ...
املواطنــون يقفون حيــال هذا الواقــع، مصابني 
باالحباط، كثريون اكدوا عجزهم عن رشاء الخبز، ويف 
حرية من أمرهم، كيف سيواجهون نفقات شهر رمضان 
... وكثريون ابدوا خشيتهم من مواصلتهم تسديد اشرتاك 
الكهرباء، وقريبا فاتورة الكهرباء الرسمية، بعضهم اكد 

انه سينزع االشرتاك، وسيلغي ساعة الكهرباء  مفضال العودة 
اىل الشمعة ...

نقمة غري مسبوقة يف شــوارع عكار والشامل تصب عىل 
النــواب والقيادات واملرجعيات، لكنها نقمة مل تتحول اىل ثورة 

يف الشــارع، مظاهرات واعتصامات، العتقادهم ان اي حراك 
غري مجد طاملا الدولة منهارة  ومشــتتة، وألنهم جربوا التمرد 
بحراك انطلق يف 1٧ ترشين 201٩، وأصيبوا بأحباط جراء تسلق 
منتفعني، ومدفوعني، وألن تلك الحركة كانت ذات أهداف معلبة 

وفق رأيهم ...

االرتفاع املتواصل للدوالر أدى اىل بلبلة وفوىض يف 
االسواق، حتى الصيدليات باتت مضطربة، تبيع الدواء 
باكرث من سعر يف النهار الواحد، ومرىض كرث التقيناهم 

وباياديهم وصفة الدواء غري قادرين عىل رصفها ...
مستشــفيات املنطقة، تتحــول اىل مجرد »ميني 

مستوصف«، فيام االجنحة اقفلت لعدة اسباب: 
-اوال، هجرة االطباء والكادر التمرييض.

-ثانيا، تصاعد اسعار املازوت وارتفاع نفقاته لتأمني 
الكهرباء.

-ثالثا، تسعرية الدوالر التي يعجز غالبية املرىض عن 
تسديدها ...

-النقليات بني القرى والبلدات واملناطق باتت بدورها 
باهظة، حتى ) التكتك( الذي غزا عكار والشامل، باتت 
تســعريته مرتفعة، فالنقل بالتكتك ملسافة كيلومرت ال 

تقل التسعرية عن مئة ألف لرية ...
-مل تعد املسائل السياسية والفراغ الرئايس  هاجسا 
لدى معظم االوساط الشعبية ... فالدوالر وبورصته، 
واللرية وانهيارها، ولقمة العيش، واسعار املحروقات، 
ونفقات رمضان املقبل، واسعار السلع الغذائية واالستهالكية، 
كلها تطغى يف املجالس، وتشكل حالة رعب من االيام القامتة 
املقبلــة، وليــس من حلــول او برامج انقاذيــة لهذا الوضع 

املتدهور...

الـــــــــــوفـــــــــــد األوروبــــــــــــــــــــــــــــــي اســـــتـــــمـــــع
ــاعات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة أربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــامة ملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى سـ ــ ــ ــ ــ ــ الـ

روجيه شاهني

 يف التاسعة صباحاً من يوم 
امس استكمل قايض التحقيق 
االول يف بريوت القايض رشبل 
القضايئ  والوفد  ســمراء  ابو 
االورويب االســتامع اىل حاكم 
مرصف لبنان رياض ســالمة 
ملدة أربع ســاعات، الذي حرض 
اىل قــرص العــدل يف بريوت 
للجواب عىل املئة سؤال املتبقية 
بجعبة الوفد القضايئ االورويب 
عن امــالك وأموال وتحويالت 

سالمة. أشارت مصادر مطلعة عىل التحقيق 
ان الحاكم كان يجيب عن كل استيضاح برشح 
مســهب وهدوء ورصانة ويف قمة التهذيب 
رغم االفرتاءات الفلكلورية والشــعبوية التي 
سيقت بحقه من فريق الرئيس السابق ميشال 
عون والنائب جربان باسيل وفريق املستفيدين 

واملستشارين.
ويقــول مصدر قضــايئ ان الوفد االورويب 
تفاجــأ برصاحة ســالمة برشحه عن مصدر 
أموالــه وأموال اخيه رجا ســالمة يف لبنان 

والخارج وعن كيفية تقايض الرشكة العمولة 
التي كانت تأيت مبارشًة اىل حســاباتهم وهي 
محقة كام انه مل يتقاض اي عموالت من املرصف 
املركزي وكله مدون كام ان هناك رشكات تدقيق 
كبرية دققت بكل الحسابات الشخصية كام ان 
سالمة سيزودهم بالئحة بكافة ممتلكاته يف 

لبنان والخارج وذلك برغبة منه.
ويتابــع املصدر القضايئ ان الحاكم رياض 
سالمة حرض واستمع وجاوب بهدوءعىل كل 
استيضاح يرغب به الوفد االورويب الذي خرج 

مكسور الخاطر ومحبطا . 

 كســـــــــــــــبار أنجـــــــــــــــز جـــــــــــــــدول أعمالـــــــــــــــه املتعّلـــــــــــــــق
املاحقـــــــــــــــة وأذونـــــــــــــــات  باإلعتراضـــــــــــــــات 

عقــد مجلس نقابة املحامني يف 
بريوت جلسته األسبوعية برئاسة 
النقيــب نارض كســبار وحضور 
األعضاء. وأنجز جدول أعامله املتعلّق 
باإلعرتاضــات، وأذونات املالحقة، 
واألمــور املالية، وقضايــا التدّرج 
والجــدول العام. وتــداول النقيب 
واألعضاء يف أجواء النشاطات التي 
متت خالل هذا األســبوع الحافل 
املغرتبني  مؤمتر  لجهة  وخصوصاً 
وتجهيز غرفة الصندوق املايل لدفع 
اإليصاالت وزيارة وزير املالية. كام 
تم توزيع نظام آداب مهنة املحاماة 

ومناقــب املحامني الــذي تضّمن التعديل مبا 
يتعلّق بعالقة املحامني مع وســائل اإلعالم. 
عىل أن يتم إتخاذ اإلجراءات املســلكية بحق 

املخالفني.
وكان كســبار قد اســتقبل وفداً من البنك 
الــدويل ضم أنجــال الزير واملستشــارة ريا 
جبور، وتــم البحث يف عدة مواضيع، وجرى 
الرتكيــز عىل الصعوبات التــي تعانيها املرأة 
داخل الرشكات لجهــة تطبيق قانون العمل، 
باإلضافــة إىل مواضيع أخــرى غري مذكورة 

يف القانون املذكــور مثل التحّرش الجنيس، 
واإلجــازة األبوية التي ال تعطى لألب يف حال 

والدة إبن أو إبنة له.
بعدها، حّل كسبار ضيفاً عىل تلفزيون لبنان 
حيــث أجرى معه اإلعالمي نقوال حنا مقابلة 
حــول مؤمتر اإلغرتاب الناجح الذي جرى يف 
بيت املحامي، ووعد كســبار مبتابعة املبادرة 
التي تم إطالقها خــالل املؤمتر، والتي طلب 
وزير الخارجيــة عبد الله بو حبيب متابعتها 
من قبل النقابة بالتعاون مع الوزارة ومجلس 

النواب.

كسبار مستقبالً زواره

ـــــــــك ـــ ـــ ــــــر الحاي ـــ ـــ ـــ ــــــجائر« ملني ـــ ـــ ـــ ــــــاب الّس ـــ ـــ ـــ ــــــع أعق ـــ ـــ ـــ ــــــة »جام ـــ ـــ ـــ ــــــي رواي ـــ ـــ ـــ ــــــراءة ف ـــ ـــ ـــ ـــًا! ق ـــ ـــ ـــ ـــ ... بط ــــــيُّ ـــ ـــ ـــ الهامش
د. كميل مقِبل حامدة )شاعر وناقد(

يقول أمربتو إيكو يف مقّدمة روايته اســم الوردة: »إّن ما ال 
ميكن تنظريه ينبغي رسده«، يف إشارة إىل ما يف الّسد والّرواية 
مــن بناء نظرّي وثقايفّ، ورواية منري الحايك بؤرة قلق لجملة 
تنظريات اجتامعّية وثفافّية وسياسّية، تُخرج البطل اإلشكايّل 
من املعنى املألوف وفق الّتســمية البنيويّة الّتكوينّية، »وتحديًدا 
عند لوكاش وغولدمان، من كونه بطاًل يتموضع ضمن مشكالت 
مستعصية، تصعب مواجهتها بوعي واضح وحاسم، لهذا يراوح 
البطل بني وعي واقع ممكن وشــقّي«، يُخرجه من هذا املعنى 
املتعايل إىل البطل اليومي الهاميش، حيث يكون أبطال الّرواية 

من الّناس العاديّني، فقد تكون البطولة يف أن ال تكون بطاًل.
ال بطــل محّدد يف رواية »جامع أعقاب الّســجائر« ألّن كّل 
شــخوصها أبطال، ذلك أن منري الحايك يهدف إىل جعل اإلنسان 
العادي بهمومه ومشــاكله اليومّية بطالً، إنّها بطولة اليومّي 
والعــادّي ، »فجامع أعقاب الّســجائر« مصطفى والد منري أو 
منري نفسه بطل عادّي يتعّصب ألفكاره وانتامئه، يسمع الزّجل 
ويكتب قصيدة، يشهد شهادة زور من أجل إطعام أوالده، يُتاجر 
باملمنوعات، ويدخل الّسجن، وينأى بنفسه عن الحرب األهلية، 
ويحمي جاره املختلف عنه فكرًا وسياسة وانتامء. كام ورد يف 
الّصفحة 132 من الّرواية: »مل يقم بأّي عمل بطويّل، برأيي حمى 
نفســه وأرسته من كّل امللّوثات الّتي عصفت ببالده، أوليس هذا 

عماًل بطوليًّا بحّد ذاته!؟«    
وعبد العظيم صديق مصطفى بطل أيًضا، تُشــكّل شــهادته 
مبصطفى من خالل الّرســائل املتبادلة بينهم حّيزًا واسًعا يف 
الّرواية. هو بطٌل ألنه سافر يك ال يقع يف الُحرم بعشق معلّمته 
املتزّوجــة، وبطل حني عــاد إىل لبنان خالل الحرب حني هاجر 

الكثريون.
وصادق الجبايل الّشاب األرديّن الّذي ربطته صداقة مراسلة 
مبصطفى بطٌل أيًضــا، بطل عادي، بطل هاميّش، حني أغلقت 
الّدنيا أبوابها يف وجهه وعجز عن إهداء أّمه شيًئا يف عيد األّم، 
ســاقه القدر إىل قرية الكرامة حيث )جرت املعركة الشــهرية 
املساّمة باسمها(، حضوره إىل القرية كان للقاء سمسار يسّهل 
عمل الشباب األردنّيني والفلسطينّيني يف أرض العدّو، وقد كاد أن 
ينزلق إىل ما يتناىف مع منظومته القيمّية األخالقّية والوطنّية. 
حيث عاش رصاًعا داخليًّا مريرًا، هو الرّصاع بني اليومّي والقيمّي، 
بني الهّم الفردي والهّم الجمعّي لدى كّل مواطن عريب.  كام أنّه 
عاش الرّصاع الوجودّي مع املوت، حيث رأى املوت وجًها لوجه، 
ما أدخله يف دّوامة كوابيس جاءه فيه املوت عىل شــكل رجل 
مقطوع الّرأس، بطولته يف أّن قّصته انتهت بشــكل عادّي غري 
ما ينتظره القارئ. يقول منري الحايك يف الّرواية، يف الّصفحة 
62: » تتساءلون ملاذا ال تنتهي قّصته بأن يكون مناضاًل أو عمياًل، 

ألّن هذا األمر يحدث، لكن ميكن ألّي مّنا أن يكون إنسانًا عاديًّا، 
وأن تُكتب قّصته«. 

ومنري الّرواية بطل، ألنّه يصنع من مصطفى العادّي وبعض 
الّشخوص أبطااًل ، وألنّه بطل يف نظر مايا. ومايا الّتي ترمز إىل 
جيل السوشــيل ميديا وتجعل رصاع األجيال يطفو عىل سطح 
الّرواية، بني جيلها املعارص وجيل منري األب )جيل الكتابة والورق 
والقلم(، )ثنائّية الكتابة اإللكرتونّية والكتابة الورقّية( وكأنّها 
تطرح قضّية الكتابة الورقّية عىل املحّك، بطلة ألنها تصنع من 
منري كاتًبا. وآغوب الّسجني بطل، آغوب الّذي يسمّيه منري بزوربا 
األرمني اللّبناين، ألنّــه يُخرج بذرة الفّن واإلبداع يف مصطفى 
خالل سجنهام مًعا، ويخرجه من قوقعته وانغالقه. فالكّل يف 

الرواية بطل، ألّن كّل واحد فينا هو بطل قّصته الخاّصة.
يف الّرواية زمنان: زمن األحداث املكتوبة، وزمن الكتابة. زمن 
األحداث املكتوبة هو الفرتة الّتي امتّدت يف ستينّيات القرن املايض 
حّتى األحداث اللبنانّية ضمًنا عام 1٩٧5، ما قبل الحرب والحرب، 
إرهاصاتها وأحداثها، وزمن الكتابة هو الزّمن الّذي تبادل فيه منري 
ومايا اســتذكار هذه األحداث يف الزّمــن األّول. وهو اآلن، »اآلن 
الوهمّي« الّذي يُخّيل إىل القارئ أنّه يعيشــه حني يقرأ الّرسائل 
املتبادلة بني منري ومايا والّتي تتحّدث عن رسائل مصطفى، و«اآلن 
الحقيقّي أو املعارص« الّذي ميّثل الواقع الرّاهن يف لبنان مبا فيه 
من أزمة معيشّية واقتصاديّة خانقة، وانقسام سيايس، وهجرة 
الّشباب، فهل يضعنا منري الحايك أمام متاثل وتشابه بني الزّمنني؟ 
وهل ينذرنا أن هذا البلد ذاهب إىل الخراب من جديد نتيجة تشابه 
اإلرهاصات بني اليوم واألمس؟ هل يُخّوفنا منري يف املســتقبل 

نتيجة قراءة الّشبه بني الحارض واملايض؟
أما املكان وهو ملعب منري الحايك ذلك أنّه أكادمييًّا متخّصص 
به، فهذه األكادميّية واضحة وسلســة يف آن يف الّرواية، عىل 
عكــس ما يُتوّقع إذ غالًبا ما تكون األكادمييا عبًئا عىل األدبّية. 
ويُحســن منري الحايــك لعبة األماكن، ويضعهــا يف ثنائّيات 
منسجمة مع الّتعدديّة يف الّشخصّيات، ويف كّل شخصّية عىل 
ِحدة: الّريف/املدينــة، القرية/بريوت، الوطن/املهجر، لبيت/

الّســجن، وكلّها أماكن عجنت الّشخصّيات، وتحديًدا مصطفى 
الّذي كان الســجن نقطة تحّول كربى يف شــخصّيته، رسمت 
كّل مــا بعدها حيث تعرّف إىل آغوب اآلخر املختلف، ومن خالله 
تعرّفــه عىل »أناه«، عىل مصطفى املخبوء وراء مصطفى الّذي 
صنعتــه األماكن األخرى )الّريف- الغربة-بريوت(، يف عالمة 
سيميائّية عىل أّن فهم الّذات ومعرفة األنا ال يكون إاّل من خالل 
اآلخر املختلف. هذا الّســجن هو الّذي جعله ينزوي يف بيته يف 
الحــرب األهلّية، فصــار البيت وطًنا حني صار الوطن غابة من 
حريق، يتقاتل أبناؤه بداًل من الّتفاهم عىل رسم هويّتهم الخاّصة 
واملشرتكة. هذه الهويّة الخاّصة تؤّرق منري الحايك، لذلك يبحث 

عنها يف الكتابة، فأيّة عالقة تجمع بني الهويّة والكتابة؟

كّل من يف الّرواية يكتب بطريقته: مصطفى يكتب الّرسائل، 
ويُحاول كتابة قصيدة متأثّرًا بولعه بالزّجل اللّبناين. عبد العظيم 
وصادق الجبايل يكتبان باملراسلة. منري يكتب الّرسائل إىل مايا، 
ويكتــب رواية »البطل« من دون أن يعرف. مايا تكتب مع منري 
روايتــه وتصنع منه راويًا أو كاتًبا. ونحن كقرّاء أمام رواية يف 

رواية:
روايــة »البطل« الصادرة عن دار العــامل، يف رواية »جامع 
أعقاب الّســجائر«، الّصادرة عن دار الفارايب، فنحن نوجد حني 
نكتب، ونكون حني نكتب، فتصبح الكتابة فعل وجود وكينونة، 
فضاًل عن كونها وسيلة تعبري، وهنا يخرج منري الحايك الكتابة 
تحديًدا، واألدب عموًما من وظيفته الّتصويريّة الّتأريخّية الّتي 
تندرج تحت مســّمى نظريّة االنعــكاس يف األدب، والقائلة أن 
األدب يصّور الواقع، إىل مكانة أعىل يصبح فيها األدب فعل خلق 
لعامل جديد مغاير عن العامل الرّاهن، وهذا ما ينسجم مع مقولة 
اإلنكسار يف األدب، أي أّن وظيفة األدب هي إعادة صياغة العامل 
وإنتاج الواقع، وليســت مجرّد تصويره أو وصفه. الكتابة عند 

منري الحايك ليست استنساًخا لألحداث، بل خلًقا لها.
»أنــا أكتــب إًذا أنا موجود«، وأنا موجود إًذا أنا بطل يف رواية 

قابلة للكتابة.
وهذا يقودنا إىل ســؤال جوهرّي: هل ما زالت الكتابة تصلح 

إلصالح ما انهدم؟

ــة ــراونـ ــّشـ ــارة املـــــخـــــّدرات فـــي حــــّي الـ ــتـــجـ ــر مــهــنــدس لـ ــطـ الــقــبــض عــلــى »الـــــحـــــّاق« أخـ
أعلنت املـديريّة العـــاّمة لقـوى األمـن الـّداخيل ـ شعبة 
العـــالقات العـامـّــة يف بالغ لها انــه: »يف إطار املتابعة 
املّستمرة التي تقوم بها املجموعة الخاّصة يف وحدة الرّشطة 
القضائية ملكافحة عمليات تجارة وترويج املخّدرات يف مختلف 

املناطق اللبنانية إضافة اىل توقيف املطلوبني للقضاء،
وبعــد عملية رصد دقيقة ألحد أخطر املطلوبني، فور عودته 
من تركيا إىل لبنان بطريقة غري رشعية، تبنّي لهذه املجموعة 
أنه يّتخذ من محلّة الرّشاونة يف بعلبك مقًرا له، وال يغادرها أبداً، 
ويُدعى:  ب. م. )مواليد عام 1٩٩4، سوري( ملّقب بـ »الحالق« 
مطلوب مبئات املذكرات العدلية، وهو مهندس شــبكات تجارة 
وترويج املخّدرات ألخطر الّتّجار، منها:  شــبكتا )ن. ز.( و«أبو 

سلّة«، ويرشف عىل تشــغيلها من غرف عمليات يف املنطقة 
املذكورة، فيتواصل من خاللها مع الزبائن بحيث يتم توجيههم 

اىل أماكن محّددة الستالم املخّدرات من مروجني.
تتألف هذه الشــبكات إضافة اىل غرف العمليات، من معامل 
لطبــخ وتوضيب املخّدرات -معظمهام يف الرشاونة واملناطق 
املجــاورة-، ناقيل مخّدرات من البقاع اىل املدن، مســتودعات 
لحفــظ املواد املخّدرة واألموال الناتجة من ترويجها. وان هذه 
الشــبكات، بتصميمها العنقودي، ميكنها االستمرار يف العمل 
حتــى وإن أوقف عدٌد كبريٌ من أفرادها وُضِبط أيضاً عدٌد كبريٌ 
من مســتودعاتها.  عىل أثر ذلك، أعطيت األوامر لوضع خطّة 

محكمة بغية العمل عىل توقيفه.

بتاريخ 14-3-2023، ويف أثناء انتقاله بني معمل يستخدم 
لطبــخ وتوضيب املخّدرات وغرفة يســتعملها إلدارة عمليات 
توزيــع وترويج املواد املخّدرة، أطبقت عليه قّوة من املجموعة 
الخاّصــة وألقت القبض عليه بعمليــة نوعية وخاطفة يف 

املنطقة التي يعتربها آمنة له. 
كذلك، أوقفت املدعو: ي. ز. )مواليد عام 1٩٩5، لبناين( الذي 
يدير إحدى غرف العمليات، ومطلوب للقضاء مبوجب مذكرات 
بجرائــم مخّدرات. ُضِبط بحوزتهام كمّية من ماّدة الكوكايني، 
بندقّية »كالشنكوف« جعبة تتضمن /10/ مامشط عائدة لها، 
مســدس حريب و/٧/ أجهزة خلويّة. والتحقيق جاٍر بإرشاف 

القضاء املختص«.
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ــة أضـــعـــافـــاً ــ ــّيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ ــة والـ ــ ــّي ــ ــح ــ ــص ــ ــة وال ــ ــاديّـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــون األزمـــــــــــات االقـ ــاســ ــ ــق ــ  نــــــــزالء »رومــــــيــــــة« ي

ــس املــــــــوت واملــــــــرض! ــ ــواجـ ــ ــيـــش هـ ــعـ ـــ »الــــــــديــــــــار«: نـ ــ ــن داخــــــــل الـــســـجـــن لـ ــ شـــــهـــــادات حــــّيــــة مـ
ندى عبد الرزاق

يف لبنان توجد ثالثة ســجون رئيسية هي، رومية وسجنا 
زحلة وطرابلــس، 22 منها كناية عن مراكز توقيف احرتازي، 
تجمع حوايل 8500  سجني، يشكو معظمهم تأجيل املحاكامت 

القضائية.
باملوازاة، يتذّرع املســؤولون فقدان االليات املخصصة لنقل 
السجناء بســبب ازمة املحروقات، وتأجيل الجلسات يف كل 
مــرة يتعني فيها اصدار الحكم بحقهم. أضف اىل كل ما تقدم، 
اإلهــامل الطبي يف ظل غياب األطبــاء املتعاقدين مع الدولة 
االمر الذي أدى اىل وفاة 10 ســجناء داخل رومية لعدم نقلهم 
اىل املستشفى للمعالجة كانت »الديار« حصلت عىل أسامئهم.

{ اشبه مبقربة {

يف ســجن رومية الذي يقع يف شامل رشق بريوت تظهر 
كارثة إنســانية من خلف قضبان أكرب سجون لبنان وأكرثها 
مأســاوية، حيــث النوافــذ الحديدية الشــاهقة والجدران 
االســمنتية الســميكة وكل ما ميكن رؤيته مالبس النزالء 

املتدلية من النوافذ!
يف سياق متصل، ســجن رومية ويضم 3700 سجني يف 
حني ان قدرته االســتيعابية تبلــغ 1500، واالنىك ان هؤالء 
جميعهم غري محكومني، والبعض االخر انتهت محكوميته اال 
انه ال ميلك املال لدفع الغرامات املرتتبة، ناهيكم عن االمراض 
والتلوث يف املياه وامراض مثل الســل والكولريا وغياب أدوات 
التعقيم والتنظيف مبا فيها االزمات الصحية والغذائية بحسب 
شــهادة النزيل »م« لـ »الديار« والــذي قال: » نتعرض للعنف 
النفيس واملعنوي جراء الســلوك الذي نتلقاه ونعامل بدونّية 

وكل ما أقوله ال يعكس مقدار الحرمان من ابسط حقوقنا«. 
ويرشح عن الوضع الغذايئ يف روميــة فيقول، »يوجد 3 
طبقات يف هــذا املكان يتم توزيع االكل ملرة واحدة لكل طابق 
عىل ان تحصل الطوابق األخرى عىل طعامها يف األيام املتتالية، 
اىل جانب نوعيته التي ال تصلح للبهائم، وإذا أردنا ان نشرتي 

من حانوت السجن فاألسعار ضعفي سعرها الحقيقي«.
وعن الوضــع الطبي، فيصفه »م« بالــكاريث، »نعاين من 
ندرة األطباء بســبب عدم تعاقدهم مع قــوى االمن الداخيل، 
والطبيب يأيت مرة واحدة يف الشهر وال يجدد الوصفة الطبية 
عند الحاجة، ويُطلب منا تأمــني األدوات الطبية عىل نفقتنا 

الخاصة مثل »البنج« وغريه، 
أضــف اىل ان التطبيب كان 
قبــل االزمــة وبعدها عىل 
نفقة السجني وهناك سجناء 

قضوا داخل رومية«.

{ املحاكامت {

شــىك »م« مــن بــطء 
والتي  القضائية  املحاكامت 
قــد متتد اىل ما شــاء الله، 
وقــد ميوت النزيــل قبل ان 
تنتهي محكوميته  أو  يحاكم 
ان يصدر حكم قضايئ،  قبل 
قدماء  سجناء   4 اىل  ويشري 
عمليات  إلجــراء  يحتاجون 
جراحيــة كالقلــب املفتوح 
وغســيل الــكىل ويصــف 
بالحرج  الصحــي  وضعهم 

ويجب ان ينظر بحالتهم قبل فوات األوان«.

{ وزير الداخلية اقر بجحيم الكارثة {

بالتــوازي، كان وزير الداخلية بســام املولــوي اعرتف ان 
الســجون تعاين من أزمــات ثالث وهي: االكتظــاظ، الغذاء 
والطبابــة، وقال: »ان نحو 79% من النــزالء غري محكومني، 
و43% من غري اللبنانيني، وقــدم اقرتاح قانون ملجلس النواب 
يهدف اىل تخفيض السنة السجنية من 9 اىل 6 أشهر عىل ان 

تشمل كل الجرائم ملرة واحدة فقط«. 
واتهم »م« وزير الداخلية بإغالق هاتفه مرات عدة بوجهه، 

بينام كان يحاول نقل مشكلته اليه كونه املسؤول املبارش«.
يف سياق متصل، تبيك والدة الســجني »م. ص« املحكوم 
مؤبد يف سجن رومية بقضية اتهم فيها زوراً حسب وصفها، 
وتــرشح لـ »الديــار« الوضع الغــذايئ والصحي وتصفهام 
باليسء. اىل جانب التلــوث وغياب املعقامت وتفيش حاالت 
الجرب داخل السجن. وتشــكو من غياب أدىن حقوق النزالء 
البديهية وهي ماء صالحة للرشب، وبعض العدل معهم حيث 
يوجد آخرون كأنهم يعيشــون يف فندق 5 نجوم وتُلبى كافة 

طلباتهم«. 

{ ال حل من دون سلطة قضائية مستقلة {

ويف الســياق، يفصح رئيس جمعيــة نرسوتو-اخوية – 
الســجون يف لبنان االب مروان غانم لـ »الديار«، » ان وضع 
السجناء يف رومية مزري جدا لجهة الطبابة والغذاء والدواء 
وعدم متكن النزالء من الدخول اىل املستشفيات بسبب غياب 
عقود األخرية مع قوى االمــن الداخيل، والدولة ال تتمكن من 
دفع املبالغ عن املســاجني وهذا يدفع بالفئة املقتدرة لتتعالج 

عىل نفقة ذويها ومن ال ميلك اهله املال »راِحْت عليه« ». 
ويردف، » الشق النفيس واملعنوي للسجناء مدّمر، فالوضع 
املعييش اليسء طالهم واذاهم بشكل شديد. وغذائياً، يحتاجون 

اىل التغذية وهي مفقودة وغري متوفرة بشكل شبه كيل«.
وعن كيفية تحســني وضع السجناء رصح االب غانم، »انه 
ال حل للســجون من دون ســلطة قضائية مستقلة وإعطاء 
القضاة حقهم ليتمكنوا مــن العمل يف محاكمهم اىل جانب 
ترسيع املحاكامت. وتطرق اىل آليات الســوق املخصصة لنقل 
املســاجني والتي معظمها معطّل وهو مــا يعيق نقلهم اىل 

املحاكم، وشدد عىل رضورة إيجاد حل لتخفيف االكتظاظ«.
ولفت، »اىل انه ال يوجد قضــاة ومحاكم ملتابعة مواضيع 
االحكام، مشــريا اىل ان بعضهم يصدر احكاما عالية وهو ما 
يعّمق الكارثة داخل السجن نظرا للوضع االجتامعي واملعييش 

الذي يتكبدونه«. 
وعن املحكومني مؤبد قال، »يجب توفري اهتامم أكرب لهؤالء 

كون ال امل بخروجهم يف وقت منظور، مؤكدا تفيش التلوث 
يف السجن بسبب مشكلة يف »فالتر« املياه«.

وملّح اىل وفاة بعض الســجناء بالقول، » املأســاة مرتبطة 
بغيــاب األطبــاء املتعاقدين لعــدم متكن الدولــة من دفع 

مستحقاتهم املادية«.

{ الدولة تتجاوز القانون {

تســتند الحقوقية والخبرية يف القوانني الجزائية ســاميا 
املــوىل اىل املادة 108 من قانون أصــول املحاكامت الجزائية 
وتقول لـ »الديار«، » باســتثناء حالة املحكوم ســابقا بجرم 
مّدتُه ســنة عىل األقل ال يجوز ان تتجــاوز مدة التوقيف يف 
الجنحة شــهرين عىل ان متدد مــرة مامثلة كحد اقىص يف 

حالة الرضورة القصوى«. 
وتفّصل، »بعيدا عن الجرائم ذات الصلة باملخدرات والجنايات 
التي تتعلق بالخطر الشامل وجرائم اإلرهاب ووضع املوقوف 
املحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، ال يسمح ان تتجاوز مدة 
التوقيف يف الجناية 6 أشهر ميكن تجديدها ملرة واحدة بقرار 

معلّل«. 
وتشــري املوىل اىل، »ان النظام القضــايئ اللبناين يف ظل 
األوضاع االســتثنائية عاجز عن تلبية الحقوق الدســتورية 
للمحاكمة العادلة. واملســؤولية تقع عــىل عاتق الحكومة 
كونها السلطة التنفيذية وتصادر قرار السلطة القضائية وهو 

ما يحول دون استقالليتها«.
واملشكلة األكرب بحسب املوىل، »ال يوجد سوق للموقوفني 
االمر الذي يؤدي اىل تأجيل الجلســات ألكرث من 4 مرات، اىل 
جانب إشكاليات أخرى منها سفر القايض، او عدم مجيئه اىل 
املحكمة. وعليه فبدال من ان تكون مدة التوقيف شــهرين او 

أربعة بالجنحة، يتم تجاوز هذه املدة لعدم انعقاد الجلسة«.
وتختم املــوىل بالتنويه، »يوجد اجراء ال بــد منه وهو ان 
امللف بعد انتهاء االســتجواب يجب ان يُنقل اىل النيابة إلبداء 
مطالعتهــا فيه، ومن ثم إعادته اىل القــايض إلطالق القرار 
الظّني. وما يحدث عــىل األرض هو ان امللف عندما يحّول اىل 
النيابة العامة، بدال من ان يســتغرق أسبوعاً او 10 أيام بالحد 
األقىص ليعــود اىل قايض التحقيق، مييض وقتا أطول ليبقى 
مع القايض املنوط بالقضية ألشــهر حتى حني إصدار القرار 
الظنــي وهذا ما يطيل مدة التوقيف، وتشــري اىل، »ان قضاة 
التحقيق يرتاخون يف اصدار قرارهم الظّني الذي عىل أساسه 

يتم تحويل امللف عىل انه اما جناية او جنحة«.

ــيــــــره عـــــلـــــى صـــــحـــــة اإلنـــــــســـــــان؟ ــأثــــ >الـــــكـــــيـــــتـــــو دايـــــــــــــــــــت«.. مـــــــا تــــ
يعترب نظام كيتو الغــذايئ، نظاما منخفض الكربوهيدرات 
وعايل الدهون اكتســب شعبية يف السنوات األخرية. ينطوي 
عىل تقليل كمية الكربوهيدرات التي يتم تناولها واســتبدالها 
بأطعمة غنية بالدهون والربوتينات الصحية، وذلك عن طريق 
الحد من تناول الكربوهيدرات وتناول كميات أكرب من الدهون 
الصحية، ليدخل الجســم يف حالة التمثيل الغذايئ املعروفة 
باسم الكيتوزيه. هذا يعني أن الجسم يبدأ يف تكسري الدهون 
للحصول عىل الطاقة بدالً من االعتــامد عىل الكربوهيدرات 

كمصدر أسايس للطاقة. 

{ فوائد الكيتو دايت {

كشــفت أخصائية التغذية »جولني نبهان« أن الكيتو دايت 
بدأ اعتامده ملســاعدة األشــخاص الذين يعانون من »كهرباء 
الرأس«، وعند متابعته واكتشــاف دوره يف إنقاص الوزن، بدأ 

اعتامده عىل أنه حمية غذائية إلنقاص الوزن. 
يتضمن الحد من اســتهالك الكربوهيدرات إىل حوايل 20 
إىل 50 غراماً يومياً، وتناول الدهون، مثل اللحوم واألســامك 

والبيض واملكرسات والزيوت الصحية.
ولفتت أيًضا إىل أهمية التخفيف من اســتهالك الربوتني، 
وذلــك ألنه ميكن تحويل الربوتــني إىل جلوكوز إذا تم تناوله 
بكميات كبرية، مام قد يبطئ من اإلنتقال إىل الحالة الكيتونية.

أما عن فوائد »الكيتو دايــت«، فاعتربت »نبهان« أن فوائده 

محدودة جداً وهي: 
- فقدان الوزن.
- زيادة الطاقة.

- وضوح ذهني أفضل
- تقليــل مخاطر اإلصابة ببعض أنــواع الرسطان ومرض 

الزهامير ومرض الباركنسون.
- تحسني القدرة عىل التحمل واألداء البدين.

{ متى يبدأ انخفاض الوزن يف الكيتو؟ {

ويف هذا الصدد، كشــفت أخصائية التغذية أنه صحيح أن 
نظام الكيتو هو الوسيلة املطلوبة للمساعدة عىل التحكم يف 
وزن الجســم، إاّل أّن هذه العملية تستغرق وقتاً. فقد يستغرق 

األمر ما بني أسبوع إىل عدة أسابيع لبدء رؤية النتائج. 
سيحتاج الشــخص إىل التقيد بكمية معّينة من السعرات 
الحرارية يومياً، أي حوايل 500 ســعرة حرارية. بهذا املعدل، 
يجب أن يبدأ يف مالحظة فقدان الوزن بشــكل ملحوظ بعد 
فرتة ترتاوح من 10 إىل 21 يوماً. وقد يحقق البعض أهدافهم 
املتعلقة بفقدان الــوزن يف وقت أقرب، بينام قد يســتغرق 

البعض اآلخر وقتاً أطول قليالً.
هذا ويتمّيز هذه النظام الغذايئ بفقدان الجسم للمياه، وقد 
يالحظ الشخص أنه يتعني عليه التبول كثرياً ويشعر بالعطش 
أكرث من املعتاد. وقد يالحظ أيضاً فقداً كبرياً يف الوزن، ويكون 

يف الغالب فقداناً لوزن املاء.

{ األطعمة التي يجب تناولها {
أثنــاء اتباع نظام كيتــو الغذايئ، من املهــم تضمني وفرة 
من الدهــون والربوتينات الصحية، مثل األســامك الدهنية 
والبيض واملكــرسات والبذور واألفــوكادو وزيت جوز الهند 
وزيت الزيتون. ومن املهــم أيًضا تناول الخرضوات منخفضة 
الكربوهيدرات مثل الخرضوات الورقية والربوكيل والقرنبيط 
والفلفل. وبالنســبة ملحّبي النكهــات اإلضافية، فإن إضافة 
األعشــاب والتوابل ميكن أن تســاعد حًقــا يف تعزيز نكهة 

األطباق مع الحفاظ عىل األطعمة منخفضة الكربوهيدرات.
أّما األطعمة التي يجب تجّنبها، فهي األطعمة التي يحتوي 
عىل نسبة عالية من الكربوهيدرات. مثل: األطعمة السكرية، 
الحبوب أو النشــويات، الفاكهة ما عــدا الفراولة، والفول أو 

البقوليات كالبازالء، الفاصوليا، العدس، الحمص وغريها. 

{ الفئات املمنوعة من اتّباع هذه الحمية {

كام ســبق وذكرنا، يعد الكيتو دايت من الحميات الغذائية 
التــي القت رواًجا كبــريًا الفرتة املاضيــة، إاّل أّن  هناك فئات 

ممنوعة من اتباع هذا النظام الغذايئ وهي: 
- الحوامل واملرضعات.

- األطفال.

- مرىض السكري.
- مرىض البنكرياس.

- مرىض اضطراب الغدة الدرقية.
- مرىض الكىل. 
- مرىض املرارة. 

لذا، شــددت »نبهان« عىل رضورة إجراء الفحوص الطبية 
الالزمة قبل اعتامد هذه الحمية الغذائية وبالتأكيد املتابعة مع 
أخصايئ تغذية لتفادي حدوث أي مضاعفات غري مســتحّبة. 
ونصحت بدورهــا اإلبتعاد عن هذه الحميــة الغذائية واتّباع 
نظام غذايئ متوازن يشمل جميع املكّونات املوجودة يف الهرم 
الغذايئ، مشــريًة إىل أّن حمية »الكيتــو« ال ميكن اعتامدها 

لوقت طويل، بل لفرتة محدودة.

!! ــك  ذل إحـــذروا  ثــقــوبــاً..  يسبب  قــد  الــرئــة  تهملوها!انتفاخ  ال  املــخ..  في  لورم  غريّبة  تحذيريّة  عالمات 
الثالث  الرئيــيس  »الســبب  يعتــرب 
للوفــاة« يف جميع أنحاء العامل، مرض 
 ،)COPD( االنســداد الرئــوي املزمــن
املصطلح الشــامل لجملــة من أمراض 
الرئة التي تسبب صعوبات يف التنفس، 

الرئة. انتفاخ  وخاصة 
تلف  الرئــة يف  انتفــاخ  ويتســبب 
الهوائية وميكن أن يتطور إىل  األكياس 
سلسلة من املشاكل مبا يف ذلك الثقوب 
يف رئتيــك إذا تركــت دون عالج. وهذا 
باألعراض  الوعي  يجعل  الكئيب  التكهن 

يف املقدمة واملركز.
تتلف  الرئة،  بانتفاخ  إصابتك  ومبجرد 
واملعروفة  رئتيك،  يف  الهوائية  األكياس 

الهوائية. الحويصالت  باسم  أيضا 
ومن املثري للقلق أن الجدران الداخلية 
أن  ميكن  الهوائيــة  األكيــاس  لهــذه 
الوقت وتتمزق، ما يخلق  تضعف مبرور 
مســاحات هوائية أكرب بدال من العديد 

الصغرية. املساحات  من 
يقلل  »هذا   :Mayo Clinic وتــرشح 
من مســاحة ســطح الرئتني، وبالتايل 
يقلــل من كمية األكســجني التي تصل 
إىل مجــرى الدم. عنــد الزفري، ال تعمل 
الحويصــالت الهوائية التالفة بشــكل 
القديم محارصا،  الهواء  صحيح ويصبح 
وال يــرتك مجاال لدخول الهــواء النقي 

باألكسجني«. الغني 
إىل  التنفس  وبينام متيــل مشــاكل 
الوقت، ميكن  التفاقم تدريجيا مبــرور 
تحت  إبقائها  يف  العــالج  يســاعد  أن 
NHS. ومن أجل  لـــ  الســيطرة، وفقا 
الصحيحة،  املســاعدة  عــىل  الحصول 

تحتاج إىل تحديد الحالة أوال.
عن  بالبحث  الصحية  الخدمة  تويص 

التالية: التحذيرية  العالمات 
- زيادة ضيق التنفس )خاصة عندما 

نشطا(. تكون 
- السعال الصدري املستمر مع البلغم.

التهابات الصدر. - كرثة 

- صفري مستمر.
Mayo Clinic »مبراجعة  هذا وتنصح 
طبيبــك« إذا كنت تعــاين من ضيق يف 
التنفس غري مربر لعدة أشــهر. ويجب 
أن تكون حذرا بشكل خاص إذا كان هذا 
النوع من ضيق التنفس يزداد ســوءا أو 

اليومية. أنشطتك  مع  يتعارض 
تتجاهل  »ال  الصحي:  الجسم  ويضيف 
األمر بإخبار نفسك أن السبب هو تقدمك 

يف السن أو عدم لياقتك البدنية«.
ومن األهمية مبــكان أن تبدأ العالج 
»يف أقرب وقت ممكن« قبل أن تتعرض 

.NHS رئتيك إلصابة خطرية، وفقا لـ 
الــذي يصيب  الرضر  أن  ويف حــني 
رئتيــك الناجم عن انتفــاخ الرئة يكون 
دامئا، فــإن العالج املناســب ميكن أن 

يساعد يف إبطاء تقدم الحالة.
ومــن اإلقــالع عــن التدخــني إىل 
التي  األشياء  العديد من  الجراحة، هناك 
انتفاخ  ميكن أن تساعد يف اســتهداف 
الصحية أن  الخدمــة  الرئــة. وتوضح 
اإلقالع عن التدخني »أهم« يشء ميكنك 

القيام به إذا كنت تدخن.
عالوة عــىل ذلك، ميكن أن تســاعد 
أجهزة االستنشــاق واألدويــة وإعادة 

تنفسك. تسهيل  يف  التأهيل 
الرئة،  انتفاخ  منــع  كيفية  حول  أّما 
أن  هو  الســار  الخرب  أن   NHS فتوضح 
مرض االنســداد الرئــوي املزمن ميكن 

الوقاية منه »إىل حد كبري«.
فرصك  تقليل  »ميكنــك  عىل:  وتنص 
تجنبت  إذا  كبــري  بشــكل  تطويره  يف 
فإن  بالفعل،  تدخــن  كنت  إذا  التدخني. 
يســاعد  أن  ميكن  التدخني  عن  التوقف 
يف منع املزيد من الرضر لرئتيك قبل أن 

تبدأ يف التسبب يف أعراض مزعجة«.
التدخني  االبتعاد عــن  أيضــا  ويجب 
الناتج عن  النــوع  املبــارش، وهو  غري 
أو  الســجائر  مثل  التبغ،  منتجات  حرق 

الغليون. أو  السيجار 

تشــمل األعراض الشــائعة ألورام الدماغ الصداع 
والنوبات والغثيان. ولكــن، هناك عالمات أخرى أقل 
شهرة تشــري إىل احتامل منو كتلة رسطانية داخل 

دماغك.
وميكن أن يشــمل ذلك ســامع األصوات وطفرات 

النمو املفرطة.
الذين تقل  املــخ األطفال والبالغــني  أورام  وتقتل 
أعامرهم عن 40 عاما أكرث من أي رسطان آخر، وفقا 

لجمعية أبحاث ورم الدماغ الخريية.
MailOnline عــن خمس عالمات  يكشــف  هنا، 

تحذيرية غريبة لورم يف املخ.
- فقدان االهتــامم بالهوايات: قــد يكون فقدان 
االهتامم بهوايتك املفضلة فجأة عالمة تحذيرية لورم 

يف املخ.
يعاين واحد من كل ثالثة أشــخاص مصابني بورم 
يف املخ من تغري يف الشــخصية مــن نوع ما، وفقا 
لجمعية ورم الدماغ الخريية. وميكن أن يكون هذا يف 

شكل فقدان االهتامم بهواية.
وعندما ينمو الورم يف الدمــاغ، ميكن أن يضغط 
عــىل الخاليا الســليمة من حولــه، وإذا تطور يف 
العواطف  التــي تتحكم يف  املنطقة  الفص األمامي، 
والشخصية والسلوك، ميكنك حتى البدء يف الترصف 

بشكل غريب.
هذا وميكن أن يتسبب ورم الغدة النخامية أيضا يف 
تغريات يف الشخصية مثل االكتئاب والقلق، كام تقول 

مؤسسة أبحاث ورم الدماغ الخريية.
السياســات  مديرة  نوبل،  كارين  الدكتورة  وقالت 
والبحوث واالبتــكار يف أبحاث أورام الدماغ: »أورام 
الدماغ القريبة من الغدة النخامية ميكن أن تســبب 
بعض األعراض األكرث إثارة للدهشــة، مثل التغريات 
الشديدة يف الشخصية والوزن والحجم الجسدي، أو 
تأخري سن البلوغ. وهذا بسبب الورم الذي يؤثر عىل 
مســتويات الهرمونات التي تنتجها الغدة«. لكن من 

املهم اكتشاف هذه األعراض مبكرا.
وتشــري البيانــات إىل أن 40% فقــط من مرىض 
رسطان الدماغ يعيشون أكرث من عام بعد التشخيص 

و20% فقط يعيشون ملدة خمس سنوات.
- طفرات النمو الشديدة: ميكن لألورام التي تصيب 
الغدة النخاميــة أيضا، يف حاالت نادرة، أن تســبب 

طفرات منو شديدة يف البالغني وكذلك األطفال.
وتشــري أبحاث الرسطان إىل أن بعض األورام التي 

تصنع  النخاميــة  الغــدة  تصيب 
هرمونات.

وميكن أن يتســبب هذا اإلنتاج 
للهرمونات يف حدوث طفرات منو 
لدى الشــباب. لكن طفرات النمو 
هذه ال تحدث فقط يف الشباب، بل 
ميكن أن تحدث عند البالغني أيضا.

االرتفاع  هذا  إن  الخرباء  ويقول 
أن  الحجم ميكن  املعتــاد يف  غري 
القدمني  أو  اليدين  يتسبب يف منو 
أو حتى الفك السفيل عند البالغني.

الدكتور نوبل: »االكتشاف  وقال 
املبكــر والعــالج قــد يتجنــب 
املضاعفات فيام بعــد؛ ومع ذلك، 

غالبا ما يتم تشخيص أورام املخ بشكل خاطئ، ما قد 
يؤخر ذلك.

وهناك أكرث من 120 نوعــا مختلفا من أورام املخ 
واألعراض عديدة ومتنوعة - اعتامدا عىل مكان الورم 

يف الدماغ.
- النسيان: غالبا ما يُنظر إىل نسيان القيام باملهام 
اليومية مثل إغــالق الباب وإغــالق الفرن كعالمة 
مميزة ملرض الزهامير. لكن النســيان قد يكون أيضا 

عالمة عىل وجود ورم يف املخ.
ونظــرا ألن العديد من مناطق الدمــاغ تعمل عىل 
تخزين واســرتجاع أنواع مختلفة من الذكريات، فمن 
الصعب تحديد مــدى تأثري أورام الدماغ املختلفة عىل 

ذاكرة الناس، وفقا لجمعية ورم الدماغ الخريية.
ويعاين شخص من كل شخصني من صعوبات يف 
الذاكرة ناجمة عن ورم يف املخ، ولكن ميكن أيضا أن 

يحدث بسبب عالجه.
ويعد انخفاض القــدرة العقلية واالرتباك أيضا من 
أعــراض ورم الدماغ يف هذا الجزء من الدماغ. ويحذر 
الخرباء من أن هذه األعــراض قد تظهر وتختفي يف 

البداية قبل أن تزداد سوءا.
- رؤية ضبابية: قد يكون عدم وضوح الرؤية الذي 
ترتــدي نظارتك، عالمة  يأيت ويختفي، حتى عندما 

عىل وجود ورم يف املخ.
ويقول الخرباء إن ضغــط ورم الدماغ عىل العصب 
البرصي، ميكــن أن يؤثر عىل رؤيتك بشــكل كبري. 
حتى أنك قد تالحظ بدايتك يف أن تصبح أكرث حامقة 
وتصطدم باألشياء، خاصة إذا فقدت برصك بعيدا عن 

زوايا عينيك.
وميكن أن تكون الرؤية غري الواضحة واألشــكال 
العامئــة ورؤية النفق عالمــات عىل وجود ورم يف 

املخ، وفقا ألبحاث الرسطان.
باإلضافة إىل الرؤية غــري الواضحة أو املزدوجة، 
قد تواجه أيضا رؤية ضبابية ناتجة عن الســعال أو 

العطس أو حتى االنحناء فقط.
ومع ذلــك، فإن هــذه األعراض املتعلقــة بالعني 
والرؤيــة، إذا ظهرت فجأة، ميكــن أن تكون ناجمة 
عــن جلطة دموية أو التهاب الســحايا، لذلك تويص 
مؤسسة أبحاث ورم الدماغ الخريية بالتامس املشورة 

الطبية عىل وجه الرسعة.
- ســامع األصوات: قد تشــري أصوات الهلوســة 
وســامع أصوات عشــوائية أحيانا إىل حالة صحية 
عقلية. ولكــن ميكن أن يكون أيضــا ورما يف املخ. 
وميكن أن تحدث الهلوسة السمعية بسبب أورام املخ 

الرسطانية والحميدة.
كام ميكن أن تحدث هذه الهلوســة إذا كان الورم 
موجودا يف الفص الصدغــي، وهو الجزء من الدماغ 
الذي يعالــج الصوت ويفهم اللغة ويشــفر الذاكرة. 
وميكن أن يحدث أيضا إذا تم ضغط الورم عىل العصب 

الذي يرسل إشارات من األذن إىل الدماغ.
وميكن أن يســبب الورم أيضا صعوبة يف السمع 

والتحدث، وفقا ألبحاث الرسطان.
NHS أي شخص يعاين من الهلوسة التي  وتنصح 
تجعلك ترى أو تســمع أو تشــم أو تتذوق أو تشــعر 
بأشــياء تبدو حقيقية ولكنها ليست كذلك، أن يطلب 

املساعدة الطبية.
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أعد خرباء من اتحــاد املصارف العربية بالتعاون مع خرباء 
دوليني برئاســة الدكتور منري راشــد، ملخصــا عن الورقة 
االصالحية الخاصة بالقطاع املايل واالقتصادي اللبناين. وجاء 

فيه:
 )1(.  ان االزمة التي مير بها االقتصاد كان يجب اال تحدث. 
فمن النادر جدا ان تقع دولة يف ازمة مالية و لديها  من اعىل 
نســب االحتياطي الذي بلغ يف منتصف 2019  نحو 50 مليار 
دوالر و يفــوق الدين العام بالدوالر ب 150% و يغطي 50% من 
الودائــع. كان مــن الواجب اال يتوقف مرصف لبنان عن توفري  
الســيولة للمصارف واتخاذ اجراءات اصالحية مالية و نقدية  

فورا.
خطــة الحكومة ال تقدم حــال كونها تعتــرب االلتزامات 
خســارات يجب شــطبها  وهذا  قرار استنسايب وغري محق 
ومخالف للدســتور اللبناين ولن يؤدي اىل حل بل  اىل فقدان 
الثقة بالقطاع املرصيف وفقدان السيولة، وكالهام رضوريان 
للتوصل اىل حل. ان شطب الودائع املقرتح  ) ومن املعروف يف 
الشأن املرصيف ان اي قطاع  مرصيف ال يستطيع اعادة الودائع (  
يف خطة  الحكومة  سيؤدي اىل افقار اكرث من مليون مواطن  

واىل محو قدرتهم الرشائية واىل املزيد من االنهيار.
 الحل يتمثل بااليت:

اعادة جدولة جميع االلتزامات واملوجودات املالية.
التحرير الكامل لسعر الرصف.

تحقيق التوازن املايل بارسع وقت. ســيدعمها تحرير سعر 
الرصف  و اعادة الجدولة.

اعادة ادارة مؤسســات القطاع العام  من خالل خصخصتها 
عىل اســاس مناقصات مبواصفات  دولية،  و من ثم تحويلها 

اىل رشكات مساهمة.
تحويل صناديق الضامن اىل  صناديق نقدية.

النظر يف وضع املصارف بعد تطبيق االجراءات اعاله اوال.
هــذه االجراءات توفر الســيولة و الثقة اللذين يوفران حال 

لالزمة و ليس بشطب او اعادة  الودائع.
  )2(.   االجراءات التي اتخذت لحينه ادت اىل تفاقم االنهيار 
وليس العكس:  مل يتخذ اي اجراءات اصالحية منذ بدء االزمة  

وامنا بالعكس من ذلك:
تخىل مرصف لبنان اوال عن سياســة الربط لســعر الرصف 
للرية عىل اســاس 1500 ل. ل.  مقابل الدوالر، من دون اتخاذ 

اجراءات بديلة ناجحة. 
التوقــف عن تزويد املصارف بالســيولة مــام ثبط الثقة 

باملصارف و اوحي بانها مفلسة وهي  ليس كذلك.
فقد الدوالر املرصيف قيمته مقابل الدوالر النقدي/ الفريش.

تعدد االســعار للرية مقابل الدوالر )7 اســعار عىل االقل( 
للسحب من الودائع ولخدمة   الدين، وهو اجراء غري دستوري  
ويشوه االســعار،  ويتبع اسلوب التفرقة بني  الدائن )املودع( 
واملديــن )املقرتض(، وقّوض عمــل القطاع العام ووفر فرصا 
للفســاد، وبخاصة سداد الديون بالدوالر باللرية اللبنانية عىل 
اســاس السعر الرســمي، مام حقق ارباحا  طائلة غريعادلة 

للمقرتضني عىل حساب املودعني .
وضعت قيود عشوائية عىل حركة رؤوس االموال و السحب 

من الودائع للمقيمني وغري  املقيمني. 
اتباع سياســة دعم  باهضة  كلفت اكرث من 14 مليار دوالر 

خالل سنة ونصف.
ومنعت املصارف من التعامل يف ســوق القطع  مشرتية او 
بائعة  يف سوق القطع الحر، وبهذا  حرمت من تكوين سيولة 

ذاتية بالعمالت الصعبة.
اعلنت الحكومة عن توقــف خدمة اليوروبند يف الداخل و 
الخــارج بقرار انفرادي مام ادى  تخفيض التصنيف االئتامين 

لألدىن املستويات. 
  )3(.   نتج من مجمل االجراءات املتخذة         

املزيد من استنافذ مرصف لبنان ملعظم احتياطاته )24 مليار 
دوالر( خالل سنة ونصف  بعد بدء االزمة.

خلق دوالر »فريش« حدد حسب السوق الحر وآخر مرصيف  
قديم )لوالر( يعادل اليوم اقل من 15%  من الدوالر الفريش.

انحدار يف  ســعر الرصف يف الســوق املوازية مام ادى اىل 
خسارة يف قيمة اللرية و الودائع  باللرية اىل ما يفوق %98.

انخفاض كبري يف االجور والدخل  الحقيقي.
املزيد من االنهيار االقتصادي وارتفاع البطالة - حيث خرس 

االنتاج ما يقرب من الثلث.
وارتفاع التضخم اىل ما يفوق ال 

1600 يف املئة منذ بداية االزمة.
ملصلحة  االجــراءات  وكانــت 
والقروض  كالدولــة  )املقرتَض( 

الخاصة  وليس املقرض.    
  )4(.   الحــل املايل املقرتح من 
قبل حكومــة ميقايت الصادر يف 

2022 - 9/9
الحل املــايل املقرتح هو مصدر 
الدولة  بــني  االســايس  الخالف 
واملواطــن والعديد مــن املصارف  

واملؤسسات.
متحــور الخالف حــول تحديد 
الخســارات املزعومــة و كيفية 
التخلص منها )ابتــداًء من خطة 
الزار ولغايــة  الخطــة الحاليــة 

للرئيس ميقايت( و قدرت الخســارات ب73 مليار دوالر. و هل 
هي خسارات ام التزامات؟

بدون ادىن شك هي التزامات تحتاج اىل اعادة جدولة.
     اعتربت الخطة ان معظم االلتزامات هي خســارات، وهذا 
خطــأ فادح.  انصب اهتامم  الخطة عىل معالجة الخســارات 
املزعومة وعىل شــطب معظم الودائــع  باملقابل، وليس عىل 
احياء االقتصاد واســتعادة النمو، واســتقرار االسعار وسعر 

الرصف.
)5(.  ملخص ألهم ما يسمى ركائز ومبادىء  خطة الحكومة:  
    أ *فك الرتابط بني حسابات املصارف التجارية وحسابات 
مرصف لبنان واملوازنات والديون الســيادية. هذا يعني شطب 
الحسابات املشرتكة بني الفئات الثالث، مام يؤدي اىل تقليص 
غري مســبوق يف ميزانيات االقطاع املرصيف. هذا يعني الغاء 
ودائع املصارف يف  مرصف لبنان، والغاء ســندات الدولة لدى 

املصارف.
 ب*   اعادة املالءة  ملرصف لبنان

*مشــاركة الدولة فقط يف استعادة مالءة مرصف لبنان بـ 
2.5 مليار دوالر فقط - ضمن قدرتها  عىل تحمل الديون، بينام 
الدولة هي مسؤولة كليا عن خسارات مرصف لبنان ان حدثت.
الغاء التزامات مرصف لبنان بالعملة الصعبة تجاه املصارف، 
65-70 مليار دوالر وباملقابل يتطلب هذا االجراء شطب معظم 

الودائع وخاصة بالدوالر.
اصدار حقوق  لصالح املصارف للتعويض عن هذه االلتزامات،  
وهــي حقوق غري مضمونــة  وتفتقد اي قيمة حقيقية، و ال 

تستطيع الدولة متويلها الال بعد عدة اجيال.
 ج * اعادة هيكلة ورسملة املصارف القادرة  عىل االستمرار 

بعد استيعاب الخسائر.
خطــة الحكومة  تقرتح اطفــاء او  تحويل اىل اللرية و اىل 
صندوق اســرتداد الودائع مجمل الودائع التي تفوق 100 الف 
دوالر العائــدة اىل نحو 250  اىل  300  الف حســاب عىل اقل 
تقدير . و بافرتاض ان كل حساب يعيل 4 اشخاص فهذا يعني 

ان اكرث من مليون شخص  سيحرم من الحياة الكرمية.
التزامات املصارف للمودعني بالدوالر ستقلص كااليت:

حاميــة الودائع فقط لغاية 100 الــف دوالر و ليس فقط 
لصغــار املودعــني- تقدر ب 19 مليار دوالر، و  يدفع منها  14 
مليار  بالدوالر )75%( و تسحب خالل عدة سنوات )7 سنوات( 
ويحــول الباقــي اىل ودائع باللرية. هذا يشــري اىل ان معظم  
مــا تبقى من الودائع بالدوالر البالغــة   نحو 84 مليار دوالر 

سيشطب من املصارف كااليت:
يشــطب او  يحول اىل اللرية  باســعار مخفضة  53 مليار 

دوالر ضمن شعارات:
تشطب الفوائد فائضة من الودائع املؤهلة

تحول اىل اللرية الودائع الغري مؤهلة
جزء من الودائع يخصص كمساهمة يف رأس مال املصارف
اصدار حقوق  ملصلحة املودعني مبا يوازي 30 مليار دوالرعىل 

صندوق اسرتداد الودائع
  صندوق اسرتداد الودائع سيحتاج اىل اكرث من ثالثة اجيال  

السرتداد الودائع كام اكدت الحكومة - فهو صندوق وهمي.
الغاء حصة املساهمني و املطلوبات االخرى  يف املصارف عىل 
اســاس احرتام  التسلســل الهرمي  لتحمل الخسائر. اي حذف 

لرؤوس اموال املصارف.
 اصول املصارف بالدوالر ستعالج كااليت:

الغاء  ودائع املصارف  يف مرصف لبنان. مقابل اصدار حقوق 
)بقيم وهمية( ملصلحة  املصارف.

الغاء سندات الدولة لدى املصارف.
اســتعادة  قروض املصارف للعمالء عىل اســاس الســعر 

الرسمي 1500 ل. ل. مقابل الدوالر.
دمج املصارف املتبقية القادرة عىل االستمرار.    

ضخ اموال جديدة يف املصارف - من اين- ال ندري؟
 من ناحية ميزانيات الدولة:

توقــع االســتمرار يف تحقيق عجز مــايل مرتفع و تراكم 
املتاخرات- تفوق مليار  دوالر.

استهداف الخطة توحيد سعر الرصف فقط  و ليس تحريره 
– وهو  غري مجد.

هــذا يعني ان الجزء االكرب من القطاع املرصيف ســيغلق او 
يقلــص و البدء بقطاع جديد- فمن اين ســتأيت االموال ومن 

سيشرتي املصارف املتعرثة او اقامة  مصارف جديدة.
ان الخطــة املعروضة ال تــؤدي اىل تعايف االقتصاد بل اىل  
شــطب الجزء االكرب من القــوة الرشائية للمواطن مام يؤدي 
اىل كســاد غري مسبوق واىل اقفال معظم  املصارف بعد الغاء  

غالبية  الودائع .
كــام ان القوانني املطروحــة  كالكابيتال كونرتول اليخدم 
االقتصــاد وال يشــجع عىل دخول رؤوس االمــوال  امنا يقيد 
السحب من الودائع بحد اقىص قدره فقط 1000 دوالر شهريا 

لكل مودع.
يجب ان تســتهدف اي خطة دخول االموال الخاصة وليس 
املساعدات الرسمية وهي قروض يجب  اعادتها و تشجع عىل 

استمرار الفساد.
ان برامــج  مع صندوق النقد ال تشــجع  بالرضورة  دخول 
االمــوال الخاصة كونهــا تثبت ان الدولة عاجــزة  عن ادارة 

اقتصادها.
 )6(.   الخطــة البديلة - اتحــاد املصارف العربية بالتعاون 

مع خرباء دوليني
ال حاجة العادة الودائع و ال لشطبها وال لشطب ديون الدولة 
وديــون مــرصف لبنان  كام ذكر يف خطــة ميقايت ذاتها:  ال 
يستطيع اي قطاع مرصيف يف العامل ان يرد  كل الودائع  فورا 

– و ال دولة يف العامل تستطيع اعادة كل ديونها فورا.
كام ال نطرح يف هذه الخطة بيع مؤسسات الدولة للتعويض 
عن كبار املودعني املقدرة بنحو  20% من مجموع  عدد الحسابات 
وتحوز عىل 80% من مجمل قيمة الودائع .امنا  الهدف استعادة  

فعالية انتاج هذا القطاع من خالل خصصة ادارته اوال.
الحل يكمن يف توفري السيولة للمصارف واستعادة الثقة، و 
انتهاج اصالحات  ناجعة و بالتسلســل بدال من االنتظار حتى 

يتم االتفاق مع صندوق النقد.
 أهم بنود الخطة البديلة:

االعــالن عن صيانة والحفاظ عــىل كل الودائع بأي عملة 
كانت. وهذا يعيد الثقة بالدولة واملصارف.

التحرير الكامل و املبارش لســعر الرصف لجميع املعامالت 
والقطاعــات وليس  فقــط توحيده كام  تقــرتح الحكومة 

وصندوق النقد:
تحرير ســعر الرصف يوحد ســعر الرصف  تلقائيا وله وقع 

ايجايب عىل صعد عديدة:
اســتعادة القيم الحقيقية لالصول والخصوم املالية وانهاء 
بدعــة اللوالر )الــدوالر املرصيف القديم  قبل 17 ترشين االول 

)2019
الغاء جميع القيود املكبلة عىل الســحب حسب عدة تعاميم 

استنسابية ملرصف لبنان املركزي
اســتعادة املصارف لدورها يف سوق القطع )سوق العمالت 

االجنبية(
اعادة التوازن لالسواق املالية.

اعادة الثقة باملصارف .
اعادة الســيولة للمصارف وباستعامل الشيكات املرصفية 
وبطاقات االئتامن بقيمتهم الحقيقية للدوالر )الدوالر املرصيف 

يوازي الدوالر »الفريش«( 
تشجع تقليص الطلب عىل الدوالر النقدي وتعزيز العودة اىل 

استعامل النقد االفرتايض- شيكات و بطاقات ائتامن.
استعادة املودعني التعامل بدون قيود مع املصارف.   

يعيد الثقة للرية اللبنانية.
يشــجع عودة االدخارات النقدية يف املنازل والرشكات اىل 

املصارف.
يشجع االدخار واالستثامر.

يعزز القدرة التنافســية لالقتصــاد ويدعم بالدرجة االوىل 
انتاج السلع البديلة للمستوردات اضافة اىل الصادرات. 

دعم النمو وخلق فرص العمل.
يشجع دخول رؤوس االموال من الخارج.

يحــرر مرصف لبنان من واجب  التدخل يف ســوق القطع 
ويخوله الرتكيزعىل السياســة النقدية التي تســتهدف النمو 
ولجــم التضخم. ويســتطيع مرصف لبنان بعد تحريرســعر 
الــرصف خفض  نســبة االحتياطي االلزامي ليوفر ســيولة 

اضافية للمصارف.
تحقيق توازن مايل لحســابات الدولة: تحرير سعر الرصف 
يجــب ان يرافقه  تحقيــق توازن مايل وهذا يصيح ممكنا من 
خالل ســعر رصف حر واعادة جدولة ديون الدولة،  ويساهم  

يف استقرار سعر الرصف.
 التوازن املايل يؤدي اىل تحســني اداء ميزان الدفوعات واىل 

ثبات سعر العملة املحلية .
اعــادة جدولــة االصول و االلتزامات املالية: تحرير ســعر 
الرصف يجب ان يرافقه  اعادة جدولة لكل االصول وااللتزامات 
املاليــة العامة والخاصة )ودائع وقروض املصارف اضافة اىل 
ديون الدولة( لكيال يشــكل تحرير ســعر الرصف ضغطا عىل 

السحوبات يف  املرحلة االوىل.
والحاجة عندئٍذ لقانون الكابيتال كونرتول.

تطويــر ادارة مؤسســات القطــاع العــام من خالل 
خصخصة اداراتها باالســتناد اىل مناقصات تســتند اىل 
املعايــري  العامليــة . وقد أصــدرت االدارات الخاصة بعد 
االصالح اســهام تعرض يف بورصة بريوت لتكون مداخيل 
اضافيــة اىل االرباح والرضائب للدولــة. ومن املمكن ان 
تحتفظ الدولة اللبنانية بجزء من هذه االســهم عىل ان ال 

تتعدى نســبة  اقل من %50.
اعــادة هيكلة املصارف: من االفضل ان تعالج  اعادة هيكلة 
املصــارف اذا دعت الحاجة بعد االصالحات املذكورة  العطائها 
فرصة التعايف من خالل هذه االجراءات. ومن السابق الوانه ان 
يبدأ االصالح يف القطاع املرصيف اوال. القطاع املرصيف  يعاين 
من  السياسات الحالية ويستطيع االتعايف من خالل االصالح 

الذايت مع االجرءات املذكورة اعاله.
تحويل صندوق الضامن االجتامعي والصناديق الخاصة اىل 
اســاس نقدي بدال من وضعها الحايل لتوفر الضامن الصحي 
والتقاعد املستدام للقطاع الخاص من خالل رضيبة  مخصصة 
للضامن يساهم فيها االفراد والرشكات وقد تساهم الدولة بجزء 

من التكلفة كبديل لتخصيص ايرادات للحامية االجتامعية.
ان هــذه االجراءات كفيلة باعادة الثقــة للمصارف وللرية 

اللبنانية مام يخول عودة املصارف  اىل عملها الطبيعي.
اضافة يحتاج  لبنان اىل اصالحات يف مجاالت عديدة مالية 

و نقدية و قطاعية وقضائية و يف االدارات  العامة.
ختامــا: ان اعالن التــزام الحكومة اللبنانية ضامن حقوق 
املودعــني هو غري واضح وغري اكيــد، وعىل صندوق النقد ان 
يأخــذ موقفا داعام للمودعــني، كون  املودع هو ركيزة  الدولة 

ومنقذها«. 

وإداريــة إنمائية  قضايا  خضر   مع   عرض  حميه 

حمية مع املحافظ خرض

واالدارية التي تعود ملحافظة بعلبك الهرمل. 
 وتــم خالل اللقاء ايضاً البحث يف موضوع 
فوىض االعالنات غري املرخص لها عىل الطرق، 
وذلك خالفاً ألحكام املرسوم رقم 2015/1302 
والعمــل عىل كيفية تنظيِمها من خالل التقدم 

بطلب اىل البلدية للحصول عىل موافقتها ومن 
ثم التقدم بطلب اىل الوزارة لدراسة امللف وابداء 
املوافقة عىل اشــغال املساحة املطلوبة ضمن 
امالِك الوزارة ، ما يؤدي اىل رفد البلديات بأموال 

متكنها من تسري أعاملها. 

ـــــــــــــــة أســـــــــــــــفرت عـــــــــــــــن تراجـــــــــــــــع نســـــــــــــــبة الـــــــــــــــزواج %18  األزمـــــــــــــــة االقتصاديّ
خطـــــــــــــــر!! فـــــــــــــــي  اإلنجابيـــــــــــــــة  32%والصحـــــــــــــــة  والـــــــــــــــوالدات 

مارينا عندس

يف ظــّل األزمــة املالّيــة 
الخانقــة التي متّر فيها البالد، 
انقالبًا جذريًا يف  لبنان  يشهد 
ما يخّص الوضع األرسي لجهة 
اإلقدام عىل الزواج وتحديًدا يف 
سن العرشينيات والثالثينيات، 
املتعــارف عليه  العمر  وهــو 
العمرية،  الفرتة  وهذه  للزواج. 
عرفت أكرب حركــة تغيري يف 
ما يتعلق باســتقرار الســلوك 
مرتبــط  وكأنــه  الزواجــي 

بالوظيفة والدخل والهجرة.
األزمــة  أّن  يف  شــّك  وال 
االقتصاديّة التي تعصف بلبنان 

منذ أكرث من 3 سنوات ترخي بظاللها عىل مختلف 
نواحي حياة اللبنانيــني. ووفق العديد من الخرباء 
يف الشــأن االجتامعي، فإّن التغيري تناول تركيبة 
املجتمع اللبناين من خالل انخفاض نسبتي الزواج 
واإلنجاب حيث انه مل يعد مبقدور معظم اللبنانيني 

اإلقدام عىل الزواج نسبًة الرتفاع التكاليف.
ويف الفرتة األخرية، أكّدت إحصائيات حديثة يف 
لبنان حدوث تراجع كبري يف نســبة الوالدات خالل 
الفرتة املمتدة ما بني 2018 و2022. وكشــف مدير 
مركز الدولية للمعلومات )نرشة إحصائية محلية(، 
األستاذ جواد عدرا، عىل حسابه الخاص عرب تويرت 
أّن »معــدالت الزواج بــني 2018 و2022 تراجعت 
بنسبة 18 يف املئة، مام أدى أيًضا إىل تراجع طفيف 
يف معــدالت الطالق، وكل ذلك أدى إىل تراجع كبري 

يف نسبة الوالدات وصل إىل نحو 32 يف املئة ».

{األمومة حلٌم بعيد املنال...
والسبب ؟{

مل يعــد مبقدوري إنجاب طفــٍل عىل هذه الّدنيا 
بســبب التكاليف التي مل يعد يتحّملها إنسان يعيش 
يف بلــد كلبنان. بهذه الكلامت بدأت صونيا حديثها 
للّديار، معتربًة أّن األمومة باتت حلاًم أو رمّبا تقترص 

فقط عىل األغنياء.
وتتابع: بالّنســبة يل، األمومة هــي حلٌم بعيد 
املنال، خصوًصا بعد تخطّي الّدوالر األمرييك  100 
ألف لرية. وتسأل: كيف يل التفكري يف إنجاب طفٍل 

وأنا غري قادرة عىل تأمني أبســط حقوقه كإنسان 
وكطفــل؟ متطلّبات الحياة كبــرية وصعبة، منها 
الحفاضــات والحليب والغرفة املجهزة له واأللعاب 
واملالبس...الــخ وطبًعا كل هــذه الحاجيات تباع 

بالّدوالر أو ما يعادله. 
وتضيف: يف هذه األزمة الخانقة التي نعيشها، ال 
يسعنا سوى التفكري يف كيفّية تأمني ربطة الخبز 
للمنــزل. أّما تكبري العائلة وارتفــاع عدد أفرادها، 
فهذه الطريقة مل تعد تناســب سوى األغنياء أو من 
يتقاىض راتبه بالّدوالر الفريش. وحّتى الوالدة باتت 
مكلفة لدرجة أنّه وعند دخويل باب املستشفى عيّل 

تأمني 20-30 مليونا ألنجب مولودي.
وتختــم صونيا كالمها: الولد رغم أنّه نعمة عىل 
البيــت، إاّل أنّه أصبح نقمة للعائلة ألنّنا علينا تأمني 

الدوالرات الفريش قبل أن يلد حّتى.

{الصحة اإلنجابّية يف خطٍر {
الصحة اإلنجابية يف خطٍر كبري، ال ســّيام بعد 
فقــدان حبوب منع الحمل ألكرث من 6 أشــهر يف 
الّســوق. لذلك يتّم استبدال هذه الحبوب يف معظم 
الوقت باللولب لتجّنب الحمل وهو يباع اليوم بحواىل 
70 دوالرا أمريكيا. أّما ســعر الواقي الذكري فوصل 
إىل 600 ألف لرية، وحبوب منع الحمل إىل 450 ألًفا.

األزمة املالية تعــاين منها أيًضا وأيًضا الحوامل 
ألّن زيارة الطبيــب والتأكد من صحة الجنني باتت 
مكلفــة جًدا. أكان من ناحية صــورة االيكو التي 
بات سعرها يقارب الـ800 ألف لرية، أو سعر أدوية 

تثبيت الحمل ومنع التشوهات 
يصــل إىل مليون لــرية للدواء 
الواحد، إضافة إىل الفيتامينات 
وغريهــا. كل هــذه التكاليف 
دفعت بعض الحوامل إىل اتخاذ 
إىل  واللجوء  اإلجهــاض  قرار 
عيادات غــري رشعية، للتخيّل 

عن الجنني. 

{ الزواج مرشوٌط: 
ال أوالد! {

عروســان  ويحيى  ســارة 
جديــدان، يتحرّضان لزفافهام 
ويف  الّصيــف.  موســم  يف 
تؤكّد ســارة  للّديار،  حديثهام 
املبالغة يف  أنّهام قّررا  عــدم 
التحضــري للعرس. وتقول: اتفقنــا أنا ويحيى أن 
نتــزّوج فقط مع األهل مــن دون أصدقاء وأقارب 
نســبًة لألوضــاع املادية الصعبة وارتفاع ســعر 
الــّدوالر إىل أن أصبح 100 ألف لرية. وتتابع: يحيى 
لديه منزل يف الضيعة لكّن املحروقات التي ارتفعت 
أسعارها بشــكٍل خيايٍل جعلتنا نبتعد عن الضيعة 
قلياًل ونتــزّوج يف بريوت للتوفري أكان من ناحية 
البنزين أو املازوت يف الشــتاء. لكن هذا ال يعني أّن 
تأمني مبلغٍ االيجار يف بريوت هو أمر ســهل. علينا 
تأمني 250 دوالرا شهريًا فقط لبيت يتألف من غرفة 
وحامم. منزلنا يف بريوت متواضٌع جًدا لكننا قررنا 
الــزواج ألننا نحب بعضنــا واملهم هو أن نبني بيتنا 

بحٍب وأماٍن وسالم.
ويقول يحيى إنّه طلب من خطيبته صونيا أال يفكران 
يف اإلنجــاب أقلّه يف الفرتة االوىل من زواجهام إىل 
أن تتغرّي أمور البالد عّل الّدوالر يستقّر عىل رقٍم معنّي 

وتتحّسن الرواتب قلياًل ألّن الوضع مل يعد محمواًل.
وينهــي كالمه: كثــريون هاجمونا عىل فكرة 
عدم اإلنجاب لكّنني أرى أنّه قراٌر شــخيٌص يتعلق 
مبصريي ومبصري عائلتي. ال أعتقد أّن هنالك إنسانا 
ال يحــب األطفال وال يريد أن يبني أرسة كبرية لكّن 
األفضــل يف هذه املرحلة هو توّخي الحذر واالنتباه 
اىل الحمل ألّن تكاليف الطفل اليوم ليســت مزحة 
أبًدا. نحن نلوم املســؤولني طبًعا الذين أوصلونا إىل 
هذه املرحلة التي ننتظر فيها رقعة أمٍل، علّنا نعيش 

قلياًل يف سالم!    

اســتقبل وزير األشــغال 
العامة والنقــل يف حكومة 
ترصيــف األعــامل الدكتور 
عــيل حميه يف الوزارة امس، 
محافظ بعلبك - الهرمل بشري 
خرض، وكانت مناسبة لعرض 
التطورات يف ظل ما تشــهده 
البالد من تفاقم عىل املستويات 
واالجتامعية   االقتصاديــة 
والسياســية ، باالضافة اىل 
االمنائية  القضايا  يف  البحث 

ملساعدة دوالر  مليون   20 بقيمة  صــنــدوقــاً  اطلقت   شيا 
ــمــاد الــطــاقــة املــتــجــددة ــات الــلــبــنــانــّيــة عــلــى اعــت ــشــرك ال

أعلنت السفرية األمريكّية يف لبنان دورويث 
شــيا  إطالق »صنــدوق الطاقــة املتجددة  
 Solar & Renewable Energy( »والشمســّية
Fund( بقيمة 20 مليون دوالر وذلك يف حفٍل 
بحضور الوزراء يف حكومة ترصيف االعامل 
الصناعة جورج بوشــيكيان، والطاقة واملياه  
وليد فّياض والبيئة نارص ياسني ونائب مديرة 
الوكالة االمريكّيــة للتنمية الدولّية يف لبنان 
نيكوالس ڤيڤيو، ومســتثمرين وممثلني عن 

رشكات محلّية.
الوكالة  الصندوق، والذي اطلقته  وسيقوم 
االمريكّية للتنمية الدولّية )USAID( من خالل 
مرشوع تســهيل التبادل التجاري واالستثامر 
 ،)LII( ومبادرة االســتثامر يف لبنان )TIF(
بتوفري مصادر استثامر للقطاع الخاص، مام 
يسمح للرشكات اللبنانّية بتمويل تركيب ألواح 

الطاقة الشمسّية.
وقالت شــيا: »هذه املبــادرة، والتي تديرها 
USAID، هــي االوىل من نوعهــا يف لبنان، 
ولكنها ليست اســتجابة الحكومة االمريكّية 
االوىل ألزمة الطاقة، ولن تكون األخرية. فمنذ 
العام 2012، تقوم حكومة الواليات املّتحدة من 
خالل USAID بتوفري طاقة ميرّسة ومتجددة 

للمنازل والرشكات«. 
أضافــت: »كلّنا ثقة أن الــرشكات اللبنانّية 
واملستثمرين ســوف يغتنمون هذه الفرصة 
لالســتفادة مــن صندوق الطاقــة املتجددة  
والشمســّية لدعــم االقتصاد واســتمراريّة 
الــرشكات وحامية الوظائــف يف لبنان. مًعا 

نستطيع بناء غٍد مسؤول بيئيًّا ومنتج أكرث«.
أّمــا مدير مــرشوع TIF مارك روســتال 
فشــّدد عىل أن »هذا الصندوق هو خطوة أوىل 
لتحفيز االستثامر يف مجال الطاقة النظيفة 
واملســتدامة يف لبنان. نتمّنى أن تســتقطب 
هذه املبادرة املزيد من االســتثامرات يف مجال 
الطاقــة املتجددة يف البالد، وبالتايل أن تدعم 
تعايف ومنو الرشكات اللبنانّية التي تعاين منذ 
ســنوات من اإلقفال ورصف املوظّفني بسبب 

هذه األزمة«. 
 Berytech من جهته قال  رئيس مؤسســة
مارون شامس: »يستدعي الوضع الحايل اتخاذ 

تدابري معارصة وبديلة.
وأضاف: »حان وقت اطالق وتنفيذ مرشوع 
صنــدوق الطاقة املتجددة  والشمســّية الذي 
ســيوفر للرشكات اللبنانية إمــدادات الطاقة 

بكلفة أقل، مام يزيد من فعالّية الطاقة«. 
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جدد وزير الخارجية املغريب نارص 
بوريطة، تأكيد اململكة عىل »الصفة 
املحوريــة للقضية الفلســطينية 
الثابت  العادلــة« وعىل موقفهــا 

والراسخ منها.
جاءت ترصيحــات بوريطة يف 
كلمة له خالل االجتامع الـ 49 ملجلس 
وزراء خارجيــة منظمــة التعاون 
اإلســالمي يف موريتانيا، وأكد »أن 
املغرب يويل القضية الفلســطينية 
أهميــة قصوى ويعتربهــا إحدى 
أولويات السياســة الخارجية لها،« 
مشــرا »إىل ما يقوم بــه العاهل 

املغريب امللك محمد الســادس من عمل سيايس 
ودبلومايس ومبادرات إنسانية من أجل نرصة 
الحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني والدفاع 
عن مدينــة القدس وصيانــة طابعها الديني 

ووضعها القانوين.«
وقال وزيــر الخارجية املغريب: »إن القضية 
الفلسطينية متثل تحديا حقيقيا أمام منظومة 
العمل اإلســالمي املشرتك، يستوجب املزيد من 
تكاثف الجهود إلحياء عملية السالم يف الرشق 
األوســط بهدف الوصول إىل تســوية عادلة 

وشاملة.
وطالب بوريطة بـ«تبني رؤية واقعية وتصور 
براغاميت، يف ســياق جهد جامعي مشــرتك 
وخطــاب موحد، ينأى عــن املزايدات العقيمة 
والتوظيف الســيايس املقيت الذي من شــأنه 
اإلرضار بالقضية الفلســطينية بدل خدمتها«، 

مضيفــا »أن املغرب اختار طريق الوســطية 
واالعتدال، بل وجعل منه نرباسا ينر توجهاتها 
من خالل اســرتاتيجية شاملة متعددة األبعاد، 
أثبتت نجاعتها يف مواجهة اإلرهاب والتطرف.«
وجدد التأكيد عــىل أن »اململكة تدعو الدول 
اإلســالمية اىل التعاون من أجل القضاء عىل 
اإلرهاب وقطع الطريق عىل الجامعات املتطرفة 
التي تعمل عىل تشويه الدين اإلسالمي وتصويره 
عــىل أنه دين التطرف والغلو«، داعيا »إىل مزيد 
من التضامن والتآزر بهدف بلورة موقف إسالمي 
موحد ومسؤول يقدم رؤى وحلوال عملية ناجعة 

لهذه األزمات.«
وأعلن وزير الخارجية املغريب، دعم اململكة 
لكل املساعي الجادة واملبادرات الرامية إىل الدفع 
مبسرة الســالم يف عدد من الدول اإلسالمية 

التي ما تزال تعيش حروبا ونزاعات.
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ــــــد أو شــــــرط ــــــا قي ــــــع األســــــرى ب ــــــادل جمي ــــــه«: جاهــــــزون لتب ــــــي »أنصــــــار الل ــــــؤول ف مس
أكــد مســؤول الدائــرة 
األرسى  لجنة  يف  القانونية 
أبو حمرة،  أحمد  يف صنعاء 
يف  اإلنقــاذ  حكومــة  أن 
اتفاق  لتنفيذ  صنعاء جاهزة 
األرسى مــع التحالف »الكل 
مقابل الكل«، نافيا ما يرتدد 
من إشــاعات حــول رفض 

صنعاء تلك املبادرة.
حديثــه  يف  وقــال 
لـ«سبوتنيك«: »منذ البداية، 
ونحــن نطالب الطرف اآلخر 
بشكل  األرسى  تبادل  بتنفيذ 
كامل »الــكل مقابل الكل«، 
ونحن جاهزون لذلك دون قيد 
أو رشط، مبــا فيه من زيادة 
للطرف اآلخر، لكن لألســف 
الشــديد ونظرا ألن مرتزقة 

العــدوان )يقصد التحالف( ليســوا طرفا واحدا، 
إمنا جامعات مســلحة متعددة متعددة األطراف، 
وهم من رفضوا ذلك«، مضيفا »نحن جاهزون منذ 
البدايــة، وكام رصح عبــد امللك الحويث، بأن ملف 
األرسى ملفا إنســانيا، وأننا مستعدون لذلك دون 
قيد أو رشط، لكنهم يرفضون ذلك، ويطلبون أسامء 
بعينها ويرتكون باقــي األرسى، لكننا يف اللجنة 
الوطنية لشؤون األرسى نرحب باالفراج عن جميع 
األرسى مبا فيهم القادة التابعني ملرتزقة العدوان«.

وحــول الصحفيون املحتجــزون لدى صنعاء، 
والذين يطالب »التحالــف« باإلفراج عنهم، يقول 
أبو حمرة: »كان هناك اتفاق مع الجانب السعودي 
ومــن ثم التوقيع عىل مبادرة برعاية األمم املتحدة 
يف آذار املايض 2022، وتم تبادل قوائم باألســامء 

تشــمل هؤالء الصحفيني، لكــن التحالف هم من 
رفضوا ذلك، وامتنعوا عن تقديم بقية األسامء من 
أرسانا، والتي تم طرحها يف املفاوضات«، الفتا إىل 
أن »الصحفيــني املحتجزين تهمتهم ترويج أخبار 
كاذبة، وتخابر وتعــاون مع األعداد، وهي جرائم 
تــدرج تحت بند الخيانة العظمــى التي عقوبتها 
اإلعدام وفق القانــون اليمني، وهى تهمة يعاقب 

عليها القانون اليمني«.
وكشــفت جامعة »أنصار الله«، عن مساع يف 
جولة املفاوضات التي انطلقت، السبت املايض، مع 
الحكومة اليمنية يف مدينة جنيف الســويرسية، 
لرفــع أعداد صفقة تبادل أرسى تعد األكرب، والتي 
توصــل إليها الطرفان. وقال تلفزيون »املســرة« 
الناطق باســم جامعة »أنصار الله« اليمنية، نقال 
عن مصدر مطلع يف الجامعة، إنه »ُعقدت جلسات 

ملناقشــة ما تم التوصل إليه 
بخصــوص ملــف األرسى 
يف  السادســة  الجولة  يف 
الكشــوف  ومراجعة  َعاّمن 

وتصحيحها«.
تبادل  املقرر  وأضاف »من 
قوائم جديــدة ملحاولة رفع 
األعــداد املتفــق عليها )يف 
إشــارة إىل صفقــة تبادل 
2223 أســرا توصــل إليها 
آذار  شــهر  يف  الجانبــان 
بقية  ومناقشــة  املايض(، 
الكشــوف أمــال يف تنفيذ 

االتفاق كام يفرتض«.
النقاشات  »أن  إىل  وأشار 
يف  األرسى  ملف  بخصوص 
جنيــف تتم بني صنعاء ومن 
متثل، والرياض ومن متثل«، 

عىل حد قوله.
ويف وقت ســابق، أعلن املبعوث الخاص لألمني 
العام لألمــم املتحدة إىل اليمن هانس غروندبرغ، 
انطالق أعامل االجتامع الســابع للجنة اإلرشافية 
لتنفيــذ اتفــاق تبــادل األرسى واملحتجزين، يف 
سويرسا برئاسة مكتبه ومشاركة اللجنة الدولية 
للصليب األحمر وعضوية أطراف النزاع يف اليمن.
وأعــرب غروندبرغ عن »أمله أن تكون األطراف 
عــىل اســتعداد لالنخراط يف مناقشــات جدية 
ورصيحــة لالتفاق عىل إطــالق رساح أكرب عدد 
ممكــن من املحتجزين«، حاثاً األطراف مع اقرتاب 
شهر رمضان عىل »الوفاء مبا اتفقوا عىل االلتزام 
به تجاه بعضهــم البعض، وأيضاً تجاه اآلالف من 

األرس اليمنيــة التي طال انتظارها لعودة ذويها«.

ــة مــــــن الــــــزالزل بنحــــــو 104 مليــــــارات دوالر تركيــــــا تقــــــّدر الخســــــائر االقتصاديــــ
أعلنــت الحكومة الرتكية 
يف تقييم رسمي، أّن الزالزل 
التــي هزت جنــوب رشقي 
املايض تسببت  الشهر  البالد 
يف أرضار بنحــو 2 تريليون 

لرة )103.6 مليار دوالر(.
ويُعد التقرير من بني أكرث 
اآلن  حتى  شــموالً  التقارير 
لحقت  التي  األرضار  ويغطي 
باملبــاين والبنيــة التحتية 
والتأثر  والتأمني  والصناعة 

االقتصادي الكيل الالحق.
وقالت الســلطات الرتكية 
إنّها تحســب الخســائر يف 
االقتصاد مبا يعادل نحو %9 
مــن الناتج املحيل اإلجاميل 

لهذا العام.
وأسفر الزلزال الذي رضب 

جنويب تركيا عن إصابة أكرث من 108 آالف شخص، 
ولجوء املاليني إىل الخيام، أو ســعيهم لالنتقال إىل 

مدن أخرى.

وأعلن املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس 
أدهانوم جيربيســوس، يف وقٍت سابق، أّن املنظمة 
ستدعم أنقرة يف استجابتها لتبعات الزالزل املدمرة.

وقّدر البنك الدويل قيمة األرضار املادية املبارشة، 

والناتجــة من الزلزال الكبر 
يف تركيــا، بنحو 34.2 مليار 
دوالر، لكنــه أشــار إىل أّن 
إجاميل تكاليف إعادة اإلعامر 
تواجهها  والتــي  والتعايف، 
البالد، قــد يكون ضعف ذلك 

التقدير.
وتجاوز عدد وفيات الزلزال 
الذي رضب ســوريا  املدّمر، 
وتركيا، عتبة 50 ألفاً، بينهم 
5951 يف سوريا، و44.374 

يف تركيا.
وتسّبب الزلزال يف البلدين 
ألرضار  املباين  آالف  بتعرض 
جسيمة، مبا يف ذلك املدارس، 
الصحية،  الرعاية  ومرافــق 
العامة  التحتيــة  والبنيــة 

األخرى.
وقّدرت منظمة الصحة العاملية أّن عدد املترّضرين 
من جّراء الزلزال املدّمر، الذي رضب تركيا وســوريا، 

يصل إىل نحو 23 مليون شخص.

تقضي العراقية   الــقــوات 
على 4 إرهابيين في األنبار

قضت القوات العراقية عىل 4 إرهابيني، وألقت القبض عىل 
اثنني آخرين خــالل عمليتني أمنيتني منفصلتني يف محافظة 

األنبار غرب البالد.
ونقلت وكالة األنباء العراقية )واع( عن نائب قائد العمليات 
املشرتكة الفريق الركن قيس املحمداوي قوله يف بيان له: »يف 
عملية اســتباقية نوعية متكنت قوة من الحشــد العشائري 
من القضاء عىل أربعة من إرهابيي داعش وتدمر ســيارتهم 
يف منطقة الكعرة بصحــراء األنبار«، مبيناً »أن العملية متت 

بتخطيط وتوجيه من قيادة القوات الربية.«
ويف بيان منفصل، أعلنت هيئة الحشــد الشعبي العراقي أن 
قوة من اللواء 27 بالحشــد متكنت خالل عملية أمنية نفذتها 
مــن اعتقال إرهابيني اثنني من فلول تنظيم »داعش« اإلرهايب 

مبدخل محافظة األنبار.
وكانت وكالة االســتخبارات العراقية قبضت عىل ســبعة 
إرهابيني من تنظيم )داعش( يف محافظة صالح الدين وسط 

البالد.

ــة ــزيّ ــن مــرك ــه الــثــابــت مـ ــف ــرب يـــؤكـــد مــوق ــغـ  املـ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــّيـــة الــــعــــادلــــة ــ ــي ــ ــض ــ ــق ــ ال

أعلنــت وزارة الدفــاع اإلماراتية، أمس، 
اختتــام مترين »علم الصحــراء 8«، والذي 
الســعودية  العربية  اململكة  شــاركت فيه 
باإلضافة إىل عدة دول، بحســب ما افادت 

»روسيا اليوم« .
وذكرت وزارة الدفاع اإلماراتية أن مترين 
»علم الصحراء 8« استمر ملدة ثالثة أسابيع، 
وأقيــم يف مركز الحرب الجويــة والدفاع 

الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية، ويهدف 
القتالية. الكفاءة والجاهزية  إىل رفع 

أضافت »أنــه شــارك يف التمرين  دول 
شــقيقة وصديقة وهي اململكــة العربية 
جمهورية  إســبانيا،  مملكة  الســعودية، 
كوريا الجنوبية، الواليات املتحدة األمركية، 
جمهورية فرنسا، اململكة املتحدة، جمهورية 

أملانيا«. وجمهورية  الهند 

 اختتـــــــــــــــام تمريـــــــــــــــن »علـــــــــــــــم الصحـــــــــــــــراء 8«
فـــــــــــــــي اإلمـــــــــــــــارات بمشـــــــــــــــاركة الســـــــــــــــعودية

ــل املـــصـــادقـــة ــراحـ ــمـ  أردوغــــــــــان: لـــلـــبـــدء بـ
ــو« ــاتـ ــنـ ــى »الـ ــ ــدا الـ ــن ــل ــن ــام ف ــمـ ــضـ عـــلـــى انـ

ذكر الرئيــس الرتيك رجب طيب إردوغان، 
أمس، »أن تركيا ســتبدأ إجراءات التصديق يف 
الربملــان عىل طلب انضــامم فنلندا إىل حلف 
شامل األطليس بعدما اتخذت البالد خطوات 

ملموسة للوفاء بوعودها«.
وقال إردوغان يف مؤمتر صحفي مع نظره 
الفنلندي سويل نينيستو إن »تركيا ستواصل 
املباحثات مع الســويد حول القضايا املتعلقة 
باإلرهاب«، مؤكداً أن »أنقرة طلبت من الجانب 

السويدي تسليمها إرهابيني«.
أضــاف أّن »طلب الســويد االنضامم إىل 
الحلف سيتوقف بشكل مبارش عىل اإلجراءات 

التي سيجري اتخاذها«.
بدوره، قال الرئيس الفنلندي سويل نينيستو 
يف بيــان، إن »تركيا توصلت إىل قرار بشــأن 
التصديق عىل طلب فنلندا االنضامم إىل حلف 
شامل األطليس«، موضحا أّن »عضوية فنلندا 

يف الناتو ليست كاملة من دون السويد«.
وبعد أن منح إردوغان موافقته، ســيعود 
األمر للربملان الــرتيك للمصادقة عىل طلب 
فنلندا العضوية يف حلف شــامل األطليس، 
وهو طلب قّدمته هلســنيك كام ستوكهومل 

العام املايض.
تأيت موافقة تركيا بعد أيام عىل ترصيحات 

إلردوغان قال فيها إّن بالده ســتقوم مبا يقع 
عىل عاتقها فيــام يخص عضوية فنلندا يف 

حلف »الناتو«، وستفي بتعهداتها.
ومن املرجــح أن يصــّدق الربملان الرتيك 
عىل طلب انضــامم فنلندا إىل عضوية حلف 
الناتو قبل ختام جلساته يف منتصف نيسان، 

استعداداً لالنتخابات«.
ومطلع الشــهر الحايل، أعلــن »الناتو« أّن 
الســويد وفنلندا أجرَتا مشــاورات مع تركيا 
بشــأن عضويتهام يف الحلف، وأّن الدول الـ3 
اتفقــت عىل االجتامع مجدداً قبل قمة الحلف 
يف العاصمــة الليتوانية فيلنيوس يف متوز 

املقبل.
وكانــت تركيا قد وّقعت اتفاقية ثالثية مع 
فنلندا والسويد تهدف إىل تجاوز اعرتاضاتها، 
لكّنهــا أوقفت املفاوضــات يف نهاية كانون 
الثاين املــايض، وأرجأت اجتامعاً ثالثياً كان 
مقرراً يف شباط، عىل خلفية إقدام السيايس 
الدمناريك راســموس بالــودان عىل إحراق 

نسخة من املصحف.
وتتهم أنقرة ستوكهومل بإيواء من تعتربهم 
تركيــا أعضاء يف جامعات إرهابية، وتُطالب 
بتســليمهم قبــل أن متنح الضــوء األخرض 

النضامم السويد إىل الحلف.

ــحــيــطــون بــمــنــزلــه ــان ي ــ ــران خ ــمـ ــدو عـ ــؤيـ  مـ
قضائي حــكــم  ــدور  صـ قبيل  العــتــقــالــه  مــنــعــاً 

تحصن العــرشات من مؤيدي رئيس الوزراء 
الباكستاين السابق عمران خان يف منزله أمس 
لحاميته، فيام انتظر خان سامع حكم قضايئ 
قد يسمح لقوات األمن ببدء عملية إلقاء القبض 

عليه لتغيبه عن جلسة املحكمة.
وقبيــل صدور حكم املحكمة، شــاب هدوء 
مشــحون بالتوتر الحي الذي يقطنه خان يف 

مدينة الهور.
وشهد الحي هذا األسبوع اشتباكات ضارية 
بني املئات من أنصار رئيس الوزراء السابق والعب 
الكريكت الدويل سابقاً وقوات األمن التي حاولت 
إجباره عىل حضور جلسة يف قضية يُتهم فيها 
ببيــع هدايا حكومية أهديت له عندما كان يف 

املنصب، ولكنه ينفي هذه االتهامات.
وقال فؤاد تشودري، وهو أحد مساعدي خان، 
إّن حزب »حركة اإلنصاف« الذي ينتمي إليه قّدم 
التامساً آخر اليوم الجمعة للمحكمة الُعليا يف 
إسالم اباد لتعليق مذكرة االعتقال، بعدما رفضت 
محكمة أدىن درجة التامساً مامثالً قبل يوم«، 
مضيفا »أنصارنا خارج منزل عمران خان، لكن ال 

أعتقد أّن األمور ستذهب إىل حد بعيد«.
وقــال وزير اإلعالم اإلقليمــي أمر مر »إّن 
الرشطــة تنتظر قرار املحكمة قبل اإلقدام عىل 
أي ترصف«. وأثارت أعامل العنف يومي الثالثاء 
واألربعاء مخاوف من مواجهة سياسية جديدة 

يف الدولة املســلحة نوويــاً التي تكافح أزمة 
اقتصادية.

وألقى محتجــون القنابل الحارقة، وأطلقت 
قوات األمن الغاز املســيل للدموع، واستخدمت 
مدافع املياه. وأصدرت محكمة يف إســالم آباد 
مذكرة االعتقال عندما تغيَّب خان )70 عاماً( عن 
املثول أمامها ملواجهة اتهامات مفادها أنه »باع 
من دون وجه حق هدايا حكومية« منحتها إياه 
شخصيات أجنبية عندما كان رئيساً للوزراء من 

عام 2018 إىل عام 2022.
ودانت مفوضية االنتخابات يف باكستان خان 
وحرمته من تويل أي منصب عام لدورة برملانية.

وقال خان إنّه مســتعد لتقديم تعهد مكتوب 
بأنّه سيمثل طواعية أمام املحكمة غداً السبت، 
لكن املحكمة رأت أّن مثل هذا التعهد ليس كافياً.

ومل يتضح ما إذا كانت املحكمة ســتضع يف 
جلستها امس هذا التعهد يف الحسبان.

وبــدأت املداوالت القضائيــة ضد خان بعد 
إطاحته يف تصويت برملاين أوائل العام املايض. 
وطالــب خان منذ ذلك الحني بانتخابات مبكرة، 
وينظم احتجاجات عىل مســتوى البالد. وقد 

أصيب بالرصاص يف إحدى هذه املسرات.
ورفض رئيس الوزراء الباكســتاين شهباز 
رشيــف مطالب خان، قائــالً إّن »االنتخابات 

سُتجرى يف موعدها املقرر هذا العام«.

ــــــة وقحــــــة ــــــّم بطريق ــــــا ت ــــــي أوكراني ــــــرآن ف ــــــرق الق ــــــر: ح ــــــس اإلســــــامي« بالجزائ »املجل
دان مديــر اإلعــالم والتوثيق للمجلس 
اإلســالمي األعــىل يف الجزائــر محمد 
البغداد مــا وصفه بـ »الطريقة الوقحة« 
يف تدنيس نسخ من القرآن الكريم عىل يد 

القوات األوكرانية.  جنود من 
وقــال البغداد يف ترصيــح لـRT »إن 
اإلقــدام عىل حــرق املصحــف الرشيف 
وبهذه الطريقة الوقحة، يكشف عن تجرد 
املنظومة الغربية برمتها من أبســط القيم 
التــي تنادي بها، وهي يف الوقت نفســه 
ترص عىل إكــراه اآلخرين عــىل االلتزام 
بهــا، وهي القيم التــي تقوم عىل احرتام 
الثقافــات املختلفة،  املقدســات وتقدير 
مــام يجعل العامل يكســب دليــال جديدا 
يثبت تناقض الغرب ومدى احتقاره لآلخر 

عنه« املختلف 
وأكد البغداد هذه الجرمية التي ال يكفي التنديد بها 
أو إدانتهــا تأيت بعد أيام قليلة من دعوة األمني العام 

لالمم املتحدة إىل رضورة احرتام مقدسات املسلمني 

والعمل عىل االستفادة من شهر رمضان الكريم الذي 

هو شــهر للتضامن بني الناس والكف عن العدوان 

واالحساس باملكلومني واملظلومني من البرش«.

واختتم ترصيحه: »أعتقد أنه حان الوقت 
لكشــف تناقضات الغرب ومزاجية نخبه 
تجــاه اآلخرين وأن يعرف العامل أن الغرب 
ومــن ورائه الصهيونية، ال يقود البرشية 

إال إىل الهالك واملزيد من التدمر«.
وكان نــرش متطرفــون مــن القوات 
األوكرانية التــي يقاتلها الجيش الرويس 
يف عمليتــه العســكرية الخاصــة يف 
أوكرانيــا مقطع فيديو، وهم يدنســون 

الكريم. القرآن 
وظهــر يف الفيديو أحــد الجنود، وقد 
أحرض عددا من نسخ القرآن فيام قام آخر 
بتقطيع شحم الخنزير عليها قبل إحراقها 

وسط وابل من الشتائم والكالم البذيء.
وردا عىل هذا الترصف توعد رئيس الشيشــان 
رمضان قديروف بالعثور عىل الجنود األوكرانيني 
الذي دنسوا القرآن الكريم عىل عتبة شهر رمضان 

املبارك.
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اعالن
ادارة حرة

صادر عن السجل التجاري يف 
جبل لبنان

املؤجر: الســيد حنا يوســف 
مــارون املقيم يف عــن الرمانة 

شارع بيار الجميل مبلكه
املســتثمر: الســادة ورديــة 

هولدينكز انك ش.م.ل
العقد بشخص  املمثلة يف هذا 
رئيس مجلــس االدارة املدير العام 
الســيد اييل ماليك باسيل املتخذة 
محــل اقامــة يف مكاتبهــا يف 

البورشية الطريق البحري.
املؤسسة  االستثامر:  موضوع 
التجارية املعروفة باســم محطة 
مــارون والكائنــة يف الشــياح 

واملسجلة برقم 67/229 بعبدا.
مــدة االســتثامر: تبــدأ من 
وتنتهي يف  تاريــخ 2022/1/1 

.2022/12/31
خمســة  االســتثامر:  بــدل 

وعرشون الف دوالر امرييك
تاريخ العقد: 2022/3/7

تاريخ التسجيل: 2023/2/21
رئيس قلم السجل التجاري يف 
جبل لبنان

بالتكليف ادوار فرج
ـــــــــــــــــــــ

اعالن
ادارة حرة

صادر عن السجل التجاري يف 
جبل لبنان

املؤجر: الســيد حنا يوســف 
مــارون املقيم يف عــن الرمانة 

شارع بيار الجميل مبلكه
املســتثمر: الســادة ورديــة 

هولدينكز انك ش.م.ل
العقد بشخص  املمثلة يف هذا 
املدير االداري السيد انطوان بو كرم 

املتخذة محل اقامة يف مكاتبها يف 
البورشية الطريق البحري.

املؤسسة  االستثامر:  موضوع 
التجارية املعروفة باســم محطة 
مــارون والكائنــة يف الشــياح 

واملسجلة برقم 67/229 بعبدا.
مــدة االســتثامر: تبــدأ من 
تاريــخ 2023/1/27 وتنتهي يف 

2023/12/31
الف  ثالثون  االســتثامر:  بدل 

دوالر امرييك
تاريخ العقد: 2023/1/27

تاريخ التسجيل: 2023/2/21
رئيس قلم السجل التجاري يف 
جبل لبنان

بالتكليف ادوار فرج
ـــــــــــــــــــــ

املوضوع: تبليغ مجهول 
محل االقامة

املرجــع: محكمــة الشــياح 
الرشعية الجعفرية

ورقة دعوة صادرة عن محكمة 
الجعفرية،  الرشعيــة  الشــياح 
محمــد  غــزالن  اىل  موجهــة 
الصالحن مجهولة محل االقامة، 
يف الدعوى املقامة عليك من عيل 
احمد دقوش مبــادة اثبات طالق 
اســاس 2022/1328 تعن موعد 
الخميس يف  الجلســة فيها يوم 
حضورك  فيقتيض   2023/4/13
او ارســال مــن ينــوب عنك اىل 
قلم املحكمة قبل موعد الجلســة 
استحضار  عن  نســخة  الستالم 
الدعوى واال اعتربت مبلغة حسب 
االصــول، وجرت بحقك املعامالت 
القانونية وكل تبليغ لك عىل لوحة 
االعالنات يف املحكمة حتى تبليغ 

الحكم القطعي يكون صحيحا.
رئيس القلم

عيل حسن عواد

اعالنات رسمية

ادارية

تعلــن نقابة خرباء املحاســبة 

عــن  لبنــان  يف  املجازيــن 

املراكــز  حاجتهــا اىل مــلء 

امن صندوق،  التالية:  الشاغرة 

سكرترية  تنفيذية،  ســكرترية 

تقدم  لالستعالمات ومحاسب. 

االلكرتوين  الربيد  الطلبات عرب 

info@ lacpa.org.lb تنــــتهي 

مهلــة تقديم الطلبات يف متام 

الساعة الثالثة من يوم الجمعة 

الواقع فيه 24 اذار 2023.

مالحظــة: ميكنكم االضطالع 

عىل  االســتخدام  رشوط  عىل 

للنقابة  االلكــرتوين  املوقــع 

 www.lacpa.org.lb

ــــــــــــــــــــــــ

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 

لاليجار

 Coffee Shop for rent fully
 equiped -   Val de Zouk
- Kaslik Tel: 03 /215356
ــــــــــــــــــــــــ

260م.م.  لاليجــار  شــقة 
سوبر دولوكسـ  مقابل قرص 
الصنوبر وسباق الخيلـ  عىل 
االوتوســرتادـ   اجمل منظر 
يف بريوت ـ موقف سيارتن 
ومياه حلوة وساخنة 24/24 
 )$600( الشــهري  االيجار 
ـ   01/652553 هاتــف: 
76/834352ـ  70/623717
ــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

مفقود

فقد السيد عبدالرحمن احمد 
 Abdulrahman نرص الوريدي
 Ahmed Nasr AlWaridi
جواز ســفره اليمني، اقامته 
قيادة  رخصة  الســعودية، 
الســعودية 3 هواتف جوالة 
ومبلغ مايل يف الســعودي، 
الدوالر االمرييك واردين. ملن 
االتصال عىل  الرجاء  يجدهم 

الرقم: + 963945162130

رقد عىل رجاء القيامة املجيدة أمس 

الجمعة 17 آذار 2023 متمامً واجباته 

الدينية

نعيم يوسف العضم
2023 – 1926

رئيس بلديّة زوق مصبح األسبق
زوجته املرحومة تريز منصور رزق

بناته: كريســتيان زوجة املهندس 

برهوم حّداد وعائلتهام )يف املهجر(

املتني  الدكتور فؤاد  إليزابيت زوجة 

وعائلتهام )يف املهجر(

أنطونيوس  الخــوري  أندره زوجة 

الكاثوليك يف  األقباط  )راعي  إبراهيم 

لبنان( وابنهام

درويش  مخايــل  زوجة  مادونــا 

وعائلتهام

أشقاؤه املرحومون نرصالله، سليم، 

فارس يوســف العضــم وعائالتهم 

واملرحوم األبايت جناديوس يوســف 

العضــم )مــن الرهبانيــة املارونية 

املرميّية(

وعموم عائالت العضم، رزق، حّداد، 

املتنــي، كفــوري، إبراهيم، درويش، 

الشدياق، مسعد، صفري، كريدي ومن 

ينتسب اليهم يف الوطن واملهجر

ينعونه اليكم بإميان ورجاء

يحتفل بالصالة لراحة نفسه اليوم 

السبت 18 آذار 2023 يف متام الساعة 

الثالثة بعد الظهر يف كنيســة السّيدة 

الورديّة الرعائّية – زوق مصبح.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من 

الساعة الحادية عرشة حتى السادسة 

مســاًء ويوم غد األحــد 19 الجاري 

من الســاعة الثانية بعد الظهر حتى 

السادسة مساًء يف صالون الكنيسة.

وفــــــيـــــــــــــــــــــــــــــات

ــة بـــاالســـتـــعـــداد ــ ــوويّ ــ ــن ــ ــة ال ــّيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ كـــيـــم يـــأمـــر الــــقــــوات االسـ
هــّدد الزعيــم الكوري الشــاميل كيم جونغ 
أون، أمس، مجدداً باســتخدام األسلحة النووية 
إذا اســتمرت الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية 
بإظهار »عداء مفتوح« تجاه بيونغ يانغ، بحسب 

وسائل إعالم حكومية. 
وقــال كيم إّن بالده »تســعى لجعل الواليات 
املتحدة وكوريا الجنوبية تشعران بتهورهام عىل 
خلفية إظهارهام عداًء مفتوحاً تجاه جمهورية 
كوريا الدميوقراطية الشــعبية عرب تكرار إجراء 
تدريبات عسكرية واسعة النطاق يف املنطقة«.

وحّذر كيم واشــنطن وســيؤول بشدة بشأن 
التدريبات العسكرية املشرتكة، قائالً: »إّن بالده 

ميكنها الرد باستخدام األسلحة النووية.«
وأوعز الزعيم الكوري الشــاميل »إىل قواته 
اإلســرتاتيجية بالحفاظ عىل وضع اســتجابة 

رسيعة للتعامل مع أي نزاع مسلح أو حرب«، مؤكّداً »أّن القوات 
االســرتاتيجية النووية لبالده »ســتقوم باستعدادات كاملة 

للقيام مبهمتها يف أي وقت«.
ويف وقت سابق، أكّدت كوريا الشاملية أنّها اختربت صاروخاً 
باليستياً عابراً للقارات يعرف باسم »هواسونغ - 17« )آي يس 

يب إم(، بحسب وكالة األنباء الكورية املركزية.
وجاءت هذه الخطوة قبل ســاعات فقط من مغادرة الرئيس 
الكوري الجنويب يون سوك يول إىل العاصمة اليابانية طوكيو، 

وهو أول رئيس دولة يزور اليابان منذ عام 2011.
وأجرت كوريا الشــاملية عمليات إطالق صواريخ عدة هذا 
األسبوع، وسط تدريبات عسكرية مشرتكة مستمرة بن كوريا 

الجنوبية والواليات املتحدة تدينها بيونغ يانغ وتعتربها أعامالً 

عدائية.

وتعد بيونغ يانغ هذه املناورات تدريبات عىل »غزو أراضيها 

أو إطاحــة نظامها«، داعيًة »األمم املتحدة إىل حض ســيؤول 

وواشــنطن عىل وقف مناوراتهام العســكرية املشرتكة التي 

ترصّان عىل أنّها دفاعية«.

واالثنن، بدأت الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهام 

املشرتكة باسم »درع الحرية«، والتي تستمر 10 أيام عىل األقل. 

ويف إطار هذه الجهود، اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية عىل 

مشاركة التتبع اللحظي إلطالق الصواريخ الكورية الشاملية، 

وتعهدتا تعزيز التعاون العسكري.

ــن البحــري ـ 2023« ــوان »حــزام األم ــن تحــت عن ــران وروســيا والصي ــة مشــتركة إلي ــاورات بحريّ من

ــــــــــــــــــــران ــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــّد إي ــــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــــمح باســــــــــــــــــــتخدام أراضين ــــــــــــــــــــي: ل حاكــــــــــــــــــــم دب
ــــــــــــــــــــط ــــــــــــــــــــم تنقطــــــــــــــــــــع ق ــــــــــــــــــــا باإلمــــــــــــــــــــارات ل ــــــــــــــــــــة: عالقتن ــــــــــــــــــــة اإليرانّي ..والخارجّي

تُجري ســفن حربية تابعة لروسيا والصن وإيران مناورات 
مشرتكة، تحت عنوان »حزام األمن البحري - 2023«، يف خليج 
ُعامن، الــذي يربط بحر العرب واملحيط الهندي مبضيق هرمز 

والخليج، ويتوسط باكستان وإيران واإلمارات وُعامن.
وذكرت وزارة الدفاع الروســية أّن سفن األسطول الشاميل، 
ومنها فرقاطة من فئة »األدمريال غوروشــكوف« املتطورة،  

وناقلة البحر املتوسط   »كاما«، تشارك يف املناورات.
وأوضحت الدفاع الروســية أّن »ســفن األسطول الشاميل 
ســتتدّرب عىل اتخاذ إجراءات مشــرتكة، مــع مدمرة القوات 
البحريــة لجيــش التحرير الشــعبي الصينــي »نانجينغ«، 
وفرقاطتي«ساهاند« و«جاماران« وسفينة »باياندور«، وسفن 

أخرى تابعة للقوات البحرية اإليرانية.
بدوره، قال قائد املجموعة البحرية الروســية أولغ غالدغي، 
إّن »هــذه املناورات، التي تقام باإلشــرتاك بن إيران والصن 
وروسيا، هي من أجل تحقيق األمن يف املنطقة، وتدعم القوات 

املوجودة فيها«.
ويف الّسياق، قال املتحدث باسم املناورات األدمريال مصطفى 
تــاج الديني، إّن »أهّم أهداف هذه املناورات هو رفع مســتوى 
األمن يف شاميل املحيط الهندي، ومواجهة القرصنة واإلرهاب 
البحريَّن، ورسالتها املهمة هي الّسالم والصداقة وإرساء األمن 

املستدام يف هذه املنطقة«.
وأوضح القيادي العســكري اإليــراين، يف مقابلة مع قناة 
»برس يت يف« اإليرانية، أّن »مكافحة اإلرهاب البحري هي أحد 
األهداف األساسية للتدريبات البحرية. ويف الوقت الحارض، ال 
يزال الوجود غري املربر لبعض القوات العسكرية األجنبية يشكل 
تحديــات للمنطقة«، مضيفــا »كان ال بد من معالجة القضية 
والتعامل معها. لذلك، تّم اســتخدام جميع الوسائل العسكرية 

املتاحة، من حيث املراكب املائية والطائرات، 
ومتّت مامرسة جميع التدريبات املخطَّطة 

بنجاح«.
وأكّــد تــاج الدينــي أّن »شــّن رضبات 
ليليــة عىل أهداف جويــة معادية كان بن 
التكتيــكات الرئيســة للتمريــن البحري، 
الذي قامت به القوات اإليرانية والروســية 
والصينيــة بنجاح، يف وقت متأخر من يوم 

أمس الخميس«.
وبحسب تاج الديني، أجرت القوات اإليرانية 
املشــاركة، والتي تضّم وحدات من البحرية 
اإليرانية وقوات حرس الثورة اإلســالمية، 
باإلضافة إىل األسطولن الصيني والرويس، 
»تدريبات عىل شــّن هجامت عىل طائرات 
متعددة، بتنسيق وثيق، ووفقاً للغة تكتيكية 

مشرتكة«.
من جانبه، لفت قائد املجموعة الصينية، 
تشــو مــاي يش، إىل أّن بكــن »مرسورة 
مبشــاركتها يف هذه املناورات، إىل جانب 
إيران وروســيا، ونأمل اســتمرارها خالل 
األعوام املقبلــة. واملهّم هو أّن هذه القوات 
البحرية للدول الثالث تُجري املناورات هنا«.

وخــالل املناورة، تنتــرش املعّدات البحريــة التابعة إليران 
وروســيا والصن، يف مســاحة نحو 17 ألف كيلومرت مربع، 
شــاميل املحيط الهندي، من أجل إجــراء تدريبات عىل اإلنقاذ 
واإلغاثة وســط البحار، ومواجهة القرصنة البحرية وتحرير 

سفن مختطفة.

وبحسب الجهات الرســمية، ستسمّر التدريبات واملناورات 
البحرية املشرتكة من 15 إىل 19 آذار. 

يُذكَر أّن هذه هي املرة الثالثة التي تُجري فيها إيران مناورات 
بحرية مشــرتكة مع روســيا والصن. وسبق أن أجرت الدول 

الثالث مناورات مشرتكة العام الفائت وعام 2019.

قال حاكم إمارة ديب محمد بن راشــد آل مكتوم »إّن سياسة 
بــالده املبدئية قامئة عىل عدم الســامح لدولة ثالثة »بإثارة 

الفرقة أو استخدام جغرافيا اإلمارات« ضد إيران«.
وذكرت وكالة »تسنيم«، أّن ترصيحات نائب الرئيس اإلمارايت 
محمد بن راشــد جاءت خالل اســتقباله أمن املجلس األعىل 

لألمن القومي اإليراين عيل شمخاين.
وشــدد حاكم ديب عىل أّن »اإلمارات تستخدم طاقاتها كافة 
ملعالجة مشــكالت الرعايا اإليرانين واملؤسسات اإليرانية يف 
ديب«، مضيفاً أّن تعزيز العالقات الثنائية واإلســرتاتيجية بن 

اإلمارات وإيران كان »ُمهامً جدا« بالنسبة إىل بالده.
وهنأ محمد بن راشــد آل مكتوم عيل شمخاين عىل االتفاق 
الذي جرى التوصل إليه بن إيران والســعودية بشأن استئناف 
العالقات الثنائية، مؤكداً »أّن اإلمارات ستستخدم كل إمكاناتها 

للمساعدة يف تنفيذ هذا االتفاق«.
يُذكر أّن الرئيس اإلمارايت محمد بن زايد اســتقبل أيضاً أمن 
املجلس األعىل لألمن القومي اإليراين الذي يزور أبو ظبي حالياً.

وذكــرت وكالة األنباء اإلماراتية »وام« أنّه جرى خالل اللقاء 
بحث العالقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بن البلدين يف 
مختلف املجاالت مبا يحقق املصالح املشرتكة. وبحث الجانبان 
القضايا واملستجدات اإلقليمية والدولية محل االهتامم املشرتك، 

وأهمية العمل عىل دعم السالم والتعاون يف املنطقة.
وكان شمخاين ناقش مع مستشار األمن القومي اإلمارايت 

طحنون بن زايد آل نهيان العالقات الثنائية بن البلدين.
وقال إّن »الخالفات املوجودة بن دول الخليج تعترب مانعاً قوياً 
أمام التنمية االقتصادية لدول املنطقة، وهي تصب يف مصلحة 
األعــداء«، معترباً »زيارته لإلمــارات منطلقاً لبدء فصل جديد 

السياسية  العالقات  من 
واالقتصادية  واألمنيــة 
البلديــن. ومن أجل  بن 
التحديات  مــن  الخروج 
التي تواجهنا جميعاً يف 
املنطقة، يجب أن نستبدل 
العداء والتباعد بالتعاون 
بحســب  والتقــارب«، 
وكالة األنبــاء اإليرانية 

»إرنا«.
يأيت ذلك بعد أسبوع من 
إعالن إيران والسعودية، 
يف بيان مشرتك، االتفاق 
الحوار  اســتئناف  عىل 
الدبلوماسية  والعالقات 
وإعادة فتح الســفارتن 
يف البلديــن يف غضون 

شهرين.
ووفق البيان املشــرتك، فإّن »اســتئناف الحوار بن طهران 
والرياض يأيت اســتجابًة ملبادرة مــن الرئيس الصيني« خالل 
لقاءات ومفاوضات إيرانية ســعودية جــرت بن 6 و10 آذار 

الجاري يف بكن. وقد مّثل شمخاين الجانب اإليراين. 
من جهته، أعلن مســاعد وزير الخارجية اإليراين للشؤون 
السياســية عيل باقري كني، تعين سفري بالده لدى اإلمارات، 

والتحضري ليتم إيفاده إىل أبوظبي قريبا.
ونقلت وكالة »إرنا«، صباح أمس، عن باقري كني أن العالقات 

بن إيران واإلمارات مل تنقطع أبدا، لكن شهد البلدان تراجعا يف 

مستوى العالقات بينهام، مؤكدا أن اإلمارات أعادت سفريها إىل 

طهران خالل األشهر األخرية.

وأفاد الدبلومايس اإليراين باقري كني ب«أن وزارة الخارجية 

اإليرانية قد اختارت ســفريها لدى اإلمارات وقد بدأت، فعليا، 

اإلجراءات الالزمة ليتم إيفاده إىل أبو ظبي قريبا«.

وأعرب »عن تطلعه إىل النجاح عرب التعاون بن الدولتن يف 

إطار آلية »بريكس بلس« من أجل شــطب التبادل باســتخدام 

عملة الدوالر يف الدول األعضاء«.

)تتمة ص1( 

الفلســطينية،  الفدائية  العمليات  جانب تصاعد 
تُقــّوي تصّور الســيد نرص اللــه القائم عىل أّن 

الضعف الداخيل لالحتالل ساحق.
أضــاف التقرير »أّن هــذه األزمة تُقنع األمن 
العــام لحزب الله بقدرة الحزب عىل ردع االحتالل 
ومواجهتــه يف حال حدوث رصاع عســكري«، 
مستشهداً ب«استعارته السابقة لبيت العنكبوت 
فيــام يتعلق باملجتمــع اإلرسائيــيل، ليعلن أّن 
»إرسائيل« عىل شفا »حرب أهلية«، وأنّها تقرتب 

نهايتها«. من 
وأشــار »إىل أنه يبدو أّن الســيد نرص الله غري 
مهتم يف هذه املرحلة بنزاع عســكري شامل مع 
االحتــالل«، الفتاً إىل أّن »الترصيحات، التي أدىل 
بهــا، تعكس مرة أخرى مــدى متابعته من كثب 
لألحــداث يف إرسائيــل، من خــالل تقارير يف 

وسائل اإلعالم اإلرسائيلية تعزز تصّوره لحالتها 
املهتّزة«.

وبحسب التقرير، فإّن استنتاج السيد نرص الله 
أّن األزمــة الداخلية الحاليــة تُضعف »إرسائيل« 
يزيــد يف ثقته بقدرة حزب الله عىل ردع »جيش« 

االحتالل اإلرسائييل ومواجهته بنجاح. 
ولفت التقرير »إىل أّن السيد نرص الله يتمسك، 
يف هــذا الوضع، باالســرتاتيجية التي اعتمدها 
يف األعوام األخرية فيام يتعلق بـ »إرسائيل«، أي 
إقامــة »معادلة الردع« بن حزب الله و »جيش« 

االحتالل«.
أضاف التقرير »أّن أفعال حزب الله وترصيحات 
أمينــه العــام تهدف إىل تعزيز املكانــة العلنية 
للحــزب كمدافع عن لبنان، لكن الهدف أوالً، وقبل 
كل يشء، هــو »ردع إرسائيل عــن تغيري قواعد 

اللعبة يف األرض والجو والبحر«.
يُشــار إىل أّن الســيد نرص اللــه كان وصف 

»إرسائيــل«، يف احتفال تحرير الجنوب اللبناين 
من االحتــالل اإلرسائيــيل، يف 25 أيار 2000، 
بأنها »أوهن مــن بيت العنكبوت«. وُحفرت هذه 
العبــارة يف الوعي اإلرسائيــيل، منذ وقتها إىل 
اســتذكارها  اإلرسائيلية  الصحافة  لتعيد  اليوم، 
بعد خطاب الســيد نرص الله، الشهر الفائت، يف 

ذكرى »الشهداء القادة«.
وكان الســيد نرص الله أكــد قبل 3 أعوام، يف 
مقابلــة إذاعية ســابقة، يف الذكرى الـ20 لعيد 
املقاومــة والتحرير، أّن »إرسائيل قد تنتهي بتغري 
الظــروف التي قامت عىل أساســها من دون أن 
نحتاج إىل حرب، وهذا ســيناريو واقعي، ومحور 

املقاومة يف موقع قوة«.
وقبل أيام، قال معلق الشــؤون العسكرية  يف 
»القناة الـــ 13« اإلرسائيلية، ألون بن دافيد، إّن 
السيد نرص الله »يقرأ الوضع يف إرسائيل بصورٍة 
صحيحــة«، وإّن »كل مــن ينظــر إلينا يدرك أن 

املجتمع اإلرسائييل متصّدع«.
ويف الســياق، أفــادت »القنــاة الســابعة« 
اإلرسائيليــة بأّن رئيس حــزب »إرسائيل بيتنا« 
أفيغدور ليربمان، أكد »أن ال أحد يقيم وزناً لرئيس 
الحكومة بنيامن نتنياهو«، موضحاً »نرى سلوك 
كل من إيران وحزب الله، اللذين يســخران ألنهام 
يفهامن أّن نتنياهو غري قادر، ال عىل توحيد شعب 

إرسائيل، وال عىل إنتاج حلٍف دويل«.
ويف وقٍت ســابق، قال اللــواء يف االحتياط 
عاموس يادلن، إّن »الــردع اإلرسائييل ترّضر«، 
مشــرياً إىل أّن »األمن العام لحزب الله يدعو إىل 
»بيــت العنكبوت الـ2«. كــام قال إّن »حزب الله 
ليس يف حاجة إىل تطوير صواريخ دقيقة، ألننا 

نتأكَّل من الداخل«.
ويف الســياق نفسه، ذكرت »القناة الـ 12« أّن 
»أعداء إرسائيــل يفركون أيديهم فرحاً، ويأملون 

كثرياً احتامل حدوث حرب أهلية فيها«.

اللــه لنصــر  العنكبــوت  بيــت  نظريّــة  تعــزز  »إســرائيل«  أزمــة  اإلســرائيلي«:  القومــي  »األمــن 
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ــر بـــبـــيـــروت ــوبـ ــنـ ــصـ ــر الـ ــصـ ــدل فــــي قـ ــ ــ ــاق ب ــ ــب ســ
ــاضــي ــري ــادت بـــالـــحـــدث ال ــ ــ والــســفــيــرة غـــريـــو أش

كبار الحضور مع املشاركني يف السباق
مع بــدء العــد العكيس 
األوملبية  األلعــاب  لــدورة 
صيف  ستقام  التي  الصيفية 
عــام 2024 يف العاصمــة 
ومع  باريــس،  الفرنســية 
فاصل زمني هــو 500 يوم 
عــى افتتــاح األوملبيــاد، 
الفرنسية  الســفارة  نظّمت 
ســباق بدل يف باحة  قرص 
الصنوبــر قبــل ظهر أمس 
الســباق  اطار  يف  الجمعة 
الذي أطلقته وزارة الخارجية 
املنظمة  واللجنة  الفرنسية 

لألوملبياد حــول العامل )128 دولة( بالتعاون 
مع السفارات الفرنسية يف العامل.  وحرضت 
السفرية الفرنســية يف لبنان آن غريو، التي 
شاركت يف الســباق، رئيس اللجنة األوملبية 
بيار جلخ، اركان السفارة، الرامية الدولية راي 
باسيل، القائد الســابق ملنتخب لبنان للرجال 
العداء مارك انطوين  بكرة السلة اييل رستم، 
ابراهيم والعداءة ســريينا حايــك، الدراجان 
الباراملبيان ريتا ســعادة وجــاد يزبك، اكرث 
مــن مائتي طالب من 18 مؤسســة تربوية 
وحشد  وأساتذتهم  مدرائهم  مع  فرنكوفونية 

كبري من رجال الصحافة واالعالم. 
  وسباق البدل يف لبنان يهدف اىل التشديد 
عــى أهمية الرياضة والقيــم األوملبية لدى 

الشباب اللبناين.
  وبعد اكتامل وصول املدعوين واملشاركني 
يف السباق، القت السفرية غريو كلمة رحّبت 
فيها بالحارضين مشرية اىل ان فرنسا تتحرض 
بصورة مكثفة الستضافة اوملبياد باريس عام 
2024 وان ســباق البدل يف لبنان، الذي يقام 

بالتعاون مع »ســبورتس أكادميي سكول«، 
يندرج يف اطار سباق دويل ينظّم يف القارات 
الخمس )مشــاركة 128 دولة( وتشارك فيه 
تربوية فرنكوفونية من جميع  18 مؤسسة 

املناطق اللبنانية.
  ودعــت غريــو الطــالب اىل التمّســك 
بأحالمهــم ألنها عى ثقة بــأن الوضع يف 
لبنان سيتحّسن. ومتّنت التوفيق للمتطوعني 
اللبنانيــني الذيــن سيشــاركون يف تنظيم 
األوملبياد املقبل شــاكرة كل من سيساهم يف 

انجاح هذا السباق.
  بدوره نّوه رئيس اللجنــة األوملبية جلخ 
باقامة سباق البدل ورمزيته وشاكراً السفرية 
الفرنســية غريو عى دعوتها ونّوه بتنظيم 
السباق من قبل السفارة الفرنسية واعترب ان 
اقامة الســباق لها دالالت رياضية وشبابية 

عديدة.
  ثم جرى الســباق بعد عمليــة االحامء. 
وبعد انتهائه أقيــم حفل توزيع الجوائز عى 
الفرق الفائزة من قبل غريو وجلخ يف اجواء 

احتفالية.

السفرية الفرنسية آن غريو تلقي كلمتها

االمارات في  للسيدات   W-League بطولة   :  سلة 

لقطة من إحدى املباريات
اطلقت »ســبورتس مانيا« النسخة االوىل 
لبطولــة الـــ W-League يف كرة الســلة 
العربية املتحدة(  للسيدات يف ديب )االمارات 
مبوافقــة وارشاف االتحاد االمــارايت لكرة 
السلة ومجلس ديب الريايض.  تضّم البطولة 
 Mirdif Falcons - Ballersســتة فرق وهي
 Nation - Sparks - Phoenix - Oryxes–

-Champs
  والهدف من هــذه البطولة اعطاء فرصة 
للسيدات يف االمارات عى تشجيع مامرسة 

رياضة  كرة السلة.

  وشــهدت األســابيع االوىل من البطولة 
مباريات حامسية.

  ويف ما ييل النتائــج: فاز Champs عى
Sparks و  OryxesوMirdif Falcons  عــى 

Ballers Nation  عى Phoenix
  ويف هذا الســياق، تحصــل أفضل العبة 
 Bella Contact يف املبــاراة عى هدية مــن
Lenses وتقــام جميــع املباريات عى ارض 
ملعب تشــامبس )جبل عيل( وتنقل مبارشًة 
عرب صفحة »سبورتس مانيا« عى الـ«فايس 

بوك«. 

ــــاي أوف ــــى الب ــــس ال ــــر ناغت ــــة : دنف الســــلة األميركي
تأهــل دنفــر ناغتــس، 
الغربية،  املنطقــة  متصدر 
االقصائيــة  االدوار  اىل 
الســلة  كــرة  دوري  مــن 
بفوزه  للمحرتفني  االمرييك 
ديرتويت  مضيفــه  عــى 
فيام   ، بيســتونز100-119 
باكس  ميلــوويك  ســقط 
متصدر الرشقية أمام ضيفه 

إنديانا بايرسز 139-123.
نيكوال  الــرصيب  وتألق    
أفضل العب يف  يوكيتــش، 
صفوف  يف  مرتني،  الدوري 
ناغتس مسجال 30 نقاط مع 

10 متابعات.
  وابتعد دنفر يف النتيجة يف الربع االخري 
الذي تفوق فيه عى ديرتويت 33-14 ليحقق 

فوزه االول بعد أربع هزائم تواليا.
  وخلفه، ضمن ســاكارامنتو كينغز إنهاء 
للمرة االوىل منذ 17  موسمه بسجل ايجايب 
عاًما بفــوزه 101-96 عى مضيفه بروكلني 

نتس.
  وعزز كينغز ســجله اىل 42-27 قبل 13 
مباراة من نهاية املوســم املنتظم ليقرتب من 
حجــز مقعــد يف االدوار االقصائية »بالي 

أوف« للمرة االوىل منذ 2006.
  وكان الليتــواين دومانتاس ســابونيس 
االفضل يف صفوف الفائز مع 24 نقطة و21 
متابعة يف مباراة قدم فيها كينغز أداء دفاعًيا 

رائًعا.

  مل يسمح ســاكرامنتو لنتس بتسجيل أي 
نقطة من الهجــامت املرتدة او الحصول عى 

نقاط من الفرصة الثانية.
  وعزز إنديانا بايرسز حظوظه بالتأهل اىل 
امللحق املؤهــل اىل االدوار االقصائية بفوزه 
داره،  املفاجئ عى ميلوويك باكس يف عقر 
علاًم أن االخري ســبق أن ضمــن تأهله اىل 

»بالي أوف«.
  وســجل أندرو نيمبــارد 24 نقطة فيام 
أضاف آرون نيســميث 22 يف مباراة تجاوز 
فيها مثانيــة العبني من بايرسز عتبة العرش 

نقاط.
  يف فينيكــس، قــام النيجــريي جوش 
أوكوجي بتصد حاســم لثالثية من االيطايل 
باولو بانكريو ملعادلــة االرقام، ليمنح صنز 

فوًزا مثريًا عى أورالندو ماجيك 113-116.

من مباراة دنفر وديرتويت

ميونيخ بـــايـــرن   : ــي  ــانـ األملـ الـــــدوري 
ــداً ــوزن غـ ــرك ــف ــي ــى بــايــر ل ــاً عــل ــف ضــي

فريق بايرن ميونيخ
مع اقرتاب مواجهة »كالسيكر« ضد بايرن ميونيخ املتصدر، 
يأمل الوصيف بوروســيا دورمتوند يف تفادي أي انزالق أمام 
ضيفه كولن غداً األحد ضمن املرحلة الخامسة والعرشين من 

الدوري االملاين لكرة القدم.
  يف حني أن دورمتوند عاىن أحيانا من مشــاكل ضد فرق 
أفضل منه يف السنوات األخرية، إال أن تعرثه يف مشواره نحو 

اللقب جاء يف الكثري من االحيان أمام فرق متواضعة.
  بقيادة املدرب املشــاكس ستيفن باومغارت الذي غالًبا ما 
يظهر عى جانب امللعــب وهو يرتدي قبعة »برييه« وقميًصا 
قصري الِكم يف الشــتاء األملاين القارس، ال يوجد ناٍد يجســد 

روح الفريق املقاتل أكرث من كولن.
  تعرث دورمتوند بعد بداية قوية يف عام 2023 حقق خاللها 
10 انتصارات يف 10 مباريات يف جميع املســابقات، انتهت 
بهزميته 0-2 أمام تشــليس االنكليزي يف اياب مثن نهايئ 
دوري أبطــال أوروبا )فاز 1-0 ذهابًا( ما أدى إىل إقصائه من 

البطولة.
  تبع هذه الخســارة تعادل 2-2 مع مضيفه شــالكه يف 
املرحلــة املاضية من الــدوري ما أدى اىل خســارته رشاكة 
الصدارة مع بايرن الذي يتقدم راهًنا عليه بفارق نقطتني فقط 

قبل 10 مراحل من النهاية.
  وســتضعه العودة إىل سكة االنتصارات اليوم السبت يف 
الصدارة بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ، لليلة واحدة 

عى األقل.
  ويســافر بايرن غداً االحد ملالقاة فريق املدرب االســباين 

تشايب ألونسو باير ليفركوزن.
  يتوقف بعدهــا الدوري مــن أجل النافــذة الدولية قبل 
الكالسيكر املنتظر يف بافاريا عى ملعب أليانز أرينا يف اليوم 

االول من الشهر املقبل.
  مل يفــز دورمتوند عى بايرن يف ميونيخ يف منافســات 
البوندســليغا منذ موســم 2013-2014 عندما كان ال يزال 
يورغن كلوب مدربًا للفريق االصفر واالســود والذي قاده اىل 

آخر لقبيه يف الدوري عامي 2011 و2012.
  عندما زار دورمتوند كولن يف ترشين االول املايض، كانت 
الفرصة متاحة أمامه لالرتقاء اىل الصدارة، ولكن رغم تقدمه 

باكًرا، سقط 3-2.
  كانت هذه النتيجة يف ذهن مدربه إدين ترزيتش الخميس 

عندما قال »لقد تم تحذيرنا مبا فيه الكفاية« بشأن كولن.
أن نتيجة    يعاين كولن من فرتة ســيئة، لكنه يــدرك 
أخرى جيدة ضد منافس عى اللقب قد تعيده إىل مســاره 

. لصحيح ا
  بعدما بدأ عــام 2023 بخمس مباريات بدون هزمية، مبا 
فيها التعــادل مع بايرن ميونيخ، خرس ثــالث من آخر أربع 
مباريات وتعادل يف واحدة من دون تســجيل أي أهداف، مام 
أثار مخاوف من أن الفريق صاحب املركز الثاين عرش قد ينجر 

إىل معركة الهبوط.
  ال بزال راهًنا عى بُعد سبع نقاط من صاحب املركز السابع 

عرش.
  وقال باومغــارت إن فريقه بالغ قليــالً خالل احتفاالت 
الكرنفال الشــهري يف كولن يف شباط/فرباير وهم يدفعون 
الثمن »ال أريد أن أيسء إىل أي شخص، لكن لدي اآلن تجربتي 
مع الكرنفال. مل يكن ذلك جيًدا لنا. يف املســتقبل ســأحاول 

القيام باالمور بطريقة مختلفة«.

{ العب تحت املجهر: بافار {
  وعكس األداء املميــز مؤخًرا للمدافــع الدويل الفرنيس 

بنجامن بافار ما حدث مع ناديه.
  تعرث بايرن بعد العطلة الشتوية لكنه استعاد اآلن هيمنته 
محلًيا وأوروبًيا بعد أن أقىص باريس ســان جرمان الفرنيس 

من مثن نهايئ دوري االبطال )فوزان 1-0 و0-2(.
  بعد تســجيله هدفه الثــاين يف فوز بايــرن 5-3 عى 
أوغسبورغ - ثنائيته االوىل يف كرة القدم االحرتافية - وقف 
بافار أمام املدرجات وأشار اىل شــارة الفريق عى قميصه، 
وهو مشهد مل يكن من املمكن تصوره يف كانون الثاين عندما 
انترشت شــائعات بأن الفائز بكأس العامل 2018 يريد الرحيل 

عن النادي البافاري.
  وأكد بافــار التزامه مطلع آذار، قائــال إن بايرن »ميكنه 
تحقيق أشــياء عظيمة هذا املوسم« و«لن أغادر السفينة يف 

منتصف الرحلة«.

: ــغ  ــيـ لـ ويـــــوروبـــــا  ــال  ــ ــطـ ــ األبـ دوري  قـــرعـــة  ســـحـــب 
ريال مدريد - تشيلسي ومان سيتي - بايرن ميونيخ األبرز

ــي فـــــي كـــــــرة الـــــقـــــدم : ــ ــانـ ــ ــبـ ــ  الـــــــــــدوري االسـ
ــة غـــداً ــه ــواج ــال فـــي ال ــ كــاســيــكــو بــرشــلــونــة وريـ

ســحبت أمــس الجمعة 
يف مقر االتحــاد األورويب 
لكــرة القدم، قرعــة الدور 
ربع النهايئ لــدوري أبطال 
 2023-2022 أوروبــا 
منــدويب جميع  بحضــور 
األندية املشــاركة يف الدور 
سحب  وتوىل  النهايئ.   ربع 
الرتيك  النجــم  القرعــة، 
الســابق حميــد التينتوب، 
الســابق  الهولندي  والنجم 

باتريك كلويفريت.
  وأســفرت القرعــة عن 
للفرق  ناريــة  مواجهــات 

املرشحة، إذ أوقعت القرعة نابويل مع ميالن 
يف ديريب إيطايل خالص، فيام سيواجه بيب 
فريقه  ســيتي،  مانشسرت  مدرب  غوارديوال 

السابق بايرن ميونيخ يف مهمة صعبة.
  ويف ما ييل نتيجة القرعة:
  1- ريال مدريد × تشيليس 

  2- إنرت ميالن × بنفيكا 
  3- مانشسرت سيتي × بايرن ميونيخ 

  4- إي يس ميالن × نابويل 
  - الدور نصف النهايئ:

  الفائز من مباراة رقم 4 )ميالن - نابويل( 
+ الفائز من املباراة 2 )إنرت ميالن - بنفيكا( 

  الفائز من املباراة رقــم 1 )ريال مدريد - 
تشــيليس( + الفائز من املباراة 3 )مانشسرت 

سيتي - بايرن ميونيخ(
  النهايئ

  الفائز من نصــف النهايئ الثاين - الفائز 
مــن نصف النهــايئ األول )بغــرض تحديد 

صاحب األرض(.

{ يوروبا ليغ {
  أوقعت قرعة الدوري األورويب، مانشسرت 
يونايتد يف اختبار إسباين ثالث عى التوايل، 

مبواجهة إشبيلية يف دور الثامنية.
  وكان مانشسرت يونايتد تجاوز برشلونة 
يف ملحق دور الـ 16 ثم فاز ذهابا وإيابا عى 

ريال بيتيس يف مثن النهايئ.
  ويعد إشبيلية صاحب الرقم القيايس يف 
الفوز بلقب الدوري األورويب برصيد 6 مرات.

  كام أسفرت القرعة عن مواجهة يوفنتوس 
ضد سبورتينغ لشــبونة، بينام يلعب فينورد 

مع روما، وباير ليفركوزن مع سان غيلواز.
  وتقام مباريــات ذهاب دور الثامنية يوم 
13 نيسان، بينام تقام مباراة العودة يوم 20 

من نفس الشهر.
  كام أســفرت قرعــة قبــل النهايئ عن 
يونايتد  الفائز من  يلتقي  مسار صعب، حيث 
وإشبيلية، مع الفائز من يوفنتوس ولشبونة.

  أمــا الفائز من فينورد وروما، ســيتأهل 
ملالقاة الفائز من ليفركوزن وسان غيلواز.

  ويقام ذهاب نصف النهايئ يوم 11 أيار، 
واإلياب بعدها بأســبوع، بينام تقام املباراة 
النهائية، يوم 31 من نفس الشهر عى ملعب 

بوشكاش أرينا.
  ويف ما ييل قرعة الدور ربع النهايئ:

  1- مانشسرت يونايتد - إشبيلية 
  2- يوفنتوس - سبورتينغ لشبونة 

  3- باير ليفركوزن - سان جيلواز 
  4- فينورد - روما
  - النصف نهايئ:

  الفائز من املباراة 2 )يوفنتوس - لشبونة( 
ضد الفائز من املباراة 1 )مانشسرت يونايتد - 

إشبيلية(
  الفائز مــن املباراة 4 )فينــورد - روما( 
ضد الفائز من املباراة 3 )ليفركوزن - ســان 

غيلواز(.
  املباراة النهائية )لتحديد صاحب األرض(:
  نصف النهايئ األول - نصف النهايئ الثاين

أمام  برشــلونة  سيكون 
الرضبة  توجيــه  فرصــة 
ريال  لغرميــه  القاضيــة 
هائل  شــوط  وقطع  مدريد 
نحو حســم لقــب الدوري 
وذلك  القدم،  لكرة  اإلسباين 
يف حال خــرج منترصاً من 
التي  الـ«كالسيكو«  موقعة 
تجمعهــام غــداً األحد عى 
كامب  »ســبوتيفاي  ملعب 
السادســة  املرحلة  يف  نو« 

والعرشين.
  ومل يحقــق برشــلونة 

لقب الدوري منذ عام 2019 بقيادة إرنســتو 
فالفــريدي، وفوزه مبوقعة األحد ســيجعل 
رجال تشايف هرنانديس يبتعدون عن النادي 

املليك بفارق 12 نقطة يف الصدارة.
  وســيكون الفوز باللقب مبثابة مكافأة 
مســتحقة لتشايف عى الجهد الذي بذله من 
أجل إعادة الفريق اىل مكانته الســابقة رغم 
األزمة املالية الحــادة التي دفعت النادي اىل 
التخيل عن أســطورته األرجنتينــي ليونيل 
مييس لصالح باريس سان جرمان الفرنيس.

  وعرف رئيس النــادي جوان البورتا كيف 
يتعامل مــع الوضع املــايل الصعب وأجرى 
التعاقدات املؤثــرة جداً بضم البولندي روبرت 
كونديه  جــول  والفرنــيس  ليفاندوفــيس 
والربازيــيل رافينيا من خــالل بيع الحقوق 

التلفزيونية املستقبلية.
  لكن الخــروج من دور املجموعات لدوري 
أبطــال أوروبا وثم من امللحق املؤهل اىل مثن 
نهايئ »يوروبا ليغ« عى يد مانشسرت يونايتد 
االنكليزي، أظهر أن مسار العودة بني عظامء 

القارة ما زال طويالً.
  ويف املواجهــة األوىل بني الفريقني هذا 
املوســم، خرج ريال منترصاً 3-1 يف ترشين 
األول ، لكن فريق تشــايف تطــور كثرياً منذ 
الفوز  التطــور من خالل  حينها وأظهر هذا 
عى النــادي املليك بالنتيجة ذاتها يف نهايئ 
مسابقة الكأس الســوبر يف كانون الثاين، 
ثم بنتيجة 1-صفر خــارج الديار يف الثاين 
من الشــهر الحايل يف ذهــاب نصف نهايئ 

مسابقة الكأس.
الذي  الســوبر  الكأس  لنهــايئ    وخالفاً 
سيطر عليه برشلونة متاماً، كان ريال الطرف 
األفضل بفارق كبــري يف ذهاب نصف نهايئ 
ملدافعه  الصديقة  بالنريان  هدفاً  لكن  الكأس، 
الربازيــيل إيدر ميليتاو أســقطه يف معقله 
وعقد األمور عى فريق املدرب اإليطايل كارلو 
أنشــيلويت املنتيش من بلوغــه ربع نهايئ 
دوري األبطال بتجديده فــوزه عى ليفربول 
اإلنكليزي 1-صفر يف مدريد بعدما اكتسحه 

ذهاباً خارج الديار 2-5.
  وينتظر جمهور برشــلونة مباراة األحد 
ملعرفة كيف ستكون مقاربة تشايف املطالب 
بأن يقدم أداء أفضــل بكثري من لقاء الكأس، 
لكن املشكلة التي يواجهها النادي الكاتالوين 
أنه بحاجة لعودة »مايسرتو« الوسط بيدري.

  وكان بيدري العامــل املؤثر الرئييس يف 
املوسم،  الهجومي لربشــلونة هذا  األسلوب 
لكن يف ظل غيابه الذي دام حتى اآلن ســت 
إصابة  بسبب  املسابقات  جميع  يف  مباريات 
يف الفخذ مع احتــامل عودته األحد، اضطر 
تشــايف اىل الرتكيز عى الصالبة الدفاعية 

للخروج منترصاً.
  يف ذهــاب نصف نهايئ الــكأس، وجد 

الثنــايئ الهجومــي لريــال الفرنيس كريم 
جونيور  فينيســيوس  والربازييل  بنزميــة 
الدفاع، الســيام  مع  التعامل  صعوبــة يف 
مهاجم »سيليساو« الذي اصطدم مبشاكسة 

وصالبة األوروغوياين رونالد أراوخو.

{»يجب أن نفوز« {
  ومييــل تشــايف اىل نقل قلــب الدفاع 
األوروغوياين اىل مركــز الظهري األمين يف 
مواجهة ريــال من أجل الحد مــن تحركات 
املردود  عــى  كثرياً  أثــر  ما  فينيســيوس، 
الهجومي لفريق أنشــيلويت يف ظل تحجيم 

الربازييل والتقليل من تأثريه.
  وبعــد الفوز عى ليفربــول يف منتصف 
األسبوع، تحدث أنشــيلويت عن فينيسيوس 
قائالً »بالنســبة يل إنه األفضل يف العامل«، 
لكن يف حــال عاىن الربازييل مــن الرقابة 
املدرب اإليطايل  الدفاعية األحد سيكون عى 

إيجاد حلول أخرى.
  وأثبت ريال يف أكرث من مناســبة بقيادة 
أنشــيلويت أنه يرتقي اىل مســتوى الحدث 
والفوز عى الغريم الكاتالوين يف معقله هو 
من اللحظات املصريية بالنســبة لهذا املدرب 
ألنه سيعيد فريقه اىل رصاع اللقب من خالل 

تقليص الفارق اىل 6 نقاط.
  وبعد تجديــد الفوز عــى ليفربول يف 
منتصف األسبوع، شــدد الحارس البلجييك 
تيبــو كورتوا عى »املواصلــة بهذه الوترية، 
اللعب بنفس الطريقة التــي لعبنا بها اليوم 
)األربعاء( وآمل أن يكــون األمر مامثالً يف 

الـ+كالسيكو+. يجب أن نفوز«.
  ويك يفوز عــى الغريم الكاتالوين، عى 
ريال أن ينجح يف ما حققه فريق واحد فقط 
بني زائري »سبوتيفاي كامب نو« يف الدوري 
هذا املوسم، وهو التسجيل يف شباك املضيف.

خوســيلو  اســبانيول  مهاجــم  وكان    
الالعب الوحيد الذي ســجل يف ملعب النادي 
الكاتالوين يف الدوري هذا املوسم، وذلك يف 
الجارين 1-1 يف كانــون األول، لكن  تعادل 

هدفه جاء من ركلة جزاء.
  وبعيداً عن رصاع اللقب، يســعى أتلتيكو 
مدريــد اىل مواصلــة نتائجــه امللفتة منذ 
خســارته األخرية يف الدوري أمام برشلونة 
صفر-1 يف 8 كانون الثاين، وذلك من خالل 
الفوز عى ضيفه الجريح فالنسيا السبت، ما 

سيبقيه وحيداً يف املركز الثالث.
  ويتقدم فريق املــدرب األرجنتيني دييغو 
ســيميوين بفارق ثــالث نقاط عــن ريال 
سوســييداد الرابع الذي يلتقــي إلتيش غداً 
األحد مبعنويات مهزوزة بعد خروجه من مثن 
نهايئ »يوروبــا ليغ« عى يد روما اإليطايل، 
عى غــرار مالحقه ريال بيتيــس الخامس 
الذي ودع املســابقة أيضــاً الخميس عى يد 

مانشسرت يونايتد.

قرعة ربع نهايئ دوري أبطال أوروبا

من إحدى مواجهات الكالسيكو بني برشلونة وريال مدريد

 بــطــولــة لــبــنــان فـــي كــــرة الــســلــة :
ــن ــي ــي ــم ــري ــى امل ــلـ ــوز ديـــنـــامـــو عـ ــ ــ ف

من لقاء دينامو واملرمييني
يف افتتاح الجولة التاسعة من مرحلة االياب ل بطولة لبنان 
لكرة السلة ، حقق فريق  دينامو  فوزاً مستحقاً خالل املواجهة 
التي جمعته امام نظريه  املرمييني ، وكانت قد انتهت بواقع 96 

.65 –
فرض فريق دينامو ســيطرته املطلقة عى مجريات اللقاء 
الذي اقيم يف عقر داره، ومتكن من توســيع الفارق تدريجياً 
حيث كان قد حســم الشوط االول لصالحه بفارق 19 نقطة، 
ووقف فريق الضيوف مكتوف االيدي حيث انه مل يتمكن من 
ايجاد الخطة املناســبة للحد من خطورة فريق دينامو الذي 
واصل تقديم افضــل ما لديه لحني انتهــاء اللقاء بفارق 31 

نقطة.
واتت نتائج االرباع لصالح الفريق الفائز عى الشكل التايل:

الربع االول: 23 – 16.
الربع الثاين: 30 – 18.
الربع الثالث: 23 – 16.

الربع الرابع واالخري: 20 – 15.
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11x11

فنان لبناين
11 حرفاً

كلمة الرس

1-رئيس وزراء لبناين سابق صاحب الصورة، أطول أنهر فرنسا
2- بلدة لبنانية، اكرهه، اسم موصول

3- منخفض صحراوي يف الواليات املتحدة بكاليفورنيا
4- صارعت، برز، غمي وحزين

5- عائلة، يحنا ويعطفا، مدينة  لبنانية
6- نغم، ضعف، جزار
7- اليانع، سلم باليد

8- ازل، ترشدانا، حرف عطف
9- بلدة لبنانية، يهتم باالمر، بارش العمل

10- يأنس، مدينة مرصية
11- مرفأ نفطي ليبي، شديد الخصومة، اعزم عىل االمر

12- مقرتع، الدار
13- من الحيوانات، عاصمة عربية، مدينة سومرية يف العراق

14- العامل بالغيب، قادم، نعم )باالجنبية(
15- مس، ضمري متصل، حرف جر

16- دولة اوروبية
17- غىل القدر، قوانني تحكم البالد

18- رفاق السن، مجتمع بيوت وناس

1-دولة افريقية، أجل االمر

2- قلــب، أرص عىل االمر، تقال قبل االغاين الشــعبية، 

أرشد

3- ميضــغ الطعام، مكان مهيأ الجتــاع الناس فيه، 

سنوات

4- صاحب مهنة حرة، اعىل قمة يف كريت

5- مدينــة أمريكية، مجموعة جــزر متقاربة، ضمري 

متصل

6- شــدة ومحنة، مصابيح، والــد )بالعامية(، فنيت 

وهلكت

7- مصيف لبناين، من املأكوالت الشعبية اللبنانية، كاتب

8- جلت ومسحت وازالت الصدأ، ريق، عالجت، بسطا

9- تداعب، رسق، دق، صاهر

10- لعب، دولة افريقية، مدخل، مدينة املانية

11- تفرما هرماً ناعاً، بلدة سورية، يكمل العمل

12- احد الوالدين، مّد، فتى، يف العود، بارك وهنأ بالعيد

13- بلدة لبنانية، فضاء واسع، قرع الجرس

يال عقبالكن شباب

جنى العمر

انتي مني

بردانة انا

رصاصة طايشة

شوارع الذل

فكرس

فرس

فينوس

كاس ومرتاس

الخر نفس

بالقلب

ابني

ملحة حب

خرزة زرقا

ندم

العميد

منس

زمن االوغاد

تاكيس البلد

جود

راحوا

فيل

ومشيت

يشء من القوة

بنت الجبل

بدر

عرب

رياح الثورة

للموت

ارس

ستيليتو

احبيني

فل
الحل السابق

الحل السابق

جورج خباز

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-زياد املكاري، با

2- يو، نالعب، بتاتر

3- ارنون، ارمادا

4- دكا، يهديك، رأت

5- يأجل، تتوب، سانا

6- رم، نرمي، وساديت، ملا

7- جرير، يجوبا، اردبيل

8- يجرنا، وده، نامتا

9- ابابيل، رستم باشا

10- ينح، تلسعا، رتا، رمان

11- ابيك، ليتو، لوت، مو

12- النبأ، نو، ميامي، دير

13- كم، اربد، التي، لبان

1-زياد برجي، يراك
2- يورك، مرجان، مل

3- ناي، يربحان
4- دنو، انرنا، ببا
5- النيجر، ابتكار
6- ال، هلمي، ييل

7- معاد، يجالس، ند
8- كربيت، ون، علو

9- مكتوب، رأي

10- ربا، وساوس، متل
11- يتدربا، دترويت
12- ااا، داهمت، اي

13- بت، تسرت، بامل 
14- ارس، ايدنا، ويل

15- بارشت
16- اليام، دا

17- ملت، امني
18- يا، النور

 افقيا: الحل السابق  عموديا:

السبت 18 آذار 2023

1-احدى قمم هماليا بالهند

2- در، يصنع من الحليب، قعد

3- من القارات، االحسان

4- قلب، رسير امليت، جواب

5- شهر ميالدي، يطلبا فعل االمر

6- لدغ، نحتت القلم، ابو البرشية

7- اقرتب من، رضبوا بالرجل

8- بعد اليوم، من االشجار

9- بلدة لبنانية، نقيض آخر، صاح التيس 

10- يهرب، حرف عطف، جزيرة ايطالية

11- عاصمة عربية، انرش الخرب

1-محمود درويش
2- اردين، يجامل

3- رنات، دال
4- داي، نورا، ال
5- امدحي، انف

6- يل، مرقس، رمم
7- مومس، اغادير

8- هنا، دالل، يل
9- يرس، باخ

10- دمار، ابعدن
11- سد، بدو، ينوي

1-مطربة لبنانية

2- من آلهة الفراعنة حارس املوىت، حامى 

عن

3- ظلم، أحيص، تصلح البناء

4- يف العود، جحيم

5- جزيرة ايطالية، خاطر، من الحبوب

6- من الحرشات، فلوس

7- عملة آسيوية، مدينة بلجيكية

8- أكمل العمل، من املعادن

9- يحرتم، كاتب، خاصتي

10- شبه جزيرة يف كندا، عني املاء

11- اخرب القصة، مدينة اردنية

1-ماجد املهندس
2- حر، اميون، مد

3- مدريد، مايا
4- وين، حمس، رسب

5- دنانري، در
6- تو، قال، او

7- ري، راس غارب
8- وجدان، ال، عي

9- يال، فرد، بدن
10- شال، ميالنو

11- املريخ

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة

االبراج

  الحل السابق 

الحل السابق   

جميل بثينة

اخترب معلوماتك

ممثلة مرصية راحلة

7+9+6+7+1+9 من بحور الشعر

7+9+4+3+5 نقيض امليتة

3+8+2+4 يفرح

4+7+6+1 وايل

1-ما هي الدولة الحبيسة التي ال يحّدها اي نوع من الحدود البحرية؟

2- ما هي الدولة التي اشتهرت بصناعة الحلويات؟

3- ما هي الدولة العربية التي ميّر فيها خط االستواء؟

4- ما هو الحيوان الذي يأكل صغاره اذا اشتد به الجوع؟

5- كيــف كان يداوي االنســان البدايئ جرحه قبل ان يتم اكتشــاف 

البنسلني؟

1-برج خليفة يف ديب

2- خنــدق ماريانا يف املحيط 

الهادئ

3- النواة املحيادة الوروبا

4- كندا

5- العتقادهم انها تدنس اآللهة

؟ 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(

تأتيك مســاعدة قيمة لتحقيق عمل يستلزم ابتكارا وابداعا. 
اعط فرصة للحبيب يك يربهن لك عن صدق حّبه، ودْعه يتكلم 

بحريّة. 

تنفتــح عىل األمــور عن قناعة وانســجام ألنك تجد فيها 
الخــالص. العالقات االجتاعية بإمكانها أن تكون ذات فائدة 

كبرية لك يف املستقبل.

توقع نتائج ممتازة عىل صعيد العمل الذي قمت به مؤخرا. 
النــاس الذين تتعامل معهم يوميا ينظرون اليك بعني االحرتام 

والتقدير. 

ستعرف أمرا مها أو ستكشف رس أحد األشخاص. تستطيع 
يف هــذه الفرتة أن تحقق أكرث بكثري ما حققت يف ما مىض 

من أعال. 

من الطبيعي التعرض للخســائر بني الفرتة واألخرى، ومع 
ذلك ترفض املســاعدة من بعض املقربني منك. لن يرضك القيام 

بيشء من التواضع.

أوضاعك املهنية يف طريقها نحو االســتقرار التاّم. تتوصل 
هــذه الفرتة اىل احداث تغيريات جمة تحّســن وضعك املايل 

واالجتاعي.

الشأن املادي يقفز اىل واجهة إهتاماتك هذه اآلونة. ال تكن 
عصبيا واســتمع اىل نصائح الرشيك، فهو يرسّه ويسعده أن 

تصغي إليه. 

ال تعتمد فقط عىل الحظ والوقت، بل ثابر لتصل اىل أهدافك 
النبيلــة. اخــرج وتقّدم فالهجوم يكســبك املعركة، وتحقيق 

االنتصارات.

تستعيد زمام األمور وتعالج بفطنة ومهارة الصعوبات التي 
تعرتض مسريتك. الشجاعة ميزة رائعة رشط األ تدعها تتحول 

اىل تسلط. 

أنت فرح بطبعك وقادر عىل احتال املشــاكل والصعوبات. 
حياتك العاطفية ممتازة، وستجد نفسك محاطا مبن يحرتمك 

ويحبك. 

تابع طريقك ألن قوة شــخصيتك ستســاعدك عىل فرض 
نفســك يف املكان الذي تتواجد فيه، فتكســب من خالل ذلك 

الثقة واالحرتام.

دينامييك يف عملك ولن يصعب عليك القيام بأصعب املهات، 
بحيــث تقطف يف هذه الفرتة مثار الجهود الجبارة التي بذلتها 

يف األيام املاضية. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

التي تــودع فيها األموال العائدة إىل املرصف ومل تحّول إىل 
حســابه أموال من مرصف لبنان، بل من حسابه الشخيص.

واألهم يف البيان قوله إنه ملس وعىل مدى ســنتني سوء 
نّية وتعطشاً لالّدعاء علّيه، وذلك من خالل »حملة إعالمية 
مســتمرّة تبنتها بعض الوســائل اإلعالمية، والتجمعات 
املدنيــة منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات يف الداخل 
ويف الخارج، وذلك للضغط عــىل القضاء واملزايدة عليه«. 
واتهــم »مدنيون وصحافيون ومحامــون بفربكة وقائع« 
مبواكبة »بعض السياســيني من أجل الشــعبوية«، وذلك 
بهدف حاميتهم من »الشــبهات واالتهامات والتغايض عن 
ماضيهــم أو يعطيهم عــذراً إلخفاقاتهم يف مواجهة وحل 

األزمة، ناسني أن األوطان ال تبنى عىل األكاذيب«.
من جهته ويف حديث لقناة »الحدث«، قال قايض التحقيق 
األول يف بريوت رشبل أبو ســمرا أنَّ »حاكم مرصف لبنان 
رياض ســالمة أجاب عن كل أسئلة املحققني األوروبيني«. 
وأضاف »مل أســأل القاضية الفرنســية عن موعد انتهاء 
التحقيــق وإصدار الحكم يف قضية ســالمة«، ُمذكًّرا بأن 
»رئيســة هيئة القضايا بوزارة العدل حرضت التحقيق مع 
ســالمة كمدعية«. وختم بالقول إنه »من املرجح أن يعود 
املحققون األوروبيون لالســتامع لشــقيق رياض سالمة 

ومساعدته الشهر املقبل«.
إىل هذا، ترتكزاألسئلة أكرث حول مرحلة الفراغ يف حاكمية 

املرصف املركزي يف شهر حزيران املقبل، أي بعد ثالثة أشهر، 
والتــي ومن دون التوافق عىل رئيس جمهورية وتشــكيل 
حكومة، ستكون مرحلة صعبة جًدا. يف هذا السياق، يقول 
مرجع مرصيف ســابق، ان مرصف لبنان بحاجة إىل حاكم 
أصيل وال ميكن أن يكون باإلنابة أو حارسا قضائيا، فالخربة 
واملصداقيــة هنا هام أمران رضوريــان. وأضاف ال إمكان 
إلقالة حاكم مرصف لبنان رياض سالمة قبل انتهاء واليته 
إال يف حال متّت إدانته وهو أمر مستبعد نظًرا للتطورات بعد 
جلســتي االستامع إليه من قبل الوفود األوروبية. ويف هذا 
اإلطار، يقــول خبري اقتصادي مخرّضم ان مرحلة فراغ يف 
املرصف املركزي ســتكون فوضوية بامتياز، حيث سيكون 
اإلطار مناسًبا لتفلّت غري مسبوق بسعر الرصف قد يتخطّى 

كل ما يتوّقعه الخرباء.
إىل هذا، يراوح امللّف الرئايس مكانه مع االنقسام العمودي 
بني املكونات السياســية والتي قــد تطول نتيجة الرشذمة 
املتنامية. ويشــري مصدر ســيايس مطّلع اىل أن الكرة االن 
هــي بيّد رئيس مجلس النواب نبيه بّري حيث من املتوّقع أن 
يزور اململكة العربية السعودية يف غضون عرشة أيام، وذلك 
يف محاولة إلقناع املسؤولني السعوديني بالقبول بسليامن 
فرنجيــة كرئيس للجمهورية. ويتوّقــع املصدر أن ترفض 
السلطات السعودية طرح الرئيس بّري نظًرا إىل أن موقفها 
املبديئ الذي عرّب عنه الســفري السعودي وليد البخاري يف 
زيارته األخرية إىل الرئيس بّري، والذي قال فيه أن اململكة ال 
تتدّخل باألسامء فاللبنانيني أحرار يف اختيار رئيسهم، إال أن 

مشاركتها يف دعم لبنان مالًيا يتعلّق باختيار رئيس ال ينتمي 
إىل أي طرف وال يشــكّل مرّشــح تحّد. هذا الواقع استبقه 
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي قال »... 
ال تراهنوا عىل الخارج من أجل أن ننجز استحقاقات الداخل. 
االستحقاق الداخيل ننجزه نحن كشعب يعرف ما يريد وقادر 
عىل أن يحقق اإلنجــازات«. وأضاف رعد: »لقد أعلنا دعمنا 
ملرشــح نرى فيه األهلية املناسبة يف هذه املرحلة لرئاسة 
الجمهورية وما تفرتضه هذه الرئاســة يف هذه املرحلة من 
مواصفات ومهام قادر عىل أدائها، ومستعد للملمة ما ميكن 
مللمته داخل البــالد، والتعاون مع من ميكن أن يتعاون من 
أصدقاء خارج البالد من أجل أن ننهض مجدداً بالوضع العام 

الذي أُنهك عىل كل املســتويات يف هذا البلد«.
إقتصاديًا الوضع يذهب نحو الرتّدي املســتمر. فســعر 
دوالر الســوق الســوداء وصل إىل 108 االف لرية لبنانية، 
وهو ما أرخى بثقله عىل أســعار الســلع والبضائع، وعىل 
رأسها املحروقات التي وصل سعر صفيحة البنزين فيها إىل 
مليوين لرية! مليوين لرية ومل يتحرّك الشــارع! املحروقات 
– املُتحرّك األول يف األســعار – مل يكن الوحيد، فأسعار كل 
الســلع والبضائع يف املتاجر واملحال إرتفعت بشكل جنوين 
مــن دون أن يكون هنــاك أي تدّخل من قبل وزارة االقتصاد 

والتجارة التي تركت التّجار يسّعرون عىل هواهم.
ارتفاع سعر دوالر الســوق السوداء، انعكس عىل سعر 
منصة صريفة الذي ارتفع إىل 80200 لرية لبنانية للدوالر 
الواحد، وهو ما ســينعكس عىل كلفــة الخدمات العامة، 

وعــىل رأســها الكهرباء التي يتّم تســعريها عىل ســعر 
منصــة صريفة زائدا 20%، واالتصاالت التي تســّعر عىل 
ســعر منّصة صريفة، والدوالر الجمريك الذي من املتوّقع 
بحســب معلومات خاصة بجريدة »الديار«، ســيتّم رفعه 
أوائل الشــهر املقبل إىل سعر منصة صريفة، وهو ما يعني 

ارتفاًعا جديًدا يف األسعار.
ويبقى الســؤال عــن كيفية تحّمل املواطــن هذا الحمل 
الكبــري؟ يقول خبــري اقتصادي أن هنــاك فعلًيا 40% من 
الشــعب اللبناين محرومني بشكل كامل، وهي فئة تعيش 
عىل اإلعانات واملساعدات وعىل منصة صريفة. وهناك فئة 
توازي الخمســني يف املئة تعيش مــن تحاويل من الخارج 
أو من أجور بالدوالر، وهي فئة بدأت تنئ نظًرا إىل تســارع 
ارتفاع أسعار السلع والبضائع. أما العرشة يف املئة الباقية، 
فهي عبارة عن عائالت غنية يف األساس باإلضافة إىل فئة 
اغتنت من مآيس الشعب اللبناين )رصافون وتّجار بالدرجة 
األوىل(، وهــذه الفئة ال تهتم بالواقع االقتصادي نظًرا إىل 

قدرتها املالية.
عــىل الصعيــد املرصيف، من املتوّقــع أن ترفع املصارف 
إرضابها إبتداًء من األسبوع املُقبل. وتُشري املعلومات إىل أن 
محادثات ثالثية بني املصارف – واملرصف املركزي – ورئيس 
الحكومــة من جهة، ومحادثات ثنائية بني رئيس الحكومة 
والقضاء إليجاد مخرج لألزمة يسمح للمصارف بإعادة فتح 
أبوابها وذلك بهدف الســامح للمرصف املركزي بالتدخل يف 

السوق للجم سعر الدوالر املتفلّت.

اإلســالمية )حامس(، باإلضافة إىل شهيدين آخرين هام لؤي 
صغري والفتى عمر عوادين.

وكانت وحدة إرسائيلية خاصة من املستعربني اغتالت خازم 
ورشيم بزعم إنتاجهام عبوات ناســفة وإطالقهام النار عىل 

جنود االحتالل خالل األشهر املاضية.
ودعــت القنصلية الربيطانية يف القدس إرسائيل إىل إجراء 
تحقيق رسيع وشــفاف، وضبط النفس عند استخدام الذخرية 
الحية، حســب تعبريها، مشرية »إىل قتل قوات االحتالل طفال 

أثناء التوغل يف جنني«.

{ الفصائل تتأهب {

ويف الســياق، تعهــدت الفصائل الفلســطينية بالرد عىل 
العمليــة التي نفذها جيش االحتالل اإلرسائييل يف جنني، يف 
حني رفعت إرسائيل حالة التأهب يف صفوف قواتها تحســبا 

لرد فلسطيني.
وأســفرت العملية التي نفذتهــا الخميس وحدة إرسائيلية 
متخفية يف لباس مدين عن استشــهاد القيادي يف كتائب عز 
الدين القسام، الذراع العســكرية لحركة املقاومة اإلسالمية 
)حــامس( والقيادي يف »كتيبة جنني« التابعة لحركة الجهاد 
اإلســالمي نضــال خازم، باإلضافة إىل لــؤي صغري والفتى 
عمر عوادين. وتحدثت الرشطة اإلرسائيلية يف حســابها عىل 
»تويرت« عن »تحييد« مسلَحنْي يف جنني خططا لتنفيذ عمليات، 
وقالــت إن أحدهام متورط يف صناعة عبوات وتنفيذ عمليات 

إطالق نار.

{ تأهب إرسائييل {
وقــد ذكرت هيئة البث اإلرسائيلية أنه تم رفع حالة التأهب 
األمنــي يف صفوف القوات اإلرسائيلية، اســتعدادا الحتامل 

إطالق صواريخ من غزة عقب اقتحام جنني.
وبعد عمليات إرسائيلية مامثلة سابقة، أطلقت صواريخ من 

غزة ورد الجيش اإلرسائييل بقصف مواقع للمقاومة.

{ الربملان العريب {

اىل ذلــك، دعا الربملان العــريب يف بيان، إىل »وقف تصعيد 
جرائم االحتالل املســتمرة واملتكررة ضد الشــعب الفلسطيني 
األعــزل«، وحذر من »عواقب هــذا التصعيد الخطري، الذي لن 
يؤدي إال ملزيد من التدهور والعنف، وتفجري ســاحة الرصاع، 

وتقويض الجهود الرامية إىل تحقيق التهدئة«.
وشــدد عىل »موقفه الرافض لإلجــراءات األحادية التى 
تقــوم بها حكومة اليمني املتطرفة منذ توليها الحكم، وتوفري 
حامية دولية للمدن الفلســطينية من هذه االعتداءات املتكررة 
واملتواصلــة والتــى أخرها العدوان عىل مدينــة جنني اليوم 
واستشــهاد 4 مواطنني، وإصابة العرشات، أغلبهم يف حالة 

خطرية«.
وطالب »املجتمع الــدويل، ومجلس األمن، واألمم املتحدة، 
والربملانــات الدولية واألوروبية، بالتحــرك الفوري والعاجل 
لوقــف جرائم حكومــة اليمني املتطرفة، ومحاســبتها عىل 
جرامئها املســتمرة بحق الشعب الفلســطيني االعزل وتوفري 

الحامية الدولية له«.

{ مسريات بالضفة {

أصيب عرشات املواطنني الفلسطينيني، عقب صالة الجمعة، 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف مدن الضفة 

املحتلة.
وشــهدت نابلس حاالت اختناق بني املواطنني الفلسطينيني 
جــراء قمع قوات االحتالل، مســرية بيت دجن األســبوعية 
املناهضة لالســتيطان. وأطلقت قــوات االحتالل الرصاص 
املعدين املغلف باملطاط، وقنابل الصوت، والغاز الســام املسيل 
للدموع، باتجاه املشــاركني يف املســرية، ما أدى إلصابة 10 

مواطنني باالختناق، جرى عالجهم ميدانياً.
وكانت اندلعت مواجهات بني شــبان فلســطينيني وقوات 
االحتالل، مساء امس، قرب جبل صبيح يف بيتا جنوب نابلس 

بالضفة املحتلة.
ويف قلقيليــة، أصيب 8 مواطنني بالرصاص املعدين املغلف 
باملطــاط، والعرشات بحاالت اختناق، خالل مواجهات اندلعت 
مــع قــوات االحتالل اإلرسائييل، يف قريــة كفر قدوم رشق 
قلقيليــة. كام واعتقلت قوات االحتالل، الشــاب كفاح نارص 
عالونة من بلدة جبع جنوب جنني عىل حاجز عســكري قرب 

طولكرم بالضفة الغربية املحتلة.

{ مظاهرات بغزة {
ويف قطاع غزة، شــارك العرشات ظهــر أمس الجمعة يف 
مظاهــرات مبدينة خــان يونس وأمام مقــر اللجنة الدولية 
للصليب األحمر بغزة، إســنادا لألرسى يف الســجون ورفضا 

لالنتهاكات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية.
ورفع املشاركون األعالم الفلسطينية والفتات تضامنية مع 

الضفة الغربية التي تتعرض النتهاكات إرسائيلية متواصلة.
وقــال املتحدث باســم حركة حامس حازم قاســم »نقف 
التصاًقا مع مقاومــي الضفة والقدس واملرابطني يف باحات 
املســجد األقىص ونعرب عن دعمنــا لالنتفاضة العظيمة يف 
نابلــس وجنني وأريحا/األغوار«، محذرا االحتالل من »تصعيد 
عدوانه يف شــهر رمضان عــىل الضفة والقدس، ونعترب ذلك 
عبًثا بصاعق تفجري حقيقي، مؤكًدا أّن املعادلة التي رســختها 

املقاومة يف سيف القدس ال تزال حارضة«.
وأكد أّن املقاومة »تتســع ودخلت يف مرحلة االســتعصاء 
يف الضفــة فأصبحت عصية عــىل الكرس، ولن تتوقف حتى 
تحقق حرية شعبنا وكرامته وأن املقاومة تجرب االحتالل عىل 
دفــع الثمن، فعندما كان القتل يف جنني ردت نابلس، وعندما 
كان القتل يف أريحا كان الرد يف قلب الكيان«، مشيدا »بتوّحد 
املقاومني يف الضفة وغزة، مستشهًدا باختالط دماء الشهداء 
من القســام والرسايا وشــهداء األقىص يف جنني يوم أمس 
ونابلس من قبلها، إضافة إىل الغرفة املشرتكة يف قطاع غزة«.
وجّدد قاســم التأكيد عىل ما قاله القائد مروان عيىس من 
أن »املقاومة ســترضب العصب الحســاس لهذا الكيان، وأنها 

ستكون درًعا وسيًفا لشعبنا يف الضفة والقدس«.
ولفت قاســم إىل أّن »االحتالل يحاول كــرس إرادة أرسانا 
بإجراءات تعسفية«، مؤكًدا أّن »الحل يكمن يف تحرير األرسى 
وهذا ما تؤمن به كتائب القسام وكل أجنحة املقاومة«. وشّدد 
عىل أّن قضية األرسى هي القضية األوىل لدى حركة »حامس« 

عىل املستوى السيايس والعسكري.

{ األرسى يحرقون غرًفا يف السجون {
عىل صعيد آخر، يواصل األرسى الفلســطينيون يف سجون 
االحتالل اإلرسائيــيل خطواتهم التصعيدية، لليوم الـ32 عىل 
التوايل، ضمن الربنامج النضايل املســتمّر ملواجهة سياسات 
املتطرف وزير األمن القومي يف حكومة العدو إيتامر بن غفري 

واإلجراءات القمعية بحّقهم. 
واتخذ األرسى قراًرا بحرق غرف يف أقسام السجون رًدا عىل 
اإلجراءات العقابية بحقهم، يف ظّل مامطلة إدارة الســجون 
باالســتجابة ملطالبهم، كام أورد مكتب إعالم األرسى صباحا. 

ومتثلت خطوات األرسى يف إغالق األقســام يف السجون، 
وإرباك لييل الســاعة التاسعة مع هتاف »حرية.. حرية«.

وبالتزامــن مع خطــوات األرسى التصعيدية، تواصل إدارة 
ســجون االحتالل قمعها بحــق األرسى، حيث اقتحمت قوات 
القمع أمس االول قســم )3( الجديد يف سجن نفحة، وقامت 

بعمليات تفتيش واسعة، ملجموعة من الغرف. 
وتتكّثــف الدعوات الفلســطينية لــرضورة دعم األرسى 
وإســنادهم ونرصتهــم يف كافة امليادين، عىل املســتويني 
الشعبي والرسمي. كام يواصل األرسى حالة التعبئة تزامناً مع 
خطــوات العصيان املفتوحة، وصواًل إىل اإلرضاب عن الطعام 
يف األول من شهر رمضان املقبل، تحت عنوان »بركان الحرية 

أو الشهادة«.
يشار إىل أن األرسى رشعوا يف 14 شباط املايض بخطوات 
نضاليــة، بعد أن أعلنت إدارة الســجون وتحديًدا يف ســجن 
»نفحــة«، البدء بتنفيذ اإلجراءات التنكيلية التي أوىص بها بن 

غفري.

الشخصية عن الجرائم املذكورة، ألنه )أوال( ارتكب هذه األفعال 
مبــارشة، وباالشــرتاك مع آخرين و/أو من خــالل آخرين... 
)وثانيا( لعدم ســيطرته بالشــكل املناســب عىل العسكريني 

التابعني الذين ارتكبوا األفعال أو سمحوا بارتكابها«.
ويف الســياق، اكد املتحدث باسم الرئاسة الروسية دميرتي 
بيســكوف، »أن روسيا ال تعرتف باختصاص املحكمة الجنائية 
الدوليــة القضايئ، وأن أي قرارات لها باطلة وغري مقبولة من 

وجهة نظر قانونية.«
وقال بيســكوف تعليقا عىل قرار املحكمة الجنائية الدولية: 
»نحن نعترب صياغة املســألة ذاتها شــائنة وغري مقبولة.. ال 
تعرتف روســيا مثل عدد من الدول، باختصاص هذه املحكمة، 
وبالتايل فإن أي قرارات من هذا النوع تعترب باطلة وغري مقبولة 

بالنسبة لروسيا من وجهة نظر القانون«.
بدورها، وصفت الخارجية الروسية الجمعة قرارات املحكمة 

الجنائية الدولية بأنها »عدمية األهمية« و«باطلة قانونيا«.
وكتبــت زاخاروفا عىل حســابها يف »تيليغرام«: » قرارات 
املحكمة الجنائية الدولية ال معنى لها بالنســبة لبلدنا، مبا يف 

ذلك من وجهة نظر قانونية«.
كام علق نائب رئيس مجلس األمن الرويس دميرتي ميدفيديف 
، بأنه ال توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية 
بإصــدار مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتني، مرفقا أيقونة ورق 

التواليت.
وكتــب ميدفيديف عىل حســابه باللغــة اإلنجليزية عىل 

»تويرت«: »أصدرت املحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد 
فالدميري بوتني.. ليســت هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام 

هذه الوثيقة«.

{ بوتني {
وكان الرئيس الرويس، قد قال مبناسبة حلول الذكرى األوىل 
للهجــوم: »نحن ال نحارب شــعب أوكرانيا«، الذي وصفه بأنه 
»أصبح رهينة يف يد نظام كييف وداعميه الغربيني«، ممن قال 

إنهم »احتلوا البالد بالفعل«.
كام أكد »أن القضايا األمنية متثل حالياً أولوية لشبه جزيرة 
القرم وسيفاستوبول، وسيتم بذل كل الجهود ملنع وإحباط أي 

تهديدات محتملة يف املنطقة«,

{ البيت األبيض: أي وقف إلطالق النار 

لن يحقق سالماً عادالً يف أوكرانيا {
اىل ذلــك، قال املتحدث باســم األمن القومي بالبيت األبيض 
جــون كرييب ، »إن الواليات املتحدة لديها مخاوف كبرية من أن 
تحاول الصني تقديم نفسها كصانع للسالم يف الحرب بأوكرانيا 
من خالل الدعوة لوقف إطالق النار، موضًحا أن أى وقف إلطالق 
النار يف هذه املرحلة لن يؤدى إىل سالم عادل ودائم بني أوكرانيا 

وروسيا، حسبام ذكرت قناة »القاهرة اإلخبارية«
ويف سياق آخر، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الربيطاين 
رييش سوناك للصحفيني، »إنه يتعني عىل الرئيس الصيني يش 
جني بينج أن يستغل زيارته إىل موسكو لتشجيع الرئيس بوتني 
عىل سحب القوات الروسية من أوكرانيا«، مضيفا »أنه إذا كانت 
الصني تريد أن تلعب دورا جديا يف إعادة السيادة ألوكرانيا، فإن 

بالده سرتحب بالتأكيد«.
وتابع: »نرى أن أي اتفاق غري قائم عىل سيادة أوكرانيا وحقها 
يف تقرير املصري ال يُعد اتفاق سالم بأي حال من األحوال. ولذلك 
سنظل ندعو الصني، كام فعلنا مسبقا، إىل االنضامم لغريها من 

الدول حول العامل ملطالبة بوتني بسحب قواته«.

{ تسليم 13 طائرة من سلوفاكيا {
أعلن رئيس الحكومة الســلوفاكية إدوارد هيغر، أمس، »أّن 
براتيسالفا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة مقاتلة من طراز »ميغ-
29« ســوفياتية الصنع، لتصبح سلوفاكيا ثاين دولة عضو يف 

حلف شامل األطليس يتخذ قراراً من هذا النوع بعد بولندا.
وقال هيغر للصحافيني: »سرنسل 13 من طائراتنا من طراز 
ميغ-29 ألوكرانيا«، مشــرياً إىل أّن براتيســالفا سرتسل أيضاً 

لكييف نظام الدفاع الجوي »كوب«.
وتوّعــد الكرملني، بتدمري املقاتالت التي سرتســلها بولندا 
وســلوفاكيا إىل أوكرانيا، مشــّدداً »عىل أّن شحنات األسلحة 

الغربية لكييف لن تغرّي أهداف روسيا العسكرية«.
وقال الناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف:« لن يغرّي توفري 
هذه املعدات العســكرية نتيجة العملية العسكرية الخاصة«، 
مضيفا »أّن قيام بولندا بتقديم طائرات مقاتلة ألوكرانيا ال ميكن 
أن يؤثر يف نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة، لكنه 

سيسبب مشكالت إضافية لألوكرانيني أنفسهم«.

{ بولندا تسلم أوكرانيا مقاتالت ميغ-29 {
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، أّن بالده ستســلم دفعة 
أوىل من أربع مقاتالت قاذفة من طراز »ميغ-29« إىل أوكرانيا، 

ما سيشكّل أول عملية تسليم من هذا النوع من قبل دولة عضو 
يف حلف شامل األطليس.

وقال دودا للصحافيني: »يف مرحلة أوىل سننقل خالل األيام 
املقبلة أربع طائرات تعمل بشكل كامل ألوكرانيا«.

وقد طلبت كييف عدة مرات من حلفائها الغربيني، تســليمها 
مقاتالت-قاذفات حديثة عىل أمل الحصول عىل مقاتالت »أف-

16« األمريكية.
لكــن بعيد ذلك، أكد البيت األبيــض، أّن قرار بولندا »ال يغرّي« 
املوقف األمرييك املعارض إلرســال طائرات أمريكية الصنع إىل 

كييف.
ورداً عىل اإلعالن البولندي، قال الناطق باســم سالح الجو 
األوكراين يوري ايغنات، إّن »مقاتالت ميغ لن تحل املشــاكل، 
نحن بحاجة ملقاتالت أف-16. لكن طائرات ميغ ستســاهم يف 

تعزيز قدراتنا«.
بدورها، مل تعلق روســيا عىل الفور عىل اإلعالن البولندي، 
لكن الكرملني كّرر القول ســابقاً، عدة مرات، وأكد »أّن تســليم 
أســلحة غربية إىل كييف لن يؤدي سوى إىل إطالة أمد النزاع 
و«معاناة« الســكان املدنيني بدون تغيري »األهداف العسكرية« 

ملوسكو يف أوكرانيا«.
وخــالل مؤمتره الصحايف، أشــار الرئيس البولندي إىل أنه 
»يجــري إعداد وصيانة طائرات إضافية حالياً، ومن املحتمل أن 

يتّم نقلها تباعاً«.
وتستمّر بولندا ييإعالن دعمها املفتوح لكل األعامل العدائية 
التي تقوم بها كييف ضد روسيا، ال سيام عرب التدريب العسكري 
للمقاتلــني األوكــران واألجانب، ويف تأمني اســتمرار تدفق 

األسلحة الغربية واملقاتلني إىل أوكرانيا عربها.
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