
محمد بلوط 

مــع توجه االنظار يف األيام الفائتــة اىل اللقاء الفرنيس 
السعودي الذي حصل يف العاصمة باريس، رشحت معلومات 
من جهة ديبلوماســية مطلعة ومتابعة للوضع اللبناين عن 
توجه فرنيس ســعودي ان تكون التسمية من لبنان وليس من 
فرنســا او السعودية، وذلك انطالقاً من ان لبنان يتمتع بنظام 
دميوقراطي ومقبل عىل استحقاق رئايس وُمطالب مبكافحة 
الفساد وتحريك املؤسسات من جديد وتفعيل القضاء اللبناين.

 وعقــد االجتامع يف باريس بحضور الســفريين الفرنيس 
والســعودي يف بــريوت، آن غريو ووليــد البخاري، وحرضه 
املســؤول الفرنيس دوكان من الجانب الفرنيس واملســؤول 

السعودي العلوال لدراسة الوضع اللبناين بكامل تفاصيله.
وقدم السفري البخاري مطالعة معلومات عن الوضع اللبناين 
فقــال انه اجتمع مع كتل عديدة وتبني له ان عدد النواب الذين 
يؤيــدون العامد جوزاف عــون هم 72 نائبا، يف حني ان الذين 
يؤيدون الوزير سليامن فرنجية هم 56 نائباً. وان هذه االصوات 
قــادرة عىل تعطيل نصاب الـــ 86 نائباً النعقاد دورة انتخاب 

الرئيس.
وبعــد التداول بالوضع اللبناين، تقرر ان يتم احرتام الربملان 
الدميوقراطي يف لبنان، ولذلك توافقت الســعودية وفرنسا ان 
ال تفرض اي دولة اسم رئيس للجمهورية يف لبنان بل بالتداول 
مع الكتل النيابية وتحضري االجواء لجلسة االنتخابات وعندها 
تظهــر النتيجة، فاما ان يتم انتخاب العامد جوزاف عون او ان 
يتم انتخاب الوزير سليامن فرنجية رئيساً للجمهورية، واالثنان 

مع القوى الداعمة لهام قادران عىل تعطيل النصاب باالصوات 

التي ميلكونها.

وتم التوافق ان يأيت مســؤولون فرنسيون ويتابعون الوضع 

يف لبنان وان يتابع الســفري البخــاري مع الكتل النيابية كام 

ستفعل السفرية الفرنسية واملسؤول الفرنيس دوكان.

 اما الســعودية فهي قد اتخذت ســابقا قراراً بان ال تتعاطى 

مبارشة يف الساحة اللبنانية، ولذلك من املستبعد ان يأيت العلوال 

اىل بريوت ويجري محادثات مع املسؤولني اللبنانيني.

ومــن هنا، فان مؤمتــر باريس انتهــى اىل نتيجة اعتامد 

الطريقــة الصحيحة يف لبنان، والقيام باجراء االنتخابات واذا 

مل يحصل انتخاب رئيــس للجمهورية وقام كل فريق بتعطيل 

النصاب فان الســعودية وفرنسا لن تتدخال يف فرض النصاب 

بل ســتعتمدان مبدأ الدميوقراطية او ان ينسحب املرشح األول 

10000 L.L.  10000 ل.ل.

فرنســــــــا والســــــــعودية بحثتــــــــا اســــــــمي جــــــــوزاف عــــــــون وســــــــليمان فرنجيــــــــة وقررتــــــــا التشــــــــاور مــــــــع الكتــــــــل النيابية لتحديــــــــد األكثرية
ــــــــة«  ــــــــواب املقفل ــــــــف سياســــــــة »االب ــــــــاح للخــــــــارج... ويدعــــــــو لوق ــــــــق مــــــــن الداخــــــــل ومرت ــــــــري قل ب
ــــــــة  ــــــــوارد الخزين ــــــــل م ــــــــن تعطي ــــــــكو م ــــــــي يش ــــــــام وميقات ــــــــاع الع ــــــــع القط ــــــــم وض ــــــــة لحس ــــــــة حكومي جلس
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ما مصري ارضاب املصارف؟ ميقايت مجتمعا مع قداسة البابا              )دااليت ونهرا(

انصار ترامب امام برجه امس

اسلحة امريكية اىل اوكرانيا

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص12( 

ــاء ــ ــيعتقلوني الثالثـ ــ ــتغيث: سـ ــ ــب يسـ ــ ــر... ترامـ ــ ــاره للتظاهـ ــ ــا أنصـ ــ داعيـ

ــة غـــنـــمـــتـــهـــا فـــــي اوكــــرانــــيــــا ــ ــي ــ ــرك ــ ــي ــ ــة ام ــحــ ــ ــل ــت طـــــهـــــران اســ ــمـ ــلـ ــو سـ ــ ــك ــوســ ــ م
لكييف سلوفاكية  ــغ29«  ــيـ و»مـ ــي...  ــرك ــي ام ـــ  ـ اوكـــرانـــي  اجــتــمــاع  ــرم...  ــقـ الـ فــي  بــوتــيــن 

اعلن الرئيس األمرييك الســابق دونالد ترامب إنه يتوقع أن 
يجري »توقيفه«، الثالثاء، بســبب مزاعم بدفع أموال لنجمة 

إباحية قبل انتخابات 2016، داعيا أنصاره إىل التظاهر.
وكتب ترامب، يف حســابه عىل منصته االجتامعية »تروث 
سوشــيال« )Truth Social(  صباح السبت، »سيجري توقيف 
املرشح الجمهوري الرئييس والرئيس السابق للواليات املتحدة 
األمريكية الثالثاء. تظاهروا! اســتعيدوا بالدنا!«، متحدثا عن 

»ترسيب« معلومات من مكتب املدعي العام يف مانهاتن.
وأضاف ترامب أنه ســُيعتقل يوم الثالثــاء املوافق 21 آذار 
الجاري، بســبب مزاعم بأنه دفع للنجمة اإلباحية، ستورمي 

دانيلز، مقابل التكتم عىل عالقتهام املزعومة.
ووصــف ترامب مــن يحاولون إلقاء القبــض عليه، بأنهم 
»فاسدون ومسيســون للغاية«، مؤكدا أن دفع أموال الصمت 
املزعومة لستورمي دانيلز هي »قصة خيالية قدمية بالكامل«.

يف الذكرى التاســعة لضم القرم عــام 2014، قام الرئيس 
الــرويس فالدميري بوتني بزيارة مفاجئة اىل شــبه الجزيرة 
برفقة عدد من املسؤولني، يف وقت كان نظريه االوكراين يؤكد 
يف اجتامع عرب الهاتف مع عدد من كبار املسؤولني االمريكيني 
االرصار عىل اســتعادة كامل ارايض بالده، حيث تصعد القوات 
الروســية من هجامتها عىل كافة الجبهات، شــانة عرشات 

الهجامت .
فقــد بدأ الرئيس الرويس فالدميري بوتني زيارة إىل شــبه 
جزيرة القرم يف الذكرى التاســعة لضمها إىل بالده، وعرض 
التلفزيون الرسمي مقطعا قصريا يظهر بوتني مرتديا مالبس 

غري رسمية ويسري برفقة مجموعة من املسؤولني.
ويف رحلــة مفاجئة إىل سيفاســتوبول، امليناء الرئييس 
ألسطول البحر األسود الرويس يف شبه جزيرة القرم، زار بوتني 
مدرســة للفنون بصحبة الحاكم املحيل ميخائيل رازوجاييف، 

بشــارة  مار  الكاردينال  نيافة  وجه 

بطــرس الراعي دعوة اىل خلوة للنواب 

املســيحيني عىل مختلف كنائسهم يف 

حريصــا كمركز تعبد للســيدة العذراء 

ورمز املسيحية الحقيقية. 

لقد لجأ البطريرك مار بشارة بطرس 

الراعــي اىل هذه الدعوة بعدما شــعر 

باليأس بان النواب املسيحيني قد ابتعدوا 

عن ديانتهم وعن ضمريهم املســيحي 

وعن الســيد املســيح الذي ضحى من 

اجلنا ومن اجل االنســانية. ولذلك رأى 

البطريرك ان من واجبه ان يدعو النواب 

املســيحيني اىل االجتامع مع اخوانهم 

من الســنة والشيعة والدروز النتخاب 

رئيــس جديد للجمهوريــة الن لبنان 

مل يعد يحتمل هــذا االنهيار حيث بات 

الشعب فقرياً وال يستطيع تأمني لقمة 

عيشه.

ان املسيحيني يف لبنان الذين انتخبوا 

نوابهم يشــعرون ان من واجب النواب 

املسيحيني ان يذهبوا اىل جلسة مجلس 

النواب ويؤدوا واجبهم وينتخبوا رئيسا 

جديدا للجمهورية واال فان لبنان ذاهب 

اىل الزوال بكل معنى الكلمة.

عىل طريق الديار

»الديار«

بسم الله الرحمن الرحيم
انا لله وانا اليه راجعون

بالرىض والتسليم ملشيئة الله تعاىل ننعي اليكم
وفاة فقيدنا الغايل املرحوم

ابو فادي يوسف حسن ابو رسالن
املنتقل اىل رحمته تعاىل يوم الجمعة الواقع يف 2023/3/17

تقبل التعازي يومي االحد واالثنني من الســاعة الثالثة 
حتى الساعة السادسة يف خلية ال ابو رسالن.

كام تقبل التعازي عىل االرقام التالية:
ولده الدكتور فادي زوجته كارمن عيد 70/747347

ابنته فرح زوجة غسان ابو املنى 0013148785901
ابنته رنا 03/013002

شقيقه عفيف 76/764895
لكم من بعده طيب البقاء الراضون بقضائه

ال ابو رسالن وعموم اهايل رأس املنت

تتقــدم ارسة جريدة الديار واملوقــع االلكرتوين بأحر 
التعازي من الزميلة رنا بو رسالن بفقدان والدها

راجــني من املوىل ان يتغمد الفقيد بواســع رحمته وأن 
يسكنه فسيح جنانه ويلهم اهله الصرب والسلوان.
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غــــــــانــــــــتــــــــس: »اســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــل« تـــــتـــــفـــــكـــــك مــــــــــن الــــــــداخــــــــل
ــة شـــمـــال الــهــنــدي ــ ــي ــروســ ــ ــة الــصــيــنــيــة ال ــ ــي ــ ــران ــ اخـــتـــتـــام املـــــنـــــاورة االي
ـــــ الــســعــودي يــســاهــم فـــي اســتــقــرار املنطقة ــاق اإليـــرانـــي  ــفـ كــنــعــانــي: االتـ

ــار األســــــد ؟ ــشـ إنــــــــــــعــــــــــــام رعــــــــدملــــــاذا ال يــــــرّد بـ
ذكــــــــــــرى وذاكــــــــــــرة

االخــفــاق  مـــاذا سيقول ســالم عــن 
ــدوالر«؟ ــ ــ ــال ــ ــ فــــي »الـــتـــســـعـــيـــر ب

ــن ســـلـــيـــمـــان  ــلـ ــعـ ملـــــــــاذا لـــــم يـ
ــد؟ ــعـ فـــرنـــجـــيـــة تـــرشـــيـــحـــه بـ

ـــع  ـــالزم م ـــل مت ـــس الحكومـــة املقب رئي
ـــوية انتخـــاب رئيـــس الجمهوريّـــة بتس

مشـــروع تأهيـــل ســـاحة التـــل فـــي 
ـــاً ؟ ـــور قريب طرابلـــس: هـــل يبصـــر الن

ــب ــ ــري ــ هـــــــل مـــــــن تــــــحــــــرك ق
ـــرف الـــــــدوالر؟ ــ ــم ســـعـــر ص ــج ــل ل

ــتحيل! ــم املسـ ــة: الحلـ ــاء الدولـ كهربـ
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نبيه الربجي

ميشال نصر

فهد الباشاكامل ذبيان 

جوزف فرح دموع االسمر

يمنى المقداد

رشا يوسف 
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صفحتا تسلية صباح كل 
اثنين واربعاء
وجمعة وأحد 
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: السلة  كرة  في  لبنان  بطولة 

ــدرز ــيـ ــن ولـ ــم ــت ــن ــهــوم فــــوز ال

ــس ــلـ ــى بـــيـــبـــلـــوس وأطـ ــلـ عـ
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

األحد 19 آذار 2023

ملاذا ال يرّد بشار األسد ؟
نبيه الربجي

يرّد بشار  ملاذا ال  أجل، 
الغــارات  عىل  األســد 
ينتفي  التي  االرسائيلية 
أي مــربر عمالين لها . 
جبهــة الجوالن هادئة. 
ال رصاصــة واحدة منذ 
فك  اتفاقيــة  توقيــع 
االشتباك يف جنيف )31 

أيار 1974(...
من  الغاية  كانت  رمبا 
الغارة  ومنها  الغــارات، 

األخرية عىل مطار حلب الذي يستقبل املساعدات الدولية 
الخاصة مبواجهة تبعات الزلزال، اســتفزازية، وتتوخى 
ابقاء سوريا داخل حلقة النار )واالحتامل(، اذا ما أغفلنا 
البعد الكالسييك من ذلك . الهروب من التوترات الداخلية .

 الجهات الرسمية الســورية دأبت عىل اصدار بيانات 
التنديد كمثار للتندر، وللســخرية، من خصوم ســوريا، 
ال ســيام تلك املعارضات التي، يف غالبيتها، مثال صارخ 
للتفاهــة، وللزبائنية، وللتبعيــة، دون أن يكون النظام 
أفالطونياً. ثغرات، واختالالت، بنيوية، يفرتض أن تعالج 

بالكثري من الحكمة، وبالكثري من الفاعلية .
الجيش السوري، بحسب معلوماتنا،ال ميتلك منظومات 
املغرية، وهي  القاذفــات  ملواجهة  صاروخية متطــورة 
ترضب حينــاً من داخل األجــواء االرسائيلية، وحيناً من 
البحر، ناهيك عن األجواء اللبنانية . لكنه ميتلك صواريخ 

أرض ـ أرض قادرة أن تصل اىل رأس بنيامني نتنياهو.
هنا مــا تقتضيه الواقعيــة . مثة بديهيــات يدركها 
الكثــريون، ويتجاهلها الكثــريون. اي رد صاروخي يف 
الداخل االرسائييل قد يفيض اىل هزات عسكرية، وحتى 

سياسية، يف منتهى الخطورة.
ســوريا املقطّعة األوصــال بالكاد تســتطيع مللملة 
جراحهــا . آالف الكيلومــرتات املربعــة تحت االحتالل 
الــرتيك، واالحتالل األمرييك . عرشات آالف املســلحني، 
وغالبيتهم من املغول الجدد، ينترشون يف منطقة ادلب، 
مع )رضورة( التشــكيك بوالء مناطــق تم تخليصها من 

أيدي الفصائل ...
أكرث من ذلك، غياب الحد األدىن من التوازن العسكري. 
هذا الوضع يشمل البلدان العربية قاطبة، بآالف الطائرات، 
والدبابات، ومباليني الجنــود، وأحياناً بالفوائض املالية 

التي تالمس الخيال ...
استطراداً، ال مجال ألي مواجهة يف ظل الوضع العريب 
الراهن، والذي ال نتوقع أن يتغــري يف حال من األحوال، 
ومــع اعتبار الحصار الذي تتعرض له ســوريا حتى قبل 

اندالع الحرب .
روســيا، الحليف األكرب، التي تخوض حرباً هائلة يف 
أوكرانيا ضد تكتل غريب، وحتى تكتل دويل، أخطبوطي، 
ال تســتطيع أن »تزعج« بنيامــني نتنياهو أو رجب طيب 
اردوغان، ال بل أنها مضطرة ملراعاة االرسائيليني واألتراك، 

ولو عىل حساب أرواح السوريني ...
ماذا عــن االيرانيني ؟ ما يقال حولهــم أنهم »يقاتلون 
بغريهم«.  ال بأس أن يســقط اآلخــرون. املهم أن تبقى 

بالدهم مبنأى عن الخطر . 
 لكن ما قاله السيد حسن نرصالله األربعاء لـ »الرابطة 
الدوليــة للخــرباء واملحللني السياســيني«  ـ وكنت بني 
الحضورـ  ييش بأن االستعدادات عىل قدم وساق لـ«اليوم 
الكبري« . أكــد، اكرث من مرة، أنه قريب، تزامناً مع الرهان 
عىل التشققات السياسية، والعسكرية، وحتى التشققات 

االيديولوجية . التي ترضب ارسائيل!
األمني العام لـ »حزب الله« شدد عىل حتمية الحرب بني 
»محور املقاومة«  وارسائيــل )هل بعد أن تصبح القنبلة 
النووية بيد آية الله خامنئي؟(. ال مشــكلة يف الرتسانة 

البرشية، وقد اشار اىل فائض ضخم يف هذا املجال.
واضح من قراءة ما وراء كالم »الســيد«  الرتكيز عىل 
تطوير الرتســانات الصاروخية، كذلك أسطول املسريات 
التي تثري هواجــس يوآف غاالنت، وهرتــي هاليفي . 
حتى الخرباء األمريكيون يؤكدون أن دخول الصواريخ يف 

الرصاع ميكن أن يقلب املشهد رأساً عىل عقب ...
مــن الطبيعي أن تكــون لنتائج الحــرب يف أوكرانيا 
تداعيات دراماتيكية عىل املشــهد الرشق أوســطي، ما 
يســتدعي االنتظار )الطويل( ولو عىل صفيح ســاخن. 
ولكــن اىل أي مدى ميكــن أن تصمد ســوريا، باألزمة 
االقتصادية العاصفة، وبالجنون االرسائييل، واألمرييك، 
بدالالته الخطرية اثر زيارة الجــرال مارك مييل للقاعدة 

األمريكية رشق الفرات؟
الرئيس حافظ األسد كان يراهن عند املفرتقات الكربى  
عىل »الجرال زمن«. هل تتيح الظروف التي تغريت كثرياً  
وكثرياً، للرئيس بشار األسد مثل هذا الرهان بعدما الحت 

يف االفق بعض التحوالت الديبلوماسية حيال بالده؟

ــــل؟ هــــل ينجــــح حــــراك ميقاتــــي فــــي تكريســــه رئيســــاً للحكومــــة فــــي العهــــد املقب

ــد؟ ــ ــع ــ ملـــــــــــاذا لـــــــم يــــعــــلــــن ســــلــــيــــمــــان فــــرنــــجــــيــــة تــــرشــــيــــحــــه ب

فادي عيد

يُنقل، وفــق املعلومات، بأن زيارة رئيس 

ميقايت  نجيب  األعــامل  ترصيف  حكومة 

إمنا هي شــخصية وجرى  الفاتيكان،  إىل 

ترتيبهــا منذ فــرتة مع الســفري البابوي 

يف لبنــان باولو بورجيــا، حيث أفاده عن 

الوضع املســيحي يف لبنان باألرقام، وكل 

ما يحيــط به سياســياً وجغرافياً، وبفعل 

التحّوالت يف املنطقة، فيام تجدر اإلشارة، 

إىل أن ميقايت، كان قد بحث هذه املســألة 

البطريرك  الفاتيــكان مع  إىل  زيارته  قبيل 

أطراف  اعتربته  ما  الراعي،  بشارة  املاروين 

عدة، سابقًة يف أن يتوىل رئيس الحكومة، 

مع  جوانبه  كافة  من  املســيحي  املوضوع 

أي  العامل،  أعىل مرجعيــة مســيحية يف 

قداسة البابا فرنســيس األول، إذ تؤكد أن 

املســألة تتخطى »زكزكــة« رئيس »التيار 

الوطني الحر« النائب جربان باســيل، الذي 

مل يهضم هذه الزيارة، وإثارة ميقايت للواقع املســيحي مع 

الكثلكة. عاصمة 

أن رئيس حكومة ترصيف األعامل،  املعلومات،   وتوضح 

بحث مع البابا فرنســيس، كل ما يحيط بالدور املســيحي 

القائــم حالياً، وأخطاء بعض قادته الذيــن يتحملون هذه 

املســؤولية، والتي انطلقت يف منتصف ســبعينات القرن 

املايض إىل حــرب التحرير، وما يجري اليوم من شــغور 

األكرب من  الجزء  املسيحية  املرجعيات  بعض  تتحّمل  رئايس 

الفراغ. هذا  عن  املسؤولية 

يتوىل  أن  يعنــي  هل  متســائلًة،  املعلومات،  وتضيــف 

ميقايت هــذا امللف ويزور الفاتيكان وروما، ورمبا عواصم 
أخرى، أنه سيعود إىل رئاســة الحكومة يف العهد الجديد، 
وال ســيام أنــه كان أول الداعمــني لرتشــيح رئيس تيار 
»املردة« النائب السابق ســليامن فرنجية؟ والسؤال اآلخر، 
هل جاء هــذا الدعم، وهذه الحركــة امليقاتية بفعل غطاء 
فرني، ومــن الرئيس إميانويل ماكــرون تحديداً، والذي 
تربطه صداقــة متينة به؟ هنا، تضيــف املعلومات، الفتة 
إىل أن املحادثــات مل تدخل ال من قريــب أو من بعيد يف 
التي تّم ترسيبها مبا  هذا املوضوع، عىل اعتبار أن الصيغة 
نواف سالم  للجمهورية، والسفري  أن فرنجية رئيساً  معناه 
رئيســاً للحكومة إمنا هي فرنســية، وذلك مرّده لصعوبة 

الخليج  ودول  للســعودية  باريــس  إقناع 

وآخريــن، بــأن يبقى ميقــايت عىل رأس 

انتخاب  بعد  التي ستشكل  األوىل  الحكومة 

العتيد. الجمهورية  رئيس 

املعلومات،  لفتــت  املنطلــق،  من هــذا 

إىل أن ميقــايت يلعــب يف الوقت الضائع 

من خالل شــبكة عالقاتــه العربية، كام 

الدولية، مع قوى أساســية يف الداخل، ال 

بل مع معظمها باســتثناء »التيار الوطني 

»التيار«  تجاوز  فهو  الغاية،  ولهذه  الحر«، 

أبرز مرجعيتني هام  مســيحياً، وذهب إىل 

وصوالً  اللبنــاين،  املســتوى  عىل  بكريك 

إىل الفاتيكان ومــا متثله من موقع ودور 

العاملي. املستوى  عىل  وعالقات 

من هــذا املنطلق، فإن حركة ميقايت يف 

بذلك  يقوم  أنه  تعنــي  ال  والخارج،  الداخل 

اعتبار  الحكومة، عــىل  رئاســة  أجل  من 

املعلومات،  أن  مبعنــى  دوره،  يتخطى  ذلك 

العربية  واململكة  فرنســا  سعي  إىل  تشري 

الســعودية وآخريــن، إىل إنجاز ســلة كاملــة للحل يف 

لبنان، وتشــمل رئيس حكومــة واملواصفات واضحة بأن 

ال يكون من الطبقة السياســية الســابقة، أو مّمن تحوم 

حولهم شــبهات. لذا يبقى السؤال، هل يتمتع ميقايت بهذه 

املواصفات؟ ليــأيت الجواب، قطعاً ال، عــىل اعتبار أن ما 

رُسّب من باريس، وما نقل من أكرث من جهة سياســية يف 

الداخــل، كل ذلك ال يصّب باتجاه أن يكون ميقايت رئيســاً 

لحكومــة العهــد األوىل، وهذه مســألة واضحة تؤكدها 

إن يف  املعنية، مبعزل عــن زياراتــه ولقاءاته  الجهــات 

وسواه. الفاتيكان  أو  بكريك 

ميشال نرص

هدات عــىل الجبهــة القضائية انتظارا 

خالفا  القــادم،  االســبوع  جديدة  لجولة 

لجنون الدوالر الذي خرج عن كل الضوابط 

ما يف طريقه عىل  بكل  املوضوعة مطيحا 

فرتّقٌب  سياسيا،  اما  االســبوع،  ايام  مدار 

لنتائــج االجتامع الفرني – الســعودي، 

»خاميس  باجتــامع  »يــويص«  قد  الذي 

اىل  واالنتقال  الرد  خيارات  لحسم  باريس« 

املهل. كل  استنفذت  بعدما  التنفيذ، 

الجارية  االتصاالت  متابعــة  من  واضح 

بــني بــريوت وعواصم القــرار عىل اكرث 

من مســتوى، تقاطع املصــادر عند حالة 

ملســار  الالفتتني  والكتــامن  الغمــوض 

يحرص  حيــث  الخارجيــة،  املشــاورات 

املشاركون عىل عدم ترسيب اي معلومات، 

حفاظا عــىل عدم »حــرق« الطبخة التي 

انجــزت والتــي تحتــاج اىل تقدميها يف 

ارسع وقــت ممكن بعد انجاز الرتتيبــات، التي اقرت اكرث 

انها لن متر دون »العصا« ملن »عصا«. من جهة 

ليونة،  اكــرث  باتت  الريــاض  فــان  للمصادر  ووفقــا 

مــع التوجه الفرنــي باالقرتاب اكرث مــن وجهة النظر 

االمريكيــة، الرافضــة الي مقايضات او مســاومات، او 

العربية  اململكة  ان  تعديالت عىل ما سيطرح كحل، معتربة 

الســعودية متيل اىل اخراج ينطلق من طرح اسم املرشح 

للرئاســة لبنانيا ،عىل ان يتبناه املجتمع الدويل.

التي وجههــا البطريرك  من هنا تدرج املصــادر الدعوة 

روحية  »خلوة  يف  للمشــاركة  املسيحيني  للنواب  املاروين 

وصالة« يف 5 نيســان يف حريصا ، عله ينجح يف احداث 

ثغرة يف جدار االزمة القامئــة، ليتمم بذلك الجزء اللبناين 

من السيناريو، يف وقت حيك عن ان بعض النواب فوجىء 

اتصاالت  اي  ان  بلغته عرب االعالم، حيــث  التــي  بالدعوة 

معهم. تحصل  مل  رسمية 

ورات املصــادر ان الرصح البطريريك بــات عىل قناعة 

تامة، نتيجة اتصاالت البطريــرك الخارجية من ان ال مفر 

من ان الخطوة االوىل للخروج من الشــغور يجب ان تكون 

لبنانية، الن العامل لن يبادر فيــام اللبنانيون غري مكرتثني 

ملــا وصلت اليه االمــور، وهو ما دفــع ببكريك اىل درس 

خياراتها مع املعنيــني يف الفاتيكان الذي وضع لبنان عىل 

االول،الحفاظ  بارزيــن:  لســببني  راهنا،  اهتامماته  راس 

والرتبوي  واالقتصادي  الســيايس  املسيحي  الحضور  عىل 

الدور املؤثر  البلد،والثــاين،  الفاعــل يف هذا  واالجتامعي 

األوسط.  الرشق  يف  املسيحي  للحضور 

بالتحذيــر من بعض  املصــادر  وختمت 
السياســات والســيناريوهات الشيطانية 
التــي يتم الرتويــج لها من بــاب التهديد 
مبادرتهم  عدم  بــان  لالوروبيني،  والوعيد 
للتعــاون مع الجهــات الفاعلة يف لبنان، 
ســيدفعهم يدفعــون مثن انفجــار البلد، 
موجــات نزوح غري رشعي، مشــرية نقال 
عــن اوســاط يف االيليزيه، ان امســاك 
اوروبا مــن اليد التــي تؤملها لــن ينفع، 
انطالق  مع  مورس  ان  سبق  الذي  واالبتزاز 
الثورة الســورية مل يعد يجدي نفعا، فتلك 
الورقة سقطت كام سقطت ورقة االرهاب 
والجامعــات االصوليــة، وان اي تخــط 
معه  التعامل  ســيجري  الحمر  للخطــوط 

بشدة.
انطالقا مــن هنا، يبدو وفــق املصادر، 
الرئاســية  الســلبية  املراوحة  وضعية  ان 
ستســتمر يف الداخــل، مبــا ان رهــان 
القوى السياســية املحليــة قائم عىل ربط 
وسط  االقليمية،  بالتطورات  االســتحقاق 
الدعوات اىل الحوار لالتفاق، رغم ان املعركة حتى الســاعة 
مل تتغري توازناتها، لســبب بســيط، يتمثل يف عدم اعالن 
سليامن فرنجية ترشــيح نفسه، رغم تبني الثنايئ الشيعي 
له، وهي القطبة املخفية االساسية التي مل تنجح محاوالت 

التي رضبت. املواعيد  الساعة، رغم كل  فكفكتها حتى 
العاملون يؤكــدون ان فرنجية عىل بعد خطوة او اقل من 
االعــالن ،يف انتظار جوجلة اخــرية للمواقف التي حملها 
اليــه موفدوه اىل الخارج، ووســطاؤه يف الداخل، بعدما 
تبلغ من عني التينة ان اعالن الرتشــيح ســيطلق صفارة 
عقد جلســة االنتخاب لتتواجه زغرتــا - زغرتا عىل حلبة 

النيايب. املجلس 
الحفيد؟ مع  الجد  مشهد  يتكرر  فهل 

ــر الــصــنــاعــة : مــقــبــلــون عــلــى مــرحــلــة جــديــدة ــ وزي
مع استخراج البترول تنقل لبنان من ضّفة الى أخرى

يف  الصناعة  وزيــر  قال 
األعامل  ترصيــف  حكومة 
جــورج بوشــكيان، ممثال 
ترصيف  حكومــة  رئيــس 
ميقايت،  نجيــب  األعــامل 
يف اختتــام الهيئة الوطنية 
فعاليات  والبحــوث  للعلوم 
السنوية العرشين من مباراة 
قــرص  يف   2023 العلــوم 
املؤمتــرات يف مجمع رفيق 
الحريري الجامعي، الجامعة 
»كلفني  الحــدت:  اللبنانية، 
اليكم  أنقل  ميقايت،  الرئيس 
وتشــجيعه  الرئيس  تحيات 

ملا تقومون به من نشــاط مرتبط مبستقبل 
األجيال واالقتصاد«.

البرشية  الطاقات  لبنان  أضاف »ال ينقص 
املتعلمــة نتيجــة غناه بجامعــات عريقة 
املنطقة، وأساتذة  الطالب من دول  يقصدها 
جامعيون متفوقون، وبيئة حاضنة للثقافة 
عن  يقال  ومهام  اللغــات.  وتعدد  واالنفتاح 
أمر صحيح  لبنان، وهو  الوضع يف  صعوبة 
ال ميكــن نكرانــه، إال أن اميــان اللبنانيني 
عىل  مصممني  يجعلهم  وعنادهم  وكفاحهم 
الصعاب  عىل  والتغلــب  التحديات  مواجهة 
واالنتاج  والبناء  التقدم  مســرية  ومواصلة 
والتصديــر. لبنان الغد هو لبنــان الكفاءة، 
املبادئ،  لبنان  املواطنة،  لبنان  الريادة،  لبنان 
أال  لكم  القانون. نصيحتــي  لبنــان  واألهم 
تحيــدوا عــن تعهداتكم بهــذه االلتزامات 
والعناويــن الجوهريــة التي ســوف تقود 

حياتكم نحو الخري والنجاح«.

وختم: »نحــن مقبلون عىل مرحلة جديدة 
الغاز والبرتول، تنقل لبنان من  مع استخراج 
ضفة اىل أخرى. وعندما يصبــح لبنان بلدا 
يعتمــد عىل موارده النفطية، ســوف يتعزز 
مفهوم االنتاج أكــرث يف االقتصاد الوطني، 
وســوف تجيء مؤسســات كبرية اىل لبنان 
 multinational وتقام رشاكات محلية عاملية
مطلوبة تجعــل مكانة بــريوت بارزة عىل 
خارطة االقتصاد العريب واالقليمي. ال تعتقدوا 
وال تصدقوا أن أحدا أخذ أو يستطيع أن يصادر 
دور لبنان وميــاه لبنان ونفط لبنان وطقس 
لبنان وطبيعة لبنان وجامل لبنان وســياحة 
لبنان وصناعة لبنان وموقع لبنان الجغرايف 
والتاريخي كصلــة وصل بني الرشق والغرب. 
كيل ثقة بكــم. أنتم املســتقبل وقادة لبنان 
املطلوب  الحقيقي  التغيــري  يبدأ  معكم  الغد. 
لبناء وطن يعيش فيه أبناؤه سواســية ومن 
دون تفرقــة. املهم أال تفقــدوا األمل والثقة 

بأنفسكم«.

 الـــــــراعـــــــي دعــــــــا الـــــــنـــــــواب املـــســـيـــحـــيـــيـــن
ــلـــوة وصـــــاة بــــ 5 نــيــســان فـــي حــريــصــا الــــى خـ

ــدراً فــيــه ــ ــت ــ ــق ــ ــزاً م ــ ــزيـ ــ ــاً عـ ــ ــن ــ  بـــيـــرم : نـــريـــد وط
املنغلقة والــطــائــفــّيــات  املــذهــبــيــات  ونــبــذ  الــعــدالــة 

دعا البطريــرك املــاروين الكاردينال مار 

الّنواب املســيحّيني  الراعي،  بشــارة بطرس 

إىل يوم اختالء روحــي قوامه صوم وصالة 

وســامع لكالم الله وتوبة، اســتعداًدا لعيد 

الفصح املجيد، وذلك يوم األربعاء 5 نيســان 

2023، يف بيت عنيا - حريصا.

يف  العمل  وزيــر  أعلــن 
األعامل  ترصيــف  حكومة 
مصطفى بريم »تأمني طاقة 
بكلفة  مجانية  كهربائيــة 
للوزارة  صفر، وهذه ستبقى 

ولخدمة الناس«.
أقامه  لقــاء  خالل  وقال 
حزب اللــه يف بلدة كوثرية 
الفعاليات  مبشاركة  السياد 
إىل  جئنــا  »إذا  واألهــايل: 
مواقــع  اىل  أو  الــوزارة 
وال  نعطي  فنحن  مسؤولية 
العميقة  الدولة  لسنا  نأخذ. 
التي تخدم رشكة ومرصفا بل 

نخدم الناس، وأثبتنا ذلك عندما انهارت الدولة 
املستشفيات  تتعطل  وكادت  الفيول  بســبب 
العجزة  ودور  االرتوازيــة  واآلبار  الحكومية 
واأليتــام وذوي االحتياجــات الخاصة، مع 
حصار مينع عىل أي دولة أن تســاعد لبنان، 
عندها خرج السيد حســن نرصالله بكل عزة 
وكرامة وقال: لن نســمح بأن يجوع لبنان. 
البحار  بالبنزين والفيول مــن أقايص  وجاء 

لخدمة الناس«.

أضاف »هذه العزة أتت منكم يا أهل الكرامة 

واالنتصــار والصمود والفخــر. نريد وطنا 

عزيــزا مقتدرا، فيه العدالــة ونبذ املذهبيات 

والطائفيات املنغلقة«.

وختم: »نحاول أن نقدم منوذجا بأن لبنان 

قــوي بأبنائه وبأوراق القــوة التي ميلكها، 

القوة األساسية ملا حققنا اتفاق  ولوال ورقة 

النفط والغاز«.

بريم يلقي كلمته

 نصرالله التقى النخالة وتأكيد على مواصلة
التشاور بما يعزز املقاومة في مواجهة العدو

نرص الله مستقبالً النخالة
يطل االمني العام لحزب الله الســيد حســن نرص الله عند 
الثالثــة والنصف من عرص يوم االربعــاء املقبل، وذلك خالل 
االحتفال التأبينــي الذي يقيمه حزب اللــه يف قاعة االمام 
املجتبى يف الضاحية الجنوبية لبريوت، تأبيناً للقائد املجاهد 
الحاج حســني الشــامي وتكرميا لجهاده الطويل وسنوات 

عطائه العامرة.
من جهة ثانيــة، التقى األمني العام لحزب الله، أمس، وفداً 
من حركة »الجهاد اإلســالمي« يف فلسطني برئاسة األمني 
العام زياد النخالة، وناقشــا األوضاع يف املنطقة والتحديات 

التي تواجه املقاومة الفلسطينية.
وأكد نرص الله والنخالة، عىل »مواصلة التشاور والتنسيق 
فيام بينهام مبا يعزز املقاومة يف مواجهة العدو الصهيوين«.

التي يســطرها  للبطوالت  الجانبان، عن »تقديرهام  وعرب 
الشعب الفلسطيني واملقاتلني الشجعان الذين يواجهون بكل 
بســالة وإقدام عصابات االحتالل وجيشه املجرم عىل أرض 

فلسطني وخاصة يف القدس والضفة الغربية«.
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ــس الـــجـــمـــهـــوريّـــة بــتــســويــة ــيـ ــاب رئـ ــخـ ــتـ ــع انـ ــ ــازم م ــ ــت ــ ــس الـــحـــكـــومـــة املـــقـــبـــل م ــيـ رئـ
ــّمي ــ ــ ــعودية ال تسـ ــ ــ ــم والسـ ــ ــ ــي منهـ ــ ــ ــات« وميقاتـ ــ ــ ــاء الحكومـ ــ ــ ــادي رؤسـ ــ ــ ــن »نـ ــ ــ ــس مـ ــ ــ ليـ

ــح فــرنــجــّيــة ــصــال ــة ل ــّي ــاب ــج ــى تـــحـــّوالت إي ــن عــل ــراهـ ــي الــشــيــعــي يـ ــائ ــن ــث ال
ـــــن ـــــاج واســـــتمالة املعارضي ـــــّد والبوانت ـــــة الع ـــــدء عملّي ـــــة وب ـــــار حامي ـــــى ن اإلتصـــــاالت عل

ــنــا وشــبــابــنــا« ــتــأثــيــر عــلــى أجــيــال »ملــواجــهــة األعـــــداء ومــنــعــهــم مـــن ال
ــي الــعــمــل ــ ــة إســتــثــنــائــّيــة ف ــّيـ ــؤولـ ــسـ ــه: الــــنــــواب لـــهـــم مـ ــ ــل ــ ــزب ال ــ حـ
ـــاع النــــتــــخــــاب رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة ــمـ ــ ــت ــ ــاالج ــ ــد ب ــ ــل ــ ــب ــ إلنـــــقـــــاذ ال

 جعجع: متمّسكون برئيس فعلي 
ــر ــي ــي ــغ ــت ــــى ال ــل قــــــــادر عــ

كامل ذبيان 

مــع االهتامم الداخيل اللبنــاين واملتابعة 
العربيــة واالقليمية والدولية النجاز انتخاب 
رئيــس الجمهورية بعد مرور نحو خمســة 
اشــهر عىل الشــغور الرئايس الذي قد يتمتد 
اىل وقت غري محدد فان رئاســة الحكومة ال 
تقل اهمية عن االســتحقاق الرئايس بالرغم 
من اختالف اليــة انتخاب رئيس الجمهورية 
وتســمية رئيس الحكومة ويف كال الحالتني 
فان الصالحيات تعود اىل مجلس النواب الذي 
ينتخب رئيس الجمهورية بالثلثني من اعضائه 
يف الــدورة االوىل وبالنصف زائدا واحدا يف 
الدورة الثانية مع نصاب دســتوري 86 نائبا 
يف حني ان رئيس الحكومة يسمى من اكرثية 
نــواب دون رشط للعدد وهــذا ما اقره اتفاق 

الطائف، بتحرير رئيس الحكومة من »هيمنة« رئيس الجمهورية.
لذلك فان اختيار رئيس الحكومة يوازي اىل حد ما انتخاب رئيس 
للجمهورية من النواب وباتت رئاسة الحكومة محصنة بالدستور 
لجهــة ان الحكومة باتت هي الســلطة التنفيذية مجتمعة وان 
رئيســها هو من يرتأس جلساتها اال اذا حرض رئيس الجمهورية 
فريأس الجلســة دون ان يصوت وان رئيس الحكومة يعد جدول 

اعامل الجلسة ويعرضه عىل رئيس الجمهورية.
من هنا فان رئاســة الحكومة باتت متالزمة مع انتخاب رئيس 
الجمهورية والتسوية ستشمل املوقعني كام حصل يف العهد السابق 
عندما اتفق العامد ميشال عون مع سعد الحريري عىل انتخاب االول 
رئيسا للجمهورية والثاين يسمى رئيسا للحكومة اال ان التسوية 
اصيبت بنكسة بعد عام عىل حصولها عندما استدعي الحريري اىل 
الرياض يف 4 ترشين الثاين عام 2017، وقدم اســتقالته التي عاد 
عنهــا بعد تدخل فرنيس مرصي ومن االمارات العربية املتحدة مع 

ويل العهد السعودي االمري محمد بن سلامن.
ويف مرحلة الشــغور الرئــايس والبحث عن ملئه فانه يجري 

ايضا حول رئاسة الحكومة التي يقع عليها مهام اجراء اصالحات 
وانقــاذ الوضع املــايل واالقتصادي واعادة العمل الســليم اىل 
مؤسسات الدولة حيث تؤكد مصادر سياسية متابعة بان الرتكيز 
هو عىل رئاسة الجمهورية لكن رئاسة الحكومة ليست بعيدة عن 
اعادة تكوين الســلطة يف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة 
حيث يجري التداول باســامء لها من الطائفة الســنية كام يف 
الطائفة املارونية لرئاســة الجمهورية ومل يربز حتى االن سوى 
اســم نواف سالم الذي ســبق ان جرت تسميته يف االستشارات 
النيابية الســابقة ومل يحظ ســوى عىل اصــوات كتلة »اللقاء 

الدميقراطي« والقوات اللبنانية« ومستقلني.
فاســم رئيس الحكومة املقبل مطروح كام رئيس الجمهورية 
حيث يرتدد عن تســوية تقوم عىل رئيس »تيار املردة« ســليامن 
فرنجية يف رئاســة الجمهورية والسفري نواف سالم يف رئاسة 
الحكومة بحيث تكون مخرجا سياســيا بني فرنجية املدعوم من 
الثنايئ »امل« »وحزب الله« كمرشح طبيعي ونواف سالم املرغوب 

من قوى يف ما يسمى »الفريق السيادي«.
لكن هذه التســوية املطروحة ال ســيام يف اوساط سياسية 

ويــروج لها يف االعالم ترى املصــادر بانها متداولة 
وليست جدية وانه قبل التوافق عىل رئيس الجمهورية 
ال ميكن الوصول اىل توافق حول رئيس الحكومة حيث 
»السيناريوهات« متعددة اال ان القرار النهايئ مل يصدر 
بعد وان االتفاق السعودي – االيراين سينعكس ايجابا 
عىل الداخل اللبناين واستحقاقاته لكنه ليس االولوية 
اذ يتقدم ملف اليمن عىل غريه من امللفات الساخنة بني 
الريــاض وطهران يف اكرث من دولة عربية اضافة اىل 
ان الشهرين املقبلني هام فرتة اختبار بني الدولتني قبل 
الولوج اىل اعادة العالقات الديبلوماســية حيث يظهر 
من مواقف تصدر عن املسؤولني يف البلدين عن جدية 
يف تنفيذ االتفاق حيث تحدث وزير املالية الســعودي 
عن اســتثامرات يف الجمهورية االسالمية االيرانية 
يف وقــت قام امني عام مجلس االمن القومي االيراين 
عيل الشمخاين الذي وقع االتفاق بزيارة دولة االمارات 
والتي تكللت بالنجاح فيام يؤرش اىل ان االتفاق يســري 

عىل سكته الطبيعية.
مــن هنا فان االشــهر املقبلة وقد تكون اســابيع ســتظّهر 
الوضــع يف لبنان اثر التطورات االيجابية يف العالقات االيرانية 
– الســعودية خصوصا وااليرانية – الخليجية والعربية عموما 
وتســقط نظرية مرشح »حزب الله« وايران ومعها ايضا مرشح 

ال يطمنئ املقاومة.
فرئيــس الحكومة املقبل وان مل يُفتح بعد من ســيكون اال ان 
املعلومات تشــري اىل انه لن يسمى من »نادي رؤساء الحكومات 
الســابقني« وان الرئيــس نجيب ميقايت قد يكــون االخري الذي 
ســيرتأس حكومة وان اســامء من النواب الحاليني ليس منهم 
مؤهال لهذا املنصب وان الســعودية التي لها تأثري داخل الطائفة 
السنية ال تدخل يف اسامء لرئاسة الحكومة كام مل تتدخل باسم 
رئيس الجمهورية وان كل ما يهمها هو مرشح ليس من »منظومة 
الفساد« ويعمل عىل االصالح واالنقاذ وهذا ما يراه مسؤولون يف 
دول معنية بلبنان الذين يركزون عىل االصالح وســبق ان دعمت 
فرنســا ترشيح السفري مصطفى اديب وبعده حسان دياب الذي 

ترأس حكومة حيث سيكون رئيس الحكومة عىل هذه الصورة.

ابتسام شديد 

من  سياســيون  يتفــق 
أطــراف مختلفــة عىل ان 
االتفاق الســعودي اإليراين 
خلق أجواء ارتياح يف الداخل 
تلعب  ان  ميكــن  اللبنــاين 
االنتخابات  ترسيع  يف  دورا 
الرئاسية والتوصل اىل تفاهم 
حول امللف الرئايس يف حال 
والجدية  الظــروف  توفرت 
األفرقاء  لــدى  السياســية 
املمســكني باللعبة الرئاسية 
، ولكــن حتى اللحظة مل يتم 
تقريش هــذا  اإلتفاق حيث 
االختــالف ال يزال واقعا بني 
مل  التي  النيابية  املعارضــة 
الجولة  يف  أهدافهــا  تحدد 
الرئاســية املقبلة وهي غري 

قادرة عىل بلوغ سقف األصوات الذي يتيح ملرشحها 
الفوز باالنتخابات والفريق الداعم لرئيس تيار املردة 
ســليامن فرنجية الذي يعول عىل تأثريات اإلتفاق 

محاوال إثبات ان فرنجية ليس مرشح تحد.
بالنسبة اىل الفريق املعارض لرتشيح فرنجية  ال 
ميكن التعويل عىل نظرية املقايضة الدولية  والقول 
ان التنازل يف اليمن سيقابله تنازل يف بريوت، فيام 
يعتــرب الثنايئ ان معركة رئاســة فرنجية منتهية 
العتبــارات كثرية فالفريق املعارض ال ميلك خطة ب 
رئاسية بديلة عن ترشــيح النائب ميشال معوض 
الذي ثبت انه غري قادر عىل الوصول اىل الســكور 
الرئايس وسط ترشذم املعارضات يف ساحة النجمة 

كام يعول الثنايئ عىل موقف استثنايئ للنائب وليد 
جنبالط حني تحني ساعة الحسم الرئايس فجنبالط 
ال ميكن ان يســري مبرشح يشكل تحديا او يغضب 
الثنايئ فيام يتقلب رئيس التيار جربان باســيل يف 
املشــاكل التي وضع نفسه داخلها بعد رفضه تبني 

ترشيح فرنجية.
 عليه فان الرتيث هو سيد املوقف وهو ما ينطبق 
عــىل كل األفرقاء حتى ســليامن فرنجية نفســه 
الذي مل يعلن ترشــحه رســميا بعــد لإلنتخابات 
الرئاســية، ووفق مصادر سياســية فان حسابات 
فرنجية وحلفائه تعتمد الدقة وعدم ارتكاب أخطاء 
قاتلة رئاسيا لرتشــحه ،فالواضح ان رئيس املردة 
يحرص من لحظة خروج الرئيس ميشــال عون من 

بعبدا عىل عدم اســتفزاز أي 
يتورط  فلم  فريق ســيايس 
عىل  داخلية  ســجاالت  يف 
تعرضه النتقادات  الرغم من 
خصومه  من  واســتفزازات 
ومنافســيه من أجل توفري 
اآلمنــة لهبوطه يف  املظلة 

قرص بعبدا.
وحليفه  الثنايئ  حسابات 
فرنجية متشــعبة، باعتقاد 
اإلثنــني ان الوقــت كفيــل 
بحلحلة مــا تبقى من عقد 
تتعلق  »قليلــة«  رئاســية 
باملوقف النهايئ الســعودي 
وانتهــاء اإلتصاالت  وعملية 
البوانتــاج الرئايس وحينها 
يحدد رئيس املجلس جلســة 
انتخــاب ،فرتكيز بري يقوم 
النواب  تأييــد  عىل كســب 

السنة واملستقلني واستاملة نواب اإلشرتايك.
ثابتتــان ال ميكن عــدم مالحظتهام لدى فريق 
8 آذار وهــام أوال عدم التفريط برتشــيح فرنحية 
وتأمــني الدعم املطلق فرئيس املردة انســحب يف 
التســوية الرئاســية املاضية  ومرص عىل امليض 
يف معركتــه وعدم الرتاجع هذه املرة  خصوصا انه 
ينتظــر هذه الفرصــة ويحرض لها منذ 31 ترشين 

األول 2016.
ينتظر الثنايئ أيضا  تبدال يف املوقف الســعودي  
ومرونة سعودية واىل محاولة تحقيق اخرتاق يف  
تكتل القوى املسيحية املعارضة لفرنجية باستاملة 

أحد األحزاب املسيحية اىل التسوية الجديدة. 

[ أشــار نائب األمني العــام لحزب الله 
الشــيخ نعيم قاســم، يف كلمة خالل حفل 
افتتــاح »مجمع أهــل البيت«- يف بريوت، 
إىل أن »وضعنا صعب، ســواء عىل املستوى 
االجتامعي،  أو  القانــوين  أو  االقتصــادي 
وتتدهور األحوال يوما بعد يوم أكرث فأكرث، 
والســبب املركزي أن املسؤولني واملعنيني يف 
لبنان، ويف هذه املرحلة بالتحديد النواب لهم 
مسؤولية اســتثنائية يف العمل إلنقاذ البلد 
باالجتامع النتخــاب رئيس، حتى تبدأ دورة 
املؤسسات الدســتورية باالهتامم بتشكيل 
حكومة، ثم بعد ذلك يتم وضع برامج إنقاذية 
وإصالحية تتشارك فيها الحكومة واملجلس 
النيايب لنصل إىل الخطوات األوىل للخروج 
مــن هذا النفق الكبري الذي وقع فيه لبنان«.

واعترب أّن »كل نائب يف املجلس النيايب هو نائب 
عــن كل لبنان، وكل نائب يف املجلس النيايب وزنه 
داخل املجلس متســاٍو مع اآلخرين بحسب املوقع 

النيــايب، والعربة هو عىل ماذا يجتمع النواب؟
 وأيــن تكون األكرثية النيابية النتخاب الرئيس 
وفق الدســتور؟ عندما يحصل هذا األمر يعني أَن 
الخيار الشعبي بحســب النظام املعتمد قد تحقق 

الرئيس. النتخاب  النيابية  باألكرثية 
 أمــا التبــايك عىل مــا وصل إليــه لبنان فال 
يربئ أحدا من املســؤولية بأن يقوم مبسؤوليته، 
واملســؤولية اليوم هي بالدرجة األوىل إنقاذ البلد 

الرئيس«،  بانتخاب 
واكــد  »أننا أمام مجلس نيايب جديد، واليوم ال 
يوجــد يف البلد مواالة ومعارضة ألنَه مع املجلس 
الجديــد، ومع عــدم وجود حكومــة ومع عدم 
وجــود رئيس جمهورية، يعني أنَه ال يوجد مواالة 

ومعارضة.
 تحصل املواالة واملعارضة عندما تتشكل حكومة 
جديدة بعــد انتخاب الرئيس، فيدخل أشــخاص 
يف داخــل الحكومة وأشــخاص يكونون خارج 
الحكومة، يقولون مــن كان داخل الحكومة هو 

مــواالة والذين هم خارج الحكومة هم معارضة.
 نســمع اليوم البعــض يقولون نحن معارضة، 
معارضــة ملــن؟ اآلن النواب سواســية ال يوجد 
مــواالة وال يوجد معارضة وعليكــم أن تتحملوا 

املسؤولية«.
وأشــار قاســم، إىل أنّه »عندما حصل االتفاق 
الســعودي اإليــراين عرب بكني، نحــن عرَبنا عن 
راحتنــا واعتربنا أن هذا االتفاق جيد. نحن نتمنى 
أن يتفــق كل من هم يف هذه املنطقة مع بعضهم 
وأن يكــون العدو الحقيقــي الوحيد هو إرسائيل 
ومــن معها، والباقي إذا كان هناك خالفات فنحن 
ندعو إىل معالجتها بالطريقة املناســبة، للوصول 
إىل التعاون املشــرتك ألنَنا بحاجــة لبعضنا وال 

يستطيع أحد أن يغري الجغرافيا وال املواطنني 
يف بلــد من البلدن، فليخرجوا من هذا الفكر 
اإللغايئ، ويجــب أن نقتنع بأن نكون دولة 
مســتقلة لها خصوصيتها ولهــا قراراتها 
وتتعــاون الدول مع بعضهــا للوصول إىل 

األفضل«. النتيجة 
[ قال رئيس املجلس الســيايس يف حزب 
الله إبراهيم أمني السيد خالل رعايته احتفال 
اقيم يف مقام الســيدة خولــة يف بعلبك، 
اننا »ال نســتطيع أن نعمــل كلنا يف املجال 
العسكري أو األمني، إمنا علينا أن نعمل كلنا 
باملوقــف يف مواجهة األعداء وأن نعمل من 
أجل منعهم من التأثري عىل أجيالنا وشــبابنا 

وبناتنــا وهذه مهمة الجميع يف كل مكان«.
واضــاف »إنكم تعلمــون أن األطفال يجيدون 
إستخدام الهاتف، وهو يحتوي عىل كل يشء، فيه 
الحق وفيه الباطل، فيه الخري وفيه الرش، واألعداء 
يســتخدمون الهاتف يف ســبيل نرش ثقافة الرش 
والجرميــة والباطل واإلنحراف والفســاد، وهذه 
الثقافة متاحة أمام هذا الجيل«، مؤكدا أن »مشهد 
حفظة القــرآن الذي رأيناه اليوم هو إنتصار عىل 
األعــداء ألنهم فشــلوا يف إمكانيــة التأثري عىل 
أجيالنا بالفســاد، فبدل أن تلــوذ أجيالنا مبراكز 
الفســاد تلوذ أجيالنا بالقرآن الكريم وهذا إنتصار 

عظيم وال يستهان به«. 
وختم »إن ما نشاهده هنا عظيم عند الله ألن هذا 
هو إنتصار كبري، ففي خضم املعركة الدائرة كان من 
املفرتض أن تقوم الفتاة وتغني وكان من املفرتض أن 
الولد يغني أيضا ولكن ما حدث هنا أنها قامت وتلت 

القرآن وهذا هو اإلنتصار العظيم«.

لفت رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري جعجع، 
يف حديــث مع »املركزيّة«، إىل أّن »الواضح من االتّفاق 
اإليراين- الّسعودي، أّن عنوانه العريض إعادة العالقات 
إىل ســابق عهدها، مع كّل ما تحمل من فرص جديدة 
للمنطقة، استناًدا اىل مبدأين أساسّيني وردا عىل لسان 
أكرث من مسؤول سعودي، مقابل صمت إيراين مطبق: 
احرتام سيادة الّدول وسالمة الجوار، والعمل باألعراف 

الّدولّية والقانون الّدويل«.
ويف شأن ملف االســتحقاق الرّئايس، بنّي أّن »بعد 
نحو أسبوع عىل االتّفاق، مل نلمس أّي تبّدل يف املواقف 
واملعطيــات. ويف اعتقــادي، أّن االتّفاق لن يؤثّر عىل 
محور املامنعة عىل أرض الواقع، حّتى أّن رئيس مجلس 
الّنواب نبيه بري ومسؤويل حزب الله يبدو أنّهم متّسكوا 
أكرث برئيس تّيار »املردة« سليامن فرنجية، خصوًصا أّن 

الزّمن ليس لصالحهم بحسب الظّاهر من االتّفاق«.
كــام رأى أّن »األمني العــام لحزب الله مل يكن عىل 
علــم مبا يدور يف الفلــك اإلقليمي، بدليل أنّه قال يف 
خطابــه ما قبل األخري، مــا مفاده أّن من يراهن عىل 
اتّفاق الســعودية وإيران لحّل أزمة الّرئاسة عليه أن 

ا«. ينتظر كثريًا جدًّ
وعــاّم يرتّدد عــن أّن رئيــس »الحــزب التقدمي 
االشرتايك« وليد جنبالط يسّوق مجّدًدا للحوار، ويطرح 
أسامء للرّئاسة يعتربها عىل قدر املرحلة كشبيل املالط 
والوزير الّســابق جهاد أزعور، شــّدد جعجع عىل أّن 
»الّصديق وليد جنبالط يكره الفراغ ويحاول تعبئته مبا 
تيرّس، لكّنني ال أرى شيًئا من هذا القبيل. لدينا مرّشحنا 

الّصلب اإلصالحي الّسيادي ولن نتخىّل عنه«.
وأكّــد أّن »أقىص أمنياتنا الّتفاهم مع الفريق اآلخر، 
لكن وحّتى إشــعار آخر، أعتقــد أّن هذا الفريق ال يريد 
رئيًســا جّديًّا قويًّا وصلًبا، ويف أفضل األحوال قد يقبل 
برئيس تكنوقراط ال حول وال قّوة له يف الّسياسة؛ وهذا 
ما نرفضه ألنّه ال يحّل املشكلة يف ظّل انتخابات رئاسّية 
محوريّة. وحّتى إشــعار آخر، ســنبقى عىل متّسكنا 

برئيس فعيل قادر عىل الّتغيري«.

ـ اإليراني زرع للبذرة الطيبة افرام: التقارب السعودي ـ 

وطن  لـ«مرشوع  التنفيــذّي  الرئيس  أكّد 
اإلنســان« النائب نعمة افرام، أن »ما يجب 
أن يجمــع اللبنانيني حالياً هــو عملّية بناء 
الدولة والعقــد االجتامعّي قبل بناء الوطن. 
إنّهــا الحقيقة املّرة التي اكتشــفناها والتي 
تفرض علينا تأســيس دولة قبل أن نؤّسس 

وطناً.
 فاملؤّسسات هي الحاضنة  للبنانيني وهي 
التي تجمع مكّونات الوطن حول عقد وطنّي 

ومستقر«. ثابت 
ورأى خالل لقاء ســيايس نظمته »املظلة 
البريوتيــة« يف مقهى غاليينــي فيلدج – 
املنــارة، »أّن مرشوع وطن اإلنســان يعطي 
أولويّة للحاميــة االجتامّعية وإعادة تأهيل 
مؤّسســات الدولة وإعــادة أموال املودعني 

خالّقة«. بطريقة 
 ولفــت إىل »اّن من أولوياته إيجاد فرص 
عمــل للبنانيــني وهذا لن يحصــل بعملية 
تحطيــم االقتصاد، إمّنــا باالقتصاد املنتج، 

وتحفيــز الصناعــة والزراعة والســياحة 
والخدمات«، مشــددا  عىل أن »يكون العمل 
متوازيــاً بني بناء الوطــن واألمن القومي 
اللبناين، وانطالقاً من ذلك يجب تحديد وضع 
السالح غري الرشعي من خالل االسرتاتيجية 
الدفاعيــة وأكرث من ذلك، جعل مصلحة البلد 

فوق كل اعتبار«.
عن واقع النازحني الســوريني يف لبنان، 
كشــف »اّن هناك 300 ألف طفل نازح ولدوا 
يف لبنــان منذ 2011 وحتــى اليوم ومل يتّم 
تسجيلهم يف سوريا، يعني هذا انّهم هم من 

دون هّويــة وهذا أمر خطري جداً جداً«.
وختم مشرياً إىل »اّن الشهرين املقبلني هام 
السعودي  للتقارب  بالنســبة  للنيات  فحص 
اإليــراين«، وأرى اّن »النمّو االقتصادّي هو  
أحد أساســيات أهداف التقــارب بينهام، و 
بإمكان لبنان أن يكون أول املســتفيدين من 
التقارب مــن خالل املناخ االيجايب يف زرع 

الجيد«. املناخ  الطيّبة يف  البذرة 

أكد عضو »اللقاء الدميقراطي« النائب وائل 
أبو فاعور خالل لقاء حزيب حاشــد مع الرواد 
التقدميــني وقدامى جيش التحرير الشــعبي 
، أقيم ملناســبة ذكرى استشــهاد املعلم كامل 
جنبــالط يف مركز كامل جنبــالط الثقايف 
االجتامعي يف راشيا، أنه »عىل الداخل التقاط 
ايجابيات االتفاق السعودي االيراين للوصول 
اىل تفاهــم عىل رئيس وفاقــي اصالحي«، 
معتربا أنه »لالســف ال بوادر حل رئاسية يف 
االفــق، لكن االيجابيــة الوحيدة التي حصلت 
االتفاق االيراين الســعودي، فاالغلب ان لبنان 
مل يكن جزءا من مــواد النقاش، ولبنان ليس 
اولوية يف النقــاش، ولكن بكل االحوال، هذا 
االتفاق ال بد من ان ينعكس  ايجابا، وان يخلق 
مناخــا ايجابيا يف لبنــان، يبقى هل يلتقط 
اهل السياســة يف لبنان هذه االيجابية للبناء 
عليهــا من اجل الوصول اىل حل يف رئاســة 
الجمهوريــة؟ وهذا ما يلهج به وليد جنبالط  
صباحا ومساء. وااليجابية الثانية، بدأ النقاش 
الجــدي حول الرئاســة وال اقول ان هناك من 
يضمــن وجود حل قريب، ولكن بدأت االطراف 
تضــع اوراقهــا عىل الطاولــة، وانتقلنا من 
النقاش املجرد اىل نقاش اسامء، وبالتايل آمل 

اال يطول هذا النقاش ونصل اىل انتخاب رئيس 
للجمهورية يف وقت قريب جدا«.

ودعــا اىل »تفهم الحركــة التي يقوم بها 
جنبالط«، مضيفا: »مرت علينا ذكرى 14 آذار 
ويجب ان ينصف لبنان وليد جنبالط والحزب 
االشــرتايك اضافــة اىل القــوى االخرى، 
والشهداء من الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
اىل غريه من شــهداء انتفاضة االســتقالل، 
لذلك آمل ان ينصفنا التاريخ يف يوم من االيام، 
النه رأينا بعض املقاالت التي تنرش يف الجرائد 
من بعض الناس ممن كان دورهم هامشــيا 
وكنــا نراهــم، فهناك ما ينرش يف وســائل 
االعالم، نرش منه حلقتان الحد السياســيني 
من خــالل افتعال ادوار غري حقيقية اضافة 
اىل بعــض االفالم الوثائقية التي صدرت عن 
بعض االعالميني التي حاولت ظاملة ان تقزم 
دور الحزب االشرتايك، بكل الحاالت قد يتآمر 
كثريون عىل التاريخ ولكن ال يســتطيع احد 
ان يــزوره، فهو حــارض وموجود يف ذهن 
النــاس ويجب ان يكتب ويجب ان يكون لدينا 
كحزب طريقتنا لكتابــة التاريخ مبا نحفظ 
فيــه حقيقة هــذا التاريخ  بعيدا عن اي ظلم 

او تزوير«.

غردت النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان 
القاضية غادة عون عىل حسابها عىل »تويرت«: 
»مدعى عليه يف الخارج ويف لبنان مبواد تبييض 
امــوال وجناية تزويــر يف ميزانيات املرصف 
والدولــة اللبنانية ادعت عليه وطلبت توقيفه، 
يدخل ويخرج بكل حرية بحامية أمنية وما حدا 

بيسأل او بيسألو؟ سؤال برسم الشعب ومجلس 
القضاء وكل مسؤول. لنعرف اذا القانون يطبق 
عىل كل النــاس او عىل ناس وناس. مع العلم 
ان هناك مذكرة احضار مفتوحة صادرة بحقه 
من النيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان. 

ملاذا مل تنفذ؟«.

افرام يلقي كلمته

أمني السيد يلقي كلمته

ـــــــــــوادر حـــــــــــّل رئاســـــــــــّية فـــــــــــي األفـــــــــــق ـــــــــــو فاعـــــــــــور: ال ب أب

ــق ــ ــ ــ ــ ــون يطّبـ ــ ــ ــ ــ ــرف إذا القانـ ــ ــ ــ ــ ــون: لنعـ ــ ــ ــ ــ ــادة عـ ــ ــ ــ ــ  غـ
ــاس« ــ ــ ــ ــ ــاس ونـ ــ ــ ــ ــ ــى نـ ــ ــ ــ ــ ــاس أو »علـ ــ ــ ــ ــ ــى كّل النـ ــ ــ ــ ــ علـ
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األحد 19 آذار 2023

مشــــروع تأهيــــل ســــاحة التــــل فــــي طرابلــــس: هــــل يبصــــر النــــور قريبــــاً ؟
دموع االسمر

متوفر  التل  ساحة  متويل 
منذ عدة ســنوات،  مرشوع 
سفاريت  من  ممول  التأهيل 
بريطانيــا واملانيا .. االموال 
التأخري  فلــاذا  متوفــرة 

بانجاز املرشوع؟
فاعليات  تحركــت  اخريا، 
الحياء  والتقــت  طرابلس، 
املرشوع بعد تفاقم الفوىض 
يف ساحة املدينة التي تعترب 
مــن اهم معــامل طرابلس، 
ولعل تنظيم الســاحة يعيد 
املدينــة يف  اىل  الحيويــة 
زمــن االنهيــارات املاليــة 

واالقتصادية واملعيشية .. 
فالوســط التجاري يف طرابلس، يعرف بساحة 
التل  او ســاحة الرئيس جال عبد النارص، وكان 
مقررا ان يتوسط الساحة متثال لعبد النارص لكنه 

مرشوع مل يبرص النور ..
تعترب ســاحة التــل، نبض طرابلــس التجاري 
االقتصادي  واالجتاعي والشعبي، عدا عن كونها 
ساحة تراثية تاريخية تضم برج الساعة الحميدية 
التي وهبها الســلطان عبد الحميد الثاين لطرابلس 
مبناســبة مرور 2٥ عاما عىل توليه الحكم، وشيد 

الربج العام 1901.
خلف الــربج، قرص نوفــل االثــري وحديقته 
الشــهرية) املنشــية(، اما الرسايا العثانية فقد 

هدمت وكانت من اهم املعامل الهندسية ..
يف هذه الساحة ايضا امتداد نحو القرص البلدي 
االثري الذي تعرض اىل محاولة آمثة باحراق جزء 
منه، والساحة اليوم عبارة عن مراكز ومؤسسات 

مرصفيــة وتجاريــة وباتجــاه نحــو الزاهرية 
واالســواق، واتجاه آخر نحو ســاحة الكورة، عدا 
عن احتواء الساحة لفنادق ومسارح اثرية ومقاه 

تراثية ومطاعم يعود تأسيسها اىل العام 1٨٨1..
تشوب الساحة حاليا، حالة من العشوائية، ما 
انعكس عىل مشهد الوسط التجاري فوىض تنترش 

يف املحيط كله. 
هــذا الواقــع دفع بلجنــة تجار ســاحة عبد 
النــارص و متفرعاتها اىل التحــرك الجدي بدعوة 
لقاء،  لعقد  الســياحية  طرابلس  وجمعية  البلدية 
يســتهدف اطالق مرشوع اعادة تأهيــل وإحياء 
التــل، وفق مرشوع  التجاري لطرابلس  الوســط 
برنامج األمم املتحــدة اإلمنايئUNDP   املمول من 
ســفاريت بريطانيا وأملانيا يف لبنان،  وتنشــيط 
وتنظيم  املدينة  يف  والسياحية  االقتصاديه  الدوره 

العشوائيات، واملواقف.
ودعا اللقاء نواب طرابلس اىل تنكب مسؤولياتهم 

املغيب  املــرشوع  هذا  حيال 
منذ مــدة، واىل احيائه من 

جديد.
ضمــن املــرشوع املقرر 
عبد  جال  حديقــة  تأهيل 
التل، وازالة  النارص وســط 
اعرتضت  التــي  العقبــات 
املرشوع، بحيــث يصار اىل 
باطار  الحديقــة  تنظيــم 
هنديس يليق بوسط املدينة، 
ولفت عدد من املشاركني يف 
   undp اللقاء اىل  مــرشوع 
الذي أسس لعمل تشاريك مع 
املجتمعون  واتفــق  البلدية، 
عىل عقد اجتاعات متتالية 
مع  متســارعة  وبخطوات 
السياسية  الفعاليات   كافة 
واالقتصاديــة واالجتاعية 
يف املدينة للبدء بهذا املرشوع وانهائه باقرب وقت 
ممكن. واشار اوساط املشاركني ان الخطوة األوىل 

تبدأ يف االسبوع املقبل.
 ويتضمن املرشوع املمول من سفاريت بريطانيا 
واملانيــا،  اعــادة تأهيل ســاحة التل والســاعة 
)املنشــية(  العامة  الحديقة  باتجــاه  التاريخية، 
وقــرص نوفل غربــا، اما رشقا فالعمل ســيكون 
باتجاه مقهى فهيم وشــارع البلديــة مع ترتيب 
الســاحات واألرصفــة، واملرحلة الثالثة تشــمل 
الكورة  الزاهرية وساحة  باتجاه  العمراين  االمتداد 
والنجمة مع شارع التل الرئييس، والخطة العامة 
تتضمن تحويل الســاحة اىل منطقة مشاة  واىل 
مجمع تجاري يف الهــواء الطلق وفق املواصفات 
العاملية يف هذا االطار، اضافة اىل دعم املؤسسات 
الصغرية واملتوســطة الحجم تقنيا وماليا وإجراء 

مسح شامل لساحة التل لتحديد األولويات.

افتتحت الجناح الجديد للمعهد الفرنسي في جونيه
املستقبل الـــى  ــع  الــتــطــّل عــلــيــكــم  لــلــبــنــانــيــيــن:  ــو  غــري
ــة ــبـ ــوهـ واملـ والــــــجــــــرأة  ــقـــة  ــثـ ــالـ بـ ــوا  ــّلـ ــحـ ــتـ تـ وأن 

تحدثت ســفرية فرنســا 
افتتاحها  خــالل  غريو،  آن 
التابــع  الجديــد  الجنــاح 
للمعهــد الفرنيس يف لبنان 
شــهر  ملناســبة  جونية   -
اهمية  الفرنكوفونيــة، عن 
متثل  »التي  الفرنكوفونيــة 
واملشــاركة«،  األخوة  القيم 
الفتًة اىل »وجــود 9 مراكز 
موزعة  الفرنــيس  للمعهد 
عــىل االرايض اللبنانية من 
اىل صيدا وصور  طرابلــس 
والنبطية ودير القمر وبعلبك 

وزحلة«.
وأكدت غريو، عىل »التزام 
وحرصها  لبنان  تجاه  فرنسا 
عليه من خالل هذا الوجود، 

ألن لبنــان متنوع وأريد أن أكــون أقرب إىل 
اللبنانيني«.

وأملت أن »تكــون هناك رشاكة جديدة يف 
كل املناطــق من كــرسوان اىل املنت وجبيل 
ألنــه حتى ضمــن املنطقة الواحــدة هناك 
خصوصيات وهذا ما يجعل لبنان بلدا جميال 
اذ انكم ال تتشابهون، أحيانا يكون األمر صعبا 
عندما تحاولون توحيــد الجميع، ولكن عدم 

تشابهكم ثروة هذا البلد«.
بني  التعاون  امكانيــة  عــن  تحدثت  كا 
البلديات يف فرنسا ولبنان من خالل  رؤساء 
مشاريع مختلفة، وشددت عىل ان »اللبنانيني 
واللبنانيات ليسوا وحدهم، نحن هنا سنبقى 
اىل جانبكم يف هذه الفرتة الصعبة«، مضيفًة 
»أعتقد أنه عليكم التطلع اىل املســتقبل، وان 
تتحلوا بالثقة والجرأة والشــجاعة واملوهبة 

التي لديكم«.

السفرية الفرنسية تلقي كلمتها

ــر ــج ــومـــة امل ــكـ الـــتـــقـــوا رئـــيـــس حـ 3 بـــطـــاركـــة 

البطاركة ورئيس حكومة املجر
التقــى بطاركة أنطاكية وســائر املرشق 

للروم امللكيــني الكاثوليك يوســف العبيس 

وللــروم االرثوذكس يوحنــا العارش يازجي 

رئيس  الثاين،  أفــرام  األرثوذكس  وللرسيان 

الحكومة املجريــة فيكتور اوربان، يف إطار 

الزيارة الرسمية التي يقومون بها اىل املجر. 

وبحثوا معــه يف االوضاع العامة والعالقات 

بــني الشــعبني اللبنــاين واملجــري بعدما 

استعرضوا املشاكل التي يعاين منها مسيحيو 

املنطقة يف ظل الحروب  واالزمات  املرتاكمة. 

الدائم  »اهتامها  للمجر  العبيس  وشــكر 

بدعم املســيحيني«، وشــدد عــىل »رضورة 

الكنيسة  ملا فيه خري  املثمر  التعاون  استمرار 

يف هذه الدول التي تعاين منذ سنوات«.

 »التيار الوطني« : املواقف املنسوبة
لجهات أو ناشطين ال صفة لهم وال تمثلنا

غرد »التيار الوطني الحر« عىل حسابه عىل »تويرت«: »يؤكد 
التيار الوطني الحر أن مواقفه يعرب عنها فقط املســؤولون 
ذوو الصفة الرســمية والبيانات الرسمية وقنوات التواصل 
التابعة للتيار. أما املواقف املنســوبة إىل جهات أو نشطاء ال 
صفة تنظيمية لهم، فهي ال متثل التيار وهو يتربأ من كل كالم 
ميسء يخرج عن حــدود األخالق واآلداب مها كان مصدره. 
ويدعو التيار الوطني الحر جميع املنارصين الناشــطني عىل 
وســائل التواصل االجتاعي إىل التزام التوجيهات الرسمية 
وعدم االنجرار بأي شكل من األشكال إىل ردود فعل وتعليقات 

ال تعكس موقف التيار أو أخالقياته«.

ــام الــكــويــتــي الـــى مــكــاري: ــر اإلعــ  بــرقــّيــة مــن وزيـ
العمل مسيرة  مــواصــلــة  حمل  على  الــلــه  ليعيننا 

ــضــاء ــق ــوق الــجــمــيــع وال ــ ــو ف  كــســبــار: الـــقـــانـــون هـ
اإلجراء املرعية  واألنظمة  القوانين  لتطبيق  موجود 

تلقى وزير االعــالم يف حكومة ترصيف 
األعــال زياد املــكاري برقية مــن نظريه 
الكويتي عبد الرحمن املطريي، شــكره فيها 
عىل »زيارته لبلده الثاين الكويت، ما كان له 
األثر الطيب يف نفوسنا والتي أسعدتنا كثريا 
وأضافت الكثري من الخربة والنجاح والتعاون، 
األمر الذي ســاهم من دون شــك يف إثراء 
وتعزيز العمل املشــرتك، وميلؤين التطلع إىل 
املزيد من التواصل ومد كافة جسور التعاون 

بني بلدينا الشقيقني«.

أضاف: »آملني أن نســعد بلقــاء معاليكم 
مرة أخــرى يف بلدكم الثــاين الكويت، وان 
ميدكم اللــه مبوفور الصحــة والعافية انه 
سميع مجيب«، داعني »الله أن يعيننا جميعاً 
العمل  عىل حمل االمانة ومواصلة مســرية 
والعطــاء، وأن تكلل جهودنــا جميعاً ملا فيه 
خري ورفعة ومناء أوطاننا الغالية وشــعوبنا 
األوفياء يف ظل قيادتنــا الحكيمة حفظهم 
الله ورعاهم. كا هّنأه مبناسبة قرب حلول 

شهر رمضان«.

أكد نقيب املحامني يف بريوت نارض كسبار 
»أن النظام الداخــي املتعلّق بعالقة املحامي 
مع وسائل اإلعالم مل يعّدل جذرياً كا يرتاءى 
للبعض، بل اســتبدلت عبارة يستحســن ان 
يحيط املحامي نقيب املحامني علاً  ... بعبارة 
عىل املحامي ان يستحصل من نقيب املحامني 
إذن مســبق...«،  بأي وســيلة متاحة عىل 
مضيفا »أما مســألة الطالت اإلعالمية حول 
يتغرّي  الكربى فلم  العالقة والقضايا  القضايا 

أي نص أو عبارة وال تزال كا هي«.
كالم كسبار جاء خالل مقابلة تلفزيونية، 
املتدرجني  أن أحــد املحامني  وقال: »تصوروا 
أرســل إيل عن طريق »الواتساب« كتاباً جاء 
فيه: حــرة النقيب: »لقد استحســنت أن 
بأنني سوف أشارك يف برنامج  احيطك علاً 
تلفزيوين ».. نحــن نطّبق القانون، ونحافظ 
عىل مبدأ الحريات العامة وحقوق اإلنســان 
ولكن ضمن األطر واألصول القانونية، وبعيداً 
عن الفوىض واإلستغالل، والتأثري سلباً عىل 
الرأي عن طريق مهاجمــة الزمالء لبعضهم 
البعض عىل وســائل اإلعالم، وشتم بعضهم 
البعض، وتوجيه النقد الهدام للنقابة وملجلس 
النقابة وللمحامني. فمن يريد ان يضع لنفسه 

دعاية، فليضعها عن طريق كفاءاته العلمية 
والقانونية، وليس عن طريق مهاجمة النقابة 
التي هي مظلة الجميع. ويف مطلق األحوال 
فــإن القانون هــو فوق الجميــع والقضاء 
موجود لتطبيق القوانــني واألنظمة املرعية 
األجراء. كا أن الربامج التي تطرح األســئلة 
عىل املحامي الذي يجيب قد تشكّل إشكاالً مع 
الوكيل األصيل الــذي يدخل زميل عىل ملفه. 

وهو األمر املمنوع عليه«.
الخطية  اإلختبــارات  وانطلقــت  هــذا، 
باإلنتقال إىل  الراغبــني  املتدرجني  للمحامني 
الجدول العام، وشــارك فيها ماية وخمسني 
محامياً متدرجــاً يف قاعة الخطى الضائعة 
العدل. وأرشف كسبار وأعضاء يف  يف قرص 
مجلس النقابــة عىل اإلختبار الذي جرى يف 

جو هادئ.
ويشهد األســبوع املقبل ثالث ندوات حول 
املعونة القضائية بعنوان: »تأمني حق الدفاع. 
تحقيقاً للعدالة«. وكذلك حول كتاب » التدخل 
يف الجرمية: املســاهمة التبعية« للمحامي 
النائب أرشف بيضــون. وكذلك »متكني املرأة: 
كرس الحواجز وخلــق الفرص« التي تنظمها 

لجنة املرأة.

كسبار مجتمعا مع زواره

ــّري الـــــى الـــســـعـــوديـــة ــ ــب ــ ل ــى: ال زيــــــــارة  ــ ــوس ــ م
النائب  التنميــة والتحرير  أكد عضو كتلة 
ميشــال موىس »أن ال زيارة قريبة مرتقبة 
لرئيــس مجلــس النــواب نبيه بــري اىل 
السعودية«. وقال: »بري مل يدع حتى الساعة 
اىل زيارة السعودية، إمنا هو منفتح عىل أي 

دعوة ويسعى اىل التوافق يف املنطقة«.
وقال يف حديث اذاعي: »ما نحن عليه اليوم 
يستوجب اإلرساع يف انتخاب رئيس. ترشيح 
سليان فرنجية للرئاسة جدي ولكن يتطلب 
توافقــا من األفرقاء عرب حــوار جدي يؤدي 

إىل إنهــاء الفراغ. الجميع كان يشــتيك من 
وجود تدخالت خارجية، لكننا اليوم أمام هذا 
االتفاق الســعودي - االيراين الذي عىل االقل 
ينزع حجة ان دول الخــارج هي التي تعرقل 

وجود رئيس للبنان«.
وختم: »حاكم مرصف لبنان رياض سالمة 
يحاول ان يقول إنه ليس الوحيد الذي يتحمل 
مسؤولية ما يحصل يف البالد. ال أحد ميكنه 
االتهامات فال أحد  الحالة وتصويب  توصيف 

ملم بهذا امللف«.

ــي الــــجــــمــــهــــوريّــــة ــ ــت ــ ــف ــ اســـــتـــــقـــــبـــــاالت م
اســتقبل مفتي الجمهورية الشــيخ عبد 
اللطيف دريان، يف دار الفتوى، رئيس »حزب 
مخزومي،  فــؤاد  النائب  الوطنــي«  الحوار 
وعرض معه شــؤون الدار واألوضاع العامة 

يف البالد.
وشــدد مخزومي إثر اللقاء عىل »رضورة 
االســتفادة داخليا من األوضــاع اإلقليمية 
للخروج من األزمة الصعبة التي مير بها البلد، 
فالدوالر تخطى عتبة املئة ألف واللرية فقدت 
قيمتها، ويف املقابل وبعد حواىل ســنة عىل 
االتفاق املبديئ مع صنــدوق النقد الدويل مل 

يتم إجراء اي إصالح«.
ومثن مخزومي »اهتــام اململكة العربية 
السعودية بلبنان«، مذكرا بـ«املظالت الخمس 

التي حمــت لبنان خالل الفــرتة املاضية، ال 
سيا املبادرة التي وصلتنا عرب دولة الكويت 
ومضمونها انهم مســتعدون ملساعدتنا لكن 
يف املقابــل هنالك ثوابــت ورشوط يجب أن 
نلتزم بها، إذ مل يعد باالمكان مســاعدة لبنان 

اذا استمر يف التدخل خارج حدوده«.
واســتقبل املفتي دريان، وفــدا من مركز 
امللــك عبدالله بــن عبد العزيــز للحوار بني 
األديان والثقافات )كايسيت(، بحضور مفتي 

حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلة.
واستقبل ايضا وفدا من املركز اإلسالمي - 
عائشــة بكار برئاسة عي نور الدين عساف 
السنية يف  الرشعية  املحاكم  وحضور رئيس 

لبنان القايض الشيخ محمد عساف.

املشكلة جــوهــر  ــل:  ــّي ــجــم ال نــديــم 
اللبنانّية ــة  الــهــويّ تغيير  مــحــاولــة 

نديم الجميل يلقي كلمته
أكّد النائب نديم الجمّيل خالل لقائه مجموعة من الفعالّيات 
البريوتّية يف لقاء األربعاء البريويت، »أّن املشــكلة يف لبنان 
ليســت طائفية بل سياســّية، غري أّن البعض يحاول التعتيم 
عن جوهر املشكلة األســايس أال وهو محاولة تغيري الهويّة 
اللبنانّية وفرض ثقافة واليــة الفقيه التي ال متت اىل هويّة 

لبنان بصلة«. 
وشــّدد الجمّيل »عىل أّن لبنان الذي نريد هو لبنان املتمّسك 
الدولّيــة واملنفتح عىل  باتفاق الطائف وامللتــزم بالرشعّية 

محيطه العريب« .
كــا تطرق اللّقــاء اىل ملف بلديّة بــريوت، وتم الحديث 
عن هواجســنا ورضورة تأمني املناصفة يف املجلس البلدي 

بالطريقة القانونّية ليك نحافظ عىل وحدة بريوت.

ــي ــ ــك الحكوم ــ ــفى بعلب ــ ــيكي زار مستش ــ ــد تش ــ وف
ــة لــأطــفــال ــّي ــائ ــرب ــه ــات ك ــدمـ ــّدم جـــهـــاز صـ ــ ــ وق

خالل تسليم الجهاز الطبي
الحكومي  بعلبك  التقى مدير مستشــفى 
عباس شــكر، وفدا تشــيكيا ضــم وزيرة 
املالية  وزيــر  تشــرينوخوفا،  يانا  الدفاع 
دولوزيل،  جريي  والسفري  ستانيورا  زبينيك 
بحضــور ممثي املدير العــام لألمن العام 

بيرسي. الياس  العميد  بالوكالة 
وقدم الوفد التشــييك للمستشفى جهاز 
صدمــات كهربائية لألطفــال، وجال يف 
قسم األطفال الخدج الذي خصته الحكومة 

بتجهيزات. املايض  العام  التشيكية 
الزائر، وقال: »مبا  بالوفد  ورحب شــكر 
عىل  نعول  فنحن  الفقراء،  مستشــفى  أننا 
كــرم الدولة التشــيكية، وكــرم ضيوفنا 
تولت  تشيكيا  أن  إىل  اإلشــارة  الكرام، مع 
تجهيز قســم عناية االطفال الخدج، واآلن 
الكهربائية  للصدمــات  بجهــاز  زودتنــا 
لألطفــال نحتاجــه يف غرفــة العنايــة 
املشــددة، وقريبا ســتصلنا سيارة إسعاف 
مثيل  ال  باألطفال  للعنايــة  مجهزة  حديثة 
لهــا يف لبنان، كا وعدنا بتجهيز أقســام 

املستشفى«. يف  جديدة 

بدورهــا، أعربت الوزيرة تشــرينوخوفا 
عن ســعادتها لتواجدها يف بعلبك، »وهذه 
برفقة  لبنــان  إىل  األوىل  زيــاريت  هــي 
فيه.  األوضاع  عــىل  لالطالع  املالية  وزير 
لبنان  اليومــني لتواجدنا يف  وخالل هذين 
زرنا 3 مستشــفيات، ويف كل مستشــفى 
قدمنا شــيئا جديدا يضــاف إىل تقدمياتنا 
وأهل  واملنطقة  اإلنســان  يخدم  السابقة، 
البلد واملتواجديــن فيه«، مضيفة »نحن مل 
نحب لبنان من أجل طقســه الجميل وأكله 
عن  مختلف  فيه  اإلنسان  ألن  وإمنا  الطيب، 

بزيارتها«. قمنا  التي  العامل  بلدان  كل 
نقدم  »اليــوم  تشــرينوخوفا:  وختمت 
لكــم جهاز صدم لألطفال بحاجة ماســة 
بعد  بأننا  ونعدكــم  املستشــفى،  إليه هذه 
عدة أشهر ســوف نقدم لكم سيارة إسعاف 
كبرية، مجهزه بكل أنواع االسعافات لتكون 
ألف   1٥0 من  أكرث  مثنهــا  يبلغ  بخدمتكم، 
يــورو، كا أننا ســنطلع اليوم من اإلدارة 
عــىل االحتياجات لنقدم ما ميكننا ســواء 

األطفال«. ألمهات  أو  لألطفال 

البعريني: ال يوجد مرشح جّدي
وكتكتل لم نحسم خيارنا حتى اآلن

قــال النائب وليد البعريني يف حديــث اذاعي: »ان لبنان ال 
ميــي اال بالتوافق مع احرتامي لكل األســاء أنا اعترب أنه 
حتى اللحظة ال يوجد مرّشــح جــّدي«، مضيفا »نحن يهّمنا 
الرأي العريب والسعودي خاّصة حتى اآلن ال يشء ايجايب من 

ِقبل السعوديّة تجاه فرنجّية«.
وتابع »ســليان فرنجّية هو أكرث شخص قادر عىل لعب 
الدور االيجايب بني جميع األفرقاء، ونحن كتكتل مل نحســم 

خيارنا حتى اآلن.«

الراعي بمبادرة  رّحب  ــرار«  »األح
التي أطلقها  رّحب حزب »الوطنيــني األحرار«، باملبــادرة 
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بدعوة النواب املسيحيني 
اىل خلوة روحية وصالة لتناول موضوع االنتخابات الرئاسية، 

مؤكًدا »عىل تلبيته للدعوة«.
وذكّرت أمانة اإلعالم للحــزب، يف بيان، أّن »رئيس االحرار 
ويف خالل زيارته االخرية اىل بكريك يرافقه النائب الســابق 
دوري شــمعون كان قد متنى عىل البطريــرك الراعي دعوة 
النواب املســيحيني وخصوصا املوارنة اىل بكريك ووضعهم 

امام مسؤولياتهم«.
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إنعام رعد ذكرى وذاكرة
فهد الباشا

انعــام  رعد  من  ذاكرة  حافلٍة  بامليضء  قبل  خمســة  
وعرشين عاماً  اىل  ذكرى يحتفل  بهــا  مريدوه، ال  ملجرّد  
كونه  اسامً  علامً  يف  تاريخ  الحزب  القومي، بل  لالضاءة   
عىل  عتمة  أيامنا... ولنئ  كان  يصعب عليك  أن  تستحرض  
الصورة  بكامل  تفاصيلها وانت  تستعيد، من عىل  شاشة  
الذاكرة، اســامء صدف ان  التقيتها  مرّة، او غري مرّة، عىل  
مفارق  الحياة، أو رافقت او  رافقت  اصحابها  يف  غري  ساح  
وميدان فاّن انعام  رعد  هو  من  االسامء  التي تغشويش  يف  
الذاكرة  لها  صورة. فالرجل، ككل  العاملني  بال  كلل  وال  ملٍل، 
وككل  الخائضني  يف  الكثري  من  ميادين الرصاع، ال  يضريه  
وال  ذكراه ،بحال، كبوة  يف ميــدان  او  هفوة  يف  اجتهاد  
وامتحان. انعــام  رعد  يبقى، يف  املحّصلة، واحداً من  ابرز 
قادة  الحــزب  القومي، وعىل  مدى تاريخ  الحزب  الطويل، 
نشاطاً  فكريّاً يف  ربط  حركة  الرصاع  بوجوب  تألّق  الوعي.
ولطاملا  أذهَل دأبُه  عىل  العمل، ليَل  نهاَر، الذين  تناوبوا  
عىل  مرافقته، يف  كّل  مراحل  جهاده، رئيساً   أو  عميداً  او  
وكيــَل  عميد  ...ولنئ  كان  الحزب  الذي اعطاه  انعام  رعد    
كّل  عمره  قد  تلكّأ ،بكّل  اجنحته، عن  االشــارة  اليه  يف  
احتفاٍل ما  او املشاركة  يف  قول  كلمة  فيه  مبناسبة، عىل  
كرثة  الكلامت  يف  املناســبات، ااّل أّن  رفقاء  له  من  الذين  
تسّنى  لهم  العمل معه مسؤوالً، يتنادون، بني حنٍي  واَخر، 
للقيــام  مبا  يحفظ  لنا أّن  بيننا  أصحاَب  ذاكرٍة  ال  تنىس  
مليحاً، وان  تغاضت  عن  االشــارة  اىل  غري  قبيح. انعام  
رعد   املحتفى  بذكرى  غيابه  الخامسة  والعرشين  يف »دار  
الندوة< بالحمراء،اليوم  أراه  يحرض  الندوة  بكامل  اناقته  
الفكرية، عرب  اســتعادة  املحتفلني  به  شعاراً، كان  انعام  
رعد  قد  رفعه، ذات  يوم  من  سبعينات  القرن املايض، رّداً  
عىل  من حاولوا  ان  يُصّوروا  للناس  أّن الرصاع  مع  العدو  
هو  خالف  عىل  الحدود.  فراج  من  حينها  التصويُب  انها 

»حرب وجود  ال  حرب  حدود <.
  لقد  القى  الشــعار هذا، والذي كان  عنواناً  الحد  اهم  
كتب انعام  رعد، رواجاً امتّد  عىل  مدى  خمسة  عقود، وال  
يزال  يواصل  رواجــاً  حّتى  أيّامنا. اىل  اليوم  حيث   ندوٌة 
تســتظلّه  عنواناً  لها، وال  نستغرب  أن  يُدعى  اىل  الكالم  
حوله  واىل  ســامع  كالم  فيه  أهُل  احرتاٍم يف  السياسة  

والفكر واالعالم.
 فاملوضوُع  ذاتاً  :« حرب  وجود  ال  حرب  حدود« واسم  
مطلقه  شعاراً ال يقلُّ  هذا  عن  ذاك  جاذبّيًة  اىل  االستامع  
باهتامٍم  ُمسَتَحّق. كّل  ذلك  يضاعف  شعورنا  مبسؤولية  
لفت  انتباه  املهتّمني  بالندوة  اىل  توضيح  حيثيات اطالق  
الشــعار   ،  تجّنباً ملا  قــد  يحتمل  من  التباس  ييسء  اىل  

املقصود.
 مطلوب    جواب  قاطع  عىل ســؤال :   أليســْت  حرُب  
الحدود  هي  يف  صميم  حرب  الوجود ؟ فالشــعار ، عىل  
جاذبّية  الشكل  منفصالً عن  ظرفه ،موضوُع  اشكاٍل  يف  
الجوهر  واألبعاد. مالحظة  كان  ال  بّد  منها  يف  محاذرة  
ان  ال  يقترص  االحتفــال  بالذكرى  عىل  مديحٍ هو  عندنا 
،ولو  صادقــاً ،فنٌّ  قبيح .   ومن  قبــُل  ومن  بعُد ، يبقى  
االهتامم  بالثقافة  املجاهــدة  وبالخائضني يف  تاريخنا  
غامرها ، والتي  كانت  الهاجس  االول  يف  فكر  انعام  رعد 
،تبقــى   ثقافة  الوعي  يف  الرصاع هي  ،يف  زمن  القحط  

واملوات  ،عزاًء  ال  ينطفىء  ،معه ،رجاء.

كلامت يف زمن الغربة

اإلنهيار مــن  لبنان  إلنــقــاذ  مــدخــل   : بــاريــس  اجــتــمــاع  فــي  الــرئــاســي  اإلســتــحــقــاق 

: ــودي  ــ ــع ــ ــس ــ ال  - ــي  ــ ــ ــران ــ ــ اإلي االتـــــفـــــاق  ــن  ــ ــّم ــ ث الـــهـــرمـــل   - بــعــلــبــك   تـــكـــتـــل 
ــة ــاذيّـ ــقـ ــج إنـ ــ ــرام ــ ــّفـــذ ب ــنـ ــاً لـــحـــكـــومـــة تـ ــ ــدخ ــ ــاق يــشــكــل م ــقـ ــحـ ــتـ ــاز االسـ ــ ــج ــ إن

هيام عيد

ما  زالــت امللفــات اللبنانية عىل طاولــة النقاش 
الفرنسية - الســعودية التي كانت انطلقت مع »اللقاء 
الخاميس« منذ أســابيع، لتتحــّول إىل نقاش ثنايئ، 
عىل األقــل  يف اجتامع أول من أمس األول الجمعة يف 

باريس، حيث شكّل امللف اإلجتامعي 
والدعم اإلنســاين العنوان األســايس لهذا النقاش، 
والذي أىت يف لحظة تحّول  سياسية داخلية يف لبنان، 
كام خارجية وإقليمية، عىل وجه الخصوص. وعىل هذا  
املســتوى، فإن مصادر سياسية مطلعة، تتحدث عن أن 
اإلجتامع البارييس األخري،  يندرج يف ســياق مواصلة 
دينامية »اللقاء الخاميس« الذي كانت استضافته فرنسا، 
وشارك فيه ممثلون عن الواليات املتحدة األمريكية وقطر 
ومرص وفرنسا إىل جانب  فرنسا والسعودية، مع العلم، 

وبحســب املصادر، فإن املشــاورات قد انتقلت من  مستوى 
الديبلوماسيني إىل السفراء، وذلك، يف ضوء اإلتفاق عىل متابعة 
ما  تحّقق خالل جوالت سفراء فرنسا واململكة  وواشنطن عىل 

األطراف واملرجعيات يف لبنان.
وبالتايل، تعترب املصادر السياســية املطلعة  نفســها، أن 
اإلجتامع األخري، ال يحيد عن السياق العام املعتمد، وخصوصاً 
وأنه  يتناول الواقع اإلنســاين، وهو مــا حرصت عىل تأكيده 
أوســاط الطرفني الفرنيس والســعودي، التي تواكب املشهد 

اللبناين بكل تفاصيله، وتأثري استمرار الشغور الرئايس عىل 
كل القطاعــات املالية واإلقتصاديــة واإلجتامعية والصحية 
والرتبوية، ذلك أن تســارع وترية اإلنهيار سيكون كارثياً عىل 
املســتوى  اإلجتامعي حالياً، ورمبا يؤدي إىل تداعيات بارزة 

عىل املستوى األمني الحقاً. 
ولذلك، فإن ما تســعى إليه اإلليزيه، وفــق املصادر عينها، 
هو تقديم أي مســاعدة مطلوبة من لبنان، سواء عىل صعيد  
اإلســتحقاق الرئايس، أو عىل صعيــد التحديات اإلقتصادية 
واملالية، وذلك، من ضمن توافق داخيل ســيايس يف بريوت 

عىل مواصفات رئاســية، وليس أســامء مرشــحني 
معينني، عىل أن تشــكل هذه املواصفات نقطة تقاطع 
بني كل األطراف، مع العلم أن اإلنتخابات الرئاسية ليست 
الهدف بعينها، بل هي مدخل أو بداية اإلصالح واإلنقاذ 
من األزمة، وذلك من خالل برنامج قادر عىل وضع حد 
لإلنهيار الشــامل الحاصل، والبدء بإعــادة الحياة إىل 
الــدورة اإلقتصادية، حيث أن الرتكيز عىل املســاعدات 
الخارجية فقط لن يكون كافياً، ألن إنقاذ لبنان يتطلب 
دعامً مالياً رسيعاً، لن يتأمن إالّ عرب اتفاق عىل برنامج 

متويل مع صندوق النقد الدويل.
ومقابــل عدم صــدور نتائج رســمية، أو بيان عن 
اإلجتامع الفرنيس- السعوي األخري، كام بعد اإلجتامع 
الخاميس قبله، فإن املصادر السياســية املطلعة، تؤكد 
أن ما من تطورات جديدة عىل املستوى السيايس، رغم 
عرض خالصة عمل سفريي البلدين يف بريوت، مكّررًة 
الحديث عن أن األولوية يف هذا اإلجتامع تبقى للجانب 

اإلجتامعي بشكٍل خاص، وذلك، خالفاً 
لكل التكّهنات التي نشــطت يف الســاعات الـ48 األخرية 
عىل الســاحة الداخلية، والتي تحمل ترّسعاً يف اإلستنتاجات 
عىل مســتوى امللف الرئايس، إذ ليس من املمكن أن تكون أية 

مقاربات من الخارج، وهو ما اتفق عليه الفريقان السعودي 
والفرنيس، منذ بدء الجهود من العاصمة الفرنسية، والتي 
تستهدف اإلستحقاق الرئايس فقط من زاوية اعتباره األساس 

ونقطة اإلنطالق يف مسار إخراج لبنان من أزمته الحادة.

عقد تكتــل بعلبك الهرمل النيايب اجتامعه 
الــدوري يف مكتبه يف بعلبــك، حيث تناول 
االستحقاقات الدستورية الوطنية واألوضاع 

السياسية واإلقتصادية واإلجتامعية. 
»انتخــاب رئيس  أن  املجتمعــون  وأكــد 
للجمهورية هو من أوىل األولويات ملواجهة 
»إن  وقال:  لبنان«،  يعيشــها  التي  التحديات 
إنجاز االستحقاق الرئايس يشكل مدخال اىل 
حكومة تنفذ برامج انقاذية ملواجهة األزمات 
املصرييــة التي تهدد الوطــن«، داعني »اىل 
واللبنانيني من  بلبنــان  رأفة  الضمري  يقظة 
أجل الخروج من هذه األزمات الحادة وإيجاد 
انتخاب رئيس وتشكيل  حلول مستدامة عرب 
حكومة وإجراء إصالحات ادارية سياســية 
واقتصاديــة واإلرساع يف اســتثامر ثروات 
النفط والغاز وبنــاء اقتصاد متني قائم عىل 

االنتاجية«. 
ورأى أن »االتفــاق الــذي حصــل بــني 

الجمهورية اإلســالمية اإليرانية والسعودية برعاية الصني 
تطور ايجايب ســتكون له أثاره الطيبة عىل العالقات الثنائية 
بني إيران والسعودية وعىل املنطقة، فهو اتفاق أزعج الكيان 
الصهيوين مام يؤسس ملرحلة جديدة من املساحات املشرتكة 

والتفاهامت عىل املستوى االقليمي«. 
ومثــن التكتل هذه الخطوة، داعيا اىل »مزيد من الحوار بني 

دول املنطقة وشــعوبها وعدم االرتهان للسياسة األمريكية 

الساعية دوما اىل الفوىض الهدامة«. 

واستغرب التكتل أمام »انهيار سعر رصف اللرية أمام الدوالر 

بهذا الشكل غري املســبوق عدم قيام الحكومة ومرصف لبنان 

بأي جهــد ازاء هذا التدهور النقــدي الخطري«، ودعاهام اىل 

»القيام بكل ما يلزم للجم هــذا االنهيار الذي يزيل اي مفعول 

الي اجــراء إقتصــادي أو معيــي من أي 
جهة ملســاعدة املواطنني يف تحسني القيمة 

الرشائية ملداخيلهم«. 
ورحــب بعــودة العمليــة التعليمية يف 
انقاذا  الرسمية  واملعاهد  والثانويات  املدارس 
الــدرايس، وجدد  والعام  الرســمي  للتعليم 
مطالبتــه املعنيني يف الحكومــه ووزاريت 
الرتبيــة واملاليــة بـ«تحمل مســؤوليتهم 
الوطنيــة بتحقيق أقىص ما تســتطيع من 

حقوق للمعلمني«. 
وعرب التكتــل »عن تضامنــه الكامل مع 
املعلمني يف التعليم الخاص لناحية تســوية 
املســاعدة  مبفعول  وشــمولهم  أوضاعهم 
املقررة للقطاع الرســمي، وجــدد مطالبته 
املصارف برضورة إيجاد حلول رسيعة لرواتب 
املتقاعدين يف هذا القطاع لناحية الســامح 
لهم بفتح حســابات يف املصــارف لتحويل 
رواتبهم اليها. وشدد عىل رضورة إقرار رصف 

املبالغ املقررة للجامعة اللبنانية وأساتذتها وموظفيها«.
وحض »وزير الصحــة عىل تفعيل عمل الــوزارة يف ظل 
اإلنهيــار الصحي القائم. كام دعا رئيــس الحكومة ووزاريت 
املالية والصحة اىل استنفار أقىص الجهود وتأمني االعتامدات 
والدوائية  واالستشــفائية  الصحية  امللفات  ملعالجة  الالزمة 

املتفاقمة«.

خالل اجتامع التكتل

ــاح ناشطة ــ ــار طــوفــانــّيــة وري ــط يـــوم االثــنــيــن... أم لــبــنــان حــتــى  يــســّيــطــر عــلــى  منخفض جـــوي 

يؤثر منخفض جــّوي متمركز حالياً غريب جزيرة 
قربص عىل لبنان والحوض الرشقي للمتوّسط يؤدي 
اىل طقــس ممطر  الذي بدأ بعد ظهر أمس مع ثلوج 
ورياح ناشــطة تقارب الـ ٥٥ كلم/س، ويســتمر 
تأثريه حتى مســاء االثنني حيث يتحول بعدها اىل 

متقلب.
ويف السياق، شهدت أمس معظم املناطق اللبنانية 
، تساقطا كثيفا للربد وخصوصا يف منطقة الضنية 

- بخعون والقرى املجاورة، كام الخنشارة.
ويف عكار، تســاقطت األمطار بغزارة مصحوبة 
برياح باردة نسبياً وتدين بدرجات الحرارة مع حدوث 
برٍق ورعد. أّما عىل املُرتفعات الجبلّية وسهِل عكار، 

فغطَى الضباب بشكٍل منَع املواطنني من الرؤية.
اىل ذلــك، قال االب اييل خنيــرص املتخصص يف 
االحــوال الجّوية وعلــم املُناخ يف بوســطن، يف 
تقرير«سيشهد القسم الثاين من شهر آذار، سلسلة 
منخفضات، فاســتعدوا: امطار طوفانية وثلوج قد 
تتخطى املرت فــوق 2200 مرت، وذلك لغاية منتصف 
االسبوع املقبل«، مضيفا  »امطار طوفانية وعواصف 
رعدية وتســاقط للربَد يف معظم املناطق اللبنانية، 
ملدة اسبوع، من خالل منخفض جوي سيسيطر عىل 

االردن وسوريا ولبنان وفلسطني«.
وتابع »لقد تشــكل املنخفض االول فوق الحوض 
الرشقي للبحر االبيض املتوسط يوم الثالثاء املايض 
بعد ان تدّن الضغط الجّوي فوق لبنان وسوريا نحو 
1002hpa«، مضيفا »الضغط الجّوي انخفاضه بني 
رشق تركيا وأرمينيا نحو 999hpa االمر الذي ساهم 
بانحراف قسم كبري من املنخفض نحو جنوب رشق 

تركيا فتساقطت امطار طوفانية تخطت 200مم يف 
يومني وتشكلت السيول والفيضانات املدمرة وأغرقت 
عدة محافظات تركية، واستمر نشاط املنخفض فوق 
لبنان وفلســطني واالردن بنسبة 40%، بخاصة بني 

ليل الثالثاء ويوم االربعاء«.
وأردف االب خنيرص  »اســرتاحة جوية، مرّت بها 
املنطقة يوم الخميس وســوف تأثــر لبنان مجدداً 
مبنخفض جديد اعتبــاراً من بعد ظهر يوم الجمعة، 
وسيســتقّر لعدة ايام يحمل معه نســبة جيدة من 
االمطــار تكون ذروتها بني الســبت وصباح االثنني 
للربد بشكل  بعواصف رعدية وتســاقط  مصحوبة 
محيّل، ترتافق مع انخفاض بدرجات الحرارة مبعدل 
6 درجات مئوية فتتســاقط الثلوج فوق 2000 مرت 
لتالمس مســاء االحــد 1800-1700 مرت وتكون 

كثيفة وغزيرة فوق 2100مرت«.
وأكد »ان درجــات الحرارة ســوف تصل اىل 2٥ 
ســاحال و 20 بقاعاً و 18 عــىل ارتفاع 1000 مرت 
بســبب املوجة املدارية الدافئة القادمة من صحراء 
مرص وليبيا، عىل ان تتحــّول الرياح يوم االحد اىل 
شــاملية غربية، االمر الذي سيؤدي اىل هبوط حاد 

بدرجات الحرارة فيتحّول الطقس اىل بارد«.
وختــم األب خنيرص »يبــدو ان الحوض الرشقي 
للبحر االبيض املتوســط ، سيكون عرضة ملنخفض 
آخر بسبب اســتقرار حالة الضغط املنخفض فوق 

املنطقة«.

{ مصلحة األرصاد الجوية {
من جهتها، توقعــت دائرة التقديرات يف مصلحة 
األرصاد الجويــة يف املديرية العامة للطريان املدين 

ان يكــون الطقس اليوم )األحــد( غامئا جزئيا إىل 
املرتفعات وانخفاض  غائم أحيانا مع ضباب عــىل 
إضايف بدرجات الحرارة، حيث تصبح دون معدالتها 
غزيرة  تكون  متفرقة  أمطار  وتتســاقط  املوسمية 
أحيانــا مرتافقة بعواصف رعدية ورياح ناشــطة 
تقارب رسعتها ال ٥٥ كم/س. كام تتســاقط الثلوج 
عىل ارتفاع الـ 1600 مرت ويتدن مستوى تساقطها 

ليال اىل حدود الـ 1400م . 
وجاء يف النــرشة اآليت: الحال العامة: منخفض 
جوي متمركز حاليــا غريب جزيرة  قربص يؤثرعىل 
لبنان والحوض الرشقي للمتوسط يؤدي إىل طقس 
ممطر ابتداء من بعد ظهر اليوم الســبت مع  ثلوج  
ورياح ناشطة  تقارب الـ ٥٥ كلم/س يستمر تأثريه 

حتى مساء اإلثنني حيث يتحول بعدها إىل متقلب.  
معدل  درجات الحرارة لشــهر آذار  من صفر إىل 

13 درجة.
- الطقس املتوقــع يف لبنان: اإلثنني: غائم جزئيا 
إىل غائم مع ضبــاب عىل املرتفعات وارتفاع طفيف 
بدرجات الحرارة، تتســاقط أمطار متفرقة يرافقها 
أحيانا برق ورعد تتساقط الثلوج صباحا عىل ارتفاع 
الـ1٥00 مرت ثم يرتفع مســتوى تســاقطها خالل 
إىل1700  فيصل  الحــرارة  درجات  ارتفاع  النهارمع 
مرت وما فوق، يتحول الطقس مساء إىل غائم جزئيا 

فتخف حدة األمطار. 
اما الثالثاء: غائم جزئيا مع ضباب عىل املرتفعات 
وارتفاع اضايف بدرجات الحرارة يتحول مســاًء اىل 
غائم مع احتامل لتســاقط أمطــار خفيفة محلية 
يرافقها برق ورعد أحيانا وبعض الثلوج عىل ارتفاع 

1900 مرت وما فوق.

              يف بريوت

يف حريصا
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ــل! ــ ــي ــ ــح ــ ــت ــ ــس ــ امل ــم  ــ ــ ــل ــ ــ ــح ــ ــ ال  : الـــــــــدولـــــــــة  كــــــهــــــربــــــاء 
مينى املقداد

عىل ما يبدو، تبّدد حلم اللبنانيــن بالتنّعم بكهرباء الدولة 
الخاصة، عىل  املولّــدات  والتخلّص من اســتبداد جمهوريّة 
بارتفاع ســعر  للدوالر، متبوعا  الدراماتييك  اإلرتفــاع  وقع 
منصة »صريفة«، وزيــادة 20% إضافية، ما يعني أّن الفاتورة 

ستتصاعد تدريجيا.
واقــع لفظه املواطن املثقل بأعباء كثــرية، فالدولرة طالت 
كّل احتياجته األساســّية، ومل يعد مبقدوره تحّمل املزيد، ما 
دفــع مبعظم الناس اليوم إّما إىل اتخــاذ قرار تجميد عّدادات 
مؤسســة »كهرباء لبنان«، أوالتخّل عن هذه الخدمة نهائيا 

نتيجة ارتفاع كلفتها.
اعتبارات املواطن يف هذا التخّل كثرية، منها أنّه ســيدفع 
تعرفة إشرتاك مرتفعة باســتمرار حتى من دون أن يستهلك 
الكهرباء، عالوة عىل أّن الزيادة الطفيفة يف ساعات الكهرباء 
مل تشمل كّل املناطق كام الفاتورة التي ترتفع تدريجيا لتقرتب 
من فاتورة املولّــد الخاص، والذي يعتــر منظّام يف توزيع 
ساعات التغذية، فيام التوزيع العشــوايئ لكهرباء الدولة ال 

ينفع املواطن، حتى لو كان بهدف املساواة بن املناطق.
نفور املواطــن هذا حصل، رغم وعود مؤسســة »كهرباء 
لبنان«، التي بارشت بالتنسيق مع القوى األمنية نزع التعديات 
عن الشــبكة مع مطلع الشــهر الحايل، واعدة بتوزيع التيار 
الكهربايئ بشــكل عادل، وأّن تقوم بزيادة ســاعات التغذية 

حرصاً عىل املخارج املنزوعة التعّديات.
يف هذه الحالة، أصبح لزاما الســؤال حول مسار ومصري 

خطة الكهرباء التي يعتمد نجاحها عىل الجباية، فيام املواطن 
لن يوفر لها هذا العامل بالنظر لظروفه املعيشــية من جهة، 

وعودة التعديات من جهة أخرى، كام كان يحصل دوما.
يعتر مدير عام اإلستثامر السابق يف وزارة الطاقة واملياه  
الدكتور غسان بيضون، يف حديثه لـ«الديار«، أنّنا شهدنا زيادة 
يف ساعات التغذية  عن الصفر وهي غري كافية، مقارنة مبا 
وعدت به الخطة التي ربطت رفع التعرفة بزيادة التغذية من 8 
إىل عرش ساعات يوميا، والذي سيمكّن املشرتك من اإلستغناء 
عن املولدات، بينام اليوم تراجعت املؤسســة يف وعودها رغم  
وصول التغذية هذا الشهر إىل 3 أو 4 ساعات يف بعض املناطق 
فقط، وسط تهديدات بأنّها ستحجب عن املناطق التي لن تدفع 
وهذا ظلم، الفتا إىل أّن هناك أكرث من معيار للحكم عىل منفعة 
التغذية وفائدتها، منها استقرارها وانتظامها واإلعالن عنها 
مسبقا وتوفرها خالل النهار وليس الليل، وهذا ليس متوفرا، 

لذا ال ميكن اإلعتبار أنّنا دخلنا يف خطة ناجحة.
وحول اإلشكاالت واملخاوف املثارة اليوم بسبب ارتفاع دوالر 
املنصة والسوق السوداء، يؤكّد بيضون استمرار فاتورة املواطن 
باإلرتفاع مع زيادة سعر »صريفة« و الـ 20% ، وستبلغ -حتى 
من دون اســتهالك- مئات آالف اللريات،  واصفا بأّن التعرفة 
مستبدة وغري عادلة واعتباطية، وغايتها جمع األموال من » 

األوادم« فقط.
 لكن مــاذا عن البدء برفــع التعّديات وهــو أحد الرشوط 
األساســّية لنجــاح الخطة؟ يصف بيضون رفــع التعديات 
باملرسحية الســخيفة وغري الجدية، وشــبه املستحيلة يف 
لبنان، ألّن الرادع األخالقي يســقط عند الحاجة املادية، كام 

أّن النــاس عاجزة عن تأمن 
وبالتايل  مستلزمات حياتها، 
عن الدفــع، الفتا إىل أنّه يف 
الوقت الــذي تزيد فيه قيمة 
الدولة،  كهربــاء  فاتــورة 
الخاص  املولد  فاتــورة  تزيد 
املازوت  أســعار  ارتفاع  مع 
والدوالر، مؤكــدا أّن الخطة 
»كتري  الوزير  وأّن  تنجح،  لن 

مبّسط األمور«.
توقعه  يف  استند  بيضون 
تتمكن  لن  املؤسسة  أّن  عىل 
لن  ألنّها  السلفة،  تسديد  من 
والدليل  الجباية،  من  تتمكن 
بتجميد  املواطنن  بعض  بدء 
عداداتهم واشرتاكاتهم، فيام 

هناك كثريون يعتمدون الطاقة الشمسية، واملولد الخاص عند 
الحاجة، فالدولة واملؤسسة والحكومة تأخروا كثريا، وتدابري 
بـ«الخّوة«،  والرضيبة  التعرفة  واصفا  وزيرالطاقة سطحية، 
لتأمن مردود ثابت للمؤسسة، يغطي الهدر فيها، وال يهتمون 
إّن اســتمرّت أو توقفت التغذيــة، ألّن الفاتورة ستســتمر 

بالصدور، مبردود مبئات آالف اللريات. 
وختم بأّن هدف »الهمروجة والضجيج واملرسحيات والدعاية 
واملقدمات« التي سبقت اإلعالن عن التعرفة، هو إقناع الناس أّن 
هناك شيئا جديا سيحصل ولكن مل يحصل، واملؤسسة لن تتمكن 
من الجباية ومن استبدال لرياتها بدوالرات، ومرصف لبنان أبلغها 
أنه لن يعطيها دوالرات عىل السعر الذي تريده النها تأخرت كثريا، 
فالخطة ومن ضمنها التعرفة بــدأت يف حزيران 2022 ،تنفيذا 
لخطة النهوض املســتدام بالطاقة التي أقرت يف آذار من نفس 
العام، ما يعني أّن العمل كان بطيئا جدا و شبه معدوم، وأن من 

يترصف ويقّرر ال يعرف الواقع وال يريد أن يعرتف به.

{ هل الخطة قابلة للحياة إقتصاديا؟{
الخطة ليست قابلة لإلستمرار ولن تنجح يف وعودها، وفق 
ما يشري لـ«الديار«، الخبري اإلقتصادي باتريك مارديني، شارحا 
ما حصل، و هو أّن الوزير طلب من الحكومة مبلغ 300 مليون 
دوالر من حقوق الســحب الخاص » إي أم أف«، لرشاء الفيول 
بعنوان رأس مال تشغيل، وأّن رشاء الفيول الجديد سيتم من 
إيرادات املؤسســة، مام يلغي الحاجة ألخذ سلف خزينة يف 
املستقبل، ولكن هذا األمر مل يحصل، وأردف:«هذه كانت كذبة 
فالكهرباء ال زالت تباع بخسارة، ولن يستطيع أن يجبي الوزير 
بشكل كاف وســنصل بعد 6 شهور إىل وضع سيقول فيه إن 
300 مليون دوالر خلصوا وليس لدي مداخيل كافية ألشرتي 
فيول وأريد سلفة إضافية أو سأخفض ساعات التغذية لريّدنا 
مثل الساعات السابقة قبل السلفة 300 مليون دوالر ونكون 

بذلك حرقنا 300 مليون دوالر عىل الفايض« .

{ أّي عبء إقتصادي ينتظر املواطن
عىل هذا الصعيد؟ {

 بــرأي مارديني يدفع املواطن اللبناين فاتورة الكهرباء عىل 
سعر السوق السوداء، وكلاّم ارتفع دوالر السوق السوداء كلام 
ارتفعت الفاتورة عليه، خاصة إذا كان دخله باللرية اللبنانية، 
علام أّن تســعري الكهرباء بالدوالر ال مفّر منه ألننا نشــرتي 
الفيــول بالدوالر، ولكن ما ليس مقبوال هــو الكلفة املرتفعة 
إلنتاج الكهرباء يف املعامل، ويجــب عمل إصالحات هيكلية 
داخل املؤسســة لتنتج كهرباء بسعر أوفر،  وليس عن طريق 
املزيد من اإلستثامرات التي فشلت سابقا، بل بإطالق مشاريع 
مزارع الطاقة الشمســية من خالل البلديات وليس من خالل 
الوزارة أو املؤسسة، ما سيخفض الفاتورة عىل املواطن بشكل 
كبري جدا وقد تصل كلفة الكيلوواط ســاعة إىل 7 أو 8 سنت 
فيام يدفع للمولد الخاص 50 ســنتا والدولة تبدأ بـ 10 سنت 
ثم 27 سنتا، وهي تعرفة ال تكفي لتغطية الكلفة التي ال نزال 

ندفعها من أموال املودعن.
يتابع مارديني واصفا الخطة بالفاشــلة جــدا، وأنّها ولن  
تنجح يف  اعطاء املردود الذي تتوخاه  والسبب هو أنها تعتمد 
عىل الحلول القدمية التي أثبتت فشلها أي الجباية من الناس 
بالقوة ومســاعدة القوى األمنية، و«العــامل ما معها تدفع، 
وأصال مش هيك بصري الشــغل«، وختم أنّه طاملا أن مؤسسة 
كهرباء لبنان تنفذ خطة وزارة الطاقة فإنّها ستستمر بالفشل 
ولن تنهض، إاّل مبجلس إدارة مستقل وليس مستقيال، وهيئة 
ناظمة للقطاع مســتقلة عــن الوزير، معتــرا أنّه طاملا كل 

الصالحيات بيد الوزارة فإّن املؤسسة لن تنهض.
خالصة القول.. جرت رياح  وزارة الطاقة مبا ال تشــتهي 
ســفن املواطن، املثقلة بأعباء تغرقــه تدريجيا نحو القاع، 
وبعد أن كان متلهفــا للحصول عىل كهربــاء الدولة علّها 
اليوم يهرب  الخاصة، أصبح  املولدات  تخفف عنه اســتبداد 
منها إىل األمام، كام حال سياســة أغلب الوزارات ملواجهة 

هذه األزمة لألسف! 

ــدعــم االســتــثــمــار ن الـــوزانـــي:  إقــفــال مــؤســســات فــي  الــســيــاحــة عــن  ــس شــعــبــويــاًوزارة  ــي ــا ل ــن ــّرك ــح ــودة عـــن قـــــرار اإلقــــفــــال: ت ــعـ ــالـ هـــاشـــم طـــالـــب بـ
أوضحت وزارة الســياحة موضوع إقفال عدد 
من املؤسســات الســياحية يف منطقة الوزاين، 
وقالت يف بيان: »ان وزارة السياحة مل ترتدد يوما 
يف دعم املؤسسات السياحية عىل امتداد الوطن، 
وقدمت التسهيالت االدارية من أجل استمرار قطاع 
الســياحة يف لبنان، ملا له من أهمية عىل الصعيد 
االقتصادي. ويف ما يتعلق باملؤسسات السياحية 
الوزارة  تبلغــت  الوزاين  املتواجدة عىل ضفــاف 
بتاريخ 16 كانون الثاين 2023 بواســطة النيابة 
العامة التمييزية نسخة عن قرار محكمة التمييز 
الغرفة الثالثة الصــادر بتاريخ  30 ترشين الثاين 
2022 حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة 
املدعى  بإدانة  والقــايض  الوزاين،  لنهر  اللبنانية 
عليهم بجنحة املادة 25 من املرســوم االشرتاعي 
15598/70 املعدل باملرسوم 4221/2000 )تحديد 
الرشوط العامة إلنشــاء واســتثامر املؤسسات 
الســياحية( وإقفال املؤسسات موضوع الدعوى 
اىل حن الحصول عىل ترخيص باالســتثامر لكل 

منها«.
أضاف: »تبلغت الوزارة القــرار إلجراء املقتىض 
وفقا الحكام املرســوم املذكور أعاله، وعىل ضوء 
الســياحية واقفلت  التبليــغ توجهت الرشطــة 
املؤسسات املذكورة بالشمع األحمر. التقى وفد من 
أصحاب املؤسسات املقفلة الثالثاء  14 اذار 2023 
بوزير الســياحة وأوضحوا مالبســات القضية، 
وأبدى الوزير تفهمه ألهمية االســتثامر السياحي 
مبعزل عن استكامل الرتاخيص واملعامالت االدارية. 
اال ان الــوزارة تبلغت هذا القــرار إلجراء املقتىض 
كونها الجهــة الصالحة املعنية. وقــد وعد وزير 
السياحة الوفد بتقديم التسهيالت االدارية املمكنة 
املؤسســات  لتلك  الرتاخيص  عىل  لالســتحصال 
يف أقــرب وقت ممكــن، وبعيدا عن الشــعبوية 
والكالم غري الدقيق تؤكد الوزارة مجددا انها تدعم 
املؤسسات واالستثامر السياحي يف املناطق كافة 
ومــن دون تفرقة، امنا وضعت أمام مســؤوليتها 
لتنفيذ القانون كونها املرجع الصالح. وتؤكد ايضا 
اي  الــوزارة مفتوحة دامئا الســتقبال  أبواب  ان 
توضيح او استفسار قانوين وتتمنى عىل الجهات 
املعنية توخي الدقة يف اصدار البيانات التي ال تعر 

عن املسار الصحيح للقضية وال تصب يف مصلحة 
اللبنانين«.

من جهتــه، رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« 
النائب قاســم هاشــم ان »رد وزارة السياحة عىل 
تحركنا لرفض قرار الوزارة املجحف بحق منتزهات 
الوزاين، مل ولن يرر مثل هذه القرارات التي ال متت 
اىل روحية القرارات، فام قمنا به ليس بالشعبوي 
بل رفض ملنطــق يخالف االنتامء الوطني الحقيقي 
لدى بعض املســؤولن. وكان حري بهذه الوزارة اال 
تقدم عىل هذه الخطوة يف منطقة حدودية وبآخر 
نقطة حدوديــة يف مواجهة العــدو االرسائيل 
ومحاوالتــه افراغ املنطقة، وبــدل التلهي ببعض 
السطحيات والتلطي خلف الرتاخيص، كان مفرتضا 
بهم عدم اقفالها بالشــمع االحمــر، وهذه ادانة 
للدوائر والوزارات التي تقدم عىل مثل هذه القرارات 
بحق املؤسسات السياحية يف آخر نقطة حدودية 
جنوبية كتحد للعدو، اال اذا كان البعض خارج هذه 

الحسابات الوطنية«.
وكان طالب قاســم هاشــم، وزارة الســياحة 
والجهــات القضائيــة املعنيــة بعــد جولة عىل 
منتجعات الوزاين ولقائه أصحابها وتضامنه معهم 
»بالعودة عــن قرارها بإقفــال منتزهات منطقة 

الوزاين الحدودية بالشــمع األحمر«، مضيفا »هو 
يف غري موضعه، ألن هذه املنتزهات تقع عىل آخر 
نقطة حدود عند املثلث اللبناين – الفلســطيني – 
الســوري، وكان عىل أصحاب القرار الوقوف عند 
معاين إقامة هذه املنشآت ألنها استثامرات وطنية، 
ووجودها يشكل تحديا للعدو اإلرسائيل، وال ميكن 
اعتبارها اســتثامر اقتصادي فقط. لذلك القرار مل 

يكن صائبا«.
أضاف: »نلتقي لنؤكد ان ارادة ابناء الجنوب اقوى 
من اساليب البعض التي تخدم العدو ولو بشكل غري 
مبارش وتريــد ان تكون املنطقة خالية من الحياة، 
يف الوقت الذي اعادت مثل هذه املشاريع الحياة اىل 
االرض التي تحررت بدماء الشهداء وارادة الصمود، 
ويف وقت مل تــف الحكومات املتعاقبة بالتزاماتها 
ومل تعوض ابناء املناطــق الحدودية أو تقدم ادىن 
مقومات الصمــود. هي بضعة أيــام، فإما ترفع 
االختــام أو من حق اصحــاب املنتجعات اتخاذ ما 
يروه مناســبا إلعادة العمل مبؤسساتهم، وهذا ما 

سنبلغه لوزارة السياحة وكل من يعنيه االمر«.
بدورهم، اعتر أصحاب املؤسســات ان »القرار 
االعتبارات  مجحــف، ألن ما جرى هــو خــارج 

الوطنية«.

ــيــن ــة فـــــي جـــــب جــن ــ ــّي ــ ــائ ــ ــرب ــ ــه ــ ــف ســــــــارق مــــــحــــــّوالت ك ــ ــي ــ ــوق ــ ت

توقيف 3 أشخاص لترويجهم املخدرات وتعاطيها في حاصبيا

أعلنت املديريــة العامة لقوى األمن الداخل – 

شعبة العالقات العامة يف بالغ لها انه: »بتاريخ 

2023/03/10 ورد اتصال إىل مخفر جب جنن 

الدرك اإلقليمي مفاده تعرض محوالت  يف وحدة 

الكهرباء )ترانسات( يف بلدة الخيارة- جب جنن 

إىل الرسقة.

عىل الفور، توجهت دورية إىل املحلة املذكورة 

حيث اشتبهت بأحد األشخاص، وتبن أنه يدعى: 

م. ح. )مواليد العام 2002، ســوري(. بالتحقيق 

معه، اعرتف مبا نســب اليــه، ورصح انه كان 

برفقة املدعو: ح. ع. )مواليد العام 1992، سوري( 

العمل جــار لتوقيفه لتحقيق مســتمر بإرشاف 

القضاء املختص«.

العامة  املديرية  أعلنت 
لقوى االمــن الداخل ـ 
العامة  العالقات  شعبة 
يف بالغ لهــا انه: »يف 
إطار املتابعة املســتمرة 
شــعبة  بها  تقوم  التي 
قــوى  يف  املعلومــات 
يف  الداخــل  األمــن 
عمليات  مكافحة  مجال 
املخدرات  وترويج  تجارة 
املناطــق  يف مختلــف 
توافــرت  اللبنانيــة، 
حول  للشعبة  معلومات 
برتويج  مجهــول  قيام 
محلــة  يف  املخــدرات 

حاصبيا.
ذلــك،  أثــر  عــىل 
االستقصاءات  وبنتيجة 
املكثفــة،  والتحريــات 
القطعــات  توصلــت 
املختصة يف الشعبة إىل 
وتحديد  هويته  كشــف 
زبائنه،  من  اثنن  هوية 

وهم كل مــن: ح. ح. )مواليد عــام 1995، 
لبناين( املــروج، )م. ح( )مواليد عام 1991، 

لبناين، و )م. د( مواليد عام 1998، سوري. 
كــام تبن أن األول مطلــوب مبوجب عدة 
مذكــرات عدليــة بجرائم تجــارة وتعاطي 

مخدرات.
بتاريخــي 14و15-3-2023، وبعد عملية 
رصد ومراقبة دقيقة متكنت دوريات الشعبة 
من توقيفهم، وبتفتيشهم ضبط بحوزة األول 

كمية من ماديت السالفيا وحشيشة الكيف. 

بالتحقيــق معهم، اعــرتف االول بقيامه 

برتويج املخدرات لعــدد كبري من الزبائن يف 

منطقة حاصبيا، وباســتامع الثاين والثالث 

اعرتفا مبا نسب اليهام لجهة تعاطي املخدرات 

واالستحصال عليها من )ح. ح(. 

وأودعوا  بحقهم،  القانوين  املقتىض  أجري 

مــع املضبوطات املرجع املختــص بناء عىل 

إشارة القضاء«. 

األولـــويـــات ــة  أولـــويّـ رئــيــس  انــتــخــاب  مفتي صـــور: 

ــــب ــــي جــــل الدي ــــّدرات ف ــــف شــــخص لترويجــــه املخ توقي

دعا مفتي صــور وجبل عامــل القايض 
الشيخ حسن عبد الله »أهل الحكم يف لبنان« 
اىل »االســتفادة من األجواء اإليجابية التي 
حصلــت يف املنطقة، إلعادة هــذا البلد اىل 
الجادة الصحيحة، والسعي لتخفيف االزمات 

التي يعيشها املواطن اللبناين«.
كالم املفتي عبد الله جاء خالل اســتقباله 
قيــادات روحيــة وأهلية، وقــال: »الفرص 
اإليجابية سانحة اليوم، واآلفاق امام الحلول 
مفتوحــة، لذا علينا جميعــا أن نتالقى عىل 
الحوار من أجــل مصالح الجميع، وخصوصا 
األولويــة ملصلحة الوطــن، وأن يكون امللف 
الرئايس وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية 
أولويــة األولويات ونافذة واســعة ملعالجة 
العديد مــن القضايا املطروحــة التي يعاين 

منها البلد«، مشددا عىل »التكافل االجتامعي 
واإلنســاين فيام بن الناس عىل أبواب شهر 
رمضان، حيث تحتــاج الناس بعضها لبعض 
من أجل صيام مقبــول وأن تعم فضائل هذا 

الشهر عىل الجميع بخري وبركة«.
ولفــت اىل مــا يحصــل يف فلســطن 
وخطورتــه، وقال: »مــا يقوم بــه الكيان 
الصهيوين الغاصب امنا هو جزء من سلسلة 
دون  االنســان وحقوقه، من  التعديات عىل 
مراعاة حق الناس يف العيش الكريم والحرية، 
وان العدو اإلرسائيل اىل مزيد من االستيطان 
والتهويد لألرايض الفلسطينية بظل الصمت 
الدويل املطبق، وهذا يتطلب وقفة إســالمية 
ومســيحية وعربية دامئة اىل جانب الشعب 

الفلسطيني االيب«.

الجيش،  قيادة  يف  التوجيه  مديرية  أعلنت 
يف بيان لها، أنــه »بتاريخ 16 / 3 / 2023، 
أوقفت دوريــة من مديريــة املخابرات يف 
منطقة جل الديب الســوري )ع.ر.( إلقدامه 
إىل  املخدرات، ودخوله خلســًة  ترويج  عىل 

األرايض اللبنانية إضافة إىل تجوله من دون 
أوراق قانونية.

من  كبرية  كميــة  حوزته  يف  وضبطــت 
املخدرات. ُسلمت املضبوطات وبورش التحقيق 

مع املوقوف بإرشاف القضاء املختص«.
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االحد 19 آذار 2023

 اجتمـــــاع قريـــــب للجـــــم ســـــعر صـــــرف الـــــدوالر وانهيـــــار الليـــــرة اللبنانيـــــة
ســـــرعة االنهيـــــار تجـــــاوزت الحـــــدود املعقولـــــة و>جنـــــون الـــــدوالر« مســـــتمر

ــدوالر«؟ ــ ــ ــ ــ ــعير بال ــ ــ ــ ــ ــي »التس ــ ــ ــ ــ ــاق ف ــ ــ ــ ــ ــن االخف ــ ــ ــ ــ ــام ع ــ ــ ــ ــيقول ســ ــ ــ ــ ــاذا ســ ــ ــ ــ ــ م
لجنـــــة االقتصـــــاد النيابيـــــة تتحـــــرك وتدعـــــو املعنييـــــن الـــــى اجتمـــــاع االربعـــــاء املقبـــــل

جوزف فرح 

ملاذا عىل الدوالر ان يرتاجع 
يف الســوق املوازية طاملا ان 
حاكم مــرف لبنان امىض 
يومني يف قــر العدل يتم 
اســتجوابه  كشــاهد امام 
االوروبيني  القضــاة  بعض 
االوضاع  معالجــة  تــاركا 
النقدية عىل »رف االنتظار »؟

ملاذا عىل الدوالر ان يرتاجع 
املريف  القطــاع  ان  طاملا 
مقفــل ابوابه امام املودعني 
منذ الثلثــاء املايض بإنتظار 
الحل القضايئ ملشكلتهم التي 

مل تجد حال لغاية االن؟
ملاذا عىل الدوالر ان يرتاجع 
طاملا اســتمرار انسداد االفق 

الســيايس وغياب اي معالجة سياســية ان كانت 
بانتخاب رئيس جديد للجمهورية او تشكيل حكومة 
جــادة  للقيام باالصالحات املطلوبة واســئتناف 

املفاوضات مع صندوق النقد الدويل؟
ملاذا عىل الدوالر ان يرتاجع طاملا ان تجار االزمة 
ما يزالون يحققــون االرباح الطائلة دون اي رادع 
قانوين يحد من ارباحهم غري املرشوعة وشاشات 
التطبيقــات الهاتفية تصدح ببلوغ االنهيار النقدي 
للرية اللبنانية اىل مستويات بلغت 9٨،٥يف املئة من 
قيمتها وطاملا ان املسؤولني املعنيني غري معنينب مبا 

يجري عىل صعيد انهيار اللرية ؟
وللداللــة عىل مدى االنهيــار النقدي للرية فأن 
هناك مشــاورات تجري للبحــث يف امكانية طبع 
فئــة الـ ٥00الف لــرية وفئة املليون لرية حيث من 
املفرتض تعديل املادة ٥من قانون النقد والتســليف 
يف املجلــس النيايب الــذي يتنازعه موقفان االول 
مــع ترشيع الرضورة والثاين رفض اي ترشيع قبل 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،لكن كام يظهر فأن 

الدوالر مســتمر يف االرتفاع متخطيا كل التوقعات 
ومتجاوزا كل االرقام القياســية دون ان يتبني حتى 
االن ان هناك اي جدية يف اي معالجة النهيار اللرية 
تاركني املواطنني يف مهب الريح بعد ان تجاوز خط 
الفقر الـ ٨0يف املئة من العائالت اللبنانية ويطرح 
السؤال ؛اي مسؤولون هؤالء ومن اي طينة مجبولني 

واي مسؤولية يتحملون ؟
حتى ان القيادي االقتصادي الخبري باسم البواب 
كان قد رصح منذ فرتة ان سعر رصف الدوالر سيصل 
اىل 100الف لرية خالل الصيف املقبل واىل 1٥0الف 
لرية يف نهاية الســنة بينام يف الواقع تجاوز يف 
منصف اذار الخــايل الـ 100الف لرية وان صعوده 
الكبري ســيؤدي اىل وصولــه اىل الـ 1٥0الف لرية 
يف نهاية اذار الخايل او يف منتصف نيســان املقبل 
الن البواب كانت حســاباته ترتكز عىل مدة رسعة 
انهيار اللرية فتفاجأ برسعة اكرب  مام متوقع دون 
ان نجد اي حلول لالزمة السياسية املسببة لالزمة 

االقتصادية .

لبنان  يقول حاكم مرف 
، إن لبنــان توقــف عن دفع 
الديون  املســتحقات عــىل 
اللبنانية  للسندات  الخارجية 
األجنبية  بالعمالت  املشرتية 
وضعت  التعرث  فحالة  دوليا، 
الدولــة يف مــكان العاجز 
احتياجاته،  متويــل  عــىل 
الوقت وضعت  ويف نفــس 
شكل كل املتعاطني مع لبنان 
واملصارف  البنوك  بخصوص 

واإلقتصاد بشكل عام.
كل  »سالمة«،أن  وأضاف 
ترجمتها  تــم  األزمات  هذه 
الرتفاع ســعر رصف الدوالر 
مؤكًدا  اللبنانية،  اللرية  تجاه 
التي  السياســية  األزمة  أن 
تعيشــها لبنــان يف الفرتة 
الحالية مل تساعد يف إيجاد حلول رسيعة لالقتصاد 

اللبناين.

{ هل هناك من امل
باعادة الصواب اىل الدوالر؟ {

يحىك عن اجتامع مرتقب يرتأسه رئيس حكومة 
تريــف االعامل نجيب ميقــايت ويحرضه وزير 
املالية يوســف خليل ووزير االقتصاد امني ســالم 
وحاكــم مرف لبنان للبحــث يف كيفية انقاذ ما 
تبقــى من الحفاظ عىل قيمــة اللرية اللبنانية بعد 
وصول الدوالر اىل 110االف لرية وما ميكن ان يفعله 

مرف لبنان لتدارك ذلك.
وقد حاول مرف لبنان اكرث من مرة لجم ســعر 
الرف اخرها عندما ســمح رصف الدوالر عىل ٧0 
الــف لرية حيث تراجع الدوالر لكن ما لبث ان عاود 
االرتفاع بعــد ان قررت املصارف االرضاب وبالتايل 
مفــروض ان تعود هذه املصارف عن ارضابها ليك 

يتمكن املعنيون من ضبط جنون الدوالر. 

رشا يوسف 

اي  اىل  يدخــل  مــن 
ســوبرماركت يف بــريوت 
اللبنانية  ومختلف املناطــق 
يشــعر مبــدى الخيبة التي 
وصل اليها املســتهلك وعدم 
قدرتــه عىل رشاء الســلع 
واملــواد الغذائيــة ان كانت 
باللــرية اللبنانيــة او حتى 
بالــدوالر الن كلتا العمليتني 
يف ارتفاع مســتمر وال قدرة 
فيضطر  الــرشاء  عىل  لديه 
اىل اختصار عدد السلع التي 
يريدها منتظــرا رحمة اللة 
ان تنزل عىل املســؤولني يف 
لبنان يك يعودوا اىل صوابهم 
ويبــارشوا بايجــاد الحلول 

السياســية املمهدة لحلحلة االوضاع االقتصادية 
واملعيشية.

 حتى ان  احد  االشــخاص الذي دخل اىل احدى 
الســوبرماركت التقت كامريته الصورة املأساوية 
لهؤالء الذين يعاينون السلعة وينتظرون اىل سعرها 
ثم ينتقلون اىل ســلعة اخرى كأنهم يتأسفون عىل 

الزمن الجميل الذي كانوا  يعيشونه.
 ويقــول :مواطنــون  يتفقــدون يف احــدى 
السوبرماركت الشــهرية يف بريوت اسعار السلع  
األســتهالكية وتبدو مالمح الدهشة والحرية عىل 
وجوههم وهم ينظرون اىل السلع املسعرة بالدوالر  
بدل اللرية !!!.  نظرات حرية وتعجب »مش مصدقني« 
كيف تحولت االسعار من اللرية اللبنانية اىل الدوالر 
األمرييك،  مام خلق بلبلة لديهم حول تحديد ســعر 

السلعة من الدوالر اىل اللرية.
  ومع كل شهقة وزفري امام السلعة  لحظات من 

التفكري »قديش صار سعرها باللبناين نشرتيها او 
عمرها ما تنرشى !!!!   وحتى النظر اىل سعرها صار 

بوجع القلب«!!!!.
لكن ما مل يقله هذا املواطن فان  االسعار بالدوالر 
ارتفعــت مع العلــم ان وزارة االقتصاد وافقت عىل 
التسعري بالدوالر النه سعر ثابت بعكس سعر اللرية 
التي ترتفع اسعارها مثل ثواين الساعة التي ال تهدأ 
وهنا املطلوب من حامية املستهلك تكثيف دورياتها 
وتســطري محارض ضبط بحــق املخالفني الذين ال 
يتأثرون بالضبط الذي ما زال عىل السعر القديم اي 
ان املخالف يفضل املخالفــة التي تدر عليه ارباحا 
بينام محرض الضبط ال يكلفه شــيئا ،من هنا بادر 
رئيس لجنة االقتصاد النيابية النائب فريد البستاين 
اىل  دعــوة اللجنــة اىل االجتــامع االربعاء املقبل 
مبشاركة االتحاد العاميل العام وجمعية الصناعيني 
وجمعيــة التجار ونقابة الســوبرماركت ووزارة 
االقتصــاد وغريها لوضع االمــور يف نصابها بعد 

ان شعر ان املخالفات تتكرر 
وال تستطيع مصلحة حامية 
املســتهلك بعدد املفتشــني 
االوضاع  ان تضبط  القليــل 
مع العلم ان البستاين يطالب 
حيث  االجــراءات  بتعديــل 
ميكنــه املفتش يف مصلحة 
حامية املســتهلك من اقفال 
اي ســوبرماركت مخالفــة 
بالشــمع االحمــر او زيادة 

الغرامات.
ويطالــب البســتاين بأن 
الرقيب  هــو  املواطن  يكون 
عــىل االســعار وعنــد اي 
مخالفــة يراها عليه اللجوء 
مصلحة  اىل  الشــكوى  اىل 
حامية املستهلك التي تتحرك 
ما  وهذا  بواجباتها  للقيــام 
الجوالت  انا من خالل  افعله 
التــي اقوم بها وكل مخالفة اراها ارفعها اىل وزارة 
االقتصاد املعنية بضبط االسعار وتسطري محارض 

ضبط بحق املخالفني.
يف املقابل يقول رئيس نقابة الصناعات الغذائية 
منــري البســاط ان » رشكات ومســتوردي الغذاء 
خّفضــت هوامش ارباحها لتخفيف الضغوط عىل 

املواطن«.
 واذا كان هذا القول صحيحا فأن السبب يعود اىل 
عدم قــدرة املواطنني عىل رشاء كل ما يرغبون من 

السلة الغذائية نظرا الوضاعهم املعيشية الصعبة
ويبقى الصامت االكرب وزير االقتصاد يف حكومة 
تريف االعامل امني سالم الذي كان صاحب فكرة 
التسعري بالدوالر فأتت النتائج مخيبة لالمال الن كل 
يشء يف الســوبرماركت اىل ارتفاع حتى التسعري 
بالــدوالر ارتفع وبالتايل فأن ســالم عليه اتخاذ  

القرارات التي تصب يف حامية التسعري بالدوالر.

ـــتركين يفـــــوق الــــــ 700 الـــــف ـــدد املشــ ـــر الشـــــرعي... وعــ  تعرفـــــة اإلنترنـــــت تنّشـــــط الســـــوق غيــ
بينمـــــا عـــــدد املشـــــتركين فـــــي االنترنـــــت الشـــــرعي ال يتجـــــاوز الــــــ 400 الـــــف مشـــــترك

كان الفتــاً تريح وزير االتصــاالت يف حكومة تريف 
األعامل جوين القرم منذ أيام، والذي نّبه من أن قطاع االتصاالت 
سيخطو خطا قطاع الكهرباء ما مل تصّحح تعرفة »أوجريو«، 
مؤكّداً أن »االتصاالت ليســت جزيــرة معزولة، وصريفة تؤثّر 
مبارشًة عىل القطاع، فهناك مصاريف تزيد كلام ارتفع ســعر 
رصف الدوالر«. فامذا يقول القطاع الخاص عن وضع االتصاالت 

واإلنرتنت؟ وهل من حلول ممكنة؟
 ).ITG Holding )s.a.l الرئيــس واملدير التنفيذي لرشكــة
وعضو تجّمع رجال وســّيدات األعامل اللبنانيني RDCL كلود 
بحصيل يوضح لـ »املركزية« أن قطاع االتصاالت ليس بأفضل 
حاالته، بل يســري بوترية رسيعــة نحو االنهيار، عىل غرار ما 
حصل يف قطاع الكهرباء. ومن أهم أسباب االنهيار هذا أن إدارة 
قطاع الخليوي تعود للدولة، الغارقة يف مشــاكلها السياسية 
واملالية، وهذا ينعكس مبارشة عىل القطاع، حيث أن الرشكات 
أصبحت مرتعاً للتوظيف السيايس، ماّم أّدى إىل فقدان وهروب 
جميع الخربات واســتبدالها بعاملني غــري مؤهلني للّنهوض 

بالقطاع، وهذا الرأي أجمع عليه الخرباء املحليني والدوليني«.
ويف ما يعود إىل قطاع اإلنرتنت يأسف ألن »الكارثة أعظم، 
ومن أبرز املشــاكل التي يواجهها هي التعرفة الحالية التي ما 
زالت تحتســب باللرية اللبنانية وتفقد قيمتها يومياً. وذلك أّدى 
إىل عــدم متكّن الوزارة من القيام بواجباتها املالية وتســديد 
مثن املازوت و إبقاء املولّدات، املهرتئة أصالً، قادرة عىل تأمني 

الكهرباء 24 ساعة يف اليوم«.
و يف مــا يخــّص القطاع الخاص، يشــري بحصيل إىل أن 
»معضالتــه مختلفة، أبرزها: غياب التنظيم والهيئة الناظمة 

لالتصــاالت التي من واجبهــا العمل تحت غطاء القانون 431 
الــذي يحرر قطاع االتصاالت ويخلــق Liban Telecom وهي 
الرخصــة الثالثة يف مجال الخليــوي. ويف ظّل غياب الهيئة 
الناظمة تعمــل وزارة االتصاالت عىل تحجيم القطاع الخاص 
عرب عرقلة نشــاطه أو منعه من القيام بواجباته، وهذا يخلق 
ســوقا غري رشعي بديال يؤمن الخدمات للمواطن، األمر الذي 

يفشل القطاعني العام والخاص«.
وعــن بقاء نوعّية خدمة اإلنرتنت رديئة رغم رفع التعرفة، 
يجيب »يف متوز 2022 تّم تصحيح التعرفة عىل مســتويني: 
تعرفة الخليوي التي باتت مرتبطة بســعر صريفة وتتبّدل مع 
ســعر الرف، ويفرتض أن تكون كافية لتحسني الخدمة. اما 
تعرفة اإلنرتنت، فال تزال تحتسب باللرية اللبنانية، و هي طبعاً 
غــري كافية ويجب العمل عىل تصحيح التســعرية التي تعترب 

زهيدة جّدا«.
ويكشــف عن أن »اإلنرتنت مّؤمن حالياً وبالنسبة األكرب من 
القطاع غري الرشعي، وسط الغياب الواضح ألوجريو والرشكات 
الخاصة الرشعية نتيجة التزامها بالتعرفة الرسمية. والجدير 
ذكره أنه يف حال انقطع اإلنرتنت ســتحّل الكارثة، ليس فقط 
عىل البلد بل ســتطال أيضاً رشكات الخليوي والقطاع برّمته، 

بحيث أن كّل الخدمات تعتمد عىل اإلنرتنت«.
أمــا الحلول، فيؤكّد أنها كثرية »أهّمها دعم القطاع الخاص، 
و تفعيل دوره جّدياً. من هنا التشــديد عىل أهمّية دور الهيئة 
الناظمة، إذ ال ميكن ألوجريو أن تنظم القطاع الخاص وتنافسه 

يف الوقت نفسه«.
وعام أذا كانت أسعار اإلنرتنت ستحتسب عىل أساس منصة 

صريفة، يشــدد بحصيل عىل »رضورة رفع تعرفة اإلنرتنت يف 
لبنان ألن الســعر الحايل يغّيب أوجريو والقطاع الرشعي عن 
السوق، ويف املقابل يرّشع األبواب أمام الرشكات غري الرشعية 

لالحتكار، أذ إن ال إمكانيات للقطاع الرشعي باالستثامر«.
ويضيف »املشــكلة األخــرى تتمّثل بــأن الدولة ال تعطي 
تحفيزات للقطاع الخاص، فتساعده عىل محاربة القطاع غري 
الرشعــي املتحكم باملواطن الذي مل يعد له غريه بديل للحصول 
عىل اإلنرتنت. فمنذ الـ 201٧ تفاقم دور الشبكات غري الرشعية 
بقّوة وذلك بسبب تراجع دور الدولة وقدرتها عىل تنظيم القطاع 
وحاميته، هذا الواقع يقّوي الشبكات غري الرشعية، و بالتايل 
تُحــرم الخزينة العامة مــن مردود ضخم، إذ ال تدفع الرشكات 
غري الرشعية سوى مثن السعة الدولية E1 من دون تسديد ما 
تبقى من تعرفات تدفعها الرشكات الخاصة الرشعية. ويقال أن 
عدد مشرتيك السوق السوداء يفوق الـ ٧00 ألف، بينام القطاع 

الرشعي يضم ما بني 300 و400 ألف مشرتك كحّد أقىص«.
وعن أهمية تطبيق قانون إنشاء الهيئة الناظمة لالتّصاالت، 
يوضح بحصيل أن »ما ســبق ذكره يؤكّد أهمية تشكيل هيئة 
يكون دورها األســايس تنظيم االتصاالت وإعطاء دور للقطاع 
الخاص باملرتبة األوىل، ألن الدولة والوزارة وأوجريو عاجزتان 
عن االستثامر قبل خمس سنوات، بينام هناك عدد من الرشكات 
الخاصة مســتعّدة لذلك بــرشط ضامن حاميتها ووضع إطار 
تنظيمي لنشــاطها وعدم إصدار قرارات اعتباطية، عىل غرار 
مرســوم التعرفة الذي مل يعط الرشكات الخاصة حّقها، ال بل 
كان هدفه أخذ كل مردود الدولة من الرشكات هذه. اليوم، ورغم 
كل الظروف الصعبة، يحاول القطاع الخاص الصمود، إال أنه لن 

يتمكــن من التحمل طويالً يف حني أن غيابه يهّدد القطاع، لذا 
دور الهيئة الناظمة أسايس لتفادي الوصول إىل هذه املرحلة«.

وفيــام إذا كان التجمع وضع خططاً لحل مشــاكل قطاع 
االتصاالت واإلنرتنت يف لبنــان، يقول »التجمع يضم أعضاء 
مــن كافة القطاعات، وهدفه الحفــاظ عىل القطاع الخاص 
وإمنائه. يف اإلطار، يدعم التجمع حاجات أعضائه يف مبادرة 
هدفها تسليط الضوء عىل مواضيع عديدة مبا فيها االتصاالت، 
مبســاعدة اإلعالم كــام واملتابعة مع املســوؤلني، مام يأيت 
ضمــن خطة التجّمع إلصالح الوضع القائم ملصلحة الرشكات 

واملواطن«. 

اجتمـــاع املصـــارف لـــم يعقـــد ... االضـــراب املفتـــوح مســـتمر

أبـــو حيـــدر: الحـــّل يبـــدأ بالسياســـة وينتهـــي باالقتصـــاد

مل تجتمع الجمعيــة العمومية للمصارف 
مســاء  اول امس كام كان متوقعا للنظر يف 
موضوع اســتمرار االرضاب املفتوح الذي بدأ 
يوم الثلثاء الفائت، حيث استقر الرأي عىل ان 
ال شــيئا قضائيا ملموسا ظهر يك يعاد النظر 

يف موضوع االرضاب. 
ورشحــت مصــادر مرفيــة مطلعة لـ 
»املركزية« ان االرضاب هدفه واضح ورصيح 
ان ال يكيل القضاء مبكيالني وان يطبق احكامه 
مبعايــري موحدة وهــذا مل يتحقق حتى االن 
وبالتايل مل نر اي افق ايجايب يف هذا املوضوع، 
مضيفة ان املصارف مل ترتك وســيلة قضائية 
للمطالبة بتصحيح الخلل اال وســلكتها، امنا 
مــن دون جدوى. بل عىل العكس، فان بعض 

القرارات القضائيــة االنتقامية زادت وزادت 
مــن خطورتها، وقد وصلــت اىل حد الحجز 
عىل موجــودات املصــارف وبعض االحكام 
بحق املصارف واملتعلقة بإلزامها بدفع الودائع 
بالدوالر النقدي، بينام القروض تدفع باللرية 

اللبنانية وعىل سعر الرف الرسمي. 
اال ان هذه املصادر ما تزال تعول عىل الجهود 
التي يقوم بها رئيس حكومة تريف االعامل 
نجيــب ميقايت التي امثــرت بعض الحلحلة 
وتنتظر عودته اىل لبنان الســتئناف ما بدأه 

يف هذا االطار. 
يف هذا الوقت تســتمر املصارف يف العمل 
عــرب ATMوبعض االعــامل الداخلية امللحة 

بانتظار الفرج.

أكد املدير العام لوزارة االقتصاد محمد أبو 
حيــدر أننا »اليوم نشــهد واحدة من أصعب 
األزمات االقتصادية«، الفتاً اىل ان الحّل يبدأ 
بالسياسة وينتهي باالقتصاد وعلينا الذهاب 
بخطة تعاف اقتصادية صحيحة تُنعش هذا 

البلد«.
ورأى أبــو حيدر يف حديث  له أن »العملة 
تتدهور بشــكل هســتريي وكل عام أصعب 
من الذي ســبقه »، مشــرياً اىل أن »السنة 
املاضية ارتفع ســعر الدوالر 3٥% بينام هذا 
العام ارتفع ســعر الدوالر من شهر اىل شهر 

.»%100
واعتــرب أن »الحل يبدأ اليوم باالســتقرار 
عىل املســتوى الســيايس وبانتخاب رئيس 

االصالحات  وبتنفيــذ  حكومة  وبتشــكيل 
اليوم كفيلة باســتعادة  املطلوبــة والثقة 

الثقة واعادة عجلة االقتصاد«.
وشــدد أبو حيدر عىل اننــا »اليوم بأمّس 
الحاجــة اىل صندوق النقد الدويل بظل هذا 
التعرّث عىل امل أن تكون االصالحات بأرسع 
وقت ممكن ألن املواطن هو من يدفع الثمن«. 
وأوضح أن »أي ارتفاع بسعر الرف يقابله 
انخفاض بالقــدرة الرشائية لدى املواطن »، 
الفتاً اىل أن البعض اليوم يستغّل األزمة حتى 

لو بسعر رصف الدوالر«.
وأكد أنه »عندما تكون العقوبة رادعة لن 
يتجــّرأ أحد عىل القيــام مبخالفة خصوصاً 

فيام يتعلّق باألمن الغذايئ«.  

ورشة حول »تحول لبنان من االقتصاد الريعي الى املنتج« في عكار

نظم »مركــز متوز للدراســات والتكوين 

عىل املواطنية«، بالتعــاون مع »مركز عكار 

للدراسات والتنمية املستدامة«، ورشة نقاش 

بعنوان »تحول لبنان من االقتصاد الريعي إىل 

االقتصاد املنتج خيار التنمية املستدامة »، يف 

إيالت – عكار.

استهلت الورشة بجلسة افتتاحية تضمنت 

ست جلسات عناوينها: »قراءة نقدية مقارنة 

بــني االقتصــاد الريعي واالقتصــاد املنتج«، 

»العالقة الجدلية بني التنمية املستدامة وبناء 

مجتمــع املعرفة«، »الســبل اآليلة إىل تعزيز 

االقتصــاد املنتج يف عكار«، »دور الالمركزية 

اإلداريــة يف تحقيق االنتقــال إىل االقتصاد 

املنتج«، »املنعكسات اإليجابية لدور طرابلس، 

عاصمة اقتصادية للبنان، عىل عملية التنمية 

املســتدامة يف عكار«. الجلسات الست أدارها 

الدكاترة مصطفى الحلوة وآســيا السحمراين 

وروىل بردقان وجليل شــكور وغنوة عبد الله 

وأمل صانع.

يف الختام، صدرت سلســلة توصيات عن 

االقتصاد الريعــي واالقتصاد املنتج واقتصاد 

املعرفة يف تحديد املفاهيم، وطبيعة االقتصاد 

اللبناين ومســاره منذ االستقالل حتى اليوم، 

واملداخل القتصاد منتج وتنمية مستدامة.

ــاع ــم القطـ ــوا بدعـ ــوب طالبـ ــي الجنـ ــار فـ ــو الخضـ مزارعـ
عقــد املجلس التنفيــذي لنقابة 
مزارعي الخضار يف الجنوب جلسته 
النبطية برئاسة  الدورية يف مدينة 
النقيب عيل عليق، وجددت التشديد 
الزراعي  القطاع  عىل أن »مشــاكل 
تعــود إىل اإلهامل املزمن من الدولة 
وعدم وجود اســرتاتيجية لتطويره 
وغيــاب الدعم الحكومــي للزراعة 

واملزارعني«.
االكتفاء  »أهميــة  عىل  وشــدد 
الغــذايئ الــذايت ألي مجتمع يريد 

الحفاظ عىل أمنه املعييش«. وناشــد »تجار 
الفاكهــة والخضار ونحن عىل ابواب شــهر 
رمضان املبارك عدم رفع االســعار، ومصلحة 

حامية املستهلك اتخاذ خطوات عملية ملراقبة 

االســعار، والنقابة مســتعدة لرفد املصلحة 

بالكادر البرشي املتطوع يف حال طلبت ذلك«. 



ــا فــــي اوكـــرانـــيـــا ــه ــت ــم ــة غــن ــيـ ــركـ ــيـ ــة امـ ــحـ ــلـ ــو ســـلـــمـــت طــــهــــران اسـ ــكـ ــوسـ مـ
)تتمة ص1( 

وفقا لصور بثتها قناة »روسيا-1« التلفزيونية.
وقالت وســائل إعالم روسية إّن الرئيس الرويس وصل إىل 
شبه جزيرة القرم براً عن طريق جرس القرم الذي تعرض لتفجري 

إرهايب عرب شاحنة مفخخة يف 8 ترشين األول املايض.
يف املقابل، قال مدير مكتب الرئيس األوكراين إن القرم أرض 
أوكرانية، مؤكدا ان بالده ستستعيدها مبعاونة الدعم الدويل.

وتاريخيــا، كانت شــبه جزيــرة القرم يف صلــب نزاعات 
ورصاعات إقليمية منذ القدم، ألهميتها اإلســراتيجية. وتقع 
جنوب أوكرانيا بني البحر األســود وبحر آزوف، ويفصلها عن 
روســيا مضيق كريتش، ولها مدخل نحو مضيقي البوسفور 
والدردنيل مرورا ببحري مرمرة وإيجة وصوال إىل املتوســط، 

ومساحتها 27 ألف كيلومر مربع.
وغالبية سكان القرم من القومية الروسية، بأكرث من %58، 

يليهم األوكرانيون بـ24%، ثم تتار القرم بـ%12.

{ اجتامع أمرييك أوكراين {
يف ســياق متصل، قال بيان للرئاســة األوكرانية إن رئيس 
مكتب الرئاســة والقائد العام للقوات املسلحة األوكرانية عقدا 
اجتامعــا عرب الفيديو مع مستشــار األمن القومي األمرييك 
ووزير الدفاع ورئيس هيئة األركان املشركة األمريكيني ملناقشة 

املساعدة العسكرية لكييف.
وأضاف البيان أن املســؤولني األوكرانيــني أبلغوا نظراءهم 
األمريكيــني عــن العمليــات القتالية يف أصعــب الجبهات، 
واالحتياجات امللحة للجيش األوكراين، كام ناقشوا تقديم مزيد 
من املساعدات ألوكرانيا، خصوصا املركبات واألسلحة والذخرية. 
وأوضح البيان أن الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك انضم 
إىل االجتامع لعرض آرائه بشــأن اسرداد األرايض األوكرانية 

التي سيطرت عليها روسيا.
وانضمت ســلوفاكيا إىل بولندا لتكون ثاين دولة عضو يف 
حلف شامل األطليس )الناتو( تتخذ قرارا بإرسال مقاتالت إىل 
أوكرانيــا، حيث أعلن رئيس الوزراء الســلوفايك إدوارد هيغري 
أن بالده وافقت عىل إرســال 13 مقاتلة من طراز »ميغ-29« 

روسية الصنع إىل أوكرانيا.
وأوضح وزير الدفاع الســلوفايك ياروسالف ناد أن إرسال 

املقاتالت إىل كييف سيستغرق بضعة أسابيع.
وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أعلن أن بالده ستسلم 
خالل األيام املقبلة دفعة أوىل من 4 مقاتالت من الطراز نفسه 

إىل أوكرانيا.
ميدانيا أعلنت هيئة األركان األوكرانية -يف بيان لها- تصدي 
قواتهــا ألكــرث من 100 هجوم رويس خــالل يوم واحد عىل 
جبهات باخموت وليامن وأفدييفكا ومارينكا وشاختار رشقي 
أوكرانيا، كام تعرضت مناطق وســط ورشقي البالد لهجامت 
باســتخدام مســريات إيرانية، يف الوقت الذي بدأ فيه الرئيس 
الرويس فالدميري بوتني زيارة لشــبه جزيرة القرم يف الذكرى 

التاسعة لضمها لبالده.

وأكدت الهيئة مواصلة القوات الروســية محاوالت التقدم 
نحو مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وباخموت، مشرية إىل أن 
القوات الروسية شنت 34 رضبة جوية خالل الساعات القليلة 

املاضية.
كام شهدت أكرث من 60 بلدة يف دونيتسك وخاركيف رشقي 
أوكرانيا، وخريســون جنويب البالد قصفا صاروخيا ومدفعيا 

روسيا، وفقا للبيان.
وقال املتحدث باســم القوات الجوية األوكرانية يوري إغنات 
إن القوات الروسية هاجمت مناطق وسط ورشقي أوكرانيا بـ 
16طائرة مســرّية إيرانية من نوع »شاهد«، متكنت الدفاعات 

األوكرانية من إسقاط 11 مسرّية منها.
ووفق ســالح الجو األوكراين، فقد انطلق الهجوم من بحر 

آزوف ومنطقة بريانسك الروسية املحاذية ألوكرانيا.
وذكرت اإلدارة العســكرية األوكرانية يف دنيربوبروفسك 
)جنوب رشق( أن طائرتني مسريتني استهدفتا منشأة وصفتها 

بالحساسة يف نوفو موسكوفسك شامل رشقي املقاطعة.

{ هجامت بصواريخ »إس-300« {
ويف مقاطعة زاباروجيا جنوب رشقي أوكرانيا، قالت اإلدارة 
العسكرية األوكرانية إن القوات الروسية استهدفت املدينة فجر 
اليوم السبت بصواريخ من طراز »إس-S( »300-300( وألحقت 

أرضارا بأحد املجمعات السكنية.
ويف باخمــوت رشقي أوكرانيا، بث حرس الحدود األوكراين 
صورا قال إنها لقصف قواته مواقع متركز القوات الروسية يف 
املدينة، وتظهر صور الفيديو امللتقطة بطائرة مســرية، قصفا 
أصاب أحد املنازل عىل أطراف باخموت، حيث تتمركز مجموعة 

للقوات الروسية.
من جانبهــا، نرشت وزارة الدفاع الروســية مقطع فيديو 
قالت إنه لهجوم نفذته طائرة مســرية انتحارية روســية من 
نوع »النســيت«، استهدف منظومة صاروخية تابعة للجيش 
األوكراين متمركــزة يف أحد الحقول يف محور أفدييفكا، كام 
يبــني املقطُع التفجريَ الذي حصــل يف املنظومة الصاروخية 

نتيجة الرضبة التي نفذتها املسرية.

{ اتهامات روسية {
من ناحية أخرى، قالت وكالة ريا نوفوســتي الروســية إن 
الجيش األوكراين يستخدم املدنيني دروعا برشية داخل مدينة 
أوغليدار، التي تحاول القوات الروسية اقتحامها منذ أشهر يف 

املحور الجنويب من مدينة دونيتسك.
ونــرشت الوكالة صورا قالت إن القوات الخاصة الروســية 
التقطتها من الجو، وتظهر تحرك ســيارات عسكرية أوكرانية 
داخــل أحياء املدينــة، وتحصينات وخنادق أنشــأها الجيش 
األوكراين قرب مبان ســكنية، إضافــة إىل نرشه آليات ثقيلة 

وسط منازل املدنيني.
ويف مقاطعــة زاباروجيــا، قال عضو اإلدارة العســكرية 
واملدنية الروســية يف املقاطعة فالدميري روغوف، إن عرشات 
املسلحني واملرتزقة األجانب قتلوا يف رضبة روسية استهدفت 

قاعدة إيواء مؤقتة ملرتزقة أجانب وسط املدينة.

وكشف روغوف أن من بني قتىل الهجوم الرويس مرتزقة من 
بريطانيا وبولندا والواليات املتحدة، ومدربني وخرباء عسكريني 

أجانب، حيث كان املجمع يعد من أهم القواعد لقوات النخبة.
يأيت هذا، يف حني قال مؤســس مجموعة فاغرن الروسية 
يفغيني بريغوجني إن املجموعة تخطط لتوظيف 30 ألف مقاتل، 

بحلول منتصف أيار املقبل.
وكان بريغوجني، قال يف وقت ســابق إن املجموعة افتتحت 
مراكز للتجنيد يف 42 مدينة روسية، لتوظيف ما بني 500 إىل 

800 شخص يف اليوم.
عىل صعيد آخر أفيد  بأّن القوات الروسية اغتنمت العديد من 
األســلحة الغربية خالل عمليتها العسكرية يف أوكرانيا. وقال 
إّن »القوات الروسية سلّمت إيران مناذج عن األسلحة الغربية 

التي حصلت عليها يف أوكرانيا«.
وقبل أيام، ذكرت شــبكة »يس أن أن« األمريكية أّن »روسيا 
متها الواليات املتحدة  احتجزت بعض األسلحة واملعدات التي قدَّ
وحلف شــامل األطليس إىل أوكرانيا، وأرســلتها إىل إيران«.  
وتابعــت أّن »مســؤولني من الواليات املتحدة وحلف شــامل 
األطليس، ومســؤولني غربيني آخرين، شــاهدوا عدة حاالت 
اســتحوذت فيها القوات الروسية عىل معدات أسلحة صغرية 
محمولــة عىل الكتف، مبا يف ذلــك أنظمة »جافلني« املضادة 
للدبابات، وأنظمة »ســتينغر« املضادة للطائرات، والتي أُجربت 
القــوات األوكرانية يف بعض األحيان عىل تركها«. وأضافت أّن 
»روســيا تنقل معدات أمريكية وغربية جواً إىل إيران من أجل 
تفكيكها وتحليلها، وإجراء هندسة عكسية لألنظمة الخاصة 

بها«.
وقبل أســابيع، لفتت  مجلة »فوريــن بولييس« األمريكية 
إىل التســلح بني روسيا إيران، كجزٍء مهّم ومتناٍم يف العالقات 
بينهام، علــامً بأن إيران دولة محــارَصة ومقيَّدة بالعقوبات 

الغربية القدمية.
ويخطط البلدان، كام نقلت الصحيفة عن مســؤولني أمنيني 
أمريكيني، من أجل بناء مصنع يف روســيا إلنتاج 6000 طائرة 

إيرانية مسرّية عىل األقل.
وخالل شباط املايض، أعرب وزراء خارجية الواليات املتحدة 
وفرنســا وأملانيا وبريطانيا، عن قلقهم من التعاون املتزايد بني 
إيران وروسيا، خالل اجتامع عىل هامش مؤمتر ميونيخ لألمن.

ويف وقٍت ســابق، اتهمت كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا 
باســتخدام طائرات بدون طيار، إيرانية الصنع، خالل عمليتها 
العسكرية يف  أوكرانيا. وهو ما نفته طهران وموسكو بشكل 

مستمر.
ويف السياق، أكدت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا، أّن الواليات املتحدة ورشكاءها يســتخدمون 
الشائعات بشــأن تزويد إيران لبالدها بطائرات مسرّية قتالية 

للضغط عىل طهران.
ويف هذا اإلطار، أكّد وزير الخارجية اإليراين، حسني أمري عبد  
اللهيان، أّن ادعاء إرسال طهران السالح إىل روسيا الستخدامه 
ضد أوكرانيا »غري صحيح«، مطالباً كييف بـ«تقديم وثائق تثبت 

األنباء« مبا يخص ذلك.

8
تتمات ــ مبوب

االحد 19 آذار 2023

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 

ــــــــــــــــــــــــ

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 
االوتوســرادـ   اجمل منظر 
يف بريوت ـ موقف سيارتني 
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

تقبل التعازي يف كنيســة السّيدة 

الورديّــة الرعائّيــة – زوق مصبــح  

األحد 19 الجاري من الســاعة الثانية 

بعد الظهر حتى السادســة مساًء يف 

صالون الكنيسة.

وفــــــيـــــــــــــــــــــــــــــات

اليمن : قصف للتحالف على صعدة
االعتداءات  ضحايــا  عدد  ارتفع 
والجرائــم التي ارتكبهــا العدوان 
السعودي بحق املدنيني يف املديريات 
الحدودية يف محافظة صعدة إىل 
3 شــهداء و6 جرحى خالل أقل من 

24 ساعة.
وأفادت قناة »املســرية« اليمنية، 
باستشــهاد مواطــن ميني جراء 
اســتهدافه بسالح ســعودي يف 
منطقــة جرعــا يف مديرية منبه 

الحدودية.
وأضافــت أنّه »جــرى نقله إىل 
مستشفى منبه الريفي، فيام وصل 
جريحان إىل مستشفى رازح الريفي 
جّراء قصف العدوان السعودي عىل 

مديرية شدا«.
وصباح اليوم، إستشهد مواطنان إثر قصٍف مدفعي 
للتحالف الســعودي عىل مديرية شدا الحدودية، وشّن 
التحالف اعتداءات بالطريان التجســيس عىل منطقة 
الحجلة مبديرية رازح الحدودية، دون أن يُبلّغ عن وقوع 

إصابات حتى اللحظة.
وأصيــب 3 مواطنــني يف عّدة اعتــداءات للتحالف 

السعودي، يف مديرية شدا الحدودية.
الحدودية مبحافظــة  املناطــق  وتتعــرض 
صعدة العتــداءاٍت شــبه يومية ُمتكــررة بالقصف 
الصاروخي واملدفعي واالســتهداف املبارش للمدنيني، 

وبشكٍل متصاعد يف ظّل صمٍت دويٍل وأممٍي ُمطبق.
ويف وقت ســابق، وّجه قائد أنصار الله السيد عبد 

امللك الحويث تحذيراً للتحالف السعودي، قائالً: »صربنا 
ســينفد«. مشــرياً  إىل أنه »إذا كانوا يريدون السالم 
فطريقه واضح ومفتاحه هو امللف اإلنســاين وغايته 

إنهاء العدوان والحصار واالحتالل«.
ويســتمر العدوان السعودي عىل اليمن، مع اقراب 
الذكــرى الثامنة لبداية العــدوان يف 26 آذار يف العام 
2015، إذ وثّــق تقرير ملنظمة »انتصاف« لحقوق املرأة 
والطفل يف صنعاء، بأّن عدد ضحايا العدوان األمرييك 
الســعودي من األطفال والنساء يف 8 سنوات، تجاوز 

13 ألفاً و437 شهيداً وجريحاً.
وأوضح بيان املنظمة أّن عدد الشــهداء من النســاء 
واألطفال بلغ »6 آالف و312 شهيداً، منهم ألفان و436 

امرأة و3 آالف و876 طفالً«.

بقلم د. مصطفى يوســف اللداوي

لو كانــت دول العامل حرًة  نزيهًة، وصادقًة مخلصًة، 
ومنصفــة غري منحازة، وعادلة غــري ظاملة، وقانونية 
غــري  مزاجية، وموضوعية غري استنســابية، وتحكم 
مبعايــري موحــدة، وتحتكم إىل ضامئر حيــٍة،  فإنها 
كانت ســتصنف املســتوطنني اإلرسائيليني باإلرهابيني، 
وســتصف أعاملهــم باإلجرام  وأفعالهــم بالعنرصية، 
وكانت ســتدرجهم ضمن قوائــم اإلرهاب الدولية، التي 
تصدرها دورياً  وتجددها بانتظام، وتورد فيها أســامء 
الجهــات التي تصنفها إرهابيــًة، وتخضعها  لقوانينها 
وأنظمتهــا العقابية، وتفرض عليهــا حصاراً اقتصادياً 
ومقاطعًة سياسية،  وتالحق املتورطني منهم واملتهمني 
فيهم، وتعمم أســامءهم عــرب منافذ العامل كله،  الربية 
والبحريــة والجويــة، وتفرض عىل الــدول توقيفهم 
واعتقالهم وتســهيل تســليمهم إىل  الدول التي تطالب 

بهم.
 فاملســتوطنون اإلرسائيليون  الذين اعتدوا عىل بلدات 
حوارة وبورين وبيتا وزعرة، وحرقوا بيوتها وأشــعلوا 
النار  يف ســياراتها، وعاثوا فساداً فيها، وعرضوا حياة 
ســكانها الذين أصيب بعضهم بالخطر  الشديد، وتسببوا 
يف خســارة ماليني الدوالرات، هم أنفسهم الذين حرقوا 
آَل دوابشــة يف  بيتهــم، وهم الذيــن صبوا البنزين يف 
جــوف محمد أبو خضري، وأشــعلوا فيه النار حياً، وهم  
الذيــن يقطعون الطريق عىل الفلســطينيني ويطلقون 
النــار عليهــم، ويحطمون ســياراتهم،  ويعتدون عىل 
ركابهــا بالرضب املربح واملهني، وهم الذين يدهســون 
الفلســطينيني يف  الشــوارع، ويطلق قادتهم النار عىل 

أطفالهم. رؤوس 
 وهم الذين يشــكلون مجموعــات  »تدفيع الثمن«، 
وعصابــات »فتيــة التالل«، ويقومون بالســطو عىل  
بيــــوت الفلســطينيني، ويخرجونهم منهــا بالقوة، 
ويلقــــون متاعهــم وأثاثهم خــارج بيوتهم، قبل  أن 
يســتولوا عليها ويســكنوا فيها، يف مشــاهد تتكرر 
يوميــاً يف مدينة القدس وأحيائها،  ويف مختلف أرجاء 
الضفة الغربية، التي باتت جميعها مرتعاً للمســتوطنني 

لهم. ومطمعاً 
 وهــم الذيــن يطلقــون النــار  عــىل املواطنــني 
الفلســـــطينيني، بحجة االشتباه فيهم، أو للدفاع عن 
أنفســهم وصد االعتــداء  عليهم، فيقتلــون تحت هذه 
الذرائع الكاذبة الرجال والشــيوخ واألطفال والنســاء، 
ويقف  الجيش وعنارص الرشطة يرقبونهم ويتابعونهم، 
لكنهــــم يســكتون عنهم وال يعرضــون عليهم،  بل 
إىل جانبهــم، ويحمونهــم  يســاعدونهم ويقفــون 
ويفرقون الجموع الشــعبية التي تتصدى لهم  وتحاول 

عدوانهــم. رد 
 وهم أنفسهم الذين يحرقون  أشجار الزيتون ومحاصيل 
الزروع، ويغرقون الحقــول الزراعية بالفضالت واملياه 
العادمة،  ويشعلون النار يف جذوع األشجار وأغصانها، 
ويتلفونهــا ومثارها وحصادها، ومينعون  أصحابها من 
االقراب منها لحاميتها، ويعطلون كل مســعى إلطفاء 

الحرائق ومنع  امتدادها.
 لكن املجتمع الدويل يغمض عيونه  عن املســتوطنني 
وجرامئهــم النكــراء، رغــم أنها واضحــة ورصيحة، 
ومكشــوفة ومفضوحة، وجريئــة  ووقحة، وال يحرك 
ساكناً ضدها، وال يســمح ملؤسساته الدولية باالنعقاد 
مــن أجلها،  بينام يقف ضد الفلســطينيني ويحارصهم، 
ويســتنكر محاوالتهــم الدفاع عن أنفســهم، وحامية  
مصالحهــم، والذود عن حقوقهم، ويصف كل من يدافع 
عن حقــه منهم بأنه »إرهــايب«،  ويصنف تنظيامتهم 
باإلرهابيــة، ويالحــق عنارصهم، ويفــرض مختلف 
العقوبــات عليهــم، ويســعى  لحصارهــم وتجفيف 
منابعهــم، ومحاربة كل من يؤيدهم ويســاعدهم، أو 

يؤمن بحقوقهم ويدافع  عنهم.
 عيٌب كبريٌ ما يقوم به  املجتمع الدويل، وعواٌر شديٌد ما 
متارســه بعض دول العامل، التي متارس األستاذية عىل  
الشعوب املستضعفة املظلومة، وتفرض نفسها رشطيًة 
عليها، وتقــوم مبعاقبة املظلومــني  وتقف إىل جانب 
الظاملــني، فال ننتظر من هــذه الدول أن تنصفنا، وال أن 
تنترص لنا  وتعاقب املعتدين علينا، رغم أن العقل الســليم 
واملنطق الصحيح يفرض عليهم أن يعاقبوا  املعتدي، وأن 

ميارســوا ضده القوة ليوقف ظلمه وعدوانه.  
وعليــه فليس من املتوقــع أن  تصدر الواليات املتحدة 
األمريكيــة، أو دول وروبا الغربية، منفردة أو مجتمعة، 
ومعهم  كندا وأسراليا وبعض الدول التي تنارص الباطل 
وتعادي الحق، قراراً تعترب فيه  املستوطنني اإلرسائيليني 
جامعاٍت إرهابيًة، وقوًى مســلحًة خارجة عن القانون، 
متــارس  اإلرهاب والعنف العنرصي ضد الفلســطينيني 
عموماً، وترتكب ضدهم جرائم الطرد والرحيل  والتطهري 

الجامعية. واإلبادة 
 أمــام هذا القصور واالنحياز  الدويل املشــني، الذي 
يصــــنف الفلسطينيني وهم أهل األرض وأصحاب الحق 
باإلرهــاب، يصبــح  لزاماً عىل جامعة الــدول العربية 
ومنظمــة التعاون اإلســالمي، أن يبادرا إىل اتخاذ هذا  
القرار وتعميمه، والطلب من األمم املتحدة ومجلس األمن 
الــدويل تبنيه وإدراجه ضمن  مقرراتهم، واعتـــــبار 
إرسائيــل كياناً صهيونيــاً عنرصياً غاصبــاً ومحتالً، 
واعتبار  مستوطنيه عصاباٍت مسلحًة ومجمــــوعاٍت 

إرهــابيًة. 
 كام يجب عىل الدول العربية  واإلســالمية، بصفاتها 
الدوليــة ومنظامتهــا اإلقليمية، إىل جانب الســلطة 
الفلســطينية  ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، أن 
يصــدروا بحق املســتوطنني مذكرات جلــب دولية من 
خالل  االنربول الدويل، والتقدم بشــكاوى قانونية ضد 
قادتهم ومســؤوليهم، ورعاتهم ومموليهم،  إىل املحاكم 
الدولية والوطنية، وإىل محكمتي العدل والجنــــايات 

الدوليــة.
 ال نســتخف بهــذه الخطــوات،  وال نســتصغر هذه 
اإلجــراءات، وال نتأخر عنهــا أو نهمل فيها، فهي مؤثرة 
معنوياً  ومادياً، ولها أثر مبارش عىل الكيان ومستوطنيه، 
ولدينا من األدلة املادية والشواهد  الحسية، واالحصائيات 
والبيانات والصور والشهادات، ما يكفي إلدانة االحتالل  
ومســتوطنيه، ومالحقة مســؤوليه والتضييق عليهم، 
واملطالبة باعتقالهم ومحاكمتهم، رشط  أن نعقد العزم، 
ونصــدق النية، ونخلص العمــل، ونعد الخطط، وننتقي 
األدوات، ونحســن  املواجهــة، ونســتعني بأهل الخربة 
والكفاءة وأصحــاب التجربة من املؤيدين لنا واملؤمنني  

. بحقنا

إدراُج املستوطنين على قوائِم اإلرهابِ 
إنسانيٌة ــٌة  وعــدال سياسيٌة  ــٌة  ــوي أول

مــــواجــــهــــات بـــيـــن أنـــــصـــــار عـــــمـــــران خــــــان والــــشــــرطــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة
اندلعت مواجهات يف العاصمة الباكســتانية بني 
أنصــار رئيس الوزراء الســابق عمران خان ورشطة 
العاصمــة، وذلك مع إعالن وصول مســرية خان إىل 
املجمــع القضايئ يف العاصمة، للمثول أمام املحكمة 
العليــا للرد عىل االتهامات املوجهة إليه بشــأن هدايا 
تلقاها عندمــا كان يف الســلطة.وقالت املعلومات 
إن رشطــة العاصمــة أطلقت قنابل الغــاز لتفريق 
املتظاهريــن املؤيدين لعمران خان يف محيط املجمع 

القضايئ.
واتهمــت الرشطــة أنصــار خان برشــق قواتها 
بالحجارة، وأضافت أن املتظاهرين من أنصاره اعتدوا 
عىل املجمع القضايئ وأرضموا النار يف مركز رشطة.

يف املقابــل، قالت حركة إنصــاف -التي يتزعمها 
عمــران خان- إن الرشطة أطلقت قنابل الغاز بكثافة 
عىل أنصارهــا قرب املجمع القضايئ، واســتهدفت 

سيارة خان ملنع مثوله أمام املحكمة.
ونقلــت وكالة رويرز عن مســاعد رئيس الوزراء 
الســابق قوله إن خان مثل أمام املحكمة العليا، وهو 
اآلن يف طريق عودته إىل مقر إقامته يف الهور شامل 
رشقي البالد. وذكر أن محاكمة خان أجلت إىل 30 آذار 
الحايل.تهديد لحياتهونقلت وكالة رويرز عن عمران 
خــان قوله إن هنــاك تهديدا أكرب لحياته أكرث من ذي 
قبل.وأضاف خان أن الخصوم السياســيني واملؤسسة 
العســكرية يحاولون منعه من العودة إىل الســلطة، 
وهــو الذي أطيح به عرب ســحب الربملــان الثقة من 

حكومته العام املايض.
كام وجه خان رسالة إىل مؤيديه من داخل سيارته 
بعــد خروجه من مدينة الهور حذرهم فيها من وجود 
مخطط العتقاله يف إسالم آباد.وأضاف -عرب حسابه 
عىل توير- أن الســلطات تســعى إىل اعتقاله رغم 
اإلفراج عنه بكفالــة يف جميع القضايا التي يالحق 
بســببها، معتربا أن الهدف من »حصار« الهور مل يكن 

لضامن مثوله أمام املحكمة، بل لسجنه حتى ال يتمكن 
مــن قيادة الحملة االنتخابية، عىل حد وصفه.

بدوره، وصف رئيس الوزراء الباكســتاين شــهباز 
رشيــف يف تغريدة له ترصفات عمران خان بالغريبة 
خــالل األيام املاضيــة، قائال إنها »تكشــف ميوله 
الفاشية«، واتهم رشيف سلفه خان باستخدام الشعب 
دروعــا برشية وإلقاء القنابل الحارقة عىل الرشطة.
اقتحــام الرشطةوقد نقل عن مصادر تأكيدها اقتحام 
عنــارص الرشطة منزل عمران خان يف الهور، وقالت 
رشطة الهور إنها صادرت أســلحة وذخائر من املنزل، 
وأوردت وكالــة رويرز نقال عــن قائد رشطة إقليم 
البنجاب أن األمن اعتقل 61 شــخصا يف محيط منزل 

خان.
ونقل عن مســؤول يف حكومــة إقليم البنجاب أن 
الرشطة ستعمل مع اإلدارة املدنية إلزالة خيام مؤقتة 
كان مؤيدو خان قد نصبوها يف محيط منزله وأقاموا 
فيها بطريقة عشوائية وغري قانونية للتصدي لقوات 
األمــن التي كانت تحاول اعتقاله األســبوع املايض.
وكانت محكمة إســالم آبــاد العليا قد منعت الرشطة 

من اعتقال خان أثناء تنقله بني الهور وإســالم آباد.
وكانت محكمة الهور علقت مســاء أمس الجمعة 
أوامــر القبض عىل رئيس حركــة إنصاف يف قضية 
توشــاخانا الجنائية أو ما يعرف بـ«صندوق الهدايا«.

ويتوقع توجيه االتهام إىل رئيس الوزراء الســابق 
يف القضيــة، وقال عمران خان إنه يواجه 94 قضية.

منع التجمعاتوأعلنت اإلدارة املدنية للعاصمة إســالم 
آبــاد فرض قانون منــع التجمعات، وأمرت بنقل مقر 
محاكمــة عمران خان من مجمــع املحاكم االبتدائية 
إىل املجمع القضايئ الــذي نرُشت يف محيطه أعداد 
إضافية من قوات األمن. كام أصدرت اإلدارة تعليامت 
برضورة وصــول خان ومحاميه فقــط إىل املجمع 

القضايئ.
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االحد 19 آذار 2023

ــة : ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــان فـــــــي كـــــــــرة الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة لـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ
فـــــوز الهومنتمـــــن وليـــــدرز علـــــى بيبلـــــوس وأطلـــــس

الســـــلة األميركيـــــة : فـــــوز مثيـــــر لـــــداالس علـــــى ليكـــــرز

لقـــــاء لقدامـــــى فـــــوج الشـــــبيبة الكاثوليكيـــــة طرابلـــــس

ــاد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة« اتحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »عموميـ
التايكوانـــــدو مســـــاء االثنيـــــن

فريق الهومنتمن

االملاين كليرب يسدد كرة الثالثية القاتلة

جبور يتوسط زمالءه قدامى فوج الشبيبة الكاثوليكية طرابلس

جورج عون 

واصل  الهومنتمن عروضه القوية، وحقق 
انتصــاره الثاين عىل التوايل يف بطولة لبنان  
لكرة السلة، وكان عىل حساب مضيفه بيبلوس 
بفارق 6 نقــاط )99-93(، يف املباراة  املثرية 
التي جرت أمس الســبت عىل ملعب بيبلوس، 

ضمن املرحلة 20.
وهــو االنتصار الســادس للهومنتمن هذا 
املوسم، مقابل 14 هزمية، يف حني لقي بيبلوس 

خسارته الـ 18، مقابل انتصارين فقط.
ويديــن  الهومنتمن بفــوزه اىل الرباعي 
مارك ليونز وديجوان ســامرز وليونيل لحود  
وطانيوس عقيقي، إذ ســجل األول 33 نقطة 
و5 ريباوندز و7 متريرات حاســمة،  والثاين 
29 نقطة و19 ريباوندز و4 متريرات حاسمة، 
والثالــث 12 نقطــة و2  ريباوندز ومتريرتني 

حاســمتني، والرابع 11 نقطــة و2 ريباوندز 
ومتريرة حاسمة  واحدة.

ويف صفوف بيبلوس، ســجل ألفرد باريش 
36 نقطة و10 ريباوندز و3  متريرات حاسمة، 
وابراهيــم حداد 23 نقطــة و2 ريباوندز و6 
متريرات حاســمة،  وتشارلز آيكن 15 نقطة 

و19 ريباوندز ومتريرتني حاسمتني.
وعىل ملعب مجمع فؤاد شهاب الريايض 
يف جونيــه، فاز ليدرز عــىل أطلس الفرزل 

.)80-99(
وتســتكمل  املرحلة اليــوم األحد، فيلتقي 
عند الســاعة 16.45 الحكمة مع بريوت عىل 
ملعب  »أنطوان الشــويري« يف غزير. وعند 
الساعة التاسعة ليالً يلتقي الريايض بريوت  
مع االنرتانيك عىل ملعب الريايض يف املنارة.

 »NSA« وتختتــم املرحلة غداً االثنني، بلقاء
وهوبس.

بثالثية قاتلة تزامــن تحليقها مع اطالق 
صافرة النهاية، انتزع داالس  مافريكس فوزاً 
مثرياً من أرض لوس أنجليس ليكرز 110-111، 
يف دوري كرة السلة  األمرييك للمحرتفني »أن 
يب ايه«. وكان ليكرز األقرب إىل تحقيق الفوز،  
عندما انطلق النجم كايــري إرفينغ، صاحب 
38 نقطة، يف هجمــة أخرية لداالس،  فمّرر 
كــرة بعيدة صعبة إىل الجناح األملاين ماكيس 
كليرب، ليطلق تســديدة مــن  وضعية صعبة 
فرضــت صمتاً رهيبــاً يف امللعب. يف غياب 
نجمه الســلوفيني  لوكا دونتشــيتش، تقّدم 
داالس بفارق 14 نقطة قبل أن يعود إىل نقطة 
الصفر، مع  بروز أنتوين ديفيس تحت الســلة 

وتسجيله لليكرز 26 نقطة و10 متابعات.
ويف  غياب نجم ليكرز األســطوري ليربون 
جيمس املصاب يف كاحله، كان ديفيس قادراً  

عىل الحســم، لكنه سجل رمية حرة من اصل 
اثنتني قبل ست ثوان عىل نهاية الوقت.

وبخسارته  الثانية توالياً، يحتل ليكرز املركز 
العارش يف املنطقــة الغربية )34 فوزاً  و37 
خسارة(، األخري املخّول خوض امللحق املؤهل 
إىل البالي أوف، تحت تهديد  يوتا جاز الحادي 
عرش )33-36(، فيام مبقدوره توجيه الشكر 
لهيوسنت روكتس وصيف  القاع لفوزه الثالث 
تواليــاً عىل نيو أورليانز بيليكانز الثاين عرش 

)33-37(  بنتيحة 112-114.
من جهتــه، صعد مافريكس )36-35( إىل 
املركز الســادس يف  املنطقــة الغربية، عىل 
حساب غولدن ســتايت ووريرز حامل اللقب 
)36-35( الذي  عرّضه دفاعه الهش للخسارة 
عــىل أرض أتالنتا هوكــس 119-127، حيث 

سّجل للفائز  تراي يونغ 25 نقطة.

ُعقــد لقاء يف املينــاء طرابلس ضم اميل 
جبور نائــب رئيس اإلتحــاد اللبناين  للكرة 
الطائرة ومؤســس فوج الشبيبة الكاثوليكية 
يف طرابلس املنضم لجمعية  كشــافة لبنان و 
بعض مؤســيس وقادة الفوج القدامى والذي 
حــر البعض منهم يف هذه  الفرتة من بالد 

االغرتاب اىل لبنان لزيارة اقربائهم.
وجــرى خالل اللقــاء مراجعة شــاملة 
للذكريات وألنشــطة الفــوج التي نظّموها 
من مخيــامت وندوات ومعــارض و برامج 

مساعدات.
وضــم  اللقاء، الذي عقد عىل طاولة غداء، 
اىل جبور كل من غّســان كرم، نديم شحاده،  
الياس رسيح، اســعد مكرزل، جورج جّبور، 
غّسان جلوان، رميون رحمة، كوستي خالط  

واييل اسرب. 

وخالل اللقاء كان حديث مســتفيض حول 
العالقة التاريخية  التي ربطت بني افراد الفوج 
خالل عقود طويلة وذكريات العالقة وبعض 

املحطات  التاريخية.
وتأسس الفوج ســنة 1969 ويضم اليوم 
أكرث من 150 فردا من كشــافة ومرشــدات 
وكانت ألنشــطته بصمة ناجحة يف املجتمع 

الطرابليس عىل كل األصعدة.
ومن  اجل االســتمرار خالل هذه الظروف 
الصعبة تقّرر تأليف لجنة للقاء القيادة  الحالية 
للفوج لالطالع عىل الحاجات واملســتلزمات 
الرورية لدعم نشاطه  ورسالته يف تربية 
النشــئ الطالع وتقــّرر التواصل مع جميع 
القدامــى لضــّم اكرب  عدد منهم الســتمرار 
املساهمة بدعم املشاريع القادمة للفوج عىل 

أن تتم  اللقاءات كل ستة أشهر.

تنعقد الجمعية العمومية السنوية العادية 
لالتحــاد اللبناين للتايكواندو  عند الســاعة 
الســابعة من مســاء غد االثنــني يف فندق 
»لورويال«)ضبيــة( لتــالوة  واقرار البيانني 
االداري واملايل وتربئــة ذّمة اللجنة االدارية 
لالتحاد  واقرار موازنة العام الجاري وروزنامة 

نشاطات عام 2023.

ــوم ــ ــيكو اليـ ــ ــل الكالسـ ــ ــد قبـ ــ ــال مدريـ ــ ــلونة وريـ ــ ــا برشـ ــ ــق مدربـ ــ ــف عّلـ ــ كيـ
هرينانديز،  تشــايف  أكد 
أن فرص  برشــلونة،  مدرب 
فريقــه أكرب للفــوز خالل  
مواجهــة ريال مدريد، اليوم 
األحد، عىل ملعب »سبوتيفاي 
منافسات   ضمن  نو«،  كامب 

الجولة 26 بالليغا.
وقــال تشــايف، خــالل 
أمس  الصحــايف  املؤمتــر 
الســبت:  »نســتعد للمباراة 
بطريقة جيــدة.. أعتقد أننا 
سنحاول السيطرة فيها أكرث 
من  املاضية، وسنســعى ألن 
أبطاالً، حيث سنواجه  نكون 
ريال مدريــد الذي أراه قويا،  
وتحســنوا كثريا من الناحية 

البدنية«.
للتو  عاد  »بيدري  وأضاف: 
ولن  نخاطــر به، فهو ليس 
جاهزا بنســبة 100%، ومن 

األفضل أن يســرتيح ويتعاىف بشــكل  جيد، ولقاء 
االحد ليس نهائًيا، وال نريد خسارة الالعب لشهرين 

آخرين«.
وعن  كون برشــلونة املرشح للفوز يف املباراة، 
علق: »أعتقد أن نســبتنا هي 50%،  ورمبا أكرث قليالً 
ألننا سنلعب وسط جامهرينا.. إذا فزنا غًدا ستكون 
رضبة  قوية، حيث يتبقى نقاط ومباريات صعبة«.
وعن مواجهة أراوخو وفينيســيوس:  »أراوخو 
قوي جدا ورسيع، ومســؤول وقائد، إنه مدافع من 
طراز عاملي، ولكــن  الالعب الربازييل يصنع فارًقا 

كبريًا وميثل قيمة غري عادية لريال مدريد«.
وعن  ترصيحات ســيميوين عن فوز برشــلونة 
بهدف وحيد يف الكثري من املباريات، علق:  »النتيجة 
يشء واألســلوب أمر آخر، ونحن ال نرتاجع أبًدا بل 
دامئا نبادر  ونحاول الضغط بقوة، وأفكارنا واضحة 

جًدا وليس علينا إقناع أحد«.
واســتطرد: »الضغط دامئًا عىل برشلونة للفوز، 
لكن الريال تحت ضغط أكرب قليالً، ولكن دامئا أقول 

إن البلوغرانا األعظم يف العامل«.
وعن  رافينيا، كشف: »أحبه بشكل خاص، فلديه 
شخصية مذهلة، ويف األوقات السيئة  يعرف كيف 

يعمــل ويخرج من األوقات العصيبة، وأحدث فارقا 
يف عامه األول معنا«.

وعــن الحملة ضد غايف، علق: »لقد رأيت األخبار 
عنه، وأعرف من أين يأيت هذا الهجوم، ويجب علينا 
حاميــة الالعب، فهو يتدرب جيــًدا«. وحول  عدم 
استدعاء رافينيا ملنتخب الربازيل، كشف: »مل نتحدث 
عن ذلك، وأرى أن ذلك  جيًدا بالنسبة له ليحصل عىل 

الراحة، وأراه جيدا وسعيدا ومرتاحا«.
وواصلك  »مل أشعر أبًدا بأنني فزت بسبب الحكام، 
وإذا كان األمــر كذلك فســأعود إىل  املنزل.. نتدرب 
بشــكل طبيعي، ونعلم أن مباراة الغد فرصة رائعة، 

وخطوة يف  مشوار الفوز بالليغا«.

{ أنشيلويت {
من جهته، شدد اإليطايل كارلو أنشيلويت، مدرب 
ريال مدريد، عىل صعوبة مواجهة برشــلونة، يف 

ملعب »سبوتيفاي كامب نو«.
وقال  أنشــيلويت، خالل املؤمتر الصحايف أمس 
الســبت: »يجب علينا االستمتاع باللحظة،  ونكون 
أبطاال يف هذه املباراة املهمة، وال ميكن الفوز إال عن 

طريق أن نكون  األفضل يف كل الجوانب«.
وعن مســتقبله مع ريال مدريد، علق: »هذا األمر  

يتعلــق بالنادي ولســت أنا، 
أنني أرغب يف  وقلت بالفعل 
البقاء لنهايــة حيايت  هنا، 
لكنني أعرف أن هذا مستحيل، 
والنادي سيتخذ قراره بنهاية 

املوسم«.
وأضــاف: »فكــريت هي 
االســتمرار، وإذا قرر النادي 
بقايئ ســأكون سعيدا، وإذا 
مل يكن كذلك، سأستمتع مبا 
تبقى لدي، وســأكون ممتنا 

طوال حيايت«.
وعن مقرتح الفوز باأللقاب 
أو الرحيل، علق: »القواعد غري 
املكتوبة تتغري، ومقتنع بأننا 
سنفوز بيشء ما هذا املوسم، 

وستنتهي املشكلة«.
وأوضــح املدرب املخرم: 
»أتفاجأ عندما تشككون يف 
وكروس،  مودريتــش،  لوكا 
ألنهام األفضل، وال نفكر إال يف تقليص النقاط غدا 
ضد برشــلونة«. واستكمل:  »برشلونة دافع كثريا 
يف مباراة الكأس، ولكن كل يشء قد يكون مختلفا 
اعتامدا  عىل ما ســيحدث، إذا سجلنا أو سجلوا هم، 

ونحن سنلعب بهجوم دون مخاطرة«.
ونوه: »أرى برشــلونة قويا للغاية، لقد استقبلوا 
عددا قليال جدا من األهداف، وأعتقد أن لديهم الكثري 

من االلتزام«.
وعــن  مواجهــة فينيســيوس وأراوخو: »كان 
الربازيــيل يعاين دامئــا من صعوبــة مع العب  
برشلونة، لكنه يحاول دامئا، وأفكر يف وضعه عىل 

الجانب األمين«.
واستكملك  »علينا أن نرى برشلونة كأسد وليس 
كقط، ألنه إذا اعتقدنا أنهم قط ســوف  يربوننا، 
ولدينا دامئا الخوف والقلق.. تلك األحاسيس ال ترتكنا 

يف الساعات  التي تسبق املباراة األكرث تعقيدا«.
وأتم: »ســأفقد املصداقيــة إذا قلت  ذات يوم إن 
فينيســيوس هو األفضل يف العامل، واليوم التايل 
أقول إن ميليتــاو  كذلك، لكن هذا صحيح، فاألخري 
قوي ورسيع ويلعب بقوة بالرأس، وال يشء ينقصه  

سوى أنه ال يركز بنسبة 100% وليس وسيام«.

تشايف وأنشيلويت

ــدم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة املحليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوالت األوروبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  البطـ
انكلتـــــــــــــــرا: توتنهـــــــــــــــام وليســـــــــــــــتر ســـــــــــــــيتي يواصـــــــــــــــالن إهـــــــــــــــدار النقـــــــــــــــاط

تعادل توتنهام مع مضيفه 
ســاومثبتون 3 - 3، أمــس 
الســبت، يف الجولة 28 من 
اإلنكليزي.وشهدت  الدوري 
أيضا هذه الجولة فوز أستون 
فيال عىل بورمنوث 3 - صفر، 
وليدز عىل وولفرهامبتون 4 
- 2، وتعــادل برينتفورد مع 

ليسرت سيتي 1-1.
وســجل  أهداف توتنهام 
بيــدرو بــورو يف الدقيقة 
األوىل من الوقت بدل الضائع 
للشــوط  األول، وهاري كني 
وايفــان   65 الدقيقــة  يف 

برييسيتش يف الدقيقة 74.
فيام  أحرز لســاومثبتون 
تيش آدامز وثيو والكوت يف 
الدقيقتني 46 و78، وجيمس 
ارد  بــراوس يف الدقيقــة 
الثالثة من الوقت بدل الضائع 

للمباراة من ركلة جزاء.
ورفع توتنهام رصيده إىل 
49 نقطــة يف املركز الرابع، 
 23 إىل  وســاوثهامبتون 

نقطة يف املركز األخري.
ليســرت ســيتي  وواصل 
مسلسل نزيف النقاط للجولة 
التوايل،  عــىل  الخامســة 
بتعادلــه )1-1( يف عقر دار 
برينتفــورد عىل ملعب )جي 

تك ستاديوم(.
الوســط  العب  وضــع  
ينســن  ماتياس  الدمناريك 
أصحــاب امللعب يف املقدمة 
بالدقيقة 32،  ثم أدرك هاريف 
بارنس التعادل لليسرت )52(، 

ليتقاسم الفريقان النقطة.
وتعــد هذه هــي املباراة 
التي  التوايل،  عىل  الخامسة 
ال يتــذوق فيهــا »الثعالب« 
طعم االنتصار، بعد السقوط 
يف فخ الخســارة يف آخر 4 

مواجهات.
وبهــذه النقطــة، يصبح 
رصيد ليسرت 25 نقطة يحتل 
بها املركــز الـ16 مؤقتا، مع 

وجود مباراة مؤجلة يف جعبته.
بينــام أصبح رصيد برينتفورد 42 نقطة يأيت بها 

ثامنا، من 27 مباراة أيضا.
وأكرم  أستون فيال ضيافة بورمنوث بثالثية 
نظيفــة عىل ملعب )فيال بــارك(، لريفع فريق  
اإلســباين أوناي إميري رصيده إىل 38 نقطة، 
يقفــز بها مؤقتــا ملنتصــف الرتتيب،  من 27 

مباراة.
بينــام تجمد رصيد بورمنوث عند 24 نقطة، يأيت 

بها يف املركز الـ19 وقبل األخري.
وبنتيجة  كبرية أســقط ليــدز يونايتد مضيفه 
وولفرهامبتون )2-4( عىل ملعب )مولينيو(،  لريفع 
رصيده إىل 26 نقطة يف املركز الـ14 من 27 مباراة.

يف املقابل، ســقط فريق الذئاب يف فخ الخسارة 
الثانية عىل التوايل، الـ15 هذا املوسم، ليتجمد رصيد 

الفريق عند 27 نقطة باملركز الـ13.

{ اسبانيا {
تعــادل فريق أملرييا مع مضيفــه قادش )1-1( 
خــالل املباراة التي جمعتهام أمس الســبت، ضمن 

الجولة 26 من الدوري اإلسباين لكرة القدم.
وتقــدم  قادش بهدف ســجله روجر ماريت يف 

الدقيقــة 49، وتعادل أملرييا عــن طريق جونزالو  
ميلريو يف الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع 

للمباراة من ركلة جزاء.
ورفع قادش رصيده إىل 28 نقطة يف املركز الرابع 
عرش، كام رفع أملرييا رصيده إىل 26 نقطة يف املركز 

التاسع عرش قبل األخري.

{ أملانيا {
حقــق هوفنهايم اليوم فوزا مفاجئا عىل ضيفه 
هريتا برلني بثالثية لهدف، ضمن منافسات الجولة 

الـ 25 من الدوري األملاين.
وعىل ملعب راين نيكار أرينا جاءت ثالثية أصحاب 
األرض عــن طريق أندريج كراماريتش )24( و)37( 

من ركلتي جزاء، وإيالص بيبو )51(.
وسجل الضيوف يف الرمق األخرية من املباراة من 

توقيع ستيفان يوفيتيتش.
ويأيت هذا الفوز بعد 6 خسارات متتالية لهوفنهايم 
لريتفع رصيده إىل 22 نقطة يف املركز الـ 15 مؤقتا.

مــن ناحيته تجمد هريتا برلني عند 21 نقطة يف 
املركز 16.

ويف نفــس الجولة، خــر اليبزيغ من مضيفه 
بوخوم بهدف نظيف حمــل توقيع الالعب إيرهان 

ماسوفيتش )48(.

وبهذه الخســارة تجمد اليبزيغ عند 45 نقطة يف 
املركز الثالث، فيام صار لبوخوم 25 نقطة يف املركز 

.14
وبنفس النتيجة فاز فولفســبورغ عىل مضيفه 
شــتوتجارت بهدف ســجله الالعب املرصي عمر 

مرموش )56(.
بهذا الفوز رفع فولفسبورغ رصيده إىل 38 نقطة 
يف املركز السابع، وتجمد شتوتغارت عند 20 نقطة 

يف ذيل الجدول.
ويف نفس الجولة تعادل أوغســبورغ مع شالكه 
بهــدف ملثله، فصار لــأول 28 نقطة يف املركز 12 

وللثاين 21 نقطة يف املركز قبل األخري.

{ ايطاليا {
تعادل فريق مونزا مع ضيفه كرميونيزي )1-1(، 
خالل املباراة التي جمعتهام أمس السبت يف الجولة 

27 من الدوري اإليطايل.
وتقدم كرميونيزي بهدف سجله دانييل كيوفاين 
يف الدقيقة 62 وتعادل مونزا بهدف سجله كارلوس 

أوجوستو يف الدقيقة 69.
ورفع كرميونيزي رصيده إىل 13 نقطة يف املركز 
الـــ 19 قبل األخري، كــام رفع مونزا رصيده إىل 34 

نقطة يف املركز الـ 13.

التعادل يحسم موقعة مونزا وكرميونيزي يف الكالتشيو
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اعداد : زينة حمزة

لغز الحرف الناقص

طريقة الحل

عش النحل

الحل السابق    

الحل السابق    
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ب الكلمة الضائعة يف الكلامت املتقاطعة 

الشبكة املبعرثة 

1-زعيم لبناين اشتهر ببسالته يف مقاومة الحكم العثامين، 

عاصمة أوروبية، للنفي

2- ضمري، يسجنهم، من املأكوالت الشعبية اللبنانية

3- عندي، العظيم القيمة، يحسن اىل، لسان النار

4- مدينة فرنسية، ممثل مرصي راحل

5- أودية، مرتفع، جارية غّنت للرشيد

6- حاجز، يصوت من االمل، يفارقا، نقيض يابسة

7- مدينة تونسية، بلدة لبنانية، أوطان، ضمري منفصل

8- إمارة أوروبية صغرية، قنوط، أداة إحدى حواسه

9- مدينة لبنانية، نوتة موسيقية، حرف ابجدي، قّبل، مدينة 

إيرانية

10- هّز بقوة، يهّدوا البناء، مدينة إيطالية

11- منزل، توجعنا، أرشدهام

12- حرف أبجدي مخفف، نطيل باأللوان، ذكياً، حلم

13- يهدم، مدينة املانية، أساعد وأغيث، متشابهان

14- أجيبي النداء، ترك دون عناية، فلوس

15- أكتب، رقد، مادة تدخل يف صناعة بعض االدوية، در

1-مــن كبار رجــال الدولة والقواد يف رومــا والعامل، من 

القديسات

2- عرث عىل، سفك الدم، عرثا عليه

3- أقفلنا، تحرك الطائر بجناحيه، سطل

4- نوتة موسيقية، مذاهب، يقرع الجرس، من الحبوب

5- إصبع، أظفره )للشعر(، إمارة عربية 

6- لدغن )هن(، دفنتها وهي حية

7- دولة أفريقية، مقياس مساحة، عاصمة آسيوية

8- رحم وعطف، مرفأ يف قربص

9- الية أمريكية، يتمنوا

10- صّور، لجأن اىل )هن(، نقطعها

11- فيه، يدربا، آلة موسيقية، ضجر

12- حاكم االمارة، مملكة عربية قدمية، جزيرة اندونيسية

13- عاصمة عربية، إمتياز واتقان لعمل ما

14- يهربان، مدينة بريطاينة، يبسط

15- مرض صدري، مدينة فلسطينية، ابتلعنا اليشء 

16- الجوائز والعطايا، دولة عربية، حرف متني

17- رصّه، يضعا شئياً مقابل املال، احرف متشابهة

18- من اوجه القمر، يفرم، دولة أفريقية

1-عاصمة السلفادور، كاتب

2- اداة استثناء، أفّوض، خسيس

3- والية أمريكية، رجاء، أصلح البناء

4- هرب، من رجاالت الدولة يف الصني

5- نظّمت، صغري احد الحيوانات، أقفال الباب

6- وبّخي، أذلّت، سقي

7- رسق، إخترب، رشيان يف عنقه

8- متشابهان، قائد السفينة، احرف متشابهة

9- دولة عربية، للتفسري، من اسامء االسد

10- بلدة لبنانية، نفنى ونهلك

11- فــّوض، مدينــة هندية، من كانت اســنانهم صغرية 

ومتالصقة

12- إلهــة الصيد عند الرومــان، أداة جزم، تقال للتعبري عن 

املدة القصرية

13- إحسان، نضعها خلسة، الخيانة

14- رفاق السن، صوت حزين، اشارت باليد

15- من الطيور، اله، عامل بالغيب

مبساعدة املفردات االفقية فقط، هل تستطيع إعادة 

وضع القطع املبعرثة يف مكانها 

1-رشوود اندرسون، رر

2- فيل، يلامن، يرميا

3- افعوان، ردا، مدحت

4- له، هراري، نامل

5- كندا، صناديد، الم

6- اداري، رن، نال 

7- هدر، سينوب، نب، رس

8- نافورة، جان دارك

9- رويت، مايا، انيسات

10- شري، مايا، انيسات

11- فو، يال، نبرت، لص

12- يسدل، اب، رفات، ين

13- اعلمهام، فريد

14-دونباس، يقل، دالل

15- اتان، ات، املد

أفقيا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

الحل السابق

غاما،  دي  1-فاســكو 
سندا

2- يلم، راما، جلدنا، ليل
3- دانتكم، ملاها، داهمت

4- لسان، اديان، برلني
5- ك ك، مــاين، ريبتي، 

ادلب
6- انبوب، وادنا، نري، يو
دبور،  رانيش،  سدد،   -7

رمت
8- ترانيم، رمننا، مايا

9- را، رسب، ابن رشــد، 
سا

انا،  ســرتيت،  ول   -10
يانسون

11- كاري، بــات، دبق، 
بايل

12- نبــح، حمته، بني، 
يرم

13- بريو، دميام، امله، ال
14- ارارات، ين، اربــد، 

منت
15- تداهم، نرسق، حلبا

1-فيدل كاسرتو، نبات

2- االسكندر الكبري

3- سمنا، بدأ، ساحرات

4- تنمو، نبرت، ورد

5- ورك، ابري، ريح، اا

6- دامان، اميس، مدته

7- يم، ديون، رتبتم

8- غايل، ارشب، اهني

9- ماردين، ات، مني

10- مجانني، مان، با

11- اله، بادن بادن، ار

12- دابت، بان، بيارق

13- سن، رينو، ريق، لب

14- نادل، يرمشا، ميدح

15- ايار، ادنربه

16- الهند، ري، سام، نب

17- يم، ليامسول، ملا

18- التابوت، انيقات

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

معيناً.

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

من الكلمة االوىل يوضع يف الحّيز املظلل

1-دولة أوروبية، حيوان بحجم القط، نناول باليد
2- بركان مشتعل يف كوستاريكا، سجيناً، مفرحاً

3- حقول فيها زرع ونبت، مل تتذكرا، أليف
4- مملكة آسيوية، املذهب، نرّصح

5- الحاكم، من الحيوانات، بلدة لبنانية
6- السهام، الخاطر، مؤذن الرسول

7- مدينة يونانية، من القوارض، هارباً
8- الفقرات، سكان البادية، الحب

9- من بحور الشعر، الرجاء، ضجراً
10- من انواع االتربة، طلب الفعل، احد الوالدين

11- مدينة إيطالية، الرقاد، نرجو
12- مدينة فرنسية، يضعان خلسة، يشرتعا

أ-روايئ امرييك راحل له »نهاية العامل«
ب-مدينة مرصية

أ-سيمون بوليفار
ب-الجامع االموي

1-اليسار، االري، ريال
2- ميالنو، النوم، امون
3- ماجالن، انجال، انال

4- رينوسا، يرسان، نسري

5- ماردين، يدمرا، اريد
6- بعبدات، تعبدا، بدأت
7- فريونا، يفران، نفري
8- الهالل، الهال، اهال

9- بانياس، اناسب، بسنا
10- الفيوم،اليوم، الوي

11- داروين، يردون، ندري
12- درانيس، يسدان، ادنس

1-بشامون

2- اوكلند

3- دنانري

4- ايراسو

5- الدمام 

6- كارنال

7- ارستنا

8- ارتياب

9- داعبهم

10- نرهنها

11- رسامني

12- يناديا

اميل لحود

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

1- الجبار

2- مدينة إيرانية

3- بركان مشتعل يف كوستاريكا

4-  أحادثه ليالً

5- عاصمة آسيوية

6- غرّيناه

7- وضعتام شيئاً مقابل املال

8- مسابح رومانية مشهورة

9- عاصمة افريقية

10- وبّختنا

11- تصاهرك

12- يتناوال الطعام

الكلمة الضائعة: رئيس مجلس النواب اللبناين
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11x11

اديب ومفكر لبناين 
راحل 14 حرفاً

كلمة الرس

1-وزيــرة ســابقة ونائب 
لبناين صاحب الصورة

2- بحــر، أداة جــزم، والية 
أمريكية

3- شديد الخصومة، مدينة 
فرنسية، وطن

4- امارة عربية، بّرر
الذهــب، قرعنا  تــراب   -5

الجرس
6- ابن الفرس، يهدم البناء، 

دعمت
7- رضبــا بيديهــا، ادفن 

البنت وهي حية
8- تحّل محل، مدينة قدمية 

يف فلسطني
مخفف،  ابجــدي  حرف   -9

دولة عربية، ضمري منفصل

خشــبة  باليد،  ارشتم   -10

الحائك، من الحيوانات

11- ظلــم، نقيــض قرب، 

حزننا

12- رشب املــاء دون تنفس 

)لفظة عامية(، قرية يونانية 

قرب اثينا عرف يف يومنا سباق 

يحمل اسمها، مرض صدري

13- مــن اطرافــه، يجمع، 

وعاء كبري

14- مدينــة تركيــة، دولة 

اوروبية

15- حاربت

16- نقيض الرب، وجهة نظر

افريقيــا  يف  نهــر   -17

الجنوبية، نضع شــيئاً مقابل 

املال

18- مــادة قاتلــة، مدخل، 

مناص

1-رائــد فضاء امرييك 

أول رجل مىش عىل سطح 

القمر

دولة  هندية،  مدينة   -2

أفريقية

3- مدينــة بلجيكيــة، 

مقياس مساحة، جوهر

الشــجر،  انواع  من   -4

قّيدت، رسير الطفل

5- أداة جــزم، قبيلــة 

عربيــة قدميــة، جزيرة 

تنزانية، يفاخر ويباري

6- جزيرة اندونيســية، 

مائــل اىل الســواد، بيت 

االسد، حرف ابجدي

بريطانية،  مدينــة   -7

يف  استقر  جرماين  شعب 

جنوب اسبانيا، باس

8- مرفــأ عــىل خليج 

فنلندا، اديم النظر بسكون 

طرف، حيوان برمايئ

9- حرف عطف، شــهر 

احدثنا  لعــب،  ميــادي، 

اضطراباً وتشنجاً

نــده عليه،  10- رسق، 

محرمة، اله

شوق،  يأنســان،   -11

نخفيه لامر

12- يضع خلسة، سطل، 

قنوط، وبّخ

بحرية،  عاصفــة   -13

جاوبت، فلوس، امسيات

االجنحة املتكرسة

كرم

الهة االرض

عيون

ارباب االرض

السابق

در

حديقة النبي

عبيه

مناجاة ارواح

صيدا

النبي

عدل

برشي

عرائس املروج

باغة العرب

صور

روم

العواصف

الشعلة الزرقاء

االرز

رمل وزبد

قلم

املواكب

رسائل جربان

باتر

املجنون

سن

فريوز

البرتون

روما

بيت شباب

بيت مري
الحل السابق

الحل السابق

بديع ابو شقرا

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-ساحل العاج، ارجأ

2- لب، الح، موال، دل

3- يلوك، نادي، سنني

4- محامي، ايدا

5- دترويت، ارخبيل، نا

6- الي، قناديل، يب، ماتت

7- حانا، فافل، راسل

8- صقلت، لعاب، داوت، مدا

9- متازح، نهب، لت، ناسب

10- لهو، غانا، باب، يانا

11- تهرما، بانياس، يتم

12- ام، مت، ولد، وتر، عايد

13- راشــيا الوادي، كون، 

رن

1-سليم الحص، لوار
2- ابلح، امقته، ما

3- وادي املوت
4- الكمت، نتأ، همي

5- ال، يرقا، زغرتا
6- لحن، لحام

7- اليافع، ناول
8- امد، تدالنا، لو

9- جويا، يأبه، بدأ

10- يألف، ببا
11- السدر،لد، انوي

12- ناخب، البيت
13- جدي، بريوت، ارك

14- النبي، ات، يس
15- ملس، نا، عن

16- املانيا
17- نت، دساتري
18- أتراب، مدن

 افقيا: الحل السابق  عموديا:

االحد 19 آذار 2023

1-رئيس جمهورية أمرييك سابق
2- بلدة لبنانية، ظفرتم الشعر

3- رضب بالحجــارة، مؤسســة مدينــة 
قرطاجة

الطريان  ابحــاث  4- متشــابهان، وكالة 
والفضاء االمريكية، حرف نصب

5- أزاال االوساخ باملكنسة، مدينة بريطانية
6- حاكم االمارة، ضعيف

7- اقرتبت مــن، اخاف من، ارض مرتفعة 
قلياً

8- دولة عربية، يكمل العمل
9- اجــاوب، من كانت اســنانهم صغرية 

ومتاصقة، خرب
10- مدينة ايرانية، رفاق السن

11- ندعم، عائلة سيايس رويس من رجال 
الثورة

1-ناندا ديفي
2- وين، لنب، جلس

3- اوروبا، الرب
4- لب، تابوت، رد

5- ايار، يامرا
6- لسع، برت، ادم

7- دنا، رفسوا 
8- غد، امللول

9- باتر، اول، نب
10- يفر، بل، البا
11- عان، اذيع

1-نوع خطر من االســاك القاضمة، من 

الحبوب

2- مدينة ايرانية، نلمّس

3- رتّــل، شــياطني الريــف والغابات يف 

امليثولوجيا اليونانية

4- حرف عطف، رقد، حرب

5- دولة امريكية، مدينة صينية

6- يقصده للزيارة، يحفر البرئ

7- ضمري، مرفأ يف االردن

8- ســكان البادية، مرّنــت، حرف ابجدي 

مخفف

9- الزاهد املتعبد، حرف جر

10- مّد، عزمت عىل االمر، فني

11- رجاء، رضبنا بالرجل

1-نوال الزغبي
2- انوبيس، دافع
3- نري، اعد، ترم

4- وتر، نار
5- البا، بال، بن
6- دبابري، مال
7- ين، واترلو
8- اتم، فوالذ

9- يجل، راسل، يل
10- لربادو، نبع
11- ارسد، مادبا

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة

االبراج

  الحل السابق 

الحل السابق   

مديحة كامل

اخترب معلوماتك

مطربة سورية معروفة

1+4+6+9+5 القصد

8+2+9+6 رزين

7+4+2+3+4 طني يابس

1+4+9+3 اوتوماتيكياً

1-ما هي القارة الوحيدة التي ال توجد فيها اية براكني نشطة؟

2- ما هو الطائر الذي يطري اىل الخلف؟

3- ما هي اطول الحرشات عمراً وقد تحتاج 47 سنة لتتحول من طور 

الريقة اىل طور العذراء؟

4- ما هو أقدم جيش نظامي أورويب؟

5- ما هو الحيوان الذي يستطيع ان ينظف اذنيه بواسطة لسانه؟

1-باراغواي

2- تركيا

3- الصومال

4- النمر

5- بالعفــن الــذي ينمو عىل 

االشجار

؟ 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(

مواقف تتخذها تســاعدك عىل تثبيت وضعك بشكل جدي. 

انســان يعطي بالشكل الذي تعطيه بجهودك ال بد له من أن 

الثار. يحصد 

الصعوبــات التي مررت بها يف املدة األخرية ســتزول يف 

األيام املقبلة. ثقتك بنفســك رضورية ال سيا وان هناك من 

بجانبك.  يقف 

أشخاص يحاولون الضغط عليك يف مسألة هامة. تحصل 

عــىل أموال قدمية ال بــأس بها كنت تنتظرها من زمن بعيد، 

وتُحَسد عىل ذلك. 

األوضاع املالية تتحســن بشــكل تدريجي. تســتفيد من 

عملك لكن العمل ليس دامئا كل يشء. حاول ايجاد ما يسليك 

حتى ال تشعر بامللل. 

التفــاؤل يغمر حياتك وتنجــح يف انهاء عدة أمور عالقة 

ســببت لك بعض التوتر. شخص جديد يدخل حياتك فتعيش 

قصة حب رائعة. 

حــاول أن تنىس املايض وذكرياته، فالحياة الجميلة تليق 

بحيويتك. باستطاعتك الرشوع بعمل مستقبيل مبدع يتطلّب 

الدّقة والصرب.  منك 

تشق طريقك بعزم وثبات. انك تعرف كيف تقنع األشخاص 

الذيــن أنت بحاجة اليهم. العاطفــة ممتازة لكن اقرتب من 

أكرث.  العائلة 

اندفاع جيد يساعدك عىل حل مسألة تقنية ومهنية. تحرز 

نجاحا جيدا، وســيزيد من فعالية سحر شخصيتك وتقدمك 

يف أمور أعالك.  

تبدو أهدأ من الســابق وكأنك إكتشفت ان العصبية الزائدة 

ال تــورث اال وجع الرأس والقلــب. بإمكانك اتخاذ مبادرات 

جديدة رسيعة وممتازة. 

قلقــك ال مربر له خصوصا ان رغباتك تتحقق الواحدة بعد 

األخرى. قد تأتيك فرصة جيدة فتقوم بعمل مهم تحصد منه 

الباهر.  النجاح 

فــرتة الضغــط التي رافقتك يف املرحلــة األخرية تنتهي، 

فتشــعر برغبة يف االســتجام والرتفيه. وئام عائيل كنت 

اليه من زمن بعيد.  بحاجة 

نقلة جديدة تعطيك دفعا نحو األفضل واألحســن. ما كنت 

تراه مســتحيا ســيتحقق قريبا. الحظ حليفك يف حل نزاع 

قديم كنت قطعت األمل منه. 

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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للمرشح الثاين او العكس.
وعىل كل حال البعض يتحدث عن اسم ثالث غري جوزاف عون 
وســليامن فرنجية، واالسم الثالث مرجح جدا  ان يكون وفاقيا 
ومقبوال من الكتل النيابية، وهذا اذا حصل تكون املفاجأة، الن 
الرصاع الحقيقي عىل رئاســة الجمهورية هو بني العامد عون 

والوزير فرنجية.
هذا ومل تظهر اية اشــارات عــىل الصعيد الداخيل تدل عىل 
انفراج قريب الزمة االســتحقاق الرئايس، لكن الخارج يشهد 
تحركا ناشــطا عنوانه الدفع باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية 
وحث القوى السياســية اللبنانية لحسم امورها وتحقيق هذا 

الهدف .
واىل جانب هذه الدعوات الخارجية، فان الوضع املتدهور مل 
يعد يحتمل االنتظار بعد ان حلق الدوالر ووصل اىل الـ 110 االف 
لرية امس مخلفا املزيد مــن التداعيات الصعبة عىل املواطنني 
اكان عىل صعيد الغالء وجنون االســعار ام عىل صعيد ارتفاع 

الفواتري املرتاكمة  عليهم .
ويبقى مفتاح الحل هو انتخاب رئيس الجمهورية وتشــكيل 
حكومة جديدة الستكامل االصالحات املطلوبة بعد ان تاكد ان 
ال حلول او معالجات لالزمات املتعددة ســوى من خالل سلوك 
هذا املسار، خصوصا ان حكومة ترصيف االعامل باتت عاجزة 
عــن ملء الفــراغ بالحد االدىن، ما ينذر مبزيد من االنزالق نحو 

الهاوية اذا ما استمرت ازمة الرئاسة.

جمود داخيل {
ويف شأن االســتحقاق الرئايس قال مصدر سيايس مطلع 
امس لـ »الديار« انه مل تظهر او تربز اية معطيات جديدة عىل 
الصعيد املحيل، ال ســيام يف ظل غياب الحوارات املبارشة بني 

القيادات واالطراف السياسية .
واضاف » بدال من ان نشــهد حراكا داخليا ناشــطا للتفاهم 
حول حســم االستحقاق الرئايس، نرى ان هناك ترقبا ملا يجري 
يف الخارج ومتابعة لالتصاالت واللقاءات الخارجية كام حصل 
ويحصل بعد اللقاء الفرنيس السعودي اول امس يف باريس عىل 

مستوى املستشارين والسفراء .

{ اجواء اللقاء السعودي الفرنيس {
ويف هــذا املجال كشــفت مصادر مطلعة لـــ » الديار » ان 
السفرية الفرنسية ان غريو اجرت اتصاالت ولقاءات بعيدة عن 
االضواء قبل سفرها اىل باريس للمشاركة يف اللقاء املذكور  . 
كام ان الســفري السعودي وليد البخاري حمل معه لهذا اللقاء 
نتائج جولته االخرية عىل مســؤولني وسياســيني ال ســيام 

اجتامعه مع الرئيس بري .
ووفقا للمعلومــات املتوافرة للديار فان اللقاء الســعودي 
الفرنيس لن تتضح كل نتائجه قبل جولة غريو بعد عودتها اىل 
بريوت عىل عدد من املســؤولني والسياسيني، وكذلك استكامل 

البخاري لجولته عىل السياسيني. 
وتضيــف املعلومات ان الحديث عن فيتو ســعودي او غري 

ســعودي عىل هذا االسم او ذاك مل يحصل ال يف اللقاء املذكور 
او قبله، وان ما حصل فعال هو بحث تفصييل يف مرحلة ما بعد 
انتخاب الرئيس وتوجهه الداخيل والخارجي وبرنامج الحكومة 

املقبلة .
وقــال مصدر نيايب لـ« الديــار » ان ما توافر من معلومات 
قبل اللقاء ان الســعودية ابدت انزعاجا من املعلومات االخرية 
حول تسويق فرنسا لفكرة مبادلة انتخاب فرنجية مقابل تكليف 
الســفري نواف سالم لتشــكيل الحكومة، وان اللقاء الفرنيس 
الســعودي الذي حصل تناول هذا املوضــوع، ورشح الجانب 
الفرنيس اســباب طرح هذه الفكرة من كل جوانبها، الفتا اىل 
ان الغاية تســهيل انتخاب رئيس الجمهورية وترسيع تشكيل 
الحكومة الجديدة، مؤكدا حرصه عىل الرشاكة مع الســعودية 

يف املساعي للدفع من اجل حسم االستحقاق الرئايس.
واضاف املصدر انه جرى تبادل االراء يف هذا الشأن، من دون 

معرفة النتيجة التي توصل لها الجانبان .
وقالت مصادر متابعة للدور الفرنيس لـ »الديار« ان باريس 
مل تخف يف اتصالتها وتحركها االخري مخاوفها من اطالة فرتة 
االزمة واالنتظار وانعكاساتها عىل غري صعيد، لذلك تسعى عىل 
اكرث من خط او محور : الضغط عىل االطراف اللبنانية لالتفاق 
عىل حسم االســتحقاق، وتنشيط املشاورات مع الدول االربع 
االخرى ال ســيام الســعودية والواليات املتحدة للعمل من اجل 

االرساع يف انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واضافــت املصادر ان فرنســا تعول عىل الدور الســعودي، 
وان وزيــري خارجية البلدين اتفقا يف اجتامعهام االخري منذ 
اســبوعني عىل عقد اللقاء الثنايئ عىل مستوى مسؤويل امللف 
اللبناين وسفريي البلدين لبلورة ما ميكن وصفه برؤيا مشرتكة 

النتخاب الرئيس اللبناين واملرحلة املقبلة. 
واشــارت املصادر اىل ان هناك اتفاقــا قد حصل لعقد لقاء 
خاميس ثان يف النصف الثاين من نيســان، لكن تحديد املوعد 

يحتاج اىل مشاورات اضافية.

{ حراك الخارج {
وعلمــت » الديار« ان قياديا بــارزا وصف الحراك الخارجي 
اليوم بانه ياخذ منحى جديا متصاعدا وعميقا وال يقترص عىل 
االستحقاق الرئايس، بل يشمل املرحلة والحكومة املقبلة، الفتا 
ان فكرة التفاهم عىل انتخاب سليامن فرنجية مع االتفاق عىل 
اســم رئيس الحكومة الجديدة التي طرحتها فرنسا تنطلق من 

اجواء املداوالت التي جرت وتجري ومل تات من العدم.
واوضح ان باريس ما زالت تسعى اىل التفاهم عىل ما ميكن 
وصفه بسلة انتخاب الرئيس واملرحلة املقبلة التي تشمل رئيس 

الحكومة، وهي مل تسقط هذا االقرتاح حتى االن .

{ بري: قلق من الداخل وارتياح من الخارج {
مــن جهة اخــرى قالت مصادر عني التينة لـــ« الديار« ان 
مصــدر قلق الرئيس بري هو تردي الوضعني املايل واالقتصادي 
وانعكاســه عىل االوضاع املعيشية واالجتامعية حيث مل يعد 
املواطــن يتحمل اعباء هذا االنهيــار الكبري ومل يعد مقبوال ان 
يدفع فاتورة استمرار االزمة، لذلك مل يعد مقبوال االستمرار يف 

سياسة االبواب املقفلة بدال من سلوك الحوار والتفاهم، وعىل 
الجميع تحمل مسؤولياتهم.

مــن جهة ثانية يبدي بــري ارتياحه لالجــواء الخارجية 
االيجابيــة التي اخذت تظهر خصوصا بعد االتفاق الســعودي 

االيراين.
وحول دعم ترشــيح فرنجية قالت مصــادر عني التينة ان 
الرئيس بري اكد من خالل مواقفه عىل مواصفات اساســية ال 

ميكن الي طرف ان يتجاهلها او يعارضها وهي:
- االلتزام باتفاق الطائف.

- انتخاب رئيس قادر عىل ان يكون منفتحا عىل الجميع.
- ان يكون املرشــح للرئاســة قادرا عىل التواصل و التعاون 
مع ســوريا ملعالجة العديد من القضايا واولها قضية النازحني 

السوريني.
- ان يكون ايضا منفتحا عىل االشــقاء العرب وتربطه معها 

عالقات جيدة.
-ان يقود الحوار بني اللبنانيني حول كل امللفات.

- ان ميلك مواصفات تعزز الثقة به.
ورات املصادر ان كل هذه الصفات موجودة عند فرنجية .

{ دعوة الراعي النواب لخلوة روحية {
ويف الشــأن املحيل برزت امس دعــوة البطريرك املاروين 
بشــارة الراعي النواب املسيحيني اىل خلوة روحية يف حريصا 
يف ٥ نيسان املقبل » يف جو من التأمل والسجود امام القربان 

املقدس«.
وجــاء يف الدعوة انها اىل » يوم اختالء روحي قوامه صوم 
وصالة وسامع لكالم الله وتوبة استعدادا لعيد الفصح املجيد«. 

وتستمر الخلوة من التاسعة صباحا اىل ما بعد الظهر .
وتايت دعوة الراعي الروحية للنواب املسيحيني بعد ان فشلت 
محاوالتــه لجمعهم يف خلوة سياســية مــن اجل البحث يف 

االستحقاق الرئايس والتوصل اىل تفاهم حوله .
وقالت مصادر مطلعة ان دعوة غبطته هذه تؤرش اىل حجم 
االنقسام املسيحي حول االستحقاق الرئايس، االمر الذي دفعه 
اىل دعوته اىل هذه الخلوة ذات الطابع الروحي علها تجمع بني 

قلوب النواب املسيحيني .
وعلمت الديار ان اجتامع تكتل الجمهورية القوية ســيبحث 

يف هذه الدعوة خالل اجتامعه غدا .
ومل يشأ مصدر نيايب يف التكتل التعليق عليها قبل االجتامع .
وقــال مصدر نيايب يف التيــار الوطني الحر لـ« الديار« اننا 
نرحب بالدعوة ونتجاوب معها . وان موقفنا معروف فنحن من 

املبادرين بدعوة الكنيسة لرعاية حوار بني املسيحيني .
واضاف نحن باملبدأ مع الحوار دامئا لكن تحفظنا عىل دعوة 
الرئيس بري للحوار يف حينه كانت بسبب املالبسات والتطورات 
التي رافقتها خصوصا مشكلة انعقاد حكومة ترصيف االعامل 
.وشدد املصدر عىل صدق النوايا يف كل اجتامع او خلوة، الفتا 
اىل رضورة ان يكــون هناك ارادة حقيقية لدى الجميع اليجاد 

الحلول لالزمة القامئة.
واكــد عىل موقف التيــار الرافض لفرنجية ومعوض يف آن 
معــا، داعيا اىل بحث جدي يف خيار ثالث، واال فاننا ســنبقى 

نراوح مكاننا .

{ مجلس الوزراء وموقف ميقايت {
عىل صعيد اخر يتوقع ان يشهد االسبوع املقبل جلسة ملجلس 
الــوزراء بعد عودة الرئيس ميقايت من روما ملناقشــة الوضع 
املتدهور واالزمة املتفاقمة ال سيام وضع موظفي القطاع العام 
املرتدي يف ظل االرتفاع الجنوين للدوالر وتدين قيمة رواتبهم 

واجورهم اىل جانب وضع املتقاعدين العسكريني واملدنيني .
وعلمت الديار ان ميقايت كان اكد قبل ســفره اىل الفاتيكان 
انه سيدعو اىل جلسة ملجلس الوزراء االسبوع املقبل بعد عودة 
وزير الصحة من واشنطن وانجاز دراسات وزاريت الرتبية واملال 

حول موضوع الرواتب واملساعدات االضافية وبدل االنتاجية.
ويف املعلومات ايضا ان ميقايت مل يخف شــكواه من توقف 
املــوارد للخزينة من ادارات ودوائر مهمــة كالدوائر العقارية 
وامليكانيك وغريها . وملح اىل ان تعطيل تامني هذه املوارد ليس 
بسب االرضاب فحسب بل هو ناتج عن خطة لدى احد االطراف 

السياسية لشل هذه الدوائر بوسائل مختلفة .
ونقلت مصادر مطلعة عنه قوله االسبوع املايض انه مستعد 
العطاء مساعدة مالية اضافية زيادة عىل الرواتب الثالثة، لكن 
هــذا التعطيل الحاصل يصعب الخيــارات امام الحكومة، وانه 
حريــص عىل تامني الحد املمكن للموظفني والعســكريني من 

اجل القيام مبهامهم ومواجهة اعباء الوضع قدر املستطاع .

{ االتحاد العاميل لزيادة
اجور القطاع الخاص {

مــن جهة اخرى قال مصدر قيادي يف االتحاد العاميل العام 
للديار ان االسبوع املقبل سيكون حافال، مشريا اىل ان االتحاد 
سيبحث يف الســاعات الـ ٤٨ املقبلة مع الهيئات االقتصادية 
بالتعــاون مع املجلس االقتصــادي االجتامعي يف زيادة الحد 
االدىن لالجــور يف القطــاع الخاص وان يطالب بان يكون 13 

مليون لرية غري امللحقات .
ولفــت اىل ان هنــاك بحثــا ايجابيا وتعاونا مــع الهيئات 
االقتصادية للتوصل اىل تفاهم هول تحديد الحد االدىن لالجور 

واقراره .
وحــذر املصدر من انفجار اجتامعي كبــري ما مل يتم تدارك 
املوقــف من الحكومة تجــاه تداعيات ارتفاع الدوالر، الفتا اىل 

ان االتحاد يتابع ايضا وضع موظفي القطاع العام املرتدي .

{ خالف بني املصارف حول االرضاب {
وعــىل صعيــد ارضاب املصارف قالت مصــادر مطلعة لـ« 
الديار« ان جمعية املصارف تتجه لحســم موقفها من االرضاب 
مطلع االسبوع، وان هناك خالفات برزت مؤخرا داخل جمعية 
املصارف بني من يؤيد وقف االرضاب ومن يريد االســتمرار به 
بحجة الحصول عــىل ضامنات تجاه الطرق القضائية املتبعة 

بحق املصارف.
واشارت املصادر ان ألرئيس ميقايت كان سعى لوقف االرضاب 
قبل ســفره اىل الفاتيكان، وسيتابع تدخله من اجل العودة اىل 

العمل االسبوع املقبل. 

مــع تصاعد التظاهرات يف »إرسائيل« ضد حكومة بنيامني 
نتنياهو، وخصوصاً بشــأن مسألة التعديالت القضائية، ومع 
اتســاع دائرة االحتجاج، يتنامى القلق لــدى اإلرسائيليني من 
وصــول األمور إىل حرب أهلية أو تداعيات أمنية مختلفة، يف 
ظل تحذير اكرث من مسؤول حايل وسابق من جدية اندالع حرب 
اهلية.فقد أعرب وزير الدفاع اإلرسائييل الســابق بيني غانتس 
عن خشيته من اندالع حرب أهلية يف إرسائيل، قائال إن املجتمع 
يتفكك من الداخل. جاء ذلك يف تغريدة تعليقا عىل تزايد وترية 
التظاهرات ضد خطة اإلصالحات القضائية التي تعتزم حكومة 

بنيامني نتنياهو تنفيذها.
وقــال غانتس -وهو أحد زعامء املعارضة- »أخىش أن تكون 
هنــاك حرب أهلية هنا« يف إرسائيل، وأضاف »أعتقد أن ال أحد 
يريد ذلك، لكن التدهور عىل منحدر ســلبي وخطر حدوث حرب 
أهلية يتزايد«. وقال »هذه ليست نبوءات نابعة عن غضب، هذا 

كالم واقعي، أنا أعيش داخل شعبي وأرى كيف نتفكك«.

وأدىل الرئيس اإلرسائييل إسحاق هرتسوغ بترصيح مشابه، 
قــال فيه »من يعتقــد أن حربا أهلية حقيقية هي حد لن نصل 
إليه، فهو ال يفهم«. وتقدم هرتســوغ بخطة لحل الخالف بني 
الحكومة واملعارضة، فيام يتعلق بخطة اإلصالحات القضائية.
وأشار إىل أن مخططه يقوي الكنيست )الربملان( والحكومة 
والنظــام القضايئ، ويحافظ »عىل دولــة إرسائيل اليهودية 
والدميقراطية«. ومنذ أكرث من 10 أسابيع، يتظاهر عرشات آالف 
اإلرسائيليني بشــكل شبه يومي، ضد خطة اإلصالح القضايئ 
التــي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقهــا. وتقول املعارضة إن 
الخطة متثل بداية النهاية للدميقراطية، فيام يرّدد نتنياهو أنها 
تهدف إىل إعادة التوازن بني الســلطات التنفيذية والترشيعية 
والقضائية. وتتضمن الخطة تعديالت تحّد من سلطات املحكمة 

العليا، ومتنح الحكومة سيطرة عىل تعيني القضاة.
وكان نرش 2٥0 من كبار املســؤولني الســابقني يف الجهات 
األمنية املختلفة والســلك الدبلومايس، رســالة الذعة اتهموا 

فيها رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو »بخلق وزرع انقسامات 
مدّمــرة، والخوف وثقافــة الكذب، وإلحــاق أرضار قاضية 
بالتامســك االجتامعي«.وقال املوّقعون: »يجب وقف االنزالق 
الحكومــي يف الهاوية، والبدء بعملية تصحيح بتوافق قومي 

واسع يضمن أمن ومستقبل إرسائيل«.
من بني املوّقعني هناك رئيس الشــاباك السابق عامي أيالون، 
الســفري الســابق كولت أبيتال، رئيس مجلس األمن القومي 
الســابق عوزي أراد، مدير عام وزارة الخارجية السابق نيسيم 
بن شــطريت، اللواء يف االحتياط متان فلنايئ، رئيس املوساد 
الســابق داين ياتون، رئيس املوساد السابق تامري بردو واملئات 

من املسؤولني اآلخرين.
وأوضحوا يف مســتهل الرسالة: »نحن، املوّقعني أدناه، كبار 
املسؤولني يف املؤسســة األمنية والسلك الدبلومايس سابقاً، 
نتهم حكومة إرسائيل ومن يرتأســها، بــزرع عدم الثقة يف 
الجهاز القضايئ، وتعريض االقتصاد اإلرسائييل لخطر حقيقي، 

بسبب املسار السّيئ الذي تقوده الحكومة لتغيري النظام تحت 
مســمى اإلصالح القانوين«. وأضافــوا: »نحن نتهم حكومة 
إرسائيل ومن يرتأســها، بإهانة بناة إرسائيل، وتعريض أمنها 
للخطر بسبب حرف االهتامم القومي عن الخطر الوجودي من 
النشــاطات اإليرانية املتسارعة، واإلرهاب الفلسطيني املتزايد، 

وتهديد حزب الله«.
وتابعــوا: »نتنياهو يلحق رضراً جوهرياً بتسلســل القيادة 
يف الجيــش والرشطة، والوحــدة الرضورية للمســؤولية 
والصالحيات، ما قد يكلف مثناً دموياً باهظاً جداً«. وأشــاروا 
إىل أن »ترصيحــات الوزراء، التي ترفرف راية ســوداء عليهم، 
والحكومة تدفع نحو ترشيعات قد تكشــف وترتك عنارص يف 
القــوات األمنية يف الحارض واملــايض أمام إجراءات قانونية 
دولية يف املحكمة الجنائية يف الهاي ويف أماكن أخرى«. كام 
اعتــربوا أن »الحكومة تخلق أزمة فعلية مع اإلدارة األمريكية، 

ما قد يؤدي إىل عزلة إرسائيل سياسياً«.

يف موقــف جديد ،ينــدرج تحت اطار تســويق 
االتفاق الســعودي-االيراين املنجز بواسطة صينية، 
اكد الناطق باسم الخارجية االيرانية، ان هذا االتفاق 
يشــكل قوة دافعة لتحقيق االستقرار يف املنطقة، 
يف وقــت كانت الجمهورية االســالمية تعلن فيه 
اختتام املناورات العســكرية مع روسيا والصني يف 
شــامل املحيط الهندي، حيث تثري العالقات الوثيقة 
بني هــذه الدول انزعاجاً كبرياً لــدى الدول الغربية، 
وســط مخاوف الواليات املتحــدة من زيادة التعاون 
العســكري فيام بينها. فقد أكد املتحدث باسم وزارة 
الخارجيــة اإليرانية ، نارص كنعاين، أن االتفاق بني 
إيران والسعودية ميكن أن يكون القوة الدافعة وراء 

تحقيق االستقرار لصالح املنطقة بأرسها. 
 ويف تقريــر حرصي لوكالة »إرنا« حول االتفاق 
بني إيران والســعودية، كتب نارص كنعاين إن هذه 
االتفاقية ســتؤدي دوراً مهــامً يف تقارب التعاون 
اإلقليمــي وتنميتــه.  وأضاف: »ميكننــا أن نأمل 
أن يكون مســتقبل غرب آســيا ومنطقــة الخليج 
الفاريس، مبوقعهام الجغرايف والســيايس املهّمني 
للغايــة وموارد الطاقة الغنيــة، والرثوة الطبيعية 

واملــوارد املالية الوفرية يف طريق ازدهار شــعوب 
هذه املنطقة«. وتابع: »متتعت السياســة اإلقليمية 
اإليرانية بنوع من االستمرارية خالل العقود القليلة 

املاضية«.
 ولفت إىل أن إيران أكدت عىل مدى العقود املاضية 
القليلة يف عالقاتها اإلقليمية مبادئ وأسساً عديدة 
منها حســن الجوار، الرتكيز عىل القواسم املشرتكة، 
حل سوء التفاهم وتعزيز اآلليات املوّجهة نحو الحوار 
واملوّجهة نحــو التعاون واألمن الجامعي، والتعامل 
مع العوامل التي تزعزع أمن املنطقة واســتقرارها. 
يأيت ذلك يف وقت أكّد رئيس االســتخبارات السعودية 
األسبق تريك الفيصل أنّه ليس بإمكان الواليات املتحدة 
األمريكيــة أو أوروبا أن تكونا وســيطني نزيهني بني 

السعودية وإيران مثل الصني.
وأعلنت القوات املسلحة اإليرانية، اختتام مناورات 
»حزام األمن البحري 2023 املشــرتكة«، باستعراض 
عسكري لوحدات القوات البحرية اإليرانية والروسية 

والصينية يف شامل املحيط الهندي. 
وأفادت وســائل إعالم إيرانية بأن بحرية الجيش 
اإليــراين اختتمت مناوراتهــا إىل جانب نظريتيها 

الروســية والصينيــة، باســتعراض جميع القطع 
البحريــة التي حرضت بعد أداء مهامها بكفاءة، وتم 
اختبار جاهزيتهم ألي طارئ شامل املحيط الهندي«.
وأعلــن، من جهته، األدمريال مصطفى تاج الدين، 
املتحدث باسم مناورات الحزام األمني البحري املشرتك 
2023، أنه يف اســتمرار املراحل الرئيسية للمناورة 
بحضور القوات البحرية اإليرانية، الصني وروســيا، 
والوحــدات العامئة والطائرة للدول الثالث بناًء عىل 
سيناريو مشخص تم اإلفراج عن سفينتني تجاريتني 

خطفهام القراصنة يف املياه الدولية.
 وأضــاف أنه يف هــذه املرحلة، بعد أن أرســلت 
السفن التجارية رسالة طوارئ إىل مركز MRCC يف 
تشابهار، تم تحديد منطقة العمليات أوالً وتفتيشها 
بواسطة مروحية SH3D التابعة للبحرية اإليرانية، 
ثم مدّمرة ســهند اإليرانية ســتقوم بإرسال سفن 
حربية متمركزة يف املنطقة للقيام بعمليات التحرير.
هذا وأشار املتحدث إىل أن قوات العمليات الخاصة 
للجيش وقوات حرس الثورة اإليرانية نفذت مبشاركة 
قوات العمليات الخاصة الصينية والروسية، عملية 
االســتيالء عىل طريق الهبــوط واعتقال القراصنة 

وتنفيــذ عملية تحرير الســفينة.  وأوضح أن »هذه 
الســيناريوهات تشــمل القبض عــىل القراصنة 
ومحاربة املخربني الذين يتســببون يف تأخري عملية 
اإلنقــاذ، وكذلــك معالجة الجرحــى واملصابني يف 
الحادث، وأخرياً تنفيذ عملية سحب الباخرة التجارية 

إىل مرىس آمن«. 
وبالتزامن، قال األدمريال شــهرام إيراين يف نهاية 
مناورات الحزام البحري املشــرتك بني إيران والصني 
وروسيا لعام 2023: »إذا أردنا تلخيص هذه املناورات 
فعلينا أن نقول والحمد لله أن أســاطيل الدول الثالث 
متكّنت من بلوغ مرحلة النضج الكامل بلغة مشرتكة 
يف البحر ومل تكن هناك مشــاكل من حيث االتصال 
يف عملية املناورات«.  وأكد أنه كان هناك تنسيق جيد 
جــداً بني الوحدات املشــاركة يف هذه املناورات، وتم 
تنفيذ التدريبات والتكتيكات التي تم التنبؤ بها بكفاءة 

وبأفضل طريقة ممكنة.
ويف إشارة إىل تقدم البالد يف القطاع البحري، قال 
األدمريال اإليراين إن تعاون صناعة الدفاع يف البالد 
مع الشــباب والرشكات القامئة عىل املعرفة تسببت 

يف هذا النضج الصناعي يف املجال البحري لبالده.

ويف األســبوع املــايض، متت 
دعوة ترامب، واملرشح لالنتخابات 
الرئاسية لعام 202٤، من أجل اإلدالء 
بشهادته أمام هيئة محلفني كربى 
يف مانهاتن، حيث أدىل مســاعده 
منذ فرتة طويلة واملحامي الســابق 
يوم  بشــهادته  كوهــني،  مايكل 
االثنــني املــايض. ويف حال ثبتت 
لرتامب،  املوجهة  االتهامات  صحة 
فســيصبح أول رئيس سابق يواجه 

اتهامات جنائية.
ويوتيوب  فيسبوك  موقعا  ورفع 
الحظر عن حسابات ترامب والقائم 
منــذ مطلع عام 2021، بعد اتهامه 
حينهــا بتحريــض أنصــاره عىل 
اقتحام مبنى الكونغرس. وقد دشن 
ترامب عودته إىل فيسبوك مبنشور 
عىل صفحته تضمــن عبارة »لقد 
عدُت«، كــام أضاف مقطعا قصريا 
من فيديو إعالن فوزه بالرئاسة عام 
2016، متبعــا ذلك برتويج لحملته 

النتخابات الرئاسة عام 202٤.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح
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