
10000 L.L.  10000 ل.ل.

www.addiyaronline.com12  صفحة Lundi 20 Mars 202334 eme annee N 11879االثنني 20 آذار 2023السنة الرابعة والثالثون ـ العدد 11879

املـــــــلـــــــك الـــــســـــعـــــودي
دعــــا الـــرئـــيـــس اإليـــرانـــي 
ــة ــك ــل ــم الــــــى زيـــــــــارة امل

ص 12

»الفيتــــــوات« املتبادلــــــة تعزز حظوظ ُمرشــــــح ثالث لرئاســــــة الجمهوريّة
ــاق ــ ــفـ ــ اتـ وال  وتـــــــأمـــــــل  صـــــــــاة  ــة:  ــ ــيّـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ املـ الـــــخـــــلـــــوة 
ــّل الــــبــــلــــد... والـــــــــــدوالر يُـــــواصـــــل تــحــلــيــقــه ــ ــش ــ اإلضــــــرابــــــات ت

مـــــــاذا يعنـــــــي دســـــــتور العـــــــام 1990 فـــــــي عصـــــــر الـــــــذكاء االصطناعـــــــي والتكنولوجيـــــــا الرقمّيـــــــة؟
هـــــــل فرضـــــــت الديموقراطّيـــــــة التشـــــــاركّية نفســـــــها علـــــــى عالـــــــم االقتصـــــــاد واملـــــــال والنقـــــــد؟

جاسم عجاقة

أظهرت التطورات التي عاشها لبنان عىل الصعد السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية منذ أكرث من عقد، مدى هشاشــة 
النظام السيايس القائم. النظام الدميوقراطي التمثييل القائم 
حالًيا يف لبنان، هو شــكل من أشــكال الدميوقراطية، يعّب 
فيه املواطنون عن إرادتهم من خالل انتخاب ممثلني منتخبني 
يحملون تفويًضا منهم. تطبيق هذا النوع من الدميوقراطيات 
يف لبنان أظهــر عيوبا يف الديـــموقراطية التمثيلية منها 

:)Marie-Hélène Bacqué,  Yves Sintomer 2011(

- عدم التمثيل الصحيح، مع الفوارق يف التكوين االجتامعي 
واملهني للممثلني املنتخبني نســبة إىل املواطنني )مثل الدخل 

وغريه(.
- عدم توافق مصالح املمثلني مع مصالح املواطنني.

- الرتكيز يف السلطة، وهو ما خلق الفساد.
- إســتحالة انتخاب ممثل من خارج إطــار حزيب، حيث 
يصبح ممثل الشــعب أســري سياســية حزبه، بدل أن يكون 

مصلحة الوطن.
- سيطرة أحزاب قليلة عىل السلطة تتوافق فيام بينها، ليس 

بالرضورة من اجل مصالح الشعب )تضارب املصالح(.

هذا األمر يطرح السؤال عن مدى قدرة لبنان عىل االستمرارية 
يف نظامه الدميوقراطي الحايل. فهــل نتجه إىل عقد جديد 
من الوفاق الوطني؟ االســتنتاجات تُشري إىل أنه يجب إعادة 
النظر يف إطارنا الدميوقراطي بأكمله. ماذا يعني دستور العام 
1990 يف عرص الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الرقمية التي 
– وهذا حتمي – تدفع باتجاه مامرسة دميوقراطية تشاركية 

أكرث من أي وقت مىض؟ 

بوال مراد

تحــول اللبنانيــون منذ االعــالن عن االتفاق بــني ايران 
والســعودية اىل مجــرد مراقبني للتطــورات الرسيعة يف 
املنطقة، محاولني دراســة كيفية انعكاسها عىل اوضاعهم 
الداخليــة، وبخاصة عىل ملف االنتخابات الرئاســية وامللف 
املايل. ورغم ان حركتهم ومساعيهم الداخلية كانت محدودة 
قبل ذلك، اال انها باتت حاليا شــبه معدومة، مع التسليم بأن 
القرار مبصري بلدهم خارجي، وبأن معظم القوى السياســية 
التي أعادوا انتاجها يف االنتخابات النيابية االخرية، ليســت 
اال ادوات تحركها الــدول وتنتظر التعليــامت منها لتنفذها 

بحذافريها.
حدثــان اقليميان اساســيان طبعا نهاية االســبوع، من 
املفرتض ان تكون لهام انعكاســات عىل االوضاع الداخلية، 

وان كان ذلك لن يحصل يف ليلة وضحاها:
- الحدث االول: زيارة الرئيس الســوري بشــار األسد إىل 
اإلمارات، وما لذلك من اهمية اســرتاتيجية بعد اكرث من 12 

عاما من القطيعة العربية مع سوريا. 
- الحدث الثاين: اعالن املســاعد السيايس للرئيس اإليراين 
محمد جمشــيدي أن الرئيس ابراهيم رئييس تلقى دعوة من 
امللك السعودي سلامن بن عبد العزيز لزيارة الرياض، وهو ما 
يعني ان االتفاق بني البلدين بدأ يرتســخ اكرث فأكرث، رغم ان 

كثريين كانوا يعولون عىل فشله.

)تتمة املانشيت ص12( 

التطورات التي تحصل يف املنطقة هي ذات اهمية عالية، وتدل عىل ان املنطقة مقبلة 
عىل مرحلة جديدة تتغري فيها صورة التحالفات بني دول املنطقة.

التقارب االيراين ـ الســعودي ذو اهميــة عالية جدا، والكالم عــن زيارة يقوم بها 
الرئيس الرئيس االيراين اىل سوريا هام اهم حدث منذ حرب الواليات املتحدة عىل العراق 

عام 2003.
يف الوقت ذاته، هنالك تقارب مرصي - تريك هام. وقد قام وزير خارجية تركيا بزيارة 
مرص بعد 10 سنوات انقطاع، وخالفات بني البلدين حول »االخوان املسلمني« والسياسة 
يف املنطقة. وهذا ســينعكس عىل الرشق االوسط، والدولتان يصل عدد سكان كل منهام 

اىل 100 مليون نسمة قريبا.
يف املقابل، هنالك التطرف االرسائييل القائم عىل الظلم والقتل والذي سيفجر الوضع، 
ولن يكون ملصلحة العدو االرسائييل، وسينكشــف التطــرف االرسائييل امام العامل كله، 
وتحاول الواليات املتحــدة ترتيب االمور ضمن املمكن، النها محرجة نتيجة السياســة 

االرسائيلية الحالية.

عىل طريق الديار

»الديار«

حقيقة الديار

»البلد ال مييش باالكاذيب«. كم هي بليغة هذه العبارة 
التي قالها حاكم مرصف لبنان االستاذ رياض سالمة بعد 
التحقيق معه، واظهار الحقائق بانه بريء من كل التهم 
التي ُوّجهت اليــه، وبخاصة من قبل رئيس الجمهورية 
السابق العامد ميشال عون وصهره جبان باسيل، ومن 
قبل مجموعة من املستشــارين الذين يسمون انفسهم 
مستشارين ماليني واقتصاديني، فيام هم ال يعرفون اال 
الحسد والظلم وتشــويه صورة اآلخرين النهم ضعفاء 

وغري مؤهلني للنجاح يف الحياة االقتصادية واملالية.
عندما حصل انفجار املرفــأ، عقد رئيس الجمهورية 
الســابق العامد ميشــال عون مؤمترا صحافيا. فسأله 
صحايف عن االنفجار، فاجابه: ال تنظر اىل انفجار املرفأ، 
انظر اىل الفســاد يف مرصف لبنــان. والذي يفكر يف 
االمر،  يسأل ما عالقة االنفجار بالفساد؟ وهل صحيح 
هناك فساد يف مرصف لبنان؟ ام ان ذلك هو اخرتاع من 
املستشــارين الذين اقنعوا الرئيس العامد ميشال عون 
به، واشــتغل عليه الوزير جبان باسيل واملستشارون 

الفاشلون الذين يعيشون عىل الظلم والفساد.
ارادوا تشــويه صــورة الحاكم رياض ســالمة ومل 
ينجحوا. واملحامون االوروبيون واللبنانيون الذين سألوا 
اكرث من 250 ســؤاال للحاكم ، خرجوا وأيديهم فارغة، 
وحاكم مرصف لبنان رأسه مرفوع، النهم مل يستطيعوا 
اثبات كل التهم الفارغة عليه، ويريدون ان يكون كبش 
املحرقــة، او كانوا يريدون ازاحته منذ ســنتني ونصف 
ليســيطروا عىل مؤسســة، هي من اهم مؤسســات 
لبنان، اي املرصف املركزي اللبناين، الذي نجح ســالمة 
يف جعله مؤسســة فوق الشــبهات، وحافظ 26 سنة 
عىل سعر اللرية اللبنانية، اىل ان قام بتخريبها الرئيس 
ميشال عون  يف عهده مع الرئيس حسان دياب، عندما  
رفضا دفع فائدة الديــون عىل لبنان الخارجية، فقامت 
الرشكات الكبى املالية بتصنيف لبنان تصنيفا ســلبيا، 

وبدأ انهيار اللرية  اللبنانية تدريجيا.
منــذ عــام 1990 واملنظومة ترسق اموال الشــعب 
اللبناين واملال العام، وانكشــف االمر امام الرأي العام. 
ومبا ان رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون مل يعد 
خارج املنظومة السياســية والوزير جبان باسيل هو 
حصان املنظمومة السياســية، أرادا تحويل االنظار اىل 
حاكم مرصف لبنان رياض سالمة وجعله املسؤول عن 
االنهيار، يف حني انهام رسقا املال العام واقاما املشاريع 
دون مناقصات. وتكفي باخرتا الكهرباء مبلياري دوالر 
اللتــان جرى تلزميهــام لرتكيا مــن دون مناقصة بل 
بالرتايض، اضافة اىل  34 مليــار دوالر هدر يف وزارة 
الطاقة التي تسلمها 11 سنة التيار الوطني الحر، وعىل 

رأسها جبان باسيل. 
ال يصــح اال الصحيح. الحاكم رياض ســالمة خرج 
بريئا، وســيبقى بريئا النه صاحب ضمري وطني، والنه 
عمــل كل جهده للحفــاظ عىل مال الشــعب اللبناين 
والودائع، اىل ان قامت املنظومة السياســية بتخريب 
القطاع املــرصيف، وتخريب قضية ودائــع اللبنانيني، 
وبدال من ان يعرتفوا بالحقيقة، قاموا والقوا اللوم عىل 

الحاكم .
11 حزبا و12 كتلــة نيابية اقاموا يف الوزارات ويف 
مجلس النواب، ورسقوا املال العام اللبناين. ومع ذلك، مل 
تتم محاكمة احد باســتثناء حاكم مرصف لبنان رياض 
سالمة. مل يتم التحقيق مع احد من املنظومة السياسية 
التي حكمت وزارات ورسقت منهــا، ومن لجان نيابية 
غضت النظر عن مشــاريع مل يكن يجــب ان متر دون 
املحاســبة. عىل كل حال، حاولوا عندما مل يستطيعوا 
النيل من الحاكم رياض ســالمة، النيل من شــقيقه 

االستاذ السيد رجا سالمة. 
وبعد تحقيق ملدة شــهر، مل يحصلــوا عىل اي اثبات 
او تهمة تدين رجا ســالمة، وخرج بريئــا من جهاز 
امن الدولة ومن التحقيقات  املســتمرة يوميا معه، ومل 
يستطيعوا اثبات اي تهمة عليه النه بريء، والنه ايضا 
مثل شقيقه الحاكم صاحب ضمري وطني وابن بيت من 
عائالت املنت الشــاميل، حيث كان املرحوم والدهام هو 
من »اوادم« رجاالت املنت الشاميل، ووالدتهام من زينة 

السيدات يف لبنان.
رياض سالمة البيء حاولوا ظلمه، لكنه صب عىل 
الظلم، ومل يظهرعىل شاشات التلفزة ليقول ما عنده من 
اقوال عن الطغمة السياســية الحاكمة، وعن املنظومة 
السياسية. وكذلك شــقيقه، ولو مل يكن مسؤوال، لكنه 
يعرف الكثري عن رجاالت االعامل، وكم رسقت املنظومة 
السياسية من اموال الشعب اللبناين وتركته اليوم فقريا. 
واما عهد الرئيس العامد ميشال عون وجبان باسيل، 
فكان عهد الفشل، وعهد النحس، وعهد االنهيار املايل، 
وعهد تلزيم املشــاريع دون مناقصات، وعهد هدر 34 
مليار دوالر عىل الكهرباء دون ان تأيت الكهرباء ساعة 
واحدة يف اليوم، حيث يعيش الشعب اللبناين يف العتمة 
والظالم، فيــام اموال الكهرباء يتــم هدرها يف وزارة 
الطاقة التي تســلمها التيار الوطني الحر وعىل رأسه 
جبان باســيل، والرئيس العامد ميشال ليس بعيدا عن 

االجواء.

البلد ال يمشي باألكاذيب

ــوت ربـــح لي ــ حــيــاتــي هــي املــســيــح وامل
)بولس الرسول(

زوجته: ماري جوزيف البيطار 03/178008

ابناؤه: حسام وعائلته 03/178008

هشام وعائلته 70/582873

روبري وعائلته 03/178008

اشقاؤه: املرحوم العميد جهاد زوجته مرياي دانو وعائلتهام

املرحوم طوين زوجته جاكلني عبدو وعائلتهام

اميل زوجته املرحومة عبال وهبة وعائلتهام

حكمت زوجته جوزفني عّبود وعائلتهام

جوزيف زوجته انطوانيت وهبة وعائلتهام

هانيبغل زوجته عايدة ابراهيم وعائلتهام

شقيقاته: هند زوجة جوزيف الشّعار وعائلتهام

املرحومة مليس

ليىل زوجة غازي جّروج وعائلتهام

نيويل زوجة الياس ابو رعد وعائلتهام

لينا

عموم عائالت: شــاهني ـ البيطار ـ بو عنق ـ دانو ـ عبدو ـ وهبة ـ عّبود ـ ابراهيم ـ 

الشعار ـ جّروج ـ ابو رعد

ينعون اليكم عىل رجاء القيامة فقيدهم الصحايف

ــدر شـــاهـــيـــن شــاهــيــن ــنـ ــكـ اسـ
املنتقل اىل رحمته تعاىل يوم االحد الواقع فيه 2023/3/19 متمامً واجباته الدينية. 

تقام صالة الجناز يوم االثنني 2023/3/20 الســاعة الثالثــة والنصف بعد الظهر يف 

كنيســة مار مارون ـ عندقت. تقبل التعازي قبل وبعد الدفن يف صالون الكنيســة من 

الســاعة العارشة صباحاً حتى الساعة السادسة مســاء وعب االتصال الهاتفي، حيث 

يتقبل االهل التعازي يف منزل الفقيد نهــار الثالثاء 2023/3/21 الكائن يف عندقت ـ 

عكار.

ولكم من بعده طول البقاء

رعية عندقت ـ صندوق املؤاساة

ــل الـــعـــربـــي املــشــتــرك ــم ــع ــل األســــــد فــــي اإلمـــــــــــارات: ل
العربي ملحيطها  ــا  ســوري عـــودة  ــرورة  ــ ض ــد:  ــ زاي ــن  ب محمد 

ــة فــــــــــدائــــــــــّيــــــــــة فــــلــــســــطــــيــــنــــّيــــة ــ ــ ــّيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ عـ
ــِطـــرة ــّة« خـ ــ ــّي ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ ــي حـــــــــــوارة... وإصـــــابـــــات »إســ ــ ف
إغتيال قيادي فلســــــطيني في ســــــوريا »ببصمات إســــــرائيلّية«

بوتين:  روسيا ُمنفتحة على التسوية السياسّية لألزمة األوكرانّية
زيلينســــــكي: حزم دفاعّية جديدة مــــــن دول »الناتو« وحلفائها
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ابراهيــم ُمكّرمــاً فــي الســفارة الفلســطينّية: بالوحــدة 
ــات ــق األزم ننتخــب رئيســاً... وبالوحــدة نخــرج مــن نف
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فقدت »الديار« زميال عزيزا، قىض اكرث 
من عقدين يف مكاتبهــا، وكان علامً من 

اعالم الكّتاب فيها.
رحل  الصامت،  الزميل  شاهني،  اسكندر 
بعد عــارض صحي،  مفاجىء  وبشــكل 
وهو الذي برع يف كتابة املقاالت بشــكل 
تسلسيل ومنطقي، وبرع يف حقل القضاء 
ويف املعلومــات القضائيــة، بخاصة اثر 

انفجار كنيسة النجاة يف ذوق مصبح.
ارسة »الديــار« حزينــة عــىل رحيل 
بالتعزية  وتتقدم  شاهني،  اسكندر  الزميل 

الشخصية لزوجته واوالده.
نعزي انفســنا، وما علينا االّ التســليم 

بارادة الله الذي هو سّيد الكون.
رحم الله اســكندر شاهني، ستبقى يف 

الذاكرة دامئاً.

ــدر شــاهــيــن ــ ــن ــ ــك ــل اســ ــ ــي ــ ــزم ــ ال
ــى فـــــــي الـــــــذاكـــــــرة ــ ــق ــ ــب ــ ــت ــ س

»الديار«

صفحتا تسلية صباح كل 
اثنين واربعاء
وجمعة وأحد 

ص10 -11
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هيام عيد

ال تزال ارتدادات وتداعيات 
اإلتفاق السعوديـ  اإليراين 
تظهر وبشــكٍل يومي، يف 
املواقف التــي يعلنها أكرث 
من فريق سيايس وحزيب 
داخيل، ما يــؤرش إىل أن 
الداخلية  املرحلــة  مالمح 
متصلة  ســتكون  املقبلة 
ويف عــدة مجــاالت بهذا 
الحدث اإلقليمي، الذي يُعترب 
األبــرز يف منطقة الرشق 
ســنوات،  منذ  األوســط 
أوساط  كشــفت  ما  وفق 
مطلعــة،  ديبلوماســية 
التي  التحــّوالت  أن  ذلــك 
انطلقت يف عدة ســاحات 
يف املنطقــة، تدل عىل أن 

دينامية سياسية مختلفة قد باتت ُمنتظرة، وإن مل 
تكتمل لدى األطراف املحلية املعطيات الكافية عنها. 
وكشفت هذه األوساط، أن امللف اللبناين عموماً، 
والرئايس خصوصاً، مل يغب عن هذه التحّوالت، علامً 
أن فريقي االتفاق يتشاركان القلق من االنعكاسات 
االجتامعيــة واألمنية الســتمرار أزمة الشــغور 
الرئايس، ومعهــا إطالة أمد الضائقة االقتصادية، 
وبالتايل تأخري اإلصالحات املالية املطلوبة من أجل 
إعــادة إطالق الــدورة االقتصادية يف البالد ولجم 

االنهيار املتسارع.
ومن هنا، فإن الحوار بهدف الوصول إىل عالقات 
متينة بني إيران والســعودية ودول الخليج العريب، 
ســيرتك ظــالالً إيجابية عىل مجمل املشــهد يف 

املنطقة، وأيضاً عىل لبنان، حيث الوضع االقتصادي 
واملــايل يــزداد تدهوراً. ولذلك، توقعت األوســاط 
الديبلوماســية، أن يؤّدي تطوير وتطبيع العالقات 
بني إيران والســعودية إىل تأمــني كافة املناخات 
الرضورية، من أجل البحث عن خارطة طريق للحلول 
يف لبنان يف ســياق ســلّة متكاملة، تسمح بنقل 
الوضــع من ضفٍة إىل أخرى، وليس فقط من خالل 
انتخــاب رئيٍس جديد للجمهورية فقط، ذلك أن ملء 
الفراغ الرئايس هو حاجة رضورية لتجّنب االنهيار 

التام يف مرحلة أولية.
 ولكــن االنتخاب وحده فقط  لــن يكون كافياً، 
بحســب األوساط نفســها، التي اعتربت أن التأثري 
األول لالتفاق الســعودي - اإليراين، سيكون تأمني 
املناخ الســيايس الداخيل الــالزم من أجل انتخاب 

رئيس  وتســمية  الرئيس 
الحكومة، وتأليف حكومة 
قادرة عــىل وضع برنامج 
إصالحي قادر عىل تسوية 
األزمة التي بدأت منذ العام 
2019، ومــا زالت تتطّور 
بشــكٍل كاريث إىل اليوم، 
يف ضــوء تخطي ســعر 
رصف الــدوالر عتبة املئة 
الف لرية، ومواصلته املسار 
التصاعــدي يف املرحلــة 

املقبلة. 
عىل أّن األوساط  نفسها، 
أن االختبار األول لهذا  رأت 
يف  حتامً  سيكون  االتفاق 
اليمن، والحقاً  لبنان، حيث 
اّن غالبيــة التقديرات لدى 
القيادات السياسية، تُجمع 
الرئيس  انتخــاب  أن  عىل 
ســيحصل قريباً، وإن كان املوضوع حتى الساعة 
»داخيل«، كام ورد يف مواقف املسؤولني السعوديني 
واإليرانيني إزاء لبنان، الذين ميتنعون عن التطّرق إىل 
أسامء املرشحني، ويتحدثون عن املواصفات الواجب 
توافرهــا بالرئيس العتيد، معتربين أن الوصول إىل 
تحقيــق هذا األمر، يكون عرب تالٍق لبناينـ  لبناين 
عىل إنجاز االســتحقاق الرئــايس، وعدم ربط ذلك 

باالتفاق السعودي ـ اإليراين.
كذلك، رأت األوساط الديبلوماسية نفسها، أنه من 
املبكر الدخول يف أي ســيناريوهات مترّسعة حول 
املسألة الرئاسية، إالّ أنها كشفت أن التوافق الذي مل 
يتحّقق حتى اللحظة، سوف يساهم االتفاق املذكور 

يف ترسيع الخطى باتجاهه. 

قلق ديبلوماســــــي من االنهيار... وبحث في سّلة حلول وليس فقط الرئاسة

محمد علوش

بات من الواضح أن طرح 
مقايضة رئاسة الجمهورية 
برئاســة الحكومة، مل يكن 
زلة فرنســية وال استطالع 
رأي تحــاول باريس القيام 
بهذه  متمســكة  فهي  به، 
الصيغة، عــىل اعتبار أنها 
الحــل الذي ميكن أن يُريض 
أطراف الــراع يف لبنان، 
ويــؤدي اىل بناء ســلطة 

متوازنة.
الفرنســيني،  بحســب 
اللبنانية  التجــارب  فــإن 
تجربة  نجــاح  عدم  أثبتت 
ظل  يف  »الالسياســيني« 
وبالتايل  الحــايل،  النظام 

عنــد الحديث عــن رئيس للجمهوريــة من خارج 
الطقم الســيايس، فهذا يعنــي عرقلته قبل أن يبدأ، 
ألن القوى السياســية ستقطع الطريق عىل عمله، 
لذلك فإن الحل األمثل هو توازن القوى بني رئاســتي 
الجمهورية والحكومة، خاصة يف ظل وجود اسم 
مرشــح للرئاسة هو سليامن فرنجية، قادر عىل أن 
يكون له عالقات مميزة مع الغرب والعرب والداخل 

عىل حد سواء.
يدرك الفرنســيون أن الثنايئ الشــيعي متمسك 
برتشــيح سليامن فرنجية، وهو يعترب أن التسوية 
يجب أن تنطلق من مســلمة وصوله اىل بعبدا، مع 
جهوزيته باملقابل لتقديم تنازالت يف مســألة اسم 
رئيس الحكومة وتركيبة السلطة داخلها، باإلضافة 
اىل نيته املــي باإلصالحات، حتى ولو كانت عرب 

صندوق النقــد الدويل، رغم املوقف املعروف لحزب 
الله من هذا الصندوق، لذلك تعترب فرنسا أن املقايضة 
هي تســوية مقبولة باملرحلة الراهنة، مع التشديد 

عىل مسألة اإلصالحات.
باملقابل، مل تر السعودية بعد فوائد تسوية كهذه، 
لذلك هي ترفضها حتى اللحظة، عىل اعتبار أن الهدف 
ليس انتخاب رئيس وتشــكيل حكومة وحســب، 
بل الحصول عىل مكاســب سياسية من حزب الله 
تحديداً، ومن هنا سأل السعوديون الفرنسيني مؤخراً 

عن املقابل من تسوية كهذه.
بالنسبة اىل الســعوديني، فإن أي تسوية يجب 
أن تنطلق من أســس واضحة لها عالقة بحزب الله 
ومقاربته للعالقات مع اململكة، كام سيطرته عىل 
الحكم يف لبنان برأي الســعوديني، ومنها سيطرته 

الخارجية  السياســة  عىل 
غري  فإنهم  لذلــك  للبلــد، 
مســتعدين للسري بتسوية 
مبهمــة، يكــون عنوانها 
املقايضة، ألنه سبق لها أن 
ُجّربت عندما وصل ميشال 
عون اىل رئاسة الجمهورية، 
وسعد الحريري اىل رئاسة 

الحكومة.
هذا التســاؤل السعودي 
كان سبب محاولة استفسار 
الفرنســيني مــن رئيــس 
مرشوعه  عن  املردة«  »تيار 
وما  تحديداً،  »الســيايس« 
كان يقصده من قدرته عىل 
الحصــول عىل تنازالت من 
حزب الله وســوريا، كذلك 
الوفد  لقــاء  محــور  كان 
القطري مع حزب الله، حيث 
جرى مقاربة شــاملة للملف اللبناين ورؤية حزب 
الله له، يف محاولة للوصول اىل تســوية واضحة 

املعامل.
تعترب الســعودية أن فرنســا تسعى اىل تسوية 
رسيعــة يف لبنان ألهداف اقتصاديــة، لذلك فإن 
اململكة غري مســتعدة بعد للسري يف حل كهذا قبل 
أن يكــون امامها مشــهد واضح، وحتى ذلك الحني 
فإن األمور ستبقى معقدة، اذ ال توافق خارجي عىل 
مقاربة واحدة للملف اللبناين، وال حوار داخيل يسكر 
الجمود الحاصل، علام أنه بحسب مصادر سياسية 
بارزة، فإن الســعوديني ينتظــرون الوضوح للبناء 
عليه، دون ان يعني ذلك حتمية ســريهم بتســوية 

املقايضة، التي ال يزالون يرفضونها حتى اليوم.

ــضــة؟ ــاي ــة املــق ــوي ــس ــلــفــرنــســيــيــن: مـــــاذا ُمـــقـــابـــل ت ــون ل ــوديّـ ــعـ ــسـ الـ

أمل رئيس حكومة تريف 
االعــامل نجيــب ميقايت، أن 
انتخاب  إىل  قريبــا  »نصــل 
رئيس جديد ليكون ذلك مدخال 
للبدء يف معالجة كل القضايا 
األخــرى«. وقــال يف حديث 
اىل صحيفــة »ال ريبوبليكا« 
االيطاليــة يف ختــام زيارته 
اىل الفاتيــكان ورومــا، عن 
تزايد اعــداد القوارب املحملة 
باملهاجرين غري الرشعيني من 
لبنــان اىل اوروبا: »موضوع 
ميثل  الرشعية  غــري  الهجرة 
مشــكلة للبنــان وإيطاليــا 
معا، ولقد طلبت من رئيســة 
الســيدة جورجا  الحكومــة 
ميلــوين عقــد طاولة حوار 
مشــرتك ميكن مــن خاللها 
تقديم  املشاركة  الدول  لجميع 

األفكار والحضور لحل املشكلة بشكل نهايئ. هناك 
اجتامع أورويب يف بروكسل يف 15 حزيران املقبل 
ملناقشــة مســألة الالجئني، آمل أن تكون لحظة 

مواجهة مللف الهجرة غري الرشعية«.
وعن وجود ســوريني وعراقيني ولبنانيني عىل 
قــوارب الهجرة غــري الرشعية التــي تنطلق من 
لبنان، قال: »املشــكلة ليســت يف اللبنانيني الذين 
يريدون املغادرة النه ميكنهم طلب تأشرية. املشكلة 
االساسية هي يف غري اللبنانيني املقيمني يف لبنان 
مــن دون وثائق ويعتمدون عىل املتاجرين بالبرش. 
لقد أصبح الســامح للنــاس باملغادرة من دون إذن 
عمل تجاري، وعلينــا نحن البلدان املعنية التعاون 

لوقف هده الظاهرة حامية لشعبنا وجرياننا«.
وعن ملف اســتخراج الغــاز يف املياه االقليمية 
اللبنانية، قال: »إن توقيع اتفاقية ترســيم الحدود 
البحرية هي مصدر سالم لجنوب لبنان، ومن دون 
ذلك ملا كان ممكنا لرشكات قطر للبرتول و«توتال« 

و«إيني« التنقيب، فهــم يقومون بالبحث األويل، 
وهــو ليس باألمر الســهل«. وقال: »ال توجد حتى 
اآلن خطة لتصدير الغاز او التزامات رسمية، ومن 
املبكــر الحديث يف هذا املوضوع، لكن من الواضح 
أنه ســيتم تصديرها إىل أوروبا، ألصدقائنا، وإىل 

البلدان األقرب إلينا«.
وعن االتفاق الســعودي - االيراين وانعكاساته 
عــىل لبنان، قال: »هذا االتفاق خطوة مهمة لكنني 
أعتقــد أن األولوية اآلن هي ملوضوع الســالم يف 
اليمن، وبعدها يــأيت الحديث عن امللفات االخرى 
ومنهــا لبنــان. لكن يف ما يتعلــق بلبنان، فيجب 
أن يكــون الحوار لبنانيــا داخليا من دون تأثريات 

خارجية«.
وعن ارتفاع حاالت االنتحار خصوصا بني الفئات 
الشــابة، أجاب: »حدث ذلك لفــرتة من الزمن ألن 
الوضع يف لبنان ليس سهال، والناس يعانون، ولكن 
نحن نســعى بكل جهدنا لحل املشــكالت القامئة. 
نأمل أن نصل قريبا إىل انتخاب رئيس جديد ليكون 

للبدء يف معالجة  ذلك مدخال 
كل القضايا األخرى«.

{ لقاءات {
زار مقــر  وكان ميقــايت 
مالطا«  فرســان  »منظمــة 
يف رومــا، حيــث اجتمع مع 
املستشــار األكــرب للمنظمة 
دي  باترينــو  ريــكاردو 
االول  واملســؤول  مونتكوبو 
فيها فرا جون دنالب واعضاء 
هيئة املنظمة.  ونوه بـ »الدور 
البــارز والتاريخي الذي تقوم 
فيه املنظمة يف لبنان، انسانيا 

وتنمويا«. 
عن  صادر  بيان  وبحســب 
املنظمة، فان »املستشار األكرب 
للمنظمة ريكاردو باترينو دي 
مونتكوبــو اكــد مليقايت »أن 
لبنان يقع يف قلب فرسان مالطا، ونحن مستعدون 
وراغبون يف بــذل كل جهد ممكن لزيادة برامجنا 

الطبية واالجتامعية«.
اضاف البيان: »تحتل منظمة فرسان مالطا يف 
لبنان موقع الصدارة يف تقديم املســاعدة الطبية 
واالجتامعية لألشــخاص األكرث ضعفا من خالل 
11 مركزا ومــــرشوعا طبــيا اجتامعيا منترشة 
يف كل أنحــاء البالد. تعمل ســبع وحدات عيادات 
متنقلــة لتصل إىل أبعد املناطق وافتتح أخريا مركز 
طبي جديد يف بريوت قادر عىل عالج ما يصل إىل 
500 مريض يوميا. يتم دعم كل أنشــطة املساعدة 
مــن خالل اتفاقيــات ثنائية تهــدف إىل تطوير 
التعاون الصحي واإلنساين بني الحكومة اللبنانية 
ومنظمة فرسان مالطا. ومن األهمية مبكان أيضا 
املشــاريع يف املجال االجتامعي التي تم تطويرها 
بالتعــاون الوثيق مع الطوائف الدينية األخرى يف 

البالد«.

ميقاتــــــي في ختــــــام زيارتــــــه للفاتيــــــكان وروما: نأمــــــل انتخاب الرئيــــــس قريباً
الحــــــوار فــــــي لبنــــــان يجــــــب أن يكــــــون داخليــــــاً دون تأثيــــــرات خارجّيــــــة

ميقايت يلتقي أعضاء »منظمة فرسان مالطا«

ترأس البطريرك املــاروين الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي قداس عيد مار يوسف 
عىل مذبح كنيســة الباحة الخارجية للرح 

البطريريك يف بكريك »كابيال القيامة«.
بعد االنجيل املقدس، القى الراعي عظة قال 
فيهــا: »إن كالم الله »نور وحياة«، بدونهام 
تخبط يف الظلمة، وشلل العقل عن الحقيقة، 
واإلرادة عن الخري، والقلب عن الحب واملشاعر 
واإلنســانية. الحوار مع الناس يتأسس عىل 
ويتأملون،  يقولون،  اإلصغاء. نســمعهم مبا 
ويتوقون. ونســمعهم عندما نســبقهم إىل 
تلبية مشــاعرهم وحاجاتهم قبل أن يتكلموا 
ويتظاهروا وينتفضوا. فاملســؤول هو الذي 
يصغي ويبتكــر ومييز حاجــات الذين هم 
يف دائرة مســؤوليته. ال تستطيع الجامعة 
السياســية مامرســة السياسة مبعزل عن 
الحوار الريــح واملتجرد، باإلصغاء املتبادل 
ومتييز القرار الواجب إتخاذه، من دون فرض 
الــرأي عنوة، ومن دون حســابات مخفية، 
ومبعــزل عن الســعي الــدؤوب إىل توفري 
الخــري العام، الذي فيه تجــد معناها ومربر 
وجودها، والذي يشــكل األساس يف حقها 
بالوجــود. يقتي الخري العام توفري مجمل 
رشوط الحياة اإلجتامعية واالقتصادية التي 
املواطنني والعائالت  متكن وتســهل لجميع 
والجمعيــات البلوغ إىل كــامل حاجاتهم« 
)الدســتور الرعوي: الكنيسة يف عامل اليوم، 
74(. يف عــدم توفــري الخري العــام يكمن 
واالقتصادية  السياســية  أزماتنــا:  مصدر 
واملاليــة والتجاريــة واألخالقية. وهذا هو 
الســبب األســاس لتعرث بل لتعطيل انتخاب 
رئيــس للجمهورية، وبنتيجــة هذا التعطيل 
شــلل املجلس النيايب والحكومة والوزارات 
واإلدارات العامــة. بل هنــا مكمن الفوىض 
وإفقار  الدولــة  أوصال  والفســاد وتفكيك 
املواطنني والتســبب بقتلهم وموتهم جوعا 

ومرضا وانتحارا. إذا سمع املسؤولون صوت 
الله عــرب كالمه، لوجدوا البــاب إىل الحل. 
فكالم الله يحــرر ويوحد. وأي كالم آخر آت 
واملذهبية،  والفئوية  الشخصية  املصالح  من 
يأرس يف مواقف متحجــرة، وبالتايل يفرق 

ويباعد ويعطل سري الحياة العامة«.
وختــم الراعي: »ال ينســني املســؤولون 
السياســيون أن العمل السيايس هو خدمة 
االنســان، مبوجب تصميم الله الذي اراد ان 
يؤلف مــن الرجال والنســاء عائلة برشية 
واحدة، يتعاملــون فيها بروح االخوة يف ما 
بينهم، وبروح البنوة للخالق الواحد. ما يجعل 
كل االشخاص بحاجة الواحد اىل اآلخر، وهم 
يف حالة ترابط. من شأن السلطة السياسية 
تعزيز هذا الرتابــط والتكامل بني املواطنني، 
وتســهيل ســعيهم اىل انشــاء جمعيــات 
ومنظــامت عامة وخاصــة، ووضع نظام 
اجتامعي يضمن خري كل شخص، إذ يتأسس 
بالعدالة، وينتعش  الحقيقة، ويحمــى  عىل 
باملحبة، وينمو بالحرية الســائرة نحو مزيد 
من االتزان البرشي. نســأل الله بشــفاعة 
القديس يوســف، شفيع العائلة البرشية، أن 
مينح الجميع نعمة اإلصغاء لكالمه، والعمل 

مبوجبه عىل مثال القديس يوسف«.
املؤمنني  الراعــي  اســتقبل  القداس،  بعد 

املشاركني يف الذبيحة اإللهية.
وكان اســتقبل الراعــي النــواب نيكوال 
الصحنــاوي وســيزار ايب خليــل وجورج 
عطااللــه، بتكليف من رئيس »التيار الوطني 
الحــر« النائب جربان باســيل، حيث أبلغوه 
تلبية نواب التيار لدعوة التأمل والصالة التي 
أطلقهــا الراعي، آملني أن يكــون هذا اللقاء 
مناســبة الستلهام التعاليم والقيم املسيحية 
الوطنية كافة،  االســتحقاقات  يف مقاربة 
وبعد اللقاء اســتبقى الراعي النواب الثالثة 

عىل مائدة الغداء.

الصحناوي وأبي خليل وعطاالله في بكركي بتكليف من باسيل
مــمــارســة الــســيــاســّيــة  الــجــمــاعــة  تستطيع  ال  ــي:  ــراعـ الـ
ــادل ــب ــت ــاء امل ــ ــغ ــن الـــحـــوار واإلصــ ــعــزل عـ ــم ــاســة ب ــســي ال

الراعي مع  وفد التيار الوطني الحر

توجه املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبــالن يف بيان، للقوى السياســية، قائال: 
»نحن أمام أم الكوارث وســط كارتيل دويل 
محيل يخــــنق أنفاس لبنــان بالتوازي مع 
لعبة ســــياسية مالية داخلية تتــــشارك 
املشــــروع الــدويل بهدف إنهــاء وضعية 
لبنان، واملطلوب تســوية رئاســية رسيعة، 
وللبطريــرك الراعــي واألخوة املســيحيني 
أقول: لبنــان بال رشكة ال وجود له والرشكة 
تنتظركم، وال وقت إضافيا ألن لبنان باملرحلة 
الرابعــة من اإلنهيار، واملرافق واملؤسســات 
العامة انتهــت أو كادت، والقطاع التعليمي 
واالجتامعي بخرب كان، والفوىض والجرمية 
والنزوح يأكل لبنان، واملخاطر األمنية بأعىل 
مؤرشاتهــا، واألصابــع الدوليــة واألممية 
شكلت خاليا ومتاريس خطرة جدا عرب سواتر 
إنســانية، والدولرة اجتاحت كل القطاعات، 
وسيادة لبنان املالية انتهت، واملخاوف جدية، 
وواشــنطن خدعت الجميع وعينها عىل قلب 
األوضاع، وصنــدوق النقد وصفة إقتصادية 

بأســنان سياســية، واملصارف تنحر البلد، 
والحكومة رصاصــة فارغة، والتجار خونة 
الخبز وامللح، والوقت انتهى واللحظة لحظة 
تاريخ، وال إنقاذ دون مجلس النواب، ومفتاح 
الحل ال يكون عرب لعبة أصوات بل بتســوية 
وطنية توافقية، واملطلوب تســوية وطنية 

عرب مجلس النواب«.
وتابع: »حذاِر املــرشوع الدويل النه يريد 
لبنــان محرقة، ومفوضيــة الالجئني تدفع 
للنازح لتمنعه من العودة اىل وطنه بســياق 
لعبــة أمنية دميوغرافيــة تدمريية، ونحن 
اآلن بآخــر أمتار الفرصة األخرية، والبلد كله 
متوقف عىل تســوية رئاســية فيام نصف 
التسوية السياسية متوقف عىل إذن أمرييك، 
وتفليس لبنان ومنع التســوية السياســية 
ليس صدفــة، وتجهيل املعطلــني عار، ومل 
يعد باإلمكان الصرب عىل االنهيار الشــامل، 
والجــوع والفلتان يتغول، وما نحن فيه اآلن 
بالوعة انفجار سيايس اقتصادي معييش قد 

يغري كل يشء يف لبنان«.

ــن: الـــشـــركـــة ــيـ ــيـ ــحـ ــيـ ــسـ ــمـ ــلـ ــان لــــلــــراعــــي ولـ ــ ــبـ ــ قـ
ــا ال وجــــــود لــه ــ ــه ــ ــن دون ــ ــم... ولـــبـــنـــان م ــركـ ــظـ ــتـ ــنـ تـ

تــرأس مرتوبوليت بريوت 
االرثوذكس  للــروم  وتوابعها 
املطران اليــاس عودة، خدمة 
كاتدرائية  يف  اإللهي  القداس 
القديــس جاورجيــوس، يف 

حضور حشد من املؤمنني. 
وبعد اإلنجيل املقدس، ألقى 
املطران عودة عظة أشار فيها 
اىل ان »بلدنــا يرزح تحت نري 
صليــب عظيم، فقــد أصبح 
خرابا، وإن مل يتكاتف الجميع 
لرتميمه سيسقط عىل رؤوس 
الجميــع. أصبح بلدنا بيتا بال 

ســقف، جدرانه مصدعة، أبناؤه يائســون، 
واملسؤولون مشــتتون ال يأتون حراكا مفيدا 
لتدارك الوضع. أمــا الذين عليهم اإلقدام فام 
زالــوا متباعدين متناحريــن مختلفني عىل 
كل ما يــؤدي إىل انتخاب رئيس. التباعد بني 
مكونات الوطن رش بلية يصاب بها مجتمع، 
ومــع علمنا األكيــد أن انتخــاب رئيس لن 
يصنــع العجائب إن مل يقرتن بخطوات أخرى 
رضورية، إال أنه الخطوة األوىل يف املســرية 
اإلنقاذية الطويلة، يجنب البلد انهيارا أوســع 
ويساهم يف التصدي للتحديات املختلفة التي 
يواجههــا البلد. لذلــك أملنا أن يتعاىل النواب 
عــىل خالفاتهم واختالفاتهــم، وأن يتالقوا 
ويتحاوروا ويتوصلــوا إىل حل ألزمة طالت 
كثريا. عىل الجميــع تقديم هدف إنقاذ لبنان 

عىل هــدف الوصول إىل الســلطة، وتغليب 
لغــة العقل والحوار والحكمــة عىل التعنت 
والتصــادم. وحدتنــا الداخليــة هي أمىض 
ســالح يف وجه أية مشكلة أو تدخل أو تأزم، 
والتعلم من أخطاء املايض ورصاعاته من شيم 
العقالء، املدركني خطورة الوضع. أال تقوم كل 
دولة مبا يناســب مصلحتها؟ ماذا مينعنا عن 
صنع مصرينا بأيدينا؟ ألســنا املسؤولني عن 
حل مشــاكلنا؟ وهل يدري من بيدهم القرار 
أن الوقــت مثــني جدا وأنه ميــي وتضيع 

الفرص؟«.
وختم عودة: »دعوتنا اليوم، يف أحد السجود 
للصليب الكريم املحيي، أن نثق مبن بذل نفسه 
مــن أجل خالصنا، مفتديا إيانا بدمه الطاهر، 
دائسا املوت، ألنه ال بد أن يقيمنا معه، وينقذنا 

من خطايانا أوال، ومن كل أمل ومرضة«.

ــاتـــهـــم ــى خـــافـ ــ ــل ــ ــاَل الــــــنــــــواب ع ــ ــع ــ ــت ــ ــي ــ عــــــــــودة: ل
ويــــــتــــــاقــــــوا ويـــــــتـــــــحـــــــاوروا النـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس

عودة يلقي عظته
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االثنني 20 آذار 2023

 نصراللــــــه بحــــــث مــــــع وفــــــد مــــــن »حمــــــاس« التطــــــّورات
فلســــــطين فــــــي  والوضــــــع  املنطقــــــة  فــــــي 

نرص الله مستقبال وفداً من »حامس«

استقبل األمني العام لحزب الله حسن نرص الله 
وفدا قياديا من حركة »حامس« برئاســة نائب 
رئيس املكتب السيايس الشيخ صالح العاروري.

وبحسب بيان صادر عن العالقات االعالمية 
يف الحزب، فانه »تم استعراض آخر املستجدات 
يف فلســطني املحتلة وخصوصــا املقاومة 

البطولية والباسلة يف الضفة الغربية والقدس، 
واألحــداث الداخليــة يف الكيــان اإلرسائييل 
الغاصــب،  وكذلــك تم البحــث يف التطورات 
السياسية يف املنطقة واملسؤوليات امللقاة عىل 
حــركات املقاومة ومجمل محور املقاومة يف 

هذه املرحلة التاريخية«.

 حجــار خــال افتتــاح القريــة الرمضانّيــة فــي بعلبــك:
الــوزارة تعمــل علــى تحويــل أمــوال لـــ 80 ألــف عائلة

خالل الحفل

أكد وزير الشؤون االجتامعية يف حكومة 
ترصيف األعامل هكتــور حجار، أن »الوزارة 
ســتحول ابتداء من هذا الشهر بني مرشوعي 
أمان واألرس األكرث فقرا ما مجموعه 25 مليون 
دوالر كمســاعدة مالية بالــدوالر االمرييك 

لألرس الحاصلة عىل بطاقات من الوزارة«.
جــاء ذلك خالل رعايته الحفل الذي أقامته 
»الجمعيــة اللبنانية للدراســات والتدريب« 
إلطالق افتتاح مرشوع »القرية الرمضانية« 
يف القرية الزراعية يف ســهل بعلبك،  وقال 
حجار: »من موقعي عىل رأس وزارة الشؤون 
أسعى إىل توحيد كل الجهود املمكنة ملواجهة 
هذا الكم من املشاكل االقتصادية واالجتامعية 
عرب اسرتاتيجية واضحة للحامية االجتامعية 
للبنانيــني كل اللبنانيني وقد قمنا لهذه الغاية 
بتوســيع برنامــج دعــم االرس األكرث فقرا 
ملســاعدة أكرب عدد ممكن من األرس اللبنانية 
لتأمني الحد االدىن من معيشــتها وقد رفعت 
عدد االرس املســتفيدة مــن البطاقات املالية 
من الربنامج من 36 الف ارسة عند اســتالمي 
الوزارة اىل 75 ألــف أرسة، ونظرا اىل تدهور 
الوضع املايل ولتلبية حاجات الناس سنضيف 
إىل االرس املســتفيدة ســابقا 10495 أرسة 
جديــدة ليصبح العدد االجاميل 500 85 أرسة 

لبنانية«.
وقال: »إننا نسعى عرب كل برامج الوزارة اىل 
إضاءة شمعة يف ظل هذا الظالم الذي مير به 
شعبنا من انهيار مايل واقتصادي غري مسبوق 
نتيجة تراكم املامرسات السيئة واملحسوبيات 
التي أوصلتنــا اىل هنا. كل ذلك يتم بالتعاون 
مع املنظامت املحلية والدولية، فيدنا ممدودة 
بكل محبة اىل كل جهة مســتعدة للعمل معنا 
عىل قاعدة الســيادة الوطنية، ولهذه الغاية 
أطلقنا ورشــة عمل يف الوزارة لتنظيم عمل 
كل الجهــات الدولية أو املحلية بشــكل مينع 
العليا.  الوطنية  االزدواجية ويحقق املصلحة 
وإن كنا نســعى اىل مساعدة اللبنانيني فإننا 
ال نغفل ملف النازحني الســوريني الذين اتوا 
إىل لبنان طلبا لألمن واألمان، واســتقبلهم 
اللبنانيني يف بيوتهم، وقدمنا لهم كل املساعدة 
املمكنــة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، فامللف 
اإلنساين بالنسبة لنا تجاه النازحني السوريني 
ال عالقة له بأي ملفات أخرى من أي نوع كان، 
مع تأكيدنا الخيار االسرتاتيجي لرضورة تأمني 
العودة الطوعية اآلمنة للنازحني الســوريني، 
رأفة بلبنــان واللبنانيــني، ورأفة بالنازحني 
أنفسهم،  وهذا ما سنبقى نسعى اىل تحقيقه 

عرب اللجنة املعنية بهذا امللف«.

مــكاري: طرابلــس تســتحق هامشــاً إضافيــاً فــي »اإلعــام«

ــه: مـــن دون حـــّل ســيــاســي وضــــّخ األمــــوال ــل ــدال  عــب
ــة ــّيـ ــحـ نــــحــــن ُمــــقــــبــــلــــون عــــلــــى كــــــارثــــــة صـ

أشــار وزير اإلعــالم يف حكومة ترصيف 
األعامل زياد مــكاري، خالل رعايته احتفال 
جمعية »نور طرابلس« لتخريج الدفعة األوىل 
من متدريب مركز »بنــاء القدرات واملهارات« 
بعنــوان »إعــداد وتقديم الربامــج اإلذاعية 
والتلفزيونية وإنتــاج األفالم القصرية«، يف 
قاعة محارضات الرابطة الثقافية - طرابلس، 
اىل انــه »يزعجني القول إن طرابلس عاصمة 

للفقر، فلنا ثقة بها ومبا يحمله أهلها من خري 
وكفاءات نعول عليها يف كل املراحل«.

وعــرّب عن »رسوره بوجوده يف طرابلس«، 
مشــددا عىل أن »هذه املدينة تستحق هامشا 
إضافيا يف وزارة اإلعالم التي يعاين موظفوها 
ككل العاملني يف القطاع العام، إال أن ضمريهم 
هو الذي يحفزهم عىل االســتمرار والصمود 

وسط املعاناة اليومية، وأنا أشكرهم كلهم«.

أكــد النائب بالل عبدالله يف حديث اذاعي، 
ان »الحوار هو الحل الوحيد للخروج من مازق 
االســتحقاق الرئايس، اذ ال ميكن البقاء يف 
هذه الدوامة«، مشريا اىل »وجوب االستفادة 
مــن التحوالت اإلقليمية التي أظهرت ان لبنان 

ليس اولوية الخارج يف هذه الفرتة«.
وعــن الرياضة الروحية التــي دعا اليها 
البطريــرك املاروين الكاردينال مار بشــارة 
بطرس الراعي، أكد عبدالله ان »حرص التوافق 
بني االفرقاء املســيحيني ليس كافيا بل يجب 
التفاهم بني جميع املكونات، ألننا نتحدث عن 

مصري البلد وليس فقط عن املسيحيني«.
وأوضح »ان زيــارة رئيس الحزب التقدمي 

االشرتايك وليد جنبالط إىل الكويت اتت لتأكيد  
العالقة التاريخية بني البلدين وعالقات لبنان 

مع العامل العريب«. 
ويف امللف الصحي، شــدد عبدالله عىل ان 
»سياســات الرتقيع والدعم ال تكفي«، وقال: 
»من دون حل ســيايس وضــخ األموال نحن 
مقبلــون عىل كارثة صحية يف البالد«، ورأى 
ان »النظام الصحي هو األكرث تأثرا بانعكاسات 

األزمة االقتصادية«.
ولفت اىل ان »لجنة الصحة النيابية تحاول 
قــدر اإلمــكان الضغط للحفــاظ عىل الحد 
األدىن من القطاع االستشفايئ يف ظل غياب 

الترشيع يف مجلس النواب«.

ــــــة« ؟! ــــــوة الروحّي ــــــان »للخل ــــــي 5 نيس ــــــدون حضورهــــــم ف ــــــيحّيون يُؤك ــــــواب املس الن
صونيا رزق

يواصــل البطريرك املاروين 
بشارة الراعي، اطالق الرصخات 
املدّويــة خصوصاً خالل عظة  
كل أحد، لحث املســؤولني عىل 
إنقــاذ لبنــان، واالتفاق عىل 
انتخابه  واالرساع يف  رئيــس 
الّن الوطن يتهاوى، كام يطلق 
نداءاتــه اىل القيادات والنواب 
املسيحيني للتوافق عىل مرشح 
رئايس، ومل يــرتك طريقة او 
وســاطة إال واســتعان بها، 
مــن دون ان أي نتيجــة، الّن 
الصمت املدوي كان دامئاً سّيد  
املواقف من قبل املسؤولني. اما 
القيادات املســيحية فكالعادة 
وانقسامات،  وخالفات  تناحر 

عىل الرغم من النداءات الخارجية ودعوات املجتمع 
الدويل اىل إنقاذ  لبنان، املهّدد بالزوال عن الخارطة 

الدولية.
هذا الســكوت املــدّوي والدائــم، وعدم اهتامم 
السياســيني مبا يجري، دفــع بالبطريرك الراعي 
اىل نقل مواقفه من الدين اىل السياســة، بســبب 
استشــعاره الخوف الكبري عــىل مصري لبنان، بعد 
تدهور االوضاع فيه عىل كل املســتويات، يف ظل 
غياب أي بارقة امل بالحل، اذ يبدو سياســيوه يف 
مكان آخر بعيد عن هموم الشعب املحبط واليائس، 
خصوصاً الشــباب املنتظر عىل قارعة السفارات، 
طالباً الهجــرة مهام كان مثنها وتبعاتها، النها لن 
تكون أسوأ من العيش يف هذا الجحيم، لذا  مل يرتك 
الراعي مناشــدة إال واطلقها، خصوصاً اىل الدوِل 
الصديقــة لنجدة لبنان، واىل منظَّمة األمم املتحدة 

للعمل عىل املساعدة. 
اىل ذلك، تطرح اوساط مسيحية اسئلة عن غياب 
دور االحزاب املســيحية يف عملية االنقاذ التي دعا 
اليها الراعي، فلامذا يغيب ذلك الدور وبصورة علنية، 
ويكتفــي فقط بزيارات الدعم والتأييد، من دون اي 

عمل فعيل عىل االرض؟ االمر الذي يثري االستغراب، 
فبدل ان تــؤدي تلك االحزاب دوراً يف الحل، وتضع 
يدها بيد الراعــي الذي يعمل ملصلحة لبنان، نراهم 
غري مهتمني، رمبا بسبب طموحاتهم البعيدة املدى، 
او بســبب خالفاتهم التي تطغى عىل كل يشء، اذ 
نراهم يناقضون مواقفهــم، فالكل ينادي بتقوية 
القرار املســيحي، ويف الوقت عينه نجدهم بعيدين 
عن ذلك، يدعون اىل اإلرساع يف انتخاب الرئيس وال 

يبادرون اىل املساهمة يف الحل.
وتؤكد االوساط املسيحية ان الراعي يقف اليوم 
وحيداً امام مهمة التقارب املستحيل، بعد محاوالته 
املتكــّررة بجمعهم مــن دون ان يلقى القبول من 
معظمهم، لذا اســتعان بالصالة يف الخامس من 
نيســان املقبل، لجمعهــم ضمن خلوة روحية يف 
بيت عنيا يف حريصا، فارسل اليهم دعوات حملت 
توقيع النائــِب البطريريك املطران أنطوان عوكر، 
علّها تــؤدي اىل تقاربهم من اجــل االتفاق عىل 
مرشــح ينهي معضلة الرئاسة، وبالتايل يساهم 
يف رســم خارطة طريق للمستقبل القريب الذي 

لبنان. ينتظر 
الروحانية التي لجأ اليها البطريرك الراعي بزمن 

الصوم، تضيف االوساط، حيث 
اختــار »اربعاء ايــوب« الذي 
يسبق عيد الفصح بايام، ويتّم 
خاللــه التأمل يف األمل كجرس 
عبور اىل اللــه، وكأنه اراد ان 
البالء،  بالصــرب عىل  يُذكّرهم 
الذي تحىل به النبي ايوب وسّيد 
بكريك ايضاً واللبنانيني جميعاً، 
بعــد طول فرتة انتظار لتقارب 
املســؤولني املسيحيني بصورة 
خاصــة، واتفاقهــم ولو ملرة 
واحدة، لذا ينتظر الراعي بصرب 
نافد تلك الخلوة، علّها توصل اىل 
شاطى االمان الرئايس املنتظر 
من قبل اللبنانيني، النتشــالهم 

من الغرق الوشيك.
ويف هذا االطــار، افيد بأّن 
» القــوات اللبنانية« ال متانع  
الحضور، عىل ان تعلن موقفها الرســمي اليوم بعد 
اجتــامع تكتل » الجمهوريــة القوية« يف معراب، 
ووفق مصــادر »التيار الوطني الحــر« و«املردة« 
و«االحرار«، والنواب »التغيرييني« وبعض املستقلني، 

فنوابهم سيلّبون الدعوة. 
وتقول االوســاط املسيحية انه انطالقاً من هذا 
التجــاوب الذي ال ميكــن ان يالقي الرفض من قبل 
النواب املسيحيني، خصوصاً يف اسبوع اآلالم، وتحت 
عنوان االختالء وقوامه الصوم والصالة، وســامع 
كالم الله والتوبة اســتعداداً لعيد الفصح املجيد، أي 
ضمن رياضة روحية وسجود أمام القربان املقدس.
ويف السياق، برز موقف للنائب أديب عبد املسيح، 
الــذي أكد حضوره يوم التأمل والصالة، ممثالً كتلة 
»تجدد« مبكوناتها املســيحية واملسلمة، ومتنى أن 
تشــمل الصلوات طقوساً رشقية ايضاً، قائالَ: »إذا 
ما قدرنا نوّحد املسيحيني بالسياسة، بريك منوّحد 
الصالة كم ساعة«. ومتنت االوساط املسيحية بأن 
تتحقق امنية النائب عبد املسيح، وامنية البطريرك  
الراعي بتوحيد موقف النواب املســيحيني، يف كل 

االستحقاقات العامة.

 »عجقــــــة« زّوار علــــــى طريــــــق بيــــــروت - دمشــــــق محورهــــــا رئاســــــي
ــة ــ ــ ــه لفرنجي ــ ــ ــة بدعم ــ ــ ــئلة املتعّلق ــ ــ ــكو األس ــ ــ ــن موس ــ ــ ــل م ــ ــ ــد تجاه ــ ــ األس

رضوان الذيب

تجنب الرئيس الســوري بشار 
االسد الرد عىل اسئلة الصحافيني 
اللبنانيني يف موســكو بشــأن 
االنتخابــات الرئاســية، ودعمه 
لســليامن فرنجية او الغوص يف 
ما يعانيه لبنــان، وكرر ذلك امام 
الوفد العريب الذي زاره يف دمشق 
وضم نوابا لبنانيني والوفد الوزاري 
برئاســة وزير الخارجية عبدالله 
بوحبيــب، ومل يعلــق ايضا عىل 
رســائل الود الذي نقلها اعضاء 
وقيادته من  لشــخصه  الوفــد 

مرجعيات لبنانية.
ويف املعلومــات، ان »عجقة« الــزوار اللبنانيني 
وطلبات املواعيد عادت وتكدســت عىل طاولة اللواء 
عيل اململوك، والزحمة والسيارات »املفيمة« تشاهد 
بوضــوح بني املصنع وجديدة يابــوس بعد توقيع 
االتفاق الســعودي - االيراين والتقارب الســوري - 
الســعودي واالنفتاح الرتيك عىل دمشق، وزيارات 
االســد ملوسكو ومســقط واالمارات، لكن املوقف 
الســوري ثابت لجهة التأكيد عىل التزامها ما يقرره 

االمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله...
ويف املعلومــات ايضــا، ان االمني العام لجامعة 
الدول العربية احمد ابو الغيط اكد خالل لقاءاته مع 
املســؤولني اللبنانيني، الحاجة العربية اىل استعادة 
ســوريا دورها »كبيضة القبان«  لتوازنات املنطقة، 
وكشــف ان قطر واملغرب يعارضان حتى اآلن عودة 
ســوريا اىل الجامعة العربية، وانه سجل اعرتاضه 
عىل موقفهام، ويف املعلومــات ايضا، ان الرياض 
مرصة عىل حضور دمشق القمة العربية االقتصادية 

عىل اراضيها يف ايار، وتعمل عىل  ازاله االعرتاضات. 
ويف املقابل ســمع الســعوديون كالما واضحا من 
االيرانيني عن العالقة املتينة بني دمشق والحوثيني، 
وانها قادرة عىل تذليل العقبات االساســية وتتقدم 
عىل ايران يف هذا املجال، وهذا الدور ينطبق عىل حزب 
الله. وتقول املعلومات ان الرئيس االسد سيؤدي دورا 
شخصيا يف مجال حل امللف اليمني، وقد تستضيف 
دمشق اجتامعات لضباط سعوديني وحوثيني، وهو 
قادر ايضا عىل القيام بهذا الدور التوفيقي بني طهران 
والرياض ايضا. وعلم ان القنصلية الســعودية يف 
دمشق ستســتأنف اعاملها بعد عيد الفطر املبارك ، 
وتسبقها زيارة وزير الخارجية السعودي اىل دمشق 

لالعالن عن معاودة العمل .
واشــارت املعلومــات اىل ان االتفــاق االيراين 
- الســعودي اكــرب من لبنان، واذا ســارت الحلول 
بشــكل ايجايب يف اليمن، فان التوافقات ســتمتد 
اىل الساحات السورية والعراقية واللبنانية، وخلق 
توازنات جديدة يف فلســطني، خصوصا ان املرشوع 

الســعودي الجديــد يطمح اىل 
تعميم الهدوء واالستقرار يف دول 
لتحقيق ونجاح  املنطقة، كرشط 
مــرشوع »الســعودية 2030«، 
فهــذا املرشوع ال يتقــدم اذا كان 
مطوقــا باحزمة البؤس املرصية 
والســورية واالردنية واللبنانية 
والفلسطينية واليمنية، وال بد من 
نهضة تواكب املرشوع السعودي، 
وهــذا ما كشــفه املســؤولون 
السعوديون لزوارهم لجهة تعزيز 
كبديل عن  واالســتقرار،  الهدوء 

التوترات التي انهكت الجميع.
وتقول مصادر سياسية متابعة 
ان املنطقــة امــام انقالب كبري، 
وما تشــهده العالقات االيرانية - 
الســعودية هو تطور استثنايئ مل تشهده املنطقة 
منذ 1978 وانفجار الخالفات بني الدولتني، واالتفاق 
ســيؤدي اىل تراجع حدة الخالف السني - الشيعي، 
ورضب االرهابيني، وتعميم االعتدال السني يف جميع 
الدول االســالمية، وتعزيز حكم الجيوش كبديل عن 
»االخوان املســلمني«. واكــدت املصادر ان ما يجري 
عىل ايدي محمد بن ســلامن كبري جدا وتســووي، 
وستقابله طهران  بااليجابية نفسها، ويبقى الخطر 

من البوابتني االمريكية – »االرسائيلية«.
هذه االجواء، وبحســب املصادر، ستنعكس عىل 
لبنان حلوال رئاســية وبدء مرحلــة جديدة يف كل 
املرافق، وســتزيل بوهجها وقوتها كل رموز املرحلة 
الذين حكموا منذ التســعينات، هذه االجواء تبلغها 
الجميع وبدؤوا برتتيب اوراقهم عىل اساس املتغريات 
املقبلة، فيام املعارضات الداخلية بهلوانية، ولن يسلم 
احد من املحاسبة وكالم السفري السعودي واضح يف 

هذا االتجاه.

ـــــــــياً ـــ ـــ ــــــــــــق رئاس ـــ ـــــــــر للتواف ـــ ـــ ــــــــــــيحيين معب ـــ ــــــــــــواب املس ـــ ــــــــــــي« للن ـــ ـــــــــاء الروح ـــ ـــ »اللق
فادي عيد

بــدا واضحــاً، ومــن خالل 
املعلومات التي تُفيض بها جهات 
سياســية بــارزة، أن الشــغور 
الرئايس سيبقى عىل ما هو عليه 
إىل حني نضــوج الحلول، هذا ما 
تؤكده أوســاط قريبة من رئيس 
الحزب »التقدمي اإلشرتايك« وليد 
جنبالط، بحيث أنــه وبناء عىل 
املعطيات واألجواء التي استشّفها 
يف اآلونــة األخــرية، يعرب عن 
السعودي  التقارب  جراء  ارتياحه 
ـ اإليــراين، وكل مــا يحصل من 
إيجابيــات يف هذا اإلطار، ولكنه 
يعتقــد بأنه ما دام ليس هناك من 

أي توافق داخيل، فإن األمور ستبقى ضبابية، وهذا 
ما سيسبِّب خسائر إضافية عىل البلد، وتحديداً عىل 
املستويات اإلقتصادية واملالية واالجتامعية، ويشّدد 
جنبالط عىل أهمية التوافق املســيحيـ  املسيحي، 
مبعنى عدم تجاوزهم وفرض أي مرّشــح ال يحظى 
بإجامعهــم وتوافقهم، مؤكداً عىل أن ذلك مســألة 
أساسية، ومحذراً من مغبة القفز فوق هذه املسألة 

الجوهرية. 
عــىل خط آخر، فــإن اللقاء الروحــي للقيادات 
املســيحية، والذي بات شبه محسوم يف الخامس 
من نيسان املقبل، عىل أن تأيت املوافقة النهائية من 
قبل حزب »القوات اللبنانية« اليوم بعد اجتامع تكتل 
»الجمهورية القوية«، ما يعني أن هذا اللقاء، وإن أخذ 
الطابع الروحي، فإنه قد يكون مؤرشاً أساسياً لطاملا 
دعا إليه البطريرك املاروين بشــارة الراعي، ليكون 

املعرب األســايس للتوافق عىل شــخصية مارونية 
وانتخابها رئيساً للجمهورية.

 ولذلــك، علم أن البطريــرك املاروين وعىل ضوء 
الجوالت التي قام بها راعي أبرشية أنطلياس املاروين 
املطران أنطــوان بو نجم ملرتني متتاليتني، بات لديه 
تصــوراً واضحاً حول األســامء التي طُرحت، والتي 
قــد يكون أحدها منطلقاً للتوافق، لذا فإن هذا اللقاء 
الروحي يعترب، ويف هــذا التوقيت بالذات، مفصالً 
رئيسياً النتخاب رئيس الجمهورية العتيد، بعدما باتت 
كل الظروف مهيأة النتخابه، ال ســّيام بعد ما جرى 
يف املنطقة من توافقات وتفاهامت، ويف مقّدمها 

اإلتفاق بني الرياض وطهران. 
ويف هــذا الســياق، ينقل عن بعــض املتابعني 
للقاء الروحي، بأن البطريرك الراعي ســيلقي كلمة 
وجدانية من وحي املناســبة، وســيتحدث حول ما 
يجــري يف البلد من انهيــارات عىل كافة األصعدة، 

مســؤولية  املجتمعني  وتحميل 
عدم انتخاب الرئيس. وبناء عليه، 
يعوِّل سيد بكريك عىل تواجد كل 
القيادات املارونية وسواها، ومن 
كل املشارب واألطراف والتوجهات 
بدورهــم  الذيــن  السياســية، 
ســيطرحون تصّوارتهم وآراءهم 
يف ما خص االستحقاق الرئايس 
وأمورا أخرى، كام بالنسبة للوضع 

املسيحي بشكل عام.
وتشــري املعلومات، إىل أن ما 
دفع بجميع القيادات لحضور هذا 
اللقاء، أنهم أضحوا محشــورين 
أمام الرأي العام املسيحي، ال سيام 
بعدما وصل البلد إىل مرحلة ليس 
بوســع أي فريــق تحّمل تبعات 
ما يجــري، خصوصاً عىل املســارات االقتصادية 
واالجتامعية واملعيشــية، يف حــني أن األمر األبرز 
يتمثل يف ما ترسّب عن اللقاء املفتوح بني الفرنسيني 
والسعوديني يف اإلليزيه أخرياً، والذي وفق املعطيات، 
قد يكــون  كخارطة الطريق للحــل املتكامل الذي 
ســيعرض عىل »اللقاء الخاميس« حيث ســيتحّدد 

اجتامعه يف وقت ليس ببعيد. 
من هنــا، فإن اللقاء الروحي الذي ســيلتئم يف 
بكريك أوائل الشهر املقبل، ليس باستطاعة املشاركني 
فيه املناورة أو االستمرار يف إطالة الشغور الرئايس 
بعدمــا باتت الكرة يف ملعبهم، وهذا ما أشــار إليه 
جنبــالط يف أكــرث من مناســبة، مبعنى أنه عىل 
املســيحيني أن يختاروا مرّشحهم وهذا حقهم، إمنا 
الشغور الرئايس ويف حال استمراره سيجلب املزيد 

من الكوارث عىل البلد.

مـــــــــــــــراد: ذاهبـــــــــــــــون الـــــــــــــــى انفجـــــــــــــــار
ــوَت عالًيا  رفَع الّنائب حســن مراد الصَّ
للمطالبة بـ »حقــوق النَّاس التي أصبحت 
اليوم أحالًما«، معتربًا أنَّه »هيك مش مايش 
لطة فشلت يف  الحال«، ألنَّ مامرســَة السُّ
الذي  فينة ســتغرق وقبطانها  فالسَّ لبنان، 

ج. مــن املفرتض أن ينقَذها جالٌس يتفرَّ
ر خالل غداٍء تكرمييٍّ لسّيدات البقاع  وحذَّ
ملناسبة يوم األّم الذي أُقيم يف ديوان القرص 
يف الخيــارة البقاعّية، من اقرتاب الفوىض 
ووقوع االنفجار، فصربُ الّناس شارف عىل 
نهايته، ُمشــريًا »إىل أنَّ الحلَّ يكمُن يف أن 
تبــادَر الحكومة اىل اتِّخاذ موقٍف، وال تقُف 
ج كام هو حاصٌل اليوم، وإاّل  موقــَف املتفرِّ
فإنَّنا ذاهبــون إىل انفجاٍر لن يوفَِّر أحًدا«، 
الفًتا إىل »أنَّ ذلك ليس تهديًدا، ولكنَّه قراءٌة 

.» بات ال يطمِئُ الذي  للواقع 
ه مراد بنداٍء إىل الحكومة لاللتفاِت  وتوجَّ
إىل هموِم الّنــاس، ألّن األمور تتفاقم، وال 
حّل لها ســوى بتعديل الّسياســات املاليَّة، 
وتصحيــح األجور، واألخــذ بكالم الخرباء 
اليوم  »املطلــوُب  ُمضيّفا  واملتخّصصــني، 
قات والفســاد، فاللِّرية  إيقاُف الهدر والرسَّ
انهــارت، والناس خرسوا ثقتهم باملصارف، 
ولــرة تــأكل قطاعات الدولــة كلّها،  والدَّ
فاملســؤول لــي يكون مســؤواًل ويقوَم 
بــدوره وميارَس صالحّياته، عليه أن يخاف 
عىل مصالح الّنــاس«، ودعا إىل »الّتكاتف 
للخــروج من األزمة«، وُمشــيًدا بدور األّم 
بيــة عىل القيــم، يف ظّل االنحالل  يف الرتَّ

والقيمي. األخالقّي 
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بكين اتفاقّية  على  ملحوظات 
ثريا عايص

بكني  اتفاقيــة  تثــر 
تساؤالت حول نوعية ردة 
األمركية عليها،  الفعــل 
نظرنا  لفــت  األمر  وهذا 
منــذ اإلعالن عن التوصل 
اىل اتفاقيــة بكني. مهام 
يكن ان ردة الفعل تتطلب 
الفعل.  عىل  قدرة  امتالك 
أعنــي قــدرة الواليــات 

املتحــدة األمركية عىل الفعل يف الظروف الراهنة، حيث 
هــي غارقة يف الحرب عىل روســيا، ومهددة يف الوقت 
نفســه بأزمة مالية قد يكــون مردها إىل زعزعة مكانة 
الدوالر الحرصية عىل الصعيد العاملي، ولكن هذه مسألة 

مالية ال نستطيع التعمق يف أرسارها.
يســتوقفنا يف متابعة املقاالت والتعليقات يف وسائل 
اإلعالم، إغفال األسباب التي دفعت السعوديني، يف أغلب 
الظن، اىل الســر يف نهج جديد، ودفن سالح »الهيمنةـ  

والوالية » باسم اإلسالم.
ليس مســتبعداً يف أن يكون فشل الحمالت العسكرية، 
هــو من أســباب تغير النهج نحو االهتامم بالشــؤون 
الداخليــة، ناهيك  باألمثان الباهظة التي دفعت يف هذه 
الحمالت. ويف املقابــل، ميكننا القول ان مرد النجاحات 
اإليرانية يف مواجهة االعتــداءات التي تعرضت لها منذ 
ســنة 1979، وانتصار الثورة، إىل السياســة املزدوجة 
التي مارستها، حيث اتســمت بالرجعية الدينية والثورة 
العلمية عىل الصعيد الداخيل من جهة، وبالتقدمية ودعم 
الشــعوب يف نضالها ضد االستعامر واالحتالل من جهة 
ثانية. بكالم آخر، اتســمت هذه الثورة بالعقالنية، عىل 
عكس السلطات االنقالبية العسكرية خاصة يف األقطار 

العربية.
أما عن الســلطات الســعودية، فكام أرشنا، ان فشل 
الحمالت العسكرية كان يف األغلب عامالً رئيساً، يضاف 
إليه يف تقديري، االتعاظ باملواقف التي ســار عليها نظام 
الحكم الرتيك، والتي تجسدت إىل درجة ما، يف الحذر من 
االندفاع وراء الراعي األمريك يف ســوريا ويف أوكرانيا، 
ما جعل السعوديني مييلون إىل تقليده، واالصغاء لنصائح 

الصينيني.
مهــام يكن، فــإن انتصار الثورة اإليرانية يف ســنة 
1979، كان دليــالً عىل أنه باإلمكان اإلفالت من القبضة 
األمركيــة، رشط امتالك العقل والحنكة، وهام رشطان 
مل يتوافرا لدى السلطة يف األقطار العربية دون استثناء، 
ولعل إنتاج ســلطة أمراء الحرب يف لبنان، خر دليل عىل 
االنحالل السيايس الوطني واألخالقي يف األقطار العربية 
عامــة. هذا من ناحية، اما مــن ناحية ثانية، فإن إيران 
لن متارس من وجهة نظــري ضغوطاً عىل حلفائها يف 
األقطــار العربية، ولكنها قد تكون مضطرة اىل تخفيض 
مستوى دعمها يف إطار تســوية عىل شاكلة »اتفاقية 
بكني« التي ليست يف جوهرها  انتصاراً لها، وامنا هي حٌد 
لإلزعاج واإلقالق، ليك تتفرغ للمشاركة يف عامل متعدد 

األقطاب إقليمياً ودولياً.
يبقــى أن نقــول يف الختام، ان الــدول الخليجية هي 
دول مرتهنــة للواليات املتحدة األمركية، فلقد ظهر ذلك 
بوضــوح يف عهد الرئيس األمريك الســابق من خالل 
الضغــوط السياســية التي مورســت عليها يف مجال 
العالقات والتعاون مع الدولة الصهيونية من جهة، ومن 

خالل االبتزاز املايل من جهة ثانية.
ينبنــي عليه، أن الكالم عن قدرة هذه الدول يف الدفاع 
عن النفس وصيانــة كينونتها، ما يزال غر واقعي. فال 
ننىس يف هذا الســياق، أن اإليرانيني يحققون أيضاً كام 
يبــدو ثورة علميــة وتكنولوجية تؤرق أعداءهم كام هو 

معلوم.

ــة ــ ــ ــّي ــ ــ ــض ــ ــ بــــــــــــــــري تــــــــــابــــــــــع ق
ــع نـــّصـــار ــ مـــنـــتـــزهـــات الـــــوزانـــــي م

تابــع رئيس مجلس النواب نبيه بري قضية اقفال املنتزهات 
عىل نهر الوزاين. ولهذه الغاية، أجرى اتصاال بوزير الســياحة 
يف حكومــة ترصيف االعامل وليد نصار، وتم االتفاق عىل أن 
يلتقي نصار اليوم أصحاب املنتزهات ليصار اىل اتخاذ االجراءات 

الالزمة إلعادة فتح »املنتزهات« مجدداً.

ــد  ــائ ــق ال اغـــتـــيـــال  دان  ــه  ــلـ الـ حــــزب 
األسود  علي  اإلسالمي«  »الجهاد  في 

أصدر حزب الله البيان االيت:  «يدين حزب الله عملية االغتيال 
اآلمثة التي تعرض لها القائد يف حركة الجهاد االسالمي الشهيد 
 عيل رمزي األسود، ويتقدم من اإلخوة يف قيادة الحركة وذوي 
الشــهيد بأحر التعازي  واملواساة، سائاًل الله أن يسكنه فسيح 

جنانه ويحرشه مع الشهداء والصالحني«. 
أضاف البيان: »إن هذه الجرمية النكراء التي تحمل بصامت 
العــدو الصهيوين تأيت يف وقت يعاين فيــه كيان  العدو من 
رضبــات املقاومني يف داخل فلســطني املحتلة ويعيش حالة 
انقسام داخلية ال سابق  لها، وبالتايل فإن عمليات اغتيال القادة 
واملسؤولني يف حركات املقاومة لن تحقق للعدو  األهداف التي 

يسعى اليها، بل إنها تزيد وعي شعوب أمتنا«. 
وأكــد حزب الله »أن املقاومة هي الطريق الوحيد لوضع حد 
لإلجــرام واإلرهاب، وأن فصائل املقاومة  ومجاهديها قادرون 

عىل جعل العدو يدفع مثًنا غالًيا لجرامئه وعدوانه«. 

تــــواضــــع مــــــن  بــــــــّد  ال  هــــــاشــــــم: 
الــــــبــــــعــــــض إلنـــــــــقـــــــــاذ الــــبــــلــــد

رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاســم هاشــم، 
يف ترصيح بعد لقاءات له يف منطقة العرقوب، ان »االوضاع 
الضاغطة اقتصاديا وماليا واثارها عىل اللبنانيني يســتدعي 
اقالع اصحاب الــرؤوس الحامية عن تعنتهــم ومكابرتهم، 
والذهاب اىل حوار ونقاش رسيع للخروج من الواقع املاساوي«، 
معتربا أن »مفتاح الحلول وجود رئيس جمهورية يؤسســس 
العــادة انتظام عمل املؤسســات رحمة باللبنانيني لوضع حد 
لحالة االنهيار التي تنذر باالســوأ اذا ما اســتمرت االمور عىل 

هذه الحال«.
ورأى أن »امام حدة االزمة الحياتية ال بد من تواضع البعض 
النقــاذ البلد بعد ان تفاقمــت االزمة ووصلت امور الناس اىل 
حد الفقر والجوع ومعالجة امللفات الحياتية اولوية بعيدا عن 
حســابات املكاسب السياســية الرخيصة التي يجهد بعضهم 
لتعطيل االســتحقاقات تحت عناوين وشعارات واهية ورهانا 
عــىل متغرات وهميــة يف بعض السياســات ويف لحظة 
سياسية يأخذ الحوار مداه الطبيعي يف املنطقة وما عىل القوى 
السياســية اال تلقف الفرصــة للتفاهم عىل القضايا وامللفات 

الشائكة لتحصني الوطن وحاميته يف هذه املرحلة«.

كرمت ســفارة دولة فلسطني، يف احتفال 
أقيم يف »قاعة الرئيس الشهيد يارس عرفات« 
مبقر السفارة، املدير العام السابق لالمن العام 
اللــواء عباس ابراهيــم »تقديرا لدوره ودعمه 
العمل الفلســطيني يف لبنان وتعزيز وتطوير 
الفلســطينية وموقفه  اللبنانية  العالقــات 
الداعم للقضية الفلســطينية وشعبها يف كل 

املجاالت«.

{ الحضور {
حــر الحفل، اىل اللواء ابراهيم، ســفر 
دولة فلســطني ارشف دبور، النائب اســامة 
ســعد، عضو اللجنتــني التنفيذيــة ملنظمة 
التحرير الفلســطينية واملركزية لحركة فتح 
عــزام االحمد، امني الهيئــة القيادية لحركة 
النارصيــني املســتقلني- املرابطــون العميد 
مصطفى حمدان، نارش ورئيس تحرير جريدة 
اللواء صالح سالم، رئيس اتحاد بلديات جبيل 
فادي مارتينوس، العميد عصام حمية، رئيس 
النادي الثقــايف العريب فادي متيم، امني رس 

حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلســطينية فتحي ابو 
العردات واعضاء قيادة الساحة، املوسيقار الفلسطيني اللبناين 

جهاد عقل وشخصيات وفاعليات وطاقم السفارة.
بدأ الحفل بالنشــيدين اللبناين والفلســطيني، ثم قدم عقل 
معزوفة موسيقية ل »القدس«، كام القت الشاعرة نهى عودة 

قصيدة من وحي املناسبة.

{ ابراهيم {

ثم تحدث اللــواء ابراهيم، فقال: »رفاق الدرب حيث الدروب 
كلها من غر قيمة إن مل تكن فلسطني وجهتها. فلسطني التي 
لن ميوت ســحرها ولن تخبو نارها. فلسطني، ساكنة القلوب 
والحناجر، تلك الفلســطني التي لن يستطيعوا خنق روحها أو 
مصادرة حريتها والقرار، مهام علت أســوار الفتنة. ســتبقى 
هذه الفلسطني بوصلة وحدتنا، وقبلة وجودنا وعزنا وكرامتنا. 
ستبقى فلسطني عنوانا للحرية والنضال ألجل الكرامة، ستبقى 
فلســطني التي عىل حبها تفتحت العيــون، وعىل الوفاء لها 
سنبقى شاخصني، وما يجري عىل االرض هناك هو شعلة االمل 
الباقية يف عاملنا هذا، ولن يســتقيم ميزان عدالة يف العامل من 

دون العدالة لها ولشعبها«.
أضــاف: »إننا يف حرتكم، حرة فلســطني وضيافتها، 
ندعــو بكل قوة وبقوة الرجاء والعمــل، ندعو اىل العودة اىل 
نقاط القوة يف عاملنا العريب، والطريق االســلم واالقرص اىل 
ذلــك هو االلتفاف حول فلســطني وقضيتها. فيوم كانت هي 
قضيتنا، كان لنا وجود، ويوم حولت اىل قضية فلســطينية- 
ارسائيليــة عصفت بنا كل الرياح والعواصف حتى كادت تقتلع 
الجذور ووصل بنا الحال اىل أن اصبحنا فصائل وتحالف تيارات 
وحركات ومنظامت وكلها مستفردة، واصبحت دولنا شعارها 

وطني اوال وليس أمتي«.

{ بوحدة الرؤى نصنع

وطناً عصياً عىل املحن {
وتابع: »أما لبنان، هذا الوطن الجريح املعذب الذي قدم الكثر 

الكثــر، ومن دون منة، لبنان الذي اعطى كل يشء، حتى كاد 
يفقــد وجوده، يف لبنان ال مناص لنا للخروج مام نتخبط فيه 
إال بوحدتنا وهي املعجزة الوحيدة املتاحة، القادرة عىل اجرتاح 
الحلــول لكل االزمات مهام تنوعت، فبالوحدة ننتخب رئيســا، 
وبالوحــدة نخرج من نفق االزمــات االقتصادية واالجتامعية 
وبوحدة الرؤى نصنع وطنا عصيا عىل االزمات واملحن. واملدخل 
اىل هــذه الوحدة هو أن نكون مواطنني يف وطن يجمعنا تحت 
مظلة الوالء للدولة، محافظني عىل تعدديتنا يف اطار الوحدة، 
متمســكني بهوية هي رســالة للعامل أجمع حول القدرة عىل 
اجرتاح حوار االديان والحضارات يف زمن صدامها. ال تسمحوا 

باغتيال لبنان النموذج«.
وختــم ابراهيم: »إن املقام يختلــف اليوم عنه باالمس يف 
حرة فلســطني، األمــل يكرب ربطا مبا يجــري عىل أرضنا 
املقدسة هناك، فكل تركيبة هجينة ال قدرة لها عىل االستمرار 
وهذه طبيعة االشياء. من القلب اشكر دعوتكم هذه يل ومجرد 
تفكركــم بها هو تكريم ال يفوقه تقدير. شــكرا لحضوركم، 
وعشتم وعاشت فلسطني حرة أبية، وإنكم لعائدون، ولن نقول 
طــال الزمان أم قرص، فالعودة تقــرتب، وعلينا فقط، وبنية 
صافية أن نشــد الرحال اليها وهي آخــر عناويننا كام كانت 
أولها منذ البداية. عاشــت االمة العربية عشتم وعاش لبنان 

عاشت فلسطني«.

{ األحمد: لوال احتضان لبنان وشعبه

للثورة الفلسطينية ملا استمرت {

ويف كلمة له قال االحمد: »اود بداية ان اعرب عن الشكر الجزيل 

للسفر ارشف دبور عىل تنظيم حفل التكريم 
هذا عىل رشف االخ اللواء عباس ابراهيم، الذي 
امضينا سنوات عمل مشرتك، واشدد عىل العمل 
املشــرتك معه منذ ان عــادت ممثلية منظمة 
التحرير الفلســطينية الستئناف نشاطها يف 
هذا املقر، ومع تطــور هذه العالقة لعب االخ 
اللواء عباس ابراهيم دورا اساسيا يف تطورها 
وتأكيد اللحمة اللبنانية الفلســطينية ورفعت 
مستوى التمثيل اىل درجة السفارة، وكان احد 
صانعي هذه الخطوة املهمة التي اقرها فخامة 
الرئيس ميشال سليامن والحكومة اللبنانية«.
أضاف: »وهذا تعبر عن الحرص املشــرتك 
الفلســطيني واللبناين العــادة هذه اللحمة 
كام كانت عرب التاريخ املشــرتك الفلسطيني 
اللبنــاين، ويف ظــل الثــورة الفلســطينية 
املعارصة، لوال احتضان لبنان وشــعب لبنان 
للثورة الفلســطينية ملا اســتمرت وملا حققت 
االنجــازات التــي حققتها حتــى االن، ولعل 
اهم انجــاز اعادة بناء الشــخصية الوطنية 
الفلســطينية املستقلة، وانتزاع اعرتاف كل العامل دون استثناء 
ملنظمة التحرير الفلســطينية كممثل رشعي ووحيد للشــعب 
الفلسطيني، واصبحت منظمة التحرير مبثابة الوطن املعنوي 

للشعب الفلسطيني«.
وتابــع: » اقول مبــلء فمي وانا مكلف باالرشاف عىل العمل 
هنا منذ العام 2010، كانت بصامت سيادة اللواء عباس ابراهيم 
واضحة، االمن واالســتقرار يف املخيامت الفلسطينية وقطع 
الطريق عىل كل القوى املخربة للبنان واســتقراره ولفلسطني 
واهدافهــا يف الحرية واالســتقالل وليس يف التوطني هنا او 
هناك، وكانت البصامت ايضا مبساندة كل القوى اللبنانية التي 
امنت بذلك ووصل مســتوى التنسيق بادق تفاصيله السياسية 
واالمنية واصبح لبنان ايضا كدولة أشبه مبحام دائم للدفاع عن 
فلسطني يف املؤسسات العربية والدولية، وكثر من االنجازات 

كان للبنان دور اسايس بها«.
وختم االحمد: »اكرر الشــكر لدبور عىل اقامة هذا االحتفال 
ملن يســتحق، وهو واجب علينا كفلسطينيني وهذه ليست املرة 
االوىل، فســيادة اللواء حاصل عىل الجنســية الفلســطينية 
بقرار رئايس، ويحمل الجواز الفلســطيني الدبلومايس، وهو 
دائــم الحرص عىل العمل والعطاء بــال هوادة، ونتمنى عندما 
تتحرر فلســطني وتقام الدولة  الفلسطينية املستقلة ان يكون 
مــن اوائــل الداخلني اىل القدس التي امــن بها، وحتام الدولة 
الفلسطينية املستقلة آتية ال محال والقدس عاصمتها وال بديل 
عنهــا والالجئني حتام عائدون بعــد ان اذا نجحنا باعادة اكرث 
من 400000 الجئ اىل ارض الوطن حتى االن، ســتكون ابواب 
فلسطني والدولة الفلسطينية مفتوحة لعودة كل ابناء فلسطني 

الذين اجربوا عىل اللجوء«.
ويف الختــام، قدم االحمد ودبور وابو العردات درعا تقديرية 
البراهيم عبارة عن لوحة صدفية للمســجد االقىص صنعت يف 

القدس.

األزمات نفق  من  نخرج  رئيساً..وبالوحدة  ننتخب  بالوحدة  الفلسطينّية:  السفارة  في  مكّرماً  ابراهيم 
فلسطين حول  االلتفاف  هو  لذلك  األسلم  العربي..والطريق  عاملنا  في  القّوة  لنقاط  للعودة  ندعو 

ابراهيم يتسلم درعا تكرمية

دوليل بشعالين

يبــدو أّن املــدى الزمنــي لقطف مثار 
التســوية بات قريباً، وإن مل تضح صورته 
بشــكل واضح بعد. فثّمــة ارتياح عايل 
املستوى لدى أوساط رئيس مجلس النّواب 
نبيه بّري، عىل ما نُقل عنه... كام أنّه جاهز 
اليوم لتلبية أي دعوة قد تصله من الخارج 
لزيارة السعودية أو إيران، رغم أّن أي دعوة 
رسمية مل تُوّجه اليه حتى الساعة، ورغم 
الحديث عن أنّه لن يُغادر لبنان يف أي زيارة 

قبل انتخاب رئيس الجمهورية. 
أّما أجــواء انتخاب الرئيس والدعوة اىل 
الجلســة الـ 12 النتخابه فال تزال ترتنّح، 
عىل ما تقول مصادر سياســية مطّلعة، 
ولن تتّم الدعوة اليها خالل شــهر رمضان 
بل بعده. فاالتفاق الســعودي- اإليراين قد 
رفع من حظوظ مرّشح »الثنايئ الشيعي« 

أي رئيس »تّيار املردة« الوزير السابق سليامن فرنجية، مقابل 
حصول الســعودية عىل ضامنات تتعلّــق برئيس الحكومة 
املقبــل، وبيانها الــوزاري وتعيني وزرائها، عىل أســاس أاّل 
يكون هناك أي ثلث معطّل فيها ينســف كّل قراراتها وخططها 
ومشاريعها املســتقبلية، ولكن من دون أن تُحّدد اسم رئيس 

الحكومة حتى اآلن.
يف الوقت نفسه، فإّن بّري عىل ما أضافت املصادر، مستعّد 
للدعوة اىل جلســة واحدة النتخــاب الرئيس ال غر، لتجربة 
املنافسة بني مرَشــحّي املعارضة رئيس »حركة اإلستقالل« 
النائب ميشــال معّوض و«الثنايئ« أي فرنجية، بهدف إجراء 
نوع من »البوانتاج« عىل هذين االســمني. غر أنّه ضّد الدعوة 
بعدهــا اىل 30 أو 40 جلســة فولكلورية تُذكّر بالجلســات 
الســابقة، رغم دخول اســم مرّشح الثنايئ حالياً عىل الخط، 
ومل يتّم التصويت له بعد يف أي جلســة انتخابية. ويرّص بّري 
كام حزب الله عىل أن يكون التوافق مارونياً عىل اسم الرئيس 
املقبل، وأن يجري طرحه يف جلسات االنتخاب املقبلة. لهذا لن 
يُكّرر الدعوة اىل جلسة االنتخاب يف حال مل تخرج الجلسة الـ 
12 بــأي ُمعطى جديد، أو تُبرّش بقرب انتخاب الرئيس الجديد.

واعتربت املصادر نفسها أّن رئيس حزب »القّوات اللبنانية« 
سمر جعجع ليس بعيداً عن هذه األجواء، فهو مستعّد للتخيّل 
عن التصويت ملعّوض، وقد أعلن عن ذلك بنفســه، ما يشــر 
اىل اســتعداد »القّوات« للحوار أو التوافق عىل اســم الرئيس 
املقبل. غر أّن مســألة موافقتها عىل التصويت لفرنجية، أو 
عىل األقّل تأمني النصاب القانوين للدورة الثانية من جلســة 
االنتخاب ال تزال قيد البحث، رغم إعالنها عن رفض هذا وذاك، 
سيام أّن التوافق السعودي - اإليراين قد يبّدل موقفها. كام أّن 
معّوض تحّدث عن تراجعه أو عدم مضيه يف الرتّشح لرئاسة 
الجمهوريــة، يف حال توافقــت الكتل النيابية املعارِضة عىل 

اسم مرّشح آخر تكون حظوظه مرتفعة أكرث.  
وأكّدت املصادر أّن األســبوعني املقبلني سيكونان حاسمني 
بالنســبة للتوافق املســيحي عىل اســم رئيس الجمهورية. 
فاملعارضة يف صدد التفتيش عن اســم مرّشــح تُنافس فيه 
مرّشــح »الثنايئ الشيعي«، وخصوصاً أّن مرّشحها، قد جرت 
تجربة حظوظه خالل جلســات االنتخاب الـ 11 املاضية، ومل 
يتمكّن من إحراز ســوى 44 صوتاً كحّد أقىص. ومل تســتطع 
املعارضة بالتايل إقنــاع الكتل النيابية األخرى بالتصويت له 

لرفع أصوات انتخابه. 
من هنا، تحّدثت املصادر عينها عن السيناريو اآليت للجلسة 
الـــ 12 املرتقبة النتخاب الرئيس، والتي تُرّجح أنّها لن تحصل 
خالل فرتة الصوم لدى الطوائف املســيحية واإلسالمية إمّنا 
بعدها، فذكرت أّن بّري ســيدعو اليها مع املرَشحني الرسميني 
الحاليني أي فرنجية ومعّوض، إاّل يف حال استجد أي أمر جديد 
خالل األسابيع املقبلة. فإذا مل يحصل أي منهام عىل 65 صوتاً 
يف الدورة األوىل سيتّم الذهاب اىل خيار املرّشح الثالث، ذلك ان 
مرّشــح كّل من الفريقني، سيكون مرفوضاً من الفريق اآلخر. 
وعندئذ ال يبقى أمام الكتل النيابية املسيحية األربع أي »التيار 
الوطني الحــّر« و«القّوات اللبنانيــة« و«الكتائب اللبنانية« 
و«تّيار املردة« يف املرحلة الثانية، وبرعاية البطريرك املاروين 
مار بشــارة بطرس الراعي، ســوى التوافق عىل اسم مرّشح 
وســطي أو توافقي، ال يكون ضّد حزب الله وال ضّد املعارضة، 
ليخوض املعركة الرئاسية يف وجه فرنجية. وعندئذ »فلينجح 
مــن ينجح«، عىل ما قال بّري. فَمن يتمكّن من الحصول عىل 
65 صوتــاً يف الدورة الثانية يف ظّل تأمني النصاب القانوين 

للجلسة )أي 86 صوتاً(، يفز بالرئاسة. 
ولكــن يبقــى القرار هنا لفرنجية الــذي أرجأ اإلعالن عن 
ترّشــحه مّرات عّديــدة حتى اآلن، عىل مــا عّقبت املصادر، 
باالستمرار يف املعركة الرئاسية أو العدول عنها، يف حال تأكّد 

له بعد إجراء حساباته، أّن وصوله اىل قرص 
بعبدا ســيكون صعباً أو ســهالً يف املرحلة 
املقبلة. وقراره هذا ســُيبقيه منافســاً قوياً 
يف وجه أي مرّشح آخر سيتّم التوافق عليه، 
إّما بني الكتل النيابية املعارضة، أو بني الكتل 

املسيحية األربع، أو يُخرجه من املعادلة.
ويف الوقــت نفســه، شــّددت املصادر 
السياســية عىل أّن »التّيــار الوطني الحّر« 
لــن يُوافق عىل أي مرّشــح يكون ضّد حزب 
الله أو ال يوافــق عليه الحزب، رغم الحديث 
عــن الحاجة اىل إعــادة تعزيز »تفاهم مار 
مخايل«. فعندما قال األمني العام لحزب الله 
الســّيد حسن نرصالله اّن »للبحث صلة« بعد 
اجتامعه األخر بباسيل، فإّن موقفه هذا قد 
أبقــى باب النقاش مفتوحاً مع »التّيار« عىل 
إســم الرئيس، يف حال تأكّد له، بعد تجربة 
حظوظــه يف مجلس النّواب، أّن فرنجية قد 
لن يتمكّن مــن الوصول اىل قرص بعبدا. أّما 
»القّوات اللبنانيــة« فترّص عىل عدم تأمني النصاب القانوين 
لوصول مرّشح املامنعة، عىل ما أعلنت املصادر، مقابل رفض 
»الثنايئ الشــيعي« ملرّشــح التحدي واملواجهة الذي دعمته 
»القّوات« و«الكتائب« خالل الجلســات السابقة، أي معّوض، 
ما يجعل ال خيار آخر أمام كّل منهام سوى التقريب يف وجهات 
النظر، عن طريق التوافق عىل مرّشح ثالث غر محسوب عىل 

أي منهام.  
وبــرأي املصادر، أنّه ال يجــب أن يكون هناك أي خالف بني 
فرنجية وباســيل، وال بني بّري وباســيل لــيك تأخذ األمور 
مجراها الصحيح. وقد تحّدث باسيل عن الحوار، ويعمل اليوم 
من دون ترسيبات إعالمية لكيال يُحبط ما سوف يتّم التوافق 
عليه بينه وبني بقية املكّونات السياســية. وترى املصادر أّن 
التعاون مســتقبالً بني باسيل وفرنجية كرئيس للجمهورية، 
ســيكون أفضل من التعامل مع أي شخص آخر يفوز مبنصب 
الرئيس. وبرعاية ومواكبة من حزب الله، فإّن اتفاق فرنجية- 
باسيل سيكون ممكناً يف حال قّرر كّل منهام تفضيل املصلحة 

الوطنية عىل املصلحة الشخصية. 
وبرأي املصادر، أّن التقارب الســعودي- اإليراين بالتايل ال 
بــّد وأن ينعكس عىل مواقف الكتل النيابية، إذ ان تصلّبها يف 
مواقفها لن يوصل اىل رئيس للجمهورية. ولهذا تجد املصادر 
أّن أي إنفراج إقليمي سينســحب حتامً انفراجاً عىل الســاحة 
الداخلية، ولكن ليس عىل املســؤولني انتظار صناعة الحّل يف 
الخــارج، إمّنا الذهاب اىل »لبننة« الحلول، مع األخذ باالعتبار 
التغــّرات اإلقليمية، للحفاظ عىل الســيادة واالســتقالل 
والوطنيــة. وهذا األمر قد يُعّزز فرص نجاح فرنجية ولكنه ال 
يحســم النتيجة. فإذا استمرت »القوات« و«التّيار« معارضني 
لفرنجية، فال ميكنه أن يصل اىل قرص بعبدا، سيام أّن »الثنايئ« 

لن يفرض اسم الرئيس عىل القوى املسيحية.

هل يحمل األســــــبوعين املقبلين توافقاً مارونياً على اسم ُمرشح املسيحيين للرئاسة؟!

وجهــت مجــــموعة مــن كــوادر وأعــــضاء الحزب 
»الشــيوعي«، نداء اىل رفاقهم يف الحزب. ولفتت املجموعة 
يف بيان وزعه باســمها االمني العام الســابق للحزب فاروق 
دحــروج: »أمام املخــــاطر املحــــدقة بالبلــد وبالحزب 
نجد أنفسنا معنــــيني بتــــجديد دعوتنا إىل الحوار داخل 

صــــفوف الحزب وبصــــورة موســــعة تشــمل أكرب 
شــــريحة ممكنة من الكــوادر واألعضاء وحتى األصدقاء. 
وقد يتخذ هذا الحــــوار صيغا مخــتلفة قد يكون من بينها 
عقــد مجلس عــام للنقاش تحال توصياتــه ومقرراته إىل 
الهيئات الحزبية املنتــــخبة إلعطائهــا املرشوعية والقوة 

التنفيذيــة الروريتــني. إن املواقف التــي اخترصتها هذه 
الرســالة تحظى مبوافقة عدد كبر من كوادر ورفاق أطلعوا 
عليها وهم يوجهون نداء إىل جســم الحزب وقيادته للتجاوب 
بصورة إيجابية مع مضمون الرســالة ومع خالصتها ملا فيه 

الحزب والوطن«. مصلحة 

نــــــداء من كــــــوادر وأعضاء في »الشــــــيوعي«: نجّدد الدعــــــوة الى الحوار داخــــــل صفوف الحزب
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كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1- الذيــن »حكموا »عىل انطون ســعاده باملوت، 
ألنّه تعّهد أن ينهــض بالحياة اىل مراقيها، انتهوا اىل 
حيــث حكم التاريخ عليهــم بان يبقوا امواتاً، ال رجاء 
لهــم بالقيامــة من قرب التاريــخ... فالتاريخ وحده، 
تتطّهر بالزمن وتتنّزه احكاُمه وتتكّشــف الحقائق من 
شــوائبها. فال يتوّهمّن، من بعد مغــرّ باقبال أيامه 
عليه، ان االقبال هذا ســيحول دون كشــف ما تسبب 
به من ســوء احوال ومن أهــوال، تعادل يف تأخريها 
بعــث النهضة ما الحقه الحكم نفســه باغتيال باعث 
النهضــة، يف عز مراحل العطاء... وعليه، فنحن نرى، 
باالســتناد اىل عرب التاريخ، أنّــه لن يبقى يف منجاة 
من حكم هــذا التاريخ، ومن لعنته مبختلف تجلّياتها، 
كّل الذيــن اوصلوا الحــزب القومي اىل هذا القاع: اىل 
تعطيــل جدارته املثىل واهلّيته يف القيام بواجبه، مبا 
يُــربِّر وجوده يف احقاق حــّق املجتمع، ولو بالرضبة 
القاضية لكل من يشــكّل خطراً عىل مصري الشــعب 

واألمة والوطن .

****
2- الرّد عىل ما تعــّدى عندنا حدود العتب واللوم اىل 
شــكوٍك وظنون، بعتٍب ولوم  وباســترباٍء ُمؤّداُه: »هذه 
هي قدراتُنا«. ورّداً عىل الرّد نُذكِّر من ال يزال عىل اهتامٍم  
باالمــر بأّن القدرات خيارات، وبــأّن الخيارات انعكاس 
لالرادات. أَو تنسوَن ما علََّمناُه املنقذ من الضالل، اذ قال: 

»ما نريد هو ما نحن«.

***
3- ليســت عالقاٍت يصّح وصُفها انســانّيًة شفيفة 
نظيفــًة، العالقــاُت املعروف مســبقاً  تاريــُخ انتهاِء 

صالحّيتها .
4- حــني ال يكون الــكالُم يف هذه االيام، اضاءًة عىل 
فعٍل قام به من قام، أو حافزاً المٍل، فاّنا يكون كالماً ال 

يتعّدى كونَه تربيراً لجهالٍة او كسل.

ــة ــ ــاب ــ ــق ــ  الــــــقــــــعــــــقــــــور: قــــــــــــرار ن
ــات ــ ــريّ ــحــ ــ ــل ــ ــن خـــــــرق ل ــ ــي ــ ــام ــ ــح ــ امل

رأت النائبة عن حزب »لنا الدميوقراطي االجتامعي« حليمة 
القعقور، أن »فرض نقابة املحامني الحصول عىل إذن مســبق 
قبل أي ظهور إعالمي خرق للحريات من الجهة التي يجب عليها 
حامية الدستور واالتفاقات الدولية الحامية لحرية التعبري«.

وقالت: »واضح مدى انزعاج املنظومة السياسية التقليدية 
واملنظومة املرصفية من أصوات حرة وقوية للكثري من املحامني 

واملحاميات«.
وختمت القعقور مؤكدة أن »الرجوع عن هذا القرار رضوري«.

رحمـــه: نحـــن علـــى متاريســـنا السياســـّية
غــرد النائب الســابق اميل رحمه عرب »تويــر«: »العاهل 
الســعودي يدعو الرئيس اإليراين لزيارة اململكة. الرئيس بشار 
األســد يف اإلمارات العربية املتحدة.  ونحن عىل متاريســنا 
السياسية، ال يقرب واحدنا من آالخر، وال نتحاور.  أال نتعظ؟«.

ــــــــــق«  ــــــــــة والتوفي ــــــــــة »العف جمعّي
ــا ــ ــ ــ ــ ــي عيده ــ ــ ــ ــ ــت األم ف ــ ــ ــ ــ كّرم

رندى حمدان ذبيان تلقي كلمتها

كرمت جمعية » العفة والتوفيق« األم يف عيدها، يف احتفال 
عنوانه »األم تجمعنا«، مبشــاركة عدد من األمهات، يف مركز 

طبارة يف بريوت.
وألقت رئيســة الجمعية رندى توفيــق حمدان ذبيان كلمة 
للمناسبة قالت فيها: »الدنيا أم. األم بتلم. وجه أمي وجه أمتي. 
أمــك أمك أمك، ثم أباك، باإلذن من اآلباء الكرام. جمل وعبارات 
معــربة وجميلة وواقعية، تعودنا ســامعها وحفظها، اىل أن 

عشناها لحظة فقدنا الغاليات«.
وتحدثت عن نشاطات الجمعية التي تهدف إىل رعاية الطفل 
واملسن، »ألن كال منهام مل يحصل إىل عىل القليل من حقوقه 
وحاجاته، لكننا سنســعى من خالل جمعيتنا ووفقا للقوانني 
ولتوافر الحاجات واملال، إىل تقديم املساعدة لكل طفل محتاج 
ومســن يطلب الرعاية«، مضيفة »تعمل الجمعية عىل إنشاء 
مراكز اجتامعية وترفيهية وعىل توجيه األطفال نحو استعامل 
الوسائل اإللكرونية وأجهزة االتصاالت الحديثة، مبا يفيدهم 
ويحصن املجتمــع ويحمي الوطن. وســتؤمن الجمعية كل 

الرعاية واالهتامم للمسن وتوفر له األجواء املريحة«.
وختمت كلمتها مبعايــدة األم يف كل مكان »ومن يصادف 
عيده يف هذا الشهر، شهر بدء فصل الربيع، من املرأة اىل املعلم 

والطفل«.
وأقيمت ترويقة ووزعت الهدايا للمناسبة.

ــم املــتــحــدة وغــيــرهــا مــن دول وجــمــعــّيــات فــي مــلــف الــنــازحــيــن<:  حـــزب الــلــه حـــذر مــن »تــلــكــؤ األمـ
ــاً ــس ــي رئ ــا  ــن ــي عــل ــرض  ــفـ يـ لـــكـــي  الــــخــــارج  يـــنـــتـــظـــروا  وأالّ  ــدوا  ــ ــوّح ــ ــت ــ ي أن  ــن  ــي ــي ــان ــن ــب ــل ال عـــلـــى 

[شــدد رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله هاشم صفي 
الدي ن عىل »أننا يف حزب الله وأمام كل التحديات التي تواجه 
وطننا، أخذنا قرارا واضحا بأن نواجه املصاعب عىل املســتوى 
املــايل واالقتصادي واملعييش، وال ســيام أننــا ال نتهرب من 

مسؤولياتنا عىل اإلطالق«.
كالم صفي الدين جــاء خالل اللقاء العلاميئ الخاص الذي 
أقامته منطقة جبل عامل األوىل يف حزب اللهبعنوان »املسجد 
مراس« ملناســبة أســبوع املســجد، وذلك يف مجمع اإلمام 
الحســني مبدينة صور، وأكد »أننا عازمون أن نبقى مع أهلنا 
وشعبنا وناسنا يف كل االستحقاقات السياسية واالجتامعية 
الحــارضة والدامئة ويف كل التحديات الراهنة، ألننا تعودنا  أال 
نتخىل عن مسؤولياتنا، ويجب أن نبقى يف مواقع املسؤولية، 
بغض النظر عام يحصل يف اإلقليم واملنطقة، الذي نســأل الله 
ان يكون بدايات تالق لكل أبناء عاملنا اإلســالمي والعريب، وأن 

يكون مساعدا للبنان من أجل نهضته من جديد«.
وختم صفــي الدين: »إذا كان البعــض يعتقد أن الخيارات 
السياســية الخاطئة ميكنها أن تنقذ لبنان، فنحن نقول لهؤالء 
إن هذا وهم وخطأ، وقد وقعتم فيه يف السابق، فال تقعوا فيه 

يف الوضع الراهن الذي ال يتحمل املزيد من املغامرات«.
[ شــدد رئيس الهيئة الرشعية يف حزب الله الشيخ محمد 
يزبــك، عىل »رضورة أن يتوحد اللبنانيون وأن يكونوا جنبا اىل 
جنب، وأن يجلسوا ســويا ويتالقوا ويتحاوروا، وهم قادرون 

عىل ذلك إذا صفت النوايا وإذا خرجوا من االتهامات املســبقة 
لبعضهم بعضا«.

جاء ذلك خالل احتفال تكرميي للواء مالك شمص يف بلدة بوداي 
البقاعية، تقديرا لخدمته يف الســلك العسكري، وقال يزبك: »آن 
األوان للبنانيني وللمسؤولني يف لبنان أن يدركوا املخاطر املحيطة 
بنا، لذا يجب عليهم أن يتوحدوا ويلتقوا، وال ينتظروا الخارج ليك 
يفرض علينا رئيسا، ويف حال مل يتفقوا عىل شخصية، فليكن لدى 
كل كتلة أو مجموعة مرشح، وليأتوا إىل املجلس النيايب، ويجري 

االنتخاب، والفائز يكون رئيسا للجمهورية«.
وحذر من »تلكؤ األمم املتحدة وغريها من دول وجمعيات يف 
ملف النازحني، والتي ال تساعد يف عودة النازحني الذين وفدوا 

إلينا يف ظروف خاصة، وهذه الظروف انتهت وأصبح وطنهم 
حارضا الستقبالهم، وال ميكن حل هذا امللف إال من خالل دولة 
قوية تفتح قنوات التواصل والتوافق مع الجمهورية السورية 

لضامن عودة النازحني إىل وطنهم وبلدهم«.
[ شدد نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله الشيخ عيل 
دعموش عىل ان »لبنان ال يزال يف دائرة االستهداف االمرييك 
املبارش، ال ســيام عىل املستوى االقتصادي واملايل واملعييش«، 
معتربا خالل احتفال تأبيني يف بلدة قعقعية الجرس النبطية، 
ان »االمرييك ومن معه وبعد فشــلهم يف حروبهم العسكرية 
وحروبهم الناعمة، التي اســتهدفت عقول الشــباب واألجيال 
واميانهم وقيمهم وخياراتهم إلبعادهم عن املقاومة، وفشــل 
مشــاريعهم الفتنوية يف لبنان، لجأوا اىل الحرب االقتصادية 
وسياســة الحصار والعقوبات والتجويع وشــد الخناق عىل 
اللبنانيــني الخضاعهم وكرس املقاومة واســقاطها والحاق 
الهزمية بها النها أعجزتهم وهزمتهم يف كل املنطقة«، مضيفا 
»خيارنا كمقاومة هو املواجهة والثبات والصرب والصمود يف 
هذه املعركة، والعمل بشكل جاد عىل ايجاد الحلول املناسبة التي 
تنقذ بلدنا«، وراى انه »مع تفاقم األزمات الداخلية ووصول البلد 
اىل حافة االنهيار الكبري والشــامل، فان الخيار الوحيد املتاح 
للحل هو التوافق عىل رئيس للجمهورية واإلرساع يف انجاز هذا 
االستحقاق، ومن ثم تشكيل حكومة كاملة الصالحيات تكون 
قادرة عىل إطالق ورشة حقيقية لالنقاذ ومعالجة األزمات«.

صفي الدين يلقي كلمته ــاس ــم ــت ال ــن  ــل ــع ت ــوى  ــتـ ــفـ الـ  دار 
الثالثاء غــروب  بعد  رمضان  هالل 

أعلنــت دار الفتوى يف الجمهوريــة اللبنانية يف بيان، أن 
»التامس هالل شهر رمضان املبارك للعام 1444هـ سوف يتم 
التحري عنه بعد غروب شمس يوم الثالثاء 29 شعبان 1444هـ 
املوافق 21 أذار 2023م، اســتنادا اىل الحديث النبوي الرشيف 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وسيجري مفتي الجمهورية 
الشيخ عبد اللطيف دريان اتصاالت ومشاورات بعد غروب هذا 
اليوم مع كبار العلامء واملفتني ووزراء األوقاف اإلسالمية يف 

البلدان العربية للتثبت من رؤية الهالل«.

ـــــرة ؟ ـــــاة اللي ـــــن وف ـــــان وُتعل ـــــة للبن ـــــدوالر عمل ـــــب ال ـــــرة« ُتنّص هـــــل »الدول
مينى املقداد

لطاملــا كان الدوالر عملــة رديفة للرية يف 
لبنان، أّما الجديد فهو تسعري السلع والخدمات 
رســميا بالدوالر، بعد ميض نحو ثالث سنوات 
عــىل األزمة، ويف هذا التحّول اعراف ضمني 
من قبل الدولة بـ »الدولرة«، لكن من دون إعالن 
ذلك بشكل رسمي، ينّصب الدوالر عملة الوطن 

ويعلن وفاة اللرية.
رغم نفور الناس سابقا من فكرة االستغناء 
عن عملة وطنهم، فإنهم يطمحون اليوم بشّدة 
إىل »دولــرة« وظائفهــم وأعاملهم، فرواتب 
اللرية اللبنانية مل تعد تكفيهم إال أياما معدودة 
وألبســط مقومات العيش، ال ســّيام يف ظّل 

قفزات الدوالر املخيفة.
وبات السؤال الذي يلّح عىل لسان كّل موظف 
عــام وخاص اليوم: ما دامت الدولة دولرت كل 
يشء، فلــامذا ال تدولر الرواتب؟ علام أّن جزءا 
مــن القطاع الخاص يدفــع بالدوالر جزئيا أو 
كليــا ملوظفيه، فيام ال تــزال رشيحة عظمى 
من هذا القطــاع تقبض باللرية، من موظفني 
أو مياومني، عىل أّن األخريين حالهم يرىث له.

{ األسمر: رفع الحد األدىن لألجور
 ال يؤدي اىل يشء {

حول هذه املطالب والزيادات الجديدة وإمكان 
دولــرة الرواتب يف القطاعني املذكورين، يؤكد  
رئيس االتحاد العاميل العام بشــارة األسمر لـ 
»الديــار«، أّن رفع الحد األدىن لألجور اليوم ال 
يــؤدي إىل يشء، فكل الزيادات تتبّخر يف ظل 
االرتفاع املستمر يف سعر رصف الدوالر، وأنّه 
يفــرض ربط رفع الحــد األدىن وزيادة غالء 
املعيشة بتطور سعر الرصف، الفتا إىل أّن قسام 
من املؤسســات االقتصادية والتجارية يعتمد 
الدولــرة بطريقة أو بأخــرى، ويدفع الرواتب 
جزئيا أو كليا بالدوالر، ما حّتم عىل وزارة املالية 
أن تحدد سعر استيفاء الرضائب عىل دوالر 15 

ألف لرية  بدل 8000 لرية هذه السنة.
األسمر  الخاص، يكشف  للقطاع  وبالنسبة 
أّن الحــد األدىن لألجور أصبح اليوم  4 ماليني 
و500 ألــف لرية، و125 ألــف لرية بدل النقل، 
وسيقر هذا األســبوع، معلنا عن مفاوضات 
جديــدة مع الهيئات االقتصاديــة لرفع الحد 
األدىن وبــدل النقل، وإيجــاد طريقة لربط 
غالء املعيشــة وهذه الزيادات بتطور ســعر 
الــرصف الذي يتفاقم يوميــا. ويف ما يخّص 
القطــاع العام فقد تّم تأليف لجنة برئاســة 
مديــر عام املالية، للنظر يف رواتبهم وربطها 
بالتطور الســلبي لسعر الرصف، والذي يؤّدي 
إىل الكــوارث وانعدام القدرة الرشائية لديهم، 
مقرحا عّدة حلول منها التعويض اليومي مبا 
يســمى حوافز أو حضور إنتاجي عن كّل يوم، 
عىل أال يقّل الحضور عن أربعة أيام أسبوعيا، 
وهذا يحتســب وفق الرتبة ويبدأ بـ 300 ألف 

لــرية وينتهي بـ 800 ألف لرية يوميا، وإعطاء 
5 ليــرات بنزين يوميا للموظف العام عن أيّام 
حضوره، إضافة إىل أســاس راتب شــهرين 
مقابل أســاس الراتب الشــهري كمســاعدة 
اجتامعيــة، معتربا أّن كّل ذلك ال يفي بالغرض 

أمام التطور املذهل بسعر رصف الدوالر.

{ الزيادات مع ارتفاع الدوالر 
تتبخر قبل الحصول عليها {

هل ما مينــع »دولرة« الرواتب للقطاعني؟ 
يجيب األســمر أنّه ميكن دولرة الرواتب يف 
القطاع الخاص، إّنــا دونه عقبات قانونية 
أهمها الترصيــح للصندوق الوطني للضامن 
االجتامعــي عن كامل هذه الرواتب وتطّورها 
وكيفية احتسابها وذلك كّل ثالثة أشهر، ويف 
حال مل يكن هناك »دولــرة« تامة، فاالتجاه 
ســيكون نحو ربط هذه الزيــادات وتطّور 
الرواتب بسعر الرصف، الفتا إىل أنّه ليس هناك 
مساعدات اجتامعية يف القطاع الخاص كام 
القطاع العام، وكل ما يدفع يفرض أن يرصح 
عنــه للضامن، معتربا أّن مراســيم الزيادات 
التي ســتصدر هذا األسبوع، والتي أقرت قبل 
األعياد وفق دوالر 36 ألف لرية، مل تعد تساوي 
شــيئا، وتبخرت قبل أن نقبضها، وتشــمل 
إىل جانــب الحــّد األدىن املذكور، زيادات يف 
متمامت الراتب من نقل وبدل منح مدرســية 
وتعويضــات عائلية مبا يصل إىل 10 ماليني 
لرية، مؤكدا أّن االتحاد يف حال تشــاور دائم 
مــع الهيئات االقتصاديــة إلنتاج اتفاق آخر 
حول الحد األدىن لألجــور ومتمامت الراتب 
برسعــة قصوى، بالتفاهــم مع وزير العمل 
ودعــوة لجنة املؤرش إلقرارها، وقد نصل إىل 
زيادات أخرى قبل نهاية شهر آذار، مشّددا يف 
املقابل عىل أّن كل هذا بحاجة إىل استقرار يف 
ســعر رصف الدوالر، فالزيادات مع ارتفاعه 
تتبخر قبل الحصــول عليها، وهذا لن يحصل 

من دون استقرار سيايس.

{ منصور: »الدولرة« مؤرش جيد 
للمواطن وسيىء لالقتصاد {

ويف وقت تغزو فيه  »دولرة« أغلب املصالح 
وأســعار الســلع والخدمات، ال يزال هناك من 
اللبنانيني من يقبض باللرية، أوال القطاع العام 
ورشيحــة كربى من القطاع الخاص، ما يحّتم 
الســؤال حول انعكاس »الدولرة« عىل الناس 
والدولة؟ وهل يجــب تحويل الرواتب للدوالر 

وما املانع؟
تشــري املتخصصة يف اإلقتصــاد النقدي 
يف البلــدان املدولرة الدكتورة  ليال منصور لـ 
»الديــار«، إىل أّن تأثــري »الدولرة« يف الدولة 
يعاكس متاما تأثريه يف املواطن، فهي وسيلة 
لحامية املستهلك واملستثمر من تقلبات سعر 
الرصف، وتحويل الدوالر واللرية، واســتغالل 
التجار، أّما اقتصاديا فتعترب »الدولرة« أســوأ 
املــؤرشات االقتصادية، ألنهــا تضعف قيمة 

اللرية واســتخدامها، وتضعف كّل السياسات 
النقديــة ودور البنــك املركــزي كلاّم زادت 
نســبتها، ورشحت أنّــه إذا كان البلد مدولرا 
بنســبة  10%، فهذا يعني أّن البنك املركزي ال 
يزال قويا، وقادرا عىل الســيطرة عىل الكتلة 
النقديــة، ولديه سياســات نقدية صحيحة، 
فيام اليوم هو عاجز، والعملة األساســية يف 

التداول أصبحت الدوالر.

{ »الدوالر اللبناين« هو الحّل {
أكــر من ذلك، تعترب منصور أّن وجود اللرية 
يف بلد مدولر جدا مثل لبنان، يهدف اىل املضاربة 
واالستغالل فقط، كام يحصل بالنسبة للرشكات 
الخاصة التي تستغل موظفيها باسم القانون، 
وتدفــع لهم رواتبهم باللرية اللبنانية، علام أن 
صاحب العمل أو التاجر يقبض بالدوالر، كم أّن 
دفع الرواتب واملساعدات يف القطاعني الخاص 
والعام  باللــرية، وبالتايل طباعة املزيد منها، 

يزيد من حجم التضّخم واالنهيار.
وانطالقــا من الحاجة امللّحة اليوم  لدولرة 
الرواتب، تلفت منصور إىل أّن تحويل الرواتب 
العامة والخاصة إىل الدوالر  يتطلب االعراف 
رســميا بأّن الــدوالر هو العملــة الوطنية، 
أي االســتغناء كليا عن اللــرية، ما يعني أّن 
الرضائب أيضا ســتكون بالــدوالر يك تدفع 
الدولــة بالدوالر للموظفــني، وهذا ميكن أن 
يحصــل، داعية إىل تنفيذ  مــا طرحته قبل 
ثالث ســنوات، وهو الـــ »كارنيس بورد«، 
وهي نســخة عن الدولرة الشاملة، ويصبح 
اســم العملة »الــدوالر اللبناين« أو »الدوالر 

العريب« أو »دوالر امليدل إيست«.

{ البلد متجه نحو »الدولرة« 
الشاملة {

تشّبه منصور  موقف الدولة بالقول » وكأّن 
اللــرية ميتة ولكن الدولة اللبنانية تقول إنّها ال 
تــزال بالكوما«، مضيفة أّن األمر يتحّقق فقط 
من خالل اعراف األخرية بأّن الدوالر األمرييك 
هو العملة الرســمية، موضحة  يف املقابل أّن 
األزمــات االقتصادية املتفرقــة ، كالعقارية 
واملرصفية وســواهام، ســتنتهي عاجال أم 
آجال من دون تدخل الدولة، ما عدا أزمة ســعر 
الرصف، فإنّهــا - يف بلد مدولر جدا كلبنان - 
لن تنتهي حتى بعــد مرور 40 عاما، إال بتغري 
نظام ســعر الرصف نحو الدولرة الشــاملة أو 
أخواتها، مؤكــدة أّن البلد متجه نحوها بدليل 
دولرة األســعار واعراف السياســيني ضمنا 

بالدوالر رسميا.
خالصة القول... يوحي تسعري الدولة للسلع 
والخدمات بالدوالر، باعراف ضمني منها بهذه 
العملة، فيام يقف األمر عند حدود عدم اإلعالن 
الرسمي، وبغض النظر عاّم إذا كان هذا قانونيا 
أم ال، وإن كانت ســتعلن أم ال، فاملواطن اليوم 
يعلن موتــه معنويا، نعم ال أحد ميوت جوعا، 

لكّنه ميوت ذال عند طلب الحاجة!

»دولرة« النقل انعكست بلبلة في شوارع طرابلس
دموع األسمر

لطاملــا عــاىن اللبنانيون من االنقســامات السياســية 
العمودية يف الحياة السياســية واالجتامعية، ورغم ذلك مل 
يصــل التفاوت االجتامعي اىل مــا وصل له اليوم، واضحت 
العائلــة الواحــدة يف هوة كبرية يتقــايض البعض باللرية 

االمرييك. بالدوالر  اللبنانية، وآخرون 
 احــد املتابعني قال: يبــدو ان لبنان اصبح  والية امريكية 
جديــدة اثر دولرة االســعار، لكن الفروقات الالفتة تقع يف 
ان العاملــني يف قطاعي العــام والخاص ما زالوا يتقاضون 
بالعملــة الوطنية، بينام العاملــون يف القطاعات االخرى 
يتقاضون اجورهم بالدوالر االمرييك، بدءا من عامل االدوات 
الصحيــة مــرورا بامليكانييك و«الســوبرماركات« وكافة 

العــامل، وصوال اىل دفع بدل النقل بالدوالر.
لكن املفارقة، ان ســائقي الســيارات العامة، اضافة اىل 
»تيــك توك« العاملة يف شــوارع طرابلس، يطالبون الركاب 
بالدفع بالدوالر وحســب املنطقة املقصودة، ويف حال تعذر 
حمل املواطن للدوالرات، فان قيمة املبلغ التي تدفع باللبناين 
يتكون بحســب سعر رصف الدوالر، وعىل سبيل املثال، فان 
كلفة التوصيلة الي راكب اىل اقرب منطقة تســاوي دوالرا 
ونصف الدوالر، او حسب قيمتها يف السوق السوداء. وبات 
كل صاحب »تاكيس« يُســّعر وفق اهوائه، ما دفع عددا من 
املواطنني اىل التنقل مشيا عىل االقدام يف حال كانت وجهته 
قريبة. ويعترب بعض الســائقني ان التسعرية يف حال كانت 

بالعملــة الوطنيــة، فانها 
البنزين  بســعر  مرتبطــة 
واملــازوت، والتأكيد عىل ان 
كلفــة التنقــل تتغري كلام 

املشتقات. اسعار  ارتفعت 
والالفت يف املوضوع، ان 
نقابة النقل العام تعترب انه 
بعد وصول ســعر صفيحة 
لرية،  مليوين  اىل  البنزيــن 
فانــه حري بالحكومة دعم 
هــذا القطــاع، يف الوقت 
الــذي تعلــن فيــه الهيئة 
موظفي  لرابطة  اإلداريــة 
االســتمرار  العامة  اإلدارة 
لكافة  العــام  االرضاب  يف 
االدارات، احتجاجا عىل عدم 

تلبيــة مطالبهم ورصف بدالت النقل التــي تكفل للمواطن 
اليومية. حاجاته  تلبية 

وهناك توجه لبعض الشــبان الناشــطني، ان الحل املؤقت 
هو يف اختيار وســيلة نقل جديدة، علام ان الكثري عول عىل 
»التيك توك« بداية ظهورها يف شــوارع طرابلس، لكن تبني 
انها ليست اقل كلفة من السيارات. لذلك اتجه الناشطون عرب 
مواقع التواصل االجتامعي اىل الدعوة العتامد وســيلة نقل 
غري مكلفة كالدراجات الهوائية، غري ان املشــكلة تكمن يف 
طرقات املدينة غري املؤهلة لهذه الوسيلة، وتحتاج اىل اعداد 

دراســة من بلدية طرابلس ووزارة النقل واالشــغال اليجاد 
الحل بارسع وقت ممكن، الن مشكلة النقل اصبحت هاجسا 
يوميــا مقلقا للعاملــني واملوظفني الذين يقصدون اعاملهم 
ووظائفهم، وبات عىل املواطن ان يحمل معه الدوالرات بدال 
مــن العملة الوطنية للتداول بها، ســواء يف النقل والتنقل، 
او لــرشاء مختلف الســلع والحاجيات مبا فيها ربطة الخبز 

وعبوة املاء، التي تتغري اســعارها وفق بورصة الدوالر...
هذا الواقع انعكس ســلبا عىل حركة الشوارع واالسواق 
املضطربــة بني اســعار رصف الدوالر املتغرية بني ســاعة 

وأخــرى، والتي باتت مرهونة بتقلبات الدوالر...

الزميل اسكندر شاهين
رحل ساكن الصمت

دخل اسكندر شاهني اىل »الديار«، رجل 
تحقيقات، من باب التحري واالستقصاء، 
فكان »الصحايف االســتقصايئ«، قبل ان 
تظهر هذه الحالة املهنية يف االعالم، فكان 
»العقل االمني« يســكن الزميل الصامت، 
فافتتح عمله يف »الديار« مطلع تسعينات 
القرن املايض، مبلف عن »كارلوس« الذي 
وانضم  الفلســطينية«،  »الثورة  ســاند 
الشــعبية لتحرير  اىل صفوف »الجبهة 
فلســطني«، فــكان صديــق وديع حداد 
القيادي يف الجبهة، وتعرف عن شخصية 
»كارلوس« ونشــاطه من الراحل الضابط 
فؤاد عوض ابن بلدتــه عندقت الذي قام 
باول انقالب عسكري مدعوماً من الحزب 
الســوري القومي االجتامعي مع ضباط 

زمالء له يف الجيش اللبناين.
وعمــل اســكندر يف »الديار« لحواىل 
اكر من عقدين، وقام باملهام التي اوكلت 
اليه، باندفاع واخالص ومحبة، وزرع له 
اصدقاء يف »مؤسســة النهضة«، فكان 
يف »الديــار« ومجلــة »الشــعلة«، كام 
يف »اذاعــة النرص«، وتصــدرت ملفاته 
ومقاالتــه صفحات الجريدة، فقّربه منه 
رئيس التحرير العام شارل ايوب، الذي كان 
اســكندر يف فرة غري قصرية يف مجلس 

التحرير، كام يف »ديوانية ايوب«.
ترك اســكندر »الديــار«، وخلف وراءه 
زمالء، كانوا له اصدقاء، فلم يخاصم احداً، 
ومل يشاكس، فكان الهادىء دامئاً، واملرتبك 
احياناً، واملتســائل عن قضايا، كانت يف 

اغلبها الطابع االمني.
انه اســكندر يرحل، وبشكل مفاجىء، 
بعد عارض صحي، فخطفه املوت بعد 25 
يوماً عىل اكتشــاف االطباء، ان الرسطان 

انترش يف جسمه، ونخر عظمه.
ترحل يا اســكندر، فســبقت زوجتك 
املريضة ايضاً مــاري، وتركت غّصة بني 

اهلك وزمالئك واصدقائك، وابناء بلدتك.
يُدفن جســدك اليوم، ولكنك مبسريتك 

وسريتك الطيبة.

كامل ذبيان
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ندى عبد الرزاق

الدوالر الذي بلغت نريانه االرتدادية االمن الغذايئ، ســيدفع 
مبئات عرشات العائالت إما نحو »التكيف والرضوخ الالإرادي« 
مع تضخم بات أمر واقع، واما بالتقشف او اللجوء اىل تقليص 
كميــات من العنارص الغذائية الرضورية يف وجبات الطعام او 

حذف بعضها. 
املراهنة عىل انفراجات محتملة بات مراداً عسرياً، واالهتامم 
بالشــؤون الحياتية اليومية للمواطنني بات أولوية األولويات. 
وعندما يُســأل الناس عن األوضاع السياســية لســان حالهم 
»رايحني لألســوأ«، وكأن املواطن فقد املــه يف هذه الطبقة 
املتعّنتة بالسلطة، وبات ينتظر حصول األشد من االزمات. فكل 
ما حوله مرتفع الثمن، حتى ربطة الخبز مل تســلم من جربوت 
الدولرة، وزوبعته املزعومة انها ملصلحة الناس أتت عىل األخرض 

واليابس. 

{ مل تفقد هويّتها... ولكن! {

الفالفل االكلــة الرتاثية املحّببة للكبــار والصغار، تضاءل 
وهجها وتناولها بات مقترصاً عىل ميسوري الحال، ممن قدرتهم 
الرشائية ما زالت جيدة او متوســطة. باإلشــارة اىل ان املبيع 
تراجع جراء دولرة األســعار بشــكل الفت. وكثرية هي املطاعم 
التي مل تصمد يف كل من مار الياس والضاحية والحمرا، بسبب 
ارتفاع الكلفة التشــغيلية مــن ايجار وكهرباء اىل جانب الغاز 
وغريها من أساسيات االستمرار التي يقوم عليها عمل املطعم، 
والبعض اســتبدله »بالكشك« الصغري ليوفر كل ما تقدم لتأمني 

االستمرارية.
وتعتــرب الفالفل من االطباق الشــعبية يف منطقة الرشق 
األوســط وتحرض من الحمص، وبعض الدول تستبدله بالفول 
او مزيج منهام، وتعرف بهذا االســم يف بالد الشام. ويف مرص 
تســمى بالطعمية، وتتنوع خلطاتهــا وتوابلها وتقدم كطبق 

جانبي، والبعض يتناولها كوجبة رئيسية. 

{ االهتزازات االرتدادية

لجنون الدوالر مل تستثنها {

بعد دولرة األسعار وخاصة السلع الغذائية، والتفلّت يف سعر 
رصف الســوق املوازية خاصة بعــد ارضاب املصارف، اضحى 
ارتفاع األســعار امرا واقعاً حتامً، ال بل يتحنّي التجار أي ظرف 

ليبيعوا بأسعار مضاعفة مرتني 
وأكــر، حتى  االمر مل يســتنِث 
»لحمة الفقري« كام يســمونها 
الفالفل، والطلب عليها خّف  أي 
الرشائية  القدرة  تضاؤل  نتيجة 

للمواطنني وانهيار اللرية. 
فبعد ان كانت تشرتي رامونا 
لعائلتها  الفالفــل  من  دزينتني 
املؤلفــة من 6 افــراد، تقول لـ 
»الديار«، »انها املفضلة ألوالدي، 
ولكن يف الوقت الحايل ويف ظل 
ارتفاع أسعار كل من: الشاورما 
واللحمة وحتى البطاط،ا مل اعد 
أستطيع ان امررها لهم ولو ملرة 
يف الشــهر. فقد أصبح سعر الـ 
24 قرصا، اي ما يعادل الدزينتني 
1,200,000 ألــف لرية، ليميس 
بذلك طعامنا اليومي عبئا علينا 

كونه باهظ الثمن، ودولرة األسعار زاد الطني ِبلة«. وتضيف: »كل 
يشء يرتفع سعره عدا االنسان يف هذا البلد، فاللبناين املعروف 

بكرمه وال يبخل عىل عائلته او نفسه بات مقتصدا«.
ومــن جانبه، قال الســيد غازي وهو يراقب الئحة أســعار 
سندويشــات الفالفل الكبرية والصغرية والدزينة، وما إذا كان 
يريد الزبون معها الخرض املشــكلة اىل جانب اكسرتا طرطور، 
بدهشــة كبرية وحزن قال: » نعيش مأســاة حقيقية يف هذا 
البلد، ويف األيام املقبلة سنعاين من ازمة البقاء عىل قيد الحياة 
والكرامة، بعد ان اقرتب سعر سندويش الفالفل من الـ 300 ألف 

أي ما يعادل 2,73 دوالرا«.

{ الرتاجع شأن باقي القطاعات {
ويقول عمر الذقاين صاحب »كشك« صغري لبيع الفالفل يف 
منطقة الرببري »ان االزمة ارهقت الناس، فبعد ان كانوا يقفون 
بالطوابري لرشاء سندويتش الفالفل، هذا املشهد تبدل ومن يأيت 
لرشائها أمسوا قلّة. والبعض يطلبها دون ان يأخذ معها لبنا او 
عصريا او »بيبيس«، ويؤكد، ان هذه االكلة لن تتخىل عن هويتها 

الرتاثية، اال ان استهالكها قل«.
ويعلل عمر لـ »الديار« ســبب تراجــع طلب هذه االكلة اىل 
التحديات االقتصادية الراهنة، وأبرزها ارتفاع أســعار الســلع 

التي تحتاج اليها صناعة الفالفل، مثل الطحينة والزيت والخرض 
والكبيس والحمص والتوابــل وغريها من العنارص التي تدخل 
يف »التتبيلة«، وينّوه بجودة األدوات التي يستعملها يف خلطته 
الســحرية ليحافظ عىل عدد ولو قليل من الزبائن، ألنها ان مل 
تكن كذلك ستكون اشبه بالرمل او الرتاب. ويلفت اىل استخدام 
الباذنجــان املقيل مع الفالفل بطريقتــه الخاصة، ما يعطيها 
طعام فريدا ولذيذا، اال ان مثنها يصبح أعىل«، واشار  اىل ان فئة 
مــن الناس ال تتواىن عن رشائها، وتكاد تكون الوجبة الوحيدة 

الرئيسية يف غذائهم اليومي«.

{ تُحرض قبل بيوم {

يعمــل عمر ليال يف تجهيز وصفتــه الخاصة ليأيت بها اىل 
»كشــكه« الصغري يف صبــاح اليوم التــايل، حيث يعمد اىل 
»تقريص الفالفل« عىل شكل دائري وقليها بالزيت، يضاف اليها 
البندورة والخرض املشكلة، وخاصة كبيس »اللفت البنفسجي« 

اىل جانب الطرطور وهو األساس. 
ويقــول عمر انه رغم ان الفالفل مل تعــد االرخص مقارنة 
باألنواع األخرى، حيث ان منقوشــة الزعرت بات سعرها بـ 100 
ألف والجبنة بـ 170، أقول انها باقية وقد ال تتمكن كافة الرشائح 
من أكلها اال مرة كل شهر او شهرين، بعد ان ارتفع سعرها بسبب 

دولرة األدوات التي نحتاج اليها.
ولفت اىل ان سعر الزيت بات باملاليني كونه يحتاج اىل عبوات 
كبرية، باإلشــارة اىل ان الخبز أيضا بات مدولرا تحت شعار انه 

يباع باللرية«.
بالخالصة، ومن خالل عملية حســابية بسيطة، فان سعر 
ســندويش الفالفل ســيصل اىل حواىل 300 ألف لرية، يف حني 
ان الدزينة التي تضم 12 قرصا حواىل 540 ألف لرية، اىل جانب 
الخــرض والفليفلة والكبيس والطرطور، اما بالنســبة لعائلة 
مؤلفة من 6 افراد فهي تحتاج اىل دزينتني، ما يعني ان الســعر 
ســيصبح مضاعفا، هذا مــن دون العصائر او املرشوبات التي 
ترافق هذه االكلة، وعدا الخبز وأنواع من الحشائش مثل النعناع 

والجرجري والبقدونس.

{ القيمة الغذائية للفالفل {
هنا يقول اختصايص التغذية طه مريود ان كل 100 غرام من 
الفالفل يعادل 6 حبات من األقراص التقليدية املتوسطة الحجم 
او 3 من الحجم االكرب. وتحتوي: عىل 340 سعرة حرارية، وفيها 
من الكربوهيدرات: 32 غراما، الربوتني: 13 غراما، الدهون: 18 

غراما، االلياف الغذائية: 5 غرامات«.
 ويتابع: الفالفل غنية بفيتامني »يب« بنســبة 94.8 و »يب« 
2 ريبوفالفني، وهي القيمة اليومية التي يحتاج اليها الجســم 
اىل جانب املنغنيــز والنحاس، الفوالت، املغنســيوم، الحديد، 

الفوسفور، الزنك، فيتامني »يب« 1)الثيامني(.
ويصفهــا طه مبخــزن األلياف الغذائية التي تســاعد عىل 
اإلحساس بالشبع، كام انها تحّفز حركة األمعاء ومتنع حدوث 
اإلمســاك، وتعد مصدرا جيدا للربوتني النبــايت املهم يف بناء 

عضالت الجسم، وتسهم يف تقليل الشعور بالجوع.
بالتوازي، أظهرت دراســات ان االلياف الغذائية املوجودة يف 
الحمص قد تساعد يف التحكم مبستويات السكر يف الدم وذلك 
بإبطاء امتصاص النشــويات، اىل جانب انها تحسن من صحة 
األمعــاء وتقلل من مخاطر اإلصابــة بأمراض منها الرسطان 

والقولون«.
وينّوه طه، »عىل أهمية تناول هذه االكلة مشوية عوضا عن 
القيل للتقليل من السعرات الحرارية ولتحافظ عىل العنارص التي 
تحتويهــا وهي كثرية. ويتطرق اىل دراســات أظهرت ان تناول 
األطعمة املقلية يزيد من خطر اإلصابة بالسمنة وامراض القلب 
والســكري والرسطان وهذا ينطبق عىل الفالفل كون املتعارف 

عليه من العامة انها كناية عن أقراص مقلية«.

»الفالفــــــل« ما عادت أكلة شــــــعبّية تراثّية... ســــــعر الســــــندويش يتجاوز 300 ألف ليــــــرة و»طلوع«!

يعد رسطــان الجلد أحد أكر 
أشكال املرض شيوعا يف جميع 
فإن  وبالتايل  العــامل،  أنحــاء 
اكتشــاف األعــراض التي قد ال 
يكون منقذا  تبدو واضحة رمبا 
للحياة. وعند التفكري يف أعراض 
رسطــان الجلــد، من الســهل 
تصوير عالمــات مثل الكتل أو 
الشــامات. ويف حني أن هذه ال 
تــزال عالمات تحذيرية للمرض 
يجــب البحــث عنهــا، فهناك 
عالمات أخرى قد ال تربطها عىل 
الفــور باملرض. ومع وضع ذلك 
يف االعتبار، تحدث أحد الخرباء 
مع موقع »إكسربيس« حول ما 

يجب توخي الحذر منه.
ويف هذا الصدد، قال ممرض 
»هذه  بــراون«:  »مارك  األورام 
أن  ميكن  الغريبــة  األعــراض 

تشري إىل رسطان الجلد أو رسطانات أخرى أو أمراض أخرى. 
واألهــم من ذلك، يجب عليك دامئا االتصال بطبيبك إذا واجهت 
أي أعراض أو تغريات مفاجئة يف جسمك، حيث أن التشخيص 

املبكر ميكن أن يغري بشــكل كبري أي تشخيص«.
- فقــر الدم: كثري من الناس معرضون لإلصابة بفقر الدم، 
سواء بســبب نظامهم الغذايئ أو تناول بعض األدوية. يجب 
عليك االتصال بطبيبك إذا بدأت يف الشــعور باألعراض، حيث 
ميكن تشخيص فقر الدم بسهولة من خالل فحص دم بسيط. 
ونظرا ألن رسطان الخاليا القاعدية ]الشــكل األكر شيوعا 
لرسطان الجلد[ ميكن أن يظهر أحيانا عىل شــكل فقر الدم 

الناجم عن نقص الحديد، فإن تقييم املشــكلة مهم جدا«.
- ضيق التنفس: إذا كنت بصحة جيدة، فإن فقدان أنفاسك 
ميكن أن يشــري إىل الربو الناجم عن مامرســة الرياضة أو 
غريها من األمراض التي ميكن عالجها بســهولة. ومع ذلك، 
ميكن أن يكون أيضا عالمة عىل أن الورم يسد رئتيك. وبينام قد 
ال تتوقع أن ينتقل رسطان الجلد إىل الداخل، فإن الرسطانات 
غري املعالجة، مثل الورم امليالنيني، قادرة عىل االنتشــار إىل 
الرئتني. وإذا كنت تفقد أنفاسك بسهولة، أو تعاين من أمل يف 
صدرك أو لديك ســعال مفاجئ يرفــض الزوال، فعليك البحث 

عن تشخيص.
- تعرق لييل: يف حني أن من غري الشائع أن يتسبب رسطان 
الجلد بالتعرق اللييل، إال أن هناك أدلة متزايدة تشري إىل ارتباط 
التغــريات الهرمونية ورسطان الجلد. ويف أي وقت تعاين من 
تغريات هرمونية، يكون هناك خطر متزايد من التعرق اللييل، 
ألن جسمك أقل قدرة عىل تنظيم درجة حرارته. ونتيجة لذلك، 

فــإن التعرق اللييل ليس مزعجا فحســب، بل ميكن أن يكون 
يف كثري من األحيان عالمة عىل شــكل من أشــكال الحالة 
األساسية التي تتطلب اهتامما محرتفا يف أرسع وقت ممكن.
- التعب الشــديد: غالبية األشــخاص الذيــن يعانون من 
الرسطان، حواىل 90%، سيعانون من التعب. وقد تختلف شدة 
هذا من خفيفة إىل شــديدة، وقد تختلف األعراض عىل مدار 
اليــوم. ومبا أن التعب هو أحد أعــراض رسطان الجلد، فمن 
املهم االتصال بطبيبك. ومع ذلك، يعد هذا عرضا شــائعا نسبيا 
للعديد من األمراض، وقد يكون التشــخيص بسيطا مثل نقص 

الفيتامينات، لذلك ال داعي للذعر.
- التغيــريات يف األعضاء التناســلية: مــن أوىل عالمات 
اإلصابة برسطــان العضو الذكري وهو رسطان غالبا ما يبدأ 
يف الجلد هو التغريات التي تطرأ عىل جلد العضو. ســبب هذه 
الحالــة هو منو الخاليا خارج نطاق الســيطرة، مع 90% من 
الحاالت ناتجة من حالة تسمى رسطان يف املوقع، وهو نوع 
من رسطان الخاليا الحرشــفية. ويف حني أن الحالة نادرة، 
يجــب عليك دامئا إبــالغ طبيبك بأي تغيــريات يف منطقتك 

التناسلية«.
وميكن أن تشــمل األعراض األخرى لرسطان الجلد ما يأيت:

- تغيري يف الشــامة أو ظهور واحدة جديدة.
- ظهــور كتلة أو بقعة متغرية اللون عىل الجلد.

- كتل مفاجئة.
- عالمات الجلد.

- برشة جافة أو متهيجة باستمرار.
وإذا كنت تعتقد أنه قد تظهر عليك عالمات اإلصابة برسطان 

الجلد، فعليك مراجعة طبيبك.

ــد؟ ــلـ ــان الـــجـ ــ ــرط ــ ــس ــ ــاب ب ــ ــصـ ــ ــلـــم أنــــــــَك ُمـ ــعـ كـــيـــف تـ
منا  الكثــري  يــدرك 
نظام  تنــاول  أهميــة 
ومتوازن.  صحي  غذايئ 
ولكن حتى مع الخيارات 
الصحية، فإن من املمكن 
أن نفتقــر إىل بعــض 
املغذيــات الرضوريــة 
لعمل الجســم. وميكن 
أن يكــون هذا هو الحال 
معدن  وهو  الحديد،  مع 
أسايس  بشكل  موجود 
إىل  الحمراء  اللحوم  يف 
أخرى.  مصــادر  جانب 
ومن املعروف أن الحديد 
الجســم  يف  رضوري 
تكوين  يف  للمســاعدة 
وهو  الهيموغلوبــني، 
بروتني موجود يف خاليا 
الــدم الحمــراء. وهذه 

الخاليا رضورية لنقل األوكسجني يف جميع أنحاء الجسم.
ومن دون كمية كافية من الحديد، تصبح خاليا الدم الحمراء 
أصغر، وتحمل كمية أقل من الهيموغلوبني، وبالتايل فهي غري 
قادرة عىل حمل القدر نفســه من األوكســجني. ويف املراحل 
املبكــرة من نقص الحديد، قد ال تظهر أي أعراض ألن الجســم 
قادر عىل استخدام أماكن تخزين الحديد مثل العضالت والكبد.
ولكن عندما ينضب هذا الحديد، وال يتم استهالك أي يشء من 
خــالل الطعام أو املكمالت الغذائية، يبدأ فقر الدم يف الظهور. 
ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية )NHS(، ستكون أربعة 

أعراض لنقص الحديد ملحوظة يف أوقات الوجبات، وهي:
- املعاناة من صعوبة يف البلع.

- اللسان املؤمل.
- تغري يف حاسة التذوق.

- الرغبة يف تناول املواد غري الغذائية.
وإذا الحظت أيا من هذه العالمات، فإن األمر يســتحق زيارة 
الطبيــب، حيث ميكنه فحص الدم ملعرفة ما إذا كنت تعاين من 

نقص يف الحديد.
وملكافحــة نقص الحديد، قد يويص طبيبك بإضافة أو زيادة 

تناول بعض األطعمة الغنية بالحديد والتي تشمل:
- الكبد )لكن تجنبي ذلك أثناء الحمل(.

- اللحم األحمر.
- الفاصوليا )مثل الفاصوليا الحمراء(، والفول والحمص.

- املكرسات.
- الفاكهة املجففة مثل املشمش املجفف.

- حبوب اإلفطار املدعمة.

- دقيق فول الصويا.
وقد يكافح بعض األشخاص، مبن فيهم النباتيون، الستهالك 
ما يكفي من الحديــد من خالل نظامهم الغذايئ، وبالتايل قد 

تكون هناك حاجة إىل مكمالت يومية.
ويف بعض الحاالت، قد يكون نقص الحديد ناتجا من عوامل 
خارجــة عن إرادتك، حيث يقــول موقع NHS Inform: »هناك 
العديد من األشــياء التي ميكن أن تؤدي إىل نقص الحديد يف 
الجسم، يف الرجال والنساء بعد انقطاع الطمث، ويكون السبب 
األكر شــيوعا هو نزيف املعدة واألمعاء. وميكن أن يحدث هذا 
بســبب قرحة يف املعدة، ورسطان املعدة، ورسطان األمعاء، أو 
عن طريق تناول العقاقري غري الستريويدية املضادة لاللتهابات 
)NSAIDs(. ويف النســاء يف سن اإلنجاب، تعد فرتات الحمل 
من أكر األســباب شــيوعا لفقر الدم الناتج من نقص الحديد 
حيث يحتاج الجسم إىل مزيد من الحديد للطفل أثناء الحمل«.

ومن العالمات األكر شــيوعا لنقص الحديد التعب ونقص 
الطاقــة )الخمول( وضيق التنفــس وخفقان القلب امللحوظ 

وشحوب البرشة. كام ميكن أن يسبب أيضا:
- الصداع.
- الطنني.

- الشعور بالحكة.
- تساقط الشعر.

- تقرحات مفتوحة مؤملة عىل زوايا الفم.
- أظافر عىل شكل ملعقة.

وإذا كنت تعتقد أنك تعاين من نقص يف الحديد، فاســترش 
طبيبك.

عالمات يُمكن أن تشــــــير الى نقص الحديــــــد عند تناول الطعام

مع التقدم يف العمر، ميكن أن تبدأ عضالت الجســم يف فقد 
املرونــة والقوة والقدرة عىل التحمــل، مام قد يكون له تأثري 
كبري يف الثبات والتوازن وتناســق الحركة، كام ميكن أن يؤدي 
تيبــس الرشايني واألوعية الدموية إىل أن يعمل القلب بشــكل 
مفرط لضامن ضخ الدم بشكل صحيح يف جميع أنحاء الجسم، 

بحسب ما نرشته »مايو كلينك«.
ووســط كل هذه التغيريات املرتبطة بالعمر، من الشــائع 
التخيل عن بعض العادات الصحية املهمة، وفق ما نرشه موقع 
»Eat This Not That«، حيــث يوضح اختصايص التغذية إريك 
كاســابوري، مؤســس والرئيس التنفيذي ملراكز سريوتونني 
األمريكيــة، أن هناك بعض أخطاء منــط الحياة غري الصحية 
التي يتم ارتكابها بعد سن الخمسني والتي يجب التخلص منها 

وإصالحها يف أرسع وقت ممكن، كام يأيت:
- عدم مامرســة متارين القوة: يعتقد البعض أنه كبري يف 
الســن وال ينبغي أن يقوم بأداء متاريــن القوة، فيام يعد أحد 
أسوأ األخطاء الصحية بعد سن الخمسني، ويرشح كاسابوري 
قائاًل: »قد يفكر البالغون الذين تزيد أعامرهم عىل 50 عاًما، يف 
أن ما يناســبهم هو القيام مبزيد من متارين الكارديو أو امليش 
أو الركــض أو ركــوب الدراجات، يف حني أن يف الواقع يعد أهم 

نشاط ميكنهم القيام به من أجل الصحة وتقليل معدل الوفيات 
هو مامرسة تدريبات القوة وبناء كتلة العضالت، أو عىل األقل 

الحفاظ عىل الكتلة العضلية التي ميتلكونها«.
ميكن أن يساعد هذا النوع من التامرين عىل تجنب اإلصابات 
مثل الســقوط، والذي ميكن أن يؤدي إىل جانب كرس الوركني، 
وهو عىل حد قول كاسابوري، »قاتل رئييس لكبار السن بسبب 
فقدان القدرة عىل الحركة والتدهور الرسيع يف الحالة البدنية«.
- عــدم تناول ما يكفي من األلياف: يرشح تقرير صادر عن 
»مايو كلينــك« أن التغريات الهيكلية يف األمعاء الغليظة تزيد 
من احتاملية إصابة كبار الســن باإلمساك، فإن عدم مامرسة 
النشــاط البدين الكايف وعدم رشب كميــة كافية من املياه، 
وعــدم اتباع نظام غذايئ غني باألليــاف ميكن أن يؤدي أيًضا 
إىل اإلمســاك. ويويص تقرير »مايــو كلينك« برضورة تناول 
الكثــري من األطعمة الغنية باأللياف مثل الخرضاوات والفواكه 
والحبــوب الكاملة، جنًبــا إىل جنب والحد من منتجات األلبان 

واللحوم الدهنية والحلويات.
- تناول األطعمة املســببة لاللتهابات: علمًيا، تعد األطعمة 
املســببة لاللتهاب من الخيارات الضارة جدا بصحة اإلنســان 
يف مختلــف مراحــل العمر، عىل الرغم مــن أنها مغرية جدا، 

الخــرباء من تناولها  لكن يحذر 
وينصحــون بأنه حــان الوقت 
املقلية  للتخيل عــن األطعمــة 
والوجبات الخفيفة مثل املعجنات 
البطاطس.  ورقائق  والبسكويت 
وتظهــر األبحاث أن تناول الكثري 
لاللتهابات  املسببة  األطعمة  من 
ميكن أن يرسع من شــيخوخة 
الدماغ، مام قد يؤدي إىل الخرف. 
- عــدم التواصــل اجتامعًيا: 
إن االستســالم للكسل واملكوث 
بهدوء يف عزلة باملنزل ميكن أن 
اللحاق  يبدو أمًرا مغريًــا، ولكن 
العائلة أو  بجلســة تجمع أفراد 
األصدقاء يعترب أفضل خاصة مع 
التقدم يف السن. ووفًقا للمراكز 
األمريكيــة ملكافحــة األمراض 

والوقاية منها CDC، فإن العزلة االجتامعية ومشــاعر الوحدة 
من املخاطر الرئيســية للصحة العامة التي تؤثر يف عدد كبري 

مــن األفراد يف جميع أنحاء البالد، وميكن أن يؤدي الشــعور 
بالوحدة والعزلة االجتامعية إىل زيادة خطر اإلصابة بالخرف 

وغريه من املشكالت الصحية الخطرة.

الــــــــــــــــ50 ـــــــــــــــن  س ـــــــــــــــد  بع ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــر صّح غي ـــــــــــــــاة  حي ـــــــــــــــلوب  ـــــــــــــــؤدي ألس ت ــــــــــــاء  ـــ أخط
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االثنني 20 آذار 2023

بوشــــــكيان: املصانع اللبنانية شــــــبيهة
وجودة وانتاجــــــاً  تجهيزاً  باالوروبيــــــة 

جــال وزير الصناعة يف حكومــة ترصيف األعامل النائب 
جورج بوشــكيان ورئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني سليم 
الزعنــي عىل عــدد من املصانع التي تنتج معــّدات كهربائية 
وأجهزة تحكّم آيل واضاءة وانارة، مبواصفات لبنانية ودولية.

وأعلــن بوشــكيان فخــره بهــذه الصناعــات املتطّورة 
والتكنولوجّية التي تتطلّب مهــارات وخربات عالية، وتعتمد 
عىل األبحاث والتطوير واملختربات، للتحسني والتطوير وزيادة 

القدرة التنافسية .
وشّبه بوشكيان املصانع القامئة يف هذا القطاع مبثيالتها 
االوروبية، تجهيزاً وانتاجاً وجودة، وقال: » من هنا يتأّمن جزء 
من حاجة السوق املحيل، كام يتّم التصدير اىل الخارج. وهكذا 
يتنّوع االنتاج اللبناين ويصّدر أحياناً السلع املشابهة له، ويفوز 
مبناقصات وتلزميات بناء عــىل الثقة القامئة بني الصناعي 

واملستهلك واملتعهد.« 

ثروتنا على  للمحافظة  الرامي:  طوني 
االنتاج في  شــــــركائنا  أي  الســــــياحية 

طالب رئيــس نقابة اصحاب املطاعــم واملقاهي واملالهي 
والباتسريي صوين الرامي املحافظة عىل ثروتنا السياحية اي 

رشكائنا يف االنتاج وقال يف ترصيح له :
بعد تراكــم األزمات يف لبنان، شــهد القطاع الســياحي 
واملطعمي بشــكل خاص هجرة للكوادر واليد العاملة املهنية 

اللبنانية، فاستقطبتها الفورة البرتوسياحية العربية.  
بنظرة عىل سنة 2011، وصل عدد املوظفني آنذاك يف القطاع 
اىل 160 ألفا مســجلني يف الضامن االجتامعي عدا  أولئك غري 
املســجلني، باالضافة اىل 40 ألف طالب أو طالبة  يعملون يف 

األعياد واملواسم السياحية.   
منذ الـ 2019 حتى اليوم خرسنا أكرث من 50% من الكفاءات 
والكــوادر املهنية وأصبحــت الرواتب املوجــودة غري قابلة 

للمنافسة لتلك املعروضة يف الخارج. 
مع شــح اليد العاملة الكفوءة بسبب استنزاف اليد العاملة 
املحلية، نقول إننا إذا أردنا النهوض يف القطاع لتقديم الجودة 
والخدمة والنوعية، يجب علينا املحافظة عىل ثروتنا السياحية، 
أي مــا تبقى من رشكائنا يف االنتاج من اليد العاملة املحرتفة 
بقدر ما يجب علينا املحافظة عىل مؤسساتنا واستمراريتها.  

>رابطــــــة موظفــــــي االدارة العامــــــة<
مــــــّددت االضراب الســــــبوعين وطالبت
بدولرة الرواتب عبر ســــــعر صرف ُموّحد

أعلنت الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي اإلدارة العامة، متديد 
االرضاب مــع اعتصامات يف املناطق، وذكرت أنه »أمام الواقع 
املريــر الذي يزيد االوضاع االقتصادية تفاقام وتخطي الدوالر 
عتبة مئة االلف لرية، ونحن عىل ابواب شــهر رمضان املبارك، 
وحيث يتبني من تعاطي الحكومة مع مطالب املوظفني املحقة 
ارصار عىل سياسة رضب االدارة العامة وافراغها من املوظفني 
بعــد افقارهــم وعائالتهم بالراتب الهزيــل، من خالل هجرة 
البعض واستقالة البعض االخر، ومبا ان الحكومة مل تجد حال 
لتحويل الرواتب اىل دوالر عرب ســعر رصف موحد للموظفني 
االداريني يتالءم مع الحد األدىن مام خرسته رواتب املوظفني، 
والتي طالبنا ان تكون كام الدوالر الرسمي 15 ألف لرية، وبدل 
نقل عن كل يوم حضور محدد بني 7 و10 ليرتات بنزين )حسب 
املسافة عن مركز العمل(، وألن القرار او البحث يف إعطاء بدل 
انتاجية للموظفني تآكل بارتفاع الدوالر قبل اقراره، يثبت صحة 

رفضنا له ما مل يرتبط بسعر رصف ثابت«.
ورأت يف بيان، أن »املعالجة ممكنة وليســت مستحيلة اذا 
اتخذ القرار بتحقيق العدالة مع باقي رشائح القطاع العام، حيث 
ال ميكن تأمني االموال للبعض وحرمان االدارة العامة التي هي 
مصــدر الواردات للخزينة«، الفتة إىل أن »الدعوة املتكررة لحل 
معضلة االستشــفاء والطبابة، تنبع من االزمات التي يتعرض 
لها املوظفون وعائالتهم عىل ابواب املستشفيات، وكأن مرض 
املوظف وعائلته اطفاال وشيبا، وآالمهم وموتهم خرج بالكامل 
من دائرة اهتامم املســؤولني، وبات تقبله بديهيا لديهم، وهنا 
ال بــد من تعزية الزمالء املوظفني خصوصا واللبنانيني عموما 
بوفــاة الزميل عبد النارص بعد رصاع مع مرض القلب )موظف 
يف وزارة االقتصاد( لعدم قدرته املادية عىل االستشفاء وعدم 
طلب املساعدة من احد«، مؤكدة »مطالبها الواردة يف بياناتها 
السابقة لجهة تصحيح الرواتب وبدل النقل وتأمني االستشفاء 

ومنح التعليم.
وأعلنت الهيئة، »االستمرار يف اإلرضاب ألسبوعني اضافيني 
حتى يوم الجمعة 31 اذار 2023، ضمنا، ودعوة املوظفني لتنفيذ 
اعتصامــات يف املحافظات االتية: يوم الثالثاء 21/3/2023 
أمــام رسايــا طرابلس الســاعة 10 صباحا، يــوم االربعاء 
22/3/2023 أمام رسايا صيدا الســاعة 10 صباحا، مع مزيد 
من الخطوات التصعيدية الالحقة التي لن تنتهي اال باستعادة  

الحقوق كاملة.

ــو تـــوقـــفـــت >االنــــتــــرنــــت< ؟ ــ مــــــاذا ل
لفت وزير االتصــاالت يف حكومة ترصيف األعامل جوين 
القرم إىل أنَّ »وضوع “اوجريو” أســايس والوضع دقيق فإذا 

توقف االنرتنت ال ميكن ألي مؤسسة ان تستمر يف العمل«.
ويف حديــٍث تلفزيوين ” قال القرم: »اجتمعُت اليوم بنقابة 
»اوجــريو« وأبديُت تفهمي ألوضــاع املوظفني الذين يزاولون 
عملهم كاملعتاد ويف الوقت نفسه غري قادرين عىل االستمرار«.

وتابع: »اتخذنا قرارات عديدة يف مجلس الوزراء يف ما خّص 
قطاع االتصاالت ولكن مل ينّفذ اّي منها، والحل يكون بانتظام 
املؤسســات«. أضاف: »أكّرر انني بني املطرقة والسندان، هّمي 
املواطن من ناحية ومن ناحية اخرى اســتمرارية القطاع، واذا 
مل يتم تعديــل التعرفة نحن متجهون عىل خطى الكهرباء لذا 
سنقوم بدراسة تراعي التشغيل من جهة واملواطن من جهة«.

وأشار إىل أنَّ »مسؤوليتنا تأمني استمرارية القطاع وتحييده 
عــن االزمة، والحل تطبيق القانون 431 وتعيني مجليس ادارة 

لليبان تيليكوم وتفعيل الهيئة املنظمة لالتصاالت.
واســتكمل وزير االتصاالت: »إن صريفــة تؤثر يف تعرفة 
الخليوي مام قد يؤثر يف عدد املشــرتكني ونسبة االستهالك، 
وللغاية ســنعقد اجتامعا مــع اداريت »ألفا« وتاتش« لوضع 

اسرتاتيجية طارئة اذا الحظنا انخفاض عدد املشرتكني«.
وقــال: »انا عــازم أن اصل اىل نقطــة الالعودة مبوضوع 
االنرتنت غري الرشعي، وتواصلنا مع كل الرشكات وعددها 108، 
تجاوب منها 105 رشكة ورصّحت عن مشرتكيها وعددهم 600 
الف مشرتك و3 رشكات مل تتجاوب، ويف الوزارة نعمل كخلية 

نحل ملتابعة هذا املوضوع.

جوزف فرح

وافق مجلس الوزراء اللبناين يف جلسة 
ســابقة عىل الســري قدماً بعقود إنشاء 

ومتويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة،
هي محطتني االوىل يف منطقة الزهراين 
يف الجنــوب والثانيــة يف دير عامر يف 
الشــامل بقوة 1600ميغاوات وهذا الرقم 
يعطــي  لبنان اكرث من 15ســاعة تغذية 

اضافية.
ونظــرا اىل عدم قدرة الحكومة اللبنانية 
عىل متويل هذا املرشوع بســبب  االنهيار 
املايل واالقتصادي فقد عمدت دول ورشكات 
عامليــة اىل ابداء االســتعداد لبناء هاتني 
املحطتني املهمتني للبنان واللتني تنقالنه من 
الدولة املتخلفة  تعيش يف العرص الحجري 
اىل دولة االشعاع والنور كام كانت تسمى 
قدميا ومــن هذه الدول ايــران التي ابدت 

استعدادا لذلك لكن العراقيل السياسية حالت دون أن يبرص هذا 
املرشوع النور وبقي حربا عىل ورق، كذلك رشكة سيمنسز التي 
ابدت اســتعدادا النشــاء املحطتني رشط تأمني كفالة من البنك 
الدويل او صندوق النقد الدويل كام تقدمت الصني عرب الرشكة 
الصينية التي متتلكها وهي CNEEC ووكيلها يف بريوت انطوان 
عامطوري بعرض النشــاء املحطتني بضامنة الدولة اللبنانية 
وبكلفــة تتعدى مليارا و200مليــون دوالر اضافة اىل تصليح 
الشبكة الكهربائية مقســطا عىل 12سنة وتتخللها 3سنوات 

فرتة سامح.
واكــد عامطوري ان هذا العرض قدم اىل وزارة الطاقة واملياه 
ونحن بانتظار ما ستقرره خصوصا اننا ال نفرض اي رشوط مع 
العلم اننا ابلغنا الوزارة اســتعدادنا الستعامل املعدات من صنع 

جرنال الكرتيك او سيمنسز.

اين املناقصة ؟
وقــال وزير الطاقة يف حكومة ترصيف االعامل وليد فياض 
إن »مجلس الــوزراء كان وافق عىل خطة الكهرباء وطلب مّنا 
اإلرساع يف موضوع املنافسة واملناقصة الستدراج عروض لبناء 
محطات وتحويلها وتشــغيلها، ولقد حصلنا عىل هذه املوافقة 
الحميدة التي تســمح باملنافسة للمصنعني الكبار لتكنولوجيا 
انتاج الطاقة التي نعتمدها يف لبنان إلنشــاء محطتني يف دير 

عامر والزهراين بأرسع وقٍت ممكن«.
ولفــت فياض إىل أن »العمل ســيكون عرب إنشــاء ومتويل 
وتشــغيل املحطة عــىل فرتة طويلة بصيغــة تؤمن التمويل، 
ويتعني علينا يف لبنان أن ندفع لهم ضمن مســار زمني طويل 
مع فرتة سامح وفوائد عىل الدين جّد متدنية، ترتاوح بني 1 و2 

ونصف يف املائة وستخضع للمنافسة.
وأشــار إىل أن »ما سنطلبه من كل رشكة مصنعة ومعروفة 

عاملياً هو أن تتحد مع أفضل ممول وأفضل متعهد 
إلعطائنــا أفضل كلفة لبناء وتشــغيل املعامل، 
وحســب املخطط VDF وهو مخطط توجيهي 
يجب االلتزام به يتضمــن محطات توليد طاقة 
 Try« 825 ميغاوات لكل محطة تعمل عىل أساس
فيول« بكلفة ترتاوح بني 500 و600 مليون دوالر 
لكل محطة، مع متمامت لتدعيم شــبكة النقل، 
كــام أن املحطات املتوســطة وعالية الفولتاج 

الستكامل املنظومة والحصول عىل الكهرباء«.
عــىل اي حال مل تبدأ بعد  وزارة الطاقة  طرح 
هذا املوضوع للــرأي العام حول اجراء مناقصة 
النشــاء محطتني للكهرباء تؤمنان التغذية اكرث 
من 15ســاعة يوميا اذا كان االســتهالك يصل 
اىل 3 االف ميغــاوات وميكــن ان تؤمن الوزارة 
24 ســاعة تغذية يف اليوم اذا عمدت اىل تشغيل 
بقية املعامل املوجودة خصوصا ان اكرث من دولة 
ورشكة عاملية ابدت اســتعدادها لتمويل انشاء 

املحطتني .
وكانــت مؤسســة كهرباء لبنان قد بــارشت تطبيق خطة 
الطوارىء للكهرباء بحيث عمدت اىل اعطاء لبنان اربع ساعات 
تغذية ورفعتها اىل حواىل ست ساعات عىل ان ترفعها اكرث مع 

استمرار نجاح الخطة.
اما بالنسبة النشــاء املحطتني يف الزهراين ودير عامر فقد 
خضع لتجاذبات كثرية قبل ان يتوافق الفرقاء السياسيون عىل 
هاتني املحطتني ولكن مل تعرف اســباب استمرار وزارة الطاقة 
يف التأخر يف اطــالق املناقصة خصوصا ان الرشكة الصينية 
عرب وكيلها يف بريوت انطوان عامطوري ابدى اســتعدادا الي 
مساعدة  ومل تفرض الرشكة اي رشوط بل وافقت عىل ان تكون 

الضامنة هي الدولة اللبنانية وموافقتها عىل فرتة سامح .
فهــل تقدم وزارة الطاقة عىل ذلك قبل فوات االوان ام تنتظر 

العهد الجديد والحكومة الجديدة املقبلة ؟

الصين تبدي اســــــتعداداً لتمويل انشــــــاء محطتيــــــن للكهرباء في الزهرانــــــي ودير عمار
واســــــتغراب لتأخــــــر وزارة الطاقــــــة في إطــــــاق املناقصــــــة لتزيد ســــــاعات التغذية

اميمة شمس الدين

الدوالر تخطى كل الحدود ومل يعد له ســقف  وتجاوز الدوالر 
الواحــد اكرب فئة يف العملة اللبنانيــة وهي ال 100 الف لرية 
والكل صامت من مســؤولني و مواطنــني ال احد يتحرك واكرث 
يشء ممكن فعله هو االمتعاض واالستغراب من وصول االمور 
اىل ما وصلت اليها. فاىل متى سنبقى يف هذا املسلسل الدرامي 
وكيف ستكون النهاية ومن وراء هذا االرتفاع يف سعر الرصف؟ 
املضاربون تجار االزمات مســتغلو الحقبات السياسية عبارات 

ترتدد بكرثة منذ بدء االزمة.
يف هــذا االطــار  رأى  كبري االقتصاديــني يف بنك بيبلوس 
نســيب غربيل يف حديث للديار ان السوق املوازي لسعر رصف 
الدوالر   هو ســوق غري شــفاف وال يخضع الي رقابة وال الي 
قوانني وبالتايل يتحكم فيه املضاربون وتجار االزمات ومستغلو 
الحقبات السياسية واملتالعبون يف سعر الرصف والطلب املتزايد 
عرب الحدود اضافًة اىل ارتفاع حجم فاتورة االسترياد التي  بلغت 
يف العــام 2022 حــواىل 19 مليــار دوالر مع عجز يف امليزان 
التجــاري بلغ 15 مليارا و 600 مليون دوالر  والتي خرجت من 
لبنان لتمويل االسترياد ونحن نستورد لبلدين وليس لبلد واحد.

واســتغرب غربيل االرتفاع الحاد يف سعر رصف الدوالر منذ 
كانــون االول املايض والذي تصاعد يف االيام االخرية مع انه مل 
يتغــري اي يشء يف الوضع االقتصادي ســيام منذ بداية العام 
الحايل فلم يرتفع الطلب عىل الدوالر بشــكل الفت و مل ترتفع 
نسبة االســتهالك والقدرة الرشائية للمواطنني ومل تتم زيادة 
االجور  ومل تأت استثامرات جديدة اىل لبنان ومل ترتفع فاتورة 
االسترياد يف اول شهرين من هذه السنة  مؤكداً انه ليس هناك 

اســباب اقتصادية او تقنية لهذا الرتاجع الحاد يف سعر رصف 
اللرية.

ويقول غربيل كان  يجب ان تتخذ اجراءات  فورية منذ ظهور 
الســوق املوازي  يف اوائل ايلول 2019 والذي ظهر بســبب شح 
الســيولة بالعمالت االجنبية من جــراء الرتاجع الحاد لتدفق 
رؤوس االموال من الخارج نتيجة ازمة الثقة التي بدأت يف اوائل 
2018  ومن هذه االجراءات الفورية للجم والغاء السوق املوازي  

تطبيق قانون الكابيتال كونرتول.
ووفــق غربيل مع اندالع االزمة واســتمرار التأخر يف ايجاد 
الحلول والقرارات العشــوائية كقرار التعرث غري املنظم لتسديد 
ســندات اليوروبوندز ومن ثم اقرار الدعم العشــوايئ للســلع 
املســتوردة بدل دعم االرس املحتاجة الذي ادى اىل اســتنزاف 
احتياطي مرصف لبنــان بالعمالت االجنبية فضالً عن انفجار 
مرفأ بريوت  كل هذه االمور اثرت يف ارتفاع سعر رصف الدوالر 
املتواصل يف ظل عدم وجود معالجات وشلل السلطة التنفيذية.
واشــار غربيل اىل ان االولويات السياسية ومنها االنتخابات 
النيابية وعرقلة تشــكيل حكومة مــا بعد االنتخابات ادت اىل 
تأخري وعرقلة تطبيق البنود املســبقة التسعة  لصندوق النقد 

الدويل.
وتساءل غربيل هل هناك خطة او قرار بفرض واقع سيايس 
ما من خالل التأثري يف سعر الرصف  سيام اننا يف حالة جمود 
كامل للمؤسســات فمجلس النواب ال يســتطيع الترشيع النه 
تخطى املهلة الدســتورية النتخاب رئيس الجمهورية ومجلس 
الوزراء يف حالة ترصيف االعامل والقطاع العام يف حالة ارضاب 
منذ اكرث من ســنة ونصف وهــذا االمر ادى اىل تراجع ايرادات 
الخزينة مشرياً اىل ان كل هذه االمور فتحت املجال للمستفيدين 

الذيــن يرغبون بتحقيق ارباح رسيعة ولتجار االزمات وللطلب 
عرب الحدود والتالعب بسعر  الرصف من قبل بعض الجهات ان 

كانت مؤسسات او افرادا.
ووفق غربيل عندما تفقد الثقة كل يشء متاح ســيام انه ال 
توجد اجراءات جدية ليس فقط للجم تدهور سعر رصف اللرية 
لكن االجــراءات الجذرية التي تهــدف اىل تحويل الطلب عىل 
الدوالر اىل املؤسســات الرسمية والرشعية من السوق املوازي 
غري املقونن وغري الشــفاف وبالتايل الحد من امكان استغالل 
املضاربني وتجار االزمات للمضاربة عىل ســعر الرصف  اذ ان 
هناك مضاربني يحققون االرباح من صعود سعر رصف الدوالر 

كام هناك جهات مترضرة من تراجع سعر رصف الدوالر.
وشــدد غربيل عىل ان الهدف  يجب ان يكون الغاء  االعتامد 
واللجوء اىل الســوق املوازي من خالل اصالحات جذرية تؤدي 
اىل توحيد اسعار الرصف املتعددة وبدء العملية االصالحية من 
خالل االتفاق مع صندوق النقد الدويل الذي يؤدي بدوره اىل بدء 
ضخ الســيولة التدريجية  بالعمالت االجنببية بدءاً من صندوق 
النقد وصوالً اىل املؤسسات متعددة االطراف  واملؤسسات املالية 
الدولية واصدقاء لبنان مشرياً اىل ان هذه االجراءات تتطلب ارادة 

سياسية يبدو انها غري موجودة.
وختم غربيل بالقول انتخاب رئيس جمهورية اصالحي خطوة 
نحو اعادة تفعيل املؤسسات وتشكيل حكومة اصالحية لديها 
اولويــات ورؤية اصالحية معتــرباً ان االصالحات تبدأ بفصل 
الســلطات واحرتام استقاللية القضاء وتدعيم قدراته وتطبيق 
القوانني واحرتام املهل الدســتورية ومكافحة التهرب الرضيبي 
والجمريك ومحاربة التهريب عرب الحدود باالتجاهني  وتفعيل 

الجباية وكل  هذه االمور تؤدي اىل استعادة الثقة.

ــدوالر< ــ ال ــاع  ــف ارت اســتــمــرار  فــي  سلبياً  دوراً  يُــــؤدون  االزمــــات  ــجــار  »ت
ــد ســـعـــر الـــصـــرف ــيـ ــوحـ ــتـ ــة جـــــذريـــــة لـ ــ ــي ــ ــاح ــ ــر اص ــ ــي ــ ــداب ــ ــل: ضـــــــــرورة ت ــ ــري ــ ــب ــ غ

مارينا عندس

مل يســلم قطاع استرياد السيارات من األزمة 
االقتصاديّة يف لبنان، لسّيام بعد تعديل الدوالر 
الجمريك من 1500 لرية لبنانية للدوالر الواحد 
إىل 15 ألــف لرية، ومن ثم 45 ألفاً، وذلك خالل 

شهرين فقط. 
وبســبب االرتفــاع الكبري الذي شــهدته 
املحروقات واملتزامن مع أزمة ارتفاع الرســوم 
الجمركيــة، تخــىّل معظــم اللبنانيــني عن 
السيارات الكبرية وتم استبدالها بأخرى صغرية 
واقتصاديــة. وبعد أن ارتفعت صفيحة البنزين 
إىل مليوين  لرية، تراجع اســتهالك  املحروقات 
وبالتــايل تراجعت أرباح املحطــات، وأصبح 

الخوف من إقفال عدٍد منها. 
باإلضافة إىل ذلك، أصبح رشاء السيارة لدى 
العديد من املواطنني اللبنانيني، حلاًم مستحياًل، 
خصوًصا ملن يتقاىض راتبه بالعملة الوطنّية. 

فام مصري هذا القطاع والّدوالر يالمس 100 ألف لرية؟ 

{ يف لبنان.. رشاء السيارة حلم مستحيل {

يحتــاج املوظّف اللبناين الذي ال يزال يتقاىض راتبه بالعملة 
الوطنّية إىل 5 ســنواٍت بالحّد األدىن، ليتمكّن من رشاء سيارة 
ولو كانت صغرية ومســتعملة. وذلك، بسبب االرتفاع الخيايل 

للّرسوم الجمركّية الذي حصل منذ مطلع كانون األول. 
بول، شــاب ثالثيني موظّف يف مطعٍم يحاول اّدخار قســم 
من راتبه علّه يتمكّن من رشاء ســيارٍة صغريٍة، لكّن املوضوع 

ليس سهاًل أبًدا. 
ويؤكّــد للّديار أنّه بحاجــٍة إىل مبلغٍ ال يقّل عن 3000 دوالر 
لرشاء ســّيارٍة صغريٍة متكّنه من الذهاب إىل عمله واالستغناء 
عن الباصات والفانات والتاكيس. ويقول: منذ سنتني وأنا أحاول 
أن أّدخر القليل من املال ألمتكن من رشاء ســيارٍة مستعملٍة وال 
أســتطيع ذلك. يعود الســبب األسايس يف ذلك إىل دفع إيجار 

منزيل )250 دوالرا شهريًا( وهذا ما أنهكني برصاحة. 
ويسأل: كيف ندفع الفواتري والتسعريات بالّدوالر الفريش وال 
يزال راتبنا بالعملة الوطنّية؟ ويكمل بول: إّما أن تكون األسعار 
والفواتــري والراتب بالّدوالر الفريــش، وإّما أن تكون جميعها 

بالعملــة الوطنّية. ولكــن مع كل هذا االنهيار الحاصل، ما من 
أحٍد يسأل وأتخّوف من مجاعٍة لألسف. 

ويختم: املشــكلة الكربى أّن التقســيط مل يعد مرّحًبا به أو 
معرتفا به يف األساس يف لبنان، ولو كان املوضوع يتعلّق برشاء 
ســّيارة. وأنا ال أتكلم عن رشاء الّســيارة من معارض سيارات، 
إّنا عن رشائها عرب صفحاٍت إلكرتونّية مختّصة بهذا القطاع. 

»واللوم عالفقري«. 
حال بول ليست االوىل وال األخرية، التي تفرّس ما يعيشه جيل 
الّشباب اللبناين. هذا الجيل الذي حرم من أبسط حقوقه املادية 
واملعنوية. والذي ال يزال يصارع للبقاء بعزّة نفســه وعنفوانه 
متناسًيا ما حصل يف الرابع من آب وأزمتي الكورونا والكولريا، 
ليتابع مسريته املهنّية من هذه املحطّة علّه يحّقق إنجاًزا صغريًا 

ولو يف رشاء سيارة مثاًل. 

{ القطاع يترّضر بأكمله.. {
ويف السياق، يؤكّد نقيب أصحاب معارض السيارات املستعملة 
يف لبنان وليد فرنسيس، أّن املبيع تراجع 80 % والسبب األسايس 
يعود إىل إقفال مصلحة تسجيل الّسيارات من حواىل 6 أشهر. 
وهذا ما سيؤثّر طبًعا يف خزينة الّدولة ألنها كانت تنتج حواىل 

الـــ15 مليار لرية يومًيا. أّما الّدوائر العقارية 
فكانــت تنتج للدولة حواىل مليار لرية يومًيا. 
وبدل أّن نغــّذي خزينة الّدولة، نقوم بفرض 

الرضائب عىل املواطنني.
وأكمل متحدثًا للّديار، أّن األرضار ال تقترص 
فقــط عىل أصحاب معارض الســيارات إّنا 
عــىل القطاعات املرتبطــة بها، مثل رشكات 
الشــحن ورشكات التأمــني ومحاّلت لقطع 
الغيار وكاراجات الّصيانة ومحاّلت الّدواليب 
ومحــاّلت فرش الّســيارات ومحاّلت زينة 
الّسيارات. لذلك، هذا القطاع مرتبط بالعديد من 
القطاعات األخرى، وهنالك 30 % من الشعب 
اللبناين وآالف وعــرشات العائالت اللبنانّية 
تأثّرت أوضاعهم سلًبا من هذا القطاع نفسه. 

{ غالء الجمرك يزيد 
من سعر السيارة 25 إىل %30 {

وعن األسعار، أكّد فرنسيس أنه ما من سعي 
لتحقيق التــوازن التجاري. الدوالر الجمريك 
ارتفع ارتفاًعا كبريًا يف شــهرين فقط، واملعرض الذي استقبل 
السيارة عىل دوالر 1500 ل. ل. وعىل 8000 ل. ل. ال يعاين كام 
من أدخل عىل معارضه هذه ســيارة والّدوالر الجمريك بـ 45 
ألــف ل. ل. املعارض تكتّظ بعدٍد هائٍل من الســيارات وعليه أن 
ينتظر ســنة وأكرث لتباع السيارات القدمية لبيع الجديدة منها 
ألّن تكلفتهــا أغىل )رضب 10(. وغالء الجمرك عىل الـ 45 ألفا 
يزيد من سعر السيارة بني 25% و30% عىل ما كانت تباع سابًقا. 
واملؤكد أن ال أحد سيســتورد وعندما يخّف االســترياد  يترّضر 

دخل خزينة الدولة. 
وأنهى فرنسيس كالمه: املواطن اللبناين تعب كثريًا بعد رفع 
الّدعم عن املحروقات والطحني وباتت فواتري الكهرباء واملدارس 
والجامعات بالدوالر الفريش. لذلك ســيمتنع تلقائًيا عن رشاء 
ســّيارة يف هذه الفرتة تحديًدا، لذلك مل نرفع أســعار السيارات 
التي كانت عىل الـ 8000 لنتمكن من بيعها وال نســتطيع البيع 
رغم كل هذا. ونتخّوف من فقدان البضاعة بعد عاٍم واحٍد. هذا 
ما ســيزيد من احتاملية تســكري معارض السيارات ورشكات 
الســيارات أبوابها بشكٍل نهايٍئ يف وقت تغذي هذه  الرشكات  

وتعزز خزينة الّدولة.

ــارت 80 % والــخــســائــر بــاملــلــيــارات ــســي ــع مــبــيــع ال ــراج ــان.. ت ــن ــب ــي ل ف
فرنســــــيس: معارض وشــــــركات الســــــيارات ســــــتقفل بدل أن تعّزز وتغّذي خزينــــــة الدولة!



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 

ســوبر دولوكــس ـ مقابل 

وســباق  الصنوبر  قــر 

االوتوســراد  عىل  ـ  الخيل 

ـ  اجمل منظر يف بريوت ـ 

موقف سيارتني ومياه حلوة 

االيجار   24/24 وســاخنة 

هاتف:   )$600( الشــهري 

01/652553ـ  76/834352 

ـ 70/623717

ــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

مفقود

عبدالرحمن  الســيد  فقــد 

الوريــدي  نــر  احمــد 

 Abdulrahman Ahmed

Nasr AlWaridi جواز سفره 

اليمني، اقامته الســعودية، 

رخصــة قيادة الســعودية 

3 هواتــف جوالــة ومبلغ 

الدوالر  السعودي،  يف  مايل 

االمرييك واردين. ملن يجدهم 

الرجاء االتصال عىل الرقم: + 

963945162130
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

االثنني 20 آذار 2023

أصيب  3  مســتوطنني صهاينة بجروح، اثنني منهم بحالة 
الخطر، يف عمــــلية إطالق نار نفــذها مقاوم فلسطيني 
عر أمس يف حوارة جنــوب مدينة نابلس بالضفة الغربية 

املحتلة.
ويف التفاصيــل، أفادت اإلذاعة اإلرسائيلية الرســمية بأن 
الجيش اإلرسائييل اعتقل منفذ هجــوم حوارة وهو مصاب، 
وذلك بعد أن أطلق النار عىل مستوطنني كانا يستقالن سيارة 
يف بلدة حوارة جنويب نابلس، وأكدت وسائل إعالم إرسائيلية 

أن املهاجم تجنب األطفال.
وطبقا للرواية اإلرسائيلية، فإن املهاجم اســتخدم بندقية 
بدائية، وأطلق منها نحو 20 عيارا ناريا عىل سيارة املستوطنني، 
اإلذاعة  فأصاب شــخصني، إصابة أحدهام خطرة. وأضافت 
اإلرسائيليــة  أن املســتوطن الذي اســتهدفه املهاجم أصيب 
بجروح خطــرة، لكنه متكن من إطــالق عيارين نحو املنفذ، 
فأصابه بجراح مل يتمكن معها من االبتعاد عن مكان الهجوم، 

وهو ما أتاح للجيش إلقاء القبض عليه.
وحســب القناة الـ13 العربية، فقد أطلــق املهاجم مخزنا 
كامال من سالحه تجاه السائق وأصابه بجروح خطرية، بينام 
أصيبت زوجته بشظايا طلق ناري. وأكدت »أن املهاجم امتنع 
عن مهاجمة زوجة الســائق وأطفاله الـــ3 الذين كانوا يف 

املقعد الخلفي من السيارة«.
وقد أفاد شــهود عيان فلسطينيون بأن شخصا كان يرتدي 
مالبس ســوداء اللــون ترجل يف املكان، ثم فتــح النار عىل 
السيارة التي يشتبه أنها ملستوطنني، ثم ألقى البندقية واختفى 
من املكان. وذكرت مصادر محلية فلســطينية أيضا، أن قوات 

جيش االحتالل أغلقت مداخل مدينة نابلس.
من جهته، قال الهالل األحمر الفلسطيني »إن االحتالل منع 
سيارة إسعاف من الدخول إىل حوارة بعد ورود أنباء عن إصابة 

فلسطينيني«.
وتأيت عملية إطــالق النار يف بلدة حــوارة بالتزامن مع 

انعقاد اجتامع رشم الشيخ األمني الذي يهدف اىل وأد املقاومة 
املتصاعدة يف الضفة الغربية املحتلة.

{ انسحاب الوفد اإلرسائييل
من مؤمتر رشم الشيخ { 

وعليه، انسحب الوفد اإلرسائييل بشكل مفاجىء من مؤمتر 
رشم الشــيخ املنعقد لدعم التهدئة بني الجانبني الفلسطيني 
واإلرسائييل، بعد ان استضافت مر االجتامع الخاميس يف 
مدينة رشم الشــيخ ، والذي حرضه أيضا مسؤولون أمريكيون 
الفلسطيني  الجانبني  التهدئة بني  ومريون وأردنيون، لدعم 

واإلرسائييل، بحسب وكالة »روسيا اليوم«.

{ إنشاء آلية لكبح العنف {
ويف ختام االجتامع، اتفقت السلطة اإلرسائيلية والسلطة 
الفلسطينية عىل إنشاء آلية للحد من العنف، وشدد الجانبان 
يف بيــان »عىل رضورة منع اإلرسائيليني والفلســطينيني أي 
إجراءات من شــأنها املساس بقدســية األماكن املقدسة يف 
القدس خالل شهر رمضان«، مؤكدين »رضورة وقف التصعيد 
وأكدا من جديد االلتزامات التي تــم التعهد بها خالل اجتامع 
ســابق ُعقد يف العقبة الشــهر املايض، وتضمن ذلك التزاما 
إرسائيليا بوقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة 
ملدة أربعة أشهر ووقف ترخيص بناء أي مواقع استيطانية ملدة 

ستة أشهر.

{ إدانة فصائلية {
ويف أول رد فعل فصائيل، أدانت حركة املقاومة اإلسالمية 
الفلسطينية يف  )حامس(، مشــاركة الســــلطة الوطنية 
اجتــــامع رشم الشيخ األمني الخاميس، وقالت الحركة يف 
بيان، إن وترية الجرائم اإلرسائيلية ضد الشــعب الفلسطيني 
زادت بعد االجتامع األمني مبدينة العقبة باألردن يف شــباط 

املايض.

وجددت حامس »دعوتها للســلطة إىل التوقف الفوري عن 
االنزالق يف مســار املشــاريع األمنية الخطرة التي تستهدف 
مقاومة الشعب الفلسطيني. كام طالبت السلطة بـ »وقف كل 

أشكال التنسيق األمني مع االحتالل وأجهزته األمنية«.

{ احتجاجات يف غزة {

ويف غزة، نظم »املؤمتر الشــعبي الفلسطيني« ومنظامت 
شبابية وقفة احتجاجية يف مدينة غزة، رفضا الجتامع رشم 
الشيخ األمني. وعرّب »املؤمتر الشعبي الفلسطيني« يف بيان، 
عن رفضه الجتامع رشم الشيخ األمني الذي يعقد مع االحتالل 

وتشارك فيه السلطة الفلسطينية دون إجامع وطني.
ونــدد البيــان مبا ســامه نهج الســلطة الفلســطينية 
االستسالمي، مطالبا بتصعيد أشكال االحتجاج كافة، ووصف 
»املشاركة يف االجتامع بأنها استكامل للمؤامرة عىل املقاومة 
وخيار الشعب، داعيا إىل إنهاء االنقسام الفلسطيني، والتوحد 

خلف املقاومة«.

{ »الجهاد« أعلنت عن اغتيال قيادي 

لـ »رسايا القدس« يف ريف دمشق {

عىل صعيد آخر، أعلنت الجناح العســكري لحركة »الجهاد 
اإلســالمي - رسايا القدس«، عن عمليــة اغتيال بالرصاص 
تعرض لها »القائد عيل رمزي األســود )31 عاًما(، من ساحة 
سوريا، الذي ارتقى يف ريف دمشــق«، مشرية إىل أّن عملية 

االغتيال »تحمل بصامت العدو الصهيوين«.
ويف السياق، شــددت حركة »الجهاد« وجناحها العسكري 
يف بيان مشــرك، عــىل »أننا نــزف إىل جامهري شــعبنا 
الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية، الشهيد القائد املجاهد 
املهندس عيل رمزي األســود، »أبو عبد الرحمن«، الذي اغتيل 
صباح أمس بجرمية عىل أيدي عمــالء العدو الصهيوين يف 
ريف دمشق«. وأوضحت أّن »عيل األسود هو الجئ فلسطيني، 

ُهجرت عائلته من مدينه حيفا يف العام 1948، واستقرت يف 
مخيامت اللجوء بسوريا، وقد التحق مبكراً وعمل يف صفوف 

رسايا القدس«.
وذكرت الحركة »أننا نحمل العدو الصهيوين املسؤولية عن 
هذه الجرميــة الغادرة، ونؤكد أننا ماضون يف مواجهة العدو 
والتصــدي له والرد عىل كل جرامئه ضد شــعبنا ومقاومتنا، 
وستواصل »رسايا القدس« عملها وجهادها وإعدادها وقتالها 
يف كل الســاحات، دفاعاً عن أرض فلســطني املقدسة وعن 
املسجد األقىص املبارك، ولن يفت يف عضد أبنائها توايل ارتقاء 
الشهداء وجسامة التضحيات التي يقدمها أبناؤها البواسل يف 

كل مكان«.

{ وصية األرسى يف سجون االحتالل :
نقف عىل أعتاب املواجهة {

اىل ذلــك، نرشت الحركة الوطنية األســرية يف ســجون 
االحتالل اإلرسائييل، وصية األرسى الذين سيخوضون إرضاب 
»بركان الحرية أو الشــهادة« مع اقراب بدء شــهر رمضان 
املبارك، رفضاً لإلجراءات القمعية املســتمرة ضدهم. وطالب 
األرسى املستعدين لخوض اإلرضاب، »أبناء الشعب الفلسطيني 

بإسنادهم« والوقوف معهم يف معركتهم املقبلة.
وأضــاف األرسى يف وصيتهــم: »نحن نقــف عىل أعتاب 
املواجهة الفارقة، حّررونــا ونحن أحياء، قبل أن تحّررونا إىل 
ثالجات املوىت. كام دعوا الشــعب الفلسطيني ألن يقف إىل 
جانبهم ويساندهم يف ســاحات املعركة مع املحتل، قائلني: 

»ثقوا بنا سنظل مشاريع شهادة حتى نكرس قيدنا«.
وتابع األرسى »بعد أن وجدنا أنفسنا وحيدين نواجه املوت 
والنســيان، ونحن أرسى محارصون نواجه ســّجاناً وإهامالً 
وأنياب بن غفري االستعامرية، قررنا أن ننطلق سهاماً من عىل 
أوتار أرواحنا املتمردة، فإمــا حرية خرضاء مخضبة بالجوع 

والكرامة، وإما انتصار أكيد عىل الذات والدنيا معاً«.

ــرة ــ ــِط ــ ــّة« خ ــ ــّيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة فـــلـــســـطـــيـــنـــّيـــة فـــــي حــــــــــــــوارة... وإصـــــــابـــــــات »إسـ ــ ــّيـ ــ ــدائـ ــ عـــمـــلـــّيـــة فـ
ــة« ــ ــ ــّي ــ ــ ــل ــ ــ ــي ــ ــ ــرائ ــ ــ ــات إس ــ ــ ــم ــ ــ ــص ــ ــ ــب ــ ــ ــي فــــــــي ســــــــوريــــــــا »ب ــ ــن ــ ــي ــ ــط ــ ــس ــ ــل ــ إغــــــتــــــيــــــال قــــــــيــــــــادي ف

مواجهات يف الضفة مكان تنفيذ العملية الفدائية

أكد الرئيس الرويس فالدميري بوتني أن روسيا منفتحة عىل التسوية 
السياسية والديبلوماسية لألزمة األوكرانية.

وقال بوتني يف مقال امس: »روســيا منفتحة عىل تسوية سياسية 
دبلوماســية لألزمة األوكرانية. ومــع ذلك، يف أبريــل 2022، مل ننه 
محادثات الســالم بأي حال من األحوال«. وأضاف أن مســتقبل عملية 
السالم يف أوكرانيا يعتمد فقط عىل االستعداد إلجراء محادثات جادة مع 

مراعاة الحقائق الجيوسياسية الحالية«.
ويف مقابلة مع برنامج »موســكو... الكرملــني... بوتني« عىل قناة 
»روســيا-1«، أعلن بوتني، أن روســيا كانت تتطلع إىل حل الوضع يف 
دونباس سلميا، لكن الغرب استمر يف تجهيز أوكرانيا للقتال. وقال بوتني 
»كل ما حدث يف شبه جزيرة القرم حدث، كام تعلمون، بشكل تدريجي. 
هذا واضح للجميع. ببساطة مل نستطع االمتناع عن دعم وحامية سكان 

القرم. كان واجبنا املقدس حامية القرم«.
وتابع »بالنســبة إىل دونباس، فقد اعتمدنا عىل حقيقة أننا سنكون 
قادرين عىل حل هذه املشكلة ســلمًيا. ولكن كام اتضح اآلن، نرى ذلك - 
لقد كانوا ببســاطة يخدعوننا، مل يرغــب أي أحد من رشكائنا املزعومني 
بحل أي يشء بالوسائل السلمية، كانوا، ببساطة، يضخون األسلحة إىل 
أوكرانيا ويعدونها للقتال. لقد قامت بعمليتني عسكريتني واسعتي النطاق 

باستخدام املعدات الثقيلة واملدفعية والطريان.«
وأكد بوتني أن موسكو ال تستخدم عمليا أسلحة تفوق رسعة الصوت 
أثناء العملية العســكرية الخاصة يف أوكرانيا، لكنها موجودة بالفعل، 

وهناك أنظمة حديثة أخرى مل تكن موجودة يف عام 2014«.
وعام إذا كان األمر كان يســتحق شن عملية عســكرية خاصة يف 
أوكرانيا عام 2014، أجاب بوتني أن هذا الســؤال يتعلق باستعداد روسيا 
التخاذ إجراءات أكرث جدية من اإلجراءات يف إطار ما يسمى بربيع القرم. 
نحن نتحدث عــن تزويد البالد بالغذاء وبدائل الــواردات وتقوية النظام 

املايل وتطوير أسلحة حديثة.
أضاف »لذا، يف بلدنا، عىل الرغــم من توقعات العدو، مل ينهر يشء، 
كل يشء يعمــل وبطاقة »مري« تعمل والنظام املايل يعمل والبنوك تزيد 
من قدراتها. ماذا كان ســيحدث يف عام 2014؟ من الصعب جًدا القول. 
أخريا - نحن، نعم، لدينا الكثري لنفعله، عىل سبيل املثال، تطوير القوات 
الربية، ولكن بعد ذلك مل يكن لدينا أســلحة تفوق رسعة الصوت، لكننا 
منتلكهــا اآلن. نعم، ال نســتخدمها يف الواقع، ولكنهــا موجودة. هل 
تفهم؟ هنــاك أنظمة أخرى حديثة، ويف عام 2014 مل يكن هناك يشء 

مثل هذا«.

{ بوتني يف دونيتسك وتفقد الساحل {

وأعلن الكرملني، أن الرئيس الــرويس قام بزيارة إىل مدينة ماريوبول 
يف دونيتســك، التي كان قد أعلن ضمها إىل روســيا. ووفًقا للكرملني، 
ســافر بوتني إىل ماريوبول بطائرة هليكوبر، ثم قاد ســيارة تجول بها 
يف العديد من مناطق املدينة، وتوقف للتحدث مع الســكان املحليني، يف 
حي »نيفسيك« مع سكان املدينة، وبدعوة من إحدى العائالت، زار بوتني 

منزلهم.
وأبلغ نائب رئيس الوزراء الرويس مارات خوسنولني، الرئيس بالتفصيل 

عن التقدم املحرز يف أعامل البناء والرميم يف املدينة وضواحيها.
وأشــار املكتب الصحفي للكرملــني إىل أن »الحديث جرى، عىل وجه 
الخصوص، حول بناء مناطق ســكنية صغرية جديدة ومرافق اجتامعية 

وتعليمية وبنية تحتية للخدمات املجتمعية واملؤسسات الطبية«.

{ بيان الكرملني: قرارات »الجنائّية«

ضد الرئيس غري ملزمة {
عىل صعيد آخر،  اشار بيان صادر عن الكرملني اىل »إن جميع القرارات 
الصادرة عن املحكمة الجنائية الدولية غري ملزمة لروســيا ولرئيســها 
من الناحيــة القانونية«، وذلك تعليقا عىل إصدار املحكمة مذكرة توقيف 
ضد الرئيــس الرويس فالدميري بوتني، يف قرار قوبل بإشــادة أمريكية 
وأوروبية«. وأضاف البيان »أن لجنة التحقيقات الروســية تسجل جميع 

الجرائم التي ترتكبها كييف، وقد تُستخدم مستقبال أمام القضاء«.

{ املانيا: سنعتقل بوتني {

ويف أملانيا، قال وزير العدل ماركو بوشــامن »إن بالده ستضطر إىل 
اعتقال الرئيس بوتني إذا وصل إىل أراضيها. وأوضح بوشامن، وفق تقرير 
لوكالة »زايت« األملانية، أنه يف حال وصول بوتني إىل األرايض األملانية، 
فإن املحكمة الجنائية الدولية ستتقدم بطلب إىل اإلنربول لتنفيذ مذكرة 

التوقيف.
ويف أول رد فعل، أبدى الســفري الرويس يف أملانيا سريجي نيتشايف، 
»قلق بالده مام سامها التريحات األملانية غري املسؤولة، املؤيدة لقرار 
املحكمــة الجنائية الدولية ضد بوتني، وأضاف أنها تظهر رغبة يف زيادة 

تصعيد الراع مع موسكو عىل حد قوله«.

{ إشادة فرنسية بالقرار {
ويف فرنســا، شّددت وزيرة الخارجية الفرنســية كاترين كولونا يف 

حديثها مع صــــحيفة »لو جورنال دو دميانش« األســبوعية، عىل أّن 
إصدار املحكمة الجنـــــائية الدولية مذكرة توقيــف ضد بوتني بتهمة 
ارتكاب جرائم حــرب يف أوكرانيا هو قرار »بالغ األهمية«، مضيفة »هذا 
القرار يف منتهى األهمية ألنه يعني أن أي شــخص مسؤول عن جرائم 
حرب أو جرائم ضد اإلنســانية يجب أن يحاَسب بغض النظر عن وضعه 

أو منصبه«.
وتابعت »ال توجد أي حلقة يف السلســلة ميكنهــا أن تعتقد اآلن أنها 
ســُتفلِت من العدالة، وهذا يجب أن يدفع كثريين إىل التفكري. لذلك فإن 

هذا القرار ميكن أن يغرّي مجرى األحداث«.

{ زيلينسيك {
باملقابل، أعلــن الرئيس األوكراين  فولودميري زيلينســيك ، أنه »عقب 
االجتامع هذا األسبوع يف صيغة »رامشتاين«، سيتلقى الجانب األوكراين 
مساعدة عسكرية جديدة من دول »الناتو« وحلفائها«، موضحا أن »هناك 

حزم دفاعية جديدة من كندا وأملانيا وفرنسا والدمنارك وإستونيا«.
وأشــار إىل أن »السويد وبولندا اتفقتا عىل مساعدة عسكرية إضافية 
ألوكرانيــا، عىل وجه الخصوص، ذخرية و قذائــف  الدبابات واملدفعية«، 
مؤكدا أنه »تم التوصل إىل قرار رضوري جدا مع الســويد بشأن قذائف 
املدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم، وكان هناك أيضا قرار بشأن طائرات 

»ميغ« من سلوفاكيا«.
كام لفــت اىل أن »بولندا و ليتوانيــا وبريطانيــا و االتحاد األورويب  
والواليات املتحدة والعديد من الدول األخرى تواصل »مســاعدة« الجيش 

األوكراين بقوة«.

ــة لــــأزمــــة األوكــــرانــــّيــــة ــّيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة الـ ــويـ ــسـ ــتـ ــى الـ ــلـ بـــوتـــيـــن: روســــيــــا ُمــنــفــتــحــة عـ
ــا ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ وحـ ــو«  ــ ــ ــات ــ ــ ــن ــ ــ »ال دول  ــن  ــ ــ م ــدة  ــ ــ ــدي ــ ــ ج دفـــــاعـــــّيـــــة  حـــــــزم  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي: 

بوتني يتحدث اىل االهايل يف مدينة ماريوبول 
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 ســبــاق الــســيــدات فــي الــركــض )طــريــقــك قـــرارك(
 الـــبـــولـــنـــديـــة كــازيــنــيــســكــا أولــــــى الـــســـيـــدات
والــــلــــبــــنــــانــــي جــــزيــــنــــي عــــنــــد الـــــرجـــــال

تتويج فئة السيداتش

أحرزت العداءة البولندية بولينا كازينيسكا من 
قــوات اليونيفيل العاملة يف جنوب لبنان لقب 
سباق الســبدات لعام 2023 كام أحرز اللبناين 
عامد جزيني من قوى األمن الداخيل لقب الرجال 
وذلك خالل السباق الذي نظمته جمعية بريوت 
ماراثون ملسافة 10 كلم تحت شعار : »طريقك 
قــرارك« صباح أمس األحد إنطالقاً ووصوالً من 
جادة امللك ســلامن بن عبد العزيز يف منطقة 
واجهة بريوت البحرية وقد حّدد سقف املشاركة 
فيه بألفي عداءة وعداء وهوتزامن مع ســباق 
»إفرتايض« خارجي جرى يف مدن 7 دول عربية 
هــي : ديب - مــر - الرياض - جدة - الخرب - 
باريس والدوحــة.ويف النتائج الفنية متكنت 
البولندية كازينيســكا من تعزيز رقم السباق 
واملسجل بإسم العداءة اللبنانية األوملبية شريين 
نجيم عام 2021 والبالغ 24 : 35 د عندما سّجلت 
17 : 34 د وبفــارق دقيقة واحدة و7 من عرش 
الثانيــة كام أن اللبنانية جوان مكاري تراجعت 
يف ترتيبها مــن املركز الثاين العام املايض إىل 
املركــز الثالث هذا العام . يف حني أن رقم الرجال 
الذي سّجله العداء جزيني والبالغ 37 : 32 د كان 
يف سباق للتحدي للمرّة األوىل وهوغري مسبوق 

بأرقام قياسية. 
وهنا النتائج الفنيــة للفئة املفتوحة بعد 

التدقيق من قبل حكام إتحاد ألعاب القوى : 
- سباق السيدات تنافيس )املشاركات 1300 

عداءة( : 

1 – البولندية بولينا كازينيسكا )اليونيفيل( 
17 : 34 د 

2 – الربيطانية بريوين ستني )بلو ستارز( 
46 : 37 د

3 – اللبنانيــة جوان مكاري )التز ران( 58 
: 37 د 

- سباق الرجال تنافيس : )املشاركون 700 
عّداء( :

1 – اللبنــاين عامد جزينــي )قوى األمن 
الداخيل( 37 : 32 د 

2 – الكندي راشم بغداد )التز ران( 38 : 32 د 
3 – اللبناين رشبل سجعان )إنرت ليبانون( 

42 : 32 د 
ويف الختام جرت مراســم تقليد الفائزات 
والفائزين حيث وّزعت دروع تقديرية وباقات 
الورد كام حصل كل مشــرتكة ومشرتك عىل 

ميدالية السباق.
تجدر اإلشــارة إىل أن وحدات من الجيش 
اللبنــاين تولّــت حامية مكان الســباق يف 
حني أرشفت قــوى األمن الداخيل عىل إقفال 
الطرقات وتواجد عرشات الشــباب والشابات 
من جهاز اإلســعاف والطواريء يف الصليب 
االحمر اللبناين للقيام بعملية السالمة الطبية 
والدكتور جهاد حداد بتوفري العالج الفيزيايئ 
للحاالت الطارئة عاونه 30 شــاباً وشــابة 
وتوّزع 750 شــاباً وشابة من املتطوعني عىل 

املحطات واملراكز امليدانية.

التأهل بطاقة  يحسم  بوسطن   : األميركية  السلة 
حسم بوسطن سلتيكس بطاقته اىل األدوار 
اإلقصائية »بالي أوف« رغم خسارته أمام يوتا 
جاز 117-118 يف دوري كرة السلة األمرييك 
للمحرتفني، مستفيداً من خسارة ميامي هيت 

أمام شيكاغو بولز 113-99.
وبات سلتيكس ثاين املتأهلني اىل الـ«بالي 
أوف« يف املنطقــة الرشقيــة بعد ميلوويك 
باكــس، والثالث باملجمل بعــد دنفر ناغتس 
الذي سقط السبت عىل أرض نيويورك نيكس 

.116-110
وبــدا ســلتيكس يف طريقــه اىل العودة 
منتــراً مــن ملعب جاز بعدمــا تقدم عىل 
مضيفه بفارق 19 نقطة خالل الربع الثاين، 
لكن جايلن براون الذي ســجل 25 نقطة، مل 
يحظ باملســاندة الالزمة من زميله جايسون 
تايتوم بعدمــا اكتفى األخري بـ15 نقطة يف 

39 دقيقة.
ويديــن جاز بفوزه الرابع والثالثني يف 70 
مباراة اىل ووكر كيسلر الذي أعرتض محاولة 
غرانت وليامس يف الثانية األخرية من اللقاء، 
ليمنح فريقه االنتصار بفارق نقطة يف لقاء 
بــرز فيه من ناحية الفائــز الفنلندي الوري 
ماركانن بتسجيله 28 نقطة مع 10 متابعات 
وتالني هورتن تاكر الذي أضاف 19 نقطة مع 

7 متابعات.
وبدا سلتيكس متأثراً باالرهاق جراء خوضه 
ثالث مباريات يف أربع أمســيات، ما تسبب 
برتاجع أدائه يف الشــوط الثاين رغم جهود 
براون وغرانت وليامس الذي سجل 23 نقطة، 

بينها 7 ثالثيات.

وبات فيالدلفيا ســفنتي ســيكرسز الذي 
يحتــل املركز الثاين يف املنطقة الرشقية أمام 
سلتيكس لكنه خاض مباراتني أكرث من األخري، 
بحاجة اىل فوز وحيد يك يضمن تأهله أيضاً 
بعدما حقق الســبت انتصــاره الثامن توالياً 
وجاء عىل حســاب إنديانا بايرسز 141 121 
بفضل الكامريوين جويل إمبيد )31 نقطة مع 
7 متابعات و7 متريرات حاســمة( وتايريس 

ماكيس )31 نقطة(.
وحقق جايلن برانســون عودة موفقة من 
اإلصابــة بقيادته نيويورك نيكس للفوز عىل 
ضيفه دنفر ناغتس 116-110 بعدما ســجل 
24 نقطة، ليلعب الدور الرئييس يف الهزمية 
الخامسة ملتصدر املنطقة الغربية يف آخر ست 

مباريات.
ووريرز  ستايت  غولدن  معاناة  وتواصلت 
حامل اللقب خارج الديــار بتلقيه الهزمية 
الحاديــة عرشة توالياً بعيــداً عن جمهوره، 
وجاءت عىل يد ممفيس غريزليز 133-119.
وبــرز يف صفوف غريزليــز الذي خاض 
مباراته األخرية مــن دون نجمه جا مورانت 
املوقوف 8 مباريات لحمله سالحاً داخل ملهى 
لييل، جارين جاكسون )31 نقطة( وديزموند 

باين )26(.
وخالفاً لووريرز، واصل جاره ســاكرامنتو 
كينغز تألقه خارج ملعبه بفوز سابع توالياً بعيداً 
عن الديار، وجاء عىل حساب واشنطن ويزاردز 
132 118 بفضل 30 نقطة و9 متابعات ومثلها 
متريرات حاسمة لليتواين دومانتاس سابونيس 

الذي نجح يف 10 من تسديداته الـ12.

ــدم ــ ــ ــق ــ ــ  الـــــــبـــــــطـــــــوالت األوروبــــــــــــيــــــــــــة املـــــحـــــلـــــيـــــة فــــــــي كـــــــــــرة ال
ميونيخ ــرن  ــاي ب وخـــســـارة  ــدارة  الـــصـ ــي  ف التحليق  يـــواصـــان  ــي  ــول ــاب ون أرســـنـــال 

ــهاً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم يكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى بيرنلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوال : فوزنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  غوارديـ

كومبانـــــــــــــــي : هاالنـــــــــــــــد ســـــــــــــــيصبح أحـــــــــــــــد عظمـــــــــــــــاء اللعبـــــــــــــــة

يتجه نجوم كرة القدم إىل مهن تتعلق باللعبة 
غالبــا بعد اعتزالهم بشــكل نهايئ، فمنهم من 
يعمل محلال أو مدربا أو مالكا ألحد األندية.غري 
أن بعض النجوم أخــذوا اتجاها آخر بعد نهاية 
رحلتهــم يف املالعب، وذلك بالعمل يف مجاالت 
بعيدة عن كرة القدم، غري أن بعض الوظائف التي 

امتهنوها كانت غريبة.

{ املحقق أريان  {
أريــان دي زو، هو العب هولندي ســابق، مل 
ميثل منتخب الطواحــني عىل الصعيد الدويل، 
ولكنــه لعــب يف إنكلرتا لفرق مثل بارنســيل 

وويجان أتلتيك وبورتسموث.

 املدافع الذي لعب يف »الربميريليغ« لـ5 مواسم 
قرر عقب االعتزال العمل كمحقق اســتقصايئ 

يف مجال الطب الرشعي يف ألكامر بهولندا.

{ صانع وشوم  {
عمل دانييل أغري، مدافع فريق ليفربول اإلنكليزي 
الســابق، كصانع وشــوم، وقام بإنشــاء رشكة 

.»Tattoodo«  متخصصة يف هذا األمر سامها
أغري كان قد حقق لقبني مع ليفربول، وهام كأس 
رابطة املحرتفني والــدرع الخريية، وخرس نهايئ 
دوري أبطال أوروبا بقميص »الريدز« قبل 16 عاماً 
ضد ميــالن اإليطايل.واختري أجتري كأفضل العب 
كرة قدم دمنــاريك يف 2007 و2012، وخاض 75 
لقاء دوليا سجل فيها 12 هدفاً، وهو من أهم املواهب 

الدمناركية يف القرن الـ21.

{ معلم رقص {
كان خوسيه مانويل بينتو الحارس الثاين لفريق 

برشــلونة اإلســباين من 2008 إىل 2014 خلف 
فيكتور فالديز، وكان من أشــهر األسامء يف كتيبة 
الجيل الذهبي للبارسا عىل مستوى مقاعد البدالء.

بينتو انضم إىل البارســا معاراً يف شتاء 2008، 
ثم تحــول االنتقال لرشاء نهايئ يف الصيف، وكان 
الحــارس البديل يف عهد بيب جوارديوال، الذي كان 
ير عىل منحه فرصة املشــاركة األساســية يف 

بطولة كأس ملك إسبانيا.
اتجــه بينتو بعد االعتزال يف 2014 إىل العمل يف 
مهنة معلم رقصة الزومبا، إذ قام العب »البالوغرانا« 

.»p13fit« السابق بإنشاء رشكة خاصة به باسم

{ ممثل تلفزيوين {
إيريك كانتونا، نجم منتخب فرنســا ومانشسرت 
يونايتد الشهري يف تسعينيات القرن املايض، تحول 

إىل التمثيل عقب نهاية مسريته االحرتافية. 

وبدأت القصة حني كان كانتونا العباً يف 1995، 
حني قام بدور العب كرة يف فيلم تلفزيوين يدعى 
»Eleven Men Against Eleven«، ثم يف أعقاب 
االعتزال بدأ يف امتهان التمثيل بشكل احرتايف.

باإلضافــة إىل ذلك فــإن كانتونا ليس فقط 
ممثال، لكنه يكتب ويخرج ويعمل كذلك كعارض 

أزياء لعالمات تجارية.

{ بائع خرضوات{ 
املدافع البلجييك السابق فيليب ألبريت، والذي 
مثل فرق أندرلخت ونيوكاسل يونايتد وفولهام، 
تحــول إىل بائع خرضوات بعد نهاية مشــواره 

الكروي. 
وعمــل ألبريت يف تلك الوظيفة ما بني عامي 
2000 و2012، إذ علق عىل ذلك قائالً: »كنت أقوم 
بتحضري الخرضوات للزبائن ملدة 11 ســنة، خالل 
تلك الفرتة مل أملس األموال التي جنيتها يف مسرييت 

كالعب كرة«.
واختتم: »هذا ما كنت أريده وكنت فخورا به، حياة 

هادئة«.

{ نجوم الرياضات األخرى {
هنــاك نجوم آخرون اتجهوا لرياضات أخرى بعد 
االعتــزال، مثل فابيان بارتيز، حارس مرمى منتخب 
فرنســا بطل كأس العامل1998  ونجم مانشســرت 
يونايتد الســابق، والذي اتجه لسباقات السيارات 

وفاز ببطولة »GT« الفرنسية يف 2013. 
بيكسنتي ليزارازو، زميل بارتيز يف فرنسا وظهري 
بايرن ميونيخ الســابق، اتجه أيضــا إىل رياضة 

الكاراتيه، وفاز ببطولة أوروبا سنة 2009.

واصــل أرســنال التحليــق يف صدارة 
الربميريليغ، بالتغلب عىل ضيفه كريستال 
باالس بنتيجة )4-1(، أمس األحد عىل ملعب 
اإلمارات بالجولة 28 من املسابقة.وسجل 
أرســنال غابريل مارتينييل )28(  رباعية 
وبوكايــو ســاكا )2( )43- 74( وغرانيت 
تشــاكا )55(، بينام سجل هدف كريستال 

باالس جيفري شلوب )63(.
ورفع أرسنال رصيده إىل 69 يف الصدارة، 
بفــارق 8 نقاط أمام مانشســرت ســيتي 
الوصيف، وتوقف رصيد كريســتال باالس 

عند 27 نقطة باملركز الـ12.
عىل صعيد آخر، صعد مانشسرت يونايتد 
بشــق األنفس إىل الدور نصــف النهايئ 
االنكليزي، بفوزه  االتحاد  ملســابقة كأس 
عــىل ضيفه فولهــام 3-1 يف الدور ربع 

النهايئ.
وسجل ألكسندر مرتوفيتش هدفا لفولهام )50(، 
قبل أن يقلب مانشسرت يونايتد النتيجة عرب برونو 
فرنانديز )75 من ركلة جزاء و90+6( ومارســيل 

سابيتزر )77(.
ورضب مانشسرت يونايتد موعدا مع برايتون يف 

نصف النهايئ الذي سيقام عىل ملعب »وميبيل«.
بــدوره، بلغ برايتون الــدور قبل النهايئ، عقب 
اكتساحه لضيفه غرميسبي تاون 5-0، أمس األحد، 

ضمن منافسات دور الثامنية.
وتقدم برايتون يف الدقيقة السادسة عن طريق 
دينري أونديف، قبل أن يضيف إيفان فريغوســون 

الهدفني الثاين والثالث، يف الدقيقتني 51 و70.
ويف الدقيقة 82 ســجل ســويل مارش الهدف 
الرابــع، قبــل أن يختتم كارو ميتوما خامســية 
برايتون، يف الدقيقــة األخرية من الوقت األصيل 

للشوط الثاين.
وتأهــل برايتون بذلك للدور قبل النهايئ، برفقة 
فريقي مانشسرت ســيتي وشيفيلد يونايتد، حيث 
اكتسح األول ضيفه برينيل 6-0 السبت، بينام فاز 

الثاين عىل ضيفه بالكبرين روفرز 2-3.
وتأهل شــيفيلد يونايتد اىل نصف النهايئ عقب 

فوزه عىل بالكبرين روفرز )2-3(.
وانتهى الشــوط األول بالتعادل 1-1، حيث تقدم 
بالكبرين بهدف ســجله بنجامــني بريريتون يف 
الدقيقة 21 من ركلة جزاء، ثم تعادل شيفيلد بهدف 
ســجله سام غاالغري، العب بالكبرين، بالخطأ يف 

مرمى فريقه بالدقيقة 28.
ويف الشــوط الثــاين، عاد بالكبــرين للتقدم 
يف النتيجــة مرة أخرى بهدف ســجله صامويل 

سزموديكس يف الدقيقة 60.
ثم تعادل أوليفر مكبورين لشــيفيلد يف الدقيقة 
81، قبل أن يسجل تومي دويل هدف الفوز لشيفيلد 

يف الدقيقة األوىل من الوقت بدل الضائع.

{ ايطاليا {
عزز نابويل تفوقه يف صدارة الدوري اإليطايل، 
بعدما حقق فوزا كبريا )4-0( أمام مضيفه تورينو، 
أمــس األحد يف املرحلة الســابعة والعرشين من 

املسابقة.
كــام تغلــب فيورنتينــا عىل ليتــي )0-1( 
وســامبدوريا عىل هيــالس فريونا )3-1(، أمس 

أيضا.
وســجل األهداف األربعة لنابويل يف شــباك 
تورينو، فيكتور أوسيمني )الهدفان األول والثالث( 
وخفيتشــا كفاراتســخيليا )ركلة جزاء( وتانغي 

ندومبييل يف الدقائق 9 و35 و51 و68.
وارتفع رصيد نابويل إىل 71 نقطة يف الصدارة 
متفوقا بفارق 21 نقطة أمام أقرب منافســيه إنرت 
ميــالن، بينام تجمد رصيــد تورينو عند 37 نقطة 

يف املركز العارش.
وتغلب فيورنتينا عىل ليتي بهدف وحيد سجله 
أنتونينو غالو العب ليتي بالخطأ يف مرمى فريقه 

يف الدقيقة 27.
وارتفــع رصيد فيورنتينا بذلك إىل 37 نقطة يف 
املركــز الحادي عرش، بينام تجمد رصيد ليتي عند 

27 نقطة يف املركز الخامس عرش.
كذلك تغلب سامبدوريا عىل هيالس فريونا 1-3 
لريفع األول رصيده إىل 15 نقطة يف املركز التاسع 
عرش قبل األخري، وتجمد رصيد هيالس فريونا عند 

19 نقطة يف املركز الثامن عرش.
وتقدم ســامبدوريا يف الشــوط األول بهدفني 
سجلهام مانولو غابياديني يف الدقيقتني 24 و35.

يف الشوط الثاين، رد هيالس فريونا بهدف لالعب 
دافيد فاراوين يف الدقيقة 88 ثم اختتم أليساندرو 
زانويل التســجيل بالهدف الثالث لسامبدوريا يف 

الثواين األخرية من املباراة.

{ أملانيا {
تلقى بايرن ميونيخ هزمية جديدة خارج 
أرضــه عىل يد باير ليفركوزن )1-2(، أمس 
األحــد، ضمن منافســات الجولة 25 من 

الدوري األملاين.
الفريــق البافاري تقدم بهدف ســجله 
جوشــوا كيميتش يف الدقيقة 22 قبل أن 
يقلــب ليفركوزن الطاولة عليــه بثنائية 
إيزيكويل باالســيوس من ركلتي جزاء )55 

و73(.
فوز ليفركوزن أعاق بايرن عن اســتعادة 
الصدارة، التي خطفها بوروسيا دورمتوند، 
ليرتاجع البافــاري للمرتبة الثانية برصيد 
52 نقطة، فيام قفزت كتيبة املدرب تشايب 

ألونسو للمركز الثامن برصيد 37 نقطة.
وفــاز يونيون برلــني عىل ضيفــه أينرتاخت 

فرانكفورت بهدفني نظيفني.
عىل ملعب آندر آلنت فورســتريي، جاءت ثنائية 
الفريق العاصمي بواســطة نبيل الظاهري )53( 

وكيفن بيهرينس )75(.
وبعــد 4 مباريات مل يعــرف فيها يونيون برلني 
طعم الفوز )ثالثة تعادالت وخسارة(، استعاد أخريا 

ذاكرة االنتصارات.
وأصبح رصيد يونيون برلني 48 نقطة يف املركز 

الثالث.
وبالنســبة إىل أينرتاخت فرانكفورت هذه رابع 
مباراة عىل التوايل يف الدوري ال يحقق فيها الفوز 

)تعادلني وخسارتني(.
وتجمد رصيد الضيوف بعد هذه الخسارة عند 40 

نقطة يف املركز السادس.

{ اسبانيا {
عــزز ريــال بيتيــس، آماله يف املشــاركة 
األوروبية باملوسم املقبل، بعدما تغلب عىل ريال 
مايــوركا )1-0( أمس األحــد يف املرحلة الـ26 

املسابقة. من 
املباراة بهدف وحيد ســجله  الريال،  وحســم 
بورخا ايغليسياس بعد دقيقتني من بداية الشوط 

الثاين.
وحقق بيتيس، الفوز بعد تعادلني متتاليني لريفع 
رصيــده إىل 45 نقطة يف املركز الخامس، متأخًرا 
بفارق األهداف فقط خلف ريال سوسييداد، صاحب 

املركز الرابع.
ورفع بيتيس، عدد انتصاراته يف املوســم بذلك 

لـ13، مقابل 7 هزائم و6 تعادالت.
أما ريال مايــوركا، فقد تلقى الهزمية الـ11 له 
يف املوسم، مقابل 9 انتصارات و5 تعادالت ليتجمد 

رصيده عند 32 نقطة يف املركز الـ11.

أكد مدرب مانشسرت سيتي بيب غوارديوال، 
أن فــوز فريقه عــىل ضيفه برينيل 6-0 يف 
ربع نهايئ مسابقة كأس االتحاد اإلنكليزي، 
مساء السبت، ليس سهال كام يبدو.وكان من 
املتوقع أن يواجه مانشســرت سيتي صعوبات 
أمام متصدر دوري تشامبيونشيب الذي يدربه 
قائد ســيتي السابق فينسينت كومباين، لكن 
تألق الهجــوم بقيادة إيرلينــغ هاالند الذي 
أحرز ثالثية، جعل الفوز مضمومنا ألصحاب 

األرض.
لهيئة  وقــال غوارديوال يف تريحــات 
اإلذاعة الربيطانية يب يب يس: »لقد كان شهرا 
جيدا أمام نيوكاسل واليبزيغ وكريستال باالس 
واليــوم كانت مباراة مميزة وصعبة، واجهوا 

)العبو برينيل( املرمى بوجود )الحارس( ســتيفان 
أورتيغا فقط«.

وأضاف: »كان علينا أن نلعب بشــكل مبارش أكرث 
مع إيرلينغ )هاالند( والجناحني. الشوط الثاين كان 

أفضل بكثري، لقد تأثرت حقا«.
وأشــاد غوارديوال مبنافســه قائال: »ليس من 
املفاجئ أن نرى ما يفعله برينيل يف تشامبيونشيب. 

سنواجههم املوسم املقبل يف الدوري املمتاز«.
كومباين

من جهته، أعرب البلجييك فينســنت كومباين، 
املدير الفني لبرينيل، عن ثقته بأن الرنوجي الشاب 

إيرلينغ هاالند )22 عاما(، مهاجم مانشسرت سيتي 
سيصبح أحد عظامء اللعبة.

وقال كومباين املدافع والقائد األسبق ملانشسرت 
سيتي: »لعبت أمام عدد من العظامء خالل مسرييت 
الكرويــة، مثل ليونيل ميــيس ورونالدينيو وزين 

الدين زيدان وكريستيانو رونالدو«.
وأوضح: »يف النهاية، هم جزء من نخبة خاصة 
للغايــة، ألنني أرى أنه حتى أفضل الالعبني يجدون 
صعوبة بالغة يف إيقافهم. وشــخص مثل إيرلينغ 

)هاالند( سيجد طريقه«.
وأشــار كومباين يف تريحات نرشتها وكالة 
األنبــاء الربيطانية )يب إيــه ميديا(:  »أبرز يشء 

بالنســبة يل أنه يســتطيع تطوير مستواه، 
ورمبــا يكون هذا هو الفارق عن باقي النجوم 

بشكل عام«.
وأضاف: »بالنســبة يل، هاالند نجم لديه 
الرغبــة يف تطوير مســتواه، وهو أمر رائع 
ومثري. أعتقد أن ســجله التهديفي بشكل عام 
يضعه يف فئة معينة. لست بحاجة إىل يشء 

أكرث من إظهار سجله التهديفي«.
وختــم كومباين: »هذا هــو أصعب جزء 
يف اللعبة ولكنني أرى أن املســتوى يتحسن. 
تحسن مستواه منذ بدء مسريته مع مانشسرت 

سيتي قبل 6 أشهر«.
ورفع هاالنــد رصيده إىل 42 هدفا يف 37 
مباراة، خاضها مع مانشســرت ســيتي يف 

مختلف البطوالت هذا املوسم حتى اآلن.
والهاتريك هو الســادس لهاالنــد يف مختلف 
املسابقات هذا املوسم، لتكون عدد مرات الهاتريك 
التي ســجلها الالعــب أكرث مــن مجموع مرات 
الهاتريك التي ســجلها باقي العبي أندية الدوري 
اإلنكليزي يف املوسم الحايل، والتي بلغت 5 حاالت 

فقط حتى اآلن.
كام أصبــح الهاتريك هو الســادس لالعب يف 
املباريات التي خاضها عىل اســتاد »االتحاد« معقل 
فريقه باملوسم الحايل، هو ما يفوق عدد املباريات 
)خمس مباريات( التي فشل خاللها يف هز الشباك.

من لقاء أرسنال وكريستال باالس

غوارديوال وهاالند

كانتونا

 بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان فـــــي كــــــرة الـــســـلـــة :
فوز الحكمة والرياضي على بيروت واالنترانيك

لقطة من مباراة الحكمة وبريوت

حقــق الحكمة فوزا مثريا عىل بريوت 82-
73، يف املبــاراة التي جــرت امس االحد عىل 
ملعب غزير، ضمن منافســات الجولة 20 من 

الدوري اللبناين لكرة السلة.
ورفــع الحكمة رصيــده إىل 36 نقطة يف 
املركــز الثالث، بينام تجمد بــريوت عند 37 

نقطة، يف املركز الثاين.
وبهذه النتيجة، ابتعد دينامو لبنان بالصدارة 
برصيد 39 نقطة، حيث كان أكرب املستفيدين 

من خسارة بريوت.
وعرفت املواجهة سيطرة الحكمة عىل كل 

األرباع، حيث انتهــى األول 18-16، والثاين 
40-36، والثالث 57-66.

وشهدت املباراة تألق نجم الحكمة، كريوين 
روش، الذي سجل 29 نقطة كأفضل مسجل يف 

اللقاء، مع 7 متابعات ومتريرتني حاسمتني.
ومن جهته، أحرز نجم بريوت كيني هايس 
24 نقطــة، كأفضل مســجل يف اللقاء مع 

متابعتني و3 متريرات حاسمة.
ويف مبــاراة ثانية، حقق الريايض بريوت 
فوزا مســتحقا عىل ضيفه االنرتانيك )108 - 

.)83

االعتزال بعد  القدم  كــرة  لنجوم  غريبة  مهن  خــضــراوات...  وبائع  وممثل  محقق 
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االثنين 20 آذار 2023

اعداد : زينة حمزة

لغز الحرف الناقص

طريقة الحل

عش النحل

الحل السابق    

الحل السابق    

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ب الكلمة الضائعة يف الكلامت املتقاطعة 

الشبكة املبعرثة 

1-رئيس أمرييك راحل عمل يف سبيل الغاء الرق عرف مبحرر 

العبيد، األوطان 

2- من االحجار الكرمية، والديت، خلف وعوض، هدما البناء

3- دّق، رّصيت، مدينة مغربية، يفّس

4- نقيض يستقبل، يخادع، يرغب باالمر، من كانت اسنانهم 

صغرية ومتالصقة

5- أشارك يف االمر، أهم أنهر أفريقيا الغربية، سكان البادية

6- يسجننا، مدينة فلسطينية

7- قــى ليلته من غري نوم، صاح التيس، دخل فجأة، رّص، 

شك

8- حّدث بالرش، أنحت القلم، أكرب سلسلة جبال يف أوروبا، 

بلدة لبنانية

9- ممثل اســكتلندي اشــتهر بأداء دور العميل الربيطاين 

جيمس بوند، للتفسري، ضمري منفصل، متشابهان

10- جوهر، ضمري متصل، فاخركم وباراكم، الولد

11- منصف، حرف ابجدي مخفف، أصّور، نحيص

12- حيوانات الفقرية، جزيرة برتغالية يف االطليس، جبهتي

13- فقرات، يهزمها، شجاع مقدام

14- شقيق، ينحل، لطّخي بالعار، نقيض آخر

15- عائلة سيايس رويس راحل من رجال الثورة، االحسان، 

شاهدت

1-شــاعر لبناين راحل مــن دواوينه »ندم« و«ليايل النار«، 

ركيزة

2- بحرية شاطئية عىل االطليس، أسّيج، أنّبت

3- عبودية، مدينة أمريكية، مدينة مينية

4- أشعلها، قطنا، مصيبة

5- صاح بالشــخص، من بدت عليه اعراض الشــيخوخة، 

مدينة سودانية

6- متشابهان، قائد السفينة، للنفي، عمل مبدع

7- قــر يف روما كان مقاماً للباباوات، عاصمة أوروبية، 

من الطيور

8- وىش، بحر يتفرع من املتوسط

9- بلدة لبنانية، للتفسري، مدينة يونانية

10- أبّدله، ركيزة، مقياس مساحة

11- ارتدى، دولة من جزر االنتيل الكربى، سفك الدم

12- مثيل، يصلح البناء، صغار اللؤلؤ

13- يعرب، جزيرة ايطالية، شتم، ال يباح به

14- عائلة، يجمع الكتاب، دولة أفريقية

15- يغّنج، خاطر، ضمري متصل

16- أمنح، فتنا وسحرا، أليفات

17- عاصمة أوروبية، يواكب العمل، حرف متني

18- نجم سيناميئ راحل من اعامله  العراب 1972، خاصتي

1-اسم اشتهر به النزاع عىل عرش انكلرتا بني 1450 – 1485، 

يرشد

2- من الحمضيات، يكاتبنا

3- من االسامء الخمسة، مدينة أمريكية، سنتان 

4- حنيني، حّل محل، أبناء

5- مالمئاً، جامعة أمريكية شهرية، يكرب

6- مقياس مساحة، أهدم البناء، وهبا، امر عظيم

7- عتب، مدينة إيطالية، نهر يف سيبرييا

8- بركان مشــتعل يف اليابان شــامل هونشــو، حســناً 

)باالجنبية(، منعني

9- متشابهان، احصل عليها، عائلة، للتفسري

10- من الطيور، من الكواكب

11- ارتفاعي، نسق، لطّخ بالعار

12- عند يف الخصومة، لهوت، سقوطها يف االمتحان

13- أهداله، الشديد الربودة، حرف جر

14- يكمل العمل، شفقت عىل، دولة افريقية

15- وافقها الرأي، موج البحر الهائج

مبساعدة املفردات االفقية فقط، هل تستطيع إعادة 

وضع القطع املبعرثة يف مكانها 

1-سان سلفادور، راسل

2-  اال، اوكل، سافل

3-  نرباسكا، امل، رمم

4-  فر، ماو تسه تونغ

5- رتبت، شبل، سدا

6- انبي، اهانت، ري

7- سلب، امتحن، وريده

8- ي ي، ربان، ااا

9-  سوريا، اي، درباس

10- ابل السقي، منوت

11- وكل، مراد اباد، يل

12- ديانا، مل، قيايس

13- بر، ندسها، الغدر

14- اتراب، رنني، ومأت

15- حامم، رب، نبي

أفقيا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

الحل السابق

كرم،  بــك  1-يوســف 
باريس، ال

يأرسهم،  وجــدان،   -2
فالفل

3- لــدي، النفيس، يرب، 
لهب

4- نانيس، سمري غانم
5-وهاد، عايل، دنانري

6- سد، يان، يبارحا، بحر
7- قرطاج، اميون، دول، 

هي
8- اندورا، ياس، لسانه

9- صور، ال، سني، باس، 
الر

10- رج، يهدموا، نابويل
11- دار، تاملنا، دلهام

12- را، ندهــن، لبيبــا، 
منام

13- يهد، بايروت، اعني، 
اا

14- لبي، اهمل، مال
15- ادون، نــام، اليود، 

وين

1-يوليوس قير، ريتا

2- وجد، هدر، وجداه

3- سدينا، طار، دلو

4- فا، اديان، يرن، بن

5- بنان، اجدله، ديب

6- لسعن، وأدتها

7- كينيا، ار، مانيال

8- رأف، ليامسول

9- مسيسيبي، يأملوا

10- رسم، اوين، نبتها

11- به، يرمنا، ناي، مل

12- امري، سبا، بايل

13- بغداد، ابداع

14- يفران، ولسول، ميد

15- سل، نابلس، لهمنا

16- املنح، اليمن، لو

17- لفه، يرهنا، ااا

18- البدر، يهرم، مايل

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-مدينة تركية، يلمسنا، بدين
2- مدينة يونانية، من االطراف، سجنا

3- الصاحب، نقيض الكذب، اتبع من غري تأمل
4- الزهور، من اسامء االسد، أبرم حول اليشء

5- مدينة فرنسية، يخربا القصة، اتعلم
6- نقيض البعيد، الشك، عملة عربية

7- الغفور، يرفعا عن االرض، يشاهد من بعيد
8- اعىل قمم العامل واضخمها، ذكر االفعى، ليل ونهار )بالجمع(

9- الوايل، امتا العمل، وجعك
10- نقيض الطالح، الشأن، بلدة لبنانية

11- مدينة تركية، يهدمن البناء، نرغب باالمر
12- عائلة رسام فرنيس راحل، يقرعوا الجرس، اعزم عىل االمر

أ-مدينة تركية
ب-جمعية دولية اسسها هرني دونان يف جنيف عام 1863

أ-ابوتون سنكلري
ب-ايتاي البارود

1-النمسا، النمس، نسلم
2- ايراسو، اسريا، سارا

3- بساتني، تنسيا، انيس
4- تايلند، الدين، نديل

5- الوايل، االيل، الال
6- النبال، البال، بالل

7- فارسال، الفار، فارا
8- البنود، البدو، الود

9- الكامل، االمل، ملال
10- الرمال، االمر، االم

11- ميالنو، النوم، نامل
12- درانيس، يدسان، يسنا

1-املارد

2- اردبيل

3- ايراسو

4- اسامره

5- مانيال

6- بدلناه

7- رهنتام

8- مامايا

9- نريويب

10- انبتنا

11- تناسبك

12- يأكالن

نبيه بري

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

1- طبيب يوناين اشتهر باكتشافاته 

يف الترشيح

2- محارم

3- عاصمة البانيا

4- اصابعي

5- يلمسه

6- االسم السابق لدولة افريقية

7- مدينة يف املكسيك

8- عاصمة ليسوتو

9- ادركتام بحاسة السمع

10- عّزيتم

11- تسندون

12- مدينة ايطالية

الكلمة الضائعة: وزير لبنان 8 أحرف
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11x11

صحفي وكاتب 
قصيص لبناين راحل

12 حرفاً

كلمة الرس

1-مطرب لبناين راحل، صاهر
2- جعل االمالك الخاصة ملكاً للدولة، مدينة هندية، حيوان اليف

3- يجاوب، مىش، كروم العنب
4- رداء تلبسه النساء )بالجمع(، مقياس مساحة

5- أكرب جزر سيكالد اليونانية، جزيرة ايطالية
6- نقيض الليل من غري نوم، ألزمت باالمر، مرض وسقم

7- عملة آسيوية، إحدى قمم هماليا بالهند
8- حمته، من أنواع السمك، تهدم البناء

9- خيل نجيب، يتعّود عىل
10- يشتم، سيدات، استفرس عن

11- مرفأ انكليزي، من أنواع الطيور
12- أطيل بااللوان، هّدتا البناء، إضطرم
13- أرشدا، إله الرش يف ديانة زاردشت

14- وبّختا، مجتمع بيوت وناس
15- تنشئ، يرجع

16- للنداء، منّقته وحّسنت صورته
17- ورد أبيض عطري الرائحة، من املطيبات

18- أعىل قمة يف كريت، منصف

1-فنانة لبنانية صاحبة الصورة

2- إله الحرب عند الرومان، إشرتعا، من انواع السمك

3- يبسطانه، نجمعه

4- سقي، مرفأ إيطايل، دعمت

5- نقيض يصبحك، أذلّت، مدينة إيطالية

6- من املخلوقات، وضعوها خلسة، من أطرايف

7- من أوجه القمر، عرثت عىل، فتى، أحد الوالدين، جواب

8- جميع، دولة أوروبية، دولة آسيوية

9- سفك الدم، جواب، لطّختهم بالعار، عملة آسيوية

10- جديد )باالجنبية(، جئتم، مدينة تركية

11- رجاء، دولة أوروبية، يصفها

12- ارض ممتدة مســتقيمة الســطح، نقيض قريب، 

مدينة فيتنامية، أودية

13- قرية لبنانية، فلوس، عساكر، متشابهان

جربان خليل جربان

سعيد عقل

مي زيادة

مارس

امني الريحاين

نعمة الله الحاج

اميييل نرصالله

رس

قمر

ميخائيل نعيمة

انيس الحاج

ربيع جابر

خلدة

صيدون

ايليا ابو مايض

طالل حيدر

عيناب

رشيد ايوب

عايص الرحباين

جامل

عرمون

جود

الياس فرحات

جرجي زيدان

در

فوزي املعلوف

بحمدون

فول

لو
الحل السابق

الحل السابق

جربان خليل جربان

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-نيل ارمسرتونغ

2-دم دم، ناميبيا

3- واترلو، ار، در

4-  الدلب، كبلت، مهد

5- مل، قريش، مببا، ينافس

6- بايل، داكن، عرين، الم

7- يورك، فاندال، قبل

8- تالني، ارنو، متساح

9- او، نيسان، لهو، وترنا

10- مهــب، ناداه، منديل، 

رب

11- يالفان، حنان، نسرته

12- يدس، دلو، ياس، انب

13- نو، مال، ليايل

1-ندى البستاين
2-يم، ملا، اوهايو
3- لدود، ليل، بلد

4- ام القيوين، فرس
5- ترب، رنينا

6- مهر، يدك، ساندت
7- لكشا، ااد

8- تنوب، كفرناحوم
9- را، لبنان، هن

10- ومأتم، نول، ايل
11- نري، بعد، همنا

12- غب، ماراتون، سل
13- يده، يلم، دن

14- ماردين، سويرسا
15- قاتلت

16- البحر، رأي
17- فال، نرهن

18- سم، باب، بد

 افقيا: الحل السابق  عموديا:

االثنين 20 آذار 2023

1-دولة تقع يف نصف الكرة الجنويب

2- إشتد بالخصومة، ذيك، إرتدى

3- عملة عربية، هزّاها بقوة

4- مــا يقطع من عهــد يف الخري والرش، 

مواضع يجمع فيها القمح ونحوه

5- دولة أفريقية، عاصمة أوروبية

6- من كانت أسنانهم صغرية ومتالصقة، 

سفكوا الدم، للنداء

7- مدينة قدمية يف تركيا، سهام

8- مدينية صينية، عائلة، نحفر البرئ 

9- راحة اليد، نصاهره

10- والية أمريكية، انده عىل

11- جوهر، دعم، مثيل

1-باراك اوباما
2- ارنون، جدلتم
3- رجم، ديدون

4- اا، نازا، ان
5- كنسا، وندسور

6- امري، ركيك
7- دنت، اهاب، تل

8- اليمن، يتم
9- ارد، يل، نبأ
10- بم، اتراب

11- نسند، ستالني

1-جمهورية من جزر االنتيل الكربى

2- فنان لبناين راحل

3- نرشد، عملة آسيوية، حب

4- قرأ، مينح، ضياء

5- من مشاهري املغنيني يف العهد العبايس، 

إلهة الصيد عند الرومان

6- للتفسري، يدربها

7- شبه جزيرة يف كندا، أداة إحدى الحواس

8- حيطان، فقرة

9- العسل، مدينة مرصية

10- فيه، منازل، وعاء كبري

11- ركيزة، دولة اوروبية

1-باراكودا، بن
2- ارجان، نالمس

3- رنم، ساتري
4- او، نام، مداد

5- كندا، يان
6- يزوره، يرس

7- وجدان، ايالت
8- بدو، دربت، با

9- الناسك، من
10- مت، نويت، بيل

11- امل، ركلنا

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة

االبراج

  الحل السابق 

الحل السابق   

اصالة نرصي

اخترب معلوماتك

أديب وصحايف لبناين

1+7+9+8+7 من البقول الزراعية

2+6+7+8+7+8 قرية سورية

1+5+3+4 صادق

5+3+4 والية أمريكية

1-ما هي الحاسة التي ال تنام يف جسم اإلنسان؟

2- ما هام الحرفان اللذان ال ميكن الجمع بينهام يف كلمة واحدة؟

3- ما هي الدولة التي متنع مواطنيها من رشب الخمر امام البقر؟

4- متى تبدأ بصامت االصابع يف التكوين؟

5- ما هي املادة الغذائية الوحيدة التي ال تفسد مع مرور الزمن؟

1-اسرتاليا

2- طائر الطنان

3- الخنفساء الرائعة 

4- الحرس السويرسي 1400م

5- الزرافة

؟ 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(

تركز كل نشاطك عىل نقطة أساسية ستظهر مثارها قريبا. 

األمور الشــخصية والعائلية تتطلب منــك مزيدا من التفّهم 

واالهتامم. 

ال تكن متصلبا يف رأيك بشــأن التطورات املســتجدة اليوم. 

الطريق الذي تســلكه بالغ الدقة خصوصا يف املرحلة الحالية 

الصعبة. 

كــرثة الــكالم ال تصل بك اىل أي هــدف. ثابر عىل رعايتك 

واهتاممك بالشــخص الذي يعجبك فهو مناسب لك، ويتفهم 

وضعك. 

املبادرة ســتكون لها نتائج طيبة ودامئة اذا مل تتم برسعة. 

أحد األشــخاص من املقربني يرغب حقيقة يف مساعدتك عىل 

بلوغ أهدافك. 

انتبه اىل ما تقوله، فثمة من يحاول اســتدراجك لالفصاح 

عــن أرسارك الدفينة، وأنــت بطيبة قلبك قد تتكلم من دون أي 

احرتاس أو حذر. 

يبتســم لك الحظ هذه الفرتة فتنــى املتاعب التي عكرت 

مزاجك. الصدفة تعني لك الكثري، فاستفد من الفرصة الثمينة 

املتاحة أمامك.

املال يدخل حياتك من حيث ال تدري ورزقك ســيكون وفريا. 

الفرح والســعادة يسودان الجو العائيل. والهدوء سيعّم مكان 

العمل. 

هناك مناخ جيد يسود حياتك ولكن قد تشعر ببعض الضجر 

وامللــل. يجب أن تعطي الفــرح لكل من يحيط بك ويطلب منك 

املشورة. 

اعتمد عىل نفســك يف أمورك الخاصة والعامة. التوصل 

اىل حل مريح مع األشــخاص املحيطني بك هو أمر أسايس 

وملّح. 

ال تتجــه نحو مغامرات مترسعة وخطــرية بتهور. ميكك 

االعتامد كليا عىل الشــخص الذي تحب فهو مخلص ويحاول 

أن يساعدك. 

يوم حافل وميلء بالحركة والنشاط. املستقبل أمامك مرشق. 

أفكارك رائعة وممتازة ولكن تجنب الرسعة وقم أنت باألعامل 

املهمة. 

مشــكلتك يف طريقها اىل الحل. األيام القليلة املقبلة سوف 

تجلــب لك انفراجا كبريا يبعــث فيك األمل والتفاؤل من جديد، 

وتعيدك اىل الفرح.  

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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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

المانشيت( )تتمة   

االثنني 20 آذار 2023

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

ــة ــ ــوريّ ــ ــه ــ ــم ــ ــج ــ ــة ال ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــة تـــــعـــــزز حـــــظـــــوظ ُمــــــرشــــــح ثـــــالـــــث لـ ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ »الـــــفـــــيـــــتـــــوات« املـ

{ »فيتوان«... فمرشح ثالث {

وبالرغم مــن اعتبار مصــادر مواكبة عــن كثب للملف 
الرئايس، ان تبلــور اي تفاهم إيراين-ســعودي بخصوص 
لبنان لن يكون قريبــا، باعتبار ان امللف اللبناين ليس اولوية 
للبلدين، كشــفت املصادر لـ« الديار« ان »زوار طهران نقلوا 
عن مســؤولني ايرانيني مــا مفاده ان الوصــول اىل حائط 
مسدود سواء برتشــيح رئيس »تيار املردة« سليامن فرنجية 
أو قائد الجيــش العامد جوزيف عون، ســيؤدي تلقائيا اىل 
تعزيز حظوظ مرشــح ثالث«، مشــرية اىل ان »االمر بات 
اقرب لكون ان فيتوات باتت موضوعة عىل االســمني بعكس 
ما يرتدد«. واضافت: »لكن مام ال شــك فيه ان حزب الله لن 
يتخىل عن فرنجية قريبا، وهو ابلغ كل من سأله انه سيبقى 
متمســكا برتشــيحه حتى يعلن رئيس »املردة« انه مل يعد 

يخوض املعركة الرئاسية«.
وبات محسوما ان رئيس املجلس النيايب نبيه بري لن يدعو 
اىل جلسة النتخاب رئيس بانتظار انقضاء شهر رمضان، آمالً 
ان تكون بعض املتغريات قد طرأت عىل املشهد حتى ذلك الوقت، 
باعتبار انه ورغم ما يشيعه عن تأمني نحو 65 صوتا لفرنجية، 
اال انه لن يكون قادرا عىل تأمني نصاب الـ86  بتسوية كربى 

ذات امتدادات اقليمية- دولية.

{ خلوة... فال اتفاق {

ورغم خالفاتهم، تبقى الكلمة االســاس للمســيحيني يف 
انتخابــات الرئاســة، باعتبار ان نصاب الـــ86 لن يتأمن اال 
بحضور نــواب »الجمهورية القوية« او »لبنــان القوي«، اذ 
تعترب املــــصادر انه حتى ولو حصل تفاهم ايراين- سعودي 
عىل انتخــاب فرنجية مثال، اال ان تطبيقــه داخليا لن يكون 
باالمر الســهل، خاصة بعدما رفع »القواتيون« السقف كثريا 
باعالن رفضهم تأمني نصاب جلســة النتخاب »مرشح حزب 

الله«.
وتتجه راهنا االنظار اىل الخلوة ذات البعد الديني، التي دعا 
اليها البطريرك املاروين بشارة الراعي، وان كان الجميع يعلن 
ان خلفياتها وهدفها ســيايس مرتبط بالسعي النجاز تفاهم 
مســيحي- مســيحي حول امللف الرئايس. فبعد فشل مهمة 
املطران انطوان أيب نجم الذي كان مكلفا من بكريك التواصل 
مع القيادات املســيحية، مبحاولة للتوصل اىل اسم او اسمي 
مرشــحني يشــكالن نقطة تقاطع بني القيادات املسيحية، 
ارتأى الراعي لعب آخر اوراقــه بالدعوة اىل هذه الخلوة تحت 
مســمى »روحي«، لعلمه بأن حزب  »القوات« مثال لن يشارك 
يف اجتامع للقيادات الـ4، وال يبدو متحمســا الجتامع النواب 

املسيحيني للبحث باسم الرئيس بغياب تفاهم مسبق حوله.

واعتــربت مصادر سياســية مواكبة للقــاء املرتقب، انه 
»يخدم اوال رئيس »التيار الوطني الحر« جربان باســيل ويرض 
بشكل خاص بفرنجية«، الفتة يف ترصيح لـ »الديار« اىل ان 
»مسارعة باســيل لتكليف النواب نيكوال الصحناوي وسيزار 
ايب خليل وجورج عطاالله،  زيارة الراعي يف بكريك يوم امس 
البالغه تلبية نــواب التيار دعوة التأمل والصالة التي أطلقها، 

يؤكد ذلك«.
وتضيــف املصادر: »امــا فرنجية فيعي ان ال باســيل وال 
جعجع وال الجميل بصدد السري برتشيحه، وبالتايل اي موقف 
سيصدر عن هكذا خلوة او عن اي اجتامع مسيحي- مسيحي 
يف بكريك لن يكون ملصلحتــه، لذلك يرص دامئا عىل التذكري 
باجتامع القيادات الشهري الذي حصل يف البطريركية يف العام 
2014  واكد عىل احقية القيادات الـ4 يف تبوؤ سدة الرئاسة«.
وبعدما بات محسوما ان نواب »الوطني الحر« و«الكتائب« 
سيلبون دعوة الراعي، علمت »الديار« ان »اجتامعا يعقده تكتل 
»الجمهورية القوية«  اليوم االثنني حيث ســيتم خالله اتخاذ 
القرار النهايئ بخصوص املشاركة بالخلوة او عدمها، عىل ان 

يعلن جعجع املوقف الرسمي خالل مؤمتر صحايف ظهرا«.
وتعترب املصادر ان »الخلوة حتى ولو شارك فيها كل النواب 
املسيحيني، وهو امر مســتبعد، لن تصل اىل اي نتيجة عملية 
او اتفاق، وهذا امر محســوم، ما يجعل خطوة بكريك خطوة 

ناقصة«.

{ االرضابات تشل البلد {

يف هذا الوقت، ويف ظل التأزم السيايس املستمر، يتواصل 
االنهيــار املايل واالقتصادي، ما ينعكس عىل كل املســتويات 
والقطاعــات كافة، وباالخص تحليقا لســعر رصف الدوالر. 
وتستمر اإلرضابات يف شل البلد واملؤسسات وابرزها ارضاب 
موظفي االدارة العامة، الذيــن اعلنوا باالمس متديد االرضاب 
مع اعتصامات يف املناطق، كام ارضاب املصارف بعدما ارتأت 
الجمعية العمومية للمصارف عدم االجتامع نهاية االســبوع، 
وربط اي اجتامع يؤدي اىل تعليق االرضاب بخروقات او حلول 

جديدة ال تبدو متوافرة حاليا. 
ويف هذا االطار، قالت مصــادر معنية ان »الكرة اليوم يف 
ملعب القضاء كام يف ملعب القوى السياســية وعىل رأسها 
رئيس حكومة ترصيــف االعامل نجيب ميقــايت، فاما يتم 
التوصــل اىل حل جذري يضع حدا لسياســة الكيل مبكيالني 
وتحميل املصارف كل مســؤولية االنهيــار، ـ واما االرضاب 
سيتواصل حتى ولو علق لفرتات محدودة لتسيري امور الناس«. 
واضافت املصادر لـــ »الديار«: »املصــارف ال تريد التصعيد، 
وليســت بصدد وقف العمل بالـatm  حاليا او االغالق الكيل 
للفروع، لكن يجب مالقاة االيجابية بخطوات رسيعة من قبل 
املعنيني، واال اصبحت كل الخيارات متاحة، يف حال اســتمرار 

صدور قرارات قضائية جائرة«.

الــرقــمــّيــة؟ ــا  ــي ــوج ــول ــن ــك ــت ــاء االصـــطـــنـــاعـــي وال ــ ــذك ــ ال الـــعـــام 1990 فـــي عــصــر  ــي دســـتـــور  ــن ــع مـــــاذا ي

مــن املعــروف، أن الالمركزية املوّســعة منصوص عليها 
يف دســتور العام 1990 أو ما يُعرف بدســتور الطائف. هذه 
الالمركزية املوّســعة هي شكل من أشــكال الدميوقراطية 
التشــاركية، التي تُعرّف عــىل أنها مجموعــة من األنظمة 
واإلجراءات التي تجعل من املمكن زيادة مشاركة املواطنني يف 
الحياة السياســية، وزيادة دورهم يف صنع القرار، خصوًصا 

االقتصادي منه.
يف الواقع، ال معلومات متوافــرة لدينا عن موجبات طرح 
املشرتع اللبناين لنظام الالمركزية اإلدارية املوّسعة، وإذا أىت 
هذا الطرح عىل خلفية قصــور يف الدميوقراطية التمثيلية 
أو ال. هذا القصور يتمّثل بعدم متثيل الربملان ليشــمل نسيج 
املجتمع )بكل أبعاده(، البعد بني املســؤولني والواقع اليومي، 
شــعور املواطنني بعدم فهم السياســيني، عــدم الثقة يف 

السياسيني، ضعف القوى املعارضة...
الدميوقراطية التشاركية مســتوحاة من املفاهيم التي تم 
تطبيقها منذ الســتينيات يف العديد مــن الرشكات، من أجل 
تحسني تنظيم محطات العمل أو ما يُعرف باإلدارة التشاركية 
)Gilles Lebreton 2013(. باملقارنــة مــع الدميوقراطيــة 

التمثيليــة والدميوقراطيــة املبارشة، تــأيت الدميوقراطية 
التشــاركية كنظام مختلط يفوض فيه الناس ســلطتهم إىل 
املمثلني الذيــن يقرتحون القوانني ويصوتون عليها، ولكن مع 

ذلك يحتفظون بسلطة القرار يف بعض املواضيع األساسية.
عــىل الصعيد اللبنــاين، أثبتت األحداث أن هنــاك إلزامية 
ملشــاركة الناخب يف إدارة الشــأن العام، خصوًصا مع فشل 
القوى السياسية من خالل الدميوقراطية التمثيلية، يف إيصال 
البلد إىل مستوى مقبول من التنمية البرشية واالقتصادية. ال 
بل عىل العكس، أصبح لبنان يصّنف يف مصاف الدول املتخلّفة 

عىل الصعيدين االقتصادي واالجتامعي.
بالطبع، اعتامد هذه الدميوقراطية التشاركية )بغض النظر 
عن مسمياتها: المركزية...( تسمح للناخب – صاحب السلطة 
األسايس – بأن يوّسع نطاق صوته ومدى تغطيته، مع القدرة 
عىل طرح مبادرات ترشيعية، ولكن أيًضا تسمح لهذا الناخب 
بالتفاعل الدينامييك من باب الحوارات يف الشأن العام )عىل 
شــكل لجان محلّية مثاًل(. ويبقى األهم هو ضامن معالجة 
أفكار وطروحات الناخبني بشــكٍل فّعال وعدم تجاهلها كام 
يحدث يف معظم الحاالت. هذا األمر يســمح بتحميل الناخب 
جزءا من املســؤولية التي تتحملها اليوم الطبقة السياسية، 
ويشــكّل إىل حٍد بعيد دميومة للنظام الدميوقراطي القائم. 

بالطبع ككل نظام يف العامل للدميوقراطية التشاركية سيئات 
)مثل الخطابات الشــعبوية( ميكن تخطّيها من باب التثقيف 

السيايس واالقتصادي للناخبني.
يف عامل االقتصاد، برزت ظاهرة الدميوقراطية التشــاركية 
من باب اإلدارة العاملية للعمالت املّشفرة. هذه الظاهرة طرحت 
أهمية وإمكان إدارة الشــأن العام من باب مشاركة العديد من 
الالعبني، رشط وجود قواعد لعبة سليمة، ولكن أيًضا طرحت 
أهميــة ورضورة األخذ بعني االعتبــار التكنولوجية الرقمية 

والذكاء االصطناعي كرشوط أساسية يف نجاح هذه اإلدارة.
ويُعرّف الربملــان األورويب )europarl.europa.eu( الذكاء 
االصطناعي عىل أنه أداة تستخدمها اآللة من أجل »إعادة إنتاج 
السلوكيات املتعلقة بالبرش، مثل التفكري والتخطيط واإلبداع«. 
وميكن توسيع هذا التعريف ليشمل سلوكيات تتجاوز القدرات 
البرشية، نظًرا ألن أجهزة الكمبيوتــر تتفّوق عىل البرش يف 

مهام معينة.
ما يتوّجب علينــا اليوم، هو اعتــامد الالمركزية – عماًل 
باتفاق الطائف – كنظام دميوقراطي تشاريك واعتامد املكننة 
يف املؤسســات، وهو ما سيســمح بالطبع باعتامد الذكاء 
االصطناعي يف العديد من املجاالت العامة. هذه اإلجراءات إذا 

تّم القيام بها ستسمح بـ: 

-أواًل: إضافة شــفافية يف التحليالت مــن خالل وصف 
املنهجية املستخدمة بوضوح ودقة، كام ونرش النتائج التي تم 

الحصول عليها بدقة عالية.
- ثانًيا: األخذ بعني االعتبار محاور مختلفة للتحليل ومقارنة 

بني عّدة منهجيات ووجهات نظر وطروحات.
- ثالًثا: السامح باملزيد من التفاعالت التشاركية والتعاونية، 
وهو ما سيؤّدي إىل أخذ الردود للمشاركني وأخذ املزيد من آراء 

املواطنني، وكل هذا من باب الذكاء االصطناعي.
- رابًعا: يف سياق الدميوقراطية التشاركية، يسمح بإعطاء 
املواطنــني مكانًا حقيقًيــا يف عملية التحليــل لتوليد الثقة 

وتشجيع املشاركة.
بالطبع كل مــا ورد أعاله، ال ميكن أن يكون موجوًدا إال من 
خالل السلطة الترشيعية، والتي ترتبط حكاًم بوجود سلطة 
تنفيذيــة كاملة الصالحيات. يف الواقــع الوقت ميّر، ومعه 
ترتفع الخســائر عىل االقتصاد وعــىل املواطن. وبالتايل من 
الرضوري االستعجال يف انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، 
وتشكيل حكومة أصيلة تســمح بإجراء إصالحات أساسية 
وجوهريــة، وعىل رأســها إقرار الدميوقراطية التشــاركية 
مع داعمني أساســيني هــام التكنولوجيا الرقميــة والذكاء 

االصطناعي.

)تتمة ص1( 

العزيز  السعودي سلامن بن عبد  امللك  بعث 
رســالة إىل الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس 
امس، أعرب فيها عن ترحيبه باتفاق استئناف 
العالقات الديبلوماســية بني البلدين، ودعاه 

لزيارة رسمية إىل الرياض.
وقــال معاون مكتــب الرئيــس اإليراين 
للشــؤون السياســية محمد جمشيدي، يف 
السعودي  امللك  إنه »يف رسالة من  »تويرت«، 
ســلامن بن عبــد العزيز للرئيــس اإليراين 
باتفاق  ســلامن  امللك  رحب  رئييس،  إبراهيم 
البلدين الشــقيقني، ودعــا الرئيس اإليراين 
لزيارة رسمية إىل الرياض«. أضاف أّن »امللك 

ســلامن طالب بتعزيز التعــاون االقتصادي 
واإلقليمي بني البلدين. وبدوره، رحب الرئيس 
لتعزيز  إيران  استعداد  بالدعوة، وأكد  اإليراين 

التعاون«.
ويف وقت ســابق، قال وزيــر الخارجية 
اإليراين حســني أمري عبد اللهيان، »إن تعزيز 
العالقــات بــني الرياض وطهران ســيكون 
واستقرارها«.  املنطقة  وأمن  البلدين  ملصلحة 
أضــاف عبــد اللهيان يف مؤمتــر صحايف 
بني  متواصلــة  املحادثــات  »أن  بطهــران، 
البلدين لعقد لقاء قريب عىل مســتوى وزراء 
أماكن   3 وجــود  »إىل  مشــريا  الخارجية«، 

مقرتحة الســتضافة اللقاء بينه وبني نظريه 
السعودي األمري فيصل بن فرحان«.

واشار ايضا »إىل أن بــــالده اتفــــقت 
مع الرياض عىل عــودة العالقة بينهام إىل 
حالتها الطبيعيــة. وقال إن إيران تبادلت مع 
السويرسية،  السفارة  عرب  رسائل  السعودية 
لعقد لقاء ثنايئ وتطبيــق اتفاق بكني املربم 

يف العارش من الشهر الحايل«.
ووفقــا للوزير اإليراين، فــإن مثة اتفاقا 
بني طــــهران والرياض عىل زيــارة وفود 
فنية لتفقد ســفاريت البلدين تحضريا إلعادة 

فتحهام.

ــارة اململكة ــ الـــى زيـ ــيــس اإليـــرانـــي  ــرئ ال ــودي دعـــا  ــع ــس ال ــك  ــل امل
املنطقة أمـــن  ملصلحة  ســيــكــون  عــاقــاتــنــا  تــعــزيــز  الــلــهــيــان:  عــبــد 

وصل الرئيس السوري بشار األسد إىل دولة اإلمارات العربية أمس 
يف زيارة رسمية، ترافقه خاللها السيدة األوىل أسامء األسد. وكان 
يف اســتقباله لدى وصوله إىل مطار الرئاســة يف أبو ظبي رئيس 
الدولة الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ، وتوجها إىل قرص الوطن 

بالعاصمة أبو ظبي لبدء املحادثات.
وجاء يف بيان الرئاسة السورية، »أجرى الجانبان جلسة مباحثات 
رسمية يف قرص الوطن يف العاصمة اإلماراتية أبو ظبي يف حضور 
الوفدين الرسميني. وتناولت املحادثات العالقات الثنائية بني البلدين 
وكيفية تعزيزها مبا يعكس عمق الروابط التاريخية بني الشــعبني 
الشــقيقني الســوري واإلمارايت، كام تناولت املباحثات التطورات 
اإليجابية الحاصلة يف املنطقة وأهميــة البناء عىل تلك التطورات 
لتحقيق االستقرار لدولها وشعوبها التي تتطلع اىل املزيد من األمان 

واالزدهار. وتطرقت املحادثات اىل التعاون االقتصادي بني البلدين«.
واعترب األسد »أن مواقف اإلمارات دامئا كانت عقالنية وأخالقية، 
وأن دورها يف الرشق األوسط هو دور إيجايب وفعال لضامن عالقات 
قوية بني الدول العربية »، مشــددا »عــىل أن هذا الدور يتقاطع مع 
رؤية سوريا يف رضورة متتني العالقات الثنائية بني الدول العربية، 
وصوال اىل العمل العريب املشرتك والذي يشكل االنعكاس املنطقي ملا 

يجمع بني هذه الدول وشعوبها ويحقق مصالحها«.
وأكد األســد أيضا »عىل أن التنافر وقطــع العالقات هو مبدأ غري 

صحيح يف السياســة، وأن الطبيعي أن تكــون العالقات بني الدول 
العربية سليمة وأخوية«.

وشكر األسد الشيخ محمد بن زايد وأركان دولة االمارات والشعب 
االمارايت عىل ما قدموه من دعم للشــعب السوري ملواجهة كارثة 
الزلزال، واصفا »الدور اإلنساين لدولة االمارات يف مساعدة سوريا 
لتجاوز آثــار كارثة الزلزال املدمر بأنــه دور فعال وحمل يف طياته 
محبة صادقة واندفاعا أخويا نقّيا، وكان له أثر مهم يف التخفيف من 
تداعيات الزلزال عن املترضرين منه يف سورية«، واعترب أنه »ورغم 
األمل الكبري الذي حملتــه هذه الكارثة للســوريني، اال أن التضامن 
الواسع والدعم الذي تلقاه من أشقائه كان له كبري األثر يف التخفيف 

عنهم«.
من جهته، شدد محمد بن زايد آل نهيان »عىل أهمية عودة سوريا 
ملحيطها العريب وبناء الجسور ومتتني العالقات بني كل الدول العربية 
لفائدة ومصلحة شعوبها. كام أكد  أن اإلمارات تقف مع سوريا قلبا 
وقالبا، وستســتمر يف التضامن والوقوف مع الشعب السوري فيام 
تعرض له جــراء الحرب وجّراء الزلــزال، ومواصلتها تقديم مختلف 

أنواع املساعدات لدعم جهود الحكومة السورية يف هذا املجال«.
ونوه الشــيخ محمد بن زايد بـ »الجالية الســورية املوجودة يف 
اإلمارات«، معتربا »أنه كان لها بصمة خاصة وإيجابية يف بناء دولة 

اإلمارات ومنو عجلة االقتصاد فيها«.

األســـــــــــــــــــــــد فــــــــــــــي اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات: لـــــــلـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي املــــــــشــــــــتــــــــرك
مــــــحــــــمــــــد بـــــــــــن زايـــــــــــــــــــــد: ضـــــــــــــــــــــرورة عـــــــــــــــــودة ســـــــــــوريـــــــــــا ملـــــحـــــيـــــطـــــهـــــا الــــــعــــــربــــــي

بن زايد يستقبل االسد يف املطار
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