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الرئيس الصيني يف موسكو

القنصلية السعودية يف سوريا
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ابراهيم نارصالدين

ال حل يف االفق حتى اآلن لالزمات اللبنانية املتناســلة ويف 
مقدمتها االســتحقاق الرئايس، القوى السياســية اللبنانية 
مبعظمهــا ال تزال تراهن عىل »دعســة ناقصة« يف االتفاق 
الســعودي –االيراين للتملص من اي تسوية مفرتضة، ويبدو 
انها تستغل فرتة االختبار االولية لالتفاق املحددة بشهرين حتى 
آخر رمق ملحاولة رفع املكاســب عىل »الطاولة«، وهي تستفيد 
ايضا من عدم رغبة الرياض يف التقدم باي خطوة ايجابية عىل 
الســاحة اللبنانية اآلن، رغبة منها ايضا يف تحصيل مكسب 
اضايف يف االتفاق طاملا انه مل يشــمل امللف اللبناين عىل نحو 
تفصييل. فال داعي لالستعجال يف اجرتاح الحلول او »الرتاجع« 
»خطوة اىل الوراء« كام ملس الفرنســيون يف اللقاء البارييس 
االخــر. يف املقابل طهران ليســت يف وارد الضغط االن عىل 
»الــركاء« الجدد لترسيع الحل يف بروت، وال ايضا يف وارد 
الضغط عىل حلفائها ويف مقدمتهم حزب الله، لتقديم تنازالت، 
مل تفعل يف السباق، ولن تفعل اآلن، ولهذا يرجح  بقاء االوضاع 
معلقة اقله خالل الشــهرين املقبلني، ريثام تتبلور االمور يف 
املنطقــة املقبلة عىل تحوالت غر مســبوقة. يف هذا الوقت 
اكتمل عقد »الصالة الروحية« املســيحية مبوافقة »القوات« 
والكتائب« لكن ال يعني ذلك وجود اتفاق سيايس عىل خارطة 
طريق للخروج من االزمة الرئاســية، بينام نجحت بكريك يف 
الحفاظ عىل »ماء وجهها« مهام كانت النتائج. ويف االنتظار 

ــن:  ــيـ ــوتـ ــي فـــــي مـــــوســـــكـــــو... بـ ــنـ ــيـ ــصـ الــــرئــــيــــس الـ
ــاوض حـــــــول اوكــــرانــــيــــا ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــل ــ ــون ع ــحـ ــتـ ــفـ ــنـ مـ

استئناف عمل القنصلية السعودية في دمشق بعد عيد الفطر؟

متســلحا بانجازه االتفاق 
العربيــة  اململكــة  بــني 
والجمهوريــة  الســعودية 
حط  االيرانية،  االســالمية 
الرئيس الصيني يف العاصمة 
الروسية حامال معه مبادرته 
للسالم يف اوكرانيا، ملناقشة 
تفاصيلهــا، يف ســباق مع 
االجراءات الغربية التي تتجه 
نحــو مزيد مــن التصعيد، 
مذكرة  اصــدار  مع  قضائيا 
اعتقال بحق الرئيس فالدمير 
بوتني،من جهــة، وميدانيا، 

بخطى ثابتة تســر عودة 
ســوريا اىل الحضن العريب، 
والذي رسع فيها عىل ما يبدو 
االتفاق الســعودي-االيراين 
زيارة  بعد  صينية.اذ  برعاية 
الرئيس السوري بشار االسد 
وعقيلتــه اىل دولة االمارات 
بها،  استقبل  التي  والحفاوة 
اتجاه  املعلومات عن  كشفت 
اململكة العربية الســعودية 
يف  قنصليتها  فتــح  العادة 
عيد  بعد  دمشــق  العاصمة 

الفطر.
فقد كشفت مصادر لوكالة 
أن  الروسية،  »ســبوتنيك« 

لقد قلنا البارحة ان االمور يف املنطقة تتغر خاصة بعد 
االتفاق االيراينـ  الســعودي الذي حصل بوساطة صينية 

ودول عربية.
وها هي وكالة »ســبوتنيك« الروسية تعلن ان القنصلية 
السعودية ســتفتح ابوابها بعد شهر رمضان عىل االكيد. 
وان وزير الخارجية الســعودي ســيزور دمشق ويجتمع 
باملســؤولني وبالرئيس الســوري الدكتور بشار االسد بعد 

انقطاع العالقة بينهام ملدة 10 سنوات. 
ان كل هذه االجواء تدل سواء عىل صعيد تحسن العالقات 
الرتكيــةـ  املرصية ام االيرانيةـ  الســعودية ام العالقات 
السعودية ـ الســورية عىل ان الرق االوسط مقبل عىل 
مرحلة من الهدوء بدل التوتر وعىل حسن الجوار بدل الرصاع 

بني االطراف.
ولذلك عىل لبنان ان يقود هو شــخصياً سياســة حسن 
الجوار مع كل االطراف ســواء كانوا عىل الجوار او بعيدين 
عن الحدود اللبنانية يك يلعب لبنان دوره العريب الرائد كام 

لعبه منذ عام 1943 وحتى االمس القريب.
زيارة وزير الخارجية الســعودي اىل ســوريا تعني ان 
السعودية ســتلعب دورا يف انتخابات رئاسة الجمهورية 
اللبنانية خاصة وان وزير الخارجية الســعودي سيجتمع 
بالرئيس الدكتور بشار االسد ويحمل رسالة معه من العاهل 
الســعودي. ولذلك ال يجب ان يبقــى لبنان من دون رئيس 
جمهورية بل يجب انتخابه باقىص رسعة رغم ان املعلومات 

تقول: ان رئيس الجمهورية لن يتم انتخابه قبل أشهر.
ان االولوية يجــب ان تكون بانتخاب رئيس الجمهورية 
بارسع وقت وتأليف حكومة وقيام مجلس النواب بالتريع 

النقاذ لبنان.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــشــهــدون ــســت اهـــلـــي ي
اهيل يستشــهدون شباباً وشــابات، نساًء ورجاالً يف 
فلســطني املحتلة عىل يد اجرام العدو االرسائييل واطالق 
الرصاص عــىل املقاومــني الذين يرفضــون االحتالل 

ويقاومونه.
اهيل يستشهدون وميوتون النهم يرفضون ان يخضعوا 
للعدو االرسائييل واحتالله، واالحتالل ال يعرف اال االجرام 
والظلم ويريد بعد تريد الشــعب الفلســطيني وتهجر 
قســم كبر منهم اىل خــارج ارضهم  حكم الباقني منهم 
يف فلســطني املحتلة بالظلم ووضعهم يف األرس وتحت 
ظلم املســتوطنني الغرباء الذين جاؤوا اىل فلسطني من 
اصقــاع العامل وال يعرفون تاريخ هذه االرض ويّدعون ان 

الله قد اعطاهم فلسطني ارضا لهم.
اعلنوا فلســطني دولــة قومية يهوديــة وهذه قمة 
العنرصيــة، والواليات املتحدة التــي تحارب العنرصية 
ال تعمــل اال عــىل تأليب العدو االرسائييل ضد الشــعب 
الفلســطيني والشــعب العريب وضد شعوب كثرة يف 

العامل.
لن يستطيع العدو االرسائييل الغاء املقاومة الفلسطينية 
ال يف الضفة الغربية وال يف غزة وال يف القدس وال يف بلدة 
حوارة، الن قوة الشــجعان من املقاومني هي يف قلوبهم، 
وهذه القلوب املليئة بالشــجاعة واملُحبة لالستشــهاد 
واملليئــة بحب االرض والتضحية مــن اجلها، لن ترضخ 
لدبابات العدو االرسائييل وصواريخه التي استعملها يف 
مدينة جنني ضــد املقاومني الذين كانوا يف بيوت عادية 
بينام العدو االرسائييل اســتعمل صواريخ خارقة للبنيان 
املســلح ليقتل اكرب عدد ممكن من  املقاومني الذي انتقم 
احدهم من احد املســتوطنني بعد ان كان قتل قبل عرة 

ايام شبانا من بلدة جنني.
فلســطني لنا، ارضها لنا، وهي لشعبها. والعار الكبر 
عــىل العرب الذين قامــوا بالتطبيع مع العدو االرسائييل 
والعار الكبر عىل العرب الذين اقاموا ســفارات وعالقات 
ديبلوماسية وعالقات اقتصادية وعالقات امنية مع العدو 
االرسائييل ضد الشــعب الفلسطيني. وهنا نسأل السلطة 
الفلسطينية  كيف تجتمع يف رشم الشيخ بوجود الطرف 
االرسائييل وهو الذي قتل منذ بداية السنة وحتى اليوم 33 
شهيدا من الشبان الفلسطينيني ، ومع ان االجتامع ارادته 
الواليــات املتحدة لتهدئة الوضع يف الضفة الغربية، قام 
الوفــد االرسائييل باالعــالن ان االجتامع الذي حصل يف 
رشم الشيخ هو اجتامع تبادل افكار وليس لتهدئة الوضع 
يف االرايض املحتلة وقال هذا الكالم بكل وقاحة يف وجه 
الواليات املتحدة ومرص واالردن والســلطة الفلسطينية، 
ومع ذلك مل تحتج الســلطة الفلســطينية عىل الترصف 
االرسائييل وعىل هذا الكالم وال عىل قتل الشــبان، حتى 
ان لدى السلطة الفلسطينية شبانا فلسطينيني يساعدون 
املحتل عىل القاء القبض وسجن مقاومني فلسطينيني من 
اجل حفنة من الــدوالرات تقدمها لهم ارسائيل وتجبيها 
من اتعاب الفلسطينيني ومن اموالهم كرضائب يف اراض 
فلســطني 48 التي احتلتها يف 1948 بدعم بريطاين وقح 

وظلم تاريخي ال ميكن نسيانه.
اهــيل يستشــهدون والعــامل يتفرج عــىل املذبحة 
اليهودية ضد الشــعب الفلسطيني واهيل ميوتون واهيل 
مردون من الشــعب الفلسطيني واهيل يف املخيامت. 
وكلــام ذكرت اهيل اقصد الشــعب الفلســطيني النهم 
اهيل مثــل كل اللبنانيني والســوريني واالردنيني وامتي 
العظيمــة، ولكن للباطل جولــة وللحق الف جولة. وها 
هــم املقاومون ال يرتاجعون وكتائب جنني ال ترتاجع امام 
الغزو االرسائييل للمدينــة وقصفها من مدافع الدبابات 
كام ان شــبان العرين يف الضفــة الغربية ويف نابلس 
ورام الله والقدس مســتمرون يف القتال رغم استعامل 
كل انواع الســالح االرسائييل وكل انواع املستعربني الذين 
انشــأتهم ارسائيل من اليهود ومن العرب وجعلتهم قوى 
اسمها »املستعربون« ليلعبوا دور الخيانة مثل يهوذا ضد 
املسيح. ومع ذلك مهام فعلت ارسائيل وانتقمت وقتلت من 
اهيل، فان اهيل لن يرتاجعوا عن شرب واحد من فلسطني.

العامل العريب مقســوم اىل قســمني قســم قام بعار 
التطبيــع مــع العدو االرسائييل واقام  ســفارات له يف 
بلدانهم، وقسم مامنع يقاوم ويرفض ان يقيم اي عالقة 
مــع العدو االرسائييل، وهؤالء هــم الرفاء وهؤالء هم 
االبطال الذين تفتخر بهم بالدنا وشعبنا، وكل نقطة دماء 
من شهيد من اهيل يف فلسطني او من غر الفلسطينيني 
تدل عىل ان عزمية الشعب الفلسطيني وعزمية املقاومني 
هي عزمية االبطال وال ميكن ان يكرسها العدو االرسئييل 
بعد 75 ســنة من االحتالل بل تزداد املقاومة قوة ســواء 
يف غــزة او يف جنــوب لبنــان او يف كل لبنــان حيث 
املقاومة تزداد قوة وحزب الله يشــكل رأس الحربة ضد 
العدو االرسائييل وفرض عليه احرتام سيادة لبنان وعدم 
دخــول جندي ارسائييل واحد اىل االرايض اللبنانية رغم 
ان ارسائيــل كانت تتمىش بدباباتها يف جنوب لبنان منذ 

خمسني سنة.
اهيل يستشهدون واهيل ميوتون وانا افتقدهم واحزن 
عليهــم لكن افتخر بهم اىل اقىص الحــدود، واما الظلم 
واالجرام االرسائييل فاىل نهاية انشــاء الله مع السنوات 

املقبلة.

شارل ايوب

حقيقة الديار
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الفلسطيني ــشــعــب  ال وجــــود  يــنــكــر  اإلســرائــيــلــي  ــة  ــي ــال امل وزيــــر 
»إســرائــيــل« فــي  القضائية  اإلصــالحــات  نتنياهو  مــع  يناقش  ــايــدن  ب

ــآمــر إلـــى تــرامــب ــت ــام يـــدرس تــوجــيــه تــهــم االبـــتـــزاز وال ــع االدعــــاء ال

القصيفي نعى الزميل اسكندر شاهين:
ال يُحابي وال يُهادن وال يُساوم في حق

اصــدرت نقابة محرري 
الصحافــة اللبنانية البيان 
اآليت :«غيب املوت اسكندر 
شــاهني جريج شــاهني 
جريــدة  يف  الصحــايف 
»الديــار«. والراحل هو من 
مواليد العام 1952، إحرتف 
املهنــة يف العــام 1978 
عامال يف صحف ومجالت 
العريب،  الفرسان، الكفاح 
الدبور، الحســام، صوت 
اليمن والشام- باريس، قبل 
اىل صحيفة  ينــرصف  ان 
الديار، محــررا، مراســال 

ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه عقبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة يُواجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فرنجيـ
آذار داخلّيــــــــة وخارجّيــــــــة... و8 
ــعودياً« ــ ــ ــل »ســ ــ ــ ــ ــا يُنق ــ ــ ــ ــكك بم ــ ــ ــ تش

ــــهر  ــ ــ ــتعّدون لشــ ــ ــ ــ ــ ــــون يس ــ ــ ــ اللبنانّي
الصيــــــــــام »باملوجــــــــــود«... االعتمــــــــــاد 
املنزلّيــــــــــة  املونــــــــــة  علــــــــــى 

عليــــــه  اتفقــــــت  مّمــــــا  بعــــــٌض 
ــان ــ ــ ــول لبن ــ ــ ــران ح ــ ــ ــاض وطه ــ ــ الري

ماردينـــي لـ»الديـــار«: لســـحب الليرة من 
التـــداول وتغييـــر كّل العقـــود بالـــدوالر

ـــــان فـــــي كـــــرة الســـــلة: بطولـــــة لبن
»NSA« ـــــى ـــــس عل ـــــر لهوب ـــــوز مثي ف

اسكندر شاهين
سالم لَك وعليَك يا قلماً ال يموت
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ندى عبد الرزاقابتسام شديد

اميمة شمس الدين ميشال نرص ميشال جبور

ــون أمـــيـــركـــيـــون ــريـ ــكـ ــسـ عـ

ــّوق ــ ــف ــ ــت ــ ــال ــ ــون ب ــ ــرف ــ ــت ــ ــع ــ ي

الــــعــــســــكــــري الـــصـــيـــنـــي

هـــــدف كـــيـــســـي الـــحـــاســـم

يتصدران الــجــديــد  وأتلتيكو 

ــانــي جــولــة الــــــدوري االســب
ص10ص9
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

الثلثاء 21 آذار 2023

... ولن تتمّرد أميركا على »إسرائيل«
نبيه الربجي

بــاروخ ســبينوزا،  انه 
الفيلسوف اليهودي )1632 
ـ 1677 ( الــذي الحقــه 
بالســكاكني  الحاخامات 
الربتغال،  اىل  هولنــدا  من 
بعدمــا قال ان هؤالء أقفلوا 
كل أبــواب األرض أمام الله، 
وابتعثــوا الهاً وثنياً بثقافة 

الدم، وايديولوجيا الدم...
شــلومو ســاند، أستاذ 
التاريــخ يف جامعــة »تل 

أبيب«، وصاحب »كيف تم اخرتاع الشعب اليهودي«، و«كيف 
مل أعد يهودياً«، رصخ يف وجههم »يا لغبائكم حني تنتظرون 
ظهور املاشــيح ليختال فوق جامجــم اآلخرين ! أكاد أراه، 

ولسوف ترونه، وهو يختال فوق جامجمنا«!  
هل يتصــور الثاليث بنيامني نتنياهوـ  ايتامار بن غفري 
ـ بسلئيل ســموتريتش أن باســتطاعة الدبابات اجتثاث 
فلسطني من ذاكرة الفلسطينيني؟ هوذا الربكان ينفجر. تلك 
القضية الفذة، وقد أفلتت مام يدعى تجاوزاً العامل االسالمي  
بااليديولوجيات الرثة، ومام يدعى العامل العريب الحائر بني 

أيام داحس والغرباء وليايل ألف ليلة وليلة.
للمرة األوىل، ميســك الفلسطينيون يف الضفة بالذات، 
ويف القدس بالذات برتاب فلســطني، دون أن يلتفتوا اىل ما 
وراء الحدود، وحيث األنظمة امليتة والسياسات امليتة. حتى 

عظام يعرب بن قحطان ترقص حول الهيكل...
من هو محمــود عباس، وأين هو يف لحظات النار، بعد 
الكوميديا البالية يف العقبة ؟ هذه تركة يارس عرفات. ومل 
يكن يعنيه من أرضه سوى الرتبع عىل العرش )هذا العرش 
املخلّع(، خالفاً ملنطق األشــياء، وخالفــاً ملنطق التاريخ. 
أنظروا، األمهات الفلســطينيات يزغــردن ألبنائهن الذين 

يواجهون األرمادا »االرسائيلية« باأليدي العارية!
مــن داخل الدولة العربية تعليقــات ومقاالت صارخة، 
وتعكس حتى آراء بعض الجرناالت. )هل يقومون بانقالب 
عســكري ضد الثاليث اياه؟(. االعرتاضات باتت علنية عىل 
من »يزجوننا بني تلك النريان البرشية«. بالرغم من تشكيكنا 
يف صدقية النص التورايت، أرى معادلة داود الفلســطيني 
وجلعاد اليهودي. جدعون ليفي يتحدث عن »ارسائيل« التي 
تتزعزع. ال داعــي للصواريخ تنهال من هنا وهناك. متاماً 
كام حدث اثر وفاة امللك سليامن. انفجار العقل القبيل داخل 
الجامعــة اليهودية. تحذيرات من انــدالع الحرب األهلية. 

مستوطنون يلوحون بدولة خاصة بهم.
مل تعــد أرض امليعــاد، ارض العجل الذهبي. الثور البابيل 
املجنح، وكــام قال أحد الضباط، يبدو وكأنه يخرج من كل 
مكان. كل حبة تراب هي القنبلة يف وجه اآلتني للتو من ليل 

الوثنيات امليتة، وامليثولوجيات امليتة..
األمريكيــون الذين لوالهم ملا كانــت »ارسائيل« )ناحوم 
غولدمان، أحد آباء الدولة، كتب »لوال وودرو ويلسون ملا كان 
وعد بلفور(، مربكون أمام »العصيان االرسائييل«، ويف هذا 
الوقت بالذات. كانوا يتوجسون من أن تقوم أي جهة معادية 
بـ »تفجري الخارصة الرخوة«، اي الرشق األوســط، للتأثري 
يف مجرى الرصاع يف الرشق األورويب. الرضبة جاءت من 

»الوديعة األمريكية« يف املنطقة. 
كل أركان االدارة يكادون يتوسلون لنتنياهو، وقد بات يف 
قبضة بن غفري وسموتريتش، وقف مسرية القتل والتدمري  
واالقتالع، التــي اذا بقيت عىل تصاعدها الحايل فقد تأيت 

بنتائج كارثية عىل املصالح األمريكية...
قبل نظريات برنارد لويس، األمريكيون  ينظرون اىل العرب 
كحثاالت قبلية. املؤرخة آفيفا تشومســي، االبنة الكربى 
لناعوم تشومسي قالت  أننا يف حقبة »تتشكل فيها أجيال 

من نوع آخر، وغري قابلة للتعليب«.
هذا ما ينســحب بطبيعة الحــال عىل املجتعات العربية 
التي لن تبقى تنتظر »تحت خط الزمن«،  وان حاول البعض  
تســويق ذلك الطراز من الحداثة الذي لخصه الفيلســوف 
الفرنيس آالن دونــو  يف كتابه »نظام التفاهة«. يشء ما 

يشبه الدخول اىل الحداثة عرب ساقي شهرزاد..
تخــوف يف واشــنطن من أن متتــد الحرائق اىل خارج 
األرايض الفلســطينية،  بعدما كانت قــد احاطت الرشق 
األوسط باألسالك املكهربة، ليبقى ضاحية الصفيح. لكن 

أشياء كثرية قد تتغري يف ضوء التطورات األخرية.
هل يتمــرد األمريكيــون عىل »ارسائيــل« مثلام مترد 
»االرسائيليــون« عىل أمريكا؟ ال نتصور ذلك. اآلن باتوا أكرث 

احتياجاً اليها. الربكان لن يتوقف...

 حـــــــــــــــزب اللـــــــــــــــه: االتفـــــــــــــــاق اإليرانـــــــــــــــي- الســـــــــــــــعودي يُشـــــــــــــــّيع
مناخـــــــــــــــاً إيجابيـــــــــــــــاً... إاّل أّن الحـــــــــــــــّل ال يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــارج

[ أكد رئيس كتلة »الوفاء 
للمقاومة« النائب محمد رعد 
أننا »صّوتنا بالورقة البيضاء 
إفساحاً يف املجال أمام تبادل 
حوار بيننا وبني اآلخرين ألننا 
واقعيون ، ولن نســتطيع أن 
نائباً يف  نؤمن نصــاب 86 
جلســة اإلنتخاب كام هم مل 
يستطيعوا أن يؤمنوا النصاب 

أيضاً«.
لقاٍء  وقــال رعد خــالل 
بلدة الرصفند  ســيايّس يف 
نظمته وحدة املهن الحرة يف 
منطقة جبــل عامل الثانية 

وقطاع الزهراين: »ال يســتطيعون أن يوهمونا بأن من صوتوا 
له يف الجلسات األوىل هو مرشحهم الحقيقي ، ونحن مل نكن 
لُنخفي مرّشــحنا عرب الورقة البيضــاء ، بل كنا لُنتيح فرصة 
لتتفاهم حول مرّشحنا خالل الفرتة املاضية«، مضيفا »بعض 
القوى اإلقليمية والدولية تتحّفظ ، ولها رأي آخر ومتارس عرب 
عالقاتهــا مع بعض النواب اللبنانيــني ما يُفيض إىل تعطيل 
العملية اإلنتخابية »، مشرياً إىل أنه عندما »يضع طرف إقليمي 
»فيتو« عىل مرّشــح ويلتزم هذا الطرح بعض اللبنانيني معنى 

ذلك أّن هناك تعطيال لالستحقاق اإلنتخايب«.
وأمل أن »يتغرّي هذا املوقف«، موضحاً أن »رهاناتنا ليســت 
عاليــة املنســوب ، لكن ال بُّد من أن نعطــي الفرص يف هذا 

املجال«.
وأملح إىل االتفاق الذي رعته الصني بني إيران والســعودية، 
وعلّق بالقول: »إننا ال نريد أن نرفع سقف التوقعات بتأثريات 
هــذا اإلتفاق عىل لبنان رسيعــاً«، موضحاً أّن »مادة اإلتفاق 
األساسية هو إعادة تصويب العالقات الثنائية بني البلدين. هذا 
االتفاق يُشيع مناخاً إيجابياً ، ويؤسس لتبادل وجهات النظر 
بــني املتخاصمني أو بني األطــراف املتباينني يف مواقفهم، إاّل 

أّن الحل ال يكون من الخارج 
إّنا من الداخل، مستفيداً من 
اإليجايب  التفاهم  ســحابة 
الذي حصــل يف املنطقة ال 

أكرث وال أقل«. 
[  أكد عضو كتلة »الوفاء 
النائب حسن عز  للمقاومة« 
الدين ان »االتفاق السعودي- 
املجال  اإليراين يفســح يف 
للحــوار ومينــع االنزالقات 
العالقات  الناجمة عن غياب 
وغيــاب  الديبلوماســية 
الدول«، مشريا  العالقات بني 
إىل »أن حصــول هذا اليشء 
يعتــرب أمرا ايجابيا وينســجم أيضا مع ثوابــت الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية يف سياستها الخارجية«.
وقــال خالل حفل تكليف أقامه حزب الله وكشــافة اإلمام 
املهدي لفتيات ارتدين اللباس الرشعي يف بلدة حروف الجنوبية: 
»ان املنطقة ســتنعم باألمن واإلستقرار وتخف حدة التوترات 
مام يحقق مصلحة لكل دول هذه املنطقة، والخارس األكرب من 
هذا االتفاق هو أمريكا والعدو الصهيوين ألنهام يشكالن عامل 
قلق وعدم استقرار لهذه املنطقة«، معتربا أن« من مصلحة دول 
هذه املنطقة أن تكون العالقة الثنائية بني ايران والســعودية 

عالقة ايجابية«.
ويف الشأن اللبناين، أشار عز الدين إىل أن »املدخل الطبيعي 
لحل األزمة هو انتخــاب رئيس للجمهورية«، وقال:« انتخاب 
الرئيــس ال ميكن عىل اإلطــالق أن يكون بالتحــدي والكيد 
الســيايس الذي ال يَلحظ مصالح املواطنني والوطن«، سائال: 
»هل نبقى أمام انســداد يف األفق ؟ أم يجب أن نتحرك جميعا 
يف الداخل اوال، ومن يساعد من الخارج أهال وسهال به. لكن ال 
يظنن أحد أنه يستطيع أن يُفرض رئيس للجمهورية من الخارج 

دون أن يكون هناك توافق وطني«.

رعد يلقي كلمته

دعا هيئة املكتب الجتماع االثنين املقبل
زواره ــع  ــ م األوضــــــــاع  ــرض  ــ عـ ــري  ــ بـ

بري مجتمعاً مع رحمة         )حسن ابراهيم(

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة 
الثانية يف عني التينة النائب الســابق اميل رحمة، حيث جرى 
عــرض لالوضاع العامة وآخر املســتجدات السياســية. كام 
عرض آخر املســتجدات وتطورات االوضاع العامة السياسية 
واإلقتصادية واملالية وشــؤوناً ترشيعية خالل لقائه النائب 

ميشال ضاهر.
وبعــد الظهر، بحث بري الشــأن الرتبوي خالل لقائه املدير 

العام لوزارة الرتبية عامد األشقر.
من جهة ثانية، دعا هيئة مكتب مجلس النواب اىل إجتامع  
يف متام الســاعة الواحدة من بعد ظهر يوم االثنني الواقع يف 

27 اذار 2023 »وذلك لعقد جلسة ترشيعية.

ــقــى عــــزام األحــمــد ــت ــجــيــش ال قــائــد ال

قائد الجيش مستقبال األحمد والوفد املرافق

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف 
الريزة عضــو اللجنة املركزية لحركة فتح الوزير عزّام األحمد 
يرافقه الســفري الفلســطيني يف لبنان أرشف دبور، وتناول 

البحث األوضاع يف املنطقة. 
كام اســتقبل رئيس »الرابطة املارونية« السفري خليل كرم 
عىل رأس وفد من الرابطة، ثم مفتي زحلة والبقاع الشيخ عيل 

الغزاوي مع وفد مرافق وتّم التداول يف شؤون مختلفة. 
كذلك استقبل وفداً من »اللقاء التشاوري« للعشائر والعائالت 
يف منطقة بعلبك- الهرمل، وقد شكر أعضاء الوفد قائد الجيش 
واملؤسسة العســكرية عىل جهودها لتحقيق األمن واإلناء 

بخاصة يف منطقة البقاع.

 مــكــتــب حــجــار »: تــحــويــل املــســاعــدات
2023 وشباط  الثاني  كانون  شهرّي  عن 

صدر عن املكتب اإلعالمي لوزير الشــؤون اإلجتامعية يف 
حكومــة ترصيف األعامل الدكتور هكتور حجار حول برنامج 
»أمــان«: »عطفا عىل البيان الســابق يف تاريخ 2 آذار 2023 
عن متديد االســتفادة ملدة 6 أشــهر إضافية لألرس التي كانت 
قد اســتفادت من برنامج أمان خــالل العام 2022، وكام كنا 
قــد أعلنا عن الدفــع لهذه األرس إبتداء من 15 آذار الحايل، لقد 
تم تحويل املســاعدات املالية عن شهرْي كانون الثاين وشباط 
2023 ل 80,304 أرسة. ويصــل مجموع املبالغ املحولة لألرس 
اللبنانية املســتفيدة من برنامج أمان يف شهر آذار 2023 إىل 

18,857,130 دوالر أمرييك«.

الفريــــــق املمانع يُراهن علــــــى جنبالط للتصويــــــت لفرنجية... ومصادر »االشــــــتراكي« تنفي
ــد الــصــفــوف ــوحــي ــة« بـــهـــدف ت ــارضـ ــعـ ـــ»املـ ــكــثــفــة لـ إتـــصـــاالت ُم

صونيا رزق

يقوم رئيس الحزب »التقدمي االشــرتايك« وليد جنبالط 
بــني الحني واآلخــر، بفتح صفحات جديدة مع مســؤولني 
سياســيني حاليني وســابقني، النه يريد ان يختار متوضعاً 
ال يلومــه عليه احد، خصوصاً انه مع كل اســتحقاق هام، 
يعلن انه ســرياعي الظروف واملتغريات الداخلية واالقليمية 
والدولية، ويرّدد ان السياسة مرحلة ال يجب الوقوف عندها، 
انا علينا تخطيها بحسب املتغريات، لكن القيادات املعارضة 
كــام املامنعة تحتاج اىل جنبالط اليــوم اكرث من اي وقت 
مىض، فإذا به يعود نجم الشاشة الرئاسية من دون منازع، 
مــن خالل دوره يف تحريك الجمود عىل خط تشــكيل قوة 
سياسية، تضع حداً لكل ما يجري من نزاعات، بهدف انتخاب 
رئيــس جمهورية عىل قاعدة التوافق ال التحدي بحســب ما 
يرّدد جنبالط دامئاً، النه يشــّدد عىل وصول رئيس توافقي 
يدرك املصاعب االقتصادية واملالية واملعيشــية لهذه املرحلة، 
ويرى اّن لبنان يحوي العديد من الكفاءات، ومن هذا املنطلق 
طرح اسم  شــبيل املالط، صاحب الباع الكبري يف القانون، 
والذي ميثل مستقبالً جديداً لألجيال الشابة كام يقول رئيس 

»االشرتايك«.
هذا الطرح اشار اليه جنبالط قبل ايام، وسبق ذلك طرحه 
ثالثة أسامء رئاســية، هم قائد الجيش العامد جوزف عون 
والوزير الســابق جهاد أزعور والنائب السابق صالح حنني، 

اذ يعتربهم مرشــحّي املرحلة وليســوا ضمن خانة التحدّي 
واالستفزاز، لذا مل يعد اسم النائب ميشال معوض يف جعبته، 
كمرشــح سارت به املعارضة، وجنبالط مل يخذلها عىل مدى 
الجلسات الرئاسية التي انعقدت، كذلك االمر بالنسبة ملرشح 
الفريق املامنع أي ســليامن فرنجيــة، الذي يعتربه جنبالط 

مرشــحاً استفزازياً النه ميثل فريقاً سياسياً كام معوض.
 وبالتــايل، فقــد آن اآلوان للخروج من قوقعة األســامء 
التقليدية، بحســب ما قال جنبالط منذ فرتة، مع اإلشــارة 
اىل انه »ال يقطع خيطاً«، كام يقول املثل الشائع إال مبوافقة 
رئيــس املجلس النيايب نبيه بري الصديق والحليف الدائم، لذا 
يبــدو فرنجية اكرث حظاً مع مواصلة دعم بري له من ناحية 
تجميــع األصــوات  لوصوله، عرب بعض النواب املســتقلني 

والســّنة الذي يتم الحوار معهم منذ فرتة لهذا الهدف.
 هذا وتتخوف مصادر نيابية معارضة، من انقالب جنبالط 
يف الدقائــق  االخرية،  وتصويت كتلتــه يف الدورة الثانية 
ملصلحــة فرنجية  فينال 65 صوتاً، مع االشــارة اىل وجود 
نواب وســطّيني سيقومون بالدور االبرز يف قلب االوضاع، 
مام يؤكد أّن تأثري تلك االصوات يف مجرى الرئاســة سيكون 
فاعــالَ، بالتزامن مع ترسيب معلومات أّن اجتامعات »اللقاء 
الدميوقراطي« تشــهد منذ فرتة تباينات يف ما يخص امللف 
الرئــايس، تحت عنوان: »ال ميكننا االســتمرار هكذا اىل ما 

شــاء الله، ويجب اتخاذ موقف يف اقرب وقت«.
اىل ذلــك، نقلــت املصادر املعارضة أّن االســبوع الحايل 
سيشــهد اتصاالت مكثفة ولقــاءات ومحاوالت اخرية، بني 

عدد من قياديّيها والنواب »التغيرييني« وبعض املســتقلني، 
لتوحيــد املوقف يف ما يتعلق باالتفاق عىل دعم مرشــحها 
وإيصاله اىل بعبدا، مام يعني انها تستشــعر رائحة إنقالب 
او اســتدارة او تكويعة جنبالطيــة مرتقبة، لذا بدأت بنرش 

تحذيراتها الّن كل يشء وارد، والتاريخ شــاهد عىل ذلك.
وعــىل خــط مقابل، تنفي مصــادر الحــزب »التقدمي 
االشــرتايك« كل تلك املخاوف، النها بعيدة عن ارض الواقع 
كام قالت، واشارت اىل اّن جنبالط كّرر مراراً رفضه لوصول 
أي مرشــح استفزازي اىل بعبدا، وحني تأكد من عدم إمكان 
إيصــال معوض من قبل املعارضة، اعلن أســامًء رئاســية 
وســطية مــن الوارد قبولها من  الفريــق املامنع، لذا يعمل 
عىل تدوير الزوايا وإنقاذ البلد، وسط كل ما يدور حوله من 

سياسية. وخالفات  انقسامات 

ــنـــان ــبـ ــهـــــــران حـــــــول لـ ــت عـــلـــيـــه الـــــــريـــــــاض وطـــــ ــ ــق ــ ــف ــ ــا ات ــ ــّمـ ــ ــٌض مـ ــ ــعـ ــ بـ
ميشال نرص

بينام الحركة السياســية عموما، والرئاسية خصوصا شبه 
معدومة، ووسط غياب اي عالج فعيل للواقع املأسوي، يرتبع 
دوالر لبنان االســود، مسجال قفزات مؤملة للبنانيني وقدرتهم 
الرشائيــة املقرتبة تدريجيا من درجــة االنعدام، بفعل ارتفاع 
اسعار الســلع االساسية والحيوية، وال سيام املحروقات التي 
تتنقــل بني االرقــام املليونية، من قــارورة الغاز اىل صفيحة 
البنزين واملــازوت املوازية لراتب موظف. فكل يشء يف لبنان 
»خليفاين« بعكس مســار التطورات يف االقليم، التي اشتدت 

فانفرجت. 
فتســارع التطورات عىل الخــط االقليمي يف اطار الرتجمة 
العملية ملفاعيل التقارب الســعودي-االيراين، بلغت حدا نوعيا 
مــع االعالن عن تلقي الرئيس االيــراين ابراهيم رئييس دعوة 
من العاهل الســعودي ســلامن بن عبد العزيز آل سعود لزيارة 
الرياض، بحســب ما أعلن املساعد السيايس للرئيس اإليراين، 
مؤكدا ان االخري رحب بالدعوة. فهل ستحصل الزيارة فعال، ام 

انها تندرج يف اطار اعالن حسن النيات بعد االتفاق؟ 
االكيد أن ما يحصل يف املنطقة غري عادي ، فهي مقبلة عىل 
مرحلة جديدة عنوانها التهدئة، اال اذا طرأ ما يُعقد املســار من 
جديد، وما زيارات الرئيس الســوري بشــار االسد اىل الخارج ، 
من موســكو اىل االمارات، وقبلها سلطنة عامن، اال خري دليل. 
فرحلتا ديب ومســقط  ما كان ميكن ان تكونا لوال »قبة باط« 
سعودية. فام هي تداعياتها عىل الواقع االقليمي عموما ، وعىل 

الوضع اللبناين خصوصا؟
اما يف باريس فالكتامن والغموض يكتنفان نتائج االجتامع 
الفرنيس - الســعودي، الذي بحث يف ظاهره ملف املساعدات 
اإلنسانية واإلغاثية للشعب اللبناين، فيام تقول املعلومات انه 
تطــرق يف جانب منه اىل ملف رئاســة الجمهورية، انطالقا 
من مقاربة جديدة تقول ان لجم االنهيار بات يتعلق بتســوية 
سياسية تقود اىل انهاء حالة الشغور، كمقدمة العادة اطالق 

عجلة املؤسسات. 
امــا داخليا، فرصد وترقب 
ملــا يجري يف الخــارج من 
مبادرة  خرقتهام  مشاورات، 
ســيد بكريك الــذي يحاول 
مواكبــة الحركــة الدولية-
االقليمية، مبوقف مســيحي 
بحــد ادىن مــن التفاهــم، 
يسمح بان يكون هذا املكون 
اىل الطاولة ســاعة الحسم، 
رغــم الخالفــات الكبــرية 
والهوة الفاصلة بني اطرافه، 
معركة  خوض  عىل  املرصين 
تصفية حسابات، غري مبالني 
باملجتمع  الالحقة  بالخسارة 

املسيحي.
فالثنايئ »طاحش« برتشيحه لرئيس »املردة«، و«السياديون« 
من احزاب ونواب »تغيرييني« ومنفردين عىل تشــتتهم، فيام 
موقف »الحكيم« تحديداً غامض وغري واضح ، اما »بيك املختارة« 
فسيميش يف املحصلة مع »استيذ عني التينة »يف دعم املرشح 
الــذي يختار، فيام ينتظر ان يحســم »صهر الرابية« يف إطار 
املؤمتر الســنوي التنظيمي للتيــار يف ذكرى الرابع عرش من 
آذار، موقفه من امللف الرئايس، خصوصاً لناحية التشديد عىل 
الســيادة الوطنية والتفاهم بني املكونات، اىل جانب محورية 
االتفاق املسيحي-املســيحي حول االســتحقاق من جهة، مع 

تكريس الرشكة املسيحية-االسالمية من جهة أخرى.
وسط هذا املشهد الثاليث االبعاد، تكشف مصادر ديبلوماسية 
يف بــريوت، ان عاصمة بالدها تلقــت معلومات حول بعض 
نقاط »اتفاق بكني«، حيث اتفقت كل من طهران والرياض عىل 
التعامل مع الساحات »باملفرق« وليس بالجملة، واالنتقال من 

الواحدة اىل االخرى، مراعني بذلك االسرتاتيجية االمريكية. 

وحول امللف اللبناين، كشــفت املصادر ان طهران ســلمت 
املوضوع اىل امني عام حزب الله،  متعهدة بالتدخل اذا لزم االمر 
لتســهيل اي تفاوض ممكن ان يجري، يف مقابل سري اململكة 
برئيس ال يشكل تحديا للحزب، وسط اقرار الفريقني وقبولهام 

اعــادة توزيع توازنات القوى وفقا للمعطيات الجديدة.
ورأت املصادر ان بيان كتلة الوفاء للمقاومة االخري ، وتصاريح 
املســؤولني يف حزب الله يؤكد هذا املسار، اذ بدا واضحا تراجع 
حارة حريــك و«تطريتها« للهجتها تجاه دول الخليج واململكة 
خصوصا، يف اطار »براغامتية« الحزب التي اشتهر بها، معتربة 
ان الحزب رغم تأكيده عىل سليامن فرنجية كمرشح يدعمه، اال 

انه ترك الباب مفتوحا للحوار.
واشــارت املصادر اىل ان مثة ليونة بــارزة يف املقابل لدى 
االطراف املســيحية، التي تلقت رســائل واضحة من اكرث من 
جهة خارجية برضورة التامهي مع مبادرة بكريك التي تشكل 
مخرجا الئقا للجميع، وثغرة للوصول اىل تســوية مسيحية- 
مســيحية تضمن حدا ادىن من الدعم املطلوب للعهد الجديد ايا 

كان اسم الرئيس.

الــبــرازيــل وسفير  غــريــو  التقى  دريـــان 

دريان مستقبالً السفرية الفرنسية

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يف دار 
الفتوى، سفرية فرنسا يف لبنان آن غريو، وتم البحث يف أوضاع 

لبنان واملنطقة. 
كام اســتقبل ســفري الربازيل يف لبنان أرمانو ريبارو، وتم 

البحث يف سبل التعاون وتوطيد العالقات بني البلدين.

 ســـــــــــــــلوم دعـــــــــــــــا إلعـــــــــــــــالن اإلضـــــــــــــــراب املفتـــــــــــــــوح:
يهّمنـــــــــــــــي تســـــــــــــــليم األدويـــــــــــــــة الـــــــــــــــى الصيدلّيـــــــــــــــات

شّدد نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، عىل أّن »الجميع أفشل 
اإلرضاب العام واملفتوح. وأمام وصول الدوالر إىل عتبة الـ115 
ألف لرية وأمام نســبة الفقر الّتــي وصلت إىل 80%، عىل كّل 

الّشعب الّنزول إىل الّشارع والّتحرّك«.
وأكّد، يف حديث إذاعي، أّن »الحّل هو بانتظام العمل الّسيايس 
واالقتصــادي، الّذي يبدأ بانتخاب رئيــس للجمهوريّة. وبعد 
تقاعس الجميع عن القيام بواجبه، أدعو اللّبنانّيني واملنضوين 

بــكّل الّنقابات إىل الّضغط عىل نقاباتهم واتحاداتهم، إلعالن 
اإلرضاب العام واملفتوح«.

من جهة ثانية، ركّز ســلّوم عىل أّن »الدواء ليس سلعًة، بل 
هــو ماّدة حياة أو موت للمريض. من هنا، كان رفيض لدولرة 
الدواء سابًقا، إاّل أنّني قبلت األمر منًعا لرؤية املريض ميوت وأو 
ينذّل للحصول عىل الّدواء«، موضًحا أنّه »يهّمني أن يتّم تسليم 

األدوية إىل الصيدليات، ألّن معظمها مّتجه نحو اإلفالس«.
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الثلثاء 21 آذار 2023

اشار رئيس حكومة ترصيف 
األعامل نجيــب ميقايت، بعد 
اجتامعه مع وفد من صندوق 
النقد الدويل، إىل أن »الصندوق 
الــذي جدد دعمه للبنان وامله 
يف ان نرسع يف اقرار الخطوات 
االصالحيــة املطلوبة لتوقيع 
االتفاق النهــايئ معه، والذي 
من شأنه ان يفتح ابواب االمل 
للبنان افضل وخطوات اضافية 
من الدعم من قبل الدول املجتمع 
الدويل، املرشوع الذي نحن يف 

صدده اليوم يفتح املزيد من اآلفاق امام حركة 
املالحة الجوية بني لبنان والعامل ويساعد عىل 
حل الكثري من املشكالت التي تواجهنا وابرزها 
االزدحام والطاقة االستيعابية للمبنى الحايل 

والتي وصلت اىل ذروتها«.
اضاف: »أهمية املرشوع أنه يؤمن استثامرا 
خارجيــا من دون ترتيــب اي اعباء او تكلفة 
عىل الخزينة، ويوفر ايرادات اضافية للخزينة 
والكثري من فرص العمل، اضافة اىل استقطاب 
رشكات طريان اخرى وفتح افاق السياحة عىل 
مدار العام، وال بد هنا من أن ننوه بالجهد الذي 
يقوم بها وزير االشــغال العامة والنقل عيل 
حميــة يف تطوير ســائر القطاعات واملرافق 
املرتبطة بوزارته، ونقــّدر للرشكة االيرلندية 
حضورهــا وتوليها هذا املــرشوع، وللرشكة 

املحلية القيام باالستثامر الالزم لذلك«.
وكان ميقــايت اجتمع يف حضــور نائب 
رئيس الحكومة ســعادة الشــامي، مع وفد 
من صنــدوق النقد الــدويل صباح امس يف 
الرسايا، ورأس الوفد رئيــــس البعثة ارنستو 
ريغو رامرييز، وضــم املمثل املقيم للصندوق 
يف لبنــان فريدريكو ليــام واألعضاء: روبري 
تشــيدز، غوف كيم، سفيلتانا شريوفيك، اتيال 
اردا ونتاليا ســاالزار واندر اميري. وتأيت زيارة 
الوفد يف ســياق البند الرابع للصندوق والتي 
تتعلق بتقييم األوضاع االقتصادية واملالية ألي 
بلد، ومــن ضمنها لبنان، وقبل صدور التقرير 

االستشاري السنوي.
وإســتقبل ميقايت وفدا من«املنتدى االملاين 
اللبناين للتعاون والتنمية« برئاسة النائب بول 

زميياك. 

ــرار ــإقـ ــى اإلســـــــراع بـ ــن ــم مــيــقــاتــي: صـــنـــدوق الــنــقــد ت
ــاق الــنــهــائــي ــ ــف ــ ــع اإلت ــي ــوق ــت ــة ل ــّيـ ــاحـ ــوات اإلصـ ــطـ ــخـ الـ

ميقايت مستقبالً وفد صندوق النقد       )دااليت ونهرا(

عقدت »لجنة املال واملوازنة« جلســة 
برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لالطالع 
مــن الخبــري الرنوجــي يف العائدات 
البرتولية وانشــاء الصناديق السيادية 
فيدار اوفيسني، عن تجارب عدد من الدول 
يف ما يتعلق بانشاء الصندوق السيادي.

وبعد الجلســة، قال كنعان: »جلسة 
مهمــة اطلعنا من خاللهــا من الخبري 
الرنوجــي فيدار اوفيســني املتخصص 
بانشاء الصناديق السيادية ، عىل النامذج 
املختلفــة لهذه الصناديق عاملياً وكيفية 
ادارتها وتغذيتها كام آلياتها االستثامرية 

يف األسواق العاملية ونسب االدخار والتنمية. 
وبالرغم من ان الصندوق متلكه الدولة، ولكن 
ادارته مســتقلة متامــاً وتنحرص فيه وحده 
العائــدات النفطية وتبقى للحكومة واملجلس 
النيايب صالحية وضع السياســات العامة«، 
مضيفا »اســتغرق العرض ساعتني من الوقت 
وقد اجاب الخبري عىل اســئلة النواب وبرأيي 
نحن بحاجة لجلســتني النهــاء البحث ورفع 
التقرير النهايئ اىل لجنة املال ومنها اىل الهيئة 

العامة«.
واكد كنعان ان »موضوع الصندوق السيادي 
للنفــط والغاز هو خرب جّيــد ومبثابة اضاءة 
شــمعة يف نفق مظلم خاصــة ان متكّنا من 
فصله مرحلياً عن مشاكلنا الراهنة االقتصادية 
ومشــاكل املاليــة العامة وادارتها الســيئة 

وميكننا تخصيص نســبة قــد ال تتجاوز 3 او 
٤ باملئة من العائدات االســتثامرية ال االصول 
للموازنة العامة ومقتضياتها »، مذكرا ان »هذا 
االمر يفيدنا يف مفاوضاتنا مع صندوق النقد 
من حيث تقييم وضع لبنان املايل واالقتصادي 
ومــن خــالل توظيف هذا العمل يف مســار 
جدي الســتعادة الثقة بلبنان عىل ان يرتافق 
مع االصــالح الفعيل املطلوب والشــفافية 

واملحاسبة والحوكمة السليمة«.
وختــم كنعان قائالً: »امتنــى ان نكون قد 
انهينا هذا النقاش خالل اسبوعني لننتقل اىل 
اقــرار هذا القانون التاريخي للبنان والذي من 
املفرتض ان ينقلنا من مرحلة اىل آخرى عىل ان 
السليمة  بالعمل املؤسسايت والحوكمة  نلتزم 
املطلوبــة لتحقيق حضــور فاعل ووازن يف 

األسواق العاملية«.

ــادي  ــي ــس ال ــنـــدوق  الـــصـ ــرار  ــ ــ إق ــن  مـ ــا  ــن ــّك ــم ت إذا  كـــنـــعـــان: 
ــة الـــــــى مـــرحـــلـــة ــ ــل ــ ــرح ــ ــفـــط ســـنـــنـــتـــقـــل مـــــن م ــنـ ــلـ لـ

كنعان يلقي كلمته

أعلــن رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
سمري جعجع ان »نواب تكتل الجمهورية 
القوية سيشاركون جميعهم يف الخلوة 
الروحية الدينية التي دعت اليها بكريك 
النواب املسيحيني، والتي سوف تنعقد يف 

بيت عنيا حريصا«.
هــذا املوقــف اطلقــه جعجع عقب 
اجتــامع تكتل »الجمهوريــة القوية« 
يف معــراب،  كام رد عــىل قول رئيس 
مجلــس النواب نبيه بــري يف اإلعالم: 
»حاولت منذ البداية ان ادعو اىل الحوار 
خصوصا بني اكرب كتلتني مســيحيتني 

للتفاهم عىل الرئاسة«، بالتأكيد ان »مقاربته 
للموضــوع تجايف الواقع متامــا فهو غمز 
مــن قناة ان التعطيــل الحاصل يعود اىل عدم 
تفاهــم هاتني الكتلتني«، مضيفا »نحن بصدد 
انتخابات رئاسية و«دولتك اكرث يش مقرص«، 
فمن اللحظة االوىل كان يتوجب عليك الدعوة 
اىل جلســات مفتوحــة ال تُرفع اال بعد توصل 
الكتــل النيابية للتفاهــم، باعتبار ان الخالف 
ليس مســيحيا – مســلام بل عىل مرشوعني 
سياســيني. هذا ما كان من املفرتض ان تقوم 
به بدل الدعوة اىل جلسات صورية كان نوابك 
من اوائل املنســحبني منها قبل انعقاد الدورة 

الثانية«.
وتابــع: »منــذ اللحظة االوىل اعلنا اســم 
مرشــحنا وحرضنــا الجلســات وصوتنا له 
وســنتابع، فيام انتم عطلتموها ومل تتفقوا 
عىل مرشح، فاكتفيتم بوضع األوراق البيضاء 
او االســامء الوهمية، وبالتــايل هذا ذنبكم 

واملقولة التي تســوقون لهــا، بأن عدم اتفاق 
املســيحيني هو سبب الفراغ، هي خاطئة ويف 
غري مكانها«، معزيا »عدم حصول االنتخابات 
الرئاســية اىل تعطيل فريق املامنعة لها، عىل 
خلفية ان لديه مرشــحا يســعى اىل ايصاله 
ويعجز عن ذلك وسيســتمر يف التعطيل حتى 

ايجاد طريقة لتحقيق هدفه«.  
وقال: »مرشــحنا معروف واسمه ميشال 
معــوض، لذا عليك يا دولــة الرئيس ان تدعو 
اىل جلســة مفتوحة حتى يتم انتخاب رئيس، 
خصوصا انه بات هناك مرشحان وهام معوض 
وســليامن فرنجية. اما »البخ« للرأي العام بأن 
املسيحيني مل يتفقوا فهذا تزوير للواقع، ونجدد 
التأكيد اننا لن نسمح لكم بايصال رئيس بالغش 

و«التفنيص« وهذا حقنا الطبيعي«.
امــا يف مســألة االنتخابــات البلديــة 
واالختيارية، فقال: »هذا االستحقاق دستوري 
وسنتابع االجتامعات والنقاشات يك يحصل 

يف موعده املحدد ».

ــّر« ــصـ ــقـ ــك أكــــثــــر شـــــي مـ ــ ــ ــت ــ ــ ــري: »دول ــع لـــــبـــ ــجـ ــعـ جـ
ــون فــــي الـــخـــلـــوة الـــروحـــّيـــة ــ ــارك ــشــ ــ ــُي ــا ســ ــ ــن ــ ــواب ــ ون

جعجع يلقي كلمته

قال وزيــر اإلعــالم يف حكومة ترصيف 
األعــامل زياد مكاري يف حديــث اذاعي، إن 
النواب املســيحيني ســيلبون دعوة البطريرك 
املاروين مار بشارة بطرس الراعي ليوم صالة 
وتوبــة يف بيت عنيا- حريصا، لكن لألســف 
لن يتوبوا ولن ينتخبوا رئيســاً للجمهورية«، 
مضيفا »ســرنى قريباً كيف أنــه لن ميكننا 
تعيني أي موظف يف أي مركز بعد تقاعد االصيل 

وسيحل محله نائبه«.
من جهــة ثانية، ذكر مــكاري خالل لقاء 
صحــايف يف مركز املركز الكاثولييك لإلعالم 
بعنوان »دور وسائل اإلعالم وشبكات التواصل 
يف بناء ثقافة السالم« أن »دوُر وسائل االعالم 
وشــبكاِت التواصل يف بناء ثقافة السالم، ما 
أْحَوَجنا اىل التواُصِل وما أبعَدنا عِن السالم، ما 

أحَوَجنا اىل التواصِل ونحُن يف عرِص التواُصل، 
معاَدلٌُة شديدُة الَغرابَة يف زََمٍن كرُثَ فيه الكالُم 
وقلَِّت املسؤولية«، مضيفا »عندما يكرُثُ الكالُم 
يكرثُ معه الخطأ، وقــد يتأّت هذا الخطأُ من 
حامســٍة زائدٍة أو من ردِّ فعٍل تِلقايّئ أو حّتى 
من داِفعِ ُحبِّ الظُهوِر والنشــاِط املُفرِط عىل 
وســائِل التواُصل االجتامعي، ومــا إْن نقُع 
يف الخطأ حتى نَصــُل رسيًعا اىل الخطيئة، 
وهكــذا تتحّوُل شــبكاُت التواُصِل اىل أدواِت 
ــحِن الناتجِ من  انفصاٍل اجتامعّي بفعِل الشَّ
عِ، وهنا يربُُز الســؤال: هل هذا  النَّرِش املُترَسِّ
من اإلعالِم يف يشء؟ ومتى كاَن دوُر اإلعالِم 
جانًِحا اىل الِخّفِة يف التَّعليِق والبذاَءِة يف الرّد 
والتوتُُّر يف النرش؟ أيَن ثقافُة بناِء السالِم من 

هذا املشهِد املُظلِم؟«.

ــيــســاًمــــكــــاري: املـــســـيـــحـــّيـــون ســـيـــلـــّبـــون دعــــــوة الـــراعـــي ــن يــنــتــخــبــوا رئ ــ ــن يـــتـــوبـــوا... ول ــن لـــأســـف لـ ــك ل

محمد بلوط

تطــورات  مؤخرا  بــرزت 
متســارعة تؤرش اىل حصول 
انفراجــات قريبة يف املنطقة 
عــىل اكرث من محور. لكن هذا 
املنــاخ االيجايب يف الخارج مل 
ينعكــس حتى االن عىل لبنان 
الغــارق يف ازمته الساســية 
االقتصادية  اوضاعه  وانهيار 

واملالية واالجتامعية.
ملــاذا هــذا التناقــض بني 
الخارجية  االنفراجات  مظاهر 

والتأزم الداخيل املستمر؟
قبل االجابة عن هذا السؤال ال 
بد من عرض وقراءة التطورات 
والوضع  املنطقة،  يف  االخرية 

الداخيل اللبناين.
ســبق اعالن االتفاق الســعودي االيراين برعاية 
الصني اشــارات من مســؤويل البلدين اىل الرغبة 
املشــرتكة يف االنتقال من سياســة االشتباك اىل 
سياســة التواصل متهيدا النهــاء القطيعة بينهام 
والدخول يف مرحلة جديدة من التفاهم عىل ملفات 
حيوية وحساســة تتجاوز العالقــات الثنائية اىل 
قضايا كانت ابرز اســباب تدهور الوضع بني البلدين 
ال ســيام الحرب يف اليمــن وتعاطي كل منهام مع 

الوضعني السوري واللبناين.
وجاء اتفاق بكني مثرة جهود طويلة لرتجمة هذه 
الرغبة املشرتكة، فاتحا صفحة جديدة بني الرياض 
وطهران مبنية عىل اســس وعناوين جرى التفاهم 

مبدئيا عليها دون ان ترد يف نص االتفاق.
ويف اعتقاد مصادر سياســية ان اعالن االتفاق 
وتوقيتــه اخذ بعني االعتبار جملة خطوات لرتجمة 
هــذا االنقالب االيجايب يف العالقة بني البلدين. وما 
يؤكــد ذلك ما ظهر بعد ايام قليلة من اعالن االتفاق 
من خطوات عىل ارفع مستوى ويف مقدمه االعالن 
عن القمة الســعودية االيرانيــة املرتقبة بني امللك 
السعودي ســلامن بن عبد العزيز والرئيس االيراين 
ابراهيــم رئييس يف اململكــة. وكذلك بدء التحضري 
الجتامع العمل بني وزيري خارجية البلدين للبدء يف 
ترجمة اتفاق بكني اكان عىل صعيد اعادة العالقات 
الدبلوماسية ام عىل صعيد اعادة العمل باالتفاقات 
االمنية والتجارية بني البلدين وفتح الباب امام مزيد 

من التعاون املشرتك.
وال يقــل اهمية ما يجري عــىل محور االنفتاح 
العريب عىل ســوريا يف اطار اعادة تطبيع العالقات 
بني العواصم العربية ودمشق، والتي بدأت اصال من 
فرتة غري قصرية عىل صعيد عدد من الدول وســوريا 
ومن بينهــا دولتان خليجيتان: االمــارات العربية 

املتحدة وسلطنة عامن.
وعىل هذا الصعيد ال بد من التوقف عند االشــارات 
االيجابيــة التي ظهــرت يف االونــة االخرية بني 
الســعودية وسوريا ال سيام بعد الزلزال الذي رضب 
املناطق الشــاملية الســورية، وكذلك عند االجواء 

املتنامية لعودة دمشق اىل جامعة الدول العربية.
ومام ال شــك فيه ايضا ان االنفراج الذي يســجل 
عىل صعيــد العالقة بني ايــران والحوار العريب ال 
ســيام مع دول الخليج، يرتافق مع خطوات متقدمة 
العادة العالقات بني مرص وتركيا، ومســاع روسية 
جادة ملعالجة االزمة بني ســوريا وتركيا وفق ثوابت 
تعمــل عــىل بلورتها، آخذة بعــني االعتبار مواقف 
الرئيس االســد االخرية بشان ضامن انسحاب تركيا 
من الشامل السوري وعدم التدخل يف الشأن الداخيل 
الســوري، وااللتزام بتاكيد وحدة ســوريا يف اطار 

السلطة الرشعية والدولة السورية.
ويف نظر املصادر ان مفاعيل االتفاق الســعودي 
- االيراين وتســارع االنفتاح بني البلدين يفرتض ان 
تنعكس بطبيعة الحال تعاطيهام تجاه اوضاع بعض 
الدول، ال سيام عىل اليمن ولبنان وسوريا. وبالنسبة 
لليمن، ترى املصادر، ان الهدنة السابقة يف اليمن مل 
تكن من دون ارادة مشــرتكة ايرانية سعودية، وان 
االتفــاق اليوم بني البلدين يحمل معه عنارص جديدة 
من شــأنها ان تريس هدنة جديدة اكرث ثباتا ومتهد 
ملفاوضات جدية يف اجــواء ايجابية النهاء الحرب 

والولوج اىل حل سيايس لالزمة يف اليمن.
ويأيت بعد اليمن الوضع يف لبنان وسوريا برتاتبية 
واحدة، حيث بات واضحا قرار الرياض باالنفتاح عىل 
الدولة الســورية وما ميكن ان ينتج من هذا التطور 
يف العالقــة من نتائج عــىل صعيد توفري عنارص 
اضافية لتعايف ســوريا ام عىل صعيد اعادة البناء 

بعد حل االزمة.
اما بالنســبة للبنان فان االنفتاح الســعودي - 

االيــراين من شــأنه ان يخفف 
التشــدد السعودي يف التعاطي 
مع االزمــة اللبنانية، ويخفض 
منســوب التوتر مع حزب الله، 
دون ان يعني ذلك تطبيع العالقة 

معه.
ومقابل هذه االجواء االيجابية 
الخارجية، يبدو املشهد الداخيل 
اللبناين عىل تعقيداته، ال سيام 
ان مواقــف االطراف من االزمة 
واالســتحقاق الرئايس ما زالت 
عىل حالها كام كانت قبل االتفاق 
السعودي - االيراين، عىل االقل 

يف املرحلة الراهنة.
ويقول مصــدر حزيب خارج 
املامنعة واملعارضة »السيادية«، 
ان هناك اسبابا عديدة تحول دون 
انعكاس االنفراجات الخارجية بشكل تلقايئ ورسيع 

عىل لبنان ابرزها:
1-  ان االتفاق السعودي االيراين اخذ بعني االعتبار 
جدول اولويــات، وان الوضع اليمني عىل رأس هذه 
االولويات بناء عىل رغبة السعودية. لذلك فان لبنان 
يــايت يف املرحلة الثانية، لكــن هذا ال يعني انتظار 
انتهاء حل االزمة اليمنية للتعاطي مع وضعه، وامنا 
من املكن بل املتوقع ان تبدأ انعكاســات االتفاق عىل 
لبنان مع  التفاهم السعودي االيراين حول وضع الحل 

اليمني عىل السكة.
2-  تحــرص كل من طهران والرياض عىل مراعاة 
عالقاتها مع االطــراف الحليفة يف لبنان. وتفضل 
ايران االستمرار يف النهج الذي اتبعته مع حزب الله 
من البداية بان ترتك له تقدير واتخاذ املوقف املناسب 
مــن القضايا املتعلقة بلبنــان. لكن االتفاق ال بد ان 
ينعكس بشــكل او باخر عىل مواقف الحزب من هذه 

القضايا.
اما السعودية، فهي مل تعد منذ فرتة  طويلة تحبذ 
ان يكون لها وكيل سيايس يف لبنان، وقد لجأت اىل 
انشاء شبكة عالقات مع اطراف خارج الصف السني 
مثل القوات اللبنانية والحزب التقدمي االشــرتايك  
والكتائــب. وهي ترغب مبراعاة هــذه العالقة وال 
تريد ان تفرض او تســقط رايها اســقاطا عىل هذه 
االطراف بقدر ما تحبذ ان تكون الحلول عىل طريقة 
الالغالب وال مغلوب. وهذا التوجه او االسلوب يحتاج 

اىل بعض الوقت.
3-  يؤدي الخالف والحســابات الداخلية اللبنانية 
ال ســيام حــول ملف عىل مســتوى انتخاب رئيس 
الجمهوريــة دورا مهــام يف اطالة امــد االزمة، 
خصوصا ان االطــراف املتصارعة قادرة عىل تبادل 
الفيتــوات يف  ظل تركيبة املجلس النيايب واملعادلة 

املعقدة التي انتجتها االنتخابات النيابية.

مــــــا هي نتائــــــج االتفاق الســــــعوديـ  اإليراني... ومتى تظهــــــر في لبنان؟
طهران تترك املوقف لحزب الله... والسعوديّة مع سياسة الّاغالب وال مغلوب

ابتسام شديد

 مل يحدد سليامن فرنجية موعدا إلطالق ترشحه 
لرئاســة الجمهورية رسميا بعد، فيام تؤكد مصادر 
سياســية ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سوف 
يدعو بعد شــهر رمضان اىل جلسة انتخابية يكون 
فيهــا توجه الفريق الســيايس الداعــم لفرنجية 
التصويــت له بــدال من الورقة البيضــاء. الخطوة 
يســبقها حتام ترشيح رسمي لرئيس »تيار املردة«، 
لكن الخطوة محاطة بتكتم شديد. ومن املالحظ ان 
فرنجية يتحرك يف الفرتة األخرية ضمن دائرة الحذر 
القوي، محاذرا االشتباك مع احد، خصوصا االنخراط 

بالسجاالت املؤذية ملعركته الرئاسية.
فمرشوع الرتشح، سواء كان عرب خطاب رئايس 
)من املؤكد انه جاهز( او مهرجان شــعبي كام تقول 
املعلومات، مؤجل لتبيان نتائج الحركة السياســية 
وتبلور املزيد من املعطيات اإلقليمية والداخلية، علام 
انه يف دائرة فرنجية حركة متواصلة تحضريا لحدث 
مــا لن يخرج اىل اإلعالم قريبا، لكن االرتياح واضح 
لدى املحيطني به وبفريقه السيايس، فاألمور تسري 

بانتظام حتى يحني موعد االنفراج الرئايس.
يف محيــط فرنجية ثقة تامة مبصداقية الحلفاء 
والتزامهم معه يف اإلنتخابات الرئاســية، واملعروف 
وفق مصادر سياســية، سعي الثنايئ لتأمني وصول 
فرنجيــة اىل بعبــدا، والعمل عــىل تفكيك األلغام، 

واســتقطاب مجموعات نيابيــة جاهزة للتصويت 
لفرنجية وشبك االتفاقات الرئاسية.

 ومع ذلك، فاســرتاتيجية فرنجية والحلفاء تقوم 
عىل »حياكة« ترشــحه جيدا وعدم الترسع وحرق 
املراحل، فاالتفاق الســعودي - اإليراين يحتاج اىل 
وقت لتبيان مفاعيله، وال ميكن تقريشه حاليا، كام 
ان املقايضــة الدولية وفق معادلة« تنازل يف اليمن 
يقابله آخر يف بريوت« ال ميكن االعتامد عليه وحده، 

ألن أساس املعركة سيكون يف الداخل.
عقبتــان تعرتضــان طريق فرنجيــة اىل بعبدا، 
األوىل تكمــن يف املوقف الســعودي واملعايري التي 
تضعها اململكة وال تنطبق عىل مواصفات ترشيحه، 
كــام يقول خصوم فرنجية، فاســتحقاق الـ2023 
مختلــف بتحدياته عن اي انتخابات ســابقة، وال 
ميكن تخطي عدم موافقة اململكة الســعودية عىل 
املرشــح الرئايس، وليس رسا ان السعودية ال توافق 
عىل رئيس من ضمن املنظومة الحالية، وتتطلع اىل 
رئيس قادر عىل اإلنقاذ وإخراج الوضع اللبناين من 
االنهيــار، وهذا يقود اىل تأكيد املؤكد بأن ترشــيح 

فرنجية يحتاج اىل قبول اململكة.
 العقــدة الداخلية وفق الخصــوم ال تقل أهمية، 
وتتمثل باملوقف املســيحي الرافض لهذا الرتشيح، 
وقد اصبح واضحا نشــوء جبهة سياســية تعمل 
إلسقاط فرنجية، من »التيار الوطني الحر« الرافض 
لقرار الثنايئ الشــيعي، وحزب »القوات« الذي حدد 

خياراته الرئاسية بتأكيده انه سيمنع وصول فرنجية 
اىل بعبدا، وصوال اىل حزب »الكتائب«.

 تعــرتف مصــادر فريق ٨ آذار بوجــود عقبات، 
لكن األمــور جدا مختلفة، فاألجــواء املنقولة عن 
الســعودية، بحسب وصفها، ليســت دقيقية من 
جهة، فيام امليزان مييل اىل جهة مرشح الثنايئ مع 
فشــل الفريق املعارض يف التوحد، وعدم متكنه من 
تأمني »الســكور« الرئايس ملرشحه، وسط ترشذم 
املعارضات يف ساحة النجمة. ينتظر الثنايئ موقفا 
اســتثنائيا من املختارة حني تحني ســاعة الحسم 
الرئايس، فجنبالط ال ميكن ان يســري مبرشح تحد 
ضده، وكذلك يعول الثنايئ عىل أصوات املســتقلني 

والنواب »املتمرّدين« عىل كتلهم السياسية.
فرنجية الذي تعرض لصدمات رئاسية يف أكرث من 
استحقاق، واضطر اىل التنازل لخصومه السياسيني، 
اليــوم هو حريص عىل عدم ارتــكاب أخطاء قاتلة 
رئاسيا، ويلتزم من لحظة خروج الرئيس ميشال عون 
من بعبدا عدم اســتفزاز أي فريق سيايس والتورط 
يف متاهات، ســعيا لتوفري الهبوط اآلمن يف قرص 
بعبدا. فرئيس »املردة« انسحب يف التسوية املاضية 
ومرّص عــىل امليض يف معركته وعدم الرتاجع هذه 
املــرة، خصوصا انه ينتظر هذه الفرصة ويحرض لها 
منذ 31 ترشين األول 201٦. فهل ســتنطبق رهانات 
ابن زغرتا الرئاسية مع التفاهم السعودي اإليراين؟ 

األمر مرتوك لألسابيع املقبلة.

الثنائــــــي على خــــــط فكفكة العقــــــد وتأميــــــن الهبوط اآلمن فــــــي بعبدا
فرنجية يُواجه عقبات داخلّية وخارجّية... و8 آذار تشكك بما يُنقل »سعودياً«

زار وزيــر الداخلية والبلديات يف حكومة 
ترصيــف األعــامل القايض بســام مولوي 
املديريــة العامة لألمن العــام، يف مقرها 
يف منطقــة املتحف يف بريوت، حيث التقى 
املديــر العــام لألمن العــام باإلنابة العميد 
إلياس البيرسي ورؤساء املكاتب يف املديرية 

واعضاء مجلس القيادة.
وتحدث مولوي باملناســبة، فقال: »أحببت 
ان أكــون معكم اليوم مع بداية تويل العميد 
البيــرسي مهامه يف املديرية للتأكيد أن عمل 
هــذه املديرية الذي يتخطــى العمل األمني 
البحت ليشمل األمن االقتصادي واالجتامعي 
والســيايس وأمن املواطنــني وكل أمورهم 
الحياتيــة، وألؤكــد ان تضحياتكم وعملكم 
محط تقدير واحرتام من قبل »الداخلية« أوال 

ومن قبل الســلطة السياسية ثانيا، ونحن  نعلم ان 
وجودكــم هو لخدمة املواطنــني، وتضحياتكم هي 
لتســيري امورهم الحياتية«، مضيفا »ان امللف الذي 
أثاره البيــرسي يف ما خص موضوع معالجة ازمة 
النازحني الســوريني ســيتابع مثلام كان وأفضل«، 
مضيفا »أتيت للتأكيد أن دعمي الذي كان دامئا موجودا 
للمدير العام لألمن العام سيســتمر وسيتجدد، وهو 
واجب علينا يف الوزارة وان نكون اىل جانب املديرية 

العامة لألمن العام«.
من جهته، أشــار البيــرسي اىل »إن األمن العام 
كــام تعلمون، هو جهاز اداري امني، يقدم الخدمات 
للمواطنني يف لبنان وبالد االنتشــار ولكل املقيمني 
عىل ارضه، ابتداء من تنظيم اقامات االجانب ووثائق 
ســفر الالجئني الفلســطينيني ورعاية شــؤونهم 
وشؤون النازحني، يصدر التأشريات للراغبني بزيارة 
لبنان، وينســق مع الدوائر الرســمية يف استكامل 
العديــد من املعامــالت يف املديريِة العامة لالحوال 

الشــخصية، او تلك الواردة من املمثليات 
اللبنانية يف بالد االنتشــار، ويشارك يف 
التحقيقات العدليــة يف لبنان والخارج، 
والئحة الصالحيات يطول تعدادها. اضافة 
اىل ذلك، يقوم األمن العام بإصدار جوازات 
السفر للبنانيني. وهنا اتوجه اىل اللبنانيني 
واقول لهم ان الحصول عىل جواز الســفر 
هو حّق لهم، وان جوازات الســفر مؤمنة 
وكافية، لذا اطلب منهم عدم التهافت عىل 

مراكز االمن العام«.
وقال: »أعرض ملف النازحني الذي تقوم 
املديريــة منذ العام 2017 بتنظيم رحالت 
العــودة الطوعية واآلمنــة اىل بالدهم 
بالتعاون مع الجهات املعنية يف ســوريا 
ومــع مفوضية االمم املتحدة لشــؤون 
الالجئني، كام يجري التنسيق معها إلعادِة توطيِنِهم 
يف بلد ثالث. وان املديرية ستستمر مبهامتها يف هذا 
امللف بتوجيهات الســلطة السياسية التي متثلونها. 
آملــني الوصول اىل حلــول رسيعة ملا لهذا امللف من 
تداعيات ســلبية عــىل لبنان ال لــزوم لعرضها او 

تكرارها«.
بعدها، جال مولــوي والبيرسي يف مركز اصدار 

الوثائق البيومرتية.

مولــــــوي من مديريّة األمن العــــــام: دعمي للمدير العام لأمن العام سيســــــتمّر وســــــيتجّدد
البيســــــري: جوازات الســــــفر ُمؤّمنة وكافية... واملديريّة ستســــــتمّر بمهماتها إلعادة النازحين

مولوي يزور البيرسي
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الثلثاء 21 آذار 2023

عاقل يفهم

اييل يوسف العاقوري

نعم والف نعم »املنا فيكن« انتم ذهبنا الغايل وكل ما بقي 
لنا. انتم املنا اآليت ورجاؤنا بغد أفضل، انتم ثروتنا الحقيقية 
التي ال تقدر بثمن والتي مل يقدر احد أن ينال منها ولن يقدر 

بإذن الله.
ثرواتنــا نهبت واحالمنا اندثرت فامضينا بات مشــوها 
وحارضنا مبعرثا ومســتقبلنا مجهــوال!!! وها نحن نتطلع 
اليكم. نتطلع لنستعيد معكم األمل املفقود بل لنصنع وإياكم 

امجاد وطن ظننا انها أفلت.
نتطلع اليكم كمنقذ للوطن ونتوق اىل حضوركم يف ربوعه، 
فالوطن مسافر اثقلته الغربة من غيابكم. نتوسم منكم خريا 

طال انتظاره ونرى فيكم خالصا له.
ال يســعني هنا اال أن أيضء عىل شــبابنا يف لبنان وعىل 
الفرتة الصعبة التي ميرون بها. ازمة ما بعدها ازمة عىل كافة 
االصعدة، تديل بثقلها عىل اكتافهم وهم يف بداية مشــوار 
الحيــاة. فمقولة العني بصرية واليد قصرية تخترص حال كل 

اللبنانيني وخصوصا الشباب منهم. 
كيف لشــاب ينوي الزواج أن يشــرتي منــزال واملصارف 

مفلسة؟ أو باألحرى الدولة مفلسة!
كيف ملتفوق يف مدرســته أن يتخصص يف مجال يريده 
واالقساط الجامعية باتت خيالية؟ وكيف لبارع يف تخصصه 
الجامعــي أن يكمل علومه يف الخارج وودائع اهله محتجزة 

يف املصارف؟ بل منهوبة!
كيف لشاب طموح أن ينطلق يف عمل يف وطنه والعملة 

الوطنية فقدت قيمتها كليا؟
اذا تســاؤالت عديدة تنهك فكرنا عىل مدار الساعة، فالكل 
مشــغول بهموم الحياة البسيطة من مأكل ومرشب ودواء 
ومحروقات و... وهذا هو العذاب بحد ذاته. بدال من أن يكون 
االنسان منهمكا بأمور العلم والثقافة والتطور، تراه منشغال 

بيومياته البديهية!
ال امــان اجتامعي وال صحي وال تربوي وال بيئي وال حتى 
سلمنا من الطبيعة. ففي الفرتة األخرية باتت االرض تهز بنا 
منذرة بالخراب، وضامئر املســؤولني ما زالت يف ثبات اهل 
الكهف ال يهزها مريض ميوت عىل باب مستشفى وال يحركها 
طفل بال غذاء، وال يعنيها اقفال رصوح تربوية وال قصور عدل 
خالية وال حتى انهيار العملة الوطنية امام اعينها، واألخطر 
مــن ذاك، انه ال يرف لها جفن امام هجرة الطاقات البرشية 
والشبابية منها. يف هذه الحالة إن مل نتدارك الوضع سيصبح 
مجتمعنا هرما خاليا من الطاقات الشبابية الحية وخاليا من 

نبض الشباب. فام العمل لنحافظ عىل شبابنا؟ 
هنا اســأل ما هو دور البيت واملدرسة واألديان واالحزاب 

والدولة يف حامية شبابنا؟
كيف لنا ان نعيد ثقتهم بالوطن؟

مــا هي املحفزات التي ينبغي تأمينها لهم ملواجهة كل ما 
يجري ولردعهم عن الهجرة؟

كيــف لنا أن نحافظ عىل هذه الرثوة ونســتثمرها لبناء 
مستقبل أفضل؟ ما هو دور الفرد يف هذا السياق عىل مستوى 

الخيارات؟
برأيي املتواضع، إن مل نبادر اليوم قبل الغد اىل رأب الصدع 
واتخاذ خطوات عملية ملنع هجرة شبابنا سنصحو يوما عىل 
وطــن هرم ال حياة فيه وعندئــذ ال ينفع البكاء وال رصيف 

األسنان.
إذا‹‹ مستقبلنا يف ايدينا ورهن القرارات التي سنأخذها عىل 
عدة اصعدة وبأبعاد ثالث: اقتصادية، اجتامعية - سياسية 

وعلمية.
عــىل الصعيد االقتصادي ال بد من رؤية عرصية متقدمة 
مبنية عىل التجديد واالبتكار واملرشوعات الجديدة فالطاقة 
الفكرية والجســدية عند الشــباب هي أهم املوارد البرشية 
للمجتمع، فاملجتمعــات الحية كاليابــان واملانيا وتايوان 

وسنغافورة تعتمد عىل طاقتها الشابة الطموحة واملنتجة.
عىل املستوى االجتامعي السيايس، الشباب هم أكرث من 
يدعو اىل تغيري املجتمع وتطويره من خالل اسقاط كل جديد 
فيه ودمجه مع املألوف. وهنا تكمن اهمية هذا السلوك إذ إن 
هذا املجتمع هو متغري دائم بوجود الطاقة الشــبابية ودمها 
الجديــد. هذا الدم الجديد هو املســؤول عن تطوير األنظمة 
وجعلها يف خدمة تطلعات الشــباب ورؤيتهم املستقبلية 
للبالد وبالتايل يكون تقدم هذه الشــعوب ورقيها من صنع 

ايادي شبابها.
عىل الصعيد العلمي والبحثي، الطاقة الشبابية هي حجر 
األســاس يف النهضة والفكر والتطوير واالبتكار. فبوجود 
ســباق علمي ومعريف عىل املستوى العاملي ال بد من كودرة 
شــبابنا وإطالقهم لتطوير كافة املجاالت بدءا من الرتبية 

والتعليم مرورا باالدارة وصوال اىل سدة القيادة.
يف النهاية، ال بد من أن تتحمل الدولة املسؤولية من بابها 
العريض من خالل تعزيز االبتكار وتنمية املهارات والتدريب 
املستمر وإعطاء الفرص للطاقات الشبابية فهم املنا الباقي.

اختم ألقول يا رب نسألك ان تحفظ شبابنا ثروتنا املتبقية، 
احمهــم من الرش ونــور عقولهم واهدهــم لخري الوطن 

واإلنسانية جمعاء!

ــي الـــشـــبـــاب ــ ــ ــا ف ــ ــن ــ ــل ــ لهذه األسباب .. لبنان آخر املستفيدين من اتفاق إيران والسعوديّةأم
محمد علوش

اإلقليمية  امللفات  تتسارع 
وتتباطــىء  والدوليــة، 
بعد  اللبنانية،  املســتجدات 
دعوة امللك السعودي للرئيس 
اإليــراين اىل زيارة الرياض، 
الصيني  الرئيــس  وزيــارة 
اىل روســيا، وزيارة الرئيس 
الســوري بشــار األسد اىل 
يبدو  العربيــة،  اإلمــارات 
أن لبنــان لن يكــون ضمن 
الئحة امللفات األساسية يف 
املنطقة، إال اذا دخل »املعطى 

اإلرسائييل« عىل الخط.
الرئيس  وصــل  امــس، 
الصيني اىل روسيا يف زيارة 
رســمية، عنوانها األسايس 

محاولة إيجاد تســوية تُوقــف الحرب يف أوكرانيا، بعد نجاح 
الصني يف رعاية اتفاق إيراين – سعودي بدأت املنطقة ما عدا 
لبنــان، تقطف مثاره قبل تنفيذه حتى، بينام يســتمر التعنت 
اللبناين يف رفض الحوار والنقاش يف ملف الرئاسة، وانتظار 
الخــارج لتقديم الحلول، علــامً أن الخارج ال يبدو مهتامً اليوم 

بإنتاج حلول ال تكون محسوبة ومربحة للجميع.
قبل فرتة كان يظن البعض أن الوصول اىل تسوية يف لبنان 
أسهل من تقارب السعودية وسوريا مثالً، لكن الواقع يُبنّي ان 
لبنان رسيع التأثر باألزمات، وبطيء االستفادة من اإلنفراجات، 
فحــني كان يحصل تصعيد عــىل الجبهة اليمنية، أو العالقات 
اإليرانية – الســعودية، كان ينعكس األمر يف لبنان يف ظرف 
ســاعات، فرتتفع حدة الخطابات واالتهامات ويقع التعطيل، 
ويصعب تشــكيل الحكومات، ويقع الفراغ عند االستحقاقات 
األساسية، بينام اليوم يبدو أن تقارب السعودية وسوريا بات 

أقرب من أي تسوية لبنانية.
بحســب مصادر متابعة، فإن الحوار السوري - السعودي 
يســري عىل قدم وســاق، مشــرية اىل أن »الديبلوماســية« 
السعودية ســتعود اىل دمشق قبل نهاية شهر نيسان املقبل، 
وبالتايل فإن العالقات الديبلوماســية بني السعودية وايران 
والســعودية وسوريا ستسري بشكل متزامن، كذلك لقاء وزراء 
الخارجية، حيث تكشــف املصادر أن وزير الخارجية السعودي 
الذي سيلتقي بنظريه اإليراين لن يكون بعيداً عن زيارة سوريا 
قريباً، او اســتقبال وزير الخارجية السوري يف الرياض، علامً 

أن اللقاءات السياســية بني الطرفني انطلقت بداية شــهر آذار 
الجاري.

من هنا، ميكــن فهم مكانة لبنان مبلفات املنطقة، فعندما 
قلنــا أن اليمــن اوالً، مل نُكمل باقي الرواية التي، وبحســب 
املصادر، إن الباقي هو العراق وســوريا، ورمبا يأيت دور لبنان 
عىل جدول أعامل القوى التي تتصارع عىل ســاحته، وعندما 
تتفق ترتكه وحيداً غري قادر عىل ابتداع الحلول بســبب غياب 
املســؤولية الوطنية لدى القوى السياسية، التي ال تفكر سوى 
مبكاســبها الخاصة عىل حساب مصالح الشعب اللبناين كله، 

بكل طوائفه.
عندما اعلــن اإليرانيون والســعوديون اتفاقهم مع مهلة 
الشــهرين للتطبيق، كان معلوماً أن اليمن هو معيار النجاح أو 
الفشــل، وهنا تؤكد املصادر أن امللف اليمن يسري باتجاه الحل 
القريب، كاشــفة أننا قد نشهد خالل أيام قليلة نجاح صفقة 
تبادل األرسى، والتي ستكون مبثابة انطالق قطار الحل لألزمة 

اليمنية، وعندها يتم الرتكيز عىل امللفات األخرى.
وبحســب املصادر، فإن الوضع اللبناين سيبقى من تدهور 
اىل تدهور لشــهرين مقبلــني، متوقعة أن ال يحصل خروقات 
عىل مستوى إنهاء الفراغ خالل شهر رمضان عىل أقل تقدير، 
إال يف حــال بدأت الحلحلة من الداخل، الذي ال يبدو مســتعداً 
بعد لتحمل املســؤوليات وينتظر مفاعيل اإلتفاق السعودي – 
اإليراين، بعد انتظاره سابقاً نتائج اللقاء الخاميس يف باريس، 
وبعده نتائج اللقاء الفرنيس – السعودي يف فرنسا، والذي أعاد 

امللف اللبناين اىل ما دون املربع األول.

 سعي جّدي لعقد ُمؤتمر حوار لبناني في إحدى الدول العربّية املؤثّرة
ــده لـــم يُــــحــــّددا بعد ــ ــوع ــ ــه وم ــان ــك ــاً«... م ــيـ ــسـ ــيـ ــأسـ ــس »تـ ــي ل

دوليل بشعالين

دعا البطريرك املاروين مار 
بشارة بطرس الراعي النّواب 
رياضة  »يوم  اىل  املسيحيني 
روحيــة وصــالة«، وجرى 
تأكيــد تلبية عــدد كبري من 
الكتل النيابية املسيحية لهذه 
الدعــوة )يوم األربعاء يف 5 
نيسان املقبل، أي يف أسبوع 
اآلالم(، وآخرها موافقة كتلة 
»الجمهوريــة القويّة« عىل 
املشــاركة فيهــا. وال ميكن 
الحديث عاّم هو متوّقع منها 
منــذ اآلن، رغــم أّن البعض 
يرى فيهــا »محاولة لجمع 
املسيحيني عىل موقف موّحد 
من االســتحقاق الرئايس«، 

فيــام يجدهــا البعض اآلخــر »تأكيد عىل أّن املســيحيني مل 
يتوافقــوا بعد وأّن وجهات نظرهم من رئاســة الجمهورية ال 
تزال متباينة جداً«. يف املقابل، يجري الحديث عن ســعي جّدي 
لعقد مؤمتر حوار لبناين )مســيحي- مسلم( مبشاركة عربية 
ودولية تســتضيفه إحدى العواصم العربية الثالث: القاهرة أو 
بغداد أو ســلطنة ُعامن، يف حال مل تُحّل األزمة اللبنانية يف 
الداخل خالل األســابيع املقبلة. فهل ســُيعقد هذا املؤمتر بعد 
خلوة النّواب املسيحيني يف بكريك، وأيّاً كانت نتائجها بالنسبة 
للتوافق عىل اســم رئيس الجمهورية املقبل؟ وما هو املتوّقع 
من انعقاده بعد أشــهر من الشــغور الرئايس وتفاقم االنهيار 

اإلقتصادي واملايل يف لبنان؟
تجيب مصادر سياسية مطّلعة أّن »اتفاق بكني« األخري الذي 
يُتوّقع أن ينعكس إيجاباً عىل الداخل اللبناين يف غضون بضعة 
أشهر، ال بّد وأن يواكبه اتفاق داخيل عىل اإلنتخابات الرئاسية، 
وما يليها من تكليف رئيس حكومة وتشكيل الحكومة، ووضع 
بيانهــا الوزاري وخطّة عملها وما اىل ذلك.. لهذا باتت الحاجة 
ماّسة اليوم اىل اجتامع جميع النّواب، املسلمني مع املسيحيني 
الذين رفضوا دعوة رئيس مجلس النّواب نبيه بّري مرتني للحوار. 
ولكــن إذا أتت الدعوة مــن إحدى الدول العربية املؤثّرة التي قد 
تستضيف هذا املؤمتر، أو دولة عربية أخرى، فلن يعتذر أي أحد 
عن تلبيتها، خصوصاً إذا أتت من الســعودية أو من مرص التي 

تحتضن مقّر جامعة الدول العربية.
وأوضحت املصادر أّن القاهرة تريد إعادة بســط نفوذها يف 
املنطقــة، ولهذا نجدها من بني الــدول الخمس التي اجتمعت 
يف لقاء باريس الخاميس يف 6 شــباط املايض، والذي يُبقي 
اجتامعاتــه دوريــة أو مفتوحة، كلّام دعــت الحاجة لذلك. 
ويهّمها بالتايل أن يتوّصل املسؤولون اللبنانيون اىل حّل األزمة 
السياسية واالقتصادية واملالية واملعيشية غري املسبوقة التي 
تعيشها البالد، وتبدي جهوزيتها لتقديم املساعدة. وأتت الزيارة 
األخــرية لألمني العام لجامعــة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
اىل لبنان لتعّزز الحركة السياســية، وقد أكّد خاللها عىل أنّه 
»ســيكون هناك رئيس للجمهورية واملســألة مسألة وقت، 
ويجب أن نُــرع بهذه الخطوة ألّن األمور خطرة«. وهذا يدّل 
عىل اهتامم مرص بامللف الرئايس وانخراطها يف التفتيش عن 

حّل لألزمة اللبنانية.
وفيام يتعلّق ببغداد أو بسلطنة ُعامن الستضافة هذا املؤمتر، 
فذكرت املصادر نفسها، أّن عقد املؤمتر ومكان انعقاده ال يزاالن 
قيــد البحث. غري أّن ترجيح اســتضافته يف بغداد يعود لكون 
العــراق تدخل ضمن ملفات االتفاق الســعودي - اإليراين. أّما 
يف حال تقّرر اختيار دولة محايدة، ال يعتربها أي فريق حليفة 
للفريق اآلخر، فقد يقع االختيار عىل سلطنة ُعامن. هذا إذا مل 

ترّص مرص عىل استضافته عىل أراضيها.
وبالنســبة ملوعد انعقاد املؤمتر، فلم يتّم تحديده بعد، عىل 
مــا شــّددت املصادر، غري أنّه من املؤكّــد أنّه لن يحصل خالل 
شــهر رمضان لدى الطوائف اإلسالمية، وال خالل الصوم لدى 

املسيحيني وعيدي الشعانني والفصح، ما يعني أنّه سيؤّجل اىل 
ما بعد شــهر نيســان املقبل. كام سُيعمل عىل أاّل يتزامن أيضاً 
مع موعد مؤمتر القّمة العربية الذي سُيعقد يف أيّار املقبل يف 
اململكة العربية السعودية، ويرّجح أن يكون املوضوع الرئييس 
عىل طاولته إقتصادياً يتناول كيفية مساعدة األقاليم العربية 
املحتاجة. وكّل هذا يعني أّن املؤمتر قد يُعقد يف حزيران املقبل 
يف حــال بقي التوافق الداخيل غــري قائم عىل انتخاب رئيس 

الجمهورية وما يليه من إستحقاقات. 
وعن هذا املؤمتر، تقول املصادر عينها أنّه سيكون أقّل من 
»اتفــاق الطائف« الذي ُعقد يف الطائف يف الســعودية يف 
العــام 1989، وأكرث من »اتفاق الدوحة« الذي ُعقد يف قطر 
يف العــام 2008، ما يعنــي أنّه لن يكون »اتفاق الدوحة 2« 
ولن يحّل األزمة بشــكل مؤّقت. وما يُنتظر من هذا االتفاق 
أاّل يكون »مؤمتراً تأسيســياً«، هذه العبارة التي تُخيف قسامً 
كبرياً من املســؤولني اللبنانيني، بل سيتّم خالله االتفاق عىل 
أســس املرحلة املقبلة انطالقاً من »وثيقة الوفاق الوطني«. 
فالوقــت حان إلعادة قراءة هذه الوثيقة التي مل يجِر تطبيق 
جميع بنودها مثل إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس 
الشيوخ وتطبيق الالمركزية اإلدارية وغري ذلك، ولسّد بعض 
الثغــرات التي أظهرتهــا التجارب الســابقة طوال األعوام 

املاضية...
فثّمة مواد دســتورية ملتبســة، عىل ما قالت املصادر، أو 
يجــري تفســريها أمام كّل أزمة من قبــل الخرباء القانونيني 
كّل بحســب مواقفه أو التزاماته السياســية، فيام املطلوب 
توضيحهــا ملرة واحدة وأخــرية، مثل املــادة 49 التي تتعلّق 
بانتخاب رئيس الجمهوريــة، واملادة 64 املتعلّقة بصالحيات 
رئيس الحكومة، فضالً عن توضيح مســألة امليثاقية ورفض 
التوطني يف مقدمة الدستور وما اىل ذلك... ولكن بالطبع مع 
املحافظة عىل الهيكلية العامة التفاق الطائف الذي تحّول اىل 
دستور البالد. فهناك قوى عّدة يف البالد ترفض املّس بالطائف، 
وتُطالب بتطبيق جميع بنوده نّصاً وروحاً، غري أّن السعودية لن 
ترفض هذا األمر، بل ســوف تدعو القوى اللبنانية اىل التوافق 
عىل تفســري بعض بنود الطائف، لكيال يبقى »التعطيل« سّيد 
املوقف أمام كّل استحقاق بسبب بعض املواد غري املحّددة مبهل 

أو غري الواضحة متاماً. 
وبرأي املصادر عينها، أّن الســعودية ستكون جاهزة للقيام 
مبثــل هــذه الخطوة، بعد الحصول عــىل أمنها يف اليمن من 
خالل تفعيل اإلتفاق مع إيران... وســتدعو بعد ذلك اللبنانيني 
للجلــوس اىل الطاولــة للحوار وإنهاء األزمــة الحالية غري 
املســبوقة، والتوافق عىل بناء دولة للمســتقبل ال يســودها 
»تعطيل املؤسســات العاّمة أكرث من تفعيل دورها وصوالً اىل 
التطّور والنمو وتحقيق االزدهار اإلقتصادي«... فالضغوطات 
السياســية خّفت يف املنطقة ومــن ضمنها لبنان، بعد اتفاق 
بكني، عىل ما عّقبت املصادر، وال بّد من أن تتظّهر صورة املرحلة 
املقبلة بشــكل أوضح خالل األشــهر املقبلة، وأن يأيت الفرج 

عندئذ عىل لبنان عىل مختلف الصعد.

ــارة فــــــرح روحــــي ــ ــش ــ ــب ــ ــد ال ــيـ  عـ
ووحــــــــــــــــــــــدة لـــــبـــــنـــــانـــــّيـــــة

الربفسور األب 
يوسف مونس

عيد البشــارة يف 25  
آذار هوعيــد وطني يف 
لبنان، يعّيده املسيحيون 

واملسلمون معاً.
نص البشارة يف انجيل 
 ،  35-28/1 فصل  لوقا 
ونص البشارة يف القرآن 
عمران  آل  سورة  الكريم 
69- 41 – 46 ، توحــد 
مســيحيني  اللبنانيون 

ومســلمني، وجعلوا من هذا النهــار نهاراً روحياً ونهاراً 
وطنيــاً فريداً ال مثيل له يف جميع اقطار العامل.

يف مدرســة الجمهور ناجي الخــوري يتمنى ويحلم، 
والشــيخ محمد الشــفرتي يخطب يف كنيسة الجمهور 
عن البشــارة ، واللجنة الروحية يف الجمهور تسارع اىل 
التقاط الفكرة وحملها، وجعل يوم البشــارة يوماً روحياً 

ووطنياً جامعاً.
تحمــس للفكرة آنذاك الوزير ميشــال اده مع الوزير 
ابراهيم شــمس الدين والدكتور محمد السامك واالستاذ 
حارس شــهاب. ونقلت الفكرة اىل رئيس مجلس الوزراء 
آنذاك فؤاد الســنيورة، واقر يوم البشارة يوم عيد وطني 
غري معطل، ثم طلب الوزير ميشال اده من رئيس الوزراء 
سعد الحريري ان يكون عيداً معطالً ، فاقر مجلس الوزراء 
باالجامع يف 18 شــباط 2010 ان يكون هذا العيد عيداً 

وطنياً لبنانياً مسيحياً ومسلامً معطالً.
وهكذا من الجمهور، من اللهبة واللهفة يف قلب استاذ 
علامين، اىل صوت شــيخ يخطب عن وحدة البشارة، اىل 
دور لبنان املميز، كان هذا العيد املميز الذي اخذ يعم العامل.

ال نســأل من يحمــي لبنان يف هذه االيام الســوداء. 
هذه االيام الصعبة التي نعيشــها، والخوف ميأل قلوبنا، 
والفزع يرعد فرائصنا، والقلق يعصف بنا، والرعدة والهلع 
والرعب تنهــش وجودنا، كأننا مرتوكون لقدرنا ، ال احد 
يرعانا او يحمينا ويهتم بنا، وننىس ان العذراء مريم هي 
الســيدة الحارســة لنا ولوطننا لبنان. وننىس  ايضا ان 
وطننا لبنان مكرس لســيدة لبنان، وهي حارسة ارضه 
وســهوله وجباله واناسه املنشــدين: »صالتك معنا يا 
اطهر العباد، كوين عوننا اآلن ويف ســاعة موتنا، فانك 
انت ملجانا وعليك رجانا ، ال تهملينا يا حنونة يا ســيدة 

املعونة الدامئة«.
وشــاح حامية الســيدة العذراء ميتد عىل كل االراض 
اللبنانية، من الشامل اىل الجنوب، ومن الرشق اىل الغرب، 
من البحر حتى السهل واعايل الجبال، واىل اعمق الوديان، 
ويف كل بيت وكل شخص، الننا اىل ظل حاميتها نلتجئ، 

وهي والدة الله القديســة ، ال تغفل عن طلباتنا اليها. 
والن لبنــان هو ارض الحوار والعيش معاً، اصبح نص 
البشارة كام ورد يف انجيل لوقا وقصة البشارة كام وردت 
يف القــرآن الكريم لوقا 28/35-1، عمران 46-41/69، 
هــو عيد فريد قام به كبار من لبنان ، رجال حوار ولقاء،  
وجعلوا منه عيداً يلتقي ورسالة لبنان الحوارية والعيش 
معاً، وتبادل الثقافات والحضارات واالختبارات الوجودية 
والروحية واالنسانية الكبرية املميزة يف تاريخ البرشية.

والن السيدة مريم العذراء موجودة يف قلب لبنان ويف 
قلب اهله، فال يخلو بيت من مذبح او صورة لها، وال يخلو 
عنق من ايقونتها، واسمها يحمله الكثري من النساء، كام 
ال تخلو ضيعة من كنيسة تحمل اسمها، كسيدة الشبانية 

املنمشة الوجه .
 العــذراء هي الســيدة الحامية، تحمــي اليوم لبنان، 
لهــا مزاراتها عــىل كل منعطف او تلة او درب من دروب 
لبنان. فان اتجهت جنوباً او شــامالً رشقاً او غرباً، تجد 
لها مقاماتها ومزاراتها ومعابدها ومتاثيلها، فمن سيدة 
الجنوب اىل سيدة البشارة اىل سيدة مغدوشة اىل سيدة 
خلدة اىل ســيدة النورية اىل ســيدة حريصا اىل سيدة 
البقاع اىل ســيدة الحصن اىل ســيدة قنوبني اىل سيدة 
الغسالة اىل سيدة النهر الكبري يف كنيسة سيدة القلعة.

عيد مبارك عىل كل من يحمل اســم البشــارة، وعىل 
الكنائس واملزارات التي تحمل هذا االسم.

نحــن نصــيل لها لتحمــي وتخلّص لبنــان، وان يتم 
انتخاب الرئيس الذي ســيحمل لهذا الوطن بشارة للسالم 

واملصالحة والنمو والخري وااليام املباركة. 

إلزالة توجيهاته  أعطى  نصار   هاشم: 
ــوزانـــي ــزهــات الـ ــت ــن األخـــتـــام عـــن ُم

اوضح عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاســم هاشم 
خالل لقائه وزير الســياحة يف حكومة ترصيف االعامل وليد 
نصار برفقة وفد من اصحاب املنتزهات الســياحية يف منطقة 
الوزاين، ان »اللقاء يف وزارة الســياحة ملعالجة مســألة اقفال 
املنتجعات بالشمع االحمر، والذي نعتربه قرارا مجحفا ومعيبا، الن 
التعاطي مع هذه املنطقة يجب ان يكون مبستوى ومعنى اإلنتامء 
الوطني الحقيقي، فاالستثامر وطني بامتياز قبل االقتصاد النه 
يقع عىل مثلث الحدود اللبنانية الفلسطينية السورية، وعامل تحد 
للعدو االرسائييل الذي يسعى اىل انعدام الحياة يف املنطقة، ويف 
وقت مثل هذه املنشآت اعادت الحياة اىل االرض التي تحررت بدماء 

ابنائها وصمودهم«.
ورأى هاشــم بـ«انه كان حري بالحكومات املتعاقبة ان تلتزم 
بوعودهــا التي اغدقتها لحظة التحريــر، لكنها ما زالت وعود 
فبدل مكافأة اصحاب هذه املؤسســات يــايت قرار االقفال بهذا 
الشكل املعيب، ونحن متنينا عىل الوزير اتخاذ القرار باعادة فتح 
املؤسسات ونزع الشمع االحمر، الن القانون مرن وهذه املنطقة 
تستحق االستثناء، وبدأ معاليه باعطاء توجيهاته الزالة االختام 
من قبل الرشطة السياحية خالل الساعات القادمة، وكذلك وعد 

بزيارة املنطقة لتشجيع هذه املنتزهات«.

القــواس: نحــن علــى أبواب كارثــة جديدة
غرد محمد شــاكر القواس عرب حسابه عىل »تويرت »: »مع 

انتهــاء صالحية هبة صندوق قطــر للتنمية الذي كان يقدم 

للمستشفيات الحكومية عىل مدى سنة ونصف بعض حاجياتها 

من املازوت، نحن عىل أبواب كارثة جديدة تعصف بصحة الكثري 

من اللبنانيني. يجب التحرك بأرسع وقت للمعالجة خاصة مع 

تقلب الدوالر الجنوين الذي يفاقم األزمة…«

 »الديموقراطــي اللبنانــي« عقــد ورشــة
عمــل للقيــادة الحزبّيــة بحضــور ارســان

عقــد الحزب »الدميقراطي اللبناين« ورشــة عمل للقيادة 
الحزبية حول »التفكري والتخطيط اإلســرتاتيجي«، شــارك 
فيها إىل جانب رئيس الحزب طالل أرســالن، أعضاء املجلس 
السيايس والهيئة التنفيذية ورؤساء الدوائر الحزبية، وأعّدت 
الورشة وقدمتها املستشارة اإلدارية الدولية ندى حالوة، والتي 
اســتمرّت عىل مدى يومني، حيــث تعّد انطالقة العمل ملرحلة 
جديدة عىل صعيد الحزب، عىل أن تســتكمل بصورة منفصلة 

مع كل مديرية وقسم ومكتب ودائرة يف الحزب.

الــبــشــارة عــيــد  فــي  الــصــحــافــة  عطلة 
صدر عن نقابة الصحافة، البيان اآليت: »يصادف يوم السبت 
الواقع فيه 25 آذار الحايل عيد »بشــارة سيدتنا مريم العذراء« 
وهو عيد وطني  اســالمي - مســيحي ، ومبا انه يوم عطلة 
طبيعــي للصحف فأنها تتوقف عن العمل، بدال منه،  يوم االحد 
26 آذار 2023 ، وذلــك عمــال بقرار مجليس نقابتي الصحافة 
واملحررين واتحــادات نقابات عامل الطباعة ورشكات توزيع 

املطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك«.
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الثلثاء 21 آذار 2023

»الخيــــار الثالــــث« رئاســــياً طبــــق االجتمــــاع الخماســــي املقبل!
فادي عيد

رئيــس  وضــع 
نبيه  النيايب  املجلس 
الرئاســة  كرة  بري 
يف ملعب املسيحيني 
هم  يختاروا  أن  عىل 
وبذلك  مرشــحهم، 
األوراق  خلط  يبقى 
املوقف بعد  هو سيد 
يف  الثنايئ  اللقــاء 
الفرنسية  العاصمة 
الســعوديني  بــني 
إضافة  والفرنسيني، 
إىل أن بــري ينتظر 
اإلجابــة عــىل ما 

طرحه أمام السفري السعودي وليد بخاري خالل لقائه به، 
قبيل مغادرة األخري للمشاركة يف اللقاء البارييس، ناهيك 
مبا استجّد من تطّورات إقليمية ودولية لها تأثريها املبارش 
يف االستحقاق الرئايس، وال سيام زيارة الرئيس الصيني 
إىل موسكو، وما سبقها من زيارة للرئيس السوري بشار 
األسد إىل موســكو وبعدها إىل اإلمارات العربية املتحدة، 
ومن ثم التقارب السعودي ـ اإليراين، فكل هذه العناوين 
لها صلة وثيقة باالســتحقاق الرئايس، وتعترب أيضاً من 
العوامل اإليجابية يف الداخل لناحية االستقرار السيايس 

واألمني واالقتصادي.
يف هذا اإلطــار، ينقل وفق املعلومــات املرّسبة حول 
لقاء باريس الثنايئ األخري، أن األيام املقبلة ستشهد لقاًء 
موســعاً للدول الخمس املعنية بامللف اللبناين، وقد يزور 
موفد فرنيس بريوت قد يكون مستشار الرئيس الفرنيس 
الســفري باترك دوريل، لوضع املســؤولني اللبنانيني يف 
صورة ما حصل يف اللقاء الثنايئ األخري مع السعوديني، 
ولهذه الغاية باتت أرضية التسوية شبه جاهزة، بانتظار 
أن يصار إىل ترجمة التقــارب بني طهران والرياض، وما 
أفضت إليه زيارة األســد إىل أبو ظبي، وعندها يُبنى عىل 
اليشء مقتضاه رئاســياً، وتحديداً لجهة وضع اللمسات 
األخرية عىل توافق الــدول الخمس، يف حال مل يحدث أي 
طارئ إقليمي أو دويل يؤدي إىل نسف كل التفاهامت التي 

حصلت يف اآلونة األخرية.
ويشار يف هذه الســياق، إىل أن اللقاء الثنايئ األخري 
بدأ يتناول الخيــار الثالث، بعد تأكيد الرياض أنها لن تقبل 
أي مرّشح من االصطفافات املوجودة اليوم وغري القادرة 
عىل النهوض بلبنان، والتي تشكِّل تحدٍّ لفريٍق ضد اآلخر، 
وبناًء عليه هي لن تدخل يف لعبة األسامء. وُعلم أن الخيار 

الثالث ســيتّم اإلجامع عليه يف اللقــاء الخاميس الذي 
سيعقد األسبوع املقبل، ومثة أسامء وضعت عىل طاولة 
التشاور والنقاش لحسم هذا الخيار، بعدما طرحت فئات 
لبنانية فاعلة عدداً من األســامء، ال ســيام بكريك التي 
تُعترب املعنّي األول يف هذه املسألة، يف حني يجري الحديث 
عن حالة ترّقب للقاء الروحي يف بكريك، والذي سيكون 
مفصلياً عندما يدعو البطريرك بشارة الراعي النتقاء أحد 
األسامء املطروحة والتي أضحت معروفًة، ليكون أحدها 
موضع إجامع من املكّونات املسيحية، وهذا االسم سيصل 
إىل مســامع املجتمعني يف باريــس، ليكون هناك غطاء 
إقليمي ودويل، واألهم أن يشكل منطلقاً وقبوالً لدى الدول 
املانحة لدعم لبنان وانتشــاله من األزمــات االقتصادية 
واملالية، وحيث باتت تشــكل خطراً عىل استقراره األمني 

واالجتامعي.
إمنا يبقى السؤال املطروح: هل ســيتوافق املشاركون 
يف لقاء بكريك عىل اســٍم معني مــن الالئحة التي يف 
حوزة البطريرك الراعي، يف ظل الخالفات واالنقســامات 
بني »التيار الوطني الحر« و«القوات اللبنانية«؟ لذا، هناك 
ترقب وانتظار ملا سريســو عليه هذا اللقــاء، األمر الذي 
ينتظره أيضاً املعنيون بامللف الداخيل والدول التي شاركت 
يف اللقــاء الخاميس، وكذلــك املكّونــات اللبنانية عىل 

اختالفها.
وأخرياً، فإن األيام املقبلة ســتبلور مشــهدية الحراك 
الدويل واإلقليمــي، وما بعد هذه التفاهــامت، وعملية 
التقارب الجارية عىل قدم وســاق. فهل سيشــهد لبنان 
مفاجــآت جديدة تكون البوابة التــي تفتح آفاق انتخاب 
الرئيس العتيد للجمهورية؟ ذلك مــا تُجمع عليه غالبية 

القوى السياسية املحلية.

 اسكندر شاهين
سالم لَك وعليَك يا قلماً ال يموت

إسكندر شاهني، ترحل ومعَك كلامت بحروفها كانت تخط 
الزمان واملكان والحدث. ترحل ومعــَك تاريخ نضال ومثابرة 
عىل إيصال الرســالة الحقيقية للقارئ واملتابع. كنَت الخرب 
والتحليــل والخالصة والنتيجة يف زمٍن قــل فيه أمثالَك من 

أوفياء لكلمتهم.
 فكيــف أنىس رفيق الدرب والســند ترجمــة كل األحداث 
واملجريات التي شهدتها املعارضة الكتائبية. كيف أنىس وقفتَك 
إىل جانبي، فكنَت تنقــل بقلمَك الصورة الحقيقية التي أردتها 
أن تصل يوم أعلنُت إنشاء املعارضة الكتائبية كخط تصحيحي، 
تعبَت معي بدرٍب مل يكن سهالً، كنَت الناقد البّناء للكتائب، كام 

لنا يف املعارضة الكتائبية، وكنَت  لنا العضد يف الكلمة.
إســكندر شــاهني، أنت ومل تكن يوماً مجرد كاتب، بل أنت 
صوت الناس ووجعهم وهواجســهم، والحديث الســيايس 
الراقي عرب الكلمة الوازنة واملوزونة. أنَت وجه جريدة الديار 
املنفتح واملــرق، أنَت طابعها اللبناين بــكل جوانبه، وكان 

ملقاالتَك الوقع املؤثر يف كل من يقرأ ويتابع جريدة الديار.
إذهب بســالم يا صديقي. وســالم لَك وعليــَك يا قلامً ال 
ميوت، بل كلامت تصدح بتعابريَك ولغتــَك الجميلة البليغة. 
اليوم تقف األقالم لَك تحية عز ووفاء عىل دعمك كل القضايا 
املحقــة، بعبارات حريــة الرأي وقبول الــرأي اآلخر والنقد 

الرفيع املستوى.
رحمة الله عليَك يا أخي وصديقــي. برحيلَك خرسنا رجالً 
وفياً للنضال، وكاتباً من الطراز األول يف جريدة الديار. برحيلَك 
خرست الديار أحد أعمدتها. سنفتقدَك إسكندر شاهني. ترحل 

ويبقى قلمَك جزءا ال يتجزأ من تاريخ لبنان الحديث.

ميشال جبور

فهد الباشا

1- أستحّب امليقايت من فرتٍة غري بعيدة  أن يطل عىل الناس، 
ال بصفته رئيس حكومة ورجَل مال، بل هو اىل ذلك رجُل حكمٍة 
ل ضّباطَها مع احتدام املعركة  فقال: »القيادة الحكيمة ال تُبــدِّ
يف امليــدان«.  وألّن امليقايت هو صاحب غرٍض يف هذا املجال، 
ال صاحب ِحكٍَم ترتقي اىل امثال، غاَب عنه أنّه لطاملا حدث يف 

التاريخ، أن اردِت القيادُة الحكيمُة ضابطاً خان يف امليدان.
2- هؤالِء الذين مّنا، يحرصون اىل حّد الخوف عىل ُمراعاة 
خاطــر الذين ليس لهم ما يخافون عليه ســوى كراســيهم 
املخلّعة ،الحريصــون مّنا ،عىل أمثال هؤالء يف الحكم او يف 
غريه، ليســوا بحال من األحوال أهالً ألن يقودوا نهضة العّز 
اىل مقاصدها... لذلك، عىل الذين مّنا،« ال يقصدون يف الحياة 
لِعباً« ان يبادروا اىل اعادة النظر يف سجّل الذين يُولونهم ادارَة 

الشؤون، اليوم قبل تكاثر األحزان والشجون، يف غٍد قريب.
3- مع العودة اىل قراءة ُمقتبســاٍت ماّم يُســّمى »العهد 
القديم« يف كنيســة »العهد الجديد«، هــل ألحٍد من املعنيني 
بوجوب توضيح يُعني عىل الســري يف النور، هل لِالهويّت ان 
يرح لنا عّمن كان يتحّدث يســوع، حني قال: »جميُع الذين 

.8 : 1o ) جاؤوا قبيل  رساّق ولصوص« )يوحنا

كلامت يف زمن الغربة

ــيـــن ــامـ ــحـ املـ ــع  ــيـ ــمـ ــجـ لـ أب  الـــنـــقـــيـــب  كــــســــبــــار: 
ــد يـــردعـــه عـــن اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات الــالزمــة وال أحــ

كسبار مجتمعا مع زواره

املحامني  نقيب  اســتقبل 
كســبار،  نارض  بريوت  يف 
ويف حضــور أعضــاء يف 
عرات  النقابــة  مجلــس 
املحامــني امللتزمني مناقبياً، 
والذين ميارســون املحاماة 
يف مكاتبهــم ويف املحاكم 
منهم  كل  وأعــرب  والدوائر 
تأييد  عــن  طريقته  عــىل 
النقابة مبنع  قرار مجلــس 
الطــالت  يف  الفــوىض 
أصبحت  والتي  اإلعالميــة، 
يف قسم كبري منها مرسحاً 

الكالمية،  وللمشــادات  امللفــات،  لعــرض 
وإلعطاء استشــارات يف ملفات موكلة إىل 

غريهم، وخصوصاً عىل موقع تيك توك.
وشــّدد كســبار »عىل أن نقابة املحامني 
هي أعرق نقابة. وهي ولدت قبل والدة لبنان 
الكبــري، وبالتايل ال ميكــن التفريط بها أو 
بدورها الريادي. وقد أُعطَي املحامي الحصانة 
أثناء مامرســته للمهنة أو مبعرضها، وليس 
لدى قيامه بأعامل مخلة بالقوانني واألنظمة 
املرعيــة اإلجراء. وصــورة املحامي يجب أن 
واملحامي  املرتافــع،  املحامي  صــورة  تبقى 
الــذي يعمل يف مكتبــه ويف املحكمة ويف 
الدوائــر وغريها، وليس يف الشــارع، ويف 
خرق حرمات دوائر ومؤسسات عىل مختلف 
عىل  تحافظ  التي  العريقة  والنقابة  أنواعها. 
تبقى  إليها سوف  املنتســبني  مبادئها وعىل 
اإلنســان،  وحقوق  العامة  الحريات  حامية 
وهي التي تقود املعــارك يف هذا املجال. وإذا 
قّصت ميكن لفــت نظرها إىل مســألة أو 
موضوع أو نقطة ومخاطبتها مبارشة وليس 
عرب وسائل اإلعالم، وهي التي تقّرر ما يجب 
القيام به. وهي لن تقبل بأن يغريِّ مســارها 
التاريخي واملناقبــي والريادي مجموعة من 
الذين يّدعون املحافظة عىل الحريات العامة، 
يف حني أن عدداً ال يتجاوز أصابع اليد يحاول 
إما لكسب موكلني،  النظر إىل تصفاته  لفت 
أو للضغظ عىل أشــخاص أو مؤسسات من 

أجل منافع معينة«. 
أضــاف »جميــع النقابات واملؤسســات 
يف  وأنظمتها  قوانينهــا  لديهــا  والركات 
القضــاء والجيش وقوى األمــن والطوائف 
والركات واملؤسســات الرتبوية والصحية 
واملصفيــة واإلعالميــة وغريهــا. وعىل 
املنتسبني إليها التقيد بها لحسن سري العمل، 

وللمحافظــة عىل املناقبيــة وعدم حصول 
القضــاء موجود  فــوىض. وبالنتيجة فإن 
القضايــا واملراجعات والجميع  للبت بجميع 
تحت سقف القانون. واستغرب كيف ان أحداً 
مل ينتفض عىل نــص املادة 39 املوجودة منذ 
العام 2002 والتي تنــص عىل منع املحامي 
من التطّرق إعالميــاً إىل ملف معروض أمام 
املحاكــم، ما عدا القضايا الكــربى التي تهم 
املجتمع) كقضيــة الرئيس الحريري أو املرفأ 
أو أمــوال املودعني مثالً(، بعــد أخذ موافقة 
النقيب. فهذا املنــع موجود منذ العام 2002. 
ملاذا مل يعرتض أحد عىل هذا النص خصوصاً 
مبا يتعلّق بالظهور اإلعالمي يف هذه القضايا 

الكربى إال بعد أخد موافقة النقيب«.
وختم كســبار »ان النقيب هو أب لجميع 
املحامني، وهــو منتخب من قبــل املحامني 
يف الجمعيــة العمومية، وليــس معّيناً من 
قبل ســلطة أو أحزاب أو غريها. وهو يطبق 
القوانني وال أحــد يردعه عن إتخاذ اإلجراءات 
الالزمة املقــّررة يف القانــون ويف أنظمة 
النقابة. كل ذلك تحت ســقف القانون. ومن 
لديه إعرتاض، فــإن الطرق القانونية متاحة 

أمام الجميع«.
التي  هذا وتلقى كسبار عرات اإلتصاالت 
تهنئه عىل خطوة تقديم مراجعة أمام مجلس 
الدولة ضد مصف لبنــان إلبطال  شــورى 
التعميم رقم 659 واملتعلّــق بعمليات القطع 
وباإلطار  املالية  واملؤسســات  املصارف  لدى 
العاملة  املصارف  رساميل  لكفاية  التنظيمي 

يف لبنان.
وبعد الظهر، عقــد مجلس نقابة املحامني 
جلسة برئاســة كســبار، وجرى إستكامل 
البحــث يف امللف اإلستشــفايئ متهيداً لبدء 

اإلنتساب يف نهاية األسبوع.

السياسّية اإلرادة  ــرت  ــواف ت ــو  ل النابلسي:  ــادق  صـ
ــتــخــاب رئيس ــى ان ــكــان مــن املــمــكــن الـــوصـــول الـ ل

صادق  الدكتور  الشــيخ  سامحة  استقبل 
النابلــيس يف مكتبه يف مجمع الســيدة –

صيدا، رئيس »حركة النهج« النائب الســابق 
حسن يعقوب، الذي قال: »هناك  من أضعف 
ســلطة الدولة عمداً خالل السنوات املاضية 
وفتح الباب أمام أكرب عملية فســاد وإفساد 

حتى  متزق الوطن وتالشت قدراته .
النجاح  النابليس: »إذا كان  من جهته، قال 
يقتــي التغيري فمن باب أوىل أن الفشــل 
يقتي التغيري، ولذلك عندما تفشل األنظمة 
أو النخبة الحاكمة طائفية كانت أو سياسية 

تكون الحاجة إىل التغيري حاســمة وملحة 
نخبتنا  وأخفقت  الطائفي  نظامنا  أخفق  وقد 
الحاكمة ونتيجة ذلك ال بد أن يأيت التغيري وال 
بد أن يظهر العبون جدد حتى لو كان االنتقال 

إىل هذه املرحلة صعباً« .
السياســية  اإلرادة  توافرت  »لــو  أضاف  
لكان من املمكــن الوصول إىل انتخاب رئيس 
للجمهورية مــن دون إضاعة كل هذا الوقت 
ولكــن التجاذبات حالت حتــى اآلن إىل عدم 
تحقيق هذا االســتحقاق الذي يعترب مدخالً 

لالستقرار وبوابة للحل«.

»اليونيفيل« احتفلت بذكرى تأسيسها ال 45
املنطقة فــي  ــم  دائ ســالم  تحقيق  نتمنى   : الثـــارو 

»اليونيفيل«   ل  العام  القائد  اســتذكر 
اللواء أرولدو الثارو، مبناســبة الذكرى 
األمم  قوة  لتأسيس  واألربعني  الخامسة 
املتحدة املؤقتــة يف لبنان ال«يونيفيل«، 
مرحلة تأســيس البعثة، معربا عن أمله 
يف »تحقيق سالٍم دائٍم يف املنطقة يوما 

ما«.
وقال يف كلمة ألقاها للمناســبة يف 
املقّر العــام لليونيفيل يف الناقورة: »إن 
النجــاح النهايئ للقــرار 1701 هو يف 
وقٍف دائٍم إلطالق النار وسالٍم مستدام، 
يتطلب عملية سياسية، وال ميكن  وهذا 
لجنود حفظ الســالم وحدهم تحقيقها، 
الظروف  تهيئــة  يف  دورنا  يتمثــل  بل 

املؤاتية لذلك«.
ويف ما يتعلق بالتوترات األخرية عىل 
طول الخط األزرق، أشار إىل أن »جنود 
األرض  عىل  تواجــدوا  الســالم  حفظ 
لنزع فتيــل الحوادث املحتملة والحفاظ 
وكذلك  جهودهم،  وبفضل  الهدوء.  عىل 
بفضل االلتــزام القوي من األطراف، مل 
حّث  وأواصل  للوضــع.  تصعيد  يحصل 
جميــع األطراف عــىل اإلحجام عن أي 
الفهم ورّد فعل  عمل قد يؤدي إىل سوء 
ميكــن ان يؤدي اىل خرق وقف االعامل 

 328 بـ »تضحيات  العدائية«،  وأشــاد 
فرداً من جنود حفظ السالم العسكريني 
الجندي  ذلــك  الذين ســقطوا، مبا يف 
 14 يف  ُقتل  الذي  روين،  شني  األيرلندي 

كانون الثاين 2022«.
واشــار بيان لليونيفيل اىل انه »يف 
19 آذار 1978، أصــدر مجلــس األمن 
الــدويل القراريــن 425 و426، حيث 
االنســحاب  لتأكيد  اليونيفيل  أســس 
السلم  واستعادة  لبنان،  من  اإلرسائييل 
واألمن الدوليني، ومســاعدة الحكومة 
ســلطتها  اســتعادة  يف  اللبنانيــة 
أعقاب  ويف  املنطقــة.  يف  الفعليــة 
حرب عام 2006، عزز املجلس بشــكل 
القرار  مبوجب  اليونيفيــل  والية  كبري 
إضافية  مهام  إليها  أسند  حيث   ،1701
مــع القــوات املســلحة اللبنانية يف 
جنوب لبنان. واليــوم، تضم اليونيفيل 
دولة   47 من  10,000عسكري  حوايل 
محيّل  مدين  موظــف   800 من  وأكرث 

ودويل«.
وخالل االحتفال الــذي أقيم امس، تّم 
منح 33 فرداً من حفظة السالم ميداليات 
األمم املتحدة، وذلــك عىل عملهم لتعزيز 

السالم يف جنوب لبنان.

ــر دوره ــ ــ ــ ــ ــان ينتظ ــ ــ ــ ــ ــة... لبن ــ ــ ــ ــ ــات اإلقليمّي ــ ــ ــ ــ ــة امللف ــ ــ ــ ــ ــي زحم ــ ــ ــ ــ ف
مريم نرس

دخل امللــف الرئايس يف 
بعد  جديدة  مرحلــة  لبنان 
الشــيعي  الثنايئ  أن حّركه 
داخليــاً واالتفاق اإليراين-

أن  إال  خارجياً،  الســعودي 
يشــمل  مل  اللحظة  حتــى 
فكل  املواقف،  ثبات  الحراك 
أو  طرف بقَي عــىل رفضه 
ما،  بانتظار يشء  قبولــه، 

كٌل وفق حساباته...
تُشاَهد  العام  املشهد  يف 
التحــركات الحاصلــة يف 
الخارجي،  التطور  بعد  امللف 
من زيارة السفري السعودي 
النواب  مجلــس  رئيس  اىل 
رئيس  زيارة  اىل  بري،  نبيه 

الحزب التقدمي اإلشــرتايك وليــد جنبالط اىل 
بني  للتقارب  وســيط  دور  تــؤدي  التي  الكويت 
األطراف، اىل اســتدعاء الســفري السعودي اىل 
الرياض، إال أنهــا كلّها تصب يف خانة املحاوالت 
التي تُناِســب املرحلة الجديدة، باعتبار أن األمور 
تحتــاج اىل مزيد من الجوالت واالتصاالت إلنتاج 
تســوية ما، فاملُعطــى الخارجي الذي اســُتِجّد 
وأولوياتها  امللفات  تزاحم  اىل وقت بسبب  يحتاج 

املنطقة. يف 
والتحــّوالت تحتاج اىل  التغــرّيات  أن  ومبــا 
الشــيعي  الثنايئ  يتمّســك  قوي،  داخيل  موقف 
حتى اللحظة برئيس تيار املردة ســليامن فرنجية 
وبخاصة أنه مل يتلَق عروضاً جدية بتســوية ما، 
الوحيد الجدي اىل اآلن يقابله رفض  فمرشــحه 
من ناحية دون طرح بديل أو طرح أســامء غري 

قابلــة لألخذ والرد من ناحيــة أخرى، فجنبالط 
الذي يُعوَّل عىل بري بإقناعه مبرشــحه نظراً اىل 
مع  منســجام  يزال  ال  بينهام  التاريخية  العالقة 
الثبات عىل موقف  التقليدي أال وهو عدم  موقفه 
معني، فِمن ناجي البســتاين اىل ميشال معوض 
اىل مرشــح توافقي غري اســتفزازي وال تنطبق 
هذه الصفة عــىل فرنجية وفق اعتقاده وهذا ما 
الكويت عندما رّشــح شبيل املالط  نادى به يف 
بعــد مبادرته التــي كان عنوانهــا قائد الجيش 
األســامء  لهذه  فباختياره  عون،  جوزيف  العامد 
يحــاول جنبالط دغدغة مشــاعر العائالت التي 
لها تراث رغم معرفته أن مواصفات هذه األسامء 
التي يطرحهــا ال تنطبق عىل تلك املواصفات التي 
تُطرح لقيــادة هذه املرحلة، لكــن عىل ما يبدو 
أن تقرتب  الضائع اىل  الوقت  ســيبقى يلعب يف 
ساعة الحسم. أما القوات اللبنانية فام زالت عىل 

لوصول  الرافض  موقفهــا 
مرشــح حزب الله وفق ما 
تســميه دون طرح اســم 
يتعلق  ما  ويف  يقابله  جدي 
بالتيــار الوطني الحر الذي 
إعالن  منذ  الصمــت  يلتزم 
الله  العام لحــزب  األمــني 
تبني  نصالله  حسن  السيد 
ال  وكأنه  فرنجية  ترشــيح 
أن يكون يف  يريد ملوقفــه 
األطراف  مواقــف  مقدمة 
قبل  املشهد  وضوح  ل  فُيفضِّ

إصدار أي موقف.
ومبــا أن للخــارج دوره 
اختالف  عــىل  امللــف  يف 
االعتبــارات الداخليــة له، 
إشــارة  ينتظر  من  فمنهم 
يعتربه  مــن  ومنهم  منــه 
الواجهة، فحتى  الفرنيس يف  أن  مســاعدا ومبا 
اللحظة مل يســتطع إحداث أي خــرق يف امللف 
رغــم كل ما حصل من تغرّيات يف املشــهد، فهو 
مل ينجح يف إقناع الســعودية التي مل تصدر أي 
موقف رسمي حول االســتحقاق وإمنا ما يُسمع 
حــول موقفها ينــدرج يف إطار تعّمــد ضبابية 
املوقــف وكأنها تربطه مبلفــات أخرى وتريد أن 

اليمني. امللف  تحصل عىل مقابل له وتحديداً 
إذاً، كل هذه املعطيات الجديدة والتحّركات عىل 
كثافتها مل تُحِدث خرقاً إال أنها اســتطاعت بالحد 
الرئــايس بطريقة  امللف  أن تعيد قــراءة  األدىن 
مختلفة قد تؤدي اىل النتيجة املنتظرة، إال أن قبل 
الوصول اىل تلــك اللحظة، يبدو أن هناك مطبات 
كثرية يجــب عبورها يف طريق إيصال رئيس اىل 

بعبدا... قص 

توقيف مطلوبين في البقاع
أعلنت قيــادة الجيش ـــ مديرية التوجيــه، يف بيان لها انه: 
»بتاريخ 20 /3/ 2023، أوقفت دورية من مديرية املخابرات يف 
منطقة املعلقة – زحلة السوريَني )ع.م.ا.( و)ع.ع.ا.(، املطلوبَني 
النتامئهــام إىل أخطر عصابات الخطف وتجــارة املخدرات التي 
يرتأســها املطلوب )ح.ج.(، وإلقدامهام عىل إطالق النار باتجاه 
دوريات الجيش اللبناين. وضبطت بحوزتهام كمية من املخدرات 

واألعتدة العسكرية والذخائر والقنابل اليدوية.
كام أوقفت دورية مــن مديرية املخابــرات يف منطقة البقاع 
املواطَنــني الشــقيقني )ط.ظ.( و)ز.ظ.( لتقدميهام املســاعدة 
اللوجستية للمطلوب عيل منذر زعيرت )امللقب بأبو سلة( وقيام الثاين 
بتقديم املعونة الطبية له، ولقيامهام مبراقبة تحركات الجيش ونقل 
عائالت املطلوبني إىل داخل األرايض الســورية. ُسلمت املضبوطات 

وبورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف القضاء املختص«.

 كلّية الهندسة في جامعة »البلمند«
UN2023 تشارك في ُمؤتمر العمل املائي

اعلنت كلية الهندسة يف جامعة البلمند اإلعالن عن مشاركتها يف 
مؤمتــر UN2023 للعمل املايئ يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف 
 Million Action 1 24 آذار 2023. وستقدم الجامعة مبادرتها املبتكرة
1MAP( Postcard(  من خالل األســتاذة املساعدة يف قسم الهندسة 

املدنية والبيئية الدكتورة ياسمني جبيل.
وتقول جبــايل ان هدف مبــادرة MAP 1، التي أنشــأتها بصفتي 
مستشارة فرع الطالب بجامعة البلمند UOB LEWAP، إىل رفع مستوى 
الوعي وتعزيز الخطوات الفّعالة من خالل دمج الحلول املطروحة غرب 
األجيال. واشارت اىل املروع حصل بالفعل عىل دعم كبري من رشكائنا 
من هولندا، Wavemakers United، ما يسلّط الضوء بشكل أوسع، عىل 

إمكان هذا املروع بإحداث تأثري هادف وبّناء عىل مستوى العامل.
ولفتت اىل انه تم تطوير املبادرة من خالل وجهات نظر الشــباب 
من خالل مليون بطاقة بريدية«، واكــدت ان MAP 1 باختصار هي 

استجابًة لتحدي األمم املتحدة الداعي للتغيري.
اشــارة اىل ان  مؤمتر العمل املايئ UN2023 سيشهد حدثًا جانبًيا 
خاًصــا مخصًصا لـــ MAP 1، وهو إنجاز للمبــادرة ، كونها الحدث 
الجانبي الوحيد الذي تســتضيفه جامعــة لبنانية كجزء من مؤمتر 
UN2023 للعمــل املايئ، خاصة أن املروع كان من بني 102 اقرتاًحا 

تم اختياره من بني 1270 طلًبا.
وقد أشــاد نائب رئيس جامعة البلمند للعالقات الدولية والشؤون 
املحلية، وعميد كلية الهندســة يف الجامعة الربوفسور رامي عبود 
بجهود الدكتورة جبيل و  UOB LEWAP chapter  مبســاهامتهم يف 
نجاح مروع MAP 1 الذي انطلق مــن البلمند إىل العاملية. كام أكد 
عىل االلتزام االســرتاتيجي لجامعة البلمند وكلية الهندســة بتعزيز 

املبادرات املستدامة وتعزيزها.

وحــوار بلقاء  إالّ  خيار  ال   : »أمــل« 
الوقت استنزاف  لعبة  عن  بعيداً 

متنى املكتب السيايس لحركة »أمل«، يف بيان، مع حلول شهر 
رمضان، للبنانيني »أن تفيض خريات هذا الشهر وأجواؤه االميانية 
والروحانية أمنا وســالما ومتكنا مــن آداء فريضة الصوم عند 
املســلمني، وهو ما يتزامن مع الصوم الكبري لدى املســيحيني«، 
داعية املســؤولني واملعنيني اىل »إستلهام معاين وقيم هذا الشهر 
رأفة بالعبــاد وحفظا ملصالــح البالد، واإلقدام عــىل إنجاز ما 
ينتظره املواطنون عىل صعيد اإلستحقاقات الدستورية مبختلف 
عناوينها، من دون إنتظار املتغــريات االقليمية، حيث ال خيار إال 
بلقاء وحوار ووفاق العنارص الداخلية يف الوطن، بعيدا عن لعبة 

استنزاف الوقت والبلد، ورمي الكرة يف ملعب اآلخرين«.
ودعت الحركة إىل أن »تقوم األجهزة املعنية مبنع قوى االحتكار 
والتجار واملستوردين واملتحكمني بأسعار السلع من رفع األسعار 
للمــواد الغذائية، خاصة يف ظل عدم قدرة أصحاب الشــأن عىل 
لجــم العصابات التي تقف وراء ارتفاع أســعار الدوالر، مام يزيد 
األعباء املعيشية عىل املواطنني«، منبهة اىل حجم التوتر واإلرباك 
الصهيوين الناتــج من صالبة املوقف الفلســطيني يف الداخل، 
واالنفراجات التي طرأت يف االقليم وعودة ســوريا إىل أن تكون 
بلدا أساســيا ومركزيا ومعاىف يف املنطقــة، مام دفع العدو إىل 
االستمرار يف استهدافه لســوريا واملقاومة، وليس آخر فصول 
إجرامه إقدامه عىل اغتيال املجاهد عيل رمزي األسود، الذي ارتقى 

شهيدا عىل درب فلسطني«.
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ــة ــّي ــزل ــن ــاد عــلــى املـــونـــة امل ــمـ ــتـ ــود«... االعـ ــ ــوجـ ــ ــاملـ ــ ــشــهــر الـــصـــيـــام »بـ الــلــبــنــانــّيــون يـــســـتـــعـــّدون ل
ــش الـــبـــريّـــة بــــدالً مـــن الـــخـــضـــراوات ــحــشــائ ــاً عـــن الــلــحــمــة... وال ــاطــا عـــوضـ ــط ــب كــّبــة الــلــقــطــيــن وال

ندى عبد الرزاق

يدق شهر رمضان أبواب الصامئني يف لبنان هذه السنة وهم 
يف أقــى حال، قلّة تحارصهم وغــاء فاحش يضاعف من 
مقاساتهم، واألزمات املتواليات اقتصاديا واجتامعيا ومعيشيا 
تثقــل كواهلهم منذ أكرث من ثاث ســنوات، وســط انكفاء 

املسؤولني عن إيجاد الحلول البناءة لتقليص حجم املعاناة. 
ومــا زاد الطــني بلة هــو دولــرة الســلع الغذائية يف 
»الســوبرماركات« واملحال، مــا مّهد الطريــق امام تفيش 
االقتصاد األسود، واالرتفاع انسحب عىل كافة القطاعات يف 
ظل غياب املراقبني والجهات املختصة، فبعد ان كانوا باألمس 

ينادون بحامية املواطن، اليوم ال حس او خرب منهم.

{ الصرب صربان! {
اإلحباط يقابله جلَد وحــزم من اللبنانيني، الذين ال يعلمون 
كيف سيتحّضون للشــهر الكريم بأوضاع متهاوية وجيوب 
فارغة. تقول السيدة ســام لـ »الديار«: »مع تجاوز الدوالر 
الواحد 5 اصفار العملة اللبنانية ســأكتفي باملونة التقليدية 
التي نحضها موسميا، وسأعتمد عىل العدس والربغل واملقدد 
اىل جانب أنواع من الحشــائش الربية، التــي تنمو يف مثل 
هذا الوقت من الســنة مع دخول فصل الربيع، مثل الحميضة 

والزعرت الربي والروكا«. 
وتؤكد سام »ان هذا الشهر سيمّر بهدوء ولن يشعر املؤمن 
بالجوع، هو فقط يشــمئز من هذه الطبقة السياســية التي 
اوصلتنا اىل ما نحن عليه اليوم من فقر ومهانة، واالبشع انهم 

ميارسون حياتهم وكأن شيئا مل يكن«.
»رشاء مونة لرمضان أصبح من املايض بســبب األســعار 
املرتفعة«، بحسب السيدة لطيفة التي تقول: »ال ميكنني حفظ 
كميات من اللحوم والدجاج والخض واالجبان وااللبان، ليس 
فقط بســبب دولرتها وارتفاع مثنها، وامنا أيضا لعدم توافر 
الكهرباء ولو الطقس ما زال باردا، فبعض األصناف تحتاج اىل 
التربيد بدرجة عالية، وبالتايل إذا فســدت لن امتكن من رشاء 

غريها«.

{ املوائد مبا تيّس! {
ليس من بــاب الصدفة ان تصوم جميــع الطوائف يف آن 

الصامئون  ويتشــارك  معا، 
العبــادات كــام الظــروف 
القاســية والغاء الفاحش، 
بل لحكمة جوهرها التعاضد 
الواقع  هــذا  ضد  والتكاتف 

ومن اوصلهم اليه. 
تبدأ  تكلفته  إفطــار  اقل 
من مليوين لــرية وصعودا، 
الســيدة خولة، وهي  تقول 
ربــة منزل وام لـــ 5 اوالد، 
لن  األسعار  ان  »فاملشــكلة 
تقف عند هذا الحد، وبالتايل 
ستكون متحركة فعىل سبيل 
املثال: علبة التمر الصغرية بـ 
غالون  ان  حني  يف  دوالر،   4
الجــاب متوســط الحجم 
مليون  نصف  حواليى  سعره 
األمور كانت من  لرية، وهذه 
عليها  تقوم  التي  البديهيات 
ان  »سفرة« رمضان، واعتقد 

عائات كثرية ستستبدل هاتني املادتني بعنارص أخرى ميسة 
يف املنزل، وقد يفطر البعض عىل املاء فقط والطبق الرئييس، 

وان توافر مرشوب قمر الدين«.
 اما عن االطبــاق الغنية بالربوتــني الحيواين من لحوم 
ودجاج فتقــول خولة: »ان عائات تهيــئ بديا، مثل كبة 
اللقطــني والبطاطا عوضا عــن اللحمــة اىل جانب طبق 
الفتوش، الذي سيكون مقتصدا بالعنارص هذه السنة. فبعد 
ان أصبحت تكلفة الطبــق لعائلة مؤلفة من 5 افراد حواىل 
مليوين لرية، نتيجة تنوع العنــارص التي يحتوي عليها هذا 
البندورة،  الطبق، سنكتفي باملواد األساســية وهي الخس، 
الخيار والنعناع«، واشــارت اىل »انه يف السابق كان طبق 
الفتوش يجّهز بإضافة أكرث من 15 صنفا، بحيث يســتعمل 
والشــمندر  والزعرت  والــروكا  واالبيض  األحمــر  امللفوف 
والبصــل األخض والجــزر، اىل جانب البنــدورة والخيار 

واالفرنجي«. العريب  بصنفيه  والخس 

اضافــت : »اليوم نحاول ان نيــّس األمور عىل قاعدة »من 
املوجود جود«، ولو أردنــا إضافة كل هذه األنواع اىل »جاط« 
الفتوش فالتكلفــة لن تقل عن الـ 6 مايــني لرية لبنانية«، 
وقالت: »هــذا ليس كل يشء، فاللبناين يف وضع ال يحســد 
عليه حتى من ألد اعدائه، فأسعار الخض نار، واملواد الغذائية 
بالدوالر، ومــاذا عن االحتياجات األخرى من الغاز والزيت اىل 
جانب بهارات األطعمة، والتي باتت أســعارها تفوق ميزانية 
شهر كامل«، وتشري اىل »ان سعر فص الثوم الرأس الواحد بـ 

40 الف لرية«.
وتتابع: »نحــن يف األصل نصوم منذ أكرث من 3 ســنوات 
نتيجة الغاء الفاحش واالستغال املسترشي من قبل التجار 
بهــدف الربح اضعافا«. ولفتــت اىل ان » هذه األوضاع قتلت 
الفرحــة يف قلوبنا وقلوب أطفالنــا، فقد كان رمضان يضج 
ــَفر املتنوعة التي تســتقطب كل االطياف الطائفية  بـ »السُّ
والحزبية والسياســية، واليوم نحــاول ان نعتمد عىل املؤن 

واالعشاب التي تظهر يف السهول والحقول«.

{ اهم ركائز املائدة {
يف هذا السياق، تقول اختصاصية التغذية جايك قصابيان 
لـــ »الديار«، ان الربوتني هو اهم الدعائم الغذائية، وميكن ان 
نحصل عليه من النشــويات والدهــون، ويحتاج كل فرد اىل 
هذه العنارص إلفطار متوازن«. واشــارت اىل بعض الدراسات 
العلمية التي تؤكد »ان تناول الربوتني يساعد يف تقوية جهاز 
املناعة، وهو ما يحتاج اليه الصائم كثريا خال فرتة رمضان 
او الصوم، ألنه غالبا ما يتناول األطعمة ذات القيمة الغذائية 
املنخفضة التي ترهق جهاز املناعة. لذا عىل الصائم ان يجعل 

الربوتني أساسيا يف وجبة اإلفطار وحتى السحور«.
واكدت ان » الربوتني النبايت غني مبضادات االكســدة التي 
تسهم يف منع أو ابطاء تطور العديد من االمراض املستعصية، 
والربوتينات النباتية تساعد يف انخفاض االلتهاب يف الجسم 
ونقص الســموم. اما بالعــودة اىل الفرق مــا بني الربوتني 
الحيواين والنبايت يف بناء العضات، فكاهام يزودان الجسم 
باألحامض االمينية واالختاف يكمن بشكل رئييس يف تنوع 

مصادر الربوتني يف املواد الغذائية«.

{ هكذا تحصلون عىل الربوتني النبايت {
ونصحت قصابيان الصامئني » باالعتامد عىل االمينو اسيد 
األســايس ألجسامنا من خال مصدر غري حيواين، لكنه غري 
كاٍف، ولكن من خــال التنويع يف املوائد من املمكن ان نؤمن 
حاجة الجسم األساســية«. واشارت اىل انه »ميكن الحصول 
عليه من الحمــص والفول والخبز العريب املصنوع من القمح 
الكامل واألرز والفاصوليا والشعري والعدس، وإذا توافرت بذور 
الشّيا وفول الصويا والكينوا اىل جانب املكسات«. كام نصحت 
العائات التي تعتمــد يف وجباتها عىل النمط النبايت يف هذا 
الشهر » بضورة االنتباه اىل  نقص الزنك، وفيتامني » ب« 12 
والكالســيوم وفيتامني »د« والحديد، كون الجسم ميتصه من 

الربوتني الحيواين أرسع«.
وختمت قصابيان: »من املهم ان يحاول الصائم »التشكيل« 
يف االطباق، بسبب غياب أصناف كثرية جراء الواقع االقتصادي 
الصعب وافتقار املوائد اىل اللحوم الحمراء والدجاج واالسامك، 
اىل جانــب أنواع من الخض كالســلق والســبانخ واللوبياء 

الخضاء وغريها«.

ــيـــوم !! ــان الـ ــن ــب ــا ل ــه ــواجــه ــة الــتــي يُ ــّي ــيــئ ــب أهــــّم الــتــهــديــدات ال
تتصدر املشكات والتحديات البيئية واجهة اإلهتامم عاملياً 
نظراً لتأثريها الســلبي املتزايد عــىل كل من الناس والكوكب. 
يعد تغري املناخ أحد أكــرث القضايا خطورة التي تواجه العامل، 
حيث ترتفع درجات الحرارة العاملية وتصبح الظواهر الجوية 
املتطرفة أكرث تواتًرا. كام يعد تلوث الهواء مشــكلة رئيسية 
أخرى، حيــث تؤدي االنبعاثــات الناتجة عن حــرق الوقود 

األحفوري إىل هطول األمطار الحمضية والضباب الدخاين.
وهذا هو الحال يف لبنان، فعىل الرغم  من األزمات املعيشية 
- السياسية املتاحقة التي تلقي بظالها عليه، إاّل أّن األزمات 

البيئية تبقى يف الصدارة. 

{ التهديدات البيئية يف لبنان {
بحســب الخبري البيئي والربوفيسور ضومط كامل، يواجه 
لبنان عدًدا من التحديات البيئيــة، والتي تنتج مبعظمها عن 
األنشطة البرشية. يعد تلوث الهواء من أكرث القضايا إلحاًحا، 
حيث تشــمل مصادر التلوث حرق الوقود األحفوري واإلنتاج 
الصناعــي وانبعاثات املرور، وقد أدى ذلــك إىل هطول املطر 
الحميض وانبعاث الضباب الدخاين، والتي ميكن أن يكون لها 
آثار صحية خطرية. باإلضافة إىل نــدرة املياه، التي أصبحت 
بدورها مشــكلة أساســية، حيث يفوق الطلــب عىل املياه 
الجوفية العرض بسبب األنشــطة الصناعية والزراعية، وقد 
أدى ذلك إىل انخفاض جودة املياه، وبالتايل ميكن أن ينتج عن 

ذلك، زيادة يف األمراض التي تنقلها املياه. 
واشار اىل ان إزالة الغابات أيًضا مشكلة رئيسية، حيث يتم 
إزالة الغابات للمناطق الحضية لتوفري األخشــاب، وأخرياً، 
الصيد الجائر، وهو مصدر قلق آخر، حيث تؤدي الطاقة الزائدة 

لبعض أساطيل الصيد التجاري إىل النضوب. 

{ ماذا عن الحلول؟ {
من أجل معالجة جميع أنواع التلوث يف لبنان، كشف الخبري 
البيئي أنّه ال بد من اعتامد عدد من الحلول. ويشمل ذلك زيادة 
كفاءة إنتاج الطاقة، واعتامد مصــادر الطاقة النظيفة مثل 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحسني البنية التحتية إلدارة 
النفايات، واالستثامر يف تقنيات تصفية الهواء وتنقية املياه. 
باإلضافة إىل ذلك، يجب وضع اللوائــح التنظيمية وإنفاذها 
للحد من االنبعاثات من األنشــطة الصناعية والسيارات. كام 
أنّه يجب إجراء حمات توعية عامة لتثقيف الناس حول آثار 

التلوث وتشجيع السلوك الصديق للبيئة.

{ التحديات البيئية التي يواجهها اإلنسان {
وعن التحديات البيئية التي يواجهها االنســان، عّدد كامل 

العوامل اآلتية:
- تزايد عدد الســكان: يزداد عدد ســكان العامل حوايل 17 
مليون نســمة كل عام، مام يشــكّل ضغطاً كبرياً عىل موارد 
البيئة الطبيعية ويقلل من منافع األنشــطة التنموية، لذلك 
يعترب الحد من النمو الســكاين التحدي األكرب الذي يواجهه 
العامل. فالتحكم يف النمو السكاين يساعد يف تحقيق التطور، 

وتلعب التنمية دوراً كبرياً يف الحد من معدل النمو السكاين.
- كيفية الوصــول إىل مصادر كافية للغذاء لتوفري الطاقة 

ألعداده املتزايدة.
- النمو الزراعي: عــىل األفراد التحّل بالوعي بأســاليب 
النمو الزراعي التي تض بالبيئة، فمعظم الطرق املعتمدة التي 

واملحصول  الغلــة  من  تزيد 
املقابل  يف  تســبب  الزراعي 
بعض  وتتلف  الرتبة  ملوحة 

خصائص الرتبة األساسية.
-  امليــاه الجوفيــة: من 
أجل حاميــة نوعية وكمية 
أن  يجب  الجوفيــة،  امليــاه 
يكــون النــاس حكامء يف 
أن  فيمكــن  اســتخدامها. 
واملخلفات  النفايــات  تؤدي 
واألســمدة  الصناعيــة 
ومبيــدات  الكيامويــة 
الحــرشات إىل تلــوث املياه 
جودة  وتدهور  الســطحية 
املياه الجوفية، لذا فإن اإلدارة 

الســليمة ملوارد املياه أمر بالغ األهميــة. ويعد ضامن نظافة 
املياه الجوفية ومصادر املياه السطحية مثل األنهار والبحريات 
تحديًا مهاًم يحتاج العــامل إىل مواجهته من أجل توفري مياه 

رشب آمنة.
- تنميــة الغابات: عىل مــدى القرون القليلــة املاضية، 
تقلّص حجم غابات العامل بشــكل كبري، ماّم أدى إىل تحويل 
مساحات شاســعة من األرايض إىل أراٍض قاحلة. الستعادة 
الغابات والحفاظ عليها، يجــب االهتامم باملجتمعات القبلية 
التي تســكنها وتســتفيد من مواردها كاألشــجار والطيور 
والحيوانات. تلعب هذه املجتمعات دوًرا رئيســًيا يف استعادة 

الغابــات وحاميتها، ومن املهم زيــادة الوعي بني املجتمعات 
املحلية حول أهمية الغابات ووضع اسرتاتيجيات للحفاظ عىل 

صحتهم وازدهارهم.
- تلوث املياه والهواء: غالًبا ما تفتقر املنشآت الصناعية إىل 
أحدث التقنيات والبنية التحتية املناســبة ملعالجة النفايات، 
مام يؤدي إىل مســتويات عالية من تلــوث الهواء واملاء يف 
هذه املناطــق. ملعالجة هذه القضية، هنــاك حاجة إىل عدد 
كبري من املوارد والخربة الفنية والدعم السيايس واالجتامعي. 
باإلضافة إىل ذلك، فــإن توعية الناس مبخاطر التلوث البيئي 
ووضــع اللوائح لفرض حلول مكافحــة التلوث هي خطوات 

رضورية للحد من املشكلة.

خبراء يُحّذرون : بكتيريا قاتلة على أسطح شاشات الهواتف !!
مــن  الخــرباء  حــذر 
بــراز  البكترييــا مــن  أن 
من  والرصاصري  اإلنســان 
املرئية  غــري  الجراثيم  بني 
أســطح  عــىل  الكامنــة 
املحمولة.  الهواتف  شاشات 
»ديل  نرشته  ما  بحســب 
تــم  الربيطانيــة،  ميــل« 
بكترييــا  عــىل  العثــور 
القولونيــة  اإلرشيكيــة 
الربازية  العقدية  واملكورات 
عــىل 100% من شاشــات 
دراسة  يف  الذكية  الهواتف 
التي  الضارة  للميكروبــات 
املستخدم. تنتقل إىل جسم 

كــام تــم العثــور عىل 
الغذايئ  التســمم  جرثومة 
Bacillus cereus واملكورات 
املسببة  الذهبية  العنقودية 
كل  يف  الرئوي،  لالتهــاب 

من املسحات العرشين املأخوذة من 10 هواتف، ويف حني مل 
يكن هناك آثار من الســاملونيا يف املسحات، إال أن نصفها 
P. aeruginosa، التي توجد  تبني أنه يحتوي عىل بكترييــا 

عادة يف براز الرصاصري.
ويف هذا الصدد، قالت سارة ماكونومي، مديرة العمليات 
يف رشكة »SellCell«، التي أجرت الدراسة، إن الهدف منها 
الضارة عىل شاشات  البكترييا  انتشــار  كان معرفة »مدى 
األكرث شيوًعا«، مشرية  البكترييا  املحمولة، وأنواع  الهواتف 
إىل أن »النتائــج كانــت مروعة حًقا، حيث نشــأت العديد 
من أشــكال البكترييا من الرباز البرشي، مام يسلط الضوء 
حًقا عىل حاجة األشــخاص اىل تنظيف هواتفهم املحمولة 
وتعقيمها بشــكل كامل يف كثري مــن األحيان، ورمبا كان 
 ،P. aeruginosa األمر األكــرث إثارة للقلق هو وجود بكترييا

التي تأيت مبارشة من مخلفات الرصاصري«.
هذا واختربت الدراسة شاشــات هواتف خاصة مملوكة 
لست إناث وأربعة ذكور ترتاوح أعامرهم بني 22 و62 عاما. 
وتــم العثور عىل ما مجموعه 20 مســتعمرة من املكورات 
العقديــة الربازية واملكــورات املعوية، والتي تتشــكل يف 

املعدة واألمعاء لكل من البرش والحيوانات عىل الشاشــات 
املختربة، والتي ميكــن أن متثل خطر اإلصابــة بالتهابات 

الغذايئ. التسمم  الجلد وحتى  والتهابات  التنفيس  الجهاز 
كام أنه تم إلقــاء اللوم عىل بعــض الجراثيم يف دخول 
الهواتف إىل دورات املياه، حيث رجــح الباحثون أنه ميكن 
يف غضــون خمس دقائق فقــط أن تنتقــل البكترييا يف 
الهواء عند تنظيف املرحاض، مام يزيد من فرصة سقوطها 
SellCell أنه  والتصاقها بســطح الهاتف. وذكرت رشكــة 
»بعد ذلك يحمل املستخدم البكترييا عىل هاتفه خارج دورة 
امليــاه إىل بقية املنزل«، حيث ميكن أن تزيد فرص انتشــار 

األمراض.
يف حــني أن العديد من العوالق ميكن أن تكون غري ضارة 
بشــكل تام، فإن األنــواع األكرث خطــورة والتي ميكن أن 
تسبب اإلســهال والقيء والتهابات الجهاز التنفيس وحتى 
تنتقل  أن  الدم، ميكــن  البولية ومجرى  املســالك  التهابات 
للمســتخدم أو أي من أفراد األرسة وبالتــايل فإنه ينصح 
أوال بعدم اصطحــاب الهواتف الذيك إىل داخل دورات املياه 

واملواظبة عىل تنظيفها بشكل جيد دوريًا.

ــَك؟ ــ ــادة إنتاجيت ــ ــى زي ــ ــي عل ــ ــاعدَك األكل الصّح ــ ــف يُس ــ كي
إن فهم الرابط بني النظام 
واإلنتاجية  الصحي  الغذايئ 
يف  يســاعدك  أن  ميكــن 
عامل  يف  أهدافــك.  تحقيق 
اليوم رسيــع الخطى، غالًبا 
ما تُعتــرب اإلنتاجية مفتاح 
النجاح. يريد الجميع تحقيق 
أقل وتحقيق  املزيد يف وقت 

األهداف بكفاءة.
بحسب ما نرشته صحيفة 
إنــه   ،Hindustan Times
يف حــني أن هنــاك العديد 
من العوامــل التي ميكن أن 
فإن  اإلنتاجية،  عــىل  تؤثر 
التغذيــة هــي العامل الذي 
غالًبا ما يتــم تجاهله، عىل 
الغذايئ  النظام  أن  الرغم من 
األهمية  بالــغ  أمر  الصحي 
لتحســني اإلنتاجية، ألن ما 
يتم تناوله من أطعمة يكون 

له تأثري مبارش عىل مســتويات الطاقة والرتكيز واإلنتاجية 
اإلجاملية. مبعنى آخر، إن النظام الغذايئ الصحي يعترب مفيًدا 
لصحتك الجسدية بل لنجاحك املهني أيًضا. لذا، ينصح الخبري 
فاســوندهارا أغراوال، مستشار النظام الغذايئ ومنط الحياة، 
باختيار وجبات متوازنة تحتوي عىل الربوتينات الخالية من 
الدهــون والكربوهيدرات املعقدة والدهــون الصحية لزيادة 
إنتاجيتك، شــارًحا العاقة بني التغذيــة واإلنتاجية وكيفية 

زيادة إنتاجيتك باتباع نظام غذايئ صحي، فيام يل:
- اإلنتاجية ومســتويات الغلوكوز يف الدم: تقوم أجسامنا 
بتحويل غالبية الطعام الذي نستهلكه إىل غلوكوز. يتم توفري 
الطاقة التي نحتاجها لألنشــطة اليومية، مثل تلك املتعلقة 
بأدمغتنا، عــن طريق الغلوكــوز. لذلك، فإن أحد األســباب 
الرئيســية التي تجعلنا نكافح أحيانًا للرتكيز عندما نشــعر 
بالجوع هو انخفاض مســتويات الغلوكوز املرتبطة به. وفًقا 
للدراســات، فإن تناول الفاكهة والخضاوات عىل مدار اليوم 

مفيد للغاية للجسم والعقل.
- النشــاط عقلًيا وجســديًا: إن تضمني العنارص الغذائية 
الصحيــة يف الوجبات اليومية أمــر رضوري إلجراء عملية 

التمثيل الغذايئ املفيدة يف الجســم، والتــي بدونها ميكن أن 
تتدهور صحتك الجســدية والعقلية، عىل سبيل املثال، تدعم 
األداء  املعقدة  والكربوهيــدرات  أوميغا-3  الدهنية  األحامض 
العام للدماغ، مام يســمح لك بالرتكيز والتفكري بشكل خاق، 

وهو أمر رضوري لزيادة اإلنتاجية.
- تقليل التوتر والقلق: يســاعدك تناول األطعمة الصحية 
عــىل تقليل التوتر والرتكيز بشــكل أفضــل. تعمل العنارص 
الغذائية الصحية عىل تحسني وظائف املخ، مام يسهل التعامل 
مع تحديات العمل. وفًقا للدراســات، فإن األشــخاص الذين 
يحافظون عىل عادات األكل الصحية هم أقل عرضة للمعاناة 

من اإلجهاد والتوتر والقلق، مام يؤدي إىل تحسني األداء.
- تحسني النوم: تساعد الوجبة الصحية عىل النوم بشكل 
أفضل، مام يســمح بالتفكري بشــكل أكرث إبداًعا وفعالية. 
يتمتع جســمك بســاعة داخلية طبيعية، وكلام فعلت أكرث 
الغذايئ معها، ســتتمكن من اســتخدام  ملواءمة نظامــك 
إمكاناتك الكاملة خال اليوم. هــذا ألن األطعمة تؤثر عىل 
إيقاعاتك اليومية، وهــي عملية داخلية طبيعية تنظم دورة 

النوم واالستيقاظ.
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أصدر املدير العام للصندوق الوطني للضامن 
االجتامعي محمد كريك التعميم اآليت: »عطفاً 
عىل قرار وزارة الصحة العامة رقم 1/8 تاريخ 
املدعومة  املتعلق برصف االدوية   2023/1/5

داخل الصيدليات.
وحيث إن قرار وزارة الصحة العامة يشمل 
املرىض املستفيدين من تقدميات فرع ضامن 

املرض واالمومة.
لذلــــــــــك،

أوالً:  يُطلــب اىل جميــع املضمونني الذين 
يســتفيدون من االدوية املدعومة لالمراض 
الرسطانية واملستعصية الواردة عىل الالئحة 

املرفقــة ربطا، وأي تعديل يطرأ عليها من قبل 
وزارة الصحة العامة:

1- أن يســجلوا عىل منصة الرقم الصحي 
املوحد )Unique ID( وفقاً لنظام تتبع االدوية 

.Meditrack
2- أن ينشأوا ملفاً صحياً عىل منصة »أمان« 
موافــق عليه من اللجنــة املختصة يف وزارة 

الصحة العامة.
ثانيــاً:  تبقى اإلجــراءات املعتمدة من قبل 
املراقبــة الطبية يف الصنــدوق يف ما يتعلق 
باالمراض الرسطانية واملستعصية، من دون 

أي تعديل«.

صرف األدوية املدعومة داخــــــل الصيدليات ملرضى الضمان

عقدت لجنــة الصحة والعمل والشــؤون 
االجتامعيــة جلســة، قبل ظهــر امس يف 
املجلس النيايب، برئاســــة النائب بالل عبد 
الله وحضور وزير الصحة العامة يف حكومة 
ترصيــف االعــامل الدكتور فــراس االبيض 

واالعضاء النواب.

{ عبد الله {
اثر الجلسة، قال النائب عبد الله: »استضافت 
لجنة الصحة وزير الصحة ونقيب املستشفيات 
ونقيبي االطباء يف بريوت وطرابلس، وناقشنا 
الوضع الصحي واالستشفايئ وكيف ستستمر 
وزارة الصحة يف تأمني االستشــفاء ويف اداء 
خدمة الناس، واالســعار تتغري يوميا وكلفة 
االدوية يف حركة تصاعدية ،وكيف سنستمر 

مع االسرتاتيجيات الصحية«.
اضاف: »كان هناك توافق عىل ان اساس كل 
الحلول هو الحل السيايس الذي يؤثر يف الوضع 
االقتصادي واملايل. كان هناك نقاش للمشاريع 
التي يحرضهــا معاليه مع الصناديق املقدمة 
وغريهــا، والرتكيز عىل الجهــات الحكومية 
وتطويرها يف املستقبل، واطالق تعزيز برنامج 
الرعاية الصحية، واطالق برنامج تتبع االدوية 
والسيام ما يتعلق باالدوية املستعصية وادوية 

الرسطان«.
وتابع: »مهمتنا ان نؤمن التغطية الصحية 
للمواطــن وكيــف نحافظ عىل هــذا النظام 
الصحي االستشــفايئ وامكان الحصول عىل 
التغطية الصحية يف ظل هجرة االطباء. صار 
نقاش مســتفيض مع الوزير والنقابات حول 
تفهــم معاناة االطباء واال يؤثر يف مســتوى 
الناس وال يتحول االستشــفاء فقط لالغنياء. 
نحاول املواءمة، كام نحــاول املحافظة عىل 
جسمنا الطبي والتمرييض وان نأخذ باالعتبار 

قدرات الناس، ناقشنا كل هذه االمور«.
واشــار اىل »رواية جديدة يتم التعاطي بها، 
وهــي الرتكيز عىل الرعايــة الصحية االولية 

وترشــيد ميزانيتنا لتحســني االداء، ودراسة 
اساسية عن كيفية وصول الدعم للمريض. لن 
نقبل او نسمح ان يكون هناك رفع دعم، وهذا 

املوقف نتشارك فيه مع معايل الوزير«.

{ االبيض {
مــن جهته، قــال الوزير االبيــض: »كان 
املوضوع هو الهم الصحي وهم املرىض. هناك 
موضــوع االنهيار املايل مــع التقلبات التي 
تحصل بســعر الرصف، وهــذا يؤثر يف قطاع 
يســتورد غالبية االدوية واملستلزمات، اضافة 
اىل املازوت وغريها مام يســتعمل يف املراكز 

الصحية«.
وبالنســبة اىل الجهات الضامنة الصحية، 
قال االبيض: »ما يؤخر هو االرضاب العام الذي 
يحصــل يف ادارات الدولة، وارضاب املصارف، 
فال تصل االموال اىل املستشــفيات ما يجعل 
املريض يقــف وحيدا وال يحصل عىل خدماته 

اال عرب الدفع نقدا«.
اضاف: »نناشد الجميع، اذا مل يكن هناك حل 
لهذا االنهيار ســيكون له انعكاسات، وبدايته 

يف الخالف السيايس الحاصل«.
وشدد االبيض عىل »تقوية النظام الصحي 
بعدة عوامــل، وهي يف اســرتاتيجية وزارة 
الصحة«. وقال: »ســمعنا اســتعدادا للدعم، 
وهناك قروض وصلــت واخرى عىل الطريق 
لتقويــة النظــام الصحي«، مؤكــدا« اهمية 

االستقرار يف االنظمة االخرى«
وعــن موضوع الدواء، قــال وزير الصحة: 
»هناك تواصل مع نقابة مســتوردي االدوية 
والصيادلــة لتأمني الدواء يف الصيدليات دون 
اللجوء اىل الدولة، وبالنســبة للمستشفيات 
نعمــل عــىل الترسيــع يف الحصــول عىل 
مســتحقاتهم، والدولرة ليســت حال. ناقشنا 
كيف سنتشــارك بهذه املســؤولية، هناك حل 
يجب ان يبدأ بالسياســة واالقتصاد لينعكس 

عىل الوضع الصحي«.

»لجنة الصحة« عرضت مع وزير الصحة ونقيبي االطباء الوضع االستشــــــفائي
ــاد  ــتـــصـ ــاســة واالقـ ــي ــس ــال ــدأ ب ــبـ ــل يـ ــحـ ــض: الـ ــ ــي ــ االب
ــي ــحــ ــصــ ــ ــس عـــــلـــــى الــــــــوضــــــــع ال ــ ــك ــ ــع ــ ــن ــ ــي ــ ل

إســتقبل رئيس غرفة التجــارة والصناعة 
والزراعة يف طرابلس والشامل توفيق دبويس 
وفداً مشــرتكاً من البنك الدويل ضم ميلودي 
تامــر ورميا عازار ، ومحمــد عرايب وحلمي 
الحــاج من الصندوق اإلقتصادي واإلجتامعي 
للتنميــة، وعقد إجتــامع يف حضور مديرة 
الغرفة ليندا ســلطان ومدير مختربات الجودة 
الدكتــور خالد العمري والدكتور فواز حامدي 
رئيــس مجلــس ادارة املدير العــام لحاضنة 
األعامل)بيات( جرى خالله البحث يف ســبل 
التعــاون والرشكة  لتطوير سلســلة االنتاج 
الزراعــي الوطني وتوفري الدعــم للمزارعني 
والــرشكات والتعاونيات وتحســني إمكانات 

التصدير.
وقد أكد  دبويس »أهمية التفكري املشــرتك 
للعمــل عىل بلورة أفضــل الصيغ مع مختلف 

منظامت املجتمع الــدويل عموماً ومع البنك 
الدويل والوكاالت املتخصصة خصوصاً، لتلبية 
إحتياجات التنمية الزراعية اللبنانية، وذلك من 
خالل ما تقدمه غرفــة طرابلس الكربى من 
مشاريع إستثامرية وخدمات تطويرية تقوم 
بها مختربات مراقبة الجودة لدى الغرفة ومركز 
التطوير الصناعي وأبحــاث الزراعة والغذاء 
)إدراك( وحاضنــة األعامل تجاه املشــاريع 
اإلنتاجية املتناهية الصغر والصغرية، والعمل 
يف مناخ من التعاون والرشكة إلطالق منصة 
من غرفة طرابلــس الكربى وتهدف اىل دعم 

اإلقتصاد املنتج«.
واتفق املجتمعون عىل« إعتامد إسرتاتيجية 
زراعية إمنائية مشــرتكة تنفذ عىل املستوى 
الوطنــي  بهدف توفري فرص عمل وترشــيد 

استخدام املوارد الطبيعية والبيئية«.

دبوســــــي التقــــــى وفداً ُمشــــــتركاً مــــــن البنــــــك الدولي
واتفاق على اعتماد اســــــتراتيجية زراعية إنمائية مشتركة

دبويس مع الوفد

أشــار رئيس االتحاد العاميل العام بشارة 
االسمر، إىل أّن »االرضابات القطاعية ال تؤدي 
اىل نتيجة، مســألة العصيان يجب ان يكون 
لديها توافــق ألن ليس لدينا رؤيا موحدة يف 
لبنان«. ويف حديث لة قال األسمر: »االرضاب 

املفتوح لعدة ايام قد يكون الخيار الوحيد«.
وأردف: »يجــب تضافر الجهود بني االتحاد 
العاميل العام والنقابات، مطلبنا االسايس هو 

انتخاب رئيس للجمهورية«.
وتابع، »ال حل إالّ بإرضاب عام شامل«.

األســــــمر: اإلضــــــراب املفتــــــوح والشــــــامل هــــــو الحــــــّل

إرتفع ســعر صفيحــة البنزين 95 
أوكتــان 62000 لــرية لبنانية، و98 
اوكتــان 66000 ألف لرية، كام ارتفع 
ســعر املازوت 60000 لــرية لبنانية 

والغاز 42000 لرية لبنانية. 
وأصبحت األســعار عىل الشــكل 

التايل:
بنزين 95 أوكتان: 2106.000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 2158.000 ل.ل.

املازوت: 1992.000  ل.ل.
الغاز: 1403.000 ل.ل. 

ــا ــ ــه ــ ــاع ــ ــف ــ أســــــعــــــار املــــــحــــــروقــــــات تــــــواصــــــل ارت

اميمة شمس الدين 

تنهــار القدرة الرشائية للبنانيني يوماً بعد يوم مع 
االنهيار املســتمر للرية اللبنانية واكرث الذين يعانون 
هــم من يتقاضون رواتبهم باللــرية اللبنانية الذين 
اصبح كل يشء يف حياتهم وحاجياتهم االساســية 
بالــدوالر اال رواتبهم املواد الغذائية بالدوالر االدوية 
بالــدوالر زيارة الطبيب بالدوالر  املحروقات بالدوالر  
فهــل هذا االمر مقبول و كيف ســيتمكن هؤالء من 
االســتمرار وهل اصبحت دولرة الرواتب امرا حتميا 
النقاذ املواطنني مــن الفقر الذي تجاوز ال 80٪ من 

الشعب اللبناين وهل هناك امكان لهذا االمر؟
يف هــذا االطار رأى الخبــري االقتصادي الدكتور 
باتريــك مارديني يف حديث للديــار ان ال حل لوقف 
انهيار القدرة الرشائية للبنانيني ذوي الدخل املحدود 
بشكل عام وموظفي الدولة اللبنانية بشكل خاص اال 
من خالل الدولرة املبارشة او الدولرة غري املبارشة التي 
تتم عن طريق انشــاء مجلس نقد ) كارينيس بورد ( 
مؤكداً ان الدولرة تحمي املواطنني من خســارة املزيد 

من قدرتهم الرشائية.
وقال: املوظف يف القطاع العام الذي كان يتقاىض 
قبل االزمــة 3 ماليني اي ما كان يعادل 2000 دوالر 
اليوم مل تعد تســاوي اكرث من 30 دوالرا موضحاً ان 

ســبب هذا االنهيار  الذي تشهده البالد ليس احتجاز 
الودائع بل ســببه ازمة اللرية وانهيار ســعر الرصف 
لهــذه اللرية اي ان األزمة هي أزمة نقدية و ليســت 
مرصفية وبالتايل ما دامت اللرية مستمرة يف االنهيار  

سيستمر انهيار القدرة الرشائية للبنانيني.
واذ اكد ان اللرية ستستمر يف االنهيار  رأى ان  دولرة 
الرواتب ستحمي املوظفني من املزيد من االنهيار يف 
قدرتهم الرشائية ألنه بعد ســنة ستصبح اقل بكثري 

مام هي عليه اليوم.
وشــدد مارديني عىل انه يجب االنتقال اىل الدولرة 
الشــاملة فبعد ان متت دولرة معظم االســعار بعد 
الســامح للمؤسســات الخاصة والقطاع السياحي 
والسوبرماركت بالتسعري بالدوالر  وكذلك التعامل بني 
الرشكات بالدوالر  املرحلة الثانية يجب ان تكون كام 
يقول مارديني هي سحب اللرية اللبنانية من التداول 
واستبدالها بالدوالر وتغيري العقود من اللرية اللبنانية 
اىل الدوالر مشرياً اىل انه لدينا اليوم حواىل 85 ترليون 
لرية بالتداول وهي ال تساوي اكرث من  مليار دوالر عىل 
ســعر رصف 100 الف لرية وبالتايل يكفي ان يقوم 
املرصف املركزي برشاء هذه اللريات و تغيري كل العقود 
من اللرية اىل الدوالر عىل ســعر رصف 100 الف لرية 
وعندئذ يصبح البلد كله مدولراً وتصبح الرشكات تبيع 
بالدوالر وتدفــع ملوظفيها بالدوالر وبالتايل تصبح 

الدولــة تجبي رضائبها من هذه الرشكات بالدوالر و 
تدفــع ملوظفيها بالــدوالر وعندئذ عندما يتم اعطاء 
املوظفني زيادة عىل الرواتب ان كان من الدولة او من 
القطــاع الخاص فتصبح هذه الزيادة زيادة حقيقية 
وليست وهمية يأكلها التضخم و ارتفاع سعر رصف 
الدوالر مشرياً اىل انه  بالتوازي مع الدولرة يجب فتح 
املجال امام موظفي القطاع العام يف االسالك املدنية 

والعسكرية باالستقالة ملن يرغب بذلك.
 وإذ اكــد مارديني ان الدولرة  هي الحل ملشــكلة 
الفقر يف لبنان و لالزمة  االجتامعية لكن هذا االمر 
ال يحل  االزمة املرصفية التي هي بحاجة اىل حل اخر  
رأى ان الدولــة اللبنانية يهمها ان تدفع  مثن االزمة 
والخســائر  لذوي الدخل املحدود عن طريق رضيبة 
التضخم وبالتايل الغاء اللرية تسحب  من قدرتهم عىل 
تدفيع اللبنانيــني مثن االزمة ويضطرون اىل تحمل 
مســؤولياتهم وتطبيق االصالحــات التي يتفادون 

تنفيذها منذ ثالث سنوات.
ويف هذا االطار مدد موظفو القطاع العام ارضابهم 
ملدة اســبوعني اخرين يعد ان طالبوا يدولرة رواتبهم 
عرب رصف موحد للموظفني االداريني يتالءم مع الحد 
االدىن مام خرسته رواتب املوظفني والتي طالبوا ان 

تكون كام الدوالر الرسمي 15 الف لرية.  

ــام يُــطــالــبــون بـــدولـــرة رواتـــبـــهـــم بـــصـــرف ُمـــوّحـــد لهم ــعـ ُمــوظــفــو الــقــطــاع الـ
ماردينــــــي لـ »الديار«: لســــــحب الليرة مــــــن التــــــداول وتغيير كّل العقــــــود بالدوالر

شــدد رئيــس حكومة ترصيف األعــامل نجيب 
ميقايت عىل ان »الصعوبات  لن تثنينا عن امليض يف 
العمل إلنقاذ وطننا، وندعو الجميع اىل مؤازرتنا يف 
هذه الورشة والتعاون لدفع عملية النهوض قدماً«. 
وكشف أن وفد صندوق النقد الدويل الذي زاره »جّدد 
دعمه للبنان وأمله يف ان نرسع يف اقرار الخطوات 
االصالحيــة املطلوبة لتوقيــع االتفاق النهايئ مع 

صندوق »
وكان رئيــس الحكومة يتحدث خالل رعايته يف 
الرسايــا  امس حفل »إطالق مرشوع انشــاء مبنى 
جديد للمسافرين يف مطار  بريوت الدويل« الذي دعا 
اليه وزير االشغال العامة والنقل عيل حميه. وحرض 
الحفل نائب رئيس الحكومة ســعادة الشامي، وزير 
الدولة االيرلندي جاميس براون، ووزراء: األشــغال 
العامــة والنقل عيل حميه، الســياحة وليد نصار، 
الصناعة جورج  بوشــكيان، الزراعة عباس الحاج 
حسن، الشباب والرياضة جورج كالس، االتصاالت 
جوين قرم، االعالم زياد املكاري، االقتصاد والتجارة 
أمني سالم، اضافة اىل رئيس لجنة االشغال النيابية 
سجيع عطية، سفرية أيرلندا يف لبنان نياال اوبريان،  
قنصــل ايرلندا يف لبنان جورج ســيام، املدير العام 

للطريان املدين فادي الحسن.

{ حميه {
ويف املناسبة، ألقى وزير االشغال كلمة قال فيها: 
»ان متويل وتصميم وتشــييد وتجهيز وإشــغال 
وصيانة وتشــغيل املنشآت واملباين واستثامر املبنى 
الجديد الذي نحن بصدد اإلعالن عنه، سيكون بتكلفة 
أوليــة تتجاوز املئة واثنــني وعرشين مليون دوالر 
أمرييك، مدفوعة بالكامل من القطاع الخاص، ومن 
دون أن تدفــع الدولة اللبنانيــة دوالرا واحداً، وذلك 
سيتم عرب الرشكة اللبنانية للنقل الجوي ) الت (، علامً 
بأن مدة إنجاز هذا املرشوع هي أربع سنوات، تنتقل 
بعدها ملكية هذه املنشــآت فور إنجازها إىل سجل 
املســاحات املبنية العائدة للطريان املدين، وهذا بحد 
ذاته مكسب وطني بقيمة تزيد عن املبلغ املذكور، هذا 
فضالً عن أن رشكة )daa Intl (اإليرلندية املتخصصة 
يف إدارة وتشــغيل املطارات الدوليــة واإلقليمية ، 
ســتقوم بتشغيل مبنى املســافرين 2، وذلك ضمن 
رؤيتنــا القامئة عىل رضورة إرشك القطاع الخاص 
يف تشغيل املرافق العامة، كضامٍن لزيادة إنتاجيتها، 
وعىل أن يُصارإىل  افتتاح هذا املبنى يف الفصل األول 

من العام 2027«.
وتابع: »إن هذا املرشوع ، ســيؤمن للمطار طاقة 

استيعابية إضافية تقّدر ب 3,5 مليون مسافر، كام 
أنه ىسيتيح حركة انسيابية للمسافرين، وسيقّدم 
لهــم، وللطائرات ولرشكات الطريان جميع الخدمات 
بطريقة منفصلة وتكاملية وليســت تنافســية أو 
إلغائيــة ملبنى الركاب الحــايل، فالرؤية واألهداف 
اإلســرتاتيجية لــه، فرضت علينــا التوجه نحوه، 
كمرشوع استنهايض يف زمن أقل ما يقال عنه بأنه 
زمن الضمور مع األســف الشــديد ، كونه سيؤمن 
أكرث من 500 فرصة عمــل مبارشة و2000 فرصة 
عمــل غري مبارشة، ومن دون تكبيد الدولة أي أعباء 
مالية، هذا فضال عن أنه يستهدف استقطاب رشكات 
الطريان منخفضة التكلفة ويشــجع عىل السياحة 
عــىل مدار العام، وكذلك الرحالت العارضة والناقلة 
للحجاج واملعتمرين والزائرين والسياح  املوسميني، 
وبفضل هذا وذاك سيكون هذا املرشوع رافدا إضافيا 
من الروافد املالية التي تؤمنها مرافق وزارة األشغال 

العامة والنقل ملصلحة الخزينة العامة«.

{ الوزير اإليرلندي {
وقال وزير الدولة االيرلندي بدوره: سيســمح لنا 
توقيع هذا العقــد بتعميق الروابط االقتصادية بني 
بلدينــا ومواصلة تطوير عالقاتنا القوية والطويلة 
األمد. أود أن أهنئ دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب 
ميقايت ووزير األشغال العامة والنقل الدكتور عيل 
حمية واملدير العام للطــريان املدين املهندس فادي 
الحســن عىل إطالق املبنى رقــم )2(. هذا مرشوع 
مهم جدا وأنا عىل ثقة من أنه سيساعد مطار رفيق 
الحريــري الــدويل – بريوت عــىل مواصلة تقديم 
خدمات عىل مســتوى عاملي. كام أرحب بالتوقيع، 

يف وقــت الحق ، عىل مذكرة تفاهــم بني املديرية 
العامة للطريان املدين و daa International  للعمل 
مًعا لتحسني تجربة الركاب والكفاءات التشغيلية يف 

مطار بريوت«.

{ ميقايت {
وألقى الرئيــس ميقايت كلمة قال فيها: »نجتمع 
اليوم الطالق مرشوع انشاء مبنى جديد للمسافرين 
يف مطــار رفيق الحريري الدويل، يف تأكيد اضايف 
أن لبنــان، رغم كل االزمات الصعوبات التي مير بها، 
وطن يستحق الحياة وسينهض من جديد.  قد يعترب 
البعض هــذا الكالم خارج ســياق الواقع املر الذي 
يعيشه اللبنانيون اقتصاديا واجتامعيا وماليا، لكننا 
مؤمنــون بان الصعوبــات لن تثنينا عىل امليض يف 
العمل النقاذ وطننا ، وندعو الجميع اىل مؤازرتنا يف 
هذه الورشة والتعاون لدفع عملية النهوض قدما«.
اضاف: صباح اليوم اجتمعت مع وفد من صندوق 
النقــد الدويل الذي جدد دعمــه للبنان وأمله يف ان 
نرسع يف اقــرار الخطــوات االصالحية املطلوبة 
لتوقيع االتفاق النهايئ مع صندوق، والذي من شأنه 
ان يفتح ابواب  االمل للبنان افضل وخطوات اضافية 
من الدعــم من قبل الدول املجتمع الدويل.  املرشوع 
الــذي نحن يف صدده اليــوم يفتح املزيد من اآلفاق 
امام حركة املالحة الجوية بني لبنان والعامل ويساعد 
عىل حل الكثري من املشــكالت التي تواجهنا وابرزها 
االزدحام والطاقة االستيعابية للمبنى الحايل والتي 
وصلــت اىل ذروتها«. وأعلن ان »أهمية املرشوع أنه 
يؤمن اســتثامرا خارجيا من دون ترتيب اي اعباء او 

تكلفة عىل الخزينة.« 

ــن فـــي املـــطـــار.. ــري ــســاف ــم ــل ــد ل ــديـ ــى جـ ــن ــب إطـــــاق مـــشـــروع انـــشـــاء م
إنـــــقـــــاذ وطـــنـــنـــا : الــــصــــعــــوبــــات لـــــن تـــثـــنـــيـــنـــا عـــــن  مـــيـــقـــاتـــي 
الخاص القطاع  مــن  مدفوعة  دوالر  مليون   122 تتجاوز  كلفته   : حمية 

عقد وزير االقتصاد والتجارة يف حكومة ترصيف 
االعامل أمني ســالم مؤمترا صحافيا، ظهر امس يف 
الباحة املقابلة لنادي التعاضد الريايض يف منطقة 
النويري يف بــريوت، بعد الجولة امليدانية التي قام 
بها عىل عدد من الســوبرماركت ومحال بيع الخرض 
قبيل شــهر رمضان املبارك، حيث تم تسطري العديد 
من محارض الضبط عىل املخالفات يف أسعار السلع 

الغذائية والخرض.
وقد رافق الوزير ســالم يف جولتــه املدير العام 
لــوزارة االقتصاد محمد أبو حيــدر ومدير حامية 
املســتهلك طارق يونس، يف ظل مواكبة من عنارص 

من أمن الدولة.
وقال الوزير سالم يف مؤمتره الصحايف: »نقوم 
بجولتنــا اليوم بعد قرابة االســبوعني عىل اتخاذنا  
لقرار التســعري بالدوالر، كمؤرش لألســعار وحتى 
يكون املســتهلك عىل بينة واضحة لالسعارعندما 
يدخل لرشاء حاجياته، وبالتايل عىل أي سعر رصف 

يدفع الثمن«.
واضــاف: »إن وزارة االقتصــاد ومديرية حامية 
املســتهلك تقومان مبعالجة االزمة واملصيبة التي 
وقع فيها البلد بســبب »تفلت سعر رصف الدوالر«، 
يف ظــل العجز الــذي أصبح تاما عن لجم ســعر 
رصف الدوالر، واتخاذنا لقرار التسعري بالدوالر منذ 
اسبوعني ألننا كنا عىل يقني أن االمور ذاهبة يف هذا 

االتجاه الخطر«.
واكد »ان هذه اآللية وبعكس ما تم التســويق لها 
بشعبوية مغرضة من قبل كثريين، يصبح معها أمر 
املراقبة ومقارنة االســعار من قبل املستهلك سهال، 

وبالنتيجة إن السوق يعدل نفسه«.
وقال: »املطلوب أن يكون ملديرية حامية املستهلك 
صالحية االغالق بالشــمع االحمــر، وأن يكون لها 
صالحيات الضابطــة العدلية فتتخذ فورا القرارات 
الرادعة دون العــودة اىل الضابطة العدلية يف هذا 
الظــرف االســتثنايئ. واذا مل تتخذ هــذه القرارات 
االســتثنائية التي أالحقها مع املجلس النيايب ومع 
جميع املعنيني ســيكون لدينا يف املرحلة االنتقالية 
اىل حني وصولنا اىل استقرار سعر الرصف واقتصاد 

طبيعي«.
واشــار اىل ان »هذه التعديالت القانونية تحتاج 
اىل قوانــني تصدر عن املجلس النيايب ولكن يف هذه 
الظروف االستثنائية يجب اتخاذ  قرارات استثنائية، 
فحتى تســتطيع مديرية حامية املســتهلك ضبط 
املخالفات يجب أن تتوافر لديها الصالحيات الالزمة 
والرادعــة. واالهم من كل ذلك، ورغم االرضاب العام 
ملوظفــي االدارة العامة مل يتقاعس موظفو حامية 
املستهلك عن القيام بواجباتهم، وما يطالبون به وما 
يطالب به املواطن أيضا حيث اننا ســطرنا محارض 
مخالفات بعدد من محالت السوبرماركت وما نطالب 
بــه ترجمة لعملنا بأحكام قضائية صارمة، فإذا مل 
يوضع الســارق يف السجن، ومل يتم تغريم املخالف 
بالغرامة التي تتناسب ومخالفته فكل جهدنا وعملنا 

يذهب سدى، ودون أي نتيجة«.
وردا عىل سؤال قال سالم: »اذا بقيت النتيجة عىل 
ما هي عليه االن، نحمل املســؤولية لكل من يعطل 
الوصول اىل النتيجة املرجوة، لكل من ال يريد حامية 
املواطن، ألنه اذا مل تتم ترجمة هذه املطالبات بشكل 

رسيع اىل حقيقة، فســعر رصف الدوالر ذاهب اىل 
االرتفــاع، فنكون نضع أمن غذاء املواطن يف مكان 

خطر جدا«.
اضــاف: »كنا نرى أن العملة اللبنانية تســتخدم 
لجني ارباح غري مرشوعة، وتضليل الناس، حيث ان 
90 يف املئة من املواد االولية املصنعة يف لبنان هي 
مســتوردة، فلامذا عيل وضع قناع ألسعارها باللرية 
اللبنانية، مع العلم أن جميعها مستوردة بالدوالر«.

وتابع: » لدينا قطاع خاص من تجار وسوبرماركت 
وغريه، ولالســف الشــديد يف ظل التفلت يف سعر 
رصف العملة الوطنية نواجه تالعبا يف االسعار ما 
يفوق ال50 اىل 60 يف املئة. هذه الحالة من املستحيل 
عىل أي مديرية لحامية املستهلك أن تتمكن من ضبط 

االسعار واملخالفات«.
وقــال: »من خــالل هذا املؤمتــر، ويف ظل هذا 
االنهيــار املخيف يف ســعر رصف العملة الوطنية، 
اقول ان علينا اتخاذ قرارات استثنائية بالتنسيق مع 
املجلس النيايب، لتعديل مواد قانون حامية املستهلك، 
حيــث ال يعقل أال تتجاوز محــارض الضبط الكبرية 
مبلــغ العرشة أو العرشيــن مليون لرية، حيث صار 
مبقدور أي سوبرماركت أو غريها ارتكاب املخالفات 
ألن القيمــة الجزائية مل تعد ذات قيمة. نحن نطالب 
أوال برفع الغرامات لتتناســب مع املخالفات املرتكبة 
حتى تردع التجار. وبالتايل يجب عىل املجلس النيايب 
أن يقــف اىل جانب وزارة االقتصاد يف هذه املرحلة 
االستثنائية، وأنا كوزير لالقتصاد والتجارة لن أنتظر 
حتــى يصل الــدوالر اىل ال300 الف لرية حتى أقول 

للمواطن سأتخذ قرارا استثنائيا لحاميتك«.

ــن الـــــ>ســــوبــــرمــــاركــــات< ــ ــة مـــيـــدانـــيـــة عـــلـــى عــــــدد مـ ــ ــول ــ بـــعـــد ج
ــات ــرامـ ــغـ ــك ورفــــــع الـ ــل ــه ــت ــس ــون حـــمـــايـــة امل ــ ــان ــ ســـــام : لــتــعــديــل ق
الـــــــ 60 % ــاوز  ــ ــج ــ ــت ــ ت ــي االســـــعـــــار  ــ ــات فـ ــ ــف ــ ــال ــ ــخ ــ ُم ــه  ــ ــواجـ ــ نـ ــا  ــ ــن ــ الن
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اللقيس  خــطــى  عــلــى  األســـــود 
زاده وفــخــري  ــزواري  ــ وال والبطش 

إتــــــــــفــــــــــاق لــــــــتــــــــبــــــــادل األســــــــــــــــــــرى بـــــــيـــــــن الــــيــــمــــنــــيــــيــــن

اتفقوا  >اإلطاري<  أطراف   : السودان 
إنتقالية حــكــومــة  تشكيل  عــلــى 

صفقـــــــــــة صواريـــــــــــخ ُمتطـــــــــــّورة للجيـــــــــــش 
املصـــــــــــري قـــــــــــد تقلـــــــــــب موازيـــــــــــن القـــــــــــوى

د. مصطفى يوسف اللداوي

ال يتوقــف جهاز املخابرات  اإلرسائييل »املوســاد« عن 
مالحقة واســتهداف عقول املقاومــة النابغة،  وأدمغتها 
الخالقة، ومهندســيها األفذاذ، وفنييها املهرة، ومبتكريها 
املميزين،  وُصنَّاعها املبدعني، وخربائها العسكريني واألمنيني، 
واملختصني يف علوم الكمبيوتر  ومهارات االنرتنت، والعاملني 
يف شؤون السايرب ووسائل االخرتاق االليكرتونية، وسبل  
التجســس والتنصت والتصوير واملراقبة، وإدارة شــبكات 
االتصال والتواصل، وأجهزة  الســيطرة والتحكم، وغريهم 
من كبار املهندســني املختصني يف مجال صناعة املسريات  
الحديثــة، وتطوير الصواريخ الدقيقة، وتجهيز املتفجرات 
القوية، وبناء املنصات وصناعة  املضادات، وعلامء الفيزياء 
والكيمياء وهندســة الكمبيوتر، ممن يسخرون قدراتهم 

لخدمة  املقاومة وتحسني قدراتها.
 وفق هذه السياســة األمنية  التي يتبعها جهاز املوساد 
اإلرسائييل، والتي يعلن املسؤولية عنها أحياناً، بينام  يبقي 
الكثــري منها غامضة دون اعــرتاف، وإن كانت كل الدالئل 
والشواهد تدل عليه وتشري  إليه، إال أنه يؤثر ألسباب خاصة 
عدم االعرتاف باملسؤولية عنها وتبنيها، فقد أقدم  يوم أمس 
الســبت 2023/3/18 يف ريف العاصمة السورية دمشق، 
عىل اغتيال املهندس عيل  رمزي األســود، القائد يف رسايا 
القدس، الجناح العســكري لحركة الجهاد اإلســالمي يف  
فلسطني، يف عمليٍة قذرٍة جبانة، استخدم فيها عىل األرجح 
عمالًء له، وأدواٍت ترتبط  به وتعمل معه، وإن كان احتامل 
وجوده عىل األرض، وتنفيذه العملية بنفسه دون وسطاء  

يستخدمهم، يبقى قامئاً وغري مستبعد.
اعرتف العدو اإلرسائييل  بهذه الجرمية النكراء أو مل يعرتف، 
فهــو الذي نفذها أو أمر وأرشف عــىل تنفيذها،  وأياً كانت 
األدوات التي اســتخدمها، محليًة أو أجنبيًة، فهو الذي قتل، 
وجهازه  األمني »املوساد« هو الذي حدد الهدف وخطط، وهو 
الذي راقب وتابع وقرر  التنفيذ وأرشف عىل تفاصيل العملية 
كلها، وعليه أن يعلم أنه وحده من يتحمل  املسؤولية عنها، وأن 
يتوقع الرد واالنتقام، فهذه املقاومة الرشيفة األمينة، التي  ال 
تسكت عىل الضيم، وال تقبل بالذل، وترد برسعٍة يف القدس 
وتــل أبيب، ويف نابلس وجنني،  ويف كل أرجاء فلســطني، 
وتقطع اليد التي تتآمر عليها وتتعاون مع عدوها، فإن ردها  
سيكون رسيعاً ومبارشاً، ومؤملاً وموجعاً، وستوقعه الرسايا 
واأللوية والكتائب  وغريها، بالدم والنار، وهي اللغة الوحيدة 

التي يعيها العدو ويفهمها، ويخاف منها  ويخشاها.
 اغتيال املهندس عيل رمزي  األســود يذكرنا باملقاومني 
الذين سبقوه، وبالشهداء الذين الحقهم العدو واستهدفهم،  
وخاف من قدراتهم وقلق كثرياً من إمكانياتهم، فكان قراره 
قتلهم للتخلص منهم ووقف  مشاريعهم وتعطيل برامجهم، 
فقتل يف بريوت مهندس االتصاالت حسان اللَّقيس، والحق 
يف  تونس مهندس الطريان محمد الزوَّاري، واســتأجر يف 
ماليزيــا متعاونني للتخلص من العــامل  املبدع الواعد فادي 
البطش، واستخدم أقىص قدراته األمنية والتكنولوجية يف 
إيران  لقتل أحد أكرب رواد املرشوع النووي اإليراين محســن 
فخري زاده، وقد سبقهم علامء  آخرون، راقبهم العدو طويالً، 
واســتخدم وسائل مختلفة يف قتلهم والتخلص منهم، لئال  
يرتك وراءه أدلًة ماديًة تدل عليه وتحمله املسؤولية عن قتلهم.

 لــن يتوقــف العدو اإلرسائييل  الذي يلق مســاعدًة من 
الكثري مــن أجهزة املخابرات الدولية، ويتعاون معه عمالء 
كثــريون  مقابل مبالغ مالية أو مصالح مادية، عن امليض 
قدمــاً يف تنفيذ مثل هذه الجرائــم، التي  يعتربها عملياٍت 
أمنيًة استباقية، ويرى أنها رضورية وواجبة، وأنها تحمي 
كيانهم من  األخطر، وتقيه من املستقبل املجهول، وتحصنه 
من األســلحة الفتاكة املدمرة، ومــن  الصواريخ الدقيقة 
املتطورة، فهؤالء املهندسون والعلامء، واملختصون والخرباء،  
والفنيون املدربون، يشكلون بعلومهم وقدراتهم خطراً عىل 
كيانهم، وسيكون خطرهم أكرب  لو ترك لهم املجال للمزيد من 
التجارب وعمليات التطوير، خاصًة أنهم يضعون أنفســهم 
يف  خدمة املقاومــة ويؤمنون مبرشوعها، ولديهم كامل 

االستعداد للفداء من أجلها والتضحية  يف سبيلها. 
لكن الشــعب الفلسطيني  واملقاومة الذي تدرك حقيقة 
حربها مع عدوها، وال تستبعد لجوءه إىل كل الخيارات، وال  
تنىس سوابقه معها ومع علامء األمة العربية واإلسالمية 
األفــذاذ، الذيــن قتلهم غيلًة  وغــدراً، أو قضوا نحبهم يف 
ظروف غامضة، فإنها وعلامءها سيستمرون يف برامجهم،  
وسيواصلون مشــاريعهم، وسيمضون عىل نهجهم، ولن 
يفت يف عضدهم قتٌل أو اغتياٌل، كام لن  يؤخرهم عن واجبهم 
تضييٌق أو حصاٌر، فهم يعلمون أنها حرٌب مفتوحٌة مع العدو 
عىل كل  الجبهات، وهو لن يتأخر عن توجيه رضباته إليها 
يف أي مكاٍن وزماٍن، طاملا أنه يستشــعر  خطر مشاريعهم 

وجدية برامجهم.
رحمة الله عىل الشــهيد  املهندس عىل رمزي األســود، 
وجعله من أهل الجنة وأســكنه الفردوس األعىل، وجمعه  
بإخوانه الذين ســبقوه عىل دروب املجد وســاحات العزة 
والكرامة، وليطب نفســاً وليقــر  عيناً أن إخوانه من بعده 
سيواصلون دربه، وسيسريون عىل طريقه، وسيحفظون 
عهــده،  فاألمانــة التي بدأها وإخوانه العلامء الشــهداء، 
ســيحملها من بعدهم رجاٌل صادقون،  وطالٌب مبدعون، 
وخلٌف مخلصون، مبا يجعل العدو يندم عىل فعلته، ويأسف 
عىل جرميته، ويذوق  وبال أمره، فالخلف أشــد بأســاً من 
السلف، وأقوى عوداً وأشد مراساً، وأوجع رضباً وأدق  إصابًة، 

وسيعلم بإذن الله الذين ظلموا أي منقلٍب ينقلبون.

أفادت معلومات صحافية  بــأّن »األطراف اليمنيني وّقعوا، 
يف العاصمــة الســويرسية برن، عىل اتفــاق تبادل األرسى 

واملحتجزين«.
وأشــارت إىل أّن »االتفاق يشمل 880 أسرياً من الطرفني، من 

بينهم جنود سعوديون وسودانيون، وقيادات عسكرية«.
ويف هــذا اإلطــار، أعلن رئيس لجنــة األرسى يف حكومة 
صنعاء، عبد القادر املرتىض، أنه »تّم االتفاق عىل تنفيذ صفقة 
تبادل تشــمل 706 من أرسانــا، مقابل 181 من أرسى العدوان 

بينهم سعوديون وسودانيون«.

وأضــاف املرتىض، أنه »ســيتم تنفيذ صفقــة التبادل بعد 
3 أســابيع، عىل أن يتم عقد جولة أخرى بعد شــهر رمضان 

الستكامل تنفيذ بنود بقية االتفاق«.
ويف وقت ســابق أفاد رئيس وفــد صنعاء املفاوض، محمد 
عبد السالم، بـــأّن املفاوضات الجارية يف جنيف برعاية األمم 

املتحدة  تتجه نحو التوصل إىل صفقة إنسانية.
وأمس األحد، أفاد مراسل امليادين يف جنيف، بأّن املفاوضات 
بــني األطراف اليمنيني )حكومة صنعــاء - الحكومة التابعة 
للتحالف الســعودي(، التي تجري قرب العاصمة السويرسية 

برن منذ 11 آذار الجاري، حققت تقدماً واسعاً، متوقعاً إمكانية 
لعقد »صفقة تبادل واسعة خالل الساعات املقبلة«. 

وبــدأت املفاوضــات اليمنيــة قبــل 10 أيــام يف بــرن 
الســويرسية، برعاية األمم املتحدة والصليب األحمر الدويل، 

وشارك فيها ضباط سعوديون.
وكانت حكومة صنعاء قد أفرجت عن 42 أســرياً من أرسى 
التحالف الســعودي. وبعد ذلك، تقّدمت الحكومة بعرٍض جديد 
لقوى التحالف السعودي، عرب األمم املتحدة يقيض باإلفراج عن 

200 أسري من كل طرف.

أعلن املتحدث باســم العملية السياســية بالسودان خالد 
عمر يوسف -يف مؤمتر صحفي- أن أطراف االتفاق اإلطاري 
اتفقت عىل توقيع االتفاق النهايئ يف األول من نيسان املقبل.

وأضــاف يوســف أن األطراف اتفقت عىل تشــكيل لجنة 
لصياغة دســتور جديد من 11 شــخصا، تضم 9 من أعضاء 
الجامعات املدنيــة وواحدا من الجيش وآخر من قوات الدعم 

الرسيع، ويكون 40% من أعضاء اللجنة من النســاء.
كــام قــال إن األطراف اتفقوا أيضا عىل توقيع الدســتور 
االنتقايل يف السادس من نيسان القادم، وتشكيل مؤسسات 
الســلطة االنتقالية )الحكومة الجديدة( يف 11 من الشــهر 
نفسه. وأردف أن االجتامع أمهل اللجنة حتى 27 آذار الجاري 

إلكامل الصياغة النهائية لالتفاق السيايس النهايئ.
وأكد املتحدث باســم العملية السياســية أن االجتامع تم 
بحضور رئيس مجلس الســيادة عبد الفتاح الربهان، ونائبه 
محمد حمدان دقلــو )حميديت( والقوى املدنية املوقعة عىل 
االتفــاق اإلطاري وامليرسين الدوليني، وأقروا تشــكيل لجنة 
لصياغة االتفاق النهــايئ، ولجنة االتصال بالقوى الرافضة 

لالتفاق اإلطاري.
ويف الثامــن من كانون الثاين املــايض، انطلقت املرحلة 
النهائية للعملية السياسية بني املوّقعني عىل االتفاق اإلطاري 
املربم يف الخامس من كانون األول املايض بني مجلس السيادة 
العســكري الحاكم وقوى مدنية، للوصــول إىل اتفاق يحل 
األزمة يف البالد. والقوى املوّقعة مع مجلس الســيادة عىل 
االتفاق اإلطاري هي إعالن الحرية والتغيري )املجلس املركزي(، 
وقوى سياسية أخرى )الحزب االتحادي الدميقراطي األصل، 
واملؤمتر الشعبي( ومنظامت مجتمع مدين، وحركات مسلحة 

تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية.
وتهدف العملية السياســية الجارية يف السودان إىل حل 
أزمــة ممتدة منذ 25 ترشيــن األول 2021، حني فرض قائد 
الجيــش عبد الفتاح الربهان إجراءات اســتثنائية؛ منها حل 
مجليس السيادة والوزراء االنتقاليني وإعالن حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات الربهان االستثنائية، بدأت بالسودان يف 21 
آب 2019 مرحلــة انتقالية كان مــن املقرر أن تنتهي بإجراء 
انتخابــات مطلع 2024، يتقاســم خاللها الســلطة كلٌّ من 
الجيش وقوى مدنية وحركات مســلحة وقَّعت مع الحكومة 

اتفاق سالم جوبا عام 2020.

كشفت وســائل إعالم عربية تابعة للجيش اإلرسائييل عن 
إجــراء مرص مفاوضات حثيثة لرشاء نظام الصواريخ املتطور 
CAMM GNA األورويب. وأوضحت مجلة »يرسائيل ديفينس« 
العســكرية التي تصدر عن الجيش اإلرسائييل، أن هذه األنظمة 
الصاروخيــة املتطورة هي من عائلة صواريخ مصممة للدفاع 
ضــد الطائرات واملروحيات والطائــرات بدون طيار وصواريخ 
الكروز، املصنوعة من قبل رشكة MBDA، مشــرية إىل أن هذه 

الصفقة ستقلب موازين القوى يف املنطقة.
وأكــدت املجلة أنها علمت من خالل مصادرها داخل الرشكة 
 MBDA املصنعــة أن وزارة الدفاع املرصية تتفاوض مع رشكة

لألسلحة لرشاء نظام CAMM GNA الذي تنتجه الرشكة.
 Army Recognition ولفتت »يرسائيل ديفينس« إىل أن موقع
كشــف أن هذا النظام يعمل يف الجيش الربيطاين، كام اختارت 

بولندا هذا النظام للدفاع عن نفسها.
وCAMM هــي عائلــة من صواريخ مصممــة للدفاع ضد 
التهديــدات املحمولة جواً مثل الطائرات واملروحيات والطائرات 
بدون طيار وصواريخ كروز. ويحتوي النظام عىل عدة إصدارات 
، مبا يف ذلك نظام CAMM ER بعيد املدى الذي يتم فيه إطالق 

الصواريخ من السفن باإلضافة أن لدية نظام تحكم أريض.
كام أن صواريخ النظام عالية الدقة ومجهزة برادار نشط يتيح 
تتبع واعرتاض التهديدات يف بيئة مشــبعة ، والصاروخ مزود 
بقناة بيانات مزدوجة تزوده باملعلومات والبيانات أثناء الطريان.

وزيـــــر املاليـــــة اإلســـــرائيلي ينكـــــر وجـــــود الشـــــعب الفلســـــطيني
بايـــــدن يناقـــــش مـــــع نتنياهـــــو اإلصالحـــــات القضائيـــــة فـــــي »إســـــرائيل«

ــق بـــعـــد عـــيـــد الـــفـــطـــر؟ ــ ــش ــ ــي دم ــ ــة فـ ــ ــودي ــ ــع ــ ــس ــ اســـتـــئـــنـــاف عـــمـــل الـــقـــنـــصـــلـــيـــة ال

ترامب إلى  والتآمر  االبتزاز  تهم  توجيه  يــدرس  العام  االدعــاء 

القصيفي نعى الزميل اسكندر شاهين:
ال يُحابي وال يُهادن وال يُساوم في حق

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1(  بعــد دعوته اىل »محو حوارة«، خرج وزير املالية االرسائييل 
مبوقف جديد ينفي فيه وجود الشعب الفلسطيني، بعد ساعات 
من اتصال هاتفي اســتمر لنصف ساعة بني الرئيس االمرييك 
جو بايدن ورئيس الوزراء االرسائييل، تناول مسالتي االصالحات 
القضائيــة واالزمة التي اثارتها، واالوضاع امليدانية يف الضفة 
وغزة، يف وقت اســتمرت فيه عمليــات الدهم واالعتقال التي 
تنفذها قــوات االحتالل. وعىل أثر ترصيح الوزير اإلرسائييل، 
اســتدعت الخارجية األردنية سفري »إرسائيل« بعدما وصفت 
ترصيحاتــه بالتحريضية واســتخدامه خريطة تضم حدود 

اململكة األردنية.
هــذا وقد أجرى الرئيس األمرييك جو بايدن، مكاملة هاتفية 
مــع رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو أكد فيها دعمه 
لحل وسط بشأن اإلصالحات القضائية املقرتحة يف إرسائيل. 
وذكرت هيئة البث اإلرسائييل أن بايدن أعرب لنتنياهو عن »قلقه« 
بشأن التغيريات القضائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها.وشدد 
الرئيس األمرييك -خالل املكاملة الهاتفية التي استمرت نصف 

ساعة- عىل أن »إرسائيل كانت وستظل دميقراطية«.
وأشــارت الهيئة اإلرسائيلية إىل أن نتنياهو تناول تفاصيل 
هجوم بلدة حوارة، الذي أصيب فيه مستوطن إرسائييل يحمل 
الجنســية األمريكيــة، مؤكدا للرئيس األمــرييك أن إرسائيل 
ســتواصل العمل يف كل مكان ضد من وصفهم »باإلرهابيني 

ومخططي اإلرهاب«.
وبحث الرجالن التوتر والتصعيد يف الضفة الغربية املحتلة، 
كام جدد بايدن التزامه »بأمن إرسائيل« واســتمرار التعاون يف 

مواجهة التهديدات اإليرانية كافة، وفق بيان للبيت األبيض.
وتــأيت مكاملة بايدن يف وقت يزداد فيه صخب االحتجاجات 
لألســبوع الـ 11 عىل التوايل يف أنحاء إرسائيل ضد مرشوع 
إلصالح النظام القضايئ.ومن شــأن هــذا »اإلصالح« أن يحّد 
بشــكل كبري من إمكانية قيام املحكمة العليا بإبطال القوانني، 
ويعطــي التحالف الحاكم ســلطة تعيــني القضاة. ويخىش 
املتظاهرون أن تنقلب الحكومة الجديدة عىل النظام القضايئ، 
وأن تسعى إلنهاء إرسائيل »كدولة دميقراطية«، عىل حد رأيهم.
ووصفت وســائل إعالم محلية ودوليــة حكومة نتنياهو 
الحاليــة -التــي أّدت اليمني الدســتورية يف 29 كانون األول 

املايض- بأنها »األكرث ميينية يف تاريخ إرسائيل«.
يف غضــون ذلك نفى وزيــر املالية اإلرسائييل بتســلئيل 
سموتريتش، وجود شعب فلسطيني، قائال إنه »اخرتاع وهمي 
مل يتجاوز عمره 100 سنة«، وذلك بعد ترصيحات دعا فيها إىل 
»محــو« بلدة حوارة يف نابلس. وقال رئيس حزب »الصهيونية 
الدينية« اليميني املتطرف -خالل مشاركته بأمسية بالعاصمة 
الفرنســية باريس- »ال يوجد يشء اسمه الشعب الفلسطيني، 
فهو اخرتاع وهمي مل يتجاوز عمره 100 سنة«. وفق ما أفادت 
 )The Jerusalem Post( »به صحيفــة »جريوزاليم بوســت
اإلرسائيلية.وُدعي وزير املالية اإلرسائييل يف حكومة بنيامني 
نتنياهو إىل باريس للمشــاركة بأمسية تكرميا لجاك كوبفر 
الناشــط الصهيوين الراديكايل والرئيس السابق لحزب الليكود 

يف فرنسا.
ويف تعليق له، اعترب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية 
ترصيحات وزير املالية اإلرسائيــيل بأنها »تحريضية« ودليل 

»قاطع عىل الفكر الصهيوين العنرصي املتطرف«.

وأكد أن »هذه الترصيحات التحريضية منسجمة مع املقوالت 
الصهيونية األوىل )أرض بال شــعب لشــعب بال أرض(، وأن 
األرايض الفلســطينية )متنازع عليها(، وأنها )أرض امليعاد(.. 

ادعاءات واهية ووهمية«.
ورأى اشــتية أن ترصيحات وزير املالية اإلرسائييل تنم »عن 
عنجهية القوة والغطرسة، ال تهز انتامءنا ألرضنا ولتاريخنا«.
وأكــد رئيس الوزراء الفلســطيني عــىل أن إرسائيل »دولة 
اســتعامرية أنشأها املستعمرون واملستوطنون وتوسعت مثل 

أي استعامر استيطاين عرب التاريخ«.

{ انتقاد {
وكانت »رابطة حقوق اإلنســان« يف فرنســا انتقدت زيارة 
الوزيــر اليمينــي اإلرسائيــيل إىل باريس، وأكــدت الثالثاء 
املــايض أنه »غري مرحب به«.ويف نهاية شــباط املايض، دعا 
ســموتريتش إىل محو قرية حوارة الفلســطينية يف الضفة 
الغربية املحتلة، بعد هجامت غري مسبوقة شّنها مستوطنون 
عىل البلدة، أســفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عرشات 
آخرين وإحراق وتدمري عرشات املنازل والســيارات، وذلك بعد 

مقتل مستوطنني اثنني يف إطالق نار يف املنطقة.
وتــأيت الترصيحات الجديدة للوزيــر املتطرف بالتزامن مع 
القمــة األمنيــة التي ُعقدت أمس األحد يف رشم الشــيخ بني 
السلطة الفلســطينية واالحتالل اإلرسائييل بحضور مرصي 
وأردين وبرعاية الواليات املتحدة، والتي أدانتها فصائل املقاومة 

الفلسطينية مطالبة السلطة الوطنية بعدم املشاركة فيها.
وشــهد العام الجاري تصعيدا إرسائيليا غري مســبوق يف 
الضفة الغربية، أســفر عن استشهاد 89 فلسطينيا، بينهم 17 
طفال وســيدة وأسري يف سجون االحتالل، يف املقابل، ُقتل 14 

إرسائيليا يف عمليات متفرقة.
ميدانيا أغلقت قــوات االحتالل اإلرسائييل، املحال التجارية 
يف بلدة حوارة جنويب مدينة نابلس بالضفة الغربية املحتلة. 
وأفادت وكالة األنباء الفلســطينية )وفا( بأن قوات االحتالل 
أجربت أصحاب املحال التجارية عىل إغالقها، وســط انتشار 

مكثف لجيش االحتالل عىل الطريق الرئيس يف البلدة.
وذكرت »وفا« أن االحتالل دفع بتعزيزات إضافية من قواته، 
وأبقى عىل بعض النقاط كثكنات عســكرية، مؤكدة أن حاجز 
حوارة يشهد أزمة خانقة يف كال االتجاهني جراء تشديد قوات 
االحتالل إجراءاتها العسكرية.يذكر أن مديرية الرتبية والتعليم 
يف جنوب نابلس قررت تعطيل املدارس يف بلديت حوارة ومادما 

وتحويل الدوام إىل إلكرتوين، عقب أحداث شهدتها البلدة.
وأعلن الجيش اإلرسائييل إصابة إرسائيليني اثنني يف إطالق 
نار ببلدة حوارة واعتقال منفذ الهجوم، مشــريا إىل أن إصابة 
أحدهــام خطرة. وجاءت العمليــة يف الوقت الذي التقى فيه 
مسؤولون إرسائيليون وفلسطينيون يف رشم الشيخ املرصية 

إلجراء محادثات تهدف إىل تهدئة العنف املتصاعد.
ويوم 26 شباط املايض شهدت حوارة هجامت غري مسبوقة 
شــّنها مســتوطنون، أسفرت عن مقتل فلســطيني وإصابة 
عرشات آخرين وإحراق وتدمري عرشات املنازل والسيارات، وذلك 

بعد مقتل مستوطنني اثنني يف إطالق نار قرب البلدة.
وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام توترا متصاعدا، أدى 
إىل استشهاد 89 فلسطينيا، بينهم 17 طفال، وسيدة وأسري يف 

سجون االحتالل، إضافة إىل مقتل 14 إرسائيليا.

السعودية ستستأنف العمل يف قنصليتها بالعاصمة السورية 
دمشق، بعد عيد الفطر املقبل )20، 21 نيسان(، والتي سيسبقها 
زيارة يقوم بها وزير الخارجية الســعودي، فيصل بن فرحان، 
إىل دمشــق، ليلتقي خاللها املسؤولني السوريني، عىل رأسهم 

الرئيس السوري بشار األسد.
وقالت املصادر إن »وســاطة روســية إماراتية، أفضت إىل 
تذليل العقبات أمام البلدين العربيني، وســط ترجيحات بافتتاح 
القنصلية الســعودية بدمشق، بعد عيد الفطر الذي ييل شهر 
رمضــان املبارك«. وأضافت املصــادر أن العمل جار عىل إعادة 
»افتتاح البوابات الدبلوماسية الرسمية« بني سوريا والسعودية، 

وذلك بعد جهود دولية وعربية جرت يف هذا اإلطار.
كذلك، أشــارت املصادر إىل أن الجهود الروسية اإلماراتية، 
بذلت يف الغرف املغلقة، وتخللتها وساطة بني البلدين العربيني، 
إىل أن أفضت مؤخراً نحو دفع التقارب بني سوريا والسعودية، 

عىل خلفية التقارب السعودي - اإليراين«.
وحول عودة العالقات الســورية السعودية، كشــف وزير 
الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، قبل أيام، عن عمل عريب 
لصياغة حوار سيتم »ال محالة« مع دمشق، وذلك بالتشاور مع 

املجتمع الدويل.
 وتابع: »يجب أن نجد سبيلنا لتخطي التحديات الذي يفرضها 
هــذا الوضع القائم، فيام يتعلق بالالجئــني ويتعلق بالوضع 

اإلنساين داخل سوريا«.
وهــذه هي املرة الثانية التي يتحــدث فيها وزير الخارجية 
السعودية خالل أيام بشأن عودة سوريا عربياً، إذ رّصح يف 8 
آذار أّن »هناك حوار لعودة سوريا إىل الحضن العريب، لكن من 

املبكر الحديث عن ذلك«.
وكانت الســعودية قد أغلقت ســفارتها يف دمشق يف أذار 
عام 2012، لتنقطع بعدها العالقات الدبلوماســية بني البلدين 

العربيني، طيلة سنوات الحرب عىل سوريا.
يف غضون ذلك انتقدت الخارجية الســورية عقد ما يسمى 
»مؤمتر بروكســل للامنحني لدعم مترضري الزلزال يف سوريا 
وتركيا« دون التنسيق مع الحكومة السورية املمثلة للبلد الذي 
حلــت به الكارثة أو دعوتها للمشــاركة. وجاء يف بيان وزارة 
الخارجية واملغرتبني: »سوريا تستهجن عقد ما يسمى مؤمتر 
بروكســل للامنحني لدعم مترضري الزلزال يف سورية وتركيا 
دون التنسيق مع الحكومة السورية املمثلة للبلد الذي حلت به 
هذه الكارثة أو دعوتها للمشاركة يف أعامله ال بل إن القامئني 
عىل املؤمتر اســتبعدوا أيضاً مشاركة أبرز الفاعلني اإلنسانيني 

الوطنيني من املنظامت غري الحكومية السورية«.

وأكــدت الوزارة أن هذا النهج ملنظمي املؤمتر وتسييســهم 
للعمل اإلنساين والتنموي قد تجىل أيضا يف »مواصلتهم فرض 
تدابريهم القرسية الال رشعية والال إنسانية والال أخالقية عىل 

الشعب السوري مبا يف ذلك الذين حلت عليهم الكارثة«.
ولفتت الوزارة إىل أن »القوات األمريكية املتواجدة بشــكل 
غري رشعي عىل األرايض السورية تواصل رسقة آالف براميل 
النفط الســوري وتهريبه إىل خارج ســورية دون أن تكرتث 
بحاجة املترضرين من الزلزال املاســة ملوارد الطاقة لتشغيل 
مراكــز اإليــواء ومنظومات اإلســعاف واملرافــق الصحية 

والخدمية والنقل«.
وأكدت الوزارة يف بيانها أن رســالة السوريني للقامئني عىل 
هذا املؤمتر واملشــاركني فيه هي أن الحــد األدىن من االرتقاء 
باألوضاع اإلنســانية واملعيشية للمترضرين من كارثة الزلزال 
»تســتلزم أوال وقبل كل يشء توفر اإلرادة السياسية الصادقة 
والرفــع الفوري وغري املرشوط لسياســات العقاب الجامعي 

املفروضة عىل الشعب السوري«.
وأعلنت رئيســة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين 
يف افتتاح مؤمتر دويل للامنحني ملساعدة ضحايا الزلزال اليوم 
االثنني، أن املوضية ســتدعم تركيا مبليــار يورو للتعايف من 
الزلزال، كام تخصص الحزمة التالية للدعم اإلنســاين وإعادة 

اإلعامر الطارئ لسوريا مببلغ 108 ماليني يورو.

رغم مرور ثالث ســنوات عىل احــداث الكابيتول، وخروج 
الرئيس االمرييك االســبق دونالد ترامب من البيت االبيض، بعد 
موجــة من العنف والفوىض الدســتورية، ال تزال تداعيات ما 
حصل راكدة تحت جمر االنقسام االمرييك،الذي بلغ حد مطالبة 
االمريكيني باالنفصال بني الواليات واعادة رســم حدودها، يف 
وقــت يتجه فيه القضاء االمرييك اىل مقاضاة الرئيس ترامب، 

يف محاولة ملنعه من الرتشح عام 2024 وفقا ملنارصيه.
فقد نرشت صحيفة »ناشونال ريفيو« األمريكية أّن استطالع 
خــاص بنّي أن 20% من األمريكيني يوافقون عىل اإلنفصال بني 
الواليات، مشريًة إىل أّن نتائج االستطالع انقسمت عىل الشكل 
التايل: »16% من الدميوقراطيني، و25% من الجمهوريني، و%20 
من املســتقلني« يؤيدون هذه الفكرة.  ولفتت الصحيفة إىل أّن 
أحــدث خطوة لتطبيق هذا األمر حدثــت يف والية أوريغون، 
مضيفــًة أّن 11 مقاطعة يف والية أوريغون يف الجزء الرشقي 
من الوالية تشــعر بالغضب ألّن »حركات اليقظة« يف بورتالند 
ومدينة يوجني الجامعية تهيمن عىل سياسات الوالية. والجدير 
بالذكــر أّن الوالية مل تنتخب حاكــامً جمهورياً منذ 40 عاماً، 

بحسب الصحيفة.
وتابعت أّن الليرباليون الســاحليون أقروا قوانني يستاء منها 
سكان الوالية يف الداخل، مشريًة إىل أّن القيود املفروضة عىل 

قطع األشــجار أدت إىل تدمري صناعة األخشاب، مام أدى إىل 
بطالة جامعية يف بعض املقاطعات.

ووضحت »ناشونال ريفيو« بأّن ليرباليو بورتالند »متهمون 
مبعاملــة رشق أوريغون كملعب بري بينام املجتمعات املحلية 
هنــاك مخترصة«.وأكدت أّن جميــع املقاطعات اإلحدى عرشة 
املعنية أقرت اســتفتاءات تدعو إىل االندماج مع والية أيداهو 

املجاورة.
وأقــر مجلس النواب يف والية أيداهو، يف الشــهر املايض، 
اقرتاحــاً غري ملزم يدعو إىل محادثات رســمية بني الهيئتني 

الترشيعيتني يف أيداهو وأوريغون ملناقشة االندماج.
عىل صعيد آخر ذكرت شبكة »يس إن إن« )CNN( أن االدعاء 
العــام يف أتالنتا يدرس توجيه تهمتي االبتزاز والتآمر للرئيس 
األمرييك الســابق دونالد ترامب، عــىل خلفية جهوده إللغاء 

نتائج االنتخابات الرئاسية عام 2020 يف والية جورجيا.
ووفقا لـ«يس إن إن«، فإن لدى املحققني 3 تسجيالت -عىل 
األقل- لرتامب، يضغط فيها عىل املسؤولني يف جورجيا إللغاء 

فوز بايدن يف الوالية.
وقالت الشــبكة إن املدعية العامــة يف مقاطعة فولتون، 
بجورجيــا، قد تتخذ قرارات بشــأن توجيــه التهم خالل هذا 

الربيع.

وكاتبا فمديرا للتحرير يتابع أدق امللفات وأخطرها«.
وتابع البيان: »شاهني حائز عىل إجازة يف اللغة العربية 
وآدابها. من ابرز ما إضطلع به الراحل من مهامت اعالمية: 
تغطيــة محاكمة كارلــوس يف العاصمة الفرنســية، 
والهجوم االمرييك عىل أفغانستان. له مؤلفات عدة منها: 
كارلوس، املاسونية ديانة أم بدعة؟ وداهش رجل االرسار«.
وقــال نقيب املحرريــن جوزف القصيفــي يف نعيه: 
»برحيل اسكندر شاهني تطوى صفحة من كتاب الصحافة 
اللبنانيــة امللتزمة بالدفــاع عن وطنها وما ميثل من قيم، 
ويغيب وجه أليف بهدوئه وسعة صدره واحرتامه لنفسه 
ولآلخــر. وهو ودود وصدوق عىل صالبــة يف القناعة 
واملوقف، فال يحايب وال يهادن وال يساوم يف حق، يواجه 
الباطل بصدقه، مخلص لعمله، ويفّ اللتزاماته. كان رحمه 
الله عكاريا حتى العظم، فخورا بانتامئه إىل هذه املنطقة 
من لبنان، مدافعا عن حق ابنائها يف الحياة الكرمية، ويف 
كتاباته ما يؤكد حبه لها وسعيه إىل النهوض بها مواجها 
محاوالت تهميشها واإلهامل الذي يلفها. إن الراحل الكبري 
كان مثال الرصانة والرزانة والوطنية، واتسم بالشجاعة 

االدبية واملعنوية يقول كلمة الحق: نعم نعم، وال ال«.
وتابع »برحيل اسكندر شاهني تفقد الصحافة اللبنانية 
والعربية وجها محببا صديقا شــجاعا، وغيابه سيخلف 
فراغــا يف عامل املهنة. لقــد هزمه املرض العضال، وانهك 
منه الجسد، لكنه عجز عن النيل من روحه الوثابة ونفسه 
االبيــة، وهو من كان عىل خلق عظيــم، متحصنا بحس 
إنســاين يدفع به دوما إىل االنتصار للمظلوم عىل الظامل، 

واملقهور عىل القاهر«.
وختم القصيفي: »خرست النقابة بوفاته عضوا ناشطا 
وملتزمــا، مل يتخلف يوما عن واجباته تجاهها. وخرست 
انا شــخصيا صديقا وزميال مل تنقطع بيني وبينه صالت 
املودة. رحمه الله رحمة واسعة، والعزاء لعائلته، واسكنه 

فسيح جناته صحبة األبرار الصالحني«.
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الثلثاء 21 آذار 2023

مهندسون

 An interior design
 company is looking for an
 employee with a business
 major background, to
 handle  order processing
 and communication with

factories
info@selective-designs.ne 

ــــــــــــــــــــــــ

لاليجار

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

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

متفرقات

مفقود

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

الرقم: + 963945162130

اعالن
تعلــن بلديــة العاقــورة عن 
رغبتها بتلزيم الــكالء النابت يف 
مشاعات البلدة التي تعود ملكيتها 
لعموم ابناء بلدة العاقورة للرعاية 
ملوسم 2023 بطريقة املزاد العلني 
وذلك ابتداء  من الســاعة العارشة 
صباحاً من نهــار االربعاء املوافق 
بلديــة  مركــز  يف   2023/4/5

العاقورة.
باالشــراك  الرغبة  لــه  فمن 
الحضور يف املوعد املحدد مصحوباً 

بالتأمني املؤقت القانوين نقداً.
ميكــن االطــالع عــىل دفر 
الــروط وملحقاتــه يف بلدية 
الدوام  اوقــات  خــالل  العاقورة 

الرسمي.
رئيس بلدية العاقورة
العميد الركن املتقاعد

أسد يوسف الهاشم
ـــــــــ

اعالن شطب رشكة
مبوجــب محــر اجتــاع 
الجمعيــة العموميــة العاديــة 
للمساهمني بتاريخ 2022/10/17 
حل   2023/1/27 بتاريــخ  تقرر 
رشكة ماتيــس هولدينغ ش.م.ل. 
ادارتها  مجلس  رئيــس  )قابضة( 
وشــطب  صوايا  لــني  الســيدة 
قيدهــا من الســجل التجاري يف 
بــريوت حيث هي مســجلة برقم 
/1903795/ ورقم التســجيل يف 

املالية /3432875/.
فعــىل كل ذي مصلحة تقديم 
اعراضه ومالحظاته خالل عرة 

ايام من آخر نر.
أمني السجل التجاري يف 
بريوت

بالتكليف مرلني دميان
ـــــــــــــ

رقم صادر: 2023/10

اعالن قضايئ
ان محكمــة املــن املذهبيــة 
الدرزية-الدرجــة االوىل تعلن عن 
وجود قرار رقــم 2023/4 تاريخ 
2023/3/15 حجــر عىل الســيد 
لطفــي محمد مــكارم من رأس 
املن ســجل 8 وتعيني املستدعني: 
نبيل ووسيم ومازن لطفي مكارم 

وزوجته هيام حليم سلوم
وعليه تدعو من يريد االعراض 
اىل تقدميه خالل مهلة قانونية اي 

عرين يومأً من تاريخه.
رئيس قلم محكمة املن الدرزية

وائل االعور
ـــــــــــــــ

تبليغ فقرة حكمية
اىل مجهول محل االقامة املدعى 

عليه جان فوزي ابو حيدر.
االبتدائية  الروحية  املحكمة  ان 
االرثوذكســية يف ابرشــية جبل 
لبنان قد اصدرت حكاً غيابياً بحق 
املدعى عليه يحمل الرقم 2023/12 
يف دعوى االســاس رقم 2018/7 

قىض مبا ييل:
اوال: الحكم باعالن فسخ الزواج 
املعقود بتاريخ 2008/11/16 بني 
الصايغ  ادمون  كارولــني  املدعية 
واملدعى عليه جان فوزي ابو حيدر 
وقطع كل عالقــة زوجية قامئة 

بينها عىل مسؤولية هذا االخري.
ثانيا: الحكم بالزام املدعى عليه 
بدفــع تعويض للمدعية قدره مئة 
وخمســون مليون لــرية لبنانية 

ملواجهة وضعها الجديد.
ثالثــاً: الحكم بايــالء املدعية 
كارولــني ادمــون الصايــغ حق 
حضانــة ابنتها نايا جان ابو حيدر 
مواليد 2013/11/6 وحراســتها 

حتى بلوغها سن الرشد.
رابعاً: الــزام املدعى عليه جان 
فوزي ابو حيدر بدفع نفقة شهرية 
البنته نايا يدفعها للمدعية كارولني 
ادمــون الصايــغ قدرهــا مليون 
وخمســائة الف لرية لبنانية تبدأ 
من 2022/1/1 ودون ان تشــمل 
واالستشــفاء  الطبابة  مصاريف 
والتعليم التــي يبقى املدعى عليه 
ملزما بتسديدها عىل حدة مبوجب 

فواتري رسمية تدفع عىل حدة.
خامســاً: استيفاء رسم الحكم 

كامال من الفريق االكرث عجلة.
املدعى عليه  حكاً غيابياً بحق 
اعطي وافهم علناً يف برمانا بتاريخ 

صدوره يف 2023/1/30
برمانا يف 2023/3/15
نائب رئيس املحكمة

االب غسان سلوم
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ــة ــ ــيـ ــ ــمـ ــ اعــــــــــــانــــــــــــات رسـ

الفرنسية  الحكومة  تواجه 
مذكرتــني لحجــب الثقة يف 
الربملان بعد اســتخدامها بندا 
يف الدستور يسمح لها بتمرير 
مــروع تعديل نظام التقاعد 

من دون تصويت.
الوقت  الحكومة يف  وتؤكد 
الحــارض ثقتهــا يف اجتياز 
التصويت عىل املذكرتني، إذ ترى 
االنقســامات يف صفوف  أن 
املعارضة أكرب من تفيض إىل 
إســقاطها. وقال وزير العمل 
لصحيفة  دوسوبت،  أوليفييه 
 )Le Journal du Dimanche(

إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة »يجب أن 
تجمع ائتالفا من املعارضني… لتحقيق غالبية 

شديدة التباين ودون خط سيايس مشرك«.
من جهته، قال وزير االقتصاد برونو لومري 
ردا عىل أسئلة صحيفة )Le Parisien( »أعتقد 
أنه لن يكون هناك غالبية إلسقاط الحكومة، 

لكنها ستكون لحظة حقيقة«.
ويتطلب إسقاط الحكومة توافق أعضاء من 
أقىص اليمني إىل أقىص اليســار وأن يضموا 
إىل جانبهم أصوات حوايل 30 من نواب حزب 
»الجمهوريني«، لكن الحزب وافق بالفعل عىل 

خطة ماكرون لتعديل نظام التقاعد.
وأثــارت خطة ماكــرون التي تتضمن رفع 
ســن التقاعد من 62 إىل 64 عاما احتجاجات 
واســعة يف أرجاء فرنسا وإرضابات عالية 
عىل مدى أســابيع. ولجأت الحكومة إىل البند 
49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص من 

دون طرحه للتصويت يف الجمعية الوطنية.

{ رد ماكرون {
ولــزم ماكرون الصمت -وهــو الذي أوعز 
باســتخدام هــذا البند الدســتوري- ثم وجه 
رسالة إىل رئييس مجلس الشيوخ والجمعية 
الوطنية، أعرب فيها عن »رغبته يف أن يتمكن 
النص املتعلــق بالتقاعد من امليض إىل نهاية 

مساره الدميقراطي وسط احرام الجميع«.
لكن الضغط يشــتد عىل الربملانيني وســط 
تعبئة نقابية وشــعبية كثيفة ضد املروع، 

حيث تجمع املتظاهرون مجددا أمس األحد يف 
مدن فرنسية عدة.

وتعرض مكتب رئيس حــزب الجمهوريني 
إريك ســيويت الذي يدعم مــروع التعديل، 
للرشــق بالحجارة ليل السبت يف نيس جنويب 
فرنسا، وكتب عليه »املذكرة أو الحجارة«، كا 

اسُتهدف نواب آخرون مؤيدون للمروع.
من جهتــه، أكد ماكــرون »دعمه للربملان 
وملجمــل الربملانيني، وتعبئة الحكومة من أجل 

اتخاذ كل التدابري لحايتهم«.
وتربر الحكومة -التي ال متلك سوى أغلبية 
نسبية يف الجمعية الوطنية- رفع سن التقاعد 
التصــدي لراجع ماليــة صناديق  برورة 

التقاعد وشيخوخة السكان.
مــن جانبها، أبــدت رئيســة األغلبية يف 
الجمعيــة الوطنيــة أورور بريجي ثقتها يف 
اجتيــاز مذكريت حجب الثقة، وقالت ردا عىل 
أسئلة اإلعالم »لنذهب إىل الوضوح. الوضوح 

هو التصويت«.
وأضافــت أنه يف حال إســقاط الحكومة 
»يجب تحمل املســؤولية«، مع احتال لجوء 
ماكــرون إىل حل الجمعية الوطنية، يف وقت 
تراجعت شــعبيته يف استطالعات الرأي إىل 

28%، أدىن مستوياتها منذ 2019.
غري أن جان لوك ميالنشــون زعيم اليسار 
الراديكايل يستبعد مثل هذا السيناريو، ويرى 
أن ماكرون ســيتكبد يف االنتخابات »هزمية 
القــرن، وبالتايل لــن يفعل ذلــك«، متوقعا 

»استمرار النضال أيا كانت النتيجة«.

الحكومة الفرنسية تواجه ُمذكرتين لحجب الثقة في البرملان

أشارت صحيفة »بوليتيكو« 
األمريكيــة، إىل أّن الرئيــس 
ماكرون،  إميانويل  الفرنيس، 
لدفعه  باهظــاً  مثنــاً  يدفع  
إلصــالح نظــام املعاشــات 

التقاعدية. 
أّن  اســتطالع،  وأظهــر 
انخفاضاً  يُواجــه  ماكــرون 
جديداً يف شــعبيته، وذلك كا 
ما  احتجاجات  خــالل  حصل 

يُسمى السرات الصفر.
ولفتت الصحيفة إىل أّن »%70 
مــن املتظاهرين الفرنســيني 

الذيــن خرجوا إىل الشــوارع لالحتجاج عىل 
إصالح نظام املعاشــات التقاعدية غري راضني 

عن الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون«.
وأظهــر تقرير نرته صحيفة »لو جورنال 
دو دميانــش« أّن »تصنيف شــعبية ماكرون 

انخفض 4 نقاط يف شهٍر واحد«.
وقبل يومني، وقعت اشــتباكات بني رشطة 
مكافحــة الشــغب ومتظاهريــن غاضبني 
من اســتخدام الحكومة الفرنســية مادة يف 
الدستور، من أجل فرْض تعديالت تتعلق برفع 
سن التقاعد من 62 عاماً إىل 64 من دون إجراء 

تصويت برملاين.
واختار الرئيس الفرنيس، إميانويل ماكرون، 
قبل أيام، مترير مروع تعديل نظام التقاعد، 
املثري للجدل، مــن دون تصويت يف الجمعية 

الوطنية.
وأثارت التعديالت املتعلقة بسن التقاعد يف 
فرنســا تظاهرات وإرضابات استمرت أسابيع 

يف عموم البالد.
ويَُعــّد معارضو التعديل النّص »غري عادل«، 
وخصوصاً بالنســبة إىل النساء والعاملني يف 
وظائف صعبة. وتُظهر مختلف اســتطالعات 

الرأي أن  أغلبية الفرنسيني رافضة له.

ماكــــــرون يُواجــــــه انخفاضــــــاً جديــــــداً في شــــــعبيته
الشــالية  كوريا  زعيم  قال 
كيم جونــغ أون إن بالده يجب 
أن تكون مستعدة لشن هجات 
نووية يف أي وقت إلنهاء حرب، 
وكوريا  املتحدة  الواليات  متها 
التدريبات  بتوســيع  الجنوبية 
العسكرية املشركة التي تشمل 

األصول النووية األمريكية.
وتأيت ترصيحات كيم هذه يف 
وقت أجرت فيه كوريا الشالية 
ما وصفته وكالة األنباء املركزية 
الرســمية الكورية الشــالية 
نووية«  تكتيكيــة  »بتدريبات 
تســتمر يومــني، وتهدف إىل 

إرسال تحذيرات قوية للحلفاء.
وقالــت الوكالة إن التدريبات 
شهدت اختبارا لصاروخ باليستي 
حلق ملسافة 800 كيلومر، قبل 
أن يصيــب الهــدف عىل ارتفاع 

800 مر، يف إطار سيناريو هجوم نووي تكتييك.
بدورها، أكدت قيادة األركان املشــركة الكورية 
الجنوبيــة األحد إطــالق الصــاروخ، وقالت إنها 
رصــدت »صاروخا باليســتيا قصري املدى أطلق من 
محيط منطقة تونغتشانغ-ري مبقاطعة بيونغان 
الشــالية عنــد الســاعة 11:05 صباحا )02:05 

بتوقيت غرينتش( باتجاه بحر الرق« املعروف أيضا 
ببحر اليابان.

ورأت أن عملية اإلطالق »اســتفزاز خطري« ينتهك 
العقوبات الدولية، وأضافت أن »جيشــنا يبقى يف 
جهوزية قوية بناء عىل قدرته يف الرد بشــدة عىل 
أي استفزاز من كوريا الشالية، أثناء إجراء تدريبات 

ومتارين مشركة مكثفة وشاملة«.

كا أكــدت طوكيو اإلطالق، 
وقال توشــريو إينو نائب وزير 
الدفــاع للصحفيــني إن اليابان 
اللهجة  شديد  احتجاجا  »قدمت 
ودانت بشدة )كوريا الشالية( 

عرب سفارتنا يف بكني«.
ودانــت القيادة العســكرية 
األمريكيــة ملنطقــة املحيطني 
إطــالق  والهــادي  الهنــدي 
الصــاروخ، وقالت إنه يســلط 
الضوء عــىل »التأثري املزعزع« 
لربامــج األســلحة الكوريــة 

الشالية املحظورة.
يشار إىل أن كوريا الشالية 
كانت أطلقت صاروخا باليستيا 
عابرا للقارات ســقط يف البحر 
الكورية  الجزيــرة  شــبه  بني 
واليابان، وذلك قبل ساعات من 
وصول الرئيس الكوري الجنويب 
إىل طوكيو لعقد قمة نادرة تناولت ســبل مواجهة 

بيونغ يانغ املسلحة نوويا.
كا أجرت بيونغ يانغ عدة عمليات إطالق صواريخ 
مؤخرا، وسط تدريبات عسكرية مشركة مستمرة 
بني كوريا الجنوبية والواليات املتحدة، تدينها بيونغ 

يانغ وتعّدها أعاال عدائية.

ــة تــــجــــري ُمـــــــنـــــــاورات تــكــتــيــكــيــة نـــوويـــة ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ ــا الـ ــ ــوريـ ــ كـ

ذكــرت صحيفــة »وول 
األمريكية  جورنال«  سريت 
»أن 3 مــن موظفي املكتب 
املوقوفــني  أو  الســابقني 
عــىل نهــج التحقيق يف 6 
عىل  اعرضوا  الثاين  كانون 
الكونغرس  االحتجاجات يف 
عرب  املؤامــرة  ونظريــات 

اإلنرنت«.
وأضافت الصحيفة: »أّدى 
تعامــل الحكومة األمريكية 
مع املشتبه فيهم يف حادث 6 
كانون الثاين2021 إىل رصاع 
داخــل مكتــب التحقيقات 
الفيــدرايل حــول جهــود 
الوكالــة املوســعة ملتابعة 
التهــم املوجهــة إىل أكرث 
من 1000 شــخص«، وفقاً 

ملراجعة شــهادة 3 موظفني ســابقني أو موقوفني 
أمام لجنة مجلس النواب وأشخاص آخرين مطلعني 

عىل األمر.
وأشــارت إىل أّن التحقيق يف الهجوم عىل مبنى 
الكابيتول، من قبل أنصار الرئيس األمرييك السابق 
دونالد ترامب، هو األكرب يف تاريخ مكتب التحقيقات 
الفيدرايل من حيث عدد الحاالت والوصول الوطني.

من جهتهم، قال ممثلو االدعاء إنهم قد يوجهون 
اتهامات إىل ألف شــخص آخر، إضافة إىل املتهمني 
بالفعــل. وبقيادة عمالء يف واشــنطن، تّم تجنيد 
جميع املكاتب امليدانية البالغ عددها 56، للمساعدة 

يف تعقب مثريي الشــغب يف األشهر التي أعقبت 
الهجوم.

ويف شــهادة حديثة أمام لجنــة مجلس النواب 
التــي يقودها الجمهوريون، قــال موظفو مكتب 
التحقيقات الفيدرايل الســابقون من مكاتب خارج 
العاصمة إنهم »شــعروا بــأّن بعض زمالئهم يف 
واشــنطن بالغوا يف رّد فعلهم عىل عنف ذلك اليوم، 
واقرحوا تكتيكات تحقيق تضع السعي وراء السلوك 

اإلجرامي فوق حرية التعبري«.
ويف كانــون األول 2022، أكدت لجنة التحقيق 
الربملانية بشــأن الهجوم عىل الكابيتول أّن الرئيس 
األمرييك الســابق، دونالد ترامب، »منعدم األهلية 

لتويل أي منصب رســمي«، 
التحقيق  لجنــة  وأوصــت 

مبالحقة ترامب جنائياً.
وأســفر الهجــوم عــىل 
مقر الكابيتــول عن مقتل 5 
وإصابة  األقل  عىل  أشخاص 
140 عنــرص رشطة بجروح، 
ألقاه  حــايس  خطاب  بعد 
ترامب أمام اآلالف من أنصاره 
قرب البيت األبيض لالعراض 
عىل نتائج انتخابات الرئاسة.
بدأ  ويف حزيــران 2022، 
الذين  النــّواب األمريكّيــون 
مســؤولّية  يف  يُحّققــون 
الهجوم بتقديم  عــن  ترامب 
أوىل الخالصات التي توّصلوا 
إليها، خالل جلســة استاع، 
الربملانّية  اللجنة  كا عرضت 
املكلّفة التحقيق صوراً مل تُنَر سابقاً ألحداث تاريخ 

الهجوم.
وميكــن أن تؤدي التهم الثــالث بحق ترامب إىل 
عقوبات بالســجن ومنع من مارسة أي مهات 
عامــة يف الواليــات املتحدة، فيــا أعلن ترامب 
أنه يعتزم خوض الســباق إىل البيت األبيض للعام 

2024، وسط دوامة من املخاطر القانونية.
وقد وجهت تهم جديدة إىل ترامب أخرياً بأنه أخفى 
تلقيه هدايا بأكرث مــن 250 ألف دوالر خالل فرة 
مة  وجوده يف البيت األبيض، من بينها سيوف مقدَّ

بة من اليابان. من السعودية ومضارب غولف مذهَّ

»FBI« الـــــ ــب  ــات ــك الــــى م ــراع  ــصــ ــ ال ــل  ــق ن »الـــكـــابـــيـــتـــول«  اقـــتـــحـــام 

قالت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال 
فــون ديــر اليــن إن املفوضيــة األوروبية 
ســتخصص مليار يورو لركيا وأكرث من مائة 
مليون يورو لــــسوريا إلعــادة اإلعار بعد 

الزلزال.
وقالت أوروســوال يف افتتاح مؤمتر دويل 
للانحني ملساعدة ضحايا الزلزال »يسعدين أن 
أعلن أن املفوضية األوروبية وحدها ســتدعم 
تركيــا مبليار يورو للتعــايف من الزلزال، كا 
نخصص الحزمــة التالية للدعم اإلنســاين 

وإعادة اإلعار الطارئ لســوريا مببلغ 108 
ماليني يورو«.

وفقا لرئيسة املفوضية األوروبية، فإن دول 
االتحاد األورويب، وكذلك املؤسســات املالية 

األوروبية، تنوي تقديم تربعات منفصلة.
وتســبب زلزال 6 شــباط بقوة 7.8 درجة 
والهزات االرتدادية يف جنويب تركيا وشــال 
غريب ســوريا مبقتل أكرث من 50 ألف شخص 
يف البلدين، منهــم أكرث 6000 يف ســوريا، 

فضال عن دمار كبري خلفه الزلزال.

ــورو لــتــركــيــا ــ ــار يـ ــي ــل ــاد األوروبـــــــي خــصــص م ــ ــح ــ االت

أكد ممثلو القوات املسلحة األمريكية تفوق الصني 
يف العديــد من املجاالت العســكرية، معرفني بأن 

األسطول الصيني أصبح األكرب يف العامل .
وأفــادت قناة CBS التلفزيونيــة نقال عن قائد 
أســطول املحيط الهادئ للبحرية األمريكية، نائب 

األدمــريال صموئيل بابارو واملــالزم قائد البحرية 
األمريكية ديفيد إيش: »بأن البحرية التابعة لجيش 
التحرير الشعبي الصيني كانت تتألف يف أوائل عام 
2000، من حوايل 37 ســفينة. واآلن يجري الحديث 

عن 350 سفينة«.

ويف الوقت نفســه ، أكد بابــارو: »أن البحرية 
الصينية هي األكرب يف العامل من حيث عدد السفن«.
مــن جهته قال ديفيد آيش: إن »الصينيني أحرزوا 
تقدما كبريا يف العديد من املجاالت الرئيســية، من 

الناحية العسكرية ».

ــري الــصــيــنــي ــعــســك ــّوق ال ــف ــت ــال ــون ب ــرف ــت ــع ــون ي ــي ــرك ــي ــون أم ــري عــســك

أعلن رئيس وزراء تايالند، برايوت تشــان 
أوتشا، حل الربملان، ما ميهد الطريق أمام عقد 
انتخابات عامة يف مايو، والتي من املحتمل أن 

تقلل من نفوذ الجيش يف السياسة.
وبادر رئيس الوزراء، الذي يسعى للحصول 
عــىل تفويض جديــد يف التصويت الذي تم 
تحديده مؤقتا يف 7 ايار، إىل حل الربملان، قبل 
أيام قليلة فقط من نهاية والية مجلس النواب 

التي تبلغ أربع سنوات.
وســتضع االنتخابات حــزب »بويا تاي« 
املعارض املفضل بشدة، واملدعوم من امللياردير 
الشعبوي تاكسني شيناواترا، يف مواجهة ضد 
األحزاب التي متثل املؤسســة املحافظة، التي 

يقودها الجيش.
املرشــح الرئييس لحزب بويا تاي هي ابنة 
تاكســني، بيتونغتارن شيناواترا، التي تحظى 

بتأييد كبري يف اســتطالعات الــرأي. إذا تم 
انتخابها، فإنها ستكون ثالث عضو يف عائلة 
شــيناواترا يتوىل رئاسة الوزراء يف العقدين 

املاضيني.
وشــغل والدها املنصب بــني عامي 2001 
و2006، بينا تولت شــقيقتها ينغلوك املهمة 
بني عامــي 2011 و2014. بيد أن االنقالبات 

العسكرية أطاحت بكليها.
وبرايوت هو جرنال سابق قاد انقالب 2014 
ويواجــه تحديا ليس فقط من بويا تاي ولكن 
أيضا من رفيقه منذ فرة طويلة يف الســالح 
ونائــب رئيس الوزراء، براويت وونغســوان. 
فهو املرشــح املعلن عن حزب ثان مدعوم من 

الجيش.
وصل برايوت إىل السلطة مرة أخرى كرئيس 

لحكومة ائتالفية بعد انتخابات 2019. 

ــّل الـــبـــرملـــان ــ ــن حـ ــلـ ــس الـــــــــوزراء اعـ ــيـ ــد: رئـ ـــانـ ــاي تـ
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»انفجرت« بين الغراند ماستر سامي قبالوي والعميد حسان رستم
جالل بعينو

وسط عملية التجاذبات 
داخل  الحاد  واالنقســام 
للجنة  التنفيذية  اللجنــة 
األوملبيــة والتــي ظهرت 
اىل العلن بعد ســنة عىل 
االنتخابــات األوملبية مام 
للجنة  اجتامع  عقد  يجعل 
برئاســة بيار جلــخ امراً 
كبرياً،  وانجــازاً  بطوليــاً 
طغى عىل الســطح ويف 
املتفاقم  الخالف  املجالس 
الثالث للجنة  النائــب  بني 
ماســر  الغراند  األوملبية 
وامينها  قبالوي  ســامي 
املتقاعد  العميــد  العــام 

حسان رستم.
فمع انتهاء انتخابات شــباط 2021 والتي أدت اىل وجود 
قبالوي ورستم معاً وألول مرة ضمن اللجنة التنفيذية للجنة 
األوملبية توّقع الكثريون ان ينفجر الخالف بني الرجلني عىل 
خلفية الخالف القديم بني الراحل فؤاد رســتم )والد حسان( 
وقبالوي الذي خرس مركز رئاسة اتحاد الكيك بوكسينغ يف 
منتصف تسعينيات القرن الفائت ملصلحة عبد الرحمن الريس 

)الحليف السابق لقبالوي( الذي كان مدعوماً من آل رستم.
ازداد الخالف بني قبالوي ورســتم وتفاقم منذ نحو سنة 
خاصة خاصة أن قبالوي كان يعلم ان رســتم مل يكن يحّبذ 
نجاح قبالوي يف انتخابات اللجنة االوملبية ال بل حاربه )مل 
يصّوت له( لكن قبالوي حصد اكرب عدد من األصوات يومها 

وانُتخب نائباً لرئيس اللجنة االوملبية.
وظهــر اىل العلم أمران ســاهام يف تعميق الخالف بني 
الغراند ماســر والعميد. األمــر األول رفض قبالوي رفضاً 
قاطعاً حصول اتحاد التجذيف )الذي يرئســه رستم( عىل 
مســاعدة دولية بقيمة  177 الف دوالر امرييك بدل ارضار 
عن ترّضر عــدد من القوارب عىل اثــر انفجار 4 آب 2020 

املشؤوم يف مرفأ بريوت.
قامت قيامــة قبالوي »عىل املبلــغ وضخامته« واعترب 
ان هنالك أمــراً مريباً يف املوضــوع وحصل رصاع طاحن 
بني قبالوي ورســتم بني مدافع ومهاجم حول املبلغ الكبري 
وبدأ الشــخصان ال يوفران بعضهام البعض يف مجالسهام 

الخاصة وحتى العامة.
األمر الثاين الذي ساهم يف تأجيج الخالف تسمية بعثة 
اللجنة االوملبية االدارية اىل الجمعية العمومية غري العادية 
السعودية من  الريايض للتضامن االســالمي يف  لالتحاد 
نائب الرئيس اسعد النخل وحسان رستم. فقبالوي كان يريد 
الســفر بدالً من النخل لكن جلخ أرص عىل سفر النخل ألن 
الدعوة موجهة له ولرستم. وهذا األخري فعل املستحيل لعدم 
سفر قبالوي معه وهذا ما حصل. فاعترب قبالوي ان رستم 
ما زال رشساً ضده. ويقول مصدر موثوق »ان رستم اجرى 
العديد من االتصاالت بعدد من اعضاء اللجنة األوملبية لقطع 

الطريق عىل سفر قبالوي«.
فتخيلوا كيف سيكون الوضع لو كان الوفد اىل السعودية 
يضم قبالوي ورســتم يف ظل القطيعة شــبه التامة بني 
الرجلني والتــي ازدادت منذ فرة. فكيف كان ســيتعايش 
الرجــالن مع جلوســهام جنباً اىل جنب خــالل الجمعية 
العمومية وخالل املحادثات الجانبية مع عدد من األطراف؟

»الجرّة مكســورة« بني قبالوي ورستم وال مجال العادة 
ترميمها واذا ما حصل لقاء بني الرجلني مبسعى من أحدهم 
فان صفحة الخالفات ال ميكن أن تطوى نهائياً بينهام ألن 
القصة مش »رّمانة بل قلوب مليانة« وتعود اىل عقود عدة.

انها عّينة مــام يحصل داخل اللجنــة األوملبية يف ظل 
الخالفات و«الحرتقات« بني العديــد من األعضاء فام يكاد 
يُطرح موضــوع حتى ينفجر الخالف مجــدداً عىل أصغر 

األمور...

رئيس واعضاء اللجنة األوملبية

ــعـــــادة والــــحــــولــــي يـــشـــاركـــان ــوى: ســـ ــ ــ ــق ــ ــ ــعـــــاب ال  ألـــ
فــــــــي »عــــــمــــــومــــــيــــــة« اتــــــــحــــــــاد غـــــــــــرب آســــيــــا

رئيس وامني عام االتحاد اللبناين خالل الجمعية العمومية 

ســعادة والحويل مع اعضاء املكتب التنفيذي ومندويب اتحاد 
غرب آسيا

شــارك اإلتحاد اللبناين أللعاب القوى يف إجتامع الجمعية 
العمومية غري العادية إلتحاد دول غرب آســيا أللعاب القوى 
والذي عقد يف قطر برئاســة رئيس اتحاد غرب آســيا سيار 
العنزي وبحضور رئيس اإلتحاد اآلسيوي أللعاب القوى اللواء 
دحالن الحمد.ومثّل اإلتحاد اللبناين رئيســه روالن ســعاده 
واألمني العام وســيم الحــويل، حيث تضّمــن جدول أعامل 
اإلجتامع بنداً وحيداً وهو »مناقشــة كتاب اإلتحاد اآلسيوي 
املتعلّق بوضع اإلتحاد القانوين وإتخاذ قرار بذلك« حيث متّت 
املوافقة بإجامع 12 دولة عىل متديد مجلس إتحاد غرب آسيا 
أللعاب القوى 4 ســنوات، علامً بأن أمني عام اإلتحاد اللبناين 
أللعاب القوى وســيم الحويل يشــغل منصب العضوية يف 

املكتب التنفيذي باإلتحاد مام يعني استمراره حتى 2027. هذا 
وتال الجمعية العمومية غري العاديــة، إجتامع مجلس إدارة 
اإلتحاد وتّم التصديق عىل محرض اإلجتامع الرابع ملجلس إدارة 
اتحاد غرب آسيا والتصديق عىل اجتامع املكتب التنفيذي األول 

ثم مناقشة أعامل اللجان العاملة السنة املاضية.
وبحــث االجتــامع البطــوالت القادمة لإلتحــاد والدول 
املســتضيفة وتقرر إقامة بطولة غرب آســيا أللعاب القوى 
للرجال والسيدات من 2٦ لغاية 2٩ نيسان املقبل يف قطر. كام 
تم التباحث يف  آلية املشــاركة يف البطوالت القادمة )سكن 
الوفــود – ترتيبات الدول املنظمة – متابعــة التجهيزات قبل 

البطولة( الخ....

إلــــــى نـــهـــائـــيـــات آســـيـــا لـــبـــنـــان  ــالت  ــ ــب ــ ــة : ش ــ ــاولـ ــ  طـ
ســنــة  1٥ دون  ــم  ــ ــال ــ ــع ــ ال بـــطـــولـــة  إلــــــى  ــة  ــ ــل ــ ــؤه ــ امل

اخُتتمت بطولة غرب آســيا يف كرة الطاولة التي جرت يف 
السليامنية )العراق( واملؤهلة إىل نهائيات آسيا حيث استطاع 
املنتخب اللبناين دون الـ 1٥ ســنة التأهل إىل نهائيات آسيا 
بعدما أحرز املركز الثاين يف البطولة.وجاء التأهل بعد الفوز 
عىل االردن )3-0( حيث فازت ياسمينا الهبش )3-1(، بيسان 
شريي )3-1( وسيدرا الحسن )3-1(، وفوز عىل الكويت )3-
0( حيث فازت ياســمينا الهبش )3-0(، بيسان شريي )0-3( 
وسيدرا الحسن )3-1(، وخسارة يف النهايئ أمام العراق )1-

3( حيث فازت بيسان شريي )1-3(.
كام احرزت اناث  لبنان دون 1٩ سنة  املركز الثالث.

وواكب البعثة اللبنانية رئيس االتحاد اللبناين ونائب رئيس 
اتحاد غرب آســيا جورج كوبيل، عضوا االتحاد وسام شريي 

)مدير املنتخبات ورئيس البعثة( وناجي حالل.
مّثل لبنان الالعبات مريم الهبش، فاطمة دقدوقي، ســيدرا 

الحسن، ياسمينا الهبش وبيسان شريي.
والجديــر ذكره انه عــىل هامش البطولــة حرض كوبيل 

اجتــامع الجمعية العمومية إلتحاد غرب آســيا الذي صدرت 

عنه مقررات أبرزهااســتضافة لبنان لبطولة اندية غرب آسيا 

وبطولة الرواد مع العلم ان لبنان سوف يستضيف أيضاً بطولة 

األندية العربية وبطولة العرب.

كوبيل وشريي خالل تتويج املنتخب اللبناين

الســــلة األميركيــــة : انتصــــاران مثيــــران لدنفــــر وميلووكــــي
اســتعاد دنفر ناغتس وميلوويك باكــس، متصدراً ترتيب 
املنطقتني الغربية والرشقية توالياً، توازنهام بفوز األول عىل 
بروكلني نتس 108-102 والثاين عىل تورونتو رابتورز 118-

111 األحد يف دوري كرة السلة األمرييك للمحرفني.
ودخــل ناغتس الذي يبقى الفريق الوحيــد الضامن تأهله 
حتــى اآلن إىل األدوار اإلقصائية »بــالي أوف« يف املنطقة 
الغربية، اللقاء عىل خلفية خســارة أمــام نيويورك نيكس 
كانت الخامسة يف ســت مباريات، لكنه استعاد األحد شيئاً 
من بريقه وعاد منتــراً من ملعب نتس بفضل جهود نجمه 

الريب نيكوال يوكيتش بشكل خاص.
وحقق يوكيتش ثالثة أرقم مزدوجــة )تريبل دابل( للمرة 
الثامنة والعرشين هذا املوســم بعدما ســجل 22 نقطة مع 
17 متابعة و10 متريرات حاســمة، فيام ساهم مايكل بورتر 

جونيور بـ28 نقطة مع ٩ متابعات.
ومهد جامل مــوراي الطريق أمام ناغتــس لتحقيق فوزه 
الثامن واألربعني يف 72 مباراة هذا املوســم بعدما سجل 20 
من نقاطه الـ2٥ يف الربــع األول الذي أنهاه فريقه لصالحه 
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وكان ناغتس موفقاً متاماً يف اللقاء بعدما نجح يف ٥.٦2 
باملئة من محاوالته يف الشــوط األول، ما ســاهم يف فرض 
سيطرته متاماً حتى وصل الفارق يف إحدى فرات املباراة اىل 

22 نقطة، فيام كان أكرب فارق لنتس نقطتني فقط.
ورغم الفوز، مل يكن املدرب مايكل مالون راضياً بعدما شاهد 
فارق العرشين نقطة الذي بناه فريقه بعد ثالثة أرباع يتقلص 

اىل 7 نقاط 100 ٩3 قبل 3.44 دقيقة عىل النهاية.
لكن الضيوف عرفوا كيف يتعاملون مع فورة نتس ووسعوا 
الفارق اىل 14 نقطة يف طريقهم اىل حســم املواجهة والثأر 

لخسارتهم قبل أسبوع 122-120.
ورغم جهود ميكال بريدجز )23 نقطة( ونيك كالكســتون 
)1٩(، مني نتس بهزميته الثالثة توالياً والثانية والثالثني هذا 
املوســم، لكنه بقي متمسكاً باملركز الســادس األخري املؤهل 
مبــارشاً اىل الـ«بالي أوف« يف املنطقة الرشقية أمام ميامي 
هيت الفائز عىل ديرويت بيســتونز 112-100 بفضل جيمي 
باتلر )2٦ نقطة مع 10 متريرات حاســمة( وبام أديبايو )22 
مع 10 متابعات( وتايلر هــريو )1٩(، وأتالنتا هوكس الذي 

خرس أمام سان أنتونيو سبريز 118-12٦.

»NSA« فوز مثير لهوبس على : لبنان في كرة السلة  بطولة 
يف  هوبس   نــادي   نجح 
داً  ج ويــة  ق مباراة  حســم 
جمعته مع نادي  NSA  ضمن 
20 مــن عمر  ـ  ال الجولــة 
سلة  ال رة  ك ل اللبناين  الدوري 
والتــي اقيمت عــىل ارض 
ملعب فؤاد شهاب بواقع 7٩ 
80، حيث انتظر الفريقان   -
الثانينت االخريتن، بعد  حتى 
ان نجــح عبــد الصباغ يف 
تسجيل ثالثية قبل ست ثوان 
هدي  ي ل املبــاراة  نهاية  عىل 
فريقه الفوز عىل NSA الذي 
كان قد ســيطر عىل املباراة 

منذ بدايتها.
وكان NSA قــد نجح يف 
مع  واضح  بشــكل  التفوق 
عمر  من  االول  الربع  نهاية 
املبــاراة بفــارق 10 نقاط 

وبواقــع 2٩ – 1٩، قبل ان ينجح هوبس يف تقليص الفارق 
مع نهاية النصف االول من عمــر املباراة اىل مثاين نقاط، 
NSA بواقع 44 – 3٦.  حيث انتهى الشــوط االول بتقــدم 
ويف الربع الثالث حاول هوبس رفع الضغط عىل منافســه 

ليقلــص الفارق اىل اربــع نقاط مع انتهــاء الجزء الثالث 
بواقع ٦2 – ٥8، ليتقــدم هوبس الول مرة يف الربع االخري 
 TURN OVER يف ظل ارتكابه ٥ خسارة للكرة يف الهجوم 
فقط، ليحســم بعدها هوبس املبــاراة بفارق نقطة واحدة 

وبواقع 7٩ – 80.

من لقاء ان اس ايه وهوبس

ــو الـــجـــديـــد ــ ــك ــ ــي ــ ــت ــ ــل ــ ــم وأت ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ  هــــــــدف كـــيـــســـي الـ
ــة الـــــــــــــــــدوري االســـــبـــــانـــــي ــ ــ ــولـ ــ ــ يـــــــتـــــــصـــــــدران جـ

شــهدت الجولة الـ2٦ من الدوري اإلســباين لكرة القدم 
انتصار برشلونة عىل ريال مدريد 2-1، يف الكالسيكو األحد.
وبهذا االنتصار رفع برشلونة رصيده إىل ٦8 نقطة يف صدارة 
جــدول ترتيب الليغا، بينام تجمد رصيــد ريال مدريد عند ٥٦ 

نقطة يف املركز الثاين.
وقد تباينت آراء مدّريَب برشــلونة وريال مدريد حول الغاء 
حكم الفيديو املساعد )يف ايه آر( لهدف متأخر سّجله مهاجم 
الفريق املليك ماركو أسنسيو، قبل خسارته الكالسيكو األحد 

يف قمة الدوري اإلسباين لكرة القدم.
لكن فيام كانت النتيجة 1-1 قبــل عرش دقائق من انتهاء 
الوقت األصيل، هّز أسنسيو الشباك عىل ملعب كامب نو. وبعد 
التحقق من حكم الفيديو املســاعد، تبنّي ان املهاجم يف حالة 

تسلل.
وقال اإليطايل كارلو أنشيلويت مدرب ريال »مل نفز بسبب 

حالة تسلّل ال نزال نشكّك فيها«.
وتابع »مل تكن مؤكدة. لدينا شــكوك حيالها، ونحمل معنا 

إىل مدريد هذه الشكوك«.
لكن رأي مدرب برشلونة تشــايف كان مختلفاً متاماً »هذا 
واضح، التسلل واضح، هذا يشء علمي، أليس كذلك؟. فاجأين 

تريح أنشيلويت«.
وتابع »من دون يف أيه آر، تكــون االمور أصعب. أصبحت 

األمور أكرث عدالً، خصوصاً يف حاالت التسلل«.
وأردف املدرب السابق لنادي الســد القطري »قد يكون من 
الصعب الحكم عىل ركلة جزاء أو ملسة يد، لكن يف هذه الحالة 

أنا متفاجئ من أنشيلويت«.
وفيام اعترب أن لقب الدوري مل يُحســم بعد، رأى تشايف أن 
فريقه أصبح يف موقع مريح »مل نفز )هذا املوســم( سوى 
بلقب الكأس الســوبر، لكن ميتلكني شعور أن مصري اللقب 

يتوقف علينا«.
ورأى تشايف ان فريقه قام برّد فعل قوي بعد بداية صعبة 
للموسم »رأيتم يف نهاية املباراة، كانت الفرحة كبرية، والرضا، 

ال ننىس من أين أتينا«.
وتابع نجم الوسط الســابق »يف ترشين األول )بعد خسارة 
الكالســيكو( يف برنابيو، كنا متخلفني بفارق ثالث نقاط، وقد 
تقّدمنا عىل مدريد 1٥ نقطة. هذا الرقم يلقي الضوء عىل حملتنا«.

{ طعم مختلف {
بدوره، قال سريغي روبرتو صاحب هدف املعادلة لربشلونة 
منتصف املباراة »لدينا مباريات كثــرية )12(، وال ميكننا أبداً 
اعتبار ريال مدريــد منتهياً. 12 نقطة فارق كبري، لكن األمور 

تتوقف علينا. وهذا ما يرضينا«.
وتابع »كان احتفاالً جميالً. تلقينا هدف ماركو أسنســيو، 
ومل نكن نعلم انه متســلل، وبالتايل واجهنا الخســارة. ومع 
هدف فرانك )كيســييه( تقّدمنا.. فــوز يف الدقيقة األخرية 

يحمل طعامً مختلفاً«.
وعام إذا كان الدوري قد ُحســم، قال أنشــيلويت صاحب 
الخربة الكبرية »كال. هناك مباريات. ستكون أصعب، لكن هذه 

الخسارة ال تعني عدم خوضنا املباريات بكل ما منلك«.
وتحرّس حارس مرماه البلجييك تيبو كورتوا، يف رّد ملنصة 
»دازون« للبث التدفقي عىل سؤال حول فقدان فريقه اللقب، 
قائالً »نعم، يجب أن نكون رصيحني. سنستمر يف القتال حتى 
النهاية، لكن هناك فارق أربع مباريات بيننا... فارق املواجهات 
املبــارشة ال يزال يف مصلحتنا )3-1 و1-2( لكن يتعنّي عليهم 

خسارة أربع مباريات وأن نفوز بجميع مبارياتنا«.
تابع الحارس العمالق »ال يشء مســتحيالً، لكن ستكون 
األمور صعبة جداً«، مشــرياً إىل تخلف فريقه أيضاً يف ذهاب 
نصف نهايئ الكأس 0-1 عــىل أرضه »يجب أن نعود إىل هنا 

وننتزع بطاقة التأهل إىل نهايئ كأس امللك«.

{ هدف كييس.. هل يحسم الليغا؟ {
مل يكن فرانك كييس قد ســجل أي هدف بعد يف الليغا، رغم 

أنه سبق له التهديف يف كأس امللك مع فريقه برشلونة.
وجاءت باكورة أهدافه يف الدوري تحديدا يف شباك الغريم 
اللــدود ريال مدريــد يك يهدي فريقه هــدف الفوز )1-2(، 

ويوسع الفارق لصالح البارسا يف الصدارة إىل 12 نقطة.

{ أتلتيكو الجديد {
اســتعاد أتلتيكو مدريــد ثقله. فقد أكد الفــوز 3-0 عىل 
فالنســيا أن األتلتي مير بأفضل فراته هذا املوسم بعد العودة 
من املونديــال حيث حصد 27 نقطة من إجاميل 3٦ كانت يف 

متناوله.
وكانت الهزميــة الوحيدة هي تلك التي منــي بها عىل يد 
برشــلونة 0-1، فيام عدا ذلــك حقــق الروخيبالنكوس 8 
انتصارات، منها ٥ يف آخــر ٦ جوالت، إضافة إىل 3 تعادالت، 

ومبعدل 21 هدفا يف شباك املنافسني مقابل ٥ يف مرماه.
وحافظ أتلتيكو عىل نظافة شباكه يف ٦ مواجهات، فضال 

عن سلسلة من 10 مباريات بال خسارة.

{ بورخا إغليسياس.. هداف بيتيس املتألق {
يدين ريال بيتيس بالفضل يف ثلث النقاط التي ميلكها إىل 
بورخا إغليسياس، صاحب هدف فوز الفريق 1-0 عىل مايوركا 

يف ملعب بنيتو فيامارين.
وقد ساهمت أهدافه يف جمع بيتيس 1٥ نقطة من إجاميل 

4٥ هي رصيد الفريق يف الدوري هذا املوسم.
وأهدى بورخا إغليسياس أهداف الفوز لفريقه من قبل يف 
مواجهات خيتايف )0-1(، وأوساسونا )1-0(، وهديف الفوز 
عىل مايــوركا، ويف الدور األول 1-2 عىل جريونا، و2-3 عىل 

إلتيش، والتعادل 1-1 مع فياريال.

{ ريال سوسييداد يستعيد ذاكرة االنتصارات {
منذ هزميته 1-0 عىل يد فالنســيا، مر سوســييداد بـ4 
أســابيع عجاف مل يحقق فيها أي فوز يف الليجا. لكنه أوقف 
نزيــف النقاط بانتصاره أمس األحد عــىل إلتيش يف ملعب 

ريايل أرينا.
وحقق الفريق الباســيك بالتايل ثاين انتصار له يف آخر 8 

جوالت من الدوري.

{ أكرب فوز لفياريال منذ أيلول {
تغلب فياريال 3-0 عىل ملعب السادار عىل أوساسونا، وهو 
أكرب انتصار له منذ سبتمرب/أيلول املايض حني اكتسح إلتيش 

4-0 يف ملعب سرياميكا.
وحققت كتيبة كييك سيتيني 3 انتصارات يف آخر 4 جوالت.

{ أتلتيك بيلباو {
بفوزه )3-1( عىل بلد الوليد، كرس أتلتيك بيلباو سلســلة 4 
جوالت أو شــهر بدون انتصار يف الليجا منذ الفوز 1-2 عىل 

فالنسيا يف مستايا يف 11 شباط املايض.
وافتتح إنييغو مارتينيز التســجيل بهدف أول وهو الذي مل 
يكن قد أحــرز هدفا يف الليجا منذ عــام كامل، وتحديدا منذ 

هدفه يف شباك إسبانيول يف 7 شباط 2022.

ليفاندوفسيك من برشلونة يف محاولة اكروباتية

ــــش ــــن ديوكوفيت ــــن م ــــف املحترفي ــــتعيد صــــدارة تصني ــــكاراس يس أل
استعاد اإلسباين كارلوس ألكاراس صدارة التصنيف العاملي 
لرابطة الالعبني املحرفني الصــادر أمس اإلثنني، إثر تتويجه 
بلقب دورة إنديان ويلز األمريكيــة، أوىل دورات األلف نقطة 

للامسرز يف كرة املرضب، األحد.
واســتغل ألكاراس غيــاب الريب نوفــاك ديوكوفيتش 
عن الــدورة األمريكية عىل خلفية عــدم تلقيه اللقاح املضاد 
لفــريوس كورونا، يك يزيحه عن الصــدارة التي تربع عليها 
اإلسباين يف أيلول املايض بعد تتويجه بلقب بطولة الواليات 
املتحــدة املفتوحة، آخر البطوالت األربع الكربى، ليصبح بذلك 

أصغر العب يفعل ذلك يف التاريخ.
وبات ألكاراس يبتعد بفــارق 2٦0 نقطة عن ديوكوفيتش 
الذي سيغيب أيضا وللسبب ذاته عن دورة ميامي، ثاين دورات 
األلف نقطة للامســرز، املقرر انطالقها االربعاء حتى نهاية 

األسبوع املقبل.
وكان »دجوكو« حطّم األسبوع قبل املايض الرقم القيايس 
املطلق بحوزة األملانية شــتيفي غراف )377 أسبوعاً(، وذلك 
بعد استعادته املركز األول يف كانون الثاين اثر تتويجه بلقب 
بطولة أســراليا يف ملبورن، الثانية والعرشين الكربى يف 

مسريته بالتساوي مع األسطورة اإلسباين رافايل نادال.

{ مدفيديف {
من جهته، صعد الرويس دانييل مدفيديف، وصيف ألكاراس 
يف إنديان ويلــز، مرتبة واحدة وصار خامســا أمام الكندي 

فيليكس أوجيه ألياسيم الذي ارتقى أربعة مراكز.
يف املقابل، تراجع األمرييك تايلور فريتز خمســة مراكز 
وصار عارشاً بعدمــا فقد لقب دورة إنديان ويلز بخروجه من 

الدور ربع النهايئ.

{ نادال {
وخرج نادال، الغائب عن املالعــب منذ اقصائه من بطولة 
اســراليا املفتوحة بسبب اإلصابة، للمرة االوىل منذ 18 عاما 

من نادي العرشة األوائل حيث تراجع اىل املركز الثالث عرش.

{ ريباكينا {
ولدى السيدات، واصلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، بطلة 
وميبلدون العام املايض، تألقها يف املوسم الحايل وصعدت اىل 
املركز السابع بفضل لقبها االول يف مسريتها االحرافية يف 

دورات االلف االحد عىل حساب البيالروسية أرينا سابالينكا.
وهو أفضل تصنيف يف املسرية االحرافية لريباكينا البالغة 
من العمر 23 عاما ووصيفة بطولة أسراليا املفتوحة مطلع 

العام الحايل عندما خرست أمام سابالينكا بالذات.
وحرمــت ريباكينا من نقاط تتويجهــا ببطولة وميبلدون 
العام املايض بســبب قرار رابطتي الالعبني املحرفني »ايه يت 
يب« والالعبات املحرفــات »دبليو يت آيه« تعليق توزيعها ردا 
عىل قرار نادي عموم انكلرا، حظر مشاركة الالعبني الروس 

والبيالروس بسبب غزو أوكرانيا.
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ممثلة لبنانية
10 أحرف

كلمة الرس

1-عاصمة تنزانيا، اترك

2- موقع يف سورية انترص 

فيه سليم 1 عىل املامليك 1516، 

حصل عىل

3- نعــم )باالجنبية(، بحر، 

طعم الحنظل، أطول أنهر فرنسا

4- أغطي اليشء واستأصل 

والغابات  الريف  اثره، شياطني 

يف امليثولوجيا اليونانية، نوتة 

موسيقية

5- عاصفــة بحريــة، يف 

الوقت الحايل، من الزهور

6- ميزان، قرأ، للندبة

7- مدينــة أمريكية، ظهرت 

من بعيد

8- سفينة، نقيض استقبلتيه

9- مهنة سامية، سجن، اول 

تساعد، مّدا

مستشــفى  جــاءت،   -10

لالمراض العصبية 

11- كاتبونا، بلدة لبنانية

12- أوديــة، حزن وتحرّس، 

احد الوالدين

13- أضأتها، بلدة لبنانية

14- عودتهم، اول تهاتف

15- ارسة املوىت

16- احد الوالدين، ســنور، 

نجمع

17- ظلم، قلم

18- دولة عربية، مناص

1-خبري اقتصادي لبناين 

وزير سابق، للتفسري

2- فيلسوف يوناين من 

البرشية،  مفكــري  كبار 

عاصمة أفريقية الجنوبية

3- هــّز بقوة، عزم عىل 

االمر، تقضيا الليل من غري 

نوم

4- عاصمــة أثيوبيــا، 

مدينة يف جنوب فنلندا

5-حرف ابجدي، ســهل 

حواجزها،  طرياً،  واصبح 

ضمري منفصل

6- شتم، جزيرة يونانية 

طيور  ايجــه،  بحــر  يف 

مجتمعة

7- نبي اشتهر بالحكيم، 

حب، شاهدت، لالستقهام، 

حرف ابجدي مخفف

8- ســيد القوم، تصفا، 

عتبت عليه

9- حرف جــر، يحرتم، 

ترسقهم، رشيان

10- ما ارتفع من االرض 

)بالجمع(، بلدة ســورية، 

قرع الجرس

الهاتف،  عىل  تقال   -11

تركت دون عناية، منحنا

لبنيــة  عصــارة   -12

الخشخاش،  من  تستخرج 

جزيرة سعودية، يلهو

13- قرية لبنانية، رفاق 

السن، اكمل العمل

عندما يبيك الرتاب

طالبني القرب

غدا تزهر االرض

دير

جون

وارشقت الشمس

فارس االحالم

بربر اغا

لبنان

بنت جبيل

السهام الجارحة

الليل الطويل

الصمت

جبال

عني

موت امرية

القناع االبيض

ميليا

يورغو

قلم

زوجتي انا

بعد العذاب

مدى العمر

در

جونية

قطر

صور ضائعة

البؤساء

بتلون

طرابلس

الحل السابق

الحل السابق

خليل تقي الدين

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-ستيفاين صليبا

2- مارس، سنا، رسدين

3- ميدانه، نجبيه

4- ري، تارنتو، سندت

5- ميسيك، اهانت، التينا

6- انسان، دسوها، رايس

7- بدر، وجدت، ولد، اب، رد

8- كل، اسبانيا، ماليزيا

9- هدر، رد، دنستهم، ين

10- نيو، اتيتم، ماردين

11- امل، فرنسا، ينعتها

12- سهل، بعيد، انام، وهاد

13- بريتــال، مال، جنود، 

ل ل

1-سمري يزبك، ناسب
2- تأميم، دلهي، هر
3- يرد، سار، دوايل

4- فساتني، ار
5- ناكسوس، البا

6- نسهر، اجربت، عل
7- ين، ناندا ديفي

8- صانته، تن، تردم
9- جواد، يدمن

10- يسب، نسوان، سال
11- بريستول، سامن
12- ادهن، هدمتا، اج

13- دال، اهرمين
14- انبتا، املدن

15- تريب، يعود
16- يا، زينته

17- نرسين، هال
18- ايدا، عادل

 افقيا: الحل السابق  عموديا:
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1-راهبة هندية نالت جائزة نوبل للســالم 
لتفانيها يف خدمة الفقراء واملحرومني

2- دولة عظمى، اتهم 
3- ندم، مدينة إيطالية

4- مدينة إيطالية، فتية
5- ضعــف، حرف ابجــدي مخفف، فضاء، 

مناص
6- قائد الجيش العثامين يف سورية 1915-

1917 اشتهر بظلمه
7- من كانت اســنانهم صغرية ومتالصقة، 

حيوان ضخم خرايف
8- نكش الصوف، اوتوماتييك، امر عظيم

9- والدي، طاغية روماين
10- بلدة لبنانية، أنشأ، ضمري متصل

11- مواقــع الكرتونية مرنــة يكتب فيها 
مالكها افكاره، عملة عربية

1-اوسرتاليا
2- لد، لبيب، لبس
3- دينار، رجاها

4- وعد، بيادر
5- مايل، مدريد
6- يل، هدروا، يا
7- نصيبني، نبال

8- يان، اهل، نرس
9- كف، نناسبه

10- ايووا، انادي
11- در، سند، ند

1-ربة الشعر الغنايئ عند اليونان، اخذ بالثأر

2- مدينة أمريكية، امر عظيم

3- نتج عن االمر، مدينة ايطالية

4- نوتة موسيقية، سهام، ظهر من بعيد

5- ملك ليديا قدم ابنه طعاماّ لآللهة فعوقب 

بالجحيم، للتفسري

6- حرف عطف، مدينة سويرسية، قادم 

7- مينح، طبيب يوناين اشتهر باكتشافاته 

يف الترشيح

8- تكلمت بصوت خافت غري واضح، مين

9- مدينة سورية، أضاء

10- عودة، يكتبا

11- من الحبوب، سمني، حصل عىل

1-الدومينيكان
2- وديع الصايف

3- ندل، ين، ود
4- تال، يهب، نور

5- ربرب، ديانا
6- اي، ميرنها

7- لربادو، لسان
8- جدران، بند
9- االري، بنها

10- به، ديار، دن
11- اساس، السويد
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االبراج

  الحل السابق 

الحل السابق   

امني معلوف

اخترب معلوماتك

فنان لبناين ملتزم

5+3+1+2+6+4 الدائم

7+9+8 فّر

8+2+6+4 أوطان

2+6+8+4+9 من اوجه القمر

1-اي حيوان ال ينىس ابداً من ظلمه؟

2- اي الحيوانات تعترب اذىك الحيوانات الثدية؟

3- من هو اول عامل يف العامل اشــار اىل جراحة التجميل كأحد فروع 

الجراحة؟

4- ما هو اكرب حيوان عىل سطح الكرة االرضية؟

5- ما هو لون غروب الشمس عىل سطح املريخ؟

1-السمع

2- الحاء والعني

3- ايرلندا

4- عند الجنني يف الشهر الثالث

5- العسل

؟ 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(

حركتــك الدامئة تبعث البهجــة والتفاؤل يف محيطك. 

الفلــك اىل جانبك لتضع اللمســات األخــرية عىل العمل 

تحقيقه.  تنوي  الذي  الجديد 

ال تكــن طيبا زيادة عن اللزوم، ومســاملا لدرجة تغري 

بعض االشــخاص عىل اســتضعافك. أنت حســاس اليوم 

بالنســبة للمسائل العاطفية.

األمور ســتنتهي يف املجرى املناسب ملصلحتك. مشاريع 

ماليــة مثمرة ســتكلل بالنجاح. تأخــذ بنصائح الحبيب 

وتلمس التغيري يف شــخصيتك. 

حافظ عىل تفاؤلك، فدوالب األعامل ســوف يســتأنف 

دورانــه لصالحك. أنت عىل العمــوم مناضل ناجح ومتلك 

مستقلة.  عنيدة  شخصية 

ابتعــد عن التذمر والقلق الذي قد يتســبب يف انخفاض 

حيويتــك املعتادة. عرب عن حبك ألحد األشــخاص بكرمك 

الخاص.  وباسلوبك  الزائد، 

مســاعدة فعالة من شخص يحبك. ال تقم بأعامل كثرية 

دفعــة واحدة وإال فســتخلق جوا من الفــوىض. الغيوم 

ستنقشــع وستميض فرتة طيبة. 

تعمل باندفاع وحامســة وســوف ترى مثار عملك يف 

فرتة ليســت ببعيدة. عاطفيا، حاول الرتوي واالبتعاد عن 

الزائدة.  العصبية 

ســتكون مرتددا بعض اليشء بــني الرغبة يف الترصف 

وطبيعتــك غري االنانية. برهن عىل املثابرة ألن التأخري قد 

املشاكل.  بعض  لك  يسبب 

يشء من االهتامم الزائد قد يكون بداية حسنة. ستنجز 

أعاملك عىل أحســن وجه، وســتنهي عدة مسائل عالقة. 

انظر اىل مســتقبلك بثقة تامة. 

أحد األشــخاص الظرفاء قد يدعوك لحضور مناســبة 

اجتامعيــة حاول أن تلبيها قــدر االمكان. صديق قديم قد 

يظهــر مجددا يف حياتك املادية. 

تــزداد جاذبيتك يف هــذه اآلونة ويتعــزز تأثريك عىل 

املحيطــني بــك. لديــك ميزة الصــرب وغفران االســاءة 

والتســامح، لكن تنتابك أحيانا فورات غضب. 

ارتباطات كثرية تجد نفســك مجربا عىل تثبيتها يف هذه 

املرحلــة. انرصافك اىل العمل بجّد ســوف يعطي مثاره يف 

املناسب.  الوقت 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

من يقرأ عىل نحو خاطىء »لعبة« املصالح الكربى ويبقى غارقا 
يف »حروب الزواريب« الضيقة، واملصالح الشخصية، سيدفع 
الثمن الحقا. كام تقول اوساط دبلوماسية. طبعا الناس يف واد 
والسياسيون يف واد آخر، الدوالر المس 120 الف لرية، وربطة 
الخبز الخمسني الف لرية، والبنزين املليونني، ما يجعل البالد يف 
منافســة شديدة مع افغانستان وحدها تسبق لبنان يف قامئة 

الدولة االكرث تعاسة بحسب التصنيف االخرية لالمم املتحدة.

 { لبنان االكرث تعاسة
ويف هذا الســياق، أظهر تقرير شــبكة التنمية املستدامة 
التابعة لـ«األمم املتحدة« لعام 2023، يف اليوم العاملي للسعادة، 
محافظة فنلندا عىل مرتبتها االوىل، للســنة السادســة عىل 
التوايل، عىل رأس الدول األكرث سعادة، فيام احتل لبنان املرتبة 
ما قبل األخرية يف الهرم تنافســه افغانســتان التي حلت يف 
املرتبــة 137 االخرية. ويأخــذ التقرير يف االعتبار عوامل عدة 
مثل متوســط نصيب الفرد مــن الناتج املحيل اإلجاميل، وهذا 
املؤرش يعطي معلومات عن الوضع االقتصادي يف البلد، إضافة 
إىل الوضع االجتامعي للفرد ووجود شــخص ما ليعتمد عليه، 
وكذلــك مؤرش الصحة والعمر املتوقع، وحرية اتخاذ القرارات، 
والكــرم واالنخــراط يف األعامل التطوعيــة، هذا فضال عن 
انخفاض الفســاد. وجاءت فنلندا للسنة السادسة عىل التوايل 
يف املركز األول من التقرير، وتلتها الدمنارك. كام حلّت اإلمارات 
يف الصدارة عربيا وباملركز 26 عامليا من حيث مؤرش الســعادة 

وتلتها السعودية باملركز الثاين عربيا و30 عامليا.

{ »مساومة« جديدة؟ {
وفيام يغيب لبنان هذا االســبوع ورمبا اكرث عن االتصاالت 
الفرنســية الســعودية، مع آمال ضعيفة بان يتمكن الرئيس 
اميانويل ماكرون من فتح النقاش حوله خالل زيارة اىل الرياض 
االثنني املقبل عنوانها اقتصادي، كشفت مصادر دبلوماسية عن 
عــدم وجود اتفاق حتى اآلن عىل صفقة املقايضة الفرنســية 
ولكنها ال ترى ان »االبواب مقفلة« امام انتخاب سليامن فرنجية 
رئيسا مقابل تعيني نواف سالم رئيساً للحكومة. الجديد  االن هو 
طرح ورقة مساومة جديدة عىل »الطاولة«: السعودية وإيران 
تقفان عىل حافة اســتئناف العالقات الدبلوماســية بينهام. 
ولبنان هو أحدى القضايا األساســية التي ســتغذي العالقات 
بينهام. الســعودية تعارض صيغة فرنسا ومرشح حزب الله 
للرئاســة. وهي تريد حرش إيران يك تقرر »رئاسة مفضلة يف 
لبنان أم صداقة مع الســعودية«؟. ووفقــا لتلك املصادر فان 
الرياض متاطــل اىل حني التزام ايران بتنفيذ احد بنود االتفاق 
املرتبــط بوقف تزويد الســالح للحوثيــني يف اليمن. وعندها 

سيتغري موقف السعودية من موضوع الرئاسة يف لبنان!

{ الرهان عىل »رساب«! {
يف املقابل، تشــري اوســاط نيابية لبنانيــة اىل ان الرهان 
السعودي اذا كان صحيحا فهو رهان عىل »رساب«، الن االيرانيني 
لن يقبلوا ابدا باي مقايضة عىل حســاب حزب الله يف لبنان، 
وهــم من اليوم االول قالــوا رصاحة ان ال احد يتحدث يف هذا 

امللف اال السيد حسن نرصالله. ومن يراهن عىل مساومة طهران 
عــىل موقع الحزب وقوته يف لبنان ســينتظر كثريا. ولن متر 
اي تسوية اال اذا كانت متوازنة كام يقاربها الجانب الفرنيس. 

وحدة املعارضة
يف هذا الوقت، يتحدث زوار »معراب« عن مهلة غري مفتوحة 
تنتهي يف شــهر ايار املقبل حتى تتمكن املعارضة من التوحد 
وراء مرشــح واحد ميكن ان يكون ندا لفرنجية ليلغيه. ووفقا 
للمعلومــات فان الرياض لن تضغط عىل احد من حلفائها يف 
الفــرة الفاصلة لتقديم اي تنــازالت يف امللف الرئايس، وهي 
منحت املعارضة متســعاً من الوقت إلعــادة ترتيب »اوراقها« 
ملواكبــة الفــرة الزمنية املتفق عليها بــني الرياض وطهران 
الســتئناف العالقات الدبلوماســية الثنائية. وهي ابلغتهم ان  
مهلة الشــهرين تتطلب االستعداد للمرحلة السياسية الجديدة 
التــي يُفرض أن تنعكس إيجاباً عىل الســاحة اللبنانية، فاما 
يكونوا جاهزين للجلوس عىل »الطاولة« موحدين، او ستكون 
االمور اكرث صعوبة والتســوية لن تحصل كام يشــتهون، الن 
الوصول اىل مرشــح تجتمع حوله قوى املعارضة اضافة اىل 
التيار الوطني الحر ســيعني حكــام اجبارالفريق اآلخر عىل 
التنازل عن ترشــيح فرنجية، واذا مل يحصل ذلك »فلكل حادث 

حديث«؟!

{ رعد »يفرمل« التفاؤل {
ويف موقــف الفــت يتامىش مع هذه االجــواء، دعا رئيس 
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إىل عدم رفع ســقف 
التوّقعات بشــأن تأثري االتفاق اإليراين- الســعودي يف لبنان 
رسيعاً، موضحاً أّن مادة االتفاق األساسية هي إعادة تصويب 
العالقــات الثنائية بني البلدين، لكّنه أشــار إىل أّن هذا االتفاق 
»يشــيع مناخاً إيجابياً« ويؤّســس لتبادل وجهات النظر بني 
املتخاصمني أو بني األطراف املتباينني يف مواقفهم، إال أّن الحّل 
ال يكون من الخارج إمّنا من الداخل مستفيداً من سحابة التفاهم 
اإليجــايب الذي حصل يف املنطقة ال أكرث وال أقل. وأشــار إىل 
أّن »بعــض القوى اإلقليمية والدوليــة تتحّفظ، ولها رأي آخر 
ومتارس عرب عالقاتهــا مع بعض النواب اللبنانيني ما يُفيض 
إىل تعطيل العملية اإلنتخابية«، الفتاً إىل أنّه عندما »يضع طرف 
إقليمي »فيتو« عىل مرّشح ويلتزم هذا الطرح بعض اللبنانيني 
معنــى ذلك أّن هناك تعطيالً لالســتحقاق االنتخايب«، آمالً أن 
»يتغرّي هذا املوقف«، وقال إّن »رهاناتنا ليســت عالية املنسوب، 

لكن ال بُّد من أن نعطي الفرص يف هذا املجال«...

{ رضبة ارسائيلية- امريكية؟ {
وال تتوقــف الرهانات هنا، ووفقا ملصادر مطلعة، فثمة من 
يراهــن عىل تحرك امرييك - ارسائييل ضد ايران يخلط االوراق 
مــن جديد يف املنطقة، وقد نــرش االعالم االرسائييل ما يدعم 
هذه النظرية، حيث اشــارت صحيقة »يديعوت احرنوت« اىل 
ان كل هذه التطورات تحصل فيام تســتعد إرسائيل والواليات 
املتحدة لعملية عسكرية محتملة ضد إيران. ولفتت اىل ان  وزير 
الدفــاع االمرييك، ورئيس األركان بحثا االمر يف ارسائيل. فيام 
طيارو ســالح الجو يتدربون مع طيارين أمريكيني يف نيفادا. 
وتستمر النشــاطات ألن لإلدارة يف هذه اللحظة مصلحة يف 
أن يرى اإليرانيون بأن الخيار العســكري عىل الطاولة. وحسب 

أحــد املصادر، عرض أوســن عىل إرسائيل خطــة متداخلة. 
وحســب املصدر إياه، رفض نتنياهو تبني الخطة، خوفاً من أن 
يوقــف رئيس الواليات املتحدة العملية يف لحظة األمر. ووفقا 
للصحيفــة، يتبني ان العناق األمــرييك كعناق دب.يعرفون ما 
مييل اإلرسائيليون إىل كبته: ال أمل يف وقف إيران يف الطريق 
إىل النووي إال مبســاعدة أمريكا. يبدأ هذا بإسناد دويل ألعامل 
إرسائيلية وينتهي بطائرات الشــحن بالوقود والقنابل وقطع 
الغيار. مثة صلة واضحة ومقلقة بني قدرة إرسائيل عىل كبح 
إيــران وردعها وبني الثورة التي يقوم بها نتانياهو. كلام تقدم 

االنقالب ابتعد الردع.!

{ صالة ال سياسة {
يف هــذا الوقت اكتمل النصاب مســيحيا للصالة الروحية 
التي دعت اليها بكريك يف الخامس من نيســان املقبل، بعدما 
اعلــن حزبا القوات الللبنانية والكتائب املشــاركة، فيام اتفق 
النــواب »التغيرييون« عىل ان يتخــذ كل نائب موقفا منفردا 
مــن الحضور، وقد اعلنت النائب بوال يعقوبيان املقاطعة. هذا 
الحضور »الروحي« لن يتمدد اىل السياســة كام تقول اوساط 
نيابية مطلعة، فالحضور للصالة ال يعني الدخول يف محادثات 
سياســية حول االســتحقاق الرئايس، هذا عىل االقل موقف 
»القــوات« التي اعلنت عــدم املقاطعة حفاظا عىل »ماء وجه 
بكــريك« وليس اي يشء آخــر، فالقرار واضح حتى اآلن بعدم 
منح رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل اي فرصة لتعويم 

نفسه مجددا تحت عناوين براقة مل يلتزم بها.

{ »املخرج الوحيد«؟ {
ويف االســاس فان الدعــوة اىل الصالة تبدو املخرج الوحيد 
املتــاح امام  بكريك بعد فشــل جولة املطران انطوان ايب نجم 
عىل القيادات املسيحية والتي فشلت يف تحقيق  اي اخراق يف 
املواقف املتباعدة واملختلفة عىل كل يشء. ولهذا مل تتم الدعوة 
تحت عنوان سيايس، فالرصح البطريريك يخىش الفشل  ولهذا 
اختــار دعوة النواب اىل لقاء »روحي«... فإذا أنتج شــيئا يف 
السياســة والرئاسة، وهو أمر مستبعد كان به، واذا مل يفعل، 
فان احدا لن يتحدث عن الفشل حينها مبا الن عنوان الدعوة يف 

االصل مل يكن سياسيا.

 { جعجع ينتقد بري {
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية ســمري جعجع اعلن بعد 
اجتامع تكتل الجمهورية القوية املشاركة يف شكل كامل يف 
خلوة حريصا »آملني من الله ان يســتجيب لصلوات البطريرك 
مار بشارة بطرس الراعي«. وتوجه لرئيس مجلس النواب نبيه 
بري بعد قول االخري ان االزمة الرئاســية ســببها عدم تفاهم 
املسيحيني  »رّوق بالك، فالرصاع ليس بني املسيحيني واملسلمني 
وبقــدر ما هناك خالفات بيننا و«امــل« هناك خالفات بيننا 
و«التيار الوطني الحر« فالخالف سيايس وما تفعله هو لغش 
الرأي العام«. اضاف: هناك مرشــحان هام ســليامن فرنجية 
وميشــال معوض وتفضل يا دولة الرئيس وادع اىل جلســة 
لالنتخــاب، وتابع متوجها لربي »دعيت لجلســات صورية 
ونوابــك يخرجون من الــدورة الثانية ويعطلون الجلســات 
و«مقولة ان القوى السياســية املسيحية مش متفقني وهني 

معطلني غلط«.  

{ من يدفع الثمن؟ {
وفيام ينتظر ان تعيد دعوة الرئيس بري هيئة مكتب املجلس 
لالنعقاد يوم االثنني املقبل للبحث بعقد جلســة ترشيعية فتح 
النقاش السيايس الحاد مجددا، دعت مصادر مقربة من »عني 
التينة« جعجع اىل انجاز تفاهم مســيحي حول اســم رئيس 
والذهاب به اىل املجلس النيايب، بدل تشــويه مقاصد الرئيس 
بري التي يعرف الجميع ماهيتها. ويف الســياق نفســه، دعت 
اوساط مطلعة بعض القوى غري املقتنعة بوجود تغيريات كبرية 
يف املنطقة اىل قراءة مرحلة ما بعد االتفاق السعودي- االيراين 
جيدا، فالتحوالت املتسارعة  لن تقف عند حدود، وال يجب اغفال 
االتصاالت الخليجية املتسارعة مع سوريا العادتها اىل الحضن 
العريب وهو امر ســينعكس حكام عىل الساحة اللبنانية. ومن 

ال يواكب هذه االحداث قد يدفع امثانا باهظة.؟

{ ارسائيل: حزب الله سيحقق ما يريده! {
يف هذا الوقت، حرضت عملية مجدو يف االعالم االرسائييل 
مــرة جديدة. وتحدثت صحيفة »هآرتس« عن خيارات ارسائيل 
املحدودة تجاه التعامل مع الحدث يف وقت يقرب حزب الله من 
تحقيق انتصار سيايس جديد قريبا. وتساءلت الصحيفة »هل 
تعرف إرسائيل ما الذي تريده؟ حرب شــاملة مع لبنان؟ قصف 
قاعدة أو تصفية محددة لشخصية رفيعة؟ هل تستطيع اتخاذ 
قرار اســراتيجي كهذا يف الظروف السياسية الحالية دون أن 
يعترب محاولة للقضــاء عىل االحتجاج، أو مناورة تتحدى بها 
جنود االحتياط والطيارين؟« ولفتت الصحيفة اىل ان ال مصلحة 
لحزب الله بحرب يف املنطقة، واســتندت اىل توقعات متفائلة 
ملســتقبل لبنان،  وقالت ان اعالن رشكة »توتال« الفرنسية عن 
نــرش عطاء دويل للتنقيب عن الغاز يف حقل الغاز قانا، وهذا 
مينح البالد فرصة االستفادة منه خالل سنتني أو ثالث سنوات. 
والحكومة اللبنانية التي يعد حزب الله عضواً فيها، ميكنها أن 
تستفيد منه أيضاً. الواليات املتحدة تتجه للسامح ملرص واألردن 
عىل بيع الغاز والكهرباء للبنان عرب ســوريا.يف هذه الظروف، 
حيث حزب الله عىل شفا تشكيل سلطة سياسية  كام يريد يف 
لبنان مبوافقة معظم الدول االقليمية والدولية املهتمة بالشان 
اللبناين، يصعب العثور عىل أي مصلحة له يف شــن حرب مع 

إرسائيل.؟!

 { مخالفات »ورسقة« بالجملة {
اقتصاديا، وفيام المــس الدوالرالـ 120 الفا، وارتفعت كل 
االسعار، جال وزير االقتصاد امني سالم، واملدير العام للوزارة 
محمــد ايب حيدر، عىل 4 ســوبرماركت، والنتيجة، مخالفات 
بالجملة و«رسقة« و«نهب« علني، فختمت بالشــمع االحمر. 
وقد اشتىك الوزير من الغرامات املنخفضة التي ال تردع احدا. 
وقال ســالم »ال نقوم بـ«عراضــات« ولكن فوق الـ50% من 
الســوق غري مضبوطة بسبب سلطة نقدية غائبة خلقت جواً 
مــن الضياع ولرية منهارة، وعىل القضــاء أن يصدر ويُطّبق 
األحكام«. بــدوره، قال املدير العام لــوزارة االقتصاد محمد 
ايب حيــدر خالل جولة ملراقبة وضبط االســعار، »هناك عدم 
التزام مبوضوع التســعري وهناك مستوردون يسعّرون باللرية 
اللبنانية وهناك اختالف باالســعار بــني الرفوف والصندوق 

ومخالفات بهوامش الربح«.

يف عملية تســليح الجيش االوكراين، من جهة ثانية، يف وقت 
تشهد فيه ساحات القتال عمليات كر وفر، وسط سعي طريف 

النزاع لتحقيق اكرب قدر ممكن من املكاسب عىل االرض.
فقد أكد الرئيس الرويس فالدميري بوتني، أن روسيا والصني 
لديهــام الكثري من املهام واألهداف املشــركة. مشــدداً عىل 
أّن العالقات بني موســكو وبكني تســاهم يف تعزيز التعددية 
القطبيــة يف العامل. وقال بوتني يف اجتامع غري رســمي مع 
نظريه الصيني، يش جني بينغ، إنّه تّم اتخاذ خطوات مهمة يف 
تطوير العالقات بني روسيا والصني عىل مدى السنوات العرش 
املاضية، مشــرياً إىل إن التجارة بني روسيا والصني »تضاعفت 

أكرث من الضعف« لتصل اآلن إىل 185 مليار دوالر.
وأضاف أن الصني متتلــك نظاماً اقتصادياً، ونظام حكم ذو 
كفــاءة عالية، بخالف الكثري من الدول، مشــرياً إىل أن الصني 
حققــت تقدماً كبرياً يف الســنوات األخرية، وأصبحت موضع 

اهتامم حقيقي يف جميع أنحاء العامل.
وفيام يخص الخطة الصينية األخرية، أعلن الرئيس الرويس 
أن بــالده منفتحة دامئاً عىل عملية التفاوض، وتحرم الخطة 
الصينية الخاصة لتســوية األوضاع يف أوكرانيا.وقال بوتني: 
»ســنناقش بالتأكيد كل هذه القضايا، مبا يف ذلك مبادراتكم، 

التي نتعامل معها بالتأكيد بكل احرام«.
هذا وأخرب بوتني، نظريه يش جني بيغ، أنه اطلع بعناية عىل 
الخطة الصينية، مشيداً مبوقف بكني املتوازن يف هذا القضية، 

وغريها من القضايا الدولية.
الجدير ذكره أن الرئيس الصيني رأى يف وقت سابق امس ، يف 
إشارة إىل الحرب القامئة يف أوكرانيا، »أّن املشاكل املعقدة ليس 
لها حلول بســيطة«، ولكن سيكون هناك مخرج إذا كان هناك 
حوار متساٍو.وقال يش جني بيغ فور وصوله إىل موسكو، إّن 
»الصني مســتعدة للوقوف إىل جانب روسيا لحامية القانون 
الدويل«، مؤكداً أّن زيارته »ســتكون مثمرة وســتعطي دفعة 

جديدة لتنمية العالقات بني البلدين«. 
ويف سياق متصل، هنأ بوتني نظريه الصيني، يش جني بيغ، 
بإعادة انتخابه رئيســاً للحزب الشيوعي الصيني، لوالية ثالثة.

من جهتــه، أعرب الرئيس الصيني عن امتنانه لروســيا عىل 
دعمها، مضيفاً أنّه يف عملية تطوير الرشاكة االســراتيجية 
بني  الصني وروســيا، يجب من ناحيــة، تحقيق هدف ضامن 
العدالة واملساواة يف العامل، ومن ناحية أخرى،  تحقيق التنمية 

و االزدهار للبلدين.
كام قال بوتني، خــالل محادثات بالكرملني يف بداية زيارة 

يش الرســمية إىل موســكو، إن روسيا »تحسد« الصني قليال 
عىل تنميتها الرسيعة يف العقود املاضية. وأضاف بوتني ليش 
جــني بينغ أن »الدولة الصينية صــارت أقوى تحت إدارتكم«، 
مشــيدا مبواقف بكني »املتوازنة فيام يخص القضايا اإلقليمية 

والدولية«.
من جهته، أكد الرئيس الصيني اهتامم بالده بتطوير العالقات 
مع روسيا »ألننا جريان ورشكاء إسراتيجيون«، مشريا إىل أن 
البلدين »لديهام أهداف متشابهة ونعمل عىل تطوير العالقات 
بيننا«.وقال يش إن روســيا »استطاعت تحقيق نجاح كبري يف 
تطوير الدولة، وشعبها يدعم رئيسه بقوة«، مشددا عىل رضورة 
العمــل املشــرك »لتحقيق جميع األهــداف املتعلقة بالعدالة 

واملساواة يف العامل«.

{ تعزيز العالقات {
ووصل الرئيس الصيني إىل روســيا يف زيارة تستمر 3 أيام 
لتعزيز التعاون اإلسراتيجي بني البلدين. وقال الرئيس الصيني، 
يف مستهل زيارته، إن بالده مستعدة للوقوف بحزم إىل جانب 
روســيا لحامية القانون الدويل، وأضاف أن الزيارة ســتكون 

»مثمرة وتعطي دفعة جديدة لتعزيز العالقات مع روسيا«.
ويف تعليــق عىل الزيــارة، أعلن الناطق باســم الخارجية 
األوكرانيــة أوليغ نيكولينكو، أن كييف تأمل يف أن يســتخدم 
الرئيــس الصيني يش جني بينغ »نفوذه« لدى الرئيس الرويس 
»لوقف« الحرب الروســية عىل أوكرانيا. وقال نيكولينكو بعيد 
وصول يش جني بينغ إىل موسكو إن »أوكرانيا تتابع عن كثب 
زيارة الرئيس الصيني إىل روســيا.. نحن نتوقع أن تســتخدم 
بكني نفوذها عىل موســكو ليك توقف الحرب العدوانية ضد 
أوكرانيا«. يف الســياق ذاته، عــرّبت بريطانيا عن »أملها« يف 
أن يحــض الرئيس الصيني نظــريه الرويس عىل وقف الحرب 

و«الفظاعات« يف أوكرانيا خالل زيارته إىل موسكو.
وقال الناطق باســم رئيس الوزراء الربيطاين رييش سوناك 
بعد وصول يش جني بينغ إىل موســكو »نأمل يف أن يســتغل 
الرئيــس يش هــذه الفرصة لحض الرئيــس بوتني عىل وقف 
قصف املدن واملستشفيات واملدارس يف أوكرانيا، وأن يضع حدا 

للفظاعات التي نشهدها يوميا«.

مذكرة اعتقال بوتني {
ويف أحدث التعليقات الروسية عىل هذه املذكرة، قال دميري 
ميدفيديــف نائب رئيس مجلس األمن الرويس إن قرار املحكمة 
ســتكون له »عواقب وخيمة عىل القانــون الدويل«.وأضاف 
يف منشــور عرب تليغرام أن »قضاة املحكمة الجنائية الدولية 
قرروا محاكمة رئيس قوة نووية ال تشــارك يف املحكمة مثل 

الواليات املتحدة ودول أخرى«.ورأى ميدفيديف أن أسس ومبادئ 
القانون انهارت، وأن أحدا لن يذهب بعد اآلن إىل أي هيئات دولية 
وسيتفاوض الجميع فيام بينهم، وفق تعبريه.وقال إن الحلقة 
األكرث تقويضا للمصداقية مرتبطــة بجرائم الواليات املتحدة 
يف أفغانســتان والعراق التي مل تستطع املحكمة فعل أي يشء 

حيالها، حسب قوله.
وامس أعلنت روسيا فتح تحقيق جنايئ بحق مدعي املحكمة 
الجنائية الدولية و3 قضاة، بعد أيام عىل إصدار املحكمة مذكرة 
توقيف بحــق الرئيس الرويس فالدميــري بوتني عىل خلفية 
»جرائم حرب« يف أوكرانيا.وقالت لجنة التحقيق الروسية -يف 
بيان- إن هؤالء القضاة وبينهم مدعي املحكمة الجنائية الدولية 
كريم خــان »أصدروا قرارات غري قانونية )تهدف( إىل توقيف 

رئيس االتحاد الرويس ومفوضة حقوق األطفال«.
وأضافت أنه »تم فتح تحقيق جنايئ«، مام يعني أن كريم خان 
مدعي املحكمة الجنائية الدولية مســتهدف، ألنه »بدأ إجراءات 
جنائية ضد شــخص معروف بأنه بريء، وأرفقها باتهام غري 
قانــوين بارتكاب جرمية خطرية أو خطرية بشــكل خاص«، 

وكذلك »التحضري لهجوم عىل ممثل دولة أجنبية«.
من جانبها، دعت وزارة الخارجية الصينية املحكمة الجنائية 
الدولية إىل اتخاذ موقف عــادل وتجنب الكيل مبكيالني.وقال 
املتحدث باســم الخارجية الصينية وانــغ وينبني للصحفيني 
قبل ســاعات من بدء زيارة الرئيس الصيني ملوســكو إن »عىل 
املحكمة الجنائية الدولية اعتامد موقف موضوعي وغري منحاز 
واحرام حصانة رؤساء الدول أمام القضاء… وتجنب التسييس 

وازدواجية املعايري«.
وردا عىل سؤال بشأن ما ذكرته مصادر أمريكية عن استخدام 
روسيا ذخرية صينية يف أوكرانيا، قال املتحدث باسم الخارجية 
الصينية إن الواليات املتحدة هي من يورد األســلحة إىل ميدان 

القتال يف أوكرانيا وليس الصني.
من جهتها، طالبت أوكرانيا -قبيل بدء زيارة الرئيس الصيني 
ملوســكو- بانســحاب القوات الروســية من أراضيها.وكتب 
األمــني العام ملجلس األمن األوكــراين أوليكيس دانيلوف عىل 
توير »صيغة لنجاح تطبيق خطة السالم الصينية: البند األول 
واألســايس هو استسالم أو انسحاب قوات االحتالل الروسية 

من األرايض األوكرانية«.

{ حشود عسكرية {
ميدانيا يف أوكرانيا، تدور معارك ضارية يف جبهة باخموت 
رشقي البالد، وقالت وسائل إعالم روسية إن القوات األوكرانية 
تحاول شــن هجامت معاكســة عىل مواقع مجموعة فاغرن 

الروسية غري النظامية.

وأضافــت املصادر ذاتها أن معــارك طاحنة تدور يف جميع 
أنحاء باخموت وتقرب أكرث من وسطها، مشرية إىل أن الجيش 
األوكراين يدفع مبزيد من الدعم لوحداته باملدينة ويحشد قوات 
إضافيــة باتجــاه باخموت. وقال موقع ريبار العســكري إن 
معارك عنيفة تدور بني مقاتيل فاغرن والجيش األوكراين داخل 
مصنع »أزوم« للصلب شامل مدينة باخموت.وأضاف املوقع أن 
السيطرة عىل املصنع ستمكن قوات فاغرن من التقدم إىل املركز 
اإلداري وســط املدينة، مشريا إىل أن وحدات االقتحام التابعة 
لفاغرن تحاول بشكل متزامن اخراق دفاعات الجيش األوكراين 

يف بلدة أريخوفو فاسيلوفكا شامل غرب املدينة.
يف املقابــل، قالت هيئة األركان العامة األوكرانية إن القوات 
الروســية تواصل تنفيذ عمليات هجومية باتجاهات باخموت 
وليامن وأفدييفكا ومارينكا وشــختار رشقي البالد. وأضافت 
الهيئــة األوكرانية أن قواتها تصدت خالل اليوم املايض لـ 69 
هجوما روســيا، وأن باخموت ما زالت بؤرة القتال الرئيسية، 
مشــرية إىل أنها تصدت لـ 3 محــاوالت تقدم نحو املدينة من 
الجهتني الشــاملية والجنوبية الغربية. ويف وقت سابق، قال 
املتحدث باســم القيادة الرشقية بالقوات األوكرانية ســريغي 
رشيفايت إن القوات الروسية غري قادرة من الناحية التكتيكية 
عىل إكامل عملية االســتيالء عىل باخموت.وأضاف املتحدث 
األوكــراين أن من الصعــب وصف تحركات الروس يف منطقة 
باخموت بأنها عملية هجومية إسراتيجية كبرية، وفق تعبريه.

{ خطة أوروبية {
ويف تلك األثناء، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول 
أورويب قوله »دخلنا املرحلة الخطرية من الحرب يف أوكرانيا«.

وذكر املصدر نفسه -الذي وصفته الوكالة بأنه مسؤول كبري- 
أن روسيا لديها أكرث من 300 ألف مقاتل لشن هجوم.

يف الوقت نفسه، قال ممثل إحدى الدول يف االتحاد األورويب 
إن االتحاد ســيوفر ذخرية يحتاجهــا األوكرانيون للمدفعية 

وصواريخ للدفاعات املضادة للطائرات، بحلول 31 أيار املقبل.
ويضع االتحاد األورويب هذا األسبوع اللمسات األخرية عىل 
خطة بقيمة ملياري يورو لتمويل مشــريات مشــركة من 
ذخرية املدفعية التي تحتاجها أوكرانيا بشــدة ملواجهة القوات 

الروسية.
ويفرض أن يتيح املــرشوع تزويد القوات األوكرانية مبا ال 
يقــل عن مليون قذيفة عيــار 155 مليمرا وتجديد املخزونات 

اإلسراتيجية لالتحاد التي اقرب بعضها من النفاد.
من جهته، قال مســؤول السياســة الخارجية يف االتحاد 
األورويب إنــه يأمل الوصول إىل اتفاق عىل هذه الخطة »حتى 

ال يتأثر دعمنا لكييف«.

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 االلكروين 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
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