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ــــــــاً ــــــــف ليــــــــرة ليتراجــــــــع 30 الف ــــــــم الرقــــــــم القياســــــــي وأشــــــــعل املحروقــــــــات مــــــــع تخطيــــــــه 140 ال ــــــــدوالر حّط ال
ــــــــواب ــــــــام الن ــــــــدة ام ــــــــع مصي ــــــــرك ال يض ــــــــة والبطري ــــــــان روحي ــــــــوة 5 نيس ــــــــار«: خل ــــــــي لـــــــــ »الدي ــــــــادر بكرك مص
ــــــــح« احتجاجــــــــاً علــــــــى انهيــــــــار األوضــــــــاع املعيشــــــــية دعــــــــوة شــــــــعبية عارمــــــــة للتجمــــــــع فــــــــي »ريــــــــاض الصل
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قطع الطرقات يف كورنيش املزرعة احتجاجا عىل تردي االوضاع املعيشية

االسد مستقبال كامل خرازي

تصاعد حدة االحتجاجات يف كيان العدو

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص 8( 

صونيا رزق

مل يعد ألي ملف ســيايس عالــق أي اهمية، لدى اللبنانيني 
الباحثــني عن َمخرج ينتشــلهم من قعــر الهاوية، وال حتى 
االستحقاق الرئايس، الّن ما يهمهم تأمني لقمة العيش املغمّسة 
بالقهــر، يف ظل ما يجري من كــوارث يومية، بدءاً بالصعود 
الصاروخــي للدوالر، الذي  تخطى يوم امس الـ 140 الف لرية 
خالل ســاعات قليلة، وسط تداعيات ســلبية تتفاقم يومياً، 
وجــوع اغلبية املواطنــني الذين مل يعد مبقدورهم تأمني ادىن 
متطلبات العيش، يف مواجهة انهيار العملة الوطنية، وكيفية 
رشاء املواد الغذائية املســّعرة بالدوالر، والتي ترتفع كل دقيقة 
من خالل منّصات الســوبرماركت، التي تكوي قلوب املواطنني 
وجيوبهــم، يف حني ان معظم الرواتــب باللرية اللبنانية، وال 
تكفي فاتورة املولّد الكهربايئ، من دون ان يُســمع صوت ذلك 
املواطــن من قبل دولته، التي من املفــرض ان تحميه، فيام 
تقف متفرّجة من دون ان يرّف لها جفن، وسط كل االنهيارات 
واملصاعــب اليومية، اىل اّن هدأ جنون الدوالر بعد ظهر امس، 
ليراجع رسيعاً اىل 110 االف لرية ضمن مشهد هستريي غري 

مسبوق.

{ خلوة حريصا للصالة فقط {
هــذا ويف الوقــت الذي اعلنت  فيه معظــم الكتل النيابية 
املســيحية، مشــاركتها يف يوم الصالة والتأمل يف 5 نيسان 
املقبل يف بيت عنيا - حريصا، الذي دعا اليه البطريرك املاروين 

الرئيـــــس الصينـــــي يختتـــــم زيارتـــــه لروســـــيا
بوتين: سنؤمن احتياجات بكين من الطاقة

ــو : ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ ــض روســـــــــــي ـــــــــ تـــــــــركـــــــــي... مـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ تـ
ــي يــلــغــى ــ ــي« ك ــاعــ ــ ــرب ــ ــاع ال ــ ــم ــ ــت ــ ــد »االج ــوعـ ــدد مـ ــحـ ــم يـ ــ ل

ــت األبـــيـــض« ــي ــب ــي ال ــا فـ ــي ــه حــال ــب بـ ـ ــرحَّ ــر مـ ــيــاهــو غــي ــن ــت »ن
تحذير استراتيجي: الخالف الداخلي يهدد األمن القومي لـ »إسرائيل«

يف اليوم الثاين من الزيارة »التاريخية« للرئيس الصيني اىل 

روسيا، كام وصفها املحللون، يف ظل االوضاع الدولية الجديدة 

التي مير بها النظام العاملي، وتقدم بكني املشهد، بحث الرئيس 

يش جني بينغ مع املسؤولني يف موسكو الرشكة االسراتيجية 

بني البلديــن وآفاق مواصلة التنمية، حاصدا وعدا من الرئيس 

أعلن نائب وزير الخارجية 
ميخائيــل  الــرويس، 
بوغدانــوف، لوكالة اإلعالم 
تنّسق  أّن موسكو  الروسية، 
مع ســوريا وإيران وتركيا، 
بشــأن جدول زمني الجتامع 
خارجيتهــا.  وزراء  نــواب 
من جهتــه، ذكر مصدر يف 
وزارة الخارجية الركية ، أّن 
كان مقرراً عقده  اجتامعــاً 

األسبوع املايض، قد تأّجل.
لكــن الوكالــة نقلت عن 
بوغدانــوف قوله: »مل نتفق 

فيام تتواصل االحتجاجات 
الفلســطينية  األرايض  يف 
املحتلــة لألســبوع الـ 11 
عــى التوايل، ضــّد رئيس 
بنيامني  االحتــالل  حكومة 
نتنياهــو وخطّة التعديالت 
باتــت  التــي  القضائيــة، 
بنظر املحللــني االرسائيليني 
تشــكل تهديداً كبرياً ملرونة 
االجتامعيــة،  »إرسائيــل« 
وأمنها القومي، برز اىل العلن 
امس عمق الخالف االمرييك 
– االرسائييل مع نرش االعالم 

ســتحصل اعامل عنف كثرية يف لبنان من االن وصاعدا 
ما مل يتم لجم سعر الدوالر واعادة قيمة اللرية اللبنانية اىل 
حــدود مقبولة، الن وضــع املواطن اللبناين مل يعد يتحمل 
الغالء والفقر وعدم قدرته عى تأمني لقمة العيش لعائلته.
 حتى ان الفئة التي كانت متوســطة اصبحت فقرية جدا 
ومل يعد باســتطاعتها رشاء املــواد الغذائية، الن اي مادة 
معيشــية اصبح يساوي سعرها نصف مليون لرية وهي ال 

تكفي لشخص. 
كام ان وســائل النقل باتت غالية جدا مع ارتفاع اسعار 
البنزين وغريه، ومل يعد باســتطاعة املوظفني يف القطاع 
العام، وحتى يف القطاع الخاص، الوصول اىل مكاتبهم دون 
دفــع فاتورة كربى ال يســتطيع ان يتحملها املوظف العام 

والخاص.
لوال بعض الدوالرات التي يرسلها ابناء واهايل اللبنانيني 

اىل اهاليهم النفجر الوضع منذ اشهر.
لكن املساعدات التي تأيت اىل االهايل بكميات بسيطة من 
الدوالرات تجعلهم يتجاوزون املحنة الكربى التي هي محنة 

الفقر، محنة ظلم الحاجة اىل رغيف الخبز.
اما حليب االطفال فهو شبه مقطوع، وهذه جرمية بحد 
ذاتها ان ينقطع الطعام عن االطفال الذين ما زالوا يف طور 

الرضاعة.
وبالتــايل ماذا ينتظــر 128 نائبا يك يأخــذوا قرارهم 
وينتخبوا رئيساً للجمهورية؟ ان كل نائب ميتنع عن انتخاب 
رئيس الجمهورية هو نائب فاقد ضمريه الوطني، وبطبيعة 

الحال الضمري االنساين.

عى طريق الديار

»الديار«

أزمة شعب وانتخاب رئيس
هنالــك أزمة كبرية يف لبنان هي عــدم انتخاب رئيس 

جمهوريــة. وهذا االمر حصل عــدة مرات، اذ حصل فراغ 

رئــايس ومل يتحرك املجلس النيايب للقيام بدوره النتخاب 

رئيــس جديد للجمهورية. واحيانا طــال الفراغ الرئايس 

ســنوات، ومل يبادر النــواب اىل انتخاب رئيس جمهورية 

رغــم الرضر الكبري الذي اصاب البالد. والذي يحصل حاليا 

بعــدم انتخــاب رئيس جمهورية هو اكــرب نكبة تصيب 

لبنان اقتصاديا ومعيشــيا وتربويــا وماليا وتجاريا، مع 

شــلل القطاع العام وارضاب املصارف وتدهور سعر اللرية 

اللبنانية بشكل فظيع ومريع وارتفاع سعر الدوالر بوضع 

مل يســبق له مثيل بهذا الشــكل، ومع ذلك ال يقوم النواب 

بانتخاب رئيس جمهورية.

ملاذا يحصل ذلك؟ ان لبنان ليس وطنا بكل معنى الكلمة، 

بــل هو مجموعة مــزارع ومجموعة مذاهب ومجموعة 

عصبيــات ومجموعــة اقطاعيــات ومجموعة امراض 

طائفيــة، وكلها  تســيطر عى نفوس الشــعب اللبناين 

باكرثية 70%. والدليل عى ذلك، ان االنتخابات النيابية نتج 

منها مجلس نيايب منقســم عى ذاته ال يستطيع انتخاب 

رئيــس جمهورية، وال يوجد فيــه اكرثية النتخاب رئيس 

للبالد.

ان هذا الواقع يدل عى التخلف. لقد كان لبنان يصدرعنه 

يف الســنة اكرث من 50 كتابا مبســتوى عال جدا، فغابت 

عنه هذه الكتب وحلت محلها كتب احيانا ســطحية. وكان 

املواطن اللبناين يقرأ الكتاب بشــغف، فلم يعد يقرأ النه مل 

يعد يجد كتبا، اال قليلة، مبستوى عال. اما القصائد، فكان 

لبنان يصدر قصائد ذات قيمة عالية ادبية وفلسفية، فغابت 

هذه بنســبة 70%، واصبحت ثقافة التواصل االجتامعي 

هي البديل عن هذه الكتب. كان لبنان مشهورا باملوسيقى 

العربية وانتاج االفالم، وتراجع املســتوى الثقايف يف هذا 

املجال، ومل يعد ينتج موســيقى او اغاين عى مثال اغاين 

فريوز وصباح ووديع الصايف ونرصي شمس الدين. وكان 

لبنان مشــهورا باملرسحيات الهامة التي كانت تعرض يف 

مدينــة بعلبك التاريخية، فغابت عن بعلبك رغم قيام فريق 

جدي بالسعي اىل احياء حفالت بعلبك رغم الصعوبات.

مجلس النواب منقســم عى نفسه، فلامذا هو منقسم 

عى نفســه؟ الن ثقافة الحرب هي التي تسيطر، وليست 

ثقافة الفكر وثقافة الفلســفة وثقافة الشــعر وثقافة 

املوســيقى. ومل يعد يسيطر مبدأ اداب الكالم، بل اصبحت 

اداب الكالم يف التواصل االجتامعي كلها شتائم، ووسائل 

كلها ســافلة يف التخاطب بني املواطنني وما يكتبونه عن 

نوابهم وزعامئهم، ثم يعودون وينتخبونهم يف االنتخابات 

النيابية. 

مرض املذهبية مسيطر يف لبنان، وكل مذهب له نوابه، 

واالنتخابات تكــرر ذاتها، والنواب تقريبا هم ذاتهم. واما 

االقطاعية، فهي استعباد الشعب اللبناين والغاء شخصيته 

وسجنه يف اطار الســجن الكبري للمذهبية واالقطاعية، 

وبخاصة سجن االقطاعية الذي يسجن العقل ويجعله عبدا 

لزعيمه الســيايس النه يحتاج اليه يف الخدمات، وال يرى 

يف القضاء انه قضاء عادل، ولذلك يلجأ اىل الوساطات من 

اجــل الحصول عى العدالة. لكن اكرثية القضاة مرتبطون 

بزعامء سياســيني ويتلقون تعليامت منهم، والقضاء غري 

مســتقل يف لبنان بل تسيطر عليه السياسة، وكل قضاء 

تسيطر عليه السياسة هو قضاء فاسد.

عى الصعيد املعييش، تفككت العائلة اللبنانية، واصبح 

الشبان يفتشون عن اعامل خارج لبنان. كذلك األمر يف ما 

خص الشابات، وهذا ادى اىل تفكك العائلة حيث ان املجتمع 

يستنزف الشباب والشابات.

اما بالنسبة للقطاع الربوي، فاالساتذة ال يستيطعون 

اعطاء دروســهم براحة بال، وسبب ذلك انهم محتاجون 

اىل الراتــب واىل لوازم يف عملهــم الربوي، وال يجدون 

من يســاعدهم عى تأمينها. وهنا ال بد من التنويه بوزير 

الربية القايض عباس الحلبي 

الــذي اســتطاع  حل عدد من 

املعضالت يف القطاع الربوي 

رغم طلبات االســاتذة الكثرية واملحقــة، وميزانية وزارة 

الربيــة ال تكفي لدفع رواتــب موظفي القطاع العام وال 

بشكل من االشكال.

يقول مواطن لبناين انه ال يخرج من بيته بعد الســاعة 

7 مســاء النه يرى شــبانا يف الشارع يتعاطون املخدرات 

ويحمل بعضهم سكاكني، وذلك يف قلب العاصمة اللبنانية 

ويف طرابلس ويف صيدا ويف صور ويف مناطق من جبل 

لبنان ويف البقاع. االكرثية الخطرة موجودة يف طرابلس 

وبريوت، وليس لالمر دواء، فالقوى االمنية تم استنزافها، 

ورواتب العسكريني واالمنيني مل تعد تكفيهم شيئا، فلذلك 

هم يقومون باعاملهم باقل مستوى مطلوب.

ان الشــعب اللبناين منقسم، والدليل انه انتخب مجلس 

نواب منقسام وفق االقطاعيات، منقسام وفق املذهبيات، 

منقسام وفق الطائفيات، وفق املناطق الضيقة، منقسام 

عى ذاته بكل املجاالت، ولذلك مجلس النواب لن يســتطيع 

انتخاب رئيس جمهورية الن الوطنية مفقودة لدى أغلبية 

نوابــه. ومن هنا الخوف عى لبنان من ان يغرق يف ازمة 

اخالقية معيشــية حياتية تربوية فكرية ال يســتطيع 

الخروج منها.

شارل ايوب

حقيقة الديار
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بعـــــــــــد نجـــــــــــاة الحكومـــــــــــة مـــــــــــن حجـــــــــــب الثقـــــــــــة عنهـــــــــــا... اعتقـــــــــــال عشـــــــــــرات املحتجيـــــــــــن فـــــــــــي فرنســـــــــــا 

الكرمليـــــــــــن: الواليـــــــــــات املتحـــــــــــدة ودول أوروبـــــــــــا ال تريـــــــــــد ســـــــــــالماً فـــــــــــي أوكرانيـــــــــــا
بمواصلـــــــــــة دعمهـــــــــــا يتعهـــــــــــد  والناتـــــــــــو  لكييـــــــــــف  »أبرامـــــــــــز«  تســـــــــــليم  تســـــــــــريع 

الـــــدوالر تمتـــــّد إرتـــــدادات زلـــــزال 
ـــتركة ـــس... واللجـــان املش الـــى املجل
ــوم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب اليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــش وتحاسـ ــ ــ ــ ــ ــ  تناقـ

نظــام إقليمــي فــي الشــرق االوســط ليــس
قريباً... بل ترتيب أوراق وتنظيم خالفات

ــــــــــات  ســــــــــقطت كّل املؤشــــــــــرات واملنّص
امــــــــــام اجتيــــــــــاح الــــــــــدوالر فــــــــــي لبنــــــــــان

هــــــــــل حشــــــــــر »الصهــــــــــر« »الحكيــــــــــم«
فـــــــــــــي زاويـــــــــــــة بكركـــــــــــــي؟

ـــذه  ـــلل الكامـــــل... وهــ ـــــة الـــــى الشــ الدول
ــّية«! ــ ــوية الفرنسـ ــ ــات »التسـ ــ هـــــي خلفّيـ

ــــــان ــــــالً للبنــــ ــــــد بطــــ ــــــدر يتــــــــــوج العهــــ حيــــ
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لــلــســرعــة  األول  والـــســـبـــاق 
ــن ــي ــت ــي امل ــ ــام األحـــــــد فـ ــ ــق ــ ي
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

االربعاء 22 آذار 2023

 إرتـــــدادات زلـــــزال الـــــدوالر تمتـــــّد الـــــى املجلـــــس... واللجـــــان املشـــــتركة تناقـــــش وتحاســـــب اليـــــوم
ــة ــ ــات البلديّـ ــ ــل االنتخابـ ــ ــي تأجيـ ــ ــد األساسـ ــ ــل... والبنـ ــ ــبوع املقبـ ــ ــريعّية األسـ ــ ــة تشـ ــ جلسـ

هل حشر »الصهر« »الحكيم« في زاوية بكركي؟

ــن عــــــاقــــــات الــــتــــعــــاون ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــر األرجـ ــ ــي ــ ــف بــــحــــث مــــــع ســ
ــات بــعــلــبــك ـــــ الــهــرمــل« : ــائـ ــد الــجــيــش لــــ »لـــقـــاء عــشــائــر وعـ ــائ  ق
ــائــس ــكــن ــع وال ــجــوام ــل ــر الــكــهــربــاء ل ــوف ــة ســت ــريّ ــســك ــع املــؤســســة ال

فـــي  ــا  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ دخـ  : ــاط  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ جـ
ــة ــث ــال ــث ــة ال ــّيـ ــاملـ ــعـ الــــحــــرب الـ

ــوض لــلــمــعــّلــمــيــن:الــنــقــابــة ــحــف م
ــــــى تتحــــــّرك ــــــم حت ــــــتمّرة بدعمك ُمس
مدارســــــــــكم إدارات  ضمائــــــــــر 

ــس ــيـ ــرئـ ــالـ بـ تـــــأتـــــي  ــة  ــ ــّيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ الـــــــــــروح   : رعــــــــد 

قائد الجيش مستقبالً السفري األرجنتيني

حجار مستقبالً أيب رميا

العنصريّة التصريحات  دانــت   »الخارجّية« 
ــي< ــلـ ــيـ ــرائـ ــن وزيــــــر املـــالـــّيـــة >اإلسـ عــ

خالل االحتفال

محمد بلوط 

زلزال القفزة الهائلة التي ســجلها الدوالر قبل 
ظهر امــس، امتدت ارتداداته اىل مجلس النواب 
وفرض نفســه بقوة عىل اجواء اجتامع لجنة 
االدارة والعدل، الذي كان مقررا ملناقشــة اقرتاح 

قانون يتعلق بحامية الودائع وحقوق املودعني.
وبســبب انفالت الوضع النقدي وتداعياته، 
تحّول االجتامع اىل مناقشــة هــذا االمر الذي 
طغى عىل ســائر القضايا االخرى، ووجد النواب 
انفســهم انهم ال ميكن تجاهله او التعاطي معه 

بشكل عادي. 
وقال احد النواب لـــ »الديار« الذي غادر قبل 
انتهــاء االجتامع » ملاذا نســتمر يف املجيء اىل 
املجلــس ونحرض اجتامعات اللجــان النيابية 
العادية؟ هل يعقل ان نتعامل مع الوضع املنهار 

بهذا الشكل وبهذه الوترية من العمل«؟ 
اضاف » مل يعد مقبوال االســتمرار يف السري عىل هذا املنوال. 
قررت من اآلن فصاعدا التوقف عن حضور مثل هذه االجتامعات، 
اذا مل نلتفت مبارشة ونتعامل مع هذا الوضع االجتامعي املتفجر،  
الن مــا يحصل يفــرض علينا جميعا ان نقف وقفة واحدة، وان 
نتحمل مســؤولياتنا يف التعامل مع وجع الناس ومحاســبة 
الحكومة واملسؤولني عن هذه الفوىض وهذا الفلتان، الذي تجاوز 

الخطوط الحمر«.
وقدم خالل اجتامع اللجنة عدد من النواب مداخالت متحورت 
حول وجوب مناقشة تدهور اللرية الخطر وتداعياته قبل اي يشء 
آخر. واجمع النواب عىل اهمية حسم االستحقاقات االساسية 
ويف مقدمها انتخــاب رئيس الجمهورية، واتفقوا مبدئيا عىل 
اهميــة التالقــي حول هذا االمر، لكن كالمهــم بقي يف اطار 

العموميات نظرا اىل اختالف املواقف حول هذا االستحقاق.
وعلــق احد نواب كتلة »الوفــاء للمقاومة« عىل مداخالت 
النواب، منوها ببعضها يف الرتكيز عىل التالقي والحوار، وقال 
»انا عىل يقني اننا مبجرد ان نجتمع ونتالقى سينخفض الدوالر 

٤0 و٥0 الف لرية«.
وقدم عضو كتلة »اللقاء الدميوقراطي« النائب بالل عبدالله 
مداخلة اكد فيها » ان الحل هو حل سيايس، وان املطلوب ترفع 
الجميع والتخيل عن الســقوف السياسية الخشبية املرتفعة، 

واالتجاه نحو التســوية لحفــظ البلد من خالل انتخاب رئيس 
للجمهورية جامع يطمنئ الداخل ويفتح لبنان للعمق العريب، 
مع تشــكيل حكومة اصالحية قــادرة عىل اقرار االصالحات 

النقاذ البلد«. 
ويف ضوء النقاش، تبلور موقف موحد باقرتاح تحويل جلسة 
اللجان النيابية املشرتكة املقررة اليوم اىل جلسة ملناقشة التدهور 
املايل وتداعياته االجتامعية واملعيشــية، ومساءلة الحكومة 
ومرصف لبنان و«جمعية املصارف« عنه، وعن االنفالت الخطر 

يف سوق العملة.
وركز املجتمعون عىل وجوب حضور الجلسة رئيس حكومة 
ترصيف االعامل وحاكم مرصف لبنان وجمعية املصارف، وقرروا 
االتصال بالرئيس بري البالغه هذا املوقف، والتمني عليه تحويل 

جلسة اللجان اىل جلسة مناقشة هذا الوضع.
وبعــد انتهاء االجتامع قصد رئيس لجنة االدارة والعدل النائب 
جــورج عدوان مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب 
الذي يرتأس عادة جلسات اللجان املشرتكة البالغه املوقف الذي 

تقرر، واالتصال مع بري، ونقل متني املجتمعني.
وبــادر بوصعب فورا اىل االتصال بربي الذي فاجأهام قبل ان 
ينقال موقف النواب بقوله انه مع النواب يف هذا املوقف املسؤول، 
االمــر الذي جعل عدوان يقول بعد االتصال: لقد تجاوب الرئيس 
بــري معنا فورا وقبل ان نرشح له موقفنا، وكأنه كان معنا يف 

االجتامع.

وبعد االتصال ادىل عدوان بترصيح قال فيه:« 
يف ظل الفلتــان الحاصل وعدم وجود اجراء او 
متابعة مــن الحكومة واملرصف املركزي، توافق 
اعضاء لجنة االدارة والعدل والنواب الذين حرضوا 
االجتامع عىل انــه من غري املقبول واملعقول ان 
تستمر االمور كام هي، ونكمل البحث يف جدول 
اعامل طبيعي يف ظل اوضاع غري طبيعية الن ما 
نعيشه هو حالة انفالت اذا مل نقل اكرث من ذلك«.

ورأى ان هذا االمر يتطلب معالجتني: 
١- انتخــاب رئيــس للجمهوية بارسع وقت 
قادر عىل مامرسته للدستور، وعالقاته العربية 
جيدة، ويستطيع ان يذهب مع حكومة انقاذية 

اىل انقاذ البلد.
2 -  وبانتظار ذلك، هناك مسؤولية كبرية عىل 

الحكومة ومرصف لبنان واملصارف.
واعترب ان ما يحصل يعرضهم اىل املســاءلة 

القضائية عدا املحاسبة النيابية.

{ جلسة ترشيعية قريباً {
من جهة اخرى شــهد املجلس امس، مشــاورات ومداوالت 
بعيــدة عــن االنظار بعد دعوة بري هيئــة مكتب املجلس اىل 
االجتامع يوم االثنني املقبل لدرس واقرار جدول اعامل الجلسة 

الترشيعية التي ينوي الدعوة اليها االسبوع املقبل.
وقال مصدر نيايب مطلع لـ »الديار«: ان الجلسة مؤمن نصابها 
ولن تواجه عقبة امليثاقية، مع العلم ان الجلسات العامة تحتاج 
اىل نصــاب عددي من دون اي رشوط اخرى، كاشــفا ان نواب 
التيار الوطني الحر يتجهون اىل املشــاركة فيها ملناقشة واقرار 

بنود محدودة رضورية.
اضــاف املصدر: ان البند االســايس يتعلق مبوضوع مصري 
االنتخابــات البلدية، وانه من املتوقــع ان يقر املجلس التمديد 
للبلديات، وتأجيل  االنتخابات لسنة او اىل ما بعد انتخاب رئيس 
الجمهورية وتشــكيل الحكومة الجديــدة، لتبني عىل اليشء 

مقتضاه، وتعمل الجراء االنتخابات البلدية.
واوضح املصدر ان هناك مشاريع واقرتاحات رضورية وملحة 
اخرى ستدرج عىل جدول اعامل الجلسة، الفتا اىل ان بند اصدار 
ورقة العملة فئة املليون لرية رمبا يدرج عىل جدول االعامل، لكن 

من غري املؤكد اقراره ام ال.

ميشال نرص 

فعىل وقع »طريان« سعر رصف الدوالر، وفيام املصارف عىل 
ارضابهــا، ال احد يفاوضها او »يوقف عــىل خاطرها«، جمود 
يف املواقف الرئاســية، رغم الحركة الدولية امللحوظة، وهجمة 
صندوق النقد غري املفهومة، وكأن االمور تســري يف مســارها 
الطبيعــي، حيث االرصار عــىل االرساع يف وضع الخطط، رغم 
ادراك الوفــد املفاوض واملــدراء يف الصندوق ان اي اتفاق يبقى 
حربا عىل ورق، ما مل يكتمل البنيان الدســتوري، ويف مقدمته 

رئيس جمهورية وحكومة مكتملة املواصفات.
يف غضــون ذلك تبقى »بحصــة« البطريركية املارونية التي 
رمتها يف املياه املسيحية الراكدة، مسار بحث ودرس لدى القوى 
املســيحية الفاعلة، خصوصا بعدما »زرك« الجميع يف الزاوية 
برضبة معلم البطريرك، الذي حّول اللقاء الســيايس، الذي فشل 
يف تحقيقه اىل لقاء صالة، عجز الجميع عن رفض تلبية دعوته.
مصادر مقربة من الكنيسة تؤكد مبا ال يقبل الشك، ان بكريك 
تدرك جيدا املخاطر التي تتهدد الوجود املسيحي يف لبنان، وهي 
واعية السبابه واهدافه، وكذلك الحارضة البابوية التي هي عىل 
تواصل دائم واحتكاك مبارش بامللف اللبناين عرب اكرث من دائرة، 
من خارج االصطفافــات اللبنانية ببعديها الداخيل والخارجي، 
ترفع تقاريرها الدورية اىل املعنيني يف الفاتيكان، ويطلع عليها 
البابا شــخصيا حول االوضــاع يف لبنان واملنطقة، وهي تلعب 
دورها االســاس يف تحديد سياسة الفاتيكان تجاه لبنان، نافية 
بكل تأكيد ان تكون »كلمة بتاخذ وكلمة بتجيب« الفاتيكان، التي 

يبقى بابها مفتوحا امام الجميع.
واكدت املصادر املطلعة عىل اجواء اجتامعات مجلس املطارنة، 
ان نقاشــات جدية خيضت، وجلسات كثرية عقدت عىل فرتات 
تناولــت االوضاع التي وصلت اليها االمور، خصوصا بعد »ثورة 

١7 ترشين«، والدور الذي لعبه الرصح، خلصت 
اىل ان السكوت ما عاد ممكنا، وتجاهل الوقائع 
واخذها من باب حسن النية ما عاد جائزا، بعدما 
بلغت االوضاع االجتامعية والسياسية حدود 
ما دون الصفر مع تفكك الدولة ومؤسساتها، 

عن سابق ارصار وتصميم.
واشــارت االوســاط اىل ان الفاتيــكان 
والبطريركّيــة املارونّية وبعــض املرجعيات 
الّروحّية باتت مقتنعة من عمق وخطر الّتهديد 
الوجودّي الذي يواجهه الكيان اللّبناينّ، وبالّتايل 
فإّن العودة إىل الّدســتور والتأكيد عىل صيغة 
العيــش معاً وامليثاقّية، واســتعادة الّثقة مع 
العامل العريّب واملجتمع الّدويّل، وإنجاز الّتحقيق 

يف تفجــري مرفأ بريوت، وتحقيق اإلصالحات البنيويّة، وتطبيق 
سياسة خارجّية أساســها الحياد اإليجايّب، ومكافحة الفساد، 
وتنفيذ الاّلمركزيّة اإلداريّة املوّســعة، مع ما يعنيه كل ذلك من 
بناء دولة املواطنة الســّيدة الحرّة العادلة املستقلّة، هي الرشوط 

االساسية لربنامج اي رئيس للجمهورية بعيدا عن اسمه.
وعن الجهة التي تتكل عليها بكريك والتي جعلتها »طاحشة« 
بهذا الشــكل، اعتربت املصادر انهــا اوال وقبل كل يشء، ان ما 
تطالب به هو مرتبط بالحقوق الدنيا لالنســان وكرامته، وثانيا 
ان البطريركية معنية »بتعلية« الصوت ليســمع العامل اجمع، 
خصوصــا ان الرصح »ام الصبي« فيام خص قيام لبنان، وعليه 
بالتأكيد ال تنكــر بكريك عالقاتها بالفاتيــكان وبدول الغرب 
وبصداقاتها العربية، التي تشكل رافعة طبيعية ودعام معنويا 
لطروحاتها، اذ كيف ميكن للكنيسة ان تقدم منوذجا صالحا اذا 

ما وقفت اىل جانب الظلم وضد شعبها وناسها؟
وشــددت املصادر عىل ان دعــوة البطريرك الراعي الروحية، 

ميكن ان تتحول اىل لقاء ســيايس الحقــا، بعد ان كرس جليد 
»املقاطعــة« بني االطراف وموافقتهم جميعا عىل الحضور يف 
الخامس من نيسان، جازمة بان بكريك لن تدخل بازار االسامء 
كام يشاع، اذ ان هذا االمر هو مسؤولية القوى السياسية، وهي 
اخــربت اكرث من مرة محاوالت توريطها يف هذا املوضوع، لذلك 
هي غري مستعدة اليوم للوقوع يف الخطأ ذاته، اال انها ميكن ان 

تلعب دورا مساعدا اذا توافرت النية لدى املعنيني.
وختمت املصادر باالعراب عن املها بان تشــهد البالد جلسة 
انتخاب رئيس قبل الخامس من نيسان، لتتحول الدعوة للصالة اىل 
دعوة للشكر، معتربة ان القوى السياسية مدعوة كلها للوقوف 
اىل جانب الرئيس املقبل، وخصوصا املســيحية منها، والتعايل 
فوق الخالفات، الن االمور ما عادت تحتمل، وان االنفجار سيكون 
كارثيا ليس فقط عىل مستوى الدولة، بل قد يكون الكيان بكليته 

عرضة للخطر والزوال.
فهل تحصل املعجزة قبل الخامس من نيســان؟ يف لبنان كل 

يشء ممكن...

استقبل قائد الجيش العامد جوزاف 
عــون يف مكتبه يف الريزة الســفري 
األرجنتيني يف لبنان موريسيو أليس، 
وتناول البحث عالقــات التعاون بني 

جييش البلدين.
واستقبل قائد الجيش ايضا وفدا من 
»اللقاء التشاوري للعشائر والعائالت 
يف بعلبــك - الهرمــل« الذي ميثل كل 
املكونــات يف املنطقة، وضم: املطران 
حنا رحمة، املفتي خالد صلح، الشيخ 
القايض حسني قصاص، رئيس املجلس 

الوطني لالعالم عبد الهادي محفوظ، عبد السالم شكر، طالل شمص، 
احمد املقداد وراشد جعفر. 

وأشاد الوفد بـ »دور املؤسسة العسكرية يف معالجة الوضع االمني، 
مع االخذ يف االعتبار لالســباب التي تنتجه.  كام طالبوا برضورة ايجاد 

حلول الكرث من 60 الف مذكرة توقيف 
مع اســتبعاد الذين ارتكبــوا جرائم 
مشــهودة او شائنة او الذين يروجون 

تجارة املخدرات«.
وطرح الوفد عىل قائد الجيش »مطلب 
الغراض  الحشيشــة  منتوج  تصنيع 
طبية أســوة بدولة املغرب، خصوصا 
يف ظل انعدام الدورة االقتصادية يف 
البقــاع واقتصار املداخيل عىل رواتب 
املوظفــني والجنــود، والتي اصبحت 
عاجــزة عن توفــري رضورات العيش 
الكريم«. وابلغ العامد عون الوفد بأن »املؤسســة العســكرية ستوفر 
الكهربــاء لجوامع وكنائس بعلبك الهرمل، كام انها تقوم بشــق الطرق 
يف بريتال وجرود بعلبك وعرســال وعكار، استجابة للتالزم بني االمن 

واالمان واالمناء«.

»التقدمي اإلشرتايك«  الحزب  غرّد رئيس 
وليــد جنبالط عرب »تويرت«: »لقد دخلنا يف 
الحــرب العاملية الثالثــة ونحن يف بدايتها 
واي خطأ يف الحســابات قد يؤدي اىل زوال 

البرشية. 
معــروف عن امريكا انها تريد اســتعامر 
العامل وتســعى اليه بكل الوســائل وعىل 
حســاب الشــعوب. يا ترى ماذا جرى بني 
قيرص روسيا وامرباطور الصني فهل يريدون 

تقاسم الباقي عىل طريقتهم«.

اصــدر نقيب املعلمــني نعمه محفوض 
بيانا اشــار فيه اىل »ان سعر رصف الدوالر 
تخطى الـ ١22 الف لرية يف سابقة خطرية، 
املليوين  البنزين تخطــى  ســعر صفيحة 
لرية. أسعار الســلع الغذائية أصبحت شبه 
خيالية ال يســتطيع تحملهــا أي مواطن. 
الخدمات الصحيــة حدث وال حرج. الكلفة 
االستشــفائية ال يقدر عليها أحد. ومع ذلك، 
ال تزال بعض املدارس تدفع للمعلمني باللرية 

اللبنانية الراتب وبدل النقل«. 
أضاف: »للمعلمني يف هذه املدارس نقول: 
النقابة ترفض هذا الواقع، وتستمر بدعمكم 
يف تحركاتكم حتــى تتحرك ضامئر إدارات 
مدارســكم، ونحن معكم يف هذه الظروف 
الصعبة جدا. وللمدارس التي ال تدفع الدرجات 
الســت: أتعتربونها زيــادات باهظة يك ال 
تدفعوها؟ أال يستحق من خدم مدارسكم أن 
تحرتموا حقه بالتعويض العادل وقد أصبح 
من دون قيمة؟! أيها املعلمون: ال تهابوا أحدا! 
ال تخافــوا أحدا! طالبوا بحقوقكم! تواصلوا 

معنا ونقابة املعلمني إىل جانبكم«.

أشار رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« 
النائــب محمد رعد، خــالل رعايته 
االحتفال الذي اقامته مؤسســة مياه 
لبنــان الجنويب لتدشــني »مرشوع 
تطوير وتأهيل منشآت نبع الطاسة« 
بالتشارك مع اليونيسف وبتمويل من 
املانيــا من خالل البنك االملاين للتنمية 
KfW«، اىل أننــا »نفتتح هذا املرشوع 
الذي يعــود بالخري، نشــهد ظروف 
قاســية ومن بركات هذا املرشوع ان 
ينجــز يف هذه االزمة والشــدة التي 

تالحــق هذه االزمة«، مؤكدا أن »الذيــن يتالعبون بلقمة عيش الناس 
ويتالعبون بسعر العملة الوطنية ويراهنون أن يأيت رئيسا للجمهورية 

بناء عىل استخدامهم هذا االسلوب، هذا االمر لن يفيد مع شعبنا«.

ولفت اىل أن »الذي يأيت بالرئيس هو 
روح اهلنا الوطنية التي قاومت العدو 
ووضعتــه يف قفــص ردع وال ميكن 
ان يشــن حربا عىل بلدنا وهذه الروح 
هي التي ســتنترص وهي ستمكث يف 
نفوس أهلنا، هذه هي رســالتنا التي 
نريــد ان نوصلهــا اىل كل من يراهن 
اليوم انه بالضغط يســتطيع ان يلوي 
ذراع اهلنا االصيل الذي يحفظ السيادة 
بدمه ويقدم التضحيات عرب املقاومة 
لنرصة هــذا البلد والدفــاع عن امنه 
واستقراره«، مشــددا »عىل أننا كلنا نطمح ان نعيش االمن واالستقرار 
يف ظل ســيادة وحرية لشعبنا، ويف ظل اعتزاٍز بكرامتنا الوطنية ولن 

تنفع كل االساليب يف ثنينا«.

حــــجــــار تــــابــــع إعـــــــــادة تــفــعــيــل 
عـــمـــلـــّيـــة عـــــــــودة الـــنـــازحـــيـــن

اعلن املكتب اإلعالمي لوزير الشؤون اإلجتامعّية يف حكومة 
ترصيف األعامل هكتور حّجــار يف بيان حول ملف النازحني 
الســوريني يف لبنان، انه »بهــدف إعادة تفعيل عملّية العودة 
الطوعّية للنازحني يف لبنان، زار وزير الشــؤون االجتامعّية 
يف حكومة ترصيف األعامل هكتور حّجار األســبوع املايض 
املديــر العام لألمن العام باإلنابة العميد الياس البيرسي، حيث 
متحور الحديث حول إعادة تفعيل هذه العملّية وتذليل العقبات 
املحيطة بها عىل مختلف أشــكالها ومصادرها. باإلضافة إىل 
هذا اللقاء، جوالت حّجار االســتطالعّية عىل مختلف املناطق 
اللبنانيــة مل تتوّقــف، وآخرهــا كان يف بعلبك، حيث يواصل 
لقاءاته مع املســؤولني املحليني من رؤســاء بلديات ومخاتري 
وعــدد من الفاعلني لالطالع عــىل أوضاع مخّيامت النازحني 
عن كثب والتطّورات امليدانّية التي تشــهدها كّل منطقة، ونقل 

الواقع للمنظامت الدولّية املمثَّلة يف لبنان...
من جهة ثانية، ناقش حجار مع النائب ســيمون ايب رميا، 
شــؤونا وطنية واجتامعية وملفات امنائية جبيلية. وتناول 
النقاش برامج دعم املجتمع اللبناين وآليات توزيع املســاعدات 

عىل العائالت األكرث حاجة.

دانــت وزارة الخارجية واملغرتبــني الترصيحات العنرصية 
الصــادرة مؤخراً عن وزير املاليــة اإلرسائييل وإنكاره لوجود 
الشــعب الفلسطيني وســيادة واســتقالل اململكة األردنية 
الهاشمية.ودعت الوزارة يف بيان، »املجتمع الدويل اىل اتخاذ 
االجراءات الرادعة ورفض الترصيحات املستفزة عمداً الهادفة 
اىل رضب الحّل السلمي عىل أساس الدولتني، وصب الزيت عىل 

النار املشتعلة أصالً يف األرايض الفلسطينية املحتلة«.

ــــــّد األرواح الشـــــــــــريرة ـــ صـــــــــــاة ضــ
نبيه الربجي 

ال نــدري مــا اذا كان علينا 
أن نأخــذ بتلــك املعلومات 
حول  والصاعقة،  الصادمة 
سياســية  قيادات  تلقــي 
وحزبيــة، ومــن أكرث من 
طائفة، وعــوداً من جهات 
خارجيــة مؤثــرة، باقامة 
كانتونات تحت رعاية دولية 
مبــارشة، لقاء املســاعدة  
بطريقــة أو بأخــرى عىل 

توطني الالجئني الفلسطينيني والنازحني السوريني...
ال غرابــة. متــى مل يكن هناك ساســة يف لبنان يبيعون 
أرواحهم، وأحياناً أراضيهم  للشيطان مقابل املال أو السلطة؟ 
اآلن، الشــبق اىل املال والســلطة يزداد هوالً، بالرغم من أن 

مغارة عيل بابا خلت حتى من الحجارة...
واذا كانت األوســاط اياها ترى يف بعض أهل الحكم يف 
لبنان، أو جلّهم، كائنات من الصفيح، أي نوع من اللبنانيني 
يف لبنــان حني ال يرشــقون، ولو بحجــر، زجاج أي من 
القصور؟ الصمت الرهيب يف الشارع، اال بعض الفقاعات 

املتنقلة بني الحني واآلخر.
بني كل األمم نحن االستثناء يف المباالتنا، ويف تكّيفنا مع 
الخراب ما دمنا معلّبني طائفياً  اىل حد االختناق، أو مبعرثين  
طائفياً  اىل حد االفرتاق. نسأل أي كائنات برشية نحن حني 
نفتدي )بالروح والدم( من أمتطوا ظهورنا  ومضوا بنا  حفاة  

وعراة  اىل ذلك العراء العظيم؟
مــاذا يعني أن تدعــو بكريك النواب املســيحيني اىل يوم 
روحي للصالة، عىل أمل أن يحل الروح القدس محل األرواح 
الرشيرة، التي تتحكم مبسار األحداث )وهنا مسار الخراب( 

منذ أن وجدت الدولة اللبنانية عىل هذه األرض؟
الدعــوة تعني أن الرصح البطريريك، وما ميثل معنوياً، يف 
أقــى حاالت اليأس من امكانية بلورة حل برشي لألزمة 
الرئاســية، وبعدما بات مؤكداً أن األســامء املطروحة هي 
للمســاومة، بانتظار أن تتفق قوى الخارج عىل شخصية 
بعيدة عن »ثقافة التفاهة«  التي تحكم املشهد السيايس...

رمبــا كانت »الرتاجيديا املســيحية«  يف كون الرصاع بني 
القوى السياســية يف الطائفــة ليس رصاع األدمغة، وال 
هــو رصاع األفكار، وامنا رصاع الطرابيش مثلام هو رصاع 
الغرائز. الوصول اىل قرص بعبدا ليس الوصول اىل الفردوس 
وامنــا اىل الزنزانة. االختالل )عــىل األقل االلتباس( بني 
النصــوص والصالحيات، يجعل مــن رئيس الجمهورية 

ضيف رشف عىل الزنزانة!
ما يجول يف بعض الرؤوس هو انعكاس ملا يحدث عادة  يف 
الدهاليز. اذ ال نزال عىل تفاؤلنا بالتفكيك التدريجي ألزمات 
املنطقة، يف ضوء االتفاق الســعودي ـ االيراين، ال بد من 
التأكيــد ان »ارسائيل«، ويف هــذه األيام بالذات، تقف وراء 
الباب. »املوساد« يف حال االستنفار، دون أن نعرف طبيعة 
التعليامت التي أبلغها بنيامني نتنياهو اىل ديفيد بارنيع الذي 
ميسك، وعرب قنوات ديبلوماسية غربية، بأكرث من رأس يف 

املتاهة اللبنانية...
ال نتصور أن الصالة ميكن أن تحّولنا بني ليلة وضحاها اىل 
مالئكة. يف ظننا أن الله ضاق ذرعاً بنا. حمل عصاه وارتحل 
عن هذه املنطقة، بعدما تبني له أن كل االنبياء الذين بعث بهم 
مل يتمكنوا من غسل الضامئر، وال من غسل األرواح، ال بل أن 
حجر قايني ظل يتدحرج عرب األزمنة اىل أن استقر يف عقر 
دارنا. كل هذا ال مينعنا من التفاؤل. مؤرشات التســوية يف 
اليمــن بدأت من جنيف. ال بد من أن تصل الينا )عىل صهوة 
الخيول أم ســرياً عىل األقدام؟(. يف املعلومات الخليجية أن 

السعوديني قالوا علناً للفرنسيني »ال نثق بأي من هؤالء« .
مل تعد مشكلتهم يف الخيار السيايس للرئيس العتيد، وامنا 
يف كونــه الرجل املؤهل الدارة الحــل ال الدارة األزمة. هذا 
كان رأي االليزيه قبل أن يتبني له أن تفكيك جبال البريينيه، 
قــد يكون أكرث واقعية من تفكيك املنظومة السياســيةـ  

الطائفية يف لبنان. 
يف املعلومات أيضاً، تركيز عىل دماغ اقتصادي يستطيع أن 
يضطلع بدور املايسرتو يف مقاربته لديناميات االنقاذ. اي 
رئيــس آخر يف هذه املرحلة بالــذات، ال بد ان يكون امتداداً 

للعهد السابق الذي قاد البالد اىل جهنم...
قريباً لقاء بني وزيري خارجية السعودية وايران. ال نستبعد 
البحث يف امللف اللبناين. األجواء تيش بأن الجانبني جاهزان 

للتفاهم عىل اسم يكون مفاجأة للجميع. 
يف كل األحوال، ال هدايا يف العيد. الدوالر ماض يف جنونه، 

ونحن ماضون يف التهليل ألنصاف اآللهة...
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إســتقبل الرئيس القربيص 
نيكــوس خريســتودوليدس 
رئيــس حكومــة ترصيــف 
االعامل نجيــب ميقايت  بعد 
ظهر امس، يف مقر الرئاســة 
القربصية يف نيقوســيا، يف 
زيارة تهنئة ملناســبة انتخابه 
حديثا. وعقد الرئيســان خلوة 
الثنائية  العالقات  فيها  عرضا 
وســبل تطويرها يف املجاالت 

كافة.
بعــد ذلك، عقد الرئيســان 
إجتامعــا موّســعا اىل مائدة 
البلدين.  غداء مبشاركة وفدي 
وضــم الوفد اللبنــاين: وزير 

الخارجية واملغرتبني عبد الله بو حبيب، وزير 
الصناعة جورج بوشــكيان، وزير السياحة 
وليد نصار، وزير البيئة نارص ياســني، ووزير 
الزراعة عباس الحاج حسن، سفرية لبنان يف 

قربص كلود الحجل.
أمــا الوفد القربيص فضم الناطق باســم 
ليتمبيوتيس، سفري  الرئاسة قســطنطينس 
قــربص يف لبنان بانيابوتيس كرياكو، مديرة 
الشـــــرق االوســط والخليج وافريقيا يف 
وزارة الخارجية سيســيليا سالينا شامبوس، 
مديرة املكتب الديبلومايس للرئاســة ماريلينا 

راوونا.
وخــالل االجتامع تم التشــديد عىل عمق 
العالقــات الثنائية بني البلديــن، حيث جدد 
الرئيــس القربيص تأكيد »دعــم لبنان داخل 

االتحاد االورويب يف املجاالت كافة«. ونوه بـ 
»الحضور اللبناين يف قربص وبدور اللبنانيني 
يف املجــاالت التطويرية ، واكد دعم »املوقف 
اللبناين ملعالجة مســألة النزوح السوري مبا 

يضمن تحقيق االستقرار يف لبنان«.
بدوره، قال ميقايت: »نحن بلدان متقاربان 
ويجمعنــا الكثري من القواســم املشــرتكة 
وهناك الكثري من مجاالت التعاون الســياحي 

والخدمايت واالمنايئ«.
وقبل مغادرتــه اىل قربص، التقى ميقايت 
عىل التوايل: وزير الداخلية والبلديات بســام 
مولوي، وزيــــر االتصــاالت جــوين قرم، 
وزير الــــشباب والرياضــة جورج كالس، 
الّســفري البابوي يف لبنان املونسنيور باولو 
بورجيا ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو 

صعب.

ــل ــ ــ ــان داخ ــ ــن ــ ــب ــ ــم ل ــ ــدعـ ــ الــــرئــــيــــس الــــقــــبــــرصــــي: نـ
اإلتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــــي فــــــي املـــــــجـــــــاالت كـــافـــة

ميقايت يزور الرئيس القربيص        )دااليت ونهرا(

وجه املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبــالن نــداء اىل اللبنانيني، قــال فيه: »يا 
شــعب لبنان بكل طوائفه ومذاهبه، باســم 
لبنــان وتاريخــه املغّمس بالدم واألشــالء 
والدموع، باســم البطريرك الحويك والشيخ 
حســن خالد وشــيخ العقل محمد أبو شقرا 
واإلمام موىس الصدر، باســم شهداء لبنان 
وآماله وجرحاه ومهّجريه وضحايا  وأيتامه 
التاريخ  متاريسه وخطوط متاسه، باســم 
املّر لهذا البلد املمدد عىل املذبح أناشــــدكم 
الله والضمري الحذر الحذر، ألن اللعبة دولية 
الــدويل قنبلة  وخطرة جداً، واملشــــروع 
موقوتــة وهي اآلن بقلب هيكل لبنان، والبلد 
مفتــوح عىل أخطر فتنــة، واللعبة النقدية 
أمريكية بامتياز، والعني عىل تقسيم وتفتيت 
وجنائز وكوارث إلنهاء وجود لبنان، فالحذر 

الحذر«.
اضــاف: »اليوم البلد عىل املذبح واملطلوب 
من بعض القيــادات التاريخيــة بهذا البلد 
أن تأخذ دورهــا التاريخي إلخراج لبنان من 

مقتــل الفراغ الرئايس، ونــدايئ اليوم نداء 
ضمــري ووجــدان يجمع كل آالم هــذا البلد 
ومرارة تاريخه وأوجــــاعه إلنقاذ هذا البلد 
املصلوب من فتــــنة الفراغ الرئايس، وهنا 
أناشــد االخوة املســيحيني املالقاة الوطنية 
رسيعا ألّن مزيداً من القطيعة الســــياسية 
والفــراغ الرئــايس يعنــي نهايــة لبنان، 
واملطلوب تســوية رئاســية اليوم قبل الغد 
وإال طار لبنان. وللبنانيني أقول: انتــــبهوا 
جيــداً ألن البلــد غارق باملخابــرات الدولية 
ولعبة الســواتر اإلنســــانية ومشــاريع 
النزوح األمني والجميع حارض عىل األرض، 
وطوابــري الجمعيــات املرتبطــة باألجهزة 
الخارجية وأوكار الســفارات موجودة بزخم 
وتعمل عىل متزيق البلد وتقســيم الشوارع 
متهيداً لفتنة كربى، فالحذر الحذر ألن لبنان 
ميــر بأكرب خطر عىل اإلطالق، واملطلوب من 
الحكومــة انتفاضة خيارات ألن الســكوت 
عــن انهيار لبنان خيانة عظمى بحجم تدمري 

لبنان«. وجود 

ــوت ــ ــ ــكـ ــ ــ ــسـ ــ ــ نـــــــــــــــــــداء مـــــــــــن قـــــــــــبـــــــــــان: الـ
ــة عـــظـــمـــى ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــان خـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ عـــــــن انـــــهـــــيـــــار لـ

عقد النــواب ملحم خلف، نجــاة صليبا، 
ياســني ياســني ووضاح الصــادق مؤمترا 
صحافيــا بعد ظهر أمس، يف مجلس النواب 

تناولوا فيه تدهور الوضع املايل.
وقال خلف: »اليــوم كان هناك وعي كيل 
للتنبــه اىل هــذا التحلــل للدولة واىل وجع 
الناس الذي قد يكون وصل اىل داخل املجلس، 
وتحولت جلســة لجنة االدارة اىل مكان الخذ 
االولويات بانه ال ميكن ان نكون شهود زور 
عــىل هذا االنحدار الكيل وهذا االنحدار الذي 
نعيشه.  قلنا يف اول يوم، الفراغ قاتل، الفراغ 
وضع شــــعبنا واهلنــا يف مكان ال يحتمل 
معاناة الناس وانينها يجب ان يسمح واعتقد 
ان تحويــل اللجــان املــــشرتكة اليوم اىل 
االهتامم ونقاش اولوية االولويات وهو وجع 
الناس من خالل تحمل مسؤولية الحكومة، 
امنا هذا ال ينفي يف أي شكل مسؤولية 128 
نائبــا النتخاب رئيــس للجمهورية كمدخل 
لتشكيل الحكومة وتحمل املسؤوليات لتكون 
هناك جهة تجــاوب عىل وجع الناس. نحن 
ننتظر هذه الجلســة يك تكتمل باملسؤولية 
ونذهــب جميعــا اىل انتظام املؤسســات 
الدســتورية. وهــذا كالم ســمعناه من كل 
القوى السياســية. فليرتجم مسؤولية اكرب 
بانتخاب رئيس للجمهورية فورا كام يفرضه 

الدستور ».
وقالــت صليبا: »ما جرى يف لجنة االدارة، 
كان نقطة تحول، اذ ان النواب كانوا متصلني 
مــع الواقع. هذا االمر حصــل عندما ارتفع 
ســعر رصف الدوالر 20 الفا بالســاعة. هذا 
امر مؤســف بعــد 62 يوما. اشــكر النواب 
الذيــن اكدوا وقفتنا وقــد وافقونا، ان الحل 
يبدأ بانتخاب رئيس من اجل تشكيل حكومة، 
لنستطيع ان نحاسب ونبني االقتصاد. هناك 
نــواب اكدوا يف الجلســة ان القرار يجب ان 

يكــون من داخل مجلس النواب وانه علينا ان 
نناقش معا ومن الرضوري لبننة القرار عىل 

امل ان نصل اىل حل«.
وقال ياســني: »اريــد ان اقول: تعالوا اىل 
كلمة ســواء. وان نجتمع تحت قبة الربملان 
وننتخب رئيســا ونــواب التغيري هم اول من 
بادروا وزرنا كل النواب الســــتباق الفراغ، 
ليس لدينا اي عذر يف ظل انهيار مؤسســات 
الدولة. اين االحســاس والضمري والوطنية 
عند مــن ميثلون الشــعب اللبنــاين؟ اين 
الســيادة يف ظل االنــــسان الذي ميوت؟ 
ادعو اىل صــــحوة ضمري عند الجميع وان 
تنتخبوا رئيــــسا للجمهوريــة وان يكون 
همكم املواطن قبل كل يشء وان تكونوا عند 
مسؤولياتكم والتاريخ لن يرحمكم واالنهيار 
مل يفــرق بني طائفة وطائفة .ان االوان الن 

تصحوا«.
وقــال الصادق: »مجلس النواب الســابق 
والحــايل يتحمالن املســؤولية عام وصلت 
اليه البالد. ولالســف مل يأخذ دوره الصحيح 
باملحاســبة وباقرار القوانــني التي تحد من 
النواب يســتدعي حاكم  االنهيــار. مجلس 
مــرصف لبــــنان وحاكم مــرصف لبنان 
يســتهزىء باملجلــس بكاملــه وال يتحرك، 
يدفعون مثن املحاصصة واستمروا فيها يف 

أوج االنهيار.
هذه الحكومة والتي ســبقتها متثل معظم 
الكتــل النيابيــة وبالتايل كانت املحاســبة 
غائبــة. آمل ان ما يحصل يف الشــارع وهذا 
االنهيــار الكامل ان يحرك ضامئر النواب وان 
نــأيت غدا ملعالجة اشــكالية كبرية وان تتم 
االحالة اىل القضاء باالســباب التي ادت اىل 
وصولنا اىل هنا. وعلينا ان نســري يف مسار 
انتخــاب الرئيس وتســمية رئيس حكومة 

حكومة«. وتشكيل 

خلــــــف وصليبا وياســــــين والصادق: لتحّمل املســــــؤولّية
وانتخاب رئيس وتشــــــكيل حكومة تشــــــعر بوجع الناس

اصــدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية 
بيانا، استهــــجنت فيه »سكوت املسؤولني 
او مــن تبقى منهم حيال التدهور املتســارع 
لالحوال ســواء عــىل املســتوى النقدي او 
املعيــي، حتى بــات اللبنانيون يف املجاعة 
التي سوف تتسع دائرتها، وسط تجاهل مريب 
من قبل هؤالء املســؤولني والدول الشــقيقة 

والصديقة«.
أضاف البيان: »ويبدو أن لغة املناشــدة مل 
تعد تجدي مع املعنيــني، فيام البالد أصبحت 
فريسة املافيات عىل انواعها يف كل القطاعات 

اللصيقة بحياة املواطنــني، واملتصلة بلقمة 
عيشــهم. ويف ظل تواصــل انحدار الخدمات 
الصحيــة واالستشــفائية، لذلك تدعو نقابة 
محرري الصحافــة اللبنانية االتحاد العاميل 
العام، نقابات املهن الحرة ،الهيئات االقتصادية 
إىل االجتامع يف أقرب وقت، واقرار خطة تحرك 
عاجلة وإطالق انتفاضة شــعبية تنطلق من 
برنامج إصالحي شــامل، يوقف هذا التدهور، 
وينتج سلطة جديدة تكون قادرة عىل أحداث 
تغيري نوعي يفــي إىل اإلنقاذ الذي يحتاج 

اليه لبنان«.

»نقابــــــة ُمحــــــّرري الصحافــــــة«: إلطاق إنتفاضة شــــــعبّية
لغة املناشدة لم تعد تجدي... والباد أصبحت فريسة املافيات

كامل ذبيان

التي  الرسيعــة  املتغــريات  مع 
تشــهدها منطقة الرشق االوسط، 
ال ســيام مع الحضور الصيني وما 
نتج منه من رعاية التفاق سعودي 
– ايراين، فان الســؤال الذي يُطرح، 
هل ســيقوم نظام اقليمي جديد يف 
ظل التقارب الذي يحصل بني بعض 
الــدول، التي تعمل بشــعار »صفر 
مشاكل«؟ فقد برز تقارب سعودي 
– ســوري، عرّب عنه املسؤولون يف 
الدولتني، فتحدث الرئيس الســوري 
بشــار االســد عــن ان اململكة مل 
تنخرط كليا يف الحرب عىل سوريا 
كام فعلــت انظمة اخرى عربية او 
اجنبية، وقد سبقه وزير الخارجية 

الســعودي فيصل بن فرحان، بالتأكيد عىل رضورة 
وجود سوريا يف الحضن العريب، وهي رضوة للعامل 
العريب، وسيزورها الحقا مع االستعداد العادة فتح 

السفارات بني البلدين.
وقبل السعودية، افتتحت االمارات العربية املتحدة 
العالقات مع سوريا، والتي مل تقطعها بشكل كامل، 
وكانت اول من قدم املســاعدات لها بعد الزلزال الذي 
اصابها، حيث شجعت دوالً عربية اخرى عىل املجيء 
اىل دمشق وتقديم العون لها ،كاالردن ومرص والعراق 

وتونس والجزائر...
فاملنطقــة  يف حال ترتيب اوراقها، وفق توصيف 
احد الباحثني املتابعني للشأنني السيايس والعسكري 
من خالل قراءة اســرتاتيجية وعلمية، اذ يشري اىل 
انه من املبكر الحديث عن نظام اقليمي ســيقوم يف 
املنطقة، مع االخذ بعني االعتبار ما حصل، وقراءة ما 
يجري من منظور مصالح االمم. ان فتح الحوار بني 
مــرص وتركيا، حيث تواجه االوىل جامعة »االخوان 
املســلمني«، وتنحدر الثانيــة منهم عرب حكم حزب 
»العدالــة والتنمية« صاحب »الفكــر االخواين«، 
فتقدمت مصالح الطرفــني عىل الجانب العقائدي، 
وتراجعت انقرة عن احتضان »االخوان املســلمني« 
الفاريــن من النظام املــرصي، و«عقلنت«  خطابها 
السيايس وارسته عىل واقعية، وهو ما تحاوله مع 
سوريا، التي ما زالت ترفض استقبال الرئيس الرتيك 

رجب طيب اردوغان، قبل حصول االنسحاب الرتيك 
من اراض سورية احتلتها، وفق ما اكد الرئيس االسد 
الذي اشار اىل انه من املبكر عودة العالقة مع تركيا، 
التي ُفتح معها حوار امني، والتقى مســؤولون من 

البلدين برعاية روسية.
 ان ترتيب العالقات وجمع االوراق وصل اىل ايران 
واالمارات، التي زارها امني املجلس القومي االيراين 
عيل الشــمخاين، وكانت لقاءاتــه ايجابية يف ابو 
ظبي وفق ترصيحات ملسؤويل البلدين ورغبتهام يف 
االســتقرار باملنطقة، ال سيام يف الخليج، الذي بات 
امنه اولوية دولة، وهو ممر مايئ اسرتاتيجي، تعرب 

يف مياهه سفن محملة بالنفط واملواد الغذائية.
من هنا، فان ما يحصل بني دول املنطقة، يبدأ من 
تنظيم الخالفات للعبــور اىل ترتيب البيت الداخيل 
يف غــرف متعددة، فاذا اجتمع اطرافه يف صالونه، 
وجلســوا حول طاولة الطعام، يكون مطبخ الطعام 
قد نجح يف طبخ نظام تعاون بني دول املنطقة، قائم 
عىل االمن واالســتقرار الــذي يعزز االقتصاد، وهو 
مطلب قديم يعود اىل عقود حول »امن الخليج«، الذي 
اذا استقر فان املنطقة تتجه اىل االزدهار بعد اقفال 
ابواب الحرب، وفتح ممرات التنمية واالقتصاد، الذي 
تستند اليه الصني يف الدور الذي تؤديه يف املنطقة 
والعــامل، وهذا ما تعد به الدول، ال كام تفعل امريكا 
التــي كانت تقدم االمن لالنظمة، وتطلب منها دفع 
مثن حراستها لها، واقامة قواعد عسكرية يف بلدانها 

للدفاع عنها ضد عدو كانت تخرتعه 
امريكا، مرة اسمه »الشيوعية« ومرة 
ويسمى »الشــيعية« االول بقيادة 
االتحاد الســوفيايت، واقامت حلفاً 
له ملحاربتها باســم »حلف بغداد«، 
ارىس الرئيــس االمــرييك دوايت 
ايزنهــاور اسســه، والثاين بقيادة 

الجمهورية االسالمية االيرانية.
وما يجري من تطورات متسارعة 
عىل املستوى الدويل كام االقليمي، 
ســيفرض تغيــرياً يف »الجغرافيا 
العامل بقطب  يقاد  السياسية« ولن 
واحد ترأســه امــريكا، التي مل تعد 
»زعيمــة العامل االوحــد«، بل هي 
دولة من الدول الكبار، فتنافســها 
روســيا كام الصــني، وتخضع لها 
دول اوروبية، لكن الخارطة العاملية 
تتغري مــع ظهور دول تحتل مكانة عاملية كالصني، 
التي تلقب بـ »املارد«، وهي تقدم املصالح االقتصادية 
عىل الدوافع العقائدية، فهي ال تسلك طريق الحرير 
لتنرش »الشيوعية املاوية«، بل لتسوق ملنتجاتها التي 
تأخــذ عليها امريكا بانها مستنســخة عن النامذج 
الصناعيــة الغربية لكن الصــني تقدمت يف املجال 
الصناعــي، وباتت لها ابتكاراتها وفق متابع للتطور 
الصينــي يف مجــاالت التكنولوجيــا، واملقاوالت، 
والصناعــات الخفيفة وهي املصدر االول يف العامل، 
وميزانهــا التجاري لصالحها، وهــو ما يعرتف به 
مســؤولون يف االدارات االمريكية املتعاقبة، حيث 
اتخذ الرئيس االمرييك السابق دونالد ترامب اجراءات 
وعقوبات ضد الصــادرات الصناعية الصينية التي 

تغزو السوق االمريكية.
فقيام نظام اقليمي قوامه عامل عريب او دول منه 
وايران وتركيا، بعيد املنل يف الوقت القريب، لكنه ليس 
مستحيالً، والدول تنشئ التحالفات وفق مصالحها، 
كــام حصل مع دول »الربيكس«، وهو تجمع كل من 
الصني وروســيا والهند والربازيل وجنوب افريقيا، 
حيث نجح يف فرض نفسه اقتصادياً وحتى عسكرياً، 
اذ باتت امريكا تشــعر بانكفائهــا، والخليج بدوله 
مل يعد مطواعا، وال ميكن لواشــنطن ان تســتخدم 
»مطوعها« )الرشطي االمرييك( حيث تحاول الدول 

ان توازن بني مصالحها.

نظام إقليمي في الشرق االوسط ليس قريباً... بل ترتيب أوراق وتنظيم خافات
الصيــــــن تتقّدم باقتصادها وتســــــّوق ملنتجاتها... وليس »الشــــــيوعّية املاويّة«

محمد علوش

الــكل يحــّذر من االنهيــار الكبــري أو ما يحب 
اللبنانيون تســميته باالرتطــام، لكن أحدا مل يقدم 
للبنانيني تعريفاً دقيقاً لهذا االرتطام وما هي أشكاله 
وتداعياته، فام يغيب عن بال هؤالء املسؤولني الذين 
يحذرون من السقوط املدوي هو أن »االنهيار« وقع، 
وما نعيشه اليوم هو من تداعياته، وبالتايل ال داعي 

لينتظر أحد االرتطام، فنحن فيه.
ال داعي لكرثة الحديث عن ســعر رصف الدوالر، 
ألن هذا الســعر بات يتبدل بصورة جنونية، وما تتم 
كتابته اليوم عن الســعر قد يختلف كثرياً غداً، إمنا 
املهــم القول ان الدوالر تفلّت من كل الضوابط، ومل 
يعد باإلمكان السيطرة عليه، ال بل أكرث من ذلك، هناك 
بحســب املعلومات  من يعمل عىل انهيار اللرية أكرث 
ليزيد الضغط الذي يعيشه لبنان، يف سياق املعركة 
عىل من »يرصخ« من األمل أوال من القوى السياسية، 

اما رصاخ األمل النابع من الشعب فال أهمية له.
ما مل تحصل معجزة قريباً، واللبنانيون ينتظرون 
املعجزة منذ العام 2019، فإن شهر رمضان سيكون 
قاسياً جدا هذا العام، فبحسب مصادر ديبلوماسية، 
حيث يلعب املسؤولون اللبنانيون لعبة حافة الهاوية 

منــذ ثالثة اعوام، واليوم مع األســف يلعبون من 
الهاوية التي ســقط فيها لبنان باألشــهر األخرية، 
مشرية اىل أن غياب التوافقات الخارجية والحوارات 
الداخلية ســتزيد من صعوبة املشهد اللبناين الذي 
أصبــح يف القعر يف شــباط 2023، حتى ولو مل 

يعرتف بذلك املسؤولون.
بحســب رؤية هــؤالء، فإن الدولة ســتقع يف 
شــلل كامل مع انفجار سعر رصف الدوالر، وموارد 
الخزينة ســتنقطع بشــكل كامل، وما يجري مع 
حاكم املرصف املركزي بامللف القضايئ سيزيد األمور 
سوءاً، بانتظار حصول تطور ما عىل صعيد التسوية 

الرئاسية.
عىل الصعيد الرئايس، تحاول فرنسا الضغط بقوة 
لتمرير رؤيتها للتســوية التي تقوم عىل املقايضة، 
فتطرح أن يحصل محور 8 آذار وإيران عىل رئاســة 
الجمهورية عرب ســليامن فرنجية، ويحصل محور 
14 آذار والسعودية عىل رئاسة الحكومة عرب نواف 
سالم أو شخصية أخرى تختارها اململكة، وتحصل 
فرنســا، برأي املصادر الديبلوماسية، عىل حاكمية 
املرصف املركزي، ما يضمن لها مكاناً بارزاً يف إدارة 
الشــؤون اللبنانية مستقبالً، وتحقيق أهدافها عىل 

الصعيد االقتصادي.

هذا الضغط الفرنيس املتســارع سببه بالدرجة 
األوىل االتفــاق اإليراين – الســعودي، ففرنســا 
كانــت حتى مرحلة قريبة صلــة الوصل بني إيران 
والســعودية، فكانت هي األقدر عىل محاورة إيران 
والحديث مــع حزب الله يف لبنــان، وكان دورها 
محوريــاً انطالقاً من موقعهــا القريب بني طريف 
الرصاع، لكن اليوم مع االتفاق اإليراين – السعودي 

تخىش فرنسا بشكل جدي من خسارة هذا املوقع.
وتقول املصادر الديبلوماسية انه يف حال متكنت 
السعودية من الحديث بشكل مبارش مع ايران حول 
كل امللفات الخالفية، فام الدور الذي ميكن لفرنســا 
لعبــه يف لبنان وغري لبنان، كالعــراق مثالً، لذلك 
تســعى بكل قوتها لتمرير تسوية املقايضة ليكون 
لها الدور الكبري يف إنجاحها، وبالتايل لعب دور كبري 

يف مستقبل لبنان واملنطقة.
يدرك الســعوديون واقع فرنســا املأزوم، لكنهم 
يعملــون وفق جدول أعامل مزدحم، ال يتواجد لبنان 
يف رأس قامئتــه، لذلــك برز الخــالف الفرنيس - 
الســعودي مؤخراً يف باريس، وكل التوقعات تؤكد 
أن كلام نجح االتفاق السعودي - االيراين بالوصول 
اىل نتائج إيجابية يف امللفات الخالفية، كلام ضُعف 

موقف فرنسا يف لبنان.

الدولة الى الشــــــلل الكامل... وهذه هي خلفّيات »التســــــوية الفرنسّية«!

فادي عيد

الروحي  اللقــاء  لن يكون 
لعودة  منطلقــاً  بكريك  يف 
ـ  املســيحية  التفاهــامت 
اتفاق  غرار  عىل  املســيحية 
معراب أو سواه، بحيث الجميع 
أراد أن يلبــي رغبة البطريرك 
املاروين بشــارة الراعي لعقد 
هذا اللقاء، فيام راهن البعض 
عــىل عــدم تجــاوب حزب 
وامتناعه  اللبنانية«  »القوات 
»القوات«  لكن  املشاركة،  عن 
وبحسب مصادرها لن تعطي 
»التيــار الوطنــي الحــر«، 
وتحديداً رئيسه جربان باسيل، 
للمسيحيني  ليقول  فرصة  أي 
»هــا أنا قد ذهبت إىل بكريك 
ولّبيت دعوة البطريرك الراعي، 

فيام »القوات« هي من رفضت املشــاركة وتعطيل 
اإلســتحقاق الرئايس«، لذا، فإن »القوات«، تضيف 
املصــادر فّوتت فرصة عــىل »التيار الوطني الحر« 
ميكن أن يستثمرها سياسياً وشعبياً، وال سيام داخل 

الصف املسيحي.
وعىل خٍط مواٍز، فإن باســيل وتياره بشكل عام، 
ويف ظل خالفاته وتبايناتــه الكبرية مع حلفائه، 
والخالف مع غالبية الوســط الســيايس، ومن كل 
رشائح املجتمع اللبناين، يدرك أنه مل يعد لديه هامش 
الوقت للمناورة السياســية، وعىل هذه الخلفية بدا 
متحمســاً منذ لحظة الحديــث عن رغبة البطريرك 
الراعــي النعقاد مثل هذا اإلجتامع، وبناء عليه، فإن 
املعلومــات تؤكد بأن رئيــس »التيار الوطني الحر« 
لن يطرح أي إســم لرئاســة الجمهورية، وسيبقي 
عىل ورقته إىل حني إدراكه بأن التســوية قد باتت 
قريبة، وهذا مــا ينقل عنه من خالل بعض النواب 

املقّربــني منه، وحيث أن معظمهم عىل دراية تامة 
ــح أي أحد من تكتــل »لبنان القوي«،  بأنه لن يرشِّ
ألن باســيل يعمل عىل هامش الوقت، إلدراكه بأن 
مثة إســتحقاقات ومعطيات قد يكــون لها األثر 
اإليجايب عىل خط اإلســتحقاق الرئايس، ال سيام 
التقارب الســعودي ـ اإليــراين، إضافة إىل زيارة 
الرئيس السوري بشار األسد إىل موسكو وأبو ظبي، 
وإمكانية وصول موفدين من الدول الخمس املعنية 

بامللف اللبناين إىل بريوت.
 وتقــول املعلومات انه قــد تكون وصلت لرئيس 
»التيار الربتقايل« بعض اإلشــارات حول ما جرى 
يف باريــس، بعدما ترّسب أن هنــاك »فيتو« عىل 
وصول رئيس »تيار املردة« سيلامن فرنجية إىل سدة 
الرئاسة األوىل، وهذا ما يعّول عليه، عىل اعتباره انه 
الرافض بحزم لوصول فرنجية وقائد الجيش العامد 
جوزاف عون، كونهام يأكالن من صحنه شــامالً، 
والن مستوى بنية »التيار الوطني الحر« املكّونة من 

دعم املؤّسسة العسكرية يف 
حقبــة الثامنينات إىل اليوم. 
لذا، يُتوقع بأن يرفض باسيل 
وأمام البطريرك، كل من قائد 
الجيــش وفرنجية، ولكنه لن 
يســمي أي مرشح، وتحديداً 
من تكتــل »لبنان القوي«، إذ 
بات محســوماً عدم توّجهه 
لرتشيح أي نائب من التكتل. 

ويف هــذا اإلطــار، ينقل 
بــأن اللقاء األخري يف باريس 
بحث يف مســألة الصندوق 
أكرث  الفرنيس  ـ  الســعودي 
بكثــري مــن تناولــه ملف 
اإلســتحقاق الرئايس، بل كل 
ما جرى هو نقاش أو خارطة 
طريق رئاسية، عىل أن يُحسم 
هــذا املوضوع خالل اجتامع 
قد  وعندها  الخمــس،  الدول 
تُرفع توصيات هذا اللقاء لتبليغ املسؤولني اللبنانيني 
مبضمونها، إن من خــالل زيارة موفد فرنيس إىل 
بريوت، أو عرب ســفراء هذه الــدول املعتمدين يف 
لبنان. وبالتايل، يتبني أمام هذه األجواء واملشهدية 
الســائدة اليــوم، أنه ليس يف األفــق ما يي بأن 
اإلســتحقاق الرئايس يّتجه إىل الحلحة قبل بلورة 
املقاربات الجارية يف املنطقة، ومن ثم ما ســتؤول 
إليه بعض املحطات الداخلية، وتحديداً لقاء بكريك 
الروحي الذي يعّول عليه، نظراً لحضور كل املكّونات 
املســيحية، ومــن كافة اإلتجاهــات، وعىل هذه 
الخلفية فإن املعنيني اآلخرين كـ«الثنايئ الشيعي« 
ورئيس الحزب »التقدمي اإلشرتايك« وليد جنبالط، 
يرتقبــون نتائج لقاء الرصح البطريريك ليبنوا عىل 
اليء مقتضاه، ودون ذلك ليس ما يدل عىل أي خرق 
قبل هذا التوقيت، ومعرفة نتائج اإلتصاالت الجارية 

عىل قدم وساق يف الداخل والخارج.

هل يرســــــم »لقــــــاء بكركــــــي« خارطة طريق اإلســــــتحقاق الرئاســــــي؟
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ــال الـــســـوري ــ ــم ــاألعــ ــ ــم ب ــائـ ــقـ بـــاســـيـــل اســـتـــقـــبـــل الـ
ــن ــيـ ــازحـ ــنـ ــق عـــلـــى ضـــــــــرورة عــــــــودة الـ ــ ــ ــواف ــ ــ وت

ــه أكـــــــد لــــوفــــد مـــــن »رابــــطــــة ــيـ ــجـ ــرنـ  طــــونــــي فـ
مــطــالــبــهــم أحـــقـــّيـــة  ــة«  ــامـ ــعـ الـ اإلدارت  ُمـــوظـــفـــي 

عرض مع رئيسة بعثة الصليب األحمر الدولي عمل املنظمة
أّي حــّل ــشــهــد  ي لـــن  لــبــنــان  كـــويـــل:  الــتــقــى  جــعــجــع 
ــرارات ــق ال اتــخــاذ  على  ــادر  قـ فعلي  رئــيــس  بانتخاب  إالّ 

»التيار  رئيــس  اســتقبل 
جربان  النائب  الحر«  الوطني 
باسيل، القائم بأعامل سفارة 
العربية السورية  الجمهورية 
عيل دغامن، وتم التشديد عىل 
العالقات  أحسن  قيام  أهمية 
بــن البلدين، بحســب بيان 

»التيار«.
باســيل  ذكر  اللقاء،  ويف 
من  اكرث  منذ  املشدد  مبوقفه 
5 سنوات عىل »رضورة عودة 
العربية،  الجامعة  اىل  سوريا 

وأن تكون يف الحضن العــريب بدل رميها يف 
حضن االرهاب. 

وتــم التوافق عىل رضورة عــودة النازحن 

الســورين اىل بلدهم ملا فيه مصلحة مشرتكة 

لبنانية وســورية، وعىل ان السياسات الدولية 

املعتمدة هي املانع االول أمام تحقيق هذه العودة«.

النائــب طوين  اســتقبل 
فرنجيــه وفداً مــن »رابطة 
موظفي االدارات العامة« يف 
الرابطة  رئيســة  ضم  لبنان 
نوال نرص، نائب رئيسها وليد 
جعجــع، امن الــر طارق 
الهيئة  وعضــوي  يونــس 
وبسام  عايص  هيام  االدارية 

الحاج. 
اللقاء  الوفد خــالل  ونقل 
االدارات  موظفــي  »مطالب 
عملهم  اىل  للعــودة  العامة 

بشــكل طبيعي، وهي متمثلــة يف الحصول 
عىل راتب شــهري يتامىش مع طبيعة االزمة 
االقتصادية الحاصلة والحصول عىل االستشفاء 

والطبابة ومنح تعليمية«.
بدوره، اعرب فرنجيه عن »احقية املطالب التي 

يرفعها موظفو االدارات العامة«، مؤكدا »دعم 

موقفهم لناحيــة رضورة ان تتخذ الحكومة 

القرارات الالزمة لتتمكن رواتب املوظفن  من 

مواكبة التضخم الحاصل، ما يعزز القدرة عىل 

الصمود وتجاوز املرحلة االقتصادية والسياسية 

الصعبة التي متر فيها البالد«.

استقبل رئيس حزب »القوات 
يف  جعجع  ســمري  اللبنانية« 
معراب، ســفري اململكة املتحدة 
هاميش كويل ترافقه املستشارة 
لدى السفارة آليس موس، وبحث 
املجتمعون يف املستجدات عىل 
واالقليمية،  اللبنانية  الساحتن 
حيث شدد جعجع امام السفري 
عــىل »أن لبنان لن يشــهد اي 

رئيس  بانتخــاب  ،اال  حــل 
فعيل للبالد، قادر عىل اتخاذ 
ملعالجة  املالمئــة  القرارات 

املشكلة الراهنة وهي سياسية بامتياز، وليس 
ملء الفراغ بأي رئيس لن يشفي غليل اللبنانين 
ولن »يحرك« البالد ولــو خطوة واحدة باتجاه 

الحل«.
وشكر جعجع اململكة املتحدة عىل كل »الدعم 
الذي تقدمه للشعب اللبناين يف شتى املجاالت 
وكان آخره دعــم القطاع التعليمي، وأثنى عىل 
»الدعم املستمر من قبل اصدقاء لبنان ورضورة 
اســتكامله يف خضــم هذه املرحلــة، بغية 

مساعدة اللبنانين عىل الصمود يف وجه االزمة 
املستفحلة وتبعاتها عىل حياتهم اليومية«.

ويف الختام، حمل جعجع ســفري اململكة 
املتحدة رســالة تهنئة اىل جاللة امللك تشارلز 

ملناسبة تنصيبه يف أيار املقبل.
كام عرض جعجع مع رئيسة بعثة الصليب 
االحمر الدويل يف لبنان ســيمون كازابيانكا 
ايشليامن للعمل الذي تقوم به املنظمة يف لبنان 
إن لناحية مساعدتها املجتمع األهيل أو لجهة 

دعمها القطاع اإلستشفايئ والصحي.

باسيل مستقبال دغامن

مولوي عرض مع 4 نواب شؤون مناطقهم

مولوي مستقبال حاصباين
القايض بسام مولوي  الداخلية والبلديات  اســتقبل وزير 
يف مكتبه، النائب غســان حاصباين، وعرضا لشؤون تتعلق 

مبدينة بريوت.
وكذلك التقى مولــوي النائب وائل ابــو فاعور وبحثا يف 
شؤون منطقة البقاع الغريب وراشيا. وعرض شؤون بريوتية 

عامة مع النائب وضاح الصادق.
كام بحث مع النائب وليد البعريني يف أوضاع منطقة عكار 
وشؤونها. وتناول مع الوزير السابق اييل ماروين التطورات 

العامة وآخر املستجدات عىل الساحة اللبنانية.
 والتقــى  مولوي ايضا القائم باعامل املجلس االســالمي 

العلوي الشيخ محمد عصفور، وتداوال األوضاع العامة.

ــــري عــــرض التطــــورات مــــع زواره ب

بري مع مسعد والوفد املرافق له                     )حسن ابراهيم(
اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانية يف عن التينة، الوزير الســابق محمد الصفدي، حيث 

جرى عرض لالوضاع العامة وآخر املستجدات.
كام اســتقبل النائب رشبل مســعد مع وفد ضــم اللواء 
املتقاعد مالك شــمص، اللواء املتقاعد الياس الشامية وهاين 
اللقاء عرض لألوضاع العامة واملستجدات  طانيوس، وتناول 
السياسية وشؤوناً ترشيعية، كام قدم مسعد لربي نسخة من 
القرار املعجل املكرر الذي يرمي اىل تعديل احتســاب تصفية 
تعويضات نهاية الخدمــة أو تعويضات الرصف للمتقاعدين 
ملوظفي القطاع العام من مدنين وعســكرين نتيجة تدهور 

سعر رصف اللرية اللبنانية ابتداء من ١-١-2020.

هل يقطع النّواب املسيحّيون نصف الطريق نحو اإلستحقاق خالل رياضتهم في بكركي؟
دوليل بشعالين

الروحية  الرياضة  نتائح »يوم  يُعّول عىل 
البطريرك  اليــه  دعــا  الــذي  والصــالة« 
املاروين مار بشــارة بطرس الراعي النّواب 
هذه  بتلبية  تباعــاً  ووعدوا  املســييحين، 
الدعوة. وإذ يُعقد اليوم املســيحي الريايض 
املقبل،  5 نيســان  املنتظر يوم األربعاء يف 
الطوائف  لدى  اآلالم  يُصادف أســبوع  الذي 
يُلهم الروح  الغربيــة، يأمل الكثــريون أن 
القدس النّواب املشــاركن فيه، إسم رئيس 
التوافق  باإلمكان  الــذي  املقبل  الجمهورية 
عليه. فــإذا حصل هذا األمــر، رغم تباين 
السعودي-  اإلتفاق  بعد  ســيام  ال  املواقف، 
اإليراين الــذي مل تظهر أي مــن تداعياته 
اإليجابيــة عــىل الســاحة اللبنانية حتى 
بذلك  يكونوا  املســيحين  النّواب  فإّن  اآلن، 

قد قطعــوا نصف الطريق نحو خــروج الدخان األبيض من 
مجلــس النّواب. أّما يف حال مل يحصــل أي توافق، فيكون 
البطريرك املاروين عىل األقّل قد اســتفتى شخصياً مواقف 
الكتــل النيابية املســيحية من اإلســتحقاق الرئايس، مع 

النظر.  االتقريب يف وجات  محاولته 
مصادر سياســية عليمة تجد يف لقــاء بكريك الروحي، 
فرصة مهّمة أمام املســيحين ليجتمعــوا معاً ولُيقّرروا أي 
رئيس جمهورية يريدون، واىل أي مرّشــح ُيكن أن متيل 
الكّفة يف حال اتفاقهم عىل مواصفات الرئيس. فاملعارضة 
النائب  اإلســتقالل«  »حركة  رئيس  ســّمت  التي  املسيحية 
ميشــال معّوض طوال جلســات اإلنتخاب الـ ١١ املاضية، 
أعلنت عىل لسان بعض قياداتها عن عدم التمّسك مبعّوض، 
غري أنّها يف الوقت نفســه مل تُسّم أي مرّشح آخر حتى اآلن 
ملنافسة مرشح »الثنايئ الشــيعي« الوزير السابق سليامن 
فرنجية. لهذا فــإّن الحوار بن هذه الكتل املســيحية بات 
رضورياً وملّحاً للتوافق عىل إســم مرّشحها، تالفياً لتكرار 

السابقة.  اإلنتخابية  الجلسات  سيناريو 
وتقــول املصادر بأّن لقاء بكــريك إذا توّصل اىل تحقيق 
اتفاق بــن »التّيار الوطنــي الحّر« و«القــّوات اللبنانية« 
كونهام أكرب كتلتن مســيحيتن عىل إســم مرّشح معّن، 
فإنّهام بذلك يخترصان الطريق أمام اإلســتحقاق الرئايس.. 
فبإمكانهام عندها الذهاب نحو الفريق اآلخر وطرح إســمه 
للحــوار حوله أو حول املواصفات املشــرتكة التي ُيكن أن 
يجدوها فيه، ومن ثّم الذهــاب اىل مجلس النّواب النتخاب 
الرئيــس. وعندها يجــري التنافس بن هذا املرشــح وبن 

الشيعي«، ويفوز عندها َمن يفوز.  »الثنايئ  مرّشح 
فاملهم أوالً، أن يكون للمسيحين، ال سيام األكرثية املسيحية 
مرشح معّن، عىل ما أضافت املصادر نفسها، يُنافس مرشح 
»الثنايئ الشــيعي« أو يفتح باب الحوار بن الفريقن للخروج 
بإســم مرّشــح ثالث يجمع مبواصفاته بــن رؤية كّل من 
الفريقن للمرحلــة املقبلة، عىل أاّل يخىش أي فريق من اآلخر 
أو من متّسكه مبوقفه، خصوصاً وأّن دعم »الثنايئ الشيعي« 
لفرنجية، وإن كان ثابتاً وقويّــاً، غري أنّه منفتح عىل الحوار 
والنقاش، عىل ما أكّــد كّل من رئيس مجلس النّواب نبيه بّري 

واألمن العام لحزب الله السيد حسن نرصالله.
من هنا، فإّن املعركة الرئاسية مل تعد تقترص عىل البوانتاج 
كام تــرى املصادر، ألّن الكتل النيابية قد أعلنت عن مواقفها 
من املرّشحن املتداول بأسامئهم، فيام مل يعد املطلوب تأمن 
65 صوتاً النتخاب الرئيس، فيام تكمن املشــكلة األساسية 
القانوين لجلسة اإلنتخاب أي 86 صوتاً.  النصاب  يف تأمن 
ويُدرك كّل مــن الفريقن أنّه غري قادر عىل تأمينها مبفرده. 
من هنا، فإذا أراد »الثنايئ الشــيعي« استقطاب إّما »التّيار« 
أو »القّوات« للتصويت لفرنجية، أو عىل األقّل لتأمن نصاب 
الثلثن للجلســة، فإّن الكتلة املســيحية األخرى املعرتضة 
الرئيس.  ستبقى خارج »هذه التسوية«، اىل ما بعد انتخاب 
أّما يف حال قــّررت الكتلتان مقاطعة الجلســة، أو تعطيل 
النصاب القانوين للجلسة، فإّن الرئيس ال ُيكنه أن يُنتخب. 
والســؤال الذي يطرح نفســه هنا، عىل ما عّقبت املصادر 
عينها، كيف سيكون أداء الكتلة املسيحية الكربى التي ستبقى 
خارج التوافق ما بعــد انتخاب الرئيس، وما ســيكون عليه 
موقفها منه؟ وهل ســيؤّدي ذلك بالتــايل اىل تعطيل العهد 

ورضبــه، عىل ما حصل خــالل عهد رئيس 
الجمهورية العامد ميشــال عون؟ وهل من 
املفيــد لرئيس الجمهورية املقبــل، أياً يكن، 
بقاء كتلة مســيحية مُتّثل نصف املسيحين 
معرتضة عىل وصوله اىل قرص بعبدا؟ ولهذا 
تُرّجح املصادر بأن تحصل التسوية الداخلية، 
ال ســيام بعد التقارب الســعودي- اإليراين 
األخري، من دون أي ضغوطات خارجية، ألّن 
« عىل سبيل  وجود »مرّشــح مواجهة وتحدٍّ
املثال، من هــذا الفريق أو ذاك، مل يعد مالمئاً 
للتغرّيات اإلقليمية والدولية التي ســتفرض 
نفســها عىل لبنان واملنطقــة بقّوة خالل 

املرحلة املقبلة. 
مــن هنا، أكّــدت املصادر أّن املســيحين 
يعيــدون حســاباتهم اليوم، وســيصّفون 
أذهانهــم يف اليوم الريــايض الروحي يف 
بكريك للخروج بتوافق عىل مرّشــح رئايس 
منفتح عىل الجميع يف الداخــل والخارج، ويلك املواصفات 
التي من شــأنها إعادة لبنان اىل الخارطة العربية والدولية، 
وعــودة الثقة بلبنان كبلد قادر عىل إدارة نفســه بنفســه، 
وعىل تحســن وضعه اإلقتصادي واملايل املنهار. وكلّام كانت 
مواصفات املرّشــح تقرب من املواصفات التي يطلب الفريق 
اآلخــر وجودها يف رئيــس الجمهورية املقبــل، كلّام قربت 
املسافة نحو دعوة بّري اىل جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية. 
فام يُثني بّري حتى اآلن عن الدعوة اىل الجلســة الـ ١2 
النتخاب الرئيس، عىل ما شــّددت املصادر نقالً عن مقّربن 
من عن التينة، هو بقاء الجميع عىل متاريســهم، أي عىل 
مواقفهم نفســها، ما يجعل انتخاب الرئيس صعباً حتى ولو 
اجتمعــت كّل دول العامل. لهذا فمســؤولية النّواب اإلتفاق 
أوالً، والقيــام بواجباتهم من خالل عــدم تعطيل النصاب 
القانوين للجلســة ثانياً، ال سيام مع وجود أكرث من مرشح 
للرئاســة. فهذا األمر يُشــّجع بّري عىل الدعوة اىل جلسة 

النّواب.. التوافق بن غالبية  الرئيس فور نضوج  انتخاب 
وتأمل املصادر نضوج التسوية خالل لقاء بكريك، ليك تتّم 
الدعوة بعد ذلك اىل جلســة النتخاب الرئيس، سيام وأّن عدم 
عقدها يبقى أفضل من الجلسات الفولكلورية التي تحصل وال 
تؤّدي يف نهايتها اىل أي انتخاب جــّدي لرئيس الجمهورية. 
ولهذا ينتظر بّري الظروف املالمئة للذهاب اىل جلسة حضور 
جّدي للنّواب ال يشــوبها أي تعطيل للنصاب القانوين من قبل 
أي كتلة نيابية، ال سيام بعد إفصاح الفريق املسيحي عن إسم 
مرّشحه الفعيل للرئاســة، وعدم اقتصار موقفه عىل رفض 

إسم مرّشح »الثنايئ الشيعي«..  

إغتيـــال القيـــادي األســـود فـــي ســـوريا »نـــوع جديـــد« مـــن التصعيـــد الصهيونـــي
لقـــاءا حـــزب اللـــه مـــع >الجهـــاد« و>حمـــاس«: وحـــدة الســـاحات وتحصيـــن املخّيمـــات

ــــة للتشــــريع ــــة ُمختلف ــــة نيابّي ــــرض ُمقارب ــــن انتظــــام املؤسســــات تف ــــة تأمي ُمعادل

عيل ضاحي

اعلن  ايــام،  ثالثة  خالل 
جمعا  لقاءين  عن  الله  حزب 
امينه العام الســيد حســن 
نرصالله بكل من االمن العام 
اإلســالمي  الجهاد  لحركة 
يف فلســطن برئاسة زياد 
»جهادي«،  وفد  مع  النخالة 
املكتــب  رئيــس  ونائــب 
الشيخ  للحركة  الســيايس 
وفد  مع  العــاروري  صالح 
اللقاءين  وبن  »حمساوي«. 
الصهيوين  العــدو  اغتــال 

كادراً يف الجهاد االسالمي يف دمشق صباح االحد 
املايض بالرصاص ويدعى عيل االسود.

وتكشف اوســاط واســعة اإلطالع يف محور 
الســيد نرصالله والنخالة يأيت  لقاء  ان  املقاومة، 
بعد انتخاب النخالة اميناً عاماً للجهاد للمرة الثانية 
عىل التوايل، ويف ظــل التصعيد الصهيوين داخل 
فلســطن املحتلة وضد الفلســطنين يف الضفة 
الغربية والقــدس، ومحاولــة تهجريهم وتهويد 
االقــى واقتحامه، وصــوالً اىل مالحقة كوادر 
املقاومــة يف »الجهاد« و«حــامس« واغتيالهم، 
والتنكيــل بذوي الشــهداء وعائالتهم، ومالحقة 
كل من يتعــاون مع منفذي العمليــات الجهادية 
النوعية يف القدس وتل ابيب وحوارة وغريها. كام 
يصب اللقاء، تضيف االوســاط، يف إطار التشاور 
الساحات ومناقشة  القيادتن ووحدة  املستمر بن 

تحديات االوضاع الراهنة واملستقبلية يف فلسطن 
واملنطقة.

واكدت االوســاط لقــاء الســيد نرصالله مع 
»حــامس« يصب يف إطــار التشــاور ايضاً بن 
القيادتن ووحدة الســاحات الجهادية، وتنســيق 
الجهــود من ضمن غرفة العمليات املشــرتكة بن 
املقاومة يف لبنان وفلسطن. كام كان نقاش بن 
والقيادتن يف ســبيل تحصن مخيامت  نرصالله 
لبنان من اي اخــرتاق او تخريــب او توتري امني 
مقصود وممنهج، ووأد اي فتنة او تصعيد امني يف 
مهده عرب تفعيل الجهود بن القوى الفلســطينية 

واملقاومة واجهزة الدولة اللبنانية.
وعن عملية اغتيال الكادر يف الجهاد االسالمي 
عيل االســود يف ريف دمشــق، تكشف االوساط 
انهــا تصعيد صهيوين خطري لكنه »محســوب«، 
لكونه حصل خارج االرايض اللبنانية وال يشــكل 

خرقاً للـ١70١ ،خصوصاً ان 
السيد نرصالله كان حذر يف 
اعتداء  اي  وقت ســابق من 
الفلسطينية  القيادات  يطال 
مــّس  اي  وان  لبنــان،  يف 
من  فلســطيني  قيادي  بأي 
يف  الفلســطينية  املقاومة 
من  حتمياً  رداً  سيلقى  لبنان 

املقاومة.
وتشري االوســاط اىل ان 
اغتيال االســود هــو االول 
املوســاد  يد  عىل  نوعه  من 
االرايض  عــىل  الصهيوين 
انــدالع  منــذ  الســورية 
االزمة يف ســوريا يف آذار 
20١١ لقيادي فلســطيني، والجديد فيه ايضاً هو 
طريقة التنفيذ عرب إطالق الرصاص عليه بشــكل 
مبارش، بينــام كان الصهيوين يعتمد عىل الغارات 
والصواريخ، كــام حصل مع عدد من القيادين يف 
املقاومة وال سيام مع سمري القنطار وجهاد عامد 

مغنية.
وشــددت االوســاط عىل انه رغم ان املقاومة 
بالعمليــة  االغتيــال  عــىل  ردت  الفلســطينية 
االستشــهادية يف حوارة، لكن الحســاب مفتوح 
مع العدو ولــن يغلق، واملقاومــة يف لبنان عىل 
اســتنفارها وكذلك يف سوريا، من دون ان تسقط 
من حساباتها اي تصعيد صهيوين يف لبنان او يف 
سوريا امنياً وعرب تنفيذ عمليات اغتيال، وكذلك من 
دون طأمنة العدو ان املقاومة لن تبادر اىل تصفية 

الحسابات العالقة مع العدو.      

هيام عيد

مــع تســارع وتــرية األزمة 
والتقلبات  واملاليــة،  اإلقتصادية 
الدوالر،  رصف  سعر  يف  الخطرية 
وتأثــريه عــىل كل القطاعــات 
العامة،  والخدمــات  اإلقتصادية 
انطلق ما يشــبه حالة اإلستنفار 
النيايب  املجلــس  عىل مســتوى 
التي  الشــارع،  حركة  إيقاع  عىل 
عــادت مجــدداً إىل الواجهة يف 
يف  األخــرية،  الـ48  الســاعات 
ضوء دعــوة الرئيــس نبيه بري 
النواب إىل  هيئة مكتب مجلــس 
موعد  لتحديد  متهيــداً  اإلجتامع، 

لجلســة ترشيعية للمجلس، فيام تتواصل أعامل 
واجتامعات اللجان النيابية املشــرتكة، تزامناً مع 
التوّجه يف لجنــة اإلدارة والعدل النيابية إىل طرح 
امللف اإلقتصــادي كأولوية يف اجتامعاتها اعتباراً 
من اليوم، يف حن تســتعد كتلــة نواب »التغيري« 
إلطالق حــراٍك جديد نيايب وميــداين، إىل جانب 
اإلعتصام املفتوح للنائبن نجاة صليبا عون وملحم 

خلف يف املجلس النيايب منذ شهرين.
ووفق مصــادر نيابية يف لجنــة اإلدارة، فإن 
املشــهد العام يف البــالد مل يعد يحتمــل إرجاء 
والتي  اإلقتصادية،  للضائقــة  املبارشة  املعالجات 
من امللّح اليوم أن تنطلق من املجلس النيايب، وهو 
املؤّسسة الدســتورية الوحيدة التي ما زالت تعمل 
حتى الساعة، بينام تواجه الحكومة أكرث من عقبة 

تحول دون أن تقوم باإلجراءات الرادعة للجم واقع 
اإلنهيار املتسارع لإلستقرار اإلجتامعي للبنانين.

وتشري هذه املصادر، إىل أن املجلس النيايب كام 
حكومة ترصيف األعــامل، هام أمام تحدي العمل 
املرتبطة  السياســية  اإلعتبارات  كل  مبعزٍل عــن 
باإلســتحقاق الرئايس، وكذلك بالنسبة لإلنقسام 
النيابية حول املشــاركة يف اجتامعات  بن الكتل 
هيئة مكتب املجلس أو الجلســات الترشيعية، بن 
الكتل املعرتضة عىل اجتامعات املجلس أو الحكومة 

يف ظل الشغور الرئايس.
إالّ أن املصادر النيابية نفسها، تعترب أن الجلسة 
املقبلة للمجلس ســتكون مختلفة عن السابق من 
حيث جدول األعامل، الذي سيشمل مشاريع قوانن 
واقرتاحــات إصالحية ملحة، أبرزهــا »الكابيتال 
والغاز،  للنفــط  الســيادي  والصندوق  كونرتول« 

اإلعتامدات  فتــح  مســألة  وبّت 
لإلنتخابات البلدية املقبلة أو حتى 

اقرتاح تأجيلها مرًة جديدة.
ومن ضمن هذا السياق، تتحدث 
نيابية  مقاربــات  عــن  املصادر 
مختلفة مــن قبل الكتل املعرتضة 
السابقة،  العامة  الجلســة  عىل 
وإن كانــت بعض الكتــل ال تزال 
أي  مبقاطعة  مبوقفها  متمسكة 
جلســة عامة قبل انتخاب رئيس 
اعتبارها  قاعدة  عىل  الجمهورية، 
أن املجلس النيايب هو هيئة ناخبة 
وليــس ترشيعية، علــامً أنه يف 
املقابل، فإن الكتل النيابية األخرى، 
تؤكد عىل أولويــة الترشيع، كام 
أنها ترفض تعليق عمل املجلــس النيايب يف فرتة 
الشغور الرئايس، وكذلك بالنسبة لحكومة ترصيف 
االعامل، خصوصاً وأن امللفات املالية واملعيشــية، 
توازياً مع تأمن انتظام املرافق العامة، قد وضعت 
كل األطراف أمام وضع طارىء من املفرتض السعي 
مــن أجل التوصل إىل الحلــول الريعة لألوضاع 

اإلجتامعية الضاغطة.
وبالتــايل، ترى املصــادر النيابية نفســها، أن 
»التعطيل«،  الرتاجع عن  الداخلية تفرتض  اللحظة 
برصف النظر عن األســباب واملوجبات السياسية 
والقانونية، التي يقدمهــا النواب املعرتضون عىل 
أعامل اللجان النيابية املشــرتكة كام الجلســات 
العامــة، ويف الوقت نفســه اجتامعات حكومة 

ترصيف األعامل. 

فرنجية مستقبال وفد الرابطة

جعجع مجتمعا مع كويل
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االربعاء 22 آذار 2023

ورصاص طرقات  قطع  ساخن:  صفيح  فوق  املناطق  الــشــارع...  يُحّرك   الــدوالر 
ــات الــصــيــرفــة... ــحـ ــن ومـ ــزي ــن ــات« ومــحــطــات ب ــاركـ ــرمـ ــوبـ ــسـ ــاق »الـ ــ إغـ

جهاد نافع

بدت مناطق الشامل من طرابلس اىل املنية والضنية وعكار، 
يف مشــاهد مقلقة من الفوىض واالضطراب، ردا عىل دوالر 
يحلق دون هوادة  ودون سقف، وتحلق معه اسعار املحروقات 
والســلع الغذائية واالستهالكية مع بداية شهر رمضان، االمر 
الذي يحرم اوسع رشائح املجتمع من رشاء الحاجيات االساسية 
، بدءا من ربطة الخبز التي بلغت الخمسني الف لرية، وبعد تآكل 
الرواتب واملســاعدات املالية املقررة وفق سعر منصة صريفة، 

اكرث من خمسني باملئة من قيمتها الرشائية...
بدءا من مساء امس االول اىل يوم أمس، اقفلت معظم الشوارع 

الرئيســية والفرعية يف مدينة طرابلس وأشــعلت االطارات، 
ودعوات ملســريات باتجاه منازل النواب، انطلقت االوىل منها 
نحو دارة رئيــس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت يف 
امليناء، واغلقت محالت الصريفة و«السوبرماركات« ومحطات 

البنزين، وسمعت رشقات من الرصاص يف عدة احياء...
واملشهد نفســه يف بلدة حلبا، مركز محافظة عكار، حيث 
اقــدم غاضبون عىل قطع االوتوســرتاد بالســواتر الرتابية، 
واطلقت رشــقات الرصاص القفــال كافة املحالت التجارية، 
خاصة محالت الصريفة وتحويل االموال و«السوبرماركات«، 
واطلقت صيحات الغضب يف كل اتجاه، حيث اعلنت مجموعات 
من املواطنني عجزها عن رشاء الخبز خاصة يف شهر الصوم، 
فيوضــح احدهــم ان عائلته 
الصغــرية املكونــة منه ومن 
زوجته وثالثة اوالد يحتاجون 
يوميــا اىل 3 ربطات خبز، اي 
يف اليوم الواحد ١٥0 ألف لرية، 
ما معدله بالشهر اربعة ماليني 
وخمســمئة الف لــرية،  هذا 
الحاجيات  بقية  احتساب  دون 
االساسية اليومية للعائلة، اما 
الراتب الذي يقبضه وال يقبض 
اليــوم 3٥ دوالرا  غريه، فبات 
امريكيا، اي بالكاد يكفي لرشاء 

الخبز...
ازاء هــذا الواقع، مل يعد لدى 
هذه العائلة واكرث من ٨0 باملئة 
من عائالت عكار والشــامل ما 
يخافون عليه، بعد تسلل الجوع 
اليهــم، فيام تقف الســلطات 

الرســمية عاجزة غري قادرة 
عىل أجرتاح الحلول...

دولــة منهــارة وتواصل 
انهيارهــا، وبــات االنفجار 
عتبات  عــىل  االجتامعــي 

االبواب...
مشاهد امس يف الشوارع 
من طرابلس اىل عكار كانت 
كافيــة لتوحي بان الفوىض 
تأخذ طريقها اىل االنتشــار 
الكثــري  وان  والتوســع، 
الشــوارع  اىل  ممن خرجوا 
افصحوا عن نياتهم القتحام 
الصريفة   ومحالت  املصارف 
ومتاجر  و«السوبرماركات« 

الســلع الغذائية واالستهالكية، وان ذلك سيحصل، لكن النيات 
ترتكز عىل منازل السياسيني والنواب والتجار...

املشــاهد يف الشــامل مقلقة للغاية، ومربكة جراء اسعار 
خيالية ملختلف الســلع، خاصة السلع التي يحتاجها الصائم، 
يف ظل غياب الرقابة. وقد عمدت محالت تجارية عىل استغالل 
الظــروف والبيع وفق دوالر تجاوز املئة واربعني الف لرية دون 

رادع او وازع من ضمري...
ولفتت اوســاط الناشــطني اىل اتجاه نحو تصعيد ساخن 
يف الشــوارع يف الساعات املقبلة من شأنه ان يقلب املوازين، 
ويــؤدي اىل انفجار اجتامعي حقيقي يف املناطق، الن الدولة 
برأيهــم غائبة، وحكومة ترصيــف االعامل عاجزة، واملواطن 
وحده يدفع االمثان الباهظة دون ان ترف جفون وزراء وطبقة 

سياسية حاكمة...

{ يف املناطق {
هذا، وقطع محتجون الطرقات يف الجنوب مرورا بالعاصمة 

والبقــاع. ويف الســياق، قطع محتجــون الطريق عند ثكنة 
بنوا بركات يف صور خط الناقورة قبل املستشــفى اللبناين – 
االيطايل الذي قطع باإلطارات، كام اوتوســرتاد الجية وطريق 

مارمخايل- الشياح والرببري.
كام قطع املواطنون، الســري عــىل طريق كورنيش املزرعة 
باالتجاهني، وطريق الجديدة وطريق ســعدنايل العام وطريق 
بريتــال، وذلك بعد أن أقفل أصحاب »الفانات« الطريق الدويل 
عند دوار الجبيل باتجاه بريوت، احتجاًجا عىل رفع تكلفة النقل 

وعدم تحملهم أعباء النقل وغالء أسعار املحروقات.
كام قطع أهايل بلدة الجديدة الزيتون الطريق الدويل باتجاه 

حمص - بعلبك باالتجاهني.
وأقــدم عدد من األشــخاص عــىل إقفال املســلك الغريب 
ألوتوســرتاد زوق مصبــح  عند جرس يســوع امللك بعدد من 
حاويات النفايــات، لكن وحدات الجيش املنترشة عمالنيا يف 
املنطقة أعادت فتح األوتوســرتاد أمام السيارات املارة كذلك، 

اقفل محتجون اوتوسرتاد زوق مصبح.

 قطع طريق القبة

قطع طريق كورنيش املزرعة

إحتفــــــال تكريمــــــي ألمهــــــات العســــــكريين الشــــــهداء ... قائــــــد الجيــــــش: أنتــــــّن أمهــــــات الوطــــــن
الرعايــة  جهــاز  أقــام 
االجتامعيــة  والشــؤون 
يف  القدامى،  للعســكريني 
حضــور قائد الجيش العامد 
جــوزاف عــون وعقيلتــه 
نعمت عون، احتفاال تكرمييا 
الشهداء  العسكريني  ألمهات 
ملناســبة عيد األم يف نادي 
الفياضية.   – املركزي  الرتباء 
مشــاركة  االحتفال  وتخلّل 
الفنانني وائل كفوري وجورج 
خباز وليليان منري ويوسف 

الخال.
وألقــى قائــد الجيــش 
أمهات  فيهــا  عايد  كلمــة 
الشهداء، مثمنا »تضحياتهن 
أبنائهــن  وتضحيــات 
الدفاع  العسكريني يف سبيل 
عن لبنــان«، مؤكدا »وقوف 

املؤسسة العسكرية الدائم بجانبهن«.
وختم: »أننت أمهات الوطن، ال أمهات الشــهداء 

فحسب«.

{ واقف تهنئ األم يف عيدها {
وباملناسبة ، توالت املواقف املهنئة واملباركة األم 
يف عيدها، وأكدت الكلامت »ان األم ضّحت وتضحي 
يف ســبيل أبنائها، هي عامل من الحب، هي الدنيي 

كلها«.

{ قائد الجيش: أنِت أم الوطن {
نرشت قيادة الجيش عرب حسابها عىل »تويرت«، 

ُمعايدة من قائد الجيش العامد جوزاف عون يف عيد 

األّم: »هي الوطن. هي امللهمة وعنوان التضحية. يف 

عيــدك، ننحني أمامك ألنك وهبتنا الحياة، ومنحتنا 

حــّب الوطن والتضحية ألجله. يف عيدك، يؤّدي لك 

أبناؤك العســكريون التحية ألنّك تستحّقينها. يف 

عيدك، ال تحزين لفقدان شــهيد عىل مذبح الوطن، 

فأنِت »أم الوطن«.

{ االمن الداخيل: 
ينعاد عليِك

 يا أرزة البيت {
االمــن  قــوى  غــردت 
الداخيل، عرب حســابها عىل 
»تويــرت«: »ينعــاد عليِك يا 
أرزة البيت. »وازَرعنُي بالَوعر 
أرز وســنديان َملَْوى الزمان 

وقوليلهن لبنان«. 

{ أمن الدولة: نستقّر 
يف قلبها اىل األبد {

العامة  املديريّة  وغــردت 
ألمن الدولــة، عرب »تويرت«: 
»يف عــامل األّم: عندما تعجز 
عن حملنا يف أحشائها تنقلنا 
إىل يديها، وعندما تعجز يداها 
تنقلنا إىل عينيها، ثّم نستقّر 
يف قلبهــا إىل األبد ». وكان هنأ األم يف عيدها كل 
من: وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف 
األعامل بسام مولوي، والنواب: جربان باسيل، نعمة 
افرام، سامي الجمّيل، ميشال معوض ، راجي الّسعد، 
ســيمون ايب رميا، فريد هيكل الخازن، غياث يزبك 
وبيار بو عايص، عميد املجلس العام املاروين الوزير 
الســابق وديع الخازن، نقيــب محرري الصحافة 
اللبنانية جوزف القصيفي، ولجنة أهايل املخطوفني 

واملفقودين يف لبنان.

قائد الجيش  يحتضن إحدى األمهات 

ــار الـــــدواء ــعـ ــؤشــــرات ألسـ ــا 3 ُمــ ــ ــدرن ــض: أصــ ــ ــي ــ  األب
ــل الـــقـــطـــاع الــــى واحـــــة لــأغــنــيــاء ــوي ــح ــض ت ــرفـ ونـ

صدر عن املكتب االعالمي لوزير الصحة العامة 
فراس االبيض البيان االيت: »أما وقد تراجع نسبيا 
سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء بعد ارتفاعه 
الكبري يف ساعات الظهرية يهمنا التوضيح للرأي 
العام أن وزارة الصحة العامة وتالفيا لالنعكاسات 
السلبية للفروق الكبرية والرسيعة التي يشهدها 
ســعر الرصف تعمد إىل تحديث مستمر ملؤرش 
اسعار الدواء. واليوم تحديدا أصدرت الوزارة أمس 
ثالثة مؤرشات: االول صباحا عىل سعر ١22000 
لــرية لبنانية ثم ما لبثت ان أصدرت ظهرا مؤرشا 
محدثا عىل سعر ١40000، لتصدر مؤرشا ثالًثا 
عىل سعر ١١٨000 بعد الظهر.  ويأيت ذلك تفهام 
لتداعيات األوضاع املالية الصعبة عىل القطاعات 
كافة، ال ســيام الصحية منها، وتتطلع الوزارة 
يف الوقت نفسه إىل أن يتحمل األطراف املعنيون 
كافة مسؤولياتهم االنسانية واملهنية والوطنية 
يف هذه الظروف البالغة الصعوبة. ولكن الحاصل 
هو تكرار الدعوات النقابية إىل اإلرضاب واإلقفال 

والدولرة«. 
أضاف »يف هذا الســياق يجدر التوقف عند 
مســألتني: إن نســبة الجعالة التي يقبضها 
الصيادلة من بيع الدواء تبلغ ثالثني يف املئة من 

سعره. وهي جعالة عادلة جدا.  كام ان الصيادلة 
يشرتون الدواء من املستوردين بالعملة اللبنانية 
وليس بالعملة الصعبة )أي عمليا بسعر أقل من 
سعر السوق الســوداء الذي يسجل ارتفاعات 
مســتمرة(. والجديــر ذكره أن املــادة ٨٨ من 
قانون مزاولة مهنة الصيدلة متنع تحت طائلة 
العقوبة إقفال هذا القطاع الحيوي  )الصيدلية 
أو املستودع أو املصنع أو املستورد أو الوكيل( ألن 

يف ذلك تعريضا لحياة املرىض للخطر«.
وتابع »وبالنسبة للدولرة، فإن وزير الصحة 
يجدد رفضه هذا األمر الذي سيحول الصيدليات 
إىل محالت صريفة، ويجعل من القطاع الصحي 
يف لبنان واحة لألغنياء يف صحراء من الفقر. 
فهل هذا هو املطلوب؟ أما توقف عدد من الرشكات 
واملستودعات عن تسليم االدوية للصيدليات، فقد 
كان محور االجتامع بني األبيض وممثلني عنهم 
بحًثــا عن حل مرن يكفل عــدم انقطاع الدواء.  
ويعلم القايص والداين أن الحل املطلوب إرساؤه 
هو مايل وسيايس وليس للمرىض أي شأن فيه 
لتدفيعهم مثن تأخري التوصل إليه.  لذلك فلنعمل 
يف هــذه املرحلة الدقيقة والفاصلة مبا ميليه 

علينا واجبنا وضمرينا«.

املستودعات: وأصحاب  األدويــة  وُمستوردي  الصيادلة   نقابتا 
ــدواء ال مــخــزون  مــن  األدنـــى  الــحــّد  بناء  تعيد  جــديــدة  آللية 

تـــنـــاول ــث  ــحــ ــ ــب ــ وال ــدل  ــ ــعـ ــ الـ وزيـــــــر  زار   كـــســـبـــار 
ــي الــقــضــاء ــ ــع تـــتـــعـــّلـــق بــســيــر الـــعـــمـــل ف ــيـ ــواضـ مـ

استقبل نقيب املحامني يف 
بريوت نارض كســبار النائب 
يف مجلــس النــواب راجي 
البحث  وجرى  السعد،  نجيب 
يف الدور الريادي الذي تقوم 
به نقابــة املحامني يف ظل 
الظروف الصعبة. وأعرب عن 
اســتعداده لدراسة أي اقرتاح 

قانون محق تتبناه النقابة. 
كام استقبل كسبار الرئيس 
األول ملحاكم الجنوب القايض 
البحث  ماجد مزيحم، وجرى 
يف عالقــة التعــاون، وما 

تقدمــه النقابة من قرطاســية وغريها، كام 
والطاقة الشمســية التي سيبدأ العمل بها يف 
األســابيع القادمة، بعد اإلنتهاء من األعامل 
التي جرت يف قرص العدل يف بعبدا، بتربع من 
السيدة هند عبد املجيد مجذوب آل ثاين، موكلة 

األستاذة األسعد.
عىل صعيد آخر، عقد كسبار عدة إجتامعات 
مــع محامني جرى التطرق خاللها إىل التعديل 
األخري الذي طال الظهور اإلعالمي، وكان الجو 
إيجابيــاً خصوصاً بعد أن رشح لهم أحكام تلك 
التعديالت. كام زار وزير العدل القايض هرني 
الخوري يف وزارة العدل، يرافقه عضو مجلس 
النقابة إييل بازريل. وقد دام اإلجتامع ساعة 
كاملة، وتم البحــث يف عدة مواضيع تتعلّق 
بســري العمل يف القضاء، وإرضاب املوظفني، 
واألمور اللوجستية، والطاقة الشمسية التي 
متت يف بعبدا، والتي سوف تتم يف صيدا. كام 

برشهام الخوري بأنه سوف يتم تركيب طاقة 
شمســية يف قرص عدل بريوت يف األشــهر 
املقبلة مام يســاعد عىل تخطــي الصعاب 

املتعلقة باإلنارة وبغريها.
هذا، وســلم رئيس لجنة السجون املحامي 
جوزيف عيد النقيب كسبار، الئحة بآخر إحصاء 
للســجون. وجاء فيه: إجاميل عدد السجون 
واملوقوفني: /٨3٥0/ ، وموزعني عىل الشــكل 

اآليت: نظارات: ١940 ، سجون: 63٥0.
- عدد الســجينات: 2٨0 موزعني عىل أربعة 
سجون: بربر خازن، نساء بعبدا، زحلة والقبة.

- عدد اإلحداث: ١١0
- نســبة غري املحكومــني: /٨2,٥/ بطء 

العملية القضائية.
- محكومون أشغال شاقة) مؤبد(: ١٥0.

- الســجناء الذيــن لديهم دعــوى واحدة: 
/2300/ سجيناً.

- والباقي موقوفون بعدة دعاوى. 

اعلنــت نقابتــا الصيادلة ومســتوردي 
األدوية وأصحاب املســتودعات يف لبنان يف 
بيان مشــرتك، »آلية جديــدة تعيد بناء الحّد 
األدىن من مخزون الــدواء يف الصيدليات«، 
وجاء يف البيــان: »يف ظّل الّتخّبط الحاصل 
عىل املستويني االقتصادي والنقدي يف البلد، 
ونظًرا للتحديات الكبــرية الّتي يواجهها كّل 
مــن املرىض والقطاعــات الصيدالنية كاّفة 
يف لبنــان، اتّفقت نقابــة الصيادلة ونقابة 
مســتوردي األدوية يف لبنان، بالتواصل مع 
وزارة الّصحة العاّمة، عىل آلية تعيد بناء الحّد 
األدىن مــن مخزون الــدواء يف الصيدليات، 
وتســّهل عملية توزيعه وبيعه للمرىض، مع 
املحافظة عىل أسعار املبيع بالعملة الوطنية. 

والجدير ذكره أّن القطاعات الصيدالنية كانت 
تتحّمل وال تزال الجزء األكرب من األعباء املالية 
الناتجة عن انهيار اللــرية اللبنانية منذ بدء 

األزمة«.
اضــاف البيان »ســوف يبــدأ الصيادلة 
واملســتوردون املّتفقون عــىل اآللية أعاله، 
بتطبيق مفاعيل اإلجراءات الجديدة يف أرسع 
وقــت ممكن. يف هذا اإلطار، تدعو النقابتان 
كافــة املعنيني اىل اتّخاذ اإلجــراءات املالية 
واالقتصادية الالزمة لضامن الحد األدىن من 
االســتقرار النقدي، حيث أّن الّتقلّبات الحاّدة 
يف سعر الرصف تعيق تطبيق أّي اتّفاق يرتكز 
عىل العملة الوطنيــة، مثل هذا االتّفاق بني 

النقابتني«. 

كسبار يزور خوري

القادمة لأجيال  ثــروة  املحمّيات   ياسين: 
ــاظ عــلــيــهــا ــ ــف ــ ــح ــ ــا وال يـــجـــب تـــعـــزيـــزهـ

 اعترب وزير البيئة يف حكومة ترصيف االعامل نارص ياسني، 
خــالل رعايته مؤمترا بيئيا حول آفاق وتحديات البيئة نظمته 
الحركة البيئية يف لبنان بالرشاكة مع جمعية »شعاع البيئة« 
وبالتعاون مع اتحادي بلديات صور والزهراين، والذي أقيم يف 
منطقتي صور والزهراين، »ان الدور الذي تقوم به البلديات اىل 
جانب الجمعيات البيئية وعىل رأسهم الحركة البيئية يف لبنان 
التي تضم اكرث من 60 جمعية تســاهم بشكل فعال يف إيجاد 

الحلول العملية للملف البيئي«. 
وشدد إىل »ان هناك عدة أسس النقاذ البلد بيئيا من خالل ادارة 
هذا القطاع بطريقة ال مركزية عرب البلديات التي تعنى بشــكل 
مبارش بهذا امللف وان الخطوات التي قامت بها العديد من اتحادات 
البلديات والبلديات من خالل انشاء معامل فرز يجب ان يستكمل 
من خالل متكني البلديات عرب تعديل القوانني يف مجلس النواب 
الســيام املادة 2٨ التي تســمح للبلديات ان تجبي رسوم عىل 
النفايات التي تنتج مــن املنازل واملطاعم واملصانع إضافة اىل 
االستثامر والتطوير لكل املنشآت املتعلقة بالنفايات معامل الفرز 

واملطامر يف اطار التعاون بني البلديات يف ما بينها«.
وتطرق ياســني اىل محطات معالجة مياه الرصف الصحي، 
معتربا »ان الخلل يف هذا امللف يعود لالدارة التي يجب ان تعمل 
ملصلحة الناس. واشــار اىل اننا نعمــل مع االتحاد األورويب 
واليونيســف لتمويل تشــغيل هذه املحطات عىل كل األرايض 

اللبنانية«.
وختم ياسني مشريا إىل أنه »يوجد يف لبنان مساحة تشكل 
22 يف املائــة من املناطق املحمية ونطمح ان نصل اىل 30 يف 
املائة من املســاحات املحمية«، مشــددا عىل »دور املحميات 
الطبيعية يف مختلف املناطق اللبنانية، الن هذه املحميات هي 

ثروة لألجيال القادمة يجب تعزيزها والحفاظ عليها«.

 دار الفتـــــــــــــــوى : الخميـــــــــــــــس
أول أيّـــــــــــــــام شـــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــان

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف دريان 
يف بيان، بانه »مل تثبت لدينا رؤية هالل شهر رمضان، وعليه 
ل لعدة  فإنَّ اليــوم األربعاء يف 22 آذار 2023م هو اليوم املكمِّ
شهر شعبان ثالثني يوماً، ويكون يوم الخميس الواقع يف 23 

آذار هو أول أيام شهر رمضان املبارك لعام ١444ه«.
أضاف البيان: »إننا إذ نهنئ املســلمني بهذا الشــهر الكريم 
نســأل اللَّه ســبحانه وتعاىل أن يجعله شهر خري وبٍر وبركة، 
وأن يوفقنــا لصيامه وقيامه وآدابه، وإىل العمل بطاعته، وأن 
يعيــد أيامه املباركة عىل املســلمني واللبنانيني جميعاً باألمن 

والطأمنينة، إنه سبحانه وتعاىل سميع مجيب«.

ــة ــ ــ ــول أهمّي ــ ــ ــد« ح ــ ــ ــي »البلمن ــ ــ ــاش ف ــ ــ ــة نق ــ ــ  حلق
الهندســــــة فــــــي القــــــّوات املســــــّلحة اللبنانّيــــــة

املشاركون يف الحلقة النقاشية

إســتضافت جامعة البلمند حلقة نقاشية 
مع خّريجيهــا من عنارص القــّوات الجوية 
والبحرية اللبنانية الذين قد أمتّوا تعليمهم يف 
جامعة البلمند وانطلقوا لخدمة وطنهم. وقد 
نظّمت الجامعة هذا الحدث كجزء من »األسبوع 
الهنديس« الذي تحتفل به األندية الطالبية يف 

كلية الهندسة يف الجامعة.
وقد ناقشت الجلسة الدور الحيوي للهندسة 
يف صفوف القوات املســلّحة، كام ســلّطت 
الضوء عىل املســاهامت الكبرية التي قّدمها 

خّريجو جامعة البلمند يف هذا املجال.
افتتح نائب رئيس الجامعة للعالقات الدولية 
والشــؤون املحلية وعميد كلية الهندسة يف 
الجلسة،  الربوفيســور رامي عبود  الجامعة 
مشــريا إىل »إلتزام الجامعة وســعيها الدائم 
لتأمني مستوى علمي مرموق وتدريبات ممّيزة 

لتالميذها«.

وخالل الجلسة، شارك الضباط الخريجون 
خرباتهم وتجاربهم حول الصعوبات والفرص 
التي تواجههم كمهندسني يف القوات املسلّحة 
اللبنانية. كام وناقشوا أهمّية عنرص التجديد 
وتوافر التكنولوجيــا يف حياتنا والدور املهّم 

للهندسة يف دعم عمليات الجيش املسلّحة.
واعلن عبود يف مداخلته ايضا ان »الجامعة 
فخورة باستضافتها لهذه الحلقة النقاشية كام 
وتعتّز بتسليط الضوء عىل املساهامت املهمة 
التي قّدمهــا خريجوها يف الجيش اللبناين«، 
مضيفــا »نحن ملتزمــون كجامعة، بتهيئة 
طاّلبنا ملعالجة املشــاكل الهندســية املعّقدة 
وتقديم مساهامت فّعالة يف مجاالتهم. كام إّن 
تعاوننا الحرصي مع القوات الجوية والبحرية 
اللبنانيــة هو خري دليل عىل هــذا االلتزام، إذ 
يرشّفنا العمل مع رجال ونساء الجيش اللبناين 

الذين يخدمون بلدنا بامتياز وإخالص«.

تـــــوقـــــيـــــف أشـــــــخـــــــاص عـــــلـــــى خـــلـــفـــّيـــة
ـــروان ــ ــ ــس ــ ــ إشــــــــكــــــــال فــــــــي غـــــــــاديـــــــــر- كـ

ــ مديرية التوجيه، يف  أعلنت قيادة الجيشـ 
بيان لهــا انه: »بتاريخ 2١ / 3 /2023، أوقفت 
دورية من مديرية املخابرات خمســة سوريني 
وثالثة مواطنني يف منطقة غادير-كرسوان، 

وذلك عىل خلفية إشكال بني عدد من السوريني 
تخلله تضارب وإطــالق نار ما أدى إىل إصابة 
أحد الســوريني يف قدمه. بورش التحقيق مع 

املوقوفني بإرشاف القضاء املختص«.
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األربعاء 22 آذار 2023

ــام ــ ــاد الصيـ ــ ــان دون إفسـ ــ ــــي رمضـ ــة فـ ــ ــاول األدويـ ــ ــة تنـ ــ  كيفيّـ
إرشـــــادات ونصائـــــح هامـــــة لتعديـــــل أوقـــــات أخـــــذ الجرعـــــات

ندى عبد الرزاق

خالل شــهر رمضان يعمد الكثري من الصامئني اىل تغيري 
ميعاد ادويتهم والفــرة الفاصلة بني اوقــات تناول الدواء، 
االمر الذي ينتج منه تغيريا يف مفعول األدوية عىل الجســم 
باســتخدام العقاقري خاصة »االمراض املستعصية«. فام هي 
االمراض التي من الــروري إعادة ترتيب ادويتها مبا يتالءم 
مع مواعيد وجبات اإلفطار خالل رمضان؟ وكيف ميكن تنظيم 
ذلك؟ وهل هناك ادوية ميكن اســتهالكها خالل اليوم دون ان 

تتسبب يف افساد الصيام؟
الدكتــور الصيديل محمود الخويل  أوضــح لـ »الديار« ان 
»االسراتيجية املويص بها بالنسبة لألدوية التي يتم رشفها 
عدة مرات خــالل اليوم، خصوصا يف الحــاالت املزمنة مبا 
يف ذلــك امراض القلــب والضغط، اىل جانــب الحاالت التي 
تتطلب عالجا مثــل املضادات الحيوية للعدوى او االدوية غري 
الســتريويدية املضادة لاللتهابات، فأنصح باختيار تلك التي 

تكون ذات الجرعة الواحدة يوميا«.
وتابع: »يســمح خالل الصيام باستخدام جميع املواد التي 
ميتصها الجلد أي خارجيا مثــل الكرميات، املراهم واللصقات 
الطبية، مبا فيها الحقن عــن طريق الجلد والعضل واملفاصل 
او االوردة باستثناء التغذية الوريدية«،  واشار اىل ان »أقراص 
النروجليرسيــن التي توضع تحت اللســان لعــالج الذبحة 
الصدرية يســمح بها، كام ميكن أخذ أشكال من الكميات غري 
الفموية مثل الحقن والتحاميل وقطرات العني واالذن وغسول 

الفم، واي يشء ال ميكن ابتالعه«. 
ودعا »املصابــني بأمراض ارتفاع ضغط الــدم اىل مراقبة 
الضغط بانتظام، ومالحظة العالمــات التي قد تصاحب أي 

عارض مثل الدوار والدوخة«.
وعن املرىض املصابني بالسكري قال الخويل: »بحسب املركز 
الوطني للمعلومات التقنية، فإن معظم املصابني بداء السكري 
من النوع 2 بنسبة 86% وما يقرب من نصف املرىض املصابني 
بالنــوع األول 43% يصومون، وبالتــايل يصّنف مصابو هذا 
املــرض بأنه األكرث صعوبة لجهة التعامل معه خالل الصيام، 

لذا ينصح هؤالء باملراقبة الدقيقة لوضعهم«.

{ مواعيد وطرق استخدام األدوية {
اما عن مواعيد وطرق اســتخدام معظم األدوية الشــائعة 

فأوجزها الخويل بالتايل:

1- عقاقري الضغط : من األفضل تناول ادوية ارتفاع ضغط 
الدم ومــدرات البول يف وقت اإلفطار او بعده بـ 4 ســاعات 
عىل األقــل، أي بعد صالة الراويــح ، لتجّنب هبوط الضغط 
والشــعور بالدوار. اما يف حال كان الصائم يســتخدم بلسم 
حارصات »بيتا« مثال عىل ذلــك، ميتوبرولول او كارفيديلول 
او بيســوبرولول فأنصح ان يأخذوها عىل معدة فارغة وقت 

اإلفطار.
2- أدوية الربو: عىل املريض ان يســتعمل البخاخ املسكّن 
كلام دعت الرورة اليه، حتى ولو كان ذلك خالل اليوم، ويف 
حال استخدام جهاز االستنشاق الوقايئ، فيمكن اعتامد ذلك 

يف السحور وعند اإلفطار ليك ال يفسد صيام املريض.
3- أدوية كســل الغدة الدرقية: ليفوثريوكسني هو هرمون 
الغدة الدرقية، ويكون العالج عىل شكل أقراص ويتم بإحدى 

الطريقتني املحتملتني:
- األوىل: يف بداية إلفطار، ويتم تناول مترة واحدة وكوب 
ماء ثم يؤخذ الدواء، عىل ان ينتظر الصائم مدة نصف ســاعة 

ثم يكمل بعدها وجبة اإلفطار.  
 -الثانية: تكون بعد االنتهاء من اإلفطار، بحيث يتوقف عن 
أكل اي وجبة لفرة ال تقل عن 4 ســاعات ثم يأخذ العالج، وال 

يتناول بعده اي وجبة ملدة ساعة واحدة عىل األقل. 
4- عالج السكر او )Glucophage(: وجدت دراسات ان تغيري 
موعد تناول االدوية يف رمضان ملرىض الســكري، قد يتسبب 
يف انخفاض مســتوى السكر بالدم بشكل حاد. لذا، يستطيع 
املرىض املأذون لهم بالصيام بتحويــل الجرعات لتصبح عىل 
الشكل التايل: تقويم الرشــفات بحيث تكون 70% منها وقت 

اإلفطار، والـ 30% املتبقية يتم تناولها يف السحور. 
5- منظم الســكر »ميتفورمني«: هو أحــد االدوية املضادة 
الرتفاع الســكر يف الدم، فاملرىض الذين يتناولون هذا العقار 
مرة يوميا عند اإلفطار، ويف حــال كانت الجرعة املقررة من 
الطبيب املرشف عىل حالــة الصائم ، فتؤخذ مرة عند اإلفطار 
وأخرى يف السحور، أما إذا كانت مقّسمة عىل 3 أقراص فيتم 
تناولها قرصني عند اإلفطار وواحد يف السحور.  وعىل الرغم 
من خطورة الصيام عىل مرىض الســكري بســبب انخفاض 
معدل ســكر الدم وحامض الكيتون الســكري، اال أن ابحاثا 
وجدت الصيام قد يكون ممكنا وآمنا ملريض السكري، برشط ان 
يلتزم بالنصائح التالية: عدم تخطي وجبة اإلفطار او السحور، 
اىل جانب اتباع نظام غذايئ صحي ولزوم قياس ســكر الدم 
واملتابعة مع الطبيب املرشف عىل الحالة. ويجب كرس الصيام 

عــىل الفور عند انخفاض معدل الجلوكــوز وهبوطه اىل 60 
ملجم/ديسيلر او ارتفاعه اىل 300 ملجم/ديسيلر.

 Amaryl)( 6- عقاقــري محفــزة إلفراز األنســولني مثــل
diamicron(( : يف حال كانت الكمية عبارة عن حبة واحد فيتم 
تناولها وقت االفطار، اما إذا كانــت الجرعة كناية عن حبتني 
فتؤخذ واحــدة عند االفطار واالخرى يف الســحور. وإذا كان 
الهبوط يف مستوي السكر بالدم جراء الصيام، فيمكن التخفيف 
من الجرعــة بالحد الذي سريشــد به الطبيــب الخاص بكل 
مريض. وهنا انصح بتناول مثبطات SGLT2 مثل: )forxiga( و 
(jardiance( وقــت اإلفطار. يف حني ان مثبطات DPP-4مثل: 
(galvus( )januvia( )trajenta( تؤخذ وقت اإلفطار أو السحور.

7- املضادات الحيوية: عادة تكون املضادات الحيوية ما بني 
مرتني اىل ثالث مرات يوميــا، ويتم تنظيم أوقات تناولها يف 
رمضان عىل الشــكل اآليت:  إذا كانت من األدوية التي تؤخذ 
عــىل معدة فارغة مثــل: Azithromycin فيتــم تناولها بعد 
االفطار بســاعتني او قبل السحور بساعة، أما باقي املضادات 
التي تؤخذ بعد االكل فيمكن تناولها بعد اإلفطار أو الســحور 
ال فرق بينهام. وبالعودة اىل العقاقري الخافضة للكوليسرول 

يجب تناولها قبل بداية الصيام أي بعد طعام السحور.
8- ترياق الحموضة: ميكن تعريف »الحرقة« بأنها الشعور 
بــأمل حارق يف املنطقة التي تقع خلــف منطقة الصدر، وقد 

يتضاعف هذا الوجع بعد تناول األطعمة وهي حالة شــائعة 
بني الناس. وعالج حرقة املعــدة اثناء صيام رمضان وكيفية 
الوقاية من تبعاتها يكون مبواصلــة تناول االدوية املعالجة 
ملن كان يعتمدها مســبقا، ويف األيام العادية مثل: مضادات 
الحموضة، او الهيســتامني تُْرَشــف قبل السحور بساعة أو 
نصف ســاعة. وإن الوقت األفضل لتناول مثبطات الربوتون 
يكون بعد طعام الفطور او الســحور ملن يعانون من الشعور 

بالحموضة »الحرقة« خالل فرة النهار.
 ويقول الخــويل: يجب االنتبــاه اىل األصنــاف التي يتم 
تحضريها يف رمضان، وغالبا تكون مشــبعة بعنارص تؤدي 
اىل اضطراب تــوازن املعدة، وعليه يجــب اتباع روتني معني 
مثل: رشب كميات وافرة من املاء، وإضافة الزنجبيل للوجبات 
الرمضانية، اىل جانب الشاي مع النعناع بعد اإلفطار، وتجنب 

املأكوالت الغنية بالدهون وتقليل امللح.
وختم الخويل: ميكن للصامئــني الذين يعانون من الحرقة 
اتباع النظام الغذايئ الذي يطلق عليه اســم »برات«، ويرتكز 
عىل تناول املــوز والخبز وعصري التفــاح، اىل جانب كل ما 
تقدم بالطبع، وهناك أنواع أخرى من شاي األعشاب وتحتوي 
عىل القرفة والبابونج، وهذا يســاعد عىل الشــعور بالراحة 
وعدم الغثيان والصداع وغريهام من األمور التي قد تســببها 

اضطرابات املعدة.

ــرف ــخــ ــ ــر الـــــــى نـــــــوع مـــــن ال ــيـ ــشـ عـــــامـــــات ُمــــبــــكــــرة تـ
!! بـــــــــالـــــــــذاكـــــــــرة  بـــــــدايـــــــتـــــــه  فـــــــــي  يُـــــــــؤثـــــــــر  ال 

ــي ــ ــرار املناخ ــ ــة واإلحت ــ ــوارث الطبيعّي ــ ــم الك ــ ــن تفاق ــ ــق بي ــ ــط وثي ــ راب

عندمــا يؤثر الخرف يف الفصوص األماميــة والصدغية للدماغ، 
ميكن أن تكون هناك عالمات مميــزة للمرض. وعىل عكس األنواع 
األكرث شــيوعا من الخرف، مثل مرض ألزهامير، قد ال يؤدي الخرف 

الجبهي الصدغي إىل فقدان الذاكرة يف املراحل املبكرة.
وأشارت مؤسســة Dementia UK الخريية إىل أن أجزاء الدماغ 
املصابة بالخرف الجبهي الصدغي هي املســؤولة عن الشــخصية 
والســلوكيات والكالم. ويبدو أن هناك رابطا جينيا ملا يصل إىل ثلث 
املصابني بهذه الحالة. ويبدأ اضطراب الخرف الجبهي الصدغي مبكرا 
ويحدث غالبا قبل سن 65 عاما، ولكن ميكن أن يبدأ قبل ذلك. وهناك 
نوعان من الخرف الجبهي الصدغي: الخرف الجبهي الصدغي املتغري 

.)PPA( والحبسة التقدمية األولية )bvFTD( السلويك

{ تغيري يف السلوك {
وميكن أن يؤدي الخرف الجبهي الصدغي املتغري السلويك إىل:

- انخفاض الدافع.
- عدم االهتامم باألشياء التي كان الشخص يستمتع بها.

- ســلوك غري الئق، عىل ســبيل املثال اإلدالء بتعليقات محرجة، 
والتحديق املفرط يف الناس.

- انخفاض التعاطف.
- صعوبة الركيز عىل املهام.

- السلوك املهووس أو املتكرر، عىل سبيل املثال تكرار العبارات أو 
اإلمياءات.

- تغيريات يف الســلوك يف ما يتعلق بالطعــام أو الرشاب، عىل 
سبيل املثال اشــتهاء األطعمة الحلوة، وآداب املائدة السيئة، اإلفراط 

يف تناول الطعام، ورشب الكثري من الكحول.
- صعوبة التخطيط والتنظيم واتخاذ القرار.

- قلة الوعي بالتغيريات )قلة البصرية(.
أعراض الحبسة التقدمية األولية

هذا وتختلف الحبسة التقدمية األولية، عن املتغري السلويك ألنها 
متيل إىل التأثري يف اللغة بدال من السلوك. وميكن أن تشمل أعراض 

الحبسة التقدمية األولية:
- صعوبة يف تذكر الكلامت أو إيجادها أو فهمها.

- فقدان تدريجي للمفردات.
- نسيان ماذا تفعل.

- صعوبة يف اســتخدام الــكالم، مبا يف ذلــك تكوين الجمل 
واستخدام القواعد بشكل صحيح.

- صعوبة إجراء املحادثات، عىل ســبيل املثال الردد واســتخدام 

جمل مخترصة أو استخدام كلامت خاطئة.
- صعوبة إيجاد الكلامت.

- التوقف عن التحدث يف منتصف الجملة أثناء بحثهم عن الكلمة 
الصحيحة.

ال يوجــد اختبار واحد للخرف الجبهــي الصدغي وقد يتم الخلط 
بني العالمات املبكرة للخــرف الجبهي الصدغي واالكتئاب أو التوتر، 
وميكن أن يكون التشخيص صعبا، خاصة إذا كانت األعراض خفية. 
وتضيــف هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه ميكن أن يكون هناك 
»مشــاكل جســدية، مثل الحركات البطيئة أو املتيبســة، وفقدان 
السيطرة عىل املثانة أو األمعاء، وضعف العضالت أو صعوبة البلع«.

وال يوجــد اختبار واحد للخرف الجبهــي الصدغي، حيث يتطلب 
التشــخيص طرقا عديدة. وميكــن أن يتضمن التقييم مناقشــة 
األعراض وأداء املهام العقلية واختبارات الدم ومسح الدماغ. وتضيف 
هيئة الخدمــات الصحية الوطنية: »تختلــف رسعة تفاقم الخرف 
الجبهي الصدغي من شــخص اىل آخر ومن الصعب جدا التنبؤ به. 
ومتوســط وقت البقاء عىل قيد الحياة بعد ظهور األعراض نحو 8 

إىل 10 سنوات«.
وعىل الرغــم من عدم وجــود عالج للخرف، فــإن هناك بعض 
العالجات التي تســاعد عىل إدارة بعض األعــراض، مثل مضادات 
االكتئاب التي قد تســاعد عىل الســيطرة عىل فقدان املثبطات، أو 
اإلفراط يف تناول الطعام، أو السلوكيات القهرية. وميكن أن يساعد 
العالج الطبيعي عىل إدارة مشــاكل الحركة بينام ميكن أن يحسن 

عالج النطق مهارات االتصال.

أكدت دراســة علمية حديثة اســتندت إىل بيانات جديدة، 
أن الكــوارث الطبيعيــة املتعلقة بدورة امليــاه، مثل الجفاف 
والفيضانات، هي عىل ارتباط وثيق مبتوسط درجات الحرارة 
يف العامل، علامً بأن حّدتها تشتد بصورة كبرية بسبب االحرار 
املناخــي وبأن هذا التأثري معروف نظرياً لكن مل يتم قياســه 
سابقاً بشكل جيد. ومنذ 2015، تزايدت وترية الظواهر املناخية 
إىل أربع مرات ســنوياً بعد أن كانت تحدث ثالث مرات خالل 

السنوات الـ13 التي سبقتها.
واستخدم العلامء الذين أعّدوا الدراسة واملقيمون يف الواليات 
املتحدة، أسلوباً مبتكراً يف أعاملهم البحثية، حيث استندوا إىل 
بيانات جمعتها األقامر الصناعية، لدراســة الظواهر املناخية 
املائية الحادة. وكانت دراســات مامثلة اســتندت حتى اليوم 

بصورة أساسية إىل معدالت املتساقطات.
 ويف الدراســة التي نرشتها مجلة »نيشر ووتر«، استخدم 
الباحثون بيانات تعود إىل السنوات املمتدة بني 2002 و2021 
حتى يتوصلوا إىل تقديــرات أفضل ألثر االحرار املناخي عىل 
ظواهر الطقس الحادة، مع العلم أن هذا األثر معروف نظريا، 
لكن غري ُمقاس بشــكل جيد.وتوصل معّدو الدراسة الجديدة 
إىل أن »شّدة الظواهر الحادة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مبتوسط 
درجات الحرارة العاملية«، أكرث من ارتباطها بأي عامل مناخي 

آخر.
ومنذ 2015، تزايدت وترية الظواهر املناخية إىل أربع مرات 

ســنوياً، بينام كانت تحدث ثالث مرات خالل السنوات الـ13 
التي سبقت الـ2015.

وقال ماثيــو رودل، من وكالة الفضاء األمريكية )ناســا( 
وأحد معّدي الدراســة، يف حديث إىل وكالة األنباء الفرنسية، 
إن ما توصلت إليه الدراســة »يشري إىل أننا سنشهد مستقبالً 
موجات جفاف وأمطار أكرث تواتراً وحّدة مع استمرار االحرار 
املناخي«. كــام لفت رودل إىل أن »الهواء الســاخن يزيد من 
معدالت تبخر املياه التي تُصبح مفقــودة بصورة أكرب خالل 
موجات الجفاف«، مضيفاً أن الهواء الســاخن من شأنه أيضاً 
االحتفاظ بالرطوبة ونرش معــدالت أعىل منها، ما يؤدي إىل 
كميات مياه متزايدة خالل موجات تســاقط األمطار. وتابع: 
»لذا من املنطقي أن نشــهد زيادة يف حــّدة موجات الجفاف 

وتساقط األمطار تزامناً مع ارتفاع درجة حرارة األرض«.
 وارتفعت درجة حرارة العــامل بنحو 1,2 درجة مئوية منذ 
عرص ما قبل الصناعة بســبب األنشــطة البرشية وتحديداً 
استخدام الوقود األحفوري كالنفط والفحم. وسيتجه العامل، 
يف حال مل تُتخذ قرارات سياسية صارمة، نحو ارتفاع بـ3,2 
درجــات مئوية بحلول العام 2100، وفــق الهيئة الحكومية 

الدولية املعنية بالتغريُّ املناخي.
وحتى اليوم، شــكّل فيضان يف وسط أفريقيا أهم ظاهرة 
مناخية حادة تُسّجل خالل السنوات العرشين الفائتة. وتسبب 
الفيضان يف رفع مســتوى بحــرية ڤيكتوريا بأكرث من مر، 

وكان ال يــزال مســتمراً يف 
2021 عند انتهاء الدراسة.

واستمرت نحو 70 يف املئة 
التي  املناخية  الظواهــر  من 
أشهر  ســتة  قياسها  جرى 
أو أقل، مع متوســط يراوح 
أشهر.  ستة  إىل  خمسة  بني 
ظاهرة   30 أبرز  ثلث  وُسّجل 
مناخيــة رطبة أو جافة يف 
الجنوبية.  أمريكا  يف  العامل 
أما موجــات الجفاف األكرث 
منطقة  فشــهدتها  حــّدة 
األكرث  العام  خالل  األمازون 

حراً عىل اإلطالق.
»كان  أيضــاً:  رودل  وقال 
موجات  تصبح  أن  متوقعــاً 
أكرث  والفيضانات  الجفــاف 

تواتراً وحّدة يف ظل ظاهرة التغريُّ املناخي، لكن قياس ذلك كان 
يتسم بصعوبة«.

 وكان الرابط بني الظواهر املناخية الحادة ومتوسطة درجات 
الحرارة يف العامل يستند إىل مناذج مناخية ومالحظات، حيث 
يُفرّس الهواء الساخن مثالً مبزيد من تبخر املياه خالل موجات 

الجفاف، لكنه يتيح كذلك ملسطحات مائية أكرب بالتحرك خالل 
موجات هطل األمطار.

ووّفرت الدراسة »أدلة قوية« عىل ارتباط الظواهر املناخية 
الحادة باالحرار املناخي، اســتناداً إىل مــا التقطته األقامر 
الصناعية عن مخزون املياه عىل كوكب األرض، إن كان داخل 

الربة أو فوقها، بحسب ماثيو رودل.

ــاب الـــــزائـــــدة الـــــدوديّـــــة؟ ــهـ ــتـ كـــيـــف نــتــجــّنــب الـ
الزائدة  التهاب  يعترب 
الدوديــة مرضا خفيفا. 
الزائدة  استئصال  أن  بيد 
عملية  يعتــرب  امللتهبة 
جراحية جدية. لذلك من 
تجنب  واألسهل  األفضل 
بعض  مبعرفة  التهابها 
الحقائــق عــن املرض. 
ويجب أن نعلم أن انسداد 
ســببه  الدودية  الزائدة 
يف  املتحجــر  الــرباز 
األمعــاء )حىص الرباز( 
بســبب  يحصل  الــذي 
اإلمساك املستمر لضعف 
األمعــاء ووجود  حركة 
التهاب مزمن، حتى انها 
انسداد  تسبب  أن  ميكن 

األمعاء متاما.
يســبب التهاب الزائدة الدودية أملًا يف أسفل املنطقة 
اليمنى من البطن. غري أن األمل يبدأ يف معظم األشخاص 
ة ثم ينتقل إىل مناطق أخــرى. ومع تفاقم  حول الــرسُّ
االلتهاب، يزداد أمل التهاب الزائدة الدودية عادًة، ويشتد 
يف النهاية. وعىل الرغم من إمكان إصابة أي شــخص 
بالتهاب الزائدة الدودية، فإنه يحدث غالًبا يف األشخاص 
الذين تراوح أعامرهــم بني 10 أعوام و30 عاًما. فمثال 
بعد الوالدة يعادل هذا الخطر 15 يف املئة ويف عمر 50 
عامــا ينخفض إىل 2 يف املئة. كام أن عمر 75 يف املئة 

من املرىض أقل من 33 عاما.
ومن األســباب األخرى اللتهاب الزائدة الدودية منو 
اللمفاوية )املناعيــة والوقائية( املوجودة  األنســجة 
بكرثة يف الزائدة. ألن الزائدة الدودية ليست فقط جزءا 
من الجهــاز الهضمي، بل وجزء مــن منظومة املناعة 
أيضا.  وعمومــا ميكن ألي التهاب يف األمعاء أن يحفز 
التهاب الزائدة الدودية. ويحصل هذا عادة نتيجة ســوء 
التغذية واختالل توازن بكترييا األمعاء وقلة النشــاط 
البدين وكذلك اضطراب عمل األمعاء. فمن أجل تجّنبها، 
يجب منع اإلمساك وتكون حىص الرباز ومنو األنسجة 
تناول أطعمة غنيــة باأللياف  اللمفاوية. كام يجــب 

الغذائية ورشب كمية كافية من املاء ومامرسة النشاط 
البدين كام يجب التوقف عــن تناول مضادات الحيوية 

دون تحكم.
وكام هو معــروف، التهــاب الزائــدة الدودية من 
الواســعة االنتشــار ويتطلب عالجه إجراء  األمراض 
عملية جراحية فورية. ومن أعراض هذا املرض الغثيان 
والتقيؤ وأمل يف أســفل الجهة اليمنى من البطن، حيث 
موقع الزائدة الدودية، التي كانــت تعترب عضوا بدائيا 
غري رضوري لإلنســان، ولكن الحقا اتضح أنها عبارة 
عن وعاء للبكترييا املفيــدة يف األمعاء، حتى ان بعض 

العلامء يرصون عىل أنها جزء من منظومة املناعة.
ووفقا لألطبــاء، يجب فور ظهور أعــراض التهاب 
الزائدة الدودية استدعاء سيارة اإلسعاف، ألنه يف حالة 
عدم اســتئصالها يف الوقت املناسب سيتطور االلتهاب 
إىل التهاب الصفــاق ومضاعفات أخرى، ما يتطلب من 

األطباء بذل جهودا كبرية من أجل انقاذ حياة املريض.
وتشري البيانات اإلحصائية إىل أنه خالل الـ 60 عاما 
األخرية ميوت 1-2 شــخص من بــني 1000 حالة عند 
استئصال الزائدة الدودية يف الوقت املناسب. ولكن يف 
حال التهاب الصفاق تصل نسبة الوفيات إىل 25-30 يف 
املئة. هذه األرقام تعكس الوضع يف معظم دول العامل.



7
د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا

االربعاء 22 آذار 2023

سأل السياســــــيين هل هذا لبنان الذي تريدون ؟
شــــــقير : الوطن يتجه نحو االرتطام الكبير

أصدر رئيس الهيئات اإلقتصادية الوزير السابق محمد شقري 
بيانا، اســتغرب فيه »عدم وجود أي ردة فعل من قبل السلطة 
الحاكمة والقوى السياسية إزاء ما يحصل من إنهيار إقتصادي 
ومايل ونقدي ومعييش دارماتييك خطري، وبلوغ سعر رصف 
الدوالر 140 ألف لرية«، معترباً أن ذلك »يظهر لألسف إستسالم 
هذه الســلطة والقوى السياســية لهذا الواقع املرير واملصري 
املأساوي، وهذا أخطر ما ميكن أن يشهده لبنان عىل اإلطالق«.

ورفع شقري الصوت، محذراً من أن »الوطن يتجه نحو اإلرتطام 
الكبري والشــعب بجميع فئاته ومن كل طوائفه ومذاهبه بات 
معذباً ومقهــوراً ومذلوالً وضائعاً، فيــا تطلعات العائالت 
اللبنانية تغريت كلياً، وبات همها الوحيد ســعر الدوالر وسعر 
صفيحــة البنزين وفاتورة الكهربــاء وتأمني الغذاء والدواء«، 
ســائال القوى السياســية: »هل هذا هو لبنان الذي تريدون؟ 
مها كانت طموحاتكم وأهدافكم، هل هي أهم من مصري وطن 

وحياة اللبنانيني ومعيشتهم ومستقبلهم؟«.
أضــاف: »مها قلتم، ال يشء عىل اإلطالق يربر عجزكم عن 
أنقاذ الوطن، ألن نتيجة إرصاركم عىل مارســة السياســة 
بهذه العقلية والنمطية والعبثية السائدة منذ سنوات طويلة، 
واضحة ويعيشــها كل مواطــن يف حياته اليومية التي باتت 
مغمسة بالذل والقهر والعذاب والفقر والضياع«. وقال: »عىل 
الرغــم من هــذا الواقع املرير، فإنه حتــى اآلن ال يزال أمامنا 
فرص أكيدة إلنقاذ البلد«، مطالباً القوى السياســية بـ«وقفة 
ضمري تجاه الوطن والشعب، والقيام مبراجعة رسيعة الدائها 
ووقــف التحديات والعنرتيات واألجندات الخاصة والعودة اىل 
أصالتها وإلتزامها الوطني والعمل فقط من أجل خدمة األهداف 

الوطنية الخالصة«.
وختم مشددا عىل أن »طريق الحل الوحيد يكمن يف اإللتقاء 
والحوار إلنتاج حلول شــاملة ومتكاملة وراسخة تعيد الحياة 
الكرميــة للشــعب اللبناين والعز والربيــق اىل لبنان، والتي 
تبدأ حكاً بالذهاب فــوراً إلنتخاب رئيس للجمهورية لجميع 
اللبنانيني وتشــكيل حكومة إنقاذيــة وإصالحية يكون من 
أولوياتهــا إقرار خطة تعاف إقتصادي ومايل عادلة وموثوقة 
وتنفيذ اإلصالحات الشاملة وتوقيع اإلتفاق مع صندوق النقد 
الدويل وإعادة العالقات بني لبنان والدول الخليجية اىل سابق 

عهدها«.

االسمر: ال بّد من إضراب جامع وغير منقوص
اعلن رئيس االتحاد العايل العام  بشــارة االســمر ان ال بد 
من ارضاب جامع شــامل وغــري منقوص، موضحا انه بارش 

اتصاالته مع املعنيني بهذا املوضوع لتحقيق هذه الغاية. 
وتأيت هذه الدعوة اىل االرضاب بعد ان ملس االتحاد العايل 
العام عدم مباالة من قبل املســؤولني ملعالجة االرتفاع املجنون 
للدوالر واســتتبعته ارتفاعات يومية يف اسعار السلع واملواد 
الغذائيــة واملحروقات وغريها، بينــا ال نجد اي تدبري للجم 
الدوالر ومل نر اي اجتاع مايل نشــعر من خالله ان هناك من 
يهتم المور الناس واول خطوة يجب  اتخاذها هي اعادة احياء 
املؤسسات الدستورية ومنها انتخاب رئيس جديد للجمهورية 

الباب االول نحو تحقيق االنفراج .
واكد االســمر انه ســيبدأ اليوم اتصاالته مع املعنيني الذين 
ســيؤكدون عىل هذا االرضاب، حيث مل نعدم وســيلة للضغط 
عىل السياســيني، وقد نبدأ بارضاب مفتوح، الن االرضاب ليوم 
واحد مل يعد يكفي وال يؤثر ابدا خصوصا مع االرتفاعات الكبرية 
التــي تطرأ كل يوم، ان عىل صعيد الدوالر او املحروقات، كأننا 

يف سباق مع االنهيار. 
وختم االســمر حديثه بالتأكيد ان الوضع ال يطاق وما عىل 
املســؤولني اال االنفتاح عىل بعضهــم البعض، بعد ان تحولت 
املنطقة حتى تركيا  وايران اىل منطقة حوار وانفتاح وتسهيل 

الحلول السياسية وغريها.

ارتفاع ُمؤشر االستهالك في شباط الى 25,52 %
أعلنت إدارة االحصاء املركزي يف رئاسة مجلس الوزراء، يف 
بيان، أن مؤرش اسعار االستهالك يف لبنان لشهر شباط 2023 
ســجل ارتفاعا قدره  25,52  % بالنســبة لشهر  كانون الثاين 

 .2023
وسجل هذا الرقم عىل صعيد املحافظات ما ييل:
- ارتفاعا يف محافظة بريوت وقدره  29,51 %

- ارتفاعا يف محافظة جبل لبنان وقدره  %22,1
- ارتفاعا يف محافظة الشال وقدره   %29,22

- ارتفاعا يف محافظة البقاع وقدره  %26,66
- ارتفاعا يف محافظة الجنوب وقدره   %28,17
- ارتفاعا يف محافظة النبطية وقدره  %29,81

وذكرت أّن مؤرش اســعار االستهالك يف لبنان لشهر شباط  
2023 سجل ارتفاعا وقدره  189,67  %  بالنسبة لشهر شباط 

.2022

ــد الـــغـــرفـــة ــ ــ ــرض مــــع وف ــ ــ دبــــوســــي ع
ــة اســـس ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ ــة األوسـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــن الــطــرفــيــن ــيـ ــة بـ ــ ــراك ــ ــش ــ اطـــــــالق ال

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف طرابلس 
والشــال توفيــق دبويس، امس ، رئيس الغرفــة اللبنانيةـ  
االوسرتاليةـ  النيوزيلندية فادي الذوقي عىل رأس وفد ضم آالن 
هايكلينغ أوام )رئيس معهد خاص تديره مجموعة هايدلربغ( 
ورول هارناندياز )الخبري يف شــؤون التدريب والتوظيف يف 
اوسرتاليا( ومستشــارين يف مجموعة الزوقي، يف حضور 
مديرة الغرفة ليندا ســلطان واملستشــار يف التنمية املحلية 
سيمون بشــاوايت.وجرى البحث يف أسس »إطالق الرشاكة  
بني الجانبني وفقاً إلســرتاتيجية شاملة تهدف اىل فتح اآلفاق 
املســتقبلية أمام جيل واســع من الشــباب عرب توفري فرص 
تأهيلهم وتدريبهــم وتوظيفهم من خالل إقامة مركز لبناين 
أوسرتايل تحتضنه وترعاه وتديره غرفة طرابلس الكربى عىل 
املســتوى اللبناين وسيكون له فروع يف مناطق لبنانية أخرى 

يف مرحلة الحقة.
وقد أعرب دبويس عن أهمية الرشاكة وتوثيقها مع الغرفة 
اللبنانية االوســرتالية النيوزيلندية ممثلة برئيســها فادي 
الزوقي لتوفري الفرص التي تســاعد عىل اإلستثار ليس فقط 
يف املعرفة وحسب، وامنا يف صقل املهارات ليك تتوفر للشباب 
كل فرص املســاعدة عىل ايجاد فرص عمل لهم سواء أكان ذلك 
يف سوق العمل اللبناين أو بالد اإلنتشار وذلك عىل أسس علمية 

وتقنية متطورة يحتاجها املجتمع الدويل.
من جهته اشار الزوقي اىل »أن الرشاكة مع غرفة طرابلس 
الكربى لها صداها يف املجتمع االوســرتايل وســيكون لتلك 
الرشاكــة دور حيوي يف مختلف مجاالت التعاون وتنســحب 
إيجاباً عىل املســتويات اإلنسانية واإلجتاعية واإلقتصادية 
وتعزز من تبادل الخربات بني لبنان واســرتاليا ال ســيا يف 
هذه الظروف البالغة القســاوة التي مير بها لبنان يف املرحلة 

الراهنة«.
وقــد تم »التوافق عىل التشــاور املفتوح للبحث يف ســبل 
بناء الهيكلية اإلداريــة والتقنية وكذلك الربامج العلمية التي 
ســيعتمدها املركز واملستويات التعليمية التي سيتم تحديدها، 
وكذلــك اإلضــاءة عىل دور املركز ومهامــه وأهمية الرشاكة 
اللبنانيــة االوســرتالية النيوزيلندية من خــالل يوم لبناين 
اوسرتايل نيوزيلندي  تقيمه غرفة طرابلس الكربى يف مقرها 

الثالثاء املقبل«.

جوزف فرح

منذ ان بدأت االزمة املرصفية االمريكية ومن بعدها 
االوروبية ومسارعة املسؤولني يف الواليات املتحدة 
االمريكية واوروبا واملعنيني بالنظام املايل العاملي اىل 
استنباط الحلول التي متنع انهيار هذا النظام بحيث 
مل يطل يوم االثنني املايض، موعد افتتاح البورصات 
يف اوروبــا، اال ووجــدوا الحل الســتئناف العمل 
املرصيف دون حدوث اي خضات مالية مؤثرة منذ ذلك 
التاريخ واملحللون والكتاب يف لبنان يتساءلون عا 
فعلته الســلطات النقدية والسياسية تجاه االزمة 
املرصفية اللبنانية املستمرة منذ ثالث سنوات، اال انه 
مــن الواجب ان نتذكر ان حاكم مرصف لبنان رياض 
ســالمة انقذ مرات عديدة سقوط مصارف لبنانية 
تعــرت عرب دمجها مبصارف لبنانية كبرية دون ان 
متتــد اي اياد اىل الودائع وال بد من التذكري باالزمة 

املالية العاملية التي كانت بدايتها يف الواليات املتحدة االمريكية 
وكيــف تدفقت الودائع اىل لبنــان بفضل عامل الثقة التي كان 
يتمتع بها لبنان عىل الصعيدين املايل والنقدي لكن ما ان تدخل 
السياســة حتى تنخر فسادا وهدرا اثر بشكل كبري يف القطاع 

املرصيف .
»بليلة ما فيها ضو قمر« سارع املعنيون مبلف كريدي سويس 
اىل اجــراء اتصاالت رسيعة خــالل الويك اند لتجنب اي خضة 
مرصفية قد يتعرض لها املرصف السويرسي فعمدوا اىل االعالن 
عن موافقة يو يب اس السويرسي عىل رشاء البنك املذكور بعد ان 
رفع عرضه اىل 3 مليارات فرانك سويرسي اي ما يعادل مليارين 
و2،.2 دوالر امرييك متجنبني اي انعكاسات خطرة عىل النظام 

املايل العاملي.
إعالن الصفقة قبل حلول االثنني وذلك بعد أسبوع قاس شهد 

ثاين وثالث أكرب انهيار مرصيف يف تاريخ الواليات املتحدة.
وتوازياً مع انكباب الســلطات األمريكية عىل التخفيف من 
الضغــوط عن النظام املايل يف أعقاب انهيار »بنك ســيليكون 
فــايل« إذ بلغت قيمة القروض التي َمَنحها االحتياطي الفدرايل 
للمصارف األمريكية مبوجب برنامج جديد ما يفوق الـ 12 مليار 

دوالر حتى اآلن.
هــذه التطورات الدراماتيكية، اســتدعت لقاًء طارئاً لحكّام 

البنوك املركزية ألكرب دول العامل عرب تقنّية »زوم«، للتنسيق فيا 
دة عاجلة لدرء املزيد من االنعكاسات  بينهم بحثاً عن حلول موحَّ
السلبية عىل ســائر املصارف وأسواق املال واألسهم والحّد من 

توّسع رقعة االنهيار...

{ اسئلة مرشوعة {

هذه التطورات التي حصلــت يف الواليات املتحدة االمريكية 
واوروبا استدعت اسئلة مرشوعة عن الدور الذي ميكن ان تؤديه 
الطبقة السياســية املســؤولة عن االنهيار النقدي واملرصيف 
واملايل التي وقفت وما تزال متفرجة عىل ما يجري من اضمحالل 
للدور الذي كان يؤديه القطاع املرصيف اللبناين محليا واقليميا 
وحتــى عامليا وما ميكــن ان يؤديه حاكم مرصف لبنان رياض 

سالمة الذي اشغلوه بدعاوى ال يعرف كيف يخرج منها.
ال بــل تلطت الســلطة السياســية خلــف املودعني ملقية 
املســؤولية عن االنهيار عىل القطاع املرصيف بينا ذهبت من 
خالل خططها اىل تحميل القطاع كل املســؤولية عن الخسائر 
املالية التي اهدرها اهل السلطة ميينا ويسارا اضافة اىل الفجوة 
املالية يف مرصف لبنان، حتى انها مل تخصص اي اجتاع للبحث 
يف كيفية استعادة الودائع للمودعني وال يف االرساع يف اعادة 
هيكلة القطاع املرصيف لكيال تجنب القطاع اي حاالت افالس.
الدولة منذ ثالث ســنوات وحتى اللحظة ليست يف غيبوبة 

عــا يجري حولها بــل ان همها ابعــاد الكأس املرة 
التــي ترفض تذوقه وعا مُيكــن اجرتاحه من حلول 
ومعالجات مفرتَضة! يف حني أنها تستفيق وتستعيد 
وعَيها الكامل عند تنفيذ »أجندة« القضاء عىل ما تبقى 
مــن القطاع املرصيف حتى اليوم« لكن يجب القول لو 
ان ما يجري للمصارف يف اي بلد يف العامل لســقطت 
بينا ما تزال مصارف لبنان تكافح يف ســببل البقاء 
واالســتمرارية ولو ان خطة حكومة حســان دياب 

افردت فيها وجود خمسة مصارف فقط.
من املؤسف ان غياب الحكومة عن ايجاد الحلول ليس 
يتناول فقط القطاع املرصيف بل كل القطاعات والعباد 
يف ظل اسوأ ازمة مالية نقدية اقتصادية مل يرف جفن 
اي مسؤول فيها وهو يشاهد تجاوز سعر رصف الدوالر 
ال 125الــف لرية وال صفيحة البنزين املليوين لرية وال 
ربطة الخبز الخمســني الفا ومل يسمع ان لبنان يعترب 
االدىن سعادة متقدما عىل افغانستان فقط يف املرتبة 

االخرية ماذا فعلتم ايها املسؤولون تجاه شعبكم ؟
وما يزيد الطني بلة ان هؤالء مل يعجبهم استمرار القطاع يف 
العمل رغم ازماته فســلطوا عليه بعض القضاء الذي ستقيض 
احكامه املزاجية وغري املتوازنة عىل هذا القطاع، حيث القضاء 
يّدعي عىل مصارف بتهمة تلقيها املســاعدة من مرصف لبنان، 
بدل املطالبة مبّدها باملساعدة من أطراف أخرى لدرئها عن خطر 
اإلقفــال واالنهيار الذي يؤّدي بالبــالد والِعباد إىل ما ال يحَمد 

عقباه«.
وبالتــايل، اصبحت هذه املشــكلة وطنية، وتحتاج اىل قرار 
رسيع وجريء من قبل الهيئة العامة يف محكمة التمييز، ملنع 
االنزالق اكر نحو صدور أحكام ميكن ان تؤدي اىل إلحاق الرضر 
باملصارف واملودعني عىل الســواء، ولو أنها تبدو وكأنها تُنصف 
عــدداً محدوداً من املودعني الذين يرفعون الدعاوى الســرتداد 
ودائعهم، والذين قد يحصلون عىل حقهم، مقابل ضياع حقوق 
حــوايل مليون مودع ينتظرون املعالجة الشــاملة الســرتداد 

ودائعهم.
الســلطة يف لبنان ترتك كل واحد يدبر حاله بحاله ولو ادى 
ذلك اىل اقتحامات  املودعني للمصارف واخذ حقهم باياديهم كأن 
االمر ال يعنيها او كأن املوضوع هو يف اوروبا والواليات املتحدة 

االمريكية وليس يف لبنان .

ــى لـــبـــنـــان؟ ــلـ ــا عـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــابـ ــجـ ــة وإيـ ــيـ ــاملـ ــعـ هــــل تـــنـــاســـيـــنـــا االزمــــــــة املـــالـــيـــة الـ
ــّرة ــم ــت ــس ــا ازمـــاتـــنـــا املـــصـــرفـــيـــة ُم ــم ــن ــي ــس« ب ــ ــوي ــة »كــــريــــدي ســ ــ ــ ــع الزم ــريـ ــل سـ حــ

رشا يوسف 

ســقطت كل املؤرشات واملنصات امام »اجتياح« 
الــدوالر يف ظل صمت املســؤولني وعدم تحركهم 
التخــاذ اي قرار يوقف هــذا املد الدوالري تجاه كل 
يشء يف لبنان يطال حياة الناس ولقمة عيشهم .

مل يظهر اي مســؤول ليوضح حقيقة ما يجري 
حتى حاكم مرصف لبنــان الذي حاول ايقافه عرب 
املنصة التي اطلقهــا فأصبحت ككمني للمواطنني 
يدفعون رســومهم الهاتفيــة والكهربائية عىل 
ســعر صريفة تجاوزت الـ 90الف لرية بينا السعر 

الرسمي الذي اعلنه سابقا 15الف لرية للدوالر .
حاول املعنيون انشاء مؤرشات للدواء واملحروقات 
والســلع الغذائية والتموينية فسقطت امام تقدم 
الدوالر ومل يعــد احد يتقيد بها فكل واحد يف هذه 
الجمهورية يغني عىل لياله طامعا بتحقيق االرباح 
عىل حســاب املواطن الذي ال يعــرف كيف يتلقى 

الرضبات التي تأتيه من كل صوب وناحية.
هم وزير املالية يف حكومة ترصيف االعال يوســف خليل 
كيــف يزيد ايرادات الخزينة ولكنــه يتجاهل هذا املد الدوالري 
الذي كأنه ال يعنيه كا ان رئيس حكومة ترصيف االعال همه 
زيادة عدد املسافرين بدال من ان يكون همه معالجة االفة التي 

ستسبب االنفجار ويدعو اىل اجتاع رسيع يحرضه كل املعنيني 

وال يخرجــون من الرساي اال بعد اتخاذ قرارات ملصلحة املواطن 

التي تؤدي اىل لجم صعود الدوالر.

مع العلم ان ما يجري اليوم غري خاضع ملنطق العرض والطلب 

الذي عىل اساســه يتحرك الدوالر صعــودا ام انخفاضا وغري 

خاضــع الي منطق اال التالعب باعصاب اللبنانيني 
وتحقيــق املضاربات واالرباح الفاحشــة يف ظل 
الصمت الرسمي عا يجري كانهم يهيئون الشعب 

لثورة جديدة اشد خطرا.
واعرتفت مصادر اقتصادية ان االنهيار املتسارع 
وصل اىل حدود خطرية ال ميكن للناس ان تســكت 
عنها وان كل يشء يف لبنان اصبح مدولرا خصوصا 
مع مطالبة رابطة موظفي االدارة العامة  بالدولرة 
الشــاملة بعد ان اتخذت وزارة االقتصاد والتجارة 
قرارها التسعري بالدوالر يف محالت السوبرماركت 
واملحــال التجاريــة مــا ادى اىل مطالبة بقية 
القطاعات التسعري بالدوالر مثل قطاع املحروقات 
والنقل العام وغريها وهذا ما ادى  اىل كرة الطلب 
وتخفيف العرض بحيث مل يبق ســوى الرواتب يف 

القطاع العام التي تطالب هيئة االدارة بدولرتها. 
وتؤكد هذه املصادر ان مرصف لبنان مل يعد ميلك 
االسلحة الرادعة اليقاف رسعة ارتفاع الدوالر ومل 
يعد متمســكا حتى بالصريفة التي ابتكرها النها 
اصبحــت لزوم مــا ال يلزم اال للحصول عىل رســوم الكهرباء 
والهاتف مع استمرار ارضاب املصارف اللبنانية لكنه مع ذلك ما 
زال يصدر البيانات املهدئة عن سعر صريفة بعد فشل التجربتني 

االخريتني قهل تكون الثالثة ثابتة ؟

ــي لــبــنــان ــ ــاح الــــــــدوالر ف ــيـ ــتـ ــام اجـ ــ ــ ــات ام ــ ــّص ــ ــن ــ ــرات وامل ــ ــؤشـ ــ ــّل املـ ــ ــطــت كـ ســق

يف  ظل الدعوات الشــعبية للنزول اىل الشــارع احتجاجا 
عىل تردي االوضاع املعيشــية والنقدية واملالية مل يجد حاكم 
مرصف لبنان رياض ســالمة سوى وسيلة صريفة عىل سعر 
90 الف لرية للدوالر اليقاف االرتفاع الكبري يف ســعر رصف 
الدوالر الذي وصل يف ســاعات الظهرية اىل 145 الف لرية ثم 
تراجع اىل حدود 133 الف لرية وال يعرف االتجاه الذي سيسلكه 

وما هي حدود »طلعة الدوالر ».
وقــد اصدر حاكم مرصف لبنان بيانــا اعلن فيه عن اجراء 
عملية مفتوحة ومســتمرة لــرشاء االوراق النقدية اللبنانية 
وبيع الدوالر نقدا عىل ســعر صريفــة املحدد بـ 90 الف لرية 
مقابــل كل دوالر ابتداء من 21 اذار 2023 ميكن للجمهور ان 
يسلم اللرية النقدية اىل الرصافني من فئة الف او اىل املصارف 

العاملة ويتسلم الدوالر بعد ثالثة ايام.
تســجل كل العمليات عىل منصة صريفة وميكن للمصارف 
التي تعود عن اضــــرابها للمشــاركة يف هــذه العملية ان 
الهدف من هذه العملية هو الحد من ارتفاع سعر رصف اللرية 
يف الســوق املوازية واملحافظة عــىل قيمة الودائع بالدوالر 

االمرييك.
وعقــدت رابطــة أصحاب محطات املحروقــات يف لبنان 
اجتاعاً اســتثنائياً  بدعوة من الهيئة التأسيســية يف مقر 
الرابطــة يف الشــويفات، بحثت يف تداعيــات انهيار اللرية 
اللبنانية عىل مســألة التسعري وعدم قدرة وزارة الطاقة عىل 

اللحاق يف احتســاب األسعار الجديدة لصفيحة البنزين وفقاً 
لســعر الدوالر األمرييك، وخصوصاً ان جدول تركيب األسعار 
أصبح غري مالئم لهذا االنهيار، وبالتايل لن يكون امامنا سوى 
اعتاد التســعري بالدوالر األمرييك حتى نستطيع االستمرار 

من دون خسائر.
وأعلنت ان وزارة الطاقة مشــكورة بســعيها املستمر يف 
اعتاد جدول تركيب األسعار مرتني يف النهار او اكر،  ولكن 
االمر اختلف اليوم، وعلينا أن نواكب مع األســف هذا االنهيار 
والذي يحتم علينا اعتاد التســعري بالدوالر بشكل استثنايئ 
لحــني معالجة الوضع االقتصادي واملــايل، واعتربت انه لن 
يتغري يشء عىل املستهلك اللبناين الذي سيدفع سعر صفيحة 
البنزيــن بالعملة األجنبية وخصوصاً انها مواد مســتوردة، 
مؤكــدة انها  لن تتخذ اي خطوات تصعيدية بانتظار االجتاع 
الــذي دعا اليه رئيس تجمع رشكات البرتول مارون شــاس 
يــوم الخميس املقبل إذ مــن املقرر ان يكون هناك قرار موحد 

وجامع بشأن قرار التسعري. 
رأى نقيــب عــال ومســتخدمي رشكات املحروقات يف 
لبنان وليد ديب، يف ترصيح امس ، ان ما يحصل يف اســواق 
املحروقــات مهزلة كبرية ويجب عــىل الوزيراملعني املوجود 
خارج البالد اصدار جدول اســعار واحد بدال من جداول عديدة 
يف اليــوم الواحد يعتمد فيه اخر ســعر لرصف الدوالر عىل 
ان يصار اىل تســوية الفارق يف صباح اليوم التايل، ان كان 

صعودا او هبوطا، علا ان ســعر الدوالر يفتتح عند الساعة 
العارشة ويكون صدور الجدول بعد هذا التوقيت ما يثري  فوىض 
وبلبلة وعدم اســتقرار يف السوق باالضافة اىل رصف النظر 
عن التطبيق املوعود النه وســيلة غري ناجحة لضبط السوق. 
وختم: »ان املحروقات التي من شأنها انارة البلد باتت تحرقه«.
واشــارت نقابة موزعي الغاز يف لبنان إىل انه عىل ضوء 
تفلت ســعر رصف الدوالر األمرييك وعدم قدرة موزعي الغاز 
عىل اإلســتمرار يف العمل بهذه الطريقة التي تسبب خسائر 
فادحــة يف قطاع توزيع الغاز والذي يغطي 85% من حاجات 
الســوق املحيل لهذه املادة الحيوية واألساسية، ومبا ان بيع 
قارورة الغاز للمستهلك يتم بعملة اللرية اللبنانية وفقاً لجدول 

تركيب األســعار الذي يصدر عن املديرية العامة النفط.
وأضافت يف بيان: عليه، نطلق الرصخة االخرية قبل توقف 
هذا القطاع عن العمل مع االعتذار من املواطن الذي ســيتحمل 
اعبــاء اضافية للحصول عىل قــارورة الغاز، يكفي ما نتكبد 
من خسائر يومية عند رشاء الدوالر من السوق املوازي بسبب 
تقلب األسعار الجنوين وبالتايل ال ميكن له اإلستمرار بتحمل 

هذه الخسائر.
وتابــع البيان: لذلــك نطالب معايل وزيــر الطاقة واملياه 
بايجاد حل جذري قبل االعالن الرسمي عن افالس هذا القطاع 
الحل الوحيد املتاح هو اصدار جدول تركيب األســعار بالدوالر 

األمرييك شــاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.

دعــــــوات للنــــــزول الى الشــــــارع مع ارتفاع ســــــعر صرف الــــــدوالر الــــــى 143 ألف ليرة
بيان ســــــالمة اعــــــاد التهدئة الــــــى الســــــوق املوازيــــــة.. وُمطالبة بدولــــــرة املحروقات

انعقدت جمعية عمومية لسائقي شاحنات 
مرفــأ بريوت عىل كورنيــش النهر وجاء يف 
بيان انه »تم تفويض االتحاد الوطني لنقابات 
العــال واملســتخدمني يف  لبنــان واللجنة 
التأسيسية للنقابة  التخاذ اإلجراءات املناسبة 
من أجل تنفيذ اعتصام وتحديد اليوم  والتاريخ 

يتفق عليه مع اللجنة النقابية.
تابــع البيان:« جاء ذلك بعــد تعنت نقابة 
أصحاب شــاحنات املرفأ بعدم تعديل الرواتب 
وأجور الســائقني وعدم تنفيذ رشوط الصحة 
والســالمة املهنية وعقد الضان من خالل 
رشكات التأمني عىل الســائق وعائلته يف ظل 

الرتاجع للخدمات الطبية«.
اضاف:« وعليه فإن االتحاد الوطني لنقابات 
العال واملستخدمني يف لبنان ولجنة سائقي 
شــاحنات مرفــأ بريوت بأنــه عىل أصحاب 
الشاحنات واملكاتب وجوب اإللتزام خطيا يف 
وزارة العمــل بتطبيق قانــون العمل وقانون 

الضان اإلجتاعي فورا«.
وختــم: ويف حال متنعهم عــن تنفيذ ذلك 
ســنعلن عن موعــد تنفيذ اعتصــام ونحذر 
أصحاب الشاحنات وخاصة الربادات بتحميل 
الكميونــات ألن االعتصام التحذيري وارد جدا 

وسيعلن  عن تاريخه يف بيان خاص .

ــات فــــــي مــــــرفــــــاء بــــيــــروت ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ ــشـ ــ ســــائــــقــــو الـ
يــــتــــجــــهــــون الـــــــــى االعــــــتــــــصــــــام واالضــــــــــــــراب
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االربعاء 22 آذار 2023

التجاري حيث هي مســجلة تحت 
الرقم 1800335 ورقم تســجيلها 

يف وزارة املالية 517476.
فعــى كل ذي مصلحة تقديم 
اعرتاضه ومالحظاته خالل مهلة 

عرشة أيام من تاريخ آخر نرش.
أمني السجل التجاري

بالتكليف مارلني دميان
ــــــــــــــ

اعالن عن فقدان سند 
متليك بحري

يعلن الســيد جو انطون نرص 
بأنه فقد سند التمليك البحري رقم 
2022/202 العائــد لزورق النزهة 
التســجيل  رقم   »AQUA KNOT«
805/جونية تاريخ ومكان الصنع 
US- 1997 امــركا رقــم الهيكل

CCBHF156D797 اللــون ابيض 
وازرق.

الطــول 9.75م العرض 3.50م 
العمق 0.97م

نــوع املحرك فولفــو بنتا قوة 
املحركات  320*2 حصــان رقــم 

401212854 ـ 4012126261
ميكــن ملن لديــه اي اعرتاض 
التقــدم من رئاســة مرفأ جونية 
خــالل مهلة خمســة عرش يوماً 
مــن تاريــخ نرش هــذا االعالن، 
ـ   09/933818 هاتــف  لالتصال 

03/958751
جونية يف 2023/3/1
رئيس مرفأ جونية
املهندس البحري بطرس نافع

اعالنات رسمية

لاليجار

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

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

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 

اعالن
محــدودة  رشكــة  تحويــل 
مساهمة  رشكة  اىل  املســؤولية 

لبنانية
التجاري يف  السجل  صادر عن 

جبل لبنان
مبوجب محرض الجمعية تاريخ 

2023/2/27
قــرر الــرشكاء يف رشكة رير 
والتعهدات  االستشارية  للهندسة 
ش.م.م. والكائنة يف القســم رقم 
8 من العقار رقــم 1333 بصاليم 
واملســجلة برقم 2031930 بعبدا 
تحويل الرشكة من رشكة محدودة 
مساهمة  رشكة  اىل  املســؤولية 

لبنانية.
فعــى كل ذي مصلحة ان يقدم 
اعرتاضه ومالحظاته خالل مهلة 

شهر من تاريخ آخر نرش.
رئيس قلم السجل التجاري يف 
جبل لبنان
بالتكليف املساعد القضايئ
ادوار فرج

ـــــــــــــــ

اعالن شطب رشكة
التجاري يف  السجل  صادر عن 

بروت
الجمعية  محــرض  مبوجــب 
تاريخ 2022/12/29 تقرر بتاريخ 
2023/2/7 حــل رشكــة ليفانت 
ش.م.ل.  رسفيســز  شــور  اوف 
مديرها  ادارتهــا  مجلــس  رئيس 
كريستو دولوس كريستوس مافر 
يلليس وشــطب قيدها من السجل 

دعوة
يدعــو رئيس مجلس ادارة الصندوق التعاضدي الدميوقراطي 
االجتامعــي جميــع اعضائه اىل حضــور الجمعية العمومية 
العادية وذلك الســاعة الثانية من بعد ظهر الخميس 27 نيسان 

2023 يف مركز الصندوق ـ الجديدة.
واذا مل يكتمــل النصاب القانوين تعقد الجلســة الثانية مبن 

حرض الساعة الثالثة بعد الظهر يف نفس املكان والزمان.
جدول األعامل:

ـ تقرير مجلــس االدارة. /تقرير لجنة املراقبة اقرار املوازنة 
2023 واملصادقة عى امليزانية للعام 2022.

ـ وابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة.
رئيس مجلس االدارة

دان وزير الخارجية اإليراين حسني أمر عبد اللهيان إجراءات 
االتحــاد األورويب وبريطانيا املتكررة يف فرض العقوبات عى 

إيران.
وقال أمر عبد اللهيان، خالل اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية 
بلجيــكا حاجة لحبيب، إّن »بعض األطــراف األوروبية تقوم 
باتهام اآلخرين بالعنف، فيام لديها تاريخ مظلم من الســلوك 
املزدوج تجاه حقوق اإلنسان وانتهاكها املمنهج، ومثالها األخر 
هو سلوك الرشطة الفرنسية العنيف مع املتظاهرين، الذي يعد 

مثاالً عى السلوك املزدوج«.
وأشار أمر عبد اللهيان إىل أّن »سياسة املواجهة والعقوبات 
ســتواجه رداً متناسباً من إيران«، فيام أكدت وزيرة الخارجية 
البلجيكية رضورة تذليــل العقبات من خالل الحوار بني إيران 

واالتحاد األورويب.
وفرض االتحاد األورويب عقوبات عى املجلس األعى للثورة 
الثقافية يف إيران و8 مســؤولني، بينهم قضاة ونواب ورجال 

دين ورئيس اإلذاعة والتلفزيون اإليراين.

وأعلنــت الحكومة الربيطانية فــرض عقوبات جديدة عى 
7 شــخصيات من حرس الثورة اإليراين بسبب مزاعم بانتهاك 

حقوق اإلنسان.

إيران: العقوبات األوروبية والبريطانية ستلقى رداً مناسباً

عرب وزير االقتصاد اإليراين إحســان خاندوزي عن استعداد 
طهران لتوســيع تعاونها مع روسيا يف قطاع الطاقة، مبا يف 

ذلك الطاقة النووية »السلمية«.
وقال يف مقابلة مع وكالة اإلعالم الروسية إّن آفاق التعاون 
يف مجال الطاقة الجديدة ومصادر الطاقة املتجددة، وكذلك يف 
أنواع أخرى من الطاقة، مبا يف ذلك الطاقة النووية الســلمية، 
تثر اهتامماً ودافعاً كبراً لتوســيع العالقات االقتصادية مع 

روسيا.
وتتعــاون إيران وروســيا لبناء محطة بوشــهر النووية 

اإليرانية.
يشــار إىل أن املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية نارص 
كنعــاين أكد أّن العالقات بني بالده وروســيا متتد إىل جميع 

املجاالت وال تقترص عى املجال العسكري وحده.
وخالل شبــــاط املايض، أعــرب وزراء خارجية الواليات 
املتحدة وفرنســا وأملانيا وبريطانيا، عــن قلقهم من التعاون 

املتزايد بني إيران وروســيا، خالل اجتامع عى هامش مؤمتر 
ميونيخ لألمن.

طهران: ُمهتمون بتطوير التعاون النووي السلمي مع روسيا

عــرّبت إثيوبيا عــن رفضهــا إلرصار وزارة 
الخارجيــة األمركية عــى أن الجيش اإلثيويب 
واألطراف األخرى يف الرصاع الذي انتهى مؤخرا 
مبنطقة تيغراي الشــاملية قــد ارتكبوا جرائم 
حرب، قائلة إن االتهــام »تحرييض« و«توقيته 

غر مناسب«.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية اإلثيوبية يف 
بيــان إن »إلقاء اللــوم عى هذا النحو غر مربر 
ويقــوض دعم الواليات املتحدة لعملية ســالم 
شاملة يف إثيوبيا«. وأضافت أن املوقف األمريك 
كان »انتقائيا« ألنه برأ ســاحة قوات تيغراي من 

اتهامات باالغتصاب والعنف الجنيس.
ومــع ذلك، قــال البيــان إن إثيوبيا تأمل يف 
اســتعادة »عالقتها اإلسرتاتيجية« مع الواليات 
املتحدة لتؤكد بذلك الرغبة التي عرب عنها الجانبان 

خالل زيارة بلينكن يف إصالح العالقات املتوترة بسبب الحرب.
اتهامــات أمركيةوكان وزيــر الخارجية األمريك أنتوين 
بلينكــن قال أمس االثنني، إن أفــرادا من قوات الدفاع الوطني 
اإلثيوبية وحلفائها من الجيش اإلريرتي وقوات أمهرة اإلقليمية 
والقــوى املعارضة التابعة للجبهة الشــعبية لتحرير تيغراي 

ارتكبوا جرائم حرب خالل الرصاع الذي استمر عامني.
وجاءت ترصيحات بلينكن بعد أقل من أسبوع من سفره إىل 

إثيوبيا للقاء مســؤولني حكوميني وممثل عن الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي.

كــام أشــاد بلينكن بالتقدم يف تنفيذ هدنــة توصلت إليها 
األطــراف املتنازعة يف ترشين الثــاين املايض، قائال إن هناك 

مزيدا من العمل ينبغي إنجازه.
وأدى الرصاع الذي تعود جذوره إىل نزاع عى الســلطة بني 
الحكومــة االتحادية وزعامء تيغراي إىل مقتل عرشات اآلالف 

وترشيد املاليني ومعاناة مئات اآلالف من الجوع.

إثيوبيا: توقيت الواليات املتحدة غير ُمناسب

ــي يــلــغــى ــ ــي« ك ــ ــاع ــ ــرب ــ ــاع ال ــ ــم ــ ــت ــ ــم يـــحـــدد مـــوعـــد »االج ــ ـــ تـــــركـــــي... مـــوســـكـــو : ل ــ ــاقـــض روســــــي ـ ــنـ تـ

ـــــــــــب بـــــــــــه حـــــــالـــــــيـــــــا فـــــــــــي الـــــــبـــــــيـــــــت األبـــــــــيـــــــــض« ــو غـــــــيـــــــر مـــــــــــرحَّ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »نـ

ــة ــطــاق ــن ال ــ ــن م ــي ــك ــيـــن: ســـنـــؤمـــن احـــتـــيـــاجـــات ب ــوتـ ــا... بـ ــ ــي ــ ــروس ــ ــم زيــــارتــــه ل ــت ــخــت ــي ي ــن ــصــي ــيـــس ال ــرئـ الـ

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

عى أي يشء بعد، لذا ال يوجد يشء لتأجيله«. وأضاف »ننطلق 
مــن حقيقة أنه كلام انعقد ذلك االجتامع يف وقت أرسع، كان 
أفضل، لكّن زمالءنا من الســوريني واألتراك واإليرانيني لديهم 
خطــط عمل وجداول زمنية. ومــا دام ال يوجد تاريخ محدد، 

فسنواصل التنسيق يف هذا الشأن«.
وكان أعلن وزيــر الخارجية الرتيك، مولود جاويش أوغلو، 
أّن املفاوضات الرباعية بني تركيا وروســيا وســوريا وإيران 
بشــأن التسوية السورية قد تجري خالل األيام القريبة. وقال 
جاويــش أوغلو يف ختام »املؤمتر الدويل للامنحني ملســاعدة 
تركيا وســوريا« يف إزالة آثار الزلزال: »كانت لدينا مفاوضات 

عى مســتوى وزراء الدفاع، وكان من املخطط لعقد لقاٍء عى 
مستوى نواب وزراء الخارجية، ولكن جرى تأجيله«.

وأمــل وزير الخارجية الرتيك أن يعقــد اللقاء خالل األيام 
القريبة القادمة.

وشدد جاويش أوغلو عى أّن »التسوية يف سوريا ال ميكن أن 
تكون إال عرب حٍل سلمٍي مع الحفاظ عى وحدة أرايض البالد«.

يُذكر أّن االجتامع الرباعي عى مستوى نّواب وزراء الخارجية 
كان من املقرر أن يعقد األســبوع املايض يف موسكو، لغرض 
التحضر للقاء وزاري لبحث تطبيع العالقات بني تركيا وسوريا.
وكشــف وزير الخارجية الــرتيك أنّه جرى تأجيل االجتامع 

بطلٍب من الجانب الرويس.
ورّحب الرئيس الســوري، بشار األســد، خالل لقائه وزير 

الخارجيــة اإليــراين، أمر حســني عبد اللهيــان، يف 9 آذار 
الحايل، بانضــامم إيــران إىل االجتامعات املخصصة لتطبيع 

العالقات بني دمشق وأنقرة.
يف غضون ذلك إلتقى رئيس املجلس االسرتاتيجي للعالقات 
الخارجية يف إيران، كامل خرازي، الذي يزور سوريا عى رأس 

وفد سيايس ، بالرئيس السوري بشار األسد يف دمشق.
ونوقش يف هذا االجتامع، الذي حرضه ســفر الجمهورية 
اإليرانية يف ســوريا مهدي ســبحاين، ونائب وزير الخارجية 
األسبق عباس عراقجي، مواضيع مختلفة، من بينها التطورات 
الدولية واإلقليمية، ال سيام املستجدات يف العالقات الخارجية 

السورية، وعن إقامة العالقات بني السعودية وإيران.
وأشــار خرازي، خالل اللقاء إىل الزلزال، الذي رضب شامل 

غرب سوريا قبل نحو شهرين، والذي أدى إىل مرصع عدد كبر 
من الشــعب السوري، وخلف دماراً كبراً وقدم تعازيه يف هذا 
الحادث، معرباً عن مواســاته و تضامنه مع ســوريا حكومة 

وشعباً.
من جانبه، قّدم الرئيس السوري بشار األسد شكره للجمهورية 
اإلســالمية اإليرانية ملا قدمته من املســاعدات للشعب السوري 
يف مجــال مكافحة اإلرهاب، ومواجهة التهديد الخارجي وكذلك 
مساعداتها ملنكويب الزلزال. يذكر أّن العالقات السعودية اإليرانية 
شهدت تطورا جديدا بوساطة صينية، اذ استؤنفت العالقات بينها 
منذ األسبوع املايض. ويشار إىل أّن رئيس الربملان العراقي محمد 
الحلبــويس دعا الدول العربية يف شــباط ، إىل تبني قرار عودة 
سوريا إىل محيطها العريب، بحسب وكالة األنباء العراقية »واع«.

يف »تل ابيب« معلومات عن نصائح تلقاها نتانياهو لعدم زيارة 
البيت االبيض.

فقد كشــف معهد دراسات األمن القومي اإلرسائييل أّن كيان 
االحتــالل اإلرسائييل يواجه مزيجاً مــن التهديدات الخطرة، 
ألمنه القومي، والتدهــور االقتصادي يف ظل أزمة اقتصادية 
عاملية، واتساع الشقوق يف عالقاته مع الواليات املتحدة. ولفت 
املعهد يف تقرير إىل أّن »املجتمع اإلرسائييل يعيش رصاعاً داخلياً 
مل يســبق له مثيل بسبب تعزيز اإلصالح القضايئ، الذي يزيد 

من حدة هذه التهديدات ويضعف القدرة عى التعامل معها«.
كام أوضح أنّه من دون الدخول يف برنامج التعديل القضايئ 
»املثــر للجدل«، ليس هناك شــك يف أن هذا تغير »بعيد املدى 
للقواعــد اإلداريــة والقانونية للعبة«، والــذي يعّده كثرون 
»تهديداً حقيقياً للدميقراطية«، ويتم الرتويج له برسعة الربق 

من دون منحه فرصة حقيقية لتشكيل إجامع واسع.
كذلك، أشــار املوقع إىل أنّه نتيجة لذلك، »يتصاعد االحتجاج 
العام الواســع النطاق، الذي يشــمل جميع أنظمة الحياة يف 
إرسائيــل«، مبا يف ذلك »جيش« االحتالل. وتابع املوقع: »ليس 
من قبيل املصادفة«، أن يشــار غالبــاً إىل العملية الترشيعية 
للتعديــل القضايئ، عى أنها »انقــالب حكومي«. وأضاف أّن 
الغــرض مــن الترشيع هو »تركيز جميع الســلطات يف أيدي 
الحكومة«، مع تخفيضها »ســلطات كبرة للسلطة القضائية 

وقدرة حراس البوابة عى اإلرشاف عى الحكومة«.
من جهته قال وزير األمن اإلرسائييل، يوآف غاالنت، إّن الدعوة 
اىل رفــض الخدمــة يف »جيش« االحتــالل اإلرسائييل خطرة، 
محذراً من أنه ميكن لظاهرة رفض واســعة أن تلحق رضراً بقدرة 
»الجيش« اإلرسائييل عى تنفيذ مهامته. كالم غاالنت، بحسب ما 
أفادت به وسائل إعالم إرسائيلية، جاء خالل مشاركته يف منتدى 
العمليات السنوي لـ«جيش« االحتالل اإلرسائييل، برئاسة رئيس 

األركان، هرتيس هليفي، ومبشاركة قادة األركان وضباط االحتالل.  
وتحدث غاالنت أمام املسؤولني اإلرسائيليني عن التحديات األمنية 
املاثلــة أمام »إرسائيل« يف ســاحات العمل املتعددة، وتطرق إىل 

املساعي التي تجري ضد ظاهرة رفض الخدمة. 
ويف هــذا الصدد، أضاف وزير األمن أّن » الجيش هو اإلدارة 
التي تدافع عن إرسائيل، ومن دونه ال توجد إرسائيل«. ووفقاً له، 
فإن الدعوة إىل رفض االنضامم إىل »جيش« االحتالل، أمر خطر 

عى »إرسائيل«، وخصوصاً يف ظل التهديدات التي تواجهها.
وتطرق غاالنت إىل التهديد اإليراين الذي يحيط بـ »إرسائيل«، 
قائــالً إن »االمتياز الذي كانت تتمتع به إرسائيل واملؤسســة 
األمنية والعسكرية طوال أعوام، يف رسم حدود حرب وحرصها 
يف قطــاع ما، انتهى«. وأضــاف أن »وراء كل التهديدات عى 
إرسائيل اليوم، من لبنان وســوريا يف الشامل، مروراً بالضفة 
الغربيــة حتى غــزة يف الجنوب، هناك يــد واحدة موجهة، 
ومصدرها ايران«. وخلص غاالنت إىل أن إيران تحاول كســب 

الوقت من خالل »حرب االســتنزاف«، التي سُتلحق من خاللها 
الرضر بـ »إرسائيل«، ويف الوقت نفســه تعمل عى »تحقيق 

القدرة النووية العسكرية وتعزيز االقتصاد«.
عى صعيد آخر ذكرت إذاعة الجيش اإلرسائييل أن مسؤولني 
أمركيــني كبارا نصحوا رئيــس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني 
نتنياهــو بعدم زيارة واشــنطن يف الوقت الحايل، معللني ذلك 
بالقول إن الرئيس جو بايدن لن يتجنب االنتقاد العلني للحكومة 

اإلرسائيلية خالل الزيارة.
وقالت إذاعة الجيش اإلرسائييل إنه »عى خلفية عدم دعوة 
رئيــس الــوزراء إىل البيت األبيض، نقل مســؤولون كبار يف 
اإلدارة األمركية رســالة إىل نتنياهو مفادها أنه من األفضل 
عدم القدوم إىل واشــنطن يف هذا الوقت«. ونصت الرســالة، 
وفق مســؤولني أمركيني مل تسمهم، عى أنه »طاملا استمرت 
ترشيعــات اإلصالح القانوين بوترتهــا الحالية، فلن يجنبك 

الرئيس بايدن االنتقاد العلني يف البيت األبيض«.

بوتني بتأمني كل حاجات الصني من الطاقة.
فقد أجرى الرئيسان الرويس والصيني مباحثات موسعة يف 
موســكو، ووقعا وثيقتني تشكالن قاعدة للتعاون بني البلدين 
يف مجاالت مختلفة. ووصف الرئيس الرويس فالدمير بوتني 
رشكة بالده مع الصني باإلسرتاتيجية. وأكد أن موسكو مستعدة 
لتأمني كل ما يحتاجه االقتصاد الصيني يف مجال الطاقة، مبا 
فيها الطاقة النووية، والغاز الطبيعي. وأضاف أن روســيا عى 
استعداد لتســهيل عمل الرشكات الصينية يف روسيا، بدال من 

الرشكات الغربية التي غادرت البالد.
كام أعلن بوتني أن املباحثات مع نظره الصيني أســفرت عن 
توقيع وثيقتني مهمتني تشــكالن قاعدة للتعاون بني البلدين، 
موضحا أن التبادل التجاري بني روسيا والصني سرتفع بنسبة 
30% »وهناك فرصة ملشاريع مشرتكة بقيمة 130 مليار دوالر«.

وذكرت وكالة ريا نوفوســتي أن بوتني ونظره الصيني وقعا 
وثائق بشــأن التعاون اإلســرتاتيجي. ونقلت عن بوتني قوله 

»محادثايت مع الرئيس الصيني كانت ناجحة وبناءة«.
ونقلــت وكالة تاس عن بوتني قولــه إن الصني أكرب رشيك 
تجــاري واقتصادي لبالده.  وقال الرئيــس الرويس إن بالده 
والصني ميكنهام حل املشكالت األكرث تعقيدا، وفق ترصيحات 
أوردتها وكالة إنرتفاكس. ونبه الرئيس الرويس إىل أن املحادثات 

مع يش مل تتجاهل الوضع يف أوكرانيا.

{ تعزيز التنسيق {
بــدوره، أكد الرئيس الصيني يش جــني بينغ أن بالده تعمل 
عى تحديث وتطوير أهداف الرشكة الكاملة مع روســيا حتى 
عام 2030 . وأبلغ يش بوتني بأنه يريد »تعزيز التنســيق« بني 

بكني وموسكو.
أكــد الرئيس الصيني يش جني بينغ، يف اليوم الثاين لزيارته 
الرسمية ملوسكو، أّن بكني ستواصل جعل العالقات مع روسيا 

»أولوية«، معترباً أّن البلدين »قوتان كبران جارتان« و«رشيكان 
اســرتاتيجيان«. وأعلن أنّه دعا نظره الرويس فالدمير بوتني 
لزيارة الصني هذه الســنة، يف مؤرش إىل الروابط الوثيقة بني 

البلدين اللذين يواجهان توتراً مع الغرب.
وقــال يش خالل لقاء مع رئيــس الوزراء الرويس ميخائيل 
ميشوســتني، قبل بدء جولة ثانية مــن املحادثات مع الرئيس 
الــرويس، إّن رئيس وزراء بالده يل كيانغ »ســيواصل إعطاء 
أولوية للرشكة االسرتاتيجية الشاملة بني الصني وروســيا«.
بدوره، قال ميشوستني: »يف العام املايض، جرى فتح حركة 
املرور عى معابر الســيارات والسكك الحديدية عرب نهر أمور، 
كام يجري إعداد مشاريع جديدة من شأنها زيادة النقل بشكل 

كبر عى طول الطرق العابرة لسيبريا وعرب آسيا«.
وقال رئيس الوزراء الرويس: »يف ظل الظروف الجيوسياسية 
الجديــدة، تتزايد أهمية ممرات النقل واللوجســتيات القامئة 
عى تطوير البنية التحتية عرب الحدود«. وأضاف ميشوستني: 

»نحن يف روسيا مهتمون بصدق بزيادة تعزيز الرشكة الشاملة 
والتعاون االســرتاتيجي مع الصني«، مشراً إىل أّن »العالقات 

الثنائية يف أعى مستوى يف التاريخ الذي ميتد لقرون«.
وأفاد تلفزيون الصني املركزي الرســمي أن رئيس البالد يش 
جني بينغ قال لرئيس وزراء روســيا ميخائيل ميشوســتني 
إن عــى الدولتــني تعزيز جودة وحجــم التعاون االقتصادي 

والتجاري.
ووصل يش إىل موسكو يف زيارة رسمية هي األوىل خارج 
بلده منذ فوزه يف وقت سابق من الشهر الجاري بوالية رئاسية 
ثالثة يف حدث غر مســبوق. ويف ذات الســياق، قال مساعد 
الرئيس الرويس إن بوتني قد يجري زيارة إىل الصني خالل العام 

الجاري.
 ومن جانبه، قال أمني عام حلف الناتو ينس ســتولتنربغ إن 
عى الصني أال تقدم مســاعدات فتاكة إىل روسيا لدعم حربها 

»غر الرشعية« يف أوكرانيا، وفق تعبره.
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االربعاء 22 آذار 2023

 الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني للتايكواندو
باالجماع ــي  ــال وامل االداري  البيانين  أقـــّرت 

كبار الحضور وقوفاً للنشيد الوطني

ظريفة خالل املؤمتر الصحايف

العمومية  الجمعية  أقرّت 
لالتحاد  العادية  الســنوية 
اللبناين للتايكواندو  البيانني 
االداري واملــايل باالجــاع 
خالل االجتاع الذي ُعقد يف 

فندق  »لورويال«)ضبية(.
وحــر رئيــس االتحاد 
الدكتــور حبيــب ظريفــة 
واعضــاء اللجنــة  االدارية 
األندية.بدايــة  ومندوبــو 
اللبناين  الوطنــي  النشــيد 
ليعلن امني عام  االتحاد مارك 
حرب تأّمن النصاب القانوين 
بحضــور مندويب39 ناد من 
اصل 57 يحق  لها التصويت 
)املطلوب النصف زائد واحد (. 
ثم القى الدكتور ظريفة كلمة 
جاء  فيهــا »أرّحب بكم يف 
العمومية  الجمعية  اجتاع 
لبنان  الســنوية.  العاديــة 
ميــر  مبرحلــة صعبة. لقد 
كان عــام 2022 عاماً مميزاً 
عىل صعيد لعبة التايكواندو 
عــىل  الرغم مــن الظروف 
الدقيقة التي نعيشــها. املهم 
اللعبة  عائلــة  تســتمر  ان 
بالســر  بلعبة التايكواندو 

نحــو األمام والتألق والنجاح يف ظل التواصل 
الدائــم بني  عائلة االتحــاد واللجنة االدارية 
لالتحــاد. لدينا اســتحقاقات كثــرة العام  
الجاري عىل الصعيديــن املحيل والخارجي. 
فلبنان سيســتضيف بطولة آســيا وبطولة  
بــروت املفتوحة مرة جديدة يف ايلول املقبل 
وســيجري االفتتاح الرسمي مبشاركة  فريق 
»كويك وان« االســتعرايض الكوري الجنويب 
وهو اقوى فريق اســتعراض يف  العامل ونحن 
يف مفاوضــات متقدمة مع املعنيني الفتتاح 
مكتب لـ«كويك  وان« يف  لبنان ليكون وطن 
األرز نقطــة تواصــل يف املنطقة. عالقاتنا 
ممتازة مع  االتحادين الدويل واآلسيوي. واود 
ان ادعو األندية مجدداً اىل تقديم طلباتها   لنيل 

مساعدات ومنها املساعدات العينية من كوريا 
الجنوبية«.

ثــم تال  امني عام االتحاد مارك حرب البيان 
االداري املفّصل وبعد مناقشــته جرى اقراره  
باالجــاع. كا تال أمني صندوق االتحاد عمر 
املــري البيان املايل وفّنــد  األرقام الدقيقة 
وبصورة وافية وواضحة. وبعد مناقشته تّم 
اقــراره باالجاع  ايضــاً وبالتايل متّت تربئة 
ذّمــة اللجنة االدارية لالتحاد. واعلن املري 
ان  الدكتور ظريفة قّرر حسم 25 الف دوالر من 
قيمــة الدين املتوجب عىل االتحاد له  والبالغ 

نحو 122 الف دوالر .
كا جرى اقرار املوازنــة املرتقبة لالتحاد 

لعام 2023.

 ATCL عّمم روزنامة الرياضة امليكانيكية لعام 2023
املتين ــي  ف األحـــد  يــقــام  للسرعة  األول  ــاق  ــســب وال

اللبناين  النــادي  يُنظّــم 
 )ATCL( للسيارات والسياحة
السباق األول للرسعة )سبيد 
تيســت( األحد املقبل الواقع 
فيه 26 آذار الجاري عىل حلبة 
ويندرج  أم«)املتني(.  »أر. يب. 
الســباق يف اطــار املرحلة 
األوىل مــن بطولــة لبنان 
لسباقات الرسعة لعام 2023.  
واعلن النادي املنظّم عن اقفال 
يف  للمشاركة  التسجيل  باب 
الســباق عند الساعة الرابعة 
من بعد ظهر الجمعة الواقع 
فيه 24 آذار الجاري عىل ان يتم 

االعالن عن املشاركني يف السباق عند الساعة 
الواحدة من بعد ظهر السبت  25 الجاري.

  ويتضّمن الســباق ثالث طلعات ابتداء من 
الساعة التاسعة صباحاً.

  روزنامة 2023
  عىل صعيد آخر، عّمم النادي املنظّم الروزنامة 
املؤقتة للرياضة امليكانيكية لعام 2023 عىل ان 
يتم ابالغ املعنيني يف حال طرأ اي تعديل عليها.

ويف ما ييل تواريخ السباقات:
  -25 آذار:السباق األول للكارتنغ

  -26 آذار: الســباق األول للرسعة)ســبيد 
تيست(

  -15 نيسان:السباق الثاين للكارتنغ
  -23 نيسان:السباق الثاين للرسعة )سبيد 

تيست(
  -30 نيسان:تسلق الصخور من قبل مركبات 

الدفع الرباعي
  -6  و7 ايار:رايل الربيع

  -13 ايار:السباق الثالث للكارتنغ
  -21 ايار:الســباق الثالث للرسعة)ســبيد 

تيست(
  -28 ايار:سباق مركبات الدفع الرباعي

  -4 حزيران:السباق االول لتسلق الهضبة

  -10 حزيران:السباق الرابع للكارتنغ
  -18 حزيران:الســباق االول لالنجــراف 

)الدريفت(
  -24 و25 حزيران:رايل جزين

  - 1 متوز:السباق الخامس للكارتنغ
  -2 متوز:السباق الثاين لالنجراف )الدريفت(
  -9 متوز:تســلق الصخور من قبل مركبات 

الدفع الرباعي
  -16 متوز:السباق الثاين لتسلق الهضبة

  -23 متوز:الســباق الرابع للرسعة )سبيد 
تيست(

  -6 آب:السباق الثالث لتسلق الهضبة
  -13 آب:تســلق الصخور من قبل مركبات 

الدفع الرباعي
  -20 آب:السباق الثاين ملركبات الدفع الرباعي

  -3 ايلول:السباق الثالث لالنجراف
  -9 ايلول:السباق السادس للكارتنغ

  -15 و16 و17 ايلــول:رايل لبنــان الدويل 
)جولة من بطولة الرشق االوسط للراليات(

  -23 ايلول:السباق السابع للكارتنغ
  -7 ترشين االول:السباق الثامن للكارتنغ

  -15 ترشين االول :الســباق الثالث ملركبات 
الدفع الرباعي

  -22 ايلول:السباق الخامس للرسعة

بوسرت السباق األول للرسعة

الصغار للمالكمين  النخبة«  »لقاء  ينّظم  الدفاع  نادي 
يف ســياق تفعيــل لعبة 
املالكمة ونرشها وتشــجيع 
األجيــال الواعــدة القتحام 
حلباتهــا، وبحضور جمهور 
غفر من محّبي »الفن النبيل« 
نظّم نــادي الدفاع الريايض 
بروت ومدّربه البطل الدويل 
عيل نبيل هاشــم دورة ودية 
خاصــة بنخبــة املالكمني 
الصغــار وذلك عــىل حلقة 
للمالكمة  اللبنــاين  االتحاد 
شارك  الرياضية،  املدينة  يف 
يف اللقــاء 48 العباً ميّثلون 
ســتة أنديــة هــي: الدفاع 
نبيل  عيل  مدربــه  بارشاف 

هاشــم، البشارة بارشاف املدربني خر سعد 
وعباس منصور، يب يب يس بارشاف املدربني 
جعفــر ومحمد نارص الديــن، بنزاي )مدربه 
يحــي ماجد(، فالكون )مدربه نجا بو كروم( 

والهالل )مدربه وسام هالل(. 
  هــذا، وتابع اللقاءات الـ 24 عضو االتحاد 
اللبناين للمالكمه عيل خليل وحسني هزمية 
واملالزم أول محمد السيد قاسم واملاسرت أحمد 
ماجد ومحمد شهاب. فيا قاد النزاالت مرشفاً 
وحكاً أمني رس لجنة الالعبني العرب الحكم 

الدويل سمر ســعد ومعه الحكام الوطنيني 
عبــاس طحــان وفوزي عز الدين وأســامه 

غالييني وحسن موىس والرا سعد.
  وفور إنتهاء النزاالت وّزعت امليداليات عىل 
الالعبــني، كا قّدم املدّرب عيل نبيل هاشــم  
دروعاً تكرمييــة لكل من:عضو االتحاد عيل 
خليل والحكم الدويل ســمر سعد وإىل ممثل 
جمعية كشــافة الرســالة االسالمية بري، 
ومنن جانبه ســعد درعاً تكرميياً للبطل عيل 
هاشــم تقديراً لجهــوده يف دفع اللعبة نحو 

مزيد من االنتشار بني الصغار والشباب.

صورة تذكارية

ــــــان ــــــل لبن ــــــدا بط ــــــي صي ــــــة : املعن  الطاول
ــة ــ ــ ــة الثاني ــ ــ ــال للدرج ــ ــ ــرق الرج ــ ــ لف

هاين يتوج الفريق البطل

أحــرز املعني صيدا لقب بطولــة لبنان لفرق الرجال )درجة 
ثانية( بكرة الطاولة  بعدما تغلّب يف املباراة النهائية عىل بطل 

الشال نادي شاريتيه دار النور )2-3(.
وبذلك يتأهل نادي  املعني ملصاف الدرجة األوىل فيا يتعنّي 
عىل شاريتيه أن يلعب مباراة فاصلة مع صاحب املركز 11 من 

أندية الدرجة األوىل يك يتأّهل للدرجة األوىل. 
مّثل املعني صيدا الالعبون: مصطفى الهبش،حسن القعقور 
وجميل عيل حسن بينا مّثل شاريتيه دار النور الالعبون عالء 

الرفاعي، أنطوين رايض وهاين الرفاعي.
وكانــت األدوار النهائيــة من بطولة الدرجــة الثانية التي 
جمعت مثانية فرق من أبطال املحافظات، إســتضافتها نادي 
املون الســال -عني ســعاده .وحلَّفي املركز الثالث مار يوسف 
بيت الككو بعد فوزه عىل اإلرشاد شحيم 3-1 الذي حلَّ رابعا«.
شــارك يف بطولــة الدرجــة الثانية 93 فريقــا« من كل 

املحافظات.
 ويف الختام،ســلّم أمــني عام االتحــاد الدكتور بيار هاين  
والدكتــور جورج حداد وعضو اإلتحاد كايب عريضة امليدالّيات 

وكأس املركز األوالىل الفرق الفائزة.
قــاد املباريات الحكان الدولّيان  الدكتور كميل مرعب ومي 

مرعب والحكم اإلتحادي إييل سليان.
أرشف عىل البطولة الحكم العام عاد مرعب )شــارة زرقاء 
عضــو لجنة الحكام الدولية( واللجنة الفّنية برئاســة فادي 

قسيس وعضوية ربيع حيدر وإييل رحباين.

الزهر طاولة  في  العرب  بطولة   إختتام 
ــة ــاســي ــي ــة ق ــاركـ ــشـ ــمـ ــان بـ ــنـ ــبـ فــــي لـ

أجواء احتفالية بعد املنافسات

إخُتتمت بطولة العــرب يف طاولة الزهر أللعاب الفرنجية 
واملحبوســة والباكغمون  التي نظمها نادي بانشو الريايض 
بنجاح يف فندق »Reston« - جونية يف نهاية األسبوع الفائت 
تحت رعايــة االتحاد اللبناين للــرتاث والرياضات التقليدية 
الشــعبية واإلتحاد اللبناين للباكغمون، مبشــاركة نحو 330 
العباً والعبة من لبنان والدول العربية واألجنبية، وحضور وزير 
السياحة يف حكومة تريف األعال وليد نّصار، ونائب رئيس 
اللجنة األوملبية اللبنانية أسعد النخل، ومستشار وزير الشباب 
والرياضة الدكتور رجا لبيك. وكانت البطولة إسُتهلّت بالوقوف 
دقيقة صمت حداداً عىل أرواح الضحايا التي سقطت يف الزلزال 
املدّمر  الذي رضب ســوريا وتركيا الشهر الفائت. ويف ما ييل 
النتائج النهائية:   باكغمون - فئة املزدوج )16 فريقاً مشرتكاً(:
  ربيع عدنان )لبنان( – نادي بانشو الريايض - أيكوت أوزل 

)تركيا(
   أنيس ســاحة )لبنان( - وليد أيب راشــد )لبنان( – نادي 

غولدن دايس  
مييش كاغياما )اليابان( - باتريك جبييل )فرنسا(
باكغمون - فئة السوبرSuper JP  )26 مشرتكاً(:

مييش كاغياما )اليابان(
مور وازنر )إيرلندا(

ماريان مانايال )رومانيا(
باكغمون - الفئة األساسية )65 مشرتكاً(:

  كارلوس أبو عبيس - نادي بانشو الريايض )لبنان(
عيد فرنسيس )لبنان(

نيازي أنلوتورك )قربص(
املحبوسة - الفئة املتوسطة )86 مشرتكاً(:

بيار الراعي )لبنان(
عاصم فطايري )لبنان(

حنا قبالن )لبنان(
   نجا أيب نخول )لبنان(

  املحبوسة - فئة املحرتفني )29 مشرتكاً(:
  نديم محمود )لبنان(

  مسعود مسعود )لبنان(
   ميشال بو يزبك )لبنان(

  الفرنجية - الفئة املتوسطة )68 مشرتكاً(:
   كريستيان غينا )رومانيا(

   جو قسيس )لبنان(
   عدنان السبعيل - نادي الغولدن دايس )لبنان(

   إدوار كللو )لبنان( 
  الفرنجية- فئة املحرتفني )32 مشرتكاً(:

   تابت تابت - نادي بانشو الريايض )لبنان(
   حسن محمت )تركيا(

   كريم أبو عبيس -  نادي بانشو الريايض )لبنان(
  ويف ختام املنافســات، وّزع رئيس نادي بانشــو الريايض 
ورئيــس االتحاد اللبناين للباكغمــون ورئيس اللجنة املنظمة 
للبطولة جان أيب حيدر الجوائز املالية والكؤوس والدروع عىل 

الفائزين وسط أجواٍء إحتفالية.

ــــــــان ــ ــ ــــــــالً للبنـــ ــ ــ ــــــــد بطـــ ــ ــ ــــــــوج العهـــ ــ ــ ــــــــدر يتـــ ــ ــ حيـــ

فريق العهد بطالً للبنان

تّوج رئيس االتحاد اللبناين لكرة القدم هاشم 
حيدر نادي العهد بطال للبنان للموسم 2022-

2023 يف حفــل حاشــد أقيم عر اليوم يف 
ملعب العهد يف االوزاعي.

  وقد بدأ الحفل مع دخول رئيس االتحاد إىل 
ارض امللعــب يرافقه رئيــس نادي العهد متيم 
سليان.   وقد شكّل العرشات من العبي الفئات 
العمرية لنادي العهد ممرا رشفيا ألبطال لبنان 

قبل صعودهم إىل منصة التتويج وتحية حيدر 
وســليان قبل ان  ينتظروا تسليم الكأس إىل 
قائدي فريق العهد يف املوســم الحايل هيثم 

فاعور وحسني دقيق. 
  ثــم احتفــل العبو العهد وجهــازه الفني 
وإدارييه بالكأس قبل أن يُختَتم التتويج بالتقاط 
الصور التذكارية لالعبي الفريق مع الجمهور 

عىل انغام اناشيد نادي العهد.

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب فرنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداً ملنتخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي قائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مبابـ
ســرتدي املهاجم كيليان 
منتخب  قائد  شــارة  مبايب 
القــدم خلفاً  فرنســا لكرة 
لوريس  هوغــو  للحــارس 
املعتــزل دولياً بعد خســارة 
نهــايئ كأس العامل األخرة 
أمام األرجنتني، بحســب ما 
كشــف مصدر مقــرّب من 
الـــ«زرق« لوكالــة فرانس 

برس.
  وَقِبل هداف باريس سان 
جرمــان البالغ 24 عاماً هذا 
املدرب  نقاش مع  بعد  الدور، 

ديدييه ديشان.
  وســتكون املباراة األوىل ملبايب »القائد« 
ضد هولندا الجمعة يف تصفيات كأس أوروبا 
2024 عىل استاد دو فرانس يف ضاحية سان 
دوين الباريســية، وهي األوىل لفرنسا منذ 
خســارة نهايئ مونديال قطر يف 18 كانون 

األول املايض.
  وكان لوريــس )36 عامــاً( قد وضع حداً 
ملســرته الدولية، بعــد رضوخه أمام ليونيل 
ميــيس ورفاقه يف نهايئ اســتاد لوســيل 
بركالت الرتجيح، اثر مباراة مشــوقة انتهى 

وقتها األصيل واإلضايف بالتعادل 3 3.
  وكان لوريس قد حمل شارة القائد ألكرث من 
عقد من الزمن مع بطل العامل 1998 و2018.

  ولعــب مهاجم أتلتيكو مدريد اإلســباين 
أنطوان غريزمان دور نائب القائد، بعد إعالن 

قلب دفاع مانشسرت يونايتد اإلنكليزي رافايل 
فاران )29 عاماً( اعتزاله دولياً بعد الخســارة 

أمام األرجنتني.
  وكانــت ترقية مبــايب )36 هدفاً يف 66 
مبــاراة دولية( إىل منصــب القائد متوقعة، 
منذ تسجيله ثالثية الفتة يف نهايئ املونديال 

وإحرازه لقب هداف البطولة )8(.
  ســاهم يف احــراز منتخب بــالده لقب 
املونديال يف 2018، وفرض نفسه كأحد أبزر 
املهاجمني يف العامل، علاً انه استهل مشواره 

مع املنتخب الفرنيس يف آذار 2017.
  ويف ناديــه باريس ســان جرمان، يحتل 
مبايب منصب نائــب القائد وراء قلب الدفاع 
ماركينيوس، وقاده خالل غياب الربازييل عن 
مواجهــة رين التي خرسها األحد يف الدوري 

املحيل.   

مبايب

ــــــدرب اشــــــبيلية خورخــــــي ســــــامباولي ــــــة م إقال
أعلــن نــادي إشــبيلية، 
الرابع عرش  املركــز  صاحب 
االســباين  الــدوري  يف 
إقالة  الثالثاء  القــدم،  لكرة 
خورخي  االرجنتيني  مدربه 
سامباويل يف محاولة للبقاء 

بني الكبار هذا املوسم.
  وجــاء يف بيــان للنادي 
االندليس »أنهى إشبيلية عقد 
مدربه خورخي ســامباويل 
الفريق ضد  بعــد خســارة 
التي  )الســبت(  خيتــايف 

عىل  مجــدًدا  الفريق  وضعــت 
مشارف منطقة الهبوط«.

  وتابــع »حقيقــة أن الفريق مل ينجح يف 
الخروج من املراكــز املتدنية يف الجدول منذ 
تعيينــه مدربًا والصورة التي ظهر بها الفريق 
يف املباريــات االخرة دفعت النادي إىل اتخاذ 
هذا القرار، بحًثا عن رد فعل يف آخر 12 مرحلة 

من الدوري«.
  وعىل عكس الســنوات االخرة التي كان 
ينافــس فيها إشــبيلية دامئًا عــىل مراكز 
متقدمة، علًا أنه حل رابًعا يف املواسم الثالثة 
االخرة وتأهل اىل دوري أبطال أوروبا، يعاين 

األمّرين هذا املوسم.
  يحتــل املركز الرابع عرش برصيد 28 نقطة 
عىل بُعد نقطتني فقط من أول مراكز منطقة 

الهبوط الذي يحتله فالنسيا.
  واكتفى هذا املوســم بســبعة انتصارات، 

مثلها تعادالت مقابل 12 هزمية.

  وصل سامباويل يف ترشين االول املايض 
خلًفا لخولن لوبيتيغي بعد ســبع مراحل عىل 
انطالق الدوري، لكنه فشــل يف انتشاله من 

معاناته.
  أوروبًيا، وصل يف الجوالت الثالث االخرة 
مــن دور املجموعات لــدوري االبطال ولكنه 
أخفق يف قيــادة الفريــق اىل مثن النهايئ 
)تعادل وخســارة وفوز( وتأهل اىل الدوري 
االورويب يوروبا ليــغ حيث نجح يف إزاحة 
أيندهوفن الهولندي يف امللحق املؤهل اىل مثن 

النهايئ ومن ثم فرنبهتشة الرتيك.
  لكن تنتظره مهمة أصعب يف ربع النهايئ 
حيث أوقعته القرعة مع مانشســرت يونايتد، 
علًا أن الفريق االندليس ميلك ســجال مميزًا 

امام خصمه االنكليزي )فوزان وتعادل(.
  يذكر أن إشــبيلية ميلك الرقم القيايس يف 

عدد ألقب الدوري االورويب )6(.

خورخي سامباويل

فيالي أجــل  من  ستلعب  ايطاليا   : مانشيني 
أكد روبرتو مانشــيني مدرب إيطاليا بطلة 
أوروبا، أن املنتخب يريد أن يطلق بنجاح حملته 
يف مستهل التصفيات املؤهلة إىل كأس أوروبا 
2024 أمام انكلرتا من أجل تخليد ذكرى املهاجم 
الدويل السابق جانلوكا فيايل الذي تويف بداية 

كانون الثاين.
  تويف فيايل الزميل الســابق ملانشيني يف 
ســمبدوريا وأحد أعضاء الفريق الفائز باللقب 
االورويب يف متــوز 2021 أمام انكلرتا بالذات 
عىل ملعب وميبيل الشهر، يف 6 كانون الثاين 
املايض عن عمــر ناهر 58 عاماً جراء اصابته 

برسطان البنكرياس.
  قال مانشيني أمام الصحافيني خالل املؤمتر 
الصحايف الذي عقــده يف املركز الوطني يف 
كوفرتشانو يف اليوم األول من تجمع املنتخب 
»لقد تحدثت عن ذلك مع الالعبني، بالنسبة لنا 

سيكون من املهم أن نتذكره، كا لو كان معنا«.
  وأضاف املدرب املتوج بطالً للدوري اإليطايل 
مع ســمبدوريا برفقة فيايل عام 1991 »لقد 
كانت لديه مكانة خاصة، واألمر ليس ســهالً 
بالنسبة لنا. يجب أن نحاول تقديم أداء جيد له 

أيضاً«.
  وسرتدي الالعبون يف أول مباراة يخوضها 
أبطال أوروبا منذ رحيل فيايل الذي شغل منصب 
رئيس الوفد اإليطايل منذ ترشين الثاين 2019، 
قمصاناً خاصة ســُيكتب عليها )من الداخل( 
رســالة تذكارية مخصصة للمهاجم الدويل 

السابق.
  مــن ناحيته، قــال االتحاد اإليطايل للعبة 
إنه باإلضافة إىل ذلك، سيتم تكريم فيايل قبل 
املبــاراة ضد إنكلرتا عىل ملعب دييغو مارادونا 

يف نابويل.
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االربعاء 22 آذار 2023

اعداد : زينة حمزة

لغز الحرف الناقص

طريقة الحل

عش النحل

الحل السابق    

الحل السابق    

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ب الكلمة الضائعة يف الكلامت املتقاطعة 

الشبكة املبعرثة 

1-جزيرة يف االرخبيل الكندي باملتجمد الشــاميل، حفر عميقة 

يستخرج منها مياه وما شابه

2- متشابهان، الحصن، أحد آلهة روما االقدمني، أطول أنهر فرنسا

3- كاهن، من احياء بريوت، حرف متني

4- مدينة إيطالية، رجاء، عربا

5- الدر، حرف نصب، يهمل، ميضغ الطعام

6- لهو، شأن، قىض الليل من غري نوم، يهتام باألمر

7- للتفسري، بلدة لبنانية، جسده، اوعية كبرية

8- يرقد، فيلســوف أملاين راحل قال ان الحياة ليســت غري تنازع 

البقاء وبقاء االصلح

9- يجمعه، من املطيبات، ابو الشعوب السامية، سبيل

10- منزل، بلدة سورية، القت )بالعامبة(، صّوت من االمل، أرشد

11- يلومنا، طلب فعل االمر، بلدة لبنانية

12- أخلص من املصيبة، طاف حول املكان، حرف ابجدي، اخاف من

13- قوام، دولة أوروبية، لطّختم بالعار

14- ليل ونهار )بالجمع(، نظّم، عاصمة عربية، خرب

15- اعتب عىل، يجلس برفقة، من الفاكهة

1-جاهيل رضب به املثل بالعي والبالهة، تكلم

2- مدينة سورية، اخاصم

3- يرجع عن املعصية، دولة اسالمية، متشابهان

4- قديس وناســك قــاىس االضطهاد ايــام ديوقليتيانس، من 

الحيوانات، تالطف

5- عائلة، كتلة جبلية يف سلسلة جبال لبنان الغربية، مسجون

6- أنّبا، مدينة إيرانية، فتل الحبل

7- مخبز، االحسان، باطن اليد )بالجمع(

8- ضمري، يدخل فجأة، وبّخي

9- مدينة إيرانية، مفرحاً، والديت

10- امسياته، يرضب بقبضة اليد، مدينة نيجريية

11- بطل اسطوري بابيل من ابطال الشاهنامه للفردويس، تخلط 

االمر، نقيض حر، من كانت اسنانهم صغرية ومتالصقة

12- نخون العهد، لطّخت بالعار، اتعلم

13- يطلق عىل الشــخص عند الــوالدة، دولة افريقية، العاصفة 

البحرية 

14- بحر، عناية، أخفى االمر

15- نقيض البعيد، قصد )بالجمع(

16- صف )باالجنبية(، من الطيور، تخيلنا وتصورنا

17- عائلة، مدينة تركية، جوابنا، من الحبوب

18- نسقيك، نخلط الرتاب باملاء، بارش العمل

1-فليك اندليس اشــبييل اثبت ان املريخ والزهرة اقرب اىل االرض 

منهام اىل الشمس، نثني عىل

2- أشار باليد، والدي، اختبار

3- مدينة إيطالية، ناعم امللمس

4- والية أمريكية، سجن، أرشد 

5- ضعف، حرف ابجدي مخفف، جزيرة أندونيسية، غرّيت

6- أوفدت، شأنها

7-عاصمة كوريا الشاملية، رشيان، عامل بالغيب

8- من القارات، مدينة أمريكية

9- خرب، نلقي، يحّذرا

10- تشّدا عىل الحلق ليختنق، بلدة فلسطينية، تضع ماء يف االناء

11- رضبنا بالسوط، طليا بااللوان، حرف جر

12- للنداء، سحقناه، من اصنام العرب يف الجاهلية

13- عاصمــة أوروبية، عائلة رســام فرنيس راحل، صقل وبرى 

الصخر

14- صّوراه، برز، خيال

15- شاي )باالجنبية(، وعاء كبري، وهب، أبوس

مبساعدة املفردات االفقية فقط، هل تستطيع إعادة 

وضع القطع املبعرثة يف مكانها 

1-حرب الوردتني، يدل

2-  ليمون، يراسلنا

3-  فم، دايتونن، عامان

4-  شوقي، ناب، انجال

5-  مناسبا، يال، ينمو

6-  ار، اردم، منحا، اد

7- لوم، ميالنو، لينا 

8-  اساما، ول، ردعني

9-  ل ل، انالها، ال، اي

10-  كنار، املريخ

11-  طويل، نسلب، دنس

12-  لج، لعبت، رسوبها

13- سداله، القارس، من

14-  يتم، رحمت، مايل

15- ايدها، التيار

أفقيا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

الحل السابق

1-ابراهم لنكولن، االمم

2- ياقوت، امي، بديل، هدا

3- لت، لفيت، فاس، يربر

4- يودع، يراوغ، يريد، يل

5- اساهم، النيجر، البدو

6- يارسنا، رام الله

7- بات، نــب، داهم، لف، 

ريب

الب،  ابري،  8- وســوس، 

باتر

9- شون كونري، اي، انا، اا

10- در، نا، نافسكم، االبن

11- عادل، تا، ارسم، نعد

12- دود، ماديرا، جبيني

13- بنود، يكرسها، باسل

14- اخ، ينفك، دنيس، اول

15- ستالني، الرب، رايت

1-ايليا ابو شديد، اس

2- باتوس، اسور، وبخت

3- رق، دايتون، عدن

4- اولعها، سكنا، ويل

5- هتف، مسن، واد مدين

6- ي ي، ربان، ال، فن

7- ال تران، برن، ديك

8- نم، االدرياتك

9- كيفون، اي، فارسال

10- اغريه، اس، ار

11- لبس، جامايكا، هدر

12- ند، يرم، مرجان

13- مير، البا، سب، رس

14- ال، يألف، ناميبيا

15- يدلل، بال، نا

16- اهب، بهرا، انيسات

17- مدريد، يتابع، لو

18- مارلون براندو، يل

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

معيناً.

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

من الكلمة االوىل يوضع يف الحّيز املظلل

1-مدينة بلجيكية، تعزما عىل األمر، نلجأ اىل

2- األرق، سادالً الستار، االمر العظيم

3- دولة أوروبية، حيوان بحجم القط، نناول باليد

4- الخّيال، ذهبا من بلد اىل آخر، مفرحاً

5- الشابة، تجمعي الكتاب، يأنس

6- مدينة كولومبية، يصلحان البناء، نلقي

7- األوطان، األزل، أبارش العمل

8- البوليس السيايس الرسي يف املانية النازية 1936، تشتموا، أقّبل

9- حسن الفهم، يرتكا دون عناية، وجعي

10- مدينة يف املكسيك، يسهوا عن، ماركة ادوات كهربائية

11- مدينة يونانية، الخيل، كاتب

12- أخذ الثأر، كارهاً، نقيض أْجلََس

أ-رسالة انتقادية شبيهة بالكوميديا اإللهية

ب-كتاب البن رشد رد فيه عىل كتاب تهافت الفالسفة للغزايل

أ-افيون قره حصار
ب-الصليب االحمر

1-مانيسا، ميسنا، سمني
2- فارسال، الراس، اسار
3- الصديق، الصدق، اقلد

4- الورود، الورد، ادور

5- درانيس، يرسدا، ادرس
6- القريب، الريب، ريال

7- الرحيم، يحمال، يلمح
8- هماليا، االيم، ايام

9- الحاكم، اكمال، املك
10- الصالح، الحال، الال

11- ماردين، يدمرن، نريد
12- رينوار، يرنوا، انوي

1-جالينس

2- مناديل

3- تريانا

4- اناميل

5- يالمسه

6- داهومي

7- رينوسا

8- ماسريو

9- سمعتام

10- واسيتم

11- تدعمون

12- رمييني

امني سالم

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

1- من الكواكب

2- بركان مشتعل يف كوستاريكا

3-  الحــيل التــي البســها يف يدي 

)بالجمع(

4- مدينة كولومبية

5- بلدة لبنانية

6- جبل بركاين يف ارمينيا الرتكية

7- مدينة بلجيكية

8- نفنيها ونهلكها

9- مدينة ايطالية

10- اواكبه

11- القامر

12- صوتنا يف استنكار امر ما

الكلمة الضائعة: نائب رئيس تحرير جريدة لبنانية عريقة
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11x11

فنان لبناين راحل
13 حرفاً

كلمة الرس

والية  مرصيــة،  1-مدينة 

أمريكية

2- عاصمة أوروبية، شــهر 

ميالدي

امليثولوجية  آلهــة  أحد   -3

الهنديــة، لذيــذ )باالجنبية(، 

كفرت

4- إشتد بالخصومة، احدى 

جزر كناريا، متشابهان

نهر يف  إيطالية،  5- مدينة 

الواليات املتحدة

6- عائلة اديب لبناين راحل 

له "تاريخ ســورية"، والديت، 

مقياس مساحة )بالجمع(

7- مدينة فلسطينية، نتبع

8- فتيات، لطخنا بالعار، من 

الحبوب

9- عائلــة، أعــى قمة يف 

كريت، مدينة فرنسية

10- امليرس، نفارقه

11- طعــم الحنظــل، أمر 

عظيم، أيش

12- الحبــل، أصبــح طرياً 

وسهالً، فلوس

مصيف  موصول،  إسم   -13

سوري، حاكم

14- رضبنــاه بقبضة اليد، 

يخاصم

15- مدينة اســبانية، غري 

مطبوخ

16- بلدة سورية

17- رجع، نخاف منك

18- حرف جر، من االشجار

جريدة  تحرير  1-رئيس 

لبنانية عريقة، أصابع

2- بلــدة لبنانية، حصل 

عى، مضغ الطعام

3- ييش، مصيف لبناين

4- نهتــّم باالمر، قادم، 

مدينة تركية

مســاحة،  مقياس   -5

فيتناميــة،  مدينــة 

متشــابهان، سهام، حرف 

جر

6- لســان النار، جزيرة 

األطليس،  يف  برتغاليــة 

فظيعاً

7- والية أمريكية، سطل، 

جالس عى الرشاب

انكليزي  أديب  عائلة   -8

راحل، أداة إحدى الحواس، 

مذاهب

9- نوتــة موســيقية، 

مقامر، ظهر من بعيد، بيت 

األسد

يف  األفعى،  ذكــر   -10

الوقت الحايل، عزّاهم

ورسور،  فــرح   -11

ســحر، يصلحــان البناء، 

استفرس عن

12- اول دير يف فلسطني 

هيالريون  القديــس  بناه 

قــرب غــزة 371، الوعاء 

الكبري، ولد الناقة

مدينــة  نجــيء،   -13

شهري،  مذنب  فرنســية، 

يفّوض

الكاوبوي مر من هنا

سكرترية بابا

حيط الجريان

شبعا

اجمل ايام حيايت

برج الحب

املخطوف

بنت جبيل

باريس والحب

كابنت بوب

يا مدير

فريوز

علم

اغاين ومعاين

شوشو يف صوفر

برجا

عامن

ايام الدراسة

عدس وكافيار

عم

بيت مري

فل

الليل الطويل

جزيرة الكنز

روما

االردن

من

عرمون

اليونان

الحل السابق

الحل السابق

اليس فرنيني

اعداد : زينة حمزة

طريقة الحل: 

Sudoku أو لعبة األحاجي 

الفكريــة، تقوم عى ترتيب 

األرقام يف املربعات الفارغة، 

عى 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-دميانوس قطار، اي
2- ارسطو، كاب تاون

3- رج، قرر، تسهرا
4- اديس ابابا، اليت

5- الم، الن، سدودها، انا
6- سب، سانتورين، ابابيل
7- لقامن، ود، رات، هل، را

8- رت، تنعتا، المته
9- مــن، يجل، تســلبهم، 

وريد 

10- الروايب، صافيتا، رن

11- الو، اهملت، وهبنا

12- افيون، تريان، يلعب

13- عربا، اتراب، اتم

1-دار السالم، ادع
2- مرج دابق، نال

3- يس، يم، مر، لوار
4- اطمس، سانتري، فا

5- نو، االن، جوري
6- قبان، تال، وا

7- سكرانتون، بانت
8- قارب، ودعتيه

9- طب، ارس، تس، متا

10- اتت، دير الصليب
11- راسلونا، باتر

12- وهاد، تلهف، ام
13- انرتها، اميون

14- ايابهم، ته
15-التوابيت

16- اب، هر، نلم
17- نري، يراع

18- االردن، بد

 افقيا: الحل السابق  عموديا:

االربعاء 22 آذار 2023

1-قرية لبنانية

2- أداة جزم، دولة أوروبية

3- مصيف لبناين، عملة أوروبية

4- حرف نصب، عائلة مهندس املاين راحل 

اخرتع محرك بإسمه، من الطيور الجارحة

5- مىش، مدينة املانية

6- مدينة لبنانية، من انواع التوابل

7- للنفي، أقرضنا املال، قلب

8- مدة الحياة، كاتبهم

9- من االلقاب، عنب أسود

10- دولة أوروبية، أزل

11- حارب، وبّختهم

1-االم تريزا
2- روسيا، دان

3- اسف، نابويل
4- تارنتو، شباب

5- ون، با، جو، بد
6- جامل باشا
7- اليل، التنني

8- نسل، ايل، اد
9- ايب، نريون

10- قانا، اسس، نا
11- مدونات، ريال

1-دولــة صغــرية يف خليج عــامن تتبع 

الشارقة، دولة عربية

2- وزير لبناين، حرف ابجدي مخفف

3- فني وهلك، أحد الوالدين، سقطت

4- عاصمة أوروبية، فلوس

5- أنحت القلم، طاغية روماين

6-والية أمريكية، للنداء

7- خاصته، للنفي، سيدات

8- مصيبة، نهتم باالمر

9- ربطناه وشديناه، باركت بالعيد

10- يحفر البرئ، وجع، فيه

11- اسم موصول، من مشاهري املغنيني يف 

العهد العبايس، ابو البرشية

1-اراتو، انتقم
2- لوس انجلس، اد

3- اسفر، ميالنو
4- مي، نبال، بان

5- تانتال، اي
6- او، بال، ات

7- يهب، جالينس
8- وشوشت، يرس

9- ادلب، انار
10- اياب، يدونا

11- بن، بدين، نال

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة

االبراج

  الحل السابق 

الحل السابق   

خالد الهرب

اخترب معلوماتك

ممثلة لبنانية

8+3+9+4+5 املذهب

1+2+3+5+7+8 دولة أوروبية

8+3+6+4+5 الوقت

4+5+8+9+4 ينده عى

1-ما هي أكرث الحروب تدمرياً عى مدار التاريخ؟

2- ســّجل راندي غاردنرعام 1965 رقم قيايس للبقاء دون نوم، 

ما هو الوقت الذي تّم تسجيله؟

3- من هو صاحب أكرب عيون يف العامل؟

4- ما هو الحيوان الذي يستطيع سامع املوجات فوق الصوتية؟

5- مــا هو الحيوان الذي يســتطيع الرؤية بإتجاهني مختلفني 

بنفس الوقت؟

1-الجمل

2- الدلفني

3- الرازي

4- الحوت االزرق

5- ازرق اللون

؟ 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(

ابحــث عن فرصة تكون مناســبة لك لعــرض أفكارك أمام 
أشخاص فاعلني. دع رشيكك يعيش عى منط حياته وال تجربه 

عى يشء. 

عليك أن تكون مستقيم الرأي أمام وضع جديد ليس بعادي. 
اعمل برسعة واطلب املســاعدة واســتفد من الوضع لتحقيق 

طموحاتك. 

تريث قليال وال تستبق األمور، فاالندفاع األعمى الزائد يجعلك 
ترتطم بحائط مسدود. حياتك ليست رتيبة وعادية، وهي يوم لك 

ويوم عليك. 

الــزم جانب الحرص والحذر اذا كان عليك القيام بأعامل هامة 
يف هذه اآلونة. ال تبتعد عن صديقك الذي حاول اكتشاف هواياتك 

وطموحاتك. 

ســيكون صعبا عليك تجنب املناقشــات العقيمة. ال ترفض 
مســاعدة األصدقاء األوفياء. سيبقى الجو غري واضح ولكنه 

ميلء باملفاجآت. 

صداقة جديدة متنحك الفرصة لتحديد مسألة كانت تشغلك. 
االستقرار يف الدرجة األوىل، وتبديل املواقع ال يعطي النتيجة 

الجيدة املطلوبة. 

لديــك هذا اليوم الكثري من األفكار الخالقة. تشــعر بأن 
أحدهم يريد التســابق معك للوصول اىل هدف تســعى اليه 

فرتة.  منذ 

أنت اآلن يف بداية الطريق وال ســبب الســتعجال األمور يك 
تصــل برسعــة فائقة. لن تخرس وال أحد ميكن أن يأخذ منك ما 

هو من حقك. 

ال تدع القيل والقال يحرمانك من التعامل مع انســان جدير 
بثقتــك الكبرية. امهل الحبيب بعض الوقت وستكتشــف انه 

سيبدد غيوم الشك.

ال ترتدد يف ابراز صفاتك الحميدة وبامكانك أن ترغم اآلخرين 
عى تقديرك حق قدرك. تفاُهم ممتاز عى الصعيد العائيل، ومع 

الحبيب أيضا.

العقبات التي تواجهها يف هذه املرحلة ســتتخطاها قريبا. 
وقد تجد نفســك مندفعا نحو مغامرة جديدة مثرية يف مجال 

العمل الذي تتعاطاه.

يــوم غري مريح. ترى الفوىض مســترشية يف كل مكان. 
عليــك أن تبقى هادئا وثابتا يف مواقفك، وأيضا أن تحرتس من 

املخادعني والخبثاء. 

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(



ــاً ــ ــ ــ ــــــع 30 الف ــــرة ليتراجــ ــ ــ ــــــف لي ــ ــــــه 140 ال ــ ــــــع تخطي ــ ــــات م ــ ــ ــــــعل املحروق ــــــي وأشــ ــــــم القياســ ــ ــــــم الرق ــ ــــدوالر حّط ــ ــ ال

ــا  ــس ــرن ــي ف ــ ــرات املـــحـــتـــجـــيـــن فـ ــ ــشـ ــ ــال عـ ــ ــق ــ ــت ــ ــن حـــجـــب الـــثـــقـــة عـــنـــهـــا اع ــ ــة مـ ــاة الـــحـــكـــومـ ــ ــج ــ ــعـــد ن بـ

ــا ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ فــــــي  ســــــامــــــاً  تـــــريـــــد  ال  أوروبـــــــــــــا  ودول  ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ الــــــــواليــــــــات  الــــكــــرمــــلــــيــــن: 
ــا ــ ــه ــ ــم ــد بـــــمـــــواصـــــلـــــة دعــ ــ ــه ــ ــع ــ ــت ــ ــف والـــــــنـــــــاتـــــــو ي ــ ــي ــ ــي ــ ــك ــ ــم »أبـــــــــــرامـــــــــــز« ل ــ ــي ــ ــل ــ ــس ــ تـــــســـــريـــــع ت

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء 22 آذار 2023

)تتمة ص1( 

بشارة الراعي النواب املسيحيني، اشارت مصادر بكريك ليالً لـ 
» الديار« اىل اّن اللقاء املذكور بعيد كل البعد عن السياسة، النه 
مخّصص للصالة يف » اربعاء ايوب« وضمن اسبوع اآلالم للسيد 
املســيح، وقالت:« خالفاً لكل ما ترّدد فطابع هذا اليوم روحي 
بامتياز، والسياســة فيه استثناء، قد يتطرق البعض منهم اىل 
الحديث عنها خالل االســراحة رمبا، لكن البطريرك الراعي لن 
يتحدث قطعيا يف السياسة، وهو ال يضع املصيدة امام النواب 

كام كتب البعض«.
وحول ما اُشــيع عن اّن دعوة البطريرك اتت بعد فشل مهمة 
املطــران بو نجــم، رّدت مصادر الرصح : » املطران بو نجم قام 
بجولة عىل االقطاب املسيحيني، وليس عىل النواب املسيحيني، 
ومهمتــه كانت محّددة وليس لها عالقــة بجمع القيادات او 
النواب املســيحيني يف بكريك، هم وضعوا أســامًء رئاســية 
ومل تنتــه املهمة بعد، ولذا اختار ســّيدنا الراعي بيت عنيا يف 
حريصا وليس بكريك، كيال يقال انه جمعهم يف الرصح بهذه 

الطريقة«.

{ امللف الرئايس والتعويل
عىل اللقاء الفرنيس - السعودي {

ويف خضــم ما يجري، مل يعد امللف  الرئايس يّهم اللبنانيني، 
إال اذا أنتج الحلول ملشــاكلهم ومصاعبهم، لذا يبدو االستحقاق 
املذكور يف آخر ســلّم االولويات بالنســية اليهم، خصوصاً اّن 
فريقِي النزاع ما زاال عىل مواقفهام املنقسمة، حيال االستحقاق 
الرئايس، الذي يراوح مكانه فال يشء جديد، خصوصاً اّن تعويل 
الطرفني عىل نتائج اللقاء الســعودي – الفرنيس مل يصل اىل 
اهدافهام، وســط معلومات عن فشل اللقاء املذكور،  واملرّجح 
ان يخطــو خطوة ثانية خالل لقاء مرتقــب وفق املعلومات، 
لكــن ال يشء مؤكد حتى اليوم، يف انتظار معرفة حقيقة تلك 
النتائج، اذ ما زال التخّبط سّيد الساحة الرئاسية البعيدة حالياً 
عن خوض تلك املعركة، املفرض ان تكون دميوقراطية، لكن يف 
لبنان اعتدنا الخالفات الرئاســية كل 6 سنوات، النتخاب رئيس 

عىل قياس كل طرف من االطراف املتنازعة.

{ ميقايت يف قربص لتهنئة رئيسها!
ويف الوقت الذي اشــارت فيــه املعلومات، اىل إمكان دعوة 
الرئيس ميقايت اىل جلسة حكومية هذا األسبوع،  لبحث امللفات 
املعيشية واملالية، بســبب تفاقم األزمات وارتفاع سعر رصف 
الدوالر، وتدهور قيمة رواتب القطاع العام،  باتت الدعوة بعيدة 
وبحسب املعطيات ، بالتزامن مع سفر ميقايت بعد ظهر امس اىل 
قربص، حيث التقى الرئيس القربيص نيكوس خريستودوليدس 
يف نيقوسيا، يف زيارة تهنئة ملناسبة انتخابه حديثاً، كام عقد 
الرئيسان خلوة عرضا فيها العالقات الثنائية، وسبل تطويرها 
يف املجــاالت كافة، وقد أكد الرئيس القربيص دعم لبنان داخل 
االتحاد االورويب، ونّوه بالحضور اللبناين يف قربص باملجاالت 
التطويرية،  مؤكداً دعم املوقف اللبناين  ملعالجة مسألة النزوح 

السوري، مبا  يضمن  تحقيق االستقرار يف لبنان.

{ العميد روكز: بتنا يف الالدولة 
ويف مغارة اللصوص {

وبالعودة اىل الصورة القامتة والتي يعيشــها كل اللبنانيني 
والعســكريني املتقاعدين وَمن هم يف الخدمة الفعلية، أطلق 
النائــب الســابق والعميد املتقاعد شــامل روكــز، دعوة اىل 

كل اللبنانيني والعســكريني املتقاعدين عرب رســالة صوتية 
للمشاركة  اليوم االربعاء يف اعتصام يف ساحة رياض الصلح، 
عند الحادية عرشة من قبل الظهر للمطالبة بحقوقهم والتعبري 

عن معاناتهم.
ويف هــذا االطار أجرت » الديــار« حديثاً مع العميد روكز، 
فأشار اىل املعاناة التي يعيشها املواطنون بشكل عام يف ظل 
الظروف الكارثيــة ، مذكّراً  بالفرة التي صدرت فيها املوازنة 
وكان الــدوالر حينئذ بـــ 28500 الف لرية، واليوم  وصل اىل 
140 الــف لرية،  ما ادى اىل التضّخــم وانهيار رواتب القطاع 
العــام، وانزالق  الدولة اىل  هذا الدرك الخطر بعد نهب الوطن 
والشــعب، اذا بات لبنان مغــارة لصوص وعصابات، وضمن 

سياسة توافقية منافقة.
وقال: » لقد رشّدوا شــبابنا  ودفعوهم اىل االنتحار، بســبب 
العوز والفقر والحاجة، وســيطرة السارقني عىل املزاريب التي 
ميكن ان تُدخل واردات  اىل الدولة، لكنها باتت ألزالمهم وملافيات 
الدواء  ومولّدات الكهرباء، لالســف لقد دمّروا  الجسم الربوي 
ومســتقبل االجيــال والثقافة والحضــارة يف لبنان،  هجّروا  
االطباء واملهندســني  والقضاة، وحولّوا رواتبنا اىل رواتب اذالل 
، وتآمــروا عىل ودائعنا، وباتــت  القيمة الرشائية  يف القطاع 

العام، ال تعادل شيئاً بعد اقرار املوازنة ». 
واشــار اىل اّن طبابــة املتقاعديــن وخصوصا قوى االمن 
الداخــي،  وحقوقهــم  من املســاعدات املتعلقــة باملدارس 
واملحروقات، إضافة  اىل حقوق عائالت الشــهداء التي تعترب 
مقدســة باتت كلها يف الهواء. ومن ثم توّجه روكز اىل رئيس 
الحكومة نجيب ميقايت بالقول:« دولة الرئيس انت مســؤول، 
والوضع مل يعد يُحتمل، والناس مل يعد  باستطاعتها تحّمل املزيد 
من الكوارث اليومية، لذا نحملّكم املسؤولية لتدارك االمور، وهذا 
هو النداء االخري، وختم:« خلينا نكون كتار باالعتصام دفاعاً عن 

كرامتنا وكرامة شعبنا وبلدنا وتكون بداية الصحوة«.

{ رسقات يومية وقتل وفلتان امني {
أمــا عىل الصعيد األمني، فيشــهد لبنان يومياً ويف مختلف 
املناطــق، عمليات رسقة لســيارات ودراجات نارية من داخل 
االحياء والشوارع املكتظة بالسكان، كام يشهد عمليات رسقة 

للحقائب النســائية يف وضح النهار، وقتل من اجل املال، وآخر 
هــذه العمليات ما جرى يف بلــدة برمانا قبل ايام من محاولة 
قتل شــابة بهدف رسقة االموال مــن منزلها، إضافة اىل قتل 
شــاب يف الصالحية - صيدا، ُخطف منذ اسبوع وُوجدت جثته 
يــوم امس، واىل ما هنالك من فلتان امني ، فضالً عن عمليات 
االنتحار اليومية التي ظهرت بقوة منذ مطلع الشــهر الجاري، 
والتي تعود اسبابها اىل الفقر والعوز والجوع، وفقدان محصول 

تعب السنني عرب خسارة اموال معظم اللبنانيني.

{ اجتامع مهم اليوم لنقابة اصحاب املحطات{ 
بعد التحليق الجنوين للدوالر، طالبت نقابة اصحاب املحطات 
يف لبنــان، رئيــس حكومة ترصيف االعــامل نجيب ميقايت 
ووزيرِي الطاقة وليد فياض واالقتصاد امني ســالم، بتســعري 
صفيحة البنزين بالدوالر، اي بحسب ما يدفعون مثنها للرشكات 

املستوردة.
واشارت النقابة اىل انها ستتخذ قرارها املناسب والنهايئ، يف 
التاسعة من صباح اليوم، بعد اجتامع مع رئيس تجّمع الرشكات 

املستوردة للنفط مارون الشامس واملعنيني يف القطاع.

{ تعليق إرضاب املصارف {
اعلنت جمعية مصارف لبنان يف بيان مساًء :« انه ومبناسبة 
بداية شــهر رمضان الكريم، وتسهيال ألمور كافة املواطنني، 
ويف ضــوء االتصاالت الجارية مع الســلطات املعنية ملعالجة 
الخلــل يف املرفق القضــايئ واملرفق التنظيمي،  قّررت جمعية 
مصارف لبنان تعليق االرضاب ومتابعة اتصاالتها بالســلطات 
املعنيــة، عىل أن تتخذ موقفــاً يف  ضوء النتائج العملية لهذه 

االتصاالت، وذلك ابتداًء من صباح اليوم االربعاء«.

{ إصابات إرسائيلية بانفجار لغم

 عند حدود عيتا الشعب {
جنوبــاً افيد عن عــدد من اإلصابــات يف صفوف الجيش 
االرسائيي، عند حدود بلدة  عيتا الشــعب، بســبب انفجار لغم 
اريض بآلية »هامر« أثناء عملية التجريف، التي كان يقوم بها 

عنارص ارسائيلية يف حرج الراهب.

مر »قطــوع« حجب الثقة عن حكومــة الرئيس اميانويل 
ماكــرون عىل خري، ما اراح الرئيس الفرنيس واعطاه دفعا اىل 
االمام يف رحلة قمع االحتجاجات القامئة يف فرنسا ضد قانون 
رفع ســن التقاعد، حيث قامت اجهزة االمن الفرنسية باعتقال 
عرشات املحتجني، عشية االستعدادات ليوم »الخميس الكبري«.

فقد ألقت الســلطات الفرنســية القبض عىل العرشات يف 
أنحاء البالد إثر اندالع احتجاجات متفرقة بعد ساعات من نجاة 

حكومــة الرئيس إميانويل ماكرون بهامش ضئيل من تصويت 
لحجــب الثقة أجراه الربملــان ، عىل خلفية خطط تعديل نظام 

التقاعد الذي ال يحظى بشعبية كبرية.
وميثل فشــل التصويت مصدر ارتياح ملاكرون، إذ إّن نجاحه 
كان من شأنه إسقاط حكومته وإلغاء الترشيع الذي من املقرر 

أن يرفع سن التقاعد عامني إىل 64 عاماً.
حالــة الغضب قادت إىل خروج محتجني إىل الشــوارع يف 

مــدن مختلفة يف أنحاء البالد، وتعهد نواب معارضون بإجبار 
الحكومة عىل الراجع عن تغيري نظام التقاعد، فيام تســتعد 

النقابات العاملية لتحرك واسع الخميس املقبل.
ويف عدد من أرقى شوارع وسط باريس، سارع رجال اإلطفاء 
إىل إخامد حرائق اندلعت يف أكوام القاممة التي تراكمت نتيجة 
لعدم جمعها لعدة أيام بسبب اإلرضابات، فيام تواصل الكر والفر 

بني املحتجني والرشطة لليلة خامسة.

وقد يكون ما يقلق الســلطات هو مشــاركة عدد كبري من 
الشبان يف االحتجاجات املستمرة منذ 19 كانون الثاين املايض.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الرشطة وهي تطلق الغاز املسيل 
للدموع لفرة وجيزة وتهاجم املتظاهرين يف بلدات عدة.

وصــّدق مجلس الشــيوخ الفرنــيس، يف 12 آذار الجاري، 
عىل مــرشوع تعديل نظــام التقاعد مبوافقــة 195 صوتاً 

ومعارضة 112، فيام امتنع 37 عن التصويت.

اعلــن الكرملني امس ان الغرب ال يريد ســالما يف اوكرانيا، 
يف ظل اســتمرار الغرب يف مســاعدة كييــف عىل التخطيط 
للعمليات العسكرية وتوفري املعلومات االستخباراتية لها، يف 
وقت اكد فيه حلف شــامل األطليس »ناتو« )NATO( ســعيه 
لضامن اســتمرار وصول اإلمدادات العسكرية إىل كييف، أكدت 
اإلدارة األمريكية أنها تعمل عىل إمداد أوكرانيا بدبابات بالرسعة 
املمكنة، يف ظل التطــور الرسيع يف االوضاع امليدانية، حيث 
كشــفت املخابرات االوكرانية امس عن انفجار صواريخ كروز 

روسية يف القرم خالل عملية نقلها. 
فقــد أعلن الكرملني إّن الواليــات املتحدة والدول األوروبية، 
مصممة عىل عدم الســامح، بدخول مفاوضات ســالم بشأن 
أوكرانيا، عىل عكس روسيا والصني. وقال السكرتري الصحفي 
لرئيــس االتحاد الرويس، دميري بيســكوف، يف مقابلة مع 
التلفزيون الرويس إّن واشــنطن، والعواصم األوروبية، »ولكن 
قبل كل يشء واشــنطن، مليئة بالرغبة يف عدم السامح تحت 
أي ذريعة بدخول مســار التسوية الســلمية«، الفتاً إىل أنّهم 

»ببساطة ال يسمحون لكييف حتى بالتفكري بذلك«.
وجاء ترصيح بيســكوف رداً عىل مــا أدىل به ممثل البيت 
األبيض عشــية زيارة الرئيس الصيني يش جني بينغ ملوسكو، 
ومفاده أنّه من غري املقبول تلبية أي دعوات للسالم يف أوكرانيا، 
يف ضوء نتائج القمة الروسية الصينية. وتابع: »اآلن بعد أن تّم 
إسقاط األقنعة، تُظهر )الدول الغربية( ابتسامتها الوحشية«، 
مشدداً عىل أّن الكرملني يتعامل مع هذا األمر، عىل أنّه »حقيقة 

يجب أن نتعايش معها«.
وامس أعلن منسق االتصاالت اإلسراتيجية يف مجلس األمن 
القومي األمرييك جون كرييب أن واشــنطن تعمل عىل إيصال 
دبابات »إم 1 أبرامز« )Abrams M1( إىل أوكرانيا بشكل أرسع 
مام كان متوقعــا. وقال كرييب إن هناك بعض التغيريات التي 

ميكن إجراؤها لترسيع إمداد أوكرانيا بالدبابات األمريكية.
من جهتها، نقلــت وكالة رويرز عن مصدرين أمريكيني أن 
وزارة الدفاع )البنتاغون( تعتزم التعجيل بتسليم دبابات أبرامز 
ألوكرانيا، مام يوفر املعدات الحيوية لدى كييف يف وقت قريب 
قد يكون خريف هذا العام. وتعهدت إدارة بايدن بتقديم 31 دبابة 
متطورة من طراز »إم1 أبرامز« ألوكرانيا بعد شــهور من رفض 
فكرة نرش الدبابات التي تصعب صيانتها هناك. وترسع الخطة 
الجديدة عملية تسليم الدبابات، وفقا ملا ذكره أحد املساعدين يف 

الكونغرس مطلع عىل هذه الخطة.
وكان وزيــر الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن قد أعلن عن 
حزمة مســاعدة عســكرية أمريكية جديدة ألوكرانيا بقيمة 
350 مليــون دوالر. وأوضح بلينكن -يف بيان لوزارة الخارجية 
األمريكية- أن »حزمة املساعدة العسكرية األخرية هذه تتضمن 
ذخرية لراجامت هيامرس ومدافع هاوتزر التي قدمتها الواليات 

املتحدة وتســتخدمها أوكرانيا للدفاع عن نفســها، باإلضافة 
إىل ذخــرية ملركبات براديل القتالية للمشــاة وصواريخ هارم 
واألســلحة املضادة للدبابات والقــوارب النهرية وغريها من 

املعدات«.

{ دعم الناتو وأوروبا {
يف املقابل، قال األمني العام للناتو ينس ستولتنربغ إن الحلف 
يســعى إىل ضامن استمرار وصول الدعم العسكري ألوكرانيا. 
كام أشــار إىل أن دول الحلف قدمت نحو 65 مليار يورو لدعم 
أوكرانيا منذ بداية الحرب، مؤكدا أن الوضع األمني قد تغري لألبد 
حتــى لو انتهت الحرب غدا، وأن العامل اليوم أخطر من أي وقت 

مىض منذ الحرب العاملية الثانية.
من جهتها، قالت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون 
دير الين إن املفوضية أقرت مساعدات مالية إضافية ألوكرانيا، 
مؤكدة أن املساعدات الجديدة تصل قيمتها لنحو 1.5 مليار يورو. 
وأضافت أن اإلمدادات املالية ستســاعد يف وضع أوكرانيا عىل 
طريــق االنضامم لالتحاد األورويب من خالل دعم اإلصالحات 

والحكم الرشيد واإلصالحات االقتصادية.
بــدوره، قال مفوض السياســات الخارجيــة يف االتحاد 
األورويب جوزيب بوريل -خالل مشــاركته يف منتدى شومان 
لألمن والدفاع بربوكســل- إن أفعال االتحاد يف مواجهة حرب 
روســيا يف أوكرانيا فاجأت الكثريين، من حيث رشاء السالح 

ألوكرانيا وتقليل االعتامد عىل النفط الرويس.
وكانــت مصادر يف القوات املســلحة الرنويجية ذكرت أن 
الرنويج قامت بتسليم 8 دبابات »ليوبارد 2« ألوكرانيا ملساعدتها 
عىل صد الهجوم الرويس، وأعلنت القوات املســلحة يف أوسلو 

أن الدبابات قد وصلت وجاهزة للنرش.

{ ترحيب أوكراين بالدعم {
ويف كييف، رحب كبار املســؤولني باإلعالن عن مساعدات 
عسكرية جديدة من االتحاد األورويب والواليات املتحدة. وقال 
الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك -يف رسالته اليومية 
عــرب مقطع فيديو - »من املتوقع أن يتم تســليم املســاعدات 
بشــكل رسيع، وكذلك إنتاج الذخــرية«، مبينا أن »هذه خطوة 
اسراتيجية«. وأوضح زيلينسيك أن االتحاد األورويب سينفق 
ملياري يورو )2.14 مليار دوالر( من أجل تزويد أوكرانيا مبليون 
قذيفة مدفعية جديدة خالل األشــهر الـــ12 املقبلة ملحاربة 
روســيا. وأكد وزير الدفاع األوكــراين أوليكيس ريزنيكوف أن 
االتحاد األورويب ســيقدم للجيش األوكــراين مليون قذيفة 

مدفعية من عيار 155 مليمرا.
مــن جهته، قال وزير الخارجية األوكراين دميرو كوليبا إن 
»دعم االتحاد األورويب الفوري واملستمر لنا مبواجهة العدوان 

الرويس سيغري قواعد اللعبة«.

الصحافيــة  التحقيقــات  موقــع  كشــف  ذلــك  اىل 
املتحدة سرســل  اململكة  الربيطاين »Declassified UK« أّن 
طلقــات خارقة للدروع تحتوي عــىل اليورانيوم املنّضب إىل 
أوكرانيا، الســتخدامها كذخائر للدبابات التي تربع بها الجيش 
الربيطاين. وربــط تقرير املوقع ذخائــر اليورانيوم املنّضب 
بالرسطان والعيوب الخلقية، مشــرياً إىل أنّه تم إطالقها عىل 
نطاق واســع من قبل قوات الحلفاء يف العراق. وأوضح املوقع 
أّن العلامء يعتقدون أّن الذخائر املشّعة لها آثار سامة يف صحة 
اإلنسان ميكن أن تستمر لفرات طويلة حتى بعد انتهاء الحرب.

{ اتهام رويس {
عــىل الجانب الرويس، قال رئيس مجلــس األمن الرويس 
نيكــوالي باتروشــيف إن قــرار إطالق العملية العســكرية 
الخاصة كان رضوريا لضامن أمن روســيا، حســب تعبريه. 
واتهم باتروشيف الغرب مبساعدة كييف يف التخطيط للعمليات 
العسكرية وتوفري املعلومات االستخباراتية، معتربا أن استمرار 
واشــنطن ودول غربية يف ضخ الســالح ألوكرانيا يجعل هذه 
الدول مشــاركة فعليا يف النزاع. واتهم املسؤول الرويس الغرب 
بأنه ال يعترب الخسائر يف صفوف األوكرانيني مشكلته، مشددا 
يف الوقت نفســه عىل أن »العملية العســكرية الخاصة يف 

أوكرانيا تهدف إىل حامية روسيا«.
بــدوره، قال الرئيس الرويس فالدميري بوتني يف خرب عاجل 
نقلته وكالة ريا نوفوســتي إن الغرب يقاتل يف أوكرانيا حتى 
آخر مواطن أوكراين. يف الوقت نفســه، قال بوتني إن موسكو 
سيكون لها رد عىل إرســال بريطانيا ذخائر يورانيوم منضب 

إىل أوكرانيا.
يف الغضون تحدثت االســتخبارات العســكرية األوكرانية 
عن تدمري صواريخ روســية يف مدينة جانكوي بشبه جزيرة 
القرم، من دون أن تعلن مسؤوليتها، يف حني أعلن حاكم القرم 
املدعوم من روسيا أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم أوكراين 

بالطائرات املسرية.
وقال حاكم القرم ســريغي أكســينوف إن تصدي الدفاعات 
الجويــة للهجوم أدى إىل إصابة مدين جراء ســقوط حطام 
مســرّية أوكرانيــة عىل منزله يف جانكــوي. ونُقل أيضا عن 
حاكــم جانكوي، إيغور إيفني، قوله إن املدينة تعرضت لهجوم 
بواسطة طائرات مسرية وإن رجال يبلغ من العمر 33 عاما نُقل 
إىل املستشفى بعد إصابته بشظايا من مسرية جرى إسقاطها.
ونقلــت وكالة تاس عن إيفني قولــه يف ترصيحات لقناة 
القرم-24 التلفزيونية إن النريان اشــتعلت يف منزل ومدرسة 

ومتجر للبقالة، كام تعرضت شبكة الكهرباء ألرضار.
مــن جانبها، قالت اســتخبارات وزارة الدفاع األوكرانية يف 
منشــور عىل موقعها اإللكــروين إن انفجارا وقع يف مدينة 
جانكوي )شاميل شبه جزيرة القرم( أدى لتدمري صواريخ كروز 

روســية من طراز »كاليرب-إن كيه« )Kalibr-NK( أثناء نقلها 
بالسكك الحديدية.

وأضافت أن الصواريخ، املصممة لإلطالق من سفن سطحية 
تابعة لألسطول الرويس يف البحر األسود، يبلغ مداها التشغيي 
أكرث من 2500 كيلومر عىل األرض و375 كيلومرا يف البحر.

ومل ترصح االســتخبارات العسكرية األوكرانية مبسؤولية 
كييــف عن تدمري الصواريخ، لكنها قدمت تلميحا بقولها إن ما 
حدث يعد اســتمرارا لعملية »نزع ســالح روسيا ويهيئ شبه 

جزيرة القرم األوكرانية إلنهاء االحتالل«.

{ استدعاء القائم باألعامل الكندي {
ويف خضــم التوتــر املتصاعد بني روســيا والغرب، أعلنت 
الخارجية الروســية أنها استدعت القائم باألعامل الكندي يف 
موسكو وأبلغته احتجاجا رسميا عىل ما قالت إنها ترصيحات 
لوزيرة الخارجية الكندية بشــأن »تغيري النظام« يف روسيا. 
وقالت الخارجية الروسية إن »ترصيحات كندا املعادية للروس 

ستكون لها أخطر العواقب عىل العالقات الثنائية«.
وكانت وزيــرة الخارجية الكندية ميالين جويل علقت عىل 
زيارة الرئيس الصيني لروسيا بالقول إن محاوالت بكني للتوسط 
من أجل الســالم يف أوكرانيا ستساعد -عىل األرجح- موسكو 
يف إعادة تسليح النزاع وإطالة أمده. وأضافت أن السبيل الوحيد 
إلنهــاء الحرب هو أن يلقي الرئيــس الرويس فالدميري بوتني 

أسلحته ويخرج من أوكرانيا، وفق تعبريها.
ويف وقت سابق ، قالت الخارجية الروسية إنه ليس بإمكان 
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا القيام بدور الوسيط 
من أجل السالم يف أوكرانيا، ألنها دول مشاركة يف الرصاع مع 

روسيا عىل األرايض األوكرانية.
وجاء موقف الخارجية الروســية تعقيبا عىل دعوة الرئيس 
الســابق ملؤمتر ميونخ لألمن فولفغانغ إيشــينغر إىل إنشاء 
مجموعــة اتصال للشــأن األوكراين من أجــل إطالق عملية 

السالم، تضم الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا.
وقالت الخارجية الروســية إن موسكو ال تعلم شيئا عن هذه 
املبادرة بشــكل رسمي، وإنها علمت بها من الصحف. وأضافت 
أن الدول املشــار إليها فرضت عقوبات غري قانونية عىل روسيا 
وطالبت بإنشــاء محكمة ملعاقبة القيادة الروسية، إضافة إىل 
ابتزاز أصدقاء روسيا ومنعهم من التعاون معها، حسب تعبريها. 
وذكرت الوزارة أن تلك الدول تدعم مبادرات زيلينسيك »الزائفة« 

للسالم، وهي »مطالب الستسالم روسيا مبعزل عن الواقع«.
من جهة أخرى، وصل رئيس الوزراء الياباين فوميو كيشيدا 
إىل كييف، حيث يلتقي الرئيس زيلينسيك لإلعراب عن »احرامه 
لشــجاعة ومثابرة الشــعب األوكراين )…(، كام سيعرب عن 
التضامن والدعم املستمر ألوكرانيا من جانب اليابان ومجموعة 

الدول السبع«، وفقا لبيان صادر عن الخارجية اليابانية.

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 عي

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دولي 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

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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