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بـــــرشـــــلـــــونـــــة يـــــواجـــــه

خــــــــطــــــــر اإلقــــــــــصــــــــــاء

ــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن دوري األبطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

مواجهات بني املتقاعدين العسكريني وقوى االمن

نرصالله يلقي خطابه امس

)أرشيف( الهمجية االرسائيلية   

املعارك يف محيط باخموت

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

رضوان الذيب

استســالم رســمي وشــعبي لالنهيــار 

والفوىض، وتجاهل عــريب ودويل لالزمة، 

يقابله رفض خليجي مطلق بتقديم لرية واحدة 

اىل لبنان يف ظل الطبقة السياسية الحالية، 

هــذا ما عربت عنه عدة صحف خليجية خالل 

االيام املاضية، وكتــب بعضها »ليعمر الدمار 

مليونريية لبنان، لسنا »بيبي سيرت« لعصابات 

متناحرة عىل الرثوة«، عىل حكومة لبنان قبل 

طلب املساعدة من دول الخليج »اماطة اللثام« 

عن الذمة املالية لزعــاء االحزاب اللبنانية، 

»الكنيست« أقّر قانوناً ينزع من املحكمة العليا »صالحّية تحديد أهلّية رئيس الحكومة«
ــل... ــر بـــــقـــــّوة الــــقــــتــ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــل« تــــفــــرض الـ ــ ــ ــي ــ ــ ــرائ ــ ــ روســــــيــــــا: »إس
ــون الـــــعـــــودة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات األربــــــع ــ ــانـ ــ ــارض قـ ــ ــعـ ــ وواشــــنــــطــــن تـ

ــا ــروا صبرنـ ــنطن: ال تختبـ ــذر واشـ ــكو تحـ ــود... موسـ ــر األسـ ــة البحـ ــد حادثـ بعـ
إحكام الطوق الروسي حول »باخموت«... وزيلينسكي يتفقد قواته على الجبهة

تســتمر مواقــف وزراء 
حكومة اليمني »االرسائييل« 
من  وتريتها  عــىل  املتطرف 
استنكار  وســط  التصعيد، 
دويل، وتأكيــد اممي عىل ان 
عنف املستوطنني يف الضفة 
الغربية يثري الرعب، واعتبار 
موسكو ان »ارسائيل« تفرض 
التغيري بقوة القتل، يف وقت 
استدعت فيه واشنطن السفري 
بســبب  لديها  »االرسائييل« 
للمستوطنات  العودة  قانون 
األربع يف الضفة، الذي رأت 
فيه وزيرة االستيطان »بداية 
العادة احتالل غزة«، وســط 
اقرار »الكنيست« قانونا ينزع 
صالحية  العليا  املحكمة  من 

وفقا لوزارة الدفاع الروسية، فان قواتها قد احكمت الطوق 
عىل حوايل 70% من مدينة باخموت، الذي زار جبهتها الرئيس 
االوكراين متفقدا عســكرييه، يف وقت وجهت فيه موســكو 
تحذيرا لواشنطن من ان صربها سينفد، يف ردها عىل االحداث 

التي شهدتها اجواء البحر االسود.
فقد قال نائب وزير الخارجية الرويس ســريغي ريابكوف،  
إن قرار واشنطن مواصلة تحليق مسرياتها فوق البحر األسود، 
يدفع روســيا التخاذ إجراءات مواجهة، محذرا واشــنطن من 

اختبار صرب موسكو.
وقال ريابكوف إنه ســيتم ضان أمن روسيا بكل الوسائل 
املتاحــة، مضيفا أن الواليات املتحدة تظهر كل يوم الرغبة يف 
اتباع طريق التصعيد، واصفا هذا املسار بالخطري للغاية، ولفت 
إىل تورط الواليات املتحدة بالفعل وبشــكل مبارش يف الرصاع 

بأوكرانيا.

عدوان »إسرائيلي« يستهدف مطارّي حلب والنيرب
جيــش العــدو يُعلــن ســقوط ُمســّيرة لــه فــي ســوريا

ُمحادثات إيرانّية ــ أوروبّية إلحياء اإلتفاق النووي

بحث الرئيس بشــار األسد مع وكيل األمني 
العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق 
اإلغاثــة يف حاالت الطوارئ مارتن غريفيث، 
الخطــوات واإلجراءات العملية  التي ميكن أن 
يكــون لها تأثري ونتائج مبارشة عىل مســار 
التعــايف من التداعيات التــي خلفتها كارثة 

الزلــزال يف مختلــف القطاعات، ويف نفس 
الوقت تســاهم يف تأمــني الظروف املالمئة 
لعودة املزيد من الالجئني السوريني إىل مدنهم 

أكــدت مصادر سياســية يف إيــران أّن 
ديبلوماســيني إيرانيني وأوروبيني التقوا يف 
الرنويج األســبوع الفائت، إلجراء محادثات 
تهدف إىل إحياء االتفاق النووي.  ونقل موقع 
»أمواج ميديا« اإليراين االمر نفسه ،  كاشفاً أّن 
املناقشات »جرت يف أوسلو األسبوع املايض«.

وبحســب املوقــع، قال مصــدر كبري يف 
طهران، دون الكشــف عــن هويته، إّن »كبري 

املفاوضــني النوويــني اإليرانيني عيل باقري 
كني، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية، 
التقى مبديرين سياسيني من وزارات خارجية 
بريطانيا وفرنسا وأملانيا«، مضيفاً أّن »االجتاع 
حرضه أيضاً نائب منسق السياسة الخارجية 

يبدو الرشق االوســط وقســم من آسيا 
متجهــا نحو هدوء تــام، يف الوقت الذي 
تســتعر فيها حرب روســيا عىل اوكرانيا، 
وتقرتب الصني من روســيا لتشكيل محور 
اسرتاتيجي خطري جدا، اذا اندلعت اي حرب 
يف بحر تايوان بني الصني الوطنية والصني 
الشــعبية، او اندلعت الحرب بني حزب الله 
و«ارسائيل«، وقامت ســوريا  مبســاندة 
غزة بــرضب صواريخ باملئات واآلالف عىل 

فلسطني املحتلة. 
باســتثناء ذلك ، فان كل االجواء تدل عىل 
ان املصالحة املرصيةـ  الرتكية كانت جيدة، 
حيــث تخىل الرئيس الــرتيك اردوغان عن 
»االخوان املسلمني«، بعدما كانوا السبب يف 
التوتر الذي حصل بني مرص وتركيا. كا ان 
اللجنة الخاسية بشأن مبدأ قيام الدولتني 
الفلسطينية و«االرسائيلية« بدأت تجعل من 
العالقة االمريكية – »االرسائيلية« متوترة، 
وقــد ابدى ذلك علنا وزير خارجية الواليات 
بلكنــني، وايضــا هنالك حكومة  املتحدة 
مجانني متطرفني عنرصيني يف فلســطني 
املحتلة تلعب بالنــار، وصواريخ املقاومة 
ستحرقهم وســتحرق مستعمراتهم وتدّمر 

مطار بن غوريــون ومرفأ حيفا، ومعامل 
نيرتات االمنيوم ، ومراكز كثرية يف فلسطني 

املحتلة التي احتلها اليهود سنة 1948.
ان الصني تريد ان تلعب دورا يف الوساطة 
بني اوكرانيا وروسيا، وقد ينجح رئيس وزراء 
الصني يف هذا املسعى، لكن يف كل االحوال 
فان الربيع القادم سيشــهد معركة عنيفة 
هي الكــربى بني روســيا واوكرانيا، التي 
االورويب والواليات  االتحاد  ستزودها دول 
املتحدة باســلحة قويــة ملواجهة الجيش 

الرويس وما ميلكه من اسلحة فتاكة.
يبقى ان نصل اىل النقطة االســاس، اىل 
لبنان الذي هو بحاجة ماســة اىل انتخاب 
رئيس جمهورية، واال فان االنهيار سيزداد 
يوماً بعد يوم، ولن يتحمل الشــعب اللبناين 
ذلك، وســيذهب اىل العنف والرسقات، وكل 

انواع الفلتان االمني الخارج عن القانون.
لقد تحمل الشــعب اللبنــاين كثريا، ومل 
يعد يستطيع التحمل، فارحموه ايها النواب 
الـــ128 ، وتفضلوا وقومــوا بواجباتكم 
وانتخبوا رئيســا جديدا للجمهورية، ليبدأ 

لبنان بالتعايف من كل النواحي.

عىل طريق الديار

»الديار«

مانشيني يبدأ اليوم رحلة إعادة 

بمواجهة  إيطاليا  بناء منتخب 

انكلترا في تصفيات يورو 2024
ص 10ص 10

ــي بــريــشــة ســريــالــّيــة ــم عــرب عــال

ملـــاذا »فــكــت« املــصــارف إضــرابــهــا؟

جلسة اللجان:  حوار طرشان بين النواب 
والحكومــة فــي ظــّل سياســة الترقيــع

ــة طــريــق«  ــارطـ لــيــف ال تــحــمــل »خـ
ــراً ؟ ــذيـ ــحـ ــل نــصــيــحــة وتـ ــحــّل بـ ــل ل

غريــو أمــام نــواب: نريــد دمــاً حكوميــاً
ــور: ــج« بتيم ــالط« يتحّج ــداً! >جنب جدي
ــــــــــد«! ــــــــــل الجدي ــــــــــدو الجي ــــــــــك ب »هي

اإلنهيار يجمع »التيار« و»القوات«...
ــا ــ ــّية تفّرقهمـ ــ ــابات السياسـ ــ والحسـ

يضغطان  السياسي  والــصــراع  الفقر 
ــاً... لــكــن اإلســـتـــقـــرار ثــابــت ــيـ ــنـ أمـ

سلوم لـ»الديار«: ال يُمكننا رؤية الناس
تمــوت أمامنــا ونقــف ُمكّبلــي األيــدي
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نبيه البرجي

ابراهيم ناصر الدين

جويل بو يونس

شانتال عاصيابتسام شديد هيام عيد

محمد بلوط

ميشال نصر
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ــي بــريــشــة ســريــالــّيــة ــم عــرب عــال
نبيه الربجي

ذاك املثقــف الســوري، 
املتدفق كام بردى أيام زمان، 
استوقفني  ذات يوم  يف أحد 
اعتدت  حيث  دمشق،  أحياء 
أن أتجول كالســكارى. قال 
يل »هــؤالء الذيــن مل يروا 
يف لبنان سوى مغارة عيل 
بابا وسوى ألف ليلة وليلة، 
ال يعنيهــم صــوت فريوز،  
ما  وال هياكل جوبيتري، وال 

كتبته حول وصف المارتني له بـأريكة القمر أو بأريكة الله«.
مبرارة أضاف »مل يتأثروا بزهد ودماثة حافظ األسد. وهذا 
مــا قد يكون وراء خروجنا  مرغمني  من لبنان، متاماً مثلام 
خرج العثامنيون. أرجوكم أالّ تالحقوا جنودنا بالحجارة ألنهم 
ضحايــا ذلك الطراز من الديناصورات، الذين ال عالقة لهم ال 

بالثقافة السورية وال بالروح السورية«.
 صديقنــا املثقــف هاجر اىل الســويد. »كام لو أنك تضع 
اللقالق يف حجرة فارغة. ال غيمة يتكئ اليها، وال هواء يشبه 
هواء سوق الهال، أو باب ساروجة. ما من أحد يكرتث ألحد، 
حتى لتظن أن الثلوج اآلتية من القطب املتجمد هي التي تصنع 

وجوه الناس هنا«...
شاركني وصفي لـــلعامل العريب بالعامل االفرتايض. لهذا 
اســتعار ريشة سلفادور دايل ليكتب مقالة الحدى الصحف 
عن املنطقة، من الخليج اىل املحيط، والتي »يبدو يل أنها تدار 
فعالً بأصابع غرائبية، واال ملا بقيت عالقة هكذا  بني تكشرية 
الحجاج بن يوسف وقول محمد املاغوط، اننا ندخل اىل القرن 

مثلام تدخل الذبابة اىل قرص امللك«.
اختار الفنان الرسيايل الشــهري ألن أصابعه أكرث رهافة 
وأكرث واقعية  من أي اصابع أخرى. »نســتغرب كيف أننا يف 
املرشق ال نزال نســتعيد رومانسياً تغريبة بني هالل، وكيف 
أنهم يف املغرب يتلقفون قصائد نزار قباين  ومحمود درويش  
وجوزف حرب، كام يســهرون عىل أنغام مارسيل خليفة، أو 
عــىل بدائع زياد الرحباين، ومــع ذلك تبحث عبثاً عن العرب 

يف العامل العريب«.
ماذا عن يوميات الســويد؟ »ال يشء ســوى امللل، وسوى 
انتظــار غودو )مرسحية صمويل بيكيت( يدق الباب. هذا ما 
أتــاح يل الوقت للتأمل يف أحوالنا، وحيث تســترشي ثقافة 
الالمعنى. مل نعد تالمذة الخوارزمي وال ابن رشد وال أيب حيان 
التوحيدي. حاالت مبعرثة بني بكاء أمرئ القيس عىل االطالل 

وقهقهات الحاخامات يف عقر دارنا!! »
يف نظره، ال أحد مثل سلفادور دايل ييضء املشهد. »عرب 
يف الطبقــة العليا من الجنة، وعــرب يف الطبقة الدنيا من  
جهنــم. عرب متنع عنهم أمــريكا القمح واملازوت ولقاحات 
الكولــريا، وعرب يعتــربون أن وجودهــم، وليس بقاؤهم 
فقط، رهن باملشــيئة األمريكية. عــرب يُقتلون بالرصاص 
»االرسائيــيل«، وعــرب عىل خطى دونالــد ترامب يف كون 
»ارسائيل« »رضورة الهية« أو »وديعة الهية«. قريباً التطواف 

حول الهيكل ال حول الكعبة«.
الحــظ أنه، بالرغم من ذلــك العدد الهائل من رجال الدين، 
ومن آالف املســاجد التي تغص باملصلني،  »ال يزال الشيطان 
يتجول، رمبا بقبقابه الخشبي، يف رؤوسنا. أزماتنا مرشعة  

بانتظار الحل من زبانية القرن«.
من الســويد حنني اىل قيس وليىل. ال ســبيل أمام طائر 
اللقالق اال أن يسقط فارغاً يف الحجرة الفارغة. أحياء دمشق 
تغــريت كثرياً. ضفاف بردى متعبــة، تحثك عىل الرحيل اىل 

ضفاف أخرى.
يختم »هنا، يا صاحبي  الضفاف األخرى. تتمنى أن متوت 
عــىل قدمي محيي الدين بن عريب ال أمام صورة انيتا اكربغ 
التي علقتها عىل الحائط ألنىس أنني  يف دمشق، وقعت يف 
غرام امرأة ظننت أن الله صنعها من أجيل فقط، قبل أن تجد 
يفّ املثقف الذي يرصخ يف صحراء«. قالت يل »يا لبشاعتك«!.  

رحلت و... رحلت«. 
لصديقي يف الســويد، وقد التقينــا وافرتقنا عىل ثقافة 
اليأس، رمبا نســتيقظ  ذات يوم عىل عصا قس بن ســاعدة، 
وهــي تنهال عــىل ظهورنا. الوعي بحالنــا وبأحوالنا. اننا 

نقرتب...
اذا ســألني »متى«؟ أدونيس يعتقد أننا قد نحتاج اىل مائة 
عام من االغتسال بالحياة يك نغادر شقوق التاريخ، وشقوق 

االيديولوجيا، وحيث ال مكان سوى للعناكب...
حتامً، لن نبقى العناكب البرشية...

ابراهيم نارص الدين

لن تكون زيارة مســاعدة وزير الخارجية األمرييك 
لشــؤون الرشق األوسط بربرا ليف اىل لبنان يوم غد 
الجمعة، حاســمة عىل صعيد االستحقاق الرئايس، 
فهي لن تحمل معها اي »خارطة طريق« حيال االزمة 
املســتعصية عىل الحل حتــى اآلن. الزيارة جزء من 
جولة اســتطالعية اىل املنطقة تشمل مرص واالردن 
وتونس، ومحطتها اللبنانية لن تكون »دســمة«، ولن 
تخرج بنتائج ملموسة، وامنا ستحمل معها الكثري من 
»الهواجس« والتمنيات، وكذلك التحذيرات والنصائح، 
ويبقى همها االول عدم خروج االمور عن الســيطرة 

عىل الحدود الجنوبية.
 مصادر ديبلوماســية، ترجح ان تكرر املســؤولة 
االمريكية موقف بالدها الداعي اىل االرساع يف انتخاب 
رئيس يتمتع مبواصفــات اصالحية واضحة، وقادر 

عىل الحوار مع الجميع إلطالق ورشة االصالحات االقتصادية 
من »بوابة« توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدويل. ولن يختلف 
موقفها ابداً عن مواقف الســفرية االمريكية يف  بريوت دوريث 
شيا التي تشدد عىل عدم وجود مرشح مفضل لدى ادارتها كام 
عدم وجود »فيتو« عىل اي من االســامء املرشــحة »طبيعيا« 

للرئاسة.
واذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى اىل الحصول 
عىل تأكيدات من املسؤولة االمريكية باستعداد ادارتها للتعاون 
مع رئيس »تيار املردة« ســليامن فرنجية بحال انتخابه رئيسا، 
فان قوى املعارضة عىل تشــتتها تريد الحصول عىل ضامنات 
امريكية بعدم »بيعها« يف بازار التسوية السعودية- االيرانية، 
عرب الحصول عىل دعم واشــنطن ملنع حصول اي تسوية عىل 
حســابها. ووفقا لتلك االوساط، ال متلك ليف القدرة عىل منح 
وعــد مامثل الن االدارة االمريكية التــي تراقب بحذر مفاعيل 
التقارب الســعودي- االيراين ال ترغب يف عرقلته من »البوابة« 
اللبنانية، طبعا اذا حصلت التسوية، وال تبدو واشنطن يف موقع 
املعارض الــرشس الي تفاهم ال يرض مبصالحها يف املنطقة، 
وموقــع الرئاســة اللبنانية ال يعد اولوية لديها وال يســتحق 
»القتــال« ألجله. ولهذا ال بــد من عدم املبالغة يف الرهان عىل 
الدور االمرييك يف عرقلة اي تفاهم بني الرياض وطهران حول 

امللف اللبناين. 

واذا كانت املسؤولة االمريكية سرتبط مجددا بني االصالحات 
الحقيقية، وملف اســتجرار الغاز والكهرباء من االردن ومرص، 
فإنها ســتحمل معها اىل بــريوت تحذيرا ونصيحة. النصيحة 
ملختلف القوى السياســية يك تحسن التعامل مع املستجدات 
واملناخات االيجابية يف االقليم، وعدم تفويت الفرصة ملحاولة 
انقاذ ما ميكن انقاذه. اما التحذير، فمن دخول البالد يف فوىض 
عارمــة تؤدي اىل خلل امني يخرج عن الســيطرة، حيث قد ال 
تكون املساعدات االمريكية للقوى االمنية كافية يك تساعدها 
عــىل الصمود. وهي فوىض قد متتد اىل الحدود الجنوبية التي 
ال ترغب الواليات املتحدة باشــتعالها، وهنــا »بيت القصيد«، 
خصوصا مع ازديــاد حدة التوتر القابل لالنفجار اذا وقع احد 
الطرفني يف »حســابات خاطئة«، حســب تقدير االمريكيني، 
انفجــار ال تريده ادارة بايــدن التي تعمل جاهدة عىل خط »تل 
ابيــب« لتربيد االزمات عىل كافة الجبهــات، لكن دون نتائج 
حاســمة حتى اآلن، وهو امر مقلق للغاية يف واشــنطن التي 
تخىش من انهيار كامل لالستقرار يف املنطقة يف وقت تنشغل 

به يف ادارة الحرب يف اوكرانيا.
ويف هذا اإلطــار، تبدو االدارة االمريكية هذه املرة أكرث قلقا 
من »السياســات االرسائيلية املتهورة«، وهي تصل بعد ساعات 
من االنفجــار الذي وقع يوم الثالثاء عىل الحدود وأصيب فيه 
جنديني »ارسائيليني«، واثار الكثري من االرباك االمني واستنفر 
كل السفارات الغربية يف بريوت، قبل ان يتبني انه جاء نتيجة 

انفجار لغــم قديم زرعه »الجيــش اإلرسائييل« يف 
املنطقــة. كام ان ليف تزور بريوت بعد ايام من عملية 
مجــدو االمنية، التي ال تــزال بعض تفاصيلها »لغزا« 
يحري القيادات العسكرية واالمنية »االرسائيلية« التي 
مل تفك بعد »طالســم« كيفية متكنه من اســتخدام 
سلم طويل لتجاوز الجدار، وكيفية تخطي الكامريات 
وأجهزة االستشعار املنصوبة فوقه! كام تقول الرواية 
»االرسائيليــة«، وال يعرف حتــى اآلن مدى صحتها. 
ويبقى السؤال االسايس، هل حقيقة سلك تلك الطريق 

ليدخل اىل االرايض الفلسطينية املحتلة؟
امــا ما تقصده االدارة االمريكية من احتامل خروج 
االمور عن الســيطرة إثر حسابات خاطئة، فهو يتعلق 
بترسيبات »ارسائيلية« عن استعدادات للقيام بعمليات 
اغتيــال لقادة من حزب الله، وهي خطوة ال متنحه اي 
ضامنــة بعدم التوّرط يف حرب شــاملة عىل الجبهة 
الشاملية، وتظن »ارسائيل« ان استعامل هذه األدوات 
ليس فقط للرد، وإمنا الســتعادة الردع. وهنا ال تقلل التقارير 
االمنية االمريكية من هذه التهديدات وتنظر اىل ما يحدث عىل 
انه إشــارة اىل تصعيد محتمل. فقرار »ارسائيل« بالرد النوعّي 
عىل الرد الرسيع، ال يعني اســتبعاد حصول مواجهة شاملة، 

خصوصا ان ال احد يضمن ماهية رد فعل حزب الله. 
 وليك ال يتعرض البعض »للغش«، تشــري مصادر سياسية 
بــارزة اىل ان واشــنطن ال ترغب طبعــا يف تعزيز اي نفوذ 
لحــزب الله يف الداخل اللبنــاين، وال تريد حاميته من رضبة 
»ارسائيليــة«، لكنها تتعامل بواقعية مع التطورات واالحداث، 
وهي تدرك اآلن انه ال ميكن تجاوزه يف اي حل داخيل مفرتض، 
وهي تشــجع عىل ايجاد حل متوازن يدخل الجميع يف رشاكة 
جديــدة يف الحكم. وتتمنى ان يضعــف دور الحزب، لكنها ال 
ترى ان االمر ممكن راهنا عىل الرغم من محاوالت »خصومه« 
لإليحــاء بوجود فرصة إلضعافه بعد التعادل »الســلبي« يف 
التعطيل يف املجلس النيايب. لكن موازين القوى ال تقاس بعدد 
النــواب، كام تقول تلك االوســاط، وامنا يف مكان آخر يرتبط 
بتقاطعات اقليميــة ودولية. كام هي تعرف جيدا ان اي حرب 
لــن تؤدي اىل اضعافه او انهائه. ويبقى الرتقب ســيد املوقف 
ملعرفة مقدار الرغبة االمريكية يف الرتاجع »خطوة اىل الوراء« 
بتخفيف الضغط تدريجيــا عن لبنان، بعدما هدد الحزب بنقل 

املعركة اىل »الحديقة« الخلفية لواشنطن.

ــّل بــــل نــصــيــحــة وتــــحــــذيــــراً ؟ ــحـ ــلـ ــف ال تـــحـــمـــل »خـــــارطـــــة طــــريــــق« لـ ــيـ لـ
ــودي ــــــ اإليــــرانــــي ــ ــع ــ ــس ــ ــة لـــلـــمـــعـــارضـــة بـــعـــرقـــلـــة »الـــــــبـــــــازار« ال ــانـ ــمـ ــرة جـــنـــوبـــاّال ضـ ــ ــط ــ ــي ــ ــس ــ واشــــنــــطــــن تـــخـــشـــى مـــــن خـــــــــروج األمــــــــــور عـــــن ال

ميشال نرص

بأرسع من املتوقع طار ســعر رصف الدوالر دراماتيكيا يف 
السوق السوداء مسجال رقام قياسيا جديدا، وبالرسعة نفسها 
انخفض، دون ان يعرف احد ســبب االرتفاع واالنخفاض، يف 
بلد ال احد يعرف من يحدد ســعر الرصف، وال الكمية الحقيقية 
للعمليــات املالية اليومية، بعدما فشــلت كل اجراءات املرصف 
املركزي يف كبح ســعر الدوالر، من صريفة التي باتت لزوم ما 

ال يلزم، وصوال اىل التدخالت التي ما عادت »جايبة همها«.
واقع معيــي واقتصادي دفع بالشــارع اىل التحرك، من 
قطع طرقات اىل مــــطالبات بالعصيان املدين، وسط دعوات 
لالرضاب، ما دفع اىل االعتقــــاد ان الثورة بنســختها الثانية 
باتت عىل االبواب، قبل ان ينقلب املشــــهد فجأة ، تزامنا مع 
اعالن املعنيني عن اول ايام شهر رمضان، لتكر سبحة البيانات 
التي تراجع فيهــا الداعون لالحتجاجات عن دعواتهم، واالهم 
اعالن »جمعية املصارف« تعليق ارضابها، الذي تضاربت اآلراء 

حوله.
خطوة اتت كتفويت الفرصة عىل خطة جهنمية ومربمجة 
تسعى من ورائها جهات باتت معلومة الهوية ، هدفها تحميل 
إرضاب املصارف مسؤولية تدهور سعر رصف العملة الوطنية، 
خصوصاً أن الجهات التي تحمي وتدعم الرصافني واملؤسسات 
التي تقوم بأعامل املضاربة غري الرشعية، هي املســؤولة عن 

هذا االرتفاع الدراماتييك، وفقا ألوساط مرصفّية. 
ويف هذا االطار، تحدثت مصادر متابعة عن ان خطوة املصارف 

جاءت يف السياق العادي الذي 
يســبق نهاية كل شهر، نافية 
حصــول اي تطور عىل صعيد 
مطالبها يف ظل انســداد افق 
املخارج لالزمة املرصفية- كل 
ان  اىل  القضائيــة، مشــرية 
التفاوض الجــاري بني بعض 
الدولة وحاكمية  مؤسســات 
مرصف لبنان يف ما خص سعر 
صريفة الذي سيعتمد بالنسبة 
لرواتب القطــاع العام، ما زال 
مســتمرا دون احراز اي تقدم، 
حيث مثة من يرى ان ال مهرب 

من اعتامد سعر خاص لصريفة ال يتخطى الخمسني الفا للدوالر 
الواحد  لرواتب القطاع العام، كبديل عن اي اضافات تبدو املالية 

العامة عاجزة عن دعمها راهنا.
وتابعــت املصادر ان اســتثناء بعــض القطاعات يف هذا 
الخصــوص لن يكون ممكنا، الن ذلك ســيؤدي اىل حالة من 
الفوىض، فاما يطبق الســعر الجديد بالنســبة لكل موظفي 
القطاع العام، واما ال يطبق، خوفا مام قد يرتتب عن اي خطوة 

ناقصة من اشكاليات وحركات احتجاج.
يف كل االحوال، تقول املصادر ان االجراءات االخرية التي أعلن 
عنها مرصف لبنان، هي حلول »موقتة« ومرحلية  لعدة اسباب، 
اهمهــا ان الحاكم بدأ يعد العدة للخروج من منصبه، وبالتايل 

لن يكون باالمكان اتخاذ خطوات عىل املدى البعيد تلزم الخلف، 
فرياض ســالمة يف موقع ال يحســد عليه، حيث ال يستطيع 
ترك الســاحة يف هذه الفوىض، وهو يتمّتع بتجربة كبرية من 
التدّخل وتنظيم سوق القطع من جهة،  كام أن إمكاناته الحالية 

أصبحت بسيطة جداً من جهة اخرى.
وختمت املصادر انه يف ظل تقارير خارجية واردة تتحدث عن 
تحويــالت مالية لبعض النافذين من لبنان اىل الخارج، وحجم 
تدخــل مرصف لبنان يف ســوق القطع، فــان االمور ال تبرش 
بالخري يف حال مل يتم التوصل اىل تســوية سياســية رسيعة 
تريح الشــارع معنويا وتعطي بعضا من الثقة، اىل حني انجاز 
الخطوات املطلوبة يف طريق تطبيق خطة االصالح االقتصادي 

التي سترتافق حتام مع اجراءات مؤملة.

ــا؟ ــهـ ــرابـ ــت« املــــصــــارف إضـ ــ ــك ــ ملــــــاذا »ف

ــن ــاي ــشــت ــل هــاون ــب ــق ــد الــجــيــش اســت ــائـ قـ

اســتقبل قائد الجيش العــامد جوزاف عون، يف مكتبه يف 
الريزة، مديرة مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ UNDP يف 

لبنان ميالين هاونشتاين، وتم التداول يف شؤون مختلفة.

ــر قــطــر ــيـ ــفـ ــل سـ ــبـ ــقـ ــتـ ــري اسـ ــ ــس ــ ــي ــ ــب ــ ال
ــع روداكـــــــــــوف األوضـــــــاع ــ وعـــــــرض مـ

اســتقبل املدير العــام لألمن العام باإلنابــة العميد الياس 
البيرسي يف مكتبه قبل ظهر امس، سفري دولة قطر يف لبنان 
السيد إبراهيم عبد العزيز السهالوي، وعرض معه املستجدات 
عىل الســاحتني اللبنانية واإلقليمية وسبل تعزيز التعاون بني 

السفارة القطرية واملديرية العامة لألمن العام. 
وظهرا، التقى البيرسي الســفري الرويس يف لبنان الكسندر 

روداكوف، وعرض معه األوضاع العامة.

قائد الجيش مستقبالً هاونشتاين

البيرسي التقى السفري الرويس

ــن املــركــزي: ــ ــرأس مــجــلــس األم ــ مــولــوي ت
ــة« »الــبــلــديّ ـــ  ل جــاهــزة  ــة  ــّي الــداخــل وزارة 

عقد مجلس االمن املركزي اجتامعا قبل ظهر امس برئاســة 
وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف االعامل القايض 
بسام مولوي، وبحث يف مجمل التطورات االمنية عىل الساحة 

الداخلية.
إثر االجتامع، قال مولــوي: »اجتمع مجلس االمن الداخيل 
املركــزي يف هذه الظروف الدقيقــة ودعونا رئيس جهاز امن 
املطــار الن امن املطار ومحيطه مهــم للجميع«، الفتا اىل أن 
»ما يحصل يف البلد نعمل عىل تحمله مع الناس، اما موضوع 
زيــادة مخالفات البناء وخصوصا عــىل االمالك العامة يف 
بعض املناطق، خصوصا يف الجنوب وتحديدا يف بلدات عدلون 
والخراريب والزراريــة وتفاحتا يف قضاء الزهراين«، مضيفا 
»لقد تم االتفاق بني القادة املجتمعني عىل أن نبقى عىل جهوزية 
تامة لقمع مخالفات البناء ومنعها ونرفض التذرع بأي غطاء، 
الن ال غطــاء سياســيا او امنيا للتعدي عــىل االمالك العامة 
وامالك كل املواطنني«. وتابع »بالنســبة للوضع االمني، نحن 
منر بظروف دقيقة وكلنا مســؤولون ملراقبة اصحاب السوابق 
وغريهم«، مشريا اىل أن »ما يحصل يف البلد يتطلب التكاتف بني 
املواطن والقوى االمنية والعســكرية للخروج من االزمة الننا 
كلنا مســؤولون امام البلد وأمنه. ومن الحلول ايضا، رضورة 
انتخاب رئيس الجمهورية وليتحمل النواب مســؤولياتهم يف 

إعادة تكوين السلطة التنفيذية، وهو ما يريده املواطن«.
وجدد مولوي القول: »أن امان البلد هي مســؤولية مشرتكة 
بني كل املواطنني والســلطة والقوي االمنية ونتمنى مساعدة 
املواطنــني للحفاظ عىل امان البلد«، مؤكدا أن »وزارة الداخلية 
ملزمة تطبيق القانون باجراء االنتخابات البلدية واالختيارية 

والوزارة جاهزة لذلك«.

مولوي يرتأس االجتامع

لفت رئيــس مجلس النواب نبيه بــري، خالل توجهه من 
اللبنانيني بعامة واملســلمني بخاصة ملناســبة حلول لشهر 
رمضان، إىل أنّه »ليــــس من قــــبيل املصادفة ان يتالقى 
شهر رمضان شهر الصــــيام لدى املســلمني هذا العام، مع 
الصوم لــدى الطوائف املسيــــحية الكرميــة... هو تالق 
للقــيم اإلميانية والرسالية، ودعوة دامئة للوحدة والتكافل 
والتضامن يف ســبيل اإلنســان وحفظ لبنان، فحب األوطان 

من اإلميان«.
من جهة ثانية، استــــقبل بري يف عني التــــينة، النائب 
فيصل كرامي الذي أشــار بعد اللقاء »اىل أن زياريت هي طبعاً 
للمعايدة برمضــان ولعرض مرشوع القانون الذي اعلنت عنه 
يف طرابلــس وتقدمت به اىل مجلــس النواب، وهذا القانون 
باختصــار قانــون للتكافل اإلجتامعي، إمنا بشــكل قانوين 
ومــدروس وعلمي وباملخترص هو يأخذ من الذي يســتطيع 
أن يســتهلك ويعطي الذي ال يســــتطيع أن يعيش، يف هذه 
الظروف وطبعاً طلبت من بري عرض القانون عىل أول جلسة 
ترشيعية وقد وقيت منه الحامســة الكافية ووعدين بعرضه 
بشــكل عاجل عىل اللجان املشــرتكة واســتمع اىل تفاصيل 

كاملة«.

ولفــت اىل اننــي »أيضــا رشحت لربي صعوبــة الوضع 
االقتصادي واملعيي وانعكاســاته االجتامعية واالمنية عىل 
املجتمع بشــكل عام، وخصوصــا يف طرابلس، وكان هناك 
توافق عىل ان الحل الوحيد هو بإعادة إنتظام العمل الدستوري 

واملؤسسات عرب إنتخاب رئيس للجمهورية«. 
كام اســتقبل بري وفــدا من »جمعيــة املقاصد الخريية 
االســالمية«، حيث تنــاول اللقاء عرض لالوضــاع العامة 

وشؤوناً امنائية.

اإليمانّية للقيم  تالٍق  واملسيحيين هو  املسلمين  لدى  الصوم  بري: تالقي شهر 

بري مستقبال كرامي                      )حسن ابراهيم(

زار رئيــس املجلس اإلســرتاتيجي للسياســات الخارجية 
يف الجمهورية اإلســالمية االيرانيــة كامل خرازي، يرافقه 
أمني ســــر املجــــلس عباس عراقجي وسفري الجمهورية 
االســالمية االيرانيــة مجتبى اماين رئيــس مجلس النواب 
نبيــه بري عرض بري يف عني التينة، وتم خالل اللقاء عرض 
لالوضــاع العامة يف لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية بني 

البلدين.
كام التقى خرازي والوفد املرافق، وزير الخارجية واملغرتبني 
يف حكومة ترصيف االعامل عبدالله بوحبيب، وتم البحث يف 
اإلتفاق االيراين الســعودي وآخر التطورات يف امللف النووي 

واالوضاع يف املنطقة .
وشــدد خرازي عىل »اهمية اجراء االنتخابات الرئاسية يف 
لبنــان بالتوافق بني اللبنانيني من دون اي تدخالت خارجية«.

ــاق الـــســـعـــودي- اإليـــرانـــي ــ ــف ــ ــيــب اإلت بــحــث مـــع بــــري وبــــو حــب
ــات بـــالـــتـــوافـــق بــيــن الــلــبــنــانــيــيــن ــابـ ــخـ ــتـ خـــــــرازي: إلجــــــراء اإلنـ

خرازي عند بو حبيب
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جعجع : محور املمانعة يُحّضر لتطيير »البلديّة«
حسن خليل يرّد: توجيه الّتهم للهروب من املسؤولّيات

قال رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري 
جعجع يف بيان، انه »يبدو أّن الرئيس نبيه بري 
وفريق املامنعة وبعض النّواب والكتل األخرى 
يُحّضون ملحاولة عقد جلسة ترشيعّية هدفها 
الفعيل واألســايس تطيري االنتخابات البلديّة 

واالختياريّة والّتمديد للمجالس الحالّية«.
ورأى اّن »تعطيل االنتخابات الرئاسّية حّتى 
اآلن قد حــرم اللبنانيني من فرص ذهبّية لبدء 
عملّية إنقاٍذ يتوق إليها كّل لبناين، خصوصاً 
بعــد تفاقم األوضاع املعيشــّية«، وقال:« مل 
يكتــِف محور املامنعة بكّل ذلــك، بل يُحّض 
االنتخابات  لتعطيل  ملحاولة مكشــوفة  اآلن 
البلديّــة واالختياريّــة، بعــد أن كان قد تّم 
املعروفة«،  املايض لألســباب  العام  تأجيلها 
مضيفا »إّن الكثري مــن املجالس البلديّة يف 
لبنان منحلّة والبعــض اآلخر ال يعمل بحكم 
مرور الزّمن عليها، يف الوقت أّن ُقرانا وُمدننا 
بأمّس الحاجة لهذه الّسلطات بغية االهتامم 
بالشــؤون املحلّّية يف ظــل الغياب املتامدي 
للدولة«، مؤكدا ان » تعطيل هذا االســتحقاق 
هــو طعنة أخرى يف صــدر كّل مواطن بعد 
كّل الجراح التي تســّبب بهــا محور املامنعة 
للبنانيني، جّراء مامرســاته يف الّسلطة التي 
أوصلت البلد إىل أن يحتّل املركز ما قبل األخري، 
قبل أفغانستان، يف الّتصنيف الّسنوي ملؤّش 
الذي يصدر بإشاف األمم  العاملي  الّســعادة 

املّتحدة، يف داللة عىل أّن َمن يُدير الحكم يف 
لبنان نسخة مشابهة لطالبان«.

وختم »أّما بالّنســبة لنا، فموقفنا واضح 
حّتى  وجهودنا  اتّصاالتنا  وسنتابع  ورصيح، 
اللحظة األخرية، أّوالً للّدفع يف اتّجاه حصول 
االنتخابات البلديّة واالختياريّة نظراً ألهّمّيتها 
القصــوى تحديداً يف هــذه املرحلة بالذات، 
غري  ترشيعّية  جلســة  انعقاد  ملنــع  وثانياً 

دستوريّة يف ظّل الفراغ الرئايس«.

{ رد من خليل {

وردا عىل جعجع، لفت عضو »كتلة التنمية 
والتحرير« النائب عيل حســن خليل، إىل أنّه 
»عىل عادته يف توجيــه اإلتهامات للهروب 
من املســؤوليات، تحت عناوين الحرص عىل 
لتعطيل  تغطيته  ولتربير  وعملها  املؤسسات 
املجلــس النيــايب، يتحدث رئيــس القوات 
اللبنانية سمري جعجع عن تطيري اإلنتخابات 
البلدية، ويُحّمل املسؤوليات، فيام هو وأعضاء 
كتلته يعملون بوضوح لتعطيل تأمني متويل 

إجرائها يف مواعيدها«.
ولفت إىل »أنني تقدمت أمس االول بإســم 
كتلة التنمية والتحريــر، بإقرتاح قانون لفتح 
إعتامد إضايف لتأمني متويل إجراء اإلنتخابات 
يف مواعيدها، والذي سيحال اىل جلسة اللجان 
املشرتكة إلقراره مع غريه من القوانني، متهيًدا 

لعرضه يف الجلسة الترشيعية املقبلة«.

ــد الـــــدولـــــي: ــ ــق ــ ــن ــ ــد صـــــنـــــدوق ال ــ ــ ــا وفـ ــيـ ــقـ ــتـ ــان وعـــــــــــدوان الـ ــ ــع ــ ــن ــ ك
ــات واســـتـــعـــادة الــثــقــة ــسـ ــؤسـ ــويــن املـ ــك ــة املـــدخـــل إلعــــــادة ت ــاسـ ــرئـ الـ

كنعان وعدوان يلتقيان وفد بعثة صندوق النقد الدويل

التقــى رئيس لجنــة املال واملوازنــة النائب 
ابراهيــم كنعان ورئيس لجنــة االدارة والعدل 
النائب جورج عــدوان يف املجلس النيايب، وفد 
إرنســتو  برئاســة  الدويل  النقد  بعثة صندوق 
املايل  الوضعني  اىل  البحث  تطرق  حيث  رامرييز 
النقد. االتفاق مع صندوق  واالقتصادي ومسار 

وقال كنعان بعد اللقــاء: »إن الجانبني اتفقا 
عىل رضورة  انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل 
أســاس إلعادة تكوين املؤسسات وانتاج فريق 
عمل حكومــي متجانس لديــه خريطة طريق 
وتنفيذ  واالقتصــادي  املايل  لالنقــاذ  واضحة 

املطلوبة«. االصالحات 
واشــار كنعــان اىل أن »املســألة ال تتعلّق 
االتفاق  قوانــني رضورية الطالق  باقرار  فقط 
مع الصنــدوق ، بل واألهم بإمــكان احرتامها 
والدولية  املحلية  الثقتني  الســتعادة  وتنفيذها 
وبالتايل االســتثامرات وذلك مــن خالل نهج 

مختلف وسياســة نقدية جديــدة ومختلفة يف 

الحكومة ومرصف لبنــان، باالضافة اىل قضاء 

مســتقل ميارس دوره باملحاســبة عند حصول 

أي اختالل او اعتــالل بالعمل الحكومي واالدارة 

للبنانية«. ا

جينبينغ شـــي  ــأ  هــن ــاط  ــب جــن
للصين رئــيــســاً  انتخابه  ــإعــادة  ب

»التقدمي االشرتايك« وليد  الحزب  أبرق رئيس 
جنبالط، إىل الرئيــس الصيني وأمني عام الحزب 
الشــيوعي الصيني يش جينبينغ مهنئا بـ«إعادة 
انتخابه رئيسا لجمهورية الصني الشعبية وقائدا 

لقواتها املسلحة لوالية جديدة«.
ولفت جنبالط، اىل أين »امتنى لكم اســتمرار 
التوفيق يف مهامكــم، يف ظل ما يواجهه العامل 
من ظــروف وتحديات صعبة، وأعــرب لكم عن 
تقديرنا الكبــري لكلمتكم املهمة خــالل افتتاح 
املؤمتــر الــدويل العــايل املســتوى لألحزاب، 
ومبـــادرة الحضارة العاملية القامئة عىل احرتام 
التنوع والتسامح واملساواة«، مضيفا »أمثن عاليا 
جهودكم الكبرية التي أدت إىل االتفاق عىل عودة 
العالقات بني الســعودية وإيران، ملا يف ذلك من 
تأثري إيجايب يف األمن واالســتقرار والسالم بني 

دول وشعوب غرب آسيا والرشق األوسط«.

شــــــرف الـــــديـــــن عــــــرض مـــــع فـــرونـــتـــســـكـــا
مـــــلـــــّفـــــيِ الـــــنـــــازحـــــيـــــن واملـــــودعـــــيـــــن

اســتقبل وزيــر املهجرين  
االعامل  ترصيف  حكومة  يف 
الدين يف مكتبه  عصام شف 
الخاصة  املنسقة  الوزارة،  يف 
لألمم املتحــدة يف لبنان يوانّا 
خالل  وجــرى  فرونِتســكا، 
املستجدات  آلخر  عرض  اللقاء 
واالقتصاديــة  السياســية 
تطورات  يف  والبحث  املحلية، 
الســوريني  النازحني  ملــف 

وعودتهم إىل بالدهم.
شف  اجتمــع  كذلــك، 
الديــن وفرونتســكا بأعضاء 
حضور  يف  املودعني«  »جبهة 

مستشاريه، واستمعت إىل مطالبهم ومداخالتهم، 
حيث أكدوا »رضورة تعــاون املجتمع الدويل ألجل 

الحفاظ عىل حقوقهم، وضامن واستعادة ودائعهم 

املرشوعة بالكامل خالل مــدة زمنية قصرية، مع 

عدم تحميلهم أياً من الخسائر«.

رشف الدين مستقبالً فرونتسكا

ــن النــتــخــاب ــي ــي ــن ــع ــوم تـــدعـــو امل ــ ــص ــ ــل ال ــ ــائ ــ رس
ــارات ــيـ ــهـ ــة لـــوقـــف اإلنـ ــوم ــك ــل ح ــي ــشــك رئـــيـــس وت

وجهــت املرجعيــات الدينيــة يف لبنان، 
رســائل اىل اللبنانيني مبناسبة حلول شهر 
رمضــان، حيث دعت الكلــامت اىل انتخاب 
االنهيارات  لوقف  حكومة  وتشــكيل  رئيس 

املتسارعة.

{ دريان: دار الفتوى ستبقى 
الحريصة عىل الوحدة {

الجمهورية  مفتي  توجه  الســياق،  ويف 
لبنان  اللطيف دريان اىل ساسة  الشيخ عبد 
الوقت،  تضييع  عليكــم  بالله  »كفى  قائالً: 
أصبحنــا يف املراحل األخــرية من االنهيار، 
موضًحا  بلدكم«،  مصري  يف  رؤيتكم  وحدوا 
الفتوى كانت وســتبقى الحريصة  أن »دار 
اللبنانيني، وترســيخ عيشــهم  عىل وحدة 
والتصدي  صفوفهــم،  وتوحيد  املشــرتك، 
لكل من يعمل عــىل متزيق وحدة الوطن«، 
واشــار اىل »ان البعض ينادي ويعمل عىل 
هي  التي  العاصمة،  بريوت  بلدية  تقســيم 
رمــز وحدة اللبنانيني يف عيشــهم الواحد، 
فبريوت مبسلميها ومســيحييها لن ترىض 
بالتقســيم، ونحن سنقف ســًدا منيًعا يف 
مواجهــة املــس بوحدة بــريوت وبوحدة 
مؤسساتها، وعىل الســاعني لهذه األفكار، 
أن يفكروا باألولويــات التي تهم املواطنني، 
للبطالة،  املعاناة، وتضع حدا  وتخفف عنهم 
وحالة  واالستشفاء،  والكهرباء  املاء  وأزمة 

الوطن واملواطن«. الذي يعيشه  الضياع 

{ الخطيب: للجلوس اىل طاولة 
الحوار والتوافق{

كام قــال نائب رئيس املجلس اإلســالمي 
»نسأل  الخطيب:  الشيخ عيل  األعىل  الشيعي 
الله تعاىل أن يلهــم اللبنانيني بفضله توحيد 
كلمتهم ملــا فيه خريهم ومصلحة بلدهم وان 
تتخىل القوى السياســية عن رفضها للحوار 
الســبيل  فهو  ســواء،  كلمة  عىل  والتالقي 
العقاليئ الوحيد إلخراج لبنان من هذا املأزق، 
فــإن التعّنت واالرصار عىل الســلبية إطالة 
ملأساة اللبنانيني ويف النهاية مزيد من التحلّل 
للمؤسسات واملعاناة للمواطنني ويف النهاية 
ســيكون مرجع الجميع الجلوس إىل طاولة 

الحوار والتوافق عىل الحل«.

{ أيب املنى: لإلصغاء
اىل آالالم الشعب وحاجاته {

الدروز  املوحدين  العقل لطائفة  وقال شيخ 
سامي ايب املنى: »املطلوب من جميع املعنيني 
يف لبنان ان يتّقــوا الله يف بلدهم ويحتكموا 
إىل الضمري الوطني واالنساين واىل الدستور 
والقانون واملؤسســات، ويبادروا اىل انتخاب 
رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة من 
أكّفاء، من أجل وقف االنهيارات املتسارعة لكل 
اســس ومرتكزات الدولة، واالصغاء اىل آالالم 
الشــعب وحاجاته، الذي يفقد كل يوم املزيد 
من مقّومات صموده وأمنه املعييش والغذايئ 

والحد األدىن من استمراره يف الحياة«.

اإلتفـــــــــــــــاق الســـــــــــــــعودي ـــــــــــــــــ اإليرانـــــــــــــــي ال يـــــــــــــــزال بأحرفـــــــــــــــه األولـــــــــــــــى... وطـــــــــــــــرح »املقايضـــــــــــــــة« الفرنســـــــــــــــّية يُغضـــــــــــــــب اململكـــــــــــــــة!
غريـــــــــــــــو أمـــــــــــــــام نـــــــــــــــواب: نريـــــــــــــــد دمـــــــــــــــاً حكوميـــــــــــــــاً جديـــــــــــــــداً! >جنبـــــــــــــــاط« يتحّجـــــــــــــــج« بتيمـــــــــــــــور: »هيـــــــــــــــك بـــــــــــــــدو الجيـــــــــــــــل الجديـــــــــــــــد«!

جويل بو يونس

عــىل الرغم من التحليالت التي كــرت يف اآلونة االخرية، 
والتعويل عىل انعكاســات قريبة للزلزال السعودي - االيراين 
عىل لبنان، فحتى اللحظة يؤكد مصدر رفيع ومطلع عىل جو 
املناخات الخارجية، ان ال يشء يشري اىل أن االتفاق السعودي 
- االيراين الذي تم برعاية صينية ســيكون له مفاعيل تظهر 
قريبا يف لبنان، ويضيف: اليمن هو االساس بالنسبة للطرفني، 

ولبنان ليس عىل االجندة اقله راهنا«.
وانطالقا مام تقدم، يبدو ان كل الحراك الرئايس، واالتصاالت 
الجارية بعيدا عن االعالم، وكذلك اللقاءات التي تعقد ســواء 
يف الداخل او الخارج، ال تــزال تراوح مكانها بانتظار تبدل ما 
يطرأ إما يف صفوف الثنايئ وهذا غري متوافر حتى الســاعة، 
وإما لدى االطراف املسيحية ويف مقدمها »القوات اللبنانية« 

و«التيار الوطني الحر«، وهذا ال يزال غائبا حتى الساعة. 
فعىل الرغم مــن »صالة بكريك« املتوقعة يف 5 نيســان 
املقبل، والتي ستجمع النواب املسيحيني الذين اكدوا بغالبيتهم 
املشاركة، فالالئحة الفضفاضة التي يحىك عنها، والتي يقال 
انها نتاج حراك املطران ابو نجم املكلف من البطريرك الراعي، ال 
تعدو كونها الئحة أسامء مبعرة، وال اتفاق يجمع املسيحيني 

عىل اسم واحد من ضمنها.
 فبحســب املعلومات، ال تزال »القوات« تتمســك اما بقائد 
الجيش او ميشال معوض او صالح حنني، فيام »التيار« ال يزال 
عىل موقفه الرافض لقائد الجيــش وكذلك لفرنجية، واملؤيد 
لبعض االسامء الوســطية من هنا او هناك، سواء كان زياد 
بارود او السفري الخازن او جهاد ازعور الذي يبدو أنه الوحيد 
الذي يقود حراكا جديا، ولو ان معلومــات »الديار« نقال عن 
مصــدر مطلع عىل جو حزب الله تنفي ما حيك عن ان ازعور 

التقى مســؤولني يف حزب 
التواصل غري  ان  الله، وتؤكد 
مقطوع ولكن ال لقاء مباشا 

حصل . 
فالجميع  حــال،  اي  عىل 
ينتظــر ويرتقــب تغيــريا 
يلــوح اوال مــن الخــارج، 
بان  تفيد  معلومات  وســط 
الســعودية ال تــزال عــىل 
لســليامن  الرافض  موقفها 
فرنجية عــن طريق الحديث 
عن مواصفات محددة، ويف 
اوساط  تكشف  السياق  هذا 
متابعــة للملف الرئايس، ان 
فرنســا اخطــأت بالخروج 
وطرحها  املقايضة  مبعادلة 
عــىل املعنيــني مــن دون 
التنســيق مع السعودي، ما 

دفــع اململكة اىل التصلب اكر فاكــر لجهة رفض املقايضة 
التي طرحتها فرنسا بني سليامن فرنجية ونواف سالم.

وتشري االوســاط اىل أن الدور الفرنيس يبدو أنه تراجع 
يف لبنان وكذلك يف املنطقة، ال ســيام بعد عملية التقارب 
الجارية بني األطراف اإلقليمية كافًة، وســط تعاظم الدور 
الصيني، علام ان املعلومات تفيد بانه قبيل االتفاق السعودي 
- االيراين باسابيع قليلة، كانت السفرية الفرنسية آن غريو 
قــد جمعت تكتل »االعتــدال الوطني« يف قــرص الصنوبر 
متطرقــة اىل ملف االســتحقاق الرئايس، حيث تكشــف 
مصادر مطلعة عىل جو االجتامع لـ »الديار« أن الســفرية 

الفرنســية بــادرت املجتمعني بالقول ان هناك مرشــحني 
رئاســيني يف لبنان، غامزة من قناة كل من سليامن فرنجية 
وقائد الجيش من دون ان تسميهام، وقالت ما مفاده : هناك 
يريده  الذي  بالخيار  بينهام ونحن نسري  مرشحان فاختاروا 
اللبنانيون. لكن الالفت اّن غريو التي مل تســّم املرشــحني 
فرنجية وعــون باالســم، وتقّصدت الحديث عن رئاســة 
الحكومة وعن جمع امللفــني، مبا يعني مقايضة بني رئيس 
جمهورية مــن 8 آذار مقابل رئيس حكومــة من 14 آذار، 
وهي سّمت السفري نواف سالم باالســم، قبل أن يقاطعها 
النواب الحارضين بالسؤال عن نجيب ميقايت، ال سيام  أحد 
ان فرنسا كانت تدعم بقوة عودته اىل رئاسة الحكومة، اال 

ان الرد الفرنيس عىل ســؤال النائب اىت عىل قاعدة : نريد 
دما جديدا. مع االشــارة اىل ان نــواب التكتل مل يعطوا اي 

باتجاه معني.  كلمة حاسمة 
هذه املقايضة التي عملت فرنسا عىل تسويقها يف الداخل 
كام الخارج، يبدو انها اصطدمت بالخارج ال ســيام بالطرف 
السعودي، علام ان بعض اجواء الداخل اللبناين مل تكن رافضة 
لهكذا معادلة، خصوصا ان حزب الله كان ابلغ الفرنسيني بانه 
يقبل  مقايضة كهذه، عىل الرغــم من تحفظاته الكثرية عن 

اسم نواف سالم. 
وفيام تؤكد أوساط متابعة ان االتفاق السعودي - االيراين 
ال يزال بأحرفــه االوىل، ويجب علينا انتظــار جلوس وزير 
خارجية ايران مع نظريه الســعودي متهيدا للقاء الرئيسني، 
وما قد ينتج من هكذا لقاء، واضح ان ال خرق رئاســيا بعد ال 

يف الخارج وال الداخل.
ويف اطار الحديث عن الداخل اللبناين، وفيام يعّول كثريون 
عىل تبدل يف موقف رئيس الحزب »التقدمي االشرتايك« وليد 
جنبالط من رافض لفرنجية اىل احتامل الســري به، فمصدر 
بارز مطلع عىل جو جنبالط يؤكد لـ »الديار« ان »االشرتايك« 

عىل موقفه، وهو ال يريد رئيس تحد الي طرف. 
ويف هذا االطار، يشري مصدر متابع اىل ان ما يقوله جنبالط 
يف بعض مجالســه او حتى ما يُســمعه اىل املعنيني بامللف 
الرئايس، والذي قد يكون حجة، بحسب املصدر، هو انه نزوال 
عند رغبة ابنه تيمور يجب ان ينصب العمل عىل االتيان برئيس 
وسطي، وجنيالط يردد: هذا ما يريده الجيل الجديد، يف اشارة 
اىل ابنه تيمور. ويتابــع املصدر بالقول: جنبالط يرقص عىل 
املوســيقى السعودية ويخىش الدخول مبا ال يحظى باملباركة 
السعودية، والتي يبدو انها بعيدة املنال لدعم ترشيح فرنجية، 

لذا فهو عىل موقفه: »مش مايش« بفرنجية!

ــــت ــــن اإلســــتقرار ثاب ــاً... لك ــ ــــر والصــــراع السياســــي يضغطــــان أمني الفق
هيام عيد

ويف  اليوم،  الثابــت  من 
اإلحتجاجات  مشهدية  ضوء 
الشــارع عىل  والغضب يف 
مدى اليومــني املاضيني، أن 
األمني  اإلســتقرار  معادلة 
يف  باتت  قــد  واإلجتامعي 
الداخيل  اإلهتــامم  دائــرة 
ضــوء  يف  والخارجــي، 
واإلنهيار  السيايس  اإلنسداد 
الذي  املســبوق،  غري  املايل 
كافًة  األمنية  األجهزة  وضع 
أمام تحديات كبرية وخطرية، 
خصوصاً مع تفاقم األوضاع 
الفقر  وانتشار  اإلقتصادية، 

وزيادة منســوب  والنفيس،  اإلجتامعي  والضغط 
الشــغور  املجتمع، وذلك يف زمن  اإلحتقــان يف 

الرئايس الذي يستمر منذ نحو6 أشهر.
ويف الوقت الذي يستعد فيه الشارع نحو خيار 
العودة إىل التظاهر، والــذي كان قد بدأ من خالل 
تحرك العسكريني املتقاعدين من جهة، واملواطنني 
يف كل املناطــق من جهٍة أخرى، أكر من ســؤال 
مطروح عىل الســاحة الداخلية يتناول الجهوزية 
األمنية، علامً أن أوساطاً سياسية واسعة اإلطالع، 
تجزم بأن املخاوف عىل اإلستقرار األمني، وإن كانت 
محقة يف ضوء غياب اإلستقرار وتنامي الخالفات 
اإلقتصادية،  والضائقة  السياســية  واإلنقسامات 
إالّ أن هذه املخــاوف مل تصل إىل مرحلة الخطر أو 
الحمر، عىل مستوى األمن يف  الخطوط  مالمسة 

البالد. وبالتايل، تشــدد هذه األوساط، عىل وجود 
األمنية  األجهــزة  بني  وتنســيق  وتفاهم  تقاطع 
كافًة، عىل منع أي خربطة أمنية، أو ما يحذر منه 
الجميع وهو اإلنفجــار األمني عىل غرار اإلنفجار 
الســاحة  وأن ما متّر به  اإلجتامعي، خصوصــاً 
الداخليــة من تحديات، يضاعف من املســؤوليات 
األمنية، ويضع أحــامالً ثقيلة عىل القوى األمنية 
التي تواجه بدورها الصعوبات ذاتها التي يواجهها 
كل مواطٍن غاضب وثائٍر يف الشارع احتجاجاً عىل 

الوضع اإلجتامعي الصعب.
ومن هنا، فإن اســتمرار حالة عدم اإلســتقرار 
األمني لن ترتجم يف األمن، وفق ما تكشــف هذه 
األوســاط، التي تجزم أنه وباملقارنة مع السنوات 
أو  الجرائــم كالرسقة  الســابقة، فإن معــدالت 
الخطف أو القتل قد شــهدت تراجعاً ولو بنســبة 

ضئيلــة، ولكنها يف الوقت 
تزداد،  أو  تتطور  نفســه مل 
كــام أن الجهود املبذولة من 
أجل القبــض عىل عصابات 
الجرميــة املنظمة، قد باتت 
آخرهــا  وكان  ملحوظــة 
املجرمني  عىل  القبض  إلقاء 
ورسقة  بخطف  قاموا  الذين 
برمانا  من  مواطنة  وتعذيب 
يف األسبوع املايض. وعليه، 
فإن املقارنة بني جرائم القتل 
 2021 العام  يف  املســجلة 
ويف العــام 2022، يتبني أن 
العدد قــد انخفض من 190 
أن  ، كام  جرميــة إىل 177 
رسقات السيارات قد تراجعت 
من 1317 عملية رسقة إىل 
1009 يف العامني املاضيني، فيام انخفض مستوى 
الرسقات املوصوفة الذي سجل خالل العام 2021 ، 
5940 حادثة إىل 4767 حادثاً يف العام 2022، مع 
العلم أن أية إحصاءات تتعلق مبستوى الجرمية يف 

العام الحايل، مل تصدر بعد بشكل رسمي.
ومن ضمن الســياق نفسه، ورغم كل التحديات 
املطلعة نفســها، تشري  الراهنة، فإن األوســاط 
إىل أن أي فراغ يف الســلطة، ال بــّد وأن يؤثر عىل 
الوضعــني اإلجتامعي كام األمني، إالّ أنها تشــدد 
عىل وجود قراٍر حاسم من غالبية القوى واألطراف 
عىل الساحة الداخلية بعدم الرتاخي عىل املستوى 
األمني، وبشكٍل خاص عىل صعيد الجرائم الفردية 
أو املخالفات األمنية وصوالً إىل حوداث إطالق النار 

وتفلت السالح. 

الــــــــخــــــــازن: إلعــــــــــان حــــــــال طــــــــوارئ
الوزير الســابق وديــع الخازن بـ  طالب 
»إعــالن حال طــوارئ وطنية مــع التعر 
الحاصل يف إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
واملــي يف إرتكاب األخطــاء املميتة بحّق 
املواطــن الذي كفر بــكل يشء، مل يفت بعد 
املسؤولون  عليها  يقدم  جريئة  ملبادرة  الوقت 
يف مالقاتهم للجهد الدويل املبذول يف أرسع 
وقت ممكن إلنتخاب رئيس للجمهورية، علام 
أن الدفع الخارجي لتشــكيل حكومة رسيعا 
يقف عند حــدود الحض وتوجيه النصح، وال 
يتخطى ذلــك اىل محاولــة التدخل املباش 

والضاغط«.

وتابع يف بيان »لكــّن الغريب أننا ماضون 
يف إرتكاب االخطاء بحّق الوطن، ونســتنزف 
بزواريب  إدخالها  عرب  الخارجية  املبادرات  كل 
تعوق التوّصل اىل أي حــّل يراهن من خالله 
املجتمع الدويل عىل إمكان اإلنتقال بلبنان من 
حال االزمة اىل مرحلة النهوض«، مضيفا »إن 
بقاء الحال عــىل ما هو عليه، يعني فتح البلد 
عىل املجهول عىل املستويات األمنية والنقدية 
واإلقتصادية واملعيشــية«. وسأل:« أمل يحن 
الوقت إلعــالن حال طــوارئ وطنية بعدما 
وصلنا إىل هذا املســتوى املأسوي الذي ينذر 

برش مستطري قد يحرق األخض واليابس؟«.
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ــيحيين ــ ــق املسـ ــ ــة تقلـ ــ ــّية املاضيـ ــ ــة السياسـ ــ ــى الحقبـ ــ ــودة الـ ــ ــس العـ ــ  هواجـ
ــا ــ ــّية تفّرقهمـ ــ ــابات السياسـ ــ ــوات«... والحسـ ــ ــار« و»القـ ــ ــع »التيـ ــ ــار يجمـ ــ اإلنهيـ

ابتسام شديد

بعد أن اثبتت اإلجتامعات السياســية عقمها 
يف جمع املســيحيني، لجــأ البطريرك املاروين 
بشارة الراعي اىل سالح الصالة من اجل توحيد 
الرأي العام املســيحي لالستحقاقات، فبكريك 
لديها هواجســها من توسع الخالف املسيحي 
حــول امللف الرئايس ومتدده اىل ملفات أخرى، 
كام من عودة املسيحيني اىل ما قبل العام 20١٦.

 مل يعد التململ املســيحي من الحالة العامة 
التي وصل إليها املســيحيون يف لبنان مخفيا 
عىل أحد، فمواقف األقطاب املسيحية كافة من 
قيادات الصف األول اىل رأس الكنيسة جاهرت 
جميعهــا بالتعبري عن اســتيائها من الوضع 
الراهن، والتلكــؤ بانتخاب رئيس للجمهورية، 
والتطبيع مع الشغور يف املوقع املاروين األول.

الغضب املســيحي شــامل، وميكــن الجزم 
أنهــا املرة األوىل من فــرة طويلة التي يظهر 
فيهــا إجامع لــدى املســيحيني، وتحديدا بني 
»التيار الوطني الحر« وحزب »القوات« برفض 
الترشيع بغيــاب رئيس للجمهورية، ومحاولة 
تثبيت تطويع املؤسســات ونقــض الرشاكة 
الوطنيــة. فاالنهيار املســيحي جمع األحزاب 
املسيحية من الصف األول، النائب جربان باسيل 
يخــوض مواجهة مع حكومة ميقايت الفاقدة 
الرشعيــة ، ويتحــدث عن ســقوط الرشاكة 
الوطنية، وترفض  التوازنات  وامليثاقية ورضب 

»الكتائب« و«القوات« اإللتحاق باالستحقاقات 
الدستورية مهام كان اسمها.

لكنها  اليــوم،  كثرية  املســيحية  الهواجس 
بطبيعــة الحال هي نتيجة طبيعية لعدم تفاهم 
القوى املسيحية حول امللفات، وخالفهم اليوم 
حول مرشــح رئايس موحد تدعمه كل األحزاب 
املســيحية، واستمرار الترشذم سيؤدي بالطبع 
اىل وصــول رئيس ال توافق عليه غالبية القوى 
املســيحية، مام ســينتج عنه عودة اىل حقبة 

املسيحيني ما قبل العام 200٥.
حــال االنهيار املســيحي دفع املســيحيني 
يف املرحلــة األخرية اىل التفكــري بطروحات 
عدة للخروج من املســتنقع الســيايس، منها 
بالركيبة  النظر  اإلدارية وإعــادة  الالمركزية 
اللبنانيــة وتغيــري النظام، األمــر الذي القى 
اعراضــا من الفئــات األخــرى يف الوطن. 
فاالنهيــار يدفع القيــادات للبحث عن مخرج 
او  للأمزق املســيحي ســواء باالســتقاللية 
الفدرلة، فحال املســيحيني يف لبنان ليســت 
بخري، فالرئاســة األوىل مصــادرة والتعطيل 
يف جلســات انتخاب الرئيس يفاقم الشــعور 
املســيحي بالغنب، واألسوأ يكمن يف ترصفات 
رئيس حكومة ترصيــف األعامل املتعدي عىل 

الوطنية. والرشاكة  الصالحيات 
وفق ســيايس مســيحي، فــان طروحات 
التقســيم او الفيدرالية ليســت مطلبا تريده 
القيادات املســيحية، فاألرجح ان املســؤولني 
املسيحيني أقرب اىل خيار الالمركزية اإلدارية، 

فتطبيــق الالمركزية يتيــح للطوائف ان تتدبر 
أمورهــا وفق ما تراه مناســبا ملناطقها، وهذا 
الطرح يأيت بســبب انســداد األفق السيايس، 
وتعبــريا رصيحا عن الشــعور بالغنب الالحق 

بالطائفة.
أفكار الفيدرالية او التقسيم تدغدغ عواطف 
قســم كبري من اللبنانيني، خصوصا املسيحيني 
نتيجة القلق عىل الوضع املســيحي الذي شهد 
تراجعا يف الســنوات االخرية، فانفجار بريوت 
هــو النكبة املســيحية الكــربى التي أصابت 
املســيحيني، وعززت مخاوفهم حول وجودهم 
تراجع دورهــم وتدهور  ومســتقبلهم مــع 
أوضاعهم اقتصاديــا واجتامعيا وتزايد هجرة 

املسيحي. الشباب 
باملحصلة، فان املســيحيني هم الفئة األكرث 
ترضرا يف الســنوات األخرية، يضيف السيايس 
املســيحي ، فهم دفعوا فواتري الحرب والســلم 
ومثن التســويات والتفاهامت، كام ان عالقة 
القيادات املســيحية مل تكن عىل ما يرام، ألنهم 
مل ينجزوا تفاهامت تصب ملصلحة املسيحيني.
يلتقي املســيحيون يف الــرصح الكبري يف 
الخامس من نيسان للصالة، عّل »الروح القدس« 
يحــل بربكته عليهم، فيضعون خالفاتهم جانبا 
ويتوافقون عىل اسم املرشح الرئايس خوفا من 
ضياع ما تبقــى، او العودة بالزمن اىل مرحلة 
العزلة املســيحية التي أنهكت الطائفة، فعىس 
يتوحد املســيحيون يف الصالة وال تعود الـ »انا 

او ال احد« لتفرقهم مجددا.

ــى املـــســـؤولـــيـــن ــ ــل ــ ــأ بـــــرمـــــضـــــان: ع ــ ــن ــ ــف ه ــ ــويـ ــ  سـ
ــة املــصــيــريّــة اتـــخـــاذ قـــــرارات جــريــئــة لــتــخــطــي املــرحــل

هنأ رئيس اساقفة ابرشية طرابلس املارونية 
املطران يوســف ســويف يف بيان، اللبنانيني 
عموما واملســلمني خصوصا، ملناســبة حلول 
شهر رمضان، مشددا عىل »أهمية هذه املناسبة 
الروحية والوطنية ملا تجســد من قيم إنسانية 
توحد ما بــني األديان، بخاصة من خالل نعمة 
الصــوم التي يهبها اللــه للمؤمنني من االديان 
كافة، ليك يتمكنوا مــن التضامن مع الفقراء 
واملحتاجني، ال ســيام يف هــذه االيام الصعبة 
التــي متر بها الناس عــىل الصعد االجتامعية 
واملعيشــية والصحية، وايضا ملا يف ذلك من بعد 

امياين وانســاين واجتامعي«، سائال »الله أن 
يعم االمان واالستقرار واملحبة وااللفة والسالم 

ربوع لبنان«. 
وامــل ان »يلهــم الله جميع املســؤولني 
واملعنيــني يف لبنــان ليك ميدوا يد الســالم 
والحــوار البناء، ويتكاتفــوا ويتعاونوا عىل 
ايجــاد حلول رسيعة النقاذ الوطن من املحنة 
التــي مير بهــا، رأفة به وبأهلــه، ويطلقوا 
مبادرات ويتخذوا قرارات جريئة لتخطي هذه 
املرحلة املصريية الصعبة، دون املس بحقوق 

عيشهم«. ولقمة  املواطنني 

املشتركة الــقــيــم  الــبــابــوي:  الــســفــيــر  الــتــقــى   الــخــطــيــب 
ــة الــفــســاد ــه ــواج ــة واإلســــــام حــاجــة مل ــن املــســيــحــّي ــي ب

اســتقبل نائب رئيــس املجلس 
اإلســالمي الشيعي األعىل  العالمة 
الشــيخ عيل الخطيب ظهر مس يف 
مقر املجلس، الســفري البابوي يف 
لبنان باولو بورجيا، وقدم الســفري 
رســالة تهنئة باسم الحرب األعظم 
البابا فرنسيس بحلول شهر رمضان، 
وجــرى التباحث يف ســبيل تعزيز 
العالقات املســيحية اإلســالمية 
والعيش املشرك بني أتباع الديانتني، 
وتم التشــديد عىل »دور رجال الدين 
يف نرش القيم الروحية املشــركة 

التي تحفظ املجتمعات وتعمم ثقافة الحوار والخري 
والسالم« . 

ورحــب الخطيب بالســفري البابوي يف مقر 
املجلــس« الحريص منذ تأسيســه عىل تعزيز 
عالقات التعاون بني املسلمني واملسيحيني، والعمل 
معا ألجل صالح اإلنسان وحفظ كرامته وحقوقه 
والنهوض باملجتمعــات نحو االفضل«، مؤكداً ان 

»املسيحية تشكل جزءا من عقيدتنا وتاريخنا«.
ونــوه »باملبادرات القيمة التــي قام بها البابا 

فرنســيس بلقائه شــيخ االزهــر احمد الطيب 
والســيد عيل السيستاين ملا لها من اثر طيب يف 
تفعيل الحوار اإلسالمي املسيحي وتعزيز التعاون 
املشــرك والدفع باتجاه التالقي وترسيخ العيش 
املشرك يف مواجهة التطرف والتعصب وال سيام 
اإلرهاب التكفريي املنايف لتعاليم االسالم«، مؤكدا 
أن »القيم املشركة بني املسيحية واإلسالم حاجة 
ورضورة إنسانية يف مواجهة الفساد واالنحدار 
األخالقي واملصالح املادية الذي يؤدي بالعامل إىل 

الحروب والهالك« .

الخطيب مستقبالً السفري البابوي

ـــــــــــــــان ـــــــــــــــى لبن ـــــــــــــــداء عل ـــــــــــــــّم اإلعت ـــــــــــــــاً إذا ت ـــــــــــــــيكون قاطع ـــــــــــــــة س ـــــــــــــــر«... رّد املقاوم ـــــــــــــــط البح ـــــــــــــــرائيلي«: »روح بّل ـــــــــــــــه لـ»اإلس ـــــــــــــــر الل  نص
ـــــــــــــــة... وال ُمبـــــــــــــــّرر علـــــــــــــــى اإلطـــــــــــــــاق لعـــــــــــــــدم الدعـــــــــــــــوة الـــــــــــــــى طاولـــــــــــــــة حـــــــــــــــوار إنقـــــــــــــــاذ الوضـــــــــــــــع والليـــــــــــــــرة بحاجـــــــــــــــة لخّطـــــــــــــــة حقيقّي

حّذر األمني العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله »العدو 
اإلرسائيــي مــن أن املقاومة يف لبنان عنــد عهدها ووعدها 
وقراراها بــأن أي اعتداء عىل األرايض اللبنانية أو املتواجدين 
عليها سرتد عليه قطعا ورسيعاً وهذا يجب أن يكون مفهوماً«.
ويف رّده عىل التهديــدات »اإلرسائيلية« للبنان بعد حادثة 
مجدو االخرية، خاطب الســيد نرص اللــه العدو اإلرسائيي 
بالقول: »روح بلط البحر«. وتابع أّن »مســألة الحدود البحرية 
أثبتــت أّن العدو يخىش خوض حرب مع لبنان، وما يهددوننا 
به قد يكون ســبب زوالهم«، مضيفا »أّن الحمقى يف الحكومة 
اإلرسائيلية يكشــفون حقيقة الكيــان التي يخفيها غريهم«، 
مضيفاً أنّه »عندما يصبح يف قيادة العدو حمقى بهذا املستوى، 

ندرك أن النهاية اقرتبت«.
وقال السيد نرص الله خالل االحتفال التكرميي الذي أقامه 
حزب الله للقائد املجاهد الحاج حســني الشامي يف الضاحية 

الجنوبية لبريوت:« إن صمت حزب الله بشأن الحادثة هو جزء 
مــن إدارة املعركة مع كيــان العدو، وحزب الله ليس معنياً يف 
التعليــق عىل كل مــا يحدث، الفتاً إىل أن إرسائيل مأزومة ومل 
مير الكيان يف تاريخه بهذا الكم من اليأس واإلحباط والوهن، 

وقال إن ما يهددنا العدو فيه ميكن أن يكون سبب زواله«.
ويف امللف الرئايس، لفت الســيد نرص الله، إىل أّن »األمور 
تسري ببطء يف لبنان، لكن املساعي مستمرة«، مؤكّداً أّن »القرار 
داخــي بالدرجة األوىل، أّما العامل الخارجي مســاعد وليس 

حاسم«. 
وبشأن الوضع الداخي، قال السيد نرص الله: »اّن ارتفاع سعر 
رصف الدوالر يف لبنان ليس منطقياً«، مؤكّداً أّن »منع عمليات 
املضاربة مســؤولية الدولة. ولفت إىل أّن املوضوع االقتصادي 
واملعييش يتطلب طاولة حوار، لكن هناك من يرفض ذلك، فيام 

التقاذف الحاصل للمسؤوليات لن يحل املشكلة«. 

وتابع أّن »املساحة الرمادية بني الزعامات اللبنانية أصبحت 
ضيقــة جداً، لكن ال مربر لعدم الدعوة لطاولة حوار للشــأن 
االقتصــادي واملعييش«، مؤكدا أّن »الجميــع يجمع عىل أّن 
تحســني الوضع املعييش يرتبط بتحسني االقتصاد، والصني 

جاهزة لتقديم املساعدة يف هذا الشأن«. 
وأشار إىل أّن »العامل يتجه رشقاً، ومثال عىل ذلك السعودية 
التي دعت الرئيس الصيني إىل الرياض وأقامت املؤمترات له ومل 
يحاســبها أحد«، مشدداً عىل أّن »الخوف يف لبنان من التعاون 

مع الصني ال مربر له ».
أضــاف أّن »هناك اقتصــادات معرضة لالنهيار يف العامل 
والكثري من الدول الكربى قد تنهار برسعة«، داعياً إىل »التعاون 
والتكافل بني الناس للمســاعدة وال ســيام عىل أبواب شهر 
رمضان«، مشــددا »عىل أّن الحزب بكل إمكاناته ومؤسســاته 

يقف إىل جانب الناس وهذا دوره دامئاً«.

صمت حزب الله عّما حصل في شمال فلسطين هو جزء من إدارة املعركة... وال نخاف من اإلتهام
اســتهل األمني العام لحزب الله كلمته مؤكدا »أّن مســرية 
حزب الله قامت عىل التقوى من أول يوم ألن القادة املؤسسني 
حملــوا دماءهم عــىل أكفهم فبعضهم استشــهد وبعضهم 
تــويف وبعضهم عاش عمًرا مباركًا مليًئا باالنجازات«، مضيفا 
»عندما نتحدث عن الحاج حســني الشــامي، نحن ال نتحدث 
فقط عن الجيل املؤســس فقط فمن بني الجيل املؤســس كان 
هناك قادة مؤسســون أشادوا هذا البنيان وأسسوا مؤسساته 
وكان الحاج أحدهم. الحاج حســني كان من أوائل الذين آمنوا 
بالثورة اإلســالمية يف إيران قبــل انتصارها وكان من أوائل 
امللتحقني باإلمام الخميني، فهو ابن عائلة متدينة وعاملة يف 
ســبيل الله ومنذ صباه وشبابه حمل هم اإلسالم والدعوة إىل 
اإلسالم وفلسطني واألمة وكان له حضوره الثقايف والتنظيمي 

والعسكري«.
وتابع قائال: »الحاج حســني كان عضًوا يف شــورى حزب 
الله لسنوات وتوىل العديد من املسؤوليات التي كان يف أغلبها 
مؤسًســا لها. كان أول مسؤول ملنطقة بريوت يف أول تشكيل 
للمناطــق وتوىل وأســس اإلدارة املالية يف حزب الله ووضع 
الضوابط واألسس والقواعد املالية التي ال زلنا نستخدمها مع 

التطوير طبًعا«.
ولفت إىل أّن »الحاج حســني توىل املســؤولية االجتامعية 
املركزية وكان له عقل مؤسسايت وعلمي وكان له الدور املؤثر 
والكبري يف ايجاد مؤسســات حــزب الله إىل جانب إخوانه«، 
موضحا أنّه: »ســاهم يف إنشاء مؤسســة جهاد البناء التي 
حظيت باهتامم الســيد عباس املوسوي وساهم يف تأسيس 
العديد من املستشــفيات واملراكز الصحية وهو من أسس مركز 

الدراسات اإلمنائية وتحول الحًقا ملركز الدراسات اإلمنائية«.
وتابع: »الحاج حســني الشامي اختار منذ البداية هذا املسار 
االجتامعــي وكل ما يرتبط بخدمة الناس واملقاومة والجرحى 
وهذا املســار هو ما رصف كل شبابه وعمره املبارك يف خدمته 
وكان دامئًا موفقا فيام أســس وأنجز وعمل«، مشــريا إىل أّن 
»الحاج حســني شارك يف تأسيس هيئة دعم املقاومة وتحمل 
مســؤولية رئاستها بعد الشيخ حسني كوراين أيًضا ساهم يف 
تأسيس مؤسسة القرض الحسن إىل جانب إخوانه وكان له دور 
أسايس يف إدارة هذه املؤسسة ووضع ضوابطها وقوانينها«.

وأردف »هاتان املؤسستان كانتا يف ُعهدة هذا الرجل األمني 
واملخلص واملدير والخبري والحريص واملتشدد باملوضوع املايل 
وكان يعترب أنه مسؤول أمام الله عن هذا املال«، مضيفا »كنت 
أعترب أن اإلخوة واألخــوات يف هيئة دعم املقاومة ُمؤمتنون 
عىل هذا املال ألن هذا السبيل للناس للجهاد بأموالهم وستستمر 

الهيئة بعد الحاج حسني وستحمل خربته«.

{ مؤسسة القرض الحسن {
وبنّي السيد نرص الله أنّه: »مل يكن هناك مال لحزب الله يف 
املصــارف وال مال لتجميعه وهذا املال يُرصف من األيام األوىل 
الستالمها. بعض إخواننا املتمولني أو التجار بسبب قربهم منا 
أُخرجت أموالهم من املصارف بسبب العقوبات األمريكية فأتوا 
بهذه األموال للقرض الحسن ما جعل مالهم مباركًا حيث تُقرض 

هذه األموال لقضاء حوائج الناس«.
وتابع »مؤسســة القرض الحسن التي منت وصمدت خالل 

كل هذه الســنوات، فالفضل للحاج حسني الشامي«، مضيفا 
»إّن الحاج حســني مل يجامل أحًدا وأقام قوانني ومل يقبل يف 
يوم أن يدخل أموال هيئة دعم املقاومة أو القرض الحســن يف 
االســتثامر ألنها أموال الناس. مؤسســة القرض الحسن من 
املؤسسات الكبرية واملهمة واملتينة واملحسودة واملستهدفة«.

وأوضح أنّه »يف مســألة مؤسســة القرض الحسن نحن 
حريصون عىل أن تكون هذه املؤسسة للجميع فهي ال متيز بني 
خط ســيايس وآخر ال بني طائفة وأخرى وال منطقة وأخرى«، 
مضيفا »عندما تريد مؤسســة القرض الحسن أن تفتح مركزًا 
يف مكان ما فيخرج بعض الفرقاء ويعرضون نحن نقول لهم 
نحن ســنتواجد حيث يريد الناس، ونحن قررنا افتتاح املراكز 
خدمًة للناس ولكن ال نريد أن نفرض أنفسنا عىل أحد بل نريد 

أن نكون بني من يرغب ويرحب بنا وهذا مروك للناس«.
وشــّجع السيد نرص الله »كل الجهات عىل إنشاء مؤسسات 
مشابهة للقرض الحسن«، وقال: »نحن جاهزون لنقل الخربة 
لهم فهي مناسبة جًدا للمرحلة الصعبة التي تواجهها الناس«، 

مضيفا »ومؤسسة القرض الحسن ال تأخذ فوائد وربا وال تأخذ 
أرباحا من الناس بل تقدم الخدمات للناس«.

{ الوضع االقتصادي واملعييش {
وقال الســيد نــرص الله: »بالوضــع االقتصادي واملعييش 
الصعب وحركة الدوالر الدولة ال تستطيع القول انها ال تستطيع 
أن تفعل شيئا، هناك تدابري يجب أن تتخذ وتستطيع أن تخفف«، 
الفتــا »إىل أّن مصري البلد مــروك وكل ما تحدث أحد يقولون 
قانون النقد والتسليف واملوضوع عند الحاكم وهذه مسؤولية 

كل القوى السياسية يف البلد«.
وتابع »ال خالف أن أحد أســباب تقوية االقتصاد هو بجلب 
االســتثامرات وها هو الصيني جاهز ومستعد للبدء مبشاريع 
بــدون أن يدفــع اللبناين أي فلٍس بــدون خوف من األمرييك 
أو الصعوبــات االقتصادية وهذا بالتأكيد سيحّســن الوضع 
االقتصــادي«، مضيفا »انقاذ الوضــع واللرية بحاجة لخطة 
شــاملة حقيقية متعددة األبعاد ولكن أنا بانتظار هذه الخطة 

التي ال علم متى ستخرج، وال 
مربر عىل اإلطالق لعدم الدعوة إىل طاولة حوار النقاذ الوضع 

االقتصادي«.

{ االتجاه رشقاً {
كام قال الســيد نرص الله: »لطاملا دعونا يف البلد اىل وضع 
الخالف الســيايس جانًبا واقامة طاولة حوار اقتصادية ألجل 
ســالح املقاومة كلهم جاهزون لطاولــة ولكن طاولة حوار 
النقاذ الوضع املعييش واالقتصادي فهذا كالم ال أحد يقف عنده 
أصــال«، الفتا »إىل أّن اليــوم منطقة الخليج كلها تتجه رشًقا 
وها هي الســعودية قد دعت الرئيس الصيني للرياض وأقامت 
ثالثة قمم الجله وتتحدث األرقام عن استثامرات مبئات ماليني 

الدوالرات«.
أضاف »ملاذا يف لبنان اىل هذه الدرجة هناك خوف وبطء؟ هذه 
املوضــوع ليس فقط عند رئيس الحكومة بل عنده وعند القوى 
السياسية««، موضحا أّن »هناك دولة اقتصادية ضخمة كبرية 
جاهزة لالستثامر يف لبنان ملاذا األبواب موصدة؟ هذا ال يحتاج 

سنوات من الجدل البيزنطي بل اىل قرار وشجاعة سياسية«.
وبنّي السيد نرص الله أّن: »ما نراه يف االنهيارات البنكية اآلن 
هو بعــض رأس جبل الجليد، ونجدد الدعوة للتعاون والتكافل 

والراحم والتساند بني الناس«.

{ ملف رئاسة الجمهورية {
ومبوضــوع رئاســة الجمهورية، قال الســيد نرص الله: 
»املساعي مستمرة ونأمل أن ينعكس الهدوء االقليمي واالتفاق 
االيراين السعودي باملساعدة عىل انجاز هذا االستحقاق، ولكن 
هذا االمر يعتمد باملقام األول عىل الداخل أما الخارج فهو فقط 

يخلق مناًخا لذلك«.

{ حادثة شامل فلسطني {
ويف حادثة شــامل فلسطني املحتلة، قال السيد نرص الله: 
»أربكت العدو مبختلف مستوياته وكرث علقوا عىل صمت حزب 
الله وصمتنا هو ضمن املعركة اإلعالمية النفســية مع العدو 

فليســت مسؤوليتنا اإلجابة عىل ما يربك العدو وأحيانًا يكون 
جوابنا يف عدم تعليقنا عىل الحادثة«.

وتابع: »تهديدات العدو بأنه إذا ثبت مســؤولية الحزب عن 
»عملية مجيدو« ســيفعلون كذا وكذا وأنا أقول له »روح بلّط 
البحر««، مضيفا »اإلرسائيليون قالوا أمًرا صحيًحا بالتقدير أن 
حزب الله إذا كان مســؤواًل عــن العملية فهو ليس خائًفا من 
الذهاب إىل املعركة«، ومشريًا أّن »اليوم االرسائييل مأزوم ومل 
مير يف تاريخ هذا الكيان الغاصب املؤقت وهن وضعف ومأزق 
وأزمة وارتباك ورصاع داخيل ويأس وعدم ثقة كام يحدث اآلن«.

وتساءل: »هل هناك وزير يف حكومة تريد بناء عالقات مع 
الدول العربية يقول ليس هناك شعب فلسطيني أو يريد مسح 
حوارة؟«، مؤكدا أنّه »عندما يصبح يف قيادة العدو حمقى بهذا 
املســتوى ندرك أن النهاية اقربت و يهددنا العدو فيه ميكن أن 

يكون سبب زواله«.
وقال الســيد نــرص الله: »املقاومة يف لبنــان عند عهدها 
وقراراها بأن أي اعتداء عىل أي إنســان متواجد عىل األرايض 
اللبنانية ســواء كان لبنانًيا أو فلسطينًيا أو من جنسية أخرى 
أو االعتداء عىل منطقة لبنانية وسرند عليه رًدا قاطًعا ورسيًعا 

وهذا يجب أن يكون مفهوًما«.

{ الحرب عىل اليمن {
وعن الحرب عىل اليمن، قال السيد نرص الله: »من اليوم األول 
للعداون عىل اليمن وقفنا إىل جانب الشعب اليمني وهذا موقف 
نفتخر به ودونا لوقفه واليوم بسبب العوامل االقليمية قد يتم 
التوصل إىل حل وهذا ما ندعو إليه، وأمل الســيد نرص الله أن 
متيش األمور يف اليمن مبسار إنهاء العدوان والحصار وعودة 

اليمن إىل الشعب اليمني«.

{ الغزو األمرييك للعراق {
وتابع السيد نرص الله: »يف مثل هذه األيام الذكرى الـ20 للغزو 
األمــرييك للعراق وكان مطلوبًا من هذا الغزو أن يكون مقدمة 
لغزو ٦ دول أخرى منها سوريا ولبنان وإيران والصومال وليبيا«.
ولفت »إىل أن تحرر العراق بربكة املقاومة العراقية الباســلة 
التي كانت تقاتل الغزاة واملحتلني الذي جاء ليبقى يف العراق خرج 
بعد 8 سنوات باستنزافها اليومي لقوات االحتالل األمرييك وليس 
بجهود التكفرييني الذين زرعوا املوت يف املساجد والجامعات«. 
مؤكًدا أّن »املقاومة العراقية وصمود إيران هو ما أدى إىل فشل 
املــرشوع األمرييك يف املنطقة وهناك تحديات ما زالت قامئة 

أمام الشعب العراقي يف مواجهة النفوذ األمرييك«.  
وختم الســيد نرص الله قائاًل: »أبارك للجميع قدوم شــهر 
رمضان شــهر الفرصة االلهية والرجــوع إىل الله وأدعو إىل 
االســتفادة القصوى منه عىل املســتوى الروحي واإلمياين 
واالجتامعي«، »مبارك لكل األمهات وكل الســيدات الجليالت 
العزيزات ملن الجنة تحت أقدامهن وخصوصا أمهات الشــهداء 
وأسأل الله لهن جميعا طول الله والصحة والسالمة«، مضيفا 
»نعاهد الحاج حسني الشامي أننا سنواصل الطريق الذي بدأناه 
سويًا حتى تتحقق كل األهداف التي ُقّدمت التضحيات من أجلها 
ونؤكــد أننا لن نبّدل مهام كانت التحديات واملخاطر وانجازاتك 

ستبقى وتكرب وتستمر«.

{ الخـــــارج عامـــــل مســـــاعد فـــــي اإلســـــتحقاق الرئاســـــي أمـــــا القـــــرار داخلـــــي بالدرجـــــة األولـــــى
{ العـــــــــــــــدو يخشـــــــــــــــى مـــــــــــــــن فتـــــــــــــــح حـــــــــــــــرب مـــــــــــــــع لبنـــــــــــــــان..
ومـــــــــــــــا يُهّددنـــــــــــــــا بـــــــــــــــه يُمكـــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــون ســـــــــــــــبب زوالـــــــــــــــه 
{ أذّكـــــــــــــــر باملوقـــــــــــــــف الصينـــــــــــــــي للبـــــــــــــــدء باإلســـــــــــــــتثمار بمشـــــــــــــــاريع
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُمتاًحـ زال  ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ ــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهـ ــي..  ــ ــ ــ ــ ــ ــ أميركـ دوالر  ــار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ مليـ بــــــــــــــــ12  ــدأ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ تبـ
ــذ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا وال تأخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد وربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذ فوائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن ال تأخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرض الحسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ { مؤسسـ
أرباحـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس بـــــــــــــــل تقـــــــــــــــّدم الخدمـــــــــــــــات للنـــــــــــــــاس 

األمن العام: التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر
أيام الجمعة من كّل أسبوع طوال رمضان املبارك

القواس ملعرقلي: الحلول الناس لن ترحمكم

اعلنت املديرية العامة لألمن العام يف بيان« التوقف عن اســتقبال طلبات 
جوازات الســفر البيومرية ايام الجمعة من كل اسبوع طيلة شهر رمضان 

املبارك«.

غرد محمد شــاكر القواس عرب حســابه عىل »توير«: »ال ميكن ملا يحدث 
إال أن يعيد لذاكرة اللبنانيني السيناريوهات السوداء عن ما هو أسوأ، إن أكمل 
الوضع املأســاوي الذي نعيش بالتدهور أكرث وأكرث... ولذلك، عىل الجميع أن 
يكــون واعياً ليك ال ننجر إىل مكان تصعب العودة منه… أما ملعرقيل الحلول 

نقول: إن الناس لن ترحمكم!«
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محمد بلوط

كان املشهد يف مجلس النواب ومحيطه امس، صورة مصغرة 
للوضع الراهن وما احدثــه ويحدثه االنهيار االقتصادي واملايل 

املستمر.
الدخان الناجم عن القنابل الدخانية التي اطلقتها القوى االمنية 
ظهــر امس لتفريق آالف املتظاهرين من متقاعدين عســكريني 
ومدنيني ونقابات، وصل اىل ســاحة النجمة وترسّب اىل مبنى 
مجلس لنواب، الذي كان يشــهد نقاشــا يف القاعة العامة عىل 
اثر انفــات الدوالر وجنونه، قبل ان تكبحه محاولة جديدة من 

العاجات الرتقيعية التي اعتادها  اللبنانيون مؤخراً.
املتظاهــرون يف الشــوارع القريبة من املجلــس رفضوا ان 
يكونوا مادة الســتثامر اي من السياســيني والنواب، واعرتضوا 
عىل مشــاركة النائبة بوال يعقوبيان وآخرين، وبقوا يعّبون عن 
وجعهم ومعاناتهم عىل مدى ثاث ساعات، قبل ان تفرقهم القوى 
االمنية والجيش اللبناين، الذي اتخذ اجراءات مشددة يف املنطقة.

اما يف داخل املجلس فقد طرح اكرث من ثاثني نائبا اســئلة 
عديــدة برهن الحكومة واملرصف املركــزي واملصارف، يف اطار 
مناقشة اســباب هذا الفلتان الكبري الذي شهده ويشهده سوق 
العملــة، وما جرى ويجري عىل هذا الصعيد من تاعب متامدي، 
جعل الدوالر يقفز دفعة واحدة اول من امس ما يقارب االربعني 
الــف لرية، قبل ان يرتاجع وينزل مــن 142 الفا اىل حواىل مئة 
وعرشة آالف، بعد فتح صريفة مجددا عىل ســعر عال جديد بلغ 

90 الف لرية للدوالر الواحد.
خرج النواب من جلسة اللجان النيابية املشرتكة، التي تحّولت 
اىل جلسة ملناقشة الحكومة، كام دخلوا، ووصف اكرثهم بان ما 
جرى بقي يدور يف حلقة مفرغة، ال سيام انهم مل يحصلوا عىل 
اجوبة الســئلة عديدة طرحوها، ال من الحكومة وال من مرصف 

لبنان.
حرض الجلســة ممثا لحكومة ترصيف االعامل نائب رئيس 
الوزراء ســعادة الشامي ووزير املال يوسف الخليل، ومثل حاكم 
مرصف لبنان املســؤول القانوين يف املرصف، كام حرض ممثل 

عن »جمعية املصارف«.
وفتح نائب رئيس املجلس الياس بوصعب املجال امام النقاش، 
مؤكدا ان الجلسة ليست ملساءلة او استجواب الحكومة، الن مثل 
هذه الجلســات لها اصول معينة وتجري يف الهيئة العامة، لكن 
ميكن القول انها جلســة مناقشة للحكومة وطرح اسئلة عليها 

حول الوضع النقدي وما وصل اليه.
بقيت الحكومة طيلة الثاث ساعات، التي استغرقتها الجلسة، 
تســتمع وتدّون اسئلة النواب، واعطت اجوبة مخترصة تتلخص 

باآليت:
1- الحل مرتبط بالحل الســيايس الــذي يبدأ بانتخاب رئيس 

الجمهورية.
2- باستكامل خطة التعايف واالصاحات.

3- استعادة الثقة بلبنان من خال هذه االصاحات.
ورفض الشامي القول ان املفاوضات مع صندوق النقد مل تسفر 
عــن نتائج او وصلت اىل حائط مســدود، معتبا ان املفاوضات 

مستمرة. وقال: »خلو الحكومة تشتغل شغلها«.
ونقل نواب عنه قوله »ان تعاميم مرصف لبنان غري قانونية«، 
لكنه لدى خروجه من الجلسة نفى ان يكون قد قال هذا الكام. 
وعندما سئل عن رأيه يف تعاميم املرصف تجنب اعطاء اي جواب.

وميكن اســتخاص ما جرى يف جلىسة اللجان، ان اســئلة 
ومداخات نيابية كثرية قاربت مشــكلة ما يحصل عىل الصعيد 
املايل والنقدي، لكن اجوبة الحكومة كانت عمومية، االمر الذي 
يبعث عىل االعتقاد باننا سنشهد املزيد من التداعيات السلبية، يف 

ظل العاجات الرتقيعية وغياب الحل الجدي.
وكالعــادة اجمــع النواب عىل ان الحل يبــدأ بانتخاب رئيس 

الجمهورية، لكنهم بقوا عىل مواقفهم، وان شــدد العدد االكب 
منهم عىل الحوار والتوافق.

{ بوصعب: نحن نعيش يف فوىض {
وبعد الجلســة ادىل بوصعب بترصيح مطول عن الجلســة، 
فاوضح انها »ليست جلسة استجواب للحكومة، الن هناك اصوالً 
ملثل هذه الجلســة، وقد اوضحنا هذا االمر. وقد بدأنا بنقاش عام 

مع ممثيل الحكومة، وحاولنا قدر االمكان اخذ اجوبة«.
وعن قول بعض النواب ان هذا النقاش مل وال يوصل اىل نتيجة 
قال: »ما هو البديل؟ اذا مل نناقش الحكومة ونطرح افكارا، فان 
ذلك يعني اننا نستسلم للوضع«. اضاف: »كانت جلسة هادئة جدا، 
وكان هناك حوار بناء، وقد اعطت الجلســة نتيجة ميكن البناء 

عليها الكامل الحوار«.
واشار اىل طرح اسئلة عديدة عىل الحكومة وممثيل مرصف 
لبنان واملصارف، ومنها السؤال: »َمن املسؤول عن سعر الرصف؟ 
حتــى اآلن مل نتلــق جوابا واضحا ال من الحكومة او من مرصف 
لبنان، ويقولون ان املســؤولية عــىل الرصافني ونتيجة العرض 

والطلب. نحن نعيش يف فوىض«.
وكشــف بوصعب »انه يف الشــهرين املاضيني تبنّي ان عددا 
كبريا من النافذين ما زالوا قادرين عىل تحويل اموال اىل الخارج، 
وهؤالء النافذين هم ليســوا من السياســيني فقط، بل من رجال 
االعامل وقضاة وامنيني وضباط، وهؤالء ينتمون او هم من الدولة 

العميقة التي نتحدث عنها«.
واكد »ان ال بديل عن الحوار، وعلينا ان نستمر يف املحاوالت«، 
مشريا اىل ان السؤال الكبري يف الجلسة كان من عدد من النواب، 
وهــو ملــاذا مل يحرض حاكم مرصف لبنان اىل الجلســة؟ كيف 
اســتطاع الذهاب اىل العدلية للتحقيق ومل يحرض اىل املجلس؟ 
واوضح »صحيح ان الحكومة اعدت وارسلت خطة التعايف، لكن 
هذه الخطة فيها مشاكل عديدة، وال يوجد فيها تطمينات او امور 

واضحة حول اعادة اموال املودعني«.
ونقل عن ســعادة الشــامي دفعه عن طريقة التفاوض مع 
صندوق النقد الدويل وقوله »ان ما تم التوصل اليه حتى اآلن هو 
افضل يشء ممكن«، وتوجه اليه قائا: »ملاذا ال تستخدموا موقف 

مجلس نواب اداة ضغط يف تفاوضكم مع الصندوق«؟
واشار اىل ان النواب مل يحصلوا عىل اجوبة حول:

1- من يدفع الثمن يف موضوع منصة صريفة؟ وكيف تسري 
االموال؟

2- ملاذا ترضب املصارف وكيف؟
3- ما هو حجم السيولة القوية يف مرصف لبنان؟

4- ملــاذا اقفلت املصارف ابوابها يف 18ترشين االول يف العام 
2019 الكرث من اسبوعني بعد يوم عند بدء الثورة؟

وشــدد عىل اجامع النواب حــول انتخاب رئيس الجمهورية، 
مشريا اىل انه »ليك نتمكن من تحقيق ذلك، ليس لدينا خيار سوى 
الحوار مع بعضنا بعضا«. وقال: »انه جرى االتفاق عىل ان نستمر 
بالحوار مع الحكومة واملرصف املركزي ملتابعة كل االمور املتعلقة 

بالوضع القائم«.

{ الشامي: 3 عنارص للحل {
ونفى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ما نقله عنه بعض 
النواب بان تعاميم مرصف لبنان غري قانونية، وقال، »انا مل اتحدث 

عن ذلك«.
وحني ســئل عن رأيه بتعاميم املــرصف، تجنب اعطاء جواب 

واضح حول املوضوع.
وقــال بعــد الجلســة: »ان االنهيار هو نتيجة السياســات 
االقتصادية عىل مدى ســنني، وعلينا ان نعالجها بشكل متكامل 

وليس عىل القطعة«.
وشدد عىل »3 عنارص للحل هي: حل االزمة السياسية، ووضع 
خطة شــاملة متكاملة للوصول اىل اتفــاق مع صندوق النقد 

الدويل، واعــادة الثقة من خال 
اجراء اصاحات حقيقية.

{ »امل«: الجلسة مل 
تخرج بنتائج ملموسة {

[ وانتقــد النائب عيل حســن 
خليل ما جرى يف الجلسة، معتبا 
»ان كل هــذا النقــاش يدور يف 
حلقة مفرغة«. وشدد عىل »خطة 
االنهيار وعىل  شــاملة ملواجهة 
تطبيــق القوانني«، ولفت اىل »ان 

هناك رضورة ملواجهة التعطيل الحاصل، وان الحوار هو الســبيل 
النتخاب رئيس الجمهورية«.

[ وقــال النائــب قبان قبان: »صحيــح ان انتخاب رئيس 
الجمهورية هو بداية الحل، لكن هذا ال يعني ان نعطى كل يشء 
يف الباد ونشّل املؤسسات«. ورأى »ان هناك حلقة متكاملة يف 
التعطيــل«، منتقدا املصارف ومرصف لبنان، ومن يعطل االدارات 
والدوائــر العقارية وامليكانيك وغريها. وقال: »هناك جهات تريد 
وتعمــل النهيار البلد، لكنهم عليهــم ان يدركوا انه اذا انهار البلد 
سينهار عىل رؤوس الجميع، ولن يكونوا يف منأى عن هذا االمر«. 
واعتب ان الجلســة »مل تخرج بنتائج ملموسة وما شهدناه هو 
مثل طواحني الهواء، وما سمعناه يف الداخل هو مثل الذي نسمعه 

يف الخارج«.

{ »الوطني الحّر«: لحالة طوارئ {
[ وقال النائب ابراهيم كنعان: »املطلوب من الحكومة، ومرصف 
لبنان ان يضعوا اللبنانيني ومن خال النواب يف ما يحصل، واىل 
اليوم ليس لدينا اجابات واضحة وال اجراءات واضحة«، واكد »ان 
الخرق املطلوب لهذا الواقع هو يف اعادة انتاج املؤسســات بدءا 
من انتخاب رئيس للجمهورية«. وقال: »ان استعادة لبنان للثقة 
تفرتض ان نقوم بواجبنا ومســؤولياتنا العادة انتاج مؤسسات 

الدولة واجراء االصاحات املطلوبة«.
[ ودعــا النائب ســيمون ايب رميــا اىل حالة طوارئ، وعقد 
اجتامعات دورية للمجلس مع الحكومة والوزراء ملتابعة االزمة، 
ومحاولة معالجة ما ميكن معالجته«، لكنه اكد »ان الحل النهايئ 
هــو يف انتخاب رئيس للجمهورية، وتشــكيل حكومة جديدة 

واجراء االصاحات، ووضع خطة شاملة للتعايف«.

{ حزب الله: احد املصارف
يتاعب بسعر الدوالر {

[ واثار النائب حسن فضل الله خال الجلسة موضوع التاعب 
بسعر الدوالر من خال احد املصارف، متهام هذا املرصف »بافتعال 
الفتنة بواســطة اللعب بالعملة«، ومشرياً اىل »ان القضية امام 
القضــاء، وعىل النواب واملجلــس ان يقف خلف القضاء يف هذا 

الشأن«.
وقال: »يجب الذهاب اىل القضاء ملحاسبة الذين وراء ما يجري 
يف ســوق العملة واملاعبني يف الســوق، وان يكون الحساب 

عسرياً«. وختم »ان ما يجري هو أمر خطر يهدد لبنان الدولة«.
[ وطرح النائب حسني الحاج حسن اسئلة عديدة يف الجلسة 

عىل الحكومة منها:
1ـ اين اصبحت خطة التعايف وماذا جرى فيها؟

2ـ ملاذا مل تنفذ القوانني املتصلة بالشأن املايل واالصاحي؟
3ـ هل للمصارف الحق باالرضاب واقفال ابوابها؟

4ـ ملاذا اقفلت املصارف ابوابها يف 18 ترشين االول عام 2019؟ 
)بعد يوم من االنتفاضة(.

5ـ كيف يتم طبع العملة وفق اي منهجية؟
6ـ اىل مــا يؤدي اعتامد منصة صريفة، وهل من تقرير حول 

عملها واهدافها؟

{ »القوات اللبنانية«: الجلسة مخيبة لآلمال {
[ قال النائب جورج عدوان باســم كتلة »الجمهورية القوية« 
ان الجلســة »كانت مخيبة كلياً لآلمال، ومل نحصل عىل جواب 
واضــح عام يجري. ومل يحرض حاكــم مرصف لبنان، ومل يعط 
ممثله اجوبة عىل اســئلة النواب. وكذلك مل يعط وزير املال اي 

جواب، وبقيت الحكومة تتحدث بالعموميات«.
ورأى »ان وزيــر املال ال يعرف ماذا يدور، وان الوحيد الذي يدير 
االمور هو حاكم مرصف لبنان«. واعتب »ان املســؤولية ليست 
عند مجلس النواب، وكل ما نســتطيع القيام به هو التوجه اىل 

القضاء«. ووصف الحكومة انها »شاهد ما شافتيش شيئاً«.
[ امــا النائــب زياد حواط فقال: »ان دور املجلس مســاءلة 
الحكومة وان كانت مســتقيلة، ودورنا هو ان نحاسبها، وغري 

ذلك فاننا ذاهبوان اىل مزيد من االفاس واالنهيار«.

{ »اللقاء الدميوقراطي«:
هل املطلوب ان ندفع الثمن مجدداً {

وشــدد النائــب هادي ابو الحســن باســم كتلــة »اللقاء 
الدميوقراطي« عىل الحوار والوفاق وقال: »ال ننىس عندما كانت 
الحرب املشؤومة يف اوجها كانت قنوات الحوار مفتوحة دامئاً«. 
متسائا »هل املطلوب ان ندفع الثمن مجدداً للذهاب اىل الحوار؟ 
وهل هناك من يحاول الدفع اىل تكبري املشكلة يف البلد ليك يتدخل 
الخارج وتتم عملية الحوار«؟ ودعا اىل الحوار والتوافق عىل رئيس 
الجمهورية، مطالبا من كل الكتل »ان يعود كل منها اىل مرجعيته، 

وحث املرجعيات التي مل تتخذ القرار باتخاذه من اجل التوافق«.

{ نواب »التغيري«: النقاشات إبر ُمخدرة {
واعتب النائب ابراهيم منيمنة يف مؤمتر مشــرتك مع زميليه 
فراس حمدان وياسني ياسني«ان النقاشات التي دارت يف الجلسة 
ال تتعــدى كونها »ابر« مخدرة، فنحن امام حكومة مســتقيلة 
رســميا، وهي مستقيلة ايضا من دورها ومن االصاحات. ومنذ 
اكرث من ســنة بعد توقيع االتفاق عىل مســتوى املوظفني مع 
صندوق النقد ملي تحقق اي يشء، وان الصندوق يعتب ان الخطط 

والقوانني التي اقرت ال تتمىش مع املعايري التي طرحها«.
واكــد »ان بداية الحل تكون بانتخاب رئيس الجمهورية وقيام 
الحكومة بدورها وبشكل جدي، واستمرار التواصل مع صندوق 

النقد واقرار القوانني الصحيحة«.

{ البستاين: »فّشة خلق« {
وطالب رئيس »لجنة االقتصاد« فريد البستاين بتحويل خطة 

التعايف اىل لجنة االقتصاد لدرسها واعطاء ماحظاتها عليها.
واشار اىل انه تقدم بسؤالني للحكومة:

1ـ مــا هو دور مرصف لبنان املركزي يف التدخل يف ســوق 
العملة؟

2ـ وســألت الحكومة واملــرصف املركزي عن دوره يف اصدار 
وطبع النقد. ووصف ما جرى من نقاش يف الجلسة بانه »فّشة 
خلــق«، مؤكدا ان االمــوال املوجعة والودائع للناس هي دين يف 

رقبة الدولة ومرصف لبنان.

جلســــــة اللجان: حوار طرشــــــان بين النواب والحكومة في ظّل سياسة الترقيع
املســــــؤول عن انفالت الدوالر مجهول... وُمساعدة صندوق النقد في العهد الجديد

خالل الجلسة

اشار وزير الصحة يف حكومة ترصيف االعامل 
فراس االبيض، خال إجتامعه بالبطريرك املاروين 
مار بشارة بطرس الراعي يف الرصح البطريريك 
يف بكريك، اىل أنه اطلعه عىل برنامج التقدميات 
الصحية التــي نقوم بها للمواطــن والخدمات 
املطلوبة الســيام يف هذه الظــروف الصعبة، 
والجميــع يعلم اننا نعــاين يف القطاع الصحي 
والســبب يعود اىل االوضاع االقتصادية واملالية 
جراء سعر رصف الدوالر، ولكن عىل قدر املستطاع 
ننظــم هذه الخدمات عب عــدة برامج نقوم بها 
يف الــوزارة وخصوصا موضوع تتبع الدواء الذي 
ســمح لنا تنظيم اكرث ألدوية الرسطان املدعومة 
وتوزيعها عىل املواطنني«. أضاف »كذلك اطلعناه 
عىل بعض املشــاريع االستشــفائية التي نعمل 

عليها لنستطيع بالتايل دعم التعرفات الطبية اكرث من 
اجل مساعدة املرىض، خصوصا مرىض الكىل، والحمد 

الله اننا اســتطعنا الوصول ان حل مع املستشــفيات 
واالطباء من اجل االســتمرار يف هذه الخدمات دون 

ان يدفع املريض اي فروقات«.

األبيض: لدعم التعرفات الطبّية أكثر من أجل ُمساعدة املرضى

الراعي واالبيض

مبناسبة عيد األم، نظّمت »الرابطة الرسيانية« يف 
لبنان حفًا، برعاية وحضور وزير الخارجية واملغرتبني 
عبدالله بو حبيب، حرضه السفرية السويدية يف لبنان 
 IMF آن ديسمور، محافظ بريوت مروان عبود، ممثلة
مايا الشويري، أمني عام اللقاء األرثوذكيس مروان أبو 

فاضل إضافًة إىل شخصيات أخرى. 
تّم تكريم فاديا أخرس عىل نشــاطاتها  وخصوًصا 
عــىل إصدار كتابهــا »حّبة الحنطــة«، وقّدمت لها 
درع التكريم ممّثلة IMF مايا الشــويري. ثّم كُرِّمت 
 Operation Full Fridge ماري كرنبي من مؤسســة
عىل عطاءاتهم ودعمهــم للمحتاجني يف كل لبنان، 
وقّدمت لها درع التكريم الســفرية الســويدية. كام 
وكُرِّم مدير عام الثقافة والفنون الرسيانية يف إقليم 
كردستان يف العراق رمزي كلدو أوغنا تقديًرا لجهوده 
يف الحفاظ عــىل اللغة والرتاث اآلثار، وقّدم له درع 

التكريم محافظ بريوت.  

ثم ألقى رئيس »الرابطة الرسيانية« يف لبنان حبيب 
افــرام كلمة جاء فيها: »ليس هّيناً بعد كل اإلنهيارات 
والفراغ والفساد والحقد والوالءات الخارجية والنزوح 
واللجــوء والدوالر املحلّق ورسقــة أموالنا والودائع، 
وبعد الوباء واملرفأ، أن نستمر بنفس العقلية والنهج 
يف دولة مفلســة، ال تعرف كيف تتخذ قراراً، مل نتعلم 
شــيئاً، مل نتغرّي، ونظّن أننا مركز الكون، نحن يف ما 
يشبه اليأس لكن مع رجاء رمبا لن يأيت إالّ بإعجوبة. 
نحــن نحاول أن نيضء نوراً صغرياً يف هذا الظام«، 
مضيفــا »نحن باقون يف الرشق ولبنان، أبناء قضية 

حتى الرمق األخري«. 
وختم وزير الخارجية، مشــيدا بالدور الحضاري 
للرسيان كشــعب وباألخص حضور الرابطة يف كل 
املحافل وخصوًصا يف دعم شعبها. كام متّنى التوفيق 
للرابطة الرسيانية وأن يظل لبنان »نجمة مشّعة« يف 

هذا الرشق.

حبيــــــب افرام: نحــــــاول أن نضيء نــــــوراً صغيراً في هــــــذا الظالم

خالل الحفل

مــن  املئــات  اعتصــم 
املتقاعديــن  العســكريني 
واالساتذة وجمعيات املودعني 
يف ساحة رياض الصلح امام 
الرسايا، احتجاجا عىل تدهور 
السيام  املعيشــية  االوضاع 
مع االرتفاع الجنوين لســعر 
االمــرييك،  الــدوالر  رصف 
وســط اجراءات مشددة عند 
كل املداخل املؤدية اىل مجلس 
النواب بســبب عقــد اللجان 
مســاءلة  جلســة  النيابية 
للمرصفيني  وتحديدا  للوزراء 

ووزير املال.
االعام  املتظاهرون  ورفع 
اللبنانيــة والفتات مبطالبهم 
وسط حال من الغضب الشديد 

عــىل ما آلت اليه االوضاع يف لبنان، وامتعاض 
شــديد من قبل العســكريني املتقاعدين الذين 
اطلقوا رصخة اسف خال االعتصام ملا اعتبوه 
انهم »حموا تراب الوطن ومسؤوليه وشعبه با 

مقابل لهم ولعائاتهم«. 
ثم تا احــد العســكريني املتقاعدين بيانا 

باســم تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريني 
املتقاعديــن تضمــن مطالب عديــدة اهمها: 
»تثبيــت رواتبهم عىل ســعر صريفة 28500  
لــرية كام كان معتمدا يف تاريخ صدور موازنة 
2022، رصد االمــوال الازمة لتغطية نفقات 
االستشــفاء 100% عىل نفقة الدولة لجميع 
االساك العسكرية بخاصة قوى االمن الداخيل 

والضابطة الجمركية، رصد 
لتغطية  الازمة  االمــوال 
املنح املدرسية للمتقاعدين 
تــوازي منح تعليم عنارص 
دعوة  الفعليــة،  الخدمة 
املصــارف لدفــع كامــل 
والتعويضــات  الرواتــب 
املرسحــني  للعســكريني 
حديثــا، معالجة موضوع 
منحت  التــي  القــروض 
للمتقاعدين بالدوالر بحيث 
تسدد عىل سعر 1500 لرية 
او يتــم جدولتها من جديد 
بحيث ال يتجاوز القســط 
الواجــب دفعه ثلث الراتب 
الذي يتقاضاه الفرد، الطلب 
العســكرية  القيادات  من 
واالمنية منح املؤهلني واملؤهلني االول الحقوق 
التي ينص عليها القانون الســيام املحروقات 

وتبني كامل مطالب املعلمني واالساتذة«.
وكانت محاولة للمتظاهرين اقتحام الرشيط 
الشــائك، وســط إطاق القوى األمنية قنابل 

مسيلة للدموع.

ــات  ــ ــّي ــ ــع ــ ــم ــ ــون املـــــتـــــقـــــاعـــــدون واألســـــــــاتـــــــــذة وج ــ ــريّـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة ــ ــاديّ ــصــ ــ ــت ــ ــون عـــلـــى تــــــــردي األوضــــــــــاع االق ــجـ ــتـ ــحـ املــــودعــــيــــن يـ

خالل االعتصام يف رياض الصلح

عقد يف بيــت املحامي 
صبــاح أمس مؤمتر املرأة، 
وجرت جلسة اإلفتتاح يف 
حضور كثيف من املحامني 
وكبار  النسايئ،  واملجتمع 
كل  وتكلّم  الشــخصيات. 
من نقيــب املحامني نارض 
النائبة  والوزيرة  كســبار 
عناية عــز الدين، ونقيبة 
طرابلس ماري تريز القوال، 
يف  املرأة  لجنة  ورئيســة 
النقابة املحامية أسام داغر 

حامدة. 
ثم حرض كســبار ندوة 

حول حقوق الطفل، وألقى كلمة شّدد فيها »عىل 
حرية التعبري ضمن األطر القانونية ومنها هذه 
الندوة«، مشدداً »عىل أن صورة املحامي يجب أن 
تعــود أمام الناس عىل أنه املحامي املامرس يف 
مكتبه ويف قصور العدل، ويف الدوائر وغريها 
وليس يف الشــارع، والكتابة عــىل الجدران، 

واقتحام املؤسسات«.

 وزار كســبار وعضو املجلس الكسندر نجار، 
مكتبة النقابة، واطلع عىل أوضاعها، خصوصاً 
لجهة املجموعات الحقوقية والكتب التي تبع 
بها كبار املحامني الذين توفاهم الله، حيث تابع 
املسؤول عن املكتبة عبده لحود املوضوع، وتلقى 
الكتب. وطلب  كســبار فرز تلــك املجموعات 
وتقديم كافة التسهيات من أجل إرسال النسخ 
اإلضافية إىل مكتبات دور النقابة يف املناطق.

ويف دار النقابة، استقبل 
كســبار ممّثل النقابة يف 
ماهر  املحامي  كــرسوان 
اجواء  يف  ووضعه  صباغ، 
جونية.  يف  املحكمة  عمل 
كام استقبل املحامي سعيد 
مالك، وجــرى التداول يف 
التعديات األخرية املتعلّقة 

باإلعام.
من  كتاباً  كسبار  وتلقى 
العربية  بــريوت  جامعة 
بعقد يــوم مفتوح خاص 
العليا  الدراســات  مبرحلة 
الطاب  مســاعدة  بهدف 
عىل متابعــة تحصيلهم العلمي والحرص عىل 
توجيههم واملســاعدة يف إختيــار التخّصص 
املناسب لهم، الثاثاء الواقع فيه 4 نيسان 2023.
كام اطلع  كســبار عىل اللمسات األخرية من 
أجل البدء باإلكتتاب يف الصندوق التعاوين بعد 
أن تــم وضع التجهيزات الازمة من قبل رشكة 

»غلوب مد«.

ـــر الــقــانــونــّيــة ــ ــر ضـــمـــن األطـ ــي ــب ــع ــت ــة ال ــ ــريّ ــ ــد عـــلـــى ح ــشــدي ــت ــل ــار: ل ــبـ ــسـ كـ

كسبار يلقي كلمته
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ــان ــ ــ ــهر رمضــ ــ ــ ــي شــ ــ ــ ــ ــل ف ــ ــ ــة أفضــ ــ ــ ــ ــل صّح ــ ــ ــ ــن أج ــ ــ ــ ــح م ــ ــ ــ 10 نصائ
ـــــة ـــــى الغضـــــب والعصبّي ـــــى تخطـــــي الجـــــوع والعطـــــش... وحت تســـــاعد عل

ندى عبد الرزاق

يصوم املؤمنون يف جميع انحاء العامل، مسلمني ومسيحيني 
لســاعات متفاوتة يف األيام املباركة، لذا من املهم خالل هذه 
الفــرة اتباع العادات الغذائية التي قــد يغفلها البعض، نظرا 
للحرمان من املأكوالت واملرشوبات لســاعات طويلة. هذا قد 
يدفع بكرث اىل فقدان اعصابهم والغضب جراء ابسط القضايا 

مهام قل حجمها. 
بالتوازي، ويف ظل الظروف القرسيــة الصعبة اجتامعيا 
العائالت نتيجة اضمحالل  ومعيشــيا واقتصاديا للكثري من 
القدرة الرشائيــة، فان الطعام الصحي ليس كناية عن اللحوم 
والدهون ذات الســعرات الحرارية املرتفعــة، وامنا النوعية 
الغنية باملعــادن والعنارص الغذائيــة والفيتامينات التي متد 
الجسم بالطاقة عىل مدى ساعات طويلة من الصيام، وتتمثل 

بالحبوب والبقوليات والخرضاوات عىل اختالفها وتنوعها. 
باملقابل، الفائدة تكمن يف إزالة الســموم وإراحة الجهاز 
الهضمي، وعالج االلتهابات وخفض مســتويات السكر يف 
الدم، اىل جانب زيادة حرق الدهون التي يعول عليها كرث خالل 
هذا الشــهر. كام ان الصيام مفيد ملــرىض ارتفاع الضغط، اذ 
يعمل عىل تحفيز الجســم لخسارة الوزن، واالهم تعزيز عمل 

الجهاز املناعي.
يف سياق متصل، الصوم قاســم مشرك بني جميع البرش 
عىل اختالف طوائفهــم ومذاهبهم واديانهم، لذا ينبغي خالل 
هذه الفــرة اتباع عــادات صحية، خاصــة يف ظل االزمة 
االقتصادية التــي يعاين منها الجميع. لذا فاالهتامم بالصحة 

مهم أكرث من أي وقت مىض.
وميثل الصيام فرصة عظيمة، ليــس فقط لتطهري الروح 
بل البدن أيضا. فاالنقطاع عن الطعام لساعات طويلة يساعد 
الجســم يف التخلص من الســموم، ويعطي فرصة ألعضاء 
الجســم املختلفة لتنظيف الفضالت املكدسة أصال عوضا عن 

انشغالها يف هضم املأكوالت وطردها.
خبرية التغذية جايك قصابيان قالت لـــ »الديار«: »هناك 
مشــكلتان اساســيتان قد تعرضان الصائم هــام: الجوع 
والعطش الذي قد يؤدي اىل حدوث َقْحط يف الجســم، وهذا 

االمر يختلف من شخص آلخر بحسب الجهد الذي يقوم به املرء 
والفئة العمرية او من يعملون تحت اشــعة الشمس، وهؤالء 

لديهم استعداد أكرب للنشاف«. 
واضافــت : »الذين يعانون من امراض كالســكري، الكىل 
واألمراض املســتعصية او االســتفراغ واالســهال املزمنني، 
فالعــوارض التي قد يلحظهــا الفرد هي يبــاس الفم، تجعد 
الجلد، عدم الركيز، التعب والنوم بشــكل متواصل، اىل جانب 
عارض اإلمساك، وقد يســتدعي أحد هذه العوامل الدخول اىل 

املستشفى، وقد تكون االعراض محتملة وال تستدعي الهلع«.
ودعت قصابيان اىل اتباع االرشادات اآلتية:

1- محاربــة الجفاف: عىل الصامئــني رشب ما ال يقل عن 
8 اىل 12 كــوب من املاء يوميا، خاصــة يف الفرة املمتدة ما 
الجسم  بني اإلفطار والســحور، والزيادة بحســب ضخامة 
وكميــات العرق التي يفرزها، عىل ان تكــون بحرارة الغرفة، 
الن امتصاصهــا يكون أرسع مقارنة فيام لو كانت باردة. اىل 
جانب املأكوالت الغنية باملاء مثل الشوربة والبندورة والخيار، 

وهذه األنواع تقلل من الَتَجفُّف خالل اليوم.
2- امللح والســكر: رضورة االبتعاد عــن األطعمة الغنية 
بالبهــارات وامللح مثــل الزعر، الزيتون، الكبيــس، املعلبات 
املصّنعة والوجبات  الســكريات  والشــيبس، والتخفيف من 
الرسيعة، التي تضم النشويات املكررة مثل الدقيق األبيض، مبا 
فيها تلك الدسمة مثل حلويات رمضان المتالكها كميات عالية 
من الدهــون ومنخفضة القيمة الغذائية. ولكن من الصعوبة 
أحيانا عــىل الصائم مقاومة االطايب الرمضانية، ولكن هناك 
طرق مختلفة لالســتمتاع بتناول َحالَوى أكــرث فائدة مثل 
الفواكه الطازجة بدال من الحلويات، او اســتبدال السكر فيها 

بالعسل الطبيعي إذا كانت محرضة يف املنزل.
3-الكافيني: يُعّد مدرا للبول، وقد يســبب الجفاف، وبالتايل 
التقليل من اســتهالكه خالل شــهر رمضان خطوة مهمة، 
ويف حــال أراد الصائم تناول كوب واحــد يجب ان يكون بعد 
اإلفطار بساعتني عىل األقل، ألنه يتعارض وامتصاص الحديد 
من الطعام، وهذا االمر يطبق أيضا يف الســحور، مبا يف ذلك 

املرشوبات الغازية والطاقة.
التدخني ســبب رئييس اىل جانب »الرنجيلة«  4-التدخني: 
يف زيادة فرص باإلصابــة باالضطرابات الهضمية املزعجة، 

واالمساك  الهضم  عرس  مثل 
واالنتفاخ، اىل جانب الجفاف 
يف الفم ومنع الجســم من 
الغذائية  العنارص  امتصاص 
اىل  األطعمة،  يف  املتوفــرة 
بالحموضة.  اإلصابة  جانب 
الدراسات  بعض  اشارت  وقد 
بحسب موقع »ميديكال نيوز 
توداي« ان تدخني ســيجارة 
بعــد االكل مبــارشة يعادل 
تدخــني 10 ســجائر دفعة 
واحدة، وهو ما يهدد الصحة 
االرضار،  من  بالعديد  العامة 

منها اإلصابة بحصوات املرارة والحرقة والغثيان«.
5-التمر: يجب بدء االفطار ببضع مترات مع املاء، واالنتظار 
قليال قبل الرشوع بالوجبة الرئيســية، و«العجوة« او »البلح« 
مصدر مهــم إلمداد الجســم بالطاقة، ويســاعد عىل افراز 
االنزميــات الهاضمة اســتعدادا للوجبة التاليــة، ويحتوي 
الجلوكوز  الهضم واالمتصاص من  الســهلة  السكريات  عىل 
والفركتوز، حيث ان املعدة تكون غري مهيأة، وهو يساعد عىل 

تجهيزها إلدخال الطعام اليها.
6-الشــوربة: رضورة كجزء أســايس من مائدة اإلفطار، 
والبدء به سيساعد عىل الهضم، ويوفر الحساء عنارص غذائية 
مختلفة، كشــوربة العدس والخضار والشــوفان والدجاج. 
ويجــب االبتعاد عن تلــك التي تحتــوي الكرمية والصوص 
البيضاء، حيث يتم تســميكها بالنشــاء والحليب، وتعد بؤرة 

غنية بالسعرات الحرارية.
7-الســلطة: هي كناية عن صحن الفتوش يســاعد عىل 
الشــعور باالرتواء، وغني بالعديد من اشــكال الخرضوات، 

ويجب التقليل من امللح.
8-الوجبة االصلية: ان األغذيــة الغنية بالربوتني كاللحوم 
اللحم  والنشــويات بكميات مقبولة مثل: كبســة  والدجاج 
واملعكرونة بالدجاج اىل جانب الحبوب الكاملة لتزويد الجسم 
بالطاقة وااللياف، وهنا رضورة تناولها مشوية للحصول عل 
حصة جيدة متوازنة ما بني الربوتني والكربوهيدرات، حيث ان 

املقلية تختزن كميات كبرية من الدهون.
9-وجبة السحور: ان أفضل وقت لتناول هذه الوجبة يكون 
قبل نصف ســاعة من موعد آذان الفجــر، وتتألف من القمح 
الكامل، الشــوفان او أي نوع ال يحتوي عىل سكر رسيع، اىل 
جانب اللنب مع الفواكــه أو تلك املجففة مع حفنة من الجوز 
واللوز مهمة جدا، ألنها تعطي الصائــم الطاقة ألطول وقت 
ممكن خالل ساعات الصيام املتقدمة من النهار. اما يف حال 
تناول أي نوع من الحلويات التي تختزن السكر الرسيع، فمن 
األرجح سريتفع السكر يف الدم ليعاود الهبوط رسيعا خالل 

ساعة واحدة، وبالتايل سيشعر الصائم بالجوع والعطش.
10-نصائــح: رضورة الحرص عىل رشب كميات وفرية من 
املياه اىل جانب الســوائل، التي من شــأنها ترطيب الجسم، 
وما بني اإلفطار والســحور يجب ان يكون لدى الصائم وجبة 
تحتوي عىل حصــة او حصتني من الفواكه، واألفضل تناولها 

بالقرشة الغنية باأللياف املهمة للجسم.
وختمت قصابيــان: »خالل فرة الصيام كرث يكتســبون 
وزنا زائدا، وهذا يعــود اىل الطعام الذي يُحرض ويحتوي عىل 
دهون واملقايل، اىل جانــب كميات االكل الكبرية خالل وجبة 
اإلفطار، وهذا ما يدفع الصائم لتذوق كافة األصناف، وبالتايل 
اكل كميات أكرب، ويجب ايضا الجلــوس اثناء االكل والركيز 
والروي واملضــغ بهدوء، وهذه  أمور من شــأنها ان تجعلنا 

يقظني للكميات التي قد نستهلكها دون ان نشعر بذلك«.

الصيدليات؟ تّتجه  أين  الى  الخانقة...  أزماته  وقع  على  يغلي  لبنان  في  الصحي   الواقع 
ــدي ــلــي األيـ ــف ُمــكــّب ــق ــا ون ــوت أمــامــن ــم ــة الـــنـــاس ت ــ ــار«: ال يُــمــكــنــنــا رؤي ــديـ ـــ»الـ ــوم لـ ســل

شانتال عايص

اللرية تنهار وما من فرامل قادرة عىل إيقاف دوالب اإلنهيار 
هذا حتى الســاعة! فالقطاعات كافة تغيل عىل وقع األزمة 
اإلقتصاديــة الخانقة التــي تعصف بلبنــان وأهّمها القطاع 
الصحــي، إن كان من ناحيــة املستشــفيات أو الصيدليات، 
فكالهام يعانيان ويلفظان أنفاسهام األخرية. عىل وقع تحليق 
سعر رصف الدوالر، أعلن مجلس نقابة صيادلة لبنان اإلقفال 

الفورّي بعد ارتفاع الدوالر الهستريي ومن ثّم عاد عن قراره. 

{ »إتفاقية« بعد اإلرضاب! {
إزاء االنهيار الحاصل من دون أي مباالة لدى املسؤولني، وبعد 
توّقف الرشكات واملستودعات عن تســليم األدوية للصيدلية 
بشكل شبه كيّل منذ أكرث من اسبوعني، وبعد إفراغ الصيدليات 
من األدوية، دعا نقابة صيادلة لبنان الصيدليات يوم الثالثاء 
إىل اإلقفال، إىل أن يعاد تسليم األدوية إىل الصيدلية بالصيغة 

واآللية أيًّا تكن، والتي يّتفق عليها املعنّيون. 
ثّم عاد وأعلن نقيب الصيادلة جو سلوم، عن توقيع اتفاقية 
بني نقابــة صيادلة لبنان ونقابة مســتوردي االدوية، داعياً 
الصيدليات اىل فتح أبوابها عــىل أن يتم تطبيق بنود االتفاق 

للتمكن من االستمرار يف خدمة املرىض.
وكشف سلّوم لـ »الديار« أنّه تم توقيع هذه اإلتفاقية بهدف 
تأمني األدوية للصيدليات بشــكل منتظم وضمن آلية محّددة، 
وبخاصٍة أنها كانت يف اآلونــة األخرية تعاين من قلّة كمية 
األدوية التي يتم تســليمها لها. فاإلتفاقية ستعمل وفق عدة 
مؤرشات يف اليوم، األمر الذي سرييح الوكيل ويطمئنه بهدف 

تسليم الدواء للصيدليات. 
وقال : يف حال أراد الصيادلة دفع الفاتورة بحســب املؤرش 
النهاري، سيضطرون إىل تســديدها نقداً، أما الصيادلة الذين 
يفّضلون دفعها بعد فرة وجيزة، فســيتعنّي عليهم التســديد 
بحسب مؤرش سعر الرصف يومها. لذا، سيتحّملون مسؤولية 

ارتفاع أو انخفاض الدوالر لحني تسديدها. 

{ واقع الصيدليات اليوم {
أما عن واقع الصيدليات، فكشف النقيب أن قطاع الصيدلة 
يعاين كثرياً، أكرث مــن 500 صيدلية يف لبنان أقفلت أبوابها، 
فضالً عن الصيدليات األخرى التي تنتظر بيع ترخيصها... فعدد 
كبري منها مل يعد قادرا عىل اإلستمرار يف ظل التخّبط والتفلّت 
اإلقتصادي الحاصــل. ويف حال عدم التــزام الطرف الثاين 
بالربوتوكول أو اإلتفاقية املوّقعة، أعلن »سلّوم« أنّه قد نشهد 

األرايض  كافة  عىل  تحركات 
اللبنانيــة، قطع للطرقات أو 
أي مظاهر إحتجاجية أخرى. 
شــاملة  »دولرة«  من  هل 
لألدويــة؟ يجيــب نقيــب 
الصيادلة أن »النقابة مل تطالب 
بـ«دولــرة« األدوية، فاملطلب 
األسايس هو تسلّم األدوية وال 
حال  ويف  أخرى.  أمور  تهّمنا 
عدم الرغبة يف تسليم األدوية 
للصيدليات، لفت »سلّوم« إىل 
أنّه ســيكون للنقابة مواقف 

أخرى. وشــدد عىل خطورة األمر ، مشرياً إىل أنه ال ميكن حجب 
الدواء عن املريض، فاألمر يتعلّق بحياة الناس، وقال: »ال ميكننا 

رؤية الناس متوت أمامنا ونقف مكّبيل األيدي«. 
أّما يف ما يخّص الحلول، فكشف سلّوم أنه ال ميكن اجتزاء 
حلول قطاع األدوية مبعزل عن خطة شــاملة للدولة، مكرراً 
دعواته لإلتحــادات والنقابات كافة للتحــرّك، للضغط عىل 
املايل والسيايس  اإلستقرار  السياسية بهدف تحقيق  الطبقة 
يف لبنان، يك يتمكّن قطاع األدوية وغريه من القطاعات من 

اإلستمرار وتوفري األدوية للمرىض. 
وطالب ســلّوم بانتخاب رئيس جمهورية يف أرسع وقت، 
وتأليف حكومة إنقاذ والرشوع بالعمل بها، ألن االســتقرار 
الســيايس واإلقتصــادي عامالن أساســيان يك يتم توفري 
األدوية للمواطنني، كام ناشد إلطالق بطاقات صحية ودوائية 
يك يتمكّن املواطن من رشائها. وقال: حتى لو تأّمن الدواء يف 
الصيدليات، فلن يتمكّن املواطن من رشائه بســبب الغالء، لذا 
عىل الجهات املعنّية التحرّك يف أرسع وقت إلطالق البطاقات 

الصحية الدوائية. 

ــن االلـــتـــهـــابـــات والــشــيــخــوخــة ــ أطـــعـــمـــة تـــنـــقـــذَك م
ميكن أن يكون االلتهاب موضوعاً محرياً، حيث إن الجسم 
يســتخدم االلتهاب عندما يعاين الشــخص من إصابة أو 
مرض ألنه يداوي نفســه، لكن ميكن أن يعاين البعض من 
التهابات مزمنة وهي قصة مختلفة متاًما. يصبح االلتهاب 
مزمًنا عندما يستمر الجسم يف إرســال عالمات التهابية 
حتــى عندما ال تكون هناك إصابة محــددة، وهو ما ميكن 
أن يحدث بســبب عدد من العوامل، مثل اضطرابات املناعة 
الذاتية واإلجهاد والتدخني. مبــرور الوقت، ميكن أن تؤدي 
االلتهابات املزمنة إىل حاالت صحيــة خطرية مثل التهاب 
املفاصل وأمراض القلب والســكري ومرض الزهامير وحتى 

أنواع معينة من الرسطان.
كام يرتبط هذا النوع من االلتهــاب املزمن ارتباطًا وثيًقا 
بعملية الشــيخوخة أيًضا. يقول تقريــر، نرُش يف دورية 
Aging and Disease، إن االلتهاب الذي يُرك دون عالج ميكن 
أن يؤدي يف نهاية املطاف إىل ترسيع عملية الشــيخوخة 
وزيــادة خطر اإلصابــة باألمراض املرتبطــة بالتقدم يف 
العمر. لذا، فإن محاربة االلتهاب تعني أيًضا املســاعدة يف 
إبطاء الشــيخوخة. تتضمن الوقاية من االلتهابات املزمنة 
اتباع نظام غــذايئ صحي وتجنب منط الحيــاة الخاملة. 
بينام ال ميكننــا تجنب االلتهاب مبجرد تناول نوع واحد من 
الطعام، فإن هناك بعض األطعمة الغنية بالعنارص الغذائية، 
مثل الخــرضاوات، التي ميكن دمجهــا يف النظام الغذايئ 

للمساعدة، كام ييل:
- الجزر: ســواء كان نيًئــا أو مطبوًخا، يحتوي الجزر عىل 
مجموعة من العنارص الغذائية، والتي ميكن أن يساعد بعضها 
يف مكافحة االلتهــاب. وتقول اختصاصية التغذية الدكتورة 
لورين ماناكر: »ثبت أن فيتامني A له فوائد مضادة لاللتهابات، 
كام ميكن للجزر أن يقلل االلتهاب واإلجهاد التأكســدي يف 

الجسم، مام قد يؤدي إىل تقوية جهاز املناعة أيًضا«.
- الفلفــل: إن الفلفــل الحلــو هو خــرضاوات متعدد 
االستخدامات ميكن االســتمتاع به مطبوًخا أو يؤكل نيًئا. 
ووفًقا لخبــرية التغذية دانا هونيس، إنــه مفيد يف إدارة 
االلتهاب إلبطاء الشــيخوخة، مشرية إىل أن »الفلفل الحلو 
غني بفيتامني C وفيتامني A، وهام من مضادات األكســدة 
الطبيعيــة. كام أنه يحتوي عىل نســبة عالية من األلياف 
واملاء، مام يجعله نباتًا مرطًبا. كام أن املستويات العالية من 

مضادات األكسدة تجعله مضاًدا لاللتهابات«.
- الــربوكيل: يعد الربوكيل خياًرا نباتًيــا كثيف املغذيات 
للغاية، ويساعد يف إبطاء معدل األمراض املرتبطة بالتقدم 
يف العمر ذات الصلة بااللتهابــات املزمنة. توصلت إحدى 
الدراســات إىل أن براعم الربوكيل كانــت قادرة عىل تقليل 
عالمــات االلتهاب، مثــل بروتينــات C التفاعلية. وتقول 

دكتورة هونيس إن »الربوكيل يحتوي عىل نسبة عالية من 
الكربيتوفان، وهي مادة طبيعية مضادة لألكسدة وصحية 
للغايــة ومضــادة لاللتهابات. كام أنه غني بالكالســيوم 
واأللياف ويحتوي عــىل كمية ال بأس بها مــن املاء، مام 
يســاهم أيًضا يف تعزيز قدراته املضادة لاللتهابات، فضاًل 
عــن الكثري من الربوتني النبايت فيــه مقارنة بالخرضوات 

األخرى«.
- البطاطــس: تختلف اآلراء حــول البطاطس ألنها من 
خرضاوات  ولكنها  بالكربوهيــدرات،  الغنيــة  الخرضوات 
جذرية مليئة بالعنارص الغذائية املفيدة التي ميكن أن تبطئ 
الشيخوخة. وتقول اختصاصية التغذية فريونيكا رويس إن 
»البطاطس غذاء غني باملغذيات وغني باأللياف والبوتاسيوم 
وفيتامني C وميكنه محاربة الجذور الحرة. كام أنها ميكن 
أن تقلل االلتهاب والكوليســرول وضغط الدم يف الجسم«. 
كام تبــني أن البطاطــس غنية بالبوتاســيوم، عىل وجه 
التحديد، والذي يســاعد يف تقليل االلتهاب واألمل، وخاصة 
الروماتويــدي. وتم ربط  املفاصل  بالتهــاب  املصابني  يف 
املستويات العالية من األلياف الغذائية بتقليل االلتهابات يف 

الجسم أيًضا.
- الخرضاوات الورقية: تقول اختصاصية التغذية ماندي 
الســبانخ والجرجري  الورقية مثل  إن »الخــرضاوات  تايلر 
السويرسي، هي مصادر ممتازة  الروماين والسلق  والخس 
للعديد مــن الفيتامينــات واملعادن ومضادات األكســدة. 
فهي متد الجســم بفيتامينات A وC وE وK باإلضافة إىل 
واأللياف.  واملغنيسيوم  والكالســيوم  والبوتاسيوم  الحديد 
ميكن أن يســاعد تضمني الخرضاوات الورقية الداكنة يف 
النظام الغذايئ يف تقليل االلتهاب يف الجسم ودعم الصحة 
العامــة«. كام أنه تم إدراج الخــرضاوات الورقية كأطعمة 
مفيدة مضادة لاللتهابات بســبب مســتوياتها العالية من 

مضادات األكسدة والبوليفينول.
- الثــوم: يحتوي الثوم عــىل فوائد كثــرية للعديد من 
الجوانب املختلفة للصحة، مبا يف يشمل املساعدة يف تقليل 
االلتهاب. فيتكون الثوم من مركبات تحتوي عىل الكربيت، 

والتي توفر فوائد مضادة لاللتهابات.
- البصــل: باإلضافة إىل الثوم، ميكــن أن يضيف البصل 
أيًضا نكهة رائعة للوجبات املُفضلة، إىل جانب مجموعة من 
العنارص الغذائيــة املفيدة املضادة لاللتهابات أيًضا. ويعترب 
البصل مصدًرا جيًدا للبوتاســيوم وكذلك ملضادات األكسدة، 
التي تســمى كريســيتني.فيمكن أن يكون للكريســيتني 
خصائص مفيدة ملناعة وتقليل عالمات االلتهاب، وكشــف 
تقرير آخر أن آثار البصل املضادة لاللتهابات ميكن أن تكون 

مفيدة يف تقليل أعراض بعض اضطرابات املناعة الذاتية.

تحذير جديد للنساء : ال تستخدمن هذه األدوات التي تسّبب العقم!!
وجدت دراسة أن املواد الكيميائية السامة الكامنة يف أدوات 
الطهي واملكيــاج وأدوات النظافة قد تجعل النســاء مصابات 
بالعقــم. وحذر العلامء لســنوات من مخاطر املواد املشــبعة 
بالفلورو ألكيل، أو PFAS. وربطت »املواد الكيميائية األبدية« - 
امللقبة بذلك ألنها ميكن أن تبقى يف البيئة آلالف السنني - بكل 

يشء من الرسطان إىل العقم.
لكن أحدث دليل للباحثني األمريكيني والســنغافوريني يشري 
إىل أن تأثــري PFAS عىل الخصوبة ميكــن أن يكون أكرب مام 
كان متوقعا. فقد اكتشــفوا أن النساء اللوايت لديهن عدة أنواع 
من PFAS يف دمائهن وكــّن يحاولن الحمل، لديهن فرصة أقل 
بنسبة تصل إىل 40% للحمل ووالدة طفل حي. وقال العلامء إن 
النتائج يجب أن تكون مبثابة تحذير للنساء الراغبات يف إنجاب 
طفل لالبتعاد عن املواد الكيميائيــة التي تضاف إىل كل يشء 
من أدوات الطهي واملالبس واملكياج لخصائصها املقاومة للبقع 

واملياه.
ويف النتائج، كشف املعد الرئييس للدراسة، وخبري يف الطب 
 Mount Sinai البيئي والصحة العامة مــن منظمة الصحة يف
يف نيويورك، إنه يجــب أن يكون مبثابة دعوة لالســتيقاظ. 
وقال: »يجب أن تكون نتائج دراســتنا مبثابة تحذير للنساء يف 
كل مكان حول اآلثار الضارة املحتملة لـ PFAS عندما يخططن 
للحمل. وميكننا تقليل التعرض للســلفونات املشــبعة بالفلور 
)PFAS( عن طريق تجنب األطعمة املرتبطة مبستويات أعىل من 

.»PFAS هذه املواد الكيميائية ورشاء منتجات خالية من
وقالــت زميلة الدراســة، الدكتورة داماســكيني فالفي، إن 
دراستهم كانت واحدة من أوىل الدراسات التي تشري إىل أن املواد 
الكيميائية ميكن أن ترض بخصوبة النســاء األصحاء. وقالت: 
»ميكن أن يعطل PFAS هرموناتنا التناسلية وقد ارتبطت بتأخر 
ظهور ســن البلوغ وزيادة مخاطر اإلصابــة باالنتباذ البطاين 
الرحمي ومتالزمة املبيض املتعدد الكيسات يف دراسات سابقة 
قليلة. وما تضيفه دراســتنا هو أن PFAS قــد يقلل أيضا من 
الخصوبة لدى النســاء الاليئ يتمتعن بصحة جيدة ويحاولن 
الحمل بشــكل طبيعي«. وأضافت أنه مــن املهم أيضا أن تضع 
السلطات سياسات تحظر استخدام PFAS من املنتجات اليومية.

هذا وتوجد PFAS يف مجموعة كبرية من العنارص اليومية، 
من أدوات الطهي غري الالصقة واملالبس وتغليف املواد الغذائية  
والســجاد والدهانــات وأدوات النظافة. واملــواد الكيميائية، 
املصممة لجعل األســطح مقاومة للبقع واملاء، ال تتحلل بشكل 
طبيعي يف البيئة، ومن هنا يطلق عليها اســم املواد الكيميائية 

األبدية.
وحلل باحثون أمريكيون وسنغافوريون يف دراستهم عينات 
دم مأخوذة من 1032 امرأة. وكّن يحاولن اإلنجاب وكان متوسط 
أعامرهن 30 عاما، مع أخذ العينــات بني عامي 2015 و2017. 

وقام الباحثون بتحليل العينات لـ 15 نوعا محددا من PFAS ثم 
تابعوا كل امرأة ملدة عام عىل األقل ملعرفة ما إذا كانت قد حملت 
بنجاح. ووجــدوا أن التعرض العايل لـــ PFAS مرتبط بتقليل 
احتامالت إنجــاب طفل. وكان هذا صحيحا لــكل من النوعني 

الفرديني من PFAS وعندما تم الجمع بني آثارهام. 
ووجدوا أن املزيج الفعال مــن PFAS مرتبط باحتامالت أقل 
بنســبة تصل إىل 40% للحمل يف غضون عــام، وكذلك الوالدة 
 PFAS الحية. والحظوا، مع ذلــك، أنهم مل يتمكنوا من إثبات أن
كانت وراء الرابط. عىل ســبيل املثال، مل يتــم تصميم التجربة 
بطريقة تجعل املواد الكيميائية الســامة تتسبب يف ذلك. ومل 
يتمكنوا من تحديد اآللية املحددة التــي قد يقلل بها PFAS من 
الخصوبة لدى املشاركني - عىل ســبيل املثال من خالل التأثري 

الضار عىل الهرمونات.
كام حــذر الخرباء من أنهم قاموا فقــط بفحص التعرض لـ 
PFAS، وأشــار الباحثون إىل أن هناك بعــض املواد الكيميائية 

الناشئة اآلن تضاف إىل املنتجات التي تستحق االستكشاف.
أخريا، قال العلامء إنهم غري قادرين عىل حســاب العقم عند 
الذكور والتعرض لـ PFAS يف دراستهم ألن تحليلهم نظر فقط 
إىل النتائج من النساء. كام أشارت الدراسات إىل أن PFAS تلحق 
الرضر بالجهاز املناعي وتزيد من خطر اإلصابة بعيوب خلقية. 

ويوجد حوايل 5000 نوع مختلف من املواد الكيميائية.
وتختلف PFAS عــن مجموعة أخرى من املــواد الكيميائية 
الشائعة تسمى الفثاالت التي تســتخدم لجعل البالستيك أكرث 
متانة وميكن العثور عليهــا يف األرضيات وكذلك منتجات مثل 
الشامبو والصابون ومثبتات الشــعر. ومثل PFAS، هناك أيضا 
مخاوف صحية من التعرض للفثاالت يف الحياة اليومية، حيث 
تم ربط أنواع الرسطــان والربو واضطراب فرط الحركة ونقص 

االنتباه والسمنة باستعامل هذه املواد.
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اعلن رئيس االتحاد العاميل العام  بشــارة 
االســمر يف حديث لـ »املركزية« ان ال بد من 
ارضاب جامع شامل وغري منقوص، موضحا 
انــه بارش اتصاالته مع املعنيني بهذا املوضوع 

لتحقيق هذه الغاية. 
وتــأيت هذه الدعــوة اىل االرضاب بعد ان 
ملــس االتحاد العاميل العــام عدم مباالة من 
قبل املســؤولني ملعالجة االرتفــاع املجنون 
للدوالر واســتتبعته ارتفاعــات يومية يف 
الغذائية واملحروقات  الســلع واملواد  اسعار 
وغريهــا، بينــام ال نجد اي تدبيــــر للجم 
الــدوالر ومل نر اي اجتامع مايل نشــعر من 
خاللــه ان هناك من يهتم المور الناس واول 
خطــوة يجــب  اتخاذها هي اعــادة احياء 
رئيس  انتخاب  ومنها  الدستورية  املؤسسات 

جديد للجمهورية البــاب االول نحو تحقيق 
االنفراج .

واكد االســمر انه سيبدأ اليوم اتصاالته مع 
املعنيني الذين ســيؤكدون عىل هذا االرضاب، 
حيث مل نعدم وسيلة للضغط عىل السياسيني، 
وقد نبدأ بــارضاب مفتوح، الن االرضاب ليوم 
واحــد مل يعد يكفي وال يؤثر ابدا خصوصا مع 
االرتفاعات الكبرية التي تطرأ كل يوم، ان عىل 
صعيد الدوالر او املحروقات، كأننا يف ســباق 

مع االنهيار. 
وختم االســمر حديثــه بالتأكيد ان الوضع 
ال يطاق وما عىل املســؤولني اال االنفتاح عىل 
بعضهم بعضا، بعــد ان تحولت املنطقة حتى 
تركيــا  وايــران اىل منطقة حــوار وانفتاح 

وتسهيل الحلول السياسية وغريها. 

ــون الـــــــــــــــدوالر واالســـــــــــعـــــــــــار.... ــ ــ ــن ــ ــ ــد ج ــ ــعـ ــ بـ
ــو اإلضــــــــــراب املـــفـــتـــوح ــحـ ــي نـ ــالـ ــمـ ــعـ االتـــــحـــــاد الـ

أعلنت وزارة الســياحة يف بيــان أّن وزير 
الســياحة وليد نصار أصدر تعليامته للجهات 
الرقابيــة يف الــوزارة بفــض االختــام عن 
املؤسسات السياحية املقفلة عىل ضفاف نهر 
الوزاين يك يتم تجهيزها الســتقبال املوسم 

السياحي الصيفي.
وجــاء يف البيان: »تأكيــداً عىل مضمون 
البيانات السابقة الصادرة عن وزارة السياحة 
بأنهــا مل تــرتدد ولــن ترتدد يومــاً يف دعم 
املؤسسات السياحية كافة عىل امتداد الوطن 
ودون تفرقــة، وإمياناً بدولة القانون وتأكيداً 
عىل القناعة بأن القوانني مل توضع للمناكفات 
وســجاالت األخذ والرد إمنــا وضعت لتحمي 

املواطن وترعى املؤسسات،
وبنــاًء عىل االجتــامع األول الذي عقد بني 
وزير الســياحة ووفد من أصحاب املؤسسات 
املتواجــدة عىل ضفاف  املقفلة  الســياحية 
نهــر الوزاين بتاريــخ ١٤ اذار 2023، الذي تم 
خالله االتفاق بأن يتقدم أصحاب املؤسســات 
باملســتندات املطلوبة للحصول عىل تراخيص 
االســتثامر وبان يتعهدوا بااللتزام باألنظمة 
العامة  والقوانني ورشوط الصحة والسالمة 
ليصــار بعدهــا إىل فض االختــام عن هذه 

املؤسسات،

وبــــناًء عىل االجتامع الثــاين الذي عقد 
بتاريــخ 20 اذار 2023 اســتكامال ملجريات 
االجتامع األول، تشــري وزارة السياحة اىل أن 
وزير الســياحة وبعد امتام اإلجراءات الالزمة 
مــن قبل أصحــاب املؤســــسات قد أصدر 
تعليامته للجهــات الرقابية يف الوزارة بفض 
االختام عن املؤسســات املذكورة أعاله يك يتم 
تجهيزها الستقبال املوسم السياحي الصيفي 

القادم.
وتجدر اإلشارة اىل أن إحدى هذه املؤسسات 
قد سبق وتم فض االختام عنها يف اليوم التايل 
لالقفــال وذلك بعد تقديم مســتند الرتخيص 
الخــاص بها، األمر الذي أغفــل ذكره لغايات 
معروفة ال متــت بصلة للمهنية التي اعتادت 

وزارة السياحة العمل بها.
ختامــا، تؤكــد وزارة الســياحة مجــددا 
عىل رعايتها للمؤسســات الســياحية عىل 
األرايض اللبنانية كافة تحت ســقف األنظمة 
والقوانــني، ملا يف ذلــك من أهمية يف حامية 
حقوق املؤسســات واســتمراريتها بالدرجة 
األوىل، وحفاظاً عىل الوجه السياحي الالئق، 
وأنه وللمــرّة األوىل يف تاريخ الوزارة تعطى 
املؤسســات الواقعة عىل ضفاف نهر الوّزاين 

الرتاخيص الالزمة للعمل بصورة قانونية«. 

ــات ــ ــس ــ ــؤس ــ ــح امل ــ ــت ــ ــار يـــســـمـــح بــــــإعــــــادة ف ــ ــ ــّص ــ ــ ن
ــاف الـــوّزانـــي بــشــكــل قــانــونــي الــســيــاحــيــة عــلــى ضــف

اســتقبل وزير العمل مصطفى بريم امس 
يف مكتبــه وفدا من اتحــاد نقابات العامل 
يف الرنوج برئاســة مسؤولة قسم العالقات 
الخارجية يف املنطــــقة العربية الســيدة 
كاترينــا ، يف حضور رئيس االتحاد الوطني 
لنقابــات العــامل واملســتخدمني يف لبنان 

كاسرتو عبد الله.
وقد اطلع الوفد الذي يزور لبنان ملدة أسبوع 
من الوزير بريم عىل اوضاع العامل يف لبنان 
ومعاناتهم االقتصادية واالجتامعية،  وطرح 
يف اللقــاء رضورة تعزيز الحوار االجتامعي 

واهميته بني اطراف االنتاج الثالثة.

بيــــــرم تابع أوضــــــاع الحركة العمالية مــــــع وفد نروجي

بريم مع الوفد الرنوجي

صدر عــن املكتب االعالمــي للمدير العام 
للصندوق الوطني للضامن االجتامعي الدكتور 
محمد كريك بيان جاء فيه: »حيث أن األزمات 
ما زالت ترخــي بظاللها عىل قطاعات البالد 
كاّفــة، األمر الذي يحول دون تســيري املرافق 
العاّمة وال ســّيام الصندوق الوطني للضامن 
االجتامعي الذي يدير إحداها، بالشكل املعتاد 
واملطلــوب، وعىل الرغم مــن ذلك مل يتوّقف 
الصنــدوق يومــاً عن أداء واجبــه، وقد عمد 
مديره العام محمد كــريك اىل اتخاذ التدابري 
واالجــراءات الالزمة كافة من أجل تســيري 

شؤون املضمونني وأصحاب العمل.
وعليه وللمرّة الخامســة منذ العام 20١9 
، وبناًء عىل اقرتاح املديريّة املالية ورؤســاء 
املراكز الذين يلتمسون عن كثب العقبات التي 
تعرتض شــؤون املضمونني وتلبيًة ملراجعات 

أصحــاب العمل، أصدر مديــر عام الصندوق 
الوطني للضــامن االجتامعي الدكتور محمد 
كريك، مذكــرة إعالمية حملــت الرقم 709 
تاريــخ 2023/3/20، قىض مبوجبها إعطاء 
أصحاب العمل مهلة إضافية لتقديم الترصيح 
االســمي السنوي للعام 2022، تنتهي يف 30 
حزيران 2023، وذلك الستمرار وجود الظروف 

االستثنائّية التي متّر بها البالد.
وأمــل الدكتور كــريك أن يتمكّن أصحاب 
العمــل التقّيد باملهلــة اإلضافية املعطاة لهم 
وإنجاز التصاريح اإلســمية السنوية خالل 

فرتة التمديد هذه.
وكذلــك طالب املدير العــام مجلس اإلدارة 
اإلرساع بإقرار املوازنة العاّمة واملوازنة اإلدارية 
للصنــدوق للعام 2023 أو فتــح االعتامدات 

الالزمة لتسيري مرفق الضامن االجتامعي«. 

كركي مــــــّدد مهلة تقديم التصريح اإلســــــمي الســــــنوي

أعلــن رئيــس تجمــع الرشكات 
املستوردة للنفط مارون شامس يف 
مؤمتر صحايف، أن »املطلوب إنشاء 
منصة تتبّدل عربها أسعار املحروقات 
مع تغري سعر رصف الدوالر وبانتظار 
هــذه املنصــة املطلوب التســعري 
بالــدوالر«، وأكد »اننا تحت ســقف 
القانــون، ونطالب بإنشــاء منصة 

خاصة لتسعري الدوالر«.
واشــار إىل انه »عــىل الدولة ان 
تتحمــل مســؤوليتها وتأخذ القرار 

بالتسعري املنصف«. 

ــات ــروقـ ــحـ ــار املـ ــ ــع ــاء مـــنـــّصـــة ألســ ــشـ ــإنـ ُمـــطـــالـــبـــة بـ

رشا يوسف 

ليــس هناك من حلول يف الوقت الحايل لســعر 
رصف الدوالر وال يوجد اي سقف له وال يعرف السعر 

الذي سيصل اليه 
هذا  ما خلص اليه القيادي االقتصادي الخبري باسم 
البواب الذي وصف ما حدث يف الســوق املوازية من 
اضطرابات »وطلوع ونزول« يف فرتة زمنية قياسية.

وقــال البواب: كان مرصف لبنــان »يلم« الدوالر 
من الســوق كاالعادة وعندما ارتفــع كثريا وبدأت 
االحتجاجات الشــعبية عمــد اىل اصدار بيان اعلن 
فيــه عن رشائه الدوالر عــىل منصة مرصف لبنان 
عىل ســعر 90 الف لرية مام ادى اىل تراجعه ولكن 
بســبب كرثة الطلب عىل الدوالر وقلة العرض عىل 
اللرية اللبنانية فانه مرشح لالرتفاع مجددا دون اي 
سقوف الن كل يشء اصبح مدولرا حتى السلع واملواد 
الغذائية يف السوبرماكت اصبحت تسعر عىل سعر 

رصف الدوالر.
وقــال البواب: صحيح ان املنصة هي للجم ارتفاع 

ســعر رصف الدوالر ولكنها يف الوقت نفسه تشكل 
ارتفاعا عىل فواتــري املواطنني من كهرباء وهاتف 
وغريهــا حيث بات عليهم دفــع هذه الفواتري عىل 
ســعر صريفة 90 الف لرية حتى يصل ان تكون سعر 
املنصة موازية لســعر السوق املوازية وتوحيد سعر 

الرصف نهائيا .
وعن الحلــول يؤكد البــواب ان الحلول مرتبطة 
باالوضاع السياســية املقفلة عىل اي ايجابيات وما 
دام االفق السيايس مسدودا فسيبقى املرسح للدوالر 
وقــد باتت هذه الحلول معروفة وليس هناك حاجة 

لرتدادها.
الجدير ذكره ان البواب توقع ان يصل ســعر رصف 
الدوالر اىل ١٥0 الف لرية يف الصيف املقبل بســبب 
االنهيار النقدي واملايل لكن توقعاته مل تكن ان يصل 
ســعر رصف الدوالر اىل ١٤3الــف لرية يف 2١ اذار 
2023 وهذا يعني ان فرامل االنهيار قد فقدت وباتت 

اللرية تسري يف مهب الريح.
امــا حاكم مرصف لبنان فقــد اعترب القرار الذي 
اتخذه هو  لســحب كل اللريات اللبنانية من السوق 

ومرصف لبنان لديه   القدرة عىل ذلك.
اما عن طريقــة رشاء الدوالر مقابل اللرية فبكل 
بساطة عىل املواطنني الذهاب اىل اقرب رصاف فئة 
A. يتعامل معه املركزي وهم معروفون من الجميع. 

او من املصارف التي مل تغلق أبوابها.
كام اكد ارصاره عىل تنفيذ هذا القرار وذلك ملصلحة 

القدرة الرشائية للمواطنني.
هــل يتمكن حاكم مرصف لبنان من اعادة التوازن 
اىل السوق النقدية بعد محاولتني سابقتني مل يكتب 
لهام النجاح وهناك من يقول ان الثالثة ستكون مثل 
املحاولتني السابقتني اال ان ارصار الحاكم عىل القول  
بتنفيــذ القرار ولو ادى ذلــك اىل دعم املنصة بأكرث 
من مليــار دوالر بعد ان حظي بدعم رئيس حكومة 
ترصيف االعامل نجيب ميقايت الذي طالبه بالتدخل 
يف ســوق القطع وهذا مــا فعله حيث وصل صباح 
امــس اىل ١0٨الف لرية وميكن ان يرتاجع اكرث يف 
حال مواجهة ســالمة هذا التحدي قبل ثالثة اشهر 
من خروجه وااليام  املقبلة ســتثبت ما اذا كان قادرا 

ام ال.

ــه ل ــف  ــ ــق ســ وال  الــــــــــــدوالر  صـــــــرف  ــر  ــعـ ــسـ لـ حــــلــــول  ال  الـــــــبـــــــواب: 
؟؟ ــة  ــتـ ــابـ ثـ »املــــنــــّصــــة«  وثـــالـــثـــة   .. ــّدي  ــ ــح ــ ــت ــ ال ــه  ــ ــواجـ ــ يُـ ــة  ــ ــام ســ

اميمة شمس الدين 

يف الواليــات املتحدة االمريكيــة انهارت خالل 
األســبوع املايض ثالثة بنــوك أمريكية، وهي بنك 
 Signature وبنك ،Silicon Valley وبنك ،Silvergate
وعىل الفور بدأت السلطات األمريكية اجراءات طارئة 
لتعزيز الثقة يف النظام املرصيف األمرييك وتعويض 

كافة املودعني يف هذه املصارف.
اما يف لبنان ومنذ ثالث ســنوات نشــهد انهيارا 
للقطاع املــرصيف وأزمة مرصفية  مل تجد طريقها 
اىل الحل حتى االن وما زالت اموال املودعني عالقة .

وقدأثــارت أزمة املصــارف األمريكية الكثري من 
األســئلة حول ما إذا كانت تجوز املقارنة بينها وبني 

أزمة املصارف يف لبنان.
يف هذا االطار  رأى األمني العام املساعد التحاد أسواق 
املال العربية الدكتور فادي قانصو يف حديث للديار  ان 
املقارنــة ال تجوز وبخاصــة أن األزمة التي واجهتها 
املصارف األمريكيــة الثالثة من أصل أكرث من 700,٤ 
مرصف وبأصول ال تتجاوز ٥% من حجم موازنة اإلدارة 
األمريكية، هي أزمة مرصف وليست أزمة نظامية كام 
هو الحال يف لبنان مشريا اىل ان قيام عدد من البنوك 
الكربى مبســاعدة  بنــك  First Republic من خالل 
مساهمتها بودائع غري مؤمن عليها قيمتها ٥ مليارات 
دوالر يف البنك يدل عىل قدرة النظام املرصيف األمرييك 
عىل الصمــود، يف حني أن األزمة املرصفية يف لبنان 
هي أزمة نظامية  تشمل القطاع املايل واملرصيف برمّته 
يف ظل  دولة مفلسة ومرصف مركزي غري قادر عىل 
التدخل وخســائر مالية تقارب ٥ أضعاف حجم الناتج 

املحيل اإلجاميل اللبناين.
ووفق قانصو ال يحتفظ الفيدرايل األمرييك بأموال 
املصارف املفلسة كام هو حال املركزي اللبناين حيث 
ان للمصــارف اللبنانيــة يف ذمة املركزي ما يقارب 
م 70 مليــار دوالر محتجــزة لديه و مل تضع الدولة 
األمريكية يدها عىل أموال املصارف املنهارة ورصفتها 
ومــن ثم امتنعت عن تســديدها، ال بل اســتجابت 
السلطات األمريكية يف غضون ٤٨ ساعة من خالل 
توفري حزمة من اإلجراءات الطارئة وإقراض البنوك 
األمريكية نحو ١6٥ مليار دوالر خالل أسبوع لتوفري 
الســيولة. يف حني أن الدولة اللبنانية التي استدانت 
وبّذرت دون حســيب أو رقيب ومــن ثم أعلنت عن 
تعرثها يف ســداد مستحقاتها، ال تزال بعد أكرث من 
3 ســنوات يف حالة موت رسيري دون أن تطرح أي 
خطة إنقاذ واضحة حوال كيفية إعادة مستحقاتها 
للدائنني أو حتى معالجة الخسائر املالية التي تسّببت 

بها وكّبدت بها االقتصاد اللبناين واللبنانيني معاً.
وتحدث قانصو عن التسلسل الدراماتييك لألحداث 

خالل األسبوع املايض النهيار  ثالثة بنوك أمريكية، 
وهــي بنك Silvergate، وبنك Silicon Valley، وبنك 
Signature، مام أثار مرة أخرى املخاوف بشأن أزمة 
مالية شــبيهة بأزمة وول سرتيت التي اندلعت يف 
العــام 200٨ وحتى األزمــة املالية يف العام ١929 

واللتني بدأتا مع انهيار بنك واحد أو اثنني. 
وقال يف الواقع، بدأت األزمة يف الثامن من اذار 
عندمــا أعلن بنك Silvergate عــن إنهاء عملياته، 
وهــو الذي يعمــل عىل متويل صناعــة العمالت 
املشــفرة، بلغ إجاميل أصولــه ١١.٤ مليار دوالر 
وإجــاميل ودائعه 3.٨ مليار دوالر يف نهاية العام 
2022. بعد يومني، يف ١0 اذار كات الصغرية، بلغت 
أصوله حــواىل 209.0 مليار دوالر، يف حني بلغت 
الودائــع ١7٥.٤ مليار دوالر يف نهاية العام 2022. 
ويف ١2 اذار، أغلق املنظّمون بنك Signature بسبب 
املخــاوف من نفاد الســيولة مع لجوء العمالء إىل 
ســحب أموالهم بأحجام كبرية مشرياً اىل  أن أعامل 
البنك كانت ترتكز عىل عمالء العمالت املشفرة وقد 
بلغ إجاميل أصول البنك حواىل ١١0.٤ مليار دوالر 
وإجاميل الودائع ٨٨.6 مليار دوالر مع نهاية العام 

.2022
وعــدد قانصو أســباب إفالس هــذه املصارف 

األمريكية وهي:
أوالً، نظــراً إىل أن أســعار الفائــدة كانت تقارب 
الصفــر تقريباً حتى النصف الثاين من العام 202١، 
اســتثمرت معظــم البنوك األمريكية يف ســندات 
الخزانة، واســتفادت بشكل كبري من حقيقة أنها مل 
تدفع شــيئاً مقابل ودائعها وكسبت 3% أو أكرث من 
االحتياطي الفيدرايل. ولكن يف الوقت الذي يحارب 
فيه االحتياطي الفيدرايل التضخم منذ العام 202١، 
قفزت أســعار الفائدة مثاين مــرات متتالية حتى 

تاريخه. 
واشار اىل انه نظراً إىل انخفاض أسعار السندات 
مع ارتفاع أســعار الفائدة، ال ميكن بيع الســندات 
القدمية ذات معدالت الفائدة املنخفضة إال بأســعار 
أقل بكثري من الســندات الجديــدة التي تدّر معدالت 

فائدة أعىل. 
ثانياً إن الرهونات العقارية، كالتي اســتثمر فيها 
بنك Silicon Valley، تعتــرب أكرث تقلبية وتأثراً وال 
سيام أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، مييل الناس إىل 

عدم سداد قروضهم العقارية. 
ثالثــاً :إن البنوك الكربى تعتــرب أكرث تنوعاً يف 
عمليات التوظيــف وال تعتمد عىل قطاع اقتصادي 
واحد مثل اقتصاد الرشكات الناشئة، عىل عكس بنك 
Silicon Valley. لذلــك وخالل تفيش وباء كورونا، 
كانت الرشكات الناشــئة يف مجــال التكنولوجيا 

تعمل بشــكل جيد، ولكن بعد انحسار كورونا، تباطأ 
االقتصــاد. وهنا جــددت هذه الرشكات الناشــئة 
نفســها  و كافحت من أجل استجرار األموال لتمويل 
مشــاريعها.، ولتغطية نفقاتها، بدأت هذه الرشكات 
يف اللجــوء إىل ودائعهــا. من هنــا بقول قانصو 
اضطرت البنوك إىل تلبية طلبات الســحب املتزايدة 
لعمالئها من خالل بيع سندات الخزانة ذات الفوائد 
املتدنية، بأسعار مخفضة جدا، مام سّبب لها خسارة 

مالية واضطرت إىل وقف أعاملها.
ولكن يضيف قانصو يف غضون ٤٨ ساعة، قامت 
الفيدرايل،  الخزانة األمريكيــة، واالحتياطي  وزارة 
ومؤسســة التأمني الفيدرالية بإعــداد حزمة من 
اإلجراءات الطارئة لتعزيز الثقة يف النظام املرصيف 
ومنع انتقال العــدوى أو ما يعرف بتأثري الدومينو. 
فبحلول مساء يوم األحد، أعلنت الحكومة األمريكية 
أنها ستضمن جميع الودائع ما فوق سقف مؤسسة 
التأمــني الفيدراليــة البالغ 2٥0 ألــف دوالر، بينام 
ســيتمكن عمــالء البنك املفلس مــن الوصول إىل 
جميــع ودائعهم بدءاً من يــوم االثنني. يف موازاة 
ذلك، أطلق االحتياطي الفيدرايل تســهيالت إقراض 
ســتكون متاحة للعديد من البنوك األخرى من أجل 
ضامن تلبية مطالب املودعني. غري أن أسواق األسهم 
والسندات املالية، يف الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا، 
محت مئات املليارات من الدوالرات منذ أن هزت أزمة 
البنوك األمريكية األسواق العاملية وأرخت بثقلها عىل 
أداء أسواق األســهم بشكل خاص يف ظل مخاوف 
حقيقيــة من اندالع أزمة مالية عاملية كالتي اندلعت 

يف العام 2007.
وأوضح قانصــو أن مجموعة صغرية من البنوك 
األمريكيــة الصغرية ومتوســطة الحجم قد تكون 
مهّددة حتى الساعة، وليس النظام املرصيف بأكمله 
أو البنوك الكبرية. هذا ما يعتقده املحللون حتى اآلن، 
بينام يتفق االقتصاديون عىل نطاق واســع عىل أن 
فشل البنوك األمريكية الثالثة يختلف بشكل واضح 
عن انهيار املؤسسات املالية الكبرية يف العام 200٨. 
ويعزى ذلك إىل حقيقة أن التنظيم املايل قد تم تشديده 
بشكل كبري منذ أزمة 200٨، ويبدو أن متطلبات رأس 
املــال املتزايدة املفروضة بعد أزمة العام 200٨ تؤيت 
مثارهــا، يف حني أن البنوك مطالبة اليوم برأس مال 
أكــرب بكثري من ذي قبل، مــام يجعلها أقل عرضة 
للمخاطر. إضافًة عىل ذلك، فإن البنوك التي ميكن أن 
تواجه انهياراً محتمالً اليوم هي بنوك إقليمية تفتقر 
إىل قاعدة كبرية من املودعني، ولديها محفظة كبرية 
من الســندات واألوراق املالية التي فقدت قيمتها، ما 
من شأنه أن يؤثر سلباً يف رأساملها إذا تم بيع هذه 

األوراق املالية بسعر السوق.

قانصــــــو: مصــــــارف ُمتوّســــــطة الحجم ُمهــــــّددة بالســــــقوط في الواليــــــات املتحدة
حزمــــــة إجــــــراءات إحترازية عــــــززت الثقة في النظــــــام املصرفــــــي األميركي

عقد وزير األشغال العامة والنقل يف حكومة 
ترصيــف األعامل الدكتور عــيل حميه  مؤمترا 
صحافيــا، ظهر  امس يف مكتبه يف الوزارة، يف 
حضور املدير العام للطريان املدين املهندس فادي 
الحسن، تناول فيه موضوع عقد انشاء مبنى جديد 
للركاب، وللرحالت العارضة والسياحية يف مطار 
رفيق الحريري الدويل - بريوت، شارحاً بالتفصيل 
اسباب املرشوع املوجبة، السند القانوين الذي تم 
عىل اساسه ابرام العقد، التمويل، املدة والرسوم 
املتوقعة واملســتوفاة لصالح الخزينة واهداف 

املرشوع،
وزف حميــه للبنانيني بــرشى جديدة بأنه تم 
التوقيع ايضاً عىل عقــد مامثل لتجمع رشكات 
الربيــد ارامكس، فيدكس، يو يب اس ونت غلوبل 
وســيتم وضع حجر االســاس خالل االسابيع 

املقبلة، حيث ستتواجد هذه الرشكات عىل ارض املطار 
شأنها شأن بقية مطارات العامل.

وقــال حميه: »مبا أن املبنى الحــايل ملطار رفيق 
الحريري الدويل – بريوت قد تم افتتاحه سنة ١99٨ 
بطاقة اســتيعابية تقدره بستة )6( ماليني مسافر 
ســنوياً، ومنذ ذلك الوقت )اي منذ خمسة وعرشين 
سنة( مل تجر أي توسعة يف املطار، ويف العام 20١3 
تجاوزت حركة املســافرين الفعليــة لطاقة املطار 
االســتيعابية، ووصلت اىل ذروتها بعدد يقارب ٨,٨ 
مليون مسافر يف عام 20١٨ )قبل الجائحة(، متوقعاً 
بأن يصل عدد املسافرين  اىل 7,2  مليون مسافر يف 
العام الحايل 2023، كام انه من ااملتوقع ان يتضاعف 
هذا العدد يف األعوام املقبلة يف حال تحسن الظروف 

العامة مستقبالً«.
واوضــح ان مجلس الوزراء، مبوجب قراره رقم 6٨ 
تاريخ 20١٨/٥/١6 ،قــد أّقر املوافقة عىل املخطط 
التوجيهــي العام لتطوير وتوســعة مطار الرئيس 
الشــهيد رفيق الحريري الدويل – بريوت وذلك بهدف 

معالجة االختناقات الناتجة عن شــدة االزدحام يف 
مبنى املسافرين الحايل«.

وأشــار اىل ان  مبنيي الشحن والجامرك القدميني 
املنشأين عام ١9٥٤ والواقعني يف الجهة الرشقية من 
أمالك املطار )حيث سيقام املرشوع( قد تم إقفالهام 
وإخالؤهام من قبل شاغليهم إىل مبنى الشحن الجديد 
الذي أنشــأته رشكة طريان الرشق األوسط )مبوجب 
عقد إشــغال مســاحة مكشوفة، إنشــاء تشغيل 

واستثامر املبنى وإعادة امللكية إىل اإلدارة(«.
كام اشار اىل إحالة جهاز أمن املطار عدد 2١7/20٤ 
تاريــخ 20١6/02/03 والتي طالبت بإيقاف العمل 
مببنى الشحن القديم ألنه أصبح غري مطابق للرشوط 
األمنيــة والفنية العاملية ويعترب الثغرة الوحيدة التي 
تثري قلق األجهــزة األمنية املحلية ورشكات الطريان 

األجنبية«.
ويف ما خــص التمويل والجهة املشــغلة، أعلن 
 )LAT( حميــه »ان الرشكة اللبنانية للنقــل الجوي
املكلفة وفقاً ملندرجات العقد والتي تتوافر لديها كافة 
الرشوط املتوجبة يف قانون رسوم املطارات ستقوم 

بتمويــل كامل مقومات املــرشوع، أما لناحية 
 Dublin Airportالتشــغيل فستتعاون مع رشكة
Authority International  اململوكــة بالكامــل 
لحكومة إيرلندا واملتخصصة يف إنشــاء وإدارة 
وتشــغيل مطارات عاملية حول العامل وأكد وزير 
االشغال »ان للمرشوع اهمية اقتصادية وله عدة 

فوائد وأهداف منها:
- االرتقاء مبطار رفيق الحريري الدويل - بريوت 
ليواكب التطور الحاصل يف مطارات املنطقة عرب 
استقطاب استثامرات خارجية بالعملة الصعبة 
)Fresh Foreign Funds( وإضافة مبان وإنشاءات 
وتجهيزات هامة ألمالك الدولة دون التأثري عىل 
القدرات املالية املتاحة للخزينة  العامة مام يرفع 

من قيمة أصول الدولة اللبنانية يف املطار.
- تخفيــف اإلزدحــام الحايل عــىل ممرات 
التفتيش والكونتوارات وبوابات الصعود إىل الطائرات 
للمسافرين عىل طائرات الرحالت العارضة واملوسمية 
والناقلة للحجاج واملعتمرين وزائري األماكن املقدسة 
 Low( ولطائرات رشكات الطريان منخفضة التكلفة

.)Cost Carries
- يؤمــن هذا املرشوع أكــرث من ٥00 فرصة عمل 
مبــارشة ودامئة و2000 فرصــة عمل غري مبارشة 
دون تكبيد خزينة الدولة اية أعباء وســيمكّن املطار 
من اســتقطاب املزيد من رشكات الطريان منخفضة 
التكلفة )Low Cost Carries( ومن زيادة عدد الرحالت 
املجدولة ويحسن كفاءة ونوعية الخدمة املقدمة لتلك 
الرحالت مام يشجع السياحة عىل مدار السنة ويزيد 
إيرادات الخزينة العامة ويرفد جميع األعامل املرتبطة 

بالسياحة.
- توســعة املطار تتيح الفرصــة للناقل الوطني 
للتوســع وزيادة عدد رحالته عىل الخطوط الحالية 
وزيــادة وجهات الســفر إىل مطــارات أخرى مع 
االحتفاظ مبستوى الخدمة املتميز املقدم من قبله«. 

حميــــــه فّنــــــد قانونيــــــة عقد إنشــــــاء مبنــــــى جديــــــد للمســــــافرين فــــــي املطار:
يُؤّمــــــن أكثر مــــــن 7 آالف فرصــــــة عمــــــل .. وال يُكّبد الدولــــــة أّي اعبــــــاء مالية

حميه خالل مؤمتره
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الخميس 23 آذار 2023

مــخــاوف كبيرة فــي »إســرائــيــل« مــن تــضــّرر الــعــاقــات مــع مصر
االحتال يعزل قياديي >لجنة الطوارئ< .. واألسرى يخوضون إضراباً كبيراً

ــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلطة يضيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان نحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق أردوغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طريـ

ــراشــق سياسي ــع ت ــس  عــلــى وقـ ــون ــي ت ــي ف ــ ــد أوروبـ وفـ

عبـــــــــــــــد اللهيـــــــــــــــان لنظيرتـــــــــــــــه األوســـــــــــــــترالية: حـــــــــــــــرس 
ــاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة اإلرهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــية ملحاربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوة أساسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورة قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الثـ

أفــادت جمعيــة »واعد« 
الفلســطينيني  لــأرسى 
قياديي  عــزل  االحتالل  بأّن 
لجنة الطــوارئ الذين أعلنوا 
اإلرضاب، مؤكدًة نقل األسري 
املــرب عامر مريض ممثل 
واألســري  »فتح«،  حركــة 
القطاوي  ســالمة  املرب 
»حامس«،  حركــة  ممثــل 
إىل مــكان مجهول بشــكل 

تعسفي.
»واعد«  جمعيــة  وأكدت 
أّن االحتــالل نقــل عميــد 
الطــوس،  محمــد  األرسى 
الــذي بدأ إرضابه مع قياديي 
الحركة األســرية، إىل »جهة 
أّن  إىل  مشــريًة  مجهولة«، 
التعسفية  التنقالت  »حملة 

التي طالت قادة اإلرضاب هي خطوة يائســة ولن تربك برنامج 
اإلرضاب«.

وتابعــت: »حملة التنقالت التعســفية لــن تثني الجموع 
املتأهبة من األرسى يف كل قالعهم عن الدخول يف هذه املعركة 

التي فرضت عليهم«.
من جهتها، أكدت الحركة األسرية البدء فعلياً بإرضاب »بركان 
الحرية أو الشــهادة«، مضيفًة أنّها لن ترتاجع عنه إال بتحقيق 

كامل أهدافها.

ولفتت الحركة إىل أّن مرحلة ما بعد نقل أعضاء لجنة طوارئ 
الحركة األسرية إىل مكان مجهول »ليست كام قبلها«.

واعتــرت وزارة األرسى واملحررين يف غزة أّن »نقل وعزل 
إدارة ســجون االحتالل لقيادة لجنة الطوارئ هدفه تشــتيت 
مواقف الحركة األسرية«، مضيفًة أّن هدف نقل القيادة وعزلها 
هو فصلها عن باقي األرسى يف السجون، بهدف إفشال خطوة 

اإلرضاب.
ويف وقت ســايق ، هّددت إدارة ســجون االحتالل بفرض 

عقوباٍت كبريٍة عىل األرسى املربني عن الطعام.  

ذكرت وكالة »بلومرغ« األمريكية، أّن حزب الشعوب 
الدميقراطي الرتيك لن يتقدم مبرشحه يف االنتخابات 
الرئاســية يف أيار، ما يعزز فــرص تحالف املعارضة 

الرئييس يف إطاحة الرئيس رجب طيب إردوغان.
ونقلــت الوكالة عن الرئيســة املشــرتكة لحزب 
الشــعوب الدميقراطي برفني بولدان قولها إّن الحزب 
و5 مجموعات يســارية متحالفة »ستشّن حملة ضّد 

حكم الرجل الواحد«.
ويف حني أنهــا مل تؤيد رصاحــة زعيم املعارضة 
الرئييس كــامل كليجدار أوغلو، فــإّن هذه الخطوة 
تجّنب حدوث انقســام رســمي بني خصوم الرئيس، 
الذين ســعوا إىل جبهة موحدة قبل انتخابات 14 أيار، 

بحسب »بلومرغ«.
وأشــارت الوكالــة إىل أّن دعــم حزب الشــعوب 

الدميقراطي أثبت أهمية حاســمة يف االنتخابات السابقة، إذ 
يعتر ناخبو الحزب الدميقراطي إىل حدٍّ كبري أّن كليجدار أوغلو 
ميكنه املساعدة يف الدفاع عن حقوق األقلية الكردية يف تركيا، 

التي تشكل نحو ُخمس السكان البالغ عددهم 85 مليوناً.
ووفــق »بلومرغ«، كان الحــزب، وهو ثالث أكر حزب يف 
الرملــان حالياً، هدفاً لحملة قمــع حكومية منذ عام 2015، 
عندمــا حرم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان من 

الحصول عىل األغلبية يف نتيجة انتخابات مفاجئة.
ولفتت الوكالة إىل أّن وحدة املعارضة املتزايدة تُرز التحدي 
الــذي يواجهه إردوغان مع تصاعد رد الفعل الشــعبي العنيف 
عىل اســتجابة حكومته للزالزل املميتة الشهر املايض، فضالً 

عن أعمق أزمة غالء معيشة يف العقدين املاضيني.
وأظهرت استطالعات رأي جديدة أّن مرشح املعارضة كليجدار 
وغلو يتقــدم عىل إردوغان بأكرث مــن 10 نقاط مئوية قبل 

انتخابات 14 أيار.
وأظهر اســتطالع للرأي نرشته »أكسوي ريسريش«، أُجري 
يف 8 آذار، أّن كليجدار أوغلو يتقّدم عىل إردوغان بنسبة %55.6 

و44.4% توالياً.
وال شك يف أّن الزالزل كان لها تأثري يف شعبية حزب العدالة 
والتنمية، إذ ظهر يف اســتطالع أجرته رشكة »Metropoll« أّن 
34.4% من الناس ألقوا باللوم عىل الحكومة يف الخسائر خالل 
الزلــزال، فيام ألقى 26.9% باللــوم عىل املقاولني، ثم البلديات 

ثالثاً )%15.4(.

عــىل وقع تراشــق ســيايس بني 
الجانبني، وصل وفد من االتحاد األورويب 
إىل تونــس لبحث الوضع الســيايس 
واالقتصادي وملــف الهجرة. يف حني 
انتقدت الخارجية التونسية ترصيحات 
مسؤول السياسة الخارجية يف االتحاد 
األورويب جوزيــب بوريــل الذي حذر 
من »انهيــار« تونس، ووصف األوضاع 
السياسية واالقتصادية فيها »بالسيئة 

للغاية«.
ويــرأس الوفد األورويب -الذي وصل 
تونس يف جــو أقــرب لالحتقان يف 
العالقات األوروبية التونســية- املدير 

العام ملفاوضات الجوار جون كوموان.
وأعلنت بعثة االتحــاد األورويب يف 
تونس أن النقاشات سرتكز عىل األوضاع 

السياسية واالجتامعية واالقتصادية، فضال عن التعاون بشأن 
ملف الهجرة.

ويف الســياق، قال املتحدث باســم االتحاد األورويب لويس 
ميغيل بوينو للجزيرة إن االتحاد يحرتم ســيادة تونس بوصفها 
دولة مستقلة وذات سيادة، مشريا إىل أن هناك اتفاقية رشاكة 
بني الطرفني مبنية عىل التزامات من بينها ملف حقوق اإلنسان 
والدميقراطية.وعىل وقع هذه التطورات، نقل مراسل صحيفة 
لوموند الفرنســية يف بروكسل ما يشــبه دق ناقوس الخطر 
داخل االتحاد األورويب إزاء ما يصفه بخطر االنهيار االقتصادي 
واالجتامعي يف تونس، وإمكانيِة حدوث أزمة هجرة نحو دول 
االتحاد. ويقول التقرير إن إجراءات الرئيس التونيس قيس سعيد 
خلقــت صداعا داخل االتحاد األورويب الذي كان تحركُه ضعيفا 
إزاء ما يحدث؛ وبناًء عليه تقرر إرسال وزيري خارجية الرتغال 

وبلجيكا رسيعا لتقييم الوضع يف تونس.
ويضيــف التقريــر أن إدارة الوضع التونيس أصبحت مصدر 
إزعاج حقيقي للدبلوماسية األوروبية، رغم أن تونس تتلقى أكر 
قدر من املســاعدات املالية األوروبية مقارنة بعدد السكان. كام 
أشــار إىل أن االعتقاالت األخرية للقضاة واملحامني والصحفيني 
والنشــطاء والنقابيني املتهمني مبؤامرة ضد أمن الدولة أثارت 

صدمة يف أروقة االتحاد األورويب.
رد تونســيفي غضــون ذلك، وصفت الخارجية التونســية 
ترصيحات بوريل بشــأن الخوف من انهيار الوضع يف تونس 

»بغري املتناسبة«.

وقالــت الخارجية -يف بيان- إن الترصيحات مبالغ فيها يف 
ضوء صمود الشعب التونيس عر تاريخه، وأيضا يف ما يتعلق 

مبلف الهجرة إىل أوروبا.
ورأت الخارجيــة التونســية أن مــا وصفتها بالترصيحات 
االنتقائية مستمرة يف تجاهل أي مسؤولية عن الوضع السائد 

يف تونس منذ عام 2011 وحتى 25 متوز 2021.
يف املقابل، رحبت الخارجية التونســية مبا عّدته دعام بّناء 
من قبل العديد من الرشكاء، مبا يف ذلك إيطاليا، مشــرية إىل أن 

تونس ستبقى منفتحة عىل ما وصفتها بالرشاكة املسؤولة.
ويــأيت الرد التونيس والزيــارة األوروبية بعد يوم واحد من 
ترصيحات مســؤول السياسة الخارجية يف االتحاد األورويب 
وصف فيها الوضع يف تونس »بالخطري جدا« سياسيا واقتصاديا 
و«الــيسء للغاية«، داعيا تونــس إىل التوقيع عىل اتفاق مع 
صنــدوق النقد الدويل وتنفيــذه، مخافة انهيار يف البالد رمبا 
يؤدي -كام يقول بوريل- إىل تدفق طالبي اللجوء نحو شواطئ 
االتحاد، والتســبب يف عدم اســتقرار منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا.
كــام انتقد بوريل مواقف الرئيس التونيس قيس ســعيد من 

قضية املهاجرين األفارقة.
وخلفت ترصيحات بوريل ردود فعل غاضبة يف تونس، أبرزها 
ما جاء عىل لسان الرئيس سعيد الذي أكد أنه ال مجال للتفريط 
يف سيادة بالده ألحد، وأنه لن يقبل أي تدخل خارجي يف شؤون 
بالده مرة أخرى، وأن تونس ليســت تحت الحامية وال االنتداب، 

وفق قوله.

إيران  خارجية  وزيرا  أكّد 
عبد  أمري  حسني  وأسرتاليا، 
اللهيــان وبنــي وانغ، يف 
اســتمرار  هاتفي،  اتصال 
الدبلومايس والحوار  النهج 

البلدين.  بني 
وناقش الطرفان القضايا 
ذات االهتامم املشــرتك، إذ 
عىل  اللهيان  عبد  أمري  شّدد 
أّن بــالده تــويل اهتامماً 
أســرتاليا،  مع  للعالقــات 
مشــرياً إىل »موضوعــات 
متنوعة بني إيران وأسرتاليا 

ميكن اســتثامرها للتعاون يف مختلف املجــاالت الثنائية 
والدولية«. واإلقليمية 

وتطّرق أمــري عبد اللهيان إىل دور حرس الثورة اإليراين 
يف املنطقــة، قائالً إّن »حرس الثــورة أقوى قوة ملحاربة 

املنطقة«.  يف  اإلرهاب 
ويف اتصــال مع نظريته األســرتالية بني وانغ، أشــار 
أمــري عبــد اللهيان إىل أّن »حرس الثــورة يلعب دوراً هاماً 
يف الحفــاظ عىل االســتقرار واألمن اإلقليميــني«، الفتاً 

إىل مســاعي البلديــن يف 
اإلرهاب.  مكافحة 

 من جانبها، هّنأت وزيرة 
األســرتالية  الخارجيــة 
نظريها اإليراين مبناســبة 
بــدء العام اإليراين الجديد، 
رضورة  عــىل  مشــّددًة 
استمرار النهج الدبلومايس 
بــني البلديــن، معربًة عن 
اعتقادها »باســتمرار فتح 
املســار الدبلومايس إلزالة 

التفاهم«. سوء 
كــام رّحبت بنــي وانغ 
باســتمرار الحوار بني إيــران والغرب والتعاون بني طهران 
والوكالة الدولية للطاقــة الذرية، واصفًة هذا التعاون بـ 

البّناء«. »التعاون 
ويأيت هذا االتصال، بعد أن أعلنت الحكومة األســرتالية، 
قبل يومني، أنّها ســتفرض عقوبات ضد عدد من املسؤولني 
والرشكات يف الجمهورية اإلســالمية اإليرانية. وتشــمل 
هذه العقوبات مســؤولني سياســيني وآخرين عســكريني 

الثورة«.  »حرس  ضمن  يعملون 

أمنيون  مسؤولون  كشف 
إرسائيليون عــن مخاوفهم 
من تأثــري أقوال وزير املالية 
بتسلئيل  املتشــدد،  اليميني 
التعاون  عىل  ســموتريتش 

األمني مع مرص.
وقالــت اإلذاعــة العامة 
إنــه  »كان«  اإلرسائيليــة 
يســود تخــوف حــاد يف 
جهاز األمــن اإلرسائييل من 
بني  األمنية  العالقات  تراجع 
»إرسائيل« مــرص وذلك يف 
أعقــاب أقــوال رئيس حزب 
املالية  ووزيــر  الصهيونية 
والوزيــر يف وزارة األمــن، 
بتســلئيل سموتريتش، التي 
زعم فيها أنه »ال يوجد شعب 
فلسطيني« وعر عن تبنيه لـ 

»أرض إرسائيل الكرى« وأنها تشمل األردن، إضافة إىل أقواله 
العنرصية حول »محو حوارة من الوجود«.

وإثر ترصيحات ســموتريتش، اســتدعت وزارة الخارجية 
األردنية الســفري اإلرسائييل يف عامن لالحتجاج عىل أقوال 

سموتريبتش.
ونددت دول أخرى بشــدة بترصيحات ســموتريتش، بينها 

الواليات املتحدة وفرنسا والسعودية واإلمارات.
ووفقا لـ«إذاعة إرسائيل«، فإنه يوجد تخوف يف إرسائيل من 
أن أقوال ســموتريتش »ستؤثر يف التعاون األمني بني إرسائيل 
وبني األردن ومرص يف التوقيت الحايل، )بســبب حلول( شهر 

رمضان«.
وأشارت إىل أن مرص تلعب دور الوسيط بني إرسائيل وحركة 

حامس بكل ما يتعلق بقطاع غزة. كذلك فإن العالقات األمنية 
بني إرسائيل واألردن ذات أهمية كبرية، وأن أقوال سموتريتش، 
وهو عضو رفيع يف املجلس الوزاري املصغر للشؤون السياسية 
واألمنية، »ســتلحق رضرا بتفاهامت اجتامعي رشم الشــيخ 
والعقبة، قبيل الفرتة الحساسة لشهر رمضان«، حسب »كان«.
وزعم ســموتريتش خالل خطاب ألقــاه يف مؤمتر عقد 
يف باريــس، بداية األســبوع الجاري، أنه »ال يوجد شــعب 
فلسطيني. وهل يوجد تاريخ فلسطيني؟ إنهم يخرتعون شعبا 
خياليــا. ويعملون من أجل حقــوق خيالية من أجل محاربة 
الحركــة الصهيونية. هذه هي الحقيقة. وينبغي أن يســمع 
عرب أرض »إرسائيل« هذه الحقيقة، وكذلك اليهود املرتبكون 
قليــال وقرص اإلليزيه والبيت األبيض أيضا. يجب أن يســمع 

ذلك العامل كله«.

ــاب ــ ــة اإلرهـ ــم ــائ ــن ق ــر تــيــغــراي مـ ــحــري ــع جــبــهــة ت ــ ــا : رف ــي ــوب ــي إث
صّدق الرملان اإلثيويب عىل 
رفع اسم جبهة تحرير شعب 
تيغــراي من قامئة اإلرهاب، 
»اتفاقية  بنــود  من  كواحد 
املوقعة  للســالم«  بريتوريا 
بــني الحكومة والجبهة يف 

ترشين الثاين املايض.
وصــّوت معظم املرشعني 
البالــغ عددهــم 547 عىل 
إزالة الجبهة التي تعد الحزب 
السيايس املهيمن يف منطقة 
تيغراي الشاملية، من قامئة 
اعرتاض  مقابــل  اإلرهاب، 
61 نائبــا وامتناع 5 أعضاء 
عن التصويــت، وفًقا لهيئة 
اإلذاعة اإلثيوبية الحكومية.

أيام  بعد  الخطــوة  وتأيت 
الجبهة تشــكيل  من إعالن 

حكومة انتقالية لإلقليم، وتعيني رئيس جديد لها.
وقال الرملان، يف بيان نرشه عىل موقع فيســبوك، »وافق 
مجلــس النواب عىل قرار إلغاء تصنيف جبهة تحرير شــعب 
تيغــراي عىل قامئة اإلرهاب بأغلبيــة األصوات«، مضيفا أن 
هذه الخطوة ستعزز اتفاق السالم املرم بني الجبهة والحكومة 

الفدرالية.
ومبوجب قرار الرملان، ســتعود جبهــة تيغراي إىل العمل 
السيايس ومؤسســات الحكومة الفدرالية، وسريفع الحظر 
عن املؤسسات واملنظامت التابعة لها، ويطلق رساح معتقليها 

من السجون.

{ اتفاقية بريتوريا للسالم {
ومبوجب رشوط اتفاق السالم املوقع يف بريتوريا عاصمة 
جنوب أفريقيا، وافقت جبهة تحرير شــعب تيغراي عىل نزع 
سالحها مقابل إتاحة الوصول إىل تيغراي، التي ُعزلت إىل حد 

كبري عن محيطها خالل الحرب.

ومنذ االتفاق اســتؤنف تسليم بعض االحتياجات األساسية 
واملســاعدات إىل تيغــراي التي يبلغ عدد ســكانها 6 ماليني 
شخص، والتي واجهت نقصا حادا يف الغذاء والوقود والسيولة 
واألدوية.وكانت جبهة تحرير تيغراي سيطرت عىل السياسة 
اإلثيوبية قرابة 3 عقود قبل أن يتوىل رئيس الوزراء الحايل آيب 

أحمد مهام منصبه يف عام 2018.
وبدأ رصاع تيغراي أواخر 2020، واتهمت الحكومة الجبهة ببدء 
الرصاع بهجومها عىل قاعدة عســكرية يف إقليم تيغراي، فيام 

اتهمت الجبهة الحكومة الفدرالية باالستعداد لشن رضبة أوال.
وعىل إثر ذلك النزاع، ُصنفت الجبهة رسميا كمنظمة إرهابية 

يف أيار 2021، بعد 6 أشهر من اندالع الحرب.
وأدى اتفاق السالم املوقع يف ترشين الثاين 2022 إىل عودة 
االتصاالت والخدمات املرصفية وغريها من الخدمات األساسية 
التي تم قطعها عن منطقة تيغراي البالغ عدد سكانها أكرث من 

5 ماليني نسمة.
وتواجه إثيوبيا اآلن فاتورة إعادة اإلعامر بعد الرصاع بقيمة 

20 مليار دوالر، حسب ما تذكر وكالة األناضول لأنباء.

الجيــــــش املصــــــري حصــــــل علــــــى أســــــلحة جديــــــدة مــــــن أميــــــركا
حصلت القوات املســلحة املرصية عىل 
أســلحة بحريــة جديدة ، ومتــت عملية 
التســليم بشكل رسمي خالل حفل أقيم يف 

اإلسكندرية يف شامل البالد.
الســفن  األمريكية  البحرية  وســلمت 
 USS الساحلية الســابقة للدوريات وهي 
 )6 USS Sirocco )PC3( و Hurricane )PC
وUSS Thunderbolt )PC 12( بعد أن أبحرت 
مــن البحرين حيث مقر القيــادة املركزية 
للبحريــة األمريكية، يف رحلة اســتغرقت 
شهرا حول شبه الجزيرة العربية، من يناير 

إىل فراير املايض.
وبحسب بيان صادر عن القيادة املركزية 
للبحرية األمريكية، عمــل أفراد الطاقمني 

خالل فرتة عبور الســفن الحربيــة التي بلغت 4000 ميل إىل 
اإلســكندرية، جنبا إىل جنب إلبحار السفن الثالث بأمان يف 

رحلة شــملت زيارات إىل ميناء جبل عيل يف اإلمارات العربية 
املتحدة، والدقم يف ســلطنة عــامن، وجيبويت، وبرنيس يف 

مرص، مرورا بقناة السويس، وصوال إىل اإلسكندرية.

ــا ــ ــ ــــى فرنس ــ ــاً ال ــ ــ ــيعود قريب ــ ــري ســ ــ ــ ــفير الجزائ ــ ــ ــون: الس ــ ــ تب
أعلن الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون أّن السفري الجزائري يف 
فرنسا، الذي اسُتدعي مطلع شباط، إثر خالف بني البلَدين بسبب 

ناشطة فرنسية جزائرية، »سيعود قريباً« إىل باريس.
اســتدعت الجزائر يف شباط سفريها سعيد مويس احتجاجاً 
عىل ما اعترتها »عملية إجالء رّسية« متّت مبساعدة دبلوماسيني 
وأمنيني فرنسيني، بعدما متكّنت الناشطة الفرنسية-الجزائرية 
أمرية بوراوي من التوّجه إىل فرنسا من تونس التي كانت تعتزم 

ترحيلها إىل الجزائر.
ويف إشارة إىل الخالف بهذا الشأن، قال تبون إّن »عالقتنا مع 

فرنسا متذبذبة«.
وأضاف، وفقاً ملا نقلته وكالة األنباء الجزائرية الرســمية عن 
املقابلة، أّن »السفري الجزائري سيعود قريباً إىل باريس« ملامرسة 
مهامــه. بعد برود طغى عىل العالقــات بني البلَدين منذ خريف 
العــام 2021، بدأت باريس والجزائر يف تحســني هذه العالقات 

ملناسبة زيارة الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون إىل الجزائر يف 
اب املايض. حينها، وّقع رئيسا الدولتني إعالناً مشرتكاً الستئناف 

التعاون الثنايئ.
يف 20 شباط، أعلنت النيابة الجزائرية وضع أربعة أشخاص 
رهن الحبس االحتياطي وشخصاً خامساً تحت إرشاف قضايئ يف 
إطار تحقيق بشأن الخروج »غري القانوين« للناشطة الجزائرية 

أمرية بوراوي من الجزائر.
وبوراوي فرنســية جزائرية ُعرفت خصوصاً يف العام 2014 
خالل مشــاركتها يف حركة »بركات« ضّد ترشح الرئيس الراحل 
عبد العزيز بوتفليقة لوالية رابعة، لتنخرط بعد ذلك يف »الحراك« 

الشعبي.
يف متوز 2020، ُحكم عىل بوراوي وهي يف األصل طبيبة وتبلغ 
46 عاماً، بالحبس عاماً واحداً لكّنها اســتفادت من إطالق رساح 

مرشوط يف حزيران.
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الخميس 23 آذار 2023

مهندسون

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

factories
info@selective-designs.ne 
ــــــــــــــــــــــــــ

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  عىل 
االوتوســرادـ   اجمل منظر 
يف بريوت ـ موقف سيارتني 
ومياه حلوة وساخنة 24/24 
 )$600( الشــهري  االيجار 
ـ   01/652553 هاتــف: 
76/834352ـ  70/623717

طلب اثبات وفاة حسني 

عيل طراف موزي

محكمــة النبطية الرشعية 
الجعفرية

تفيــد محكمــة النبطيــة 
بتاريخ  انه  الجعفرية  الرشعية 
2023/1/27 وتحت رقم اساس 
2023/342 تقــدم لــدى هذه 
املحكمة منح عبد الرسول نصار 
بوكالته عن زينب نايف جهجاه 
بطلب اثبات وفاة )حســني عيل 
طــراف موزي تولد 1908( فمن 
موضوع  حــول  اعراض  لديه 
الطلــب فليتقدم باعراضه اىل 
قلم هذه املحكمة خالل عرشين 
يومــاً تيل النــرش تحريراً يف 

.2023/3/16

رئيس القلم
هشام فحص

ـــــــــــــ
االقامة  املجهــول محل  اىل 
ينبغي  صوفان  محمد  مرشــد 
حضورك اىل قلم محكمة شتورا 
الرشعيــة الســنية الســتالم 
االوراق الخاصــة بك مبوضوع 
دعــوى تفريق للغيبة املنقطعة 
املقامة من املدعية نجمة غسان 
زيــدان واذا مل تحــر يجري 

بحقك االيجاب القانوين.
شتورا يف 2023/3/16.
رئيس القلم

الشيخ ابراهيم 
الربيدي

ــــــــــ
صادر رقم :23/16

اعالن قضايئ

املذهبية  املــن  محكمة  ان 
الدرزية ـ الدرجة االوىل

تعلن عن وجود تبليغ يخص 
املدعــى عليه محمــد ابراهيم 
املــرصي يف قلــم املحكمــة 
زوجته  من  املقامــة  بالدعوى 
غنوه صالح املرصي املســجلة 
تحــت رقم اســاس 2023/50 
تاريخ 2022/12/14 مبوضوع 
طلــب تفريق ونفقــة وتدعوه 
للحضــور واالطــالع والجواب 
واتخاذ مكان اقامة خالل مهلة 
قانونية من تاريخ هذا االعالن.

رئيــس قلــم محكمة املن 
املذهبية الدرزية

وائل االعور

اعالنات رسمية

ــن ــ ــي ــصــ ــ تــــــــايــــــــوان دانــــــــــــت دعــــــــــم روســـــــيـــــــا ملــــــوقــــــف ال

ــــة‹‹ فــــي غضــــون 15 عامــــاً ــــم ســــتصبح »آلّي واشــــنطن: جيــــوش العال

ــد ــاعـ ــقـ ــتـ ــق قـــــانـــــون إصـــــــــالح الـ ــيـ ــبـ ــطـ ــزم تـ ــ ــت ــ ــع ــ  مــــــاكــــــرون ي
 رغـــــــــــــــم تــــــــصــــــــاعــــــــد االحــــــــــتــــــــــجــــــــــاجــــــــــات ضــــــــــــّده

نّددت تايوان، بإعالن بكني وموســكو املشرك الذي وصف 
الجزيــرة بأنّها جــزء »ال يتجزأ« من الصني، متهمًة روســيا 

»باالنصياع ملطالب الصني«.
وقالت تايوان، يف بيان، إّن وزارة الخارجية »تحتج رســمياً 
وتدين بشــدة الحكومة االستبدادية التوسعية )للصني( التي 
تواصل اإلدالء بترصيحات كاذبة يف املرسح الدويل لتشــويه 
سمعة بلدنا وتقويض ســيادته«.  ونّددت تايبيه بـ«محاولة 
روســيا االنصياع إىل مطالب الصــني يف مؤامرتها للعدوان 
والتوســع«.  واستقبل الرئيس الرويس فالدميري بوتني نظريه 
الصيني يش جني بينــغ يف الكرملني، وعقدا محادثات يومي 
االثنني والثالثاء. ويف الختام، وّقعا إعالناً مشــركاً تعهدا فيه 
تعميق رشاكتهام اإلســراتيجية. وينــص اإلعالن عىل دعم 

روسيا للصني يف قضية تايوان. 
وأكدت روســيا يف اإلعالن املشــرك التزامها مبدأ »الصني 
الواحدة«، ووصفت تايــوان بأنّها »جزء ال يتجزأ من األرايض 

الصينية«، وفقاً لوكالة الصني الجديدة. 
وجاء يف اإلعالن أّن »)روسيا( تعارض أي شكل من أشكال 
اســتقالل تايوان، وتؤيد بحزم اإلجراءات التي تتخذها الصني 

للمحافظة عىل سيادتها وسالمة أراضيها«. 
ويف الســنوات األخرية، صعدت بكني ضغوطها العسكرية 
واالقتصادية والدبلوماســية عىل تايــوان، وأجرت تدريبات 
عسكرية ضخمة حول الجزيرة يف العام 2022، اعتربت تايبيه 
أنّها »اســتعداد للغزو«. وتتهم الصني الواليات املتحدة بتأجيج 
النزاع بشأن تايوان. وقال وزير الخارجية الصيني تشني قانغ: 
»إذا اســتمرت الواليات املتحدة يف السري باملسار الخاطئ يف 

سياستها تجاه الصني، فسيؤدي ذلك إىل مواجهة«.
وأضــاف: »إذا مل تضغــط الواليات املتحدة عــىل املكابح، 
وواصلت السري يف املسار الخطأ، فلن تكون هناك حواجز قادرة 
عىل منع القطارات من الخروج عن مســارها وانقالبها، وهذا 

سيؤدي بالتأكيد إىل املواجهة والرصاع«.

قال رئيس هيئة األركان األمريكية املشــركة، الجرنال مارك 
مييل، يف حديث ملؤسســة مجموعة »أوراسيا« إّن العامل مير 

بـ »تغيري جوهري« يف »طبيعة الحرب«. 
وأضاف مييل أّن طبيعة الحرب تتغري بشكل متكرر، وتتغري 
يف كل مرة يكون »لديك ســالح جديد«، لكن بشكل أسايس، ال 
يتغــري إال »مرة واحدة« كل فرة، واليوم نحن منر بأهم »تغيري 
جوهــري« يف طبيعة الحرب. ويف الحقيقة، هذه املرة، »نحن 

مدفوعون بالتكنولوجيا«.
وأشــار مييل إىل أن قدرات االستشــعار قد غرّيت »طريقة 
رضب الجيــوش«، مضيفاً أّن »القــدرة عىل الرب بالذخائر 

الدقيقة ال تشبه أي يشء شهده اإلنسان من قبل«.
وشّدد أعىل ضابط عسكري أمرييك، عىل وجه التحديد، عىل 
دور الروبوتات، قائالً إّن الواليات املتحدة والعديد من الجيوش 

املتقدمة يف العامل »تخترب السفن والدبابات غري املأهولة«.
ووفــق مييل، فإنّه »يف غضون 15 عاماً املقبلة، إن مل يكن 
قبل ذلك، ستشــاهد أجزاء كبرية من الجيوش والقوات البحرية 

والقوات الجوية التي ستكون آلية«.
لكن، منذ نحو أسبوع، كشفت وسائل إعالم أمريكية أّن قوة 
املتطوعــني يف الجيــش األمرييك، رمبا قد تكــون بلغت حّد 

االنهيار أو الحد األقىص. 
وأشــار تقريــر نرشه موقــع »War on the rocks«، إىل أّن 
أزمة التجنيد املحفوفة باملخاطر بدأت تتكشــف بعد االنسحاب 
األمرييك الكامل من أفغانستان الصيف املايض، إذ يتقلّص عديد 

الجيش بسبب تراجع أعداد املتطوعني املؤهلني. 
ووفــق املوقــع، قد يكون لذلــك آثار هائلــة عىل املوقف 
اإلســراتيجي للواليات املتحدة يف عامل يتزايد فيه عدم اليقني 

والخطورة.
ويف الوقت نفسه، تحدثت صحيفة »غلوبال تاميز« الصينية، 
عن ارتفاع اإلنفاق العســكري األمرييك، مؤكدًة أنه يشري إىل 

ارتفاع مخاطر نشوب حرب يف العامل.
واعتــربت أّن املرء يحتاج فقط إىل إلقــاء نظرة عىل املبلغ 
اإلجاميل لإلنفاق عىل األســلحة األمريكية يف الوقت الحايل 

ملعرفة حجم خطر الحرب يف العامل.

أعلن الرئيــس الفرنيس إميانويل ماكرون 
عزمــه تطبيق قانون إصــالح التقاعد املثري 
للجدل بحلول نهاية العام، معتربا أنه رضوري، 

رغم تصاعد موجة االحتجاجات ضده.
وخالل مقابلة تلفزيونيــة، قال ماكرون 
»هــذا اإلصــالح رضوري، إنه ال يســعدين، 
كنت أمتنى أال أفعلــه، لكن لهذا أيضا التزمت 
بالقيام به«، متمنيا دخوله حيز التنفيذ بحلول 
نهاية العام، »حتى تدخل األمور يف مسارها 

الصحيح«.
ودعا الرئيس الفرنيس النقابات الستئناف 
الحوار يف األســابيع املقبلة، مشددا عىل أن 

اإلصالحات جاءت من أجل املصلحة العامة.
وأكــد أن القانون الذي يرفع ســن التقاعد 
من 62 إىل 64 ســيواصل مساره الدميقراطي 

الذي يتضمن مراجعته من قبل املجلس الدستوري يف األسابيع 
املقبلة، مشــددا عىل أنه ال ميكن أن يتحول إىل قانون إال بعد 

مصادقة املجلس عليه.
إدانة العنف

وعــرّب الرئيس الفرنيس عن رفضه ألي جنوح للعنف خالل 
االحتجاجــات، وقال إنه يتحمل مســؤولية أن اإلصالحات ال 
تحظى بشــعبية. وأدان ماكرون أعامل العنف بعد أن أثار قراره 
األسبوع املايض احتجاجات يومية، يف مدن فرنسا والعاصمة 

باريس، تحول بعضها إىل مشاجرات مع الرشطة.
ورفض دعوات املعارضة لإلطاحة برئيسة الوزراء إليزابيث 
بورن التي ســنت األسبوع املايض »املادة 49.3« يف الجمعية 

الوطنية لتمرير قانون اإلصالح، وهذه املادة الدســتورية تتيح 
للحكومة التصديق عىل القوانني دون تصويت برملاين.

وقال ماكرون إن رئيســة الحكومة تحتفظ بثقته، وهو يثق 
بقيادتهــا هذا الفريق الحكومي، داعيا الحكومة إىل إنشــاء 

برنامج »يغري األمور ملواطنينا بطريقة أكرث واقعية«.
وأقــرت الحكومة مبوافقة الرئيس ماكرون مرشوع قانون 
إصالح سن التقاعد، دون إحالة املسودة النهائية للتصويت يف 

الجمعية الوطنية.
وجاء القرار الحكومي يف أعقاب تصديق مجلس الشــيوخ 
ذي األغلبية اليمينية عىل نص التسوية إلصالح نظام التقاعد 
الذي يرفع سن التقاعد من 62 إىل 64 عاما، يف جلسة استمرت 

ساعة و45 دقيقة.

زلزال بقوة 6.5 يضرب أجزاء من باكستان وأفغانستان

ــا ــ ــارنـ ــ ــبـ ــ إجـ  : تـــــتـــــوّعـــــد  الــــشــــمــــالــــيــــة  ــا  ــ ــ ــوريـ ــ ــ كـ
ــّد إعــــــالن حـــرب ــ ــع ــ ــن الــــنــــووي يُ ــ عـــلـــى الــتــخــلــي ع

مســؤول  قــال 
 9 إن  حكومــي 
األقل  عىل  أشخاص 
وأصيب  حتفهم  لقوا 
إقليم  يف  آخرون   44
خوا  بختــون  خيرب 
بباكستان، بعد زلزال 
درجات   6.5 قوتــه 
أفغانســتان  رضب 
ومناطق  وباكستان 
هنديــة، وقــع يف 
ســاعة متأخرة من 

مساء الثالثاء.
الباسط  عبد  وقال 

املسؤول الكبري يف حكومة خيرب بختون خوا 
لوكالة رويرز إن ما ال يقل عن 19 منزال ترر 

جزئيا جراء الزلزال.
وقال رشطي لرويرز إن فتاة عمرها 13 عاما 
لقيت حتفها عندما انهار فوقها جدار مبنزلها، 
وأصيب 150 شخصا يف منطقة سوات شامل 
باكســتان حيث أعلنت املستشــفيات حالة 

الطوارئ.
ويف أفغانســتان، قال املتحدث باسم وزارة 
الصحة إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 44 آخرون 
جراء زلزال رضب عدة واليات رشقي العاصمة 

كابل.
وقــال  إن وزارة الداخليــة األفغانية أمرت 
حكام الواليات مبساعدة املناطق التي تررت 

بالزلزال الليلة املاضية.

وُحــّدد مركــز الزلــزال يف جنوب رشق 
أفغانســتان قــرب بلدة جــرم الحدودية مع 
باكســتان وطاجيكستان، يف حني بلغ عمقه 
أكرث مــن 187 كيلومرا، وفق هيئة املســح 

الجيولوجي األمريكية.
وقد شــعر السكان به يف أنحاء واسعة من 
أفغانستان وباكستان ويف األجزاء الشاملية 

للهند.
ويف 22 حزيــران املايض، ُقتل أكرث من ألف 
شــخص ورُشّد عــرشات اآلالف بعدما رضب 
زلزال قوته 5.9 درجات والية باكتيكا الفقرية، 
وكان األكرث حصدا لألرواح يف أفغانستان منذ 

نحو ربع قرن.
وقتل الشهر املايض أكرث من 55 ألف شخص 
جراء زلزال رضب جنوب رشق تركيا وأجزاء من 

سوريا.

أكــدت الخارجية الكورية الشــاملية أن 
إجبارها عىل التخيل عن األسلحة النووية يُعد 
مبثابــة إعالن حرب، وذلك تزامنا مع إطالقها 

صواريخ كروز قبالة ساحلها الرشقي.
وأفــادت وكالــة أنباء يونهــاب الكورية 
الجنوبيــة بأن كوريا الشــاملية أطلقت عدة 
صواريخ كروز، وأن الجيش الكوري الجنويب 
رصــد اإلطالق من منطقة »هام هونغ«، عىل 

الساحل الرشقي لكوريا الشاملية.
وتأيت أحــدث عملية إلطــالق الصواريخ 
تنفذها بيونغ يانغ بعد 3 أيام فقط من إطالقها 
صاروخا باليســتيا قصري املدى باتجاه البحر 

قبالة ساحلها الرشقي.
وقالت وكالة يونهــاب الكورية الجنوبية 
لألنبــاء إن عمليــات اإلطالق التي متت  رمبا 
اشــتملت عىل صواريخ كــروز التي تعد من 
األســلحة اإلســراتيجية لكوريا الشاملية، 
وتُســتخدم كلمة »إسراتيجي« عادة لوصف 

األسلحة التي تتمتع بقدرات نووية.

{ تصعيد {
وصّعدت كوريا الشــاملية مــن تجاربها 
العســكرية يف األســابيع القليلة املاضية، 

إذ أطلقــت صاروخا باليســتيا عابرا للقارات 
األســبوع املايض وأجرت مــا وصفتها بأنها 
محــاكاة لهجوم نووي مضــاد عىل الواليات 

املتحدة وكوريا الجنوبية مطلع األسبوع.
من جانبها، قالت هيئــة األركان الكورية 
الجنوبية املشركة إن الجيش يف حالة تأهب 
قصــوى، وإن أجهــزة املخابــرات يف كوريا 
الجنوبيــة والواليات املتحــدة تحلل تفاصيل 

الصواريخ.
كام رست الســفينة الهجومية الربمائية 
األمريكية )ماكني( يف كوريا الجنوبية اليوم 
األربعاء يف أول تدريبات إنزال برمائية واسعة 
النطاق للحليفني منذ 5 ســنوات، وفق ما قال 

الجيش األمرييك.
وذكــر الجيش الكــوري الجنويب يف بيان 
»ســنختتم تدريبات درع الحرية بنجاح كام 
هو مقرر يف ظل وضع دفاعي مشرك قوي«.

ومن املقرر أن تختتم ســول وواشنطن غدا 
الخميس تدريبات اســتمرت 11 يوما وأطلقتا 
عليها اسم »درع الحرية 23″، والتي وصفتها 
بيونغ يانغ بأنها استعدادات لـ«حرب عدوانية« 

ضدها.

ــحــكــومــة« ــد أهـــلـــّيـــة رئـــيـــس ال ــدي ــح ــة ت ــّيـ ــا »صـــالحـ ــي ــعــل ــن املــحــكــمــة ال ــاً يـــنـــزع مـ ــونـ ــانـ ــســت« أقـــــّر قـ ــي ــن ــك »ال
األربــع للمستوطنات  ــودة  ــع ال ــون  ــان ق ــعــارض  ت وواشــنــطــن  ــل...  ــت ــق ال ــّوة  ــق ب التغيير  تــفــرض  ــل«  ــي »إســرائ ــا:  روســي

)تتمة ص1( 

تحديد أهلية رئيس الحكومة. كل ذلك تزامنا مع حملة اعتقاالت 
يف الضفة الغربية، وتفعيــل للقبة الحديدية عىل حدود غزة 

واقتحام لرشقي نابلس.
فقــد إتهم نائب املندوب الرويس يف األمم املتحدة دميري 
بوليانسيك، »إرسائيل« بفرض وقائع عىل األرض مخالفة لكل 
القوانني، وبفرض التغيري بالقوة عرب القتل والهدم واإلعتقاالت 
التعسفية اليومية«. ودعا إىل »لجم الخطابات التحريضية«، 
مشرياً باإلســم إىل ترصيحات وزير مالية االحتالل بتسلئيل 
سموتريتش العنرصية. وحّذر من »أّن الوضع سيبقى متفجراً 

إىل أن يتــم معالجة قضايا الوضع النهائية«.
وقــال بوليانســيك إّن موقف روســيا املبــديئ »يرفض 
اإلستيطان« يف كل األرايض املحتلة، مضيفاً أّن روسيا »تحث 
عىل الوحدة الفلســطينية«. كذلك، اتّهم السلطات األمريكية 
باتباع سياســة »فــرض األمر الواقع« عىل الفلســطينيني، 

وإحتكار الدبلوماسية »لفرض تسوية ال ترضيهم«.

{ طرد سفري »ارسائيل« يف عامن {
بدوره، طالب مجلس النواب األردين الحكومة بطرد سفري 
االحتالل »اإلرسائييل« يف عامن. وقال وزير الخارجية األردين 
أمين الصفدي، إّن الترصيحات العنرصية االســتفزازية التي 

أطلقها سموتريتش تعكس فكراً إقصائياً متطرفاً.
كذلك، قال رئيس املكتب السيايس لحركة حامس إسامعيل 
هنّية، إّن الترصيحات التي أدىل بها ســموتريتش »شــديدة 

الخطورة«.
ويف الســياق، قالت وســائل إعــالم »إرسائيلية«: »األمر 
الــذي كان ينقصنــا مع اقراب شــهر رمضــان، أن يخلق 

سموتريتش أزمًة سياسية مع األردن«.

{ قانون »فك االرتباط« {
اىل ذلــك، أفــادت هيئة البث »اإلرسائيــيل«، بأن الواليات 
املتحدة اســتدعت السفري »اإلرسائييل« لديها مايك هرتسوغ، 
يف أعقاب مصادقة »الكنيست« عىل إلغاء ما يعرف بـ«قانون 

فك االرتباط«، الذي يســمح بالعودة إىل 4 مســتوطنات يف 
الضفــة الغربية املحتلة أُخليت عــام 2005. وأضافت الهيئة 
»اإلرسائيلية« أن السفري هرتسوغ اجتمع مع ويندي شريمان 
نائبة وزير الخارجية األمرييك التي أعربت عن »قلق« بالدها 

العميق من الخطوة »اإلرسائيلية«.
ووفقا لقانون »الكنيست«، سيسمح للمستوطنني بالعودة 
إىل مســتوطنات كانت أُخليت يف الضفــة الغربية، لكنه مل 
يشــمل مستوطنات غوش قطيف، التي أخلتها »إرسائيل« يف 

قطاع غزة قبل 18عاما.
ويف السياق، قالت وزيرة االستيطان »اإلرسائيلية« أوريت 
ســروك إن املستوطنات التي انســحبت منها »تل أبيب« يف 
قطــاع غزة عــام 2005، »جزء من أرض إرسائيل، وســيأيت 
اليوم الذي نعود فيه إليها«. وأضافت سروك، وهي من حزب 
»الصهيونية الدينية« املتطــرف، أن املرحلة املهمة اليوم هي 
»العودة إىل شــامل السامرة )التســمية العربية للضفة(«، 
مؤكــدة أن »خطيئة فك االرتباط ككل ســيتم تصحيحها يف 

نهاية املطاف«.

{ مواقف تدين {
وعقب إصدار القانون، اعتربت وزارة الخارجية األمريكية، 
أن قانون »الكنيســت« هو »اســتفزاز وانتهاك لاللتزام الذي 
قدمته إرسائيل إلدارة )الرئيس األمرييك األسبق( جورج بوش 

قبل 20 عاما«.
من جهته، دعا االتحاد األورويب »إرسائيل« إىل إلغائه، وقال 
مسؤول السياســة الخارجية يف االتحاد جوزيب بوريل، إن 
»له تأثريا عكســيا عىل جهود الحد من التوتر، ويعيق إمكانية 
اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سيايس للحوار«. ووصف 
بوريل -يف بيان- قرار الكنيست بأنه »خطوة واضحة للوراء«، 
مؤكدا أن االتحاد األورويب ينظر للمستوطنات عىل أنها »غري 
رشعية مبوجب القانون الدويل، وتشــكل عقبة رئيسية أمام 

السالم وتهدد قابلية تطبيق حل الدولتني«.
اىل ذلك عرّب املبعوث األممي للســالم يف الرشق األوســط 
تور وينســالند، عن قلقه البالغ من تزايد عنف املســتوطنني 
اإلرسائيليني، وقال إن التسلســل »الوحيش« لألحداث يف بلدة 

حوارة قرب نابلس شامل الضفة الغربية يثري الرعب.وجاءت 
ترصيحات وينسالند خالل إحاطة قدمها يف جلسة مفتوحة 
ملجلــس األمن الدويل عقدت امس  لبحث األوضاع يف منطقة 

الرشق األوسط.
ودعا املبعوث األممــي حكومة االحتالل اإلرسائييل لوقف 
األنشطة االستيطانية فورا، مشددا عىل أنه ال رشعية قانونية 
للمســتوطنات، وأنها تشــكل انتهاكا للقانون الدويل.وقال 
وينســالند إن االستيطان وعمليات الهدم ال تزال مستمرة يف 
الضفة الغربية مبا فيها القدس املحتلة. وأكد املبعوث األممي 
أن العنف اليومي زاد بشــكل ملحوظ منذ مطلع العام الجاري، 
مشــريا إىل أن قوات االحتالل اإلرسائييل قتلت 82 فلسطينيا 

بينهم 17 طفال.

{ اقرار قانون »عدم أهلية« نتنياهو {
عــىل صعيد آخر، اقر الربملان اإلرسائييل )الكنيســت( أقر 
بالقراءتني الثانية والثالثة قانون »عدم أهلية« رئيس الحكومة 
.وينــص القانون الجديد عىل أن »عدم أهلية« رئيس الحكومة 
تكون بإعالنه شخصيا عدم قدرته عىل القيام بواجباته لدواع 
صحية أو نفســية، أو من خالل توصية من 75% من أعضاء 
الكنيســت )90 عضوا(، كام ال يجــوز للمحكمة العليا )أعىل 

سلطة قضائية( توجيه انتقادات بهذا الشأن.
واعتــربت املعارضة أن هذا القانــون هدفه حامية رئيس 
الــوزراء بنيامــني نتنياهو الذي يحاكــم يف 3 قضايا تتعلق 
بالرشــوة وخيانة األمانة واالحتيال، كام اتهمته بالعمل من 
خالل ما تســمى خطة »إصالح القضاء« ملحاولة التأثري عىل 

سري املحاكمة.

{ الوضع االمني {
ميدانيــا أعلن جيش االحتالل اإلرسائييل، إطالق صاروخني 
مــن منظومة »القبة الحديدية« عىل طائرة مســرّية دخلت 
املجــال الجوي آتية من قطاع غــزة. ووفق إذاعة »الجيش«، 
جرت محاولة اعراض املســرّية التي انطلقت فوق قطاع غزة، 
قبــل تخطّيها الســياج الحدودي، وقــد كانت متجهة صوب 
املســتوطنات املحاذية للقطاع. وأضافــت اإلذاعة أنّه حتى 

الســاعة »مل تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطالق 
املسرّية«.

بدورها، قالت مصــادر محلية إّن االحتالل أطلق صاروخاً 
اعراضيــاً يف األجواء الرشقية لرفــح، ومن ثم قامت قوات 
االحتالل بفحص ما إذا كان االعراض ناجحاً. ولفتت وســائل 
إعالم »إرسائيليــة« إىل أّن تكلفة الصاروخ الواحد من القبة 
الحديديــة يبلغ 60 ألــف دوالر، أي أّن إطالق صاروخني كلّف 

االحتالل 120 ألف دوالر العراض مسرّية.

{ اقتحامات {
ويف نابلــس، اقتحمت قــوات االحتالل رشقــي املدينة، 
متهيدا لهدم منزل عائلة الشــهيد عبد الفتاح خروشة، املتهم 
بتنفيذ عملية حّوارة يف 26 شــباط املايض، التي ُقتل خاللها 

»إرسائيليان« من مستوطنة »هار برخا«.
وقالت مجموعة عرين األســود )املقاومة يف نابلس( عرب 
حســابها يف »تليغرام« إن مقاتليها تصــدوا القتحام قوات 

االحتالل رشقي نابلس.

{ اعتقاالت وإرضاب عن الطعام {
يف غضون ذلك، اعتقلت قوات االحتالل 28 فلســطينيا من 
الضفة الغربيــة املحتلة.وتركزت حملة االعتقاالت يف بلدات 
بيــت أمر ودورا ومخيم الفوار بالخليــل، ويف مدينة نابلس 
وبلدة يعبد جنويب جنني ومخيم عقبة جرب يف أريحا، بحسب 

بيان لنادي األسري الفلسطيني.
وقال نادي األســري إن القوات »اإلرسائيلية« دهمت العديد 
من املنازل وعبثت مبقتنياتها واقتادت الشبان إىل معسكرات 

التحقيق بتهمة مقاومة االحتالل.
ويف الســياق، ذكــرت وكالة األنباء الفلســطينية )وفا( 
أن نحــو 2000 من املعتقلني الفلســطينيني يف الســجون 
اإلرسائيليــة عازمون عىل تنفيذ إرضاب جامعي عن الطعام 
بدءا من الخميس، أول أيام شــهر رمضان املبارك، وذلك بعد 
رفض إدارة الســجون الراجع عــن إجراءاتها القمعية التي 
أعلنتهــا بتوصية من وزير األمن القومي اإلرسائييل املتطرف 

إيتامر بن غفري.
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ــــــي وناضــــــر ــــــب للزعب ــــــرب آســــــيا : اللق ــــــون غ ترياتل ــان تـــنـــّظـــم ــ ــن ــ ــب ــ ـــ ل ــ ــ  أي.أس.كـــــــــــــــــــــــاي.أف ـ
ـــ23 ــوكــاب الــســنــويــة الـ ــيــه شــوت ــكــارات بــطــولــة ال

ــة أهـــالـــي األكـــاديـــمـــيـــات ــول ــط  ب
ــة ــ ــ ــل ــ ــ ــس ــ ــ فــــــــــــي كــــــــــــــــرة ال

طرابلس ــنــادي  ل ــارات  ــ زي سلسلة 

 مانشيني يبدأ اليوم رحلة إعادة بناء منتخب إيطاليا
ــورو 2024 ــ بــمــواجــهــة انــكــلــتــرا فــي تــصــفــيــات ي

يتساءل املدرب روبرتو مانشيني عن املكان 
الذي ســيأيت منــه الجيل املقبــل للمواهب 
اإليطاليــة، وذلــك قبل أن يبــدأ حامل اللقب 
مشــواره يف التصفيات املؤهلة ليورو 2024، 
اليوم الخميس، عــى أرضه يف مباراة قوية 
أمام إنكلرتا.   ويبدأ مانشيني رحلة إعادة بناء 
مرة أخرى بعدمــا غابت إيطاليا عن املونديال 

للمرة الثانية تواليا.
  وتبــددت نشــوة التتويج عى حســاب 
إنكلــرتا يف نهايئ يــورو 2021 عى ملعب 
وميبيل، بحلــول الوقت الــذي صعقت فيه 
مقدونيا الشــالية إيطاليا العام املايض يف 
امللحــق املؤهل للمونديال.   وبينا كانت بقية 
املنتخبات تســتعد ملونديــال قطر، كانت كرة 
القــدم اإليطالية تفكر مرة أخرى يف مكانتها 
عى الساحة الدولية، حيث أعرب مانشيني عن 
أسفه لقلة الالعبني الشباب يف بلد اعتاد عى 

تصدير املواهب العاملية.
  لــدى إيطاليا 3 أندية يف ربع نهايئ دوري 
أبطال أوروبا للمرة األوىل منذ 2006، ومثلهم 
يف دور الثانيــة لبطولتي الدوري األورويب 
ودوري املؤمتــر، لكن مانشــيني ال يرى أنه 
يجــب أن يحتفى بهذا النجاح النادر قاريا يف 

السنوات األخرية للدوري اإليطايل.
  وقال االثنني يف هذا الصدد إن أندية ميالن 
ونابويل وإنرت املســتمرة يف دوري األبطال: 
»متلك 7 أو 8 العبني إيطاليني فيا بينها... هذه 
هي الحقيقة ويجب أن نقوم بيشء مختلف«.

  وتابع: »كــرة القدم اإليطالية مل تولد من 
جديــد... بإمكاننا قول ذلك رمبا لو كان هناك 
33 إيطاليــا عى أرض امللعب، أو حتى نصفهم 

قد يكون كافيا«.
  وأعرب مانشــيني )58 عاما( بشكل خاص 
عن أسفه لنقص يف املهاجمني واستخدم جناح 
ليدز يونايتد اإلنكليزي وييل نيونتو كمثال عى 
كيفية تجاهل أندية الدوري اإليطايل للمواهب 

الشابة.
  لكنه تعرض أيضا النتقادات بســبب بعض 
االختيارات يف التشكيلة املؤلفة من 30 العبا 
ملبــاراة الخميس يف نابويل، التي تضمنت أول 
اســتدعاء للمهاجم ماتيو ريتيغي االرجنتيني 

املولد الذي يلعب مع تيغري األرجنتيني.
  وقال مانشيني: »منذ سنوات، قيل إنه يتعني 
عليــك أن تولد يف إيطاليــا يك متثل املنتخب 
الوطنــي. لكن العامل تغــري، وكل املنتخبات 
باتت متلك العبني مجنسني أو قادمني من دول 

أخرى«.

{  تخوف وتساؤالت {
  وامتعض املشــجعون من عدم اســتدعاء 
مدافــع أودينيــزي ديســتني أودوغي الذي 
سينتقل إىل توتنهام اإلنكليزي املوسم املقبل، 
والعب وســط يوفنتوس نيكولــو فايويل، 
وثنايئ التسيو ماتيازا كانيونيك ولوكا زاكاين.

  وســجل زاكاين 9 أهداف مع التسيو هذا 
املوســم، مبا فيها هدف الفوز عى روما يف 
ديريب العاصمة األحد، وأثار عدم اســتدعائه 
الدهشــة يف ظل غياب فيديريكو كييزا العب 
يوفنتوس لإلصابة.   وســتواجه إيطاليا كال 
من إنكلرتا ومقدونيا الشالية يف املجموعة 
الثالثة، يف تذكري لكل من املجد واالنتكاسة يف 
عهد مانشــيني الذي بدأ عام 2018 بعد فشل 
التأهل إىل مونديال روســيا، ليقع بدوره يف 

الحفرة ذاتها بعد 4 سنوات.
  وكان الوصول إىل نصف النهايئ من دوري 
األمم األوروبيــة يف مجموعة ضمت أملانيا 
واملجر وإنكلرتا التي تذيلت وهبطت للمستوى 
الثاين مرحبا به، لكن الشعور العام يف إيطاليا 

ما يزال متخوفا من انتكاسات جديدة.
  وســيتواجه مانشيني مع غاريثساوثغيت 
مــدرب إنكلرتا مرة أخرى اليوم الخميس، لكن 
كال املنتخبني ســيكونان املرشــحني لبلوغ 
النهائيات عن مجموعــة تضم إىل جانبها 

كال من أوكرانيا ومالطا ومقدونيا الشالية.
  وقال ساوثغيت أيضا إنه يشعر بالقلق إزاء 
نقــص يف قوة الدكة عــى الرغم من وصول 
مجموعة من الالعبني الشباب املوهوبني إىل 

منتخب »األسود الثالثة« يف السنوات األخرية.
  ورصح يف هــذا الصدد: »الجميع يرغب أن 
يكون لديه دكة قويــة، لكننا ال منلكها بقدر 
املنتخبات الكربى األخرى. أنا ســعيد بالجودة 
التي يجب أن نختار من بينها، لكننا يف مواقف 

معينة نفتقر للخيارات«.

{  ساوثغيت يحفز اإلنكليز {
  يف املقابل، تستهل إنكلرتا رحلة جديدة نحو 
إحراز أول لقب كبري منذ 1966، عندما يتواجه 
منتخب »األسود الثالثة« مع مضيفته إيطاليا 

حاملة اللقب.
  بعــد حصوله عى وقت كاف للتفكري يف 
مســتقبله إثر الخروج مــن ربع نهايئ كأس 
العــامل أمام فرنســا يف كانــون األول، بقي 
غاريثســاوثغيت مدربا إلنكلرتا، يف محاولة 
رابعة لحصد املجد. وشهد عهد ساوثغيت تغرّيا 

يف موقع بالده عى الساحة العاملية.
  وبعــد بلوغ ربع النهــايئ، نصف النهايئ 
والنهايئ يف آخر 3 بطوالت، ســُيعّد فشــل 
اإلنكليــز يف تحقيق لقب كأس أوروبا املقبلة 

يف أملانيا مبثابة اإلخفاق.
  ووّجه ســاوثغيت إنذارا هذا األسبوع حول 
تراجع عدد اإلنكليز املؤهلني للعب مع املنتخب 
الذين يخوضــون مباريات الــدوري املحيل 

بانتظام.
  لكنــه أقّر أن ذلك مصــدر قلق عى األمد 

البعيد، نظراً للمواهب التي يحظى بها راهنا.
  وأثبت كل من بوكايو ساكا، جناح أرسنال 
متصدر الدوري، وجود بيلينغهام نجم بوروسيا 
دورمتوند األملاين، نفسه بني املواهب الصاعدة 

يف مونديال قطر األخري.
  وســيجعل الهدف التــايل من هاري كني 
أفضل هداف يف تاريخ بــالده، فيا تبلورت 
موهبــة ماركوس راشــفورد أكرث مع املدرب 
الهولندي إريك تني هاغ يف مانشسرت يونايتد.

  لكن إصابة راشــفورد ســتبعده عن أول 
مباراتني ضد إيطاليا وأوكرانيا هذا األســبوع، 
فيا يحظى ســاوثغيت بخيارات أخرى عى 
غرار نجمي مانشسرت سيتي فيل فودن وجاك 

غريليش.
  ورغم كل التقدم الحاصل يف عهد ساوثغيت 
)52 عامــا( الذي يرشف عــى املنتخب منذ 
2016، حقق فوزا وحيدا يف األدوار اإلقصائية 
عى أحد املنتخبات الكربى، عى أملانيا يف مثن 

نهايئ كأس أوروبا األخرية.
  تفّوقت إنكلرتا عى فرنسا يف معظم فرتات 
مواجهتهــا األخرية يف ربع نهايئ املونديال 
قبل 3 أشــهر، لكن العبي ديدييه ديشــامب 

حققوا األهم  )1-2(.
  وعــن مواجهة إيطاليــا يف ملعب دييغو 
أرماندو مارادونا يف نابويل جنوب البالد، قال 
ســاوثغيت: »هي مباريات يتعني علينا إثبات 
قدرتنا عى الذهاب إىل هناك والفوز بها. هذه 

الخطوة التالية لنا كفريق«.
  وخــرت إنكلرتا بــركالت الرتجيح أمام 
إيطاليا يف نهــايئ كأس أوروبا األخرية عى 
أرضها يف ملعب وميبيل، وأخفقت يف التغلب 
عى رجال املدرب روبرتو مانشيني مرتني يف 

دوري األمم األوروبية قبل كأس العامل.
  ومل تفز كتيبة ساوثغيت يف مباراة واحدة 
ضمــن دوري األمم، لكنهــا متكنت من رفع 

نسقها مع االقرتاب من كأس العامل.
  ويخــى ســاوثغيت مــن تراجع جديد 
يف املســتوى خــالل تصفيات تبدو ســهلة 
للمنتخبات الكربى يف ظل مشاركة 24 منتخبا 

يف النهائيات.
  ويتأهل متصدر ووصيف املجموعة الثالثة 
التي تضّم أيضا أوكرانيا ومقدونيا الشــالية 

ومالطا.
  وأضاف ســاوثغيت: »هذا التحدي الكبري 
الــذي نواجهه. الجميع أراد الذهاب إىل كأس 
العامل والرصاع عى املراكز كان كبريا، إضافة 

إىل التعطش. علينا اآلن أن نبدأ مجددا«.
  وتابع: »أعرف متاما موقف العبينا الكبار: 
هم جاهزون. هندرســون، كني قادران عى 

فرض إيقاع ذهني نحتاجه«.

أقيمت يف الكويت بطولة غرب آسيا للرتياتلون 
مبشــاركة 11 دولــة وتحــت إرشاف االتحاد 
االسيوي للعبة حيث شارك املنتخب اللبناين عرب 
نخبة من الالعبني  والالعبات يف السباق املفتوح 

للفئات العمرية )املسافات الريعة(.
  عــى صعيد نتائج البعثة اللبنانية، حققت 
لينــدزي نارض املركز االول وتونيا مكاري املركز 
الثالث ورامونا خليفة املركز التاسع بعد منافسة 

قوية يف سباق السيدات.
  عى صعيد فئة الرجال، فقد اســتطاع عى 

الزعبي من انتزاع املركز االول وبالتايل الفوز بهذا 
السباق يف األمتار االخرية بفضل عامل الخربة 

والعزم. وحّل خرض ياسني يف املركز الرابع.
  اما بالنســبة لســباق السوبر سربنت فقد 
شــاركت ميا صهيــون )13 عاما( وهي اصغر 
العبة يف البطولة حيث حققت املركز الخامس 

يف الرتتيب العام واالوىل يف فئتها العمرية.
  وعى هامش البطولة، ُعقد اجتاع الجمعية 
العمومية التحاد غرب آســيا وحرضه امني عام 

االتحاد اللبناين  الدكتور أحمد خليفة.

جمعيــة  نظّمــت 
 )ISKF( كوكوشــوكورين 
- لبنان بطوالتها الســنوية 
الشــوتوكاب  الـــ23 
)Shotocup( يف الشوتوكان 
كاراتيــه - دو يف القاعــة 
الشانفيل  ملدرسة  الرياضية 
ديــك املحدي، بــني مختلف 
األنديــة واملــدارس التابعة 
للجمعية يف لبنان، مبشاركة 
162 العب والعبة ضمن 58 

مجموعــة من مختلف فئات األعار )صغار، 
ناشــئني، وكبار( واألحزمة )ابيض - اسود( 
ضمــن فئات االفراد والفرق، تحت الشــعار - 
نيجــو كون 12 »ال تعتقد أنه عليك الفوز، فكر 
بدالً من ذلك أن ال تخر«.  وحرض الدكتور رجا 
لبيك ممثالً وزير الشــباب والرياضة الدكتور 
جورج كاّلس راعي البطولة، السفري الياباين 
الشباب  ماغوشيا سايويك، مستشار وزير 
والرياضة املحامي ابراهيم الشــويري، رئيس 
الجمعية املنظمة املحامي فادي عون واعضاء 
الجمعية واهايل الالعبني والالعبات وعنارص 

الصليب االحمر اللبناين.
  اما األندية واملدارس املشــاركة فكانت من 
مختلف املناطق : مدرســة اإلخوة املرمييني – 
جبيل، نادي كوكورونوميتيش – ساحل علا، 
مدرســة الشــانفيل – ديك املحدي، مدرسة 
ملــكارت – اللويزة، نــادي دير القلعة – بيت 

مري، ونادي القلب األقدس – الجّميزة. 
  وعى هامش البطولة، أقامت الجمعية عى 
 )BUDO demonstration( عرضاً تطبيقياً بودو
للفنون القتالية اليابانية التي تعلمها الجمعية: 

ايايدو، ايكيدو، والكاراتيه- دو.
  استهلّت البطولة بعرض لألندية املشاركة 
مع أعالمهم عى طريقة املنتخبات األوملبية، 
وذلــك تحضــرياً للمشــاركة يف البطوالت 

اإلقليمية والعاملية.
  الكلمة االوىل ألمينة صندوق الجمعية هال 
رزق الزغبي فكلمة السفري الياباين فالدكتور 

رجا لبيك جاء فيها:
  تحية طيبة لكم من وزير الشباب والرياضة 
الدكتــور جورج كالّس الداعم للجمعية والذي 
يكُنُّ لدولة اليابان وثقافِتها السامية والغنّية 

االحرتام واملوّدة واملحبة.
  اشــتهرت هــذه الجمعية بنشــاطاتها 
الرياضية الكثرية عى صعيد لعبتي الكاراتيه 
واأليكيدو، وبجّدية تنظيمها لتلك النشاطات، 
للقوانني  وباحرتامها  املثــايل،  وبانضباطها 
الرياضيــة برصامــٍة عاليٍة دون شــطٍط أو 
مساومة، وباملحبة وباالحرتام بني أعضائها. 
وما ذلك ســوى انعكاٍس ملّا اكتسبه مؤسسو 
هذه الجمعية مــن اليابان، الدولة القدوة يف 
االحرتام واالنضباط واألخالق العالية واملحبة.

  نحــن كوزارة شــباب ورياضــة نغتنم 
فرصة وجود الســفري الياباين السيد ماسايو 
كياغويش املحرتم بيننا لنشــكرَه ونشــكر 
دولََتُه الشــقيقة عى الدعم واملساعدة التي 
تقّدمها للبنان عــى كافة األصعدة وخاصًة 
يف مجــاالت التنمية الشــبابية والرياضية. 
فمن يزرْع املعروف يحصد الشــكر، وبالشكر 

تدوم النعم!
  ونحــثُّ اللبنانيــني اليوم يف ظِل الظروِف 
الصعبِة أن يقتدوا باليابان كأمنوذجٍ يف تخطّي 
الصعاب، إذ إنّها استطاعت أن تنُهَض برعٍة 
قياســيٍة يف غضوِن بضعِة سنني من نكبات 
الحــرب العاملية الثانية التي أصابتها، لتصبح 
ثاين أكرب اقتصاد يف العامل ملدة تقارب نصف 
قــرن. باإلضافة اىل ذلك، حقــق اليابانيون 
إنجازات يف مجاالٍت ِعّدة كالكهرباء والسيارات 
والتكنولوجيا، والوقاية من الكوارث الطبيعية 

والساعات واملوسيقى والرياضة وغريها.
  فثقافــة اليابــان هي ثقافــُة الجاعة 
والضمــري الجاعي واملســؤولية الجاعية 
والعمــل الجاعي، حيث يعمل كل فرد بضمريٍ 
وأخالٍق وجّديٍة ومحبٍة وتكاتٍف فّعاٍل وإيجايٍب 
يــداً واحدًة مع اآلخريــن، جعلتهم مبنأى من 
األزمات مهــا َصُعَبْت األمــور ومها كان 

نوُعها، ألنه بكل بساطة: يف االتحاد قوة.
  اســتمّدت جمعية ISKF هذه الثقافة من 
اليابان واعتنقتها ونرشتها عى أعضائها من 
إداريــني ومدربني والعبني امتــداداً عى أهل 
الالعبني وأصدقائهم. وقد ملســنا هذا التكاتف 
الجاعي واملحبة عندما تقابلنا، فأُْعِجْبنا بهذه 

الثقافة النبيلة.
  إالّ أنّــه يلتبس عــى البعض إلتقاء املحبة 
والُنبــل مع األلعاب القتالية، نوّضح برجوعنا 
للثقافة اليابانية الواسعة، فنذكر املثل الياباين 
القائل »عندما يُيسء إليك شخٌص ما، فإلنك مل 

متنْحُه ما يكفي من الحب«
  وكا يقول الروايئ الشهري إيجي يوشيكاوا

  »ال يكون املحارب قوياً بقوسه فحسب، بل 
يجب أن يكون لديه قلب ميلء بالشــفقة عى 

جميع الكائنات الحّية«.
  فهذه األخالقيات العالية والروح الرياضية 
السامية تساعد يف بناء الفرد، حبذا لو تنترش 
عى كل من يتعاطى يف الشأن الريايض لكانت 
تنتفــي كل الجذور الخالفية وتلتقي األضداد، 
يف جوٍّ ريايضٍّ ســاٍم، ما يساعد يف تحسني 
الصحة النفسية والعقلية لإلنسان فينعكس 
إيجاباً يف كل االتجاهات ألّن العقل السليم يف 

الجسم السليم.
  واليــوم، مــن الــرضوري أن نيضَء عى 
حقيقــٍة مرٍّة وهي استســالم عدد كبري من 
مجتمعنا لحــاالت اإلدمان التي تتكاثر وتهدد 
شــبابََنا. وملواجهة هــذه الظاهرة فإّن وزارة 
اللبنانيــة وبتوجيهات  والرياضة  الشــباب 
وزيرها الدكتور جورج كالّس تشــجع وترعى 
النشــاطات الرياضيــة الشــبابية، ملعالجة 
الشطط وتصويب األمور خاصًةِ عرْبَ التحفيز 
عى الرياضة وأخالقياتها. كا تهنئ الوزارة 
األندية عى إسهامها بحملة التوعية وتحصني 
الشــباب وتنمية األوالد عــى الخري واملحبة 

والسالم واألخالق الرياضية.
  للرياضيــني نقول إّن طريق الفوز والنجاح 
ميّر بالِخســارة والفشل، فال تعتربوا اإلخفاَق 
نهايــًة بل بدايًة. وال بّد لنا من ذكر مرًة أخرى 
حكمــٍة من بالد الســامورايالقائلة : »نتعلم 

القليل من االنتصار والكثري من الهزمية«
  للبنانيني نقول ال تيأســوا، فاأليام الصعبة 
تصنــع األقوياء كيف إذا مــا كانت تخرّجهم 

الرياضة؟
الرتتيب العام

  ويف ما الرتتيب النهايئ:
  1-ملكارت:75 ميدالية)16 ذهب، 19 فضة 

و40 برونز(
  2- كوكورونوميتــيش: 33)13، ذهب،5 

فضة و15 برونز(
  3-الشــانفيل: 45 ميداليــة)10 ذهب،18 

فضة و15 برونز(
  4-القلــب األقدس: 26 ميدالية)7 ذهب،7 

فضة و12 برونز(
  5-األخوة املرمييني:20 ميدالية)6 ذهب،5 

فضة و9 برونز(
  6-دير القلعة:22 ميدالية)6 ذهب، 4 فضة 

و12 برونز(.
  ويف الختــام،وّزع كبار الحضور امليداليات 
عى الفائزين باإلضافة اىل أفضل روح قتايل، 

تقنيات فنية، وانضباط.
  هذا وقد ساهم الرعاة الرسميون للجمعية 

بإنجاح هذا الحدث السنوي وهم:
 CS SHWEIFATY for General   
 Contracting, Nour, Climtech, Emotions,

ChristelleTohme,&Lathea Construction

اطلقت »سبورتســانيا« بطولة أهايل االكادمييات يف كرة 
الســلةParents  Basketball League وهي االوىل من نوعها 
حيث تجمع اهايل العبي االكادمييات. والهدف من هذه البطولة 
هو اعطاء االهل فرصة اللعب وان يشجع االوالد ذويهم خالل 

خوضهم مباريات كرة السلة.
  يشــارك يف البطولة 12 فريق وهم: الريايض - هوبس – 
أم CMA -  13 - بــريوت - pro camp -  عينطــورة - برايرنز 
هوكس - ان اس اي – أم 14 - خريجي الشــانفيل - تشامبس. 
تقــام البطولة عى ارض ملعب أم 13 يف انطلياس ومبوافقة 

االتحاد اللبناين لكرة السلة.
  االســبوع االول من البطولة شــهد عى فوز فريق بريوت 
عى حســاب »أم 13« وفريق M14 عى حساب الريايض. اما 
يف اليــوم الثاين فقد حقق فريق هوبس الفوز عى حســاب 
تشامبس وفريق Pro Camp عى فريق عينطورة.   ويف ختام 
األســبوع االول، كان الفوز حليف CMA عى حساب خريجي 

.NSA  الشانفيل واخرياً فاز برايرنز هوكس عل حساب

اســتهلّت الهيئة اإلدارية لنادي طرابلس الريايض زياراتها 
بلقاء رئيس اإلتحاد اللبناين لكرة القدم املهندس هاشم حيدر ثم 
لقاء باألمني العام جهاد الشحف و رئيس لجنة الحكام محمود 
الربعة حيث تــم التباحث يف أمور كرة القدم  اللبنانية عامة 
والتطــرق للتعاون من أجل تطويــر اللعبة والرقي بها ألفضل 
املســتويات.    كا زارت الهيئة االدارية للنادي الشايل رئيس 
نــادي النجمة الريايض مازن الزعنــي ورئيس نادي األنصار 
النائــب نبيل بدر وذلك ملد جســور التعاون بني األندية والعمل 

عى رفع مستوى كرة القدم اللبنانية.

كشف ديدييه ديشان، املدير الفني ملنتخب فرنسا، عن سبب 
اختيــاره النجم كيليان مبــايب قائًدا ملنتخب الديوك رغم صغر 
ســنه.  وأعلن االتحاد الفرنيس لكــرة القدم أن كيليان مبايب 
مهاجم باريس ســان جريمان أصبــح قائًدا للمنتخب الوطني 

خلًفا للحارس هوغو لوريس.
  وقــال االتحاد الفرنيس عرب حســابه عى تويرت: »اختار 
ديدييه ديشان مدرب فرنسا كيليان مبايب قائدا جديدا للمنتخب 

الوطني، وأنطوان غريزمان هو القائد الثاين«.
  ونقلت قناة )يت.اف.1( التلفزيونية الفرنســية عن ديشان 
قوله: »تتوافر كل متطلبات القيام بهذه املســؤولية يف كيليان 

سواء داخل امللعب أو خارجه«.
  وأضاف: »مبايب عنرص يلتف حوله الفريق«.

  ويف وقت سابق قالت صحيفة ليكيب إن مبايب وافق عى 
حمل الشــارة بعد الحديث إىل ديدييه ديشــان مدرب منتخب 

فرنسا.
  وكان مبــايب )24 عاما( ضمن املرشــحني لقيادة منتخب 
فرنسا بعد اعتزال الحارس لوريس اللعب الدويل مع بالده، يف 
كانون الثاين، وبعد أسابيع من الوصول إىل نهايئ كأس العامل 
للمــرة الثانية عى التوايل، حيث خر الفريق أمام األرجنتني 

بركالت الرتجيح.
  وخاض مبايب 66 مباراة دولية مع فرنسا، وساهم يف إحراز 
لقب كأس العامل 2018، واحتالل املركز الثاين يف نسخة 2022.
  ويســتضيف منتخب فرنســا نظريه الهولندي عى ملعب 
فرنسا الدويل يف تصفيات بطولة أوروبا 2024 يوم الجمعة، 

قبل السفر إىل أيرلندا يوم االثنني املقبل.

انتقد األسطورة األملانية لوثار ماتيوس اختيارات هانز فليك 
مــدرب منتخب أملانيا، لقامئة املانشــافت خالل فرتة التوقف 
الــدويل يف آذار الجــاري.  وقال نجم الكــرة األملانية وبايرن 
ميونيخ األســبق عرب شبكة »ســكاي«: »يجب أن نسأل فليك 

عا كان يفكر فيه عند اختيار هذه القامئة«.
  واستنكر ماتيوس استبعاد عدد من الركائز األساسية، أمثال 
نيكالس سويل، لريوي ساين وتوماس مولر، قائال »هل هؤالء 

الالعبون بحاجة للراحة؟ أم أنك من تريد الراحة؟«.
  وأضاف »ما زالت هناك 12 مباراة حتى انطالق يورو 2024، 
لكن أهم الالعبني غري متواجدين، وحتى اآلن ال ميكنك أن تعرف 

من سيكون أساسيا ومن عكس ذلك«.
  كــا أبدى ماتيوس اندهاشــه أيضا من اســتدعاء بعض 
الالعبني غري األساســيني يف أنديتهم، أمثال جوشا فاغنومان 
من شــتوتغارت، فيليكسنميتشا من فولفسبورغ وكيفن شاد 

من فرايبورغ.
  يذكر أن فليك أعلن قبل أيام رغبته يف منح الفرصة لبعض 
الوجوه الشابة للتعبري عن أنفسها مع املنتخب األملاين، ال سيا 
بعد انتكاســاته األخرية يف بطولتي يورو 2020 وكأس العامل 

.2022

بــات نــادي برشــلونة 
اإلســباين مهــدداً برضبة 
قوية تهدد مســتقبله املايل 
والريايض يف املوسم املقبل.

صحيفــة  وذكــرت    
الكونفيدينســيال اإلسبانية 
أمس األربعاء أن برشــلونة 
يواجــه خطــر اإلقصاء من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا 

يف املوسم املقبل.
  أضافــت أن إدارة النزاهة 
باالتحاد األورويب لكرة القدم 
خاطبت يف 24 شباط املايض 

االتحاد اإلسباين لكرة القدم، للمطالبة بكافة 
التفاصيل يف التحقيقات القانونية الســارية 

ضد البارسا.
  ويواجه برشــلونة تهمة الفساد اإلداري 
يف منــح 7 ماليني يورو لنائب اللجنة الفنية 
للحكام، إنريكيز نيغريرا، وســيتم الفصل يف 

القضية خالل شهر حزيران املقبل.
  وأوضحت الصحيفة اإلســبانية أنه حال 

إدانة البارســا، فإنه سيكون قد اخرتق املادة 

50 مــن لوائح اليويفا التي تحظر عى أي ناد 

القيام بأي نشــاط يؤثر عى نتيجة مبارياته 

املحلية أو القارية.

  وتنــص هذه الالئحــة أيضا عى عقوبة 

مدتها اإلقصاء ملدة موسم واحد من املسابقات 

األوروبيــة، ما قد يؤدي إىل عواقب وخيمة 

عى برشــلونة الذي ينتظــر مكافآت دوري 

األبطال لتحسني وضعه االقتصادي.

البعثة اللبنانية برئاسة خليفة

خالل العرض العام

برشــلونة يواجــه خطــر اإلقصــاء مــن دوري األبطــال

...وتتويج البطلة ليندزي نارض

مقدمة الحضور

باتريك سابا يسّدد نحو السلة

لقطة من احدى املباريات

املهندس حيدر مستقبالً وفد نادي طرابلس

ــذا الـــســـبـــب ــ ــ ــه ــ ــ  ديــــــــشــــــــان: ل
ــي قـــائـــداً لــفــرنــســا ــاب ــب ــرت م ــتـ اخـ

 مـــاتـــيـــوس يــنــتــقــد اخـــتـــيـــارات
ــي املـــانـــشـــافـــت ــبـ ــاعـ فـــلـــيـــك لـ

فريق برشلونة

تتويج البطل عيل الزعبي
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ممثل لبناين 
9 احرف

كلمة الرس

1-مدينة أمريكية
2- اله الشمس، جوابكام

3- مثيل، مدينة امريكية، مدينة إيرانية
4- مرصف، من القارات

5- نبات طيب الرائحة، حرف نصب، يبس الخبز
6- ضجرت، بلدة لبنانية

7- من رضوريات الطعام، قّبل
8- يرضب بالحجارة، أحمي، يشتم

9- نوتة موسيقية، من الحيوانات، مدينة يف االرجنتني
10- وّجهــت الحملة مــن كل صوب، اتقنا العمل )نحن(، حرف 

ابجدي مخفف
11- الشوق، غنج

12- ثغرها، قرعاه للجرس، ماء جرية
13- عملة آسيوية، عددا محاسن امليت، شعر بالربد

14- احرف متشابهة، بلدة لبنانية، رقد
15- رضب، تعييش عيشة اهل املدن

16- اعىل قمة يف االردن، دفع شديداً
17- تقال عىل الهاتف، دولة عربية

18- أالطف، قلب

1-اإلله القمر لدى السومريني، وزير لبناين

2- مدينة إيرانية، مدينة فرنسية، إحسان وإنعام

3- تردد صوته يف صدره، نتطلب وســائل جديدة، ضّل 

وذهب متحرياً

4- جزيرة تابعة للكويت، أداة جزم، رّق قلبه وحّن

5- من املحرمات، رقد، أفىش ما عنده، وطأنا عىل

6- ممثلة مرصية معتزلة، صحايب أول من أذن، للنفي

7- رئيس وزراء لبناين سابق، عملة عربية، عّجل البيع

8- أقرضا املال، خوفنا الشديد، يكمل العمل

9- فرح، دولة عربية، عطايا، أحد الوالدين

10- عمل بجّد وجهد، من انواع الخضار، دفن البنت وهي 

حّية، مغّنج

11- فّوضا، كاهن، مرفا يف ايرلندا الشاملية

12- اسم موصول، غري مطبوخ، سّيجاه، أصابع

13- عاصمة أوروبية، من أعظم شعراء الدولة العباسية، 

صاح التيس

رجل من املايض

دن

رحلة العمر

ليايل شهرزاد

جلد

مني

عرشة عبيد صغار

يسعد مساكم

فاميليا

من

الفاتحة

 االرملة والشيطان

الضيعة بالف خري

القناع

فرس

 عنب

الطائر املكسور

الصمت

رشيعة الغاب

دوايل

دل

املشوار الطويل

جنون الحب

كيفون

عني الجوزة

موز

ريتا

مثل القمر

جنوب

قدر

براغ

ديون
الحل السابق

الحل السابق

ابراهيم مرعشيل

اعداد : زينة حمزة

طريقة الحل: 

Sudoku أو لعبة األحاجي 

الفكريــة، تقوم عىل ترتيب 

األرقام يف املربعات الفارغة، 

عىل أن يتم وضع األرقام من 

1 اىل 9 يف جميــع الخانات 

املؤلفة مــن 81 خانة. يجب 

عدم تكــرار الرقم عينه يف 

نفس الســطر أو العمود او 

الجدول الصغري )3*3(.

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: 

 افقيا: 

الحل السابق افقيا: 

1-شارل ايوب، انامل

2- بدادون، نال، الك

3- ينم، دير القمر

4- نبايل، ات، مرسني

5- ار، انام، اا، نبال، عن

6- لهيب، ماديرا، رهيبا

7- ماريلند، دلو، نادم

8- وايلد، لسان، اديان

9- مي، مراهن، بان، عرين

10- االيم، االن، واساهم

11-  مــرح، فنت، يرمامن، 

سال

12- دير البلح، الدن، بو

13- نــأيت، ريــن، هايل، 

يوكل

1-شبني الكوم، مني
2- ادنربه، ايار

3- راما، ميي، لحدت
4- لد، ال باملا، ي ي
5- اودين، رد ريفر

6- يني، امي، امتار
7- رام الله، نيل

8- بنات، دنسنا، بن
9- ال، ايدا، ليل

10- القامر، نبارحه
11- مر،اد، انم

12- الرسن، الن، مال
13- ما، يربود، وايل

14- لكمناه، يعاند
15- لينارس، ين

16- بانياس
17- عاد، نهابك
18- من، ملول

 افقيا: الحل السابق  عموديا:

الخميس 23 آذار 2023

11-قصة فارسية عىل نسق قصة السندباد 

والف ليلة وليلة

2- حاجز، غنج، ابو البرشية

3- بلدة لبنانية، فاقد العقل

4- وبّختهم

5- رسير الطفل، من كانت اسنانهم صغرية 

ومتالصقة، عودة

6- أقامت الطعام عىل رشف، بلدة لبنانية

7- مطار دويل يف فرنسا، مدينة فرنسية

8- أحبتاه، أطال النظر اىل

9- متشابهان، مرصف، مضغت الطعام

10- مصيبة، مدخل، نوتة موسيقية

11- ألف، دولة أوروبية

1-كامد اللوز
2- ملا، بوهيميا

3- بيت مري، لري
4- ان، ديزل، نرس

5- سار، يانا
6- املينا، بهار

7- ال، ديننا، لب
8- عمر، راسلهم

9- سمو، وين
10- اسبانيا، ابد

11- قاتل، انبتهم

1-وزير لبناين

2- بّنج، لالستفهام، قروض

3- آسفات، نعم )باالجنبية(

4- يكتب، بهارات

5- مــن مؤلفات االديــب اللبناين الراحل 

جربان، وضع شيئاً مقابل املال

6- حرف ابجدي مخفــف، اراٍض مرتفعة 

قليالً، قّيد

7- نجمعه عن االرض، منزل، للتفسري

8- حيوانات صبورة، ولد الناقة

9- جزيرة بريطانية، يتأمال

10- هدموها، يرضبا بقبضة اليد

11- حرف جر، خاطر، فاكهة صيفية

1-كلبا، العراق
2- امني سالم، سا

3- مات، ام، رسبت
4- مدريد، مال

5- ابري، نريون
6- لويزيانا، يا

7- له، ال، نسوان
8- ويل، نبايل

9- زميناه، هنأت
10- يرس، امل، به

11- ما، ربرب، ادم
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االبراج

  الحل السابق 

الحل السابق   

بولني حداد

اخترب معلوماتك

مطرب لبناين مشهور
الحيوانات تدبغ  2+4+6+8+2+3 جلود بعض 

وتتخذ منها املالبس
9+8+1+9 يسقي

2+4+5+6+8 االلحاد
7+8+5 فوق الفخذ

1-ما هي اكرث دولة تحتوي عىل لغات متداولة يف العامل؟

2- ما هي الدولة الوحيدة يف الجزيرة العربية ذات نظام جمهوري؟

3- ملاذا يستخدم رواد الفضاء اجهزة راديو لسامع بعضهم البعض؟

4- كم تعيش اناث النمل؟

5- ما هو أعىل الحيوانات صوتاً؟

1-الحرب العاملية الثانية

2- 264 ساعة

3- حيوان الحبار

4- القطط

5- الحرباء

؟ 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(

ال تبحــث عن معرفة كل يشء وابــَق كام أنت. انك تطلب 
الشــهرة عىل حساب صحتك، لذا عليك أن تحفظ خط العودة 

اآلمنة. 

تلتقي بعض األصدقاء فتســرجع ذكريات املايض السعيد 
معهم. أنت بحاجة الرادة قوية حتى تســتعيد زمام مســرية 

شؤونك الحياتية. 

حبك لالستقاللية يدفعك اىل االبتعاد عن بعض األشخاص 
املهمني. ابق دامئا منفتح الذهن مستعدا لتلقي اآلراء والنصائح 

التي قد تكون مفيدة. 

قّســم أوقاتك بهدوء وانتظام، وال تخلط األشــياء ببعضها 
البعض. مفاجآت متعددة رغم بعض االنزعاج البسيط والتوتر 

من مسألة مرّت بك. 

كن يقظا ومتنبها للغاية يف تعاملك مع شخص من الجنس 
اآلخر. يجب أن تحتفظ مبركزك وتســيطر عى املوقف لتكسب 

احرام الجميع. 

اآلفاق الجديدة التي تحلم بها قد تلوح مع بداية الشهر املقبل. 
أمورك الخاصة والعامة تســري بانتظام واعتدال، وقلبك يطرق 

عىل املوجة املطلوبة.

ابتعد  اليوم عن الغرية الشــديدة والتوتر واال جعلت الحبيب 
ميتعض منك. تحتاج للنوم بشــدة هذه الفرة فاألمور الصعبة 

تسبب لك القلق. 

ستترصف بطريقة ذكية يف أحد املواقف الصعبة املحرجة مام 
يجعلــك محط اعجاب الجميع. حان الوقت لتعرف من يحبك ومن 

يكرهك. 

عفــا اللــه عام مىض، فال تلم وال تعاتــب يف هذه املرحلة 
الشائكة. فراغك العاطفي ال يحتمل، وقلبك مشتاق اىل ساكن 

أبدي يف داخله. 

تحصل عىل ربح مادي ومعنوي من عمل رائع قمت به قبل 
أسابيع. احذر ذوي النيات السيئة والخبثاء. اياك والترسع يف 

اصدار األحكام. 

كن صبــورا وهادئا. ال تقع يف مخاطــر مغامرة عاطفية 
مترسعة حتى وان كانت تريض غرورك. ظروف طارئة تجربك 

عىل االنفاق. 

أمورك املهنية والحياتية متوترة بعض اليشء يف هذه األيام. 
لكــن اذا عرفت كيف تتخطى هــذه املرحلة الصعبة تصل اىل 

شاطئ األمان. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(
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لتنصدم مبلكيتهم مليارات الدوالرات التي باســتطاعتها اعامر 
لبنان من الصفر، فاالموال املجمدة لساسة لبنانيني يف املصارف 
الســويرسية تفوق الـ 70 مليار دوالر بســبب العقوبات، اما 
مجموع اموال السياسيني التي اعلنتها سويرسا فهي تفوق الـ 
320 مليــار دوالر، وهّربت 17،5 مليار دوالر من الودائع خالل 
االزمــات االخرية، باالضافة اىل امــوال التهريب واملناقصات 
واملافيات التي ذهبت للسياســيني الذين باســتطاعتهم سداد 
ديون لبنان واعادة بنائه وعليه، فاىل متى ستبقى دول الخليج 
وباالخص الســعودية والكويت ضمن االوصياء عىل بقاء هذا 
الذي ال يرغــب فرقاؤه بالعيش معا، يف دولة تنهب ثرواتها... 
لذلــك عىل دول مجلس التعاون الخليجي وقف اي مســاعدات 
للبنان، كام النســتطيع كدول خليجية دعم عبثهم السيايس، 

ولذلك رسالتنا لسياسيي لبنان »حلوا عنا«.
هذا املوقف الخليجي، يتالقى مع كالم الســفري الســعودي 
يف بــريوت وليــد البخاري الذي اعلنه يف اكرث من مناســبة 
»ال مســاعدات قبل االصالحات ومحاسبة الفاسدين عن نهب 
اموال الدولة«، كام ان السفري االملاين اتهم الوزراء اللبنانيني يف 
حضور نجيب ميقايت برسقة اموال النازحني السوريني وفقدان 
مليارات الدوالرات، دون ان يتجرأ احد من الحارضين الرد عليه، 
وقال بوضوح » المساعدات مبارشة للحكومة وسنتعامل فقط 

مع الجمعيات«. 

{ عودة املواجهات اىل الشارع {
ويف ظل اســتفحال االزمــة االقتصاديــة واملالية، عادت 
املواجهات اىل الشارع، بعد تحرك ناجح وشامل ومنظم لجميع 
املتقاعدين العسكريني يف الجيش اللبناين وقوى االمن الداخيل 
واالمن العام وامن الدولة، وحصلت مواجهات بني العســكريني 
املتقاعديــن وزمالئهم يف الخدمة، وتحديدا مع حرس الرساي 
الحكومــي، بعد ان حاول املحتجون تجاوز االســالك املؤدية 
اىل الرساي، مام ادى اىل ســقوط بعض الجرحى. والالفت ان 
تحركات املتقاعدين العسكريني كانت منظمة جدا وشعاراتهم 
منصبة عىل اوضاعهم املعيشية، ورفعوا االعالم اللبنانية فقط، 
كام رفضوا مشاركة النواب »التغيرييني« او االحزاب السياسية 
واســتغالل املناسبة لغايات ضد هذا الفريق او ذاك، كام منعوا 
العديد من الناشــطني السياســيني االدالء مبواقف اعالمية، 
مرصين عىل حامية تحركاتهم املطلبية وابعادها عن الخالفات 
السياســية. والالفت ايضا، ان مشاركة املتقاعدين العسكريني 
كانت كبرية ومن كل الرتب واملناطق والطوائف، مع التاكيد عىل 
عدم االنسحاب من الشارع حتى تحقيق ما تظاهروا من اجله.

{ شهر رمضان وجنون االسعار {
يأيت شــهر رمضان املبارك يف ظل ازمة اقتصادية خانقة مل 
يشــهد لبنان مثيال لها، وفرضت واقعا مأساويا صعبا وقاسيا 
عىل كل املواطنني، فوجبة االفطار لعائلة من ٤ اشــخاص تزيد 
تكاليفهــا عىل 5 ماليني لرية وما فوق، وســجل امس قفزات 

مرعبة الســعار الخضار واملواد التموينيــة، والتجار يبيعون 
عىل ســعر 150 الفا للدوالر الواحد، وســط غياب كيل لوزارة 
االقتصاد وجمعيات حامية املســتهلك، فيام جشع التجار فاق 
كل التوقعات بشكل مناف البسط القواعد االخالقية والدينية.

{ السيد نرصالله {
هذا، وحدد االمني العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله يف 
االحتفال التأبيني للقائد حســني الشــامي عددا من الخطوات 
للخــروج من الوضع االقتصادي الصعب، وتجاوز هذه املرحلة 
رأفة بالناس وقبل تفاقم املشاكل، مشريا اىل »مسؤولية الجميع 
ورضورة مشاركتها يف االنقاذ«، مؤكدا ان »مصري البلد مرتوك، 
وعندما يتحدث احد، يقولون قانون النقد والتسليف، واملوضوع 
عند الحاكم، لكن املســؤولية تقع عىل كل القوى السياسية«، 
واضاف: »لطاملا دعونا يف البلد اىل وضع الخالف الســيايس 
جانبــا واقامة طاولة حوار اقتصادية، الجل ســالح املقاومة 
كلهــم جاهزون للطاولة، ولكــن طاوله الحوار النقاذ الوضع 

االقتصادي، فهذا امر ال احد يقف عنده اصال«.
 وتابع السيد نرصالله »المربر عىل االطالق لعدم الدعوة اىل 
طاولة حوار النقاذ الوضع االقتصادي الذي يحتاج لخطة شاملة 
متعددة االبعاد، ونحن بانتظارها، والعلم يل متى ســتخرج«، 
وســأل » منطقة الخليج كلها تتجه رشقا، وهناك استثامرات 
بني الصني والســعودية مبليارات الدوالرات، فلامذا هناك خوف 
يف لبنان اىل هذه الدرجة من التوجه رشقا، هذا املوضوع ليس 

فقط عند رئيس الحكومة بل عند القوى السياسية«.
 ويف موضوع رئاســة الجمهورية قال: »املساعي مستمرة، 
ونأمل ان ينعكس الهدوء االقليمي واالتفاق االيراين - السعودي 
عىل انجاز هذا االســتحقاق، لكن هذا االمر يعتمد باملقام االول 
عىل الداخل، اما الخارج فهو يخلق مناخا، وحســب معلومايت 
فانه مل يتم التطرق اىل لبنان بكلمة واحدة يف االجتامع االيراين 
– الســعودي«. ورد الســيد نرصالله عىل تهديدات العدو وقال: 
»العــدو االرسائييل هدد بانه اذا ثبت مســؤولية حزب الله عن 
عملية مجيدو سيفعلون كذا وكذا، وانا اقول له روح بلط البحر«.

{ 3 اشهر قاسية... والرئاسة
 تنتظر تسوية اليمن {

حســب املتابعني للتطورات االخــرية، فان االحداث الداخلية 
والقفزات الجنونية للدوالر واالوضاع االقتصادية ال تحظى باي 
اهتامم اقليمي ودويل، ولبنان امامه 3 اشهر قاسية مفتوحة 
عــىل كل االحتامالت والخضات االمنية والشــلل، بانتظار ما 
ستســفر عنه نتائج املعارك الكربى حول باخموت يف اوكرانيا 
والتحضريات للهجامت الكربى، باالضافة اىل ما ستسفر عنه 
االتصاالت االيرانية - السعودية حول اليمن، هذا امللف هو املدخل 
لتحديد املســارات يف لبنان والعراق وسوريا، وعىل اللبنانيني 

االنتظار.
ويف املعلومــات، ان هناك توجهــا لدعوة االطراف اللبنانية 
اىل بغداد او القاهرة النتاج التسوية الرئاسية يف حال نجحت 
املحادثات اليمنية التي تسري وفق النهج املرسوم لها حتى اآلن، 
واالمور لن تتبلور قبل 3 اشــهر، وسيبقى لبنان خاللها عرضة 

لشتى االحداث التي حذر منها اكرث من خبري اقتصادي، واكتفى 
السياســيون معالجتهــا بالنكايات والخالفــات والحرتقات 
والرسقات، وســتبقى الدولة »هيــكال عظميا«، الن من كانوا 
الســبب يف الخراب والدمار لن يأيت االنقاذ عىل ايديهم، مهام 
حاولوا ان يرســموا النفســهم ادوارا بطولية، ومن يتقاتلون 
رئاسيا يعرفون جيدا انهم »كومبارس« ال ميلكون سلطة القرار، 
واالســم »يفرض فرضا« من الخارج »بالكرباج« و«القبضاي 
يعارض«، واالسامء انحرصت بسليامن فرنجية والعامد جوزاف 

عون، والخيار الثالث سقط.
 ويف املعلومات، ان جميع املرشــحني راجعوا حزب الله يف 
مســألة ترشــيحاتهم، وكان الرد »نحن مع سليامن فرنجية، 
ولســنا ضد اي مرشح، وقائد الجيش له كل االحرتام والتقدير 
واملــودة عند قيادة حزب الله وهو ضــد الحمالت عليه. لكننا 
مع ســليامن فرنجية، واملطلوب حوار بني الجميع للوصول اىل 
مرشــح توافقي، ويف حال عدم الوصول اىل هذا االمر نذهب 

اىل االنتخابات«.
مــن جهة اخرى، فــان االجتامع النيايب للجان املشــرتكة 
ملســاءلة الحكومة مل يخرج بنتيجة، والنقاشــات دارت يف 
حلقة مفرغة، يف حني غادر وفد صندوق النقد الدويل بريوت 
دون اي تقدم، واكتفى وفــد الصندوق االجتامع مع »الهيئات 
االقتصادية«، فيام اجل رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب 

ميقايت الدعوة اىل اجتامع للحكومة يف الظروف الحارضة.

{ باربرا ليف يف بريوت {
ويف اطــار متابعــة الوضع اللبناين، وصلــت اىل بريوت 
مســاعدة وزير الخارجية االمرييك بابــرا ليف للقاء عدد من 
املســؤولني اللبنانيني، وعلم ان السفارة االمريكية يف بريوت 
ســتنظم للمســؤولة االمريكية لقاءات مع عــدد من النواب 
واالحزاب اللبنانية والجمعيات املدنية، لتكوين صورة شــاملة 
عن الوضع اللبناين واالســتحقاق الرئايس، وبحث التطورات 
بعد االتفاق السعودي - االيراين والتقارب السعودي - السوري. 
علــام ان ليف قالت يف ترشين الثاين املايض: »ســيتعني عىل 
اللبنانيني تحمــل املزيد من االمل قبل ان يروا حكومة جديدة«، 
واضافــت »االنهيار والتفكك امران ال مفر منهام قبل الوصول 
اىل ظروف افضل«، ودعت اىل ربط لبنان باتفاقات مع صندوق 

النقد الدويل. 

{ باسيل يحسم موقفه الجمعة واالحد {
وعلم ان رئيس »التيار الوطني الحر« جربان باسيل، سيحسم 
موقفه الرئايس غــدا ويوم االحد بكل وضوح خالل اطاللتني 
اعالميتني، وسيجدد رفضه النتخاب سليامن فرنجية، مرشح 
الرشاكــة مع نبيه بري والتمديد لالزمــة، مقابل التأكيد عىل 
العالقة مــع حزب الله وتنظيم الخالف معه، ووقف الحمالت 
االعالمية، كام سيعلن انفتاحه عىل جميع املكونات مبا فيهم 

»القوات اللبنانية«.

{ الجلسة الترشيعية {
عىل صعيد الجلســة الترشيعية، علم ان االتصاالت البعيدة 

عــن االضواء افضــت اىل موافقة مبدئية مــن رئيس »التيار 
الوطني الحر« جربان باســيل عىل حضور نواب التيار الجلسة 
الترشيعيــة، رشط ان اليكــون جدول االعــامل »فضفاضا« 
ومقترصا عىل بنديــن او ثالثة، وتحديدا موضوع االنتخابات 
البلديــة، وطبع العملة الوطنية املليون لرية، فيام الرئيس نبيه 
بري يؤكد ان املجلس ســيد نفسه وجدول االعامل يقرره مكتب 
املجلس يف جلســته يوم االثنني القادم، وعىل ضوء االتصاالت 

يحدد مصري الجلسة الترشيعية.
وبحســب الذين يتولون االتصاالت بني بري وباســيل، علم 
ان رئيس التيار يرفض حضور الجلســة اذا كان جدول االعامل 
موســعا وخارج ترشيع الرضورة، وهذا ما ابلغه باســيل اىل 
قيــادة حزب اللــه، لكن القرار الســيايس بتأجيل االنتخابات 
البلدية واالختيارية ملدة ســنة اتخذ يف ظل استحالة اجرائها 
يف هــذه الظروف، واملجلس النيايب ســيتخذ قــرارا بالتمديد 
للبلديات واملخاتري لســنة. ويف هــذا االطار، هناك مرشعون 
يخالفــون الرأي القائل بحل املجالس البلدية، اذا مل يتم التمديد 
لهــا بقانون يف املجلس النيايب اواخر الشــهر، ويعودون اىل 
ســابقتني يف هذا املجال، فاملجالس البلدية انتهت واليتها عام 
1٩٦٩ واســتمرت باعاملها حتــى 1٩71 من دون قانون، وتم 
التمديــد لها عام 1٩71 مبفعول رجعي، وما بني 1٩71 و1٩٩1 
صدر21 قانونا بالتمديد للبلديات، ويف العام 1٩٨٩ اســتمرت 
البلديات باعاملهــا بدون قانون حتى العام 1٩٩1، حيث صدر 
قانون بالتمديد مبفعول رجعي من قبل املجلس النيايب وتوقيع 
الرئيــس الياس الهراوي. فكل مــا تقدم يؤرش اىل ان البلديات 
قادرة عىل االســتمرار باعاملها، وال ميكن حلها او تســليم الـ 
1057 بلدية اىل القامئقامني. علام ان هناك 115 بلدية منحلة. 
باملقابل يرص وزير الداخلية بسام املولوي عىل اجراء االنتخابات 
يف موعدهــا، مؤكدا عىل جهوزية الــوزارة الجرائها، رافضا 

التقدم بطلب تأجيلها.

{ سجال بلدي بني جعجع وعيل حسن خليل{
ويف هذا االطار، اتهم رئيس حزب »القوات اللبنانية« الدكتور 
ســمري جعجع الرئيس نبيه بري وفريق املامنعة وبعض الكتل 
االخرى والنواب، العمل والتحضري لعقد جلسة ترشيعية هدفها 
الوحيد تطيري االنتخابات البلدية واالختيارية والتمديد للمجالس 
البلدية، واكد عىل متابعة االتصاالت من اجل اجراء االنتخابات 
البلدية يف مواعيدها الهمية هذا االستحقاق، والعمل ايضا عىل 

عدم عقد الجلسة الترشيعية لتطيريها.
وبــدوره، رد النائب عيل حســن خليــل عىل كالم جعجع 
وكشف انه تقدم باســم كتلة »التنمية والتحرير« مبرشوع 
قانــون لفتح اعتامد اضايف لتامني متويل اجراء االنتخابات 
البلديــة يف مواعيدها، واتهم جعجــع بالعمل عىل تعطيل 
االنتخابــات مع اعضاء كتلته عرب تعطيل متويل اجرائها يف 

النيايب. املجلس 
اما الكتل املســيحية االخرى، وتحديــدا »الكتائب« ونواب 
»التغيري« فاعلنوا رفضهم لحضور الجلسة الترشيعية، مؤكدين 

عىل ان االولوية النتخاب رئيس للجمهورية.

وحــّذر من أن أعضاء الكونغــرس األمرييك الذين يطالبون 

بتزويد كييف بالذخائر العنقودية، ال يدركون العواقب املحتملة 

عىل حلف شامل األطليس) »NATO« ناتو(.

وقال نائب رئيس مجلس األمن الرويس دميرتي ميدفيديف، 

إنه يجب تتبع حركة الطائرات املســرية يف املجال الجوي الذي 

هو جزء من أرايض روســيا وسيادتها. وأضاف ميدفيديف يف 

منشور عىل »تليغرام« أن األمريكيني فقدوا عقولهم متاما، وأن 

التناغم معهم خطأ، رغم الحاجة لالتصاالت العســكرية، عىل 

حد تعبريه، وأوضح أن األمريكيني انسحبوا من معاهدة األجواء 
املفتوحة التي كانت تعطي الحق يف التفتيش العسكري.

{ معارك باخموت {
ويف مســتجدات املعارك رشقي أوكرانيا، أعلنت ســلطات 
دونيتســك املوالية لروســيا أن القوات الروسية طوقت مدينة 
باخموت اإلســرتاتيجية بشكل شبه كامل، وأنها باتت تسيطر 

عىل 70% من املدينة.
يف املقابل، أعلنت السلطات األوكرانية أن الرئيس فولودميري 

زيلينسيك زار مواقع عىل خطوط القتال قرب باخموت.
من جهة أخرى، أشارت االستخبارات العسكرية الربيطانية 

إىل أن القوات األوكرانية بدأت هجوما معاكســا عىل الجبهة 
الغربيــة للمدينــة خالل األيام املاضيــة. وأضافت يف أحدث 
منشــوراتها عرب »تويرت« أن القتال مستمر حول وسط املدينة، 
مشــرية إىل أن القوات األوكرانية معرضة لخطر الحصار من 

الشامل والجنوب.
لكنها ذكــرت يف الوقت نفســه، أن الهجوم الرويس عىل 
باخموت يفقد زخمه بعدما أعادت وزارة الدفاع الروســية نرش 

بعض الوحدات يف قطاعات أخرى.

{ ذخائر اليورانيوم املنضب {
يف غضون ذلك، توالت التحذيرات من جانب روسيا من مغبة 

تزويد أوكرانيا بذخائر تحتوي عىل اليورانيوم املنضب. وقد حذر 
وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف من أّن تسليم لندن 
ألوكرانيا ذخرية تحتوي عىل يورانيوم منّضب سيمّثل »تفاقامً 

خطرياً« للنزاع.
وقــال خالل مؤمتــر صحايف يف ســوتيش يف جنوب 
روســيا، »إنها خطوة نحو مزيد من التفاقم، تفاقم خطري« 

للنزاع.
وقال رئيس مجلس الدوما الرويس فياتشيســالف فولودين 
إن قرار بريطانيا إرســال هذه الذخائر إىل كييف ســيؤدي إىل 
»كارثــة عاملية«. وأضاف أنه »بعد اليورانيوم املنضب، ميكن أن 

تظهر يف أوكرانيا قنابل قذرة وأسلحة نووية«.

وقراهم.

الدولية  الجهــود  وناقش األســد وغريفيــث 

لدعــم هذه الخطــوات واإلجراءات مبا يســاعد 

الســوريني عىل تجــاوز آثار الحــرب والزلزال، 

وتعزيز االستقرار يف ســوريا وعودة السوريني 

وأعاملهم. حياتهم  إىل 

وكان وزيــر الخارجية واملغرتبني، التقى غريفيث 

والوفد املرافق، حيث تم اســتعراض وبحث مختلف 

أوجــه التعاون بني الجهات الوطنية الســورية من 

جهــة، واألمم املتحدة وأجهزتها ووكاالتها من جهة 

أخرى، وخاصًة فيام يتعلــق بالتخفيف من معاناة 

السوريني مبواجهة آثار وتداعيات الزلزال الذي رضب 

سوريا.

عــىل صعيد آخــر، تعرض مطارا حلــب الدويل 

والنريب يف حلب )شاميل سوريا( لقصف صاروخي 
»إرسائييل«، حســب ما أفادت بــه مصادر محلية 
ســورية وأخرى مقربة من قوات النظام السوري. 
ونقلت وكالــة األنباء األملانية عن مصدر مقرب من 
قــوات النظام الســوري أن 5 صواريخ »إرسائيلية« 

استهدفت املطارين.
وقالت وزارة الدفاع الســورية إن الرضبة الجوية 
»اإلرسائيليــة« التي اســتهدفت مطار حلب الدويل 
ألحقت أرضارا به. كام أشــار التلفزيون الســوري 
الرســمي إىل سامع دوي انفجارات يف مدينة حلب 

ومحيطها.
ومســاء امس ، أعلن جيش العدو اإلرسائييل عن 
ســقوط مســرّية له داخل األرايض السورية. وقال 
املتحــدث باســم جيش العدو أفيخــاي أدرعي، يف 
ترصيح مقتضب وصل لوكالة »سبوتنيك«: »ال خوف 
من ترسب معلومات من املســرية التي سقطت داخل 

األرايض السورية«.

يف االتحاد األورويب إنرييك مورا«.
وأوضــح املصدر اإليــراين أنه »كان من املفـــــرتض أن 
تكـــــون جلسة استكشــافية«، مضيفاً: »هناك حاجة إىل 

املزيــد من الرســائل اإليجابية إلظهار أن الدبلوماســــية 
تعــمل«.

 ووصف أحد املطلعني السياســيني هذه املحادثات، بشــكل 
منفصل، عىل أنها »مناقشــة غري رســمية«، مشرياً إىل أّن 

»العقبات ال تزال قامئة«.

وكان وزير الخارجية اإليراين حســني أمري عبد اللهيان، قد 
دان إجراءات االتحــاد األورويب وبريطانيا املتكررة يف فرض 
العقوبــات عىل إيران، خالل اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية 

بلجيكا حاجة لحبيب.
 وانتقد عبد اللهيان، »ســلوك الرشطة الفرنسية العنيف مع 

املتظاهرين، الذي يعد مثاالً عىل السلوك املزدوج«.
 وأشــار إىل أّن »سياســة املواجهة والعقوبات ستواجه رداً 
متناســباً من إيران«، فيام أكدت وزيــرة الخارجية البلجيكية 
رضورة تذليــل العقبات من خالل الحــوار بني إيران واالتحاد 

األورويب.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- ٩23٨30/05 - ٨117٨5/03

فاكس : ٩23773/05

االعالنات : ٩23770-٩237٦7-٩237٦٨-٩2377٦/05

فاكس : ٩23771/05

info@addiyaronline.com


	p01-23-03-2023
	p02-23-03-2023
	p03-23-03-2023
	p04-23-03-2023
	p05-23-03-2023
	p06-23-03-2023
	p07-23-03-2023
	p08-23-03-2023
	p09-23-03-2023
	p10-23-03-2023
	p11-23-03-2023
	p12-23-03-2023

