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ــســويــات ــت ــف انـــتـــظـــار« نـــجـــاح ال ــيـ ــى »رصـ ــي املــنــطــقــة تــتــســارع ولــبــنــان عــل عــجــلــة املــصــالــحــات فـ
ــر مــهــتــمــة« وطـــهـــران ال تتدخل ــطــن »غــي ــف الــلــبــنــانــي لــيــس اولـــويـــة ســوريــة ــــ ســعــوديــة وواشــن املــل
ــي خطر ــة فـ ــدي ــل ــب ــع خــطــــــــر جـــــــداً... االنـــتـــخـــابـــات ال ــن وضــ ــذر مـ ــحـ ــدوم ويـ ــصـ ــد »الـــصـــنـــدوق« مـ ــ وف

ابراهيم نارصالدين 

تتسارع عجلة التسويات واملصالحات يف املنطقة، وآخرها 
االعالن عن اتفاق ســوري- سعودي عىل استئناف العالقات 
الدبلوماســية، فيام يبقى لبنان عىل »رصيف االنتظار«غارقا 
يف ازمــة مالية وصفها باالمس وفد صنــدوق النقد الدويل 
بالخطرة جدا، ناعيا كل االجراءات املتخذة من قبل املســؤولني 
اللبنانيني باعتبارها ال تواكب حجم االنهيار املتســارع. ويف 
االنتظــار ال يشء يتحرك عىل نحو جدي باتجاه كرس الحلقة 
السياسية املفرغة يف ظل عقم دويل واقليمي واضح يتعاطى 
مع امللف اللبناين اما كونه شــانا داخليــا ال يتدخل فيه من 
قريب او بعيد بوجود حزب الله، وهو امر ابلغه الوفد االيراين 
برئاســة وزير الخارجية االســبق كامل خرازي اىل كل من 
التقاهــم يف بريوت، واما مرتيثا كالســعودية التي مل متنح 
حلفاءها اي اشــارة حيال كيفية التعامل مع املرحلة الراهنة، 
وهو ما انعكــس جمودا يف املواقف ومتســكا »بالفيتوات« 
الحالية بانتظار تبلور املشــهد اكرث بعدمــا اتضح ان لبنان 
ليس ساحة اختبار يتبادل فيه االيرانيون والسعوديون بوادر 
»حســن النية«، وامنا ملف قائم بذاته ستكون التسوية فيه 
بناء عىل نجاح الخطوات املتبادلة يف اكرث من ملف ساخن يف 
املنطقة. ويف االنتظار ايضا تحط مســاعدة وزير الخارجية 
االمرييك لشــؤون الرشق االدىن بربرا ليف يف بريوت اليوم ، 
دون ان تحمل معها جديدا يف املوقف االمرييك »املنســحب« 
من قضايا املنطقة الرئيســية »واملشــجع« عىل التفاهامت 
االقليمية الحالية طاملا تزيل عنه اعباء مل تعد ترى واشــنطن 
مصلحة يف تحمــل اعبائها، ولبنان يبقــى ملفا ثانويا عىل 

االجندة االمريكية طاملا ان الحــدود الجنوبية هادئة، ووفقا 
»التطنيش« االمريكية  ملصادر دبلوماسية، ستكون »رسالة« 
واضحة اليوم »لن نكون عائقا امــام اي اتفاق رئايس حتى 
لو كنا نفضل قائد الجيش عىل غريه« لكننا لســنا يف موقع 
املعطل الي تسوية! مبعنى اوضح هي »رسالة« للمعارضة »ال 

تراهنوا علينا لنسف اي تفاهم سعودي- ايراين«. 

{ العالقات السعودية – السورية { 
اذا مقابل الجمود السيايس«القاتل« عىل الساحة اللبنانية 
، تتحرك التســويات يف املنطقة عىل نحو متسارع بعد قمة 
بكني الســعودية- االيرانية، وزيرا خارجيــة البلدين تواصال 
هاتفيا واتفقا عىل لقاء قريب يهيــىء االرضية العادة فتح 
الســفارات، وبينام تتحرك االتصاالت بعيدا عن االعالم النجاز 
تفاهامت وخطوات بناء ثقة يف اليمن، تصدر املشهد باالمس 
خرب االتفاق السعودي الســوري عىل معاودة فتح السفارات 
بعد اكرث من 10 ســنوات عىل قطع العالقات الدبلوماسية، 
يف خطوة من شــأنها أن متثل خطوة كبرية يف طريق عودة 
ســوريا إىل »الحضن« العريب. ووفقا ملصادر دبلوماســية، 
جاءت هذه الخطوة نتيجة مباحثات امنية رفيعة املســتوى 
ومكثفة عقدت يف الرياض، وستكون مقدمة لحضور سوري 
للقمة العربية املقبلة يف الرياض، يف وقت منحت السعودية 
االردن »الضوء االخرض« للبدء مببادرة للحل الســيايس تقوم 
عىل مبدأ الخطوة مقابل خطوة. وقد بدأ التنســيق مع االمم 
املتحدة لتفعيلها وهي تســتهدف إطــالق دورعريب مبارش 
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البنك الدويل يحذر... الوضع خطر

االحتجاجات يف فرنسا 

)التتمة ص12( 
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)التتمة ص12( 
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)التتمة ص8( 

ــــــا ــــــي فرنس ــــــاالت ف ــــــات واعتق ــــــس األســــــود«... إضراب ــــــات »الخمي احتجاج

ــح ســفــارتــيــهــمــا ــت ــى إعــــــادة ف ــل ــان ع ــق ــف ــت ــا ت ــ ــوري الـــســـعـــوديـــة وســ

من  بافالتــه  متســلحا 
امام  بحكومته  الثقة  حجب 
الرئيس  الربملــان، يســتمر 
ماكرون  اميانويل  الفرنيس 
يف خطته لتطبيق قانون رفع 
االنتقادات  رغم  التقاعد  سن 
وحركة االحتجاجات الكبرية 
التي يواجهها يف الشــارع، 
ويف آخر فصولها »الخميس 
االسود« الذي شهد ارضابات 
اعتقاالت  وحملة  واغالقات 

يف صفوف املحتجني.
فرنسية  مدن  شهدت  فقد 
وإغالقــات  إرضابــات 
واحتجاجات حاشــدة، فيام 
األسود«  »الخميس  ســمي 
لقانــون إصــالح  رفضــا 
نظــام التقاعد، والذي أقرته 
الحكومــة قبــل أســبوع 
دستورية  مادة  إىل  باللجوء 
لتصويــت  الحاجــة  دون 

يبدو ان الحلول الدبلوماسية يف ما خص النزاع 
التي  الزيارة  اذ بعد  الســوري بدات تؤيت مثارها، 
قام بها الرئيس بشار االسد اىل ديب، وغداة توقيع 
االتفاق الســعودي – االيراين برعاية الصني، اعلن 
امس عن اتفاق بني الرياض ودمشــق العادة فتح 
البلدين، يف وقت كانت واشنطن  الســفارات يف 
العســكرية  الطائرات  ازدياد حركة  تعلن فيه عن 
الروسية فوق احد مواقعها العسكرية يف سوريا.

معاودة  والســعودية، عىل  اتفقت سوريا  فقد 
فتح سفارتيهام بعد تجميد العالقات الدبلوماسية 

لنحو 10 سنوات. ويأيت ذلك يف خطوة من شأنّها 
أن متثل تقّدماً كبــرياً إىل األمام يف طريق عودة 

دمشق إىل الصف العريب، وفق وكالة »رويرتز«.
بعد التقارب  السفارتني  فتح  عىل  االتفاق  وجاء 
اإليراين السعودي  الذي حصل يف اآلونة األخرية، 
الطرفني  توقيعــه بني  تّم  الــذي  الثاليث  والبيان 

برعاية الصني.
الســورية رحبت  الخارجيــة  وكانــت وزارة 
الســعودية  إليه بني  التوصل  تــم  الذي  باالتفاق 
بني  الدبلوماســية  العالقات  الســتئناف  وإيران 

البلدين بجهود صينية. 
ولفتت الخارجية السورية يف بيان إىل أّن »هذه 
الخطوة املهمة ستقود إىل تعزيز األمن واالستقرار 
إيجابياً  الذي سينعكس  التعاون  املنطقة وإىل  يف 
عىل املصالح املشــرتكة لشــعبي البلدين خاصًة 

ولشعوب املنطقة عامة«.
وكشــفت مصادر لوكالة »سبوتنيك« الروسية، 
قنصليتها  يف  العمل  ستســتأنف  أّن الســعودية 

املـــســـيـــرات الـــروســـيـــة تــشــعــل جــبــهــة الــشــمــال
ـــــوت«؟ ـــــى »باخم ـــــوم الروســـــي عل ـــــف الهج هـــــل يتوق

واشـــنطن: بامـــكان إيـــران إنتـــاج ســـالح نووي خالل أشـــهر

هاجمت طائرات مسرّية وصواريخ روسية 
مدنــا أوكرانيــة يف الشــامل، يف محاولة 
لتخفيــف الضغــط عن جبهــة »باخموت« 
،تزامنا مع توقع خرباء عســكريني أوكرانيني 
منذ  املســتمر  الربي  الهجوم  أن  وبريطانيني 
أشــهر عىل باخموت رشق البــالد قد يكون 
يف ســبيله ألن يتوقف بعد أن واجه مقاومة 

رشسة.
فقــد ودّوت صفــارات اإلنــذار يف أنحاء 

متفرقــة من العاصمة كييــف ومناطق من 
شــامل أوكرانيا. وقال الجيش األوكراين إنه 
أسقط 16 من أصل 21 طائرة انتحارية إيرانية 

الصنع من طراز »شاهد«.
وكافــح أفراد اإلطفــاء حريقا يف مبنيني 
ســكنيني متجاورين يف مدينــة زاباروجيا 
إن  قال مســؤولون  أوكرانيــا، حيث  جنوب 

قال الجيش األمرييك، إن إيران قادرة عىل 
إنتاج ســالح نووي خالل أشهر وإنها متتلك 
أكرب ترســانة صواريخ يف الرشق األوسط، 
اســتقرار  قدرتها عىل زعزعة  محذرا مــن 

املنطقة.
وقــال رئيس هيئــة األركان املشــرتكة 
األمريكية الجرنال مارك مييل إن إيران قادرة 
عىل إنتاج ســالح نووي يف غضون أشهر، 
خيارات  أعــد  األمرييك  الجيــش  أن  مؤكدا 
متعددة يف حال قررت إيران تطوير ســالح 

نووي.

ومن جانبه، تحدث قائد القيادة األمريكية 
الوســطى مايكل كوريال عن مواصلة إيران 
تخصيب اليورانيوم مبستوى أعىل بكثري مام 

هو الزم لالستخدام املدين.
وأضاف أن »إيران متلك حاليا أكرب ترسانة 
صواريخ يف الرشق األوسط بآالف الصواريخ 
الباليستية«، معتربا أن امتالك طهران لسالح 
األبد، عىل  نووي سيغري الرشق األوسط إىل 

حد قوله.

مــع بداية الصيف الفائــت، أعلن وزير 
الســياحة وليد نصار عن اجراء »مؤقت« 
بالســامح للمؤسســات الســياحية من 
وفنــادق...  ومــالٍه  ومســابح  مطاعم 
بالتســعري بالدوالر، عىل أن يكون االجراء 
السياحة  تســهيل  بحجة  )الدائم(  مؤقتا 
بينــام كانت خدمة  اللبناين  املغرتب  عىل 
الذين  الســياحية  املؤسســات  الصحاب 
التالعب  من  مبزيد  للقيام  الدولرة  استغلوا 

باألسعار.
منذ بضعة أسابيع، التحق وزير االقتصاد 
أمني ســالم بزميله نصار عرب الســامح 
والســوبرماركات  الغذائية  للمؤسســات 
بالتســعري بالدوالر، وأيضــاً تحت حجة 
حامية املواطن من تالعب التجار باألسعار، 
بينام األمر مل يخدم سوى التجار أنفسهم، 

ما زاد طني الغــالء بلة، اذ عمد التجار اىل 
اي  دون  بالدوالر  منتوجاتهم  أسعار  زيادة 
تدخل جدي من وزارة االقتصاد سوى بعض 

العراضات االعالمية. 
ومع بدء شهر رمضان الفضيل وبالتزامن 
مع الصيام املبارك عند املسيحيني،  »وزراء 
الــدوالر« مطالبون بالخروج بتصور جدي 
بأســعار  واملحتكرين  التجار  للجم تالعب 
املنتجات والسلة الغذائية للبنانيني، بخاصة 
ان القسم األكرب منهم فقد قدرته الرشائية 
وســبل العيش الكريم يف هذا الوطن، واال 
األمور سوف تأخذ بالتأكيد اتجاهاً مأسوياً 
اىل  اللبناين وصوالً  الشارع  وفوضوياً يف 

االنفجار االجتامعي واألمني الكبري.

عىل طريق الديار

»الديار«

تصفيات »يورو 2024« في كرة القدم:

ــن ــ ــي ــ قـــــــمـــــــة نــــــــــاريــــــــــة ب

فـــرنـــســـا وهــــولــــنــــدا الـــيـــوم
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5 اســباب لعــودة »جمعيــة املصــارف«هكذا  ُسحب فتيل التفجير ليل الثالثاء
ــوح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا املفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن إضرابهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ

تقارير أوروبّية أطلقت النداء األخير: 
االنهيــــــار التــــــام خــــــالل أســــــابيع

ــكار؟؟ ــ ــفيات عـ ــ ــل ُمستشـ ــ ــل تقفـ ــ هـ

»البيــارق« و»الفوانيــس« الرمضانّية...
ــــــــة ــــــــة بنكهــــــــة لبنانّي حكايــــــــات فاطمّي

ماذا يجري في شوارع طرابلس ليالً؟ هل تكون »الرياضة الروحّية« للنواب 
املسـيحيين نسـخة طبـق األصـل عن 
السـّنة؟ للنـواب  الفتـوى«  دار  »لقـاء 

 بطولـــــة لبنـــــان فـــــي كـــــرة الســـــلة :
NSA فـــــوز ثميـــــن للمريمييـــــن علـــــى
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ميشال نصر

صونيا رزق

جهاد نافع

ندى عبد الرزاق

دموع األسمر

كمال ذبيان

جوزف فرح

صفحتا تسلية صباح كل 
اثنين واربعاء
وجمعة وأحد 
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ص4

ص4

وســط انتقــادات دوليــة... خطــة اســتيطانية جديــدة تفصــل القــدس عــن بيــت لحــم 
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الجمعة 24 آذار 2023

إشربوا »حليب السباع« وزوروا دمشق
نبيه الربجي

ال للحــد مــن قلــق 
تصنيع  احرتفــوا  الذين 
والتخيالت،  الشــائعات 
وحتــى الرتّهــات، وقد 
هالهــم االتفــاق بــن 
هذا  وطهــران.  الرياض 
شــخصية  لنا  أكدته  ما 
اعالمية ســعودية عىل 
بالبالط  يومــي  تواصل 
»لن تكون التســوية يف 

اليمن عىل حســاب لبنان، وال عىل حساب أي بلد عريب 
آخر« .

أضافت »ماضون يف االتفاق اىل أبعد الحدود. ما بدا 
أثناء املحادثات وبعدها، أن االيرانين يشــاركوننا الرأي 
والرؤية. قل ملن يهمهم األمر اننا لســنا أهل الصفقات 
الجيوسياســية يف املنطقة،  أو حتى تقاســم مناطق 
النفــوذ. ما يعنينا بلورة عالقــات ومعادالت اقليمية 
تطلق مفاهيم ديناميكية لالســتقرار وللتعاون بعيداً 

عن أي تدخل«...
تأكيــد بـ »أننا لســنا قطعاً  ضد عــودة العالقات 
الطبيعيــة بن لبنان وســوريا، عىل أســاس التكافؤ 
األخوي، ناهيك باملصالح الحيوية بن بلدين يتداخالن 
اقتصادياً  وانســانياً، تاريخياً وقومياً بطبيعة الحال«.

الرئيس نجيب ميقايت الذي كان يتجول رومانســياً 
يف أحياء دمشقـ  وكنت شاهداًـ  يدرك كم هي املسافة، 
مبا يف ذلك املسافة السيكولوجية بن بريوت ودمشق. 
ولعلنــا نذكّــر بالتداخل الثقايف، حــن كانت بريوت 
تســتضيف الساسة السورين، من أكرم الحوراين اىل 
صالح الدين البيطار وجامل األتايس  وغريهم )مقهى 
»الهورس شو« شــاهداً(، كانت تستضيف أهل االبداع 
من أدونيس اىل نــزار قباين، ومن محمد املاغوط اىل 
توفيق الصايغ ويوســف الخــال. ال نغفل أن عرشات 
العائالت السياسية اللبنانية من أصول سورية، وصوالً 

اىل سعيد عقل، و...فريوز!
العرب عائدون أفواجاً أفواجاً اىل ضفاف بردى. ملاذا 
يفــرتض بنا أن نكون ركاب العربة األخرية من القطار، 
ونحــن املعنيون اقتصاديــاً عىل األقل وأكرث من أي بلد 
عريب ؟ يف املعلومات أن القنصلية السعودية ستفتتح 

قريباً لييل ذلك افتتاح السفارة .
مســألة اعامر ســوريا كانت يف أساس املحادثات 
)الهامة جداً( بن الرئيس بشــار األسد والشيخ محمد 
بــن زايد. بالرغم مــن كوننا يف حالة الالدولة، ال نزال 
نخــى املطرقة األمريكية. يا جامعة أنظروا ما يفعله 

العرب اآلخرون ...
املعلومات تتحدث عن خطط ملشاركة بلدان خليجية 
أخــرى يف اعادة االعامر. التنن ينتظر الخطوة األخرى 
للولــوج اىل ســوريا مــن البوابــة الخليجية. كيف 
ســيكون عليه املشهد السوري بعد سنوات، اذا تدفقت 

الصينية؟ االستثامرات 
ســوريا مقبلة عىل مرحلــة جديدة. عىل الرشكات 
اللبنانية التي تراهن عىل املساهمة يف عملية االعامر، 
أن تضغــط عىل أهل الســلطة يك يرشبــوا »حليب 
الســباع«، ويطرقوا أبواب دمشــق )األبواب السبعة(، 
حتى ال تبقى تلــك الرشكات خارج العملية، وهي التي 
تراهــن عىل ذلك للخروج من حالة املوت الرسيري التي 

رضبت البالد.
زميــل مرصي قال لنا: »أمركــم غريب يف لبنان. ال 
تخافون من »ارسائيل« وهي عىل حدودكم،  وتخافون 
من أمريكا التي قد تكون بحاجة اليكم«... ردي الضاحك 
»ألن صواريخنــا تصــل اىل »تل أبيــب« وال تصل اىل 
واشــنطن«. عىس أن يزودنــا الرفيق كيم جونغـ  أون 

للقارات.  العابرة  بالصواريخ 
هــل حقاً أن من بن املواصفات غري املعلنة لصاحب 
الفخامــة أن تكون العــودة اىل »الحضن العريب« عرب 
البوابة الســورية؟ ال اعــرتاض من الرياض. أبو ظبي 
ترحــب. ماذا عن قطر التــي يفرتض أالّ تكون يف آخر 
القافلة. كيف ميكن اقفال فم فيصل القاســم بالشمع 

األحمر، اذا قرأتم تغريداته املخزية ضد ســوريا؟
ما يعنينا أن يكون هناك تفاهم شــامل حول العودة 
اىل سوريا، التي ال بد أنها تخلت عن منطق عنجر وعن 
سياســة عنجر. ليدرك ذلك سمري جعجع الذي نعلم أنه 
كبــري الخارسين من اتفاق بكن )وال نريد أن يكون أي 
فريــق خارساً(، يف حن يــرتدد أن نوعاً من الضبابية 

يسود اآلن العالقات بن الرياض ومعراب.
الدنيــا تتغري )يا حكيم(. كلنا نتغري. أنت تعلم، وقلت 
لنا ذلك ذات يوم، أن مصالح الدول فوق مصالح األحزاب 
وفــوق مصالح األفراد. هذا هو منطق األشــياء وقوة 

األشياء، كام قال فرنسوا ميرتان. 
دع السيدة ســرتيدا ترتجم لك، باللغة األنيقة أيضاً، 
ما كان يعنيه الرئيس )والفيلسوف( الفرنيس الراحل...

ميشال نرص

حتــى اللحظة مل ينجــح اي اتفاق اقليمي او دويل يف وقف 
االنهيارات اللبنانية، وان شــهدت الســاعات املاضية محاولة 
ناجحة لفرملة مؤقتة النفجار، كاد ان يطيح بكل شــيئ لوال 
التدخــالت الخارجية العاجلة، عىل وقــع تحذيرات صندوق 
النقــد الدويل من ان لبنان يف وضع خطري للغاية، فيام »مرتا« 
املنظومة  مشــغولة يف تغيري عقارب الساعة، خالفا لتوقيت 
العامل، والبحــث عن كيفية »تخدير« موظفيها العاجزين امام 
صريفة التســعن الفا، يف مشهد ســوريايل قل نظريه، حيث 
يرضب عســكر اليوم عســكر االمس، الذين يرسي الحديث بن 
صفوفهم عن خطوة نوعية يوم االثنن، اذ بات واضحا ان آخر 

الدواء اليّك.
وفيام ينتظر وصول الســفرية ليف اىل بريوت، اكدت طهران 
مرة جديدة، وفقا ملســؤولن التقوا رئيس املجلس االسرتاتيجي 
للعالقات الخارجيــة االيرانية كامل خرازي، وجوب عدم ربط 
ازمة لبنان بإيران وعدم تدخلها يف شؤونه، مشددا عىل ان حزب 
الله ال يتلقى االوامر من طهران، ال ســيام يف ملف االنتخابات 

الرئاسية، كونها شأنا لبنانيا محضاً. 
وســط  كل ذلك، يســتمر الباحثون يف التفتيش عن القطبة 
املخفية التي قلبت الطاولة ليلة الثلثاء، مع اعالن الخميس اول 
ايــام رمضان، فهدأ جمر االحتجاجات تحت رماد الغضب، الذي 
اســتطاعت القوى السياسية مرة جديدة من احتوائه، بالتوطؤ 
مع قوى الخارج املرصة عىل عدم االرتطام اللبناين حتى اللحظة.
فام الذي حصلن وادى إىل قلب املشــهد رأســا عىل عقب؟ 
بالتأكيد بالنســبة لبعض مجموعات الحــراك، ما حصل يوم 
الثالثــاء من قطــع للطرقات ودعوات انترشت عىل وســائل 

تكن  مل  االجتامعي  التواصــل 
إمنا  منظمــة،  أعاملها  ابــدا 
جاءت مبادرات فردية، ونتيجة 
الغضب مام وصلت اليه األمور 
التي تخطت كل الحدود، من هنا 
من تحرّك، تحرّك »من راســو« 
و«عا حسابو«، لذلك رسعان ما 
انكفأ الجميع مع نزول القوى 
التي  والعســكرية،  األمنيــة 
استطاعت بدقائق إعادة األمور 
إىل طبيعتهــا وفتح الطرقات، 
خصوصا ان اعداد املحتجن مل 

تتخط العرشات.
نظريــة ال ترفضها مصادر 
سياسية متابعة لألوضاع عن 

كثــب، والتي تقر بأن غضب النــاس كبري وان االنفجار ممكن 
ان يحصل يف اي لحظة، مســتدركة بأن ما حصل يف جزء منه 
مل يكن بريئا، بل كان عبارة عن رســائل سياســية تطايرت يف 
اكــرث من اتجاه، وهو ما دفع املقرات الحزبية الديبلوماســية 
إىل االســتنفار وفتح خطوط التواصل تداركا من تطور األمور، 
بعدما بينت االتصاالت الرسيعة التي أجريت مع بعض القيادات 
السياسية قلقها الشديد من فلتان األمور والشارع والعجز عن 
ضبطه، حتى يف املناطق التي يقال انها ممسوكة ومضبوطة. 
وبحســب املصادر فان كلمة رس وصلت اىل املعنين يف بريوت 

برضورة التحرك رسيعا للمبادرة إىل سحب الفتيل. 
يف املقابل، رأت أوســاط مقربة من الثامن من آذار، بأن ما 
حصل »بروفا« ملا ميكن أن تكون عليه األمور يف حال عدم السري 

بالتســوية الدولية، واضعة االمر يف اطار التهويل ومحاوالت 
الضغــط، غامزة يف هذا االطار من باب زيارة مســاعدة وزير 
الخارجيــة االمريكيــة باربرا ليف اىل لبنان، وهي التي ســبق 
واعلنت يف ترصيح علني لها ان »االمور يف لبنان ما رح متيش 

بدون ما تنزل الناس عالشارع«. 
رســائل ايران لواشنطن ارسلت من صندوق الربيد اللبناين، 
يف انتظار الرد عرب الصندوق نفســه خالل زيارة ليف. علام ان 
واشنطن رحبت باالتفاق فور االعالن عنه، وقال  املتحدث باسم 
مجلــس األمن القومي يف البيت األبيض جون كرييب ان بالده 
»عىل علم بالتقارير املتعلقة بإعادة العالقات الديبلوماسية بن 
الرياض وطهران، وشجعت منذ فرتة طويلة السعودية وإيران 
عىل الدخول يف محادثات مبارشة، يف محاولة لتخفيف التوتر«. 
فهل فعل االتفاق و»قبة الباط » فعلها، فاحبطت حركة الشارع؟ 

محمد علوش

تتسارع األنباء اإليجابية القادمة من الجبهة 
اإليرانية – السعودية، بعد االتصال الهاتفي بن 
وزيري خارجية ايران حسن أمري عبد اللهيان، 
والسعودية فيصل بن فرحان، الذي يُعلن العودة 
القريبة للتبــادل الديبلومــايس وإعادة فتح 
الســفارات، مع وجود معلومات تتحدث عن أن 
شهر رمضان سيشــهد هذه العودة، وسيشهد 
تقدماً كبرياً يف تنفيذ االتفاق املوقع يف الصن، 

فأين لبنان من كل ما يجري؟
تتبادل إيران والســعودية رســائل التهنئة 
واملحبــة والرغبة بالتقــارب، ويتبادل حلفاء 
الدولتــن يف لبنــان اإلتهامــات بالتعطيــل 
والفــوىض والفراغ، فام يجري يف لبنان حالياً 
عىل الصعيد السيايس يُظهر وكأن لبنان جزيرة 

معزولة عن محيطه، مع العلم أنه ليس كذلك، لكن الوضع فيه 
يشهد تعقيدات تجعل البعض يف حالة انتظار ومراوحة.

يف الخارج يُريدون مــن اللبنانين أن يقرروا ما يُريدون يف 
امللف الرئايس، وهذا ما أكده الســعوديون منذ اللحظة االوىل 
لتوقيــع اإلتفاق، وهذا ما يُطالب بــه األمريكيون الذين عربوا 
بوضوح عن عدم وجود أي مشــكلة لديهم بإسم الرئيس ما دام 
برنامجه وسياســته مؤاتية ألمريكا، وأيضاً اإليرانيون، إذ أكد 
امن عام حزب الله السيد حسن نرص الله مراراً أن املطلوب تحرك 
داخــيل رئايس، دون التعويــل املطلق عىل الخارج، ومثله فعل 
رئيس املجلس النيايب نبيه بري الذي لطاملا كان من دعاة الحوار 
الداخيل لتمهيد الطريق أمام الحلول التي تأيت من الخارج، لكن 

كل ذلك مل يبّدل مبوقف املعارضة التي ال تزال تعتمد سياســية 
»صفر« اجراءات، والتي بدأت باعتامدها منذ لحظ توقيع االتفاق 

السعودي – اإليراين.
ال شّك أن صدمة التقارب اإليراين - السعودي تُرخي بظاللها 
عىل »أعداء« إيران يف الداخل اللبناين، فبالنسبة لهؤالء، ومنهم 
من ذهب بعيداً فأنشــأ مجلســاً ملحاربة اإلحتالل اإليراين يف 
لبنــان، كانت الدول الخليجية قريبــة من تبّني إيران عدواً بدل 
»إرسائيل«، لكنهم اليوم يجدون أنفسهم أمام واقع جديد غريب، 

مل تظهر كل تداعياته بعد.
بعد التقارب مع إيران، جاء التقارب مع ســوريا أيضاً، وهو 
ما زاد طن القوى املعارضة بلّة، خاصة يف ظل وجود خشــية 
دامئــة لدى هؤالء من عــودة النفوذ الســوري اىل لبنان من 

جديد، واســتعادة معادلة »السن – سن« التي 
حكمــت لبنان منذ اتفــاق الطائف حتى العام 
2005، وبالتايل، هم جامدون غري قادرين عىل 
املبادرة بانتظار فهم ما يجري، فهم يخشــون 
من أن يكون تحركهم معاكســاً لرغبة حلفائهم 

بالخارج، كام حصل عام 2016.
تــرى مصــادر قيادية يف فريــق 8 آذار أن 
عىل قوى املعارضة أن تتحرك رئاســياً، فاليوم 
هناك دعوة للحوار معهــا، وهذا لوحده كفيل 
بــأن يكون ضامنة لها بأن يكون لها دورها يف 
امللــف الرئايس، داعية هذه القوى لعدم انتظار 
الحل من الخارج، ألنه بكل تأكيد ســيكون عىل 
حسابها، ألن الحوار عندها سيكون بن فريقنا 
وبن هذا الخارج. وتُشري املصادر اىل أن القوى 
املعارضة ســمعت كالماً واضحاً من مسؤولن 
أمريكيــن رفيعي املســتوى زاروا لبنان مؤخراً 
يقول بأن ال »فيتو« أمريكياً عىل أي إسم للرئاسة، وأن األمريكين 

يشجعون عىل الحوار رسيعاً.
وتعتــرب املصادر أن قلق القوى املعارضة ال يجب أن يأيت من 
ســوريا، ألن ال عودة لســوريا اىل لبنان، وال حتى عودة لزمن 
فرض قراراتها عىل اللبنانين، فسوريا ومنذ فرتة طويلة تسلّم 
بحزب الله يف لبنان وال تتدخل فيه، بل يجب أن يكون القلق من 
األمريكيــن الذين يخرجون منذ هذه املنطقة تدريجياً، وبالتايل 
يجب عــىل هذه القوى أن تفكر ملياً مبســتقبلها وخياراتها، 
والتســليم برضورة الحوار مع باقــي اللبنانين، والوصول اىل 
حلــول جذرية مبســاعدة االتفاقات اإلقليمية، وإال ســيكون 

مصريها مزيد من الضعف والترشذم.

املعارضــــــة وُمعادلــــــة »صفــــــر إجــــــراءات«: قلــــــق مــــــن عودة الســــــين ــ ســــــين؟
مســــــؤولون أميركّيون للمعارضيــــــن: ال »فيتو« لدينــــــا على أحــــــد... واذهبوا للحوار

فادي عيد

طُرِحت تســاؤالت يف اآلونة األخرية حول زعزعة العالقات 
بــن كليمنصو ومعراب، وبالتايل أن الفريق الذي كان ينتخب 
املرشــح الرئايس النائب ميشال معوض قد انتهى دوره، ومثة 
أجواء عن متغرّيات واصــــطفافات سياسية ونيابية ستعيد 
خلــط األوراق بن الفريق الواحــد، إن من هذه الجهة أو تلك، 
كام كان قامئاً ربطاً بالخــالفات والتباينات حول اإلنتخابات 
النيابية األخرية، فهذا ما سينسحب عىل اإلستحقاق الرئايس، 
وبــدأت معامله تّتضح بفعل ما حــــصل اليوم من مناكفات 
ومواقف بن رئيس الحزب »التقدمي اإلشرتايك« وليد جنبالط، 
ورئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري جعجع، دون أن يؤدي 
ذلك إىل ســجاالت بن فريقيهام الســيايس والنيايب، وكذلك 
مل تنقطع العالقات أو أنها تســري يف هــذا اإلتجاه، إمنا لكل 
فريــق أكان »اإلشــرتايك« أو »القــوايت« رؤيته ومرشوعه 

وخصوصيته.
يف هذا الســياق، ينقل وفق املعلومات مــن الجهتن، بأن 
التواصل مســتمر عىل خط كليمنصو ـ معراب من قبل عضو 
»اللقــاء الدميوقراطي« النائب وائل أبو فاعور، وال يســتبعد 
قيامــه بزيارة إىل معــراب من أجل توضيــح كل ما يحصل 
ومتابعة النقاش، وما استجّد إن عىل خط عالقتهام أو بالنسبة 
لإلستحقاق الرئايس، يف ظل العالقة الوطيدة التي تربطهام 
مــع اململكة العربية الســعودية. ولذلك ال ميكنهام أن يخرجا 
عن موقف الرياض يف أي اســتحقاق، ال ســيام رئاسياً، حتى 
أن جنبالط عندمــا انتقد جعجع الذي اعترب أن »الفراغ أفضل 
من انتخاب رئيس مامنع«، فإن جنبالط الذي مل يستسغ كلمة 

الفــراغ، واعترب أن رئيس تيار 
»املردة« النائب السابق سليامن 
فرنجية مرشح تحدي، واألمر 
عينه للنائب ميشــال معوض، 
املســار،  لهذا  املتابعن  ووفق 
فان هذا يدخل يف إطار اللعبة 
سيد  يتقنها  التي  السياســية 
من  طريقته  وعــىل  املختارة 
خالل املنــاورة، يك يبعد هذا 
يف  وليسمي  وذاك،  املرشــح 
الوقت عينه مرشــحن جدد، 
أو  اإللتــزام بدعم  بهدف عدم 
يجري  ممن  البعض  ترشــيح 
التــداول بهم. من هذا املنطلق، 
السياسية  الهوامش  هذه  فإن 

والخالفات الظرفية، قد تكون ملقتضيات املرحلة بكل تشّعباتها 
وتجلّياتها، ال ســيام عىل خط اإلستحقاق الرئايس.

مــن هنــا، تتابع املصــادر، أن األمور لــن تتخطى بعض 
اإلنتقادات، مبعنى أنها لن تصل إىل درجة القطيعة السياسية، 
أو ذهاب جنبالط إىل املحور اآلخر، بحيث ارتىض أن يبقى يف 
الوسط وينظِّم خالفه مع حزب الله، ويف الوقت عينه مل تحّبذ 
أوســاطه التعليق حول انتقاداته لجعجع، إذ يف الوقت عينه، 
وصف فرنجية مبرشــح تحدٍّ واألخري رّشــحه رئيس مجلس 
النــواب نبيه بري ولن يقبل بســواه. ويشــار هنا إىل متانة 

العالقة والتحالف بن املختارة وعن التينة. 
لذا الســؤال، هل ما يقوم بــه جنبالط هو ألهداف معروفة 

األبعــاد؟ أم إنه يّتجه نحو اصطفافات سياســية مغايرة عن 
املرحلة الســابقة؟ فعىل هذه األسئلة، تؤكد أوساطه أنه ليس 
ن أو فريق ســيايس، بل  بصــدد اإلنتقال إىل أي محور أو مكوِّ
إنــه باٍق حيث هــو عىل انفتاح مع كافة القوى السياســية 
والحزبية، وبالتايل دعــم فرنجية أو عدمه أو انتقاده لرئيس 
حزب »القوات«، فكل ذلك سّيان أمام انحدار الوضع اإلقتصادي 
واإلجتامعي بشــكل مخيف، وهذه املسألة تأخذ القسط الوافر 
من دور جنبالط الذي ال يريد أن يقحم نجله يف مطّبات هو يف 
غنى عنها، وإمنا يعمل عىل أن يكون نجله تيمور يف صورة ما 
يحصل، والذي بدأ يعطيه الفرصة تلو األخرى ليكون يف وقت 
ليــس ببعيد صاحب األمر النهايئ، خالل أي محطة سياســة 

وانتخابية ودستورية.

كشــف اللواء عباس ابراهيم عن رسالة تهديد مبارشة نقلها 
من االمن العام لحزب الله الســيد حسن نرص الله اىل الوسيط 

االمرييك اموس هوكشتاين. 
ويف حديث لقناة »املنار« عرب وثائقي حول ترســيم الحدود، 
قال: ان »الرسالة نقلها مسؤول وحدة التنسيق واالرتباط وفيق 
صفــا وجاءت خالل زيارة هوكشــتاين يف حزيران 2022 بعد 
اقرتاب الباخرة انرجن من حقل كاريش«، كاشــفا ان »الرسالة 
كانت تهديداً بحرب شــاملة يف املنطقة تدمر ارسائيل ونصف 
املنطقة، وان خطط الحرب اصبحت جاهزة بالكامل يف حال اراد 
العدو الذهاب اىل الحرب وان املنطقة شامل الخط 29 وجنوبه 
هي اهداف مرشوعة للمقاومة التي ستمنع ارسائيل من العمل 
يف حقــول النفط، وان الحرب يف حــال اندلعت هي وجودية 

إلرسائيل وان ال ضامنة لعدم انزالق املنطقة بكاملها اليها«.
ولفت اىل ان »الرسالة التي نقلت مبحرض السفرية االمريكية 
والوفد املرافق حّملت هوكشــتاين مسؤولية الحرب والسلم يف 
املنطقــة طالبة مغادرة الباخرة انرجن تحت طائلة الحرب يف 
حال اســتئناف العمل قبل الوصــول اىل حل عىل قاعدة ال غاز 
من لبنان يعني ال غاز من كل الســاحل الفلسطيني املحتّل. وان 
الحــزب ال يعرتف بأي من الخطــوط )23 او 29 ( بل االمر ترك 

للدولة اللبنانية لتحسم خطها الحدودي«.
واكد ابراهيم ان »البعض يف الداخل اللبناين حاول التبخيس 
بتهديد املقاومة بسبب الوضع االقتصادي الداخيل، وان الرتسيم 
تحرك بشــكل جدي بعد اطالق حزب الله للمسريات حيث تلّقى 
اتصاالً من هوكشتاين ابلغه فيه املوافقة عىل حقل قانا ومطالب 

الدولة اللبنانية حينئذ، وان التأخري يف االعالن ســيكون بسبب 
حاجة الحكومة االرسائيلية اىل تسويق ما حصل للجمهور«.

واشــار ابراهيم اىل ان »رسالة التهديد حرضت خالل زيارة 
الرئيــس االمرييك جو بايدن اىل ارسائيل يف متوز 2022، وقد 
ادخل العدو االرسائييل وســيطاً جديداً مل يعرفه هوكشتاين وال 
اللبنانيون ســّهل عملية التفاوض بسبب استعجال امتام امللف 

بعيدا عن الحرب«.
وكشــف اللواء ابراهيم ان »ملف الرتســيم كان قد تفّعل يف 
عام 2017 من بوابة ترسيم الربّ، وانه يف عام 2019 تم عرض 
اغراءات مالية امريكية نقلتها مرجعية سياسية كبرية يف البلد 
حينئذ وتضمن مبلغ 500 مليون دوالر امرييك عن حل كل نقطة 

من نقاط الرب العالقة والبالغ عددها ستة«.

ــد ــ ــدي ــ ــه ــ ابـــــــراهـــــــيـــــــم حــــــــــول أســـــــــــــــرار الــــــتــــــرســــــيــــــم: نـــــقـــــلـــــُت رســــــــالــــــــة ت
ــة فـــــــي املــــنــــطــــقــــة تـــــــدّمـــــــر »إســــــرائــــــيــــــل« ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــرب شـ ــ ــ ــح ــ ــ ــن ب ــ ــاي ــ ــت ــ ــش ــ ــوك ــ ــه ــ ل

خالف جعجع ــ جنبالط من ُمقتضيات املرحلة؟

هكــــــذا ُســــــحب فتيــــــل التفجيــــــر ليــــــل الثالثــــــاء
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ــواب املــســيــحــيــيــن ــنـ ــلـ ــة الــــروحــــّيــــة« لـ ــاضــ ــ ــري ــ ــل تـــكـــون »ال ــ ه
ــنــواب الــســّنــة؟ ــل ــوى« ل ــت ــف ــاء دار ال ــق ــن »ل ــل ع نــســخــة طــبــق األصــ

كامل ذبيان

التي  الروحية«  »الرياضة 
املاروين  البطريرك  اليها  دعا 
مار بشــارة بطرس الراعي، 
مــن  االول  االســبوع  يف 
املسيحيني  للنواب  نيســان، 
يف دير عنايــا، هي مبثابة 
اىل  والعودة  تأمل  جلســة 

الذات، والترضع اىل الله.
لكن الســؤال الذي يُطرح 
ســيتم  هل  بكــريك،  عىل 
فصل الدين عن السياســة، 
وعدم التطــرق يف »الخلوة 
الروحية« بأي شأن سيايس، 

ال سيام االستحقاق الرئايس، الذي يوليه البطريرك 
الراعي اهتامماً كبــراً، اذ ال تخلو عظاته، منذ ما 
قبل الشغور يف رئاسة الجمهورية وما بعده، من 
دعوة النتخاب رئيــس للجمهورية، الذي هو ميثل 
اوال طائفته املارونية، ويرتشح عىل هذا االساس، 

وبعد انتخابه يصبح رئيساً للبنان.
مل توضح بكريك بعد، ما هــو الهدف من دعوة 
نواب وتحديداً املسيحيني منهم، اذ تقول مصادرها، 
بــان البطريرك الراعي الــذي مل يوفق بعقد طاولة 
حوار للقادة املوارنة وهم اربعة موزعني عىل »التيار 
الوطني الحــر« و«القوات اللبنانيــة« و«الكتائب« 
و«املردة«، المتناع رؤساء هذه االحزاب جربان باسيل 
وسمر جعجع وسامي الجميل وسليامن فرنجية، 
من االتفاق عىل اللقاء يف مقــر البطريركية، كام 
حصل قبل مثاين ســنوات، اذ اجمــع هؤالء عىل 
انتخاب واحــد منهم، وهذا ما حصــل مع انتخاب 
العامد ميشال عون رئيســاً للجمهورية، الذي ايده 
حزب اللــه، وتوصل اىل »اتفاق معراب« مع جعجع 

وتسوية مع رئيس »تيار املستقبل« سعد الحريري.
فام جرى يف العام 2016، لــن يعاد تكراره يف 
»الفيتوات«  الحاليــة، الن  الرئاســية  االنتخابات 
متبادلة بــني االقطاب املوارنــة، الذين مل تتمكن 
بكريك مــن جمعهم، فاتجهت اىل لقاء موســع 
يشــارك فيه كل النواب املسيحيني، والقت دعوتها 
قبوالً عند غالبية النواب، اال البعض ممن يســمون 
»لقاء  حضور  ويؤذيهم  بـ«التغريني«،  انفســهم 
طائفي«، ومن بينهم نــواب ينادون »بفصل الدين 
عن الدولة«، ويدعون »لدولــة علامنية«، وهذا ما 

واجهه نواب سّنة، عندما دعت دار الفتوى اىل لقاء 
لنواب الطائفة قبل اشــهر للبحث باالستحقاقات، 
ال ســيام انتخاب رئيس للجمهورية، فغاب بعض 
النواب »العلامنيــني« عنه، ومل يخرج بتوافق حول 
انتخاب رئيس للجمهورية، سوى رضورة حصوله 

ويف موعده الدستوري.
فهل تكون »الرياضة الروحية« للنواب املسيحيني، 
نســخة طبق االصل عن »لقاء دار الفتوى« للنواب 
السّنة الذي ترأسه املفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، 
والذي مل يصل املجتمعون فيه اىل اتفاق؟ بالنسبة 
للنواب املسيحيني، فان املسألة تتعلق مبنصب رئيس 
الجمهورية الذي هو ُعرفاً للموارنة، الذين ظهر منهم 
يف هذا االستحقاق عرشات املرشحني الذين يتداول 
باســامئهم،  كام جرى الحديث عن ان لدى بكريك 
الئحة مرشحني، وحاول املطران ايب نجم جس نبض 
القوى املســيحية حولها، دون ان يطرحها بصفة 
رسمية، وفق ما تكشف مصادر نيابية التقاها موفد 
الراعي، الذي عليه ان ينتقل من »الرياضة الروحية« 
اىل »املاراتون الرئايس«، وســيطرح هذا املوضوع 
يف اطــار البحث عن حل، يتقدم بــه »الرياضيون 
الروحيــون« اىل »رشكائهم« يف الوطن، كام يفعل 
»الثنايئ الشــيعي« يف انتخابات رئاســة مجلس 
النواب، وهو ما ال ينطبق عىل رئاســة الحكومة، 
التي كان يصل اليها احيانا َمن مل يحوزوا عىل رىض 
السنية،  للطائفة  والروحية«  السياسية  »املرجعية 
كام حصل مع رؤساء حكومات سابقني قبل الطائف 
وبعده، واألقرب كان نجيب ميقايت يف العام 2011، 

وحّسان دياب يف العام 2020.
ومل يتم وضع عنــوان او جدول اعامل »للرياضة 

الروحيــة«، فهل ســتكون 
رئاسة الجمهورية بنداً واحداً 
يتأمل فيــه املدعوون منها؟ 
املاروين  املرشــح  هو  ومن 
الــذي يحظــى مبوافقــة 
وفق  واســعة؟  مســيحية 
سياسية  جهات  تســأل  ما 
التي تتطلع  ونيابية متعددة، 
اىل هذه الخلوة الروحية وما 
توجهات،  من  عنها  سيصدر 
نيابية  حيث ال تعّول مصادر 
كثراً عىل ما ســيحصل يف 
»دير عنايا«، الذي ســيكون 
اسمني  امام  فيه  املجتمعون 
مرشــحني هــام ميشــال 
فرنجية،  وسليامن  معوض 
االول خاض 11 جلسة انتخاب ومل يحصد سوى 46 
نائباً وتراجع اىل 36 صوتاً، والبعض ككتلة »اللقاء 
الدميوقراطــي« طرحت ثالثة اســامء، ومعوض 
ليس من بينهم، يف وقت جاء ترشــيح فرنجية من 
الرئيــس نبيه بري ودعمه حــزب الله، يف حني ان 
»التيار الوطني الحر« رفض ترشيح فرنجية وقائد 
الجيش جوزاف عون، مــام يعني بان ما يجري مع 
الرئايس من رصاعات ومناوشــات  االســتحقاق 
وتبادل اتهامات، لن يكون ميرساً حله يف »الرياضة 
الروحية«، التي عىل من يحرضها ان يتحىل »بالروح 
الرياضيــة«، ويقدم مصلحــة لبنانعىل املصلحة 
الفردية والفئوية والجهوية، يف وقت يشهد العامل 
تطورات متسارعة من حروب وتغر يف التحالفات 
و«الجغرافيا السياســية«، وما حصل من اتفاق بني 
الســعودية وايران برعاية الصــني، هو مؤرش اىل 
تبدالت تحصل يف االقليم الذي يشــهد لقاءات بني 
متخاصمني ومتحاربني من دول املنطقة، يستدعي 

حواراً لبنانياً حول مصر لبنان.
الدوليــة واالقليميــة، تجري  العالقــات  ففي 
للمتغرات  قراءة  وتحصل  لسياســات،  مراجعات، 
وتتبدل تحالفات، وتتم عمليات »ربط نزاع« او »فك 
الروحية«  »الرياضة  اشتباك«، فهل ســتطرح يف 
اســئلة تبدأ بالوجود املســيحي يف لبنان كام يف 
املرشق، وما اذا كانت الدعوات للتقسيم او »الفدرالية« 
هو من ترتك املسيحيني يعيشون يف »كانتون آمن«، 
وهي تجربــة كانت مؤملة، وفق مــا يطرح باحث 
سيايس، ويسأل عن جدوى »الرياضة الروحية«، اذا 

كانت من دون روح رياضية وتسامح وتنازل.

ــا كـــــامـــــاً كــحــكــومــة ــ ــن ــ ــب ــ ــواج ــ ــي: نــــقــــوم ب ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ م
ــرارهــا الــنــواب إلق الــقــوانــيــن الـــى مجلس  ــا كـــّل  ــن وأرســل

عرض التطّورات مع دريان
 وبري واستقبل الخليل

األعامل  ترصيف  حكومــة  رئيس  اوضح 
نجيب ميقايت، بعد لقائه مفتي الجمهورية 
اللّبنانّية الّشــيخ عبد اللطيف دريان يف دار 
الفتوى، »أنّنا تحّدثنا عــن املواضيع العاّمة 
وشــؤون الطّائفة، وتوجــد بعض األفكار 
للقيــام بلقاء يف هذا الــّدار الكريم ألركان 
الطّائفــة واملجلس الرّشعي«، مشــرًا إىل 
»أنّنــا تحّدثنا أيًضا عــن املواضيع الّتي تهّم 
املواطن بشــكل خاص، ونحــن نعلم ونعي 
متاًما الوضــع املعييش الّصعب الّذي ميّر به 

كّل لبنان«.
اضــاف: »نحن كحكومة نقــوم بواجبنا 
كاماًل، وقد أرسلنا كّل مشاريع القوانني إىل 
املجلس النيــايب إلقرارها، من أجل أن يكون 

ذلك بداية ورشــة عملّية وإصالحات كبرة عىل 
صعيد الدولــة اللبنانية، من أجــل إعادة الحركة 
الّناشــطة؛ ليك نســتطيع إنقاذ ما  االقتصاديّة 

نتمكّن من إنقاذه رغم هذه الظّروف الّصعبة«.
التقى  التينة حيث  ثم توجه ميقايت اىل عــني 
رئيس مجلــس النواب نبيه بــري، وتناول اللقاء 

تطورات األوضاع العامة واملستجدات السياسية.
وبعد اللقاء، قال ميقــايت: »تحدثنا يف االمور 
العامة وخاصة ما ننوي التطرق اليه خالل جلسة 
مجلس الــوزراء املنوي عقدها مطلع االســبوع 

املقبل. كام ناقشت األوضاع الصعبة التي مير بها 
البلد وواقــع املالية العامة، والواردات واملصاريف 
املطلوبة وزيادة األجور للقطاع العام واملتقاعدين 
وبحثنــا يف هــذا املوضــوع بإســهاب. وهذا 
االمر يجــب أن يكون موازيا مع إقــرار القوانني 
النواب يف  أدراج مجلس  االصالحية املوجودة يف 
أرسع وقت«، مضيفا »لقد تم تأجيل انعقاد هيئة 
مكتب مجلس النواب ملزيد من البحث ولالفســاح 
واقرتاحات  مشــاريع  بعض  إلحالــة  املجال  يف 
القوانني عــىل اللجان النيابية لدرســها، لتكون 
النواب جلسة منتجة عىل  املقبلة ملجلس  الجلسة 

صعيد إقرار القوانني«.
النظر  وجهــات  »كانت  ميقــايت  وتابع 
متفقة ونحن نتابــع هذا املوضوع، ولكنني 
بأن  الرئيس  كنت رصيحا جــدا مع دولــة 
االوضاع تقتيض ورشــة طــوارئ رسيعة 
إلنقاذ البلد ال نستطيع ان نبقى عىل ما هي 
عليه االوضاع راهنا، وال تستطيع الحكومة 
نيايب معطل  بدورها مع مجلــس  أن تقوم 
لقد  إنتخاب رئيــس للجمهورية.  ومع عدم 
ارسلنا كل املشاريع اىل مجلس النواب، وقد 
ال تكون بالرضورة مثاليــة، ولكن علينا ان 
نتفــق. اليوم نحن امام ثالثــة خيارات إما 
االتفاق مع صندوق النقــد، أو أن نتفق مع 
بعضنــا بعضا أو اال نتفق بتاتا. وبدا واضحا 
اننا اخرتنا الخيار االسوأ، وهو اال نتفق بتاتا، فمن 
هو املســتفيد من هذا الواقــع؟ املواطن هو الذي 
يدفع الثمن وكل الطبقة السياســية مسؤولة عن 

ذلك«.
وبعد الظهر، عقــد الرئيس ميقايت يف الرسايا 
الخليل  املال يوسف  الحكومية، اجتامعا مع وزير 
واملدير العام للاملية جورج معراوي، جرى خالله 
البحــث يف التحضرات لعقد جلســة للحكومة 
لبحث موضوع رواتب  املقبل تخصص  االســبوع 

القطاع العام.

ميقايت يزور  دريان                         )دااليت ونهرا(

تقاريــــر أوروبّيــــة أطلقــــت النــــداء األخيــــر : االنهيــــار التــــام خــــال أســــابيع
صونيا رزق

ما يرّدد عن اقرتاب االنهيار 
التام يف مؤسســات الدولة 
خالل اســابيع معــدودة، ال 
املطلعني  النواب  بعض  ينفيه 
عىل ما يجري ضمن الكواليس 
والخبايا السياسية، ويشرون 
اىل اّن املســؤولني الكبار يف  
الدولة، تلقــوا معلومات من 
سفراء غربيني نقالً عن تقارير 
خارجية، عن أّن السقوط بات 
االخر  النــداء  وكأنه  واقعاً، 
فيه،  مبَن  الهيكل  وقوع  قبل 
مع رضورة تــدارك االمر من 
قبل الســلطة، بالتعاون مع 

كل املسؤولني واالحزاب للمساهمة يف ضبط اوضاع 
البلد، الن ما يجري فاق كل التوقعات، اذ مل يشهد اي 
بلد كل تلك الصــور القامتة املخّيمة عليه، مع تراكم 
االزمات املعيشية واملالية واالقتصادية والسياسية، 
وبروز فريقني ال يجتمعان عىل اي  ملف، حتى عىل 
حبهام للوطن الواحد، بحيــث كل فريق يحب لبنان 
عىل طريقته، االمر الذي جعل التالقي بعيد املدى ال 

بل صعب التحقيق.
وبالتزامن مع االنهيارات اليومية التي يعيشــها 
لبنان واللبنانيون، وإقفــال كل الطرق املؤدية اىل 
انتخاب الرئيس، مع مــا يرافق ذلك من تبعات عىل 
البلد، عــادت التقارير االمنية التي تحذر من مرحلة 
صعبة مرتقبة يف لبنان، وهذه التقارير الخارجية 
معاملها غربيــة تتالقى مع مخــاوف داخلية من 
حدوث يشء ما قيد التحضر وقــد يحدث تغّيراً، 
لذا تنترش املخاوف من بلبلــة وتحرّكات قريبة يف 
الشارع، تحمل الطابعني الطائفي واملذهبي، إلحداث 

تصعيد قد يتطّور اىل ما هو اكرب من ذلك، أي فوىض 
بالتظاهرات  الشــارع  اشــتعال  وقع  عىل  عارمة 
واالعتصامات، وعىل مستوى صاخب الّن االوضاع 
املالية واملعيشية مل تعد تحتمل، بالتزامن مع  عمليات 
الرسقة والنهب، التي تجري يومياً يف مناطق عديدة 
من لبنــان، خصوصاً يف العاصمة بروت ومناطق 
املنت الشــاميل، التي تتعــرّض لحملة رسقات يف 

وضح النهار، بحسب ما نقل بعض قاطنيها.
اىل ذلــك، ال ينفــي نائــب معــارض كل هذه 
التحذيــرات، مؤكداً صحة ما يُــرّدد منذ ايام عن 
إمكان حدوث »خربطة« امنية، الفتاً اىل اّن الحراك 
الشعبي الذي عاد لينطلق من جديد، بسبب الجوع 
الســلع بشكل جنوين،  اســعار  وارتفاع  والفقر 
سيفعل فعله  قريباً. واشار اىل اّن التقارير املحذرة 
نقلتهــا دول اوروبية اىل املســؤولني اللبنانيني، 
مع لومهم  الشــديد بسبب سياســة  الالمباالة 
التي يبدونها،  اذ يُدبّر املســؤولون أمور املواطنني 
بالتــي هي أحســن أو »باملوجود جــود »، فيام 

تخطي  من  األزمات  تتفاقم 
لرة  الف   140 عتبة  الدوالر 
الثالثاء  يــوم  كام حصــل 
املايض، ومــا نجم عن ذلك 
عىل  مخيفة  تداعيــات  من 
واملحروقات  الغذائية  املواد 
الطبي  والقطــاع  واألدوية 
واالستشــفايئ، مــن دون 
املســؤولون  يكــرتث  أن 
التي  الهامة،  لالستحقاقات 
وطأة  تخفيف  شــأنها  من 
ُوجدت  االحتقان يف حــال 

لها الحلول.
أّن  املعارض  النائب  ويرى  
النهايات تكــون مؤملة عادة  
لوطن تحّمل شعبه كل املآيس 
فساد  بســبب  واالنهيارات 
مســؤوليه، لكنها تتطلب توحيد كلمة الشعب النه 
يستطيع فعل العجائب، يف حال توّحد عىل املطالب 
املحقة، وإنهاء حقبة من الفســاد والرسقات التي 
أوصلت لبنان اىل ما هو فيه اليوم، لكن رشط تقارب 
مواقفهم وليس تشّتتها، الّن الوجع يطوقهم من كل 
حدب وصوب، واآليت أعظم النه سُيشــعل الشارع، 
واملطلوب اوالً  تنايس الطائفية واملناطقية والوالء 
املطلق للزعيــم، وإبعاد الطابور الخامس املرســل 
من قبل البعض لـ »خربطة« االنتفاضة الشــعبية 
وإلغائها، والتنسيق الدائم والوعي والتيقظ اىل أبعد 
الحدود، ضد املرتّبصــني بهم إلنجاح  مهمتهم، وإال 
ستكون نهاية لبنان وشــيكة، الفتاً اىل انه سمع 
كالماً منذ فــرتة وجيزة عن إقفال مرتقب للطرقات 
وقيام التظاهرات واالعتصامات، مبشــاركة فئات 
كبرة من الشــعب بطوائفهم ومذاهبهم، فهي التي 
ســتحقق ما نصبو اليه جميعاً، وعندها نستطيع 

إزاحة الطقم الحاكم، وصوالً اىل خلق لبنان جديد.

ــي ــاتـ ــقـ ــيـ ــه ومـ ــ ــل ــ ــرال ــ ــص ــ ــى ن ــ ــق ــ ــت ــ خـــــــــــرازي ال

نرص الله مستقبالً خرازي

التقى األمني العام لحزب الله السيد حسن 

نرصالله، رئيــس مجلس العالقات الخارجية 

يف إيران كــامل خرازي والوفد املرافق له يف 

حضور الســفر اإليــراين يف لبنان مجتبي 

التطورات  أماين، حيث جرى استعراض آلخر 

السياسية يف املنطقة.

وبعد الظهر، زار خرازي يف حضور سفر 

إيــران وأمــني رس »املجلس اإلســرتاتيجي 

للعالقات الخارجيــة« عباس عراقجي، املدير 

العام لدائرة الرشق األوســط وشامل افريقيا 

داود كالنــرتي، رئيــس حكومــة ترصيف 

األعامل نجيب ميقايت يف الرسايا الحكومية، 

وتــم خالل اللقــاء البحــث يف الوضع يف 

املنطقة والعالقات بني لبنان وايران. 

توقيع مذكرة تفاهم بين »األغذية العاملي« و»الشؤون االجتماعّية«
ــة لــلــنــازحــيــن الــســوريــيــن ــمـ ــُائـ ــاد حـــلـــول مـ ــ ــج ــ ــار: إلي ــ ــج ــ ح

الشــؤون  وزير  التقــى 
اإلجتامعيــة يف حكومــة 
ترصيــف األعــامل هكتور 
املدير  حّجــار يف جنيــف، 
الدولية  للمنظمة  املســاعد 
 IOM    Ambrose للهجــرة 
الحديث  ومتحور   .Eugénio
»إيجاد  حــول  اللقاء  خالل 
للنازحني  مالمئــة  حلــول 
السوريني الذين يتعّذر عليهم 
العودة إىل سوريا، والتعاون 
بلد  توطينهم يف  إعادة  عىل 
ثالث للعيش واإلندماج فيه«.

واشــار حجار »اىل انــه كان قد أعلن يف 
مناسبات عّدة أن عملية إعادة توطني النازحني 
يف بلد ثالث يف السنوات املاضية مل تتخط  ال 
1% من عدد املوجودين عىل األرايض اللبنانية 
ويجب رفع هذا العــدد، خصوصا مع تفاقم 

األزمة اإلقتصادية يف لبنان«.
بدوره، متنى Ambrose عىل حّجار تسهيل 
املعامــالت املطلوبة مــن النازحني لترسيع 
عملية نقلهم اىل بلدان أخرى. ووعد بالقيام 
بالخطوات الرضورية من أجل تفعيل موضوع 
إعادة التوطني وإبالغ حّجار الحقاً بأســامء 
الدول التي ترّحب بهذا االقرتاح، ال ســيام أن 
نقاشاٍت جديّة حول هذا املوضوع قد بدأت مع 

كل من كندا وأوسرتاليا.
ويف نهايــة اللقــاء، إتفــق حّجــار مع 
Ambrose عــىل إجراء لقــاء ثاٍن يف بروت 

قريباً ملتابعة هذه املواضيع.
بعد ذلك التقى حّجار باملدير اإلقليمي للجنة 
 ،Fabrisio Carboni الدولية للصليب االحمر  
وبحث معه يف ملف النزوح يف لبنان وأهمية 
العودة إىل ســوريا. واتفــق الطرفان خالل 
اللقاء عىل تحســني التنســيق ما بني مكتب 
لبنان ووزارة الشؤون اإلجتامعّية يف ملفات 

عّدة.
وأخراً، إجتمع حّجــار مبدير مكتب األمم 
 OCHA،   Ramesh املتحدة للحّد من الكوارث

تعزيز  اللقاء حول  Rajasingham ومتحــور 
الكامل مع وزارة الشؤون خاصة  التنســيق 
لإلستجابة الطارئة لحاجات اللبنانيني بسبب 

تدهور األوضاع اإلقتصادية.
األغذية  برنامــج  وقع  ثانيــة،  جهة  من 
العاملي التابع لألمم املتحدة ووزارة الشــؤون 
مذكرة تفاهم بهــدف تعزيز التعاون يف بناء 
وتطوير أنظمة املســاعدات االجتامعية التي 
تديرها الوزارة والتي تشمل تقريبا 142,000 
عائلــة.  واوضح بيان »الربنامــج« ان هذه 
الرشاكــة »تهدف إىل تعزيز قــدرات الوزارة 
إلدارة شــبكات األمان االجتامعي يف لبنان 
لتقديم املســاعدات للفئات األكرث هشاشة«، 
الفتــا اىل ان هذه املذكرة تعــزز رشاكتنا مع 
الوزارة حيث نعمل معا لبناء وتطوير أنظمة 

املساعدات االجتامعية يف البالد«.
العاملي  األغذية  برنامج  وممثل  مدير  وقال 
يف لبنــان عبدالله الــوردات: »يبقى برنامج 
األغذية العاملي ملتزمــا بتقديم الدعم الالزم 
لألرس األكرث فقرا يف لبنان من خالل شبكات 

األمان االجتامعي«.
بدوره، قــال حجار: »توقيع هذه االتفاقية 
ليس إال نتيجة طبيعيــة للتعاون الوثيق بني 
األغذية  وبرنامج  االجتامعية  الشؤون  وزارة 
عديدة،  مستويات  عىل  املتحدة  لألمم  العاملي 
أبرزها املشــاركة يف تنفيذ برنامجي »أمان« 
و»الربنامج الوطني لدعم األرس األكرث فقرا«.

حجار من جنيف

العسكريّة املحاكم  هيئات  تشكيل  قرارات  وقّع  الدفاع  وزير 

ــار: إرحـــــمـــــوا الـــنـــاس ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــان لـــلـــحـــكـــومـــة والـ ــ ــب ــ ق

الوطنــي موريس  الدفــاع  وّقــع وزير 
املحكمة  وأعضاء  رؤساء  تعيني  قرار  سليم، 
)الهيئة   2023 لعــام  الدامئة  العســكرية 
االحتياطيتــني(  والهيئتــني  األساســية 
اىل   2023  /3/27 مــن  اعتبــارا  وذلــك 

.2023/12/31

ويرأس العقيد الركــن خليل جابر املحكمة 
العسكرية الدامئة اعتباراً من التاريخ أعاله.

كذلك، وّقع وزير الدفاع قرار تعيني أعضاء 
محكمة التمييز العسكرية بغرفتيها الجنائية 
والجنحيــة اعتبارا من التاريخ نفســه اىل 

نهاية العام الجاري.

توجه املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبالن خــالل الدرس الرمضــاين، للحكومة 
والتجار بالقول: اليوم نحن يف شهر رمضان، 
والبلد فلتان، وودائع الناس منهوبة، والحكومة 
أطالل، والرواتب ال تكفي ليومني، واألســواق 
جهنــم، والفقر اجتاح كل بلــدة ومدينة، وما 
يجري باألسواق عملية نحر وطني، دخلنا بشهر 
رمضان وسط هستريا أسواق ووحشية تجار 
وفلتان مايل ونقدي وفقر وكوارث معيشــية 
ال توصف، فهل املطلوب نحر الناس ونهشــها 
ومتزيق آخر إمكانات صربها؟ أم هل املطلوب 
تطويب البلد للتجار وبعض الزعامات التي تعيد 
نهب البلد باملطلــق. وهنا أقول للحكومة: ترك 
األســواق خيانة واإلرصار عىل توضيب البلد 
لواشنطن دمار وطني، كام أن ترك البلد بال خيار 

رشقي يعني »الله يرحم لبنان«، وعدم حامية 
اليد اللبنانية العاملة إبادة للبنان واللبنانيني«.

أضــاف »ويا تجــار لبنان، أناشــدكم الله 
أمام  الرب وعظيم موقفكم  وضمركم ونخوة 
الله، أغيثــوا، وأعينوا، وارحموا الناس وتحننوا 
عليهــا، ألن البلد طاحونة أزمات، واألســواق 
موقد جهنم، وأم الكوارث تنهش كرامة الناس 
ووجودها وبقية أنفاســها ومن دون رحمة 
التجار البلد خراب، والناس عىل فوهة بركان، 
وجمر الناس حارق، فاتقوا الله واشرتوا رقابكم 

ببعض رحمة للناس«.
وختم املفتي قبالن: »ويا حكومة: لبنان عىل 
طريق الضياع والناس تلتهم الجمر، وترك التجار 
يعني ترك الناس للذبح، ومزيد من اإلســتهتار 

الحكومي يعني نهاية لبنان.

 تنســــــيقّية الدفاع عــــــن حقوق العســــــكريين املتقاعدين:
الحّل لدى ميقاتي ونحّمله ومجلس الوزراء املســــــؤولّية

الدفاع عــن حقوق  تنســيقية  وجهــت 
العســكريني املتقاعدين، يف بيــان »بتقدير 
كبر للمشــاركة الكثيفة ملتقاعدي االسالك 
العســكرية املختلفة ومــن كل املناطق يف 
اعتصام ساحة رياض الصلح وما حمله من 
مطالب محقة اىل رئيــس حكومة ترصيف 
العام ومن ضمنه  القطاع  االعامل تخص كل 
العســكريون«، مضيفــا »ان  املتقاعــدون 
العســكريني  التي جرت مع وفد  املفاوضات 
ورئيــس الحكومة تجعلنــا يف حال ترقب 
الوزراء  ملا ســيتضمنه جدول اعامل مجلس 
والحلول املقرتحة مــن قبله وهذا قد يتطلب 
اعتصاما آخر، يوم تحديد موعد عقد الجلسة 
فاذا، كان هنــاك حلول مرتقبة ســنتعامل 
معها بايجابية واذا كان العكس فاننا لن ندع 

الجلسة تنعقد مهام كلف االمر«.
ختــم »ان الحلول هي عند رئيس الحكومة 
الذي تبلغ  مطالبنا ونحــن نحمله ومجلس 
الوزراء كامل املســؤولية ملا قد تســر اليه 
االمور يوم انعقاد الجلســة فــاذا مل نلمس 
حلول واضحة وقــرارات تحافظ عىل القيمة 
سيل  اىل  الشارع  سيتحول  لرواتبنا  الرشائية 
جارف بحيث يكون تجمــع اليوم نقطة يف 
بحــر التحرك القادم، فنحــن مل يعد لدينا ما 
نخرسه واليوم تجربة مريرة مستنكرة وغر 
والغاز  النار  يطلقون  اوالدنا  جعلوا  مسبوقة 
املسيل للدموع بوجهنا مجربين اما يوم انعقاد 
الجلسة املقبلة للحكومة فسيكون يوما غر 
اعتيادي كون الجوع سيقلب كل املوازين عند 

عدم التجاوب وغداً لناظره قريب«.
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ــار؟؟ ــ ــك ــ هــــل تـــقـــفـــل ُمـــســـتـــشـــفـــيـــات ع
جهاد نافع

مواطنون يف عكار يخشون اليوم الذي يفتقد 
فيه املريض اىل مستشفى، وان عكار تكاد تخلو 
من املستشــفيات وتراجعت اىل ما قبل العام 

١٩٧٥، حيث املعاناة اىل الطبابة واالستشفاء...
اطباء وكوادر متريضية هاجروا، ومستشفيات 

آيلة اىل االقفال...
مرىض وصلوا اىل طوارىء مستشــفى يف 
عكار ومل يجــدوا طبيبا وال ممرضا، انتقلوا اىل 
مستشفى آخر، وبالكاد عرثوا عىل ممرض يجري 
بعض االسعافات االولية، والتربيرات ان الدخول 
اىل املستشفى اصبح بالدوالر، وأجنحة اقفلت...

لغاية اليوم، وحدها املستشــفى الحكومي، 
ومبا توفر لديها مــن امكانيات محدودة، تقدم 

االستشفاء ضمن املمكن...
منذ اربعة ايام، تــويف مريض يجري دوريا 
غســيال من كوليســرول مرتفع يف احدى 
املستشفيات، مل يعرث اهله عىل الدواء الخاص 
به، حاولوا كثريا لكن دون جدوى...  فعكار باتت 

تعاين جديا من ازمة االستشفاء والطبابة.
مصادر طبية تشــري اىل ان االزمة ذات ابعاد 
خطرية ستنعكس يف حال استمرارها عىل كثري 
مــن املرىض الذين يحتاجون اىل االستشــفاء 
الذيــن يتناولون  الشــهرية، وعىل  والطبابة 

االدوية املزمنة والخاضعة لسعر رصف الدوالر، 
وتستغرب هذه املصادر مستوى االستهتار بصحة 
املواطن، من طبقة سياســية وحكومة باتت 
قراراتها جائرة، ال تنال اال من الفقراء والطبقات 
الحكومة  الصحية  املصادر  وتدعو  املسحوقة. 
ووزير الصحة اىل عملية انقاذ رسيعة للقطاع 
الصحي يف عكار قبل فوات االوان، واىل تفعيل 
املستشفى الحكومي يف حلبا، بعد ان اصبحت 
شــبه وحيدة تؤدي الخدمات االستشــفائية 

للمرىض...
احــد املــرىض لفــت اىل ان توفــر بعض 
املســتوصفات الخاصــة العائــدة لجمعيات 
ومؤسســات خريية، شــكل خشبة الخالص 
الوحيدة، يف ظل ارتفاع غري مسبوق يف فواتري 
االستشــفاء والطبابة التي حــددت 2٥ دوالرا 
لطبيب االختصاص، ويف فواتري املختربات التي 
ال تقل عن اربعة ماليني لــرية، االمر الذي دفع 
املرىض اىل اللجوء للمستوصفات الخاصة، التي 
تتقاىض أجورا تراعي احوال املرىض وظروفهم 

املعيشية.
بات االستشــفاء والطبابة قضية من اهم 
القضايا يف عكار التي تعاين من جملة ازمات 
وملفات مرهقــة، وتثقل كاهل املواطنني الذين 

يختنقون يف ظل الظروف املعيشية املتدهورة...

ــصــور ــن ــام الـــقـــاضـــي م ــ ــ ــواط يـــحـــضـــر أمـ ــ ــ حـ
والقاضيــــــــة عــــــــون تتغّيب عــــــــن املواجهة

روجيه ش. أبو فاضل

يقول مصدر قضــايئ: وكأن لبنان ال يكفيه 
التخبط بأزمات مالية واقتصادية واجتامعية 
وسياسية واستشــفائية وتربوية وقضائية، 
باملؤسســات  اشــكالها  بكافة  وانهيــارات 
الحكومية وعن ســابق تصــور وتصميم من 
سياسات تدمريية وكيدية من الرئيس السابق 
ميشال عون واتباعه، ومن عّينهم ليقوموا معه 

وعنه بتكملة السياسة الكيدية التي بدأها.
 ويضيف املصــدر : وكأن قايض التحقيق 
االول يف جبل لبنــان القايض نقوال منصور 
ال يكفيــه امللفات املراكمة عليه، وليس لديه 
اي ملــف تحقيق، وال موقوفــني منتظرين 
اســتجوابهم، وال محامــني يريــدون البت 
مبراجعتهم يف دائــرة القايض منصور الذي 
بّت باكرث من اربعة آالف ملف، واصدر قرارتها 

الظنية، واحالها اىل املحكمة.
ويتابع املصدر القضايئ: وكأن املســاعدين 
القضائيني بأحىل حال، وليسوا منهمكني ومتعبني 
من االحوال املادية، وهم عىل استعداد لالرضاب 
بني لحظة واخرى ، ومع كل تلك املصاعب التي 
مير بها القضاء الذي أصبح اقضية، وكل قضاء 
لســيايس و«عىل عينك يا تاجر«، تدعي مدعي 
عام جبل لبنان القاضية غادة عون عىل النائب 

زيــاد حواط بجرم القدح والــذم واالفراء عىل 
خلفية مناظرة تلفزيونية وسجاالت عىل الهواء، 
بينه وبــني القاضية عون التي تخطت القانون 
آالف املــرات، وكان آخرها االتصال عىل برنامج 
سيايس ودخولها يف السجال الذي مل يكن عىل 
خاطرها، لتخلص بالقول عىل الهواء انها ستدعي 
عىل حواط، الــذي حرض امس إىل دائرة قايض 
التحقيق االول يف جبل لبنــان القايض نقوال 
منصور يرافقه عدد كبري من النواب للتضامن 
معه، حيث وصل يف التاســعة صباًحا وانتظر 
حتى العارشة، بعدما انتهى منصور من جلسة 

كان قد عقدها الحد املوقفني.
وعند العــارشة،  تم املنــاداة عىل اصحاب 
االدعاء القاضية عون واملدعى عليه زياد حواط، 
الذي دخل برفقة محاميه، فيام تغيبت القاضية 
غادة عون وحرض محاميها، لتستمر الجلسة 
عرشين دقيقة، قدم خاللها وكيل حواط دفوعا 
القايض منصور جلسة  شكلية، ليعني بعدها 

اخرى للبت بالدفوع .
ويختم املصدر القضايئ بالقول: وكأن لبنان 
ال يكفيه هدرا من اموال الدولة املفلسة، وكأن 
انترشت  التي  االمنية  والقوى  اللبناين  الجيش 
يف محيط قرص العدل هم باحســن احوالهم 
املادية. هكذا تدمر الدولة ويتم هدر املال العام 
من خالل النكايات والتبعية، كام حصل امس 

اي ادعاء سيايس غب الطلب. 

السّيد نصرالله يقود »إسرائيل« الى الهاوية...
مريم نرس

منذ البدايات، من أيام العرص »اإلرسائييل«، قال 
الشــهرية: »إرسائيل غّدة  الخميني عبارته  اإلمام 
رسطانية يجب إزالتها مــن الوجود«. بعدها قال 
السيد موىس الصدر: »ارسائيل رش مطلق«، اىل أن 
جاء السيد حســن نرصالله ليقول: »إرسائيل هذه 
أوهن من بيت العنكبوت«، عبارة قيلت من جنوب 
لبنان وتحديــدا من بنت جبيل، مــن أيام النرص 
األول للمقاومــة والهزميــة األوىل للعدو، ومن 
عام 2000 حفرت هذه العبارة عميقاً يف الوجدان 
»اإلرسائيــيل« اىل هذا اليوم، الذي اســتعاد فيه 
»اإلرسائيليون« خطاب بيت العنكبوت، باعتبار أن 
ما يحدث يف الكيان اآلن هو تجسيد حقيقي له...

عند كل إطاللة للســيد نرصاللــه يزيد الكيان 
تأزماً، ملا له من تأثري عىل الرأي العام »اإلرسائييل« 
الذي يتابعــه عرب إعالمه الذي ينقــل كلمته، ما 
دفعهم للســؤال: ملاذا تُفتح الشاشة لألمني العام 
لحــزب الله من دون توجيــه، خاصة وأن كالمه 
له وقع عىل املســتوطنني، تحديداً عندما يتحّدث 
الداخيل »اإلرسائييل« من جهة، وعن  الوضع  عن 
جهوزية املقاومة من جهة أخرى؟ وأكرث من ذلك، 
بات كالمه مادة للتجاذب بني املعارضة والحكومة 

العاجزة أمام أي مواجهة مع حزب الله.
فعلياً، مل يهزم السيد نرصالله الكيان 
الصهيوين عســكرياً فقط، إمنا هزمه 
معنوياً ونفسياً، من 2000 لـ 200٦ لكل 
والعمليات،  واملعارك  والخيارات  املواقف 
وصوالً اىل تهديده بالحرب يف الرسيم 
البحــري، حتى باتــوا أرسى خطابه، 
بعــد أن كان العــرب أرسى الخطــاب 
»اإلرسائييل« ســابقاً، فمن هنا تظهر 
تاريخيــة اللحظة، فهــذه املرة األوىل 

بالتاريخ التي يقود فيها أحــد عدّوه اىل الهاوية، 
نفسياً وعســكرياً، فام وصلت إليه »إرسائيل« من 

الداخل غري منفصل عن هزامئها أمام حزب الله.
يف خطابه األخري، وعندما قال السيد نرصالله 
لوزير الحرب »اإلرسائيــيل« بكل ثقة »روح بلّط 
البحر واعمــل اليل بّدك ياه« بعد تهديداته للبنان، 
أنه  الوزير نفســه وحكومتــه وكل كيانه  يَعلم 
عاجز عن تنفيــذ تهديداتــه، وأن كل ما قاله ال 
الثقة  الكيان بات يفقد  الكالم، وأن  يتعدى حدود 
بنفســه، وإذا أخذنا عملية »مجــدو« باعتبارها 
األقــرب زمنيــاً، والتــي ال زالت لغزاً بالنســبة 
البســيط  حجمها  رغم  أن  نــرى  »لإلرسائييل«، 
أمنياً، هزّت املجتمــع »اإلرسائييل« وقيادته التي 

تعلــم حدودها مــع املقاومة، وتعلم أن الســيد 
نرصالله لديه قــدرة االنتصار عليهم يف أي حرب 
مقبلة، عدا عــن قدرته عىل هزميتهم واعتقالهم 

. نفسياً
إذاً... بات »اإلرسائيــيل« بوضعه الحايل كالذي 
ينتظــر َمن يقتله ويُخرِجه من فلســطني املحتلة 
قيادة وجنوداً ومستوطنني، فهاجس الثامنني عاماً 
يؤرقه، وهذا ما يعــززه خطاب األمني العام لحزب 
الله عندمــا يُركّز عىل نقاط ضعفه، ويستشــهد 
بكالم قيادييه عن أنفســهم والحالة التي وصلوا 
إليها، فحقيقة ما نراه اليوم هو إنقالب للمشــهد، 
بحيث أننا نرى مقاومة واثقة، قادرة وأقوى من أي 
زمن مىض، تقابلها »إرسائيل« عاجزة، منقســمة 

وأضعف من أي زمن مىض...

لبنان في الوقت الضائع قبل التسوية... هل من رئيس »على الحامي«؟

مــــــــــــاذا يــــــجــــــري فــــــــي شـــــــــــــــوارع طــــــرابــــــلــــــس لـــــيـــــاً؟

هيام عيد

عاد الحراك إىل الشارع ومن ساحة الشهداء، يف 
مشهدية ليست بعيدة عاّم كان يجري يف السابق، 
ولكن األمور مل تتبّدل عــىل اعتبار أن الذين ظهروا 
أمس من خالل حركــة اإلحتجاجات واالعتصامات 
هم أنفســهم، فيام غابت »الثــورة« التي انطلقت 
يف ١٧ ترشيــن، ومل يعد لهــا أي دور أو تأثري عىل 
وقع إحباط النــاس من حصول أي تغيري يف البنية 
السياســية واالقتصادية يف البلــد. وبالتايل، فإن 
الوعود التي أغدقها رئيس حكومة ترصيف األعامل 
نجيب ميقايت مل تُجِد نفعاً، أو تعط النتائج املتوخاة. 
ويؤكد أحد النواب املخرضمــني، أن البلد ومالية 
الدولة يف هــذه املرحلة بالتحديــد، يف وضعية 
قد ال تكون قادرة عىل إعطــاء املوظفني رواتبهم، 
ومبعنى آخر، أنه لن يكون هناك يف املدى املنظور 
أي تصحيــح للرواتب عىل خلفيــة انهيار العملة 
الوطنية وارتفاع ســعر رصف الدوالر، ألن املسألة 
له صلة  مرتبطة بالواقع السيايس املأزوم، وأيضاً 
برسعة التطــورات الدراماتيكيــة إقليمياً ودولياً، 
حيث التســوية الشــاملة وحدها َمن يُعيد إحياء 
الدولة ومؤّسساتها ومرافقها، إمنا بعقلية وتركيبة 
مغايرة كلياً ملا كانت عليه ســابقاً، األمر الذي أدى 

إىل واقع الحال املزري اليوم، وعىل كافة األصعدة 
االقتصاديــة واالجتامعية، ويف ســائر قطاعات 

الدولة ومرافقها.
ويف السياق عينه، تكشــف مصادر مراقبة، أن 
أمام شهرين مفصليني ويّتسامن بالخطورة  لبنان 
والقلق من حصول أي اضطرابــات أمنية أو تفلّت 
يف الشارع، وذلك مرتبط مبا ستؤول إليه اللقاءات 
الجاريــة يف باريس وســواها لُيبنى عىل اليشء 
مقتضــاه داخلياً من خالل انتخــاب رئيس جديد 
للجمهورية، وال ســيام أن ما نُقل يف الســاعات 
املاضية عــن أجــواء اللقاء الثنــايئ الفرنيس ـ 
الســعودي، ال يــؤرشِّ إىل حلول قريبــة، أو مثة 
توافق عىل مرشح قد تتبناه الدول الخمس ليكون 
مرّشح تسوية، بل مثة تباينات ما زالت قامئة بني 
باريس والرياض، بانتظار ما سيسفر عنه »اللقاء 
االتصــاالت جارية وفق  الثاين، حيث  الخاميس« 
املعنيــني لتحديد موعده ومكانه يف فرة ليســت 
بعيدة، يف ضوء تســجيل قلق لدى هذه الدول من 
انفــراط الوضع اللبنــاين جراء تفاقــم األزمات 
وغياب الحلول وإغداق الوعــود دون تنفيذها، ما 
د قطاعات أساســية وحيويــة باإلقفال التام  يهدِّ

كالقطاعني الصحي والربوي.
وعىل خط آخر، علم أن املبادرات التي أطلقت يف 
فرات متفاوتة مل يعد لها من جدوى أو قيمة، كتلك 

التي انطلق بها رئيس الحزب »التقدمي اإلشرايك« 
وليــد جنبالط، من خــالل جوالت نــواب »اللقاء 
الدميوقراطي« عىل املرجعيات السياسية والروحية، 
والتعويل راهناً ينصب عىل ما سيتمخض عن »اللقاء 
الروحي« يف حريصا، ولهــذه الغاية مثة ترّقب ملا 
سيكون عليه النقاش والحوار بني القوى املسيحية 
املشــاركة فيه، يف ظل الهّوة التي تفصل بينهام، 
لذلك، كل هذه املبادرات يف الداخل واللقاءات مل تؤِد 
إىل أي حلول أو توافق عىل مرشــح معني، فالرهان 
ينصّب عىل الــدول الخمس وما تقوم به من جهود 
لفرض تسوية، وعندها ليس يف وسع أي طرف أن 
يناور أو يرفض ويغرّد خارج الرسب، وهذا ما أكدته 
كل التســويات التي شهدها البلد يف االستحقاقات 

املاضية وكان آخرها يف الدوحة.
ان الوقت الضائع إىل حني الوصول إىل تسوية، 
يبقــي البلد عرضًة ألي تطــورات أو مخاوف من 
تفلّت أوضاعه، عــىل اعتبار أن لبنان مل يصل إىل 
الخصوص  وجه  وعىل  دســتوري،  استحقاق  أي 
رئاســياً، إالّ بعد تطــورات وأحــداث أمنية عىل 
غرار ما جرى يف تســوية الدوحة، إذ أتت »عىل 
الحامي« وأّدت حينئذ إىل انتخاب العامد ميشــال 
سليامن رئيساً للجمهورية. والسؤال هل التسوية 
املقبلة ستكون مامثلة ملا حصل قبيل الوصول إىل 

تسوية الدوحة؟

دموع األسمر

مثة تساؤالت عديدة حول 
ليال يف شــوارع  يجري  ما 
طرابلس، ابرزها من املستفيد 
مشــحونة  اجواء  خلق  من 
ومقلقــة غــري مريحــة، 
خصوصا يف شهر رمضان؟ 
استفهام  مع وضع عالمات 
كبرية حول اياد خفية تحاول 
خلــق حالة مــن الفوىض 
فــوىض  مــع  مرافقــة 
معيشية واجتامعية، بسبب 
اللرية  ســعر  استقرار  عدم 
انهيارا  تشهد  التي  اللبنانية 

غري مسبوق، ادى اىل رفع حالة التأهب يف عدد من 
منتوجاتها  بيع  رفضت  التي  واملؤسسات،  املحالت 

باللرية اللبنانية. 
وكان الفتا ان املواطنني الذين ســددوا بالدوالر 
االمرييك، يــرصف باقي املبلغ املتبقي لهم بالعملة 

الوطنية.
اول من أمس كانت عاصمة الشامل، عىل موعد 
مع عــودة التوتــرات االمنية، اثر القــاء القنابل 
واطالق الرصاص العشــوايئ، االمر الذي اثار قلق 
وخوف املواطنني مــن اختيار هذا التوقيت مع بدء 
بانتظار  الطرابلسيني  شــهر رمضان، خاصة وان 
هذا الشــهر الذي يحمــل يف مضامينه العطاءات 

والخريات والربكة.
فقــد ترك القاء قنبلة يف شــارع الجميزات يف 
طرابلس بالقرب من مكتب منفذية الحزب السوري 
القومي االجتامعــي، انطباعا مقلقــا لدى كافة 
املواطنني، خصوصا وان شــهر رمضان يستقطب 

زوارا من كافة مناطق الشــامل وخارجها، القنبلة 
مل تنفجر وحرضت قوة من الجيش وجرى تفجريها 

مبكانها.
كام ألقيت قنبلة مشــابهة لقنبلــة الجميزات 
منزوعة الصاعق يف منطقة القبة بشارع الجديد، 
فرضب الجيش عىل الفور طوقا امنيا، وحرض الخبري 
العسكري للكشف عليها، وتبني ان نقلها فيه خطورة 
فتم تفجريها يف مكانها. وكشفت مصادر ان القوى 
االمنية تجري تحقيقا يف مســار الدراجة النارية 
التي القى سائقها القنبلة يف الجميزات ويف القبة، 
مبتابعة للكامريات ومالحقة خط ســري الدراجات 

النارية التي عربت الشوارع يف الجميزات والقبة.
وكان الفتا ســامع اطالق الرصــاص يف عدة 
شوارع يف املدينة، تبني ان ملثام كان يقود دراجة 
نارية، واطلق الرصاص بشــكل عشــوايئ ثم الذ 
بالفــرار. اضافة اىل وقوع عدة اشــكاالت امنية 
ابرزها اشــكال وقع يف منطقة ايب ســمراء ادى 

اىل  نقل  اىل وقوع جريــح 
املستشفى للمعالجة. 

وشــهدت عدة احياء يف 
الرصاص  اطالق  سمراء  ايب 
ماديــة،  ارضار  اىل  ادت 
وبقيت اســباب مــا يجري 
الجيش  قبل  املتابعة من  قيد 

اللبناين.
املصــادر املحلية تتابع ما 
وصلت اليه االوضاع االمنية 
متزامنة مع شــهر الصيام، 
حيــث بدا واضحا  انتشــار 
السالح مع شبان عند وقوع 
فيكون  فردي،  اشــكال  اي 
الذي  االمر  حارضا،   السالح 
انه  أهلية  اعتربته اوســاط 
ميس بهيبة القوى االمنية، وان ما يحصل من القاء 
قنابل واطالق رصاص واستعامل اسلحة ودراجات 
نارية مشبوهة يشكل تحديا للقوى االمنية، االمر 
الذي يدعو ملزيد من تعزيز دوريات االمن، خصوصا 

يف هذه الظروف االمنية الحرجة.
اما بالنسبة للرسقات، فان االوضاع تزداد سوءا 
يوما بعد يوم، حيث تشهد مناطق عديدة يف املدينة 
موجة كبرية من الرسقات والســلب والنشل تطال 
كل االحياء دون استثناء، ومعظم الرسقات تجري 
ليــال، خصوصا يف االحياء التي تشــهد انقطاعا 
للتيار الكهربايئ، واالخطر عمليات النشل بواسطة 
الدراجات التي تطال الســيدات يف الشوارع، مام 
يســتدعي رفع مســتوى االجراءات يف مالحقة 
تزايد اعداد املخلني باالمن وانتشــارهم يف االحياء 
وشوارع املدينة، يف اســاءة واستهداف واضحني 

ألمن واستقرار طرابلس.

وكيلة »الدفاع« اإليطالّية زارت »اليونيفيل«: لبنان ُمفتاح استقرار الشرق والبحر املتوسط
التقت وكيلــة وزارة الدفــاع اإليطالية إيزابيال 
راويت يف لبنان قوات حفظ الســالم، وذلك خالل 
زيارتهــا ملقر القطاع الغــريب لبعثة األمم املتحدة 
)يونيفيل( بقيادة العميد روبرتو فريجوري، حسبام 

أفادت وكالة »نوفا« اإليطالية لألنباء. 
وجاءت زيارة املقر يف اليــوم الثالث من مهمة 
راويت يف لبنــان، حيث قالت إن »لبنان هو مرسح 
العمليات واالســتقرار حيث ينتــرش أكرب عدد من 
الجنــود اإليطاليني. يف الواقع، إيطاليا هي الثانية 
من حيث عدد األفراد العاملــني يف دول اليونيفيل 
الـ 48، ١٧ تحت قيادة القيــادة اإلقليمية الغربية 
بقيــادة إيطاليــا«، مضيفة »لبنان هــو املفتاح 
الستقرار الرشق األوسط والبحر املتوسط املوسع. 
وتعترب هذه املنطقة رباعيا اســراتيجيا للســالم 
إيطاليا  العاملية، وتشعر  الجيوسياسية  والتوازنات 
بقــوة بالرابطة القدمية للصداقــة والتعاون مع 
»أرض األرز« وتقارب هوية متوســطية مشركة. 
إن وجودنا رضوري اليوم أكرث من أي وقت مىض«.

وتابعــت »وميــر لبنان مبرحلــة حرجة جدا 

الســيايس والفوىض  اتســمت بعدم االستقرار 
املؤسســية واألزمة االقتصادية ونتائج الوباء«، 
املؤقتة  املتحدة  األمــم  أن »متركز قوة  الفتة اىل 
يف لبنان )يونيفيل( يعترب أمرا أساســيا، وكذلك 
األزرق، خط  الخط  من  كيلومرا   ٥3 مســؤولية 
األمــان. وبفضل قواتها املســلحة، تســتجيب 
الطارئة بحمالت  الحــاالت  لهذه  أيضــا  إيطاليا 
إغاثيــة مســتهدفة وتربعات تنســقها هياكل 
الفئات  والعســكري ملصلحــة  املدين  التعــاون 

اللبناين«. املجتمع  األضعف يف 
وشددت عىل أن »الزيارات التي متت يف األيام 
القطاع  يف  تعمل  التــي  املحلية  للوقائع  األخرية 
االجتامعي قد أعادت ليس فقط صورة املساعدات 
الوثيقة  العالقة  أيًضا  ولكن  العضوية  والتربعات 
جًدا بني الوحدات اإليطالية والســكان اللبنانيني. 
يقــوم النمــوذج اإليطايل لحفظ الســالم عىل 
للعالقات  اليومي  البناء  وعىل  التضامن  أســاس 
مع الســكان والســلطات املحلية والسياســية 

والدينية«.

{ سفرية ايطاليا واملستشفى العسكري {
وانتقل الوفد اإليطايل لراويت، واملكون من رئيس 
املونسنيور  وأســرينو  وكامبانا  سالرينو  أساقفة 
أندريا بيالندي ورئيس قســم العمليات يف قيادة 
العمليات املشركة الجرنال دومينيكو سيويت، إىل 
بريوت للقاء ســفرية إيطاليا يف لبنــان نيكوليتا 
اإليطالية يف  الثنائية  البعثة  بومبارديريي وجنود 

لبنان )ميبيل(.
وأشــارت راويت إىل أن »ميبل هي إحدى املهامت 
اإليطالية الرئيســية لصالح لبنان ألنها تساهم يف 
زيادة قدرات قوات األمن اللبنانية من خالل تطوير 
برامج تدريبية وتعليمية«. وقالت: »أنتم املثال األكرث 
ســخاء إليطاليا التي تعمل عىل بناء السالم واألمن 

واالستقرار حيث تتهدد هذه الظروف األساسية«.
بعد ذلك، زارت وكيلة الوزارة اإليطالية املستشفى 
الفرق الطبية  العســكري يف بريوت، حيث تعمل 
العسكرية اإليطالية يف ميبيل. وتم توقيع ُمذكّرة 

تفاهم مع برنامج األغذية العاملي. 

تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي الى 20- 21 نيسان
ــا ــاتـــي دعـ ــقـ ــيـ رئــــاســــة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء: مـ
ــل ــب ــق ــن امل ــ ــي ــ ــن ــ ــر اإلث ــهـ ــل ظـ ــبـ لـــعـــقـــد جـــلـــســـة قـ

أعلنت األمانة العامة ملجلــس الوزراء >ان 
رئيس املجلس بصدد الّدعوة لعقد جلسة ملجلس 
الــوزراء يف الرّساي الكبري قبــل ظهر نهار 
اإلثنني الواقع فيه 2023-3-2٧ عند الّســاعة 
العارشة، وعىل جدول أعاملها بند وحيد يتعلّق 
والّنقدي،  املايل  الوضَعني  املالّية  وزير  بعرض 
وانعكاســاتهام عىل القطاعــات املختلفة ال 
سّيام عىل رواتب وأجور وتعويضات العاملني 

واملتقاعدين يف القطاع العام<.
من جهــة ثانية، أعلن أمــني عام مجلس 
الــوزراء القايض محمود مكية تأجيل تطبيق 
قرار مجلس الوزراء رقــم )٥( املتعلّق بتقديم 
الّتوقيــت املحيّل، بحيث يتّم تقديم الّســاعة 
ســاعة واحدة اعتباًرا مــن منتصف ليل 20- 
2١ نيسان 2023؛ تاريخ بدء العمل بالتوقيت 

الصيفي لهذا العام استثنائيًّا«.

ــة ــّي ــدول ــس لــجــنــة الــعــاقــات ال ــي ــداول مـــع رئ ــ ــار تـ كــســب
املــهــنــة آلداب  الـــداخـــلـــي  ــام  ــظـ ــنـ الـ الـــنـــقـــابـــة  ــي  ــ ف

يف  املحامني  نقيب  استقبل 
رئيس  كســبار  نارض  بريوت 
الجيش  يف  الســابق  األركان 
اللبناين اللواء الركن أمني العرم. 
رئيسة  مع  إجتامعاً  عقد  كام 
معهد حقوق اإلنسان املحامية 
اليزابيــت زخريــا ســيويف 
واملحامية أليــس كريوز التي 
قدمت لكســبار كتيباً بعنوان: 
دوائر  يف  أطفالنا  نقّيد  »كيف 
تم  كام  اللبنانيــة«.  النفوس 

التدوال بقرار تشكيل لجنة وطنية ملعالجة أوضاع 
األطفال اللبنانيني مكتومــي القيد والتي تضم 
ممثالً عن نقابــة املحامني يف بريوت مهمتها 
معالجة أوضاع األطفال اللبنانيني مكتومي القيد 
دون سن ١8 سنة، وإعداد حملة توعية ووقاية 
وتدعيم الخربات لدى املعنيني يف هذا الشــأن. 
والعمل عىل حامية هؤالء األطفال من اإلنحراف 
واإلتجار بهم واإلســتغالل وتأمني مصلحتهم 

الفضىل.
ثم التقى كســبار رئيس لجنــة العالقات 
الدوليــة يف النقابة املحامي جــو كرم، وتم 
التداول يف النظام الداخــيل آلداب املهنة يف 
نقابــة باريس واألحكام التــي ترعى مواقع 

التواصــل اإلجتامعي وغريهــا، والتي تضع 
ضوابط صارمة جداً للظهور اإلعالمي.

وبعد الظهر، ُعقــدت ندوة يف بيت املحامي، 
برعاية وحضور كســبار الذي قال: »وبعد ان 
كتب املحامي انطوان عقل، رئيس االتحاد الدويل 
للمحامني سابقاً، كلمة ُفهم منها أنه ينتقد قرار 
املجلس. اتصل بالنقيب كسبار من جنيف قائالً له 
ان قرار املجلس يف محله خصوصاً بعد أن أُبلغ 
بأنه مخالف للحريات العامة. إال أنه بعد أن طلب 
إرســاله إليه وقراءته كتب ما يأيت: من جنيف: 
»جاء من أحد الزمالء النص الكامل لقرار مجلس 
النقابة املتعلّق بحــق املحامي يف الظهور عىل 
وسائل اإلعالم، فوجدته يف محله خالفاً ملا نقل 

إيّل شفهياً«.
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الجمعة 23 آذار 2023

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1ـ أيضاحــاً لِمــْن يرتاءى لهم، بفعل طــول الغياب عن 
حقيقتهم، بأّن كيَل املديحِ للنهضة ومتجيدها يف املناسبات، 
عمٌل يف ذاته نهضويٌّ مليح. ليس التغّني بالنهضة ومتجيدها 
عىل املنابر يجعل الناس يعرفون يقيناً  أنّها نهضٌة مجيدة. مجُد 
النهضة ل يقوُم اّل بنهضويني يُتقنون صناعَة املجد للوطن 
وللناس ولألّمة. وما خال ذلك، فكّل ما ميكن ان يقال يف هذا 
املجال  ينتهي أثرُه، قبل ان ينتهي من القائه صاحُبه أو نائُبه. 
من جديد نعيُد التأكيد أنّه ليس املهّم ان نقول:  تحيا...  األهّم 

ان نحيا ما نقول. 
2ـ ل تُستعاُد ثقٌة افتقدها محتاجون اليها ،باعالّن من عىل 
منربٍ أو ببيان. لذلك كّنا لُِنشــرَ لو ُسِئلنا، بوجوب ان ل يُعلن 
املعنّيون باملالحظة عن »عودتهم اىل الجهاد«. فاألجدى ملن 
أعلــن وملن أُْعلَن لهم، ولحقيقة الجهاد أن يُعلَِن فعٌل جهاديٌّ 
بذاته عن العودة اىل الجهاد الفعيل، وعن »أنّنا« استعدنا ُهويًّة 
كانت قد صادرتها مّنا اراداٌت غريبٌة عّنا. وهي، هذه الُهويُّة، 
التي طاملا عرف الناس أنّنا من دونها  منقادون اىل ذوي نزعات 
فردية مرضّية، واىل أنّنا اّذاك أهُل نزاع عىل اسرتضاء أوصياَء 
أقوياء عابرين. لقد حان لنا أن نتّيقن أنّنا من دون عالمة فارقة 

يف هويّتنا، نتحّول اىل أشياع وأتباع .
3ـ ل تكون الخيباُت عظيمًة أليمة، الّ اذا جاءتنا مّمن كان 
ُمرتجــى التاريخ قد عقد عليهم اَمالً كبرة، لطاملا كانت قد 
عّززتهــا يف الواقع أفعاٌل، قبل ان تتحّول يف مجرى الحداث 

خيباٍت ما خطرت عىل بال .
4ـ ويُحىك عن غضٍب يف الشــعب. وعندنا، ل جدوى من 
غضٍب ل يرتقي بأصحابه اىل ناٍر تُحرق، اىل لهٍب يسرُ عىل 
ضوئــه غاضبون اىل حيُث يقيم يف قصور وأوجار وأوكاٍر، 

حكّاٌم فاسدون .

 بري دعا اللجان النيابّية
الى جلسة مشتركة االثنين

إستقباالت قائد الجيش

بري  مستقبالً بو حبيب                               )حسن ابراهيم(

قائد الجيش مستقبالً باكسيان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية 
يف عــني التينة، وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة ترصيف 
العامل عبدالله بو حبيــب، حيث جرى عرض لالوضاع العامة 
واخر املستجدات السياسية وشؤونا متصلة بعمل وزارة الخارجية 

واملغرتبني . 
وبعد الظهر، استقبل بري رئيس »الجمعية الخرية السالمية 
العاملية« يوســف محمد بيضون مع وفد من مجلس األمناء يف 

الجمعية . 
عىل صعيد آخر، تلقى بري برقية جوابية من الرئيس الصني يش 
جني بينغ شــكره فيها عىل التهنئة بإعادة إنتخابه رئيسا لولية 
جديدة، كام تلقى برقية تهنئة ملناســبة حلول شهر رمضان من 
رئيس املجلس الوطني التحادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
صقر غباش، وبرقية تهنئة مامثلة من رئيس املكتب الســيايس 

لحركة »حامس« إسامعيل هنية ومن الرئيس سعد الحريري .
مــن جهة أخرى، دعا بري لجان: املال واملوازنة، الدارة والعدل، 
الدفــاع الوطني والداخلية والبلديات، القتصاد الوطني والتجارة 
والصناعة والتخطيط ، اىل جلسة مشرتكة يف متام الساعة 11 

من قبل ظهر يوم الثنني الواقع يف 27 اذار 2023.

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف 
الرزة،  رئيس جمعية »قولنا والعمل« الشــيخ أحمد القطان، 
ورئيس حزب »الرامغافار« الدكتور أوديس باكسيان عىل رأس 

وفد مرافق، وتناول البحث األوضاع العامة.

 مشنتف: لفرض سعر للدوالر
واعتقال كّل من يبيع بسعر أكبر

إســتنكر رئيس حــزب »الحركة اللبنانية » نبيل مشــنتف 
»الرتفاع الجنوين الجديد لســعر الدولر والتالعب بســعره 
حيث وصل اىل 14٥ الف لرة لبنانية ثم هبط فجأة اىل 110 

آلف لرة لرسقة أموال الشــعب بطريقة رشعية«.
وقال يف ترصيح له: »من يتالعب بهذا الســعر الذي يدمر 
القتصاد والحياة املعيشــية للشعب ألن كل السلع الغذائية 
واملحروقــات واملواصالت والدواء وكل الخدمات والســلع 
الخرى ســرتتفع بشــكل جنوين مام يؤدي اىل اســتحالة 
العيــش الكريــم يف لبنان؟ ان األزمة قــد وقعت منذ اكرث 
من ثالث ســنوات ورغم الحتجاجــات واملظاهرات، مل تقم 
املنظومــة الحاكمة باإلصالحات التــي طلبها البنك الدويل 
لوقــف التدهور املايل والقتصادي. ملــاذا مل يتابع التدقيق 
الجنــايئ املــايل عمله حتى نعرف مــن رسق أموال الدولة 
واملودعني؟ اذا تذرعوا بالقتصاد الحر فإن الشــعب منه براء 

اذا كان يدمر حياته«.
أضاف: »لذلك، انني اذ ادين بشــدة هذا الرتفاع الجنوين 
واطلب باســم الشــعب من كل املنظومة الحاكمة وقف هذا 
الرتفاع بفرض ســعر مواز لسعر الدولر القتصادي الذي ل 
يتجــاوز الثالثني الف لرة وباعتقال كل من ضارب ويضارب 
او يبيع بسعر اكرب مهام كان مركزه وداعمه رحمة بالشعب 
وبلبنان الدميوقراطي الحر الذي نتغنى به دون ان نســتطيع 
العيــش فيــه وان التاريخ سيحاســب املتخاذلني عن إنقاذ 

الشعب«.

ـــــــــعوديّة!! ـــ ـــ ــــــايرة« للس ـــ ـــ ـــ ــــــاً »ُمس ـــ ـــ ـــ ـــــــــة رئيس ـــ ـــ ــــــا لفرنجي ـــ ـــ ـــ ـــــــــة بالده ـــ ـــ ـــــــــدم ُممانع ـــ ـــ ـــــــــّررت ع ـــ ـــ ــــــيا ك ـــ ـــ ـــ  ش
ــحهما ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى ُمرّشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة للتوافـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام فرصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّوات« أمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار« و >القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »التّيـ

دوليل بشعالين

لفت الكالم األخر للسفرة األمركية لدى 
لبنان دورويث شــيا للمسؤولني اللبنانيني عن 
أنّه »إذا تّم انتخاب فرنجية ســتتعامل بالدها 
معه كرئيس رشعــي للجمهورية اللبنانية«، 
رغــم أنّه ليس جديداً إذ ســبق لها وأن ذكرته 
أمام بعض املســؤولني، غر أّن تكراره اليوم 
يؤكّــد عــىل جديّته. ففي حــني كان يعتربه 
البعض كالماً يف الهواء، كون الوليات املتحدة 
األمركية ل مُيكن أن تدعم مرّشــح »الثنايئ 
الشــيعي« مبلء إرادتها أيّاً يكن، لجّس النبض 
رمّبا، بات مقتنعاً اليوم بأنّه مُيكنها أن تغّض 
الطرف عن انتخابه يف حال حصلت عىل رئيس 
حكومة مؤيّد لسياســتها. وأن تُكّرر شيا مثل 
هــذا الكالم، فهذا يعنــي أّن بالدها أصبحت 
تخىش فعالً مــن تداعيات اإلتفاق اإليراين- 

السعودي، عىل ملفات املنطقة، سيام وأنّه بدأ يتفاعل ويتجه 
نحو التنفيذ، مــا يجعل العالقات اإليرانية- العربية، وتحديداً 
الخليجية، وآخرها بحث العالقات الثنائية بني إيران والكويت، 
تُهّدد عالقتها مع الدول الخليجية التي تعتربها حليفة لها يف 

املنطقة.
وتقول أوســاط ديبلوماسية عليمة بأّن أمركا التي تُشارك 
يف لقاءات باريس الخامســية، كانت تُفّوض أمر حّل األزمة 
الرئاســية يف لبنان اىل فرنسا، رغم مشــاركتها فيها كونها 
حصلت من لبنان عىل ما تريده أي عىل »اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية مع العــدو اإلرسائييل«. غر أّن »اتفاق بكني« األخر 
دفعهــا إلعادة إعالن موقفها عن طريق ســفرتها يف لبنان، 
بأنّها لن تكون ضّد فرنجية يف حال انتخابه، وذلك يف محاولة 
ملســايرة الســعودية املهتّمة بالدرجة األوىل مبوقع رئاسة 
الحكومــة والحكومة أكرث من موقــع الرئيس، والتي فّضلت 
اإلتجاه نحو إيران لتنفيذ رؤيتها املســتقبلية 2030. علامً بأّن 
اإلتفاق الســعودي- اإليراين برعاية صينية شكّل »نقزة« لدى 
الوليات املتحدة، وتحاول اليوم إظهار اســتيعابها له، رغم أّن 

الحقيقة هي عكس ذلك متاماً. 
فمــن وجهة النظر األمركية، عىل ما أضافت الوســاط، 
إذا كان اإلتفاق الســعودي- اإليراين ســيأيت بفرنجية رئيساً 
للجمهورية، فإّن معارضته من قبلها لن يفيدها بيشء، إذ أنّها 
تعلم أنّه ل ميكنها عرب حلفائها يف لبنان إيصال أي مرّشح آخر 
اىل قرص بعبدا. ولهذا فّضلت إعالن موقفها أنّها ستتعامل معه 

كرئيس رشعي للبالد، عىل أن تصّب جهودها مع الســعوديني 
اىل املقايضــة بني هذا املوقع ومنصب رئيس الحكومة املقبل، 

وشكل الحكومة وبيانها الوزاري وما اىل ذلك...
وشّددت األوساط نفســها عىل أنّه بعد كالم السفرة شيا 
لرئيس مجلس النّواب نبيه بّري عندما كانا يتمشــيان معاً، إذ 
أجابته رّداً عىل سؤال: ملاذا سُنعارض انتخاب الوزير فرنجية؟ 
أعلن بّري عن أنّه لن تكون هناك ورقة بيضاء من قبل »الثنايئ« 
يف جلســات انتخاب الرئيس املقبلة، وصولً اىل تبّني ترشيح 
فرنجية. ولهذا طالب بّري من بقية األطراف طرح مرّشــحيها 
الجديني للرئاســة، عىل أن يكون جاهــزاً بعد ذلك للدعوة اىل 

الجلسة الـ 12 لنتخاب الرئيس.
 وبطبيعة الحال فإّن الســعودية، عىل ما أشارت الوساط، 
وإن كانت ل تخوض يف األسامء، عىل ما يُنقل عنها، غر أنّها لن 
تقف اليوم ضّد مرّشح »الثنايئ الشيعي« ل سيام بعد التقارب 
اإليراين- السعودي، والذي سيشمل تباعاً دوًل عربية وخليجية 
أخــرى. وهذا يعني أّن »املصالحــة اإليرانية- الخليجية« ل بّد 
وأن تنعكس إيجاباً عىل الداخل اللبناين، ل سيام عىل موضوع 
اإلستحقاق الرئايس. غر أّن موافقة األمركيني والسعوديني، 
واىل جانبهم الفرنســيني قد ل تكفي لنتخاب فرنجية رئيساً، 
كام عّقبت الوساط، يف حال بقي كّل من »التّيار الوطني الحّر« 
و«القــوات اللبنانية« عىل موقفه من عدم انتخاب فرنجية، أو 

عدم تأمني النصاب القانوين لنتخابه من الدورة الثانية. 
من هنا، نجد أّن عني الدول الخمس التي اجتمعت يف باريس 

وتُواصل اجتامعاتها بشــكل دوري، عىل ما 
أكّدت الوساط، عىل »يوم الرياضة الروحي« 
الذي ســيجمع النّواب املسيحيني بدعوة من 
البطريرك املاروين مار بشــارة بطرس الراعي 
يف بيت عنيا يف حريصا، كونه مركزاً مخّصصاً 
للرياضات الروحية، وذلك يوم »أربعاء أيّوب« 
يف ٥ نيسان املقبل. فنتائج هذه الخلوة مهّمة 
جّداً بالنســبة للمراقبني يف الداخل والخارج، 
وإن كان البعض يُقلّل من أهميتها، أو يتحّدث 
عــن عدم حصول لقاءات ثنائية بني القيادات 

من الصّف األول فيها.
ولعّل أكرث ما يهّم املراقبون من هذه الخلوة، 
عىل ما تحّدثت األوســاط نفسها، هو خروج 
»التّيار الوطني الحــّر« و«القّوات اللبنانية« 
باتفاق عىل إسم واحد من بني أسامء املرشحني 
املطروحة عىل لئحة الراعي. فحتى اآلن ليس 
مــن توافق عىل أي من األســامء الـ 11 التي 
تتضّمنها، علامً بأنّها مفتوحة عىل أســامء 
أخرى، إّنا توافق الحزبني معاً عىل رفض إسمني منها أحدهام 
فرنجية. وتقول الوســاط بأّن »الثنايئ الشيعي« لن يُقدم مع 
النّواب الســّنة املحســوبني عىل »تّيار املستقبل« أو مع بعض 
النّواب املستقلنّي عىل انتخاب الرئيس من دون موافقة الكتلتني 
املسيحيتني الكربيتني عليه، أو عىل األقّل الحصول عىل تصويت 
إحداها، وعىل ضامن عدم تعطيل النصاب القانوين من الكتلة 
الثانية. علامً بأّن هذه الكتلة التي ســتبقى معارضة لنتخاب 
مرّشح »الثنايئ« ستكون يف موقع املعارضة خالل فرتة حكم 
الرئيس املقبل، ما ســيجعلها خارج التسوية، ويطرح أكرث من 
عالمات استفهام حول كيفية تعاطيها مع رئيس الجمهورية 

الجديد، وكيفية تعامله معها يف الوقت نفسه.
وتجد الوســاط بأّن الفرصة ســانحة اليــوم أمام النّواب 
املســيحيني عموماً، ونــّواب »التّيار« و«القــّوات« خصوصاً 
للتوافق عىل إســم رئيس الجمهورية، ل ســيام بعد أن أرىس 
اإلتفاق اإليراين- الســعودي هدوءاً واســتقراراً يف املنطقة، 
وألغى بعض الخطوط الحمر. ولهذا عليهام اإلســتفادة منها 
وطرح أي إســم مُيكن أن يتوافقا عليه، أكان من لئحة الراعي 
أو من خارجها، عىل أن ل يكون مستفزّاً ألي منهام، ليك يتمكّنا 
فيام بعد من إقناع »الثنايئ الشيعي« ورئيس الحزب »التقّدمي 
اإلشرتايك« وليد جنبالط وبقية األطراف به. فهل يتحّقق هذا 
األمــر يف خلوة حريصــا أم يبقى عدم التوافق عىل حاله؟ إّن 

الغد لناظره قريب!

األســــــد التقــــــى وفــــــداً لبنانيــــــاً وعربيــــــاً... الرئاســــــة ُمؤّجلــــــة وال تشــــــّدد أمنيــــــاً أو سياســــــياً مــــــع بيــــــروت
عيل ضاحي

عــىل مدى يومني، انعقد املؤمتر العام لالحزاب العربية يف 
حضــور امانته العامة وممثلني عن 32 حزباً، بينها 4 لبنانية 
وهي: حزب الله )مثله مســؤول العالقــات العربية والدولية 
النائب الســابق عامر املوســوي(، »حركة امل« )مثلها عضو 
املكتب الســيايس محمد الجباوي(، الحزب »السوري القومي 
الجتامعــي« )مثله عضو املجلس العىل قاســم صالح وهو 
المني العام للمؤمتر العام لالحزاب العربية(، وحزب »التحاد« 
)مثله نائب رئيســه، احمد مرعي(. كام حرض ممثلو 6 فصائل 
فلســطينية، بينهم ممثل »حامس« احمد عبد الهادي وممثل 

»الجبهة الدميوقراطية« لتحرير فلسطني عيل فيصل.   
وقد حرصت القيادة الســورية خالل استضافة املؤمتر عىل 
حفــاوة مميزة، وتأمني كل متطلبات التنظيم والســتضافة 
بكل جوانبهــا. ويف البيان الختامي حرص املؤمتر عىل تأكيد 
التضامن مع ســوريا يف محنتها ودعمها بعد الزلزال املدمر، 
وســط دعوات اىل وقف الحرب ورفع الحصار وإعادة العامر 
فوراً، وانســحاب القوات املحتلة مع حلفائها الرهابيني فوراً، 
وكذلك التضامن مع فلســطني ومحــور املقاومة وايران  يف 
املعركــة املفتوحة ضد العدو داخل فلســطني وخارجها حتى 

دحره وتحرير الرايض املحتلة.

وقبــل انعقاد املؤمتر يومي الســبت والحد املاضيني، تّوج 
وجوده يف دمشــق بلقاء مطول وعىل مدى ســاعتني وثلث 
الســاعة مع الرئيس الســوري بشار الســد، حيث تطرقت 
املناقشات اىل ملفات املنطقة الداهمة. وتطرق الرئيس السد، 
وفق اوســاط حزبية وقيادية مشاركة يف اللقاء، اىل التكامل 
العريب، والعمل العريب، واهمية النفتاح العريب عىل ســوريا 
واستعادتها مكانتها وموقعها، مع املطالبة بوقف الحرب عليها 
ورفع  الحصار وإعادة العامر. وتشــر الوســاط اىل زيارة 
هامة يقوم بها الســد قريباً اىل الخارج من دون الكشف عن 

فحواها ووجهتها.
وتكشــف الوساط ان عودة العالقات السعودية – اليرانية 
ايجابيــة وهامة، ولكن هناك اولويات ل ســيام عند الجانب 
الســعودي، ويف مطلع اولوياته وقف الحرب يف اليمن ووقف 
خســائره واستنزافه من جرائها. وتشر الوساط اىل ان هناك 
تقدمــاً  يف امللف اليمني، خصوصاً يف عملية تبادل ارسى بني 

السعوديني والحوثيني.
وتلفت الوســاط  اىل ان امللف اللبناين والرئاسة ليسا عىل 
اجندة اتفاق بكني، وان لبننة الســتحقاق افضل السبل. وعن 
دور دمشق ورأيها يف الرئاسة واملرشح املفضل، تؤكد الوساط 
ان اللقاء مع السد مل يتطرق اىل ملفات لبنانية خاصة، لكنها 
تشــر اىل ان وعند نضوج التسوية الرئاسية لدمشق عندها 

تُسأل حول املرشح وهويته ودوره.    
وعن التنســيق المني بني لبنان وسوريا، تكشف الوساط 
انه مستمر، وان الشادة السورية كبرة مبا قام به اللبنانيون 
احزاباً وشعباً، وكذلك املوقف اللبناين الرسمي والحكومي كان 
بناءاً، وســوريا تقدر املســاعدات التي قدمت من لبنان افراداً 

واحزاباً.
وحول ما يثار عن تشدد امني وسيايس سوري مع اللبنانيني 
واغالق معابر، تؤكد الوساط ان الجانب السوري وقواه المنية 
والعسكرية تقوم بدورها ول تشدد ل سياسياً ول امنياً مع اي 
لبناين، وما يقوم به الجيش الســوري وحواجزه هو الحفاظ 
عىل المن ومنع التهريب وتسلل العانرص الرهابية من سوريا 

اىل محيطها، والعكس صحيح.
وعــن امللــف المني مع امركا واوروبا والخليج، تكشــف 
الوساط ونقالً عن القيادة السورية ان الجانب المريك اتصل 
اكرث من مرة بالســوريني للتنسيق المني، لكن السد رفض ان 
يكون التواصل تحت الطاولة، ويجب ان يكون هذا التواصل يف 

المن والسياسة، وان يكون علنياً.
اما عن التواصل مع السعودية، فتؤكد الوساط انها سمعت 
تأكيدات سورية بحصول عدد من الزيارات املتبادلة بني الجانبني 
ومحصورة بامللف المني، وكان آخرها عقد ضابط سوري كبر 

للقاءات عديدة يف الرياض.

إنعام رعد حول »حرب وجود ال حرب حدود« ندوة إحياء لذكرى غياب 

أحيت »مؤسســة إنعام رعد الفكرية« الذكرى 2٥ لوفاته 
بـــ »ندوة آذار الفكريــة«، تحت عنوان »حرب وجود ل حرب 
حــدود«، وهو الكتاب الــذي أصدره عام 1979، حول الرصاع 

مع العدو الصهيوين.
افتتــح النــدوة وقدمها الدكتور عادل بشــارة، فأكد عىل 
»أهمية املفكر إنعام رعد يف قراءة األحداث القومية والدولية، 
وتقديــم رؤى وخطط لها، وأخذ منه املــروع الصهيوين 

املتابعة الدامئة، وطرق مقاومته وسبل هزميته«.
بدوره، أشــار النائب محمد خواجــه، »إىل التحديات التي 
يواجههــا الكيان الصهيوين املزعــوم، وعرض ألبرزها وهي 
التفكك يف املجتمع، والنقســام السيايس بيني تيارين ديني 
وعلامين، والنهيارات التي تحصل يف املؤسســة العسكرية، 

والتي عليها تأسســت إرسائيل عىل فكرة »الثكنة«. »
وســلط القيادي يف »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني« 
مــروان عبد العال الضوء عىل نــوذج خاص يوقظ الذاكرة، 
كمفكر قومي ل يكتب عن السياســة بل يكتب السياسة ألنه 
يف قلب الرصاع وليس خارجه، وهو املفكر إنعام رعد الرؤيوي 

الذي شغلته فلسطني.
ثم أشــار العميد املتقاعد وليد زيتوين »إىل أن إنعام رعد مل 
يساو بني الفكر والسياسة، وأن أبدع يف الثنني معاً، بل جعل 
السياسة تتحرك ضمن الحقل الفكري للمعلم أنطون سعاده، 
كام كثف من كتاباته ونقاشاته حول رضورة اعتامد املقاومة 
يف حربها التحريرية عىل املدى الجغرايف لألمة السورية يف 

املواجهة ومساندة املدى العريب لتحقيق النرص«.
مــن جهته، أكد الدكتور زهر فياض عىل »ان أهمية إنعام 
رعد تتجســد يف ترســيخه نهج املفاعلة بني العقيدة وبني 
الحدث وهذا ما أســس ملنهج علمي تحلييل رؤيوي لألحداث 

والتطورات«.
وشدد رئيس املركز الستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور 
عبدالحليم فضل الله  »عىل أهمية اقتصاد مقاوم، يقوم عىل 
اإلنتاج، وإىل نشــوء حاضنة يف املجتمع من أسســها تأمني 
العدالة الجتامعية، والرتكيز عىل القوة كعامل اســرتاتيجي 

ليس يف ردع العدو؛ بل منعه يف التوســع والستيطان«.
وقدمت الدكتورة هدى رزق، كلمتها بعنوان »حرب الوجود 
بوجه التطبيع«، فأكدت »عىل أن الحرب مع الكيان اإلرسائييل 
مل تكن يوماً حرب حدود، ألن الصهيونية نشأت عىل مروع 
التوســعية والســتعامرية، فكان التطبيع األول مع دولة 
الكيــان عــرب اتفاقية »كامب ديفيــد« الذي أخرج مرص يف 
اتفاقية الدفاع العريب املشرتك، وتبع ذلك اتفاق أوسلو ووادي 
عربــة، وقد متكنت املقاومــة يف لبنان من اثباث قوة الردع 
بوجه العدو اإلرسائييل وهي البديل عن اتفاقات الذل والعار، 

حيث أنهت الشعوب العربية أحالم التطبيع«.
وكانــت كلمة للناشــط يف ميدان مقاطعــة »إرسائيل« 
الدكتور عبدامللك سكرية الذي أشار« إىل أن التطبيع من أخطر 
مشــاريع التصفية التي تتعرض لها القضية الفلســطينية 
ســواء عرب التطبيع السيايس، بالقبول بالكيان الصهيوين أو 
التطبيع القتصــادي، الذي ألغى قانون املقاطعة الذي أقرته 

جامعة الدول العربية عام 19٥٥«.
والختام، كان مع الدكتور أســامة سمعان الذي أشار »إىل 
هاجــس إنعام رعد الفكري يف مســألة الــرصاع مع العدو 
الصهيوين، وهو كان داعية بإلحاح إىل قيام جبهة شــاملية 
تضم العراق واألردن والشــام ولبنان، وجبهة جنوبية تضم 
مرص والسودان«، داعياً »إىل إنشاء جيش عريب اتحادي واحد 

مــن الدول التي ليس لها حدود مع الكيان الصهيوين.«

من اليمني: عبد العال - خواجة - زيتوين- فياض

ــل ســالم ــنــكــن رســ ــوي: ل ــابـ ــبـ ــر الـ ــي ــســف  ال
ولــــنــــحــــمــــل الــــــــرجــــــــاء لـــلـــجـــمـــيـــع

استقبل شيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز الشيخ الدكتور 
ســامي ايب املنى يف دار الطائفة يف بروت، السفر البابوي 
يف لبنان باولو بورجيا وتسلم منه رسالة من الفاتيكان تهنئ 
بحلول شهر رمضان املبارك، وتم البحث يف العالقات التاريخية 
مع الفاتيكان وســبل تعزيز القضايا املشرتكة وتفعيل املسائل 

اإلنسانية. 
ويف هذا الســياق، شدد أيب املنى عىل »التالقي حول الكثر 
من املشــرتكات الروحية مع الفاتيــكان والتأكيد عىل األخوة 
اإلنسانية والصداقة بني شعوب العامل، واحرتام القيم الروحية 
واألخالقية والرتبوية، والشــعور باملســؤولية العامة بهذا 
الخصوص، من اجل العمل املشــرتك، إلرساء أسس الستقرار، 
بعيدا من بث اليأس والستمرار يف إثارة عدم الثقة، إىل جانب 
الرحمة التي رفع شعاره السالم خصوصا مع بداية هذا الشهر 
الفضيل«، ومؤكدا »حمل رسالة لبنان النموذج يف هذا الرق 
يف التعددية والتنوع ضمــن الوحدة والحضارة الرائدة، وبأن 
التحدي الســاس يبقى يف الحفاظ عىل هذا التنوع وحســن 

ادارته، حفظا للبلد ومرتكزاته ليك يبقى وطن الرسالة«.
بدوره، شدد باولو عىل »توثيق العالقات التي تربط املوحدين 
الــدروز بالفاتيكان والدعوة اىل اللتزام ســويا للخر العام، 
والشعور باملســؤولية الفردية تجاه اآلخر والبحث عن حلول 
إيجابية تواكب الوضاع الجتامعية الصعبة«، مشــددا عىل 
»وجوب ان نكون رسل سالم وان نجتهد لنحمل الرجاء لجميع 

ابناء هذا الوطن«.
من جهة ثانية، تلقى أيب املنى رسالة من عميد املجلس العام 
املاروين الوزير السابق وديع الخازن، مهنئا ملناسبة حلول شهر 
رمضــان، ورأى فيها بان »األزمــات املتتالية قد نغصت علينا 
ظــروف العيش واإلحتفال باألعياد، إل أننا كمؤمنني، كلنا أمل 

بأنها جائحة عابرة ولن تطول«.

السفري البابوي يزور ايب املنى من اليمني: سكرية- رزق- فضل الله- سمعان
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»البيـــــارق« و»الفوانيـــــس« الرمضانّيـــــة... حكايـــــات فاطمّيـــــة بنكهـــــة لبنانّيـــــة
الشـــــرق فـــــي  النجـــــوم  ونجمـــــة  منـــــارة  زالـــــت  مـــــا  بيـــــروت 

ندى عبد الرزاق

ما ان يهل هالل شــهر رمضان الكريم، حتى تتسارع وترية 
تزيني الشوارع واملؤسسات واملحال واألشجار، وُشَف املنازل 
خارجها وداخلهــا بفوانيس رمضان، كونه يعطي شــعورا 
بالســعادة، ويولّد طاقة إيجابية يف النفوس، ويبعث ببشائر 

االمل واالميان والطأمنينة لدى الكبار والصغار.
يعود أســاس كلمة الفانــوس اىل »االغريقية« والتي تدل 
اىل احدى وســائل االنارة، ويف بعض اللغات السامية يقال 
للفانوس »فناس«. ويف هذا اإلطــار أوردت املعاجم الحديثة 
كالوسيط، ان كلمة الفانوس وجمعه فوانيس، ويعني املشكاة 
التي تكون مستقلة وجوانبها من الزجاج يوضع فيها املصباح 
ليحميه من الهــواء والغبار او الكرس يُْحمل او يُعلّق، وللكلمة 

أصل قديم وتعني »النامم«.
ويف ســياق متصل، فان مصدر الفانوس يعود اىل الخليفة 
الفاطمي الذي كان يخرج اىل الشــوارع ليلة الرؤية ليستطلع 
هالل شهر رمضان، وكان األطفال يرافقونه لينريوا له الطريق، 
وكل طفل يحمل فانوسه. ويعمد هؤالء اىل ترنيم بعض األغاين 

الجميلة تعبريا عن سعادتهم باستقبال الشهر الفضيل.
باملوازاة، يعترب فانوس رمضان أحد االشــكال الشعبية يف 
مرص، وواحدا من الفنون الفلكلوريــة التي حصدت اهتامم 
الفنانــني واملثقفني، والبعض راح ابعد من ذلك بحيث عمد اىل 
اجراء دراسة اكادميية ترتبط بظهوره وتطوره وعالقته بشهر 
الصوم، ومن ثم جعلــه قطعة رائعة من التصميم العريب يف 

كثري من البيوت العربية.
اىل جانب كل ما تقدم، تجدر اإلشــارة اىل ان الفانوس كان 
كمصباح، استعمل كوسيلة لإلنارة، ليتحول مع مرور الوقت 
اىل تقليد رمضاين، بحيــث كان املصلون يحملونه معهم اىل 
الجوامع ليال، ومن هنا ارتبط شهر رمضان بهذا »الحفل« الذي 

يضفي املرح واالبتهاج والرسور للمؤمنني الصامئني.
يف بريوت يعمد أصحاب املحالت التجارية وأمئة املســاجد 
واملرشفني عىل الحدائق العامــة اىل تزيينها بالفوانيس، اىل 

جانب شارات مكتوب عليها عبارات ترحب بحلول الشهر. 

{ العهد الفاطمي {
السيد عمر الدسوقي يف العقد الثامن أحد »أكابرية« منطقة 
طريق الجديدة  شح لـ »الديار«: »ان فكرة الفانوس تعود اىل 
عرص الدولة الفاطمية، واساس انطالقه من مرص، وقد بدأت 

قصته منذ ما يزيد عىل الف عام، حيث كان املرصيون ينتظرون 
وصول الخليفة الفاطمي املعز لدين الله ليال يف الخامس من 
رمضان من العام 358 هجرية، فام كان من القائد العسكري 
حينذاك جوهر الصقيل، اال ان امر سكان املدينة بإنارة الشارع 
بالشموع، فقام السكان بتثبيتها عىل قواعد خشبية وكسوها 
بالجلود لكيال تنطفئ، ومن هنا انترشت هذه الشعائر وكانت 

بداية انتشار الفانوس كطقس رمضاين«.
وتابع : »عىل الرغم من الظروف القاســية ما زال الناس 
ملتزمــني بهذه املظاهــر، ولكن بوترية أخف بســبب غالء 
األسعار، والســاحات البريوتية تضج بالنور جراء اإلضاءة 
التي تدّل عىل شــهر العطاء لتقديم التربعــات للمحتاجني 
وللعائــالت املتعّففة«.  ولفت اىل انه »بعد ثورة 17 ترشين 
وما تالها مــن أزمات واحداث، اىل جانــب ارتفاع الدوالر 
بوترية تصاعدية هســتريية، وتوقف املصــارف عن القيام 
بتزيــني الحدائق، حيــث كانت تقوم بهــذا التقليد كل عام 
بهدف جمــع التربعات لدار العجزة وااليتام االســالميتني، 
وكانــت هذه املظاهر تبعث الســعادة والطأمنينة، وتعكس 
أجواء الخري يف رمضان الذي يتحول اىل خلية نحل ال تهدأ، 
تبدأ من بعد اإلفطار ومتتد حتى ساعات الصباح األوىل، أي 

ما بعد السحور وصالة الفجر«.

{ صناعته تنتعش موسمياً {
يف سياق متصل، اعترب النجار خالد شاتيال، الذي يعمل يف 
صناعة الفوانيس الخشــبية والبالستيكية وحتى الزجاجية، 
»ان الصنعة تنتعش موســميا خالل فــرة رمضان، وماهية 
الفانوس االصليــة  قد توارت مع الوقــت والتي هي االنارة، 
ليصبح بعد ذلك تقليدا رمضانيا موســميا«.  وأردف: »ال انفك 
أفكر يف تصاميــم وابتكارات جديدة وعرصيــة للفوانيس، 
عىل الرغــم من الوضع االقتصادي الــرديء، غري ان عائالت 
لبنانية من مختلف املناطق البريوتية والطرابلسية والبقاعية 
والصيداوية مــا زالت تطلب كميات لتزيــني دارها، وخاصة 
الساحات املخصصة لالفطارات الجامعية مبا فيها السحور«.

وأشار شاتيال بحديثه لـ »الديار«، اىل »ان معظم الفوانيس 
الحديثة تصنع من مواد بالســتيكية وتعمل عىل البطاريات 
وتحمل اشــكاال واحجاما مختلفة، وهناك من يصنعونه من 
الــورق والكرتــون او القامش نظرا اىل غالء ســعره، وهناك 
شيحة ما زالت تطلب الفانوس الخشــبي الصنع كونه يَُعّمر 

وقتا أطول«.

ولفت »اىل ان اصل موطن 
ثم  القاهرة،  هــو  الفانوس 
املجاورة  الــدول  اىل  ترّسب 
وانترش يف كل من فلسطني 
اىل  ووصل  ولبنان،  وسوريا 
التي أضحت مشهورة  الصني 
انتاجــه، وهناك اســم  يف 
يطلق عىل كل فانوس مثال: 
فانوس  امللــك،  تاج  فانوس 
الربملان الذي عىل شكل القبة 
املرصي،  للربملان  الشــهرية 
وفانوس امللك فاروق، وحتى 
صــالح«،  محمد  فانــوس 
واشار اىل »ان البعض اعتربه 
انه يعود اىل التقليد القبطي، 

حيث كان يظهر يف أعياد امليالد املجيدة«.

{ البيارق وبريوت {

 عىل خط رمضاين مــواز لكل ما تقدم، انترشت يف لبنان 
والدول العربية يف الثامنينات اغنيــة »علُّو البيارق«، وكان 
كتبها الفنان احمد قعبور والقت صدى واســعا وذاع صيتها 
لتصبح تقليــدا موازيا للفانوس. وقد حمــل أطفال من دار 
االيتام اإلســالمية يف بريوت فوانيس مضــاءة وغنوا عن 
البيارق والشــوارع والشــهر الكريم، وعن املسحرايت الذي 
مير قبيــل آذان الفجر ويحمل معه طبــال ليوقظ الصامئني 

للسحور. 
فجّســدت هذه االغنية حكاية شغف رمضاين، يف الوقت 
الذي كانت فيه بــريوت حينذاك رمادية اللــون يف النهار، 
ومدججة بالعتمة ليال جــراء الحرب االهلية املَُدّمرَة. فكانت 
هذه االغنية إشــارة عن الشــوق لليايل العيــد يف بريوت، 
وللفرح وللعالقات االجتامعية لتعود اىل التالقي واالجتامع 
عىل العطاء والحب والجامل، الذي مل ولن يندثر يوما. فلبنان 
معروف بلياليه الرمضانية التي يتاميز بها يف هذا الشهر عن 
غريه من دول الجوار، حيث تنصب الخيم عىل كافة األرايض 
اللبنانية لتؤكد التآخي بني جميع أبنائه املسلمني واملسيحيني، 

بعيدا عن االحتقان السيايس والطائفي واملذهبي.
يف سياق متصل، تتقّصد عايدة وهي سيدة من ام مسيحية 
واب مســلم بتزيني بيتها والرشفة بفوانيس رمضان، وتقول 

لـ »الديار«: »أحاول ان أكون لبنانية بكل املقاييس، وانا التي 
تعلمت ان جميع األديان تدعو للســالم وإلنصاف االنســان، 
انا  امليــالد، واجتمع  واحتفل برمضــان كام احتفــل بعيد 
وعائاليت وجرياين بشكل شــبه يومي عىل مائدة اإلفطار، 
وأكرث من ذلك يحرضون أحيانا ســحورا لهم ولنا، وهذا هو 

التعاضد يف زمن الَغلبة«. 

{ الخيم الرمضانية {
يف جولة ميدانيــة قامت بها »الديار« عىل األرض، تبني ان 

هذا التقليد ما زال قامئا يف مختلــف املناطق اللبنانية، وهو 

كناية عن تقليد لبناين – عريب، وله أثر جيد مع تعديل بسيط 

هذه الســنة، حيث ان هذه الخيم ســتكون عبارة عن مجهود 

شــخيص من مجموعة افراد وبعض الجمعيات اإلنســانية 

للعائالت غري القادرة عىل تأمني قوت افطارها. 

باملقابل، ستقام بعض الخيم يف أماكن متنوعة من مطاعم 

وفنادق، ألولئك الذين لديهم شغف بالسهر حتى ميعاد السحور 

اىل جانب االهل واألصدقاء مــن العرب واملغربني، خاصة ان 

األحوال الجوية مؤاتية للسمر حتى ساعات الصباح األوىل.

 وستنترش الخيم الرمضانية يف كل من بريوت، طرابلس – 

ساحة النور، وطرابلس – القبة اىل جانب مناطق من البقاعني 

األوسط والغريب.

هذا هــو لبنان نابــض بالحياة والتعدديــة والالطائفية، 

والتآخي باإلنسانية التي ال تعرف التمييز. 

ــام رمــضــان ــاعــهــا خـــال صــي ــب ــري يــجــب ات ــك ــس ــرضــى ال نــصــائــح مل
يتعني عىل مرىض الســكري استشــارة طبيبهم الخاص 
ملعرفة ما إذا كان بإمكانهم صيام شهر رمضان، ومعرفة ما 
الذي ســيتغري يف جرعة اإلنسولني وأدوية السكري األخرى 
طوال الشهر. ويجب عىل مرىض السكري الصامئني مراقبة 
الدم بانتظام ألنهم معرضون لخطر  مستويات الســكر يف 

اإلصابة بنقص سكر الدم أو ارتفاع السكر يف الدم.
وللحفاظ عىل مستويات الســكر يف الدم تحت السيطرة، 
يجب عــىل املرىض اتباع بعض الحيل البســيطة التي ينصح 
مقدمو الرعاية الصحية باتباعها. ومييل الكثريون إىل اإلفراط 
يف تناول وجبات مقلية وزيتية وحلوة، ســواء عند اإلفطار 
أو الســحور، ما قد يرفع مســتويات السكر يف الدم ويشكل 

مخاطر مثل الكبد الدهني والسمنة وارتفاع ضغط الدم.
إليك بعــض النصائح لالعتناء بصحتــك إذا كنت مريض 

سكري يف رمضان:
- الحصول عىل قســط كاف من النوم: من املامرســات 
اليوميــة التي ال يجــب أن تتنازل عنها أبدا ســاعات النوم 
الكافية. ويويص الخرباء باالستيقاظ قبل ساعة عىل األقل 
من موعد تناول الســحور من أجل االنتعاش وتناول وجبتك 
بشــكل صحيح وببطء، وهو ما سيساعد عىل هضم الطعام 

وتجنب مشاكل الجهاز الهضمي الحقا.
- رطب نفســك جيدا قبل وبعد الصيام: يعد الرطيب مهام 
الذين يصومون ألن الجفاف يعد خطرا  للغاية لألشــخاص 
شائعا يواجه بشــكل خاص أولئك الذين يعانون من مرىض 
السكري.  لذا، تأكد من شب كمية كافية من السوائل خالل 

الحصول عليها ببساطة من  اإلفطار والسحور، والتي ميكن 
املاء أو مصادر أخرى مثل مــاء اليمون، والفواكه، وعصائر 

الفواكه الطازجة دون سكر مضاف.
وينصــح أيضــا بتجنب املرشوبــات التــي تحتوي عىل 
الكافيني، مثل القهوة والشــاي، ألن هذه املادة تســاهم يف 
فقدان املعادن واألمالح من الجســم. وإذا كان الطقس حارا 
خالل شــهر رمضان، فحاول البقاء يف منطقة أكرث برودة 
وتقليل النشــاط البدين لتقليل كمية السوائل املفقودة خالل 

النهار.
- أضف الربوبيوتيك: يشــري الخــرباء إىل أن ملعقة من 
الزبــادي بعــد وجبة الســحور ميكن أن تصنــع العجائب 
لصحتك. »فهي لن تهدئ املعدة فحســب، بل ســتمنع أيضا 
الحموضــة، وتحميك من اإلصابة بالجفــاف طوال اليوم«. 
والربوبيوتيك هــي بكترييا حية نافعــة تتواجد يف بعض 
أنواع األطعمة واملرشوبــات واملكمالت الغذائية، وهي تحفز 
منو البكترييا الجيدة، وبالتايل تســاعد عىل تحسني الجهاز 
واملخلالت  اللنب  وتتواجــد يف  املناعي.  والجهــاز  الهضمي 

املخمرة، وغريها.
- ابدأ إفطارك مبرشوب خال من الســكر: يويص الخرباء 
الصحيون ببــدء اإلفطار مبرشوب مرطب خال من الســكر 
ثم االنتقــال إىل تناول الطعــام باعتدال. ويجــب االبتعاد 
عــن األطعمة التي تحتوي عىل نســبة عاليــة من الدهون 
والكربوهيــدرات وامللح مثل السمبوســك والكباب. وينصح 
بتناول الخضار الورقية والفواكه الجافة، والفواكه الطازجة 

واللحوم الخالية من الدهون 
الجلد  منــزوع  الدجاج  مثل 
واألسامك. كام ميكن اعتامد 
األطعمة قليلة الدســم مثل 

الخبز واألطعمة املشوية.
والطعام  امللــح  تجنب   -
الحــار والطعــام الحلــو: 
يؤكد الخــرباء عىل رضورة 
تقليل تنــاول التوابل وامللح 
يؤدي  أن  والســكر. وميكن 
شــديدة  األطعمة  تنــاول 
امللوحة، عىل ســبيل املثال، 
إىل العطــش الحقــا حيث 
الخاليا.  من  املاء  سحب  يتم 
مستويات  أن  املعروف  ومن 
الســكر يف الدم ترتفع بعد 
تناول الطعام، وبالتايل فإنه 

مع تناول الحلويات خالل وجبة اإلفطار أو بعدها، ســريفع 
بشكل حاد من هذه املستويات.

- مراقبة مســتويات الســكر يف الدم: يجــب عىل الذين 
يعتمدون جرعات اإلنســولني استشارة الطبيب قبل الصيام. 
وقد ينصح الطبيب بزيادة جرعة اإلنســولني أو تغيري توقيت 
الجرعــة. ويعد إجراء الفحص الدقيق ملســتويات الســكر 
يف الدم عىل فرات منتظمة خالل شــهر الصيام أمرا بالغ 

األهميــة، حيث أن أخطر ما ميكن أن يحدث أثناء الصيام هو 
انخفاض نسبة الســكر يف الدم، أو ارتفاع نسبة السكر يف 

الدم، جنبا إىل جنب مع الجفاف.
وهذه الحاالت ميكن أن تتســبب يف ظهور أعراض تشمل 
عدم وضوح الرؤية، وعدم انتظام رضبات القلب، والدوخة/

اإلغامء، واالرتجاف والتعرق. وعند املعاناة من هذه األعراض 
يجب اإلفطار يف الحال واستشــارة الطبيب، ويفضل تناول 

وجبة خفيفة مثل شطرية أو طبق من رقائق الحبوب.

ــيـــل الــعــمــر ــيـــة غــــذائــــّيــــة تـــطـ ــمـ دراســـــــــة تـــكـــشـــف: حـ
بحمية  ســمعنا  لطاملــا 
البحــر األبيــض  بحميــة 
املتوسط الشــهرية، لكن مل 
نسمع قّط بحمية »هارفرد«. 
فام هي؟ حمية هارفارد هي 
تطبيق ملا يســمى بـ »طبق 
بجامعــة  الصحــي  األكل 
إلعداد  دليل  وهو  هارفارد«، 
وجبات صحيــة ومتوازنة، 
إن  تقرير ليس  نقل  ملا  وفقا 
يب يس )CNBC( عن موقع 
النظام  هارفارد. ويف هــذا 
بحيث  الطبق  تقســيم  يتم 

يحتوي مكونات معينة.
يقــول موقع »يس أن يب 
إن  األمرييك  اإلخباري  يس« 
عدد  طورها  هارفارد  حمية 

من خرباء التغذية يف كلية الصحة العامة وباحثون يف مركز 
بالجامعة. وتسعى هذه الحمية من أجل أن يحظى األشخاص 

بصحة أفضل.
ففــي يف عام 2011، عمــل خرباء التغذية يف مدرســة 
»هارفارد يت إتش تشــان« للصحة العامة عىل وضع خطة 
حمية من أجل صحة مثالية، ووصلوا إىل هذه الحمية. ويف 
هذا الصدد، تقول املحارضة املتخصصــة يف التغذية، ليليان 
تشــيونغ، إن هذه الحمية تســاعد يف الوقاية من األمراض 
املزمنة مثل السكري من النوع الثاين وأمراض القلب وغريها. 
فالحمية تساعد أيضا يف إطالة األعامر، إذ تبدو مثالية لحياة 

طويلة وصحية، بحسب املوقع نفسه. 
فجوهر هذه الحمية هو إعطاء األولوية للخضار والفاكهة، 
بحيث تكون تشــكل نصف الوجبــات اليومية، عىل أن يكون 
النصــف الثاين من الحبــوب الكاملة والربوتــني. وأن يأكل 
الشــخص من الخرض كمية أكرب مــن الفاكهة. ويف حمية 
هارفارد »ال تعتــرب البطاطس من الخرض مــن وجهة نظر 

التغذية«. 
كام تؤدي الحبوب الكاملة )مثل الربغل والشــوفان واألرز 
البني( دوراً كبرياً، فهــي مهمة ألن تكون جزءا من الوجبات، 
وينصح الخــرباء بتناولها أكــرث من العصري. أمــا الحبوب 

الكاملة، فتحتوي عىل فيتامينــات ومعادن أكرث، كام أنها ال 
ترفع مســتويات الســكر بالدم. كام أنه يجب الحصول عىل 
الربوتينات الصحية ومصدرها: الســمك والدجاج واملكرسات، 

يف املقابل ينصح بتجنب اللحوم الحمراء.
وبالنســبة إىل املرشوبــات، يفضل أن ينّوع املــرء بينها، 
فيرشب املاء والشــاي والقهوة مع الوجبــات، عىل أن تكون 
قليلة السكر، يف املقابل ينصح بتقليل كميات الحليب واأللبان 
إىل حصتني يوميا. كــام أنّها لن تكون هذه الحمية فّعالة، إال 
إذا ترافقت مع نشاط بدين، ملدة نصف ساعة يوميا و5 مرات 

يف األسبوع.
يُنصح بعدم  الدهون غري الصحيــة،  ولتجنب اســتهالك 
الطهــي بالزيوت املهدرجــة جزئيا مثــل املارغرين وبعض 
الزيــوت النباتية. فبدال من ذلك، تويص تشــيونغ بخيارات 
صحية مثل: زيت الزيتون، زيت الصويا، وزيت دوار الشمس. 
كام يشــجعك نظام هارفارد الغذايئ عــىل التناوب بني املاء 
والشــاي والقهوة مع وجباتك، خاصة مع القليل من السكر 
أو دونه. باإلضافة إىل ذلك، يقرح تقليل اســتهالك الحليب 
ومنتجــات األلبان إىل حصة واحدة أو اثنتني يوميا والعصري 
إىل كوب صغــري واحد يوميا. كام يجــب تجنب املرشوبات 

السكرية متاما إن أمكن.

ــة عــلــى األبـــــواب! ــّي ــامل ــّح املـــيـــاه يــتــفــاقــم... وأزمـــــة ع شــ
حّذرت األمــم املّتحدة يف 
االســتهالك  أّن  من  تقرير 
املفــرط للميــاه والتغــريُّ 
املياه  »نقص  جعال  املناخي 
جميــع  يف  مســتوطناً« 
إىل  أّدى  مــاّم  العامل  أنحاء 
»خطر وشيك« بحدوث أزمة 
عاملية. وقــال مؤمتر األمم 
للميــاه ومنظمة  املّتحــدة 
املتحدة للربية والعلم  األمم 
)اليونســكو( يف  والثقافة 
تقريــر مشــرك صدر يف 
نيويورك قبيل ســاعات من 
حول  نــادر  مؤمتر  افتتاح 
الشــائكة  القضية  هــذه 
بليوين شــخص  نحــو  إّن 
شب  مياه  إىل  يفتقــرون 
مأمونة يف حني يفتقر 3.6 
بليون شــخص إىل خدمات 

رصف صّحي موثوق بها.
 ويف مقّدمــة التقرير، وّجه األمني العــام لألمم املّتحدة 
أنطونيــو غوترييش تحذيراً من أّن العامل »يســري بشــكل 
أعمى يف طريق خطــر«. كام حّذر غوترييش من أّن اإلفراط 
يف اســتخدام املياه الجوفية وارتفاع درجة حرارة ســطح 
الكوكب والتلّوث تؤّدي مجتمعة إىل »استنزاف شيان حياة 

البرشية« املتمّثل باملياه.
وبحسب التقرير فإّن استخدام املياه زاد حول العامل بنسبة 
تناهز 1 يف املئة سنوياً عىل مدار السنوات األربعني املاضية. 
وملواجهــة هذا العطش، يلجأ البــرش إىل املياه الجوفية وال 
يتوانــون عن اســتخراج املياه بكميــات مفرطة يف بعض 
األحيــان: ما بني 100 و 200 كيلومر مكعب من احتياطيات 

املياه الجوفية تنضب كل عام، وفقاً للتقرير.
كذلك لفت التقرير إىل أّن حوايل 10 يف املئة من ســكّان 
العامل يعيشــون يف دول تعاين من مســتوى إجهاد مايئ 
)العالقة بني اســتخدام املياه وتوافرهــا( عاٍل أو حرج، ماّم 
يحّد »بشــكل كبري« من توافر املياه لتلبية احتياجات الناس. 
وبحســب التقرير فإنّــه من املتوقع أن يرتفع عدد ســكّان 

املياه من 933  املناطق الحرضيــة املعرّضني لخطر نقــص 
مليون نســمة يف عام 2016 إىل ما بــني 1.7 و 2.4 بليون 

نسمة يف عام 2050. 
ويف هذا الصدد، أشارت الجامعة العربية إىل أن ما يقرب 
من 370 مليون مواطن عريب ال يزالون يعانون شــح املياه، 
ويســتهلكون كميات أقل من املعدل العاملــي املتعارف عليه، 
ومــا يربو عىل 40 مليون مواطــن محرومني من هذا الحق 
األسايس، فضاًل عن تدهور 60% من األرايض العربية بشكل 

خطر بسبب نقص األمطار.
وشــددت الججامعة عــىل مواقفها الداعمــة للحقوق 
التاريخية للشــعب الفلســطيني لالســتفادة من مصادر 
الدويل بتحمل مســؤولياته لوقف  املجتمع  مياهه، مطالبة 
رسقة املياه الفلســطينية ونهبها. وأكدت الجامعة العربية، 
مجدًدا أن الســبيل األوحد لبناء غد أفضل يتطلب التوصل إىل 
اتفاقيات دولية ملزمة وعادلة حول استغالل املياه املشركة 
بني الدول العربية وجوارها، وفق مســارات تفاوضية تجعل 
من املياه وســيلة للتعاون والتنمية املشــركة، ال ســالًحا 

للسيطرة أو سبًبا للعداء بني الدول.
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يف خطوة كانت متوّقعة 
بعــد التلويــح بهــا يف 
الســاعات الـ 24 األخرية، 
أعلــن املجلــس التنفيذي 
لنقابــة موظفــي هيئة 
»أوجريو« اإلرضاب املفتوح 
اليوم   صباح  مــن  اعتباراً 
بتعديل  مطالبنا  »لتجاهل 
رواتب أصبحــت تعادل 1 
املئة من قيمتها«.هذه  يف 
الخطوة عــى خطورتها، 
قد تهّدد بعــزل لبنان عن 

العامل، علامً أن خدمة اإلنرتت يف لبنان سّجلت 
تراجعاً ملحوظاً يف الفرتة األخرية بسبب ارتفاع 
كلفة تشغيل الشبكة وإصالح األعطال وتحديث 

اآلالت...إلخ.
وزير االتصاالت يف حكومة ترصيف األعامل 
جوين القرم طامن » إىل أن »موظفي »أوجريو« 
يعلمون جيداً املسؤولية امللقاة عى عاتقهم وال 
يقبلــون عزل لبنان عن العامل... لكن يف الوقت 
ذاته لديهم مطالب محّقة أســعى بشكل حثيث 

منذ فرتة، إىل تحقيقها. 
ودعــا  القرم وزارة املــال إىل »تنفيذ قرارات 
مجلس الوزراء املّتخذة يف هذا الشأن، ال أن تكون 

مجرّد حرب عى ورق«. ويقول: أطالب وزارة املال 
منذ نحو أسبوعني بتطبيق تلك القرارات، وما أزال 
أنتظر تجاوبها الذي مل نتلّمسه حتى اآلن. وإذا ما 
تم تنفيذ القرارات املشار إليها نكون قد َخطَونا 

الخطوة األوىل يف اتجاه معالجة األزمة. 
ويختم مؤكداً عى »وعي موظفي »أوجريو« 
ملســؤولّيتهم يف هذه الظــروف التي متّر بها 
البالد، وال أعتقد أنهم سيتعاطون مع املوضوع 
عــى نحو يــؤّدي إىل قطع خطــوط الهاتف 
واإلنرتنت ال ســمح الله. فذلك غري وارد عندهم 
وال عندنا كوزارة اتصاالت. وبالنسبة إيّل تندرج 
خدمة املواطن يف الدرجة األوىل عى رغم أنني 
أؤمن مبطالب نقابة موظفي »أوجريو« املحّقة. 

ُموظفو »اوجيــــــرو« اعلنوا االضراب املفتوح اعتباراً من اليوم
القرم: ما زلــــــُت انتظر وزارة املالية حول قــــــرارات ُمتخذة

ناشــد وزيــر الطاقة وامليــاه يف حكومة 
ترصيــف االعــامل وليــد فيــاض، املجتمع 
الــدويل والجهــات املانحة، »دعــم الخطط 
واإلسرتاتيجيات واإلصالحات للنهوض مجددا 
بقطاع املياه وبكل القطاعات األخرى ، وتحقيق 
التنمية املســتدامة والعيش الكريم للشــعب 
املطردة  »الزيادة  ان  اللبناين مجددا«.واعلــن 
ألعداد الســكان والتطور العمراين والحرضي 
الكبــري، إضافة اىل التغري املناخي واإلحتباس 
الحراري والتصحر قد حدوا كثريا من ســهولة 
الوصول اىل املياه النظيفة واآلمنة، وهنا نشدد 
بإســم الدولة اللبنانية وكعضو يف مجموعة 
الـ77 عى رضورة إلتزام املجتمع الدويل العمل 
عى مساعدة الدول النامية الرازحة تحت وطأة 
األزمات، كاملديونيــة املرتفعة وانعدام االمن 
الغذايئ، عرب متويل دويل ميرس يخصص لدعم 
املشاريع اإلستثامرية يف قطاع املياه والرصف 
الصحــي ولتنفيذ برامج الدعــم التقني وبناء 
القدرات واإلنتقال نحو التكنولوجيا الصديقة 
للبيئــة وصوال اىل اإلدارة املتكاملة والحوكمة 
الرشيدة للقطاع، ألنه، وبغياب هذه املساعدات، 
لن يتمكن عدد كبري من هذه الدول من تحقيق 
أهــداف التنمية التي وضعتهــا األمم املتحدة 

وخاصة الهدف السادس املتعلق باملياه«.
واضاف:«يف مواجهة هذا الواقع، أعدت وزارة 
الطاقة واملياه نســخة جديدة لإلسرتاتيجية 
الوطنية لقطاع املياه والرصف الصحي ضمنتها 

خطة خمسية للنهوض املستدام بقطاع املياه 
وخطــة طوارىء عى املــدى املنظور، لتأمني 
سالمة الوصول اىل املياه السليمة للمواطنني 
بالحد األدىن،  وعرضتها عى الجهات الدولية 
املانحة طلبا للدعم. لكن املجتمع الدويل بدا غري 
متحمس لتقديم الدعم املطلوب وتوقف التمويل 
اإلستثامري لجميع املشــاريع اإلسرتاتيجية 
التي كنا قد بدأنا بتنفيذها أو انتهينا من تلزميها 
او أعددنا دراساتها، كمشاريع السدود وأبرزها 
السد الذي يغذي ما يزيد عن 1،6 مليون شخص 
من سكان العاصمة بريوت ومشاريع الرصف 

الصحي يف بريوت ومناطق لبنانية عديدة«.
وختم: »ان لبنان الذي يعد اليوم مثاال للبلدان 
التــي حرمتها الظروف الدوليــة من تحقيق 
اإلدارة املتكاملة قي قطــاع املياه عرب إعتامد 
إســرتاتيجية وطنية تقــارب جوانب القطاع 
كافة، ومنوذجا للبلدان التي عانت من األطامع 
والحــروب عــى مياهها، وتعرضــت بناها 
التحتية للدمار بســبب هذه الحروب وبسبب 
أزمات النزوح واللجوء وأصبحت مؤسســاتها 
عى شــفري اإلنهيار والتحلل بسبب األزمات 
اإلقتصاديــة واملالية، يتوجه من هذا املنرب اىل 
املجتمع الدويل والجهات املانحة عارضا جميع 
الخطط واإلسرتاتيجيات واإلصالحات الواجب 
دعمهــا، للنهوض مجــددا بقطاع املياه وبكل 
القطاعات األخرى وتحقيق التنمية املستدامة 

والعيش الكريم للشعب اللبناين مجدداً«.

ــمــع الـــدولـــي والـــجـــهـــات املــانــحــة فـــيـــاض نـــاشـــد املــجــت
ــاه ــطــاع املــي ــق ــات لــلــنــهــوض ب ــ ــاح ــخــطــط واالصــ ــم ال دعــ

اســتقبل رئيــس غرفــة 
التجــارة والصناعة والزراعة 
يف طرابلس والشــامل توفيق 
دبــويس  نقيب املهندســني 
يف الشــامل بهاء حرب، وتم 
البحث يف الوضع العام، ويف 
االوضاع  مواجهــة  كيفيــة 
املرتديــة يف مدينة طرابلس 
ال ســيام الرتكيز عــى ايجاد 
القدمية  األبنية  لرتميم  السبل 
املتصدعة، حيــث أكد النقيب 
حــرب عى وجود حوايل 100 
بناء مهدد بالسقوط إذا مل تتم 
املبادرة لتأمني األموال الالزمة 

للرتميم. كام جرى إستعراض الجهات املانحة 
التي ميكن أن تساعد يف ذلك. وتم اإلتفاق عى 

متابعــة املوضوع للوصول إىل حلول رسيعة 
من شأنها أن تجنب املدينة وأبنائها من إحتامل 

وقوع الكارثة.

ــل ــ ــب دبــــــــــوســــــــــي عــــــــــــــرض مــــــــــع حــــــــــــــرب ســ
ــة ــ ــّدعـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ تـــــرمـــــيـــــم أبـــــنـــــيـــــة طــــــرابــــــلــــــس املـ

دبويس مستقبالً حرب

نفــذ عامل بلديه طرابلــس اعتصاما امام 
مرصف لبنان فرع طرابلس، مبشــاركة اتحاد 
نقابات العامل واملســتخدمني يف الشــامل 
وعملوا عى قطع الطريق. وطالب املعتصمون 
بتنفيــذ القرار 161 وتقــايض رواتبهم عى 
ســعر صريفة.وأســف رئيس إتحاد نقابات 
العامل واملستخدمني يف الشامل شادي السيد 
»كون رمضان يهل علينا بقسوة يف ظل واقع 
صعــب وازمة مجرمة وواقع مزر«. ولفت اىل 
ان املطلــب اليوم مطلب حق، ولو كانت األمور 
والرواتب حتى عى اساس صريفة غري مجدية 

ملجرد العيش وتلبية االحتياجات«.
وقــال: »ان عامل بلدية طرابلس يتقاضون 
اقل من ثالثني دوالرا وهذا واقع مؤسف وظلم 
كبري، وهذه أزمة كبرية. فحتى عامل وموظفو 
لبنان يعيشون واقعا محزنا فكيف ميكنهم ان 

يستمروا عى هذا النحو؟
إن املســؤولني ال ســيام يف مرصف لبنان 
يدفعــون عامل بلدية طرابلس اىل الســلبية 
وقطع الطرقات وهذا ما ال يسعون اليه، فإذا ما 
بقيت أمورهم عالقة سيعمدون بدءا من االثنني 

اىل التصعيد ونحن معهم نؤازرهم«.
وتحدث نقيب عامل بلدية طرابلس عمر دالل 
بدوره، محددا مطالب العامل »بتطبيق تعميم 
اســتيفاء الرواتب عى اساس صريفة، مشريا 
اىل ان »األمــر مرهون بقــرار مرصف لبنان« 
ومؤكدا ان »الظلم الالحق بهم كبري جدا إذ انه 
مع ارضاب كل القطاعات يعملون وال يتوقفون 
عن العمــل وبعضهم يقصد عمله من مناطق 
بعيدة عمليا ويتكلف بدل النقل يوميا«. وناشد 
املعنيني »حل العقدة هذه كام سبق ان حصل مع 
بلديات أخرى يف اكرث من منطقة يف لبنان«.

ــس ُمــطــالــبــيــن ــ ــل ــ ــراب ــة طــ ــديـ ــلـ ــال بـ ــ ــّم ــ ــع ــ ــام ل ــصــ ــ ــت ــ اع
ــة ــرفـ ــيـ ــي رواتـــــبـــــهـــــم عــــلــــى ســــعــــر صـ ــاضــ ــ ــق ــ ــت ــ ب

خالل االعتصام

جوزف فرح

ملــاذا تراجعت جمعية مصارف لبنان عن ارضابها 
الذي اعلنته منذ حواىل عرشة ايام رغم انها مل تحقق 
اي مطلب من مطالبها املعروفة  وخصوصا الرصاع 

مع القضاء او بعضه؟
أصدرت جمعية املصارف يف لبنان بياناً أعلنت فيه 
انه مبناســبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيال 
ألمور كافة املواطنني ويف ضوء االتصاالت الجارية 
مــع الســلطات املعنية ملعالجة الخلــل يف املرفق 
القضــايئ واملرفق التنظيمي، تقرر جمعية مصارف 
لبنان تعليق االرضاب ومتابعة اتصاالتها بالسلطات 
املعنية، عى أن تتخذ موقفاً يف ضوء النتائج العملية 

لهذه االتصاالت.
لكن مصادر مرصفية مطلعة ذكرت ان الرتاجع عن 
االرضاب يعود اىل االسباب التالية اوال  مواكبة بيان 
حاكم مرصف لبنان حول رشائه الدوالر عى منصة 
٩0 الف لرية فاتحا املجال للمصارف والرصافني للعمل 
عى هــذه املنصة وهذا يعني اعطــاء كوتا معينة 
بالدوالر لكل مرصف يشــارك يف العملية املفتوحة 
لرشاء االوراق النقديــة اللبنانية وبيع الدوالر نقدا 
عى سعر صريفة  واعطاء عمولة للمرصف املشارك، 
ثانيا: مسارعة  بعض املصارف اىل الطلب من مرصف 
لبنان املشــاركة وهذا ما حفــز الجمعية عى حل 

االرضاب كيال تظهر بصورة املنقســمة بني مصارف 
عاملة ومصارف مســتمرة يف االرضاب مع العلم ان 
مــرصف لبنان كان قد طلب ســابقا  من بنك املوارد 
فتح ابوابه لعمليــات الصريفة عندما رفضت بقية 
املصــارف القيام بعمليات صريفة قبل معرفة االلية 

التي سيعتمدها املركزي.
ثالثا: ان الجمعية ونحن عى نهاية الشهر ليست 
بحاجة لزيادة النقمة عليها باالســتمرار باالقفال 
النهــا ترغب يف تســهيل اعطــاء الرواتب للقطاع 
العام واالفادة من صريفة لتحســني وضع املوظفني 
االجتامعــي واملعييش، وتســهيل امور املواطنني ال 

سيام مع بدء شهر رمضان الكريم.
رايعــا :ان  هــدف الجمعية ليــس الضغط عى 
املواطنني واملودعني بل عى من هي عى خالف معه 
اي القضــاء الذي مل يجد حال لغاية االن يف اعتامد 

بعضه املزاجية يف اطالق االحكام القضائية.
وبالتايل اصبحت هذه املشــكلة وطنية، وتحتاج 
اىل قــرار رسيــع وجريء من قبــل الهيئة العامة 
يف محكمــة التمييز، ملنع االنزالق اكرث نحو صدور 
أحكام ميكــن ان تؤدي اىل إلحاق الرضر باملصارف 
واملودعني عى السواء، ولو أنها تبدو وكأنها تُنصف 
عدداً محدوداً مــن املودعني الذين يرفعون الدعاوى 
السرتداد ودائعهم، والذين قد يحصلون عى حقهم، 
مقابــل ضياع حقوق حواىل مليون مودع ينتظرون 

املعالجة الشاملة السرتداد ودائعهم..
خامسا: يبدو من خالل االتصاالت التي اجريت قبل 
االعالن عن حل االرضاب ان الجمعية تلقت ايجابيات 
بخصوص املتابعة الرسمية لهذا املوضوع الحساس.
مصــادر مالية ذكرت انه ال ميكن ان تتخذ جمعية 
املصــارف قرارا باالرضاب دون ان تنســق مع بقية 
القطاعــات وخصوصا مع الهيئات االقتصادية التي 
تنتمــي الجمعية اليها والتي دعمتها بأكرث من بيان 
مؤيــد لها يف الرصاع مع القضاء كام ان باب الحوار 
يبقى االفضــل للوصول اىل النتائــج التي تريدها 
الجمعية بدليل ان اللقاء مع رئيس حكومة ترصيف 
االعامل نجيب ميقايت بعد طول انقطاع ادى اىل كف 
يد القاضية غادة عون يف مالحقة بعض املصارف 
وبالتايل من املفروض استمرار هذا الحوار بدال من 
اعتــامد لغة االرضاب عى اي حــال فان املصارف 
عمــدت منذ بيان حاكم مرصف لبنان اىل االنخراط 
يف العمليــات التي يجريهــا املركزي خصوصا ان 
سالمة مصمم هذه املرة عى ضبط االرتفاع الكبري 
للدوالر يف السوق املوازية وارصاره عى عدم تفلت 
هذه العملة عى حســاب اللرية اللبنانية وبالتايل 
فان الرصاع ســيكون كبريا بني حاكم مرصف لبنان 
وبــني املضاربني وتجــار االزمة حول ضبط الدوالر 
ويبــدو ان املصارف انخرطت يف العمل بعد انقطاع 

عن ربائنها.

5 اســــــباب لعودة »جمعيــــــة املصارف« عــــــن إضرابها املفتوح
مصــــــرف لبنان جذبها بصيرفة.. ووعود بمعالجــــــة تداعيات االحكام القضائية

رشا يوسف 

من املعروف ان شهر رمضان 
االفطار  حول  العائالت  يجمع 
مع ما يحمله هذا الشــهر من 

صوم وصالة وتأمل.
لكن يحل هذا الشهر الفضيل 
يف ظل ارتفاع صاروخي لسعر 
الدوالر يؤثر يف اسعار  رصف 
املأكوالت التي تحرض لالفطار 
فتغيــب مواد ومأكوالت كانت 
تشكل اطباقا رئيسية ال ميكن 
االستغناء عنها مثل الحلويات 
اســعارها  مقارنة  ميكن  وال 
كانت  التي  السابقة  باالسعار 

سابقا .
يأيت شهر رمضان املبارك يف 
اصعــب ظرف مير عى الناس 
يف ظل وضع اقتصادي خطر 

ودوالر يقفز بجنون فيأكل االخرض واليابس وال يرتك 
اي يشء يقتات منه االنسان يف هذا الشهر الفضيل 
حتى ان بعض الخرباء يؤكدون ان االفطار لشــخص 
واحــد مثنه مليون و2٥0 الف لرية فإذا كانت لعائلة 
مكونة من خمسة اشخاص فيكون االفطار اليومي 
٥ ماليــني لرية لبنانية او 1٥٥ مليون لرية لشــهر 
رمضــان وبالتايل من هو القادر عى دفع هذا املبلغ 
، يف وقت تسعى العائلة لتلبية حاجاتها األساسية 

فقط واالستغناء عام هو غري رضوري.
يف العادة يتحرض الناس لهذا الشــهر »بتفريز« 
اللحمــة والدجاج ومتوين الزيــت والرز والقلوبات 
وغريها لشــهر كامل أما اليــوم فاصبح التحضري 
كل يوم بيومه... والســؤال الذي يطرح نفسه: هل 
سيكون اإلفطار للطبقة الغنية فقط؟ وماذا سيفطر 

الفقري؟
املأدبة الرئيســية تتضمن: التمر-الجالب-اللنب- 
الفتوش أو صحن الســلطة - الشــوربة - البطاطا 
املقليــة - ورق العنب- الرقاقــات- الكبب - الطبق 

الرئييس..
كــام بعدها يحب الصائــم ان يتحى بالحلويات 
التي أصبحــت أيضا باهظة الثمن... حتى القطايف 
»حلــو الفقري« مكلفة يف املنزل، تحتاج اىل عجينة 
القطايف والقشــطة والحليب والسكر والنشاء ... 
فبحسب األرقام املحّدثة لألمن الغذايئ التي أصدرها 
البنك الدويل يف مارس 2023، فقد سّجل لبنان ثاين 

أعى نســبة تضّخم اســمّية يف أسعار الغذاء حول 
العامل، للفرتة املمتّدة بني شــهر يناير 2022 ويناير 
2023، حيث بلغت 13٩ يف املئة، وذلك نتيجة التدهور 
الرسيــع لألوضاع االقتصاديّة، والرتاجع امللفت يف 
سعر رصف اللرية اللبنانّية مقابل الدوالر األمرييك.

ويقــول املدير العام لوزارة االقتصاد والتجارة يف 
لبنان الدكتور محمد أبوحيدر إن املشــكلة يف لبنان 
هي أنه يســتورد ما نســبته 86 يف املئة من غذائه، 
وبالتايل فإن أي ارتفاع بسعر رصف الدوالر األمرييك 
يف السوق السوداء، ينعكس فوراً ارتفاعاً باألسعار، 
ويقابله انخفاض يف القدرة الرشائية طوال أشــهر 
السنة، خصوصاً شــهر رمضان املبارك حيث يزداد 
الطلب بقوة، ما يرفع األسعار بشكل يزيد عن العادة، 

كاألشهر السابقة من رمضان.

{ نزها {
اما يف املطاعم فكيف هي اســتعداداتها لشــهر 
رمضان الكريم؟ يقــول نائب رئيس نقابة اصحاب 
املطاعــم واملقاهــي واملالهي والباتيســريي خالد 
نزهــا: كنقابة نتوقع ان يكون هناك حركة مقبولة 
لألشــخاص القادرين عى ارتيــاد املطاعم يف هذا 
الشهر وهو شــهر منتظر من قبل اصحاب املطاعم 
النه شــهر االفطــارات واالجتامعــات والدعوات 
ويجتمع اللبنانيون عى اإلفطار وهذا الشــهر لديه 
نكهة خاصة عليهم حتام ســيكون هناك »فورميل 
» معينــة للفطور تضم الشــوربة والفتوش واملازة 

اللبنانية والحلويات او للسحور 
ولكن الحركة والتحضريات ما 
زالت غري معروفة  مع احتجاز 
أمــوال املودعــني يف البنوك 
وفقدان القيمة الرشائية للرية 
واالنهيار الحاصل بالبلد التعليم 
القطاعات...  وكل  والطبابــة 
ال نعلم كيف ستكون الحركة،  
فالحركــة تكــون يف بعض 
وســاحل  كبريوت  املناطــق 
املــن وهناك مناطق معدومة 
نحن  الوضــع.  هــذا  نتيجة 
كنقابــة نعطي الوجه الجميل 
للبلد ونعطــي اجمل خدمة... 
املطابخ  اهم  ومطاعمنا مــن 
فرانشايز  نقدم  العاملية ونحن 
العربية وأوروبا  الدول  لجميع 
وأفريقيا وامريكا ايضا... هناك 
الكثري من املطاعم اللبنانية من 
املنقوشــة للربغر... منبعها لبنان. معظم املطاعم 
تحــارب وتعمل إلثبات وجود لتســتمر عى االقل. 
املصاريف جميعها أصبحت بالدوالر. من املؤسف انه 
يف الســنوات املاضية مل يتم العمل عى القطاعات 
االنتاجيــة كالزراعة والصناعة كام يجب، مل نعمل 
اقتصادا منتجا بينام كان ريعيا. كل يشء يستعمل 
يف املطبخ مستورد حتى حبة الحمص، السمسم... 
أهنئ أصحاب املؤسسات الذين ما يزالون صامدين 
ومستمرين يف التطوير رغم العوائق التي تواجههم  
ورغم عدم وجود وسيلة نقل تؤمن وصول املوظف 
إىل عملــه يف هذه الظروف، نحــن نفتقر اىل كل 
يشء، نحن شــعب جبــار ولدينــا كل املقومات 
الســياحية من مناخ مميز اىل طقس يجمع التزلج 
والســباحة معا اىل املميزات البرشية يف القطاع 
الســياحي خصوصــا مع الدعم الــذي يتلقاه هذا 

الوطن من ابنائه املنترشين.
الطبقة الوســطى كانت 70% قيض عليها. باقي 
املجموعــة الصغرية التي لديها أموال من الخارج او 
لديها إمكانات مادية وشــغلها جيد... ومن يأيت من 
الخــارج او يحول إليها األموال من الخارج يحركون 
هذا القطاع بينام الوضع مؤســف جدا يف األطراف 

واالماكن البعيدة كالجنوب الشامل الشوف...
اصبح التســعري بالدوالر حســب ســعر الدوالر 
اليومــي، ألن صاحب املطعم يدفع كل يشء بالدوالر 

خصوصا ان الدوالر اىل صعود.

5 مايين ليرة لعائلة من 5 اشــــــخاص لوجبة إفطار يومية
نزها: املطاعم تحاول التكّيف مع الظــــــروف االقتصادية.. ونتوقع حركة مقبولة

التقى رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب 
ميقــايت يف حضور نائــب رئيس الحكومة 
سعادة الشامي، وفداً من صندوق النقد الدويل 
برئاســة رئيس البعثة ارنستو ريغو رامرييز 
قبل ظهــر امس  يف الــرساي. وضّم الوفد 
املمثل املقيم للصنــدوق يف لبنان فريدريكو 
ليــام واألعضاء: روبري تشــيدز، غوف كيم، 
سفيلتانا شريوفيك، اتيال اردا ونتاليا ساالزار 
واندر أميري. وشــارك يف االجتامع مستشار 
الرئيس ميقايت النائب السابق نقوال نحاس.

وتم خالل اللقاء عرض نتيجة املشاورات التي 
قامت بها بعثة الصندوق يف لبنان بعد جولة 
قامت عى املسؤولني املعنيني متهيدا  لوضعها 

التقرير التقييمي الذي سيصدر عنها.
واجتمع ميقايت مع وفد من االتحاد العاميل العام 
برئاسة بشاره األسمر  الذي أعلن بعد اللقاء »ان زيارة 
دولة الرئيس اليوم هي لعرض معاناة الناس وتبيان 
الكارثة التي تعيشــها الطبقة العاملية يف لبنان، ان 
يف القطاع الخاص او يف القطاع العام. فالوضع مل 
يعد يحتمل، واالرتفاع الجنوين بسعر رصف الدوالر 
ينعكس ســلبا عى كل القطاعات، ويؤدي اىل املزيد 
من اإلفالســات، الشعب اللبناين أصبح مفلسا بكل 
قطاعاته، لذلك كان ال بد من وقفة، ونحن يف االتحاد 
العاميل العام كنا عى قاب قوسني أو أدىن من إعالن 

اإلرضاب الشامل املفتوح«. 
وقــال »متنينا عــى  دولة الرئيــس اليوم، عقد 
اجتامعات متالحقة  للمســؤولني املاليني ملحاولة 
املعالجة، فالوضع غري مقبول ونجد أن هناك تطورا 
يف ســعر رصف الدوالر 40 الفاً صعودا ونزوال يف 

ظــرف يومني، وهذا يدل عــى التالعب املفرط يف 
سعر الرصف«، واشار اىل  ان »املطالبة التي رفعناها 
ستنفذ كام قال دولة الرئيس، باجتامعات متالحقة 
مــع وزير املال ومع حاكم مرصف لبنان، فنحن عى 
أبواب الشــهر الفضيل، والناس ليس مبقدورها ان 
تتحرك يف شــهر رمضان املبارك، لذلك هناك رضورة 

للمعالجة يف أرسع وقت ممكن«.
وتابــع »بحثنا أيضا يف اصدار املراســيم االربعة 
التــي تتعلــق بالزيادات يف القطــاع الخاص التي 
اتفقنــا عليها يف آخر شــهر من الســنة املاضية، 
وســيصار اىل عقد جلسة ملجلس الوزراء القرارها، 
وهي بحدود 10 ماليني لرية لبنانية. لقد أبلغنا دولة 
الرئيــس بأننا اتفقنا مــع الهيئات االقتصادية عى 
زيــادات معينة، وبدعوة لجنة املؤرش اىل االجتامع، 
وسيكون هناك اجتامع هنا من أجل زيادات أخرى يف 
القطاع الخاص، واالجتامع سيكون يف حضور وزير 

العمل ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، 
للبحث يف زيــادة عى بدل النقل، وزيادة 
غالء معيشة ورفع الحد األدىن لألجور يف 
القطاع الخاص مبا يتناســب مع االرتفاع 

املستمر يف سعر رصف الدوالر«.
اضاف »يف القطاع العام بالنســبة إىل 
العسكريني، سيكون هناك زيادة مرتبطة 
باالرتفاع املستمر لسعر رصف الدوالر، قد 
تكون بشــكل حوافز يومية كاالنتاجية 
للعســكر يف كل القطاعات مع زيادة بدل 
النقل، ومضاعفة  الحد األدىن وســيكون 
هناك زيادة أيضا للمتقاعدين. أما بالنسبة 
إىل القطاع العام مبجمله، فسيكون هناك 
زيــادات تحفيزية بشــكل دفعات يومية 
انتاجية، حضور يومــي انتاجي، وزيادات يف بدل 
النقــل تصل إىل ٥ ليرتات يوميــا، طبعا اىل جانب 
الراتبــني يف مقابل كل راتب شــهري، وطلبنا ضّم 
الراتبني اىل أساس الراتب ليتمكن املوظف يف القطاع 
العــام مــن القيام بواجباته بحــد أدىن من العيش 
الالئق. وهنا أقول ان القطاع العام يشــمل املسميات 
العسكرية كلها: املتقاعدون، املتعاقدون، املياومون، 
املصالح املســتقلة، املؤسســات العامة، البلديات 
واتحاد البلديات، املستشفيات الحكومية، الصندوق 
الوطني للضامن االجتامعي وتلفزيون لبنان، وكان 
هناك توافق عى ذكر هذه املسميات يف املرسوم الذي 

سيصدر«.
وختــم: نتجــه ألن تكون الرواتــب واألجور يف 
القطاع العام والخاص مرتبطة  بشــكل كيل بتطّور 

سعر الدوالر.

ــد و»االتــــــحــــــاد الـــعـــمـــالـــي« ــقـ ــنـ ــع بــــوفــــدي صــــنــــدوق الـ ــمـ ــتـ مـــيـــقـــاتـــي اجـ
ـــدوالر ــ ــ ال بـــســـعـــر  ــة  ــطـ ــبـ ــرتـ ُمـ الـــــرواتـــــب  ــون  ــ ــك ــ ت ــه ألن  ــجـ ــّتـ نـ ــر:  ــ ــمـ ــ األسـ

ميقايت مجتمعاً مع وفد االتحاد العاميل العام
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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 
ســوبر دولوكــس ـ مقابل 
وســباق  الصنوبر  قــر 
االوتوســراد  عىل  ـ  الخيل 
ـ  اجمل منظر يف بريوت ـ 
موقف سيارتني ومياه حلوة 
االيجار   24/24 وســاخنة 
هاتف:   )$600( الشــهري 
01/652553ـ  76/834352 

ـ 70/623717

اعالن
صادر عن الســجل التجاري 

يف بريوت
مبوجــب الطلــب املقــدم 
تقرر   2022/12/15 بتاريــخ 
شــطب   2023/2/28 بتاريخ 
املحل التجاري املعروف باســم: 
مؤسسة حسن جلول التجارية 
 /53498/ برقم  لدينا  املسجلة 
ورقم تسجيلها يف وزارة املالية 
حســن  لصاحبها   /177700/

محمد يوسف جلول.
فعىل كل ذي مصلحة تقديم 
اعراضه ومالحظاته يف خالل 
مهلة عرشة أيام من تاريخ آخر 

نرش.
أمني السجل التجاري

بالتكليفـ  مارلني دميان
ـــــــــــــــ

تبليغ مجهولة
محل االقامة

الرشعية  محكمــة جبــاع 
الجعفرية

جبــاع  محكمــة  تدعــو 
املدعى  الجعفريــة  الرشعيــة 
االقامة  محل  مجهولــة  عليها 
كوديبــا  ميخاييــال  صونيــا 
التبعيــة للحضور اىل  االملانية 
هذه املحكمة لتبلغ اســتحضار 
الدعــوى املقامــة عليــك من 
املدعي عيل حسني نعمه مبادة 
اثبــات طــالق ســجلت برقم 
2022/43 مدور لرقم اســاس 
2023/16 تاريخ تقديم الدعوى 
2022/12/14 واملعــني موعداً 
للنظــر بها يــوم االربعاء يف 
العارشة  2023/5/3 الســاعة 
او  واذا مل تحــري  صباحــاً 
مل ترســيل من ميثلــك قانوناً 
االجراءات بحقِك  ستتخذ جميع 
وسيجري محاكمتِك غيابياً وأي 
اجراء يُعترب قانونيا حتى الحكم 
القطعــي وذلك ضمــن الدوام 
الرســمي وخالل عرشين يوماً 

تيل النرش.
رئيس قلم محكمة جباع 
الرشعية الجعفرية

أحمد عباس رمضان

اعالنات رسمية

نتائج اللوتو اللبناني
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم  

2094 وجاءت النتيجة عىل الشكل اآليت: 
االرقــام الرابحــة :  1 -  3 – 9 – 18 – 19 – 21  الرقم 

االضايف : 2               
املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة 
عدد الشبكات الرابحة: ال يشء    

املرتبة الثانية خمسة ارقام مطابقة مع الرقم االضايف 
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قيمة الجائزة االفرادية: 14165100ل.ل.
املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة :

قيمة الجائزة االجاملية: 410787900ل.ل.
عدد الشبكات الرابحة: 1114 شبكة

قيمة الجائزة االفرادية: 368750ل.ل.
املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة:

قيمة الجائزة االجاملية: 1190800000ل.ل .      
عدد الشبكات الرابحة: 14885شبكة

قيمة الجائزة االفرادية:   80000 ل.ل 
املقبل:   للســحب  االوىل  للمرتبــة  املراكمة  املبالــغ 

14269218163 ل.ل.

نتائج زيـــد
جرى مساء امس سحب زيد رقم  2094 وجاءت النتيجة 

عىل الشكل اآليت:
الرقم الرابح: 99260                   

قيمة الجائزة االوىل: 400000000ل.ل.
عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة                                               

  الجائزة االفرادية: 400000000ل.ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم: 9260                 
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الجائزة االفرادية:  400000ل.ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم: 60                       

الجائزة االفرادية : 40000ل.ل.
الراكم للسحب املقبل:  400000000ل.ل.

نتائج يومية
جرى مســاء امس ســحب يومية رقم 1316 وجاءت 

النتيجة كاآليت :
يومية ثالثة : 556

يومية اربعة: 3339
يومية خمسة:  15380

قــال الجيش الصيني إن املدمــرة األمريكية »يو 
)USS Milius( دخلت بشــكل  إس إس ميليوس« 
غــري قانوين امليــاه اإلقليميــة الصينية يف بحر 
جنوب الصني. وأضــاف الجيش يف بيان أن مدمرة 
الصواريخ املوجهة ميليوس عربت بالقرب من جزر 
باراسيل، مام يقوض السالم واالستقرار يف املمر 

املايئ املزدحم.
وأكد البيان أن القــوات البحرية والجوية قامت 
مبراقبة املدمرة األمريكيــة وفق القانون وأطلقت 
إنذارات إلبعادها، مشــددا عىل أن القوات الصينية 
تحافظ عىل مستوى عاٍل من التأهب التخاذ التدابري 
وللحفاظ  وأمنها  الصني  ســيادة  لحامية  الالزمة 

عىل االستقرار يف بحر جنوب الصني.
وقال املتحدث باســم قيادة مــرح العمليات 
الجنوبية يف الصني تيان جون يل »ستبقى قوات 
مرح العمليات يف حالــة تأهب قصوى بجميع 
األوقات، وستتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لحامية 
الســيادة الوطنية واألمن والسالم واالستقرار يف 

بحر جنوب الصني بحزم«.

{ الرد األمرييك {
يف املقابــل، وصفت البحريــة األمريكية بيان 

الجيش الصيني بشــأن 
األمريكية  املدمرة  إبعاد 
يف بحــر جنوب الصني 

بالكاذب والخاطئ.
البحريــة  وقالــت 
املدمــرة  إن  بيــان  يف 
األمريكيــة »يو إس إس 
ميليــوس« كانت تقوم 
بعمليــات روتينية ومل 
يتــم إبعادهــا، مؤكدة 
أنها ســتواصل اإلبحار 
أينام  والعمل  والطريان 
ســمح القانون الدويل 

بذلك.
ووفقا ملراســلة الجزيرة يف بكني شيامء جو إي 
إي، فإن هذه املدمرة جاءت من الرشق بعد إنهائها 
مناورات مشــركة مع املدمرة اليابانية »جي إس 
أتوجو«، وذلك ضمن جهود الواليات املتحدة للتصدي 
إلطالق كوريا الشاملية صواريخ باليستية يف بحر 
اليابان. وأضافت املراســلة أن جزر باراسيل -التي 
املدمرة األمريكية- هي مجموعة جزر  عربت منها 
متنازع عليها بني الصــني وفيتنام يف بحر جنوب 

الصني، وبينام تعتربها الصني مياها إقليمية تؤكد 

الواليات املتحدة أنها مياه دولية.

املتحدة والصني  الواليــات  التوتر بني  ويتصاعد 

يف املنطقة، وتعمل الواليــات املتحدة عىل تعزيز 

تحالفاتها يف منطقة آســيا واملحيط الهادي، يف 

محاولة ملواجهــة نفوذ الصــني يف بحر جنوب 

الصني ومضيق تايوان، فيام تسعى بكني إىل تعزيز 

مطالبها اإلقليمية.

ــوب الـــصـــيـــن ــ ــنـ ــ ــر جـ ــ ــح ــ ــن ب ــ ــ ــة م ــ ــي ــ ــرك ــ ــي ــ ــاد ُمـــــــدّمـــــــرة أم ــ ــ ــع ــ ــ ــن: إب ــ ــي ــ ــك ــ ب

ــت لــحــم  ــيـ ــة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جــــديــــدة تـــفـــصـــل الــــقــــدس عــــن بـ ــطـ ــط انــــتــــقــــادات دولــــــيــــــة... خـ ــ ــ وس
يـــحـــتـــّجـــون اإلســـرائـــيـــلـــيـــيـــن  وآالف  ــاهـــو  ــيـ ــنـ ــتـ نـ ــة  ــ ـــالـ ــ إق يـــصـــّعـــب  قــــانــــونــــا   يـــقـــر  ــيـــســـت  ــنـ ــكـ الـ

مداهامت واعتقاالت يف الضفة، وتوقيفات داخل ارايض ال 
48. هكذا مر يوم الخميــس يف األرايض املحتلة التي ال تزال 
تعيش تداعيات اقرار قوانني التعديــالت القضائية، ويف آخر 
فصولها اقرار »الكنيســت«  قانون يصعب اقالة رئيس الوزراء 
بنيامني نتانياهو،الذي يرفض تاجيل اقرارها، يف مقابل نزول 
عرشات آالف االرسائيليني اىل الشــارع احتجاجا. تزامنا كشف 
النقاب عن خطة اســتيطانية جديدة تفصل القدس عن بيت 

لحم، وسط انتقادات دولية.
فقد أقر الكنيست )الربملان( اإلرسائييل، بشكل نهايئ  قانونا 
يصّعب عزل رئيس الوزراء، وسط مخاوف من أنه رمبا يهدف 
اىل حامية رئيس الوزراء الحايل بنيامني نتنياهو من أي تبعات 
ملحاكمته بتهم فساد. ويف بيان له، قال الكنيست إنه تم اقرار 
مرشوع القانون بالقراءتني الثانية والثالثة بأغلبية 61 عضوا 

مقابل معارضة 47.
وينص مرشوع القانون عىل اعتبار رئيس الوزراء غري قادر 
عىل القيام بعمله ومن ثم يُجرب عىل التنحي، إذا ما أعلن النواب 
أو قرر 3 أرباع وزراء الحكومة ذلك ألسباب صحية أو نفسية.

وميثل التعريف املعدل ملصطلح »فقدان األهلية« للقادة أحد 
البنــود الترشيعية التي طرحها االئتــالف الحاكم املؤلف من 
أحزاب دينية وقومية، وتسببت بأزمة داخل »إرسائيل«، وترى 

املعارضة أنها تجعل استقالل القضاء يف خطر.
وتقول املعارضة إن هذا القانون هدفه حامية نتنياهو الذي 
يحاكم يف 3 قضايا تتعلق بالرشوة وخيانة األمانة واالحتيال، 
كام اتهمته بالعمل من خالل ما تسمى خطة »إصالح القضاء« 

ملحاولة التأثري عىل سري املحاكمة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة وإساءة األمانة واالحتيال 

حيث تنظر املحكمة املركزية يف هذه االتهامات.
وميكن فقــط للمحكمة العليا، أعىل ســلطة قضائية يف 
إرسائيل، أن تديــن نتنياهو وأن تصدر قرارا بســجنه. ولكن 
مبوجب نص القانون الجديد فإنــه مينع عىل املحكمة العليا 

تنحيته.
وقالت املدعيــة العامة جايل باهراف-ميــارا، التي عينتها 
الحكومة الســابقة املنتمية لتيار الوسط، الشهر املايض، إن 
عىل نتنياهو أن ينأى بنفســه عن مســاعي االئتالف الحاكم 
املتعلقة بالتعديــالت القضائية ألنها ترى تضاربا يف املصالح 

بسبب محاكامته.
وكانت معلومات صحافيــة افادت بأّن الرشطة اإلرسائيلية 
اعتقلت نحو 26 متظاهــراً إرسائيليــاً ، وعملت عىل تفريق 
املتظاهرين باســتخدام القّوة. ونُظّمــت حركة االحتجاجات 
ضد خطّة الحكومة اإلرسائيليــة إلضعاف جهاز القضاء يف 
مناطق عديدة يف أنحاء »إرسائيل«، شــملت إغالق شــوارع 

املحتجون عىل  وأطلــق  مركزية.  رئيســية ومفرقات طرق 
أنشطتهم اليوم تسمية: »يوم الشلل القومي«.

وأغلق متظاهرون شبكة شــوارع »أيالون« يف »تل أبيب«، 
وهي شبكة الشــوارع املركزية وغالباً ما تكون مزدحمة، ثم 
أعادوا فتحها أمام حركة السري بعد وقٍت قصري. والحقاً اعتقلت 

الرشطة 18 متظاهراً قرب مركز للرشطة داخل »تل أبيب«.
وتظاهر محتجون ضّد الخطة القضائية ُقبالة منزل رئيس 
شــاس أرييه درعي، فيام أشعل متظاهرون إطارات مطاطية 
يف عســقالن. وألغى وزراء من حزب الليكود مشاركتهم يف 
مؤمتٍر محيل لنواب رؤســاء مدن، يعقد يف »تل أبيب«، بسبب 

»تخّوف من مواجهات جسدية مع املتظاهرين«.
ويف برئ الســبع وحدها تظاهر نحو ألف شخص وأغلقوا 
الشارع الرئييس يف املدينة، كام أغلق متظاهرون شارعاً عند 
قرية الغجر الحدودية مع لبنــان. وأغلق متظاهرون مفرقاً 
مركزياً عند املدخل الجنويب ملدينة حيفا، حيث مجّمع رشكات 
»هايتك« كربى، وجلســوا عىل األرض يف الشــارع، وحاول 
خّيالة من رشطــة االحتالل اإلرسائييل تفريــق املتظاهرين 

بالقوة وباستخدام خراطيم املياه.
وتظاهر مئات الطالب واملحارضين يف جامعة »تل أبيب«، 
وحملوا الفتات كُتــب فيها »ال توجــد دميوقراطية من دون 

مساواة« و«بعد جهاز القضاء، الهدف هو األكادمييا«.
واعتقلت رشطة االحتــالل قيادية يف حركة االحتجاج ضد 
خطّة إضعاف جهاز القضاء، كانت تُشارك يف تظاهرة نظّمها 
عاملو »رفائيل« )ســلطة تطوير األســلحة(، وبررت رشطة 
االحتالل اعتقال القيادية بإغالق متظاهرين شارعاً رئيسياً يف 
»تل أبيب«. وهذه القيادية يف االحتجاجات، شــيكام براسلر، 
هي التي توّجه االحتجاجات األسبوعية التي تجري قرب مقّر 
وزارة األمــن يف »تل أبيب«. ويف مدينــة »بني براك«، أصيب 
متظاهر بعد أن دهسته سيارة، وبحسب رشطة االحتالل فإّن 

الدهس كان حادثاً وليس متعّمداً.
وامس دان رئيس الــوزراء اإلرسائييل، بنيامني نتنياهو، كل 
قّوة تهاجــم الوزير آيف ديخر عضو حــزب الليكود. وطلب 
نتنياهو من الرشطة واملّدعي العام العمل فوراً وبحزم ضد كل 

من يرفع يده أو يتجّرأ عىل املنتخبني.
بدوره، يســعى وزير األمن اإلرسائييل، يــوآف غاالنت، إىل 
النأي بنفسه عن رئيس الحكومة، بنيامني نتنياهو، وعن باقي 
الوزراء اإلرسائيليني مبا يتعلق بخطة الحكومة إلضعاف جهاز 
القضاء، رغم أنه يؤكــد عدم معارضته للخطة، وفق ما ذكرت 

صحيفة »يديعوت أحرونوت« اإلرسائيلية.
وذكرت وسائل إعالم إرسائيلية، يف األيام األخرية، أّن غاالنت 
أجرى محادثات مع نتنياهو، ُوصفت بأنها »قاســية«، حول 

الخطة، ما أثــار انطباعاً أن 
غاالنت يعارضها.

بأّن  الصحيفــة،  وأفادت 
غاالنــت دعــا نتنياهو إىل 
ترشيعات  جميــع  إيقــاف 
يف  القضائيــة  الخطــة 
الكنيست، وتأجيلها إىل دورة 

الكنيست الصيفية.
مع  محادثاتــه  وخــالل 
من  غاالنت  حــّذر  نتنياهو، 
الترشيعات  دفع  استمرار  أّن 
بشكلها الحايل، بشكٍل أحادي 
دفع  إىل  ســتؤدي  الجانب، 
الجيش  يف  باهظة«  »أمثان 
مع  والعالقات  اإلرسائيــيل، 
ناحية  ومن  املتحدة  الواليات 

»ردع جهات معادية«.
يف غضون ذلك قالت هيئة البث اإلرسائيلية إن بلدية القدس 
أقرّت خطة لبناء حي اســتيطاين جديد سيقام جزء منه عىل 
أراض فلســطينية. وقالت الهيئة إن موقــع هذا الحي الجديد 
ســيكون جنوب مدينة القدس بني مســتوطنة »هار حوما 
جبل أبو ْغنيم« ومســتوطنة »جيفعات هاماطوس« قرب بيت 
َصفافا، وســيضم 1200 وحدة ســكنية. وأضافت الهيئة أن 
جزءا من الحي االســتيطاين الجديد بالقدس سيقطع تواصله 

الجغرايف مع بيت لحم.
ميدانيا قتلت قــوات االحتالل اإلرسائييل، أول أيام شــهر 
رمضان املبارك، مقاوما فلسطينيا قرب طولكرم وشنت حملة 
اعتقاالت يف مناطق عــدة بالضفة الغربيــة، وقالت إذاعة 
الجيش اإلرسائييل إن قوة عســكرية من املســتعربني قتلت 
فلسطينيا واعتقلت اثنني آخرين، بعد محارصة منزل يف قرية 

عزبة شوفة قضاء طولكرم.
بدورها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد أمري عامد 
أبو خديجة )25 عاما( وصل إىل املستشــفى مصاباً برصاص 
يف الــرأس أدى إىل تهتك كامــل يف الجمجمة، ورصاص يف 

األطراف السفلية.
مــن جهتها، أعلنــت »كتيبة طولكرم« عن استشــهاد أبو 
خديجة الذي قالت إنه أحد قادتها ومؤسســيها، جراء عملية 
اغتيال »جبانة« نفذتها قوة خاصــة من جيش االحتالل يف 
عزبة شوفة. وقالت الكتيبة يف بيان »إننا عىل الدرب سائرون، 
لن نســتكني ولن نراجع، إما النر وإما الشهادة« مؤكدة أن 

»ثأر أمرينا سندركه قريًبا«.

ومنذ عدة أشــهر، يواصل الجيش اإلرسائييل تنفيذ عمليات 
شــامل الضفة املحتلة، تركز يف مدن نابلس وجنني، بدعوى 
مالحقة مطلوبني. وعادة مــا تندلع مواجهات وتبادل إطالق 

للنار يف كل عملية.

{ حملة اعتقاالت {
ويف ســياق متصل، قال نادي األسري الفلسطيني إن قوات 
االحتالل اعتقلت 9 فلســطينيني عىل األقل يف أنحاء متفرقة 

من الضفة.
وأفاد نادي األســري أن االعتقاالت تركزت يف كل من الخليل 
ونابلس وبيت لحم ورام الله وجنني، حيث دهمت قوة عسكرية 
من الجيش اإلرسائييل عددا من املنازل الفلســطينية وعبثت 
مبقتنياته، قبل اقتيادها املوقوفني ملراكز للتحقيق معهم بتهمة 

مقاومة االحتالل.
ويف ذات الســياق، علق األرسى الفلسطينيون يف سجون 
االحتالل قرارهم باإلرضاب عن الطعام الذي كان مقررا أن يبدأ 

اليوم.
ويأيت هذا القرار بعد موافقة مصلحة السجون اإلرسائيلية 
وجهاز الشاباك عىل وقف كافة اإلجراءات العقابية واالنتقامية 
التي فرضت عىل األرسى الفلســطينيني منذ عملية هروب 6 

أرسى من سجن جلبوع.
كام وافقت إدارة سجون االحتالل عىل إلغاء جميع اإلجراءات 
التي فرضهــا وزير األمن القومي املتطــرف إيتامر بن غفري، 
وتضمنت إجراءات انتقامية صارمة وصلت إىل حد قطع املياه 

ومنع الخبز عنهم.

ــوت«؟ ــمـ ــاخـ ــي عــلــى »بـ ــروســ ــ ــال... هـــل يــتــوقــف الـــهـــجـــوم ال ــ ــم ــشــ ــ ــهــة ال ــشــعــل جــب ــة ت ــيـ ــروسـ ــرات الـ ــيـ ــسـ املـ

ــر ــهـ ــن: بــــامــــكــــان إيــــــــــران إنـــــتـــــاج ســـــــالح نـــــــــووي خـــــــالل أشـ ــ ـــطـ ــ ــن ــ واشـ

شــخصا واحدا عىل األقل لقــي حتفه وأصيب 33 
آخرون يف هجوم صاروخي رويس مزدوج.

ويف رجيشيف الواقعة عىل ضفاف نهر جنويب 
كييف قال أندري نيبيتوف وهو قائد رشطة محيل 
إن 8 أشخاص عىل األقل لقوا حتفهم وأصيب 7 بعد 
أن قصفت طائرة مسرّية اثنني من مساكن الطالب 

الجامعيني وكلية.
وشــنت القوات الروســية موجة من الربات 
الجوية يف شــامل وجنوب أوكرانيــا بعد يوم من 
توديع الرئيــس الرويس فالدميــري بوتني نظريه 
الصيني يش جني بينغ عقب زيارة استمرت يومني 

ملوسكو.
إن  الربيطانية،  العســكرية  املخابــرات  وقالت 
روسيا استعادت السيطرة جزئيا عىل الطرق املؤدية 
إىل بلدة كرميينا بــرشق أوكرانيا، بعد أن اضطرت 
قواتها إىل الراجع من املنطقة يف وقت سابق من 

العام الجاري.
وأضافــت املخابــرات العســكرية، يف تحديث 
لنرشتها، »يف بعض األماكن، حققت روسيا تقدما 
يصل إىل عدة كيلومرات«، مشــرية إىل أن القادة 
الروس يحاولون عىل األرجح توسعة منطقة أمنية 
ويسعون الستعادة مركز كوبيانسك اللوجيستي يف 

خاركيف.
زيلينسيك،  فولودميري  األوكراين  الرئيس  ونرش 
لقطات من زيارة قام بها ملنطقة خريسون بجنوب 
البالد، حيث تعهد »باستعادة كل يشء« بعد الحرب 
الروسية. ودفع هجوم مضاد أوكراين أواخر العام 
لالنسحاب من خريسون  الروسية  القوات  املايض 

بعد أشهر من االحتالل.

يف املقابل، قالت الســلطات املوالية لروسيا يف 
مقاطعة دونيتسك، إن القصف األوكراين املتواصل 
أســفر عن إصابة 6 مدنيني بجروح، حيث قصفت 
القوات األوكرانية 7 أحياء سكنية بنحو 150 قذيفة، 

مبا يف ذلك عدد من أحياء العاصمة دونيتسك.
وأفادت السلطات بأن القصف ألحق أرضارا مادية 
بأكرث من 20 بناية ســكنية وأخــرى تابعة للبنية 

التحتية املدنية يف املدينة.

{ معركة باخموت {
وبشــأن الوضــع يف مدينة باخمــوت، قالت 
وزارة الدفــاع الربيطانيــة يف تحديــث لنرشتها 
االســتخباراتية إن هجوم روسيا عىل املدينة رمبا 
يفقد زخمه، لكنها أشــارت إىل أنــه ال يزال هناك 
خطر من احتامل محــارصة القوات األوكرانية يف 

باخموت.
واتفقت هيئة األركان العسكرية األوكرانية عىل 
أن اإلمكانــات الهجومية الروســية يف باخموت 
آخذة يف الراجع، وقالت يف تقرير نرشته »يواصل 
العدو شــن عمليات هجومية ويعاين من خسائر 
فادحة ويفقد كمية كبرية من األســلحة واملعدات 

العسكرية«.
وأضافت أن »املدافعني األوكرانيني يصدون العديد 
من هجامت العدو عىل مدار الســاعة يف املناطق 
وبريدتشــني«  وبوهدانيفكا  لباخمــوت  املجاورة 
موضحة أن العديد من التجمعات السكنية بالقرب 

من خط التامس تعرضت للقصف.
ألكســندر  األوكرانية  الربية  القوات  قائد  وكتب 
سريســيك عىل تليغــرام »ال ييــأس املعتدي من 
السيطرة عىل باخموت بأي مثن، رغم الخسائر يف 

العنارص واملعدات«.

وأكد أن القوات الروسية 

كبري  شكل  يف  املستنفرة 

يف باخمــوت وحولهــا 

»تخر قوة كبرية وباتت 

جدا،  قريبا  مســتنفدة.. 

ســنفيد من هذه الفرصة 

كــام فعلنا ســابقا قرب 

كييف وخاركيف وباالكليا 

إشارة  يف  وكوبيانسك«، 

إىل انتصارات عســكرية 

أوكرانية سابقة.

للتحدي،  إظهــار  ويف 

نــرش مكتــب الرئيــس 

فولودميــري  األوكــراين 

فيديو  مقطع  زيلينسيك 

له وهو يــوزع ميداليات 

عىل القوات التي قال إنها 

املواجهة  بالقرب من خط 

يف باخموت.

وأصبحت باخموت هدفا رئيســيا ملوسكو التي 

تعترب املدينة نقطة انطالق نحو اســتكامل غزوها 

ملنطقة دونباس رشق أوكرانيا.

الجيش األوكراين أن 660 جنديًّا روســيًّا  وذكر 

و13 دبابة ونظــام دفاع جــوي و11 ناقلة جند 

مدرعة ُدمرت يف اليوم السابق.

وتقــدر منظامت دولية أن تكلفــة إعادة إعامر 

أوكرانيا ســتصل إىل 411 مليــار دوالر أي ما يزيد 

بنسبة 2.6 مرة عىل الناتج املحيل اإلجاميل للبالد 

العام املايض.

يف الوقت نفســه، أبدى العسكري األمرييك 
قلقــه مــن تطور عالقــات إيران وروســيا، 
إقليميني  رشكاء  مع  تعمل  واشنطن  أن  موضحا 

ذلك«. »ملواجهة 
وحسب كوريال فإن إيران تحتفظ بأكرب قوة من 
يعملون  »وحلفاؤها  باملنطقة  املســرّية  الطائرات 

عىل زعزعة االستقرار«.
»أوقفنا 5 شــحنات كبرية من األسلحة  وتابع 

اإليرانيــة موجهة للحوثيــني باليمن عىل مدار 3 
أشهر«.

أولويات واشــنطن تشمل »ردع  أن  وشدد عىل 
إيــران، ومواجهة منظامت التطــرف، والتنافس 

اسراتيجيا مع الصني وروسيا«.

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 
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ــد: ــه ــع ــال حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال نــــــادي ال ــ حـــيـــدر خـ
وّلــى االتـــحـــاد  األنـــديـــة فشلها عــلــى  ــي  رمـ ــن  زمـ

ــأوالد ــ ــي لـ ــ ــب ــ ــزلـــج األل ــتـ ــي الـ ــ  بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان ف
ــة األولـــــــى ــلـ ــرحـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــ ــل ــ ــام ــ ــك ــ ــاج ال ــ ــئ ــ ــت ــ ــن ــ  تصفيـــــــــــــــات يـــــــــــــــورو 2024 فـــــــــــــــي كـــــــــــــــرة القـــــــــــــــدم :ال

ـــــــــوم ـــ ـــ ــــــدا الي ـــ ـــ ـــ ــــــا وهولن ـــ ـــ ـــ ـــــــــن فرنس ـــ ـــ ـــــــــة بي ـــ ـــ ـــــــــة ناري ـــ ـــ قم

وجــه رئيــس االتحــاد 
رئيــس  نائــب  اللبنــاين 
لكرة  االســيوي  االتحــاد 
القــدم املهنــدس هاشــم 
ألقاها يف  كلمة  حيدر، عرب 
حفل االســتقبال الذي أقيم 
ملناســبة إحراز نادي العهد 
الندية  لبنــان  بطولة  لقب 
الدرجــة االوىل، العديد من 
بالشأن  يتعلق  مبا  الرسائل 
الكروي، مؤكداً أن زمن رمي 
االتحاد  عىل  فشلها  األندية 
قــد وىّل.  املهنــدس حيدر 
توجه  كلمته،  بدايــة  ويف 
االتحاد  رئيس  بوفاة  بالعزاء 

الراعي، وقال: »نقف  الســابق الدكتور نبيل 
اليوم بحــزن وإجالل أمام هذه الخســارة، 
ونتمنى عــىل العائلة الرياضية املشــاركة 
نعترب  ألننا  بكثافة،  االليمة  املناســبة  بهذه 
أنفســنا املعنيني بهذا العــزاء، وكنا نأمل أن 

يكون احتفالنا اليوم بغري هذا الظرف«.
  وتابــع: »نبــارك ونهنىء نــادي العهد 
بإحــرازه بطولــة لبنان للدرجــة األوىل، 
ونتمنــى لهذا النادي العزيــز الكريم، حصد 
األلقاب النه يســتحق، وهو جدير بها، فهذا 
املنافس األقوى لحصد  النادي كان دامئاً هو 

كل األلقاب«.
  واضاف: »بهذه املناســبة، ال بد أن أشري 
اللبنانية،  القــدم  بكرة  تتعلق  عديدة  لنقاط 
وأولها أننا بكل مناسبة كنا نتوجه لجامهري 
اللعبــة واخرها بالجمعيــة العمومية قبل 
نحو شــهر، وكنا ندعو األنديــة للعمل اكرث 
التشــجيع الحضاري  واكرث، لنــر ثقافة 
بــني جامهريهــا، كونه األســلوب الوحيد 
الذي يعطــي الدافع للفريــق والنادي الذي 
الرياضية  القيم  عن  خروج  فكل  يشجعونه، 
هو عمل منبوذ، وال يؤدي إال للرضر بالنادي، 
فبعض جامهري األندية تيسء ألنديتها دون 
أن تدري، والتشــجيع الحضــاري يجب أن 
يكون الســمة العامة املوجودة يف مالعبنا، 
وهنــا ال بد من التذكري بعــدة أمور بديهية، 
ونذكــر األندية بأنها كــام تحتفل بالنرص، 
أن  نسيان  الخســارة، وعدم  تتقبل  أن  يجب 
هناك بطل واحد لــكل بطولة، وهناك أندية 
ستسقط من درجة إىل أدىن منها، علامً أنني 
اتكلم بهذه البديهيات ألنها فقدت من أذهان 

أنه ممنوع  االندية، وأصبحــت تفكر  بعض 
عليها الخســارة، وممنــوع عليها الهبوط، 
وأنه ممنوع أال أن تكون هــي البطل، وهذا 
مؤســف، ويجب أن نتخطاه كثقافة رائجة، 
وان تتخطاه بعــض األندية، فاالتحاد يقوم 
بواجبه، ال بل باكرث من واجبه يف العديد من 
القضايا، والتي هي ليســت من مسؤوليته، 
وكل هدفه إعالء شــأن كرة القدم اللبنانية، 
املهــام بكل نزاهــة وحياد  ويقوم بهــذه 
وشــفافية، وكل خروج عن مسار وقوانني 
كرة القــدم، تكون صادرة عن بعض األندية، 
لذلك سيكون هناك تشدد يف تطبيق القوانني 
بالحد االقىص، يك ال تشــوه صــورة كرة 
القدم اللبنانية، التــي يجب أن تكون عنواناً 

للحضارة والرقي«.
  وختم املهندس حيدر: »األمر األخري، نقول 
أن زمن رمي بعض األندية فشــلها والعوائق 
التي تواجههــا، عىل االتحاد، فإن هذا الزمن 
قــد وىّل، وليتحمل كل واحد مســؤوليته، 
فاالتحــاد يقوم مبهامه، وعــىل األندية أن 
هناك  األحيان  بعــض  يف  بواجباتها،  تقوم 
واملغالطات  األخطاء  ترسيخ  يحاولون  أناس 
يك تصبح وكأنها هــي الحقيقة، هناك من 
يقول لنا ملاذا ال تجابهون هذه األمور وتردون 
األمور  الحقائق وتظهري  عىل محاوالت قلب 
عىل حقيقتها، وانا يف الحقيقة ســأكتفي 
هنا بهذا الحواب، لكن عرب بيت شعر للمتنبي 
يقول فيه )وليس يَِصحُّ يف األَفهاِم َشٌء إِذا 
إِىل َدليــِل(، وأخرياً نتمنى كل  الَنهاُر  اِحتاَج 
الخري لنادي العهــد، ولوطننا الحبيب لبنان، 
الطبيعي، والذي سريتد  أن يعود لدوره  آملني 

إيجاباً عىل واقعنا الكروي«.

اللبناين  اإلتحــاد  نظــم 
سباقات   البياتلون  و  للتزلج 
بطولة  األوىل من  املرحلــة 
لبنان يف التزلج األلبي لفئة 
الـ  منحــدرات  عىل  األوالد 
»روفوج« يف »املزار ســي 
ريزورت«بكفردبيــان.  وقد 
مبشاركة  السباقات  أقيمت 
ميثلون  لبنانيــني  العبــني 

األندية اإلتحادية.
  و بعــد ثالثــة ايام من 
السباقات يف التعرج الطويل 
و التعــرج القصــري جــاء 
للمرحلة  النهــايئ  الرتتيب 

األوىل عىل الشكل التايل:
*فئة الذكور)2008-2007( :

  - املركــز األول : لوكاس 
نقطة   260  : صقال  ماكس 

)نادي فاريا مزار(
اتيان   : الثــاين  املركز   -  
دبانــه : 190 نقطة )نادي 

فاريا مزار(
  -  ملركز الثالــث : أندريا 
الحايــك : 150 نقطة )نادي 

املزار الريايض(
  * فئة االنــاث )2007-

:)2008
  - املركز األول : سارا اسطفان : 300 نقطة 

)نادي فاريا سبورتينغ(
  - املركز الثاين : فالنتينا ماما : 240 نقطة 

)نادي الشباب فاريا(
  - املركز الثالث : ميا اسطفان : 200 نقطة 

)نادي فاريا سبورتينغ(
  * فئة الذكور)2010-2009( :

  - املركز األول: كريــم دبانه : 300 نقطة 
)نادي فاريا مزار(

  - املركز الثاين: سيلفيو ماما : 220 نقطة 
)نادي الشباب فاريا(

  - املركز الثالث: ماتيو طالب : 140 نقطة 

)نادي باراماونت توين - كفردبيان(
  * فئة اإلناث )2010-2009(:

  - املركز األول: السا قهوجي : 260 نقطة 
)نادي املزار الريايض(

  - املركز الثاين: ليا اسطفان : 200 نقطة 
)نادي فاريا سبورتينغ(

  - املركز الثالث: كاريل عقيقي : 185 نقطة 
)نادي باراماونت توين - كفردبيان( 

  أرشف عىل الســباقات املنــدوب الدويل 
اليوناين اليــاس موليلس واللجنة الفنية يف 

االتحاد.
  ويف نهاية السباقات وزع أعضاء االتحاد 
ومدير محطة املزار سي ريزورت كريستيان 
رزق واألهايل  ورؤساء األندية امليداليات عىل 

الفائزين والفائزات.

مبايب  كيليان  ســيكون 
فرنسا  ملنتخب  الجديد  القائد 
بعد اعتــزال الحارس هوغو 
لوريــس ورافائيــل فاران، 
صعبة  مهمة  وســتنتظره 
أمام هولندا يف بداية مشوار 
التي  هولندا  أمام  التصفيات 
لقيادتها  كومان  رونالد  عاد 
الذي  خال  فان  للويس  خلفا 
)الطواحني(  تــرك تدريــب 
األرجنتني  من  الخسارة  بعد 
  .2022 قطر  نهايئ  ربع  يف 
ماينيان  ميك  يكون  وسوف 
األســايس  الحــارس  هو 

يعود  وقــد  دوين،  ســان  يف  للفرنســيني 
املدرب ديديه ديشــامب لالستعانة بإدواردو 
كامافينغا العب ريال مدريد يف مركز الظهري 
األيرس إذا دعت الحاجــة لذلك، بينام متثلت 
أحدث مستجدات قامئة )البلوز( يف انضامم 
آكســيل ديســايس وجان كلري توديبو بعد 
وبعد  فوفانا.  وويسيل  ساليبا  ويليام  إصابة 
عىل  ضيوفا  )الديــوك(  يحل  املواجهة،  هذه 

أيرلندا يف دبلن.
  يف املقابل، يغيب فريني دي يونغ العب 
برشــلونة عن املنتخب الهولندي يف املباراة 
األوىل بســبب اإلصابة، إال أن كومان ما يزال 
يثق يف الفــوز خصوصا بعــد أن نجح يف 
إلحاق الهزمية بالفرنسيني يف آخر مواجهة 
لهــام )2-0( قبل 5 أعــوام يف دوري األمم 
األوروبيــة، رغم أنه خــرس الحقا يف نفس 
النسخة )2-1( عىل األرايض الفرنسية، حيث 
مل يحالف النرص الكتيبة الربتقالية هناك منذ 
1936 يف مباراة ودية مبلعب حديقة األمراء 

.)6-1(
  ويعاين منتخــب هولندا من نقص عددي 

حاد يف صفوفه.
أن منتخب    وكشــفت صحيفة ليكيــب 
هولندا وصل إىل فرنســا بقامئة تعاين من 
غيابات عديدة بسبب فريوس رضب عددا من 

الالعبني.
  وأشــارت الصحيفة الفرنسية إىل أن هذا 
مدرب  كومــان  رونالد  الفريوس، ســيحرم 
هولندا مــن الثنايئ كــودي جاكبو مهاجم 
ليفربول، وماتيــاس دي ليخت مدافع بايرن 

ميونيخ.
  أضافــت أن قامئــة املصابــني بعدوى 
تشــمل  هولندا،  صفــوف  يف  فريوســية 
أيضا جوي فريمان وســفني بومتان وبارت 

فريبروغن.
  وقال االتحاد الهولندي يف بيان رسمي إن 
الالعبني الخمســة غادروا املعسكر التدريبي 
الخميس،  اليوم  صبــاح  الهولندي  للمنتخب 

وهم يعانون من عدوى فريوسية.
  كام اضطر كومان، مدرب هولندا الستبعاد 
عنارص أخرى بســبب إصابات مختلفة مثل 
فريني دي يونغ )الفخذ(، ستيفن بريغوين 
)الركبة(، بينام يغيب دينزل دومفريس بسبب 

اإليقاف.
  نتيجة لذلك، تم استدعاء 3 العبني جدد إىل 
قامئة هولندا، وهم ستيفان دي فري مدافع 
بايرن  العب  غرافينبريش  وريان  ميالن،  إنرت 

ميونيخ، وكغيل شريبن حارس مرمى فيتيس 
أرنهيم.

{ الحاسم يغيب {
  يعد إيرلينغ هاالند أبرز الغائبني عن الجولة 
األوىل من تصفيات يــورو 2024، حيث لن 
يتمكن من متثيل منتخب بالده الرنويج الذي 
يحل ضيفا عىل إسبانيا يف ملعب ال روساليدا 

يف ملقة.
  وكان نجم مانشســرت سيتي أبرز أسلحة 
الذي  )الروخا(  أمام  االســكندنايف  املنتخب 
يشعر خط دفاعه باالرتياح بعد معرفته بنبأ 
الذي يقدم موســاًم رائًعا مع  غياب هاالند، 
الســيتيزن يف الربمييري ليغ، بينام سيضطر 
للسفر إىل غالسكو ملواجهة  اإلسبان بعدها 

أسكتلندا.

{ مواجهات أخرى {
  تســتقبل جمهوريــة التشــيك يف براغ 
لفرناندو  تجربــة  أول  يف  بولنــدا  ضيفتها 
سانتوس مدرب الربتغال السابق التي يدربها 
اآلن اإلسباين روبرتو مارتينيز بعد رحيله عن 
بلجيكا.. إذ يحظــى األخري ومنذ البداية أمام 
ليختنشتاين ولوكسمبورغ بوجود كريستيانو 
رونالدو. بينام ينطلق )الشياطني الحمر( يف 

رحلتهم من سولنا أمام السويد.
  كام سيشــهد ملعب باركن يف كوبنهاغن 
مواجهة قوية بني الدمنارك وفنلندا يف تكرار 
للقائهام قبل 3 أعــوام يف كأس أمم أوروبا 
والذي شهد تعرض كريستيان إريكسن ألزمة 

قلبية أبعدته ألشهر عن املالعب.
  من جانبــه، يتطلع منتخــب ويلز لطي 
صفحة حقبة غاريــث بايل وجو آلن، عندما 
يواجه يف سبليت منتخب كرواتيا بقيادة لوكا 

مودريتش.

{ برنامج مباريات اليوم
بتوقيت بريوت {

  ويف مــا يــيل برنامج مباريــات اليوم 
الجمعة بتوقيت بريوت:

  بلغاريا - الجبل األسود )الساعة 19.00(
  فرنسا - هولندا )الساعة 21.45(

  النمسا - أذربيجان )الساعة 21.45(
  تشيكيا - بولندا )الساعة 21.45(

  مولدوفا - جزر فارو )الساعة 21.45(
  السويد - بلجيكا )الساعة 21.45(
  رصبيا - ليتوانيا )الساعة 21.45(

  جبل طارق - اليونان )الساعة 21.45(.

املهندس حيدر يلقي كلمته

تتويج فائزين وفائزات

ــة ــونـ ــلـ ــرشـ ــة مـــــن بـ ــ ــب ــ ــاض ــ أســـــــــرة بـــــيـــــدري غ
لوبيز  غونزاليــس  بيــدرو  أرسة  أبــدت 
»بيدري« العب نادي برشــلونة اإلســباين 
غضبها من إدارة النادي الكتالوين، بســبب 

االنتكاسة التي تعرض لها.
بيدري النتكاســة، ســتمنعه    وتعرض 
من املشــاركة ملدة ترتاوح بني 3 و4 أسابيع 

جديدة. 
  وأصيب بيدري يف »الفخذ األمين« خالل 
برشــلونة  ضد  يونايتد  مانشســرت  مباراة 

بالدوري األورويب.
بيدري النتكاســة، ســتمنعه    وتعرض 
من املشــاركة ملدة ترتاوح بني 3 و4 أسابيع 
جديــدة، بعد أن كان مينــي النفس بالعودة 

خالل األسبوع الجاري.
  وأشارت تقارير صحفية إسبانية إىل أن 
محيط أرسة بيدري ووكيل أعامله »غاضبون 
جدا من إدارة برشــلونة، بعد اســتعجالهم 
عودته للمالعب وعدم تعافيه من اإلصابة«.

  وكشــفت تلك التقاريــر أن تلك العجلة 

تســببت يف انتكاســة لالعب، ستبعده عن 
إياب كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد.

  ويعتقد املحيطــون بالالعب أن التعايف 
قد تباطأ ألنهم أرادوا إجبار بيدري عىل لعب 
يستبعدونه من  واآلن  املايض،  الكالســيكو 

كالسيكو الكأس.
  ومن ضمن أســباب غضب أرسة الالعب، 
ووكيله أيضا، التقاريــر التي خرجت وتفيد 
بأن إدارة برشــلونة ترى أن إصابات بيدري 
كثرية ويجب تعزيــز املركز الذي يتواجد فيه 

املوسم املقبل.
  وكان بيــدري قد غاب عن 7 مباريات مع 
برشلونة منذ إصابته أمام مانشسرت يونايتد 

يف الدوري األورويب.
  ومع اســتمرار إصابته لن يلتحق مبباراة 
إلتــي يف الدوري، ومن املؤكد اســتبعاده 
أمام ريــال مدريد يف كأس ملك إســبانيا، 
ضد  الــدوري  يف  مباراتني  إىل  باإلضافــة 

جريونا وخيتايف.

ــز بـــطـــولـــة لــبــنــان ــ ــوائـ ــ ــع جـ ــ ــوزيـ ــ تـ
ــات الــعــمــريــة ذكـــــــوراً وإنـــاثـــاً ــئ ــف ــل ل

برعاية قائد الجيش اللبناين العــامد جوزاف عون، يوزع 
اللبناين للشــطرنج برئاسة جودت شــاكر، جوائز  االتحاد 
بطولة لبنان للفئات العمرية لعام 2023، وذلك الساعة الثالثة 

بعد ظهر غد السبت، يف مقر النادي الريايض يف املنارة.

ــع.. ــ ــراب ــ ــتـــل املـــركـــز ال حــتــى لـــو احـ
ــاب ــي ــغ ــه خـــطـــر ال ــ ــواج ــ لـــيـــفـــربـــول ي
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال أوروبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن دوري أبطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ

فريق ليفربول
يواجه ليفربول معركة للمشــاركة يف دوري أبطال أوروبا 
املوســم املقبل وســط موســم مضطرب يجرب الريدز عىل 
االعتــامد عىل نتائج غريه لتحقيق هدفه القاري.  وقد يخرس 
فريق املدرب يورغن كلوب تذكرة املشــاركة يف دوري أبطال 
أوروبا املوســم املقبل حتى لو احتل املركــز الرابع يف جدول 

ترتيب الدوري اإلنكليزي.
  ويحتل ليفربول املركز الســادس برصيد 42 نقطة من 26 
مباراة ويتأخر بـ7 نقاط عن توتنهــام صاحب املركز الرابع 
والذي لعب 28 مباراة، يف حني يتأخر ليفربول بـ5 نقاط عن 

نيوكاسل الخامس الذي لعب نفس عدد مباريات الريدز.
  وسيلعب ليفربول مع مانشسرت ســيتي وأرسنال وليدز 

يونايتد بعد فرتة التوقف الدويل.
  وحسب صحيفة »دييل إكسربيس« فإنه إذا فاز تشيليس 
ومانشســرت يونايتد بالبطوالت األوروبية الخاصة بهام هذا 
املوســم، ســيتأهل كالهام إىل دوري أبطال أوروبا موسم 

.2024/2023
  ويحلم تشــيليس بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 
الثالثة يف تاريخ النادي، يف حني ينافس مانشســرت يونايتد 

عىل الدوري األورويب الذي أحرز مرة من قبل.
  وبالطبع، إذا احتل مانشســرت يونايتــد املركز الرابع يف 
الدوري اإلنكليزي، فسيتم إعادة دخوله يف أكرب منافسة يف 

القارة عىل أي حال.
  ومع ذلك، إذا خرج مانشســرت يونايتد من املراكز األربعة 
األوىل، عىل سبيل املثال وفاز مع تشيليس باللقبني األوروبيني، 

فقد يكون ذلك مبثابة أخبار سيئة لكلوب والعبيه.
  وكان من املمكن أن تحصل ســتة أندية عىل وضع دوري 
أبطال أوروبا يف هذا الســيناريو، ولكن يُسمح فقط بخمسة 

ممثلني إنكليز يف كل موسم.
  وسيعني ذلك أن صاحب املركز الرابع يف الدوري اإلنكليزي 
املمتاز سينتقل إىل الدوري األورويب، ما قد يتسبب يف نهاية 
مأساوية ملوسم ليفربول أو للفريق الذي سيحتل املركز الرابع 

يف الدوري اإلنكليزي هذا املوسم.
  إذا خرج مانشسرت يونايتد من املراكز األربعة األوىل وفاز 
مع تشيليس باللقبني األوروبيني، فقد يكون ذلك مبثابة أخبار 

سيئة لكلوب والعبيه. 
  ومنحب شبكة »أوبتا« مانشسرت يونايتد فرصة بنسبة %92 
للتأهل إىل دوري أبطال أوروبا من خالل املراكز األربعة األوىل.
  وسيتعني عىل فريق املدرب غراهام بوتر ذي األداء الضعيف 
تجاوز ريال مدريد ثم مانشســرت ســيتي أو بايرن ميونيخ 

للوصول إىل نهايئ دوري أبطال أوروبا يوم 10 حزيران.
  لكن البلــوز أثبت بالفعل يف الســنوات األخرية أنه ليس 

املرشحون دامئًا هم من يرفعون لقب دوري أبطال أوروبا.

قضية نيغريرا..
برشلونة يبدأ الهجوم املضاد

بدأ برشــلونة يف التحــرك يف تجاه مغايــر يف قضية 
الحكم الســابق »نيغريرا«، وذلك بعد صدور محتوى امللخص 
واالستنتاجات التي توصلت إليها وزارة الخزانة والذي أفاد يف 
نيســان 2022 بأنها مل تتمكن من إثبات أن مدفوعات النادي 
الكاتالوين إىل خوســيه ماريا إنريكيز نيغريرا نائب الرئيس 

السابق للجنة الفنية للحكام أثرت عىل نتائج املباريات.
  وقالــت صحيفة »مونــدو ديبورتيفــو« الكتالونية أن 
برشــلونة بدأ يف الدفاع عن اسمه وســمعته برفع دعاوى 
قضائية ضد الصحافيني ووسائل اإلعالم، مدركًا أنهم أرضوا 

بصورة النادي بالحديث عن »قضية نيغريرا«.
  وأشــارت الصحيفة إىل أن النادي الكتالوين رفع خمس 
دعاوى قضائية ضد صحافيني اتهمهم بالتشــهري بســمعة 
النادي وســيكون هناك املزيد من القضايا. أربع مقررة يوم 
الخميــس وخمس يتم إعدادها حتــى ال تفوت فرصة واحدة 
للدفاع عن ألقاب برشلونة التي حققها خالل الفرتة بني عامي 
2001 و 2018 وهي تلك الفرتة التي قدم فيها إنريغيز نيغريرا 

تقارير استشارية بشأن التحكيم لصالح النادي. 
  كان خوان البورتا رئيس نادي برشــلونة أكد يف مؤمتر 
صحايف قبل عدة أيام أن النادي لن يكتفي بالدفاع عن نفسه 

بل سيهاجم من يرضون بسمعته، عىل حد وصفه .
  وطلب نادي برشــلونة من أعضائه مساعدته عرب إرسال 
بريد إلكرتوين بشــأن املعلومات املنشورة يف وسائل اإلعالم 
عن القضية والتي ميكن تحليلها الحًقا بواسطة النادي نفسه 

من أجل مطالبة الحقة بحق وسائل اإلعالم أو الصحافيني. 
  ويف خطــاب مفتــوح أمــام األعضاء قبــل يومني من 
الكالسيكو أمام ريال مدريد، كان الرئيس خوان البورتا واضًحا 
للغاية عندمــا أرص عىل براءة النادي من اتهامات دفع مبالغ 
للحكام، وحذر من أن اإلجابة ســتكون قوية قائال »سيكون 
هناك وقت، وأريد الرد عىل أولئك الذين ينظمون هذه الحملة، 

وسندافع عن النادي ونهاجمهم«.
  وقال الحكم السابق يف إفادته ملصلحة الرضائب إن النادي 
دفع لــه املال ألنه أراد تحكيام »محايــدا« و »التأكد من عدم 

اتخاذ قرارات ضده« خالل املباريات.
  وعندما اسُتدعي لإلدالء بشهادته يف التحقيق أمام مكتب 
املدعي العام رفض اإلدالء بشهادته عىل أساس أنه يعاين من 

مرض الزهامير. 
  وتشمل االتهامات رؤساء برشلونة السابقني الذين أبقوا 
عىل استمرار هذه العالقة التجارية: خوان جاسبارت )2000-
2003( ، خوان البورتا )2003-2010( ، ســاندرو روســيل 

)2010-2014( وجوسيب ماريا بارتوميو )2020-2014(.
  ويعترب االدعاء أن هناك مؤرشات عىل جرمية فســاد يف 
العمل ارتكبها النادي لدفع ما يقرب من ســبعة ماليني يورو 
إىل نيغريرا خالل الفرتة التــي كان فيها نائبا لرئيس اللجنة 
الفنية للتحكيم. عىل الرغم من أن اللجنة ال تحدد الحكم الذي 
يدير كل مباراة، إال أنها تتمتع بالقدرة عىل اتخاذ قرار بشــأن 

ترقية الحكام وإقصائهم.

اتـــــــــــــحـــــــــــــاد الـــــــــــــــجـــــــــــــــودو يـــــــــواصـــــــــل
تدريباتـــــــــــــــه املجانيـــــــــــــــة الوالد اوكرانيـــــــــــــــا

ــلة : ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بطولـ
NSA ــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن للمريمييـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوز ثميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـ

وفروعه  للجودو  اللبناين  االتحاد  يواصل 

املجانية  تدريباته   2022 الثاين  ترين  منذ 

يف الجــودو لــالوالد االوكرانيني وذلك يف 

من  للتخفيف  االوالد  لهؤالء  مساعدته  اطار 

معاناتهم وملســاندتهم يف هــذه الظروف 

التي متــر بهــا عائالتهم. علــام ان هذه 

التدريبات تجري يوم السبت صباحا من كل 

اســبوع يف مقر االتحاد املؤقت بنادي بودا 

الراغبون بتعبئة استامرة  ادما بعد ان يقوم 

االشرتاك مع صورة شــخصية وصورة عن 

السفر. جواز 

  تجدر االشــارة اىل ان الباب مفتوح امام 

كل من يود املشاركة من هؤالء االوالد يف هذه 

التدريبات.

يف افتتاح الجولة العارشة 
من مرحلــة االياب ل بطولة 
لبنــان لكرة الســلة ، حقق 
الفوز خالل  فريق  املرمييني  
التــي جمعته يف  املواجهة 
 NSA  عقــر داره امام نظريه
، وكانت قد انتهت بواقع 98 

.82 –
من  الضيوف  فريق  متكن 
استالم زمام االمور يف بداية 
اللقــاء حيث حســم الربع 
االول لصالحه، وذلك قبل ان 
اداءه تدريجياً، حيث  يرتاجع 
دخل فريــق املرمييني اجواء 
مع  الفارق  ووســع  اللقاء 

انتهاء اللقاء اىل 16 نقطة.
الفائز  الفريق  لصالــح  اللقاء  ارباع  واتت 

عىل الشكل التايل:
الربع االول: 23 – 25.

الربع الثاين: 20 – 18.

الربع الثالث: 29 – 18.

الربع الرابع واالخري:26 – 21.

صورة تذكارية

من احدى مباريات املرمييني

من احدى مواجهات فرنسا وهولندا
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الجمعة 24 آذار 2023

اعداد : زينة حمزة

لغز الحرف الناقص

طريقة الحل

عش النحل

الحل السابق    

الحل السابق    

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ب الكلمة الضائعة يف الكلامت املتقاطعة 

الشبكة املبعرثة 

1-عــامل لبناين راحل نبغ يف الرياضيات والهندســة قتل 

بحادث سيارة، نادر الوجود

2- حرف نصب، لحس، أوطانه، مدينة أمريكية

3- يضع خلسة، لبس الحذاء، رسير امليت، حرف نصب

4- مدينة إيطالية، مدينة أمريكية، يهتم باألمر

5- متشابهان، عندنا، يشيان، أقصد املكان

6- عاصمة أوروبية، حامالً من مكان اىل آخر، أصابع

7- يقطعان، ألبسنا اإلكليل، ليل ونهار )بالجمع(

8- مدينة يف الجزائر، ناوليه باليد، لفظة عامية تســتعمل 

للرتحيب، نوتة موسيقية

9- عربا، مدينة أملانية، دولة أوروبية

10- يستوليان عىل اليشء، أحرف متشابهة، بسطا، متقدم 

يف السن

11- إبــراز عيوب ومحاســن الكالم، ظهــر من بعيد، أكرب 

سلسلة جبال يف أوروبا، أسدلوا الستار

12- مدينة فرنسية، يقرضا املال، أحد الوالدين

13- سجنا )نحن(، مدينة ليبية، نقرتب من

14- لباس، عملة عربية، اسم كان يطلق بني 1948 و1972 

عىل دولة آسيوية

15- لقــب فيلســوف ومجاهد هندي راحــل تعني النفس 

السامية، يالطف، ال أبوح به ألحد

1-موســيقار وملحن لبناين راحل، وكالة ابحاث الطريان 

والفضاء االمريكية

2- شجر معمر، فرمن فرماً ناعامً )هن(، ماء جارية

3- مرض صدري، مصيف لبناين

4- جميع، الخرب، صعبنا عليه العيش

5- أدعم، تشيا، إستفرسا عن

6- عزمنا عىل االمر، وبّخي، دت )كام هي(

7- أجابت النداء، مدينة فرنسية، ذكر االفعى

8- دولة عربية، اداة إحدى حوايس، ضمري متصل

9- بلدة لبنانية، رضبنا بقبضة اليد، ضمري منفصل

10- رصف ومنع عن االمر، أمسيات، متشابهان، عسل

11- كذب، خاصتها، مدينة فرنسية

12- خالف كفر، جزيرة إيطالية يف املتوسط

13- مدينة ســورية، إلهة ســامية عبدها الفرس واالرمن 

واليونان، فاقد االبوين

14- لجأنا اىل، انزلهن عنده وحامهن، متشابهان

15- هربتا، نهر يف املانيا من روافد الرين، إتهام

16- سقي، جزيرة اندونيسية، رجاء، لطّخ بالعار

17- يرشدها، السيدات

18- كتب، لفظة تستعمل  لنداء االم، مدينة ايطالية

1-فيزيايئ برويس راحل اخرتع ميزان الحرارة

2- أشار باليد، دولة عربية، يهز بقوة

3- عاصمة كينيا، حفيد ايتوبعل ملك صور، حّل محل

4- كأس، يقّبل، حصلت عىل

5- يحاّل محل، اطلب منها فعل االمر، ال يباح به

6- نوبخك، اله النور والفنون والجامل عند اليونان

7- ضعــف، نحات ايطايل مــن فناين عرص النهضة، دفنت 

البنت وهي حية

8- سلسلة جبال بني بولندا وسلوفاكيا، يجمع، قادم، بحر

9- اشتد بالخصومة، خيال، رجع

10- الحامل، يجمعان عن االرض

11- من كانت اسنانهم صغرية ومتالصقة، والية امريكية، 

مادة قاتلة

12- انت )باالجنبية(، بلدة لبنانية، من الحبوب

13- دولة اوروبية، مدينة يابانية

14- سيف، زرع، نظموا

15- أتأمل، نقيض العائش، رضب

مبساعدة املفردات االفقية فقط، هل تستطيع إعادة 

وضع القطع املبعرثة يف مكانها 

1-جابر بن افلح، مندح

2- ومأ، ايب، امتحان

3- فريونا، املدان

4- رودايلند، ارس، دل

5- ون، تا، بايل، بدلت

6- ارسلت، حالها

7- سيول، وريد، نبي

8- اوروبا، دترويت

9- نبأ، نرمي، ينبها

10- تخنقا، جنني، متال

11- جلدنا، لونا، من

12- يا، دقيناه، مناف 

13- لندن، رينوار، نحت

14- رسامه، نتا، حلم

15- يت، دن، منح، اقبل

أفقيا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

الحل السابق

1-برنس اوف ويلز، ابار
2- اا، الربج، يانس، لوار

خنــدق  قســيس،   -3
الغميق، لو

4- التينا، امل، مرا
5- الوين، ان، يرتك، يلوك
ســهر،  حال،  لعب،   -6

يأبها
7- اي، حاصبيــا، بدنه، 

دنن
8- ينام، فردريك نيتشه
9- يلمه، هال، سام، درب
10- دار، حــارم، كبت، 

ان، دل
11- يعاتبنا، امر، اميون
12- انجو، حــام، دال، 

اهاب
13- قد، اسبانيا، دنستم
رتب، بريوت،  ايام،   -14

نبأ
15- الوم، يجالس، رمان

1-باقل االيادي، قال

2- راس العني، اعادي

3- يتوب، ايران، اا

حمــل،  ساســني،   -4

تجامل

5- ال، نيحا، محبوس

6- وبخا، اصفهان، برم

7- فرن، الرب، راحات

8- وجدان، يدهم، انبي

9- قم، سارا، امي

10- لياليه، يلكم، ابا

11- زال، تربك، برد، يل

12- نغدر، دنست، ادرس

13- اسم، كينيا، النو

14- يم، اهتامم، سرت

15- القريب، نيات

16- رو، الهدهد، وهمنا

17- ال، وان، ردنا، بن

18- نرويك، نجبل، بدأ

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

معيناً.

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

من الكلمة االوىل يوضع يف الحّيز املظلل

1-ناعم امللمس، مجتمع بيوت وناس، الوعاء الكبري

2- الرشيف، من مؤلفات االديب اللبناين الراحل جربان، اجيب النداء

3- الرفيق، يتبعا من غري تأمل، القوام

4- أصابعي، ذكر االفعى، البحر

5- يكرهان، احسني القيام بالعمل، يربز

6- البنت، من املأكوالت اللبنانية، تأنس

7- مدينة إيطالية، يحسنوا اىل، رقادي

8- بلدة لبنانية، يظّفرا الشعر، اتقن العمل

9- ارسقها بخفة، الحال، يف الوقت الحايل

10- رفاق سني، ينظّام، انحت القلم

11- طبيب يوناين اشتهر باكتشافاته يف الترشيح، نهر يف فرنسا، ينكش الصوف

12- الكذب، حرف ابجدي، اوتوماتيكيا

أ-من مؤلفات الشاعر الراحل كامل خري بك
ب-من مؤلفات الشاعر الراحل كامل خري بك

أ-رسالة الغفران
ب- تهافت التهافت

1-تورناي، تنويا، نأوي
2- السهاد، هادال، االد

3- النمسا، النمس، نسلم
4- الفارس، سافرا، سارا

5- الفتية، تألفي، يألف
6- ارمنيا، يرمان، نرمي

7- البالد، االبد، ابدأ
8- غستابو، تسبوا، ابوس

9- الفهيم، يهمال، املي
10- رينوسا، ينسوا، سوين
11- فارسال، الفرس، راسل

12- انتقام، ماقتا، اقام

1-املريخ

2- ايراسو

3- اساوري

4- ارمنيا

5- رمحاال

6- ارارات

7- واتراو

8- منوتها

9- التينا

10- ارافقه

11- الرهان

12- هتافنا

حنا ايوب

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

1- مدينة ايطالية

2- وبّختيه

3- والية امريكية

4- سفكنا الدم

5- مدينة ايطالية

6- تشيدان البناء

7- عاصمة اوروبية

8- ارجعهام

9- يهمالن

10- بحرية يف شامل فنلندا

11- أنشأناه

12- لنب خالص من املاء

الكلمة الضائعة: رئيس حكومة لبناين سابق 8 احرف
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11x11

ممثل سوري
7 أحرف

كلمة الرس

1-بلدة لبنانية
2- قلم، للتفسري، يرجعه

3- من الطيور، سهام
4- جود، نهر يف سيبرييا، مقياس مساحة

5- مذاهب، من الحرشات )بالجمع(
6- رئيس جمهورية لبناين راحل، ملسا

7- حرف نصب، جواهر، شديد الخصومة
8- ظهرا من بعيد، مقياس مساحة )بالجمع(، هّز بقوة

9- يتوعده، عملة عربية
10- كرهوا وانفوا، مثيل، من الحيوانات

11- كبري آلة السومريني، للنفي، يانعاً
12- إتهمت، أمسيات، حرف جزم

13- جواب، آلة طرب، تالل
14- جبل يرشف عىل غوطة دمشق، كان الوجه ذا رونق وبهجة 

وطراوة
15- لطّختي، من الحيوانات

16- نقيض آخر، يخون العهد
17- أفاخره وأباريه، نوتة موسيقية

18- يهتم باالمر

1-فنان لبناين صاحب الصورة
2- جوهر، أرجعنا، أوتيالت

3- شــجر زهره ابيض صغري ذو رائحة عطرة، طاغية 
روماين

4- سند، والية أمريكية، من االلعاب الرياضية
5- املجرى الواسع للامء النابع من االرض، حرف ابجدي، 

وافق الرأي، للتفسري
6- مؤســس مذهب املانوية القائل مببدأ الخري والرش 

النور والظالم، جبار، دولة أوروبية
7- سقي، نرتك، وظائف، سيدات
8- مدينة إيطالية، منازل، ترّص

9- عــار، ألفاظ دالة عىل معنيني متضادين، الدر، نوتة 
موسيقية

10- يلوم، وزير لبناين، مينح
11- مصيبة، يبسط، عني املاء، عاصمة بوهيميا

12- مثيــل، إله الحــرب عند اليونان، حــرف ابجدي، 
اوتوماتييك، يغّنج

13- ســفك الدم، موضع تجفيف التمر ونحوه، وجهة 
النظر

االرواح املهاجرة

يوم ممطر اخر

ال حكم عليه

محردة

من

احالم كبرية

تخت رشقي

جرمية شغف

الغرب

اشواك ناعمة

رجال العز

الخيزران

اعزاز

مصياف

جنون العرص

ارواح عارية

سوريا

بارانويا

دمشق

الحرصم الشامي

سنعود بعد قليل

العشق الحرام

حمص

وصمة عار

يربود

حلب

داريا

فيل

احالم ال متوت

دير

الحل السابق

الحل السابق

جورج شلهوب

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-سني، رمزي مرشفية
2- اردبيل، رين، منة

3- نح، نحتاج، تاه
4- فيلكا، ملا، الن

5- ربا، نام، باح، دعسنا
6- نورا، بالل بن رباح، ال

7- ســليم الحص، دينار، 
روج

8- دينا، ورعنا، يتم

9- رسور، لبنان، هبات، ام

10- كد، كوسا، واد، مدلل

قســيس،  وكال،   -11

لندندري

12- ما، ين، سوراه، انامل

الرومي،  ابن  باريس،   -13

نب

1-سان فرنسيسكو
2- يرحيبول، ردكام

3- ند، الريدو، الر
4- بنك، امريكا

5- ريحان، نس
6- ملت، ابل السقي

7- امللح، باس
8- يرجم، اصون، يسب

9- مي، ابل، راوسون

10- شنت، ابدعنا، را
11- الحنني، دالل

12- فمها، رناه، نهر
13- ين، ندبا، برد

14-ةةة، عاريا، نام
15- سح، تتمدين

16- رم، درا
17- الو، اليمن

18- اجامل، لب

 افقيا: الحل السابق  عموديا:
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1-قرية لبنانية

2- أنده عىل، البحر 

3- حيوان قطبــي، من الفاكهة الصيفية، 

درج

4- ريق، هدما البناء

5- يخاف من، صوت االمل

6- جزيرة بريطانية، مغنج، متشابهان

7- مدينــة يف إمــارة أبو ظبــي، مدينة 

فلسطينية

8- حرف جر، نرجع، حرف تنبيه

9- يحفر البرئ، نظمت

10- إطارات، رتلت 

11- ضمري منفصل، أصون، غري مطبوخ

1-بختيارنامه
2- سد، دالل، ادم

3- ارنون، مجنون
4- انبتهم

5- مهد، يل، اياب
6- وملت، ابلح
7- اوريل، ليل

8- ودتاه، تامل
9- ي ي، بنك، الكت
10- ويل، باب، مي
11- انس، اليونان

1-فنان مرصي، نعم عند الرومان

2- مدينة سعودية، مدينة يف املغرب

3- للندبة، نضج الثمر، شاهدت

4- منرّنه، ينكش الصوف

5- ذكر االفعى، اردع، للنداء

6- مدينة اردنية، يكسب

7- دعم، كفرت

8- من كانت اسنانهم صغرية ومتالصقة، 

دولة افريقية، احساين

9- منطقــة يف جنوب العراق عىل شــط 

العرب، ساحر

10- رجاء، يضجر، حرف جر

11- ملطّخ بالعار، اسم اشارة

1-بسام مولوي
2- خدر، هل، ديون

3- نادمات، يس
4- يدون، توابل
5- النبي، رهن

6- را، تالل، كبل
7- نلمه، بيت، اي

8- جامل، البو
9- مان، يحلام

10- هدوها، يلكام 
11- من، بال، تني

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة

االبراج

  الحل السابق 

الحل السابق   

وائل كفوري

اخترب معلوماتك

مطرب لبناين

2+6+3+1+4 من االتجاهات

7+6+2+8+9 الوطن

5+1+4 نقيض عجم

5+2+6+8 عارف باالمر

1-مــن هي عاملة الذرة املرصيــة التي قتلت عام 1952 يف امريكا يف 
حادث سيارة؟

2- من الذي استعمل االشعة الشمسية كسالح يف الحرب وقىض بها 
عىل االسطول الروماين فيام حاول غزو البالد؟

3-  ما هو املرض الذي اطلق عليه املوت االسود؟
4-  ما هو املعدن الذي يوجد يف الحالة السائلة؟

5-  اين توجد حاسة الشم لدى الثعبان؟

1-اسبانيا

2- اليمن

3- الن الصــوت ال ينتقــل يف 

الفضاء

4- 3 سنوات

5- الحوت االزرق

؟ 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 فتســرتجع 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 

احرتام 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 الفرتة 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(



ــف انـــتـــظـــار« نـــجـــاح الــتــســويــات ــ ــي ــان عـــلـــى »رصــ ــنـ ــبـ ــارع ولـ ــسـ ــتـ ــي املــنــطــقــة تـ ــ ــات ف ــحـ ــالـ ــصـ ــة املـ ــل ــج ع

ــات »الـــــخـــــمـــــيـــــس األســـــــــــــــــــــــود«... إضـــــــــرابـــــــــات واعـــــــتـــــــقـــــــاالت فـــــــي فـــرنـــســـا ــ ــ ــاج ــ ــ ــج ــ ــ ــت ــ ــ اح

ـــان عــــــلــــــى إعــــــــــــــــــادة فــــــتــــــح ســــفــــارتــــيــــهــــمــــا ــ ــقـ ــ ــ ــف ــ ــ ـــت ــ الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة وســـــــــــوريـــــــــــا تـ

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الجمعة 24  آذار 2023

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

ينخرط مع الحكومة الســورية يف حوار سيايس يستهدف 
حل األزمة يف ســورية ومعالجة تبعاتها اإلنسانية واألمنية 
والسياســية، كام يقول وزير خارجية االردن امين الصفدي. 
واذا كانــت األفكار األردنية للحل ليســت جديــدة، وامنا تم 
طرحها من الجانب األردين عىل القيادة السورية سابقا، فان 
االجواء اإلقليمية االيجابية ساعدت يف اطالق األردن ملبادرة 
ســبق وناقش افكارها الرئيس بشار االسد يف سلطنة عامن 
وقد حظيــت بدعم اململكة العربية الســعودية. وترجح تلك 
املصادر ان تكون زيارة وزير الخارجية السعودية اىل دمشق 
قريبة، بناء عىل اإلشــارات اإليجابية التي ارســلتها دمشق 
تجاه الجهود العربية لحل االزمة وانفتاح القيادة الســورية 
عىل األفــكار األردنية والعامنية واالماراتيــة. هذا التقارب، 
سيكون مفيدا ويضفي اجواء ايجابية قد يستفيد منها لبنان 
الحقا، لكن جدول االعامل السوري- السعودي فضفاض جدا 
ومعقد بحيث ال يســمح بوجود امللف اللبناين يف راس جدول 
االعامل، ولهذا فان االنتظار سيكون طويال اذا كان من يراهن 

عىل تسوية تعقب هذا التطور، طبعا بحسب تلك االوساط. 

{ اين واشنطن؟ {
يف املقابل، ووفقا لزوار السفارة االمريكية يف بريوت، ال 
تبدو اسرتاتيجية واشــنطن قابلة للتعديل يف املدى املنظور، 
وهم ملســوا عدم وجود حامسة امريكية يف خوض نقاشات 
جادة حول اي تســوية تخص لبنان حرصا، بل مثة مواكبة 
للتطورات االقليمية بانتظار ان تنعكس ايجابا عىل الساحة 
اللبنانية. ووفقا ملصادر مطلعة، فان املوقف االمرييك ليس 
مفاجئــا، وكانت الســفرية االمريكية دورويث شــيا االكرث 
وضوحا يف التعبري عنه عندما ابلغت اكرث من مســؤول عن 
تعاون بالدها املفرتض مع اي رئيس حتى لو كان رئيس تيار 
املردة ســليامن فرنجية. ولن تحيد بربرا ليف عن هذا التقييم 
االمرييك يف زيارتها املقررة اىل بريوت التي ال تقارن اهميتها 
بالنسبة اىل واشــنطن بتل ابيب. ويف هذا السياق، ال بد من 
التوقف عند الترسيبات الدبلوماســية التي قدمت اجوبة عن 
اســباب »الغضب« االمرييك من رئيس الحكومة االرسائيلية 
بنيامــن نتانياهو، وهــي تلخص حقيقة االســرتاتيجية 
االمريكيــة يف املنطقة، ووفقا لتلــك الترسيبات فقد تحول 
االنشــغال بنتنياهو خالل شهرين إىل أمر مقلق وعبء عىل 
البيت األبيض الن ســلم أولويات الواليــات املتحدة واضح« 
أوكرانيا – روســيا عىل املدى القريب واملتوسط، ومنافسة 
ومواجهــة محتملة مع الصن عىل املدى البعيد«. والعامالن 
يحتاجان إىل الوقت واملوارد ورأس مال سيايس مثن لصيانة 
وإدارة تحالفــات وأخطــار. واالنشــغال ب »إرسائيل«، هو 
حرف لألنظار وفرض حضــور ثقيل عىل األجندة األمريكية. 
ومن اجل كل هذا، مل تتم دعوة نتنياهو إىل واشــنطن، وهي 
الســابقة األوىل من بن الـ 13 رئيس حكومة يف إرسائيل 
الذين زاروا واشــنطن خالل شهرين من أدائهم لليمن. هكذا 

تفكر واشنطن تجاه حليفتها يف املنطقة فهل سيكون االمر 
مختلفا مع لبنان؟ بالطبع ال تقول تلك االوساط، فواشنطن 
ال ترغب باي حدث يعطل اســرتاتيجيتها، ولهذا سيســمع 
حلفاؤهــا كالما واضحا مفاده ال تراهنــوا علينا لفرض اي 
تســوية او فرض اخرى اذا ما حصل تفاهم سعودي- ايراين 

عليها! 

{ طهران تنعى الدور االمرييك {
ويف هذا الســياق، يتحدث االيرانيــون رصاحة عن تراجع 
الدور االمرييك، وهو امر اوضحه وزيــر الخارجية االيراين 
االســبق كامل خرازي خال جولته عىل املسؤولن يف بريوت، 
ونقل عنه من التقاه انه شدد عىل ان دور واشنطن يف الرشق 
االوسط انتهى لحظة توقيع االتفاق، وباتت السعودية وايران 
تتحكامن بايقاع التفاهامت يف املنطقة، عىل ان تبدأ املنطقة 
بتلمس االيجابيات قريبا. عىل قاعدة ارســاء  الســالم مع 
اململكة وســائر دول الخليج، من دون تقديم تنازالت يف اي 
ملف يف املنطقة، بل التفاهم حولها وفق تسويات منطقية. 
طبعا جدد التاكيد ان حزب الله ال يتلقى االوامر من طهران، ال 

سيام يف ملف االنتخابات الرئاسية. 

{ قاسم وانتهاز الفرصة {
بدوره، اكد نائب األمن العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، 
أّن املنطقة بدأت »تتحرّك بعكس االتجاه األمرييك اإلرسائييل، 
فاالتفاق اإليراين الســعودي أسقَط مرشوع جعل إيران عدواً 
بديالً عن »إرسائيل«، ومحاولة ترتيب العالقة مع سوريا من 
قبل اإلمارات وتركيا والســعودية ودول أخرى فيه خري لكل 
هذه الدول. وســأل يف تغريدة: »متى ينتهــز لبنان الفرصة 
للتمرّد عــىل الضغط األمــرييك األورويب فيحرض الكهرباء 
24/24 بواســطة الصن ضمن نظــام »يب او يت«؟  ومتى 
ق لبنان بجرأة مع ســوريا لعودة النازحن إىل بلدهم؟«  ينسِّ
ُمشــّدداً عىل أّن »الغرب قد ساهم يف انهيار بلدنا بالعقوبات 
وفرض النزوح، ومل يبَق ما نخرسه، فأّي موقف وطني شجاع 
ســيعكس االتجاه. وأضاف: »وقد َخِبنا الشــجاعة مبوقف 
املقاومة وشعبها فاستعدنا حدودنا البحرية ونفطنا وغازنا. 
فلنستفد بعكس االتجاه يف إعادة نظرنا كلبنانين يف مقاربة 

قضايانا لنخرج من دوامة التنافس يف فضاء اإلعالم. 

{ »ردح« رئايس {
وفيــام غاب اي حراك جدي عىل الصعيــد الرئايس، انضم  
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل اىل رئيس القوات اللبنانية 
سمري جعجع يف انتقاد رئيس املجلس النيايب نبيه بري وغرد 
عب حسابه عىل »تويرت« قائال« مع كل احرتامي للرئيس بري، 
معادلة اما مرشح حزب الله اما الفراغ هي العقدة وليس عدم 
اتفاق النواب املسيحين عىل مرشــح. الكتائب رفضت هذه 
املعادلــة يف 201٦ وترفضها اليوم. رفض الخضوع لوصاية 
الســالح واخراج لبنان من عزلته عن العامل ليس مسؤولية 
مارونية او مسيحية فحســب بل وطنية بامتياز. ويف رده 
عىل الجميل، نقل زوار »عن التينــة« عن بري تاكيده انه ال 

يرغب يف السجال مع احد، وهو يضع »االصبع عىل الجرح« 
حن يوصف حالة االســتعصاء الرئــايس من زاوية الخالف 
املسيحي- املسيحي، ويقول يف هذا السياق اذا كنت مخطئا« 

ليتفقوا« ويحرجوين! ماذا ينتظرون؟ 

{ جلسة »ترقيعية« {
ويف محاولة اليجاد حــل »ترقيعي« مؤقت الزمة االرضاب 
يف القطــاع العام، دعــا رئيس حكومة ترصيــف األعامل، 
نجيب ميقايت إىل جلســة ملجلــس الوزراء االثنــن املقبل، 
بهدف مناقشــة التطورات املالية والنقدية وانعكاساتها عىل 
الرواتب واألجور. وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن عىل جدول 
أعاملها »بند وحيــد يتعلق بعرض وزير املالية الوضعن املايل 
والنقدي وانعكاساتهام عىل القطاعات املختلفة، ال سيام عىل 
رواتب وأجور وتعويضات العاملــن واملتقاعدين يف القطاع 
العام، إضافًة إىل عرض وزير العمل لتلك االنعكاســات عىل 
املستخدمن والعاملن الخاضعن لقانون العمل. ووفقا ملصادر 
وزارية فان احد الحلول املقرتحة هــو زيادة راتب واحد عىل 
معاشــات املوظفن، ووضع الية واضحة لبدل النقل، عىل ان 
تخصص خمسة ليرتات  بنزين عن كل يوم عمل عىل ان تدفع 
البدالت باللرية ال بالليــرتات. وكان ميقايت قد اكد أّن األوضاع 
»تقتيض عملية طوارئ رسيعة إلنقاذ البلد«، وقال، بعد لقائه 
رئيس مجلس النواب نبيه بــري يف عن التينة، إّن الحكومة 
»ال تســتطيع أن تقوم بدورها مع مجلس نيايب معطّل ومع 
غياب انتخاب رئيس جمهورية، فانتخاب رئيس رضوري وهو 
الحّل«، مضيفاً: »من ينتقد ما نقوم به اليوم، عىل مساوئه أو 
عىل حســناته، فليذهب وينتخب رئيساً للجمهورية. وإذ لفت 
ميقايت إىل أنه اجتمع صباح اليوم مع صندوق النقد الدويل، 
أشــار إىل وجوب إقرار القوانن املوجودة يف مجلس النواب، 
معتباً أن هذه القوانن »ليس بالــرضورة مثالية ولكن علينا 
أن نتفــق. واعتب أنّنا »اليوم يف لبنان أمام ثالثة خيارات، إما 
االتفاق مع صندوق النقد، أو نتفق مع بعضنا بعضا، أو ال نتفق 
بتاتاً«، وأضاف: »نحن اخرتنا الخيار األسوأ وهو أال نتفق بتاتاً، 
فمن هو املســتفيد؟« مشــرياً إىل أّن »املواطن هو الذي يدفع 

الثمن، فيام الطبقة السياسية هي املسؤولة عن كّل ذلك.  

{ الوضع خطر جدا {
»الرتياق«  اللبنانيــة  السياســية  القوى  تنتظــر  وفيام 
الخارجي برز تحذير واضح من رئيــس بعثة صندوق النقد 
الــدويل إىل بريوت أرنســتو رامرييز الــذي اخترص نتائج 
جولته اللبنانية بأن »لبنان يف وضع خطر جدا«. واشار اىل 
ان تقــّدم اإلصالحات يف لبنان بطيء جدا بالنظر إىل درجة 
تعقيد املوقف. وقال« كنا نتوقع املزيد من حيث إقرار وتنفيذ 
الترشيعــات الخاصة باإلصالحات املاليــة يف لبنان«. كام 
أشار إىل أن املسودة النهائية لقانون الـ »كابيتال كونرتول« 
ال تلّبي األهداف وتحتاج إىل تعديالت.وقد أنهى وفد صندوق 
النقد الدويل زيارته للبنان التي استمرت قرابة الشهر تقريباً 
وتخللتها لقاءات مع مســؤولن سياســين ووزراء ونواب 

بينهم حزب الله. 

{ هل طارت االنتخابات البلدية؟ {
وفيــام »طــار« االجتامع املقــرر لهيئة مكتــب املجلس 
االثنن املقبل، دعا الرئيس بري اىل اجتامع  للجان املشــرتكة 
يف محاولــة »لجــس« نبض النــواب  حيال عقد جلســة 
ترشيعية يكون احد بنودها اقــرار متويل االنتخابات البلدية 
واالختيارية، وفقا القرتاح قانون تقدم به النائب عيل حسن 
خليل ، بينــام ال تزال املواقف املعارضة عىل حالها وخصوصا 
من الكتل املســيحية »والتغيريين« الذين يعتقدون بان ربط 
بري للتمويل بجلســة ترشيعة يهددف اىل تطيري االنتخابات 
ويعتقدون ان االمر ال يحتاج اىل جلسة ترشيعية بل اىل قرار 
مــن الحكومة بتمويلها من خالل حقوق الســحب الخاصة 
للبنان والتي حصل عليها من صندوق النقد. ووفقا لزوار بري 
فانه سيمنح النواب املعارضن فرصة اخرية قبل ان يدعو اىل 
عقدها يف املوعد الذي يحدده ومبــن حرض؛ ألن امليثاقية ال 
تــرسي عليها طاملا أنها مخصصة لألمــور الطارئة وأبرزها 
االنتخابات البلديــة، إضافة إىل النظــر يف اقرتاح القانون 
املقّدم من النائب ميشال الضاهر، والرامي إىل اإلجازة ملرصف 
لبنان بطباعــة أوراق نقدية من فئة املليون لرية. يف املقابل، 
ترى مصادر سياســية بارزة ان هذا »الكباش« اذا ما استمر 
سيطري االستحقاق بتواطؤ من معظم القوى السياسية التي 
متيل إىل ترحيل االنتخابات بالتمديد ملجالســها للمرة الثانية 
عىل التــوايل لعام جديد، بذريعة عدم تامــن التمويل وبأن 
الظروف السياسية الراهنة ال تسمح بإنجازها يف موعدها. 
وما يثري الريبة انه وعــىل الرغم أن مولوي كان قد تقّدم من 
مجلس الــوزراء بطلب يقيض بفتح اعتامد مايل قدره نحو 9 
مالين دوالر لتأمن تغطية التكاليف املالية املرتتبة عىل إجراء 
االنتخابــات البلدية يف موعدها، مل يــدرج طلبه عىل جدول 
أعامل الجلسة الوزارية املقبلة إلحالته عىل البملان للتصديق 

عليه يف جلسته الترشيعية املفرتضة.  

{ هل »يعزل« لبنان عن العامل؟  {
وبينام يتخبــط االتحاد العاميل العــام يف خياراته، عىل 
الرغم من عقــم نتائج اجتامع وفد منــه باالمس مع رئيس 
حكومة ترصيــف االعامل نجيــب ميقايت، أعلــن املجلس 
التنفيذي لنقابة موظفي هيئــة »أوجريو« اإلرضاب املفتوح 
اعتباراً من صباح اليوم، وفيام اعلنت نقابة املوظفن ان سبب 
االرضاب تجاهل مطالبها بتعديل رواتب أصبحت تعادل 1 يف 
املئــة من قيمتها، برزت مخاوف مــن ان تؤدي هذه الخطوة 
اىل عــزل لبنان عن العامل، علــامً أن خدمة اإلنرتت يف لبنان 
سّجلت تراجعاً ملحوظاً يف الفرتة األخرية بسبب ارتفاع كلفة 
تشغيل الشبكة وإصالح األعطال وتحديث اآلالت... لكن وزير 
االتصاالت يف حكومة ترصيــف األعامل جوين القرم طامن 
أن »موظفي »أوجريو« يعلمون جيداً املســؤولية امللقاة عىل 
عاتقهم وال يقبلــون عزل لبنان عن العامل، ورمى »الكرة« يف 
»ملعب« وزير املال وقال« أطالب وزارة املال منذ نحو أسبوعن 
بتطبيق القرارات، وما أزال أنتظر تجاوبها الذي مل نتلّمســه 

حتى اآلن.  

برملاين.
وأشــارت معلومات صحافية إىل إغــالق نقابين الطريق 
املؤدي اىل مطار شــارل ديغول شــاميل باريس، وذلك يف 
اليوم التاسع من اإلرضابات واالحتجاجات عىل إصالح نظام 
التقاعد. وأوردت وكالة األنباء الفرنســية أن عمليات اإلغالق 
طالت مستودعات الوقود واملوانئ والطرق واملطارات وقطاع 

الغاز والجامعات.

{ إلغاء رحالت {
وبســبب تراجع إمــدادات وقــود الطائــرات الناتج عن 
اإلرضابات، طلبت اإلدارة العامــة للطريان املدين من رشكات 
الطريان إلغــاء 30% من رحالتها املبمجة يف مطار »باريس 

أوريل« و20% من رحالتها يف باقي املطارات.
أغلق  للشــغل،  العامة  الكونفدرالية  لنداء نقابــة  وتلبية 

محتجون موانئ مارسيليا )جنوب( وبريست )غرب(.
كام قالت رشكة السكك الحديدية إنها لن تكون قادرة عىل 
تسيري سوى نصف قطاراتها عالية الرسعة، وثلث قطاراتها 

يف خطوطها اإلقليمية.
التقاعد- محطات  لقانــون  وأغلق محتجــون -رافضون 

قطارات يف مدينتي نيس وتولوز جنويب البالد.
الحكومة  »شــوكة«  بكرس  النقابــات  توعــدت  وقد 
وجعلها ترتاجع عــن قانونها إلصالح نظام التقاعد، يف 
حن تبدي األخرية رصامــة يف إنفاذ القانون الذي ترى 

رضوري. أنه 
وتنظم املظاهرات االحتجاجية وســط انتشار أمني واسع، 
حيث جندت السلطات 5 آالف عنرص أمن يف العاصمة وحدها.

وذكرت وكالة األنباء الفرنسية أن االحتجاجات تنظم للمرة 
التاســعة، منذ 19 كانون الثاين املايض، ضد مترير الحكومة 
مــرشوع قانونها الخــاص بالتقاعــد دون التصويت عليه 

بالبملان.

{ ترصيحات ماكرون {
وكان الرئيــس إميانويل ماكرون علــق عىل االحتجاجات 
املتصاعــدة عىل إقرار التعديل عىل قانون نظام التقاعد، وأكد 
أنه لن يُسمح بأي جنوح للعنف. وشدد ماكرون عىل رضورة 
دخول القانون حيز التنفيذ قبل نهايــة العام الجاري، داعيا 

النقابات للعودة إىل الحوار.
وأوضح الرئيس أن القانون الذي يرفع سن التقاعد من ٦2 
إىل ٦4 سيواصل »مساره الدميقراطي« الذي يتضمن مراجعته 
من قبل املجلس الدستوري األسابيع املقبلة، مشددا عىل أنه ال 

ميكن أن يتحول لقانون إال بعد مصادقة املجلس عليه.
وقال أيضــا، إن إصالح نظام التقاعد »ليس ممتعا وال ترفا 
ولكنه رضوري ألنه يصب يف املصلحة العامة« مشــريا إىل 
تدهور الوضــع املايل لصناديق التقاعد وارتفاع شــيخوخة 

سكان البالد.
ويرفض معارضو رفع سن التقاعد هذه الخطوة، واصفن 

إياها بالظاملة وال سيام بالنسبة للنساء ولألجراء العاملن يف 
مهن شاقة.

{ رئيس نقابة {
واتهم لوران بريجيه رئيس النقابة اإلصالحية »الكونفدرالية 
الفرنســية الدميقراطية للعمــل« )يس إف دي يت( الرئيس 
ماكرون بالكذب، وذلك ردا عــىل اتهامه للنقابات بالتقاعس 
عن تقديم مقرتح التفاق مع الحكومة بشــأن إصالح نظام 
التقاعد. وقال بريجيــه إن النقابة عرضت مرشوعا إلصالح 
نظام التقاعد وإن فكــرة توحيد أنظمة التقاعد كانت فكرتها 
منذ عــام 2019، وأضاف أن ماكرون يــزّور التاريخ ويكذب 
إلخفــاء إخفاقه يف إيجاد أغلبية برملانيــة لتمرير إصالحه 

»غري العادل«.
وتظهر استطالعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسين 
يعارضون قانون إصالح نظام التقاعد، وكذلك قرار الحكومة 

مترير مرشوعه دون تصويت بالبملان.

بالعاصمة السورية دمشــق، بعد عيد الفطر املقبل )20، 21 

نيسان(، والتي ستســبقها زيارة يقوم بها وزير الخارجية 

الســعودي، فيصل بن فرحان، إىل دمشــق، ليلتقي خاللها 

املسؤولن الســورين، عىل رأســهم الرئيس السوري بشار 

األسد.

وأشارت املصادر إىل أّن الجهود الروسية اإلماراتية، بذلت 

يف الغرف املغلقة، وتخللتها وساطة بن البلدين العربين، إىل 

أن أفضت مؤخراً نحو دفع التقارب بن ســوريا والسعودية، 

عىل خلفية التقارب السعودي - اإليراين«.

وقبل أيام، كشــف وزير الخارجية الســعودية فيصل بن 

فرحان،  عن عمل عريب لصياغة حوار سيتم »ال محالة« مع 

دمشق، وذلك بالتشــاور مع املجتمع الدويل.  وتابع: »يجب 

أن نجد ســبيلنا لتخطي التحديات التي يفرضها هذا الوضع 

القائــم، يف ما يتعلق بالالجئن ويتعلق بالوضع اإلنســاين 

داخل سوريا«.

ويف وقت ســابق رّحبت وزارة الخارجية اإليرانية، ببيان 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

املتحدث باســم الخارجيــة اإليرانية نــارص كنعاين قال 
إّن  »دعم دول الجــوار لالتفاق اإليراين الســعودي يعكس 

عزميتها عىل تعزيز الدبلوماسية اإلقليمية«.
اىل ذلك أعرب نائب منــدوب الصن لدى األمم املتحدة داي 
بينغ عن قلقه من عدم نقل معونات عب خطوط التامس يف 
األمانة  األسابيع األخرية عىل اإلطالق يف ســوريا، مطالباً 
العامة لألمم املتحدة بتنفيــذ التعهدات. وانتقد نائب مندوب 
إىل  الصن بشدة الغارات اإلرسائيلية عىل مطار حلب، داعياً 
عدم تكرارها وإىل رضورة احرتام ســيادة سوريا وسالمة 

أراضيها.
كام أكّد أن الرفع الجزيئ للعقوبات األحادية القرسية عىل 
ســوريا ال يرفع عن كاهلها الرضر طويل األمد الذي أصابها، 
مطالباً يف الوقت نفســه، برفع كل العقوبات غري الرشعية 
فوراً وبــدون رشوط.  كذلك رحب املنــدوب الصيني  بزيارة 
الرئيس السوري بشــار األسد لإلمارات وعقد اللقاء مع ويل 
عهدها محمد بن زايــد آل نهيان، وكذلك بإعــادة العالقات 

الدبلوماسية بن تونس ودمشق. 
وأكّد أن بكن تتطلع إىل صدور نتائج إيجابية من إجتامع 
وزراء خارجية كل من إيران وتركيا وروسيا وسوريا، معرباً 
عن تفاؤله بــأن الدعم اإلقليمي ســيعزز فرص الحلول يف 

سوريا.
وطالب القــوى البعيدة أن تــؤدي دوراً داعــامً للجهود 
السياســية الرامية إىل الحّل يف ســوريا، وطالب تلك الدول 
لتحقيق غاياتها  اإلرهابيــن  بالتوقف عن اســتخدام  أيضاً 
الخاصة، داعياً إىل عدم التهاون يف مكافحة اإلرهاب بدون 
متييز. ويف ســياق حديثه، دعا إىل خــروج كل القوات غري 
الرشعية من األرايض الســورية، والتوقف عن نهب الرثوات 

السورية.
عىل صعيد آخر قال قائد عســكري أمــرييك إن طائرات 
عسكرية روسية حلقت فوق قاعدة عسكرية أمريكية جنويب 
سوريا 24 مرة يف آذار الحايل، مضيفا أن هذا التحليق املتكرر 
»ينتهك اتفاقا عمره 4 سنوات بن الواليات املتحدة وروسيا، 

مام يهدد بتصعيد الوضع«.
ورصح قائد القوات الجوية املشرتكة يف القيادة املركزية 

األمريكية اللفتنانت جرنال أليكســوس غرينكويتش لشبكة 
»إن يب يس نيوز« )NBC News( األمريكية بأن أحدث تحليق 
رويس فوق قاعدة التنف القريبة من حدود سوريا مع األردن 
والعراق حدث قبل ســاعات قليلة فقط. وأوضح املتحدث أن 
الطائرات الحربية الروســية تحلق عــىل بعد ميل واحد من 
القوات األمريكية املوجودة داخل قاعدة التنف، واصفا الوضع 

بغري املريح.
ومن بن الطائرات املشاركة يف عمليات التحليق مقاتالت 
»ســوخوي-Su( »34-34(، وتحمل بعض الطائرات أسلحة 
جو جــو وبعضها اآلخــر يحمل ذخائر جــو أرض، وتحمل 
طائرات أســلحة وصواريخ وقنابل حرارية وأخرى موجهة 

بالرادار.
وحســب املســؤول العســكري األمرييك، فإن الطائرات 
الروســية مل تنتهك املجال الجوي لقاعدة التنف يف شــباط 
املايض، يف حن بلغ عدد مــرات االنتهاك 14 مرة يف كانون 
الثاين 2023. وقال القائد العســكري األمرييك »إنها زيادة 
كبرية«، مضيفا أنه بهذا املعدل سيصبح العدد ضعف ما كان 

عليه يف املايض.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773
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