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... والجيش اللبناين اعاد االمور اىل طبيعتها املودعون ارضموا النريان وقطعوا الطرقات يف الحمرا

اآلالف يؤدون صالة الجمعة يف االقىص

تظاهرات يف فرنسا

قصف امرييك عىل سوريا

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص12( 

نور نعمة

يف وقــت تتجه املنطقة اىل التهدئــة، واملزيد من التعاون 
بــن دول كانت متخاصمة، ابرزها ايران والســعودية، فضال 
عن االنفتاح الكبري التي تقوده الســعودية تجاه سوريا، يسري 
لبنان اىل فوىض اكرب وازمات وانفجارات معيشية، بدأت تطل 
برأسها عرب غضب الناس يف مناطق متعددة، وآخرها تظاهرات 
العسكرين املتقاعدين يف وجه السلطة السياسية. فلامذا لبنان 
مل يتلقف او باالحرى، ملاذا مل يُسمح له بتلقف التغيري االيجايب 
الذي يحصل يف الرشق االوســط ؟ وملاذا مل ينعكس القليل من 
الهــدوء عليه جراء التقارب بن طهــران والرياض، خاصة ان 

ما يحصل ليس محطات سياســية متفرقة، بل جميعها تصب 
يف رســم طريق جديد للمنطقة. وملاذا يبقى لبنان خارج اطار 
الســاعة االقليمية، الساعة الصينية – السعودية – االيرانية، 

وما زال االنهيار يتفاقم اكرث فاكرث؟
يقــول مصدر ديبلومايس بارز لـ »الديار« ان اجواء املنطقة 
باتت مســتقرة جدا برعاية صينيــة، وهي حتام تدخل عرصا 
جديدا، فاملصالحة الســعودية- االيرانية ممتازة، وســيزور 
الرئيــس االيــراين ابراهيم رئييس الســعودية قريبا، كام ان 
الرئيس السوري بشار االسد قام بزيارة اىل االمارات عرّبت عن 
حسن العالقة الجيدة بن الدولتن، كام ان املصالحة املرصية - 
الرتكية اكتملت بزيارة وزير الخارجية الرتيك للقاهرة، اضافة 

اىل العراق الذي يســري نحو الهــدوء، حيث انحرست االعامل 
التفجريية والشغب يف اراضيه.

 فلامذا مل تنعكس هذه االجواء عىل لبنان يف الداخل؟ يجيب 
املصــدر الديبلومايس ان لبنان الدميوقراطي ال يناســب الدول 
العربيــة كام هي اآلن، فضالعن  ان الواليات املتحدة ال تريد ان 
ينفتح لبنان عىل الدول العربية، خاصة عىل ســوريا، والدليل 
عىل ذلك ان واشنطن منعت جر الغاز من مرص عرب سوريا اىل 
لبنــان، كام منعت امداد لبنان بالكهرباء من االردن عن طريق 

سوريا، وهذا ما جعل االزمة يف لبنان تزداد وتكرب.
ويؤكد املصدر الديبلومايس ان الواليات املتحدة ارتكزت عىل 
حجة ان سوريا قد تستفيد من الغاز املرصي عىل اراضيها واملد 

االردين عرب سوريا، ويضيف انها تعرتض عىل العالقات املمتازة 
بن االمارات وسوريا، خاصة ان دولة االمارات تدور يف الفلك 
االمرييك، كام ان الســعودية قررت فتح قنصليتها يف دمشق، 
وسيزور سوريا وزير خارجية السعودية ويجتمع مع الرئيس 

السوري بشار االسد.
فلامذا ال تعرتض واشنطن عىل تعزيز العالقات السعودية- 
الســورية؟ فيام تعرتض عىل تعزيز عالقة لبنان مع ســوريا 
وعــىل اي عالقة يقيمها لبنان مــع دول تقيم عالقات جيدة 
مع الســعودية؟ املصدر الديبلومايس يؤكد ان الواليات املتحدة 

األقصى في  الجمعة  ويُــؤّدون صالة  اإلحتالل  إجــراءات  يخرقون  الفلسطينّيون 
قانوني غير  الــقــضــاء  تــعــديــالت  فــي  تــدخــلــَك   : لنتنياهو  الــعــامــة  املــدعــيــة 

ــتــقــاعــد ــازل عـــن قـــانـــون ال ــنـ ــتـ ــا الــــى الـ ــن ــع ــدف مــــاكــــرون: الــعــنــف لـــن ي
ــد الـــعـــاصـــفـــة ــصــ ــحــ ــ إيـــــــــــران لــــفــــرنــــســــا: مــــــن يــــــــــزرع الــــــريــــــح ي

يف  الفلســطينيون  نجح 
اخرتاق اجــراءات االحتالل، 
فــادى اكرث مــن 100 الف 
مصــل صــالة الجمعة يف 
املسجد االقىص، يف اول يوم 
رمضان،  شــهر  من  جمعة 
يف وقت كانــت ترصيحات 
»االرسائييل«  الوزراء  رئيس 
الذي  نتانياهــو،  بنيامــن 
استقبل  مبوجة احتجاجات 
يف لندن، تتفاعل يف الداخل 
»االرسائيــيل«، مــع تحذير 
املدعيــة العامــة لــه، من 
ان تدخلــه يف التعديــالت 

القضائية غري قانوين.
أدى 100 ألف فلســطيني 
من  األوىل  الجمعــة  صالة 

الفرنيس  الرئيــس  أكــد 
إميانويــل ماكــرون امس، 
تتنازل  »لــن  أن حكومتــه 
عــن أي يشء يف مواجهة 
العنــف«، بعــد أن شــابت 
نظام  إصالح  ضــد  التعبئة 
التقاعــد حــوادث متعددة، 
مؤكــداً أن البلد »ال ميكن أن 
يتعطّــل«. ودعــا ماكرون، 
خالل مؤمتــر صحايف يف 
بروكسل، الجميع إىل التحيل 
دعمه  مؤكداً  باملســؤولية، 
الرشطــة »التي قامت بعمل 

منوذجي«.
عن  نتنازل  »لــن  حـــــــــــرب شـــــــــــوارع فـــــــــــي باخمـــــــــــوت... وغـــــــــــارات أضاف: 

روســـــــــــّية بطائـــــــــــرات »كاميـــــــــــكازي« االنتحاريّـــــــــــة

أعلنت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون(، 

أّن قواتها شّنت غارات جوية يف سوريا، »رداً« 

عىل هجوٍم »قاتل« بطائرات مسرّية. وقالت إن 

الرضبات جاءت ردا عىل هجوم بطائرة مسرية 

اســتهدف منشــأة صيانة يف قاعدة لقوات 

التحالف قرب الحســكة شامل رشق سوريا، 
مام أدى إىل مقتــل متعاقد أمرييك وإصابة 
5 عســكرين أمريكين ومتعاقد أمرييك آخر. 

املواطنون اللبنانيون، مل يعد يستطيعون 
تحّمل الذّل والقهر. اســعار املواد الغذائية 
تحلّق مع تحليق ســعر الدوالر الذي مل يعد 

له سقف.
االدوية ال تســلّم اىل الصيدليات بسبب 
الــدوالر ومؤرش  تفــاوت ســعر رصف 
تســعري االدوية الذي تّتبعه وزارة الصحة 
العامــة لجدولتهــا، مــام اّدى اىل اقفال 
بعــض الصيدليات او بيع رخصها او اعالن 

افالسها.
املستشــفيات، وهنا الطامــة الكربى، 
دخولها اصبح بالدوالر »الفريش«، واذا كنَت 

ال متلكه، رحمَك الله.

البنزين واملازوت، كل يوم ســعر، وايضاً 
حســب ســعر رصف الدوالر يف الســوق 

السوداء.
»السوبرماركات« ال ترحم، كل ساعة تغرّي 

اسعار بضائعها.
جشع التجار مل يعد مقبوالً، فهم يراكمون 
ارباحهــم بجرف االخرض واليابس من امام 

املواطن الذي ينئ ويرصخ من وحشّيتهم.
املواطنون نفضوا ايديهم ممن يســّمون 
انفســهم مســؤولن... فحتى التحركات 
الشــعبية هناك من يلجمها سياسياً، فاىل 

متى االذالل والقهر؟

عىل طريق الديار

»الديار«

ص
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ــراجــع عن التراجيديا »اإلسرائيلّية« ... كيف؟ ــت ــا ت ــرك ــي هـــل بــــدأت أم
ــدة لـــبـــنـــان؟ ــاعـ ــسـ ــمـ وعـــــودهـــــا بـ

املخّطـــــط األميركـــــي ـــــــ »اإلســـــرائيلي«
ــي لــبــنــان  ــن فـ ــي ــوري ــس ــتــوطــيــن ال ل
ُمستمّر... وبموافقة املجتمع الدولي!!!

نــــــــقــــــــطــــــــة مــــــــــاء
البروفسور االب يوسف مونس 

ص2ص2 ص3

نبيه البرجي

دموع االسمرفادي عيد

دوللي بشعالني

ــل ــخــي ــاق ال ــ ــب بـــرنـــامـــج ســ
مــــــن مــــــيــــــدان بــــيــــروت
االحــــــــــــــــــــد 26 آذار 2023

ــات فــــــي شــــــــوارع  ــ ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
ــة مــن؟؟ ــّي طـــرابـــلـــس... مــســؤول

ص9 ص4
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ــع طــهــران ــراع مـ ــصـ ــت األبـــيـــض: ال نــســعــى لـ ــي ــب ال
ــة قـــواتـــنـــا ــايـ ــمـ ــحـ ــا لـ ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ ــات فـ ــ ــربـ ــ ــضـ ــ  والـ
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

السبت 25 آذار 2023

التراجيديا »اإلسرائيلّية« ... كيف ؟
نبيه الربجي

حتــى ان برنــار ـ 
فيلسوف  ليفي،  هرني 
يقلقــه  الكراهيــة، 
»املــأزق الوجــودي« 
هذا  »ارسائيــل«.  يف 
مــا يجعلنــا يف حال 
بانتظار  التأهــب  من 
مــا ميكــن أن يفعله 
العقل  ذلك  الجنون يف 
االســبارطي...  املأزق 

السيايس  واملأزق العسكري، وحتى املأزق االيديولوجي. 
حني كانت هيالري كلينتون وزيرة للخارجية )2009 
ـ 2013 (، دعــت القيــادة »االرسائيلية« اىل اعادة 
النظر يف سياســاتها حيال املحيط، والتي ترتكز عىل 

دميومة التفوق العسكري!

كلينتــون الحظت أن تكنولوجيــا الصواريخ، وقد 
باتت يف كل األيدي، ال بد أن تحدث ويف غضون عرش 
سنوات، انقالباً دراماتيكيا يف املفاهيم الكالسيكية 
للقــوة. البديــل احالل ثقافة التعــاون محل ثقافة 

الرصاع.

آنــذاك كاد صقــور »االيبــاك«، ناهيك عن صقور 
»الهيكل«، ميزقونها بأســنانهم. أحد »الحاخامات« 
اســتعاد نصاً  توراتيــاً للدعوة اىل تعريتها ورجمها، 
أو »بالنار تحرق«. ما كان عليها ســوى أن تعتذر أمام 
املأل، ولوال ارصار باراك أوباما عىل بقائها يف منصبها 

الستقالت يف الحال.

اآلن، باتــت الصواريــخ الهاجس اليومي لســائر 
»االرسائيليــني«. عاموس يادلني، الرئيس الســابق 
لالستخبارات العسكرية، والذي يوصف بـ »الجرنال 
املتعدد األدمغــة«، بالنظر للشــهادات العالية التي 
يحملها، تســاءل ما اذا كانت »دولتنا قد تحولت اىل 

مقربة مع وقف التنفيذ«...

لوحظ ذلك، يف املواقف والتعليقات التي واكبت ما 
قيل حول تســلل شخص مجهول من لبنان اىل العمق 
»االرسائيــي« ليزرع قنبلــة يف العراء )هل وصلت 

السذاجة »االرسائيلية« اىل هذا الحد؟( 

كان واضحاً االرتباك يف تســخني الخط األزرق. ما 
يستدل مام كتب وقيل، أن االجتامعات التي عقدت بني 
القيادتني السياسية والعسكرية خلصت اىل الرتيث، 

واىل ضبط األعصاب بانتظار ما يكون. 

بحسب ما أملحت اليه مواقع »ارسائيلية« وأمريكية، 
أن وزير الدفاع يوآف غاالنت اقرتح مفاجأة حزب الله 
مبئات الغارات عىل مواقعه السياســية والعسكرية 
املفرتضــة، لكن رئيس االســتخبارات العســكرية 
الجــرنال أهارون حاليفا  عارض هذا االقرتاح، معترباً 
أن العنارص التكتيكية السابقة للمفاجآت العسكرية 
قــد ســقطت، ليس فقط ألن حــزب االله ال تحكمه 
اآلليــات البريوقراطية للدولــة، بل ألنه موجود يف 
الخنادق، وصواريخه جاهزة لالنطالق خالل ثوان...

مــن يفهم تركيبة أهل اليمني يف »ارسائيل«، يدرك 
أنهم لن يتوقفوا عن البحث يف البدائل. ولكن أال يقال 
انه حتى العمليات االســتخباراتية الحساسة ، قد ال 
تأيت بردات فعل تفجريية يف لبنان، وقد بات نســخة 

عن جهنم...

بطريقة تبعث عىل الذهول، يتحدث أركان منظمة 
»جيـ  ســرتيت«، اللويب اليهودي األمرييك النقيض 
»لاليبــاك«، عن »الرتاجيديا االرسائيلية«. ما الحل لـ 
»حالة االختناق الســيايس والعسكري« التي تعاين 

منها الدولة العربية!

أحــد املواقــع التابعة للمنظمة نقــل عن جرنال 
أمرييك ســابق قوله، ان االيرانيني ينفذون برنامجاً 
بالغ التعقيد لصناعة أنواع مختلفة من املسرّيات التي 

ال بــد أن تنتقل، بطريقة أو بأخرى، اىل حزب الله. 

هــذا ما يؤثر عىل نحو خطر يف أداء ســالح الجو 
»االرسائيي«، وهو األساس يف أي عملية عسكرية، 
حتى ان »الحاخامات« تحدثوا  ابان حرب 1967، عن 
»الطيور النحاســية التي بعث بها يهوه لبني ارسائيل 

يف مواجهة ياجوج وماجوج«...  

الصواريخ من جهة، واملســرّيات من جهة أخرى. 
لطاملــا فكّر بنيامني نتنياهو )وعرض عىل األمريكيني 
رضب »الــرأس«، أي ايران(. لكن كالً من وزير الدفاع 
األمرييك لويد أوسنت، ورئيس هيئة األركان الجرنال 
مــارك ميي، حّذرا لــدى زيارة »تل أبيــب«، من أن 
رضب ايران ســتكون مفاعيله محدودة جدا، يعني أن 
القنبلة النووية ســتكون خالل أيام  بني يدي آية الله 

خامنئي... 

ما أمــام »ارسائيل« ســوى »تفريغ »جنونها يف 
التنكيل بالفلســطينيني، متهيداً لرتحيلهم، استكامالً 

)توراتياً( للدولة اليهودية. 

ولكــن أال تزعزع األيدي العاريــة التي يواجه بها 
الفلســطينيون، وهم أهل األرض، األرمادا العسكرية  

الوجود »االرسائيي« أكرث من أي وسيلة أخرى؟

ــــــو ــــــوي وغري ــــــفير الباب ــــــى الّس ــــــري التق ب

ــاع تــنــاول مــع قــائــد الجيش ــدف  وزيـــر ال
ــة الــعــســكــريــة ــ ــس ــؤســ ــ أوضـــــــــاع امل

غريو عند بري

وزير الدفاع مستقبالً عون

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة 
الثانية يف عني التينة الســفري البابوي يف لبنان املونســنيور 

باولو بورجيا، حيث جرى عرض لألوضاع العامة يف لبنان.
كام اســتقبل السفرية الفرنسية آن غريو، وبحث معها يف 
آخر املستجدات السياسية واألوضاع العامة والعالقات الثنائية 

بني البلدين. 

التقــى وزير الدفاع الوطنــي يف حكومة ترصيف االعامل 

موريس ســليم يف مكتبه يف الريزة امس، قائد الجيش العامد 

جوزاف عون، واطلع منه عىل اوضاع املؤسســة العســكرية 

والوضع االمني العام يف البالد.

وتناول اللقاء شؤون املؤسسة العسكرية، ال سيام ما يتعلق 

منها بأحوال العســكريني يف الخدمــة الفعلية واملتقاعدين 

وعائالت الشــهداء املاديــة، وما ميكن القيام به لتحســني 

أوضاعهم يف هذه الظروف الصعبة، التي تفرض عليهم أعباء 

وتحديات مادية يومية.

وتــم التطرق اىل مــا تحققه يوميا وحــدات الجيش عىل 

املســتوى األمني يف مكافحة الجرمية وحامية االســتقرار 

واألمن يف املناطق اللبنانية كافة. وكان توافق عىل أهمية دور 

الجيش يف هذه املرحلة الدقيقة لحفظ االســتقرار ومكافحة 

العصابات اإلجرامية. 

ميشال نرص

ال يشء جديد تحت السامء اللبنانية. االزمات نفسها ال يغري 
من ثقلها »وحدة بالزايد او بالناقص«، خصوصا ان االيام تعيد 
ذاتها، مع عــودة االحتجاجات اىل مربعها االول يف الحمراء، 
واالقتحامات اىل املصارف، فيام االمور السياسية عالقة فوق 
الطاولة وميرسة اىل ابعد الحدود من تحتها، عىل كل املسالك.
فالبالد الغارقة بسيل من االزمات، ما كان ينقصها اال ازمة 
»تغيري الساعة« والطريقة التي ظهر فيها االمر، حتى بلغ نبش 
دفاتر املايض حد اكتشــاف اعتامد رئيس الحكومة العسكرية 
العامد ميشــال عون عام 1988، انه عمــد اىل اتخاذ االجراء 
نفســه، من باب الكيل نفســه، بعد تغريدة صهر الرابية الذي 

وجد يف ترسيبة عني التينة »ما يفش خلقه«.
غري ان تقريب او تأخري الســاعة لبنانيا، لن يقدم او يؤخر 
مــن التوقيت الدويل، الذي بدا واضحا انه يعمل وفقا الجندته، 
رغم تركه هامشــا بدأ يضيق للقوى املحلية للمبادرة يف فرتة 
سامح تقلصت اىل حدها االدىن، وفقا ملا يقّر به سفراء الدول 
املعنيــة يف بريوت، والذين يتحدثــون بلغة »نفض اليد« من 
الطبقة الحاكمة املرصة عىل االمعان يف ترصفاتها وسلوكها، 
ســواء عرب استمرار تهريب االموال اىل الخارج او اقرار قوانني 
مشوهة كالكابيتال كونرتول، الذي تبلغت بريوت من صندوق 
النقد انه غري صالح، اىل ارصارهم عىل »مكابرتهم« لعدم انجاز 

االنتخابات الرئاسية، بعدما طرّيوا كل فرص االنقاذ.
مصادر سياســية مواكبة رأت ان معادلة املامنعة واملقاومة 
تقوم اليوم عىل »مرشحنا وتعوا نتفاوض«، وهي معادلة عززها 

االتفاق السعودي - االيراين، 
والتقــارب بــني الريــاض 
ودمشــق،  خصوصا يف ظل 
املواقف التي سمعها املعنيون 
يف بريوت من املوفد االيراين 
»لبنن«  والــذي  ايــام،  منذ 
االستحقاق، واضعا االمر يف 
عهدة حارة حريك، يف مقابل 
موقف سعودي ال يقل مرونة 
يف تأكيده عىل عدم وجود اي 
وامنا  اسامء،  »فيتوات« عىل 
ما يهم اململكــة هو برنامج 

العهد لسنواته الست.
وتتابــع املصادر بان كالم 
ان  النواب عن  رئيس مجلس 

الريــاض ما زالت عىل موقفهــا، يحمل اكرث من وجه، ذلك ان 
»االســتيذ« يدرك جيدا املدى الــذي بلغته املفاوضات والنقاط 
العالقة عندها، حيث وصلت االمور اىل حد تقديم االجوبة عن 
االسئلة التي طرحت والضامنات بشأنها، والتي مبجرد انجازها 
سيعلن »بيك زغرتا« ترشيحه رسميا، ليصار اىل تحديد جلسة 

االنتخاب الـ 12 التي باتت قاب قوسني او ادىن.
واشارت املصادر اىل ان االلغام الرئاسية قد نزعت وفككت، 
يف انتظار انجاز بعض الرتتيبات التي يفرتض ان تنجزها زيارة 
مساعد وزير الخارجية االمريكية باربرا ليف اىل بريوت، والتي 
اســتبقت بـ »واوا« كاد يحرق ايدي الجميع، ويجعلهم مؤهلني 

لتجرع الكأس.
وختمــت املصادر بان الحديث عن ان ال انتخابات رئاســية 
مع دخول البالد شهر رمضان، هو محض تحليالت تفتقر اىل 
الدقة، فاالمور تســري وفقا للمرسوم، والحركة الداخلية ال بد 
ان تسري وفقا لدوران الساعة االقليمية السعودية – السورية، 
مع عودة معادلة السني-الســني، الذي اعيد تفعيلها يوم اتفق 

عىل اعادة تثبيت تسوية الطائف.
يف كل االحوال وعىل الطريقة اللبنانية، »خلق« للبنانيني ما 
يســليهم اليام، عنوانه »التوقيت الصيفي« الذي انساهم لهيب 
االســعار و«كوي« الدوالر واملحروقات، لتصبح ساعة بالزايد 

ساعة بالناقص هي كل القصة، وأصل املصيبة والعلة. 

هل بدأت أميركا تتراجع عن وعودها بمساعدة لبنان؟
فادي عيد

يكشف نائب بارز ومواكب لحركة اإلتصاالت الجارية عىل 
خّط الكتل النيابية املعارضة، أن أخطر ما ميكن أن يســتجّد 
يف املعادلة الرئاســية الحالية، يتمثــل يف عدم إدراج لبنان 
يف مســار التفاهم اإليراين – الســعودي، والذي بدأت تظهر 
مفاعيلــه يف املنطقة، وال ســيام أن فريقي هذا التفاهم قد 
أعلنا، وبشــكٍل مبارش ومن دون أي تأويالت أو تفسريات، أن 
انتظار الخارج من أجل إنجاز اإلستحقاق الرئايس غري مجٍد. 
وبالتــايل، يركز النائب املواكب، عــىل أن معادالت الخارج ال 
تنطبــق عىل الداخل، يف ضوء وجود أكرث من جهة خارجية 
مؤثرة يف امللف اللبناين، بداللة أن الدول الخمس التي اجتمعت 
يف باريس منذ نحو شهر، تستعد للعودة مجدداً إىل العاصمة 
الفرنسية، عىل الرغم من أن البعض يجزم أن هذه اللقاءات قد 
فشلت يف إرساء أي قاعدة تفاهم تبدأ بامللف الرئايس بالدرجة 

األوىل، لتشــمل الحقاً عملية اإلنقاذ املايل واالقتصادي. 
وعليــه، ويف غمرة التحــّوالت الجديدة يف املنطقة، وعىل 
وقع الحراك الذي تقوده الدول الخمس، فإن زيارة االســتطالع 
األمريكيــة، ال تبدو معزولًة عن هذه التحوالت والتي شــملت 
أخرياً الجوار انطالقاً من الســاحة السورية، حيث ان مساعدة 
وزير الخارجية األمريكية لشؤون الرشق األدىن باربارا ليف مل 
تحمل يف َجعبتها خالل جوالتها باألمس، أي معطًى ذي طابعٍ 
يتعلق باالســتحقاق الرئايس، بل إن جزًءا من محادثاتها مع 

املسؤولني الذين زارتهم، حمل عنوان 
االستفهام والسؤال واالستطالع عن 
العقبات التي متنع إىل اليوم انتخاب 
العلم أن  رئيــٍس للجمهورية، مــع 
متاٍس  عىل  األمريكية  الديبلوماسية 
مع تفاصيل املشهد اللبناين بالكامل، 
وليس فقط املشهد الرئايس املرهون 

باالنقسامات السياسية العميقة.
وعليه، وأيّاً كانت الظروف املحيطة 
بزيــارة ليف، والتي تشــكل بريوت 
محطــًة أخرية فيها بعد جولتها يف 
لهذا  املواكب  النائــب  املنطقة، فإن 
الحراك يرى أن تداعياتها ســتظهر 
يف املــدى الزمنــي القريــب، عرب 
سلســلة مواقف وتحذيرات قد تصل 
إىل مستوى التصعيد األمرييك، إزاء 
لبنــان، عىل اعتبار أن الفشــل يف 

مقاربــة األزمات النقدية واالقتصاديــة واالجتامعية التي 
تعصــف بلبنان عىل مختلف املســتويات أوالً، ثم اســتمرار 
الشــغور الرئايس ثانياً، واالنهيار املتســارع ثالثاً، تضعها 
اإلدارة األمريكية، يف ســياق الفوىض والشلل يف كل املرافق 
واملؤّسسات، وبالتايل، فإن هذا الواقع قد يدفع بهذه اإلدارة 
إىل الرتاجع عن وعودها باملســاعدة سواء عرب البنك الدويل 
أو حتــى صندوق النقد الدويل، يف حال مل يلتزم لبنان تنفيذ 

ما تعّهد به يف االتفاق الذي وّقعته الحكومة عىل مســتوى 
املوظفني مع صندوق النقد الدويل يف نيسان العام املايض.

وقياســاً عىل ما تقّدم، فإّن بقاء الوضع عىل ما هو عليه 
يف الفرتة الراهنة، واستمرار املسار االنحداري لكل القطاعات 
املالية واالقتصادية، ال يخفي النائب املواكب، مخاوفه من أن 
ينسحب املوقف األمرييك عىل مساعي سفراء الدول الخمس، 
الهادفــة إىل وضع حٍد ألزمة الفراغ الرئايس، والتي مل تصل 

إىل أي خواتيم إيجابية حتى الساعة. 

ليــف تجــول علــى املســؤولين: لالتفــاق مــع صنــدوق النقــد بأســرع وقــت

إعتصــــــــــام لـ»صرخــــــــــة املودعيــــــــــن« أمــــــــــام »املركــــــــــزي«
ُمفرقعـــــات ناريّـــــة وتكســـــير... والجيـــــش يُرســـــل تعزيـــــزات

زارت مســاعدة وزير الخارجّية األمريكّية لشؤون الرّشق 
األدىن باربــرا ليــف، ترافقها الســفرية األمريكية يف لبنان 
دورويث شــيا، رئيــَس الحزب »التقدمي اإلشــرتايك« وليد 
جنبــالط يف كليمنصــو، وقد اســتقبلها يف حضور رئيس 
كتلة »اللقــاء الدميوقراطي« النائب تيمور جنبالط، والنائب 
راجي الســعد، حيث كان عــرض ملجمل األوضاع والتطورات 

السياسية. 
{ يف عني التينة {

ثم انتقلت اىل عني التينة، حيث اسقبلها رئيس مجلس النواب 
نبيــه بري. وأكدت ليف خالل اللقاء أنه »ال ميكن أن يســتمّر 
الوضع يف لبنان عىل ما هو عليه ملدة طويلة.« كام اشــارت 
اىل أّن »الوضع االقتصادي متدهور، ويجب االتفاق مع صندوق 

النقد الدويل عىل حّل يف أرسع وقت ممكن«. 

{ يف الخارجية {

 ومن ثّم توجهت ليف وشــيا والوفد املراف ق اىل الخارجية 
، حيــث التقت وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة ترصيف 
األعــامل عبدالله بوحبيــب، وتّم البحث يف آخــر التطورات 
السياســية واالقتصادية يف لبنان، ومــا يجري يف املنطقة 
من تحّوالت، ال سيام انعكاســات االتفاق السعودي-االيراين 

والرصاع اليمني واألزمة السورية.

{ عند ميقايت {
كذلــك زارت ليف رئيس  حكومة ترصيــف االعامل نجيب 
ميقايت عرص امس، يف دارته يف حضور الســفرية األمريكية 
دورويث شــيا. وخالل اللقاء، تم البحث يف األوضاع الراهنة 
يف لبنــان والعالقات الثنائية ونتائج جولة ليف عىل عدد من 

دول املنطقة.
واستبقى ميقايت الوفد األمرييك إىل مائدة اإلفطار. 

نفــذت جمعيــة »رصخة املودعني« اعتصامــا  امس امام 
مرصف لبنان، رفضاً لتعاميم مرصف لبنان الظاملة للمودعني، 

وأطلقت مفرقعات ناريّة باتجاه املرصف.
هذا وحــاول عدد من املودعني تحطيــم واجهات مرصيف 
»بــريوت والبــالد العربية« و«املوارد« الكائنــني يف الحمرا،  
وحاولوا تحطيم ما أمكن بسبب التحصينات لواجهات املرصفني 

املقفلــني. وأعلن تحالف »متحــدون« يف بيان ، أن »مودعني  
حاولوا ايضا دخول منزل املدير العام ملرصف »فرنســبنك« نديم 

القصار يف الجناح«.
 وتدخل الجيش وارســل تعزيزات وفرقة مكافحة الشــغب 
اىل منطقــة  مرصف لبنان ومحيطه وامام مصارف اخرى يف 

منطقة الحمرا،  ملنع عمليات الشغب والتكسري.

ليف مستقبالً جنبالط

ــرة  ــدولـ ــة: لـ ــ ــدولـ ــ ــن الـ ــ ُمـــتـــقـــاعـــدو أمـ
الــــــــــرواتــــــــــب واملــــســــتــــحــــقــــات

أشار متقاعدو املديرية العامة ألمن الدولة يف بيان، اىل أن 
»كثريين من الزمالء املتقاعدين يف مختلف األسالك العسكرية 
كتبوا وأبدعوا يف نقل حقيقة املعاناة والوضع املعييش الصعب 
الذي وصلوا إليه، جراء دولرة كل يشء إال رواتبهم التي مل يبق 
لهم سوى هذا الدخل ليعتاشوا منه بضعة أيام من الشهر، بعد 
فقدان قيمة رواتبهم وتعويضاتهم إن حصلوا عليها وبخاصة 
انهــم أصبحوا بعمر غري قادرين عىل العمل بســبب وضعهم 
الصحي وِكرَبِ العمر الذي قضوا زهرة شبابهم يف سبيل خدمة 

وطنهم«.
وطالبوا بـــ »دولرة رواتب ومســتحقات املتقاعدين عىل 
مختلف تســمياتها عىل أال يقل الراتب الشهري عن 300 دوالر 
لــكل متقاعد، باإلضافــة إىل حق من تقاعدوا يف رتبة مؤهل 
ومؤهل أول مبخصصات مــادة البنزين والقانون يحفظ لهم 

ذلك«.
وتوجهــوا اىل زمالئهم يف الخدمــة الفعلية بالقول: »ما 
نزرعه اليوم عرب مطالبنا سيكون مثارا جاهزة لكم ولعائالتكم 

عندما تتقاعدون«.
وأعلنوا رفضهم »القاطع ملا صدر عن رئاسة مجلس الوزراء 
وتحديدا وحرصا مبا يختص باملتقاعدين«، محذرين من أنهم يف 
حال عدم التجاوب مع مطالبهم، »سنكون جاهزين مستقبال 
ألي تحرك قد يفرضه علينا قراركم يف حال مل نأخذ حقوقنا«. 

عــــــون قبل ميقاتي... »بيــــــي أقوى من بّيك«
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حماوة رئاســـــّية مضبوطة... تقابلها تهدئة وتفاهمات ملواكبة املسار الجديد

ـــــــــــــــي!!! ـــــــــــــــع الدول ـــــــــــــــة املجتم ـــــــــــــــتمّر.. وبموافق ـــــــــــــــان ُمس ـــــــــــــــي لبن ـــــــــــــــوريين ف ـــــــــــــــن الس ـــــــــــــــي ـــــــــــــــــ »اإلســـــــــــــــرائيلي« لتوطي ـــــــــــــــط األميرك املخّط

بوحبيب التقى
ُممثلة األمم املتحدة 

للمرأة في لبنان

ــى ــ ــوضـ ــ ــفـ ــ ــط الــــفــــتــــنــــة والـ ــ ــط ــ ــخ ــ ــح بـــتـــنـــفـــيـــذ م ــ ــم ــ ــس ــ  حـــــــــزب الـــــــلـــــــه: لـــــــن ن
ــا الــــــتــــــوجــــــة شــــــــرقــــــــاً ملــــــواجــــــهــــــة الــــــحــــــصــــــار األمـــــيـــــركـــــي ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ

بو حبيب مع ممثلة االمم املتحدة
صفي الدين يلقي خطبة الجمعة

شديد ابتسام 

مفاعيل االتفاق السعودي 
تتظهر  بــدأت  اإليــراين   -
فاالتفــاق  املنطقــة،  يف 
غــرّي  الكثري مــن املفاهيم 
األمور  وقلب  السياســية، 
رأســا عىل عقــب، وأوىل 
املتغريات التقارب السعودي 
الطاقم  - السوري وتحضري 
للســفارة  الديبلومــايس 
الســعودية يف دمشق، مع 
تطورات  حصــول  توقــع 
قريبة ستكشف، كام يتناقل 
ديبلوماســيون يف امللــف 

اليمني.
يف  الجميــع  لبنانيــا، 
النعكاســات  انتظار  حالة 
امللف  االتفاق  عــىل  هــذا 

الرئايس، لكن مــن الصعب بعد تحديد ما إذا كان 
سيساهم يف ترسيع االنتخابات الرئاسية لسببني 
أساســيني: أوال، ألن التأثريات اإلقليمية وان كانت 
مهمــة، لكنها ال تــأيت وحدها بالحل، وثانيا، ألن 
هناك العديد من الالعبني املؤثرين يف االستحقاق 
الرئــايس من دول القرار، إضافة اىل الالعبني  يف 
الداخــل والتوازنات  السياســية. وقد دعا االمني 
العام لحزب الله الســيد حســن نرصالله اىل حل 
الشــأن الرئايس بالحوار بني اللبنانيني، مشــريا 
اىل ان الهــدوء اإلقليمي يســاعد يف االنتخابات 

الرئاسية.
فحــزب الله، كام تقــول مصادر سياســية، 
يتعاطــى بواقعية مع امللــف الرئايس، فاالتفاق 
الخارجي يســّهل التوافق الداخيل رئاسيا، لكنه ال 
يلغي العقبات الكثرية،  فخصوم الثنايئ الشــيعي 
يتمســكون بـ »فيتو« تعطيل جلسات االنتخاب، 
ومل يصلــوا بعد اىل تحديد أهدافهم والتوافق عىل 

مرشح واحد لهم.
 فاملعارضــة النيابيــة مل تحدد أهدافها للجولة  
املقبلة، وهي غري قادرة عىل بلوغ سقف األصوات 
الذي يتيح ملرشــحها الفوز يف االنتخابات، وبات 
واضحــا ان كل فريــق يغني عىل لياله رئاســيا، 

فرئيس الحزب »التقدمي اإلشــرايك« لديه سلة 
مرشــحني للرئاسة، وساوى مرشــح املعارضة 
الثــــنايئ بوصفهام  ميشــال معوض مبرشح 
مرشــحي تحد، فيام رئيس حزب »القوات« يفضل 

انتخاب رئيــس. الفراغ عىل 
وعليــه ميكن القول، وفق مصادر سياســية، 
الضغــوط  تخفيــف  يف  ســاهم  االتفــاق  ان 
والتشــنجـات القوية، لكنه ليس كافيا الستيالد 
رئيــس للجمهورية، فنظريــة املقايضة الدولية 
والقــول ان التنازل يف اليمن ســيقابله تنازل يف 
بريوت، ليست يف مكانها الصحيح، وميكن الجزم 
وفــق مصادر سياســية، بفشــل املقايضة التي 
حيك عنها بني رئاســة الجمهورية ورئاســــة 

الحكــومة.
 داخليا، بات واضحا ان الثنايئ يســري مبعركة  
فرنجيــة  اىل النهاية، متكال عىل تشــتت الفريق 
املعارض الذي ال ميلك خطة »ب« رئاســية بديلة 
عن ترشــيح النائب ميشال معوض، وسط ترشذم 
املعارضات يف ســاحة النجمة، وميكن االستناد 
ايضــا اىل التباعد الرئايس بني معراب وكليمنصو 
يف حرب املواقف والبيانات باملقاربات الرئاســية 

املختلفة.

 وعليه، فان امللف الرئايس 

مل يحن موعد حســمه بعد، 

يف مرحلة كسب الوقت التي 

لتحســني  األطراف  يجريها 

فرنجية  فسليامن  الرشوط، 

مل يعلن ترشحه رسميا بعد 

جالء  بانتظار  لالنتخابات، 

الصــورة وحلحلة ما تبقى 

رئاسية،  ووضوح  من عقد 

املوقف النهايئ الســعودي، 

وقليل من التفاصيل املتعلقة 

واحتســاب  بالتصويــت، 

النيابية. األصوات 

تحكم  عديدة   مالحظات 

اليوم،  الرئــايس  املســار 

وهــي دخــول كل األطراف 

الرغم من  التهدئة، عىل  يف 

الرئاســية  املعركة  حاموة  

وغياب التشــنج الســيايس، فالنواب املسيحيون 

ذاهبون اىل الصالة يف الخامس من نيســان يف 

الرصح البطريريك عىل نية االستحقاق، والنائب 

جربان باســيل الــذي يخصص نهاية األســبوع 

لرتيب وتنظيم التيار، يف صدد اعادة حســاباته، 

ورمبــا التموضع الجديد بعد مشاكســة طويلة 

مــع كل األطراف، والذهاب اىل مرحلة سياســية 

تقــوم عىل قياس األمور من منظار مختلف، بدءا 

بالعالقــة مع حزب الله التي شــهدت توترا كبريا 

يف الفرة األخرية، وقد حملت مشــاركة الرئيس 

السابق ميشال عون يف قداس مار يوسف، رسائل 

واضحة عن استدارة متوقعة وتخفيف التشنج مع 

الحليــف يف »تفاهم مار مخايل«، الذي تفاقم مع 

ترشــيح سليامن فرنجية لرئاسة الجمهورية...

وعليه، مــن املتوقع حصول اســتدارة جديدة 

مــن التيار اىل حزب الله ســوف تظهــر قريبا، 

كام تقــــول املصــادر السياســية، حيث يحدد 

التيار الوطنــي الحر يف مؤمتره التتظيمي نهاية 

األســبوع، الخطوط العريضة لسياسته الرئاسية 

املقبلة. للمرحلة 

بشعالين دوليل 

تزداد األزمة االقتصادية واملالية ســوءاً يف لبنان، وتتجه 
شــيئاً فشــيئاً لالرتطام الكبري من دون أي معالجات جديّة 
مــن قبل املســؤولني، أو البحث عىل األقّل عن أســباب هذه 
األزمة وإيجاد الحلول لكّل منها. ويشــكّل النزوح الســوري 
مشكلة كبرية أصبحت تؤثّر بشكل مبارش وسلبي يف الشعب 
اللبناين، الذي يزداد فقره يوماً بعد يوم مع تديّن قيمة اللرية 
الرشائية ســاعة بعد ســاعة، مقابل االرتفاع غري املسبوق 
للدوالر األمرييك يف الســوق السوداء، من دون أن يتّم تنفيذ 
خطة إعادة النازحني الســوريني اىل بالدهم، التي سبق وأن 
وضعتها الحكومات الســابقة. والسؤال املطروح اليوم: ماذا 
يفعل املســؤولون اليوم أمام هذه املشــكلة التي تؤثّر سلباً 
يف مختلف قطاعات العيش يف هذا البلد؟ يف ظّل اســتمرار 
تبّنــي املفوضية العليا لشــؤون الالجئني يف لبنان فكرة أّن 
»الظروف يف سوريا ليست مالمئة للعودة«، ودفعها بالتايل 
مبلــغ 300 دوالر لــكّل عائلة نازحة، فيــام أصبح راتب أي 
محافظ يف الدولة اللبنانية، عىل ســبيل املثال، ال يساوي 50 
دوالراً؟! وال تزال املفوضية ترفض إعطاء النازحني السوريني 
الراتب نفســه يف حال عودتهــم اىل مناطقهم، رغم أّن لها 

السورية... املحافظات  مكاتب عديدة يف 
تقول أوســاط ديبلوماســية مواكبة، إّن املفوضية العليا 
لشــؤون الالجئني التي ُوجدت يف لبنــان من أجل الالجئني 
الفلســطينيني الذيــن متّت املوافقة عــىل بقائهم يف لبنان 
بشــكل »مؤّقت«، دام منــذ العام 1948 وحتى اليوم، تُحاول 
أن تجعل من اســتضافة لبنان الســخّية للنازحني السوريني 
بحكــم الجرية والقرىب والصلة بــني العائالت، لجوءاً. علامً 
بــأّن لبنان ليس موّقعاً عىل اتفاقية فيينا الخاصة مبوضوع 
الالجئني. ولهذا يتّم التعريف عنهم بصفتهم »الجئني« وليس 
»نازحــني«، رغم أّن هذا األمر ليس صحيحاً، وذلك لهدف غري 

بــريء يتعلّق بدمجهم يف املجتمع اللبناين، أي بتوطينهم.
فاملجتمــع الدويل ال يزال حتى اليــوم، يف كّل املؤمترات 

بالالجئــني  الخاصــة 
السوريني املقيمني يف الدول 
اىل  النازحني  أو  األوروبية، 
دول الجــوار أي اىل لبنــان 
وتركيا واألردن ومرص، عىل 
ما تقول االوســاط، يسعى 
اىل تقديم املساعدات لهؤالء 
حيــث هم ليك يتّم دمجهم، 
الــدول  يف  توطينهــم  أو 
التي يقطنــون فيها حالياً، 
جنسية  بالتايل  وإعطاؤهم 
الدولــة التي قّدمــوا اليها 
»طلب لجوء«.. كام يُشــّدد 
عــىل أّن »ظــروف العودة 
ليســت مؤاتية بعد«، وذلك 
ليس نتيجة للواقع، ســيام 
أّن هنــاك أكرث من 80 % من 
خاضعة  ســوريا  مساحة 
للنظــام، إّنــا لغايــة يف 
نفس هذا املجتمع الذي يريد 

تحميل عبء النزوح اىل الدول املستضيفة لهم، ومن ضمنهم 
لبنان، من دون أن يُكلّف نفسه إيجاد حّل شامل لهذا الشعب، 

الذي غادر بالده بفعل الحرب التي انتهت منذ ســنوات. 
غري أّن الوضع يف لبنان يختلف، عىل ما أكّدت األوســاط 
نفســها، ســيام أنّه ال يخضع التفاقية اللجــوء من جهة، 
وينــــص دستوره يف مقّدمته عىل رفض التوطني من جهة 

ثانية. 
وهذا األمــر يجعله متاميزاً عن الدول األخرى التي وافقت 
عــىل طلبات اللجوء ما حّتم عليهــا دمجهم يف مجتمعاتها 
وعىل منحهم الجنسية... فيام ال يستطيع لبنان القيام مبثل 
هــذا األمــر، حتى وإن ضغطت دول املجتمــع الدويل عليه، 
ألنّــه غري خاضع التفاقيــة اللجوء، وال ميكنه بالتايل قبول 

الذي يرفضه دستوره. التوطني 
واكدت االوســاط ان املشــكلة أّن لبنــان انتظر املجتمع 
الــدويل ليك يتحرّك ويســاعده عىل إعادتهــم، غري أّن هذا 
األخــري يعتربهم »الجئني«، ما يعني أنّــه عليهم أن يتمّتعوا 
بحقوق اللجوء اىل حــني تحقيق مرشوع »توطينهم« حيث 
هــم. ويبدو أّن املؤامرة األمريكيــة - »اإلرسائيلية« لتوطني 
مليونــني و500 ألف نازح يف لبنان مســتمّرة، والهدف منها 
تغيري الدميوغرافيا والكيــان اللبناين وتفجريه من الداخل. 
فيام ال يتخذ لبنان أي إجراءات حتى اآلن لوقف هذه املؤامرة، 
بل يركها تســلك طريقها، ال بل يســاهم يف تطّورها رسيعاً 
من خالل عدم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة 

الجديــدة التي بإمكانها العمل عىل رضب هذا املخطط. 
أّما السبب األســايس لبقاء النازحني السوريني منترشين 

يف املناطــق اللبنانيــة كافة، عىل ما أوضحت االوســاط، 
فيتعلّق مبواصلة املفوضية إنشــاء الخيم لهم عىل األرايض 
اللبنانية، وتأمــني املأكل وامللبس والغذاء والتعليم ألوالدهم 
وعائالتهــم، ودفع 300 دوالر لــرّب كّل عائلة... علامً بأّن 
أكرثية النازحني يقومون بالتذايك عىل املفوضية، من خالل 
تعــّدد الزوجات بهدف زيادة املدخول. فكّل نازح يقبض 300 
دوالر شــهرياً عن كّل زوجة مع أوالدهــا، ما يجعل النازح 
املتزّوج من ثالث أو أربع نســاء يقبض منها 900 أو 1100 
دوالر شهرياً، ما يجعله يبقى من دون عمل، ويكتفي باملبالغ 
التــي يقبضها من »األمم«... وهذه األخرية ال تُفّتـــش عن 
حـــلول جـذرية إلعادتهم اىل بالدهم، إّنا إلطالة إقامتهم 

لبـنان.  يف 
وتجد األوســاط الديبلوماسية أّن النازحني السوريني يف 
لبنــان أصبحوا يشــكّلون »قنبلة موقوتة«، عىل ما وّصفت 
االوســاط الوضع، وهــي مؤامرة أمريكيــة- »إرسائيلية« 
لــرب لبنان من الداخل، من خالل هــذه القنبلة املوقوتة 
أي »توطــني النازحني فيه«، يف ظّل موافقة املجتمع الدويل 
عىل عدم إعادة النازحني الســوريني اىل بالدهم يف املرحلة 
الراهنة، ليك يبقوا يف لبنان، ويندمجوا مع الشعب اللبناين، 
عــىل غرار ما حصل خالل الســنوات املاضية أي منذ العام 

2011 حتى يومنا هذا. 
وقد بدأنا نشــهد بعضــاً من عّيناتهــا يف بعض املناطق 
اللبنانيــة الشــاملية والجنوبيــة من خــالل االحتكاكات 
واملواجهات التي تحصل بني اللبنانيني والسوريني. وأوضحت 
االوســاط أّن املســألة ال تتعلّق بالتعّصب العرقي أو الديني 
أو الطائفــي، وخصوصاً أّن املجتمع الــدويل غالباً ما يُثّمن 
استضافة لبنان الســخّية للنازحني السوريني عىل أراضيه، 
إّنا بخطر التغيري الدميوغرايف الذي سيطرأ عىل لبنان خالل 
السنوات املقبلة، إذا مل يعمل املسؤولون عىل إيجاد حّل لهذه 
املشكلة الكبرية يف أرسع وقت ممكن. فهل يريد منا املجتمع 
الدويل التخيّل عن بالدنا للشعوب األخرى، وأن نُصبح بدورنا 

الجئني يف دول العامل؟!

التقــى وزير الخارجيــة واملغربني 

يف حكومــة ترصيف األعامل عبدالله 

بوحبيــب ممثلة االمــم املتحدة للمرأة 

يف لبنــان راشــيل دورويكــس، وتم 

البحث يف الخطة االسراتيجية لهيئة 

االمم املتحــدة للمرأة يف لبنان كام تم 

البحــث يف وضع املــرأة اللبنانية يف 

القطاعني الخــاص والعام وكذلك يف 

مجال السياسة. 

[ ذكــر رئيس املجلــس التنفيــــذي يف حزب الله الســــيد 
هاشــــم صـــفي الدين، أنّه »ال شك أّن االســراع يف انتخــاب 
رئيس الجمهــــورية هو أمر مهم، لكنه يتطلب مقاربة موضوعية 
بعيــدة عن كل التهويل الخارجــي وعن كل املصالح الخارجية، من 
أجل تحقيق مســتلزمات الرشاكة الوطنيــة الصحيحة بني جميع 

البلد«. ابناء 
واعتــرب خالل خطبــة الجمعة التي القاها يف مســجد االمام 
املجتبــى، أّن »ما نرش باالمس اصبح واضحا جدا لكل اللبنانيني، ان 
قضية الكهرباء والبنك الدويل كانت بال أســاس، وعرّب البعض أنها 
كانت كذبة كبرية عىل مدى ســنة ونصف أو أكرث، وهم يقولون إن 
البنك الدويل يضع رشوطا، واللبنانيون يجب ان يلتزموا بالرشوط، 
والحكومــة حكومة ترصيف االعامل مســكينة تلهف وراء تحقيق 
هــذه الرشوط، ولــن تتمكن من تحقيق كل هــذه الرشوط فيتبني 

بالتــايل ان هذه الوعود كلها وعود واهية«.
ولفت إىل أّن ذلك يعني »السفارة االمريكية وبعض الدول وبعض 
املســؤولني الذين يقولون تحدثنا مع االمريكيني وتحدثنا مع االمم 
املتحدة، هم ميارســون الكذب والخــداع والنفاق هذا هو الخارج 

عليه. تراهنون  الذي 
 لقــد جرب لبنــان االقتـصـــاد املبني عىل االرتباط بالغـــرب 
فقـــط هنـا حقيقة يجـــب ان تقال ويجب ان يعـرفـها الجمـيع 
ان االنهـيـــار االقتصــادي، هو احد نتائج ارتبــاط اقتصاد لبنان 

فقط«. بالغرب 
[ لفت نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله الشــيخ عيل 
دعموش يف خطبة الجمعة، اىل »اننا نشهد ارتفاًعا مرعًبا ألسعار 
املواد التموينية والخر والحاجات اليومية، والتجار باتوا يبيعون 

ألف   150 ســعر  عــىل 
الواحــــد  للدوالر  لرية 
لوزارة  كُيّل  غياب  وسط 
وجمعيــات  االقتصــاد 
بحيث  املستهلك،  حامية 
أصبحــت وجبة اإلفطار 
من  املؤلفــــة  للعائلة 
أشــخاص  أربــــعة 
عىل  تكاليفهــا  تزيــد 
ليــــرة،  ماليني  اربعة 
فاق  التجــار  وجشــع 
التوقعــات بشــكل  كل 
القواعد  ألبســط  مناٍف 
واألخالقيــة  الدينيــة 

واإلنسانية«.
وقــال: »اليــوم البلد 

مــروك وينهار أمــام أعني الجميع، وأوضاع الناس تزداد ســوًءا 
بشــــكل غري مســبوق، فالفقر بات يرب معظم الطــــبقات 
وودائــع النـاس منـــهوبة ورواتبها ال تكـفي يومـني، والدوالر 
يُحلّـق والناس موجوعـة مبا مل يسبق له مثيل، فامذا تنتـظرون؟ 
أال يســتدعي هذا الواقع املأسوي الذي يعيشه كّل املواطـــنني يف 
لبـــنان وضع الخالفات جانًبا والتحرّك الجــاد من الجميع إلنقاذ 

البلد«.
واردف: »اليــوم هناك الكثري من الدول الحلــــيفة ألمــــريكا 
كــــدول الخليج وتركيا وغريهــا توّجهت نحو الصني ولديها معها 

اســتثامرات مبليارات الدوالرات:  فلامذا 
ال يــزال يخــاف اللبنانيون مــن التوّجه 
أبدت اســتعدادها  التي طاملا  الصني  نحو 

لالســتثامر يف لبنان ومساعدة لبنان«؟
اضاف: »إذا كنتم تنتظرون أن يســمح 
لكم األمرييك بذلك فاألمرييك لن يســمح 
بذلك، ويجب أن يكون هناك موقف وطني 
جريء وُشجاع يتمّرد فيه املسؤولون عىل 
األمــرييك ويُقّدمــون مصلحة البلد عىل 

األمريكية«. املصالح 
وتابــع: »اليوم تزور لبنان ُمســاعدة 
لشــؤون  األمرييك  الخارجية  وزيــــر 
الرشق األدىن الســيدة باربــرا ليف التي 
حّرضــت قبل أشــهر عــىل الفوىض يف 
لبنان من إعــادة صياغته بالطريقة التي 
تناســبهم ليتحكموا بسياساته وخياراته 

. ومستقبله
نحــن نقول لألمريكيني ارفعوا أيديكم عن لبنان وســيكون بخري 
بعيــًدا عنكم فحصاركــم وعقوباتكم وحاميتكم للفاســدين هي 

البلد«. انهيار  يف  األسايس  السبب 
 وقــال: »اذا كنتم تريــدون التحريض عىل الفوىض والفتنة بني 
اللبنانيــني ُمجــدًدا للتمكنوا من فرض رشوطكم السياســية عىل 
اللبنانيني، فأنتم واهمون وستفشــلون كام فشلتم فيام مىض ولن 
نســمح بالفتنة، ويجب أن تيأســوا من أخذ البلد إىل الفوىض أو 

تأخذوا شــيًئا من اللبنانيني تحت الضغط«.

 قبــــــان الــــــى القــــــوى السياســــــّية: لبنــــــان ال يحتمل
لعبــــــة انتحــــــار... الناس تلتهــــــم الجمــــــر والصبر مّر

ــودة عــــــن قــــــرار ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــة: لـ ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ــل ــ  جـــعـــجـــع ل
األوان فــــــــوات  قـــبـــل  ــة  ــ ــاع ــ ــس ــ ال تـــقـــديـــم  عــــــدم 

ألقى املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبــالن خطبــة الجمعة يف مســجد اإلمام 
الحســني يف برج الرباجنة توّجه فيها للتجار 
اللبنانيني بالقول: »الناس تعيش وسط كوارث 
معيشية، وظروفها تُبيك الحجر فال متنعوها 
طريــق الله، وخاصة يف شــهر الله العظيم، 
فأعينوها ومكّنوها وتحّننوا عليها، أقول ذلك 
ألن كثرياً من التجار ضّيع طريق الله، ويتعامل 
مع شــهر رمضان والنــاس صامئة بنزعة 
اســتغاللية وطبيعة متوحشة، لهذا الصنف 
خصوصــاً من التجار أحّذرهم، الخصومة مع 
الناس هي خصومة مع الله، والخصومة مع 
الصامئني خصومة خطرية فاحذروها، فإنها 
نار ال تبقي وال تذر، واملوت قريب، والقرب ضّيق، 
والورثة رسعان ما ينَسون أو يتناَسون، والدنيا 
مرّة، فارحموا أنفســكم وامنعوا نار تجارتكم 
واتقوا الله، فوالله ما اتّجر تاجر بخصومة الله 
والتضييق عىل عباد الله إال أكلته الحرسات«.  
وتوجه إىل »القوى السياســية الواعية«، 
بالقول: »احذروا االنهيار املستمر، ألن الدوالر  
كزلزال سينقض عىل الجميع، وبعض القوى 
السياسية املالية تنفذ مرشوع انقضاض عىل 
والسياســية وقدرة  الوطنية  البلد ورشاكته 
النــاس عىل العيش، والوقــت مل يعد متاحاً، 
والحــل كام أكــدت يف كل مرة بإنقاذ رئايس 
رسيــع عىل قاعدة رئيس قوي جامع، ألن أي 
خطــأ يف التقدير يعني انزالق البلد أكرث نحو 
املجهول، ومــا أخطر املجهول يف هذه األيام. 

فالنــاس تلتهم الجمر، والصــرب مّر، وواقع 
الناس أشبه مبذبحة ترتكبها الطبقات املالية 
والتجارية والسياسية واإلعالمية والنفوذية 
املحليــة والدولية، ورغم ذلك ال يريد شــعبنا 
وناسنا وضع مصري لبنان بكفة نار الشوارع، 
ألن فلتان الشــارع يعني فناء لبنان. لذلك، ال 
يجوز تعطيل مجلس الوزراء ومجلس النواب، 
ألن أي تعطيل للمجلسني تعطيل للبنان وللدولة 
ولوظيفتها، واملطلوب انتفاضة سياسية ألن 
ترك البلد رهينة بعض الشخصيات املهووسة 
بالجنون واألنانية يعني شطب لبنان عن وجه 

األرض«. 
أضاف: »ألننــا بقلب كارثة وجود، وألنه ال 
بد من اإلنقاذ، واإلنقاذ الداخيل شــبه معدوم، 
فالحــل الوحيد بالخيار الرشقي، لذلك اطرقوا 
أبواب الصني والهند وروســيا وطهران، وكلها 
بال أمثان سيادية أو أكالف حالية، ومثن الخيار 
الرشقي أفضل من التعويل عىل واشنطن التي 
تتعامــل مع لبنان بعني املصالح الصهيونية«، 
مشــرياً إىل أن »هناك مرشوعــا خطرا جداً 
يريد متزيق الدولة، ونسف الرشاكة الوطنية 
ومراحل هذا املــرشوع باتت واضحة فالحذر 

منه، ألن لبنان ال يحتمل لعبة انتحار«. 
أما بالنســبة لالتفاق السعودي - اإليراين 
فقــد اعترب أنــه »رضورة إقليمية ووطنية، 
واســتثامر هذا االتفاق رضورة ماّسة للبنان، 
واملطلوب من الريــاض وطهران إغاثة لبنان 

عىل كل الصعد«.

غرّد رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري 

جعجع عرب حســابه عىل »تويــر«، كاتًبا: 

»أســتغرب قرار الحكومة بعدم اتباع التقليد 

املتبع يف لبنان منذ عرشات الســنني بتقديم 

الســاعة ســاعة واحدة يف آذار من كل عام، 

والذي ما زال حتى الساعة، معتمداً يف معظم 

دول العامل.

 إن هــذا التدبــري الذي اتخذتــه الحكومة 

ســيعرقل الكثري من األعــامل خصوًصا عىل 

مستوى حركة الطريان والرشكات العاملية التي 

لها عالقة مع الرشكات اللبنانية واألســواق 

وســواها من القطاعات. إّن الحكومة مدعوة 

إىل العــودة عن قرارهــا قبل فوات اآلوان، أي 

قبل مساء الغد وقبل أن تضع الكثري من قطاع 

األعــامل يف لبنان، أمــام مصاعب إضافية 

جّمة«. 
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ــاء ــ ــ ــة م ــ ــطـ ــ ــقـ ــ نـ

الربوفسور االب 
يوسف مونس 

جوع وفقر وغالء.
ال كســاء، ال خبز، ال 

كهرباء.
تعاسة، ذّل، قهر صبح 

مساء.
نهارنا ركض فارغ.

ليـــالينا نــوم دون 
عشاء.

بطــون  أطـــفالنا  
خاوية.

رصاخ   أشــباح  شبه 
وبكاء.

منوت جوعاً يف وطن 
الخري.

مســاء كآبــة هجرة 
غرباء.

املهانــة  تكرسنــا 
وشهوة االحشاء، لكرسة 
نقطة  او  يابســة  خبز 

ماء.
اعــد لنا ، يا ســيدي، 
عمرنا املايض، يوم كانت 

ارض لبنان سامء.
يوما،  الفجر  سيطلع 

انا كيل رجاء.

ــــس مـــواطـــنـــاً! ــي ــ ـــازح ول ــ ــ ن
ثريا عايص

ان  بالقول  نجــازف  ال 
بلداننا  النزوح يف  مسألة 
صحيح  للحــرية.  مثرية 
أننا تعايشــنا منذ 1948، 
الســورية  البــالد  يف 
والعراق مــع »النازحني« 
ولكننــا  الفلســطينيني، 
عىل  نفهم  مل  كثــريون، 
األرجــح اآللية التي تدفع 

املرء بالتدريج إىل هجرة مسقط رأسه نحو مكان بديل، 
قد يتكرر ذلك عدة مرات يف حياة بعضنا، فال غلو استناداً 

إليــه بأن ننعتها بالبداوة واالضطراب وكرثة الرتحال.
مــن البديهــي أننا من خالل هــذه املقاربة، نالمس 
مســألة ثقافية معقدة، ال نستطيع إيفاءها حقها دون 
الدخول يف تفاصيل ال يتسع املجال لها هنا. سنكتفي إذن 
باالشارة للرتحال بحثاً عن الكأل  يف البيئة الصحراوية، 
لننتقــل إىل موضــوع النزوح، مبا هو مــن حيث املبدأ 
ترحيل قرسي فرضه مســتعمرون اســتيطانيون عىل 
الفلســطينيني فرضاً، عىل عكس النزوح السوري، حيث 

تعددت األسباب والعوامل.
مهــام يكن، فإن الالفت أن هذين النوعني من النزوح، 
الفلسطيني والسوري، ترافقا دولياً بدور كبري، اضطلعت 
به منظمة األمم املتحدة ودول املعسكر الغريب، حيث إنه 
مــن املالحظ أن الغاية التي ســعت إليها هذه الجهات، 
كان دامئــاً توطــني النازحني خــارج بالدهم األصلية. 
وأغلب الظن أن نظم الحكم يف الدول العربية، ال ســيام 
تلــك التي أرشنا إليهــا أعاله، تواطأت خياراً او كرهاً مع 
دول املعســكر الغريب، وليس مســتبعداً أن يكون بعض 
هذه النظم ســلك إرضاء للدول الغربية، نهجاً كان يجهل 

أنه يوصل إىل التوطني.
فلقد تناقلت وســائل اإلعالم عىل سبيل املثال، أخباراً 
عن زيارات إىل لبنان قام بها زعامء وســفراء غربيون، 
أعلنــوا خاللها أمام املأل وأمــام مجلس النواب، أنهم ال 
يريدون عودة النازحني الســوريني إىل سورية. يحسن 
التذكــري ان االمم املتحدة مل تطبق القرار 194 بخصوص 
حق النازحني الفلســطينيني يف العودة إىل فلســطني، 
وبالتعويض عن الخسائر املادية التي لحقت بهم  نتيجة 
تقســيم بالدهم وحســب، وإمنا قلصت ميزانية وكالة 
اإلغاثة والتشغيل، إىل حد أنها ألغت كام نعتقد االعرتاف 

بوجود »نازحني« فلسطينيني.
توصلنا مداورة مســألة النازحني يف الذهن، إىل بيت 
القصيد: لقد نجح املســتعمرون الربيطانيون يف إقامة 
دولة للمســتوطنني األجانب يف فلسطنب، تحت غطاء 
اســاطري مرصيــة وعراقية قدمية، عن مهــد الديانة 
اليهوديــة، وذلك عن طريق االنتداب عىل فلســطني، ثم 
اجتذاب اليهود األوروبيني إليها ) مضطهدين ونازحني ( 
، حيث جرى توطينهم وتقسيم البالد، وصوالً إىل ترحيل 
غالبية الســكان األصليني بعد ان حرموا من حق تقرير 
مصريهم، كنازحني إىل البلدان املجاورة وتوطينهم فيها، 
إىل غــري ذلك من فصول القصة التــي مل تنته بعد. لذا 
ينهض السؤال عن الغاية من توطني النازحني يف لبنان، 

ورمبا يف تركيا أيضاً.
يحق لنا يف هذا السياق، أن نتخّوف من التقسيم. من 
البديهي أن املقصود من هذه الفرضية هي ســورية، بل 
وميكننا أن نتجــرأ ونذكر بعض تفاصيل هذه الفرضية 
التي من املحتمل أن تحقق ما مل يع السوريون وجودها، 
ويختلقون الوسائل واألساليب التي متكنهم من التصدي 
لهــا. فمن هــذه التفاصيل نشــري إىل اقتطاع الجزيرة 
الســورية، حيث املياه واألرايض الزراعية والنفط ، ومن 
املعــروف أن الحركــة الصهيونية طالــب  بها االنتداب 
الفرنيس يف سنوات 1930. هذا من جهة، أما من جهة 
ثانية فمن املحتمل أيضاً أن يكون مرشوع الرئيس الرتيك 
متضمناً اقتطاع جزء يف الشامل السوري، يكون امتداداً 

للواء اإلسكندرون وصوالً إىل منطقة حلب.
يبقــى أن نقول إنه من املحتمل أن يشــتمل مرشوع 
توطني النازحني الســوريني يف لبنان تقسيم هذه البالد 
جغرافيــاً وســكانياً، نكتفي بهذا القــدر ، فاللبيب من 

اإلشارة يفهم.

هيام عيد

يف ضــوء االنــزالق إىل قعٍر 
جديــد لألزمة املاليــة، وانهيار 
العملــة الوطنيــة، وتصاعــد 
الشــعبية،  االحتجاجات  وترية 
تشهد الســاحة الداخلية زحمة 
موفديــن وديبلوماســيني يف 
اآلونة األخرية.  وأكرث من سؤال 
مطروح يف التدوال يف األوساط 
والكواليــس السياســية، حول 
التوقيت املقصــود من التحذير 
الشــديد اللهجة الذي أىت غداة 
زيارة بعثة صندوق النقد الدويل 
إىل لبنان، تزامناً مع تشديد رئيس 
املجلس االسرتاتيجي للسياسات 
الخارجيــة يف طهــران كامل 
خــرازي، عىل أن أزمة لبنان غري 

مرتبطة باالتفاق الســعودي – اإليراين، وصوالً إىل 
تكرار مساعدة وزير الخارجية األمرييك بربارا ليف 
دعوتها للقوى السياسية النتخاب رئيس للجمهورية. 
ووفق هذه األوســاط السياسية، فإن هذه املواقف 
الثالثة تتقاطع ولو بشــكل غري مبارش عىل تحديد 
االنتخابات الرئاسية كاســتحقاٍق إلزامي، من أجل 
تفادي االنهيار أو الســقوط عىل كل املســتويات، 
وبالتايل عدم رهن املعادلة الرئاســية والسياسية 
بــأي أجندات إقليميــة أو  غربية، وهو ما يعني من 
الناحية العملية، إبقاء كل االســتحقاقات الداخلية 
معلقة عىل الساعة اإلقليمية والتي تقدمت، بينام ما 
زالت ســاعة لبنان متوقفة، وفق ما يشري إليه واقع 

الحال، عىل حّد قول األوساط السياسية املطلعة.
وانطالقاً من هذه املشــهدية الديبلوماسية، ترى 
األوساط املطلعة نفسها، أن املسار الرئايس املرتقب 
مرهون حتى الســاعة بالتفاهامت التي سترتّسخ، 
تيجة حركة االتصاالت واملشــاورات الجارية، سواء 
عىل خّط الفريق النيايب الداعم لرتشيح النائب ميشال 
معوض أو الكتل النيابية املؤيدة لرتشيح رئيس تيار 
»املردة« ســليامن فرنجية. وبالتايل فإن الفريقني، 
كام تكشــف هذه األوســاط، مل يقفال األبواب أمام 
التوافــق، مبعزٍل عن جنــوح بعض القوى إىل رفع 
ســقف الخطاب الســيايس، يف لحظٍة اجتامعية 
واقتصادية بالغة الخطورة، يشــتعل فيها الشارع 
باالحتجاجات ذات الطابع املفاجىء والعفوي رفضاً 

ملا وصلت إليه الحالة االقتصادية 
للغالبية العظمى من املجتمع. 

ويف هذا اإلطار، فإن األوساط 
أن  تستغرب  املطلعة،  السياسية 
النقد من  ميّر موقف صنــدوق 
الوضع املايل واملرصيف وودائع 
اللبنانيــني، مــن دون أن يؤدي 
إىل دق ناقوس الخطر سياســياً 
أو حكوميــاً أو مرصفياً، يف ظل 
تنامي االنهيــار وتحذير رئيس 
الصندوق إرنستو رامرييز من أن 
يصــل لبنان، املوجود اليوم عىل 
مفرتق طــرق، إىل لحظٍة يفقد 
فيها كل احتياطاته من العمالت 
أن يتّم هذا  الصعبة، ومرجحــاً 

األمر خالل أشهر معدودة.
ولذلك تعترب األوساط نفسها، 
أن الحلــول عىل مســتوى عدة 
ســاحات يف املنطقة، قد قطعت شوطاً بعيداً، بينام 
يف لبنــان، الرهــان ال يزال عىل فــرتٍة طويلة من 
الرتقــب والجمود، عىل الرغم مــن أن الوقائع التي 
نقلها الديبلوماســيون يف األيــام املاضية مختلفة 
متامــاً، وهي تؤكد عىل تطــّور املفاعيل اإليجابية 
لالتفاق الســعودي- اإليراين عــىل املنطقة ككل، 
وبالتايل عىل مساهمته يف دفع املنطقة نحو مزيد 
من االســتقرار، ومن الرضوري أن يشمل هذا املناخ 
الســاحة اللبنانية، حيث مــن الرضوري عدم ربط 
األزمــة اللبنانية بالخارج، وال ســيام أن حّيزاً كبرياً 
منها داخيل، وبالتايل فإن تذليلها لن يتّم إالّ من خالل 

توافق داخيل.

أزمة الرئاســــــة ُمنعزلة عن اإلتفاق اإلقليمي... وتســــــويتها عبر »التوافق«

غردت املنسقة الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان 
يوانا فرونتســكا عرب حسابها عىل »تويرت«: »بعد 
مرور ثالث ســنوات عىل اعالن لبنان تعليق سداد 

اللبنانيــون يتطلعون  ديونه الســيادية، ال يزال 
اىل تحــرك قادتهم إلنقاذ البلد. الناس يشــعرون 
بالغضــب لرؤيــة رواتبهم تفقــد قيمتها نتيجة 

التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية. لقد باتت 
اإلصالحات املتفق عليها مع صندوق النقد الدويل 

وحتمية«.  حيوية 

ــد بـــاتـــت حــتــمــّيــة ــق ــن ــدوق ال ــنـ ــع صـ ــق عــلــيــهــا مـ ــف ــت ــات امل ــ ــاح ــا: اإلصــ ــســك ــت ــرون ف

محمد علوش

مل يخطىء من قال مراراً ان القوى السياسية 
يف لبنان مل تبلغ سن الرشد السيايس بعد، فرغم 
كل التطورات اإليجابية يف املنطقة، ال تزال هذه 
القوى نامئة، ال جرأة لديها عىل الحوار والدخول 
يف بحث حول سبل الخروج من األزمة، بانتظار 
كلامت رس من هنا، وتعويل عىل دور سعودي أو 

فرنيس أو أمرييك أو سوري من هناك.
وكام بات معروفاً ، ان هناك تقارب ســعودي 
- ســوري كبــري ســُينتج اســتعادة التمثيل 
الديبلومايس خالل شــهر رمضــان، قبل عيد 
الفطر، ويف لبنان مــن ينظر إىل هذا التقارب 
بعني القلق كالقوى املعارضة، وهناك من ينظر 
اليــه بعني الرىض كقوى 8 آذار التي تعول عىل 
هذا التقارب، ليســتفيد منه رئيس »تيار املردة« 
ســليامن فرنجية. فهل ميكن لسوريا أن تؤدي 

دوراً إيجابياً يف إيصال فرنجية إىل قرص بعبدا؟
تراهن بعض األطراف يف قوى الثامن من آذار عىل إمكان أن 
تؤدي سوريا، التي دخلت مساراً جديداً يف العالقة مع اململكة 
العربية السعودية، دوراً يف إقناع الرياض بالذهاب إىل تسوية 
يف لبنان، يكون عنوانها األســايس انتخاب فرنجية رئيســاً 
للجمهورية، انطالقاً من العالقة الشخصية التي تجمع فرنجية 

بالرئيس السوري بشار األسد. 
ويعتقد املؤمنون بهذا الطرح، أن دمشــق قادرة عىل تقديم 
ضامنات للمملكة العربية السعودية يف مقابل وصول فرنجية، 

إال أن هــذا األمر يتطلــب أن تقتنع الرياض أوالً، وهو لن يكون 
ســهالً ما مل يقابله مردود تبحث عنه السعودية منذ سنوات، 
يتعلق بطبيعة الحكم يف لبنان ومدى ســيطرة حزب الله عىل 
الســلطة، كــام تعتقد، ومدى نيته وقــف التدخل يف ملفات 

إقليمية تهّم الدول الخليجية.
قد يكون التعويل عىل دور ســوري يف عملية انتخاب رئيس 
الجمهوريــة يف هذا التوقيت بالــذات، رضب من  خيال، ألن 
القيادة الســورية لها أولوياتها أيضــاَ، وهي ال تزال يف طور 
اســتعادة عالقاتها بالعرب، وهناك زيارات سورية للسعودية 
ملحاولة التنســيق فيام يخص املطالب الســعودية واملتعلقة 

بتهريــب املخدرات وغريها من النقاط العالقة، 
وبالتايل من غري الوارد للسوريني فرض مرشح 
يف لبنان أو تســويقه قبل وصول مســاعيهم 

الخاصة إىل بر األمان.
كذلــك، هناك احتامل أن تتمكن الســعودية 
باملقابــل من إقنــاع الســوريني بعدم جدوى 
وصول فرنجية إىل بعبدا، وأن تتمكن السعودية 
من جذب ســوريا إىل وجهــة نظرها القائلة 
برضورة وصــول رئيس للجمهورية من خارج 
االصطفافات السياســية الحالية، وعندها قد 
يكون دور سوريا عكسياً تجاه فرنجية نفسه.

هنــاك فريــق آخر أيضاً، يــرى أن عالقة آل 
فرنجيــة التاريخية بالعديد من الشــخصيات 
السعودية، والتي هي أكرث من جيدة، قد تسهل 
العمل عــىل تحقيق التقارب مع الســعودية، 
خاصــة أن الجميع يعلم بأن رئيس »تيار املردة« 
هو أقرب إىل ســوريا من إيــران، وبالتايل من 
املمكن أن يساهم إنتخابه يف تخفيف النفوذ اإليراين يف البالد، 
عىل قاعدة أنه قد يقود إىل تعزيز حضور دمشق من جديد، األمر 
الذي من الطبيعي أن يكون عىل حساب طهران، عىل قاعدة أن 

الجانبني يأكالن من الصحن نفسه.
لذلــك، بالخالصة قــد يكون هناك دور لســوريا يف امللف 
الرئايس، ســواء عرب تســويق انتخاب فرنجية أو عرب تسويق 
رضورة انسحابه، لكن األكيد أن هذا الدور لن يحصل يف القريب 
العاجل قبل تســوية أمورها يف اإلقليــم. فهل نبقى يف حال 

انتظار يف لبنان؟ 

ال؟ أم  فـــرنـــجـــيـــة  ــة  ــح ــل ــص مل ــي...  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ ــف  ــلـ ــاملـ بـ لـــســـوريـــا  أكـــيـــد  دور 

زار املديــر العام لألمن العام 
البيرسي  الياس  العميد  باإلنابة 
مطرانية بــريوت للموارنة يف 
راعي  األرشفية، واجتمــع مع 
ابرشية بريوت املارونية املطران 
بولس عبد الســاتر، حيث جرى 
بحث يف األوضاع العامة للبالد. 
البيرسي  الياس  العميد  وكان 
استقبل يف مكتبه بعد ظهر امس 
رئيس الجامعة األمريكية للعلوم 
رياض   AUST والتكنولوجيــا 
صقر ترافقه عميدة الطالب يف 

الجامعــة هبة عثامن، حيث جرى البحث يف 
سبل التنسيق بني املديرية العامة لألمن العام 
والجامعــة عىل الصعيــد الرتبوي من خالل 
تقدميهم كافة التســهيالت لجميع عسكريي 
املديرية الراغبني يف اســتكامل تعليمهم يف 

جميع اإلختصاصات يف الجامعة.

 وقــد نّوه العميد البيرسي بالرســالة التي 
تقّدمهــا الجامعة عىل صعيد اعالء الشــأن 
الرتبــوي يف لبنان، كــام وقوفها اىل جانب 
عســكريي املديرية، مام يســاهم يف تطوير 
املهارات لدى العســكريني لرفع مستوى األداء 
املوكلة  الوطنية  باملهــامت  للقيام  الوظيفي 

لهم. 

البيســــــري زار عبد الســــــاتر... واطلع على التســــــهيات
AUSTــي الــــــــ ــ ــن الـــطـــلـــبـــة ف ــي ــري ــعــســك ــل ــة ل ــ ــّدم ــ ــق ــ امل

البيرسي مع عبد الساتر

زار ســفري الربازيل يف لبنان 
»الرابطة  كوســتا  تارسيســيو 
املارونيــة« يف مقرهــا، والتقى 
رئيسها الســفري خليل كرم، يف 
حضور عدد مــن أعضاء املجلس 
التنفيذي للرابطة. وكان هناك تبادل 
بناء لوجهات النظر بني الســفري 
كوستا واعضاء املجلس التنفيذي 
حول مختلف العوامل التي هي يف 
اســاس العالقة الطويلة واملتينة 
بــني الربازيل ولبنــان، وكيفية 

تطويرها وتنميتها.
ونوه كــرم  بالعالقات التاريخية والوطيدة 
بني البلدين، التــي مل تتقطع منذ أواخر القرن 
التاسع عرش إىل اليوم، واىل املكانة التي يحتلها 
اللبنانيون يف تلك البالد، متمنيا ترجمة العالقة 
املميزة إىل مبــادرة وأفعال تعزز التعاون اكرث 

فاكرث بني لبنان والربازيل.
بدوره ، اشاد السفري الربازييل بدور اللبنانيني 
يف الربازيل وحضورهــم يف جميع املجاالت 
وعىل كل املستويات. وأكد الحرص عىل تنمية 
العالقات بني البلدين يف كل امليادين، متمنيا أن 

يتجاوز لبنان ازماته قريبا. 

املـــــارونـــــّيـــــة«.. »الــــرابــــطــــة  زار  الــــبــــرازيــــل  قـــريـــبـــاًســـفـــيـــر  ــه  ــ ــ ــاتـ ــ ــ أزمـ ــان  ــ ــن ــ ــب ــ ل ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـ أن  ــى  ــنـ ــمـ ــتـ نـ

سفري الربازيل يف مقر الرابطة

حكومــة  رئيــس  بحــث 
ترصيف االعامل نجيب ميقايت 
يف اجتامعــني عقدهــام يف 
اساتذة  مطالب  امس،  الرسايا 

وموظفي الجامعة اللبنانية. 
ويف هذا االطار، اجتمع مع 
رئيس الجامعة بســام بدران 
ووفد مــن االســاتذة. وقال 
تفاصيل  يف  »وضعناه  بدران: 
دعم  وآلية  الجامعــة  اوضاع 
واملوظف  الجامعي  االســتاذ 
فيها، وتأمــني الدعم املطلوب 

لصندوق التعاضد، وصيانة وإشغال املجمع وتأمني 
االمــوال الالزمة لكيال نقع يف املشــاكل ونأمل ان 
نســري باالتجاه االيجايب لنتمكن من املحافظة عىل 

الجامعة اللبنانية«. 
بدوره قــال رئيس الهيئــة التنفيذية لـ »رابطة 
األســاتذة املتفرغني« يف الجامعة اللبنانية انطوان 
رشبــل: »تطرقنــا اىل موضوع الرواتــب والنقل 
وصندوق التعاضد الذي يغطي األساتذة واملتقاعدين 
ومطالــب الجامعة املزمنة، مــن التفرغ يف املالك 
وغريها، وأبلغناه بكل رصاحة ان هناك سيناريوهات 
عديدة مطروحة عىل طاولة الهيئة التنفيذية لرابطة 
األساتذة املتفرغني يف الجامعة اللبنانية، أحالها مر 
، ونتمنى اال نصل اليها، ونســتغل الفرصة لتسليط 

الضــوء مجددا عىل موضوع اتعاب »pcr » للجامعة 
والتي تبلغ حواىل 52 مليون دوالر، والتأخري يف بت 
هــذا امللف كأننا نقــول ان العدالة املتأخرة هي ظلم 

مجحف«.

{ موظفو »اللبنانية« {
 كام اجتمع ميقايت مع وفد من لجنة املوظفني يف 
الجامعة اللبنانية، يف حضور رئيس الجامعة بسام 
بدران ورئيس االتحاد العاميل العام بشــارة األسمر، 
الــذي قال بعد االجتــامع: »بحثنا يف موضوع مهم 
يتعلق بالعقد التشغييل وصيانة الجامعة، واملسؤول 
عن هذا االمر مئات العامل، حيث انتهى عقدهم وهم 
مهــددون بالرصف من الخدمة. نريد اســتمرارية 
تأمني اســتمرارية العامل للحفــاظ عليهم وعىل 

التي تحتاج  اللبنانية،  الجامعة 
اىل صيانــة وكهرباء وملراقبة 
املختــربات، التي هي من احدث 
املختربات يف الرشق، وقد وعدنا 

دولة الرئيس خريا«. 
مــن ناحيتــه، قال بشــري 
زعيرت باسم »لجنة املوظفني«: 
»رشحنــا الوضع يف الجامعة 
اللبنانية حيث سيتوقف العامل 
نهايــة هذا الشــهر، وطالبنا 
باعطائنــا حقوقنــا وضامن 

استمرارية العمل«. 

{ االسعار {
واجتمــع ميقايت مع وزير االقتصاد يف حكومة 
ترصيف االعامل امني ســالم الذي قال بعد اللقاء: » 
طأمناه اىل العمل الذي نقوم به لناحية اســتقرار 
اســعار الخبز بالرغم مــن الظروف الصعبة وعدم 
استقرار ســعر الدوالر، وبأننا خالل شهر رمضان 
املبــارك وفرتة االعياد ســنكثف الجوالت الرقابية، 
الن الســوق يفرض علينــا واقعا يحتاج اىل ضبط 
وســنتابع العمل، ليس يف هــذه الفرتة فقط، امنا 
هناك مرحلة انتقالية نعمل عليها عىل امل ان يلتزم 
جميع التجار بضبط األســعار مبا ميثل هذا الشهر 
مــن قيم ونتمنى عليهم ان يرحموا الناس ويخافوا 

الله«.

ــة« ــ ــّي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ ــذة وُمـــــوظـــــفـــــي »ال ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــب أسـ ــ ــال ــ ــط ــ ــع م ــ ــابـ ــ ــي تـ ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ م
وبــــــحــــــث مـــــــع ســــــــــام مـــــــوضـــــــوع الـــــــرقـــــــابـــــــة عـــــلـــــى األســــــعــــــار

ميقايت مستقبال وفد »اللبنانية«

ألقى العالمة السيد عيل فضل الله، خطبتي صالة 
الجمعة، من عىل منرب مســجد اإلمامني الحسنني  
يف حارة حريك، يف حضور عدٍد من الشــخصّيات 
والسياســّية واالجتامعّية، وحشٍد من  العلامئّية 
املؤمنني، ومام جاء يف خطبته السياســية: »اننا 
أمام ما يجري نعيد دعوة القوى السياسية املتمثلة 
باملجلــس إىل القيام بالدور املطلوب منها، إلخراج 
البلد من حال الرتدي الذي وصل إليه، والذي أصبح 
واضحــاً أنه لن يتم إال بتحريك عجلة الدولة، وهو 
يبــدأ بالعمل الجاد إليجــاد صيغة تضمن انتخاب 

رئيس للجمهورية قادر عىل جمع اللبنانيني متهيداً 
لتشــكيل حكومة كفوءة تستطيع عالج املشاكل 
التــي يعاين منها البلد وتــؤرق اللبنانيني للوصول 
إىل إصالحــات تعيد ثقــة اللبنانيني ببلدهم وثقة 

العامل به«.
اضاف: »ولذلك فإننا أمام هذه املأساة التي ال نشك 
يف أنها ســتتواىل فصوالً، وستزداد معها معاناة 
إنسان هذا البلد وستطيح ما بقي من مؤسساته.. 
نقول للبنانيني جميعاً: إن عليكم دوراً يف أن ترفعوا 
الصوت عالياً حتى يسمع من هم يف دوّي أصواتكم 

ورصخاتكم، ال نريدها أن تكون عىل خريطة إقفال 
طريق هنا أو مســتديرة أو تظاهرة بعدما بات من 
الواضح مــدى التداعيات التي تنتج منها واإلرباك 
للمواطنــني الذي يحصل مــن ورائها، بل ال بد من 
خطوات مدروسة وواعية وفاعلة وشاملة يشعر 
معها من هم يف الســلطة بأنكم لستم راضني عن 
أدائهم وأن عليهــم أن يبادروا للقيام مبا وعدوكم 
بــه يف برامجهم وخطاباتهــم، وأال يتنصلوا من 
مســؤولياتهم ويلقوا بالالمئة يف ما يجري عىل 

الخارج أو عىل بعضهم بعضا«.

فضل اللــــــه للبنانيين: ارفعوا الصــــــوت عالياً بخطوات واعية ضّد َمن هم في الســــــلطة



دموع االسمر

منذ ثالثة ايام، ارضب عامل الرشكة املولجة بجمع النفايات 
يف طرابلس، احتجاجا عىل التأخري يف تسديد رواتبهم التي ال 
تسد رمقا ... تلقوا وعدا، فعلقوا االرضاب وعادوا اىل مزاولة 
اعاملهــم. لكن هذه العودة، حســب ما يبدو ليســت كاملة، 
فمشــاهد النفايات عادت مرتاكمة عــىل جوانب الطرقات 
واالرصفة، يف احياء املدينة من ايب ســمراء اىل امليناء والتل 

والزاهرية والضم والفرز ..
فالنفايات أزمة اخرى، تضاف اىل ازمات املدينة التي تعاين 
من شتى اشكال االهامل والرتدي والرتاجع الخدمايت. وتراكم 
النفايات بحد ذاته شأن يؤذي البيئة والصحة العامة، اضافة 
اىل املناظــر املؤذية التي تــيء اىل صورة املدينة، وتجعلها 
مدينة موبوءة بالروائح الكريهة والســموم التي تنبعث يف 

االجواء ...
وهذه املشــاهد املؤذية تشري اىل ما آلت اليه اوضاع املدينة 
من اهامل وعجز عــن حل االزمات، واىل واقع عامل البلدية 
املــزري ماديــا، واىل تفاقم االزمات التــي وضعت موظفي 
وعامل البلدية والرشكة املكلفة جمع النفايات، امام مأســاة 
الرواتب املتدهورة امام سعر رصف الدوالر، فازداد العامل فقرا 

تأمني  عن  وعجــزا  وجوعا 
ابســط حاجياتهم يف شهر 

الصيام .
االهلية  االوســاط  وتثري 
مسألة النفايات، خاصة يف 
شهر رمضان، وما يعنيه هذا 
الشهر من مضامني وعناوين 
 ... انســانية واجتامعيــة 
قضيــة النفايــات اليــوم 
باتــت الهاجــس االول لدى 
املواطنني الطرابلسيني الذين 
يجــدون ان مدينتهم مهملة 
ومل  لقدرهــا،  ومرتوكــة 
يلحظــوا اهتامما جديا باي 
قضية من قضاياها املزمنة .

ولعل جبل النفايات، ابرز االزمات التي مل تجد حال جذريا لها 
سوى تأجيل للمشكلة، وبات يف وضع غري قابل لالستيعاب، 
وجرى نقاش حوله دون الوصول اىل حل نهايئ او ايجاد بديل 
لــه. من جهة ثانية، ال تزال عصارة النفايات تذهب اىل البحر 
وتســبب تلوثا بيئيا خطار. وانتشــار النفايات يف الشوارع، 

خاصة يف ايب ســمراء، كان فرصة لبعض ماليك البقر يف 
مزارع تقع عىل اطراف ايب ســمراء بجرهم اىل النفايات، يف 
ظــل غالء العلف، دون مراعاة للســالمة العامة، عدا تجول 
البقر يف الشــوارع العامة يف ايب ســمراء، وما تسببه من 
مناظــر مؤذية، ومن تلوث يصيــب املنتوجات الحيوانية يف 

غياب الرقابة واملحاسبة.
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السبت 25 آذار 2023

في رثاء الحاج رتيب
صبحي حماده )أبو فراس(

أيب... يــا روح قلبي وعضــدي وأنس وجودي، يا مثيل 
االعىل، يا تاج رأيس واكليل هامتي.

يا من امليت وســطرت اجمل اسفار االبوة التي صورتها 
أنامل الله يف حنايا الَجنان.

أناجي روحك من وراء حجاب. اناجيها يف عليائها وهي 
ترفل يف ملكوت الله بدعاء جوار ربها مع األنبياء والشهداء 

والصديقني وحسن اولئك رفيقا.

ويحــك أيها املوت، أيها الحــارس لألجل، لقد أخذت منا 
ســيادة وعاطفة االبوة وحشاشة الفؤاد ولكنه قدر الله 
يــا أيب ان ترحل ويف عيون محبيك عربة حرة ويف القلب 

شجى وغصة.

لقد أتعبت من بعدك ونحن نشعر بالخسارة كل الخسارة 
بفقدك وال منلك اال ان نقول: تدمع العني ويحزن القلب وال 
نقــول ما ال يريض الله وانا لفقدك يا والدي ملحزونون وال 
يعزينا يف مصابنا هذا اال طيب سمعتك األزىك وسنا سرية 

حياتك األنور.

قــل يل كيف اتصفح كتاب ســريتك ومبــاذا ابدأ؟ هل 
افتتح بذكر صالتك الصباحية املشهودة التي مل يغب عنها 
يومــاً دعاء لنا بالفــالح؟ أحدثكم عن صفاء مرآة ضمريه 
وقلبــه وكيف كان يصدق الرؤيــة فتتحقق رؤاه مبا فيها 
من مبرشات ومنذرات....أحدث عن فراسة وحدس املؤمن 

الذي ينظر بنور الله.

كان شعوره بدنو أجله آخر حدسه االمياين حني حرص 
عــىل االتصــال بغفري من يحب وقد نعى يل نفســه قبل 
يومني من وفاته حني هاتفني وأنبئني مبا يشــري اىل ان 
ساعة الرحيل قد أزفت قائال: »سني شارفت عىل السادسة 
والثامنني واحمد الله ان أعطاين الكثري، اال ان املوت رحمة 
لالنسان وكل نفس ذائقة املوت. أين رفاق عمري لقد قىض 

جلهم. أين جهاد وطالل وسمري؟«

اما تعظيمك لشعائر الله وحبك ألوليائه فذاك مام يدخل 
الطأمنينة ومدعاة لرسور نفي. كيف يل ان انىس سعيك 
الدؤوب لدى السلطات املختصة النجاز ترميم مقام السيدة 

رقية يف دمشق؟ ولقد تم ذلك عام 1399 للهجرة.

واما اصالحك بني الناس وحبك لهم فقد تجىل يف كثري 
من املصالحات التي امتمتها او شــاركت فيها، والتي كانت 
عابــرة للطوائف واألديــان. انا لن احيص كم مرة اخرجت 
سجينا من براثن األرس وكم اغثت ملهوفا محتاجا ومظلوما 

مكسورا ففرجت غمه وهمه.

كنت تتصل بكبار مســؤويل البالد لخدمة قضايا العباد 
وتفريــج كربهم. ولقد عاينت كيف كان كبار املســؤولني 

يلبون طلبك لنبل مقاصدك وحصافة رأيك.

عن أي مزايا أتحــدث وهي الكثري الكثري وبعضها خلق 
نيــة والكثري منها خلق ســجية. كنت مقدســا للمعرفة 
وطلب العلم وكنت مدرســة يف الالطائفية والعصامية 

والوسطية.

واذ رحلت، تفتقدك رشيكة عمرك التي كنت حانيا عليها 
كاألب العطوف. ونفتقدك أنا وأخي وأخوايت؛ نحن شــوقا 
اىل حنانك وحكمتك ونصائحك. كنا نأنس بك يف كل وحشة 

الزمان وكنا نلوذ بك اذا تالطمت امواج الخطوب...

يقول العارف حافظ الشــريازي: غــرد طائر الخميلة 
لــوردة، أحني رأســك تواضعا وأنت يف هذا البســتان. 
ضحكــت الوردة فقالت: تفتحت للتو يف الفجر الصايف، 
فكــم من ورود قبلك تفتحت ثم ماتت، لقد خلقت ألذوي 

ال ليحزن قلبي.

اال يا ريح الصبا أحمل ترابا من تراب بريوت... بلغ سالمي 
ملن كنت له الفؤاد والروح. عل نسيم الشوق يحيي من كان 
للروح روحا. ...فعطر ذكراك باق يف حنايا الوجدان والروح

لقــد ترجل الفارس املقــدام الضيغم الهامم عن صهوة 
الحياة الدنيا بعد ان عطرها بشــذى اميانه وعطائه وفكره 
فســالم له وســالم عليه يوم ولد ويوم قبض ويوم يبعث 

حيا.

فراس حامده 

وفد »اشتراكي« زار سفير األردن متضامناً

الوفد عند سفري االردن

كسبار مستقبال زواره
زار وفــد من الحزب »التقدمي االشــرتايك« ضم أمني الرس 
العام ظافر نارص وعضو مجلس القيادة بهاء أبو كروم السفري 
األردين يف لبنان وليد الحديد. ودان الوفد باســم رئيس الحزب 
وليد جنبالط وباســم الحزب تعرض وزير املالية يف حكومة 
العــدو إىل اململكــة األردنية »مبا يكشــف حقيقة املرشوع 
الصهيــوين الذي يهدف إىل تدمــري الهوية العربية للمنطقة 
وانتــزاع األرض وتهجري البرش«، وجــدد الوفد إدانة ما يقوم 
به العدو االرسائييل مــن انتهاكات واعتداءات داخل األرايض 
الفلســطينية، وعىل املقدسات اإلســالمية واملسيحية عىل 

السواء. 
كام أكد الوفد خالل اللقاء عمق العالقة ومتانتها مع األردن، 

واستمرار التواصل عىل مختلف املستويات. 

ــان ــن ــب ــه ل ــ ــل ــ ــواس: أعـــــــان ال ــ ــ ــق ــ ــ ال
غرد محمد شاكر القواس عرب حسابه عىل »تويرت«: »الخرباء 

يحذرون من الوضع املايل واملعييش ومن أن البلد عىل مفرتق 

طرق، بينام السياســيون ال يأبهــون بيشء، ال يبادرون… بل 

ميضون برصاعاتهم التــي تزيد االزمة عمقاً! اعان الله لبنان 

عىل هذه الطبقة التي تتحكم مبصريه…«.

النفايـــــات فـــــي شـــــوارع طرابلـــــس ... مســـــؤولّية مـــــن؟؟

وّجه رسالته العاشرة بعنوان: »الطوباويّون الشهداء اإلخوة املسابكّيون«
الراعــــــــي تســــــــّلم مــــــــن رئيســــــــة »مركــــــــز البحــــــــوث«
الخـــــوري والتقـــــى  التعليـــــم..  ملناهـــــج  الوطنـــــي  اإلطـــــار 

استقبل البطريرك املاروين الكاردينال 
مار بشــاره بطــرس الراعي يف الرصح 
املركز  رئيســة  بكريك،  يف  البطريريك 
الرتبوي للبحوث واإلمناء هيام اســحق 
وعضــو اللجنة العليا للمناهج الرتبوية 
إييل مخايل، وسلمته نسخة عن اإلطار 
الوطنــي ملناهج التعليــم العام ما قبل 
الجامعي ويعترب دســتور وضع املناهج 

الرتبوية. 
وبحسب بيان للمركز »وضعت إسحق 
البطريــرك يف تفاصيل إنجاز ورشــة 
وضــع اإلطار التي جمعــت كوكبة من 
كبــار االختصاصيني والرتبويني من كل 

املؤسســات الرتبويــة والجامعية وكليات 
الرتبية وشــخصيات إدارية وفكرية واجتامعية، 
وأطلعته عىل الجو الوطني الذي ساد االجتامعات 
واملناقشــات وتطور العمل عىل مســودات عديدة 
ومراجعــات حتى تــم إقراره بصورتــه النهائية. 
ورشحت آلية اختيار الخرباء والشــخصيات التي 
تعكف عىل وضع السياســات واالوراق املســاندة 
لإلطار متهيدا لالنطالق يف وضع مناهج املواد«. 
وكان الراعي اســتقبل  وزير العدل يف حكومة 

ترصيف األعامل هرني الخوري.
كام وأصدر البطريرك الراعي يف الذكرى السنويّة 
الثانية عرشة لتوليته الســدة البطريركية، يف عيد 
سيدة البشارة، رســالته العامة العارشة بعنوان: 
»الطوباويون الشهداء اإلخوة املسابكيون«، توجه 
فيهــا »إىل إخواننــا املطارنة، وقدس الرؤســاء 
العاّمــني والرئيســات العاّمات، وأبناء كنيســتنا 
املارونّية وبناتها، الكهنة والشاممســة والرهبان 
والراهبات، وســائر املؤمنني واملؤمنات، يف لبنان 
والنطــاق البطريريّك وبلدان اإلنتشــار األحّباء«، 
مشــريُا إىل أّن »الطوباويّني اإلخــوة العلامنّيني 
الشهداء فرنسيس وعبد املعطي وروفايل مسابيك 
الدمشقّيون، الّذين قّدموا يف حياتهم شهادًة رائعة 
عن إميانهم، ثّم مهروها بشــهادة الدّم ليلة 10-9 
متّــوز 1860 مفّضلني املوت عىل إنكار املســيح، 
يضفرون عىل جبني كنيســتنا املارونّية إكليل مجد 

جديد«.
ولفت إىل أّن »البابا فرنسيس تلطف وقبل التامس 
إدراجهم بني القّديســني، يف املقابلة التي استقبل 
فيها نيافة الكردينال Marcello Semeraro، رئيس 
مجمع دعاوى القّديســني صباح السبت 17 كانون 
األّول 2022«، مشــريًا إىل أنّه »كان قرار سينودس 
أســاقفة كنيســتنا املقّدس يف جلسة السبت 18 
حزيران 2022، أن يرفع الســيد البطريرك باســم 
األســاقفة التامًســا إىل البابا فرنسيس لتسيهل 
وترسيع دعوى إعالن قداســة الطوباويّني الثالثة 
مع ذكر املربّرات وهــي: »أنّهم علامنّيون، واثنان 
منهم متزّوجان وربّيا عائلتني؛ وإنّهم أّول رشقّيني 
تّم تطويبهم بحسب قوانني الكريس الرسويل؛ وأّن 

ذخائرهم مختلطة مع ذخائر الطوباويّني الشهداء 
الفرنسيسكان الثامنية الذين استشهدوا معهم يف 
كنيسة ديرهم، وهذه عالمة لوحدة الدّم بني الرشق 
والغرب؛ وأخــريًا أنّهم من دمشــق. وهذه بهجة 
لكنيستنا وأبرشــّياتنا يف لبنان وسوريا والنطاق 

اإلنتشار«. البطريريّك وبلدان 
وذكر الراعي يف رسالته، أّن »يف الواقع وجهت 
هذا االلتامس إىل قداســة البابا باســم سينودس 
أساقفة كنيســتنا املقّدس بتاريخ 6 متّوز 2022، 
بروتوكول 140/ 2022، بتوقيعنا وتوقيع ســيادة 
أخينا املطران منري خريالله أمني رّس السينودس. ال 
تقتــي هذه الدعوى وجود أعجوبة مثبتة قانونًا 
وعلميًّا قد أجريت بتشــّفعهم، بل يتّم الرتكيز عىل 
سرية حياتهم املسيحّية املثالّية، وعىل أهمّية إشعاع 
تقديســهم يف أّي مكان، ويف الظروف الحارضة. 
فتســّمى لدى مجمع دعاوى القّديســني »تقديس 

.»Canonisazione equipollente ،باملقابل
وأشار إىل أنّه »ثم كتب لنا الرئيس العام لرهبانّية 
 ،Fra Massimo Fusarelli, ofm الفرنسيســكان
بتاريــخ 7 شــباط 2023، يطلب مّنا أن نكتب إىل 
البابا ملتمســني منه ضّم الشهداء الفرنسيسكان 
الثامنيــة إىل قرار تقديــس الطوباويّني اإلخوة 
املســابكّيني، فوّجهنا اإللتامس إىل األب األقدس 
يف 28 شــباط 2023، وأعلمنــا نيافة الكردينال 

Semeraro بذلك.
ولفت إىل أّن »هذه أســامء الشهداء األحد عرش، 
واملوارنة من دمشــق هم: فرنسيس مسابيك، عبد 

املعطي مسابيك، روفايل مسابيك.
وأوضــح الراعي »أننا نشــري إىل أن الطوباوّي 
Engelbert Kolland منســوّي الجنســّية، بينام 
السبعة الباقون فإســبانّيو الجنسّية. ونشري إىل 
أّن الســتة األول رهبان كهنــة، واإلثنني األخريين 

راهبان غري مرسومني«.
وشــدد عىل أنّه »تتضّمن هذه الرسالة العاّمة 
أربعة فصول: األّول يتناول إشعاع سرية الطوباويّني 
الثاين استشهادهم،  الثالثة،  اإلخوة املســابكّيني 
الثالث استشهاد مسيحّيي دمشق، الرابع تطويبهم 

للتقديس.  واالستعداد 

كسبار: َمن يتكّلم عن الحريّات مارس الفوضى الهّدامة بدعم خارجي
أكد نقيب املحامني يف بريوت نارض كسبار أن قرار تعديل 
بعــض مواد نظام آداب املهنة املتعلقة بالظهور اإلعالمي، 
اتخذ بإجامع جميع أعضاء مجلس النقابة. وهم يدافعون 
عــن القرار بقناعة كلية. أما الغريب يف املوضوع فهو أن 
املــادة 39 من النظام التي مل تتغــرّي، متنع عىل املحامي 
الظهــور اإلعالمي يف امللفات املعروضــة أمام املحاكم. 
يســتثنى منها القضايا الكربى التي تهم املجتمع بعد أخذ 
موافقــة النقيب. مام يعنــي أن املحامي الذي يود التطرق 
إعالمياً إىل ملف املرفأ أو املودعني أو الرئيس الحريري مثالً 
عليــه أن يأخذ إذناً من النقيب. فلامذا مل ينتفض أحد عىل 

هذه املادة؟
وانتقد كسبار أولئك الذين يتكلمون عن كم األفواه أو الحد 
من الحريات العامة، وهم مل يتكلموا عن الحريات، بل مارس 
بعضهم الفوىض الهدامة بدعم خارجي، مذكراً أن نص املادة 
41 كان منذ العام 2002. وكان عىل املحامي استئذان نقيبه 
للظهــور يف ندوة إعالميــة أو مقابلة، وجرى تعديل النص 
الحقاً، وكان يشكّل إساءة ملوقع النقيب الذي هو أب للجميع. 
فريسل له املحامي كتاباً يستحسن فيه إحاطة النقيب علامً 
للمشاركة يف ندوة أو مقابلة، يف حني أنه ملزم أخذ موافقة 
النقيــب إذا أراد الظهور اإلعالمــي يف ملف متعلّق بقضية 
كربى، مثل قضية املرفأ. وســأل : هل هناك تقييد للحرية إذا 
مل يظهر يف مقابلة تلفزيونية أو ندوة، وال يكون هناك تقييد 

إذا مل يظهر يف ندوة حول ملف املرفأ؟
واشــار إىل أن التعديل جاء مكرســاً للنصوص القانونية 
يف مــا يتعلّق بعدم دخول محــام إىل ملف زميله، بإعطاء 
استشــارات عىل الهواء يف ملف يكــون فيه زميله وكيالً.  
وأضــاف: يوم كنا، وال نزال ندافع عن الحريات العامة ويوم 
كنا وال نزال ننتقد الســلطة وقراراتها، و«اإلستلشاق« لدى 
املسؤولني، كان البعض الذي ال يتجاوز أصابع اليد، يركّز عىل 
أمور أخرى، بقصد جلب املنفعة عن طريق الدعاية أو الرتكيز 
عىل أشخاص لالبتزاز. والنقابة كانت وال تزال رأس الحربة 

يف ملف انفجار املرفــأ ويف ملف أموال املودعني، وتقّدمت 
مبراجعة أمام مجلس شورى الدولة ضد مرصف لبنان. ويف 
مطلق األحوال فإن جميع املواطنني واملؤسســات والنقابات 
تحت ســقف القانون. والقضاء موجود إلعطاء كل ذي حق 
حقه. فإذا كان املجلس عىل خطأ يفسخ قراره وإذا كان عىل 

حق يصّدق قراره.
وختــم قائالً: وردتنا مئات االتصاالت حول ما يحصل من 
تجاوزات ومن فوىض ومن تضليل ودعاية. كام تأكد املجلس 
مــن أن هناك منظامت وجمعيات وجهات داخلية وخارجية 
تستنجد بالبعض من أجل بث الكالم الذي ال تستطيع هي بثه. 
كام وإصدار منشــورات من قبلهم بعد متويلها من قبل هذه 
الجهــات. هذا باإلضافة إىل أن عرشات املواطنني يحرضون 
إىل النقابة ويّدعون بأنهم أوكلوا هذا املحامي أو ذاك بســبب 
إطالالتــه اإلعالمية، ليتبنّي لهم الحقاً أنه ال يتمتع بالكفاءة 
الالزمة ويودون استعادة أتعابهم منه.  وبالتايل يستحصلون 
عىل األموال الطائلة ويصبح بإمكانهم متويل بعض، ونقول 
بعض، »الســايتات« املأجورة التي أصبحت باآلالف، وهدفها 
االبتــزاز ملهاجمة نقابة عريقــة ولدت قبل لبنان الكبري، أو 
مجلــس نقابة منتخب من قبل الجمعية العمومية من دون 

أي أساس قانوين أو علمي أو منطقي. 

بالذكرى احتفل  كفرمتى  ــ   »االشتراكي« 
ــبــاط الــــــــ٤٦ الســـتـــشـــهـــاد كـــمـــال جــن

الحــزب  نظــم 
»التقدمي االشرتايك« 
احتفاال  كفرمتى  يف 
 46 الـــ  بالذكــرى 
الستشــهاد  كــامل 
جنبالط،  جرى خالله 
ازاحة الستار عن نصب 
شهداء »التقدمي« يف 

كفرمتى.
االحتفال  حــرض 
اإلعــداد  مفــوض 
عصــام  والتوجيــه 
وعضــوا  الصايــغ، 
القيــادة  مجلــس 
يارس مالعب  الدكتور 
ووكيل   صعب،  وخالد 
بالل  الغرب  داخليــة 
جابــر، وحشــد من 

املواطنني.
االحتفــال  بــدأ 
الوطنــي  بالنشــيد 
اللبنــاين، ثم نشــيد 

االشرتايك«،  »التقدمي  الحزب 
فدقيقــة صمت عــىل ارواح 
الشــهداء.  ثم القى فيصل ابو 
لطيف كلمــة »التقدمي« فحيا 
فيها ذكرى »املعلم الشهيد كامل 
جنبــالط الــذي علمنا معاين 
الحرية والنضال«، مشيدا بدماء 

وصمود  وتضحياتهم  الشهداء 
اهاليهم، مؤكــدا عىل »ثوابت 
الحــزب يف الدفاع عن  الوطن 

ونهضته«.
بعد ذلك ازاح الصايغ الستار 
عن اللوحة التذكارية للشهداء، 
ووضع اكليال عىل نصب الشهيد 

كامل جنبالط.

الطوائف اإلسامّية برمضان الحداد هنأ  املطران 

ــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن وزارة اإلعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراكة بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ
الطفـــــل حقـــــوق  لتعزيـــــز  واليونيســـــف 

هنأ راعي أبرشــية صيدا ودير القمر 

لطائفة الــروم الكاثوليك، املطران اييل 

بشــارة الحداد، الطوائف االســالمية 

بحلول شــهر رمضان، وقال يف كلمة 

وجهها باملناســبة: »يحــل علينا هذا 

العام، شهر رمضان الكربم لدى الطوائف 

االســالمية، مع الصوم لدى الطوائف 

املســيحية، فهذه داللة، عىل ان السامء 

تدخل اىل حياتنــا البرشية واألرضية، 

حتى نرتفع ونتسامى«.  واضاف: » انه 

جميل ورائع ان نلتقي عىل مفهوم واحد 

للصوم، وهو كبح جامح الجســد وكل 

انواع التسلط واالستغالل والفساد، التي 

تجرنا اليها حياتنا البرشية، فاملناسبة 

رائعة، ألننا ال نعرف ان نحل مشاكلنا بني 

بعضنــا البعض كبرش، ورمبا اذا تدخل 

املفهوم الساموي واإللهي بحياتنا، فمن 

املؤكد أن تحل مشــاكلنا، وعندها نزرع 

القيم واملحبة والتفاهم التي تعلمنا اياها 

الكتب الساموية«، متمنيا »خروج لبنان 

مــن مأزقه الضيق، اىل أفق ســاموية 

واسعة«؟

نظمــت وزارة اإلعــالم يف لبنــان 
بالتعــاون مــع اليونيســف ومنظمة 
»كفى« لقاء مع املؤسســات اإلعالمية 
حول كيفية حامية األطفال واملراهقني 
يف وســائل اإلعالم، »بهــدف حامية 
املامرسات  وتعزيز  الفضىل  مصالحهم 
الجيدة، ومنــارصة قضايا الطفل عىل 

مختلف املستويات«.
وألقــى وزير اإلعــالم يف حكومة 
ترصيف االعامل زياد املكاري كلمة قال 
فيها: »وسائل االعالم هي الجهة القادرة 
عىل نرش التوعية حول رضورة حامية 
االطفال بطريقة تقيهم األذى واالساءة. 
وهي رشيك اســايس يف حامية الطفل 
والدفــاع عن حقوقه من خالل اإلضاءة 
عىل معاناته وهمومه وتعرضه للعنف 
انتهاك  واالســاءة والحرمان، من دون 
خصوصياتــه أو املس مبشــاعره. من 
هنا أتت فكرة هــذا اللقاء بالتعاون مع 
االجتامعية  الشؤون  ووزارة  اليونيسف 
ومؤسســة  للطفولة  االعىل  واملجلس 
»كفــى«، لتأكيد التعاون يف ما بيننا من 
خالل بذل جهود مشرتكة لإلضاءة عىل 

الطفل يف اإلعالم مبســؤولية  قضايا 
عالية، واضعني مصلحته الفضىل فوق 

كل اعتبار«.

{ اليونيسف {
واشــار بيــان لليونيســيف، اىل ان 
»اليونيســيف تعتمد مع منظمة كفى 
نهجــا تشــاركيا مع وســائل اإلعالم 
املحلية، مبنيا عىل مبــادئ توجيهية، 
لتمكــني الصحافيني مــن اإلبالغ عن 
قضايا األطفال بطريقة تخدم مصلحة 

الطفل العامة دون املساس بحقوقه.

{ بيغبيدير {
وقال ممثــل اليونيســف يف لبنان 
إدوارد بيغبيدير: »اإلعالميون هم أبطاٍل 
الدفاع عن حقوق اإلنسان، ودورهم مهم 
جــدا يف تعزيز التغيريات اإليجابية يف 
املفاهيم واألعراف واملواقف والسلوكيات 

االجتامعية املختلفة«.
 واخــريا، تم التوقيع عــىل تعهد لـ 
املصلحة  عــىل  باملحافظة  »اإللتــزام 
الفضــىل لألطفال يف ســياق التداول 

اإلعالمي«.

خالل توقيع الرشاكة

الراعي مســتقبال  وزير العدل هرني الخوري

اللوحة التذكارية
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ندى عبد الرزاق

التقزم او القزامــة وتعني لغويا »قرص القامة«، وينتج من 
حالــة وراثية، طبية او غذائية. ويعــرف التقزم او »التقّيد«، 
بضعــف او اختالل منو األطفــال، مقارنة باملعدالت الطبيعية 

مع الفئة العمرية التي يندرج تحتها الطفل.
باملوازاة، يحدث التقزم بسبب تأخر التطور ألسباب متنوعة، 
يشــخصها الطبيب الذي قد يالحظ هذا الخلل او جراء شكوى 
مــن االهل، ومن املمكن عالج بعض الحاالت إذا تم اكتشــافها 
مبكرا، ومســاعدة الطفل عىل بلوغ طول اقرانه الطبيعيني او 

مستوى قريبا منهم.

{ سوء التغذية {
بالتوازي، توصلت دراســة قام بها املجلس الوطني للبحوث 
العلمية، اىل ارتفاع مــــعدل التقزم لدى أطفال لبنان من هم 
دون ســن الخامسة. والسبب »سوء التغذية«، ليتبني ان معدل 
التقــزم ارتفع من 9.7 % »بني عامــي 2004 و2021 اىل %12 

هذا العام. 
وبحسب منظمة الصحة العاملية يعرف قرص القامة بالنسبة 
اىل العمر بالتقزم، ويحدث جراء نقص التغذية الشديدة واملتكررة. 
وعــادة ما يرتبط برتدي األوضــاع االجتامعية واالقتصادية، 
وتدهــور صحة األمهات وتغذيتهــن واالعتالل املتواصل، اىل 
جانب عدم تغذية الرضع وصغار األطفال ورعايتهم عىل النحو 

املناسب يف مراحل الحياة املبكرة.
واشــارت املنظمة اىل ان ســوء التغذية يف جميع اشكاله 
»الهــزال والتقزم ونقص الوزن«، زهــد الفيتامينات واملعادن، 
زيــادة الوزن وفرط الســمنة، واألمراض الســارية املرتبطة 
بالنظــام الغذايئ، حيث يعاين 1.9 مليار من البدانة. من جهة 
ثانية يعاين 469 مليون شخص من انخفاض الوزن، 52 مليون 
طفل من الهزال الوخيم، و155 مليون طفل من التقزم، يف حني 

يعاين 41 مليون طفل من فرط الوزن والسمنة.
يف سياق متصل، اشارت خبرية التغذية جايك قصابيان يف 
حديث لـ »الديــار«: »ان الهرم الغذايئ يف لبنان قد تبّدل واحد 
أســبابه سوء التغذية،  فاستحوذت النشويات عىل رأس الهرم، 
يتبعها الحشائش والخرضاوات، فالسكريات اىل جانب الفواكه 
واملزروعــات األرضية مثل البطاطــا ومن ثم الزيوت والحليب 
ومشتقاته، فاللحوم والبيض تليهام الحبوب وأخريا املأكوالت 

البحرية«.

واكــدت ان تقزم الطفــل يعني انه تحــت منحنيات النمو 
التي وضعتهــا »الصحة العاملية«، وحددت املقاييس التي عىل 
اساسها يجب ان يكون الطفل الطبيعي بالنسبة للعمر والجنس، 
ويتــم اخضاعه اىل هذه املنحنيــات التي من خاللها يتبني ما 
إذا كان يعــاين »التقزم«.  وتابعت »إذا كان الطفل يقايس من 
هذه املشــكلة، وأصبح ال يشــبه أبناء جيله من هم يف العمر 
نفســه بالنسبة لجنسه، فال ميكن بعد عمر السنتني تعويض 
هــذا النقص، حتى لو اعتمدنا نظاما غذائيا غنياَ بالفيتامينات 

والعنارص التي يحتاجا ليها«. 
اضافت » لكن نســتطيع ان نؤمن له النمو الطبيعي للتمتع 
بصحــة جيدة عىل املدى البعيد وبالنســبة للطول ليس باألمر 
املمكــن ليصبح مثل باقي االطفــال من عمره. والالفت ان من 
يكابدون »التقزم« بشــكل عام لديهم قابلية اإلصابة بالبدانة 
بنسبة عالية ما قد يؤدي اىل اإلصابة بأمراض السكري، الضغط 

والقلب«.
ولفتت »اىل ان التقزم ال يؤثر فقط يف القامة، وامنا يتخطاها 
ليسفر عن خلل يف منو الدماغ، والقدرة عىل التعلم وانخفاض 
مبعدل الذكاء. والســبب هو ان ســوء التغذيــة يوقف عملية 
التطور، فيؤدي اىل اضطرابات ســلوكية وعصبية وجسدية. 
وإذا ارتفعــت حاالت التقزم يف لبنان فهذا االمر ســيؤدي اىل 

انتاج جيل نضجه األكادميي منخفض«.  

{ اللغز ومعالجته! {
وقالــت قصابيان » إذا كانت املؤرشات الغذائية الرئيســية 
لحديثي الوالدة ضعيفة وزادت ســوءا مع مرور الوقت، بحيث 
ال يستوفون معايري الحد األدىن بالحصول عىل األطعمة املغذية 
واملتنوعة الرضورية، او ان النظام الغذايئ املقبول خالل الفرتة 
الحاســمة يف حياتهم الذي يساعدهم عىل التطور، قد يُتدارك 
من عمر اليوم وحتى الســنتني، ويف حال تخطينا هذا الوقت 
فال ميكن العودة اىل الوراء ومعالجة املشكلة تصبح معقدة«. 
وأشارت اىل انه » إذا مل تحصل االم عىل الوجبات املتوازنة، وكانت 
تعاين من مشــكلة فقر يف الدم الذي يؤدي اىل والدة مبكرة، 
يف ظــل غياب طبيب يرشف عــىل الحامل الذي ميكن لألخري 
ان يتنّبــه اىل منو الطفل، يف حال كان غري طبيعي بالنســبة 
لعمــره، او ان عظامه ال متتص بالشــكل الكايف الفيتامينات، 
فُتعطــى االم مزيدا من الجرعات التي قد تحتوي املعضلة، واال 
سيخلق الطفل بحجم أصغر. باإلشارة اىل انه ميكن احتواء هذا 
العائق رشط املبــارشة بالتغذية واخذ ما يلزم من الفيتامينات 

واملعادن عىل ان يكون من عمر 
يوم وحتى السنتني«.

واكدت ان »املشــكلة تكمن 
يف رضورة تنــوع الغذاء حيث 
ان دراســة للمجلــس الوطني 
للبحــوث العلمية بيّنت ان %72 
مــن العائالت اللبنانية تقايس 
عدم القــدرة عىل تنوع الغذاء، 
يف حني ان املعدل كان يف السنة 
األوىل مــن االزمة التي متر بها 

البالد %53«.

{ الرضاعة { 
قصابيان«عــىل  وشــددت 
رضورة الرضاعــة الطبيعيــة 
للطفــل وذلك لفرتة 6 أشــهر، 

كونها متده باملناعة والفيتامينات واملعادن والربوتينات لينمو 
بطريقة صحية، وهكذا نحميه من الحاجة اىل أغراض أخرى. 
وقد تطرأ مشكلة لدى بعض األمهات اللوايت ال ميكنهن ارضاع 
أطفالهن بســبب العمل او لعدم وجــود الحليب يف اثدائهن«، 
وكشفت عن ظاهرة خطرة، »حيث تعمد أمهات بسبب األوضاع 
االقتصادية اىل توفري مثن الحليب املخصص للرضع، والذي بات 
ســعره يتجاوز مليون لرية اىل اســتبداله بحليب البقر، والذي 
له مفعول ســلبي ألســباب مختلفة منها ان جسم الرضيع ال 

ميتصه«. 

{ حليب اقل ملقدار من املاء أكرث {
واشارت اىل » ان أمهات يلجأن اىل خلط كمية اقل مام يجب 
من حليب األطفال، مع مقدار كبري من املياه، بسبب ارتفاع سعر 
علبة الحليب. عىل ســبيل املثــال ، كمية من املاء تحتاج اىل 6 
مالعق من الحليب، تقتصد االم بإضافة 4 او 3 مالعق فيشــبع 
الطفل ماء، وبالتايل يأخذ سعرات حرارية ومعادن وفيتامينات 
غــري كافية، وهنا يجب التأكيــد عىل ان حليب األطفال مدعم 

بالعنارص الغذائية والربوتني الالزم«.

{ التعقيم والنظافة {
يف ســياق متصل »بالتقزم«، اعتربت قصابيان، »ان من بني 
املشــاكل التي قد ينتج منها معضلة »التقــزم«، االفتقار اىل 
املياه النظيفة ســواء يف الرشب او االســتعامل. ومع االزمة 

االقتصادية كرث يشــرتون مياها غري معروفة املصدر، وتفتقد 
معايري السالمة الصحية وحتى النظافة.

 وتابعــت »يتــم اســتعاملها للرضع لينتج منها مشــكلتا 
االســتفراغ واالسهال، وهم يف هذا العمر أكرث حساسية واقل 
مناعة، ما يستوجب ان يصار اىل تعقيم املاء املستعمل او رشاء 
عبوات مخصصة. يف حال حصول أي من املشاكل التي ذكرناها 
فالطفل سيفقد املعادن والفيتامينات عن طريق برازه«، وتقول 
قصابيان انه وبحســب منظمة الصحة العاملية واليونيسف ان 
أحد أســباب التقزم، »ان الطفل يفتقــد املحفزات يف الجهاز 
العصبــي منذ نعومة اظفاره، حيث يجب ان يلعب ويكتشــف 
جوانب تنمي القدرة العقلية التي تعمل عىل حض تجاوبه وهو 

ما يفتقده ألسباب متنوعة«.
وختمــت: »ســوء التغذية قد يكون لــدى أطفال العائالت 
املقتــدرة، فتوفري احتياجات متمثلة بنوعية طعام غري صحي 
او رديء، نتيجة الدهون والسكريات املكتنزة فيه. اىل جانب ان 
هؤالء ال يحصلون عىل الكمية الكافية من الفيتامينات والنوم، 
مام يــؤدي اىل عدم افراز هرمون النمو بطريقة صحيحة، او 
حرمانهــم من اللعب يف الخارج بالحــد املطلوب، فيفتقدون 
عوامــل تحّفز الجهاز العصبــي، اىل جانب رشبهم الكثري من 
املرشوبات الســكرية، وفيها كميات كبرية من الفوسفور الذي 
يعيــق منو العظم ويُبطىء امتصاص الكالســيوم، وهو ما قد 

ينتج منه سوء التغذية«.

ــنــوعــة ــة املــت ــّيـ ــذائـ ــغـ الـ ــات  ــبـ ــوجـ الـ الـــحـــّد األدنــــــى مـــن  ــون عــلــى  ــحــصــل لــبــنــان ال ي 90% مـــن أطـــفـــال 
الـــتـــغـــذيـــة! ــوء  ــ ــ س بـــســـبـــب  ــّزم«  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »الـ مــــن  ــون  ــ ــان ــ ــع ــ يُ و%12 

الغذائية  العنــارص  مــن  الفيتامينات  تعــّد 
األساســية التي تؤدي مجموعــة متنوعة من 
األدوار املهمة يف الجســم. فهي تســاعد عىل 
تنظيــم التمثيل الغــذايئ للطاقة، تدعم وظائف 
الجهــاز املناعــي، وتســاعد يف منــو الخاليا 
وتطورها. تساعد الفيتامينات أيًضا يف الحفاظ 
عىل صحة الجلد واألظافر والشــعر والعضالت. 
بدون كميات كافيــة من الفيتامينات، ميكن أن 
تضعــف العديد من وظائف الجســم، مام يؤدي 
إىل عدد من املشــاكل الصحية. ومن أهم وأبرز 
الفيتامينات، هــو الفيتامني »د« نظراً اىل دوره 

الرئييس يف منّو جسم الطفل.
وبحسب االختصايص يف طب األطفال الدكتور 
نيكوال عطية، يعترب الفيتامني »د« عنرصا غذائيا 
أساسيا مطلوبا لصحة العظام واألسنان. يساعد 
الجســم عىل امتصاص الكالسيوم والفوسفو ، 
وهو أمر مهم لتقوية العظام واألســنان. يساعد 
الفيتامــني د أيًضا يف تنظيم جهاز املناعة، وقد 
يــؤدي دوًرا يف الحامية من أمراض معينة. لدى 
األطفال، يؤدي الفتامني »د« دورا مهام بشــكل 
خاص للنمو الســليم والتطور. ولضامن حصول 
األطفــال عىل ما يكفي مــن فيتامني د، يويص 

عطيــة  بتلقي 300 وحــدة عىل األقل يومًيا من 
األطعمــة املدعمة واملكمــالت الغذائية و / أو 

التعرض ألشعة الشمس ملدة 10 دقائق.

{ أعراض نقص
الفيتامني »د« عند األطفال {

ولفــت عطية إىل أنه قد ال تظهر أعراض نقص 
فيتامني »د« عند معظم األطفال، ولكن من أعراض 
نقــص فيتامني »د« عند األطفــال التي ميكن أن 

تظهر ما يأيت:
- أمل العظام، وخاصة األطراف الســفلية عند 

استيقاظ الطفل من النوم ووقفه أثناء الليل.
- صعوبة التنفس.

- تأخر إغالق فاصل الرأس اللنّي عند الرضع.
- تأخر النمو والقدرة عىل امليش وقرص القامة.

- تشّوه يف منو األسنان.
- أمل العضالت وتشنجها وضعفها.
- التشوهات الهيكلية مثل الكساح.

وكشف عطية أن الطفل يستطيع الحصول عىل 
10% فقط من حاجته اليومية عن طريق األغذية 
املحتوية عىل فيتامــني »د«، لذلك يجب االعتامد 
عىل التعرض ألشــعة الشمس أو تناول املكمالت 

املحتويــة عليه لتجنب نقــص فيتامني »د« عند 
األطفال. والجدير بالذكر أن بعض األطعمة تحتوي 
عىل فيتامني »د« بنسب أكرب من غريها مع مراعاة 

استخدام األطعمة املناسبة لعمر الطفل ومنها:
- سمك التونا.  

- لحم البقر.
- البيض.

- حبوب اإلفطار املدعمة.
- السمنة.

- حليب أطفال الرضع.
- املكرسات )لكن ليس بكمية كبرية(.

-  حبوب اإلفطار املدعمة.
عوامل تزيد من خطر اإلصابة بنقص الفيتامني 

»د«
 وقال عطية : قد تؤدي بعض العوامل إىل زيادة 
خطــر اإلصابة بنقص فيتامني »د« عند األطفال. 
وقد تشمل أسباب نقص فيتامني »د« عند األطفال 

وعوامل الخطر ما يأيت:
- اإلصابــة باألمراض التي تؤثــر يف تنظيم 
معدالت فيتامــني »د«: مثل أمراض الكىل والكبد 
وبعض األمراض التــي تؤثر يف عمليات الهضم 

واالمتصاص، مثل التلّيف الكييس.

- الوالدة املبكرة: من املعروف أن الوالدة املبكرة 
تزيــد من احتامل إصابة الرضيع بنقص فيتامني 

»د«، مام قد يؤدي إىل مشكالت صحية جّمة.
- االعتــامد عىل الرضاعة كمصدر وحيد للغذاء 
لفرتات طويلة ألم مصابة بنقص الفيتامني »د«.

- عدم الحصول عىل كميات كافية من الحليب 

بســبب وجود حساســية للحليب أو حساسية 
الالكتوز.

- البرشة الدكناء: تعمل صبغة امليالنني املسؤولة 
عن تحّول البرشة للون االدكن كواق طبيعي ألشعة 
الشــمس يحول دون االســتفادة منها لتصنيع 

كميات كافية من فيتامني »د« لدى األطفال.

الفيتامين »د«: عنصر أساســــــي لنمو األطفال... وهذه أعراض نقصه!

حذر أحد الخرباء من أن الشعر 
ميكن أن يصبح »جافا وهشــا«، 
مــام يــؤدي إىل ترققــه عند 
فقدان بعــض العنارص الغذائية 
الرضورية لضامن عمل الجســم 
بشــكل صحيح. وميكن أن يكون 
آثار دامئة، حتى  القصور  ألوجه 
أنها تؤدي إىل اإلصابة باألمراض.
وتحدث الدكتور مانيش ميتال، 
 Mittal املديــر الجراحي لعيــادة
»إكســربيس«  موقع  مع   ،Hair
حول كيفيــة تأثري نقص أوميغا 
3 يف الشــعر. وتعــرف أحامض 
أوميغا 3 الدهنية بأنها مجموعة 
من الدهون املتعددة غري املشبعة 
التي ميكــن العثــور عليها يف 
واملكرسات  النباتيــة  الزيــوت 
والبذور وكذلك املأكوالت البحرية 

واألسامك.
وأوضح ميتــال: »عندمــا نتحدث عن 
أوميغــا 3، فإننــا نشــري إىل ثالثة أنواع 
مــن األحــامض الدهنية تســمى حمض 
وحمض   )DHA( الدوكوساهيكســانويك 
إيكوســابنتاينويك )EPA( وحمــض ألفا 
رضوري   3 أوميغــا   .)ALA( لينولينيــك 
للحفاظ عىل صحتنا، والحفاظ عىل النمو 
البرشي الطبيعي وتطوره. وال ميكن املبالغة 
يف تقدير مدى أهميته بالنســبة للجوانب 
املختلفــة لصحتنا، وإحــدى الطرق األكرث 
إثارة للدهشــة هي كيفية تأثريه يف الشعر 

وفروة الرأس.
وإحدى القيم األساسية لألوميغا 3 هي 
خصائصه املضادة لاللتهابات، والتي متنع 
بصيالت الشــعر مــن أن تصبح متهيجة 
وبالتايل متنع تساقط الشعر. ومن الطبيعي 
أن يتســاقط الشعر، لكن النقص يف بعض 
العنارص الغذائية سيرسع هذه العملية وقد 

يؤدي إىل ترقق الشعر أو حتى الصلع«.

وربط ميتال  نقص أوميغا 3 مرارا وتكرارا 
بجفاف الشــعر وتقصفه، ما قد يؤدي إىل 
ظهور قرشة الرأس وحكة يف فروة الرأس. 
ويساعد أوميغا 3 عىل تليني الشعر ويضيف 
حجام ومرونة وإرشاقا، بينام يساعد أيضا 
يف الحفاظ عىل فروة رأســك من الجفاف 

املفرط والقشور.
أن  إىل  األبحــاث  »تشـــــري  وقــال: 
األشــخاص الذين يتناولون مكمال يحتوي 
عىل أوميغــا 3 يالحظون زيادة يف كثافة 
الشــعر. حتى أن بعض التجارب وجدت أن 
املكمالت ساعدت األشخاص الذين يعانون 
من الصلع الورايث، وهو شــكل من أشكال 

تساقط الشعر«.
ووجدت إحدى الدراســات، التي نرُشت 
Cosmetic Dermatology، أن  يف مجلــة 
تناول مكمالت أوميغا 3 و6 ميكن أن يعالج 
تساقط الشــعر. وكجزء من التجربة متت 
دراســة 120 امرأة سليمة عىل مدى ستة 
أشهر. وقالت الدراسة: »مكمالت ملدة ستة 

أشــهر مع أوميغا 3 و6 ومضادات األكسدة 
تعمل بكفاءة ضد تساقط الشعر يف تحسني 

كثافة الشعر وتقليل نسبة التيلوجني«.
وقــال الدكتور ميتال: »ليس من الصعب 
إدخــال أوميغا 3 يف نظامــك الغذايئ، ما 
دمت تعرف مكان العثور عليه. يأيت املصدر 
األكرب من األســامك الدهنية مثل السلمون 
والرسدين والســلمون املرقط وسمك القد 
والتونــة والرنجة. وإذا كنت ال تســتمتع 
بتناول األسامك ، ميكنك أيضا تناول مكمل 
زيت الســمك. ويعترب املحار والبيض أيضا 
مصــادر جيدة لألوميغا 3. وإذا كنت نباتيا، 
فقد تجده أيضا يف املكرسات وبذور الكتان 

وزيت بذور اللفت«.
أوميغا  لنقص  األعراض األخرى  وتشمل 

3 ما ييل:
- جفاف الجلد.

- اكتئاب.
- عيون جافة.

- آالم وتيبس املفاصل. 

نقــــــص ُمكّمــــــل غذائــــــي يُمكن أن يُســــــّبب تســــــاقط الشــــــعر!
اكتشــف علــامء أن العيش 
بجــوار طريق مزدحم ميكن أن 
يــؤدي يف الواقــع إىل ارتفاع 
ضغط الدم، وكلام زاد االزدحام 
املروري، زادت املخاطر. وتبني أن 
أولئك الذين يعيشون بالقرب من 
الطرق الصاخبة ذات املستويات 
العالية مــن التلوث كانوا أكرث 
الحالــة، والتي  عرضة لهــذه 
ميكــن أن تــؤدي إىل النوبات 
الدماغية  والســكتات  القلبية 

وفشل القلب.
ويف هذا الصدد، قال الخرباء 
إن النتائــج يجــب أن تكــون  
كتحذير لسياسة الصحة العامة 
لتشجيع إرشادات أكرث رصامة 
والقيادة  الضوضــاء  بشــأن 

للسيارات األكرث هدوءا.
أكرث  بيانات  الباحثون  وحلل 
من 240 ألف شخص يف اململكة 
املتحدة، ترتاوح أعامرهم بني 40 

و69 عاما، مل يكن لديهم ارتفاع يف ضغط الدم يف بداية 
الدراســة. وقدروا ضوضاء حركة املرور عىل الطرق بناء 
عىل العنوان السكني وطريقة تقييم الضوضاء الشائعة، 
والتــي تأخذ يف االعتبار حركة املرور عىل الطرق وحركة 

السكك الحديدية والطائرات والضوضاء الصناعية.
وبعد مثاين سنوات، قاموا بتقييم األشخاص مرة أخرى 
ملعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بارتفاع ضغط الدم ثم حللوا 
كيف يرتبط ذلك بالضوضاء يف املكان الذي يعيشون فيه. 
ومل يكتفوا فقط بأن األشخاص الذين يعيشون بالقرب من 
ضوضاء حركة املرور كانوا أكرث عرضة لإلصابة بارتفاع 
ضغــط الدم، بل وجــدوا أيضا أن املخاطر تزداد إىل جانب 

»جرعة« الضوضاء.
وكانــت هــذه االرتباطات صحيحة حتــى عندما قام 
الباحثون بتعديل التعرض للجزيئات الدقيقة وثاين أكسيد 
النيرتوجــني. ومع ذلك، فإن األشــخاص الذين تعرضوا 
بشــكل كبري لكل من ضوضاء املرور وتلوث الهواء كانوا 
أكرث عرضة لخطر ارتفاع ضغط الدم، ما يدل عىل أن تلوث 

الهواء يؤدي دورا أيضا.
وقال الربوفيســور جينغ هوانغ، مــن جامعة بكني، 
الصني، الذي قاد الدراسة: »فوجئنا قليال بأن االرتباط بني 
ضوضــاء املرور عىل الطرق وارتفاع ضغط الدم كان قويا 
حتى بعد تعديل تلوث الهواء. وتكرث ضوضاء حركة املرور 
عــىل الطرق وتلوث الهواء املرتبط باملرور من حولنا. لذلك 
من الرضوري استكشــاف التأثريات املســتقلة لضوضاء 

حركــة املرور يف الطرق، بدال من البيئة الكلية«.
وقال فريق البحث إن الدراسات السابقة أظهرت وجود 
صلــة بني حركة املرور عىل الطرق الصاخبة وزيادة خطر 
ارتفاع ضغط الدم، لكن هذا هو األول من نوعه الذي يعالج 
عــىل وجه التحديد تأثــري ضوضاء املرور عىل الطرق يف 

حدوث ارتفاع ضغط الدم املشخص حديثا.
ويقــرتح الباحثون أن خطط الحد من الضوضاء - مثل 
تحســني ظروف الطرق والتصميم الحرضي واســتثامر 
التكنولوجيــا املتقدمة يف املركبات األكرث هدوءا - ميكن 
أن تســاعد يف تقليل العــبء الصحي الناجم عن أمراض 

القلب واألوعية الدموية. 

ــط الـــــــدم؟ ــ ــغ ــاع ضــ ــ ــفـ ــ ــارتـ ــ ــاء بـ ــ ــوضـ ــ ــضـ ــ مـــــا عــــاقــــة الـ
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 التظاهــــــرات الفرنســــــية ادت الى اختصار مشــــــاركة لبنــــــان في القمــــــة االقتصادية
شــــــقير لـ »الديــــــار« : مؤتمر املســــــتثمرين في بيــــــروت بحاجة الى متابعــــــة واتصاالت

جوزق فرح 

االقتصادي  الوفد  يوفق  مل 
اللبنــاين املكــون من رئيس 
االقتصادية محمد  الهيئــات 
اتحــاد  ورئيــس  شــقري 
جاك  اللبنانيني  املســتثمرين 
رصاف ونقيب املقاولني مارون 
التجارة  حلو ورئيس غرفــة 
الفرنســية اللبنانيــة  غايب 
تامــر يف القمة االقتصادية 
العربية الفرنسية التي عقدت 
يف العاصمة الفرنسية تحت 
عنوان »رشاكة يجب توثيقها 

يف عامل مير بأزمات ».
ومل يكن عدم توفيق الوفد  بسبب عدم متكنه من 
عقد لقاءات كان يزمع عقدها مع املعنيني يف الغرف  
العربية او الفرنسية بل بسبب االرضاب الذي ينفذه 
االتحاد العاميل العام لعدم موافقته عىل تعديل نظام 
التقاعد الفرنــي والتظاهرات التي عمت باريس 
ومختلف املدن الفرنسية مام حرم الوفد االقتصادي 
اللبناين من املشــاركة يف بقية االجتامعات التي 
عقدت يف هذه القمة خصوصا ان شــقري كان قد 
متكن من القاء كلمته يف الجلسة االفتتاحية حيث 
كانت كجرس انذار للمجتمع الدويل للتحرك رسيعا 
مــن اجل انقاذ لبنان من االزمات املتعددة والعميقة 

قبل حصول االنهيار الشامل .
ورغم هذه االرضابات التي منعت الوفد االقتصادي 
اللبناين من اجراء اللقاءات التي تؤكد حضور لبنان 
االقتصادي الدويل فان افتتاح القمة كانت مناسبة 
عىل هامشــها للقاء شــقري عددا من املســؤولني 
وخصوصا ســفري اململكة العربية السعودية يف 
باريس فهــد بن معيوف الرويــي ورئيس غرفة 

التجارة والصناعة قي باريس.
لكــن من املؤكد انه كان عــىل اجندة الوفد عدة 
لقاءات مع املســؤولني مل يتمكن الوفد من امتامها  
خصوصا حضور الجلســات التي اقيمت بعد ظهر 
االفتتاح واالجتامعات التي كان ســيعقدها رصاف 
وحلو،  مع العلم  ان رئيس الهيئات االقتصادية كان 
قد طرح امام املؤمترين الدعوة اىل عقد مؤمتر يف 

لبنان، يخصص الستكشــاف الفرص واالستثامر 
يف لبنــان حيث مجاالت االســتثامرات واســعة 
وهــي تتنوع بني الطاقة والخدمات والبنى التحتية 
والصناعة واملصارف وتكنولوجيا املعلومات وغري 
ذلك، كام أن لبنان مبوقعه املميز وبقطاعه الخاص 
ال يزال يشكل مركزاً مميزاً لألعامل وصلة وصل مع 

دول املنطقة.
ويؤكد شــقري للديار ان االتصاالت التي قام بها 
متــت كام يجب وخصوصا مع املســؤولني العرب 
وتحديدا الخليجيني وانه بطبيعته متفائل و«انشالله 
خري« ولكن بعد امتام العمليات الدســتورية واولها 
انتخاب رئيس للجمهورية  وان دعوته لعقد مؤمتر 
للمســتثمرين يف بــريوت طرحــه يف اللقاءات 
التــي عقدها لكن هــذا املؤمتر بحاجة اىل متابعة 
وتحضــريات وقد دعا اليه رئيــس امليديف وبعض 

الشخصيات االقتصادية االوروبية.
وكان شــقري  قــد القــى كلمة خــال القمة 
االقتصاديــة  القــت صدى عند املؤمترين شــدد 
فيها عىل ان املؤمتر يكتســب أهمية اســتثنائية 
ألنــه ينعقد يف ظروف عاملية اســتثنائية وعىل 
املســتويات كافــة، جيوسياســية واقتصادية 
بــدءا بتحديات الطاقــة والتضخم اىل أزمة املواد 
األوليــة الزراعية والغذائية وصوالً اىل انهيار بنك 
ســيليكون فايل، »لذلك علينا مسؤولية كبرية أمام 
مجتمعاتنا إلرساء أرضية صلبة للتعاون املشرتك، 

وهــذا يدعونا أيضاً اىل مزيد 
من التفاعل والتعاون وجمع 
الطاقات واستكشاف الفرص 
لاســتثامر فيها وتطويرها 
مبا يساهم يف تحقيق النمو 
االقتصادي املستدام وتحسني 

الوضع االجتامعي«.
وركــز شــقري يف كلمته 
عىل لبنان واألزمات التي مير 
فيها، وأطلق رصخة أكد فيها 
أن هناك مســؤولية معنوية 
وأدبيــة تقع عىل كل أصدقاء 
لبنان وأشــقائه إلنقاذه من 
وإعادته اىل ســابق  التفكك 

عهده.
وقــال »أن لبنان مير يف أصعب أزمة اقتصادية، 
وهي مستمرة منذ نحو ثاث سنوات وأربعة أشهر، 
وقد أصابت بالصميم بلدنا بكل مكوناته، لكن عىل 
الرغم من ذلك فإنه حتى اآلن مل تتخذ الســلطة أي 
إجــراءات فعلية ملعالجة األزمة ومل تنفذ أي خطة 
تعاف اقتصادي ومــايل تعيده اىل طريق التعايف  
والنهوض. وهنا أساس املشكلة وهي بتخي القوى 
السياســية عن مســؤولياتها، وهذا األمر يؤكد أن 
أزمتنا يف لبنان ليست اقتصادية يف األساس، إمنا 

سياسية بامتياز«.
وناشــد شــقري الجميع »إلنقاذ لبنان من أكرب 
تهديد وجودي له، وهو أزمة النزوح السوري اآلخذة 
بالتعاظم والتي باتت تهدد كيان لبنان بالصميم. فا 
ميكــن لبلد صغري مثل وطني لبنان تعداد ســكانه 
اآلن نحــو 4 مايني نســمة، ان يتحمل أعباء نحو 
مليوين نازح يوجدون عىل أرضه، محذراً من أنه ال 
ميكن للبنان املنهار، ان يتحمل أعباء واكاف كبرية 
وباهظة جداً نتيجة النزوح. األخطر من كل ذلك، ان 
البنية الدميوغرافية بدأت تتغري يف لبنان، فاللبناين 

يهاجر فيام يحل مكانه النازح«.
كــام حذر من أن أزمة النزوح معقدة جداً وهوية 
لبنان وكيانه يف خطر شــديد وعــىل املجتمعني 
العريب والدويل اإلرساع للمساعدة، وهذا االمر ليس 
فقط بالكام إمنا يجب أن يجســد بأفعال ملموسة 

وعملية. 

ــة مــــضــــاربــــة لـــتـــحـــقـــيـــق االربـــــــــاح ــ ــل ــ ــرح ــ ــش فـــــي م ــيـ ــعـ  بـــــو ديـــــــــاب : نـ
ــدوالر ــ ــلـ ــ ــي لـ ــ ــون ــ ــن ــ ــج ــ ــف االرتـــــــفـــــــاع ال ــ ــل ــ ــة خ ــ ــي ــاســ ــ ــي ــاك أيـــــــــاد ســ ــ ــنـ ــ هـ

اميمة شمس الدين 

منذ بــدء االزمة اللبنانية يف 
اواخر عــام 20١٩ بدأت رحلة 
الــدوالر التي نقلــت اللبنانيني 
من حياة اىل حياة أخرى ملؤها 
الرشائية  القــدرة  يف  التدهور 
والقضاء  الفقر  نســبة  وتزايد 

عىل الطبقة الوسطى.
مل يكن اللبنانيون يعلمون منذ 
بدء ارتفاع ســعر رصف الدوالر 
من ١500 لــرية اىل 2000 يف 
اواخر عام 20١٩ ان هذا الدوالر 
الــذي اصبح لعنة عىل حياتهم 
اليومية مل يعلموا انه ســيصل 

اىل ما وصل اليه اليوم وسيصبح كابوساً يطاردهم 
يف اليقظة واملنام.

ولكــن كيف ال يصل ســعر رصف الدوالر اىل ما 
فــوق مئة ألف والدولة اللبنانية )مل تكلف خاطرها 
( التخاذ اي اجراء للحد من توســع السوق السوداء 
للدوالر الذي ظهر اوائل ايلول 20١٩ بســبب شــح 
السيولة بالعمات االجنبية من جراء الرتاجع الحاد 
لتدفق رؤوس االموال من الخارج نتيجة ازمة الثقة.

كيــف ال وهذه الدولة املهرتئة مل تحرك ســاكناً 
بعد ثاث ســنوات من اكرب ازمة اقتصادية وجل ما 
تفعله هو االســتمرار يف املناكفات الساسية التي 
تزيد األزمة تفاقــامً يختلفون عىل انتخاب رئيس 
للجمهورية وعىل تشــكيل حكومة وتعطيل دور 
مجلس النواب ويتفقون عىل يشء واحد هو افقار  
الشــعب اللبناين و تدمري االقتصاد و ما تبقى من 

البلد.
منذ يومني ارتفع ســعر رصف الدوالر من حواىل 
١20 الفا اىل ١43 الف لرية يف اقل من ساعة لسبب 
مجهــول معلوم  وان كان كل الخرباء يؤكدون ان ال 
اسباب تقنية وراء هذا االرتفاع  فهل سنبقى نشهد 
مثل هذه القفزات والتقلبات يف سعر رصف الدوالر؟

يف هذا االطــار يقول الخبري االقتصادي وعضو 
املجلس االقتصــادي واالجتامعي والبيئي الدكتور 
انيس ابو دياب يف حديث للديار: نعيش يف مرحلة 
مضاربــة التي تعترب اســتغاال للفرص من اجل 
تحقيق ارباح وبالتايل ما يجري هو استغال للكثري 
مــن الفرص املوجودة يف البلــد كاقفال املصارف 
وارضاب موظفــي الفطــاع العام وتلبــد الغيوم 
السياســية وعدم انتخاب رئيس للجمهورية وعدم 
الولوج اىل اصاحات سياسية واالشتباك السيايس 
كل هــذه االمور  تزيد مــن امكان املضاربة نتيجة 

غياب  الثقة وعدم اليقني السيايس.
واذ اشار اىل ان املضاربة هي عبارة عن اعادة توزيع 
للمداخيل وهناك من يربح وهناك من يخرس رأى اننا 
سنبقى يف هذا االطار ما دام مل يكن هناك اي صدمة 
ايجابية وهذه الصدمة يجب ان تكون سياسية تبدأ 
بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة بشكل 
رسيع والذهاب اىل االتفاق مع صندوق النقد الدويل 
الذي يلزمنا بتنفيذ مجموعة من االصاحات مؤكداً 
اننا ملزمون بتنفيذ هذه االصاحات ليس فقط من 
اجــل االتفاق مع صنــدوق النقد بل من اجل اعادة 
النمو االقتصادي عرب اصاحات فعلية تعيد الحياة 

اىل القطــاع االقتصــادي و 
املرصيف ونظام الدفع.

الدوالر  وصول  سبب  وعن 
اىل ١43 الــف لرية اعترب  ابو 
دياب انه اضافًة اىل املضاربة 

هناك اياد سياسية خلف 
لسعر  الشديد  االرتفاع  هذا 
رصف الــدوالر حيــث ارتفع 
بلحظات مــن ١05 الف لرية 
اىل ١25 ثــم اىل ١43 الــف 
لرية رمبا بسبب دخول بعض 
القوى السياسية بغية تحريك 

الشارع لهدف سيايس ما.
واذ اكــد ان عملية ارتفاع 
الدوالر ليســت عملية تقنية 
بقدر ما هي عملية مضاربة ذات خلفية سياســية 
لفت اىل ان تعميم مرصف لبنان الذي سمح باجراء 
عملية مفتوحة لــرشاء االوارق النقدية اللبنانية 
وبيع الدوالر نقداً عىل ســعر صريفة ٩0 الف لرية 

ادى اىل تراجع سعر الرصف.
ووفــق ابو دياب يف لبنان اليوم كل يشء مدولر 
اي ليس هناك طلب شديد من قبل الناس عىل الدوالر  
وهذا يعني ان ارتفاع ســعر الرصف سببه املضاربة 
واملضاربون موضحاً ان التداول يتم  بالدوالر سيام 
بعد تسعري السلع يف السوبرماركت بالدوالر  فضاً 
عن مطالبة اصحاب محطات املحروقات بالتسعري 

بالدوالر.
ورأى ابــو دياب ان الوضع ســيبقى عىل ما هو 
عليه  والتذبذب سيستمر ورمبا يرتفع اكرث ووترية 
ارتفاع سعر رصف الدوالر ستكون ارسع  وسنشهد 
ما شــهدناه منذ يومني والكرث من مرة وبارتفاعات 
اعــىل وبرسعة اكرث النه ال يوجد اي مخرج واالفق 
مقفــل حتى اآلن  اىل حــني وجود حل و تتم اعادة 
اطــاق االقتصاد اللبناين مــن جديد وهي ممكنة 
وهناك امكان اليجاد مخارج امنة من األزمات ولكن 

هذا يحتاج اىل قرار سيايس. 

دوالراً  25 ـــ  ــ بـ الـــطـــبـــّيـــة  الـــنـــقـــابـــة  تـــعـــرفـــة  االطـــــــبـــــــاء:   ــيـــب  ــقـ  نـ
ــض والـــطـــبـــيـــب ــ ــريـ ــ ــروف املـ ــ ــظـ ــ ــع لـ ــخـــضـ ــل تـ ــ ــســـت الـــــزامـــــيـــــة.. بـ ــيـ لـ

بعد صدور قــرار عن نقابة األطباء يف بريوت 
تحــّدد فيــه معاينة طبيــب االختصاص بـ 25 
ل بعض  دوالراً والطبيب العام بـ20 دوالراً، ُســجِّ
الشــكاوى من مخالفة عدد من األطباء وال سيام 
أهل االختصــاص منهم، التعرفــة التي حّددتها 
النقابــة. إذ يتقاىض بعضهم بدالت تفوق أحياناً 
أربعــة أضعاف تعرفة الحّد األدىن، وفق مضمون 
الشكاوى، لترتاوح ما بني 50 و80 دوالراً. والافت 
أن أحد هؤالء األطباء هو عضو يف مجلس النقابة، 
وبالتايل يخالف قراراً شارك شخصياً يف وضعه.

يف حــني أن األطبــاء العاملــني يف منطقة 
الشامل، عىل سبيل املثال، مل يعمدوا إىل رفع بدل 
املعاينات، تحّسســاً منهم بالظروف االقتصادية 
واالجتامعية الصعبة، وفق ما أكده نقيب األطباء 

يف الشامل الدكتور محمد صايف.
هــذه املعلومات نقلتهــا »املركزية« إىل نقيب 
األطباء يف بريوت الربوفســور يوســف بّخاش 
ليوضــح أن »النقابــة تُصــدر »توصية« وليس 
قراراً، تحّدد مبوجبها الحّد األدىن ملعاينة الطبيب، 
والتوصيــة األخرية الصــادرة عنها تنّص عىل أن 
الحــّد األدىن ملعاينة طبيب االختصاص 25 دوالراً 
وملعاينــة الطبيــب العــام 20 دوالراً، لكن املادة 
التاســعة من »قانون اآلداب الطبّية« املعمول به 
يف النقابــة ينّص عــىل أن الطبيب يجب أن يأخذ 

يف االعتبار الوضَعني االجتامعي واملايل للمريض 
أتعابه. ويحّدد عىل أساسهام بدل 

ويُضيــف: يف التوصية األخــرية الصادرة عن 
النقابــة، قلنا إننا نحّدد باللرية اللبنانية ما يوازي 
الـ20 والـــ25 دوالراً وليس »دولــرة« املعاينة، 
نظراً إىل تاعب ســعر رصف الدوالر يف السوق 

السوداء. 
ويؤكد بخاش يف الســياق، أن »80% إىل ٩0% 
مــن األطباء ال يتقاضون الـ20 والـ25 دوالراً بل 
أقل ويف بعض األوقــات يُجرون املعاينة مجاناً، 
تحّسســاً منهم لألزمة املعيشية التي يرزح تحتها 
اللبنانيون كافة بدون اســتثناء. فكلفة النقل من 
أي منطقــة جبلية إىل مقــّر معاينة الطبيب يف 
بــريوت قد تكلّف املريض ما يفوق الـ20 دوالراً«. 
وهنا يشــري إىل أن »بعــض األطباء ال يتقاضون 
كلفــة املعاينة لكل ثاثة مرىض عىل أربعة، ألن 

األخريين عاجزون عن تسديدها«.
لكنه يعّقب بالقول: يف الوقت ذاته، هناك أطباء 
يتقاضون أكرث من 20 و25 دوالراً وذلك بحســب 
بعض الحاالت التي تســتدعي ذلك، من دون إغفال 
أن املريض له حق اختيار أي طبيب يناســب حالته 
ووضعه املادي. لذلك، إن أي طبيب يتخطى التعرفة 
املوىص بها من ِقَبل النقابة، له أســبابه وحيثّياته 

فقد يكون من بينها عىل ســبيل املثال ال الحرص: 

-    يكــون هــذا الطبيب الوحيــد الذي يعالج 
مشــكلة املريــض الصحّية وفــق آالت وتقنيات 
حديثة متطّورة غري موجودة لدى األطباء اآلخرين 

وال يف مناطق أخرى. 
-    املريض األجنبي اآليت من الخليج أو أي دولة 
أخرى حتى لو كان مــن أصول لبنانية، فاملعاينة 
عندهــا تُحّدد بـ١00 دوالر كام هو معمول به يف 
مستشــفى »الجامعة األمريكية يف بريوت« عىل 
ســبيل املثال. وحينها يتم اعتــامد التعرفة التي 

األزمة.  كانت معتَمدة قبل 
-    طبيــب التجميــل ومعالجة البرشة يتخطّى 
التعرفــة املحّددة من قبــل النقابة، كون الحاالت 
ليســت َمَرضّية يف غالبّيتها، بل تكون ألســباب 

بحتة.   تجميلية 
يف ضــوء ذلك، يخلــص بخاش إىل القول »كل 
حالة لها ظروفها وحّيثياتها، وهناك اســتثناءات 
لة للتعرفة  تجنِّب التعميم... فالتجاوزات املســجَّ
دة من نقابة األطباء، ليســت عشوائية إمنا  املحدَّ
ُمــربَّرة... لكــن أعود وأؤكــد أن ٩0 يف املئة من 
الحاالت ال يصل األطباء فيها إىل مســتوى الـ20 
والـــ25 دوالراً. وكل ما ُذكر ال ينفي التزام جميع 
األطباء بـ«قانــون اآلداب الطبّية«، وبالتايل أي 
توصيــة أو تعميم تُصدره النقابة تســتند فيهام 

القانون والَقَسم الطّبي«.   إىل هذا 

 ممثــــــل برنامــــــج األغذيــــــة العاملــــــي زار حمية
املرفأ املســــــاعدات عبر  دخول  بتســــــهيل  وطالبه 

األشغال  وزير  اســتقبل   
العامــة والنقل يف حكومة 
ترصيف األعامل الدكتور عي 
حميه يف الوزارة  امس، املدير 
األغذية  لربنامــج  القطري 
العاملــي لألمــم املتحدة يف 
لبنان عبدالله الوردات، حيث 
اطلــع منه عىل نشــاطات 
برنامــج األغذية العاملي يف 
لبنــان، وخصوصاً مرشوع 
الحكومــة اللبنانية »أمان« 
املمول من البنك الدويل والذي 
يقــدم املســاعدات العينية 

والنقدية لحوايل مليون لبناين.
الــوردات طلب من الوزير امكان تســهيل 
وتعجيل خروج هذه املســاعدات العينية التي 
متر عرب مرفأ بــريوت وعدم تأخريها لتبقى 
هذه العينات صالحة، مشــرياً اىل ان الوزير 
حميــه »قام مبــا يلزم  واجــرى اإلتصاالت 
الازمة مــع الجهات املعنية يف مرفأ بريوت 
التخاذ االجراءات املناســبة تسهياً ملرور تلك 
العينات ،خصوصاً أن هذا املوضوع انســاين 

وعىل متاس مبارش مع حاجات الناس«.

{ وفد »توتال« {
 وكان الوزيــر حميه التقــي يف مكتبه 
يف الــوزارة، اجتامعــا مع املديــر العام 
لاستكشــاف واالنتــاج يف رشكة توتال 
رومــان دو ال مارتنــري، متابعة للبحث يف 
اإلجــراءات التي تضطلع بها املرافق العامة 
التابعة للوزارة يف ملف التنقيب عن النفط 
والغاز يف لبنان، إن عىل صعيد مرفأ بريوت 

وإن يف املطار.
وشدد الوزير حميه خال االجتامع عىل أن 
»التسهيات كافة التي تطلبها رشكة توتال يف 

كل من مرفأ بريوت واملطار يتم العمل والتنسيق 
بشأنها داخل  جميع االدارات املعنية يف هذين 
املرفقني«، مشــدداً عىل أن »التوجيهات كانت 
قــد أعطيت لها مســبقا لتأمني كل ما تطلبه 
رشكة توتال عىل صعيدها، وخصوصا يف ما 
املناسبة  التسهيات واإلجراءات  تأمني  خص 
والازمة التي تطلبهــا الرشكة، وذلك ضمن 
اطار القوانني، وبهدف مواكبة هذين املرفقني 
ملف التنقيب عن النفط والغاز الذي ســتقوم 
بــه الرشكة يف البلوك الرقم ٩، بحيث يكونان 
عىل أتم االســتعداد لاضطاع بدورهام  يف 
املســاهمة بوصول ملف التنقيب عن النفط 
والغاز اىل الخواتيم التي يتطلع إليها الشــعب 

اللبناين« .
بدوره أعــرب دو ال مارتنــري، عن تقديره 
ملــا اطلع عليــه من الوزير حميــة »لناحية 
االستعداد يف تلبية كل ما تطلبه رشكة توتال 
من تســهيات وإجراءات يف املرفأ واملطار«، 
مؤكدا أن »التواصل املســتمر مع الوزارة ، يعد 
أمراً مهامً يف هــذه املرحلة التحضريية التي 
تقوم بها الرشكة والتي تســبق عمليات بدء 

الحفر يف نهاية شهر أيلول املقبل«.

ــات األمـــمـــيـــة ــ ــم ــ ــظ ــ ــن ــ ــاض حـــــض ُمـــمـــثـــلـــي امل ــ ــيـ ــ فـ
للبنان حيوية  بــرامــج  تمويل  حشد  على  نــيــويــورك  فــي 

الطاقة واملياه  يتابع وزير 
سلسلة  فياض  وليد  الدكتور 
عىل  نيويورك  يف  لقاءاتــه 
أعامل  يف  مشاركته  هامش 
لغاية  املمتدة  امليــاه  مؤمتر 
اليوم الجمعة 24 آذار 2023.
فياض  الوزيــر  وشــدد 
اللقاءات  هــذه  مختلف  يف 
عــىل: »-التزام لبنان توطيد 
عاقاته الثنائية مع كل الدول 
التي يعدها صديقة وحليفة 

للبنان.
املشــهد  إىل  التطــرق   -

السيايس العام يف املنطقة والبوادر االيجابية 
التي تكّشــفت اخريا عن مختلــف املبادرات 
االقليمية والتي ميكن البناء عليها سيام لجهة 
توطيد التعاون االقتصادي وتنفيذ املشــاريع 

املشرتكة.
- العرض ملشــاريع املياه املؤجلة أو املتعرثة 
يف لبنان بسبب الشّح يف التمويل والتي تعود 
عىل لبنان بالفائدة أن يف مجال التغذية باملياه 
أو ملشاريع الرّي أو لتوليد الطاقة الكهرومائية.

- الوقوف عىل مساحات التعاون واملجاالت 
التــي ميكن أن يســتفيد منها لبنان إن لجهة 
الخــربات والتجهيزات أو لجهة املامرســات 
الحســنة والدراسات والُسبل املثىل يف تنفيذ 

املشاريع النظيفة املتصلة باملياه.
- اســتطاع مجــاالت التمويل وصناديق 
االئتــامن للتعاون الدويل ســيام لدى الدول 

األوروبية مثل فنلندا وأملانيا والدمنارك.
- ترشــيدالتمويل وتصويبه نحو املشاريع 
التــي تعكس فعليا االهتاممــات واالولويات 

واالحتياجات الوطنية.
- إطاق النداء بالنســبة لألعباء التي يرزح 
تحتها لبنان والتي فاقمتها األزمة االقتصادية 
واملالية األخرية باإلضافة إىل احتضان لبنان 
ملليونني ومثانني الف نازح ســوري، ومعاناة 
تفــي االوبئــة املنقولة عن طريــق املياه 

كالكولريا وغريها«.
وحــض ممثي املنظامت االممية والدولية 
التي التقى بها عىل القيام ب » دور الوســيط 
مع رشكاء لبنان من دول مانحة ومؤسسات 
مالية دولية، من أجل حشــد التمويل لتنفيذ 
برامج تعّد جّد حيوية للبنان ومتنفســا للباد 
وتحييد املقاربــات التمويلية عن االعتبارات 

السياسية الضيقة«.

احتساب بمطلب  ُمــتــمــّســكــون  املــتــقــاعــديــن«:  ــراك  ــ  »ح
العام للقطاع  ُمخصص  صيرفة  سعر  على  ــرواتــب  ال

»حــراك  اعتــرب 
العسكريني املتقاعدين« 
أن »الســلطة مل تكتف 
الجسدية  باعتداءاتها 
السافرة عىل العسكريني 
خــال  املتقاعديــن 
التظاهرة الحاشدة التي 
حصلت مؤخــراً، بل ال 
تزال متارس سياســة 
واملامطلة  التســويف 
واقرتاح حلول بائســة 
متقاعدي  أجور  لزيادة 

األساك العسكرية والقطاع العام كافة، ومتعن 
كذلــك يف التمييز غري القانوين ال بل العنرصي 
بني موظفي الخدمة واملتقاعدين تحت شعارات 
واهيــة، ووفــق ما ترسّب من جــدول أعامل 
الحكومة يف جلســتها املقبلة فان مرشوعها 
لزيادة األجور مينح موظفي الخدمة ما سّمته 
ببدل االنتاجية يعادل ضعفني ونصف ما سيمنح 

للمتقاعدين«.
وشــّدد »الحراك العسكري« يف بيان عىل 
»إجــراء تحقيق قضايئ ملحاســبة العنارص 
العســكريني  اعتدوا جســدياً عىل  الذيــن 
املتقاعديــن بالقنابل املســيلة للدموع يف 
التظاهــرة وتســببوا بإعاقة أحــد الرفاق 
الضبــاط وإصابة رفاق آخريــن، مع دعوة 
محامــي الحراك إىل متابعــة هذه القضية 
ملحاســبة املرتكبني ومحرّضيهم، والتعويض 

املادي واملعنوي عىل املترّضرين«.
وعربوا عن رفضهــم »أّي متييز يف زيادة 
األجور بني موظفي الخدمة والتقاعد باستثناء 
ما نّص عليه قانــون الدفاع الوطني وقانون 
املوظفني، وهذا االســتثناء يشــمل احتساب 
املعاش التقاعدي عىل اساس 85% من الراتب 
األخري يف الخدمة، وبدل االنتقال والساعات 
اإلضافيــة وبعض التعويضــات، أما زيادات 
األجور الاحقة عىل رواتب موظفي الخدمة 

فتشمل املتقاعدين عىل قدم العدالة واملساواة 
وفق الفئات الوظيفية وسلم الدرجات«.

ورفضوا »بدعة ما يســّمى ببدل اإلنتاجية 
ملوظفي الخدمة ألنها غري دســتورية وغري 
قانونيــة وســابقة مل تحصــل يف تاريخ 
الدولة اللبنانية، والغاية منها واضحة وهي 
االلتفاف عىل حقوق املتقاعدين بحّجة أنهم 
ال ينتجــون وكأن مهمة موظف الخدمة يف 
األســاس هي عدم اإلنتاج، وكأن املتقاعد مل 
يضّح بأغىل ســنوات عمره يف خدمة وطنه 

وشعبه«. 
كذلك، رفضوا »ما اقرتحته الحكومة بزيادة 
معاشــني إضافيني للمتقاعدين رفضاً قاطعاً، 
ألن هــذه الزيادة تعيد املعاشــات التقاعدية 
إىل املربع األول، بعد أن بلغ ســعر صريفة ٩0 
ألفاً، وزادت معه الرسوم والرضائب بشكل ال 

يطاق«.
وشــددوا عىل »التمّســك النهايئ مبطلب 
احتساب الرواتب واملعاشات الحالية عىل سعر 
صريفة خاص للقطاع العام ومتقاعديه يعادل 
28،5 ألف لرية كحّد أقىص وكمرحلة انتقالية، 
وهو الرقم الذي كان معتمداً عند إقرار املوازنة 

وعند منح راتبني إضافيني للموظفني«. 
وطالبــوا بـــ »زيادة حجــم االنفاق عىل 
االستشــفاء واألدويــة ومنــح التعليم مبا 

يتناسب مع ارتفاع تكلفة هذه الخدمات«. 
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ــا الــنــيــل ــتـ ــرات مـــن غــــرق دلـ ــذيـ ــحـ تـ
حذر وزير املياه والري املرصي هاين سويلم، من أن املنطقة 
الساحلية الشاملية بدلتا نهر النيل تعد من املناطق االكرث تأثرا 

حول العامل بارتفاع مستوى سطح البحر.
وأضــاف وزير الري املرصي خالل مشــاركته يف جلســة 
»إطالق الفريق الدويل للدلتاوات واملناطق الســاحلية والجزر، 
وذلك ضمن فعاليــات »مؤمتر األمم املتحدة ملراجعة منتصف 
املــدة« بنيويورك، أن هذا األمر ســيؤثر عــى الناتج املحيل 
اإلجاميل ملرص بشــكل كبري، حيث قد تتعرض املوارد الطبيعية 
يف هذه املنطقة للخطر مثل املياه واألرايض الزراعية والرثوة 
الحيوانية ومصايد األســامك، بخالف املشاكل البيئية األخرى 
مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ ومتلح االراىض الزراعية 

املياه الجوفية بشامل الدلتا.
وأضاف ســويلم، أن البحريات الســاحلية املرصية من أكرث 
النظم الطبيعية إنتاجية لالســامك يف مرص باالضافة لوفرة 
الطيور فيها، إال أن هذه البحريات مهدده بســبب تآكل الساحل 

يف وإرتفاع منسوب سطح البحر يف املستقبل.
وأشــار إىل أنه ملواجهة هــذه التحديات نفذت مرص حلوال 
طبيعيــة »قامئة عى النظم اإليكولوجيــة لتدابري الحامية 
للســواحل« مثل مــروع »التكيف مع تغــري املناخ يف دلتا 
النيــل« والذى تم تنفيذه لحامية 69 كــم من مناطق أرايض 
الدلتا املنخفضة عى امتداد 5 محافظات )بورســعيد، دمياط، 
الدقهليــة، كفــر الشــيخ، البحرية(، باإلضافــة لغريها من 

مروعات حامية الشواطئ.

جددت الصــن مطالبتها برفع جميــع العقوبات الغربية 
املفروضة عى سوريا دون قيد أو رشط، مشرية إىل أن التعليق 
املؤقت لجزء منها ال يعالج األرضار طويلة األمد التي تســببها.

وقــال نائب منــدوب الصن الدائم لدى األمــم املتحدة قنغ 
شوانغ يف جلسة ملجلــــس األمن الدويل حول ســــوريا إن 
الدول الغربية أعلــــنت تعليقا مؤقتا لجزء من العقوبات بعد 
الزلزال املدمر الذي رضب ســوريا الشــــهر املايض، لكن هذه 
اإلجــراءات املؤقتة ال ميكن أن تغطي الــــرر املمنهج الذي 
تسببه العقوبات طويلة املدى، وبالتايل عى الدول املعنية رفع 
كل العــــقوبات غري القانونية أحادية الجانب عن سوريا عى 
الفور دون أي قيود أو رشوط، ووقف التفاقم الحاصل بعد هذه 

الكارثة اإلنسانية.
ويف شــأن الغارة اإلرسائيلية عى مطار حلب الدويل، أعرب 
نائب املندوب الصيني عن قلق بالده العميق جراء هذه االعتداءات، 
وشدد عى وجوب عدم تكرارها ووجوب احرتام سيادة سوريا 
وســالمة أراضيها، الفتا إىل أن هــذا املطار يعترب بنية تحتية 

مدنية مهمة، ومحورا رئيســيا 
لنقل اإلمدادات اإلنسانية ويجب 

ضامن التشغيل اآلمن له.
وجــدد قنــغ دعــوة الصن 
املتواجدة  األجنبيــة  للقــوات 
بطريقــة غري رشعية إىل إنهاء 
وجودها العسكري غري القانوين 
يف ســوريا ووقف نهب ثرواتها 

الطبيعية.
ودعا نائب املنــدوب الصيني 
املجتمع الدويل إىل دعم مكافحة 
اإلرهــاب يف ســوريا دون أي 
تســامح، وعدم الســامح بأي 
اإلرهابين  الســتغالل  محاولة 

ألغراض فردية ألنها لن تعود إال بنتائج عكســية.
وأعــرب قنغ عــن دعم الصن الســتئناف اجتامعات لجنة 

مناقشــة الدســتور يف أقرب وقت ممكن يف عملية تقودها 
سوريا، وعن ترحيب بالده بالتطورات السياسية والتقارب بن 

سوريا ودول املنطقة.

ــا ــن ســوري ــت لـــرفـــع الــعــقــوبــات عـ ــ ــن دع ــصــي ال

تحدثت وسائل إعالم إرسائيلية، عن التهديدات 
املتعــددة الســاحات التي يعيشــها االحتالل 
اإلرسائييل، مشــريًة إىل أّن حكومة االحتالل 
برئاســة بنيامن نتنياهو لديها أولويات أخرى. 
وكتب محلل الشــؤون العسكرية يف صحيفة 
»معاريف« طال ليف رام أّن »األرض تشــتعل، 
الســاحات ملموس، واألزمة  املتعدد  والتهديد 
يف الجيش تتعمق، لكن الحكومة لديها أولويات 
أخرى«، مضيفــاً أّن »صــورة الوضع األمني 
خطرة، وهذا ما يقوله مســؤولو املؤسســة 

األمنية والعسكرية«.
وأشــار إىل أّن »اإليرانين مســتمرون يف 
وتريتهم نحو مساحة الحصانة النووية«، الفتاً 
إىل وجود تهديــٍد ملموس بتدهوٍر أمني، فيام 
يعاين »جيــش« االحتالل أزمة داخلية عميقة 
يف جهــاز االحتياط، والتــي ميكن أن تترسب 

برسعة إىل »الجيش« النظامي أيضاً. 
وقال: »يف محــور التعاون القائم بن إيران 
وحزب الله وحامس، يشّخصون األزمة الداخلية 

بأنّها فرصة لرب إرسائيل«، مؤكداً أّن هذا مل يُعد مجرد خطاب 
تهديدات.

ولفــت إىل أّن عدد األحداث التي وقعت مؤخراً، العلنية واألقل 
علنية، يشــري إىل أّن »املحور املعادي إلرسائيل يفحص الحدود 
والفرص الجديدة«، موضحاً أّن توتر شــهر رمضان والطريقة 
التي ســتعربه بها »إرسائيل« هام مجرد حلقة واحدة وصغرية 

من أشهٍر صعبة ال تزال تنتظر االحتالل.
وأشــارت »معاريف« إىل أّن التوتر يرتفع يف شــهر رمضان 
عادًة، وهذه املرة »املؤسســة األمنية والعسكرية مقتنعة بأّن 
الوضــع هــش والتهديد األمني ملمــوس، إذ إّن عدد اإلنذارات 

األمنية مرتفع بوجٍه خاص«.

تضــاف إىل ذلك »أزمة عميقة يف العالقات مع األمريكين«، 
فعى املســتوى الدبلومايس »الرر وقع، وقد يؤثر أيضاً يف 

املحور األمني – العسكري«، بحسب الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إىل أّن لألمريكين مصالح كثرية يف التعاون 
األمني مع »إرسائيل«، لكن العالقات مع »صديقة حقيقية« هي 

أيضاً رشيكة إسرتاتيجية كربى ستتقّوض بالتدريج.
وأوضحــت أّن هذه العالقة ســتضعف، ليس مع األمريكين 
فحسب، بل مع حلفاء إضافين يف دول االتحاد األورويب أيضاً.
وأكــدت أّن »كّل املؤرشات تــدّل عى برودة يف العالقات منذ 
إقامــة حكومة ميــن – مين يف إرسائيل«، مشــريًة إىل أّن 
»نتنياهو، الذي وضع توســيع اتفاقات أبراهام وتحقيق اتفاق 
تطبيعٍ تاريخي ومهم مع السعودي كهدٍف مركزي خالل واليته، 

اضطــر إىل أن يكتفي حالياً بإحصاء األرضار مع 
الدول التي وّقعت، فيام السعوديون هربوا باتجاه 

اإليرانين«. 
واعتربت الصحيفة أنّه يف أياٍم عادية، كان من 
املفرتض أن تنهمك املؤسسة األمنية والعسكرية 
بالتحديات الكربى مثل إيران ولبنان والســاحة 
الفلسطينية، وتعزيز التعاون مع »دول صديقة«.
وأضافت: »لكنها ليســت أياماً عادية، وأزمة 
االحتياط التي تتأثر مبارشًة بالرخ املتســع يف 
املجتمع اإلرسائييل، تأخذ الكثري من اهتامم ووقت 
هيئــة األركان العامة ومن قادة ميدانين كبار«، 
مشريًة إىل أّن رئيس األركان »يحاول إبعاد األزمة 

من صفوف الجيش، لكنها مهمة مستحيلة«.
وبحســب »معاريف«، فإّن األزمة أعمق وأكرب 
من أال تؤثر يف »الجيش« وجهاز االحتياط، الفتًة 
إىل أّن »قادة الجيش يفهمون أّن العملية ميكن أن 

تتغلغل برسعة يف الجيش النظامي«. 
وذكرت وسائل إعالم إرسائيلية، أمس الخميس، 
أّن رئيس »الشــاباك« رونن بار حّذر نتنياهو من 
التهديدات األخرية التي تعيشــها »إرسائيل«. وقال بار لنتنياهو 
خــالل اجتامعهام إّن تقارب التهديدات يؤدي بـ »إرسائيل« إىل 

»مكان خطر«.
يــأيت ذلك بعدما أكّد رئيس حكومة االحتالل، أمس، تصميم 

حكومته عى امليّض قدماً يف التعديالت القضائية.
وتســتمر االحتجاجات ضّد التريعات القضائية التي رفض 
نتنياهو لتأجيلها، بالتزامن مع تصديق الهيئة العامة للكنيست، 
أمــس، يف القراءتن الثانية والثالثة، عى مروع قانون مينع 
عزل رئيس حكومة من منصبه، واإلعالن عن تعّذره عن القيام 
مبهامه، وهو القانون الــذي يحّصن رئيس الحكومة بنيامن 

نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة األمانة.

نـــتـــنـــيـــاهـــو حــــكــــومــــة  أولــــــــويــــــــات  رأس  عــــلــــى  لــــيــــس  األمــــــنــــــي  الــــــوضــــــع 

أعلنــت وزارة الدفاع الروســية، أّن القوات 
األمريكية استخدمت ما ال يقل عن 300 طن من 
اليورانيوم املنضب خالل غزو العراق، كاشــفًة 
عن نتيجة اســتخدام هذا السالح عى الشعب 

العراقي وتبعاته الخطرة.
وقــال قائــد قــوات الحامية اإلشــعاعية 
والكيميائيــة والبيولوجيــة التابعــة للقوات 
املســلحة الروسية إيغور كرييلوف إّن الواليات 
املتحدة األمريكية استخدمت خالل غزو العراق 
)2003-2004( مــا ال يقل عــن 300 طن من 

اليورانيوم املنضب.
  وأكد أّن واشــنطن اســتخدمت حينها عى 
نطاٍق واســع مثــل هذه الذخــرية يف توجيه 
رضبــات إىل أهداف يف املدن العراقية: العامرة، 

بغداد، البرصة، كربالء، الفلوجة.
وبحســب كرييلوف، ونتيجة استخدام هذه 
القذائــف، فإّن الوضع اإلشــعاعي يف مدينة 
الفلوجــة كان »أســوأ بكثري مام كان عليه يف 
مدينتي هريوشيام وناغازايك« بعد التفجريات 

النوويــة األمريكيــة، مضيفــاً: »ال تزال هذه املدينة تســمى 
تشرينوبيل الثانية«.

وأضــاف: »وفقاً للحكومة العراقية، ارتفع عام 2005 معدل 
اإلصابة بالرسطان يف البالد نتيجة استخدام ذخائر اليورانيوم 
املنضــب من 40 إىل 1600 حالة لكل 100 ألف نســمة«. ويف 
هذا الصدد، رفعت بغداد دعوى قضائية رســمية لدى محكمة 
التحكيم الدولية يف ستوكهومل يف 26 كانون األول 2020 ضد 

واشنطن، مطالبًة بالتعويض عن األرضار التي لحقت بها.
اســتخدام اليورانيوم جرى من قبل »الناتو« حرصاً ويف هذا 
السياق، أكد كرييلوف أّن ذخرية اليورانيوم املنضب يف النزاعات 

املسلحة كانت تستخدم حرصياً من قبل دول حلف »الناتو«.
وتابع: »من الروري التذكري باستخدام قوات الناتو للذخرية 
الجوية مع اليورانيوم املستنفد أثناء قصف يوغوسالفيا خالل 

عام 1999، إذ تم اســتخدام نحو 40 ألف مقذوف جوي خارق 
للدروع بكمية إجاملية من اليورانيوم املســتنفد تزيد عى 15 

طناً يف أرايض هذا البلد«.
وأضــاف: »عى الرغم من أّن اســتخدام مثــل هذه الذخرية 
)اليورانيوم املنضب( يسبب رضراً بالغاً لسالمة القوات املسلحة 
األوكرانية والســكان املدنين عى حد سواء، فإن دول »الناتو«، 
ال ســيام اململكة املتحدة، مستعدة لتزويد كييف مبثل هذا النوع 

من األسلحة«.
وأكــد أّن اســتخدام قذائف اليورانيــوم املنّضب يف أوكرانيا 
سيصيب مســاحات زراعية شاسعة من أراضيها، ما سيؤدي 

إىل انهيار صادراتها الغذائية لعقود.
وبحســب كرييلوف، فــإّن مركبات اليورانيــوم تبقى يف 
الرتبة لفرتة طويلة، وتحتفظ بخطر اآلثار الســلبية يف الناس 
والحيوانــات واملحاصيل، ما ســيؤدي إىل وقــف أي تصدير 

للمنتجــات الزراعية من أرايض أوكرانيا لعقود 
عديدة إن مل يكن لقرون مقبلة.

وقال الســفري الرويس لدى الواليات املتحدة 
األمريكية أناتــويل أنتونوف، إّن الدول الغربية 
بقيادة واشنطن قررت دفع البرية إىل حاّفة 
»كارثة نووية«، بإعــالن نيتها تزويد أوكرانيا 

بذخائر اليورانيوم املنضب.
وكانت نائبة وزيــر الدفاع الربيطاين أنابيل 
جولــدي قد قالت قبل أيــام: »إىل جانب توفري 
الدبابات القتالية ألوكرانيا، ســتزّود بريطانيا 
كييف بالذخرية، مبــا يف ذلك الذخرية الخارقة 

للدروع التي تحتوي عى اليورانيوم املنّضب«.
وتوّعد الرئيس الرويس فالدميري بوتن، أمس، 
بالرد عى عزم بريطانيا عى إرســال أســلحة 

تحتوي عى يورانيوم منّضب إىل أوكرانيا.
وتريــد الــدول الغربية إرســال اليورانيوم 
املنّضــب إىل كييــف، ألنّه قــادر عى اخرتاق 
الدبابات والدروع بسهولة أكرب، بسبب كثافته 
وخصائصه الفيزيائية األخرى، لكّن اليورانيوم 
املنّضب ميّثل خطراً صحياً كبرياً يف مواقع استخدامه، ألّن الغبار 

الناتج منه يؤدي إىل تشوهات وأرضار صحية كبرية.
وتعد أســلحة اليورانيوم املنّضب جيالً جديداً من األســلحة 
اإلشعاعية. واليورانيوم املنّضب هو بقايا الوقود النووي، وهو 
مصمم الخرتاق الدبابات والعربات املدرعة، ويسبب استخدامه 
رضراً بالصحة، لكونه سالحاً ساماً ومشعاً، فضالً عن أنّه يحول 

املناطق امللوثة به إىل مناطق غري صالحة للعيش.
وقد استخدمت أسلحة اليورانيوم املنّضب يف العراق والبوسنة 
ويوغسالفيا وأفغانستان وسوريا. وبحسب اإلحصاءات، يوجد 
حالياً نحو 20 دولة تضم ترسانتها العسكرية سالح اليورانيوم 
املنّضــب، غري أن العدد قد يصــل إىل 40 دولة. ومن بن الدول 
املصنعة لهذا السالح الدول الخمس الدامئة العضوية يف مجلس 

األمن.

ــراق ــ ــعـ ــ ــب فـــــي الـ ــضــ ــ ــن ــ ــت الـــــيـــــورانـــــيـــــوم امل ــ ــدم ــ ــخ ــ ــت روســــــيــــــا: واشــــنــــطــــن اســ

قال مكتب رئيس الوزراء اإلثيويب، آيب أحمد، 
إنّه تم إنشاء إدارة مؤقتة ملنطقة تيغراي بشامل 
البالد، فيام ميثل خطوة رئيســية لتنفيذ خطة 

سالم إلنهاء الحرب هناك.
وأعلنت الحكومة اإلثيوبية أنّها عّينت مسؤوالً 
كبرياً يف »جبهة تحرير شــعب تيغراي« رئيساً 
لــإدارة املؤقتة يف اإلقليــم، حيث غرّد مكتب 
رئيس الوزراء »عــّن رئيس الوزراء آيب أحمد، 
غيتاتشــو رضا رئيســاً لإدارة املؤقتة ملنطقة 

تيغراي«.
وقــال مكتب رئيس الــوزراء يف بيانه: »تّم 
تكليف رئيس اإلدارة مبســؤولية قيادة الجهاز 
التنفيــذي للمنطقة وتنســيق عمله، ويتعّن 
عليه تشكيل إدارة شاملة تضمن متثيل مختلف 

القوى السياسية يف املنطقة«.
ويــأيت هــذا اإلعالن غداة شــطب الربملان 
اإلثيويب، اسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، 
وهي الحزب الســيايس املهيمــن يف منطقة 

تيغراي، من قامئة املنظامت اإلرهابية، يف خطوة رئيسية نحو 
تشكيل حكومة محلية مؤقتة بعد حرب أهلية استمرت لعامن.
وأُدرجــت الجبهة الشــعبية لتحرير تيغــراي، والتي قادت 
املنطقة الشاملية إىل الحرب مع الحكومة االتحادية يف أواخر 

عام 2020، عى قامئة اإلرهاب يف أيّار 2021.
ويؤكد عاملون يف املجال اإلنســاين باملنطقة أّن عدم وجود 

حكومة أو إدارة مؤقتة، أدى إىل عرقلة االستجابة اإلنسانية يف 
جميــع أنحاء املنطقة، حيث مل تُدفع رواتب موظفي الحكومة 
والعاملن يف املجال الطبي، ومل يكن لدى وكاالت اإلغاثة رشيك 

حكومي للعمل معه.
وانتهى الرصاع بتوقيع هدنة يف بريتوريا، بجنوب أفريقيا، 
يف تريــن ثاين املايض، بعد مقتل عــرات اآلالف، وإجبار 

املالين عى ترك منازلهم.

وقال الربملان اإلثيويب يف بيان له، إّن غالبية 
النواب وافقوا عى شــطب اســم الجبهة من 

قامئة اإلرهاب.
ويُعد شطب اســم الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي من القامئة رشطاً أساســياً ملشــاركة 
الجبهة يف حكومة مؤقتة. ورشــحت الجبهة 
األسبوع  باســمها غيتاتشــو رضا،  املتحدث 

املايض، لرئاسة هذه الحكومة.
وكان وزيــر الخارجية األمــرييك، أنتوين 
بلينكن، قال يف وقٍت ســابٍق هذا األســبوع: 
»إّن أفــراداً من قوة الدفــاع الوطني اإلثيوبية 
وحلفائها من الجيــش اإلريرتي وقوات أمهرة 
اإلقليمية والقوات املعارضــة املوالية للجبهة 
الشــعبية لتحرير تيغراي، ارتكبوا جرائم حرب 

أثناء الرصاع«.
ونفت إريرتيا وإثيوبيا بشدة هذه االتهامات، 
كام استهجنت وزارة الخارجية األثيوبية ونّددت 
بترصيحات بلينكن، ُمعتربًة إياها »غري مربرة، 

وتحريضية، وجاءت يف توقيت غري مناسب«.
وجاءت تــــرصيحات بلينكن بعد وقــٍت قصريٍ من زيارته 
إلثيوبيــا، يف الخامس عر من الشــهر الجــاري، كمحطة 
أوىل ضمن جولة أفريقية،عندما أشاد بالتقدم يف تنفيذ اتفاق 
الســالم، لكّنه مل يصل إىل حــد إعادة قبول إثيوبيا يف برنامج 

تجاري أمرييك.

تــيــغــراي ــلـــيـــم  إلقـ ــة  ــتـ ــؤقـ ُمـ إدارة  عـــلـــى  ــاً  ــ ــاق ــ ــف ــ ات تــعــلــن  ــة  ــيـ ــوبـ ــيـ اإلثـ الـــحـــكـــومـــة 

ــة ــي ــف ــي حـــــيـــــرُة املـــحـــبـــيـــن فـــــي ك
وصــــــــوِل الــــعــــدو إلـــــى املـــقـــاومـــيـــن

د. مصطفى يوسف اللداوي

بحزٍن وحريٍة وأىس يتساءل  املحبون لفلسطن وشعبها، 
واملتضامنون معها واملؤيدون لقضيتها، وأبناؤها املخلصون  
وأهلهــا الغيورون، الذين تحزنهم عمليات االغتيال اليومية، 
وجرائم التصفية الجســدية  التي تقرتفها سلطات االحتالل 
اإلرسائيــيل ضد الفلســطينين يف الداخــل، فتقتل خرية  
الشــبان، ونخبة املقاومن، وأمهر القادة وأقدر املسؤولن، 
عن كيفية نجاح جيش العدو  وأجهزته األمنية يف الوصول 
إليهم وتحديد مكانهم ومتييز أشخاصهم، فضالً عن معرفة  
أنشــطتهم العســكرية وتحركاتهم اليوميــة، ويحارون 
يف قدرتــه الدامئــة عى النيل منهــم،  ونجاحه يف قتلهم 
وتصفيتهم بوسائل مختلفة وأشكال متعددة، حيث يالحقهم 
يف بلداتهم  ومخيامتهم، وبن أهلهم ووسط شعبهم، ويدخل 
إىل حواريهم الضيقة وأزقتهم املتشعبة، حيث  يفرتض أنهم 

يف مأمٍن منه، ورغم ذلك فهو ينال منهم ويقتلهم.
 يزيد يف حرية املتسائلن  وأغلبهم من املحبن لفلسطن، 
ومن أهلها الذين يعيشــون يف الشتات، وال يعرفون طبيعة  
العدو، وال يدركون حقيقة املواجهة معه، إذ ال خربة عندهم، 
وال تجربة ســابقة معهــم،  وال يعرفون حقيقة العدو، وال 
من يرح لهم وســائله التي يســتخدمها يف الوصول إىل  
املقاومن واإليقاع بهم، نجاُح العدو الدائم يف تحقيق أهدافه، 
والوصول إىل عمق  املناطق الفلســطينية، رغم أن املقاومة 
موجودة فيها، ومتتلك أســلحتها، وعندهــا خربتها،  ولها 
الســيادة يف بعض مناطقها، وسبق لها أن عرفت وسائله 
وخربت طرقه يف كيفية الوصول  إليهم واغتيالهم، أو تحديد 
مكانهم ومداهمتهم بصورة مفاجئة وقتلهم، ورغم ذلك فإن  
الحوادث ذاتها تتكرر والشــهداء يزدادون يف نابلس وجنن، 

ويف القدس ورام الله، ويف  الخليل وبيت لحم.
ومام يزيد يف حريتهم  واستغرابهم، ويثري غضبهم ويحرك 
كوامن نفوســهم، أن الكثري من عمليــات االغتيال والقتل  
تتم عى مرأى ومســمعٍ من األجهزة األمنية الفلسطينية، 
التي ترى حشــود الجنــود  اإلرسائيلين وهــم يقتحمون 
املناطق الفلسطينية، وتسمع أصوات إطالق النار، وتشاهد  
مجموعات فلســطينية تشــتبك مع الدوريات العسكرية 
اإلرسائيليــة، وتتعارك مع عنارص  الوحدات الخاصة، ورغم 
ذلك ال تقوم باعرتاضهم ومنعهم، وال تشتبك معهم وتقاتلهم، 
بل  إن بعضها تغادر مراكز عملها، وتغض طرفها عام يجري، 
وكأن الحــدث ال يعنيهــا وال ميس  شــعبها، علامً أن بعض 
العنارص األمنية الفلســطينية تخالف األوامر وتشتبك مع 
العدو من  تلقاء نفسها، وبعضهم يصاب أو يستشهد خالل 

املواجهات.
ال يخفي الكثري من  املتابعن للشــأن الفلســطيني، ممن 
يخافــون عــى املقاومة ويخشــون عليها، اســتغرابهم  
واســتنكارهم لالســتعراضات العســكرية التي يقوم بها 
املقاتلون، والترصيحات اإلعالمية  التي يدلون بها، والظهور 
املتكرر لهم بكامل أسلحتهم عى الوسائل اإلعالمية العربية  
واألجنبيــة ورمبــا اإلرسائيلية أحياناً، علــامً أن املخابرات 
اإلرسائيلية تتابع مختلف  وســائل اإلعالم، وتراقب الصور، 

ومتيز األشخاص، وتحدد النشطاء، وتركز عى املطلوبن.
كام يظهرون اعرتاضهم  الشديد عى عمليات إطالق النار 
الكثيف يف الهواء، سواء خالل املسريات واملناسبات  العامة، 
أو أثناء تشييع جنازات الشهداء، ويرون أن هذه املظاهر تر 
باملقاومــة وال  تخدمها، وتفضحها وتكشــفها، وقد توقع 
بعض الضحايا أحياناً نتيجة إطالق النار  العشــوايئ، علامً 
أن املقاومة يف حاجة إىل كل طلقٍة، التي يجب أن تستخدم 
يف مكانهــا  وزمانها وضد األهــداف املرصودة لها، فضالً 
عــن الكلفة العالية للطلقات والذخرية،  التي يجب ادخارها 

لحاجتها فقط.
لعل حرية هؤالء منطقية  وتساؤالتهم مروعة، وما من 
شٍك يف حسن نياتهم وصدق مشاعرهم، فاألحداث الجارية  
يوميــاً تدفع الجميع اىل الحرية والتســاؤل، لكن ال ينبغي 
تحميل الفلسطينين مسؤولية  الفشل يف حامية أنفسهم، 
أو اتهامهم بالضعف والخور، ووصفهم بالعجز والفشــل، 
وإدانتهم  لعدم قدرتهــم عى حامية مقاتليهم والدفاع عن 
حياتهــم وممتلكاتهم، وصد هجامت االحتــالل  املتكررة 
ضدهم، فالفلســطينيون حقاً مقاتلون شجعاٌن، وعندهم 
الجــرأة والقوة، والحامســة  واالندفــاع، ويقتحمون وال 
يرتددون، وال يخافون وال يجبنون، وال يعرتفون باملســتحيل  
وال يرتاجعون أمام الخطر، لكنهم يواجهون عدواً خطراً قوياً 
مسلحاً مدعوماً، وعنده  من القدرات الكبرية ما يفوق قدرات 

املقاومة وإمكاناتها املحدودة البسيطة.
وعليه ســأجيب يف مقايلَّ  املقبلن عى هذه التساؤالت 
وغريها، وسأحاول أن أوضح للمحبن أسباب نجاح العدو يف  
النيل منا، واألدوات التي يستخدمها يف حربه األمنية ضدنا، 
وأسباب فشل الشعب  واملقاومة يف تحييده والتصدي له، يف 
عرٍض موضوعي رصن، بعيداً عن العواطف واملشــاعر  التي 

قد ترنا وتخدعنا خالل دراستنا لهذه الظاهرة.
وكيل أمل أن يتفهم  املتسائلون، وهم محبون وصادقون، 
ومخلصون وغيورون، وأن نتعلم ومقاومتنا أكرث،  ونستفيد 
من النقد اإليجايب املوجه، لنصوب املقاومة أكرث، ونحصنها 
ونصونها، ونحول  دون اخرتاقها، ونحمي شــبابنا ونحول 
دون استهدافهم السهل واغتيالهم الرخيص وقتلهم  املتكرر، 
وغــري ذلك فإنه قد يعمي عيوننــا وير بنا، وقد يلحق بنا 
خســائر ماديــة  ومعنوية أكرب، وقد يحبــط املتابعن لنا 
واملؤيديــن لقضيتنا ويحزنهم، وهــم الذين  يبتهجون لكل 
عملية تقوم بها املقاومة، ويفرحون بها ويوزعون الحلوى 

استبشاراً  بغريها.                                                    
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السبت 25 آذار 2023
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اعداد : لوران ناكوزي

الشوط االول  ـ املسافة 1000مرت

الشوط الخامس ـ املسافة 1500مرتالشوط الثاين ـ املسافة 1000مرت

الشوط الثالث ـ املسافة 1500مرت

الشوط الرابع ـ املسافة 1000مرت

1.5 باب 26

1.8 باب نم 26

1.8باب نم خ

1.8باب نم 26

خفيف 28نم

1.26 الف نم -27نم

1.12باب نم 30نم

1.22 الف نم 26

فتح نفس 30نم خ

1.12 باب نم 26

1.26 الف نم 26

1.4 باب -25

1.11 باب نم 26نم

1.5 باب 30نم

1.48 ج -25

1.48 ج 25

1.26 الف نم 26

خفيف خ

1.12باب نم خ

1.7 باب نم 28 نم

1.9باب ثالثا 26

1.10باب نم 29

خفيف 26

1.12 باب نم خ

54
54
54

52-
51

52
52
52

50-

54

54

54

52-

52-

56

54

54

52

50-

54

54

52

50-

50-

ابن اصل
مشاعر

منر لبنان
كارن

يعبوب

سلطان الثاين
ابجر امللك
دون جوان
ملك امللوك

الهيبة

حبيب حسونة
حبيب يوهانا

كنز
حبيبة طوين

ميس

االسطورة
ابجر
ارز

جوفري
نانا

جمر
عريب

جميل االوصاف
كنوز
ليالينا

مروان
مروان

ع.حسني
مروان
مروان

منذر

فاروق

فاروق

خ.الدين

م.حوا

عيل س

عيل س

خ.الدين

عيل س

ع.حسني

م.حوا
م.حوا

عيل س
م.حوا

ع.حسني

فاروق
عيل س
فاروق
عيل س
عيل س

وحيد
بدر

صالح
وديع

؟

؟

شحادة

؟

بدر

صالح

؟

؟
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ح وج ابو زيد
الياس زهرة
عامر يحيى
طوين الفرن
الياس زهرة

عامر يحيى
نادر العيل
م.فوالدفرد

عبدو سويدان
انطوان نرص

حسني حمود
حسني حمودج
عبدو سويدان

أ.رزق الله
عيل حكسني

انطوان نرص
انطوان نرص

ميشال فرعون
انطوان نرص

محمود حدارة

م.فوالدفرد
ميشال فرعون

م. فوالدفرد
ابراهيم عازار

ميشال فرعون
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201
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302

303

304

305

401

402
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404

405

جائزة املروج للخيل التي ربحت سباقا وعمرها 4 سنوات الوزن مشرتك 54 كيلو مع تخفيض 
لالفراس والبواين الجائزة 7 ماليني لرية لبنانية

جائزة مرجبا للبواين التي مل تربح وعمرها 4 ســنوات واكرث الوزن 52 كيلو لالربع ســنوات 
و55 كيلو للمسنة مع تخفيض لالفراس الجائزة 7 ماليني لرية لبنانية

جائزة بتغرين للبواين التي ربحت سباقني مسنة الوزن مشرتك 54 كيلو مع تخفيض لالفراس 
الجائزة 7 ماليني لرية لبنانية

جائزة زغرين للخيل التي ربحت 1ـ  3 ســباقات مســنة الوزن مشرتك 52 كيلو مع بناليتيه وتخفيض 

لالفراس الجائزة 7 ماليني لرية لبنانية

جائزة بســكنتا للبواين التي ربحت 2ـ  3 ســباقات وعمرها 4 سنوات الوزن مشرتك 52 كيلو 
مع بناليتيه وتخفيض لالفراس الجائزة 7 ماليني لرية لبنانية

اقدر: ابن اصل ـ شاعر ـ منر لبنان ـ فلتة: كارن
املضامر: ابن اصل ـ كارن ـ منر لبنان

[ ابن اصل: حل ثانياً يف سباقه األخري وراء الجواد املميز بحر عىل نفس مسافة الغد، أحيل 
بعدها اىل راحة دامت شهر ونصف الشهر ليعود منها بأبهى حاالته ونرى الشوط مفّصل عىل 

قياسه لذا يستحق الثقة.

اقدر: ابجر امللك ـ دون جوان ـ الهيبة
املضامر: ملك امللوك ـ سلطان الثاين ـ ابجر ـ الهيبة

[ ســلطان الثاين: اكتفى باملركز الثاين يف ســباقه االخري وراء كارن وامام الهيبة ومل يكن 
مطلوبــا مــن خّياله اكرث من ذلك )1000 مرت( بعكس ســباق الغد حيث يوجد أكرث من منافس 

جدي له واملفرتض ان يعطى له الضوء االخرض لرنى سلطانه الحقيقي.

اقدر: ميس ـ حبيب حسونة ـ حبيب طوين
املضامر: حبيب حسونة ـ ميس ـ حبيبة طوين ـ كنز

[ ميس: حلت ثالثة بعيدة مع الخيل وراء زلزال والسلطان )1000مرت( اما غداً فسرتكض مع 
بونية من امثالثها حظها معهم أكرب بكثري رغم قوة منافسيها.

501

502

503

504

505

اقدر: ارز ـ االسطورة ـ ابجر ـ فلتة: نانا
املضامر: ارز ـ نانا ـ االسطورة

[ أرز: ســبق لها ن حل ثانياً وراء امري الشــامل عىل نفس مســافة الغد ثم ركض كومبارسا 
بقيادة مبارك من اســبوعني. يعبرت شوط الغد لقمة سائغة له وقد آن االوان ليضيف نرصاً ثالثاً 

اىل سجله.

اقدر: عريب ـ ليالينا ـ جمر ـ فلتة: جميل االوصاف
املضامر: عريب ـ جميل االوصاف ـ كنوز ـ ليالينا

[ عريب: عندما يطلب منه الفوز ال سباق معه بعكس سباقيه االخريين، ونذكّر بنرصه الثالث 
يوم تفوق عىل ملك االرزق، ليالينا وسمر )1400 مرت(. شوط الغد محسوم له الفوز ببعيد وما 

عىل املراهنني سوى التفتيش عن الثاين وراءه.

[ تبــدأ حفلــة 

الساعة  الســباق 

عــرة  الثانيــة 

بشــوط  والنصف 

فرنيس اول

انتخاب لجنة ادارية
جديدة مليدان بيروت

تم انتخــاب لجنة ادارة جديدة خالل الجلســة التي 
عقدتهــا الجمعيــة العمومية بتاريخ 2 آذار 2023 عىل 
ان تتم الرئاســة مداورة سنوية مع امني الرس نبيل دي 
فريج، واصبحت اللجنة االدارية لعام 2023 عىل الشكل 

التايل:

ـ الرئيس: الوزير ميشــال 
فرعون

ـ نائــب الرئيــس: مروان 
التقي.

ـ امني الرس: نبيل دي فريج.

ـ أمني الصنــدوق: جوزف 
صحناوي.

واالعضــاء: صباح بك جنبــالطـ  هرني حلوـ  انطوان 
الفرنـ  جهاد ابراهيمـ  ســامر حدارةـ  حســن املقدادـ  

الليونزي: سامي برباري.

[ الفرس ميس: اســتطاعت بحفلة 7 آب وعىل نفس مســافة اليوم التغلب عىل منافستها 
الفرس ماجدة بعد رصاع قوي، استطاع الخيال مهند عىل رضب منافسه الخيال عدنان وميس ثم 
عادت بعدها وحلت ثالثة وراء زلزال والسلطان، لها الحظ الكبري للتفوق عىل املجموعة املنافسة.

مــــــســــــحــــــوب

مهندسون

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

factories
info@selective-designs.ne 
ــــــــــــــــــــــــــ

لاليجار

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

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

اعالن شطب
صادر عن الســجل التجاري 

يف بريوت
مبوجب محرض الجمعية غري 
العاديــة تاريخ 2022/12/11 
تقرر بتاريــخ 2023/3/7 حل 
ش.م.ل.  تــاور  هاربور  رشكة 
ادارتها مديرها  رئيس مجلــس 
فضول جان ريس وشطب قيدها 
من الســجل التجاري حيث هي 
 1005111 الرقم  تحت  مسجلة 
ورقم تسجيلها يف وزارة املالية 

.1220419
فعىل كل ذي مصلحة تقديم 
خالل  ومالحظاته  اعرتاضــه 
مهلة عرة ايام من تاريخ آخر 

نر.
أمني السجل التجاري

بالتكليف مارلني دميان

اعالنات رسمية

ــاريّــة ــي بـــاخـــمـــوت... وغــــــارات روســـّيـــة بـــطـــائـــرات »كـــامـــيـــكـــازي« االنــتــح ــرب شـــــوارع فـ ــ ح
كييف ــى  الـ ــلــذهــاب  ل ــعــّدون  ــســت ُم مــيــدفــيــديــف:  ــة...  ــ ــّيـ ــ األوروبـ األســلــحــة  يستعجل  زيلينسكي 

ــف لــــــــن يـــــدفـــــعـــــنـــــا الـــــــــــى الـــــــتـــــــنـــــــازل عــــــــن قــــــــانــــــــون الــــتــــقــــاعــــد ــ ــ ــن ــ ــ ــع ــ ــ مـــــــــــاكـــــــــــرون: ال
)تتمة ص1( 

يوم جديد من التطورات امليدانية عىل جبهة مدينة 
»باخموت« التي شــهدت حرب شوارع، وسط غارات 
روســية كثيفة بطائرات »كاميكاز« من دون طيار 
انتحارية، فيام كان الرئيس االوكراين يستعجل دول 
االتحاد االورويب يف تقديم املســاعدات العسكرية ، 

الحرب. متوقعا ان تطول 
الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك  فقد حّث 
أوروبــا، عىل تعزيز إمــدادات األســلحة الحديثة 
والتعجيل يف إرســالها وفرض عقوبات أشّد رصامة 

عىل روسيا. 
وقــال زيلينســيك يف كلمــة مصــّورة مطولة 
اتّســمت بالحّدة ضد قادة االتحاد األورويب إّن األمر 
مرتوك للتكتــل املؤلف من 27 دولة التخاذ إجراءات 
الحتواء روســيا بعد أكرث من عــام عىل حربها مع 

أوكرانيا.
وقال زيلينسيك مخاطباً زعامء االتحاد األورويب 
الذين أجروا محادثات مع األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيــو غوترييش: »إذا انتظرت أوروبا، قد يتوافر 
الوقت للر ليعيد جمع صفوفه واالستعداد لسنوات 

الحرب«. من 
 وأشــار إىل أّن االتحــاد األورويب هو الذي أرجأ 
القرارات بشــأن توفري أسلحة بعيدة املدى وطائرات 
مقاتلــة حديثــة وامليض قدمــاً يف محادثات منح 

أوكرانيا عضوية االتحاد األورويب. 
وأضــاف: »زماليئ األعــزاء، أال تشــعرون بأّن 
نجاحاتنــا كانت أقل تأخرياً يف أعاملنا املشــرتكة؟ 

لألســف، هذه هي الحال. والكرملني يرى هذا«.
وتابع: »ال ميكننا مواصلة التأخر يف نقل األسلحة 
إىل جنودنا. نحن بحاجة إىل طائرات حديثة. تحدثنا 
عــن هذا. أهناك حقاً أي دافعٍ منطقي للتأخري يف ما 
يتعلق بالطائرات الحديثة؟«. كذلك، شــكا زيلينسيك 
مــن أّن االتحاد األورويب ال يســارع إىل فرض مزيد 

العقوبات عىل روسيا. من 

الغريب العامل  { ميدفيديف: 

 يسعى لتمزيق روسيا {
من جهته كشف نائب رئيس مجلس األمن القومي 
الرويس دميرتي ميدفيديف، أّن القوات الروسية قد 
تزحــف إىل كييف أو لفــوف يف أوكرانيا. وقال يف 
مقابلٍة مع وكاالت أنباء روســية: »ال ميكن استبعاد 
أي يشء«، مضيفاً: »مســتعدون للذهاب إىل كييف 
ولفــوف إذا كان هناك حاجــة لذلك، والهدف تدمري 

العدوى«. 

وأشــار إىل أّن »العــامل الغريب ال يكره بعــــض 
القــــادة يف روســيا، بل يكره كل الــروس أيضاً، 
ويقاتــل ضد املواطنني الروس، ويســعى اىل متزيق 

روسيا«.
ولفــت إىل أّن العقوبات الغربية عىل روســيا ال 
تستهدف القيادة الروســية، بل تستهدف املواطنني 
الروس الذين ليســت لديهم مشــاركة مبارشة يف 
السياسة، وقد تكون لهم مواقف مختلف مام يحدث. 
وتابع أّن العقوبات تقول للروس: »ستشــرتون كل 

يشء بكلفة أكرب، وســتحظر بطاقاتكم االئتامنية، 
ولن تتمكنوا بعد اآلن من السفر«.

{ الوضع امليداين {
ميدانيــا، أفاد موقع عســكري رويس بأن املعارك 
مســتمرة للســيطرة عىل منطقتني يف شامل غرب 
مدينة باخموت األوكرانية، مشريا إىل أن قوات فاغرن 

تخوض حرب شــوارع يف عدد من أحياء املدينة.
وأكــد موقع »ريبــار« أن قوات فاغــرن تواصل 
التقــدم يف املناطق الجنوبية مــن املدينة، خاصة 
يف منطقة إســتاد »أفانغارد«، يف حني تدور معارك 
دامية للســيطرة عىل منطقة »كراســنويه« جنوب 

املدينة. غرب 
 وحســب املوقع، فإن القوات الروســية تواصل 
تطويق مدينة »أفدييفكا« من الشــامل والجنوب مع 
قصــف مواقع تحصينات القــوات األوكرانية داخل 
املدينة، كام تســيطر القوات الروســية عىل مدينة 

نوفوباخموتكا الواقعة شــاميل مدينة أفدييفكا.
يف املقابــل، قالت ســلطات دونيتســك املوالية 
لروســيا إن 4 مدنيني أصيبــوا بجروح يف القصف 
األوكراين املتواصل عىل مدينة ومقاطعة دونيتسك، 
وأشــارت إىل أن القــوات األوكرانية قصفت أمس 
الخميس 5 أحياء ســكنية، يف مركز املدينة، بأكرث 

قذيفة.  70 من 

{ هجوم كاميكازي {
ويف باخمــوت أيضــا، نرت قوات دونيتســك 

املوالية لروســيا مقطع »فيديو« ملا قالت إنها لحظة 
تدمري أهداف عســكرية أوكرانية باستخدام طائرات 

االنتحارية.  املسرية  »كاميكازي« 

وتظهر اللقطات املصــورة لحظة تنفيذ الطائرات 
املســرية هجامت عــىل مواقع وأهداف عســكرية 

وتدمريها. أوكرانية 
ونرت وســائل إعالمية مقربة من وزارة الدفاع 
الروســية مقطع فيديو قالت إنه يوثق االشتباكات 
املبــارشة وســيطرة القوات الروســية عىل مواقع 

أوكرانية يف مكان غري محدد.
 ويظهــر املقطع املصور اشــتباكات باألســلحة 
الخفيفة عىل موقع للقوات األوكرانية ووقوع قتىل 

منهم. 
وقــال الجيش األوكراين إن 1020 جنديا روســيا 
ُقتلوا خالل الســاعات الـــ24 املاضية يف هجامت 
مل تكلــل بالنجاح عىل ليــامن وأفدييفكا ومارينكا 

وشاختارسيك. 
وأضــاف الجيــش أن القــوات األوكرانية صدت 
الهجــامت مجددا يف كل املــدن املذكورة، يف إطار 
80 هجوما روســًيا متكّن املدافعون األوكرانيون من 

صدها.
ويف هجــوم آخر، ُقتلت امــرأة وُجرح 4 مدنيني 
آخــــرين يف قصف مدفعي عىل قرية بيلوزيــركا 
مبنطقة خريسون )جنوب(، وفق مكتــب املدعـــي 
العام. ولحقت أرضار مبنازل وخطوط كهرباء وغاز 

من جراء القصف، حســب ما أكدت السلطات.

أي يشء يف مواجهــة العنــف. يف الدميوقراطية، ال يحق 
اســتخدام العنــف«. وتابع ماكرون: »بالنســبة إىل األمور 
األخــرى، نواصل امليض قدماً. فالبلد يســتحق ذلك ويحتاج 
إليــه«، مؤكداً  أنه ال ميكــن للبلد أن يتعطل، وهناك كثري من 

التحديات.
هذا، ودعا املتحدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية نارص 
كنعاين املســؤولني الفرنسيني لالستامع اىل صوت الشعب، 
وتجّنب استخدام العنف ضده، بداًل من إثارة الفوىض بالدول 

االخرى.
وكتب كنعاين امس، يف تغريدة عىل حســابه عىل موقع 
»تويرت«:  »ورد يف األخبار عن أن محتجني فرنسيني ارضموا 
النار يف بلدية »بوردو« وانضم رجال اإلطفاء إىل املحتجني«، 
وأضاف »من يزرع الريــح يحصد العاصفة«، مؤكًدا »أننا ال 

الدمار والفوىض«؟. نؤيّد 
 وتابع متوّجًها اىل املســؤولني الفرنســيني »بداًل من إثارة 
الفوىض يف البلدان األخرى، اســتمعوا إىل أصوات شعبكم 

ضدهم«. العنف  وتجنبوا 
ورأى كنعاين يف تغريدة أخرى أن »عىل الحكومة الفرنسية 
التحدث إىل شــعبها واالســتامع إىل أصواتهم«، الفًتا اىل أن 
»املحتجني الفرنســيني ينتظرون مشاهدة املقطع الجامعي 
للوزيــرات األوروبيات واألســرتاليات والكنديات الداعامت 

الفرنسيات«. الحتجاج 

{ تأجيــل زيارة ملك بريطانيا

اىل باريس {
عــىل صعيــد آخر، أعلنت الرئاســة الفرنســية أن زيارة 
الدولــــة التي كان سيقوم بها ملك بريطانيا تشارلز الثالث 
إىل فرنســا بني 26 و29 من الشــهر الجاري ستؤجل حتى 
إشــعار آخــر، بعد أن دعت نقابات العــامل إىل يوم آخر من 
اإلرضابــات واالحتجاجات عىل مســتوى البالد خالل فرتة 

زيارته. 

وكان مــن املقرر أن يقوم امللك تشــارلز بأول زيارة دولة 
له بصفته ملكا إىل فرنســا، يف رحلة تستغرق 3 أيام كانت 

ستبدأ يوم األحد.
وقال الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون: إن استقبال ملك 
بريطانيا يف أثناء االحتجاجات يف البالد أمر غري مســؤول، 

زيارته«. تأجيل  و«لذلك طلبنا 
واشــارإىل أنه ســيتم التوافق بني الطرفني خالل الصيف 

للزيارة. املقبل عىل موعد جديد 
وأوضــح قرص اإلليزيه يف بيان، أن التأجيل جاء بســبب 
إعالن عن تنظيم يوم آخر من االحتجاجات عىل إصالح نظام 
التقاعد عىل مســتوى البالد يوم الثالثاء املقبل، وهو ما كان 

بريطانيا.  زيارة ملك  سيتزامن مع 
وأعرب البيان عن تطلع الرئاسة الفرنسية اىل الزيارة حال 

املواتية. الظروف  تهيؤ 
كام أعلن قرص باكنغهام أن ملك بريطانيا تشــارلز الثالث 
وزوجتــه كاميــال يأمالن يف زيارة فرنســا »فــور إيجاد 
موعــد« جديــد لها بعد اإلعالن عن إرجاء زيارتهام بســبب 

التظــاهرات.
ومن جهته، أعلن داونينغ سرتيت أن إرجاء الزيــارة تقــرر 
بعد طلب وجهه الرئيس الفرنســي إميانويل ماكــرون بهذا 
الصدد، بســبب حركة االحتجاج الواسعة فــــي فرنسا عىل 

إصالح نظام التقاعد التي شــابتها أعامل عنف.
وقال ناطق باسم رئيس الوزراء الربيطاين ريشــي ســوناك 
إن »القــرار اتُخذ بالتوافق بني كل األطراف، بعدما طلب الرئيس 

الفرنيس من الحكومة الربيطانية إرجاء الزيارة«.
يف املقابــل، أُبقــَي عىل موعد زيارة امللــك وزوجته اىل 

أملــانيا.

{ تظاهرات جديدة {
وكان األمني العام للكونفدرالية الفرنســية للشــغل، قد 
دعــا لتنظيم يوم تعبئــة جديد يوم الثالثاء املقبل لالحتجاج 
عــىل نظام التقاعد الجديد، داعيا ماليني العامل والشــباب 

التعبئة. ملواصلة  واملتقاعدين 
من جهته، قال وزيــر الداخلية الفرنيس جريالد دارمانان 
، يف حوار مع إحدى القنوات الفرنســية، إن 441 من رجال 
الرطــة والدرك أصيبوا بجروح خالل التظاهرات املناهضة 
لقانــون نظــام التقاعد الجديــد التي شــهدتها البالد يوم 

أعامل عنف. تخللتها  والتي  الخميس، 
وأضاف دارمانان أن أجهزة األمن الفرنســية أوقفت نحو 

457 شخصا يف جميع أنحاء فرنسا.
ودعا جميع الفرنســــيني إىل التنديــد بالعنف ضد أفراد 
الرطــة والتخريب الذي تعرضت له مؤسســات حكومية 

عديدة يف محافظات مختلفة. 
وأوضح أن الشــــرطة تعاملت مع عــــدد من أعمــال 
العــنف خالل تظاهرات الخميس، بينها 903 حاالت إشــعال 

نريان يف املمتلكات وصناديق 
باريس. بالعاصمة  القاممة 

يف  التظاهرات  أن  يذكــر 
باريس انطلقت من ســاحة 
باســتيل، ملطالبة الحكومة 
ماكرون  إميانويل  والرئيس 
بســحب قانــون التقاعــد 
متريره  تــم  الذي  الجديــد 
مــن دون تصويــت برملاين 
بعد تفعيــل املادة 49.3 من 

الدستور. 
املتظاهــرون  ورفــع 
ملاكرون،  مناهضة  شعارات 
اإلصغاء  بعــدم  واتهمــوه 
برج  يف  والعيش  للفرنسيني 

عاجي.
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ثالثــاً الرياضــي  األميركيــة  الســفارة   فريــق 

الثانيــة للدرجــة  »الطائــرة«  بطولــة  ذهــاب  فــي 

النخل وحنا مع فريق نادي السفارة االمريكية

أنهى فريق نادي السفارة 
األمريكية الريايض مبارياته 
من  الذهــاب  مرحلــة  يف 
الكرة  يف  لبنــان  بطولــة 
الطائــرة للدرجة الثانية يف 
املركــز الثالــث يف الرتتيب 
إنتصارات  خمسة  بتحقيقه 
مقابــل خســارتنَي.  وفاز 
الفريــق عــى كّل من بيت 
الفيدار  وعى   ،)1-3( مندر 
األندلــس  وعــى   ،)2-3(
العقيبة )3-2(، وعى املون 
الســال )3-1(، وأخرياً عى 
»USJ« بنتيجة )3-0(، فيام 

خرس أمام بالط )0-3( وأمام املشعل كوسبا 
بصعوبة )3-2(.

 »USJ« وقبل انطالق مباراته األخرية أمام  
عى ملعب مدرســة الرسل يف جونية، قّدم 
رجل األعامل اللبناين األمرييك شارل ابراهيم 
حّنا بدالت رياضيــة جديدة اىل العبي فريق 
الســفارة األمريكية، واىل جانبه رئيس نادي 
السفارة أسعد النخل، قبل أن يقّدم األخري، واىل 
جانبه قائد الفريق الياس مطر، قميص الفريق 

الفخرّي والبدلة الرياضية اللَتني حملتا الرقم 
3 اىل حّنا.

  وأعرب حّنا املعروف بشــغفه بلعبة الكرة 
الطائرة وقد زاولهــا كالعٍب يف املايض، عن 
سعادته لوجوده قرب الالعبني والنادي، واعداً 
بالحضور اىل امللعب ومواكبة مباريات الفريق 
كلام ســنحت له الفرصة بذلك، متمنياً للنادي 
النجاح والتوفيق يف مســريته هذا املوســم، 
وتتويج جهــوده بالعودة يف أقرب وقت اىل 

مصاف الدرجة األوىل.

صورة تجمع النخل وحنا

ــــــة ــــــة الداخلي ــــــة الصيني ــــــون القتالي ــــــي الفن دورة ف

ــــــة األوالد ــــــان فــــــي التزلــــــج األلبــــــي لفئ ــــــة لبن  بطول
األرز فــــــي  الثانيــــــة  املرحلــــــة  نتائــــــج 

أقــام االتحاد اللبناين للووشــو كونغ فو 
املرحلة االوىل من دورة تدريبية تشمل أساليب  

الفنون الصينية القتالية الداخلية التالية:
  - التوي شــو: مدافعة االيدي االســلوب 

الثابت. 
  - شواي كواي : مدافعة االيدي والرمي الحر 

الرسيع  بدون  لقط. 
  - جياو دي : مدافعة االيدي، رمي حر رسيع 

ومصارعة عى االرض. 
  وخالل الدورة عرضت القوانني والتقنيات 
املعتمــدة كامعرضت فيديوهات تدريبية من 

كل انواع القتال الصيني.
  حارض الدورة الغراند ماسرت ميشال حاوي 

رئيس لجنة التوي شــو والتاي ناي شــوان ، 
شارحا نظريا وعمليا طرقاستعامل التقنيات 
وتطبيقهــا يف املباريات كام عــدد النقاط 
التحكيميــة يف مختلف الحاالت. وســوف 
تســتكمل املرحلة الثانية بحســب الربنامج 

السنوي لالتحاد.
  حرض الدورة رئيس االتحاد الدكتور جورج 
نصــري والرئيس الفخري للتوي شــو العميد 
املتقاعــد فؤاد الخوري ورئيس اللجنة  الفنية 
يزيد بو خليل ورئيــس لجنة الحكام فيكتور 
الحــداد ورئيس لجنة الجيت كون دو والوينغ 
تشــن الرائد سيدريك ســلوم وعدد كبري من 

الحكام واملدربني.  

كبار الحضور مع املنخرطني يف الدورة

صورة تذكارية للفائزين والفائزات

نظــم اإلتحاد اللبناين للتزلــج والبياتلون 
املرحلة الثانية مــن بطولة لبنان يف التزلج 
األلبي لفئــة األوالد يف األرز عى منحدرات 
جربان خليل جربان.  وقد أقيمت الســباقات 
مبشــاركة العبني لبنانيني ميثلــون األندية 

اإلتحادية.
  وبعد ثالثة ايام من الســباقات يف التعرج 
الطويل والتعرج القصري جاء الرتتيب النهايئ 
للمرحلة الثانية من بطولة لبنان عى الشكل 

التايل: 
  *فئة الذكور)2008-2007(:

  - املركز األول:  ألكسندر الحايك 240 نقطة 
)نادي املزار الريايض(

  - املركــز الثاين: أندريا الحايك 180 نقطة 
)نادي املزار الريايض(

  - املركز الثاين: لوكاس ماكس سقال 180 
نقطة )نادي فاريا مزار (

  فئة االناث )2008-2007(:
  - املركز األول: ميا اســطفان 240 نقطة 

)نادي فاريا سبورتينغ (
  - املركــز الثاين: فالنتينا ماما 220 نقطة 

)نادي الشباب فاريا(

  - املركز الثالث: سارا اسطفان 200 نقطة 
)نادي فاريا سبورتينغ (

  فئة الذكور)2010-2009(:
  - املركــز األول: كريــم دبانه 200 نقطة 

)نادي فاريا مزار(
  - املركز الثاين: ســيلفيو ماما 160 نقطة 

)نادي الشباب فاريا(
  - املركــز الثاين: مكرم عمريه 160 نقطة 

)نادي فاريا سبورتينغ(
  فئة اإلناث )2010-2009(:

  - املركــز األول: ليا اســطفان 300 نقطة 
)نادي فاريا سبورتينغ(

  - املركز الثاين: الســا قهوجي 190 نقطة 
)نادي املزار الريايض(

  - املركــز الثالث: تينــا بو كرم 160 نقطة 
)نادي فقرا( 

  أرشف عى السباق املندوب الدويل اليوناين 
الياس موليلس واللجنة الفنية يف االتحاد.

  ويف نهايــة الســباقات وزع موليلــس 
وأعضــاء االتحاد ومدير تلســي األرز اييل 
فخري واألهايل ورؤســاء األندية امليداليات 

عى الفائزين والفائزات.

 كالّس اتصــل بســليمان مهنئــاً العهــد
وعايد اللبنانيين ملناســبة شهر رمضان

كالس مع وفد نادي ويلرز

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كالس وفداً 
من نادي ويلرز )wheelers( برئاسة رئيسة النادي بوال خليفة 
وعضوية ايليو ايب صالح نائب الرئيس ومدرب فريق كرة السلة 
عــى الكرايس املتحركة، ومــارك الحويّك امني صندوق وقائد 
الفريق، وفارس يوسف مسؤول العالقات العامة والالعب يف 
الفريــق، ويف حضور مستشــاره الدكتور رجا لبي.  وتداول 
الوفد مع كالس يف شــؤون النادي الرياضية والنشــاطات 
املرتقبة، وابرزها الســعي للمشــاركة يف بطولة نادي أجيال 
الغد السابعة ملنطقة غرب آسيا يف األردن خالل الفرتة املمتدة 
من 22 اىل 28 أيار - مايو املقبل، مبشــاركة فرق من عدة دول 
عربية ابرزها االردن وفلسطني والكويت والسعودية والعراق.
  وأجــرى كالس اتصــاالً هاتفياً برئيس نــادي العهد متيم 
ســليامن هنأه فيه عى إحراز العهــد لقب بطولة لبنان لكرة 

القدم، ومتنى له التوفيق يف مشاركاته الخارجية املقبلة.
  كذلــك، هنــأ الوزير كالس اللبنانيني عموماً، واملســلمني 
خصوصاً، وباألخــص الرياضيني منهم وموظفي وموظفات 
الوزارة ملناســبة حلول شــهر رمضان الكريم، متمنياً للجميع 
صومــا مربوكاً وأن يكون الشــهر الفضيل زمن  خري ومحبة 

وسالم عى لبنان. 

»لقاء  ينّظم  الــدفــاع  نــادي 
الصغار للمالكمين  النخبة« 

صورة تذكارية

يف ســياق تفعيل لعبة املالكمة ونرشها وتشجيع األجيال 
الواعــدة القتحام حلباتها، وبحضور جمهور غفري من محّبي 
»الفن النبيل« نظّم نادي الدفاع الريايض بريوت ومدّربه البطل 
الدويل عيل نبيل هاشــم دورة ودية خاصة بنخبة املالكمني 
الصغار وذلك عى حلقة االتحاد اللبناين للمالكمة يف املدينة 
الرياضية، شــارك يف اللقاء 48 العباً ميّثلون ستة أندية هي: 
الدفــاع بارشاف مدربه عيل نبيل هاشــم، البشــارة بارشاف 
املدربني خرض ســعد وعباس منصــور، يب يب يس بارشاف 
املدربني جعفر ومحمد نارص الدين، بنزاي )مدربه يحي ماجد(، 
فالكون )مدربه نجا بو كروم( والهالل )مدربه وسام هالل(.
  هذا، وتابع اللقاءات الـ 24 عضو االتحاد اللبناين للمالكمه 
عيل خليل وحســني هزمية واملالزم أول محمد قاسم واملاسرت 

أحمد ماجد ومحمد شهاب.
  فيــام قاد النــزاالت مرشفاً وحكامً أمني رس لجنة الالعبني 
العرب الحكم الدويل سمري سعد ومعه الحكام الوطنيني عباس 
طحان وفوزي عز الدين وأسامه غالييني وحسن موىس والرا 

سعد.
  وفور إنتهاء النزاالت وّزعت امليداليات عى الالعبني، كام قّدم 
املدّرب عيل نبيل هاشم  دروعاً تكرميية لكل من: عضو االتحاد 
عيل خليل والحكم الدويل ســمري ســعد وإىل ممثل جمعية 
كشــافة الرســالة االســالمية بري، ومنن جانبه سعد درعاً 
تكرميياً للبطل عيل هاشم تقديراً لجهوده يف دفع اللعبةنحو 

مزيد من االنتشار بني الصغار والشباب.

ســــــلة قاتلــــــة تقــــــود كليفالنــــــد 
إلــــــى الفــــــوز علــــــى بروكليــــــن

انتزع كليفالند كافاليريز بفضل سلة قاتلة من أيزيك أوكورو 
قبــل ثانية مــن صافرة النهاية الفوز مــن مضيفه بروكلني 
نتس 116-114، فيــام اعتمد لوس أنجليس كليربز عى دقة 
رميــات نجمه كواهــي لينارد للفوز عى أوكالهوما ســيتي 
ثاندر127-105 ، ضمن منافســات دوري كرة السلة االمرييك 

للمحرتفني.
  يف بروكلــني، تأخر كافاليريز بفارق 8 نقاط )104-112( 
قبل 2.13 دقيقتني من النهاية، قبل أن يسجل 12 نقطة مقابل 

نقطتني لصاحب األرض ويخرج فائزاً.
  ورافقت الثواين األخرية إثارة حبست األنفاس، فبعدما فّوت 
دونوفان ميتشــيل )31 نقطة( رمية حرة كانت كفيلة بفرض 
التعادل، عاد واهدر فرصتني للتســجيل من الهجمة نفســها، 
لتصل الكرة إىل أوكورون )11 نقطة( الذي مل يرتجف مسجالً 

سلة الفوز.
  كام لعب إيفان موبيل )26 نقطة و16 متابعة( دوراً حاسامً 
يف الفــوز الثامن يف 10 مباريات لكليفالند الذي عزز مركزه 

الرابع يف املنطقة الرشقية مع 47 فوزا مقابل 28 هزمية.
  يف املقابل، ُمني نتس بهزميته الخامسة توالياً، عى الرغم 
من تألق الثنايئ ميكال بريدجز )32 نقطة( وسبنرس دينويدي 
)25 نقطة و12 متريرة حاســمة(، ليرتاجع للمركز الســابع 

املؤهل إىل امللحق بعدما تجاوزه ميامي هيت.
  وتعرض نيويورك نيكس الخامس لخســارته الثالثة توالياً 

بسقوطه أمام أورالندو ماجيك 111-106.
  وقاد ماجيك باولو بانشــريو الخيار األول يف الـ »درافت« 

بتسجيله 21 نقطة.
  عند الفريق الخارس، أرخى غياب جالن برونسون املصاب يف 
يده اليمنى بظالله عى النتيجة من دون أن يتمكن يوليوس راندل 
)23 نقطة و9 متابعات( من ســد الثغرة مبفرده، اذ عندما جلس 
عى مقاعد البدالء يف الربع الثاين مل يسجل نيكس أي نقطة خالل 
5 دقائق ونصف الدقيقة، فيام رفع أورالندو الفارق إىل 19 نقطة.

  وأعــاد كوينتني غراميز وإميانويل كويكيل بتســجيلهام 
25 نقطة لكل منهام نيكس إىل املســار الصحيح يف الشوط 
الثاين، لكنهام افتقدا للزخم يف الدقائق األخرية ليحققا العودة 

الناجحة.

 بطولة لبنان للتايكواندو للرجال والسيدات - القتال الحر
الـــنـــتـــائـــج الـــكـــامـــلـــة لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة

لقطة من احد اللقاءات

نظــم االتحاد اللبنــاين للتايكواندو املرحلة 
الثانية من بطولة لبنان يف التايكواندو للرجال 
والســيدات - القتال الحر )كيوروغي( يف نادي 
املون السال - عني سعاده.  توزعت املباريات عى 
حلبتني وشارك فيها  90 العب والعبة من حملة 

الحزام األسود من مختلف األندية.
  حرض البطولة رئيس االتحاد الدكتور حبيب 
ظريفه، أمني الرس املاسرت مارك حرب وأعضاء 
االتحاد املاســرت غسان أبو عراج، الحكم الدويل 
الغرانــد ماســرت جو خوري، الغراند ماســرت 

املهندس اييل نعمه.
  كام حرض الغراند ماسرت أنور نعمه والغراند 
ماسرت جورج خطار، الغراند ماسرت رالف حرب 
رئيس لجنة املنتخبات، مسؤولو األندية وأهايل 

الالعبني والالعبات.
  ويف ما ييل النتائج الكاملة:

  *رجال تحت 54 كلغ:
  -املركز األول: فؤاد ظريفه - نادي املون السال

  -املركز الثاين: نديم نرص - نادي النرس األسود 
  -املركز الثالث:ريان الصيفي- نادي الجيش

  -املركز الثالث: مارك نرص - نادي املون السال
  *رجال تحت 58 كلغ:

  -املركز األول:رافاييل قديس- نادي أنرتانيك 
أنطلياس 

  -املركز الثاين: جيفري عطية – نادي أنور
  -املركز الثالث: مجد زغيب- نادي انور 

  -املركز الثالث: مارك قطرجي-نادي بودا
  *رجال تحت 63 كلغ:

  -املركز األول: رالف حنينه - نادي املون السال
  -املركز الثاين: ابراهيم بشــري- نادي النرس 

األسود.
  -املركز الثالث: شادي هويجي-نادي االرساء.

  -املركز الثالث:غاري بشيان- نادي كومبات 
أرينا

  *رجال تحت 68 كلغ:
  -املركز األول: حبيب سامحه - نادي أنرتانيك 

أنطلياس.
  -املركز الثاين:جورج حداد - نادي بودا

  -املركز الثالث: خالد فرج - نادي اللواء الرفيد
   -املركــز الثالث: رامي ابراهيم - نادي النرس 

األسود
  *رجال تحت 74 كلغ:

  -املركز األول: مارك زينون - نادي املون السال
  -املركز الثاين: جورج يوسف-نادي اللويزة 

  -املركــز الثالث: أحمد فرحات - نادي اللواء 
الرفيد 

   -املركز الثالث: كارل سمعان - نادي انور
  *رجال تحت 80 كلغ:

  -املركز األول:يامن فرج-نادي اللواء الرفيد
  -املركز الثاين: عبادة فرج-نادي اللواء الرفيد
  -املركز الثالث: رشبل كرييللوس -نادي بودا

  -املركــز الثالث: آدم أبو درغام -نادي غولدن 
بادي

  *رجال تحت 87 كلغ:
  -املركــز األول: طارق موصليل - نادي املون 

السال

  -املركز الثاين: مجاهد ســياج - نادي اللواء 
الرفيد

  *رجال فوق 87 كلغ:
  -املركز األول: راي راعي - نادي املون السال

  -املركز الثاين: جاد معلوف - نادي بودا
  -املركز الثالث: كيفن أيب صالح-نادي النرس 

األسود. 
  -املركز الثالث:حسن عيد -نادي الجيش.

  *سيدات تحت 46 كلغ:
  -املركز األول: ســاره ابراهيم - نادي غولف 

الريايض
  -املركــز الثاين: ريتــا جريدي - نادي املون 

السال.
  -املركز الثالث: رينيه مفرج-نادي أنور. 

  -املركز الثالث: نينا ماريا نرشا - نادي الربج 
عينطورة.

  *سيدات تحت 49 كلغ:
  -املركــز االول: آنــا حداد - نــادي أنرتانيك 

أنطلياس
  -املركز الثاين: نور عبيد - نادي انور 

  -املركز الثالث:كريينا شــويل- نادي املون 
السال. 

  *سيدات تحت 53 كلغ:
  -املركز األول:مارييال بو حبيب - نادي املون 

السال
  -املركز الثاين: كارال دميان - نادي البزنسون 
  -املركز الثالث: دانا العنداري - نادي الغولدن 

بادي
  -املركز الثالث: ايلال أيب فرح - نادي سكوادرا

  *سيدات تحت 57 كلغ:
  -املركز األول:ليتيسيا عون - نادي املون السال

  -املركز الثاين: ريانا منصور - نادي أنور 
  -املركز الثالث: بريال دميان-نادي البزنسون 

  -املركز الثالث: دانيال جربان – نادي أنور   
  *سيدات تحت 62 كلغ:

  -املركز األول: نيكول األخرس-نادي الناووس.
  -املركز الثاين:دميي أيب هيال - نادي النرس 

األسود
  -املركز الثالث: كارال بستاين-نادي سكوادرا 
  -املركز الثالث: كلوي مرهج - نادي سكوادرا

  *سيدات تحت 67 كلغ
  -املركز األول: ساشا بطحا - نادي بودا.

  -املركز الثاين: كارن عنداري - نادي السيدة.
  -املركــز الثالث: ايليــان الحاج -نادي املون 

السال. 
  -املركز الثالث: ريتا ماريا الريس- نادي أنور.

  *سيدات تحت 73 كلغ:
  -املركز األول: ورد سلامن - نادي املون السال.

  -املركــز الثاين: جيانا مارينا ســكر - نادي 
اللويزة.

  -املركز الثالث: سريينا نجم مزهر- نادي أنور.
  *سيدات فوق 73 كلغ:

   -املركز األول: ســيلني أســكارجيان-نادي 
املطيلب كاونرتي كلوب.

  -املركــز الثاين: ريا عــازار- نادي املون 
السال

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى بنمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوز ودي لألرجنتيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فـ
800 الــــــــــــــــ  ــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ هدفـ ــجل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ يسـ ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وميسـ

ســّجل النجم الخارق ليونيل مييس هدفه 
الـ800 يف مســريته الزاخرة وقاد األرجنتني 
إىل الفــوز عى ضيفتها بنام 2-0، يف مباراة 
ودية شهدت احتفاالت صاخبة باحراز »ألبي 
سيليستي« لقب كأس العامل للمرة الثالثة يف 

تاريخه.
  بركلــة حرة رائعــة قبل دقيقة من انتهاء 
الوقت، ختم ميــيس، أفضل العب يف العامل 
سبع مرات، مباراة افتتح التسجيل فيها تياغو 
أملادا البالغ 21 عاماً )78(، مسجالً هدفه األول 

يف ثالث مباراة دولية.
  وشهدت العاصمة بوينوس أيرس أمسية 
عاطفية مؤثرة، مع اطالق ألعاب نارية فوق 
ملعــب مونومنتال التاريخي الذي غّص بـ83 
ألفاً من املحظوظني متكنوا من الحصول عى 
التذاكــر من بني 1.5 مليون طلب، ملشــاهدة 
املبــاراة األوىل ملنتخب بالدهم بعد الفوز عى 
فرنســا بركالت الرتجيح يف نهايئ املونديال 

القطري بعد التعادل 3-3.
  دخــل مييس، املدرب ليونيل ســكالوين 

والعديــد مــن الالعبــني األرجنتينيني مع 
أطفالهم إىل امللعب، وبدوا عى حافة البكاء، 
حيث غّنى املشــجعون بانســجام تام أغنية 
»موتشاتشــوس«، نشيد املنتخب األرجنتيني 
املتــّوج يف مونديال قطر قبل ثالثة أشــهر 
باللقب العاملــي للمرة الثالثة يف تاريخه بعد 

1978 و1986.
  وبعــد املباراة، تواصلــت االحتفاالت، مع 
تسليم كل العب من تشكيلة املونديال، نسخة 

عن كأس العامل محاطني بعائالتهم.
  قال مييس )35 عاماً( الذي حصل عى لقب 
أفضل العب يف املونديال، بعد اخفاقه يف عدة 
نســخ »لطاملا حلمت بهذه اللحظة، أن أكون 
قادراً عــى االحتفال معكم، رفع كوبا أمريكا 

يف بالدي وكأس العامل. هذا أجمل يشء«.
  أما سكالوين الذي ترك دموعه تنهمر، فقال 
»أنا ممنت إىل األبد لهؤالء الالعبني. كرة القدم 
ملكهم، هي ملك كل من يرتدي هذا القميص«.

  وتابع »يبذلون كل جهد وأحيانا ال تتحقق 
النتائج. هذه املرة تحققت وهذا رائع«.  

مييس يخرتق دفاع بنام
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ممثل مرصي راحل
8 أحرف

كلمة الرس

1-وزير لبناين سابق
2- رئيــس جمهورية راحل، 

يضيئه
3- متشابهان، كافر، خداع

دولة  بالعيــد،  يهنئــه   -4
أفريقية

5- من مؤلفات الفيلســوف 
اليوناين ارسطو، حرف عطف، 

أوّضح اآلراء
6- اداة جزم، نظّمت، يدعم

7- واد بــن مكة والطائف، 
قروض، مذهب

8- مدينة إيطالية، حيوانات 
صبورة

إلهــة ســامية عبدها   -9
نهر  واليونان،  واالرمن  الفرس 

يف سيبرييا

10- مدينــة يف نيوزيلندا، 

ناحية، سحب

11- يخرب بوفاة الشــخص 

)مجزومة(، مدينة املانية

12- عــامل انكليــزي راحل 

التطــور  نظريــة  صاحــب 

باالجناس الحية، وعاء يوضع 

فيه ماء وما شابه

13- قلــب، فقــرة، عائلة، 

سحر وفنت

تستعمل  عامية  لفظة   -14

للرتحيب، مدينة لبنانية

15- أخاف مــن، أداة إحدى 

الحواس

16- فاتــح مغــويل حفيد 

جنكيزخان، ضمري متصل

17- اخرتاع

ضمــري  خاصتــي،   -18

منفصل، خرب

1-مطرب لبناين صاحب 

الصورة، للنفي

2- نجيع، عرفنا باالمر، 

اعدد محاسنه للميت

3- شهر ميالدي، يواكبا 

العمل

4- ممثلــة لبنانية، من 

املحرمات

متصــل،  ضمــري   -5

وضعــت خلســة، مدينة 

فرنسية، ترك دون عناية

بــارشه  أرشــده،   -6

)للعمل(، والية أمريكية

7- خاصتهــا، إقطعي، 

يعرثن عىل، بلدة لبنانية

مدينة  ضمري،  رفع،   -8

مرصية

9- مدينة لبنانية، ييش، 

نهتم باالمر، أخفى االمر

10- حــرف نصب، ذاق 

منضغ  املدخل،  الطعــام، 

الطعام

لبنانيــة  11- مغنيــة 

اشــتهرت يف الثامنينيات 

بتأديتهــا اغاين لألطفال، 

حرف  االسد،  أســامء  من 

نصب

ورّق، من  12- ضعــف 

اطرايف، نجمعه للثمر، أفّر

جزائرية،  مدينــة   -13

نقيض ليل، نقيض بعدنا

الشاهد الوحيد

امراة تدفع الثمن

الجالد والحب

الكف

حادي بادي

البخيل وانا

اللعبة القذرة

رجل فقد عقله

الخادم

من

الدنيا ملا تضحك

باب رشق

النمر

قلب الليل

نقطة الضعف

لست قاتال

الطريد

نبال

صور

عن

شارع محمد عيل

طائر عىل الطريق

رحلة السعادة

جوز

رجب الوحش

بدن

الجريح

الحل السابقالنمس

الحل السابق

قيص خويل
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اكشــف عن حقيقة نواياك الصادقة وال ترتدد. ستقوم 
بعملك يف شــكل منظم وجّدي وهذا ســيحمل اليك التقدم 

الدائم.  والنجاح 

عالقاتك بن األصدقاء واألهل تكتســب استقرارا أكرب. 
اعد تنظيم مواعيدك وبرامجك املقررة وكل يشء قد يســري 

يرام.  ما  عىل 

تزدهر قدراتك ونباهتك وعليك أن تظهر حامسك للناس. 
أجــواؤك العاطفية مثرية، وعالقتك مــع الحبيب اللطيف 

أيامها.  أبهى  يف 

تابــع حذرك املايل املعتــاد ألن مثة مصاريف رضورية 
عليــك دفعها. خذ بعن االعتبار التغيريات الواجب اتخاذها 

ما هو حولك.  يف 

عالقتــك العاطفية ســتتطور اىل األحســن واألفضل، 
واملفاجآت التي ســتحملها لك التطورات ســتزيدك قناعة 

بأن الطرف اآلخر يناســبك متاما. 

االســتقرار الذي تبحث عنه لن يصل إليك عىل طبق من 
فضة. كل مشــاكل العمل يجب أن تبقيها عىل عتبة الباب 

عندمــا تعود اىل بيتك الديفء.

باســتطاعتك تحقيق املستحيل يف عملك إذا عرفت كيف 
تتــرصف وتدير شــؤونك مبهارة. العالقــات االجتامعية 

مقبولة.  والعاطفية 

الخطــط التي كنــت تنوي تنفيذها ســتظل عىل حالها 
مؤقتــا، ويرتتب عليك أن تغريها بشــكل يناســب الوضع 

فيه.  نفسك  ستجد  الذي 

الحب يســيطر عىل أفكارك يف هذه اآلونة ويجعلك يف 
حالــة حركة دامئة وانرشاح. حان الوقــت لتحقيق رغبة 

عندك.  مهمة  قدمية 

ال تكن ســلبيا حتى ولو تضاعفت عليك األمور والهموم. 
وقت مناســب الثبات شــخصيتك القوية واتخاذ القرارات 

ملصلحتك.  املناسبة 

رمبــا تتحســن أوضاعك املالية يف وقت قريب بســبب 
مســاعدة انســان مل تكن تتوقع منه خطوة مميزة كهذه. 

صحيا، انتبه من بعض الحساســية. 

مهمة جديدة ســتقوم بهــا تلوح يف األفق، ولكن عليك 
الحــذر مــن املحيطن بك. أخبار ســارة تتعلــق بالحبيب 

يحملها لك أحد األنســباء األوفياء. 
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الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(



واشــــــــنطن تريــــــــد لبنــــــــان فــــــــي عنــــــــق زجاجــــــــة ُمحاصــــــــراً... وتحرمــــــــه تلقــــــــف التهدئــــــــة الحاصلــــــــة فــــــــي املنطقــــــــة

ــة فــــــي األقــــصــــى ــ ــع ــ ــم ــ ــج ــ ــون إجـــــــــــــــراءات اإلحـــــــتـــــــال ويُـــــــــــــــــؤّدون صــــــــاة ال ــ ــرقـ ــ ــخـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــّيـــون يـ

ــا ــنـ ــواتـ ــة قـ ــايـ ــمـ ــحـ ــا لـ ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ ــات فـ ــ ــربـ ــ ــضـ ــ ــع طـــــــهـــــــران... والـ ــ ــراع مـ ــ ــصـ ــ ــى لـ ــعـ ــسـ ــض: ال نـ ــ ــ ــي ــ ــ الـــبـــيـــت األب
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رغم االجراءات املشددة املصلون دخلوا االقىص

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

ال تريــد لبنان بلدا دميوقراطيــا منفتحا عىل جواره، بل تريده 
مخنوقا يف عنق الزجاجة، محارصا ال يخرج منها، وهي تستمر 
يف ايالمــه دامئا، ورمبا زيارة نائب وزير الخارجية االمرييك 
بربرا ليفي اىل بريوت، جاءت لرتى بام العني التدهور املســتمر 

يف بلدنا املطوق.
ويف االطار ذاته، اعتربت مصادر عربية رفيعة املســتوى ، 
ان الســعودية ال تريد للبنان ان يدخل يف املرحلة الجديدة عىل 
وقــع وصول رئيس تابع لفريق املامنــع، وبالتايل مقرب من 
ايران، وهذا ما يفرس »الفيتو« الســعودي عىل املرشح سليامن 
فرنجية رئيســا للجمهورية. واكدت املصادر ان السعودية تريد 
ان يبدأ التغيري يف لبنان بدءا من رئاسة الجمهورية واعادة انتاج 
الســلطات كلها، حيث ان الرياض اسقطت املقايضة الفرنسية 
القامئــة عىل رئيس للجمهورية مــن الفريق املامنع ورئيس 

حكومة لـ14 اذار اذا جاز التعبري.
 وتســتطرد املصادر العربية الرفيعة املســتوى بالقول: ان 
السلطات الدســتورية متكاملة ومتجانسة وليس متصادمة 
ومتواجهة. يف املقابل، يتمســك حزب الله باملرشــح سليامن 
فرنجيــة بهذا القدر، مــدركا ان املنطقــة دخلت يف مرحلة 
تحــوالت كبرية. وعليه، يبدو ان هناك توجها لوقف بث محطة 
املســرية التابعة للحوثيني، والتي تبث من الضاحية وتستهدف 
السعودية، وبالتايل يقوم حزب الله بتموضع صغري من منطلق 
قوة، ويحصن نفسه مبا انه قارئ ذيك للمستجدات التي تطرق 
باب املنطقة حديثا. من هنا، لن يرتاجع حزب الله عن فرنجية، 
ويريد رئيسا عىل غرار اميل لحود ال يبدل موقفه السيايس، رغم 
تبدل الظروف السياســية يف عهده مع خروج الجيش السوري 

من لبنان آنذاك. 

{ اتهام بري للمسيحيني بالتعطيل يتفاعل {
داخليــا، احــدث اتهام الرئيس نبيه بري للقوى املســيحية 
بتعطيل االنتخابات الرئاسية تفاعال كبريا، حيث ذكرت اوساط 
مســيحية لـ »الديار« انه اتهام ظامل جدا، يف حني أن التعطيل 
آت من الثنايئ الشــيعي، الذي اعتاد تجميد انتخابات رئاســة 
الجمهورية عىل قاعدة »هذا املرشــح املسيحي او ال احد«، كام 
فعل يف انتخابات رئاســة الجمهورية للعامد ميشــال عون، 
عندما عطل االنتخابات لســنتني واربعة اشــهر. واليوم يكرر 
بري املشــهد ذاته، اذ يعلن ان املرشــح املقبول الذي يريده هو 
رئيس »تيار املردة« سليامن فرنجية، واال فال انتخابات رئاسية. 
والدليل عىل ذلك ان بري كرئيس ملجلس النواب عطل جلســات 
الربملان، ومل يعد يدعو اىل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، 
ما دامت االكرثية الساحقة من املسيحيني ال تؤيد فرنجية عىل 

مستوى النواب والكتل النيابية. 
وســألت االوساط املســيحية الرئيس بري كيف ميكنه ان 
يتهم املســيحيني بتعطيل االنتخابات، وهو ال يقبل ان يعارض 

ترشيحه نائب شيعي واحد، ويرفض هذا الحق عىل املسيحيني 
اذا عارضوا مرشــحه فرنجية ؟ اضافت املصادر: ان لعبة بري 
اصبحت مكشوفة، ويحاول للمرة الثانية فرض عىل اللبنانيني 
رئيــس من الطائفة املســيحية، وال يقبل ان تحصل معارضة 

مسيحية لذلك؟

{ مالقاة القوى السياسية للتغيري
االيجايب الحاصل يف املنطقة {

ومبعــزل ان كان نائب االمني العام حزب الله الشــيخ نعيم 
قاســم من دعا اىل اتخاذ الســلطة اللبنانية قرارات سيادية 
ورفع الصغط االمرييك – االورويب، وما يثريه من حساســية 
لــدى االحزاب املعارضة لحزب الله، امنا كالم قاســم هو كالم 
ســيادي، يجب ان يردده اي مواطن لبناين، وهو كالم يجب ان 
يجتمع عليه اللبنانيون جميعا من مختلف االحزاب، خاصة ان 
املنطقــة تلمس التهدئة، يف حني ان لبنــان ال يزال غارقا يف 
ازماته وكوارثه املعيشــية، وفق اوســاط وزارية لبنانية. وقد 
اصبــح واضحا للجميع وللمعارضة وللفريق املامنع، ان ما من 
دولة ســتأيت لتنقذ لبنان، بل الدولة وحدها والشــعب وحده 
سينقذ نفسه من هذا الجحيم. وطالبت املصادر الوزارية  بتلقف 
كالم الشــيخ قاسم دون وضعه يف خانة انه كالم تابع لحزب 
واحد، بل كالم انقاذي من كل املآيس واالوجاع التي يشــهدها 
الشــعب اللبناين. فمتى فعال يتمــرد لبنان، وقد رأى بأم العني 

تخيل الجميع عنه يف اقىس ظروف مير بها؟

{ »التيار الوطني الحر«: الرتاكامت يف تهميش
املسيحيني يف الحكم هي التي اغضبت باسيل {

بدورها، قالت مصــادر »التيار الوطني الحر« لـ»الديار« ان 
النائب جربان باسيل ما كان ليعلق عىل تأجيل التوقيت الصيفي، 
لوال الرتاكامت التي حصلت وتحصل يف الخروج عن الدستور، 
وحكــم البلد من قبل الرئيســني نبيه بــري ونجيب ميقايت، 
واتخاذهام كافة االجراءات التي تتعلق بالدولة. ذلك ان مجلس 
الوزراء عقد يف ظل شــغور موقع رئاســة الجمهورية، ويف 
ذلك اهانة للمســيحيني، ورغــم ذلك مل يبال احد مبوقف الكتل 
املســيحية، ثم توقيع رئيس حكومــة ترصيف االعامل نجيب 
ميقايت نيابة عن رئيس الجمهورية وهو مخالفة دســتورية، 
ومل يســأل احد عــن موقف ال 24 وزيرا ومــن بينهم الوزراء 
املسيحيون. وتابعت املصادر ان بري ال يدعو اىل جلسات نيابية 
النتخاب رئيس للجمهورية متمســكا مبرشح واحد، ومن ثم 
يحصل تلزيم املطار دون مناقصة، ويتم البت باملرشوع ب122 
مليــون دوالر دون املرور مبجلس وزراء وال هيئة الرشاء. فكل 
هــذه االعامل التي تتعارض مع منطــق الدولة والقانون، اىل 
جانب محاولة عزل املسيحيني عن الحكم وتهميش دورهم هو 
امر غري مقبول، حتى وصل االمر بان يتخذ بري وميقايت القرار 

بالتوقيت الصيفي، وكأنهام يتحكامن ايضا بصيفنا.
وعــن اتهام بري لكتل مســيحية بتعطيــل انتخاب رئيس 

للجمهورية، اســتغربت مصادر »التيــار الوطني الحر« هذا 
االتهــام، وردت:«ماذا يجب عىل املســيحيني القيام باكرث مام 
يقومون به... اذا كان يوجد، فليقلها لنا بري«. واعتربت املصادر 
ان التيار الوطني الحر اعرب عن استعداده للحوار وللنقاش حول 
اسامء لرئاسة الجمهورية، يف حني انه يتمسك مبرشح واحد، 
ولكنــه ال ميد اليد لآلخرين ملعرفة عدد االصوات التي ســتؤيد 
مرشحه الوزير السابق سليامن فرنجية، وبالتايل اذا مل يتوافر 
النصــاب املطلوب النتخاب فرنجية، عندئذ يجب االنفتاح عىل 

اآلخرين والنقاش والتحاور معهم. 
وعن بعض االحزاب املســيحية التــي ترفض الحوار، لفتت 
املصادر اىل ان هذا الرفض ســيكون مؤقتا، مشرية اىل ان هذه 

االحزاب ستقبل الحوار يف نهاية املطاف.

{»القوات«: مصدر تعطيل االنتخابات
 الرئاسية هو الفريق املامنع {

مــن جهتها، اوضحت مصادر »القوات اللبنانية« لـ »الديار« 
ان حزبهــا رفض الحوارات الوطنية واملســيحية يف معرض 
انتخابات رئاسية، حيث اعتربت ان االنتخابات تجري يف الربملان 
ضمن آلية انتخابية واضحة املعامل، وال لزوم لحوارات يراد منها 
تحميلها مسؤولية عدم انتخاب رئيس، فيام املسؤولية تتحملها 
الكتل املامنعة، ورفض رئيس مجلس النواب الدعوة لجلســات 
انتخابية متتالية. وتؤكد املصادر ان هناك محاوالت دامئة لرمي 
مسؤوليات الشغور الرئايس عىل املسيحيني، بان عدم اتفاقهم 
ادى ويؤدي اىل الفراغ يف موقع رئيس الجمهورية، فيام يعلم 
القايص والداين ان الفريق املامنع يعطل كل استحقاق رئايس 
بهدف ايصال مرشحه املامنع، الفتة اىل ان اي حوار مسيحي- 
مسيحي كمن ينقل كرة التعطيل والشغور اىل ملعب املسيحيني 

،يف حني ان االزمة الرئاسية ليست عندهم.
واضافت املصادر »القواتية« ان الفريق اآلخر ال ميلك اساسا 
65 صوتا ملرشــحه، ولذلك يعطل االنتخابات، ونتحداه بالنزول 
اىل مجلــس النواب يف جلســة انتخاب رئيــس للجمهورية 
لتظهــر االمور عىل حقيقتها، كــام انه ال ميكن للفريق اآلخر 
ان يعطل عىل مدى اشــهر وسنوات، ثم عندما يتمكن بنتيجة 
وضعية معينة، فتأيت املعارضة لتنتخب مرشح فريق املامنع. 
وهنا قالت املصادر: »لقد دخلنا يف الغباء الســيايس وليس يف 
الدميوقراطية السياســية.« واستندت املصادر اىل كالم سمري 
جعجــع الذي قال: انه بــني انتخاب رئيس مامنع يبقي االزمة 
عىل مــا هي عليه، وبني فرصة امل النتخاب رئيس ســيادي 
اصالحــي ، من االفضل الذهــاب اىل الرئيس االصالحي ضمن 

التوقيت املناسب.

{ خبري اقتصادي: عىل السلطة تطبيق االصالحات 
واال لبنان عىل مشارف االنحالل التام {

عىل الصعيد االقتصادي، توجه الخبري االقتصادي ســامي 
نادر من خالل »الديار« اىل الســلطة السياسية، مطالبا اياها 

بتطبيق الئحة االصالحات ضمن االتفاق الذي عقد مع صندوق 
النقد الدويل يف نيسان املايض، خاصة بعد االنذار الخطر الذي 
»دقــه« الصندوق، بأن االمور يف لبنان عىل مشــارف التفكك 

واالنحالل التام.
وحول قانون الرسية املرصفية، رأى ان هذا القانون ال يناسب 
املعايري، وتتخلله ثُغر عديدة، كام انه ال يساعد عىل اعادة هيكلة 
املصارف بطريقة سليمة. وعن موضوع »الكابيتال كونرتول« 
اعرب نادر عن اسفه لعدم صدوره حتى اللحظة، مشريا اىل انه 
امر رضوري، اال ان مسودة مرشوع القانون ال تجاري املعايري 

املطلوبة.
واعترب الخبري االقتصادي انه حان الوقت لتتحمل املصارف 
اللبنانية وتعرتف بخســارتها، حيــث ال ميكن التعويل عىل 
الدولــة، التي اظهــرت عجزها يف الدفع وانقــاذ لبنان من 
الخســائر، وبالتــايل وقع االنهيار فقــط عىل املواطن. من 
هنا، املطلوب من املصــارف التي حققت ارباحا كثرية خالل 
الســنني املاضية، ان تسدد الخسارة وتحمي صغار املودعني 
لرفــع االنهيار عن »رؤوس الناس«، وليك يعاد بناء القطاع 

املرصيف.
امــا عن املالية العامة، فقد شــدد نادر عىل رضورة توحيد 
ســعر الرصف، نظرا اىل وجود مثانية اسعار للرصف، الن تعدد 
سعر الرصف يفتح املجال للمضاربة والربح الرسيع غري العادل.

{ السعودية أراحت امريكا
 بـ 100,000 وظيفة جديدة {

عىل صعيد اخر، وتزامنا مع التواصل الصيني – الســعودي، 
ابرمت اململكة العربية الســعودية صفقة مع الواليات املتحدة 
يف موضوع طائــرات »البوينغ«، حيث اعلن البيت االبيض ان 
هذه الصفقة ستسمح مبئة الف وظيفة جديدة المريكا، وتكون 

السعودية أراحت االمريكيني نيتجة هذه الصفقة. 

{ االزمة يف »ارسائيل« تتواصل... 
فهل تنعكس عىل لبنان؟ {

 يف ســياق متصل، قال موقع »واي نت العربي« إن الخشية 
تكمن يف وجود عالقة بني هذه الساحات والخوف يف املؤسسة 
األمنيــة من توحدها يف مواجهة شــاملة. وأضاف املوقع ان 
الوضع يف بداية شــهر رمضان هو كااليت: القيادة يف إيران 
مقتنعة بأن كيان االحتالل اإلرسائييل يتجه نحو توجيه رضبة 
عسكرية لها، ولذلك هناك خشية لدى أجهزة األمن الصهيونية 
من اندامج عدة ســاحات محيطــة بكيان االحتالل، وهي غزة 

والضفة وإيران ولبنان يف مواجهة واحدة وشاملة.
ويف االزمــة الصهيونية الداخلية، قالت اذاعة جيش العدو 
اإلرسائيــيل ان عــرشات من طياري االحتياط بســالح الجو 
اعلنوا توقفهم عن تقديم تقارير لوحداتهم. وانطالقا من هذه 
املعلومــات، هل ينقل رئيس وزراء العدو بنيامني نتنياهو ازمة 

كيان الدولة العربية اىل ساحة اخرى؟

شــهر رمضان يف املســجد األقىص، رغم القيود الكثرية التي 
فرضتها قوات االحتالل عىل حركة الفلســطينيني، كام توافد 
آالف املصلــني عىل الحرم اإلبراهيمي يف مدينة الخليل جنويب 

الضفة يف أول صلوات الُجمع يف الشهر املبارك.
فقد توافد منذ ساعات صباح امس الباكر آالف الفلسطينيني 
إىل املدينة املحتلة ،عرب العديد من الحواجز العسكرية املحيطة 
بها، والتي يلفها جدار أســمنتي وأسالك شائكة، فيام انترشت 
فرق النظام والكشافة وحراس وسدنة املسجد األقىص لتقديم 

املساعدة للمصلني.
وصــدح املصلون بالتكبريات خــالل انتظارهم للدخول إىل 
املسجد األقىص، كام هتفوا لقائد أركان كتائب عز الدين القسام 

محمد الضيف لدى خروجهم من باب األسباط.
وقال الشــيخ محمد ســليم خطيب الجمعة يف املســجد 
األقىص »إن شهر رمضان شهر سلم وأمن للمسلمني«، وأضاف 
»حشودكم التي زحفت إىل املسجد األقىص اليوم هي استفتاء 
حقيقي عىل أن األقــىص أقصاكم، وعىل أن املرسى مرساكم، 
وعــىل أنكم أهل بيت املقــدس وأكنافه ال يقبل أهال له غريكم، 

وال يرىض بديال عنكم«.

{ إجراءات االحتالل {
هذا، ونرشت سلطات االحتالل أعدادا كبرية من جنودها عند 
املداخل املؤدية إىل القدس وسط إجراءات أمنية مشددة، وجرى 
نرش 3200 عنرص من عنارص الرشطة »اإلرسائيلية« يف أنحاء 

مدينــة القدس قبل ســاعات 

اآلالف  عــرشات  وصــول  من 

من الفلســطينيني من الضفة 

الخط  الغربيــة، ومن داخــل 

األخرض ألداء صالة الجمعة يف 

املسجد األقىص.

االحتالل  ســلطات  وأغلقت 

العديد من الطرق أمام السيارات 

الكبري  العدد  وصول  لتســهيل 

من الحافالت إىل محيط البلدة 

القدميــة، وتزامنا مــع توافد 

املصلــني إىل الحــرم القديس، 

ســرّي االحتالل طائرات مسرّية 

فوق املسجد األقىص.

{ املسجد اإلبراهيمي {
ويف الخليل جنويب الضفة، 

أدى قرابة 30 ألفا صالة الجمعة 

األوىل من شــهر رمضان يف 

املســجد اإلبراهيمي مبدينة الخليــل، رغم اإلجراءات األمنية 

»اإلرسائيلية«. وقال مدير أوقاف الخليل محمد نضال الجعربي 

إن سلطات االحتالل شددت من إجراءاتها عىل بوابات املسجد، 

ودققت يف بطاقات هوية عدد من املصلني، وفتشت شبانا قبل 

السامح لهم بدخول املسجد.

{ التغيريات يف النظام القضايئ

 االرسائييل غري قانوين {
عــىل صعيد آخر، طعنت املدعيــة العامة اإلرسائيلية غايل 
بهراف ميارا، يف قانونية تدخل رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
يف تعديالت بالنظام القضايئ تســعى إليها حكومته. وقالت 

»هيئة البث اإلرسائيلية« )رســمية(، إن بهراف أبلغت نتنياهو 
بــأن خطابه حول التغيريات يف النظام القضايئ غري قانوين، 

ويشكل تضاربا يف املصالح.
ونقلــت الهيئــة عن بهراف قولها يف رســالتها »بصفتك 
رئيســا للوزراء ومتهام بارتكاب جنايات، عليك االمتناع عن 
اتخاذ إجــراءات تثري مخاوف معقولة من وجود تضارب بني 
مصالحــك الشــخصية، يف ما يتعلق باإلجــراءات الجنائية 
ومنصبك كرئيس للوزراء، وتحقيقا لهذه الغاية عليك الترصف 
وفقا للرأي القانوين الذي قدمته املستشارة القانونية، توخيا 
ملنع تضارب املصالح«. وأضافت: »عليك تجنب أي مشاركة يف 
مبــادرات إلحداث تغيــريات يف النظام القضايئ، مبا يف ذلك 
تشكيل لجنة اختيار القضاة، ألن املشاركة فيها عمل يتعارض 
مــع املصالح. بيانك الليلة املاضية وأي إجراء تتخذه مخالفا ملا 

ورد يعترب غري قانوين وملوَّثا بتضارب يف املصالح«.

{ احتجاجات يف لندن ضد نتنياهو {
اىل ذلك، تعالت أصوات مئات املحتجني بالرصاخ والصفري يف 
اململكــة املتحدة، لدى وصول رئيس وزراء االحتالل اإلرسائييل 
بنيامــني نتنياهو إىل مقر رئيس الــوزراء الربيطاين رييش 
سوناك يف »10 داونينغ سرتيت«. وُسمعت أصوات املتظاهرين 
وهم يهتفون: »نتنياهو اذهب إىل الســجن، ال ميكنك التحدث 
باسم إرسائيل«. وقد أحاطت بهم الرشطة الربيطانية والحواجز 
املعدنية. كام ونظّم يهود بريطانيون وإرسائيليون االحتجاجات 
تحت شعار »دافعوا عن الدميوقراطية«، للتعبري عن معارضتهم 

للتعديالت القضائية التي يدعمها تحالف نتنياهو.

وقــال الجيش إن تقديرات املخابرات األمريكية تشــري إىل أن 
الطائرة املسرية إيرانية األصل.

وقال وزير الدفاع األمرييك لويد أوســن إنه بتوجيهات من 
الرئيس جو بايدن أذن لقوات القيادة املركزية األمريكية يف شن 
رضبات جوية دقيقة يف رشق سوريا ضد منشآت تستخدمها 

مجموعات تابعة للحرس الثوري اإليراين.
هذا ، وأعلن املتحدث باســم مجلس األمــن القومي بالبيت 
األبيض جون كرييب، أن إجراءات الواليات املتحدة يف ســوريا 
كانــت تهدف إىل حامية القوات األمريكية هناك. يف إشــارة 
إىل الرضبات األمريكية التي اســتهدفت مجموعات عسكرية 
مدعومة من إيران ليل اول من امس، يف حني أكدت وزارة الدفاع 
األمريكيــة )البنتاغون( أن أمريكا تحتفظ بحق الرد بالشــكل 

املناسب إذا اسُتهدفت قواتها.

وأضــاف كرييب، يف مقابلة تلفزيونيــة، أن إيران يجب أال 

تشــارك يف دعم الهجامت عىل املنشــآت األمريكية، مؤكدا أن 

الواليات املتحدة ال تسعى إىل رصاع مع إيران. كام أشار كرييب 

إىل أنه ال خســائر يف صفوف الجنود األمريكيني يف الهجوم 

الذي وقع صباح امس عىل قاعدة أمريكية يف رشق ســوريا، 

ووصف الهجوم بأنه رد فعل أويل عىل الرضبات التي شــنتها 

واشنطن عىل جامعات متحالفة مع إيران يف املنطقة.

 )MSNBC( »وقــال كــرييب ملحطــة »إم إس إن يب يس

التلفزيونية »ليس أمــرا غريبا، عندما نقوم برضبة انتقامية 

كهذه أن يردوا عىل الفور بإطالق صواريخ ال تصيب أهدافها... 

مل يصب أحد ومل تقع خسائر برشية أمريكية عىل اإلطالق«.

{ القوات السورية تصد هجوما لـ«النرصة«{
عىل صعيــد آخر، اكدت وزارة الدفاع الســورية، أن قواتها 

املســلحة تصدت لهجوم كبري، شــنته مجموعة من »جبهة 

النــرصة« عىل مواقع للجيش يف ريــف حلب الغريب. وقالت 

الــوزارة يف بيان نقلته وكالة »ســانا« إن »وحدات من قواتنا 

املســلحة تصدت لهجوم إرهايب كبري شنته مجموعة إرهابية 

من جبهة النرصة اإلرهابية عىل مواقعنا يف منطقة كفر عمة 

رشق األتارب يف ريف حلب الغريب مستغلة وقت اإلفطار«.

وأكدت الوزارة أنه »تم تكبيد املجموعة خسائر فادحة يف األفراد 

والعتاد والقضاء عىل أحد عرش إرهابيا من بينهم متزعم املجموعة 

وإصابة أعداد كبرية منهم، كام تم سحب 5 جثث من قتالهم بينها 

جنسيات أجنبية واالستيالء عىل أسلحتهم وعتادهم«.

{ بن فرحان يف دمشق بعد عيد الفطر؟ {
عىل صعيد آخــر، قالت صحيفة« وول ســرتيت جورنال« 

األمريكية، إنّه يف أعقاب االتفاق الذي توسطت فيه الصني بني 

السعودية وإيران بشــأن استئناف العالقات هذا الشهر، فإنّه 

إذا تّم التمســك بالتقارب الناشئ بني دمشق والرياض، فإن هذا 

األمر ســيرتك الواليات املتحدة عىل الهامش مرة أخرى، بشأن 
تطور رئيس آخر يف الرشق األوسط.

ونقلت الصحيفة، عن مســؤولني ســعوديني وسوريني، إّن 
مفاوضني يهدفون إىل إبــرام اتفاق قبل زيارة محتملة لوزير 
الخارجية الســعودي فيصل بن فرحان لدمشــق، بعد عطلة 
عيد الفطر يف أواخر نيســان ، مشريًة إىل أنّهم »حذروا من أّن 
املناقشات قد تنهار«. أضاف املسؤولون، من السعودية وسوريا 
ودول عربيــة أخرى، أّن »الحكومة الروســية توســطت يف 
اتفاق مبديئ، عندما زار الرئيس الســوري بشار األسد موسكو 
األســبوع املايض«، ثّم قام مسؤولون ســوريون كبار بزيارة 

اململكة العربية السعودية يف األسابيع األخرية.
وأشارت الصحيفة إىل أنّه إذا تّم التوصل إىل اتفاق رسمي، فإّن 
التصويت عىل »إعادة دمج سوريا يف املنطقة األوسع، وإعادة 
إعامرها، ســيكون يف جدول أعامل القمــة العربية املقبلة، 

واملتوقعة يف أيار يف السعودية«، وفقاً ملسؤولني عرب.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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