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اليوم 152 للشغور الرئاسي
مبروك للبنان ..

رحل عهد جهنم
وجاء عهد ا5مل والعزم والمستقبل

بوتين في الحضن  
الصينّي بعد ا=يرانّي

بقلم خيرا< خيرا<
«أساس ميديا»

مثّة عودة إىل املربّع األّول، أي إىل 
رضورة وقف الحرب األوكرانّية، 
نظر  قرص  كشفت  حرب  وهي 
فالدميري بوتني من جهة، وعجزه 
األخطاء  بسلسلة  االعرتاف  عن 

التي ارتكبها من جهة أخرى.
أقّل ما ميكن أن يوصف به كّل 
ارتكبها  التي  األخطاء،  من  خطأ 
أسوأ  يظّل  خطيئة.  بأنّه  بوتني، 
ما متّيز به أداء بوتني، منذ بداية 
الحرب التي يشّنها عىل أوكرانيا 
بخيار  خياراته  حرصه  وشعبها، 
واحد هو التصعيد مع ما يعنيه 
ذلك من سقوط ملزيد من القتىل 
يف صفوف املدنيني والعسكريني 
صفوف  ويف  أوكرانيا  يف 
ذلك  جعل  الروس.  العسكريني 

التتمة على الصفحة 11 n

سّلموا
سليم عياش
وحبيب مرعي
وحسين العنيسي

التتمة على الصفحة 2 n

الكعكي: كتب عوني 
يف  جرى  ما  حقيقة  يحمل  اليوم  نقّدمه  الذي  التقرير  هذا 

جلستي االستامع لحاكم مرصف لبنان االستاذ رياض سالمة.
مسؤولني  أبلغ  انه  املركزي،  لبنان  مرصف  حاكم  أعلن  فقد 

أوروبيني يف جلسة قضائية يف بريوت أنه:
- مل يتم تحويل أي مبلغ من األموال العامة اىل رشكة «فوري» 

التي ميلكها شقيقه.
حسابه  اىل  املركزي  البنك  من  أموال  أي  تدخل  مل  وأنه   -

الشخيص.

- وقال سالمة يف بيان أصدره عقب انتهاء الجلسة:
1 - حرضت جلسة تحقيق بصفة ُمستمع إليه ال كمشتبه فيه 

وال كمتهم.
2 - حرضت اىل الجلسة احرتاماً للقانون فقط.

3 - أكدت خالل الجلسة عىل األدلة والوثائق التي كنت قد 
تقدمت بها اىل القضاء يف لبنان والخارج مع رشح دقيق لها.
4 - ملست وألكرث من سنتني سوء نّية وتعطّشاً لالدعاء عيل.

5 - بّينت من خالل الوثائق والكشوفات ان حسايب الشخيص 
فيها  تودع  التي  بالحسابات  مرتبط  غري  لبنان  مرصف  يف 

n

بقلم نديم قطيش
«أساس ميديا»

اتفاق بّكين يلّبي 
وصية أوباما؟

األبيض  البيت  ترحيب 
اإليراين  السعودي  باالتفاق 
ينجح  مل  صينية،  وساطة  عرب 
رشائح  لدى  القلق  إخفاء  يف 
األمريكية،  النخبة  من  عريضة 
الدميقراطي  الحزبني  أطر  يف 
يف  ذلك  انعكس  والجمهوري. 
األمريكية  الكتابات  من  عدد 
التي رأت أّن الرعاية الصينية 
بكني  واستضافة  لالتفاق 
تحمالن  املصافحة  ملشهد 
شكل  بشأن  كربى  دالالت 
النظام الدويل الجديد الناىشء 
بهدوء  التشكّل،  يف  واآلخذ 

ورمّبا بعدم ثبات أيضاً.
أُبلغت أمريكا باالتفاق قبل 24 
nالتتمة على الصفحة 15 

بقلم ايمان شمص
«أساس ميديا»

كيسنجر: أميركا لم تعد 
«القّوة الوحيدة» في المنطقة

«الواليات املتحدة مل تُعد القّوة 
املنطقة،  يف  عنها  غنى  ال  التي 
أو  القوية  الوحيدة  الدولة  وال 
يف  للتوّسط  يكفي  مبا  املرنة 
الكالم  هذا  السالم».  اتفاقيات 
ليس ملسؤول إيراين أو سوري، 
السياسيني  املحللني  ألحد  أو 
التابعني لقوى املامنعة يف لبنان، 
الديبلوماسية  لعميد  هو  بل 
نصف  من  أكرث  منذ  األمريكية 
األمرييك  الخارجية  وزير  قرن، 
شهرًة  األكرث  واملنظّر  األسبق، 
األمريكية  الخارجية  للسياسة 
اليوم،  إىل  الباردة  الحرب  منذ 

هرني كيسنجر.
قد يقول البعض إّن كالمه هذا 
السيايس عىل  استمرار لسلوكه 
مدى أكرث من نصف قرن منذ 
أول منصب له كمستشار لألمن 
القومي األمرييك يف عام 1969، 
التتمة على الصفحة 14 

حقيقة ما جرى في جلسة االستماع لحاكم «المركزي»
األموال العائدة اىل املرصف ومل تحّول اىل حسايب أموال من 

مرصف لبنان.
6 - لقد وّجه القايض أبو سمرا إّيل كل األسئلة التي أرادتها 

القاضية الفرنسية مع األسئلة التي أضافتها خالل الجلسة.
7 - كل أجوبتي التي أدليت بها رداً عىل االسئلة كانت موثقة 

وموجودة يف ملف خاص قدمته أيضاً.
عام  معي  كانت  التي  دوالر  مليون  الـ23  عن  الوثائق   -  8

1993 وقبل تسلمي حاكمية مرصف لبنان.

جنون الدوالر يرفع ا5سعار وثورة شعبية على ا5بواب 

والدوالر بـ 123.500 ل.ل.

لتنظيم ا=عالم ا=لكتروني 
ومواقع التواصل

اغتال السياسيون شعبهم  
صولم يعد بإمكانهم إنقاذه

6
ص
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صندوق النقد الدولي 
صيجّدد دعمه للبنان

2

   

n15 التتمة على الصفحة

السلوك  من  أمناط  ثالثة 
اآلن  املهيمنة  هي  السيايس 
والعالقات  الرصاعات  عىل 

الدولية:
لتبادل  «املقايضة»   -  1
املبارشة  األطراف  بني  املصالح 

وغري املبارشة يف الرصاع.
وكّل  بالعقوبات  الضغط   -  2

أشكال الحصار واملنع.
حافة  بسياسات  التلويح   -  3
التصعيد  من  بدءاً  الهاوية 
بالحرب التقليدية إىل التلويح 
النووي  السالح  باستخدام 

التكتييك.
مهّذب  بشكل  يسّمونها 
وأحياناً  املصالح»  «تبادل 

بقلم عماد الدين أديب
«أساس ميديا»

2023 عام االبتزاز والمقايضات: 
أردوغان وبوتين والصين

لبنان من ا5كثر سعادة 
عالميc الى ا5تعس!

30 ضابطc ورتيبc يعاودون 
فتح النافعة بعد أسبوعين

ماراثون بيروت ... «طريقك قرارك» 
البولندية كازينيسكا من «اليونيفيل» بطلة السيدات

رئيسة 
حكومة فنلندا 

وحكومتها 
جعلوا من 
جمهورية 

فنلندا الدولة 
األكرث سعادة 

يف العامل

 (تحقيق ماجدة الحالني)



املدير  قال  بدوره،  األحكام». 
محمد  االقتصاد  لوزارة  العام 
ملراقبة  جولة  خالل  حيدر  ايب 
عدم  «هناك  االسعار،  وضبط 
وهناك  التسعري  مبوضوع  التزام 
باللرية  يسعّرون  مستوردون 
باالسعار  اختالف  وهناك  اللبنانية 
بني الرفوف والصندوق ومخالفات 

بهوامش الربح».

سعر الخبز
وزارة  حددت  ايضا  معيشيا 
الخبز  سعر  والتجارة  االقتصاد 
كاآليت: ربطة الخبز املتوسطة ٨٢٢ 
الخبز  ربطة  لرية.  بـ٤٢٠٠٠  غراما 
بـ٥٠٠٠٠   غراما   ١٠١٣ الكبرية 

لرية.

الصندوق السيادي
يقوم  زيارة  وعشية  الغضون،  يف   
ملف  لبحث  قربص  اىل  ميقايت  بها 
عقدت  البحرية،  الحدود  ترسيم 
جلسة للجنة املال واملوازنة برئاسة 
لالطالع  كنعان  ابراهيم  النائب 
العائدات  يف  الرنوجي  الخبري  من 
الصناديق  وانشاء  البرتولية 
عن  اوفيسني  فيدار  السيادية 
ما  يف  الدول  من  عدد  تجارب 
السيادي.  الصندوق  بانشاء  يتعلق 
«اطلعنا  كنعان  قال  الجلسة  بعد 
املتخصص  الرنوجي  الخبري  من 
عىل  السيادية  بالصناديق 
وتغذيته  الصندوق  ادارة  كيفية 
املستقلة،  وادارته  واستثامراته 

«االرضاب  قال  اذاعي  حديث  ويف 
املفتوح لعدة ايام قد يكون الخيار 
تضافر  «يجب  وأردف  الوحيد». 
العام  العاميل  االتحاد  بني  الجهود 
هو  االسايس  مطلبنا  والنقابات، 
انتخاب رئيس للجمهورية». وتابع 
شامل».  عام  بإرضاب  إالّ  حل  «ال 
صيادلة  نقيب  أعلن  جانبه،  من 
لبنان جو سلوم أن الجميع أفشل 
إىل  الدوالر  االرضاب وأمام وصول 
الفقر  ونسبة  لرية  ألف   113 عتبة 
80 % عىل كل الشعب النزول اىل 
الشارع والتحرك. وتابع يف حديث 
هو  تسلية،  ليس  الدواء  اذاعي: 
حياة او موت، ال ميكن حجبه عن 
رؤية  عىل  الدولرة  افضل  املريض، 
للحصول  يذل  وان  ميوت  املريض 
عىل الدواء ، يهمني ان يتم تسليم 
معظمها  الن  للصيدليات  االدوية 

متجه نحو االفالس.

السوق غري مضبوط
اىل ذلك، ورّداً عىل انتقادات بشأن 
تقوم  التي  املحارض  فعالية  عدم 
بها وزارة االقتصاد يف السوق، اشار 
وزير االقتصاد أمني سالم اىل وجود 
املسؤولية  بحّس  وارتفاع  تغيري 
«ال  قائال  بدورها،  تقوم  والوزارة 
فوق ولكن  بـ»عراضات»   نقوم 
الـ50 % من السوق غري مضبوطة 
بسبب سلطة نقدية غائبة خلقت 
منهارة،  ولرية  الضياع  من  جواً 
ويُطّبق  يصدر  أن  القضاء  وعىل 

هو الدوالر األسود يزيد اىل سواد 
جحيم  واىل  سوادا،  اللبنانيني  ايام 
العملة  هي  جحيامً.  حياتهم 
مستوى  رفعت  التي  الوطنية 
حال  اىل  طوال  لسنني  معيشتهم 
الورقة  امام  تتهاوى  الرفاهية،  من 
الخرضاء مئة وعرشين مرة، وليس 
الصاروخية  اندفاعته  يحد  ما 
أنني شعب  الجنوين. هو  وانهيارها 
عشوائية  مالية  خطط  ركام  تحت 
يجد  ال  متضاربة،  ارقام  وتخبط 
صوته  منحه  فمن  يسمعه،  من 
ايار، يرمي به يف قعر  يف صندوقة 
االسود  مبصريه  عاىبء  غري  االنهيار 

يف وطن تحّول اىل مقربة جامعية.
الـ120  تخطى  الدوالر  هو  نعم 
جناحيه  عىل  حامال  لرية،  الف 
وقد  النارية  املحروقات  اسعار 
البنزين مليونني  بلغ سعر صفيحة 
ومئة و58 الف لرية، فيام الدعوات 
الشوارع  اىل  والنزول  االرضاب  اىل 
تبقى حربا عىل ورق عملة منهارة 

و«الخري لقدام».

صندوق النقد
رصف  سعر  تحليق  وقع  عىل 
عىل  املصارف  وفيام  الدوالر، 
املواقف  يف  جديد  ال  ارضابها، 
الرئاسية بل جمود، يف حني واصلت 
بعثة صندوق النقد الدويل جولتها 
عىل املسؤولني. يف السياق، اجتمع 
األعامل  ترصيف  حكومة  رئيس 
نجيب ميقايت مع الوفد يف الرساي، 
الحكومة  رئيس  نائب  حضور  يف 
سعادة الشامي. رأس الوفد رئيس 
البعثة ارنستو ريغو رامرييز، وضم 
لبنان  يف  للصندوق  املقيم  املمثل 
وتأيت  واالعضاء.  ليام  فريدريكو 
الرابع  البند  سياق  الوفد يف  زيارة 
بتقييم  تتعلق  والتي  للصندوق 
ألي  واملالية  االقتصادية  األوضاع 
وقبل  لبنان،  ضمنها  ومن  بلد، 
صدور التقرير االستشاري السنوي.

نحو االرضاب؟
سعر  تجاوز  ايضا،  اقتصاديا 
البنزين  وصفيحة  املحروقات 

املليوين لرية.
االتحاد  رئيس  أشار  بعيدا،  ليس 
إىل  االسمر،  بشارة  العام  العاميل 
تؤدي  ال  القطاعية  «االرضابات  أّن 
يجب  العصيان  مسألة  نتيجة،  اىل 
ليس  ألن  توافق  لديها  يكون  ان 
لبنان».  يف  موحدة  رؤية  لدينا 

ُمعلًنا أن الخبري «أجاب عىل اسئلة 
جلستني  أمام  وسنكون  النواب 
التقرير  ورفع  البحث  النهاء 
أن  عىل  كنعان  وشدد  النهايئ». 
السيادي  الصندوق  «موضوع 
والنفط شمعة يف نفق مظلم يجب 
ان نعرف كيفية االستفادة منه النه 
صندوق  مع  مفاوضاتنا  يف  يفيدنا 
االصالح  مع  يرتافق  ان  عىل  النقد 
لبنان  ليبدأ  واملحاسبة  والشفافية 

مسرية استعادة الثقة».

جعجع
سياسيا، اعلن رئيس حزب القوات 
اللبنانية سمري جعجع بعد اجتامع 
«اننا  القوية  الجمهورية  تكتل 
خلوة  يف  كامل  شكل  يف  سنشارك 
حريصا آملني من الله ان يستجيب 
بشارة  مار  البطريرك  لصلوات 
لرئيس  وتوجه  الراعي».  بطرس 
هناك   : بري  نبيه  النواب  مجلس 
فرنجية  سليامن  هام  مرشحان 
دولة  يا  وتقضل  معوض  وميشال 
الرئيس وادع اىل جلسة لالنتخاب، 
«دعيت  لربي  متوجها  وتابع 
لجلسات صورية ونوابك يخرجون 
ويعطلون  الثانية  الدورة  من 
القوى  ان  و«مقولة  الجلسات 
متفقني  مش  املسيحية  السياسية 
ان  ورأى  غلط».  معطلني  وهني 
عىل  عون  غادة  القاضية  ادعاء 
النائب زياد الحواط «آخر الدين».

جلسة ترشيعية
عقد  عىل  بري  يرص  املوازاة،  يف 
دعا  السياق،  يف  ترشيعية.  جلسة 
اىل  النواب  مجلس  مكتب  هيئة 
بعد  من  االوىل  متام  يف  إجتامع 
 27 يف  الواقع  االثنني  يوم  ظهر 
جلسة  لعقد  «وذلك   2023 اذار 

ترشيعية».
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الدوالر بـ120 ألفc والخبز 50 ألفc والبنزين فوق المليونين
بري يستعّد لجلسة تشريعية وجعجع يدعوه الى «رئاسية» 

دريان التقى السفيرة الفرنسية
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يف دار الفتوى سفرية 

فرنسا يف لبنان آن غريو. وتم البحث يف أوضاع لبنان واملنطقة.
سبل  يف  البحث  وتم  ريبارو  أرمانو  لبنان  يف  الربازيل  سفري  استقبل  كام 

التعاون وتوطيد العالقات بني البلدين.

             

حقيقة ما جرى في جلسة 
االستماع لحاكم «المركزي»

9 - التقارير والوثائق التي قدمتها تدل عىل أّن املبالغ 

املذكورة كانت من أموايل الخاصة.

10 - ثرويت املقّدرة بـ60 مليون دوالر عام 1999 موجودة 

وموثقة وهي من مايل الخاص وذلك قبل إجراء التعاقد مع 

رشكة «فوري».

11 - كل القرارات التي اتخذتها والحسابات التي وضعتها 

مل تدخل مطلقاً يف أموال البنك املركزي، لذلك مل تدخل أي 

هذه  وكل  الشخيص.  حسايب  يف  املركزي  البنك  من  أموال 

األمور موثقة يف السنرتال بورد.

القانون  مع  اتخذتها  التي  القرارات  يف  تناقض  ال   -  12

اللبناين.

13 - خصومي متّيزوا بالعصبية ألّن الحقائق والوثائق التي 

قدمتها فضحت أكاذيبهم.

إلثبات  وبراهني  وحجج  ذرائع  عن  يفتشون  كانوا   -  14

أكاذيبهم وتجنيهم عّيل ولتعزيز حملتهم.

15 - كنت هادئاً واثقاً من نفيس ومل أكن عصبياً، ألنني مل 

أرتكب أي مخالفة، وتّم االستامع إّيل كشاهد ال كمتهم أو 

مشتبه فيه.

 23 أملك  كنت  أنني   2020 عام  نيسان  يف  أعلنت   -  16

مليون دوالر وذلك قبل أن أعّيـن حاكامً ملرصف لبنان.

17 - الحملة ضّدي يف فرنسا مفربكة وال صدقية لها، لكن 

الواقع هو أّن وراء هذه الحملة مسؤول هو عىل صداقة 

مع أحد رجال املال اللبنانيني املوجودين يف فرنسا.. وأراد 

لبنانيني..  مسؤولني  مع  باالتفاق  لبنان  يف  محّيل  يحّل  أن 

كذلك فإّن هناك طموحاً كبرياً لدى مسؤول لبناين يرغب يف 

أن يكون رئيساً للجمهورية.. لذلك ولألسباب التي ذكرت، 

حاولوا تشويه صوريت وسمعتي.

انهيار  اىل  أّدت  التي  هي  املمنهجة  الحمالت  هذه   -  18

اللرية اللبنانية متاماً.

التي جرت  التعامالت  عن  أيضاً  - وقال رياض سالمة   19

البنك  يف  املركزي  املجلس  أعضاء  ان  «فوري»  رشكة  مع 

مديراً  كان  الذي  بيفاين،  أالن  مقدمهم  ويف  عليها  وافقوا 

عاماً للاملية العامة ألكرث من 20 عاماً... وهو رئيس الفريق 

الحكومي املعّد لقرار وقف الدفع ولخطة «الزارد»، لكنه 

مل يقدم مستندات.

لبنان  مرصف  حاكم  اىل  االستامع  من  يومني  ملخص  هذا 

االستاذ رياض سالمة الذي أجاب عىل أكرث من 190 سؤاالً 

رصيحة  وواضحة،  دقيقة  إجاباته  وكانت  إليه...  وّجهت 

الدامغة..  واألدلة  واملستندات  بالوثائق  ومثبتة  ومقنعة 

والقاضية  أبو سمرا  القايض رشبل  فاجأت  اإلجابات  هذه 

.Aude Buresi الفرنسية أود بوروزي



3الثالثاء 21 آذار 2023 العدد 22063  شؤون محلية

بري مستقبال ضاهر

جعجع مترئسا اجتماع التكتل

ميقاتي مستقبال الوفد الدولي

النواب  مجلس  رئيس  استقبل 
الرئاسة  مقر  يف  بري  نبيه 
النائب  التينة،  عني  يف  الثانية 
السابق اميل رحمة حيث جرى 
وآخر  العامة  لالوضاع  عرض 

املستجدات السياسية.
آخر  املجلس  رئيس  عرض  كام 
االوضاع  وتطورات  املستجدات 
واإلقتصادية  السياسية  العامة 
واملالية وشؤوناً ترشيعية خالل 

لقائه النائب ميشال ضاهر.
الرئيس بري  الظهر بحث  وبعد 
لقائه  خالل  الرتبوي  الشأن 
املدير العام لوزارة الرتبية عامد 

األشقر.

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

يف بيت عنيا حريصا.
تكتل  اجتامع  عقب  جعجع  اطلقه  املوقف  هذا 
«الجمهورية القوية» يف معراب يف حضور النواب، 
التكتل سعيد  أمني رس  السابقني،  والوزراء  النواب 
العام لحزب «القوات» اميل مكرزل  مالك، األمني 
وعضوي الهيئة التنفيذية اييل براغيد ورجا الرايس. 
وقال: «اننا سنشارك يف شكل كامل يف خلوة حريصا 
آملني من الله ان يستجيب لصلوات البطريرك مار 

بشارة بطرس الراعي». 

قول  بعد  بري  نبيه  النواب  لرئيس مجلس  وتوجه 
تفاهم  عدم  سببها  الرئاسية  االزمة  ان  االخري 
بني  ليس  فالرصاع  بالك،  «رّوق  ان  املسيحيني  
املسيحيني واملسلمني وبقدر ما هناك خالفات بيننا 
و»امل» هناك خالفات بيننا و»التيار الوطني الحر» 
فالخالف سيايس وما تفعله هو لغش الرأي العام». 
فرنجية  سليامن  هام  مرشحان  هناك  اضاف: 
وادع  الرئيس  دولة  يا  وتقضل  معوض  وميشال 
«دعيت  لربي  متوجها  وتابع  لالنتخاب،  اىل جلسة 
الدورة  من  يخرجون  ونوابك  صورية  لجلسات 
القوى  ان  و»مقولة  الجلسات  ويعطلون  الثانية 
معطلني  وهني  متفقني  مش  املسيحية  السياسية 

غلط». 

لقاءات نيابية وتربوية في عين التينة

جعجع: القول إن الخالف المسيحي
سبب الفراغ غش للرأي العام

ميقاتي التقى وفد صندوق النقد

نجيب  األعامل  ترصيف  حكومة  رئيس  اجتمع 
سعادة  الحكومة  رئيس  نائب  حضور  يف  ميقايت، 
الدويل امس  النقد  الشامي، مع وفد من صندوق 

يف الرساي.
رامرييز،  ريغو  ارنستو  البعثة  رئيس  الوفد  رأس 
وضم املمثل املقيم للصندوق يف لبنان فريدريكو 
ليام واألعضاء: روبري تشيدز، غوف كيم، سفيلتانا 

شريوفيك، اتيال اردا ونتاليا ساالزار واندر اميري.
ميقايت  الرئيس  مستشارا  االجتامع  يف  شارك  كام 

الوزير السابق نقوال نحاس وسمري الضاهر.
وتأيت زيارة الوفد يف سياق البند الرابع للصندوق 
واملالية  االقتصادية  األوضاع  بتقييم  تتعلق  والتي 
ألي بلد، ومن ضمنها لبنان، وقبل صدور التقرير 

االستشاري السنوي. 
املنتدى االملاين - اللبناين: كام استقبل ميقايت وفدا 
والتنمية»  للتعاون  اللبناين  االملاين  «املنتدى  من 
مستشاره  حضور  يف  زميياك،  بول  النائب  برئاسة 

زياد ميقايت. 
وقال زميياك بعد اللقاء: «لقد اسسنا قبل أسابيع 
مجلس  يف  -اللبناين  األملاين  الربملاين  املنتدى  قليلة 
نريد  فنحن  نوعه،  من  فريد  وهو  االملاين  النواب 
نظرا  لبنان  عىل  الرتكيز  من  مزيد  لدينا  يكون  ان 
االملاين،  الربملان  يف  نعمل  ان  ونريد  هنا،  لالوضاع 
للبنان  وأصدقاء  كأوروبيني  مسؤوليتنا  من  وهذه 

وهذا سبب زيارتنا. نحن ممتنون للقاء الجيد جدا 
لألوضاع  تطرقنا  حيث  ميقايت  الرئيس  دولة  مع 
الحالية يف لبنان ولاللتزام االملاين بلبنان الذي هو 
مهم جدا، وان رئيس الوزراء ممنت للدعم االملاين، 
املنطقة،  يف  الالجئني  أزمة  عن  بالطبع  وتحدثنا 
املواضيع،  هذه  عىل  سوية  اكرث  نعمل  أن  ويجب 
املزيد  يتمنى  بأنه  واضحا  الحكومة  رئيس  وكان 
من الرتكيز االملاين واالورويب عىل هذه املسائل يف 

لبنان». 
وعن تقييمه لالوضاع يف لبنان قال: «ما شاهدناه 
ليس أزمة فقط بل كارثة يف القطاعات االقتصادية 
ونحن  الالجئني،  وموضوع  واملرصفية  واملالية 
السنة، وعىل  الحاصلة هذه  للتطورات  محبطون  
آن  لبنان  يف  والسياسيني  السياسية  االحزاب  كل 
يعملوا سويا إليجاد حلول  من اجل الشعب ومن 

أجل مستقبل لبنان. 
يحيى: وإستقبل الرئيس ميقايت النائب محمد يحيى 
عىل رأس وفد ضم رئيس اتحاد بلديات وادي خالد 
عيل حسن السعيد، رئيس بلدية وادي خالد هيثم 
رجم  العامير  بلدية  رئيس  الحمد،  الدين  محيي 
محمد  الشيخ  الكبري  السوق  مسجد  أمام  عيىس، 
حسام  الرسمية  قنيا  ثانوية  مدير  حسيان،  خالد 
اإلمنائية  املطالب  اللقاء  وتناول  الحاجي  محمد 

واملشاكل الحياتية للمنطقة.

«أمل»: =نجاز االستحقاق الرئاسي ال خيار إال بلقاء وحوار
لحركة  السيايس  «املكتب  متنى 
شهر  حلول  مع  بيان،  يف  «أمل»، 
رمضان املبارك، للبنانيني «أن تفيض 
خريات هذا الشهر وأجواؤه االميانية 
من  ومتكنا  وسالما  أمنا  والروحانية 
املسلمني،  عند  الصوم  فريضة  آداء 
الكبري  الصوم  مع  يتزامن  ما  وهو 
املسؤولني  داعية  املسيحيني»،  لدى 
واملعنيني اىل «إستلهام معاين وقيم 
وحفظا  بالعباد  رأفة  الشهر  هذا 
إنجاز  عىل  واإلقدام  البالد،  ملصالح 
صعيد  عىل  املواطنون  ينتظره  ما 
مبختلف  الدستورية  اإلستحقاقات 

عناوينها، من دون إنتظار املتغريات 
بلقاء  إال  خيار  ال  حيث  االقليمية، 
وحوار ووفاق العنارص الداخلية يف 
إستنزاف  لعبة  عن  بعيدا  الوطن، 
يف  الكرة  ورمي  والبلد،  الوقت 

ملعب اآلخرين».
«تقوم  أن  إىل  الحركة  ودعت   
األجهزة املعنية مبنع قوى اإلحتكار 
واملتحكمني  واملستوردين  والتجار 
رفع  من  السلع  بأسعار  الكبار 
خصوصا  الغذائية،  للمواد  األسعار 
الشأن  أصحاب  قدرة  عدم  ظل  يف 
تقف  التي  العصابات  لجم  عىل 

وراء ارتفاع أسعار الدوالر، ما يزيد 
املواطنني».  عىل  املعيشية  األعباء 
واإلرباك  التوتر  حجم  اىل  منبهة 
الصهيوين الناتج عن صالبة املوقف 
الفلسطيني يف الداخل، واإلنفراجات 
وعودة  االقليم  يف  طرأت  التي 
أساسيا  بلدا  تكون  أن  إىل  سوريا 
ومركزيا ومعاىف يف املنطقة، ما دفع 
إستهدافه  يف  اإلستمرار  إىل  العدو 
آخر  وليس  واملقاومة،  لسوريا 
إغتيال  عىل  إقدامه  إجرامه  فصول 
الذي  األسود،  رمزي  عيل  املجاهد 

ارتقى شهيدا عىل درب فلسطني».
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عطلة الصحافة في عيد البشارة
صدر عن نقابة الصحافة، البيان اآليت: ”يصادف 
عيد  الجاري  آذار   ٢٥ فيه  الواقع  السبت  يوم 
”بشارة سيدتنا مريم العذراء“ وهو عيد وطني  
اسالمي - مسيحي ، ومبا انه يوم عطلة طبيعي 
للصحف فأنها تتوقف عن العمل، بدال منه، يوم 
االحد ٢٦ آذار ٢٠٢٣ ، وذلك عمال بقرار مجليس 
نقابات  واتحادات  واملحررين  الصحافة  نقابتي 
املطبوعات  توزيع  ورشكات  الطباعة  عامل 
ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك“.

4

القصيفي نعى اسكندر شاهين
«غيب  اآليت:  البيان  اللبنانية  الصحافة  محرري  نقابة  اصدرت 
جريدة  يف  الصحايف  شاهني  جريج  شاهني  اسكندر  الزميل  املوت 
الديار، والراحل هو من مواليد العام ١٩٥٢، إحرتف املهنة يف العام 
١٩٧٨ عامال يف صحف ومجالت الفرسان، الكفاح العريب، الدبور، 
الحسام، صوت اليمن والشام- باريس، قبل ان ينرصف اىل صحيفة 
امللفات  أدق  يتابع  للتحرير  فمديرا  وكاتبا  مراسال  الديار، محررا، 

وأخطرها».

المشاركون في الندوة

لقاء مولوي والبيسري
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مولوي تفّقد مديرية ا5من العام
البيسري: جوازات السفر مؤّمنة وكافية

المكاري طالب بضبط ا=عالم ا=لكتروني
وشّدد على دور نقابة الصحافة

الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف  زار وزير 
األعامل القايض بسام مولوي املديرية العامة لألمن 
العام، يف مقرها يف منطقة املتحف يف بريوت، حيث 
العميد  باإلنابة  العام  لألمن  العام  املدير  التقى 
املديرية  يف  املكاتب  ورؤساء  البيرسي  إلياس 

واعضاء مجلس القيادة
وتحدث الوزير مولوي باملناسبة، فقال: «من هذه 
املديرية الرائدة بالحفاظ عىل امن البلد، وبوجود 
كبار الضباط ووجود املدير العام، أحببت ان أكون 
معكم اليوم مع بداية تويل العميد البيرسي مهامه 
يف املديرية  للتأكيد أن عمل هذه املديرية الذي 
األمن  ليطاول  البحت   األمني  العمل  يتخطى 
املواطنني  وأمن  والسيايس  واإلجتامعي  اإلقتصادي 
تضحياتكم  ان  وألؤكد  الحياتية،  أمورهم  وكل 
وزارة  قبل  من  واحرتام  تقدير  محط  وعملكم 
ثانيا،  السياسية  السلطة  قبل  ومن  أوال  الداخلية 
املواطنني،  لخدمة  هو  وجودكم  ان  نعلم  ونحن  
الحياتية،  امورهم  لتسيري  هي  وتضحياتكم 

والتضحية هي التي تحمي البلد».
دامئا  كان  الذي  دعمي  أن  للتأكيد  «أتيت  وتابع: 
سيستمر  العام  لألمن  العام  للمدير  موجودا 
الداخلية  وزارة  يف  علينا  واجب  وهو  وسيتجدد، 
العام،  لألمن  العامة  املديرية  اىل جانب  نكون  ان 

واملدير العام هو انضباط املؤسسة وتقدمها».
من جهته، قال العميد البيرسي: «معايل الوزير، إن 
اداري امني،  العام، كام تعلمون، هو جهاز  األمن 
انشائه،  منذ  القانون  بها  أناطه  بصالحيات  يتمتع 
يقدم الخدمات للمواطنني يف لبنان وبالد االنتشار 

حكومة  يف  االعالم  وزير  لّبى 
املكاري  زياد  األعامل  ترصيف 
األسقفية  اللجنة  رئيس  دعوة 
لوسائل اإلعالم املطران أنطوان 
العنداري اىل لقاء صحايف  نبيل 
لإلعالم  الكاثولييك  املركز  يف 
«دور  بعنوان  الديب  جل  يف 
وشبكات  اإلعالم  وسائل 
التواصل يف بناء ثقافة السالم»، 
االب  املركز  مدير  فيه  وشارك 
عبده أبو كسم، نقيب الصحافة 
رئيس  نائبة  الكعيك،  عوين 
اللجنة األسقفية لوسائل اإلعالم 
وأعضاء  طانيوس  ندى  االخت 

اللجنة واعالميون. 
العنداري  املطران  رحب  بداية 
املكاري  وبالوزير  بالحضور 
ثَقاَفِة  إِىل  وقال:   «اننا بَحاَجٍة 
بَعيداً  الَسالم  َسالٍم وتَرِبَيٍة عىل 
من الَتشهريِ والَتجريحِ والفئويِّة 
دوَن  األكاذيب  واخِتالِق 
َوسائِل  َدوُر  ُهَو  هذا  ضوابط. 
الَتواُصل  وَشَبكاِت  اإلِعالِم 
ثَقاَفِة  ِبَناِء  يف  اإلِجِتامعي 

الَسالم». 
فشكر  املكاري  تحدث  ثم 
ولالب  العنداري  للمطران 
الكرمية  «الدعوة  كسم  ابو 
زَمِن  يف  املُفيِد  اللقاء  هذا  اىل 
التخبُِّط عىل كِل الصعد، اعالميا 

وسياسيا ومعيشيا». 
االعالم  وسائل  «دوُر  وقال: 
وشبكاِت التواصل يف بناء ثقافة 
السالم. ما أْحَوَجنا اىل التواُصِل 
ما  السالم.  عِن  أبعَدنا  وما 
يف  ونحُن  التواصِل  اىل  أحَوَجنا 
التواُصل. معاَدلٌُة شديدُة  عِرص 
الكالُم  فيه  كرُثَ  زََمٍن  يف  الَغرابَة 

واملِنّصاِت،  املنابِر  كلِّ  عىل 
وقلَِّت املسؤولية». 

ابو  لالب  كلمة  كانت  وختاما 
«الناشطون  فيها:  قال  كسم 
وتحت  التواصل،  وسائل  عىل 
ستار الحريّة االعالمّية يشتمون 
الرأي  ويضلّلون  ويحرّضون 
العام بأخبار كاذبة ال صّحة لها، 
ودعايات  لسياسات  يسّوقون 
االنهيار  فكرة  تقّبل  يف  تساهم 
الطائفّية  النعرات  وإثارة 

واملذهبّية». 
«آن  ان  عىل  كسم  ابو  وشدد 
أن  الغد،  قبل  واليوم  االوان، 
االعالمّية  مسؤولّياتنا  نتحّمل 
بجرأة وإقدام لنقف يف وجه من 
يستثمرون يف وسائل اإلعالم من 
أجل تحقيق مكاسب خسيسة». 
بعد ذلك دار حوار أجاب خالله 
الحضور،  اسئلة  عىل  املكاري 
يف  الفوىض  عن  قال  حيث 
«هناك  ان  االلكرتوين  االعالم 
االلكرتوين،  االعالم  من  نوعني 
تشمل  التي  التواصل  وسائل 
وفيسبوك  وانستغرام  تويرت 
يصعب  والتي  توك  وتيك 
ضبطها عامليا والنوع الثاين هي 
علينا  التي  االلكرتونية  املواقع 

تنظيمها من خالل الرتخيص لها 
لتنظيم  محددة  لرشوط  وفقا 

املوضوع أقله يف لبنان». 
واشار اىل ان «من احد الحلول 
تساعد يف ضبط   أن  التي ميكن 
االجتامعي  التواصل  وسائل 
استخدامها  كيفية  ادراج  هو 
الربامج  يف  للرش  وليس  للخري 

الرتبوية». 
وشدد املكاري عىل «دور نقابة 
املهنة  تنظيم  ايضا يف  الصحافة 
الصحافيني  انتساب  خالل  من 
ان»  اىل  وأشار   النقابة»،  اىل 
الوطني  املجلس  صالحية 
لالعالم انتهت، والدولة اصبحت 

اشالء». 
ادغال  يف  نعيش  «نحن  وقال: 
ظل  يف  كارثة  ويف  لبنان،  يف 
أؤكد  ولكنني   ، الرئايس  الفراغ 
ولكننا  رئيس،  لنا  سيكون  انه 
الوضع،  من  نعاين  كوزراء  نحن 
نواب  مجلس  وال  حكومة  فال 
وال ترشيع، وال تعيينات، لذلك 
الهدف االسايس واالمل الوحيد 
هو بانتخاب رئيس للجمهورية 
رأس  اىل  بحاجة  الجسم  الن 
موتور  اىل  بحاجة  والسيارة 

العادة انتظام األمور». 

ولكل املقيمني عىل ارضه.
اللبنانيني  اىل  اتوجه  املناسبة،  هذه  «ويف  وقال: 
هو  السفر  جواز  عىل  الحصول  ان  لهم  واقول 
وكافية،  مؤمنة  السفر  جوازات  وان  لهم،  حّق 
االمن  مراكز  عىل  التهافت  عدم  منهم  اطلب  لذا 
سفر  برامج  لديهم  ليس  الذين  خصوصا  العام 
قريبة. واطمئنهم ان املديرية بدأت، برعاية وزارة 
اداري  رشوط  دفرت  بتحضري  والبلديات،  الداخلية 
وفني لطرح مناقصة جديدة لرشاء جوازات سفر 

اضافية للسنوات املقبلة». 
واكد انه «اضافة اىل دور االمن العام يف الشؤون 
الحفاظ  يف  رائد  جهاز  فهو  والخدماتية،  االدارية 
عىل ضامن االمن واملساهمة يف توفري االمان بكل 
االقتصادية  املعلومات  جمع  خالل  من  اشكاله 
واالجتامعية والسياسية والبيئية، وصوال اىل األمن 
االرهابية  الخاليا  بدليل ضبط عرشات  االستباقي، 
التجسس  شبكات  وتفكيك  التكفريية،  للمنظامت 

للعدو االرسائييل».
العام،  األمن  ان  الوزير،  معايل  يا  «ثقوا  وقال: 
الذي ينسق ويتعاون مع سائر االجهزة العسكرية 
واالمن  الداخيل  االستقرار  عىل  للحفاظ  واالمنية 
لدولة  الفقري  العمود  سيبقى  الحدود،  عىل 
املؤسسات التي تحمي وحدة لبنان، وتضمن حق 
شعبه يف العيش بكرامة. ونحمد الله أن املديرية 
الصعاب  كل  من  الرغم  العام، عىل  لالمن  العامة 
ونشاط  عالية  بهمة  عملها  تواصل  واملعّوقات، 
كل  ودعم  بدعمكم  عملنا  يف  وسنثابر  مميز، 
السلطات الرسمية، من اجل التخفيف عن كاهل 

العسكريني يف هذه الظروف القاهرة».
اضاف: «أعرض ملعاليكم ملفا يقض مضاجع الدولة 
الذي  السوريني  النازحني  ملف  وهو  واللبنانيني، 
رحالت  بتنظيم   ٢٠١٧ العام  منذ  املديرية  تقوم 
العودة الطوعية واآلمنة اىل بالدهم بالتعاون مع 
االمم  مفوضية  ومع  سوريا  يف  املعنية  الجهات 
التنسيق  يجري  كام  الالجئني،  لشؤون  املتحدة 
معها إلعادِة توطيِنِهم يف بلد ثالث. وان املديرية 
ستستمر مبهامتها يف هذا امللف بتوجيهات السلطة 
حلول  اىل  الوصول  آملني  متثلونها.  التي  السياسية 
عىل  سلبية  تداعيات  من  امللف  لهذا  ملا  رسيعة 

لبنان ال لزوم لعرضها او تكرارها».
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تسجيل  مصلحة  ان  معنية  مصادر  كشفت 
يف  «النافعة»  السري  ادارة  وهيئة  السيارات 
صيدا،  التالية  واملناطق  الدكوانة  منطقة 
أبوابها  ستفتح  وطرابلس  زحلة  النبطية، 
بالخطة  االلتزام  تم  حال  يف  أسبوعني  بعد 
واالستعدادات التي تقوم بها االدارة املعنية.
تعتمدها  التي  الحلول  أبرز  ان  ويبدو 
الخطة املوضوعة من قبل االدارة املعنية 
رتيبا  فرز ١٥ ضابطا متخصصا و١٥  هي 
يف قوى االمن الداخيل ملمني بتكنولوجيا 

املعلومات واستخدام الكمبيوتر من اجل 
وتسيري  االدارة  هذه  يف  بالعمل  البدء 
 ٣٠ الـ  الدكوانة.  مركز  وتشغيل  االمور 
متتد  تدريب  فرتة  اىل  بحاجة  عنرصا 
لحوايل اسبوعني عىل ان يلتحقوا باالدارة 
خالل الـ ٢٤ الساعة من تاريخ كتابة هذا 
املقال. وبالطبع ليس جديدا عىل مؤسسة 
اعباء  تتحمل  ان  الداخيل  األمن  قوى 
تسيري امور املواطنني يف اصعب الظروف 

وحامية مصالح البالد. 

«النافعة» - الدكوانة الى العمل بعد أسبوعين .. والمناطق يتبع
االستعانة بضباط ورتباء من قوى ا5من الداخلي لتسيير ا5مور

فك االرضاب

السري  ادارة  هيئة  موظفي  ارضاب  اىل  بالنسبة  أما 
واآلليات واملركبات» منذ مدة وهو السبب الذي شل 
حركة هذه االدارة بشكل كامل التزاما بإرضاب رابطة 
موظفي االدارات العامة احتجاجا عىل تردي اوضاعهم 
املعيشية واملطالبة برصف املساعدة االجتامعية منذ 
رواتبهم  قبض  اىل  باالضافة  رواتبهم  ورفع    ٢٠٢١
هيئة  طاولت  التي  االخرية  االحداث  منذ  املتأخرة 
ادارة السري وتوقيف عدد كبري من املديرين واملوظفني 
أجرة  مبلغ  برفع  مطالبات  هناك  كذلك  فساد.  بتهم 
من  وغريها  الفا».   ٩٥ اىل  الفا   ٦٤ من  التنقالت 
أيضا»  خواتيمه  يف  انه  يبدو  االرضاب  هذا  املطالب. 
حيث سيقبض املوظفون رواتبهم االسبوع املقبل ما 
يعني ان ال جدوى من االستمرار يف االرضاب وتوقع 
فكه والعودة اىل العمل كام هو منظور يف الخطة التي 

أعدتها الجهات املعنية بهذا امللف.
وما عرقل حلحلة االمور يف امللف املايل يف «النافعة» 
محاسب  وتعيني  النفقات  عقد  مراقب  توقيف  هو 
مكانه لتحرير الشيكات وعندما استدعي هذا االخري 

اىل التحقيق هرب وتم تعيني آخر مكانه ال خربة لديه 
بهذا املجال! وهذا األمر مستغرب كيف ميكن تعيني 
موظف يف منصب مامثل ال خربة لديه علام انه ميكن 
االدارات  اي قطاع يف  انتداب محاسب مخرضم من  
اصيل  موظف  تعيني  حني  اىل  االمور  لتسيري  العامة 

يتمتع بالخربة الوظيفية املطلوبة.

تأمني املستلزمات واملازوت

العمل يف هذه  ايقاف  التي ادت اىل  الثالثة  املشكلة 
والقرطاسية  املستلزمات  نفاد  هي  الحيوية  االدارة 
وبعضها  االدارة  قبل  من  تأمينها  تم  التي  واملازوت 
يف  العمل  بعودة  توقع  وهناك  الهبات.  طريق  عن 
هذه االدارة الحيوية خالل اسبوعني بعد فك ارضاب 
املستلزمات  وتأمني  وتقاضيهم مستحقاتهم  املوظفني 
واالستعانة ب ٣٠ عنرصا من قوى االمن الداخيل من 
فتح  واعادة  االمور  تسيري  اجل  االختصاص من  ذوي 

«النافعة» يف الدكوانة ويف املناطق.

٢٠٠ مليار لرية ميكانيك

عن  الحيوي  املرفق  هذا  توقف  خالل  وحتى  ولكن 
امواال  يدر  والذي  املناطق  ويف  الدكوانة  يف  العمل 

تحقيق ماجدة الحالين
طائلة للدولة التي تعاين من عجز مايل كبري تعمل عىل 
سده عرب فرض الرضائب ميينا وشامال، فتحت االدارة 
مجاال لدفع رسوم امليكانيك خارجا عرب مراكز الدفع 
الدولة مبلغ ٢٠٠  مثل OMT  وغريها وادخلت اىل 

مليار لرية لبنانية خالل شهرين.
لبنان  جبل  يف  االستئنافية  العامة  املحامية  وكانت 

االول  ترشين  يف  كشفت  الخطيب  نازك  القاضية 
السري  ادارة  ومراكز  النافعة  يف  الفساد  ملف  الفائت 
واالوزاعي  الدكوانة  يف  السيارات  تسجيل  ومصلحة 
املديرين  من  الساحقة  االكرثية  وأوقفت  وجونيه 
ومعقبي  والسامرسة  واملوظفني  املصالح  ورؤساء 

املعامالت وبلغ عددهم حوايل ١٤٠ موقوفا».

نصار 5صحاب المنتجعات في الوزاني:
نطّبق القانون .. وفتحها من خالل الترخيص

حكومة  يف  السياحة  وزير  استقبل 
وليد  املهندس  االعامل  ترصيف 
نصار يف مكتبه يف الوزارة وفدا من 
يف  السياحية  املنتجعات  أصحاب 
إقفالها  تم  والتي  الوزاين،  منطقة 
بالشمع االحمر بناء عىل قرار صادر 
عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة 
تاريخ   ٢٠٢٢/١٠٩ رقم   ٣ رقم 
النائبني  حضور  يف   ،٣٠-١١-٢٠٢٢
والدكتور  هاشم  قاسم  الدكتور 
أنه  أمامهم  أكد  حيث  فياض،  عيل 
اإلجتامع  ”ملتزم مبا سبق وقاله يف 

السابق معهم منذ أسبوع“.
أن  إىل  ترصيح  يف  نصار  وأشار   
قرارا  نفذت  السياحة  ”وزارة 

اللبناين  القضاء  عن  صادرا  قضائيا 
املؤسسات  بختم  وتبلغت 
 ٧ وعددها  املخالفة  السياحية 
وموجودة عىل ضفاف نهر الوزاين 
بالشمع األحمر، ووعدت أصحاب 
معهم  اجتامعي  يف  املؤسسات 
سأتعاون  أنني  املايض  األسبوع 
كافة  املطلوبة  اإلجراءات  وأسهل 
الرتاخيص  أجل حصولهم عىل  من 
ألنني  الظروف  هذه  يف  املطلوبة 
وخصوصاً  املؤسسات،  إقفال  ضد 
الخاصة،  األمالك  عىل  قامئة  أنها 

ولكني أحرتم وأطبق القانون“.
املزايدين  جميع  إىل  نصار  وتوجه 
وكل من أطلق اإلتهامات وحمالت 

”يف  أننا  مؤكدا  جزافا،  التخوين 
نحرتم  أن  فإما  القانون،  دولة 
القرارات  ونطبق  القانون  جميعنا 
الدولة  عن  نتخىل  أو  القضائية 
 ،“(…) القضاء  وعن  أساسها  من 
األوراق  استكامل  ”بعد  انه  واعدا 
الرتاخيص،  وإصدار  كافة  املطلوبة 
األختام،  بفض  اإليعاز  سأعطي 
قريب  وقت  يف  املنطقة  وسأزور 
تأكيدا عىل حريص وتشجيعي لكل 

املؤسسات السياحية“.
واعترب ان ”ما حصل خري للجميع، 
اليوم  نقوم  طويلة  عقود  فبعد 
برتخيص املؤسسات وقوننتها وهذا 

يحمي استمراريتها وعملها“.
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اعالنات رسمية

ميقاتي أطلق مشروع إنشاء
مبنى جديد للمسافرين في المطار

نجيب  الحكومة  رئيس  أكد  
ميقايت « ان الصعوبات  لن تثنينا 
عن امليض يف العمل النقاذ وطننا، 
يف  مؤازرتنا  اىل  الجميع  وندعو 
لدفع  والتعاون  الورشة  هذه 
وكشف  قدما».  النهوض  عملية 
الدويل  النقد  صندوق  وفد  أن 
دعمه  «جدد  اليوم  زاره  الذي 
يف  نرسع  ان  يف  وأمله  للبنان 
االصالحية  الخطوات  اقرار 
النهايئ  االتفاق  لتوقيع  املطلوبة 
مع صندوق، والذي من شأنه ان 
يفتح ابواب  االمل للبنان افضل 

وخطوات اضافية من الدعم من 
الدويل.» املجتمع  الدول   قبل 

يتحدث  الحكومة  رئيس  وكان 
اليوم  الرساي  يف  رعايته  خالل 
انشاء  مرشوع  «إطالق  حفل 
يف  للمسافرين  جديد  مبنى 
الدويل»  الحريري  رفيق  مطار 
االشغال  وزير  اليه  دعا  الذي 
حميه. عيل  والنقل   العامة 

رئيس  نائب  الحفل  حرض 
وزير  الشامي،  سعادة  الحكومة 
براون،  االيرلندي جاميس  الدولة 
والنقل  العامة  األشغال  ووزراء: 

عيل حميه، السياحة وليد نصار، 
بوشكيان،  جورج   الصناعة 
حسن،  الحاج  عباس  الزراعة 
كالس،  جورج  والرياضة  الشباب 
االعالم  قرم،  جوين  االتصاالت 
املكاري، االقتصاد والتجارة  زياد 
رئيس  اىل  اضافة  سالم،  أمني 
سجيع  النيابية  االشغال  لجنة 
لبنان  يف  أيرلندا  سفرية  عطية، 
ايرلندا يف  قنصل  اوبريان،   نياال 
العام  املدير  سيام،  لبنان جورج 
فادي  املهندس  املدين  للطريان 

الحسن.

إعالن

حّل رشكة ثلوج لقلوق ش.م.ل.
وتعيني مصّفي لها

غري  العمومية  الجمعية  إّن 
لقلوق  ثلوج  لرشكة  العادية 
بتاريخ  قّررت  ش.م.ل. 
الرشكة  حّل   ٢٠٢٣/٢/١٦
ابتداًء  التصفية  قيد  واعتبارها 

من تاريخه،
غربيال  املهندس  وعّينت 
يتمّتع  لها  مصّفياً  الغرزوزي 
له  العائدة  الصالحيات  بكافة 
والقوانني  الرشكة  لنظام  وفقاً 

املرعية االجراء.
ولذا،

وفقاً  القرار  هذا  نرش  اقتىض 

لألصول.

مصّفي الرشكة

إعالن
شطب رشكة توصية بسيطة
صادر عن السجل التجاري

 يف جبل لبنان
وبناء   ٢٠٢٢/١١/١٧ بتاريخ 
رشكة  قيد  شطب  تقرر  للطلب 
من  بسيطة  توصية  سانتيك 
يف  والكائنة  التجاري  السجل 
عام  برقم  واملسجلة  كفرحباب 
ألصحابها  بعبدا   ٢٠٠٨٠٨٨
صوما  موريس  أنطوان  السادة 
ومارك  صوما  أنطوان  وموريس 
جورج  وجوزيان  صوما  أنطوان 

سلوم.
يقّدم  أن  فعىل كل ذي مصلحة 
مهلة  اعرتاضه ومالحظاته خالل 
عرشة أيام من تاريخ آخر نرش.
رئيس قلم السجل
التجاري يف جبل لبنان
ليليان متى

لقاءات 
قائد الجيش

العامد  الجيش  قائد  استقبل 
يف  مكتبه،  يف  عون،  جوزاف 
املركزية  اللجنة  عضو  الريزة، 
عزام  الوزير  «فتح»  لحركة 
السفري  يرافقه  األحمد، 
الفلسطيني أرشف دبور وتناول 

البحث األوضاع يف املنطقة.
الرابطة  رئيس  استقبل  كام 
املارونية السفري خليل كرم عىل 

رأس وفد من الرابطة.
زحلة  مفتي  الزوار:  ومن 
الغزاوي  عيل  الشيخ  والبقاع 
مع وفد مرافق وتم التداول يف 
شؤون مختلفة، وفد من اللقاء 
التشاوري للعشائر والعائالت يف 
الهرمل. وشكر  بعلبك-  منطقة 
الجيش  لـ»قائد  الوفد  أعضاء 
واملؤسسة العسكرية جهودهام 
لتحقيق األمن واإلمناء، بخاصة 

يف منطقة البقاع».

الجوزو: اغتال السياسيون شعبهم
ولم يعد بإمكانهم إنقاذه

من فقر وجوع وفشل سيايس كبري». واكد ان «جميع 
املسؤولني السياسيني والتجار واصحاب املال واألطباء 
وتجار األدوية، سيحاسبهم الله عزوجل عىل تهاونهم 
فعليهم  السنة،  أهل  «أما  وقال:  البلد».   سقوط  يف 
ايجاد  عىل  ويعملوا  ويتوحدوا  ربهم  اىل  يعودوا  ان 
فيه..  يتخبط  مام  لبنان  ينقذ  سني  سيايس  مرشوع 
وان يحرره من حزب الله الذي عطل الحياة السياسية 

والدينية وأغرق البلد».

عيل  محمد  الدكتور  الشيخ  لبنان  جبل  مفتي  أدىل 
حياة  يف  شهر  «أعظم  التايل:  بالترصيح  الجوزو 
الشهر  هذا  ألن  املبارك،  رمضان  شهر  هو  املسلمني 
صادف والدة الحضارة اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي، 
الله  (صىل  محمد  قلب  عىل  القرآن  بنزول  وذلك 
عليه وسلم). يقول الله عز وجل «شهر رمضان الذي 
الهدى  من  وبينات  للناس  هدى  القرآن  فيه  أنزل 
والفرقان..» هذا الشهر العظيم، أسس دولة األخالق 
يتجه  الذي  املسلم  املؤمن،  اإلنسان  ووالدة  والقيم، 
رب».  يا  ويقول  عزوجل   الله  اىل  وتفكريه  مبشاعره 
اضاف: «نحن يف لبنان، نعيش أزمة أخالقية وانسانية 
يعد  ومل  كبريا،  سقوطا  األخالق  فيها  سقطت  خطرية 
وال  اقتصاد  وال  شعب،  هناك  يعد  ومل  دولة،  هناك 
الطيبني  الناس  رؤوس  عىل  الدولة  انهارت   .. ضمري 
والفقر..  والحرمان  بالجوع  هؤالء  وأصيب  األبرياء، 
واغتال السياسيون شعبهم ومل يعد بإمكانهم انقاذه، 
الجمهورية  رئيس  املأساة  هذه  يف  السبب  كان  من 
الالعب  باسيل  جربان  وصهره  عون  ميشال  السابق 
مسؤول  انسان  وكل  والنواب  الدولة  مبصري  االول 
عن ضياع الوطن واتفاق مارمخايل» . وتابع: «نحن 
نناشد املسلمني ان يعودوا اىل الله، ويرفعوا األكف اىل 
السامء ويدعونه بأن يرفع عن هذا الشعب ما يعانيه 

في اليوم العالمي للسعادة
لبنان من ا5سعد إلى ا5كثر تعاسة!

التنمية  شبكة  تقرير  أظهر 
«األمم  لـ  التابعة  املستدامة 
اليوم  يف   ،3202 لعام  املتحدة» 
العاملي للسعادة، محافظة فنلندا 
عىل مرتبتها، للسنة السادسة عىل 
األكرث  الدول  رأس  عىل  التوايل، 
املرتبة  لبنان  احتل  فيام  سعادة، 
ويأخذ  الهرم.  يف  األخرية  قبل  ما 
عدة  عوامل  االعتبار  يف  التقرير 
من  الفرد  نصيب  متوسط  مثل 
وهذا  اإلجاميل،  املحيل  الناتج 
عن  معلومات  يعطي  املؤرش 
البلد،  يف  االقتصادي  الوضع 
االجتامعي  الوضع  إىل  إضافة 
ليعتمد  ما  شخص  ووجود  للفرد 
الصحة  مؤرش  وكذلك  عليه، 
اتخاذ  وحرية  املتوقع،  والعمر 
يف  واالنخراط  والكرم  القرارات، 
األعامل التطوعية، هذا فضال عن 
جاء  ما  وفق  الفساد،  انخفاض 
أحد  وأشار  التقرير.  مقدمة  يف 
هيليويل،  جون  التقرير،  معدي 
اآلخرين  «مساعدة  أن  إىل 
خالل  ارتفعت  الغرباء  خصوصا 
وظلت  كبري  بشكل   1202 العام 

مرتفعة يف 2202». ولفت التقرير 
اىل أّن «السعادة العاملية مل تترضر 
انتشار  بعد  الثالث  السنوات  يف 
اإلطار يشري  وباء كورونا. وضمن 
ظلت  «املشاعر  أن  إىل  هيليويل 
الصعبة».  الظروف  رغم  إيجابية 
السادسة  للسنة  فنلندا  وجاءت 
األول  املركز  يف  التوايل  عىل 
الدمنارك  وتلتها  التقرير،  من 
وهولندا  وإرسائيل  وأيسلندا 
سويرسا  ثم  والرنويج  والسويد 
أما  ونيوزيلندا.  ولوكسمبورغ 
النمسا فحلت رقم 11، وأسرتاليا 
 ،31 رقم  وكندا   ،21 رقم  جاءت 

والواليات   ،41 باملركز  وأيرلندا 
لبنان  يزال  وال   .51 رقم  املتحدة 
وأفغانستان األكرث تعاسة، حسب 
ما جاء يف مقدمة التقرير، وحلت 
أفغانستان باملرتبة 731 أما لبنان 

فجاء باملركز 631.
الصدارة  يف  اإلمارات  حلّت  كام 
عربيا وباملركز 62 عامليا من حيث 
وتلتها   ،(175.6) السعادة  مؤرش 
عربيا  الثاين  باملركز  السعودية 
 .(364.6) مؤرش  مع  عامليا  و03 
عربيا  الثالثة  البحرين  جاءت  ثم 
مؤرش  مع  عامليا   24 وباملرتبة 

.(371.6)
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صدر امس عن املديرية العامة لقوى االمن الداخيل 
- شعبة العالقات العامة البالغ التايل: صباح تاريخ 
16-3-2023، غادرت املواطنة فريال نعيمة (مواليد 
عام 1959) منزلها يف محلة برمانا واتجهت اىل مركز 
عملها يف إحدى املدارس الكائنة يف املحلة ذاتها، لكنها 
مل تصل اليها وُفقد االتصال بها. وقد أثار هذا األمر 
مل  املذكورة  أن  خصوصا  املدرسة  إدارة  لدى  الريبة 
تتخلف سابقا عن الحضور. كام تداولت وسائل االعالم 
 ومواقع التواصل االجتامعي خرب اختفائها وخطفها.

الفور، بارشت شعبة املعلومات يف قوى األمن  عىل 
الداخيل اجراءاتها يف محيط منزل الضحية يف برمانا، 
لكشف مصريها مبا أمكن من الرسعة، بالتاريخ ذاته، 
عىل  العثور  من  الشعبة  دوريات  احدى  متكنت 
فريال  السيدة  ونقلت  األوزاعي،  محلة  يف  سيارتها 
الصليب  بواسطة  للمعالجة  املستشفيات  اىل إحدى 

األحمر. وباستيضاحها شفهيا، رصحت أنها تعرضت 
للخطف ورسقة أموالها، وتم وضعها داخل صندوق 
قيامها  الخروج منه بعد  السيارة، وأنها متكنت من 
بفتح القفل من الداخل،بنتيجة املتابعة االستعالمية، 
توصلت القطعات املختصة يف شعبة املعلومات اىل 
الخطف،  بعملية  املتورطني  جميع  هوية  تحديد 
ومن بينهم: أ.ح. (مواليد عام 1994، سوري) ناطور 
عام  (مواليد  أ.ح.  الضحية،  به  تقيم  الذي  املبنى 
عام  (مواليد  م.ح.  األول،  زوجة  سورية)   ،1996
2000، سوري)، ا. خ. (مواليد عام 1998، سوري )

واقامة  املراقبة  لتكثيف  االوامر  أعطيت  بناء عليه، 
املحتمل  الرشعية  املعابر غري  والكامئن يف  الحواجز 
ليل  السورية.  االرايض  اىل  عربها  باملغادرة  قيامهم 
عملية  يف  املتورطني  أن  تبني   ،2023-3-16 تاريخ 
اللبنانية  الحدود  منطقة  اىل  انتقلوا  الخطف 

اىل  الشامل، ما يرجح فرارهم  السورية يف محافظة 
للحؤول  خطة  فوضعت  السورية،  االرايض  داخل 
رصدهم  تم  الليل،  منتصف  وعند  هروبهم.  دون 
قوة  فنفذت  السورية،  االرايض  داخل  اىل  يتحركون 
من  ومتكنت  خاطفة  عملية  املعلومات  شعبة  من 
االطباق عليهم قبل لحظات من دخولهم اىل االرايض 
السورية، وبتفتيشهم ضبطت بحوزتهم مبلغ وقدره 
53,540 $، بالتحقيق معهم، اعرتفوا مبا نسب إليهم 
مع  باالشرتاك  نعيمة  فريال  املواطنة  خطف  لجهة 
شخص خامس، خالل توجهها من منزلها اىل املرآب 
حيث تركن سيارتها، حيث أقدموا عىل رضبها وكم 
سيارتها،  صندوق  داخل  ووضعها  وتكبيلها  فمها 
اىل وضع  وعمدوا  قرطبا  الرابع يف  منزل  اىل  ونقلها 
سكني عىل رقبتها والطلب منها ارسال رسالة صوتية 
للعاملة لديها، بغية السامح لناطور البناء بالدخول 

نومها،  غرفة  خزانة  من  االموال  واستالم  منزلها  اىل 
يقدر  مبلغ  وأخذ  برمانا  اىل  االول  توجه  وبالفعل 
املفاتيح  مستخدما  أمريكيا  دوالرا   68,000 بحواىل 
التي أخذها من الضحية بعد خطفها. وبهذه االثناء 
عىل  جونية  اىل  قرطبا  العصابة  أفراد  باقي  غادر 
بوضعها  قاموا مجددا  بعدما  املخطوفة،  سيارة  منت 
داخل صندوق السيارة، وبوصولهم اىل محلة جونية 
صعد برفقتهم الناطور، واتجهوا اىل محلة االوزاعي 
داخل  التزال  فريال  وكانت  السيارة،  ركنوا  حيث 
األموال،  العصابة  أفراد  تقاسم  بعدها  صندوقها. 
الهروب  ملحاولة  الشامل  محافظة  اىل  واتجهوا 
السورية. األرايض  اىل  الرشعية  غري  املعابر   عرب 

أجري املقتىض القانوين يف حقهم، والتحقيق مستمر 
لتوقيف  جار  والعمل  املختص،  القضاء  بإرشاف 

املتورط األخري.

قوى ا5من: توقيف 4 أفراد من عصابة خطف فريال نعيمة وسرقتها في برمانا

دعوة عادية
للهيئة العامة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة يف صيدا والجنوب

بناًء ألحكام املواد ٢١/١٨/١٦ من املرسوم اإلشرتاعي رقم ٦٧/٣٦،
بناًء ألحكام النظام الداخيل للغرفة،

بناًء عىل القرار الصادر عن مجلس إدارة الغرفة املنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠
يدعو رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف صيدا والجنوب، 
السادة أعضاء الهيئة العامة للغرفة، املشرتكني املسجلني واملتممني دفع الرسوم 
الساعة  عند  تعقد  العامة،  للهيئة  عادية  جلسة  حضور  اىل  عليهم،  املتوجبة 
العارشة من صباح يوم الخميس الواقع بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣ مبقر الغرفة (القاعة 
الكربى) الكائن يف بولفار معروف سعد- صيدا، وذلك للنظر يف جدول األعامل 

املحدد التايل:
١- تقرير مجلس اإلدارة عن سري أعامل الغرفة عن عام ٢٠٢٢.

٢-  تقرير مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٢ وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة.

٣- املصادقة عىل مرشوع املوازنة للغرفة عن عام ٢٠٢٣.
كام تقرر انه بحال عدم اكتامل النصاب بالجلسة األوىل املحددة اعاله، تعقد 
بتاريخ  الواقع  الجمعة  يوم  صباح  من  العارشة  الساعة  عند  الثانية  الجلسة 
مبن  قانونية  الجلسة  هذه  وتكون  ذاته  األعامل  جدول  يف  للنظر   ٢٠٢٣/٥/٥

حرض.
رئيس مجلس إدارة الغرفة
محمد صالح

اللبنانية  الصحافة  موقع  نظم 
يف  عياد  خالد  صاحبه  بشخص 
تدريبية  دورة  االعالم  وزارة 
مجانية للعاملني يف مجال اإلعالم 
العامة  املديرية  مع  بالتعاون 
اإلطفاء  حول  املدين  للدفاع 
وكيفية  واالخالء  واالسعاف 
الترصف يف حال حدوث الزالزل، 
وقد حيا وزير االعالم يف حكومة 
املكاري  زياد  األعامل  ترصيف 
الفيديو  تقنية  عرب  كلمة  يف 
ارشف  الذي  املدين  الدفاع  فريق 
املنظمني  حيا  كام  التدريب  عىل 

واالعالميني املشاركني،

دورة تدريبية لtعالميين على أعمال ا=نقاذ

استذكر القائد العام لـ»اليونيفيل»  
مبناسبة  الثارو،  أرولدو  اللواء 
واألربعني  الخامسة  الذكرى 
املتحدة  األمم  قوة  لتأسيس 
الـ»يونيفيل»،  لبنان  يف  املؤقتة 
البعثة، معربا عن  مرحلة تأسيس 
يف  دائٍم  سالٍم  «تحقيق  يف  أمله 

املنطقة يوما ما».
وقال يف كلمة ألقاها للمناسبة يف 
املقّر العام لليونيفيل يف الناقورة: 
للقرار 1701  النهايئ  النجاح  «إن 
النار  إلطالق  دائٍم  وقٍف  يف  هو 
يتطلب  وهذا  مستدام،  وسالٍم 
لجنود  ميكن  وال  سياسية،  عملية 
تحقيقها،  وحدهم  السالم  حفظ 
بل يتمثل دورنا يف تهيئة الظروف 

املؤاتية لذلك».
األخرية  بالتوترات  يتعلق  ما  ويف 
عىل طول الخط األزرق، أشار إىل 
السالم تواجدوا  أن «جنود حفظ 

الحوادث  فتيل  لنزع  األرض  عىل 
الهدوء.  عىل  والحفاظ  املحتملة 
وبفضل جهودهم، وكذلك بفضل 
مل  األطراف،  من  القوي  االلتزام 
وأواصل  للوضع.  تصعيد  يحصل 
حّث جميع األطراف عىل اإلحجام 
سوء  إىل  يؤدي  قد  عمل  أي  عن 
يؤدي  ان  ميكن  فعل  ورّد  الفهم 
اىل خرق وقف االعامل العدائية».

تقديره  عن  الثارو  اللواء  وأعرب 

السالم  وتفاين حفظة  «إلسهامات 
التابعني  والعسكريني  املدنيني 
اليونيفيل  خدموا  الذين  للبعثة 
وأشاد  كام   ،«1978 عام  منذ 
بـ»تضحيات 328 فرداً من جنود 
الذين  العسكريني  السالم  حفظ 
الجندي  ذلك  يف  مبا  سقطوا، 
ُقتل  الذي  روين،  شني  األيرلندي 
بشكل مأساوي يف 14 كانون الثاين 

.«2022

الجيش: توقيف مطلوبين في البقاع
مديرية  ـــ  الجيش  قيادة  عن  امس  صدر 
 ،2023  /3/  20 «بتاريخ  اآليت:  البيان  التوجيه، 
منطقة  يف  املخابرات  مديرية  من  دورية  أوقفت 
(ع.ع.ا.)،  و  (ع.م.ا.)  السورينَي  زحلة   – املعلقة 
الخطف  عصابات  أخطر  إىل  النتامئهام  املطلوبَني 
وتجارة املخدرات التي يرتأسها املطلوب (ح.ج.)، 
وإلقدامهام عىل إطالق النار باتجاه دوريات الجيش 
املخدرات  من  كمية  بحوزتهام  وضبطت  اللبناين. 
اليدوية. والقنابل  والذخائر  العسكرية   واألعتدة 

يف  املخابرات  مديرية  من  دورية  أوقفت  كام 
(ط.ظ.)  الشقيقني  املواطَنني  البقاع  منطقة 
اللوجستية  املساعدة  لتقدميهام  و(ز.ظ.) 
سلة)  بأبو  (امللقب  زعيرت  منذر  عيل  للمطلوب 
وقيام الثاين بتقديم املعونة الطبية له، ولقيامهام 
املطلوبني  عائالت  ونقل  الجيش  تحركات  مبراقبة 
املضبوطات  السورية،ُسلمت  األرايض  داخل  إىل 
القضاء  بإرشاف  املوقوفني  مع  التحقيق  وبورش 

املختص».

«اليونيفيل» احتفلت بذكرى تأسيسها الـ 45
والثارو عّبر عن «ا5مل في سالم دائم»

87 إصابة بـ «كورونا»
وحالتا وفاة

اعلنت وزارة الصحة العامة يف 
تقرير  نرشته مساء اول امس 
تسجيل  كورونا  حاالت  عن 
رفعت  جديدة  اصابة   87»
للحاالت  الرتاكمي  العدد 
تم  كام   ،1233708 اىل  املثبتة 

تسجيل حالتي وفاة».

4 جرحى بحادث سير
املدين  الدفاع  من  عنارص  نقل 
جريحني إىل مستشفى الساحل 
لحادث  تعرّضهام  جراء  أُصيبا 
سري عىل طريق عام راس النبع 
جهات  تولّت  فيام  بريوت.  يف 
أخرى نقل جريحني آخرين إىل 

املستشفى للمعالجة.
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سافرت الفّنانة نيكول سابا  إىل عامن حيث متّت 
قناة  عىل  دنيا»  يا  «حلوة  برنامج  يف  إستضافتها 
كضيفة رشف  خاصاً  «رؤيا»، وأحيت هناك حفالً 
عن  أعلنت  قد  نيكول  وكانت  األم.  عيد  بازار 
تعاقدها مع مدير أعاملها الجديد يارس الحريري 
املصّورة،  واألعامل  األغاين  من  العديد  إلنتاج 
وقالت إنّه يتم التحضري لعّدة أعامل داخل وخارج 

مرص عىل أن يتم طرحها قريباً.

الكويت  يف  حفًال  سامحة  كارول  الفّنانة  أحيت 
عاد ريعه ملركز رسطان األطفال يف لبنان، ووّجهت 
كلمة إىل الحضور منوهًة بأهمية مساندة املصابني 
باملرض وخصوصاً األطفال يف ظّل األوضاع الصعبة 
الحياة»  حلوة  «شو  وغّنت  لبنان.  بها  ميّر  التي 
التي أصدرتها قبل ١٨ عاماً ملركز رسطان األطفال، 

باإلضافة إىل مجموعة من أنجح أغنياتها.

أعلن املخرج خالد يوسف عن غناء الفّنان محمد 
منري تيرت مسلسل «رسه الباتع»، الذي سُيعرض ىف  
رمضان، ونرش صورة معه ومع امللّحن وليد سعد 
أثناء تسجيل األغنية،  والشاعر مصطفى إبراهيم 
يف  ومشاهدها  األغنية  هذه  إّن  «برأيي  وكتب: 

املسلسل هي أكرث ما سيبقى يف وجدان الناس».

 تركت عارضة األزياء تايرا بانكس برنامج «الرقص 
املقبل،  تشارك يف موسمه ٣٢  ولن  النجوم»،  مع 
وكانت  أعاملها.  عىل  الرتكيز  تريد  أنّها  والسبب 
تايرا قد إنضمت ألول مرة كمضيفة إىل الربنامج  
عام ٢٠٢٠ خالل موسمه الـ ٢٩، أي أنّها شاركت 

يف ٣ مواسم فقط.  

السينام  دور  يف  «التحدي»  فيلم  عرض  سيبدأ 
تاريخ  يف  فيلم  أول  وهو  نيسان،   ٢٠ يف  الروسية 
الفضائية  املحطة  منت  عىل  تصويره  تّم  السينام 
الدولية املحلقة عىل ارتفاع 400 كلم فوق سطح 
أوليغ  الفضاء  رائد  التصوير  يف  وشارك  األرض. 
نوفيتسيك. وتدور القّصة حول طبيبة تقوم برحلة 
فضائية إلنقاذ حياة رائد فضاء رويس أصيب مبرض 

خطري. أصدر الفّنان جيتانو أغنيتني جديدتني من كلامت 
وتوزيع  وألحان  هريو،  عمرو  املرصي  الشاعر 
األوىل  األغنية  وميكس وماسرتينغ عامر منصور. 
بعنوان «ياهو ياهو»، والثانية بعنوان «الله الله»، 
وقد بدأ عرض كليب «ياهو ياهو»، فيام يستكمل 
التحضريات لتصوير كليب أغنية «الله الله»، وهو 
إستامع  نسبة  وتحقيقهام  العملني  بنجاح  سعيد 
يف  شارك  أن  له  سبق  جيتانو  أن  يذكر  عالية. 
برنامجي «استديو الفن» و «كأس النجوم»، وهو 
عضو يف نقابة الفّنانني املحرتفني، وعضو إداري يف 
منتدى أهل الفن يف اإلقليم  ورئيس لجنة املرسح 

ونائب رئيس لجنة اإلعالم فيه.

كارول سماحة تغّني
نيكول سابا في عمان 5طفال مركز السرطان

تايرا بانكس تغادر 
برنامج «الرقص مع النجوم»

موعد عرض أول فيلم 
ُصّور في الفضاء

شارون ستون خسرت نصف ثروتها 
بسبب إغالق بنك سيليكون فالي

ألبحاث  التربعات  لجمع  حفالً  حضورها  خالل 
الرسطان النسائية، حيث تّم منحها جائزة الشجاعة 
املمّثلة  إعرتفت  بالرسطان،  التوعية  يف  ملساهمتها 
شارون ستون باكية بأنها فقدت نصف أموالها بعد 
إغالق بنك سيليكون فايل يف الواليات املتحدة، وقيمة 
الوديعة كانت ٥٠ مليون دوالر. وكانت مهنتها قد 
شهدت العديد من املصاعب مبا يف ذلك الخوف من 
الثدي يف  الرسطان بعد خضوعها لعملية استئصال 
عام ٢٠٠١ وآخرها فقدان ثروتها، وقد اتضح الحقاً 
أّن هناك خطأ يف التشخيص مع تعافيها بعد إزالة 
أورام ليفية حميدة، كذلك كانت قد فقدت شقيقها 

بسبب نوبة قلبية.

زار املنتج صادق الصّباح وإبنه أنور كواليس تصوير مسلسل «تغيري جو» لإلطمئنان عىل سري العمل قبيل 
انطالق عرضه خالل شهر رمضان. والتقيا أبطال العمل منهم مريفت أمني، ومنة شلبي، وأياد  نصار، وآية 
أيب حيدر، واملخرجة مريم أبو عوف. يذكر أّن املسلسل من إنتاج رشكة الصّباح، وسُيعرض يف ١٥ حلقة.

صادق الصّباح في كواليس «تغيير جو» 

محمد منير يغّني تيتر 
مسلسل «سره الباتع»

جيتانو نجاح كبير 
في أغنيتين جديدتين
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المعدن ا5صفر

واصلت أسعار الذهب قفزاتها وصوالً إىل مستويات 
متواٍز  خٍط  يف  عام،  من  يقرب  ما  منذ  مسبوقة  غري 
مع االضطرابات التي تحارص القطاع املرصيف، ال سيام 
بعد أزمة بنك كريدي سويس يف سويرسا، ومن قبلها 
األمريكية.  املتحدة  بالواليات  فايل  سيلكون  إفالس 
حالة «عدم اليقني» بشأن اتجاهات القطاع املرصيف، 
األزمة  امتداد  من  األسواق  املسيطرة عىل  واملخاوف 
املستثمرين  دفعت  يبدو  ما  عىل  أخرى،  لبنوك 
اآلمنة  املالذات  إىل  ُمتجهني  املخاطرة،  تجنب  إىل 
قفزت  لقد  األصفر.  املعدن  رأسها  وعىل  االعتيادية، 
باملئة  واحد  بنسبة  االثنني،  امس،  الذهب  أسعار 
مسجلة أعىل مستوياتها منذ مارس من العام املايض؛ 
وقت  يف  سجلتها  التي  الخسائر  من  جزءا  لتعوض 
واحداً  الفورية  املعامالت  يف  الذهب  وارتفع  سابق  
تراجعه  بعد  لألونصة   إىل 2007.30 دوالرات  باملئة 
قفزت  الجلسة.   من  سابق  وقت  يف  املئة  يف  بواحد 
إىل  املئة  يف  اثنني  للذهب  اآلجلة  األمريكية  العقود 
2012.50 دوالرا.  ومنذ أزمة انهيار سيلكون فايل يف 
الطلب  ارتفاع  ومع  الجاري،  الشهر  من  سابق  وقت 
عىل الذهب ارتفعت األسعار بحوايل 10 باملئة (نحو 
للحد  املبذولة  الجهود  رغم  ذلك  يأيت  دوالراً).   180
سواء  املرصيف،  القطاع  عىل  املسيطرة  املخاوف  من 
انهيار  بعد  املتخذة  واإلجراءات  املتحدة  الواليات  يف 
سيلكون فايل، وكذلك يف سويرسا مع استحواذ «يو يب 

إس» عىل «كريدي سويس».

البحث عن مالذ آمن
املالية  األوراق  ملعهد  االستشاري  املجلس  عضو 
يف  يقول  الطه،  وضاح  ديب،  يف  الربيطاين  واالستثامر 
ترصيحات لـ «اقتصاد سكاي نيوز عربية»، إن الذهب 
اليقني، وبالتايل أهمية  مالذ آمن يف ظل فرتات عدم 

الذهب تتزايد يف مثل تلك الظروف، وهذا ما ستتم 
األزمات  ضوء  يف   2023 العام  خالل  عملياً  ترجمته 
بالنسبة  حدث  ما  ضوء  يف  أنه  إىل  ويشري  الراهنة. 
البنوك -بدءاً من أزمة سيليكون فايل وحتى  ألزمات 
عليه  إس»  يب  «يو  واستحواذ  سويس  كريدي  أزمة 
وهو  للكثريين،  اآلمن  املالذ  هو  الذهب  كان  أخرياً- 
ما يربر االرتفاعات الراهنة يف أسعاره أخرياً. الذهب 
يتجه ألفضل أداء أسبوعي منذ منتصف ترشين الثاين 
فقط  ليس  تشخيصها  يتم  الذهب  «حركة  ويضيف: 
بالتطورات  وارتباطه  سعره  خالل  من  عام  بشكل 
التي تشهدها قطاعات أخرى، وإمنا من خالل تحليل 
مختلف أوجه الطلب عليه؛ سواء ألغراض املجوهرات 
أو الطلب عليه كعمالت والطلب يف قطاع التكنولوجيا 
املتخصصة  االستثامر  صناديق  خالل  من  والطلب 

والطلب من خالل البنوك املركزية.. إلخ».

دور البنوك املركزية
الذهب  عىل  «الطلب  إىل  االقتصادي  الخبري  ويشري 
مجلس  تقرير  إىل  الفتاً  املركزية»،  البنوك  قبل  من 
الذهب العاملي 2022 الذي يؤكد اإلقبال الكبري من 
الدول عىل زيادة رصيدها من الذهب، ومن البيانات 
الواردة بالتقرير، ما ييل: إجاميل الطلب عىل الذهب 
ارتفع 18 باملئة يف 2022 ليصل إىل 4742 طناً تقريباً 
طناً،  بـ 4742  املقدر  الطلب  إجاميل  من  طناً   1136
رقم  وهذا  املركزية،  البنوك  قبل  من  طلبات  هي 

قيايس هو األعىل منذ العام 1967. 
10 دول يف الفرتة من 1999 وحتى 2021 كانت األكرث 
تركيزاً عىل رشاء الذهب باالستحواذ عىل 84 باملئة من 
املشرتيات (يف مقدمتها روسيا والصني). روسيا والصني 
خالل 10 سنوات تقريباً شكلتا وحدهام 51 باملئة من 

مشرتيات البنوك املركزية بالعامل من الذهب. 

الذهب.. هل هو المستفيد 
ا5كبر من أزمة البنوك؟

هبطت أسعار النفط  امس االثنني إىل أدىن مستوى 
تؤدي  أن  احتامل  من  مخاوف  وسط  شهرا   15 يف 
اضطرابات القطاع املرصيف العاملي إىل ركود من شأنه 
النفط، فضال عن  الطلب عىل  تراجع  إىل  يؤدي  أن 
املخاوف من رفع محتمل ألسعار الفائدة يف الواليات 
النفط  أسعار  انخفاض  يأيت  األسبوع.  هذا  املتحدة 
رغم التوصل لصفقة تاريخية يستحوذ مبوجبها بنك 

سويس  كريدي  عىل  سويرسا  يف  األكرب  (يو.يب.إس) 
البالد، وذلك يف مسعى لوقف  ثاين أكرب مرصف يف 
الصفقة،  عن  اإلعالن  وبعد  املرصفية.  األزمة  تفيش 
املركزي  (البنك  الفيدرايل  االحتياطي  املجلس  تعهد 
مركزية  وبنوك  األورويب  املركزي  والبنك  األمرييك) 
ودعم  السوق  يف  السيولة  بتعزيز  أخرى  كربى 

املصارف.

أزمة البنوك العالمية تهبط بالنفط 5دنى مستوى

رصف  سعر  انهيار  استمرار  مع 
الّدوالر  مقابل  اللبنانية  اللرية 
كبرية  مستويات  إىل  ووصوله 
بلغت 112 ألف لرية لكّل دوالر، 
البنزين  مادة  أسعار  ارتفعت 
بشكل كبري وغري مسبوق، إذ وصل 
اوكتان   95 البنزين  صفيحة  سعر 
إىل مليونني وأربعة وأربعني ألف 
صباح   ل.ل.)   2,044,000) لرية 

امس االثنني يف 20 آذار 2023.
كلفة  يف  ارتفاع  إىل  ذلك  وأّدى 
الّنقل بالسّيارة الخاّصة، إذ بلغت 
واحد،  لرية/كيلومرت   15,800
 170 تستهلك  التي  السّيارة  مع 
مسافة  وتقطع  كيلومرتاً/صفيحة، 

11 ألف كيلومرت سنويّاً.
الكلفة  تتوّزع  اللّبنانّية،  باللرّية 

عىل:

كلفة البنزين: 12,035/كلم، وهي 
الكلفة، من   76.1% نسبة   متّثل 
 كلفة الزيت والفيلرت للمحرّك: 481،

 ،248 البطّارية:  كلفة 
،1,004 العجالت:   كلفة 
،165 البوجي:   كلفة 
،122 األوتوماتيك:  زيت   كلفة 

األمامية  الكوابح  كلفة 
،694  والخلفية: 
،95 الزجاج:  مّساحات   كلفة 

السّيارة،  غسيل  كلفة 
،82 سنوياً:  مّرات   6 
،9 امليكانيك:   رسوم 
 تأمني ضّد الغري + تأمني إلزامي:  865.

وعىل سبيل املثال، أصبحت كلفة 
ذهاباً  اللبنانية،  باللرية  الرّحلة 

واياباً، كالتايل:
مليوناً،  2,535 بريوت:   طرابلس- 

ألفاً،  790 جونية:   بريوت- 
مليوناً،  1,421 صيدا:   بريوت- 
مليوناً،  1,672 زحلة:   بريوت- 
مليوناً،  2,535 بعلبك:   بريوت- 
مليوناً،  2,843 حلبا:   بريوت- 
 بريوت- بنت جبيل: 3,792 مليوناً.

وفقاً  الكلفة،  هذه  تطّورت  وقد 
الّدوالر  رصف  سعر  الرتفاع 
البنزين،  صفيحة  سعر  وارتفاع 
 2021 آب   28 (من  الفرتة  خالل 
عىل   ،(2023 آذار   20 ولغاية 

النحو التايل:
الكيلومرت  كلفة  ارتفعت 
،1,105% بنسبة   الواحد 

رصف  سعر  ارتفع 
،490% بنسبة   الّدوالر 

ارتفع سعر صفيحة البنزين بنسبة 
.1,494%

مع هستيريا الدوالر.. كم أصبحت 
كلفة التنقل بالسيارة الخاصة؟

115 مليار دوالر خسائر القيمة السوقية 
5سواق الخليج في 2023

طفيفة  تراجعات  الخليج  أسواق  أغلب  سجلت 
خالل تعامالت  امس اإلثنني، فيام سجلت بورصة 
العام  مؤرشها  بانخفاض  الرتاجعات  أكرب  الكويت 

بنسبة 0.7 يف املئة.
أسواق  متكنت  بعدما  الرتاجعات  هذه  وتأيت 
األسهم الخليجية من تقليص بعض خسائرها خالل 
الجلسات املاضية، والعودة لتحقيق املكاسب عىل 
السوقية  القيمة  ربحت  حيث  الجامعي،  الصعيد 
لبورصات الخليج بنهاية جلسة تعامالت يوم األحد 
املكاسب  من  بدعم  وذلك  دوالر،  مليار   21 نحو 
التي حققها السوق السعودي والبالغة نحو 22.83 

مليار دوالر.
 أسعار النفط ستدعم جودة ائتامن رشكات الطاقة 

بالخليج
أما منذ بداية العام الحايل، فقد خرست بورصات 
الخليج ما يقارب 115 مليار دوالر، متأثرة بالذعر 

الذي رضب أسواق األسهم العاملية جراء أزمة بعض 
املصارف، وكذلك االرتفاع القيايس ألسعار الفائدة 
العاملية يف محاولة لكبح  البنوك املركزية  من قبل 

التضخم.
القيمة  ارتفعت  األحد،  يوم  تعامالت  وبنهاية 
السوقية ألسواق دول الخليج إىل 3.87 تريليونات 
صدارة  يف  السعودي  السوق  جاء  حيث  دوالر، 
القيمة الرأساملية ألسواق املنطقة بـ 2.59 تريليون 
تبلغ  سوقية  بقيمة  أبوظبي  سوق  تبعه  دوالر، 
726.62 مليار دوالر، ثم بورصة ديب بقيمة سوقية 

156.8 مليار دوالر.
ويف املركز الرابع جاءت بورصة قطر بقيمة سوقية 
بورصة  جاءت  وخامسا  دوالر،  مليار   150.2 تبلغ 
بورصة  ثم  دوالر،  مليار   147.4 بقيمة  الكويت 
البحرين بقيمة 85.87 مليار دوالر، وأخري بورصة 

عامن بـ 22.7 مليار دوالر.

مراقبة اسواق الخليج
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البولندية كازينيسكا من «اليونيفيل» بطلة 
السيدات «طريقك قرارك» في ماراثون بيروت

البولندية  العداءة  أحرزت 
قوات  من  كازينيسكا  بولينا 
جنوب  يف  العاملة  «اليونيفيل» 
السيدات  سباق  لقب  لبنان، 

 .٢٠٢٣
اللبناين عامد جزيني   كام أحرز 
لقب  الداخيل  األمن  قوى  من 
نظمته  الذي  السباق  يف  الرجال 
ماراثون»  «بريوت  جمعية 
تحت  كيلومرتات   ١٠ ملسافة 
صباح  قرارك»  «طريقك  شعار: 
األحد، انطالقا ووصوال من جادة 
يف  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك 

منطقة واجهة بريوت البحرية. 
وحدد سقف املشاركة يف السباق 
بألفي عداءة وعداء. وتزامن مع 
يف  خارجي  «كإفرتايض»  سباق 
ديب  هي:  عربية،  دول   ٧ مدن 
والخرب  وجدة  والرياض  ومرص 
وباريس والدوحة. ورغم الطقس 
السباق  أقيم  والبارد،  املاطر 
ساعات  يف  حامسية  بأجواء 

الصباح األوىل. 
«بريوت  جمعية  رئيسة  وعربت 
التي  الخليل  مي  ماراتون» 
امليدانية  التحضريات  تابعت 
خالل الساعات املاضية عن بالغ 
للمشاركات  واحرتامها  تقديرها 
إليهم  يعود  «الذين  واملشاركني 
السباق  إقامة  والقرار يف  الفضل 
من  لبنان  يعانيه  ما  مبواجهة 
واقتصادية  سياسية  تحديات 
فرض  الذي  األمر،  ومعيشية 
اإلجراءات  مستوى  عىل  عوائق 
الهدف  يبقى  لكن  اللوجستية 
لتعزيز  فرصة  السباق  يكون  أن 

رياضة  عامل  يف  املرأة  قدرات 
الركض وخلق جيل من العداءات 
اللوايت ميلكن قدرات تنافسية يف 

أحداث محلية وخارجية». 
من  عدد  السباق  وواكب 
تقدمهم  الرسمية،  الشخصيات 
الجرنال  اليونيفيل  قائد  ممثل 
شوك  العميد  الزارو  أرولدو 
 ٢٣٣ ورافقه  دهكال  باهادور 
العام  األمني  وعداءة،  عداء 
العميد  اللبنانية  األوملبية  للجنة 
رئيس  رستم،  حسان  املتقاعد 
املديرية  يف  املركزية  اإلدارة 
الداخيل  األمن  لقوى  العامة 
العميد  الرياضية  الفرق  رئيس 

حسني خشفة.
وشارك ٢٦ عداء مطلقني حملة 
للعنف  الساخن  «كالخط 
 ،١٧٤٥ الرقم  عىل  األرسي» 
سفري جمعية «بريوت ماراتون» 
أبراهام،  توماس  أمريكا  يف 
للجمعية  اإلعالمي  املستشار 
الدين  محيي  حسان  الزميل 
مسؤول  اإلدارية  الهيئة  وعضو 
العالقات العامة بشري السقا، إىل 
اجتامعية  وفاعليات  شخصيات 
وممثيل  ورياضية  وبلدية 
وإعالمية  خريية  جمعيات 

محلية وعربية. 
وبدأت فعاليات السباق بالنشيد 
لروح  تحية  ثم  اللبناين  الوطني 

الراحل ديب عكاوي.
متكنت  الفنية  النتائج  ويف 
تعزيز  من  كازينيسكا  البولندية 
بإسم  واملسجل  السباق  رقم 
العداءة اللبنانية األوملبية شريين 

نجيم عام ٢٠٢١ والبالغ ٢٤: ٣٥ 
 ٣٤  :١٧ سجلت  عندما  دقيقة، 
دقيقة وبفارق دقيقة واحدة و٧ 
من عرش الثانية. كام أن اللبنانية 
جوان مكاري تراجعت يف ترتيبها 
من املركز الثاين العام املايض إىل 

املركز الثالث هذه السنة.
الذي  الرجال  رقم  أن  حني  يف   
سجله العداء جزيني والبالغ ٣٧: 
٣٢ دقيقة كان يف سباق للتحدي 
مسبوق  وهوغري  األوىل  للمرة 

بأرقام قياسية.
للفئة  الفنية  النتائج  وهنا 
قبل  من  التدقيق  بعد  املفتوحة 
حكام إتحاد ألعاب القوى كاآليت: 
تنافيس  السيدات  سباق 

(املشاركات ١٣٠٠ عداءة) 
كازينيسكا  بولينا  البولندية   –١

(اليونيفيل) ١٧: ٣٤ د 
٢– الربيطانية بريوين ستني  (بلو 

ستارز) ٤٦: ٣٧ د
(التز  مكاري  اللبنانية جوان   –٣

ران)  ٥٨ : ٣٧ د 
تنافيس:  الرجال  سباق   -

(املشاركون ٧٠٠ عداء) 
(قوى  جزيني  عامد  اللبناين   –١

األمن الداخيل) ٣٧: ٣٢ د 
(التز  بغداد  راشم  الكندي   –٢

ران) ٣٨: ٣٢ د 
(إنرت  سجعان  رشبل  اللبناين   –٣

ليبانون) ٤٢: ٣٢ د 
تقليد  مراسم  جرت  الختام،  ويف 
ووزعت  والفائزين،  الفائزات 
دروع تقديرية وباقات الورد كام 
حصلت كل مشرتكة ومشرتك عىل 

ميدالية السباق.

بوتين في الحضن الصينّي بعد ا=يرانّي
وقف الحرب، قبل استعادة أوكرانيا أراضيها 

املحتلّة، من رابع املستحيالت.
ليس  الرويس.  التصعيد  خّط  يف  إيران   سارت 
معروفاً هل تلجأ الصني إىل الخيار ذاته، خصوصاً 
أّن رئيسها يش جينبينغ سيكون يف موسكو بني 
٢٠ و٢٢ آذار الجاري. هل يعيد الرئيس الصيني 
فالدميري بوتني إىل لغة املنطق أم بات لديه هو 
اآلخر حسابات يريد تصفيتها مع أمريكا وأوروبا؟

مذكرة توقيف بوتني

إىل صدور  أّدت  التي  األوكرانّية،  الحرب   بدأت 
الدولّية  الجنائية  املحكمة  عن  توقيف  مذكّرة 
يف حّق الرئيس الرويس، بقرار من بوتني. خاض 
تفاديها،  يستطيع  كان  حرباً،  الرويس  الرئيس 
لروسيا.  خلفية  حديقة  اعتربه  جار  بلد  مع 
الذي  البلد  عن  شيئاً  يعرف  ال  أنّه  تبنّي رسيعاً 
قّرر السيطرة عليه، وأنّه عاجز عن فرض نظام 
دخول  ضوء  يف  عليه،  بات  كييف.  يف  مختلف 
يف  االرمتاء  الثانية،  سنتها  األوكرانّية  الحرب 
يف  املايض  العام  ارمتى  بعدما  الصيني  الحضن 

الحضن اإليراين.
ورّد  الجنائية  املحكمة  عن  الصادر  البيان   ليس 
عىل  إضافيَّني  دليلني  سوى  عليه  موسكو  فعل 
مدى جهل الرئيس الرويس يف شأن ما يدور يف 
العامل. تحّدث بيان املحكمة عن إصدار مذكّرة 
عن  ملسؤولّيته  بوتني  فالدميري  حّق  يف  توقيف 

«جرائم حرب» ارتُكبت يف أوكرانيا.
 جاء يف البيان: «اليوم (١٧ آذار ٢٠٢٣)، أصدرت 
الجنائية  املحكمة  يف  الثانية  التمهيدية  الدائرة 
الدولية مذكّرات توقيف بحّق شخَصني يف إطار 
الوضع يف أوكرانيا: السيد فالدميري فالدميريوفيتش 
بوتني والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا- بيلوفا»، 
وهي املفّوضة الرئاسية لحقوق الطفل يف روسيا.
االعتقال  مذكّرة  أّن  األوكرانية  الرئاسة   أعلنت 
الدولية ليست سوى بداية. يف املقابل، اعتربت 
رصّحت  لها.  معنى  ال  التوقيف  مذكّرة  روسيا 
ماريا  الروسّية  الخارجية  وزارة  باسم  املتحّدثة 
زاخاروفا بأّن «قرارات املحكمة الجنائية الدولية 
من  حتى  بلدنا،  إىل  بالنسبة  معنى  لها  ليس 
الناحية القانونية. روسيا ليست طرفاً يف النظام 
روما  يف  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األسايس 

وليس عليها مبوجبه أّي التزامات».
يأخذ  وال  القانون  منطق  مع  العامل  يتعاطى   ال 
يف االعتبار هل روسيا طرف يف النظام األسايس 
للمحكمة الجنائية الدولية أم ال. مل تحرتم روسيا 
القّوة.  العامل مع منطق  يتعاطى  يوماً.  القانون 
لها  كان  فكيف  القانون  تحرتم  روسيا  كانت  لو 
التحّول إىل رشيك أسايس يف الحرب عىل الشعب 

السوري منذ خريف عام ٢٠١٥؟
الوحول  يف  الغرق  من  يعاين  الذي  الرويس   الرئيس 
األوكرانّية يرى يف زيارة يش جينبينغ حبل إنقاذ صينياً

 أوكرانيا ليست سوريا

يكن  مل  بوتني  فالدميري  أّن  األمر  يف  ما   كّل 
كلّه  ذلك  من  األهّم  أوكرانيا.  عن  شيئاً  يعرف 
هو  ما  وأّن  وأوكرانيا،  سوريا  بني  يفرّق  مل  أنّه 

يف  له  مسموحاً  ليس  سوريا  يف  له  مسموح 
فشيئاً  شيئاً  األوكرانّية  الحرب  تحّولت  أوكرانيا. 
الواقع  هذا  غرّي  أوروبية.   – روسّية  حرب  إىل 
بعدما صارت طرفاً  إيران  إىل  األوروبّية  النظرة 
وشعبها،  أوكرانيا  له  تتعرّض  الذي  العدوان  يف 
تعاين  التي  اإلسالمّية»،  «الجمهوريّة  أّن  مبعنى 
فاشل،  نظام  أزمة  ومن  اقتصادية  أزمة  من 
صارت مبسرّياتها وصواريخها جزءاً ال يتجّزأ من 

الحرب الروسّية – األوروبّية.
 قبل بدء الحرب األوكرانّية، ذهب فالدميري بوتني 
الصيني  التجاوب  وقتذاك  يلَق  مل  بيجينغ.  إىل 
الذي كان يتوّقعه. ليس معروفاً هل يكون حظّه 
إىل  جينبينغ  مجيء يش  مع  املرّة،  هذه  أفضل 
موسكو. لكّن الواضح أّن أموراً عّدة تغرّيت مع 
بدء الصني لعب دور أكرب عىل الصعيد الدويل. 
ظهر ذلك واضحاً من خالل رعاية بيجينغ بداية 
املصالحة السعوديّة – اإليرانّية عرب صدور البيان 
الثاليث املتعلّق باستئناف العالقات الدبلوماسية 
بني الرياض وطهران يف غضون شهرين... يف حال 
معّينة.  رشوطاً  اإلسالمّية»  «الجمهوريّة  التزام 
الدول  سيادة  «احرتام  الرشوط  هذه  بني  من 

وعدم التدّخل يف شؤونها الداخلية».
 قد يكون السؤال األهّم يف املرحلة املقبلة مرتبطاً 
أوكرانيا  يف  الصني  ستلعبه  الذي  الدور  بطبيعة 
بعدما قّدمت أفكاراً تصلح أساساً ملبادرة توقف 
الحرب. ال شّك أّن املقّدمة التي وضعتها الصني 
لوساطة مستعّدة للقيام  ملبادرتها تصلح أساساً 
احرتام  عىل  املقّدمة  هذه  يف  الرتكيز  جاء  بها. 
القانون الدويل، وهو آخر ما يهّم فالدميري بوتني 
ال  النووي.  بالسالح  وآخر  حني  بني  يلّوح  الذي 
استخدام  استطاعته  يف  ليس  أنّه  حّتى  يعرف 
مثل هذا السالح، نظراً إىل أّن الغرب ميتلك أيضاً 

قنابل ذّرية...

زيارة الرئيس الصيني إىل موسكو

األمريكّية –  العالقات  يف  توتّراً  أّن مثّة  ّرساً   ليس 
الصينّية. كان أفضل تعبري عن هذا التوتّر إسقاط 
الواليات املتحدة املنطاد الصيني الذي يُستخدم 
بني  التوتّر  من  مزيد  هناك  كذلك،  للتجّسس. 
فوق  الروس،  إسقاط  ضوء  يف  وروسيا  أمريكا 
تُستخدم ألغراض  أمريكية  األسود، مسرّية  البحر 

التجّسس أيضاً.
األوكرانّية  حربه  يف  املّيض  عىل  بوتني  إرصار  مع 
التي تحّولت إىل حرب روسّية – أوروبّية يف عامل 
يزداد تعقيداً بشكل يومي، جاء الرئيس الصيني 
إىل موسكو. األكيد أّن الرئيس الرويس الذي يعاين 
زيارة  يف  يرى  األوكرانّية  الوحول  يف  الغرق  من 
ترى  املقابل،  يف  صينياً.  إنقاذ  حبل  جينبينغ  يش 
الصني يف الحرب األوكرانّية فرصة لتكريس دورها 
السيايس عىل الصعيد العاملي. ليس ما يشري إىل 
الصيني.  بالدور  للقبول  استعداد أمرييك وأورويب 
ملبارشة  مستعّدة  غري  بيجينغ  أّن  إىل  ذلك  يعود 
تحّركها من حيث يجب أن تبدأ، أي بإدانة الحرب 
مثل  ذلك شخص  يف  يساعدها  لن  أوكرانيا.  عىل 
فالدميري بوتني يرفض خيار الرتاجع واالعرتاف بأنّه 

خرس حرباً ال ميكن أن ينترص فيها!

n

البولندية كازينيسكا بطلة السيدات
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أنقرة: اتفقنا مع مصر على مواصلة
التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا

قال وزير الخارجية الرتيك مولود تشاووش أوغلو امس إن بالده اتفقت مع 
مرص عىل مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا.

وكالة  ونقلتها  للقاهرة  زيارته  ختام  يف  بها  أدىل  ترصيحات  يف  أوغلو  وأكد 
الوطنية  الوحدة  أنقرة وحكومة  املربمة بني  البحرية  االتفاقية  أن  األناضول 

الليبية ليست ضد مصالح مرص.
اتفاقيات  أبرمت  عندما  أنقرة  مصالح  «راعت»  مرص  أن  أوغلو  اعترب  كام 

بحرية مع اليونان.
هي  مرص  لها  ترتاح  ال  التي  «القضية  أن  إىل  الرتيك  الخارجية  وزير  وأشار 
وجودنا يف ليبيا، مضيفا «نحن نقول منذ البداية أن وجودنا هناك ال يشكل 

خطرا عىل مرص».
وأردف قوله «هذا التواجد جاء بناء عىل دعوة من الحكومة الرشعية يف ذلك 
اليوم، واستمر بناء عىل رغبة الحكومات الالحقة، ونرصح دامئا أن الوجود 

الرتيك يف هذا البلد ليس له أي آثار سلبية عىل مرص»
وأوضحت أن مرص طالبت تركيا بدعم سيادة ليبيا وإجراء االنتخابات، وأنقرة 

رحبت بذلك.
اتفاقاً عىل عقد قمة بني السييس  وكانت مصادر مطلعة كشفت أن هناك 

وأردوغان يف النصف الثاين من العام الجاري.
مولود  الرتيك  الخارجية  وزير  قام  سنوات،   ١٠ من  أكرث  منذ  مرة  وألول 
نظريه  من  لدعوة  تلبية  أيام  قبل  القاهرة،  بزيارة رسمية  أوغلو،  تشاووش 

سامح شكري.

مسؤول إصالحي: 75 % من ا=يرانيين
«غير راضين» عن الوضع

اإليرانيني  من   ٪٧٥» إن  إيران  يف  إصالحي  حزب  أهم  عام  أمني  قال 
يف  يشارك  لن  حزبه  أن  مؤكداً  الراهن،  الوضع  من  مستاؤون» 
االنتخابات إذا مل تقم الحكومة بإجراء «إصالحات حقيقية» يف البالد.
«حزب  عام  أمني  ترصيحات  سازنديك»  «حولية  صحيفة  ونقلت 
الحكومة  تقبل  مل  «طاملا  قال:  حيث  مرعيش  حسني  البناء»  كوادر 
أن  ميكن  ال  االنتخابات..  يف  نشارك  فلن  حقيقية،  إصالحات  بإجراء 
اإلصالحات  تسبق  أن  يجب  بل  اإلصالحات،  إىل  االنتخابات  تؤدي 

االنتخابات».
وأضافت هذه الشخصية اإلصالحية: «ال ينبغي للجمهورية اإلسالمية 
أن تعتمد عىل األقلية من مؤيديها املخلصني، بل يجب عليها أن تعود 

إىل وسط املجتمع وتجلب معها األغلبية الساحقة من املجتمع».
يف الوقت نفسه أكد أن «النظام الذي يضحى من أجله ما ال يقل عن 
١٥٪ من املجتمع بحياتهم، وتدين له القوات املسلحة بالوالء، ال ينهار».

كام أضاف مرعيش الذي يعد من «حامئم اإلصالحيني» ويقود أهم 
حزب إصالحي مسموح له بالنشاط يف البالد: «مل أكن مؤيداً باملطلق 
 ،٢٠١٧ عام  يف  الرئايس)  (للمنصب  روحاين  حسن  ترشيح  إلعادة 
وقبل شهرين من وفاة هاشمي رفسنجاين، أخربته يف لقاء معه، أن 
يذهب إىل املرشد األعىل، ويتفق معه عىل مرشح آخر، وقلت له إن 
السيد روحاين نفذ مهمته الخاصة يف املجال النووي، فعلينا أال ندعه 
يحرتق ألنه رأس مال لنا، بل يجب الحفاظ عليه، فدعنا نرشح شخص 
االتفاق)  (توقيع  بعد  مرحلة  يف  أفضل  بشكل  البالد  إدارة  بإمكانه 

النووي، إال أن هاشمي رفسنجاين مل يوافق».
وانتقد استمرار مواقف «جبهة اإلصالحات» وأعتربها ال تناسب مرحلة 
بعد «مهسا أميني» يف إشارة إىل االحتجاجات األخرية، ألن املناخ السيايس 
أصبح «أكرث راديكالية» واعترب أن عىل جبهة اإلصالحات أن «تسري وفقاً 

لقيادة تعزز وتعيد بناء عالقاتها االجتامعية» عىل حد وصفه.
املايض مع  له يف شباط  أنه سبق وأن قال مرعيش يف مقابله  يذكر 
موقع «خرب أونالين» إنه «يجب إدارة الدولة بطريقة متكن العقالء 

من املشاركة يف جميع املجاالت الحكومية ويف الحكم».

رئيسة الحكومة امام البرلمان الفرنسي

الثالثاء 21 آذار 2023 العدد 22063 

يف  الوطنية  الجمعية  وتنظر 
إثر  قدمتا  الثقة  بحجب  مذكرتني 
البند  إىل  الخميس  الحكومة  لجوء 
يسمح  الذي  الدستور  من   ٤٩٫٣
عليها  طرحه  بدون  نص  بإقرار 

للتصويت.
منذ  الصمت  ماكرون  لزم  وبعدما 
الخميس وهو الذي دفع الستخدام 
يف  أعرب  الدستورية،  املادة  هذه 
مجلس  رئييس  إىل  موجهة  رسالة 
عن  الوطنية  والجمعية  الشيوخ 
حول  النص  يتمكن  أن  يف  «رغبته 
التقاعد من امليض إىل نهاية مساره 

الدميوقراطي وسط احرتام الجميع».
املشاورات  من  شهرين  وبعد 
كثيفة ضد  وشعبية  نقابية  وتعبئة 
رفع  بنوده  وأبرز  اإلصالح  مرشوع 
عاماً،  إىل ٦٤   ٦٢ التقاعد من  سن 
إقرار  عىل  بشدة  املعارضة  حملت 

النص بدون تصويت.
لكن عليها أن تبدي وحدة صف من 
الراديكايل  اليسار  إىل  اليمني  أقىص 
مبا يشمل أصوات حواىل ثالثني من 
(ميني  «الجمهوريني»  حزب  نواب 
إسقاط  من  لتتمكن  تقليدي)، 
الحكومة التي ال متلك سوى غالبية 

أشتية  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  اعترب 
اليميني  اإلرسائييل  املالية  وزير  ترصيحات 
املتطرف بتسلئيل سموتريتش حول عدم وجود 
ودليل  «تحريضية»  بأنها  فلسطيني  شعب 
«قاطع عىل الفكر الصهيوين العنرصي املتطرف»، 

فيام أدانت اململكة األردنية
باريس األحد خالل إحياء  وقال سموتريتش يف 
من  مقرّب  إرسائييل  فرنيس  ناشط  وفاة  ذكرى 
اليمني اإلرسائييل «ال يوجد فلسطينيون ألنه ال 
يوجد شعب فلسطيني»، وفق ما جاء يف مقطع 
مصّور تّم تداوله عرب مواقع التواصل االجتامعي.  
من  تعرف  «هل  اإلرسائييل:  املالية  وزير  وسأل 
فلسطيني»،  «أنا  مجيباً:  الفلسطينيون؟»،  هم 
مشرياً إىل جدته التي ولدت يف بلدة املطلة قبل 
الثالث  الجيل  من  املقديس  وجّده  عام،   ١٠٠

عرش باسم ”الفلسطينيني الحقيقيني“.
وأضاف: ”هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ ال، كان 
هناك عرب يف الرشق األوسط وصلوا إىل أرض إرسائيل 
الصهيونية.  وبداية  اليهودية  الهجرة  وقت  نفس  يف 
إىل  إرسائيل  شعب  عاد  املنفى،  من  عام   ٢٠٠٠ بعد 
دياره، وكان هناك عرب من حولنا ال يحبون ذلك. إذن 
إرسائيل  أرض  يف  وهمياً  اخرتعوا شعباً  يفعلون؟  ماذا 

وطالبوا بحقوق وهمية يف أرض إرسائيل ملجرد محاربة 
الحركة الصهيونية“.

يف السياق، الحظ متابعون أن الوزير اإلرسائييل 
”إرسائيل  خارطة  حملت  منصة  من  تحدث 
تتجاوز  التي  الصهيوين،  الفكر  وفق  الكربى“ 

حدودها فلسطني إىل األردن وسوريا.
كام حملت املنصة شمعداناً يهودياً، وإىل أسفله 

ظهر علم إرسائيل.
من جهة ثانية، أعربت وزارة الخارجية وشؤون 
إدانتها  عن  االثنني،  أمس  األردنية،  املغرتبني 
سموتريتش،  الستخدام  الشديدين  واستنكارها 
يف  أمس  يوم  عقدت  فعالية  يف  مشاركته  خالل 
األردن  حدود  تضم  إلرسائيل  خريطة  باريس، 
واألرايض الفلسطينية املحتلة واعتربت أنه «ميثل 
الدولية  لألعراف  وخرقاً  أرعناً،  تحريضياً  ترصفاً 

ومعاهدة السالم األردنية - اإلرسائيلية».
الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  وقال 
«إن  له  بيان  يف  املجايل  سنان  السفري  األردنية، 
العنرصية  الترصيحات  أيضاً  تدين  الوزارة 
الوزير  أطلقها  التي  املتطرفة  التحريضية 
الفلسطيني  الشعب  إزاء  املتطرف  اإلرسائييل 
التاريخية  وحقوقه  الوجود،  يف  وحقه  الشقيق 

الرتاب  عىل  السيادة  ذات  املستقلة  دولته  يف 
الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه 

الترصفات العنرصية املتطرفة». 
بإدانة  الدويل  «املجتمع  الوزارة  وطالبت 
اإلرسائييل  الوزير  وترصيحات  ترصفات 
خرقاً  أيضاً  متثل  والتي  التحريضية،  املتطرفة 
األردنية  الخارجية  اإلنسانية».  واملبادئ  للقيم 
موقف  التخاذ  اإلرسائيلية  الحكومة  أيضاً  دعت 
املتطرفة،  الترصفات  هذه  إزاء  وواضح  رصيح 
والترصيحات التحريضية الحاقدة املرفوضة من 
وزير عامل يف الحكومة اإلرسائيلية، مؤكدة أنها 
والقانونية  السياسية  اإلجراءات  جميع  ستتخذ 
الترصفات  هذه  ملثل  للتصدي  الرضورية 
من  متثله  وما  املتطرفة،  الحاقدة  والترصيحات 
ويدفع  واالستقرار  األمن  يهدد  خطري  تصعيد 

باتجاه التصعيد. 
الشخص  إن «ترصفات وترصيحات هذا  وقالت 
املتطرف الحاقد ال تنال من األردن وال تنتقص 
بل  الشقيق،  الفلسطيني  الشعب  حقوق  من 
تظهر للعامل مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض 
له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنرصي 

املتطرف الذي يحمله الوزير اإلرسائييل». 

فرنسا: تصويت مرتقب في الجمعية الوطنية 
على سحب الثقة من الحكومة وماكرون يدعو إلى التهدئة

ا5ردن أدانت واستنكرت تصرفات سموتريتش العنصرية المتطرفة
السلطة: تصريحات الوزير ا=سرائيلي بعدم وجود شعب فلسطيني «تحريضية»

تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتني 
بحجب الثقة يف الجمعية الوطنية 
الدستور  يف  بنداً  استخدامها  بعد 
إصالح  بتمرير مرشوع  لها  يسمح 
تصويت،  بدون  التقاعد  نظام 
فيام دعا الرئيس إميانويل ماكرون 
التوتر  اشتداد  مع  التهدئة  إىل 

االجتامعي يف البلد.
وتؤكد الحكومة يف الوقت الحارض 
عىل  التصويت  نتيجة  بشأن  ثقتها 
االنقسامات  أن  معتربة  املذكرتني 
أن  من  أكرب  املعارضة  صفوف  يف 

تفيض إىل إطاحتها.
أوليفييه  العمل  وزير  وقال 
دوسوبت لصحيفة «لو جورنال دو 
دميانش» إنه من أجل إقرار مذكرة 
تجمع  أن  «يجب  الثقة  بحجب 
واملناهضني  املعارضني  من  ائتالفاً 
التباين  شديدة  غالبية  لتحقيق 

وبدون خط سيايس مشرتك».
االقتصاد  وزير  رصح  جهته  من 
برونو لومري رداً عىل أسئلة صحيفة 
«لو باريزيان» «أعتقد أنه لن يكون 
الحكومة،  إلسقاط  غالبية  هناك 

لكنها ستكون لحظة حقيقة».

الوطنية،  الجمعية  يف  نسبية 
والتصدي إلصالح نظام التقاعد.

السيناريو  هذا  مثل  ويبدو 
إذ مل تسقط أي حكومة  مستبعداً 
بحجب  مذكرة  نتيجة  فرنسا  يف 
الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة 
يف ١٩٥٨، غري أنه ليس مستحيالً يف 
وقت يشتد الضغط عىل الربملانيني.
حزب  رئيس  مكتب  وتعرّض 
الذي  سيويت  إريك  الجمهوريني 
للرشق  اإلصالح،  مرشوع  يدعم 
يف  األحد   - السبت  ليل  بالحجارة 
نيس (جنوب) وكتب عليها «املذكرة 
نواب  اسُتهدف  كام  الحجارة»،  أو 

آخرون مؤيدون لإلصالح.
وأكد ماكرون الذي يراهن برصيده 
السيايس وبحصيلة واليته الرئاسية 
وملجمل  للربملان  «دعمه  الثانية، 
من  الحكومة  وتعبئة  الربملانيني، 
أجل اتخاذ كل التدابري لحاميتهم».
األحد  مجدداً  متظاهرون  وتجمع 
سيام  وال  فرنسية  مدن  عدة  يف 
حوادث  وقعت  حيث  باريس  يف 
الخميس والجمعة ومساء السبت، 

منددين بـ»إنكار الدميوقراطية».
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مختبر بيولوجي في افريقيا

روسيا تفتح دعوى جنائية ضد مدعي عام
«الجنائية الدولية» بسبب مذّكرة توقيف بوتين

رئيس «فاغنر» يحّذر من هجوم أوكراني

موسكو: واشنطن وشركاؤها ينشئون
مختبرات بيولوجية في إفريقيا

الواليات  متولها  التي  البيولوجية 
يف  تسببها  وإمكانية  املتحدة، 

انتشار أمراض معدية جديدة.
الفيدرالية،  الهيئة  رئيسة  وقالت 
لوكالة  ترصيح  يف  بوبوفا،  آنا 
املخاطر  هذه  إن  «نوفوستي»، 
بأرسه،  الكوكب  سكان  تهدد 
ليس  العدوى  انتقال  أن  موضحة 

له حدود.
وأضافت أن «هناك بالتأكيد مخاطر 
انتشار مسببات أمراض جديدة غري 
مشرية  العدوى»،  شديدة  معروفة 
إىل أنه «من الالفت أيضا أن هناك 
عن  اإلعالن  يف  ترتدد  ال  منشورات 
األمراض،  مسببات  تدرس  أنها 

وتعزز خصائصها».

إنها  الروسية  التحقيق  لجنة  قالت 
مدعي  ضد  جنائية  دعوى  فتحت 
الدولية  الجنائية  املحكمة  عام 
وقضاتها الذين أصدروا يوم الجمعة 
مذكرة توقيف بحق الرئيس الرويس 
فالدميري بوتني بتهم تتعلق بارتكاب 

جرائم حرب.
وذكرت اللجنة التي تتوىل التحقيق يف 
الجرائم الخطرية أنه ال مربر لتحميل 
بوتني أي مسؤولية جنائية وأن رؤساء 
من  مطلقة  بحصانة  يتمتعون  الدول 

الوالية القضائية للدول األجنبية.
عام  مدعي  إجراءات  أن  وأضافت 
تنطوي  الدولية  الجنائية  املحكمة 
عىل ما ميكن اعتبارها جرائم مبوجب 
القانون الرويس، إذ أنها اتهمت عن 
جرمية  بارتكاب  بريئا  شخصا  عمد 
عىل  هجوم  لشن  العدة  و«أعدت 
ممثل لدولة أجنبية يتمتع بحامية 
العالقات  تعقيد  أجل  من  دولية، 

الدولية».
روسيا  اتخذته  الذي  اإلجراء  وميثل 

املذكرة  عىل  ردا  رمزية  تحد  بادرة 
الجنائية  املحكمة  من  الصادرة 
الجمعة  يوم  بوتني  بحق  الدولية 
واتهمته إىل جانب مفوضته لحقوق 
حرب  جرمية  بارتكاب  األطفال 
برتحيل أطفال من أوكرانيا إىل روسيا.

بأنها  الخطوة  الكرملني  ووصف 
شائنة وباطلة من الناحية القانونية 
الدول  من  ليست  روسيا  ألن 
املوقعة عىل املعاهدة التي أنشئت 

املحكمة الجنائية الدولية مبوجبها.

بوزارة  الخاص  املبعوث  قال 
الخارجية الروسية أوليغ أوزيروف، 
ورشكاءها  املتحدة  الواليات  إن 
يقومون بإنشاء مختربات بيولوجية 
لدول  تهديدا  تشكل  إفريقيا  يف 

القارة.
اإلعالم  وسائل  نقلت  ما  وبحسب 
منتدى  أمانة  رئيس  قال  الروسية، 
اإلفريقية  الروسية  الرشاكة 
قضايا  إفريقيا  «تواجه  أوزيروف: 
أنتم  البيولوجية،  التهديدات 
الواليات  تنشئ  كيف  تعرفون 
يف  مختربات  ورشكاؤها  املتحدة 
ذلك  يف  مبا  العامل،  أنحاء  جميع 

القارة اإلفريقية».
رئيسة  حذرت  سابق،  وقت  ويف 
الهيئة الفيدرالية الروسية للمراقبة 
املستهلك،  حقوق  وحامية 
املختربات  أنشطة  مخاطر  من 

بوتين مجتمعا مع الزعيم الصيني في الكرملن امس

روسيا والصين شركاء في التعاون االستراتيجي الشامل
بلينكن: ال ينبغي على العالم أن ينخدع بمقترحات بكين بشأن أوكرانيا

أنه  بلينكن،  أنتوين  األمرييك  الخارجية  وزير  أكد 
روسيا  إلقناع  نفوذها  تستخدم  أن  الصني  «عىل 
«الدعوة  أن  معترباً  أوكرانيا»،  من  قواتها  بسحب 
لوقف إطالق النار مبا ال يشمل إخراج قوات روسيا 
الغزو  عىل  التصديق  دعم  شأنه  من  أوكرانيا  من 

الرويس».
مسؤولية  بأي  تشعر  ال  «الصني  أن  بلينكن،  ورأى 
يف  ارتكبت  التي  الفظائع  عىل  الكرملني  ملحاسبة 
أن  العامل  عىل  ينبغي  «ال  بانه  واعترب  أوكرانيا». 
ينخدع مبقرتحات الرئيس الصيني يف موسكو بشأن 

أوكرانيا».
نظريه  بوتني،  فالدميري  الرويس،  الرئيس  واستقبل 
عددا  وبحثا  الكرملني،  بينغ، يف  الصيني، يش جني 
الصينية  الخطة  أهمها  ومن  املهمة،  القضايا  من 

للتسوية يف أوكرانيا.
وشدد بوتني، عىل أن روسيا منفتحة عىل املفاوضات 
يف األزمة األوكرانية، وأكد احرتامه للمبادرة الصينية 
بهذا الصدد، ولفت اىل أننا «سنناقش بالتأكيد كل 
نتعامل  التي  القضايا، مبا يف ذلك مبادراتك،  هذه 

معها بالتأكيد باحرتام».
خطوات  حققتا  والصني  «روسيا  أن  بوتني،  وذكر 
املشرتكة عىل مدى ١٠  العالقات  تطوير  مهمة يف 
سنوات، مشريا إىل ارتفاع حجم التجارة بني البلدين 

بأكرث من الضعف، ليصل إىل ١٨٥ مليار دوالر».
اقتصاديا،  نظاما  متتلك  «الصني  أن  بوتني،  وأضاف 
من  الكثري  بخالف  عالية،  كفاءة  ذو  حكم  ونظام 

منذ  الصني،  مع  مهمة  واقتصادية  ديبلوماسية 
حواىل أربع سنوات.

غازيتا  روسيسكايا  صحيفة  نرشته  مقال  ويف 
بأنها  الزيارة  الصيني  الرئيس  وصف  الروسية، 
«رحلة صداقة وتعاون وسالم» فيام ينظر الغربيون 

بحذر إىل العالقة بني البلدين.
بوتني  الرئيس  مع  العمل  إىل  «اتطلع  يش  وكتب 

لنعتمد معا رؤية جديدة» للعالقات الثنائية.
يش  الصيني  الرئيس  زيارة  بقلق  أوكرانيا  وترتقب 
أن  خشية  األسبوع  هذا  الكرملني  اىل  جينبينغ 
تقرر بكني، الحليفة االسرتاتيجية لروسيا، يف نهاية 
املطاف تسليم أسلحة ملوسكو وبالتايل التأثري عىل 

نتيجة الحرب.
استئناف  تسهيل  يف  بدورها  الصني  وتتحصن 
السعودية  بني  مؤخرا  الديبلوماسية  العالقات 
وإيران، لتطرح نفسها يف موقع الوسيط يف النزاع 
يف أوكرانيا داعية إىل مفاوضات سالم بني موسكو 

وكييف.
أثنى بوتني عىل  ويف مقال نرشته صحيفة صينية  
«عزم الصني عىل لعب دور بناء يف تسوية» النزاع 
بلغت  الصينية  الروسية  «العالقات  أن  معتربا 

ذروتها التاريخية».
الذي  لبوتني  دفعا  الصيني  الرئيس  زيارة  وتعطي 
نهاية  يف  الغرب  وتحدى  دبلوماسية  عزلة  يواجه 
التي  األسبوع بزيارة ماريوبول، املدينة األوكرانية 

دمرها القصف الرويس.

الدول، مشريا إىل أن الصني حققت تقدما كبريا يف 
السنوات األخرية، وأصبحت موضع اهتامم حقيقي 

يف جميع أنحاء العامل».
بدوره، أشار الرئيس الصيني يش جني بينغ، اىل أنه 
الصني  بني  وثيقة  عالقات  هناك  تكون  أن  «يجب 
فالدميري  الرويس  الرئيس  قيادة  وبفضل  وروسيا، 
بوتني، أحرزت روسيا تقدما كبريا يف ازدهار الدولة، 
وسوف يدعم الشعب الرويس زعيم البالد يف القيام 

مبهام جيدة». 
وأكد الرئيس  الصيني  يش جني بينغ ،  أن «الجانب 
العالقات  ر  لتطوي بريا  ك هتامما  ا يويل  الصيني 

يف  تاريخيا  طقا  من هناك  ن  أل سية،  الرو الصينية 
ذلك، ألننا أكرب الدول يف املنطقة، فنحن رشكاء يف 
التعاون االسرتاتيجي الشامل، هذا الوضع هو الذي 
يحدد أنه يجب أن تكون هناك عالقات وثيقة بني 

بلدينا».
وأشاد يش جينبينغ وفالدميري بوتني  مبتانة رشاكتهام 
قبل ساعات من وصول الرئيس الصيني إىل موسكو 
لعقد قمة مع نظريه الرويس املعزول عىل الساحة 

الدولية.
زيارة  أول  هي  أيام  ثالثة  تستمر  التي  والزيارة 
بعالقات  ترتبط  التي  لروسيا  يش  بها  يقوم  دولة 

فاغرن  مجموعة  رئيس  بريغوجني  يفغيني  قال 
الدفاع  لوزير  الخاصة  الروسية  العسكرية 
سريغي شويغو يف رسالة نُرشت امس إن الجيش 
األوكراين يخطط لهجوم يهدف إىل فصل قوات 
يف  الروسية  للقوات  الرئييس  الحشد  عن  فاغرن 

رشق أوكرانيا.

اإلعالمية  الخدمة  نرشتها  التي  الرسالة  ويف 
يف  لشنه  مخطط  الهجوم  إن  قال  لربيغوجن، 
أواخر آذار أو أوائل نيسان. وطلب من شويغو 
اتخاذ جميع التدابري ملنع حدوث ذلك الهجوم، 
«عواقب  إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  إن  قال  الذي 

سلبية» ملساعي الجيش الرويس يف أوكرانيا.
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كيسنجر: أميركا لم تعد «القّوة الوحيدة» في المنطقة
حني كان يتقّصد إثارة الجدل مستلهامً من خربته الطويلة 
بالسياسة  منها  يتعلق  ما  وخاصة  الخارجية،  الشؤون  يف 
الخارجية للواليات املتحدة األمريكية يف منطقة الرشق األوسط.
كيسنجر يتحّدث اليوم عن «لعبة جديدة ذات قواعد جديدة 
السعودي  اإليراين  االتفاق  نتيجة  األوسط»  الرشق  منطقة  يف 
األخري برعاية الصني. وقال إّن ظهور بكني كصانعة سالم «يغرّي 

الرشوط املرجعية يف الدبلوماسية الدولية».  
هذا ما كتبه يف «الواشنطن بوست» الكاتب والصحايف األمرييك 
بدوره  ذكّره  كيسنجر  كالم  إّن  قائالً  إغناتيوس،  ديفيد  البارز 
واالتحاد  أمريكا  بني  خارجية،  كوزير   ،1971 عام  وساطته  يف 
حالة  أنّها  لو  وكام  الباردة.  الحرب  توتّر  لتخفيف  السوفيتي، 
يراقب  العجوز»  «السيايس  أي رؤية سابقة، راح   ،(deja vu)
الصني وهي ترعى التقارب السعودي - اإليراين، كام فعل مع 

الصني مبواجهة السوفيات قبل 50 عاماً.
بحسب كيسنجر، الذي يوشك أن يكمل عامه املئة، يف مقابلة 
اتفاق بكني «تغيرياً  إنّه يرى يف  الفائت،  إناتيوس األسبوع  مع 
جوهرياً يف الوضع االسرتاتيجي يف الرشق األوسط. فالسعوديون 
القامئة بني  بالخالفات  التالعب  أمنهم من خالل  اآلن  يوازنون 
الواليات املتحدة والصني»، مشّبهاً الوضع مبا فعله هو والرئيس 
وموسكو  بكني  بني  بالتوتّرات  تالعب  من  نيكسون  ريتشارد 

إلنشاء عالقات واشنطن التاريخية مع الصني.

«ما حصل إيجايب للجميع»
كيسنجر اعترب أّن «تهدئة التوتّرات يف الخليج العريب أمر جّيد 
يش  الصيني  الرئيس  كان  وإذا  القصري.  املدى  عىل  للجميع 
السعودية،  إيران وطأمنة  يتوّىل كبح جامح  جينبينغ يريد أن 
الواليات املتحدة منذ  فنتمّنى له حسن الحظ. هذا ما كانت 

عام 1979 تحاوله: ثني قوس الثورة اإليرانية نحو االستقرار».
البعيد، رأى كيسنجر أّن ظهور بكني كصانعة  لكن عىل املدى 
الدولية»،  الدبلوماسية  يف  املرجعية  الرشوط  «سيغرّي  سالم 
معرتفاً بأّن «الواليات املتحدة مل تعد القوة التي ال غنى عنها يف 
املنطقة وال الدولة الوحيدة القوية أو املرنة مبا يكفي للتوّسط 
من  بنصيب  الصني  طالبت  «لقد  وقال:  السالم».  اتفاقيات  يف 
أنّها بحاجة  السنوات األخرية  الجامعة. وأعلنت يف  القوة  تلك 
إىل املشاركة يف إنشاء النظام العاملي. ولقد تحّركت اآلن خطوة 

مهّمة يف هذا االتجاه.»
من  للصني سيعّقد  املتزايد  «الدور  أّن  يضيف  إغناتيوس  لكّن 
عسكرية  رضبة  توجيه  أّن  قادتها  يرى  التي  إرسائيل،  قرارات 
استباقية إليران هو املالذ األخري بعدما اقرتبت طهران أكرث من 
أّي وقت مىض من أن تصبح دولة متتلك أسلحة نووية». لكن 
يف رأي كيسنجر أّن «الضغوط عىل إيران اآلن يجب أن تأخذ 

املصالح الصينية بالحسبان».
من  استفادوا  انتهازيون، فهم  «الصينيون  إغناتيوس:  ويكمل 
تلقى  ال  (التي  املتحدة  الواليات  بذلتها  التي  الدؤوبة  الجهود 
الشكر) يف دعم السعودية وتقويتها ملقاومة الجامعات الوكيلة 
املتحدة  الواليات  لقد بنت  اليمن والعراق وسوريا.  إليران يف 
طريق التقارب، إذا جاز التعبري، لكّن الصينيني قّصوا الرشيط».

هذا  تحقيق  يف  املتحدة  الواليات  دور  إغناتيوس  وأوضح 
اإليرانية   - السعودية  املحادثات  بدأت  «لقد  فقال:  التقارب، 
آنذاك  الوزراء  رئيس  برعاية  بغداد  يف  عامني  قبل  الّرسية 
والرشيك األمرييك، مصطفى الكاظمي، وُعقدت بعض الجلسات 
املتحدة. يف سّت جلسات  للواليات  الوثيق  الحليف  يف ُعامن، 
طريق  خارطة  عىل  والسعودية  إيران  ممّثلو  اتّفق  تفاوضية، 
عام  السعودية  علّقتها  التي  الدبلوماسية،  العالقات  الستئناف 

2016 احتجاجاً عىل الدعم اإليراين الّرسي للمتمرّدين الحوثيني 
يف اليمن. وقبل التوّصل إىل اتفاق نهايئ إلعادة فتح السفارات، 
وكبح  للحوثيني  بدعمها  باالعرتاف  إيران  السعوديون  طالب 

هجامتهم».

ماذا عن اليمن؟
املرّوعة  الحرب  لتسوية  األسس  واشنطن  أرست  اليمن،  يف 
هناك. ساعد تيم ليندركينغ، مبعوث وزارة الخارجية إىل اليمن، 
واليوم  املايض.  نيسان  النار يف  إطالق  التفاوض عىل وقف  يف 
هناك رحالت جوية مدنية من مطار صنعاء، وتتدّفق البضائع 
عرب الحديدة، امليناء الرئييس للبالد. كام أودع السعوديون أخرياً 
مليار دوالر يف البنك املركزي اليمني لتحقيق االستقرار يف البالد.

لجني  املناسبة  اللحظة  يف  الصني  «دخلت  إغناتيوس:  وتابع 
األول،  كانون  يف  اململكة  يش  زار  عندما  الحسنة.  النوايا  مثار 
تعّهد بأن يستخدم نفوذ بكني مع إيران إلبرام الصفقة. عندما 
عيل  اعرتف  الشهر،  هذا  بكني  يف  الثالثة  األطراف  اجتمعت 
شمخاين، مستشار األمن القومي اإليراين، بدعم الحوثيني ووافق 
كام  مطّلع.  مصدر  بحسب  إليهم،  األسلحة  إرسال  وقف  عىل 
تعّهدت إيران بأنّها لن تهاجم اململكة، سواء بشكل مبارش أو 
من خالل وكالء. بعد شهرين من اآلن، عىل افرتاض أّن اإليرانيني 
سيكبحون الحوثيني، سيعيد البلدان فتح السفارتني يف الرياض 
الخارجية  وزارة  مبعوث  ليندركينغ  يتمكّن  أن  نأمل  وطهران. 
إىل اليمن من التفاوض عىل اتفاقية سالم يف اليمن بحلول ذلك 

الوقت أيضاً».
اإليراين،  النووي  الربنامج  أي  األصعب،  للقضية  بالنسبة  أّما 
فكتب إغناتيوس: «مع انهيار االتفاق النووي عام 2015، كّثفت 
إيران تخصيب اليورانيوم، وبحسب الخرباء رمّبا تستطيع اختبار 
سالح نووي بسيط يف غضون أشهر إذا أرادت ذلك. لكّنها أيضاً 
تدرك أنّها قريبة من حافة الهاوية، وهي تعّهدت هذا الشهر 
بأنّها ستسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف املراقبة 
يف  إيران  يف  الديني  النظام  أّن  كام  النووية.  ملواقعها  املكّثفة 
الحكومة  قرار  شابّاتها  وتحّدت  عملتها  انهارت  تراجع.  حالة 
الذي يفرض ارتداء الحجاب. ويقول السكان إّن الجمهور صار 
يتكّهن بشأن نوع الدولة التي ستظهر بعد رحيل املرشد األعىل 

املسّن آية الله عيل خامنئي».
كان  بعدما  موازنة  لعبة  األوسط  الرشق  أصبح  «لقد  وختم: 
صديقة  السعودية  أصبحت  طويل.  لوقت  مواجهة  منطقة 
جديدة للصني وإيران، لكّنها تعمل أيضاً مع الواليات املتحدة 
من خالل تقديم 400 مليون دوالر ألوكرانيا وإنفاق 37 مليار 
الخلوية  التكنولوجيا  بوينغ ودعم  دوالر عىل رشاء 78 طائرة 
الجديدة جي5 وجي 6 املعروفة باسم O-RAN التي ميكن أن 
تحّل محّل رشكة هواوي الصينية. من جهتها، تغازل اإلمارات 
العربية املتحدة الصني أيضاً، لكّنها تحافظ مع ذلك عىل عالقتها 
الدفاعية مع الواليات املتحدة، وتسّوي الخالفات اإلقليمية مع 
قطر وتركيا وليبيا. لقد تحّولت اإلمارات من «ليتل سبارتا»، كام 
أطلق عليها وزير الدفاع السابق جيم ماتيس ذات مرّة، لقب 

«سنغافورة الصغرية».
الرشق  أّن  هي  «الحقيقة  لكيسبجر:  قائالً  إغناتيوس  وختم 
حليفتا  وإرسائيل  السعودية  حيث  القطب،  األحادي  األوسط 
مل  املواجهة،  سياسات  املهيمنة شّجعتاها يف  املتحدة  الواليات 
يكن منطقة مستقرّة جّداً. إّن الرشق األوسط املتعّدد األقطاب، 

مع تحّوطه وتوازنه املتواصلني، ستكون له مخاطره الخاصة».
قواعد  ذات  جديدة  «لعبة  ستكون  كيسنجر،  اقرتح  وكام 

جديدة».

n

بريطانيا: عقوبات على قادة بالحرس ا=يراني

مذكرة توقيف بحق ترامب
إذا لم يمتثل لقرار المدعي العام 

الربيطانية  الحكومة  فرضت 
كبار  قادة  عىل  عقوبات 
اإليراين.  الثوري  الحرس  يف 
بينهم  من  إن  وقالت 
إدارة  عن  مسؤولون 

استثامراته املالية.
باإلضافة  بريطانيا،  وأعلنت 
األورويب  االتحاد  إىل 
والواليات املتحدة، يف األشهر 
من  حزمات  عدة  املاضية 
وعزت  إيران  عىل  العقوبات 
ذلك إىل القمع واسع النطاق 
للمتظاهرين  غالباً  والعنيف 

اإليرانية  الشابة  وفاة  بعد 
أثناء  أميني  مهسا  الكردية 
احتجازها لدى رشطة األخالق 

يف أيلول.
أحد  االحتجاجات  وتشكل 
أجرأ التحديات التي تواجهها 
الحاكمة  الدينية  املؤسسة 
الثورة  قيام  منذ  إيران 
وتتهم   .1979 يف  اإلسالمية 
بتأجيج  الغربية  القوى  إيران 
قابلتها  التي  االضطرابات 
أدى  بعنف  األمن  قوات 

لسقوط وفيات.

وزير  كليفريل  جيمس  وقال 
«اليوم،  الربيطاين  الخارجية 
نتخذ إجراء ضد القادة الكبار 
داخل الحرس الثوري اإليراين 
القمع  متويل  عن  املسؤولني 

الوحيش للنظام الحاكم».
وهي  العقوبات،  وُفرضت 
تجميد أصول وحظر سفر إىل 
بريطانيا، عىل خمسة أعضاء 
املؤسسة  إدارة  مجلس  يف 
الثوري  بالحرس  التعاونية 
يف  بالحرس  كبريين  وقائدين 

محافظتي طهران وألربز.

أشار موقع «بوليتيكو»، نقًال 
أن  إىل  مطلعة،  مصادر  عن 
«األجهزة األمنية  يف نيويورك 
حثت  ب اجتامعاً  عقدت 
احتامل  بشأن  خططاً  فيه 
السابق   يس  للرئ تهم  توجيه 

اىل  مشرياً   ، » ترامب  دونالد 
مذكرة  ر  ا إصد «سيتم  أنه 
مل  إذا  ب  م ترا بحق  توقيف 
ميتثل لقرار املدعي العام يف 

حال توجيه تهم له».
أفادت   ، سابق وقت  ويف 
بأن  أمريكية،  إعالم  وسائل 
الفدرالية  من  األ «أجهزة 
الحتامل  تستعد  واملحلية 
يف  لرتامب  االتهام  توجيه 
املزعومة  مدفوعاته  قضية 
ستورمي  اإلباحية  للنجمة 

دانيالز».
يس»  يب  «إن  قناة  ونقلت 

أمريكيني  مسؤولني  عن 
األمنية  الوكاالت  إن  قولهم، 
أمنية  تقييامت  تجري 
الخطط  وتناقش  أولية، 
املنطقة  يف  املحتملة  األمنية 
مانهاتن  مبحكمة  املحيطة 
حال  يف  بنيويورك  الجنائية 
قضية  يف  ترامب  اتهام 
ستورمي دانيالز ومثوله أمام 

املحكمة.

كردستان العراق يوقد شعلة «نوروز»..
وبايدن احتفل بالعيد مع ا5ميركيين - ا=يرانيين

املهرجان  االثنني،  أمس  انطلق، 
يف  نوروز،  عيد  لحفل  العام 
إقليم  عاصمة  أربيل  مدينة 
بحضور  العراق  كردستان 

جامهريي ضخم.
مليون   300 من  أكرث  ويحتفل 
العامل،  أنحاء  جميع  يف  شخص 
يف  األكراد  ماليني  عن  فضالً 
أجزاء كردستان األربعة، يف 21 
نوروز  بعيد  عام  كل  من  آذار 
الكوردية  باللغة  يعني  الذي 
عيد  ويعترب  الجديد»،  «اليوم 
األكراد،  لدى  السنة  رأس 
الربيعي  االعتدال  يوم  ويوافق 

يف التقويم امليالدي.
األبيض  البيت  احتفل  وكذلك 
كانت  حيث  باملناسبة 
تشهدها  التي  االحتجاجات 
أشهر   6 من  أكرث  منذ  إيران 
النوروز  عيد  يف  بقوة  حارضة 
(رأس السنة الفارسية كذلك). 

البيت  نظمه  الذي  االحتفال 
األبيض شهد عزف األغنية التي 
رسمي  غري  نشيد  إىل  تحولت 
فتم  إيران،  يف  لالحتجاجات 
فيه  يظهر  فيديو  تسجيل  بّث 
حاجي  رشوين  اإليراين  املغني 
«براي»  أغنية  يؤدي  وهو  بور 
املزخرفة  الرشقية  القاعة  يف 
األمرييك  الرئيس  دخول  قبل 
جو بايدن والسيدة األوىل جيل 

بايدن للحفل.
أمام  كلمة  يف  بايدن  وقال 

من  العديد  ضّم  جمهور 
األمريكيني - اإليرانيني، إن العام 
«األمل  يلهم  التقليدي  الجديد 
يناضلن  الاليئ  إيران  لنساء 
اإلنسانية  حقوقهن  أجل  من 
وحرياتهن األساسية». وارتبطت 
أغنية «براي» باالحتجاجات يف 
إيران التي أشعلتها وفاة الشابة 
مهسا أميني يف 16 أيلول بعدما 
أوقفتها رشطة األخالق بطهران 
غري  «مالبس  ارتدائها  بسبب 

الئقة».

بايدن وزوجته خالل االحتفال بعيد النوروز
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أّن  واضحة  أمارة  هذا  ويف  من حصوله،  ساعة 
تعّمدت  لواشنطن  تاريخي  السعودية كحليف 
الدولة  الصني،  أّما  منها.  املتوّقع  خارج  تترصّف  أن 
املنافسة يف االقتصاد والتكنولوجيا وصاحبة النموذج 
فاجأت  فقد  الغريب،  الليربايل  للنموذج  متاماً  املغاير 
أمريكا حيث مل تحسب األخرية حساباً. أقلّه هذا ما 
يفصح عنه كالم الرئيس األمرييك جو بايدن السابق 
بعيداً  تذهب  لن  بالده  أّن  شّدد  حني  الرياض،  يف 
وترتك فراغاً يف الرشق األوسط لتمأله الصني وروسيا، 

وإذ ذهب َمن ذهب إىل بكني واتّفقوا هناك!
ولكن مهالً. أِصدقاً يحّق ألمريكا أن ترتاب من بروز 
الصني عرب أدوار وساطة انفرادية بدأت عرب الوساطة 
باتجاه  تتمّدد  أن  إىل  وتطمح  وطهران  الرياض  بني 
موضوع  جانباً  لنرتك  وكييف؟  موسكو  بني  وساطة 
الذي  األوكراين  الرويس  النزاع  يف  الصينية  الوساطة 
الحرب  منذ  الغريب  الوجدان  يف  صدمة  أكرب  يشكّل 

العاملية الثانية.
باراك  األسبق  األمرييك  الرئيس  أجرى   2016 عام 
أوباما حواراً مع رئيس تحرير مجلّة «ذي آتالنتيك» 
الصحايف جيفري غولدبرغ، تطّرق فيه إىل العالقات 
انطالق  عىل  عام  نحو  بعد  اإليرانية،  السعودية 
عاصفة الحزم السعودية يف اليمن. قال أوباما: «إّن 
املنافسة بني السعوديني واإليرانيني، التي ساعدت يف 
تغذية الحروب بالوكالة والفوىض يف سوريا والعراق 
وكذلك  ألصدقائنا،  نقول  أن  مّنا  تتطلّب  واليمن، 
لإليرانيني، إنّهم بحاجة إىل إيجاد طريقة فّعالة ألن 
يتشاركوا العيش يف هذه املنطقة وأن يقيموا بينهام 
البارد». أليس هذا ما يحصل اآلن  نوعاً من السالم 
إّن  القول  يجوز  هل  واإليرانيني؟  السعوديني  بني 

الصني حّققت توصية أوبامّية مزمنة؟

مسؤوليات الصني العاملية
من  الكثري  انقباض  يثريها  التي  الثانية  النقطة 
الوساطة  مبادرة  جّراء  والجمهوريني  الدميقراطيني 
أمريكاً  طلباً  مثّة  أّن  اآلن،  حتى  الناجحة  الصينية، 
مزمناً يدعو الصني إىل االضطالع مبسؤولّياتها كدولة 
العامل ال أن تكتفي بحصد مثرات  عظمى يف شؤون 
اإلدارة األمريكية للسلم واالستقرار العامليَّني وبأكالف 
مساهمة  الصني  وساطة  أليست  وحدها.  تدفعها 
ترتيبات سياسية من  التوّصل إىل  واضحة وجلّية يف 
شأن استتبابها أن يحفظ األمن واالستقرار يف الرشق 
األوسط؟ أال تشكّل الوساطة استجابة صينية للدعوة 
من  عليها  باملتوّجب  تضطلع  أن  إىل  لها  األمريكية 

مسؤولّيات كدولة عظمى؟
عصفورين  تصيب  وكأنّها  الصينية  الوساطة  تبدو 
ال  أمريكّيتني،  لتوصيتني  وتستجيب  واحد..  بحجر 
رّد  من  االستغراب  يعّزز  ما  وهو  واحدة،  توصية 
الفعل الرسمي الحذر والرّد األكرث وضوحاً يف سلبّيته 

عند رشائح مهّمة من النخبة األمريكية.
تفصح  األمريكية  الفعل  ردود  أّن  األمر  حقيقة 
الخارجية  السياسة  ميّيز  الذي  االرتباك  حجم  عن 

لواشنطن.
الخارجية  وزير  نائب  ألقاه  الذي  الخطاب  يعّد 
وثيقة سياسية  أيلول 2005،  زوليك يف  روبرت ب. 

مع  للعالقات  ما  أمرييك  تصّور  بشأن  األهمية  بالغة 
الصني. يعرتف زوليك الذي كان بدأ حواراً اسرتاتيجياً 
مع الصني، ببكني كقّوة ناشئة، ويدعوها يف الخطاب 
مسؤولة»،  ودولة  مصلحة  كـ«صاحبة  العمل  إىل 
ويحّضها عىل استخدام نفوذها الستقطاب دول مثل 
السودان وكوريا الشاملية وإيران إىل النظام الدويل. 
ويعربِّ الخطاب عن مستوى من النضج االسرتاتيجي 
الذي مل يعش طويالً، ال سيام مع إعالن أوباما بعد 
الصني  عّدتها  التي  رشقاً»  «التوّجه  سياسة  ذلك 
اسرتاتيجية مصّممة الحتواء صعودها والتأثري املبارش 

يف مداها اآلسيوي الحيوي.

اسرتاتيجية أوباما اآلسيوية
الواليات  تركيز  حول  أوباما  اسرتاتيجية  متحورت 
بسبب  الهادئ  واملحيط  آسيا  منطقة  عىل  املتحدة 
املتزايدة.  واالسرتاتيجية  االقتصادية  أهمّيتها 
وقامت عىل عدد من املرتكزات التي تشمل تعزيز 
حلفائها  مع  والدبلوماسية  العسكرية  التحالفات 
وأسرتاليا  الجنوبية  وكوريا  اليابان  مثل  اإلقليميني 
كنرش  آسيا  يف  العسكري  الوجود  وتعزيز  والفلبني، 
قوات إضافية يف أسرتاليا وزيادة الوجود البحري يف 
بحر الصني الجنويب، وتشجيع املنظامت واملنتديات 
التعاون  لتعزيز  «اآلسيان»  مجموعة  مثل  اإلقليمية 
االتفاقيات  وأخرياً  اآلسيوية،  الدول  بني  واألمن 
الواليات  إليها  سعت  التي  التجارية  والرشاكات 
 ،(TPP)املتحدة عرب املحيط الهادئ أو ما يعرف بـ
وهي اتفاقية تجارية استبعدت الصني، ورأتها بكني 
تحّدياً اقتصادياً لنفوذها يف املنطقة. عّززت كّل هذه 
األمريكية  االسرتاتيجية  أّن  الصني  إحساس  العنارص 
وفاقمت  نفوذها،  من  الحّد  إىل  وأخرياً  أوالً  تهدف 

بالتايل من التوتّرات بني البلدين.
ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  إدارة  جاءت  ثّم 
واستمرّت  التوتّر  حّد  زادت  عنيفة  بسياسة حامئية 

بها إدارة الرئيس بايدن بال أّي تغيري يذكر.
ال يخدم هذا السياق فكرة القبول بالرشاكة األمريكية 
مع الصني، بل ينّم عن موقف أمرييك يهدف إىل ردع 
السيايس غري  وإدانة منوذجها  بكني وتحجيم دورها 
الصني  أيضاً عىل محاولة لتطويع  الليربايل، وينطوي 
بحّجة إلزامها بأن تكون عضواً يلتزم قواعد املجتمع 
أمريكية  الصني  تعتربها  قواعد  هي  التي  الدويل، 
الهويّة ومصّممة لخدمة املصالح األمريكية أّوالً وقبل 

كّل يشء.
أقرب  بات  الصينية  األمريكية  للعالقات  سياق  وهو 
إىل منطق املواجهة منه إىل منطق الرشاكة، ال بسبب 
يف  الصني  نجاح  بسبب  بل  صينية،  وساطة  مبادرة 
بني  تربط  التي  نفسها  الليربايل  النظام  فكرة  تحّدي 
التألّق  أّن  وتثبت  الصني  لتأيت  والنمّو،  الدميقراطية 
االقتصادي ممكن خارج بنية ومنظومة قيم النموذج 

الليربايل.
األقّل  عىل  أو  للصني،  األكرب  التحّدي  تشكّل  أمريكا 
هكذا يظّن الرئيس الصيني الذي بدأ واليته الثالثة 
للتّو. ويف الوقت نفسه تشكّل الصني التحّدي األكرب 
ردود  تظهره  ما  هذا  أو  وقيمها،  ومنوذجها  ألمريكا 

الفعل األمريكية عىل األقّل حيال أّي نجاح صيني.

اتفاق بّكين يلّبي وصية أوباما؟
n تسوية مقبولة»، وهي يف حقيقة األمر نوع»

من االبتزاز الذي يقوم به كّل طرف للحصول 
عىل الحّد األعىل من املكاسب ومحاولة التوّصل إىل 

الحّد األدىن من التنازالت.
وتعريف هذا األمر يف معجم اللغة هو:

«تبادل الخدمات السياسية التي تؤيت مبنافع مرضية 
الهتامم  تسوية  إحداث  بهدف  أكرث  أو  لطرفني 

مشرتك».

أردوغان وبوتني والصني
اللعبة  هذه  ميارسون  العبني   3 أمام  اليوم  نتوّقف 
قّوة  أوتوا من  بكّل ما  الدولية  السياسة  عىل مرسح 

وبراعة.
األّول: هو الرئيس الرتيك رجب طيب إردوغان الذي 
إىل  بالده  تنضّم  بأن  يحلم   2001 عام  منذ  عاش 
تبوء  كانت محاوالته  مرّة  كّل  األورويب، ويف  االتحاد 

بالفشل.
يقوم  فتارة  أدواته،  كّل  استخدام  إردوغان  حاول 
االتحاد.  هذا  لدخول  رشطاً  بالـ14  الحريف  بااللتزام 
حلف  يف  الجوهرية  أهمّيته  يستخدم  أخرى  وتارة 
الناتو النابعة من كون القوات الرتكية تشكّل النسبة 
إذ  الحلف،  لهذا  الربية  القوات  عديد  من  العظمى 
تبلغ 190 ألفاً، وتارة ثالثة يهّدد بإيقاف التسهيالت 
قاعدة  وهي  أوروبا،  يف  اسرتاتيجية  قاعدة  ألكرب 

إنجرليك.
أخرى  وتارة  الناعمة،  والسياسات  بالهدوء  تارة 
بالتهّجم عىل زعامات فرنسا وأملانيا واليونان وهولندا.
إقليمياً، وانترش يف  الكبار  خرج إردوغان عن خطط 
العراق وسوريا وليبيا، وتجاوز حدود املياه اإلقليمية 

يف رشق البحر املتوسط طمعاً يف الغاز.

 أين ربح وأين فشل أردوغان؟
واألوكران،  الروس  بني  وسيطاً  نفسه  إردوغان  عرض 
وشكّل تحالفاً مع الرويس واإليراين للتنسيق يف الشأن 

السوري.
مع  العسكري  التعاون  من  قدر  أكرب  إردوغان  وّفر 
الصناعات العسكرية اإلرسائيلية، وأصبح أكرث خطوط 
الطريان املدنية حركة مع إرسائيل هو ما يربط تركيا 

بالدولة العربية.
كّل ذلك من أجل الضغط أو تبادل املصالح أو خلق 
مظلّة  تحت  القويّة»  «تركيا  حلم  له  تحّقق  أدوات 

«العثامنيني الجدد».
عىل  اعرتاضه  هي  السياسية  إردوغان  ألعاب  آخر 
انضامم السويد وفنلندا إىل حلف الناتو، وتركيا كانت 
صاحبة االعرتاض الوحيدة، وهو ما يعيق انضاممهام 
بصفة قانونية ألن نظام تأسيس «الناتو» ينّص عىل 
أّن القبول بأّي عضو جديد يف الحلف يجب أن يكون 

«بإجامع» األعضاء الدامئني.
قايض  إذ  يريد،  ما  األول عىل  أمس  إردوغان  حصل 
تسليح  نوعية  عىل  بالحصول  فنلندا  عضوية  قبول 

يحتاج إليها الجيش الرتيك.
موافقته  رهن  فقد  السويد  عضوية  لقبول  بالنسبة 
الجئني  بتسليم  السويدية  السلطات  قيام  برضورة 

أكراد يعيشون عىل أراضيها.
هذا هو قانون اللعبة التي يجيدها إردوغان معتمداً 

عىل مبدأ «يشء مقابل يشء».
ولكن ها هو السحر ينقلب عىل الساحر عندما رفض 
الرئيس السوري بشار األسد وساطة بوتني لعقد لقاء 

بينه وبني إردوغان.
أن  يجب  إردوغان  مع  االتفاق  أّن  لبوتني  بشار  أكّد 
باالنسحاب  الرتيك  الرئيس  من  واضح  تعّهد  يسبقه 

الكامل من األرايض السورية.
إردوغان الذي يعّبئ كّل قواه ملعركة الرئاسة الجديدة 
إىل  يحتاج  املقبل  أيار  يف  األّولية  مراحلها  تبدأ  التي 
يشكّل  الذين  السوريني  النازحني  إلعادة  اتفاق 
وجودهم أزمة وستصبح عودتهم مسألة ضاغطة عىل 
حكومته وسيكون لها تأثري الفت وقوي عىل ملّفات 
معركة الرئاسة، خاصة أّن املعارضة أعلنت هذه املرّة 

تحالفاً قويّاً ضّده.

بوتني والصني وأوكرانيا
بوتني. هو  الرويس فالدميري  الرئيس  الثاين: هو  املثال 
من  للخروج  محاور  عّدة  عىل  عالقاته  يعّزز  اآلخر 

حصار العقوبات الغربية ضّده.
يف  الفروف  سريغي  خارجيته  وزير  تحّركات  تأّملوا 

إفريقيا ومنطقة الرشق األوسط.
وإعالن  الروسية   – الصينية  العالقات  تطّور  تأّملوا 
يف  حربها  يف  لروسيا  الكامل  الدعم  الصيني  الرئيس 

أوكرانيا.
يف  والدخول  الحرب  إيقاف  مسألة  بوتني  يضع 
بعدم  أوكراين  تعّهد  مقابل  يف  سالم  مفاوضات 
الناتو والقبول بضّم روسيا األرايض يف  االنضامم إىل 

القرم والجمهوريات املستقلّة.

يشء مقابل يشء مجّدداً
املثال الثالث هو الصني: ها هي تتحرّك بذكاء ومهارة 

وحكمة.
 6 من  إيراين  سعودي  التفاق  كاملة  برعاية  تقوم 
إىل 10 آذار وبضامنه، وبذلك تؤّمن استثامراتها مع 
البلدين التي تتعّدى 550 مليار دوالر، وتفتح أبواب 
التعاون عىل مرصاعيها مع دولتني من أكرب خزّانات 

الطاقة ومتتلكان عوائد نفطية أسطورية.
الحزب  مؤمتر  رئيسها يف  لسان  الصني عىل  وها هي 
األخري تعلن أّن تايوان أرض صينية، وأنّها حتامً ستعود 
إىل الوطن األّم مهام كانت النتيجة. وها هي تستعّد 
ملناورات عسكرية شاملة يف بحر الصني ُوصفت بأنّها 

سُتنّفذ «بأسلحة حقيقية».
علبها  التجارية  األمريكية  العقوبات  عىل  الصني  ترّد 
تريليون  تتجاوز  التي  بودائعها  باملساس  بالتلويح 

دوالر يف األسواق والصناديق األمريكية.

مرّة أخرى تهّدد بيشء مقابل أن تحصل عىل يشء.
باختصار، إنّه عامل «قّوة الضغط» يف زمن «االبتزاز» 

بهدف املقايضة.
وأّي  يشء  بكّل  التهديد  فيها  يتّم  خطرة  لعبة  إنّها 

يشء.
حتى اآلن اللعبة مخاطرها محسوبة، لكن من املمكن 

أن تنفلت األمور يف أّي لحظة.
اللعبة ونلعب أوراقنا بحكمة  املهّم أن نفهم قانون 

ومهارة.

2023 عام االبتزاز والمقايضات: أردوغان وبوتين والصين
n
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متى يستيقظ اللبناني؟

khalilelkhoury@elshark.com

شروق وغروبشروق وغروب

هل يعقل أن يالمس الدوالر األمرييك عتبة املئة وعرشين ألف 
لرية لبنانية من دون أن نلمس حراكاً للحكومة رئيساً وأعضاًء 
للامل وآخر لالقتصاد، والوزراء «كلّن عىل بعضن»، أو  ووزيراً 
ألولئك  واحدة  عبارة  نقرأ  أو  نسمع  أن  دون  من  األقل  عىل 

األكارم؟!. 
واحٌد من احتاملَني: إّما انهم غري مهتمني، وإما انهم عاجزون. 
ال  كله)  السيايس  الطاقم  (ومعهم  فهم  االحتاملني  هذين  ويف 
يجوز أن يطلعوا علينا يف كل حني بسفسطات سخيفة ونظريات 
الهاميونية  املصطلحات  وسائر  والصالحيات  الحكم  عن  تافهة 
وال  عرياناً  تكيس  وال  عطشاناً  تروي  وال  فقرياً  تشبع  ال  التي 
تطبب مريضاً وال تبتاع دواًء وال تفرغ صفيحة بنزين يف خزان 

سيارة وال تسّدد قسطاً مدرسياً وال تبتاع قارورة غاز الخ... 
وهل يدرك هؤالء املسؤولون املبارشون واملسؤولون السياسيون 
تزيد  ميزانية شهرية  تتطلّب  ذكره  تقدم  ما  فاتورة  أن  عموماً 
عن الخمسة وخمسني مليون لرية شهرياً (من دون ذكر الكثري  
املواد  كاللحوم وسائر  الحياة ومستلزماتها  سواه من رضورات 

الغذائية)؟!. 
هل يعرفون أن زيارة عيادة الطبيب االختصايص، لبضع دقائق 
مليون  عرش  وأحد  ماليني  مثانية  بني  ما  املريض  تكّبد  فقط، 

لرية؟!. 
إذ  املعييش  بالوضع  الصلة  ذات  االنتحارات  أخبار  أتتهم  هل 
بأود  القيام  الذين تزوجوا وأّسسوا عائالت عن  الشباب  يعجز 

العائلة حتى يف الحدود الدنيا؟!. 
ومثة أمور عديدة مرفوضة منهم: 

مرفوض أن يقولوا «مش طالع بإيدنا يش». فالذي ال يطلع يف 
يده يشء ال يجوز أن يكون يف السلطة.

وفوق  منقدر  ما  قّد  عمنشتغل  «نحنا  يقولوا  أن  ومرفوض 
طاقتنا». ألنهم ال يعملون شيئاً ملموساً عىل الصعيد العميل... 
وأكرب مثال خطط نائب رئيس الحكومة املزعومة أنها الخطط 
حول  تدور  أنها  عىل  الخرباء  أجمع  وقد  واإلصالحية،  املالية 

محور واحد: كيف ميكن تشليح املودعني أموالهم. 
قانون  مرشوع  عىل  يعملون  أنهم  النواب  يزعم  أن  ومرفوض 
«الهريكات» الذي كان مفرتَضاً إقراره يف األيام األوىل عىل األزمة. 
والواقع أن الهريكات يطّبق عملياً عىل املودعني وحدهم الذين 
يكتشفون، كّل يوم، أن جزءاً من ودائعهم قد تبخر من دون أي 
أو منطق، ومن خالل عمليات غري مفهومة وحسومات  تربير 
غري منطقية، ناهيك مبا يرافق النذر اليسري من السحوبات من 

فذلكات ال تركب عىل قوس قزح.
هذه  هو  املفهوم  غري  ولكن  معروف،  التوصيف  هذا  بعد، 

البالدة وأيضاً هذه الـ «غفوة» الغارق فيها الرأي العام.

خليل الخوري

يُحىك يف القصص الواقعّية أنّه ذات 
يوم أقامت نقابة األطّباء يف إنجلرتا 
األطّباء  من  دفعة  تخريج  حفل 
رئيس  الحفل  حرض  وقد  الجدد. 
وأثناء  آنذاك.   الربيطايّن  الوزراء 
بإلقاء  األطّباء  نقيب  قام  الحفل 
بعض النصائح التي ينبغي أن يأخذ 
لتّوه.   تخّرج  قد  طبيب  كّل  بها 
معه،  حصلت  حادثة  لهم  وروى 
قائًال: ذات يوم، طرق أحدهم باب 
بيتي يف منتصف الليل، وكانت ليلة 
بحرقة  تبيك  بسّيدة  وإذ  عاصفة، 
أيّها  ساعدين  بالقول:  ناشدتني 
ا وهو يف  الطبيب فطفيل مريض جدٍّ
أي  تفعل  أن  أرجوك  حرجة.  حالة 
األطّباء  نقيب  تابع  إلنقاذه.  يشء 
مبال  غري  أرسعُت  فقال:  كالمه 
الشديد  والربد  والزوابع  بالعواصف 
واملطر الغزير. وكان مسكن السّيدة 
جهد  وبعد  لندن،  ضواحي  يف 
كانت  حيث  املنزل  وجدت  ُمضٍن 
غرفة  يف  طفلها  مع  تعيش  السّيدة 
يّنئ  الطفل  وجدت  وهناك  صغرية. 
فقمت  بشّدة،  ويتألّم  الوجع،  من 
عىل  ينبغي.   كام  نحوه  بواجبي 
بعًضا  بإعطايئ  األّم  قامت  ذلك  أثر 

الواضح  فقرها  (رغم  النقود  من 
النقود،  أخذ  فرفضُت  للعيان)، 
أجري  آخذ  لن  بلطف:  لها  وقلت 
وسأتابع طفلك حّتى ميّن الله عليه 
بالشفاء التاّم.  وتابع نقيب األطّباء 
كالمه قائًال: هذه هي مهنة الطّب، 
ال  الرحمة،  إىل  املهن  أقرب  وهي 
بل أقربها إىل الله.  وما كاد نقيب 
نهض  حّتى  كالمه  ينهي  األطّباء 
واتّجه  مقعده  من  الوزراء  رئيس 
«اسمح  قائًال:  الخطاب  منّصة  نحو 
يل يا سّيدي النقيب أن أقّبل يدك». 
فأنا ذاك الطفل الذي تحّدثت عنه، 
أبحث  سنة  من عرشين  أكرث  ومنذ 
وتهنأ،  أّمي  فلتسعد  آه...  عنك. 
يل  الوحيدة  وصّيتها  كانت  فقد 
وأكافئك  ألشكرك  عليك،  أعرث  بأن 
أحسنت  عندما  صنعك  جميل  عىل 
الفقري  الطفل  أّما  فقرنا.   يف  إلينا 
الوزراء  ملجلس  رئيًسا  أصبح  الذي 
لويد  «ديفيد  فكان:  الربيطايّن 
جورج». يتبّدى لنا من هذه القّصة 
ما  نحصد  أن  بّد  ال  أنّنا  الواقعّية 
كان  خريًا  حني،  بعد  ولو  زرعناه، 
أم رشٍّا.  «فالخري الذي تزرعه، إيّاه 

تحصد».

جنان خريباني

«أمي... بضعة مني»

ويف قلبي تنبت زهرة 
تحمل عطر أمي ،

هي  غرََسْتها  زهرة 
بتأيّن،

بعطر  روحي  لتعبق 
محبتها

كلام خانتني الحياة!
قد  أمي  إن  قال  من 

رحلت؟
هي هنا يف داخيل
هي بضعة مني!

السنني  إن  قال  من 
تساعدنا عىل الشفاء؟

يوماً  هو  بات  هل 
يتيامً؟

طعم  يوماً  ذاق  هل 
الفراق؟

مرور  مع  اآلالم  كل 
الزمن تهون

أمله  يبقى  فراقها  اال 
ينمو ويدوم..

أمي
ما أتيت عىل ذكرها
إال وخانتني الدموع

حلقي  وغّص 

باسمها...
أناديها كل مساء

صويت  تسمع  علها 
فتعود!

فكلام زارتني ليال
صدري  عن  مسحت 

الهموم...
أمي

طرزت  ليتني  يا 
سامءها

بألوان عمري
كانت  ....رمبا  رمبا 

أيامها ستطول
ليتني غمرتها ذات  يا 

عرص
ذلك  من  وخطفتها 

األجل املحتوم
حّيكت  ليتني  يا 

جراحها
برشايني قلبي

عن  توانت  علّها 
األفول!

يا ليتني أنرت دروبها
بخيوط الشمس،

يف  مقلتيَّ  وزرعت 

عتمة ليلها
علّها غضت طرفها 
عن محطٍة قطارها
باملوت دربه يطول

يا ليتني....يا ليتني...
كلها أماين مع غمزات 

الصباح
تتالىش وتزول....

أمي 
مازال يف القلب ركنك 

قامئاً،
ونبضه  القلب  أنت 

ورس بقائه،
أنت ربيع الغد اآليت...

أمي
صهوة  عن  ترّجيل 

األمس
لقافلة  ميكن  فال 
من  تسري  أن  الحياة 

دونك
لك العمر الباقي

والحارض لك،
لك الحياة نُذرت

ومن أجلك أنت فقط 
تتتابع الفصول.....

 لحاق البوم بوصلك عالخراب


