ّ
الـــــكـــــويـــــت تــــعــــلــــن حـــــل
ّ
مـــــــجـــــــلـــــــس األمـــــــــــــــــة

«كــــــــورونــــــــا» :حــــالــــة وفـــــاة
واحـــــدة و 861إص ــاب ــة جــديــدة
أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مستجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  861إصابة
جديدة بالفــروس ،ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات
.»1105129
وأوضحــت الوزارة أنه «تم تســجيل حالة وفاة ،وبذلك
يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»10456

والـــدعـــوة النــتــخــابــات عــامــة
ص8

 5000ل.ل.

5000 L.L.

ً ُ ّ
ـتمرة مــع تعديالت طفيفة...ومواقف باســيل وجعجــع رئاســيةّ
كلفاً...الحكومــة ُمسـ ّ
ميقاتــي رئيســا م
َ
ّ ُ
باس ـــيل مليقات ـــي  :نح ـــن مع ـــك إذا رشح البخاري س ـــام...ميقاتي رد  :ملت ـــزم موق ـــف الري ـــاض
ُ
ُ
هي ـــكل الدول ـــة يته ـــاوى م ـــع إض ـــراب موظف ـــي القط ـــاع الع ـــام وتوق ـــف معام ـــات املواطني ـــن؟
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رضوان الذيب
الرئيــس نجيب ميقايت رئيســا مكلفا لرئاســة الحكومة
ويف الوقــت ذاته رئيســا لحكومة ترصيــف االعامل حتى
موعد االنتخابات الرئاسية ،وصوال اىل تعبئة الفراغ الرئايس
يف حال تعــر اجراء االنتخابات الرئاســية ،كام ان التكليف
حســم لصالحه بعد اعالن بعــض الكتل النيابية مواقفها من
االستشــارات وعدم تسمية نواف سالم او أي شخصية سنية
أخرى من قبل الدكتور سمري جعجع وميشال معوض وارشف
ريفي وفؤاد مخزومي وأديب عبد املسيح وغريهم ،واملعروف
ان هؤالء ملتزمون حتى» العظم « املوقف السعودي االمرييك
عىل» العمياين « ولو كان القرار واضحا بدعم سالم لكان جعجع
واملســتقلون اول الداعمني لنواف ســام ،وكرروا سيناريو
معركة غســان سكاف يف منصب نائب رئيس مجلس النواب،
ومرة جديدة يثبت النواب التغيرييون عدم القدرة عىل التاثري يف
مسار االحداث ،ومن دون اية فاعلية نتيجة انقساماتهم.
ويف املعلومــات املؤكدة ،ان موقــف رئيس الحزب التقدمي
االشــرايك وليد جنبالط برتشــيح نواف سالم فاجأ الجميع
وقلب كل التوقعات ،وعممت اجواء عن تغطية سعودية امريكية
ملوقف جنبالط جراء اتصاالته وعالقاته ،ويف املعلومات املؤكدة
ايضا ،ان اتصاالت جرت عىل أعىل املستويات ،وابلغ ميقايت كل
من راجعه انه ينتظر موقف القوات اللبنانية ،فاذا اعلنت دعمها
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لسالم عندها يكون القرار سعوديا وامريكيا ،وسيعلن ميقايت
بعدها انســحابه من السباق اىل رئاســة الحكومة وااللتزام
باملوقف الســعودي والعمل تحت ســقفه وثوابته ،مع تأكيده
انه لن يخوض أيــة مواجهة مع الرياض مهام كانت التبعات
ولن يكرر سيناريو الحريري ،ووضع ميقايت الرئيس بري يف
حيثيات قراره باالنســحاب ولو نال  ٦٩صوتا ،ويف املعلومات
ان باســيل ابلغ حزب الله انه ســيعطي اصوات التكتل لنجيب
ميقايت اذا بقي االرصار الســعودي عىل نواف ســام ،ووضع
ميقايت يف اجواء قرار باســيل لكنه ارص عىل االعتذار وربط
قبول املهمة باملوقف الســعودي ،وبعد موقف القوات انفرجت
اسارير ميقايت وتلقى سلسلة من االتصاالت املحلية والدولية
وتحديدا من الســفري الفرنيس وسيحصل عىل  ٥٣نائبا ،فيام
التيار الوطني الحر بعد حســم املعركة يتجه اىل عدم التسمية
وفتح معركة التاليف برفض حكومة التكنوقراط والتمســك
بالحكومة السياســية ،لكن املعلومات اشارت اىل بحث جدي
باالبقاء عىل الحكومة الحالية مع بعض التعديالت الطفيفة.
البخاري والحرب عىل حزب الله
ورغــم» الحلحلــة» يف امللــف الحكومــي ،لكــن االزمة
مرشعة عــى كل االحتامالت ،واملواجهات مفتوحة ،وتتعدى
التكليف والتأليف وانتخــاب رئيــس جديــد للجمهوريــة،

(تتمة املانشيت ص)12

طوابري عىل االفران

خطــــورة املـــ ّ
ـس بالودائــــع والتمييــــز فيمــــا بينهــــا ...عواقــــب وخيمــــة
ّ
ال دســتوريّة لخطــة الحكومــة للتعافــي ..وإقرارهــا يحتــاج تعديال دســتوريا

جاسم عجاقة

ال نعلــم بأية ظروف أقــ ّرت الحكومة اللبنانية
خطّتهــا «للتعايف»؟ وال نعلــم ما هي املعايري التي
إعتمدتها لتسمية هذه الخطّة بخطة تعايف؟
عدّ ة نقاط تربز عند البحث يف هذه الخطّة وعىل
(بغض النظر عن آلية أو شكل
ّ
املس بالودائع
رأسها ّ

www.addiyaronline.com
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املس!) .هذه الودائع التي متلك قدســية ُمعطاة لها
ّ
يتم الحديث عنها كأنّها
يف ُمقدّ مة الدستور اللبناينّ ،
أرقام يتم الخصم منها وتقســيط بعضها األخر...
كأنها عملية تركيب أرقام فقط ،يتغ ّنى املدافعون عن
هذه الخطّة بإظهارها بأجمل الجداول ،وكأن شــكل
باملس
هذه الجداول وجاملها يُعطي الحكومة الحق
ّ
بالودائع متناسني تعب وجهد ماليني اللبنانيني.

الصـــــدر يُؤكـــــد انســـــحابه مـــــن البرملـــــان
«بس ــبب الفاس ــدين ولي ــس بضغ ــط ايران ــي»

ال ندّ عــي إمتــاك كل امل ُعطيات التــي متتلكها
الحكومــة عند أخذها لهذا القــرار ،إال أن األكيد أن
يكن التغايض عنها
هنــاك عددا من امل ُســلّامت ال ُ
مهام كانت الظروف ومهام كانت املعطيات:
ً
أول – الودائع لها قدســية وهذه القدسية نابعة

(التتمة ص)12

مجموعــــــة الســــــبع تبحــــــث خطــــــة «مارشــــــال» إلنقــــــاذ أوكرانيــــــا
ُ ّ
ّ
روس ـــيا تتوع ـــد ليتواني ـــا ب ـــرد غي ـــر دبلوماس ـــي والنات ـــو يح ـــذر موس ـــكو
بينام تســتمر املعارك يف
أكرث من جبهــة بأوكرانيا،
أكــدت املتحدثــة باســم
الخارجية الروســية ماريا
زاخاروفا أن موســكو سرتد
عىل إجراءات ليتوانيا قريبا،
وأن الرد لن يكون دبلوماسيا،
فيــا دعت أملانيــا الرئيس
األوكــراين لقمة مجموعة
الســبع من أجل االتفاق عىل
«خطة مارشال ألوكرانيا».
وقالــت زاخاروفــا يف
مؤمتر صحفي مبوسكو إن
مختلف الوزارات تدرس اآلن
الخطــوات العملية للرد عىل
اإلجــراءات الليتوانية ،وذلك
بعد منعها عبور البضائع نحو مناورات بيالروسية عسكرية
جيب كالينينغراد الرويس.
وزير
من جانبه ،ح ّذر نائب
يف ســياق مواز ،قال املستشــار األملاين أوالف
من
الغرب
ريابكوف
ســرغي
الخارجيــة الرويس
شــولتز أمس قبل اجتامعات مجموعة دول السبع
شامل
لحلف
املشــرك
الدفاع
بند
الحديث عن تفعيل
وحلف شــال األطليس ،إن مفاوضات السالم بني
وروسيا.
ليتوانيا
بني
املواجهة
األطليس ،يف
روسيا وأوكرانيا «ما زالت بعيدة».
ريابكوف
عن
الروســية
إنرتفاكس
وكالة
ونقلت
وأكد شــولتز أمام النواب األملان «ما زلنا بعيدين
الخطابية
بـ»األلعاب
وصفها
مام
األوروبيني
تحذيره
عن مفاوضات الســام ،ألن بوتــن ما زال يعتقد
الرصاع».
موضوع
بشأن
الخطرية
أن بإمكانــه إمالء الســام» ،داعيــا حلفاءه إىل
وكانــت الخارجية األمريكية أكــدت أن التزامها «االســتمرار» يف دعم كييــف من خالل العقوبات
صارم باملادة الخامســة من املعاهدة التأسيســية و»تسليم األسلحة» ألوكرانيا.
تنص عىل أن الهجوم عىل أحد أعضاء
للناتــو ،التي ّ
ويف إشــارة إىل املبادرة األمريكيــة التي قدّ مت
الجميع.
عىل
الحلف هو هجوم
مبوجبها الواليات املتحدة مليارات إلعادة بناء أوروبا

الغربيــة بعد الحرب العاملية
الثانية ،قال املستشار األملاين
إنه دعا الرئيس األوكراين إىل
املشاركة يف قمة مجموعة
السبع التي تبدأ األحد من أجل
«االتفاق عىل خطة مارشال
ألوكرانيا».
ومرشوع مارشال الشهري
هو خطة اقتصادية أُطلقت
مببادرة من وزير الخارجية
األمــريك األســبق جورج
مارشــال ،من أجل مساعدة
البلدان األوروبية عىل إعادة
إعامر ما دمرته الحرب العاملية
الثانية وبناء اقتصاداتها من
جديد ،وذلك عرب تقديم هبات
عينية ونقدية باإلضافة إىل
حزمة من القروض الطويلة
األمد.

} الخارجية األمريكية }

وأكــدت مســاعدة وزير الخارجيــة األمريكية
وينــدي شــرمان ،أنها ذكــرت يف اتصاالتها مع
زمالئها الروس أنها «تتفهم مخاوف روسيا األمنية
املرشوعة ،ونحن مستعدون للعمل عىل إزالتها».
وقالــت يف منتدى رفيع املســتوى بني الواليات
املتحــدة واالتحاد األورويب حول األزمة األوكرانية:

الربملان العراقي
نفى زعيم «التيار الصدري» ،مقتدى الصدر
«أن تكون إيران مارست أي ضغوطات عىل أي
طرف شيعي» ،فيام دعا الكتل السياسية «إىل
موقف شجاع من أجل اإلصالح وإنقاذ البلد».
وكان مقتدى الصدر دعــا رئيس «الكتلة
الصدريــة» حســن العــذاري إىل تقديــم

اســتقاالت أعضــاء الكتلــة املؤلفة من 73
نائبــاً ،إىل رئيس مجلس النــواب العراقي،
كام أوعز بإغالق املؤسســات التابعة للتيار
مع بعض االستثناءات.

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار
مل نفهم بعد خطوة دولرة األسعار املتخذة
من قبل وزير الســياحة ،وكيف تخدم هذه
األخرية املســتهلك اللبناين والزوار العرب
واألجانــب ،فمنذ خطــوة الوزير ارتفعت
األســعار يف املطاعم واملالهي واملســابح
مبعــدل  ،%30رغم أن ســعر الدوالر مقابل
اللــرة اللبنانية ال يزال يرتاوح بني  27و29

الف لرية ،ما يعني ان اصحاب املؤسســات
الســياحية اســتغلوا قرار الوزير ورفعوا
األسعار بانتظار املغرتب اللبناين والسائح
العــريب واألجنبي .اي باللهجــة اللبنانية
«اكتملت عدة النصب» للمغرتبني والسياح،
أما اللبنانيون املقيمون فـ«العرتة» عليهم.

«الديار»

ّ
«الكنيس ـــت» يُص ــ ّـوت عل ـــى ح ـــل نفس ـــه..
ونتنياه ــو يُف ــاوض لتش ــكيل حكوم ــة بديل ــة

(التتمة ص)12

ُ ّ
بــن سلمان وأردوغـــــان ي ــؤك ــدان بــدء مرحلة جــديــدة مــن الــتــعــاون املشترك
بيان أردني ــ سعودي يدعو «إسرائيل» إلحترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس

وصل ويل العهد الســعودي ،األمري محمد بن سلامن امس،
إىل العاصمة الرتكية أنقرة ،يف ختام جولة يف منطقة الرشق
األوسط شملت كال من مرص واألردن.
واســتقبل الرئيس الرتيك محمــد رجب طيب أردوغان بن
ســلامن يف القرص الرئايس يف العاصمة أنقرة ،حيث جرى
عزف النشيدين الوطنيني لرتكيا واململكة العربية السعودية.
ورافــق بن ســلامن إىل تركيا وفد من رجــال األعامل الذين
ســيجتمعون بنظرائهم األتراك ألجل بحث آفاق التعاون.
وأصدرت تركيا والسعودية بيانا مشرتكا حيث أكد الجانبان
بدء مرحلة جديدة من التعاون .وأفاد البيان املشرتك بأن «تركيا
والسعودية تؤكدان عزمهام إطالق حقبة جديدة من التعاون
يف العالقــات الثنائية مبا يف ذلك السياســية واالقتصادية
والعســكرية واألمنية» ،مؤكدا «أننا نعتزم مواصلة التعاون
وتطويره عىل أســاس األخوة التاريخية مبا يخدم مســتقبل
املنطقة».

(التتمة ص)12

الكنيست اإلرسائييل

بن سلامن وأردوغان

ص ّوت «الكنيســت اإلرسائييل» امس عىل
حل نفســه ،يف خطوة أوىل متهيدا إلجراء
انتخابات مبكرة ســتكون الخامسة يف أقل
من  4ســنوات عقب انهيار االئتالف الحاكم،
يف حــن يجــري زعيم املعارضــة بنيامني
نتنياهو اتصاالت لتشــكيل حكومة بديلة.
وكان «الكنيســت» صــوت بالقــراءة
التمهيديــة عىل مرشوع قانون يقيض بحل

املجلس بأغلبية  110أصوات ،عىل أن يصوت
عليه الحقا بـ 3قراءات أخرى.
ويشــار اىل ان هنــاك ســباقا محموما
بني االئتــاف الحايل بقيادة رئيس الوزراء
نفتايل بينيــت ووزيــر خارجيته (رئيس
الحكومة البديل) يائري لبيد ،اللذين يسعيان
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رقصتنا األخيرة في الفراغ
نبيه الربجي
«لو أزال فخامته،
ولــو للحظة ،جربان
باســيل من رأســه،
لوجــد عــى األقل،
من يرفــع له القبعة
لــدى خروجــه من
القرص»...
أو «هــل يتصور
الصهــر العزيــز أن
باستطاعته أن يعرث
عىل ســ ّني ،ولو كان صاحب دكان للفالفل ،أو كان
نادل مقهى ،يقبل برشوطه لرتؤس الحكومة»؟
أو «كيــف لــه أن يفكر بــأن يقول لــه الرئيس
نجيب ميقايت ،بهواجســه ،وبشواغله ومشاغله،
وبطموحاته ،وبامتداداته ،وحتى مبخاوفه ،ما يقوله
له أحد طرابيش القرص ...بأمرك جربان باشا»؟...
حظي
أو «ال أعتقد أن مثة سياسياً يف تاريخ لبنان
َ
بتلك الكمية من الكراهية من كل أهل السياســة ،من
حظي بها هذا
ألد األعداء وحتى أقرب الحلفاء ،مثلام
َ
الرجــل الذي بلغت به الرنجســية حد رؤية نابليون
بونابــرت ،أو اميليــو زاباتا يف املــرآة ،كام بلغت
به الدونكيشــوتية حد اعتبار وصوله اىل رئاســة
الجمهورية رضورة اســراتيجية لجهات فاعلة يف
لبنان ،أو يف االقليم ،وحتى يف موسكو وبكني»...
هذا مــا ترسب الينا من أحد املطابخ السياســية
الشغالة عىل مدار الساعة يف هذه األيام...
عــى أي حصان ،وقد ابتعدت كل األحصنة ،يراهن
رئيــس التيار الوطني الحر لنرث الــورود أمامه اىل
القرص ،أو لـ «تعيني» رئيس للحكومة؟ مشكلته أنه
ال يستطيع أن يطرح أي اسم للرئاسة الثالثة ،ليقرتح
عليه أحد املستشــارين (األفذاذ) اسم نواف سالم ،ال
اقتناعاً به وامنا الستفزاز ميقايت ،ومنعه من تشكيل
الحكومة العتيدة .
املستشــار اياه ،بأنف الديكة ،يرى أن الحل املثايل
لعدم حصول أي مفاجأة تقلب املشــهد رأســاً عىل
عقــب ،ابقــاء الوضع عىل ما هو عليــه حتى ربع
الســاعة األخري من الوالية ،وكام حدث مع الرئيس
أمني الجميل عام  ،1988تشــكيل حكومة عسكرية،
ولكن برئاســة أي جرنال اذا كان نائب البرتون يخاف
حتى من ظل العامد جوزف عون؟
هكــذا نكون أمام صاحب الفخامة الفراغ ،كام لو
أننــا ال نعيش ذروة الفراغ ،عىل أن تناط الصالحيات
الرئاســية بتلك الحكومة اىل ما شــاء الله أم اىل ما
شاء الشيطان؟!
حتى اللحظة ،ورمبا حتى اللحظة األخرية ،ما زال
رجــال العهد يلعبون ضد العهد ،حتى ولو مل يبق منه
سوى الحطام .ماذا يقول الجرنال للجرنال حني يفكر
بـ «الخطيئة املميتة» التي اقرتفها حني قبِل بصفقة
منتصــف الليل التي حملته نصف جرنال ،ورمبا أقل،
اىل قــر بعبــدا ،وهو الذي يعلــم أن الصالحيات
الرئاســية يف دستور الجمهورية الثانية جعلت من
الكريس الرئايس الكريس الكهربايئ؟
نعلم أن الســفري وليد البخــاري ،عىل خطى أهل
البالط ،ال تستهويه شخصية الرئيس نجيب ميقايت،
حتى ولو أعلن للمــأ (وللتاريخ) أن اململكة «قبلتي
السياسية وقبلتي الدينية» .القضية قضية هوى .اذ
هوى فؤاد الســنيورة يف اختبار الصناديق ،وقد باع
بثالثــن فضة ،أو أقل ،من صنعوه كرجل سياســة،
وحتــى كرجل ،تركز الهوى اآليت من شــبه الجزيرة
العربيــة عىل فؤاد مخزومــي وأرشف ريفي اللذين
دونهام والرساي عوائق ال تحىص.
الخيار السعودي هو الفراغ ،ليس فقط يك يخرج
الجرنال من القرص ،ومن التاريخ يف آن ،وامنا اعداداً
لصفقة شاملة ( ،) Package dealرئاسة الجمهورية
ورئاسة الحكومة سوية.
ال نتصور أن األمري محمد سلامن يضع كل أوراقه
يف الســلة األمريكية اثر تجربته (املريرة) مع دونالد
ترامب حول قطــر ،وتوحيد مرجعتي النفط والغاز.
ولكــن أي صفقة اذا كانــت املحادثات مع طهران ال
تزال تــدور يف الحلقة املفرغة ،واذا كانت العالقات
مع دمشــق رهن الضوء األخرض من واشنطن ،األمر
املستبعد كلياً يف الظروف الراهنة ،والتي تزداد تعقيداً
يوماً بعد يوم؟
ال مســتحيل يف منطقة لطاملا غاب عنها املنطق.
وال مشــكلة لدى الالعبــن ،كل الالعبني ،ان يتلوى
اللبنانيون بني ليايل الجمر وليايل الصقيع...
نواف ســام ،بالرغم مــن كل كفاءاته ،وان كان
البعض يشــتبه بوالءاته وبارتباطاته ،ليس أكرث من
بالون ملون ،يُلقى به يف الهواء بني الفينة واألخرى.
قــد يكون أمريكياً ،ويفرتض أن يكون ســعودياً .ما
يعلمه ســمري جعجع حول هذه املســألة ال يعلمه
اآلخرون...
ولتكن رقصتنا األخرية يف الفراغ .يف الفراغ أم يف
 ...جهنم؟!

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ّ
عشــــــية االستشــــــارات انعكاس لقــــــرار عــــــدم املواجهة ؟
إنقســــــام حلفــــــاء الرياض
الســــــعوديّة تبحث عــــــن تعزيــــــز موقعهــــــا اإلقليمي لتحســــــين «شــــــروط» املقايضة
ً
ً
باريــــــس تخشــــــى من الرهــــــان علــــــى الوقــــــت  :األكالف كبيــــــرة أمنيــــــا واقتصاديا
ابراهيم نارص الدين
قرار «القوات اللبنانية» عدم تســمية احد لرئاسة الحكومة
يف االستشارات النيابية امللزمة ،يشري بوضوح اىل ان اململكة
العربية الســعودية مل تتنب ترشــيح نواف سالم ،واال لكانت
«معــراب» رأس حربــة يف هــذه املعركــة ،باعتبارها املمثل
«الرســمي» للمملكة عىل الســاحة اللبنانية .اما قرار النائب
وليد جنبالط فــا يعدو كونه مجرد «زكزكة» لرئيس حكومة
ترصيــف االعامل نجيــب ميقايت ،املرجــح ان ينال االصوات
الكافية للجمع بني ترصيف االعامل «والتكليف» الذي ســيبقى
اىل اجل غري مســمى يف «جيبه» ،مــع ترجيح عدم «والدة»
الحكومــة العتيدة فيام تبقى من عهد الرئيس ميشــال عون
يف ظل «كباش» ســيكون مفتوحا عىل «ملء الفراغ» الرئايس
الذي ترتفع اســهمه ايضا يف ظل عجز داخيل عن التوصل اىل
تســوية رئاســية ،ودخول املنطقة يف مرحلة «خلط اوراق»
سيكون خاللها لبنان يف ادىن سلم االولويات ،ينتظر تسويات
صعبــة طريقها حافلة بااللغام ،دون ان يكون لدى احد تصور
واضح حيــال كيفية مقاربة التطورات السياســية واالمنية
يف منطقــة تعمها الفوىض من «ارسائيل» اىل العراق وايران،
مرورا بدمشــق ،وصوال اىل السعودية التي تشق طريقها نحو
متوضعــات جديدة ،وتحاول حجز مكان ارفع شــانا ،مع ّولة
عــى تداعيات الحرب الروســية عىل اوكرانيا ،وحاجة االدارة
االمريكية لها نفطيا العادة خلق توازن لالسواق العاملية ،ولهذا
تفضــل تأجيل البحث يف امللــف اللبناين اىل وقت آخر ،طمعا
بتحســن رشوط «املقايضة» الذي تخشاه باريس.
فحالــة االنتظار الراهنة ،تفرسعدم وجــود معركة جدية
تخوضها القوى الخارجية عىل اســم رئيس الحكومة العتيد،
كام تقول اوســاط معنية بهذا امللف ،فباريس مع ابقاء القديم
عىل قدمه النه ال فائدة من خوض مواجهة مع احد يف الوقت
املســتقطع قبل نهاية والية الرئيس عون ،واآلمال ضئيلة جدا
يف «قــر الصنوبــر» بامكان تشــكيل حكومة جديدة يف
االشــهر االربعة املتبقية ،ولهذا تحاول باريس العمل انطالقا
مــن التوازنات الحاليــة ،وتخىش من نتائج ســلبية للقرار
االمرييك – السعودي بركن امللف اللبناين عىل «الرف» ،بانتظار
االستحقاق االهم ،االنتخابات الرئاسية..
سعوديا ،ال يشء تغري ايضا ،فقرار عدم خوض اململكة معركة
اســتعادة التوازنات من «البوابة» السنية بعنوانها االسايس
املتمثل برئاسة الحكومة ،ال يزال عىل حاله ،فلبنان مل يرتق بعد
اىل منزلة ســاحة «للكباش» ،وال يزال ملفا ثانويا حتى تتغري
ظروف املنطقة ،عىل الرغم من حراك الســفري السعودي الوليد
البخــاري الذي يبقى يف اطار «انــا اتحرك يعني انا موجود»،
خصوصا بعدما جاءت نتائج االنتخابات النيابية مخيبة آلمال
اململكــة ،واآلن جل ما يفعله البخاري محاولة تهيئة االرضية
الصالحة يك تكون الرياض عىل «الطاولة» عندما يبدأ الحديث
الجدي حول االستحقاق الرئايس ،الذي سيكون منطلقا ملرحلة
جديــدة يف البالد ،كام يعتقد الســعوديون الذين يديرون اآلن
محاولــة هي االكرث جدية لتحســن موقعهم كالعب رئييس

يف االقليم.
ويف هذا السياق ،تحذر اوســاط ديبلوماسية اوروبية من
مغبة الرهان السعودي عىل «لعبة الوقت» ،الن بقاء لبنان عىل
«رصيف االنتظار» ملدة طويلة  ،سيكون له اكالفه االقتصادية
واالمنيــة غري القابلة للحرص« ،فالرافعة» الفرنســية للملف
اللبنــاين تعطلــت عىل نحو مثري للقلــق ،بعدما تلقى الرئيس
الفرنيس «صفعة» برملانية ستشل حركته السياسية الداخلية
والخارجية ،وهكذا سيخرس لبنان «حاضنة» مهمة تؤدي دور
خلق التــوازن الدقيق بني الســعوديني وااليرانيني ،مع وجود
عالمات اســتفهام ســعودية حيال التقارب املعلن بني باريس
وحزب الله ،ولهذا يشــعر الســعوديون بنوع من الراحة اآلن
العتقادهــم ان الدور الفرنيس ســيرتاجع حكام ،ما مينحهم
فرصــة اكرب للتقدم ،خصوصا اذا نجح ويل العهد الســعودي
محمد بن ســلامن يف اعادة تعويم نفسه امريكيا خالل جولة
بايدن املقررة الشــهراملقبل ،وهو بدأ رسم حدود مصالح بالده
يف زيارته اىل القاهرة وعامن وانقرة.
ووفقا للمصادر نفســها ،فان الســؤال االهم الذي سيحدد
ثقــل وجود لبنان عــى «الطاولة» من عدمــه ،هو ما الذي
ســيقدمه هذا البلد للســعودية من مصالح؟ فاذا كانت ايران
نجحت يف «االســتثامر» بحزب اللــه الذي بات رقام «صعبا»
يف لبنان واملنطقة يف مواجهة «ارسائيل» ،وكذلك املشــاريع
االمريكية يف املنطقة ،فان الرياض ال متلك اي يشء تســتثمر
فيه عىل الســاحة اللبنانية ميكن ان يكون «اداة» تفاوض مع
االيرانيني ،الذين يشــعرون بالتقدم النوعي عىل هذه الساحة،
ولهذا بات لدى الســعوديني قناعة بان لبنان ســاحة اشتباك
ايــراين -امرييك بفعل اهتامم واشــنطن مبصالح «ارسائيل»
االســراتيجية ،ولهذا يفضل السعوديون االبتعاد قدر االمكان
عــن «صداع» ال يحقق لهم اي فوائد تكتيكية او اســراتيجية

راهنا ،بانتظار تحوالت تعيدهم اىل هذه الســاحة من «بوابة»
املقايضة مع االمريكيني عىل ساحات اخرى.
وهكذا ،يســتغل ابن ســلامن االنهيار االقتصادي يف مرص،
واالردن ،وتركيــا ملد نفوذه ،وهو يحصل يف املقابل عىل اقرار
بثقل وزنه االقليمي ،وهو امر غري متاح يف لبنان .لكن ووفقا
للمعلومــات ،مــا يقلق ويل العهد الســعودي حتى اآلن ،عدم
وضوح خطوة واشــنطن التالية ،وكيفية تعاملها مع ايران اذا
فشلت الجهود العادة احياء االتفاق النووي ،واآلن يطالب بثمن
واضــح مقابل التجاوب مع طلبــات االدارة االمريكية بزيادة
انتاج النفط لتهدئة جنون االســعار بفعل املواجهة العسكرية
املفتوحة عىل االرايض االوروبية.
واذا كان الرئيــس االمــريك الذي وعــد بتقديم رشوحات
كافيــة حــول هذا امللف ،فانها لن تتعدى ،بحســب اوســاط
مطلعة ،مواصلة الضغط االقتصادي عىل إيران وتطبيق اقىس
للعقوبات ،يبقى الرهان االكرث خطورة ،التسويق «االرسائييل»
لطرح امرييك لبناء تحالف إقليمي ضد إيران ،من خالل «اقناع»
دول الخليج بدمــج جميع أنظمة دفاعها الجوي والصاروخي
مع «إرسائيل» ،ملواجهة املخاطر االيرانية الصاروخية وسالح
«املسيات» ،واذا حصل هذا االمر تكون املنطقة قد دخلت طورا
ّ
جديدا من الرصاع الذي ســيكون له تداعيات خطرة ،ولن يكون
لبنان مبنأى عنها .ولهذا تســعى باريس «املريضة» اىل ايجاد
مقاربات تسووية تجنب الساحة اللبنانية اي تداعيات مرتقبة
يف املنطقة ،بينام يفضل الســعوديون ابقاء االمورعىل حالها،
وال ميانــع االمريكيون ذلك ،ريثام يتبلور الحراك الديبلومايس
يف املنطقــة ،فهم يشــعرون بان مكانتهم ســتصبح افضل
بكثري مام عليه اليوم ،ورمبا يســتطيعون االستفادة من لبنان
«كورقــة» للمقايضة ،وليس لتعزيــز النفوذ ،وهو ما يرفض
االيرانيون االذعان له حتى اآلن!

يوم املفاجــــــآت الكبرى ...هــــــل يفعلها «جنــــــرال بعبدا» ؟

ميشال نرص

بني الغام امليثاقية املســيحية الغري املؤ ّمنة لبعض املرشحني،
و «الســكور» املطلوب للتكليف ،تدور معركة االطراف السياسية
لتســمية رئيس لحكومة ،تكمن اهمية اختياره يف كونه مؤرشا
اىل طبيعتها ودورها الذي ســتلعبه ،فيام توحي بعض املواقف
بوجود تقاطعات بني «االعداء» من تحت الطاولة.
وفيــا يكرث الحديث عن تفضيل فرنســا لهذا املرشــح عىل
حســاب ذاك ،وعن تدخّل ســعودي -امرييك لحرق هذا االســم
ورفع اســهم تلك الشــخصية باعتبارها من محور املواجهة مع
حزب الله ،يعزز كل ذلك تحليالت وقراءات تخلط حابل الحسابات
واالهواء الشخصية ،بنابل ما يفرس من «طراطيش كالم» يسمع
عند ابواب الســفارات ،اذ تؤكد مصادر ديبلوماســية يف بريوت
ان الجهــات الخارجية عىل اختالفها معنية بالخطوط العريضة
للعملية الدســتورية لجهة «بروفايل» الشخصية التي ستكلف
وشــكل الحكومة ،مبا يتالءم مع تحديات املرحلة املقبلة الحبىل
بالتطــورات والقرارات الصعبة ،التي حان وقت اتخاذها لتاليف
االسوأ ،مشرية اىل ان الفاعلني االساسيني ليسوا يف وارد الدخول
يف زواريب التسميات الضيقة ،وان االتصاالت االقليمية والدولية
تقاطعت عند رضورة وجود حكومة فاعلة بعيدا عن «الزكزكات
والحرتقات» ،محذرة من ان اعتامد املعايري الســابقة لن يجر اال
الخراب والويل.
واذا كان استمرار االجواء الضبابية املسيطرة مع دخول الجميع
لعبة بورصة االسامء ،فان مثة اوساط سياسية حاولت الخروج
من «بوز القنينة» ،مســتندة اىل الخيارات املتاحة امام الحكومة
املطلوبة ليسقط عىل كل منها االسم االوفر حظا ،وابرزها:

قائد الجيش النيبالي زار املســــــؤولين
 ...واتفــــــاق على تمتيــــــن العالقات
اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون يف قرص
بعبدا أمس ،قائد الجيش النيبايل الجرنال برابو رام شــارما
املوجــود يف لبنان يف زيارة لتفقــد القوة النيبالية العاملة
مــع قوات «اليونيفيــل» يف الجنوب .وقد نوه الرئيس عون
بالــدور الذي تلعبه القــوة النيبالية يف الجنوب عىل صعيد
حفظ االمن واالستقرار يف املنطقة ،وهي خامس أكرب قوة
دوليــة يف»اليونيفيل» والتي تضم  872عنرصاً ،وتشــارك
يف عمليات حفظ الســام منــذ العام  .1978وحيا الرئيس
عون التضحيات التي قدمها العســكريون النيباليون السيام
وان  30عنرصاً منهم استشــهدوا عىل ارض الجنوب ،مقدراً
خصوصاً التعاون القائم بني العســكريني النيباليني والجيش
اللبناين ،والخدمات االجتامعية التي تقدمها القوة النيبالية
لالهايل والســكان الجنوبيني ،فضالً عن االنشــطة البيئية
ومكافحــة وباء «كورونا» .وأكد حــرص لبنان عىل تعزيز
العالقات مع النيبال وتطويرها يف املجاالت كافة ،الســيام
التجارية والسياحية واالقتصادية.
وكان الجرنال شــارما أشار اىل أن املشاركة النيبالية يف
«اليونيفيل» تشــكل ترجمة للعالقات الديبلوماســية التي
انشــئت بني البلدين يف العــام  1963والتي تطورت خالل
الســنوات املاضية عــى نحو ايجايب .واشــار اىل وجود
قواســم مشرتكة بني الشــعبني النيبايل واللبناين ،ورغبة
اكيــدة بتعزيــز التعــاون يف مجاالت عــدة .ولفت اىل أن

 بقــاء حكومــة ترصيــف االعامل مع«رشعنة» وجودها ،وجعلها حكومة مكتملة
الصالحية وفقا لبدعة دستورية جديدة.
 ان يبقــى الرئيس نجيــب ميقايت رئيسحكومــة ترصيف اعامل ورئيســا مكلفا ال
يؤلــف ،بانتظار ان يتبلور الوضع يف املنطقة
وتتوضح الصورة ويتحدد دور لبنان ،يف ظل
الظــروف واالوضاع املتحكمة بالســتاتيكو
الداخيل واملشهد االقليمي املتقلب واملرتقب من
تطورات ستحملها عىل االرجح زيارة الرئيس
االمرييك جو بايدن اىل املنطقة منتصف متوز
املقبل.
 اتجاه اىل حكومة مواجهة من لون واحد،يهيمن عليها احد محوري البلد ،وهو خيار لن
يكون سهال رغم ان اسهمه ارتفعت خالل الساعات املاضية وفقا
للتطورات االقليمية ،وارتباطا مبا يجري عىل الجبهة الجنوبية.
 اتجاه اىل تغيري شكيل يف الحكومة مع االبقاء عىل طبيعتهاودورها وتوازناتها .
هذا يف الشكل ،اال ان مثة اوساط سياسية متابعة ،راحت تروج
منذ ايام اىل خطوة غري متوقعة من رئاســة الجمهورية تستند
اىل مطالعة دستورية ،مدار جدل وال تحظى باجامع حتام ،تقول
يف معرض تفســر الدستور ،بان من حق رئيس الجمهورية ان
يسمي الشخصية التي يريد لتويل رئاسة الحكومة ،ذلك ان الكالم
الواضح يتحدث عن استشارات ملزمة لجهة اجرائها واالستامع
اىل آراء النواب ،اال انها تبقى استشارية ،دون ان يكون لنتائجها
اي الزامية .فهل يفعلها «جرنال بعبدا» ويقلب الطاولة؟

اســتنادا اىل هذه السيناريوهات التي شــهدت البالد مناذج
منها ســابقا ،تؤكد مصادر سياسية ان محاوالت احياء البعض
منها اليوم أمر غري وارد ومن غري املجدي يف آن ،فإعادة التذكري
ببعض األسامء التي تم التداول بها يف استحقاقات سابقة ليس
أوانــه اليوم ،ومعظم املعــادالت التي كانت قامئة باتت مفقودة
يف شكلها و توقيتها ومضمونها ،والحديث عن مهمة حكومية
تســتدعي هذا املرشــح او ذاك ال تنطبق عىل ما تواجهه الساحة
السياسية العامة ،خصوصا الحكومية منها.
لطاملــا كان لبنان وال يزال صندوق بريد وســاحة للرصاعات
االقليمية وحتى الدولية .ففي بلد املفاجآت امور عديدة قد تتبدل
عىل مســتوى االستشــارات ،وعىل مستوى الرئيس الذي ستتم
تســميته لتشكيل الحكومة الجديدة .يف كل االحوال مساء اليوم
لناظره قريب.

عـــــــون  :حــــريــــصــــون عــــلــــى تــــعــــزيــــز الـــــعـــــاقـــــات مـــــع الــــنــــيــــبــــال وتـــطـــويـــرهـــا
شـــــارمـــــا  :نــــؤكــــد رغــــبــــة بـــــادنـــــا بـــتـــعـــزيـــز الـــــتـــــعـــــاون الــــقــــائــــم مـــــع ل ــب ــن ــان
الدورات العسكرية مستمرة
بني القوات املسلحة اللبنانية
والنيباليــة وهي ســتزداد
تباعاً.
ونقل الجرنال شــارما اىل
الرئيس عون تحيات رئيســة
النيبال بيديا ديفي بهانداري
 Bidومتنياتها للبنان بالتقدم
واالســتقرار والخــروج من
الظروف الصعبــة التي مير
بها حالياً.
وكانت القنصلية الفخرية
العامة لجمهوريــة النيبال
االتحاديــة اعلنــت يف بيان
لهــا ،ان» قائــد الجيــش
(دااليت ونهرا)
					
النيبــايل ،زار عىل رأس وفد عون وشارما مع الوفد املرافق
عــن امتنانه للكتيبة النيبالية العاملة يف جنوب لبنان ،التي
عسكري رفيع ،كال من رئيس
الجمهورية اللبنانية العامد ميشــال عون ،ورئيس مجلس قدَّ مت الكثري من الشــهداء دفا ًعا عن األبرياء يف الجنوب،
النواب نبيه بري ،ورئيــس حكومة ترصيف األعامل نجيب كام طلب بشــكل خاص من القنصــل غز يِّل االتجاه للتمهيد
ميقايت ،ووزير الدفاع العميد موريس ســليم ،وقائد الجيش ملذكرة تعاون بني الربملان اللبناين والربملان النيبايل ،ودعوة
بعــض الربملانيني النيباليــن لزيارة لبنان ،وقــام بتوكيل
اللبناين العامد جوزاف عون».
وتابــع البيان انــه «يف اللقاء التايل مع بري ،أعرب بري املستشــار عيل حمدان ملتابعة شؤون هذا امللف مع القنصل

غزيل .واستغل قائد الجيش النيبايل اللقاء لتهنئة بري عىل
رئيســا ملجلس النواب لوالية جديدة «.
انتخابه
ً
اضاف البيان «تابع الوفد زيارته إىل الرئيس ميقايت ،حيث
دعا ميقايت إىل «متكني العالقــات االقتصادية والتجارية
والصناعيــة وتوقيــع اتفاقيات ثنائية بــن البلدين» ،كام
أوىص «بتوجيــه دعوة إىل رئيــس مجلس الوزراء النيبايل
لزيــارة لبنان» ،واعرب عــن «موافقته املبدئية للســاح
للمواطنــن النيباليــن الذين ميلكون تأشــرة أوروبية أو
أمريكيــة أو خليجية للحصول عىل تأشــرة دخول مبارشة
مــن مطار رفيق الحريري الدويل .بدوره ،رحب قائد الجيش
النيبايل باقرتاحات ميقايت ،وشــكره عىل حسن االستقبال
وقدم له هدية تذكارية».
وختم البيان« :اســتكمل الوفد زيارته بلقاء وزير الدفاع،
ومث َّن شــارما «التعاون العسكري القائم يف إطار العالقات
الوطيدة بني البلدين ،والتي تعود إىل مطلع ســتينيات القرن
جه ســليم بالشــكر «ملشاركة النيبال
العرشين .بدوره ،تو ّ
للقــوة الدولية منذ عام  1978والجهــود والتضحيات التي
تبذلهــا الكتيبــة النيباليــة .وختا ًما ،التقــى قائد الجيش
النيبــايل والوفد املرافق العامد جوزاف عون يف مكتبه يف
الريزة ،وجرى التباحث يف عالقات التعاون بني الجيشــن،
ثم تشــارك الطرفان تبادل الهدايا والتقاط عدد من الصور
التذكارية».
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حقيقيــة ...والرصيد املضمــون  58نائبا
ميقاتــي يربــح التكليــف مــن دون منافســة
نكســة جديــدة للمعارضــة فــي اإلســتحقاق الحكومــي بعد هزيمــة معركة املجلس

محمد بلوط

حسمت مواقف ووقائع الساعات املاضية املشهد
الذي ستفرزه االستشــارات النيابية ،التي يجريها
رئيــس الجمهوريــة اليوم لتكليــف رئيس جديد
للحكومــة .وتأكد املؤكد باعادة تســمية الرئيس
ميقايت يف غياب منافســة جدية ،بعد ان فشــلت
املعارضة «الســيادية والتغيريية» يف االتفاق عىل
مرشــح موحد ،وانقســمت بني مؤيدين لتسمية
الســفري نواف سالم ،ومســتنكفني عن التسمية،
مكتفني بتســجيل موقف اعرتايض اشبه بالورقة
البيضاء.
واذا كان ميقايت قد ضمن اعادة تســميته قبل
ان تكــ ّر ســبحة اعالن مواقف الكتــل النيابية،
فانه بطبيعة الحال ســتكون مهمته صعبة جدا
يف تأليــف الحكومة العتيدة ،مــا يعزز االعتقاد
انه ســيكتفي من اآلن وحتى نهاية العهد برئاسة
حكومة ترصيف االعامل ،مســتكمال الخطوات
التي بارشتها هذه الحكومة عىل صعيد املشــاريع
االصالحية ،وخطة التعايف ومفاوضات صندوق
النقد الدويل.
ورغم الحاجــة اىل حكومة اصيلة ،فان االجواء
الداخلية والخارجيــة ال تؤرش اىل ان هناك فرصة
واضحــة لتحقيق هذا الهدف .فالخالف بني ميقايت
ورئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل يشــكل
احــدى العقبات التي تص ّعب مهمة الرئيس املكلف،
خصوصــا انه اعلن منذ االســبوع املايض ،انه لن
يخضع الي رشوط او مســاومة ،عدا انه يرغب يف
اجــراء تعديالت مهمة عىل صعيد توزيع الحقائب،
ومنها حقيبة الطاقة التي ال يبدو ان باسيل مستعد
للتخيل عنها.
ويرغــب ميقــايت يف مشــاركة او ارشاك كتل
املعارضــة يف الحكومة بشــكل او بآخر ،لكن هذه
الرغبة مل تجد حتى اآلن الصدى املطلوب لدى كتلتي
«اللقاء الدميوقراطي» و «الجمهورية القوية» اللتني

عبتا عــن موقف «متعفّف» بعدم املشــاركة يف
ّ
الحكومة الجديدة.
وبالنســبة لالجواء الخارجية ،فان الدعم الذي
يحظى به ميقايت لتجاوز مرحلة التكليف غري مؤمن
او مضمون يف مرحلة التأليف ،خصوصا ان باريس
التي تولت مهمة تســهيل والدة الحكومة الحالية،
منشــغلة اليوم باستحقاقها املحيل بعد االنتخابات
الربملانيــة التي افقدت الرئيــس ماكرون االغلبية
املطلقة ،وجعلته منغمســا يف معالجة تداعياتها،
عــدا انهامكه ايضــا كرئيس لفرنســا ولالتحاد
االورويب بتداعيات حرب اوكرانيا املستعرة.
مــن هنا ،يرجح مصدر ســيايس بارز ان تكون
الحامسة الخارجية لتأليف حكومة جديدة اقل من
املــ ّرة املاضية ،وان يكتفي الخــارج ببقاء حكومة
ترصيف االعامل من اآلن وحتى نهاية والية الرئيس
عــون .ويجري الحديث ايضا عن محاولة ال يبدو ان
فرصها كبرية ،لتشكيل حكومة جديدة تضم عددا من
الوزراء الحاليني وآخرين جددا ميثلون او محسوبون
عىل كتــل وقوى معارضة .وقد بــدأت االتصاالت
واملداوالت يف هذا الصدد ،لكنها مل تســفر حتى اآلن
عن نتائج ملموسة.
واذا كانــت مهمة التأليــف معقدة وصعبة ،فان
مهمــة التكليف انطلقت منــذ البداية باتجاه واحد
ملصلحة ميقايت ،يف غياب منافسة جدية وبقناعة
ضمنية طوعا او قرساً لدى بعض الكتل املعارضة او
املمتنعة ،بان ال بديل عن هذا الخيار يف هذه املرحلة.
وكام حصل يف «املعركة املجلسية» ،فان املعارضة
بكل ألوانها اصيبت بنكســة جديدة يف استحقاق
تكليف رئيس الحكومة بسبب الخالفات املستحكمة
يف صفوفهــا .وقد ظهر ذلــك جل ّيا بذهاب الحزب
«التقدمي االشرتايك» وحزب «الكتائب» اىل تسمية
الســفري نواف سالم ،واعالن رئيس حزب «القوات
اللبنانية» ســمري جعجع امس عــن االمتناع عن
تســميته او تسمية ميقايت .وفشل نواب «التغيري»
يف توحيد موقفهم رغم جنوح عدد منهم اىل تسمية

ً

سالم .وحتى مساء امس مل يظهر انهم سيجمعون
عىل هذا الخيار.
وعشية االستشارات النيابية كيف بدت خريطة
املواقف؟
تقــول املعلومات ان ميقايت يضمن  58صوتا من
دون نــواب التيار الوطنــي الحر وهم :نواب كتلتي
«التنميــة والتحرير» و»الوفــاء للمقاومة» (31
نائبا)« .الطاشــناق» ( 3نواب)« .املردة» التي تضم
 3نــواب هم طوين فرنجيــة ،فريد الخازن ،ويليام
طــوق ،باالضافة اىل النائب كريم كبارة ،الذي تردد
انه ســينضم اىل كتلة «املــردة»« .االحباش» نائبا.
والنواب الس ّنة :وليد البعريني ،محمد سليامن ،احمد
الخري ،عبــد العزيز الصمد ،نبيل بدر ،عامد الحوت،
ايهاب مطر ،بالل الحشــيمي ،محمد يحيى ،حسن
مراد ،جهاد الصمد .والنواب «املســتقلون» :ميشال
املر ،نعمة فرام ،ميشــال ضاهــر ،جان طالوزيان،
وســجيع عطية .والنائبان العلويان :احمد رستم،
وفراس السلّوم.
اما النواب الذين سيســ ّمون السفري نواف سالم
فهم :كتلــة «اللقاء الدميوقراطي» ( 8نواب) ،كتلة
حزب «الكتائب» ( 4نواب) ،وعدد من «نواب التغيري»
بينهم مارك ضو ،نجاة صليبا ،والنائب املستقل غسان
سكاف ،ولن تسمي كتلة «الجمهورية القوية» (19
نائبا) اي شــخص ،كام ان الكتلة التي اعلنت امس
والتــي تضم النواب :ارشف ريفي ،وفؤاد مخزومي،
وميشال معوض ،واديب عبد املسيح تتجه ايضا اىل
عدم تسمية اي مرشح.
وبالنســبة لنواب التيار الوطني الحر ( 17نائبا)
يقول احد اعضاء تكتل «لبنان القوي» ان عدم تسمية
ميقايت ال يعني ان التكتل سيســمي السفري سالم،
مفضال عدم الكشف عن الخيار النهايئ للتكتل.
وصــار مؤكدا ان ميقايت ما يــزال يحظى بدعم
فرنيس العادة تكليفه ،وان االدارة االمريكية ال متانع
اتخاذ هذا التوجه ،كام ان السعودية ال تعارض مثل
هذا الخيار ،وان كانت غري متحمسة له.

ّ
طوابير الذل أمام أفران طرابلس وعكار ...سوق سوداء واحتكار مع احتقار الناس
ّ
حقيقيــة
غيــاب فاضــح للمراجــع املســؤولة ...املواطنــون :هــي حــرب تجويــع
دموع األسمر
مشــهد طوابري الــذل امام افران
طرابلس ،يذكــر بطوابري الذل امام
محطات البنزين.
انه املشــهد يتكرر يف طرابلس،
تحت أشعة الشمس الحارقة ،حيث
يتدافعون ،ثم يتضاربون ،ويختلط
الحابــل بالنابل امام معظم االفران،
يعلــو الصياح والشــتائم ،واالفران
تحرص عىل تقنني التوزيع فتخفضه
عنــد الظهرية من خمس ربطات اىل
ربطتني ،وصــوال اىل ربطة واحدة،
بحجة نفاد الكميات ولتقنني الطحني
املدعوم.
تجــار لقمة العيش يكشــفون
اقنعتهــم غري مكرتثــن لالوضاع
املعيشية املتدهورة ،وقد المست نفق
الجوع الحقيقي.
رفــوف املحالت التجاريــة يف طرابلس وعكار
واملنيــة و»الســوبرماركات» ،خالية من الخبز منذ
ايام.
الطوابــر اليومية امام االفران داللة عىل مدينة
منهوكة اوقعها القدر بني مطرقة التجار وســندان
ســلطة ال ترحم ،دأبها قرارات جائرة متعن يف قهر
املواطن.
مواطنون امام احد االفران يؤكدون انهم عاشــوا
الحــرب االهلية وبقيت لقمــة العيش حارضة ،اما
اليوم فهي حرب تجويع حقيقية تستهدف الطبقات
الشعبية وتفاقم يف تطويق الناس اىل حد االختناق.
الواقع املعييش املنهار كشــف عــورات البعض
ممن يلهثون خلف ارباح آنية يف اســتغالل فاضح
لالزمات ،وكشفت مصادر ان عصابات تشرتي من
عدة افران كميات من ربطات الخبز ،لبيعها يف عكار
بسعر خمســن ألف لرية للربطة الواحدة ،حيث ال
رقيب وال حسيب.
زد اىل ذلك ،حوادث الرضب واالشكاليات اليومية،
واغــاء مواطنني ينتظرون تحت حرارة الشــمس
ليحظوا بربطة خبز ،وكل ذلك يف ظل غياب االجهزة
املختصة.
هذا واصــدر محافظ الشــال تعليامت اىل
قــوى االمن الداخيل واىل اجهــزة الرقابة يف
مصلحــة االقتصــاد ملواكبة توزيــع الخبز يف
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ُ
«كتل ــة التنمي ــة» تعل ــن إس ــم مرش ــحها الي ــوم:
لحكوم ــة تراع ــي الت ــوازن الوطن ــي والروح ــي

عقدت كتلة «التنميــة والتحرير» النيابية
إجتامعها الدوري برئاسة رئيس مجلس النواب
نبيــه بري وحضور األعضاء كافة ،ناقشــت
خالله موقف الكتلة يف اإلستشارات النيابية
امللزمة لتســمية رئيس للحكومة واألوضاع
العامــة ال ســيام املعيشــية واإلقتصادية
والصحية منها.
بعــد اإلجتامع ،اصدرت الكتلــة بيانا تاله
النائب قاسم هاشم ،وجاء فيه:
«يف الشأن املتصل باإلستشارات النيابية،
تؤكــد الكتلة متســكها وإحرتامها للقواعد
واألصول الدســتورية يف عمليــة التكليف
والتأليف يف اإلســتحقاق الحكومي ،وعليه
ســوف تعلن الكتلة إســم مرشحها لتشكيل
الحكومة بعــد لقائها رئيس الجمهورية يف
املوعــد املحدد لها بعد ظهــر اليوم ،آملة ان
تفيض اإلستشــارات النجاز حكومة وطنية
جامعة قادرة عــى مجابهة التحديات التي
تثقــل كاهــل اللبنانيني الســيام إقتصادياً
وصحياً ومالياً.
الجميــع مدعو يف هــذه اللحظة الوطنية
الدقيقة اىل تقديم ما يجمع بني اللبنانيني ونبذ
ما يف ّرق بينهم ،واىل االبتعاد عن سياسة هدر
الوقــت الذي مل يعد أحد ميلك ترف الترصف به
خدمة ملصالح شخصية عىل حساب املصالح
الوطنية العليا.
اضافــت «إن الكتلــة اذ تتطلع اىل رضورة

اإلرساع يف تشــكيل الحكومة ،تجدد دعوتها
حكومــة ترصيف األعامل بكافة وزاراتها اىل
القيام بواجباتها التي منحها إياها الدســتور،
بخاصــة لجهة اإلهتامم بــكل ما هو متصل
بأمــن املواطنني يف دوائهم وصحتهم ولقمة
عيشهم ويف أمنهم االقتصادي واملايل ال سيام
اعادة الودائــع اىل اصحابها وتفعيل الجهات
الرقابية يف مالحقة املحتكرين واإلرساع يف
فتــح حوار مع كافة األطــر النقابية خاصة
موظفي القطاع العام للوصول اىل حل يحقق
لهم أبســط متطلبات العيش الكريم ويؤمن
باملقابل إنتظام العمل يف إدارات الدولة كافة
ويف سائر القطاعات اإلنتاجية>.
كــا تدعو الكتلة وزارة الصحة اىل وجوب
املبادرة الفورية لتأمني االدوية واملســتلزمات
الطبية لذوي االمراض املزمنة خاصة مرىض
الرسطــان فال أولوية يجــب أن تتقدم عىل
أولوية صحة وغذاء اللبنانيني.
كام ناقشت الكتلة شؤونا ترشيعية واتخذت
القرارات املالمئة بشأنها.
عىل صعيد آخر ،تلقى بري برقية تهنئة من
رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد
الله الغانم مبناســبة انتخابه رئيساً للمجلس
النيايب لوالية جديدة.
كام تلقى برقيــة تهنئة مامثلة من االمني
العام لربملان البحر املتوسط السفري سريجيو
بياتري.

اعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية «سمري
جعجع اثر اجتامع تكتل «الجمهورية القوية»،
ان «التكتل لن يســمي أحداً لرئاسة الحكومة
ألنّ الشــخصني املطروحــن ال تتوافر فيهام
املواصفات التي طرحناها».
واوضــح «اننا كنا اول من ســمى القايض
نواف ســام ولكن منذ ذلك الحني اىل اليوم مل
نعــرف ما هي مواقفه من القضايا املطروحة
ومل نســمع منه اي مواقف ،ومل نلمس جديّة
لديه بتح ّمل املسؤولية.
فكيف تنتظرون من تكتل أن يخوض معركته
لرئاسة الحكومة وال يعرفه؟ وعلينا أن نرى إن
كانت لدى هذا الشخص الرغبة والنية لخوض
هذا الغامر» ،مضيفا «مل نر ايضا ان مثة توافقا
بني القوى السياسية املعارضة عىل اسم نواف
سالم ولذلك نحن لن نس ّميه».
واذ لفــت اىل ان «يف ظــل وجود الرئيس
ميشال عون يف بعبدا ال امل بتغيري كبري ميكن
ان تنجزه اي حكومة».
وقال« :مواصفات كثرية نريدها يف رئيس
الحكومة غري متوافرة ايضا يف الرئيس نجيب

ميقايت وهو يرص دامئا عىل حكومات الوحدة
الوطنية التي نرفضها لذلك لن نسميه».
وعــا اذا كان حزب القوات سيشــارك يف
الحكومة العتيدة ،اجاب:
«لن نشــارك يف حكومــات معتورة وبعد
انتهاء والية الرئيس عون رمبا نشارك ،ونتمنى
عىل رئيس املجلس ان يبدأ االعداد لالستحقاق
الرئايس».
من جهــة ثانية ،التقى جعجع يف معراب
ســفري اســبانيا ســانتوس اغــوادو ،وتم
البحث يف التطورات عىل الســاحتني املحلية
واالقليمية.
وإســتقبل جعجع وفدا مــن «حركة أبناء
طرابلس» ،واعترب أمام الوفد ،أن «هذه الزيارة
تحمل نكهة خاصة ألنهــا آتية من طرابلس
املظلومة كســائر املناطــق اللبنانية ،ألنه اذا
كان الوطــن بخري نكون جميعــا بخري ،فلو
كانت الدورة االقتصادية اليوم جيدة ،لشهدت
طرابلس كام املناطق االخرى وضعا افضل مام
هو عليه اليوم».

أشــار رئيس «حركة االستقالل» النائب
ميشــال معوض خالل اإلعالن عن «الكتلة
الســيادية املســتقلة» يف حضور النائبني
ارشف ريفــي وفــؤاد مخزومــي ،إىل أن
«مســؤوليتنا أن نجمع املعارضات املختلفة
عىل برنامــج واحد ،ومشــكلة املعارضة
ر قدرتنا عــى التغيري وهذا
املشــ ّتتة تــ ّ
مــا الحظنــاه يف انتخاب رئيــس مجلس
النــواب واللجان ،ونراها اليوم يف موضوع
التكليف».
واضاف «لن نس ّمي أي مرشح من املنظومة
لرئاسة الحكومة ،ولن نس ّمي نجيب ميقايت
بال ّتحديد وسنسعى جاهدين لخلق حالة وازنة
يف مواجهة تسميته».
وتابع قائال« :اتّخذنــا موقفاً مبدئياً لعمل
مشرتك يف الفرتة املقبلة».
ولفت إىل أن «هناك مشكلة هيمنة ميليشيا
مســلحة عىل القرار الدســتوري اللبناين ما

يــؤدي اىل عزل لبنان واىل عدم االســتقرار
السيايس».
وختم معوض« :تجمعنا القناعات املشرتكة
ولدينــا قناعة بأنّ املواجهــة يجب أن تكون
وطنية ال مواجهة طائفية وتش ّتت املعارضة
يلعب دوراً ســلبياً يف إحداث التغيري» ،مشددا
«عىل أنه هناك رضورة لخلق حالة سياســية
وازنة لتتواصل وتؤثر عىل الكتل املعارضة عىل
تن ّوعها».
من جانبه ،قــال ريفي« :نقول للمعارضة
التــي تشــبهنا إن يدنا ممــدودة لكم ونريد
دولة يعيش فيها االنسان بحرية وكرامة وال
نكون ملحقني مبرشوع ال يشــبهنا وال يؤ ّمن
حياتنا».
بدوره ،ذكر مخزومي بأنه ســ ّمى السفري
نواف سالم مرتني «الن املطلوب اليوم شخص
يعيش حياتنا ووجعنا وشــخص لديه الحلول
االقتصادية».

اكد النائــب عبدالرحمن البزري يف حديث
اذاعي ،ان «اسم الشــخصية التي سيس ّميها
لتأليــف الحكومــة يف استشــارات يوم غد
مل يُحســم بعد» .ولفت اىل ان «الســــاعات
املـقبـلة قد تُظــهر أسامء جديدة اىل جانب
ميقايت وســام» ،نافيا ان يكون مرشــحا
لرئاسة الحكومة.

مــن جهة أخرى ،طــأن اىل أن «ال داعي
للخوف مــن تفيش جدري القردة يف لبنان»،
مشــرا اىل أن «املريض قيــد الحجر املنزيل
واألمور تحت السيطرة».
أمــا عن كورونا ،فأشــار اىل ان «الجرعة
الرابعة من اللقاح متوافرة ملن يرغب ،من دون
الحاجة اىل موعد مسبق».

ّ
جعج ـــع« :الجمهوريّ ـــة القويّ ـــة» ل ـــن تس ـــمي
ً
أح ــدا لرئاس ــة الحكوم ــة ...ول ــن نش ــارك فيه ــا

ّ
مع ـــوض أعل ـــن «الكتل ـــة الس ـــياديّة املس ـــتقلة»:
ّ
لـــــن نســـــمي ميقاتـــــي لرئاســـــة الحكومـــــة

االفــران وضبــط االوضاع ،ومراقبــة كميات
الطحني يف االفران وكشــف االفران التي تخزن
حصصهــا من الطحــن ،لكن مل يغري القرار من
واقــع الحال ،وتبقى االزمــة ملتهبة مع لهيب
الشــمس ،مرتافقا مع لهيب اسعار ربطة الخبز
الواحدة التــي باتت ال تقل عن ثالثني الف لرية
وصوال اىل خمسني ألف لرية.
وهنا يتحــدث املواطن ابو خرض قائال :انا رب
عائلة مؤلفة من مثانية اشــخاص نحتاج يوميا
اىل خمس ربطات خبز بالحد االدىن ،عرضت عيل
ربطة الخبز بثالثني الف لرية ،اي مئة وخمســن
الف لــرة ،وانا عامل عىل بســطة خرض بالكاد
انتج مئة الف لرية يف أحسن االحوال ويف حاالت
نــادرة ،فكيف اعيش ،وانا لــدي امراض واتناول
ادوية ،هل يريدون تجويعنا وقتلنا؟».
اكــر من ذلــك ،فلدى املواطنــن مخاوف من
ازمة بنزين جديدة يف حال اقرت ســعر الصفيحة
بالدوالر ،او رفعها اىل املليون لرية ،فامذا بقي لنا
سوى الهواء نتنشقه وغدا يضعون عليه رضيبة،
حســب قول مواطن يقف يف طابور الخبز ،حتى
الشمس ستكون عليها رضيبة ...
مواطنون طرابلســيون يعتقدون ان الســلطة
تهمل طرابلــس وتدع اهلها يقلعون اشــواكهم
باياديهم ،رغم ان رئيس الحكومة ووزير الداخلية
من اهــل طرابلس ،لكنهم ال يقدمون عىل خطوة

واحــدة لحل ازمات املدينة ،وال يحركهم مشــهد
طوابري الذل امام االفران .
وكان رئيس «حركة النارصيني العرب» الشيخ عبد
الكريم النشار قد اصدر بيانا دعا فيه االجهزة االمنية
كافة لكبح جامح تجار املحروقات ،فاشــار اىل «ان
اسعار املحروقات ترتاجع عاملياً بنسبة 10يف املئة،
وكارتالت النفط يف لبنان تتحكم بالسعر ،وما زالت
تحتكر هذه املادة عرب شــائعات تبثها عرب وســائل
اعالمها املشــبوهة بفقدان املحروقات ،بينام هي
متتلك آالف االطنان يف خزاناتها  ،بهدف عدم تراجع
اسعارها ،بحيث تتهافت الناس عىل املحروقات ،وما
نشــهده من طوابري امام املحطات يعيدنا اىل حالة
الفوىض ورسقة املواطن».
وســأل «اىل متى تســتمر هــذه املهزلة؟ واين
الحكومة ووزير الطاقة واالقتصاد مام يجري»؟
وناشد الجيش والقوى األمنية «بالتدخل الفوري
لكبح جامح تجار املحروقات من اصحاب املحطات،
واصحاب الرشكات املستوردة ،الذين مل يكتفوا بنهب
املواطن ،بعد ان فقدنا الثقة بكامل الطاقم السيايس
حكومة ومجلساً نيابياً وكافة القوى الرسمي ًة».
وختم« :لن نقبــل ان يبقى املواطن تحت رحمة
هــؤالء اللصوص  ،فعىل القــوى االمنية مبختلف
اجهزتهــا ان تتحــرك وهي التي نثق بها  ،قبل فوات
االوان ،وإال فأن الشــارع ســيكون هو الحكم بيننا
وبني مافيات املحروقات» …

ً
ُ ُ
الب ـ ــزري :لس ـ ــت مرش ـ ــحا لرئاس ـ ــة الحكوم ـ ــة

ّ
«اإلش ــــــتراكي»عن أداء ميقات ــــــي« :كان بيق ــــــدر يعم ــــــل أحس ــــــن» ..ونح ــــــن أول م ــــــن س ــــــمى س ــــــام ع ــــــام 2019
لهـــــــــــــــذا الســـــــــــــــبب ال يُريـــــــــــــــد «اللقـــــــــــــــاء الديموقراطـــــــــــــــي» املشـــــــــــــــاركة فـــــــــــــــي الحكومـــــــــــــــة

محمد علوش
عندما انتهــت اإلنتخابات النيابية وصــدرت النتائج ،وبدأ
الــراع اإلعالمي حول الفريــق الذي نال األغلبية يف املجلس
الجديد ،كان واضحاً أن الواقع كان مبكان مختلف ،إذ أن األغلبية
غــر موجودة مع أي فريق باملطلق ،بل هي خاضعة العتبارات
امللفــات املطروحــة ،وما نراه اليوم يف ملف تســمية رئيس
الحكومة املكلف هو مثال جديد عىل ذلك.
مل يعد باإلمكان الحديث عن االنقسام السيايس العمودي يف
املجلس النيايب بني فريقني أساسيني هام  8آذار والتيار الوطني
الحــر ،و 14آذار ،كــا مل يعد باإلمكان الحديث عن حصصهام
داخل أي حكومة ،ما يعني نهاية حقبة الثلث املعطل ،فبحسب
امللف املطروح يُولد الثلث والنصف والثلثني.
ترى مصادر نيابية بارزة ،أن هذا األمر ّ
يبث الروح يف الحياة
السياسية اللبنانية ،لكنه سيف ذو حدّ ين ،فهو من جهة ميكن
اعتباره إيجابياً كونه ُينهي عقداً ونصف من رصاع سيايس بني 8
و 14آذار ،رصاع أدخل لبنان يف لعبة املحاور ،وتس ّبب بالفوىض
واإلقتتــال الداخيل واإلرضابات ولعبة الشــارع ،وأوصل اىل

ســنوات طوال من الفراغ يف السلطات الدستورية ،ومن جهة
أخرى ميكن اعتباره سلبياً بعد ما شاهدناه يف املجلس النيايب
خالل جلســات انتخاب رئيس املجلس ونائبه واللجان النيابية،
مــا قد يجعل هــذا الواقع الجديد معرقالً لكل االســتحقاقات
السياسية.
إن هذا التعقيد يف موازين القوى السياســية جعلت مسألة
تســمية رئيس حكومــة مكلف غري محســومة اىل ما قبل
االستشــارات النيابية امللزمة بســاعات ،وجعل موقف القوى
األساســية مبهامً حول الخيارات والتسميات ،وأسباب اعتامد
التســميات أيضاً ،وهو ما رافق موقف «اللقاء الدميوقراطي»
الذي أعلن تســمية السفري نواف ســام واعالنه عدم رغبته
املشاركة بالحكومة.
وتكشف مصادر «اللقاء الدميوقراطي» أن موقف الكتلة الذي
كان واضح التوجه منذ أيام ،ينبع من أمرين :األول ســبب عدم
تسمية ميقايت ،والثاين سبب تسمية نواف سالم.
بالنســبة اىل األول ،فهنــاك عدم رىض عــى أداء ميقايت
بالحكومة ،و»كان هناك خيبة أمل وكنا نتوقّع أن يكون أفضل،
ففي موضوع الكهرباء مل يحقق شيئاً طيلة مدة عمر الحكومة،

وقــام بافتعال إشــكال مع
وليــد فياض بآخــر عمرها،
وحتى مبوضــوع التفاوض
مــع صندوق النقد الدويل مل
يتمكن من فــرض أي خيار،
كام كان مستســلامً للتيار
الوطنــي الحــر يف ملفات
عديــدة وبعــض التعيينات،
ويف معمــل مطمر الناعمة
لتوليــد الكهرباء «هلكنا وما
مشّ اه».
أما بالنسبة لتسمية نواف
سالم ،فتقول املصادر« :نحن
أول من سمى نواف سالم يف
أول استشارات بعد استقالة سعد الحريري عام  ،2019ونعترب
أنه قد تكون هناك فرصة له اليوم بســبب وجود كتل متوافقة
عىل تسمية سالم ،لذلك نحن نعطي الفرصة ملرشح قادر عىل
الوصول ،ملرشــح يكتسب من العالقات الدولية ما يحتاج اليه

لبنان بهذه املرحلة ،وهو من أفضل الخيارات املطروحة.
فيام يتعلق مبوقف «اللقاء الدميوقراطي» من عدم املشاركة
بالحكومة ،فهو ينطلق بحســب املعلومات ،من رؤيتهم لعدم
وجود حكومة جديدة يف العمر املتبقي لعهد رئيس الجمهورية
ميشال عون.
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ُ
الراع ــــــــي ي ــــــــدق ناق ــــــــوس الخط ــــــــر حت ــــــــى موع ــــــــد اإلس ــــــــتحقاق الرئاس ــــــــي ...ويتخ ـــــــ ّـوف م ــــــــن ف ــــــــراغ مرتق ــــــــب
مص ــــــــادر كنس ـــــــ ّـية :لتقوي ــــــــة الق ــــــــرار املس ــــــــيحي والوق ــــــــوف ال ــــــــى جان ــــــــب بكرك ــــــــي ف ــــــــي وس ــــــــاطتها اإلنقاذيّ ــــــــة
صونيا رزق
يطلق البطريرك املاروين بشــارة الراعي يف عظته كل احد،
رصخة مدوية تدخل ضمنها السياسة بني الهواجس واملخاوف،
مــن حصول مــا ال تُحمد عقباه بالتزامن مع االســتحقاقات
املرتقبة ،واولها التكليف الحكومي ومن ثم انتخاب رئيس جديد
للجمهوريــة  ،االمر الذي يدفع بالبطريرك اىل إطالق املواقف
شبه اليومية ،يف ظل ســكوت املسؤولني وضعف مساعيهم
نحو الحلول ،التي مل تعرف لغاية اليوم أي نتيجة ايجابية ،فيام
س ّيد بكريك يستمر يف محاوالت االنقاذ عرب جهوده الداخلية
والخارجية ،وقيامه كل فرتة بطرح مشاكل لبنان عىل عواصم
القرار ،طالباً مســاعدة الدول الشقيقة والصديقة ،من دون ان
يرتك أي جهة قادرة عىل املساعدة يف انتشال لبنان من غرقه.
وإنطالقاً من هنا يشدّ د الراعي عىل رضورة تشكيل حكومة
جديدة فاعلة ،رافضاً بقاء حكومة ترصيف االعامل مع اقرتاب
االستحقاق االبرز ،أي إنتخاب الرئيس بسبب مخاوفه من الفراغ
والشغور الرئايس ،الذي اعتاده لبنان عىل مدى االستحقاقات
الرئاسية الســابقة التي كانت تستمر سنتني واكرث ،من دون
وصول رئيس اىل قرص بعبدا.
مواقــف البطريرك برزت خالل كلمتــه يف اختتام أعامل
ســينودس أساقفة الكنيســة املارونية ،حيث دعا املسؤولني

اىل وضع حد لعادة التعطيل،
واالرساع يف حســم الوضع
الحكومي والتحضري النتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،يف
ظل مخاوف مــن أن تحول
الخالفــات دون أن يشــكل
الرئيس املكلــف حكومته،
فتبقــى الحكومة يف حالة
ترصيف أعــال حتى انتهاء
والية الرئيس ميشــال عون
يف  31ترشين االول املقبل.
اىل ذلــك نقلــت مصادر
كنســية ،أنّ الراعــي بــدأ
بتكثيف اتصاالته وتحركاته
بشــكل يومي ،حتى موعد
االستحقاق الرئايس ،بعد ان دعا اىل االرساع يف إنتخاب رئيس
يف شــهر ايلول املقبل تخوفاً من حصول فراغ  ،كام تحدث عن
الصفــات املطلوبة يف الرئيس املرتقــب ،ومنها التوازن يف
مواقفه ،وقدرته عىل إخراج لبنان من سياسة املحاور ،والنجاح
يف إعــادة العالقات اللبنانيــة  -العربية واللبنانية – الدولية
اىل سابق عهدها ،وااللتزام بالحياد مع سعيه الدائم اىل جمع

اللبنانيني كرشكاء يف الوطن
وليس كخصوم او أعداء كام
يحصل اليوم.
وعــن عالقــة بكــريك
ببعبــدا ،وصفتهــا املصادر
الكنسية بالجيدة ،وإن كانت
بعض التباينات يف املواقف،
لكن هــذا ليــس خالفاً بل
مجرد اختــاف يف وجهات
النظر وهــذا عافية وصحة
سياســية ،النّ االختــاف
يصب
االيجايب مطلوب ،وهو ّ
يف خانة ايجابية النه يشجع
عىل امليض باالفضل.
ويف إطار ما يُحىك عن توتر
خفيبنيالبطريركورئيسالجمهورية،نفتوجودذلك،لكنلرمبا
كان صمت الرئيس وعدم تأييده يف العلن طرح البطريرك للحياد،
وعقد مؤمتر دويل خاص بلبنان ،قد ساهمت يف الشائعات ،يف
حني انّ الراعي باق عىل مواقفه وهو مستمر يف املطالبة بهذين
الطرحني ،وبرضورة تطبيق اتفاق الطائف ،مع متسكّه باملناصفة
والتوازنات النها تحفظ حقوق جميع الطوائف.

ً
َ
ُ
الســعودي «يُغطــي ضمنيــا» إعــادة تكليــف ميقاتــي ...وال يريــد «حــرق» ســام
َ
ُ
عــارض» :جعجــع «حــ ِذر» ..وجنبــاط ينتظــر «التفــاوض معــه» !
خلــط أوراق «م ِ

عيل ضاحي

خلط اعالن رئيس حزب «القوات» ســمري جعجع
عدم تسمية الســفري نواف سالم والذهاب اىل عدم
التسميةاو«الالاحد»،اوراقالقوىالنيابية«املعارِضة
واملستقلةوالتغيرييية».
وتكشف اوساط ســنية واسعة اإلطالع عىل ما
يجري من مشاورات ،ان عدم تسمية «القوات» لنواف
ســام ،وهي «املعتمد السيايس» للرياض ،تشري اىل
امرين:
 اوالً :ان الســعودي يغطي إعادة تكليف الرئيسنجيــب ميقايت «ضمناً» ،ولكــن ال يريد «تعوميه»
و «تطميعــه» ،كام ال يريد ان يُكلّــف بعدد اصوات
«هزيل» ،وان نواف سالم ليس رئيس حكومة «املرحلة
االنتقالية» التي تسعى اليها السعودية ،رغم اإلرصار
عىل «عرص» العهد والنائب جربان باسيل ،وإبقاء ربط
النزاع مع حزب الله وايران لبنانياً ويف املنطقة.
 ثانياً :ان السعودي ال يريد حرق خيار نواف سالموالذي يبقيه يف «الجعبة» ألي تسوية اقليمية ودولية
تنعكس عىل الوضع اللبناين .
وتكشــف االوســاط ان حركة السفري السعودي
وليد البخاري يف االســبوع املايض والجاري ،ولقائه

العديد من النواب الســنة وزيارته دار الفتوى ،كانت
لتأمني «تغطية سنية» لبنانية داخلية مليقايت ،ولكن
من خارج «قرص الياممة» ،اي تغطية ســنية من دار
الفتوى والنواب الســنة الـ 13الذين اعلنوا تســمية
ميقايت ،وســينضم اليهم اليوم نواب ســنة آخرون
للوصول اىل غطاء سني مقبول العادة تكليف ميقايت.
وال يعني تأييد السعودية «الضمني» مليقايت ملرحلة
مؤقتة حتى رحيل رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون ،وفق االوســاط ،ان املرشوع السعودي إلعادة
االمســاك بالورقة السنية واللبنانية انتهى اىل غري
رجعة ،بل هو يف اوجه ،ولو بدا ان السعودي مياالً اىل
الالمباالة وهي «حركة متويهية» شبيهة مبا حصل
يف االنتخابات النيابية ،عندما دخل السعودي جهاراً
قبل شهر من االنتخابات ،وكان ضمناً يعمل من «تحت
لتحت» منذ اشــهر قبل االنتخابات بشكل حثيث عرب
سمريجعجع وارشف ريفي وفؤاد السنيورة وغريهم.
وتقول االوســاط انه يف حني يتمســك جعجع
بخطوات حذرة بعد انتكاسة االستحقاق النيايب يف
رئاسة املجلس ونائب الرئيس وهيئة مكتب املجلس،
واضطراره اىل «التسوية» للحفاظ عىل «مكتسبات»
اللجان رئاســة وعضوية ،يحاول النائب السابق وليد
جنبــاط ان يعود «بيضة القبان» الســيايس بعد

حدين كامالً،
امســاكه بالورقة الدرزية ومتثيل املو ّ
وهو يحاول منذ طرح غســان السكاف لنيابة بري،
وامس االول أيد تســمية نواف سالم وانه لن يشارك
يف الحكومة ،ليعود «الرقم الصعب» السيايس ،بدفع
اآلخرين حزب الله وحلفائه ،ال ســيام العهد والنائب
جربان باسيل اىل التفاوض معه والتسوية يف املجال
السيايس والحكومي ،بعدما كان قبل االنتخابات يف
مرحلة من «االنهاك السيايس» واملعارك التي خاضها
مييناً ويساراً لـ «كرس الحصار عليه».
وترى االوســاط ان جنبــاط قد يعيد النظر بعدم
تســمية ميقايت (حسب التفاوض معه) ،وميكن ان
يسميه يف الساعات املقبلة ،لكون ورقة نواف سالم
ليست رابحة وهي لتسجيل االعرتاض واملوقف ال اكرث
وال اقل.
يف املقابل ،يتمســك «الثنايئ الشــيعي» بالحذر،
ويتعاطــى مــع حلفائه عىل ان معركــة اليوم هي
سياســية ومصريية ومعنوية ،و»ممنوع» ان يفوز
الفريــق اآلخر بـ «خديعة» الالمباالة الســعودية او
تشتت «التغيرييني» ومترير مرشحه ،بليجب اليقظة
والتنبه لوجود «خطة بديلة» لدى «القوات» وجنبالط
و «املســتقلني» و «التغيرييني» عىل غرار ما جرى يف
الدورة الثانية النتخاب نائب رئيس مجلس النواب.

ُ ّ
هل تحظى عكار بحقيبة وزاريّة وازنة في الحكومة املقبلة ..أم تبقى مهمشة؟

جهاد نافع
مــن املتوقــع ان تنطلق
االستشارات النيابية لتسمية
رئيــس حكومة جديد اليوم،
واالوفــر حظا يبقى الرئيس
نجيب ميقايت ،بعد تشــكل
الكتل النيابية التي ستشارك
باالستشــارات ومنها «كتلة
االعتــدال الوطنــي» التي
ضمــت نواب «كتلــة امناء
عكار» :وليد البعريني ،محمد
سليامن ،سجيع عطيه ،احمد
رستم ،اىل جانب نائب املنيه
احمــد الخري ،ونائب الضنية
عبد العزيز الصمد ،وانسحب
من الكتلة النائب عبد الكريم
كبــارة بعــد أن كان مقررا
اعالن الكتلة من منزله يف طرابلس ،وجاء انسحابه
ليختار االستقاللية ،بعد أن رشح ان الكتلة املذكورة
تعمل بوحي « مســتقبيل « وذات عالقة وثيقة مع
أحمد الحريري ،وتعمــل وفق توجهاته التي برزت
باالســتعانة بالنائب السابق هادي حبيش ليتسلم
موقع امني رس الكتلة.
وتشــر املعطيــات اىل ان الكتلة املذكورة تتجه
لتسمية ميقايت رئيســا مكلفا لتشكيل الحكومة
االخرية يف عهد الرئيس العامد عون ،وهو ما يتوافق
مع سياســة «تيار املستقبل» يف مواجهة املرشح
اآلخر نواف سالم.
ومتيل «كتلة امناء عكار» اىل تسمية ميقايت بعد

وعــد قطعه لنواب الكتلة ،بان تكون ملحافظة عكار
حقيبة وزارية وازنة ،بعد الحرمان الطويل االمد من
الحقائب الوزاريــة ،رغم الوعود التي كان يقطعها
الرئيس الحريري ،فتحرم عكار من الحقائب الوازنة،
مام فاقم بتفاقم االوضاع الخدماتية واالمنائية فيها.
فهــل تحظى محافظة عــكار هذه املرة بحقيبة
وزارية وازنة؟ وعد ميقايت لنواب عكار كان واضحا،
لكن هل يتحقق هذا الوعد يف مرحلة ستشهد فيها
تنافسا شديدا بني الكتل والقوى والتيارات السياسية
عىل الحقائب الوزارية السيادية والوازنة؟..
مثة شــخصيات وفاعليات دينية وسياســية
واجتامعية واقتصادية تتحدث يف اوســاطها عن
اهمية مشاركة الرئيس عصام فارس او نجله رئيس

عــثــمــان بــحــث م ــع وفــــد بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة
ملـــراقـــبـــة الـــهـــدنـــة فــــي تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق
استقبل املدير العام لقوى
األمن الداخــي اللواء عامد
عثامن قبــل ظهر أمس يف
مكتبه يف ثكنة املقر العام،
وفــدا من بعثة األمم املتحدة
ملراقبــة الهدنــة يف لبنان
« ،»UNTSOضــم رئيــس
البعثة  -رئيس هيئة األركان
اللواء باترك غوشا ،املستشار
العســكري املقــدم دانيس
أوزولنس ،املقدم كيتو دوكبا عثامن مستقبال وفد بعثة األمم املتحدة ملراقبة الهدنة
والنقيــب لــوكاس بيليك،
ثلة من رسية املقر العام الترشيفات عىل وقع
يف زيارة جرى يف خاللها البحث يف ســبل
موسيقى قوى األمن الداخيل.
تعزيز التنسيق القائم بني قوى األمن الداخيل
واستقبل عثامن ظهرا ،سفري دولة سلطنة
والبعثة.
عــان يف لبنان بدر بن محمد بن بدر املنذري
مراسم
وصوله،
لدى
الضيف
للوفد
وأقيمت
يف زيــارة وداعية ملناســبة انتهــاء مهمته
االستقبال يف باحة ثكنة املقر العام ،حيث أدت الديبلوماسية يف لبنان.

«منظمة تاسك فورس» نجاد
فارس يف الحكومة املقبلة،
بل تذهب تلك الشــخصيات
بعيدا يف رفع الصوت مطالبة
بــأن ال تخلو ايــة حكومة
مقبلة من مشــاركة عصام
فــارس او نجله نجاد فارس،
كونهــا يشــكالن قيمة
اساســية وعمودا فقريا يف
اية سياسة او خطة امنائية
للنهوض االقتصادي ،وعامل
ثقة يف املحافل الدولية يدفع
بكافة تلــك املحافل ومنها
صنــدوق النقــد الدويل اىل
املسارعة مبد يد العون ،كون
الحكومة فيها من يبعث عىل
الثقة ،عدا عن ان مشــاركة
فارس سيشكل لعكار منصة
نهوض تعيــد املنطقة اىل دائرة االهتامم والرعاية
املبارشة ،ولعلها ســتعيد عكار اىل الحقبة الذهبية
التي شهدتها إبان عهد عصام فارس يف الحكومات
التي شارك فيها.
مل يعــد مقبوال ،وفــق مرجعيــات عكارية أن
تحرم محافظة عكار مــن التمثيل الوزاري الوازن
يف الحكومــة املقبلــة ،ويف كل الحكومات التي
ستتعاقب يف العهد املقبل.
فهــل يســتطيع «تكتل االعتــدال الوطني» من
فرض وزيــر وحقيبة وازنة يف الحكومة املقبلة؟
بانتظار االيام املقبلة التي ستجيب عىل التساؤالت
املطروحة يف كافة االوساط العكارية.

شــــــمعون زار قائــــــد الجيــــــش

قائد الجيش مستقبالً شمعون
زار رئيس حزب الوطنيني األحرار النائب كميل شمعون قائد
الجيش العامد جوزاف عون يف مقر القيادة يف الريزة ،وجرى
البحث يف «املواضيع اآلنية ال ســيام موضوع ترسيم الحدود
الجنوبية والشــالية والرشقية ،حيث التقاعس الرسمي هو
ســيد املوقف .وكانت جولة أفق عن الوضع األمني يف البالد»،
وفق بيان عن مكتب شمعون االعالمي.
وعرب شــمعون عن وقوفه إىل جانب الجيش ،وقدم تعازيه
بشهداء الجيش الذين سقطوا أثناء تأدية مهامهم.

ويف هذا الســياق ،نقلت املصادر املذكورة استشعار الراعي
واللبنانيي جميعاً ،مــن دون أي تفرقة
الخــوف عىل لبنــان
ّ
طائفيــة ،معربــة عن املها يف أن يعي املســؤولون خطورة
االوضاع واالنزالقات التي تســود البلد وشعبه يومياً ،وشددّت
عىل رضورة تضامن كل املســؤولني وتنايس وخالفاتهم الن
لبنان يحترض ،مؤكدة أنّ بكريك باقية عىل وعودها وجهودها
عرب الفعل ال القول ،والبطريرك الراعي مستمر يف مناشدته كبار
الدوليي ملساعدة لبنان ،وعىل الجميع التعاون من
املســؤولني
ّ
ً
اجل إسرتجاع الوطن النه يتهاوى يوما بعد يوم ،فالجمهورية
يف خطر كبري عىل كل املستويات ،إزاء ما يحصل يف البلد من
جوع وويالت وفقر ،وانتحار يومي وبطالة وهجرة شــبابية،
مشدد ًة عىل رضورة ان تكون رصخة الراعي هذه املرة ندا َء اخرياً
ملواجهة كل ما يهدّ د الكيان اللبناين ،الذي ميّر يف أسوأ مراحله
اذ مل نشهد مثيالً له حتى خالل الحرب اللبنانية.
واملت املصادر الكنسية رضورة العمل منذ اليوم عىل تقوية
القرار املســيحي ،والوقوف اىل جانب بكريك يف وســاطتها
إلنقــاذ لبنــان ،وفتح كل الدروب املقفلة بدءاً من وســاطات
مسيحية واسالمية مشــركة ،للوصول اىل حلول ،واشارت
اىل انّ الراعي لقي تشجيعاً من املجتمع الدويل  ،فيام هاجمه
البعــض النه يتدخل يف السياســة ،عىل الرغم من ان غرضه
معروف وهو انتشال لبنان من هذا الجحيم.

ســينودس امللكييــن الكاثوليــك بحــث لليــوم الثانــي
فــي أوضــاع األبرشـ ّـيات وموجــة الهجــرة املسـ ّ
ـيحية

العبيس يرتأس االجتامع
واصل سينودس كنيســة الروم امللكيني
الكاثوليك املنعقــد يف املقر البطريريك يف
ســانتا ماريا دا كوزمادين يف روما برئاسة
البطريرك يوســف العبــي اعامله لليوم
الثاين عىل التوايل.
ويســتمر البحث يف جدول اعامله الذي
تركز يف يومه الثاين عىل الشــأن الكنيس
واوضاع االبرشيات املنترشة حول العامل.

وتوقف السينودس عند «الوجود املسيحي
يف الرشق وموجة الهجرة املتزايدة بحثا عن
االمن االجتامعي ،والســبل اآليلة اىل الحد
مــن هذه املوجة ،باالضافة اىل االبقاء عىل
تواصل ابناء الطائفة مع كنيســتهم االم».
وتســتمر اعامل الســينودس حتى يوم
الســبت املقبــل وتنتهــي باذاعــة البيان
الختامي.

قـــــبـــــان :الـــــيـــــوم فـــحـــص وطــــنــــي ونـــأمـــل
ّ
وطــــنــــيــــة ال ت ــس ــم ــي ــة ع ــق ــاب ـ ّـي ــة
بــتــســمــيــة
قال املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد
قبــان يف بيان« :ما يجــب أن تفهمه القوى
السياســية قبيل بدء االستشــارات النيابية
أننا عىل أبــواب الجحيم ،والفقر بكل بيت من
البلد ،واليأس شــامل ،واألسواق ساحة حرب،
لذلك املطلوب تســوية سياسية تشمل رئيس
حكومــة وحكومة قوية ألن البلد عىل حافّة
فقدان الســيطرة ،واملضاربة السياسية بهذا
املجال تضع البلد باملجهول».

اضاف «الالعب الخارجي موجود بقوة وبكل
تخض البلد بلعبة الضوء
ّ
تفصيل ،وواشــنطن
األحمر واألصفر ،وبعض القوى السياســية
تترصف وكأنها دكانة ،فيام لبنان ساحة حرب
دولية ،وغداً يوم فحص وطني عىل عتبة رسم
مالمح القرار الســيايس ،لذلك نأمل بتسمية
وطنية ال تســمية عقابيــة ،وأنصح القوى
السياسية بالقول :اإلنهيار واإلنقاذ قرار وطني
وليس قدرا ،وهناك صمت أشبه بالزلزال».

التقى سفير قطر واملطران عبد الساتر

ّ
جــــنــــبــــاط :ن ــت ــم ــن ــى أن تــــقــــرن ال ــب ــي ــان ــات
املــــــــــــؤيّــــــــــــدة لــــــلــــــبــــــنــــــان بــــــاألفــــــعــــــال

غ ّرد رئيس الحزب التقدمي االشــرايك وليد
جنبالط ،عرب حســابه عــى «تويرت»« :يف
انتظار تشــكيل الــوزارة الجديدة ويف انتظار
االصــاح يف القطاعات االساســية وكوننا
نسمع التصاريح املؤيدة للبنان املتعددة ،نتمنى
ان تقرن هذه البيانات باالفعال» ،ويف مقدمها
الدعماملاديللجيشاللبناينوالقوىاالمنيةالتي
متر باصعب الظروف املعيشية ،والتي ترعى امن
وسالمة البالد».
مــن جهة ثانيــة ،اســتقبل جنبالط ،يف
كليمنصو ،الســفري القطري يف لبنان ابراهيم
عبد العزيز السهالوي ،يف حضور أمني رس كتلة

«اللقاء الدميقراطي» النائب هادي أبو الحسن،
حيث تم عرض ملختلف التطورات السياسية يف
لبنانواملنطقة.
وكان جنبالط ،اســتقبل مساء امس االول،
رئيس أســاقفة بــروت للموارنــة املطران
بولس عبد الســاتر ،بحضور رئيس كتلة اللقاء
الدميقراطي النائب تيمور جنبالط ،النائب وائل
أبو فاعور ،وعضو مجلس قيادة الحزب املحامي
وليد صفري ،وكان بحث يف سبل التعاون وتفعيل
العمل ملواجهة األعباء االجتامعية الكبرية.
كام واستقبل النائب التونيس خالد شوكت،
وعرض معه التطورات الراهنة.

الــخــطــيــب ال ــت ــق ــى الــســيــســتــانــي وال ــف ــي ــاض:
ُ
ً
ّ
ملــســت لــديــهــمــا اهــتــمــامــا ب ــال ــوح ــدة الــوطــنــيــة
اســتهل نائــب رئيس املجلس اإلســامي
الشــيعي األعىل العالمة الشيخ عيل الخطيب
والوفد املرافق لقاءاته يف النجف االرشف ،قبل
ظهر امس ،بزيارة املرجع الديني الســيد عيل
السيســتاين يف دارته ،وجرى تداول األوضاع
العامــة يف لبنان واملنطقة ،وتم التباحث يف
القضايا والشؤون الدينية واللبنانية.
ورصح الخطيب اثر اللقاء« :استعرضنا مع
سامحته األوضاع العامة يف لبنان ،واطلعناه
عىلاألوضاعالسياسيةواالقتصاديةواملعيشية
واالجتامعية التي تعصف بوطننا ،وملسنا لدى
ســاحته اهتامما كبريا بلبنان وكل اللبنانيني
وحرصا عىل وحدته الوطنية واإلســامية،
فضال عن دعائه الدائــم بان يخرج لبنان من
ازماته ويحفظ شــعبه .وقدمنا اىل سامحته
التعازي بوفاة آية الله العظمى الســيد محمد
سعيد الحكيم الذي افتقدنا برحيله مرجعا كبريا

من اهل الفضل والعلم ،وخسارة فادحة لالمة
اإلسالمية والحوزات الدينية .ونحن نبتهل اىل
الله ان يتغمد الراحل الكبري برحمته الواسعة،
وان يحفظ مراجعنا العظام ومين عىل اوطاننا
وشعوبنا باالمن واألمان واالستقرار».
ثم زار الخطيب والوفد املرافق الشيخ إسحق
الفياض ،وجرى التباحث يف القضايا والشؤون
الدينية واألوضاع العامة يف لبنان واملنطقة.
وقدم التعازي اىل املرجع الفياض بوفاة املرجع
السيد الحكيم.
ورصح الخطيب« :كانت مناســبة عرضنا
مع ســاحته األوضــاع يف لبنان واملنطقة،
واطلعنــاه عىل تطــورات األوضاع يف لبنان
ووجدنا لدى ســاحته كل اهتامم ومتابعة،
وهو يدعو اىل حفظ لبنان وشعبه ،وان تنتهي
االزمات يف القريب العاجل ،وقد استعاد لبنان
عافيته واستقراره».
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ُ
إنقشاع املشهد الحكومي يُوحي باستمرار معادلة ميقاتي
هيام عيد
تعتــر مصادر سياســية عىل متاس مع
الحراك الجاري عىل خط اإلستحقاق الحكومي
واإلستشارات النيابية امللزمة لتكليف الرئيس
املقبل للحكومة ،أن املشهد بدأ ينقشع بشكل
تدريجي مع إعالن غالبية الكتل النيابية نتائج
مداوالتها ،قبل ســاعات معدودة من انطالق
هذه اإلستشــارات يف قرص بعبدا .وتكشف
املصادر ،أن نتائج هذه املداوالت ،تؤكد أن ما من
تغيري يف املعادلة الحكومية ،لجهة استمرار
رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت
يف طليعة املرشــحني للتســمية لتشــكيل
الحكومة العتيدة ،وإن كان تعدّ د املرشــحني
يطرح عدة خيارات وســيناريوهات قد تظهر
بنتيجة اإلستشارات امللزمة.
وبالتــايل ،تابعــت املصادر نفســها ،أن
املعيار األهــم يف عملية التكليف ،يرتكّز عىل
أن مهمــة الحكومة القصرية مــن الناحية
الزمنية ،ســتكون أيضاً محدودة من الناحية
العملية ،وبالتــايل ،فإن هذا الواقع يلغي أي
إمكان ملواجهة أو حتى معركة أو ســباق بني
املرشحني .وتوضح املصادر ،أن املرحلة املقبلة
هي انتقالية ،ويف الوقت نفسه تحمل عنوان

إدارة األزمــة ،وذلك قبل اإلنطالق إىل املرحلة
الفعليــة من العمــل الحكومي واإلصالحات
واإلنقــاذ بعد اإلســتحقاق الرئايس ،وبداية
العهد الجديد .ومــن هنا ،فإن متطلّبات هذه
الفــرة ،تفرتض عدم خــوض أي مغامرات
قد ال تــؤدي إال إىل تعميق املأزق اإلقتصادي
واإلجتامعي ،وزيادة األزمات وتجميد الحلول
املناسبة لها.
ووفق هذه املصادر ،فإن توافق غالبية الكتل
النيابية عىل مرشــح واحد يبدو صعب املنال،
جل
وخصوصاً أن اإلنقســامات يف الرأي تس ّ
داخل الفريق الواحد واملحور الواحد ،ال سيام
جهات واإلنتامءات
بعد واقع التنــ ّوع يف التو ّ
للقوى الجديدة التــي دخلت املجلس النيايب
مؤخّراً ،والتي أرست واقعاً مختلفاً يف مقاربة
اإلستحقاقات الدستورية ،وبشكلٍ خاص يف
اســتحقاق تكوين الســلطة التنفيذية الذي
ينطلــق مبرحلته األوىل اليــوم ،من خالل
تســمية الرئيس املكلف ،عىل أن تأيت املرحلة
األبرز واألهم وهي تشــكيل الحكومة الحقاً،
مع كل ما يرافــق هذه العملية من تجاذبات،
كام تكشف املصادر السياسية نفسها.
وعىل هذا األساس ،فإن تط ّورات عديدة قد
ســجلت قبل انطالق هذه اإلستشارات ،وقد
ُ

فادي عيد
بدأت التســاؤالت حول زيارة رئيس املكتب
الســيايس لحركة «حامس» إسامعيل هن ّية
إىل لبنان ،واألســباب والظــروف والدوافع
لهذه الزيارة ،ال ســيام وأنها تأيت يف ظروف
بالغة األهمية عىل الساحتني الفلسطسينية
والعربيــة ،وهي الثانيــة لهن ّية يف غضون
ثالثة أشــهر .وعلم من مصادر مواكبة ،بأن
منسقة مع السلطات األمنية اللبنانية
الزيارة ّ
عــى خلفية اتخاذ التدابري الالزمة لحاميته،
ومن ثم أنها استكامل ،وفق املواكبني ،للتنسيق
مع األطراف الفلســطينية يف لبنان ،من أجل
الحفاظ عىل أمن املخيامت الفلســطينية يف
كل املناطــق اللبنانية ،ال ســيام مخ ّيم عني
الحلــوة ،بعدمــا بات لـ «حــاس» وخالل
الفرتة املاضية تواجد يف هذا املخ ّيم ومكاتب
يف معظم املخ ّيــات واملناطق حيث التواجد
الفلسطيني.
أما عىل خط اللقــاءات مع حركة «فتح»،
تشــر املعلومات إىل أن هناك حرصاً مشرتكاً
بني الطرفني عىل رضورة ترســيخ األمن يف
املخ ّيامت ،والحفاظ عىل الوحدة الفلسطينية
إن يف الداخل الفلسطيني أو يف خارجه ،ومن
الطبيعي أن مثة تباينات حول مسائل أساسية،
لكن ذلك ال مينع من التشدّ د والتنسيق عىل عدم
العودة إىل التقاتل بني الفصائل الفلسطينية،
حسمت وهذا ما يؤكده الطرفان،
وهذه املسألة ُ

ُ ّ
الــــراعــــي اســتــقــبــل ســفــيــر إيـــــــران مــــودعــــا
ّ
ّ
املـــــارونـــــيـــــة
أبـــــرشـــــيـــــة كـــــنـــــدا
وراعــــــــــي
استقبل البطريرك املاروين
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي سفري إيران يف لبنان
محمد جــال فريوزنيا يف
زيارة وداعية ملناسبة انتهاء
مهمته الديبلوماســية يف
لبنان ،وكانت مناسبة لعرض
االوضاع الراهنة.
ومــن زوار الرصح ايضا
ســفري لبنان لدى الفاتيكان
الدكتــور فريــد الخــازن،
الدكتور انطــوان لحام ،ثم
راعي ابرشية كندا املارونية
املطران مروان تابت.

ً

الراعي مستقبالً املطران تابت

ّ
الرسمية
بحث واملولوي اإلجراءات املواكبة لإلمتحانات

ُ
الــــحــــلــــبــــي مـــــــن عـــــــكـــــــار :أعـــــــــــد بـــالـــعـــمـــل
ُ
عـــلـــى دعــــــم ومـــــســـــاعـــــدة الــــنــــظــــام الـــتـــربـــوي
زار وزيــر الرتبيــة يف حكومة ترصيف
االعــال عباس الحلبــي وزيــر الداخلية
والبلديــات يف حكومة ترصيــف االعامل
القــايض بســام مولــوي ،يف مكتبه ،وتم
البحــث يف االجراءات التــي تواكب انطالق
االمتحانات الرسمية.
والتقــى وزير الرتبيــة ،يف ختام جولته
العكارية ،النائب محمد ســليامن ،يف دارته
يف وادي خالد.
وللمناســبة ،عقد لقاء تــم خالله البحث
يف الشــؤون الرتبويــة التــي تهــم عكار
ووادي خالد ،تحدث خالله ســليامن مجددا
ترحيبــه بالحلبي ،مثمنــاً زيارته ملحافظة
عكار ومعاينته واقع املدارس فيها واالطالع
عىل حاجاتها واالســتامع لطلبات األساتذة
والطالب واألهايل والوقوف عىل معاناتهم».
أما عىل الصعيد الســيايس ،أمل سليامن
«عــدم تأجيل موعد اإلستشــارات النيابية
املقررة ،متمنيا «أن نتحىل جميعاً باملسؤولية
وأن يرتفــع الطامعون عــن وضع رشوط
مســبقة لتشكيل حكومة ،ألننا مل نعد منلك
ترف الوقت ،فالوطن بحاجة للتضحية ألجله
وال يحتاج ملن يضحي به طمعاً بوزارة سيادية
من هنا ووزارة خدماتية من هناك ،والتاريخ
لــن يرحم كل من ظَلَم ويظلم هذا البلد».
وقــال الحلبي« :جئنا نســتطلع األحوال
ونتطلــع عــى الواقع ،مضيفــا «رغم كل

االزمات واملشاكل اال انه وخالل الزيارة كان
الفتــاً تجارب بعض املدارس وإدارات املدارس
الناجحــة وبتضحيات االســاتذة واملعلمني
وعاميل املدارس ورأينا أبتسامة الطالب ،رغم
كل هذه الظروف واألزمات».
وأكــد الحلبــي «أهمية تعزيز املدرســة
الرســمية وهيئاتها التعليميــة واإلدارية
والعــودة الحضورية» ،واعداً بـ «العمل عىل
دعم ومســاعدة النظام الرتبوي ومســاندة
األساتذة والتالميذ بكل األساليب والوسائل
التي تخفف من معاناتهم النهم» رأسامل ما
تبقى الوطن .وشــدد عىل رضورة الحفاظ
عىل النظام الرتبوي واملدرسة الرسمية من
السقوط».
وانتهى اللقاء مبأدبة غداء أقامها سليامن
عــى رشف الحلبي والوفد املرافق والحضور
املشارك يف هذا اللقاء .وكان الحلبي وسليامن
قــد قاما بجولة يف وادي خالد عىل عدد من
املدارس الرســمية ،مطلعني عــى احوالها
وسري العمل فيها.
وقد عرجا عىل ثانوية القبيات الرســمية
للبنات ،حيث سلمت املديرة جورجيت زيتوين
درعــا تقديرية للوزير ،الذي عرب عن تقديره
الكبري «ملســرتها الرتبوية املرشفة ،والتي
تظهــر يف تناغم عمل الهيئة التعليمية حول
املديرة وإعطاء النتائج املتميزة عىل مستوى
لبنان».

كــتــاب مفتوح الــى بكركي
اييل يوسف العاقوري

وضعتها املصادر نفســها ،يف سياق الرسائل
املتبادلة بني القوى السياسية ،التي ،وإن كانت
تدرك مسبقاً أن ميقايت سيحافظ عىل تقدّ مه
يف التسمية عىل غريه من املرشحني ،ولكنها
تسعى إىل تحقيق املزيد من املكاسب والنقاط
يف مسار تشكيل الحكومة يف فرتة الحقة.
وتؤكد املصــادر ذاتها ،أن اإلصطفاف الذي
كان مرتقبــاً لقوى املعارضــة ،كام للنواب
«املســتقلني» ،وأيضاً النواب «التغيرييني» ،مل
يبرص النور خالفاً لكل التوقعات الســابقة،

ّ
هــــنــــيــــة الـــــــى ل ــب ــن ــان
هـــــــذه عــــنــــاويــــن زيــــــــــارة
إمنــا ليس هناك عىل أجندة هن ّية أي لقاء مع
مسؤولني من حركة «فتح» ،بحيث أن اللقاءات
ستشمل بعض الفصائل الفلسطينية وبعض
األحزاب اللبنانية الحليفة لحركة «حامس».
ويف ســياق متصلُ ،ينقل بأن زيارة هن ّية،
ســتتناول الوضع الفلســطيني يف الداخل،
وخصوصاً بعد اإلعتداءات اإلرسائيلية األخرية،
أكان عىل املسجد األقىص ،أو ما سبق ذلك من
عملية اغتيال اإلعالمية الفلسطينية شريين
ومؤشات
ّ
أبو عاقلة ،وبالتايل ،هناك معطيات
حــول تصعيد «إرسائيــي» مرتقب ،يف ظل
املناوارات التي تقوم بها عىل الحدود اللبنانية
ـ «اإلرسائيليــة» ،وتالياً ،مــا يجري يف غ ّزة
ومدن فلســطينية من انتهاكات واعتداءات،
إضافــة إىل ربط هذه الزيارة أيضاً مبا يجري
يف بعض الدول العربية من أحداث وتط ّورات
وحــروب ،مبعنى أن هناك خطاً بيانياً واضحاً
ميتــدّ إىل إيران بعد اتهام «إرسائيل» باغتيال
علامء وقيادات عســكرية وأمنيــة إيرانية،
وهذه املسألة تفاعلت يف اآلونة األخرية.
وال يُســتبعد ،ومــن خــال املعطيــات
اإلســتخباراتية واألمنية ،بحســب املصادر،
أن تلجأ «إرسائيــل» إىل عمليات اغتيال عىل
الساحة الفلســطينية يف إطار مامرساتها
اإلرهابية ،وهذا أيضاً قد يحدث يف املخ ّيامت
وســواها ،لذلك فإن زيــارة هن ّية تأخذ أيضاً
الطابع األمني ،مبعنــى تعزيز األمن واتخاذ
التدابري الحازمة والحاسمة ،تداركاً ألي عدوان

عاقل يفهم

وبذلك تكون «القوات اللبنانية» التي امتنعت
عن تســمية أي مرشح لرئاســة الحكومة،
والحــزب «التقدمي اإلشــرايك» الذي ق ّرر
تســمية الســفري نــ ّواف ســام ،والنواب
«التغيرييــون» الذين عجزوا عن التوافق عىل
تســمية مرشــح واحد ،قد أعادوا استنساخ
ســيناريو انتخاب نائب رئيس مجلس النواب،
إذ انقسموا يف ما بينهم ،مام أدّى إىل خسارة
املرشح املستقل النائب الدكتور غسان سكاف
إىل ذلك املنصب.

دريان مستقبال هنية امس
أو خــرق قد يطاول قيــادات من «حامس» أو
سواها.
وتضيف املصادر املواكبة ،أن زيارة مسؤول
«حــاس» أيضاً ،ال تنحــر فقط باألجواء
األمنية واللقاء مع الفصائل الفلســطينية،
تصب يف
وإمنا هناك معطيــات ومعلومات
ّ
خانة اســتكامل اإلتصاالت واملشاورات التي
سبق وأن ُبحثت يف الزيارتني السابقتني ،والتي
تتمثّــل بالرشوع يف املصالحة بني «حامس»
وبعــض الدول العربيــة ،وهذا ما تعمل عليه
بعــض األطــراف اللبنانيني الذيــن تربطهم
عالقات وطيدة بحركة «حامس» والدولة التي
يجري العمل عىل املصالحة معها.
ويبقى ،أن زيــارة هن ّية إىل لبنان ،إمنا قد

تكون األبرز يف هذه املرحلة ،دون استبعاد أن
تكون له زيارات لبعض القيادات اللبنانية التي
مل يلتقها يف الزيارتني الســابقتني ،خصوصاً
تغــرت منذ ذلك الوقت
وأن أمــوراً كثرية قد
ّ
وحتى اليوم عىل الصعيدين العريب واإلقليمي،
وصــوالً إىل الوضــع اللبنــاين الداخيل ،إذ
ينقــل بأن «حامس» بصدد
التوســع بدورها
ّ
وحضورها عىل الســاحة اللبنانية ،ال س ّيام
بعدما باتت تشــكل إىل جانب حركة «فتح»،
حضوراً ال يستهان به لدورها وفاعليتها ،يف
ظل زيادة عــدد مكاتبها يف أكرث من مخ ّيم،
وقد يتخطى هــذه املرة حدود الحركة باتجاه
بعــض املناطق اللبنانية ،حيث ليس هناك من
حضور لها.

ُ ّ
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالرد زار س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليم ودري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ً

زارالسفريالربيطاين
يف لبنــان إيان كوالرد
وزير الدفــاع الوطني
موريــس ســليم يف
زيارة وداعية ملناسبة
انتهاء مهامه يف لبنان،
وعرض معه االوضاع
العامة يف لبنان.
وشكر سليم السفري
كوالرد«عىلدعماململكة
املتحــدة ووقوفها اىل
جانب لبنان وجيشه»،
مثمنــا «املســاعدات
املقدمة اىل املؤسسة سليم مجتمعا مع السفري الربيطاين
العسكرية».
نفســها ،وتــم البحث يف آخر املســتجدات
والتقى الســفري
الربيطاين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عىل الســاحة اللبنانية وتعزيز العالقات بني
عبد اللطيف دريــان يف دار الفتوى ،للغاية البلدين.

لــــــــــقــــــــــاءات نـــــقـــــيـــــب املـــــحـــــامـــــيـــــن

اســتقبل نقيب املحامني
يف بــروت نارض كســبار
النائب والوزير السابق نعمة
طعمة واملحامــي جوزيف
أبــو رشف ،وجــرى البحث
يف ســبل التعــاون وتبادل
الخــرات .وأبــدى ا طعمة
إستعداده ووضع إمكانيات
رشكته يف تحقيق املشاريع
الحيوية التي تطمح النقابة
يف تحقيقهــا ومنها تركيب
الطاقة الشمسية.
بعدها ،زار كسبار وأعضاء
مجلــس النقابة وزير العدل كسبار مستقبال طعمة
هرني الخوري ،وجرى البحث
عن العمل ،خصوصاً وأن هذا التوقف ال يساعد
يف ملف محامي الدولة وما
توصــل إليه لجهة الناحية املالية ،وخصوصاً يف تســديد الرســوم املتوجبة لــدى تقديم
بالنســبة ملا يتكبدونه مــن مصاريف .كام الدعاوى ويف األحــكام والقرارات كام ويف
تم البحث يف الســبل اآليلة إىل تسهيل عمل عدم تســديد الغرامات التي يعود قســم كبري
القضــاة واملوظفني للرجوع عن قرار التوقف منها إىل صندوق تعاضد القضاة.

ّ
الـــدولـــيـــة
دعــــــوة مــــن مــــدرســــة الـــشـــويـــفـــات
لـ ــحـ ــضـ ــور احــــتــــفــــال تـــــوزيـــــع الــــشــــهــــادات

تدعو الهيئة اإلدارية ملدرســة الشويفات
الدوليــة ،اىل حضــور االحتفــال بتوزيع
الشــهادات للسنة السادســة والثالثني بعد
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ملا كان التعليم يف املؤسســات الرتبوية املســيحية يضم
نســبة كبرية من طالب لبنان يف كافة مراحله املدرســية
والجامعية،
وملا كان لهذه املؤسســات العريقة دور كبري عرب التاريخ
الحديث يف تنشئة االجيال وتثقيفهم وتعليمهم وتربيتهم.
وملا كانت سياسة هذه الدور هي االنفتاح وتبادل الثقافات
بني العائالت الدينية اللبنانية وحب الوطن وعيش االخوة بكل
ابعادهــا ،اخذت عىل عاتقهــا هذه الرصوح الصمود يف هذا
النية يف هذه املنطقة
املرشق املضطرب لتكون دوماً الشعلة ّ
من العامل فباتت منارة يف الرشق كله اذ عمد املسؤولون عنها
عىل بناء االنسان عىل كافة املستويات وبالتايل بناء االوطان.
اما اآلن فقد ّ
دق ناقوس الخطر واصبح الوضع عىل املحك،
هذه املؤسسات مهدّ دة وتاريخها مهدّ د بل مستقبلها مهدّ د.
كيف لنا ان نقف متفرجني؟ هل نرتكها وحيدة لقدرها؟
هل مبقدرونا املساعدة؟ لكن كيف السبيل؟
من هي الجهات املعنية القادرة عىل رفع الرضر؟
هل من خطة تربوية شاملة تأخذ بعني االعتبار وضع هذه
املؤسسات؟
باملخترص املفيد ،كيف لنا جميعا ان نعمل لنؤمن استمرارية
هذه الرصوح العريقة؟ من اين نأيت باملال والشــعب اللبناين
بات فقريا؟
ال بد من تح ّمل املسؤولية ،الكل معني بهذا املوضوع الدولة
والكنيسة واملواطن اللبناين وكل العاملني يف هذا القطاع .
ال بل اكرث كل اصدقــاء لبنان معنيون بهذا املوضوع ليس
النقاذ هذه املؤسســات فقد بــل للحفاظ عىل الدور الريادي
للبنان يف املنطقة يف كافة املجاالت ،اذ انه اذا كانت الرتبية
يف خطر فكل القطاعات االخرى يف خطر وبالتايل رســالة
لبنان ستكون يف خطر.
كلنــا يدرك مدى الدور الريــادي الذي يلعبه لبنان يف هذه
املنطقــة ،وهذا الدور هو امانة يف اعناقنا جميعا ولن نفرط
بــه ابدا .من هنا ادعو الجميع العمل العادة تفعيل هذا الدور
من خالل املؤسســات الرتبوية ،فاعادة الحياة الطبيعية لها
اولوية االولويات فهي رســالة حيــاة وامل للرشق والغرب،
دورهــا املحوري كبري يف االقتصاد الوطني ويف الشــؤون
الخارجية حيث ان لبنان هو ملتقى الرشق بالغرب.
هــذا التفعيل يحتم علينا اخذ املبادرة اليوم قبل الغد فليس
لدينــا رفاهية الوقت .فالعام الــدرايس عىل االبواب فالكل
مصريه مجهول :املؤسسات ،االهل ،الطالب واالساتذة!!!
اقرتح اقامــة مؤمتر تربوي كبري عىل مســتوى الدولة
للنظر بوضع املؤسســات الرتبوية عامة واملسيحية خاصة
ويكون ذلك برعاية بكريك ودعم رئاســة الجمهورية ويضم
هذا املؤمتر كل من يغار عىل هذه الرصوح وبالتايل عىل دور
لبنان الرتبوي يف املنطقة.
فالــكل يجــب ان يشــارك وباالخص رؤســاء الطوائف
املســيحية والعائالت الروحية كافة وايضا رؤساء االحزاب
ورجال االعامل يف الداخل ويف االنتشــار مع حضور سفراء
الدول الفرنكوفونيــة واالنكلوفونية وممثيل الدول العربية
وباالخــص الخليجية منها .وللفاتيــكان دور كبري يف هذا
املؤمتر كونه الجهة الروحية االكرث تأثريا يف العامل ملا لها من
عالقات ديبلوماسية فاعلة مع كافة الدول ومن نفوذ ايجايب
عىل كافة املســتويات ومثــاال عىل ذلك اللقاء املفصيل الذي
حصل يف دولة االمارات من توقيع الوثيقة التاريخية :وثيقة
االخوة االنسانية من اجل السالم واالمان العاملي والعيش معاً.
يكــون لهذا املؤمتر هم وحيد وهو انقاذ هذه املؤسســات
ماليا واســتعادة الدور الرتبوي للبنان يف املنطقة وذلك من
خالل ثالثة ابعاد وجودية :مامرســة املواطنة الصحيحة،
عيش االخوة االنســانية وثقافة السالم ملا للرتبية من تأثري
مبارش عىل هذه االبعاد الثالثة.
وهنــا اقرتح عدة اهــداف ميكن ان تكون نقطة االنطالق
يف خطة التعايف الرتبوي عىل املدَ يَني القريب والبعيد وايضا
لرؤية مستقبلية مرشقة للرتبية يف لبنان.
عىل املدى القريب ،االولوية تكمن يف:
* الحفاظ عىل هذه املؤسســات ح ّيــة – فدعمها املادي
اولوية مطلقة.
* الحفاظ عىل الطالب يف مدارســهم وجامعاتهم بل يف
ارضهم هو ايضا احقية لهم.
* الحفــاظ عىل الكادر البرشي التعليمي واالداري اذ ان اي
نزف جديد يف هذا الكادر سيسبب يف اضعاف مكامن القوة
اكرث واكرث يف هذه املؤسســات وهذا هو الرأســال الذي ال
يُع ّوض!
* امكانيــة دمج عدة رصوح تربويــة وذلك النقاذها يف
الوقت الراهن.
عىل املــدى البعيد ،يجب ان تُؤخذ بعــن االعتبار النقاط
التالية.:
* اســتعادة الدور الرتبوي لهذه املؤسســات يف املنطقة
العربية.
* تطويرها عىل كافة املستويات وذلك عرب انشاء صندوق
سيادي لكل جمعية او رهبنة يعمل عىل اعالء شأن كل مؤسسة
يف كافة املجاالت الرتبوية والتعليمية والتكنولوجية..
* امكانيــة توامة مدارس وجامعات لبنانية مع اخرى يف
الخــارج وذلك لتبادل الخــرات وملتابعة اي جديد يف مجال
الرتبية والتعليم.
* انشاء مشاريع ا قتصادية (تجارية – سياحية – زراعية
– صناعية )...تكون داعمة لهذه املؤسسات الرتبوية والهدف
هــو تدوير املال يف املرحلــة القادمة والوصول اىل االكتفاء
الذايت الحقا.
مبا يخص الرؤية املســتقبلية للرتبية يف لبنان وهذا هو
بيــت القصيد فالعمل كثري ويجب تحضري العاملني له ،اذ ان
«الحصاد كثري ولكن الفعلة قليلون» (مت.)37 :9
هنا ميكنني ان اطرح عدة نقاط اساسية قد طرحتها يف
التوسع
مقال سابق يل تحت عنوان «املصري مجهول» وميكن
َ
بها للوصول اىل االهداف املرجوة.
اوال البحث يف نقاط قوة ونقاط ضعف مناهجنا الرتبوية
االكادميية واملهنية والعمل عىل تطويرها.
* تفعيــل دور التعليم املهنــي والتقني الذي هو باب من
ابــواب النهضة االقتصادية (فلنتعلم من الشــعبني االملاين
والياباين.)..
* ايجــاد منصات الكرتونية تضم كافــة املوارد الرتبوية
والبرشيــة ملواكبة التعلم عن بعد واعتباره تعليام قامئا بحد
ذاتــه ملا لهذا التعليم من مردود مايل لكل مؤسســة فيكون
طالبنــا من جميــع انحاء العامل  .وذلك بعدما ان نســتعيد
ثقــة العامل بقدرتنا الرتبويــة .يف النهاية اقول كام عودتنا
بكريك دامئا ان تكون رأس حربة يف كل املفاصل املهمة من
تاريخ لبنان ،نأمــل منها يف هذه الفرتة العصيبة ان تتلقف
هذا االقرتاح برحابة صدر وتبادر اىل ملّ الشــمل الرتبوي عرب
مؤسســاتها الرتبوية وعىل رأسها االمانة العامة للمدارس
الكاثوليكية وتلعب دورها االبوي الرعوي النقاذ رسالتنا يف
الرشق وهوية لبنان.
يف الختــام قال الــرب «التخافوا انا معكــم اىل انقضاء
الدهر» فام علينا اال ان نلتجئ اليه عند ضعفنا لنستمد القوة
والشجاعة والثقة التي نحن بحاجة اليها ،وكام قال لتالميذه
«ال تخافــوا» هكذا ســيقول لنا ،فلنثق بــه غري مرتددين بل
مرددّين يا رب ها نحن نضع امامك كل مؤسســاتنا الرتبوية
واثقني انك لن تهملها حتى انقضاء الدهر.
ولتكن مشيئتك!
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

مـــــــاذا تــــعــــرفــــون عـــــن الــــنــــظــــام الــــغــــذائــــي  5:2؟
اعتمــد الكثري من األشــخاص يف اآلونــة األخرية عىل
األنظمة الغذائية التي تركز عىل تقليل الســعرات الحرارية،
وزيادة ساعات الصيام عن الطعام ومن هذه األنظمة نظام
.5:2
ويتضمــن النظام الغذايئ  ،5:2بحســب الخرباء ،تناول
الطعام بشــكل طبيعي ملدة خمســة أيام يف األسبوع ،ثم
تقليل كمية الســعرات الحرارية التــي تتناولها إىل ما بني
 600-500ســعرة حرارية يف اليوم ملدة يومني.
ويركز نهج النظام الغذايئ بدوام جزيئ هذا ،أو أســلوب
الصيــام املتقطــع عىل وقت تناول الطعــام أكرث مام يركز
عىل نوعية الطعام.
ووجدت الدراســات مثل املراجعة املنشورة يف مجلة نيو
إنغالنــد الطبية أنه ميكن أن يكــون للصيام املتقطع فوائد
صحيــة مبا يف ذلك فقدان الوزن وتنظيم الســكر يف الدم
وتجديد الخاليا وتحســن صحة الدماغ.
يقول مامرس الطب الوظيفي داين يل« :إنه نظام غذايئ
مرن متاما ألنك لســت مقيدا ملدة خمســة أيام لذلك إذا كان
لديــك حدث اجتامعي تذهب إليه ،فيمكنك التخطيط للصيام
يف األيــام التــي ال تتناول فيها الطعــام بالخارج ،كام أنه
يبقيك يف حالة عجز يف السعرات الحرارية طوال األسبوع
مــا يعني أنك أكرث عرضة لفقدان الوزن».
ُيطلــق عليه أحيانا اســم النظام الغذايئ الرسيع وقد تم
نرشه بواســطة الدكتور مايكل موســي منذ ذلك الحني ،تم
تطوير النظام الغذايئ وإعادة تســميته «الجديد .»5:2
يقول موســي« :الصيــام املتقطع ،وخاصــة إذا دمج
مــع نظام البحر األبيض املتوســط الغذايئ ،هو أداة رائعة
ألولئــك الذين يريدون فقدان الوزن بشــكل أبطأ وثابت أو
إدارة الوزن ،لقد ثبت أنه يحسن حساسية األنسولني ويقلل
مــن ضغط الدم وقد يكون خطة داعمة لألشــخاص الذين
يعانــون من هذه الحاالت ،إنه يوفر املزيد من حرية الطعام

من خالل تقييد الســعرات الحراريــة ملدة يومني فقط يف
األسبوع».
يوضح موســي أنه يف أيام الصيام ،ســيدخل جســمك
يف حالة الكيتوزيه ،يقول« :ســتفقد الدهون الحشــوية
وتحقق اســتجابة أفضل لألنســولني هذا بدوره ،سيسهل
عليك االحتفــاظ بأجزاء معقولة وتجنــب تناول الوجبات
الخفيفة ،خالل بقية األسبوع».
وفقا لـ «يل»  ،وجدت دراسة يف مجلة التغذية الرسيرية
أن النظــام الغذايئ  5:2هــو بروتوكول آمن وفعال لفقدان
الوزن ،تم قبوله بشكل عام من قبل الباحثني عىل أنه «سهل
املتابعة» أيضا.
عىل الرغم من عدم وجود العديد من الدراسات عىل وجه
التحديد حول النظام الغذايئ  ،5:2فقد كشفت األبحاث حول
الصيام املتقطع عن بعض الفوائد الصحية الرائعة،وتشــمل
هــذه التغيــرات يف تكوين الجســم ،وفقــدان الدهون،
وتحســن صحة القلب وخفض مستويات السكر يف الدم.
وتؤكــد إحدى الدراســات املنشــورة أن الصيام املتقطع
ميكن أن يســاعد يف إنقاص الوزن بطريقة مامثلة لتقييد
الســعرات الحرارية وميكن أن يســاعد أيضــا يف تقليل
الكوليسرتول.
وجــد بحث يف مجلــة أكادميية التغذيــة وعلم التغذية
والذي بحــث يف الفوائد الصحية للصيــام النهاري البديل
 ،والذي يشــبه النظام الغــذايئ  ،5:2أنه ميكن أن يقلل من
مقاومة األنســولني والربو وحتى انقطاع الطمث.
تقــول كارولني نيكوالس ،املدربــة الصحية املعتمدة يف
الطب الوظيفــي ومديرة تطبيق :Health Coaching Able
«الصيــام ميكن أن يزيــد من آليات الشــفاء الفطرية يف
الجســم مثل االلتهام الذايت ،حيث ينظف جســمك الخاليا
القدمية والتالفة ،الصيام ميكن أن يســاعدك أيضا عىل أن
تصبح «مرنا يف التمثيل الغذايئ» ،بشــكل أسايس التبديل

ّ
ّ
تـــــــلـــــــوث الــــــــهــــــــواء يُــــقــــصــــر
دراســـــــــــــة تــــكــــشــــف :
ّ
ُ
مـــــتـــــوســـــط الـ ــعـ ــمـ ــر املــــتــــوقــــع بـ ــأكـ ــثـ ــر مـــــن عـ ــامـ ــيـ ــن !

بني حرق الجلوكــوز أو الكيتونات (الدهون) للحصول عىل
الوقود».
واحــدة من أكرب عوامل الجــذب يف النظام الغذايئ 5:2
هــو أنه عليك فقــط تقييد كمية الســعرات الحرارية التي
تتناولهــا ملدة يومني غري متتاليني يف األســبوع ،يجب أن
يأكل أخصائيو الحميات  ٪25فقط من ســعراتهم الحرارية
املعتــادة ،والتــي تعمل عند حوايل  500للســيدات و600
للرجــال ،اعتامدا عىل ما تفضله ،ميكن أن يعادل ذلك ثالث
وجبات صغرية أو وجبتني أكرب.
يقــول يل« :من املهم تناول كميــات كبرية من األطعمة

ّ
هـــذا مــا يــحــصــل عــنــد الــتــخــلــي تــمــامــا عــن تــنــاول الــجــبــنــة !
ً

يعترب الجنب مــن األطباق
اللذيــذة خاصــة يف فطور
الصبــاح ،حيث يتميز بتنوعه
حسب كيفية الصنع والشكل،
وكغــره من املــواد الغذائية
لديه فوائد وأرضاره .فالقيمة
الغذائيــة لألجبان عالية فهي
تحتوي عىل ســعرات حرارية
عالية كونهــا غنية بالدهون
والربوتينــات وهــي غنيــة
يالفيتامينات وخاصة فيتامني
-D-E-H -B12 -B6 -A-B2
وأيضــاً تحتوي عىل نســبة
جيدة من العنــارص املعدنية
وخاصة الكالسيوم ،الفسفور،
الكربيت ،الحديد والزنك.

} فوائد الجنب }

كشفت دراسة حديثة ،أن تلوث الهواء بالجسيامت الدقيقة
بفعل احرتاق الوقود األحفوري ،يؤدي إىل تقصري عمر اإلنسان
بأكرث من عامني يف املتوسط ،يف كل أنحاء العامل.
وأشــار معدّ و تقرير مؤرش جودة الهواء ،الذي أصدره معهد
سياســة الطاقة يف جامعة شــيكاغو األمريكية ،إىل أن «من
شــأن الحــدّ نهائياً من تلوث الهواء العاملــي ،تلبية لتوصيات
منظمة الصحة العاملية ،أن يضيف  2,2سنة إىل متوسط العمر
املتوقع» ،وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
جعل مستوى الجسيامت الدقيقة يف الهواء متوافقاً
ويتيح ُ
مع معايري منظمة الصحة العاملية ،إطالة عمر كل شخص يف
جنوب آسيا  5سنوات.
فهذه الجســيامت الدقيقة التي ص ّنفتها األمم املتحدة عام
 2013ضمن مســببات الرسطان ،تخرتق عمق الرئتني وتدخل
الدم ،وميكن أن تســبب أمراضــاً يف الجهاز التنفيس والقلب
واألوعية الدموية.
وتــويص منظمــة الصحــة العاملية بأال تتجــاوز كثافة
الجسيامت الدقيقة يف الهواء  15ميكروغراماً لكل مرت مكعب
خالل أي فرتة  24ســاعة ،وأن تظل دون  5ميكروغرامات لكل

مرت مكعب يف املتوسط عىل مدار عام.
وتتجــاوز كل املناطق املأهولة بالســكان يف العامل تقريباً
توصيــات منظمة الصحــة العاملية ،لكن آســيا تحمل الرقم
القيايس ،إذ أن املســتويات يف بنغالدش أعىل بـ  15مرة من
املعدالت املطلوبة ،وبعرشة أضعاف يف الهند ،وبتسع مرات يف
نيبال وباكستان.
ويف واليتــي أوتار براديش وبيهار الهنديتني ،حيث يبلغ عدد
الســكان نحو  300مليون ،تقلل األمراض التي تســببها هذه
الجسيامت متوسط العمر املتوقع بثامين سنوات ،ويصل الرقم
إىل عرش سنوات يف العاصمة نيودلهي.
أما عىل مستوى العامل ككل ،فلم ينخفض التلوث بالجسيامت
الدقيقة عام ( 2020وهي أحدث البيانات املتاحة) مقارنة بالعام
الســابق ،عىل الرغم من التباطؤ االقتصادي الحا ّد وانخفاض
انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون بسبب جائحة كورونا وتدابري
اإلقفال.
إال أن الوضع يف الصني يتحســن ،إذ انخفض التلوث بنسبة
 40يف املئــة بني عامــي  2013و ،2020مام أضاف عامني إىل
متوسط العمر املتوقع لسكانها.

نـــــــــــوال كــــــامــــــل تــــعــــمــــل فـــــــي مـــــشـــــرحـــــة لـــلـــمـــوتـــى
ّ
ُ
 ...ورالـــــــــــــف مـــــعـــــتـــــوق مـــــــصـــــــاب بـــــالـــــتـــــوحـــــد !
جويل عرموين
مل ميــر عــرض مرسحية
«أوضة ســعاد» عىل خشبة
مرسح «برييت» دون أن يرتك
أثراً كبرياً لــدى كل من تابعها
ودخــل يف أعــاق الحيــاة
اليومية لسعاد وجاد.
وكان الفتــاً األداء الكبــر
للممثلة القديــرة نوال كامل
بدور ســعاد حيــث أنها تعيل
ابنها الذي ليس لديه سواها يف
هذا العامل ،تعمل يف مرشحة
للموىت ،تهتم بهم وتغســلهم
وتلبســهم ،واألهــم من ذلك
تتحدث إليهم وتفتح الحوارات
معهم حيث باتوا هم أصدقاؤها
ُ
ً
الوحيدين واعتادت هي عىل أال تسمع جوابا إال صمتهم!
وأبــدع املمثل رالف معتوق بدور جــاد بنقل صورة املصاب
بالتوحد ،حيث كان يعيش كل مشاعر والدته بالفرح عىل قلّته،
وبالحــزن والغضب يف أغلب األحيان! مل نشــعر أن جاد ليس
واقعياً ،لهذه الدرجة كان رالف مقنعاً وحقيقياً!
كانــت ملفتة نهايات من قامت ســعاد باالهتامم بهم قبل
انتقالهم للضفة األخرى ،ليصل األمر ختاماً لزوجها الذي لطاملا
كانت تنتقده «وما الو جالدة يعمل يش» ،اال أنها مل تحتمل انه

تــرك هذه الدنيا «بال ما ّ
يقل»! وليعيش معه جاد صدمة زادت
مــن محنته ال ينفع معها أن يغني له «خدين معك» التي كانت
تستعملها سعاد يف كل مرة تريد فيها تهدئة جاد واحتضانه.
«أوضة ســعاد» جمعت ابداع كتابة ومتثيل رالف س.معتوق
مع األداء املبهر لنوال كامل واالخراج املميز ملازن ســعد الدين
لتؤكد لنا أن املرسح اللبناين ال زال يشكّل شعلة أمل يف ميادين
الفن والثقافة ،وال بد من توجيه تهنئة لفريق العمل ورســالة
بأن تُعاد العروض ملن مل يتس ّن له املشاهدة ألن «أوضة سعاد»
تستحق الدخول اىل أعامقها!

منخفضة الســعرات الحرارية مثــل الخرضوات والفواكه
منخفضــة الســعرات الحرارية مثل التــوت والربوتينات
الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي أو الســمك
واألرز القرنبيط والشــوربات منخفضة السعرات الحرارية،
باإلضافــة إىل تحديد أوقات الوجبات عىل مدار اليوم حتى
تكون مســتعدا نفسيا بشكل أفضل».
هذا وقد يكون النظام الغذايئ  5:2خيارا جيدا لألشخاص
الذيــن يتمتعون بصحة جيدة ويتغذون جيدا ويتطلعون إىل
إنقاص الوزن ،لكنه ال يوىص به للجميع كام تقول الدكتورة
نعومي نيومان بينارت.

 زيادة الوزن :إذا كنت تحاول كسب الوزن ،سواء كان ذلك يفوزن العضالت ،وكثافة الدهون أو العظام ،والجنب هو الطريقة
الصحية لزيادة الوزن .أن الجنب تحتوى عىل الربوتني والدهون،
والكالســيوم التي تســاعد عىل منو العضالت والحصول عىل
عظام قوية وصحية.
 تعزيز العظام :الجنب هو مصدر ممتاز من الكالسيوم وهوأمر رضوري للحفاظ عىل عظام ســليمة وقوية.كام ميكن أن
يساعد عىل منع هشاشة العظام.
 منع تســوس األسنان:يحتوي الجنب عىل مادة «الكازين»املوجودة يف الجنب التي تســاعد عىل حامية مينا األسنان من
خالل تشــكيل طبقة رقيقة عىل ســطح األسنان مام مينع
تسوس األسنان.
 الحفاظ عىل صحة العني :يحتوي الجنب عىل الفيتامني ،Aالذي يلعب دوراً حيوياً يف املحافظة عىل النظر.
 تعزيــز الجهاز املناعي :تحتوى أنــواع معينة من الجنب،مثل األزرق ،الجنب الســويرسي ،وجنب شيدر ،عىل السيلينيوم
وهو مانع للتأكســد التي تلعب دورا هاما يف الجهاز املناعي.
باإلضافة إىل ذلك ،الفيتامينات  Bيف الجنب يساعد يف الحفاظ
عىل وظائف الجسم ورفع املناعة.

} أرضار الجنب }

ويف ســياق آخر ،أعلنت أخصائية التغذيــة الدكتورة أكوا
وولربايت ،أخصائية التغذية ،أن التخيل عن تناول الجنب ميكن

أن يســاعد عىل التخلص من الصداع النصفي ويقلل من خطر
اإلصابة بالرسطان.
وتنصــح الخبــرة يف حديث ملوقــع Eat This, Not That
األمــريك ،بالتقليل من تناول األجبان ،بســبب احتوائها عىل
نسبة عالية من الدهون والصوديوم.
وقالت« :ميكن رشاء أجبان ذات مذاق واضح وإضافة كمية
قليلة منها إىل الطبق .كام ميكن اســتبدال الجنب املصنوع من
حليب كامل الدسم بجبنة قليلة الدسم .وإذا أراد الشخص تقليل
كمية الصوديوم التي تدخل الجسم ،عليه تجنب تناول األجبان
الصلبة».
وأضافــت الدكتورة مايا بيلينغر ،ميكن أن يكون للتخيل عن
تناول الجنب تأثري إيجايب يف الصحة ،مبا يف ذلك حالة الجلد.
وتابعت« :إن التقليل من تناول األجبان ،ميكن ان يحسن حالة
الجلد .ألن الجنب يزيد من إنتاج الزهم ،الذي يسد املسام الجلدية
ويسبب حب الشباب».
ووفقــا لها ،التخيل عن تنــاول األجبان ،ميكن أن يؤدي إىل
التخلــص من الصــداع والصداع النصفــي الناجم عن مركب
التريامني املوجود فيها ،كام ميكن أن يساعد عىل التخلص من
الوزن الزائد.
باإلضافــة إىل ذلك ،ميكن أن يســاعد التخــي عن تناول
منتجــات األلبان عىل تخفيض خطر اإلصابة بالرسطان ،الذي
يســببه مركب الكازين .كام تتحسن عملية الهضم وينخفض
احتــال التهاب األعضاء الداخلية .هذا ويتســبب اإلفراط يف
تناول الجنب يف إبطاء وظيفة الكبد ،ويؤدي إىل زيادة نســبة
السموم بالجســم ،ويرفع خطر اإلصابة بالرسطان ،وينصح
بتناول كمية منه ال تزيد عىل ما بني خمســن وســتني غراما
يوميا لالستفادة من مزاياه وتجنب مخاطره الصحية.

ّ
ّ
لقــــــاء ّ
اإليطالية
الكحوليــــــة
لتذوق أفضــــــل خلطات املشــــــروبات
بحضور السفرية االيطالية
نيكوليتــا بومبارديــري،
كان العنــوان الــذي تحلــق
حوله االعالميون والوســائل
االعالمية بدعوة من السفارة
االيطالية يف بريوت والوكالة
االيطاليــة للتجــارة ،يف Iris
 Waterfront Beirutلتــذوق
أفضــل خلطــات املرشوبات
الروحية والكحولية االيطالية
التي قدمها البارمان االيطايل
املشهور  Dennis Zoppiاآليت
خصيصــا مــن إيطاليا ،يف
ً
أجــواء من الفــرح والحيوية
التي تعكــس الروح االيطالية
املحبة للحياة وتربز أســلوب
العيش عىل الطريقة االيطالية
وتســلط الضوء عىل املنتجات
االيطالية وعىل بريوت مدينة
للسياحة والحياة.
وألقى مدير الوكالة اإليطالية للتجارة كالوديو باسكوالوتيش
كلمــة اعلن فيهــا «ان من مهام الوكالــة الرتويج للمنتجات
اإليطاليــة .والفكرة هي تعزيز االبتكار اإليطايل التقليدي مع
الرتكيز عىل املنتجات اإليطالية املمزوجة باملكونات املحلية .وما
دعوتنــا للبارمان اإليطايل اال لنقل الخربة اإليطالية اىل قطاع
الضيافة يف لبنان ولتعزيز الرشاكة بني إيطاليا ولبنان يف هذا
القطاع» ،مشريا «إىل قطاع الخدمات والسياحة وكرم الضيافة

الذي ميتاز به لبنــان وهو من أهم القطاعات االقتصادية يف
لبنان الذي ينتظر عددا كبريا من السواح».
هذا وســيعطي البارمان االيطايل  zoppiصفوفا متخصصة
يف خلط املرشوبات خالل فرتة إقامته يف لبنان التي تســتمر
ثالثة أيــام يف مواقع مختلفة مختارة يف لبنان تســتهدف
الســقاة املحليني وخرباء الخلط وهي تهدف وبحسب املنظمني
إىل جمــع نحو  ١٠٠بارمان من املحرتفني لتدريبهم عىل ارسار
وفن الخلطات االيطالية .وكل ذلك من اجل التأكيد بأن لبنان ال
يزال عىل الخريطة السياحية.
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

مــيــقــاتــي اط ــل ــع مـــن الـــحـــاج حــســن عــلــى اوضــــــاع تــصــديــر واس ــت ــي ــراد
املــنــتــجــات ..وتــابــع مــع مــكــاري اجـــــراءات املــوســم الــســيــاحــي فــي املــطــار
سلســلة اجتامعات وزارية يف الرساي
الحكومي امس .ويف هذا االطار إجتمع مع
وزير الزراعة يف حكومة ترصيف األعامل
عباس الحاج حســن الــذي قال« :وضعت
الرئيس ميقــايت يف انتخاب لبنان كرئيس
للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية
الزراعية ،وهذا األمر يؤسس ألن يكون هناك
تفعيــل للدور العريب العــريب والعالقات
العربيــة العربية من خــال هذه املنظمة
التي هي جزء أسايس ومركزي يف جامعة
الــدول العربية .طبعا هذا املنصب هو دليل
ميقايت مع وزير السياحة
عىل أننا قادرون من خالل الزراعة والقطاع
حاليا .الشــكر كل الشكر اليوم من القرص الحكومي
الزراعي عىل أن نشبك مع االخوة العرب يف
عالقة بينية كان يجب أن تكون مــنذ زمن بعيد وأن للموظفني الذيــن يتعاونون بالكامل يف هذا اإلطار
تعود اىل سابق عهدها كام كانت ،وتعتمد عىل األخوة رغم ان كل ما يحصل من ارضاب هو حق مكتســب
ترعاه القوانني اللبنانية».
والصداقة والرشكة الحقيقية».
وقال« :وضعت الرئيس ميقايت أيضا يف أجواء عقد
أضــاف« :تحدثنا عــن الواقع الزراعــي اللبناين
ووضعت الرئيس ميقايت يف أجواء عملية االسترياد املؤمتر العام ملنظمة «اكساد» ،وهذه املنظمة ساعدت
والتصدير يف ظل اإلرضاب املســتمر للقطاع العام ،لبنان كثريا وتعمل عىل مســاعدة الــدول العربية
وأكد الرئيس ميقايت أن هذا حق مكتسب للموظفني األخرى ،وسأؤكد خالل هذه القمة عىل موقف لبنان
وكان هنــاك متن أن يكون هناك تفاعل يف موضوع الذي يريد الرشكــة التاريخية مع كل األخوة العرب
تسهيل أمور املواطنني املصدرين يف القطاع الزراعي وعالقــة الرتانزيت أيضا ،أكان بــرا او بحرا او جوا،
اليوم والحاجة اىل تج ّنب أي تأخري ،وهذا ما يحصل وبالتايل سندعو أن تكون القمة املقبلة يف بريوت إن

شاء الله لتفعيل القدرات العربية العربية من
اجل انسان هذه األمة ومن أجل خلق فرص
لشبابنا املثقف واملتعلم لنحد من الهجرة».
وإجتمــع الرئيــس ميقايت مــع وزير
السياحة يف حكومة ترصيف األعاملوليد
نصــار الذي قال« :بحثنــا يف التحضريات
التي تقوم بها وزارة الســياحة مع القطاع
الخاص الســتقبال الوافديــن ،ونتوقع أن
يكون عددهم كبريا ،وأكرث من مليون سائح،
اضافة اىل الرتتيبات التي قمنا بها يف حملة
«أهال بهالطلة» يف كل لبنان ،وهناك بعض
التحضريات ملطار بريوت وبعض اإلجراءات
العملية ،وســألتقي وزير االشغال والنقل
عيل حمية لوضع برنامج مكثف لنتمكن من تحسني
بعــض األمور التنظيمية يف مطار بريوت بالتعاون
مع ادارة الطريان املدين».
وإستــــقبل الرئيس ميقــايت محافظ بريوت
القــايض مروان عبود واملدير العام ملؤسســة مياه
بــروت وجبل لبنان جان جــران وتم خالل اللقاء
البحــث يف متكني مؤســــسة مياه بريوت وجبل
لبنان من الحصول عــى اموالها لدى مرصف لبنان
من اجل رشاء املازوت لتشــغيل املنشآت والتمكن من
توزيع املياه  .

افتتــــــاح «وحــــــدة مراقبة الشــــــحن الجــــــوي» فــــــي مطار بيــــــروت...

ّ
الخليــــــل  :قدمنــــــا كل التســــــهيالت ونأمل عودة االســــــتثمارات الســــــياحية
اف ُتتحــت يف مطــار رفيق
الحريــري الدويل يف بريوت،
«وحــدة مراقبــة الشــحن
الجوي» ضمن برنامج مراقبة
الحاويات ،بالتعاون مع مكتب
األمم املتحدة املعنية باملخدرات
والجرميــة ومنظمة الجامرك
العاملية ،يف حضور وزير املال
يف حكومــة ترصيف االعامل
يوســف خليل ،سفريي أملانيا
أندرياس كيندل وأوســراليا
أندرو بارنز ،املدير العام للطريان افتتاح وحدة الشحن يف مطار بريوت الدويل
املدين يف املطار فادي الحسن،
وشــكر الوزير الخليل من ساهم يف انجاح هذا
رئيس املجلس األعىل للجامرك
العميد اســعد طفييل ،رئيس مصلحة الجامرك يف الربنامج ،وقال :نحن ســعداء لرؤية أشخاص من
املطار ســامر ضيا ،رئيس جهاز أمن املطار العميد بلدان وحضارات عدة ،جاءوا اىل لبنان للمســاهمة
نبيــل عبدالله ،رئيــس دائرة األمن العام يف املطار يف إعادة نهضــة اقتصاده ،وهذا يعني الكثري من
العميد جــوين الصيصة ،وممثلني عن الســفارة الثقة بهذا البلد املعروف سياحياً عىل البحر املتوسط،
ونأمل ان تعود االستثامرات السياحية إليه.
الرنويجية ومندوبني من اإلتحاد األورويب.

ولفــت اىل ان «املديريــة
العامة للطــران املدين قدمت
كل التسهيالت الالزمة ليصبح
املبنــى املوجــود يف املطــار
جاهزاً ،ويتم تشــغيله من قبل
وحدة مراقبة الشــحن الجوي
(.»)UNODC
أما العميــد طفييل ،فاعترب
ان «الجــارك اللبنانية متر يف
ظروف صعبــة كباقي إدارات
الدولة ،ولكن بوجود األصدقاء
نشعر باألمان ،فكونوا دامئاً اىل
جانبنا».
وشكر برنامج  UNODCوكل
من ســاهم يف إنجاز برنامج مراقبة الحاويات يف
«وحدة مراقبة الشحن الجوي» يف املطار ،مشرياً اىل
ان «لبنان بحاجة اىل مساعدة كبرية وبشكل خاص
من أصدقائه واشقائه» ،ودعاهم «إىل الوقوف اىل
جانب الجامرك اللبنانية ملا فيه من خري للجميع»

بتاريــخ  ،2022/6/21ويف إطــار
الدعــوى التــي أقامها الســيد ســمري
طرابليس ،بواسطة وكيله املحامي محمد
عامل ،بوجه مرصف «فرنســبنك» ،أصدرت
املحكمــة االبتدائية يف بــروت ،الغرفة
الثانية ،املؤلفة من الرئيســة منى صالح،
والعضويــن أدلني صفــر والرا القتات،
حكامً قىض بإلزام «فرنســبنك» بتحويل
مبلغ  45مليون دوالر أمرييك اىل حساب
املدعي يف فرنسا.
يكتسب هذا الحكم أهمية كربى ،كونه
األول من نوعه الــذي مينع املصارف من
فســخ العقد مع العميل وإقفال الحساب،
وعــرض وإيداع قيمته مبوجب شــيكات
مرصفية لــدى الكاتب العدل ،كوســيلة
للتهرب من تنفيذ أوامر عمالئها يف تحويل
ودائعهم بالعملة االجنبية اىل الخارج.
ويف وقائع القرار ،اعتربت املحكمة
 أوالً :أن تعاميم مرصف لبنان ال متنع املصارفاللبنانية مــن إجراء عمليــات التحاويل بالعملة
األجنبية اىل خارج لبنان.
 ثانيــاً :ال يحق للمرصف بصورة استنســابيةاملفاضلــة بني عميل وآخر عرب تحويل ودائع عميل

إقفال حســاب العميل وإيــداع أرصدته
مبوجب شــيكات مرصفية ،يعني االبقاء
عــى الودائع املحــررة بالعملة االجنبية
يف لبنــان دون وجود قانــون Capital
 controlوعــدم متكني املدعي من الترصف
بودائعه واالســتفادة منها بشــكل فعيل
وعمــي ،ال يف لبنان وال يف الخارج ،وهو
يؤلف تعســفاً باستعامل الحق وال يشكل
إبراءاً لذمــة املرصف ويعيق حرية العميل
بالترصف بأمواله واالستفادة منها بشكل
فعيل.
 سادســاً :إن فســخ العقد مع العميلوإقفــال حســاباته هو دليل عىل ســوء
نية املرصف للتهــرب من موجب التحويل
ويشكل تعسفاً يف استخدام حق الفسخ،
االمر الذي يقــي بإلزام املرصف بإعادة
فتح حساب العميل.
وقــد ألزمــت املحكمــة يف الختــام ،مرصف
«فرنســبنك» بتنفيذ أمر تحويــل الوديعة بالعملة
االجنبيــة اىل الخارج تحت طائلة غرامة إكراهية،
كــا حكمت للعميل مبلغــاً نقدياً كبدل عن العطل
والرضر الذي أصابه من ج ّراء فســخ العقد وإقفال
حساباته من املرصف بشكل تعسفي.

ّ
االبتدائية في بيــــــروت تحكم علــــــى مصرف «فرنســــــبنك» بتحويل
املحكمــــــة
مبلــــــغ  45مليون دوالر أميركي من لبنان الى حســــــاب أحد عمالئه في فرنســــــا

بالعملة االجنبية خــارج لبنان وعدم اجابة طلب
عميل آخر بتحويل ودائعه اىل الخارج ،الن هذا االمر
من املفرتض تنظيمه من قبل السلطة الترشيعية.
 ثالثاً :أن املرصف ملزم بتنفيذ أمر التحويل منذتلقيه إياه.
 رابعاً :أن رفض املرصف تنفيذ أمر التحويل غريمربر وغري مسند اىل نصوص قانونية.
 -خامســاً وهــو األهم ،أن لجــوء املرصف اىل

ناقــــــش ووفــــــد نقابــــــة الصناعــــــات الغذائية اليــــــة تصديــــــر املنتجات

ّ
ضحية
بوشــــــكيان  :نرفــــــض أن يكون موظــــــف القطاع العــــــام والصناعــــــي
أعلــن وزيــر الصناعة يف
حكومــة ترصيــف األعامل
النائب جورج بوشــكيان أنّه
تــم االتّفاق مــع املدير العام
ّ
للجــارك رميون الخوري يف
اتّصال هاتفي معه «عىل وضع
آلية لتسهيل استرياد وتصدير
املنتجات األ ّوليــة والنهائية
عــر الســاح للصناعيــن
المتــام عمليــات التصديــر
واالســترياد لقــاء تقدميهم
تع ّهدات باستكامل املستندات
واالجــراءات واملســتحقات بوشكيان مع الوفد الصناعي
املرتتببة عليهــم فور معاودة
اســتالمها ،يتوقّف التصنيع ،ويتأخّر التسليم يف
االدارة واملوظّفــن والعاملني
األسواق الداخلية والخارجيةـ فيخرسون زبائنهم،
يف الوزارات واملؤسسات العامة العمل.
وشــدّ د بوشــكيان أمام وفد من نقابة أصحاب وينعكس األمر ســلباً وترتفع األســعار ،ويصبح
الصناعات الغذائية برئاســة املهندس منري البساط العامل يف املصانع من دون عمل».
أضــاف »:إنّ توقّف هذه الــدورة ال نح ّملها أبداً
عىل «تضامنه مع املوظّفني يف القطاع العام وعىل
وجــوب منحهم حقوقهم العادلة ،من دون ان يؤثّر للموظّفني يف القطــاع العام الذين ندرك معاناتهم
حل
ونشــعر معهم ،وتعمل الحكومــة عىل ايجاد ّ
االرضاب سلباً يف تس ّيري املرفق العام».
ٍ
مرض وعادل لهم .وهؤالء املوظّفون جندي مجهول
وقال»:لقاؤنا اليوم للبحث يف شكوى الصناعيني
من عدم القدرة عىل تخليص بضائعهم يف املراىفء يف االدارة .أصبحــوا مظلومــن جداّ مــع انهيار
بسبب االرضاب املستمر يف القطاع العام ،خصوصاً العملة وتجميد جنــى عمرهم يف املصارف .وأؤكّد
مع أصحاب الصناعات الغذائية الذين يعتمدون عىل أنهم ليســوا مرتوكني ،وانــا كوزير ونائب وعضو
أضم صويت إليهم،
املواد األ ّولية املستوردة من الخارج للتصنيع.
يف الحكومــة واملجلس النيايبّ ،
ويف حــال عدم توافر هذه املــواد وتأخّرهم يف وسوف أعمل مع زماليئ اليجاد حلٍ رسيع وواقعي

وضمن املنطق واالمكانات .أما
بالنسبة اىل االرضاب ،يرفض
صاحــب املعاناة املعاناة األذى
لغريه ،كــا التع ّرض ملصالح
اآلخريــن ولألمــن الغذايئ
االســراتيجي لشعب بأكمله،
ولــدورة اقتصادية تكاد تدور
بسبب أزمات مرتابطة .لقاؤنا
اليوم للتم ّنــي عىل املرضبني
ســروا املرافــق العامة
أن يُ
ّ
التــي تُعنــى بالصناعة ،التي
هم معن ّيون بهــا أيضاً .ولقد
ع ّودنــا املوظّفون عىل تح ّمل
املســؤوليات وعىل شعورهم
الوطنــي ودورهم الب ّناء .لذلك
أناشــدهم مع الصناعيني أن يدركــوا دقة املرحلة
وخطورتها وصعوبتها عىل الجميع .ونحن نشــدّ د
عىل أننا نرفــض أن يكون املوظّف الضح ّية ،كام ال
يجوز أن يكون القطاع الصناعي املنتج الضحية».
وأكــد أن رئيس الحكومة نجيــب ميقايت يبذل
املســاعي اليجاد حلول رسيعة ومنصفة للعاملني
يف القطاع العام.
وتحدّ ث البســاط مشرياً إىل أن تقديم التع ّهد هو
حل موقــت ومفيد ريثام ينتهــي االرضاب العام.
وأوضــح أن الحلحلة عىل صعيــد االدارات العامة
بدأت األســبوع املايض ،عىل أمل أن تنعكس األجواء
االيجاب ّية أيضاً يف املرفأ.
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ّ
الــــــــواليــــــــات املـــــتـــــحـــــدة تــــــرحــــــب بــــاتــــفــــاق
نـــــقـــــل الـــــــغـــــــاز املـــــــصـــــــري الــــــــــى لـ ــبـ ــنـ ــان
رحبت الواليــات املتحدة باإلعالن الصادر،
عن التوصل إىل اتفاق بني الحكومات اللبنانية
واملرصية واألردنية والسورية لتوفري الطاقة
التي يحتاجها الشــعب اللبناين بشدة وسط
أزمة الطاقة الحادة التي يعاين منها.
وقالت متحدثة باسم الخارجية األمريكية،
فضلت عدم الكــــشف عن اســــمها ،إننا
«نتطلــع إىل مراجعــة العــــقود النهائية
ورشوط التمويل مــن األطراف للتأكد من أن
هذه االتفاقية تتامىش مع سياســة الواليات
املتحــدة وتعالج أي مخــاوف محتملة تتعلق
بالعقوبات».
وأضافــت« ،مل ولــن نرفــع أو نتنازل عن
العقوبــات املفروضة عىل األســد ونظامه
حتــى يتم إحراز تقدم حقيقي ودائم نحو حل
ســيايس ،كام أننا نعارض إعادة اإلعامر يف
سوريا يف ظل الظروف الحالية ،كنا واضحني
بهذا الشأن مع رشكائنا».
ووقع لبنان وســوريا ومــر ،الثالثاء،
اتفاقية لنقل  650مليون مرت مكعب من الغاز

ســنوياً من مرص إىل لبنان عرب سوريا ،وذلك
يف مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية يف
بريوت.
وقد وقع لبنــان عقدين ،األول لرشاء الغاز
من مرص ،والثاين لنقله عرب األردن وســوريا
إىل لبنــان .وتم التوقيــع بحضور مديرة عام
النفــط اللبناين أورور فغايل ،ورئيس مجلس
إدارة الرشكة املرصية القابضة للغاز الطبيعي
مجدي جالل ،ومدير عام النفط السوري نبيه
خرستي ،بحسب مراسلة الحرة يف بريوت.
وتأيت هذه الخطوة وسط معاناة اللبنانيني
من أزمة غياب التيار الكهربايئ التي انعكست
سلباً عىل جميع القطاعات.
وأشــار وزير الطاقة يف حكومة ترصيف
األعامل وليد فياض ،يف ترصيحات ســابقة،
إىل أن «الوســيط األمرييك يف ملف ترسيم
الحدود البحرية بــن لبنان وإرسائيل أموس
هوكســتني ،قد وعــد يف زيارته األخرية إىل
لبنان بالتوسط لدى البنك الدويل لإلرساع يف
إجراءات متويل عملية توريد الغاز».

صدر عن مرصف لبنان تعميم وسيط حمل
الرقم  ،626موجه اىل املصارف ،مرفق بالقرار
الوســيط رقم  13447تاريــخ 2022 /6/21
املتعلق بتعديل القرار االســايس رقم 13335
تاريخ ( 2021 /6/8اجراءات استثنائية لتسديد
تدريجي لودائــع بالعمالت االجنبية) ،املرافق
بالتعميم االسايس رقم  .158ويعمل بهذا القرار
ابتداء من اول متوز  ،2022بحيث تطبق رشوط
القرار االســايس كام عدلــت مبوجب القرار
الحارض ملدة ســنة قابلــة للتعديل او للتجديد
ويبقــى نافذا لغاية تحرير جميع االموال التي
ميكن تحويلها اىل الحساب الخاص املتفرع.
وترتبــط أبــرز التعديــات التــي أدخلها

مرصف لبنان إىل التعميم  158بالشــق املتعلّق
بالســحوبات باللرية اللبناينة ،إذ بات بإمكان
املودع اســتخدام الـــ 400دوالر التي يحق له
اســتخدامها فقط عرب البطاقــة املرصفية
عىل ســعر رصف  12000لرية ،أن يسدد فيها
الرضائب والرسوم والفواتري.
كام صدر تعميم وســيط حمل الرقم ،627
مرفق بالقرار الوســيط رقــم  13448تاريخ
 2022/6/21املتعلق بتعديل القرار االسايس
رقم  13221تاريــخ ( 2020/4/21اجراءات
اســتثنائية حــول الســحوبات النقدية من
الحسابات بالعمالت االجنبية) املرافق بالتعميم
االسايس رقم .151

ّ
مصرف لبنان يُجدد التعميمين  151و 158مع تعديالت

«إخ ــب ــار» مــن وزيـــر االقــتــصــاد ال ــى الــنــيــابــة العامة
ّ
ّ
املــالــيــة ضــــد املــحــتــكــريــن وتـــجـــار رغــيــف الــخــبــز
صــدر عن املكتب االعالمي لوزير اإلقتصاد
والتجارةيف حكومــة ترصيف االعامل أمني
سالم البيان اآليت:
«متــادى املحتكرون من تجار رغيف الخبز،
حتى وصلت بهم القباحــة اىل التحايل عىل
قــرارات وزارة االقتصاد والتجــارة من أجل
الكســب غري املرشوع وتكديس األرباح عرب
هدر املال العام واإلستثامر يف وجع اللبنانيني
وحاجاتهم األساسية.
ففي  19أيار الفائت أصدر الوزير سالم قرارا
مام جاء فيه« :بســبب ارتفاع سعر القمح يف
االســواق العاملية وعدم قدرة املرصف املركزي
عىل االســتمرار يف دعــم كامل حاجة لبنان
مــن مادة القمح ،وقد ســبق لوزير االقتصاد
والتجارة أمني ســام أن أصــدر القرار الرقم
 /٢٤ح ش تاريــخ  ٢٠٢٢/٥/١٩الذي قىض
بحرص انتاج الطحني من مادة القمح املدعوم
فئــة  85الخاصة بانتــاج الخبز العريب()...
وإمكان إنتاج املطاحن لفئات الطحني األخرى
باســتخدام القمح غري املدعوم ،اىل جانب أن
االسترياد متاح لجميع التجار وأصحاب األفران
واملخابز» .وح ّذر يومذاك من أن «األمن الغذايئ
للبنانيني خط أحمر ال تهاون فيه ،ويف املقدمة

رغيف الخبز».
لكن ،يا لألسف ،بدل أن يعمل الجميع بهدْ ي
قرار الوزير ســام ،مبا يؤمن للمواطن قوته
اليومــي من الخبز العــريب (لقمة الفقري)،
عمد أصحاب أفــران اىل بيع الطحني املدعوم
املخصص للخبز العريب يف الســوق السوداء
بأمثان مضاعفة ،واىل إدخال
محسنات عليه
ّ
الســتعامله يف صناعة الحلويــات والكعك
والخبــز االفرنجي مبــا يد ّر عليهــم أرباحا
جلني بذلك هدرا للامل العام.
مضاعفة ،مس ّ
إزاء تلك التجــاوزات وإنعدام الضمري الذي
أظهره هؤالء الجشــعون واملحتكرون ،تح ّرك
الوزيــر ســام قضائيا ،فأحــال اليوم عىل
النيابــة العام املالية إخبــارا موثقا باألرقام
واالدلّة يظهر جشــع محتكري لقمة العيش،
طالبا التحرك الرسيع ملحاسبتهم حتى يكونوا
عربة لكل من يتجرأ عىل االســتثامر يف وجع
اللبنانيني.
يف املوازاة ،تستمر مديرية حامية املستهلك
عــر مراقبيها يف كل املناطــق بالتعاون مع
األجهــزة االمنيــة والبلديــات ،يف مالحقة
املخالفني وتســطري الشكاوى التي سيتل ّمس
اللبنانيون نتاجها هذا األسبوع».

أزمــة خبز وســوق س ــوداء للربطة ...األس ــوأ آت !
عــزا نائب رئيس اتحــاد نقابات املخابز
واالفران عيل ابراهيم يف ترصيح سبب أزمة
الخبز اىل «إقفال عدد من املطاحن بسبب عدم
توافر القمح املدعوم وعلينا توقع األسوأ».
توازيــا ،بيعت ربطة الخبز يف الســوق
الســوداء يف النبطية بسعر  25الف لرية اي
بزيادة عرشة االف عىل الســعر الذي حددته
وزارة االقتصــاد ،بعــد توقف الرشكات عن
تســليم املتاجر الخبز بسبب نفاد الطحني
يف فرن ديــر الزهراين .وادى ذلك اىل ازمة
واســتياء لدى املواطنني الذين اتجهوا نحو
صيــدا لتأمني الخبــز او اىل خلدة للحصول
عليــه بكميات كبرية لعائالتهم واصحابهم
وجريانهم.
واشارت معلومات صحافية اىل وجود ازمة
خبــز حادة يف صيدا بعد توقف عدد من االفران
عن العمل بســبب نفاد مخزونها من الطحني،
فيام شــهدت اخرى ازدحامــا خانقا وعودة
طوابري االنتظار للحصول عىل ربط الخبز.
وينتظر عرشات األشخاص دورهم للحصول
عىل ربطة خبز أمام أحد أفران طرابلس ،وامتد
طابور طويل داخــل احد الزواريب املؤدية اىل
خان العسكر.
إىل ذلــك ،طالب «تجمع موزعي الطحني يف
الجنوب» برفع الدعم كامال عن القمح وتحرير
االسترياد .وأصدر بياناً جاء فيه:
«بعد وصول ربطة الخبز اىل أسعار قياسية
وبيعهايف السوق السوداء إذالل املواطن وإهانته
يف سبيل الحصول عليها ،ومنعا لتكرار سيناريو

البنزين وحصول أحــداث أمنية وغريها وبعد
انفالت الطحــن املدعوم واملنتهية الصالحية
يف السوق السوداء واذا مل يكن قدرة عىل إكامل
الدعــم عىل القمح والقدرة عىل ضبط توزيعه،
نناشــد وزير االقتصــاد والتجارة يف حكومة
ترصيف االعامل أمني سالم وجميع املسؤولني
باتخاذ قرار برفع الدعم كامال عن القمح وتحرير
االســترياد إلنهاء هذه املعاناة املســتمرة ،ألن
األمور وصلت اىل خيار سيىء وهو رفع الدعم
وأســوأ وهو جوع الناس وذل الناس وإنفالت
الوضع األمني واالمن اإلجتامعي.
ليكنهذاالقراريفأقىصرسعةمعتسهيالت
من الوزارت األخرى املختصة لتخليص معامالت
بواخر القمح إلعادة تشغيل املطاحن املتوقفة
وإيجاد آلية لشــمول ربطة الخبز يف البطاقة
التموينية».

جـــــــبـــــــران  :املـــــــيـــــــاه ســـــتـــــعـــــود الـــــيـــــوم
بــــعــــد إصــــــــــاح عــــطــــل «غـــــالـــــيـــــري خــــبــــاز»
اوضح مدير عام مصلحة مياه بريوت وجبل
لبنان جان جربان «ان املياه ستعود اىل بريوت
بعــد ان متكنت الورش الفنية يف املصلحة من
اصالح العطل الذي طراء يف غالريي خباز يف
الجديدة مساء امس بعد ثالثة ايام من االنقطاع
الكيل» .واكد جربان لـ «الديار» «ان الزيارة التي
قام بها مــع محافظ مدينة بريوت اىل رئيس
حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت كانت
ايجابية بالنســبة لوعد معاودة مرصف لبنان
تحويل االموال بالدوالر لــراء املازوت لزوم
املؤسســة من اجل تشغيل محطات الضخ بعد

ان استنفد املازوت ميزانية املصلحة».
واعترب «ان املصلحة كانت قد رصدت مبالغ
لــراء املازوت حتى نهاية الســنة ولكن مع
ارتفــاع طن املــازوت اىل  ١٢٠٠دوالر مل تعد
املؤسسة قادرة عىل تأمني املبالغ بالدوالر اىل
املنشآت النفطية التي اوقفت اعطاءنا املازوت
قبل تأمني الفــراش دوالر مام ادى اىل تقطري
اعطــاء املياه يف بريوت وهذا ما ســبب هذه
االزمة التي يعانيها املواطنون يف بريوت مطالبا
مــرف لبنان بتأمني االموال الالزمة من اجل
عدم انقطاع املياه يف هذه الظروف».
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الـــــــكـــــــويـــــــت  :حـــــــــل مـــــجـــــلـــــس األمـــــــــة
ودعـــــــــــــــــــــــوة النـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات عــــــامــــــة
أعلن ويل العهد الكويتي
الشيخ مشعل األحمد الجابر
الصبــاح ،حل مجلس األمة
واللجوء إىل انتخابات.
جاء ذلك بعدما وجه امري
البالد الشــيخ نواف األحمد
الجابر الصبــاح كلمة إىل
املواطنــن قــال فيها إنه
كلــف ويل العهــد «بإلقاء
كلمة نيابة عنا والتي نأمل
أن توضح كل ما يدور عىل
الســاحة فنحن عىل دراية
تامــة ومتابعة للمشــهد
السيايس».
وقــال ويل العهــد يف
خطــاب موجــه لشــعب
بالده« :اســتنادا إىل حقنا
الدســتوري قررنــا حــل
مجلس األمة حال دستوريا
والدعوة النتخابات عامة».
وأضاف أنه سيصدر مرسوم الحل والدعوة إىل االنتخابات
يف األشهر القادمة ،بعد إعداد الرتتيبات القانونية الالزمة
لذلك.
وشــدد ويل العهد عىل «أننا لن نحيد عن الدســتور ولن
نقــوم بتعديله وال تنقيحه وال تعطيله وال تعليقه وال حتى
املســاس به حيث ســيكون يف حرز مكنــون فهو رشعية
الحكم وضامن بقائــه والعهد الوثيق بيننا وبينكم».
وبعد إشــارة إىل «األزمات والتحديات واألخطار املحيطة
بنا» ،قال ويل العهد إننا أمامها «منشــغلون بأمور ومسائل
بعيدة عــن الطموح وال تحقق املقاصد الشــعبية املأمولة
واملنتظرة فامزال املشــهد الســيايس متزقــه االختالفات
وتدمره الرصاعات وتســره املصالح واألهواء الشــخصية
عىل حســاب اســتقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية

شعبه».
وعزا ذلك إىل «تصدع العالقة بني الســلطتني الترشيعية
والتنفيذيــة وتدخل الترشيعيــة يف عمل التنفيذية وتخيل
التنفيذيــة عــن القيام بدورهــا املطلوب منها بالشــكل
الصحيــح وعدم التزام البعض بالقســم العظيم الذي تعهد
به عىل نفســه بالعمل عىل تحقيق االســتقرار السيايس
وتكريس خدمته للوطن واملواطنني».
وأشــار إىل أن «اإلدارة الحكومية واملامرســة الربملانية
أدت إىل تذمر وســخط املواطنني وعــدم رضاهم عن عمل
الســلطتني الترشيعية والتنفيذية» ،مشــددا عىل رضورة
«إعادة تصحيح مســار املشــهد السيايس» و»الخروج من
املشــهد السيايس الحايل بكل ما فيه من عدم توافق وعدم
تعاون واختالفات ورصاعات وتغليب املصالح الشــخصية
وعــدم قبول البعض للبعض اآلخر ومامرســات وترصفات
تهدد الوحدة الوطنية».

وســبق أن قال وزير الخارجية الســوري ،فيصل املقداد ،إن
عــودة بــاده إىل جامعة الدول العربية «ليســت يف صدارة
أولويات» الحكومة يف دمشق.

واســعة يف قطاع غزة ،تحت اسم «عزم الصادقني» ،مبشاركة
عدة تشكيالت عسكرية لـ»رسايا القدس» ،الجناح العسكري
لحركة الجهاد اإلسالمي.
ونُفِّــذت املناورات عىل مدى أيــام يف قطاع غزة ،وحاكت
عمليات ميدانية متعددة ،مبشــاركة عدة تشكيالت عسكرية،
أبرزها الوحدات الصاروخية واملدفعية.
وكان الناطق العســكري باسم «رسايا القدس» ،أبو حمزة،
أكد أنّ «املناورات تأيت اســتكامالً لإلعداد والتجهيز ،واستعداداً
ألي معركة مقبلة».

نفــى رئيــس الــوزراء العراقي،
مصطفــى الكاظمــي االتهامــات
املوجهــة لحكومته حــول عرقلتها
تنفيذ «االتفاقية الصينية» الثنائية،
مؤكدا أن جميع بنودها قيد التنفيذ.
ويف جلسة مجلس الوزراء العراقي
العادية املنعقدة  ،تطرق الكاظمي إىل
االتهامات املوجهة إىل حكومته من
قبــل بعض األطــراف ،ومن ضمنها
االتهامات بشــأن محاولــة عرقلة
«االتفاقية الصينيــة» ،نافيا جميع
االتهامات ،مشــرا إىل بدء تنفيذ أول
مرشوع ضمن االتفاقية األســبوع
املــايض ،واملتمثل يف بنــاء 1000
مدرسة يف عموم العراق.
وتساءل الكاظمي يف سياق حديثه
قائال« :كيف ميكن أن تعرقل الحكومة
هذه االتفاقية؟ بينام يف الحقيقة هي قد رشعت يف تنفيذها
وضمن أهم مرشوع من مرشوعات الرتبية» ،مضيفا تشديده
بقوله« :نحن مســتمرون بهذا املرشوع يف مرحلته األوىل»،
وأن املرحلة الثانية تتضمن بناء  1000مدرسة ،ستشمل أيضا
جميع املحافظات.

وتابــع رئيس الحكومة العراقيــة ،مؤكدا امليض قدما يف
تنفيذ بنود االتفاقية الصينية كاملة« ،اآلن االتفاقية الصينية
قد نفّذنا جزءا منهــا ،وهو الجزء الخاص ببناء املدارس ،ويف
املراحل القادمة سنستمر يف تنفيذ باقي البنود» ،الفتا باملقابل
إىل أن «االدعــاء بأن الحكومة تعيق االتفاقية الصينية يندرج
ضمن االتهامات الكاذبة».

بــاشــاغــا دعــــا ل ــوق ــف الــتــعــامــل مـــع حــكــومــة الــدبــيــبــة

وشــاكيد هي رابع وزيرة إرسائيلية تزور املغرب منذ تطبيع
البلدين عالقاتهام الدبلوماســية برعاية أمريكية أواخر العام
 .2020ووقــع الطرفان منذ ذلك الحني اتفاقات تعاون يف عدة
مجاالت أمنية واقتصادية وثقافية ورياضية.

قفزة فــــــي عدد حاالت االنتحــــــار بين الجنود «اإلســــــرائيليين»
أفــادت قنــاة «كان»
اإلرسائيليــة بــأنّ «عــدد
حــاالت االنتحار يف الجيش
جلت قفزة يف
اإلرسائييل س ّ
غضــون نصف عــام ،حيث
انتحر منذ بداية سنة ،2022
 11جنديــاً ،يف حني أنّه مع
اكتــال العام املايض انتحر
 11جندياً ،ويف ســنة 2020
انتحر  9جنود».
وذكــرت «كان» أنّ رئيس
شــعبة القوى البرشية يف
جيش االحتالل اإلرسائييل،
يانيف عاشــور ،عقد جلسة
طارئة مع مسؤويل الصحة
النفسية ،لـ»دراسة األسباب
التي أدّت إىل هــذا االرتفاع
املقلــق لهذه الحاالت من االنتحار ،وارتباطها مع فرتة كورونا
ومتغريات أخرى» .ومل يصدر من الجلسة أي استنتاج واضح،
لكن قادة جيش االحتالل أُمروا مبضاعفة اليقظة.
كام أمر رئيس شــعبة القوى البرشية بفتح ٍ
خط ســاخن
لجيش االحتالل اإلرسائييل.

عرضــت «رسايا القدس»،
الجنــاح العســكري لحركة
الجهاد اإلســامي ،مشاهد
مــن منــاورات «عــزم
الصادقــن» ،التي «تأيت يف
إطار رفع الجاهزية القتالية
ملجاهدي الرسايا» ،وفق بيان
لها.
وأعلن الناطق العســكري
باســم «رسايا القدس» ،أبو
حمزة ،اختتام مناورات «عزم
الصادقــن» ،التي «شــارك
خاللها مئــات املقاتلني يف
عدة مســارح عملياتية عىل
مستوى قطاع غزة».
وقال أبو حمزة ،يف بيان:
«خلصنــا إىل نتائج متقدمة
لناحيــة الجاهزية القتالية
لدى مجاهدينا ،وكذلك الدقة يف تنفيذ الرمايات ،زماناً ومكاناً،
عىل نحو يُعزز القدرة ميدانياً».
وأكّد أنّه ،بانتهاء مناورات «عزم الصادقني»« ،ستبقى رسايا
القدس دوماً عند حسن ظن أبناء شعبنا املجاهد وأمتينا العربية
واإلسالمية» ،مضيفاً« :ســنجابه عدونا األحمق بكل بسالة
وعنفوان ،وســنحمي أرسانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا
من قوة».
والسبت ،أعلنت «رسايا القدس» انطالق مناورات عسكرية

ال ــك ــاظ ــم ــي ن ــف ــى تــعــطــيــل «االتـــفـــاقـــيـــة الــصــيــنــيــة»

«إســــــــرائــــــــيــــــــل» تــــعــــلــــن دعـــــمـــــهـــــا لــــســــيــــادة
املــــــــغــــــــرب عـــــلـــــى الـــــــصـــــــحـــــــراء الــــغــــربــــيــــة
أجــرت وزيــرة الداخلية
اإلرسائيلية إيليت شــاكيد،
مباحثــات مع مســؤولني
مغاربة يف الرباط ،وأكدت
خاللها دعم تل أبيب سيادة
املغــرب عــى الصحــراء
الغربية.
وعربت يف مباحثاتها مع
وزير الخارجية املغريب نارص
بوريطــة «للمرة األوىل عن
دعم إرسائيل لسيادة املغرب
عــى الصحــراء الغربية»،
بحسب بيان وزارة الداخلية
اإلرسائيلية.
وكان تطبيــع الرباط وتل
أبيب عالقاتهام الدبلوماسية
تــم يف إطار اتفاق ثاليث ،ينص أيضــا عىل اعرتاف الواليات
املتحدة بســيادة اململكة عىل الصحراء الغربية ،املتنازع عليها
مع جبهة البوليساريو.

اقتحمت قوات االحتالل اإلرسائييل
قريــة مركة جنوب جنني يف الضفة
الغربية املحتلة.
ويف ســياق آخر ،استشهد الشاب
الفلســطيني ،عيل حسن حرب ،بعد
إصابتــه بطعنة مبــارشة يف القلب
بسكني من مســتوطن إرسائييل يف
منطقة اسكاكا بسلفيت.
وقرية أســكاكا تقــع إىل الرشق
من مدينة ســلفيت ،وتبعد عنها نحو
أربعة كيلومرتات ،وتقع قربها قرية
ياســوف ومدينة سلفيت .وصادرت
قــوات االحتالل جــزءاً من أرايض
أسكاكا ملصلحة مستوطنة «أرئيل»،
امل ُقامة عىل أراضيها وأرايض القرى
املجاورة.

ن ــش ــر م ــش ــاه ــد مــــن مـــــنـــــاورات «عــــــزم ال ــص ــادق ــي ــن»

حـــــــســـــــام زكـــــــــــي يــــــتــــــحــــــدث عـــــــــن تــــوقــــيــــت
عــــــــــودة ســــــوريــــــا الــــــــى الــــجــــامــــعــــة الـــعـــربـــيـــة
أوضح األمني العام املساعد
لجامعــة الــدول العربية،
حسام زيك ،أنه من الصعب
توقع توقيــت محدد لعودة
ســوريا إىل مقعدهــا يف
الجامعة.
ويف ترصيحات لصحيفة
«الرشق» ،كشف حسام زيك
عن «مســاع من بعض الدول
لعودة ســوريا إىل مقعدها
بالجامعة العربية».
ولفــت زيك إىل أنه «من
الصعــب توقع توقيت محدد
لعودة سوريا ملقعدها».
تجدر اإلشــارة إىل أنه تم
تعليق عضوية ســوريا يف
جامعة الــدول العربية عام
 2011عــى خلفيــة اندالع
أزمة سياســية عســكرية حادة يف البالد مل تتم تســويتها
بالكامل حتى اآلن.

اقــــــتــــــحــــــام قــــــريــــــة مــــــركــــــة جــــــنــــــوب ج ــن ــي ــن

وقال املتحدث باسم جيش االحتالل إنّ «كل وفاة لجندي يتم
التحقيــق فيها بصورة معمقة ،بهــدف التوصل إىل الحقيقة
والحصول عىل االســتنتاجات املطلوبة .وهذا ما جرى خالل
الحوادث األخرية» .وأضاف« :بعد انتهاء التحقيقات يتم إرسال
االســتنتاجات إىل النيابة العســكرية لفحصها،لنتشارك مع
العائالت الثكىل حزنها».

دعا رئيس الحكومة املكلف
منمجلسالنوابالليبيفتحي
باشــاغا إىل وقــف التعامل
مع حكومة الوحدة الوطنية
باعتبارها منتهية الصالحية،
وتعهد بإجــراء انتخابات يف
أقــرب وقــت ،يف حني مدد
الربملان الرتيك مهمة القوات
الرتكية يف ليبيا.
ففي رســالة مفتوحة إىل
األمني العام لألمــم املتحدة
أنطونيــو غوترييــش ،حث
باشــاغا الجميع عىل تحمل
مســؤولياتهم القانونيــة
واألخالقيــة ووقف التعامل
مع الحكومة املنتهية واليتها،
حسب تعبريه.
وقال إن الســلطة ال ميكن
أن تكون إال برشعية قانونية ودســتورية ،مضيفا أنه «سيتوىل
مسؤولية إجراء االنتخابات يف ليبيا يف أقرب وقت ممكن».
ووجه رئيس الوزراء املكلف من قبل مجلس النواب الرســالة
لغوترييشمعانتهاءصالحيةخريطةالطريقاملنبثقةعنملتقى
الحوار السيايس بني األطراف الليبية ،التي أفرزت حكومة الوحدة
الوطنية الحالية برئاســة عبد الحميد الدبيبة واملجلس الرئايس
الحايل.
ويف كلمةبثتعرب التلفزيون،تحدث باشاغاعن انتهاءرشعية
حكومة الوحدة الوطنية بحلول  21حزيران الجاري ،وطالب كافة
املؤسســات بعدم التعامل معها ،معتربا أن التعامل مع حكومة
الدبيبة فيه تهديد ألمن الدولة وانتهاك لسيادتها ،ومحذرا من أن
من املخالفني ستتم مالحقتهم قانونيا.
وكان رئيس الحكومة املكلف من مجلس النواب الليبي فتحي
باشاغا كشف -يوم االثنني -عن خطة من 8نقاط بعنوان «خارطة
الطريــق نحو التعايف» ،قال إنها تهدف إلجراء انتخابات وإخراج
البالد من أزماتها األمنية والسياسية واالقتصادية.
ويف أيــار املايض ،دخل رئيــس الحكومة املكلف من مجلس
النوابفتحيباشاغاالعاصمةطرابلس،سعيالتويلالسلطة،لكن
املحاولة تسببت يف اشتباكات مسلحة اضطر باشاغا عىل إثرها

لالنســحاب ،وقال الحقا إن حكومته بارشت مهامها من مدينة
رست ( 450كيلومرتا رشق طرابلس).ونالت حكومة باشاغا ثقة
مجلس النواب شباط املايض ،وال تزال من دون موارد مالية عىل
الرغم من إقرار الربملان ميزانية لها.
يف الجانب السيايس أيضا ،أعربت األمم املتحدة عن خيبة أملها
لعدم توصل األطراف الليبية إىل اتفاق بشــأن قاعدة دستورية
تُجرى االنتخابات وفقا لها ،مؤكد ًة يف الوقت نفسه أن األوان مل
يفت بعد للتوصل إىل اتفاق.
عىل صعيد آخر ،وافق الربملان الرتيك عىل مذكرة متديد مهمة
القوات الرتكية يف ليبيا  18شــهرا ،اعتبارا من الثاين من متوز
املقبــل .وتم التصويت عىل املذكرة يف الجمعية العامة للربملان،
حيــث صوت باإليجاب كل من حــزب العدالة والتنمية ،وحزب
الحركة القومية ،والحــزب الجيد ،يف حني عارض املذكرة حزب
الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الدميقراطي.
وجاء يف املذكرة التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان
أن تركيا تواصل دعمها القوي لحامية ســيادة ليبيا وســامة
أراضيها ووحدتها السياسية ،وإعالن وقف دائم إلطالق النار يف
البالد ،وجهود الحوار السيايس التي من شأنها ضامن املصالحة
الوطنيــة ،التي تتم يف نطاق الرشعية الدولية ويف إطار قرارات
مجلس األمن الدويل وتسهيل من األمم املتحدة.
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

أعــــــــــضــــــــــاء فــــــــــي مــــــجــــــلــــــس الــــــــشــــــــيــــــــوخ األمـــــــيـــــــركـــــــي
ّ
ُ
ّ
يــــــــعــــــــدون اقــــــــتــــــــراح قـــــــانـــــــون يــــــقــــــيــــــد حـــــــيـــــــازة األســــلــــحــــة
أعــدّ أعضاء مــن الحزبني
الدميوقراطــي والجمهوري
يف مجلس الشيوخ األمرييك
اقرتاح قانــون يفرض قيوداً
محدودة عىل حيازة األسلحة
النارية ،يف خطوة إصالحية
غري مسبوقة منذ عقود عىل
ال ّرغم من أنّهــا ال تل ّبي الحدّ
األدىن من مطالب الرئيس جو
بايدن يف هذا املجال.
وقــال زعيــم األكرثيــة
الدميوقراطيــة يف مجلــس
الشــيوخ ،الســناتور تشاك
شومر ،إنّ هذا
النص «املدعوم
ّ
من أعضاء من الحزبني ميثّل
تقدّ ماً وســينقذ أرواحاً .عىل
ال ّرغم من أنّــه ليس بتاتاً ما
ك ّنا نريده إال أنّ هذا الترشيع
حة جداً».
رضوري بصورة مل ّ
ويف تغريدة له يف «تويرت»،
قال السناتور الدميقراطي كريس موريف إنّ «هذا
أهم ترشيع ضدّ عنف األســلحة النارية منذ نحو
ّ

النص «ســينقذ آالف
 30عامــاً» ،مضيفاً أنّ هذا
ّ
األرواح».
وبحســب موريف فإنّ اقــراح القانون يوفّر

عىل وجــه الخصوص دعامً
للقوانــن املحليــة يف كل
والية عىل حــدة ،وهي تتيح
كل
للســلطات أن تنــزع من ّ
شخص ،تعده خطراً ،األسلحة
النارية التي بحوزته.
ويفــرض
النــص إلزامية
ّ
التحقّق من السجلّني الجنايئ
لكل شــاب يرتاوح
والنفيس ّ
عمــره بــن  18و 21عامــاً
ويرغب يف رشاء سالح ناري.
وينــص اقــراح القانون
ّ
كذلك عىل سلســلة إجراءات
ملكافحة بيع األسلحة النارية
بصورة غري قانونية.
وهذا النص مثــرة مبادرة
انطلقــت يف أعقاب املجزرة
التــي راح ضح ّيتهــا 21
شــخصاً بينهم  19طفــاً
قتلوا برصاص شــاب اقتحم
مدرستهم يف يوفالدي بوالية تكساس يف نهاية
أيار.

شـــلـــل حــــركــــة الـــــقـــــطـــــارات فـــــي ب ــري ــط ــان ــي ــا
شــل إرضاب عــال الســكك الحديدية حركة
القطارات يف بريطانيا وترك املحطات الرئيســية
خالية من مرتاديها ،وســط تحذيرات من أن ميهد
اإلرضاب الطريــق إلرضابات واســعة النطاق يف
مجال الصناعة بأنحاء البالد.
ويوصــف اإلرضاب بأنــه األكرب منــذ  30عاما
وســينفذ يومي الخميس والســبت املقبلني ،الذي
احتشــد فيــه ما يزيد عــى  40ألفــا من عامل
الســكك الحديدية ،عند حواجز أقاموها يف املدن
الربيطانيــة ،للمطالبة بزيــادة رواتبهم وحامية
وظائفهم وتحسني ظروف عملهم.
ووصــف رئيس الــوزراء الربيطــاين بوريس
جونســون اإلرضاب بأنه خطأ فادح ،ودعا النقابة
إىل وقفه ،مشــرا إىل أن ما وصفها باإلصالحات
التي تطرحها الرشكات املشــغلة لخطوط السكك
الحديدية ستنقذ هذا القطاع من اإلفالس.
يف املقابل ،تقول النقابة الوطنية لعامل السكك
الحديديــة والبحرية والنقل إن نضالها ليس ألجل
رفع األجور فحسب ،بل لحامية اآلالف من خسارة
وظائفهــم كذلــك؛ فالرشكات تســعى إىل إدخال

تقنيات جديدة تقلص عدد العاملني وتوفر
املاليني.
ور ّد وزير النقل غرانت شابس بقوله إن
اإلرضاب «عديم الفائدة ،وســيتعني علينا
إجراء هذه اإلصالحات ،مهام حدث».
من جهته ،أوضح املتحدث باسم شبكة
ســكك الحديد الوطنية كيفني غروفس
أن «األمر متعلق بتحديث أســاليب العمل
يف ســكك الحديد؛ فهناك بعض التقاليد
املوروثة من الخمســينيات والستينيات
ال بــد من إنهائها .وإذا اســتطعنا إقناع
النقابة بالتنازل يف هذا الشــأن ،فســنوفر مئات
املاليني ،وســنتمكن من تقديم عرض أفضل لرفع
األجور».
وحذرت نقابات العــال من أن إرضابات عامل
السكك الحديدية رمبا تشكل بداية «صيف السخط»
حني يتحرك مدرســون وعاملون يف مجايل الطب
والتخلص من النفايــات ،وحتى املحامني ،لتنظيم
إرضابات مــع اقرتاب وصــول التضخم إىل %10
بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

الـــصـــيـــن تــــريــــد «تـــــأديـــــة دور أكـــــبـــــر» فـــــي ض ــم ــان
الـــــســـــلـــــم واألمــــــــــــــن فـــــــي الـــــــقـــــــرن اإلفـــــريـــــقـــــي
أعلن املبعوث الصيني الخاص إىل القرن
األفريقي ،شــو بينغ ،خالل زيارة ألديس
أبابا أنّ بالده تريد «تأدية دور أكرث أهمية»
يف ضامن السلم واألمن يف هذه املنطقة
التي مت ّزقها نزاعات متعدّ دة.
وأىت ترصيح املوفد الصيني ملناســبة
مشاركته يف العاصمة اإلثيوبية يف أول
«مؤمتر بني الصني والقرن األفريقي حول
األمن والحوكمة والتنمية».
ورغم عنوانه ،فإنّ املؤمتر مل يتط ّرق إىل
أي من النزاعــات العديدة التي مت ّزق هذه
ّ
املنطقة.
وأوضح شو للصحافيني أنّ هذا املؤمتر
هــو مبثابة «اختبار» ملعرفة «كيف ميكن
الصني أن تؤدّي دوراً أكرث أهمية ( )...ليس يف مجايل
التجارة واالســتثامر فحســب ،بل أيضاً يف مجايل
السالم والتنمية».
وتابع أنّ «هذه املرة األوىل التي تؤدّي فيها الصني
دوراً يف مجــال األمــن ( )...وأعتقد أنّها قادرة عىل
القيام بذلك».
ولفت املســؤول الصيني إىل أنّه خالل املشاورات
التــي جرت خالل املؤمتر مع ممثّيل ســبع من دول

املنطقة الثامين ،إذ مل تشارك فيه أريرتيا« ،مل نناقش
نزاعاً أو خالفاً بعينه».
وأضاف أنّ النزاع املســلّح الذي يدور منذ ترشين
الثاين  2020يف إقليم تيغراي يف شــال أثيوبيا بني
الحكومة ومتم ّردين «مل يتم التط ّرق إليه».
وتابع شــو« :إحدى مسؤوليايت هي
التوسط يف
ّ
كل أنــواع النزاعات ( )...لكن هناك رشط :يجب عىل
األطــراف املعنية أن توافق عىل ذلك .نحن نحرتم يف
املقام األول كل وجهات نظر األطراف املعنية».

ويف مطلع حزيران الجــاري ،أكّدت النقابة أن
أكــر مــن  50ألف موظف يف الســكك الحديدية
ســيرضبون عن العمل «يف أكرب نزاع يف القطاع
منــذ عام  »1989حني متّــت خصخصته ،مطالبة
بزيادة األجور مبا يتمىش مع التضخم املتسارع.
وانتعش االقتصاد الربيطاين يف البداية بقوة بعد
جائحــة كوفيد ،19-لكن مزيجا من نقص العاملة
والخلل يف سالســل التوريد والتضخم ومشكالت
يف التجــارة بعد خروج البالد من االتحاد األورويب
أدت إىل تحذيرات من حدوث ركود.

رئــــيــــس وزراء ســـريـــانـــكـــا :
اقـــتـــصـــادنـــا انــــهــــار بــالــكــامــل

أعلــن رئيــس وزراء رسيالنــكا ،رانيــل
ويكرمييســينغه ،انهيار اقتصــاد البالد ،وفق ما
ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».
وقال رانيل ويكرمييســينغه لنــواب الربملان،
إنّ «البــاد تواجه وضعاً خطرياً للغاية ،بشــكل
يتجاوز مج ّرد النقص يف الوقود والغاز والكهرباء
والطعام ..اقتصادنا انهار بالكامل».
وأشــار إىل أنّ «رسيالنكا غري قادرة عىل رشاء
الوقود املســتورد بسبب الديون الكبرية املستحقة
عىل رشكة النفط الوطنية».
وأكــد أنّ «الحكومــة أضاعــت فرصة تغيري
الوضع» ،مضيفاً« :نحن نشــهد اآلن بوادر سقوط
إىل الحضيض».
ّ
يتول حقيبة وزارة
ويُذكر أنّ ويكرمييســينغه
املالية ،وهو املكلّف بتحقيق االستقرار يف االقتصاد.
ويعــاين الرسيالنكيون من نقــص يف املواد
األساســية والوقود واألدوية منذ أشهر ،يف إطار
أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقاللها عام .1948
وكانــت قد ح ّذرت األمم املتحدة ســابقاً من أنّ
«األزمة االقتصادية غري املســبوقة التي تواجهها
رسيالنــكا ميكــن أن تتحول إىل أزمة إنســانية
خطرة» ،مشــر ًة إىل أنّ ماليني األشخاص بحاجة
إىل مساعدات.

مناقصة عامة

رقم /820م ع إ /م م3/
الساعة التاسعة من نهار االربعاء
الواقع يف  2022/7/6تجري وزارة
الدفــاع الوطنــي – املديرية العامة
لالدارة – مصلحة القوامة يف قاعة
املناقصــات الكائنة يف مبنى عفيف
معيقل – اول طريق الحدث مناقصة
عامة لتلزيم :مالبس لصالح الجيش
لعام .2022
موضوع دفــر الرشوط الخاص
رقــم  /3م ع إ/م ق  1 /تاريــخ
2022/4/7
ميكــن ملن يرغب االشــراك يف
املناقصة العامــة هذه االطالع عىل
دفرت الــروط الخاص يف املديرية
العامة لــادارة  -مصلحة القوامة
يف مبنى عفيف معيقل خالل اوقات
الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالربيد املضمون
املغفل اىل العنوان التايل:
وزارة الدفــاع الوطني – املديرية
العامة لــادارة – مصلحة املالية –
مكتب عقد النفقات – الريزة.
يجــب ان تصل عروض املتعهدين
قبل الســاعة الثانية عرشة من اخر
يوم عمل يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
الريزة يف 2022/6/20

اللواء الركن مالك شمص

املدير العام لالدارة
التكليف 360
ـــــــــــــــــــ

خالصة حكم

صــادر عن محكمة الجنايات يف
بريوت غ –  - 2بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ
 2022/4/27عىل املتهم ياسني خالد
ياســن جنسيته لبناين محل اقامته
رأس بــروت – ش املكحــل بنايــة
 compusوالدتــه وفاء مواليد 1975
اوقف غيابيــا بتاريخ 2020/9/15
بالعقوبة التالية سبع سنوات اشغال
شاقة.
وفقا للمــواد  201/547ع .و 72
اسلحة من قانون العقوبات.

الرتكابه جناية محاولة قتل.
وقررت اســقاطه مــن الحقوق
املدنيــة وعينت له قيام الدارة امواله
طيلة مدة فراره.
الرئيس

القايض مرياي مالك

لجانب النيابة العامة
االستئنافية
مع  13نسخة الجراء املقتىض
القانوين يف 2022/5/10
تكليف 357
ـــــــــــــــــ

خالصة حكم

صــادر عن محكمة الجنايات يف
بريوت غ – -13بالصورة الغيابية
لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ
 2022/4/26عــى املتهم عيل منذر
زعيرت
جنســيته لبناين محــل اقامته
الفنار – الزعيرتية
والدته اعتدال مواليد  1980اوقف
غيابيا بتاريخ  2021/6/24وهو فار
بالعقوبة التالية اشــغال شاقة
مؤبدة وخمسني مليون لرية غرامة.
وفقــا للمــواد  125مخدرات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اســقاطه مــن الحقوق
املدنيــة وعينت له قيام الدارة امواله
طيلة مدة فراره.
يف 2022/4/27

الرئيس القايض مرياي مالك

لجانب النيابة العامة
االستئنافية
مع  13نسخة الجراء املقتىض
القانوين يف 2022/4/27
تكليف 357
ـــــــــــــــــــ

خالصة حكم

صــادر عن محكمة الجنايات يف
بريوت غ –  -7بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ
 2022/5/5عىل املتهم حســن عيل
الحاج حسن
جنســيته لبناين محــل اقامته

اعالن من امانة السجل
العقاري يف جبيل

طلب انطوان فريد الهاشــم وكيل
فاتك ســابا الهاشــم اصدار شهادة
تأمــن بدل عن ضائع عــى العقار
رقم  A9 /4229من منطقة عمشيت
العقارية قضاء جبيل.
للمعرتض مراجعة االمانة خالل
 15يوما.
امني السجل العقاري يف جبيل

سعد حدشيتي

ـــــــــــــــ

اعالن اعادة تلزيم تجديد
رخص ودعم نظام ارشفة
الرضائب والقلم لزوم
مديرية املالية العامة

الساعة التاسعة من يوم االربعاء
الواقع فيه العرشون من شهر متوز
 2022تجــري ادارة املناقصــات يف
مركزهــا الكائن يف بناية بيضون –
شــارع بوردو – الصنايع – بريوت،
لحساب وزارة املالية – مديرية املالية
العامــة – اعادة تلزيم تجديد رخص
ودعم نظام ارشفة الرضائب والقلم.

 1000قــتــيــل فــــي زلـــــــزال يـــضـــرب أفــغــانــســتــان

سقط أكرث من  1000قتيل و 1500جريح
جــراء زلزال رضب ،واليتــن بجنوب رشقي
أفغانســتان ،فيام تواصل السلطات انتشال
الجثث ونقل املصابني إىل املستشــفيات عرب
املروحيات وسيارات اإلسعاف.
ويف وقــت ســابق ،أعلنت وكالــة إدارة
الكــوارث بأفغانســتان أن زلــزاال رضب
رشقي البــاد ،وخلف عددا هائال من القتىل
والجرحى .وقال رئيس الوكالة محمد نســيم
حقــاين إن غالبية الوفيات املؤكدة كانت يف
إقليم بكتيكا.
وأضاف أنه تم اإلبالغ عن وفيات أيضا يف
إقليمي ننغرهار وخوســت ،يف الوقت الذي
تتحقق فيه الســلطات من سقوط مزيد من
الضحايا .وقال بالل كرميي مساعد املتحدث
باســم الحكومة األفغانيــة إن «الكثري من
املنازل دُمرت ،وإن ســكانها ال يزالون تحت
األنقــاض» .وكتــب -يف تغريــدة« -ندعو
وكاالت اإلغاثــة لتقديــم مســاعدة فورية
لضحايا الزلزال لتجنب كارثة إنسانية».
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته  5,9درجات
عىل عمق  10كيلومرتات بالقرب من الحدود
مــع باكســتان ،وفقا ملعهد رصــد الزالزل

األمرييك.
ورضب زلزال ثان بقوة  4,5درجات املكان
نفســه تقريبا يف الوقت ذاته ،وفقا للمصدر
نفسه.
وبحســب يعقــوب منظــور ،أحد زعامء
القبائــل يف والية بكتيكا ،فــإن الكثري من
الجرحى كانوا من منطقة جيان يف الوالية،
وتم نقلهم إىل املستشفى يف سيارات إسعاف
ومروحيات.
وقــال مركــز رصــد الــزالزل األورويب
املتوسطي -يف تغريدة عىل تويرت -إن الهزة
شــعر بها  119مليون شخص يف باكستان
وأفغانستان والهند عىل امتداد  500كيلومرت
تقريبا.
وشــعر النــاس بالزلــزال يف العاصمة
األفغانيــة كابــل ،وكذلــك يف العاصمــة
الباكستانية إسالم آباد ،وفق روايات شهود
نــرت عىل موقــع «مركز رصــد الزالزل
األورويب املتوسطي» ومغردين عىل تويرت.
وكتب شــاهد من كابل عىل موقع املركز،
قائال «هزات قوية وطويلة» .وقال شــاهد
آخر من بيشــاور (شــال غريب باكستان)
«كانت قوية».

تم تنظيم مســرة احتجاجية يف يريفان ،
ضد املختربات البيولوجية العاملة يف أرمينيا
واملمولة من الجانب األمرييك.
وتجمع املحتجون أمام مبنى املركز الوطني
ملراقبة األمراض والوقاية منها ،وكان بعضهم
يرتدي أقنعة واقيــة من الغاز ،باإلضافة إىل
أقنعــة تحمل صور وزيــرة الصحة األرمنية
أناهيت أفانيســيان ،ورئيــس الوزراء نيكول
باشيــــنيان ،وكذلك جورج ســوروس وبيل
غيتس.
وقــال أحد منظمــي الفعالية رئيس حزب
«زارتونــك» آرا زهرابيان ،إنه تعمل يف أرمينيا
اليوم مثانية مختربات بيولوجية متولها وزارة

الدفاع األمريكية.
وأضاف« :الســؤال الرئيــي املوجه إىل
الســلطات هو :ملاذا يتم متويل هذه املختربات
العاملــة يف الرعايــة الصحيــة من جانب
البنتاغون ،وليس من قبل وزارة الصحة ،وهل
برنامج عملها يحتوي عىل مكون عسكري؟».
ووفقا له ،يجب عىل املجتمع األرمني رفض
هذا الربنامــج ،ألنه يشــكل تهديدا للصحة
العامــة ،وقد يتم خالله إجــراء تجارب عىل
البرش يف هذه املختربات.
وشــدد عىل أن ترشيعات البالد واملعاهدات
الدوليــة متنــع تطويــر وإنتاج األســلحة
البيولوجية.

ّ ُ
احــــتــــجــــاج فـــــي يــــريــــفــــان ضـــــــد مـــخـــتـــبـــرات
تـــــــعـــــــمـــــــل بـــــــتـــــــمـــــــويـــــــل أمـــــــيـــــــركـــــــي

اعالنــات

 التأمني املؤقت :فقط خمســةماليني لرية لبنانية ال غري.
 طريقة التلزيم :تقديم اسعار.تقدم العروض وفق نصوص دفرت
الرشوط الخاص الذي ميكن االطالع
والحصــول عليه مــن وزارة املالية
– مديريــة املالية العامــة – املركز
االلكرتوين – رياض الصلح – بريوت.
يجب ان تصــل العروض اىل قلم
ادارة املناقصات قبل الســاعة الثانية
عرشة من اخر يوم عمل يسبق تاريخ
جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات

د .جان العل ّية

ــــــــــــــــــ

تكليف 353

اعالن من امانة السجل
العقاري يف جبيل

طلب الســيد كميل جرجس متى
بوكالته عن جرجس يوســف حرب
اصدار ســند متليك بــدل عن ضائع
عىل العقارين رقم  1603و 1126من
منطقة بالط العقارية قضاء جبيل.
للمعرتض مراجعة االمانة خالل
 15يوما.
امني السجل العقاري يف جبيل
ليىل الحويك
ـــــــــــــــــــ

اعالن عن وضع جداول
التكليف االساسية قيد
التحصيل

يعلــن رئيس بلدية بيت الشــعار
والحضرية عن وضع جداول التكليف
االساسية لكافة الرسوم البلدية عن
عام  2022قيد التحصيل عمال بنص
املادة  104من قانون الرسوم البلدية
رقم  88/60ويلفت النظر اىل ما ييل:
اوالً :عمال بنــص املادة  106من
قانون الرســوم البلدية رقم 88/60
عىل املكلفني املبادرة فورا اىل تسديد
الرسوم البلدية املتوجبة عليهم خالل
مهلة شهرين من تاريخ االعالن يف
الجريدة الرسمية.
ثانيا :عمــا بنص املادة  109من

قانون الرســوم البلدية رقم ،88/60
تفــرض غرامة تأخــر وقدرها %2
(اثنــان باملئة) عن كل شــهر تأخري
عن املبالغ التي مل تسدد خالل املهلة
املبينــة يف البند االول اعاله ،ويعترب
كرس الشهر شهراً كامالً.
رئيس بلدية الشعار والحضرية

اديب سلمون ميالد

التكليف 349
ـــــــــــــــــــ

اعالن عن اعادة
مناقصة عمومية

يف متــام الســاعة الواحدة بعد
الظهر من يــوم االربعاء الواقع فيه
 2022/7/20تجري مؤسســة مياه
بريوت وجبل لبنان مناقصة عمومية
بطريقــة الظرف املختــوم عائدة لـ
«تنفيذ متديــدات مائية غب الطلب
للعام  »2022وفقــا لدفرت الرشوط
الخاص املوضــوع لهذه الغاية وذلك
يف املكتب الرئييس الكائن يف شارع
ســامي الصلح – ملك الشــدراوي –
بريوت.
ميكن ملن يرغب االشرتاك يف هذه
املناقصــة االطــاع والحصول عىل
هذا الدفرت االتصال بدائرة الصفقات
واملشــريات يف الطابق االول – من
مركز املؤسســة الكائــن يف وادي
خطار – الحازمية – قرب مستشفى
قلب يســوع لقاء مبلغ /500.000/
ل.ل يدفع يف صندوق املؤسسة لقاء
ايصال يضم اىل العرض ،ويعفى من
دفع هذا املبلغ كل من سبق وسدده.
تقدم العــروض باليــد اىل قلم
املؤسســة الطابــق الرابع يف مهلة
اقصاها الســاعة الثانية عرشة من
اخــر يوم عمل يســبق موعد اجراء
املناقصة ويرفــض كل عرض يصل
بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام

املهندس جان جربان
التكليف 346

مبوبــة
عقارات
املنت

عامل

اراض

مطلــوب ســائق متدين فوق
االربعــن الرسة ما بني الجنوب
وبــروت مــع منامــة راتب
3.500.000ل.ل03/940014:
ــــــــــــــــــــــــــ

معروض

اعالنات رسمية
الشواغري.
والدتــه زينب مواليد  1996اوقف
غيابيا بتاريخ  2021/11/9وال يزال
متواريا
بالعقوبة التالية عرش ســنوات
اشغال شاقة مؤقتة.
وفقــا للمــواد  638مــن قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية رسقة
وقررت اســقاطه مــن الحقوق
املدنيــة وعينت له قيام الدارة امواله
طيلة مدة فراره.
يف 2022/5/6
الرئيس
لجانب النيابة العامة االستئنافية
مع  13نسخة الجراء املقتىض
القانوين يف 2022/5/6
تكليف 357
ـــــــــــــــ
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ارض للبيــع 3500م.م .حرجية
القصيبــة ـ املنت تلة كاشــفة
 $149000او ما يعادله شــيك
ت76/911075 - 03/026969:
ــــــــــــــــــــــــــ
مختلف
نهر املــوت املنت الرسيع ،محل
اوىل صناعة ديكــور مكاتب،
مدخــل كميــون350 ،م.م،.
 $250.000ت76/911075:
ــــــــــــــــــــــــــ

Special lessons Math and all

بريوت

Sciences for First to fourth

مختلف

Intermediate offered by
:IC and AUB Graduate Tel
81/406078

للبيع مستودع ،ط1500 ،2م.م.
/$500م.م .كورنيــش املزرعة
ت03/588885:

لاليجار
شــاليه رائعة لاليجار Rabia
 70 Marine - safraم م
مجهزة نــوم  +صالون مطبخ
وتــراس مرشفة عــى البحر
موســم  $6600سنوي $9350
ت03/703943:
ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات
عصمت الجوهري
جميع انواع الديكور واالسقف
املستعارة وســتورات كهرباء
ت76/077988:

شركة هرمس للسياحة والسفر ش م ل
دعوة لحضور جمعية عمومية عادية

يترشف مجلس ادارة رشكة هرمس للســياحة والســفر ش م ل بدعوة املساهمني
لحضور جمعية عمومية عادية ســنوية وذلك عند الساعة العارشة والنصف من قبل
ظهر يوم الخميس الواقع يف  2022/7/7يف املركز الرئييس لالعتامد اللبناين ش م
ل الكائن يف االرشفية ،كورنيش النهر ،مستديرة وزارة العدل ،مبنى االعتامد اللبناين،
للتداول يف جدول االعامل التايل:
 )1االســتامع ومناقشــة تقرير مجلس االدارة عن اعامل الرشكة لســنة 2021
واملصادقة عليها.
 )2تالوة تقرير مفوض املراقبة عن ميزانية وحسابات سنة .2021
 )3تالوة تقرير مجلس االدارة الخاص وتقرير مفوض املراقبة الخاص املوضوعني
عمال باحكام املادة 158من قانون ألتجارة واعطاء الرتاخيص الالزمة بهذا الخصوص.
 )4املصادقة عىل حسابات السنة املالية  2021والسيام حساب االرباح والخسائر.
 )5ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة.
 )6تحديد مخصصات رئيس واعضاء مجلس االدارة.
 )7تعيني مفوض مراقبة عن سنة  2022وتحديد اتعابه.
 )8امور مختلفة.
يرجى من حرضات املســاهمني الذين يرغبون يف حضــور الجمعية العمومية ان
يتقيدوا باحكام النظام االســايس للرشكة مع االفادة بان املستندات املنصوص عليها
يف املادتني  101و 197من قانون التجارة ستوضع تحت ترصف املساهمني يف مركز
الرشكة قبل خمسة عرش يوما من موعد انعقاد الجلسة.

مجلس االدارة
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

عضــــــو االتحاديــــــن العربــــــي واللبنانــــــي للمبــــــارزة ونائــــــب رئيس البــــــرج (عينطــــــورة) ربيــــــع رعيدي :
أدعــــــو ّ
خريجــــــي مدرســــــة عينطــــــورة الــــــى دعــــــم النادي فــــــي ظــــــل الظــــــروف االقتصاديــــــة الصعبة
العالقــــــة مــــــع األب الرئيــــــس عبــــــدو عيــــــد ممتــــــازة ...ومنضمــــــون الــــــى ســــــبعة اتحــــــادات رياضية
جالل بعينو

العمريــة للذكور واالناث اىل جانب بطولة
لبنان للرجال للدرجة الرابعة».
وتابع رعيدي قائالً «الشــكر اىل اداريي
النــادي واعضاء الجمعية العمومية لنادي
الربج واألهل واســاتذة الرياضة واملدربني
والالعبــن واخص بالشــكر الداعمني من
األهل ونحن عىل تنسيق مع لجنة القدامى
برئاســة الدكتور وسام بويري .قوتنا يف
لعبــة املبارزة اذ لدينا نحو  50العب والعبة
يحققــون النتائــج املميــزة يف املحافل
الخارجية والداخلية ويلعبون باسم لبنان.
ويف آخــر امليداليــات الخارجية املحققة
احراز ميا منيمنه ذهبية تحت الـ  15سنة
وكلوي ديــب فضية يف الفئــة العمرية
عينها .املبارز البطل انطوين شويري ممتاز حصد العديد من
امليداليات محلياً وخارجياً وغدي الشاميل نجم واعد (تصنيفه
 130عامليــاً يف فئته العمرية) واتوقّع له املســتقبل الكبري.
لقد احرزنا العديد من األلقاب عىل صعيد بطوالت لبنان التي
ينظمها االتحاد اللبناين للمبارزة برئاســة الصديق املحارض
األوملبي الدويل جهاد سالمة الذي خلف ابن النادي واملدرسة
زياد شــويري .وكام تعلمون ،أشغل منصب عضو االتحادين
العريب واللبناين يف املبارزة واود ان أشــكر رئيس واعضاء
االتحاد اللبناين عىل ثقتهم».
واعترب رعيدي ان العائق املايل يعيق كثرياً تط ّور الرياضة
يف نادي الربج مع تجديد الشكر اىل عدد من الداعمني والذي
يدعمون النادي بعيداً عن األضواء وتكرار الطلب من خريجي
املدرســة دعم النادي ليستمر ولتحقيق املزيد من النتائج يف
األلعاب التي يزاولها العبوه والعباته.

يُجمع الكثريون عىل القول ان االداري
ربيــع رعيدي مــن االداريني الرياضيني
الذين يعملون بكد ونشــاط يف الرياضة
اللبنانيــة اذ يشــغل العديد من املناصب
من عضو االتحاديــن العريب واللبناين
للمبــارزة اىل نائب رئيــس نادي الربج
(عينطــورة) اىل جانب عضوية اللجنة
التعليمية والثقافة واالكادميية واملتحف
ضمن اللجنة األوملبية .ورعيدي ،ابن بلدة
جديــدة غزير الكرسوانيــة الفتوحية،
ابطال نادي الربج يف املبارزة
شاب نشــيط يتفاىن ملصلحة الرياضة عضو االتحادين العريب واللبناين للمبارزة ربيع رعيدي
ان من خالل اتحاد املبارزة الذي يرئســه
وشقيقتها ميسا بصيبص (خريجتا مدرسة مار يوسف) اىل الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشــها لبنان خاصة عىل
الربج
لنادي
االدارية
ضمن
جهاد سالمة ام من خالل موقعه
جانب تنظيم دورات يف سالح الشيش .النتائج التي يحققها الصعيد االقتصادي .هدفنا ان تكون املدرســة خ ّزان النادي.
الشهري والعريق.
رياضيــو النادي مم ّيزة عىل غري صعيد وخاصة يف ســاح لقد شــاركنا يف اآلونة األخرية يف بطولة املحافظات للفرق
لشاب
وبنجاح
بدقة
نفذها
رياضية
مهمة
رعيدي
اذا استلم
يف كرة الطاولة ولدينا  20العب والعبة ميارســون اللعبة.
املبارزة».
يقدّ ره الوسط الريايض نظراً لتفانيه يف املهمة املوكولة اليه.
ووصــف رعيــدي العالقة مع رئيس معهد مار يوســف لعبة البادمنتون تنمو يف نادينا وسنســعى اىل انشاء ملعب
«الديار» التقت رعيدي يف لقاء عفوي.
عينطورة ورئيس نادي الربج األب عبدو عيد بـ «املمتازة وهو ليستضيف بطوالت يف كرسوان والتي ينظمها اتحاد اللعبة».
} الربج عينطورة }
رجل يتمتع باملســؤولية ان عىل صعيد راس هرم املدرسة ام
} عالقة ممتازة }
ويبــدأ رعيدي حديثه بالقــول «نادي الربج عينطورة ناد النادي ويويل الرياضة أهمية كبرية».
وتابــع «كام ان العالقة ممتازة مع جميع أعضاء اللجنة
واضاف «العالقة مع رؤساء اتحادات األلعاب التي متارس
تاريخي ارتبط اســمه مبعهد مار يوسف (عينطورة) الشهري
واأللعاب املزاولة يف النادي هي كرة السلة واملبارزة والجودو االداريــة» .وكشــف رعيدي ان موازنة عــام  2022هي يف يف نادينا ممتازة من اكرم حلبي (كرة السلة) والدكتور حبيب
جه نداء اىل ظريفــة (التايكواندو) وجهاد ســامة (مبارزة) واملحامي
وكرة الطاولة والبادمنتون والتايكواندو .ويف اآلونة األخرية ،حــدود  20الــف دوالر .واضاف «من هذا املنرب أو ّ
نظمنا العديد من املسابقات من بطولة ابنة املدرسة الراحلة خريجي معهد مار يوســف عينطورة لدعم النادي ألن نادي فرنسوا سعادة (جودو) وجورج كوبيل (كرة طاولة) وجاسم
رىب بصيبــص يف كرة الطاولة بحيث كانت العبة واعدة يف مدرستكم يناديكم .هنالك خامات واعدة يف املدرسة والنادي قانصوه (بادمنتون) .يف كرة السلة وهي اللعبة التي تشتهر
اللعبة وســاعدتنا يف التنظيم عضــو االتحاد ريتا بصيبص واللجنــة االداريــة للنادي تعمل ما بوســعها لصقلها عىل بها مدرســتنا ونادينا نشــارك يف جميــع بطوالت الفئات

لقــــــاء الجائزة الكبرى  2022ميالنــــــي فريحة في ألعاب القوى من تنظيم نادي الجمهور تحت اشــــــراف اتحاد اللعبة
نظــم نادي الجمهور الريــايض ،وكعادته كل
ســنة ،لقاءاً يف العاب القوى تحت عنوان «جائزة
ميــاين فريحة» تحــت ارشاف اتحــاد اللعبة
بحضور رئيســه روالن ســعادة ونائبة الرئيس
ناديا نعمة واألمني العام وســيم حويل واالعضاء
فيليب بجاين الذي ارشف عىل ادارة اللقاء وأمينة
الصنــدوق ماريا كيفوركيــان التي ارشفت عىل
الجهــاز التحكيمي ،كام حرضه األب رشبل باتور
اليســوعي رئيس مدرسة سيدة الجمهور ونادي
الجمهور ،آمال فريحة والدة ميالين وحشد كبري
من األصدقاء واالهايل ومشــجعو اللعبة .شارك
يف اللقــاء  123العب والعبــة ينتمون اىل اندية
أنــر ليبانون ،لتزران ،برتون ســتارز ،األبطال،
ايليــت ،هومنتمن برج حمــود والجمهور .ولقد
مت ّيزت الراحلة ميالين فريحة بحبها وشــغفها
أللعــاب القوى وشــاركت يف بطوالتها وتألقت
يف مســابقاتها ،فحصدت األلقاب وكانت محط
تقدير لدى الجميــع لتمتعها باألخالق الرياضية
العالية.
شــمل اللقاء  16مســابقة بينها  6مسابقات
للجائــزة الكربى هي  100حواجز و1500م وقفز
عايل لفئة السيدات ،و400م 800م ووثب طويل
لفئــة الرجال .والجائــزة هي عبارة عن غرام من
الذهــب ودرع تذكاري اضافة اىل ميدالية وباقة
زهور.
* وجــاءت نتائج الجائــزة الكربى (ميالين
فريحة) كام ييل:
فئة السيدات:
100م حواجز  -ليا ديب برتون ستارز
1500م  -جوان مكاري لتز ران
قفز عايل  -ميسا معوض الجمهور
فئة الرجال:

تتويج بطالت احدى املسابقات
400م محمد مرتىض  -انرت ليبانون
800م جاد شميساين  -انرت ليبانون
وثب طويل  -سريج ارطون الجمهور
*نتائج مسابقات اللقاء :
100م حواجز سيدات الجائزة الكربى
 1ليا ديب برتون ستارز  16,68-ثانية
 2لني غزاوي الجمهور  16,77-ث
1500م سيدات الجائزة الكربى
 1جوان مكاري  -لتز ران  4,43,36د
 2ندى كريدي  -انرت ليبانون  5,04,64د
 – 3جينيفر متازو  -انرت ليبانون  5,08,15د
القفز العايل سيدات الجائزة الكربى
 1ميسا معوض الجمهور  1,70م
 2ياسمني كامل الجمهور  1,30م
 3غيا قساطيل الجمهور 1,25 -م
400م رجال الجائزة الكربى
 1محمد مرتىض  -انرت ليبانون  48,78ث
 – 2عبد ريّس  -انرت ليبانون  50,61-ث

صورة تذكارية
 3عيل مرتىض  -انرت ليبانون  50,96ث
800م رجال الجائزة الكربى
 1جاد شميساين  -انرت ليبانون  1,55,64-د
 2محمد ابو زيد  -انرت ليبانون  1,57,82-د
 3ابراهيم حيدر  -انرت ليبانون  2,09,93-د
الوثب الطويل رجال الجائزة الكربى
 1سريج ارطون الجمهور 6,58-م
 2رونالد كساب الجمهور  6,30م
 – 3مهدي عيىس  -انرت ليبانون  6,21م
110م حواجز رجال
 1عيل هاشم الجمهور 16,65 -ث
 2حسني الحسيني  -انرت -ليبانون  16.94ث
200م سيدات
 – 1لني غزاوي الجمهور  27,08ث
 – 2جوي اسطا الجمهور  28,51ث
 – 3نوال صالح – انرت ليبانون  28,71ث
200م رجال
 – 1مهدي عيىس عرب لبنان  22,69ث

ســــلــــة  :بـــعـــثـــة م ــن ــت ــخ ــب االنــــــــــاث (تــــحــــت الــــــــ )16
غــــــــــــادرت لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي بــــطــــولــــة آســـــيـــــا «ب»
غــادرت بعثة منتخب لبنان
لالناث (تحت الـ  16ســنة)
يف كرة الســلة اىل العاصمة
عمن صباح األربعاء
األردنية ّ
للمشــاركة يف بطولة آســيا
(املســتوى «ب») التي ستقام
يف قاعة األمري حمزة بني 24
و 30حزيران الجاري.
وض ّمــت البعثــة :نائــب
رئيس االتحاد ســامي نارص
(رئيساً) ،زياد الناطور (مدرباً
) ،كريســتينا بــادو وكريم
ميّوت (مســاعدين للمدرب)،
مجــر (لياقة
كريســتيان
ّ
(معالجة
نعمه
ريتــا
بدنية)،
بعثة منتخب لبنان لالناث (تحت الـ  16سنة)
فيزيائيــة) ،ريشــار الحاج
وســيتأهل املنتخب الذي يحتل املركز األول يف البطولة اىل
وسريجيو كســاب (حكمني
دوليني) ،نور ل ّبان ،جوســلني جعارة ،كارين حطيط ،يســا املستوى «أ» مع العلم ان بطولة املستوى «ب» تتزامن مع اقامة
رزق ،ايليزا خوري ،اليس غناطيوس ،مايغان نعسان ،كريستينا بطولة آسيا للمستوى»أ» التي تضم  8دول ويف االردن ايضاً.
ويف الــدوراألول ،ســيخوض لبنــان مباراته االوىل ضد
عنان ،ندين رطيل ،ألني ايب مصلح ،مريا آغا حســن وانجيلينا
كازاخســتان عند الساعة الثامنة والربع من مساء غد الجمعة
ناين بادو (العبات).
ُسمت اىل وضد ايران يف نفس التوقيت مســاء السبت  25الجاري وضد
تشــارك يف بطولة املســتوى «ب» مثاين دول ق ّ
األردن عند الساعة السادسة من مساء االحد  26الجاري.
مجموعتني كاآليت:
يشــار اىل أن منتخب لبنان للســيدات تأهل اىل دول آسيا
 املجموعة األوىل :اندونيسيا ،سوريا ،ساموا والفيليبني. املجموعة الثانية :كازاخستان ،لبنان ،األردن وايران.(املستوى «أ») يف ترشين الثاين الفائت.

النــــــادي اللبناني للســــــيارات والســــــياحة
ّ
ّ
ينظم الســــــباق األول لتسلق الهضبة األحد

ينظّم النادي اللبناين للســيارات والســياحة السباق األول
لتســلّق الهضبة للعام الجــاري األحد  26حزيران الجاري يف
وادي شــحرور .ويندرج الســباق يف اطار الجولة األوىل من
بطولة لبنان لتسلّق الهضبة لعام .2022
وســيعلن النادي املنظّم عن أســاء السائقني وسياراتهم
املشاركني يف السباق الخميس  23الجاري.
ويضم السباق ثالث طلعات عىل ان تبدأ الطلعة األوىل عند
الساعة التاسعة صباح األحد املقبل.

ميساء مع ّوض خالل مسابقة القفز العايل
 2كريم ايب صالح -الجمهور  23,16ث
 3عامر حمود -انرت ليبانون  23,65ث
400م سيدات
 1يارا عرييض – الجمهور 1,04,55   -د
 2جوي اسطا الجمهور  1,05,24  د
 3تاال فاخوري-انرت ليبانون  1,06,24د
3000م سيدات
 – 1ليا محيش الجمهور  12,50,30د
 2ياسمينا كرم الجمهور  13,03,20د
 3كريستيا سليم الجمهور 14,42و 50د
5000م رجال
 1عيل كنعان ايليت  16,25,75د
 2خليل اسمر-انرت ليبانون  18,11,77د
 3محمد مرحمو لتز ران  18,56,35د
الوثب الطويل سيدات
 1ليا ديب برتون ستارز5,00 -م
 2انجي صالح –انرت ليبانون  4.94-م
 3ياسمني كامل -الجمهور4,14 -م

رمي الكرة الحديدية سيدات
 1بسام رزق  -نرت ليبانون 7,85 -م
 2ليال فتوح  -انرت ليبانون 7,76 -م
 3ريتا قهوجي الجمهور  7,33م
رمي الكرة الحديدية رجال
 1رشبل سعد  -انرت ليبانون  12,18م
 2مارك نوار الجمهور  9,44م
سباق البدل املختلط  100 × 4م
 1فريق (أ) نادي الجمهور
 2فريق نادي انرت ليبانون
 3فريق (ب) -نادي الجمهور
ويف نهايــة اللقاءُ ،وزعت الجوائز والدروع
وامليداليــات عىل الفائزين ،مــن قبل األب باتور
ورئيس واعضاء االتحاد وفريحة وروجيه بجاين
رئيس نادي انرت ليبانون وماري تريز ســابا من
نــادي لتز ران وامني رس نادي الجمهور ســمري
شاغوري ومدربة النادي أليس كريوز التي وضعت
االطار العام للقاء.

ُ
بعد غياب عامين ...االنتخابات تنهي لعنة برشلونة على فالفيردي

بات اإلســباين إرنستو فالفريدي ،مدرب برشلونة اإلسباين
األســبق ،قريبا من التخلص من لعنة الفريق الكتالوين ضده،
بفضــل االنتخابات .فالفريدي رحل عن برشــلونة يف كانون
الثــاين  ،2020بعــد عامني ونصف عــى رأس القيادة الفنية
للفريق الكاتالوين ،نجح خاللها يف قيادته اىل تحقيق  4ألقاب،
أبرزها الدوري اإلســباين مرتني ،باإلضافة لكأس ملك إسبانيا
وكأس السوبر اإلسباين.
وبعــد أكرث من عامني بال عمل ،بــات فالفريدي قريبا من
العودة إىل التدريب ،من بوابة فريق أتلتيك بلباو اإلسباين الذي
قاده يف الفرتة بني عامي  2013و.2017
وتنتظــر جامهري الفريق اإلســباين انتخابات النادي التي
تُقام غداً الجمعة بني  3مرشــحني ،هم ريكاردو باركاال وجون
أورياريت وأريخابااليتا.
ونجح  2من املرشحني الـ 3يف التوصل التفاق مع فالفريدي
للعــودة لتدريب الفريق يف املوســم املقبل حال نجاحهام يف
االنتخابات ،وهام ريكاردو باركاال وجون أورياريت ،فيام أعلن
أريخابااليتا أنه سيتعاقد مع مارسيلو بيلسا.
فالفــردي تحدث عن عودته املحتملــة لتدريب بلباو يف
ترصيحات نقلتها صحيفــة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية،
حيث أكد أنــه ال يفكر يف االنتخابات ،وإمنا يعمل عىل خدمة
الفريق.

فالفريدي
وقال املدرب اإلسباين يف هذا الصدد« :بعد تأكيد املرشحني،
اتصل يب اثنان منهم ،لقد أوضحت موقفي لكليهام ،كان موقفي
شامالً وغري إقصايئ ألنني مهتم مبا يحدث ألتلتيك بلباو».
وأضاف« :كانت فكريت عدم املشاركة يف العملية االنتخابية
منذ البداية ،فأنا عضو يف أتلتيك بلباو».
يُذكر أن فالفريدي توىل تدريب أتلتيك بلباو بني عامي 2002
و ،2005وبــن عامي  2013و ،2017ونجح خالل الفرتتني يف
قيادة الفريق لتحقيق لقب وحيد ،هو كأس الســوبر اإلسباين
.2016

«ليفاندوفسكي مســــــتمر» ...بايرن ميونيخ يكشف أسباب ضم ماني
كشــف حسن صالح حميديتش ،املدير الريايض لنادي بايرن
ميونيخ األملاين ،عن أســباب التعاقد مع املهاجم الســنغايل
ساديو ماين.
وأعلن بايــرن ميونيخ ،امس األربعاء ،تعاقده مع ســاديو
ماين ،وقام بتقديم الالعب يف ملعب أليانز آرينا معقل العمالق
البافاري بعدما تجاوز الكشــف الطبي يــوم الثالثاء وارتدى
قميص الفريق ألول مرة.
وقال حميديتــش ،يف ترصيحات أمس األربعاء لصحيفة
«بيلد» األملانية« :لقد تعاقدنا مع ماين لنزيد التنافســية داخل
الفريق ،لســنا ســعداء بخروجنا من دوري أبطال أوروبا ضد
فياريال اإلسباين».
وواصل« :كنا نريد تقوية القتال عىل املراكز داخل الفريق،
وضم ماين ســيعيد ترتيب األوراق لكل مهاجم داخل الفريق...
مل نفكر عند ضم ساديو يف أن أي مهاجم قد يرحل».
وكانــت تقاريــر قد تحدثت عن أن بايرن ميونيخ ضم ماين

لتعويــض الرحيل املنتظر للثنايئ الهجومي ليفاندوفســي
وســرج غنابــري ،اللذين ينتهي عقداهام العــام املقبل ،ومل
يتوصال التفاق مع البافاري بشأن التجديد.
وأكد املدير الريايض للبايرن« :التعاقد مع ماين ليســت له
أي عالقة بسريج غنابري عىل اإلطالق ...سنجلس مع غنابري
مجدداً لرنى هل يرغب يف التجديد خالل املريكاتو الحايل أم ال،
ال نريد أن يدخل عامه األخري دون أن نعرف قرار ،يجب أال يكون
هناك أي ضغط عىل اإلطالق».
وأكمــل «مــن العدل أنه لو كان هناك العب ال يريد البقاء أن
يتحدث معنا من أجل حل املوقف بشكل مرض لجميع األطراف».
ورغم أن ما يقوله مسؤول بايرن ينطبق عىل ليفاندوفسيك
الذي كشــف بشــكل علني رغبته يف الرحيل عــن أليانز آرينا
واالنتقال إىل برشــلونة ،فإن تعليــق حميديتش كان مختلفاً
بشأن املهاجم البولندي« :موقفنا واضح بشأن ليفاندوفسيك..
لديه عقد حتى  2023ولن يرحل».
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أديــب وروايئ وصحفي أمرييك راحل .كاتب قصص
قصرية وصاحب موهبة فريدة يف عامل األدب ،وله العديد
من األعامل املهمة.
إسمه مؤلف من  11حرفا .إدا جمعت:
 - 6+10+2+5+9لقب غريب.
 - 8+4+10+2عاصمة أوروبية.
 - 2+8+6+7طائر غريد.
 - 8+2+7+5عاصمة افريقية.
 - 1+3+11شجر معروف.
جذب بشدّ ة.
- 2+11+6
َ
 - 2+4+11مثر معروف.
 - 3+9مدينة يف سرياليون.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ دولة آسيوية ،رئيس
كونغويل راحل كان يلقّب
بفهد كنشاسا.
2ـ يكسو الجمل ،العب
كرة قدم برازييل.
3ـ شارِب ،من الطوائف،
رس َع األمر.
4ـ ملكة مشــهورة يف
فتل الشَ عر
التاريخ القديمَ ،
وضفرهُ.
5ـ حرف عطف ،قرميد،
آلة طرب ،مدينة يف إيران.
6ـ نــيء ،حرف جر،
أوعية كبرية للسوائل.
7ـ طيور مغــ ّردة ،من
الحبــوب ،مــا يتبقى من
حريق النار.

8ـ مدينــة يف اليمن،
مخرتع املصباح الكهربايئ،
متشابهان.
9ـ طائر مايئ ،غاز سا ّم،
لت ،نقرع الجرس.
حص ُ
َ
10ـ مدينــة يف جنوب
إيطاليا ،من الفواكه ،شجر
مثمر.
11ـ حديــدة تُح ّرك بها
النــار ،بذ َر األرض ،ال يُباح
بها ،داوى املريض.
12ـ عطّ َ
ش ،أغنية لعبد
الحليم حافظ ،ينكشــف
وي ّتضح األمر ،متشابهان.
13ـ فرح ُتــم ،االســم
الثــاين لكاتــب لبناين،
الكامل.

الحل السابق
1ـ أوس بــن حــــجر،
ولجنا
2ـ النا ترينر ،دوبل
3ـ شوان الي ،إكرتاث
ساهم
4ـ
َ
5ـ ذو الفــــقار ،الحمل،
دلو
6ـ صالح لبيك ،أعرب
7ـ يراسل ،بدا ،تيفويل

1ـ إقليم يف إيطاليا ،والية
أمريكية.
2ـ فريق كرة قدم قربيص،
بلدة يف الشوف.
3ـ يُســ ِقط ويُهلِك ،يُرجِ ع
َ
اليشء،
حادث ليال.
4ـ نهر أورويب ،هواء عليل.
5ـ عائلــة،
شــق ،أمرية
َّ
بريطانية ،متشابهان.
َ
6ـ أول رجــل
هبــط عىل
سطح القمر.
7ـ محــرة ،نلجــأ ،إنتهى
ِمن.
8ـ نــدَع ،ضد هزلَت ،واحد
باألجنبية.
9ـ مطار يف برازافيل ،ثَ ْور.
10ـ مدينــة يف الواليات

افقيا:
8ـ نــاس ،ويــــسرتن،
مو ،ال
9ـ تنترص ،ب َوا ،قرنايل
10ـ يريفــان ،رســا،
صاروخ
11ـ بال ،نانيس سيناترا
12ـ وائل ،ريــال ،ريبه،
عالٍ
التم
13ـ نسيبته ،ليننيّ ،

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

ســتحقق خطوة كبرية مهمة هذه الفرتة.
حب جديد يجعلك تعمل بكد ونشاط وتكتشف
مميزات الشــخص الرائع الذي وجدته .أخبار نجمك الساطع يســاعدك عىل اكامل أعاملك
جديدة من انســان عزيــز عىل قلبك يقيم يف بســهولة ويرس .العاطفة قوية وســتقابل
انسانا عزيزا جدا.
مكان بعيد.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

براعتــك وموهبتك ال غبار عليهام خصوصا
اتخذ املواقف املهمة عىل الصعيد املهني وال
يف ميــدان العمل الــذي تتعاطاه .برهن عىل ترتدد يف اظهار تفوقك .القرار يف رسم طريق
الصــر وكل يشء ســيجري عىل ما يرام كام املستقبل نحو األفضل واألنسب هو لك وحدك.
تريد وترغب.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

ارصف انتباهــك اىل عملك وســتكون من
ال تــرك ضغــط العمل يؤثــر عىل مجرى
الناجحني .ال تكن شارد الذهن وفكر بكل أمورك أمــورك وحياتك العاطفية .كن مرنا ما أمكن،
بدقّة وواقعية .عالقتك ستتطور برسعة نحو فالظــرف الحايل يعمــل لصالحك إذا ترصفت
األحسن.
بروية وانتباه.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

احــرص عــى التفاصيل الدقيقــة عندما
مرحلة سهلة يف الشؤون العملية واملالية.
يك مناســب لك متاما وهو
تخطط ملشــاريعك الخاصة املهمة .انفراجات الطــرف اآلخر الذ ّ
مادية منتظرة ،لكن لحني حصولها كن صبورا يتف ّهم أوضاعك بشكل ممتاز ،وعليك معاملته
بكل طيبة ولطف.
كعادتك.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ كامل ،نورس
11ـ لدّ ت ،لبت ،أسريي
12ـ جورج حكيم ،أنني
13ـ نبا ،ميفوق ،آب
رصتها
14ـ الثملّ ،
15ـ املنار
دعي ،أرا َعت
16ـ
َ
لب ،ليو ،ام
17ـ َّ
18ـ ورد الخال

1ـ من هو الشــاعر االنكليزي الكبري الراحل الذي لق َّب
بـِ وحش الثورة املخيف؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما اسم الدولة التي فازت عليها الربازيل يف نهائيات
كاس العامل يف كرة القدم عام 1962؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أية سنة تأسست السوق األوروبية املشرتكة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ يف أية عاصمة أوروبية يقع متحف بْرادو؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ يف أية دولة عربية تقع بحرية يوسف؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما اســم امللك اليوناين الذي افتتــح دورة األلعاب
األوملبية الحديثة األوىل العام 1896؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ كــم عدد الجســور املتواجــدة يف مدينة البندقية
االيطالية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما اسم اليوبيل الذي ُيحتفل فيه لدى مرور  17سنة
عىل الزواج؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إســم السفُن املصنوعة من خشب الساج الصلب
ولهــا رشاع مثلّث واحد ،ومتخر عباب ســواحل الخليج
العريب ورشق افريقيا باأللوف ،منذ أكرث من ألف عام؟
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افقيا:

عموديا:

1ـ روايئ فرنيس راحل.
2ـ قامــوس فرنــي
يحمل إسم صاحبه.
3ـ فيلسوف هندي.
4ـ صا َر الوقت ،تهر يف
سويرسا.
5ـ اعتامد وتفويض لـِ.

1ـ مدينة يف إسبانيا.
2ـ مخــرع ســاعة
فحص الصدر.
3ـ
نسج وحبكَ الدرع.
َ
4ـ من األحجار الكرمية.
5ـ منطقة يف زحلة.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ فريوز.

1ـ فادوز.

2ـ أندرو.

2ـ يناير.

3ـ داكار.

3ـ ردّك.

4ـ وي ،عي.

4ـ وراعي.

5ـ زرنيخ.

5ـ زوريخ.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ ميثاق األطليس.
2ـ فيلم ربيكا.
3ـ سنة 1932
4ـ يف املكسيك.
5ـ هيالر شاردونه.
6ـ سنة 1836
7ـ العرص الجرايث.
8ـ فريق ايندهوفن الهولندي.

من تسعة حروف:

نجاح وتقدم عىل الصعيد العميل .ما تقوم
التحسن عىل صعيد العمل تتزايد
إحتامالت
ّ
باســتمرار فال يجب أن تضيع اليشء املناسب به اليــوم هو ما ترغبه وتريــده .تطور هام
لــك ،بل حافظ عــى مواظبتــك واجتهادك يف مســألة عاطفية قد يقود اىل نهاية سارة
وستكون من الرابحني.
وسعيدة.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

املتحــدة ،نوع مــن القرود
الصغرية.
11ـ منــاص ،نا ِ
حية ،نوع
من األقمشة.
12ـ كلمــة باألجنبيــة،
أقامت باملكان ،صار الوقت.
13ـ عاصمــة واليــة
ج َل األمر.
نيويورك ،أ َّ
14ـ قابلهــم ،طُــرق،
متشابهان.
15ـ عاصمة أوروبية ،بلدة
يف البقاع.
16ـ ظبــاء الجبــال ،زاد
وكرثَ .
17ـ دولة أوروبية.
18ـ ممثلة لبنانية صاحبة
الصورة.

عموديا:
1ـ الشا ّذ ،ينتخبون
2ـ واو ،وهران ،الس
3ـ سنايا ،إستيايئ
4ـ بان ،ملس ،رص ،لب
5ـ نتلقّف ،لورين
6ـ ح ّيا ،قص ،فارِه
7ـ جريس البستاين
8ـ رن ،أرادَت ،نسأل
9ـ رآه ،حارب ،ييل

حنني الحريي

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

قضية ما تشــغلك لكن الحظ الجيد سيكون
احتفظ بهدوء أعصابــك وطيبتك وخطط
للعمل الذي يناســبك بروية مع محيطك .عليك يف هذه املرحلة اىل جانبك .حبك للحياة وسعيك
الســيطرة عىل ميلك للتهور حتى يكون يومك وراء التجدد يجعالن منك شخصا محبوبا من
األهل واملحيط.
ناجحا وسعيدا.

دولة أوروبية
افغانستان
الزلزال
أمازون
أملانيا
القاهرة
ادلب
السودان
بعلبك
باناما
برين
بندق
بخار
تايوان
تايبه
جدة
جنادل
جز
جورج
حوت
حدث
حظ
حبور
خناجر
خطة
ديب
ذهب
رقبة
روميو
رمز
زمرد
زيزفون
سوريا
سايغون

SUDOKU

رساط
شص
شمس
صديق
صك

طوكيو
طروادة
عز
فخ
كامريا

طريقة الحل:
امأل املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــر من مــرة يف كل
مربع صغــر (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

كواال
مالوين
موسكو
نابويل
نخيل.

الحل السابق

الحل السابق
صنعاء
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ً ُ ّ
ـتمرة مـــــع تعديالت طفيفة...ومواقف باســـــيل وجعجـــــع رئاســـــيةّ
كلفا...الحكومـــــة ُمســــ ّ
ميقاتـــــي رئيســـــا م
(تتمة ص)1
وجوهرهــا  يف نظــر اململكــة العربية الســعودية «  دور
لبنــان يف املنطقــة ومتوضعه يف اي محــور والعمل عىل
عودتــه اىل الحضن العريب» ،هذه القناعة ترســخت عند كل
الذين التقوا الســفري الســعودي يف لبنان وليد البخاري خالل
االيام املاضية وســمعوا كالما عايل الســقف عن سياســة
سعودية حاسمة ضد حزب الله ورفض انصاف الحلول معه،
ومنعه من الســيطرة عىل مفاصل الدولــة اللبنانية والتحكم
بقراراتهــا ،وان عهد» الســكوت «عن مامرســات الحزب قد
وىل ،وعــى حلفاء الســعودية ان يحددوا مواقفهم بوضوح
ويغادروا املنطقة الضبابية يف املواجهة ،فالقرار الســعودي
واضــح « كل من يضع يده بيد حــزب الله ليس منا « ،حتى ان
البخــاري اكد ان الهبة الســعودية املقدرة بـ ٧٦مليون يورو،
ومتثل الحصة االوىل من املســاهمة يف الصندوق السعودي
الفرنــي لدعم لبنان لن تأيت حاليا ،وفهم الزوار ان التشــدد
الســعودي الذي بدأ قبل االنتخابات مستمر بعدها بشكل أكرب.
موقف البخاري يتالقى مع املواقف التي صدرت بعد زياريت ويل

العهد الســعودي محمد بن سلامن اىل مرص واالردن وصدور
بيانني رســميني يؤكدان عىل رضورة حرص السالح بيد القوى
الرشعية فقط ،ودعم لبنان للقيام باصالحات شاملة مع تأكيد
مرص واالردن انهام ملتزمان سقف املوقف السعودي من لبنان
واالستقرار فيه.

ويف املعلومات املؤكدة أيضا ،ان مشــكلة القوات اللبنانية
ليســت يف التاميز عن الحلفاء يف دعم نواف ســام بل يف
استعجال الدكتور سمري جعجع فتح معركة رئاسة الجمهورية
والحصول عىل الدعم االشــرايك والكتائبي والنواب املستقلني
والتغرييني يف وصولــه اىل بعبدا ،ومل يحصل رئيس القوات
اللبنانية عىل الجواب الشــايف ،بل عىل العكس ســمع رفضا
اشــراكيا وهذا ما زاد يف قلقه وجعل العالقة مع االشرتايك
غري ســليمة ،كــا ان التغرييني مل يطمئنــوا جعجع يف هذا
امللف حتــى ان الســفارتني االمريكية والســعودية تجنبتا
فتح امللــف الرئايس يف كل اتصاالتهــا املحلية ،وهنا تكمن

مشــكلة الدكتور جعجع الــذي رد بالرتيث يف اعالن موقف
داعم لســام ،الذي مل يســاير جعجع رئاسيا خالل النقاشات
بينهام وال يريد ان يقوم بتسويقه اىل بعبدا من خالل منصبه
يف املحافــل الدولية يف الواليات املتحــدة االمريكية ويفضل
تويل رئاســة الحكومة بعد انتخابات رئاســة الجمهورية.
هــذا الســيناريو ينطبق ايضا عىل جربان باســيل الذي يبتز
حلفــاءه باملامطلــة يف دعم ميقايت كونــه مل يحصل حتى
االن عىل ضامنات رئاسية ،وهذا ما شكل النقزة الكربى لباسيل
التي توازي نقزة جعجع.
يف ظل املأزق الداخيل وارتفاع حدة الكباش الخارجي وعدم
وصول املســاعدات ،فأن االنهيار بات عىل بعد خطوات قليلة،
يف ظل دولة مشــلولة ومنهوبــة ومعطلة الرأس ،وهيكلها
يتداعى مع ارضاب موظفي القطاع العام الذي دخل أســبوعه
الثــاين ،فال معالجــات وال معامالت ،امــا االمتحانات فقد
وافق املعلمــون عىل املراقبة ووضع االســئلة لكنهم ربطوا
التصحيــح بوعود الوزير التي لن تأيت مطلقا ،حتى ان بدالت

النقل مل يحصلوا عليها من بداية العام الدرايس ،حتى بدالت
االتعاب لرؤســاء االقالم واملندوبني يف االنتخابات النيابية مل
يحصلوا عليها بعد؟ باملقابل فان اســعار املحروقات التتوقف
عــن االرتفاع اليومــي ،والطوابري امام االفــران ليال نهارا،
واســعار االدوية تسجل ارتفاعات جنونية ،وموت طفلة امام
ابواب املستشفيات بات حدثا عابرا عند املسؤولني طاملا يتلقى
ابناؤهم العالجات يف املستشــفيات االوروبية؟ واالســئلة
موجهة اىل الدولة ووعودها الكثرية :أين البطاقة التمويلية؟
أين املساعدات االجتامعية؟ كيف يأكل الناس؟ أين املسؤولون
الذيــن يتلهون بقصــص االستشــارات والحصص الفارغة
واملناكفات ،كأن عهد ميقايت جاء» باملن والسلوى « او وصول
نواف ســام ســيحقق املعجزات « ،فالحل مستحيل مع هذه
الطبقة السياسية التي التعرف اال النهب واملال الحرام والتغني
مباض أسود جلب الويالت وسيستمر مع هؤالء ،مهام حاولوا
تزيني مواقفهم بشعارات ومزايدات تتكرر يوميا ستأخذ البلد
اىل االنهيــار الحقيقي ،ولوال االجهزة العســكرية وهيبتها
وسهرها عىل أمن الناس لكان املشهد العام يف البلد مأساويا
يف كل املقاييس.

زمنيــة معقولة ،إال إذا كان هنــاك إصالحات جوهرية تطال
اإلقتصــاد ومالية الدولة وهو ما ال تحويه خطة التعايف .أو
قــد يكون طرح بيع الذهب هو الحل الســحري الذي
توصلت
ّ
له الحكومة!!!
راب ًعــا – كيف للحكومة أن تُصادر الحســابات التي تتخطّى
املئــة ألف دوالر أمــريك (يف الواقع تُريد تحويل هذه الودائع
إىل أسهم يف مصارف ســ ُتصادر الحكومة رأساملها!!!)؟ ما
هو مصري الرشكات واملصانع واملزارعني والتجار واملستشفيات
والجمعيات الخريية ...هذه املصادرة تعني بكل بســاطة وقف
ّ
كل لإلقتصاد وبالتايل تُصبح الخطة خطّة وقف اإلقتصاد!
يّكــن للحكومة تنايس حــق املودعني
خامســا – كيف ُ
ً
باإلحتياطات اإللزاميــة والتي هي حرصيًا من أموال املودعني
املس
وملــكًا لهم وهي تقع تحت القانــون الخاص وال ُ
يكن ّ
بها .هل هناك من ن ّية لدى الحكومة لالســتعانة بهذه األموال
يف املرحلــة امل ُقبلة؟ بالطبع هذا ُمخالف للقانون حتى ولو أخذ
مجلس الوزراء قرا ًرا بإٍستخدام هذه األموال.
يكن للبنان أن يأمل يف املستقبل ،تلقّي ودائع
سادسا – كيف ُ
ً
إذا ما متّت مصادرة الودائع الحالية؟ يف الواقع لن تقوم قامئة

مس قرش واحد من هذه األموال.
إلقتصــاد هــذا البلد إذا ما ّ
تم ّ
وال حتــى رعاية صندوق النقد الدويل والثقة التي ســ ُيعطيها
للدولة اللبنانية ستكفي ملحو هذه الجرمية بحق اإلقتصاد الح ّر.
ســاب ًعا – رأســال املصارف هو بالدرجــة األوىل لحامية
الودائع ( !)Cooke Ratioوبالتايل مبصادرة رأسامل املصارف،
يكن للحكومة التي تريد
ّ
يتــم رضب الودائع بالصميم! فكيف ُ
املحافظة عىل الودائع أن تُصادر رأســال املصارف؟ وكيف لها
متس مبلكية خاصة؟ يف الواقع إنها عملية تأميم للمصارف
أن
ّ
ستكون تداعياتها الح ّتمية القضاء ّ
الكل عىل أي قطاع مرصيف
سيتم إنشاؤه الحقًا!
ّ
ثام ًنا – أي مس بامللكية الخاصة ســيمنع أية إســتثامرات
ُمســتقبلية نظ ًرا إىل أن املستثمر امل ُستقبيل امل ُحتمل سيتخ ّوف
مــن أن تعمد أي حكومة الحقًا إىل مصــادرة أمواله عند أول
ً
عمل مببدأ الســوابق الذي
مشــكلة تعرتض الدولة اللبنانية
تستخدمه السلطة السياسية بشكل ُمفرط.
يكن للحكومة أن تقوم بتوزيع «الخسائر»
تاســ ًعا – كيف ُ
نعلم من سيجرؤ عىل رشاء
من دون أن تعرتف بدينها العام (ال
ّ
سندات خزينة يف املستقبل) أقلّه أن تقول للشعب اللبناين أين

تم رصف هذه األموال؟ أين هي قطوعات الحســاب منذ العام
ّ
 2004وحتــى العام 2020؟ أين هي الـ  27مليار دوالر أمرييك
«املجهولة املصري» يف حسابات الدولة اللبنانية؟
تم تطبيق املادة  112من
رشا – أين هي سيادة القوانني ؟ هل ّ
عا ً
قانون املحاســبة العمومية ولو مل ّرة واحدة؟ أين هي قطوعات
الحساب؟ أين هي تقارير ديوان املحاسبة؟
املس بأموال املودعني هو
من كل ما تقدّ م ،نرى أن استسهال ّ
جب عليها القيام
خطيئة كبرية ترتكبها الحكومة وهي التي يتو ّ
بكل ما يلزم لضامن هذه الودائع واملحافظة عىل قيمتها (سواء
ّ
كانت باللرية اللبنانية أو بالدوالر األمرييك).
ويبقى السؤال الجوهري :الكل يعلم أن الثالثة مليارات دوالر
أمرييك التي ســيقرتضها لبنان من صندوق النقد الدويل ،لن
تكون كافية للخروج من األزمة .هل تعتقد الحكومة أنه مبج ّرد
توقيعها اإلتفاق مع صندوق النقد الدويل ،ســتتهافت رؤوس
األموال إىل لبنان؟ من السذاجة اإلعتقاد أن هذا األمر سيحصل!
فعىل ماذا إذا تتكل الحكومة؟ هل هناك وعود من قبل امل ُجتمع
الدويل لتلقّي أموال؟ يف الواقع املخاوف تطال الثمن السيايس
يف مقابل تلقّي هذه األموال.

} خالفات باسيل وجعجع
مع حلفائهام رئاسية }

} االزمة االقتصادية وانهيار الدولة }

ّ
املــــــــــــس بـــــــالـــــــودائـــــــع والــــتــــمــــيــــيــــز فــــيــــمــــا بـــــيـــــنـــــهـــــا ..عـــــــواقـــــــب وخـــيـــمـــة
خـــــــطـــــــورة

(تتمة ص)1
مس بها (أي الودائع) يعني أن هناك إلزامية
من الدســتور وأي ّ
لتعديل الدســتور حيــث أن كل القوانني التي قدّ تصدر يف هذا
الشأن هي قوانني مخالفة للدستور.
ثان ًيا – التمييز بني املودعني (حســابات فوق املئة ألف دوالر
أمرييك وحســابات تحت املئة ألــف دوالر أمرييك) هو متييز
ُمخالف للدســتور ،فكل اللبنانيني سواســية أمام القانون وال
يكن التفريق بينهم إال من خالل مخالفتهم للقوانني .وبالتايل
ُ
أي مودع أو مسؤول أو شخص يخالف أو خالف القوانني املرعية
اإلجــراء هو موضوع مالحقة قانونيــة منصوص عليها يف
القوانني اللبنانية ولهيئة التحقيق الخاصة القدرة والصالحيات
عىل مالحقة أمواله وتجميدها وسوقه أمام العدالة.
ثالثًــا – الوعود التي يُطلقها املعنيون بإعادة أموال املودعني
لذوي الحســابات التي تقل قيمتها عن املئة ألف دوالر أمرييك
واملُقــدّ رة ما بــن  14و 20مليار دوالر أمرييك ،هي وعود يف
الهواء .فالكل يعلّم أن ال قدّ رة عىل ســدّ هذه الودائع بفرتات

مــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــســــــبــــــع تـــــبـــــحـــــث خــــــطــــــة «مـــــــــــــارشـــــــــــــال» إلنـــــــــقـــــــــاذ أوكـــــــرانـــــــيـــــــا
(تتمة ص)1
«شاركت الواليات املتحدة بنشاط يف العملية الدبلوماسية مع
روسيا قبل بدء العملية العسكرية الخاصة يف أوكرانيا».
وأضافــت« :كنت عىل اتصال شــخيص مع زماليئ الروس
وأخربتهــم ،بأننا نتفهم أن لديهم عددا مــن املخاوف األمنية
املرشوعة ،وأن هناك العديد من الطرق التي ميكننا من خاللها
العمل عىل إزالتها» .وشــددت عىل أنه «يتعني عىل الدول اتخاذ
قرار مســتقل بشــأن انضاممها إىل الحلف ،وال ميكن للدول
األخرى اتخاذ مثل هذه القرارات نيابة عنها».

} معارك محتدمة }

ميدانيــا ،قــال املتحدث باســم وزارة الدفــاع األوكرانية
أولكسندر موتوزيانيك إن هدف روسيا الرئييس هو السيطرة
عىل منطقتي لوغانســك ودونيتســك ،وكذلك الحفاظ عىل
املمــرات الربية املؤدية إىل شــبه جزيــرة القرم ،إضافة إىل
الحدّ من وصول أوكرانيا إىل الجزء الشاميل الغريب من البحر
األسود ،عىل حد تعبريه.
وأضاف موتوزيانيك أن موســكو تكبدت خسائر فادحة يف
األفراد واملعدات رغم تفوقها يف العدة والعتاد ،قائال إن فعالية
وحدات املشاة الروسية منخفضة خالل انتشارها عىل األرض.

وتحتدم املواجهات يف إقليم دونباس ،حيث قالت ســلطات
دونيتسك املوالية لروسيا إن مناطق سيطرتها تعرضت لقصف
مدفعي وصاروخي أوكراين.
وأفاد مركز الدفاع التابع لقوات دونيتسك الشعبية ،أن القصف
اســتهدف حي تشورنو غفارديسيك يف مدينة ماكييفكا رشق
دونيتسك ،فيام جرح آخرون بينهم طفل يف قصف مدفعي عىل
حي كييفكيس شاميل دونيتسك.
وأضاف املركز أن عدد املناطق الســكنية التي سيطرت عليها
قوات دونيتسك منذ  24شباط املايض ارتفع إىل  239منطقة.
من جهتها ،أعلنت قوات لوغانسك املوالية لروسيا أنها أحكمت
سيطرتها عىل منطقة غورسكوي جنوب مدينة بوباسنايا يف
مقاطعة لوغانسك ،مضيفة أن  27عسكريا أوكرانيا قتلوا خالل
الساعات الـ 24املاضية.
وقالــت قوات لوغانســك إنها د ّمرت آخــر معاقل القوات
األوكرانية يف املنطقة ،وحارصت ما تبقى منها ،وإنها متكنت
من التحكم بالطريق اإلســراتيجي الذي يصل غورســكوي
مبدينة ليسيتشانسك.
وأعلن ســرغي غايدي حاكم مقاطعة لوغانســك سيطرة
القوات الروسية عىل قرى توشكيفكا ومرينا ودولينا.
وقال غايدي إن القوات األوكرانية ال تزال تسيطر عىل مصنع
«آزوت» داخل املدينة الصناعية يف سيفريودونيتســك ،بالرغم

من القصف الشديد.
بدوره ،قال املتحدث باســم وزارة الدفاع الروســية إيغور
كوناشــينكوف إن القوات الروســية قضت عىل نحو 500
عســكري أوكراين خالل اســتهداف مصنع للسفن مبدينة
ميكواليف.
وأضاف كوناشــينكوف أن قيادة القوات األوكرانية أجلت
الليلة املاضية جرحى وجثث «مرتزقة» بريطانيني وأمريكيني
يف دونيتســك ،خشــية وقوعهــم يف األرس لــدى القوات
الروسية.
وقالــت وزارة الطوارئ الروســية إنهــا متكنت من إخامد
حريق يف محطة نوفو شاختينسك لتكرير النفط يف مقاطعة
روستوف ،املتاخمة للحدود مع إقليم دونباس.
بينام أفاد فيتايل كيم رئيس اإلدارة اإلقليمية العســكرية يف
مدينة ميكواليف ،باســتهداف مينــاء املدينة الرئييس ومبان
سكنية وخدمية اليوم بـ 7صواريخ روسية.
من جهتها ،قالت قيادة عمليات الجنوب إن دفاعاتها الجوية
أسقطت يف ميكواليف عددا من الصواريخ الروسية.
كام أكدت القوات األوكرانية استمرار عمليتها العسكرية يف
جزيرة األفعى التي تســيطر عليها القوات الروسية ،وتحدثت
عن رضبات مكثفة تستهدف مواقع القوات الروسية وتكبيدها
خسائر فادحة.

ال ــص ــدر يُ ــؤك ــد انــســحــابــه م ــن ال ــب ــرمل ــان «بــســبــب الــفــاســديــن ولــيــس بــضــغــط اي ــران ــي»

(تتمة ص)1
وقال الصدر يف بيان إنّ «ما يُشاع أن سبب انسحابنا كان تهديداً إيرانياً،
هو كذب وال صحة له».
يذكر ان الصدر ابلغ األسبوع الفائت نواب كتلته باالنسحاب من العملية
السياســية ،موضحاً أنه «لن يشارك يف االنتخابات املقبلة إذا شارك فيها
فاسدون».
وتعقيبا عىل ذلك ،يعقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية اليوم،
للتصويت عىل املرشــحني البدالء لشغل مقاعد الكتلة الصدرية املستقيلة
من الربملان ،وتباينت توقعات وردود العراقيني عرب منصات التواصل حول
إمكانية اكتامل نصاب هذه الجلســة ،ومتكن «اإلطار التنســيقي» الذي
يضم القوى الشــيعية البارزة عدا «التيار الصدري» من تشكيل الحكومة
املقبلة.

} سيناريوهات محتملة الختيار بدالء
عن النواب املستقلني }

مــن جانبها ،قالــت النائبة عن «اإلطار التنســيقي» عالية نصيف إن

تحالفها عقد اجتامعا ليلة االثنني ،يف منزل رئيس الوزراء الســابق حيدر
العبادي ،لبحث التصويت عىل أســاء البدالء عــن نواب التيار الصدري
يف الربملان.
وقال عضو آخر يف «اإلطار التنســيقي» فادي الشــمري عرب حسابه
عــى تويرت «قوى اإلطار مدركــة لتحديات املرحلة القادمة وهي عازمة
عــى التفاهم املنتج مع كل املكونات السياســية الوطنية إلنتاج معادلة
سياســية وحكومة وطنية منســجمة وفق برنامج عميل قابل للتطبيق
يتلمس فيه الناس التغيري املنشود».
مــن جهته ،نفــى عرفات كــرم القيادي يف الحــزب «الدميوقراطي
الكردســتاين» عرب حســابه عىل «تويرت» أن يكون رئيس الحزب مسعود
البارزاين «قد بعث رســالة إىل اإلطار التنســيقي حول تشكيل الحكومة
املقبلة» ،مؤكدا «أن ما نُرش بهذا الشأن خرب كاذب ،وننفيه نفياً قاطعاً».
مــن جهتها ،اعتربت عضــو مجلس النواب رسوة عبــد الواحد ،عرب
حسابها عىل «تويرت» أن «أية عملية سياسية يف العراق من دون مقتدى
الصدر لن تكون متكاملة ،وغيابه سيؤثر عليها بشكل كبري .لذلك نرى أن
الطريق األفضل هو دعوة السيد الصدر للعدول عن قرار االنسحاب ،وعودة
حل املجلس والدعوة إىل
نــواب كتلته إىل مجلس النواب ،أو الذهاب نحو ِّ
انتخابات جديدة».

ّ
«الــكــنــيــســت» يُ ــص ـ ّـوت عــلــى ح ــل نــفــســه ..ونــتــنــيــاهــو يُ ــف ــاوض لتشكيل حــكــومــة بديلة

(تتمة ص)1
لترسيع إجراءات حل «الكنيســت» ،واملعارضــة بزعامة نتنياهو الذي
يحــاول تأجيل التصويت وتشــكيل حكومة جديــدة من دون التوجه
النتخابات أخرى.
ذلك أن بينيت ولبيد يريدان كســب الوقت لقطع الطريق عىل نتنياهو
يف محاولته لتشــكيل حكومة جديدة ضمن إطار الكنيست الحايل.
ويف حــال تم حل «الكنيســت» ،يفرتض أن يتنحــى بينيت ويخلفه
لبيد ،رشيكه يف االئتالف غري املتناغم ،الذي أنهى منذ  12شــهرا فرتة
حكم رئيس الوزراء الســابق بنيامني نتنياهو القياســية التي استمرت
 12عاما.

} نتنياهو يفاوض }

اما رئيس الوزراء الســابق بنيامني نتنياهــو فقد بدأ مفاوضات مع

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

أطراف يف االئتالف الحاكم يف محاولة إلحداث انشقاقات داخله ،حيث
تحادث مع وزير الدفاع بيني غانتس ووزير العدل جدعون ساعر املنشق
عن حزب الليكود.
ويف هذا الســياق عرض عىل غانتس التناوب عىل رئاسة الحكومة،
مشــرة إىل أن األطراف التي تواصــل معها عربت حتى اآلن عن رفضها
املشــاركة معه يف حكومــة بديلة للحكومة الحالية ،مشــرة إىل أن
ســيناريو التحالف بني نتنياهو وغانتس يبــدو ضعيفا جدا رغم أن كل
االحتامالت تبقى واردة.
وكانــت قناة «كان اإلرسائيلية» ذكرت أول من امس أن رئيس الوزراء
السابق يسعى لتشكيل حكومة يف إطار الكنيست الحايل بعدما أظهرت
اســتطالعات الرأي األخرية أن معسكره لن يحصل عىل األغلبية الالزمة
لتشــكيل حكومة يف حال أجريت انتخابات جديدة.
ويتعني عىل املرشــح املكلف بتشــكيل حكومــة الحصول عىل تأييد
أغلبية  61نائبا من مجموع  120نائبا يف الكنيســت.
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وتأيت هذه التدريبات يف وقت أكدت فيه القيادة العســكرية
مبقاطعــة أوديســا املطلة عىل البحر األســود ،أن دفاعاتها
الجوية أسقطت أمس عددا من الصواريخ الروسية التي حاولت
استهداف املقاطعة من البحر األسود.

} تطويق سيفريودونيتسك }

من جانبها ،قالت االستخبارات الربيطانية إن روسيا تضغط
لتطويق منطقة سيفريودونيتســك عرب إيزيوم يف الشــال
وبوباســنا يف الجنوب .كام أكدت أن روســيا تستعد ملحاولة
نرش عدد كبري من وحدات االحتياط يف دونباس.
يف سياق مواز ،قال الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك
إن الوضع يف لوغانسك رشقي البالد صعب للغاية.

} مناورات بيالروسية }

ويف مقاطعــة غوميل رشقي بيالروســيا قــرب الحدود
األوكرانية ،انطلقت مناورات تعبئة عســكرية تشــارك فيها
املفوضيــات العســكرية البيالروســية والقوات املســلحة
البيالروسية املتمركزة يف املنطقة.
وبحسب وزارة الدفاع البيالروســية ،تجرى هذه املناورات
تقليديا لزيادة مستوى االستعداد القتايل والتعبئة للمفوضيات
العســكرية ،وتطوير معرفة املهارات العسكرية والعملياتية
للقوات البيالروسية.

ّ
بـــــن ســـلـــمـــان وأردوغـــــــــــــان يُـــــــؤكـــــــدان بــــــدء مــرحــلــة

جــــــــــديــــــــــدة مــــــــــن الـــــــــتـــــــــعـــــــــاون املــــــشــــــتــــــرك

(تتمة ص)1
وأشــار إىل أنه «تم بحث تسهيل حركة التجارة
بني أنقرة والرياض .كام تم عرض ســبل تسهيل
التجــارة والبحث عن فرص االســتثامر وزيادة
التواصل لتحويلها إىل رشاكات ملموسة».
وأعرب الجانبان عن رغبتهام العمل عىل تطوير
مشــاريع يف مجال الطاقــة ،كام بحثا إمكانات
تطوير وتنويع التجارة املتبادلة وتسهيلها وتذليل
العقبات أمامها ،واستكشاف فرص االستثامر.
وقال البيان« :اتفق الجانبان بخصوص تفعيل
االتفاقيات املوقعــة بينهام يف مجاالت التعاون
الدفاعي بشكل يخدم مصالح البلدين ويساهم يف
ضامن أمن واســتقرار املنطقة .كام قرر الجانبان
تعميق التشــاور والتعاون يف القضايا اإلقليمية
من أجل تعزيز االستقرار والسالم يف املنطقة».

} محادثات أردنية  -سعودية }

وكان ملــك األردن عبــد الله الثاين اســتقبل
يل العهد الســعودي يوم الثلثاء ،وعقدا جلسة
و َ
محادثات ثنائية تلتها جلسة محادثات موسعة.
وقلّد ملك األردن بن ســلامن قالدة الحسني بن
عيل أرفع وسام أردين.
وأورد بيــان للديوان املليك يف األردن ،أن امللك
أكد لويل العهد الســعودي وقوف بالده الدائم إىل
جانب الرياض يف مواجهة أية اعتداءات تتعرض
لها ،مشددا عىل أن أمن السعودية من أمن األردن
واملنطقة.
وأفــادت وكالــة األنباء األردنيــة (برتا) بأن
املباحثــات تركزت عىل ســبل تعزيــز التعاون
االقتصــادي ،والقطاعــات التــي ميكن لرشكة
الصندوق السعودي األردين لالستثامر املساهمة
فيها.
من جهة أخرى ،قالت وكالة األنباء الســعودية
 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار  -هشام زين الدين
 -مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

(واس) إنه جرى استعراض العالقات الثنائية بني
البلدين وآفاق التعاون املشرتك وفرص تعزيزه يف
مختلف املجاالت ،وإن الطرفني بحثا مســتجدات
األوضــاع اإلقليمية والدولية وتنســيق الجهود
بشأنها.

} عىل «إرسائيل» احرتام الوضع...
القائم بالقدس ومقدساتها }

ويف أعقــاب زيــارة بن ســلامن إىل عامن،
أصدرت األردن والســعودية بيانا مشرتكا بشأن
قضايــا وملفات دولية مختلفــة ،بينها القضية
الفلسطينية.
ويف هذا الصــدد ،أكد الجانبــان يف بيانهام
«رضورة انطــاق جهد دويل جدي وفاعل إليجاد
أفق ســيايس حقيقي لحل القضية الفلسطينية
عىل أســاس حل الدولتني ،الذي يجســد الدولة
الفلســطينية املستقلة ذات السيادة عىل خطوط
الرابــع من حزيــران  ،1967وعاصمتها القدس
الرشقيــة ،وفق قرارات الرشعية الدولية ومبادرة
السالم العربية».
وشــددا عىل «رضورة احرتام إرسائيل الوضع
التاريخي والقانوين القائم يف القدس ومقدساتها
اإلسالمية واملسيحية ،واحرتام دور دائرة أوقاف
القدس وشؤون املســجد األقىص املبارك التابعة
لوزارة األوقاف والشــؤون واملقدسات اإلسالمية
األردنية بصفتهــا الجهة الوحيدة املخولة بإدارة
شؤون املســجد األقىص املبارك  /الحرم القديس
الرشيف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة
خالص للمسلمني».
وبينت اململكة العربية الســعودية «أهمية دور
الوصاية الهاشــمية التاريخية عىل املقدســات
اإلســامية واملســيحية بالقــدس يف حامية
املقدســات والحفــاظ عــى هويتهــا العربية
اإلسالمية واملسيحية».

هاتف 03/811785 - 05/923830 -1-2 :
فاكس 05/923773 :
االعالنات 05/923776-923768-923767-923770 :
فاكس 05/923771 :
info@addiyaronline.com

