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ميقاتـــــي »الرابـــــع« دون غطـــــاء مســـــيحي ـــــــ درزي يُفـــــاوض عـــــون مـــــن موقـــــع »األقـــــوى«؟
االستشـــــارات تكشـــــف هزالـــــة املعارضـــــة والبخـــــاري يُـــــرّوج ملرحلـــــة فاصلـــــة بعـــــد تمـــــوز
لبنـــــان يخســـــر »ُمنـــــاورة« اللجـــــوء... تنســـــيق أميركـــــي ـــــــ »إســـــرائيلي« ملواجهـــــة حـــــزب اللـــــه!

الفــــــــروف يبحــــــــث فــــــــي طهــــــــران توســــــــع الناتــــــــو 
ــــــــا ــــــــج وحــــــــرب أوكراني ــــــــن الخلي ــــــــووي وأم ــــــــاق الن واالتف

ــــــــاد  ــــــــة االتح ــــــــح لعضوي ــــــــة مرش ــــــــى صف ــــــــل عل ــــــــا تحص أوكراني
األوروبــــــــي وتعلــــــــن تســــــــّلمها قاذفــــــــات أميركيــــــــة متطــــــــورة  

ــــــــل الدبلوماســــــــي ــــــــع مســــــــتوى التمثي ــــــــد: لرف ــــــــو ولبي أوغل
وحــــــــدةوأنقرة ُتـعلن عن إحباط عملية تستهدف »سياحاً إسرائيليين«  حكومــــــــة  تشــــــــكيل  يرفــــــــض  ماكــــــــرون 

ــان ــ ــ ــ ــي البرمل ــ ــ ــ ــدة ف ــ ــ ــ ــة جدي ــ ــ ــ ــاء أغلبي ــ ــ ــ ــب ببن ــ ــ ــ ويطال

الخارجية  بحــث وزيــر 
الفروف  ســرغي  الرويس 
مــع املســؤولني اإليرانيني 
التطورات  آخــر  يف طهران 
النووي  باالتفــاق  املتعلقة 
والوضــع يف أوكرانيا وأمن 
الخليج؛ إضافــة إىل تعزيز 

التعاون بني البلدين.
والتقــى الفــروف أمس 
الخميــس نظــره اإليراين 
حســني أمر عبد اللهيان يف 
يف  اإليرانية  الخارجية  مقر 
طهران، حيث بحث الجانبان 
ملف مفاوضات فيينا وإعادة 
تفعيــل االتفاق النووي، كام 
بحثــا الحــرب يف أوكرانيا 
والتطورات اإلقليمية وامللفات 

ذات االهتامم املشرتك.
وخــال املؤمتر الصحفي 
بينهام، قال وزير  املشــرتك 

الخارجية اإليراين إنه بحث مع نظره الرويس وثيقة التعاون 
الشامل واإلسرتاتيجي بني طهران وموسكو، مضيفا أن طهران 
أكــدت عىل موقفها من الحرب يف أوكرانيا، وهو رضورة الحل 

الدبلومايس لألزمة.

وتابع عبــد اللهيان أنه ناقش مع الفــروف تطورات امللف 

النووي اإليراين، وقدم الشــكر لروسيا والصني عىل دعمهام 
قال رئيس املجلس األورويب شــارل ميشيل أمس إن زعامء 
االتحــاد األورويب وافقوا عىل ترشــح أوكرانيــا ومولدوفا 
لعضويــة االتحاد األورويب، وهو ما اعتربه الرئيس األوكراين 

»لحظة فريدة وتاريخية«.
وأضاف ميشــيل يف تغريدة عىل تويرت – يف إشــارة إىل 
املجلــس األورويب – »اتفاق. قرر املجلس األورويب للتو منح 
أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح لاتحاد األورويب. إنها لحظة 

تاريخية«.
ورحــب الرئيس األوكــراين فولودمير زيلينســي مبا 
اعتربه »لحظة فريــدة وتاريخية«، وكتب عىل تويرت »إنها 
لحظــة فريدة وتاريخية يف العاقات بني أوكرانيا واالتحاد 
األورويب«، مؤكــدا أن »مســتقبل أوكرانيــا هو يف صلب 

االتحاد األورويب«.

{ شحنة أسلحة متطورة {
هــذا وأعلنت أوكرانيا أمس وصول قاذفات صواريخ أمركية 
متطورة لتعزيز ترســانتها العســكرية يف مواجهة الهجوم 
الــرويس، يف حني ترتقــب قرارا مهام لها مــن قبل االتحاد 
األورويب بخصــوص إعطائها ومولدوفا صفة العضوية لبدء 

انضاممهام إىل االتحاد.
وأعلن وزير الدفــاع األوكراين أوليكيس ريزنيكوف وصول 
 )HIMARS( »قاذفات الصواريخ األمركية من طراز »هيامرس
إىل أوكرانيــا، وهي منظومة متتاز بدقتها العالية ويبلغ مدى 

إطاقها 80 كيلومرتا.

اتهــم وزيــر الخارجية 
إيران  لبيد  يائر  اإلرسائييل 
بالوقــوف وراء محاولــة 
إسطنبول  يف  هجامت  شن 
»املواطنــني  تســتهدف 
اإلرسائيليــني«، وذلك عقب 
إعامية  مصــادر  كشــف 
تركيــة عــن توقيف األمن 
الرتيك لعدد من األشخاص، 
بينهــم إيرانيون، بشــبهة 
التخطيــط الغتيال ســياح 

إرسائيليني.
وقــال لبيد، مــن أنقرة، 
إن تركيــا »ميكنهــا الــرد 
عىل إيران بشــأن محاوالت 
ضد  إرهابية  أعامل  ارتكاب 
يف  الباد،  يف  إرسائيليني« 
حني شــدد وزير الخارجية 
جاويش  مولــود  الــرتيك 
أوغلــو عىل التعاون األمني 

الوثيــق مع تل أبيب ملنع أي »هجامت إرهابية«.
وكشف وزير الخارجية الرتيك أن كا من أنقرة وتل أبيب 
بدأتا العمل بشــأن رفع التمثيل الدبلومايس إىل مســتوى 

السفراء.
وذكرت وســائل إعام تركية أن املخابرات الرتكية أوقفت 

يف إسطنبول األربعاء 5 إيرانيني وعددا من املواطنني األتراك 
بشــبهة التخطيط الغتيال سياح إرسائيليني.

وأضافــت أن األمن الرتيك رصد شــبكة مــن املواطنني 

رفض الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، فكرة تشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنية للخروج من األزمــة الناجمة عن 
االنتخابــات الترشيعية، ويف الوقت ذاته قال إنه من املمكن 

برملانية. أغلبية  بناء 
ويف كلمــة خاطب بهــا مواطنيه، قال ماكرون إن فكرة 
تشــكيل حكومة وحدة »غر مــربرة حتى اآلن« مضيفا أن 
أحزاب املعارضة أشــارت إىل استعدادها للعمل مع حكومته 
بشــأن »مواضيع رئيســية« مثل كلفة املعيشة والوظائف 

والصحة. واملناخ  والطاقة 
وأقر ماكرون بأن االنتخابات الربملانية أظهرت املشكات 
االجتامعيــة يف فرنســا، لكنه دعا أحــزاب املعارضة إىل 
»التخيل عن االقتتال الداخيل وتجاوز الشــؤون السياسة، 
والتوضيح بشــفافية تامة خال األيام املقبلة إىل أي مدى 
هم عىل اســتعداد للذهاب« يف دعمهم إجراءات قال إنها لن 

متول برضائب أعىل.
وذكّــر بأنــه تحّدث مع قــادة كل األحزاب السياســية 
و«أعــرب الجميع عن احرتامهم ملؤسســاتنا ورغبتهم يف 
تجنــب العرقلة« مؤكدا أنــه يجب إبرام اتفاقات جديدة بني 
األحزاب وأنه سيســعى خال األســابيع القادمة من أجل 

أغلبية. تشكيل 

{ برملان معلّق {
وكان ماكــرون يتمتع بالســيطرة الكاملة عىل الربملان 

خال فرتة واليته األوىل منذ عام 2017، لكن الناخبني الذين 
أعادوا انتخابه رئيســا يف نيســان، اختاروا مؤخرا برملانا 
معلّقــا احتجاجا عىل ارتفاع التضخــم وما يعتربونه عدم 

الرئيس. اكرتاث من جانب 
وقــال الرئيس »ال ميكنني تجاهل االنقســامات العميقة 
التي تعم بادنا والتي يعكســها تشــكيل الجمعية الوطنية 

الجديدة«.
وأضــاف »علينا أن نوضح خال األيــام القليلة القادمة 
حجم املســؤولية والتعاون الذي ميكن أن تقبله التشكيات 
املختلفــة بالجمعية الوطنية« مختتــام بأن األمر مرتوك 
لقادة األحزاب السياســية ليقولــوا »إىل أي مدى هم عىل 

قدما«. للميض  استعداد 
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»كورونـــا »: حالـــة وفـــاة واحـــدة
و 830 إصابـــــــــــــــــــــــــة جديـــــــــــــــــــــــــدة

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فروس كورونا املستجد، تسجيل 830 إصابة 
جديــدة بالفروس كورونا رفعت العدد الرتاكمي للحاالت 

املثبتة اىل 1105959.«
وأوضحــت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة واحدة، 

لرتفع العدد االجامل للوفيات اىل 10457 .«

ملــــــــاذا الفنــــــــادق الخمســــــــة 

ــــــــة ؟ ــــــــزال ُمقفل ــــــــرة مــــــــا ت الكبي

رشا يوسف

الرؤساء الثالثة بعد تكليف ميقايت بتشكيل الحكومة )تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ابراهيم ناصر الدين 
 
 

كام كان متوقعا تم تكليف رئيس حكومة ترصيف االعامل 
نجيب ميقايت تشــكيل حكومة جديدة لن »تبرص النور« اال 
مبعجــزة، اال ان ميقايت »الرابع« يبدو اقوى يف مفاوضات 
التاليف بعدما حســم قــدرة حكومة ترصيف االعامل عىل 
ادارة الفــراغ الرئــايس املرتقب. وكل املــؤرشات تفيد بان 
الســاحة اللبنانية دخلت فرتة »الوقت املستقطع« سياسيا، 
فيام االنهيار االقتصادي يســتمر دون »كوابح« عىل الرغم 
من محاولة تجميله »بالتهليل« ملوســم ســياحي واعد هذا 
الصيف. لكن ماذا عن اســتحقاقات الخريف؟ سؤال ليس له 
جواب واضح عند احد، فالكل داخليا يهرب من االستحقاقات 
الرئاسية مراهنا عىل »لعبة الوقت« بانتظار ما يجري خارج 
الحدود، فاملنطقة تشــهد خلطا »لاوراق« االقليمية حيث 
ترســم معامل جديدة للتحالفات بقيادة ســعودية تستغل 
لحظــة تاريخية فرضتها الحرب الروســية عىل اوكرانيا، 
فيام متر ارسائيل بواحدة من اســوأ مراحل عدم االستقرار 
الســيايس تزامنا مع اســتنفار امني وعسكري يف اطار 
املعركة بني الحروب التي تخوضها مع ايران. وفيام تشــعر 
»بالقلق« من »البطاقة« الصفراء التي رفعتها موســكو يف 

وجهها باالعداد لقرار ادانة يف مجلس االمن الســتهدافها 
مطار دمشــق الدويل، خطت خطوة متقدمة يف التنسيق 
مع واشــنطن باالعان عن مناورة عسكرية غر مسبوقة 
مع ضباط من الجيش االمريك يف محاكاة لحرب مفرتضة 
مع حزب الله عىل الجبهة الشــاملية، رفض االمركيون ان 

يكونوا جزءا »نشطا« فيها. 
والخاصــة ان لبنان الــذي ينتظــر ردا ارسائيليا عىل 
مقرتحاته »لرتسيم الحدود البحرية«، مع ترجيح املامطلة 
عرب الدعوة اىل استئناف التفاوض عىل »التنازالت« اللبنانية، 
دخل »ثاجة« االنتظار مرة جديدة، وسيكون عنوان املرحلة 
»املراوحة« التي لن تخلو من رصاعات »الزواريب« املعتادة، 
حيث ســيواصل »خصوم« رئيس الجمهورية ميشال عون 
منعــه من االنجاز ليخرج »صفر اليديــن« من بعبدا، فيام 
ســيعمل مع »تياره« السيايس عىل خوض كل »املنازالت« 
املمكنة لتحسني رشوط »اللعبة« بعد نهاية العهد، وواحدة 
من هذه املعارك عنوانها »الكباش« حول حاكم مرصف لبنان 

رياض سامة.  

{ استشارات مبؤرشات »مقلقة« {
اذا، انتهــى يوم االستشــارات الطويــل، دون مفاجآت، 

الحكومة التي تقوم بترصيف األعامل وكانت فاعلة 

قبل ذلك والتي ســتخلفها حكومــة جديدة يؤلفها 

الرئيس ميقايت كانت فاعلة وناشــطة بنسبة كبرة، 

واذا كان الرئيــس ميقايت يريد تأليف حكومة برسعة 

عليه الحفاظ عىل أكرثية الوزراء مع تعديات نتجت 

من االنتخابات النيابية األخرة حيث دخل اىل املجلس 

النيــايب اكرث مــن 50 نائباً جديداً. فقــد أنجز وزراء 

الحكومة الكثر وكانوا ناشطني وسهروا عىل عملهم 

وقدموا مثــاالً لحكومة تكنوقراط غر سياســية، 

مــع ان األحزاب اختارتهــم. لقد كان الرئيس ميقايت 

فاعــاً ومهتامً بكل التفاصيل وتابع اعامل الحكومة 

والوزراء، لكن التعديات يجب ان تجري عىل الحكومة 

بنسبة 30% فقط.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 7

رئييس مستقبال الفروف يف طهران

استمرار وصول االسلحة االمريكية اىل اوكرانيا 

أوغلو ولبيد
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ــات ــ ــاق ــ ــع ــ ــرة ال ــ ــك ــ ــس ــ ع
العربّية ــ »اإلســــــرائيلّية«

نبيه الربجي

اذا كنا ننتظر، أو اذا كان 
آموس هوكشــتاين ينتظر 
اجابــة نفتايل بينيت عىل 
اللبناين من ترسيم  املوقف 
الحــدود البحرية، االجابة 
الذي،  غانتس  بني  من  أتت 
باللغة االســبارطية اياها، 
التوراتيــة  »باللغــة  أو 
اقتىض  »اذا  قــال  اياها«، 
أخرى  مرة  سنتوجه  األمر، 

اىل بــروت وصيــدا وصور«، وان اســتدرك »اننا ال نريد 
حرباً، ومســتعدون للذهاب بعيداً جداً يف طريق الســام 

والتسوية«.
رمبــا فقد الرجل ذاكرته ـ أو وعيه ـ واال كان تخىل عن 
سياســات قرع الطبول. هو الذي يعلم ما حّل بـ »القوات 
االرسائيلية« عندما دخلت اىل بروت عام 1982، كام يعلم 
ما حصل لهذه القوات ان يف بنت جبيل أو يف عيتا الشعب 

أو يف وادي الحجر عام 2006 .
ال نتصــور أن أحداً من اللبنانيــن يريد الحرب، وأهوال 
الحرب، حتى وان وصفنا شاول موفاز بفظاظة بـ »عشاق 
القبــور«. وضعنا الداخيل، وعىل املســتويات كافة، أكرث 
من أن يكون كارثياً. الطبقة السياســية، وبالرغم من كل 
الويات التي تحدق بنا من كل حدب وصوب، ال تزال ضالعة 
يف ثقاقــة املافيا )أو ثقافة املغارة(. األشــد هوالً، أنها ال 

التفاهة! تزال ضالعة يف... ثقافة 
 لو كان بامكان »اســـــرائيل« أن تصل اىل بروت، أو 
اىل أي قرية متاخمة للخــــط األزرق، مل تكن لتــتواىن 
الوقائية«.  للحظة، ولطــــاملا أخذت بذريعة »العمليــة 
ملاذا اذاً، ال تشــن مثل هذه العمليــة التي ترقى اىل درجة 
»الــرورة الوجوديــة«، اذا أخذنا باالعتبــار ما تعنيه 
لحزب  الصاروخية  الرتســانة  و«للحاخامات«  للجرناالت 

الله .
انه العقل »االرسائييل« الذي حمل املؤرخ شــلومو صاند 
عىل التساؤل »ملاذا يرص هؤالء الساسة عىل أن نبقى داخل 
الهولوكوســت«؟ داعياً للخروج من الحالة »ليك نتنشــق 

الهواء الذي يتنشقه اآلخرون« .
»االرسائيليون« الذين يتابعون يومياتنا باألشعة ما تحت 
الحمــراء، يعلمون أن ال رؤية اســرتاتيجية لدى املنظومة 
الحاكمة يف لبنان، وأن السياســة هنــا تدار بالطربوش 
والخيزرانــة عىل طريقة أبو عبد البرويت. واثقون من أن 

الدولة عندنا... دولة افرتاضية.
هــذا ال مينع من االعرتاف بأن مفتاح الغاز والنفط، عىل 
امتــداد املنطقة العربية، يف ايــدي األمركين. التطورات 
الدوليــة األخرة أظهرت أن القيادة األمركية الوســطى 
باقية عىل أرضنا، ويف مياهنا، اىل آخر برميل نفط، ورمبا 
اىل آخــر ناقة، بعدما ظن جو بايدن أن الرشق األوســط 
يســتنزف دون طائــل االمكانات االســرتاتيجية، وحتى 
االمكانات الديبلوماســية  لباده، رمبا آخذاً بنظرية هرني 
كيسنجر بأن الرصاع يف املنطقة هو الرصاع بن نصف الله 

اآلخر... والنصف 
حتى اســتجاب الغاز من مرص اىل األردن الســتجرار 
الكهربــاء منه عرب ســوريا اىل لبنان، ال يحتاج فقط اىل 
الضــوء األخر األمريك، وامنا ايضاً اىل املال األمريك، 
وقــد تحولنا اىل رهائن، وبكل مواصفات الضحية )أو بكل 
مواصفــات الجثة(، بن رشوط )وأغــال( البنك الدويل 

ورشوط )وأغال( صندوق النقد الدويل. 
جبل من الديون ال يزال يتكدس عىل أكتافنا. ولنأخذ علامً 
بأن التنقيب عن الغاز والنفط، كخشــبة للخاص من هذا 
الجحيم، رهن بالسياســات األمركية التي يبدو أنها تتجه 
اىل تكريس واقع اســرتاتيجي جديد، وقد تتبلور تفاصيله 
أثناء زيارة بايدن للمنطقة يف متوز املقبل: انشــاء نظام 
صاروخي وبحري بقيادة الواليات املتحدة، وبالرشاكة مع 

»ارسائيل« ودول عربية مرشقية.
الغاية يف منتهى الوضوح. العرب يشتكون من األرمادا 
الباليســتية االيرانيــة، والتي تزداد هــوالً يوماً بعد يوم، 
و«االرسائيليون« يستشــعرون أن »صواريخ نرصالله تحت 
الوســادة«، ما يقتيض اقامة حزام من املنظومات املضادة 
)شبكات رادارية، أقامر صناعية، بطاريات صاروخية...( 
ومــن ضفاف الخليــج اىل ضفاف املتوســط، ما وصفه 
الباحث االســرتاتيجي جون ألرتمان بـ »عسكرة العاقات 

االرسائيلية«. ـ  العربية 
الرشق األوســط مل يعــد، كام وصفه آرنولــد توينبي 
»الوديعــة االلهيــة«. الوديعة األمركية، حتــى إننا بتنا 
نخىش )يا أســاقفة الغيب( أن يكون الطريق اىل القيامة 

ميــر عرب البيت األبيض. هو مير، فعاً، من هناك...

كامل ذبيان

قوة الدول بقضائها، ونزاهة قضاتها، 
ألن القضاء هو العدالة وتطبيق القوانن، 
والنطق باالحكام باسم الشعب اللبناين، 
الذي يعيــش يف ال عدالة يقيمها قضاة 
باعوا انفسهم للشيطان الذي تكمن فيه 

التفاصيل.
واستقالية القضاء، شعار مرفوع منذ 
عقود، والهدف منه اخراج تأثر السياسة 
كام الطائفيــة عليه، اذ يف لبنان تتقدم 
املصالح السياســية عــىل كل مصلحة 
وطنية، وتحجب الطائفية السياسية او 
الوظيفية الكفاءة والنزاهة عمن يستحق 
ان يكون يف مركزه الوظيفي، بالرغم من 
ان اتفاق الطائف تضّمن بنوداً اصاحية، 
فدعا اىل الغاء الطائفية السياسية ويف 
الوظائــف، لكن مل يعمل بهام،ـ كام يف 

غرهام من اصاحات.
فالقــوى السياســية والحزبية التي 
تتكــّون منها الســلطة يف لبنان، هي 

املسؤولة عن بقاء النظام الطائفي لتستفيد منه، يف ان يكون 
لها اتباعها يف مؤسســات الدولة، التــي ال ميكن ان تنتظم، 
وتتطهر من الفاســدين واملفسدين، طاملا هي محميات لزعامء 
الطوائف السياسين منهم ومن يدعمهم من مرجعيات روحية، 
اتوا اىل مواقعهم بســبب والءاتهم السياسية، فشكلوا الدرع 
لهؤالء الزعامء الذين يضعهم اصاح النظام السيايس خارجه، 
حيث يكشف مرجع نيايب سابق، بان من ابرز اصاحات الطائف 
اســتقالية القضاء، وجرى تقديم اكرث من اقرتاح قانون اىل 
مجلس النواب لتحرير القضاء من السياســة، واعتباره سلطة 
مســتقلة، وعــدم دمج  القضاء بالسياســة، كام يجري منذ 
ســنوات، لكن مل يصدر القانون الذي يؤكد عىل اســتقالية 

القضاء.
ويف هذا االطار، فان ظاهرة توزير قضاة، او االســتعانة 
بهم لادارة، هو تسييس للقضاء، ومنع استقاليته، وتأكيد 

عىل ارتباط غالبية القضاة مبراجع سياســية، حيث ال يتأمن 
مركز لقاض دون العودة اىل الزعيم الســيايس لطائفته كام 
هــو حاصل اآلن، بحيث يتشــكل مجلس القضاء االعىل من 
توزيع طائفي، وكل طائفة تســّمي الســيايس املمسك بها 
القضاة فيه، بحيث يعن القضاة من زعامئهم ال من مجلسهم، 
الــذي جرت محاوالت من داخله الظهار اســتقاليته، لكنه 
كان يواجــه بـ »فيتوات« من قبل مســؤولن، ميلكون حق 
التوقيع عىل التعيينات والتشــكيات، كام جرى مؤخراً يف 
تعين وتشــكيل قضاة، مل يســهل رئيس الجمهورية العامد 
ميشــال عون توقيع املرســوم، ملاحظــات لديه ابلغها اىل 

القضاء. مجلس 
فمن دون اصاح القضاء واستقاليته، فان لبنان لن يتخلص 
من الفساد اذ يخضع القضاة لتأثر السياسة، وهذا ما ظهر يف 
موضوع التحقيق بجرمية انفجار مرفأ بروت، فتعطلت العدالة 
عند السياســة، وفق املرجع الذي يشــر اىل تأخر وزير املال 

يوسف خليل توقيع مرسوم التشكيات 
القضائية املربوطة بانفجار املرفأ.

واالخطــر مام يجري يف القضاء، هو 
تعين قضاة وزراء، من قبل احزاب وقوى 
سياســية وكتل نيابيــة، وهذا ما حصل 
يف حكومات متعددة، ال ســيام من هم 
يف الخدمة، حيــث يوجد يف الحكومة 
الحاليــة التي ترصّف االعامل برئاســة 
نجيب ميقايت، ثاثة وزراء ـ قضاة هم: 
هرني خوري، بســام املولــوي ومحمد 
وســام مرتىض، وهؤالء عينوا من قبل 
مرجعيات سياســية، وان كانوا يعلنون 
عــدم انتامئهم الحزيب او الســيايس، 
لكــن الواقــع يؤكد بــان مواقفهم يف 
مجلس الــوزراء، او خارجه، هي تعبر 
عــن املرجعية السياســية التي ينتمون 
اليهــا، وهذا ما حصل عندما علّق كل من 
»حركــة امل« وحزب الله مشــاركتهام 
يف الحكومــة، حتى حل قضية القايض 
طــارق البيطار يف انفجار مرفأ بروت، 
مع اصداره مذكرات توقيف طالبت وزراء 
ســابقن ونواب حالين، فلبى الوزير مرتىض طلب مرجعيته 

»حركة امل«.
والسؤال الذي يُطرح دامئاً، ويتعلق باملكان الذي سيعود اليه 
الــوزراءـ  القضاة، هل اىل القضــاء؟ ام يرتكونه، وقد تلوثوا 

بالسياسة وستدخل معهم اىل القضاء؟
ففي حكومات سابقة، تم تعين قضاة وزراء، ومل يستقيلوا 
مــن وظائفهم، مبا يؤكد بان الدعوة اىل اســتقالية القضاء 
ال يُعمل بها، طاملا يســتعان بقضاة ليكونوا وزراء، وهو االمر 
نفســه عندما يتعلق املوضوع مبوظفن من مؤسسات الدولة، 
ال سيام من يكون اســتاذا يف مؤسسة تربوية رسمية، فهل 
يعود الوزير اســتاذا؟ البعض عاد، وآخرون بقوا يف وظائفهم 

دون ان ميارسوها؟
اســتقالية القضاء تحصل باخراجه من ان يصبح القايض 

وزيراً، فيخضع للسياسين.

ــار إصـــــاحـــــي يُـــســـقـــطـــه الـــســـيـــاســـّيـــون ــ ــعـ ــ ــة الــــقــــضــــاء شـ ــ ــّي ــ ــال ــ ــق ــ ــت إســ
عــلــيــهــم تـــؤثـــر  بـــمـــرجـــعـــّيـــات  يــربــطــهــم  ــم  ــه ــت ــال ــق ــت اس دون  قـــضـــاة  ــر  ــ ــوزي ــ ت

ميشال نرص

كــام عاد ابــو مصطفى اىل ســاحة 
النجمــة، كذلك عــاد الرئيس ميقايت اىل 
الرساي، رغم فارق االصوات الكمي، بفضل 
تشتت »قوى التغير« واملعارضة، سقطت 
بربة العجز عن االتفاق، فاتحة الطريق 
امــام عودة القديــم اىل قدمه من جهة، 
والمباالة القوى السياســية باالستحقاق 
وعــدم مقاربتها ايــاه بالجدية الازمة، 
الدراكهــا ان ال تأليف وال تغير جديا ميكن 

ان تحمله اي حكومة. 
واضــح ان محــور املامنعــة الراعي 
لتوازنات الحكومة الحالية والحاضن لها، 
مل ينجح يف استنساخ االكرثية التي جاءت 
بالرئيــس نبيه بــري اىل املجلس النيايب، 
اذ ان »الســكور« الذي سجله ميقايت يف 
عودته الرابعة جاء يف ادىن مســتوى عام 

ســبق، وهو ان دل عىل شيئ فعىل العجز عن مترير حكومة 
يف املجلــس النيايب، اال يف حال خرق بعــض الكتل النيابية 
وضمهــا للحكومة، وهو ما لن يرىض به فريق العهد، اذ يدور 
الحديث عن امكان »قــص جوانح« الثلث املعطل الذي اعطي 

لبعبدا سابقا، باخذ حبة املسك منها.
الرئيس ميقايت »عارف منيح شو بدو«، فهو دون ان يفصح 
عنها رصاحــة  قصدها، املطلوب عودة الحكومة الحالية بكل 
توازناتها، واال ما هو املقصود يف قوله اما »نفس الحكومة او 
بعض التعديات الوزارية« الغر اساسية، وهو ما يتاءم اوال، 
مع االتفاق القائــم بن باريس وحارة حريك عىل كيفية ادارة 
املرحلة القادمة حتــى انتهاء والية رئيس الجمهورية، وثانيا 
مع توجه ابن طرابلس لتمرير التشــكيل برسعة دون معارضة 
تذكر من اطراف العهد، وقد سّهل عليه كل من معراب واملختارة 

تلك املهمة، مع اعانهام عدم رغبتهام املشــاركة يف الحكومة 
القادمة.

ولكن هل الصورة زهرية اىل هذا الحد؟ وهل تتطابق حسابات 
امليقايت مع حســابات كل الخارج؟ وفقا لبعض املصادر، فانه 
يف حال نجاح ابن طرابلس يف مترير حكومة جديدة، او اعادة 
تعويــم حكومته، اي الخروج من معنى ترصيف االعامل، فان 
ذلك يعني حكام ان ال انتخابات رئاســية يف موعدها، وبالتايل 
دخــول يف الفــراغ، وهو امر تنفيه املعطيــات املتوافرة حول 
الصفقة الفرنســية، التي من اهم بنودها امتام االســتحقاق 
الرئــايس يف موعده، عىل ان يتوىل ادارة املرحلة حتى تاريخه 

حزب الله عرب الرساي.
وتتابــع املصادر بان قيام حكومة وحــدة وطنية بات من 
ســابع املستحيات، مع اعان غالبية القوى رفضها املشاركة، 
وبالتــايل فان الذهاب اىل حكومة اللــون الواحد املبطنة هو 

االقــرب اىل الحقيقة، يف حــال تقرر ان 
يستكمل مسار التكليف لينتهي بالتشكيل، 
رغم اقرار الجميع بــان التوازنات تغرت، 
وامليزان الذي رعى الحكومة الســابقة مل 
يعــد صالحا اليوم العتباره معيارا، ما يعزز 

فكرة ترصيف االعامل.
وتشــر املصادر اىل انه رغم مرحلة شد 
الباد  التي ستشــهدها  الظاهرية  الحبال 
طوال مرسحية التشــكيل، لن تكون عائقا 
امام االتصاالت والوســاطات التي سيقوم 
بها االطــراف العادة التواصــل بن مرنا 
الشــالوحي والرساي، رغم همس البعض 
عن ان التكليف سيسقط مع مغادرة الرئيس 

بايدن للسعودية.
عليه، تؤكد املصادر ان حكومة ترصيف 
االعامل باقية، وكام رئيسها حول مرشوع 
حكومته الجديدة لــزوم ما ال يلزم، واكرب 
دليــل عىل ذلك ان االكرثيــة الهزيلة التي 
حصل عليها، رغم كل الضغوط التي مورست، والتي كان اقىص 
سقفها فرض »الصوت االبيض« عىل بعض االطراف، تؤرش اىل 
ان اي تشــكيلة ال ميكن ان تنال ثقة املجلس النيايب، وبالتايل 
ستتحول اىل حكومة ترصيف اعامل، وهو ما تدركه كل اطراف 

السلطة.
تدحرج لبنان اىل الهاوية سيستمر، واالرتطام الكبر املتوقع 
بــاي اقرب من اي وقت، بعدما بات اللبناين عاجزا عن تحصيل 
ادىن مستلزمات الحياة، وسط تخبط كيل ملا بقي من مؤسسات 
دولة، وعجز املســؤولن عن التاأثر يف املسارات االنحدارية، 
رغم وعــود البيانات الوزارية والسياســات الحكومية. فهل 
يستدرك لبنان األمر، ويقدم عىل تشكيل حكومة جديدة قادرة 
عىل مواجهــة الصعوبات والحــؤول دون االنهيار؟ بالطبع، 

واستنادا اىل التجارب، الجواب كا والف كا...

ــي ؟ ــات ــق ــي ــف... هـــل يــعــتــذر م ــيـ ــألـ ــتـ ــه يـــرحـــم« الـ ــ ــل ــ ــيــف و»ال ــكــل ــت مـــبـــروك ال

»الـــيـــونـــيـــفـــل« مـــقـــّر  زار  حــبــيــب  ــواًبــــو  ـــ ـــ ـــ جـــ األزرق  ــط  ـــ ـــ ــخـــ ال ــد  ــق ـــ ـــ ـــ ــف وت

زار وزيــر الخارجيــة واملغرتبــن يف حكومة ترصيف 
االعــامل الدكتور عبــد الله بو حبيب، صبــاح امس، مقر 
قيــادة قوات الطوارىء الدوليــة العاملة يف جنوب لبنان 
)اليونيفيل( يف الناقورة، وكان يف اســتقباله القائد العام 
لليونيفيل اللواء ارالــدو الزارو وكبار الضباط. وعقد لقاء 
اطلع خاله الوزيــر بو حبيب من الزارو عىل عمل ومهام 
اليونيفيل لجهة القرار 1701 واالوضاع الجنوبية ال ســيام 
الخروق االرسائيلية. كام تطرق البحث اىل موضوع الحدود 

البحرية. 
وشــكر بو حبيــب »القيادة الدولية والدول املشــاركة يف 
اليونيفيل«، مشــيدا بدورها يف عملية  السام. ثم دون كلمة 
يف السجل الذهبي لليونيفيل وتبادل مع قائد اليونيفيل الدروع 
التذكارية. بعدها، تفقــد بو حبيب والزارو، عىل منت طوافة 

تابعة لليونيفيل، الخط األزرق.

بو حبيب والزارو

أفضت نتيجة اإلستشارات النيابية امللزمة 
لتســمية رئيس الحكومة املكلف، التي قام 
بها رئيس الجمهورية ميشال عون، والتي 
أجريت عىل جولتن، إىل نيل رئيس حكومة 
ترصيــف األعامل نجيب ميقايت 54 صوتاً، 
مقابل نيل الســفر اللبناين السابق نواف 
سام 25 صوتاً، ورئيس الحكومة السابق 
ســعد الحريري صوتاً واحــداً، والدكتورة 
روعة الحاب صوتاً واحداً، وال تسمية 46 

صوتاً.
[ الكتــل والشــخصيات التي ســمت 

ميقايت:
»-اإلعتدال الوطني«، الوطني املستقل«، 
»جمعية املشــاريع الخرية اإلسامية«، 
»الجامعة اإلسامية، »الوفاء للمقاومة«، 
»التنمية والتحرير«، كتلة »نواب األرمن«، 
حســن مراد، جان طالوزيان، جميل عبود، 

فراس سلوم، بال الحشيمي، نبيل بدر، عبد الكريم كبارة، محمد 
يحيى.

[ الكتل والشخصيات التي سمت سام:
»اللقاء الدميقراطي«، »شــامل املواجهة«، »الكتائب«، ملحم 
خلف، بوال يعقوبيان، مــارك ضو، رامي فنج، وضاح الصادق، 
ياسن ياسن، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ميشال الدويهي، 

نجاة عون، غسان سكاف.
[ الكتل والشخصيات التي مل تسم أحداً:

»الجمهوريــة القوية«، »لبنان القوي«، جميل الســيد، فؤاد 
مخزومي، عبد الرحمن البزري، أســامة سعد، ميشال ضاهر، 
نعمة افرام، الياس بو صعب، رشبل مسعد، الياس جرادة، سينتيا 

زرازير، حليمة قعقور.
تجدر اإلشارة إىل أن النائب جهاد الصمد سمى رئيس حكومة 
ترصيف األعامل ســعد الحريري، يف حن سمى النائب إيهاب 
مطــر الدكتورة روعة الحاب، بينام اعتذر النائب أرشف ريفي 

عن املشاركة يف اإلستشارات.

{ استدعاء ميقايت للتكليف {

وأعلن مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقر، أن رئيس 
الجمهورية العامد ميشــال عون، وبعد أن تشــاور مع رئيس 
مجلس النواب نبيه بري وأطلعه عىل نتائج التسميات، استدعى 

نجيب ميقايت ليكلفه تشكيل حكومة.
واثــر تكليفه، قال ميقايت: »فلنتعــاون جميعنا اليوم عىل 
إنقاذ وطننا وانتشــال شــعبنا مام يتخبط فيه، ألن مسؤولية 
اإلنقاذ مســؤولية جامعية وليست مســؤولية فرد، مضيفا 
»الوطن بحاجة اليوم إىل سواعدنا جميعا. لن تنفعنا حساباتنا 
ومصالحنا وانانياتنا اذا خرسنا الوطن. املهم أن نضع خافاتنا 
واختافاتنا  جانبا وننكب عىل اســتكامل الورشة الشاقة التي 
تتطلب أن نضع أمامنا انقاذ شعبنا ووطننا كهدف واحد اوحد« .  
وتابــع »لقد أصبحنــا أمام تحدي االنهيار التــام أو االنقاذ 
التدريجــي إنطاقا من فرصة وحيــدة باتت متاحة أمامنا يف 

الوقــت الحارض. ويف هذا الصدد علينا يف 
ارسع وقــت التعاون مــع املجلس النيايب  
الكريم القرار املشاريع االصاحية املطلوبة 
قبل إستكامل التفاوض يف املرحلة املقبلة 
النجاز االتفــاق النهايئ مع صندوق النقد 

وبدء مسرة التعايف الكامل«. 
وأردف »اليوم أكــرر القول إنه من دون 
االتفاق مــع صندوق النقد لن تكون فرص 
االنقــاذ التي ننشــدها متاحة، فهو املعرب 
األســاس لانقاذ، وهذا ما يعرّب عنه جميع 
اصدقــاء لبنان الذين يبــدون نية صادقة 
ملســاعدتنا . كام أننا يف صدد اســتكامل 
الخطوات االساسية لحل معضلة الكهرباء 
التي تســتنزف الخزينــة وطاقات الناس، 
وندعو الجميع لانخراط يف هذه الورشة 
بعيــدا من الرشوط واالعتبارات املســبقة 
والتجارب التي اثبتت فشلها يف تعايف هذا 
القطاع. ومن هذا املكان بالذات، أدعو جميع القوى السياســية 
اىل لحظة مســؤولية تاريخية، لحظة نتعــاون فيها جميعا 
الستكامل مسرة اإلنقاذ الفعيل باقىص رسعة، وبثقة كاملة 
من املجلس النيايب لوضع لبنان عىل مشارف الحلول املنتظرة«. 
وتابع »دعويت للجميع ملاقاتنا يف هذه الورشة بكل ايجابية 
وروح بناءة. لتتضافر كل جهودنا ولنبحث عن كل اسباب تعزيز 
الرشكة الوطنية وحامية االستقرار الوطني. لنتجاوز كل اسباب 
االنقســامات والرهانات التي دمــرت مجتمعاتنا واقتصادنا 
ورضبت مؤسســاتنا«، مضيفا » بتعاوننــا جميعا نصنع من 
الضعف قوة، معا عقدنا العزم عىل النهوض، ألننا مؤمنون بأن 
ال خاص لوطننا إال بتكاتفنا وتآزرنا. هذا اللبنان، الذي يستأهل 
منــا كل تضحية ممكنة، لن نرتكه ينهار. أمامنا عمل كثر، وال 
وقــت نضّيعه. نظرة واحدة ، ولو رسيعة اىل بعض االيجابيات 
يف هذه االيام مع بدء فصل الصيف تكفي إلعادة األمل بأن لبنان 

لن ميوت، وهو سيتغلب عىل محنه«.

ميقاتــــــي رئيســــــاً ُمكّلفــــــاً لتشــــــكيل الحكومــــــة بـــــــ 54 صوتــــــاً :
ال خــــــاص لوطننــــــا إالّ بتكاتفنــــــا.. وال فــــــرص لإلنقاذ مــــــن دون االتفاق مع صنــــــدوق النقد

عون مجتمعاً مع بري وميقايت           )دااليت ونهرا(

عون مستقبالً وفد »الوفاء للمقاومة«          )دااليت ونهرا(
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 ميقاتـــــي أمـــــام ُمهّمـــــة التكليـــــف للمـــــّرة الرابعـــــة وإن بــــــ 54 صوتـــــاً... والكتـــــل التـــــي لـــــم ُتســـــّمه لـــــم تجـــــد البديـــــل !!
ــف !! ــ ــاعدة للتأليـ ــ ــى املسـ ــ ــاج الـ ــ ــــت... ويحتـ ــة الوقـ ــ ــدم إضاعـ ــ ــب لعـ ــ ــماء والحقائـ ــ ــل بعـــــض األسـ ــ ــرح تعديـ ــ يطـ

دوليل بشعالين

جرت إعادة تســمية رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب 
ميقايت كرئيس مكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، بـ 54 صوتاً 
مــن أصل 127، ألّن النائــب اللواء أرشف ريفي املُقاطع لقرص 
بعبدا وللعهد مل يُشــارك يف اإلستشــارات النيابية املُلزمة ومل 
يُرسل تصويته اىل الرئاسة، عىل ما فعل 3 نّواب تغّيبوا عنها. 
هــذا العدد الهزيــل الذي مل يصل اىل نصف عدد النّواب، والذي 
يُعترب األقّل نســبة اىل عدد األصوات الذي حصل عليه ميقايت 
لدى تشكيل حكوماته الثالث السابقة، إّنا يدّل عىل عدم رىض 
غالبية الكتل النيابية عىل إعادة تسمية ميقايت، كون حكومته 
»معــاً لإلنقاذ« مل تُنقذ أي ملف يُعــاين منه اللبنانيون، ال بّل 
تعّمقت األزمة اإلقتصادية واملالية، ال سيام ما بعد اإلنتخابات 
النيابيــة األخرية، ووصلت اىل حّد انقطــاع رغيف الخبز من 
األفران أخرياً، ويُبّش البعض بفقدان مواد أساســية أخرى من 

حياة الشعب اللبناين يف املرحلة املقبلة. 
ومن املضحك املبيك، وصف النائب ميشــال ضاهر الذي مل 
يُســّم أحداً »خطة التعايف« التي وعدت الحكومة بإنجازها بـ 
»خطّة إميش حــايف«، للتعبري عن الحالة املزرية التي وصل 
اليها الشعب اللبناين حالياً. فيام ركّز النّواب »التغيرييون« عىل 
وصول 80 % من اللبنانيني اىل خط الفقر، ولهذا سّمى 10 منهم 
السفري نّواف سالم، وفّضل 3 منهم عدم التسمية. ولوحظ أّن 
املنافس األول مليقايت عىل التكليف ليس ســالم الذي ساّمه 25 
نائباً، بل الـ »ال تسمية« أو الورقة البيضاء التي لجأ اليها عدد 
كبــري من النّواب وصل اىل 46 صوتاً ، أي أكرث من ثلث املجلس 
النيايب الجديد. فيام سّمى النائب جهاد الصمد سعد الحريري، 

والنائب إيهاب مطر السيدة روعة حاّلب.
وتقول مصادر سياســية مطلعة، بأّن النّواب الذين مل يُسّموا 
أحــداً، إّنا دعموا ميقايت بطريقة أو بأخرى، كونهم مل يجدوا 
بديالً عنه، رغم ما قالوه عن أسباب عدم إعادة تسميته، وأبرزها 
أّن حكومته »معاً لإلنقاذ«، مل تتمكّن من تحقيق أي من وعودها 
اإلنقاذية. فلو ســّمى هؤالء ميقايت لكان جرى تكليفه بـ 100 

صوت. وصحيح بأنّه يُخىش 
من أن يؤّدي هذا األمر الحقاً 
اىل عدم إعطاء مجلس النّواب 
الثقــة للحكومــة الجديدة، 
يف حال متكّــن ميقايت من 
اإلستحقاق  قبل  تشــكيلها 
نّواباً  أّن  املقبل، غري  الرئايس 
عّدة مّمن مل يسّموا ميقايت، 
بل ســالم، تعّهدوا تســهيل 
تأليف الحكومة ومســاعدة 
ميقــايت يف مهّمتــه مثل 
الدميوقراطي«.  »اللقاء  نّواب 
فيام قد تُشــارك كتل أخرى 
يف الحكومــة الجديدة، وإن 
ميقايت  تسمية  عن  امتنعت 
مثل تكّتل »لبنان القوي« الذي 
التزم بالال تســمية، يف حني 

سّمى نواب »الطاشــناق« الثالث ميقايت، وكتلة »الجمهورية 
القويّة« التي مل تُســّمه كام مل تحسم أمرها بعد باملشاركة يف 

الحكومة الجديدة أو عدمها.
ورأت املصــادر بأّن اإلستشــارات النيابية املُلزمة قد ظّهرت 
مشــهد الكتل النيابيــة أكرث فأكرث، إذ انضــّم النائب الجديد 
ميشــال املّر اىل »التكّتل الوطني املســتقّل« الذي يضّم النّواب 
فريد الخازن، طوين فرنجية وملحم طوق، مقابل تأّخر انضامم 
النائبني فؤاد مخزومي واللواء أرشف ريفي اىل كتلة »شــامل 
املواجهة« التي تضّم النائبني ميشال معّوض وأديب عبد املسيح. 
فيام بدا تضعضع نّواب 17 تشين الذين، وإن أتوا يف وفد واحد 
اىل اإلستشــارات، واضحاً بعد أن توّزعت أصواتهم عىل سالم 
و«ال تســمية«، عىل ما فعل النائبان نعمة افرام وجميل عّبود، 
رغم تشكيلهام لكتلة واحدة هي »مشوع وطن اإلنسان«، كام 

النّواب »املستقلّون« الذين اتخذ كّل منهم خياره عىل حدة. 
كذلك أظهرت اإلستشــارات، عىل ما أشارت املصادر نفسها، 

دخول إسم رئيس الحكومة األسبق سعد الحريري اىل الساحة 
السياســية ُمجّدداً، منذ أن أعلن تعليق عمله السيايس وعائلته 
يف »تّيار املستقبل« يف 24 كانون الثاين الفائت، وترك الساحة 
للشــخصيات السنّية األخرى يف البالد، ما جعل أصوات سنّية 
وازنــة تصّب لصالح ميقايت يف مهّمــة التكليف. فضالً عن 
ظهور إسم سّيدة للمرة األوىل يف تسمية رئيس حكومة لبنان.

ولفتت املصادر اىل أّن ما بعد التكليف تبدأ املهّمة األصعب، من 
خالل املشــاورات النيابية التي يعقدها بعد ظهر يومي اإلثنني 
والثالثــاء املقبلني يف مجلس النــّواب، وإن كان ميقايت بات 
»خبرياً« بتشــكيل الحكومات برسعة كبرية نسبة اىل رؤساء 
الحكومات السابقني، إذ تطلّب األمر مع بعضهم من 9 اىل 11 
شهراً للتشكيل. فالبعض يريد املشاركة يف الحكومة الجديدة، 
فيــام البعض اآلخر قّرر عدم املشــاركة فيها. وهناك َمن وعد 
باملســاعدة عىل تسهيل والدتها رغم عدم املشاركة فيها، فيام 
قد تضع بعض الكتل العراقيل يف وجه تشكيلها رغم مشاركتها 

فيها، ووعدها باملساعدة يف التأليف.
أّمــا التوافق عىل نوع الحكومة فقد أصبح، بحســب رأي 
املصادر، من ســابع املستحيالت مع تكاثر عدد الكتل واختالف 
وجهات النظر، مــن دون وجود »أكرثية مطلقة«، إاّل التي قد 
تولد بحســب القطعة.. إاّل أّن ميقايت يبدو حاســامً يف هذا 
املوضوع، إذ ســبق وأن أعلن قبــل تكليفه أنّه يُفكّر يف إجراء 
بعض التعديالت يف األسامء والحقائب عىل حكومته الحالية، 
لعدم إضاعة الوقت، وليك تتمكّن الحكومة الجديدة من إنجاز 
األمــور املطلوبة منها، يف حال تألّفت رسيعاً ونالت الثقة يف 

مجلس النّواب.
وذكــرت املصادر عينهــا، أّن املطلوب من الحكومة الجديدة، 
أياً كان نوعها، سياســية أو تكنوقراطية من »املســتقلّني«، أو 
»تكنوسياســية«، أو حتى حكومة وحدة وطنية أن تعمل عىل: 
إنهــاء وتوقيع اإلتفاق مع صندوق النقد الدويل- إقرار الكابيتل 
كونرتول الذي ال يزال يتأرجح منذ أكرث من ســنتني- امليض يف 
تنفيذ خطة التعايف اإلقتصادي، ســيام وأّن الوضع املنهار مل 
يعد يسمح باملزيد من التأخري يف معاناة املواطنني عىل مختلف 
الصعد- قانون رفع الرسيّة املرصفية- التدقيق الجنايئ ملكافحة 
التهرّب الرضيبي ومكافحة تبييض األموال، وصوالً اىل مواكبة 

اإلستحقاق الرئايس، والسعي لعدم حصول »شغور رئايس«.
ويف حال مل يتمكّن ميقايت من التشــكيل لســبب أو آلخر 
اىل حني اإلســتحقاق الرئايس، عىل مــا ذكرت املصادر، فإّن 
صالحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء عهد الرئيس ميشــال 
عون، ســتكون ُمناطة مبجلس الوزراء، بحسب املادة 62 من 
الدســتور. ولهذا، فإذا كانت حكومة ترصيف األعامل ال تزال 
قامئة، فإّن هذه الصالحيات ســتكون محدودة، ولن تستطيع 
أن مُتارســها ااّل بالحدود الرضورية الدنيا. لهذا من األفضل أن 
يتوّصل ميقايت اىل تشكيل حكومة جديدة، وإن كان سيعمد اىل 
إجراء بعض التعديالت عىل حكومة ترصيف األعامل الحالية، 
كونه من األفضل اإلبقاء عىل بعض الوزراء يف بعض الوزارات، 
ال سيام منهم الذين يعملون عىل مشاريع معّينة، بهدف ترسيع 

األعامل واإلنجازات خالل األشهر األربعة املتبقية من العهد.

والدة سـريعة للحكومـة أو ال أبـداً.. قـوى سياسـّية وازنـة ال ترى حكومة قريباً
علوش  محمد 

بعــد اإلنتهاء من مرحلة 
تكليــف نجيــب ميقــايت 
املقبلة،  الحكومة  تشــكيل 
من املفرتض أن يبادر رسيعاً 
إىل إجــراء اإلستشــارات 
يف  امللزمة،  غــري  النيابية 
فيه،  يُقــال  الذي  الوقــت 
أن هناك شــبه إجامع عىل 
يف  جديدة  حكومة  تشكيل 
والية  من  املتبقيــة  الفرتة 
رئيس الجمهورية ميشــال 
عون، عىل قاعدة أن الفرتة 
الفاصلة عن دخول الجميع 
يف املعركــة الرئاســية ال 
وهذا  الشــهرين،  تتعــدى 
عىل  صحيــح  غــري  كالم 

اإلطالق، حيث ان بعض القوى السياسية، وعىل 
رأســها الحزب »التقدمي اإلشرتايك«، و«القوات 

اللبنانيــة« ال يتوقعون والدة حكومة.
من حيث املبدأ، اإلستشــارات النيابية امللزمة 
ساهمت يف إراحة ميقايت، نظراً إىل أنها جنبته 
اإللتزامات املســبقة، لكن هذا ال يلغي نظرية أنه 
ســيكون أمام مفاوضات صعبة جداً، خصوصاً 
مــع »التيار الوطني الحر«، الــذي كان واضحاً 
يف رفضه إعادة تســميته، بينــام من الواضح 
أن رئيس الجمهورية ميشــال عــون لن يذهب 
إىل توقيــع مرســوم أي حكومة ال يرىض عنها 
بالكامــل، خصوصاً أنها األخرية يف واليته، ومن 
املفرتض أن تتســلم صالحياته يف حال الدخول 

يف حالة فراغ رئايس.
يف هــذا الســياق، مــن الواضــح أن رئيس 
الحكومــة املكلــف ال يريــد الدخــول يف لعبة 

الــشوط والشوط املضادة املســبقة، رغم أنه 
يفضــل بقاء حكومة ترصيــف األعامل الحالية 
مــع إدخال بعــض التعديــالت عليها، يف حال 
كان هنــاك قــدرة عىل تأليــف حكومة جديدة، 
بينام يف حال الفشــل يف ذلك، فإن الخيار الذي 
ســيكون أمامه هو الذهاب نحو توسيع مفهوم 
ترصيف األعامل، ال سيام أن لبنان عىل موعد مع 

املهمة. االستحقاقات  من  مجموعة 
تــرى مصادر سياســية متابعــة، أن األيام 
العشة االوىل التي تيل التكليف ســتقّدم صورة 
واضحة عن اتجاه التأليف، مشــرية اىل أن هذه 
الحكومــة قد تُولد بحال متت عملية التشــكيل 
رسيعاً جــداً، أي تم التوافق عــىل امليض قدماً 
يف اقــرتاح ميقــايت باإلبقاء عىل التشــكيلة 
الحكومية الحالية نفســها مع بعض التغيريات 
التي تشــمل 4 أو 5 وزراء، عىل أن يكون للكتل 
الجديــدة يف املجلــس رأيها يف األســامء، ألن 

ميقــايت يعترب أن البدء يف 
عملية التشــكيل من نقطة 
عدم  حكامً  سيعني  الصفر، 
لبنان  يف  حكومــة  وجود 
قبــل الدخــول يف مرحلة 

الرئايس. الفراغ 
ميقايت،  اوساط  بحسب 
فإنــه ال ينــوي إطالقــاً 
التعامل بخفة مع التكليف، 
عــىل اعتبــار أنــه رئيس 
حكومــة ترصيف األعامل، 
الوقت نفسه غري  لكنه يف 
قادر عىل ترك مســؤولياته 
يف  األعامل  ترصيــف  يف 
التي  الصعبة  الفــرتة  هذه 
التفّرغ  لبنان ألجل  بها  مير 
والشوط  الشوط  ملسألة 
والتعجيزيــة،  املضــادة 
ومحــاوالت القــوى السياســية التحكم بقرار 
الحكومة املقبلة، وتؤكد أوساط رئيس الحكومة 
املكلــف أنه منفتح عىل الجميع، لكن عىل قاعدة 
املصلحــة العامة، خاصــة أن الدخول يف لعبة 
املطالب الكبرية والشوط ســيؤدي لعدم والدة 

الحكومة.
ترفض أوســاط ميقــايت التعليق عىل خطوة 
»اإلشــرتايك« بإعالنــه رفض املشــاركة يف 
الحكومــة، معتربة أن املواقف املســبقة ال تعني 
أن األبــواب مقفلة امــام التعاون مع الجميع ملا 
فيــه املصلحة العامة، امــا عن املقاعد الوزارية 
املســيحية، فتقول األوســاط ان أحجام الكتل 
النيابية واضحة ومن يرغب باملشــاركة سرنحب 
به، عىل القاعدة نفســها التــي ذكرناها أعاله، 
وهــي املصلحة العامــة، إذ ال وقت اآلن لخوض 

سياسية. معارك 

االستشــــــــــارات ظّهــــــــــرت التشــــــــــرذم والتبايــــــــــن داخــــــــــل األكثريّــــــــــة النيابّيــــــــــة
هيام عيد 

التي  املفاجــأة  ســبقت 
من  أكرث  حدوثهــا  توّقــع 
مرجــع ومســؤول حزيب، 
اإلستشــارات  موعــد 
النيابيــة باألمس، حيث أن 
النيابيّة،  الكتــل  اتجاهات 
كانــت قد حّددت مســبقاً 
إليها  أفضت  التــي  النتائج 
هذه اإلستشــارات النيابية 
لجهــة  وذلــك  امللزمــة، 
التناقــض يف التســميات 
تنبىء  باتت  والتي  النيابية، 
أيضــاً بأزمة متوّقعة تّتصل 
بعملية التشــكيل، كام أكد 
مصــدر نيــايب مطلع عىل 
السيايس  الخالف  كواليس 
ما بني الرئيس نجيب ميقايت 

من جهة، وفريق رئيس الجمهورية ميشــال عون 
من جهٍة أخرى. وكشف هذا املصدر، عن أن عودة 
ميقايت إىل الرساي، شــكّلت نقطة تقاطع دولية 
وعربية يف آن، وعنواناً لإلســتمرار يف املرحلة 
املقبلــة، حيث أن اإلســتحقاق األبــرز قد بات، 
وبعد اســتحقاق التكليف، يرتكّز اآلن عىل مسألة 
التشــكيل، الذي قد يتعّذر، واستحقاق انتخابات 

املقبل. الخريف  الجمهورية يف  رئاسة 
وبينام لفــت املصدر النيــايب، إىل أن احتدام 
الخالف الســيايس، ســاهم يف تأخــري موعد 
اإلستشــارات لتســمية رئيس مكلّف بتشــكيل 
الحكومــة، أكد أن هذا التشــكيل ســيبقى أيضاً 
خاضعاً للمعادلة ذاتها، أي استمرار التباينات بني 
القوى السياســية، والتي فضحتها اإلستشارات، 

حيث أن خيار الفراغ يف موقع رئاســة الحكومة، 
قد كان املنافس األســايس لكّل املرشحني، وعىل 
وجه الخصوص الرئيس ميقايت والســفري نّواف 
ســالم. وبالتايل، فإن الساحة الداخلية، ستكون 
بعــد اليوم، عىل مشــارف  أزمة حكومية، تتمّثل 

بالتعقيــدات املحيطة بعملية تأليف الحكومة. 
وعليه، فإن مــؤرّشات ودالالت عدد األصوات 
التي نالها ميقايت باألمس، كام عدد النواب الذين 
امتنعوا يف املطلق عن تســمية أي مرشح لرئاسة 
الحكومة، يخفي يف طياته مأزقاً سياسياً عميقاً 
يــكاد يكون أزمة حكم، كــام رأى املصدر النيايب 
نفســه، الذي أشــار إىل أن هذه الواقع قد يكون 
أخطر من واقع اإلنهيار اإلقتصادي، ألنه سُيرتَجم 
انســداداً يف أية مقاربــات إنقاذية يف املرحلة 
املقبلــة، خصوصاً إذا مــا بقي الخالف قامئاً بني 

ميقــايت، ورئيــس »التيار 
الوطني الحر« النائب جربان 

باسيل.
أضــاف  وبالتــايل، 
أن  نفســه،  النيايب  املصدر 
الحكومي  التكليف  خيارات 
أيضاً عىل خيارات  ستنطبق 
التأليــف، لجهــة التناقض 
الكتل  يف اإلتجاهــات لدى 
السياسية،  والقوى  النيابية 
والتي بدورها ستوّســع من 
والخيارات  البحــث  هامش 
الحكوميــة، ولكن من دون 
أن تضــع أية خارطة طريق 
واضحة أو مســاراً يّتســم 
باإليجابية أو التفاؤل بقدرة 
الفرتة  يف  التغيــري  عــىل 
كام  املقبلــة،  اإلنتقاليــة 

املصدر نفسه.  ساّمها 
ولذا، فإن املصدر، يتحّدث عن مراوحة عىل أكرث 
من صعيد، خصوصاً وأن تكليف ميقايت، سيكون 
تكراراً لســيناريو انتخاب نائــب رئيس املجلس 
النيايب الياس بو صعب، عندما مل تســتطع »قوى 
التغيري« واملعارضة و »املستقلني«، تأمني حظوظ 

الدكتور غسان سكاف. الفوز ملرشحها 
وانطالقاً ماّم تقدم، فإن الخالصة البديهية التي 
قفزت إىل الواجهة غداة انتهاء التكليف، بحســب 
املصدر النيايب املطلع، هي أن التشذم يف أوساط 
األكرثية النيابية، ما زال مستمراً، وأن كل محاوالت 
توحيد الصف أو عىل األقّل املوقف يف اإلستحقاقات 
االساســية قد اصطدمت بالخالفات والتباينات، 
خصوصاً وأن لكل فريق أجندة سياســية خاصة 
به، متنع أي التقاء عىل برنامج واحد أو توافق حول 
امللفات، حتى ولو كان ذلك باملفّرق وعىل القطعة. 

عون مجتمعاً مع »اللقاء الدميوقراطي«    )دااليت ونهرا(

 نصـــــــــــــــــــر اللـــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــث وهنّيـــــــــــــــــــة التطـــــــــــــــــــّورات
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان واملنطقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطين ولبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي فلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـ

اســتقبل األمني العام لحزب الله الســيد 
حســن نرصاللــه رئيس املكتب الســيايس 
لحركــة »حامس« اســامعيل هنية والوفد 

له.  املرافق 
وافادت العالقــات العامة لحزب الله يف 
بيــان انه »جرى عرض مختلــف التطورات 

السياســية وامليدانية يف فلســطني ولبنان 
واملنطقة، وتطور محور املقاومة والتهديدات 
والتحديــات والفرص القامئة مــع التأكيد 
الحاسم عىل تعاون كل أجزاء هذا املحور مبا 
يخدم الهدف املركزي له والذي يتعلق بالقدس 

الفلسطينية«. واملقدسات والقضية 

نرص الله مستقبالً هنية 

 الراعــي تــرأس قداســاً مــن أجــل الســام فــي أوكرانيــا:
نصّلــي إليقــاف الحــرب وحــّل النــزاع بالحــوار والتفــاوض

تــرأس البطريرك املــاروين الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي القداس اإللهي من أجل 
الســالم يف أوكرانيا يف كنيســة السيدة يف 
الرصح البطريــريك يف بكريك، وألقى عظة 
قال فيهــا: »منذ بداية الحــرب عىل وطنكم 
النبيل أوكرانيا، ونحن نشارك الشعب األوكراين 
يف مأساته: القتل والدمار والتهجري. وبالتايل، 
الحقــد والبغض. ومعكم مــا زلنا نصيل منذ 
البدايــة من أجل إيقاف الحــرب نهائيا، وحل 
النــزاع بالحوار والتفــاوض داخليا ودوليا«، 
سائال: »ماذا تنفع هذه الحرب املدمرة للبلدين 
الجارين روســيا وأوكرانيــا؟«، وقال: »بكل 
أســف، النتيجة واضحة: شعب يجوع ويهجر 
من وطنه ومنازلــه ويقتل ويتناثر جثثا عىل 
الطرق. أما الرابح األكرب فهو تاجر الســالح. 
الحرب وصمة عار عــىل جبني البشية التي 

تتطور يف اإلكتشافات الجديدة البناءة«. 
أضاف: »ال عزاء لكم ولنا جميعا سوى كلمة 
الرب يســوع يف إنجيل اليوم: »أنتم تحزنون، 
لكن حزنكم ســيتحول إىل فــرح«. إنّه فرح 
الوالدة الجديدة لوطنكم ولشعبكم وللمواطن 
األوكــراين، ولو كان الحــزن واألمل كبريين. 
فاملسيح شــبه والدة الكنيسة، رمز البشية 
الجديــدة، من رس آالمه وموته، بحبة الحنطة 

التي تقــع يف األرض ومتــوت وتأيت بثامر 
كثــرية«. نصيل ونرجــو أن يكون مثن الدماء 
والتهجــري إنبالج فجر جديد، وحده الله يعرف 

كيف ومتى سيكون«. 
وتابع: »الله يريد السالم، ال الحرب، فالسالم 
هو عطيته السميا. اإلنسان الذي خلقه الله حرا، 
يريده أن يعيش حرا يف الواقع وبشكل دائم، فال 
ميكن أن يصبح عبدا للحرب وللسالح. نصيل إىل 
الله، إله السالم يك يلهم ذوي اإلرادات الحسنة 
إيجاد السبل املؤدية إىل السالم. كام أعلن الرب 
يســوع يف عظة الجبل وإنجيــل التطويبات. 
فلنقدم هذه الذبيحة اإللهية من أجل إنهاء الحرب 
يف أوكرانيا وروســيا، وإحالل السالم، وانبثاق 

فجر جديد يف أمتكم يريده الله«. 
من جهة ثانية، استقبل الراعي قبل ظهر امس 
يف الرصح البطريــريك يف بكريك، بطريرك 
األقباط الكاثوليك إبراهيم إسحق يرافقه األنبا 

توماس. 
ثم التقى عىل التوايل: مستشار الرئيس نجيب 
ميقايت الدكتور باسل الحسن يف حضور رئيس 
الرابطة املارونية الســفري خليل كرم، الرئيس 
العام  للرهبانية اللبنانية املارونية اآلبايت نعمة 
الله الهاشــم مع الكهنة الجدد بعد الســيامة 

الكهنوتية ألخذ الربكة.

ســـــينودوس امللكييـــــن الكاثوليـــــك فـــــي يومـــــه الثالـــــث:
إحياء املئوية الثالثة للشراكة بين كنيستّي أنطاكية وروما

يواصل ســينودوس كنيســة الروم امللكيني 
الكاثوليك املنعقد يف املقر البطريريك يف سانتا 
ماريا ان كوزمادين يف روما، برئاسة البطريرك 
يوسف العبيس اعامله لليوم الثالث عىل التوايل. 
وانتقل عرصا اىل الجلسات املغلقة التي ال يشارك 
فيها ســوى املطارنة الذيــن يحق لهم انتخاب 
املطارنة الخمسة الجدد للحلول مكان من انتهت 
والياتهــم يف صور وبعلبــك والواليات املتحدة 

واالرجنتني ومرص.
وكان الســينودوس قد بحث  يف جلســاته 
الصباحيــة باالوضاع العامــة واالزمات التي 
يعيشها املسيحيون يف دول الشق االوسط واقر 
احياء املئوية الثالثة للشاكة بني كنيسة انطاكية 

امللكية وكنيسة روما.
وتستمر اعامل السينودس حتى عرص السبت 

املقبل، وتنتهي بتالوة البيان الختامي.

العبيس يرتأس االجتامع

عون مستقبالً وفد تكتل »لبنان القوي«    )دااليت ونهرا(
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ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

الجمعة 24 حزيران 2022

صونيا رزق

بـــ 54 صوتــاً عاد الرئيس نجيب ميقــايت اىل الرساي من 
جديــد، لكن من الباب الصغر غــر املدعوم مبا فيه الكفاية، 
لتنافسه االوراق البيضاء بـ 46 صوتاً، يف املقابل سّجل املنافس 
الثاين له السفر نواف سالم 25 صوتاً، حالت دون إيصاله اىل 
رئاســة الحكومة، من قبل الفريق املعارض و«نواب التغير« 
و«املســتقلني« والحراك املدين، يف ظل اســئلة بقيت من دون 
اجوبة مقنعة، عن ســبب عدم االتفاق عىل إسمه، او عىل اي 
إسم آخر يّصب يف خانة »التغير«؟ االمر الذي اكد تخّبط هؤالء 
، عىل الرغم من االجتامعات املفتوحة التي ُســجلّت عىل مدى 
ايــام عىل الخط املعارض وتوابعه، من دون التوصل اىل موقف 
موّحد، وعــىل الرغم من وصول هؤالء النــواب »املعارضني« 
و«التغيريني« »عىل ضهر« شعارات »رفض املنظومة الحاكمة 
وإيصال شــخصيات قادرة عىل االنقاذ«، بعدما اكدت التجارب 
فشــل اهل السلطة عىل مدى عقود من الزمن، والتي بقيت يف 
اماكنهــا لغاية اليوم، كام اتت النتيجة لتزيد من خيبات االمل 
لــدى الناخبني، الذين إنتظروا من ممثليهم يف املجلس النيايب 
املزيــد من االنتفاضات، التي ســتؤدي بهــم اىل الخالص من 
الوضع الســائد، واالنهيارات التي تتواىل يومياً، إال اّن ساعات 
االجتامعــات الليلية املفتوحة، والتي جمعــت كل َمن ينادي 
بخــروج املنظومة مل تصل اىل املبتغى املطلوب، لتعطي الغلبة  

للورقة البيضاء التي ال تقّدم وال تؤخر، بل تزيد العقبات ال اكرث، 
النها مل تستثمر يف املكان الصح.

اىل ذلك، افيد بأّن السفر نواف سالم مل يتلق الدعم من اململكة 
العربية الســعودية، وإال لكانت صّبت االصوات يف خانته من 
قبل اغلبية املعارضني، فيام اشارت مصادر ديبلوماسية عربية 
اىل اّن الســعودية ال تعارض عودة ميقايت لرتؤس الحكومة 
مجدداً، ألنه يحظى بتأييد اغلبية النواب الســّنة،  كام  يحظى 

بدعم  مرص واالردن واالمارات. 
وعىل خط آخر، ويف املعلومات، افيد بأّن نواف ســالم تلقى 
نصيحة من بعض السياســيني واملقّربني بعدم خوض املعركة 
الحكوميــة، الّن املرحلة الصعبة التي يعيشــها لبنان، وفرتة 
االربعــة اشــهر املتبقية من والية الرئيس ميشــال عون، لن 
تســمحا له بتحقيق أي إنجاز، معتربين انه من االفضل الرتيث 
مهام كانت االســباب، كام اّن بعض النواب السّنة ابدوا إستياًء 
مــن حلفائهم املعارضني النهم إمتنعوا عن تســميتهم، بحيث 
توقعــوا ان ينالوا بعض االصوات بعد وعود تلقوها، فضالً عن 
أّن بعض الشــخصيات السياســية واالقتصادية التي طرحت 
للتكليــف الحكومي، وصلت اىل لبنان منــذ ايام ويف توقيت 
الفجــر، لكن املســتجدات التي ظهــرت يف اليومني االخرين 
قلبت كل املقاييس وايقظتهم من الحلم املوعود، إضافة اىل اّن 
البعض إمتنع عن املشــاركة او تسمية سالم تحت أسباب غر 
مقنعة، وهي اســتحالة تشكيل حكومة خالل األشهر القليلة 

املتبقية من العهد، لكن يف حال 
وجدت االرادة فكل يشء قابل 
للتحقيق، وفق ما ترى مصادر 
سياســية مراقبة ملا جرى، يف 
اطار االستشارات النيابية يوم 

امس.
يف غضون ذلك، بدا مشــهد 
جداً  هزيــاًل  ميقايت  عــودة 
مــع هــذا العــدد القليل من 
االصوات، يف ظل تحديات يف 
املرحلــة املرتقبة غر البعيدة، 
والتــي ســتظهر يف العلــن 
املنتظرة عىل  الخالفــات  عرب 
الحقائب الدسمة واملحاصصة 
وشكل الحكومة، التي إفتتحت 
بعض الكتل منذ اكرث من شهر 
التي  التســمية  عىل  معاركها 

ستطلق عىل الحكومة الجديدة، بدءاً بحكومة الوحدة الوطنية 
واالختصاصيني وحكومة االنتخابات الرئاسية، واىل ما هنالك 
من تســميات مل يتم االتفاق عىل أي منها، ما ينبئ بإشــكاالت 
قريبة جداً، ســتبقى يف مكانها حتى إشعار آخر، بالتزامن مع 
عمل بعض االطراف السياســية عىل إبقــاء الحكومة ضمن 

مقولة »مكانك راوح« ألسباب ومصالح شخصية، بالتزامن مع 

إقرتاب االســتحقاق الرئايس، ووقوع الفراغ الذي يتحدث عنه 

الجميع، والذي يبدي البطريرك املاروين بشــارة الراعي خوفه 

منه، مع تحذيرات يومية من ديبلوماسيني غربيني وعرب، من 

وقــوع لبنان يف فوىض عارمــة، يف حال وقع الفراغ الذي ال 

يحمد عقباه يف هذه الظروف الخطرة.

ــيــضــاء ــب ــة ال ــورقـ ــالـ ــوا ســــوى بـ ــح ــل ــف ــة و»الـــتـــغـــيـــيـــر« اســـتـــمـــّروا فـــي »الــتــخــبــيــص« ولــــم ي ــارضـ ــعـ نـــــواب املـ
الــحــّل وغـــيـــاب  املـــرتـــقـــب  ــي  ــاسـ ــرئـ الـ والــــفــــراغ  راوح«..  »مـــكـــانـــك  وقــــع  عــلــى  بــــاق  الــحــكــومــي  املــشــهــد 

عون مستقبالً »نواب التغيري«               )دااليت ونهرا(

ابتسام شديد

لوال مفاجــأة النائب جهاد 
الصمد الذي سمى الرئيس سعد 
بظالمية  لشــعوره  الحريري 
لحقت برئيس »تيار املستقبل«، 
فان أحدا مل يستشــعر الغياب 
الكبــر للشــيخ ســعد يف 
اإلستشــارات النيابية  امللزمة 
يوم أمس، التي كان فيها »تيار  
املســتقبل« أبرز الغائبني، عىل 
غرار اإلستحقاقات التي جرت 
بعد اإلنتخابــات النيابية التي 
مرت بهدوء أيضا من دون بيت 

الوسط .
رئيس  قــرار  ان  صحيــح 
العمل  تعليــق  »املســتقبل« 

كان خاصا، فهو أنهى مســرة سياســية بدأت يف 
١4 شــباط 2005، لكن  انســحابه ترك فراغا عىل 
الساحة الســنية ظهر يف يوم اإلستشارات وأعاد 

خلط األوراق السياسية.
أكرث املتشظني من انسحاب الحريري ومتوضعه 
الجديد  يف اإلســتحقاقات الحليــف يف املختارة، 
فالشيخ سعد زعامة كبرة، وله مكانة خاصة لدى 
رئيس الحزب »التقدمي اإلشــرتايك« وليد جنبالط، 
عــىل الرغم من العالقة التــي ترنحت مرات عديدة 
وســقطت ثم اصطلحت برسعــة. وبني كليمنصو 
وبيت الوســط تاريــخ من العالقات السياســية 
واإلنتخابية من أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
حيث خاض فيها الطرفان اإلنتخابات بدءا  من عام 
١٩٩6 وتكــررت يف دورات 2000 و2005 و200٩ 

و20١٨ ، وكانت ستتكرر يف أيار 2022.
لكــن  الحريــري مل يلب نداء جنبالط له ومىض 

يف القرار، ويف الوقت نفســه فان جنبالط تفّهم 
ان الظروف تآمــرت ضد  الحريري، كام كان يدرك 
انه ســيحتاج اىل الحليف يف بيت الوســط، وانه 
سيخوض االســتحقاقات وحيدا من دون »التيار 

األزرق«.
فاالستشــارات يف قرص بعبدا، شــكلت محطة 
أخرى لـ »االشــرتايك« التي خاضها وحده، فذهب 
»اللقاء الدميوقراطي« اىل تســمية الســفر نواف 
ســالم، فيام مل تســم »القوات اللبنانية« أحدا يف 

استشارات األمس.
وكان بــارزا يف استشــارات بعبدا، ان تســمية 
ميقايت حصلت من دون أي صوت درزي، ومن دون 
مشاركة رؤساء الحكومات السابقني، فيام مل تسم 
الكتلتان املســيحيتان الكبرتان يف »التيار الوطني 

الحر« وحزب »القوات« أحدا.
عىل ان املفارقة ايضا، متثلت يف موقف »القوات«، 
وان كان رئيسها سمر جعجع استبق اإلستشارات، 

معلال األسباب الستبعاد قدرة 
أي رئيس مكلف عىل تشــكيل 
حكومــة يف ظل إســتمرار 
لعبة الــروط التحاصصية، 
مام ســيؤدي اىل متديد فرتة 
ترصيف األعــامل حتى نهاية 

العهد. 
موقف »القوات«  تســمية 
أحد« كام يؤكد أخصامها،  »ال 
مل يكن منطقيا وال مقنعا بعدم 
االقتناع بأي شــخصية سنية 
 ، الحكومة  لرئاســة  صالحة 
فهي ســّمت نواف سالم عام 
اليــوم عدم  2020، وأكــدت 
حصــول تواصل مبارش معه، 
مام يفرسه األخصام انه  قرار 
»قــوايت« واضح بالذهاب اىل 
املعارضة،  ومسايرة ايضا او رسالة للرئيس ميقايت.
يؤكــد آخــرون، ان حزب »القــوات« أجرى بعد 
اإلنتخابــات النيابيــة مراجعة رسيعــة بدءا من 
انتخابــات هيئة املجلس النيــايب ونيابة الرئيس، 
فاللجان خلصت اىل عدم تكرار األخطاء نفسها يف 
املرحلة التالية، عدا ذلك فان حســابات اإلستشارات 
أظهرت تشــتت قوى املعارضة، وعدم متكن نواف 

سالم من الوصول اىل رئاسة الحكومة.
الواضح ان سمر جعجع ذهب اىل خيارات ثابتة، 
فهو أوال ســيقف يف مركب املتفرجني عىل سقوط 
البــالد يف الجحيم االقتصــادي واالجتامعي، واال 
يكون رشيكا يف ســقوط صنعه غره، اما الخيار 
األبرز فهو البقاء يف املعارضة التي أكسبت »القوات« 
أرقاما عالية يف صناديق اإلقرتاع لدى  املســيحيني، 
أضــف اىل ذلك ان عمر حكومة ميقايت قصر جدا، 

ولن يكون باستطاعتها ان تحقق الكثر.

ــة ــومـ ــكـ ــحـ ــر الـ ــ ــم ــ جـــعـــجـــع الـــــــى املـــــعـــــارضـــــة ُمـــــــــــجـــــــــــّدداً... ع
ــة« ــ ــت ــ ــف ــ ــل ــ ــة »ُم ــ ــّي ــ ــح ــ ــي ــ ــس ــ ــر وأرقــــــــــــــام االنـــــتـــــخـــــابـــــات امل ــ ــي ــصــ ــ ق

عون مستقبالً وفد تكتل »الجمهورية القوية«              )دااليت ونهرا(

أظهــرت صــور ومقاطع 
فيديو مجموعة من الشــبان 
املربح  للــرب  يتعرضــون 
وجــرى  الشــنيع.  واإلذالل 
تــداول هذه املــواد مع خرب 
ينســب االعتداء اىل شــاب 
يف  زراعية  أرضــاً  يضمــن 
العاقــورة.  يتبنّي من  مجدل 
املشــاهد آثــار التعذيب عىل 
واستجادؤهم  الشبان  أجساد 

املعتدين.
أن  املتــداول  الخــرب  يف 
لرب  يتعرضون  »الشــبان 
شخص  من  وتعذيب  وتعنيف 
يفرتض أنهم يعملون لصالحه 
يف قطــف الكــرز مبنطقة 

العاقورة«. مجدل 
واتهــم صاحــب العمــل 
الشــبان وهم من الجنسيتني 
اللبنانيــة والســورية، بـــ 
»رسقة ســاعة يد ونظارات 

شمسية«، ااّل أنّهم أكّدوا له بأن »أحداً منهم مل يقدم 
عىل هذا الفعل، ما دفعه إىل اســتقدام مجموعة 
من الشــبان، عمل معهــم عىل رضب العامل، بعد 
نزع مالبســهم عنهم، رضباً مربحاً بأدوات حادة 
وبأســالك كهربائية«. وظهرت مشــاهد للشبان 
وقــد وضعت حبات البطاطا يف فم كل منهم، مبا 

االنسانية. الكرامة  يهني 
الفيديوهات غضباً واســتنكاراً  وأثارت هــذه 
واســعاً، وعلت األصوات مطالبــًة القوى األمنية 
بفتح تحقيقات رسيعة لكشــف مالبســات هذه 
األفعال الجرمية املرّوعة ومحاسبة كل من شارك 

. فيها
ويف الســياق، تابع وزيــر الداخلية والبلديات 
القايض بسام مولوي قضية االعتداء عىل الشبان 
يف قضاء جبيل، ولهذه الغاية اجرى اتصاال باملدير 
العام لقوى االمن الداخيل اللواء عامد عثامن طلب 
اليــه اســتنفار كل األجهزة املعنيــة يف املديرية 

املعتدين. لتوقيف 
ويف اتصــال مــع مفتي الجمهورية الشــيخ 
عبداللطيف دريان، أكد مولوي »متابعته للجرمية 

امنياً وقضائياً لحني توقيف الفاعلني، وتســليمهم 
القضاء«. اىل 

وبحث هذه املســــألة أيضا مــع النائب زياد 
حواط »الذي اعرب عن استنكاره ملا حصل وحرص 
بلــدات جبيل كافــة عىل الحفاظ عــىل العيش 

املشرتك«.
كذلك، عرض مولوي القضية مع كل من النائبني 
وليــد البعريني وأحمد الخــر اللذين »اكدا أهمية 

للفتنة«. درءاً  املرتكبني  توقيف 

{ مواقف منددة {

وفور انتشار الخرب، توالت التغريدات واملواقفة 
املنددة واملستنكرة. ويف السياق أكد رئيس »لجنة 
حقوق االنسان« النيابية النائب ميشال موىس يف 
بيان »ان مثل هذه املامرســات تستدعي املطالبة 
بالقبــض عــىل مرتكبي هذه االعــامل الخارجة 
عن القوانني واالعراف االنســانية، واملسيئة اىل 

الناس«. كرامات 
واهاب »بالقوى االمنية والســلطات القضائية 
مالحقة هؤالء املرتكبــني واالقتصاص منهم يف 

اقىص رسعة«.

[ وطالب النائب ســيمون 
هذه  »حــل  بـــ  رميــا  ايب 
القنوات  وفــق  الخالفــات 
القضائيــة وبإبعادها عن أي 
طائفية.  او  مناطقية  صبغة 
اتصال  يف  املوضــوع  وتابع 
مع وزيــر الداخلية حيث تم 
التوافــق عىل تهدئة النفوس 
وترك تداعيــات ما حدث بيد 

املعنية. السلطات 
مفوضية  عن  صدر  كام   ]
»التقدمي  الحزب  يف  اإلعالم 
»إّن  يــيل:  ما  االشــرتايك« 
العمل املخزي واملُشــني الذي 
قام به أحد عدميي اإلنسانية 
الشباب من عكار  بحّق بعض 
إّنا  الســوريني  واألطفــال 
التحرك  أنواع  أقىص  يستدعي 
القضــايئ بحّق مرتكبي هذه 
تســتهدف  التي  الجرميــة، 
وتسترصخ  إنسان  كل  كرامة 
ضامئرنــا جميعــاً للتصــدي ملثل هــذه األعامل 
العنرصيــة التي ال متــت ال إىل اللبنانيني وال إىل 
اإلنســانية بأي صلة وتُعــّرض األمن االجتامعي 
الوطنــي للخطر، ويجب مالحقة الذين قاموا بها 

القانونية بهم«. العقوبات  أشد  وإنزال 
[ بــدوره، اتصــل مفتي بالد جبيــل للطائفة 
الســنّية الشــيخ غســان اللقيس برئيس »لجنة 
حقوق االنســان« النائب ميشال موىس، أثنى فيه 
عىل »البيان الذي أصدره النائب موىس مســتنكرا 

العامل«. لبعض  التعرض  حادثة 
كــام حصل اتصال بني املفتــي اللقيس واملفتي 
دريــان الذي أبدى اهتاممــا بـ »رضورة معالجة 
املوضوع والقاء القبض عىل الفاعلني ومحاكمتهم 

القانونية«. االصول  حسب 
واتصــل اللقيــس بوزير الداخليــة الذي أبدى 

الحادثة.  اهتامما يف معالجة ذيول 
وتلقى اللقيس اتصاال من املفتي الشــيخ عباس 
زغيــب مؤكــدا »ان هذا العمل يتنــاىف مع الدين 
واألخــالق واالنســانية ومخالف لــكل القوانني 

الساموية«. الوضعية  والرائع 

ــر اإلعــــــــــتــــــــــداء الــــــوحــــــشــــــي عـــــلـــــى عـــــّمـــــال ــ ــك ــ ــن ــ ــت ــ ــس ــ مـــــــواقـــــــف ت
مولــــــوي : ســــــنّدعي على كل َمــــــن يزّجنا فــــــي حادثــــــة العاقــــــورة املرفوضة

اســتقبل رئيس مجلس النــواب يف مقر 
الرئاســة الثانية يف عــني التينة املدير العام 

الدارة املناقصات الدكتور جان العلية. 
واســتقبل الرئيس بري نقيب املحامني يف 
بروت نارض كسبار مع أعضاء مجلس النقابة 
الذين هنأوا الرئيس بري بانتخابه لوالية جديدة. 
وتم البحث يف اللقاء يف االوضاع العامة اضافة 

اىل شؤون نقابية وحفظ حقوق املودعني. 
وقال النقيب كسبار: »هنأناه ملناسبة إنتخابه 
كنائب وكرئيس للمجلس النيايب، ودولة الرئيس 
هــو محام يحب نقابته ونقابته تحبه. الزيارة 
كانت فرصة تداولنا فيها يف مواضيع عدة، من 

جملتها إمكانية قانون تعليق املهل بالنســبة 
لالمور القضائية والـــ TVA، وكذلك طأمننا 
دولتــه اىل قضية اموال املودعني وهو لن يقبل 
املســاس بهذه الحقوق وان هذه القضية وهذا 
املوضوع  يعنيه شخصيا وسيتابعه اىل النهاية، 
كــام نتابعه كنقابة وبخاصــة يف ما يتعلق 
مبوضوع التريــع وخطة التعايف والرسية 
املرصفية وغرها.وأجــواء اللقاء كانت جيدة 

جدا«. 
واســتقبل بري وزير الصناعة يف حكومة 
ترصيف االعامل جورج بوشيكيان وعرض معه 

التطورات العامة أوضاع القطاع الصناعي.

ــن ــي ــام ــح ــابـــة امل ــقـ ــيـــان ووفــــــد نـ ــقـــى بـــوشـــكـ ــتـ بـــــري الـ
ــى قــضــّيــة أمــــوال املــودعــيــن كــســبــار : طــمــأنــنــا الـ

بري وكسبار مع اعضاء مجلس النقابة                           )حسن ابراهيم(

اســتقبل السيد عيل فضل الله عضو الهيئة 
الحربية العاملية االســالمية املسيحية الشيخ 
عامــر زين الدين، وبحث معــه يف »عدد من 
القضايــا اإلســالمية والوطنية، والســيام 
تفعيل الحوار اإلســالمي املســيحي وأهميته 
يف هــذه الظروف الراهنة، كام تم التأكيد عىل 
رضورة العودة إىل القيم األخالقية واالميانية 
واإلنسانية وتفعليها ليك تكون هي حاكمة يف 
مجتمعنا«، وفق بيان صادر عن مكتب فضل الله 

االعالمي.
وأشاد زين الدين بـ »مدرسة املرجع الراحل 
الســيد محمد حسني فضل الله مدرسة املحبة 

والحوار والتسامح واالنفتاح عىل االخر«.

من جهته، أكــد فضل الله »العالقة القوية 
واملتينــة التي تربطه مع أبنــاء هذه الطائفة 
الكرمية ومع قياداتها الدينية والسياســية«، 
معتربا ان لبنان« لن يقوم اال بالتعاون بني جميع 
مكوناته«، رافضــا »كل الخطابات الغرائزية 
وعمليات شــد العصب التي ســتزيد من حال 

االنقسام التي نعيشها«.
وأكــد ان »جميــع اللبنانيني مع التغير من 
خالل الحوار الذي يؤدي إىل تجاوز كل سلبيات 
املرحلة السابقة التي أدت إىل االنهيار«، داعيا إىل 
اإلرساع يف تشكيل الحكومة ملعالجة االزمات 
التي يعيشــها املواطن اللبناين بدال من تسجيل 

النقاط والرصاع عىل الحصص والنفوذ«.

ــضــل الـــلـــه : لـــإســـراع فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة ف

اســتقبل رئيــس الحــزب 
وليد  االشــرتايك  التقدمــي 
جنبالط مســاء امــس االول 
أساقفة  رئيس  كليمنصو،  يف 
بروت للموارنة املطران بولس 
عبد الساتر، يف حضور رئيس 
كتلة »اللقــاء الدميوقراطي« 
النائب  جنبالط،  تيمور  النائب 
وائل أبو فاعور، وعضو مجلس 
قيــادة الحــزب املحامي وليد 

صفر. 
ووفق بيان ،«كان بحث يف 

ســبل التعاون وتفعيل العمل ملواجهة األعباء 
االجتامعية الكبرة، خصوًصا االستشــفائية 

واملعيشــّية منها، السّيام يف القرى والبلدات 

الواقعة ضمن نطاق األبرشــية يف منطقتي 

الشوف وعاليه«.

جنبالط التقى عبد الســــــاتر وبحث في ُســــــبل التعاون

جنبالط مستقبالً املطران عبد الساتر

الوطني  الدفاع  وزير  التقى 
موريس ســليم أمــني الهيئة 
القيادية يف حركة النارصيني 
العميد  املرابطون   – املستقلني 
املتقاعــد مصطفــى حمدان، 
االوضاع  التــداول يف  وجرى 

العامة.
وشدد حمدان »عىل وجوب 
االلتفــاف الوطنــي من قبل 
كل الشــعب اللبنــاين، حول 
وكافة  العســكرية  املؤسسة 
األجهــزة األمنيــة، يف هذه 

املرحلــة الخطــرة والدقيقة، عــىل الصعيد 
الداخيل واإلقليمي.

ومثن حمــدان »دور وزير الدفــاع وقائد 
الجيــش العامد جوزاف عــون، يف حرصهم 
عىل استمرارية القيام باملسؤوليات الوطنية 

الجســام، للجيش اللبناين، رغــم كل الواقع 
الســيايس واالقتصادي واالجتامعي املأزوم 
التي متر بها البالد«، مؤكدا »أن الجيش اللبناين 
بقيادته، وضباطه وجنوده، ســيبقى قرش 
اللبنانيني األبيض يف يومهم االسود هذا، وهو 
الحامي والضامن لوجودية الوطن اللبناين«.

: الــــــدفــــــاع  وزيــــــــر  زار  حـــــمـــــدان  مـــصـــطـــفـــى 
ــة ــريّـ ــكـ ــسـ ــعـ ــاف حـــــــول املــــؤســــســــة الـ ــ ــف ــ ــت ــ ــالل ــ ل

سليم مستقبالً حمدان
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يــوســف ــاً  ــئ ــهــن ُم ــّرريـــن  املـــحـ ــة  ــاب ــق ن زار  املـــكـــاري 
للصحافيين الــدولــي  اإلتــحــاد  فــي  عــضــواً  بانتخابه 

عرض وبومباردييري 
تفعيل التعاون

زار وزيــر االعــام املهندس 
زياد مكاري يرافقه مستشــاره 
العيل، ظهر  اإلعامي مصبــاح 
محــرري  نقابــة  دار  امــس، 
الصحافة اللبنانية يف الحازمية، 
لتهنئــة أمني صنــدوق النقابة 
عــيل يوســف عــى انتخابه 
عضــوا يف املجلــس التنفيذي 
لإلتحــاد الــدويل للصحافيني، 
التنفيذي  باملجلس  لفوزه  وكذلك 
التحــاد صحافيي آســيا، وكان 
يف اســتقباله النقيــب جوزف 
مجلس  وأعضــاء  القصيفــي 

النقابة. 
القصيفي  النقيــب  وألقــى 

كلمة ترحيب باملكاري جاء فيها: »ان انتخاب عيل يوسف يأيت 
تتويجا لنضالــه النقايب الطويل، ولخربته الواســعة يف هذا 
املجال، والثقة الكبــرة التي يتمتع بها بني زمائه. وهو مدعاة 
الصحافة  للبنان وصحافييه واعامييه«، مضيفا »هموم  فخر 
واالعام اكرث مــن أن تحىص ، وبّتم عى بينــة من معظمها. 
ونحن مند يد التعــاون لحلها والخروج من دوامتها.لكن اريد ان 
الفتكم إىل واقع معاناتنا مع املصارف اللبنانية التي تتعامل مع 
نقابات املهن الحرة، ومنها نقابتنا بتشدد يقارب الخنق املتعمد، 
مبا يحرمنا من مبالغ نحتاج إليها الستمرار العمل، ودعم الزماء 
يف هذه األحوال املعيشــية الخانقة. نعول عليكم ايها الوزير، 
لرتفعوا الصوت عاليــا تجاه هذا الواقع املأســاوي الذي يهدد 
بسقوط الوطن نهائيا بني براثن الفوىض الشاملة. فا يجوز أن 

تكون سلطة املصارف أعى من سلطة الدولة وافعل«.
ورّد املكاري بكلمة جاء فيها: »ال بّد يل من تهنئة عيل يوسف 
عى مهامه الجديــدة، ونحن نفتخر به ونتمنــى ان تكون لنا 
نجاحات اخــرى يف لبنان. ومن نقابــة املحررين أحب أن أزّف 

برشى للبنانيني أننا نعمل جاهدين ليشاهدوا »املونديال« مبارشة 
من قطر ومجانًا«.

من جهته، شكر عيل يوسف املكاري والقصيفي عى تهنئتهام 
له، وعرض رشحا مفصًا عن اإلتحاد ومهامه وعدد املنتســبني 
اليه، وقال: »نحن يف عرص الكارتيات املالية يف الصحافة ويف 
ظل اإلعام الرقمي الذي فتح املجال لنشوء مؤسسات مختلفة، 
وهناك رصاع بني حرية التعبر وحرية اإلعام. هناك اتجاه يف 
العامل إلعادة اإلعتبار لإلعــام العمومي الذي هو إعام الدولة 
رشط اال يكون تابًعا للســلطة الرســمية، بل يكون اهتاممه 
اإلهتامم بالشأن العام للمواطنني. وهذا منوذج بدأ تطبيقه يف 
بعض الدول، وطبًعا هذا يحتاج إىل نقاش فعيل، ووزارة اإلعام 

هي املوقع األساس ملناقشة هكذا مواضيع«. 
من جهة ثانية، اســتقبل وزير االعــام قبل ظهر أمس يف 
مكتبه يف الوزارة، الســفرة االيطالية نيكوليتا بومبارديري، 
وبحث معهــا يف العاقات الثنائية بني البلدين وتفعيل التعاون 

اإلعامي.

املكاري مع وفد نقابة املحررين

ــدس« ــ ــق ــ ال »الــــــــــروح  زار  ــش  ــيـ ــجـ الـ ضــــّبــــاط  مــــن  وفــــــد 
ــودهــم ــن ُمـــســـانـــدة األهــــــل ودعــــــم صــم ــ ــوان ع ــ ــت ــ ــم ن ــ عـــيـــد: ل

الروح  جامعة  أعلنت 
ان  بيان،  القــدس، يف 
وفدا مــن ضباط كلية 
للقيادة  شــهاب  فؤاد 
الجيــش  يف  واألركان 
برئاســة قائــد الكلية 
الدكتور  الركن  العميــد 
مقر  زار  جوين،  حسن 
الكسليك،  يف  الجامعة 
عى  التعرف  »بهــدف 
يف  والبحث  الجامعــة 
عى  التعــاون  إمكان 

األكادميي«. الصعيد 
اســتقبال  يف  وكان 
رئيس  نائــب  الوفــد 
للشــؤون  الجامعــة 
طوين  األب  اإلداريــة 

عيد، الذي ألقى كلمة رحب فيها، باســم رئيس الجامعة 
األب طال هاشــم، بالضبــاط الحارضيــن، اللبنانيني 
والسودان، معربا  السعودية  العربية  اململكة  من  والعرب 
عن »رشف الجامعة يف اســتقبال حامة الوطن وعامده، 
فهــم العيون الســاهرة التي تحرس الوطــن، يك يبقى 

واألمان«. باألمن  وينعم  خطر  كل  من  محميا 
ثم قدم عيد ملحة عن جامعة الروح القدس - الكسليك، 
1938، من قبل  العــام  تاريخ تأسيســها منــذ  وعرض 
الرهبانية اللبنانية املارونية. كام تحدث عن نظام التعليم 

فيها.  املوجودة  والكليات  وهيكليتها  وفروعها  فيها 
وتطــرق األب عيد إىل رســالة الجامعــة، الفتا إىل 
التعليمية، فهــي تلتزم بخلق  أنه »إضافــة إىل مهمتها 
واملجتمعية  الروحانيــة  القيــم  تضم  مجتمعيــة  روح 
واألخاقية. ويف ظل هذه األزمــة االقتصادية الصعبة، 

األهل ودعم صمودهم«. تتوان عن مساندة  مل 
وشــدد عى »أن الجامعة تعتمد عــى مجموعة من 
القيم والركائز التــي وضعتها يف مصاف أبرز الجامعات 
عى املســتويني املحيل والدويل، وأبرزها: املحافظة عى 
مســتوى تعليمي رفيع؛ ضــامن جــودة التعليم، حيث 
صنفت مؤخرا من بني األوائل يف لبنان؛ الشــفافية يف 

التواصل...«  وحسن  التعاطي؛ 
مــن جهته، قدم العميد الركن جــوين موجزا عن دور 
كلية فؤاد شــهاب للقيادة واألركان، متوجها بالشــكر 

االستقبال. حسن  عى  الجامعة  إلدارة 
ثــم عرضت الدكتورة رين ضو لربامــج الحقوق، فيام 
رشح الدكتور إدواردو أبو لطيف عن برامج قســم العلوم 
السياســية، ثم كانت زيارة ميدانيــة إىل املكتبة العامة 
التي تعد مــن أهم املكتبــات يف الرشق  يف الجامعــة 

األوسط.

خالل الزيارة

اليومّية الناس  ُمعاناة  وتنقل  العام  النقل  ملف  تستكمل  ...>الــديــار«  »املشي«  بـ  وأهــا  »السرفيس«..  لـ  وداعــاً 
مينى املقداد

من »الســيارة الخاصة« إىل »الرسفيس« إىل »الفان« إىل 
»التوك توك« إىل األقدام... هكذا تدحرج مسار التنقل يف لبنان 

إثر ارتفاع أسعار املحروقات وكلفة املعيشة عموما.
العموميون ضمن منطقة بروت  الســائقون  مؤخرا رفع 
وضواحيها، تعرفــة »الرسفيس« إىل 50 ألــف لرة، لرتتفع 
مبوازاتها تلقائيا تعرفة »الڤان«، عى أّن هذا اإلرتفاع يشــمل 
بطبيعة الحــال التعرفة خارج بروت وصــوال إىل األطراف 

ملختلف وسائل النقل.
إرتفاع التعرفة إىل هذه القيمة، ضّيق الخيارات أمام املوظف 
للوصول إىل عمله بســبب راتبه الزهيد الذي يتقاضاه باللرة 
اللبنانية، وكذلك من يضطر اىل ركوب سيارة األجرة، ألّن »الڤان«  
ليس متوافرا بالقرب من مكان ســكنه أو عمله، كام أّن األمر 

يصعب بأشواط عى من يسكن يف منطقة بعيدة عن عمله.
ويف ظّل هذه التطّورات أصبح امليش الخيار الوحيد ملن يعمل 
»عن قرب«، وتقليص أيّام العمل ملن ميكن أن يعمل »عن بُعد«.

{ بدل النقل الجديد غر كاف {
ياسمني )23 عاما( من سكان الجنوب، موظفة يف مؤسسة 
خاصة يف بروت، تتقاىض 3 مايني و500 ألف لرة شهريا، 
ترتّدد يوميا إىل العاصمة، تقول لـ »الديار« إّن ما يخّفف عنها 
يف هذا الوضع هو أنّها تنتقل إىل عملها بســيارة خاصة مع 
أحد أقربائها، وهذا ما دفعها اىل قبول الوظيفة من األساس، 
خصوصا أّن التكلفة اليومّيــة ذهابا وإيابا بني بيتها وعملها 
تبلغ أكرث من 90 ألف لرة، باملقابل عرّبت ياسمني عن شعورها  
باإلحراج الشديد من قريبها وبأنّها عبء عليه، العتبارها أنّها 

تقّيده، لكّنها مضطرة اىل ذلك عى حّد تعبرها.
أما عن زيادة بدل النقل إىل 95 ألف لرة، فرتى أنّها غر كافية 
ملن يقصــد بروت من الجنوب أو البقاع، وحتى الزيادة األخرة 

عى الحد األدىن لألجور« رح يحطوها كلّها أجار طريق«.

{ الزيادة »بنج« {
نادين ) 34عاما(، من سكان ضواحي بروت، مسؤولة قسم 
يف مؤسســة يف القطاع الخاص تبعد نحو نصف ساعة من 
مكان ســكنها، تعترب يف حديثها لـ »الديار« أّن الرواتب كانت 
سابقا جيدة جدا، تؤّمن العيش مبستوى متوسط، وكذلك بدل 

النقل ذهابا وإيابا من وإىل العمل، فيام مل تعد كذلك اليوم.
وتابعت أّن مكان املؤسسة التي تعمل فيها يبعد من 20 إىل 
25 دقيقة سرا عى األقدام، ولكن صحتها متنعها أحيانا من 
الذهاب ســرا، ولكن اليوم يطلب السائقون مبلغ 50 ألف لرة 
كتعرفة، ما اضطرها إىل أن تستقّل »الڤان« إىل منطقة قريبة 
من عملها وأن تكمل ســرا عى األقدام، وأردفت أّن هذا األمر 

يسبب لها أزمة كبرة يف الشتاء.

وتشــر نادين اىل أّن أكرث 
ما يزعجها هــو أنّها تعلمت 
بكرامة  العيش  تستطيع  يك 
اليوم  لكّنها  البلــد،  هذا  يف 
تشعر باإلحراج الشديد عندما 
تشرتط عى السائق أن تدفع 
نفسها،  »الڤان«  تسعرة  له 
وتشعر باالحراج حني يرمقها 
الســائق بنظرة ســاخرة أو 
يضايقني   وهذا   « شــفقة، 

كثرا عى الصعيد النفيس«.
 وتختم: » معاشاتنا ال تزال 
باللبناين وعم يكون نصفها 
الدولة عم  بدل نقل.. صــح 
عن  عبارة  هيــدا  بس  تزيد، 
بنج حتى نضل مكملني، وما 
الرواتب  مــن  جزء  إقرار  تم 

بالدوالر«.

{ »شغلني وثاثة« {
فرح )موظفة 30 عاما( تسكن يف منطقة النبطية، تقول 
لـ »الديار« إّن راتبها كان يبلــغ  مليون لرة وأصبح مليونني 
و600 ألــف لرة ، ولكنه ال يزال غر كاف يف ظل أزمة الدوالر 
وزيادة األســعار، كام متّت زيادة بدل النقل إىل 95 ألف لرة  
فيام يكلّفها  -حتى اآلن- أكــرث من 200 ألف لرة يوميا قابل 
للزيــادة،  مضيفة:«هناك أيّام كنت مرتبطة مع ســائق كان 
يعطيني سعر خاص بني 140  و 160 ألف لرة يف اليوم، ولكن 
عندما ال يذهب إىل بروت أدفع بني 250 و300 ألف لرة يوميا، 

وأعرف أشخاصا يدفعون نحو 350 ألف لرة يوميا«.
نتيجة هذا الواقع، قّررت فرح اإلستقالة من عملها، ولكنها 
عدلت عن الفكرة واختارت العمل »أون الين« لعّدة أيام والحضور 
ليومني فقط، وكانت إدارة العمل متعاونــة جدا معها، إاّل أنّها 
تضطر اىل البقاء يف بروت خال يومي الدوام لتســيرأمور 
العمل بظروف غر مريحة نسبيا، كام بحثت فرح عن عمل ثان 

»أون الين« ودوام جزيئ يك تستطيع الصمود يف هذا الوضع.
وختمــت:« راتب لحتــى اطلع وانــزل... وراتب لحتى غطي 
مصاريفي وساهم مبرصوف البيت مع أهيل، وحتى الشغل الثاين 
بطّل يعمل يش، ألن األسعار عم تطلع نار بوقت الراتب ثابت ... 
الواحد صار بدو شغلني وثاثة ليقدر يغطي املصاريف األساسية، 

وكلو عى حساب طاقتو وصحتو وأعصابو وحياتو كلّها«.

{ »سكوتر« {
محمــد )39 عاما( موظف يف رشكة خاصة، يســكن يف 
منطقة الحمراء، ومكان عمله يف منطقة ســّن الفيل، كان 

عادة يذهب إىل عمله بســيارته الخاصة أو بسيارة أجرة، كام 
أّن طبيعــة عمله تضطره اىل التنقــل إىل مناطق أخرى أثناء 

الدوام وال تغطّي املؤسسة هذه التكاليف.
اليوم مل يعد محمد يستطيع أن يستّقل سيارته الخاصة وال 
»الرسفيس« بســبب غاء البنزين ورفع التعرفة، فقام برشاء 
»سكوتر« مســتعملة أو ما يصطلح عى تسميته »موتسيك 
عالكهربــا« مببلغ 400 دوالر، تحتاج اىل 3  ســاعات ترشيج 
لتسر الستخدام حواىل 5 ساعات يوميا، كام يستخدمها لرشاء 

حاجيات منزله وإيصال إبنه إىل الحضانة وزوجته إىل العمل.

{ لن أكون مجحفة بحق نفيس

ألجل  50 ألف لرة {
رفا )38 سنة موظفة( تقطن منطقة حارة حريك، يبعد مكان 
عملها عن منزلها نحو نصف ســاعة، اعتادت أن تقصد عملها 
بســيارة أجرة، تصف لـ »الديار« بأّن األمور كانت ســهلة جدا 
سابقا، لكن اليوم أصبح الوضع أصعب بكثر بسبب رفع تعرفة 
النقل، إال أنّها رغم ذلك تستقل سيارة أجرة حني تكون مضطرة، 
وأشــارت إىل أّن التعرفة كانت مقبولة حني كانت ما بني  25 و 
30 ألف لرة قبل أن يرفعها بعض الســائقني من تلقاء أنفسهم 
إىل 40 و 50 ألف لرة وتســببوا لنا بهذا الوضع، وقالت: »هني 

شعب ونحنا شعب الزم نساند بعضنا... األزمة علينا وعليهم«.
رفــا أكملت أنّها إذا أرادت الذهاب إىل عملها بـ »الرسفيس« 
يوميا ســتدفع ما بني مليون ومليون ونصف شــهريا ورمّبا 
أكرث، لذلك قّررت الذهاب والعودة مشيا، وهي بحاجة من ربع 
إىل ثلث ساعة فقط، الفتة إىل أّن قرارها هذا دائم، وأردفت:« 

أحيانا أصل اىل عميل وطاقتي منهكة من الحّر، ولكن ال تزال 
الحرارة مقبولــة، وطبعا لن أكون مجحفة بحق نفيس ألجل  
40 أو 50 ألف لرة، ورمّبا أستقل سيارة األجرة يف متوز وآب 
حني لن أستطيع امليش«، مشرة إىل أّن بدل النقل الذي رفعه 
الوزير »بيفرج« مبــكان معني، لكن أصل الحّد األدىن لألجور 

ال يزال متدنيا.

{ تقليص أيّام العمل والبحث عن آخر {
مصطفى ) 32 عاما ( من سكان املروانية- الجنوب، يعمل 
يف بروت، كان ســابقا يتنّقل بســّيارته الخاصة إىل عمله 
بكلفة 15 ألف لــرة بنزين ذهابا وإيابا، فيــام اليوم تكلف 

العملية نحو 600 ألف لرة وأكرث.
ال يزال مصطفى يتنقل بالســّيارة، لكّنــه قلّص أيّام عمله 
الحضورية  من 6 إىل 3 أيّام، ومع إرتفاع سعر البنزين يوميا 
يفكّــر جّديا يف أن يســتّقل »الڤان«، لكّنــه يعترب أن ركوب 
السيارة الخاصة أريح جسديا وأفضل من املذلة عى الطرقات 
عى حد تعبره، الفتا إىل أنّه حتى »الڤانات« ال تتوافر يف كّل 

األحيان، خصوصا يف القرى البعيدة.
مصطفى يبحث اليــوم عن عمل يكــون قريبا من مكان 
ســكنه، لتخفيف أعباء التنقل من جهــة، وألّن راتبه مل يعد 

يكفيه خصوصا بعدما قلّص أيّام عمله الحضوريّة.

{ 100 ألف لرة يوميا {
غنى ) 25 عامــا(، موظفة براتب 3 مليــون ونصف لرة، 
تقطن يف منطقة بــرج الرباجنة، يقع عملها يف منطقة برئ 
حسن، تستقل سيارة األجرة للوصول إىل العمل والعودة منه، 
بكلفة 100 ألف لرة يوميا ذهابا وإيابا، وأحيانا تستقل دراجة 
نارية مع أحد أفراد أرستها كبديل عن ســيارة األجرة وكلفتها 

الباهظة التي تبلغ تقريبا نصف راتبها.
تــرى غنى أّن هــذه الكلفة ينتج منهــا عبء مادي عى 
املوظف، ما يدفعه إىل االستغناء عن الكثر من اإلحتياجات 
الحياتيــة، النفســّية واملاديّة، إىل جانب االســتغناء عن 
الطمــوح وتطوير الــذات وإلغاء مشــاريع كان قد ُخطّط 
لها ســابقا، بهذا الراتب القليل الذي ال يــكاد يكفي لتأمني 
مأكل وملبــس وبدل نقل، وهذا األمر دفع غنى مرات عديدة 
إىل التفكر بــرتك العمل ، ولكنها عدلت عــن الفكرة بغية 
اإلســتفادة من املبلغ الزهيد الذي يبقى لتغطية مرصوفها 

األساسية. وحاجاتها  اليومي 
خاصة القول... تقول التجربة إّن اللبناين مرن، ويستطيع 
التكّيــف مع األزمات، وها هو اليوم يفعل ذلك عى مســتوى 
التنّقل باحثا عن البدائل، ولكن ألّن الفوىض ترضب لبنان عى 
كّل الصعد، تتحّول هذه املرونة إىل اســتنزاف يهّدد اإلنســان 

واإلنسانّية  معا.

أزمــات؟ في  غارقة  والباد  السّياح...  لبنان  يستقبل  كيف 
الـــســـوداء!!! الــســوق  فــي  الخبز  ــازوت...  ــ ــ وامل ــدواء  ــ ال بعد 

دموع األسمر

»مشتاق للبنان... طّل هالصيفية« هي دعوة وزير السياحة 
واملغرتبني للسواح واملغرتبني.

مل متر ساعات عى هذه الدعوة، حتى دخل لبنان يف ازمة 
اختفاء رغيــف الخبز من املحات، وعاد مسلســل الطوابر 
من جديد، حيث يتوافد املواطنني منذ ســاعات الصباح االوىل 
للوقوف امام االفران، علهم ينالون حصة اطفالهم من الخبز. 
مع دخــول لبنان يف ازمة جديدة، بعد ازمة الدواء واملازوت 
والبنزين واالستشــفاء، كان حريا بحكومة ترصيف االعامل، 
بدال من اطاق حمــات اعانية لجذب الســياح واملغرتبني 
لزيارة لبنان، الرتكيــز عى ازالة االزمات او التخفيف من هذه  

االزمات املعيشية املرتاكمة.
والســؤال املطروح يف الشــارع اللبناين، هو انه مع بداية 
فصل الصيف يصل آالف السواح اىل مطار بروت للرتفيه عن 
انفســهم يف بلدهم، علام ان كل املحطات اللبنانية والعربية 
والدولية تؤكد عى مدى معاناة اللبنانيني بسبب فقدان املواد 
االولية للحياة مــن خبز ودواء ومشــتقات الفيول، ونتيجة 
تدفق آالف الســياح، فان هذه االزمات تزداد قساوة عى كافة 
اللبنانيني، نتيجة ســحب ما بقي يف االسواق من قبل السياح 
مبا يحملونه من عمات اجنبية، خصوصا الدوالر االمريك. 
وعى ســبيل املثال يدفع الســائح مثن ربطة الخبز الواحدة 
خمسة دوالرات او اكرث بينام سعرها يف الفرن 13 الف لرة. 

ماذا يجري يف االفران؟ يعمد عدد من الشبان اىل بيع ربطات 

الخبز بأسعار متفاوتة،  ويف 
للسياح  تباع  االحيان  معظم 
بالعملة االمركية، حيث يقوم 
امام  بالوقوف  الشبان  هؤالء 
االفران طيلة الليل لرشاء اكرب 
كمية مــن ربطات الخبز، ثم 
يبيعونها يف السوق السوداء، 
بينام املواطنني الذين يسعون 
اىل رشاء ربطة خبز واحدة، 
فا يجدونها بسبب الطوابر 
السوق  ارتفاعها يف  وبسبب 

السوداء. 
ما يعني ان الســياح مع بداية كل صيــف، بدال من العمل 
عى التخفيف من اعباء املواطنني، فان زيارتهم اىل لبنان هي 
لســحب من تبقى من مخزون الخبز والــدواء وغره لصالح 

عائاتهم النهم يدفعون بالدوالر. 
ويف هذا اإلطار، كشف احد اصحاب االفران يف طرابلس  عن 
»سوق سوداء« يف املدينة جراء قيام بعض النسوة بالوقوف يف 
الطوابر لرشاء الخبز من األفران عى سعر 13 ألف وبيعها يف 
السوق السوداء عى سعر 40  اىل 50  ألفاً، فهذه السوق تنشط 

مؤخراً يف العديد من املناطق من طرابلس اىل املنية وعكار.
ويعمــد بعض اصحاب االفران اىل  بيــع »بونات« الطحني 
املدعومة يف السوق السوداء باســعار مضاعفة ترتاوح بني 
850 دوالر و900 دوالر، ويف الوقــت نفســه تقفل افرانها. 

اما االفران التي تفتح، فانهــا تعمل بكمية طحني قليلة لذلك 
اشتدت ازمة الخبز منذ ايام. 

ورست اخبار ان االزمــة الحقيقية تتعلق بخمس مطاحن 
توقفــت عن العمــل، والتي كانت تنتج يوميــا ٧00 طن من 
الطحني، ومل تســتطع باقي املحطات انتــاج نفس الكمية، 
اضافة اىل عدم تفريغ القمح الــذي وصل عرب البواخر، الن 
املرصف املركزي مل يفرج عن االعتامدات يف ظل معلومان عن 

توجه لرفع الدعم يف املستقبل القريب.
واكدت مصادر اخرى ، ان سبب االزمة كلها مدروسة كباقي 
االزمــات التي عاىن منها اللبنانيون يف الســنتني االخرتني، 
والسبب هو رفع الدعم كليا عن القمح، لذلك كان من الرضوري 
افتعال ازمة قبل رفعه، كام حصل قبل ذلك مع الدواء والبنزين 

واملازوت.

فهد الباشا

1- ليــس مقاوماً، وال هو من أنصــار املقاومة بحاٍل، 
مــن رأى عى طريق املقاومة ما تتعــرّث به، فام ازاله لو 
استطاع، أو من رأى يف مسارها،عيباً فام أشار اليه منّبهاً 
ومحّذراً، لو استشعر عجزاً عن تصويٍب واصاح. املقاومة 
اليوم، ومع تزايد التحديّــات، باتت عى غر محّك. ال يف 
موضوع التصّدي للعدو وحسب بل للفساد، حليِفه داخل 
الباد. فام يجوز، من بعــُد، العّض أكرث عى جرح ينزف 
منذ عقود. اّن غّض الطرف طويا، عى اهوال الفســاد 
لَمدعاٌة لاتّهام بالعمى، لو ســلمت نّيات، أو مجلبة لغر 
شبهة حرام، لو ساءت ال سمح الله نّيات. فهل من يوصُل 
الرســالة، مبخترصها املفيد، اىل عنوانها من غر تعديٍل 

ومن غر ابطاء؟
2ـ من طقوسّيات ذلّنا املتجّددة مسارعُة أدعياِء العزّة 
والعنفوان مّنا، اىل اصدار بيانات االدانة واالستنكار، كلّام 
أغار العدّو علينا، كلاّم أضاف اىل دمارنا دماراً. »اذا ابُتليتم 

باملعايص فاسترتوا«. فهل من املعايص ما هو أعظم؟
3ـ أنتجّنى اذا قلنا ان شعباً يعيد انتخاب ناهبيه يستحّق 
كّل ويٍل هو فيه ؟ الشــعب الذي يألف ذلّه، غالباً ما يختّل 
عقله فُيعرُّض مصره لكل باء. وال يسألَنَّ عاقٌل من بعُد، 
كيف بادت يف التاريخ جامعات وشعوب. فمن الطبيعي 

ان تصر اىل البى كل الرسوم البرشيّة املتحّركة.
4ـ ال يســتمّر نضاٌل متألّقاً، وال ينتعُش حبٌّ وينتيش، 

بدون جرعٍة من خيال.

كلامت يف زمن الغربة
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العميد أنور يحيى يُؤرخ لبنان السياسي واألمني بكتابه »الشرطة القضائّية«
ــا ــ ــرارها وتفاصيلهـ ــ ــف أسـ ــ ــق يكشـ ــ ــازات بالوثائـ ــ ــق وإنجـ ــ ــع وحقائـ ــ وقائـ

 »النجــــدة الشــــعبّية« ــــــ فــــرع صيــــدا أنهــــى مؤتمــــره:
ــــة ــــن األزم ــــف م ــــة... والتخفي ــــز الصحّي ــــز املراك تعزي

خالل املؤمتر
عقد فرع صيدا يف »جمعية النجدة الشعبية 
اللبنانية«، مؤمتره التحضريي للمؤمتر العام 
الوطني الخامس عرش للجمعية، بعد سلسلة 

من االجتامعات  واللقاءات التحضريية.
وعقدت الجلسة الختامية يف املركز الصحي 
التابع لفــرع الجمعية يف صيدا، يف حضور 
وفد من الهيئــة االدارية للجمعية ضم نائب 
رئيس الجمعية عيل داود وامن الرس حســن 
كريم، وقدمت خالل الجلسة التقارير املتعلقة 
بعمل الفرع واملركز الصحي ، ومناقشة خطة 
العمــل للمرحلة املقبلة، كــام جرى تقديم 
التقريــر املايض وقطع حســاب ومرشوع 
موازنة. وانتخب املشاركون املندوبن للمؤمتر 
العام الوطني الخامس عرش للجمعية ، والذي 
ســينعقد يف متوز املقبــل يف قاعة مطعم 
الجرس يف الدامور، كام انتخبوا االستاذ وليد 

حشيشو رئيسا لفرع الجمعية يف صيدا.
وتحــدث نائب رئيــس الجمعية عيل داود 
فشــدد »عــى امليض يف خطــط الجمعية 

الحافلة بالعطايا االنسانية  لتعزيز مسريتها 
والصحية واالجتامعية«، مؤكدا »العمل عى 
تعزيــز دور املراكز الصحيــة  واالجتامعية 
التابعــة للجمعية، واملنترشة عى مســتوى 
خارطة الوطــن، بهدف التخفيف من املعاناة 
الحياتية التي تتكبدهــا الفئات االكرث فقرا، 
جراء استفحال االزمة االقتصادية واملعيشية«.

وحيا رئيس فــرع الجمعية يف صيدا وليد 
حشيشو »النجدوين« يف صيدا، وفريق العمل 
يف املركز الصحي يف املدينة ، الذي يعمل لخدمة 
املواطنــن منذ افتتاحه يف العام 1979، وهو 
يستقبل شهريا قرابة الـ 900 مريض ويؤمن 
العالج يف مختلف االختصاصات، اضافة اىل 
الحمالت املجانية وشــبه املجانية التي يقوم 
بها بصورة دوريــة، مؤكدا »ان حجم االزمة 
االقتصادية واملعيشية التي يعيشها اللبنانيون 
تتطلب منا املزيد من العمل والتكاتف من اجل 
رفع مســتوى العطاء اكرث، انسجاما مع نهج 

الجمعية وشعارها »معا من اجل االنسان«.

كامل ذبيان

اعتدنا يف لبنــان وبعض دول املنطقة، ان نقرأ 
مذكرات او مرويات لسياسين او حزبين واحيانا 
مفكرين ومثقفن، وقليل منها ملن عمل يف الشأن 
العــام، اضافة اىل كتب تاريخية اصدرها مؤلفون 

عن لبنــان القديم والحديث، او اخراج وثائق 
ومخطوطات عن فرتات حكم امرباطوريات 

او دول توسع نفوذها، وكثري لكتب دينية.
ومل يتعــرف اللبنانيون وقراء غريهم عى 
مذكرات او تأريخ ملراحل، عمل فيها موظفون 
كبار يف مؤسســات الدولة الديبلوماســية 
واالدارية والقضائية والعسكرية، اال ما ندر، 
لبعض االشــخاص الذين دونوا ما مروا فيه 
يف حياتهم الخاصة والعامة، او اســتكتبهم 
مقابالت  واجــروا  وصحافيون،  باحثــون 

معهم.
العميــد انــور يحيــى اراد ان يكتب عن 
تجربته يف قيادة الرشطــة القضائية التي 
توالها ملدة خمس ســنوات )2005- 2010(، 
وبعد اغتيال الرئيس الشــهيد رفيق الحريري 
بحــواىل شــهرين ونصف الشــهر، ليصدر 
القضائية يف  كتابعه بعنــوان »الرشطــة 
لبنــان – حقائق وانجــازات«، وهو مل يؤرخ 
للمرحلــة التي تبوأ فيهــا منصبه فقط، بل 
عــرض لتاريــخ الرشطة القضائيــة التي 
تعددت اســامءها من »البوليس العديل« اىل 
»الجنــايئ«، فهو ييضء عى جهاز امني من 
ضمن قوى االمن الداخيل التي تأسســت يف 
لبنان منذ العــام 1861، يف زمن املترصفية 

التــي قامت يف جبل لبنان اثناء حكم الســلطنة 
 العثامنيــة، واعطيــت »ادارة  او حكــام ذاتياً«.

فالكتاب يعود بنا مؤلفه اىل زمن الوجود العثامين، 
ومن ثم االنتداب الفرنيس، لنقرأ فيه تطور القوى 
االمنية يف لبنان ما قبل اعالن دولته من فرنســا 
يف اول ايلول 1920، حيــث يتحدث العميد يحيى 

مســتفيضاً عن الهيكليات التي قامت عليها قوى 
االمن ومن ضمنها الرشطة التي اصبحت قضائية 
يف العام 1959، واملهام املوكلة اليها، فيســتحرض 
من خالل متابعته وقراءاته واعتامده عى الوثائق، 
وهــو الذي كان عضوا يف لجنة كتابة تاريخ قوى 
االمن الداخيل، التي صدرت مجموعة باجزاء اربعة 
قبل ســنوات، وهو عمل متقدم، يف ان تضم 
املكتبة هذا التاريخ ملؤسسة امنية، مرتبطة 
بتاريخ لبنان االمني والجنايئ، ال ينفصل عن 

تاريخه السيايس والحضاري والثقايف.

فــام بــدأه يف لجنة تاريخ قــوى االمن، 

للرشطة  كتابه، مخصصــا  اســتكمله يف 

القضائية التي امىض من خدمته العسكرية 

الـ 39 عاما، ســنوات كثــرية يف اجهزتها 

ومكاتبهــا، فتمرس فيهــا، عن علم وخربة، 

وهــو خضع لدورات عدة يف الخارج، اضافة 

اىل تسلمه مسؤوليات يف وحدات اخرى.

كتب وزير الداخلية االســبق زياد بارود، 

مقدمة الكتاب يقول فيها: »كتب انور يحيى 

فصــوال من تاريخهــا )الرشطة القضائية( 

كقائد لها، لكنه اختار بعد تقاعد لســنن ال 

العقــل وال القلب، بــل ان يكتب ايضا فصول 

تاريخها منذ العام 1861، يعمل بحثي توثيقي 

معّمــق، تواله العميد محصنا بتجربة جعلته 

يدخل اىل تفاصيل التاريخ من ابواب سنوات 

خدمتــه الـ 39 التي امضاها يف قوى االمن 

الداخيل، وان العميد انور يحيى، اشــهد انني 

فخــور بان يكون يف بــالدي ضباطا حملوا 
االمانــة بصــدق«.                     )يتبع(

يعتــرب مرض ألزهامير مرض دماغــي متطور يدمر خاليا 
املخ، مام يؤدي إىل مشــكالت يف الذاكرة والتفكري والسلوك، 
ويؤثر بشــدة يف عمل وحياة الشــخص املصاب ومنط حياته 
االجتامعــي، فيتدهور وضع املريض املصاب مبرور الوقت، و 
غالًبا يؤدي إىل الوفاة. كام يصّنف مرض الزهامير اليوم بكونه 

السبب الرئيس السادس للوفاة عامليًّا.
إن اإلصابة  مبرض ألزهامير ليس مرحلة طبيعية من مراحل 
الشيخوخة، لكن احتامل اإلصابة به يتزايد مع تقدم العمر، إذ 
إن نحو 5% من الناس يف عمر 65 - 74 عاًما يعانون من مرض 
الزهامير، بينام نسبة املصابن بالزهامير بن األشخاص الذين 

يف سن 85 عاًما وما فوق تصل إىل نحو %50.

{ األعراض {
كل شــخص يجد أحياناً صعوبة يف تذكر األشياء وتفاصيل 
األحداث، وبخاّصة القدمية منها، لكن مشــكالت الذاكرة لدى 
مرىض الزهامير تشــتد وتتفاقم، واملصابون مبرض الزهامير 

يواجهون املشكالت اآلتية: 
- نسيان محادثات أو مواعيد.

- وضع أشياء يف غري مكانها الصحيح، بل ويف أماكن غري 
منطقية إطالًقا.

-  نسيان أسامء أبناء عائالتهم، وأسامء أغراض يستعملونها 
يومًيا.

- مشكالت يف التفكري.

- صعوبة يف العثور عى الكلمة الصحيحة أو املناسبة.
- ضعف القدرة عى القراءة والكتابة.

- مشكالت يف القدرة عى تحديد املكان.
- فقدان اإلحساس بالوقت.

- صعوبة يف تنفيذ مهامت وأعامل معتادة ومعروفة.
- تكرار الجمل والكلامت نفسها.

ويف هذا السياق، أظهرت آخر دراسة، أن الذين لديهم مستوى 
أعى من حمض الدوكوساهكســاينويك )DHA( يف الدم، هم 
أقل عرضة بنســبة 49% لإلصابة مبــرض ألزهامير مقارنة 

بأولئك الذين لديهم مستويات أقل.
ووفقا ملعهد أبحاث األحــامض الدهنية )FARI(، اقرتحت 
الدراســة، التي قادهــا الدكتور أليكس ســاال فيال، ونرُشت 
يف مجلــة Nutrients، أن توفــري الغذاء اإلضايف من حمض 
الدوكوساهكســاينويك من أوميغا 3، خاصــة ألولئك الذين 
يحملون جــن ApoE4 )الذي يضاعف تقريبــا قابلية الفرد 

لإلصابة مبرض ألزهامير( قد يبطئ من تطور املرض.
وميكــن ملثل هذا التدخل الغــذايئ الفعال من حيث التكلفة 
ومنخفــض املخاطر مثــل هذا، توفري املليــارات من تكاليف 

الرعاية الصحية.
ويف هذه الدراسة القامئة عى املالحظة التي أُجريت ضمن 
دراســة التعرض من فرامنغهام، مبا يف ذلك 1490 مشــاركا 
خاليــا من الخرف يبلغ متوســط أعامرهــم 65 عاما، فحص 

الدم  خاليا  ارتباط  الباحثون 
الحمــراء )RBC( بحمــض 
يك  نو هيكســا سا كو و لد ا
ألزهامير  مرض  مع   )DHA(
)AD(، واختربوا التفاعل مع 

.APOE-ε4 الناقل
وكانــت مخاطر التعرض 
ألزهامير  مبــرض  لإلصابة 
يف أعى رشيحة ُخمســية 
)عندما يتم تقسيم مجموعة 
مــن البيانات إىل خمســة 
أجزاء متساوية( من حمض 
يف  الدوكوساهيكســانويك 
 >، Q5( خاليا الــدم الحمراء

 ،Q1( أقل بنســبة 49% مقارنة بأدىن رشيحة ُخمسية )%6.1
.)%3.8<

وتم توقع أن الزيادة يف حمض الدوكوساهيكســانويك يف 
خاليا الدم الحمراء من Q1 إىل Q5 توفر 4.7 ســنوات إضافية 

من الحياة الخالية من مرض ألزهامير.
وعــالوة عى ذلك، الحــظ الباحثون أن زيادة تناول حمض 
الدوكوساهيكســانويك قد يقلل من خطــر اإلصابة مبرض 
ألزهامير، خاصــة يف األفراد املعرضن لخطر أكرب مثل أولئك 

الذيــن يحملون نســخة APOE-ε4، ما يشــري إىل أنهم قد 
يســتفيدون أكرث من مستويات حمض الدوكوساهيكسانويك 

األعى من غري الحاملن لها. 
وكشف وليام إس. هاريس، كبري مؤلفي الدراسة، أن النتائج 
تتــامىش مع تلك التي توصل إليهــا باحثون آخرون، والذين 
أبلغوا عن ارتباطات جزئية لحمض الدوكوساهيكســانويك 
يف خاليــا الدم الحمراء عى األداء املعريف وقياســات حجم 
الدماغ )مــع ارتباط ارتفاع حمض الدوكوساهيكســانويك 

بنتائج مفيدة(.

يوماً بعد يوم، تتفاقم أزمة 
تغرّي املنــاخ، وتزداد املخاطر 
التي يواجهها العامل إزاء هذا 
التغرّي املخيف.  حذرت دراسة 
جديدة من أن عدد األيام التي 
يغطي فيها الثلج جبال األلب 
قد ينخفض إىل النصف، يف 
اإلجراءات  اتخــاذ  حال عدم 

الالزمة للحّد من ذلك.
 وكشــف الباحثون أن دول 
جبال األلب الجنوبية، مبا يف 
ذلك أجزاء من فرنسا وإيطاليا 
وســلوفينيا، ستتأثر بشكل 
خاص يف حال عدم الســعي 
لخفــض االنبعاثات الغازية 
املناخية  ات  للتغريُّ املســببة 

التي تهدد العامل.
وعى ســبيل املثــال، إذا 

ارتفعــت درجة حرارة الكوكب مبقدار يرتاوح بن 4 و5 درجات 
مئوية، فقد تفقد سلوفينيا 54 يوماً من الثلج سنوياً عى ارتفاع 
1500 مرت، بينام ستخرس فرنسا 116 يوماً من الثلج عند ارتفاع 

3500 مرت.
 وأضــاف الخرباء أن فقدان الثلوج ســيهدد الطبيعة حيث 
سيتســبب يف مزيد من االحرتار، ويؤثر عى مامرسة التزلج 

ويقلص املوسم السياحي للمنطقة.
وقال املؤلف الرئييس للدراسة، مايكل ماتيو، من معهد »يوراك 
ريسريشــز« اإليطايل: »توقعت حدوث انخفاضات يف الغطاء 
الثلجــي، لكن التغيريات الحاصلة يف ظل ســيناريو االحرتار 

القوي فاقت التوقعات من حيث درجة الخطورة«.
 ويف حال عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحّد من االنبعاثات 
الغازيــة التي تؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة األرض، فإن بلدان 

جبال األلب الشاملية لن تستثنى من الخطر.
وتكافح منتجعات التزلج منخفضة االرتفاع يف جبال األلب 
بالفعل للبقاء مفتوحة ملوسم تزلج مدته 100 يوم، بسبب آثار 
االحتباس الحراري الحالية، حيث يلجأ الكثريون إىل صنع الثلج 

اإلصطناعي لالستمرار.
وأجــرب حــواىل 200 منتجع عى اإلغــالق يف جبال األلب 

اإليطالية وحدها، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
 ويقــول العلامء إن درجة حــرارة الكوكب ارتفعت مبقدار 
1.2 درجــة مئوية حتى اآلن، بينام ســتتخذ إجراءات رسيعة 
ومنســقة لتحقيق هدف اتفاقية باريس املتمثل يف البقاء أقل 

بكثري درجتن.
 وأوضحــت عاملة الجليد، مارتينا باراندون، التي مل تشــارك 
يف الدراســة: »بــدأت منتجعات التزلج تلجــأ إىل صنع الثلج 
اإلصطناعي لضامن االستمرار، وهذه الحلول قصرية األجل إىل 

حٍد ما ومكلفة للغاية ولن تؤيت مثارها يف النهاية«.
وأضافــت: »من املحتمل أن تختفــي منتجعات التزلج عى 
املرتفعــات املنخفضة وعى هوامش جبال األلب، ورغم التقدم 
التقني سيكون من الصعب للغاية الحفاظ عى ظروف التزلج 
خالل املئة عام املقبلة«. ويســتخدم الثلج اإلصطناعي كميات 
كبــرية من الطاقة واملياه إلنتاجه، وميكن أن تســبب املبيدات 
الحرشية وامللح واألسمدة املستخدمة يف تكوين الثلج أرضاراً 

بيئية.
 وحذرت املتزلجة األوملبية، لورا دونالدســون، من أن درجات 
الحــرارة املرتفعة والثلوج اإلصطناعية ميكن أن ترفع نســبة 

الخطورة لدى الرياضين الشتوين.
هــذا ووجد العلامء أن عدد أيام تســاقط الثلوج قد يختلف 
باختالف االرتفاع، فالجبال التي يبلغ ارتفاعها 2500 مرت، عى 
سبيل املثال، ستفقد ما يقارب 3 أشهر من الثلج سنوياً إذا بقيت 

االنبعاثات عالية.
 لكن إذا ضبطت االنبعاثات مبا يتامىش مع اتفاقية باريس، 

فسوف يفقد أقل من شهر واحد من الثلج.
وعى ارتفاع 500 مرت، ســتفقد 14 يوماً من الثلج إذا كانت 
االنبعاثــات عالية، مام يرتك 4 أيام فقط من الثلج كل عام، لكن 
الباحثن قالوا إن خفض االنبعاثات ميكن أن يوفر 10 أيام ثلجية.

عادات كثرية يقوم بها اإلنســان دون معرفة 
أرضارها وانعكاســاتها الســلبية عى صحته 
الجســدية وحّتى النفســية. صحيح أننا لسنا 
مثاليــن وكّل مّنا لديه عاداته الســّيئة، ولكن 
ميكننا بقدر املســتطاع  تجّنبها للامفظة عى 

 . صحتنا
إليكم أكرث العادات املرّضة التي يجب أن نقلع 

 : عنها
- طقطقة األصابع: تعترب من أســوأ العادات 
التي يقوم بها عدد كبري من األشخاص، وتؤّدي 
إىل إصابــة األنســجة وتلف أربطــة وأوتار 
األصابــع، فضالً عن احمرار األصابع وتورمها، 
والتهابات وخشــونة املفاصل. وتجدر اإلشارة 
إىل أنه يف حال طقطقــة األصابع طبيعياً أي 
دون تعّمــد ذلك، فلن يكون هناك أي أرضار عى 
صحة املفاصل. ويف حالة الشــعور باألعراض 
ه إىل الطبيب  التي أتينا عى ذكرها، يجب التوجُّ

املختص، ملعالجتها يف أرسع وقت.
- قضــم األظافر: قد يؤدي قضــم األظافر إىل تلف دائم 
لألســنان واللثة، ألن الطحن املتكرر الذي يحدث بن أسنانك 
وأظافرك، ميكن أن يتسبب يف تشقق األسنان. باإلضافة إىل 
أنها عادة ميكنها جعل األســنان أكرث عرضة لالنحراف عن 
مكانها أو تحركها، أو إصابتها بالهشاشــة ومن ثم تعرضها 
للســقوط. هذا وقد تصاب بنزالت الربد وأمراض أخرى عند 

وضــع أصابعك يف فمك والتي غالباً ما تحمل الجراثيم. 
- اإلســتامع إىل املوســيقى بصوٍت عاٍل: االســتامع إىل 
املوســيقى الصاخبــة التي تصل إىل مــا هو أعى من 115 
ديسيبل وملدة أكرث من ساعة واحدة، قد يؤدي لتلف األذنن. 
يقول مركز السيطرة عى األمراض والوقاية منها إن حوايل 
12.5% مــن األطفال واملراهقن والذين يبلغون من العمر ما 
بن 6- إىل 19 عاما، يعانون فقدان الســمع نتيجة التعرض 

الصاخبة.  للضوضاء 
- تصّفــح »اإلنرتنت« قبل النوم: يتســبب الضوء األزرق 
الصادر عن شاشــات األجهزة اإللكرتونيــة يف منع إفراز 
هرمون امليالتونن املســؤول عن شعورك بالنعاس، ما يجعل 
من الصعب عليك االســتغراق يف النوم أو البقاء نامئاً. لذلك 
قم بتهدئة نفسك، وإذا كنت ترغب يف قراءة يشء ما، إفتح 
كتابــاً وحافظ عى غرفة نومك مظلمة وهادئة لنوم أفضل.

- الجلوس لفرتات طويلة:  ربطت األبحاث ما بن الجلوس 
لفــرتات طويلة من الوقت والعديد من املشــكالت الصحية. 
وتشــمل السمنة ومجموعة من الحاالت أهمها: ضغط الدم 

املتزايد وارتفاع نســبة الســكر يف الدم وزيادة الدهون يف 
الجســم حول الخرص ومستويات الكوليسرتول غري العادية 
التي تشــكل متالزمة األيض )التمثيل الغذايئ(. لذلك ينصح 
بالحركة الدامئة والســري عى األقــدام يومياً أقلّه ملدة 10 

دقائق .
- تنــاول كميات كبرية من الطعام: مع مرور الوقت ومع 
تكرار اإلفراط يف تناول الطعام مرة تلو أخرى دون مامرسة 
األنشــطة الجســدية الكافية لحرق السعرات اإلضافية، قد 
تبدأ الدهون بالرتاكم يف الجســم، وتراكم الدهون وكســب 
الوزن، وبعد فرتة زمنية معينة قد يصاب الشخص بالسمنة، 
وقد ترفع الســمنة بدورها من فــرص اإلصابة بالعديد من 

األمراض، مثل: الرسطان ومشاكل صحّية أخرى.
- عــدم الحصول عــى ما يكفي من النــوم: يلعب النوم 
دورا يف تعزيــز صحة األوعية القلبية، والحفاظ عى معدل 
ضغط الدم، ومستويات السكر يف الدم. أثناء النوم الطبيعي 
ينخفض ضغط الدم، ولكن يف حالة قلة النوم ســوف يبقى 
ضغــط الدم أعى لفرتة أطول من الوقت، مام يزيد من خطر 
اإلصابــة بأمراض القلب والســكتة الدماغيــة. لذا ينصح 
بتحديــد روتن النوم الخص بك، والتــزم به وابذل قصارى 
جهدك بأن تحصل عى 7 إىل 8 ســاعات من النوم يف الليل.

- عدم رشب املياه: يتهاون الكثري من األشخاص يف رشب 
املاء، الذي يســبب مشــاكل بالكى أو إصابتها بالشيخوخة 
املبكــرة، ولتجنب هذا يفضل رشب مــا ال يقل عن 8 أكواب 

يومياً. ماء 

ــر«؟ ــة بمــرض »ألزهايم ــدم وخطــر اإلصاب ــا 3« فــي ال ــن ُمســتويات »أوميغ ــة بي ــا العالق م

كارثة التغّير املناخي تتفاقم.. تأثير ُمدّمر يُهّدد أشهر جبال العالم! ــــــا ـــ ـــ ـــ ـــــــــَك.. تجّنبه ـــ ـــ ــــــــــــى صحت ـــ ـــــــــر عل ـــ ـــ ــــــّيئة تؤثّ ـــ ـــ ـــ ــــــادات س ـــ ـــ ـــ ع
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ــب الـــســـيـــاســـيـــيـــن ــ ــ ــال ــ ــ ــط ــ ــ ــر يُ ــ ــقـ ــ صـ
ــة« كـــي يــســتــفــيــد لــبــنــان ــرصــ ــ ــذ »ف ــأخـ بـ

طالــب رئيس اتحاد نقابات موظفي بريوت شــفيق صقر 
الطبقة السياســية »التخفيف من تجاذباتهم السياســية او 
اخــذ »فرصة« من الكالم التصعيدي، رحمًة بالوطن واملواطن 
خصوصا واننا قادمون عىل موسم سياحي مميز خالل فصل 
الصيف سيؤدي اىل تأمني مداخيل بالفريش دوالر تقدر ما بني 

3 و4 مليار دوالر البلد اليوم بأشد الحاجة اليها«.
واعترب يف ترصيح ان »العدو االكرب لتطور القطاع السياحي 
هو عدم االســتقرار السيايس واستمرار املناكفات السياسية 
مام يؤثر عىل الحركة السياحية وعىل حركة الزائرين«، طالبا 
من السياســيني »االهتامم بالســياحة الداخلية والتنقل بني 

مختلف املناطق اللبنانية الجميلة«.
ورأى صقر أن »لبنان امام فرصة ذهبية هذا الصيف«، مبديا 
تخوفه من »ضياعها بسبب السياسيني الذين ال يأبهون ملشاكل 
وهمــوم مواطنيهم وال يعملون يف ســبيل حلها خصوصا ان 
القطاع الســياحي يستعد لتقديم االفضل واالحسن واالجود«، 
متمنيــا عىل القيمني عليه »الفوترة باللــرية اللبنانية بعد ان 
اصبــح اقتصاد لبنان مدولرا يف حني أن الرواتب ال تزال باللرية 
اللبنانية وان تكون اســعاره يف متناول جميع اللبنانيني النه 
بعد سنوات من املصائب التي حلت بنا من املفروض ان نستغل 
الفرصــة التي اتيحت لنا هذا الصيف لعودة الروح اىل مختلف 

القطاعات االقتصادية«.

االســــــمر اعلن دعمه لرئيس نقابات الشمال
أعلن رئيس االتحاد العاميل العام يف لبنان الدكتور بشــارة 
األســمر يف بيان، دعمه املطلق لعــامل وموظفي ومياومي 
بلديتي طرابلس وامليناء ولالتحاد العام لنقابات عامل الشامل 
بشــخص رئيسه شادي السيد »يف سعيهم الدائم ومطالبتهم 
للحصــول عىل حقوقهــم بعيدا من التجاذبــات والرصاعات 

املناطقية واالتهامات والكالم النايب من أية جهة أىت«.
وطلب من وزير الداخليــة »املعالجة اإليجابية لكل مطلب 
حق يتعلق بزيادة األجور والدرجات اإلســتثنائية وبدل النقل 
واملنــح اإلجتامعية لعامل وموظفي ومياومي بلديت طرابلس 

وامليناء«.
كام طلب من الجميع »اإلحتكام إىل القانون والحس الوطني 

واإلنساين يف هذه املرحلة الدقيقة من حياة الوطن«. 

حملة نظافة في بعلبك : اهالً باملهرجانات
أطلقت »الجمعية اللبنانية للدراســات والتدريب«، بالتعاون 
مــع بلدية بعلبك، حملة »أهــال باملهرجانات«، ضمن مرشوع 
»تعزيز تضامن الشباب للحد من التطرف« الذي تنفذه الجمعية 
بالرشاكة مع الســفارة الهولندية يف لبنان، استهلتها بحملة 

نظافة ملحيط معابد قلعة بعلبك.
وانطلقت الحملة مبشــاركة أكرث من 150 شابا وشابة من 
املشــاركني يف مرشوع » تعزيز التضامن للحد من التطرف«، 

وقد امتدت من أمام موقف القلعة حتى مدخلها. 
وأشــار مؤســس الجمعية الدكتور رامــي اللقيس إىل أن 
»الجمعية اللبنانية للدراســات والتدريــب تنظم كعادتها كل 
ســنة حملة ترحيبا باملهرجانات وتحضري الستقبال روادها، 
بالتعاون مع بلدية بعلبك ومبشــاركة أهلية واســعة، وتأخذ 
الحملة هذه الســنة طابعا خاصــا نظرا للظروف االقتصادية 
الصعبة التي نعاين منها، لذا نأمل أن ينتعش املوسم السياحي 

ويساهم بتحريك العجلة االقتصادية«. 
واكد أن »بعلبك اليوم حارضة الســتقبال زوارها كام توجه 

لهم رسالة بأنها مدينة حضارية عريقة«. 
بدوره نائب رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشــل رّحب بزوار 
املدينة لهذا املوسم وقال: » تستكمل بلدية بعلبك خطة النظافة 
الستقبال املوسم السياحي، ونأمل بعودة مبرشة للمهرجانات 

إىل املنطقة بعد غياب سنتني بسبب جائحة كورونا«.
وأضاف: » سوف تســتكمل الحملة بتنظيف كامل املنطقة 

املحيطة بالقلعة«.

العودة الى نقطة الصفر  : املياه  مشــــــكلة 
.. املصلحة تكشــــــف عن اعطــــــال كثيرة

يبدو ان اعامل الصيانة عىل اوتوســراد غالريي خباز عىل 
مدى 4 ايام قد باءت بالفشل .فبعد انتهاء اعامل التصليح قامت 
مؤسســة مياه بريوت وجبل لبنان بضخ املياه مجددا لتتفاجأ 
بفيضان املياه وامتالء االوتوسراد بالكامل مام يدل عىل عودة 
اعــامل التصليح اىل نقطة الصفر وبالتايل قد نشــهد امتداد 
الزمة املياه اليام اخرى  ويف هذا االطار اعلنت مؤسســة مياه 
بريوت وجبل لبنان يف بيان، أنها مســتمرة »يف تقديم كل ما 
تستطيعه من خدمة للبنانيني، وذلك بغض النظر عن الظروف 
القاسية التي ينئ البلد تحت وطأتها والتي تنعكس عىل اإلدارة 
واملوظفني الذين تراجعت قيمة رواتبهم إىل أكرث من خمســة 

وتسعني يف املئة«.
وأشــارت اىل انها تســعى »بالتزام أكيد تجاه مواطنيها إىل 
ايجاد حلول لألزمات املراكمة بدًءا من شح مادة املازوت الذي 
ينعكس تقنيًنا حاًدا بالتغذية باملياه يف أكرث من خمسة وستني 
يف املئــة من محطات الضخ، واألعطال التي يتطلب تصليحها 
يف غالبية األحوال قطع غيار بالعملة الصعبة التي ال متتلكها 
املؤسسة، وصوال إىل مكافحة نتائج الرسقات التي تتكرر يف 

أكرث من محطة«.
وطلبــت من »املواطنــــني أن يواظــــبوا عىل ترشــيد 
استــــخدامهم للمياه، مؤكــــدة »لهم أنها لــن تألو جهدا 
لتخــفيف املعاناة. وهي تضع أمامهم الئحة باألعطال الكبرية 
التــي فاقمت التقنني القايس وأدت إىل قطع املياه عن عدد من 

املناطق كالتايل:
- تواصــل فرق الصيانة التابعة للمؤسســة تصليح العطل 
الــذي طرأ عىل خط الضخ الرئيــي املعروف بخط الـ1200 
الــذي يغذي عددا كبريا من أحيــاء العاصمة اللبنانية بريوت 
ومناطق ســاحل املنت والضاحية الجنوبية. ومن املرتقب بعد 
تأمني القطع الالزمة بالتنســيق مع جهات مانحة مشــكورة 

االنتهاء من األشغال مساء الثلثاء 2022/6/28.
-بالنســبة إىل مناطق املكلس - رأس الدكوانة - أبو عضل 
التــي تتغذى من محطة الضخ يف املكلس فإن عطال طرأ عىل 
املولد الكهربايئ وتســعى املؤسسة إىل تأمني التمويل الالزم 
لتصليحه. لذا تقترص عمليــة التوزيع حاليا عىل التغذية من 

مؤسسة كهرباء لبنان وفقا لربنامج التقنني الذي تعتمده. 
- يعود ســبب انقطاع املياه عن مناطق مار روكز الدكوانة 
- أعــايل نيو روضة إىل رسقة الكابالت الكهربائية كافة من 
محطة مار روكز الدكوانة - كاب سور فيل. وتسعى املؤسسة 
مــع البلديات واللجان املحلية الناشــطة إىل تأمني الكابالت 

إلعادة الوضع إىل ما كان عليه يف السابق. 
- انقطاع املياه يشــمل كذلك جرد اللقلوق وأعايل جبيل بعد 
تعرض محطة اللقلوق للرسقة. واملســاعي مســتمرة لتأمني 

البدائل. 
- يجري تصليح عطل طرأ عىل خط أفقا الذي يغذي وســط 
جبيل وســاحل جبيل الشــاميل وال تتطلب األعامل سوى يد 

عاملة لذا يرتقب إنجازها خالل ست وثالثني ساعة. 
- مثة مشكلة يف خطوط جر املياه يف محطة وطى الجوز- 

كرسوان ويتطلب حلها حواىل أسبوع. 
- التقنني الحاد يف منطقة مبريم وضواحيها يف الشــوف 

يعود لعدم توافر مادة املازوت. 

رشا يوسف

انفجار 4اب 2020ادى اىل اقفال خمسة فنادق ذات الخمس 
نجوم مام ادى اىل تخفيض عدد غرف هذه الفنادق الفي غرفة 
وهي فنادق فينيســيا وفورسيزن ولوغراي والهيلتون حيث ما 
تزال مقفلة والبعض منها تقوم باالصالحات املناسبة والبعض 
االخــر ما زال ينتظر ان تعوض عليــه رشكات التأمني كام ان 
البعض يريث يف  االمر اذ ارتفعت الكلفة التشــغيلية 25مرة 
وهــو ليس بقادر يف ظل هذه الظروف عىل اعادة افتتاح هذه 
الفنادق مع غياب الســائح الخليجي حيث كان يقدر مرصوفه 

االسبوعي يف لبنان 12الف دوالر .
وعىل ضوء هذا الغياب الهم خمسة فنادق كبرية فأن نسبة 
التشغيل الفندقي يف بريوت لبقية الفنادق  تجاوزت الـ 85يف 

املئة يف بعض فنادق ذات الخمس نجوم التي تعمل حاليا .
من جهة اخرى اعلنت رشكة IHGالتي تدير فندق فينيســيا 
عن إشــعال شعلة الفخامة يف عام 2022. حيث من املقرر أن 
يرسل الفندق إشارة إيجابية للعامل مفادها أن األمل يبقى فوق 
كل يشء وان بريوت عادت إىل الخريطة الســياحية إىل األبد 
مــع إعادة افتتاح فندق فينيســيا وجميع خدماته ومرافقه ، 
مبا يف ذلك ســبا فينيسيا ومنافذ املأكوالت واملرشوبات وغرف 
الحفــالت يف 3 ترشيــن االول 2022 ، حيث ســيتم الرحيب 

بالضيوف وعشــاق فينيسيا املخلصني يف بداية حقبة جديدة 
من اإليجابية للبنان.

 ويؤكد مدير عام الفندق مانريك رودريغيز انه ســيتم إعادة 
افتتاح Phoenicia Residence يف 1 متوز 2022. سريحب هذا 
العرض األويل بالضيوف لإلقامة يف شــقق مفروشة ، ويقدم 
وحــدات من غرفة نوم واحــدة أو غرفتني أو ثالث غرف نوم ، 
مع خدمة تنظيف الغرف ، وغســيل املالبس ، وخدمات األمن 

ومواقف السيارات عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع.
 وقد بارشنــا يف تلقي الحجوزات ويعترب رودريغيز ان هذا 
الصيف سيكون واعدا للغاية كام قيل ، ونتطلع إىل رؤية قطاع 
الضيافة يف وضع أفضل يف البالد. بينام ال يستطيع املغربون 
اللبنانيــون تخطي أفضل صيف لهــم يف لبنان قبل كل يشء 
وحول عائالتهم ، سيكون لدينا زوار آخرون ميكننا رؤيتهم اآلن 
أكرث من ذي قبل. عالوة عىل ذلك ، يســعى املواطنون اآلن أكرث 
من ذي قبل الكتشاف املزيد عن بالدهم بعد أن ظلوا محارصين 
ألكرث من عامني وعدم نسيان حبهم للسهر والرفيه مع خوف 

أقل من السنوات السابقة أثناء الوباء.
ماذا يقول رئيس نقابة اصحاب الفنادق بيار االشــقر حول 
هذا املوضوع :ان هناك عجيبة يف هذا املوضوع اذ رغم االنهيار 
املايل واالقتصادي فأننا نرى ان اغىل الفنادق فيها نسبة تشغيل 
مرتفعــة الن لدى اللبناين طريقة عيش ال يســتطيع تغيريها 
مهام كانت الظروف .انه يحب العيش والرصف مبســتوى جيد 
الن هــذه الفنادق يوجد اىل جانبهــا فنادق ذات االربع نجوم 

وثالثة نحوم اقل سعرا .
مهام بكن من امر فالسياحة تعيش ايامها السعيدة مع توافد 
االعداد الكبرية من اللبنانيني والســياح من مختلف الجنسيات 
ويبقــى ان تعود هذه الفنادق الكبرية اىل العمل ليك يســتعيد 

لبنان عافيته السياحية .

ــلــة ؟ ــف ــق ــزال ُم ــ ــا تـ ــرة مـ ــي ــب ــك ــخــمــســة ال ــاذا الـــفـــنـــادق ال ــ ملـ
إفتتاح جزئي لـ »الفينيســــــيا« في اول تمــــــوز.. والبقية تقوم بأصالحــــــات أو تنتظر التأمين

اميمًة شمس الدين

أكد وزير السياحة يف حكومة ترصيف االعامل املهندس وليد 
نصار ان وزارة السياحة ال تعتمد عىل االمكانيات الضئيلة يف 
الوزارة بل تعتمد عىل الطاقم البرشي فيها وعىل ساعات العمل 
التــي يؤمنوها رغم الظروف الصعبــة التي يعملون بها وقال 
نعتمد عىل القطاع الخاص وعىل مصداقيتنا معه الن املصداقية 

التي نتعامل بها معه تجعل هذا القطاع يتجاوب لطلباتنا.
وتحــدث نصار عن حملــة« اهال بهالطلــة »التي اطلقها 
االســبوع املايض من طريق املطار مشرياً انها حملة اعالنية 
بدأت من املطار وســتنترش يف كل االرايض اللبنانية تهدف اىل 
اظهــار املقومات الســياحية يف لبنان بعد ما تعود اللبنانيون 
عــىل رؤية صور بعيدة عن الواقــع اللبناين وليس فقط عىل 
طريق املطار بل يف كل املناطق اللبنانية وتدعو هذه الحملة اىل  
اســتبدال  الشعارات الحزبية  عىل  كافة الطرقات  بصور  عن 
جــامل  لبنان و اماكنه  الطبيعية  مع ما رافق فرة االنتخابات 

النيابية من حمالت اعالنية.
واذ توقع نصار ان يأيت اىل لبنان فوق املليون شــخص قال 
سنكون جاهزين مع القطاع الخاص واملؤسسات السياحية يك 
نســتقبلهم بطريقة صحيحة و ميضوا فصل الصيف يف لبنان 
ويزوروا كل املناطق اللبنانية ورأى ان مجيئ املغربني والسياح 
يؤدي اىل ارتفــاع النمو االقتصادي مع دخول العملة الصعبة 

اىل لبنان متوقعاً ان يدخل اىل لبنان بني 3 و 4 مليار دوالر.
واذ لفت ان الدولة تستفيد بطريقة غري مبارشة يف املوسم 
السياحي من خالل الرضائب قال انا يهمني ان يستفيد الشعب 
اللبناين فاملصارف مقفلة وبطاقات االئتامن متوقفة واالقتصاد 
النقــدي الذي انا ضده لكــن يجب ان نتعايش معه اىل حني ان 
نسري بخطة التعايف واعادة هيكلة املصارف فالعملة الصعبة 

التي ستدخل اىل لبنان ستنعش الدورة االقتصادية يف البلد.
وعــن الرزمة االقتصادية التــي كان اعلن عنها اوضح انها 
تتحرض فالرزم الســياحية يف الوضع االقتصادي الذي يشهده 
لبنان تكون يف الفرة الزمنية يف وقت الذروة اي خالل املوسم 
السياحي خصوصاً وان رشكات الطريان العاملية  خالل جائحة 
كورونــا اقفلــت  او اندمجت  مشــرياً ان رشكة طريان الرشق 
االوســط يف لبنان ما زالت صامدة بالرغم انها تخرس شهرياً 

ما يفوق املليون دوالر.
واعلن نصار اننا نحاول مع رشكة طريان الرشق االوســط و 
رشكات اخرى العمل عىل تحضري رزم ســياحية قريباً كاشفاً 
عن مناقصة ســتنطلق بعد شهر لتوسعة مطار بريوت للرزم 

السياحية املشجعة للسياح خصوصاً السياحة الدينية.
و شــدد نصار انه يجب ان يتــم تلزيم هذا املرشوع بارسع 
وقت ممكن الذي من املتوقع ان يستقطب اكرث مليوين وافد اىل 
لبنان خالل سنتني وهذا يزيد النمو وينشط العجلة االقتصادية 

يف البلد.
ويف حني اشــار ان وزارة االشــغال هي التي ســتطلق هذا 
املرشوع قال نحن كوزارة ســياحة نواكب وزارة االشــغال يف 
االمور التي هي من اختصاصنا مشــرياً ان هناك لجنة وزارية 

تتابع املوضوع وانا عضو يف هذه اللجنة.

{ االستقرار السيايس واالمني {

ومتنى نصار ان ننعم باســتقرار سيايس وامني لتمرير هذا 
املوسم السياحي وتشجيع السياح واملغربني للمجيءاىل لبنان 
وطلــب من النواب يف املجلس النيايب الجديد ان ينفذوا الوعود 
الشعارات التي اطلقوها خالل حمالتهم االنتخابية وان ال تكون 
هذه الشــعارات شــعارات انتخابية فقط بل شعارات وطنية، 
كام متنى ان يتم بارسع وقت ممكن تشــكيل رئيس الحكومة 
حكومته يك تســري مرافق الدولــة بانتظام صحيح معترباً ان 

تشكيل الحكومة وان كان غري مستحب لكنه ال يؤثر عىل مجيئ 
السياح اىل لبنان.

وعن املهرجان الشــامل يف بريوت والذي اطلق عليه اســم 
مهرجانات لبنان الذي كان قد اعلن عنه كشف نصار انه التقى 
مع رئيس  حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت حيث وضعه 
يف اخر مســتجدات املرشوع وتم االتفاق عىل اجراء االتصاالت 
مع املانحني و الداعمني يك يتم تأمني االموال الالزمة للمرشوع.
واشــار نصار انه بالتوازي مع هذا املهرجان سيكون هناك 
مهرجانات يف كل لبنان وان كان ليس كام كانت سابقاً بسبب 
الظروف التي مير بها لبنان مشــرياً ان هناك طلبات تقدم اىل 
وزارة الســياحة الخذ املوافقة لهذه املهرجانات من كل املناطق 
ســيام مهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل والبرون واهدن 

ومار مخايل ومونو وشارع الحمرا.
كام كشف نصار عن احتفال ضخم للفنان كاظم الساهر يف 
الي ســايد حيث حجز حواىل 3 االف و 200 شخص ملشاهدة 
هــذا الحفل منهم 1500 اجنبــي خصوصاً من العراق واالردن 
ومرص واذ اشــار ان مهرجان بريوت ســيقام اما او اخر اب او 
اوائل ايلول مــع رضورة ان ال يتعارض توقيته مع املهرجانات 
االخــرى اكد ان هذا املهرجان هدفه اعــادة الحياة اىل مدينة 

بريوت ووسط بريوت واعادة البسمة والفرحة لهذه املدينة.
اما بالنســبة للسياحة الداخلية اوضح نصار ان كل اصحاب 
وكاالت الســياحة يف لبنــان واالدالء الســياحيني لديهم رزم 
سياحية مشرياً ان هناك 120 بيت ضيافة يف لبنان اضافًة اىل 
السياحة البيئية والجبلية والريفية وهناك رشكات ومؤسسات 
خاصة وافراد ينظمون هذا النوع من الســياحة الداخلية التي 

ستكون رخيصة عىل املواطن اللبناين.
وعن االنتقادات التي طالت موضوع الدوالر الســياحي قال 
نصار انا اســتبدلت الدوالر الســياحي عىل فواتري املؤسسات 
الســياحية من دوالر سياحي مزور ومضخم ومرض لالقتصاد 
اللبنــاين وللوافدين بــدوالر حقيقي وخلقت منافســة بني 
املؤسسات السياحية ويف حال ارتفاع وانخفاض سعر الرصف 
يبقى الســعر موحدا وانا بهذا االمر احمي املســتهلك واعطي 
املجال الصحاب املؤسســات ان يتقاضوا بالعملة الصعبة يك 
تتمكن من دفع مستحقاتها من رواتب وكلفة تشغيلية وصيانة 

بدل ان تذهب هذه العملة اىل الصيارفة.

ـــــــــــــــن الدخـــــــــــــــل الســـــــــــــــياحي ـــــــــــــــارات دوالر م ـــــــــــــــن ٤ ملي ـــــــــــــــر.. وتأمي ـــــــــــــــون زائ ـــــــــــــــن ملي ـــــــــــــــر م ـــــــــــــــع اكث توق
ـــــــــــــــار« : نحضـــــــــــــــر رزمـــــــــــــــاً ســـــــــــــــياحية ُمشـــــــــــــــّجعة للســـــــــــــــياحة.. واقامـــــــــــــــة مهرجـــــــــــــــان نصـــــــــــــــار لــــــــــــــــ »الدي
ـــــــــــــــخص ـــــــــــــــيحضره 3 آالف ش ـــــــــــــــاهر س ـــــــــــــــم الس ـــــــــــــــان لكاظ ـــــــــــــــروت.. ومهرج ـــــــــــــــي بي ـــــــــــــــامل ف ش

نصار يتحدث اىل الزميلة شمس الدين

جوزف فرح

يف ظل االزمة املرصفية التي يعيشــها البلد واملشاريع 
الكثــرية واملتنوعة للقطاع املرصيف وخطط التعايف التي 
تحمله مسؤولية الخسائر بحيث يحىك عن اعادة هيكلته 
وتخفيض عــدد مصارفه ،واالنهيار املــايل واالقتصادي 
املســتمر منذ ســنتني دون افق ،يربز دور رشكات تحويل 
االموال والتي باتت خشــبة خالص للكثريين من اللبنانيني 
الذيــن يعانون من تراجع يف قدرتهم الرشائية ومن ازدياد 
نسبة الفقر يف لبنان وبحاجة اىل من يساعدهم اكرث مام 
مىض من عامل االغراب واالنتشــار ولو بكميات قليلة من 
االموال الطازجة  وان هذه الرشكات باتت االوكسجني الذي 
يتنفس به بعض املواطنني وقد ذكر ان عدد املستفيدين من 
هــذه التحاويل يتجاوز الـ 250 الف شــخص اي 250الف 
عائلــة وان مصدرها دول الخليج بســبب عدد اللبنانيني 
العاملني فيها واوسراليا وكندا والواليات املتحدة االمريكية 

وافريقيا .
ورغم ان التحاويل كانت يف الســابق كبرية وقد تجاوزت يف 
بعض االحيان الـ ٩مليارات دوالر اال ان التحاويل املرسلة اليوم 
وان كانت اقل ،هي اشد حاجة نظرا اىل هذا االنهيار والتقلبات 
الحادة يف ســعر الرصف بدليل ان االلف دوالر كانت تســاوي 
مليونا و500الف لرية اصبحت اليوم 2٩مليون لرية حسب سعر 

الرصف يف  السوق املوازية .
واذا كانــت بعض التحاويــل ارقاما تتجاوز االلف دوالر فأن 
بعضها االخر ال يتحاوز الـ 500دوالر واحيانا اقل يف مشــهد 
ســوريايل يبني ان الشــعب اللبناين انتقل من ضفة اىل ضفة 

اخرى مل يكن متعودا عليها .
كام ان رشكات تحويل االموال باتت مصدرا اساسيا »للفرش« 
دوالر التي تــأيت اكرثيتها من اللبنانيني املغربني الذين يبثون 
الــروح يف االقتصاد الوطني ويدعمون الصمود والبقاء البناء 
وطنهم ويعــززون القطاعات االقتصادية التي تعرضت خالل 
الســنتني املاضيتني الزمات متالحقة وباتت مصدرا اساســيا 
ملــرصف لبنان يف تأمينه »الفــرش« دوالر وهي متتد يف كل 

املناطق اللبنانية .
وكان مرصف لبنان قد أصــدر يف بداية االزمة االقتصادية 
تعميــامً يفرض عىل رشكات تحويل األموال ســداد الحواالت 
الــواردة من الخارج نقداً بالدوالر األمرييك، بعدما كان ألزمها 
مطلــع العام املايض، من خالل التعميم رقم 514، أن تســّدد 
قيمــة التحاويل النقدية اإللكرونية الواردة إليها من الخارج، 
باللرية اللبنانية حرصاً.فعلياً، مام ســمح التعميم الجديد الذي 
بدأ تطبيقه بتدّفق الدوالرات إىل لبنان ولو بحجم أقل مام كان 

عليه األمر يف السنوات املاضية، بخاصة يف ظل فقدان الثقة 
املتعاظم بالقطاع املرصيف وتجّنب املواطنني املخاطرة بتحويل 
أموالهم عرب املصارف مع العلم انه ميكن لهذه الرشكات ان تطلب 
من املحول لــه اذا كان يريد تحويل دوالراته اىل لريات لبنانية 
حسب سعر الرصف يف السوق املوازية لتحويل هذه الدوالرات 

اىل مرصف لبنان .
ويفــرّس احد الخرباء املاليني الزيــادة التي طرأت يف حجم 
التحويالت من الخارج عرب رشكات تحويل االموال بأنها »نتيجة 
حتمّية لفقدان املواطنني الثقة بالقطاع املرصيف وخوفهم من 
أن يتم احتجاز األموال املرســلة أو تســليمهم قسم منها فقط 
بالــدوالر عىل أن يتم تجميد الباقي، أو أن تُســلم عىل دفعات 
ومراحل«. ويرى بأن هذه التحويالت وإن كانت تشكل متنّفساً 
وتســاعد عىل تسهيل حياة اللبنانيني إال أنها » تبقى أقل بكثري 
من حجم التحويالت الواردة من املغربني عام 2018 والتي بلغت 
7 مليــارات و200 مليون دوالر، بينــام اليوم تبلغ التحويالت 
الشــهرية حوايل الـــ 200مليون دوالر اي حــوايل املليارين 
و400مليون دوالر لدى هذه الرشكات دون احتســاب ما يجري 
تحويله من الخارج اىل املصارف ليتم دفعها للمرسلني لهم هذه 

االموال الطازجة.

{ فواز { 
ويؤكد رئيس الجامعــة اللبنانية الثقافية يف العامل عباس 
فواز اهمية استمرار تحويالت املغربني اىل لبنان التي كانت يف 
السابق عرب املصارف اال انه بعد احتجاز االموال فيها اضطر عدد 
كبري من املغربني ارسال تحويالتهم عرب رشكات تحويل االموال 
او عرب الزائرين وهي بأغلبيتها »بالفرش« دوالر ومرســلة اىل 

العائالت اللبنانية او لرشاء العقارات او للتجارة الخارجية 
لتأمني الـــسلع واملواد الغذائيــة وضخ هذه االموال يف 
االقتصاد الوطني لتؤمن استــمرارية الدورة االقتصادية 
ومتنع االنهــــيار الكيل وتخلــق ديناميكية يف الحركة 

االقتصادية .
واكد فواز ان الجامعة اللبنانية الثقافبة يف العامل كانت 
وما تزال تشــجع عىل متتني صلة الوصل بني لبنان املقيم 
ولبنان املغرب وان يســاهم املغرب يف دعم اقتصاد لبنان 

ونسيجه االجتامعي.
وبعد ان لعبت هذه الرشكات دورها الفعال يف نقل االموال 
من الخــارج اىل الداخل باتت اليوم تلعب دورا عىل صعيد 
تأمني خدمات اخرى ال تقل اهمية عن الخدمة االساســية 
التي تتوالها بعد ان دخلت رشكة تحويل اموال جديدة تقوم 
بهذه الخدمات هي رشكــة BoB Finance، الوكيل املعتمد 
لويسرن يونيون يف لبنان. ولديها أكرث من 700 مركز عىل 
كافة األرايض اللبنانية.تؤمن تســديد رسوم االشراكات 
الســنوية للنقابات وتوفري الوقت، حيث ميكنهم تحويل 

األموال بشكل آمن ومضمون ودفع رسوم النقابات ومنها:
نقابة األطباء.نقابة املهندسني نقابة املعالجني الفيزيائيني 
نقابــة الصيادلة باالضافة اىل خدمة تســديد الرضائب عىل 
األمــالك املبنية، رســوم بلدية بريوت، رســوم وزارة املالية، 
الكونرسفتوار، رســوم امليكانيك، رســوم النقابات وفواتري 

الهاتف وغريها من املدفوعات..
وتتعــاون »بوب فينانــس« مع عدد كبري مــن الجمعيات 
الخرييــة واملنظامت غري الحكوميــة املحلية والدولية بهدف 
تحويل األموال وتوزيع املساعدات من خاللها.بحيث حلت هذه 
الرشكات مكان املصارف حاليا ومكان املؤسســات العامة التي 

تجبي الرضائب والرسوم .
صحيــح ان هناك رشكات تواجدت قبلها اال ان دخول رشكة 
»BOB فينناس »عىل الخط اشــعل املنافسة بينها وباتت لهذه 
الرشكة حصة وازنة من الســوق وادى ذلــك اىل تأمني املزيد 
من الخدمات كان املســتفيد منها املواطــن اللبناين الذي بات 
يدفع رســومه دون اي تأخري ودون اي رشــاوى كانت تعطى 
هنا وهناك والدليل عىل ذلك انه بينام كان االزدحام كبريا امام 
النافعة لدفع الرســوم ويقيض املواطن طوال النهار لتســديد 
امليكانيك كان مواطن اخر يســدد رسومه بوقت قصري ودون 

اية عراقيل وبأبتسامة عريضة .
اذن باتــت هذه الرشكات حاجة ملحة يف مجتمعنا اللبناين 
وهي اليوم تلعب دورا مهام يف الحياة االقتصادية واالجتامعية 
يف وقــت غابت فيه ادوار لقطاعات ومؤسســات كانت حتى 

االمس القريب تلعب دورا مميزا وفاعال يف لبنان.

ــي لــبــنــان ــ ــز اإلقــــتــــصــــاد فـ ــ ــائـ ــ ــات تـــحـــويـــل االمـــــــــــوال بــــاتــــت إحــــــــدى ركـ ــ ــركـ ــ شـ
ــي ــنـ ــوطـ ــذ عـــــائـــــالت واإلقـــــتـــــصـــــاد الـ ــ ــق ــ ــن ــ ــار وت ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــع اإلنـ ــنـ ــمـ ــا تـ ــ ــه ــ ــل ــ ــاوي ــ ــح ــ وت
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إنــــــــفــــــــجــــــــار عـــــــــبـــــــــوة نـــــــاســـــــفـــــــة فــــــــــي درعــــــــــا

ــم الـــدهـــيـــشـــة ــ ــي ــ ــخ ــ إقـــــتـــــحـــــام قــــــــــوات االحـــــــتـــــــال م

ــر الـــــــقـــــــاعـــــــدة« فـــــــي تـــركـــيـــا ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــان »يـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ بـــــــن سـ

الجزائر : إلدراج القضية الفلسطينية في صلب مشاريع الشرعية الدولية

ــي الــيــمــن ــعــض أنــشــطــتــنــا فـ ــا ب ــن ــق ــذاء الـــعـــاملـــي« : عــّل ــ ــغ ــ »ال

ـــــد ـــــدوق النق ـــــات صن ـــــض إصاح ـــــام التونســـــي للشـــــغل« رف ـــــاد الع »االتح

ُمـــــــــنـــــــــاورات »األســـــــــــد اإلفــــــــريــــــــقــــــــي«.... انـــطـــلـــقـــت

طـــرابـــلـــس فــــــي  ــة  ــ ـــح ــّلـ ــ ــس ــ ُم إشــــتــــبــــاكــــات    : ــا  ــيـ ــبـ ــيـ لـ
وتـــــأكـــــيـــــد أمـــــمـــــي عــــلــــى اهـــــمـــــيـــــة  االنــــتــــخــــابــــات

ــة ــ ــدم ــ ــخ ــ مـــــطـــــار دمـــــشـــــق الـــــــدولـــــــي يـــــعـــــود الــــــــى ال
أعلنت وكالة األنباء السورية »ســانا« أن شخصني أصيبا 
بجــروح مختلفة بانفجار عبوة ناســفة قرب دوار الدلة يف 

مدينة درعا جنوب البالد.
ومل تتطرق الوكالة إىل ذكر املزيد من التفاصيل عن الحادث، 
فيام ذكر شــهود عيان إىل أنه تم نقل املصابني إىل مستشفى 

قريب لتلقي العالج الالزم.
ويف السياق، أعلنت وحدات الهندسة يف الجيش السوري، 
أن »وحداتها فجرت عبوتني ناســفتني زرعهام إرهابيون عند 

دوار الجمل ببلدة املزيريب بريف درعا الغريب«.
وذكر مصــدر ميداين من الجهات املختصــة، أن »وحدات 
الهندسة يف الجيش السوري وبعد تلقي بالغ من أهايل بلدة 
املزيريب بوجود عبوتني ناسفتني مزروعتني قرب دوار الجمل 

قامت بالتعامل معهام وتفجريهام«.

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي خالل مواجهات 
مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف مخيم الدهيشة جنوب بيت 

لحم.
واقتحمت قوات االحتالل مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم 

بسيارة مدنية تبعها دخول جيبات وقناصة.
وأعلنت وزارة الصحة أّن شاباً )23 عاماً( أصيب برصاصة 
يف البطن، يعاين من نزيف حاد، وتّم نقله إىل مستشفى بيت 

جاال الحكومي، وحالته خطرة.
وأفادت مصــادر محلية بأّن قوة خاصــة اقتحمت املخيم 
بسيارة مدنية، تبعتها قوة كبرية من جيش االحتالل، مضيفًة 
أّن قوات االحتالل داهمت منــزل كريم األطرش للمرة الثانية 
خالل 5 ساعات، بحثاً عن نجله ليث، مطالبني ذويه بتسليمه.

وقال منســق لجنة التنسيق الفصائيل يف بيت لحم محمد 
الجعفري إّن مواجهات اندلعت يف حارة الولجية عىل الشارع 
الرئيــي القدس الخليــل، أطلقت خاللها قــوات االحتالل 
الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب الشــبان، ما أدى إىل 

إصابة شابني بالرصاص الحي.

وأضــاف أّن االحتالل هدم جدران تفصــل بني املنازل تعود 
للمواطنني عمران األطرش، وشحادة الجعفري، وجاد معايل.

وتواصل قــوات االحتالل اإلرسائييل االعتــداء عىل القرى 
قرية مركة جنوب  أمس  إذ اقتحمت  الفلســطينية،  والبلدات 
جنني، وذلك بعد ساعات من استشهاد الفلسطيني عيل حسن 

حرب طعناً بسكني مستوطن يف سلفيت.

لقيت التحيــة التي ألقى بها ويل العهد الســعودي األمري 
محمد بن سلامن للحرس الرئايس الرتيك اهتامما واسعا عىل 

مواقع التواصل االجتامعي يف السعودية.
وعىل غري عادة الزعــامء الذين يصلــون إىل تركيا ويتم 
اســتقبالهم يف املجمع الرئايس بأنقرة، مل يُحي ويل العهد 
الســعودي األمري محمد بن سلامن الحرس الرئايس بالجملة 

الشهرية »مرحبا عسكر« بل قال »السالم عليكم«.
وأظهرت لقطات مصورة ويل العهد السعودي وهو مييش 
رفقة الرئيــس أردوغان قبل أن يتوقفا أمــام ميكرفون ردد 
بعدها ويل العهد الســعودية عبارة »السالم عليكم« ومن ثم 

واصل السري.
وجرت العادة خالل اســتقبال الزعــامء األجانب يف تركيا 
عىل أن يردد الضيف الزائر كلمة »مرحبا عسكر« لريد الحرس 

الرئايس »شكرا« بالرتكية.
وتشري مصادر إىل أن هذه التحية »مرحبا عسكر« أصبحت 
عرفا منذ أن اســتخدمها كامل الدين أتاتــورك لتحية جنود 

أتراك فردوا عليه بالشكر، لتصبح تقليدا دامئا خالل الزيارات 
الرسمية.

وتــداول رواد مواقع التواصل االجتامعــي مقاطع عديدة 
لقــادة آخرين رددوا هــذه العبارة أثناء اســتعراض الحرس 

الرئايس الرتيك رفقة الرئيس أردوغان.

اســتقبل وزيــر الشــؤون الخارجية الجزائــري رمطان 
لعاممرة وزير التنمية االجتامعية الفلسطيني وعضو اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالين، وعقدا 
لقاًء عرضا فيه العالقات الثنائية بني البلدين، والتطورات يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة.
وجّدد الوزير لعاممرة متّســك الجزائــر مببادئ الرشعية 
الدوليــة، ورفضها ملنطق ازدواجيــة املعايري يف التعامل مع 

األزمات التي متّس السلم واألمن يف العامل.
وأكد لعاممرة رضورة إدراج القضية الفلسطينية يف صلب 
أولويات املجموعة الدولية إلعادة بعث مســار السالم، بغية 
تحقيق حل عادل ودائم وفقاً لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة 

ومبادرة السالم العربية.
من جهته، أثنى مجــدالين خالل اللقاء عىل جهود الجزائر 
املتواصلة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً 
»انخراط األطراف الفلســطينيني املعنيني يف هذه املســاعي 

لتحقيق األهداف السامية املرجّوة منها«.
واتفق الطرفان عىل مواصلة التشاور والتنسيق يف سياق 

اإلعداد لالستحقاقات املقبلة الثنائية واملتعددة األطراف.
ويف نيســان املايض، دعــت الجزائــر املجتمــع الدويل، 

وبالخصوص مجلس األمــن، إىل »االضطالع باملهام املنوطة 
به، والتحرك من أجل وضع حّد الســتفزازات قوات االحتالل 
العدوانيــة يف األرايض املحتلــة، وتوفري الحامية للشــعب 

الفلسطيني وأماكنه املقدسة«.
مــا وصفته »بالتقاعــس  بشــدة  الجزائــر  وانتقــدت 
والتخاذل« من بعض املنظامت والهيئات العربية واإلسالمية 
تجاه االعتــداءات التي يتعرّض لها الشــعب الفلســطيني، 

وخصوصاً الهجامت عىل املسجد األقىص.

قال برنامج الغذاء العاملي إنــه اضطر يف أيار املايض إىل 
تعليق بعض أنشطته يف اليمن، وقد يتجه إىل إجراء مزيد من 

التخفيض خالل الشهر الجاري بسبب نقص التمويل.
ويف تقريره للشهر املايض، ذكر برنامج الغذاء أنه بحاجة 
إىل 1.5 مليار دوالر ملواجهة املتطلبات اإلنســانية يف اليمن 

خالل الشهور الستة القادمة.
وتابع الربنامــج العاملي أنه ال مفر من قطع املســاعدات 
اإلضافية ما مل يتم الحصول عىل أموال إضافية بشكل عاجل.
وحذر التقرير من أن تعطل إمدادات القمح بســبب الحرب 
يف أوكرانيا يهدد بتفاقم أزمة األمن الغذايئ مع ارتفاع أسعار 
القمح وتضاؤل مخزوناته يف البالد، وتراجع القوة الرشائية 

لليمنيني.
وكانت األمم املتحدة طلبت يف وقت سابق من الدول املانحة 
للمســاعدات جمع مليارات الدوالرات ملواجهــة أزمة اليمن 
الغذائية، وســط تحذيرات من أن ماليني اليمنيني يواجهون 

خطر املجاعة.
ويف آذار املــايض، حذر األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 

غوترييش من أن حرب أوكرانيا ستفاقم معاناة اليمنيني جراء 
االرتفاع الصاروخي يف أسعار الغذاء والوقود.

وقال غوترييــش إن ماليني اليمنيني يعانــون من الجوع 
الشديد، وأشــار إىل أن برنامج الغذاء العاملي اضطر لخفض 
الحصص الغذائية إىل النصف بسبب نقص التمويل، وأن هناك 

املزيد من التخفيضات تلوح يف األفق.

عرّب االتحاد العام التوني للشــغل )املركزية النقابية( عن 
رفضه لإلصالحات التي يريدها صنــدوق النقد الدويل ملنح 

البالد قرضا جديدا.
وقال األمني العام لالتحاد نور الدين الطبويب -غداة إعالن 
صندوق النقد الدويل عن اســتعداده إلطالق مفاوضات مع 
تونــس قريبا- »نرفــض رشوط صندوق النقــد الدويل يف 
ظل ضعف األجور وضعف اإلمكانيات وارتفاع نســبة الفقر 

والبطالة«.
وتابع الطبــويب -يف ترصيحات للصحفيني- »أقولها بكل 
وضوح، الحكومة الحالية معينة مبرســوم بصفة مؤقتة، 
حني تكون هناك حكومة نابعة من مؤسســات وانتخابات، 

سيكون لها رشعية فتح النقاش يف اإلصالحات«.
وأضاف »نحن ضد الخيارات املؤملة واملوجعة التي يتحدثون 
عنها نحن مع اإلصالح، ولكن ليســت لنا النظرة نفسها حول 

اإلصالح مع الحكومة الحالية والحكومات املتعاقبة«.
ونفذ االتحاد -الذي يضم نحو مليون عضو- إرضابا شامال 
األسبوع املايض يف الرشكات العامة، وقال إنه يخطط لتنفيذ 

إرضاب شامل يف الخدمات العامة أيضا.
ورحب صندوق النقد الدويل بربنامج اإلجراءات االقتصادية 
الذي أعلنته الحكومة التونسية يف حزيران الجاري، مضيفا 
أنه جاهز لبدء مفاوضات مع تونس يف األسابيع املقبلة حول 

برنامج قرض.

ورأى الصندوق يف بيان له أنــه »يتعني أن تتصدى تونس 
عىل نحو عاجــل لالختالالت يف ماليتهــا العامة من خالل 
التحويالت  »إحــالل  الرضيبية«، مبا يشــمل  العدالة  زيادة 
املوجهة إىل الفقراء محل نظام الدعم املعمم، وتعزيز شــبكة 

األمان االجتامعي«.
وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية، للوصول إىل اتفاق 
بشأن قرض من صندوق النقد بقيمة 4 مليارات دوالر مقابل 

حزمة إجراءات ال تحظى بقبول شعبي.
وارتفع معدل التضخم يف تونس يف أيار املايض إىل %7.8، 
مقابل 7.5% يف نيسان املايض، ووصل إىل أعىل مستوى منذ 

2018، وفقا للبنك املركزي.

انطلقت يف املغــرب  مناورات »األســد اإلفريقي 2022« 
العســكرية مبشــاركة أكرث من 7 آالف جنــدي من املغرب 

والواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا وتونس وحلف الناتو.
ونفذ الجيشــان املغريب واألمرييك »منــاورات املحبس« 
القريبــة من تنــدوف باملدفعية الثقيلــة يف منطقة كَراير 

البيهي، عىل خط التامس عند الحدود الجزائرية - املغربية. 
وذكرت وســائل إعالم أن املناورات متت عىل إيقاع مكثف 

وقصف بواسطة راجامت الصواريخ »هيامرس« األمريكية.
ويف الســياق توجــه مســؤولون عســكريون مغاربة 
وأمريكيون رفيعو املستوى إىل منطقة املحبس للوقوف عىل 
التدريبات التي أجريت بواســطة نظــام الصواريخ املدفعية 
عايل الحركة التابع للجيش األمرييك )HIMARS(، وعربات 
الهاوتــزر القتالية املدرعة ذاتية الدفــع A5 M109 التابعة 

للجيش املغريب.
وذكر موقع »News i24« اإلرسائييل إن التمرين يهدف إىل 
تعزيز القدرات الدفاعية املشــرتكة ملواجهة التهديدات العابرة 
للحدود واملنظــامت املتطرفة العنيفة، وهو ما يخدم الواليات 

املتحدة والدول اإلفريقية الرشيكة.
وذكــر املوقع اإلرسائيــيل أن هذه التدريبات العســكرية 
بقيادة فرقة العمل الخاصة بأوروبا الجنوبية التابعة للجيش 
األمرييك حشدت 80 طائرة دعم وقوتني بحريتني، ووفدا من 

28 مراقبا دوليا.

وتعزز التمرين قابلية التشغيل البيني بني الدول الرشيكة، 
ويدعم االســتعداد االسرتاتيجي العســكري للواليات املتحدة 

لالستجابة لألزمات والطوارئ يف إفريقيا وحول العامل.
وتجمع مناورات »األسد اإلفريقي« لهذا العام 7500 مشارك 
من الربازيل وتشــاد وفرنســا وإيطاليا وهولندا وإســبانيا 

واململكة املتحدة ودول أخرى.
ويف الربنامج، تدريبات بالذخرية الحية ومناورات عسكرية 
وجوية، ودخول قرسي مشــرتك مع مظليــني خالل مترين 
ميداين، باإلضافة إىل مترين استجابة كيميائية وبيولوجية 

وإشعاعية ونووية.

قتل 4 أشخاص بينهم مدين وأصيب 3 آخرون، يف اشتباكات 
بالسكان،  املكتظة  الدهامين  الخفيفة يف منطقة  باألسلحة 

وسط العاصمة الليبية طرابلس.
واندلعــت االشــتباكات بــني مجموعتني مســلحتني، 
إحداهــام تابعة لحكومــة الوحدة الوطنيــة، وهي قوة 
الردع الخاصة، واألخرى من جهاز دعم االســتقرار التابع 

الرئايس. للمجلس 
وباإلضافة إىل القتىل، أســفرت املواجهات -التي مل يعرف 

سببها- عن تدمري سيارة للمجلس الرئايس.
ونرش ناشــطون عىل موقــع فيســبوك مقاطع مصورة 

لالشتباكات.
كام تشهد منطقة تاجوراء توترا بني قوات املجلس الرئايس 
وكتائب من املنطقة عــىل خلفية إطالق رساح أحد املطلوبني 

لكتائب تاجوراء.
وكانت طرابلس شهدت منتصف أيار املايض اشتباكات بني 
قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاســة عبد الحميد 
الدبيبة، وأخرى موالية لفتحي باشاغا رئيس الحكومة املكلف 
من مجلس النواب، عقب دخول األخري العاصمة يف محاولة 

منه لتسلم السلطة.

{ دعوة أممية {

ويف نيويورك، حــّث فرحان حق -نائب املتحدث باســم 
األمني العــام لألمم املتحدة- القادة الليبيني عىل االمتناع عن 
استخدام موعد انتهاء املرحلة االنتقالية املحددة يف خريطة 
الطريــق أداة للتالعب بالهدف العــام للخريطة، وهو إجراء 

االنتخابات.
وقال حق إن تاريخ 22 حزيــران  تم تحديده ليكون موعدا 
لنهاية خريطــة الطريق رشيطة إجراء انتخابات رئاســية 

وبرملانية قبل هذا التاريخ، وهو ما مل يحدث.
وأضــاف أن األمم املتحدة ال تزال عىل قناعة راســخة بأن 
االنتخابــات هي الســبيل الوحيد لتجديــد الرشعية لجميع 

املؤسسات يف ليبيا.
ومن جانبه، يرى رئيس املجلس النيايب عقيلة صالح، وكذلك 

باشاغا، أن رشعية حكومة الوحدة منتهية، بيد أن الدبيبة أكد 
مرارا أنه لن يسلم السلطة إال لحكومة منبثقة عن انتخابات.

وكان باشــاغا دعا إىل وقف التعامــل مع حكومة الوحدة 
باعتبارهــا منتهية الصالحية، وتعهــد بإجراء انتخابات يف 

أقرب وقت.

{ املصالحة الوطنية {
عىل صعيد آخــر، يطلق املجلس الرئايس رســميا الرؤية 
الوطنية، بهدف معالجة كل  اإلسرتاتيجية ملرشوع املصالحة 
القضايا وإنهاء املراحل االنتقالية والوصول إىل االستقرار يف 

البالد، وفق ما جاء يف بيان املجلس الرئايس.
وأشــار البيان أيضا إىل أن املجلس الرئايس سيعقد مؤمترا 
صحفيا يف طرابلس عىل هامش حفل إطالق املرشوع لرشح 
تفاصيل إسرتاتيجية عمل املفوضية العليا للمصالحة. وتشمل 
الرؤية إعداد صيغة لدمــج وتعديل قوانني العدالة االنتقالية، 
للبدء يف توسيع دائرة املشاركة النخبوية واملجتمعية لإلسهام 

يف تأسيس دولة مستقرة.
ونصت خريطــة طريق املرحلة التمهيدية للحل الشــامل 
املوقعة يف جنيف عــىل أن من اختصاصات املجلس الرئايس 
إطالق مســار املصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية 

عليا للمصالحة.
املرشي وصالحمن جهة أخرى، أعلنت األمم املتحدة، موافقة 
رئيي مجلس النــواب عقيلة صالح، واملجلس األعىل للدولة 
خالــد املرشي، يف ليبيا، عىل عقد اجتــامع يف جنيف أواخر 
حزيران الجاري، لبحث مســودة اإلطار الدســتوري الخاص 

باالنتخابات.
ويف تغريدة عىل تويرت، كتبت املستشارة األممية الخاصة 
بليبيا، ســتيفاين وليامز، »يرسين تأكيد قبول كل من رئيس 
النــواب، ورئيس املجلــس األعىل للدولــة، دعويت  مجلس 
لالجتامع مبقر األمم املتحــدة يف جنيف بني 28-29 حزيران 

الجاري«.
وأوضحــت وليامز أن االجتامع ســيكون بغية مناقشــة 

مسودة اإلطار الدستوري بشأن االنتخابات.

أعلنت وزارة النقل السورية، عودة مطار دمشق الدويل إىل 
الخدمة اعتباراً من يوم غــٍد، بعد ترميم مدرجاته وتجهيزاته 

التي ترضرت بفعل العدوان اإلرسائييل األخري.
وأكد وزير النقل الســوري زهري خزيم، يف ترصيح لوكالة 
»سانا«، أّن »النواقل الجوية جميعها ميكنها برمجة رحالتها 
القادمة واملغادرة عرب املطار«، مشــرياً إىل أّن »املطار سيعمل 
بكل طاقته لخدمة املســافرين والرشكات املشّغلة«، الفتاً إىل 
»جهود الكوادر الوطنية التي واصلت العمل ليالً نهاراً إلعادة 

فتحه وتشغيله ضمن إجراءات السالمة واألمان«.
 املدير العام ملؤسســة الطريان العربية الســورية شفاء 
النوري قال من جهته: إّن »تذاكر الســفر املحجوزة بدءاً من 
تاريخ الغد ســارية املفعول، وســيتم تنفيــذ رحالتها وفق 

مواعيدها املقررة من دون أي تعديل«.
وكانت وزارة النقل أعلنت، يف 10 حزيران، تعليق الرحالت 
نتيجة  الدويل  القادمة واملغادرة عرب مطار دمشــق  الجوية 
توقف عمل بعــض التجهيزات الفنيــة يف املطار وخروجها 

عن الخدمــة، من جراء عــدوان إرسائييل جوي برشــقات 

مــن الصواريخ انطلقت من اتجاه الجوالن الســوري املحتل، 

استهدفت جنوب العاصمة دمشق. 

كاظمي رئيساً لجهاز استخبارات
ــرس الـــــثـــــورة اإليــــرانــــي ــ ــ ح

عنّي قائد حرس الثورة اإليراين اللواء حسني سالمي، العقيد 

محمد كاظمي، يف منصب رئيس جهاز اســتخبارات الحرس، 

خلفاً لحسني طائب الذي تم تعيينه مستشاراً لقائد حرس الثورة.  

والرئيس الجديد لجهاز استخبارات حرس الثورة كان سابقاً 

يرتأس »منظمة حامية اســتخبارات حرس الثورة« لسنوات 

عديدة، ولديه خربة واسعة يف مجال األمن واالستخبارات.

ومل يقّدم اإلعالم اإليراين تفاصيل إضافية بشأن هذا القرار.

ــر الــصــدر ــشــك ــوســي ي ــب ــل ــح ال
شكر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبويس زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، ووصفه بـ »املضحي بال مثن«.
وكتب الحلبويس عىل حســابه يف تويرت قبيل انعقاد أول 
جلسة للربملان الجديد بعد انسحاب الكتلة الصدرية: »لقد بدأنا 
الطريق من أجل الشعب، وســنميض كل من موقعه الوطني 
داخل مجلس النواب وخارجه، لتحقيق إصالح حقيقي يتطلع 

له العراقيون«.
وأضاف: »فشــكرا بحجم العراق لســامحة السيد مقتدى 

الصدر، املضحي بال مثن، والحارض دامئا بال غياب«.
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اعالن
شــطب رشكــة محــدودة 

املسؤولية

صادر عن الســجل التجاري 

يف جبل لبنان

 2022/6/23 بتاريــخ 

وبناء للطلب تقرر شــطب قيد 

اكــوا رسفيس ش.م.م.  رشكة 

من الســجل التجاري والكائنة 

يف عوكر واملســجلة برقم عام 

57416 بعبدا الصحابها السادة 

جوزيــف خليل الزيــن ونجاة 

بولس كرم وجان بولس كرم.

فعــى كل ذي مصلحــة ان 

يُقــدم اعرتاضــه ومالحظاته 

خالل مهلة عرشة أيام من تاريخ 

آخر نرش.

رئيس قلم الســجل التجاري 

يف جبل لبنان

ليليان متى

اعالنات رسمية

عامل

اعالنات مبوبةـ  اعالنات مبوبةـ  اعالنات مبوبةـ  اعالنات مبوبة

لاليجار

 Rabia لاليجار  رائعة  شــاليه 

م  م   70  Marine - safra

مجهزة نــوم + صالون مطبخ 

وتــراس مرشفة عــى البحر 

موســم 6600$ سنوي $9350 

ت:03/703943

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

عصمت الجوهري

واالسقف  الديكور  انواع  جميع 

كهرباء  وســتورات  املستعارة 

ت:76/077988

عقارات 

 املنت 

 اراض 

ارض للبيــع 3500م.م. حرجية 

القصيبــةـ  املنت تلة كاشــفة 

149000$ او ما يعادله شــيك 

ت:03/026969  - 76/911075

ــــــــــــــــــــــــــ 
مختلف

نهر املــوت املنت الرسيع، محل 
ديكــور مكاتب،  اوىل صناعة 
350م.م.،  كميــون،  مدخــل 

250.000$ ت:76/911075
ــــــــــــــــــــــــــ

بريوت

مختلف

للبيع مستودع، ط2، 1500م.م. 
500$/م.م. كورنيــش املزرعة 

ت:03/588885

مطلــوب ســائق متدين فوق 

االربعــني الرسة ما بني الجنوب 

وبــريوت مــع منامــة راتب 

3.500.000ل.ل:03/940014

 ــــــــــــــــــــــــــ

   

معروض

 Special lessons Math and all

  Sciences for First to fourth

 Intermediate offered by

  :IC  and AUB Graduate Tel

81/406078

تدعــو رشكة رفيق الخــوري ورشكاه اىل 

حضور جلســة مشــاركة عامة مخصصة 

لعــرض تحديد نطاق تقييم االثر البيئي العائد 

ملرشوع اعادة تأهيل مقلع مهجور عى العقار 

رقــم /1240/ و/1328/ يف منطقة بزبينا، 

عكار، محافظة لبنان الشاميل الساعة 2.00 

ظهــرا يوم الثالثاء 12 متوز 2022 يف املبنى 

البلدي.

تدعــو رشكة رفيق الخــوري ورشكاه اىل 

حضور جلســة مشــاركة عامة مخصصة 

لعــرض تحديد نطاق تقييم االثر البيئي العائد 

ملرشوع اعادة تأهيل مقلع مهجور عى العقار 

رقــم /0842/ يف منطقــة العتيقة، عكار، 

محافظة لبنان الشــاميل الساعة 00.11 من 

صبــاح يوم الثالثاء 21 متوز 2202 يف املبنى 

البلدي.

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو اللبنانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــج اللوتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نتائـ
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

2016 وجاءت النتيجة عى الشكل االيت:
االرقــام الرابحــة: 6ـ  15ـ  25ـ  28ـ  39ـ  41  الرقــم 

االضايف: 14
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

عدد الشبكات الرابحة: ال يشء
* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ـ قيمة الجائزة االجاملية: 694497220ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 694497220ل.ل.
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 
153396720ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 18 شبكات
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 8522040ل.ل.

* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

153396720ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 706شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 217276ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 
348448000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 10889شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.

* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب 
املقبل: 5306083601ل.ل

نتائـــــــــــــــج زيـــــــــــــــد
جرى مساء امس سحب زيد رقم 2016 وجاءت النتيجة 

كاآليت:
الرقم الرابح: 71153

* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.
عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة

الجائزة االفرادية: 75000000ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 1153

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 153

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 53

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل: 75000000 ل.ل

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــج يوميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نتائـ
جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 1238 وجاءت 

النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة: 200

* يومية اربعة: 9719
* يومية خمسة: 91880

70% من األملان: العالقات مع روسيا تضررت إلى األبد

كشف استطالع أجرته مجلة »انرتناشيونال 
بوليتيــك« أّن 70% مــن األملــان يعتقدون أّن 
العالقات األملانية الروســية ترضرت إىل األبد 

بسبب األحداث يف أوكرانيا.
وبحســب االســتطالع الذي أجري يف 9 
حزيران، وشــمل 1005 أشخاص، فإّن %71 
من املســتطلعني يرون أّن من املستحيل إعادة 
العالقات بني برلني وموســكو إىل املستوى 
الذي كان عليه قبل بدء العملية العســكرية 

الخاصة الروسية  يف أوكرانيا.
وأشــار أقل بقليل من الربع )24%( إىل أّن 
العالقات ميكن أن تعود إىل حالتها التي كانت 

عليها قبل بدء الرصاع.
إضافًة إىل ذلك، يفرتض عدد أكرب من األملان 

يف رشق أملانيــا )81%( أّن العالقات األملانية 
الروســية ســتظل مترضرة بشكل ميؤوس 
منه حتى بعد انتهاء العملية الروســية يف 
أوكرانيا، مقارنة بالجــزء الغريب من أملانيا 

.)%69(
وتواصل أملانيــا دعمها للقوات األوكرانية، 
إذ أعلنــت وزارة االقتصاد األملانية منذ حواىل 
األملانية وافقت عى  »الحكومة  أّن  أســبوع 
تسليم أســلحة وعتاد بقيمة 350.1 مليون 
يورو إىل كييف، يف األشــهر الثالثة األوىل 

من بدء الحرب يف أوكرانيا«. 
ويف 28 نيســان املايض، وافــق الربملان 
األملــاين بأغلبية ســاحقة عى اقرتاح ينص 

عى إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة. 

دعــــــــــــــــــــوات إلطــــــــــــــــــــالق ســــــــــــــــــــراح أســــــــــــــــــــانج
دعا مسؤولون يف نقابات صحافية دولية 
كبرية من جنيف، إىل إطالق رساح مؤّســس 
موقع »ويكيليكس« جوليان أســانج »باسم 

حرية الصحافة«.
وأعلنت الحكومة الربيطانية، يف الـ 17 من 
حزيران، أنّها وّقعت املرسوم الخاص بتسليم 
األسرتايل البالغ 50 عاماً إىل الواليات املتحدة. 
وأسانج معتقل يف ســجن بلامرش الشديد 

الحراسة، قرب لندن، منذ 3 سنوات.
ويواجه أسانج يف الواليات املتحدة 175 
عاماً يف الســجن لنــرشه يف العام 2010 
نحو 700 ألف وثيقة رسية تتعلّق بأنشــطة 
العراق  األمــرييك، خصوصــاً يف  الجيش 
»ويكيليكس«  موقــع  عى  وأفغانســتان، 

الخاص به.
ويــرى موّقعو الدعوة، التــي تجمع قادة 
نقابــات الصحافيني يف فرنســا وبريطانيا 
وأملانيا وإسبانيا وأسرتاليا، أّن قرار الحكومة 

الربيطانية يحمل »انتهــاكاً صارخاً لحقوق 
اإلنســان«، ويُظهر »احتقــاراً كامالً لحرية 

الصحافة«.
وقال كارلوس بوفيدا، من مجموعة الدفاع 
عن مؤسس »ويكيليكس«، إّن مجموعة الدفاع 
عنه ستواصل سعيها يف املحاكم الربيطانية 
واملحكمة األوروبية لحقوق اإلنســان إللغاء 

تسليمه إىل واشنطن.
وقال املوّقعون إّن تسليم أسانج »ستكون له 
تبعات خطرية عى الصحافة االستقصائية، إذ 
ميكن مقاضاة أّي استخدام ملا يسمى الوثائق 
الرسيــة«، ما يدفع إىل عدم »الكشــف عن 
معلومات ذات مصلحة عامة ميكن الحصول 

عليها من مصادر رسمية محمية«.
وأمىض مؤّســس »ويكيليكس« 7 سنوات 
يف ســفارة اإلكوادور يف لنــدن، حيث لجأ 
إليها يف العام 2012. وقبضت عليه الرشطة 

الربيطانية يف نيسان 2019.

ارتفـــــــاع عـــــــدد القتلـــــــى.. وبايـــــــدن يبحـــــــث
ــتان  ــ ــ ــزال أفغانسـ ــ ــ ــي زلـ ــ ــ ــاعدة فـ ــ ــ ــارات املسـ ــ ــ خيـ

قال مصــدر يف الحكومة 
األفغانيــة إن عــدد ضحايا 
الــذي رضب جنويب  الزلزال 
إىل  ارتفع  أفغانستان  رشقي 
أكرث من 1500 قتيل وأكرث من 
ألفي جريح، وقد دعت هيئات 
تجاوز  إىل  دولية  إنســانية 
التعامل  عى  الغربية  القيود 
مع حكومة طالبان من أجل 

إغاثة املنكوبني.
وأدى الزلــزال الذي رضب 
واليتي بكتيكا وخوست  إىل 
تدمــري مئات املنــازل، منها 

600 منزل يف خوســت وحدها، وترشيد آالف 
املترضرين وسط مخاوف من تعرث اإلغاثة.

وقال املســؤول بــوزارة الداخلية األفغانية 
حميد حســن يف مقابلة مع الجزيرة إن كابل 
تأمــل الحصول عى مســاعدات من املجتمع 
الدويل ملساعدة املترضرين من الزلزال.وأضاف 
أن رئيس الوزراء األفغاين املال محمد حســن 
آخونــد ترأس اجتامعا طارئا لبحث آثار الزلزال 
البرشية واملادية. وتابع »أفغانستان مبختلف 
أجهزتها ووزاراتها أطلقت عملية مشــرتكة 
ملســاعدة املصابني وأرسلت فرقا متخصصة 

باملروحيات لتقديم املساعدة الطبية«.
من جانبه، رصح منســق األمــم املتحدة 
للشــؤون اإلنســانية يف أفغانســتان رامز 
األكــربوف بأن األمم املتحــدة ال متلك املعدات 

الالزمة لعمليات اإلنقاذ.
وقال »بالتأكيد ليست لدينا القدرة عى إخراج 
الناس من تحت األنقاض. أجرينا اتصاالت أولية 

مع بعض دول املنطقة، وبناًء عى الوضع وما 
سيتضح الحقا ســنقرر طلب هذه املساعدة 

رسميا من هذه الدول من عدمه«.
ويف ظل القيود الغربية عى أفغانســتان 
منذ وصول حركة طالبان إىل الحكم وانسحاب 
القوات األجنبية الصيف املايض، برزت التحديات 
اإلنسانية الجســيمة مع حلول هذه الكارثة، 
حيث طالبت هيئات إنسانية دولية بدعم دويل 
طارئ. وأعلن البيت األبيض أن الرئيس األمرييك 
جو بايدن وّجه وكاالت حكومية لتقييم خيارات 
الواليات املتحدة ملساعدة املترضرين من زلزال 

أفغانستان.
من جهتــه، طالــب نيســيفور مغيندي 
رئيس بعثة اتحــاد جمعيات الصليب والهالل 
األحمريــن يف أفغانســتان -يف مقابلة مع 
الجزيرة- املجتمع الدويل بتنحية السياســة 
جانبا والتكاتف لدعم الســلطات األفغانية يف 
مواجهة تداعيات الزلزال املدمر يف أفغانستان.

زعيمـــــــة ميانمـــــــار الســـــــابقة الـــــــى ســـــــجن انفـــــــرادي
نقلت الســلطات العســكرية يف ميامنار 
الزعيمة السابقة أونغ سان سوتيش من مركز 
إقامتها الجربيــة إىل حبس انفرادي مبجمع 
سجون يف نايبيداو العاصمة التي بناها الجيش.
وقال الناطق باســم النظام العســكري أو 
مــني تون، يف بيان »وفقــا للقوانني الجنائية 
)…( وضعــت يف حبس انفرادي يف ســجن« 

بالعاصمة.
ومنذ اإلطاحة بها يف انقالب شباط 2021، 
كانت ســوتيش قيد اإلقامة الجربية يف مكان 
غري معروف يف نايبيداو، بحسب مصادر، ومل 
تغادره ســوى لحضور جلسات محاكمتها يف 
املحكمة العسكرية التي قد تحكم عليها بالسجن 
ألكرث مــن 150 عاما. كام مينع محاموها من 
التحدث لوسائل اإلعالم وال ميكن للصحافيني 

حضور محاكمتها.
واعُتقلت ســوتيش قبل ساعات من انقالب 

األول من شباط 2021. ويقول منتقدو املجلس 
العســكري الحاكم إن االتهامات املوجهة إليها 

ملفقة لضامن عدم عودتها للحياة السياسية.
وتواجه هذه الزعيمة السابقة تهام عدة بينها 
انتهاك قانون حول أرسار الدولة يعود إىل الحقبة 
االستعامرية، وفساد انتخايب وعصيان وفساد.
ويف كانــون األول املايض، قضت محكمة 
خاصة بسجن سوتيش ملدة 4 سنوات يف حكم 
هو األول ضمن عدة قضايا تحاكم فيها منذ أطاح 

بها الجيش
يشــار إىل أن ســوتيش حائزة عى جائزة 
نوبل للسالم لنضالها ضد هيمنة الجيش عى 
الســلطة طيلة العقود املاضية، لكنها واجهت 
انتقادات قاسية بعد أن أيدت حمالت اإلبادة ضد 
أقلية الروهينغا املسلمة خالل األعوام األخرية، 
وقــد طالب كثريون بتجريدها من هذه الجائزة 

الدولية.

نائـــــــب رئيـــــــس كينيـــــــا يتعّهـــــــد بطـــــــرد الصينييـــــــن إذا فـــــــاز بالرئاســـــــة
أعلن وليام روتو نائب الرئيس الكيني واملرشــح يف انتخابات 
الرئاسة أنه ســيطرد الصينيني الذين يشغلون وظائف بإمكان 

الكينيني أن يقوموا بها، إذا انتخب يف آب املقبل.
وقــال روتو إن »املواطنني الصينيني يشــوون الذرة ويبيعون 
هواتف محمولة... سرنحلهم جميعا إىل بلدهم... كل هذه األعامل 

هي للكينيني«.
وأضاف، خالل منتدى اقتصادي »ال تقلقوا بشأن األجانب الذين 

ميارسون هذه األعامل. لدينا ما يكفي من الطائرات لرتحيلهم«.
وقالت وكالة الصحافة الفرنســية إن الســفارة الصينية يف 
نريويب مل ترد عى طلب للحصول عى تعليق عى هذه الترصيحات.

وتجرى االنتخابات الرئاسية والترشيعية واملحلية يف التاسع 
من آب املقبل، يف وقت يواجه فيه أكرب اقتصاد يف رشق أفريقيا 

تحديات ناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب يف أوكرانيا.
ويرتشــح وليام روتو )55 عاما( لرئاسة كينيا، والتي يتوالها 
حاليا الرئيس أوهورو كينياتا الذي ال ميكنه الرتشح لوالية ثالثة.

وينتقد روتو الرئيس كينياتا بشأن سياساته االقتصادية، وقد 
تعهد بإلغاء ديون البالد التي تقدر بحوايل 70 مليار دوالر، إذا فاز 

يف االنتخابات.
وتعد الصني ثاين أكرب دائن لكينيا بعد البنك الدويل، وقد مّولت 

العديد من مشاريع البنية التحتية.
وأقرضت بكني كينيا 5 مليارات دوالر لتنفيذ أغى مرشوع بنية 
تحتية منذ استقالل البالد عام 1963، وهو خط قطار يربط مدينة 
مومباســا الساحلية منذ عام 2017 مبدينة نيفاشا يف منطقة 
الــوادي املتصدع عرب العاصمة نريويب. وغالبا ما كان يصاحب 

هذه االستثامرات وصول عامل صينيني.
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إتحاد الكرة الطائرة يخّرج 34 مدّربا للمستوى األول
بحضور القاصوف وابو جودة وجبور والريامي واألسعد

كبار الحضور مع املدربني

...ومع الحكام املتدرجني

رئيس االتحاد وليد القاصوف يلقي كلمته

اللبناين  االتحــاد  أنهــى 
للكرة الطائرة دراسة املدربني 
األول  للمســتوى  الدوليــة 
التي نظمهــا من عىل مدى 
اإلتحاد  اســبوع  ييإرشاف 
الــدويل للعبة عــن طريق 
النظام األلكرتوين املريئ عن 
 .»ZOOM MEETING« بعد 
واالختبارات  املحارضات  اما 
العمليــة فإقيمــت عــىل 
لحود  اميل  »مجّمــع  ارض 

الريايض« )مار روكز(.  
أدار الدراســة املحــارض 
الــدويل املعــروف الُعامين 
شهاب الدين الريامي وعاونه 
أمني عــام اإلتحــاد عصام 
ابو جــودة واملدير التنفيذي 

لالتحاد اميل جّبور.
االخــر  اليــوم  ويف    
»ثانوية  استضافت  للدراسة 
»جمعية  لـ  التابعة  الكوثر« 
اإلسالمية«  الخرية  املربّات 
اإلمتحانــات النظرية وأقيم 
رئيس  بحضور  الختام  حفل 
القاصوف  وليــد  االتحــاد 

واألمــني العام عصــام ابوجــودة و املدير 
اميل جّبور وكامل اســعد  التنفيذي لالتحاد 

ممثالً »ثانوية الكوثر«.
  والقــى القاصوف كلمة جــاء فيها »ملن 
دواعــي رسوري ان اكون متواجداً معكم يف 
أول(  )مستوى  املدربني  لدورة  الختامي  اليوم 
يف الكرة الطائرة التي نظمها االتحاد اللبناين 
تحــت ارشاف االتحاد الــدويل والتي حارض 
فيها  صديق لبنــان املحارض الدويل الُعامين 
الذي تعززت عالقتنا  الريامي  الدين  شــهاب 
معه بعد دورات الدراســة التي ارشف عليها 
يف السابق ونحن شــاكرين له ما يفعله من 
اجل تطوير الســلك التدريبــي اللبناين. وانا 
مرسور للمشاركة الكثيفة للمدربني يف دورة 
الدراســة اذ ان العدد ناهز الـ 35 وهو دليل 
قاطع عىل ان الكرة الطائــرة ما زالت محط 
اهتــامم املدربني والالعبني وطبعاً عشــاق 
اللعبــة وما الحضور الكثيــف يف املباريات 
خاصة يف مراحلها النهائية سوى دليل عىل 

عودة اللعبة اىل سابق عهدها.
  الشكر لالتحاد الدويل وللمحارض الريامي 
الكوثر ولألســتاذ كامل األســعد  ولثانوية 
وللســيدة فاطمة طاش عــىل الجهود التي 

بذلوها.
  وتأيت دورة الدراسة هذه بعد دورة الحكام 
التــي اقيمت لتطوير الســلك التحكيمي يف 
لبنان اىل جانب حيازة 3 حكام لبنانيني عىل 
الشــارة الدولية يف الدراسة التي اقيمت يف 

دولة قطر الشقيقة.
  وســتنطلق دورة دراسة مدربني مستوى 
أول يف الكرة الطائرة الشاطئية تحت ارشاف 
االتحــاد الدويل وســيحارض فيها املحارض 

الدويل الجزائري الدكتور محمد بن حميدة.
  وســأعود قليالً اىل الــوراء عندما نظّم 

االتحاد اللبناين دورة دراسة مدربني )مستوى 
اول( العام الفائت وكانت ناجحة.

  فهذه الدورات ترتافق مع نشــاط مكثف 
لالتحاد بعد انتهاء بطــوالت الدرجة األوىل 
عائلة  بشهادة  كبر  بنجاح  والثالثة  والثانية 
املقبل بطولة  األسبوع  تنطلق  أن  اللعبة عىل 
لبنان للدرجتني الرابعة والخامسة اضافة اىل 

بطوالت الكرة الطائرة الشاطئية.
  باســمي وباســم زماليئ اعضاء اللجنة 
االدارية لالتحاد وباســم عائلة اللعبة امتنى 
للمدربني التوفيق يف مســرتهم. الشكر لكل 
من ساهم يف انجاز دورة الدراسة هذه واىل 
امللتقــى يف املالعب ويف املزيــد من دورات 

الدراسة«.
  وثم تكلم أسعد مرحبا باسم إدارة  الثانوية 
بالحارضين تــاله املدرب اييل نّجار بإســم 

الدارسني.
  ثم اذاع املدير التنفيذي النتائج وتّم توزيع 

الشهادات من قبل املسؤولني .
  ويف ما ييل أسامء الناجحني: طوين ايب 
فاضل – اييل نّجــار – جورج مزهر – روين 
فرح – روالندو حلــو –  إيهاب الزنط - عمر 
ايب كرم – نادر نادر – ادهم القاق – انطوين 
رايض – وائل سليامن – رامي ابو عيل – مارك 
برباري – جايســن نّجار – محمود عوض– 
محمد اسامعيل – داين النبي - محمد بركات 
- محمد كســن – حنا جرجس - عيل اآلكرب 
ضاهر – جهاد األيــويب – هادي عرت - داين 
الياس النمــر – كلوفيس البطي  مســعد – 
– مجد بّشــور – جوزيف شاهني –  عصام 
األبيــض  - ماريو صايف – غيث مصطفى – 
سمعان عيىس – زين ابوشاال – راشل النّجار.

  ثم جــرى توزيع شــهادات عىل الحكام 
املتدرجــني الجدد الذين خضعــوا لدورة يف 

مرحلة سابقة.

األب ــد  ــ ــي ــ ــع ــ ب ــل  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ الـــــصـــــفـــــرا  نـــــــــــادي 
بالنشاطات »مــكــمــلــيــن«  و  نــصــّيــف  »فــيــنــا«   : ــّراج  ــ ف

احتفل  عادته،  عىل  جرياً 
بعيد  الصفرا  التضامن  نادي 
األب وكرّم أكرب أب يف الصفرا 
كريلليس  يعقوب  طانيوس 
يف  وذلك   )1924 )مواليــد 
دارته حيث قّدم رئيس النادي 
الزميل ربيــع فراج منحوتة 
والتــي  لكريللــس  األب 
التشــكييل  الفنان  صّممها 

حنا ابو سجعان.  
فّراج  متنى  وباملناســبة، 
طول العمر للمكرّم والتوفيق 

لحفيــده رشبل يف بطولــة التايكواندو يف 
كريلليس  وآلل  الجنوبية  كوريا  ودورة  آسيا 
العام ويف مقدمتهم  الحقل  العطاء يف  دوام 
الحكم االتحــادي امني رس النــادي املختار 

جوزف كرللس )ابن املكرّم(.

  واكد فّراج ان النادي ســيطّور نشــاطه 
وستعود النشــاطات الرياضية واملهرجانات 
عىل مالعبه وبهّمة الشباب والداعمني »فينا 

نصّيف ومكملني بالنشاطات«.
  ويف الختــام، التقطت الصورة التذكارية 

مع املكرّم واعضاء النادي والعائلة.

منحوتة من فراّج اىل كرييلليس

ــي ــ ــامـ ــ ــع األمـ ــ ــ ــدف ــ ــ ــب ال ــ ــق ــ ــاس الــــدهــــنــــي الحـــــــــــراز ل ــ ــ ــي ــ ــ الــــســــائــــق ال
فـــــــــي ســــــــبــــــــاق تــــــســــــّلــــــق الـــــهـــــضـــــبـــــة بـــــــــــــــــوادي شــــــحــــــرور

ــر ــصــغ ــذ ال ــنـ ــق مــنــتــخــب االرجـــنـــتـــيـــن مـ ــشــ ــ  شـــمـــخـــا لـــــ »الـــــــديـــــــار«: اع
2022 قـــــطـــــر  فـــــــي  الــــــعــــــالــــــم  كــــــــــأس  إلحــــــــــــــراز  وأرشـــــــــحـــــــــه 

ــح األرجــنــتــيــن ــصــال ــع ل ــراج ــت ــا ت ــس ــرن ــم وف ــال ــع ــل تــحــتــفــظ بــعــرش ال ــرازيـ ــبـ الـ

ــــى اآلن؟ ــــة حت ــــة أي صفق ــــرق اإليطالي ــــرم الف ــــم تب ــــو الصيفــــي... ملــــاذا ل امليركات

فــيــراري صــّد  أجــل  مــن  للتحّسن«  بحاجة  يـــزال  »ال  ــل  ُب ــد  ري فــريــق  فيرشتابن: 

الياس  السائق  سيخوض 
الدهني السباق األول لتسلق 
الهضبة لعــام 2022، الذي 
املقبل يف  األحــد  ســيقام 
وادي شــحرور، من تنظيم 
للســيارات  اللبناين  النادي 
بالفوز  منتشياً  والسياحة، 
بعد احــرازه لقب فئة الدفع 
يف  الربيع  لــرايل  األمامي 
وصعوده  األخرة  نســخته 
اىل منصة التتويج يف املركز 
بالنــر  وليحتفــل  األول 
مع فريقــه. ويضع الدهني 
وادي  يف  عينيــه  نصــب 
بلقب  االحتفاظ  شــحرور 
احرز  بعدما  عينه  الســباق 
األمامي يف  الدفع  لقب فئة 

بداية »مشواره«  الفائت يف  العام  املذكور  السباق 
لالحتفاظ بلقب بطولة لبنــان لهذه الفئة  للعام 

الثالث عىل التوايل بعد عامي 2020 و2021.  
الدهني ســيارة من طراز »سيرتوين  وسيقود 
دي أس 3« يف ســباق األحد وهي السيارة عينها 
التي احــرز عىل متنها لقــب رايل الربيع الفائت 

ومن تحضــر فريــق »آي أم يت« ويصّوب نحو 

التتويج يف املركز األول للمرة  الصعود اىل منصة 

توالياً. الثانية 

  ويقول الدهني »ســباق تســلّق الهضبة يف 

وادي شــحرور له نكهة خاصة ومســاره جميل 

وسأشــارك به للمرة الثانية وهــديف احراز لقب 

فئتــي واالحتفــاظ باللقب الــذي احرزته العام 

الفائت مــع األخذ باالعتبار 
منافسة من عدد من  وجود 

زماليئ السائقني«.
  وتابــع قائــالً »بعــد 
سأبدأ  شحرور  وادي  سباق 
جزين  لرايل  اســتعدادايت 
الذي ســيقام يف 17 متوز 
املقبــل  يف القضــاء األعز 
اىل قلبــي كوين مــن بلدة 
جنســنايا الجزينية عىل أن 
ابــدأ التحضــرات املكثفة 
لــرايل لبنان الــدويل الذي 
سيقام يف بداية شهر ايلول 

املقبل«.
  وختم قائالً »آمل ان احرز 
لقب بطولــة لبنان للراليات 
وبطولــة لبنان لســباقات 
تســلّق الهضبة لفئة الدفع األمامــي لعام 2022 

لتكون سنة و«دوبليه« رائعتني ومثاليتني يل«.
  ويف الختــام، وّجــه الدهنــي الشــكر اىل 
الرشكات الراعية وهي »جود« و »ميد لوجستكس 
سرفيسيز«، »موتول«، »بوكسول«، »اي أم أس«، 

»ايريتاج« و »بيويل فيتنيس ستايشن«.

انطالق  موعد  اقرتاب  مع 
املقرر  العامل  كأس  مباريات 
أواخر  قطــر  يف  إقامتهــا 
إرتفاع  الحــايل، ومع  العام 
بهذا  العــامل  إهتامم  وترة 
بد  ال  كان  الكــروي  العرس 
من لقاء عاشــق كرة القدم 
العامل  نجوم  معظم  وصديق 
الــدوري  يف  وباالخــص 
اإلســباين، رئيــس االتحاد 
سمر  للكيوشنكاي  اللبناين 
شمخا للحديث عن منافسات 
البطولــة العامليــة وهــو 
العائــد مؤخرا من العاصمة 
اإلنكليزيــة لنــدن حيــث 
التقــى مع نجــوم املنتخب 
قائد  وخصوصا  األرجنتيني 

منتخب التانغو ونجم فريق سان جرمان الفرنيس 
ليونيل مييس.  

اللبنانيني  املسؤولني  ابرز  ويعترب شمخا من بني 
الذين وضعوا اسم لبنان عىل الخارطة العاملية من 
خالل اســتقدام نجوم الفرق األوروبية للعب عىل 
املالعب اللبنانية، باإلضافة إىل مســاعدته مئات 
من الشبان والشــابات للسفر إىل مدينة برشلونة 
االســبانية للقاء نجومها وتحديدا نجمها األوحد 

األرجنتيني ليونيل مييس.

  ويعترب شــمخا من بني اكرث املشجعني ملنتخب 
االرجنتني وله عالقة مبارشة مع معظم نجمومه 
» لقد بــدأت حيايت املهنيــة يف الباراغواي وكان 
ســكني يف الربازيل ومكثت عىل أرضها ســنوات 
عديــدة، ومع ذلك ظل عشــقي ملنتخب االرجنتني 
وازداد عشــقي بعد أن تعرفت عىل معظم نجومه 
وخصوصا ليونيل مييس وغره، وأعتقد أن املنتخب 
الربازييل دامئا مرشح الحراز لقب كأس العامل، ولو 
انني اتوقــع ان يكون املنتخب األرجنتيني احد ابرز 

املرشحني للقب العتيد.

  وحول استضافة الكأس 
لدولة عربية قال شمخا: »انا 
قطر  دولة  تكون  بأن  فخور 
هي من ستستضيف فعاليات 
كأس العامل، وهي جديرة يف 
الدولة  الهتــامم  نظرا  ذلك، 
الســتضافة  االمور  بكافة 
وانجاح هذا العرس الكروي، 
وقد ملســت هــذا االهتامم 
من خالل زيــارايت املتكررة 
كافة  اصبحت  وقد  للدوحة، 
املرافق شبه منتهية بانتظار 
وأعتقد  األخرة،  اللمســات 
أن كأس العــامل القطريــة 
كافة  من  األجمل  ســتكون 
يف  نظمت  التــي  الكؤوس 
املاضية،  الطويلة  السنوات 
البطولة،  إنجاح  يف  اللطيف  الطقس  وسيســاعد 
بعد ان نظمت هذه الكؤوس يف الســابق يف فصل 
الصيف، باإلضافة إىل اقــرتاب قطر جغرافياً من 

الدول اآلسيوية واالوروبية«.
  وعن حظوظ الدول العربيــة يف بلوغ األدوار 
املتقدمة، رأى شمخا ان الدول العربية املشاركة يف 
البطولة لها باع طويــل يف النهائيات وأعتقد أنه 
آن األوان يك يســتعيدوا مكانتهم وتحقيق االنجاز 

وبلوغ الدور ربع النهايئ عىل االقل«.

صدارة  عــىل  الربازييل  املنتخــب  حافظ 
التصنيف العاملي، الذي أصدره االتحاد الدويل 
لكرة القدم )فيفا(، أمس الخميس، فيام صعد 

املنتخب األرجنتيني للمركز الثالث.  
وتصــدر املنتخــب الربازيــيل التصنيف، 
متفوقا عىل منافسه البلجييك صاحب املركز 

الثاين.
  وحــل املنتخب األرجنتينــي يف املركز 
الثالــث، بدال من املنتخــب الفرنيس، بطل 
الرابع، بعدما  للمركز  الذي تراجــع  العامل، 
فشــل يف تحقيــق أي انتصــار، خــالل 
أمم  بــدوري  األخرة  األربــع  املباريــات 

أوروبا.
  وظــل املنتخــب اإلنكليــزي يف املركز 

الخامس، فيــام صعد املنتخب اإلســباين للمركز 
السادس، متفوقا عىل املنتخب اإليطايل.

  وقفز املنتخب الهولندي للمركز الثامن، متجاوزا 

املنتخب الربتغايل، فيــام أكمل املنتخب الدمناريك 

املصنفني العرشة األوائل.

  يف الوقت نفسه، خرج املنتخب املكسييك 
األوائل، حيث تراجع 3  العرشة  من املصنفني 

مراكز من التاسع إىل الثاين عرش.
  وكان منتخب كازاخستان أكرث املنتخبات 
صعودا يف التصنيــف، حيث قفز 11 مركزا، 
فيام تراجــع منتخب مر، الذي احتل املركز 

الـ 40 عامليا، ومنتخب نيبال، 8 مراكز.
  وتصــدر املنتخــب الســنغايل تصنيف 
الـ18  املركز  باحتالله  اإلفريقية،  املنتخبات 
الذي  املغريب،  املنتخــب  عامليا، وجاء خلفه 
احتل املركز الـ22 عامليا، فيام حل يف املركز 
احتل  الذي  تونس،  منتخــب  إفريقيا  الثالث 

املركز الـ30 عامليا.
  وتصــدر تصنيــف قارة آســيا املنتخب 
اإليراين، الذي احتل املركز الـ23 عامليا، يليه منتخبا 

اليابان وكوريا الجنوبية.

مل تربم فرق الدوري اإليطايل أي صفقة بشــكل 
رسمي حتى اآلن، عكس بقية الدوريات الكربى.   

وشــهد الدوري االيطايل عديــد الصفقات يف 
الدوريات اإلنكليزي والفرنيس واألملاين واإلسباين، 
ومل تتحرك أندية إيطاليا لإلعالن الرســمي عن أي 

صفقة؟
  لكن األمر يعود إىل أن فرتة االنتقاالت الصيفية 
يف إيطاليا تبدأ يف األول مــن متوز، وفقا للوائح 

هناك.
  ورغــم أن هذا املوعد يــؤدي إىل ضياع بعض 
الصفقات عــىل الفرق اإليطالية بســبب انطالق 
املركاتــو متأخرا، لكن موقع كالتشــيو مركاتو 

رشح السبب يف ذلك.

  وقال املوقع أن األمر يتعلــق مبيزانيات الفرق 

يف إيطاليا، ففــي األول من متوز تبــدأ ميزانية 
املوسم الجديد لكل فريق، ومن ثم ال يجوز إبرام أي 

صفقات، قبل هذا املوعد.
  وأضاف املوقع: »الدليل عىل ذلك اتفاق يوفنتوس 
مــع الفرنيس بول بوغبــا، واألرجنتيني أنخل دي 
ماريا لالنضامم إليه، لكنه ينتظر نهاية هذا الشهر 

لإلعالن عن أي صفقة بشكل رسمي.
  ورحل يوغبا عن مانشســرت يونايتد بعد انتهاء 
عقــده، ونفس األمر لدي ماريا مع باريس ســان 

جرمان.
  كام أعلنــت عديد الصحف أن البلجييك روميلو 
لوكاكو سيعود إلنرت ميالن ملدة موسم، عىل سبيل 
اإلعارة، بعد االتفاق مع تشــيليس اإلنكليزي، لكن 
الصفقة مل تعلن بشكل رسمي، بسبب اللوائح يف 

إيطاليا.
  يف حني أن ميالن بطل الدوري اإليطايل، وفقا 
للموقع، مل يحــدد حتى اآلن أهدافه يف املوســم 
الجديد، وسيهمه يف املقام األول التعاقد مع العبني 
اليويف  أنديتهم مثلام سيفعل  انتهت عقودهم مع 
مع بوغبا ودي ماريا، أو العبني بأسعار أقل من 30 
الثنايئ اإلسباين إيسكو وماركو  مليون يورو مثل 

أسينسيو.
  وتعاين األنديــة اإليطالية مــن أزمات مالية 
طاحنة، خصوصا بعــد جائحة كورونا، وكان ذلك 
النجم كريستيانو رونالدو  سببا رئيسا يف مغادرة 
هذا الدوري املوســم املايض، بسبب راتبه املرتفع، 
بعدما رحل عن اليويف عائدا لبيته القديم مانشسرت 

يونايتد.

العامل  بطولة  متصّدر  فرشــتابن  ماكس  أعلن 
للفورموال واحد أّن فريقه ريــد بُل ال يزال بحاجة 
للتحّسن بعد أن الحظ أّن فراري كانت أرسع خالل 

سباق جائزة كندا الكربى.  
وأحرز فرشــتابن فوزه السادس من أصل سّتة 
ســباقات هذا املوســم، لُيحكم قبضته أكرث عىل 
صدارة البطولة التي عرفــت ارتفاع أفضلّيته فيها 
إىل 46 نقطة أمام زميله سرجيو بريز و49 نقطة 

أمام شارل لوكلر سائق فراري.
  ويف حني أّن عطلة نهاية أسبوع فرشتابن يف 
االنطالق،  لوكلر عىل شبكة  تعّززت بعقوبة  كندا 
والتي أبعدت ســائق فراري عن دائرة املنافســة، 
إاّل أنّــه بقيت أمام الهولنــدي مهّمة صّد هجامت 
كارلوس ســاينز اإلبن ســائق فراري اآلخر الذي 

ضغط عليه خالل اللّفات الـ 16 األخرة.
  وبدا أّن ساينز متّتع بأفضلّية وترة طفيفة أمام 

فرشتابن، لكّنه مل يتمكّن من تجاوزه.
  بالرغم من سلسلة انتصاراته وصدارته املريحة 
للبطولة، حّذر فرشتابن من أّن عىل فريقه ريد بُل 
»التحّسن« بعد أن اكتشف أنّه »مل يكن األرسع« يوم 

األحد املايض.
  وقال يف هذا الصدد: »ال يزال املوســم طوياًل جًدا 
وأعلم أّن الفارق كبرٌ بعض الــيء، لكّنني أعلم أّن 

الوضع قد ينقلب رسيًعا جًدا«.
ـ 46 نقطة يف    وأضاف: »أعني أنّني كنت متأّخرًا ب
السباق الثالث، لذا نحتاج للحفاظ عىل هدوئنا وتركيزنا، 

ونحتاج للتحّسن، ألنّنا مل نكن األرسع اليوم«.
  وأردف: »تأرجح الوضع قلياًل، بدونا جّيدين يف 

السباق نهاية األسبوع املايض يف باكو، وال يبدو أنّنا 
كّنا بذات الجودة اآلن لكّننا متكّنا من الفوز بالرغم 
من ذلك، وتلــك خصلة وعلينا العمــل مًعا كفريق 

ملحاولة استخراج املزيد من األداء من السيارة«.
  وكانت فراري عادة الفريق األرسع يف التصفيات، 
حيث حّقق لوكلر ســّتة أقطاب انطالٍق أوىل مقابل 
اثنتني لفرشــتابن، يف حني واجه الفريق اإليطايل 
صعوبة أكرب يف منافسة الحظرة الربيطانّية عىل 
مدار مســافة سباق كاملة بســبب مشاكل تحّبب 

اإلطارات واالفتقار إىل الرسعة القصوى.
  لكن يف حــني واجه فرشــتابن صعوبة يف 
تحديد أسباب أفضلّية وترة فراري األحد املايض، 
فإنّه قال بأّن ذلك ليــس جديًدا كون األداء يتأرجح 

بني فريقي الصدارة من سباٍق إىل آخر.

السائق الياس الدهني وفرحة املركز األول

.. ومع كأس ملك اسبانيا شمخا مع مييس

منتخب الربازيل

 إطــــــــــــاق نــــــشــــــاط فــــــريــــــق كــــــــــرة الـــــقـــــدم
ــي اإلمـــــــارات ــ لـــبـــنـــات الـــجـــالـــيـــة الــلــبــنــانــّيــة ف

أطلقــت الجالية اللبنانية 
يف االمارات العربية املتحدة، 
يف  للسيدات  فريق  نشــاط 
كرة القدم. وجاء االعالن عن 
الخطوة – املبادرة، يف حفل 
يف  اللبناين  للدوري  الختام 

االمارات.
باسل  الفريق  مدير  ورأى 
العيــط »ان الخطوة األوىل 
وقد  االصعب.  دامئــا  تكون 
املرحلــة،  هــذه  تخطينــا 
ونسعى اىل بناء فريق لبناين 

قوي ميثل أبناء الجاليــة اللبنانية جميعهم، 
ويســتطيع املنافسة يف البطولة املحلية يف 

دولة االمارات العربية املتحدة«.
وشــاركت يف التمرين االول الذي اقيم يف 

»ديب ســربتس ورلد » بارشاف املدرب جالل 
خميس، الالعبات: جاال حمودة، هاال قدورة، 
غادة الحص، مروى خميس، أســيل ياسني، 
رشا الكيايل، زينة حرب، إليانور حمود، فرح 

بشيبش.



1ـ تايالند، موبوتو

2ـ وبر، ليوناردو

3ـ سودل، التني، راج

4ـ كليوباترا، جدله

5ـ أو، اجر، كامن، بهبهان

6ـ ننري، من، الرباميل

7ـ حساسني، بن، رماد

8ـ عدن، توماس اديُســن، 

ي ي

9ـ تم، سارين، نلت، نطّن

10ـ كاسينو، تفاح، الرمان

11ـ ســطام، نف، أرسار، 

عالج

ينجيل،  مغرور،  أوم،  12ـ 

ي ي

13ـ رسرتم، غندور، التامم

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 عاصمة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  ترومان كابوت 

اخترب معلوماتك

1ـ عاصمة أوروبية. 

2ـ مدينة أمريكية.

3ـ بحر، ضمري متصل. 

4ـ االســم الثاين ألديب 

لبناين. 

5ـ مدينة يف الربازيل. 

1ـ رئيس دولة كربى.

2ـ رْقصة أجنبية.

3ـ أكل الطعــام، فــتَّ 

وسحَق.

4ـ يتحّض لـِ. 

5ـ نقابل ونقاتل. 

فنانة وممثلة ســينامئية وتلفزيونية مرصية. بدأت 

مشوارها بدور البطولة يف مسلسل بال عذاب عام 1976 

بينام كان أول أدوارها السينامئية عام 1979

إسمها مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت: 

3+6+7+10+6- أحد بروج الحظ.

4+9+1+6- عملة عربية. 

5+9+1+4- أحد الشهور. 

8+3+6+10- حادَث.

6+1+7- باَن من بعيد. 

6+9+2- من أسامء األَسد. 

7+2- حضَّ عىل. 

1ـ مــن هو الكاتب والنارش الفرنيس الذي فاز بجائزة 

ِمديســيس، عن كتابه جامد يف مجرى النهر، وذلك العام 

1994؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم األديب الفرنيس الذي نال جائزة نوبل سنة 

1957 وتويف بحادث سيارة يف 4 كانون األول عام 1960؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف اية دولة آســيوية تستعمل وحدة الوزن، توال، 

التي تساوي11 كيلو و664 غرام؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ من هو بطل الرســوم املتحركــة يف أمريكا، ِعلامً 

بأن الرســمة من الرسوم املتحركة تتطلب 24 صورة لكل 

حركة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ساعة املنّبه، يف أي قرن إخرتَعت يف فرنسا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ كــم عدد أجنحة الفراشــة، التي هــي تتذوق من 

قوامئها، وتعشق الضوء، وتتواجد من حواىل مئة مليون 

سنة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إسم الطائر املايئ الطويل العنق والرجلني ، ويُعرف 

أيضا بإسم الَبرَشوش؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية والية أمريكية يقع مرصد بالومار، الذي فيه 

ثاين أكرب تلسكوب يف العامل؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توسكانا، تكساس
2ـ أبولون، عامطور
3ـ يردي، يرد، سامر

4ـ لوار، نسيم
5ـ آل، بج، آن، م م
6ـ نيل ارمسرتونغ

7ـ دواة، نأوي، فرغ
8ـ نرتك، سمنت، ون

9ـ مايا مايا، فارد

10ـ ورن، النسناس
11ـ بد، جنب، الحرير
12ـ ُوورد، ربدت، آن

13ـ ألباين، أرجأَ
14ـ واجههم، شبل، ل ل

15ـ برين، رعيت
16ـ هلم، منا

17ـ إيطاليا
18ـ نادين نجيم

؟ من هو
من هي؟

1ـ مدينــة مرصية، يبَس 
الخبز.                          2ـ مدينة 

مرصية، بلدة يف الشامل.
تقلقان  اىل،  يسارعون  3ـ 

وتحزنان.
فنان  ونســرت،  نغطّي  4ـ 

لبناين راحل.
5ـ مجلة عربيــة، مدينة 

يابانية، بحر. 
6ـ نعــام، مدينة إيطالية، 

من األلوان.
الثاين  7ـ أجوبة، االســم 

ملمثل أمرييك راحل.
8ـ للندبــة، غيم، يأســف 

ويتحّس.
9ـ عاصمة أوروبية، يُعرف 
بالدجــاج الفرعــوين، نوتة 

موسيقية.
10ـ مناص، مرفأ هولندي.
القهوة،  11ـ تصنع منــه 

يعيش، يخدع ويغّش.
12ـ االســم الثاين لرئيس 

أمرييك راحل، يحصل.
13ـ قّصه عــىل، فّوضنا، 

للنهي.
مدينة  آسيوية،  دولة  14ـ 
قدمية يف جنوب العراق زارها 

بابا روما، صّوَر.
15ـ داويه، نوتة موسيقية.
16ـ يلتقط ويجمع، عملة 

عربية.
17ـ أباَحُه، إختربَ.
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لديــك طاقــة قوية ال يســتهان بها عىل 

جذب الناس. العروض املغرية املتنوعة التي 

تتلقاها ال يجب ان تخدعك بوعودها الجميلة 

والرباقة. 
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واعتمد عىل نفســك حتى ال تصاب بالخيبة. 

بامكانك أن تقوم باكتشــاف قّيم اذا متكنت 

السيطرة عىل اعصابك.  من 
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ــوى«؟ ــ ــ ــ ــع »األق ــ ــ ــ ــن موق ــ ــ ــ ــون م ــ ــ ــ ــاوض ع ــ ــ ــ ــــــــــ درزي يُف ــيحي  ــ ــ ــ ــاء مس ــ ــ ــ ــع« دون غط ــ ــ ــ ــي »الراب ــ ــ ــ ميقات

أوكرانيـــــا تحصـــــل علـــــى صفـــــة مرشـــــح لعضويـــــة االتحـــــاد األوروبـــــي وتعلـــــن تســـــّلمها قاذفـــــات أميركيـــــة متطـــــورة  

ــــعالفروف يبحث في طهران توسع الناتو واالتفاق النووي وأمن الخليج وحرب أوكرانيا ــ ــ ــ ــ ــ ــد: لرفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو ولبيـ ــ ــ ــ ــ ــ أوغلـ
ــــــــي ــــــــل الدبلوماس ــــــــتوى التمثي مس
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( )تتمة ص1( 

فالنتيجــة كانت متوقعة بعدما خلت الســاحة امام رئيس 
حكومــة ترصيف االعامل نجيب ميقــايت، بعدما تبني ان 
ترشــيح نواف ســام كان مجرد »بدل عــن ضائع« لدى 
القوى التي اعتمدت تســميته، فا الرجل كان بصدد تحمل 
املسؤولية، وال تبنته اي جهة خارجية. والنتيجة ان ميقايت 
عاد بأغلبية 54 صوتاً مقابل 25 صوتاً لسام وصوت واحد 
للرئيس ســعد الحريري وآخر لروعة حاب وامتناع 46 نائباً 
عن التســمية ومقاطعة النائب ارشف ريفي لاستشارات. 
وامام هذا املشــهد توقفت مصــادر نيابية بارزة عند ثاثة 
مؤرشات الفتة، ســيبنى عليهــا الكثري يف املرحلة املقبلة. 
املؤرشاالول، اســتنكاف اكرب كتلتني مسيحيتني عن تسمية 
اي مرشح للموقع السني االول يف الباد، وهو موقف يحمل 
يف دالالته ســابقة سيبنى عليها الكثري يف االستحقاقات 
املقبلــة. املؤرش الثاين، بروز »الرافعة« الشــيعية كعامل 
مؤثــر يف تحديد هوية رئيس الحكومة املكلف. اما املؤرش 
الثالث، فريتبط بفشل قوى املعارضة ومعها نواب »التغيري« 
»واملســتقلون« مرة جديدة يف تشــكيل نواة جبهة واحدة 
للتاثري يف اســتحقاق مفصيل بعد سلسلة من االخفاقات 
املتتالية غري املبرشة. انها مترشذمة ومشتتة، ولن تقوم لها 
اي قيامة. اما عدم تسميته من النواب الدروز، فا ترى فيها 
املصادر مــؤرشا عىل »ازمة« ميثاقية، الن الحزب التقدمي 
االشرتايك يعرف جيدا ان ال حكومة بدونه بعدما اسقط كل 
املرشحني الدروز يف االنتخابات، وهو يرفع سقف املواجهة 

لتحسني رشوطه. 

{ ميقايت »الرابع« اقوى؟ {
تكليــف ميقايت للمــرة الرابعة، جــاء بالحد االدىن من 
االصوات، وكعادته جدد تبني اســرتاتيجية »تدوير الزوايا«، 
واذا كان قــد اكد ان يده ممــدودة للجميع، فهو اقر ضمنيا 
بصعوبــة مهمتــه، لكنه ملح اىل ان »يــده« هي العليا يف 
التاليف. ولهذا كان ملفتا ترصيحه مســاء امس عن وجود 
استشارة قانونية، تؤكد ان حكومة ترصيف االعامل ستكون 
قادرة عىل »ملء الفراغ« الرئايس، اذا مل تحصل االنتخابات 
يف موعدهــا، وهــو بذلك يرفع عن كاهلــه الضغوط، او 
محــاوالت االبتــزاز املفرتضة من القوى السياســية التي 
ســتحاول تعزيز حضورها يف الحكومة العتيدة، وبحسب 
مصادر مقربة منه، هو رئيس حكومة مكتملة املواصفات، 
والتكليف »بجيبه«، ولن يشــكل اي حكومة ال ترضيه، وهذا 
يعنــي حكام ان »الفيتو« املناط بتوقيع رئيس الجمهورية، 
غري ذات قيمة بالنســبة مليقايت القادر عىل »املناورة« حتى 
انتهــاء العهد. ولهذا كان الفتا تصويبه عىل »التيار الوطني 
الحر« من بوابة وزارة الطاقة، باعانه انه لن يقبل اي وزير 
ال يتعهد بان »مييش« بخطة الكهرباء الن هذا امللف مل يعد 
يحتمل املامطلة، مجددا التاكيد عىل  رفضه حكومة »اللون 
الواحد«، رافضا تقييد نفسه باي »رشوط«مسبقة للتاليف. 
وهكذا، اذا كان رئيس الجمهورية لن يوقع املراســيم اذا مل 
تراع مصالح التيار الوطني الحر، فان ميقايت ال يرى نفسه 
»محشورا« بالتاليف اال بالرشوط التي تناسبه، وهذا مينحه 

تقدما واضحا يف عملية التفاوض. 

{ »الصندوق« هو الحل {
وكان ميقايت اثر تكليفه تشــكيل الحكومة، زار رؤساء 
الحكومة الســابقني متام ســام وفؤاد السنيورة، واتصل 

هاتفيــا بالرئيس ســعد الحريري، وعائلة الرئيس ســليم 
الحص، ورئيس الحكومة الســابق حســان دياب، وقال ان 
فرصــة االنقاذ الوحيدة املتاحة هي من خال التفاوض مع 
صندوق النقد الدويل، ودعا املجلس النيايب القرار املشاريع 
االصاحية املطلوبة قبل إســتكامل التفاوض يف املرحلة 
املقبلــة النجــاز االتفاق النهايئ مع صنــدوق النقد وبدء 
مسرية التعايف الكامل. من جهته، شكر القايض نواف سام 
النواب الذين منحوه ثقتهم بتسميته لرئاسة الحكومة، وأكّد 
عىل رضورة البدء باإلصاح العاجل والجاد عىل مســتوى 

السياسات املالّية. 

{ يوم االستشارات الطويل {
وعليــه، بات التأليف عىل االرجح، بعيد املنال، اال اذا كان 
ميقايت ســيعيد تقديم الرتكيبة ذاتها اىل الرئيس عون مع 
بعــض التعديات، ويف انتظار االستشــارات النيابية غري 
امللزمــة التي يجريها الرئيس املكلف يف ســاحة النجمة، 
يومي االثنني والثاثاء، كانت نســبة الا »تسمية« نجمة 
اليوم الطويل، وقد شــكل النواب الســنة الداعمون إلعادة 
تكليف ميقايت القّوة الثانية بعد القوة التي امنها له »الثنايئ 
الشيعي«، وكانت الفتة تسمية النائب جهاد الصمد الرئيس 
ســعد الحريري، معترباً أنّه رغــم غيابه هو »األكرث متثياً 
للطائفة السنية« وأّن »املظلومية« التي لحقت به »انعكست 
عىل الطائفة يف الرِشْكة والسياســة«، كام ســّمى النائب 
إيهاب مطر الدكتورة روعة حّاب. وقد اسُتهلّت االستشارات 
بلقاء مع نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، الذي 
مل يســمِّ أحداً. وانضم إىل عدم التسمية كتلة »الجمهورية 
القويــة«، وقــال النائب جورج عدوان إّن الكتلة مل تســّم 
أحــداً ألنّنا حاولنا خال الفــرتة املاضية بعد صدور نتيجة 
االنتخابات تجميع القوى التي نلتقي وإياها يف الســيادة 
ليكون لدينا موقف واحد لتسمية رئيس الحكومة ولألسف 
مل ننجح يف ذلك ولكن ســنبقى نحــاول. وكذلك امتنع من 
التسمية النواب املســتقلون جميل السّيد، فؤاد مخزومي، 
أســامة سعد، عبد الرحمن البزري، ميشال الضاهر، النائب 
رشبل مســعد والنائب عن كتلة »مرشوع وطن اإلنســان« 
نعمة افرام، إضافة إىل نواب »التغيري« سينتيا زرازير، الياس 

جرادة وحليمة قعقور.  

{ االصوات الداعمة مليقايت {
فيام ســّمى ميقايت كلٌّ من تكّتــل »االعتدال الوطني«، 
الذي تحّدث باسمه النائب وليد البعريني، و«التكّتل الوطني 
املســتقل«، الذي يضّم النواب طــوين فرنجية، فريد هيكل 
الخازن وملحم طوق، وكتلة »جمعية املشاريع«، التي تضّم 
النائبــني عدنان طرابليس وطه ناجــي، وكتلة »الجامعة 
اإلسامية« التي تحّدث باسمها النائب عامد الحوت، وكتلة 
»الوفــاء للمقاومة«. وقال رئيس الكتلة، النائب محمد رعد، 
إّن »موقفنا ســهل ممتنع ولبنان بحاجة إىل حكومة تدير 
شؤونه«، ورأى أّن األزمات تتطلّب واقعية وتوفري كّل الفرص 
وتذليل العقبات لتتشكّل حكومة تواجه يف كل املستحقات 
واملستجدات. كذلك سّمى ميقايت النائبان املستقان حسن 
مــراد وجان طالوزيان، والنائــب عن كتلة »مرشوع وطن 
اإلنسان« جميل عبود، باإلضافة إىل النواب بال الحشيمي، 
نبيل بدر، وفراس الســلّوم. أما السفري نواف سام، فسّمته 
كتلة نواب حزب الكتائب وكتلة »اللقاء الدميوقراطي«، التي 
تحّدث باســمها النائب تيمور جنباط معلناً عدم املشاركة 
يف الحكومة! إضافة إىل النائب غســان ســكاف، ونواب 

»التغيري« ملحم خلف، بوال يعقوبيان، مارك ضو، رامي فنج، 
وضــاح الصادق، ابراهيم منيمنة، ميشــال دويهي وفراس 
حمــدان، الذي تحّدث باســمهم ملّوحاً بـ »مواجهة قريبة 
يف الشــارع«. كذلك، سّمت سام كتلة »شامل املواجهة«، 
وتحّدث باســمها النائب ميشال معّوض الّذي وّجه نداًء إىل 
»املعارضة«، معترباً أّن »تشتُّتها عائق أسايس أمام التغيري«، 
داعياً إيّاها إىل أن تتوّحد »حّتى ال يبقى البلد يف يد ميليشيا 
مســلّحة ومنظومة فاسدة«، وأعلن أنّه بصدد االنضواء يف 
تكّتــل يضّم كًا مــن النائبني فؤاد املخزومي وأرشف ريفي 

الذي قاطع االستشارات. 

{ البخاري يروج ملرحلة مفصلية؟ {
يف غضون ذلك، ســيكون منتصف الشهر املقبل مفصليا 
يف املنطقة، بحسب زوار السفارة السعودية الذين نقلوا عن 
السفري الوليد البخاري قوله »انه بعد زيارة الرئيس االمرييك 
جو بايدن يف 15 و16 منه، لن يكون كام قبله«. فهو يتوقع 
ان ترتبع اململكة عىل »راس« حلف كبري وفاعل ملواجهة املد 
االيــراين يف املنطقة، وقد بدأ ويل العهد الســعودي االمري 
محمد بن سلامن نســجها يف جولته عىل مرص، واالردن، 
وتركيا، بانتظار الرئيس بايدن الذي ال ميلك اال التسليم بواقع 
القوة االقتصادية السعودية التي ستكون الرافعة االساسية 
لحلفاء واشــنطن، وبعدها ســيكون هناك كام آخر، حول 
املوقف من الساحة اللبنانية، كام يقول البخاري، الذي يدعو 
»الحلفاء« اىل رضورة انتظار ما ستؤول اليه التطورات يف 
االشــهر املقبلة، مربرا عدم وجود اســرتاتيجية سعودية 
واضحة حيال االســتحقاق الحكومــي، وكذلك الرئايس، 
مفرتضا ان القيادة غري مستعجلة يف الوقت الراهن التخاذ 
اي خطوة بانتظار تبلور املشــهد االقليمي الذي يتجه برأيه 

ملصلحة باده! 

{ »مبالغة« سعودية {
يف املقابل، ترى اوساط سياسية بارزة مبالغة سعودية 
يف قراءة املشهد يف املنطقة، الن الاعبني االخرين ال يقفون 
مكتويف االيدي، فالرد الرويس مل يتاخر، فموسكو استبقت 
زيــارة بايدن بزيارة وزير خارجيتها ســريغي الفروف اىل 
طهران، للتنســيق، معلنا التعاون يف إطار الجهود الدولية 
لتحقيق االســتقرار يف أســواق النفط والغاز، وهي ترفع 
تدريجيا مواقفهــا االعرتاضية ضد االعتداءات االرسائيلية 
عىل ســوريا، وتحاول رفع التنسيق مع االيرانيني ملواجهة 
الخطط االمريكية ملحارصتها. وهذا يؤرش اىل وجود »كباش« 
قاس غري محســوم النتائج. اما الساحة اللبنانية، فتبقى 
املشــكلة الســعودية يف غياب »االدوات« اللبنانية القادرة 
عىل تشــكيل رافعة لسياســتها، وهذا ما يرجح عدم عودة 
االهتامم الســعودي اىل سابق عهده، خصوصا ان »قيمة« 
لبنــان الفعلية غري ذات جــدوى اذا ما نجحت الرياض يف 
تعميق عاقاتها مع دول االقليم، وباتت القناعة يف اململكة 
راسخة بان هذا البلد »مشــكلة« الرسائيل وامريكا، ولسنا 

معنيني بحل مشاكل االخرين...! 

{ واشنطن تنسق وال تتورط؟ {
يف غضون ذلك، تتطلع ارسائيل اىل تشــكيل قوة إقليمية 
بقيادة الواليــات املتحدة األمريكية ملواجهــة إيران، ليس 
االمــر جديدا، فوزير الحــرب اإلرسائييل، بيني غانتس، اكد 
عىل رضورة بناء قوة مشــرتكة إقليميــة بقيادة أمريكية 
وتشــمل الدول العربية املتحالفة مع واشــنطن ملواجهة 

ايران، لكن الجديد، كان اعان إرسائيل عن مناورة مشرتكة 
مع االمريكيني، تم فيها اختبار االســتعداد املشرتك ملواجهة 
تحديات أمنية، ويف مقدمها حدوث تصعيد عســكري  عىل 
الجبهة الشاملية، وقد نوقشت السيناريوهات املفرتضة بني 
ضباط كبار من قيادة املنطقة الوســطى للجيش األمرييك 
)ســينتكوم(، وضباط كبار من الجيش اإلرسائييل. ووفقا 
لصحيفة »هارتس« االرسائيلية، األمريكيون واإلرسائيليون 
نســقوا معاً مخططات للتعــاون يف مجال الدفاع الجوي، 
واالســتخبارات واملساعدة اللوجستية. لكن مل تتم مناقشة 
سيناريوهات محتملة لتدخل أمرييك »نشط« يف هجامت 
إرسائيليــة ضــد حزب الله يف لبنان. وعــىل الرغم من أن 
الواليات املتحدة تــرى يف الحزب »منظمة إرهابية« لكنها 

لن تأخذ دوراً نشطاً يف الحرب اإلرسائيلية ضده! 

{ السامح باستخدام معدات امريكية! {
وبحسب الصحيفة، فان السيناريو الرئييس الذي نوقش 
هذا األسبوع، تناول التصعيد يف الشامل وتداعياته اإلقليمية، 
مــن بينها تدخل إيــراين إىل جانب حزب الله يف لبنان. كل 
جانب عرض منظوره عن األحداث املحتملة واملعضات التي 
تواجهــه. إىل جانب التعاون يف فرتة الطوارئ، ويف وضع 
التصعيد، نوقش أيضاً العمل املشــرتك يف الوضع الروتيني. 
للجيش األمرييك مخازن طوارئ كبرية يف الباد، ســتكون 
إرسائيل مخولة بأن تستخدم منها معدات مبوافقة أمريكية 

أثناء الحرب.

{ خسارة »مناورة« اللجوء! {
يف هذا الوقت، علمــت »الديار« ان تحركا اوروبيا حصل 
اثــر كام رئيس حكومة ترصيــف االعامل نجيب ميقايت 
حيال اللجوء الســوري يف لبنان، ووفقا للمعلومات تلقى 
عدد من السفراء تطمينات رسمية من رئيس الحكومة بعدم 
اللجوء اىل تســهيل او دفع هــؤالء اىل الخروج عرب البحر 
نحو اوروبا، وجــزم ان هذه الخطوة غري واردة عىل اجندة 
الســلطات اللبنانية. وفهم االوروبيون ان ما اراده ميقايت 
هو اعادة طرح املســألة عىل »طاولة املجتمع الدويل« عىل 
امــل تحصيل دعم اقتصادي للدولــة اللبنانية تعويضا عن 
الخدمات التي تقدمها للنازحني السوريني، ويف هذا السياق، 
لفتت مصادر معنية بامللف اىل ان اقدام رئيس الحكومة عىل 
تطمني االوروبيني يفقده »ورقة« املناورة، وشبهت ما حصل 
مبا جرى يف ملف الرتســيم والتخيل عن الخط 29 مجانا، 
واشارت اىل ان رفع سقف التفاوض بات دون جدوى بعدما 

فقد عنرص »املفاجأة« عرب هذه التطمينات...؟! 

{ جديد ملف »الرتسيم«؟ {
يف غضــون ذلك، تحــدث االعام االرسائيــيل عن بدء 
الســلطات املعنية يف ارسائيل بدراسة الطرح اللبناين، دون 
ترسيــب اي معلومات حول ماهيــة املوقف منها، علام ان 
بعض الرتجيحات تحدثت عن ســلبية ســترتجم مبامطلة 
متوقعــة بالعــودة اىل تفاوض مفتوح عــىل املقرتحات 
الجديدة. ووفقا ملصادر مطلعة ال مواعيد لزيارة »الوسيط« 
االمرييك عاموس هوكشتاين اىل بريوت، وهي غري مرجحة 
قبل الشــهر املقبل. تجدر االشارة اىل ان نائب رئيس مجلس 
النواب النائب الياس بو صعب، قد عرب عن تفاؤله بـ »إمكان 
التوصل إىل حل يف ملف ترسيم الحدود« وكشف أنه تبلغ هذا 
األسبوع من السفرية األمريكية دورويث شيا، أن هوكشتاين 
سلم العرض اللبناين للحكومة اإلرسائيلية، وتوقع أن يأيت 

الرد األسبوع املقبل أو األسبوع الذي يليه.

وكتب ريزنيكوف يف تغريدة  »وصلت هيامرس إىل أوكرانيا، 
شــكرا لزمييل وصديقي لويد أوسنت )وزير الدفاع األمرييك( 
عــىل هذه األدوات القوية«، مرفقا رســالته بصورة ملنظومة 
قاذفات الصواريخ النقالة هذه املنصوبة عىل مدرعات خفيفة.

وهدد الوزير بأن الصيف »سيكون ساخنا للمحتلني الروس. 
واألخري بالنســبة لبعضهم«، مــن دون أن يحدد عدد قاذفات 

هيامرس التي سلّمها األمريكيون.

{ معارك محتدمة {
ويأيت تســلّم كييف لقاذفات الصواريخ األمريكية يف وقت 
قالت فيه ســلطات لوغانسك االنفصالية إن القوات الروسية 
ســيطرت عىل طريق اإلمداد الوحيد املتبقي للقوات األوكرانية 
يف مدينة ليسيتشانسك، يف حني قال حاكم مقاطعة لوغانسك 

سريغي غايداي إن طرق اإلمداد نحو املدينة ما زالت سالكة.
وتعني ســيطرة القوات الروسية عىل طريق اإلمداد الوحيد 
املتبقــي للقــوات األوكرانية يف مدينة ليسيتشانســك قطع 
اإلمدادات العســكرية عن نحــو 7 آالف من القوات األوكرانية 

يف املدينة املجاورة ملدينة سيفريودونيتسك االسرتاتيجية.
من جهتها، قالت االســتخبارات الربيطانية إن من املحتمل 
جدا أن تكون القوات الروســية قد تقدمت ملســافة تزيد عىل 
5 كيلومــرتات نحــو املنافذ الجنوبيــة إىل إقليم دونباس يف 

ليسيتشانسك منذ يوم األحد املايض.
وبينــام أقرّت قيادة القــوات األوكرانية برتاجعها يف عدد 
من املناطــق، أعلنت أيضا تعرض مناطق يف مقاطعة دنيربو 
)وســط( لقصف صاروخي تسّبب يف دمار وقطع للخدمات 
الرئيسة، كام قالت قيادة عمليات الجنوب األوكرانية إن القوات 
الروســية تحاول صّد هجوم مضــاد أوكراين باتجاه منطقة 

خريسون )جنوب(.

ويف ميكواليف غري بعيد عن خريســون، قالت وزارة الدفاع 
الروسية إنها دمرت بأسلحة عالية الدقة مستودعات أسلحة 
أوكرانية، ويف البحر األسود قال الجيش األوكراين إنه يواصل 
»تنفيذ عملية عســكرية متواصلــة لهزمية قوات العدو يف 

جزيرة األفعى«.

{ أزمة الحبوب {
مــن ناحية أخرى، قالت وزيــرة الخارجية الربيطانية ليز 
تروس إن أزمة الحبوب األوكرانية يجب أن تعالج يف الشــهر 

املقبل، وإال فإن التداعيات ستكون كارثية، حسب تعبريها.
وقالت تروس، يف مؤمتر صحفي مع نظريها الرتيك مولود 
جاويــش أوغلو يف أنقرة، إن الرئيس الرويس فادميري بوتني 
»يستخدم الجوع ســاحا يف حربه عىل أوكرانيا، ويستخدم 
األمن الغذايئ من أجل الضغط يف الحرب، فقد حجز 20 مليون 
طن من الحبوب«، مضيفة »أنها ستزور تركيا من أجل مناقشة 

كيفية إخراج الحبوب األوكرانية بدعم من األمم املتحدة«.
بدوره، قال وزير الخارجية الرتيك إنه يتواصل مع روســيا 
وأوكرانيا لحل أزمة نقــل الحبوب من املوانئ األوكرانية، وإن 
هناك منطقة آمنة ستشــكل يف البحر األســود خارج املياه 
اإلقليمية األوكرانية ملراقبة ســفن نقل الحبوب وتفتيشــها 
وتأمينها، والتأكد من عدم نقلها بضائع أخرى مثل األســلحة 

أو غريها.
ويف طهران، اتهم وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف 
واشــنطن بالســعي لتغيري مبادئ القانون الــدويل، منّددا 
بسياســاتها يف فرض العقوبات عىل الدول املستقلة، وجاء 
ترصيح الفروف يف مؤمتر صحفي مشــرتك أعقب مباحثاته 
مــع نظريه اإليراين حســني أمري عبد اللهيــان يف العاصمة 

اإليرانية.
وقال الوزير اإليراين إنه جّدد لروسيا موقف باده من الحرب 

يف أوكرانيا، وهو رضورة الحل الدبلومايس لألزمة.

ملوقف باده.
وقــال إن محادثات فيينا وصلت إىل محطة صعبة وقريبة 
من نقطة النهاية، وإن االتصاالت تتواصل بني إيران ومسؤويل 
السياســة الخارجية يف االتحاد األورويب، مؤكدا أن إيران لن 
ترتك مســار الدبلوماســية وجادة يف التوصل إىل اتفاق جيد 

ومستدام يف فيينا.

{ القانون الدويل {
من جانبه، قال الفروف إنه بحث يف طهران تطوير العاقات 
الثنائية بني روســيا وإيران، و«الخطوات العدائية األمريكية 
ضــد بلدينا«، وندد وزير الخارجية الرويس بالسياســية التي 
متارسها الواليات املتحدة ضد الدول املستقلة، وقال إن واشنطن 

تريد تغيري مبادئ القانون الدويل.
ويف سياق آخر، قال وزير الخارجية الرويس إن باده تعمل 
عىل ضامن أمن منطقة الخليج، وهي تسعى »لتطبيع العاقات 

بني إيران ودول املنطقة«.
وأعلن أن موســكو تقرتح أن يكون هناك »حوار مشرتك بني 
طهــران والدول العربية لبناء الثقة، واتخاذ خطوات تؤدي إىل 

االستقرار يف املنطقة«.
وذكــر املوقع اإللكــرتوين للتلفزيون اإليــراين أن الوزير 
الرويس أجرى مباحثات مع املسؤولني اإليرانيني حول االتفاق 
النووي والوضع يف أوكرانيا وســوريا وأفغانســتان وتعزيز 

التعاون يف مجال التجارة والطاقة، فضا عن تطوير التعاون 
مع أوراسيا ودول القوقاز.

{ لقاء رئييس {
وخال اســتقباله الفروف األربعاء، قــال الرئيس اإليراين 
إبراهيم رئييس إنه ينبغي العمل للحد من جهود حلف شــامل 
األطليس »ناتو« )NATO( لتوسيع دائرة نفوذه يف أي منطقة 
من العامل مبا فيها غرب آسيا وآسيا املركزية ومنطقة القوقاز، 
ومنع أي وجود عسكري أجنبي يف منطقة بحر قزوين وخاصة 

عىل السواحل اإليرانية.
وأضاف رئييس أن تحركات الواليات املتحدة وحلف الناتو هي 
السبب يف اندالع الحرب يف أوكرانيا، مؤكدا عىل رضورة إنهاء 
الحرب بشــكل عاجل؛ ومبديا استعداد طهران لتقديم املساعدة 

يف التوصل لحل دبلومايس لألزمة.
كام شــدد الرئيس اإليراين عىل أهمية التعاون االقتصادي 
بني طهران وموســكو، مشريا إىل أن تعزيز التعاون والتنسيق 
هــو طريقة فعالة ملواجهة العقوبات والسياســية األحادية 

االقتصادية األمريكية ضد الدول املستقلة.

{ نهج أناين {
من جهته، قال الفروف إن موســكو تتكيف مع ما وصفها 
بالسياســات العدوانية للغرب، مضيفا أنه »يف جميع البلدان 
التي تعاين من التأثري الســلبي للنهــج األناين الذي تنتهجه 
الواليــات املتحــدة والدول التي تــدور يف فلكها، تربز حاجة 

موضوعية إلعادة تشكيل عاقاتها االقتصادية حتى تستطيع 
تفادي االعتامد عىل أهواء وتقلبات رشكائنا الغربيني«.

وتأيت الزيارة يف وقت قالت فيه إيران وروســيا -الدولتان 
الخاضعتــان لعقوبات دولية- يف أيــار املايض إنهام تريدان 

تعزيز عاقاتهام يف قطاعي الطاقة والتجارة.
كذلــك تأيت يف ســياق املحادثات النوويــة اإليرانية التي 
انطلقت بفيينا يف نيســان 2021 بني إيران والقوى العظمى 
)روسيا والواليات املتحدة والصني وفرنسا وبريطانيا وأملانيا( 

واملتوقفة منذ آذار املايض.

{ أقرب إىل االتفاق النووي {
عىل صعيد آخر، قال وزير الخارجية اإليراين حســني أمري 
عبد اللهيان إنّه لو تعامــل األمريكيون »بواقعية« يف الجولة 
األخــرية من مفاوضات فيينا، لكان البلدان »أقرب إىل االتفاق 

من أّي وقت«.
ويف حديث لصحيفة »فتشريين ليست« الكرواتية، قال عبد 
اللهيان إّن »األمريكيــني طرحوا قضايا جديدة يف املفاوضات 
إلضافــة ملحق عن إمكانية إعادة فــرض عقوبات ال تتعلق 

بالنووي«.
وعن العاقة مع الســعودية، قال الوزير اإليراين إّن باده 
لديهــا »اتفاق مع الســعودية لتبادل الوفــود التقنية لزيارة 
السفارات، واإلجراءات األولية يف مرحلة التطبيق«. ويف هذا 
السياق، أعلن العراق قبل أيام عزمه مواصلة التسهيات إلجراء 

محادثات مبارشة بني السعودية وإيران يف بغداد.

اإليرانيــني منــذ مدة، وتم ضبط مسدســني وكواتم صوت 

لديهــم، باإلضافــة إىل وثائــق إلكرتونيــة يف العناوين 

دهمها. التي  والفنادق 

مــن ناحية أخرى، أفاد موقع تابــع لصحيفة »يديعوت 

أحرونــوت« بــأن املخابرات الرتكية كشــفت، قبيل وصول 

وزيــر الخارجية اإلرسائييل يائري لبيد إىل أنقرة، عن إحباط 

محاولة إيرانية الختطاف دبلوماســيني إرسائيليني، خال 

وجودهم يف إســطنبول أخريا، بينهم الســفري اإلرسائييل 

وزوجته. السابق 

ونقل موقع »أكســيوس« )Axios( عن مسؤول إرسائييل 

قوله »مل نقــض متاما عىل التهديد لإلرسائيليني يف تركيا، 

والتحذير من الســفر إليها مستمر«.

كام نقل موقع »ويا« اإلخباري عن مصدر أمني إرسائييل 

قوله إن إحباط قوى األمن الرتكية لعمليات كانت تســتهدف 

إرسائيليني يف إسطنبول أزالت جزءا من التهديدات اإليرانية، 

لكن التهديد مل ينته بشــكل مطلق.

وأفادت وســائل إعام إرسائيلية بأن جهاز املوساد كان 

وراء عمليــة تهريب اإلرسائيليني املســتهدفني عرب طائرات 

خاصة عادت بهم إىل تل أبيب.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جال بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعاين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العاقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعانات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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