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كل القطاعات االقتصادية واملعيشية تنهار تباعا، ارضاب 
القطاع العام يدخل اســبوعه الثالــث، الكهرباء يف »خرب 
كان«، ازمة الرغيــف عىل حالها »طالعة نازلة« دون حلول 
جذرية، الــدوالر »فالت« دون ضوابــط، واملواطن مرتوك 
ملصريه بينام الدولــة تتعلق »بحبل كذب« الوعود االمريكية 
يف ملفي »الرتســيم« واستجرار الطاقة. كل هذه التحديات 
مل متنع »حوار الطرشان« بني رئيس الحكومة املكلف نجيب 
ميقــايت والكتل النيابية يف اليوم االول لالستشــارات غري 
امللزمة لتشــكيل الحكومة العتيدة. نفاق »متبادل« اســتمر 
لســاعات ويســتكمل اليوم، فيام يــدرك الجميع صعوبة 
العبــور الســلس نحــو »والدة« حكومة جديــدة يف ظل 
»الكباش« القائم عىل مرحلة »ملء الفراغ« الرئايس، وسط 
»المبــاالة« اقليمية ودولية. وبعيدا عن الترصيحات العلنية، 
علمت »الديار« ان الرئيــس ميقايت غري متفائل بوجود نية 
للتعــاون من الكتل النيابية لتســهيل مهمته عىل الرغم من 
النيــات العلنية املعلنة، وهــو يتوقع اياما صعبة مع رئيس 

الجمهورية ميشــال عون يف نهاية عهده.

{ »تقية« مكشوفة {
ووفقا ملصــادر نيابية بارزة، يؤكد ميقايت انه ليس »ابن 

مبارح« يف السياســة، وهو يحفظ كل القوى السياســية 
عن »ظهر قلب« ويدرك جيدا الخلفية السياســية واملصلحية 
التي تحركها. ويف اشــارة اىل الكتل التي ال تريد املشــاركة 
وتعد بالتســهيل، يلفت ميقــايت اىل انها متارس نوعا من 
»التقيــة« املكشــوفة، الن من يريد التعــاون الجاد يضع 
رشوطه ومطالبه ويطمح لتحقيقها للمشــاركة يف عملية 
االنقــاذ التي يعلن الجميع تأييدها، وال يقدم اي يشء عميل 
لتســهيلها، ولهذا يصف ما يحصل بانــه »مضيعة للوقت« 
وكالم بــكالم الن الجميع مهتمون باالســتحقاق الرئايس، 
ويعملون لتحســني رشوطهم، ويقدرون ان »الفراغ« آت ال 
محالــة، ولهذا اما تكون الحكومة الجديدة عىل قياســهم 
الدارة هذه املرحلة والتحكم مبفاصلها ، او فلتذهب الحكومة 

»الجحيم«... اىل  الجديدة 

»الضعيف«؟ { { ميقايت 
ويــرى ميقايت ان بعض القوى تتعامل معه كرئيس مكلف 
»ضعيف« قياسا عىل الوضع السني يف العموم، ويف مقدمة 
هؤالء »التيار الوطني الحر«الذي يظن ان الحالة السنية يف 
البالد ال تســمح لرئيس الحكومة الذي ال ميلك كتلة برملانية، 
او دعام يف »الشارع«، بان يفرض »رشوطه«، وهو استنتاج 
خاطــىء برأي الرئيس املكلف، النه واكرث من اي يوم مىض، 
يعترب نفســه امام اختبار جدي يف معركة الدفاع عن موقع 
رئاسة الحكومة، وهو يف موقع قوي يف هذه املرحلة كونه 

رئيســا لحكومــة ترصيف 
االعــامل، وال ميكــن »يل 
ذراعه« يف مســألة التاليف 
التي لــن تكون اال متوازنة، 
ترتبط  رشوط  اي  عن  بعيدا 

تعيينات! او  باقاالت 

التعاون الصعب {  }
عن  نقــل  ما  وبحســب 
ميقــايت، فان التعاون االن 
مــع رئيــس الجمهوريــة 
ميشال عون بات اصعب مع 
اقرتاب »افــول العهد«، الن 
الرئيس يعتقد انه يف االشهر 
االربعــة االخرية يحتاج اىل 
ولهذا  لتحقيقه،  مــا  انجاز 
لن ميرر حكومة دون تأمني 
لفريقه  مكاسب سياســية 
ستكون  ولهذا  الســيايس، 
عمليــة التفــاوض عــىل 

تشــكيلة الحكومة وتوزيع الحقائب صعبة، اما الحديث عن 
ان املخرج الوحيد هو بحصول تعديل باالســامء ال بالحقائب 
للحكومــة الحالية، يف اطار تعويم »مقنع« لها، فهو دونه 

عقبات ايضا، الن رئيس الحكومة يطالب بضامنات يف اكرث 

مــن ملف اقتصادي، ويف مقدمتها حل ازمة الكهرباء، وذلك 

5000 L.L.  5000 ل.ل.

www.addiyaronline.com12  صفحة Mardi 28 Juin 202234ême année N 11915الثلثاء 28 حزيران 2022السنة الرابعة والثالثون ـ العدد 11915

»كـــورونـــا«: حــالــة وفـــاة واحـــدة
جــــديــــدة إصــــــابــــــة  و752 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 752 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1108965
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 752 محلية و0 وافدة«، 
مشرية اىل انه »تم تسجيل حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح 

العدد اإلجاميل للوفيات 10462«.

مـــــــــــاذا يحصـــــــــــل لـــــــــــو أعلنـــــــــــت 
ــرف  ــ ــ ــ ــ ــــي مصـ ــ ــ ــ ــة ُموظفـ ــ ــ ــ ــ نقابـ
ــــوح  ــ ــ ــ ــــراب املفتـ ــ ــ ــ ــان اإلضـ ــ ــ ــ ــ لبنـ
وليـــــــــــس ليـــــــــــوم واحـــــــــــد ؟

خلوة بني الرئيسني بري وميقايت قبيل بدء االستشارات

زيارة بوريل اىل ايران مهدت الطريق لعودة املفاوضات

جنود االحتالل يف جنني

املعارك يف لوغانسك 

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ــة ــ ــي الدوحـ ــ ــرة فـ ــ ــر مباشـ ــ ــة غيـ ــ ــة إيرانيـ ــ ــات أميركيـ ــ مفاوضـ
ـــــا مـــــع االتحـــــاد األوروبـــــي تتبعهـــــا مفاوضـــــات شـــــاملة فـــــي فيين

العراقيب قرية  في  بيوت  وتهدم  جنين  تقتحم  االحتالل  قوات 

ــكي ــ ــك وزيلينسـ ــ ــي لوغانسـ ــ ــة فـ ــ ــر مدينـ ــ ــم آخـ ــ ــيا تقتحـ ــ روسـ
ــارس« ــ ــ ــ ــ ــتاء الق ــ ــ ــ ــ ــل »الش ــ ــ ــ ــ ــرب قب ــ ــ ــ ــ ــاء الح ــ ــ ــ ــ ــو النه ــ ــ ــ ــ يدع

طهـــــران: املباحثـــــات مـــــع الريـــــاض تســـــتأنف قريبـــــا فـــــي بغـــــداد

أكدت الخارجية األمريكية 
مشاركة  صحفي  حديٍث  يف 
وفــد أمــرييك يف جولــة 
مع  مبارشة  غري  مفاوضات 
النووي  الربنامج  حول  إيران 
يف  األســبوع  هذا  اإليراين 
الدوحة،  القطرية  العاصمة 
يف حــني يتوّجــه كبــري 
املفاوضني اإليرانيني يف امللف 
النووي عيل باقري اليوم إىل 

الدوحة.
الخارجيــة  وأكــدت 
األمريكية أن الواليات املتحدة 
وتطبيق  الستكامل  مستعدة 
االتفاق النووي، والعودة إىل 

اقتحمت قــوات االحتالل 
اإلرسائييل امس مدينة جنني 
يف الضفــة الغربيــة حيث  
فلســطينيا  شــابا  أصابت 
بجروح واعتقلت 4 أشــقاء 
خــالل اقتحام املدينة فضال 
عن ان شــهود عيان اشاروا 
إىل أن نحو 30 آلية عسكرية 
إرسائيلية اقتحمت الضاحية 
الرشقيــة وحي األملانية يف 

جنني.
ووفــق الشــهود، قــام 
إرسائيلية  وحــدة  من  أفراد 
خاصة تســرتوا بزي مدين 
واســتخدموا مركبات مدنية 

تعهدت مجموعة الســبع 
بتقديم دعم متواصل ألوكرانيا 
يف مواجهة الهجوم الرويس، 
يف حــني اقتحمــت القوات 
آخر  ليسيتشانسك  الروسية 
مدينة تسيطر عليها أوكرانيا 
لوغانســك،  يف مقاطعــة 
أول  عن  موســكو  وكشفت 
ســيجريها  خارجية  جولة 
فالدميري  الــرويس  الرئيس 
بوتــني منذ بــدء الحرب يف 

أوكرانيا.
يف  املجموعــة  وقالــت 
اجتامعها  عــن  صادر  بيان 
يف قرص إملــاو بأملانيا أمس 

باســم  املتحــدث  قــال 
ســعيد  اإليرانية  الخارجية 
رئيــس  إن  زاده  خطيــب 
مصطفى  العراقي  الــوزراء 
طهران  إىل  نقــل  الكاظمي 
نقاطا من الســعودية بشأن 
مشــريا  الثنائية،  املحادثات 
إىل أن املحادثات مع الرياض 

ستستأنف قريبا يف بغداد.
واعتــرب خطيــب زاده أن 
الرسالة التي نقلها الكاظمي 
تعترب »خطوة إىل األمام« يف 
الســعودية  مع  املفاوضات 
التي ســتكون العالقة معها 
أمــرا مهام للمنطقة والعامل 

ســنة 2012 كانت عرشات املليارات عــىل طاولة »جربان 
وســيزار ونــدى«، وتم رصف 34 مليــار دوالر فيام تراجعت 
الكهرباء يف لبنان، واليوم نطلب 3 مليارات دوالر من صندوق 
النقــد الدويل يف حني قبل عرش ســنوات وحتى اليوم رصف 
جربان وســيزار ونــدى 34 مليار دوالر عــىل الكهرباء التي 
انخفضــت التغذيــة فيها اىل 4 ســاعات، وأصبحت املولدات 
الكهربائيــة بتكلفتها العاليــة هي البديل عن رشكة الكهرباء 
والتي بقيت دون الهيئة الناظمة. ملاذا رفضوا التحقيق الجنايئ 
يف ملف الكهربــاء وملاذا حامية وزارة الطاقة من اي تحقيق 

بغطاٍء فوالذي كيال تنكشف الفضائح؟

عىل طريق الديار

»الديار«
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اجـــــــــــــــواء بـــــــــــــــري وميقاتـــــــــــــــي وفرنجيـــــــــــــــة حـــــــــــــــول اقالـــــــــــــــة الحاكـــــــــــــــم ريـــــــــــــــاض ســـــــــــــــالمة
يف ظّل الحرب التي يشــنها الوزير جربان باســيل 
القالة حاكم مرصف لبنان االســتاذ رياض ســالمة، 
ظهرت 3 اجواء لقيادات سياســية هامة هي: رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري، رئيــس حكومة ترصيف 
االعامل نجيب ميقايت والوزير سليامن فرنجية زعيم 

»تيار املردة«.
نقل زّوار عن لســان الرئيس بــري قوله: ليأتوا ايّل 
بورقة صغرية عليها مخالفة للحاكم رياض ســالمة، 
عندئذ اكون مع اقالته. لكن ااّل يكون هناك اّي مخالفة، 

فانا مع استمراره يف مركزه.
رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت قال: 

ان حاكــم مرصف لبنان يشــارك يف مفاوضات مع 
صنــدوق النقد الدويل، ومل ينتــه دوره بعد، ومجلس 
الوزراء وحده يقرر اقالة مســؤول كبري، وليس وزير 
وحــده، وانا كرئيس مجلس الوزراء ال اتلقى تعليامت 

من اّي وزير.
اما الوزير ســليامن فرنجية فقال: ان الوزير باسيل 
يريد تعيــني حاكم مرصف لبنان ليكون تابعاً له ملدة 6 
ســنوات، وهذا امر غري منطقي. فاذا تّم انتخايب رئيساً 
للجمهورية بعد 4 اشــهر، ســوف اقوم بتغيري حاكم 
مرصف لبنان الذي يعّينه الوزير باســيل، ولن اقبل ان 
يكون الحاكم تابعاً لباسيل وليس لرئاسة الجمهورية.

ــــوالدة« ــ ــ ــــل »ال ــ ــ ــات تعرق ــ ــ ــ ــــهيل وعقب ــ ــ ــود بالتس ــ ــ ــارات النيابية...وعــ ــ ــ ــــي االستشــ ــ ــ ــادل« ف ــ ــ ــ ــاق متب ــ ــ ــ »نف
ــــــــات اصعــــــــب! ــــــــف االعمــــــــال: التعــــــــاون مــــــــع عــــــــون ب ــــــــل حكومــــــــة تصري ــــــــظ بورقــــــــة تفعي ــــــــي يحتف ميقات
ــــــــذب« االميركــــــــي ــــــــل الك ــــــــى »حب ــــــــان عل ــــــــاء معلق ــــــــة والترســــــــيم والكهرب ــــــــول لالزمــــــــات الحياتي ال حل

ــعــد ســقــوط  ــيــن ب ــرات املــصــاب ــشـ قــتــلــى وعـ
ــة ــ ــي ــ ــريـــج بـــمـــيـــنـــاء الـــعـــقـــبـــة األردن صـــهـ

أدى ترسب غاز ســام بعد سقوط صهريج 
يف مينــاء العقبة )جنــويب األردن( أمس 
االثنني إىل ســقوط قتىل وعرشات الجرحى، 

حسب ما أفاد به األمن العام األردين.
وعقــب الحادث، أعلنت الحكومة األردنية 
تشــكيل فريق للتحقيق يف حادثة سقوط 
صهريج الغاز السام يف ميناء العقبة، التخاذ 

اإلجراءات الالزمة.

وتوّجه رئيس الوزراء برش الخصاونة إىل 
العقبــة للوقوف عىل تداعيات حادثة ترسب 
غاز ســام يف مينائها، وتويف إثر ذلك حتى 
مســاء أمس 13 شــخصا وأصيب 251. يف 
حني قال مدير صحة العقبة إن مستشفيات 
املنطقــة امتألت بحاالت االختنــاق بالغاز 

َ
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الثلثاء 28 حزيران 2022

تغيير اللبنانيين لتغيير لبنان
نبيه الربجي

مرجعيــة  أوســاط 
باغتباط،  تتناقل،  سياسية 
ما تؤكد أنه كالم ملستشــار 
بــارز يف االليزيه »يف ظل 
للبنية  الدرامــي  التصــدع 
وللبنية  السوسيوسياسية، 
للمجتمع  السوسيوطائفية 
اال  ميكننــا  ال  اللبنــاين، 
التعاطي مع األوليغارشــيا 
تغيريهــا  ألن  القامئــة، 

يقتيض بنيوياً، تغيري أكرث من 80 % من اللبنانيني«.
هــذا، بعدما الحظ  من تجربــة املائة العام املنرصمة، أن 
رصاع الكراهيــات، ورصاع الجاهليات، مل يتوقف يوماً  كوننا 
قصاصات برشية تم تكديسها تحت خيمة من وبر املاعز...

اســتطراداً، أي معنى  وأي مفعــول، ملن يدعون بـ«نواب 
التغيري«، وقد ثبت، باألدلة القاطعة، أن جلّهم، خفية أو علناً، 
أقرب »ايديولوجياً«  اىل فريق دون فريق يف األوليغارشــيا 
اياها، باســتثناء قلة قليلة تبحث عن موطئ قدم وسط تلك 

الغرنيكا الربملانية، تلك الغرنيكا السياسية؟
البعض من أركان املنظومة السياســية ال يرى فيهم أكرث 
من »رسوم متحركة«، كل ما يستطيعون فعله احداث بعض 
الضجيــج، أو بعض االضطراب يف البانوراما، أو يف الدوامة 

الداخلية بتعقيداتها الفسيفسائية.
من هنا ســؤالنا عن ديناميات القوة التي اســتندت اليها 
املجموعــة، يف بيانها األفالطوين األخري، وحيث التمســك 
بالخــط 29 كنقطــة انطالق لتحديد املنطقــة االقتصادية 
الخالصة التابعة للدولة اللبنانية، وبعدما أظهرت األســابيع 
التــي أعقبت اليوم االنتخايب، أنها بعيدة عن فرض تشــكيل 
أوركسرتايل يكون مبثابة »قوة صدم« تزعزع اللعبة التقليدية 

لكرادلة اللعبة السياسية.
مبنأى عــن صواريخ حزب الله التي تقــف غالبية أولئك 
النــواب ضد بقائها، وتدعــو اىل تفكيكها )وتفكيك الحزب 
معها(، ومبنأى عن سياســات التســول الديبلومايس التي 
دأبنا عليها منذ بدايات االســتقالل، نحن أمام عدو ميتلك كل 

امكانات القوة لفرض رشوطه عىل األرض.
التكنولوجيا العسكرية املتطورة، ترسانة األسلحة األكرث 
فاعليــة يف العامل )اذا ما أغفلنــا مئات الرؤوس النووية(، 
االقتصاد الذي ال يشق له غبار، التأثري املتعدد األبعاد يف املراكز 
الكربى للقرار، ناهيك عن االمتناع القطعي عن االنضامم ألي 
من الهيئات الناظمة للعالقات الدولية، وألي من املحاكم التي 

ترعى القوانني الدولية، مبا يف ذلك قانون البحار. 
كل هــذا مقابل دولــة يف حالة التآكل الكيل. اقتصاد يف 
القاع، جبل من الديون، وتشــتت سيايس وطائفي أكرث من 
أن يكون مروعاً. واذا كانت املؤسســة العســكرية تتصف 
بالحرفية واألداء البرشي املميز، فهي تعاين من مشــكالت 
هائلــة ان لجهة االفتقار اىل الســالح الالزم للمواجهة، أو 
لجهــة التداعيات الكارثية للتدهــور االقتصادي، وللتدهور 

املايل، عىل ضباطها وجنودها.
يضاف اىل ذلك أن الواليات املتحدة التي وحدها متد الجيش 
اللبنــاين باملعونات املادية ليتمكن من البقاء )اجل... البقاء( 
متسك بكل مفاتيح الطاقة يف املنطقة، كام تقف بكل ثقلها 
اىل جانب »ارسائيــل«، بل وتخضع، يف الكثري من األحيان، 
كأعظم قوة يف العامل، وكأعظم قوة يف التاريخ، للسياسات 

الرببرية للقيادة »االرسائيلية«.
موقــف فولكلوري لنواب »التغيــري« يتداخل مع مواقف 
مامثلــة لجهات لطاملا دعت اىل عدم »االنزالق« ألي مواجهة 
مع »ارسائيل«، واىل حد اعتبارها، وان مواربة، بوابة الخالص 

من »االحتالل االيراين« !
نعلــم أن أي دعوة منطقيــة )او يفرتضها منطق الوضع 
الراهن( تذهب هباء وســط هذه الضوضاء. ولكن أال ينبغي 
لنجــوم »التغيري« )وهي صفة فضفاضة جداً( أن يدركوا يف 
أي لبنــان نحن، وأن اللغة الطوباوية ال توصل اىل مكان، وال 
بد من بعض الرباغامتية، يف التعاطي مع أي استحقاق يحد 

من ذلك الرقص العبثي حول كومة الحطب؟
أمامنا تشكيل الحكومة. بالتأكيد الرئيس نجيب ميقايت ال 
يدعي أنه رجل املعجزات، ولكن ال بد من املساعدة عىل تشكيل 
حكومة يف أقرب وقت، وعىل »التغيرييني« املشــاركة فيها، 
كون الصالحيات الرئاسية قد تناط بها، ألن مؤرشات كثرية 
تيش بأن التشابك الدويل واالقليمي ال يسمح بانتخاب رئيس 

للجمهورية ضمن املهلة الدستورية.
ال أفالطون، وال دونكيشــوت، بل نظرة واقعية اىل الواقع 
اللبنــاين. لنتفق أوالً، من أين يبــدأ التغيري. من فوق أو من 

تحت...؟!

ميشال نرص

منذ ما قبل حسم تســمية التكليف، مع 
ما تعنيه مــن خيار حكومي، كان النقاش 
الفعيل يف فرص تشكيل الحكومة الجديدة 
قد بلغ مداه بني املقرات الساســية، علام ان 
جدوى هــذه الحكومة مرشوطة بوالدتها 
الرسيعــة املرهونــة بالتفاهم العاجل بني 
»جــرال بعبــدا« والرئيــس املكلف، حيث 
تحــول عقد كثرية دون اتفاقهام عىل نظرة 
موحــدة لهــذه الحكومة، وفقــا للقراءة 
البسيطة ملسار العالقة بني الرساي وبعبدا 

املاضية. الفرتة  طوال 
فوفقا للوضــع الحايل، ال تزال الصورة 
ضبابية نتيجة توسع عدد رافيض املشاركة 
يف الحكومــة مــن »القــوات اللبنانية« 
االشــرتايك« مرورا  »التقدمي  الحزب  اىل 
بالنواب »التغيرييني« وسواهم، االمر الذي 

يعقد عملية التشــكيل، لحكومــة يوجب »احتياط الفراغ« 
ان تكون سياســية بامتياز، وفقا الوســاط  نيابية متابعة 
للمفاوضــات الجارية، والتي تبدو غــري متفائلة للمرحلة 
املقبلــة، معتربة ان تشــكيل »حكومة فاعلــة« من املهام 
املســتحيلة، اذ ال مفــر منها يف حــال كان املطلوب تلبية 
احتياجات املواطنني من كهرباء ودواء من جهة، ومن جهة 
ثانية رفع املعاناة اليومية من اجل االبقاء عىل الوضع تحت 
الســيطرة، وصوال  لتأمني االجواء املطلوبة النتخاب رئيس 
جمهوريــة جديد ضمن املهلة الدســتورية، وعدم االخالل 

بهــا لئال تقحم البالد يف ازمة حكم.
 وتشري االوساط اىل ان الرئيس املكلف مرتاح اىل االجواء 
ومسار االمور التي صبت حتى الساعة يف مصلحة عودته، 
ســواء برافعة الحلفاء ام عىل حصان الخصوم، وعليه فهو 

قرر التســاهل والتعاون اىل اقــى الحدود خالل جوالت 
مفاوضات التشكيل، وانه »سيشرتي اي مشكل« قد يحاول 
البعــض اســتدراجه اليــه، معتربة ان كالمــه التصعيدي 
ومواقفــه العالية الســقف ليســا ســوى ذر للرماد يف 
العيون، امال يف تحســني موقعه التفاويض وجمع االوراق 
الالزمــة، حيث ان الصيغ املطروحة للتشــكيلة كلها تصب 
يف مصلحتــه، خالفا ملا يتصــوره الكثريون. علام ان عدم 
نجاحه يف التشــكيل ســيكون  له تبعات سلبية يف بعض 
جوانبه عىل »امليقاتية السياســية«، مبدية تخوفها من ان 
ينتقــل خالف التكليف بني رئيس التيار الوطني الحر جربان 
باســيل ورئيس الحكومة اىل انفجار التشــكيل بني بعبدا 
وبالتينــوم، رغم ان املعلومات تؤكــد ارتياح الرئيس عون 

ونتائجها.  االستشارات  ملسار 
ويف هــذا االطــار، علم ان حارة حريك بارشت سلســلة 

اتصــاالت بعيدا عن االعــالم، لجس نبض 
الحلفاء حول شــكل الحكومــة املطلوبة 
وامــكان التوصل اىل حلول وســط، تنهي 
التشــكيل يف ارسع وقت ممكن، خصوصا 
ان الحــزب حصل عىل بعض من الضامنات 
الخارجيــة التــي طالــب بها، وبحســب 
املعطيات، فــان حزب الله مييل اىل صيغة 
حكومة سياســية مصغرة غري فضفاضة  
االولويات  متجانســة، قادرة عىل تحقيق 
املعيشــية واالقتصاديــة املطلوبة راهنا، 

الحصص. ورصاع  املناكفات  عن  بعيدا 
النية  مصــادر متابعة اشــارت اىل ان 
الحســنة التي واجه بها الحــزب الرئيس 
املكلــف وجهده  لتســهيل التشــكيل، قد 
يصطدم  مبواقف خارجية متصلبة ناتجة، 
اوال: مــن مواقف الحــارة التصعيدية ضد 
الســعودية، ما قد »يزرك« الرئيس املكلف 
يف »بيــت اليك«، خصوصا ان وصوله جاء 
برافعة الثنايئ الشــيعي، وثانيا: الجــو االقليمي والدويل 
العــام، حيث مثة رهانــات متضاربة حــول نتائج زيارة 
الرئيس االمرييك اىل الرياض ولقائه املســؤولني فيها، وما 
يحــى عــن »ناتو« عريب، يف وقت اعلــن عن قرب عودة 

فيينا. يف  املفاوضات 
ورأت املصــادر ان احــدى ابرز املشــكالت التي تواجه 
الرئيس املكلف يف صيغة الحكومة السياسية، هي صبغتها 
»الفاقعة«، اذ ستكون حكومة اللون الواحد مبمثلني حزبيني 
ســيصعب معها »متييع« الوالءات السياســية لوزرائها، ما 
ســيجعلها هدفا الطالق النار الداخيل والخارجي، حيث من 
الواضــح ان االمور ذاهبــة اىل مزيد من التعقيد واالنفالت 
خالل االشــهر القليلة املقبلة، حيث ال انفراجات قريبة يف 

االفق.

هل يتحّول خالف التكليف بين باســــــيل وميقاتي الى انفجار التشكيل بين بعبدا وبالتينوم؟

صونيا رزق

غابت الحامســة عن استشــارات اليوم 
االول لتأليف الحكومة التي اجراها الرئيس 
نجيب ميقــايت يف مجلس النــواب، فبدا 
االخري وحده متحمّســاً، عىل الرغم من قلة 
التي نالهــا للتكليف، مبهمة هي  االصوات 
االصعب آلخر حكومــات العهد، وكام كان 
متوقعاً بأال تؤدي نســبة االصوات القليلة 
التي نالها رئيس الحكومة، اىل مســاعدته 
للعبــور اىل عملية التأليف، بســبب غياب 
التأييد املســيحي الفاعل مــن قبل »التيار 
الوطنــي الحــر« و »القــوات اللبنانية«، 
وبكمية كبــرية من االوراق البيضاء متثلت 
الرســالة  اوصلت  التي  التســمية،  بغياب 
الواضحــة من مجمــل االحــزاب والكتل 
النيابية، تحت عنوان »التأليف لن ميّر حتى 
ولــو مّر التكليف«، عــىل الرغم من الرىض 

الفرنــي عىل ميقايت، لكن هذا الرىض مل يرتجم كام يجب، 
بــل بقي ضمــن التأييد املعنوي ليس اكــرث، مع قبول عريب 
وعدم رفض سعودي، خصوصاً يف االيام القليلة التي سبقت 
إستشــارات التكليف، وإال لكان الســفري نواف سالم اليوم  
يجري االستشــارات املتعلقة بالتأليف، ويقطن يف الرساي 

الكبري.
اىل ذلــك، وعىل الرغــم من الخط الوســطي الذي يعمل 
ميقايت عىل الســري بــه، بهدف إرضاء الكل ومشــاركتهم 
يف الحكومــة بهدف تحقيق شــعاره » إنقاذ لبنان« الذي مل 
يتحقق منه يشء، لكن يبدو وكأّن معركة جديدة يف االنتظار 
ستّشــن عليه قريباً، بدأت مع رفض مشاركة اكرثية االحزاب 
الفاعلــة، اىل جانب النواب »التغيرييــني« والحراك املدين، 
الهادفني اىل تشــكيل حكومة من املستقلني يصعب تحقيقها 
يف لبنــان، الّن تشــكيل حكومة حياديــة يف بلد طائفي، 

منقسم بني مجموعات سياسية واحزاب وزعامء واقطاعيني 
ومحســوبيات سياسية، سيبقى حلامً صعب املنال.

مصادر سياســية متابعة لالزمة الحكومية، تشري اىل اّن 
االزمــة الحقيقية بــدأت يوم امس، يف ظل بدء الرصاع عىل 
امــور كثرية اولها » االستلشــاء« املوجود من قبل االغلبية، 
بســبب العمر القصري للحكومة، الذي ال يشجع عىل الدخول 
اليها، وشــّن معركة  توزيع الحصص والحقائب الدســمة، 
وصــوالً اىل بيانها الوزاري الذي ســُيمّدد ولن يتغري، أي اّن 
القديــم باق عــىل قدمه، إال يف الربنامــج االصالحي الذي 
ينتظــر عىل قارعة طريق املجتمع الدويل، املرّص عىل إجراء 
االصالحات املطلوبة يك تفتح شــهية صندوق النقد الدويل 
ملســاعدة لبنان، فيام ال تزال كل وسائل » الحرتقة » طاغية، 
وكأّن قراراً قد إتخذ ملنع ميقايت من التأليف، وســط ما يُرّدد 
يف كواليس عملية التأليف منذ ايام، بحسب ما لفتت املصادر 
املذكورة، معتربة بأّن إطالق النار الســيايس عىل ميقايت قد 

بــدأ فعلياً امس، وســوف يتابع اليوم وغداً 
ويف االيام املقبلة، بهدف دفعه اىل االعتذار، 
لكــن هذا لن يحصل، من دون ان تســتبعد 
إمكان حدوث اتفاقات من تحت الطاولة بني 
املجموعات التي صوتت بالورقة البيضاء أي 
ال تســمية، الّن املصالح الشخصية تقتيض 

ذلك.
 وذكّرت املصادر بأن ميقايت مســتاء من 
كل مــا يجري، واصفة ما يجري يف الرساي 
باملعركة التي وضعت ميقايت يف الواجهة، 
بهدف إفشاله وعدم تخطيه مرحلة ترصيف 
االعامل ليس اكرث،  ومن يعمل لذلك معروف، 
وغايته شــخصية مع إقرتاب انتهاء والية 
العهــد، فيام راهن رئيــس الحكومة عىل 
بعض الحلفاء الذين خيبوا آماله، يف الوقت 
الذي كان بحاجة ماّســة اليهم، يك يستمر 
يف منصبــه بقوة وفعاليــة، خصوصاً اّن 
حكومتــه هذه، يف حال أكملــت مهمتها، 
سترشف عىل االصالحات واملســاعدات املالية واالنتخابات 

الرئاسية.
ورأت املصــادر عينهــا، بأّن األلغام  ُزرعــت عىل املفارق 
والزوايا، وميقايت »الشــاطر« جداً يف عملية تدوير الزوايا ، 
ســتصعب عليه هذه املهمة يف املرحلة الراهنة، الّن الخصوم 
باتوا اكرث بكثري من الحلفاء ، ســائلة كيف سُيشكّل ميقايت 
حكومتــه بعيداً عن الحصة املســيحية التي تتطلب مواقفة 
رئيــس الجمهورية اوالً؟ اي ســيكون مضطراً لعبور ابواب 
قرص بعبدا للوصول اىل الحل، خصوصاً يف ما يخص الخالف 
عــىل حقائب املالية والداخلية والطاقة، التي كانت وما زالت 
تعترب من اهم املشاكل الحكومية ، والتي ادى التمّسك بها من 
قبل بعض االفرقاء اىل تأجيل التشكيالت الحكومية السابقة 
ألشــهر عديدة. وختمت املصادر بــأّن مرحلة التأليف دخلت 

مرحلــة صعبة جداً اذ يصعب الخروج منها.

ــه«... ــ ــ ــدم ــ ــ ــة و»الـــــقـــــديـــــم بــــــاق عـــلـــى ق ــّيـ ــلـ ــكـ إســـــتـــــشـــــارات شـ
ــن حــلــفــائــه! ــوا أكـــثـــر مـ ــاتـ ــوم مــيــقــاتــي بـ ــصـ ــة ُزرعــــــــت... وخـ ــاســّي ــســي األلـــغـــام ال

»التغييريين« النــــــواب  التقى  الجيش  قائد 

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف 
الريزة، النواب: ملحم خلف، نجاة عون صليبا، ياســني ياسني، 
وضــاح الصادق، رامي فنج وفراس حمــدان، وتناول البحث 

األوضاع العامة يف البالد.
ُمـــــوّدعـــــاً  زار  اإليــــــرانــــــي  ــر  ــيـ ــفـ الـــسـ

ــم ــيـ ــراهـ ــواء ابـ ــ ــ ــل ــ ــ ــش وال ــيـ ــجـ ــد الـ ــ ــائ ــ ق

زار ســفري الجمهورية االسالمية يف إيران يف لبنان محمد 
جالل فريوزنيــا، قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه 
يف الريزة، يف زيارة وداعية ملناسبة انتهاء مهامه يف لبنان.

والتقى السفري االيراين املدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم يف مكتبه، للغاية نفسها.

ابراهيم مستقبالً فريوزنيا

الجمهورية  رئيــس  اكــد 
ماكرون  اميانويل  الفرنسية 
ان »فرنســا متعلقة بصورة 
بروابط  وخاصــة  مميــزة 
مع  تجمعها  التــي  االخــوة 
اللبناين«. الشعب  ومع  لبنان 

جاء ذلك، يف برقية شــكر 
وجهها اىل رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون ردا عىل 
برقيــة التهنئــة التــي كان 
إعادة  ملناســبة  اليه  وجهها 
للجمهورية  رئيســا  انتخابه 
الفرنســية. ويف ما ييل نص 
الربقيــة: »فخامــة الرئيس 
وايها الصديق ميشال، تلقيت 
التهنئة  برقيــة  التأثر  ببالغ 
التي شــئتم ارسالها ايل عىل 
اثر إعــادة انتخايب رئيســا 
للجمهوريــة. كــام تعلمون 
ان فرنســا متعلقــة بصورة 

مميزة بروابط االخوة التي تجمعها مع لبنان ومع الشــعب 
اللبناين«.

وتوجــه الرئيس الفرني يف الربقيــة بعبارات التقدير 
واالعــراب عن الصداقة التي تربطه مع الرئيس عون. 

واســتقبل الرئيس عون قبل ظهــر امس يف قرص بعبدا، 
النائب الســابق سيزار معلوف وعرض معه لألوضاع العامة 
يف البالد عموما ويف البقاع خصوصا، كام تطرق البحث اىل 
أوضاع النازحني السوريني إضافة اىل االوضاع االقتصادية 

الراهنة.  واالجتامعية 
واستقبل الرئيس عون رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين 
الســيدة نورا جنبالط مع وفد من اللجنة ضم اندره داعوق، 
هال شــاهني، صفاء سعيدي ولينا تنري. وقد وجهت السيدة 
جنبــالط دعــوة اىل رئيس الجمهوريــة واللبنانية األوىل 
السيدة ناديا الشــامي عون لحضور افتتاح مهرجانات بيت 

الدين لهذه السنة، واطلعته عىل برنامج حفالت املهرجانات 
يف 13 و15 و16 و17 متوز املقبل، كام ســيتضمن الربنامج 
هــذه الســنة معــارض يف قاعات قرص بيــت الدين حول 
القــرص، ومنحوتات لالخــوة بصبوص وصور  محتويات 
من الطبيعة اللبنانية وأخرى من الواقع الراهن. وســتحيي 
   Les cordes Resonnantes  الليلة األوىل يف 13 متوز فرقة
التي ســتقدم معزوفات كالســيكية لكبار امللحنني، والليلة 
الثانية يف 15 متوز ســتتضمن ســهرة طــرب مع الفنانة 
دالــني جبور والتخت الرشقــي. وتختتم املهرجانات مع غي 

مانوكيان وفرقته يف 16 و17 متوز. 
وأشــارت جنبالط اىل ان »الدخول اىل ليايل املهرجانات 
ســيكون مجانيا يف كل الحفالت«، الفتة اىل ان »الهدف من 
إقامة املهرجانات هذه الســنة عــىل رغم الظروف الصعبة 
التــي متر بهــا البالد هو التأكيد عــىل ثقافة الحياة وعىل 
حضور الفن اللبناين الراقي الن كل الفرق املشاركة لبنانية«.

ــة الـــتـــقـــى مـــعـــلـــوف ونـــــــــورا جــنــبــالط ــ ــوريّ ــ ــه ــ ــم ــ ــج ــ رئــــيــــس ال
ــان وشــعــبــه ــن ــب ــط األخــــــّوة مـــع ل ــروابـ ــقــة بـ ــتــعــّل ــســا ُم ــرن ــرون : ف ــاكـ مـ

عون مع نورا جنبالط والوفد املرافق             )دااليت ونهرا(

ميقايت مجتمعا مع >كتلة التنمية والتحرير<

ميقايت مجتمعاً مع >اللقاء الدميوقراطي<

ــري ــ ــة الـــــــى ب ــ ــّي ــ ــان ــ ــت ــ ــوري ــ بــــرقــــّيــــة م
ــاون الــتــشــريــعــي ــعـ ــتـ أكـــــدت تــعــزيــز الـ

تلقــى رئيس مجلــس النواب نبيه بــري برقية من رئيس 
الجمعية الوطنية يف الجمهورية االسالمية املوريتانية الشيخ 
أحمد باية، هنأه فيهــا بإنجاز اإلنتخابات النيابية وبانتخابه 
رئيســا للمجلس النيايب لوالية جديدة، معربا »عن إســتعداد 
الجمعية الوطنيــة املوريتانية لتعزيز التعاون الترشيعي مع 
املجلس النيايب اللبناين، مبا يخدم مصلحة البلدين والشــعبني 

الشقيقني«.

ــــــــــــق ــــــــــوت التدقيـــ ــ ــــــــــن يمـــ ــ ــــــــــيل : لـــ ــ باســـ
الــــرئيــــــــــــــــــس وراءه  طـــاملــــــــــــــــــاً 

غرد النائب جربان باســيل عرب حســابه عــىل »تويرت«: 
»أكرث من عامني مــرت عىل إقرار الحكومة التدقيق الجنايئ 
مبرصف لبنان! ها هي رشكة ألفاريز، بالرغم من كل العراقيل 
والصعوبــات واملامطالت، اصبحت جاهــزة بلبنان ملبارشة 
عملها اليوم! معهم 12 اســبوعا لتسليم التقرير األّويل، الله 
يســرت ماّم هو مخّبى علينا…لــن ميوت التدقيق طاملا وراءه 

الرئيس«.

وكيــــــل وزارة الدفاع اإليطالــــــي في لبنان
ــور اجـــتـــمـــاعـــات مـــؤســـســـاتـــّيـــة ــضـ ــحـ لـ

وصل وكيل وزارة الدفاع اإليطالية جورجيو مويل، امس، إىل 
لبنان لحضور اجتامعات مؤسســاتية، بحسب وكالة »نوفا« 

اإليطالية لألنباء.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب مويل اإلعالمي، »ستكون معه 
خالل زيارته امليدالية الذهبية للشــجاعة العسكرية، واملقدم 
جيانكارلــو باجليا والقائد العمليايت للقيادة املشــرتكة بني 

القوات الجرال فرانشيسكو باولو فيليولو«. 
ومن املقــرر أن يلتقي مويل خالل اليومني مع وزير الدفاع 
موريس سليم والفرقة اإليطالية يف بعثة األمم املتحدة املؤقتة 

يف لبنان »اليونيفيل« وميبيل.

قائد الجيش مع النواب
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ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

الثلثاء 28 حزيران 2022

 ال مطالـــــــــــــــب وشـــــــــــــــروط خـــــــــــــــال ُمشـــــــــــــــاورات ميقاتـــــــــــــــي بـــــــــــــــل »عـــــــــــــــدم ُمشـــــــــــــــاركة«... هـــــــــــــــل يتـــــــــــــــّم التأليـــــــــــــــف؟!!
ــــــل ـــ ـــ ـــ ـــبوع املقب ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة األس ـــ ـــ ـــ ــــــس الجمهوريّ ـــ ـــ ـــ ــــــب رئي ـــ ـــ ـــ ــــــي ملع ـــ ـــ ـــ ــــــة ف ـــ ـــ ـــ ــــــق امليثاقّي ـــ ـــ ـــ ـــّودة تحق ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــع ُمس ـــ ـــ ـــ ــــــى وض ـــ ـــ ـــ ــــــعى ال ـــ ـــ ـــ يس

 ُمصيبـــــــــــــــة باســـــــــــــــيل وجعجـــــــــــــــع: مرفوضـــــــــــــــان فـــــــــــــــي بعبـــــــــــــــدا مـــــــــــــــن بـــــــــــــــري والحريـــــــــــــــري وحـــــــــــــــزب اللـــــــــــــــه وجنبـــــــــــــــاط
ـــــــــــــــة »محاهـــــــــــــــا« اإلســـــــــــــــتحقاق الرئاســـــــــــــــي... ونـــــــــــــــواف ســـــــــــــــام رفـــــــــــــــض تســـــــــــــــويق جعجـــــــــــــــع التحالفـــــــــــــــات اإلنتخابّي

دوليل بشعالين

يُنهي رئيــس الحكومة املكلّف نجيب ميقايت اليوم الثالثاء 
اإلستشــارات النيابية غري امللزمة التــي بدأها بعد ظهر أمس 
االثنــن يف مجلس النّواب، عىل أن يتوّجــه بعد انتهائها اىل 
قرص بعبدا ليضع رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون يف 
إطار نتائجها. كام ســتكون املسودة األوىل لحكومته، عىل ما 
ينوي ميقايت مطلع األســبوع املقبل يف ملعب الرئيس عون، 
وخصوصــاً أّن التصّور األّويل لها، مبا فيه نوعها وشــكلها 
وعــدد وزرائها، كان جاهزاً يف ذهنه حتى قبل اإلستشــارات 
النيابية غري امللزمة، غري أنّه أراد وضع بعض النقاط عىل بعض 
الحروف من قبل الكتل التي تود املشاركة فيها، ليك يتمكّن من 
اســتبدال بعض الحقائب من حّصة كتلة لن تُشارك اىل حّصة 
كتلة أخرى ترغب باملشاركة، وليك يتمكّن يف نهاية األمر من 

تقديم مسودة حكومية مقبولة يف الرسعة القصوى. 
ومل يشهد اليوم األول من مشاورات ميقايت مع عدد من الكتل 
النيابية مطالب أو رشوط للمشاركة يف الحكومة الجديدة، أو 
معوقــات ملطالبة البعض بنوع حكومة معّن دون ســواه، أو 
بالحصول عىل حقائــب معّينة دون أخرى، إّنا أعطت بعض 
الكتل األســباب التي دفعتها اىل عدم املشــاركة يف الحكومة 
املرتقبة، وأبرزها عدم قدرتها عىل إنجاز ما يجب تطبيقه خالل 
فرتة اربعة االشــهر الفاصلة عن اإلستحقاق الرئايس. وترى 
مصادر سياسية مواكبة أّن املشاورات التي أجراها ميقايت مل 
تخرج مبطالب محّددة عن نوع الحكومة التي يجب اعتامدها 
خــالل املرحلة املقبلة، أو الحقائب التي ســتحصل عليها، ألّن 
الكتــل الكــرى مل تتوّقف عند هذا األمر كونها أعلنت عن عدم 

مشاركتها فيها.  
وتقول املصادر اّن عدم مشــاركة »تكّتــل لبنان القوي« و 
»كتلــة الجمهورية القوية« و »الكتائــب اللبنانية« فيها، ال 
يُفقدها امليثاقية املسيحية، ال سيام مع وقوف »التكّتل الوطني 
املستقل« ونّواب مسيحين »مستقلّن« اىل جانب ميقايت يف 
التأليــف، فضالً عن دعم نّواب »التكّتل الوطني« فكرة ميقايت 
باإلبقــاء عىل الحكومة الحالية مع بعض التعديالت كســباً 
للوقت ورؤيتهم لها بأنّها ليست طرحاً سيئاً، واعتامدهم عىل 

فكرة »تسهيل مهّمة التأليف« 
اشــرتاط  عدم  خــالل  من 
الحصــول عىل هذه الحقيبة 
أو تلــك، إّنا التشــديد عىل 
خطّــة تعاف إقتصادي تُنقذ 
الضعفاء  وتحمي  الناس  كّل 
وموظّفــي القطــاع العام، 
وجهوزيتهم للمشــاركة يف 
الحكومــة إذا كان هذا األمر 
يُسّهل التشــكيل.. فقد غمز 
من  فرنجية  طــوين  النائب 
قناة رئيــس »التّيار الوطني 
الحّر« النائب جران باســيل 
بالقــول انّه إذا كانت الطاقة 
معه من 13 عاماً وال »تّيار« 
فيهــا حتــى اآلن، فأنصحه 
الذي  األمر  عنهــا.  بالتخيّل 
ُفهم أّن »تّيار املردة« قد يُجرّب 

حظّــه يف وزارة الطاقة لتأمن الكهرباء للناس، يف حال قّرر 
»التّيار الوطني الحّر« بشكل رسمي عدم املشاركة يف حكومة 

ميقايت الجديدة وأعلن ذلك خالل املشاورات معه. 
أّمــا التمثيل الشــيعي، فهــو قائم من خــالل قرار حزب 
الله و«حركة أمل« باملشــاركة يف الحكومــة الجديدة. فيام 
يطــرح التمثيل الدرزي بعــض العوائق يف ظّل إرصار »اللقاء 
الدميوقراطــي« عىل عدم املشــاركة يف الحكومة إّنا عىل 
تســهيل عملية التأليف. وتتســاءل املصادر نفسها، عن غاية 
الحزب »التقّدمي اإلشــرتايك« من تسهيل عملية التشكيل من 
دون املشــاركة يف الحكومة، ومن سُيسّمي ميقايت كوزراء 
ممّثلن للطائفة الدرزية، مع انحســار متثيلها النيايب بنّواب 
»اللقاء الدميوقراطي«، وإذا ما كان »اإلشرتايك« سُيوافق عىل 
الوزيريــن الدرزين اللذين سُيســّميهام ميقايت يف حكومته 

الجديدة.
ويف ما يتعلّق بالنّواب »التغيريين« الذين ر فضوا املشاركة 
يف حكومة محاصصــة، أو بحكومة وحدة وطنية، وطالبوا 

بحكومة مصّغرة من »املســتقلّن« وبصالحيات إســتثنائية 
ترشيعيــة، عىل أن تقوم الحكومة بأمور ثالثة هي: شــبكة 
األمان وتحميل املسؤولية للمصارف وتوزيع الخسائر بطريقة 
عادلة، فلن يقوم ميقايت بتمثيلهم يف حكومته الجديدة. كام 
أنّه لن يتمكّن، عىل ما اضافت املصادر، من تحقيق مطالبهم يف 
ما يتعلّق بحكومة مصّغرة من »املســتقلّن«، إاّل إذا أّدى رفض 
بعض الكتل املشاركة يف الحكومة اىل تقليص عدد الوزراء يف 

الحكومة املقبلة بشكل تلقايئ. 
وبــرأي املصــادر عينها، فإّن الحكومة املقبلة »لن تشــيل 
الزير من البري«، وليس لديها بالتايل »عصا ســحرية« لحّل كّل 
املشــاكل واألزمات الراهنة، إّنا ستعمل عىل استكامل خطّة 
التعــايف املايل واإلقتصادي، بهدف تخفيف بعض الضغوطات 
عىل املواطنن. علامً أنّها تتفاقم يوماً بعد يوم منذ اإلنتخابات 
النيابية، ومل ترتاجع قيد أنلة اىل الوراء. فسعر الدوالر األمرييك 
يحلّق وكذلك مثن املــواد الغذائية والحياتية واملحروقات، وما 
من خطّة لدى الحكومة للجم هذا اإلنهيار املســتمّر حتى اآلن. 
لهذا لن تعد الحكومة بالكثري، وســيكون عليها مترير أشــهر 

الصيف املقبلة، عىل أنّها أشهر سياحية واعدة بتحسن الوضع 
اإلقتصادي بعض اليشء، فضالً عن اســتكامل املفاوضات مع 
صندوق النقد الدويل، كام املفاوضات غري املبارشة لرتســيم 
الحدود البحرية الجنوبية، ومواكبة اإلســتحقاق الرئايس يف 

أواخر ترشين األول املقبل. 
وأكّــدت املصادر أّن إصالح الوضع، عىل ما يأمل الشــعب 
اللبناين لن يبدأ قبل بدء عهد رئايس جديد، وفق ما هو مخطّط 
لــه من قبل دول الخارج التي عملت جاهدة طوال عهد الرئيس 
عون، ال سيام السنتن والنصف األخريتن عىل محارصة لبنان 
وتطويقــه عىل مختلف الصعد ليك يصل اىل اإلنهيار الحايل، 
ويوافق بالتايل عىل ما تريد إحالله يف لبنان. وذكرت املصادر 
األمور التي تعمل عليها دول الخارج، وعىل رأسها أمريكا، وهي 
توطن الالجئن الفلسطينين، واإلبقاء عىل النازحن السورين 
أطول فرتة ممكنة يف لبنان اىل حن استخدام ورقتهم سياسياً، 
فإّما تُســاعد عىل إعادتهم أو تقّرر توطينهم يف لبنان أيضاً، 
وترسيم الحدود البحرية مع العدو اإلرسائييل وفق مصالح هذا 
األخــري ومصالحها أيضاً، وخصوصاً أّن الغاز والنفط هام من 
أكرث املواد التي ستحتاج اليها دول العامل خالل العقود املقبلة.

 ولهذا، فإّن ميقايت، عىل ما شّددت املصادر، لن يُعّقد األمور 
كثرياً، وســيلجأ اىل وضع مسودة تشكيلة حكومية يف أرسع 
وقت ممكن، وســيضعها يف ملعب الرئيــس عون، عىل أمل 
أن تنــال رضاه ويوّقعها رسيعــاً. أّما يف حال مل يحصل ذلك، 
فسيقوم بتعديل ما ميكن تعديله ليحظى بتوقيع الرئيس عون، 
وإذا مل يتمكّن من ذلك ايضاً، فسيبقى محتفظاً بورقة التكليف، 
ويوّجه حكومة ترصيف األعامل للقيام مبا يلزم لتمرير األشهر 

املتبقية من العهد. 
وذكرت املصادر بأنّه كون ميقايت هو نفسه رئيس حكومة 
ترصيف األعامل الحالية، والرئيس املكلّف تشــكيل الحكومة، 
رغــم اعــرتاض البعض عىل هذا التكليف، فإّن من شــأن هذا 
األمر أن يخّفف من املشــاحنات السياســية ألنّه لو كان هناك 
»رئيسان« للحكومة، أحدهام يُرصّف األعامل، وثانيهام يعمل 
عىل التشــكيل، فإّن األمور ستكون أكرث تعقيداً، خصوصاً إذا 
انتهــى عهد الرئيس عون من دون التوافق عىل انتخاب رئيس 

جديد للبالد.  

رضوان الذيب

البالد دخلت املوســم الرئايس، وتشــكيل الحكومة بات 
مســألة ثانوية يف ظل »زهد« شامل بالحصص والوزارات، 
واجامع عىل بقاء حكومة ترصيف االعامل »كأفضل املمكن« 
حتى ترشين االول، وصوال رمبا اىل تعبئة الفراغ الرئايس، يف 
املقابل تقدمت املعركة الرئاســية عىل كل امللفات، وأشتعلت 
محاور القتال  بن املرشحن الكرث، بعد ان أضحت طريق  بعبدا  

حلم كل ماروين يتعاطى الشأن العام.  
وحســب املتابعن للملف الرئــايس، فان »مصيبة« جران 
باســيل وســمري جعجع الرئاسية متشــابهة، وتكمن يف 
رفــض القــوى الداخلية مــن 8 و 1٤ آذار لهام  يف بعبدا من 
الخصوم واالصدقاء ، بدءا  من نبيه بري وحزب الله وســعد 
الحريري ورئيس الحزب »التقدمي االشــرتايك« وليد جنبالط 
و »الكتائــب« و »التغريين«، باســتثناء ارشف ريفي الداعم 
لجعجع، لكن البخاري ال يســتطيع املجاهرة بتبنيه، وبالتايل 
فان التحالفات  النيابية  تبخرت وطرّيتها  املعركة الرئاســية، 
وهذا ما  ظهر من خالل التباعد بن »القوات« و »االشرتايك« 
يف امللف الحكومي ورئاســة املجلس النيايب، وسيتعمق قي 
االشــهر املقبلة، مع رفض جنبالط القاطع  وصول  جعجع 
اىل كريس بعبدا، مهــام كانت االعتبارات والضغوط » أللف 
ســبب وســبب«، بدءا من  التاريخ وصوال اىل الجغرافيا وما 

بينهام، وهذا الرفض ابلغه جنبالط لجعجع »وجها لوجه« يف 
العشاء الذي جمعهام عىل مائدة نعمة طعمة قبل االنتخابات 
النيابية، بعد ان فاتح جعجع جنبالط برغبته يف الرتشح اىل 

الجمهورية. رئاسة 
وحســب املتابعن، فان ما يرسي عىل العالقة  بن جنبالط 
وجعجــع، يــرسي ايضا عــىل  العالقة بن بري وباســيل 
املتحالفان نيابيا يف بعض الدوائر واملختلفان رئاســيا حتى 
العظم، وال ميكن لنبيه بري ان يتصور »ولو باالحالم » وجود 
جران باسيل يف بعبدا، حتى حزب الله ارسل اشارات  ايجابية 
يف امللــف الرئايس باتجاه ســليامن فرنجية، كام ان عالقة 
سعد الحريري بالثنايئ املاروين مقطوعة كليا، ويبقى سامي 
الجميل مرشــحا دامئا، وقد يكون »للتغيريين« مرشــحهم  

وميولهم مصوبة  نحو  ميشال معوض.
وحسب املتابعن أيضا، فانه من املبكر حسم امللف الرئايس 
حاليا، كونه  اســتحقاق عــريب ودويل يف الدرجة االوىل، 
وال ميكن ان يبرص النور دون تســوية امريكية – روســية 
- فرنســية – سعودية - ســورية مستحيلة يف ظل االجواء 
املتوتــرة  يف املنطقة،  لكن القوى العربية والدولية ال ميكن 
ان تتجاهل وتقفز فوق الرغبات الداخلية للقوى االساســية 
املجمعــة عىل رفض باســيل وجعجع، رغــم انهام ميلكان 
الرصيد املســيحي االول، ويعرفــان املعوقات امام وصولهام 
اىل رئاســة الجمهورية، واقىص ما يطمحان اليه لعب ادوار 
رئاسية او نيل لقب  »صانعي الرئيس املقبل«، وهذا لن يحصل 

بسهولة ايضا، وبالتايل فان 
الســاحة املارونيــة مقبلة 
عىل توترات مع قصف  يومي 
الجبهات  كل  عــىل  متبادل 
املسيحية امتدادا اىل جبهتي 
عــن التينة - معراب، وعن 
التينــة - الرابيــة، ومــن 
الطبيعي ان يكون حزب الله 
اىل جانــب رئيــس املجلس 
ولــو يف الخطوط الخلفية، 
فيــام جبهــة جعجــع - 
جنبالط سيطالها  » القنص 
املتبادل« وستشــمل باسيل 
ايضا، باالضافة اىل »تراشق 
كالمي« بن رئيس »القوات« 
يستبعد  وال  »التغيريين«،  و 
املتابعــون ان تتالقى رؤية 
بري وحــزب الله وجنبالط 
والحريري رئاسيا مع قيادات 

اخرى يف البلد.  ويف املعلومات، ان معارضة جعجع لنواف سالم 
جاءت بخلفية رئاسية، جراء رفض سالم  املشاركة بحملة جعجع 
الخارجية لتسويقه رئاسيا يف املحافل الدولية، يف ظل العالقات 

الواسعة لنواف سالم مع صانعي القرارات الدولية واالقليمية.

املعركة الرئاسية فتحت، وحتى موعد مغادرة رئيس الجمهورية 

العامد ميشــال عون قرص بعبدا، فان البالد »ســتنام« عىل ملف 

متفجر، »وتصحو« عىل ملف اعنف واخطر،  وسيدفع  اللبنانيون 

املزيد من الخسائر بانتظار التسوية الكرى املستحيلة قبل سنتن 

وأكرث.

بـــالـــشـــروط إنـــهـــاكـــهـــا  الـــحـــكـــومـــة دون  ــل  ــي ــشــك ت ــع  ــ م نـــحـــن  ــه:  ــ ــل ــ ال  حـــــزب 
ــاالت الـــــشـــــذوذ واإلنـــــحـــــراف ــ ــحـ ــ ــه ونــــتــــصــــّدى لـ ــ ــواجـ ــ ــون بــــــأن نـ ــ ــّي ــ ــن ــ ــع ــ وم

ــراق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكر العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراك : نشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار زار البـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حجـ
ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعب اللبنانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه بجانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لوقوفـ

اســتقبل سفري العراق يف 
لبنان حيدر شــياع الراك يف 
الشؤون  وزير  السفارة،  مقر 
هيكتور  الدكتور  االجتامعية 
حجار. وتــم يف خالل اللقاء 
البحث يف املواضيع الثنائية بن 
البلدين الشقيقن وفتح آفاق 
أوسع للتعاون يف ما بينهام 
وخصوصا يف ما يخص دور 
الرعاية االجتامعية«، بحسب 

بيان للسفارة.
وقد أشــاد حجار ب«دور 
املســاعدة  العراق يف تقديم 

اىل لبنان الشــقيق عر مــده بالفيول لتأمن  
استمرارية الطاقة الكهربائية يف لبنان متطلعا 
اىل بذل املزيد من التعاون بن البلدين الشقيقن«.

يف ختام، اللقاء شــكر الــراك حجار عىل 

الزيــارة »التي تعر عن صدق األخوة بن لبنان 

والعراق، آمال املزيد »من االســتقرار للبنان عىل 

كل األصعدة«.

حجار يزور السفري العراقي

 الخطيــــــب: نشــــــكر للفاتيــــــكان مواقفــــــه لجهــــــة
واملســــــيحّية اإلســــــام  بيــــــن  التعــــــاون  تعزيــــــز 

اســتقبل نائب رئيس املجلس اإلســالمي 
الشيعي األعىل العالمة الشيخ عيل الخطيب 
يف مقر املجلس ظهر امس، ســفري لبنان يف 
الفاتيكان الدكتور فريد الخازن معزيا بالشيخ 
عبد األمري قبالن. وكان عرض، بحسب بيان، 
لتعزيز العالقات الثنائية بن لبنان والفاتيكان، 
وتــم التداول يف تطورات األوضاع العامة يف 

لبنان واملنطقة. 
وحمل الخطيب الخازن رســالة شكر اىل 
الفاتيكان »عــىل مواقفه الداعية اىل تعزيز 
التعاون املشــرتك بن اإلســالم واملسيحية 
وتشــجيعه الحوار والعمل ملــا فيه مصلحة 
اإلنســان وحفظ حقوقــه وكرامته وصون 
القيم الدينية«. واستنكر »الدعوات املشبوهة 
الداعية اىل تشــجيع الرذيلــة ورضب القيم 
الدينية بعنوان الحرية الشخصية فيام تشكل 
هــذه الدعوات تدمريا للمجتمع وهتكا لحرمة 

اإلنسان واستهدافا للقيم الدينية التي كانت وال 
تزال ضامنة حفظ االنسان وكرامته وتحصينا 
للمجتمع مــن االنحراف والرذيلة«، مؤكدا ان 
»التشجيع عىل املثلية واالجهاض وما شاكل، 
خروج عن الفطرة الســوية اإلنســانية التي 
كرم بها الله االنســان وخصه بها عن ســائر 

مخلوقاته«.
 وشــدد عــىل »رضورة تضافــر الجهود 
واملســاعي لغرس ثقافة إنســانية رسالية 
تســتمد تعاليمها من القيم واملفاهيم الدينية 
التي تصقل شــخصية الفــرد وترفد املجتمع 
بعنارص القوة التي تحفظ متاسكه والتزامه 
النهج القويم ومتسكه بالثوابت املشرتكة بن 

األديان الساموية«.
وكان الخازن زار قائد الجيش العامد جوزاف 
عــون يف مكتبه يف الــريزة، وتم البحث يف 

شؤون مختلفة.

العام  األمن  نائــب  أكد   ]
الله الشيخ نعيم قاسم  لحزب 
أّن »حــزب الله مع تشــكيل 
إضاعة  وعــدم  الحكومــة 
الوقت وعدم إنهاك الّتشــكيل 
املُضادة  والرشوط  بالرشوط 
، فالفرصــة ال تســمح بأن 
يأخــذ كّل فريق مكتســبات 
أن  املطلوب   ، الحكومــة  من 
للمواطنن  املكتسبات  نُعطي 
وللوطــن وهــذا يَفرَتض أن 
نُخّفف مــن املطالب ملصلحة 
تشــكيل الحكومــة . فنحن 
نؤيّــد أن تجــري التعديالت 
عىل الحكومة الحالية ليدخل 
بالدخول  يرغــب  من  إليهــا 
والتعــاون أو ليعّدل من يعّدل 
يف بعض الوزراء لإلرساع يف 
عدم الوقوف يف فّخ األسامء 
الجديــدة التي ميكن أن تأخذ 

طوياًل«... وقًتا 
واشار خالل لقاٍء أقامه حزب الله يف منطقة 
الجنــوب الثانيــة يف النبطية ملناســبة زواج 
الّنوَريــن اإلمام عيل والســيدة فاطمة الزهراء 
وأســبوع األرُسة، إىل »أننا مــع إختصار الوقت 
إىل أرسع وقــت ممكن ألّن البلد يتطلّب حكومة 
وليعلــم أولئك الذين يُنظّرون وال يُشــاركون وال 
يســهلون املشــاركة أّن الناس تــرى من يعطّل 
تشــكيل الحكومة ومن يؤيد تشكيلها وبالتايل 
املوقف الســلبي من تشــكيل الحكومة ال يعني 

البلد«. يخدمون  أنهم 
وختم الشيخ قاسم : »يف هذه املرحلة الّتعاون 
هو األســاس فإذا ســعينا بكّل جهد من أجل أن 
نساعد يف تشكيل الحكومة وسعى اآلخرون بكّل 
جهد من أجل منع تشكيل الحكومة فليعلم الناس 
أّن من ال يريد تشــكيل الحكومة قد أرّض البلد ومل 

يأخــذ موقًفا فّعااًل وحقيقيًّا لخدمة الناس«.
[ أشــار النائــب حســن فضل اللــه اىل ان 

»املدخل للحلول هو تشــكيل حكومة، ألن الدولة 
هي املســؤولة، ولكــن إن غابت هذه الدولة عن 
الحامية والرعاية، فإن املقاومة ال ترتك شعبها، 
وقد توافرت الحامية من خالل املقاومة، وتعمل 

اليوم بكل ما تســتطيع من أجل الرعاية«.
وقال خالل رعايته إطالق املدرســة الكروية 
وتكريــم نادي عيناثا لكرة القدم أقيم يف مجمع 
»هنــاك محاوالت  الريــايض:  عيناثا  شــهداء 
تحت عنوان الحريــات لنرش االنحراف وامليوعة 
والشــذوذ، والبعض يتحدث عــن هذا األمر من 
خــالل الدســتور، مع العلم أن الدســتور ينص 
يف املادة التاســعة عىل أن الدولة تؤدي فروض 
اإلجــالل لله، مــام يعني منــع أي اعتداء عىل 
القيــم واملبادئ اإللهية. ورأينا يف األيام القليلة 
املاضيــة ظواهــر جديدة يف لبنان، ولألســف 
البعــض يحاولون التريــر، ليأتوا إىل لبنان مبا 
وأخالقيات  وقيــم  والقانون  الدســتور  يخالف 
املجتمع، ونحن معنيون أن نواجه ونتصدى لهذه 
الظواهــر، وأن نؤيّد مواقــف املرجعيات الدينية 

التــي ترفض املســاس بهذه 
القيم، فهناك محاوالت لتدمري 
واألطفال  والشــباب  العائلة 
اإلفساد،  عمليات  من  بالكثري 
أن  الرتبويــة  ومســؤوليتنا 
نتصــدى لهــذه الظواهر يف 
البيــت واملجتمع واملدرســة 
ومســؤوليتنا  والجامعــة، 
نتصدى  أن  أيضاً  السياســية 
لكل هذه الظواهر واملحاوالت 
تتســرت  التي  الريئة،  غــري 
الشــخصية،  الحرية  بعنوان 
يف الوقــت الذي يتم االعتداء 
الشــعب.  كل  حريــات  عىل 
وبالتــايل، نحــن يف موقع 
الظواهر«. هذه  لكل  الرافض 

[ أكد النائب حسن جيش، 
افتتاح  خالل رعايته فعاليات 
مركز »درويش ميك« الصحي 
الصحيــة  للهيئــة  التابــع 
اإلســالمية يف بلدة جويا الجنوبية، »أن تسمية 
رئيس الحكومة حصلت وفقا لالستشــارات التي 
نص عليها الدســتور، وبغض النظر عمن سمى 
الرئيس نجيب ميقايت أو غريه أو مل يســم أحدا، 
فــإن املطلــوب من الجميع دون اســتثناء ومن 
موقــع املســؤولية الوطنية التعاون لتســهيل 
تشــكيل الحكومة يف أقــرب وقت ممكن، وذلك 
لــإلرساع يف إقرار خطة التعــايف االقتصادي 
ومعالجــة انهيــار الوضع النقــدي واملعييش 
الخانق، واتخاذ قرار ســيادي باستخراج النفط 
والغاز، وتأمــن الكهرباء عر أي دولة صديقة 

الرويس«. العرض  ومنها  للبنان، 
ورأى أن »ال مرر ألحد من السياسين أن ينأى 
بنفســه ويتهرب من مســؤولياته أمام الشعب 
والتاريــخ، ألن البلد يف منزلــق خطر وأوضاع 
النــاس صعبة جدا، وعليه، فــإن أي تقصري أو 
خــوف يؤدي للخضوع لإلمالءات األمريكية، هو 

ميثل خيانــة ملصلحة لبنان واللبنانين«.

فضل الله يف مجمع شهداء عيناثا الريايض

ميقايت مجتمعاً مع وفد كتلة الوفاء للمقاومة
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الثلثاء 28 حزيران 2022

محمد بلوط

العنوان االبرز لليوم االول من االستشارات النيابية غري امللزمة 
التي اجراها الرئيس املكلف نجيب ميقايت يف مجلس النواب أمس، 
كان تأكيد عزمه عىل تشكيل الحكومة يف أرسع وقت، ورغبته 
يف التعــاون مع الجميع لتحقيق اكرب قدر ممكن من االنجازات 
والخطوات التي تصب يف اطار مواجهة الوضع الصعب للبالد.

اما مواقف الكتل النيابية، فلم تكن مفاجئة او جديدة، بل جاءت 
تكررا ملواقف كانت اعلنتها خالل استشارات التكليف وقبلها.

حرض الرئيس ميقايت بعيد ظهر امس، اىل الربملان مبتســاً 
ومكتفياً باشارة اقرب اىل الثقة والتفاؤل، رغم صعوبة مهمته 
ومــا قيل ويقال عــن العوائق والعراقيل التي تواجه تشــكيل 

الحكومة الجديدة.
ويف أحــد صالونات املجلس بدأ ميقايت يوم االستشــارات 
بلقاء مع رئيس املجلس نبيه بري الذي كان ابرز الداعمني العادة 
تسميته، والذي كان شدد غري مرة عىل السعي لتشكيل حكومة 
جامعــة من اجــل القيام باملهام امللقاة عــىل عاتقها يف هذه 

الظروف الصعبة واالستثنائية.
ثــم جدد اللقاء مع بري يف حضــور  اعضاء »كتلة التنمية 
والتحرير«، واســتمع منــه اىل عرض مفصل ملوقف الكتلة من 

الحكومة الجديدة واملهام امللقاة عىل عاتقها.
ووفقا ملصادر نيابية، فقد ابدى ميقايت كل االستعداد للتعاون 
مع املجلس النيايب يف ورشــة متكاملة، من اجل انجاز واقرار 
كل املشــاريع املتعلقة باالصالحات واالنقاذ ومواجهة االنهيار 

الحاصل.
ثم كرت ســبحة اللقــاءات بدءا من اللقاء مــع نائب رئيس 
املجلــس الياس بوصعب مرورا بالكتل النيابية وعدد من النواب 
»املستقلني«، عىل ان يستكمل رئيس الحكومة املكلف استشاراته 
اعتبــارا من العارشة والنصف من صباح اليوم وعىل جدول هذه 
االستشارات اللقاء مع »تكتل لبنان القوي« برئاسة النائب جربان 

باسيل الذي تسود معه يف هذه املرحلة عالقة متوترة نسبياً.
ووفقا الجــواء اليوم االول من االستشــارات النيابية، فان 
ميقايت يتجه اىل تشــكيل حكومة جديدة تضم عددا ملحوظا 

من وزراء الحكومة الحالية مع استبدال عدد قليل من الوزراء.
ويواجــه ميقايت تحديات عىل غري محور، ابرزها االتفاق مع 
رئيس الجمهورية عىل التشــكيلة الحكومية، يف ظل الضغوط 
الناجمة عن املواقف الســلبية الظاهرة حتى اآلن من قبل رئيس 
»التيار الوطني الحر« جربان باسيل، مع العلم ان هناك مساعي 
قوية تجري لتجاوز العقبات الناجمة عن التصلب الباسييل الذي 
يقابله ايضا متســك ميقايت مبوقفــه الرافض ملنطق الرشوط 

املسبقة او املساومة بكل اشكالها.
وعــىل محور املعارضة بكل الوانها، يدرك ميقايت موقف كل 
كتلة او طرف منها، ويســعى اىل استيعاب بعض هذه املواقف 

قدر االمكان.
ويــربز موقف الكتلة الكربى اي »كتلة القوات اللبنانية« التي 

تتجه اىل عدم املشاركة يف الحكومة وعدم اعطاء الثقة لها، بينا 
مييل »اللقاء الدميوقراطي« اىل القبول باملشــاركة غري املبارشة 
يف الحكومة، مع حرص التمثيل الدرزي بوزراء محسوبني بشكل 
او بآخر عىل »اللقاء«. ويسود االعتقاد بأن »اللقاء«، الذي اعرب 
عن استعداده للمساعدة يف تشكيل الحكومة، قد مينحها الثقة 

عىل عكس موقفه يف استشارات التكليف.
ومن البديهي القول، ان نواب »التغيري« و«الكتائب« لن يشاركوا 
او مينحوا الحكومة الثقة، خصوصا ان املواصفات التي طرحوها 

تتناقض باالساس مع حكومة يرأسها ميقايت.
ويف خالصة اليوم االول من االستشارات، يبدي مصدر نيايب 
حذره من مســألة حسم مسار مهمة ميقايت، معتقدا ان هناك 
نســبة متساوية بني فشل والدة حكومة جديدة وبقاء حكومة 
ترصيف االعال اىل نهاية عهد الرئيس عون، ورمبا اىل ما بعد 
ذلك، اذا تعذر انتخاب رئيس جديد يف املهلة الدســتورية املحددة 
خالل شهرين قبل نهاية والية رئيس الجمهورية يف آخر ترشين 

االول املقبل.

{ مسلسل االستشارات {
[ «كتلة التنمية والتحرير« شــددت عىل رضورة تشــكيل 
حكومة يف ارسع وقت ممكن، واالســتفادة من الوقت الفاصل 
من اآلن وحتى االســتحقاق الرئايس. واكدت، حســب ما  اعلن 
النائب عيل حسن خليل باسمها، عىل قيام الحكومة بدور فّعال 
واقرار خطة التعايف التي ما زال املجلس النيايب يسأل عنها ومل 

تحل اليه بالطرق الدستورية الطبيعية.
كا شــددت عىل تحديد ســعر الرصف وتوحيده وعىل اقرار 
املوازنــة يف ارسع وقت. وجــددت التأكيد عىل اال متس خطة 
التعايف بحقــوق املودعني، بل تؤكد عىل حفظ اموالهم، وعىل 
حســم تلزيم معامل الكهرباء بعيدا عن االعتبارات التي عطلتها 
يف املــايض. وطالبت مبواكبة املفاوضات غري املبارشة برعاية 
االمم املتحدة حول الحدود البحرية، وعدم التأخري يف عمل رشكة 

»توتال« بالتنقيب يف البلوك رقم9.
[ وشــدد نائب رئيس املجلس الياس بو صعب عىل االرساع 
يف تشــكيل الحكومة الجديدة بعيدا عن املاطلة واملحاصصة، 
مطالبا الحكومة بان تؤســس للعالقــات الطبيعية مع الدول 

العربية واملجتمع الدويل.
وكشف عن تواصله مع الحكومة السورية يف شأن النازحني 
السوريني، الفتا اىل انه ملس مرونة لدى دمشق يف التعاون من 
اجــل هذه القضيــة، واىل حل يجري العمل عليه يف هذا الصدد 

لتسهيل تطبيقه.
وردا عىل ســؤال قال: ميكن ان تبــدأ العملية بالعالقات مع 

سوريا اىل سائر الدول العربية.
[ »تكتل الجمهورية القوية« ابلغ ميقايت انه لن يشارك يف 
الحكومة، الن الرشوط التي يرى انه يجب ان تتوافر يف الحكومة 
بعد االنتخابات، تختلف عا كان يجري يف الســابق وال تتطابق 

مع ما طبقه العهد.
وشــدد النائب جورج عدوان باســم التكتــل، عىل عدد من 

قائال:  للحكومة  املواصفــات 
قرار  تســتعيد  حكومة  »نريد 
الدولــة بالحرب والســلم وكل 
القضايا، ومن دونها ال تستطيع 
اســتعادة عالقاتها مع العرب 
واملجتمع الــدويل،  واال يكون 
يف الحكومة وزارات مخصصة 
لطوائف ومذاهب واحزاب، واال 
تكون حكومة كناية عن مجلس 

نيايب مصّغر«.
ودعــا املجلــس النيايب اىل 
انتخــاب رئيــس الجمهورية 
يف اول املهلــة الدســتورية، 
مع التأكيد عــىل اكال رئيس 
الجمهورية كامل واليته، ورأى 
ان املعادلة الثالثية لـ »القوات« 
هي »الجيش والشعب والدولة«.

[ رئيــس كتلة الوفاء للمقاومــة النائب محمد رعد قال بعد 
لقائه واعضاء الكتلة رئيس الحكومة املكلف »ان الرئيس ميقايت 
ابدى عزمه الجاد يف االرساع بتشــكيل الحكومة، كونها املعرب 
االلزامــي ملالقاة اي حل يف اي شــأن، بدءا من الرغيف ومرورا 

بالدواء والفيول واملازوت واملياه والكهرباء وغريها«.
واضــاف: » االزمة محلية وخارجية، ومعالجتها تســتلزم 

مشاركة الجميع والتعاون للنهوض بحل ما يف هذه الفرتة«.
وقال »من شاء ان يقاطع هذا شأنه، لكن ان يرمي كرة االزمة 
يف ملعب اآلخرين، فهذا ليس من شــأنه، وال يستطيع اي طرف 
مها بلغ شأنه ان يفرتض ان لديه حلوال سحرية، خصوصا ان 
صانعي االزمة يف الخارج يجدون من يتناغم معهم يف الداخل، 
وعلينا ان نبني قرار وطننا السيد الحر الذي يأخذ قراره من دون 

االرتهان اىل الخارج«.
[ وحرض عدد من نواب »التغيري« الذين اكدوا عىل لسان النائب 
حليمة قعقور عىل تشكيل حكومة من »مستقلني« مع متتعها 
بصالحيات استثنائية، وطالبوا بتوزيع الخسائر بطريقة عادلة، 
مؤكدين انهم لن يشــاركوا يف حكومة محاصصة او حكومة 

وحدة وطنية.
[ »كتلة اللقاء الدميوقراطي« اكدت، كا عرب رئيسها النائب 
تيمور جنبالط، انها لن تشــارك ككتلــة يف الحكومة، لكنها 

ستساعد عىل تأليفها، ومتنى النجاح للرئيس ميقايت.
[  اما »كتلة االعتدال الوطني« التي تضم النواب وليد البعريني، 
محمد ســلان ، احمد رستم ، سجيع عطية، عبد العزيز الصمد 
واحمد الخري، فطالبت بترسيع تشكيل الحكومة للحاجة امللحة 

اىل حكومة  بكامل الصالحية، كا طالبت بحصة وازنة فيها.
[  وطالب »التكتل الوطني املستقل« الذي يضم النواب: طوين 
فرنجية، فريد الخازن وليام طوق وميشال املر، بحكومة تخفف 

ضغط االنهيار عن الناس.

وشدد فرنجية باسم التكتل عىل »ان الكتلة ستبني موقفها عىل 
اساس طبيعة خطة التعايف، اذ انها لن ترىض بخطة ال تحمي 
الناس والضعفاء والقطاع العام«.وربط املشاركة بالحكومة يف 
شــكلها، الفتا اىل انه »ال مانع للتكتل من املشاركة يف حكومة 

عىل غرار الحكومة الحالية مع بعض التعديالت«.
[  واعلن النائب ميشال معوض باسم »كتلة شال املواجهة« 
التي تضمه وزميله اديب عبد املسيح، انه عرض موقفه مليقايت 
من 7 نقاط منها: حرص السالح بيد الدولة، رفض ثالثية الجيش 

والشعب واملقاومة، واستقاللية القضاء.
[ وطالب النائب غســان سكاف بحكومة مصغرة مطعمة 

باختصاصيني تحت عنوان حكومة طوارئ.
[ ومل يحرض النائب نعمة افرام بداعي السفر، وحرض زميله 

جميل عبود الذي مل يدل باي ترصيح.
[ واعلن رئيس »كتلة الكتائب« النائب ســامي الجميل عدم 
املشــاركة يف الحكومــة، متها رئيــس الجمهورية وفريقه 

السيايس سلفا بعرقلة تشكيل الحكومة.
وغمز من قناة »القوات اللبنانية« التي مل تسم رئيس حكومة 
مكلفا، قائال: لقد سمينا رئيس حكومة مكلفا يف الوقت ان بعض 
الكتل لو بقيت عىل مواقفها الســابقة ومل متتنع عن التسمية، 

لكنا متكنا من تكليف رئيس حكومة من خارج املنظومة.
[ وطالــب النائــب عدنان طرابليس باســم »كتلة جمعية 
املشــاريع« بحكومة انجازات وانقاذ حقيقي الخراج البالد من 
االزمات الخانقة، مشــددا عىل مهمة ترسيم الحدود مع العدو 
الصهيــوين للتمكن من التنقيب عن النفط والغاز ، الن يف ذلك 

فرصة انقاذية حقيقية.
[ كا طالــب النائب عاد الحــوت بحكومة مهمة وليس 
حكومة محاصصة، مشــددا عىل حكومة كفاءات تســتطيع 
العمــل مع صندوق النقد الدويل، ومتنى ان تأخذ بريوت حظها 

يف التشكيلة الحكومية.

واملـــــشـــــاركـــــة الــــحــــكــــومــــة  حــــــــول  نــــيــــابــــي  إنـــــقـــــســـــام   : لـــــإســـــتـــــشـــــارات  األول  الــــــيــــــوم 
ــس ــ ــل ــ ــج ــ امل مــــــــع  تــــــــعــــــــاون  لــــــــورشــــــــة   : الـــــحـــــكـــــومـــــة  تــــشــــكــــيــــل  ــل  ــ ــج ــ ــع ــ ــت ــ ــس ــ ي ــي  ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ مـ

ميقايت مجتمعاً مع بري قبل بدء االستشارات             )حسن ابراهيم(

محمد علوش

تُطرح، يف بعض األروقة السياســية معادلة 
جديدة، تقوم عىل أســاس أن الذهاب إىل تشكيل 
حكومة جديدة يعني أن البالد مقبلة عىل مرحلة 
فراغ طويلة عىل مستوى الرئاسة األوىل، بينا 
عدم تشــكيل الحكومة قد يكــون من العوامل 
التي تســاعد عىل الضغط من أجل إنتخاب رئيس 
جديد يف فرتة قصرية، األمر الذي يدفع إىل طرح 
أكرث من عالمة إســتفهام حول مصلحة القوى 
املعارضــة يف اإلرصار عىل عدم املشــاركة يف 
الحكومة الجديدة، يف حال وجدت أن هناك فرصة 

حقيقية لتشكيلها.
يف هذا الســياق، تشري مصادر متابعة إىل أن 

غالبية القوى السياسية لن تكون قادرة عىل الذهاب 
إىل مرحلة طويلة من التعطيل، نظراً إىل أن العديد من 
الجهات الغربية قد تعمد إىل إعادة تحريك التهديد بفرض 
عقوبات عىل املعرقلني، ألن هذه الجهات تسعى بشكل 
دائم لفرض احرتام مواعيد االستحقاقات الدستورية 
يف لبنان، عىل غرار ما حصل يف االنتخابات النيابية 
املاضيــة التي مل يكن يرغب أحد بإجرائها يف وقتها، 
وهذا الســعي يهدف لإلبقاء عىل النظام الســيايس 
الحــايل قامئــاً متهيداً لوالدة نظــام جديد أو وضع 
تعديــالت عىل النظام الحايل، وبالتايل قد يكون من 

مصلحة قوى املعارضة، التي ترى أن الرتكيز يجب أن 
يكون عىل اإلســتحقاق الرئايس، اإلرصار عىل عدم 
املشاركة يف الحكومة الجديدة، نظراً إىل أن هذا األمر 
ســيضعف من موقف الفريق اآلخر املقابل، خصوصاً 
إذا فشــل يف التوافق عىل تشكيلها، وهو ما تكرر يف 
كثري من التجارب السابقة التي أظهر فيها فريق 8 آذار 

والتيار الوطني الحر ضعف التحالف.
بالنســبة إىل هذه املصادر، الفشل يف اإلتفاق عىل 
تشــكيل الحكومة الجديدة ســيضعف موقف قوى 
الثامن من آذار و«التيار الوطني الحر« يف اإلنتخابات 
الرئاسية، خصوصاً إذا قاد ذلك إىل املزيد من التدهور 

عىل املستويني اإلقتصادي واإلجتاعي، نظراً إىل 
أنها ستكون مضطرة إىل الذهاب لتقديم تنازالت 
من أجل الوصــول إىل إتفاق عىل هوية الرئيس 
املقبل، ال سيا أن القوى املعارضة ستكون قادرة 
عىل إعادة تحريك ورقة الشــارع من جديد، من 
باب اتهام 8 آذار والتيار بتحمل مســؤولية ما آلت 

وستؤول إليه االوضاع.
يف املقابل، النجاح يف تشكيل حكومة جديدة 
ســيعزز من موقع قوى الثامن من آذار و«التيار 
الوطنــي الحر« التفــاويض، خصوصاً أن هذه 
الحكومة ســتكون بتوازنات تصب لصالح هذا 
الفريق بشــكل كامل، األمــر الذي قد يدفعه إىل 
التشــدد أكرث يف موقفه، عــىل قاعدة أن هناك 
حكومة قادرة عىل إدارة البالد يف مرحلة الفراغ 
الرئايس، بينا املطلوب من الفريق اآلخر أن يذهب إىل 

تقديم التنازالت.
حتــى اليوم يبدو موقف القــوى املعارضة وقوى 
14 آذار ســابقاً واضحاً لناحية عدم الرغبة باملشاركة 
بالحكومة، وبحســب املصادر يريد هؤالء الدفع نحو 
أزمة سياســية تُضعف موقف الفريق املقابل، ألنهم 
يعلمون أن الفشل بتشكيل حكومة والفشل بانتخاب 
رئيس سيجعلهم أصحاب موقف قوة يف االستحقاق 
املقبل، لذلك يجد الفريق الذي سمى ميقايت ومعه التيار 

يف موقف صعب اليوم.

ــن بـــــــاب اإلســــتــــحــــقــــاق الـــــرئـــــاســـــي : ــ ــ ــة م ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ُمـــــقـــــاربـــــة ال
ــاوض ــ ــف ــ ــت ــ ــل ــ كــــــــــّل فــــــريــــــق يــــســــعــــى ملـــــســـــك ورقــــــــــــة قـــــــويّـــــــة ل

فادي عيد

يُستدّل، ومن خالل املعطيات 
املتوافــرة، إن الرئيــس املكلّف 
نجيــب ميقايت يريــد تطعيم 
حكومته بــوزراء جدد، ويرّص 
عــىل اســتبدال وزراء الطاقة 
واإلقتصاد، نظراً لرتّدي الوضع 
يف قطاع الكهرباء واملياه، واألمر 
عينه بالنســبة ألزمة الرغيف، 
وحالــة اإلرباك الســائدة بني 
وزيــر اإلقتصاد ونقابة األفران 
ومســتوردي الحبوب، وكل ما 

يتعلّق بهذه الوزراة بصلة. 
ويف هــذا الســياق، علم أن 

الرئيــس املكلّف أراد أن يضع املرجعيات الروحية بداية 
يف صورة ما يرمي القيام به، مع إدراك الجميع أنه لن 
يســتطيع تشكيل حكومة جديدة، وهذا ما طالبت به 
بكريك يف عظتي البطريرك املاروين بشــارة الراعي 
األحد ومرتوبوليت بريوت املطران الياس عوده، مبعنى 
أن هذه املرجعيات، إضافة إىل قوى سياســية أخرى، 
يتمنون عىل الرئيس املكلّف بأن يشكل حكومة جديدة، 
ولكن بدأت تصل إىل مسامع ميقايت من بعض األطراف، 
ورمبا الغالبية منها، بتمثيل وزاري وازن، ما ســيؤدي 
إىل رشوط ورشوط مضــادة ورفــض هذه الحقيبة 
وتلك، ما ســيقحم البلد ببازار توزيري، وسيؤدي إىل 
أزمة سياسية داخلية، كا كان يحدث يف الحكومات 

السابقة.
 وعــىل هذه الخلفيــة، ال يريد ميقايت الدخول يف 
هذه املســألة التي ســتفرمل ما تبقى له من أشــهر 

قليلة كرئيس للحكومة، دون تســجيل أي إنجازات، أو 
حتى معالجة األزمة اإلقتصادية املســترشية. وهنا 
ينقل، بــأن اإلتصاالت التي جرت مع ميقايت من قبل 
الفرنســيني جّددت الدعم له، ومل متانع بتعديل وزاري 
يف الحقائب السياسية، عىل خلفية تقديرها للظروف 
املحيطة بلبنــان، والتي تضّيق عليــه يف تقديم أي 
تشــكيلة قد يراها يف هــذه املرحلة ملعالجة القضايا 
املرتبطة بشؤون الناس، وتحديداً عىل صعيد األوضاع 
اإلجتاعيــة والحياتية والكهرباء والطاقة، يف حني 
أن هناك اعتبارات سياســية دقيقة ال تجيز مليقايت أو 
سواه بتغيريات عىل خط حقيبتي املال والخارجية، يف 
ضوء إيحاءات داخلية ودولية تحّبذ حصول هذا التغيري، 
مــع العلم أن الرئيس املكلّف وكثريين، يدركون أن هذه 
الخطوة دونها عقبات ومحاذير سياســية وطائفية، 

ما يستحيل القيام بها.
وعــىل خط مواٍز، فإن آخر املعلومات واملعطيات، ال 

زالت تصــّب يف خانة أرجحية 
تعويم الحكومة وإجراء تعديل 
وزاري، ولكن هناك من يشــري 
إىل أن ميقــايت، وبالتنســيق 
مع فريق عملــه، لديه تصور 
لتشكيلة حكومية قادرة وفاعلة 
عىل تحقيــق بعض الخطوات 
املطلوبــة عــىل الصعيديــن 
وإمنا  واملعييش،  اإلقتصــادي 
إىل  املحّصلــة  يف  ســيصار 
رفضها، وهذا السيناريو سيصّب 
يف نهاية املطاف باتجاه تعويم 
الحكومة، ما يشري، وفق األجواء 
واملعطيات، بأن األمور ستّتجه 
نحو تقطيــع املرحلة إىل حني 
انتخاب رئيس للجمهورية يف أقّل خسائر ممكنة، نظراً 
للتعقيدات والخالفات والصعوبات يف تأليف حكومة 
ال تتجاوز واليتها األربعة أشهر، والحؤول دون القيام 
بأي عمل أو تنفيذ خطة هذا الوزير أو ذاك، ولهذه الغاية 
يتوّقع مع نهاية األســبوع الحايل، أن تكون الصورة 
قد اكتملت وكيف سرتســو عليها األمور، ألن الجميع 
يعمل عىل خط معركة رئاسة الجمهورية، باعتبارها 
العنوان األبرز لهذه املرحلة، وليس تشكيل حكومة أو 
سواها من القضايا األخرى، ولكل فريق أجندته ورؤيته 

لإلستحقاق الرئايس.
وبنــاًء عليه تقول املعلومــات، بأنه يتّم اآلن تدوير 
الزوايا مــن قبل كل األطراف حول شــكل الحكومة 
أو مضمونهــا، آخذين بعني اإلعتبــار كل اإلحتاالت 
التي تحيط باإلســتحقاق الرئايس، ولذا، فإن تشكيل 

الحكومة أو تعوميها يتاهى مع هذا اإلستحقاق.

الرئاسة وانتخابات  والتعويم  التأليف  بين  وتماٍه  ميقاتي...  سيناريوهات  هذه 

ميقايت مجتمعا مع كتلة نواب >الكتائب<

دعا السيد عيل فضل الله، خالل رعايته افتتاح 
مركز التآخي الطبي يف مشــغرة – مركز رندة 
ســليان - قسم التصوير بالرنني املغناطييس، 
تزامنــا مع الذكرى الثانية عرشة لرحيل املرجع 
الســيد محمد حســني فضل الله، »كل القوى 
السياســية إىل تضافــر جهودها والرتفع عن 
أنانياتها واهوائهــا وعصبياتها والتفكري بهذا 
الوطن وإنســانه، فهذا البلد ال يبنى إال بالتعاون 
والتالقي بني أبنائه ومكوناته، ولن يســتطيع 
الخــروج من ازماته ومشــاكله إال عندما متتد 
االيادي بعضها لبعض، أما إذا بقي كل منا يفكر 
يف مصالحه الخاصة فإن هذا الوطن سييكون 

مصريه الخراب والدمار«. 
وقال: »نلتقي اليوم لنؤكد مواصلة مســرية 
خدمة اإلنســان كل إنسان بعيدا من انتاءاته 

الدينيــة والسياســية والحزبيــة والطائفة 
واملذهبية، هذه املسرية التي بدأها ساحة الوالد، 
وحرص  عىلان تكون هذه املؤسسات من الناس 
وإىل اليهم ويف خدمتهم وخدمة املجتمع، وهو 
مل ينطلــق بها من عقل طائفــي أو مذهبي أو 
سيايس مغلق، بل أراد لهذا العمل االجتاعي ان 
يصب يف خدمة الجميع«، مضيفا »كم نحن يف 
حاجة إىل هذه الروحية وهذه الصورة الجميلة 
التــي تفكر بهذا الوطن وإنســانه، ونحن هنا 

نعاهدكم أن نتابع هذا الخط«.
وأكد ايضا »اننا ضد عصبية املؤسســات، بل 
نحن نؤمن بالتكامل والتعاون مع املؤسســات 
املاثلة، ولذلك كانت وســتبقى أيدينا ممدودة 
لكل ســعاة الخري والذين نتشارك معهم يف هذا 
الهم اإلنساين، وال سيا عىل املستوى الصحي«.

ــة ــ ــّي ــ ــب ــصــ عــ ضــــــــــّد  نـــــحـــــن   : الـــــــلـــــــه  فـــــضـــــل 
ــاون ــ ــع ــ ــت ــ ــل وال ــامـ ــكـ ــتـ ــالـ املــــؤســــســــات ونـــــؤمـــــن بـ

أبرق رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد 
جنبالط إىل السفري الرنويجي يف لبنان مارتن 
يرتفيك، مديناً الهجــوم الذي وقع يف مدينة 
أوســلو، مقدًما تعازيه للشــعب الرنويجي 

ولعائالت الضحايا.
وجاء يف نص الربقية: »إنني أدين بشــدة 
الهجوم البشــع عىل املدنيــني األبرياء، الذي 
وقع يف أوســلو وأدى إىل مقتل شــخصني 

وإصابة عدد آخــر. لقد باتت جرائم الكراهية 
ظاهرة متطورة بشكل خطري يف جميع أنحاء 
العامل وتتطلــب املزيد من اإلجراءات التي من 
شــأنها الحفاظ عىل االستقرار يف الرنويج 
وأوروبا والعامل بشكل عام. ويف هذه املناسبة 
الحزينــة، أود أن أتقدم منكــم ومن عائالت 
الضحايا والشــعب الرنويجي بأحر مشــاعر 

التعازي واملواساة«.

ــاط أبــــــــرق الـــــــى الـــســـفـــيـــر الـــنـــرويـــجـــي ــ ــب ــ ــن ــ ج
ــو ــ ــل ــع فـــــي أوســ ــ ــ ــوم الــــــــذي وقـ ــ ــج ــ ــه ــ ــاً ال ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ُمـ

زار رئيس املكتب الســيايس لحركة حاس 
اساعيل هنية، رئيس مجلس النواب نبيه بري 
يف مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة، يرافقه 
وفد من قيادة الحركة ضم: الدكتور خليل الحية، 
صالح العاروري، موىس ابو مرزوق، اســامة 
حمــدان وأحمد عبد الهــادي، وتم البحث يف 
االوضاع يف لبنان واملنطقة، سيا يف فلسطني 

املحتلة والعالقات اللبنانية الفلسطينة.
بعــد اللقاء، تحدث هنيــة :«قدمنا للرئيس 
بــري التهاين والتربيكات بنجاح لبنان بانجاز 
االنتخابات النيابية وكذلك عودته رئيسا للربملان 
يف هذه الدورة، كذلــك اكدنا تضامننا الكامل 
مــع لبنان يف وجه االعتداءات االرسائيلية يف 
موضوع الغاز وموضــوع النفط. وأكدنا حق 
لبنــان الكامل يف ثرواته الطبيعية وأشــدنا 
مبوقف الدولــة اللبنانية املوحد يف موضوع 
ترســيم الحدود وايضا متسكها بحقها الكامل 
كدولة وكجيش وشعب ومقاومة. واستعرضنا 
التطورات عىل املستوى الفلسطيني وخاصة ما 
يجري يف القدس واملسجد االقىص واملقدسات 
املســيحية واالسالمية وما يجري يف الضفة 
الغربية، وأعدنا التأكيد عىل متســكنا يف حق 

العودة ورفض التوطني والوطن البديل«.
وعن موضوع ترســيم الحــدود، قال هنية 
: »وجدنا من بري متســكا اكيدا ومطلقا بحق 
لبنان بالرتســيم وبعدم الســاح مطلقا الي 
انقضاض عىل الحقوق اللبنانية الثابتة يف ما 
يتعلق ببحره ومائه وحدوده وهو يقف بالكامل 

اىل جانب الرئاسات واىل جانب الشعب اللبناين 
واملقاومة يف هذا املوضوع«، مضيفا »ان قوة 
لبنان واســتقراره هو قوة لفلســطني وايضا 

عافية لها«.
والتقى رئيس املكتب السيايس لـ »حاس« 
والوفد املرافق، رئيس حكومة ترصيف االعال 
نجيب ميقايت يف الرسايــا الحكومية، وقال 
هنيــة: »قدمنا مليقايت التهاين بإعادة تكليفه 
لرئاسة الحكومة، ومتنينا له التوفيق يف تأليف 
هذه الحكومة حتى تستطيع أن تعالج املشاكل 
القامئة يف لبنان، وتؤكــد مجددا أنها واحدة 
مــن املعامل الكبرية لوحدة لبنان واســتقراره، 
ألن وحــدة لبنان واســتقراره وأمنه هي قوة 
لفلسطني. كا عرضنا التطورات التي تعيشها 
القضية الفلسطينية خصوصا يف القدس ويف 

املسجد األقىص«.
وتابع »إحتل  الحديث مساحة واسعة بشأن 
أهلنا يف مخيات لبنان، وأكدنا مجددا املوقف 
الســيايس الثابت برفض التوطني والتمســك 
بحق العــودة، ولكن تحدثنا أيضا عن األوضاع 
االنسانية التي تعيشــها مخياتنا يف لبنان، 
ومتنينــا عىل دولة الرئيــس  النظر بإيجابية 
للحقوق اإلنســانية ألهلنا يف مخيات لبنان 

عىل طريق العودة إىل أرض فلسطني«.
وزار هنية والوفد املرافق، املدير العام لألمن 
العــام اللواء عباس إبراهيــم يف مكتبه، وتم 
البحث يف األوضاع الفلسطينية العامة، إضافة 

إىل أوضاع املخيات يف لبنان.

لفلسطين قــــّوة  ــراره  ــقـ ــتـ واسـ ــان  ــن ــب ل قــــّوة   : ــة  ــّي هــن
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الثلثاء 28 حزيران 2022

ودائع املودعين
نهاد جرب

 نقيب املحامني سابقاً

انطالقاً من البند »و« من مقدمة الدستور اللبناين التي تنّص:
»النظام االقتصادي حّر يكفل املبادرة الفردية وامللكية الخاصة«،
واملادة 7 منه التي تنًص عىل أن كل اللبنانيني سواء لدى القانون،
ومن بعض أحكام قانون املوجبات والعقود اللبناين التي تنًص :  

االيداع عقد مبقتضاه يستلم الوديع من املودع شيئاً منقوالً ويلتزم حفظه ورّده )م 
690 م.ع(،

ويجب عىل الوديع ان يســهر عىل صيانة الوديعة كام يسهر عىل صيانة اشيائه 
الخاصة )م.696(،

وإذا استعملها أو ترصًف فيها بدون إذن كان مسؤوال عن هالكها أو تعيًبها ولو كان 
الســبب فيهام حادث خارجي )م.700 (، فالوديعة هي ملكية خاصة للمودع وعىل 

الوديع موجب رًدها )م.701 (،
وإن الوديع الذي يطلب منه املودع رًد الوديعة، يعًد يف حالة التأًخر ملجرد تأخريمنه 

ال يربرًه سبب مرشوع ) م.702 (، 
ويجب عىل الوديع ان يرّد الوديعة اىل املودع... )م 710(، وهو مسؤول عن سبب كل 
هالك او تعّيب كان يف الوسع اتقاؤه اذا كان يتلقى اجراً لحراسة الوديعة واذا كان يقبل 

الودائع مبقتىض مهنته او وظيفته )م 713(.
هذه بعض املــواد القانونية التي ترعى أحكام الوديعة، شــئُت اختصارها بالقدر 
املمكن تسهيالً لالطالع عليها، مع ان العديد من اصحاب الشأن قد ذكروها سابقاً ومن 
املفرتض ان تكون معلومة ومعروفة من الجميع وخاصة من املسؤولني الذين يُطلقون 

حلوالً متّس بجوهرها، مبن فيهم املسؤولون عن صندوق النقد الدويل،
وتوضيحاً أكرث،

ان املودع أودع وديعته يف مرصف َقِبلَها، مل يأذن للوديع اســتعاملها، بحيث يكون 
الوديع مســؤوالً عنها تجاه املودع، )م 700( وليس من مسؤولية ميكن نسبتها اىل 

املودع عن سبب عدم رّد الوديع لهذه الوديعة.
يّتضح مام تقّدم،

ان عالقة املودع محصورة بالوديع اي املرصف الذي أُودعت لديه الوديعة وإستلمها 
وتعّهد برّدها. 

ننتقل اىل مــا يُحىك وينرش ان خطة التعايف – غري املعلومة أو املنشــورة حتى 
تاريخه - التي تحاول الحكومة متريرها، وتنّص عىل شطب ما نسبته 60% من ودائع 

املودعني يف املصارف،
فإذا كان األتجاه عىل ما هو أعاله، يُطرح السؤال:

ماذا إرتكب املودعون من أفعال لتشــطب 60% مــن ودائعهم؟ وإذا كانوا فعال من 
املرتكبني، فليحاكموا مهام كانت قيمة ودائعهم!

مل يأِت أحد عىل ذكر مسؤولية املودعني إلرهاقهم بهكذا اجراء.
علامً ان هذا االجراء، يف حال إقــراره ووضعه موضع التنفيذ مبوجب قانون، هو 
مخالف للبند »و« من مقدمة الدســتورواملادة 7 منه – مبدأ املساواة بني اللبنانيني- 

ولسائر القوانني النافذة يف لبنان، وخاصة قانون املوجبات والعقود.
إال اذا كانــت الحكومة تقصد تعديل املواد اعاله وإخضاع لبنان اىل نظام اقتصادي 
مقّيد وموّجــه بدالً من النظام االقتصادي الحّر القائم عليه البلد منذ نشــأته، او اذا 
كانت ترمي ولو بصورة غري مبارشة اىل اعتامد املصادرة الشبيهة بالتأميم، كام فعلت 
ارسائيل يف فلسطني مع مفارقة ان حكومة العّدو هي التي أّممت امالك الفلسطينيني 

يف حني ان الحكومة اللبنانية هي التي تفعله بودائع اللبنانيني، 
من جهة ثانية،

ان مثل هذا االجراء ويف حال تنفيذه، سُيعطي املودعني الذين تقّل ودائعهم عن املاية 
الف دوالر امرييك، ماذا ســيكون مصري هذه األموال، واألرجح ان تودع يف مصارف 
خارج لبنان، وإن تقسيطا، اما بالنسبة للمودعني الذي تفوق ودائعهم املاية الف دوالر 
امرييك، فانهم سيحاولون االستحصال عليها، واذا ما استحصلوا عليها او عىل جزء 

منها، سيودعونه ايضاً يف مصارف خارج لبنان.
وهنا ال بًد من طرح األسئلة التالية :

ما هي أسباب عدم املساواة بني املودعني نسبة لقيم ودائعهم؟
هل إن الشطب سيطال الودائع املحولة اىل الخارج يف أي زمن، أو انه سيقترص عىل 

الودائع املوجودة يف املصارف اللبنانية ؟ وهل إن الشطب سيطال ودائع األجانب؟
اما ما يعًول عليه من خطة التعايف  استجرارا لرساميل أجنبية، فهذا  يف منام لن 
يجد طريقاً اىل الواقع، ذلك ان هذه الرساميل لن تأيت اىل لبنان، يف ظّل هكذا اجراء، 

األمر الذي حصل مع عدة دول، فقدت ثقة الرأسامليني بها.
والسؤال األوضح:

ماذا سيكون مصري املصارف اللبنانية التي فقدت زبائنها ومودعيها؟
وان الحّل املقرتح باعادة هيكلة القطاع املرصيف اللبناين وحرصه بعدد محّدد من 
املصارف لن يويف بالثقة املطلوبة، وكذلك األمر باملصارف األجنبية، اذا كان يعّول عىل 

عودتها ملامرسة أعاملها يف لبنان، فهي كانت موجودة فيه، وغادرت ومل تعد.
اال اذا كانت الحكومة من خالل خطّتها، تســري نحــو إرغام املصارف عىل إعالن 
إفالسها، األمر الذي سينحسب سلباً عىل الدولة وعىل املودعني وعىل اللبنانيني الذين 
ســيتعاملون فيام بينهم بالعملة الورقية، إن بالعملة الوطنية، يف حال بقائها، وإن 

بالعملة األجنبية.
فهل نستودع القطاع املرصيف يف لبنان؟

وما يُفهم أيضاً من خطة التعايف مع صنــدوق النقد الدويل، ان هذا األخري َفرَض 
عىل الحكومة القيام بإصالحات إلمداد لبنان بدين بقيمة ثالثة مليارات دوالر أمرييك 

عىل دفعات.
إن االصالحات املطلوبة مىض عىل املطالبــة بها منذ مؤمتر باريس 1 ومل تبرص 
إحداها النور، بل تفاقمت األمور بحيث أصبحت هذه االصالحات أشــّد تعرثاً تنفيذها 

مام كانت عليه.
واألفضل، ان تعمد الدولة اىل استثامر موجوداتها، املنقولة وغري املنقولة، امالكاً او 
اسهامً يف رشكات، او من خالل مرصف لبنان او املصارف اللبنانية لتأمني املبلغ املشار 
اليــه اعاله، متزامناً مع قيام االصالحات، التي ال يطلبها صندوق النقد وحده، بل هي 

مطلب كل اللبنانيني ومنذ أمد وقبل طلب صندوق النقد.
ان مثل هذا الحّل، سيوّفر للدولة استمرار سيادتها عىل اقتصادها ونقدها وماليها، 

كام سيوّفر للمصارف استمرارية عملها، علّها تستعيد ثقة فقدتها.
أو إن الوقت مل يحن بعد لتحّمل املسؤولية، إن كان هناك بعد من يتحّملها ملصلحة 
الوطن واملواطنني، والكّف عن إطالق أكاذيب وشــعارات ال تفي بالصدقية، ومل تَُعد 

تنطيل عىل أحد.
ليس مبقدور أية حكومة، قانوناَ ووقعاً، التفاوض عن املودعني، حتى مع صندوق 
النقد الدويل او اية مؤسسة اخرى وطنية او اجنبية، وليس من احد، ال مجموعة او 
هيئة، التفاوض باسمهم، فعالقة كل مودع محصورة باملرصف الذي اودعت الوديعة 

لديه، فكّفوا عن املتاجرة بالودائع واملودعني.
أعيدوا لهم، لبنانيــني وأجانب، ودائعهم، ومن بعدها، قوموا باالصالحات، التي مّل 
الشعب من سامعها حتى السأم، وبهذا فقط قد تستعيدون ثقتهم بدولتهم ومصارفها.

ويف هذا السياق،
ال بّد من توجيه تحية اىل عدد من القضاة املنفردين ومحاكم االستئناف يف لبنان، 
الذين أصدروا أحكاماً بوجه املصارف، كام دعوة محاكم التمييز للكّف عن إصدار وقف 
تنفيذ للقرارات الصادرة عن املحاكم أعاله، وكأن القضاء التمييزي أصبح قضاء يصدر 
أحكامه بأسم املصارف وليس بأسم الشعب اللبناين، وهو األمر الذي حدا بالبعض اىل 

الركون اىل قضاء اجنبي. 
انه منذ بداية االزمة مع املصارف، لو اعتمد القضاء التمييزي موقفاً، مستوحى من 
مبدأ العدل واالنصاف، ملا كانت الحال قد وصلت اىل ما هي عليه، وملا كان القضاء تعرّض 
كام يتعرّض له من انتقادات وتســاؤالت يف موضعهــا، وملا كان فَقَد ثقة املواطنني 
يف الركــون اليه، وملا كانت املصارف اللبنانية إتخذت من هذه األحكام ذريعة لعدم رًد 
الودائع، ولكانت حافظت عىل سمعتها وإستمراريتها وثقة املودعني بها، والدليل البيان 
الصادر عن بنك املوارد الذي علًق عضويته يف جمعية املصارف إحتجاجا عىل قرارات 

خاطئة إتخذتها، وقد يحذو حذوه غريه من املصارف.
بعــض القضاء ليس بخري، فهو يف ظّل املعاناة مــن الوضع الحايل من إرضابات 
واعتكافات، إن من القضاة او املســاعدين القضائيني ومــن موظفي األدارة العامة، 
نالحظ من املســؤولني عنه تحديداً، إحجاماً مطبقاً عن ايجــاد حلول وكأن األمر ال 

يعينيهم او انهم يف غيبوبة عنها أو ال مباالة .
وبعد،

ليس قانون استقاللية القضاء هو الحّل، فالقايض العادل والرشيف واملتعايل، يف 
شخصه استقاللية لن يزيده فيها قانون، اما الذي يفتقد يف شخصه العدالة والرشف 

واملثالية والتعايل، فاّن اي قانون لن يضفي عليه استقالليته،
فكفى التلطّي وراء قانون استقاللية القضاء، الذي لن يفي مبا هو مطلوب وواجب.

فهل نستودع القضاء يف لبنان؟
إنها أسئلة بسيطة من مواطن عادي يأمل أن تلقى جوابات واضحة ورصيحة تبًدد 

اليأس من مصري مجهول ولًدته األزمات التي تحيط بعيشه وحياته من كل جانب.

ــــــد الخطــــــوات املؤديــــــة لإلســــــتقرار ــــــة« لـ»بلــــــد األرز«... والبابــــــا يُؤيّ »رعايــــــة حبريّ
الفاتيكان ُمنفتح على حزب الله واألفرقاء اللبنانيين... وتشاور مع فرنسا حول األزمة

شــــروط »حكومّيــــة« تعّقــــد املشــــهد الحكومــــي وُتبقــــي علــــى املعادلــــة الحاليــــة

عيل ضاحي

تأجيل زيارة البابا فرنســيس زيارته إىل 
لبنان، التي كان من املقرر إجراؤها يف 12 
و 13 حزيران الجاري ألســباب صحية، ال 
يعني ان »بلــد االرز« خرج من اهتاممات 
البابا رغم انشــغاالته الكثــرية وهمومه 

الصحية والدينية الفاتيكانية والعاملية.
رفيعة  ديبلوماسية  اوســاط  وتكشف 
املســتوى ومطلعة عىل اجواء الفاتيكان، 
للبنان مســتمرة،  ان رعاية الحرب االعظم 
ومل تخرج ازمــة لبنان ال من عقله وال من 
قلبه، وتشــري اىل ان تركيز الفاتيكان ليس 
عىل التفاصيل الداخليــة، والتي يرى انها 
من شأن اللبنانيني، ولكن ما يهم الفاتيكان 

املايل والسيايس واالقتصادي  اللبناين  االستقرار  هو 
واالمني وبالطريقة املناسبة.

ويرى الفاتيكان وفق االوســاط، ان االولوية اليوم 
هي للخروج من االزمة االقتصاديــة الخانقة ومنع 
انهيار لبنان، وهذا لن يتحقق اال بانجاز تفاهم كامل 

مع صندوق النقد الدويل وعرب حكومة اصيلة.
وعىل غــرار كل االوروبيــني و »املجتمع الدويل«، 
يرصد الفاتيــكان بكل قلق ومنذ نشــوء االزمة يف 
17 ترشيــن االول 2019، اداء املســؤولني اللبنانيني، 
خصوصاً يف الســلطة التنفيذيــة والتي مل تقم مبا 
يلزم لتخطي البلد ازمته املســتمرة واملتفاقمة، ورغم 
اداء السلطة السياســية وتوقع منها خطوات  سوء 
جدية وحاسمة وان تساعد نفسها قبل طلب مساعدة 
الحرب  االليزيه وكلمة  الفاتيكان مع  الخارج، يتشاور 
االعظم مســموعة هناك، ولذلك املبادرة الفرنســية 

واملظلة فوق لبنان ال تزال قامئة، رغم الخيبة من سوء 
االداء الرسمي والسيايس.      

ويف حني ال ميكن لالوساط ان تجزم بقرب تشكيل 
حكومة جديدة للبنان، وانها ستكون رسيعة رغم كل 
الحث الفرنيس والفاتيكاين عىل تشــيكلها، تؤكد ان 
ال معلومات عن اي تسوية حكومية جديدة قد تكون 
مقدمة لتســوية رئاســية وانتخاب الرئيس الجديد، 
وتجزم االوســاط ان امللف الرئايس ليس عىل »النار« 

الدولية، وال ربط بني اي حكومة وامللف الرئايس.
وتشري االوساط اىل ان الهاجس االورويب والدويل، 
هــو منع انهيار لبنــان االقتصادي واملــايل، وتحلل 
الدولة، والدخول يف سيناريو فوىض الـ 1975 ، وان 
تفقد الدولة والجيش السيطرة عىل املفاصل السيادية 

والدستورية واالدارية واالمنية والعسكرية للبلد.   
ويف ملــف االنفتاح عــىل حزب اللــه واملكونات 

اللبنانية االخرى، تكشــف االوســاط ان 
سياســة االنفتاح والحــوار ومد اليد هي 
العمل  يف  راســخة  فاتيكانية  سياســة 
الســيايس، وتقول ان الفاتيــكان يفصل 
تحكمه  والذي  والكنيس  الديني  العمل  بني 
العمل  ولكــن  وصارمة،  ثابتــة  قواعــد 
السيايس والديبلومايس مرتبط باملتغريات.

وتقول االوســاط ان العالقة مع حزب 
الله واي مكون لبناين آخر تصب يف إطار 
االســتقرار، وهي مرهونة مبــدى رغبة 
واســتجابة اي مكون لبناين مع االنفتاح 
لقائني  وتكشــف عــن  عليه،  الفاتيكاين 
الفاتيكان  بروتوكوليني حدثا يف ســفارة 
مع حزب الله يف إطار تكريس االنفتاح بني 
الجانبيني. ولكن االوساط تؤكد ان ال مدى 
زمنيــاً وال تصوراً محدداً لكيفيــة تطور العالقة بني 

الفاتيكان وحزب  الله.
وتكشف االوســاط ايضاً، ان البعض يف لبنان احدث 
ضجة وافتعل ســجاالً معيناً، ولكنــه مل يلق صداه يف 
الفاتيكان، ودوائره اصال ال تدخل يف الزواريب وال التفاصيل 

اللبنانية، وما يهمها االساسيات وليس التفاصيل. 
وتؤكد االوســاط ان الفاتيكان يفصل يف العالقة 
الدينيــة والسياســية مع بكريك وللجانــب الديني 
قواعد واصول، ويف الجانب الســيايس هناك حرية 
ومساحة كبرية واســتقاللية للبطريرك الراعي، وهو 
يُقّدر مواقفه السياســية الداخلية اللبنانية، ما يهم 
الفاتيكان هو االســتقرار ويؤيــد اآلليات الواضحة 
للوصول اىل االســتقرار، وهو يــرى ان الحوار بني 
اللبنانيني ومؤسساتهم وانتظامها كفيل ايضاً، بتأمني 

االستقرار املنشود.

هيام عيد 

النيابية  اإلستشارات  مشهد  رسم 
باألمس  انطلقت  التــي  امللزمة  غري 
يف املجلــس النيايب، حــدود اللعبة 
الحكومية التي تــدور بني كل الكتل 
إلطالق  اإلعــداد  عشــية  النيابية، 
يعّده  الذي  الجديد  الحكومي  التصور 
الرئيس املكلف نجيب ميقايت، والذي 
بأنه  بارزة،  نيابية  تكشــف مصادر 
أبعد تقدير  سيكون قريباً جداً وعىل 
الجمهورية  ســيقدمه إىل رئيــس 
ميشــال عون خالل األيــام املقبلة، 
ولكن من دون أن تؤكد توافر إمكانية 
التوصل إىل اتفاق بني الرئيسني عون 
وميقايت، عىل تشكيل للحكومة يف 

وقٍت قيايس، كام ســبق وكانت الحال خالل تشكيل 
حكومة ترصيف األعامل الحالية، والتي تّم تشكيلها 

خالل فرتة ستة أسابيع.
لكن املؤكد بحســب املصادر النيابية نفســها، أن 
املعادلــة الحكومية الحالية، ســواء تألفت حكومة 
جديدة أو استقّر اإلتفاق عىل إجراء تعديل وزاري يف 
بعــض الحقائب من دون أن يصل ذلك إىل مســتوى 
إدخــال تعديل عــىل طبيعة التمثيل الســيايس يف 
الحكومــة، بالنســبة للقوى السياســية والحزبية 
املكّونة لها، وبالتايل فإن الوضع الحكومي ســيكون 
عىل واقعه الحايل، أي أن ال تطور أو مقاربة للحلول 

أو حتى إبرام اتفاقيــات أو تنفيذ خطوات إصالحية 
تؤدي إىل التخفيف من األزمــة املالية واإلقتصادية، 
وقد عكست مواقف الكتل النيابية يف اليوم األول من 

اإلستشارات، حقيقة هذه املعادلة.
ويف هذا املجال، تكشــف املصادر النيابية نفسها، 
عن توتــر يف العالقة عىل خط الرئاســتني األوىل 
والثالثة، لجهة الــرشوط التي يتّم التداول بها، والتي 
ستمنع حصول اتفاق حكومي يف وقت قريب، وتعترب 
أن عــدم تلبية هذه الرشوط ســوف يعّقــد العملية 
الحكوميــة، ويدفع يف اتجــاه اإلبقاء عىل حكومة 
ترصيف األعامل، إالّ إذا ارتأى رئيس الجمهورية إجراء 
تبديل بعض الوزراء املحسوبني عىل فريقه السيايس 

فريقه  ومــن  جديدة  بشــخصيات 
طبعاً.

وبينــام مل تجــزم املصــادر أي 
ســيناريو حكومي منذ اليوم، فهي 
لفتت إىل أن األسبوع املقبل، سيحدد 
املسار الذي سيسلكه الرئيس املكلّف، 
مــع العلم أن التوقعــات متواضعة 
السياسية ومن  القوى  ومن قبل كل 
املجتمع الدويل، حول إمكان تحقيق 
خرق يف مشهد اإلنهيار والستاتيكو 
الداخيل وعىل كل املســتويات، قبل 
الرئايس  اإلســتحقاق  موعد  حلول 

املقبل . 
وانطالقاً ماّم تقدم، تعترب املصادر 
النيابية نفسها، أن برنامج الحكومة 
املقبل ســواء كانت حكومة »كاملة 
أو حكومة ترصيف  الصالحيــات«، 
األعــامل »معّدلة« ســيكون واحداً، وهــو معالجة 
امللفات امللحة، والتي تتســم بالخطورة عىل مستوى 
استمراراســتمرارية الخدمات اليومية من دواء وماء 
وكهرباء ومحروقات وقمح ولو بالحّد األدىن للبنانيني، 
بانتظار التوصل إىل اتفاق مع صندوق النقد الدويل، 
لوضع حّد النهيار العملة الوطنية أوالً وإنجاز عملية 
ثانياً، وإطالق  الجنوبيــة  البحرية  الحدود  ترســيم 
آلية العمــل التنفيذية لخطة التعايف بعد تعديلها يف 
املجلس النيايب ثالثاً، وذلك مع العلم أن هذه العناوين 
الثالثة، لن تحســم قبل اإلنتخابات الرئاسية املقبلة 

ومن قبل حكومة جديدة.

ميقايت مجتمعا مع »الجمهورية القوية«

إعتصام لذوي الفتاة التي قضت بحادثة ضهر املغر:
قاطنيها وإيــــواء   ... املـــهـــّددة  املــبــانــي  لترميم 

ــون ــّل ــطــف ــت ــن ي ــ ــتـــقـــد بـــعـــض م ــار: أنـ ــبـ ــسـ  كـ
ــة ــّي ــة داخــل ــّي ــاب ــق ويــتــدّخــلــون فـــي أمــــور ن

بريوت  يف  املحامني  نقابة  دعت 
توقيع  ندوة وحفــل  إىل حضــور 
ودوره  اإلداري  القــايض  كتــاب 
للمحامي  واإلجتامعي،  اإلقتصادي 
الدكتور حســن عبدالله فضل الله،  
يف  الكربى  اإلحتفــاالت  قاعة  يف 
بيت املحامــي الطابق الخامس يوم 
بعد  الثانية  الساعة  القادم  األربعاء 
نقيب  من  كل  يتكلــم  حيث  الظهر. 
والوزير  كســبار  نارض  املحامــني 
والعميد  البســتاين  ناجي  السابق 
موىس كرنيــب ورئيس محارضات 
فضل  واملؤلف  نجار  اسكندر  التدرج 

الله.
من جهــة ثانية، أرشف كســبار 
عىل التحضــريات لحفل حلف اليمني 
ســوف  والذي  املتدرجني  للمحامني 
يجري يف بيت املحامي يوم الخميس 
القــادم وبلغ عددهــم 165 محامياً 
متدرجاً، عــىل أن يجري حلف اليمني 
ملجموعة ثانية يف أواســط شــهر 

متوز املقبل.
وشــّدد كســبار أمــام زوار من 
النقابة يف  املحامــني، »عــىل دور 
العامة، حيث من  امللفــات  مالحقة 

األيدي  مكتويف  الوقوف  الجائز  غري 
أمام اإلســتهتار مبصالح املواطنني، 
بحياتهم  يتعلــق  ما  يف  وخصوصاً 
املعيشية. وأشار إىل أن املحامني هم 
من أكرث املواطنني ترضراً بعد سلسلة 
اإلرضابــات واإلنتفاضات واألوضاع 
الصحيــة يف البلد. وانــه يقوم مع 
النقابة بجهود كبرية  أعضاء مجلس 
األزمة، شــاكراً  للتخفيف من وطأة 
يقومون  الذيــن  املحامني  الزمــالء 
مببــادرات تجاه زمالئهــم من دون 

ضجة أو دعاية«.
وانتقــد »بعــض مــن يتطفلون 
ويتدخلون يف أمور نقابية داخلية«، 
مشــرياً »إىل انه ومجلــس النقابة 
بعلبك وصيدا  املحاكــم يف  زاروا  قد 
وكرسوان  واملنت  وصــور  والنبطية 
وجبيل وشحيم ومرجعيون وصغبني 
وجب جنــني، حيث تعــرض ثالثة 
أعضاء مجلس لحادث سري كبري لدى 
الذهــاب إىل املحكمتــني األخريتني. 
فكيــف يكــون املجلــس قــد لّبى 
خمســامية دعوة إىل املناطق. ودعا 
إىل املزيــد من املصداقيــة بدل رمي 

الخربيات الغري الصحيحة«.

خالل االعتصام
نفــذ آل الديكو مــن ذوي الفتاة التي 
قضت يف حادث سقوط املبنى يف ضهر 
املغر مبشاركة آل دنديش واملرعبي أهايل 
شهداء مركب املوت، اعتصاما عىل طريق 

طرابلس القبة الغربية.
ولفت املشــاركون خالل االعتصام اىل 
»رضورة انتباه املسؤولني يف كل املؤسسات 

هيئة اإلغاثة العليا وبلدية طرابلس واملساحة 
اىل واقع املباين املهددة بالسقوط وعددها 
الكبري عمليا يف القبة وكل طرابلس، واىل أن 
ما قام به املعنيون اشبه بعراضة اعالمية 
ال فائدة منهــا وطالبوا بـ »ترميم املباين 
إنجاز  بانتظار  قاطنيهــا  وايواء  املهددة 

الرتميم وإعادة التأهيل«.

ــن ــ ــي ــ ــؤول ــ ــس ــ ــا امل ــ ــن ــ ــس ــ  مـــــديـــــريّـــــة اآلثـــــــــــــار: ل
ــة فــي طــرابــلــس ــيــة الــتــاريــخــّي ــن عــن تــدعــيــم األب

بيان  يف  لالثار  العامة  املديرية  اعلنت 
لها؛ »ردا عىل ما ورد عىل لســان رئيس 
بلدية طرابلس الدكتور رياض ميق، تفيد 
تكليف  وبناء عىل  لالثار  العامة  املديرية 
من وزير الثقافــة يف حكومة ترصيف 
االعامل القايض محمد وســام املرتىض 
بأنه يخــرج عن  وظيفــة املديرية امر 
االيلة  التاريخية  االبنيــة  تدعيم وترميم 
افراد. فهذا االمر  للسقوط واململوكة من 
االخــري مثله يف ذلك مثــل امر اخالئها 
حامية لشاغليها من خطر انهيارها يعود 

اىل الجهة االدارية املختصة. 
العامة لالثار عىل  املديرية  وعليه، فان 
اســتعداد لتأمني الدعم التقني يف سبيل 
الحفاظ عىل األبنية التاريخية يف مدينة 

طرابلس. 
والجديــر بالذكــر، ان وزارة الثقافة قد 
قامت ســابقا بإحصاء االبنية التاريخية 
املهددة بالسقوط، وأحالت  امللف اىل مجلس 
الوزراء  لتأمني االعتامدات والتمويل الالزم 
من اجل حامية هذه االبنية التي تشــكل 

جزءا من إرثنا الثقايف«.

كسبار من بيت املحامي



الحامض  عصري  يّتســم 
 ، الجّمة  الصحيــة  بفوائده 
بدءاً من تحسني مظهر الجلد 
وصــوالً إىل تعزيــز عملية 

الهضم يف الجسم.
ويف حني أن هذا الســائل 
الطبيعي الحامض ليس أكرث 
النكهــات استســاغة، فإن 
تخفيفه يف كــوب من املاء 
أو حتى مجــرد عرصه عىل 
السلطات الطازجة ميكن أن 
يكون لــه تأثري كبري مبرور 

الوقت.
إليكــم  خمس مــن أهم 
الطرق التــي ميكن أن يؤثر 
بهــا رشب املزيد من عصري 
الحامض بشكل إيجايب عىل 

الجسم:
- ميكنــه تطهري األمعاء: وقعت مامرســة إضافة عصري 
الحامــض الطازج إىل املاء واملرشوبــات الدافئة لعدة قرون، 
وهي واحدة من أكرث الطرق أمانا للصحة الطبيعية التي ميكنك 

تجربتها يف املنزل.
ويعد استخدام لب هذه الفاكهة الحمضية الصفراء لتحسني 
الهضــم إحدى طرق تطهري الجســم دون مكمالت معالجة. 
 :Nucific ووفقا للدكتورة آمي يل، رئيســة قســم التغذية يف
»صحة القنــاة الهضمية الجيدة هي انعــكاس مليكروبيوم 

األمعاء الجيد«.
ويعــد الرتكيز العايل لفيتامني C يف لــب الفاكهة عامال 
أساســيا عندما يتعلق األمر بالهضــم، حيث تعمل مضادات 
األكســدة عىل حامية الخاليا من الجــذور الحرة التي تعمل 

عىل تقليل االلتهاب.
- ميكــن أن يقلل من خطر اإلصابة بحصوات الكىل: ميكن 
الوقاية من حصوات الكىل بســهولة يف معظم الحاالت. ويف 
الواقع، ميكن أن يساعد عصري الحامض الطازج يف منع الرتاكم 
الداخيل للكالســيوم، والذي قــد يؤدي بخالف ذلك إىل تكوين 

حصوات الكىل.
ويعمل هذا عن طريق رفع مســتويات الســرتات )حمض 
الليمون( يف البول، التي ترتبط برتســبات الكالسيوم وتوقف 

تشكل حصوات الكىل يف املقام األول.
ووفقا ملؤسسة الكىل الوطنية، يعد عصري الحامض املصنوع 
مــن عصري الحامض الحقيقي أحد أفضل املرشوبات ملنع هذه 
الحالة املزعجة، عىل الرغم من أنه يجب دامئا اســتخدام املاء 

للحفاظ عىل رطوبتك.
- ميكن أن يشجع عىل الرتطيب: ال يكون الحفاظ عىل رطوبة 
الجسم أمرا سهال دامئا إذا مل تكن من محبي رشب املاء العادي، 
ولكن البدائل الســكرية، مثل العصري، ميكن أن تحدث مشكلة 

لعدة أسباب.
ويف حــني أن الطعم الحامض قد ال يرضيك يف البداية، فإن 
جعلــه جزءا من روتينك اليومي ســيجعلك تعتاد برسعة عىل 

النكهة املنعشة.
وتويص هيئة الخدمات الصحية الوطنية الربيطانية برشب 
6-8 أكواب من الســوائل يوميا، خاصــة أثناء الطقس الحار 

ومامرسة الرياضة.
- ميكن لعصري الحامض تحسني مظهر برشتك:ربطت بعض 
األدلة فيتامني C، املعروف أيضا باســم حمض األســكوربيك، 

بتحسينات يف حالة الجلد.
ومركبــات الفالفونويد، وهــي مركبات واقية موجودة يف 
الحمضيات، مفيدة أيضا لبرشتنا ألنها تســاعد الجســم عىل 
إنتاج الكوالجني. وهذه املادة الطبيعية هي املسؤولة عن حامية 
مرونة الجلد وسالمته، وتحفيز عمليات مكافحة الشيخوخة 

ومنع شيخوخة الجلد املبكرة.
وعــالوة عىل ذلك، ميكن أن يســاعد هــذا العصري الغني 
مبضادات األكســدة عىل طرد الســموم من الجسم عن طريق 
تعزيــز وظيفة اإلنزيم وتحفيز الكبد، ما يؤدي دورا حيويا يف 

مظهر برشتك.
- ميكن أن يســاعد يف إنقاص الوزن:عندما يكون الجســم 
رطبا جيدا، ميكن أن يؤثر ذلك عىل مســتوى الشــبع والشعور 

باالمتالء.
ويف بعــض األحيان، عندما يصاب الجســم بالجفاف، فإن 
اإلحساس الذي نتصور أنه جوع قد يكون يف الواقع رغبة يف 
تناول السوائل األساسية. وبالنسبة ألولئك الذين يعملون عىل 
تناول وجبة خفيفة مقابل رشفة من املاء، وسينتهي بهم األمر 
بتناول املزيد من الســعرات الحرارية وبالتايل يجدون صعوبة 

يف إنقاص الوزن.

من  كبرية  رشيحة  تعاين 
األشخاص من مرض التهاب 
املفاصل، فهو مصطلح عام 
يشري إىل الحاالت التي تؤثر 
األنســجة  أو  املفاصل،  يف 
حول املفصــل. وهناك أكرث 
من مئة نــوع من التهابات 
يسبب  ومعظمها  املفاصل، 
األمل، والتصلب أي )التيّبس( 
داخــل املفصــل املصــاب 
وحولــه. كــام أن بعــض 
املفاصل،  التهــاب  أنــواع 
مثــل: التهــاب املفاصــل 
أيًضا  تؤثر  الروماتويــدي، 
وبعض  املناعي،  الجهاز  يف 

للجسم. الداخلية  األعضاء 

{ االعراض 
واملضاعفات {

فام هي أبرز أعراضه؟
- األمل- التيّبس- التورُّم- 

الحركة االحِمرار- تقلص نطاق 
أّما عن املضاعفات، فقد تصعب عىل الشــخص مامرسة 
مهامــه اليومية يف حال اإلصابــة بالتهاب املفاصل الحاد، 
وبخاصة إن أصاب اليدين أو الذراعني. وقد مينع الشــخص، 
التهــاب املفاصــل الحاملة للوزن من الســري بغري تعب أو 
الجلــوس منتصًبــا. ويف بعض الحاالت، ميكــن أن تفقد 

تدريجًيا. وشكلها  استقامتها  املفاصل 

{ عوامل الخطورة {
- التاريــخ العائــيل: تنتقل بعض أنــواع التهاب املفاصل 

وراثًيــا يف العائــالت، مــاّم يزيد من احتامليــة اإلصابة 
بالتهــاب املفاصــل إذا كان الوالدان أو أحــد األقارب مصابًا 

االضطرابات. بتلك 
- العمر: يزداد خطــر اإلصابة بأنواع عديدة من التهابات 
ن الُفصال العظمــي، والروماتويد، والتهاب  املفاصــل تتضمَّ

العمر. املفاصل، والنقرس مع زيادة 
- جنس الشــخص: تعّد الســيدات أكرث عرضًة من الرجال 
لإلصابة بالتهاب املفاصــل الروماتويدي، بينام غالبية من 
لديهم النقرس، وهو نوع آخر من التهابات املفاصل، يكونون 

الرجال. من 
للمفصل. إصابة سابقة   -

- الســمنة: إن زيادة الوزن عدة أرطال زائدة تضع ضغطًا 
عــىل املفاصل، وخصوًصا مفاصل الركبة، والفخذ، والعمود 
الفقــري. وتزداد احتامليــة إصابة األشــخاص املصابني 

املفاصل. بالتهاب  بالسمنة 

وكشفت دراســة طبية حديثة نرشت نتائجها يف دورية 
»التهــاب املفاصل والروماتيزم«، عن فوائد امليش بالنســبة 
آلالم الركبة والتهاب املفاصل والوقاية من هشاشة العظام.

وخالل الدراســة، تابع الباحثــون بكلية بايلور للطب يف 
هيوســن بوالية تكساس األمريكية، أكرث من 1200 مريض 

املفاصل. بالتهاب 
وتوصل الباحثون إىل أن املشــاركني يف الدراســة الذين 
مارســوا رياضــة امليش، كانوا أقل عرضة بنســبة 40 يف 
املئــة لإلصابة بآالم الركبة، مقارنة مبن ال ميارســون هذه 

الرياضة.
وعــن أهمية الدراســة، قالت الخبرية يف علــم املناعة 
والحساسية والروماتيزم بكلية بايلور للطب غريس هسياو 
وي لو: »هذه النتائج مفيدة بشــكل خاص لألشخاص الذين 
لديهــم دليل عىل إصابتهم مبرض هشاشــة العظام. ميكن 
أن يســاعدهم امليش بشكل كبري«، حســب ما نقلت شبكة 

األمريكية. اإلخبارية  نيوز«  »فوكس 
وأضافت وي لو: »إذا كنت تعاين آالما يف الركبة أو التهاب 
املفاصل أو هشاشــة العظام، فعليك التفكري يف مامرســة 

امليش«.
ونصحت الخبرية يف الروماتيزم مامريس رياضة امليش، 
بارتداء أحذية رياضية عالية الجودة، وزيادة املسافات التي 

تدريجي. بشكل  يقطعونها 
وتعد هشاشــة العظام الشــكل األكرث شــيوعا اللتهاب 
املفاصل، ويؤدي لتآكل أســطح املفاصــل يف الركبة، األمر 
الــذي يقود لحدوث التهاب حول أســطح املفاصل، ومن ثم 

تآكل الغرضوف والشعور باألمل.

6
مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
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األبيـــــض لـ>الديـــــار«: »جـــــدري القـــــردة« ال يُشـــــبه كورونـــــا... ولكـــــن علينـــــا الترقّـــــب!
ولكأنّــه ال يكفي الشــعب اللبناين أزماتــه اإلقتصادية 
واإلجتامعية املتالحقة، لتأيت األزمات الصحية بشــكل عام 
والفريوســات بشــكل خاص، لتزيد الطني بلّة وتثقل كاهل 
املواطن أكرث فأكرث. فبعد جائحة »كورونا« التي كّبلت العامل 
لعامــني، حّل »جدري القــردة« ضيفاً ثقيالً علينا من أقايص 
األرض، لريافقــه إلتهاب الكبــد »أ« ويفتك بصّحة اللبنانيني 

أهل طرابلس. وبخاّصٍة 
 األمــر الذي حّتم انعقاد مؤمتر صحــايف لوزير الصحة 
فراس األبيض طارحاً فيه آخر املستجدات الصحية يف البالد 

الوبايئ.  والتشخيص 
الحظنا يف الفرتة األخرية ارتفاع أعداد اإلصابات بفريوس 
كورونــا لتتخطــى الـــ 800 حالة يومياً  وتخطّت نســبة 
الفحوصــات اإليجابيــة الـ 11%.  أما فيــام  يتعلق بالرقم 
التكاثــري، فعندما يكون أقل من 1 نكون يف وضع ســليم 
»أي يكون املرض يف حالة انحسار«، ويف حال ارتفاعه كام 
هــي الحال اليوم، نكون يف وضع غري مطمنئ، ألن الحاالت 

إىل ارتفاع.
يف هذا الصدد، أكّد وزير الصحة فراس أبيض أننا نتعامل 
 ،BA5 أو BA45 اليوم مع متحّور شــديد ورسيــع االنتقال
وعــىل من يُصاب أو من يشــّك يف إصابته بـ »كورونا« أن 
يعزل نفســه، وبعد الحجر ملدة سبعة األيام، ميكن للشخص 
املصــاب إعادة فحص الـــ PCR للتأكّد من زوال الفريوس 

جسمه«.  يف 
هــذا ودعا األبيض، األشــخاص لتلّقــي الجرعات الثالثة 

والرابعــة من اللقاح لحامية أنفســهم مــن املتحور الجديد 
»األشد فتكاً« من السابق. كام دعا األهل إىل تلقيح أطفالهم 
الذيــن ترتاوح أعامرهم بني الـ5 والـ12 عاماً، مشــرياً إىل 
التعــاون الوثيق بني وزارة الصحة واإلختصاصيني يف مجال 

طب األطفال يف هذا الشأن. 

{ الوضع اإلستشفايئ {
إىل ذلك، أشار األبيض إىل أن 80% من املرىض الذين دخلوا  
يف اآلونــة األخرية إىل العناية الفائقة، مل يتلّقوا عىل األقل 
جرعتــني من لقاح كورونا، لذلك شــدد عــىل رضورة تلّقي 
ثالث جرعات لحامية أنفســهم، وقال: أنّه من الرضوري أن 
يســتكمل املواطنون أخد جرعات لقــاح »كورونا« واملراكز 

املناطق. منترشة يف مختلف 

{ هل يقفل البلد؟ {
أمــا عن االتجاه نحو إقفــال البلد، فقال األبيض: »اإلقفال 
بــات من املــايض، ألن اللقاح بات متوّفــراً للجميع، وهناك 
رشيحــة كبرية تلّقت اللقــاح، الفتــاً اىل أن البلد لن يقفل 
بســبب كورونا واملســؤولية تقع عىل عاتق كّل فرد، وليس 
فقط عى الدولة، وطاملا أن الوضع يف املستشــفيات ما زال  
تحت السيطرة، فلن نلجأ اىل خيار اإلقفال  وبخاّصٍة يف ظل 
األزمــة اإلقتصادية الخانقة التي تعصف بالبالد، ولكن هناك 

توجه اىل التشّدد يف اإلجراءات الوقائية«.
هذا وشّدد عىل اإلبتعاد عن األماكن املغلقة، وارتياد األماكن 
املفتوحة، كام شــّدد عىل االلتزام بالكاممة واملحافظة عىل 

املطلوب.  اإلجتامعي  التباعد 
وحدات خاصة يف املستشــفيات ملصايب »جدري القردة«

وفيــام يتعلّــق مبرض »جــدري القردة«، أكّــد أبيض أن 
»الفحــص أصبــح موجوداً يف لبنان وقــد حرّضنا وحدات 
خاصــة يف املستشــفيات مختلفة عن وحــدات »كورونا« 
للمرىض«. هذا و سّجلت إصابة واحدة حتى الساعة بجدري 
القردة، بعد التشكيك بـ 13 حالة أخرى، وكانت حالة واحدة 
فقط إيجابية، دون مضاعفات تذكر وتجدر اإلشــارة إىل أن 

حالتها الصحية مســتقّرة وتتامثل للشفاء. 

{ إلتهاب الكبد الفريويس »أ«.. {

ويف حديث خاص لـ«الديار« قال وزير الصحة: »سيناريو 
كورونا ليس مشــابهاً أبداً لجدري القردة حتى الساعة، فال 
أظن أنه ســينترش ويتفاقم بنفــس حجم »كورونا«،  ولكن 
علينا الرتّقب وانتظار ما ســتحمله األيام املقبلة من تغرّيات 

الصعيد«.  عىل هذا 
وعــن »إلتهاب الكبد الفريويس«، أشــار اىل إنحســار 
الحــاالت، ولكــن هناك تخّوف من تكرار ما حصل، وســبب 
اإلصابــات هو التلّوث، مؤكــداً أن الوزارة كّثفت الفحوصات 

وتتشّدد بدورها يف موضوع سالمة املياه.
وقال: »كان عدد األشــخاص الذين دخلوا إىل املستشــفى 

ضئيالً جداً لحســن الحظ، وتلّقوا العالج الالزم«. 
وتابــع الوزيــر: »هناك تخــّوف من تكرار هــذه األزمة 
الصحيــة، لذلك نحن نتتّبع مــن خالل الفحوص وضع املياه 

بشــكل دورّي منعاً لتفاقم هذه األزمة، مشرياً إىل أن إلتهاب 

الكبــد الفريويس »أ« ليس وباء جديــد، إّنا االرتفاع الكبري 

يف الحاالت هو الجديد«. 

أما بالنســبة للقاحات إلتهاب الكبد، فام من توصية حتى 

اليوم إلطالق حملة تطعيم عىل األرايض اللبنانية، مشرياً إىل 

أن وزارة الصحة تتخّوف من مرض آخر وهو »شلل األطفال«، 

ألن عدد امللّقحني ضده باتت نســبتهم تقّل عن الـ %60. 

أمــا عن لقاحات الحّج، فأوضح األبيض أّن  هذه اللقاحات 

الحّج ســتكون متوّفرة يف الصيدلّيات خالل يومني، وخيارنا 

كان رفــع الّدعم عن هذه اللقاحات ليك تصل اىل الجميع«.

ــــــــــض ــــــــــر الحام ــــــــــَك تشــــــــــرب عصي ــــــــــة« تجعل أســــــــــباب »ُمهّم دراســـــة تكشـــــف الحـــــّل األمثـــــل للتخفيـــــف مـــــن آالم التهـــــاب املفاصـــــل

 الحلبــــــــــــــــــــي: املــــــــــــــــــــواد االختياريّــــــــــــــــــــة كانــــــــــــــــــــت
ــه« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات »البريفي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــس المتحان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوان الرئي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العن

 »الصّحـــــــــــة«: البـــــــــــدء بتقديـــــــــــم الجرعـــــــــــة الرابعـــــــــــة
ــوق ــ ــ ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــ ــ ــاً ومـ ــ ــ ــ ــ ــن 12 عامـ ــ ــ ــ ــ ــخاص مـ ــ ــ ــ ــ لألشـ

العــــــــــام: القطــــــــــاع  ملتقاعــــــــــدي  التنســــــــــيقي  املجلــــــــــس 
نتضامــــــــن مــــــــع ُموظفــــــــي القطــــــــاع العــــــــام حتــــــــى تحقيــــــــق املطالــــــــب

 البـــــــــــزري: هنـــــــــــاك ازديـــــــــــاد تصاعـــــــــــدي لحـــــــــــاالت
الــــــــــــ 1000 حالـــــــــــة يوميـــــــــــاً نتخّطـــــــــــى  وقـــــــــــد  »كورونـــــــــــا« 

غــرد وزير الرتبية والتعليــم  العايل يف حكومة 
ترصيــف االعامل عباس الحلبي عرب حســابه عىل« 
تويــرت«: » املواد االختيارية كانــت العنوان الرئيس 
المتحانــات الربيفيــه يف يومها الثــاين مع اللغة 

االجنبية. هــذا الربنامج وظيفتــه تخفيف الضغط 
عــىل تالمذتنــا وليتالءم مع تعويــض الفاقد لكنه 
ايضا تجربة لتطويــر االمتحانات كطريقة معتمدة 

يف معظم انظمة العامل«.

أعلنت وزارة الصحة العامة »البدء بتقديم 
الجرعــة الّرابعة من لقــاح »كوفيد 19«، 
لألشخاص من عمر 12 عاًما وما فوق )بعد 

6 أشــهر من الجرعة الّثالثة(، ولألشخاص 
الّذيــن يعانون من أمــراض مناعّية )بعد 4 

أشهر من الجرعة الّثالثة(«.

اصدراملجلس التنسيقي ملتقاعدي القطاع العام بيانا 
اشــار اىل »ان الحملة التي يتعرض لها موظفو اإلدارة 
العامة، وبشــكل خاص موظفو وزارة املال ، من قبل 
أدوات الســلطة وبعض حسني النية ، لعدم الحضور 
اىل مكاتبهم وإنجاز جداول الرواتب واملعاشــات، تثري 
االســتغراب والتساؤل ، ألن هذا اإلرضاب مل يخلق من 
العدم ومل يأِت نتيجة غواء وهواية ، بعدما مىض اكرث 
من ســنتني عىل بدء األزمة االقتصادية واستفحالها 
لعدم اتخاذ التدابري الناجعة من قبل الســلطة ، وهي 
تدابري تجاوب ابســط قواعد العلم والحوكمة يف مثل 

هذه الظروف« . 
 ولفت البيان اىل »ان سياسة االستهتار والالمباالة 
التي اتبعتها الســلطة، بشقيها الســيايس واملايل، 
أوصلت البالد اىل هــذه األزمة الخانقة وأدت بالعباد 
ان يســتجدوا، ليس فقــط رواتبهم،  بل الحصول عىل 
ابســط مقومات العيش األســايس، وليس الكريم، 
فأضحى رغيف الخبــز هدفاً يضاف اىل اهداف أخرى 

يسعى اليها املواطن«.
 واكــد البيان  »ان أوضاع املوظفــني واملتقاعدين، 
مدنيني وعســكريني، مل تعد تسمح لهم تأمني أسباب 

الحياة واالســتمرار، وتقف الدولة بقدميها وجديدها، 
موقفاً يصــل اىل حد ارتكاب جرمية بحق مواطنيها، 
متخلــني عن واجباتهم تجــاه مواطنيهم . فإذا كانوا 
غــري قادرين عىل تأمني مقومات العيش التي طرحوا 
أنفســهم لتأمينها فلريحلوا وليخلــوا مواقعهم ألهل 
الخربة واالختصاص والنزاهة ليقوموا مبا متيل قواعد 
قيام الدولة يف العرص الحديث نقيض العرص الحجري 

الذي أوصلتنا اليه املنظومة الحالية« . 
    وشــدد البيــان عــىل »ان املجلس التنســيقي 
ملتقاعدي القطاع العام ســيبقي جلســاته مفتوحة 
ملتابعة األوضاع، متحــداً مع موظفي القطاع العام 
ومســتمراً يف النضال، وبجميع الوســائل املتاحة، 
حتــى تحقيق املطالــب املحقة بكاملهــا، ويحّمل 
الســلطة السياسية كامل املســؤولية عام يحصل 
وعــام ســيحصل يف حال عــدم اإلرساع يف إيجاد 
الحلول لهذه األزمة التي تتحمل هي نفســها أسبابها 
ونتائجها، وان عدم توافر الرواتب آخر الشــهر تُسأل 
عنه الحكومة، وهنــا يجب الكف عن حرف األنظار 
وتحميل املســؤولية للموظفــني غري القادرين عىل 

تأمني قوت عيالهم«. 

أكد النائب عبد الرحمن البزري، أن »هناك 
ازدياد تصاعدي وتدريجي لحاالت كورونا، 
وقد نتخطى الـــ 1000 حالة يومياً قريباً، 
وذلك نتيجة إسقاط وتراخي يف االجراءات، 
خاصة أننا قادمون عىل موســم سياحي 
وتجمعي مام قد يزيد من ارتفاع الحاالت«.

وأوضح يف حديٍث إذاعي، أن »النســخة 
األخرية من كورونا )أوميكرون(، مل تتطور 
كثــرياً ومل يعــد وقعها قاســياً جداً عىل 
االنسان«، ولفت إىل أن »لدينا نسبة مناعة 
مجتمعيــة جيدة نتيجة اللقاح واالصابات، 
مام يجعل معظــم اإلصابات معتدلة وغري 
خطــرة إال ملن يعاين أمــراض يف الجهاز 

التنفيس«.
وشــدد البزري، عىل أن »اللقاح ال مينع 
االصابة بكورونا، ولكــن لن تكون إصابة 
شــديدة بحوايل 95 باملئة، لذلك يجب أخذ 
الجرعة الثالثة مــن اللقاح«، مضيفا »ملن 
تخطى مدة الستة أشهر عىل الجرعة الثالثة 
ميكن أخذ الجرعــة الرابعة، باإلضافة إىل 

التباعد قدر اإلمكان لتفادي نقل العدوى«.
ويف ســياق منفصل، ذكــر البزري أن 
»الهدف من حكومــة الوحدة الوطنية هو 
تخطــي مرحلة معينــة، واليوم نتجه إىل 
حكومة أقليــة نيابيــة، وبالتايل كقوى 
سياســية مســتقلة لدينا مالحظات عىل 
أداء الحكومات السابقة خاصة التي كانت 
برائاســة نجيب ميقايت، ولو أنجزت هذه 

الحكومات ملا وصلنا إىل ما وصلنا إليه«.
ولفــت إىل »أننا )ما رح نحط عيص يف 
الدواليــب(، وتعاملنا مــع حكومة نجيب 
ميقــايت املكلفة هو من خــالل تعاطيها 
مع امللفات الســاخنة واألزمة التي وقعت 
عىل البلد«، معتــربا أنه »رغم النية الجيدة 
لدى قــوى التغيري ومن جهتنا نحن كقوى 
مســتقلة، ولكن مل نصل إىل صيغة جدية 
موحدة ومنظمة لنعرب عن رأينا ككتلة وازنة 
كبرية، وإذا مل نصــل إىل هذا االتفاق وبلغ 
عددنا ما بني 15 إىل 20 نائباً لن نســتطيع 

أن نؤثر فعلياً عىل القرارات«.

»التربيـــــة« توضـــــح مـــــا حصـــــل مـــــع 
ــي  ــ ــن التـ ــ ــر: القوانيـ ــ ــارا زعيتـ ــ جيفـ
واضحـــــة االمتحانـــــات  ترعـــــى 

بعد تناقل عدد من وســائل اإلعالم ومواقع 
التواصل االجتامعي، خربا عن خروج مرشــح 
املتوسطة،  للشــهادة  الرســمية  لإلمتحانات 
التي ترعى االمتحانات  القوانني واألنظمة  عىل 
الرسمية، أوضح املكتب اإلعــــالمي يف وزارة 
املتوســطة  للشــهادة  »املرشــح  أن  الرتبية، 
جـــيفارا آدم نــوح زعيــرت دخــل إىل مركز 
االمتحانات الرســمية للشــــهادة املتوسطة 
يف محافظــة بعلبك الهرمل، وحاول الغش عرب 
سؤال أحد املرشحني، فمنعه املراقبون من ذلك، 
ثــم حاول مرة ثانية، فتم منعه من ذلك ووضع 
يف غرفــة منفردة لكيال يحــاول التواصل مع 

ثانية«. أحد 
ولفت املكتب، إىل أنه »اليوم االثـــنني دخــل 
إلــــى مركز االمتحانات فكتب قليال وخرج ومل 
يســلم مسابقته ومل يوقع، ثم حاول الدخــــول 
مـرة ثانية فلم يسمح له بذلك، ألن من يخرج مــن 
االمتحانــات يصبح منقطعا عنها، وبالتــــايل 
فــــإن القوى األمنية منعتـــه من الدخـــول 

مجـددا«.
وأكــد املكتب االعالمي، أن »القوانني واألنظمة 
التي ترعى االمتحانات الرسمية واضحة ومعروفة، 
وبالتايل فإن اللجنة اإلدارية لالمتحانات الرسمية 
تنظــر يف التقاريــر املرفوعة إليهــا يف نهاية 
االمتحانات، وتتخذ القرار بالســامح للراسبني يف 
الدورة األوىل بالتقدم من الدورة االســتثنائية، إذا 

مل يكن هناك مانع من ذلك«.
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الثلثاء 28 حزيران 2022

؟ واحد  ليوم  وليس  املفتوح  اإلضــراب  لبنان  مصرف  ُموظفي  نقابة  أعلنت  لو  يحصل   ماذا 
العام القطاع  رواتب  ووقف   .. والدعم  واملقاصة  في صيرفة  العمليات  وقف   .. البلد  شّل 

جوزف فرح 

مــاذا يحصــل اذا اتخذت 
نقابة موظفي مرصف لبنان 
قرارا بــاالرضاب املفتوح يف 
حال استمرت املخالفات غري 
القانونية التي تؤثر عىل هذا 
املرفــق الحيوي جدا يف هذه 
الظــروف الصعبة التي مير 

بها البلد ؟
ارضاب يشــل البلد كله ، 
وقــف العمليات يف منصة 
صريفــة ، وقــف العمــل 
خصوصــا  املقاصــة   يف 
الشيكات  لتبادل  بالنســبة 
املرصفيــة ، وقف العمل يف 
الذي  الدعم  ،وقف  البورصة 
يطبقه مــرصف لبنان عىل 

املحروقــات والطحني وبعض املواد الخرى ومنها 
االدوية ،وقف تســديد الرواتب واالجور ملوظفي 

..... العام  القطاع 
ماذا ميكن ان يحصل يف حال استمرت املخالفات 
غري القانونية ضــد مرصف لبنان وتداعياتها عىل 
مختلف االوضاع . نقابة موظفي مرصف لبنان تعي 
مســؤولياتها الوطنية والنقدية يف هذه الظروف 
لذلك وجهت تحذيرا اىل من يعنيهم االمر باالرضاب 

ليوم واحد اي اليوم كام جاء يف بيانها.
فقــد اعلنت نقابة موظفي مــرصف لبنان يف 
بيــان انها »عقدت قبل ظهر امس  جمعية عمومية 
للتشاور واتخاذ القرار املناسب بخصوص املالحقات 
القضائية واالدعاءات التي تتعرض لها مؤسســة 

مرصف لبنان وموظفيها.

وبنــاء عىل التــداول والتشــاور، وحرصا عىل 
املصلحــة العامة ولتامني الرواتب واالجور للقطاع 
العام يف اخر الشــهر. قررت الجمعية العمومية، 
وباالجامع اعالن ارضاب تحذيري واقفال ليوم واحد 
نهــار الثالثاء الواقع فيه 28 حزيران 2022 ودعوة 
املوظفــني لتنفيذ وقفة احتجاجية عند الســاعة 
الحادية عرشة صباحا يف باحة املركز الرئييس يف 
بريوت من اجل مناشــدة املعنيني ملعالجة الوضع 
الظــامل الذي يتعــرض له مرصف لبنــان وتجنبا 

للتصعيد يف املرحلة املقبلة.
كام وفوضت الجمعية العمومية مجلس النقابة 
اتخاذ الخطوات الالزمة ومتابعة املســار القضايئ 

مع الجهات املختصة«.
مصادر يف مرصف لبنان اعتربت هذه الخطوة 
تحذيريــة وقد تليهــا خطــوات تصعيدية يف 

املالحقات  اســتمرت  حال 
القانونية  غــري  القضائية 
مســؤولياتنا  نــدرك  الننا 
الناس  وجــع  من  ووجعنا 
وبالتايل ال ميكننا ان نشــل 
حركــة البلد مرة واحدة مع 
والعام  الجيش  قطاع  وجود 
الــذي يجــب ان نؤمن لهم 
وتابعت  واالجــور  الرواتب 
هــذه املصــادر ان تحركنا 
اىت بســبب مــا تتعرض له 
املؤسســة كانــه ال يوجد 
لبنان  البلــد اال مرصف  يف 
،نحن تحــت القانون وملاذا 
ال يســالون عن املؤسسات 
والصناديــق االخــرى كان 
املشــكلة يف مرصف لبنان 
واذا استمرت هذه املخالفات 
غري القانونية فســنعود اىل الجمعية العمومية 

املناسب. القرار  التخاذ 
واردفت هذه املصادر :نحن تحت ســقف القانون 
وليــس لدينــا اي ىشء لنخفيه لكن ما يحصل من 
سوء ترصفات واالفرتاء عىل املوظفني وعىل مرصف 
لبنان تجاوز الحدود معتربة اننا مع التدقيق الجنايئ 
يف مــرصف لبنان ويف كل الــوزارات والصناديق 
وقد بورشت عمليــات التدقيق فلننتظر ال ان نلقي 
االتهامات جذافا. ويف هذا االطار أفادت معلومات 
أن نقابة موظفي املصارف لن تُعلن اإلرضاب ، عىل 
رغــم تأييدها ملطالب زمالئهــا يف مرصف لبنان، 
وســيكون اليوم يوم عمل عادي يف املصارف، مع 
توقــف أعامل املقاصة وكل مــا يتعلق باملعامالت 

املشرتكة مع مرصف لبنان.

ــات يُـــــــــــــعـــــــــــــاودون الــــعــــمــــل ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــصـ ــ ــ  ُمـــــــوظـــــــفـــــــو مـــــــديـــــــريـــــــة الـ
إلنـــــــــــجـــــــــــاز الــــــــــــــرواتــــــــــــــب واملـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــدة االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة

أعلــن موظفو مديرية الرصفيــات يف وزارة 
املال يف بيان أنه »من باب الحرص واملســؤولية، 
وتجاهــال لكل اســتفزاز من جهــات غري ملمة 
معطيات  عــىل  تهديداتها  وتبنــي  باملوضــوع 
خاطئة، ومبا ان التضحيــة التي قدمناها خالل 
الفرتة الســابقة سنستمر يف بذلها شهرا إضافيا 
عــىل الرغم من غيــاب اآلذان املصغية غيابا تاما 
وكأن املشــكلة املطروحة ال تعني احدا، ومبا اننا 
مل نســع يوما اىل اســتغالل الرواتب واملعاشات 
كوسيلة ضغط من اجل تحسني وضعنا خصوصا 
أو وضــع املوظف عمومــا وهذا ما يعلمه كل من 
تواصل معنا يف الفرتات السابقة، عندما تفاقمت 
مشكلة التنقل اىل العمل وكلفته الباهظة طرحنا 
حال من اجل االستمرار ومنعا للتوقف وهو تأمني 
البنزين بحــده االدىن ومل نطلب زيادات خاصة، 
عــىل الرغم من الصعوبات والتحديات التي كانت 

وما زالت تواجهنا أكانت لوجســتية ام غريها من 
التحديات التي يعيشــها موظــف االدارة العامة، 
ومبــا ان العمل خالل شــهر حزيران اغلبه منجز 
حيث ســبق ان قمنــا بتأمني العمل لغاية 21 منه 
وبقي فقط جزء منه، ممكن إمتامه يف أيام عدة. 
لذلك ان الجنود املجهولني الذين مل يقدر جهودهم 
وتضحياتهم احد من قبل عىل الرغم من الظروف 
الصعبة التي مروا بها، ســوف يعودوا اىل العمل 
وبــذل الجهد الذي طال ما بذلوه كل شــهر عىل 
مدار الســنة من دون كلل او ملل، ولكن هذه املرة 
فقط من اجل انجاز الرواتب واملعاشــات العائدة 
لشــهر متوز واملساعدة االجتامعية عن شهر آذار 
ونيسان ومن دون أي معامالت او حواالت أخرى«.

وأكدوا أن »رصف الرواتب واملعاشات واملساعدات 
االجتامعية ليست ابدا كبسة زر، كام يعتقد البعض 
وانها تتطلب اقله من 14 اىل 15 يوم عمل شــهريا 

ومن ثم تحال اىل الدفع حيث تحتاج ايضا اىل فريق 
عمــل يف مديرية الخزينة مــن اجل تحويلها اىل 
مرصف لبنان ومن ثم اىل املصارف، واي تأخري يف 
نهاية هذا الشــهر ال يعــود اىل ارضابنا عن العمل 
ولكــن اىل توقفنا القرسي بســبب عــدم القدرة 
عىل االســتمرار.اقتىض التوضيح، تاركني برسم 
جميــع املعنيني حل معضلــة تأمني كلفة حضور 
املوظف اىل عمله خمســة عــرش يوما عىل االقل 
شــهريا واعالة عائلته براتب يرتاوح بني مليونني 
وثالثة ماليني شــهريا وســعر صفيحة البنزين 
يناهز الســبعمئة الف لرية لبنانية حتى لو اضفنا 
املساعدة االجتامعية البالغة مليون ونصف مليون 
لــرية. وهذا الحل يجب ان يراعي ان العمل يبدأ من 
مطلع الشهر )اي استحقاقات شهر آب تبدأ من اول 
ايام متوز( من اجل انجاز املســاعدات االجتامعية 

ومن ثم الرواتب واملعاشات«.

ــوســي عــلــى املــشــاريــع الــكــبــرى لــطــرابــلــس والــشــمــال سفير اســبــانــيــا اطــلــع مــن دب
غرفة  رئيــس  إســتقبل 
والزراعة  والصناعة  التجارة 
يف طرابلس والشامل توفيق 
اســبانيا  ســفري  دبويس 
إغوادو،  سانتوس  خيسوس 
يف حضور بعــض  اعضاء 
ورحــب   اإلدارة،  مجلــس 
دبــويس بالســفري إغوادو 
اىل  مشــرياً  وبـ«الزمالء«، 
ان »لبنان عىل رغم الظروف 
الصعبــة التي ميــر بها يف 
املرحلــة الراهنــة فهــو ال 
يزال مــن أغنى االوطان يف 
العامل  مــن  املنطقة  هــذه 
الجغرايف  موقعــه  بفعــل 
اإلسرتاتيجي  وقدرات أبنائه 
الذي يسجلون قصص النجاح 
يف بلدان اإلنتشــار ويتطلع 

اىل توثيــق العالقات الثنائية بني لبنان وإســبانيا 
وتطويرها من طرابلس الكربى«.

وقال : »نحن يف الغرفة أعددنا دراســات تنهض 
بلبنــان مــن طرابلس الكربى وتتمثل مبشــاريع 
إقتصادية  إســتثامرية كربى تتمثل مبنظومــة 
متكاملة تتضمن تطويراً ملختلف املرافق اإلقتصادية 
العامة ونحن نشدد عىل طرابلس الكربى املمتدة من 
البرتون اىل أقاىص الحدود الشاملية يف محافظة 
عكار ليكون للبنان الصــدى اإليجايب الذي يرتكز 
عىل مبادئ تعزيزرشاكة لبنان مع املجتمع الدويل 
بكل مكوناته عرب مشاريعه اإلسرتاتيجية الكربى، 
متلمسني املستقبل الواعد الذي يتعزز فيه اإلستقرار 

الداخيل والتوافق الدويل«. 
وتطرق اىل »مشــاريع وطنية عامة تساهم يف 
توفري األمن الغذايئ وتفتح املجاالت الواسعة أمام 
اإلستثامر وتتمثل مبرشوع تشييد إهراءات للقمح 
والحبــوب يف حرم مرفأ لبنان من طرابلس الكربى 
وكذلــك مختلف املشــاريع اإلمنائية التي تعتمدها 
غرفة طرابلس داخل مقرها ومنها مختربات مراقبة 
الجودة الدوليــة املعتمدة دوليــاً ومركز التطوير 
الصناعــي وأبحاث الزراعة والغــذاء بحيث يؤدي 
دوراً حيويــاً يف تعزيز حركة الجودة يف الصادرات 
اللبنانية الصناعيــة والزراعية، إضافة اىل عملية 
توثيق املعامل التاريخية واألثرية اللبنانية بتقنيات 

السياحة الرقمية لتطوير هذا القطاع وتنميته«.

الســفري  جهتــه،  مــن 
اإلســباين أوضح أنها »املرة 
األوىل« يــزور فيهــا غرفة 
طرابلس و«هي بداية للبحث 
العالقات  تطوير  يف ســبل 
يف  السري  وطريقة  الثنائية 
خطــوات التعاون، متطلعني 
عالقــات  تتطــور  أن  اىل 
التعــاون أكرث فأكرث«، مبدياً 
»تقديــره لــكل املشــاريع 
الكــربى التي تفضل الرئيس 
مشــكوراً  عرضها  دبويس 
املنظومة  مرشوع  سيام  وال 
املتكاملــة  اإلقتصاديــة 
ومشــاريع أخرى تؤســس 
لبناء عالقــات متكاملة بني 
السفارة اإلســبانية وغرفة 

طرابلس«.
 وأضاف:  »بحثنا أيضاً يف طريقة اإلنطالق للقيام 
بأعامل مشرتكة ترتسخ فيها العالقات املرتجاة عىل 
نطــاق رجال األعامل ومجتمع األعامل بني البلدين 
وكيل ثقة بأن طرابلس متتلك كل اإلمكانات لتكون 
عاصمة لبنان اإلقتصادية. ومن املفيد جداً أن نعمل 
معاً عىل إستثامر كل الفرص اإليجابية املتاحة من 
أجل تطوير العالقات اإلسبانية - اللبنانية يف شتى 

املجاالت«.
وختاماً جال الرئيس دبويس والســفري أغوادو  
وأعضــاء مجلــس اإلدارة يف مختلف املشــاريع 
اإلمنائية والتطويرية التي تحتضنها غرفة طرابلس 

الكربى.

ــة ــ ــدم ــ ــخ ــ ال الــــــزهــــــرانــــــي خــــــــــارج  ــل  ــ ــم ــ ــع ــ : وضــــــــع م لــــبــــنــــان  ــاء  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ  كـ
أفادت »مؤسســة كهرباء لبنــان« يف بيان، 
أنهــا »قد وضعت معمــل الزهراين قرسيا خارج 
الخدمة لفرتة خمسة أيام، إلجراء الكشف الجزيئ 
)Minor Inspection( مــن قبل الرشكة الصانعة 
»Siemens« عــىل املجموعة الوحيدة املوضوعة 
يف الخدمــة والتي تخطى عدد ســاعات عملها 
//41000// ســاعة عمل متكافئة )EOH(، يك 
يصار إىل متديد فرتة عملها قدر املستطاع ولغاية 
//2000// ساعة عمل متكافئة يف حال وافقت 
عىل ذلك الرشكة الصانعة، وذلك جراء تعذر إجراء 
الصيانة العامة عــىل املجموعتني الغازيتني يف 
معمل الزهراين، بســبب عدم توافر ما يكفي من 
العمــالت الصعبــة )Fresh Dollars( إلجرائها 
خالل الســنتني املاضيتني، سيام يف ظل الظروف 
االقتصاديــة واملاليــة والنقديــة الصعبة التي 
متــر بها البالد، علام أن ســاعات عمل املجموعة 
األوىل قــد تخطــت //41000// ســاعة منذ 
نهاية العام 2021، لذلــك، فإن القدرة اإلنتاجية 
الحرارية املتبقية عىل الشــبكة حاليا، هي فقط 
مــن معمل دير عامر العامل عىل مجموعة غازية 

واحــدة ونصــف مجموعة بخاريــة فقط، كام 
ومــن معمل صور العامــل عىل مجموعة واحدة 
فقــط، أي بقدرة إنتاجيــة إجاملية حرارية تبلغ 
حــوايل //230// ميغــاواط تقريبا، باإلضافة 
إىل القــدرة اإلنتاجية املائية التي يتم إنتاجها من 
كل من معامل القاديشــا والبارد والبالغة حوايل 
//10// ميغــاواط، وبالتــايل فإن إجاميل تلك 
القدرة اإلنتاجية املنخفضة، باتت تؤثر سلبا عىل 
ثبات وإســتقرار الشبكة الكهربائية، وتؤدي إىل 
انقطاعــات عامة )Blackout( متكررة، وال تكاد 
تكفي ســوى لتغذية املرافق الحيوية األساسية 
يف البــالد )مطار، مرفــأ، مضخات مياه، رصف 

صحي، املرافق األساسية يف الدولة(«.
وأشــارت »مؤسسة كهرباء لبنان« مجددا إىل 
»أن الطاقــة الكهربائية التي يتــم توليدها من 
معامــل اإلنتاج لديها، تعتمــد فقط عىل كميات 
املحروقات التي يتم توريدها لصالحها بواســطة 
جانــب وزارة الطاقة وامليــاه - املديرية العامة 
للنفــط، وذلك مبوجب اتفاقيــة التبادل املربمة 
مــا بــني كل من جانــب الجمهوريــة العراقية 

والجمهوريــة اللبنانية، حيث أن الشــحنة التي 
يتــم توريدها شــهريا مل تعد تتعــدى حمولتها 
//33,000// طــن مــرتي تقريًبا كحد أقىص، 
األمــر الذي نتج عنه صعوبة كبرية يف املحافظة 
عــىل دميومة إنتاج الطاقــة، وذلك ريثام تصل 
شحنة الشــهر الذي ييل، سيام وأن هذه الكمية 
املنخفضة يف ظل تشــغيل معميل الزهراين ودير 
عامر بنصف طاقتهــام اإلنتاجية، أي مجموعة 
غازية واحدة يف كيل املعملني، تكفي لتسيريهام 
لفرتة //18// يوما كحد أقىص وليس //30// 
يوما )أي ملدة شهر(، مع اإلشارة إىل أن مؤسسة 
كهرباء لبنان قد أبلغت كافة الجهات املعنية بهذه 

املسألة مبوجب عدة مراسالت رسمية،
وعليه، تعود وتؤكد مؤسســة كهرباء لبنان، 
عىل بذلهــا قصارى جهدها كام واتخاذها لكافة 
اإلجراءات االحرتازية املمكنــة مبا يتوافر لديها 
مــن إمكانيات، يف ظل هــذه الظروف الخارجة 
عن إرادتها ومســؤوليتها، وذلك للحفاظ عىل حد 
أدىن من الثبات واالســتقرار يف التغذية بالتيار 

اإلمكان«. قدر  الكهربايئ 

ــه ونــــّصــــار ــ ــّي ــ ــم ــن حــ ــ ــي ــ ــة ب ــاحــ ــ ــي ــ ــس ــ انـــــجـــــاح ال

ادارة مــجــلــس  ــان  ــب ــال ــط يُ ــد  ــي ــس وال ــر  ــدي صــق ــي  حــم
ــان بــجــلــســة اســتــثــنــائــيــة لــتــحــريــك الــضــمــان ــضــم ال

عقد وزير األشغال العامة 
ترصيف  حكومة  يف  والنقل 
اجتامعاً  حمّيه  عيل  األعامل 
مع وزير السياحة يف حكومة 
وليد نصار،  األعامل  ترصيف 
وتناوال التنســيق القائم بني 
الوزارتني، وال سيام القرارات 
الرزنامة  بإنجــاح  املتعلقة 
السياحية الواعدة هذا املوسم.

وعرض الوزيران  لإلجراءات 
اللوجســتية التي قامت بها 
وزارة األشغال يف مطار رفيق 
بريوت،  يف  الدويل  الحريري 

وذلك ضمن رؤية الوزيــر حمّيه وتوجيهاته 
القاضيــة بوضع كل مرافق الوزارة يف خدمة 
باقي الوزارت املعنية، وتحديداً وزارة السياحة.

وأكد حميه »حرصه عىل استمرار التنسيق 
والتعاون بني الوزارتني كونه الكفيل باملساهمة 
الفعالة للنهوض مجــدداً باالقتصاد الوطني 

ضمن ارادة ورؤية تكاملية واحدة«.
من جهتــه، أثنى نّصار عىل »القرارات التي 
يتخذهــا الوزير حميــه ونظرته حول تفعيل 
املرافق العامة للدولة ملا لها من أثر إيجايب يف 
خدمة الدولة واملواطنني معاً«. إشــارة اىل انه 
مــن املقرر ان يتفقد حمّيه ونصار االســبوع 

الجاري مطار بريوت.

طالب امني عــام االتحاد 
العــاميل العام ســعد الدين 
حميدي صقــر مجلس ادارة 
الصنــدوق الوطني للضامن 
يف  االرساع  االجتامعــي 
له  اســتثنائية  جلسة  عقد 
واملوافقة عىل اعطاء االموال 
الالزمة لتسيري اموره االدارية 
والتنظيمية وخصوصا تأمني 
املــازوت ملولــدات الضامن 
ادارة  لتشــغيل  الخاصــة 

الضامن ومراكزه الرئيسية.
واعترب حميدي صقر ان اي 

تلكوء يصب يف خانة املساهمة يف اقفال هذا 
املرفــق الصحي الهام وعدم تلبية رغبات اكرث 
من مليون مضمون يستفيدون من تقدميات 
الصندوق التي تبقى عىل قلتها افضل من عدم 

وجود اي خدمات .
واعلــن حميدي صقر ان الجميع مبا فيهم 
القطــاع الخاص يحاولون انقــاذ الصندوق 
مــن االقفال فكم بالحري ان ال يتحرك اعضاء 
محلس االدارة وخصوصا اولئك الذين ميثلون 
االتحاد العاميل العام الذين نحملهم مسؤولية 
اي تأخري يف بت هذا املوضوع الذي يؤثر سلبا 

عىل حياة املضمونني.
وتوقــف رئيس اتحــاد نقابــات العامل 
واملستخدمني يف الشامل النقيب شادي السيد 
يف بيــان، عند »تعطل دوائر صندوق الضامن 
يف العاصمــة عن العمــل«، مذكرا بأن »آالف 
املواطنني مترضريــن من ذلك«. وقال: »نحن 
يف كل مناســبة نلفت اىل ما يعانيه الضامن 
االجتامعي ورضورة اعادة النظر يف مداخليه 

وزيادتها مبا يتناســب مع متطلبات املرحلة 
واحتياجات املضمونني املســتفيدين منه. ان 
هذا التطوير املنشــود هو يف صلب الحاجات 
اللبنانية امللحة ولــو غض البعض او معظم 

املسؤولني نظرهم عن ذلك«.
أضاف: »نضيف اىل ما ورد مطلبنا بتجديد 
روح ونصاب مجلس اإلدارة وتاليف العصيان 
الذي ميارسه بعض األعضاء مبزاجية سلبية 
تضغط عىل عمل املجلس وتصيبه بالشلل يف 
بعض األحيان، تــارة بذرائع معينة وتارة بال 
ذرائع ولو تلك غــري املوضوعية. لذلك، فإننا 
نطالب بداية بانتخاب مجلس جديد وتيســري 
أمور الضامن راهنا باقرار االعتامدات الالزمة 
واال فان التعقيد ســينعكس عىل الناس وعىل 

الفقري دون سواه«.
ونــوه ختاما بالجهود التــي يبذلها »املدير 
العــام للضامن لتوفري مادة املازوت الســبب 
الرئييس يف توقف العمــل، وهو ينطلق يف 
مسعاه من حرصه عىل دميومة العمل وتسيري 

شؤون الناس«.

ــــف ــ ــ ــ ــ ــ ــال كثيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن إقبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب كشـ ــ ــ ــ ــ ــ  حبيـ
علـــــــــــــــى قـــــــــــــــروض مصـــــــــــــــرف اإلســـــــــــــــكان

أعلن رئيــس مجلــس اإلدارة املدير العام 
ملرصف اإلسكان أنطوان حبيب عن إقبال كثيف 
عىل زيارة املوقع اإللكرتوين الخاص باملرصف 
  ،WWW.BANQUE-HABITAT.COM.LB
بلغ عــرشات اآلالف منذ إعالن انطالق قبول 
الطلبات اعتباراً من 20 حزيران الجاري، وذلك 

الطالع عىل رشوط االقرتاض.
واعترب يف حديث إذاعي أن »األمر يدّل عىل 
توق املواطنــني للحصول عىل قروض لرشاء 
مســكن أو ترميمه أو ال سيام قرض الطاقة 

الشمسية«.
ولفــت إىل »أن بنك »لبنــان واملهجر« بدأ 
بإعطاء قــروض للطاقة الشمســّية ضمن 
ســقف 500 مليون لرية، فيام ال يزال كٌل من 
FNB، و«االعتامد  »فريست ناشــونال بنك« 
اللبناين« يدرســان املرشوع متهيداً إلطالقه، 
وغريهام كثري من املصارف تفكّر يف أن تحذو 
حذو مرصف اإلســكان الذي كان سّباقاً يف 

تأمني قروض للطاقة الشمسّية«.
وأعلن عن »توسيع رشيحة االستفادة من 
القروض وأصبحت تشــمل كل املدن اللبنانية 
بدون اســتثناء وليس القرى فقط، نظراً إىل 
العدد الهائل لطلبــات القروض التي يتلقاها 
املرصف من املدن، فــأراد مجلس اإلرادة عدم 
استثنائها فأقّر توسيع »بيكار« تلك القروض«.

ولفــت رداً عىل ســؤال، إىل أن »القروض 
السكنية ستخلق دورة اقتصادية جديدة كاملة 
وتحرّك عنارص البناء من دون استثناء، ما يؤدي 
إىل خلق فرص عمل للنجار والحداد والسنكري 
وتاجر الحديد والخشب والباطون.... وصوالً 
إىل املتعّهديــن. علامً أن مجلس إدارة مرصف 
اإلســكان زاد مساحة قرض رشاء مسكن من 
120 مرتاً إىل 150 يك يسّهل أمور اللبنانيني، 
كذلك قّرر مجلس اإلدارة الســامح بالحصول 
عىل قرض الطاقة الشمســّية ملَن اســتفاد 

سابقاً من القروض املدعومة«.

ــحــة لــلــشــرب ــروت صــال ــيـ ــران : مـــيـــاه بـ ــبـ ــان جـ ــ ج
قال املدير العام ملؤسسة مياه بريوت وجبل 
لبنان املهندس جان جربان إّن »مؤسسات املياه 
يف لبنان هي مؤسسات خدماتية لتوزيع املياه 
يف حال تأّمنت مصادرها وتوفرت الكهرباء«.

ويف حديٍث اذاعي  اعترب جربان أن »انقطاع 
املياه هي بداية اإلنهيار«، وقال: »أموالنا ذابت 
نتيجة فارق الدوالر وأموال سد جنة موجودة. 
شــح مادة املازوت ينعكس عىل تغذية املياه 
ملحطات الضخ، وقمنا بزيارة لرئيس الحكومة 
للبحث يف متكني مؤسسة مياه بريوت وجبل 
لبنان مــن أجل الحصول عــىل أموالها لدى 

مرصف لبنان من أجل رشاء املازوت«.

وأردف: »نأمل أن يتــّم تصليح خط الضخ 
الرئيــيس 1200 الذي يغذي عــدداً كبرياً من 
احياء العاصمة بريوت ومناطق ساحل املنت«. 
وتابع: »لدينا مياه كافية لكن لدينا مشكلة يف 
عملية ضخها، ولدينا خطة خامسية لتصليح 
80% من شــبكات املياه ، مياه السيرتنات تتم 

تعبئتها من اآلبار الخاصة«.
وأكد جــربان أن »مياه الرشب يف منطقة 
بريوت وجبل لبنــان صالحة للرشب«، لكنه 
أضــاف: »إذا مل نحصل عىل مســاعدات من 
الجهــات املانحة فنحــن متجهون اىل تقنني 

قاٍس للمياه«.
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الثلثاء 28 حزيران 2022

اتهم الجيش الســوداين الجيش اإلثيويب 
بإعدام 7 جنود سودانيني ومدين كانوا أرسى 
لديــه، وهو ما نفاه مصدر رســمي إثيويب 
موضحــا أن أديس أبابا بصــدد إصدار بيان 

رسمي للرد عىل »االتهامات« السودانية.
وإثر اإلعالن عن الحادث قامت الخرطوم 
باستدعاء السفري اإلثيويب لديها، كام سحبت 
سفريها من أديس أبابا للتشاور، وفق ما أكد 

مصدر دبلومايس سوداين للجزيرة.
كام أعلنــت الخارجية الســودانية أنها 
رشعــت يف تقديم شــكوى ملجلس األمن 
ومنظــامت دولية وإقليمية ضــد إثيوبيا، 
مؤكدة أنها »تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله 
ميثــاق األمم املتحدة يف الدفاع عن أراضينا 

وكرامة شعبنا«.
وأشار الجيش السوداين -يف بيان له- إىل أن إثيوبيا عرضت 
جثث األشخاص الذين تم إعدامهم عىل الجمهور، وتعهد بالرد 

»عىل هذا الترصف الجبان مبا يناسبه«.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات املسلحة السودانية نبيل 
عبد الله »إن الجيش اإلثيويب أعدم 7 جنود سودانيني ومواطنا 
كانوا أرسى لديه، ثم عرضهم عىل املواطنني بكل خسة ودناءة، 
هــذا املوقف الغادر مناف لكل األعراف والقوانني ولن مير دون 

رد مناسب«.
وقد أفاد مصدر عســكري سوداين للجزيرة بأن عبد الفتاح 
الربهان القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة وصل إىل 
منطقة الفشقة الســودانية عىل الحدود مع إثيوبيا للوقوف 

عىل تداعيات حادث اإلعدام.

كــام أكــد املصدر أن القوات املســلحة الســودانية دفعت 
بتعزيزات عســكرية من قيادة الفرقــة الرشقية إىل منطقة 
الفشــقة الصغرى بالتزامن مع وصول قادة يف الجيش، عىل 

رأسهم نائب رئيس هيئة األركان للعمليات.
يشــار إىل أن الحدود الســودانية اإلثيوبية تشهد منذ فرتة 
توتــرا، حيث أعلنت الخرطــوم يف 31 كانون األول 2020 عن 
ســيطرة الجيش عىل كامل األرايض املتنازع عليها يف منطقة 
الفشــقة الحدودية، فيام تتهم أديس أبابا الجيش الســوداين 
باالســتيالء عىل 9 معســكرات داخل األرايض اإلثيوبية منذ 

ترشين الثاين 2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.
ويطالب الســودان بوضع العالمــات الحدودية مع إثيوبيا 
يف املنطقــة بناء عىل اتفاقيــة 15 أيار 1902 التي وّقعت يف 
أديس أبابا بني إثيوبيا وبريطانيا )نيابة عن السودان(، وتوضح 

مادتها األوىل الحدود الدولية بني البلدين.

ــرى ســودانــيــيــن ــدام أســ ــإعـ ــس أبـــابـــا بـ ــ ــوم تــتــهــم أدي ــرط ــخ ال

املقاومة  حركــة  طالبــت 
املجتمع  )حامس(  اإلسالمية 
الدويل مبحاكمة إرسائيل عىل 
جرائم التعذيــب التي ترتكبها 
بحق األرسى داخل ســجونها، 
بينــام شــكا نادي األســري 
وترية  تصاعد  من  الفلسطيني 
التعذيب الذي متارسه إرسائيل 

بحقهم.
ويف بيان صدر عن الحركة 
-مبناســبة اليــوم الــدويل 
ملساندة ضحايا التعذيب املوافق 
26 حزيــران مــن كل عام- 
قالــت الحركــة، إن هذا اليوم 
لكشــف وفضح  »فرصة  يعد 
ميارسها  التي  التعذيب  جرائم 
أبناء  ضد  الصهيوين  االحتالل 
شعبنا داخل سجونه، وتسليط 

الضوء عىل حجم معاناتهم املســتمرة نتيجة مامرســة أبشع 
أشكال التعذيب النفيس والجسدي ضدهم«.

وأوضحت الحركة أن استخدام أساليب التعذيب الوحشية ضد 
األرسى، خاصة النساء واألطفال واملرىض، خلف لديهم أمراضا 

مزمنة وعاهات مستدمية وأملا نفسيا وجسديا مستمرا.
ودعت املؤسســات املعنية إىل رضورة بدء حراك عىل كافة 
املســتويات السياسية والحقوقية واإلنسانية، لفضح جرمية 

التعذيب التي تعد مخالفة لكافة القوانني واملواثيق الدولية.
ويف األثناء، قال نادي األســري الفلســطيني، إن ســلطات 
االحتالل اإلرسائييل صعدت من جرمية التعذيب وسوء املعاملة 
بحق األرسى واملعتقلني، وذلك مع اســتمرار تصاعد املواجهة 

الراهنة.
وقال إن سياســة التعذيب تشــكل إحدى السياسات الثابتة 
التــي ينتهجها االحتالل اإلرسائييل بحــق األرسى واملعتقلني 

الفلسطينيني، وذلك عرب جملة من األساليب واألدوات.

وأضاف نادي األســري باملناســبة ذاتها أن سياسة التعذيب 
املمنهجة، مل تعد مقترصة عىل مفهوم التعذيب املتعارف عليه 
وفقا للقانون الدويل، حيث نجد أن أجهزة االحتالل مبستوياتها 
املختلفة أوجدت أساليب وأدوات حديثة لعمليات التعذيب، وعىل 
الرغم من أن هذا املفهوم ارتبط بفرتة التحقيق، فإن هذا ال يعني 
أنها املحطة الوحيدة التي يواجه فيها املعتقل عمليات التعذيب.

ويهدف االحتالل من خالل هذه السياســة بالدرجة األوىل 
إىل الضغط عىل املعتقل من أجل انتزاع اعرتافات منه، وســلبه 
إنســانيته، وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليه، وقد أدت 
هذه السياســة عىل مدار عقود إىل استشــهاد العرشات من 

املعتقلني واألرسى.
ووفقا ملتابعة شهادات املئات من املعتقلني واألرسى سنويا، 
فإن جميعهم من دون اســتثناء يتعرضون ألصناف من أساليب 
التعذيب وســوء املعاملة، وذلك منذ لحظــة االعتقال، مرورا 
بالتحقيق، وحتى بعد الزج بهم يف الســجون واملعتقالت، وفق 

بيان النادي.

شكاوى فلسطينية من تعذيب >إســــــرائيلي< ُممنهج بحق األسرى

شــدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبد الحميد الدبيبة عىل رضورة دعم دور 
مبعوثة األمني العام لألمم املتحدة إىل ليبيا 
ستيفاين وليامز يف جهودها لدعم إجراء 

االنتخابات.
جــاء ذلك يف لقاء الدبيبة مع ســفرية 
اململكة املتحدة لدى ليبيا كارولينا هورندال 
يف طرابلــس حيــث بحثا ملفــات عدة، 
بينهــا دور بريطانيا يف دعم االســتقرار 

واالنتخابات يف ليبيا.
بــدوره، أعلن رئيــس املجلس الرئايس 
الليبي محمد املنفي أن املجلس وضع قاعدة 

دستورية إلجراء االنتخابات.
وقــال إنه يف حال فشــل لقاء رئيس 

مجلــس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس املجلس 
األعىل للدولة خالد املرشي املقرر عقده يف مقر األمم 
املتحدة بجنيف ملناقشــة مسودة اإلطار الدستوري 
الرئايس سيســتخدم  املجلس  لالنتخابات، فــإن 

سلطته السيادية ويعلن عن هذه القاعدة.
وكانت الواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا وإيطاليا 
وبريطانيا رفضت يف بيان مشرتك يوم 24 حزيران 
الجــاري أي إجراء قد يؤدي إىل االنقســام يف ليبيا 
مثل إنشــاء مؤسســات موازية، أو االستيالء عىل 

السلطة بالقوة.
وذكر البيان الذي صدر عن وزارات الخارجية يف 
تلــك الدول الخمس أن ليبيــا بحاجة إىل »حكومة 
موحدة قادرة عىل الحكم وإجراء االنتخابات يف كل 
أنحــاء البالد«، ودعا البيان مجليس النواب واألعىل 
للدولــة لالنتهاء من األســاس القانــوين إلجراء 

االنتخابات يف أقرب وقت ممكن.
ودعا البيان مجليس النواب واألعىل يف ليبيا إىل 
»االنتهاء بشــكل عاجل من األساس القانوين«، ألن 
ذلك »سيمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية 

ذات مصداقية وشفافة وشاملة يف أقرب 
وقت ممكن«.

ومــن املتوقع أن يعقد اجتامع يف جنيف 
املقبلني بني رئييس مجليس النواب واألعىل 
للدولة يف محاولة إليجاد اتفاق حول إطار 
دســتوري إلجراء االنتخابــات، ويأيت ذلك 
بعدمــا أنهت لجنة مشــرتكة من مجليس 
النــواب واألعىل للدولة يــوم 19 حزيران 
الجاري مباحثــات يف العاصمة املرصية 
)القاهــرة( من أجل التوافــق عىل اإلطار 

الدستوري املنظم لالنتخابات.
وتعيــش ليبيا أزمة وجــود حكومتني 
األوىل يف طرابلس، جاءت  متنافســتني: 
وفق اتفاق ســيايس قبل عام ونصف عام 
برئاســة الدبيبة، وحكومة برئاسة فتحي باشاغا، 
عّينها الربملان يف فرباير/شــباط املايض، ومنحها 
الثقة يف آذار املايض، وتتخذ من رست يف وســط 
ليبيــا مقرا مؤقتا لها، بعــد منعها من الدخول إىل 

طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وقد انتهــت مدة العمل بخريطــة الطريق التي 
جاءت بحكومة الدبيبة قبل عام ونصف العام، غري 
أن الدبيبة يرفض تسليم السلطة إىل باشاغا ويرّص 

عىل تسليمها إىل حكومة منتخبة.

ــات  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــى ضـــــــــــرورة إجـــــــــــراء االن ــ ــل ــ ــة شـــــــــّدد ع ــ ــب ــ ــي ــ ــدب ــ ال  : ــا  ــيـ ــبـ ــيـ لـ
املـــحـــادثـــات فـــشـــلـــت  إذا  ــة  ــ ــوري ــ ــت ــ دس قــــاعــــدة  عــــن  ســنــعــلــن   : ــي  ــفـ ــنـ املـ

دعــا االتحاد العام التونيس 
للشغل، إىل إرضاب جديد عىل 
مستوى البالد يف القطاع العام 
مبا يف ذلك الرشكات الحكومية 
السياســات  عىل  »احتجاجاً 

االقتصادية للحكومة«.
الطبويب  الدين  نــور  وقال 
إّن  للصحافيني  االتحاد،  رئيس 
»موعد اإلرضاب ســيعلن يف 

وقت الحق«.
ونظّــم االتحــاد التونيس 
حزيران   16 وطنياً يف  إرضاباً 
احتجاجاً عىل رفض الحكومة 
التفاوض يف ملف زيادة أجور 

املوظفني.
ارتفاع  اســتمرار  وأمــام 
البالد،  التضّخم يف  مستويات 
الحكومة  االتحــاد  يطالــب 

مبواصلــة املفاوضات عىل زيادة رواتــب العاّمل واملوظفني 
»لتعديل القدرة الرشائية«، كذلك يطالب مبنح هؤالء مستحقات 

أقرّت منذ العام 2021.

وتعاين تونس منذ 25 متوز 2021 أزمة سياسية حادة حني 
بدأ الرئيس التونيس قيس ســعّيد فرض إجراءات اســتثنائية، 
منهــا إقالة الحكومة وتعيني أخرى، وحــّل الربملان ومجلس 

القضاء، وإصدار ترشيعات مبراسيم رئاسية. 

لـــــإضـــــراب دعــــــــا  الـــــشـــــغـــــل<  >اتـــــــحـــــــاد   : تـــــونـــــس 

أكد رئيس هيئة األركان املسلحة 
اإليرانيــة، اللــواء محمد باقري، 
أن بالده »ســرتد عــىل التدخالت 
الصهيوين،  للكيــان  اإلقليميــة 
الذي يســعى، حاليــاً، من خالل 
مخططاته، إىل إقامة عالقات مع 
دول املنطقة للوصول إىل مآربه«.

وقال باقري، خالل لقائه رئيس 
للجيش  املشــرتكة  األركان  هيئة 
الباكســتاين الجــرال نديم رضا 
يف طهــران، إن »عضوية الكيان 
الصهيــوين يف مقــر ســنتكام 
)القيــادة املركزيــة األمريكية(، 
ونــرش معداته ومشــاركته يف 

املناورات يخلق أرضية للتهديدات يف املنطقة«، مشــدداً عىل 
أن »إيران ال تتحمل هذه التهديدات، وبالتأكيد سرتد عليها«. 

وأضاف: »منـــــطقتنا منطقة حساســة، واملستجدات 
األخرية تســببت يف تدخل دول غري إقليمية ما خلق مشــاكل 

يف املنطقة«.
ويف وقت سابق، قال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية، 
ســعيد خطيب زاده، إن »الرد اإليــراين عىل الكيان الصهيوين 
يكون عىل أرضه وليس عىل أرض دولة ثالثة«، مضيفاً: »نحن 
نواجه كياناً طاغياً مزيفاً يف املنطقة مل يتوان أبداً عن استغالل 

املقررات الدولية، بضوء أخرض من بعض الجهات«. 

وكان رئيــس الحكومــة اإلرسائيلية نفتــايل بينيت قال 
إّن »إرسائيل« غريت اســرتاتيجيتها إزاء ايران، ورفعت مستوى 
االســتعداد حيالها. هذا، وأعلنــت النيابة العامة يف محافظة 
سيســتان وبلوشستان، جنوب رشق إيران، أن الجهات األمنية 
املختصة اعتقلــت خلية تجســس تعمل ملصلحة املوســاد 
اإلرسائييل،  بعد مراقبتها  ملدة 8 أشهر، تبني خاللها أن الخلية 

تخطط الغتيال علامء نوويني إيرانيني.
يشــار إىل أن االجتامع بني باقري ورئيس األركان املشرتكة 
للجيش الباكستاين اللواء نديم رضا يهدف إىل تطوير التعاون 
الثنايئ، يف إطار إحالل األمن املســتديم يف املنطقة، وزيادة 

التفاعالت العسكرية والتعاون التعليمي واألمني   املشرتك.

ــب< ــ ــي ــ اب ــل  ــ ــ ــدات >تـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ ــى  ــ ــل : ســـــنـــــرّد عــ بـــــاقـــــري 

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، األحد، استخراج 
رفات 47 جندياً عراقياً وإيرانياً قضوا يف حرب 

الخليج األوىل بني العراق وإيران.
وذكــرت يف بيــان صحفي: »اســتمرارا 
لعمليات الحفر املشــرتك مع الجانب اإليراين، 
العراقيني واإليرانيني  املفقوديــن  للبحث عن 
جراء حــرب الخليــج األوىل 1988-1980، 
وإشــارة اىل مذكريت التفاهــم املوقعة بني 
جمهوريتــي العراق وإيران اإلســالمية عام 
2008، استخرجت رفات 25 شهيدا من ضمنها 

ثالث رفات من معلومي الهوية«.
وأضافت، أن »22 رفاتا أخرى اســتخرجت 
لجنــود إيرانيــني، من ضمنهــا 11 رفاتا من 
معلومي الهويــة يف قواطع عمليات كل من 

)البرصة، ميسان، واسط، ودياىل(«.
وتابعت: »أودعت الرفات يف مســتودعات 
حفظ الرفات يف شــعبة اســتالم وتســليم 
الشــهداء يف البرصة، متهيدا لنقلها إىل الطب 
العديل يف العاصمة بغداد، إلكامل الفحوصات 

الطبية«.

ــود قــــضــــوا ــ ــ ــنـ ــ ــ إســـــــتـــــــخـــــــراج رفـــــــــــــات جـ
ــج األولــــــــــــى ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ ــخ ــ ــ فـــــــــي حــــــــــــرب ال

أفــادت قنــاة »كان« اإلرسائيلية بأّن رئيــس مجلس وزراء 
االحتــالل اإلرسائييل نفتايل بينيت يفكــر يف اعتزال الحياة 
السياسية، وذلك قبل أيام من إسدال الستار عىل حكومته التي 

صمدت عاماً واحداً فقط.
وأضافت القناة اإلرسائيلية إّن »بينيت أجرى يف وقت سابق 
مشاورات حول مستقبله السيايس واالستعدادات لنقل السلطة 
إىل رئيــس مجلس الوزراء البديل وزير الخارجية، يائري البيد«.

وقالت إّن »الذين تحدثوا إىل بينيت توصلوا إىل استنتاج أنّه لن 
يرتشح يف االنتخابات املقبلة، وأن حريته حالياً تتعلق بتوقيت 

انسحابه فقط«.
وعّقب ديوان بينيت بالقول: إنه »لن يتخذ أي قرار إال بعد إنهاء 
مهامه يف رئاســة الحكومة«، وبحسب القناة، »أخرب بينيت 

مساعديه بأنّه يفكر يف التقاعد يف األيام املقبلة«.  
وأكدت القناة أنّه »إذا قرر تويل منصب رئيس مجلس الوزراء 

البديل فسيكون ذلك فقط ملساعدة البيد أمنياً«.
واالثنني املايض، أعلن بينيت والبيد يف بيان مشرتك موافقتها 
عىل حل الكنيست عىل أن يتوىل البيد منصب رئاسة الوزراء يف 

فرتة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة.
وجاء القرار بعد خســارة االئتالف الحكومي بقيادة بينيت 
األغلبيــة الربملانية ما يعنــي عدم قدرته عىل إمرار قوانني يف 
الكنيست، إضافة إىل خالفات وانشقاقات متتالية يف األحزاب 

املشاركة يف االئتالف غري املتجانس إيدولوجيا.
وبقرار بينيت حل الكنيست، يكون قد فتح الطريق للمرة الـ5 

يف 3 ســنوات النتخابات عامة يُرجح أن تقام يف 25 ترشين 
األول وفق اإلعالم اإلرسائييل.

وقال املحلل الســيايس يف »القناة 12« أمنون أبروموفيتش 
أمس: إنّه »بأســلوب االنتخابات الحــايل، نحن عملياً نفكك 

إرسائيل خطوًة تلو أخرى«.
يف غضون ذلك، قال معلق الشــؤون السياسية يف »القناة 
12« عميــت ســيغل: إن »آخر ما كانــت إرسائيل بحاجة إليه 
اآلن هو معركة انتخابية مدتها 4 أشــهر و5 أيام، وهي معركة 
طويلــة جداً، األطول هنا منذ 15 ســنة عىل األقل«، معترباً أن 
»هــذا األمر غري جيد يف خضم هــذه األزمة االقتصادية التي 

نشعر بها جميعاً«.

ــة ــ ــاس ــ ــي ــ ــس ــ ــت يُـــــفـــــكـــــر فـــــــي اعـــــــــتـــــــــزال ال ــ ــي ــ ــن ــ ــي ــ ب

السيســــــي يزور ســــــلطنة عمان والبحرين

أعلنت الرئاســة املرصية أن الرئيس عبد الفتاح السييس بدأ 
زيارة تشــمل ســلطنة عامن ومملكة البحرين يبحث خاللها 

سبل توطيد العالقات املرصية الخليجية.
ورصح املتحدث باســم الرئاسة املرصية بسام رايض، بأن 
»الرئيس املرصي ســيبحث خالل الجولة، مع ســلطان عامن 
هيثم بن طارق آل سعيد، العالقات الثنائية الوثيقة التي تجمع 
مرص مع ســلطنة عامن فضال عن التشــاور والتنسيق حول 
مختلــف القضايا واألزمــات اإلقليمية والدولية ذات االهتامم 
املشرتك خالل املرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من 
أجــل حامية األمن القومي العريب والتصدي ملحاوالت التدخل 

يف الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها«.
من جانبه، أعلن الديوان املليك يف البحرين أن ملك البحرين 
حمد بن عيىس آل خليفة، سيســتقبل الرئيس املرصي والوفد 
املرافق لدى وصوله إىل البالد اليوم، يف زيارة ململكة البحرين 
ملناقشــة العالقات باإلضافة إىل آخر التطورات واملستجدات 

الراهنة عىل الساحات اإلقليمية والعربية والدولية.

ــعــســكــريــة ال الـــتـــحـــالـــفـــات   : ــي  ــوثـ ــحـ الـ
ــقــرار ــى االســت ــود الـ ــق ــن ت ــي املــنــطــقــة ل ف

أكّــد عضو املجلس الســيايس األعىل يف اليمن محمد عيل 
الحــويث أّن »أّي تحالفات عســكرية يف املنطقة لن تقود إىل 

االستقرار بل إىل مزيد من الحروب«. 
وقال الحويث يف حســابه عرب تويرت: »االستقرار ال يحتاج 
إىل تحالفات عســكرية يف منطقة يتحالف فيها من يتداعون 
للتحالف ويدمرون شــعوب املنطقة وفق نظرة اســتعالئية 

وجرائم عدوانية إرهابية«. 
وتــأيت ترصيحات الحويث يف ظّل التحضــريات العربية، 
وال سيام الســعودية، الستقبال الرئيس األمرييك جو بايدن، 
الذي أعلن البيت األبيض أنّه سيتوّجه الشهر املقبل إىل حضور 
قمة إقليمية يف جدة، وسيلتقي العاهل السعودي امللك سلامن 

بن عبد العزيز واملسؤولني السعوديني، ال سيام ويل العهد.



العراقيب قرية  في  بيوت  وتهدم  جنين  تقتحم  االحتالل  قوات 
)تتمة ص1( 

مبحارصة منــازل عديدة، منها منزل األســر املحرر إبراهيم 

الشيخ، واعتقلوه مع أشقائه الثالثة.

وقــد اندلعت مواجهات خالل عملية االقتحام تخللها إطالق 

نــار بعــد أن أغلقت قوات االحتالل الطــرق املؤدية إىل الحي 

الرشقي يف جنني.

عىل صعيد آخر، اقتحم عرشات املســتوطنني  امس ساحات 

املســجد األقىص تحت حامية جنود االحتالل ووثقت وسائل 

إعالم فلســطينية محلية دخول املســتوطنني جامعات إىل 

ساحات املسجد.

{ سلطات االحتالل تعيد هدم مساكن قرية 

العراقيب للمرة الـ203 {
هدمت السلطات اإلرسائيلية، امس مساكن قرية العراقيب، 

الواقعة يف منطقة النقب )جنوب( للمرة الــ203 عىل التوايل.

وقال عزيز الطوري، عضو اللجنة املحلية للدفاع عن العراقيب 

)أهلية(، إّن الســلطات اإلرسائيليــة »اقتحمت قرية العراقيب 
وهدمت بيوتها للمرة الــ203«.

وجّدد عضو اللجنة املحلية للدفاع عن العراقيب الطوري قوله 
إّن األهايل »سيعيدون بناء قريتهم«.

ويف مطلع حزيران الحايل، هدمت الســلطات اإلرسائيلية 
بيوت قرية العراقيب للمرة 202 عىل التوايل يف محاولة لطرد 

السكان من أرضهم يف النقب وبناء مستوطنات جديدة.
ومنازل العراقيب مبنية من الخشــب والبالستيك والصفيح، 

وتقطنها 22 عائلة.
وهدمت السلطات اإلرسائيلية القرية للمرة األوىل، يف متوز 
2010، ومنذ ذلك الحني تعود لهدمها يف كل مرة يقوم السكان 

بإعادة بنائها.
ويف 11 من الشهر الحايل، شارك عرشات الفلسطينيني يف 
قطاع غزة، يف وقفة تضامنية مع سكان قرية العراقيب. ويف 
كلمة نيابة عن العشائر املشاركة يف الوقفة، أشار محمود أبو 
غيــاط إىل أّن »االحتالل يحاول أن يطمس عروبة هذه القرية 
وهوية أهلها، من خالل االستمرار يف أعامله الظاملة باستباحة 

منازلهم«.

9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـ دولـــيـ تتم

الثلثاء 28 حزيران 2022

ــحــمــل ي والــــصــــيــــن  تـــــعـــــاون روســـــيـــــا   : أوســــتــــرالــــيــــا 
ــة الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ ــق ــط ــن ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مل ــيـ ــمـ أهـ

رصح رئيس الوزراء األسرتايل أنتوين ألبانيزي بأّن »التعاون 
املتنامي بني روســيا والصني يحمل أهمية اسرتاتيجية ملنطقة 

املحيطني الهندي والهادئ«.
وجــاء ذلك يف كلمة له إلذاعــة »إيه يب يس« ABC عقب 
وصوله للمشــاركة يف اجتامع قادة حلف »الناتو«، املنعقد يف 
برلــني بني 28 و30 حزيران، حيث أشــار ألبانيزي إىل أّن هذه 

القمة »تأيت يف وقت حرج لجميع دميقراطيات العامل«.
وتابع ألبانيزي: »نعلم أن هناك تحالفاً بني روســيا والصني، 
ويحمــل هذا التعاون أهمية اســرتاتيجية كبرة لجميع دول 
منطقة املحيطني الهندي والهادئ، نظراً للتنافس الجيوسيايس 

القائم هناك اليوم«.
وتعقــد قمة »الناتو« يف الفرتة مــن 28 و30 حزيران يف 
العاصمة اإلســبانية مدريد، حيث سيحرضها قادة 4 دول يف 
منطقة آســيا واملحيط الهادئ هي أسرتاليا ونيوزيلندا وكوريا 
الجنوبيــة واليابان. كام أنه من املتوقع أن يعقد رئيس الوزراء 
األسرتايل سلســلة لقاءات ثنائية مع رؤساء دول وحكومات 
الحلف، يتوجه بعدها إىل باريس، حيث سيجري هناك محادثات 

مع الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون. 
وكان األمني العام لحلف الناتو ينس ســتولتنربغ رّصح، منذ 
يومني، إّن »قمة مدريد حاســمة بالنســبة إىل حلف الناتو، 
وســتكون قمة تاريخية ألسباب عديدة، إذ سُتعقد يف خضم 
أكــرب أزمة أمنية يف أوروبا منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، 

وستتخذ العديد من القرارات املهمة«.
مضيفاً: »ســنتفق عىل أكرب تحول يف دفاعنا الجامعي منذ 
نهاية الحرب الباردة ». وتابع: »إىل جانب مناقشة الوضع يف 
أوكرانيــا، تخطط القمة للتطــرق إىل موضوع اإلرهاب وعدم 

االستقرار يف شامل أفريقيا ومنطقة الساحل«.
وقــال األمني العام لحلف الناتو  إّن الحلف »ســيعزز جهود 
التعاون مــع دول الجنوب، واالتفاق عىل حزمة مســاعدات 
جديدة ملوريتانيا للمســاعدة يف محاربة اإلرهاب والسيطرة 

عىل حدودها وتعزيز دفاعها وأمنها«.

بيونغيانغ تتهم واشــنطن بإنشــاء تحالف في آســيا على غرار األطلسي

ــس ــيـ ــرئـ ــان اإلكــــــــــــــــوادوري نــــاقــــش إقـــــالـــــة الـ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ الـ

البرملــان البريطانــي يُناقش تعديل ترتيبات إيرلندا الشــمالية الجمركية

عــــــمــــــلــــــيــــــة طــــــــعــــــــن فــــــــــــي مـــــــونـــــــتـــــــريـــــــال 

اتهمت كوريا الشاملية، الواليات املتحدة األمركية بتأليف 
تحالف عســكري عىل غرار حلف شــامل األطليس يف آسيا، 
قائلــًة إّن »الهدف األمريك الراســخ إلطاحة حكومة البالد 

اضطرها إىل تطوير دفاعات أقوى«.
وقالــت وزارة الخارجية الكورية الشــاملية يف بيان عىل 
موقعها اإللكرتوين: »بينام تُجرى بصورة ســافرة تدريبات 
عســكرية مشــرتكة مع اليابان وكوريــا الجنوبية، تتحرّك 
الواليات املتحدة بصورة كاملة إلنشاء تحالف عىل غرار حلف 

شامل األطليس يف آسيا«.
وأجــرت الواليات املتحدة تدريبات أيضــاً مع قوات كوريا 
الجنوبية شــملت حاملة طائرات أمركية، وذلك للمرة األوىل 

منذ أكرث من 4 سنوات.
وأكّــدت كوريا الشــاملية، التي ظلت تجــري اختبارات 
صاروخية منتظمة عــىل مدى العام الجاري، مجدداً أّن مثل 
هذه التدريبات ما هي إال اســتعدادات للحرب من أجل إطاحة 

حكومتها.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الشاملية: »هذا يثبت نفاق 
الخطاب األمريك عن )العمل الدبلومايس( و)الحوار من دون 
رشوط مســبقة( فيام يكشف يف الوقت نفسه مرة أخرى أن 

ليــس من تغير يف رغبة أمركا إطاحة نظامنا بالقوة«.
ومل يُرش البيان بوضح إىل برامج كوريا الشــاملية النووية 
أو الصاروخيــة، لكنه قال إّن العداء الــذي تضمره الواليات 

املتحدة اضطرها إىل تطوير دفاعاتها.
وجاء يف البيان أّن »الحقيقة... تجعلنا نشعر بالحاجة إىل 
بذل قصارى جهدنا لتطوير قوة أكرب تكون قادرة عىل التصدي 

لكل أنواع أعامل الواليات املتحدة العدائية«.
ويأيت انتقاد بيونغ يانغ للواليات املتحدة قبل يوم من سفر 

رئيس كوريا الجنوبية لحضور قمة لحلف شامل األطليس يف 
إســبانيا، وهو أول زعيم كوري جنويب يقوم بذلك.

وقبل يومني، قالت وسائل إعالم رسمية: إّن الرئيس الكوري 
الشــاميل كيم جونغ أون أمر بتعزيــز القدرات الدفاعية يف 
البالد،لدى اختتامه اجتامعاً أساســياً للحــزب الحاكم مع  

املسؤولني العسكريني الكبار.
وقال مستشار األمن القومي يف كوريا الجنوبية، األسبوع 
املــايض، إّن بالده التي تهــدف إىل تعزيز رشاكتها مع حلف 
شــامل األطليس وأداء دور أمني أكرب عىل مســتوى العامل، 

تعتزم تأليف وفد لها يف مقر الحلف يف بروكســل.
واختربت كوريا الشــاملية هذا العام عدداً غر مسبوق من 
الصواريخ الباليستية، بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات 
وأخرى جديدة تفوق رسعتها رسعة الصوت، وصاروخ قصر 
املــدى يُحتمــل أن يكون مصمامً من أجل األســلحة النووية 

التكتيكية.

عاود النواب يف اإلكوادور نقاشــاتهم حول إقالة محتملة 
للرئيس غيرمو السو الذي أعلن عن خفض أسعار املحروقات 
يف اليوم الـ 13 لتظاهرات الســكان األصليني احتجاجاً عىل 
غالء املعيشــة، والتي قد تؤدي إىل شــلل اإلنتاج النفطي يف 
هذا البلد يف غضون 48 ســاعة، بحسب ما أفادت الحكومة.

إال أّن خفض األسعار بعرشة سنتات من الدوالر للغالون أقل 
بكثر من مطالب السكان األصليني، الذين يتظاهرون باآلالف 
ويشــلون الحركة يف جزء من البالد منذ 13 حزيران الحايل.

وبطلب من النواب الداعمني للرئيس االشــرتايك الســابق 
رافييــل كوريــا )2007-2017( يدرس الربملان منذ مســاء 
الســبت الفائت، طلب إقالة السو الذي حّمله نواب معارضون 

مســؤولية »األزمة السياسة الخطرة« التي تهز البالد.
وإجــراءات اإلقالة ينبغي أن تحصل عىل تأييد 92 صوتاً من 
أصل 137 يف الربملان، يف حني أّن املعارضة التي متلك الغالبية 

منقسمة داخل الربملان.
الســكان األصليون منذ 13 حزيران يتظاهر آالف السكان 
األصليــني يف كل أرجاء البالد احتجاجاً عىل غالء املعيشــة، 

مطالبني بخفض أسعار املحروقات بشكل أسايس. 
وأســفرت أعامل العنف بني املتظاهرين والقوى األمنية عن 
ســقوط 5 قتىل، بحسب منظمة غر حكومية تعنى بحقوق 
االنسان. وأصيب 500 شــخص بجروح من مدنيني وعنارص 

يف الرشطة والجيش، وفق مصادر مختلفة.
ومساء السبت رفع الرئيس السو حالة الطوارئ التي أعلنها 
قبــل 8 أيــام يف 6 من مقاطعات البــالد تطالها التظاهرات 

واالحتجاجات خصوصاً.
وجدد الرئيس الســو الدعوة مســاء األحد إىل »الحوار«، 
مؤكــداً أّن حكومته »متد اليد« لكنه حــذر يف الوقت عينه، 
من أن الســاعني إىل الحوار سيجدون الحكومة متّد يدها،يف 
حني أن الساعني إىل الفوىض والعنف واإلرهاب سيجدون قوة 

القانون.
واتهم الســو املتظاهريــن الجمعة بالســعي »إىل تنفيذ 
انقالب«. مع اإلشــارة اىل أنه َسبق لتظاهرات واحتجاجات 
قام بها ســكان أصليون أن أطاحت ثالثة رؤســاء بني عامي 

1997 و2005.
وتشــهد 19 مــن مقاطعات البالد الـــ 24 حواجز وقطعاً 
للطرق. ويســّجل نقص يف الســلع يف كيتــو حيث ارتفعت 
األســعار بشــكٍل صاروخي فيام تبقى الكثر من األســواق 

مغلقة.
ويبلغ عدد السكان األصليني يف اإلكوادور نحو مليون، من 

أصل 17.7 مليون نسمة.
حالة من الشلل وزارة الطاقة حذرت بدورها أمس األحد، أّن 
إنتاج النفط يف اإلكوادور »بات يف مستوى حرج« وسيتوقف 
يف غضون 48 ساعة إذا استمرت التظاهرات وما يرافقها من 
عمليات إغالق، موضحًة أن اإلنتاج تراجع للنصف. وأشــارت 
اىل أن »عمليات التخريب ومصادرة اآلبار وإغالق الطرق حالت 
دون وصول اإلمدادات والديزل الرضوري ملواصلة العمليات«.

ويشــكل النفط الذي يستخرج من املقاطعات الواقعة يف 
منطقة األمازون اإلكوادورية، ســلعة التصدير الرئيســية 

للبالد.
وأكّــد وزير اإلنتاج خوليو خوســيه برادو أّن »الخســائر 

االقتصاديــة اإلجاملية )...( تصل إىل 500 مليون دوالر«.
ويخــر اقتصاد اإلكوادور نحو 50 مليــون دوالر يومياً 
بسبب التظاهرات، بحســب أرقام رسمية. وانخفض اإلنتاج 
النفطــي نحو 100 ألف برميل يومياً، أي 21%، بحســب مدير 

رشكة »بيرتو-ايكوادور« العامة ايتالو سيدينو.

يُناقــش النواب الربيطانيون، مــرشوع قانون مثر للجدل 
تنوي لندن مبوجبه التحرر من الرتتيبات الجمركية يف إيرلندا 
الشــاملية بعد بريكست، وهو نٌص غر قانوين وفقاً لالتحاد 

األورويب الذي بدأ اتخاذ تدابر رد. 
ومنذ أّن كشــفت حكومة رئيس الوزراء الربيطاين، بوريس 
جونســون، رفع إجــراءات مراقبة البضائــع التي تصل إىل 
املقاطعــة مــن األرايض الربيطانية، نــدد االتحاد األورويب 
باستمرار بخطوة أحادية ولّوح باتخاذ تدابر تجارية رداً عىل 

ذلك.
وبينام يُشارك رئيس الوزراء يف قّمٍة لقادة مجموعة السبع 
يف أملانيــا، من املقرر تصويت النــواب عىل مرشوع القانون 
مســاًء التخاذ قرار بشأن مساره الربملاين. وطرحت الحكومة 
الربيطانية الترشيع بعد أشــهر من املفاوضات غر املثمرة مع 

بروكسل.
وقال بوريس جونسون: »هناك حواجز غر رضورية للتجارة 
من بريطانيا إىل إيرلندا الشــاملية وكل ما نقوله هو إنه ميكن 
إزالتها دون تهديد الســوق األوروبية املوحدة بأّي شــكٍل من 

األشكال«، داعياً بروكسل إلظهار الـ »مرونة«.
وترى لندن أّن الوقت ينفد نظراً إىل الشــلل السيايس الناجم 
عن هذه املعاهدة الدوليــة يف املقاطعة الربيطانية، ويرفض 
الوحدوين يف »الحزب الدميوقراطي الوحدوي« املشــاركة يف 
حكومــة محلية طاملا مل يتــّم التخيل عن الضوابط باعتبار أّن 

ذلك يطرح تهديداً عىل وحدة اململكة املتحدة.
واتهمت زعيمة الحزب الجمهوري »شــني فني« يف إيرلندا 
الشــاملية، يف وقٍت ســابق، الحكومة الربيطانية بـ«انتهاك 
القانون الدويل«، عرب مرشوع قانون يعّدل بنود مرحلة ما بعد 

»بريكست« يف املقاطعة.
»مقاربــة غر مرشوعة«ويهدف الربوتوكول إىل حامية 
الســوق األوروبية املوّحدة بعد خروج بريطانيا من االتحاد 
األورويب دون العــودة إىل حــدود فعليــة بــني املقاطعة 
الربيطانية وجمهورية إيرلندا العضو يف االتحاد األورويب، 
مام قد يؤثر عىل اتفاقية السالم املوقعة يف عام 1998 بني 
املوالــني املرتبطني بالتاج الربيطاين والجمهوريون املؤيدين 
إلعــادة التوحيد، بعد 3 عقود مــن العنف الذي أودى بحياة 

3500 شخص.
وكانت حكومة بوريس جونســون وافقت أن تظل املقاطعة 
بحكم الواقع داخل الســوق األوروبية وأنشأت حدوداً جمركية 

يف بحر إيرلندا مع ضوابط ومعامالت.
يف بيــاٍن، أكّدت وزيرة الخارجيــة الربيطانية، ليز تراس، 
أمس األحد، أّن مرشوع القانون »ســيحل املشاكل التي أحدثها 
الربوتوكــول ويضمن أن البضائع ميكن أن تنقل داخل اململكة 

املتحــدة مع تجنــب حدود ثابتة وحامية الســوق األوروبية 
املوحدة«.

وأكّدت تــراس »تفضيل لندن لحٍل تفــاويض«، معتربًة أّن 
الرفض األورويب ملراجعة الربوتوكول يعني أن اململكة املتحدة 

»ستضطر« إىل التحرك.
لكن ســفر االتحاد األورويب يف اململكة املتحدة، جواو فال 
دي أمليدا، قال إّن النص الربيطاين بالنســبة لألوروبيني »غر 

قانوين وغر واقعي«.
وقال وزير خارجية إيرلندا، ســاميون كوفني، إنه يشــعر 
»بخيبة كبرة ألّن الحكومة الربيطانية تواصل نهجها األحادي 
غــر القانوين«. وحّث لندن عىل العــودة إىل »حواٍر بناء مع 
االتحــاد األورويب« للتوصل إىل »حلول دامئة تّم االتفاق عليها 

معاً«.
وفقــاً للمرشوع الربيطاين، فإّن البضائع التي من املقرر أن 
تبقى يف إيرلندا الشــاملية وبالتايل داخل السوق الربيطانية 
ستســتفيد من »قناة خرضاء« ال تخضع لعمليات املراقبة. أّما 
»القناة الحمراء« فســتخصص  للبضائــع التي قد تدخل عرب 
إيرلندا إىل السوق األوروبية ويجب الترصيح عنها بينام ستتم 

عمليات املراقبة يف بريطانيا العظمى.
وبعــد تقديم مــرشوع القانون الربيطــاين، أعلن االتحاد 
األورويب إعــادة إطالق إجراء بخرق االتفاقية الذي تّم تعليقه 
يف أيلــول 2021 النتهاك الربوتوكــول، باإلضافة إىل إطالق 
إجراءيــن آخرين لعدم االمتثــال بـ«عمليات املراقبة الالزمة« 
يف مســائل الصحة والصحة النباتية والبيانات التجارية غر 

املكتملة املقدمة إىل االتحاد األورويب.
كام قّدم االتحاد األورويب بالتفصيل مقرتحاته السابقة إىل 
الحكومة الربيطانية يف ترشين األول، مام سمح بالحّد بشكٍل 
كبر من الضوابط واإلجراءات الجمركية ملجموعٍة واسعة من 

السلع إىل إيرلندا الشاملية.

لقــي رجل حتفه ونُقل ثالثة جرحى إىل املستشــفى، يف 
مونرتيــال يف كندا، بعد أن طعنهم شــاب يبلغ 26 عاماً بآلة 

حادة، وفق ما أعلنت الرشطة الكندية. 
وأوضحــت الرشطة يف ثانيــة كربيات مدن كنــدا، أنّها 
اســتجابت ملكاملة طوارئ يف الصباح الباكر »بخصوص رجل 

يف أزمة« يف شقة بوسط مدينة مونرتيال.
وقالت الرشطة، يف بيان، إّن املشتبه فيه »طعن بأداة حادة 
والدته وزوجها، ثم طعن شخصاً آخر يف شقة مجاورة، وكذلك 
حارس عامرة حاول التدخل، وتّم إلقاء القبض عىل املشتبه فيه 

يف مكان الحادث«.
وتــويف زوج األم البالغ 72 عامــاً يف مكان الحادث، بينام 
نُقل الجرحى الثالثة إىل املستشــفى، حيث ال يزال أحدهم يف 

حالة حرجة.
وكان رجــل حاول طعــن العديد من املارة قرب محطة وقود 
يف فانكوفر يف كندا منذ أيام، وانترشت مشــاهد فيديو تظهر 
الرجل يهاجم املارة بشــكل عشــوايئ، قبل أن تلقي السلطات 

القبض عليه.
وشــهدت كندا مؤخــراً زيادة يف عدد الهجــامت العنيفة 
وحــوادث القتل الجامعي، التــي خلفت 43 قتيالً و38 جريحاً 

منذ عام 2017.

ومن بني تلك الحوادث هجوم بالدهس نّفذه ســائق شاحنة 

ضّد عائلة مسلمة يف لندن مبقاطعة أونتاريو، وهجوم بإطالق 

النار نّفذه رجل يف نوفا ســكوتيا أدى إىل مقتل 17 شــخصاً، 

وهجوم بالدهس استهدف مارة يف تورنتو، وهجوم بالرصاص 

عــىل مصلني كذلــك يف تورنتو، وقبلها قتل  ســتة مصلني 

بالرصاص يف مسجد مبقاطعة كيبيك.

عامل

اعالنــات مبوبــة 

مختلف

نهر املــوت املنت الريع، محل 

ديكــور مكاتب،  اوىل صناعة 

350م.م.،  كميــون،  مدخــل 

250.000$ ت:76/911075

ــــــــــــــــــــــــــ

بروت

مختلف

للبيع مستودع، ط2، 1500م.م. 

500$/م.م. كورنيــش املزرعة 

ت:03/588885

ــــــــــــــــــــــــــ

لاليجار

 Rabia لاليجار  رائعة  شــاليه 

م  م   70  Marine - safra

مجهزة نــوم + صالون مطبخ 

وتــراس مرشفة عــىل البحر 

موســم 6600$ سنوي $9350 

ت:03/703943

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

عصمت الجوهري

واالسقف  الديكور  انواع  جميع 

كهرباء  وســتورات  املستعارة 

ت:76/077988

مطلــوب ســائق متدين فوق 

االربعــني الرسة ما بني الجنوب 

وبــروت 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

ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات 

 املنت 

 اراض 

ارض للبيــع 3500م.م. حرجية 

القصيبــةـ  املنت تلة كاشــفة 

149000$ او ما يعادله شــيك 

ت:03/026969  - 76/911075

ــار ــ ــص ــ ــت ــ ــا الـــــــى االن ــ ــن ــ ــق ــ ــري ـــي طــ ــ ــن فـ ــ ــح ــ ــر: ن ــ ــج ــ ــي ــ ــن ــ ال
رّحــب رئيس النيجر، محمد بــازوم، خالل زيارٍة لجنوب 
رشق البــالد املحــاذي لنيجريا، بـ »النتائــج الجّيدة« عىل 
صعيــد مكافحة مســلحي جامعة »بوكو حــرام« وتنظيم 
»داعش« يف والية غــرب أفريقيا، مؤكداً أّن بالده يف صدد 

»االنتصار« يف الحرب.
وقال رئيس النيجر، مخاطباً عسكريني يف موقع عسكري 
يف ديفــا، كــربى مدن جنوب رشق النيجــر والواقعة عىل 
مقربــة من نيجريا ومهد املســلحني، إن »النتائج واضحة 

وجّيدة«.
وتوّجــه الرئيس إىل العســكريني املتمركزين يف منطقة 
غيســكرو املحاذية لنيجريا بالقول إّن حكومته نجحت يف 
»جعل املنظومة األمنية أكرث اتّســاقاً. نحن يف طريقنا إىل 
االنتصار يف هذه الحرب«، مشــدداً عىل أّن ما تبّقى من جهد 

يتعــنّي بذله من أجل تحقيق االنتصار »ضئيل جداً«.
واعترب الرئيس أّن »نهاية بوكو حرام أصبحت وشــيكة«.

ويزور بازوم، منذ الســبت، مدينــة ديفا، إذ التقى جنوداً 
منترشين عىل طول الحدود مع نيجريا، بينهم فرقة قوامها 
ألــف مجّندة جديدة من ســكان املنطقة كّرســن جهودهن 
لـ«حاميــة« القرى واآلالف مــن النازحني الذين عادوا إليها 

املايض. العام 
وقــال بازوم: »إذا أجرينــا تقييامً لهذا العام ومقارنة مع 
األعوام الســابقة، ميكن أن نالحظ بشكٍل واضح أّن األمور 
تحّســنت«، متابعاً: »رصدنا تســجيل خسائر أقل بكثر من 
املعتاد يف صفوفكم، كام رصدنا تســجيل خسائر أكرث بكثر 

يف صفوف عدّونا«.
وأعلــن بازوم أّن »الســكان الذين نزحوا من 45 قرية يف 
نطاق منطقة غيســكرو ســيعادون قريباً إىل مناطقهم 

األصلية«.
ووفق الســلطات املحلية، أُعيد بني حزيران 2021 ومتوز 
من العام نفســه، 26 ألفاً و573 شــخصاً كانوا قد فّروا من 

أعــامل العنف، إىل 19 قرية تّم »تعزيز« األمن فيها.
لكن بحســب مسؤول محيل: »ال يزال عنارص بوكو حرام 
يزرعــون الرعب«، خصوصاً عــرب عمليات الخطف، ما دفع 

»البعض إىل الهرب مجدداً من قراهم«.
وقبــل إعادتهم، كان هؤالء النازحون قد لجأوا إىل مناطق 
أكــرث أمنــاً يف محيط القرى أو إىل مخيــامت تابعة لألمم 

املتحــدة أو إىل منازل أقرباء لهم يف املنطقة.
وتؤوي منطقة ديفا املحاذية لنيجريا 300 ألف شــخص 
بــني الجئني نيجريــني ونازحني نيجريني فــّروا هرباً من 
تجــاوزات جامعة بوكو حرام وتنظيم »داعش«، وفق األمم 

املتحدة.
وتســعى النيجر أيضاً إىل التصدي ملامرســات جامعات 
مســلحة، بينها تنظيم »داعش« يف الصحراء الكربى، تنشط 

والعسكريني. املدنيني  البالد وتستهدف  غرب 
وُقتــل 8 عنارص رشطة وأصيب 33 آخرون يف الـ 15 من 
حزيران الحايل، يف هجوٍم استهدف مقرهم يف مدينة واراو 

يف جنوب رشق النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاســو.
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الثلثاء 28 حزيران 2022

ــة ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ ــة ال ــ ــ ــل ــ ــ ــرح ــ ــ ــة فـــــــي ألـــــــعـــــــاب الـــــــقـــــــوى ـــــــــ امل ــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ كـــــــــأس اإلتــــــــحــــــــاد لــــلــــفــــئــــات الـ
ستارز لبترون  ــاث  واإلن ران  لليتز  الذكور  وصــدارة  عيسى  لرافاييل  م  و120  نــادر  للين  الرمح  رمي  في  قياسيان  رقمان 

تابع اإلتحاد اللبناين أللعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته 
للعام 2022 حيث نظّم بطولــة وكأس اإلتحاد بألعاب القوى 
للفئات العمريــة – املرحلة الثانية )تحت 14 ســنة – تحت 
12 ســنة( عىل ملعب مدرسة سيدة الجمهور بحضور رئيس 
االتحاد روالن ســعاده، نائبة الرئيس ناديه نعمه، أمني الرّس 
العام وسيم الحويل، وأعضاء الهيئة اإلدارية أمينة الصندوق 
ماريــا كيؤركيان وفيليــب بجاين وجوزف ساســني.   وتّم 
تحقيق رقمني قياســني جديدين خالل البطولة، لني نادر من 
نادي برتون ســتارز يف رمي الرمح )400 غرام( إناث - تحت 
14 سنة  23.38 مرت الرقم الســابق 23.26 مرتلالعبة سارة 
غسطني من نادي الشانفيل ورافاييل عيىس من نادي برتون 
ستارز يف سباق 120م ذكور -تحت 12 سنة 16.69 ث الرقم 
السابق لالعب جان مارك كيوان من نادي الجمهور 17.62 ث. 

{ ترتيب الذكور {
  وجاء ترتيب الفرق عىل الشكل التايل:

  *فئة الذكور )تحت 14 سنة – تحت 12 سنة(:
  املركز األول: نادي ليتز ران )7 ميدالية ذهبية – 6 ميداليات 

فضية – 1 ميدالية برونزية(
  املركز الثاين: نادي برتون ســتارز )6 ميداليات ذهبية – 4 

ميداليات فضية – 5 ميداليات برونزية(
  املركز الثالث: نادي الشــانفيل )6 ميداليــات ذهبية – 3 

ميداليات فضية – 6 ميداليات برونزية(
  ...واالناث

  *فئة اإلناث )تحت 14 سنة – تحت 12 سنة(:
  املركز األول: نادي برتون ســتارز )6 ميداليات ذهبية – 5 

ميداليات فضية – 4 ميداليات برونزية(
  املركــز الثاين: نادي  الشــانفيل  )6 ميداليات ذهبية – 3 

ميداليات فضية – 8 ميداليات برونزية(
  املركــز الثالث: نــادي ليتز ران )5 ميداليــات ذهبية – 6 

ميداليات فضية – 2 ميداليات برونزية(
  وأتت النتائج اليوم األّول عىل الشكل التايل:

  1- نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية إناث تحت 14 سنة 
)2 كلغ(- نهايئ

  املركز األول: لني قانصو – ليتز ران 9.44 مرت
  املركز الثاين: راشيل عياش – ليتز ران 9.11 مرت

  املركز الثالث: لوتشيانا طرباين –شانفيل 9.01 مرت
  2- نتائج سباق 250 مرت ذكور تحت 12 سنة )نهايئ عىل 

الوقت(
  املركز األول: رافاييل عيىس – برتون ستارز 39.97 ث

  املركز الثاين: مارون شعار –شانفيل 40.56 ث
  املركز الثالث: أكرم قساطيل – الجمهور 41.05 ث

  3- نتائج سباق 250 مرت إناث تحت 12 سنة )نهايئ عىل 
الوقت(

  املركز األول: نايا كيوان –شانفيل 43.74 ث
  املركز الثاين: ساشا عازوري – الجمهور 44.11 ث

  املركز الثالث: كريستي حنا – األرز 44.65 ث
  3- نتائج مســابقة رمي القرص )1كلغ( تحت 14 ســنة 

ذكور- نهايئ
  املركز األول: بيو سامل – برتون ستارز 22.90 مرت

  املركز الثاين: شهري عبيد – ليتز ران 22.50 مرت
  املركز الثالث: كريستيان خوري –جبيل 21.60 مرت

  4- نتائج مســابقة رمي الكرة الحديدية )3 كلغ( تحت 14 
سنة ذكور- نهايئ

  املركز األول: فابيانو جرجورة – ليتز ران 9.69 مرت
  املركز الثاين: كريستيان خوري –جبيل 9.27 مرت
  املركز الثالث: ميشال طبال – الجمهور 8.86 مرت

  5- نتائج مسابقة رمي القرص )600 غرام( تحت 14 سنة 
إناث- نهايئ

  املركز األول: ليا حرفوش –شانفيل 21.29 مرت
  املركز الثاين: كالره أبو خليل –شانفيل 19.15 مرت

  املركز الثالث: لني قانصو – ليتز ران 19.10 مرت
  6- نتائج سباق 300 مرت تحت 14 سنة ذكور )نهايئ عىل 

الوقت(
  املركز األول: صالح الدين الحاج – برتون ستارز 45.60 ث

  املركز الثاين: رافاييل رعد – الجمهور 46.36 ث
  املركز الثالث: كارل مطر –شانفيل 48.52 ث

  7- نتائج مســابقة رمي الطابــة الجلدية ذكور تحت 12 
سنة- نهايئ

  املركز األول: كارل الحاج –شانفيل 43.98 مرت
  املركز الثاين: نيكوالس عازار - شانفيل 34.96 مرت
  املركز الثالث: أكرم قساطيل – الجمهور 34.65 مرت

  8- نتائج سباق 300 مرت تحت 14 سنة إناث )نهايئ عىل 
الوقت(

  املركز األول: هيفا الفران – فينيقيا صور 46.30 ث
  املركز الثاين: كاتالينا جربان – الجمهور 49.37 ث

  املركز الثالث: كالره بعقليني – الجمهور 50.64 ث
  9- نتائج مسابقة الوثب الطويل تحت 14 سنة إناث - نهايئ

  املركز األول: نرسين معوض – برتون ستارز 4.02 مرت 
  املركز الثاين: سريين عون – ليتز ران 3.96 مرت 
  املركز الثالث: شرييل جمّيل –شانفيل 3.87 مرت 

  10- نتائج مســابقة الوثب الطويل تحت 12 سنة إناث - 
نهايئ

  املركز األول: ليا جعارة –شانفيل 3.77 مرت 
  املركز الثاين: مينى بو فرح – الجمهور 3.26 مرت 

  املركز الثالث: تيا رزق –شانفيل 3.23 مرت 
  11- نتائج سباق 2000 مرت إناث تحت 14 سنة - نهايئ

  املركز األول: زينب طبيخ – القلعة 8.07.02 د
  املركز الثاين: تيا سارينا زيدان – األرز 8.10.82 د
  املركز الثالث: مارانا لبيك – الجمهور 8.20.29 د

  12- نتائج سباق 2000 مرت ذكور تحت 14 سنة - نهايئ
  املركز األول: لوكاس أبو سليامن – الجمهور 7.25.89 د

  املركز الثاين: عيل شغري – فينيقيا صور 7.29.48 د
  املركز الثالث: عيل عودة – القلعة 7.42.34 د

  13- نتائج مســابقة رمي الطابة الجلدية تحت 12 سنة 
إناث - نهايئ

  املركز األول: دانياال حويّك – برتون ستارز 31.07 مرت
  املركز الثاين: إليانا معوض – برتون ستارز 30.37 مرت

  املركز الثالث: جويا سعدو –شانفيل 26.58 مرت
  14- نتائج سباق 50 مرت إناث تحت 12 سنة )نهايئ(

  املركز األول: كريستل جبور – الجمهور 8.16 ث
  املركز الثاين: ليتيسيا حايك – ليتز ران 8.17 ث

  املركز الثالث: سيان عيد – ماريست شانفيل 8.24 ث
  15- نتائج سباق 50 مرت ذكور تحت 12 سنة )نهايئ(

  املركز األول: سمري تبارين –شانفيل 7.55 ث
  املركز الثاين: زياد الشامي – ليتز ران 7.66 ث

  املركز الثالث: جايكوب جريكيان –شانفيل 7.71 ث
  16- نتائج سباق 60 مرت ذكور تحت 14 سنة )نهايئ(

  املركز األول: كريستوفر أبو جودة – ليتز ران 7.86 ث
  املركز الثاين: يعقوب مقداد – األنصار 8.54 ث

  املركز الثالث: جان ماري أيب راشد – الجمهور 8.57 ث
  17- نتائج سباق 60 مرت إناث تحت 14 سنة )نهايئ(

  املركز األول: غلوريا قمر – ليتز ران 8.63 ث
  املركز الثاين: متارا جريج – برتون ستارز 8.78 ث

  املركز الثالث: ماريا فران – فينيقيا صور 9.19 ث
  18- نتائج مســابقة الوثب الطويل تحت 12 سنة ذكور – 

نهايئ
  املركز األول: مارك باسيل – ماريست شانفيل 3.77 مرت 

  املركز الثاين: جاد قطريب – برتون ستارز 3.73 مرت 
  املركز الثالث: سمري تبارين –شانفيل 3.55 مرت 

  19- نتائج مســابقة الوثب الطويل تحت 14 سنة ذكور – 
نهايئ

  املركز األول:غريغوري شبيل – ليتز ران 4.64 مرت 
  املركز الثاين: شحادة حمود – برتون ستارز 4.56 مرت 

  املركز الثالث: مالك الحوت – األنصار 4.42 مرت 
  اليوم الثاين

  وأتت النتائج اليوم الثاين عىل الشكل التايل:
  نتائج سباق 50 مرت حواجز )0.65 م( إناث تحت 14 سنة 

)نهايئ عىل الوقت(
  املركز األول: غايل مرديروسيان –شانفيل 9.12 ث

  املركز الثاين: صويف طنوس – برتون ستارز 9.89 ث
  املركز الثالث: سيينا كرم – الجمهور 10.56 ث

  نتائج سباق 50 مرت حواجز )0.65 م( ذكور تحت 14 سنة 

)نهايئ عىل الوقت(
  املركز األول: راين فاروجان –شانفيل 8.78 ث
  املركز الثاين: مالك الحوت – األنصار 9.23 ث

  املركز الثالث: فرنسوا عون – برتون ستارز 9.43 ث
  نتائج مســابقة رمي املطرقة )2 كلغ( إناث تحت 14 سنة 

- نهايئ
  املركز األول: مريا فياض – برتون ستارز 26.66 مرت

  املركز الثاين: نيا ملع – الجمهور 22.84 مرت
  املركز الثالث: كريستا جريج – برتون ستارز 22.34 مرت

  نتائج ســباق 120 مرت  إناث تحت 12 ســنة )نهايئ عىل 
الوقت(

  املركز األول: ليا جعارة –شانفيل 17.79 ث
  املركز الثاين: كريستل جبور – الجمهور 18.77 ث

  املركز الثالث: ليتيسيا حايك – ليتز ران 18.86 ث
  نتائج ســباق 120 مرت  ذكور تحت 12 سنة )نهايئ عىل 

الوقت(
  املركز األول: رافاييل عيىس – برتون ستارز 16.69 ث )رقم 

قيايس جديد(
  املركز الثاين: زياد الشامي – ليتز ران 17.48 ث

  املركز الثالث: جايكوب جريكيان –شانفيل 18.00 ث
  نتائج مســابقة رمي الرمح )500 غرام( تحت 14 ســنة 

ذكور - نهايئ
  املركز األول: مارك أسمر – الجمهور 23.90 مرت

  املركز الثاين: بيو سامل – برتون ستارز 22.05 مرت
  املركز الثالث: رايب رومانوس –شانفيل 21.79 مرت

  املركز السابع: إسطفان عون – برتون ستارز 16.81 مرت
  نتائج ســباق 120 مرت  ذكور تحت 14 سنة )نهايئ عىل 

الوقت(
  املركز األول: كريستوفر أبو جودة – ليتز ران 14.93 ث

  املركز الثاين: يعقوب مقداد – األنصار 16.37 ث
  املركز الثالث: جان ماري أيب راشد – الجمهور 16.62 ث

  املركز الرابع: فرنسوا عون – برتون ستارز 16.66 ث
  املركز الخامس: رافاييل رعد – الجمهور 16.95 ث

  نتائج ســباق 120 مرت  إناث تحت 14 ســنة )نهايئ عىل 
الوقت(

  املركز األول:غلوريا قمر – ليتز ران 17.06 ث
  املركز الثاين: سريين عون – ليتز ران 17.46 ث

  املركز الثالث: ماريا فران – فينيقيا صور 17.83 ث
  نتائج مسابقة الوثب العايل إناث تحت 14 سنة - نهايئ

  املركز األول: ناديا الحلو – ليتز ران 1.25 مرت
  املركز الثاين: ميكايل أيب ضاهر – برتون ستارز 1.20 مرت

  املركز الثاين: لني ربيز –شانفيل 1.20 مرت
  نتائج مسابقة الوثب العايل إناث تحت 12 سنة - نهايئ

  املركز األول: رافاييال رعد – الجمهور 1.15 مرت
  املركز الثاين: تيا رزق –شانفيل 1.05 مرت

  املركز الثالث: يارا ساسني – برتون ستارز 1.05 مرت
  املركز الثالث: نايا كيوان – ماريست شانفيل 1.05 مرت

  نتائج مسابقة رمي املطرقة )3 كلغ( ذكور تحت 14 سنة 
- نهايئ

  املركز األول: إييل يعقوب – برتون ستارز 22.33 مرت
  املركز الثاين: ألكسندر يونس – الجمهور 20.80 مرت

  املركز الثالث: مارك مدور – ليتز ران 18.12 مرت
  نتائج مسابقة الوثب الثاليث ذكور تحت 14 سنة - نهايئ

  املركز األول: غريغوري شبيل – ليتز ران 9.98 مرت 
  املركز الثاين: شحادة حمود – برتون ستارز 9.78 مرت

  املركز الثالث: ريان فاروجان –شانفيل 9.70 مرت 
  نتائج سباق 600 مرت ذكور تحت 12 سنة - نهايئ

  املركز األول: أدريانو حرفوش – الجمهور 2.00.35 د
  املركز الثاين: خالد الزعبي – اإليليت 2.03.00 د

  املركز الثالث: هادي مالط – الجمهور 2.06.57 د
  نتائج سباق 600 مرت إناث تحت 12 سنة - نهايئ
  املركز األول: ناي مصطفى – ليتز ران 2.09.10 د

  املركز الثاين: ساشا عازوري – الجمهور 2.09.84 د
  املركز الثالث: جوين عالم –شانفيل 2.10.36 د

  نتائج مسابقة الوثب الثاليث إناث تحت 14 سنة- نهايئ
  املركز األول: متارا جريج – برتون ستارز 9.01 مرت 

  املركز الثاين: ميكايل أيب ضاهر – برتون ستارز 8.79 مرت 
  املركز الثالث: نيا ملع – الجمهور 7.97 مرت 

  نتائج سباق 1000 مرت ذكور تحت 14 سنة - نهايئ
  املركز األول: صالح الدين الحاج – برتون ستارز 3.18.89 د

  املركز الثاين: لوكاس أبو سليامن – الجمهور 3.23.04 د
  املركز الثالث: عباس برزاوي – القلعة 3.27.19 د

  نتائج سباق 2000 مرت ميش إناث تحت 14 سنة - نهايئ
  املركز األول: أندريا بجاين – الجمهور 15.57.60 د

  املركز الثاين: ليال عزير – الجمهور 16.52.00 د
  نتائج سباق 1000 مرت إناث تحت 14 سنة - نهايئ

  املركز األول: نور طبيخ – القلعة 3.34.53 د
  املركز الثاين: هيفا الفران – فينيقيا صور 3.36.16 د

  املركز الثالث: زينب طبيخ – القلعة 3.40.41 د
  نتائج مسابقة رمي الرمح )400 غرام( إناث تحت 14 سنة 

- نهايئ
  املركــز األول: لني نادر – برتون ســتارز 23.38 مرت )رقم 

قيايس جديد( 
  املركز الثاين: سريينا حويك – ليتز ران 15.57 مرت

  املركز الثالث: ماريا جريج – برتون ستارز 13.06 مرت
  نتائج سباق التتابع 4 × 50 مرت إناث تحت 12 سنة - نهايئ 

  املركز األول: شانفيل 31.18 ث
  املركز الثاين: الجمهور 32.08 ث

  املركز الثالث: برتون ستارز 34.94 ث
  نتائج ســباق التتابع 4 × 50 مرت ذكور تحت 12 ســنة - 

نهايئ 
  املركز األول: شانفيل 31.61 ث

  املركز الثاين: ليتز ران 32.68 ث
  املركز الثالث: برتون ستارز 33.70 ث

  نتائج مسابقة الوثب العايل ذكور تحت 12 سنة - نهايئ 
  املركز األول: عيل الرضا – ليتز ران 1.25 مرت

  املركز الثاين: سيدريك عون – ليتز ران 1.15 مرت
  املركز الثالث: جورج الحويل – برتون ستارز 1.15 مرت

  نتائج مسابقة الوثب العايل ذكور تحت 14 سنة - نهايئ 
  املركز األول: مارك مدور – ليتز ران 1.50 مرت

  املركز الثاين: مارســيل جعجع – ماريست شانفيل 1.35 
مرت

  املركز الثالث: رافاييل أيب ضاهر – برتون ستارز 1.25 مرت
  نتائج ســباق التتابع 4 × 60 مرت إناث تحت 14 ســنة - 

نهايئ 
  املركز األول: برتون ستارز 35.04 ث

  املركز الثاين: ليتز ران 35.88 ث
  املركز الثالث: شانفيل 35.97 ث

  نتائج ســباق التتابع 4 × 60 مرت ذكور تحت 14 ســنة - 
نهايئ 

  املركز األول: شانفيل 34.09 ث
  املركز الثاين: ليتز ران 34.29 ث

  املركز الثالث: برتون ستارز 34.88 ث
  املركز الرابع: القلعة 38.63 ث

... وتتويج البطالت سعادة وحويل يتوجان ابطال الذكور

مــؤتــمــر صــحــافــي التـــحـــاد الـــعـــاب الـــقـــوى الــيــوم
ــة غــــــرب آســيــا ــولـ ــطـ ــاً عــــن بـ ــ ــي ــ ــم لــــاعــــان رســ

دعا االتحاد اللبناين أللعــاب القوى رجال 
الصحافــة واالعــالم اىل حضــور املؤمتر 
الصحايف الذي سيعقده عند الساعة السادسة 
من مســاء اليوم الثالثاء يف فندق النكسرت 
متــار – الحدث لالعالن رســمياً عن بطولة 
غرب آسيا الثانية للشــباب والشابات )تحت 
الـ 20 سنة( التي ســينظمها برعاية رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون بني 3 و6 متوز 

املقبل عىل ملعب نادي الجمهور تحت ارشاف 
االتحاد الدويل واآلسيوي وغرب آسيا.  

ييل املؤمتر الصحــايف حفل كوكتيل عىل 
رشف الحارضين.

  تشارك يف البطولة 11 دولة وهي اململكة 
العربية السعودية، ســلطنة عامن، الكويت، 
قطر، اإلمارات العربية املتحدة، اليمن، العراق، 

األردن، سوريا، فلسطني ولبنان.

ــا فـــعـــالـــيـــات ــمـ ــظـ ــة نـ ــ ــي ــ ــون ــ ــط ــ ــة األن ــ ــع ــ ــام ــ ــج ــ ــة وال ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ األوملــــبــــيــــة الـ
ــوم ريـــاضـــيـــة ــ ــ ــج ــ ــ ــة إتـــــــحـــــــادات ون ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ــوم األوملـــــــبـــــــي« ب ــ ــ ــيـ ــ ــ »الـ

والجامعة  اللبنانيــة  األوملبية  اللجنــة  نظّمت 
األنطونية فعاليات »اليــوم األوملبي العاملي« للعام 
2022 وذلــك عىل ملعــب الجامعــة األنطونية 
يف الحــدت - بعبدا وحرضه حشــد من املدعوين 
تقدمهم رئيس اللجنــة األوملبية  اللبنانية الدكتور 
بيار جلخ ورئيس الجامعة األنطونية األب ميشال 
جلخ وممثــل قائد الجيش العامد جوزف عون قائد 
املركــز العايل للرياضة العســكرية العميد إلياس 
حنا وممثل املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء 
عامد عثــامن املقدم بالل محفــوظ وممثل املدير 
العام ألمن الدولة اللواء طــوين صليبا الرائد إييل 
مّسوح ونائب رئيس اللجنة األوملبية الغراند ماسرت 
سامي قبالوي واألمني العام للجنة  العميد املتقاعد 
حسان رســتم وأعضاء اللجنة التنفيذية املهندس 
مازن رمضان وخرض مقلد ووليد دمياطي ومحمد 
عويدات رئيس مصلحة الرياضة يف وزارة الشباب 
والرياضــة وعدد من أفراد الهيئــة التعليمية يف 
بإرشاف  التنظيمي  والفريــق  األنطونية  الجامعة 
الدكتور أنطونيو صوطــو وعضو اللجنة األوملبية 
السابق سليم الحاج ورئيس إتحاد كرة الطاولة جو 
كوبيل وبطلة الرماية األوملبية راي باســيل ونجم 
منتخــب لبنان لكرة القدم حســن معتوق إضافة 
إىل حوايل 300 مدرب والعب والعبة شــاركوا يف 
العروض واملباريات إضافة لعدد كبري من األهايل.  
بداية مع كل من النشــيد الوطني واألوملبي الدويل 
واألوملبي اللبناين مرتافقاً مع األعالم ثم ترحيب وتقديم 
من قبل املستشــار اإلعالمي للجنة األوملبية حسان 
محيي الدين بعدها ألقــى الدكتور جلخ كلمة رئيس 
اللجنة األوملبية الدولية الدكتور توماس باخ وجاء فيها : 

  أصدقايئ األوملبيني،
  ملا كان املؤسس بيار دو كوبرتان قد أعاد إحياء 
األلعــاب األوملبية ســنة 1894 ورأى إنها طريقة 

لنرش السالم بني الدول والشعوب كان دامئاً سباقاً 
يف رؤيتــه عندما قال : »عىل مؤسســة األلعاب 
األوملبية أن تزدهر لتصبح عنرصا أساسيا يف تأمني 

السالم الكوين«.
  لذلــك إن هــدف الحركة األوملبيــة كان دامئاً 
نرش الســالم من خالل الرياضــة ويف هذا اليوم 
األوملبي نحتفل بتأســيس الحركــة األوملبية وإنه 
الوقت األفضل لنذكّر أنفســنا بهذه املهمة للسالم 
الشعوب  وتجمع  دامئاً  الجســور  تبني  فالرياضة 
التي  الصعبة  بالسالم والتضامن يف هذه األوقات 
تتصاعد  التي  واإلنقسامات  الخالفات  مع  نعيشها 
فنحن بحاجة إىل تجميع قوتنا الرياضية أكرث من 

أي يوم مىض.
 إّن هذه الروح األوملبية ترشــدنا لنتقدم رسيعاً 
ونرفع سقف أهدافنا لتصبح أقوى بالوقوف سوياً 

من أجل عامل ميلء بالسالم.
  يف هذا اليوم األوملبي نرجو أن نجتمع معاً يف 
ندائنا حول العامل ونقول : »أعطوا فرصة للسالم«.

  ثم ألقى األب جلخ كلمته فأشار إىل أّن الرياضة 
األنطونية  للجامعة  الشــاغل  الشغل  كانت  لطاملا 
وقلقها الدائــم ولطاملا ضّحت بالنادر والنفيس من 
أجلها لعلمها أًن الرياضة هي من األعمدة األساسية 
لبنيان مجتمع مرتابط ومتعاون وصحي وها نحن 
سعداء بإستضافة هذا اليوم األوملبي بإمتياز وذلك 

بالتعاون مع اللجنة األوملبية اللبنانية.
  أضاف: إّن لقاءنا اليوم يؤكد عىل مدى عنايتنا 
بالرياضة وإهتاممنا بها ال ألنها ترفع إســم لبنان 
عالياً وحســب بــل ألنها تحمل قــي طياتها قيم 
األخالق واألمانــة واإللتزام واإلمتيــاز يف األداء 
النزيه واملنافسة الرشيفة والتمّتع بالفوز  واللعب 
ومبشاركته وقبول الخسارة والتعلّم منها والتحيل 
بالروح الرياضيــة دون التكلّم عن الصحة البدنية 

والراحــة النفســية والثقة بالنفــس لهذه كلها 
إســتثمرت األنطونية يف كليــة العلوم الرياضية 
حتى تدمج تلك القيم يف تربية طالبها وطالباتها 
وتحقق رسالتها يف بنيان مجتمع لبناين قائم عىل 

إحرتام اآلخر واإلعرتاف بقدرات بعضنا بعضا.
  وختــم األب جلخ بأن األمور كثــرية تلك التي 
اللجنة األوملبيــة والجامعة األنطونية  تجمع بني 
لكن أهمها إثنتان : الشــبيبة املتعطشــة ملستقبل 

مرشق يليق بها ويحق لها وقيم الرياضة الفريدة.
  بعدها ألقت الالعبة راي باسيل والالعب حسن 

معتوق القسم األوملبي التايل : 
  - أن نحرتم قواعد هذه األلعاب الرياضية ونعمل 

مببادئها 
  - أن نلتــزم بــروح اللعب النظيــف واإلدماج 

واملساواة 
  - أن نقف متضامنني مع بعضنا البعض 

  - أن ال نتعاطى املنشــطات وال نغش وال منيز 
بني الالعبني  

  ثم قدمت عروض يف ألعاب املواي تاي والجمباز 
والووشــو والجودو وكرة الطاولة وكرة الريشــة 
وكان الختام مع مباريات يف كرة الطائرة والسلة 
والقدم بني فرق قدامى الجامعة األنطونية والفرق 
الحالية بــإرشاف رئيس لجنــة الرياضة للجميع 
واليوم األوملبي عضو اللجنة األوملبية وليد دمياطي 
األنطونية  الجامعة  يف  الرياضيــة  العلوم  وكلية 

ويف ظل أجواء حامسية من الجمهور .
  تبقى اإلشــارة إىل أن هذا اليوم تضمن إجراء 
األوملبي  واليوم  الرياضية  الثقافة  حول  مسابقة 
أعدتها لجنــة الثقافة واألكادمييــة يف اللجنة 
األوملبية برئاســة عضو اللجنــة أمني الصندوق 
خرض مقلد وقد نــال الفائزون والفائزات جوائز 

تقديرية.

ــا« ــهـ ــلـ ــيـ ــبـ ــل تـــخـــســـر »نـ ــ ــي ــ ــب ــ ــن ــ ــن ال ــ ــفـ ــ لـــعـــبـــة الـ
املــرض، ورحلة  بعد معانــاة طويلة مع 
مثمــرة بالعطاء فوق حلبــات املالكمة لعبة 
»الفن النبيل«، توّقف قلب البطل نبيل هاشــم 
)50 ســنة( عن الخفقان، أغمض بطل لبنان 
واملدرّب الوطني ومخــّرج األبطال عينيه إىل 
األبد، وقلبه املتعب بقــي حتى النفس األخري 
يخفق بالدعاء البنه عيل املوجود يف الجزائر 
ممثالً للبنان يف بطولة دول البحر املتوســط 
يف لعبة املالكمة آمالً أن يعود مكلالً بانجاز 
يهديه للبنان واللبنانيني، وقد سبق للراحل أن 
مّثل لبنان يف نفس البطولة يف العام 2001. 
هذا، ونعى رئيس االتحــاد اللبناين للمالكمة 
املهندس محمود الحطّاب البطل نبيل هاشــم 
املالكمة  الصغرية وأرسة  عائلته  اىل  متوّجهاً 
بأســمى آيات العزاء وأصدق مشاعر املواساة 
سائالً املوىل أن يتغّمده بواسع رحمته ويلهم 
أهله ومحّبيه الصرب والســلوان. وأمس وري 
جثامن »البطــل« يف الرثى يف مقربة الهادي 
ـ األوزاعي بحضور حشــد كبري من جريانه 
وعارفيــه وعائلة املالكمــة.  والجدير ذكره، 

أن رئيس بعثــة املالكمة إىل الجزائر املهندس 
محمد عــيل الحطّاب بقــي إىل جانب عيل 
حاضناً ومواســياً وقد خرّيه مــا بني إكامل 
املهمة والعودة إىل لبنــان، لكن »ابن البطل« 
اختار البقاء، وقد نرش عرب صفحته الخاصة 

»الفايسبوك« اآليت:
  أيَِب...  تَعَجُز الكلامُت والُحروف عن وصِفك، 
وتَعَجُز املعاين عن َمدِحك. كُنَت ذلك الرَُجل الذي 
يَحرُم نَفَسُه من أجلِنا، ويُحارب من أجيِل. واآلَن 
يا أيِب أنا هنا الَحارَب من أجلِك ومن أجِل ِحلِمَك 
الذي مل تََتَخلَّ َعنُه حتى آِخر أنَفاِسَك، أنا ُهنا يا 
أيب ِمن أجِل إبَقاء إسِمَك وإسم املاُلكَمة عالياً . 

  أيِب... 
جاع يف نَظَري ونَظَر الجميع،    أنَت ذلك الشُّ
حيــُث مل تَسَتســلِم للَمــرَض ومل تَرَضخ لُه 
بسـهولة. كنَت َصديق وُمَضحي وَمحُبوب ِمن 
ِقبل الجميــع. أيِب...  لو جمعُت ُحُروَف الَعامل 
أجَمِعني الكُتَب عنَك ال يَليُق مِبقاِمَك أبداً. كنَت 
وسَتبقى أيب، وأِخي، وَصديِقي، وَسَندي. وأنا 

َسأبقى وِبكُلِّ َفخر )َعيِل إِبن نَِبيل َهاِشم(.



1ـ سليم الحص، عيناب
2ـ واترلو، بادن، جّو
3ـ روميو وجوليات

4ـ ِيتس، جاوه، هربزي
5ـ نسكنه، رأل، يانسون

6ـ اوار، نج، العّث، بّج، فج
7ـ نديم سامل، كامل حلو

8ـ ميام، التمرّس
9ـ االنتصار، وّر، أتاترك

10ـ ليل، حسامها، رد، آر

11ـ دانت، شــهاب، بيان، 

ندم

12ـ رّسامون، ليت، األنيس

لويس  بّجة،  كّرست،  13ـ 

كارول

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جيوفاين بوكاشيو 

اخترب معلوماتك

1ـ أَسد شديد. 

2ـ صار الوقت، سِئَم. 

3ـ االســم األول لرئيس 

وزراء هندي راحل. 

4ـ جميال أنيقا. 

5ـ مؤّهلون للبحث فنيا 

عن. 

1ـ يُطلق يف الجو.

2ـ مالئم ومواِفق لـِ. 

3ـ جّص. 

4ـ قبيحا بشعا.

5ـ متعاهــدون عــى 

التنارص. 

كاتب وأديــب وصحفي ودبلومايس لبناين راحل. له 

العديــد من املؤلفات الروائية والقصصية والشــعرية، 

واعتربت رواياته من  أفضل الروايات العربية. 

إسمه مؤلف من 13 حرفا. إذا جمعت: 

13+4+8+12+6- رئيس وزراء هندي راحل. 

10+5+6+13- رتبة عسكرية. 

9+4+12+1- ماركة سيارات                                         

7+12+2- مدينة يف جنوب السودان.

11+3+6- ُمخلِص. 

13+5- قرَع الباب. 

1ـ ما إســم النّحــات الفرنيس الذي إشــتهر بتمثال 

األحصنة املجّنحة يف التويلري بباريس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هو املناضل واألديب الذي أّسَس دولة، ولّقَب بـِ 

القائد األعظم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية سنة إفتتَح مطار امللك خالد السعودي الذي 

هو من أكرَب مطارات العامل؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ كــم تعادل بالكيلو غرام وحــدة الوزن االنكليزية 

الهندردويت؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ مــا إســم النائب اللبناين الرحل الــذي انتخَب بدل 

شقيقه املتويف عن محافظة جبل لبنان سنة 1945؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم الطائر الطويل الُعنق والجناحني والساقني، 

ويُلّقب بـِ إبن املاء؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية ســنة بدأ ارسال االذاعة الربيطانية يب يب 

يس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور ســبع 

سنوات عى الزواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ يف أية سنة بُدئ يف لبنان باعطاء الشهادات املهنية 

الرسمية، ِعلام بأنه كان أولها الفندقية والسياحة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ سورينام، الدرك. 
2ـ الوتسو، اليارس

3ـ يتمّسكان، الناس
4ـ مرّي، نردين، متّت

5ـ الوجه، مينت
6ـ لُووا، مناص، شنب

7ـ جورج سامحه
8ـ صّبوها، رسالة

9ـ آل، الال، أيب

10ـ عّديه، مللوم، تل
11ـ ينابيع، ترهب
12ـ تراثكم، إيّاي

13ـ أّج، زّن، مرأ، ألّس
14ـ بوريس باسرتناك

15ـ وجل، اد، نا
16ـ حّنت، نرس

17ـ فّل، راديو
18ـ نجوى كرم

؟ من هو
من هي؟

1ـ دولة أوروبية، الكذب. 

2ـ ممثل مرصي راِحل.

3ـ يبعــث، ضجره وملله، 

شقَّ األرض للزرع. 

4ـ وثيقة، أحوك. 

5ـ َمن يف الطليعة، رّحالة 

برتغايل، من أسامء الحية. 

مدينة  باألمــر،  يتقّيد  6ـ 

امريكية يف والية أوهايو. 

7ـ فقاقيع عى وجه املاء، 

مدينة أمريكية.  

8ـ خصــب، عائش، يهزم، 

يتثاقل يف مشيته. 

ويواظبون،  يثابــرون  9ـ 

ثوب من حرير. 

10ـ بلدة يف الشامل. 

11ـ يفصل يف األمر، كاتب 

مرسحي أمرييك راحل. 

12ـ فرْحنا، جامعة، قطَع 

وشقَّ األذن. 

13ـ يشــتاق إىل، تكلّــَم 

بصوت منخفض، للتعريف. 

14ـ حــرف نــداء للبعيد، 

أتقلّده وأقوم باملنصب.

15ـ ماركة عطور عاملية. 

16ـ تغّنج، نهر أورويب. 

شاعر  ســائغ،  طّيب  17ـ 

فرنيس راحل.

18ـ مغنية لبنانية صاحبة 

الصورة.

1ـ رئيــس حكومة لبناين 

راحل، بحر.

أوروبيــة،  2ـ عاصمــة 

عاصمة أوروبية. 

3ـ مرفأ فرنيس، إبتاعوا. 

كسبوا،  أملانية،  مدينة  4ـ 

صعَد. 

5ـ صّوَت الضفدع، إكتملت، 

يتكرَّمان عى، ترّضَع. 

6ـ قنوط، أهــدم، أخفاُه، 

أقرتِب. 

أمــريكا  يف  دولــة  7ـ 

الجنوبية، االسم الثاين لعامل 

فلك بريطاين راحل.  

8ـ ثغــر، رسب، مرفأ يف 

جنوب إنكلرتا. 

مشــهورة  رســالة  9ـ 

للغزايل، بســَط يــده، ورك، 

طائر وهمي كبري. 

عى،  نصّمم  طــرَد،  10ـ 

يأيت بعــد، ما يُطلَب ويُرجى 

تحقيقها. 

11ـ إسم فرس إشتهر يف 

عــرص الجاهلية مع الغرباء، 

دائم ثابت عى وترية واحدة، 

نبت يتعلّق عى الشجر، نوتة 

موسيقية. 

12ـ والية أمريكية، نظرَت 

يف األمر مليا، بلدة يف قضاء 

جبيل. 

13ـ أَســد، طريق واضح، 

زاوية، سيف. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

ســتحصل عى مكافأة لقــاء مجهوداتك 

الشــخصية ألنك تترصف بلباقــة وحكمة. 

تشارِك عائلتك اللطيفة مبشاريعها هذا اليوم 

وتَخلق جوا من االلفة واملحبة. 

ابتســامتك الحلوة واللطيفة يف العمل قد 

تعني الكثري للمحيطني بك من زمالء وأصدقاء. 

حــاول أن تكون ايجابيا قدر االمكان ومتفهام 

لوجهة نظر محّدثيك. 

تتمســك هذه املرحلة بقوة بآرائك وأفكارك 

وتربهن عن عزم يف مالحقة أهدافك وتطلعاتك، 

وتخضع عالقاتك االجتامعية والعاطفية اىل 

الصالبة نفسها. 

تعيــش فرتة من الركود وهــذا ما يزيد من 

تفاقم الوضع الذي أنت فيه. استشــارة األهل 

واالصدقاء قــد تعيد اليك تفاؤلك. أخبار جيدة 

من أناس بعيدين. 

متفائــل أنت وحيوي أيضــا هذا اليوم ولن 

تهزك أيــة عقبة قد تعرتضــك. خربتك وبعد 

نظرك يسمحان لك بخوض األعامل التي تتطلب 

الكثري من الخربة.

تخرج من بعض املواقــف املحرجة بفضل 

فطنتك والحظ الجيــد الذي يقف اىل جانبك.

ال تتحدث عــن حياتك وأمورك العاطفية أمام 

القريب والغريب، وخاصة الخبثاء.

زيارات عائلية عديدة ســوف تقوم بها هذه 

اآلونة ولن توفر لنفســك بعضــا من الراحة 

والهدوء. حلحلة عى صعيد الحظ، ومكسبك 

املايل سيمدك بالسعادة. 

متيل اىل االنفتاح عى محيطك، هذا مناسب 

لك لكن عليك أن تضبط نفســك بعض اليشء. 

عاطفيا، احســن االختيار هذه املرة وكن عى 

مستوى املسؤولية. 

 تطلعاتــك املســتقبلية جيــدة ومريحة. 

تصميمك عــى النجاح بأي مثن يفرض عليك 

الشــجاعة واالقدام، وعدم الرتدد يف مواجهة 

األخطار والصعوبات.  

التــوازن االقتصادي همــك األكرب يف هذه 

الفــرتة الصعبة. اعلم ان الجهــد الذي تبذله 

اليوم لن يذهب سدى، والنتائج الجيدة ستكون 

ممتازة يف املستقبل القريب. 

بعض األخبار الجديدة ستكون حسنة بحيث 

تساعدك يف تسوية مشكلة عالقة. لقد حان 

الوقــت ليك تنفذ املخطــط الذي وضعته يف 

راسك منذ فرتة طويلة. 

وضع جيد إذا اســتطعت أن تضبط اندفاعك 

الشديد وترّسعك. عندما تواجه بعض املشاكل 

أوالصعوبــات، اتصل مبــن تثق بهم يك تجد 

االستقرار الذي تنشده.

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

الكونغو
أقطاب

املرفأ
أزهار

اثيوبيا
اعالنات
الغابون
ازنبوغا
بولونيا
باريس

بنسلفانيا
ترششل

جنادل
جهة

جريئة
حزب

حرارة
رشف
شغل

صفاء
صمد

صحراء
صوفيا
صنعاء
ضباب
ضفة

ضعيف
طبيب

عز
غزال

غامبيا
فريق

فهد
قابوس

قناع
قش

كامن

كازينو
موبوتو

مزبود
منجد

مساعدة

نهر

وليامس

يافع

يالتا.

الحل السابق

الحل السابق

   صوفر

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ جزيرة ميلو. 

2ـ الفرعون سنفرو. 

3ـ عبد األحد. 

4ـ الفنان أبو ملعة. 

5ـ حواىل 2300

6ـ يف الواليات املتحدة. 

7ـ خليج املكسيك. 

8ـ سنة 1871

9ـ الدكتور شارل مالك.

1ـ رسحال. 

2ـ البيش. 

3ـ عس، مّل. 

4ـ إيلّيا. 

5ـ مندهش.

1ـ سلعام. 

2ـ راسني. 

3ـ َحّب، لّد. 

4ـ إمييه. 

5ـ لشالش. 

الثلثاء 28 حزيران 2022



ــــوالدة« ــ ــ ــــل »ال ــ ــ ــات تعرق ــ ــ ــ ــــهيل وعقب ــ ــ ــود بالتس ــ ــ ــارات النيابية...وعــ ــ ــ ــــي االستشــ ــ ــ ــادل« ف ــ ــ ــ ــاق متب ــ ــ ــ »نف

ــة ــ ــي الدوحـ ــ ــرة فـ ــ ــر مباشـ ــ ــة غيـ ــ ــة إيرانيـ ــ ــات أميركيـ ــ روســــــــــيا تقتحــــــــــم آخــــــــــر مدينــــــــــة فــــــــــي لوغانســــــــــكمفاوضـ

بغداد فــي  قريبا  تستأنف  ــاض  ــري ال مــع  املــبــاحــثــات  ــران:  طــه
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بتعهــدات واضحة تتضمن »خارطة طريق« تنفيذية من قبل 
»التيار الوطني الحر« الذي ال يزال متمســكا بوزارة الطاقة.

{ »التيار«: »حاســبينها غلط«!{
يف املقابل، تعتقد اوســاط التيار الوطني الحر ان تحميل 
»التيار« مســؤولية عرقلة تشــكيل حكومة جديدة السباب 
»واهيــة« تتعلق مبطالب نفعية، اتهامات »كاذبة« وتجايف 
الحقيقــة، الن مــا يطالب بــه فريق رئيــس الجمهورية 
»بســيط«، وهو تعــاون رئيس الحكومة يف حســم اكرث 
مــن ملف قضــايئ واقتصادي ملــح، الن املرحلة ال تتحمل 
االســتمرار يف »املرواغة« فيام البلد يواصل االنهيار، وابرز 
هذه امللفات امللحة حســم مسالة اقالة حاكم مرصف لبنان 
رياض ســالمة، وغريها من الخطوات االصالحية الواجب 
اتخاذهــا برسعة. ووفقا لتلك االوســاط، ال ميكن القبول 
مبحاولة فرض رشوط مســبقة عىل »التيار« برفض منحه 
حقائــب معينة اال »بــروط« فيام االخرون يتمســكون 
بحقائب ســيادية، كوزارة املال، دون ان »يرف جفن« لرئيس 
الحكومة. ويف هذا الســياق، ترى تلك االوساط، ان املعضلة 
الرئيســية تبقى يف ان مثة مــن يتعاطى مع العهد وفريقه 
الســيايس بانهام وصال اىل نهايــة »الطريق«، وال حاجة 
ملنحهام ايا من الحقوق املكتســبة لهام، وال ضري يف تضييع 
الوقت حتى انتهاء الوالية الرئاســية، لكن هؤالء »حاسبينها 
غلط«، تقول تلــك املصادر، »فالتيار« مل يكن يتلطى مبوقع 
الرئاسة يف يوم من االيام، ولديه ما يكفي من عنارص القوة 
لتحصيل الحقوق السياســية املتوازنة لريحة كبرية ميثلها 

النيايب. املجلس  يف 

{ حزب الله يقدم الحل؟ {
ويف ظــل التعقيــدات الواضحة امام تشــكيل حكومة 
جديدة، اقرتح  نائب األمني العام لحزب الله، الشــيخ نعيم 
قاســم، إجراء تعديــالت عىل الحكومة الحالية، مشــّدداً 
عىل حزب الله مع تشــكيل الحكومة وعدم إضاعة الوقت 
وعدم إنهاك الّتشكيل بالروط والروط املُضادة. ووفقا 
للشــيخ قاســم، فان الفرصة ال تسمح بأن يأخذ كّل فريق 
مكتســبات مــن الحكومة. وقال: ليدخــل إليها من يرغب 
بالدخــول والتعاون أو ليعّدل مــن يعّدل يف بعض الوزراء 
لــإرساع يف عدم الوقوف يف فّخ األســامء الجديدة التي 
ميكن أن تأخذ وقتــاً طويالً«. وتوّجه إىل »الذين ينظّرون 
وال يُشاركون وال يسّهلون املشاركة، قائالً إّن »الناس يرون 
من يعطّل تشــكيل الحكومة ومن يؤيّد تشــكيلها وبالتايل 
املوقف الســلبي من تشكيل الحكومة ال يعني أنّهم يخدمون 

لبلد«. ا
ووفقا الوســاط مطلعة يعتقد حزب الله انه ال مفر من 
تشــكيل حكومة مكتملــة املوصفات، ال ان تبقى حكومة 
ترصيــف اعامل، لتلبية احتياجات النــاس الحياتية بعيدا 
عــن »الكباش« الســيايس حول االنتخابات الرئاســية، 
والنــه يدرك صعوبة ذلك، يقرتح اجراء تعديالت حكومية 
قــد تكون مخرجــا لعمليــة طويلة متتد شــهورا، فيام 
االستحقاق الرئايس عىل »االبواب« . وهنا ما يريده حزب 

الله هو فصل الشــأن الحكومي عــن الرئايس، ويخىش 
دخول البالد يف فراغ دســتوري عىل كافة املســتويات، 
مــا يهدد بانفجــار اجتامعي غري محدود. ومن هنا ميكن 
فهم الكالم العايل الســقف، لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
محمد رعد بعد لقاء ميقايت، وقال ان من »شاء ان يقاطع 
هذا شــانه، وال يســتطيع طرف ان يفرتض ان لديه حلوال 
ســحرية، خصوصا ان صانعي االزمة يف الخارج يجدون 

مــن يتعاون معهم يف الداخل«.

الصعبة { »املهمة«   }
ويف التقييــم االويل لليوم االول من االستشــارات غري 
امللزمــة، ال جديد ميكن البنــاء عليه يبر بحصول »والدة« 
حكوميــة قريبة، وان كان رئيس الحكومة مرصا عىل »رمي 
الكــرة« يف ملعب رئيس الجمهوريــة من خالل نيته تقديم 
تشــكيلة يراها متوازنة، وعليه »فليتحمل عون مســؤولية 
رفضهــا«. وال يبــدو ان اي طرف ســيايس مقتنع بوالدة 
الحكومــة قريبا، فالكتل النيابيــة التي التقاها ميقايت يف 
مجلس النواب باالمس، كررت مواقفها السابقة التي سبقت 
واعلنتهــا من بعبــدا عند استشــارات التكليف، ويف تباين 
واضــح يف املواقف،«التنمية والتحرير« جددت متســكها 
بــوزارة املال، وهو امر رفضته كتلــة »الجمهورية القوية« 
التي رفضت االســتمرار يف تخصيــص اي وزارة لحزب او 
طائفة. وهذه عينة تشري اىل ان »الطريق« ال تزال مسدودة 
أمام إمكان التفاهم حول تأليف حكومة، حيث ال يرى احد ان 
عمرها االفرتايض الربعة اشهر فقط، وامنا ستكون حكومة 

الرئايس. الفراغ«  »ملء 

{ »ورقة« ميقايت؟ {
ووفقــا ملصــادر مطلعــة، يبقي ميقــايت يف »جيبه« 
»ورقــة« تفعيل حكومة ترصيف األعامل، وهو لن يرتدد يف 
دعــوة مجلس الوزراء لالنعقاد »اســتثنائيا«، اذا ما وصلت 
جهوده اىل »حائط مســدود«، وهو سيستفيد من الظروف 
االســتثنائية التي متر بها البالد لتوسيع صالحيات ترصيف 
األعامل، بدعم وتغطية فرنســية، وتاييد داخيل من »الثنايئ 
الشــيعي«، وال مامنعة من الحزب التقدمي االشرتايك، فيام 
تنتظره »معركة« قاســية مع رئيــس الجمهورية، والتيار 

الحر. الوطني 

{ يوم االستشارات االول {
وكان النائب عيل حســن خليل، باســم كتلــة »التنمية 
والتحرير« اكد »رضورة تشــكيل حكومة يف أرسع وقت«، 
وقال »مل نوصف شــكل الحكومــة، إذ إن ميقايت بات يعلم 
التوازنــات القامئة، وما يهمنا أن تكــون حكومة فاعلة«. 
مــن جانبه، دعا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، 
اىل االرساع يف تشــكيل حكومة قادرة عىل متابعة امللفات 
املطروحــة واالتفــاق مع صندوق النقــد الدويل ، وتواكب 
عملية ترســيم الحدود البحرية، كام اعادة االعتبار للمبادرة 
الكويتية. من جهته، أعلــن النائب جورج عدوان، بعد لقاء 
كتلــة الجمهوريــة القوية الرئيس املكلــف نجيب ميقايت، 
»ان الروط التي وضعناها ال ميكن أن تطبق يف األشــهر 
الثالثة األخرية لهــذا العهد«، وامل أن يتجه املجلس النيايب 
يف أقــرب وقت ممكن إىل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 

ألنــه حينئــذ ميكن تطبيق كل الروط التــي تحدثنا عنها، 
وفيام اكد النائب تيمور جنبالط عدم الرغبة يف املشــاركة 
يف الحكومة من »باب التسهيل« ال التعطيل، تحدثت النائبة 
حليمة قعقور باســم كتلة نواب »قــوى التغيري«، وقالت: 
نحن مع حكومة مصّغرة وإنقاذيّة لتقّر املشــاريع اإللزامية 
برسعة ولن نشــارك يف أّي حكومة محاصصة وال حكومة 

وطنّية... وحدة 

الدوليني الرعاة   { غياب 
 واالقليميني {

هذا االفق املســدود حكوميا، قد يكون احد اسبابه غياب 
الرعاية الخارجية للشــان اللبناين الذي ال يحتل اولوية لدى 
احد، ففرنســا تتدخل دون »انيــاب« وتقدم النصائح دون 
»مونة« عىل احد، وال تزال عند مقولة »ساعدوا انفسكم يك 
نســاعدكم«. وبانتظار زيارة غري مؤكدة رسميا، للمسؤول 
الفرنيس عن ملف املســاعدة الدوليــة للبنان بيار دوكان، 
أكــد الرئيس اميانويل ماكرون ان »فرنســا متعلقة بصورة 
مميــزة وخاصة بروابــط االخوة التي تجمعهــا مع لبنان 
ومع الشــعب اللبناين«. جاء ذلك، يف برقية شــكر وجهها 
اىل رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عون ردا عىل برقية 
التهنئة التي كان وجهها اليه ملناســبة إعادة انتخابه رئيسا 

. لفرنسا

{  واشــنطن »غري مستعجلة« {
اما واشــنطن فال تبدو مســتعجلة عــىل عملية انقاذية 
جديــة تخرج البالد مــن ازمتها الراهنة، فاالســرتاتيجية 
االمريكيــة ال تزال وفقا ملصادر دبلوماســية، ال »انقاذ وال 
مــوت«، وعىل لبنــان البقاء يف غرفة االنعاش حتى يتم حل 
ملف الرتسيم البحري، ونضوج التسويات االقليمية والدولية 
التي ســتكون لها »الكلمة الفصل« يف االستحقاق الرئايس، 
لكــن ال ضامنات جدية باجرائها يف موعدها عىل الرغم من 
التهويــل الفرنيس بتحميل من يعرقله مســؤولية التعطيل، 
وهــو تهديد فارغ من اي مضمــون بعدما ثبت ان العقوبات 
االوروبية غري قابلة للرصف. اما ســعوديا، فال تزال االمور 
عىل حالها، والالمباالة تبقى االســرتاتيجية املتبعة اىل حني 

تقدم املحادثات مع طهران...!

{ مراوغة امريكية {
وللداللة عىل »املرواغة« االمريكية املســتمرة يف التعامل 
مع الحلول االنقاذية، تشــري مصــادر وزارة الطاقة اىل ان 
مبــادرة الوزيــر وليد فياض للتوقيع الرســمي مع الجانب 
املرصي واالردين عىل اتفاق استجرار الغاز والكهرباء، قابله 
املعنيون بواشــنطن بعبارة »اخذنا علام بذلك«، وغاب بعدها 
االمريكيون عن الســمع دون تقديم اي اجابة واضحة حول 
كتــاب الضامنات الخطي باالعفاء من عقوبات قيرص، واالن 
ينتظر الوزير عودة الســفرية االمريكية دورويث شــيا من 
واشنطن، الســتيضاح طبيعة الخطوة املقبلة امريكيا والتي 
ال تبدو مبرة حتى االن، يف ظل الربط الواضح بني االفراج 

الرتسيم. االعفاءات وملف  عن 

الشاملة« {  {»العتمة 
 ويف هذا الســياق، ال تبدو االجــواء مبرة »كهربائيا«، 

وخطر العتمة الشــاملة يلــوح يف االفق، يف ظل االخفاق 
حتــى االن يف ايجاد بديل عن الفيول العراقي املفرتض وقف 
تدفقــه يف ايلول. فاالتصاالت مع الكويت مل تثمر بعد، فيام 
ال تزال العقبات السياســية قامئــة امام مترير خطة وزير 
الطاقة لزيادة التعرفة، ربطا بزيادة ســاعات التغذية التي 
تحتــاج ايضا اىل اقناع مرصف لبنان برصف مبالغ بالدوالر 

الفيول؟ لتأمني 
ويف خطوة ســتزيد من معاناة اللبنانيني، اعلنت كهرباء 
لبنان »وضع معمل الزهراين قرسيا خارج الخدمة لخمســة 
أيام وانخفاض يف اإلنتاج الحراري بسبب تدين كميات مادة 

املوردة شهريا«! أويل  الغاز 

{ »صمت غري بناء« {
ويف ملــف الرتســيم، وبينام يرتقب لبنان من الوســيط 
األمرييك آموس هوكشــتاين أن يحمل إليه الجواب النهايئ 
يف غضون ايام، تواصل إرسائيل اعتامد سياســة »الصمت« 
غري البناء عىل االقرتاح الذي تســلمه »الوسيط« االمرييك 
من رئيس الجمهورية »شــفهيا«، وتلفــت مصادر مطلعة 
اىل عــدم وجود جدية امريكيــة يف ترسيع عملية الوصول 
اىل »تســوية«، فمجــرد اكتفاء »الوســيط« بعقد اجتامع 
عرب«الفيديــو« مع فريــق التفاوض اإلرسائيــيل للحدود 
البحرية، يشــري اىل ان واشــنطن ال ترغب يف عقد لقاءات 
مكوكية، تفرتض بقاء هوكشتاين يف املنطقة حتى التوصل 

املرجوة. النتائج  اىل 

{ التفاوض حول »قانا«؟ {
وهو بذلك يساعد االرسائيليني عىل املراوغة، ووفقا لبيان 
وزارة الطاقة االرسائيلية فان« فريق التفاوض اســتمع إىل 
آخر املســتجدات حول زيارة هوكشــتاين إىل لبنان، وناقش 
الطرفــان صياغة توجهات بنــاءة من أجل امليض قدماً يف 
املفاوضات، مع الحفــاظ عىل مصالح إرسائيل االقتصادية 
واألمنية، وبهدف تلخيص املوضوع يف املســتقبل القريب«. 
والحديــث هنــا عن املفاوضات قد يعنــي الحقا العودة اىل 
الناقورة للدخول يف مســار طويل من املحادثات، خصوصا 
ان العدو االرسائييل ال يقر حتى االن مبنح لبنان كامل حقل 

للتفاوض! اخضاعه  ويريد  قانا 

{ الرواتب مؤمنة {
حياتيا، وفيام دخل ارضاب القطاع العام اســبوعه الثالث 
يف ظل »حوار الطرشــان« مع الحكومة، سجلت حلحلة يف 
ملف رواتــب موظفي القطاع العام، واعلن موظفو مديرية 
الرصفيــات يف وزارة املال انهم ســيعاودون العمل إلنجاز 

االجتامعية. واملساعدة  الرواتب 

{ ارضاب موظفي »املركزي« {
 يف هــذا الوقت، واعرتاضا عىل االجراءات »التعســفية« 
حيالهــم، اعلنت نقابة موظفي املــرصف املركزي اإلرضاب 
اليــوم، وليوم واحد فقط.، فيام اعلنت جمعية املصارف عدم 
اإلرضاب اليــوم، عىل رغم تأييدهــا ملطالب موظفي مرصف 
لبنــان، وســيكون اليوم يوم عمل عاديــاً يف املصارف، مع 
توقــف أعامل املقاصة وكل ما يتعلق باملعامالت املشــرتكة 

مع مــرصف لبنان، مبا فيها منصة صريفة!

االمتثــال الكيل واملتبادل لالتفاق. لكنها أضافت أن تحقيق ذلك 
يتطلب من إيران التنازل عن مطالبها اإلضافية التي هي خارج 
إطــار اتفاق فيينا النووي. كام نقلــت وكالة األنباء اإليرانية 
عن مصدر بالخارجية أن املفاوضات النووية ســتبدأ اليوم يف 

الدوحة بهدف رفع العقوبات.
وبينام يتوّجه كبــري املفاوضني اإليرانيني يف امللف النووي 
عــيل باقري اليوم إىل الدوحة، قالت إرسائيل إنها ســتواصل 
العمل مع القوى العاملية ملحاولة صياغة أي اتفاق نووي إيراين.

وتأيت هذه املحادثات وسط مساعي االتحاد األورويب إلنهاء 
تعرث املفاوضات من أجل إحياء اتفاق طهران النووي املربم عام 

2015 مع القوى العاملية.

{ استضافة ومربرات {
وأوضح مسؤول اإليراين يف حديث لقناة الجزيرة القطرية 
أن اســتضافة قطر للمفاوضات نابع من كونها دولة صديقة 
إليران يف املنطقة، مؤكدا أن املفاوضات بني طهران وواشنطن 
ســتكون غري مبارشة كام كانت الحال يف فيينا، وسرتكز عىل 
حل نقاط الخالف املتبقية املتعلقة برفع العقوبات والضامنات.

وبحســب املصدر ذاته، ومبا أن الخالفات املتبقية ترتكز بني 

إيران والواليات املتحدة، فإنه ال رضورة لحضور بقية األطراف 
من دول »4+1″، بحسب تعبريه.

وكان املتحدث باســم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده 
أشــار إىل أن امللفات املتبقية هي نقــاط خالفية بني طهران 
وواشنطن، وأوضح أن املفاوضات كانت مبنية عىل عدم الثقة 
بواشنطن. وأضاف »الكرة يف امللعب األمرييك، وإذا كانت لدى 

واشنطن اإلرادة الالزمة فيمكن التوصل إىل نتيجة«.

{ مفاوضات منفصلة {
وقال مســؤول الشــؤون الخارجية يف االتحاد األورويب 
جوزيب بوريل الســبت يف طهران، إن املفاوضات ســتكون 
منفصلــة عن محادثات أوســع يف فيينا بــني إيران والقوى 

الكربى، تجري بوساطة االتحاد األورويب.
وبعد محادثات يف طهران السبت، قال بوريل إن املفاوضات 

إلحياء االتفاق النووي ستستأنف يف غضون أيام.
وستعقد هذه املحادثات الثنائية بني الواليات املتحدة وإيران 
بشــكل منفصل يف الدوحة عىل األرجح، لتجّنب أي خلط مع 

محادثات فيينا األشمل.
وتم التوصل إىل »خطة العمل الشــاملة املشرتكة« )االسم 
الرسمي لالتفاق النووي( بعد اتصاالت مبدئية جرت بني إيران 
والواليات املتحدة يف سلطنة عامن، التي تقيم عالقات تاريخية 

جيدة مع الطرفني.

االثنني »ســنواصل تقديم الدعم املايل واإلنســاين والعسكري 
والدبلومايس ألوكرانيا والوقوف بجانبها طاملا لزم األمر«.

وقد حض الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك قادة دول 
مجموعة الســبع عىل »بذل أقىص الجهود« إلنهاء الحرب يف 
بــالده قبل نهاية العام كام أفادت مصادر داخل قمة املجموعة 

املقامة يف قرص إملاو بأملانيا.
وذكرت املصادر أن زيلينسيك - الذي تحدث عرب الفيديو خالل 
اليوم الثاين من قمة مجموعة السبع - »كانت لديه رسالة قوية 
جدا قائال إنه يتعني علينا بذل قصارى جهدنا ملحاولة إنهاء هذه 
الحرب قبل نهاية العام«، مشــريا إىل أن القتال سيصبح أصعب 

حينام يأيت »الشتاء القارس« يف أوكرانيا.
وأوضحت املصادر نفسها أنه »أرص أيضا عىل رضورة تشديد 
العقوبات ضد روسيا«، مشريا إىل أهمية »عدم تخفيف الضغط، 

ومواصلة فرض عقوبات مكثفة عىل روسيا«.
ويف مؤمتر صحفي، قال األمني العام لحلف شامل األطليس 
ينس ســتولتنربغ إن الحلف ســيضع مزيدا من قواته يف حالة 

تأهب قصوى ليصل قوامها إىل أكرث من 300 ألف.
وأبلــغ الصحفيني قبل قمة الحلف يف مدريد والتي تعقد يف 
وقت الحق من األسبوع الحايل »سنغري قوة الرد التابعة لحلف 
شــامل األطليس، وســنضع مزيدا من الجنود يف حالة تأهب 
قصوى ليصل عددهم إىل أكرث من 300 ألف«، يف حني يبلغ قوام 

قوة الرد الرسيع التابعة للحلف حتى اآلن نحو 40 ألف جندي.

{ جولة بوتني {
من ناحية أخرى، كشف الكرملني أن الرئيس الرويس فالدميري 
بوتني ســيزور اليوم طاجيكســتان الجمهورية السوفياتية 
السابقة وحليفة موسكو يف آسيا الوسطى، وذلك يف أول رحلة 

خارجية له منذ بدء الحرب عىل أوكرانيا يف 24 شباط املايض.
وأوضح الناطق باســم الرئاسة الروسية دميرتي بيسكوف 
»من املقرر أن يقوم الرئيس بوتني بزيارة عمل لطاجيكســتان 
اليوم«، يف حني ينتظر أن يزور الرئيس الرويس تركامنســتان 

األربعاء، للمشاركة يف قمة الدول املطلة عىل بحر قزوين.
وتعود آخر رحلة لبوتني للخارج إىل يومي 4 و5 شباط املايض 
عندما زار الصني للقاء نظريه يش جني بينغ مبناسبة افتتاح دورة 

األلعاب األوملبية الشتوية.

{ اقتحام مدينة ليسيتشانسك {
بدورها، نقلت وكالة »تاس« عن مصدر عسكري رويس قوله 
إن القوات الروســية اقتحمت مدينة ليسيتشانسك آخر مدينة 
تســيطر عليها أوكرانيا يف مقاطعة لوغانسك، يف حني يواصل 
قادة مجموعة السبع مناقشة مسار الحرب الروسية يف أوكرانيا 

وتداعياتها.
ووفــق املصدر العســكري الــرويس، فإن اقتحــام مدينة 
ليسيتشانسك ينفذ من 5 محاور، مشريا إىل أن القوات األوكرانية 
تقوم بتصفية من ســامهم املرتزقة األجانب الذين يقاتلون يف 
صفوفها تجنبا لوقوعهم يف األرس. وقال حاكم لوغانســك إن 
عمليات اإلجالء من املدينة تزداد صعوبة كل يوم، وإنهم يحاولون 

إنقاذ أكرب عدد ممكن من األرواح.
ويف تطــور آخر، قال الجيــش األوكراين إن قواته تتقدم يف 
ضواحي خريسون الشاملية والغربية وتسيطر عىل مساحات 

جديدة كانت تحت سيطرة القوات الروسية.

وأكــد رئيس اإلدارة اإلقليمية العســكرية يف مدينة كريفي 
ريه أن القوات الروسية تراجعت إىل بلدة أولجينو يف مقاطعة 
خريســون، لكنه أقر بأن القوات الروسية كثفت قصفها عىل 
البلدات الواقعة عىل خط التامس يف خريســون عىل نحو أدى 

إىل محو قرى بأكملها.

{ قصف عىل أوديسا {
وعىل صعيد آخر، قالت القيادة الجنوبية العسكرية األوكرانية 
أمــس االثنني إن مقاطعة أوديســا يف جنوب أوكرانيا تعرضت 
لقصف صاروخي تسبب يف سقوط 6 ضحايا، بينهم طفل، يف 
حــني ال يزال الرصاع يف أوكرانيا يهيمن عىل جدول أعامل اليوم 

الثاين لقمة مجموعة السبع التي تستمر 3 أيام.
وذكرت القيادة الجنوبية العسكرية األوكرانية أن الصواريخ 
 )22-T( »22-أطلقت مــن قاذفات روســية من طــراز »يت
اإلسرتاتيجية، واستهدفت مناطق سكنية للمدنيني، وتسببت يف 
تدمري العديد من املباين السكنية ومزارع يف مساحة تبلغ 500 
مرت مربع، يف حني يكافح رجال اإلطفاء للسيطرة عىل الحريق.

وســجلت أوكرانيا زيادة يف الهجامت الصاروخية الروسية 
بأنحاء البالد األحد، مع اســتهداف عدد من املناطق البعيدة عن 
خط املواجهة، من منطقة لفيف بغرب أوكرانيا إىل خميلنيتسيك 

وجيتومري وتشرينيهيف وكييف.
يف هذه األثناء، أطلقت روســيا مروعا لبناء أكرث من 100 
شــقة إلعادة إعامر مدينة ماريوبول بعد الدمار الذي لحق بها 
جراء الحرب. وتسببت الحرب يف ماريوبول بنزوح أكرث من نصف 

سكانها، كام ألحقت أرضارا كبرية ببنيتها التحتية.
وكانت اســتخبارات الجيش الربيطــاين قد قالت إن الجيش 
الرويس يسعى الستعادة الزخم مبحور إيزيوم مع تركيز القصف 

عىل مدينتي ليسيتشانسك وسيفريودونيتسك رشقي أوكرانيا.
وأشارت االســتخبارات الربيطانية يف تقريرها أمس إىل أن 
روسيا قد تعتمد يف األسابيع املقبلة عىل قوات احتياط اعتامدا 
متزايــدا. ولفتت إىل أن هذه القــوات تتألف من مجموعة من 
املتطوعــني يعملون بدوام جزيئ وينتــرون كوحدات كاملة 

مخصصة للمهام األمنية يف املناطق الخلفية.
وأوضحت االستخبارات الربيطانية أنه عىل الرغم من النقص 
املســتمر يف عدد جنود االحتياط فإن القيادة الروســية ال تزال 

مرتددة يف اللجوء إىل التعبئة العامة.

{ كندا تنر سفينتني حربيتني
يف بحر البلطيق {

من جهتها، أعلنت كندا أمس نر سفينتني حربيتني يف بحر 
البلطيق وشامل األطليس لتنضام إىل فرقاطتني سبق إرسالهام 
إىل املنطقة، لتعزيز الجناح الرقي لحلف شــامل األطليس ردا 
عىل الحرب الروسية يف أوكرانيا. وقالت البحرية الكندية -يف 
بيان- إن الســفينتني الكنديتني »كينغســتون« و«سمرسايد« 
التابعتني لجاللة امللكة أبحرتا يف مهمة اســتمرت 4 أشهر، يف 
إطار »إجراءات الردع يف وســط أوروبا ورشقها« التي بدأت عام 

2014 بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم.
ومن املقرر أن تعود ســفينتا »هاليفاكس« و«مونرتيال« إىل 
امليناء يف متوز املقبل بعد مشاركتهام يف عملية »ري أشورنس« 

التي تعد حاليا أكرب انتشار عسكري لكندا يف الخارج.
وتشمل املهمة أيضا نحو 700 جندي كندي يف التفيا يتمتعون 
بقــدرات الحرب اإللكرتونية واملدفعية، باإلضافة إىل العديد من 

الطائرات العسكرية.

اإلسالمي.

وكانت إيران قد أعلنت األحد دعمها فتحا متبادال للســفارات 

مع الســعودية، إذ أكد وزير خارجيتها حسني أمري عبد اللهيان 

-خــالل لقائه الكاظمي يف طهران- أن بالده تدعم إعادة فتح 

متبادل للســفارات مع السعودية، وتثمن دور العراق يف تعزيز 

الحــوار بني البلدين. واعتــرب عبد اللهيان أن بغداد تبذل جهودا 

بناءة يف تقوية الحوار باملنطقة، وتدعم استمرار وقف إطالق 

النار يف اليمن وإنهاء الحصار عليه.

كام قال الكاظمي -خالل مؤمتر صحفي مشرتك مع الرئيس 

اإليراين إبراهيم رئييس- إن بالده وإيران اتفقتا عىل العمل معا 
لتهدئة األجواء يف املنطقة.

وكان الكاظمي قد التقى ويل العهد الســعودي األمري محمد 
بن ســلامن يف جدة السبت، واستعرضا خالل اللقاء العالقات 
الثنائية بني البلدين ومجاالت التعاون املشــرتك. ووفق مصادر 
عراقية، فإن املباحثات تناولت عدة قضايا، أبرزها ســبل إحراز 
تقدم يف املفاوضات بني الســعودية وإيران، مام من شأنه أن 
يؤدي إىل اســتئناف العالقات الدبلوماســية بشكل كامل بني 
البلدين. يشــار إىل أن 5 جوالت مــن املحادثات جمعت خالل 
األشهر األخرية مسؤولني إيرانيني وسعوديني يف العراق، ويف 
ختام الجولة الخامســة التي أجريت يف نيســان املايض قال 

الكاظمي إنه مقتنع بأن »التفاهم بات قريبا« بني الدولتني.

السام، وإنهم أقاموا مستشفى ميدانيا.
وبالعودة إىل تفاصيل الحادث، قال الناطق باســم مديرية 
األمن العام عامر الرسطاوي يف بيان إنه »أثناء األعامل اليومية 
يف ميناء العقبة اليوم سقط صهريج معبأ مبادة غازية سامة 

أثناء نقله؛ مام أدى إىل ترسب الغاز يف املوقع«.
 وقالت مصادر رســمية أردنية إن الصهريج املحمل بالغاز 

السام سقط من باخرة وتم إخالء الشاطئ الجنويب للعقبة.
وقالت القوات املســلحة األردنية إنــه تم تحريك 4 طائرات 
من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة إلجالء املصابني، كام 

أغلقت القوات املســلحة منطقــة الحادث يف العقبة وحركت 
فريق من اإلسناد الكياموي إلجراءات التطهري.

ويف وقت ســابق، نقلت وكالة األنبــاء األردنية )برتا( عن 
الناطق اإلعالمي باسم مديرية األمن العام القول إن »املختصني 
وفريــق املواد الخطرة يف الدفاع املــدين يتعاملون حتى هذه 

اللحظة مع حادثة ترسب الغار يف ميناء العقبة«.
من جهته، أكد املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات توفر مادة 
األكسجني يف املستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية للتعامل 

مع حالة ترسب الغاز السام.
ومدينــة العقبة هــي امليناء البحري الوحيــد يف اململكة، 
ومتــر عربه معظم واردات األردن وصادراته، ويُعد أحد املوانئ 

الرئيسية يف منطقة البحر األحمر.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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