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ترقب لبناين ملا سيحمله هوكشتاين يف ملف الرتسيم اعتصام ملوظفي مرصف لبنان

صاروخ اسكندر  الرويس

الوفد االيراين خالل احدى اجتامعاته يف الدوحة

خالل توقيع املذكرة

صور عرضتها القسام الحد جنود االحتالل االرسى لديها

صورة جوية تظهر مكان تنفيذ الغارة

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بوال مراد

مع انتهاء االستشــارات غري امللزمة التــي اجراها رئيس 
الحكومــة املكلــف نجيــب ميقايت يف اليومــني املاضيني، 
يفرتض ان يكون قطــار التأليف انطلق فعليا. هذا املفرتض، 
لكن الوقائع واملعطيات املتوافرة ال تفيد بأن القطار ســيصل 
قريبــا اىل وجهته وان املحطات ســتكون طويلة لحد امللل، 
خاصة بعدما بات ارتباط عملية التأليف باســتحقاق رئاسة 

الجمهورية عضويا.

{ استشارت فترصيف اعامل؟  {
ويف هذا السياق تقول مصادر مواكبة للحراك الحاصل انه 
»يصح القول ان االستشــارات حصلت لكن املعطيات الحالية 
تؤكد انها لن تؤدي اىل انجاز عملية التشــكيل ما ســيحتم 
تعويــم حكومة »ترصيف األعامل«، وهو ما دفع ميقايت كام 
رئيــس الجمهورية حتى قبل التكليف للحديث عن »التعويم« 
كســيناريو وارد ومحتمل«. وتضيف املصــادر لـ »الديار«: 
»ميقايت ســيقوم بكل ما هو مطلوب دســتوريا منه وبكل 
الشكليات التي عادة ما ترافق عملية التشكيل، لكنه لن يكون 
مســتعجال  لتقديم تشكيلة حكومية خاصة وان قسام كبريا 
من الكتل عرب بوضوح عن عدم رغبته باملشــاركة بالحكومة 

ــرة ــدمـ ــدر« املـ ــ ــن ــ ــك ــو بـــصـــواريـــخ »إســ ــاتـ ــنـ مـــوســـكـــو تـــتـــوعـــد الـ
ــا ــي ــران ــيــيــن فـــي أوك ومــجــلــس األمــــن يــبــحــث اســتــهــداف املــدن

مباحثات أميركية ــ ايرانية غير مباشرة في الدوحة برعاية أوروبية

توقيع ُمذكرة ثاثية تؤكد دعم تركيا انضمام فنلندا والسويد للـ»الناتو«

ميدفيديف  دميــرتي  أكد 
األمن  مجلس  رئيــس  نائب 
أي  أن  الــرويس  القومــي 
اعتــداء من دولة عضوة يف 
حلف الناتو عىل شبه جزيرة 
القرم ســيعترب إعالن حرب، 
وقد يؤدي إىل نشــوب حرب 
عامليــة ثالثة، فيــام أعلنت 
أنها  الرتكية  »بايكار«  رشكة 
ســتهب الجيش األوكراين 3 
من طائراتها املسرية بريقدار 
»يت يب TB2( »2( ليتمكــن 

من الدفاع عن وطنه.
يف  ميدفيديف  وأضــاف 
إخباري  ملوقــع  ترصيحات 
رويس أن شبه جزيرة القرم 
وستبقى  روســيا  من  جزء 
كذلك لألبد، مشريا إىل أنه يف 
حال انضامم فنلندا والسويد 

أعربت الخارجية القطرية 
أمس الثالثاء عن اســتعداد 
التي  األجواء  لتوفري  الدوحة 
تساعد عىل إنجاح املحادثات 
غري  اإليرانيــة  األمريكيــة 
النووي  امللف  بشأن  املبارشة 
اإليــراين الذي تربز فيه عدة 

نقاط خالفية.
وأضافــت يف بيــان لها 
أنها تأمل أن تتوج محادثات 
إيجابية  بنتائــج  الدوحــة 
تدعم األمن واالســتقرار يف 
املنطقة، وتفتح آفاقا جديدة 
إقليميني  لتعــاون وحــوار 

بشكل أوسع مع إيران.
العاصمــة  وتحتضــن 
القطريــة جولة مفاوضات 
غري مبارشة بني واشــنطن 
وطهــران مــن أجــل إنقاذ 

قال الرئيس الفنلندي، ســويل نينيستو، أمس الثالثاء، إّن 
تركيا وافقت عىل دعم طلب العضوية املشــرتك الذي قدمته 

بالده والسويد لحلف شامل األطليس.
وكان الرئيس الفنلندي قد عقد لقاء امس يف مدريد، قبيل 
قمــة حلف الناتو، مــع الرئيس الرتيك رجب طيب إردوغان 

أندرسون. ماغدالينا  السويدية  الوزراء  ورئيسة 
وجاء يف بيان الرئاسة الفنلندية حول هذا الشأن: »نتيجًة 
لهــذا اللقاء، وَقع وزراء خارجية البلدان الثالثة عىل مذكرة 
ثالثيــة تؤكد دعم تركيا دعــوة فنلندا والســويد لتصبحا 
عضوين يف حلف الناتو، خالل القمة التي ستعقد يف مدريد 
هذا األسبوع.  ســيتفق الحلفاء خالل اليومني املقبلني عىل 

الناتو«. خطوات محددة النضاممنا إىل 
وأشار البيان إىل أّن الدول الثالث اتفقت عىل دعم بعضها 

ــد  ــ ــاهد ألحـ ــ ــرض مشـ ــ ــام تعـ ــ ــب القسـ ــ كتائـ
الجنـــــود اإلســـــرائيليين األســـــرى لديهـــــا

ــا ــ ــوري ــ ـــي س ــ ــة فـ ــ ــي ــ ــرك ــ ــي ــ ــة أم ــ ــربـ ــ ضـ

عرضت كتائب القسام )الجناح العسكري 
لحركة املقاومة اإلســالمية حامس(، أمس 
الثالثاء، مشاهد ألحد جنود االحتالل األرسى 
لديها، تأكيدا ملا أعلنته أمس األول عن تدهور 

الصحية. حالته 
وأظهرت املشــاهد -التي عرضتها كتائب 
 -)Telegram( »القسام عرب تطبيق »تليغرام
األســري الذي عّرفته بأنه الجندي اإلرسائييل 

هشام السيد وهو ممدد عىل رسير يف حالة 
أنبوب أكسجني. إعياء ويتنفس عرب 

وعرضــت كتائب القســام أيضا بطاقات 
هوية لألسري تتضمن تاريخ ميالده ورقمه 

العسكري.
وكان أبــو عبيــدة الناطق باســم كتائب 

قــال الجيش األمرييك يف بيــان إنه نفذ 
رضبة يف محافظة إدلب الســورية االثنني، 
اســتهدفت »قياديا بارزا« بجامعة متحالفة 

مع تنظيم القاعدة، عىل حد تعبري البيان.
واســتهدفت الرضبة أبو حمــزة اليمني، 
»القيــادي البارز« يف جامعــة حراس الدين 
املتحالفة مع تنظيم القاعدة بينام كان يتنقل 

مبفرده عىل دراجة نارية.
واعتربت القيادة الوسطى للجيش األمرييك 

أن »مقتل هذا القائد سيعطل قدرة القاعدة عىل 
تنفيذ هجامت ضد األبرياء حول العامل«.

وحســب البيان األمرييك الذي نقلته وكالة 
رويرتز فإن »مراجعة أولية مل ترش إىل وقوع 
إصابــات يف صفوف املدنيــني«. كام نقلت 
رويرتز عن الدفاع املدين السوري، أن رجال ُقتل 
قبل منتصف الليل بقليل بعد استهداف دراجته 
النارية بصاروخني، مضيفا أنه نقل الجثة إىل 

إدارة الطب الرشعي يف مدينة إدلب.

رصح سامحة املفتي دريان، بأن الزواج 
املدين االختياري ممنوع يف لبنان كونه ضد 
الدين االسالمي، واملفتي دريان هو مرجعية 
الطائفة السنية الكرمية، وكثريون من غري 
طوائــف يؤيدون رأيه. لكن هنالك مواطنني 
لبنانيني مــن غري طوائف، وعددا كبريا من 
الطائفة املســيحية، وعددا ال  يستهان به 
يرغبــون بامتام الزواج املــدين يف لبنان، 
وهــم غري تابعني دينيــاً للمفتي دريان، ما 

يحتم عدم تعميم رأي طائفة عىل بقية كل 
اللبنانيني. 

لقد أقر مجلس الــوزراء اللبناين الزواج 
املــدين االختياري و »نــام« يف الجوارير، 
والســؤال هنــا ملــاذا يتم الــزواج املدين 
االختيــاري من قبل لبنانيني يف الخارج ثم 
يعودون ويسجلونه رسمياً  يف دوائر الدولة 
اللبنانية فيام هم ممنوعون من اجرائه يف 

بلدهم األم لبنان؟

عىل طريق الديار

»الديار«

ــاة ــ ــي وف ــ ــاالت ــ »كــــــورونــــــا«: ح
جــــديــــدة إصــــــابــــــة  و458 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 458 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1109423
وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل 458«، مشــرية اىل 
انه »تم تسجيل حالتي وفاة، وبذلك يصبح العدد اإلجاميل 

للوفيات 10464«.

لبنان الى نهائي غرب آسيا للناشئين 

تأهــل لبنان اىل املباراة النهائية من بطولة غرب اســيا 
للناشئني يف كرة القدم بعد فوزه عىل العراق 0-1.
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

األربعاء 29 حزيران 2022

وإالّ ــا....  لـــشـــروطـــهـ ــي وفـــقـــاً  ــات ــق تـــدعـــم مــي ــي  ــرك ــك ب
ميشال نرص

كعادتها عند كل اســتحقاق، تلعب بكريك دورا اساســيا، 
رغم ان ال دبابات وال مدافع لديها. ومن الواضح انه منذ قيام 
»ثورة 17 ترشين« قرر الرصح البكريريك ان يتحول اىل »بيت 
للثورة«، قبل ان يصاب بخيبة امل شــأنه شــأن كثريين، ما 
دفعه اىل الدعوة لقيام »ثورة رقم 2« تســمح بتحقيق املرجو 

من االهداف.
فبكريك غري مرتاحة ملســار الوضع املسيحي وفق خطط 
قيادات هذا الشــارع، خصوصا يف الفرتة االخرية، مع الغياب 
املسيحي الكامل عن القيام بالواجبات الدستورية، سواء لجهة 
تسمية رئيس حكومة او االستقالة من املسؤولية الحكومية، 
يضــاف اىل كل ذلك عتبها و«غضبها« من تعامل رجال الصف 
الواحــد مع الرصح، الذي ما قرّص يف بــذل كل الالزم لجمع 
القيادات، خصوصا فرنجية باســيل وجعجع، لتكون النتيجة 
خيبات امل واحباط، بعدما نجــح امني عام حزب الله بجمع 

الصهر والبيك، وفقا ملصادر متابعة للوضع املسيحي.
ورأت املصادر ان البطريــرك رمى الطابة يف عظته االخرية 
يف ملعب القوى التي مل تســّم ميقايت عموما واملســيحية 
منها خصوصا، طالبا منهــا التعاون معه للتأليف، مخافة ان 
ر والدة الحكومة واملامطلة يف تشكيلها، سلبا عىل  يؤثّر تأخُّ
االستحقاق الرئايس املنتظر، كاشفة ان اتصاالت حصلت بني 
الرصح وبالتينوم، ســبقت وعظة يوم االحد، انتهت اىل ان 
االحتضان الكنيّس سيستمر اذا نجح الرئيس املكلف يف تأليف 
حكومة »عىل مســتوى األحداث،  تعــزز الرشعية والنزعة 
السيادية واالســتقاللية يف البالد وتجاه الخارج«، كام قال 
الراعي، اما اذا كانــت املحاصصة من جهة، و«ُحكم الدويلة« 
من جهة ثانية مهيمَنني عليها، فإن هذا الغطاء سيسقط عن 

ميقايت وحكومته حكام.
وتضيف املصادر ان الــرصح البطريريك معني من منطلق 
تعاليم الكنيســة بايالء االهتامم الالزم للشأن الوطني، حيث 
يفرض الواجب عدم االســتقالة من هذا الدور، فوجد نفسه 
غارقا يف »رمــال املصالــح املتحركة«، اذ ان االنقســامات 

املبادئ  حول  الوحدة  وعدم  املســيحية  الداخلية 
العامة بحدهــا االدىن، اضعف موقف بكريك يف 
نداءاتها وطلبها للمســاعدة الخارجية، مبا فيها 
الفاتيــكان، حيث ينقل عن مســؤول فاتيكاين 
رفيع انه عىل املسيحيني يف لبنان تدبري شؤونهم 
نظرة  ميلك  الرســويل  الكريس  الن  واصالحها، 
اشمل للوجود املسيحي يف املنطقة، حيث يسري 
مرشوع الفاتيكان نحو تحقيق اهدافه، وبالتايل 
لن يكون من املقبول خســارة مسيحيي املنطقة 

بسبب حسابات القادة اللبنانيني الضيقة.
وتؤكــد املصادر ان البطريــرك املاروين، ويف 
دعوتــه اىل قيــام »الثورة 2«، يؤكــد من جديد 
عدم رضاه عىل مســار االمور و«ابــر التخدير« 
التي تتــم بها معالجة املشــاكل واالزمات، وهو 
قرر ان تصطف الكنيســة اىل جانب شعبها، اال 
انــه يف نفس الوقت يبــدي مخاوفه، بناء عىل 
تجربة السنتني املاضييتني، من ان تتمكن الطبقة 
الحاكمة من استيعاب اي ثورة جديدة وتجيريها 
االنتخابات االخرية، يف  لصالحها كام حصل يف 

ظل عجــز اي طرف »تغيريي« عىل قيادة الشــارع، مبا فيها 
الكنيسة.

وتشري املصادر اىل ان خطة بكريك االسرتاتيجية للخروج 
من االزمة الحالية واضحة، وهي تتمنى ان يكون هناك اجامع 

حولها، غري متوفر حاليا وتقوم عىل نقطتني اساسييتني:
- مؤمتــر دويل يرعى حياد لبنان من ضمن صيغة الطائف 
معدلة، تســمح بتجاوز الـ »العورات« التي بينتها املامرسة 

وادت اىل الوصول يف اكرث من محطة اىل ازمة نظام.
- انتخــاب رئيس جمهورية قبل شــهرين من والية العهد 
وفقا للدستور، لتاليف الذهاب اىل فراغ رئايس قد يكون مثة 
من يســعى اليه، علام ان بكريك غري مســتعدة للدخول يف 
بازار االسامء والتســميات بعد تجاربها املريرة التي عاشتها 
املرات املاضية، من هنا مطالبة الراعي »باإلرساع يف تشــكيل 
حكومة وطنية لحاجة البالد إليها، وليك يرتكّز االهتامم فوراً 
عىل التحضري النتخاب رئيس إنقاذي للجمهورية. فال تفسري 

ألي تأخري يف التشــكيل ســوى إلهائنا عن هذا االستحقاق 
الدستوري. ال يوجد أي سبب وجيه ووطني يحول دون تشكيل 

الحكومة وانتخاب الرئيس الجديد«.
ولكــن هل ما زال باالمكان الســري بهذه االســرتاتيجية؟ 
تجزم املصادر بان املطلوب مــن الخارج التفاف حول املواقف 
البطريركية، رغم ادراك عواصم القرار ان جســم الكنيســة 
اللبنانية بات »منخورا« من السياسيني الذين نجحوا يف خرق 
الرهبان وتقاســموها من ضمن »مناطق نفوذهم«، وهو ما 
ترك اثرا ســلبيا يف رؤية عاصمة الكثلكة للبنان، ولعب دورا 

غري مساعد يف مسألة املساعدات.
فهل ميكن ان تغرّي دعوات بكريك شيئا يف موقف »القوات« 
و«التيار الوطني الحر« من املشــاركة يف الحكومة؟ معراب 
ترفض الجلوس مع حــزب الله اىل نفس الطاولة الحكومية، 
اما يف مرينا الشالوحي، فلها مطالبها التي قد تريض الفريق 

الرئايس وبكريك يف آن.

ــا ــداي ــه ــه ال ــون لـ ــّدمـ ــقـ ــل يُـ ــاســي ــومــي يـــبـــدأ الــــيــــوم... خـــصـــوم ب ــحــك الــكــبــاش ال
محمد علوش

انتهــت املرسحيــات الشــكلية وأدلــت 
الــذي تكرره مع كل  بدلوها،  النيابية  الكتل 
استشــارات نيابية غري ملزمــة أمام رئيس 
الحكومــة املكلف، وكان واضحــاً أن بعض 
الكتل األساسية قد أخذت قرارها بشأن عدم 
املشــاركة بالحكومة، كـ »القوات اللبنانية« 
ما ســيكون مبثابة  »التغيري«، وهو  ونواب 
التيار  هدية عىل طبــق من أملاس لرئيــس 

الوطني الحر جربان باسيل.
مل يكن ينتظر جربان باسيل ما هو أفضل 
مــن اعتكاف »القوات« ونــواب »التغيري« و 
»الكتائب« عن املشــاركة بالحكومة ليصبح 
املســيحية  بالحصة  واألخري  األول  املتحكم 
داخل الحكومة، وهذا ما سيجعله ميلك ورقة 
بحال  ميقايت  نجيــب  بوجه  قوية  تفاوض 
رغب األخري بتشكيل حكومته، ألن مشاركة 
التيار ورضاه عن التشكيلة هو رشط أسايس 

للحكومة ليك تنال الثقة داخل املجلس النيايب.
ال يكفي عدد األصــوات التي حصل عليها ميقايت ليك تنال 
حكومته الثقة، حتى ولو متكن مــن إقناع الحزب »التقدمي 
اإلشرتايك« بالتصويت لصالح الثقة باملستقبل، فإن العدد قد 
ال يكفي، مع العلم أن مشاركة »اإلشرتايك« بأي حكومة هو 
أمر محســوم، ولو من الباب الخلفي، ألن الحزب »التقدمي« 
كان واضحــاً أمام الجميــع بأنه املمثل الوحيــد للدروز يف 
الحكومة، نسبة لنتائج اإلنتخابات النيابية، لذلك ال بد مليقايت 
من الحصول عىل رىض التيار الوطنــي الحر كامالً، هذا مع 

افرتاض أنه ميكــن ألي حكومة أن تُبــرص النور وتصل اىل 
جلسة الثقة داخل املجلس النيايب قبل أن تحصل عىل موافقة 

التيار مسبقاً.
حــاول بعض األطراف إقنــاع القوى املســيحية برضورة 
املشاركة يف الحكومة ملحاصصة التيار يف الحصة املسيحية، 
لكن دون جدوى، ويظن املعارضــون بأن الحكومة لن تُبرص 
النور، وبحال فعلت فعمرها ســيكون قصــرياً، وال يريدون 
لتجربتهم الحكوميــة االوىل، إن كانوا من قوى »التغيري«، أو 
التجربة االوىل لـ »القوات« بعد »ثورة 2019«، ان تكون بعهد 

ميشال عون لقناعتهم بأنهم لن يغريوا شيئاً.
لذلك ندخــل اليوم يف الكبــاش الحقيقي حول تشــكيل 

الحكومة، والبداية من شــكلها، حيث تؤكد 
مصادر سياســية متابعة أن ميقايت ال يريد 
تغيــري شــكل الحكومة الحاليــة، ورئيس 
حكومة  يريدان  باســيل  ومعه  الجمهورية 
سياســية، ألنه من غــري املقبول تســليم 
صالحيات رئاسة الجمهورية بعد انتهاء عهد 

ميشال عون اىل حكومة تكنوقراط.
كان واضحــاً ان باســيل وّدع حكومــة 
التكنوقــراط، وهــو لن يقبل بهــا يف هذه 
املرحلة تحت أي ظرف من الظروف، باملقابل 
هناك جملة رشوط يريدها باسيل الذي ميكن 
أنه »يعرف قيمتــه فيتدلّع«، وأبرزها  القول 
املعركة املفتوحة عىل حاكمية مرصف لبنان.

لن يرتاجع باســيل يف معركته مع رياض 
ســالمة، خاصة بعد عودة التدقيق الجنايئ 
اىل الواجهة، ورغبة ميشال عون أن ال يُنهي 
الجنــايئ لتقدميه اىل  بالتدقيق  إال  عهــده 
التي متكن  اإلنجــازات  أبرز  اللبنانيني كأحد 
من تحقيقها، لذلك تؤكد املصادر السياســية 
أن هذه املسألة ســتكون أحد أبرز الرشوط األساسية لباسيل 
ألجل املشاركة بالحكومة، وســتكون أحد أبرز العقبات التي 
سيواجهها ميقايت، الن املعركة بوجه الحاكم لها أوجه عديدة، 
قانونية ومالية واالهم سياسية، وهناك من يضغط باتّجاه أن 

ال يتم استبدال سالمة قبل العهد الجديد.
قد يكون كل ذلك بال معنى سيايس، إذ أن املطلعني ينقسمون 
اىل قسمني: قســم يقول بأن الحكومة ستولد ولو بصعوبة، 
وقســم يقول بأن القرار اتخذ بأن تســتمر حكومة ترصيف 
االعــامل الحالية للفرتة املقبلة. فهل تحصل مفاجآت انطالقاً 

من الخارج، وصوالً اىل لبنان تُعيد خلط أوراق املرحلة؟

باسيل يلقي كلمته بعد االستشارات ومعه وفد التكتل

قّمة الـ»G7« تطارد التنين
نبيه الربجي

هكــذا بدأ جــو بايدن 
الـ  األول يف قمة  اليــوم 
G7 ، قداس برئاســة قس 
من الجيش األمرييك. رمبا 
ليســتذكر قول  بيسامرك 
الســّذج،  يحــب  »اللــه 

والسكارى، و... أمريكا«! 
البافاري  القــرص  هنا 
جدرانــه  تضــج  الــذي 
مبوسيقى ريتشارد فاغرن. 

وكان باين القرص امللك لودفيغ الثاين يعشقه. املوسيقار 
األملاين هو من وضع ســنفونية »غــروب اآللهة« ألن 
األباطرة ينتهون هكذا، إما يف املقربة أو يف جزيرة نائية. 

حيناً يراقصون القردة، وحيناً يراقصون السالحف ..
اآلخرون، أياً كانوا، هم السّذج، وهم السكارى. متى مل ينظر 
األمريكيون اىل حلفائهــم اال كونهم هكذا، وان كان أمامهم 
رجال من أملانيا، كأرض للعباقرة وللمجانني، ومن اليابان التي 

ما زالت تختزن يف الوعيها الليلة األمريكية يف هريوشيام؟
كان يفرتض باملستشــار أوالف شولتس تذكري ضيفه 
األمــرييك بنظرية آرثر شــوبنهاور حــول التالزم بني 
دوران التاريخ ودوران الكرة األرضية. بني هذيان التاريخ 
وهذيان الكرة األرضية. لهذا تقوم أمرباطوريات وتسقط 
أمرباطوريات. الفيلســوف األملاين الذي أثارته »قهقهات 
الله«، ســأل »ملاذا يكرهنا اىل ذلك الحد ليك يعبث بنا ثم 

يلقي بجثثنا يف صناديق القاممة«؟
جو بايدن ال يتقن املراوغــة. هكذا كان يوصف يف تلة 
الكابيتول »الشخصية الكالسيكية التي تحيط بكل األشياء 
وال تعرث عىل حل ألي يشء«. هذه املرة عرث عىل الحل )هل 
اآلخرون أكرث من أشــياء ؟(. رصد 600 مليار دوالر، تدفع 
منها  الواليات املتحدة 200 مليــار دوالر، لتنفيذ مرشوع 

عاملي لتأهيل البنى التحتية يف البلدان النامية.
 الهدف اســتخدام الجثث يف هذه البلــدان كوقود يف 
»رصاع األمرباطوريــات«.  بالفــم املــآن االلتفاف عىل 
املرشوع الصيني »الحزام والطريق«، كاحياء لطريق الحرير 
الذي طاملا اخرتق القارات الثالث )آسيا، وأوروبا، وأفريقيا( 
امريكا. هذه املرة أيضاً خارج الخارطة الصينية، لكنها حتامً  

داخل الرأس الصيني. الثعبان يلتف حول الثعبان ...
رمبا فوميو كيشــيدا األكرث اغتباطــاً بطرح الرئيس 
األمرييك. دامئاً ما تحذر الصحــف اليابانية من »التنني 
الذي يطرق عىل الباب«. متة ثأر عتيق وعميق، بني أباطرة 

الصني وأباطرة األرخبيل .
من البداية قلنــا ان الحرب يف الرشق األورويب الوجه 
اآلخر للحرب يف الرشق اآلســيوي. الصني هي الهاجس 
الرهيب لكرادلة البنتاغون. عليها أن تعلم ما تعنيه العصا 
األمريكية التــي اجتاحت الدنيا باالســاطيل، وبرساويل 

الجينز، ال تسلآً كام لصوص منتصف الليل.
اوكرانيا هي االختبار. اســتقطاب أمرييك لغالبية دول 
العامل. من يقف اىل جانب فالدميري بوتني ســوى الدول 

التي بالكاد تدب عىل األرض. 
كل العامل ضد الصني ان فكرت بقيادة العامل. بعد القمة 
البافارية، لن تقترص املسألة عىل الجانب النظري. مطاردة 
التنني يف األدغال، ويف األســواق ليك تضمحل »املعجزة 
الصفراء« شيئاً فشيئاً، وتعود اىل ثقافة األحذية الضيقة 
والعيون الضيقة. اغتيال الخيال. الخيال اآلســيوي، كام 

قال توماس فريدمان.
األمريكيون تناسوا، وهم عىل األرض األملانية، ما قاله 
شــوبنهاور حول جنون التاريخ. من هي األمرباطورية 
التي متكنت من البقاء؟ جنكيز خان قال ألبنائه »ال أدري 

ما اذا كنت قد سأترك لكم شيئاً آخر سوى قربي« .
الفيلســوف األمرييك األســود كورنيل ويست رأى أن 
مشــكلة أمريكا هي أمريكا. الهروب اىل الرشق األورويب 
واىل الــرشق اآلســيوي. األزمات يف نظــره »تتفاعل 

جيولوجياً وتنبئ بزلزال ينتظرنا عند ذلك املفرتق« .
ولكن أال يقــال اذا كان رجال البنتاغون يترصفون كام 
لو أنهم يقاتلون عىل كوكب آخر، فان رجل البيت األبيض 

يترصف كام لو أنه يقاتل يف قرون غابرة؟
أيها األمريكيــون، التاريخ يدور كــام الكرة األرضية. 
األوروبيون يدركون ذلك، ولكن من يجرؤ عىل الرصاخ يف 

وجه الوثن األمرييك، وهم الذين صنعوا هذا الوثن؟
العرب كان يصنعون األوثان )من التمر( ليعبدوها، ثم 

عون عرض مع سفيرة الدانمارك األوضاع بين البلدين... ليأكلوها!!
ــي واإلســتــشــفــائــي ــصــّح ــع ال ــواقـ  ومـــع ســكــريــة الـ

أبرق الى العاهل األردني 
ُمعزياً بضحايا اإلنفجار

اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون قبل ظهر 
امس يف قرص بعبدا، سفرية الدامنارك Merete Juhl  يف زيارة 
وداعية ملناسبة انتهاء مهمتها يف لبنان وانتقالها اىل منصب 
دبلومايس آخر. وعرض معها للعالقات اللبنانية – الدامناركية. 

   Lars Soerensen ورافق السفرية الدامناركية نائبها
كام تم خــالل اللقاء، التطرق اىل املســاعدات التي قدمتها 
الدامنارك للبنان، ال ســيام بعد انفجار مرفأ بريوت، والظروف 

االجتامعية والصحية واالقتصادية التي يعيشها لبنان.
 Juhl ونــّوه الرئيس عون ب«الجهود التي بذلتها الســفرية
خالل وجودها يف لبنان لتعزيز العالقات بني البلدين«، متمنياً 

لها »التوفيق يف مهامها الجديدة«.
وعرض الرئيس عون مع النائب الســابق الدكتور اسامعيل 
سكرية االوضاع الصحية واالجراءات الواجب اتخاذها ملعالجة 
التدهور الحاصل يف الرعاية الصحية واالستشــفائية نتيجة 

االوضاع االقتصادية املرتدية.
واعرب الرئيس عون خالل اللقاء، عــن تقديره »للدور الذي 
لعبه النائب الســابق سكرية خالل 25 ســنة من العمل يف 
املجالني الصحي والدوايئ واملسائل التي اضاء عليها خالل هذه 

السنوات والتي استوجبت معالجات عىل مختلف املستويات«.
اىل ذلك، اســتقبل الرئيس عون وفداً من »لجنة مهرجانات 
بعلبك الدولية«، ضم، نائبة رئيسة اللجنة جامنة دبانة وجان 
لوي مانغي، اللذين اطلعاه عىل برنامج مهرجانات بعلبك لهذه 

السنة تحت عنوان »رجعت ليايل بعلبك«.
ووجه الوفــد دعــوة اىل الرئيس عون لحضــور الحفلة 
االفتتاحية يف 8 متوز املقبل والتي ســتحييها السيدة سمية 

بعلبيك والفنان لبنان بعلبيك.
واشــارت دبانة اىل ان »املهرجانات ستقام هذه السنة يف 

باحة معبــد باخوس، وان تصميم اللجنة عــىل اقامتها رغم 
الظــروف التي ميّر بها لبنان، هو دليل عىل ان هذا الوطن قادر 

عىل تجاوز الصعاب وان ارادة ابنائه اقوى من امللاّمت«.
عىل صعيد آخر، ابــرق الرئيس عون اىل العاهل االردين امللك 
عبد الله الثاين بن الحســني معزياً بضحايا حادث ترسب الغاز 
السام يف ميناء العقبة، وجاء يف الربقية: »ببالغ التأثر تابعت 
نبأ ترسب الغاز السام يف ميناء العقبة، والذي أدى إىل سقوط 
عدد من الضحايا إضافة اىل عدد مضاعف من الجرحى، وإثارة 
حالة قلق يف ارجاء العقبة. انني أتقدم من جاللتكم، باســمي 
واســم الشــعب اللبناين بأحّر التعازي، آمــال نقلها إىل ذوي 
الضحايا، مع دعايئ للقدير بالشفاء العاجل للجرحى. ان لبنان 
الذي ال يزال يجهد يف بلسمة جراحه ال ميكنه اال ان يعرب عن 
تضامنه الكامل مع مملكتكم الشقيقة وشعبها الشقيق يف هذا 
الظرف الدقيق، رافعا الدعاء ليك يصون القدير بالدكم يف ظل 

قيادتكم الحكيمة«.

عون مجتمعا مع سفرية الدامنارك         )دااليت ونهرا(

اســتــقــالــه يــســتــحــق  أن  الــقــضــاء  ــى  : عــل ــة  ــوري ــه ــجــم ال رئـــيـــس 
يـــلـــزم حـــيـــث  املــــســــاءلــــة  وعـــلـــيـــه   .. ــتـــجـــديـــه  يـــسـ أن  ال 

لفت رئيس الجمهوريّة ميشــال عون، إىل »أنّني أقسمت 
اللّبنانّية وقوانينها،  وحيًدا ميني اإلخالص لدســتور األّمة 
ومن أركان نظامنا الّدستوري الفصل بني الّسلطات وتوازنها 

وتعاونها، وليس هيمنة سلطة عىل سلطة«.

وشــّدد، يف ترصيح عىل مواقــع الّتواصل االجتامعي، 
عىل أّن »عىل القضاء أن يستحّق استقالله ال أن يستجديه، 
وعليه املســاءلة حيث يلزم، ال أن يتقاذف مسؤولّية االّدعاء 

ارتهانًا لسلطة أخرى أو استنكاًفا«.

ــد الــجــيــش اســتــقــبــل مــطــر وحــمــدان ــائ ق
اإليطالّية املشتركة  العملّيات  وقــائــد 

ابراهيم عرض األوضاع  مع سفير باكستان

ــاط  ــ ــب ــ ــط االرت ــابـ ــل ضـ ــب ــق عـــثـــمـــان اســت
ــاً ــة ُمـــوّدعـ ــي ــرال ــارة األوســت ــف ــس ــدى ال لـ

ــوالرد ُمـــوّدعـــاً  ــ ــ ــل ك ــب ــق الـــراعـــي اســت

قائد الجيش مجتمعا مع فيغليولو والوفد املرافق

ابراهيم مجتمعاً مع اطهر

عثامن وكيندي يتبادالن الدروع

الراعي مع كوالرد

استقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة 
النائب إيهاب مطر وتناول البحث األوضاع العامة يف البالد. 

كام اســتقبل قائد العمليــات املشــرتكة اإليطالية اللواء 
فرانشيسكو باولو فيغليولو عىل رأس وفد مرافق، وتم البحث 

يف عالقات التعاون بني جييش البلدين.
ثم اســتقبل أمني الهيئة القيادية لحركة املرابطون العميد 

املتقاعد مصطفى حمدان.

إســتقبل املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم يف 
مكتبه قبل ظهر امس، السفري الباكستاين يف لبنان  سلامن 
اطهر يف زيارة تعارف، وعرض معه األوضاع العامة يف لبنان 
وُسبل تنسيق التعاون بني الســفارة واملديرية العامة لألمن 

العام.

استقبل املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء عامد عثامن 
ظهر امس ، يف مكتبه بثكنة املقر العام، ضابط االرتباط لدى 
 MARK KENNEDY  السفارة األوســرتالية يف لبنان العقيد
يف زيارة وداعية ملناســبة انتهاء مهامــه يف لبنان، يرافقه 
خلفه العقيــد TOM WALKER يف زيارة تهدف إىل التعارف 

والتنسيق.
ويف ختام اللقــاء جرى تبــادل دروع تذكارية بني اللواء 

عثامن والعقيد KENNEDY عربون شكر ومحبة وتقدير.

استقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 

ظهر امس يف الرصح البطريريك يف بكريك، سفري بريطانيا  

ايان كوالرد يف زيارة وداعية ملناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية 

يف لبنان، وكانت مناسبة لعرض االوضاع الراهنة.
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دموع االسمر

منــذ عقود تشــكل منطقــة ضهر املغــر يف محلة القبة 
بطرابلــس،  اتصاال وثيقا بالعديد من العائالت الطرابلســية، 
خصوصــا ان هذه املنطقة دخلــت يف مرحلة من املراحل يف 
غياهب النســيان نتيجة االهامل ولغياب املشاريع االمنائية، 
وتتحول عند كل اســتحقاق انتخايب اىل ارقام بالنســبة لكل 
املرشحني الذين يصلون اىل احيائها مشيا عىل االقدام، بعد تعذر 
وصول السيارات بســبب ابنتيها املتالصقة ببعضها البعض، 
ولرداءة الشــوارع املهملة منذ سنوات طويلة يف أحياء اخرى.

يف االول من أمس، كانت هذه املنطقة عىل موعد مع فاجعة 
أليمة إثر انهيار احد ابنيتها املتصدعة ما ادى اىل وفاة طفلة، 
ووالدتها ال تزال ترقد يف املستشــفى، هذه العائلة الســورية 
النازحــة التي لجــأت اىل لبنان طلبا لالمن واالمان، الذي ينئ 

سكانه من موت بطيء. 
لــن يكون هــذا املبنى املؤلف من اربــع طبقات االول الذي 
ســيتحول يف ثــوان اىل ركام، فالعديد مــن االبنية االثرية 
والتاريخية مهددة باالنهيار بســبب عوامل الطقس واالهامل 

مــن قبل وزارة الثقافة ومديرية اآلثار والرتاث والبلدية. 
تعترب منطقة ضهر املغــر محور مدينة طرابلس يف بداية 
القــرن العرشين، حيث احياءها كانت متالصقة وبيوتها جنبا 
اىل جنــب، تعيش فيها عائالت مختلفة من طرابلس، وبعدما 
اخذت الشوارع واالحياء الجديدة  يف التمدد باملدينة والتوسع، 
بدأ سكانها يف اخالئها واالنتقال اىل االحياء الجديدة دون اي 
التفاتة لها،  مام اســهم يف اهامل ضهر املغر وحرمانها دون 
تحســني طرقاتها، حتى انها مل تــدرج ضمن املناطق االثرية، 

رغم انها متالصقة لقلعة طرابلس التاريخية، ومعظم ابنيتها 
ترشف عىل مداخل ومخارج القلعة. 

ما كان ينقص هذا الحي املشــهور بعد مللمة فقراء طرابلس 
اال فتح منازله املتصدعة للعائالت السورية النازحة، لتتشارك 
مع سكان املنطقة الهموم واملعاناة، بل ويتشاركون يف انبعاث 
روائح النفايات املرتاكمة بني البيوت، والحرشات التي ال ترحم 

االطفال من لدغتها.
زاد هموم سكان ضهر املغر لبنانيني وسوريني، املياه امللوثة 
التي تصل اىل البيوت بالتقطري، والتي تســببت يف االســابيع 
االخرية بانتشار االمراض واكرثها فتكا »الريقان« الذي يصيب 
االطفال قبل الكبار، وما زالت االصابات ترتفع يوميا، وســط 

غياب كامل لوزارة الصحة وكل املعنيني واملسؤولني.
قبل اعوام كان الفتيان والفتيات يتســابقون عىل ادراجها 
التي تربط احياء ضهر املغر بعدة احياء منها شــارع الراهبات 
والسويقة وباب الحديد واالسواق والقبة وغريها… اما اليوم 
فان هذه االدراج تحولت اىل نقمة لكل ســكان املنطقة بسبب 
اهاملها عىل مدى عقود وباتت تحتاج اىل ورشة ترمم كل ما 
لحق بها من تكسري. علام ان هذه املنطقة لو نالت حصتها من 
الرتميم واعادة التأهيل لجذبت الســياح من كل حدب وصوب، 
نظــرا لقيمة ابنيتها التاريخية وقناطرها واعمدتها الرومانية 
واآلثار اململوكية والعثامنيــة وغريها من العهود التاريخية، 
وكان مــن املمكن ان تضاهي ضهــر املغر بتاريخها احياء يف 
ايطاليا وفرنســا، لكــن االهامل املتعمــد حّولها اىل منطقة 

منكوبة يزورها املرشحون كل اربع سنوات. 
معظم عائالت طرابلس تركوا يف هذا الحي ذكريات ال ميكن 
لكل من رحل معها بعد التوســع العمراين اال ان يتذكر اجداده 

، ويكــون لهذا الحي العريق حصة مــن ذكرياته حيث عاش 
اجداده. 

اما بلدية طرابلس فانها ال تنكر ارسالها عدة تقارير لسكان 
بعــض االبنيــة املتصدعة  برضورة اخالء هــذه املباين، لكن 
املشــكلة ان الســكان مل يجدوا سكنا بديال لالخالء، فرتك من 
وجد مســكنا آخر، وبقي من ســدت االبواب يف وجهه، لذلك 
فــان عائالت بالجملة مهــددة ابنيتها املتصدعة باالنهيار يف 

اي لحظة.
رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض ميق كشف ان الفاجعة 
هــي نتيجة اهامل الحكومــات ووزارة الداخلية، موضحا انه 

ســبق أن رفعت تقارير عديدة بعد جــوالت عىل االبنية اآليلة 
للســقوط واملتداعية يف احياء القبة وجبل محســن والتبانة 
وايب سمراء، وبلغ عددها حواىل ٤00 بناء، واتخذ قرار برصف 
١٥ مليار لــرية لرتميم وتأهيل االبنيــة املتصدعة واملتداعية 
ووافق عليها رئيس الحكومة ميقايت، لكن مل يصل منها مليم 
واحد اىل بلدية طرابلس، وان وزير الداخلية الحايل عىل اطالع 

بكل الكتب املرسلة حول االبنية املتصدعة.
وحذر ميق من تكرار ســقوط ابنيــة اخرى ووقوع كوارث 
اخــرى ما مل تتدارك الحكومــة واملراجع املختصة قبل حصول 

الكارثة.

عيل ضاحي

فيــام لبنان غارق يف ازماته 
البلد  وفيام  مؤسساته،  وتحلل 
يتجه اىل اعالن افالسه الكامل 
بعد بضعة اشهر، اذا استمر مسار 
االنحــدار عىل هذا املنوال، يبدو 
ان قــدر اللبنانيني »االنتعاش« 

بالتسويات االقليمية والدولية.
ويرى نائب بارز يف 8 آذار، ان 
االزمة الحالية تؤكد ان لبنان ليس 
جزيرة معزولــة، وبلد االزمات 
املتناســلة تأثر بشدة مبحيطه 
امللتهــب منــذ ١١ ايلول 200١ 
وسقوط  افغانســتان  وحرب 
صــدام واالزمة الســورية يف 
العام 20١١ ، ولبنان يف مســار 
انحداري مخيف بلغ ذورته بعد 

حراك ١7 ترشين االول 20١9.
ومع انســداد االفق اللبنــاين، تؤكد كل املؤرشات 
واملعطيــات التي توافرت بني يــدي الرئيس املكلف 
نجيــب ميقايت، ان امور تأليــف حكومته الجديدة 
ليست بخري، وانها تحتاج اىل معجزة او تسوية دولية 
لالفراج عنها ووالدتها خالل فرتة بســيطة، حتى ال 
تغــرق يف متاهة الفراغ الذي يســبق انتهاء الوالية 

الرئاسية للعامد ميشال عون.
ويف ظل الوضع العالق يف عنق الزجاجة، تترسب 
يف بــريوت اخبار ايجابيــة  آتية من بغداد وطهران 
والريــاض عن تقــدم ايجايب كبــري يف العالقات 
االيرانية – السعودية، وهو ما سينعكس حكامً عىل 

الوضع اللبناين ولو بعد اشهر.
ويرتافــق هذا التقدم االقليمــي مع توافق دويل 
– اورويب - امــرييك النجــاز االتفاق النووي الدول 

االربعة زائداً واحداً وايران وبوســاطة قطرية هذه 
املرة، وليس عامنية كام جرى يف العام 20١٥.

ويؤكد ديبلومايس ايراين كبري لـ«الديار« حصول 
تقدم نوعي بعد زيارة وزير خارجية االتحاد االورويب 
جوزيــب بوريل اىل طهران الجمعة املايض، وهو ما 
سيرتجم اتفاقاً قريباً وخالل فرتة بسيطة مقبلة بني 
العامل وايران، ومبا يشــكل انتصاراً نووياً وسياسياً 
وديبلوماسياً اليران وشعبه وكل حلفائها يف املنطقة 
ومنهم حزب الله،  والذي يبقى الحليف الويف والصادق 
مع ايران، التي ال تنىس حلفائها والثابتني معها، وهي 
لن تتخىل عن املقاومة ودعم القضية الفلســطينية 
حتى التحرير الكامل للرتاب الفلســطيني، وهذا وعد 

الله ولن يغري الله وعده.
ويكشــف الديبلومايس عن ان االتفاق ينص عىل 
رفــع العقوبات عن الحرس الثوري االيراين بالكامل 

كام طالبت طهران، ويفرج عن 
كوريا  يف  املحتجــزة  املليارات 
الدول،  من  والعديــد  الجنوبية 
كــام ترفــع كل العقوبات عن 
ايران وعــن برنامجها النفطي 
التزامها  والغازي، يف مقابــل 
اتفــاق فيينــا  بالعــودة اىل 
بخصــوص التخصيب وما دون 

3 ونصف يف املئة.
وعىل مقلب حلفاء ايران يف 
لبنان، ورغــم االرتياح لالخبار 
االيجابية املستجدة، تسود حالة 
من االنتظــار والرتقب لكيفية 
الدولية  االتفاقــات  ترجمــة 
واالقليمية وتسييلها يف العراق 
وســوريا ولبنان، خصوصاً ان 
وجودية  ازمــة  يعيش  االخري 
اقتصادية وحدودية وسياسية 

وحكومية ورئاسية.
ويكشــف مســؤول كبري يف محور املقاومة، ان 
االشــهر املقبلة هي اشــهر انتظار قد يكون لبنان 
يف حالة »ســتاتيكو«، ويدير حالة الفراغ الحكومي 
والرئايس، اي يبقى الوضع عىل ما هو عليه، حكومة 
ترصيــف اعــامل تدير الفراغ وتحــرض النتخابات 
الرئاســة االوىل، او ان يحظى لبنان بـ«فلتة« شوط 
دولية، وان تشــكل حكومة رسيعة برئاسة ميقايت 
لتدير االزمة مبرحلــة انتقالية ينتخب يف نهايتها 
رئيس »تســووي« للجمهورية ، وتُشــكل حكومة 
تجمع حلفاء ايران والســعودية، وتعطى االولوية 

للملفات النفطية واالقتصادية. 
ويخلص املســؤول اىل ان االشهر االربعة املقبلة 
دقيقــة، وال نتائج ألية تســوية قبل ترشين االول 

املقبل.

ديبلوماســــــي إيراني : »إنتصار مدّو« في امللف النووي واإلتفاق بات وشــــــيكاً
ترقب لبناني لـ >بشائر التسويات«..والنتائج الكاملة لن تظهر قبل تشرين األول

أشــار املكتب االعالمي لرئيــس الحكومة املكلف نجيب 
ميقايت، يف بيان اىل انه »يتم التداول عرب بعض وســائل 
االعالم ويف وســائل التواصل االجتامعي بكالم منســوب 
اىل رئيــس الحكومة املكلف يتناول أوضاع الدبلوماســيني 
يف وزارة الخارجيــة ومنهم الديبلوماســيون املوجودون 
يف الســفارات والبعثــات اللبنانية يف الخارج«، مؤكدا ان 

»الكالم املنســوب له ملفق وال أســاس له وهو يسعى مع 
وزيــر الخارجية واملغرتبني عبــد الله بو حبيب اليجاد حل 
ملشكلة الرواتب واالجور املستحقة لهم، وهو يقّدر كل جهد 
يقومون به يف ســبيل خدمة اللبنانيني يف بلدان االنتشار 
وعالقات لبنــان مع الدول التي ميثلونــه فيها، فاقتىض 

التوضيح«.

ــوب لــه  ــ ــس ــ ــن ــ ــام امل ــ ــكـ ــ الـ  : ــي  ــاتـ ــقـ ــيـ ــي ملـ ــ ــ ــام ــ ــ املـــكـــتـــب اإلع
له أســـــاس  وال  ُمــلــفــق  بــالــخــارجــيــة  ــن  ــي ــاســي ــوم ــل ــب ــدي ال حــــول 

أشــارت وزارة الخارجية واملغرتبني، إىل أنه »عطفا عىل 
البيــان الصادر عن املكتب االعالمي لرئيس الحكومة نجيب 
ميقايت حول كالم منســوب اىل دولتــه وموجه اىل وزير 
الخارجيــة واملغرتبــني عبد الله بو حبيــب يتعلق بأوضاع 
الديبلوماسيني املوجودين يف البعثات اللبنانية يف الخارج، 
يهــم الــوزارة التأكيد عىل صحة مــا ورد يف بيان املكتب 
االعالمي مليقايت، ونفي الرواية املتداولة حول عدم االكرتاث 
ألوضاعهــم ومعاناتهــم نتيجة التأخــري الحاصل نتيجة 
للظروف املالية القاهرة يف تحويل رواتب الديبلوماســيني 

من مرصف لبنان«.
وأكدت الــوزارة، يف بيان، »عزمها عىل متابعة موضوع 
تسديد مســتحقات الديبلوماســيني والنفقات التشغيلية 
للبعثات اللبنانية يف الخارج بالتعاون والتنســيق مع رئيس 
الحكومــة ووزارة املالية ومــرصف لبنان، وتأمل أن يتحلوا 
بالصرب كــام عهدناهم دامئا نظرا للظــروف الصعبة التي 
يعيشها اللبنانيون، ولن تألو الوزارة جهدا لتحصيل حقوقهم 
املرشوعة بالرسعة املرجوة، كام دأبت سابقا بالعمل بإيجابية 

وتشاركية مع املعنيني كافة لتخطي الصعوبات املالية«.

ــوع تــســديــد  ــوضــ ــ »الـــخـــارجـــيـــة« : عــــازمــــون عـــلـــى ُمـــتـــابـــعـــة م
ُمســــــتحقات الديبلوماسيين والنفقات التشــــــغيلّية للبعثات في الخارج 

بــــــزي :  إتفــــــاق
اإلطار  للترســــــيم

أكد عضو املكتب الســيايس يف 
»حركة امل« النائب الســابق عيل 
بــزي ان مقاربــة الحركة »مللف 
ترسيم الحدود البحرية تنطلق من 
معادلة الحقوق الســتثامر كامل 
ثرواتنــا يف البحــر دون تفريط 
او تطبيــع او مقايضــة او تنازل 
اىل  للعودة  والدولــة مســتعدة 
املفاوضــات برعاية االمم املتحدة 
وبوســاطة امريكية انطالقا من 
اتفــاق االطار  الــذي توصل اليه 
النــواب نبيه بري  رئيس مجلس 
مــع الجانب االمــرييك بعد اكرث 
من عرش ســنوات من املحادثات 
واملناقشــات واللقــاءات قبل ان 
وضعــه يف عهدة رئاســة  يتم 

الجمهورية«.
وشدد بزي عىل »وحدة املوقف 
املحادثات  الرسمي خالل  اللبناين 
التــي اجراها يف لبنــان مؤخرا 
املسؤول االمرييك االعىل عن ملف 

الطاقة اموس هوكشتاين«.

أشــارت الرشكة األملانية املتخصصة يف بيانات 
الســوق واملســتهلكني »ستاتيســتا«، يف تقرير 
»غالوب« عــن العواطف العاملية لعام 202١ لقياس 
املشاعر )مبا يف ذلك مستويات الغضب(، إىل أن »٤9 
يف املائة من الناس يف لبنان قد عانوا من الغضب يف 
اليوم الســابق لالستطالع، وهو أعىل معدل مسجل 

يف أي مكان يف العامل«.
وأوضحــت أنه »بعد ســنوات مــن االضطراب 
االقتصــادي والتضخم املرتفع، أدى انفجار هائل يف 
مينــاء بريوت إىل تدمري أجزاء كبرية من املدينة يف 
عــام 2020، مام أثار مرة أخرى الغضب من حكومة 
البالد لعدم فرض تدابري الســالمة أو امتالك القدرة 

عىل مساعدة املترضرين«.

»ستاتيســــــتا« : لبنان يحتــــــل املركز األول في قائمة أكثر الشــــــعوب غضباً

استقبل وزير الدفاع الوطني 
يف حكومــة ترصيف االعامل 
موريس ســليم، وكيــل وزارة 
الدفاع اإليطالية جورجيو مويل 
عىل رأس وفد، ترافقه السفرية 

االيطالية نيكوليتا بومباردي.
 وتناول اللقاء العالقات بني 
وزاريت الدفــاع يف كال البلدين 
إليطاليا  الفاعلة  واملشــاركة 
يف القوات الدولية العاملة يف 
جنوب لبنان، وموضوع التجديد 
لليونيفل والية اضافية بدءا من 

ايلول املقبل. وشــكر وزير الدفاع اليطاليا »كل 
ما تقدمه للمؤسســة العسكرية يف مجاالت 
التعاون العسكري كافة والدور الذي تلعبه يف 
اطار القوات الدوليــة«. وأكد يف هذا االطار« 
حرص لبنان عىل اســتمرار اليونيفل  يف اداء 
مهامهــا دون اي تعديل، وفقا لقرارات مجلس 

االمن الدويل«.

من جهته، أكد املســؤول االيطايل »وقوف 
بالده اىل جانب لبنان ودعمها املستمر للجيش 
اللبنــاين«، ناقال شــكر بالده للوزير ســليم 
عىل جهوده مــن اجل متديد  اتفاقية التعاون 
العسكري بني البلدين يف آذار املايض، معربا عن 
»اســتعداد بالده لتقديم ما يلزم من املساعدات 
للجيــش اللبناين«. ويف ختام االجتامع، جرى 

تبادل للهدايا التذكارية.

اإليـــطـــالـــّيـــة  ــاع  ــ ــدف ــ ال وزارة  ــل  ــيـ وكـ ــل  ــب ــق اســت
ــص عـــلـــى اســـتـــمـــرار ــ ــري ــ لـــبـــنـــان ح  : ــيـــم  ــلـ سـ
تــعــديــل دون  ــا  ــهـ ــامـ ــهـ مـ ــي  ــ فـ ــل«  ــ ــف ــ ــي ــ ــون ــ ــي ــ »ال

سليم مجتمعاً مع مويل

ــعــرب ــحــاجــة ألشـــقـــائـــه ال ــان ب ــن ــب ــضــل الـــلـــه : ل ف
ــن لــــــلــــــخــــــروج مـــــــن أزمـــــتـــــه ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ واملـ

»قولنا  جمعيــة  رئيس  زار 
والعمــل« الشــيخ الدكتــور 
أحمد القطــان ورئيس حركة 
والوحدة« الشــيخ  »اإلصالح 
نائب  عبدالرزاق  ماهر  الدكتور 
الشيخ  الله  العام لحزب  األمني 
نعيم قاسم يف مكتبه ببريوت، 
وتم البحث يف آخر املستجدات 

يف لبنان.
القطان:  رّصح  اللقاء،  وبعد 
»يهمنــا بعــد هــذا اللقاء أن 
نؤكــد عىل الوحــدة الوطنية 

واإلســالمية ألن لبنان ال ميكــن أن يقوم  إال 
بجناحيه املســلم واملســيحي لصون وحدته 

الوطنية واإلسالمية«.
أضــاف: »أكدنا مع ســامحته عىل وجوب 
تشــكيل حكومــة إنقاذية خاصــة يف هذه 
األوضاع اإلقتصادية والسياسية واإلجتامعية 
الصعبــة جداً ألن الناس يف لبنــان ما عادوا 
يقرؤون هــذه الحجج والذرائع التي نراها من 
كثري من السياســيني وإمنا بحاجة اىل الفعل، 
الشــعب اللبناين املحــروم بحاجة اليوم اىل 
حكومــة إنقاذية تنظر اىل وضعه اإلقتصادي 
الصعب، إذ بات غري قادر عىل تأمني قوت يومه 
ورغيف الخبز لعياله. لذلك واجب الساسة اليوم 
أن يتخلوا عن املهاترات السياســية ويســعوا 
لتشــكيل حكومــة تعالج ما أمكــن من هذه 
األوضاع اإلقتصادية الصعبة التي نعاين منها«.

بدوره، قال عبد الرزاق: »يهمنا يف هذا اللقاء أن 
ندعو الجميع اىل أن يعي حجم املعاناة واملأساة 
التــي يعاين منها الشــعب اللبناين، املطلوب 
منــا جميعاً أن نتحاور ونتالقى لنحّصن لبنان 

ونحمي وحدته الداخلية وعيشه املشرتك«.
أضاف: »كام أن املطلوب اليوم، حكومة تجمع 
الجميع، تحمل رجاال لديهم صدق وشــفافية، 
وأيضــاً عىل كل األحزاب والقوى السياســية 
اللبنانية أن تســّهل اخراج حكومة اليوم قبل 
الغــد، فالجميع مطالب بأن يتنازل من أجل أن 
نتخطى هذه املأساة واملعاناة. الشعب اللبناين 
أصبــح بأكمله تحت خط الفقــر والحرمان 
واملجاعة دخلت اىل كل بيت، والشعب اللبناين 
أصبح متسوال. لذلك املطلوب حكومة انقاذية 
يشــارك الجميع فيها، وعــىل الجميع تحمل 
املسؤولية. نحن ندعو اىل اإلرساع يف تشكيل 

الحكومة ألنه ليس لدينا ترف من الوقت«.

: قــــاســــم  زارا  الـــــــــــرزاق  وعــــبــــد  الــــقــــطــــان 
ــارك الــجــمــيــع فــيــهــا ــ ــش ــ ــة يُ ــ ــاذيّ ــ ــق ــ لــحــكــومــة إن

قاسم مجتمعاً مع القطان وعبد الرزاق

اثنى الســيد عيل فضل الله 
خالل لقائه سفري الجمهورية 
لبنان  يف  اإليرانية  اإلسالمية 
محمــد جــالل فريوزنيا يف 
زيــارة وداعية النتهاء مهامه 
يف لبنــان، عىل كل املحاوالت 
الســاعية لتقريــب وجهات 
النظر وتجــاوز الخالفات بني 
واإلســالمية،  العربية  الدول 
اإلسالمية  للجمهورية  شاكراً 
اإليرانيــة وقوفها إىل جانب 
محنته  يف  اللبناين  الشــعب 

االقتصادية واملعيشية الصعبة، مشرياً إىل أن 
لبنان يحتاج إىل إرادة داخلية للحل كام يحتاج 
لوقوف أشقائه وأصدقائه من العرب واملسلمني 
معه ليك يتجاوز هذه املرحلة الصعبة واملعقدة 

بكل تداعياتها وآالمها.
وأكد الســفري اإليراين خــالل اللقاء عىل 
استمرارية املوقف اإليراين الداعم للبنان ضمن 

اإلمكانات املتاحة، مشرياً إىل تأثري املناخ العام 
يف املنطقة والعــامل عىل امللف اللبناين، كام 
أكد عىل سعي الجمهورية اإلسالمية يف إيران 
لتعزيز العالقات مع الدول العربية واإلسالمية 
مشــرياً إىل أهمية متتــني العالقات بني هذه 
الدول ومؤكــداً بأن إيران ترى يف ذلك أولوية 
سياســية عىل قاعدة التطلع إىل وحدة األمة 

بكل مكوناتها.

فضل الله مجتمعاً مع فريوزنيا

بوريل وعبد اللهيان يف طهران

جولــــــة علــــــى تاريــــــخ »ضهر املغــــــر« فــــــي طرابلــــــس... اإلهمــــــال ســــــّيد املوقف
رئيــــــس البلديّة : وزيــــــر الداخلّية ُمطلع علــــــى التقارير حول األبنية املهّددة بالســــــقوط
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ميقاتي بين محورين : »ترميم« الحكومة الحالّية أم تصريف األعمال؟
رئيس الحكومة املكّلف يُقّدم التشكيلة الى رئيس الجمهوريّة خالل أيام

محمد بلوط

ينرصف الرئيس نجيب ميقــايت اىل اجراء جوجلة الجواء 
ونتائج االستشــارات النيابية غري امللزمة لتشكيل الحكومة 
الجديدة عىل مــدى اليومــني املاضيني، عىل ان يســتكمل 
املشاورات التي بدأها ســعيا اىل االنتهاء من انجاز  تشكيلته 

يف غضون أيام قليلة.
وخالل اليوم الثاين من االستشــارات، قــال ميقايت امام 
أحد النواب الذين التقاهم انه يســعى اىل االرساع يف تشكيل 
الحكومة، خصوصــا ان اللبنانيني يأملــون بوالدة حكومة 

جديدة يف أرسع وقت ممكن.
وخرج معظم النواب بانطباع من الصالون الذي اجرى فيه 
رئيس الحكومة املكلف استشــاراته يف مجلس النواب، بأنه 
عازم عىل تقديم تشــكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية يف 
غضون أيام وليس اســابيع، ألننا ال منلك ترف الوقت. لكنهم 
ملســوا رغم تغليبه الجانب التفــاؤيل ان ميقايت يدرك حجم 
وصعوبة مهمته، ال سيام ان هناك كتال وفرقاء ال يرغبون يف 
املشــاركة يف الحكومة، لكنه يعّول يف الوقت نفسه عىل ان 
هناك حاجة يعرتف بها الجميع الستكامل ما بدأته الحكومة 
الحالية يف شــأن االتفاق مع صندوق النقد الدويل وموضوع 

الكهرباء وخطة التعايف وترسيم الحدود البحرية وغريها.
وخالل االستشــارات بــرزت ثالثة محــاور للمواقف من 

الحكومة:
1ـ فريق يدعو لحكومــة جامعة او حكومة وحدة وطنية 
قادرة وفاعلة ملواجهة االزمة واالستحقاقات يف هذه املرحلة، 

ويف مقدمه ثنايئ »أمل« وحزب الله.
2ـ فريق يؤيد تشــكيل حكومة بتــوازن جديد يأخذ بعني 
االعتبار تخفيض حجم استئثار التيار الوطني الحر بالحصص 
وبعض الوزارات، خصوصــا وزارة الطاقة، ويف مقدمة هذا 
الفريق النواب السّنة املستقلني او الذين يدورون يف فلك »تيار 

املستقبل«.
3ـ اما الفريق الثالث، فيبدو واضحا انه ال يريد املشــاركة 
يف الحكومة  بأي شــكل من االشــكال، ويفضــل ان يكون 
يف صفوف املعارضة تحضريا لالســتحقاق الرئايس، وتربز 
»القــوات اللبنانية« عــىل رأس هذا الفريق، كــام ان نواب 
»التغيري« يسريون عىل النهج نفسه، ولكن السباب واعتبارات 

اخرى.
وأمام هذا املشــهد املعقد، يجد ميقايت نفســه يف مهمة 
صعبة، األمر الذي يعــزز االعتقاد بأنه ذاهب اىل تشــكيلة 
حكوميــة عبارة عن تعديل او ترميــم الحكومة الحالية، مع 
العلم ان مثل هذه الصيغة ســتواجه االمتحان نفســه امام 

املجلس النيايب كام الحكومة الجديدة بكل وزرائها.
ووفقا لالجــواء النيابية، فان رئيس الحكومة املكلف يضع 
نصب عينيه االرساع يف تقديم التشــكيلة الحكومية لرئيس 
الجمهورية، ليس من باب رمــي الكرة يف مرمى بعبدا، وامنا 
لقناعته بــأن الفرتة القصرية التي تفصلنا عن االســتحقاق 
الرئــايس قبل نهاية ترشيــن االول املقبل، تفرض تشــكيل 

الحكومة الجديدة يف غضون ايام وليس اسابيع.

ويقول مصــدر نيايب ان ميقايت يف مهمته املتجددة ظهره 
للحائط، فهو يرغب برئاسة حكومة جديدة اصيلة، لكنه اذا ما 
تعذر تحقيق هذا الهدف يبقى رئيسا لحكومة ترصيف االعامل 
وما ميكن ان تحققه عىل صعيد االجراءات والقرارات املتصلة 

بوقف االنهيار.
ويف هذا الســياق، نقل النائب جــان طالوزيان أمس، ان 
ميقايت وضع تعديالت عىل خطة التعايف ســيعرضها عىل 

لجنة املال واملوازنة يف اجتامعها غدا يف مجلس النواب.

{ ترصيح ميقايت {

ويف ختام االستشــارات بعــد ظهر أمــس ادىل ميقايت 
بترصيح مقتضب قال فيه: »اســتمعت اىل الســادة النواب 
واستأنست بآرائهم، وسنأخذ بقســم كبري من الحديث الذي 
قيل. واألهم اننا جميعا نعرف الوضع السائد يف البلد، ونعرف 
ان النصائــح واالراء التي اعطيت خالل االستشــارات كانت 
تصب يف املصلحة الوطنية، رغــم انه احيانا تكون من زوايا 

مختلفة«.
اضــاف: »يف النهاية املصلحة الوطنية ســتتغلب عىل كل 
يشء، وسنشكل باذن الله حكومة تستطيع ان تقوم بواجبها، 
وتســتكمل ما بدأته حكومتنا خصوصا مــع صندوق النقد 
الدويل ويف ما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترســيم الحدود 
البحرية. هذا كان مجمل املناقشات وان شاء الله ترى االمور 

النور بطريقة سليمة«.
وقبل ان يبدأ استشاراته امس قال ميقايت: »تفاؤلوا بالخري 

تجدوه«.

{ اليوم الثاين لالستشارات {

{اســتهل ميقايت اليوم الثاين من استشــارات تشــكيل 
الحكومة بلقــاء النائب فؤاد مخزومي الذي طرح سلســلة 
اسئلة تتعلق باملواقف من ثالثية الجيش والشعب واملقاومة، 
واملحاصصــة، وهل يتــرر املودعون يف خطــة التعايف، 

واستقاللية القضاء، وترسيم الحدود البحرية.
وقال: »اذا مل تعط الحكومة اجوبة حول هذه االسئلة تكون 
استمرارية لسياســة املحاصصة«، مؤكداً انه لن يشارك يف 

الحكومة.
{النائب حســن مراد متنى التوفيــق مليقايت يف االرساع 
بتشــكيل الحكومة، مطالبا »بحكومة وحدة وطنية ملشاركة 
كل االفرقاء«، ورافضا ان يزايد احد عىل الشــعب »ألنه مل يعد 
قادرا عــىل تحمل املزايدات السياســية«. كام طالب »بخطة 
طوارىء رسيعة النقاذ البلد، وان يتضمن البيان الوزاري حق 

لبنان يف حامية حدوده وثرواته، واعادة وزارة التخطيط«.
{النائــب جان طالوزيــان طالب »باالرساع يف تشــكيل 
حكومة مصّغرة من اآلن حتى نهاية االســبوع، وان يصارح 
الرئيس ميقايت اللبنانيني بشــأن سبب عدم تشكيل الحكومة 

اذا مل يتمكن من تشكيلها«.
ونقل عن ميقايت بانه وعــد بتعديالت عىل خطة التعايف 

سيعرضها يوم غد الخميس عىل لجنة املال واملوازنة.
{ومتنى النائب عبــد الرحمن البزري ان »تتعامل الحكومة 
بايجابية مع امللفــات الحياتية واملعيشــية، وان ننتقل اىل 

مرحلة حقيقية توضع فيها 
حلول للبلد«.

{ورأى النائب اسامة سعد 
»ان الحيــاة يف لبنــان هي 
املحال، ولعــّل اآليت اعظم«، 
عىل  اللبنانيني  معاناة  معددا 
الصعد كافة. وقال »العجيب 
ان من هــم يف مراكز القرار 
الشــعب،  بحقوق  يطالبون 
مقدرة  النتيجة  للكــذب.  يا 
او  االعامل  ترصيف  استمرار 
وهذا  محاصصة،  حكومــة 
يعني اننا ما زلنا عىل طريق 
اىل  ودعا  والفشل«.  االزمات 

»حوار وطني داخل وخارج املجلس يؤدي اىل حكومة انتقالية 
مستقلة لفرتة محددة وبصالحيات ترشيعية محددة«.

{ النائب جهــاد الصمد قال: »مل اتكلم مــع دولة الرئيس 
مبســألة تشــكيل الحكومة لعلمي صعوبة التشــكيل ال بل 
استحالته يف ظل سياسة النكد القامئة، وطالبت باعادة احياء 
الحكومة الحالية او التوســع يف ترصيف االعامل باعتبار ان 
الرورات تبيح املحظــورات«. ورأى انه مل يبق من الدولة اال 

مؤسسة الجيش.
{وطالب النائب فراس الســلّوم مبقعــد وزاري للطائفة 

العلوية، وانصاف العلويني مبناصب يف الدولة.
{ وربط النائب ايهــاب مطر منح الثقة بالحكومة بالبيان 
الوزاري وكفــاءات الوزراء، وان تقدم خطــة التعايف حلوال 

لالزمات القامئة.
{النائب بالل الحشيمي طالب باالرساع يف تشكيل الحكومة، 
وقال »ان عدم املشاركة يف الحكومة هو خيار خاطىء«، آمال 

يف الكتل النيابية التعاون لتشكيل الحكومة الجديدة.
{النائب نبيل بدر قال انه متنى عىل ميقايت اال يلتفت اىل 
مطالب بعض الكتــل لتكبري حصتها، واذا قبل بذلك فنحن ال 
نقبل وال نعطي الثقة، واكد عىل ان مهمة الحكومة الجديدة 

الدولة. باعادة هيكلة  باملؤسسات، مطالبا  الثقة  اعادة 
{وشــدد النائب عبد الكريم كبارة عىل تشــكيل حكومة 
بارسع وقت ممكن ملواجهة االزمات املعيشية، حكومة تأخذ 
قرارات ال ســيام يف شــأن الكهرباء وخطة التعايف ووقف 

االنهيار الذي هو مسؤولية الجميع.
{ ومتنى عضــو »تكتل لبنان القــوي« محمد يحيى الذي 
انفرد بتســمية ميقايت التوفيق له بتشــكيل حكومة جديدة 

تعمل ملصلحة البلد.
{ وطالب النائب رشبل مســعد بحكومة مستقلة تعطى 

صالحيات استثنائية.
{وتغيب عن املشــاركة يف االستشــارات النائبان ارشف 

ريفي وجميل السيد.
النائــب اغــوب بقرادونيان باســم كتلة نواب  {ومتنى 
»الطاشــناق« تأليف الحكومة بارسع وقــت ممكن، مطالبا 
ميقايت عدم الدخول يف الــرشوط والرشوط املضادة، وان ال 

نراهن عىل تأجيل االســتحقاق الرئايس. واعرب عن استعداد 
الكتلة عىل املشــاركة يف الحكومة دون الدخول يف تفاصيل 

الحقيبة التي ستتوىل مسؤوليتها.
{وكان اللقاء االطول يف استشارات األمس مع »تكتل لبنان 
القوي« برئاسة رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل 
الذي ادىل بترصيح مطول بعد اللقاء عرض فيه ملا طرحه التكتل 
مليقــايت ، وقال انه متنى التوفيق للرئيس ميقايت يف االرساع 
بتشكيل الحكومة. واضاف »اية حكومة منزوعة الصالحيات 
لسنا معها، وهناك مشكلة حقيقية مبيثاقية التكليف، ولكن 
من حرصنا عىل البلد تغاضينا عن هذا املشــكل«، واشار اىل 
»اننا مل نناقش بعد املشاركة يف الحكومة، وهذا يطرح للبحث 

عىل ضوء برنامج الحكومة والوزراء«.
وشدد عىل امور عديدة منها ما يتعلق باالتفاق مع صندوق 
النقد وخطة التعايف والكابيتــال كونرتول واملوازنة، واعادة 

هيكلة القطاع املرصيف.
واضــاف: »اما املوضوع اآلخر الذي ناقشــناه هو حاكمية 
مرصف لبنان، وهناك تقرير قضايئ ال تتم مالحقته بل متنع 
مالحقته«، متهــام املدعي العام التمييــزي بتعطيل العدالة 
ومبنع القضــاة من احالته، ومعتربا ان هــذا القرار هو قرار 

سيايس وليس قرارا قضائياً«.
وبشأن موضوع ترســيم الحدود البحرية قال باسيل: »ان 
لبنان يجب ان يعطي كل فرص الحل ولكن اذا استمرت ارسائيل 

بحجبها يجب ان نذهب اىل الخط 29«.
وحول قضية النازحني الســوريني، قــال: ان موقف دولة 
الرئيس ميقايت االخري هو جيد، ولكن كان يجب ان يكون منذ 
11 ســنة، محذرا من النّية الدولية بابقائهم يف لبنان، ويجب 
نزع صفــة الالجيء عن ما هو غري الجىء مام يعيد قســام 

كبريا من الالجئني السوريني اىل بالدهم.
وقال انه ال يرى ان كل هذه االمور التي عرضها ســتنفذ، 
ملمحا اىل عدم املشــاركة يف الحكومة يف مثل هذا الحال.

واضاف »مل نتقدم بطلب او بحقائب معينة او باســامء 
وان كل مــا يقال يف هذا املجال هــو كذب«. ولفت اىل انه 
»ال يجــب الرهان عىل ان نبني حكومة عىل اســاس فراغ 
رئايس فنحن نقوم بكل يشء مــن جهتنا يك مننع الفراغ 

الرئايس«.

ــراغ  ــفـ ــل مـــن الـ ــضـ ــال أفـ ــ ــم ــ ــرار حــكــومــة تــصــريــف األع ــمـ ــتـ إسـ

ــوة الــــــى شـــرعـــنـــة الـــعـــهـــر والــــزنــــا ــ ــ ــدع ــ ــ ــب : تـــوقـــيـــت ال ــيـ ــطـ ــخـ الـ
ــا األســــاســــّيــــة ــهـ ــومـ ــمـ ــا عـــــن هـ ــنـ ــاتـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ــة إلشـــــغـــــال ُمـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ُمـ

فادي عيد

السياســية  أظهرت األجواء 
التكليف  واكــب  ما  بكّل  ربطاً 
بأنه  التأليف،  إىل استشــارات 
من الصعوبة مبكان، ال بل مثة 
اســتحالة بأن تشكّل حكومة 
اإلتجاه  ألن  قريــب،  وقت  يف 
هو بتعويــم الحكومة الحالية 
وبالتايل  التعديالت،  بعض  مع 
قد يُصــار إىل عدم التعديل، أي 
كام  الحالية  الحكومــة  بقاء 
أن مثة معلومات  باعتبار  هي، 
السياســية  أن بعض األطراف 
والحزبية تحّر أسامًء للتوزير 

يف الحقائب التي قد يطالها التغيري، وهو ما لن 
يقبل به رئيس حكومة ترصيف األعامل الرئيس 
نجيب ميقايت، الذي يؤكــد بأنه لن يخضع ألي 
ابتزاز ومن قبل أي طرف كان، بل سيعّد تشكيلًة 
وزارية ويرفعها لرئيس الجمهورية ميشال عون، 
ويف حال رفضها، سريفع له أسامء الوزراء الذين 
ســيصار إىل إخراجهم من الحكومــة الحالية، 
واألسامء التي ســتدخل مكانهم، وحيث التعديل 

سيطال 3 حقائب ال أكرث.
وأضافــت املعلومات، أنــه ويف حال رفض 
الرئيس عون أيضاً ذلــك، لن يعاود ميقايت رفع 
أي تشكيلة أخرى، بل ســيامرس دوره كرئيس 
حكومة ترصيــف أعامل، وفق مــا نّص عليه 
الدســتور، إىل حني انتهاء واليــة رئيس، حيث 
تعترب  أكرث مــن جهة سياســية متابعة، بأن 
األرجحية هي لتعويم حكومة ترصيف األعامل، 
ال ســّيام وأنها مل تلــَق معارضــًة يف الداخل 

الغري  الفرنيس  املوقــف  خصوصــا  والخارج، 
التي  الحالية  ميقايت  حكومة  الستمرار  املامنع 
تبقى أفضل من الفراغ، وهذا املوقف يدركه أكرث 
من مسؤول سيايس كبري لديه عالقات وتواصل 

مع باريس.
لذا، فإن األيام القليلة املقبلة، ستبلور الصورة 
بشكل حاسم ودون إبطاء، عىل اعتبار أنه ليس 
هناك من وقت للمناورة، مع اقرتاب انتهاء والية 
رئيس الجمهورية، ومن ثم عدم قدرة البعض عىل 
رفع ســقف رشوطهم، أو أن هذه الكتلة أو تلك 
سيكون لها حصص وازنة يف الحكومة، مبعنى 
أن الجميع مقتنع بــأن األمور ذاهبة إىل تعويم 
الحكومة، ولن يكون هناك من مفاجآت كإعالن 
الحامس وضيق  لغيــاب  نظراً  حكومة جديدة، 
هامش املنــاورات السياســية والوقت املتبّقي 
النتهاء واليــة الرئيس عون، ألن أي تشــكيلة 
التقليدي  الدستوري  مسارها  ستسلك  حكومية 

بني البيان الوزاري وجلســات 
الثقة والتسلّم والتسليم، وذلك 
بينام  طويل،  وقت  إىل  يحتاج 
حكومــة ترصيــف األعامل، 
وخالل جلســة واحــدة يعاد 
تجديــد انتخابهــا مــن دون 
ذلك  وســوى  وزاري  بيان  أي 
والخطوات  اإلجــراءات  مــن 

الدستورية.
من هنا، تشــري املعلومات، 
الفرنســية  اإلتصاالت  أن  إىل 
التي جرت يف الساعات املاضية 
اللبنانية  األطــراف  بعض  مع 
املعنية، تــًم فيها اإلتفاق عىل 
عدم عرقلة دور وعمل ميقايت 
قد  خيار  أي  يف  ومســاعدته 
يقدم عليــه، ألن الدخول يف خالفات وكام كان 
الحكومات، ستكون  لدى تشكيل  يحصل سابقاً 
له ارتدادات ســلبية إضافية عىل مسار الوضع 
اإلقتصادي واإلجتامعي، حيث أن باريس قامت، 
ومن منطلق مترير حكومة ميقايت الحالية مع 
تعديل أو بدونه، ألنها تدرك بأن املجتمع الدويل، 
ال ســّيام الخليج والواليات املتحــدة األمريكية 
واإلتحــاد األورويب، لن يســاعدوا لبنان يف ما 
تبّقى من هذا العهــد، ويرتّقبون انتخاب رئيس 
الجديدة  الحكومة  وتشكيل  للجمهورية،  جديد  
التي ســتقوم بإصالحات بنيويــة يف إدارات 
املانحة،  الــدول  الدولة، وبعدهــا يأيت مؤمتر 
وعليه تكــون قد اتضحت معــامل الصورة يف 
املنطقة، مــام يعني أنه ال ميكن للبنان أن يغرق 
يف متاهات التأليف والتعديل وسوى ذلك، أي ان 

الحكومة الحالية تبقى أفضل من الفراغ.

اإلســالمي  املجلس  رئيــس  نائــب  قــال 
الشــيعي األعىل رئيس مجلس أمناء الجامعة 
اإلســالمية يف لبنان الشــيخ عيل الخطيب، 
خالل زيارة ملقــر الجامعة يف خلدة، »أحببت 
أن أعلّق عــىل بعض األمور التــي تُطرح من 
بنيتنا  البعض حول موضوعات متــّس صميم 
هذه  وطرح  والدينية،  واالجتامعية  األخالقية 
ليس جديــداً، وإمنا  الواقع  املوضوعــات يف 
يحاول هــذا البعض اقتناص فرص انشــغال 
املجتمع بأزمات مفتعلة سياســية واجتامعية 
لتمريرها بإيهــام املجتمع أن التزام هذه القيم 
هو ســبب هذه األزمات وأن الســبيل للخروج 

بالتخيل عنها«. منها هو 
ورأى الخطيــب، أن »توقيــت الدعــوة اىل 
رشعنة العهر والزنا تحت مســميات مشبوهة 
يف هذا الوقت، هو محاولة إلشغال مجتمعاتنا 
عن همومها األساســية التي يقف عىل رأسها 
اإلرسائييل ومحاولة  للوجــود  الخطر  التهديد 
حرف األنظــار عنه اىل اخرتاع هموم أخرى ال 

حقيقة لها بعنوان الحريات الشخصية لتمرير 
التطبيــع الذي يحصــل يف املنطقــة، بينام 
يبديها شعبنا يف  التي  املقاومة  يشوهون دور 
وجه هذا الخطــر الصهيوين الذي ميارس يف 

االعتداء عىل مقدساتنا«. الوقت  نفس 
األقىص  ويهــدد  القدس  »فيحتــل  وأردف: 
ويعلن فلســطني دولة يهوديــة ويقيم املزيد 
من املســتوطنات يف الضفة الغربية ويرب 
عــرض الحائــط االتفاقات التــي عقدها مع 
الفلســطينية  القضية  إنهاء  ويحاول  البعض، 
عىل حســاب الدول التي يتواجد فيها الالجئون 
يف  السوريني  النازحني  ودمج  الفلســطينيون 
الحياة اللبنانيــة وتوطينهم خارج بالدهم يف 
مؤامرة عىل السوريني واللبنانيني، فهي حلقات 
متكاملــة بعضها مع بعض، لذلــك فإّن طرح 
ترشيع الزواج املدين واللواط والســحاق الذي 
املثليني  أُريد متريره تحت أسامء ملطّفة بزواج 
هو أمــر مخالف ليس لثقافتنــا وديننا وقيمنا 
فحسب، بل للفطرة اإلنسانية وتخريب للوجود 

اإلنساين الذي يأباه الطبع البرشي السليم«.
وأكــد الخطيــب، أنه »ال ميكــن قبوله من 
منطلق ديني وإنســاين واجتامعي وحضاري، 
شــعبنا  عىل  التآمر  حلقات  مــن  حلقة  وهو 
وقضايانا تفوق خطورة مــا يتعرض له بلدنا 
وصحية  اقتصاديــة  وازمــات  مشــاكل  من 
ونقديــة، وأن الغالبية العظمى من مجتمعاتنا 
عىل تنوعها الدينــي والطائفي ترفضها رفضاً 
قاطعــاً، وتــدرك أنها جزء مــن املؤامرة التي 
يتعرض لها وهي ليســت بريئــة وانها حالة 
ومواجهتها  معالجتها  ينبغي  مرضية  شــذوذ 
حتــى ال تســتفحل، ونحن من هــذا املنطلق 
منارس هذا الدور بالتنبيه والتوعية، كام ندعو 
ســائر املراكز التي تُعنى بالتوجيه واإلرشــاد 
ومنهــا املراكز البحثيــة والرتبوية اىل القيام 
بواجبها يف هذا املجــال ومواجهة هذه اآلفة 
عىل كل صعيد حتى ال تســتفحل، كام نطالب 
اآلفة  تجريــم هذه  بترشيع  النيــايب  املجلس 

عليها«. العقوبة  وفرض 

ــة« ــع وفـــد »الــجــمــاعــة اإلســالمــّي تــيــمــور جــنــبــالط عـــرض م
ــي والـــتـــنـــمـــوي فــــي اإلقـــلـــيـــم ــاسـ ــيـ ــسـ ــاون الـ ــ ــع ــ ــت ــ  ال

ــو الغيط ــ ــرون واب ــاكـ تــلــقــى بــرقــيــتــي تــهــنــئــة مـــن مـ
بــــــــــري الـــــتـــــقـــــى ســـــفـــــيـــــري تــــــونــــــس وتــــركــــيــــا

استقبل رئيس »اللقاء الدميوقراطي« 
النائــب تيمور جنبــالط يف مكتبه 
»الجامعة  مــن  وفداً  كليمنصو،  يف 
االسالمية« يف إقليم الخروب تقدمه 
املسؤول الســيايس عمر فواز وبالل 
رسور، يف حضــور وكيــل داخلية 
الحــزب »التقدمي االشــرتايك« يف 
اإلقليم الدكتور بالل قاسم، ومستشار 

جنبالط حسام حرب.
اللقــاء مناســبة » لتأكيد   وكان 

الدائم والتنسيق يف مختلف  التواصل 

امللفــات يف منطقة اإلقليم وســبل 

التعاون الســيايس والتنموي لخدمة 

أهايل املنطقة«، وفق بيان عن مكتب جنبالط. 

كام اســتقبل النائــب جنبالط املديــر العام 

 AynwZayn للمؤسســة الصحية يف عني وزين

Medical Village الدكتــور زهــري العامد، حيث 

جرى عرض املجاالت التي تحقق فيها املؤسســة 

تقدماً كبريا، باإلضافة إىل كيفية استمرار تأمني 

الحاجات األساســية التي تضمــن مواصلة هذا 

الرصح الطبي القيام مبهامته الكبرية.

والحقا اســتقبل جنبالط وفــدا من »جمعية 

مدنيات« ، وعرض الوفد لعمل الجمعية يف مجال 

مكافحة العنف السيايس والتحرش بحق النساء، 

وما ميكن التعــاون ألجل تحقيقه يف هذا املجال 

ترشيعياً.

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه 
الثانية سفري  الرئاسة  بري يف مقر 
اإلمام،  بــوراوي  لبنان  لدى  تونس 
حيث جــرى عرض لالوضاع العامة 

والعالقات الثنائية بني البلدين .
كام عرض بــري االوضاع العامة 
والعالقات  واملنطقــة  لبنــان  يف 
اســتقباله  خالل  الرتكية  اللبنانية 
ســفري تركيا يف لبنان عيل باريش 

أولوسوي.
رئيسة  بري  استقبل  الظهر،  وبعد 
حقوق  لهيئــات  الدويل  »التجمــع 
االنسان« رئيســة »الشبكة العربية 

لحقوق االنسان« رئيسة »اللجنة الوطنية لحقوق 
االنسان« يف قطر السيدة مريم العطية عىل رأس 
وفد قطــري، بحضور الهيئــة الوطنية لحقوق 
االنســان يف لبنان املتضمنة لجنــة الوقاية من 
التعذيب برئاســة الدكتور فادي جرجس. وعرض 
الوفــد برنامج عمــل الشــبكة العربية لحقوق 
لحقوق  الوطنية  الهيئة  اإلنســان ودعمها عمل 

اإلنسان يف لبنان وتأمني مقر لها.
كام إستقبل بري العميد منري شحادة.

عىل صعيد آخر، ابرق بري للملك عبدالله الثاين 
ملك اململكة الهاشــمية األردنية معزياً بضحايا 
حادثة العقبة، كام ابرق للغاية نفســها لنظريه 

األردين عبد الكريم الدغمي.
وكان بري قد تلقى برقية جوابية من الرئيس 
فيها عىل  إمانويــل ماكرون شــكره  الفرنيس 
تهنئتــه بإعادة إنتخابــه رئيســاً للجمهورية 

الفرنسية.
كام تلقى بــري برقية تهنئة مــن امني عام 

جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط. 

جنبالط مجتمعاً مع وفد »الجامعة«

بري مجتمعاً مع سفري تونس                       )حسن ابراهيم(

أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا الى األراضي الفلسطينّية املحتلة
يعقــد الوزراء يف حكومــة ترصيف االعامل، 

العدل القايض هرني الخوري، الداخلية والبلديات 

القايض بســام مولوي، الثقافة القايض محمد 

مرتىض والشــؤون االجتامعيــة هكتور حجار 

اجتامعا مشــرتكا عند الرابعة مــن عرص اليوم 

االربعاء يف وزارة العــدل، »للبحث يف موضوع 

معالجة اوضاع اللبنانيني الذين لجأوا اىل االرايض 

الفلسطينية املحتلة«.

ميقايت مع وفد تكتل لبنان القوي



أشــار نقيــب األطبــاء 
يوســف بخــاش، عقــب 
الربملان  يف  النائبة  لقائــه 
الكرايف  اميليا  الفرنــي 
خــال جولته الفرنســية 
الطبــي  القطــاع  لدعــم 
يف لبنــان يف العاصمــة 
أن  إىل  باريس،  الفرنســة 

الثاين. هو  اللقاء  »هذا 
 وقــد التقيتها يف الفرتة 
التــي أعقبت انفجار الرابع 
مــن آب، وكان تعاونا جادا 
عــى  الحصــول  إىل  أدى 
ومدرسية  طبية  مساعدات 

وتربوية«.
وأوضح يف بيان، أنه »تم 

خال هذا اللقاء تسليط الضوء عى الوضع 
الصحــي وكل التحديــات التــي يواجهها 
الجســم الطبي يف لبنان مع هجرة أكرث من 
3000 طبيب وطبيبــة والتعديات املختلفة 

لها. يتعرض  التي 

 ووضعنــا خطــة عمل بالتنســيق مع 

الســفارة الفرنســية يف بــروت وخلية 

األزمــة يف وزارة الخارجيــة الفرنســية 

للوقــوف إىل جانــب القطاع الصحي وإىل 

جــــانب الطبيــــب اللبناين الذي يشكل 

األول«. املواجهة  خط 

كامل ذبيان

كان مســتغرباً ان يسمي 
النائــب جهــاد الصمد يف 
االستشارات النيابية امللزمة، 
الرئيــس ســعد الحريــري 
الحكومة، وهو حق  لرئاسة 
دستوري له استخدمه، لكنه 
قصــد منه ايصال رســالة 
سياســية واكرث مــن وراء 
اختيــاره لشــخصية قررت 
يف  املشــاركة  عن  العزوف 
ترشيحا  النيابية  االنتخابات 
واقرتاعاً، وترك ملن يرغب من 

»تيار املســتقبل« او كتلته النيابية، ال ســيام من هو ملتزم او 
منتم اليهام، بان يستقيل كل من يريد ان يرتشح او يشارك يف 

العملية االنتخابية.
ومــا اقــدم عليه الصمد، جاء من موقع املختلف سياســيا 
لســنوات مع »الحريرية السياسية«، وجاء ليعّومها يف زمن 
افولها السيايس، وان كانت ما زالت لها شعبية قامئة، وظهرت 
يف مقاعــد انتخابيــة، فاز بها مرشــحون، كانوا يف »كتلة 

املستقبل« او »اوفياء« لها.
ويربر الصمد تســميته للحريري، بانه فعل ذلك تعبرا عن 
»الوجدان السني« كام قال لـ »الديار«، حيث شعر »اهل السنة« 
يف لبنان بانهم ليسوا موجودين يف هذه االنتخابات، وخرجوا 
منها »مكسورين«، حسب وصف نائب الضنية، الذي اشار اىل 
انه عرّب عن حالة، افرزتها االنتخابات، بتوزيع املقاعد »الُسنة« 
عى لوائح، او مستقلني، ومل تتكون منهم كتلة نيابية او اكرث، 

كام هو واقع الطوائف واملذاهب االخرى.
وما يحاول الصمد تفســره عن موقفه الذي كان مفاجئا، 
فانــه يف مرحلة ما كان عضوا يف »اللقاء التشــاوري« الذي 
ضم نوابا ُسنة، من خارج »كتلة املستقبل«، الحداث خرق يؤكد 
عى رفض متثيل السنة، من جهة سياسية وحزبية ما، والتفرد 
بقرارها وفرض آحادية سياســية عليها مارسها »املستقبل«، 
لكن هذه التجربة خرج عنها الصمد، او علق عمله يف »اللقاء 
التشــاوري« الذي اســتطاع ان يتمثل يف حكومتني بوزيرين 
واحدة ترأســها ســعد الحريري، الذي ازعجــه وجود »اللقاء 
التشاوري« وفق مصدر متابع له، ال بل رفض االجتامع به، او 
حتى السام والكام مع الوزير حسن مراد الذي سامه »اللقاء«، 
وانتمى اىل كتلة »التيار الوطني الحر« برئاسة جربان باسيل، 

الذي اقام سعد  »تسوية رئاسية« معه.
وال يعطي طرح اســم سعد الحريري لرئاسة الحكومة، من 
قبل الصمد او غره اهمية، الن »الحريرية السياسية«، مبا هي 
»مال وسلطة« بدأت باالنحسار، حتى ان الدعم العريب والدويل 
لها قد تراجع، وتقوم باتجاه الرئيس نجيب ميقايت، الذي لديه 
ازمة فتح الطريق اىل السعودية، وسعى لذلك الرئيس الفرني 

مانويل ماكرون، لكنه مل يوفق اال باتصال هاتفي وحيد من ويل 

العهد السعودي االمر محمد بن سلامن، شجعه عليه ماكرون.

فالتسمية الوحيدة للحريري من النائب الصمد، تحت عنوان 

مخاطبة الوجدان الســني، رأى فيها مصدر ســيايس، بانها 

تدخل يف اطار »الشــعبوية«، وكسب جمهور »تيار املستقبل« 

يف الزمن الضائع، وهو ما يرفضه الصمد بتأكيده، انه ال يبيع 

مواقفه، وغر مستخدم عند احد، وهو يتحدث عن رشيك سني 

يف النظــام، وهذا غر موجود برأيــه، وهو ما اراد ان يظهره 

للرأي العام اللبناين.

يف حــني قرأ احد املراجع السياســية، ما اقدم عليه الصمد 

امنا للفت النظر، واباغ رســالة اىل من يعنيهم االمر، ال سيام 

الســعودية، بان تلتفت اىل الوضع السني املشتت، وهو بذلك 

اقدم عى حركته هذه املعاكسة للواقع السيايس، ولفتح حوار 

معه، ملن يتعاطى يف امللف السني خصوصا واللبناين عموما، 

وتحديدا سفر السعودية يف لبنان وليد البخاري الذي مل ينجح 

يف ادارة ملــف االنتخابات التي جاءت رياح نتائجها بعكس ما 

تشتهيه سفنها.

فموقف الصمد الذي يعتربه مســتقا، ويعرّب عن قناعاته، 

لكنه جــاء يف »الوقت الضائع« الذي ليس لصالح »الحريرية 

السياســية«، التي يحاول »الورثــة« ابقاءها حية وموجودة، 

ومــن هم خارج »العائلــة البيولوجية« بان يســتفيدوا من 

مؤيديهــا وجذبهم باتجاهها، وهذا مــا جرى يف االنتخابات 

النيابية االخرة، سعى اكرث اىل كسب اصوات »املستقبليني«.

وســعى الصمد، من تسميته للحريري ان يعيده اىل »الحياة 

السياســية«، وهو الذي اخرج نفسه منها، وبسبب ادائه الذي 

كان النائــب املنتخــب ينتقده، ووقف يف كثر من املراحل ضد 

»السياسة الحريرية« املالية ويف شؤون اخرى، لكنه اراد من 

وراء ذلك ان تصل رسالته اىل جمهور »املستقبل« لكسبه، كام 

قرأ موقفــه معارضون له، اضافة اىل انه فاجأ من يعتربونه 

حليفا لهم، وان تعويم سعد الحريري، غر مرغوب ال عائليا وال 

سياسيا، وال من اصحاب القرار الخارجي.

ثريا عايص

رحــم الله  جــامل عبد 
اللــه«  و«رزق  النــارص، 
عــى »زمان عبد النارص«. 
يرتجع األمركيون يف هذه 
األيام أمامنا مرشوع حلف 
أن  أرادوا  أمني  عســكري 
يفرضوه يف ســنة 1955 
بحجــة حاميــة منطقة 
الــرشق األوســط  مــن 
الشيوعي بواسطة  الخطر 
تتوســطه  أمني  حــزام 
فيه  وتتقاطر  بريطانيــا 

الــدول املرتبطة بهم »العامل الحر« بعاقات تبعية. رفضت 
الحكومة املرصية آنذاك اإلنضامم إليه إستناداً إىل النقاط 
التالية: ال ميكن التحالف مع بريطانيا، فكونها تحتل أرضنا 
وتبسط سيطرتها عى قناة السويس، فهي دولة عدوة لنا، 
تحرمنا من ايرادات القناة ونحن بحاجة لبناء السد العايل، 
وتنتهك سيادة مرص واســتقال دولتها، ونحن لن نفرط 

بهام.
اما الواليات املتحدة و«العامل الدميقراطي« فإن أهدافها 
مــن إقامة الحلف الجديد، األمني اإلقتصادي، ما تزال هي 
نفســها: كانــت باألمس كام  هي اليوم، الســيطرة عى 
املضائق البحرية يف البحر األسود واملتوسط وبحر العرب 
واألحمــر ومضيق تران، لعل ذلك يتيح لها التحكم بحركة 
املاحة وإعاقة أساطيل روسيا والصني. فام تبتغيه بكام 
أكــرث وضوحاً، يف الراهن  هو منع الروس والصينيني من 
الوصول إىل رشق املتوســط حيث يوجد بحسب التقديرات 
مخــزون كبر من النفط والغاز. أضف إىل إقحام املنطقة 
وســكانها يف الحرب ضد روسيا دعام لتفردها بالقطبية 
العاملية وسيلة ملامرسة حوكمة مطلقة عى العامل، عاىن 
منها أهل باد ما بني النهرين وباد الشــام، وغرهم من 

الشعوب الكوارث واملصائب.
ولكن زعامء بلدان العرب اليوم، ال يشــبهون جامل عبد 
النــارص ونظرائه آنذاك مــن حكام دول العرب الذين أيّدوه 
ووقفوا إىل جانبه. فام يُفتقد اليوم يف الواقع، هو الرابطة 
الوطنيــة واإلخاص لألمة، وهام أساســيان يف الدفاع 
عن الباد وعن الناس والتضامن مع الشــعوب املهددة يف 
حارضها ووجودها من قبل املســتعمرين، وهذا هو حال 

معظم شعوب بلدان العرب.
مهام يكن وحتى ال نطيل  الكام، فمن املعروف أن وعود 
أمركا، يف مجاالت االســتقرار واألمن والرخاء والسياحة 
والعمران، هي مستقبلية وتبقى مستقبلية، فنحن ال نتعلم 

من تجاربنا السابقة ومن تجارب غرنا.
إذن »ال فول قبل أن يصر يف املعدول«. لنتذكر  إتفاقية 
أوســلو، مــاذا تحقق منها ؟ قرار التقســيم؟ قرار عودة 

الاجئيني؟!
ما يهم من هذا كله هو أن هذه املشاريع املوعودة تتطلب 
متويــاً واألموال يعرف »الرئيس ترامب« أو من أىت بعده، 
من هم أصحابها. حاميــة العروش لها مثن. قالها بالفم 
املــآن، أموال النفط لنا، ويف العراق، النفط لنا أيضاً. هذه 
حقــول النفط يف ســورية محتلة، بالرغم من أنها بعيدة 
عن خطوط  ترســيم الحدود البحرية التي يتباحث بشأنها 
رؤساء لبنان مع الوســيط مزدوج الجنسية األمركية ـ 

اإلرسائيلية.
الافت يف هذه املســألة أيضاً، ليــس أن حكام العرب 
يتحالفون مع أعداء الشــعوب الواقعة تحت ســلطتهم، 
والطامعني بــأراض يف بلدانهم، ولكنهــم يقبلون أيضاً 
أن تكــون حقوق فلســطينيي 1948 مميــزة عن حقوق 
اإلرسائيليني اليهود وان يرّحلوا فلسطينيي الضفة الغربية 
إىل األردن وأن يُفرغــوا قطاع غزة من ســكانه والجئيه، 

وصواريخه.
ال غرابة يف ذلك، فهم ميارســون التمييز العنرصي يف 
بلدانهم وينفون املعارضني والذين ال يروق لهم، شــكلهم 

وكامهم وصاتهم وأصلهم  .

فهد الباشا

1ـ كل وقاحــة قباحٌة وقحابة. لكــّن اكرث الوقاحات 
بشاعة ومقتاً، عند الله واملتصالحني مع ذاتهم من مؤمنيه، 
ففي استغباء الناس اىل حّد اّدعاء دعاة االنتساب اليه أنهم 
العاملون ملصلحة العباد، يف حني أنهم يف السياسة، حلفاء 
لرّواد الفساد يف الباد. مع استعصاء مثِل هذه االزدواجية 
عى التحديد، ال منلك االّ أن نقول لهؤالء: اذا ابُْتلِيُتم مبعايص 

حلفائكم، فتحاشوا االدعاء بالطهر واسترتوا.
2ـ يف هذه االيام الكثرة باياها عى الباد والعباد، يبدو 
أّن األشــدَّ باًء من العمى عينه يف بصائر أعياِن ساستنا، 
فهو هذا التعامــي املريب عند الذين لهم عيون ويبرصون 
وعقــول ويعرفون، هذا التعامي عن خطر »يهود الداخل«، 
بذريعــة االعــداد ملواجهة اخطار اعــداء الحدود وأعداء 
الوجود. لــكأنَّ ألعداء »الداخل« أخاقاً ومفاهيم هي غر 
التي يتحّصن خلفها أعداء الخارج. لكأنهم ليســوا، جميعا 

معا، يستهدون بإله  بغر إلِه موىس...
3ـ من مل تعرف روحه طأمنينة الســام يف حياته، ال 

ينفعه أن نقرأ بعد رحيله، عى روحه السام.
4ـ لعلَّ أعظم النســاء وأبقاهّن عى جامٍل ال يشــيخ، 
فتلك التي تبقى عى الرغم من تعب الجسد وأثقال السنني، 
عصّيَة الروح عى الشــيخوخة والتعب. مع مثلها، نشوُة 
الروح هي أسمى درجات السعادة عند من يعرفون مخاطبة 

الروح وسبل الوصول اىل محرابها.

5
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االربعاء 29 حزيران 2022

ـــــــــــف الشـــــــــــرق األوســـــــــــطي »الحل
األمنـــــــــــي اإلقتصـــــــــــادي« ميســـــــــــا

كلامت يف زمن الغربة

هـــــذا مـــــا قصـــــده الصمـــــد فـــــي تســـــميته الحريـــــري وتعويمـــــه
»رســـــالة ملـــــن أراد ان تصـــــل فـــــي الوقـــــت الضائـــــع« !

بندر بن سلطان هنأ جنبالط بالنتائج
التي حققها »التقدمي« في »النيابية«

ــازت الــســيــاج ــتـ قـــوة ُمــعــاديــة اجـ
ــاد ــب ــع ــي عـــنـــد مـــحـــّلـــة ال ــن ــق ــت ال

تلقى رئيس الحزب التقدمي اإلشــرتايك وليد جنباط برقية 
من  األمر بندر بن ســلطان بن عبد العزيز آل ســعود، هّنأه 
فيها بالنتائج التي حققها الحزب »التقدمي االشــرتايك« يف 

اإلنتخابات النيابية األخرة.
وجــاء يف نّص الربقيــة: »يرّسنا أن نبعــث لكم خالص 
التهــاين مبناســبة ثقة الشــعب اللبناين الشــقيق والتي 
انعكست عى نتائج انتخابات جمهورية لبنان لعام 2022م، 
ونســأل املــوىل عّز وجل أن يعينكم عــى أداء األمانة ملزيد 
مــن التطور واالزدهار والعّز للبنان وللشــعب الكريم، وأن 
يكتــب لكم التوفيق والنجاح، وأن ينعم لبنان باألمن واألمان 

واالستقرار«.

اجتازت قوة مشاة معادية قوامها حواىل 20 عنرصا، السياج 

التقنــي عند محلة العباد خراج بلــدة حوال قضاء مرجعيون، 

وقامت بعملية مســح وتفتيش بني الســياج التقني والخط 

االزرق، فيام متركزت دبابة مركافا خلف ساتر ترايب لحامية 

العنارص.

بحث في التحضيرات للنشاطات الثقافّية في قصر »املير أمين«
املـــرتـــضـــى عـــــرض مــــع بــــرنــــار رنـــــو إقــــامــــة مــعــرض
ايــلــول فــنــي تشكيلي عــاملــي فــي قــصــر األونــيــســكــو خـــالل 

ُمذكــــــــــــــــــــرة بإقفــــــــــــــــــــال اإلدارات بمناســــــــــــــــــــبة
ــوز ــ ــ ــ ــ ــى 12 تمـ ــ ــ ــ ــ ــن 9 حتـ ــ ــ ــ ــ ــى مـ ــ ــ ــ ــ ــد األضحـ ــ ــ ــ ــ عيـ

مخاطر ــن  م للتوعية  حملتها  اختتمت  »األونــــــروا« 
ــداوي ونــهــر الــبــارد ــ ــب ــ ــمــي ال ــخــّي ــدرات فـــي ُم ــ ــخ ــ  امل

اســتقبل وزيرالثقافة يف حكومة ترصيف 

االعــامل القــايض محمد وســام املرتىض 

يف مكتبــه يف قرص الصنائــع امس، الفنان 

التشكييل، امللحق الثقايف يف القنصلية العامة 

لجمهوريــة التفيا املهندس برنــار رنو الذي 

تقدم مبرشوع اقامة معرض فني تشــكييل 

عاملي عى مســتوى مشاركة فنانيني دوليني 

من الهند، مرص، االردن ولبنان وبالتعاون مع 

وزارة الثقافة وذلك يف مقر قرص االونيسكو 

خال شهر ايلول املقبل.

 واعطــى املرتىض توجيهاته بهذا املوضوع  

واوعــز اىل القيمني عى قرص اليونيســكو 

التحضر لهــذه الفعالية وتامني ما يلزم ليك 

تكون عى مستوى الحدث املرتقب.

 كذلك جرى التداول يف امكانية تنظيم يوم 

كامل للرســم املبارش  للفن التشكييل من مقر 

املكتبة الوطنية وبالتشاور مع من يرغب من 

الفنانني. كام وعد الوزير املرتىض الفنان رنو، 

وبنــاء عى دعوة األخر،  تلبية دعوته  لزيارة  

عاصمــة االمراء دير القمر والقيام بجولة يف 

ارجاء متحف الفنان »أسعد رنو« وعائلته.

كــام التقى املرتــىض يف مكتبه وفدا من 

لجنة ادارة »قرص املــر امني« يف بيت الدين 

ضم  : متــارا حامدة، نظرة االطرش ومربان 

ابو جودة. وجــرى البحث يف التحضر لعدد 

من الفعاليات والنشاطات الثقافية املشرتكة 

وبالتعاون مع وزارة الثقافة الستضافتها هذا 

الصيف يف مقر قرص« املر امني«.

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة حملت 
الرقم 2022/18 قضت باقفال االدارات العامة 
واملؤسســات العامة والبلديات مبناسبة عيد 
االضحــى املبارك مــن 9 اىل 12 متوز. ونصت 
عى اآليت: »اســتنادا للمرســوم رقم 15215 

تاريــخ 2005/9/27 وتعدياته، الرامي اىل 
تعيني االعياد واملناسبات الرسمية.ومبناسبة 
عيد االضحــى املبارك تقفل جميــع االدارات 
العامة واملؤسســات العامة والبلديات اعتبارا 
من 2022/7/9 ولغاية 2022/7/12 ضمنا«.

اختتمت »األونروا« حملة التوعية املشرتكة، 
من مخاطر املخدرات، تحت عنوان »باها با 
باها«، وذلك بالرشاكة مع مؤسسات املجتمع 
املحــيل يف مخيمــي البداوي ونهــر البارد، 
وبالتــــزامن مع الــــيوم العاملي ملكافحة 

املخدرات.
تخلل االحتفالني كلامت وأنشــطة متنوعة 
ومختلفة كعــروض مرسحية هادفة وأفام 
الكلامت  وركــزت  توعويــة،  ومســابقات 
والعروض عى »زيــادة الوعي املجتمعي من 
مخاطر املخدرات« ، وتوضــيح »آثارها عــى 
الصــعيد الفردي واألســري واالجــتامعي، 

وتعريف املجتمع مبخاطرها وآثارها املدمرة«.
كام نبهــت عى »رضورة عــدم تناول أي 
مواد غريبة ومكافحتها، وتعزيز ثقافة رفض 
هذه التجربة يف أوســاط الشباب، والتوعية 
باألرضار الجســيمة التي يقع فيها املتعاطي 

صحيا وماديا ومعنويا«.
يذكــر أن الحملة أطلقت يف 30 أيار 2022 
وتخللتها نشــاطات متنوعة من قبل األونروا 
واملؤسســات املحلية والجمعيات األهلية يف 
املجتمع  املخيمني، وشــملت مختلف رشائح 
املحيل وفئاتــه العمرية املعرضة لهذه اآلفة، 

واختتمت أمس بيوم طويل.

ــن بـــاريـــس: وضــعــنــا خــطــة عــمــل لــلــوقــوف ــخــاش م ب
ــي ــان ــن ــب ــل ــي ال ــ ــّح ــصــ ــ ــاع ال ــطــ ــ ــق ــ ــب ال ــ ــان ــ ــى ج ــ ــ ال

بخاش مع الكرايف

الجميل مجتمعاً مع سفري مرص

ــى  ــ ــيـــن فــــــوراً»الــــــكــــــتــــــائــــــب« دعـــــــــا الـ ــّلـ ــقـ ــتـ حـــكـــومـــة ُمـــسـ

عقد اجتامع مشــرتك للمكتب السيايس الكتائبي واملجلس 
املركزي برئاســة رئيس الحزب النائب ســامي الجّميل، تم يف 
خاله إزاحة الستارة عن  اللوحة التذكارية التي وضعت تخليًدا 

لذكرى عضو املكتب السيايس انطوان بعقليني.
وصــدر بيان رأى فيه أن »تحركات رئيس املكتب الســيايس 
لـ »حركة حامس« اســامعيل هنية والزيــارات التي قام بها 
للرســميني وغر الرســميني واملواقف التي أطلقها، عادت بنا 
يف الذاكــرة إىل أيــام ما قبل الحرب، عندمــا كانت الفصائل 
الفلســطينية تتحكّم مبفاصل البلد وتســتخدم لغة التهديد 
والوعيد بشّن الحروب عرب الحدود الجنوبية، ما أطاح بالدولة 
وأدى اىل مــا أدى إليه من خراب«، مؤكدا »للســّيد هنية ومن 
زارهم يف الرّس والعلن من أصدقائه املتجّددين، أّن تلك األيام ولّت 
إىل غــر رجعة، وأّن أي محاولة لجّر لبنان إىل محور املامنعة 
خدمــة ملفاوضات تجري من هنــا وأجندات تنتظر من هناك، 
فشلت يف السابق وهي ستفشل مجدًدا ما دام يف لبنان أحرار«. 
واشار اىل ان »االتجاه الذي تسر به عملية تشكيل الحكومة 
ييش باتجاه إىل التمييع والتسويف بهدف كسب الوقت وصواًل 
إىل االســتحقاق الرئايس املحّدد بعد أربعة أشهر من اليوم. إّن 
السر يف هذا املنطق جرمية موصوفة بحق البلد وأهله الذين ال 
ميلكون، عكس املنظومة، ترف هدر الفرص للخاص من املأزق 
الذي يعيشــون به ويرفضون مرسحيــات البيع والرشاء التي 
تجري بحجة الوصول اىل تفاهامت هي يف الواقع محاصصة 
مكشوفة. ويدعو حزب الكتائب إىل تشكيل حكومة فوًرا تكون 
من أصحاب االختصــاص والكفاية والقادرين عى التفاوض 
مع صندوق النقد والدول الصديقة وفًقا لخطة واضحة توقف 

االنهيار وغر ذلك سيكون فشًا متجّدًدا«.
وكان الجمّيل التقى الســفر املــرصي يارسعلوي، وجرى 
البحث يف آخر املســتجدات يف حضــور النائب نديم الجمّيل، 
عضو املكتب السيايس الوزير السابق اآلن حكيم ورئيس جهاز 

العاقات الخارجية يف الحزب الدكتور ميشال ايب عبد الله .

بلبنان ــد  ــجــدي ال عــمــلــهــا  ــج  ــام ــرن ب ــقــت  أطــل ــســف«  ــي ــون ــي »ال
ـــة الــــســــيــــاســــات الـــشـــبـــابـــّيـــة ــقـ ــ ــي ــ كـــــــــالس: وث
ــحــكــومــة ــي أقـــّرتـــهـــا ال ــتـ ــّم الـــوثـــائـــق الـ ــ ــ ــن أه ــ  م

أعلنت« اليونيسف« إطاق برنامج عملها 
الجديد يف لبنان »للفرتة املمتدة بني 2023- 
2025، بالتشاور مع مسؤولني ومؤسسات 
األمم  ووكاالت  املــدين  واملجتمع  حكومية 
املتحــدة، خــال اجتامع عقــد يف املكتبة 
الوطنيــة ببــروت وضم أكــرث من 150 
من الرشكاء الرئيســيني، ملناقشــة وتجديد 
التزامهــم والتفكــر يف كيفيــة الوصول 
إىل كافة األطفال والشــباب يف لبنان يف 

املقبلة«. الثاث  السنوات 
وأشــارت يف بيــان، اىل أن »الربنامــج 
الــــجديد لليونيســف يحــدد أولويــات 
واسرتاتيجــــيات الربامــج عــى مــدى 
السنوات الثاث املقــــبلة مبا يتامىش مع 
»إطار األمم املتــــحدة« الجديد للفرتة بني 
2023- 2025 ملواصلــة وتعزيز العمل الذي 
بدأ يف إطار برنامج اليونيســف الســابق 
لتحسني حصــــول األطفال والشباب عى 
خدمــات ذات جــودة يف الحامية والتعليم 
والصحــة، وتعزيز الفــرص لتحقيق كامل 

األطفال«. إمكانات 
ولفت ممثل اليونيســف يف لبنان إدوارد 
بيجبيــدر، إىل أنه »لقد تغــّر الوضع يف 
لبنان، ولذلك عــى برنامج عملنا التاميش 
مــع الواقــع الجديــد الــذي تعمــل فيه 
اليونيســف. لقد عملت اليونيسف عى مدى 
الطفل  حقوق  لحامية  املاضية،  الســنوات 
مــن خال االســتجابة لوضــع الاجئني 
واألزمة االقتصاديــة وآثار انفجار بروت 

وجائحــة كوفيد-19. وركزت املشــاورات 
مع الرشكاء واملجتمعات املحلية حول أفضل 
الســبل لتلبية احتياجات األطفال والشباب 
وتحقيق حقوقهم األساســية - التي تصبح 

يومــا بعد يوم أكرث عرضة للخطر«.
بــدوره، أثنى وزير الشــباب والرياضة 
يف حكومــة ترصيف االعامل جورج كّاس 
الحكومة  املكلف تشــكيل  الرئيــس  ممثا 
نجيــب ميقــايت، عى جهود اليونيســف، 
اليونيســف  التي تقوم بها  قائا: »الجهود 
ال تتعلــق فقط يف قضايا إنقــاذ الطفولة 
وحاميتها بل يف تأمني مســتقبل مضمون 

لبنان«. ألطفال 
السياســات  »وثيقــة  أن  اىل  وأشــار 
الشــبابية تعترب من أهم الوثائق التي أقرتها 
الحكومــة، وقد تم ربطها حاليا بخطة عمل 
املجتمعي  تنفيذية«. وأكد دعمــه »لإلنقاذ 
إلبقائهم  األولوية  الشــباب  قضايا  وإياء 

لبنان«. يف 
وذكر البيان، أن »برنامج عمل اليونيسف 
الجديــد الذي ســيتم وضعه يف وقت الحق 
من هذا العام، ســركز عى تجّنب املزيد من 
الخدمات  التدهور يف حصول األطفال عى 
وســتتامىش  األساســية.  االجتامعيــة 
املنبثقــة عن  االســرتاتيجية  األولويــات 
املشــاورات مع هدف اليونيسف املتمثل يف 
إحــداث التغير وتصميم برامــج تحويلية 
لبناء مســتقبل أفضــل لجميع األطفال يف 

لبنان«.



احتفل الكونرسفتوار الوطني بـ »اليوم العاملي للموسيقى« 
برعاية وزير الثقافة محمد وســام املرتىض، وبالتعاون مع 
املركز الثقايف الفرنيس اللبناين، وبدعوة من رئيســة املعهد 
الوطنــي العايل للموســيقى الدكتورة هبــة القّواس بعيد 

املوسيقى العامل.
وأشار بيان للكونرسفتوار اىل ان »عيد املوسيقى العاملي«، 
مل يكن مناسبة عابرة بالنسبة للكونرسفتوار الوطني، فرغم 
الظروف الصعبة التي متر بها معظم املؤسســات والهيئات 
الوطنيــة والخاصة، إال أن رئيســة املعهــد الوطني العايل 
للموســيقى الدكتورة هبة القواس، شاءت لهذه املناسبة أن 
تتخطــى جميع الصعوبات وتحمل معهــا الكثري من الفرح 
لطالب املعهد وأساتذته ولكل محبي املوسيقى يف لبنان، يف 

تحد إيجايب فيه الكثري من األمل بغد أفضل«.
 أضاف : »احتفل الكونرسفتوار هذا العام بطريقة مختلفة، 
وذلك من خالل إقامة الحفالت املوســيقية يف فروع املعهد 
عىل معظم األرايض اللبنانية، يف مناسبة موسيقية جامعة 
قدم فيها الطالب أداء مبهرا وجذابا شعروا فيه بالفرح ألنهم 
كانــوا بحاجة إىل التعبري عن مواهبهــم املميزة. كام اختار 
املنظمون أمكنة ومســاحات مختلفة يف املناطق التي قدمت 
فيها االحتفاالت، كاملحميــات واألماكن الرتاثية والتاريخية 
واملختلفة عن الســائد، بهــدف التفاعل مع الناس يف أمكنة 
مميزة يف بلد مميز بطبيعته وتاريخه ومســاحاته الجميلة، 
وهذا ما شــعر به الحارضون واملشاركون وكأن الحياة تعود 

مجددا إىل وطن الحياة والثقافة واملوسيقى. 
 وعمت يوم الســبت املايض االحتفاالت جميع فروع املعهد 
العايل للموسيقى، يف مشهدية موسيقية حضارية أثبتت أن 
لبنــان الثقافة واإلبداع أقوى من كل الصعاب. فقدم التالميذ 
أداء راقيا تضمن املوســيقى العاملية والرشقية، من موسيقى 
بيتهوفن وشــوبرت وغريهام واســتخدمت آالت موسيقية 
نادرة، كام قدمت مجموعة من »األنسانبل« الرشقي يف أداء 

احرتايف نال إعجاب األساتذة والحضور.
كذلــك برهنت هذه االحتفاالت حجــم التضامن والتعاضد 
يف سبيل املؤسسة الوطنية، من خالل تضافر جهود أعضاء 
مجلس إدارة املعهد الذين يضعون إمكاناتهم للنهوض باملعهد 
مبا يليق بالرصح الوطني. وتجدر اإلشارة إىل الجهد الكبري الذي 

الكونرسفتوار  أســاتذة  بذله 
يف مدة قصــرية جدا إلنجاح 
هذا الحدث، كام قدمت الهيئة 
ومسؤولو  املعهد  يف  اإلدارية 
الفروع جهدا اســتثنائيا يف 
سبيل أن يكون هذا الحدث يف 

املستوى املطلوب«.

{ بريوت {
يف بــريوت أقيم االحتفال 
عــىل درج الفن مار نقوال يف 
القواس  حرضتــه   الجميزة، 
وممثــل عن وزيــر الثقافة 
زيــاد بيضــون وجمــع من 
محبي  من  والحضور  األهايل 
عزف  وقع  عىل  املوســيقى، 

موســيقي عىل آالت متعددة لطالٍب تحت إرشاف أساتذتهم 
يف أجواء من الفرح واكبت العزف الحي للطالب وتفاعل كبري 

للحضور مع املوسيقى.
وكانت األجواء متشابهة من حيث التفاعل الحضاري الذي 
عم املناطق حيث أقيمت االحتفاالت، ألن اللبنانيني متعطشون 
للفــرح الذي غاب عنهم يف اآلونة األخرية بســبب األزمات 
املتالحقــة. ففي عاليه أقيم االحتفــال بالتعاون مع البلدية 

وبحضوٍر مميز يف حفلة نظمت عىل رأس الجبل. 

 { البرتون {
ويف البرتون اســتمتع الحضور بعزف الطالب يف املنطقة 
األثريــة القدمية. ويف مبنى بلدية جونية عزف طالب الفرع 
للحضور ودامئا بإرشاف األســاتذة. أما فرع الكونرسفتوار 
يف طرابلــس فنظم االحتفال يف »بيت الفن« املينا يف مناخ 

موسيقي راق، يف حضور عدد من أهايل املنطقة.

 { زغرتا {
وإىل زغرتــا انتقلت أجواء الرقي واألمــل، فقد نظم فرع 
الكونرسفتــوار يف زغرتا احتفاال أقرب إىل املهرجان املصغر 
يف باحة كنيسة مار يوسف شارك فيه الطالب عزفا، وأقيمت 

عىل هامش املناسبة االحتفاالت الغنائية والرقص.

{  زحلة {
وجمــع مبنى الكونرسفتــوار يف زحلة عددا من الحضور 
واألهايل لالســتمتاع بالعزف الحي لطالب الفرع يف حضور 

األساتذة.

{ محمية غابة الباروك {
وعــىل عبق األرز يف محمية غابة الباروك لبى فرع املعهد 
الوطني يف بعقلني الدعوة إىل االحتفال بعيد املوسيقى وعزف 
الطالب عىل آالت متعددة بإرشاف األساتذة والحضور املميز. 

{ صيدا {
كذلــك يف مدينة صيدا احتفل فــرع الكونرسفتوار بعيد 
املوسيقى العاملي يف املركز التجاري The Spot  مثمنا الدعوة 
من رئاسة املعهد، إلعادة الروح اإليجابية من خالل املوسيقى 

والعزف الحي.

       { ضهور الشوير {
كام احتفل فرع ضهور الشــوير باملناسبة وذلك يف مبنى 

الكونرسفتوار الذي شهد عزفا حيا

يعترب فصــل الصيف من أفضل الفصول من حيث الخروج 

والتنّزه، ويعترب فرصة رائعة للخروج من املنزل واالســتمتاع 

باألنشــطة الرتفيهية، مثل الســباحة أو تسلق الجبال، لكن 

الحذر مطلوب حتى تكون النزهات يف مأمن من املشــكالت 

الصحية.

وأورد موقع )Avera( األمرييك املتخصص يف الشــؤون 

الصحية سلســلة من النصائح للراغبني يف االســتجامم يف 

الصيف، ومنها: ظل 

- البقــاء رطبا: رشب املاء أمر رضوري طوال العام، لكنه 

أكــر رضورة يف الصيف، حيث تزيد الحــرارة املرتفعة من 

صعوبة اإلبقاء عىل رطوبة الجســم، لذلك فمن املناســب أن 

يبقي اإلنسان زجاجة املاء إىل جانبه.

- ال تنس عالمات األمــراض املرتبطة بالحرارة: إن البقاء 

لفرتة طويلة تحت أشــعة الشمس الحارقة ميكن أن يعرضك 

ملشــكالت صحية عديدة مثل رضبة الشمس، ولتفادي ذلك 

ينصــح بارتــداء مالبس غري داكنة اللون، وأخذ قســط من 

الراحــة يف منطقة الظل، حيث ميكن هنــاك أيضا ترطيب 

الجســم. وهذا يساعد يف تفادي األمراض املرتبطة بالحرارة 

مثل الجفاف، الذي تشــمل أعراضه الصداع والغثيان والقيء.

- الوقاية من الشــمس: يؤدي وضــع الكريم عىل الجلد 

دورا مهام يف حامية البرشة من حرارة الشمس، ويفضل أن 

يتدرب اإلنســان عىل األمر بشكل يومي، خاصة إن كان يكر 

يف الخروج والتنزه. فأشــعة الشــمس ما فوق البنفسجية 

تســبب رسطان الجلد، ترّض بالجهاز املناعي، وتســبب أيضاً 

التجاعيد و بقع ســوداء وتقلل مرونة الجلد.

- ارتداء النظارات: النظارات الشمســية من اإلكسسوارات 

املناسبة طوال العام، لكن عندما تكون أشعة الشمس قوية، 

يكون من املناسب ارتداء هذه النظارات، فهي تحجب األشعة 

للعينيني. الضارة  البنفسجية  فوق 

- الطعــام الصحي: إن تناول طعام صحي، خاصة الخضار 

والفاكهة الغنية باملياه كالبطيخ، يســاعد الجسم عىل البقاء 

منتعشــا وطبا. لذا علينا الحفاظ عىل التغذية الســليمة يف 

فصل الصيف والتكثيف من رشب املياه من أجل الحفاظ عىل 

درجة حرارة أجســامنا املعتدلة كــام املحافظة عىل صحتنا 

التدهور. من 

- مامرســة الرياضات املائيــة: فالتواجد يف املاء معظم 

الوقت يضمن ترطيب الجســم جيًدا، مثل: رياضة السباحة، 

أو لعب الكرة املائية، أو غريها. يف حالة مامرســة رياضات 

أخــرى مثل امليش أو الركض أو ركــوب الدراجة فينصح أن 

يكــون يف الصباح الباكر بعيًدا عن الشــمس الحارقة، مع 

الحــرص عىل رشب كميات كبرية من املاء.

- إجراءات الحامية يف الســباحة والتنزه: حرائق الغابات 

الصيف،  حــوادث  أبرز  من 

إىل  االنتباه  ينبغــي  لذلــك 

مســألة إشــعال النــريان 

فهذه  الناريــة،  واأللعــاب 

األمــور قد تقــود لكارثة، 

لذلــك من املهــم أخذ حالة 

الجو يف الحســبان، فمثال 

األجــواء الحــارة والجافة 

الحرائق،  اشعال  يف  تساهم 

بالســباحة  يتصل  فيام  أما 

فمــن الــرضوري أن يكون 

األطفــال يف ظل شــخص 

بوســائل  ويتزودون  بالغ، 

النجاة. حامية مثل سرتات 

- االستحامم اليومي: من 

األمور الهامــة يف الصيف 

للحصــول عــىل االنتعاش 

والتخلص من التعرق ولرتطيب الجســم االستحامم اليومي 

مباء بارد، حيث أن االســتحامم يضمن الحفاظ عىل نظافة 

الجســم وخاصًة مــع معدل التعرق الذي يــزداد خالل هذا 

املوســم، لذلك يُعد االستحامم من أبرز 6 عادات صحية يجب 

القيام بها يومًيا يف الصيف. ويجب تعطري الجسم يومًيا من 

خالل استخدام املجموعة العطرية املفضلة لك سواء الكريم 

أو العطر، ولكن ال يُنصح بغسل الشعر مع االستحامم اليومي 

حتــى ال يفقد الزيوت الصحية املوجودة فيه، ميكن تغطيته 

بالغطاء البالســتيك املخصص للشعر خالل االستحامم.
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ــة تـــحـــمـــيـــَك أثــــنــــاء الــــصــــيــــف... ال تــهــمــلــهــا ــّيـ ــحـ عــــــــادات صـ

طعام ُمحّبب لــــــدى الكثيرين يُمكن أن يُســــــّبب فقدان البصر!!!
يلعب النظــام الغــذايئ دورا يف فقدان 
البرص، يتم تجاهله جزئيا بسبب وجود فهم 
محدود للدور الذي يلعبه يف تدهور الرؤية.

واآلن، وجدت دراسة جديدة بقيادة باحثني 
مــن جامعة فليندرز، أوســرتاليا، أن تناول 
اللحوم غــري املطبوخة جيدا أو النيئة ميكن 

أن يزيد من خطر فقدان البرص.
 Toxoplasma وكشــف التحليل الجديد أن
gondii - وهي طفييل مرتبط ارتباطا وثيقا 
بالقطط - وراء تندب شبكية العني لدى واحد 

من كل 150 أسرتاليا.
وأوضح جايلز إدمونــدز، مدير الخدمات 
الرسيريــة لرشكــة Specsavers، والذي مل 
يشــارك يف الدراسة: »غالبا ما يحدث تندب 
الشبكية بســبب االلتهاب وميكن أن يؤدي 

أحيانا إىل انفصال الشبكية«.
 وتابع: »ندوب الشــبكية ليس من السهل 
إزالتها ما يعني أنه من غري املرجح اســتعادة 
أي فقدان يف الرؤية وبالتايل ميكن أن تظل 

مسدودة أو مشوهة«.
ووفقا إلدموندز، فإن تناول اللحوم النيئة 
أو غري املطبوخة جيدا ميكن أن يســبب داء 

املقوسات. 

ويف الواقع، اكتشف الباحثون اآلن أن داء 
املقوســات ميكن أن يتسبب أيضا يف تندب 

الشبكية من خالل داء املقوسات العيني.
وأوضــح إدموندز أن »هذا مرتبط بطفييل 
Toxoplasma الذي ينتقل إىل املاشية قبل أن 
يأكلها آكلو اللحوم. وإذا مل يتم طهي اللحوم 
بشكل صحيح، فهذا يعني أن هذه الطفيليات 
مل تُقتل وال تــزال موجودة يف الطعام الذي 

نتناوله«.
وقامت املعّدة األوىل للدراســة جوستني 
سميث، األســتاذة االسرتاتيجية يف صحة 
العني والرؤية بجامعــة فليندرز وفريقها، 
بتحليل صور شــبكية العني ألكر من 5000 
شــخص يعيشــون يف منطقة بوسلتون 
يف غــرب أســرتاليا، تم جمعها مســبقا 
والضمور  الجلوكومــا  انتشــار  لتقييــم 
البقعي املرتبط بالعمر لدراســة الشيخوخة 
الصحيــة طويلة املــدى. وقام ثالثة أطباء 
الشــبكية  التهاب  عيون بتقييم فحوصات 
املشــكل بـToxoplasma، مع تأكيد الحاالت 
اإليجابية من خالل اختبارات الدم لألجسام 
املضــادة. ومن بني 5000 شــخص، وجد 
مثانية مشــاركني يعانون من ندوب شبكية 

Toxoplasma املؤكدة بفحص الدم.
وتابعت ســميث: »بينام ال يوجد عالج أو 
لقاح، تختلف أعراض داء املقوســات حسب 
العمر والصحة والوراثة للفرد املصاب. وكثري 
من الناس ال تظهر عليهم أعراض، ولكن أكر 
األمراض التــي نراها يف العيادة هو التهاب 

الشبكية. 
والتندب املعروف باســم داء املقوســات 
العيني. وتظهر الدراســات حــول العامل أن 
30٪ إىل 50٪ من ســكان العامل مصابون بـ
Toxoplasma، ولكــن عىل الرغم من معرفة 
ذلك، ما مل نكن نعرفه هو مدى شيوع مرض 

العني املرتبط به«.
ويدعي العمل أنه ميثل الجهد األول لتحديد 
معدل داء املقوســات العيني يف أوسرتاليا، 
مع النتائج التي تشــري إىل أن الحالة ميكن 

اعتبارها شائعة. 
ومــع األبحاث الســابقة التي أظهرت أن 
العدوى ميكن أن تــؤدي إىل ضعف الرؤية 
يف أكــر من 50٪ من العيون وحتى العمى، 
يقــول الباحثون إنه من املهم للناس معرفة 
عوامل خطر اإلصابة بداء املقوسات وطرق 

تجنبها.

رئيســـــة نقابـــــة النفســـــانيين : وجـــــوب التـــــزام فـــــروع »الكونســـــرفتوار« الوطنـــــي احتفلـــــت بعيـــــد املوســـــيقى فـــــي كّل لبنـــــان... 
ــة ــ ــة املهنـ ــ ــراز إذن ُمزاولـ ــ ــاني إبـ ــ كّل نفسـ

اعلنت رئيســة نقابة النفســانيني ليىل عاقوري ديراين، حول 
تنظيــم املهنة موّجه اىل املؤسســات والهيئات والجمعيات واىل 
مــزاويل مهنة النفســاين، أنه »بناًء عــىل القانون رقم 8 تاريخ 
2017/2/10 – تنظيــم مهنة النفســاين يف لبنان، وبناًء عىل 
القانون رقم 245 تاريخ 2022/1/13 – إنشاء نقابة للنفسانّيني 
يف لبنان، ملّا كان النفســاين – وفق القانون 2022/254، هو كل 
مهني حائز عىل إذن مزاولة مهنة النفســاين، من وزارة الصحة 
العاّمة، أكان نفســانيًّا عياديًا أو غري عيادي )تربوي( أو معالًجا 

نفسيًّا«.
وذكــرت يف بيان، أنه »ملّا كانت نقابة النفســانيني يف لبنان – 
وفق القانون عينه، هي املرجع الصالح التخاذ اإلجراءات التأديبية 
املناســبة بحق املخالفني ملوجبات وأخالقيــات املهنة، وملّا كانت 
إحدى أولويات نقابة النفسانيني يف لبنان، حاميًة طالبي الخدمة 
النفســّية من التعرّض للرضر من ُمنتحيل الّصفة، جئنا بواسطة 
هذا التعميم نطلب منكم أخذ العلم باآليت، كام والترصّف بناء عليه: 
وجوب التزام كّل نفســاين )عيادي أو غري عيادي - تربوي( يقوم 
بالتدخالت النفسّية عىل أنواعها )استشاريّة، توجيهّية، عالجّية(، 
إبــراز إذن مزاولة املهنة، بشــكل واضح ورصيح يف مكان عمله 
)أكان عيادة خاّصة أو جمعّية أهلّية أو مؤّسسة خاّصة أو عاّمة(.
واضافــت ديراين: »وجوب التــزام كّل املؤّسســات الخاّصة 
والعاّمة، املحلّية أو األجنبّية العاملة عىل األرايض اللبنانّية، تنفيذ 
مقتضيــات القانونني 2017/8 و2022/254 والتعاقد حرًصا مع 
نفسانيني حائزين عىل إذن مزاولة املهنة من وزارة الصّحة العاّمة، 
كام وفســخ كاّفة عقود العمــل املوّقعة والتي ال تراعي الرشوط 
املذكورة أعاله، ووجوب التزام كل املؤسسات االعالمّية – مكتوبة 
أو مرئّية أم مسموعة، عدم استضافة أي نفساين )عيادي أو غري 
عيــادي - تربــوي( غري حائز عىل إذن مزاولة املهنة وفق األصول 
املبّينة أعاله، حتى ال يتعرّض املُخالف للمالحقة القانونّية بواسطة 

املكتب القانوين الخاص بنقابة النفسانيني يف لبنان«.
و طلبت، من كل األشخاص – ذوي الّصفة أو الذين شهدوا عىل 
تجــاوز موصوف بهذا الخصوص، »إفاديت شــخصيًّا، عرب الربيد 
االلكــرتوين  president@lopsy.org، عــن أية مخالفة ملضمون 
هــذا التعميم – وتدعيم الرّسد باإلثباتات املتوفرة، من أجل متابعة 

الشــكوى عىل مستوى النقابة وفق األصول املرعّية اإلجراء«.

درجات الحرارة املرتفعة ُمضّرة للقلب.. إّتبعوا هذه الخطوات!

تعترب الشمس من أهم مصادر الفيتامينات الطبيعية 
التي تحمي الجســم من مشاكل صحّية عّدة.

 فالتعرض ألشــعة الشــــمس ملدة 25 دقـــيقة 
يومــــياً يخفض من ارتفاع ضغــط الدم الذي بدوره 
يــــزيد مــن خطر اإلصابة بسكتات القلب وجلطات 

الدماغ.
 ويف حــني حذرت تقارير طبية عىل مدى ســنوات 
من خطورة التعرض ألشــعة الشمس لتفادي اإلصابة 
برسطان الجلد، تبني أن ألشــعة الشــمس فائدة عىل 

الدموية. القلب واألوعية  صحة 
فالشــمس تزيد من مستوى أول أكسيد الكربون، ما 
قد يســاهم يف متديد األوعيــة الدموية الذي يخفض 
من مســتوى ضغط الدم. إاّل أن التعّرض للشمس لوقت 
طويل، قد يؤثّر ســلباً عىل صحة اإلنسان، وعىل القلب 

خاص.  بشكل 
وحذرت جمعية القلب األمريكية من التأثري الخطري 
لدرجات الحرارة املرتفعة، وإمكانية تســببها بأرضار 

القلب. عىل 
 وبينــت الجمعية أن الحرارة املرتفعة والجفاف الذي 
قــد ينجم عنهــا، يجرب القلب عــىل العمل بجهد أكرب 
لتربيد نفســه عن طريق ضخ املزيد من الدم، وتحويله 

من األعضاء الرئيســية إىل تحت الجلد.
ولفتت الجمعية إىل أن معدل الخطــورة من ارتــفاع 

الحــرارة يرتفع لدى كبار الســــن واألشــــخاص 
الذين يعانون من ارتفاع ضــــغط الدم أو الســــمنة 
أو لديهــــم تاريخ مريض متعلق بالقلب أو الســكتة 

الدماغية.

{ نصائح لحامية الجسم {
وقدمت جمعيــة القلب األمريكية مجموعة نصائح 
لحامية الجســم من أرضار درجــات الحرارة املرتفعة 

وهــي:
- ال تخرج عندما تكون الشــمس يف أقوى حاالتها، 

أي مــا بني 12 ظهرا وحتى 3 عرصا.
- ارتــدي مالبس خفيفة الــوزن فاتحة اللون من 
أقمشــة تسمح مبرور الهواء مثل القـــطن أو قامش 

العــرق. يصــد 
- البــس قبعة ونظارات شمســية، وضع واقيا من 

الشــمس مقاوما للامء قبل الخروج من املنزل.
- ارشب بضعــة أكــواب من املاء قبــل وأثناء وبعد 
الخروج أو مامرسة الرياضة، وتجنب املرشوبات التي 

الكحول. أو  الكافيني  تحتوي عىل 
- خذ فتــــرات راحة منتــــظمة أثــناء مامرسة 

الرياضة.
- اســتمر يف تنــاول جميــع األدوية عــىل النحو 

املختص. الطبيب  املوصوف من قبل 
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عقد وزير االشــغال العامة والنقــل يف حكومة ترصيف 
االعامل الدكتور عيل حميه مؤمترا صحافيا ظهر اليوم، تناول 
فيه »التعميم املتعلــق بإزالة كل لوحات االعالنات املوضوعة 
عىل األمالك العامة التابعة لوزاة األشغال العامة والنقل واعادة 
تنظيم عمليــة الرتخيص«، طالبا من الجهات املعنية »املؤزارة 

يف تطبيقه«.
واشار حميه اىل ان »القطاع االعالين تعمه فوىض عارمة، 
لذلك علينا اعادة تنظيم عملية الرتخيص وفقاً ألحكام املرسوم 
رقــم 1302 الصادر يف العــام 2015، الذي يحتم عىل كل من 
يريد وضع اعالن، الحصول عىل موافقة وزارة األشغال العامة 
والنقل ثم من البلديات املعنية، حرصاً عىل حســن سري العمل 
وانتظامه، خصوصاً أن املرسوم رقم 1302 تاريخ 2015/1/15 
حظر وضع االعالنــات واللوحات االعالنية عىل أنواعها عىل 
أعمدة االنارة والكهرباء، فوق الجســور وعىل مداخل األنفاق 
ومخارجها، عىل لوحات أســامء املــدن والقرى وعىل لوحات 

السري ومونسات وجدران الطرق وداخل املستديرات«.
وقال: »من أجل حسن سري العمل وانتظامه وتأمني املصلحة 
العامــة، تعترب كل االعالنات املوضوعة عىل األمالك الخاصة 
بوزارة األشــغال العامة والنقل واملخالفة ألحكام املرســوم 
2015/1302 بحكم امللغاة واملخالفة ألصول الرتخيص، ووجدنا 
أن االعالنات املوجودة يف أمالك وزارة األشغال العامة والنقل 
بلغت حواىل 90  يف املئة، لذلك أصدرنا تعميام وارســلناه اىل 
االدارات املعنية يشــري اىل انــه يجب ان تحصل الرشكات عىل 
موافقــة وزارة األشــغال، ويف حال مل تكــن اللوحات حائزة 
عىل موافقة وزارة األشــغال والبلديات، سيتم ازالتها فوراً عىل 
نفقــة اصحاب اللوحات ومســؤوليتهم، وتقوم البلديات كل 
ضمن إختصاصها ونطاقها مبواكبة عملية اإلزالة. أما اذا كان 

لدى الرشكات موافقة البلدية من دون وزارة االشــغال، يعطى 
أصحــاب اللوحات غري الحائزة عىل موافقة الوزارة واملرخصة 
من البلدية مهلة شهرين لتقديم طلب اىل الوزارة لدرسه وإبداء 
املوافقة من عدمها عىل إشــغال املســاحة املطلوبة، أما عىل 
الراغبــني الحصول عىل موافقة الوزارة، التقدم وفقاً للرشوط 
واملواصفات واآللية املحددة يف املرســوم اىل وزارة األشــغال 
إلجــراء املقتىض القانوين ثم يحصل عىل ترخيص من البلدية، 
ويدفع الرســوم للبلدية وليس للوزارة«. واعترب ان »االعالنات 
املوجــودة هي غري قانونيــة والهدف الذي نقوم به هو تنظيم 

قطاع االعالنات املوجودة عىل الجسور واالوتوسرتادات«.
ولفــت حميــه اىل أنــه »يف حال تم تعديل املرســوم رقم 
2015/1302 يجب أن يكون لالعالنات السياسية رسم مختلف 
عــن االعالن التجاري، كــام هو معمول به يف كل دول العامل، 

وهذا مرشوع سنعمل عليه«. 

حـــمـــيـــه : عــلــيــنــا اعــــــــادة تــنــظــيــم عــمــلــيــة الــتــرخــيــص
ــات ــ ــرق ــ ــط ــ ــى ال ــ ــل ــ ــرة ع ــشــ ــ ــت ــ ــن ــ ــة امل ــ ــيـ ــ ــانـ ــ لــــلــــوحــــات االعـ

حمية يلقي كلمته خالل املؤمتر الصحايف

اســتقبل وزيــر العمل يف 
االعامل  ترصيــف  حكومــة 
مصطفــى بريم يف مكتبه يف 
الوزارة رابطة موظفي القطاع 
العــام لبحث أزمــة الرواتب. 
الرابطة  رئيســة  وحــرت 
نــوال نــرص ونائبهــا  وليد 
جعجع واملفوض حسن وهبي 
معاوية  حيــدر  والعضــوان 
وطــارق يونس. وعــن وزارة 
العمل حر املدير العام باإلنابة 
مارلني عطالله ، رئيســة دائرة 
جبل لبنــان الجنويب الدكتورة 
املصلحة  رئيس  خزعل،  اميان 

عيل فياض ، مديرة مكتب الوزير الدكتورة بتول الخنسا.
وبعد اللقــاء رصح الوزير بريم:«حصل اجتامع مع »رابطة 
موظفــي االدارة«، بناء لطلبي بحكــم أين ابن االدارة ونعرف 
وجع االدارة ويف املقابل اخربتهم، أين لســت وســيطا، بل انا 
مفوض من قبل دولة الرئيس لالســتامع اليهم ولكن ايضا ال 
ميكنني ان اتجاوز وجع الناس فالناس لها مصالحها وانا ضد 
ان يوضع موظفو االدارة مقابل الناس ففكرة االرضاب املفتوح 
يف هكــذا توقيت انا ارفضه، ولكــن كان هناك اجتامع مثمر 
حيث تم عرض العديد من االقرتاحات واالفكار التي تتناســب 
مع هذه املرحلة وليســت افكارا مثالية ولكن افكارا تقدر عىل 
االســتجابة للطوارئ االقتصادية التي نعيشها النه ال ميكننا 
ايقاف االدارة بشكل كيل الن االدارة اللبنانية هي التي حافظت 
عــىل هيكل الدولة وكانت املكان الوحيد الذي يجمع اللبنانيني 
من كل الفئات يف عز الحرب االهلية، وهي اخر ما تبقى للعامل 

اللبناين وللموظف«.
أضــاف بريم:«اليوم املوظف يف أســوأ وضع وهو القطاع 
االكرث تررا بعدما كان يشكل نوعا من طبقة وسطى واليوم 
يف حال يرىث لها وانا اآلن اعرب عن وجهة نظري الشــخصية 
وليســت عن وجهة نظر االجتامع. فاالجتامع مثمر وخطوة 
متقدمــة يف فتح حــوار مفتوح وتركنــاه مفتوحا يف اي 
لحظــة من اللحظات لنجتمع حتى ولو ليال، ُقدمت العديد من 
االقرتاحات سأحملها غدا اىل الرئيس ميقايت وسرنى الجواب 
يف هذا املوضوع، مع تحفظي الشــخيص عىل فكرة االرضاب 
املفتــوح يف هكذا توقيت وعىل هكذا حكومة ترصيف اعامل 

ويف ظل هذا الظرف«.
وتابع بريم:«بالنســبة اىل موضوع النقل، فهذا حق ومتى 

اقررنــاه كان نوعا مــا مقبوال ولكن عندما طرحنا الرقم كانت 
تنكة البنزين ب 70 الف لرية ولكن تطورت االحداث وســبقتنا، 
هذا حق ولكن هناك اشكالية ان املوازنة مل تقر بعد واننا نعمل 
عىل قاعدة »االثنى عرشية«  حاليا. اضف اىل ذلك ان هناك دائرة 
تســقي دائرة مبعنى ان املوظف ال يأيت اىل العمل مام يســبب 
عــدم دخول الواردات واملوظف ال يــأيت ألنه بحاجة اىل املال 
واملــال يأيت من الواردات والواردات ال تدخل اي ان هناك حلقة 
مفرغة. ونحن نحاول كرسها وانا مع الضغط والعمل النقايب 
ولكــن يجب اال نخرس الــرأي العام ويجب اال نقابل مصالحهم 
مبصالح الناس الن السلطة حينها ستكون سعيدة مبا يحصل 
وانــا اتكلم اآلن كإبن ادارة وانا حاليا اطلب من املوظفني داخل 
وزاريت ان تيــرس أمور املرفق عام وأمور الناس مبا يتوافق مع 

وضعياتهم املالية«.

{ نرص {
اما نرص، فقالت : »نحن و الوزير كنا حرصاء عىل سري املرفق 
العــام واالدارة العامة وما قاله عن دور االدارة العامة هو يف 
صميم اهتاممنا ولوال ذلك ما كنا صربنا طيلة عام وشــهر يك 
نعلن ارضابا مفتوحا شــامال وقاسيا اىل هذا الحد، وحيث »ان 
امليت ال يســتطيع ان يحمل ميتــا«، لهذا وصل موظفو االدارة 
العامــة اىل هذا الحــد وما يقال عن وقوف املواطنني يف وجه 
موظــف يف االدارة العامة، فهذا غري محق ان حصل. فاالدارة 
العامــة تحملت املواطن طاملا هي قــادرة عىل ذلك. امنا اليوم 
نحــن يف وضع ال نتمكن فيه عىل التحمل أكرث.ونحن طرحنا 
مع الوزير اقرتاحات قد تكون كافية وتحاورنا وقدمنا تنازالت. 
ونحن يف انتظار النقاش الرسيع للموضوع ونحن متأملون كأي 

مواطن آخر من هذا االمر«. 

ــام« : ــ ــع ــ ــة ُمـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع ال ــ ــط ــ ــرم اجــتــمــع مـــع »راب ــيـ بـ
ـــوار والـــحـــل ـــحـ ــوة ُمـــتـــقـــّدمـــة نـــحـــو الـ ــطــ ــاء ُمـــثـــمـــر وخــ ــقـ ــلـ الـ

بريم مع وفد الرابطة

اجتمــع مجلس إدارة جمعية مصــارف لبنان أمس بكامل 
أعضائه، وأكد بداية عىل »وحدة الجمعية واستمرارها تحقيقاً 

ألهدافها« بحسب بيان الجمعية.
كام كّرر مجلس اإلدارة موقفه السابق »لرورة التوصل إىل 
اتفاق مع صندوق النقد الدويل كونه الســبيل األفضل إلعادة 
هيكلة االقتصاد وتأهيله من خالل إقرار اإلصالحات الرورية 

والرشوع بتنفيذها«.
ورأى أن »توزيــع املســؤوليات يجب أن يتم بشــكل عادل 
وقانوين يحمي أموال كافة املودعني بالدرجة األوىل. إن الدولة 
التي أنفقت األموال لديها ما يكفي من املوارد املستقبلية لتغطية 
مسؤولياتها، وذلك من خالل هيكلية تحافظ عىل أصول الدولة 
وتحّســن إدارتهــا وتزيد مردودها مبا يســاهم يف حل أزمة 

املودعــني ويصب يف الخري العام وتكون خطوة واقعية وبّناءة 
يف مسار اإلصالح«. 

»جمعية املصــــــارف« تؤكد وحدتها واســــــتمرارها تحقيقاً ألهدافها

نظم االتحاد الدويل لحامية 
عن  االقليمي  املنتدى  الطبيعة 
لإلدارة  الداعمة  السياســات 
 ،SRMللمراعــي املســتدامة 
تدهور  حياديــة  ومفهــوم 
بــريوت،  يف   ،LDN األرايض 
الزراعة يف  برعايــة وزيــر 
االعامل  ترصيــف  حكومــة 
الدكتور عباس الحاج حســن 

وحضوره.
الدكتور  املنتــدى  حــر 
هاين الشــاعر املدير اإلقليمي 

لالتحــاد الدويل لحاميــة الطبيعة - غرب آســيا ونخبة من 
الخرباء واملختصني والرشكاء ملرشوع األنظمة البيئية السليمة 
لتنمية املراعي من اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية مرص 
العربية، وترأس الوفدان املهندس رائد بني هاين من  وزارة البيئة 
األردنية والدكتور خالد عالم من وزارة البيئة املرصية، باإلضافة 
اىل حضور الدكتـور سعيد دمهورية، مستشار االتحاد الدويل 
لحامية الطبيعة لغرب آســيا  والسيد فادي غانم رئيس اللجنة 

الوطنية لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة يف لبنان. 
تحدث يف اللقاء عدد من املسؤولني، فركّزوا عىل أهمية اللقاء، 
وموضوع حامية الطبيعــة، ورضورة تفعيل التعاون العريب 
والدويل، لتحقيق الغايات املنشودة يف هذا املجال، وكذلك إرشاك 
الدولة والجمعيات األهلية يف هذا املرشوع، وتحديث القوانني، 
وإعداد الدراسات والربامج، لتنفيذ املشاريع، ونرش الوعي البيئي 

بني السكان.

{ غانم {

تحدث رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لحامية الطبيعة فادي 

غانم فرّحب بالضيوف، وتحدث عن أهمية الحفاظ عىل البيئة، 
واســتدامة املراعي ومكافحة التصحر ، ولفت إىل أن »مرشوع 
األنظمة البيئية الســليمة HERD نفذ العديد من الدراســات 
املتعلقة باملراعي، وتنميتها وإعادة تأهيلها، ومن أهم الدراسات 
التي تم إعدادها، دراســة تتعلق مبراجعة السياسات اإلقليمية، 
املتعلقة باإلدارة املستدامة للمراعي )SRM( ، ومفهوم حيادية 
تدهــور األرايض )LDN(، باإلضافة ايل تحديد فرص التمويل 
عىل املســتويني املحيل واإلقليمي، و تم اعداد الدراسة بالتعاون 
مع خرباء مختصني من املنظمة العربية للتنمية الزراعية املكتب 

اإلقليمي للمرشق العريب«. 

{ الحاج حسن {
واعترب الحاج حسن يف  كلمتة أن »الوزارة وضعت اسرتاتيجية 
زراعية، هدفها األول تأمني تنمية مســتدامة وســليمة لهذا 
القطــاع، الذي يســتفيد منه مئات آالف األشــخاص، بصورة 
مبــارشة أو غري مبارشة، يك نصــل يف املحصلة إىل تحقيق 

األمن الغذايئ«.
وأضاف الحاج حســن »تنمية األرياف مهمة للغاية يف كل 
بلداننــا العربية، فهي انبتت رجاالً شــجعاناً هم خزان الجيش 
والزراعــة واالقتصاد«، الفتاً إىل »الدور الهام الذي تلعبه تنمية 
األرياف يف مكافحة اإلرهاب الذي يجد يف البيئة الفقرية مرتعاً 
له، فعندما يكون هناك تنمية يف األرياف نســتثمر يف السالم 

املحيل واألقليمي والعاملي«.
أضاف: »إن تنمية األرياف مهمة للغاية يف كل بلداننا العربية، 
فهي انبتت رجاالً شجعاناً هم خزان الجيش والزراعة واالقتصاد، 
ولفــت الوزير إىل الدور الهام الــذي تلعبه تنمية األرياف، يف 
مكافحة اإلرهاب، الذي يجد يف البيئة الفقرية مرتعاً له، فعندما 
يكون هناك تنمية يف األرياف، فنحن نستثمر يف السالم املحيل 

واألقليمي والعاملي«.
وأكــد« التكامل االيجايب بني وزاريت الزراعة والبيئة«، وعدد 
املشاكل التي تعانيها الزراعة يف لبنان، »من سوء اإلدارة، وعدم 
تقديم الدعم الالزم للرعاة، وأشاد بالتجربة املرصية واألردنية«.
وختم: »سيســتضيف لبنان يف الشــهر املقبل، قمة زراعية 
عربية، تضم وزراء الزراعة يف مرص واألردن وســوريا ولبنان، 
من أجــل تعزيز الرشاكة العربية، ضمــن إطار جامعة الدول 

العربية«. 

في ورشــــــة عمل عربية لحمايــــــة الطبيعة واســــــتدامة املراعي
الحاج حســــــن : هدفنا تحقيــــــق األمن الغذائــــــي وتنمية االرياف

خالل الورشة

 أطلق وزير البيئة يف حكومة ترصيف األعامل نارص ياسني  
امس ، مرشوع »تدويــر« املمول من االتحاد األورويب، والذي 
سينفذه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، بالرشاكة مع الوزارة. 

وتحدث ياســني فقال: »ســنعمل عرب هــذا املرشوع خالل 
العامني املقبلني عىل وضع أســس إلدارة جيدة وتنظيم أفضل 
ملعالجــة أنواع مختلفة من النفايــات واملخلفات غري املنزلية 
كالنفايات اإللكرتونية ومخلفــات الورق والكرتون ونفايات 

املسالخ والنفايات الطبية«.  
ولفــت إىل »أن اجتامعا عقد مــع وزير الصحة العامة يف 
حكومة ترصيف األعامل فراس األبيض ومتّت خالله مناقشة 
واقــع إدارة النفايات الطبيــة ونفايات النظام الصحي املقدرة 
بحواىل 7000 طن ســنويا من النفايات الطبية املعدية، وكذلك 
الطبية الســامة واألدوية املنتهية الصالحية، والتي تشــوب 
معالجتها الكثري من املشــاكل وتفاقمت مع األزمة املالية التي 

تعصف بالنظام الصحي«. 
أضاف: »لقــد عرض فريق العمل واقع القطاع، وناقشــنا 
الحلول العلمية، التي ستتضمن وضع معايري جديدة للمعالجة 
وطرق جدية للمراقبة والتدقيق من قبل وزاريت البيئة والصحة، 

بالتعاون مع املستشــفيات والبلديات واملؤسسات والجمعيات 
العاملة يف هذا القطاع«. 

وأشــار إىل »أن األشهر املقبلة ستحمل تغريات إيجابية يف 
تنظيم معالجة النفايات الطبية والصحية«.  

ــيــة ــجــاب ــر« : تـــغـــّيـــرات إي ــ ــدويـ ــ ــروع »تـ ــشــ ــ ــق م ــلـ يـــاســـيـــن أطـ
ــبـــيـــة والــصــحــيــة ــالـــجـــة الـــنـــفـــايـــات الـــطـ ــة مـــعـ ــ ــي ــ فــــي آل

برعاية  صيدا  بلدية  أطلقت 
رئيســها املهنــدس محمــد 
الســعودي، ومن خالل لجنة 
 « فعاليات  فيها،  النشــاطات 
صيف صيــدا2022« يف لقاء 
تحضريي وتنسيقي مع هيئات 
املدين،  املجتمع  ومؤسســات 
عقــد يف قاعة املرحوم رفقي 
أبو ظهــر يف القرص البلدي، 
الرئيس  يف حضــور ممثــل 
السعودي عضو املجلس البلدي 
حجازي  مصطفــى  املهندس 
وفاء  البلدي:  املجلس  وأعضاء 
محمود  املهندســني   شعيب، 
رشيتح، محمد البابا، رئيســة 
واملالية  اإلداريــة  املصلحتني 
زهرة الدرزي  وجمع من ممثيل 

الهيئات واملؤسسات املعنية بالسياحة والنشاطات املختلفة.
استهل املهندس حجازي اللقاء بالرتحيب بجميع الفعاليات، 
الفتا إىل أنه »من بعد االنطالقة الكبرية لحملة »اهال بها الطلة« 
مــن قبل وزارة الســياحة، والنجاح الالفت واملميز لفعاليات » 
صيدا مدينة رمضانية 2022« ، كان وال بد لبلدية صيدا ان تجمع 
جميع الفعاليات والهيئات من جديد تحت منرب البلدية الطالق 

»صيف صيدا 2022«. 
وأكد أهمية »تكافل الجهود إلنجاح هذه الفعاليات من خالل 
االســتثامر بكل القدرات واملواهب املوجودة يف املدينة وتوحيد 
جميع االفكار تحت مظلة واحدة هدفها االسايس إدراج مدينة 

صيدا لتكون أحد اهم املواقع السياحية يف لبنان«.

وتخلل اللقاء عرض المانة رس لجنة نشــاطات بلدية صيدا 
قدمتــه نورا ســمورة، رشحت فيه اهمية صيدا الســياحية 
واإلضاءة عىل سحر املدينة مرتكزة عىل مختلف انواع السياحة، 
»التي علينا ان نستثمرها الستقطاب اكرب عدد ممكن من الوفود 
السياحية من مختلف البلدان، وأيضا من خالل تنشيط السياحة 

الداخلية من املناطق اللبنانية إىل صيدا.
 بعــد ذلــك كانت مداخالت مختلفة للحضــور وعرض آراء  
وأفكار ونشــاطات ميكن إقامتهــا هذا الصيف، وطرح جميع 

االفكار املمكنة. 
كــام تم االتفاق عــىل عقد مزيد من اللقــاءات للبحث يف 
تفاصيل النشــاطات املقرتحة العتامدها مام سيســاهم عىل 

العمل بفعالية اكرب بهدف انجاح »صيف صيدا » . 

»2022 صـــــيـــــدا  »صـــــيـــــف  فــــعــــالــــيــــات  اطــــــــــاق 

اطالق فعاليات صيف صيدا

صدر عن نقابة أصحاب املستشــفيات يف لبنان، 
بيان لفت اىل ان »املستشفيات التي لديها مركزا لغسل 
الكيل، عقدت اجتامعا طارئا يف نقابة املستشفيات، 
للبحث يف رفع الدعم عن بعض االدوية واملستلزمات 
املســتعملة للمرىض يف جلسة غسل الكيل والسبل 
االيلة لتأمني تغطية الزيادة عىل الكلفة الناتجة عن 
هذا االمر، ســيام وانه عىل اثر قرار رفع الدعم بدأت 
بعض املستشفيات الطلب من املرىض تأمني االدوية 
عىل نفقتهــم الخاصة. وقد تــم نتيجة االجتامع 

االتفاق عىل ما ييل :
أوال: توجيه الشــكر ملعايل وزير الصحة الدكتور 
فراس االبيض الذي يســعى جاهدا لحل املشــكلة 
الناتجة عن هذا الوضع لتجنب تحميل مرىض غسل 
الكيل اية فروقات سواء الذين هم عىل عاتق الوزارة 

او غريها من الجهات الضامنة الرسمية.
ثانيا : انتظار نتائج االجتامع الذي سيعقد نهار االثنني القادم 
بناء لدعوة وزير الصحة ومشاركة جميع الجهات املعنية آملني 

ان يصدر عنه ما يؤمن :
1. تغطية الزيادة التي طرأت عىل جلســة غســل الكيل من 
جراء رفع الدعم وارتفاع سعر رصف الدوالر مؤخرا حتى بلوغه 

30 الف لرية لبنانية.
2. تسديد فواتري غسل الكيل شهريا نظرا لقيام املستشفيات 
بتســديد مثن االدوية واملســتلزمات للمســتوردين نقدا عند 

استالمها.

3.تسديد الفواتري السابقة وفق آلية رسيعة.
4. تسييل املستحقات العائدة للمستشفيات يف املصارف يك 
تتمكن من ســحب االموال لتسديد املستحقات املتوجبة عليها 
للمســتوردين نقدا وذلك لضامن اســتمرارية حصولها عىل 

االدوية واملستلزمات الالزمة لعالج املرىض.
عــىل امل ان يصار اىل العمل بهــذه التوصيات اعتبارا من 
2022/7/1 كون املستشــفيات قد بدأت بتسديد الفواتري عىل 
االســعار غري املدعومة وصونا لحــق املرىض بالحصول عىل 

العالج دون ان يتحملوا اية فروقات من جيبهم الخاص.
ثالثــا: اطالع املرىض عىل هذا الواقــع منعا الي التباس او 

تشويش«. 

ــة  ــيـ ــث فـــــي آلـ ــحــ ــ اجــــتــــمــــاع طــــــــارئ لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات ب
ــكــلــى« ــفــة »غـــســـل ال ــى كــل ــل ــة ع ــارئـ ــطـ تــغــطــيــة الــــزيــــادة الـ

نفذت دورية من مكتب مديرية امن الدولة 
يف صيدا حملة مداهامت عىل الرصافني غري 
الرشعيني يف شارع املصارف يف صيدا الذين 
تــواروا عن االنظار فور حضور الدورية  اىل 

املكان . 
يذكر ان ارتفاع ســعر رصف الدوالر وعدم 
اســتقرار سعره مقابل العملة الوطنية جعل 
من الســوق املوازية تنشــط يف هذا املجال 
وتكاثر ما يســمى بالرصافني غري الرشعيني 
مستغلني عدم استقرار سعر الدوالر والتالعب 

برصفه .  

ــن ــي ــشــرعــي ــيـــر ال ــن غـ ــيـ ــرافـ ــصـ ــلـــى الـ ــة عـ ــ ــم ــداهــ ــ حــمــلــة ُم
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ــي اإلمـــاراتـــي ــن ــوط ــشــار األمــــن ال ــســت ــطــر اســتــقــبــل ُم أمــيــر ق

الصــــدر: رفــــض صالــــح التوقيــــع علــــى قانــــون تجريــــم التطبيــــع ُمخجــــل

>اإلخــــــــــــــوان< مــــــن  قـــــــيـــــــادات  إعــــــــــــدام   : مــــصــــر 

ــة ــ ــب ــ ــق ــ ــع ــ ــى حـــــــــــــادث ال ــ ــلـ ــ ــتـ ــ  إرتـــــــــفـــــــــاع عـــــــــــدد قـ
عــــــــــمــــــــــان: الــــــــــوضــــــــــع تـــــــحـــــــت الـــــســـــيـــــطـــــرة

مع انطالق ُمحادثات الدوحة.. هذه أبرز نقاط الخالف بين إيران وأميركا

ــع ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان ــ ــق مـ ــ ــواف ــ ــت ــ ــال ــ ــد ب ــ ــي ــ ــســـي أش ــيـ ــسـ الـ

إنطالق االجتماع الثالثي في جنيف لبحث املسار الدستوري الليبي

ــن ــ ــي ــ ــي ــ ــودان ــي إعـــــــــــدام جـــــنـــــود ســ ــ ــف ــ ــن ــ إثــــيــــوبــــيــــا ت

ــي الـــدفـــاع عــن حــدودهــا ــرب ف ــغ إســبــانــيــا تشيد بـــ>تــعــاون« امل

استقبل الشــيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري دولة قطر، يف 
مكتبه بالديوان األمريي الشــيخ طحنون بــن زايد آل نهيان 

مستشار األمن الوطني بدولة اإلمارات.
ووفق مــا أوردت وكالة األنباء القطريــة، فقد تم خالل 
اللقاء استعراض العالقات األخوية القامئة بني البلدين وسبل 
تنميتها وتعزيزها يف مختلف املجاالت، إضافة إىل مناقشــة 
عدد من املســتجدات ذات االهتامم املشــرك عىل الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
ونقل الضيف إىل األمري متيم تحيات كل من الشــيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات والشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 
ومتنياتهام له مبوفور الصحة والســعادة وللشعب القطري 

مبزيد من التقدم والرخاء.
يف حني حّمــل أمري دولة قطر الضيف الشــيخ طحنون 

تحياته للشــيخ محمد بن زايد ومحمد بن راشــد، ومتنياته 

بدوام  اإلمارات  والعافية ولشــعب  الصحــة  لهام مبوفور 

االزدهار والرقي.

قال زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، إّن »من املخجل 
جداً أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق برهم صالح 

التوقيع عىل قانون تجريم التطبيع«. 
وأضاف الصــدر يف تغريدة نرشهــا، أّن »من املعيب عىل 
الشعب العراقي أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغري وطني و تبعياً 

للغرب أو الرشق«.
وتابــع: »أبرأ من جرميتــه هذه أمام الله وأمام الشــعب 

العراقي، وأأسف لرشيحه ملنصب الرئيس سابقاً والحقاً«.
وكان الربملان العراقي صّوت باإلجامع، عىل مقرح قانون 

تجريم التطبيع مع االحتالل اإلرسائييل. 
ويهدف القانــون إىل »الحفــاظ عىل املبــادئ الوطنية 
واإلسالمية واإلنسانية يف العراق، نظراً إىل خطورة التطبيع 
مع الكيان الصهيوين املحتل أو الرويج له أو التخابر أو إقامة 

أي عالقة معه«،  بحسب الربملان العراقي. 
كذلك، يســتهدف القانون »قطع الطريق أمام كل من يريد 

إقامة أي نوع من أنواع العالقات مع الكيان الصهيوين املحتل، 

ووضــع عقاب رادع بحقه، والحفــاظ عىل وحدة الصف بني 

أبناء الشعب«.

قضت محكمة مرصيــة بإعدام القيادي بجامعة اإلخوان 
يحيى مــوىس و9 آخرين من أصل 215 شــخصا التهامهم 
بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد 

وضباط الرشطة ومنشآتها.
وجاء يف أمــر اإلحالة، أن املتهمــني يف غضون الفرة 
من 14 اب 2013 حتى 2 شــباط 2015، بدائرة محافظتي 
القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جامعة أسســت عىل خالف 
أحكام القانــون، الغرض منها الدعــوة إىل تعطيل أحكام 
الدســتور والقوانني، ومنع مؤسســات الدولة والسلطات 
الحرية  أعاملهــا، واالعتداء عــىل  العامة من مامرســة 
التي  العامة،  والحقوق  والحريات  للمواطنني،  الشــخصية 
كفلهــا الدســتور والقانون، واإلرضار بالوحــدة الوطنية 

االجتامعي. والسلم 
وأســندت جهات التحقيق للمتهمني ارتكابهم لجرائم القتل 
العمــد مع ســبق اإلرصار والرصد املقــرن بجنايات القتل 
والرشوع يف قتــل آخرين، من رجال الرشطــة واملواطنني، 
والتجمهر والتخريب واســتعامل القوة والعنف والتهديد مع 
موظفني عموميني لحملهم عىل االمتنــاع عن أداء أعاملهم، 
وتأسيس جامعة عىل خالف أحكام القانون وإمداد الجامعة 

باألسلحة والذخائر واملفرقعات.
ويف وقت ســابق، أصدرت الدائرة الرابعة إرهاب، مبحكمة 

جنايــات أمن الدولــة العليا طوارئ، مبجمــع محاكم طرة، 

الحكم عىل 5 متهمني من بينهم 4 محبوسون بـ خلية كتائب 

الفرقان، التي أسست بتكليف من اإلرهايب هشام عشاموي.

وعاقبت املحكمة عبد الله عامر بالســجن املؤبد، ومحمد 

أحمد مصطفى بالسجن 10 سنوات، ومحمد محمود ممدوح 

10 سنوات، وأحمد محمد توفيق بالسجن 5 سنوات، ومحمد 

أحمد عزب بالسجن 15 سنة.

أكد رئيس الوزراء األردين، بــرش الخصاونة، أّن الوضع 
يف العقبة بات تحت الســيطرة بعد ترّسب غاز ســام من 
حاوية سقطت من باخرة يف امليناء، بينام ارتفعت حصيلة 
القتىل من جراء الحادثة إىل 13 شــخصاً، بحسب ما أفاد 

وزير الدولة األردين لشؤون اإلعالم، فيصل الشبول.
وذكر مركز األزمات الحكومي يف بيان، أّن غاز الكلورين 
ترّسب يف ميناء العقبة من جّراء سقوط وانفجار صهريج 
يحتوي عىل املادة، مشــرياً إىل وفاة 12 شــخصاً وإصابة 

260 بينهم أردنيون وأجانب.   
وقــال الخصاونة املوجود يف مدينة العقبة الســاحلية 
برفقــة وزيري الداخليــة والصحــة يف ترصيحات لقناة 
الســيطرة،  أّن األوضاع تحت  الرســمية: »رغم  »اململكة« 
قررنا أن نبقي مســافة معزولة يف مــكان الحادثة بقطر 
أّن »تقديرات  4 كيلومرات لســاعات إضافية«، مشرياً إىل 
الخرباء تفيد بأنّه ال يوجد خطــر النتقال الغاز إىل املناطق 

السكنّية«.
وتابع: »كلّفت وزير الداخلية لريأس فريقاً للتَّحقيق يضمُّ 
كلَّ جهــات االختصاص للوقوف عىل ما جرى بدقَّة يف هذا 
ــالمة  الحادث املؤســف، وضامن توفري أقىص درجات السَّ
العامَّــة ألبنائنــا العاملني يف املوانــئ، وتكريس إجراءات 

التعامل مع املواد الخطرة«. السالمة يف 
وكان الجيــش األردين أغلــق، أمس، منطقــة الحادث، 
وأرســل 4 طائرات إلجالء املصابني، فضالً عن الدفع بفريق 
من مجموعة اإلســناد الكيميايئ للقيام بإجراءات التطهري 

الحادث. ملوقع 
من جهته، أكد وزيــر الداخلية، مازن الفراية، أّن »العمل 
سيســتأنف يف موانئ العقبة كافة، بــدءاً من صباح اليوم 
الثالثاء، باستثناء رصيف رقم 4، وذلك إلتاحة املجال للتأكد 

من سالمته بشكل نهايئ«.
وأشــار مفّوض الســياحة والبيئة يف ســلطة منطقة 
العقبة االقتصادية الخاصة، نضال املجايل، إىل »انحســار 
تأثــري الغاز املترسب«، موضحاً أّن »رسعة الرياح يف موقع 
الحــادث والتي بلغت نحو 1.9 مــر يف الثانية، واتجاهها 
الشاميل، ساهام يف منع أي توسع للامدة«، معقباً بأّن »ال 
اتجاه ألي غازات أو روائح أو أرضار نحو املدينة، وال نسبة 

تركيز عالية تؤثر يف الصحة، يف موقع الحادث«.
من جهتــه، قال املدير العام للصوامــع، عامد الطراونه، 
إنّه »ســتجرى فحوص لكامل الكميــة املخزنة من الحبوب 
يف صوامع العقبة من باب التأكيد«، موضحاً أّن »الصوامع 

اإلغالق«. إسمنتية وهي محكمة 
ومدينــة العقبة هي امليناء البحــري الوحيد يف األردن، 
الواردات والصــادرات، ويُعد أحد املوانئ  ومتر عربه معظم 
السياحية  املواقع  األحمر، ومن  البحر  الرئيسية يف منطقة 

البالد. املهمة يف 

تشهد العاصمة القطرية الدوحة انطالق جولة مفاوضات 
غري مبارشة بني واشــنطن وطهران للتوصل إىل اتفاق بشأن 
امللف النووي، ونستذكر هنا أبرز النقاط الخالفية بني البلدين 

حول امللف:
– تطالــب إيران برفــع جميع العقوبــات املفروضة بعد 
انسحاب واشــنطن من االتفاق النووي، ومختلف العقوبات 

التي فرضت ضمن سياسة الضغوط القصوى األمريكية.
– يف املقابل، تقول واشــنطن إن طهــران تطالب مبا هو 
خــارج االتفاق، وإن عىل إيران أن تســتجيب للمخاوف التي 

تتجاوز االتفاق النووي.
– تطالب إيران أيضا بضامنات سياسية وحقوقية وتجارية 
من الجانبني األمرييك واألورويب حتى ال يتكرر االنسحاب من 

االتفاق.
– يف املقابــل، ذكرت أمريكا ســابقا أنــه ال ميكن تقديم 
ضامنات إليران بأن اإلدارة األمريكية القادمة لن تنسحب من 

االتفاق النووي.
– تطالب إيران بإخراج الحرس الثوري من قامئة املنظامت 

اإلرهابية األمريكية.
– إخــراج الحرس الثــوري اإليراين مــن قامئة املنظامت 

اإلرهابية يحتاج إىل مفاوضات أوســع تشمل ملفات أخرى 
أيضا، وهذا األمر ترفضه إيران.

– تُعّد امللفات املتعلقة بتنفيذ إيران التزاماتها يف إطار اتفاق 
الضامنات الشــاملة من النقاط الخالفية املهمة لدى الجانب 

األمرييك.
– تقول إيران إنها ملتزمة باملقررات وستراجع عن خطوات 
خفض التزاماتها النووية إذا تم تفعيل االتفاق النووي وعادت 

كل األطراف إليه.

استقبل ســلطان عامن، هيثم بن طارق آل سعيد، الرئيس 
املرصي، عبد الفتاح السييس، يف قرص العلم العامر بالعاصمة 

العامنية مسقط.
وأفاد املتحدث باسم الرئاســة املرصية، بسام رايض، بأن 
»الرئيس السييس والســلطان هيثم بن طارق عقدا مباحثات 
منفردة، حيث مثن الســلطان هيثم بــن طارق الدور املرصي 
البــارز يف تعزيز آليات العمل العريب املشــرك يف مواجهة 
األزمــات والتحديات الراهنة باملنطقــة، والذي يعد منوذجا 
يحتذى به يف الحفاظ عىل االســتقرار والنهوض باألوضاع 

التنموية واالقتصادية واالجتامعية يف الوطن العريب«.
التنسيق  الرئيس املرصي بـ«مســتوى  من جهته، أشــاد 
القائم ووحــدة الرؤى بني البلدين الشــقيقني حول القضايا 
ذات االهتامم املتبادل، إىل جانب التوافق العامين املرصي إزاء 
دعم الجهود للحفاظ عىل أمن املالحة سواء بالخليج العريب 
أو البحــر األحمر، فضال عن مكافحــة التنظيامت اإلرهابية 
واملتطرفة، وكذا حــرص البلدين عىل تعزيــز العمل العريب 
املشرك مبا يسهم يف التصدي للتحديات املتعددة التي تواجه 

األمة العربية يف املرحلة الراهنة«.
وكشــف املتحدث باسم الرئاســة املرصية أن »اللقاء شهد 
مناقشــة ســبل تعزيز أوجه التعاون الثنايئ بــني البلدين 
واالقتصادية  التجاريــة  العالقــات  خاصــة  الشــقيقني، 
واالستثامرية املشــركة، خاصًة يف ظل النتائج املنبثقة عن 
مجلس األعامل املشــرك واللجنة املرصية العامنية املشركة 
والتي عقدت مبســقط يف كانون الثاين 2022«، الفتا إىل أنه 
»تم تبادل وجهات النظر حول عدد مــن امللفات الدولية ذات 

االهتامم املتبادل، السيام األزمة الروسية األوكرانية وتبعاتها 
عىل املنطقة، وكذا كيفية التعامــل العريب مع تداعيات هذه 

األزمة«.
وبحسب الرئاســة املرصية، تبادل الزعيامن »الرؤى بشأن 
القمة املرتقبة بني الدول الخليجيــة ومرص واألردن والعراق 
والواليــات املتحــدة األمريكية، واملقرر عقدهــا يف اململكة 
العربية السعودية الشــقيقة، وناقشا أيضا تطورات القضايا 
العربية واإلقليميــة ذات االهتامم املشــرك، خاصة األزمة 
اليمنية، حيث تم التوافق بشــأن أهمية تعزيز التنســيق بني 
البلدين لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسالمة 
مؤسســاتها الوطنية، وصوال إىل تسوية سياسية مستدامة 
تنهى معاناة الشعب اليمني الشــقيق وتلبي طموحاته، مع 
التشديد عىل أن أمن واســتقرار اليمن ميثالن أهمية قصوى 

يف إطار أمن املنطقة العربية ومنطقة البحر األحمر«.

انطلق االجتامع الثاليث الــذي يجمع رئيس مجلس النواب 
الليبي املستشار عقيلة صالح و رئيس املجلس األعىل للدولة 
خالد املرشي يف مدينة جنيف الســويرسية، وذلك بحضور 
مستشــارة األمني العام لألمم املتحدة بشأن ليبيا، ستيفاين 

وليامز.
ويبحث اللقاء ســبل التوافق الكامل حول النقاط الخالفية 
الخاصة باإلطار الدســتوري الالزم إلجــراء االنتخابات يف 
ليبيا، والجهة التي ستتوىل قانون االنتخابات والتشاور حول 
السلطة التنفيذية الجديدة، ممثلة بالحكومة الليبية املكلفة 

برئاسة فتحي باشاغا.
وأكــدت وليامز أّن االجتامعات مع رئيــس مجلس النواب 
ورئيس املجلس األعىل للدولة »تســتهدف وضع اللمســات 

األخرية ومناقشة التدابري الخاصة بالوثيقة الدستورية«.
إضافة إىل ذلك، قالت وليامز إّن املجتمعني »متكنوا بشــكل 
يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخالفية بالوثيقة 
الدستورية«، مشــريًة إىل أّن »ملف خروج املرتزقة والقوات 
األجنبية من ليبيا، ســيبقى مرهوناً بتشــكيل حكومة ليبّية 

منتخبة وممثلة لكل الليبيني«.
وأضافت أّن أعضاء اللجنة العســكرية )5+5( أقدموا عىل 

مناقشة هذه املسألة مبكراً، وُمبارشة مع الدول املعنية.
من جهته، وصف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح 
اللقاء بأنّه »فرصة للوصول اىل دستور يكفل الحرية والعدالة 
والطابع املــدين للدولة والوحدة، وانتخابــات دورية نزيهة 

تجرى باالقراع الرّسي«.
وأشــار صالــح إىل أّن مجلس النواب »يســعى ملصالحة 
تســتهدف تغليب العقل وفرض الســلم االجتامعي والحوار، 
ومصالحة تبنى عىل مرتكزات قوية ودامئة تعّمق الحوار بني 
كل املكونات، باعتبارها رشطاً من رشوط االستقرار وأساس 
التوافــق وإعادة البناء وحل مشــاكل املهجريــن والنازحني 

والفارين من الفوىض«، وفق تعبريه.
كذلك، أكد رئيــس مجلس النواب حرصه عــىل أن »يختار 
الشعب الليبي حكامه من دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة 
وشــفافة، للخروج من املرحلة االنتقالية حتى ال يكون هناك 
فراغ تســتغله التنظيامت اإلرهابية التي تعمل يف مســاحة 

الحرية والفراغ السيايس«.
بــدوره، قال رئيس املجلس األعىل للدولــة خالد املرشي إّن 
أهمية الوثيقة الدســتورية تأيت مــن كونها الخطوة األوىل 

إلجراء انتخابات، مضيفاً أّن العملية االنتخابية تتطلب رشوطاً 
عدة لتكون شــفافة وواضحة، وهو ما أكد عليه بيان الدول 

الخمس الصادر قبل يومني.
وقال إن العملية االنتخابية »تتطلب وقف العنف والتحريض 
عليه، وشــفافية يف اإلنفاق العام ومصالحة وطنية قامئة 
عىل أســس صحيحة تبدأ باالعراف وجرب الرضر واملتطلبات 
القانونية«،مضيفاً : »ال مكان للفشــل يف هذه االجتامعات، 

وهذا يتطلب تقديم تنازالت من الطرفني«.
ويف وقت ســابق ، أعلنت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة 
روز ماري ديكارلو، خالل جلسة ملجلس األمن الدويل املنعقد 
يف املقّر الدائم لألمم املتحدة، اســتعداد املنظمة لتيسري حوار 
بني رئيس حكومــة الوحدة الوطنية يف ليبيا برئاســة عبد 
الحميد الدبيبة ورئيس الحكومــة املكلفة من الربملان فتحي 

باشاغا.
وقبل أيام، رحبت فرنســا وأملانيا وإيطاليا واململكة املتحدة 
والواليات املتحــدة األمريكية بالتقّدم املحــرز يف املحادثات 
النواب واملجلس األعىل  اللجنة املشــركة ملجلس  الليبية بني 

للدولة يف القاهرة، برعاية بعثة األمم املتحدة لدعم ليبيا.
وتتصاعد املخــاوف من انزالق ليبيا مجدداً إىل حرب أهلية، 
يف ظل وجود حكومتــني متصارعتني، إذ منح مجلس النواب 
مطلــع آذار املايض الثقــة لحكومة جديدة برئاســة فتحي 
باشاغا، الذي فشــل يف إطاحة حكومة الدبيبة، فيام ترفض 
األخرية تسليم السلطة إال إىل حكومة تأيت عرب برملان منتخب 

من الشعب إلنهاء كل الفرات االنتقالية.

تعهــدت إثيوبيا باتخاذ اإلجراءات الالزمــة لتهدئة املوقف 
املحتدم مع الخرطوم، وذلك عقب إعالن السودان إعدام الجيش 

اإلثيويب 7 من جنودها ومواطن عىل الحدود الرشقية للبالد.
إىل  السودانية  اإلثيوبية،الحكومة  الخارجية  وزارة  ودعت 
عدم التصعيد وضبط النفس، نافيًة إعدامها جنوداً سودانيني، 

مشريًة إىل أّن ميليشيات محلية قتلتهم.
وبررت الحــادث بأنّه نتج عن »توغل وحــدة من الجيش 
النظامــي الســوداين تدعمها عنارص إرهابيــة من الجبهة 

الشعبية لتحرير تيغراي«.
جاء ذلك يف بيان لوزارة الخارجية اإلثيوبية، صدر أعربت 
خالله أديس أبابا عن أسفها للحادث املأساوي الذي وقع عىل 

الحدود املشركة مع السودان يف 22 حزيران الجاري.
وأعربت أديس أبابا عن أملها يف أن تنأى الحكومة السودانية 
بنفســها عن أي تصعيد للحادث، متعهدّة »باتخاذ تدابري من 
شــأنها أن تهدئ من تصعيد املوقف، مع االلتزام مببادئ الحل 

الودي للخالفات«.
ورأت الحكومــة اإلثيوبية أّن »الحادث تــّم اختالقه عمداً 
لتقويض العالقات العميقة بني شــعبي إثيوبيا والسودان«، 

بحسب البيان.
ويف وقــت ســابق، أعلن مســؤول يف وزارة الخارجية 
اإلثيويب  الســفري  اســتدعاء  تعتزم  الوزارة  الســودانية أّن 
بالخرطوم عىل خلفية »إعدام عســكريني ســودانيني كانوا 

أرسى لدى  الجيش اإلثيويب«.

وقال رئيس مجلس السيادة االنتقايل السوداين عبد الفتاح 
الربهان، إّن الرد عىل الحادث »ســيكون واقعاً ملموساً عىل 

األرض«، وتعّهد »بأال يتكرر مرة أخرى«.
ووّجه الربهان بعدم السامح بأي تحركات أو تعديات جديدة 
عىل األرايض السودانية واملواطنني حتى خط الحدود الدولية.

ويوم األحد املايض، أعلن الجيش السوداين، يف بيان متلفز، 
أّن إثيوبيــا أعدمت 7 جنود ســودانيني ومواطناً كانوا أرسى 

لديها، معترباً ذلك »غدراً سريّد عليه«.
وتصاعد التوتر بني البلدين يف الســنوات األخرية، بســبب 
تداعيات الرصاع يف منطقة تيغراي، شــاميل إثيوبيا، وبناء 
عىل  النهضة(  )سد  الكهرومائية  عمالقاً للطاقة  إثيوبيا سّداً 

النيل األزرق، إضافة إىل النزاع الحدودي املستمر.

أشادت إسبانيا بـ«تعاون« املغرب يف »الدفاع« عن حدودها، 
فيام ترتفع األصوات للمطالبــة بفتح تحقيق يف وفاة ما ال 
يقل عن 23 مهاجرا إفريقيــا الجمعة أثناء محاولتهم دخول 

جيب مليلية اإلسباين.
وقالت املتحدثة باسم الحكومة اإلسبانية إيزابيل رودريغيز 
يف مؤمتر صحايف إن »الحكومة تشــكر السلطات املغربية 

عىل تعاونها يف الدفاع عن حدودنا«.
وأضافت أن »الحكومة تأســف بشدة للخسارة يف األرواح 
البرشية«، وحملت مســؤولية الوفيــات إىل »املافيا الدولية 
املتورطة يف االتجار بالبــرش«، مكررة بذلك ترصيحات أدلت 

بها حكومة رئيس الوزراء االشرايك األحد. 
قــى ما ال يقل عــن 23 مهاجرا إفريقيــا الجمعة وفق 
الســلطات املغربية عندما حاول حوايل ألفي مهاجر تجاوز 

سياج يفصل بني املغرب وجيب مليلية اإلسباين. 
هذه الحصيلة هي األكرب عىل اإلطــالق من بني الحصائل 
املسجلة أثناء املحاوالت العديدة التي قام بها مهاجرون لدخول 
مليلية والجيب اإلسباين املجاور سبتة اللذان ميثالن الحدود 

الربية الوحيدة لالتحاد األورويب مع القارة اإلفريقية.
واستنكر رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي التشادي موىس 

فقي محمد مساء األحد »املعاملة العنيفة واملهينة للمهاجرين 
األفارقة« ودعا إىل »تحقيق فوري يف هذه القضية«.

وانضمت إليه حوايل خمسني منظمة تدافع عن املهاجرين 
بينها الجمعية املغربية لحقوق اإلنســان واملنظمة اإلسبانية 

غري الحكومية كاميناندو فرونترياس.
وقالت املنظامت يف بيان مشــرك »موت هؤالء الشــباب 
األفارقــة... ينبهنا إىل الطابع املميت للتعاون األمني بشــأن 

الهجرة بني املغرب وإسبانيا«.
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دعا املتحدث باســم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، حلف 
شامل األطليس )الناتو( إىل وقف الترصيحات االستفزازية ضد 
الصني، وذلك عقب تقارير إعالمية حول خطط الحلف لتسمية 

الصني بأنّها »تحد منهجي« مبفهومه اإلسرتاتيجي الجديد.
وطالب املتحدث باسم الخارجية الصينية الناتو بـ«التوقف 
الفوري عن نرش ترصيحات كاذبة واســتفزازية« ضد بالده، 
الفتــاً إىل أّن الحلف »أداة تحافظ من خاللها بعض الدول عىل 

هيمنتها« وذلك بخلق »أعداء وهميني« لهذا الغرض.
وتابع قائالً: »كنتيجة للحرب الباردة، وأكرب تحالف عسكري 
يف العــامل، يلتزم الناتو منــذ فرتة طويلة مبفاهيم أمنية عفا 
عليها الزمن. ولطاملا كان الحلف أداة للحفاظ عىل هيمنة الدول 

الفردية«.
وحث تشــاو ليجيان »الناتو« عىل التخيل عن عقلية الحرب 
الباردة والبحث عن أعداء وهميني، مشدداً عىل أّن حلف األطليس 
»أحدث فوىض« بالفعل يف أوروبا، مشرياً يف الوقت عينه إىل 
أنّه ليس هناك حاجة إىل »إحداث فوىض« يف آســيا ومناطق 

أخرى من العــامل. ويهدف حلفاء »الناتو« إىل توصيف الصني 
بـ«التحدي املمنهج«، وسيطلقون تسميتهم خالل هذا األسبوع 
عند إطالق وثيقة املفهوم اإلســرتاتيجي الجديدة. الوثيقة من 
شــأنها أن تحدد أولويات الحلــف للعقد القادم، ومن املقرر أن 

يوقعها »الناتو« يف قمة مدريد هذا األسبوع.
ومن املتوقع أن توضح الوثيقة املخاوف بشــأن الصني يف 
مجاالت مثل األمن الســيرباين واملعلومات املضللة، والسيطرة 

عىل البنية التحتية الحيوية والنظام الدويل.
وقــال مســؤول يف البيــت األبيض، إّن الواليــات املتحدة 
»واثقة من أّن وثيقة االســرتاتيجية الجديدة لحلف شــامل 
األطليس ســتتضّمن لهجة قوية بشــأن الصني«، مضيفاً أّن 

»املفاوضات حول كيفية اإلشارة إىل بكني ما زالت جارية«.
وكان األمني العام لحلف »الناتو« ينس ســتولتنربغ رّصح، 
األحد الفائت، بأّن الصني »سيشــار إليها يف العقيدة الجديدة 
للحلــف للمرة األّوىل«، مضيفاً أن صعودها ميّثل تحدياً ملصالح 

دول الحلف وقيمها وأمنها.

الــفــوضــى ــداث  ــ ــ إح أداة  االطــلــســي  شـــمـــال  ــف  حــل  : ــن  ــصــي ال

يواصــل ممثلو املتظاهرين 
األصليني يف  الســكان  مــن 
اإلكوادور الحوار مع الحكومة، 
غداة جلســة نقــاش أوىل مل 
تسفر عن نتيجة بعد أكرث من 
أسبوعني من االحتجاجات عىل 

غالء املعيشة.
الســكان  اتحاد  واجتمــع 
»كوناي«  النافــذ  األصليــني 
الذي يقــود االحتجاجات ملدة 
5 ســاعات تقريبــاً،  مع وفد 
الشؤون  برئاسة وزير  رسمي 
فرانسيســكو  الحكوميــة 

خيمينيز.
ومــن املقــرر اســتئناف 
االجتامع، اليوم، يف ملحق يف 
الكنيسة الكاثوليكية يف املركز 
التاريخــي للعاصمــة كيتو، 

بحضور ممثلني عن الكنيسة والكونغرس.
ودعــت زعيمة االتحاد، ليونيــداس إيزا، الحكومة إىل اتباع 
»سياســة ميكن أن تفيد الفقراء أكرث«، محذرة من أنه »ليس 
لدينا مشكلة يف قضاء أيام مهام طالت يف التظاهر سلمياً مع 
رفاقنا يف مدينة كيتو، وبالتأكيد يف مدن اإلكوادور األخرى«.

وإلظهار انفتاحه، أنهى الرئيس اإلكوادوري غيريمو الســو، 
حالة الطوارئ املعلنة قبل أســبوع يف 6 من أصل 24 مقاطعة 
يف البــالد األكرث ترضراً مــن االحتجاجات، مجدداً دعوته إىل 
»الحوار« مساء األحد، لكنه حّذر من أن »أولئك الذين يسعون إىل 

نرش الفوىض والعنف واإلرهاب سيواجهون بقوة القانون«.
وبات الرئيس الســو، وهو مرصيف سابق توىل السلطة يف 
أيــار 2021، مهدداً بالعزل بعــد أن حّملته املعارضة الربملانية 
»األزمة السياسية الخطرية« التي تهز البالد. وتسيطر املعارضة 

عىل الربملان لكنها منقسمة.

ومــن املقرر أن يواصل الربملان، النقاش حول احتامل عزله. 
وبعد النقاشات، سيكون للنواب 72 ساعة للتصويت، علامً بأن 

عزله يتطلب أغلبية 92 من بني 137 صوتاً.
ومنــذ 13 حزيران، يتظاهر آالف الســكان األصليني يف كل 
أرجــاء البالد احتجاجاً عىل غالء املعيشــة، مطالبني بخفض 
أســعار املحروقات بشكل أسايس. وأسفرت أعامل العنف بني 
املتظاهرين والقوى األمنية عن سقوط 5 قتىل، بحسب منظمة 
غري حكومية تعنى بحقوق اإلنســان. وأصيب 500 شــخص 
بجروح من مدنيني وعنارص يف الرشطة والجيش، وفق مصادر 
مختلفة. ورفع الرئيس السو حالة الطوارئ التي أعلنها قبل 8 
أيام يف 6 من مقاطعات البالد تطالها التظاهرات واالحتجاجات 

خصوصاً.
وتشهد 19 من مقاطعات البالد الـ 24 حواجز وقطعاً للطرق. 
ويسّجل نقص يف السلع يف كيتو حيث ارتفعت األسعار بشكٍل 

مبالغ فيه فيام تبقى الكثري من األسواق مغلقة.

الحكومة مــــــع  الحوار  يُواصلــــــون  اإلكــــــوادور  فــــــي  املحتّجون 

من املقــرر أن يلتقي الرئيس الرتيك، رجب طيب إردوغان، 
رئيســة الوزراء الســويدية ماجدالينا أندرســون والرئيس 
الفنلندي ساويل نينيستو، يف مدريد، اليوم الثالثاء، ملناقشة 
طلبي الســويد وفنلندا املتوقفني لالنضامم إىل حلف شــامل 

األطليس.
واتهم إردوغان، الذي يعرقل حالياً كال الطلبني، البلدين بدعم 
الجامعات اإلرهابية املحظورة يف تركيا، ومل يظهر أي استعداد 

لتقديم تنازالت بشأن موقف تركيا قبل املحادثات.
وقال إردوغان: »سنذهب غداً إىل قمة حلف شامل األطليس 
يف إسبانيا، وســنفعل كل ما هو رضوري وفقاً لحقوق بلدنا 

ومصالحه«، بحسب مصادر حكومية.
وأضاف أّن »النفاق بشأن املنظامت اإلرهابية« سيتم رشحه 
لزمالئــه من قــادة »الناتو«، من خــالل الوثائق واملعلومات 

والصور.
وســبق أن دعا إردوغان السويد وفنلندا إىل »اتخاذ خطوات 
ملموســة حيال حزب العامل الكردســتاين ووحدات حامية 
الشــعب«، وشــّدد »عىل رضورة تعهد الســويد وفنلندا برفع 

العقوبــات والقيود عن توريد منتجــات الصناعات الدفاعية 
لرتكيا«.

وســيحرض األمــني العــام لحلف شــامل األطليس ينس 
ستولتنربغ املحادثات، عىل أمل تجّنب أن تلقي املعارضة الرتكية 
لطلبي العضوية من جانب السويد وفنلندا بظاللها عىل اليوم 

األول من قمة »الناتو«.
ويجتمــع قادة التحالف الدفاعــي املؤلف من 30 عضواً يف 
العاصمة اإلســبانية لتبني نظرة اسرتاتيجية جديدة، واالتفاق 

عىل خطط لتعزيز الجناح الرشقي لحلف شامل األطليس.
وتقّدمت كل من فنلندا والسويد بطلب رسمي لالنضامم إىل 

حلف شامل األطليس، يف 18 أيار املايض.
واجتمع مســؤولون أتراك مع وفدين من فنلندا والســويد، 
مبشــاركة مسؤولني يف »الناتو« يف مقّر الحلف يف بروكسل، 

يف 20 حزيران الحايل.
وأكّد املتحدث باســم الرئاســة الرتكية إبراهيم كالني، يف 
حينهــا، أّن تقّدم عملية انضامم الســويد وفنلندا إىل الحلف 

مرتبط بالخطوات التي ستتخذها هاتان الدولتان.

ــي ــ ــرك ــ ــت ــ ــث »الـــــفـــــيـــــتـــــو« ال ــ ــح ــ ــب ــ قــــــّمــــــة ربـــــاعـــــيـــــة ل

رّصح املدير العام ملنظمة املوانئ 
واملالحة البحريــة اإليرانية عيل 
أكرب صفايئ، أنــه تم اإلفراج عن 
املحتجزة يف  اإليرانية  الســفينة 
اليونان وهي تتجه إىل ســفينة 
أجنبية الستالم شحنتها النفطية.

وأشــار عيل أكرب صفايئ إىل 
البحرية  للقوة  املقتــدر  »الوجود 
لحرس الثــورة والجيش لحل هذه 
القضيــة«، مضيفــاً أن »القوات 
للبالد توفر  البحرية  العســكرية 
املحلية  الســفن  لجميــع  األمن 

واألجنبية«.
واألحد، أعلنــت رشطة املوانئ 
اليونانيــة، أّن الناقلة التي تحمل 
النفط اإليراين، والتي تّم احتجازها 
يف اليونان منتصف نيســان بناًء 

عىل طلب أمرييك، ستكون قادرة عىل استئناف مالحتها.
واحتجزت الســلطات اليونانية يف 19 نيسان قبالة جزيرة 
ايفيــا اليونانية، ناقلة النفط الروســية »بيغاس« التي كانت 
ترفــع العلم الــرويس وغريت منذ 8 نيســان علمها، ورفعت 
العلــم اإليراين. علامً أّن االتحاد األورويب مل يفرض عىل عكس 

الواليات املتحدة األمريكية، عقوبات عىل النفط اإليراين.
وذكــر اإلعالم اليونــاين أّن »الواليات املتحــدة طلبت من 
الســلطات القضائية اليونانية األمر مبصادرة الشحنة وإجراء 

تحقيق«.  
واحتّجت طهران بشــدة عىل هذا القــرار مطالبًة منظمة 

البحار الدولية بالتدخل لدى الحكومة اليونانية. 
وأمرت املحكمة اإلقليمية اليونانية يف التاســع من حزيران 
بإعادة النفط الذي جرى االســتحواذ عليه، إىل إيران، وهو ما 

أكدته إيران يف وقت الحق.
ولكن بعد أيام عدة منع قرار قضايئ جديد »بشــكل مؤقت 

مغادرة« الناقلة بناء عىل طلب رشكة قاطرات يونانية طالبت 
بأموالها يف مقابل تقديم خدمات معّينة.

وأشــارت رشطة املوانئ اليونانية إىل أّن الناقلة التي كانت 
موجودة يف ميناء »كاريســتوس« يف جنــوب جزيرة ايفيا، 
توّجهت األحد إىل ميناء بريايوس حيث سُيســتدعى القبطان 

والرشكة لتقديم شهادات الصالحية لإلبحار. 
وكان حرس الثورة يف إيران، أعلن يف27 أيار، احتجاز ناقلتي 
النفط اليونانيتني، »دلتا بســويدن« و«برودنت وريور«، مقابل 

ساحيل بندر لنغه وعسلوية.
وقــال حرس الثورة اإليــراين إن »القوات البحرية التابع له 
احتجزت ناقلتني يونانيتني بسبب ارتكابهام انتهاكات يف مياه 
الخليج«، مشــرياً إىل أن »احتجاز الناقلتــني اليونانيتني جاء 

بسبب عدم امتثالهام للتعليامت وقوانني املالحة البحرية«.
وذكرت وسائل إعالم إيرانية أن طهران قررت اتخاذ »إجراءات 
عقابية« ضد اليونان بســبب مصادرة األخرية شــحنة نفط 

إيرانية قبالة سواحلها.

ــفــطــهــا طـــــهـــــران تــــؤكــــد إفـــــــــراج أثـــيـــنـــا عـــــن نـــاقـــلـــة ن

قال الجيش األمرييك،إّن تحليق طائرة 
تابعــة للبحريــة األمريكية عرب مضيق 
تايوان األســبوع املايض، »أظهر التزام 
الواليــات املتحدة بحريــة املالحة يف 
منطقة املحيطني الهندي والهادئ«، وذلك 
بعد أن اشــتكت الصني من أن ذلك يهدد 

السالم واالستقرار.
وقالــت الصني إنّها أرســلت طائرات 
الطائــرة »يب-8إيه«  ملراقبــة وتحذير 
املضادة للغواصــات أثناء تحليقها فوق 

املمر املايئ يوم الجمعة.
وأشــارت قيــادة املحيطــني الهندي 
والهادئ األمريكية، يف بيان، إىل أّن سفن 
»تتعامل  األمريكية  البحريــة  وطائرات 
بشــكل روتينــي مع الســفن الحربية 

والطائرات األجنبية خالل عملها يف جميع أنحاء املنطقة«.
وأضافت أّن »جميع التعامالت مع القوات العسكرية األجنبية 
يف أثنــاء العبور كانت متوافقة مع األعراف الدولية، ومل تؤثر 

يف العملية«، عىل حد قولها.
وقالــت إّن الواليات املتحدة »ســتواصل الطريان واإلبحار 
والعمل يف أي مكان يســمح بــه القانون الدويل، مبا يف ذلك 

داخل مضيق تايوان«.
وســبق أن قالت الصني إّن لها ســيادة وسلطة عىل مضيق 
تايــوان، فيام تؤكد الواليات املتحــدة وتايوان أّن املضيق الذي 

يفصل الجزيرة عن الصني هو ممر مايئ دويل.
يأيت هذا يف وقٍت وضعت الصني يف الخدمة حاملة طائرات 
ثالثــة، يف خطوة ميكن وصفها بأنها تطّور كبري نحو تحديث 

الجيش الصيني وتحويل الصني إىل قوة بحرية عاملية.

واشــــــنطن : ســــــنواصل الطيــــــران واإلبحار عبر مضيــــــق تايوان

يســتعد الرئيس األمرييك، جو بايــدن، لإلعالن عن متديد 
الوجود العســكري لبالده يف بولندا، خالل قمة »الناتو« املقرر 
إقامتها،  يف مدريد. وذكرت شــبكة »إن يب يس« األمريكية، 
نقالً عن مصادر مل تســّمها، أّن »بايدن سيعلن متديد الوجود 
العســكري األمرييك املتزايد يف بولندا، أثناء وجوده يف مدريد 

لحضور قمة زعامء الناتو«.
وأضافت أّن »من املقرر أن يكشف بايدن النقاب عن التمديد، 
إضافة إىل تغيريات يف الوجود العســكري األمرييك يف دول 
البلطيــق، كجزء من رحلته إىل أوروبا لحضور قمتي مجموعة 

السبع وحلف شامل األطليس«.
وأردفت أّن »بايدن قد يعلن أيضاً عن إضافة سفينتني أخريني 
إىل القــوات البحرية األمريكيــة يف محطة روتا البحرية يف 

إســبانيا«. ومنذ أيام، قال الســفري األمــرييك يف العاصمة 
البولندية وارســو، مارك بريجنســي، إّن »الواليات املتحدة 
تخطط لبناء أكرث من 110 منشــآت عســكرية يف بولندا يف 
الســنوات الـ 10 املقبلة«، موضحاً أّن »بناء هذه الثكنات يأيت 

لزيادة االستعداد القتايل بشكٍل كبري«.
وكان األمني العام لحلف شــامل األطليس ينس ستولتنربغ 
أعلــن، عزم الحلف زيادة عدد القوات عالية الجاهزية إىل أكرث 
من 300 ألف، قائالً إّن »الحوار الذي عملت عليه دول الحلف مل 

يعد يُجدي نفعاً مع روسيا«.
وأضاف ســتولتنربغ، يف مؤمتر صحــايف، أّن »قادة الناتو 
سيصفون روسيا بأنّها أكرب تهديد لألمن الجامعي، يف مفهوم 

اسرتاتيجي جديد ملدة 10 سنوات«.

ــعــســكــري األمــيــركــي فـــي بــولــنــدا ــود ال ــوجـ بـــايـــدن ســُيــمــّدد الـ
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واالثـــنـــيـــن ــة  ــع ــم ــج ال ــة  ــوديـ ــعـ ــسـ والـ األردن  عـــلـــى  ــوز  ــ ــف ــ ال لـــبـــنـــان  ــدف  ــ هـ
الــــــــدور األول ــام  ــ ــت ــ ــة مــــع خ ــثـ ــالـ ــثـ الـ ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ املـ ــدارة  ــ ــصـ ــ بـ ــراد  ــ ــف ــ ــان ــ ل

ــات اآلســــــيــــــويــــــة ــ ــ ــي ــ ــ ــف ــ ــ ــص ــ ــ ــت ــ ــ ال
ــة ــســل ــي كـــــرة ال ــ ــم ف ــالـ ــعـ  لـــكـــأس الـ

تتواصل اســتعدادات منتخب لبنان للرجال يف كرة السلة 
للمباراتــني الهامتني ضــد األردن وضد الســعودية ضمن 
اطار«النافذة الثالثة« من تصفيات املجموعة اآلسيوية الثالثة 
املؤهلة اىل نهائيات كأس العامل التي ستقام بني 25 آب و10 
ايلول من العام املقبل يف اليابان والفيليبني واندونيســيا يف 
استضافة مشرتكة لثالث دول ألول مرة يف تاريخ البطولة.  

ويواصل منتخب لبنان تدريباته املكثفة ومبواكبة ميدانية 
من االتحاد اللبناين للعبة عىل ملعب »مجّمع نهاد نوفل« يف 
ذوق مكايل الذي سيحتضن املواجهتني )الساعة التاسعة من 
مساء الجمعة 1 متوز ضد األردن والساعة التاسعة من مساء 

االثنني 4 متوز ضد السعودية(.
  ويف هذا االطار، تتواصل عملية بيع بطاقات الدخول اىل 
امللعب لحضور املباراتني عــر الحضور اىل محالت »فرجن« 
يف مجّمــع »أ .ب. ث« يف االرشفية، فردان وضبية يومياً من 

الساعة العارشة صباحاً حتى الساعة العارشة مساء.

{ املواجهة الثالثة {
  واللقاء بني لبنان واألردن سيكون الثالث بينهام يف العام 
الجاري اذ التقى املنتخبان يف شباط الفائت يف بطولة العرب 
التي جرت يف ديب )االمارات العربية املتحدة( وفاز لبنان )64-

52( يف طريقه التي تكلّلت بالنجاح باحراز اللقب العريب ألول 
مرة يف تاريخه.

  وبعد ايام تواجه املنتخبان يف العاصمة األردنية عاّمن يف 
»النافذة الثانية«مــن تصفيات كأس العامل ففاز األردن )74-

63( عر منتخب مختلف متاماً عن الذي شــارك يف البطولة 
العربية وهي الخســارة الوحيدة للبنان )املصنف 54 عاملياً و9 

قاريا( يف التصفيات.
  ويتقاســم األردن )املصنف 39 عامليــاً و8 قارياً( ولبنان 
صدارة املجموعة الثالثة بـ 7 نقاط مع أفضلية لألردن بفارق 
النقاط بينام تحتل السعودية )املصنفة 80 عاملياً و13 قارياً( 

املركز الثالث )6 نقاط( واندونيسيا املركز الرابع )4 نقاط(.

{ نظام التأهل {

  وينص نظام التصفيات عىل تأهــل املنتخبات التي تحتل 
املراكز الثالثــة األوىل يف املجموعات األربع اىل الدور الثاين 
مام يعني ضامن لبنان واألردن والســعودية التأهل اىل الدور 
الحاسم اذ ستضمهم مجموعة مع كل من نيوزيلندا والفيليبني 
)املتأهلة أصالً ألنها احدى الدول التي ستستضيف كأس العامل 
مع اليابــان املتأهلة ايضاً حكامً الســتضافتها البطولة. اما 
العامل فتأهلها مبارشة  الثالثة لبطولة  اندونيسيا املستضيفة 
مرتبط ببلوغها الدور ربع النهايئ من كأس آسيا( والهند. كام 

ستضم مجموعة ثانية ستة منتخبات.

  وســيواجه لبنان كل من نيوزيلندا والفيليبني والهند)ذهاباً 
واياباً( يف »النافذة الرابعة« )آب 2022( و »النافذة الخامسة« 
)ترشين الثاين 2022( و »النافذة السادسة« واألخرية )شباط 
2023( لتتحّدد عىل أثرها املنتخبات التي ستتأهل عن القارتني 
اآلســيوية واألوقيانية اىل نهائيات كأس العامل  مع العلم ان 
املنتخبات املتأهلة اىل الدور الثاين ستنقل نقاطها التي حصدتها 

يف الدور األول وهو أمر هام من الواجب اخذه باالعتبار.

{ الهدف: االنفراد بالصدارة {
  اذاً، لبنــان يف مواجهة ثأرية ضد األردن مســاء الجمعة 
ولتجديد الفوز عىل الســعودية مســاء االثنني املقبل )لبنان 
فاز عىل الســعودية يف النافذة الثانية يف جّدة( مام سيمّهد 

الطريق أمامه لتزّعم املجموعة الثالثة واالنفراد بالصدارة يف 
ختام مباريات الدور األول وحمل نقاطه اىل الدور الثاين كام 
ذكرنا للبدء بالتحضري لكأس آســيا التي ستقام يف أندونيسيا 
بني 12 و24 متوز املقبل وللنافــذة الثالثة من تصفيات كأس 
العامل التي ستقام يف آب املقبل مع الهدف األول الذي وضعه 
االتحاد اللبناين للعبة وهو املشــاركة يف بطولة العامل للمرة 
الرابعة بعد أعوام 2002 يف الواليات املتحدة و2006 يف اليابان 
و2010 يف تركيا مع العلــم أن اي العب من املنتخب اللبناين 
الحايل مل يسبق له ان شارك يف نهائيات كأس العامل من قبل. 
وسيبذل العبو وطن األرز ما بوسعهم للتأهل اىل »مونديال« 
كرة السلة خاصة ان التشكيلة الحالية للمنتخب تضم عنارص 

عديدة متلك الخرة الكافية اىل جانب عنارص واعدة.

لبنان بطالً للعرب  منتخب لبنان الذي واجه السعودية يف شباط الفائت

ــون« ــام ــاك غ ــبـ كـــأس الــصــيــف فـــي »الـ

تتويج أبطال فئة الفردّي
أحرز سامي أبو نّصار املركز األول يف بطولة كأس الصيف 
يف »البــاك غامون« )طاولة الزهر - »الفرنجية« بنســختها 
األجنبيــة( التي نظمهــا إتحاد اللعبــة يف منطقة الضبّية 
مبشاركة 56 العباً من املحرتفني والهواة. وحّل تابت تابت من 
نادي بانشو ســبورتينغ كلوب ثانياً، وجورج عون يف املركز 

الثالث، تاله جو برنابا رابعاً.  
يف املقابل تُّوج الثنايئ عدنان ســبعيل وعيل نارص الدين 
)نادي غولدن دايس( بلقب فئة الزوجي التي شــارك فيها 20 
العباً، فيام إحتّل كريم أبو عبيس )بانشــو( وماريو أبو لوز 

مركز الوصافة.
  ويف الختام ُوّزعت الكؤوس والجوائز عىل الفائزين.

املائية واملــحــركــات  التايكواندو  اتــحــادا 
الجمعة تـــعـــاون  بـــروتـــوكـــول  ــان  ــع ــوق ي

تنفيــذاً للروتوكول املوّقــع بني رئيس االتحــاد الدويل 
للتايكواندو الدكتور تشــون وون شو ورئيس االتحاد الدويل 
للمحركات املائية رافاييل شــيوليل والذي ينص عىل تعميمه 
عىل مختلــف االتحادات الوطنية يف العامل للرياضتني، يوقع 
رئيس االتحــاد اللبناين للتايكوانــدو الدكتور حبيب ظريفة 
للمحركات  اللبناين  االتحاد  »بروتوكول تعاون« مع رئيســة 
املائية الدكتورة كارال شاغوري عند الساعة العارشة والنصف 
من قبل ظهر الجمعة الواقع فيه 1 متوز 2022 يف األكادميية 

البحرية »مارسايت«)Marsati( )البرتون(.  
يشــار اىل ان شــاغوري ترتأس لجنة املساواة يف االتحاد 
الدويل والتــي تنظّم يوماً رياضياً طويــالً الجمعة بحضور 
ظريفــة ومدعوين والعبــني والعبات تايكوانــدو والجئني 
التايكواندو  التعريف عن لعبة  سوريني وفلسطينيني يتضّمن 
الكورية املنشــأ وعروض شــيقة يف اللعبة وكيفية الدفاع 
عن النفس اضافة اىل وسائل السالمة البحرية خالل رحلة 

بحرية مبواكبة من الدفاع املدين.
  ويف الختام توّزع شــهادات املشاركة عىل املشاركني يف 

اليوم الريايض الطويل.

ــي ــوت ــل ــشــي ريـــــــال مــــدريــــد يُــــتــــوج أن
مــــلــــكــــاً عــــلــــى عــــــــرش أوروبــــــــــا

مل يكــن اإليطايل كارلو أنشــيلويت يتخيــل وهو يخطو 
خطوته املفاجئة بالعودة لتدريب ريال مدريد اإلســباين، أنه 

سُيتوج مدربا للقرن يف أوروبا.  
أنشــيلويت توىل تدريب ريال مدريد مطلع املوسم املايض، 
خلفا للفرنــيس زين الدين زيدان، يف خطــوة مفاجئة بعد 
سلسلة من التجارب غري القوية للمدرب اإليطايل يف مالعب 

كرة القدم.
  وكام كانــت خطوة عودته مفاجئة، فاجأ أنشــيلويت 
العامل بتقديم واحدة من أفضل تجاربه يف عامل الســاحرة 
املســتديرة، فقــاد ريال مدريــد للفوز ببطولــة الدوري 
اإلســباين، كام حصد معه لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 

الثانية.
{ أنشيلويت مدرب القرن الـ21 {

  صحيفة »آس« اإلسبانية كشــفت عن إحصائية جديدة، 
تتوج أنشــيلويت عىل عرش أفضل مــدريب العامل يف القرن 

الـ21. 
  ووفقا للصحيفة اإلســبانية، فإن أنشيلويت أصبح خالل 
املوســم املايض هو املدرب األكرث تحقيقــا لالنتصارات يف 
الدوريــات األوروبية الكــرى بالقرن الـــ21، برصيد 618 

انتصارا.
  وحقق املدرب اإليطايل تلك االنتصارات يف 1023 مباراة، 
بنســبة فوز تصل إىل 60.4%، وهي ليســت األعىل أيضا بني 

جميع مدريب العامل.
  وتفوق أنشيلويت عىل الفرنيس أرسني فينغر، املدير الفني 
السابق لفريق أرسنال اإلنكليزي، والذي حقق 603 انتصارات 

يف 1032 مباراة، بنسبة %58.4.

ــة فـــي ريـــاضـــة الــســامــبــو ــي ــرب ــع ــة الــــــدول ال ــول ــط ــج ب ــائ ــت ن

أبطال عىل منصة التتويج تتويج إحدى الفئات

بطالت يف صورة تذكارية

رغم الضغــوط التي متت 
مامرســتها عــىل مختلف 
الدول العربية لعدم املشاركة 
العربية  الــدول  بطولة  يف 
والكومبــات  للســامبو 
ورغم  لبنــان  يف  ســامبو 
يف  عربيا  السيايس  التدخل 
العربية  الرياضية  الشؤون 
ورغــم اســتجابة بعــض 
لهذه  لالسف  العربية  الدول 
اقيمت هذه  فقــد  الضغوط 
اربع دول  البطولة مبشاركة 
ســوريا  العراق  هي  عربية 

السودان ولبنان.  
ارشف عىل البطولة رئيس 
االتحــاد العريب للســامبو 
املحامي فرنســوا ســعادة 
د.مخلص  العــام  واالمــني 
حيدر وحكم املباريات كل من 
روين خوام، اندره  مشــلب، 
حيدر حسني، وحسني تابت.

البطولــة  يف  اشــرتك    
42 العبــا والعبة من الدول 
املذكــورة اعــاله وحرضها 
جمهور من اهايل املشاركني 
اســفرت  وقد  واصدقائهم. 

النتيجة النهائية عن االيت:

{ السامبو {

  ذكور:
  -58كلغ

  1- منري غصن )سوريا(
  2-مهدي امهز )لبنان(

  3-مايكل كمون )لبنان(
  3- محمد خالد )عراق(

  -64كلغ:

  1- جو حداد )لبنان(

  2- محمد عمران )سوريا(

  3- كيفن كمون )لبنان(

 ( قاســم  حســني   -  3   

العراق(

  -71كلغ:

  1- مهند شام )سوريا(

  2- عبد الهــادي قيس ) 

العراق(

  3- عمر النوار )لبنان(

  3-عيل لقيس )لبنان(

  -79كلغ:

 ( 1- حســن نوري عبد    

العراق(

خانجــي  محمــد   -2   

)سوريا(

  3- غدي موىس )لبنان(

  3- كريســتوفر عــازار 
)لبنان(

  وزن مفتوح:
  1-  عيل حســني مؤمل 

)العراق(
  2- فادي خليل )لبنان(

  3-شادي غلمية )لبنان(
االمــري  حافــظ   -3   

)السودان(
  اناث:

  -58كلغ:
  1- سام كنعان )سوريا(

  2- يارا طربيه )لبنان(
  3- نايب اكرم )العراق(

  -65كلغ:
  1- اكويلينــا الشــايب 

)لبنان(
  2- آيه االحمد )سوريا(

  3- سارا محمود )العراق(
  كومبت سامبو:

  وزن الخفيف
  1-منري غصن )سوريا (
  2- مهدي امهز )لبنان(
  3- حيدر احمد )العراق(

  وزن مفتوح:
بعقلينــي  1-اليــاس    

)لبنان(
حســني  2-عــيل    

مؤمل)العراق(
  3- حافز االمري )سودان(
  ويف نهاية املباريات تسلم 
الفائزون والفائزات امليداليات 
والشهادات من رئيس االتحاد 
العــريب للســامبو واالمني 

العام وكبار الحضور.

هورنر يُحّذر من »كارثة« بشأن سقف النفقات في الفورموال واحد
يعتقد كريســتيان هورنر مدير فريق ريد بُل أّن الفورموال 
واحد ســُتواجه »كارثة« يف حال دفعت أطقــم الفرق مثن 

الفشل يف حّل مشاكل سقف النفقات.  
يف ظّل االرتفاع الدرامّي ملستويات التضّخم وأزمة تكاليف 
العيــش، تُعاين عّدة فرٍق للبقاء تحت ســقف الـ 140 مليون 

دوالر لهذا العام.
  واعرتفت عّدة فرق، مثل فرياري ومكالرين، بشــكٍل علني 
بأنّها تّتجه لكرس الســقف هذا املوسم بسبب ارتفاع التكاليف 
بشــكٍل كبري، لذا تحــرص عىل التوّصل إىل صفقة وســط 

للمساعدة عىل تخفيف الوضع.
  ويف حني أّن القامئني عىل الفورموال واحد و«فيا« يعملون عىل 
التوّصل إىل حل، لكن ال تساند جميع الفرق هذه الخطوة، خاصة 

الفرق الصغرية التي ال متلك قّوة اإلنفاق لبلوغ السقف أصاًل.
  وتــرك ذلك الوضع عىل الحافــة، وأجر بعض الفرق عىل 
إيقاف جلب التحديثات مخافة االلتــزام باإلنفاق يف الوقت 

الحارض ما يضعها يف خرٍق للقوانني الحًقا هذا العام.
  وعّر هورنر عن انزعاجه حيال الوضع وقلقه من أنّه يف 
حال عدم التوّصل إىل اتّفاق لتخفيف قيود ســقف النفقات، 
فإّن الطريقة الوحيدة أمام الفرق للبقاء تحت سقف النفقات 
ســتكون عر طرد بعض موظّفيهــا أو إجبارهم عىل القبول 

بخفض رواتبهم.
  وقــال الريطاين: »تعنّي علينا الســيطرة عىل كّل يشء. 
أعتقد بأّن املشكلة عىل صعيد ضبابّية الوضع املتعلّق بسقف 
النفقات، وبالنظر إىل مستوى التضّخم الحايل الذي نراه، فإّن 

املكّونات واملوظّفني هم أكر دوافع اإلنفاق«.
  وأكمل: »أعتقد بأنّها ستكون كارثة للفورموال واحد إن تعنّي 
عىل املوظّفني تلقي الرضبة بسبب أمر خارج عن سيطرتهم. 

أعتقد بأّن هناك مشكلة أخالقّية يجب التعامل معها كذلك«.

  وأردف: »أعلم أّن فيا تنظر يف املسألة رفقة طاقم ليريت، 
ألن ال أحد توّقع مستوى التضّخم هذا«.

  وقال هورنر أّن األزمة الحالّية تتجاوز مجرّد أنّها مشــكلة 
للفرق الكرى، إذ قال بأّن حقيقة معاناة فرق الوســط تُظهر 

مدى حجم املشكلة.
  وقال: »رمّبا أنا أكرث من تحّدث حول املشكلة، لكّن مشاكلنا 
ليســت األضخم يف هذا الجانب. أعتقد بأّن مرسيدس تُشّغل 
عدد موظّفني أكرث ولديهــم رواتب أعىل مّنا يف مجموعتهم. 

كام أّن فرياري فريٌق كبريٌ جًدا وبتكاليف عالية«.
  وأضاف: »عندما تسمع فرًقا من الوسط تّتجه كذلك لخرق 
ســقف النفقات، وهي التي كانت تضغط ســابًقا ألن يكون 

السقف أقّل، فأعتقد بأّن ذلك يُظهر ما يحدث«.
  وأكمل: »ليس لألمر عالقــة بالتطوير. ألّن التطوير ليس 
املســاهم األكر يف هذه التكاليف. بل مجرّد التكاليف الثابتة 
للتوّجه إىل التســابق ومســائل الشــحن والطاقة واملعّدات 

والتزّود باملكّونات. ارتفعت كّل تلك التكاليف بشكٍل خيايل«.

{ هاميلتون {

  قال لويس هاميلتون أن »الوقت قد حان للتحرك« من أجل 
تغيري »العقليات املتحجرة« وذلك بعد اإلساءة العنرصية التي 

تلقاها من نيلسون بيكيه األب بطل العامل ثالث مرات.
  وتلّفظ بيكيه بإســاءة عنرصية عندما كان يُشــري إىل 
هاميلتون يف كالمه ضمن مقابلة يف برنامج إذاعي برازييل 
عر اإلنرتنــت نهايَة العام املايض، لكن املقطَع مل ينترش عىل 

قنوات التواصل االجتامعي إال مؤخراً.
  ونتيجة لذلك لقيت هذه اإلســاءة إدانة واســعة من عامل 
الفورموال واحد بأرسه، بينام أصدرت مرســيدس بياناً دعمت 

فيه سائقها بطل العامل سبع مرات.

البلجيكي أوريجي على أبواب ميان

أوريجي
بات فريق ليفربول اإلنكليزي عىل أعتاب فقدان نجم جديد 
من نجومه املميزين خالل السنوات األخرية والذي أسهموا يف 

تتويجه بعدة بطوالت.  
ويتعلق األمــر باملهاجم البلجييك ديفــوك أوريجي، الذي 
أصبح قريبا للغايــة من توقيع عقــود االنضامم إىل فريق 

ميالن بطل الدوري اإليطايل املوسم املايض.
  وأكدت تقارير أن أوريجي اجتاز الفحص الطبي مع ميالن 
أمس الثالثاء، ومن املنتظر أن يوقع مع النادي خالل الساعات 

القليلة املقبلة قود االنتقال الرسمية إىل صفوف الفريق.
  وكان املهاجم البلجييك وصل إىل مدينة ميالنو )اإلثنني( 
لوضع اللمســات األخرية عىل صفقة انتقاله، وتوجه صباح 

الثالثاء للمركز الطبي التابع للنادي. 
  ويسعى أوريجي، البالغ من العمر 27 عاما، للحصول يف 
ميــالن عىل دور أكر مل يحظ به تحــت إمرة األملاين يورغن 
كلوب مــدرب ليفربول، رغم حقيقة إســهاماته البارزة يف 

تتويج الريدز ببعض البطوالت من خالل أهدافه الحاسمة. 
  ولعل أبرز أهداف أوريجي هدفه القاتل يف مرمى برشلونة 
اإلســباين، يف إياب نصف نهايئ دوري أبطال أوروبا 2019، 
والذي قاد ليفربول للفوز 4-0 وتعويض خسارته ذهابا 0-3 

والتأهل للنهايئ قبل الفوز عىل توتنهام اإلنكليزي 0-2. 
  وكان هذا الهدف أحد أبرز أســباب تتويج ليفربول باللقب 
السادس يف تاريخه يف دوري أبطال أوروبا، وجعل أوريجي 

أحد األبطال البارزين الذين أسهموا يف تتويج هذا اللقب.
  ومن املنتظر أن ينضم أوريجي إىل تدريبات ميالن مبجرد 
أن يتم اإلعالن الرســمي عن انضاممه، ليبدأ فصال جديدا يف 

رحلته تحت إمرة املدرب اإليطايل ستيفانو بيويل.
  يذكر أن أوريجي توج مع ليفربول، إىل جانب دوري أبطال 
أوروبا 2019، بكأس السوبر األورويب وكأس العامل لألندية 
2019، والــدوري اإلنكليزي املمتــاز 2020ـ وكأس الرابطة 

وكأس االتحاد اإلنكليزي 2022.

أســـــطـــــورة ريـــــــال مــــدريــــد يــدعــم 
يــوفــنــتــوس ــى  ــ إل ــا  ــاريـ مـ انــتــقــال دي 

دي ماريا
كشف اإلسباين إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق 
عن مســتقبل زميله الســابق األرجنتيني أنخيل دي ماريا.  
واعتر حارس املرمى السابق أن دي ماريا اقرتب من االنضامم 
إىل يوفنتوس خالل األيام املقبلة، سيتقدم خطوة جديدة يف 

فريق »السيدة العجوز«.
  وقال كاســياس يف ترصيحات لصحيفــة ال غازيتا ديلو 
ســبورت اإليطالية: »إنه تحرك عظيم من دي ماريا، سيجمع 
الفريق بني أنخيل و)فيديريكو( كييزا و)دوشان( فالهوفيتش 

و)بول( بوجبا... يا له من فريق رائع«.
  وكشف كاسياس عن روتني الالعب األرجنتيني عندما تزامال 
يف ريال مدريد: »إنه شخص حذر للغاية ويعتنى دامئا بنفسه 
بدنيا. مل يتعرض أبًدا إلصابات خطرية. أعتقد أنه يف حالة جيدة«.
  وأبرز كاســياس أن الالعب األرجنتينــي لطاملا لعب عىل 

مستوى عاٍل يف األندية الكرى.
  مضيفا أن دي ماريا سيتقدم يف اليويف خطوة جديدة ألن 

حلمه اللعب يف كأس العامل ترشين الثاين املقبل.
  وأكد حارس ريال مدريد الســابق أن دي ماريا يبحث عن 
فريق ميكنه اللعب بني صفوفه بانتظام من أجل االســتعداد 

بأفضل طريقة ممكنة للتحدي يف قطر.
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

توفيق يوسف عواد     الحل السابق 

اخترب معلوماتك

1ـ شجاع مقدام. 
2ـ ســينام كانت وسط 

العاصمة. 
3ـ يحفران البرئ.

ضمري  جــر،  حرف  4ـ 
متصل. 

5ـ أواظب وأتابع. 

1ـ بلدة يف الجنوب.
2ـ االســم الثاين ملمثل 

أمرييك. 
3ـ كّدس األشياء بعضها 

فوق بعض.
4ـ يشارك ويقاسم يف. 

5ـ عملة عربية. 

أديــب وكاتب فرنيس ولد عام 1948حائز عىل جائزة 

غونكور عام 2002، صاحب كتاب الظالل املتجولة. 

إسمه مؤلف من 12 حرفا، إذا جمعت:

6+8+1+10+2 - دولة عربية. 

4+10+9+8+5 - دولة افريقية. 

11+4+12+5 - عاصمة افريقية. 

9+5+12+2 - مدينة يابانية.

4+11+9 - مدينة فرنسية.

9+8+3 - مدينة فرنسية.

7+3+1 - ربح.

. 12+7 - ضعَف ورقَّ

1ـ ما إسم الفيلسوف العريب القديم املشهور، الذي لقب 

باملعلم الثاين، وله كتاب األلفاظ، وكتاب الحروف؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية سنة ظهرت أول رشكة سينامئية يف مرص؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اسم الصحايف والريايض اللبناين والكاتب الذي 

لقب بأيب الرياضة، وتويف عام 1988؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم حصن السموأل املشهور قدميا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ مــن هو الشــاعر الجاهــي الذي لّقــَب بنصري 

املستضعفني؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية دولة وجزيرة يوجد مطار إركان؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور 45 سنة 

عىل الزواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية سنة ظهرت أول آلة تصوير للهواة يف العامل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما اليشء الذي ميكن ألي شــخص إبتالعه بالرغم 

من عدم فتح الفم.

؟ من هو
من هي؟

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(

ال تضع يف حسابك تحقيق تقدم رسيع يف 
العمل، ولكن اصرب واعتمد عىل الوقت. اتصال 

غري منتظر يعيد اليك حبا قدميا جميال. 

ال تجعل الضغط العمي يسيطر عليك، ففي 
النهايــة رمبا تخرس شــيئا مثينا ال يعوض. 
تجاهل األمــور الثانوية، وابتعــد عن القلق 

والهموم. 

تشــعر انك بحاجة ماّسة اىل الهواء الطلق 
والراحة. حاول أن تطرح موقفك عىل بســاط 
البحث بهدوء، وأن تعيد النظر ببعض القناعات. 

انه يوم الحصاد والربح الكبري بالنسبة لك، 
مع العلم ان هناك أحد الخبثاء يحاول العرقلة. 

ثبت عالقتك، وال تعد مبا ال تستطيع ايفاءه.

املثابرة والعمل الجدي سوف تكون نتيجته 
حتام النجــاح املطلق. انتبــه اىل مرصوفك 
الزائد، وحاول أن تكون يف هذه الفرتة الحرجة 

اقتصاديا اكرث. 

حبك الشــديد للرشيك هو ما يجعلك تتحمل 
بعذ ترصفاته، لكنه يقدر كثريا هذه امليزة فيك 
وسوف يقدم لك هدية مثينة عربونا عن حّبه 

لك أيضا.

قد يعرتض البعض طريقك، ورمبا تضايقك 
بعد التبديالت. الحبيــب اللطيف عند األبواب 

فاستقبله بالرتحاب وكن عند حسن ظنه. 

التجديد مهم لصالحك فأنت مشــوش هذه 
الفرتة وقد تشــعر بأن األمور تســري برسعة 
فائقة. األمسيات ســتكون مؤاتية لألعامل 

الصغرية. 

مشاريعك العملية املهمة غري قابلة للتأجيل 
فاعمل املســتحيل لتنفيذها. احتفظ بأرسارك 
الخاصــة، فالبعض يحاول اســتغالل طيبتك 

وحسن نيتك. 

محيطك يســاعدك عىل طرد األفكار املقلقة 
والحزينة من رأسك. توافق مع الظروف حتى 
وإن مل تكن األمور اليوم تجري عىل ما ترغب. 

أحد األشــخاص يترصف معك بطريقة غري 
مســؤولة وغري عادية وتشــعر أنت بالحرية 
من ترصفاته. ادعم أعاملك املهمة باملستندات 

الالزمة. 

ال تظهر الغرية الشديدة أمام الحبيب الويفّ 
وال تجعله يحس أنــك تريد امتالكه. عليك أن 
تجعله يدرك حبك ومدى اهتاممك الزائد والدائم 

به. 

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(

اكوادور
الغابون
اليونان
اليابان

الكامريون
بنسلفانيا

جنادل
جوسلني

جهة
حزب

حرارة
سبريتو

رشف
شغل

شعور
صفاء
صمد

صوفيا
صنعاء
رضائب
ضعيف
طبيب

عوسج
عز

غامبيا
غزال

غروميكو
فريق

فهد
قطر
قناع

قابوس
قش

كوبا
كازينو

كامن
مزبود

موبوتو
منجد

نهر
نوافذ

وليامس
واترلو 
وجدان
وزارة.

الحل السابق

الحل السابق

وارسو

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

1ـ أنطوان كويزوفو. 

2ـ محمد عي جناح. 

3ـ سنة 1983

4ـ خمسون كلغ. 

5ـ فيليب تقال. 

6ـ مالك الحزين. 

7ـ سنة 1922

8ـ اليوبيل الصويف.

9ـ سنة 1927

1ـ صامدح. 

2ـ ان، مل.

3ـ راجيف.

4ـ وسيام. 

5ـ خرباء.

1ـ صاروخ. 

2ـ مناسب. 

3ـ جري. 

4ـ دميام. 

5ـ حلفاء. 
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يم  الحريري،  رفيق  1ـ 
بودابست وارسو،  2ـ 
إشرتوا مرسيليا،  3ـ 
4ـ أومل، ربحوا، رقي

نــق، متــت، ميّنان،  5ـ 
بتهل ا

6ـ يأس، أهد، واراه، أدنو
ماكلري األرجنتني،  7ـ 
8ـ فم، رف، بريستول

9ـ أيها الولد، مد، ور، رخ
10ـ لــش، ننــوي، يي، 

اآلمال
رتيــب،  داِحــس،  11ـ 

لبالب، يس
12ـ جورجيــا، تأملــت، 

بيل ها
13ـ ليــث، منهاج، ركن، 

نون

1ـ رومانيا، الدجل
2ـ فاروق الفيشاوي

3ـ يرسل، سأمه، حرث
4ـ قسيمة، أنسج

5ـ أول، ماجالن، يم
6ـ يرتهن، لوران

7ـ حباب، ِدترويت
8ـ رّو، حي، يفّل، يتأ

9ـ يداومون، ديباج

10ـ راشانا
11ـ يبّت، آرثر ميللر
12ـ رسرنا، يد، بتك

13ـ يتوق، همس، ال
14ـ ايا، أتواّله

15ـ باكو رابان
16ـ تدلّل، بو

17ـ هني، راسني
18ـ لورا خليل

1ـ ولد الذئب، ُدعَي، لثَم. 
نصب،  حــرف  جامعة،  2ـ 

عراقية. مدينة 
طائر  فرنســية،  مغنية  3ـ 

مايئ. 
عاصمة  الرائحة،  تنترش  4ـ 

كمبوديا.
5ـ اســم عائلــة مدير عام 
وزارة الصحة ســابقا، رئيس 

وزراء بريطاين راحل. 
6ـ مــن الحبوب، فريق كرة 

بحريني، ذهاب اىل بلد آخر.
مطربة  مؤجــل،  قرض  7ـ 

راحلة. عربية 
8ـ طريقه، حيوان معروف.

9ـ دولــة آســيوية، رئيس 
وزراء إيطايل راحل. 

10ـ مكتشف الـ ددت، نافعا 
ُحيَك. ومفيدا، 

هندية،  مدينة  كثــري،  11ـ 
قاِدم.

12ـ يشــّقها، مَســكّن أمل 
قوي.

اللحم والشــحم،  13ـ دهن 
يف  يجــري  ســيف،  رشَب، 

العروق. 
من  عربيــة،  مدينــة  14ـ 

الجواهر.
15ـ طُرق وغايات.

16ـ زوج، يقلق ويحزن.
17ـ آلة طرب، فرحي.

ملمثــل  األول  االســم  18ـ 
مرصي راحل صاحب الصورة، 

الجارح. الطائر  منقار 

1ـ أمــني عام جامعة 
سابقاً. العربية  الدول 

أوروبية،  أمــرية  2ـ 
الواِضح.  السهل  الدرس 
أرجنتيني  رئيــس  3ـ 
راحــل، نطــوف حول، 

مّتقد. فحم 
4ـ هيَّــأوا وقّدروا لـِ، 

باالبل. رفَق  معدن، 
النــار،  تشــعل  5ـ 
أصلَح  ومامزحاً،  مالعبا 

العمل.
6ـ سينام يف بريوت، 
ترَك وخرج اىل بلد آخر، 

نهَض. لالستدراك، 
نوتة  الرمح،  نصل  7ـ 
موســيقية، الذي يرقع 

عربية.  دولة  الثياب، 
املصباح  مخــرتع  8ـ 
نوتــة  الكهربــايئ، 

. سيقية مو
إنترش  9ـ فاقد األهل، 
ماركة  للندبــة،  الخرب، 

عطور.
10ـ مدينــة يابانية، 

ثَرى.  بواخر،   ، هدَّ
مدينــة  بــرد،  11ـ 

ألف. ألف  إيرانية، 
أملاين،  موسيقي  12ـ 
أثبَت يف  افريقية،  دولة 

األرض وزرَع.
عربَ،  جراحــة،  13ـ 
لوازم  من  عىل،  صّممُت 

النجارة. 

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5



ــف األعـــــــمـــــــال« ــ ــ ــري ــ ــ ــص ــ ــ ــل فــــتــــعــــويــــم لــــحــــكــــومــــة »ت ــ ــي ــ ــك ــ ــش ــ اســـــــتـــــــشـــــــارات فـــــــا ت
ــاش »الــــــــرئــــــــاســــــــي« وعــــــــــــون وفـــــرنـــــجـــــيـــــة االكـــــــثـــــــر حـــظـــوظـــا ــ ــ ــق ــ ــ ــن ــ ــ انـــــــطـــــــاق ال

مـــــــوســـــــكـــــــو تـــــــتـــــــوعـــــــد الــــــــنــــــــاتــــــــو بـــــــــصـــــــــواريـــــــــخ إســــــــكــــــــنــــــــدر املـــــــــدمـــــــــرة

ــام تــــعــــرض مـــشـــاهـــد ألحـــد  ــ ــس ــ ــق ــ كـــتـــائـــب ال
ــا ــه ــدي ــن األســــــــرى ل ــيـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــود اإلسـ ــ ــن ــ ــج ــ ال

ــا  ــي ــرك ــة تـــؤكـــد دعـــــم ت ــيـ ــاثـ ــرة ثـ ــ ــذكـ ــ ــع ُمـ ــيـ ــوقـ تـ
ــدا والــــســــويــــد لـــلــــ»الـــنـــاتـــو« ــنـ ــلـ ــنـ ــام فـ ــ ــم ــ ــض ــ ان

ــر  غــي ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ايـ ـ  ــة  ــ ــي ــ ــرك ــ ــي ــ أم ــات  ــ ــث ــ ــاح ــ ــب ــ م
ــة ــ ــي ــ ــة بـــرعـــايـــة أوروب ــ ــدوحـ ــ ــي الـ ــ مـــبـــاشـــرة ف

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( )تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

فيام وضع آخرون رشوطا شبه تعجيزية لحكومة لن تستمر 
اال اشهرا معدودة«.

وكان ميقــايت بعد انتهاء االستشــارات يوم امس قال انه 
سيأخذ بقسم كبري مام ُحيك. وأشار اىل أن كل النصائح التي 
اعطيت تصب يف املصلحة الوطنية رغم انها طُرحت من زوايا 
مختلفة، مشــدداً عىل أن املصلحة الوطنية ستتغلب عىل كل 
يشء. وأمل تشــكيل حكومة تنجز مــا يجب إنجازه وتتمكن 
من استكامل ما بدأته الحكومة الحالية عىل صعيد التفاوض 
مع صندوق النقد وخطة الكهرباء وترســيم الحدود البحرية.

{ باسيل يرتقب عرض ميقايت {
وبعكس »القوات«  و »التقدمي االشــرتايك« و »الكتائب« 
الذين حســموا عدم مشــاركتهم بالحكومة املنوي تشكيلها، 
أبقــى رئيس تكتل لبنان القوي النائب جربان باســيل، الباب 
مفتوحا امام احتامل املشاركة وقال بعد لقائه ميقايت: »اكدنا 
له اننا نريد تشــكيل حكومة برسعة وهناك مشكلة حقيقية 
مبيثاقيــة التكليف طرحناها معه وابلغناه أننا تغاضينا عنها 
بظــل أوضــاع البلد«، الفتا اىل ان »التيار مل يناقش مســألة 
املشــاركة بالحكومة من عدمها وان االمر سيكون قيد البحث 

يف اجتامع التيار«.
وقالت مصــادر »الوطني الحر« لـ »الديار« ان املشــاركة 
بالحكومة من عدمها مرهونة بالعرض الذي سيقدمه ميقايت 

لباسيل.
من جهتها، اشــارت مصادر مواكبة لعملية التشــكيل ان 
»لقاء باســيل - ميقايت كرس الجليد بينهام لكنه ال شــك لن 
يذلل عــرات العقبات التي تواجه مســار التأليف وخاصة 
تعنــت الرجلني وعدم اســتعداد اي منهام لتقديم اي تنازالت، 
فال باســيل راض عــىل آداء ميقايت وخاصــة مبلف حاكم 
مرصف لبنان رياض ســالمة وهــو اصال مل يرغب بتكليفه، 
وال ميقــايت يرغب باغضاب الخــارج منه بخصوعه الي من 
مطالب ورشوط باسيل، ما سيبقي ملف التشكيل معلقا حتى 

بت مصري االنتخابات الرئاسية«.

{ عون وفرنجية االكرث حظوظا {
ويف هذا املجال، اكدت املصادر ان النقاشات حول استحقاق 
»الرئاســة« انطلقت عىل نار هادئة وبعيدا عن االضواء، الفتة 
اىل ان »مالئكــة االنتخابات الرئاســية باتت حارضة يف كل 

مكان«.
وقالت املصادر: »الجميع يقر، ســواء يف الداخل او الخارج، 
ان حظــوظ  قائد الجيش العــامد جوزيف عون ورئيس تيار 
»املردة« سليامن فرنجية تتقدم عىل ما عداهام من املرشحني، 

اضف ان البحث يصبح جديا حول اعتامد العامد عون كمرشح 
تسووي خاصة وانه مقرب من االمريكيني كام ان عالقة جيدة 

تجمعه بحزب الله الذي ال يضع فيتو عىل اســمه«.

{ ما تقول فول… {
وليس خافيا ان مصري كل االستحقاقات بات مرتبطا بشكل 
او بآخر مبا ســتؤول اليه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. 
لذلك تتابع كل القوى عن كثب ما يرشــح من واشــنطن يف 
هــذا الخصوص وبالتحديد بعد اعالن الخارجية األمريكية أن 
»مناقشات كبري مستشاري أمن الطاقة آموس هوكشتاين مع 
اإلرسائيليني حول ترســيم الحدود البحرية أفضت اىل نتائج 

مثمــرة تقلّص الخالفات بني الجانبني اللبناين واالرسائييل«.
ويف الســياق، قال نائب رئيس مجلــس النواب الياس بو 
صعب أمس ان »بيان وزارة الخارجية األمريكية عن املحادثات 
التي أجراها اموس هوكشــتاين مع االرسائيليني مبلف ترسيم 
الحدود البحرية والتي وصفها باملثمرة امر ايجايب«، الفتا اىل 
تقديــره »تعهد االدارة االمريكيــة بالتواصل يف األيام املقبلة 
الذي نأمل منه ان يؤدي الســتئناف املفاوضات غري املبارشة 

يف الناقورة«.
وعلقــت مصادر مطلعة عىل امللــف قائلة لـ »الديار«: »ال 
يجب التعويل عىل حديث واشــنطن عــن ايجابيات. يجب ان 
ننتظر ما ســيحمله هوكشتاين وما سيعرضه، الن ما قد يراه 

االمريكيون واالرسائيليــون ايجابيا ويخدم مصلحتهم، هو ال 

شــك ال يخدم املصلحة اللبنانية العليا«. وختمت املصادر: »ما 

تقولوا فول اال ما يصري باملكيول«.

{ تصعيد يف الشارع؟  {
ويف ظــل انشــغال القوى السياســية باالســتحقاقات 

املتالحقــة، ال تبــدو معنيــة بهموم الناس وشــجونهم. اذ 

تواصل ارضاب القطاع العام املســتمر منذ اسبوعني من دون 

ان يطــرح اي من املعنيني حلــوال منطقية لالزمة. ويف هذا 

املجال كشــفت مصادر مطلعــة، التوجه التخاذ »املرضبني« 

خطــوات تصعيدية اضافية يف االيام املقبلة. ويف هذا املجال 

أكــد عضو الهيئة اإلدارية يف رابطــة موظفي القطاع العام 

ابراهيم نّحال »االستمرار باإلرضاب القائم منذ أسبوعني حتى 

تحقيق املطالب، وأبرزها تصحيح الرواتب واألجور وبدل النقل 

ودعــم الصناديق الضامنة كام الجامعــة اللبنانية واملدارس 

الرســمية واملستشــفى الحكومي«. وقال يف حديث اذاعي 

»الخطــوات الالحقة هي اعتصامات أوســع وتحرّك مركزي 

يف بريوت وسنشــكّل أكرب تحالــف متضامن من املترّضرين 

كوحدة ضغط ألّن انهيار القطاع العام يؤّدي اىل انهيار لبنان«. 

وأضاف »معركتنا تكمــن يف بناء دولة قويّة متكاملة تخدم 

املواطن واملوظف يف آن معا«.

للناتو فإن روسيا ستكون مستعدة لخطوات انتقامية قد تشمل 
نر صواريخ إســكندر الفرط صوتية عىل أعتاب تلك الدول، 

وفق تعبريه.
مــن جانبه، أفاد مســؤول رفيــع يف اإلدارة األمريكية بأن 
الواليــات املتحــدة تعتزم فرض عقوبات جديدة عىل روســيا 
تستهدف سالســل التوريد الدفاعي، كام أنها ستفرض اليوم 
الثالثاء عقوبات عىل رشكات عســكرية روسية وقرابة 500 
مسؤول يهددون سيادة أوكرانيا ويقمعون املعارضة الروسية، 

حسب تعبريه.
وأكد املسؤول األمرييك أن العقوبات الجديدة ستشمل هيئات 
البحوث الدفاعية الروسية وعرات األفراد والكيانات الدفاعية، 

منها رشكات الدفاع الحكومية الروسية الكربى.
وأوضــح أن الهدف من العقوبات الجديدة هو تقويض قدرة 
روســيا عىل تعويض املعدات العســكرية التي فقدتها خالل 

الحرب عىل أوكرانيا.
ويف ســياق متصل، شدد املســؤول األمرييك عىل أن دول 
مجموعة السبع ستفرض عقوبات عىل املسؤولني عن انتهاكات 

حقوق اإلنسان يف أوكرانيا.

{ استهداف مركز تجاري {
يف سياق مواز، قرر مجلس األمن الدويل عقد جلسة الثالثاء، 
لبحث الرضبة الصاروخية الروســية التي اســتهدفت املركز 

التجاري وسط أوكرانيا.
وأعلن أنطون غرياشينكو مستشار وزير الداخلية األوكراين 
أن عدد قتىل الهجوم الصاروخي الرويس يف مدينة كرميينشوك 
مبنطقة بولتافا رشقي أوكرانيا ارتفع إىل 16 شخصا ونحو 60 

مصابا.

ويف وقت سابق، قال الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك 
إن أكرث من ألف شخص كانوا يف املكان، وهناك صعوبة شديدة 

يف تحديد عدد الضحايا، عىل حد تعبريه.
وأضاف زيلينســيك أن روســيا تواصل اســتهداف املرافق 

الحيوية واملدنيني لتربير عجزها عن تحقيق أهدافها.
وقد نــددت دول عدة بالهجوم، حيث قــال وزير الخارجية 
األمرييك أنتوين بلينكن يف تغريدة إن العامل يشــعر بالرعب، 
وإن الرضبة الروســية هي األحدث يف سلســلة من الفظائع، 

حسب تعبريه.
وأعلن بلينكن أن واشنطن ستواصل دعم رشكائها األوكرانيني، 
وأنه يجب محاسبة روسيا واملسؤولني فيها عىل هذه الفظائع، 

حسب قوله.
بدورهــا، أدانت الخارجية الفرنســية الرضبة الصاروخية 
الروسية، وقالت إن روسيا تواصل ما سمتها »انتهاكات مروعة 
للقانون اإلنساين الدويل« من خالل القصف العشوايئ للمدنيني 

والبنية التحتية املدنية، وطالبت مبحاسبتها عىل أفعالها.
وغــرد الرئيس األمرييك جو بايدن، واصفا الهجوم الرويس 
عــىل مدنيني يف مركز تجاري يف أوكرانيا بأنه وحيش، وحّمل 

موسكو املسؤولية عن مثل تلك الفظائع، وفق تعبريه.

{ سداد الديون {
ويف موسكو، قال الكرملني إنه ال أساس لوصف وضع الديون 

السيادية لروسيا بالعمالت األجنبية بأنه تخلف عن السداد.

وجاء النفي الرويس تعقيبا عىل ما أوردته وكالة »بلومبريغ« 
)Bloomberg( األمريكيــة التي قالت إن موســكو تخلفت عن 

سداد ديونها الخارجية للمرة األوىل منذ أكرث من قرن.
وقالت الوكالة إن هذا األمر يشكل عالمة قامتة عىل التحول 
الرسيع يف روسيا إىل دولة معزولة اقتصاديا وماليا وسياسيا.
كام أكد وزير املالية الرويس أنطون ســيلوانوف أن موسكو 
لديهــا املوارد املالية الالزمة لســداد ديونهــا، لكن العقوبات 

الغربية تحول دون ذلك.
وكانت موسكو اعرتضت عىل تصنيفها دولة غري قادرة عىل 
الســداد، مؤكدة أن لديها األموال الالزمة لتغطية أي التزامات 

مالية.

{ هدية تركية {
من جهتها، أعلنت رشكة »بايكار« الرتكية لصناعة الطائرات 

املسرية أنها ستهب الجيش األوكراين 3 من طائراتها.
ويف بيان نر االثنني عىل تويرت أشارت الركة إىل أن حملة 
متويــل جامعي متكنت من جمــع املال الكايف لراء عدد من 
طائراتها املسرية من طراز »يت يب 2″، ليستخدمها األوكرانيون 

»يف الدفاع عن وطنهم«.
وأضــاف البيان أن »بايكار لن تقبل تلقي مثن مقابل طائرات 
»يت يب 2″، وسرتســل من دون مقابل 3 طائرات مســرية إىل 

جبهة الحرب األوكرانية«.
وطلبت الركة »تحويل األموال التي تم جمعها بدال من ذلك 

إىل شعب أوكرانيا املناضل«.
وكانت أوكرانيا أشــارت إىل أن الطائرات املسرية الرتكية التي 
كانــت متتلكها يف بداية الحرب أبلت بالء حســنا ضد القوات 

الروسية.
ويأيت هذا اإلعالن يف وقت تعيق فيه تركيا العضوة يف حلف 
الناتو انضامم فنلندا والسويد بسبب توفريهام -حسب أنقرة- 

مالذا آمنا لكيانات تصنفها إرهابية.
وبينــام أدانت تركيا الغزو الــرويس ألوكرانيا حاولت أيضا 
القيام بدور الوســيط بني الجانبــني ومل تنضم إىل العقوبات 
التي فرضتها الواليات املتحدة واالتحاد األورويب عىل موسكو.

تحدي أوروبا
مــن جانبه، قال رئيــس لجنة الدفــاع يف مجلس العموم 
الربيطاين توبياس إلوود إنه إذا ُســمح لبوتني أن يســتمر يف 
الحرب عىل أوكرانيا فإن ذلك ســيغريه مبامرسة خططه يف 

مكان آخر بأوروبا مستقبال.

{ بوتني ولوكاشينكو {
عىل صعيد آخر، أعلن املتحدث باســم الرئاســة الروسية، 
دميرتي بيسكوف، أمس الثالثاء، أّن الرئيس فالدميري بوتني مل 
يتحدث عن تسليم صواريخ نووية ملينسك، خالل لقائه نظريه 
البيالرويس ألكسندر لوكاشينكو يف مدينة سان بطرسبورغ، 
بــل دار الحديــث عن منظومات قادرة تقنيــاً عىل حمل أنواع 

مختلفة من األسلحة.
والتقــى بوتني، يوم الســبت املايض، نظــريه البيالرويس 
ألكسندر لوكاشينكو، يف مدينة سان بطرسبورغ، حيث بحث 

الطرفان تطوير العالقات الثنائية بني البلدين.
وكان قادة مجموعة الدول الســبع أعربوا، خالل لقائهم يف 
أملانيا، عن »قلقهم الشــديد« مام يتعلق باحتامل نقل صواريخ 

روسية نووية إىل بيالروسيا.
ويف شــباط، أعلن الرئيس البيالرويس أّن بالده طلبت من 
روســيا نر أسلحة نووية عىل أراضيها يف حال نر أسلحة 

نووية لـ »الناتو« يف بولندا أو ليتوانيا.
ويف الشــهر نفســه، اتفــق بوتــني ولوكاشــينكو عىل 
مواصلة زيادة التعاون العسكري بني البلدين، يف ضوء النشاط 

املتزايد لحلف »الناتو« عىل الحدود الخارجية.
وكانت يف بيالروســيا، بعد تفكك االتحاد السوفيايت أواخر 
1991، العــرات من الرؤوس القتاليــة الخاصة بصواريخ 
»توبول« االســرتاتيجية، إضافة إىل أكرث من ألف رأس نووي 
تكتييك، تم ســحبها من أرايض البالد بعد انضامم مينسك إىل 

معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية عام 1993.
وجاء تخلص بيالروســيا من األسلحة النووية املوروثة من 
الحقبة الســوفياتية مقابل ضامنات أمن تلقتها مينســك من 
روسيا والواليات املتحدة وبريطانيا، التي وثقت التزاماتها بهذا 

الشأن يف مذكرة »بودابست«.

القســام قال -يف منشور عرب تليغرام مساء االثنني- »نعلن 
عــن تدهور طــرأ عىل صحة أحد أرسى العــدو لدى كتائب 
القســام، وســننر خالل الســاعات القادمة بإذن الله ما 

يؤكد ذلك«.
وتحتجــز كتائب القســام 4 »إرسائيليني« يف قطاع غزة، 
بينهــم جنديان أُرسا خالل الحرب اإلرسائيلية عىل قطاع غزة 

عام 2014، وهام شاؤول آرون وهدار غولدن.
أما األســريان اآلخران - وهام أبراهام منغســتو وهشام 

الســيد- فقد دخال غزة يف ظروف غري واضحة.
ومل تفصــح كتائب القســام من قبــل عن مصري األرسى 

األربعة أو وضعهم الصحي.
ويف ردود الفعل اإلرسائيلية، قال أليكس كوشــنري عضو 
الكنيســت عن حزب »إرسائيــل« بيتنا »نبذل قصارى جهدنا 
لتحريــر أرسانا بغض النظر عــام إذا كان بدويا أو يهوديا«، 

يف إشــارة إىل خلفية األسري الذي قيل إنه من منطــــقة 
النــقب.

ونقلت إذاعة الجيش اإلرسائييل عن عضو الكنيست مييك 
زوهار قوله إن هشــام الســيد »مواطن إرسائييل رغم كل 
الظروف املحيطة بالحادثة«، وأضاف »لرن ما الذي ســتقرره 

قوات األمن بشأن هذه القضية«.
وكان مكتب رئيــس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت قال 
االثنــني، تعقيبا عىل نبأ تدهور صحة أحد األرسى، إن حركة 
حامس تتحمل مســؤولية حالة األرسى -حســب وصف تل 
أبيب- وإن »إرسائيل« ستواصل جهودها إلعادتهم بوساطة 

مرصية.
وقالت القناة 13 اإلرسائيلية إن رئاسة الوزراء اإلرسائيلية 
أصــدرت تعليامت للوزراء بعــدم التعليق عىل إعالن حامس 

بشــأن صحة أحد األرسى لحني استيضاح األمر.
وذكرت صحيفة معاريف إن ناشطني إرسائيليني يطالبون 
الحكومــة بتزويد عائــالت األرسى مبعلومات موثوقة عن 

لدى حامس. املحتجزين  أبنائهم  حالة 

البعض يف مكافحة اإلرهاب.
بــدوره، أكد أمني عام حلف الناتو، ينس ســتولتنربغ، أّن 
فنلندا والسويد أعربتا عن استعدادهام للعمل مع تركيا بشأن 
طلبات تســليم املشتبه بهم كإرهابيني، مضيفاً أّن قادة الناتو 
سيدعون السويد وفنلندا لالنضامم إىل عضوية الحلف اليوم 

األربعاء.
وكانــت وزيــرة الخارجية الســويدية قالــت أمس، إّن 
املفاوضــات بشــأن معارضة أنقرة طلَبي الســويد وفنلندا 
االنضامَم إىل »الناتو« أحرزت تقّدماً، ومن املمكن أن تتحقق 

انفراجــة يف قمة الحلف الحالية يف مدريد.
واجتمع املتحدث باســم إردوغان ونائب وزير الخارجية 
مبسؤولني ســويديني وفنلنديني يف بروكسل، يوم اإلثنني، 
مــن أجل إجراء مشــاورات بشــأن طلــب العضوية قبل 
املحادثات الرباعية. وقال مســؤولون أتراك ودبلوماسيون 

غربيون لـ«رويرتز« إن من املســتبعد تحقيَق انفراجة يف 
مدريد.

وقال إردوغان إنه سيرح موقف تركيا للحلفاء يف القمة 
ويف االجتامعــات الثنائية. وأضاف أنــه تحدث إىل بايدن، 
صباح الثالثاء، وســيجتمعان يف وقت الحق األربعاء، بناًء 

عىل طلب من الرئيس األمرييك.
ويف مخالفة لسياســة حياد اســتمرت عرات األعوام، 
طلبت فنلندا والســويد االنضامم إىل حلف شــامل األطليس 
يف ضوء العملية العســكرية الروسية يف أوكرانيا، لكنهام 
واجهتا معارضًة من تركيا بســبب ما تقول إنه دعم البلدين 

لجامعات تعّدها إرهابية، وفرض حظر أســلحة عىل أنقرة.
وعقدت تركيا محادثات مع البلدين وحلف شامل األطليس 
ملعالجة مخاوفها، وقّدمت طلبات مكتوبة إىل املسؤولني يف 
الســويد وفنلندا. وقالت حينها إّن الرد عىل طلباتها مل يكن 
ُمرضياً، وإنها ســتعارض طلب انضاممهام إىل الحلف ما مل 

مطالبها. الدولتان  تلبِّ 

االتفــاق النووي، وذلك عقب جــوالت مفاوضات طويلة يف 
العاصمة النمساوية فيينا.

ونقلت وكالة األنباء اإليرانية عن املتحدث باســم الخارجية 
نــارص كنعــاين أن املفاوضات النووية اســتؤنفت امس يف 
الدوحة، وأن وفد البالد سيشارك برئاسة كبري املفاوضني عيل 

باقري.
بدورها، أكدت الخارجية األمريكية املشاركة بوفد يف جولة 
املفاوضــات غري املبارشة مــع طهران يف الدوحة، معربة عن 
استعدادها الســتكامل االتفاق النووي وتطبيقه والعودة إىل 

االمتثال الكيل واملتبادل لالتفاق.
لكنهــا أضافت أن تحقيق ذلــك يتطلب من إيران التنازل عن 
مطالبهــا اإلضافية التي هي خارج إطار اتــــفاق فيــــينا 

الــنووي.

{ جهود ونقاشات {
ووصل أمــس إىل قطر املبعوث األمــرييك الخاص إليران 
روبرت مــايل وكبري املفاوضني اإليرانيني عيل باقري وأعضاء 

الوفد املرافق له.
وكتبت الســفارة األمريكيــة يف الدوحة تغريدة عىل تويرت 
قالت فيها إن مايل التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاين ملناقشة »الجهود الدبلوماسية املشرتكة 

بشأن إيران«.
من جانبه، قال السفري اإليراين يف قطر حميد رضا دهقاين، 
إنــه يتمنى النجاح للوفد يف هذه الجولة من املحادثات، إلعادة 

تفعيل االتفاق النووي.
وأكد الســفري اإليراين أن كبــري املفاوضني اإليرانيني التقى 
األمــني العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد الحامدي ونائب 
وزير الشــؤون اإلقليمية ملناقشة املحادثات، يف حني أشارت 
الخارجية القطرية إىل أن اللقاء استعرض التعاون الثنايئ بني 

البلدين.

{ محادثات وتوقعات {
ووفق املتحدث باسم االتحاد األورويب بيرت ستانو، فإن هذه 
املحادثات غري املبارشة ستكون برعاية أوروبية، عىل أن ترتكز 

عىل حل املسائل التي متنع التوصل التفاق يف فيينا.
وقال »ســنتناقش ابتــداء من اليوم )أمــس( يف الدوحة 
بتســيري من وزير خارجية االتحاد األورويب جوزيب بوريل« 

وفريقه.

وشــدد عىل أن املحادثــات يف الدوحة ليســت بديال عن 
مفاوضات فيينا، بل تهدف إىل حل املسائل العالقة بني الواليات 
املتحدة وإيران للسامح بالتقدم يف املحادثات األخرى مع الدول 

الكربى.
وقــال »ال يزال من املقرر عقــد محادثات حول إحياء خطة 
العمل الشاملة املشرتكة )االسم الرسمي لالتفاق النووي( يف 
فيينــا. ما يجري يف قطــر اآلن هو محادثات غري مبارشة بني 

إيران والواليات املتحدة«.
كام دعا إىل اإلرساع يف التوصل إىل النتائج املرجوة.

وأوضح »أقول دامئا إن الوقت ليس يف صالحنا حقا. لذا يجب 
علينا امليض قدما برسعة كبرية )…(؛ ولذلك نتمنى أن تســتمر 
هذه األمور بأرسع ما ميكن. دعونا نرى ما ستكون عليه نتائج 
محادثات التقارب يف الدوحة بقطر، وبعد ذلك نأمل أن يتمكن 
املشاركون من االجتامع برسعة كبرية الستمرار املحادثات يف 

فيينا«.
وتابع »متكنا من مواصلة العملية )التفاوض( وســنميض 
قدما، وكخطوة أوىل يف هذه املرحلة نجري محادثات التقارب 
هذه. وهذا يعني إجراء محادثات غري مبارشة بني إيران والواليات 

املتحدة إليجاد طريقة للميض قدما«.

{ نقاط خالفية {
وتتجســد النقــاط الخالفية املتبقية بني إيــران والواليات 
املتحدة -املتوقع مناقشــتها خــالل املحادثات الجارية بهدف 
إحيــاء االتفاق النــووي- يف رشوط ورشوط مضادة؛ أبرزها 
مطالبة إيران برفع العقوبات املفروضة بعد انسحاب واشنطن 
مــن االتفاق النووي، ومختلــف العقوبات التي فرضت ضمن 

سياسة الضغوط القصوى األمريكية.
يف املقابــل، تقول واشــنطن إن إيران تطالب مبا هو خارج 
االتفاق، ويجب أن تســتجيب للمخــاوف التي تتجاوز االتفاق 

النووي.
وتطالب إيران أيضا بضامنات سياسية وحقوقية وتجارية 
من الجانبني، األمرييك واألورويب، يك ال يتكرر االنسحاب من 

االتفاق.
لكن واشنطن أعلنت سابقا أنه ال ميكن تقديم ضامنات إليران 
بأن اإلدارة األمريكية القادمة لن تنسحب من االتفاق النووي.

كــام تطالب إيران بإخــراج الحرس الثــوري من القامئة 
األمريكية للمنظامت اإلرهابية، لكن واشــنطن تقول إن إخراج 
الحــرس الثوري اإليراين من قامئة املنظامت اإلرهابية يحتاج 
ملفاوضات أوسع، تشمل ملفات أخرى أيضا، وهذا األمر ترفضه 

إيران.

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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