
الذيب  رضوان 

يتالقى زوار بعض العواصم العربية عىل اشــاعة  اجواء 
مــن االيجابية والتفاؤل الحذر بالنســبة  للمرحلة القادمة 
يف املنطقة انطالقا مــن املحادثات االمريكية االيرانية غري 
املبارشة يف قطر بوساطة اوروبية، وعودة التفاؤل بامكانية 
توقيع االتفاق النووي واستئناف مفاوضات االمتار االخرية 
يف فيينــا  قبل زيارة الرئيــس االمرييك بايدن اىل املنطقة، 
ويجزم  الزوار وفقا ملا ســمعوه، أن االتفاق النووي سيوقع 
قريبا والخالفات محصورة فقط  بالصواريخ الدقيقة ونفوذ 
ايران يف ســوريا ولبنان والعقوبات عىل فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري، هذه البنــود االمريكية االرسائيلية رفضتها 
ايــران وعطلت  مفاوضات  فيينا،  لكن الرســائل االمريكية 
االخرية  حملت مؤرشات عىل اســتعداد للنقاش فيها قابلتها  
طهران بأيجابية، وقد يعلن عن  خطوات مهمة  قبل االجتامع 

االمــرييك الخليجي يف حضور مرص واالردن والعراق. 
وينقــل الزوار، اجواء عن مرحلة من التفاهامت العربية _ 
العربية بني سوريا ودول الخليج ظهرت من خالل رفع  البحرين  
متثيلها اىل مستوى السفري مؤخرا  وتنفيذ االمارات مشاريع 
مهمــة يف العاصمة الســورية وعــودة الكهرباء اىل حلب 
بجهــود ايرانية ودون معارضة امريكية،   كام تحظى جهود 
رئيس الوزراء العراقــي الكاظمي بني طهران والرياض بدعم 
امرييك سيرتجم  بلقاء بني وزيري خارجية البلدين يف بغداد 
قريبا، وحسب الزوار، ان واشنطن تريد تربيد وتجميد ملفات 
املنطقة الســاخنة واالستفادة من غاز املتوسط للتخفيف من 

الحصــار الرويس وتحديدا 
قبل شــهر أب وبدء موسم 
 الصقيع يف اوروبة  والعامل 
هذه  فان  الزوار،  وحســب 
األيجابيــة   التطــورات 
ســتنعكس عــىل لبنــان  
عناء   ودون  »بالجاذبيــة« 
مفاوضات  اســتئناف  عرب 
يف  البحريــة  الرتســيم 
الناقورة،  متزامنة مع ردود 
أيجابية مــن كيــان العدو 
اللبنانية  املقرتحــات  عىل 
أبلغهــا  املفاوض االمرييك 
هوكشــتاين اىل »صديقه« 
الياس ايب صعب،   وبالتايل 
فــأن  لبنــان عــىل ابواب 
مرحلة جديــدة،   وانتخاب 
للجمهوريــة  رئيــس 

يف املوعــد الدســتوري يواكــب املرحلــة القادمة  خالفا 
للرغبــات السياســية  اللبنانية، كام ان االجــواء االيجابية 
االمريكيــة االيرانيــة الفرنســية السعودية الســورية مع 
التوافقــات الجديدة  ســتؤمن انتخاب رئيــس جديد للبالد، 
وما يشــجع دول القــرار عىل املســاعدة مواقف حزب الله 
األخرية يف ملف الرتســيم واعالن وقوفه خلف الدولة، وهذا 
 هو االساس عند املهتمني يف الشأن اللبناين والباقي تفاصيل.

ويستبعد الزوار حسب ما سمعوه وقوع اي حرب يف املنطقة، 

مبارشة او بالواسطة،  والتهديدات االرسائيلية بالحرب هدفها 

الحفــاظ عىل  دورها ووجودها، وهل يعقل ان تقدم ارسائيل 

عىل الحرب قبل موســم الســياحة وبعد ان نالت حصتها من 

خطوط الغاز اىل اوروبة؟.
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»كـــورونـــا«: حــالــة وفـــاة واحـــدة
ــدة ــ ــدي ــ ج إصـــــابـــــة  و1399 

أعلنــت وزارة الصحــة العامــة يف تقريرهــا ليوم 
امــس، حول مســتجدات فــريوس كورونا املســتجد، 
بالفــريوس،  جديــدة  إصابــة    1399 تســجيل  
.»1110822 لإلصابــات  اإلجــاميل  العــدد   ليصبــح 

وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل حالة وفاة، وبذلك يصبح 
العدد اإلجاميل للوفيات 10465«.

شعر  ــات  درجــ  3،6 بــقــوة  هـــزة 
اللبناني  الــجــنــوب  ســكــان  بــهــا 

افــاد املركز الوطنــي للجيوفيزيــاء يف بحنس التابع 
للمجلس الوطني للبحوث العلمية امس انه »يف الســاعة 
20،45 بتوقيت بريوت وقعت هزة ارضية عىل الحدود بني 
االردن والضفــة الغربية، قوتها 3،6 درجات عىل مقياس 

ريخرت وشعر بها سكان الجنوب اللبناين«.  

الرئيسان عون وميفايت

آليات عسكرية مدمرة جراء الغارات

مورا وباقري يف الدوحة امس

برهم صالح مقتدى الصدر

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( 

ــعــهــد بـــدعـــم أوكـــرانـــيـــا  ــت ــد األكـــبـــر وي ــدي ــه ــت ــر روســـيـــا ال ــب ــت ــع ــوســع وي ــت الـــنـــاتـــو ي
ــي أوروبـــــــــا ــ ــ ــن الـــــااســـــتـــــقـــــرار ف ــ ــ ــد م ــ ــزيـ ــ ــع مـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــدد وتـ ــ ــنـ ــ ــو تـ ــ ــك ــ ــوس ــ م

الخارجية اإليرانية تنقض تقرير وكالة »تنسيم«: استمرار محادثات 
ــوم الـــثـــانـــي ــيـ ــلـ ــن وطـــــهـــــران لـ ــطــ ــ ــن ــن واشــ ــيـ الـــــدوحـــــة بـ

العـــــراق: القـــــوى الشـــــيعية تبـــــدأ مباحثـــــات تشـــــكيل الحكومـــــة 
ـــــة ـــــة ثاني ـــــى صالـــــح بوالي ـــــع الطريـــــق عل ـــــرذمة«...والصدر يقط »متش

أعلن قادة حلف شامل األطليس »ناتو« )NATO( أن روسيا 
هي أكــرب تهديد للمنطقة، وتعهدوا خالل قمة مدريد بدعم 
أوكرانيا حتى تســرتد سيادتها الكاملة، بينام نددت موسكو 

بالتوسع اإلضايف للناتو يف أوروبا.
وقال ينس ستولتنربغ األمني العام لحلف شامل األطليس 
»ناتــو« )NATO( يف مؤمتر صحفي أمس األربعاء إن قادة 
الحلــف وافقوا عــىل التصور اإلســرتاتيجي الجديد للناتو 

واعتبار روسيا أكرب تهديد له.
وأضــاف أن الحلــف اعتمد حزمة مســاعدات ألوكرانيا 
تشمل تأمني املعدات العسكرية وأنظمة دفاع جوي، متعهدا 

مبواصلة تقديم املســاعدات العسكرية واملالية ألوكرانيا.
وقــال األمني العام للناتو أيضا إن قادة الناتو اتخذوا قرارا 

بدعوة فنلندا والســويد لتصبحا عضوين يف الحلف.
وسبق أن قال ســتولتنربغ إن قادة الناتو سوف يتخذون 
األربعاء »قرارا تاريخيا« بدعوة الســويد وفنلندا لالنضامم 
إىل الحلــف، معتــربا أن رسعــة دعوة الحلــف لهام »غري 

مسبوقة«.
وكان ســتولتنربغ قــد قــال يف كلمته خالل الجلســة 

قالــت وزارة الخارجيــة 
مفاوضــات  إن  اإليرانيــة 
الدوحــة غــري املبارشة بني 
طهران وواشــنطن مل تنتِه، 
وما تزال مستمرة يف يومها 
إحياء  بهدف  وذلــك  الثاين، 
االتفــاق النــووي اإليراين 

املوقع يف عام 2015.
املفاوضات يف 28  وجرت 
الجاري، بني  و29 حزيــران 
اإليرانيني  املفاوضــني  كبري 
عيل باقري ومنســق شؤون 
املفاوضات األورويب إنرييك 

التنســيقي  اإلطار  بــدأ 
الشــيعي مباحثات تشكيل 
العراقيــة  الحكومــة 
تغيب  باجتــامع  الجديدة، 
عنه 3 من أبرز قياداته وقد 
رأه البعض ان االطار يعاين 
من حالة تفكك داخلية، يف 
الكتلة  زعيــم  قوض  وقت 
الصدريــة مقتــدى الصدر 
حظــوظ الرئيــس برهــم 
صالح بوالية ثانية بتغريدة 
أدان فيها عدم توقيعه عىل 
قانــون تجريم التطبيع مع 

بعد 11 سنة قدم الرئيس ميقايت املكلف بتشكيل الحكومة 
تشــكيلته الوزارية، بعد ان سحب اسم وزير التيار الوطني 
الحر من وزارة الطاقة ،ليعطيها لوزير سني يكون مسؤوال 
عن هذا امللف، وهذا االمر لن يقبله رئيس الجمهورية العامد 
عون، النه سيظهر ان التيار الوطني الحرفشل فشال ذريعا 
يف وزارة الطاقــة،ورصف عرشات املليارات من الدوالرات 
وتراجعت الكهرباء اىل الوراء، بدل التقدم ومن هنا سريفض 
الرئيس عون ان تكون نهاية عهده ســقوط التيار الوطني 
الحر يف وزارة الطاقة ســقوطا مريعا، الرئيس ميقايت لن 
يقبل اال تغيري وزير الطاقة بعد 11 ســنة من امتالك التيار 
الوطنــي الحر لهذه الوزارة، ورصف عليها عرشات املليارات 

من الدوالرات وحالة البالد يف الكهرباء تعيسة جدا.
 مــن املفروض ان يقبل رئيــس الجمهورية تغيري وزير 
الطاقة، وان يأيت مســتقال وزير الطاقــة الجديد وليس 
حزبيــا، ال من التيار الوطني الحــر وال من القوات وال من 
الحزب االشــرتايك وال من الثنايئ الشيعي. وسينجح هذا 
الوزير املستقل الذي سيأيت به الرئيس املكلف نجيب ميقايت 
النه اختار شــخصية عالية املواصفات باملعرفة بالطاقة 

خاصة الطاقة الكهربائية.

عىل طريق الديار

»الديار«

ـــــران بصمودهـــــا عظمـــــة اي
ايران هي ثاين اكرب دولة يف الرشق االوســط من 
حيث عدد الســكان، بعد مــرص باجاميل حواىل 90 
مليون نسمة، وكذلك ثاين اكرب بلدان الرشق االوسط 
مساحة بعد السعودية مبساحة تبلغ 1.648.195 كلم 
مربع، وتتميز ايران مبوقع جيو سيايس يجعلها نقطة 
التقاء لثالث مجاالت اســوية)غرب اسيا ووسطها 
وجنوبهــا(. يحدها من الشــامل ارمينيا واذربيجان 
وتركامنســتان. وتطل ايران عىل بحر قزوين )وهو 
بحر داخيل تحده كازاخستان وروسيا(. ويحدها من 
الرشق افغانســتان وباكستان، ومن الجنوب الخليج 
العريب وخليج عامن ومن الغرب العراق ومن الشامل 
الغــريب تركيا. طهران هي العاصمــة واكرب مدينة 
يف البالد والوســط الســيايس والثقايف والتجاري 
والصناعي لالمة. تعد ايران قوة اقليمية وتحتل مركزا 
هاما يف امن الطاقة الدولية واالقتصاد العاملي ،بسبب 
احتياطاتها الكبرية من النفط والغاز الطبيعي. حيث 
يوجد يف ايران ثاين اكرب احتياطي من الغاز الطبيعي 

يف العامل ورابع اكرب احتياطي مؤكد من النفط.

{ السياسية الخارجية اليران {
هدف ايران حسب ما ترصح هو اقامة نظام عاملي 
جديد يقوم عىل الســالم العاملي والعدالة. وتســتند 

عالقات ايران الخارجية عىل مبدأين اسرتاتجيني:
القضــاء عــىل التأثريات الخارجيــة يف املنطقة 
والســعي نحــو اتصاالت ديبلوماســية مكثفة مع 
البلــدان الناميــة ودول عدم االنحيــاز. ايران تقيم 
عالقات ديبلوماســية تقريبا مع جميع اعضاء االمم 
املتحــدة باســتثناء ارسائيل، التــي ال تعرتف ايران 
بهــا منذ الثورة االســالمية. ومنذ عام 2018 اصبح 
الربنامــج النووي االيراين موضوع خالف مع الغرب 
بسبب الشكوك بأن ايران ميكن ان تحول التكنولوجيا 
النووية املدنية لربنامج اســلحة يهدد العامل. ولهذا 
قــام مجلس االمن الدويل بفرض عقوبات ضد ايران 
وعىل الرشكات املرتبطة بهذا الربنامج وبالتايل تعزيز 
عزلتها االقتصادية عىل الساحة الدولية. وقال مدير 
املخابرات القومية االمريكية يف شباط 2009 ان ايران 
لن تكون قادرة واقعيا عىل الحصول عىل سالح نووي 

حتى عام 2013 اذا ما اختارت تطويره.

{ اتفاق لوزان النووي {
عقدت ايران والدول الست )الصني، روسيا، امريكا، 
فرنســا، املانيا وبريطانيا( مفاوضات »ماراتونية « 
مــن 26 اذآر لغاية 2 نيســان 2015 يف مدينة لوزان 
الســويرسية من اجل التوصل اىل تســوية شاملة 
تضمن الطابع الســلمي للربنامــج النووي االيراين 
والغاء جميع العقوبات عىل ايران بشكل تام. متيزت 
جولة املفاوضات بلــوزان بكونها بدأت ثم علقت ثم 
تواصلت ثم مددت وبعد مفاوضات  ماراتونية توصلت 
ايــران والدول الســت يف 2 نيســان 2015 اىل بيان 
مشــرتك يتضمن تفاهام وحلوال مبا يتعلق بالربنامج 
النــووي االيراين عىل ان يتم انجــازه نهاية حزيران 
2015. اعتــربت طهران ان هــذا االتفاق وضع حدا 
لحلقة مفرغة مل تكن يف مصلحة احد فيام وصفته 
واشــنطن بالتاريخي. تباينت بشأن هذا القرار ردود 
افعــال دول وزعامء العامل بــني اطراف وصفته بأنه 
»تاريخي« بينام عارضته دول اخرى واعتربته خطريا 
جــدا فيام اثرت دول اخرى الصمت لحني معرفة املزيد 

من التفاصيل.
ينــص اتفاق لوزان يف ســويرسا بعد مفاوضات 
ماراتونيــة اســتمرت 18 شــهرا يف كل من جنيف، 
فيينا، نيويورك ولوزان نفســها عىل رفع العقوبات 
االمريكيــة واالوروبية مبجرد تحقق الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية من ان ايران تحرتم التزاماتها. ويعترب 
االتفــاق االطار اخرتاقا مهام يف ازمة اســتمرت 12 
عاما حــول برنامج ايران النووي وقد اتفق عىل رفع 
عقوبات االمم املتحدة مبجرد احرتام ايران لكل النقاط 
االساسية يف االتفاق كام ينص االتفاق عىل امكانية 

اعادة العمل بها يف حال عدم تطبيقه.
بعــد توقيع االتفاق النووي مع الدول الخمس زائد 
واحد بدأت ايران بالتقدم بشكل كبري جدا ال بل التحليق 
عامليا بقدرات عســكرية ومالية وشعبية جعل منها 
دولــة من الدول الكربى يف منطقة اســيا واصبحت 
عىل حلف مع الصني وروســيا واطلقت نهضة عىل 
صعيد صناعة الصلــب والزراعة واملعلوماتية وبناء 
املدرعات لكن الرئيس االمرييك الســابق ترامب اتخذ 
قرارا بخــروج الواليات ملتحدة مــن االتفاق النووي 
واعتباره ملغيا وفرض عقوبات عىل ايران يف دعم من 
الصهيونية وارسائيل ورغبة سعودية خليجية وكان 
هذا الحصار وهذه العقوبات عىل ايران شديدة للغاية، 

حقيقة الديار

ــــل ــــرِم التشــــكيلة ب ــــم ي ــــي ل ميقات
أدرسها...   لعون:  الصيغة  سّلم 
بالتواصل!  ورئيس الجمهوريّة وعد 

جويل بو يونس        ص 3

نقيب ــى  ــق ــت ال َظــريــفــة  حــبــيــب 
املحاميــــــــــن وشــــــــــخصّيات قَضاِئيَّــــــــــة

ص4

مواقع  انتشار  من  قلقة  »إسرائيل« 
الحدود على  الله  لحزب  »مدنّية« 
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القادة املوارنة بين قايين وهابيل
نبيه الربجي

»ليقــل لنا كل من القادة 
جعجع  سمري  من  املوارنة, 
اىل  باســيل  جــربان  اىل 
سليامن فرنجية اىل سامي 
الجميــل, من يريد رئيســاً 
ملرجع  للجمهورية«؟الكالم 
النواب  بعض  أمام  سيايس 
املسيحيني الذين علّق أحدهم 
»ما علينا سوى العودة اىل 
البطريرك مار بشارة بطرس 

الراعي، اذ لو خرج قايني وهابيل من قربهام، عىل ما بينهام  
التفقا. أما أن يتفق القادة املوارنة، فهذا رابع املستحيالت«.

وحــني طرح املرجع امكانية اختيار وزير ســابق اتصف 
باملــالءة األخالقيــة والثقافية، كان تعقيــب النواب »هل 

يتحمل هؤالء القادة مالكاً يف القرص الجمهوري«؟
لكن اللبنانيني اختــربوا من يوصف بـ«الرئيس القوي«. 
يف الجمهورية األوىل كان كميل شــمعون الذي يف عهده، 
اندلعــت »الثورة«، وكان ســليامن فرنجية الذي يف عهده، 
اندلعت الحرب األهلية. ويف الجمهورية الثانية كان ميشال 

عــون الذي ذهب بلبنان وباللبنانيني اىل...  جهنم!
اآلن أبعد بكثري من الرصاع حول الكرايس الوزارية. الرصاع 
حول الكريس الرئايس. من من الفرسان األربعة، وقبل نحو 
شــهرين من بدء املهلة الدستورية النتخاب الرئيس، وضع 
عىل الطاولة، أو عىل الشاشة، أو حتى عىل الورق، برنامجه 
النقــاذ ما تبقى من الجمهورية؟  وحني قال أحد النواب ان 
»هذه مشــكلة أبدية يف لبنان«، قال املرجع )ضاحكاً( »ال 
أتصور أننا ســنكون يف املســتقبل القريب، أمام مشكلة 
انتخاب رئيس للجمهورية أو تســمية رئيس للحكومة. اذا 
بقي النازحون السوريون هنا، وحافظوا عىل تكاثرهم بذلك 
االيقاع املروع، ســيكونون هم من يختارون، من بينهم، من 

يكــون رئيس الجمهورية، ومن يكون رئيس الحكومة«.
هــذه نكتــة أم هو الواقع حقاً اذا مــا صحت املعلومات 
حول السيناريو اياه باالعداد النقالب دميوغرايف، وانقالب 
طائفي يف لبنان، ويفيض اىل تغيري دراماتييك يف الصيغة 
الفلسفية، والصيغة الدســتورية، ناهيك عن تغيري املسار 
الســيايس، أو املسار االســراتيجي للدولة؟ جهات دولية 
واقليمية ترى أن املشكلة ليست فقط يف الطبقة السياسية، 
بأخالقيــة أكلة لحوم البرش، أيضــاً بأولئك اللبنانيني الذين 
يأكلون بعضهــم البعض. الشــغوفون بالحياة ال يتقنون 

الدفاع عن الحياة. 
يف غضون ســنوات يحل النازحون محل الرعايا، ويحل 
الرعايا محل النازحني. حل مثايل، ولكن ماذا اذا وقع الخيار 
عىل رئيس من النــامذج الهمجية التي رأيناها ابان الحرب 
الســورية؟ اآلخرون اياهم ان اتفقــوا يكون هناك رئيس 
للجمهوريــة، وان اختلفــوا ال رئيــس وال جمهورية. اذاً، 
يقال لنا، انتظروا محادثات الدوحة وانتبهوا اىل حساســية 

املكان..
لنتذكــر لبنانياً  ما حدث يف الدوحة عام 2008 ، املؤمتر 
الــذي أدى اىل التوافق عىل اســــم رئيــس الجمهورية 
وعىل اسم رئــــيس الحكومة، اضافة اىل تكريس منطق 
املحاصصة )والثلث املعطل(. كل ما الميت بصلة اىل األصول 

الدستورية.
ثانيــة... ميكن أن تكون الدوحة مكانــاً الختيار رئيس 
الجمهورية، ولرســيم الحدود البحريــة، وحتى لصياغة 
خارطة الطريق للسنوات املقبلة. لكن وكالة تسنيم االيرانية 
نســفت هذا الرهان،  لتعلن انتهاء املحادثات بسبب التشابك 
بــني الخطوط الحمراء لكل من الجانبني، وان كان قد لوحظ 
أن معلقني أوروبيني قد تســاءلوا عن واقعية املحادثات يف 
الوقت الحارض، وحني يســعى األمريكيــون لفرض رؤية 
جديــدة للنظام العاملي، تكرس األحادية األمريكية يف ادارة 

الكرة األرضية.
لبنــان، يف هذه الحال، كامتداد للرصاعات الراهنة، يبقى 
بــني خيوط العنكبوت. املنظومة السياســية أعجز بكثري، 
ليس فقط من القيام باالســتحقاقات الدستورية، أعجز من 
الدخــول اىل عمق األزمة بابعادها السياســية والطائفية 
واملالية واالقتصادية. عىل األقل تشكل حكومة تتوىل ادارة 

األزمة وان من... ثقب الباب. 
اىل اشعار آخر غابة من عالمات االستفهام. كنا نتمنى، 
مــن أجل لبنان، أن يفعل الرئيس ميشــال عون مع الرئيس 
نجيب ميقايت، ما فعله من أجل فرنســا، ومع اندالع الحرب 
العاليمة األوىل، رميــون بوانكاريه حني وقع عىل الورقة 
التي حملها اليه جورج كليمنصو )باسامء أعضاء حكومته( 

دون أن يقرأها.
لكنه لبنان بلد األحالم الكبرية، والسياســات الصغرية...
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الرويج لنتائج ايجابية حول ملف »ترسيم« 
الحــدود البحرية مع العدو االرسائييل، ال تزال 
مجرد رهانات عىل »النوايا االرسائيلية الطيبة«، 
التي مل ترجم حتى الســاعة اىل افعال ميكن 
الركــون اليها للحديث عن نجاح »الوســيط« 
االمرييك عاموس هوكشــتاين يف الحصول 
عىل موافقة »ارسائيليــة« عىل »التنازالت« 
اللبنانيــة عــن الخط 29والحصــة الغازية 
املفرضة يف حقل »كاريش«، مقابل الحصول 
عــىل تعديالت يف الخط 23متنح لبنان الحق 
الكامل يف االستكشاف واالستخراج من حقل 
»قانا«. فام هي املســتجدات؟ وكيف سيحسم 

هذا »الكباش«؟ 
التقدم املحقق حتــى اآلن، يرتبط بتقليص 
مســاحة الخــالف بني الجانبــني من خالل 
العــودة اىل »مربــع« النقــاش  حول الخط 
23دون تعديــالت حتــى االن. ووفقا ملصادر 
دبلوماســية، مل يحصل الجانب اللبناين عىل 
موافقــة ارسائيلية عىل التعديالت دون ربط 

امللــف بالعودة مجددا اىل »طاولة املفاوضات« غري املبارشة يف 
الناقورة، وال يبدو ان »الوســيط« االمرييك بعيد عن هذه االجواء 
وهو ســبق وتحدث رصاحة امام املســؤولني يف بريوت خالل 
زيارته االخرية عــن رضورة العودة اىل املفاوضات، فهو يعتقد 
ان ما تحقق حتى االن تنازل متبادل عن »الســقوف العالية« يف 
عملية التفاوض عىل »خطوط وهمية« من قبل الجانبني، واالن 
ميكن الحديث عن بدء مفاوضات جادة تشمل املطالب املستجدة. 
ولفتت تلك االوســاط، اىل ان تعّمد بيان الخارجية األمريكية 
اإلشــارة إىل تضييق مســاحة الخالفات بني الجانبني، يشــري 
بوضــوح اىل طبيعة املرحلة الراهنــة التي وصلت اليها عملية 
التفــاوض، ال التفاهامات. فحتى اآلن يرى العدو االرسائييل انه 
حقــق نجاحا يف دفع لبنان اىل »عقلنــة« مطالبه عرب اخراج 
حقــل »كاريش« من دائرة النقاش، وهو ما كان يشــكل اولوية 
يف هذه املرحلة، حيث تجري عمليات التنقيب واالستكشاف يف 
هذه املنطقة الحيوية، ويعتقد »االرسائييل« اليوم انه »ميلك اليد 
العليا« يف ملف التفاوض، بعدما اراح الرشكات العاملة يف الحقل 
ومحيطه من الضغوط، ونزع من الجانب اللبناين »سالح« الردع 
الذي ميثله حزب الله، بعدما اقراملفاوض اللبناين رصاحة بانه ال 

وجود للخط 29. 
ويف هذا الســياق، يأيت قول وزيرة الطاقة يف دولة االحتالل 
كارين الهرار باالمس »بأن منصة كريش ليســت للتفاوض ألنها 

إرسائيلية ومناقشة هذا امللف لن تكون مثمرة«، لكنها اكدت يف 
املقابل انها »مستعدة للتوصل إىل تفاهامت مع الجانب اللبناين 
حــول موارد الغاز يف البحر املتوســط وملف ترســيم الحدود 
البحرية«. وكشفت انه »تم تقديم عرض للوسيط االمرييك، وهي 
تنتظر التطورات الجديدة«، اي اننا امام عرض »ارسائييل« جديد، 

وليس رفض او موافقة عىل املقرح اللبناين؟ 
وهذا ما تحذر منه اوســاط اوروبية نصحت الجانب اللبناين 
االرصار عــىل الحصول عىل نتائج مبارشة حيال املقرح االخري ، 
وعدم القبول بالتفاوض حوله الن »االرسائيليني« اذا نجحوا يف 
جــر املفاوض اللبناين مجددا اىل طاولة التفاوض غري املبارش، 
ســيكون النقاش عنــد نقطة »التنازل« االخــرية. والن »ظهر 
املفــاوض« اللبنــاين اىل »الحائط« وغري قادر عىل تقديم املزيد 
من التنازالت، ســتكون املفاوضــات عقيمة ولن تفيض اىل اي 
نتائــج، ولهذا يجب االرصار عىل الجانب االمرييك للحصول عىل 
رفــض »ارسائييل« او موافقة عىل االقراح،«ليبنى عىل اليشء 
مقتضاه«، واال فان الجلوس عىل الطاولة سيستمر اىل ما النهاية. 
ويف هــذا االطار، تلفت مصادر مطلعة عىل امللف اىل رضورة 
تنبه الجانب اللبناين من »الخديعة االرسائيلية« املتمثلة بااليحاء 
بان »تل ابيب« غري مستعجلة لحسم ملف املناطق املتنازع عليها. 
ففــي »إرسائيل« دعوات جادة من قبل مســؤولني عســكريني 
وسياســيني لقبول العرض اللبناين وانهــاء الخالف يف اقرب 
فرصة. فعندما اقرح فريدريك هوف، الوســيط األول، تقســيم 

منطقة النزاع بشــكل غري متساو، عرب إعطاء 
لبنان مســاحة أوســع من«إرسائيل«،فهي 
وافقــت. واآلن مبا ان املطروح منح حقل قانا 
كله للجانب اللبناين، فهذا التغيري يف املساحة 
نسبته صغرية، وباالمكان »هضمه« بحسب 
تلك القيادات. ملاذا؟ الن حل الخالف سيســمح 
بالبــدء بإنتاج الغاز دون عراقيل من  الجانبني 

يف منطقة غنية بالغاز.
 وبحسب صحيفة »يديعوت احرنوت«ميكن 
»إلرسائيل« أن تنتج كميات كبرية من القســم 
املخصص لها، ففضال عن » كاريش« ســتتم 
زيــادة كمية الغاز التــي تنقل إىل أوروبا من 
املساحة الجديدة، وهذا يعني تخفيض التوتر 

املفرض عىل الحدود الشاملية. 
االمنية  التقاريــر  التوتر،بحســب  هــذا 
»االرسائيلية« ارتفع مع بداية شــهر نيسان 
املــايض، بعدما اقام حــزب الله أكرث من 16 
موقع رصد جديداً عىل طول الحدود الشاملية. 
وكشــفت صحيفة »هارتس« ان »إرسائيل« 
طرحت هذه القضيــة يف مقر األمم املتحدة 
يف نيويورك من خالل بعثة ضمت ممثلني عن 
»الجيش اإلرسائييل« ووزارة الخارجية و«السفارة اإلرسائيلية« 
هناك، حيث تم عرض صور موثقة للمواقع الجديدة التي اقامها 
حــزب الله عىل كبار موظفي املنظمة الدولية وممثيل الواليات 
املتحدة وفرنسا. ووفقا »للمزاعم االرسائيلية«، يكرث مقاتلو حزب 
الله  مبالبس مدنية من الحركة عىل طول الحدود، ونرش املواقع 
اإلضافيــة اآلن يعكس ثقة متزايدة بالنفس بعد عملية نقل آالف 

املقاتلني من قوات النخبة »الرضوان« إىل الجبهة الشاملية. 
واذا كانت مصادر لبنانية بارزة ترجح قيام الحزب بهذه الخطوة 
إلشــعار »االرسائيليني« بجدية عدم تفريط لبنان برثواته، دون 
ان يكون االمر اســتعدادا او رغبة يف حرب جديدة، ال تخشــاها 
املقاومــة وامنا ال تســعى اليها. فان العــدو االرسائييل يرى ان 
االنتشار يف هذه املواقع تستدعي ذكريات غري لطيفة من األيام 
التي ســبقت حرب لبنان الثانية يف متوز عام 2006 ، حني حذر 
قائد فرقة الجليل، العميد غال غريش، من إقامة مواقع )ناشطة 

وعلنية( عىل طول الحدود. والنهاية معروفة. 
ويف الخالصة، ميلك لبنان الرسمي الكثري من اوراق »الضغط« 
لتحصيل ما ارتىض ان تكون حقوقه الغازية، حزب الله يضغط 
عــىل االرض دون ان يكــون يف واجهة االحــداث، واملصلحة 
»االرسائيلية« االقتصادية لالستفادة من الغاز، نقطة تصب يف 
صالح لبنان، وهي تستدعي االرصار عىل ردود رسيعة وحاسمة، 
دون الدخول مجددا يف دوامة التفاوض غري املبارش. ايام قليلة 

وتتظهر النتائج؟

أم حقيقة؟ ــم  َوهــ الــتــرســيــم  فــي  ..اإليــجــابــّيــة  الــنــتــائــج  ال  ــاوض  ــف ــت ال فــي  تــقــّدم 
ــت« ــوق ــل ــة ل ــع ــضــي ــودة لــلــتــفــاوض »م ــ ــع ــ تــحــذيــر أوروبـــــــي مـــن »املـــــراوغـــــة« : ال
ــى الـــحـــدود ــة« لـــحـــزب الـــلـــه عــل ــّيـ ــدنـ ــع »مـ ــواقـ ــن انــتــشــار مـ »إســـرائـــيـــل« قــلــقــة مـ

ميشال نرص

واضح ان استشارات »لزوم ما ال يلزم« اال تقليديا ودستورياً، 
مل تقدم ومل تؤخر يف قرار رئيس الحكومة املكلف ،ضاربا عرض 
الحائط ما ســمعه من مطالب وما طرح من رشوط من القوى 
السياســية،حامال معه ملفه واىل بعبدا »در« ، مقدما نسخة 
منجزة يك ال متر بافخاخها والغامها، كان عمل فريقه السابيع 
مضت عىل انجازها، وفقا لحســابات وتوازنات ال يعرفها سوى 

من »ركّبها«.
طريق تشــكيل حكومة جديدة ليســت معبدة بالورود امام 
الرئيــس املكلف، هذا ما اوحت به زيارته االوىل اىل قرص بعبدا 
وتقدميه تشكيلة شابها الكثري من العيوب، والتي عىل ما يبدو 
مل ترض رئاسة الجمهورية ،التي مل تصدر اي بيان رسمي حول 
الزيارة وموقف »جرنالهــا« من الخطوة امليقاتية التي فاجأت 
الكثريين، لرسعتها ومضمونها وما حملته معها من رسائل يف 
اكرث من اتجاه،حيث بدا الرئيس املكلف »رشبان حليب ســباع«، 
وكأنه »ما صدق يســمع رغبة البعض بعدم املشاركة« ،متلقفا 

الفرصة لتوجيه رضبته.
وعىل جري العادة وســط تضارب املعلومات حول مضمون 
الصيغة لجهة الحقائب واالســامء،كان الفتا انه ميكن وصفها 
بحكومــة اللون الواحد ، رغم ان مثــة من يصفها بالحكومة 
االمريكية، التي ارضت يف اكرث من مكان الجهات الخارجية عىل 
ســبيل يف وزارة الطاقة،حيث كانت صيغة وسط بني املطالب 
الفرنسية ورغبة التيار الوطني الحر بالحفاظ عىل تلك الحقيبة 
، حيث آلت يف النهاية اىل حصة رئيس الحكومة،وفقا ملا توافر 

من معطيات.
مصادر متابعــة وصفت ما اقدم عليه ميقايت »بالتذايك« ، 
معتــربة انه حاول »القوطبة« عىل رئيس الجمهورية من جهة 

،وعىل االطراف التي اعلنت عزوفها 
عن املشاركة يف الحكومة، مبدية 
تخوفها من ان تكون اسراتيجية 
املكلــف تقوم عىل رمي  الرئيس 
رئاســة  وجه  يف  التشــكيالت 
الجمهورية التي من الواضح انها 
لن تسلم برسعة باالمر الواقع،يف 
التســاهل وتقديم  حال قــررت 
»التنازالت القاتلة«، معتربة ان ما 
حصل اليوم ال يبرش بالخري بالرغم 
مــن ظاهره االيجايب ، اذ مثة من 
يريد اظهار »جرنال بعبدا« بصورة 

املعرقل.
الرئيس  ان  املصادر  وكشــفت 
املكلف يدرك جيدا ان التشــكيلة 
املقدمــة لن متر، وهي تحتاج اىل 
الكثري مــن التعديل ،حتى لجهة 

توزيع الحقائب ،كام ان اطرافا اساسية يف الحكومة الحالية مل 
تتم مراجعتها بشأن حصصها وان كانت ترغب بتبديل حقائبها 
او اسامء وزرائها، متابعة ان بعبدا مل تفاجأ بالخطوة امليقاتية 

املنتظرة، والتي ابلغت بها الدوائر املعنية مساء.
وحول الحديث عن ان صيغة ال24 وزيرا هدفها تحجيم التيار 
الوطني الحر ،رأت املصادر ان ال جدوى او معنى لذلك ، النه يف 
حال الفراغ فان كل وزير سيكون رئيسا للجمهورية استنادا اىل 
تجربة حكومة الرئيس السالم ،وبالتايل فانه يكفي وجود وزير 
عوين واحد يف الحكومة لتتوافر امكانية التعطيل، اما بالنسبة 
للوقت املستقطع حتى ترشين، فتشري املصادر اىل ان الحكومة 
»ما رح تشــيل الزير من البري«،ذلك ان العمل االساس املطلوب 

اليوم هو عىل صعيد الترشيع،وهنا تختلف القصة والحسابات.
اوســاط التيار الوطني الحــر اكدت ان اي تواصل مل يحصل 
مــع القيادة الحزبية حول االســامء او الحقائــب ،وبالتايل 
فــان مرينا الشــالوحي غري معنية بالتشــكيلة املقدمة، وان 
القــرار االول واالخري يعود اىل رئيس الجمهورية املؤمتن عىل 
الدســتور، وان كانت ابدت سلسلة من التساؤالت حول االهداف 
السياسية للخطوة ورسعتها ، واالسباب املخفية التي تقف وراء 
ذلك،معتربة ان االوضاع والظروف التي متر بها البالد تستوجب 
مزيدا من الدرس والروي يف تشــكيل هذه الحكومة تحديدا، 
نظرا لالوضاع املعقدة التي تواجهها سواء لجهة االستحقاقات 
الدســتورية وما يحيــط بها من مخاطر ،او االســتحقاقات 

االقتصادية واملالية واألزمات املتوقعة.

ُموّدعاً كــــــوالرد  اســــــتقبل  ابراهيم  اللواء 
وبحث مــــــع األحمــــــد أوضــــــاع املخّيمات

اســتقبل املدير العام لألمن العــام اللواء عباس ابراهيم يف 
مكتبه قبل ظهر امس، السفري الربيطاين يف لبنان إيان كوالرد 
يف زيارة وداعية ملناســبة انتهــاء عمله يف لبنان، ومتنى له 

التوفيق يف مهامه الجديدة.
 ثم إســتقبل اللواء ابراهيــم عضو اللجنة املركزية لحركة 
فتح املرشف العام عىل الساحة اللبنانية عزام األحمد يرافقه 
ســفري دولة فلســطني يف لبنان أرشف دبــور، حيث جرى 
البحث يف األوضاع العامة يف فلســطني وأوضاع املخيامت 

لبنان. يف 

جنبــــــاط أبرق الــــــى العاهــــــل األردني
ــة ــب ــعــق ــاً بـــضـــحـــايـــا حــــادثــــة ال ــ ــزي ــ ــع ــ ُم

أبــرق رئيس الحزب التقدمي اإلشــرايك وليد جنبالط إىل 
العاهــل األردين امللك عبدالله الثــاين، معزياً بضحايا حادثة 

العقبة.
وجــاء يف نص الربقية: »نتوجه إليكم بخالص مشــاعر 
التضامــن بعد الحادث األليم الــذي وقع يف العقبة وأودى 
بحيــاة عدد من املواطنني األردنيــني. وإذ نتقدم منكم ومن 
الشــعب األردين الشــقيق وعائالت الضحايــا، بالتعازي 
واملواســاة، نرجو من الله أن يشــمل األردن وشعبها بدوام 

االستقرار«.

ابراهيم مستقبالً السفري الربيطاين

ابلغ رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 
املنســقة الخاصة لالمم املتحدة السفرية يوانا 
فرونتســكا خالل استقباله لها يف قرص بعبدا 
قبل ظهر امس، ان »لبنان متمسك بتطبيق قرار 
مجلس االمن الدويل الرقم 1701 ألنه راغب يف 
املحافظة عىل االســتقرار واالمن عىل الحدود 
الجنوبية«، الفتاً اىل أن »مسألة ترسيم الحدود 
البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة 
االخرية للوسيط االمرييك يف املفاوضات غري 
املبارشة السيد اموس هوكشتاين وذلك يف ضوء 
املحادثــات التي اجريت معه خالل وجوده يف 

لبنان«.
وتم خالل اللقاء البحث يف الوضع يف الجنوب 
قبل اسابيع من التقرير الذي ينوي االمني العام 
لالمــم املتحدة انطونيو غوترييش تقدميه اىل 

مجلس االمن يف 21 متوز املقبل. كام تطرق البحث اىل موضوع 
ترســيم الحدود البحرية الجنوبية، اضافة اىل التعاون القائم 

بني لبنان واالمم املتحدة يف مجاالت عدة.
واســتقبل الرئيس عون، رئيســة اللجنة الوطنية لحقوق 
االنسان يف قطر ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية 
لحقوق االنســان مريم بنت عبد الله العطية عىل رأس وفد من 

اللجنة.
واطلعــت العطية رئيس الجمهورية عىل الهدف من زيارتها 
للبنان وهو »دعم الهيئة اللبنانية لحقوق االنسان التي تشكلت 
مؤخراً وســبل التعاون بينها وبني الهيئات االخرى، فضالً عن 

تأمــني الرشوط املناســبة النضاممها اىل الشــبكة العربية 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان«.

واكدت العطية ان »وجود لبنان ضمن هذه الشبكة سيمكّنها 
من التفاعل مع املؤسسات العربية وتنسيق التعاون يف مجال 
حقوق االنســان«، معربة عن أملها يف »اســتكامل النصوص 
القانونيــة التي ترعــى عمل الهيئة اللبنانيــة لتكون جاهزة  
لالنضامم اىل الشــبكة العربية، فضــاًل عن توفري حاجاتها 

لتتمكن من مامرسة املهام املطلوبة منها«.
ورّد الرئيــس عون مرّحباً بالســيدة العطية والوفد املرافق 
وحّملهــا تحياتــه اىل امري دولة قطر الشــيخ متيم بن حمد 
آل ثــاين وتقديــره »للدعم الذي يلقاه لبنان من دولة قطر يف 

املجاالت كافة«.
ونّوه الرئيس عــون بعمل العطية من خالل 
ترؤســها اللجنة الوطنية لحقوق االنسان يف 
قطر والشــبكة العربية للمؤسسات الوطنية 
لحقوق االنســان ومقرها الدوحة، والتحالف 
العاملي للمؤسســات الوطنية لحقوق االنسان 
ومقــره يف جنيف. واعرب عن امله يف ان يثمر 
التعــاون القائم بني الشــبكة العربية والهيئة 
اللبنانية لحقوق االنسان التي انشأت يف العام 
2016 وُعني اعضاؤها العرشة يف العام 2018، 
ثم اعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب 

يف العام 2019.
واشار رئيس الجمهورية اىل ان »العمل قائم 
يك تحقق الهيئة الوطنية اللبنانية كل الرشوط 
املطلوبة لالمتثال ملبادئ باريس لالمم املتحدة 
وتصبــح عضــواً يف التحالف العاملي للمؤسســات الوطنية 
لحقوق اإلنســان«، مؤكدا »العمــل الحثيث عىل تعزيز حقوق 
املرأة اللبنانية وحقــوق الطفل وذوي الحاجات الخاصة عىل 

رغم قلة االمكانات«.
وأكدت العطية، أن الهيئة اللبنانية »ســتلقى كل الدعم من 

اجل نجاحها يف املهام املوكلة اليها«.
ويف قرص بعبدا، الوزيرة الســابقة غادة رشيم التي عرضت 
مع الرئيس عون االوضاع العامة واوضاع الجامعة اللبنانية يف 
ظل اســتمرار التعليم عن بعد ورضورة ايجاد الحلول املناسبة 

للعودة اىل التعليم الحضوري.

عرض مع شــــــريم أوضاع الجامعة اللبنانّية.. ومع العطّية دعم هيئة حقوق اإلنسان
عــــــون : ُمتمّســــــكون بتطبيــــــق القــــــرار 1701 للمحافظــــــة علــــــى األمــــــن علــــــى الحــــــدود

عون مجتمعا مع فرونتسكا                )دااليت ونهرا(

: »ان شالله خير« صيغة حكومّية »ملغومة«.... والرد 
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بالتواصل! وعــد  الــجــمــهــوريّــة  ورئــيــس  ــا...  ــهـ أدرسـ ــعــون:  ل الصيغة  ســّلــم  بــل  التشكيلة  ــرِم  يـ لــم   ميقاتي 
مصادر ُمتابعة: في »نيو لوك معاً لإلنقاذ«... السّنة أوالً.. حق الشيعة محفوظ.. وحّصة املسيحيين تحت الدراسة

جويل بو يونس

مــا ان انتهت االستشــارات النيابية غري امللزمة يوم 
الثالثاء، والتي استمع فيها الرئيس املكلف نجيب ميقايت 
ملطالــب مختلف الكتل التي خرحــت بغالبيتها لتتعّفف 
عن املشــاركة او املطالبة باية مكاسب حكومية، حتى 
تسلح ميقايت »بالعفة السياسية النيابية«  ليرسع يف 
اليوم التايل من االستشارات باتجاه القرص الجمهوري، 
ويعقد لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، مفاجئا 

كرث باعالنه انه قدم تشــكيلة للرئيس.
خطوة ميقايت، قــرأت فيها مصادر مطلعة، مبثابة 
رفــع عتب اميانا مــن ميقايت بــاال حكومة جديدة، 
علام ان اوســاطا مطلعة عىل جو بعبدا مل تعلق سلبا، 
بــل اكتفت بالقول : الرئيس عون سيدرســها ويعطي 

عليها. مالحظاته 
ويف اطار شــكل اللقاء، لفتت اوســاط مطلعة عىل 
لقــاء الرجلني اىل انه كان قصــريا جدا، ومل يتعد ال 8 
او ٩ دقائق، اســتهله ميقــايت مبفاتحة الرئيس عون 
بالقــول: » الكل تعفف عن املشــاركة، وانا عملت عىل 
هــذه الصيغة، باعتبــار ان الحكومة الحالية موجودة 
وفيهــا وزراء جيدون، لذا اجريت تعديال بســيطا طال 

بضعة حقائب، ادرســها واترك يل مالحظاتك،
اال ان الرئيــس عون مل يعــط اي موقف واضح تجاه 
تشــكيلة ميقايت، وكشفت االوســاط انه سيدرسها 
ليبنــي عىل اليشء مقتضاه، وهو توجه مليقايت بالقول 

للتواصل! : سادرسها ونعود 
صحيــح ان اي موقف مل يخرج عن قرص بعبدا، عىل 
غرار ما كان يحصل ســابقا ايام تكليف الرئيس ســعد 
الحريــري عندما كان االخري يقدم تشــكيلته للرئيس 
عــون، فيرسع القــرص الصدار موقــف واضح منها، 
باعتبار يف حينه ان رئيس »املســتقبل« كان يناور ومل 

التأليف. يريد  يكن 

هذا املشهد مل يتكرر مع 
ميقــايت، ولو ان مصدرا 
نيابيا بــارزا اعترب ان ما 
قدمه ميقــايت يدل عىل 
ان الرجــل ال يريد تأليف 
حكومــة جديــدة، وهو 
عدم  بقصد  تشكيلته  قدم 
املوافقــة عليها، ما يعترب 
مــؤرشا اىل انه ال يرغب 
قبل  جديــدة  بحكومــة 
نهاية والية الرئيس عون.

وبانتظار  حال  اي  عىل 
بعبــدا، ففــي  موقــف 
مضمون تشكيلة ميقايت 
، فقــد ضمــت 24 وزيرا 
وميكــن وصفهــا »بنيو 
لــوك«  لحكومــة »معا 
لالنقاذ«، مع »روتوشات« 

طفيفــة طالــت 5  حقائب، لكنها ســحبت »الطاقة«  
التي تشــكل »املعركــة االّم« يف توزيع الحقائب، ال بل 

بالتشــكيلة بأكملها، من يد التيار واحالتها للسّنة.
يف مضمون التعديالت، تكشف اوساط بارزة مطلعة 
بانها طالت حقائب االقتصاد واملال واملهجرين والطاقة 

والصناعة.
ويف تفاصيل االسامء، ففي ما يتعلق بوزارة الطاقة، 
التي تشــكل العقدة االساس يف ظل الرصاع بني ميقايت 
والوزير وليد فياض، ومن خلفه التيار والعهد، فقد عمد 
ميقايت عىل استبدال االورثوذكيس وليد فياض بالسني 
وليد ســنو، مطبقا مبدأ املداورة عىل هذه الحقيبة، فيام 
املــداورة مل ترس عىل حقيبــة املال التي كان ميقايت قد 
اعلنها رصاحة بعيد تكليفه بانه »ما رح يعمل مشــكلة 
عــىل هالوزارة« ، وعليه عمد ميقايت اىل ابقاء املال بيد 

»امل«، ولكن بّدل يف االســم فقط، فبدل يوســف خليل 
ســّمى زميله ياســني جابر الذي كان نائبا ســابقا يف 

»التنمية والتحرير« ومل يرتشح لالنتخابات الحالية.
هــذا يف الطاقة واملال، امــا يف االقتصاد التي كان 
وزيرهــا امني ســالم الــذي قد اعلن رصاحــة رغبته 
بالرتشح لرئاســة الحكومة، فقد طاله التبديل ايضا، 
لكن بزميله وزير الصناعة جورج بوشيكيان الذي كان 

يتــوىل حقيبة الصناعة يف حكومة »معا لالنقاذ«.
اما الصناعة فقيل انها ستذهب للنائب االورثوذكيس 
ســجيع عطية الذي ميثل »تكتل االعتدال الوطني« الذي 

كان طالــب ميقايت بتمثيل عكار بوزارة.
باالنتظار، تعلق اوســاط مطلعة عــىل جو التأليف 
وعىل ما قدمه ميقايت، بجملة مالحظات اساســية قد 

املرتقب: بعبدا  منها موقف  يستشف 
- املالحظــة االوىل: ان وزارة االقتصاد التي اعطاها 

ميقايت لالرمن، باعتبــار انها بقيت ضمن تكتل لبنان 
القوي، ليســت من حيث الحجم واالهمية بحجم وزارة 

الطاقة التي ســحبت من يد التيار.
- املالحظــة الثانية: تتمثل بــان صيغة ميقايت مل 
تطبق املداورة بالحقائب الســيادية، امنا استبدلت فقط 
اسم وزير املال، فيام ابقت الداخلية بيد السنة وتحديدا 

املولوي. بيد 
- املالحظــة الثالثــة: لخصتها املصــادر بانها تتعلق 
بالوزارات االساسية التي مل يكن توزيعها عادال، باعتبار 
انها اعطت ثقال وزاريا للسنة عرب ابقاء الداخلية والصحة 
والبيئة بيدهم وضم الطاقة لهم ايضا، باملقابل ســحبت 
الطاقة من يد فريق رئيس الجمهورية دون اعطائه وزارة 
وازنة مع ابقاء الســيادية كالدفاع والخارجية بيدهم اىل 
جانب وزارات العدل  والســياحة والشؤون االجتامعية ، 
مع االشارة اىل ان ميقايت اعترب ان اعطاء وزارة االقتصاد 
لبوشيكيان، يعني ابقاء هذه الوزارة بيد تكتل لبنان القوي 

وبز ان االخري من حزب الطاشناق.
- املالحظة الرابعة: ميقايت »ما قّرب عىل الشــيعة«، 
فابقى لهم وزاراتهم ، الســيام املالية مع تبديل االسم 
فقــط، اما الدروز فهو ابقى الحلبي من حصة جنبالط 
وزيرا للرتبية، فيام بّدل عصام رشف الدين الذي ينتمي 
لطالل ارســالن بآخر درزي اســمه وليد عساف غري 
حزيب ومستقل، لكن ليس عىل خالف مع وليد جنبالط، 

وبالتايل ال يشكل له اية اشكالية. 
وعليــه، يعلق مصــدر بارز عل  مــا قدمه ميقايت 
بالقول: »ميقــايت مل يغلق باب النقاش والصيغة التي 
قدمها ليســت  نهائية بل قيــد البحث، وبالتايل عملية 

االخد والعطا ال تزال مستمرة«!
لكن املصدر نفسه يختم بالقول : الطاقة هي املشكلة 
االساسية، وخطوة ميقايت بســحبها للسنة لن تلقى 
قبوال، وهذه التشــكيلة »مــا بتقطع«...فاىل حكومة 

ترصيف االعامل دّر!.

عون مستقبال ميقايت امس                                                                            )دااليت ونهرا(

 باسيل في انتظار »العرض« الحكومي لتعزيز حضوره في التسويات املقبلة
ــن يتنازل ــف... مــيــقــاتــي ل ــي ــأل ــت ــول ال إشـــتـــداد املــواجــهــة الــعــلــنــّيــة حـ

ابتسام شديد

»القوات«  أحزاب  بخالف 
و«التقدمــي اإلشــرتايك« 
حســمت  التي  و«الكتائب« 
يف  مشــاركتها  عــدم 
رئيس  أبقــى  الحكومــة، 
النائب  القوي«  »لبنان  تكتل 
جربان باسيل الباب مفتوحا 
مشــاركته  احتامل  أمــام 
بقولــه »ان التيار مل يناقش 
بانتظار  عدمها  من  املسألة 

التيار«. اجتامع 
باعتقــاد مصادر  للتيــار،  الرمادي  املوقــف 
سياسية، حاّمل أوجه عديدة، فإما ان باسيل فعال 
ال يرغب يف املشاركة، وهذا  األمر مستبعد ألهمية 
وكــون الحكومة آخر حكومات العهد، او أنه أراد 
اللعب عىل »أوتار«العالقة مع الرئيس املكلف من 
اجل تحسني رشوطه الحكومية وانتزاع الحصص 

يريد. التي 
أراد النائب جربان باســيل اإليحاء ان املشاركة 
قيــد الدرس، يف رســالة واضحــة اىل ميقايت 
مفادها انه يف انتظار »العرض« الذي ســيقدمه 
الرئيس املكلف. ومع ذلك، تقول مصادر سياسية 
مطلعــة، ان الرئيس املكلــف لن يخضع لرشوط 
باســيل وان األمور لن تصل اىل خواتيم »سعيدة« 
بالنســبة اىل باسيل، وســط ارتفاع أسهم بقاء 
الحكومة الحالية، ويســتدل عىل ذلك من النقاش 

الدستوري الذي انطلق حول صالحيات الحكومة 
يف حال حصل الشــغور الرئايس، علام ان التيار 
يسعى لتحســني وضعيته والحفاظ عىل حضور 
قوي يف الحكومة، يف حال حصول الفراغ ليكون 

قادرا عىل الدخول يف اي تســوية مستقبلية. 
ومــع ان فريق التيار يتعامل بربودة ظاهرة مع 
االستحقاق الحكومي، بخالف املحطات السابقة، 
ويرصعىل نفي كل األخبــار التي يتم التداول بها 
حــول مطالبــه الوزاريــة،  إال ان التيار يخطط 
لالنقضــاض عىل الرئيس املكلف، وفرض حصته 
فرضــا، خصوصا ان باســيل كان يأمل بتوزيره 
شــخصيا، قبــل ان يصطدم مبواقــف متصلبة 
مــن قبل الرئيس املكلف ويقع االشــتباك بينهام، 
ليصار بعدها اىل عدم تكليف تكتل »لبنان القوي« 

مليقايت يف اإلستشارات. 
من املنطقي ان يكون للتيار الوطني الحر حصة 

األسد يف الحكومة امليقايت 
اذا تشــكلت، فالتيار يعترب 
مسيحية  قوة  أبرز  نفســه 
يف مجلــس النــواب، وهو 
كانت  التي  األساس  العقبة 
الحكومات  تأليــف  تعيــق 
الســابقة إال بعــد حصوله 

عىل ما يريد.
ميتلك باســيل الكثري من 
عمليــة  يف  القــوة  أوراق 
التفــاوض، يف حال مل يلب 
الرئيس املكلف مطالبه، فان 
وجوده يف حكومة ترصيف 
األعامل  التي يتمتع فيها بحصة وازنة من الوزارات 
الخدماتية والســيادية يضمن بقاءه عىل طاولة 
املفاوضات والتســويات املقبلة كزعيم ســيايس 

ورئيس تكتل مسيحي كبري.
لذلك ، فان تشــكيل الحكومــة لن يكون قريبا  
وســهال، مع توقع اندالع مواجهــات علنية بني 
الطرفني افتتحها باســيل بالحديث عن ال ميثاقية 
التكليف، لــريد املقربون من رئاســة الحكومة 
باعتبار ان امليثاقية املسيحية مؤمنة من »التكتل 
الوطنــي املســتقل« الذي يضم النــواب طوين 
فرنجية وفريد الخازن وميشــال املر، وحيث من 
املرجــح ان تتزايد الضغوط عىل ميقايت بقرار من 
باســيل، النتزاع تغيري حاكم مرصف لبنان وقائد 
الجيش، وســلة من التعيينات املالية والقضائية 

واألمنية.

ــان ــم ــدي ــى ال ــ ــل ال ــق ــت الـــراعـــي ان

إنتقل البطريرك املاروين الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي 
اىل املقر البطريريك الصيفي يف الدميان، يرافقه املطران بولس 
الصياح، وكان يف استقباله النائب جورج عطالله،رئيس اتحاد 
بلديــات قضاء برشي اييل مخلوف، القيم البطريريك الخوري 
طــوين اآلغا ورئيس الديوان الخوري خليل عرب وكاهن رعية 
بقاعكفرا ميالد مخلوف والخوري جورج يرق وأمني رس رابطة 
قنوبني للرسالة والرتاث جورج عرب وعدد من الراهبات. وخالل 
اســرتاحة، أمل الراعي »التوصل اىل حلول لالزمات التي تثقل 

كاهل املواطنني«.

ــال ــطـ ــرة تـ ــ ــي ــ ــط ــ ــة خ ــبـ ــعـ ــاك لـ ــ ــنـ ــ  قـــــبـــــان: هـ
ــّيـــة ــه الـــديـــمـــوغـــرافـ ــت ــع ــي ــب جــــــذور الـــبـــلـــد وط

اصدر املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبالن البيــان اآليت: »بكل مرارة أقول: هناك 
لعبــة خطرية جدا تطال جذور البلد وطبيعته 
الدميوغرافية وســط هجرة كبرية جدا، فيام 
الطبقــة السياســية تتباهــى بكريس هنا 
وكريس هناك ومن تحتها مركب لبنان يغرق«، 
مضيفا »وفقاً لحســابات الربح والخســارة 
يجب عىل القوى السياسية أن تفهم أّن الناس 
تصارع من أجل البقــاء وتهاجر عرب مراكب 
املوت وهناك أرقام صادمة حول عدد العائالت 
املهاجرة وسط إرصار أمرييك عىل اللعب مبلّف 
أمنية ودميوغرافية  لغايــات  النزوح وغريه 
وإغراقية وإنهاكية وكارثية، واملطلوب إعالن 
النفري العــام إلنقاذ البلد واألجيال والعائالت 
اللبنانية عرب حامية األســواق واليد العاملة 
والتعليم والصحة وإنعاش االقتصاد بخاصة 

أّن الهجرة تبتلع خرية شباب لبنان وعىل وشك 
ابتالع لبنان كلّه«.

وختم« أقول للمســؤولني اللبنانيني: دققوا 
جيداً يف عمــل مفوضية الالجئني يف لبنان 
واتهموها ألّن مــن يريد إنقاذ لبنان ال يرتكه 
للغرق. وللطبقة السياسية أقول: يجب االنتباه 
جيداً إىل البيئــة اإلقليمية الجديدة ألن هناك 
مرشوعــاً عدوانياً جديداً من باب عســكرة 
املنطقــة وصهينتها لقلب املوازين ولبنان يف 
عني العاصفة، ما يفــرض حامية مصالحه 
االقتصاديــة واألمنيــة بخاصة غــاز قانا، 
وأخىش ما أخشــاه أن تخرج مقّررات القمة 
العربية يف الجزائر ببيان أشــبه بالرصاخ بني 
املقابر وســط منطقة تعيد تجميع نفســها 
بخلفية ناتو عســكري أمنــي هدفه إغراق 

املنطقة بالصهيونية األوسطية الجديدة«.

ــهــة الــشــعــبــّيــة« ــجــب ــع »ال ــرض مـ ــصــر الــلــه عــ  ن
ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــة ول ــ ــق ــ ــط ــ ــن ــ ــّورات فــــــي امل ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ

نرص الله مستقبال الوفد الفلسطيني

اســتقبل األمني العام لحزب الله الســيد 
حســن نرصاللــه وفدا قياديا مــن الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطني برئاسة نائب 
األمني العــام للجبهة جميــل مزهر، حيث 
تم عــرض األحداث واألوضاع السياســية 

واألمنيــة يف فلســطني املحتلة خصوصا 
يف األشــهر االخرية، ونتائج معركة سيف 
لفلسطني  القريب  املســتقبل  وآفاق  القدس 
واملنطقة، حســب بيان العالقات االعالمية 

يف حزب الله.

عــم ــنـــا  كـ إذا  نـــعـــرف  ــم  ــ ع »مـــــش   أرســـــــــان: 
ــف« ــي ج أو  آدمــــيــــن  ــنـــي  بـ ونـــنـــاشـــد  نـــحـــكـــي 

مــصــادر بــعــبــدا: الــقــصــر الــجــمــهــوري لــيــس مصدر
ُوزعـــت ــتــي  ال الــحــكــومــّيــة  التشكيلة  تــســريــب   

غرد رئيس الحزب« الدميوقراطي اللبناين« 
النائب الســابق طالل ارسالن عرب  حسابه 
عىل »تويــرت«:  »عجيب أمــر هالبلد واليل 
بيدعوا املســؤولية فيه. عم ينحىك بحكومة 
وحصــص كأنو مش صايــر يش بالبلد وال 
بحسوا بأبسط قواعد العيش الكريم للمواطن 

اللبناين املقهــور واملعذب واليل كل يوم عم 
ينباع وينرشى عىل ظهــرو مئات املرات. ال 
كهرباء وال مياه وال مازوت لتشــغيل بالحد 
األدىن مولدات ضخ مياه الشفة عىل البيوت 
.حقيقــة مش عم نعــرف اذا كنا عم نحيك 

ونناشد بني آدمني او جيف«.

اكدت مصادر قرص بعبدا ان القرص الجمهوري 
ليس مصدر ترسيب التشكيلة الحكومية التي 
وزعــت بعد ظهر امس عىل وســائل االعالم، 

واشــارت اىل ان ليس من عــادة دوائر القرص 
اعتامد هذا االسلوب، وان ما تريد بعبدا قوله او 
نرشه، توزعه بالطرق الرسمية ووفقا لالصول.

والنازحين الترسيم  روداكـــوف  مــع  بحث   باسيل 
األميركّية اإليــرانــّيــة-  املــفــاوضــات  فيروزنيا  ومــع 

اســتقبل رئيــس »التيار 
الوطنــي الحــر« النائــب 
ســفري  باســيل  جــربان 
روســيا اإلتحادية ألكسندر 
روداكــوف، الــذي هنــأه 
بالنتيجة التي حققها التيار 
يف اإلنتخابــات النيابيــة، 
وفق بيان عن مكتب باسيل. 
كام تم التطرق اىل واجب 
تشــكيل حكومــة رسيعاً، 
تكــون قادرة عــىل تنفيذ 
لبدء  الرضورية  اإلصالحات 
والنهوض.  التعايف  مسرية 
وجــرى البحــث يف آخــر 

التطــورات املرتبطة مبلف ترســيم الحدود 
البحريــة، وكذلك يف أهمية عودة النازحني 
الســوريني اىل بالدهم. وشمل البحث أيضا 

الوضع يف أوكرانيا وتأثرياته. 
واســتقبل باســيل ســفري الجمهورية 

اإلســالمية يف إيران محمد جالل فريوزنيا 
يف زيــارة وداعية ملناســبة قــرب انتهاء 
االنتخابات.  بنتيجة  مهامه، هّنأه خاللهــا 
كام تــم التطرق اىل التطــورات االقليمية 
االمريكية  االيرانية-  املفاوضــات  وظروف 

يف الدوحة.

باسيل مستقبال السفري الرويس

على  ــّرس  ــمـ تـ دورة 
رمايات القنص واملراقبة 
املجوقل مــن  لعناصر 
أعلن الجيش عرب  صفجته 
عىل »فيســبوك »، عن دورة 
مترس عــىل رمايات القنص 
الفوج  من  لعنارص  واملراقبة 
املجوقــل، تخللهــا متارين 
بالذخــرية  الحيــة ورماية 
املتوســطة،  باألســلحة 
باالشــرتاك مــع القــوات 

الجوية.
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جنبالط األب يقود الدفة عبر تيمور .. لحكومة قريبة وتسهيل من دون ُمشاركة!
؟ يجده  فهل  القّبان«...  »بيضة  القديم  لقبه  عن  يبحث  >االشتراكي«  رئيس 

زيارة ميقاتي الى بعبدا »حركة شكلّية« لتمرير الوقت بانتظار التسوية اإلقليمّية

صونيا رزق

عــى الرغم مــن األلغام 
من  حكومته  تطــوق  التي 
زال  مــا  االتجاهــات،  كل 
ميقايت  نجيــب  الرئيــس 
تشــكيل  بإمكان  متفائالً، 
حكومة جديــدة تواصل ما 
بدأتــه حكومتــه الحالية، 
بحسب ما قال بعد استامعه 
للنواب خالل االستشــارات 
غــر امللزمــة  والتي صّبت 
مبعظمهــا يف اتجــاه آخر 
فيها،  املشــاركة  عدم  وهو 
الزمنية  مدتها  اّن  خصوصاً 
اشهر، كام  اربعة  تتجاوز  ال 
وزرائها  من  االكرب  العدد  اّن 
وهذا  بآخرين،  يُستبدلوا  لن 

يعني اّن املنافع قليلة جداً، االمر الذي ال يشّجع عى 
االطالق.

إنطالقاً من قلة املشاركني يف الحكومة امليقاتية 
نيابية  ككتلة  الدميوقراطي«  »اللقاء  برز  الجديدة، 
سّمت الســفر نواف سالم لتشــكيل الحكومة، 
تيمور  النائب  وخالل االستشارات خرج رئيســها 
جنبالط مع نوابه املتمّرســني بالسياســة، ليعلن 
جملة واحدة مفادها »لن نشــارك يف الحكومة، 
ولكن سنســاعد عى تشــكيلها«، من دون ان يرّد 
عى اســئلة الصحافيني، الذيــن مل يفهموا هذه 
املقولة املتناقضة، فكيف يســاعد »اللقاء« النيايب 
املذكور عى تســهيل التشــكيلة وال يشارك فيها؟ 
ليأيت الجواب عرب مصادر سياسية مواكبة للحقبة 
السياسية  اللعبة  باتقان  التي متيزت  الجنبالطية، 
املشــكلة بســالم، وعدم  الخروج من  وكيفيــة 
التســّبب بـ »زعل احد«، او عى طريقة »بدي وما 
بدي«، واالمثلة كثرة، الّن رئيس الحزب »التقدمي 
االشرتايك« وليد جنبالط  كان وما زال يعمل ضمن 
املثل القائل »إجــر بالبور وإجــر بالفالحة«، وال 

يســتطيع التخيل عنه خصوصاً يف هذه املرحلة، 
النه يبعد عنه الســقطات التي ال يعرف بدايتها من 
نهايتها، لكن يف آخر املطاف يبقى ضمن التسمية 
التي اُطلقت عليه وال تــزال وهي »بيضة القبان«، 
التي اشــتاقت له لفرتة ليعود اليوم ويستعني بها 

النها تنجده دامئاً.
اىل ذلك، فجنبالط االب الذي يشر يف مجالسه 
وكواليســه، اىل انه يريد ان يرتاح من السياســة 
واالعيبهــا، ليعطي دوراً لتيمــور املطّوق بطريقة 
محبّبة بالنائبني مــروان حامده ووائل ابو فاعور، 
النه يرتاح لهام ويســتفيد من خربتهام، وآخر ما 
لفت اليه جنبــالط االب يف العلن، هو ان هدفه ان 
املناسبة،  السياســية  القرارات  باتخاذ  تيمور  يبدأ 
وهو اعطــاه الحرية بذلك، أي يريــد ان يخلق له 
حيثية كشــاب يســتطيع كســب الجيل الدرزي 
الشاب، علّه يخلق سياسة جديدة يف الجبل تجمع 
العقالنيــة والعاطفة معاً، يف حــني اّن جنبالط 
ســبق ان تلقى نصائح بالجملة بعدم  الخروج من 
املجلــس النيايب، الن االوضــاع تتطلب بقاءه يف 
منصبه، لكن جنبالط االب حّض نجله قبل سنوات 

الصعبة  السياســية  للحياة 
رافقه  حيــث  لبنــان،  يف 
داخلية  عديــدة  زيارات  يف 
وضعه  كــام  وخارجيــة، 
مع  املبارش  االحتكاك  ضمن 
لكن  الجنبالطي،   الجمهور 
يف هــذه املرحلــة الدقيقة 
تلقى نصائــح خارجية بأن 
يبقــى اىل جانــب طائفته 

النها محتاجة اليه. 
تشــر  االطار،  هذا  ويف 
رافضة  سياســية  مصادر 
ملبــدأ التوريــث، اىل وجود 
مخاوف من التوقيت الزمني 
الذي اختاره جنبالط لتوريث 
نجله، الن الظروف التي ميّر 
بهــا لبنــان ودول املنطقة 
تتطلب سياســياً عتيقاً يف 
السياسة الصعبة، التي لطاملا متّيز بها آل جنبالط 
بدءاً بالراحل كامل جنبالط وصوالً اىل وريثه وليد، 
الذي متّيز عهده الحزيب والنيايب والوزاري بالتنقل 
من ضفة اىل اخرى، وبفتــح صفحات جديدة كل 
فرتة مع مسؤولني سياسيني، لذا ال يستطيع تيمور 
ان يسر عى الدرب نفســه الذي سار عليه والده، 
معتربة انه من غر املعقــول ان يكون جنبالط قد 
ترك الحرية لنجله تيمور يف اتخاذ القرارات  اليوم، 
خصوصاً يف ما يخص اختيار نواف سالم، ثم عدم 
املشاركة يف حكومة سُيسّهل عملها، واصفة  ذلك 
مبجموعة تناقضات واالعيــب ال تجوز عى أحد، 
خصوصاً عى نجيب ميقايت الســيايس والهادئ 
واملستمع اكرث من املتحدث، لذا عى جنبالط الذي 
اصبح الزعيــم االوحد يف الطائفة، بعد رســوب 
خصميه طالل ارســالن ووئام وهاب، ان يراعي 
الظروف واملتغرات الداخليــة، الّن الواقع يتطلب 
الوعي واالدراك بشــكل كبر، وأي خطأ ســيايس 
قــد يوقع يف الهالك، لذا عى البعض ان يجهد قبل 

اتخاذ أي قرار يتعلق بطائفة مبجملها.

محمد علوش

من تابع ترصيحات رئيس 
نجيب  املكلــف  الحكومــة 
تكليفه، مل  بعــد  ميقــايت 
يُفاجــىء بزيارته اىل بعبدا 
الرئيس ميشال عون  لتسليم 
األوىل،  الحكومية  املسودة 
األخرة  تكــون  لن  والتــي 
بطبيعة الحــال، فمن حيث 
املبدأ، يدرك نجيب ميقايت أن 
تشكيل الحكومة ال ميكن أن 
حصلت  التي  بالطريقة  يتم 
فيهــا، أي بزيارته اىل بعبدا 
وترك ورقــة حكومية تحت 
مخدة الرئيس عون، ال سيام 

مع رئيس الجمهورية الحايل، الذي يُرص منذ بداية 
التفريــط بصالحياته يف عملية  العهد عى عدم 
التأليف، وخاض الجلها معارك طويلة وعنيفة مع 
»نادي رؤساء الحكومات السابقني« الذي غاب عن 
الساحة، وبالتايل من املستبعد يف نهاية العهد، أن 

يوافق عى ذلك.
أراد ميقايت أن يقول للداخل والخارج أنه ال يريد 
تعطيل التشــكيل، ويف هذا السياق من الضوري 
التشــديد عى أن الجميع يف لبنان يدرك أن املرحلة 
الفاصلة عن نهاية والية الرئيس عون هي مرحلة 
إنتقاليــة، من املفــرتض أن تكــون مقدمة نحو 
التمهيد لإلنتخابات الرئاســية املقبلة، التي تلعب 
املؤثر  الــدور  والدولية  اإلقليمية  الظــروف  فيها 
األكرب، وبالتايل ال ميكــن أن تُفصل عملية تأليف 

الحكومة الجديدة عن هذا املعطى، أي أن ميقايت، 
الذي يضمن البقاء يف موقعــه إىل ما بعد نهاية 
عهد الرئيس عــون، أراد أن يقول أنه قام مبا عليه 
عى هذا الصعيد، أمــام الرأي العام املحيل والقوى 
بالتعطيل من  إتهام  أي  املؤثرة، وبالتــايل  الدولية 
املفرتض أن يوجه إىل فريــق رئيس الجمهورية، 
تحديداً رئيــس »التيار الوطني الحر« النائب جربان 

باسيل.
هنا، من املفيد اإلشــارة إىل أن الخطوة التي قام 
بهــا ميقايت قد يكون الهــدف منها قطع الطريق 
أمام إحتامل إدخالــه يف لعبة الرشوط والرشوط 
املضادة، فهو لعب اللعبة األســهل عرب اســتبدال 
التوازنات الجديدة للمجلس  بعض األسامء بحسب 
النيايب، ال ســيام أن الرئيس عون وباسيل كانا قد 

أبديــا يف الفــرتة املاضية، 
العديد مــن املالحظات عى 
تركيبــة حكومــة ترصيف 
إليها  اســتند  التي  األعامل، 
يف  املكلف  الحكومة  رئيس 
بها،  تقدم  التي  التشــكيلة 
التعديالت  بعض  إدخال  بعد 
عليهــا، التي عــى األرجح 
الهدف منها إســتفزاز عون 
خصوصاً  معــاً،  وباســيل 
بالنســبة إىل طــرح تغير 
وليد  واملياه  الطاقــة  وزير 

فياض.
مــن  هنــاك  باملقابــل، 
يتحــدث يف لبنــان عــن 
رضورة عــدم االهتامم بأي 
اليوم  يتم  شــكيل  تفصيل 
يف ملف تشــكيل الحكومة، كون اللعبة اللبنانية 
ويُشــر  اإلقليم،  التفاوض يف  باتت عى طاولة 
هؤالء إىل وجود فرصــة حقيقية اليوم للوصول 
اىل اتفاقات دولية وإقليميــة تُفيد لبنان، ورمبا 
تنقذه من الوقــوع يف فراغ رئايس طويل، وعليه 
املعنيني  الرأي، فــإن  بالنســبة اىل أصحاب هذا 
بتشكيل الحكومة سيحاولون مترير بعض الوقت 
لحني انتظار ما يجري عى صعيد املنطقة، خاصة 
بــني إيران والســعودية، وبني إيــران والواليات 
املتحدة األمركية، عى اعتبــار أن نقل التفاوض 
اىل الدوحــة له دالالت بالنســبة لطبيعة امللفات 
املطروحة، إذ من غــر املنطقي اعتبار نقل املكان 

له عالقة »بتغير الجو« فقط.

 إتصاالت دولّية ومحلّية سبقت التكليف واإلستشارات للحث على والدة سريعة
»ُمحاولة حكومّية جديّة للغاية« مليقاتي..و>نقاط الخالف« قابلة »للتدوير« مع عون !

عيل ضاحي

 صحيــح ان رئيــس الحكومة املكلف 
وجميع  اللبنانيني  فاجــأ  ميقايت  نجيب 
املراقبني بتقدميه اول مسوداته الحكومية 
اىل رئيس الجمهورية ميشال عون صباح 
امس، اال ان اوساطاً واسعة اإلطالع عى 
اجواء »الثنايئ الشــيعي« و8  آذار، تؤكد 
ان املحاولــة  الحكومية امليقاتية االوىل 
»جديــة للغاية«، وليســت مرتكزة عى 

العدم وليست مبنية عى فراغ!
 وتكشــف االوساط ان اتصاالت دولية 
فرنســية مــع الفاتيــكان واالمركيني 
والســعوديني، جرت قبل تكليف ميقايت 
ومن  للتكليــف،  آمن«  »هبــوط  لتأمني 

ثم التأليف الرسيع ولتأمني »املظلــة الدولية الالزمة« 
لحكومــة منــع االنهيــار وادارة االزمــة يف املرحلة 
الدولية واملحلية، كام جرت اتصاالت داخلية  االنتقالية 
كان الرئيسان عون ونبيه بري محورها مع ميقايت، كام 
جرى تبادل الرسائل بني ميقايت والوسطاء ملعظم القوى 

السياسية.
وتكشف االوساط، ان بعد االستشارات النيابية امللزمة 
يف بعبدا، وغر امللزمة يف مجلس النواب، بات واضحاً 
عند ميقايت »الصورة التشــبيهية« للحكومة الجديدة، 
والتي مل تخرج عن ســياق صورة حكومته الحالية، اي 
تكنوقراط وغر حزبيني، رغم وجود مطالبات من العهد 
والتيــار الوطني الحر بأن تكون حكومة سياســية او 
حكومة تكنوقراط مطعمة بسياسيني، وليس بالضورة 

من الحزبيني.
وتؤكد االوســاط ان زيارة ميقايت االوىل اىل بعبدا 

امس، مل تكن »استعراضية«، رغم انه بامكانها ان تكون 
بروتوكولية بني الرئيسني ، خصوصا بعد انهاء ميقايت 
لالستشارات النيابية غر امللزمة، واستامعه اىل مطالب 
الكتل منذ ايــام، ومن الطبيعي ان يضع ميقايت الرئيس 

عون يف نتائج استشاراته.
ولكن ميقايت زار بعبدا امس، متأبطاً تشكيلة حكومية 
»جدية للغاية« ومنطقيــة، وتراعي هواجس ومطالب 
مختلف القوى السياســية االساســية، وتراعي ايضاً 
التمثيل السني الجديد الذي تبدل بعد خروج الرئيس سعد 
الحريري من املعادلة الحكومية والنيابية، رغم الحديث 

عن وجود كتلة سنية شاملية »واضحة« للحريري.
وتشر االوساط اىل ان تشكيلة ميقايت راعت وجود 
القوى االساسية املوجودة يف الحكومة الحالية، ومن 
بينها اختيار ممثلني درزيني »غر اســتفزازيني« للنائب 
الســابق  وليد جنبالط، ويرتدد ان جنبالط اقرتح عى 

ميقايت ان يختار وزيرين درزيني شبيهني 
بالقايض عبــاس الحلبــي، اي من غر 
الحزبيني والذين يــدورون عملياً يف فلك 
الدرزية  امليثاقية  لتأمني  »االشــرتايك«، 

للحكومة.
ومن املؤكد وفق االوســاط نفسها، ان 
 « و«املســتقلني«  و«الكتائب«  »القوات« 
والتغيريني« خارج الحكومة وتشــكيلة 
ميقايت، بعد ارصارهم عى البقاء خارجاً.

وحســب املعلومــات، فإن تشــكيلة 
ميقايت هي من 24 وزيراً من التكنوقراط، 
وجرى فيها تبديــل 6 وزراء، وابقاء 18 
وزيراً من حكومته الحالية، اي انه اجرى 
»تبديالً« موضعياً يف الرتكيبة مع مراعاة 
لتبديــل التمثيل النيايب. ويــرتدد ان ان 
الطاقة، عى  وزارة  تغيرات ستطرأ عى 
ان تذهب لسني من حصة ميقايت، كام طرأت تغيرات 

عى  وزارات االقتصاد والعدل والخارجية.
وعى مستوى قبول الرئيس عون او رفضه التشكيلة، 
تقول االوســاط ان  نقاط االختالف بني عون وميقايت 
ليســت كبرة وهي قابلة للتدوير، والتشكيلة الحالية 
مرتكزة عى اتصاالت وضعت النقــاط  عى الحروف، 
وحرصت املشكلة او الخالف يف بضعة حقائب وليست 

يف كل الحكومة.
وتؤكــد االوســاط ان ميقايت وبعرضه تشــكيلة 
حكومية رسيعة، وبعد ايام عى تكليفه واالستشارات، 
يؤكد وجود غطــاء دويل وداخيل للحكومة الجديدة، 
ويؤكد انــه جاد يف الوصــول اىل حلول رسيعة مع 
الرئيس عون ومن ورائه جربان باســيل، مع تضييق 
هامش املناورة ونقــل التعطيل او املراوحة من ملعب 

ميقايت اىل ملعب بعبدا.

ـــوار بـــيـــن الــــــدول ــ ــحـ ــ ــ فـــضـــل الـــــلـــــه: ال
ــوة ــة يُـــمـــثّـــل قـ ــ ــّيـ ــ ــالمـ ــ الـــعـــربـــّيـــة واإلسـ

السيد عيل فضل  العالمة  اســتقبل 
الله ســفر اململكة العربية السعودية 
يف لبنــان وليد بخاري الــذي قدم له 
الثانية عرشة  الذكــرى  التعــازي يف 
لرحيــل العالمة املرجع الســيد محمد 

حسني فضل الله. 
بيان  بحســب  اللقاء،  خالل  وجرى 
مكتب فضــل الله »عــرض لتطورات 
اللبنانية  الســاحة  عــى  األوضــاع 
باإلضافة إىل ما يجــري يف املنطقة، 
الذي  التنوع  أهمية  بخاري عى  وشدد 
التنوع  يعيشــه لبنان، مؤكدا »أن هذا 
القواسم  ميثل وجها إيجابيا من خالل 
املحبة  ثقافة  لها  تتسع  التي  املشرتكة 
مشرا  اللبناين«،  الشعب  يعيشها  التي 
وتعمل  الجميع  تحرتم  اململكة  أن  »إىل 
من أجل اللحمة عى املستويني العريب 

واإلسالمي«.
وأشاد بخاري بـ »الخطاب الوحدوي 
الســيد  العالمة  الذي يقدمه  واملنفتح 

عيل فضل الله، مشيدا مبدرسة الحوار 
التي أســس لها املرجع الراحل الســيد 

محمد حسني فضل الله«.
من جهته، شــدد فضــل الله عى 
»التواصل والحــوار بني الدول العربية 
ذلك  »أهمية  إىل  مشرا  واإلسالمية«، 
وانعكاســه اإليجايب عــى العالقات 
بني ســائر املكونات الدينية واملذهبية 
للعرب  القــوة  والعرقيــة، وأنه ميثل 
الذين  أعدائهم  مواجهة  يف  واملسلمني 
ال يريــدون لهــم خــرا، وخصوصا 
دامئا  يســعى  الذي  الصهيوين  العدو 
والفتنة  الرشذمة  حاالت  الســتغالل 
والعمــل عــى تغذيتهــا يف الواقع 
العريب واإلسالمي«، متمنيا »استمرار 
الســعي لوقــف النزيف داخــل هذا 
مشددا  اليمن«،  يف  وخصوصا  الواقع 
العرب  األشــقاء  وقوف  »أهمية  عى 
إىل جانــب اللبنانيــني يف أزماتهــم 

وخصوصا أزمتهم الحالية املعقدة«.

فضل الله مستقبالً السفري السعودي

ــى نـــقـــيـــب املــحــامــيــن ــقـ ــتـ ــة الـ ــ ــف ــ ــري ــ حـــبـــيـــب َظ
وشــــــــــخــــــــــصــــــــــّيــــــــــات قَـــــــــضـــــــــاِئـــــــــيَّـــــــــة

خالل العشاء
لَّبى رئيــس اإلِتحاد اللُّبنــاين للتايكواندو 
الدكتــور َحبيب ظَريفة َدعــَوة َعضو لَجنة 
الَتكســر الَفّني يف اإلِتحاد املُحامي سلوان 
صاِدر لَِعشــاٍء اُقيَم يف َمطَعــم »املندلون«-  
املُحامنَي يف بروت  نَقيــب  ِبُحضوٍر  َضبّية، 
نارِض كســبار، املُحاِفظ بشر خض ، ُمدير 
عام َمجلس النُّواب اللُّبناين ، ُمَدعي عام ديوان 
املُحاَسَبة القايض َفوزي َخميس، وَشخِصّيات 
والُعلوم  الحقوق  ِكليَّة  ُمدير  َضمَّت  أَكاِدمييَّة 
السياســيَّة يف الجاِمَعــة اللُّبنانِيَّة- الفرع 
الثاين- الدكتور أَمني لّبــس، وقضاة عدلينّي 
األَمِنيَّة  الَشخِصّيات  ِمَن  وعسكَِريني، والعديد 
والجيش  الجمهوري  الَقرص  ِمَن  والَعسكَِريَّة 
اللُّبنــاين واألَمن العام وأَمــن الَدولَة وِقوى 

األَمن الداِخيل، وَذلَِك إِحِتفاالً بنيِل صاِدر َدَرَجة 
املاجيستر يف القانون الِريايض الَدويل.

والجديــر ِذكــرُُه أَنَّ صــاِدر هــو ُمحاٍم 
باإِلسِتئناف حائٌِز عى الِحزام األَسود وَشهاَدُة 
َل ِكتاٍب  تَحكيٍم، وهو ِبصَدَد الَتحضرِ لَِنرِش أَوَّ
َمع  بالَتعــاُوِن  لُبنان،  ِريــايضٍّ يف  قانويِنٍّ 
املُحامنَي  ونِقابَُة  للتايكواندو  اللُّبناين  اإلِتحاد 

يف بروت واملنشورات الحقوِقيَّة صاِدر.
وتُعَتــرَبُ َهِذه الخطــَوة األُوىل ِمن نَوِعها 
ِبحيُث تَجَمُع بنَي الّشــقني الِتقني والقانوين 
ُل تَعاوناً غرَ مســبوق بنَي  للِرياَضة وتَُســجِّ
إتحاد ريايض ونِقابَــة املُحامني يف بروت. 
وأَعرَب ظَريفة َعن َدعَمُه الكاِمل لَهِذا املرَشوع 

والَتعاُون بنَي الِجسمني الريايض القضايئ.

تسريبه غير صحيح تّم  مّما  الكثير   : ُمستشار ميقاتي 
أعلن املستشــار االعالمي لرئيس حكومة 
ترصيــف األعــامل نجيب ميقــايت فارس 
الجميل، »أن التشكيلة الحكومية التي قدمها 
ميقايت اىل رئيس الجمهورية ميشــال عون 
هي للتشــاور وابداء الــرأي، وليس صحيحا 
أنه قدمها من منطلق الفرض أو عدم الرغبة 

بتشكيل الحكومة«.
ويف حديــث تلفزيوين، قــال: »يف ضوء 
االستشــارات التي جرت يف مجلــس النواب 
واملواقف التي باتت معلنة وواضحة، وجد الرئيس 
املكلف ان التصــّور الحكومي الذي وضعه كان 
جاهزا، وال فائدة من التأخر، فقرر التشاور مع 
فخامة الرئيس صباح امس، وتقديم التشكيلة 
ليك تكــون أمام فخامة الرئيــس البداء الرأي، 
وليس صحيحا أنه قدمها لفخامته من منطلق 

الفرض او عدم الرغبة بتشكيل الحكومة.« 
وردا عى سؤال عن الرتكيبة الحكومية، قال: 

»لن أجيب بأي كلمة عن الرتكيبة الحكومية ، 
ألن هذا األمر اصبح ملك فخامة الرئيس، وقيد 
التشاور بني الرئيسني، ولكن أكتفي بالقول إن 

الكثر مام تم ترسيبه غر صحيح«.
وردا عى سؤال عن اسباب االستعجال يف 
تقديم التشكيلة الحكومية، قال: »لو مل يقدم 
بالقول  االصوات  ارتفعت  لكانت  التشــكيلة 
ماذا ينتظر ليقدم تشكيلته؟ التشكيلة قدمت 
للتشــاور والنقاش مع فخامة  لتكون مادة 
الرئيس، الرشيك الدستوري يف عملية تأليف 
الحكومة، لكن اذا سلمنا باملنطق اآلخر الذي 
يتحدث به البعــض، أقول إن الرئيس ميقايت 
كرئيس حكومــة ترصيف االعامل او كرئيس 
مكلف هو رئيس الحكومة، اال اذا كان البعض 
غر راغب بتشكيل حكومة، ألهداف ال عالقة 
لهــا بالحكومة بــل مبرحلة ما بعــد العهد 

الرئايس«.

ــان بــحــاجــة لــحــكــومــة جــديــدة ــن ــب  صــفــي الـــديـــن : ل
ألوروبـــا ــغــاز  وال النفط  بتأمين  ُمــهــتــّم  واألمــيــركــي 

أكد رئيس املجلس التنفيــذي يف حزب الله 
هاشــم صفي الدين يف احتفال تأبيني للسيد 
جعفر هاشم صفي الدين يف حسينية بلدة شمع 
الجنوبية، أن »لبنان بأمس الحاجة إىل حكومة 
جديدة، ونحن نؤمن ونعمل عى أن تتشكل هذه 
الحكومة«، مشرا إىل أنه »يف لبنان  هناك نقاش 
سيايس كبر، ولكن من ضمن هذا النقاش الذي 
يجب أن يأخذ حّيزاً مهامً، هو مستقبل لبنان عى 
املستوى السيايس واالقتصادي وعى مستوى 
املنطقة وخراتها، وال سيام أن هناك نفطا وغازا 
ورصاعات كبرة يف العامل تنعكس عى بلدنا، 
وهناك بعض مــن يتحدث عن تحالفات جديدة 
بغض النظر عن أهدافها الســيئة، ولكن هذه 
التغّرات سوف تحمل معها الكثر من الوقائع 

الجديدة، فهل نكون يف موقع املتفّرج«؟ 

نتيجة تجربتنا  املقاومة  أبناء  أضاف »نحن 
بالعدو  وتحديداً  بأعدائنــا  وخربتنا  ومعرفتنا 
اإلرسائيــيل ومن خلفه األمــريك، عى ثقة 
كاملة وتامة، أننا قادرون أن نحدد مســتقبالً 
مهامً لبلدنا عى الرغم من كل ما يعانيه هذا البلد 
اليوم، ولكــن يجب أن نكون أقوياء وحارضين 
يف املعادلة، وأن نفكر نحن يف مستقبل البلد، 
وأال ننتظر أن يحدد لنا أحد موقعنا، وأما إذا أردنا 
أن ننتظر مباذا سوف يتصّدق به »هوكشتاين« 
واألمريك عــى لبنان، فعندئذ لن نأخذ النفط 
والغاز، ولن يكون لبنــان جنة اقتصادية يف 
املستقبل، وال سيام أن األمريك ال يهمه ذلك، 
وال يريد ذلك، فــكل هّمه هو كيف يؤمن الغاز 
والنفــط ألوروبا، وكيف يحافــظ عى تفّوق 

اإلرسائييل يف هذه املنطقة«.
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ملعبه في  الكرة  رامــيــاً  »الــســيــاديّــة«..  على  ُتحافط  وزيـــراً   24 من  عــون  الــى  حكومّية  صيغة  ــّدم  ق ميقاتي 
ــي وزاراتـــهـــم؟!! ــن ف ــاء وزراء آخــري ــق ــدال وزيـــر الــطــاقــة وب ــب هــل يُـــوافـــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى اســت

دوليل بشعالين

قّدم الرئيس املكلّف نجيب ميقــايت اىل رئيس الجمهورية 
العامد ميشال عون، بالرسعة القصوى، أي بعد يوم واحد فقط 
من اإلستشــارات النيابية غري امللزمة التي جرت يف مجلس 
النّواب يومي اإلثنني والثالثــاء املنرصمني، صيغة للحكومة 
التي يقرتحها عىل أن يدرســها عون ويُبــدي رأيه فيها.. كام 
أطلع رئيــس الجمهورية  عىل نتائج اإلستشــارات النيابية 
التي اجراها عىل مدى يومني واقرتح عىل اساســها تشكيلته 
الحكومية. ورشح أّن تشكيلة ميقايت مصّغرة تضّم 24 وزيراً 
بدالً من 30، يصّح فيها القول إنّها »نســخة منّقحة أو معّدلة 
عن حكومة ترصيف األعامل الحالية«، وهو ما سبق أن أعلنه 
ميقايت فور تكليفه بأنّه ينوي اإلبقاء عىل حكومته الحالية 
التي يجد أنّها »كاملة األوصــاف« مع إجراء بعض التعديالت 

عىل بعض الحقائب واألسامء.
مصادر سياســية مطّلعة ذكرت أّن ميقايت مل يترّسع يف 
وضع صيغة للحكومة الرابعة التي سيرتأسها، والتي يجدها 
مناســبة للظروف الحالية، والتي لن يتخطّى عمرها األربعة 
أشــهر، كونه بدأ يُحّض لها منذ تكليفه تشكيل الحكومة يف 
23 حزيران الجاري، وقبل أن يُجري اإلستشــارات غري املُلزمة 
حتى، والتي خرجت بقرار عدم املشاركة يف الحكومة الجديدة 
مــن قبل عدد كبري مــن النّواب، ما ســّهل مهمته يف وضع 
الصيغة املمكنة. وتساءلت عن األسباب التي تقف وراء اتخاذ 
عدد من الكتل النيابية الكبرية أو الفاعلة قرار »عدم املشاركة 
يف الحكومة«، ال ســيام بعد أن خاضت اإلنتخابات النيابية 
األخرية، خصوصاً معارك »كــرس العظم« يف دوائر إنتخابية 
عّدة بهــدف تحقيق الفــوز والحصول عىل مقاعــد نيابية 
إضافية يف الربملان الجديد، وكيف سُتحدث التغيري أو سُتحّقق 
اإلصالحات يف املرحلة املقبلة، إذا ما بقيت خارجها، وال تقوم 

سوى مبعارضة مشاريعها؟!

أّن  اىل  املصادر  وأشــارت 
فاعلة  يريد حكومة  ميقايت 
ليك يتمكّن من القيام ببعض 
اإلنجازات التــي مل تُحّققها 
»حكومة معاً لإلنقاذ«، التي 
لإلنتخابات  بالتحضري  تلّهت 
النيابية منذ تشــكيلها، ومل 
تتمكّن مــن تأمني الكهرباء 
وزارة  توقيع  مــع  أخرياً  إاّل 
مع  الغاز  إتفاقيــة  الطاقة 
مرص، والتي تحتاج اىل رفع 
املتحــدة األمريكية  الواليات 
»عقوبات قيرص« عن سوريا 
والدول املعنيــة ليك يتمكّن 
لبنان من استجرار الغاز عرب 

سوريا.
بحكومة  يتعلّــق  وفيام 
كشــفت  املقرتحة،  ميقايت 

املصادر نفســها أنّه قّدمها للرئيس عون بخــّط يده، وتضّم 
24 وزيراً. وقد جرى املحافظة فيها عىل الحقائب الســيادية 
مــن حصة الطوائف نفســها، أي وزارات املاليــة والداخلية 
والخارجية والدفــاع.. ولكّنه قام بإجــراء تعديل عىل وزارة 
الطاقة التي كانت من حّصــة »التّيار الوطني الحّر«، واقرتح 
نزعها من يّد الوزير وليد فّياض، رغم عمله أكرث من سواه من 
الوزراء عىل ملف اســتجرار الغاز والطاقة من مرص واألردن 
عرب سوريا لتأمني نحو 12 ساعة كهرباء يومياً، وإسنادها اىل 
سّني هو وليد ســّنو. كام اقرتح إلغاء وزارات الدولة لتقليص 

عدد الوزراء، مثل وزارة الدولة للشؤون اإلدارية.
وأضافت املصادر بأّن ميقايت طــرح إبقاء وزارة املالية 
يف يّد »حركة أمل« من دون عودة الوزير الحايل يوســف 

خليل إليها، بل شــخصية شيعية أخرى. فيام أعطى وزارة 
الذي  بوشــيكيان  الحايل جورج  الصناعة  لوزير  اإلقتصاد 
النيابية األخرية،  اإلنتخابــات  نجح يف وزارته، كــام يف 
بدالً من الوزير الحايل أمني ســالم. وفيــام يتعلّق بوزارة 
املهّجرين التي يشــغلها حاليــاً الوزير عصام رشف الدين، 
فقد اقرتح إســنادها اىل شــخصية درزيــة أخرى. وُعلم 
الجديدة بشــخصية  اقــرتح تطعيم حكومته  بأن ميقايت 
نســائية، مع الحفاظ عىل حقائب عدد مــن الوزراء مثل 
وزارة الدفــاع الوطني للوزير موريس ســليم، والخارجية 
واملغرتبني للوزير عبد اللــه بو حبيب، والداخلية والبلديات 

وسواهم. مولوي  بّسام  للوزير 
ويف الوقت نفســه، لفتت املصادر اىل أّن ميقايت لّبى طلب 
بعض الكتل النيابية الجديدة التي أبدت رغبتها يف املشــاركة 

يف الحكومة مثل »كتلة اإلعتدال الوطني«، و«التكّتل الوطني 
املســتقّل«، وبعض النّواب املســتقلّني الذين سّموه للتكليف. 
وتتوّقع املصادر عينها أن يأخــذ رئيس الجمهورية وقته يف 
دراســتها، مع بعض املعلومات التي تيش بأنّــه قد ال يُوافق 
عليها، كونها ســتكون »حكومة الفــراغ« يف حال مل يتمكّن 

املجلس النيايب الجديد من انتخاب رئيس الجمهورية املقبل.
وقالت املصادر بأّن الدورة النتخاب الرئيس الجديد للبالد تبدأ 
أواخر آب، أي قبل شهرين من انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، 
وُيكن عندها الدعوة اىل انتخــاب الرئيس يف أي يوم خالل 
هذه الفرتة. وهذا يعني بــأّن الحكومة الجديدة لن تعمل أكرث 
من شهرين بشكل جّدي، يف حال جرى التوافق عىل تشكيلها 
خــالل األيام املقبلة. أّما يف حال قــام الرئيس عون برفضها 
واضعاً مالحظات معّينة عىل بعض األسامء والحقائب، فإن 
ميقايت ســيكون جاهزاً إلعادة النظر يف الصيغة الحكومية 

املقّدمة، ولتقديم غريها.
ولكن تخىش املصادر من أن يتكّرر هذا الســيناريو خالل 
الشهرين املقبلني اىل حني حلول فتح الدورة أمام اإلستحقاق 
الرئايس، ما يجعل »متديد« عمــر حكومة ترصيف األعامل 
أمــراً واقعاً. ولن يكون ميقايت منزعجاً كونه نفســه رئيس 
الــذي بإمكانه  حكومة ترصيف األعــامل والرئيس املكلّف 
اإلحتفــاظ بورقة التكليف يف جيبــه اىل ما بعد اإلنتخابات 

الرئاسية.
غري أّن املصادر أوضحت أنّه يف حال قبول عون بتشــكيلة 
ميقايت األوىل، فإّن هذا األمر من شأنه اإلستفادة من الوقت 
املتبقي الفاصل عن اإلســتحقاق الرئــايس يف وضع بيانها 
الوزاري ونيلها الثقة يف مجلس النّواب، ليك تبدأ عملها وتُحّقق 
أمرا أو اثنني مطلوبني منها يتعلّقان باإلتفاق مع صندوق النقد 
وتحقيق اإلصالح يف قطاع الكهرباء. فهذه الحكومة سُتصبح 
مستقيلة ُحكامً بعد انتخاب رئيس الجمهورية املقبل، وسيتّم 

تشكيل الحكومة األوىل يف العهد الجديد.

ــن ــاويـ ــنـ ــعـ ــا وفــــــق هــــــذه الـ ــهـ ــامـ ــمـ ــتـ فـــرنـــســـا تــــولــــي لـــبـــنـــان اهـ

ــل يـــصـــطـــدم بـــواقـــع ــي ــك ــش ــت ــل ال ــ ــراح ــ ــم عـــلـــى تـــســـريـــع م ــي ــم ــص ــت  ال
ــة ــب ــق ــرت ــن الـــحـــكـــومـــة امل ــ ــس الـــنـــيـــابـــي م ــمــجــل ــل ــام ل ــ ــع ــ ــف ال ــ ــوق ــ امل

فادي عيد

طغى الــدور الفرنيس املتجــّدد والفاعل 
عىل ما عداه، يف ظل معلومات عن اتصاالت 
حثيثــة وبعيــدة عن األضــواء حصلت يف 
األيام املاضية، وكان لها الــدور البارز الذي 
أســهم يف اإلرساع يف تقديم الرئيس املكلّف 
الحكومية إىل  لتشــكيلته  نجيب ميقــايت 
رئيس الجمهورية ميشال عون، وتالياً تأمني 
األجواء املالمئة، التي بدورها ســّهلت مسار 
التكليــف، يف ظل رغبة فرنســية واضحة 
أمام مهمة ميقايت،  الصلبة  لتأمني األرضية 

حيث ترُّص باريــس عىل دعمه وتســهيل كل ما 
يفتح الطريق أمام حكومة جديدة، أكان تعديالً أو 

تشكيلة حكومية جديدة متكاملة.
ويُنقل يف هــذا الســياق، ان الرئيس الفرنيس 
التواصل  إيانويل ماكرون، كلّف كبار مستشاريه 
مع الجهات اللبنانية املعنية من أجل تسهيل مهمة 
ميقايت يف هذه املرحلة، وهــذه اإلتصاالت جرت 
مع طهــران وبعض األطــراف اللبنانية. يف حني 
يُنقل، ووفق املعطيات واألجواء الغربية، أن باريس، 
وبعــد تجديد والية ماكرون، وإجــراء اإلنتخابات 
إدارة  الجديدة، فإن  الحكومة  الترشيعية، وتشكيل 
الرئيس الفرنيس ســتتفّرغ يف وقت قريب للملف 
لها  وســيكون  املطلوبة،  العناية  لتوليه  اللبناين، 
دور كبري من خالل التنســيق مع واشنطن وبعض 

العواصم العربية. 
وتؤكد املعلومات عن إمكان إرسال موفد رئايس 

فرنــيس إىل املنطقة، ومن الطبيعي أنه ســيزور 
بريوت لهذه الغاية، عىل أن تكــون األولوية عرب 

ثالث نقاط أساسية: 
- أوالً: عدم حصول فراغ حكومي، فإما الســري 
بالتشــكيلة الحكومية التي أعّدها الرئيس املكلّف 
ورفعها إىل رئيــس الجمهورية، أو تعويم حكومة 
ترصيف األعــامل، مبعنــى أال يحصــل أي فراغ 
حكومــي، يف ظل الظروف الصعبــة التي تحيط 
بلبنان واللبنانيني، عىل أن تستمر اإلدارة الفرنسية 
الصحي  القطاعني  اإلنســاين، وتحديداً  الدعم  يف 

واملعييش
- ثانيــاً: اإلســتحقاق الرئايس، مــن منطلق 
عــدم وصول لبنان إىل فراغ يف ســّدة الرئاســة 
األوىل، وعىل هذه الخلفية، يُنقل أن فرنســا بدأت 
يف  وتنسيقها  والدولية  اللبنانية  األجواء  تستطلع 
هذا اإلطــار،  وقد انطلقت منــذ فرتة مع حارضة 

الفاتيكان، التي تنّســق يف هذه املسألة مع 
يدركون  الفرنســيني  أن  إىل  إضافة  بكريك، 
أهمية هذا املوقــع األول يف لبنان، ورضورة 
تأمني املظلّة الدولية لإلنتخابات الرئاســية، 
يتواصلون مع  فإنهــم  املعطى،  بهذا  وربطاً 
الواليات املتحــدة األمريكية، وعدد من الدول 
تعمل  باريس  أن  مبعنى  والخليجية،  العربية 
للجمهورية  رئيس جديد  انتخاب  قاعدة  عىل 
يف املوعد الدســتوري املحّدد، وال ســيام أن 
اإلنتخابــات النيابية جرت بشــكل طبيعي، 
ولهذه الغاية، ليس هناك أي دوافع ومربّرات 
كيال يحصل اإلستحقاق الرئايس يف موعده. 
املعلومات  اإلطار، وفــق  ويتوّقع يف هــذا 
نفســها، أن ينطلق الدور الفرنيس باتجاه أكرث من 
دولة معنية بامللف اللبناين للتشــاور والتوافق يف 
آن عىل صيغة تأيت برئيس يحظى بإجامع لبناين، 
ولديه القــدرة عىل النهوض ببلــد مفلس ويغرق 

باألزمات املالية واإلقتصادية واملعيشية.
- ثالثاً: أن فرنســا لديها قلــق وهواجس حيال 
الوضع اإلقتصادي املــأزوم يف لبنان، وبناء عىل 
اطالعها لكل ما يعانيه هذا البلد، فهي تســعى يف 
حال ســارت األمور عىل ما يرام حكومياً ورئاسياً، 
وتم انتخاب رئيس جديــد للجمهورية، إىل هدفني 
أساسيني من شأنهام مساعدة لبنان للنهوض من 
جديــد: الهدف األول، يتمحور حــول رصف أموال 
»ســيدر« املرصودة للبنان، والتي تقّدر ب11 مليار 
دوالر، أما الهدف الثاين فيتمّثل بعقد مؤمتر للدول 
املانحة، لضّخ املزيــد من الدعم املايل من املانحني، 

من شأنه أن يخّفف من وطأة معاناة اللبنانيني. 

هيام عيد 

ليس مــن باب الصدفة أن تتزامــن الزيارة التي 
يقوم بها منّســق املساعدات الدولية من أجل لبنان 
السفري بيار دوكان إىل بريوت، مع انطالق عملية 
تشــكيل حكومة جديدة، ومبارشة الرئيس املكلف 
الحكومية  للصيغة  العميل  اإلعداد  ميقايت،  نجيب 
التي ســيوافق عليها املجلس النيايب، بعدما تعطي 
القوى واألطراف السياسية املعنية الضوء األخض 
لها، من أجل أن تستعيد السلطة التنفيذية مهامها، 
وبرصف النظر عن التوجــه نحو صيغة حكومية 
جديدة أو تعديل طفيف يف الحكومة الحالية، وفق 
ما بات متداوالً بجدية يف أوســاط الرئيس املكلف 

بالدرجة األوىل.
وقد ركزت هذه األوساط، عىل أن الرئيس املكلف 
قد بــارش وغداة انتهــاء اإلستشــارات النيابية، 
العتيدة، انطالقاً  بوضع مســودة أولية للحكومة 
من مداوالته مــع النواب، وبشــكٍل خاص الكتل 
النيابية التي أعلنت رصاحًة عن نيتها باملشــاركة 
أو التي مل تعلن هذا األمر بشــكٍل مبارش. وبالفعل 

جهزت املسودة وقدمها امس إىل رئيس الجمهورية 
ميشال، نظراً لدقة الظروف الداخلية، وإلرصار كل 
النواب عىل أهمية الرسعة يف إنجاز اإلســتحقاق 
الحكومي، يف ضوء املواعيد الضورية التي تنتظر 
الحكومة، وقــد يكون يف مقدمهــا ملف اإلنقاذ 
وخطة التعايف واإلصالحات، التي سيبحثها الزائر 

الفرنيس يف لقاءاته التي تبدأ اليوم يف بريوت.
لكن التصميــم عىل ترسيع مراحل التشــكيل، 
يصطدم بواقع املوقف العــام للمجلس النيايب من 
الحكومة املرتقبة، ويف ظّل خشــية واضحة لدى 
أوساط الرئيس املكلف، من قدرة هذه الحكومة عىل 
الحصول عىل ثقة النواب، مشريًة وعىل سبيل املثال، 
إىل إعالن الحزب »التقدمي اإلشرتايك« قراره بعدم 
املشاركة، ما سوف يطرح مشكلًة ميثاقية بالنسبة 
لتمثيل الطائفة الدرزية، علــامً أن نائب »التغيري« 
مارك ضو، قد أعلن أيضاَ عن عدم املشاركة يف سياق 

اإللتزام مبوقف النواب »التغيرييني«.
واملشــوار الذي ينتظر هذه الحكومة، وإن كان 
عمرها قصرياً من ناحية الوقت، يبدو طويالً بحسب 
األوســاط، نظراً للمهام امللقاة عىل عاتقها، لجهة 

اإلرساع يف إنجاز اتفاق بــني الحكومة وصندوق 
النقد الــدويل، وبالتايل وضع املراحــل التنفيذية 
للخطة اإلنقاذية، وبشــكل خاص بالنسبة ملسألة 
توزيع الخســائر، يف ضوء ما طرأ من تعديل عىل 
بعض اإلتجاهات يف هذا املجال، لجهة توزيع هذه 

الخسائر بشكل عادل.
ومبعزٍل عن روزنامة السفري دوكان يف بريوت، 
ونتائج لقاءاته التي ستشــمل القوى السياســية 
والرؤساء كام جرت العادة، فإن األوساط نفسها، 
الساحة  تحدثت عن مناخ ســيايس مختلف عىل 
اإلطالع  من خــالل  دوكان  الداخلية، ســيلحظه 
للرتاجع  املتقدم  املســتوى  وبشــكٍل مبارش عىل 
واإلنهيار يف الوضع اإلقتصادي والعجز عن تأمني 
الخدمات األساســية للمواطن، وهو من شأنه أن 
يدفع إىل تجديد املوقف الفرنيس، الداعي إىل ترسيع 
التســهيالت  الحكومة، وبالتايل إىل تقديم  والدة 
الالزمة إلنجاز هــذه العملية من أجل الرتكيز عىل 
األزمة األساسية، وهي  اإلتفاق مع صندوق النقد، 
من أجل إيجــاد الحلول لألزمة اإلقتصادية واملالية 

الصعبة، والتي تتدهور بشكٍل يومي.

الجيــــش : وفــــد مــــن امُللحقيــــن العســــكريين العــــرب واألجانــــب زار فــــوج األشــــغال امُلســــتقّل
الجيش عرب حسابها  قيادة  اعلنت 
عىل »تويرت«، ان »عددا من امللحقني 
العســكريني العــرب واالجانب يف 
قيادة  زاروا  ومســاعديهم  لبنــان 
فوج األشغال املســتقل يف منطقة 
الجمهور - حارة الســت، حيث كان 
العقيد  الفوج  قائد  اســتقبالهم  يف 
الذي قدم لهم  الركن يوســف حيدر 
رشحــاً مفصالً عن املهــامت التي 
االســتجابة  الفوج بخاصة  ينفذها 
لعملية اإلنقــاذ ورفع األنقاض بعد 
كارثة انفجــار مرفأ بريوت، ورشح 
حامية  مجــال  يف  الفوج  قــدرات 

واالســتجابة  الثقافية  املمتلــكات 
الرسيعة عند حدوث كوارث طبيعية.

وقد قــام امللحقــون بجولة يف 
الفوج واطلعوا عىل سري  مشــاغل 
العمــل فيها الســيام يف مجاالت 
إعادة التدويــر لتأمني املواد االولية 
الهندســية  األعامل  لتنفيذ  الالزمة 
للوحــدات العمالنية. وأبدى أعضاء 
اعامل  بنتائج  إعجابهم  الزائر  الوفد 
العســكريني يف الفــوج، مؤكدين 
اســتمرار دعــم بالدهــم للجيش 
التعاون  عالقات  لتعزيز  وســعيهم 

معه«.
خالل الزيارة

الجنسي الـــشـــذوذ  تــشــريــع  ــان:  ــ دريـ
حيادها من  الدولّية  الخطط  يُــجــّرد 

افتتح ُمؤتمراً دولياً
 عن التنمية املستدامة

افتتح مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ 
عبــد اللطيف دريان املؤمتــر العلمي الدويل 
إعامر  يف  املســتدامة  التنمية  »دور  بعنوان 
وبناء املجتمعات – ســبل تفعيلها وتطبيقها 
الذي اقيم يف  من منظور أخالقي وإنساين« 
قاعة مؤمترات مؤسســات أزهر البقاع، يف 
وفكرية  ودينية  سياسية  شخصيات  حضور 

وعلمية وعسكرية واجتامعية وتربوية.
ولفت دريــان إىل أّن »التنمية املســتدامة 
عرفت بأنها األعامل التي تْهدف إىل اســتثامر 
املوارد البيئية، بالقدر الذي يحقق التنمية ويحد 
من الَتلوث، ويصون املوارد الطبيعية ويطورها، 
السيطرِة عليها.  بدال من استنزافها ومحاولِة 
وأوضح أنها تنمية تراعي حق األجيال املقبلة، 
يف الرثواِت الطبيعيِة للمجاِل الحيويِّ لكوكِب 
األرض، كام أنها تََضُع االحتياجاِت األساسيَة 
لإلنســاِن يف املَقــاِم األوَّل، فأولويَاتُها هي 
تلبيُة احتياجاِت اإلنســاِن من الِغذاِء واملَْسكِن 
والحصول  والتعليم،  العمــل  وحق  واملَملَْبِس، 
عــىل الخدمات الصحيــة، وكل مــا يتصل 
بتحســني نوعيِة حياتِه املاديِة واالجتامعية، 
ومبا يضمُن حقوَق األجياِل املُقبلِة يف املوارِد 
التنمية املستدامِة يف  البيئية، وتتمثل أهداف 
تحسني ظروف املعيشِة لجميع سكان الَعامل، 
وتوفري أسباب الرفاهية والصحِة واالستقراِر 
لكل فرد«، معتــربا أّن »التنميــة تقوم عىل 

ثالثِة عنارَص أساسية هي االقتصاُد واملجتمُع 
والبيئة، وهي عنــارُص مرتبطٌة ببعضها يف 
نسيجٍ ُمَتَشــابٍك، إذ يقوُم كلٌّ منها عىل اآلخِر 

لُه ». ويُكَمِّ
وشــدد عىل أّن »عوملَة القيِم اتجهْت نحَو 
َفــرِْض أحاديٍة قي مجاِل حقوِق اإلنســان، 
وفــرِض معايريَ معينة، ال تراعــي التعدديَة 
الثقافيَة والدينيَة يف الَعــامل، فإلغاُء ثنائيِة 
االجتامعي،  ِالنوعِ  ِمظَلَّة  تحت  واألنثى  الذَّكِر 
وإنــكاُر الَتاميــِز الفطــري يف األدواِر بنَي 
الجنســني، ونرُش ثقافِة الفوىض الجنسية، 
وتعــدُد هيــاكِل األرسة، وترشيُع الشــذوِذ 
الجنيس وحاميِته، وترشيُع الزىن واإلجهاِض 
باسِم الجنِس اآلمن، وإطالُق مصطلحِ الُعْنِف 
عىل كلِّ ما يَُخالُف مضمــوَن هذه املفاهيم، 
كلُّ ذلَك من شــأنِِه أن يجرََّد الِخطََط الدوليَة 
مــن ِحَياِدَها، بعَد تفريِطها بحقِّ الشــعوِب 
من  الَعــامل،  يف  واملســيحيِة  اإلســالميِة 

االعرتاِض عىل إكَْراَهاتِها الترشيعية«.
وأكّد دريان »أننــا ندعو الجميَع إىل وضعِ 
األمــوِر يف نصاِبهــا الرشعــي والحقوقي 
وال  ترشيعية،  بفوىض  تنميَة  فال  الســليم، 
تنميَة بفــوىض أخالقية، وال تنميَة بفوىض 
أرسيــة، وال تنميَة باســتباحِة األقوياِء يف 
نفوِذهم حقوَق الشعوِب الكاِدحِة، واالستيالِء 

عىل موارِدها الطبيعية«.

ــع قــــائــــد الـــجـــيـــش حــمــايــة ــ زواراً كـــســـبـــار بـــحـــث مـ والــــتــــقــــى  املــــــودعــــــيــــــن..  أمــــــــــوال 

كسبار مستقبال زواره

زار نقيــب املحامــني يف 
قائد  كســبار  نارض  بريوت 
العامد  اللبنــاين  الجيــش 
وزارة  يف  عــون  جوزيــف 
الدفاع، رافقه رئيس وأعضاء 
املودعني  أموال  حامية  لجنة 
ضاهر،  كريــم  األســاتذة 
إييل حشــاش، وعيل زبيب، 
وتم البحــث يف ملف أموال 
ضاهــر  ورشح  املودعــني. 
وحشاش وزبيب للعامد عون 
الخطوات القانونية والعملية 

أموال  والتقنية والتي تســاعد عىل استعادة 
املودعني وعدم األخذ باإلشــاعات، إذ ال يكن 
التغايض عن ترصفات املسؤولني يف املصارف 
ويف مرصف لبنان والتي ال تصب يف مصلحة 

املودعني. 
الكامل يف ســبيل  وأبدى قهوجي »دعمه 

تحصيل أموال املودعني«. 
ويف النقابة، اســتقبل كســبار وفداً من 
الصليب األحمر الدويل حيث حض قسامً من 
اإلجتامع عضو مجلس النقابة املحامي فادي 
املرصي ورئيس لجنة تطبيق املادة 47 املحامي 
مازن حطيط. وتم البحــث يف عدة مواضيع 
تتعلق بتطبيق املــادة 47 وباملعونة القضائية 
وبأوضاع السجون والنازحني ومناهضة العنف 
والتعذيب، وبتعيني عضو يف لجنة املفقودين.

العربية  الشــبكة  رئيســة  اســتقبل  ثم 
العربية لحقوق اإلنسان مريم  للمؤسســات 
بنت عبدالله العطية ورئيسة التحالف العاملي 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، وكذلك 
فادي  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الهيئة  رئيس 

جرجس. 
وبعد الظهــر، اقيمت محــارضة يف بيت 
املحامي للمحامي الدكتور حســن فضل الله، 
وكذلك حفل توقيع كتابه حول الدور اإلقتصادي 
واإلجتامعي للقايض اإلداري وألقى كســبار 
الكلمة اآلتيــة: »أمام واقع لبنان الصعب، من 
املفيد الرتكيز عىل أهمية ودور القايض االداري 
يف هذا االطار، وذلك يف مختلف األنشــطة 
بالخصخصة  يتعلق  ما  االقتصادية، مثال يف 
العامة( يف  املنفعة  )قرارات  اإلســتمالك  أو 
ما يتعلق بالرتاخيص األنشــطة االقتصادية، 
وغريها... وبالتــايل ان لدور القايض االداري 
فاعليــة كــربى يف مامرســة رقابته عىل 
البعد  القــرارات اإلداريــة ذات  مرشوعيــة 
العامة  املصلحة  لتحقيــق  اإلقتصادي. وذلك 
اإلقتصادية أو مصلحة املواطنني اإلقتصادية، 
بحيث يوجد الكثري من اإلجتهادات التي تصب 

يف هذا االتجاه«.
واجتمع كسبار مع عدد من رؤساء اللجان 
يف النقابة للبحث يف عدة مؤمترات وندوات، 

سوف تعقد حول مواضيع متعددة. 

يف  املقاومــة«  دعــم  »لجنــة  دعــت 
التأبيني  الحفــل  حضــور  اىل  فلســطني 
)ابو عطايا-  أبو ســمهدانة  للشهيد جامل 
األمــني العام املؤســس للجــان املقاومة 
النارص صالح  ألوية  العســكري-  وذراعها 

املقاومة يف فلســطني  أركان  وأحد  الدين، 
املحتلة(، وذلك يف قاعة رساالت- بريوت- 
الجمعة يف  يوم  الكويتية،  الســفارة  نزلة 
1 متوز 2022 الســاعة السادســة مساء 

املحتلة. القدس  بتوقيت 

»لـــجـــنـــة دعــــــم املـــــقـــــاومـــــة« فـــــي فــلــســطــيــن
سمهدانة ــو  أب جــمــال  للشهيد  تأبينياً  حــفــاً  تقيم 
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إليكـــــــــــــــم فصيلـــــــــــــــة الـــــــــــــــدم املرتبطـــــــــــــــة بارتفـــــــــــــــاع خطـــــــــــــــر اإلصابـــــــــــــــة بســـــــــــــــرطان البنكريـــــــــــــــاس!
يف دراســة حديثة، اكتشف العلامء وجود صلة بني فصيلة 

دم معينة وخطر اإلصابة برسطان البنكرياس.
ويحدث الرسطان عندما تكتسب الخاليا الخبيثة القدرة عىل 
التكاثر، ما يؤدي إىل منو األورام. وتستمر هذه األورام يف غزو 
األنســجة األخرى إذا مل يقع ترويــض منوها، وهو ما يتطلب 
العــالج املبكر. وميكن أن يحــدث منو الرسطان من خالل عدة 
عوامل، ولكن التدخــني واإلفراط يف تناول الكحوليات من بني 

أسوأ املذنبني.
وبحســب عدة دراســات، قد يؤدي وجــود نوع معني 
مــن الدم إىل زيادة خطر اإلصابــة برسطان البنكرياس 
بنســبة 72%. ويتطــور هذا النوع مــن الرسطان عندما 
تبدأ الخاليــا غري الطبيعية يف النمــو داخل البنكرياس 
- العضــو املســؤول عن إنتاج ســوائل الجهاز الهضمي. 
ويؤثــر عدد قليل مــن الحاالت عىل جزء البنكرياس الذي 
ينظم نســبة الســكر يف الدم. بينــام توجد عوامل خطر 
قابلــة للتعديل للمــرض، توجد عوامل أخرى خارجة عن 

الســيطرة، من ذلك عوامل الخطر الجينية.
ويف دراسة مبكرة نرشت يف مجلة املعهد الوطني للرسطان 
)National Cancer Institute(، وجــد الباحثون أن من لديهم 

فصيلــة دم A أو B أو AB كانــوا أكرث عرضة لإلصابة باملرض 
مقارنــة باألفراد الذين ميلكون الفصيلة O. وأشــارت النتائج 
إىل أنــه باملقارنة مــع الذين لديهم فصيلة الدم O، فإن االفراد 
من النوع A لديهم فرصة أعىل بنسبة 32% لإلصابة برسطان 

البنكرياس.
وأولئك الذين ميلكون فصيلة AB لديهم احتامل أعىل بنسبة 
51 %، وأولئــك الذيــن لديهم الفصيلــة B لديهم احتامل أعىل 
بنسبة 72%. وقامت النتائج بقياس مخاطر اإلصابة برسطان 
البنكريــاس من خالل إجــراء تحليل لعينــات الدم. وضمن 
مجموعة الدراســة، كان 17% من حاالت رسطان البنكرياس 

.O تُعزى إىل وراثة فصيلة دم غري
ومع ذلك، أكد مؤلفو الدراسة أن النتائج ال تثبت وجود صلة 
مبارشة بني مجموعات الدم غري O وتطور رسطان البنكرياس. 
وعالوة عىل ذلك، توصلت دراســات أخرى أجريت باستخدام 
 B منهجيــة مامثلة إىل نتائج مختلفــة تتعلق بفصيلة الدم

وخطر اإلصابة بأنواع مختلفة من الرسطان.
ويف عام 2017، قام بحث نرُش يف مجلة PLOS One بتقييم 
مخاطــر أنواع الدم املختلفة يف مــا يتعلق برسطان القولون 

واملستقيم.

وكتــب الباحثــون أنــه 
 ،A الدم  بفصيلــة  »مقارنة 
 B ارتبطــت فصيلــة الــدم
بانخفاض معتد به إحصائيا 
أنواع  اإلصابة بجميع  لخطر 
الرسطان. وكلتا فصيلتي الدم 
B وAB مرتبطان بانخفاض 
برسطان  اإلصابــة  خطــر 
الجهــاز الهضمي ورسطان 
القولــون واملســتقيم عىل 

التوايل«.
ارتبط  النتائج  وبحســب 
الــدم من الفصيلــة B أيضا 

بانخفاض خطر اإلصابــة برسطان املعدة واملثانة. ومع ذلك، 
فقد ارتبطــت فصيلة الدم AB بزيادة خطر اإلصابة برسطان 

الكبد بشكل ملحوظ.
ويتم تحديد مجموعات الدم البرشية األربع من خالل السكر 
والربوتينات املوجودة عىل سطح خاليا الدم الحمراء والخاليا 
األخرى املوجودة يف البنكرياس. ويحدد النمط الذي تشــكله 

 B أو A جزيئات الســكر ما إذا كانت فصيلة دم الشــخص هي

.O أو AB أو

وميكن أن تكون كل فصيلة إما إيجابية أو سلبية، وعادة ما 

يتم تحديد ذلك من خالل الجينات التي يرثها الفرد من والديه.

وأندر فصيلة دم هي AB سلبي، يف حني أن معظم األشخاص 

.O لديهم فصيلة الدم

ــب  ــصــي ــان يُ ــ ــرطـ ــ ــد تـــشـــيـــر الــــــى سـ ــ ــة قـ ــ ــحـ ــ رائـ
الـــــــنـــــــســـــــاء.. فـــــــمـــــــاذا عـــــــن األعـــــــــــــراض؟

يعــد الرسطان حالة صحية مهــددة للحياة، 
إال أن القدرة عىل اكتشــاف العالمات واألعراض 
التحذيريــة املبكرة، ميكن أن تســاعد يف تعزيز 

فعالية العالج.
وهنــاك أكرث من 100 نــوع مختلف من أنواع 
الرسطــان املعروفة، التــي تصيب البرش. وعىل 
الرغم من أن غالبيتها تصيب النساء والرجال عىل 
حد ســواء، إال أن بعض األنواع قد تصيب جنسا 

محــددا دون اآلخر، من ذلك رسطان عنق الرحم.
ويعد رسطان عنق الرحم محفوفا باملخاطر، إذا 
مل يتم تشخيصه وعالجه يف مرحلة مبكرة. فهو 
نــوع من الرسطان يحدث يف خاليا عنق الرحم، 

وهو الجزء الســفيل من الرِحم املتصل باملهبل.
وال توجد أعراض واضحة خالل املراحل املبكرة 
من املــرض، ولهذا من الجيــد معرفة العالمات 
املنذرة وزيــارة الطبيب  فور مالحظتها لضامن 

فرصة عالج أفضل.
وتشــري هئيــة الخدمات الصحيــة الوطنية 
)NHS(  إىل أن إحــدى العالمات الرئيســية هي 
»التغيريات التي تطرأ عــىل اإلفرازات املهبلية«. 
ويشــري هذا إىل نســيج ولون وقوام اإلفرازات، 

وأيضا الرائحة.
ويقــول الخرباء يف مركز أبحــاث الرسطان 
يف اململكــة املتحدة: »تعاين بعض النســاء من 
إفرازات مهبليــة تنبعث منها رائحة كريهة وأمل 
يف املنطقة الواقعة بني عظام الفخذ«. ومع ذلك، 
فــإن التغيري يف اإلفرازات هذا ال يرجع دامئا إىل 
الرسطان، ويجب زيــارة الطبيب أو زيارة عيادة 

الصحة الجنسية لضامن التشخيص الصحيح.
واإلفرازات املهبلية ليســت املؤرش الوحيد عىل 

املرض، وتشمل العالمات الرئيسية األخرى ما ييل:
- األمل وعدم الراحة أثناء مامرسة الجنس

- نزيف مهبيل بعد الجامع، بني فرتات الحيض 
أو بعد سن اليأس

- أمل يف أسفل الظهر أو الحوض
- أمل شــديد يف جانبــك أو ظهــرك ناتج عن 

الكليتني
- اإلمساك

- التبول أو التربز أكرث من املعتاد
- فقدان السيطرة عىل املثانة أو األمعاء

- دم يف البول
- تورم يف إحدى أو كال الساقني

- نزيف مهبيل حاد
ومن أســهل الطرق للكشف عن رسطان عنق 
الرحم والوقاية منه هو إجراء اختبار مســحة،÷ 
وهي مسحة وقائية تستخدم للكشف عن الخاليا 
غــري الطبيعية يف عنق الرحم )مدخل الرحم من 
املهبل(، وميكن أن يؤدي اكتشــاف هذه الخاليا 
ثم إزالتها إىل الوقاية من اإلصابة برسطان عنق 
الرحــم، وهو ليس اختبــارا لرسطان عنق الرحم 

بحد ذاته.
هذا ويويص الخرباء كل امرأة يزيد عمرها عن 
25 عامــا بإجراء الفحــص، وال يهم ما إذا كنت 
نشطة جنسيا أم ال. ومن املمكن أن تصاب النساء 
من جميع األعــامر برسطان عنق الرحم، ولكنه 

نادر للغاية عند النســاء دون سن 25 عاما.
وتقــول هيئة الخدمــات الصحيــة الوطنية 
الربيطانية: »من خالل فحص عالمات الخطر يف 
مرحلة مبكرة، فهذا يعني أنه ميكن معالجة أي خاليا 

غري طبيعية برسعة قبل أن تتطور إىل رسطان«.

أطعمـــــــــــــــة تحمـــــــــــــــي مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــعة الشـــــــــــــــمس مـــــــــــــــا فـــــــــــــــوق البنفســـــــــــــــجّية
تُعرف األشــعة فوق البنفسجية  بكونها نوًعا 
من اإلشــعاع الكهرومغناطيــي القادم من 
الشــمس وبعض املصادر الصناعية، التي تجعل 
اللمسات الضوئية السوداء تتوهج، وتعد األشعة 
فوق البنفســجية مســؤولة عن تصبغ الجسم 
والحــروق الشمســية. ويعد التعــرض املفرط 
لألشــعة فوق البنفسجية مرضاً، وخاصة عىل 

النسيج الحي.
يتفاوت رضر أنواع األشــعة فوق البنفسجية 
بإلحــاق أرضار بالجلد عــىل املدى الطويل، مثل 
التجاعيــد والرضر غري املبارش للحمض النووي 
للخاليــا إىل حروق الشــمس ورسطان الجلد. 
كام تتســبب بتلف العينني، حيث يرض التعرض 
لألشعة فوق البنفسجية بالشبكية أو العدستني 

أو القرنية مام يؤدي إىل إعتام عدسة العني.
ففضالً عن العناية بالبرشة واســتخدام واقي 
الشمس، يلعب النظام الغذايئ دوراً أسياسياً يف 
حاميتنا من األشعة ما فوق البنفسجية وخاصًة 
وجبة الفطور. إليكم األطعمة التي تحميكم من 

أشعة الشمس ما فوق البنفسجية:
- التــوت: رغم صغر حجــم مثرة توت، إال أن 
لها فوائد صحية هائلة تعود عىل الجسم، حيث 
تحتوي عىل الفيتامينات ومضادات األكسدة التي 
متّد الجسم بالكثري من الفوائد وبخاّصة البرشة، 
فتحميها من أشــعة الشمس الضاّرة. كام يعمل 
حمض اإليالجيك املوجود يف التوت  عىل حامية 
الكوالجــني من التلف. ويعترب بروتني الكوالجني 
من املكونات األساســية للجلد، وهو مســؤول 
عــن حيوية ونضارة البــرشة واملنع من ظهور 

التجاعيد. 
- املكرسات النيئة: ما ميّيز املكرسات النيئة أنها 
غنّية بالدهون الصحّية، باإلضافة إىل الكثري من 

مضادات األكسدة. فهذان املكّونات يعمالن عىل 
حامية البرشة من رضر أشعة الشمس، من خالل 
خلق حاجز بني الخاليا الداخلية والجذور الحرّة 
التي تتكّون ببســبب األشــعة فوق البنفسجية 

والتي تسبب تلف البرشة. 
- البطيــخ: يعترب من أبرز األطعمة التي تعمل 
كواقــي طبيعي للبرشة من أشــعة الشــمس، 
فيحتوي عىل الاليكوبني وهو مضاد لألكســدة، 
ميتص األشــعة ما فوق البنفســيجة الحمراء 
والزرقــاء ويعمل كحاجز بينهــا وبني الخاليا 

الداخلية يف البرشة. 
- الشــاي األخرض: يتمتع بغنــاه مبضادات 
األكســدة التي مــن بني فوائدهــا وقف التلف 
الجيني لخاليا الجلد التي تعرضت لألشعة فوق 

البنفسجية. 
- الجــزر: البيتاكاروتــني املوجود يف الجزر 
يحمي برشتك من رضر الجذور الحرة التي يسببها 
التعرض املفرط لألشعة فوق البنفسجية ويوفر 

املزيد من الحامية ضد حروق 
الشمس.

تعمل  الورقية:  الخضار   -
الخضــار الورقية عىل منع 
وإصالح األرضار الناجمة عن 
أشعة الشمس. باإلضافة إىل 
فيها  املوجود  البيتاكاروتني 
تحتوي الخضار الورقية عىل 
مستويات عالية من حمض 
والســولفورفان  الفوليــك 

والفيتامينات أ ويس وهـ. 
- زيت الزيتون:  يعد زيت 
الزيتــون أحد الزيوت الغنية 
فإن  لذا  األكسدة،  مبضادات 
اســتخدامه بانتظــام عىل 
البرشة قد يســاعد عــىل حامية الجلد من تأثري 
أشعة الشمس القوية وعمليات األكسدة الضارة 
التي قد يحفزها التعرض املســتمر لألشعة فوق 
البنفسجية القادمة من الشمس. كام  يعمل أيضاً 

عىل ترطيب البرشة.
- الشــوكوال املــّر: يحتوي الشــوكوال عىل 
اإلبيكاتيك، الكاتيكني والربوســيانني، وهي من 
أبــرز املكّونات ضمن تركيبة الشــوكوال الداكن 
التــي تعمل عىل حامية البرشة من األشــعة ما 
فوق البنفسجية. فضالً عن منحه للجلد رطوبة 
وملمس ناعم، كونه غنيا مبضادات أكسدة كثرية.
- القرنبيــط: يحتوي القرنبيط عىل مضادات 
األكســدة القوية التي تســاعد عــىل محاربة 
اإلجهاد التأكسدي، كام أنه يعّد غذاًء طبيعياً يقي 
من أشعة الشمس بفضل مادة الهيستيدين. هذا 
الحمض األميني يحفز إنتاج حمض اليوروكانيك 

الذي ميتص األشعة فوق البنفسجية.

ــة ــلـ ــاء زحـ ــ ــضـ ــ ــي قـ ــ ــ ــع املــــقــــالــــع ف ــ ــ ــواق ــ ــ ــدا م ــ ــق ــ ــف ــ ت
بوشــــــكيان : إعــــــادة التدويــــــر توّفــــــر للبلديّات مــــــردوداً وافراً ياســــــين : نجري نقاشــــــاً مع البنــــــك الدولي حــــــول النفايات

تفقد وزيــر البيئة يف حكومة ترصيف 
االعامل نارص ياســني بعض مواقع املقالع 
والكسارات عىل السلسلة الرشقية يف قرى 
قضاء زحلة، تلبية لدعوة من النائب جورج 
عقيص، وشــملت الجولة بلدات: قوسايا، 
رعيت وديــر الغــزال،  واختتمت  مبؤمتر 
صحــايف يف فندق »قــادري الكبري« يف 
زحلة، يف حضور وزيــر الصناعة جورج 

بوشكيان والنواب، وفاعليات.
وأشار وزير البيئة اىل أن الجولة تركزت 
عىل ثالث قضايا، ابرزها مسألة النفايات، 
وقال: »االســبوع املايض اجرينا نقاشــا 
مع املانحــني وبالتحديد مع البنك الدويل، 

واســتطعنا بالتعاون مع مجلس اإلمناء واألعامر ومصلحة 
الليطــاين ان ننقل وفرا من الليطاين اىل بحرية القرعون من 
أجل ترميم وتشــغيل الحوض األعــىل يف بعلبك وزحلة وبر 
الياس وجب جنني«، مضيفا »نأمل خالل األســابيع املقبلة، 
ان يتــم تحديد معامل الفرز وحاجات املطامر، ومن املؤكد انه 
خالل 20 و23 متوز املقبل ســيحصل تحسينات، واملوضوع 
نــال موافقة مجلس الوزراء يف جلســته األخرية. اما يف ما 
يتعلق بالرصف الصحي وموضوع الليطاين فقد حصل نقاش، 
واالســبوع املايض تم توقيع اتفاق مع برنامج األمم املتحدة 
االمنايئ بدعم من الســفارة اإليطالية إلدارة وتشغيل الرصف 
الصحــي، لكن النقاش حاصل حــول كيفية تحريك موضوع 
الليطاين للعمل عىل بناء بعض املحطات وشــبكات للرصف 
الصحي يف البقاعني الغريب واالوسط من أجل تحسني واقع 

الليطــاين، لكن وضع الليطاين صعب ويحتاج اىل عناية من 
الليطاين«. مصلحة 

بدوره، أكد بوشــكيان أن »الصناعات املوجودة عىل ضفاف 
الليطاين هي عصب اســايس وأصبحت من اولويات السياسة 
االقتصادية يف البلد. اما يف ما يتعلق مبحطات التكرير واعادة 
تفعيلها ضمن االنظمة العاملية، فهذا األمر يتطلب عناية بيئية 
صناعيــة اجتامعية وهذا ما نقــوم به بالتعاون مع مصلحة 
الليطاين والســيد سامي علوية«، مضيفا »هناك دعاوى عىل 
بعــض املصانع، وكنا طالبنا أصحاب املصانع بتعهد بيئي كيال  
تسبب اي تلوث وبأن تكون املياه نظيفة. اما بالنسبة للمطامر 
التي نحن بصددهــا، فالنفايات هي الذهب األصفر من خالل 
التدوير واعادة التدوير والنفايات ســنضعها باطارها كمردود 
للبلديات ونقوم بدراسة توفر للبلديات مدخوال من خالل الفرز 

والتدوير«.

إعتصام ملرضى غســــــل الكلى أمام املستشفى اإلسالمي في طرابلس
طالب مرىض غســل الكىل خالل إعتصام 
أمام املستشــفى اإلســالمي يف طرابلس 
الحكومة اللبنانية »باخذ مشكلتهم املتاتية 
عن دولرة االستشفاء وبخاصة غسل الكىل 

بعني االعتبار«.
ولفت املشاركون يف االعتصام اىل ان وزارة 
الصحة »ال تلتفت اىل مطالبهم لجهة تأمني 
األدوية للمستشــفيات الحكومية وتحويل 
األمــوال اىل املستشــفيات ومنع املصارف 
مــن احتجازهــا«، مؤكديــن ان »قضيتهم 
ليســت الوحيدة عىل طاولــة وزير الصحة 
فمــرىض الرسطان أيضــاً يعانون كام كل 

األمراض املزمنة«. ومتنوا ان« ياخذ االجتامع املخصص للشان 
االستشــفايئ والذي سيعقد يف الرسايا الحكومية هذه األمور 
مبا يف ذلك أداء املستشفيات وفرض رسوم اضافية عىل مرىض 

الكىل بعني االعتبار ،وأن يكون الحل متناســبا مع واقع الحال 
وواقع املرىض وقدرتهم املالية«.

واعلن املعتصمون عن توجههم للقاء رئيس حكومة ترصيف 
االعامل نجيب ميقايت لرفع قضيتهم اليه مبارشة .

شارك في أعمال القّمة التحضيريّة لـ »تحّول التعليم«
الحلبــــــي : لبنــــــان ســــــُيواصل الصمــــــود رغــــــم األزمــــــات

لبى وزير الرتبية والتعليم 
ترصيف  حكومة  يف  العايل 
الحلبي،  عبــاس  االعــامل 
دعــوة منظمة اليونســكو 
يف  باريس، حيث شارك يف 
التحضريية  القمــة  أعامل 
لقمة »تحــول التعليم« التي 
ســتعقدها منظمــة األمم 
املتحدة يف نيويورك يف خالل 

شهر أيلول 2022.
أعامل  جــدول  تضمــن 
استهلها  عدة  لقاءات  الوزير 
مع املديرة العامة املســاعدة 
لشؤون الرتبية يف اليونسكو 
وعرضا  جيانيني،  ستيفانيا 
لجهود اليونســكو يف لبنان 
الرتبوي،  القطاع  لجهة دعم 

كــام التقى وزير الرتبية اإليطــايل باتريزيو بيانيش وبحثا 
يف الواقع الرتبوي يف لبنان وإمكان نيل املســاعدة يف تأمني 

انطالق العام الدرايس املقبل.
كام شارك الحلبي يف طاولة مستديرة بعنوان »تحول التعليم 
يف الطوارئ واالزمات«، واعترب ان »لبنان ســيواصل  الصمود 
عىل الرغم من األزمات املتعددة التي يواجهها، بواسطة الدعم 
الذي قد يقدمه املجتمع الدويل والذي ســاعده عىل إنهاء عام 

درايس كان حافال بالتحديات والعقبات«.

وعرض للمبادرات والجهود التي »بذلها بالتعاون والرشكة ما 

بــني الوزارة من جهة، والجهات املانحة من جهة أخرى والتي 

أفضت إىل إنهاء العام الدرايس  بامتحانات رسمية » .

مــن جهة أخرى، أبدى الحلبي »تخوفــه من العقبات التي 

سيواجهها العام الدرايس املقبل وخصوصا لجهة تأمني انتقال 

املعلمني والتالمذة يف ظل االزمة املالية التي تعانيها البالد.

ــس : ــ ــل ــ ــراب ــ ــي ط ــ ــار املـــبـــنـــى فـ ــ ــي ــ ــه ــ ــن ان ــ ــوي عـ ــ ــولـ ــ  مـــكـــتـــب مـ
ــوب إخـــالئـــه ــ ــوجـ ــ ــان بـ ــ ــك ــ ــس ــ ــم تـــقـــم بـــــإنـــــذار ال ــ ــة لـ ــ ــديّ ــ ــل ــ ــب ــ ال

اشار مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إىل أنه 
»بتاريخ 22-10-2021 صدر عــن وزير الداخلية والبلديات 
التعميــم رقم 8 طلب مبوجبه مــن املحافظني ابالغ البلديات 
اتخــاذ التدابري واالجراءات الالزمة فيام يتعلق بتدعيم االبنية 
املتصدعة واآليلة للســقوط عىل ان تقــوم البلديات بأعامل 
التدعيم يف حال متنع املالكني بعد توجيه انذارات اليهم، وذلك 
مبوجــب قانون البناء. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 
23 تاريــخ 24-1-2022، أصدر مولوي تعميامً حمل الرقم 4 

يؤكد فيه عىل تعميمه السابق«.
ولفــت إىل أنه »إزاء ما تقدم، وتوضيحا ملا يتداوله البعض 
وتحديدا فيام خص انهيار املبنى الواقع عىل العقار رقم 306 
يف منطقة السويقة العقارية- طرابلس، يهم مكتب مولوي 
ايضاح ما ييل: بتاريخ 18-1-2022، أرســلت بلدية طرابلس 
كتابــا اىل وزارة الداخلية مرفق فيــه جدول بأرقام عقارات 
االبنية الباطونية واالثرية املتصدعة يف املدينة والتي تشكل 
خطرا عىل الســالمة العامة، اال ان الكتاب املذكور مل يتضمن 

البناء الواقع عىل العقار رقم 306- الســويقة. وبالتايل فإن 
البلدية مل تقم بإنذار الســكان بوجوب إخالء هذا املبنى رغم 
كونه قديم العهد ويتضمن مخالفة بناء لناحية إضافة طابق 

علوي«.
اضاف مكتب مولوي: »مع اإلشــارة اىل ان وزارة الداخلية 
راسلت وزارة املالية حول إمكانية تأمني التمويل الالزم لتدعيم 
االبنيــة املتصدعة يف طرابلس، وقد أجابت املالية بأنه ال يقع 
عــىل عاتق الدولة تأمني متويل تنفيذ مرشوع تدعيم وترميم 
االبنيــة املتصدعة حيث يقع املوضوع عىل املالكني أوال ومن 
ثــم عىل البلدية، عمالً بأحكام قانون البناء وقانون البلديات. 
أما بالنســبة للحادثة وبحسب التحقيق املجرى، فإن سكان 
املبنى عمدوا اىل إخالئه بعد ظهور تشققات فيه إثر االمطار 
الغزيرة االسبوع الفائت، لكن املدعوة لينا كمون، من الجنسية 
الســورية، عادت برفقــة ابنتها يف اليوم التايل لجلب بعض 
االغراض العائدة لها من شــقتها الكائنة يف الطابق العلوي 

وحصل االنهيار حينها«.

خالل القمة التحضريية
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العامة  بحث وزيرا االشغال 
والنقل والسياحة يف حكومة 
عيل  الدكتور  االعامل  ترصيف 
حميه ووليد نصار واملدير العام 
فادي  املهندس  املدين  للطريان 
الحســن مع رئيــس اتحادات 
الربي  النقل  قطــاع  ونقابات 
اتحاد  ورئيس  طليس  بســام 
الوالء للنقل احمد املوســوي، 
وزارة  يف  اجتــامع  خــال 
االشــغال العامة، تنظيم عمل 
تاكيس املطار مع بداية املوسم 

السياحي.
وعــى االثر، قــال حميه: 
»مباحثاتنــا متحــورت حول 

تنظيــم وتعرفة عمل تاكــيس املطار. هناك 
235 تاكــيس يف املطــار يخضعــون لقرار 
صادر عن وزير األشــغال العامة والنقل حول 
تنظيم عملهم ومواصفات املركبات والتعرفة. 
ويف ظل تقلبات ســعر رصف الدوالر وأسعار 
املحروقات أصبح من الصعب تثبيت التعرفة«.

أضــاف: »ان النقابــات املتمثلة بالســيد 
بســام طليس ابدت كل االســتعداد والتعاون 
مــع املديرية العامة للطــريان املدين ووزارة 
السياحة والجميع مستعد لتنظيم العمل ضمن 
القانون املعمول به. فنحن اليوم يف موســم 
سياحي، ووزير السياحة كان أعلن أنه سيصل 
اىل لبنــان حوايل مليون ومئتي الف وافد هذا 
الصيف، ووصل خال يوم واحد 14 الف راكب 

و91 طائرة«.
وتابع: »ســيعمل وزير السياحة بالتنسيق 
مــع وزير الداخلية، عى زيادة عديد الرشطة 
الســياحية يف املطار لتنظيــم عمل تاكيس 
املطار. كــام ان املدير العــام للطريان املدين 
املهندس فادي الحســن كونــه رئيس اللجنة 

املعنية بتاكيس املطار سيدعو اىل عقد اجتامع 
مع األجهزة األمنية ووزارة السياحة والوزارات 
املعنية الدخال آلية تنظيم تاكيس املطار حيز 

التنفيذ«.
ورداً عى ســؤال عن موضــوع الباصات 
الفرنســية، قال حميه: »تم ارسال كتاب اىل 
وزارة الداخلية لتسجيل هذه الباصات، ونقوم 
بإعداد دفاتر رشوط غب الطلب لســائقي تلك 
الباصــات من قبل القطاع الخاص ســتكون 
عرب مــــناقصة عمومية. ليس لدي أي قرار 
بتوظيف ســــائقني ومنافــــسة القطاع 
الخــاص، بل ســيكون العمــل متكاما بني 
القطاعني العام والخاص لتعزيز وتقوية دور 
القطاع الخاص، ألنه ليس باستطاعة الدولة 
توفري النقل عى كامل األرايض اللبنانية دون 

القطاع الخاص«.
وبالنسبة اىل موضوع تثبيت التعرفة، أكد 
أنه »مرتبط بأمرين أساســيني: سعر البنزين 
واملازوت وسعر قطع الغيار، وعندما يتم تثبيت 
االسعار نقوم عندها بتثبيت سعر التعرفة عى 

كامل األرايض اللبنانية«.

حمية ونصــــــار بحثا في موضوع »تاكســــــي املطار« :
اقرار بصعوبة توحيد التعرفة مع تقّلبات سعر الصرف

حمية بني نصار وطليس

تصــف مصــادر مرصفية 
الذي عقدته جمعية  االجتامع 
املصــارف بعد ظهــر االثنني 
املــايض وما صــدر عنه بأنه 
»اتفــاق املصلحة والعمل معاً 
ووضع ما حصــل جانباً، الن 
االولوية هي الدفاع عن القطاع 
املرصيف خصوصــا يف هذه 
الظروف الصعبة التي مير  بها 
القطاع واملشاريع التي تُعد له، 
وذلك بعد التشــنج الذي حصل 
والبيانات التي صدرت الرافضة 
للرسالة التي وجهها مستشار 
النقد  صنــدوق  اىل  الجمعية 

الدويل وخصوصا يف ما يتعلق ببيع الذهب.
وتعترب ان البيــان الذي صدر عن االجتامع 
والذي اكد وحدة الجمــعية ورضورة االتفاق 
مع صـــــندوق النقد الدويل كونه الســبيل 
اللبناين،  االفضل العادة هــــيكلة االقتصاد 
جاء بعد سلســــلة اتصــاالت واجتامعات 
يف محاولة للتنصل من رســــالة املستشار 
واعتبارها كأنها مل تكن وال متثل رأي الجمعية، 
وصدور بيــان يناقض الرســالة وفيه عدم 
معارضة االتفاق بني الدولة اللبنانية وصندوق 
النقد الدويل باملطلق وهو احد اهم ابواب الحل 
للخــروج من االزمة الحاليــة، لكن هذا الحل 
يجب ان يوفق بني تراتبية املسؤوليات ونسبة 
تحمل الخسائر فا يحمل املودعني واملصارف 

كل الخسائر«.
وتشري اىل ان »االولوية اليوم هي يف وحدة 
املصارف خصوصــاً ان الرئيس املكلف رئيس 
حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت يزمع 
طرح بعض التعديات او مقاربات جديدة تتناول 
اموال املودعني وموضوع تحميل الخسائر امام 

لجنة املال النيابية غداً، كام تناهى اىل مسامع 
بعض املرصفيني، بحيث يعيد توزيع الخســائر 
عى الدولــة اللبنانية ومرصف لبنان ومن ثم 
املصارف مع االبقاء عى حامية ودائع التي هي 
دون املئة الف دوالر، اما بالنســبة اىل الودائع 
التي تتجاوز هذا الرقم فيمكن ارشاك جزء منها 
كأســهم او ســندات، اضافة اىل حديثه امام 
املجلس االقتصادي واالجتامعي خال جلسة 
املشاورات ان خطة التعايف ليست منزلة وانه 
ميكن ادخــال تعديات عليها من اجل ان متر 
يف مجلــس النواب خصوصاً ان صندوق النقد 
الــدويل حريص عى انجــاز هذه الخطة يف 

ارسع وقت ممكن« .
وتضيــف املصادر: ما حــدث ال يعدو كونه 
تباينات يف املواقف ال تؤثر عى وحدة املصارف 
التي تتحرض ملواجهة التحديات ال ســيام يف 
يتعلق بتوزيع الخسائر ومرشوع اعادة هيكلة 
القطاع وخطة التعايف. وهي كلها مشــاريع 
تتطلب وحدة املوقف والتعاون والتعاضد، وان 
تكون الجمعية جســامً واحداً ويداً واحدة يف 

سبيل املصلحة املرصفية العامة.

ــه ــ ــول ــ ــق ــ ــي ــ املــــــــــصــــــــــارف تــــــتــــــرقــــــب مـــــــــا س
ــيـــة ؟ ــابـ ــيـ ــنـ ــة املــــــــال« الـ ــنـ ــجـ ــي  لـــــ »لـ ــاتـ ــقـ ــيـ مـ

تتواصل أزمة الخبز يف ظّل فقدان الطحني 
من األســواق ما يتســبب بنقص يف إنتاج 
للبنانيني، وال  الرغيف وخلق معاناة إضافية 
تــزال الصورة ضبابيــة إذ تطرح العديد من 
األزمة  االســتفهام حول مسببات  عامات 
النائب رازي  ومصريها. ويف الســياق غرد 
الحاج عــى »تويرت« واضعــاً ملف القمح 
برسم القضاء، قائاً »املعدل العام السترياد 
القمح هو حوايل 588 ألف طن ســنوياً، يف 
العــام 2021، تم اســترياد 754 ألف طن أي 
بزيــادة 166 ألف طن عن املعدل العام، أزمة 
الرغيف واستمرار اذالل اللبنانيني، هو بسبب 
تهريــب الطحني املدعــوم حتى وصل االمر 

للموايش«. علفاً  الستخدامه 
وطرح سلسة من االسئلة املتصلة: »3000 
طن من القمح دخلت اىل لبنان من 15 شباط 
2022، ومل تنته فصــول دخولها وحيازتها 
للمواصفــات القياســية، ال نعرف مصريها 
وان تــم ترصيفها تهريبــاً واين اصبحت؟  
كيف تــم توزيع الحصص عــى املطاحن؟ 

معايريها؟ طائفيــاً؟ مناطقياً؟ محاصصة 
مصالح؟ ملاذا اقفلت 5 مطاحن؟«.

عــن مســتجدات األزمة، يوضــح نقيب 
أصحــاب األفــران يف جبل لبنــان أنطوان 
ســيف لـ »املركزية« أن »وزير االقتصاد يف 
حكومة ترصيف األعامل أمني ســام وعدنا 
بأن األمور تســري باالتجاه الصحيح وطأمن 
واالعتامدات الســترياده  القمح موجود  أن 
ســتفتح وطلب مــن املطاحن االســتمرار 
برشائــه«، معربــاً عن »احــرتام أصحاب 
االفــران لهذا الترصيــح، إال أن الواقع عى 
األرض اليــوم مختلف حيــث أغلب املطاحن 
ال تــزال مقفلة وثــاث مطاحن كربى منها 
إثنتان يف بريوت متوقفة عن العمل ال تسلم 
الطحــني، واملطاحن العاملــة عليها ضغط 
الــكايف لتغطية  كبري وال متتلــك الطحني 
حاجة األفران، حتى أن األفران املســتحوذة 
عــى إذن من وزارة االقتصاد لتتســلم نوعا 
معينا مــن الطحني ال ميكنها الحصول عليه 

للخبز«. إنتاجها  يعرقل  ما 

تتساقط والـــحـــلـــول  ُمـــســـتـــمـــّرة..  ــف  ــي ــرغ ال ازمــــة 

جوزف فرح

ابــدى رئيس غرفــة التجــارة والصناعة 
والزراعة يف طرابلس والشامل توفيق دبويس 
تفاؤله بإمكانية اطاق مشاريع الغرفة الكربى 
التي يســوق لها منذ فــرتة التي تؤدي يف حال 
وجودها من نقــل طرابلس من حالة الحرمان 
اىل حالــة انتعاش اقتصــادي خصوصا انها 
تتنــاول مرفأ للبنان وللمنطقة العربية ومطار 
املنطقة ومنصة غاز املنطقة ومعرض املنطقة 
ومــرد هذا التفاؤل يعــود اىل الزيارة التي قام 
بها رئيس الهيئات االقتصادية الوزير الســابق 
محمد شقري مبعية رئيس االتحاد العاميل العام 
بشارة االســمر لغرفة طرابلس واعانه تبنيه 

لهذه املشاريع .
وتــأيت هــذه الزيارة بعد الــربودة التي حصلت 
بني دبويس وشــقري بسبب تداعيات دعوة السفري 
السعودي وليد البخاري لرئيس الهيئات االقتصادية 
وبعــض االعضاء لحفل االفطار الذي دعا اليه وعدم 

مشاركة دبويس فيه متهام شقري بأستبعاده .
لكن كام معروف عن شقري انفتاحه عى الجميع 
ومــا يحصل بينه وبني االتحاد العاميل العام الدليل 
البارز عى تحسسه للمصاعب التي يعانيها العامل 
يف هذه الظروف الصعبة ومســاهمته يف تحقيق 
بعض املطالب العاملية مثل رفع تعويض النقل ورفع 
الحد االدىن لاجور وبالتايل فقد رحب لهذه الزيارة 
»البــو يارس« ومل ميانع مــن زيارة غرفة طرابلس 
واللقاء مع معه ، علام ان اسباب زيارته للمدينة هي 
لعقد ندوة حوارية بدعوة من رئيس االتحاد العاميل 

يف الشامل شادي السيد .
ويف هــذا االطار يقــول دبــويس ان الهيئات 
االقتصاديــة اثبتت من هذه الزيــارة مدى عمقها 
وتجذرها وفعاليتها ووطنيتها عندما تهتم مبشاريع 
وطنيــة ال بريوتية وال طرابلســية وال جنوبية او 

بقاعيــة وتدعم خطة اقتصادية وطنية يســتفيد 
منهــا لبنان كله ومواطنيــه كلهم وكام انها تتبنى 
مثل هذه املشــاريع يف طرابلــس ميكن ان يكون 
هناك مشاريع يف الجبل او بريوت اوغريها تتبناها 

الهيئات االقتصادية التي متثل القطاع الخاص .
لقــد اتفقنا خــال زيارة الزميل محمد شــقري 
عــى عقد مؤمتر يف بــريوت هدفه اطاق خطة 
اســرتاتجية للبنان من طرابلس الكربى تتبنى هذه 
املشــاريع املهمة ليس لطرابلس والشامل امنا لكل 
لبنــان ونأمل ان نطلق هذا املؤمتر قريبا يف بريوت 
التي تبقى العاصمة االدارية والسياسية وطرابلس 
العاصمة االقتصادية الن هذه املشــاريع هي مهمة 
للبنان والجوار العــريب وتحرك الدورة االقتصادية 
وتؤمن فرص عمل للكثري من الشــباب واملواطنني 

العاطلني عن العمل اليوم .
واكــد دبــويس انه يف حال عقــد املؤمتر فأنه 
ســيكون بدعوة من الهيئات االقتصادية ومشاركة 
اتحــاد الغرف العربيــة واالتحاد العــاميل العام 
وحضور الســفراء العرب واالجانب ،ومن املفروض 
ان تكون  هذه املشاريع جاهزة مع الدراسات الازمة 
والجــدوى االقتصادية منهــا ليك تقدم بعدها اىل 

الحكومة واملجلس النيايب ليك تعتمد رسميا.
واعرتف دبويس ان تبني الهيئات االقتصادية 
للمشــاريع يعني تأمني التمويــل من القطاع 
الخاص حيث من املفرتض مشاركة املستثمرين 
الراغبني يف هذه املشاريع تحت تظام الرشاكة 
بني القطاعني العام والخاص . واعترب دبويس ان 
الظرف بات مناسبا الطاق هذه املشاريع وهو 
فرصة لقيامة املشاريع االستثامرية خصوصا 
ان الكثريين من املستثمرين يرغبون باالستثامر 
يف لبنان وتنويع اســتثامراتهم عى السياحة 
والتجارة والخدمات والتكنولوجيا رشط تأمني 
االستقرار االمني والسيايس بحيث يصبح لبنان 
منصة الطاق هذه املشاريع التي تخدم املجتمع 
الــدويل واالقليمي وان نكون مواكبني للخطط 
املعــدة للمنطقة مع تقاربنا مــع الجميع ملصلحة 

لبنان ومصلحة االخرين عى ارض لبنان .
ومل ميانــع دبويس مــن ان تكون انطاقة هذه 
املشــاريع تكملة للمشاريع االخرى يف العامل حيث 

تكمل ما بدأته او ما وصلت اليه .
وطالب دبويس بخطة طوارىء العادة فتح مطار 
الرئيس الشــهيد رينه معوض يف القليعات بسبب 
االزدحام الكبري املوجود يف مطار بريوت بســبب 
االعداد الكبرية من الزائرين خال فصل الصيف وان 
نعتمد عى املســتوعبات املركبــة بأنتظار اعتامده 

رسميا .
و قــدم دبــويس رشحا مفصا عــن املنظومة 
اإلقتصادية املتكاملة من مرفأ لبنان يف طرابلس اىل 
منصة النفــط والغاز اىل مصانع البرتوكيميائيات 
واملشاريع الصغرية املواكبة وصوال اىل مطار الرئيس 
رينيه معوض يف القليعات وتحويله اىل مطار دويل 
ذيك عى غرار مطار ســنغافورة التي سجلت ايضا 
قصــص نجاح بعدما كانت لديها امكانات ضعيفة.
واصبح من اهم املطارات يف العامل كمطار سنغابور 

وديب.

»الهيئــــــات االقتصادية« تتبنى مشــــــاريع غرفــــــة طرابلس الكبرى
دبوســــــي : التمويل ُمؤّمــــــن.. واتفاق علــــــى ُمؤتمر يضع الســــــتراتيجيا

توفيق دبويس

رشا يوسف

يتســأل املواطنون الذين يزورون السوبرماركت 
هــذه االيام عن كيفيــًة تأمني لقمة العيش يف ظل 
االرتفاع الجنوين السعار السلع واملواد الغذائية حيث 
يتم التسعري عى 40 الف لرية للدوالر الواحد رغم ان 
ســعره يف السوق املوازية ال يتجاوز الـ 30الف لرية 
وســعره يف صريفة الـ 25الف لرية ويتسألون ايضا 
عن مفتيش مصلحة حامية املســتهلك الذين غابوا 
عن الرقابة وتسطري محارض ضبط بالسوبرماركت 
املخالفة قد يعذرونهم انهم ال يعملون بسبب االرضاب 
العام ملوظفي القطاع العام او ان عددهم ليس كبريا 
وال يغطون كل املناطق اللبنانية لكن يف كلتا الحالتني 

املواطن »يأكل الرضب«.
وقد فرس البعض التسعري عى 40الف لرية للدوالر 
اىل ارتفاع فواتري املوردين بسبب التضخم العاملي من 
جراء الحرب االوكرانية -الروســية وارتفاع حركة 
النقل واملحروقات من جــراء التقنني القايس الذي 
متارسه مؤسسة كهرباء لبنان اضافة اىل الزيادات 
التي طرأت عى الرواتب يف القطاع الخاص والزيادة 

يف تعويض النقل.
ورغم ان التجار واملســتوردين يســتفيدون من 
ســعر الرصف حســب منصة مرصف لبنان وهي 
اليــوم 25300لرية للدوالر اال انهم يســعرون عى 
دوالر الـ40الف لرية وحجتهم الدامئة انهم يشرتون 
بضائعهم عى اســعار عالية للدوالر وال يخفضون 
اســعارهم عندما يرتاجع الدوالر محققني االرباح 

الطائلة دون ان حسيب او رقيب.
ومنذ عرشة ايام اجتمع املجلس الوطني لاسعار 
برئاسة وزير االقتصاد والتجارة يف حكومة ترصيف 
االعامل امني ســام وقد توجس الجميع منه خريا 
بأعتبار انه ميثــل كل املعنيني باالمن الغذايئ اال ان 
هذا االجتامع بقي يتيام ومل تصدر عنه قرارات تشفي 

غليل املستهلكني الذين يكتوون بنار االسعار.
ويقول عضو مجلس االســعار وامني عام االتحاد 
العاميل العام سعدالدين حميدي صقر للديار انه كام 
توقعنا هــذا املجلس هو مجلس فولكلوري اعامي 
بينام املفروض ان يضع الية ملكافحة ارتفاع اسعار 

الســلع واملواد الغذائية التي ســتبقى ترتفع بغياب 
الرقابــة والردع لكل مخالف وعــدم قدرة مفتيش 
مصلحة حامية املســتهلك عى ضبط االسعار مع 
اننا طالبنا خال االجتــامع برضورة زيادة عددهم 

واعطائهم املزيد من الصاحيات .
وتســأل حميدي صقر عمن يردع ارتفاع االسعار 
يف ظل عدم ثبات سعر رصف الدوالر وجشع التجار 
الذيــن ال يأبهون لوضع املواطن الذي مل يعد يكفيه 

راتبه اال اليام قليلة .
يف هذا الوقت تتسابق السوبرماركت يف عروضها 
اذ بعــد االتفاق يف ما بينها عى ان يتم الدفع 50يف 
املئة كاش و50يف املئة بواسطة البطاقة املرصفية 
واحيانــا تعمد البعض منهــا اىل 70يف املئة كاش 
و30يف املئة بواســطة البطاقة املرصفية واحيانا 
تعمــد احدى الســوبرماركت اىل االعان عن الدفع 
100يف املئة بواســطة البطاقــة املرصفية وهذا 
مــا يؤدي اىل االقبال الكثيف من قبل املســتهلكني 
تخلصا من اموالهم املحجوزة يف املصارف مع العلم 
ان االســتهاك يف املواد الغذائية يعترب اولوية لدى 
املواطنــني والرواتب التــي يتقاضاها هؤالء تكاد ال 

تكفي حاجات عائلته .
ويقــول احد الخرباء االقتصاديني ان التجار دامئا 
حججهم موجودة اولها تقلب ســعر رصف الدوالر 

وثانيهــا تداعيات الحــرب الروســية االوكرانية 
وصعوبة اســترياد بعض املــواد الغذائية وثالثها 
تقيدهــم بهامش الربح الــذي متنحه لهم القوانني 
املرعية االجراء ولكن فات هؤالء ان ارباحهم تتجاوز 
االرباح القانونية اىل ارباح فاحشة مستغلني غياب 
السلطة املراقبة بحجة عدم قدرتها تأمني مستلزمات 
الرقابــة خصوصا يف ما يتعلق بتنقاتهم من وزارة 

االقتصاد اىل السوبرماركت املقصود .
واعتــربت هذه املصادر ان ارتفــاع الدوالر ليس 
متوازيا مع ارتفاع اســعار املواد الغدائية والســلع 
التموينيــة فكلام ارتفع الدوالر ارتفعت اســعار 
الســلع بصورة اكرب وهذا ال يجوز يف اســتغال 
وضع املواطنــني وضعف االداء الحكومي وياحظ 
ان سعر الســلعة تتفاوت بني سوبرماركت واخرى 
،فســعرها يف االوىل 41الف لرية بينام سعرها يف 
الثانية 47الف لرية ووصل ســعرها يف الثالثة اىل 
54الــف لرية وهذا يعني ان االســعار ارتفعت بني 
500و600يف املئة بينام االجور ما تزال عى حالها 

اللبنانية . وبالعملة 
اليــوم يركز املواطن عى لقمة عيشــه ويعطيها 
االولوية التي تشكل جزءا كبريا من مدخوله وهو ال 
يريد سوى ضبط االسعار ومكافحة الغاء يف هذه 

الظروف االقتصادية الصعبة .

مدخول املواطن يذهب باتجاه لقمة عيشه.. ودوالر »السوبرماركات« 40 الفاً
مجلس االســــــعار فولكلوري.. واملطالبة بتفعيل الرقابة في حماية املستهلك

التقى الرئيــس املدير العام 
ملرصف اإلسكان أنطوان حبيب 
يف املقــّر الرئييس للمرصف، 
وفداً من اتحاد نقابات موظفي 
االتحاد  رئيس  برئاسة  بريوت 
عرض  وجرى  صقر،  شــفيق 
لربنامــج مرصف اإلســكان 
وتفاصيــل توســعة إطــار 
االســتفادة من القروض التي 

يؤّمنها.
وقــال حبيب بعــد اللقاء: 
نظــراً إىل كثافــة الطّلبــات 
عى قــروض الرشاء والرتميم 
القرى  الشمسية من  والطاقة 
واملدن كافة٬ وبعد مشــاركتنا 
رغبتكم كأعضاء اتحاد نقابات 
موظفــي بــريوت بتعميــم 

االســتفادة من القروض عــى مختلف املناطق من 
ضمنها بريوت٬ طرابلس، زحلة٬ جونية٬ صيدا٬ حلبا٬ 
بعلبك واملدن اللبنانية كافة٬ قّرر مجلس إدارة املرصف 
التجاوب مع مطلبكم وتوســيع إطار االستفادة من 
القروض لتشــمل املدن والقرى بدون استثناء، كام 
زيادة مســاحة املسكن القصوى إىل 150 مرتاً بدالً 
من 120 مرتأ٬ باإلضافــة إىل قبول طلبات قروض 
الطاقة الشمسّية لألفراد الذين استفادوا سابقاً من 

قروض مدعومة.
أضاف: وإذ نتمّنى معكم أن تشمل قروضنا جميع 

اللبنانيني ٬ألّن مرصف اإلسكان هو لكّل لبنان٬ نسعى 
اليوم جاهدين إىل إنعاش اتفاقية القرض امليرّس مع 
الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي يف 
الكويت ألنّه سُيَمكّننا من خدمة رشيحة أوسع من 

املواطنني.
وختم: يداً بيد ليبقى شــباب بــريوت وكّل لبنان 

متجّذرين بأرضهم يف هذا الوطن الجميل!
ورّد صقر بكلمة جاء فيها : »حرضة رئيس مجلس 
ادارة مرصف االســكان واملدير العام السيد انطوان 
حبيب: اوال احب ان اشــكركم بإسمي وبإسم اعضاء 
اتحاد نقابات موظفي بريوت عى حسن تجاوبكم مع 

االوىل  الزيارة  مطالبتنا خال 
لنــا واجتامعنا بكــم  لتعميم 
فائدة قروض مرصف االسكان 
عــى جميــع اللبنانيني ويف 
مختلف املناطــق بعدما كانت 
محصورة يف االرياف والبعيدة 
عن بريوت، خصوصا بالنسبة 
إىل قرض السكن وترميم املنزل 
والحصول  املســاحة  وزيادة 
عى الطاقة الشمســية، وهذا 
ان دّل عــى يشء فإنــه يدل 
عى املرونة التي تتمتعون بها 
يف تســهيل إعطاء القروض 
املطالب  اىل  االستامع  وحسن 
املحقة، بعيداً عن البريوقراطية 
االدارايــة و«وضع العيص يف 

الدواليب« .
السيد حبيب، خال فرتة قصرية من الزمن متكّنتم 
من أن تكون قروض مرصف االسكان عى كل شفة 
ولســان، وبات مرصف اإلسكان بارقة أمل وطاقة 
نور يف هذا الليل املظلم وباتت املؤسســة التي تعمل 
يف خدمة املواطن والـ«أوكسجني« الذي منه نتنفس 

حياتياً واقتصادياً واجتامعياً.
نشكركم مرة اخرى ونتمنى ان يكون أوالد بريوت 
من املســتفيدين من هذه القــروض ليتجذروا أكرث 
بأكرث يف هذه األرض، ويبقوا يف هذا الوطن الجميل 

بدل الهجرة إىل بقاع الله الواسعة«. 

حـــــبـــــيـــــب يُـــــــعـــــــلِـــــــم نـــــــقـــــــابـــــــات ُمـــــــوظـــــــفـــــــي بــــــيــــــروت
ــل بـــــيـــــروت ــ ــم ــ ــش ــ ــت ــ بـــــتـــــعـــــديـــــات الـــــــــقـــــــــروض الــــســــكــــنــــيــــة ل

حبيب مع وفد اتحاد نقابات موظفي بريوت

أعلنــت املديريــة العامة 
للصنــدوق الوطني للضامن 
بيــان،  يف  االجتامعــي 
»إعادة فتــح أبوابها يف كل 
ومكاتبه  الصندوق  مديريات 
أمــام املضمونني واملراجعني 
واملؤسسات وطلبت املديرية 
من »مســتخدمي الصندوق 
وفقا  مبكاتبهم،  االلتحــاق 
للدوام الرســمي املعمول به 

ملتابعة عملهم كاملعتاد«.

الصنــــــدوق الوطني للضمان يُعلن إعــــــادة فتح أبوابه

دوالر السوبرماركت 40 الفاً
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ــن ــي ــن ــنـــي خــــــــال اقـــــتـــــحـــــام  ج ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ اســــتــــشــــهــــاد فـ

»مركز فلســــــطين« : األســــــرى املرضى يتعّرضون للموت البطيء

الـــيـــمـــن فـــــي  الـــــجـــــوع  ــون  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ يُـ ــخــــص  شــ ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  19

الجيش السوداني أعلن »ســــــيطرته الكاملة« على الفشقة الكبرى

ملك األردن دعا الى ُمحاسبة املقصّرين بحادثة العقبة

»الــــهــــول« فــــي  ــوا  ــلـ ــتـ قـ ــص  ــخـ شـ  100  : املـــتـــحـــدة  األمـــــــم 

تونــــــس : توجيــــــه تهمــــــة »اإلرهاب« رســــــمياً الى الغنوشــــــي

ــة فـــــي جـــنـــيـــف بــــرعــــايــــة أمـــمـــيـــة ــيـ ــبـ ــيـ ُمـــــحـــــادثـــــات لـ

ــــات مــــع الخرطــــوم ــــة تحــــاول ضــــرب العاق القاهــــرة : جهــــات مجهول

استشــهد فلســطيني، امس برصاص جيــش االحتالل 
اإلرسائييل، شاميل  الضفة الغربية املحتلة.

وقال وسام بكر، مدير مستشفى »خليل سليامن« الحكومي 
يف  مدينة جنني، إن شــابا استشهد متأثرا بإصابته برصاص 

جيش االحتالل، خالل مواجهات  اندلعت فجر األربعاء.
وقال شــهود عيان لوكالة األناضول إن قــوة إرسائيلية 
اقتحمت مدينة جنني،  ونفذت عملية مداهمة لعدد من املنازل 
الفلســطينية، مام أدى إىل اندالع مواجهــات مع  عرشات 

الفلسطينيني.
وأوضح الشهود أن جيش االحتالل استخدم الرصاص الحي، 

وقنابل الغاز  املسيل للدموع، يف مواجهة الفلسطينيني.
بدورها، قالت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية »وفا« إن  

الشهيد هو محمد ماهر نافع مرعي )25 عاما(.
من جانبهــا، أدانت الخارجية الفلســطينية، يف بيان، قتل 
مرعي وقالت إن  هذه »الجرمية البشعة« وغريها حلقة جديدة 
من مسلسل اإلعدامات امليدانية  للفلسطينيني، وترجمة عملية 
لتعليامت وتوجيهات املستوى السيايس يف دولة االحتالل  التي 
تسّهل عىل الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل املواطنني.

وأضافت الخارجية الفلســطينية أن الشهيد مرعي ضحية 

مبارشة لإلفالت  املســتمر من العقــاب، محملة الحكومة 

اإلرسائيلية املسؤولية الكاملة واملبارشة.

ومنذ عدة أشــهر، تشــهد مدينة جنني ومخيمها، عمليات 

توّغل للجيش  اإلرسائييل تسفر عن مقتل وإصابة فلسطينيني.

حّذر مركز فلســطني لدراســات األرسى، يف بيان، من 
الخطورة الحقيقية عىل حياة األرسى املرىض يف ســجون 
االحتالل، يف ظل استمرار سياسة اإلهامل الطبي بحقهم، 
مشــرياً إىل أّن العرشات قد يكون مصريهــم الوفاة داخل 
الســجون، يف حال مل يفرج عنهم أو مل تقّدم لهم الرعاية 

الحقيقية. الطبية 
املصابني  األشــقر األرسى  املركــز رياض  ووصف مدير 
بأمراض مزمنة يف ســجون االحتالل، وعددهم يزيد عىل 
160 أسرياً، بأنّهم »شــهداء مع وقف التنفيذ«، ويتعرضون 
للموت البطيء، يف ظل معاناتهم من ظروف صحية خطرة 
جدا، وعدم تقديم أي رعاية طبية أو عالج مناسب لهم، ما 

قد يعرضهم للموت يف أي لحظة.
وأوضح األشــقر أّن هناك ما يزيد عىل 700 أسري مريض 
أمراضاً  160 أســرياً يعانون  يف ســجون االحتالل، منهم 
مصنفة خطــرة، مبا فيهــا الرسطان، والفشــل الكلوي، 
واعتــالل القلب، وضمــور العضالت وانســداد الرشايني، 
والسكري، والضغط، وغريها من األمراض، الفتاً إىل تصاعد 

أعداد األرسى املصابني بأمراض خطرة.
الفلســطينيني  أّن غالبيــة األرسى  وأوضــح األشــقر 
يواجهــون أوضاعاً صحية صعبــة، نظراً إىل تردي ظروف 
احتجازهم يف سجون االحتالل، سواء خالل فرتة التحقيق، 
إذ يحتجزون يف زنازين ضيقة ال تتوافر فيها أدىن مقومات 

الصحة العامة، أو بعد نقلهم إىل الســجون، حيث ال تتوافر 
متخصصة. طبية  طواقم 

واتهم  األشــقر االحتالل مبامرسة عمليات قتل جامعي 
بحق األرسى املرىض، عرب تركهم فريســة سهلة لألمراض 
التي تنهش أجســادهم.  وقد أدى التأخري املتعّمد يف إجراء 
الجراحية  الطبيــة والعمليات  الفحوصات والتحاليل  بعض 

إىل استفحال املرض يف أجساد األرسى.
أبرز  تقرير  وثّقت هيئــة األرسى يف  نحو  عــام،  وقبل 
إّن  الســجون اإلرسائيليــة، وقالت  املرضية داخل  الحاالت 
حواىل 700 أســري مريــض، بينهــم 350 يعانون حاالت 

صعبة، ومن ضمنهم 10 أرسى مصابون بأمراض مميتة.

أفادت األمــم املتحدة بــأّن أكرث من 19 مليون شــخص 
يعانــون الجوع يف اليمن، مبن يف ذلــك أكرث من 160.000 
شــخص عىل حاّفة املجاعة. وأكّدت أّن الجوع يف اليمن بلغ 
أعىل مســتوياته، منذ عام 2015، أي منذ بدء حرب التحالف 

السعودي عىل اليمن وحصاره له. 
ويف املؤمتر الصحايف اليومي من املقّر الدائم يف نيويورك، 
قال الناطق الرسمي، ستيفان دوجاريك، للصحافيني: »يخربنا 
زمالؤنا العاملون يف املجال اإلنســاين بأّن الجوع وصل اآلن 

إىل أعىل مستوى له يف البالد منذ عام 2015«.
وأشــار إىل أّن »خفض التمويل يُعوِّق القدرة عىل مساعدة 
املحتاجني«. ففي كانون األّول املايض، اضطّر برنامج األغذية 
العاملي إىل خفــض الحصص الغذائية لـ8 ماليني شــخص 
بســبب فجوات التمويل، واضطّر إىل إجراء جولة أخرى من 

التخفيضات الشهر املايض.
وقال دوجاريك: »ســيحصل اآلن 5 ماليني شخص عىل أقّل 
من نصف احتياجاتهم اليومية، وسيحصل 3 ماليني شخص 

عىل أقل من ثلث احتياجاتهم«.
وأضــاف أّن »أكرث مــن 8 ماليني امرأة وطفــل يف اليمن 
يحتاجــون إىل املســاعدة الغذائية، مبن يف ذلــك أكرث من 
500.000 طفل يعانون ســوء التغذية الحاد«. وبحلول شهر 
متوز »قد تضطّر اليونيسف إىل وقف العالج ألكرث من 50.000 

طفل مصاب بسوء التغذية الحاد«.

وبحلول الشهر املقبل أيضاً، ســتعلّق اليونيسف عملها يف 
مجال توفري املياه الصالحة للرشب والرصف الصحي، ملا يصل 

إىل 3.6 ماليني شخص.
وبحلول متوز، سيتعنّي عىل الوكالة خفض نصف أنشطتها 
للتوعيــة مبخاطر األلغام، األمر الــذي يعرّض مليوين طفل 
وعائالتهــم لخطر أكرب مــن اإلصابات والوفيــات املرتبطة 

باأللغام.
وفيــام يتعلق بالرعاية الصحية، ســتعلّق الوكالة، بحلول 
متوز، دعم صحة األم والطفل، الذي يســاعد ما يصل إىل 2.5 

مليون طفل و100 ألف امرأة.

أحكم الجيش الســوداين »سيطرته الكاملة« عىل الفشقة 
الكربى، بعد استعادة السيطرة عىل منطقة »برخت« التي تُعد 

آخر معاقل القوات اإلثيوبية داخل الحدود الرشقية للبالد.
ونقل موقع »ســودان تربيون« عن مصادر عســكرية أن 
»الجيش السوداين خاض معارك عنيفة مع القوات اإلثيوبية 
عند مســتوطنة برخت التي استطاع تحريرها، ليسيطر بذلك 

عىل جميع مناطق الفشقة الكربى«.
وتأيت تلك التطورات بعد إعالن الخرطوم أن الجيش األثيويب 
أعدم 7 جنود ومواطنا مدنيا، بعد أرسهم وعرض جثثهم عىل 

املأل، حسب املوقع.
وأشــارت مصادر املوقع إىل أن »مســتوطنة برخت التي 
ُشيدت يف 1995 تُعد من أكرب املستوطنات التي أقامتها إثيوبيا 
داخل األرايض السودانية بعد طرد سكانها بقوة السالح، كام 

جرى أرس من الجنود اإلثيوبيني من املستوطنة املحررة«.
وكان القائد العام للجيش السوداين الفريق أول عبد الفتاح 
الربهــان زار منطقــة األرسة التي أرُس منهــا الجنود الذين 

أعدمتهم إثيوبيا.

وقال الربهان، يف مخاطبة أمام الجنود، إن الرد عىل عملية 

اإلعدام سيكون ميدانيا، وأعطى أوامره بعدم السامح للقوات 

اإلثيوبية التحرك داخل السودان حتى خط الحدود الدولية.

تــرأس ملــك األردن 
اجتامعا  الثاين،  عبدالله 
للوقــوف عــىل آخــر 
املتعلقــة  التفاصيــل 
بترسب الغاز الذي حصل 
بالعقبة يوم أمس واآلثار 
إىل  داعيا  عنه،  الناجمة 

محاسبة املقرصين.
امللك عــىل  وشــدد 
تقديــم  »رضورة 
توضيحات شفافة للرأي 
من  حصل  ما  لكل  العام 
خالل نتائــج التحقيق، 

املقرصين  األخطاء ومحاســبة  وتحديــد 
وفق القانون«، مشــريا إىل »أهمية اتخاذ 
اإلجراءات االحرتازية واالحتياطات الالزمة 

ملنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبال«.
األردنية  املســلحة  القوات  جهود  ومثن 
املدين  الدفاع  األمنية، وخاصــة  واألجهزة 
والكــوادر الطبيــة املدنية والعســكرية، 
لرسعة اســتجابتهم ومهنيتهم العالية يف 
التعامل مــع الحادثة، وإجــالء املصابني 

إىل املستشــفيات، مبينا أن »هذه الجهود 
ســاهمت يف إنقــاذ األرواح والحــد من 

الخسائر«.
وأشــاد برسعة استجابة جميع الجهات 
املعنية، مشريا إىل أن »األمور باملوقع ويف 
العقبة أصبحت تحت السيطرة وعادت إىل 

طبيعتها«.
وأكد امللــك أهميــة مواصلــة التعاون 
والتنسيق بني الجهات املعنية، وأن الجميع 

بانتظار نتائج التحقيق«.

قالت األمــم املتحــدة، إن أكرث من 100 شــخص، بينهم 
الكثري من النســاء، قتلوا يف مخيم الهول الواقع يف شــامل 
رشق سوريا يف غضون 18 شــهرا، وطلبت من الدول إعادة 

مواطنيها.
وقال منسق األمم املتحدة يف سوريا عمران رضا، إن مخيم 
الهول الخاضع للســيطرة الكردية، يعاين انعدام أمن متزايدا 
ويحكم عىل األطفــال املحتجزين فيه بحياة بال مســتقبل، 

مشريا إىل أن 94 % من املحتجزين هم من النساء واألطفال.
وأضاف »إنــه مكان قاس جدا وغري آمن بشــكل متزايد.. 
حصلت 106 جرائم قتل منذ يناير من العام املايض يف املخيم 
والكثري من بني الضحايا كانوا نساء«، مبينا أن »هناك حواىل 
27 ألف محتجز عراقي و18 ألفا إىل 19 ألف سوري ونحو 12 

ألف مواطن من جنسيات أخرى«.
وأوضح أنه يف حني أعاد العراق بعض مواطنيه، فإن الكثري 
من الدول األخرى التي »عليها أن تقبل بعودة رعاياها« ترفض 

القيام بذلك، معتربا أن »الحل الوحيد هو إفراغ املخيم«.
وبحسب منسق األمم املتحدة، يحتاج 14,6 مليون شخص 
إىل مساعدات إنسانية يف سوريا، بزيادة 1,2 مليون عن العام 

2021، وهذه أعىل حصيلة منذ بداية الحرب األهلية.

وكان يفرتض أن يكون مخّيم الهول مركز احتجاز موقتا قبل 

املحاكمة، لكن ما زال هناك نحو 56 ألف شــخص محتجزين 

هنــاك، معظمهم من الســوريني والعراقيني، جزء منهم عىل 

صلة بتنظيم »داعش« الذي ســيطر عــىل مناطق كاملة من 

العراق وسوريا عام 2014.

أما البقية فهــم مواطنون من دول أخــرى، بينهم أطفال 

وأقارب آخرون ملقاتلني يف التنظيم.

وجه القضاء التونيس رســمياً، تهمة »االنتامء إىل تنظيم 
إرهايب« إىل 33 شخصاً، بينهم رئيس حركة »النهضة«، رئيس 

الربملان املنحل، راشد الغنويش.
وقالــت املحامية إميان قزارة، اليــوم الثالثاء، إّن »قايض 
التحقيق األّول، يف املكتب الـ23 يف القطب القضايئ ملكافحة 
اإلرهاب، وّجه 17 تهمة إىل املّتهمني، وعددهم 33. ومن أبرز 

هذه الّتهم االنتامء إىل تنظيم إرهايب وغسل األموال«.
يُذكَر أّن هيئة الّدفاع عن الشــهيدين شكري بلعيد ومحمد 
الرباهمي ســبق أن أكّدت، خالل ندوة صحافية، أنّه تّم منع 
الســفر لـ34 متهــامً يف قضية »الجهاز الــرسي« لحركة 

الّنهضة، بينهم راشد الغنويش.
ولفتت القيادية يف حزب التيار الشعبي، مباركة الرباهمي، 
إىل أّن »القضاء كان رهينة لدى الحكومات السابقة. ومن بني 
املعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع، يف الفرتة الســابقة، أن 

كثريين من املتهمني يف قضايا يف ملف الجهاز الرسي اختفوا 

من تونس، ومل ميروا عــرب املعابر القانونية )بــراً وبحراً(، 

وليسوا يف مقاّر إقاماتهم أو أحزابهم«.

انطلقــت يف مدينة جنيف الســويرسية محادثات ليبية 
برعاية أممية، تســتهدف بحث مســودة اإلطار الدستوري 

الخاص باالنتخابات.
وشــارك يف املحادثات رئيس املجلس األعىل للدولة خالد 
املــرشي، ورئيس مجلس النــواب عقيلة صالــح، والوفدان 
املرافقــان لهام، وذلك بحضور املستشــارة األممية الخاصة 

بليبيا ستيفاين وليامز.
وقالــت وليامز خالل كلمتها االفتتاحيــة إّن »الوقت حان 
لبذل جهد أخري واتخاذ قرار شــجاع لضامن التوصل إىل حّل 

توافقي تاريخي من أجل ليبيا«.
وأضافت أن مجليس النواب واألعىل للدولة يف ليبيا، اتفقا 
عىل ضامنات ووســائل أمان وعنارص قالــت إنها غاية يف 
األهمية وال غنى عنها إلجراء انتخابات وطنية، وإنهاء دوامة 

املراحل االنتقالية والفرتات املؤقتة التي مرت بها البالد.
قضايا عالقةلكن املستشارة األممية أوضحت أن هناك عددا 
من القضايا العالقة من لجنة املســار الدستوري التي عقدت 
يف العاصمة املرصية القاهرة، وال بّد لرئاســتي املجلســني 

التوصل إىل توافق بشأنها.
من جانبه، اعترب صالح أن هذه االجتامعات فرصة لتقريب 
وجهات النظر بني أعضاء اللجنة املكلفة بالقاعدة الدستورية، 
مضيفا -وفــق ما ذكرت وكالة األنباء الليبية الرســمية- أن 
الدستور يجب أن يكفل الحرية والعدالة االجتامعية والحفاظ 
عىل الطابع املدين للدولــة، وأن االنتخابات رشٌط من رشوط 
االســتقرار وأســاس التوافق وإعادة البناء وحّل مشــاكل 

املهّجرين والنازحني والفاّرين من الفوىض.
بدوره، قال املرشي إن أهمية الوثيقة الدســتورية تأيت من 
كونها خطوة أوىل ورئيسية إلجراء انتخابات شفافة ونزيهة، 
مضيفا أن نزاهة العملية االنتخابية تتطلب رشوطا من بينها 
العنف والتحريض عليه، والتأســيس ملصالحة وطنية  وقف 

قامئة عىل أسس صحيحة، بحسب تعبريه.

وكان فرحان حق نائب املتحدث باســم األمني العام لألمم 
املتحدة، قــال -الخميس املايض خــالل مؤمتر صحفي يف 
نيويورك- إن أولوية املنظمة الدولية يف ليبيا تتمثل يف تسهيل 
إجراء االنتخابات، عىل أســاس قاعدة دســتورية وقانونية 

متوافق عليها.
أزمة سياســيةوجراء خالفات بني املؤسســات الرسمية 
الليبية، وال سيام بشأن قانون االنتخاب، تعذر إجراء انتخابات 
برملانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها األمم املتحدة 

إلنهاء النزاع يف البلد الغني بالنفط.
وبحسب وكالة األناضول لألنباء، فإن ليبيا تعاين من أزمات 
اقتصادية وأمنيــة، بينام تصاعدت حدة األزمة السياســية 
مبنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع آذار 
املايض. يف حــني يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبة، تسليم الســلطة إال لحكومة تأيت عرب برملان 

جديد منتخب من الشعب.
ولحّل هذه األزمة، أطلقت األمم املتحدة مبادرة بتشكيل لجنة 
مشرتكة من مجليس النواب واألعىل للدولة، اختتمت أعاملها 
يف العاصمة املرصية القاهرة، من دون أن تنجز ما كُلفت به، 

وهو وضع قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها االنتخابات.       

نفت السفارة املرصية يف الســودان صدور أي توجيهات 
بوقف دخول الســودانيني ملرص، واصفة ذلك بأنه من جهات 

مجهولة تحول رضب العالقات بني البلدين.
وأكد املستشار أحمد عديل إمام، القنصل العام بسفارة مرص 
لدى السودان، أنه ىف إطار محاوالت ومساعي إحدى الجهات 
املناوئة ذات األهداف املعلومة للجميع، والتي يأيت عىل رأسها 
رضب العالقات الشــعبية بني مرص والسودان، يتداول حالًيا 
تعميم مفربك حول وقف دخول السودانيني لألرايض املرصية.
ونفى يف بيان وبشــكل قاطع وجــود أي توجيهات بعدم 
دخول األشقاء الســودانيني لبلدهم مرص والتي ذكرها املوىل 

عز وجل ىف كتابه الكريم ادخلوا مرص إن شاء الله آمنني.
وأضاف: أننا ننتهز هذه السانحة للتأكيد عىل أن العالقات 
املرصية الســودانية أكرب من تلك األقالم املأجورة والتي نرد 
عليها بكل الحب والود بحبابكم عرشة األشقاء السودانيني ىف 

بلدكم مرص. 

وتداول مســتخدمو مواقع التواصل االجتامعي شــائعات 

حول وقف دخول السودانيني إىل مرص، ما تسبب  بحالة جدل 

واسعة خالل الساعات املاضية. 

سوريا تعترف باستقال وسيادة
لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين

الحكومة  قرار  الســورية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
باالعرتاف باســتقالل وســيادة كل من جمهوريتي 

لوغانسك ودونيتسك الشعبيتني.
وقال مصدر رسمي يف وزارة الخارجية واملغرتبني: 
»تجسيدا لإلرادة املشرتكة والرغبة يف إقامة عالقات 
يف املجــاالت كافة فقد قــررت الجمهورية العربية 
باســتقالل وســيادة كل من  االعرتاف  الســورية 
دونيتسك  وجمهورية  الشعبية  لوغانسك  جمهورية 

الشعبية«.
كال  مع  التواصل  ســيجري  املصدر أنــه  وأضاف 
البلدين لالتفاق عىل أطر تعزيــز العالقات مبا فيها 

إقامة عالقات دبلوماسية وفق القواعد املتبعة.
ويف وقت ســابق قالت وزارة اإلعالم بجمهورية 
دونيتسك الشــعبية، إن الرئيس السوري بشار األسد 
أبلغ وفــدا من هذه الجمهورية، بأنه ســيوعز ببدء 

عملية االعرتاف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وذكر املكتب الصحفــي للربملاين الرويس دميرتي 
سابلني )نائب رئيس لجنة الدفاع مبجلس الدوما( أن 
وزير الخارجية الســوري فيصل املقداد، أكد للوفد أن 

وزارته ستبارش فورا تنفيذ تعليامت رئيس الدولة.

إتهام أممي للمغرب وإسبانيا باستخدام »القوة املفرطة« ضّد املهاجرين
املغربيــة  املتحدة،الســلطات  اتهمت األمــم 
واإلسبانية باستخدام »القوة املفرطة« يف التعامل 
مع نحو ألفي مهاجر غــري نظامي حاولوا اقتحام 
السياج الحدودي الفاصل بني املغرب ومدينة مليلية 

الخاضعة إلدارة إسبانية.
ويف 24 حزيران الجاري، حاول هؤالء املهاجرون، 
وأغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء والسودان، 
اقتحام الســياج عىل أمل العبور إىل إسبانيا، لكن 
السلطات املغربية واإلســبانية ردعتهم، ولقي 23 
منهم مرصعــه يف أكرب حصيلــة ضحايا بتاريخ 

املدينة، بحسب األمم املتحدة.
وقال املتحدث باســم األمني العام لألمم املتحدة 
ستيفان دوجاريك خالل مؤمتر صحايف: »صدمتنا 
بقوة صور العنف الذي رأيناه عىل الحدود بني املغرب 
وإســبانيا، ما أدى إىل مقتل العرشات من البرش أو 

طالبي اللجوء أو املهاجرين«.
وأضاف: »رأينا أيضاً استخدام القوة املفرطة من 
قبل السلطات، األمر الذي يحتاج إىل التحقيق ألن ما 
حدث ال ميكن قبوله«، الفتاً إىل أّن »هناك التزامات 
تقع عىل الدول مبوجــب القانون الدويل والقانون 

الدويل لحقوق اإلنسان وقانون الالجئني«.
وتابع دوجاريك: »يجب احرتام حقوق األشخاص 

الذين يتنقلون... وسنســتمر يف تشــجيع الدول 
األعضاء يف منظمة األمم املتحدة عىل دعم ما اتفق 
عليه الكثري منهم فيام يتعلق باالتفاق العاملي بشأن 

الهجرة«.
ورداً عــىل أســئلة صحافيني بشــأن املقصود 
إزاء  املفرطة«  »القوة  اســتخدمت  التي  بالسلطات 
املهاجرين يف مليلية، أجــاب دوجاريك: »رأينا ذلك 

عىل جانبي الحدود املغربية اإلسبانية«.
وتعقيباً عىل بيــان األمم املتحــدة، وعد رئيس 
الوزراء اإلسباين بيدرو سانشيز بـ »تعاون كامل« 
من جانــب حكومته مع التحقيقات حول مقتل 23 

مهاجراً أفريقياً.
وقال سانشــيز يف مقابلة مع إذاعــة »كادينا 
أرواح برشية«،  سري«: »يؤســفني جداً ســقوط 
مشــدداً مرة أخرى عىل »حق ســبتة ومليلية يف 

حدود آمنة«، متهامً »املافيات التي تتاجر بالبرش«.
وتعــد مدينتي مليلية وســبتة عىل الســاحل 
الشاميل ألفريقيا أشــهر نقطتي عبور للمهاجرين 
األفارقــة غري النظاميــني إىل أوروبــا. وتخضع 
املدينتان والجزر الجعفريــة وجزر صخرية أخرى 
يف البحر املتوسط إلدارة مدريد، فيام تعترب الرباط 

الجزر واملدينتني »ثغور مغربية محتلة«.
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أعلــن الرئيس األمرييك جو بايدن، يف قمة لحلف شــال 
األطليس يف مدريد ، أّن بالده »ستعزز وجودها العسكري يف 
أوروبــا«، يك يتمكن الحلف من »الرّد عىل التهديدات اآلتية من 

أي اتجاه، ومن أي نوع: براً وجواً وبحراً«.
وأكّــد بايدن أنه »ســيجري تعزيز االنتشــار العســكري 
واإلمكانات العسكرية األمريكية يف إسبانيا وبولندا ورومانيا 

ودول البلطيق وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا«.
األمني العام لحلف شال األطليس، ينس ستولتنربغ قال من 
جهته، : إّن »روسيا تشكل تهديداً مبارشاً ألمن الدول املنضوية 

يف حلف الناتو«.
وأضاف ستولترنغ: إّن »الصني متّثل تحدياً لقيم حلف شال 
األطليس ومصالحه«، مؤكداً أّن »عىل الحلف أن يأخذ بالحسبان 
التبعات األمنية التي ســترتتب عليه نتيجة استثار الصني يف 

األسلحة الحديثة بعيدة املدى«.
بريطانيــا بدورها أعلنت أّن »رئيس مجلس الوزراء، بوريس 
جونســون ســيطالب قادة الدول األعضاء يف حلف شــال 
األطليس، بزيادة نفقاتهم العســكرية إلعادة الردع، وضان 

الدفاع يف العقد املقبل«.
ويستعّد قادة حلف شــال األطليس، اليوم، لتوقيع حزمة 
دعم كبري ألعضاء الحلــف يف أوروبا الرشقية إلظهار موقف 

موّحد ملواجهة العملية العسكرية الروسية.

ــا ــ ــا الــعــســكــري فـــي أوروب ــودهـ ــطــن ســتــعــزز وجـ بـــايـــدن : واشــن

من  أمرييك  شــاب  تعرض 
ذوي البرشة الســوداء إلصابة 
تسببت يف شــلله، وذلك يف 
أثناء نقلــه إىل مركز اعتقال 
مبدينة نيو هافن األمريكية يف 
واليــة كونيتيكت، األمر الذي 
أثــار موجة غضب عارمة يف 
الوالية ومطالبات مبحاســبة 
عن  واملســؤولني  الرشطــة 

إصابته.
ريتشــارد  الشــاب  وكان 
كوكس )36 عاًما( اعُتقل بتهم 
حيازة ســالح بدون ترخيص، 
وعند نقلــة ملركز الرشطة تم 
الخاصة  املركبــة  يف  وضعه 
بالرشطــة من دون ربط حزام 

األمان.
وأظهر مقطع فيديو كشفت 

عنــه رشطة املدينة بعدها بيومني لحظة إصابة كوكس، حيث 
اضطر سائق مركبة الرشطة إىل التوقف بشكل مفاجئ لتفادي 
حادث سري - وفقا لرواية رشطة الوالية - ما أدى إىل انزالق 

الشاب املعتقل وارتطام رأسه بقوة لُتكرس رقبته.
ووثق املقطع املصور مناشــدة كوكس لســائق املركبة فور 
تعرضه لإلصابة، حيث ظل يرصخ »النجدة، ساعدوين«، فرتجل 
السائق من مركبته ليتفقد الشاب، الذي بدا هامًدا ومل يقو عىل 
التحرك، فا كان من سائق سيارة الرشطة إال أن قال إنه سيتصل 

بسيارة اإلسعاف، التي ستحرض إىل مركز االعتقال.
وعندما مل يســتطع كوكس الرتجل من سيارة الرشطة لدى 
وصولها مركز االحتجاز، قام رجال الرشطة بجره من السيارة، 
وحثه عىل النهوض، وحاول مراًرا أن يبني للرشطة عدم قدرته 

عىل ذلك.
وظــن رجــال الرشطة أن كوكس كان قــد أفرط يف رشب 
الكحول، وظلت إحدى ضابطات الرشطة تســأله »هل أفرطت 

يف الرشب؟ كم رشبت؟«
وحــاول رجال الرشطة وضــع كوكس عىل كريس متحرك، 
إال أن أصابتــه حالت دون متكنــه من الجلوس عىل الكريس، 
واســتمر الضباط يف أمر الشــاب بالنهوض ومتالك نفسه، 
ونتيجًة لعــدم مقدرته عىل ذلك، قام رجال الرشطة بجره إىل 

زنزانته وإلقائه عىل أرضيتها ثم تقييد أقدامه.
وعندما تســاءلت إحدى الرشطيات عن سالمته، ردت عليها 
زميلتها »إنه بخري«، قبل أن تصل ســيارة اإلسعاف وتنقله إىل 

املستشفى، حيث أُجريت له عملية جراحية.

يشــار إىل أن حوادث قتل أمريكيني ســود عىل أيدي رجال 
الرشطة تلقى اهتاما كبريا يف الســنوات األخرية، خصوصا 
عقــب مقتل جورج فلويد عام 2020 بعدما جثا رشطي أبيض 
عىل عنقه حتى اختناقه يف مدينة مينيابوليس. وأصبح اســم 
جورج فلويد -إىل جانب آخرين- شــعارا لحركة »حياة السود 
مهمــة« خالل التظاهرات الكــربى املناهضة للعنرصية عام 

.2020
ووفقا لوســائل إعالم، فقد منحت الرشطة موظَفني اثنني 
إجــازة مدفوعة، يف حني نقلــت 3 آخرين من أماكن تعيينهم، 

كا فتحت تحقيًقا يف الحادث.
وقــال املحامي األمرييك بن كرامــب، الذي يتوىل القضية، 
»تعرض راندي ملعاملة وحشية يف حني مل يكن هناك داعٍ لقيام 
الرشطة بذلك، يواصل كوكس الكفاح من أجل مســتقبله اآلن، 
إنه مشلول من صدره إىل األسفل، ويضطر إىل استخدام أنبوب 
التنفس، لقد تدهورت حياته إىل األبد، إنه يحتاج إىل مســاءلة 

املسؤولني«.
وضجت مواقــع التواصل االجتاعــي بتفاعالت مطالبة 
بتحقيــق العدالة للمعتقل الثالثيني املصاب، وقال أحد املغردين 
»هــذا وحيش. كيف ميكنكم وضعه يف املركبة من دون تدابري 

األمان؟ وتجاهل ظروفه الطبية الواضحة؟«
وكتب مغرد آخر »هذا الفيديو يسحق الروح، كيف لكل رجال 
الرشطة أن يشــهدوا حالة هــذا الرجل املقيد وال يصدقون أنه 
مصــاب بجروح خطرية؟ كيف ميكــن أن يفرتضوا جميًعا أنه 
بخري؟ وأنه فقط غري متعاون ويف حالة ســكر؟ ملاذا مل يظهر 

أحد منهم أي شفقة عىل اإلطالق؟«.

الشــــــرطة األميركية تتســــــّبب في شلل شاب »أســــــود البشرة«

فشــل الربملان اإلكوادوري، 
يف جمع ما يكفي من األصوات 
اليمينــي  الرئيــس  إلقالــة 
غيريمــو الســو، بالتزامــن 
اســتمرار احتجاجات  مــع 
الســكان األصليني عىل غالء 

املعيشة.
وحصلت مذكرة إقالة السو 
عــىل تأييد 80 صوتــاً، فيا 
يحتاج متريرها إىل 92 صوتاً 
من أصل 137، وفق ما أظهرت 
النتائج التي تالها األمني العام 
للربملان الفارو ساالســار يف 
جلســة افرتاضية نقلت عرب 

وسائل التواصل االجتاعي.
إىل  تهدف  املذكــرة  وكانت 
إقالة الســو الذي انتخب يف 
أيار 2021، بسبب سوء إدارته 
التظاهرات التي تشّل البالد منذ 

أسبوعني عىل التوايل.
ويف اليوم نفسه من إصدار املذكرة، علّق الرئيس السو الحوار 
مع قادة السكان األصليني الذين يقودون احتجاجات عىل غالء 
املعيشة يف البالد، مربراً قراره هذا مبقتل عسكري يف هجوم 

يف الليلة السابقة.
وقال الســو يف كلمة مقتضبة: »لن نجلس مجدداً للحوار 

مع ليونيداس إيسا الذي يدافع عن مصالحه السياسية، وليس 
مصالح قاعدته«. ويرتأس »إيســا« اتحاد الســكان األصليني 
)كوين( النافذ يف البالد، الذي يشــكل رأس حربة التظاهرات 
التي تشــّل اإلكوادور منذ أكرث من أســبوعني للمطالبة بشكل 

رئييس بخفض أسعار املحروقات.
وتشــهد 19 مــن مقاطعات البالد الـــ 24 حواجز وقطعاً 

البرملــــــان اإلكــــــوادوري فشــــــل فــــــي إقالــــــة رئيــــــس البــــــاد

تبليغ مجهول
محل االقامة

النبطيــة الرشعيــة  محكمــة 
الجعفرية

ورقة دعــوة صادرة عن محكمة 
النبطية الرشعية الجعفرية، موجهة 
اىل كل من محمد حسن نرس ونعات 
حســن نرس وحســن حســن نرس 
ونارص حسن نرس وهناء حسن نرس 

مجهويل محل االقامة.
يف الدعــوى املقامــة عليكم من 
فايقه عبد الرىض بركات مبادة اثبات 
 ،2022/283/596 اســاس  زواج 
تعــني موعد الجلســة فيهــا يوم 
الثالثــاء يف 2022/8/23 فيقتيض 
حضوركم او ارســال من ينوب عنكم 
اىل قلم املحكمة الســتالم نســخة 
عن اســتحضار الدعوى واال اعتربتم 
مبلغني حسب االصول، وجرت بحقكم 
املعامــالت القانونية وكل تبليغ لكم 
عىل لوحة االعالنــات يف املحكمة 
حتــى تبليغ الحكــم القطعي يكون 

صحيحا.
النبطية يف 27حزيران 2022
رئيس القلم

هشام فحص
ـــــــــــــــــــــــــ

تبليغ مجهول محل االقامة
النبطيــة الرشعيــة  محكمــة 

الجعفرية
ورقة دعــوة صادرة عن محكمة 
النبطية الرشعية الجعفرية، موجهة 
اىل كل من محمد حسن نرس ونعات 
حســن نرس وحســن حســن نرس 

ونارص حسن نرس وهناء حسن نرس 
مجهويل محل االقامة.

يف الدعــوى املقامــة عليكم من 
عيل احمد مشــيمش  مبــادة اثبات 
 ،2022/289/604 اســاس  وصية 
تعــني موعد الجلســة فيهــا يوم 
الثالثــاء يف 2022/8/23 فيقتيض 
حضوركم او ارســال من ينوب عنكم 
اىل قلم املحكمة الســتالم نســخة 
عن اســتحضار الدعوى واال اعتربتم 
مبلغني حسب االصول، وجرت بحقكم 
املعامــالت القانونية وكل تبليغ لكم 
عىل لوحة االعالنــات يف املحكمة 
حتــى تبليغ الحكــم القطعي يكون 

صحيحا.
النبطية يف 27 حزيران 2022
رئيس القلم

هشام فحص
ــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
ورقة دعــوة صادرة عن محكمة 
شمســطار الرشعيــة الجعفريــة 
اىل ميســاء كامل احمــد املجهولة 
محــل االقامــة بناء عــىل الدعوى 
املقامة ضدك من فؤاد حســن حيدر 
مبوضوع اثبات طــالق تقرر موعد 
النظر فيها يــوم الثالثاء الواقع فيه 
2022/10/24 فيجــب حضورك يف 
املوعد املعني او ارســال وكيل رسمي 
عنــك ويف حال تخلفك يجري بحقك 
االيجاب الرشعي وكل تبليغ لك حتى 
الحكم القطعي عــىل باب املحكمة 

يكون صحيحا.
رئيس القلم

محمد الحاج ديب

اعالن
المانة السجل العقاري بالكورة

طلب ابراهيم جوزف كرم بالوكالة 
عن سورين خان امرييان سندات بدل 
ضائع للعقارات 63 و915 راسمسقا.

للمعرتض 15 يوما للمراجعة.
امني السجل العقاري

مارون مقبل
ــــــــــــــــــــ

اعالن عن وضع جداول 
التكليف االساسية قيد 

التحصيل
يعلن رئيس بلدية دورس عن وضع 
جــداول التكليف االساســية لكافة 
الرســوم البلدية عن عام 2022 قيد 
التحصيــل عمال بنص املادة 104 من 
قانون الرســوم البلدية رقم 60/88 

ويلفت النظر اىل ما ييل:
اوال: عمال بنــص املادة 106 من 
قانون الرســوم البلدية رقم 60/88 
عىل املكلفني املبادرة فورا اىل تسديد 
الرسوم البلدية املتوجبة عليهم خالل 
مهلة شهرين من تاريخ االعالن يف 

الجريدة الرسمية.
ثانيــا: عمال بنص املادة 109 من 
قانون الرســوم البلدية رقم 60/88 
تقــرض غرامة تأجــري وقدرها %2 
عن كل شــهر تأخري عن املبالغ التي 
ال تســدد خالل املهلة املبينة يف البند 
االول اعاله، ويعترب كرس الشهر شهراً 

كامالً.
ثالثا: يعترب هــذا االعالن مبثابة 
تبلغ شــخيص اىل كافــة املكلفني 

وقاطعا ملرور الزمن ويعمل فورا عىل 
تنفيذه.

رئيس بلدية دورس

اييل يوسف الغصني
ـــــــــــــــــــ

يعلــن رئيس بلديــة زوق مصبح 
عن وضع جداول التكليف االساسية 
لكافة الرسوم البلدية عن عام 2022 
قيــد التحصيــل عمال بنــص املادة 
104 من قانون الرســوم البلدية رقم 

88/60 ويلفت النظر اىل ما ييل:
اوال: عمال بنــص املادة 106 من 

قانون الرســوم البلدية رقم 88/60، 
عىل املكلفني املبادرة فورا اىل تسديد 
الرسوم املتوجبة عليهم خالل مهلة 
شــهرين مــن تاريــخ االعالن يف 

الجريدة الرسمية.
ويعتــرب هذا االعالن مبثابة انذار 
عام اىل املكلفــني الذين تخلفوا عن 

تأدية الرسوم املستحقة عليهم.
ثانيا: عمــال بنص املادة 109 من 
قانون الرســوم البلدية رقم 88/60 
تفرض غرامة تأخري قدرها 2 )اثنان 
باملئة( عن كل شهر تأخري عن املبالغ 

التي مل تسدد خالل املهلة املبينة يف 

البند االول اعاله، ويعترب كرس الشهر 

شهراً كامالً.

كا ننذر املكلفني عن الســنوات 

الســابقة بوجوب تســديد الرسوم 

املتوجبة عليهم، ويعترب هذا االعالن 

قاطعا ملرور الزمن.

زوق مصبح، يف 2022/6/22

رئيس بلدية زوق مصبح

املحامي عبدو الياس الحاج
التكليف 363

اعالنات رسميةـ  اعالنات رسميةـ  اعالنات رسمية

عال

اعالنات مبوبة 

مطلــوب ســائق متدين فوق 
االربعــني الرسة ما بني الجنوب 
وبــريوت مــع منامــة راتب 

3.500.000ل.ل:03/940014
 ــــــــــــــــــــــــــ

  

ادارية  

معروض

 Special lessons Math and all
  Sciences for First to fourth
 Intermediate offered by
  :IC  and AUB Graduate Tel
81/406078
ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات 

 املنت 

 اراض 

ارض للبيــع 3500م.م. حرجية 
القصيبــةـ  املنت تلة كاشــفة 
149000$ او ما يعادله شــيك 
ت:03/026969  - 76/911075

 مختلف

نهر املــوت املنت الرسيع، محل 

ديكــور مكاتب،  اوىل صناعة 

350م.م.،  كميــون،  مدخــل 

250.000$ ت:76/911075

ــــــــــــــــــــــــــ

الشال

اراض

أرض للبيع يف راشــا البرتون 

عنــب  مزروعــة  450م.م. 

فيتامــوين ضمنهــا قبو حجر 

تحيط بها الطرقات الرئيســية 

الواحــد  للمــرت   $  5000

ت:81/824885

ــــــــــــــــــــــــــ

لاليجار

متفرقات

عصمت الجوهري

واالسقف  الديكور  انواع  جميع 

كهرباء  وســتورات  املستعارة 

ت:76/077988

تبليغ اىل السادة التالية اساؤهم

يقرأ

بدال من

املساحات املستملكة م2

ارض م2- انشاءات وموجودات

1490- صنوبر كبري عدد 5

422- صنوبر كبري عدد 1 

املساحات املستكملة م2

ارض م2- انشاءات وموجودات

1650- صنوبر كبري عدد 5

230- صنوبر كبري عدد 1

اساء املالكني

خالد نعيم يونس

ورثة ماري نعيم بعقليني

اساء املالكني والشاغلني 

واملستثمرين

ورثة سليم داوود دحدوح

ورثة ماري نعيم بعقليني

االسهم

2400

2400

الحصص 

باالسهم

2400

2400

رقم العقار

1831

1842

رقم العقار

1831

1842

املنطقة العقارية

بزبدين

بزبدين

املنطقة العقارية

بزبدين

بزبدين

نبلغكــم القــرار رقم 1/448 تاريخ 25آب 2021 العائد اىل تعديل قرار وضع اليد رقم 938/1 تاريخ 1974/10/29 
فيا يعود للعقارين 1831 و1842/ بزبدين ضمن تخطيط طريق حانا – بولونيا – قسم بزبدين املتني.

وزير االشغال العامة والنقل
د. عيل حميه
التكليف 368

اعالن صادر عن رشكة ترست للتأمني ش.م.ل 

)قيد التصفية(

تعلــن الرشكة انه وعىل ضوء قــرار مكتب مراقبة 

االصــول االجنبيــة يف وزارة الخزانة االمريكية تاريخ 

2019/8/29 بادراجهــا عىل قامئة S D G T الذي ادى 

اىل تعذر استمرارية عملها وباالستناد اىل قرار الجمعية 

العمومية ملساهمي الرشكة تاريخ 2020/1/3.

فقد جرى التفرغ عن كافة عقود التأمني املعقودة لدى 

رشكة ترست للتأمني ش.م.ل لصالح رشكة كومريشال 

انشورنس ش.م.ل التي اخذت عىل عاتقها كافة الحقوق 

واملوجبات املرتبطة بهذه العقود.

وعليه يُدعى السادة حملة عقود التأمني او املشرتكني 

او املستفيدين منها، وكل ذي مصلحة لتقديم مالحظاته 

او اعرتاضــه عىل هــذا التحويــل اىل وزارة االقتصاد 

والتجارة خالل مهلة ثالثة اشهر من تاريخ هذا االعالن.

رشكة ترست للتأمني  ش.م.ل 

د. محمد البعاصريي

اعالن صادر عن رشكة ترست اليف انشورنس 

كومباين ش م ل )قيد التصفية(

تعلــن الرشكة انه وعىل ضوء قــرار مكتب مراقبة 

االصــول االجنبيــة يف وزارة الخزانة االمريكية تاريخ 

2019/8/29 بادراجهــا عىل قامئة S D G T الذي ادى 

اىل تعذر استمرارية عملها وباالستناد اىل قرار الجمعية 

العمومية ملساهمي الرشكة تاريخ 2020/1/3.

فقد جرى التفرغ عن كافة عقود التأمني املعقودة لدى 

رشكة ترست اليف انشورنس كومباين ش.م.ل لصالح 

رشكة كومريشــال انشورنس ش.م.ل التي اخذت عىل 

عاتقها كافة الحقوق واملوجبات املرتبطة بهذه العقود.

وعليه يُدعى السادة حملة عقود التأمني او املشرتكني 

او املستفيدين منها، وكل ذي مصلحة لتقديم مالحظاته 

او اعرتاضــه عىل هــذا التحويــل اىل وزارة االقتصاد 

والتجارة خالل مهلة ثالثة اشهر من تاريخ هذا االعالن.

رشكة ترست اليف انشورنس كومباين ش م ل 

د. محمد البعاصريي

دعوة اىل جمعية عمومية عادية

يدعو مجلس ادارة الجمعية التعاونية للتوفري والتســليف العضاء 
نقابــة عال ومســتخدمي العاب امليرس يف كازينــو لبنان حرضات 
االعضاء املســاهمني لحضور جلســة الجمعية العمومية االوىل التي 
ستعقد يف متام الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت يف 2022/7/30 
يف مركز التعاونية يف كازينو لبنان – املعاملتني، واذا مل يتوفر النصاب 
القانوين تعقد الجلســة الثانية يف نفس املكان والســاعة وذلك يوم 
الســبت يف 2022/8/6 مبن حرض وعىل جدول اعالها التصديق عىل 
ميزانية التعاونية وحســاباتها لعام 2021 وابراء ذمة اعضاء مجلس 

االدارة عن اعالهم للعام املذكور.

رئيس مجلس االدارة
جو داغر

ل نقٌص يف الســلع يف كيتو، حيث ارتفعت  للطرقات. ويســجَّ
األسعار بشكٍل مبالغ فيه، فيا ال تزال أسواق كثرية مغلقة.

وتتمتع املعارضة الربملانية بالغالبية يف الربملان املؤلف من 
مجلس واحد، إال أنّها منقسمة. وقد صّوت 48 نائباً ضد مذكرة 
اإلقالة التي عرضها حزب الرئيس االشــرتايك السابق رافاييل 

كوريا الذي حكم البالد بني العامني 2007 و2017.
وكان الربملان واصــل النقاش عىل احتال عزل الرئيس، إال 

أنه فشل يف جمع غالبية األصوات.
وكان الرئيس الســو رفع، مســاء الســبت املايض، حالة 
الطوارئ التــي أعلنهــا قبــل أيام يف 6 مقاطعات تشــملها 

التظاهرات واالحتجاجات.

العـــــراق: القـــــوى الشـــــيعية تبـــــدأ مباحثـــــات تشـــــكيل الحكومـــــة
)تتمة ص1( 

إرسائيل.
وحــرض االجتاع الــذي عقد بالعاصمة بغــداد قيادات 
حلــــفاء اإلطار مــن »تحالف العزم« بزعامة خميــــس 
الخنــــجر و«االتحاد الوطني الكردســتاين« بزعامة بافل 
الطالباين، لبحث تشــكيل حكومة توافقية بعد انســحاب 
الصــدر من مجلس النواب وفشــل تطبيــق فكرة حكومة 

األغلبية.
 وتغيــب عن االجتاع زعيم تحالف الفتح هادي العامري 
والقياديــان البارزان يف تحالف قوى الدولة الوطنية عار 
الحكيــم وحيدر العبادي، حيث تشــري مصادر صحفية إىل 
وجــود خالفات بني الثالثة ورئيــس ائتالف دولة القانون 

نوري املاليك، حول االســم املرشح لرئاسة الوزراء.
وقــال بافل الطالباين، يف بيــان نرشه عىل صفحته يف 
فيســبوك إن املجتمعني شددوا عىل رضورة تشكيل حكومة 
قويــة قادرة عىل تخطي التحديات وتجاوز العقبات، ولفتوا 
إىل أنــه »تم التأكيد عىل ترسيع الخطى لتشــكيل حكومة 
وطنية خدمية يف القريب العاجل، تعمل عىل بناء مســتقبل 
آمن بإمكانها تقديم الخدمات عىل جميع املســتويات، فضال 
عن ضان الحقوق القانونية والدســتورية إلقليم كردستان 

عامة«. والعراق 
وتعليقــا عىل االجتاع، قــال بنكني ريكاين القيادي يف 
الحزب الدميقراطي الكردســتاين بزعامة مسعود البارزاين 
مخاطبا قيادات اإلطار التنســيقي عرب حســابه عىل تويرت 
»إن العــراق والعراقيني جميعاً بحاجــة اىل التغرّي الفعيل، 
وأرى بأنكم مطالبــون بالتفكري والترصف بطريقة جديدة 
وتحمل املسؤولية وفق منهج عادل ووطني خالص، وعندها 
ســنتحمل املسؤولية معكم ماليني الفقراء والشباب املتطلع 

ينتظر«.
وقال الباحث يف الشــأن الســيايس، كتاب امليزان، عرب 
حســابه عىل تويرت، إن غياب العامري والحكيم والعبادي، 
عــن اجتاع اإلطار التنســيقي، يؤكد وجود خالفات داخل 

التفكك. إىل مرحلة  أوصلته  اإلطار 
وبحســب وســائل إعالم محلية، فإن »اإلطار التنسيقي 
يشجع االتحاد الوطني عىل التفاهم مع الحزب الدميقراطي 
الكردستاين حول مرشـــح رئاسة الجمهورية، مع التأكيد 

عــىل االلتزام بدعم قــرار االتحاد الوطنــي يف حالة عدم 
االتفاق«.

{ تغريدة الصدر عن الرئيس برهم صالح {
عىل صعيد اخر، ويف تغريدة له عىل حســابه يف تويرت، 
قوض زعيم التيار الصدري حظوظ مرشــح االتحاد الوطني 
الكردســتاين برهم صالح، بالحصول عىل والية رئاســية 
ثانية، واســتنكر فيها عدم توقيع األخري عىل قانون تجريم 
التطبيــع مــع إرسائيل الذي أقره مجلس النواب الشــــهر 

املايض.
وردت رئاسة الجمهورية عىل اتهام الصدر يف بيان قالت 
فيه »ســبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مرشوع قانون 
)تجريــم التطبيع مع الكيان الصهيوين( املُرســل من قبل 
مجلس النواب لغرض استكال إجراءات إصداره واملصادقة 
عليه، وفق اآلليات القانونية والدســتورية املُتبعة من قبل 
رئاســة الجمهورية للقوانني التي تُــرّشع من قبل مجلس 

النواب« .
واشــار إىل أن »رئيــس الجمهورية برهــم صالح وجه 
بالتعامــل مع هــذا القانــون بالصيغة املُرســلة من قبل 
مجــــلس النــواب دون أي مالحظة، ونُــرش يف جريدة 
الوقائــع العــــراقية بتاريخ 20 حزيران عام 2022 ليدخل 

التنفيذ«. حيز 
وأضاف البيان »موقف رئيــس الجمهورية برهم صالح، 
كــا هو معروف، ثابت وداعم للقضية الفلســطينية ونيل 
الحقوق املرشوعة الكاملة للشــعب الفلســطيني وتحرير 

الصهيوين«. الكيان  احتالل  من  وطنه 
وأثــارت تغريدة الصدر ردود فعــل متباينة عىل منصات 
التواصل، حيث وصفهــا مراقبون بأنها حجة جيدة لإلطار 
التنســيقي من أجل التخلص من مرشــح االتحاد والذهاب 
إىل مرشــح توافقي مع الدميقراطي، يف وقت عدها آخرون 

رضبة موجعة لإلطار التنســيقي وحلفائه.
وقال الكاتب واألكادميي عالء مصطفى عرب حسابه عىل 
تويرت »تغريدة الصدر تلقفها اإلطار التنسيقي تلقف الصبي 
للكرة، كيف ال وقد أجهزت عىل أحالم الوالية الثانية وصفرت 
مرشوع ترشــيح برهم صالح ورفعت حرج التمســــك به 

وبالتايل فتحت أبواب استبداله مبرشح توافقــــي«.
 وأضاف مصطفى »هكذا عربنا عقبة رئاســة الجمهورية 

بتغريدة مباركة وعىس أن تُحلُّ عقد رئاســة الحكومة«.



فقد منتخب لبنان لالناث )تحت الـ 16 سنة( يف كرة السلّة 
فرصة بلوغ  دول املستوى »أ« يف القارة اآلسيوية بعدما خرس 
امام نظريه الســوري بفارق 15 نقطة وبنتيجة )63-78( يف 
الدور نصف النهايئ يف بطولة آســيا )املســتوى »ب«( أمس 
األربعاء يف املســابقة التي تقــام يف قاعة األمري حمزة يف 

العاصمة األردنية عّمن.  
وجاءت نتيجة األرباع كاآليت: )19-14( )27-33( )48-46( 

.)63-78(
  وبعدما تقاربت النقاط يف األرباع الثالثة األوىل، سيطرت 
آنسات سوريا عىل اجواء الربع الرابع بصورة واضحة وحسمن 

اللقاء ملصلحتهن.
  وســيخوض لبنان مباراة  تحديــد املركزين الثالث والرابع 
مع املنتخب الفيليبيني الخارس امام منتخب ســاموا وذلك عند 
الســاعة الثالثــة والدقيقة 45 من بعد ظهــر اليوم الخميس 
لينحرص لقب البطولة بني ســوريا وساموا اللذين سيخوضان 
املباراة النهائية عند الســاعة السادسة من مساء اليوم عينه 

والفائز يتأهل اىل دول املستوى األول. 

  يشــار اىل أن منتخب لبنان للسيدات تأهل اىل مصاف دول 

املستوى »أ« منذ عدة اشهر.

نظم نادي األيليت وبالتعاون 
مع نادي شبيبة سلعاتا سباق 
الدواتلون للســنة الخامسة 
ارشاف  تحت  التــوايل  عىل 
للرتياتلون.  اللبناين  االتحاد 
ثالثة  من  مؤلف  والســباق 
اجــزاء متتاليــة : ركــض، 
دراجــات هوائيــة وركض. 
انطلــق املتبارون يف  طقس 
متوسطة  ورياح  مشــمس 
الساعة السابعة صباحاً من 
امام امللعــب البلدي - مفرق 
القديم  النفق  باتجاه  حامات 
ومــن ثم العــودة اىل نقطة 
ثم  ومن  )5كلــم(  األنطالق 
دراجة هوائية ملسافة 20 كلم 
يليها 2.5 كلم ركض. شارك يف 
السباق اكرث من 150 متبارية 
ومتبــاري ومــن مختلــف 
الفئــات العمريــة بحضور 
رئيس االتحاد املهندس وسيم 
العام  واألمــني  اســمعيل 
الدكتور احمد خليفة واعضاء 
االتحــاد  باألضافة اىل نائب 
رئيس نادي شــبيبة سلعاتا 

جوزيف سلوم.  
ويف ما ييل النتائج الفنية :

  *سيدات :  *رجال                   
)PROFIT( 1- ليندزي نارض  

2-رامونــا خليفة )نادي    
األيليت(

 Rise &(  3-رشــا الحاج  
)Raise

  الرجال:
  1- عيل الزعبي )الجيش(
  2-نزار القايض )الجيش(

)PROFIT( 3- عبد الله مالك  
  *بدل رجال:

  1- الجيش :كمل شــعبان 
)دراجة( محمد حيدر)ركض(
بســام   :PROFIT A   
جــورج  ضناوي)دراجــة( 

سلمن)ركض(
   : PROFIT Bنافــذ كمل 
وســيم  )دراجــة(  الديــن 

رمضان)ركض(
  *بدل سيدات :

: صــويف   Fortis Tigris   
شابل )دراجة( رفقا محفوظ 

)ركض(
مايــا   :Panayot Gym   
رشــيد)دراجة( مــي زيدان 

)ركض(
  تحت الـ 19 - ذكور:

)PROFIT( حسن الجندي  
)PROFIT( باولو الخازن  

)).Youthletesسمري شبيب  
  تحت الـ 19- أناث:

)PROFIT(1- لولوا سعود  
)PROFIT( 2-ايا رعد  

  3- تيا مخول)حرة(

  تحت الـ 12 - ذكور 
  1-خالد املرصي )األيليت(                

))PROFIT  خالد الزعبي  
  3-حمزة غصن )حر(  

  تحت الـ 12 اناث:
ادريانــا   -1   

)PROFIT(كشيجيان
)Youthletes( 2- يارا خريش  

  تحت الـ 14 ذكور:
  1-عمر غصن  )حر(                             
)PROFIT( 2-آدم غطيس  

3-اســرتيليتا    
)Rise & Raise(كيشيشيان

  تحت الـ 14 اناث:
)PROFIT( 1-ميا صهيون  

شــعبان  2-ســارة    
)Youthletes(

  تحت الـ 19 – ذكور 
  جاد جابر

  20-29 سنة
  1-عمر زعتيتي )بروفيت(
  2-رالف ايب غانم )الجيش(

  3-محمد الحلبي )حر(
  30-34 سنة

  1-هاين عيسايئ )الجيش(

  2-محمد الرواس )بروفيت(

  3-مالك الحريري )حر(

  35-39 سنة

الخوري  بــول  1-جــان    

)بروفيت(

  2-منصور حسني )الجيش(

  3-طــوين مــرتي الحاج 

0حر(

  40-44 سنة

وديــع  1-جــورج    

)الهومنتمن(

  2-هاغــوب كيشيشــيان 

)بروفيت(

  3-زياد مطر )تراي اكس(

  45-49 سنة

  1-كيفــورك التونيان )رايز 

اند رايز(

  2-اليــاس الحاج عســاف 

)حر(

  3-رفيق بسام عيد)سلعاتا(

  50-54 سنة

  1-مــروان نــرص اللــه 

)فورتيس تيغريس(

2-طوين ســليم بستاين    

)سلعاتا(

كلبكليــان  3-افيديــس    

)فورتيس تيغريس(

  فوق الـ 55 :

  زياد بستاين )األيليت(

  2-نبيل معتوق )حر(

  رسكيس بوغتشليان )رايز 

اند رايز(

سّمى االتحاد الدويل لكرة السلة )فيبا( 
القائد الســابق ملنتخب لبنان للرجال يف 
كرة الســلة يارس الحــاج ضمن جهازه 
االداري ملســابقة كرة الســلة املصّغرة 
)3x3( يف دورة العــاب البحر األبيض 
املتوسط التي تستضيفها مدينة وهران 
املدير  )الجزائر( ويف منصب مســاعد 

الفني لهذه املسابقة.  

وهي املرة الثانيــة التي يعنّي  فيها 
الحاج، الذي شارك كقائد منتخب لبنان 
يف بطولة العامل للرجال التي جرت يف 
انديانابوليس عام 2002، ضمن الجهاز 
الفني االداري ملســابقة الـ )3x3( بعد 
دورة العــاب البحر االبيض املتوســط 
التي جرت يف تاراغونا )اسبانيا( عام 

.2018

لبنان  بعثة منتخب  عادت 
للسباحة بعد مشاركتها يف 
بطولة العامل الـ 19 لحوض 
العاصمــة  يف  مــرتا   50
واملؤلفة  بودابست  املجرية 
من أمني عــام االتحاد فريد 
ايب رعــد )رئيســاً للبعثة( 
واملــدرب فرنســوا غطاس 
والالعبني منذر كباره ، اديب 
خليل، سيمون كباره وماري 

خوري.  
عىل  النتائــج  وجــاءت 

الشكل التايل :
  *منذر كباره-18سنة  وما 

فوق )نادي املون السال( : 
  200 مــرت فردي متنوع : 
سجل 2.04.66 دقيقة وحل 
يف املركــز 29 من اصل 44 

مشارك
  400 مرت فردي متنوع : سجل 4.24.5 دوحل يف املركز 23 

من اصل 30 مشارك
  *اديب خليل-18ســنة  وما فوق )نادي املون السال( : 

  400 مرت حرة : ســجل 4.02.64 د  وحل يف املركز 36 من 
اصل 43 مشارك

  1500 مرت حرة : ســجل 16.12.11 د وحّل يف املركز 22 
من اصل 23 مشارك 

  *ماري خوري -18 ســنة وماف وق )نادي الصفرا( :

  50 مرت حرة : ســجلت 27.40 ثانية  وحلت  يف املركز 48 
من اصل82 مشاركة 

  50 مرت ظهر : ســجلت 30.57 ثانية وحلت يف املركز 28 
من اصل 39 مشاركة

  *ســيمون كبارة 17 سنة )نادي املون السال( :
  200 مــرت فــردي متنوع: 2.25.39 د وحلت  يف املركز 34 

من اصل 38 مشاركة 
  400 مرت فردي متنوع : سجلت 5.07.33. وحلت  يف املركز 

18 من اصل 20مشاركة

أعلــن االتحاد اللبناين أللعاب القوى رســمياً عن بطولة 
غرب آســيا الثانية للشــباب والشابات )تحت الـ 20 سنة( 
التي ســينظمها برعاية رئيس الجمهورية العمد ميشــال 
عــون بني 3 و6 متــوز املقبل عىل ملعب نــادي الجمهور 
تحت ارشاف االتحاد الدويل واآلســيوي وغرب آسيا. وجاء 
االعالن الرسمي خالل املؤمتر الصحايف الحاشد الذي ُعقد 

)الحدث(. فندق »النكسرت متار«  يف 
  تقــّدم الحضور الرائد دميرتي صقــر ممثالً مدير عام 
االمــن العام اللواء عباس ابراهيم، املقّدم ابراهيم رشقاوي 
ممثــالً مدير عام امن الدولة اللــواء انطوان صليبا، العقيد 
مخايل موىس ممثالً قائد املركز العايل للرياضة العسكرية 
العميد الياس حنا، عضو االتحاد اآلســيوي ورئيس االتحاد 
اللبنــاين أللعــاب القوى روالن ســعادة وأعضاء االتحاد، 
رؤســاء وأعضاء أنديــة، البعثة اللبنانية املشــاركة يف 

واالعالم. الصحافة  ورجال  البطولة 

{  نعمة {

  النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة عريّفة الحفل ناديا نعمة 
)نائبة رئيس االتحاد( التي رحّبـت بالحضور وقالت »باسم 
رئيــس واعضاء االتحاد اللبنــاين أللعاب القوى أرّحب بكم 
فرداً فرداً يف املؤمتر الصحايف لالعالن رســمياً عن بطولة 
غرب آســيا الثانية للشــباب والشابات )تحت الـ 20 سنة( 
التي ستقام بني 3 و6 متوز املقبل برعاية رئيس الجمهورية 

العمد ميشــال عون مبشاركة 10 دولة عربية«.

{  سعادة {

  الكلمــة الثانيــة لرئيــس االتحاد روالن ســعادة الذي 
قال »أود ان أشــكر رئيس الجمهورية العمد ميشــال عون 
لرعايتــه البطولــة بعد رعايته للبطولــة األوىل يف العام 
2019. كم اشــكر القيادات العسكرية لوقوفها اىل جانب 
االتحــاد. وعىل الرغم مــن الظروف التي ميــر بها لبنان 
قّررنا اســتضافة البطولة االقليمية وسننجح يف تنظيمها 
باذن الله كم نجحنا ســابقاً. بطــوالت ألعاب القوى تعود 
اىل لبنــان عىل الرغم من الظروف االقتصادية وســيحرض 
العديد من املســؤولني ملواكبة البطولة وعىل رأسهم رئيس 
االتحاد اآلســيوي اللواء دحــالن الحمد ورئيس اتحاد غرب 
آســيا السيد ســّيار العنزي«. واضاف »ستشارك عرش دول 
يف البطولة وهي ســلطنة عمن، الكويت، قطر، اإلمارات 
العربية املتحدة، اليمن، العراق، األردن، ســوريا، فلســطني 
ولبنان. وســتغيب السعودية والبحرين. واود ان اشري اىل 
ان اتحــاد غرب آســيا أرّص عىل اقامــة البطولة يف لبنان 
عىل الرغم من الظروف التي منر بها. واود ان اشــكر الرعاة 
وهم مدير عام رشكة ايب رميا اخوان الســيد ميشــال ايب 
رميا وكيل »اكس اكس ال ايرنجي« والســيد مهيب اللقيس 
)مزارع اللقيس( و »فور أف« التي قّدمت املالبس الرياضية 
للبعثة«. وختم سعادة قائالً »واثقون ان ابطالنا سيحققون 
نتائــج ممّيزة يف البطولة عىل غــرار النتائج املحققة يف 
النسخة األوىل منذ 3 سنوات عندما احتل لبنان املركز األول 
يف الرتتيــب العام وبجدارة«. وختم قائال »محطة »أو. يت. 
يف« ســتتوىل النقــل املبارش للبطولة بصــورة يومية مع 
شكري الجزيل الدارة املحطة واىل رجال الصحافة واالعالم 
الذين ســيواكبون البطولة ولهم من االتحــاد اللبناين كل 

والشكر«. والتقدير  التحية 

{ الحويل {

  الكلمــة الثانية لعضو اتحاد غرب آســيا وعضو اتحاد 
البحر األبيض املتوســط وامني عام االتحاد اللبناين وسيم 
الحــويل الذي قال »حصــل لبنان عىل رشف إســتضافة 
بطولة غرب آســيا الثانية أللعاب القوى للشباب والشابات 
ألن عــام 2022 هو عام بطوالت الشــباب تحت 20 ســنة 
حيث أقيمت البطولة العربية للشــباب والشابات يف تونس 
الشهر املايض واآلن نعلن عن إستضافة لبنان لبطولة غرب 
آســيا الثانية أللعاب القوى للشــباب والشابات وهذه هي 

الفرصة األخرية لالعبي والعبات دول غرب آســيا للحصول 
عىل األرقام التأهيلية لبطولة العامل تحت 20 ســنة والتي 

ســتقام يف كايل كولومبيا من 2 إىل 7 آب 2022. 
  نعلــم جميعــا اّن إتحاد دول غرب آســيا أللعاب القوى 
يضّم 12 دولة وهي: الكويت – اململكة العربية الســعودية 
– قطر – العراق – اإلمارات العربية املتحدة -  سلطنة عمن 
– اليمن – البحرين – ســوريا – األردن – فلسطني و لبنان.
  املركــز الرئيــي إلتحاد دول غرب آســيا هو يف دولة 
الكويــت حاليا«. وهنا اتّوجه بالتحّية لكم جميعا من رئيس 
إتحاد دول غرب آسيا ورئيس اإلتحاد الكويتي أللعاب القوى 
ســيار العنزي ومن نائب رئيس إتحاد غرب آســيا ورئيس 
اإلتحاد القطري أللعاب القوى محمد عيىس الفضالة   ومن 
امني عام إتحاد دول غرب آســيا د. مانع العجمي ومن املدير 
التنفيذي لإلتحاد غرب آســيا حســني عيل الذين يقدمون 
الدعــم الكامل لنجاح بطولة غرب آســيا الثانية للشــباب 

والشــابات ونحن بدورنا نتّوجه بالشكر لهم.
  وذكر الحويل ان طالئع الوفود ستبدأ بالوصول الجمعة 
1 متوز. واشار اىل أن اإلجتمع الفني سيعقد السبت 2 متوز 

الســاعة السادسة مساء يف فندق النكسرت متار.
  وذكــر أن اللجنــة االعالمية التحاد غرب آســيا )التي 
يرئســها( وبرعايــة اإلتحاد العريب للصحافــة الرياضية 
ســتنظّم ندوة تحت عنوان »أم األلعاب وأدواتها اإلعالمية 
العرصية املؤثرة«، يلقيها اإلعالمي واملحارض األوملبي وديع 
عبــد النور، الســاعة الثانية عرشة ظهر اإلثنني 4 متوز يف 

متار«. »النكسرت  فندق 
  وكشــف الحويل عن اســمء رؤساء اللجان العاملة يف 
البطولة معلناً ان حفل االفتتاح ســيقام عند الساعة الرابعة 
من بعد ظهر األحد 3 متوز يف ملعب سيدة الجمهور وتوّجه 
بالشــكر لألب رشبل باتور رئيس مدرســة سيدة الجمهور 
ونــادي الجمهــور »لتعاونه الكامل مع اإلتحــاد اللبناين 
أللعــاب القوى لنجاح كافة نشــاطات اإلتحاد وخصوصا 
هذه البطولة واىل رئيس مجلس ادارة مدينة كميل شمعون 

الرياضية كميل شــمعون رياض الشيخة«.

 { ساسني {

  الكلمــة األخرية لعضو االتحــاد ورئيس البعثة اللبنانية 
جوزيف ساسني الذي ذكر ان  البعثة مؤلفة من رئيس البعثة 
جوزف ساســني واملدربني واملدربات التالية اسمؤهم وهم 
أليس كريوز- وديع الحويل – إييل سعد – رانا عيد – صالح 
فران – عيل عوض – كايب عيىس الخوري وحسني عواضة 
و40 العــب والعبة. اما اعالميــة البعثة فهي ماريز نصور 
وطبيب البعثة الدكتور جهاد حداد. ويبلغ عدد الالعبات 21 
وعــدد الالعبني 19. واعترب ساســني ان التحضريات الفنية 
لالعبــني والالعبات بدأت منذ فرتة متوقعاً ان ينافس لبنان 
عــىل املراكــز األوىل يف الرتتيب العام خاصــة ان هنالك 
العديد مــن الخامات الواعدة وينتظرها املســتقبل الكبري. 
ووّجه الشــكر اىل املدربني واملدربــات الذين يرشفون عىل 
التحضريات وداعياً عشاق ألعاب القوى اىل مواكبة البطولة 

يف ايامها األربعة وتشــجيع العبي والعبات وطن األرز.
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 بطولة آسيا لالناث تحت الـ 16 »ب« : لبنان فقد فرصة التأهل
الى املستوى »أ« وسيلعب على املركزين الثالث والرابع اليوم

سباق سلعاتا في الدواتلون : لقب الرجال للزعبي والسيدات لناضر

الفني املدير  كمساعد  الحاج  ياسر   تسمية 
بالجزائر املتوسط  دورة  في   )3x3( ملسابقة 

ــد ــ ــ ــاشـ ــ ــ  خـــــــــــــــــالل مـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر صـــــــــحـــــــــافـــــــــي حـ
 االعــــــــــــالن رســـــمـــــيـــــاً عــــــن بــــطــــولــــة غــــــــرب آســـيـــا
ــوى ــ ــقـ ــ لــــلــــشــــبــــاب والـــــــشـــــــابـــــــات فـــــــي ألـــــــعـــــــاب الـ

لقطة من املباراة

البعثة اللبنانية يف بطولة العامل

رئيس واعضاء االتحاد مع البعثة اللبنانية

كلمة نعمه

...وبطالت السيدات

الحاج بعيد وصوله اىل الجزائر

...وكلمة الحويل

رئيس البعثة ساسني يلقي كلمته )تصوير ماريز نصور(

سعادة يلقي كلمته

تتويج ابطال الرجال

من املسابقة

خالل املؤمتر الصحايف

نتائــــــــــــــــــــج بعثــــــــــــــــــــة منتخــــــــــــــــــــب لبنــــــــــــــــــــان 
ــــــــــــــــــــم باملجــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــة العال ــــــــــــــــــــي بطول بالســــــــــــــــــــباحة ف



1ـ عصمت عبد املجيد
2ـ ستيفاين، املبّسط

3ـ بريون، ندور، جمر

4ـ اتاحوا، رس، مهَّ

5ـ تلهب، مداعباً، نكَّ
6ـ أمبري، هاجر، بل، قام

7ـ سنان، فا، لدام، سوريا
8ـ توماس اديسون، يس
9ـ يتيم، عم، وا، رومانس

10ـ كوِبه، هدم، سفن، رم

11ـ قر، نيسابور، مليون

12ـ بيتهوفــن، روانــدا، 

غرس

13ـ لتــم، مــر، نويــت، 

مسامري

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5

 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

  دولة عربية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  باسكال كينيار 

اخترب معلوماتك

1ـ مؤلــف موســيقي 
منساوي. 

2ـ انعِطف وأنثني. 
إحتفــاالت  3ـ 
واجتامعــات تقع مرة يف 

السنة.
4ـ عملة رقمية مشّفرة. 

5ـ إشعال النار.

لوليــم  1ـ مرسحيــة 

شكسبري. 

2ـ الفقر. 

3ـ يواصل. 

4ـ جَمل ضخم شديد. 

5ـ العــب كــرة قــدم 

برازييل. 

أديب وناقد فرنيس راحل. درس البالغة والفلسفة، ثم 

بدأ بدراسة الطب لكنه مل يكمل دراستها. عمل صحافيا، 

وارتبط بصداقة مع األديب والشاعر فيكتور هوغو.

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت:

11+3+7+5+2- دولة أوروبية.

4+9+7+2+7- دولة عربية.

8+10+7+5- دولة عربية. 

5+2+7+6- وكالة أنباء عربية. 

1+6+9- إبيضَّ شعره.

11+2+5- مدينة يف املغرب. 

7+11- بذَر األرض.

1ـ من هو الفيلسوف القديم املشهور الذي لّقَب بـِ املعلّم 

الثاين، وذلك لدراسته كتب املعلم األول ارسطو؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم أول مدينة إحتلها العرب يف االندلس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو الشاعر العبايس الذي لّقَب بـِ النّواح؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ سد اسوان الذي هو ثالث اكرب خزان مايئ يف العامل، 

هو سد مايئ عىل نهر النيل يف جنوب مرص. طوله 3600 

مرت وارتفاعه 111م. فكم كان عدد العامل الذين شاركوا 

يف بنائه؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف 15 آب 1947 حققــت الهنــد إســتقاللها بعد 

مقاومة ســلمية وعصيان مدين . ففي أية سنه اعلنت 

الجمهورية يف الهند؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية والية أمريكية يقع مطار ليهيو؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية دولة آسيوية توجد اهم سوق للخيزران يف 

العامل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أيــة عاصمة يف أمــريكا الجنوبية يقع مطار 

إزيزا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ يف أية ســنة ُمنَحت كوكب الرشق أم كلثوم وسام 

األرز الوطني؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ عسبار، سّمَي، قّبل
2ـ صتيت، ان، تكريت

3ـ مرياي ماتيو، تم
4ـ تنوح، بنوم بنه
5ـ عانويت، هيوم

6ـ بن، الرفاع، سفر
7ـ دين، أسمهان

8ـ دربه، دب
9ـ الوس، الدو مورو

10ـ ملّر، مجدياً، روي
11ـ جم، مدراس، آٍت
12ـ يبّجها، مورفني

13ـ دسم، عب، نون، دم
14ـ طرابلس، ماس

15ـ وسائل
16ـ قرين، يغّم

17ـ ناي، رسوري
18ـ كامل الشناوي، منرس

؟ من هو
من هي؟

أمــريكا  يف  دولــة  1ـ 
الجنوبية، أخرس.

2ـ مغنيــة عاملية راحلة، 
اضطراب وارتجاف. 

3ـ االسم الثاين لالعب كرة 
أملــاين، أرسع يف امليش، من 

األزهار، ِمثل.
َل األمر،  4ـ دبــَغ الجلد، أجَّ

قام مقام.
الخرضة،  نبات شــديد  5ـ 

خليفة عبايس.
6ـ والية أمريكية.

7ـ رغبتكم، فوَّضنا األمر.
الثاين  االســم  جواب،  8ـ 

لفنانة لبنانية.
مدينــة  عودتــه،  9ـ 

بريطانية، ملَس.

10ـ ْعمــر، عــال وارتفَع، 
خارجية  لوزير  الثاين  االسم 

لبناين راحل.
11ـ فصَل يف األمر، حرف 

نصب، ارِسْع.
12ـ خناجر، ســاطعا، آلة 

طرب.
13ـ موسيقي أملاين.

14ـ إهتزاز، يقفز، أصل.
اليشء،  وانقطَع  فرَغ  15ـ 
االســم الثاين لشاعر مرصي 

راحل.
16ـ أرسَع، لَثامه.

روماين،  امرباطــور  17ـ 
ضجَر.

18ـ ممثــل مرصي راحل 
صاحب الصورة.

1ـ مغــن بلجييك إيطايل 

عاملي، تصدر عن الرئاسة. 

2ـ مدينة يف شامل فرنسا، 

نبات طيب الرائحة، آللئ.

3ـ دولة أوروبية، منازل.

شــاحنات،  ماركــة  4ـ 

. عاصمة أوروبية، شقَّ

5ـ رجــع الفــيء، املطر 

الشــديد، ضمــري منفصل، 

رشكة طريان آسيوية، أضاَء 

الربق.

أداة  بالقصب،  نافــخ  6ـ 

أمــريكا  يف  دولــة  رشط، 

الجنوبية.

7ـ يستعمل للفرَس، قلب، 

صّوَت القرد، ثاين أكرب مطار 

يف الربتغال.

8ـ للنهي، بلدة يف الشوف، 

مدينة مرصية، ورك.

9ـ رسب، نزهــة قصرية، 

وعــاء مجّوف يُدّق فيه النب، 

نوَجْمع املال.

. 10ـ مدينة أمريكية، مغنٍّ

11ـ صبَّ املاء بكرثة، مطار 

يف فرنســا، بلدة يف قضاء 

صور، الحاجز.

ســئَم،  راســلك،  12ـ 

إنتسايب.

13ـ أقــاَم باملكان، ممثلة 

إيطالية، سْقيهم لـِ.

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(

تأثريات إيجابية. الحياة رساج ميضء نوره 

األمل والُحّب. ال تجعل لليأس مكانا يف حياتك 

هذه الفــرتة، وتطلّع بتفاؤل اىل املســتقبل 

األفضل. 

تعاين مــن بعض الصعوبات املالية ولكنها 

ســتحل قريبا جدا. لقاء عاطفي جميل ورائع 

يلــوح يف األفق. كن متفهــام لتطور مجرى 

األحداث. 

ال تهمل نفسك وتتغاىض عن بعض متطلباتك 

الشخصية والحياتية  الهاّمة. يتحتم عليك أن 

تكون مســتعدا لتبادل اآلراء وهذا سيكون يف 

مصلحتك.

مبلــغ من املال تحصــل عليه يفك ضائقتك 

املاديــة الحالية. اترك نصائحــك وابتعد عن 

كربيائك يك تستعيد مكانتك عند الجميع، من 

أهل وأصدقاء. 

اعلم ان االنتاج هو الوســيلة الفضىل التي 

تســمح لك مبلء فراغك وابعاد الضجر وامللل 

عنك. نتائج الجهود التي ســتبذلها ستبدأ يف 

الظهور تدريجيا. 

إنســجام طيب يف املحيط العائيل. ستظهر 

شجاعة وســتحقق إنتصارات عديدة، وأغلب 

الصعوبات التي تعرتضك ستتمكن من التغلب 

عليها بذكائك الخارق.

ال تدر ظهرك للمفاجآت الحلوة والســاّرة. 

أنت مقبل عىل ازدهار وتقدم يف مشــاريعك 

وأعاملك، فأحســن الترصف واخرت ما يناسبك 

ويالمئك. 

أنت تخاطر بفقــدان بعض امليزات الرائعة 

التي تشــتهر بها اذا ترصفت اليوم بترسع. كن 

قانعا مبا عندك واال سقطت يف دوامة ال مخرج 

منها.

أنت متيل اىل مســاعدة أحد األشــخاص 

األعزاء. يبدو أنك تعيش انطالقة جديدة  مميزة، 

واألشياء التي تعكر مزاجك لن تقرتب منك هذه 

املرحلة .

ســحرك ال يقاوم وستحرز تقدما يف كافة 

املجــاالت. تأتيــك األفكار الجيــدة الخالقة، 

ومتتلك املوهبــة والفطنة يف تنفيذها عمليا 

يف الوقت املناسب. 

مشكلتك يف طريقها اىل الحل ولكن عليك أن 

تضبــط عصبيتك الزائدة هذه الفرتة. تكّتم يف 

عالقتك العاطفية الخاصة وال تســبب الحرية 

للرشيك الهادئ واللطيف.

ان مــا يواجهك يف هــذه املرحلة ال يتطلب 

منك الرسعة يف الحسم. اجعل الرتوي صديقك 

الدائــم يف كل وقت، وانظــر اىل الحالة بعني 

الرضا والقناعة.

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(

املكسيك
أثينا

الصني
اندونيسيا

انقرة
استنبول

السويد
الكواكب

اثيوبيا
برمانا
باناما

بطليموس
بوذا

بيبلوس
بريوت

توغو
جولة
جرن
حقل

حميدو
خالد

رزمة
رامبو

شمعدان
صيادون

صقر
طبل

عني بعال
عظيم

عود
فلوريدا

فاغرن

قرص
كوبنهاغن

مبارك
مريوبا

ميونيخ

منارة

مالطا

ناريتا

نرباسكا.

الحل السابق

الحل السابق

  موزامبيق

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

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ الفارايب. 

2ـ سنة 1927

3ـ ناصيف مجدالين. 

4ـ األبلق. 

5ـ عروة بن الورد.

6ـ قربص. 

7ـ العقيقي. 

8ـ سنة 1888

9ـ الريق.

1ـ صنديد. 

2ـ روكيس. 

3ـ يرسان. 

4ـ قي، ها. 

5ـ استمر.

1ـ رصيفا. 

2ـ نوريس. 

3ـ دكس. 

4ـ يساهم.

5ـ دينار. 

الخميس 30 حزيران 2022



تباشير مرحلة جديدة من قطر وتفاهمات عربية ستؤمن انتخاب رئيس  للجمهورية

ــا  ــ ــي ــ ــران ــ ــم أوك ــ ــدع ــ ــد ب ــهـ ــعـ ــتـ ــر ويـ ــ ــبـ ــ ــد األكـ ــديـ ــهـ ــتـ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــر روسـ ــبـ ــتـ ــعـ ــع ويـ ــوسـ ــتـ ــو يـ ــ ــات ــ ــن ــ ال

ــات  ــادثـ ــحـ ــرار مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــر وكــــالــــة »تـــنـــســـيـــم«: اس ــريـ ــقـ الـــخـــارجـــيـــة اإليــــرانــــيــــة تـــنـــقـــض تـ

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الخميس 30 حزيران 2022

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

هذه االجواء التفاؤلية،  ســمعها زوار لبنانيون من عواصم 
عربيــة مؤخرا مــع التأكيد بأنها لــن تنعكس عىل االوضاع 
االقتصادية رسيعا كون  الخروج من تداعيات الحرب الروسية 
االوكرانية يحتاج لســنوات وسنوات اذا توقفت الحرب حاليا، 
وهــذا يفرض عــىل لبنان تعاطيا مختلفا مــع ازماته والبدء 
باالصالحات الجدية املستحيلة مع  الطاقم السيايس الحايل  
املكشوف خارجيا وداخليا، وهذا النهج الجديد قد  يفرض رئيسا 
للجمهورية خارج االســاء املتداولــة،  مع رئيس للحكومة 
مبقومات عرصية قــادر مع الرئيس الجديد تنفيذ اصالحات 
شاملة والتحضري ملؤمتر تأسييس  يراعي املتغريات و يطمنئ  

الشيعة وحزب الله تحديدا. 

{ تشكيلة ميقايت مرفوضة
  والحكومة »زي ما هيي« {

االجواء الجديدة يف املنطقة يتابعها املسؤولون اللبنانيون 
عــىل طريقتهم وينتظرون الخارج وقــراره  وهذا ما يجعل 
التوافــق عىل حكومــة جديدة من رابع املســتحيالت يف 
ظل »التناتش« عىل وزارات الصحة والشــؤون االجتاعية 
واالشــغال والعدل  والطاقــة،  وبالتايل بات بقاء الحكومة 
الحالية حتى نهاية العهد امرا الجدال فيه وتعديالت ميقايت 
»مزحة« بالنســبة للعونيني وهو طرحهــا للمناورة فقط، 
وحســب مصادر نيابية، فان طرح التشكيلة يحمل »نيات« 
غــري صافية مــن ميقايت، وهو يعرف مســبقا ان عون لن 
يوافق عليها والقصد من تقدميها رمي الكرة يف ملعب بعبدا، 
خصوصا ان التعديالت التي طرحها ميقايت تســتهدف وزير 
املهجرين  االرسالين عصام رشف الدين لصالح النائب سجيع 
عطية لكن حلفاء ارســالن جميعا رفضــوا االمر وتحديدا 
الرئيس عون، اما بالنسبة الستبعاد وزير الطاقة وليد فياض 
وتســمية وليد ســنو املحســوب عىل  ميقايت فهذا يفرض 
توقيع رئيس الحكومة مســبقا عىل سلة التعينات الشاملة 
اداريا وماليا وقضائيا كا يقرتح جربان باســيل وتستهدف 
اوال حاكم مرصف لبنان رياض سالمة وهذا امر مرفوض من 
جميــع القوى، رغم ان  الرئيس عون الميكن ان يتصور انه   
غادر بعبدا، وبقي رياض ســالمة يف موقعه، كا شــملت 
تعديالت ميقايت وزير االقتصاد امني ســالم الذي دفع مثن 
تســميته لرئاســة الحكومة من قبل باســيل وعني مكانه 
الوزير االرمني جورج بوشــكيان، فيا توىل وليد عســاف 
وزارة الصناعة وهو شــقيق عقيلــة  الوزير عباس الحلبي 
وســاه رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط،   
كا شــملت التعديالت وزير املالية يوسف خليل وتم تسمية 
ياســني جابر من قبل الرئيس بــري، وبالتايل فان تعديالت 
ميقايت االساسية  تستهدف التيار الوطني الحر والميكن ان 
متر مرور الكرام، وحسب املصادر النيابية  فان الرئيس عون 

رفض التشكيلة ولن يجري اية  تعديالت عليها وسيطلب من 
ميقايت مســودة جديدة. اما التيار الوطني فاقرتح حكومة 
من 30 وزيرا واضافة ٦ وزراء دولة سياسيني وهذا ما رفضه 
رئيــس الحكومة، علا ان محطة ال otv ذكرت يف مقدمتها 
ان ميقايت قدم تشكيلة وهو يعرف انها مرفوضة من بعبدا.
وحســب الذين واكبوا االتصاالت االخرية والتقوا باســيل 
خالل اليومني املاضيني، ســمعوا انتقــادات عنيفة لرئيس 
الحكومــة وادواره كــا وصف اجــواء اللقــاء مع رئيس 
الحكومــة  خالل االستشــارات النيابية يف املجلس النيايب 

مــع الكتلة العونية باملتوتر جدا .
وأنتقــدت مصادر نيابية عونيــة الطريقة التي قدم فيها 
ميقايت تشــكيلته؟ وكيفيــة ترصفه؟ التي أكدت انه اليريد 
تاليف حكومة جديــدة واليريد االعرتاف بنتائج االنتخابات 
النيابيــة والحياة الربملانيــة، وهو مرص عىل بقاء الحكومة 
الحاليــة، حكومــة ترصيف االعال مــن دون صالحيات، 
وهنا تقع االشــكالية الكربى، فميقايت اشار خالل زيارته 
اىل االردن اىل احتــال حدوث فراغ رئايس فكيف ميكن ان 
نوافق عىل تسليم البلد اىل حكومة من دون صالحيات وهذا 

يفرض تشــكيل حكومة جديدة وأحرتام الدستور.

{ مشــاركة جنبالطية يف الحكومة { 
ورغم ان كتلة اللقاء الدميوقراطي برئاسة تيمور جنبالط 
ســمت نواف ســالم لرئاســة الحكومة،  لكــن  الوزيرين 
الدرزيني عباس الحلبي ووليد عساف اقرتحها رئيس الحزب 
التقدمي االشرتايك وليد جنبالط عىل ميقايت ووافق عليها 
لتامني الغطاء الدرزي لتشــكيلته بعد فقدان طالل ارسالن 

النيابية. كتلته 

السوريون واالتهامات  النازحون   }
 بفقدان الخبز  {

ســجلت التقارير االمنية ومنظــات االمم املتحدة مئات 
الحــوادث واالشــكاالت  امــام االفران خالل االســبوعني 
املاضيني بــني املواطنــني اللبنانيني والنازحني الســوريني 
مــا يهدد االســتقرار االجتاعي عىل خلفيــة االتهامات 
للنازحني الســوريني باســتهالك اكرث مــن ٤00 الف ربطة 
خبــز،   يوميا و3٥0 ميغاوات كهربــاء،  و130 مليون ليرت 
مــاء، وحرمان اللبنانيــني من 100 الف فرصة عمل وتحويل 
٦٥ مليون دوالر شــهريا  اىل الخارج والحصول عىل االدوية 
املدعومة  واملســاعدات من االمم املتحدة، وقد ترافقت هذه 
االشــكاالت مع حمالت اعالمية واحصاءات ملراكز دراسات 
حملت النازحني الســوريني كل املايس اللبنانية ورفعت من 
منسوب التوترات يف معظم املناطق اللبنانية خالل االسابيع 
املاضية بــني اللبنانيني والنازحني الســوريني مرتافقة مع 
شــعارات عنرصية  بحق النازحني، هذه املارســات أثارها 
مســؤولون اوروبيــون مــع الحكومة اللبنانيــة وحذروا 
 مــن نتائجها مــا يحرم  لبنان من العديد من املســاعدات.

متابعــون لهذا امللف الينفون عبء النزوح الســوري يف هذا 
امللف لكن املسؤولية االوىل تقع عىل وزارة االقتصاد ومافيات 
الطحني الذيــن يتاجرون بالطحني املدعــوم ويبيعونه يف 
السوق السوداء ويوزعون عىل هواهم دون شفقة والرحمة 
بينــا يعلم وزير االقتصاد امني ســالم هــذه الحقائق ومل 
يتخــذ اي اجراء ضد اي تاجر واالكتفاء بالتهديدات اليومية،  
ويعرف سالم كم تدفع الخزينة اللبنانية عىل القمح املدعوم 
الــذي تذهب ارباحه اىل املافيــات املدعومة من كبار القوم،  
وهــل يعلم ســالم ان ربطة الخبز تجاوز ســعرها 30 الف 
ونقــص وزنها النصف، وبالتايل فــان ازمة الرغيف بحاجة 
اىل معالجــة جدية وقرارات صارمــة قبل فلتان االمور بني 
اللبنانيني والنازحني الســوريني حيث باتت معالجة هذا امللف 

مطلقة.  اولوية 

{ رفع اســعار االتصاالت الهاتفية  {
شــكل رفع اســعار االتصاالت الهاتفيةو »الواتســاب« 
رشارة الثــورة قبــل 1٧ ترشين االول فكيف ســتكون ردة 
الفعــل عىل التســعرية  الجديدة  يف االول من متوز ورفع 
الكلفة  لتصل اىل  ٤ اضعاف و ٧ اضعاف واحتســابها عىل 
دوالر الســوق السوداء، لكن االمر الالفت ان ارتفاع االسعار 
بــدأ تطبيقه يف معظم املناطق قبل اســبوع من  االول من 
متوز وباضعاف تســعرية الدولة ما يدخل ماليني الدوالرات 
اىل التجــار  دون اي تدخــل مــن وزارة االتصاالت، ووفقا 
لالســعار املعدلة الجديدة فان اســعار البطاقات املســبقة 
الدفع ســتبلغ  1٧٥ الف لــرية اىل 32٥ الف لرية دون كلفة 
التخابر العادية، اما بالنســبة للخطوط الخلوية سرتتفع  3 
اضعاف والفاتورة التي كانت قيمتها 100 دوالر عىل ســعر  
1٥00 لرية ستصبح 33 دوالرا عىل سعر الصريفة لتصل اىل 
حوايل ٨2٥ الف لرية،  اما بالنســبة الرقام »الفا« »وتاتش« 
ســيكون هناك فائض يف االرقام بسعر ٧ دوالرات عىل سعر 

الصريفة بعد اول متوز.

{ ال حلول الرضاب
 موظفي القطاع العام {

االجتاعــات بني وزيــر العمل مصطفى بــريم ورابطة 
موظفــي القطــاع  العام مل تصــل اىل نتيجة ما ادى اىل 
استمرار االرضاب املفتوح وشل كل مؤسسات الدولة وتعطل 
معامــالت املواطنــني كليا، ويــرص رئيس الحكومة نجيب 
ميقــايت عىل عدم قدرة الدولة املاليــة عىل تحقيق مطالب 
القطــاع العام وان حكومته قدمــت للموظفني الذين عليهم 
باملقابــل مراعاة اوضاع البلــد، وبالتايل وصلت املفاوضات 
اىل طريق مســدود كليا مع التوافق عىل اســتمرار اللقاءات 
يف وزارة العمــل، علا ان املوظفني رفضوا االقرتاح التي تم 
التوصل اليه يف املجلــس االقتصادي االجتاعي برفع الحد 
االدىن لالجــور اىل مليونني و٥00 الفــا ورفع بدالت النقل 

اىل ٩٤ الفا.

االفتتاحية للقمة إن روســيا باتت تشكل تهديدا مبارشا ألمن 
الحلف. دول 

ومــن جهة أخــرى، تعهد قادة الحلــف يف بيانهم بإدانة 
اســتمرار »عدوان« موســكو عىل كييف، واعتبار روســيا 

مســؤولة عن الكارثة اإلنسانية وأزمة الغذاء والطاقة.
كا اعتربوا »روســيا هي التهديد األكرب للحلف وسالمته 

واستقراره«.
وجــاء يف بيان قمة الناتو »ســنواصل دعم أوكرانيا حتى 

تسرتد سيادتها كاملة غري منقوصة«.
وأضــاف البيان »نحن كيان دفاعي ال نهدد أحدا وملتزمون 

بالدميقراطية والحريات وبامليثاق املؤســس للحلف«.

{ التوسع يف أوروبا {
وكان الرئيــس األمرييك جو بايــدن قد أعلن خالل القمة 
أن بالده ســتعزز وجودها العســكري يف إســبانيا وبولندا 
ورومانيــا ودول البلطيق وبريطانيــا وأملانيا وإيطاليا، يك 
يتمكــن الحلف مــن »الرد عىل التهديــدات اآلتية من كافة 

االتجاهــات ويف كل املجاالت برا وجوا وبحرا.
وأشــادت بولندا بتعهد بايدن بإنشاء قاعدة عسكرية يف 
أراضيها، حيث قال جاكوب كوموتش مستشــار السياســة 
الخارجيــة للرئيس البولندي لرويرتز »إنه تتويج ملفاوضات 
طويلة وحثيثة حول هذا األمر، ويف الوقت نفســه، إشــارة 
واضحة جدا عىل أن األمريكيني يعتزمون زيادة وجودهم يف 

تقليصه«. وليس  بولندا 
كا كتب مارشــني زيداتش نائب وزير الخارجية البولندي 
عــىل تويرت »يشء بدا مســتحيال بالنســبة لكثريين أصبح 
حقيقــة اليــوم… لدينا وجــود دائم للواليــات املتحدة يف 

بولندا… إنها أيضا إشــارة واضحة ملوسكو«.
ويف الســياق، قال مسؤول أمرييك كبري أمس للصحفيني 
إن الواليات املتحدة مل تتواصل مع روســيا بشــأن مجموعة 
من التغيريات الرئيســية يف وضعها العســكري يف أوروبا، 

مضيفا أنها ليســت مطالبة بالقيام بذلك.
وأضاف املســؤول أن أول مفهوم إسرتاتيجي جديد للناتو 
منذ عام 2010 ســيذكر ألول مرة »التحديات املنهجية« التي 

تشــكلها الصني، وعالقتها املتنامية مع روسيا.
وكانت شــبكة »يس إن إن« )CNN( نقلت عن مســؤولني 
أمريكيني ترجيحهم أن واشــنطن تنوي االحتفاظ يف أوروبا 
بنحو 100 ألف جندي بعد حرب روسيا عىل أوكرانيا، علا أن 

عددهم قبل بدء الحرب الروســية كان نحو ٦0 ألفا.
ويقــع مقر القيادة املوحــدة للقوات الربية األمريكية يف 
أوروبــا بقاعدة شــتوتغارت، يف حني أن قيــادة العمليات 

الجوية تتمركز يف قاعدة رامشــتاين الجوية بأملانيا.
كا تتوزع القواعد العســكرية األمريكية -ســواء كانت 
قواعــد برية أو جوية أو بحرية- يف القارة األوروبية بدول 
أملانيــا وإيطاليا وهولنــدا والربتغال وبريطانيــا واليونان 

وبلغاريا.

{ املوقف الرويس {
يف املقابل، قال ســريغي ريابكوف نائب وزير الخارجية 
الرويس إن التوســع اإلضايف للناتو ســيؤدي إىل زعزعة 
االســتقرار، ولن يحقــق األمن ألعضائــه، وإن ما وصفه 
بتوجه الناتو العدواين الحتواء روســيا لن يؤثر بأي شــكل 

إمكانياتها. األشكال عىل  من 
من جهتها، قالت املتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا إن محــاوالت الغرب العدوانية لفرض نظام عاملي 
يناســبه يثبت صحة هدف العملية العسكرية الروسية يف 

أوكرانيا، عىل حد قولها.

وأضافت أن تزويد أوكرانيا بالســالح يــؤدي إلطالة أمد 
العملية العســكرية، ويزيد عدد الضحايا، كا أن األســلحة 
التي يقدمها الناتو ألوكرانيا قد تصل إىل الســوق الســوداء؛ 

ما يزيد معدل الجرمية يف أوروبا.

{ الحرب يف أوكرانيا {
مــن ناحية أخرى، خاطب الرئيــس األوكراين فولودميري 
زيلينســي قــادة دول الناتو خالل القمــة، قائال إن بالده 
تحتــاج إىل أنظمــة دفاع جوي وأســلحة متطــورة، لصد 
الهجات الروســية؛ وطالبهم بدعم بالده وبأن يكون هناك 

رد فعل قوي عىل أفعال روسيا.
وشدد زيلينسي عىل أن حرب روسيا ليست عىل أوكرانيا 

وحدها، بل هي عىل أوروبا كلها.
وأفادت السلطات املحلية يف مقاطعة ميكواليف عن مقتل 
٤ مدنيــني، وإصابة ٦، يف قصف رويس عىل مبنى ســكني 

باملقاطعة.
ويف إقليم دونباس، تســتمر محاوالت القوات الروســية 
الســيطرة عىل مدينة ليسيتشانسك، عرب تطويق املدينة من 
عــدة جهات، بينا تؤكد القوات األوكرانية تصديها ملحاوالت 

الروسية غربا. القوات  تقدم 
ويف خاركيف شــال أوكرانيا، طال القصــف باملدفعية 
والصواريــخ عــددا من أحياء املدينــة، باإلضافة إىل بعض 

البلدات القريبة من مناطق ســيطرة القوات الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروســية يف بيان إنها اســتهدفت ٤ 
مراكــز قيادة أوكرانيــة يف املقاطعة، بينا تحدثت املصادر 
األوكرانيــة عن حرائــق ودمار يف املنــازل والبنى التحتية 

املدنية.
ويف وسط البالد، شهدت مدينة دنيربو قصفا صاروخيا، 
وشــوهدت أعمدة الدخان ترتفع يف املدينة، حيث تســبب 

القصف مبقتل شــخصني عىل األقل وجرح ٧.

مورا، وذلك يف العاصمة القطرية الدوحة.
وقالــت الخارجيــة اإليرانية يف بيــان إن كبري املفاوضني 

اإليرانيني عيل باقري التقى إنريي مورا مساء أمس.
وأكــدت أنه تم االتفاق منذ البداية عىل أن محادثات الدوحة 

ستكون ليومني، وهي مستمرة يف أجواء احرتافية وجادة.
ويف ســياق متصل، أعلنــت الخارجيــة اإليرانية أن كبري 
املفاوضني اإليرانيني عيل باقري التقى أمس يف الدوحة الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الخارجية القطري.
وأكد باقري أن استضافة قطر للمحادثات النووية دليل عىل 
حســن نية الدوحة يف تبني سياسة التعامل والحوار، مشددا 
عىل أن طهران تدعم الدور البناء الذي تقوم به قطر يف امللفات 

اإلقليمية والدولية.

{ انتهاء املفاوضات {
وكانــت وكالة األنباء اإليرانية »تســنيم« نقلت عن مصادر 
مطلعة بانتهــاء املحادثات بني كبري املفاوضني اإليرانيني عيل 
باقري ومنســق اللجنة املشرتكة لالتفاق النووي إنريي مورا 

يف الدوحة.
وأضافت املصادر أن سبب انتهاء هذه الجولة من املحادثات، 
هو إرصار واشنطن عىل مواقفها السابقة التي ال تضمن تأمني 

مصالح إيران االقتصادية من االتفاق النووي.
وأشــارت املصادر إىل أن الواليات املتحدة تســعى إىل إحياء 
االتفاق النــووي لتقييد برنامج إيران النووي، من دون ضان 

وصول طهران إىل مزايا االتفاق االقتصادية.
ورأت املصادر اإليرانية أن املحادثات يف الدوحة مل تؤثر عىل 
حالة االنســداد التي تشهدها مفاوضات إعادة تفعيل االتفاق 
النووي، ألن اإلدارة األمريكية غري قادرة عىل اتخاذ القرار وغري 

مستعدة لقبول خطوط طهران الحمراء.
ووفقا لوكالة أنباء تســنيم فإن وفد االتحاد األورويب انتقد 
أيضــا املوقف األمرييك يف عدم بذل الجهــود إلحياء االتفاق 

النووي.
وجــرت الجولة الحالية للمفاوضــات بالعاصمة القطرية 
الدوحة بوســاطة أوروبية؛ يف محاولة لحل املسائل العالقة 
بني الجانبني، وإعادة إحياء االتفاق النووي املوقع عام 201٥.

{ نقاط عالقة {
ويف وقت سابق، أكد الوسيط األورويب إنريي مورا رضورة 
الرتكيز عىل حل املسائل التي تعوق التوصل إىل اتفاق يف فيينا.

من جهته، قال املتحدث باســم الخارجيــة القطرية ماجد 
األنصاري أن »الدور القطري يتمثل يف اســتضافة املباحثات 

غري املبارشة بني الواليات املتحدة وإيران«.
وشدد عىل أن ذلك دليل عىل ثقة األطراف يف قطر، وما بذلته 

من جهود.

وأضاف األنصاري أن الرتكيز حاليا يف هذه الجولة التكميلية 

ينصب عىل إعادة الثقة بني األطراف، باعتبارها التحدي األكرب.

وكان وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان قد أكد 

جدية طهران يف التوصل إىل اتفاق جيد ودائم خالل املباحثات 

التي تستضيفها الدوحة؛ لكنه شدد يف الوقت ذاته عىل أن إيران 

لن ترتاجع عا تعتربها خطوطا حمراء.

وأضــاف عبد اللهيان أن إدارة بايــدن أبلغت طهران بإرادتها 

الجدية يف التوصل إىل اتفاق، لكنه أشار إىل أن اإلدارة األمريكية 

تواصل نهج سياسة الضغوط القصوى يف الوقت ذاته.

وقال إن بالده قررت إجــراء مفاوضات غري مبارشة مع 

األمريكيــني بقطــر يف هذه املرحلة مــن التفاوض، وإنها 

ســرتى إن كانت نية وإرادة واشــنطن يف التوصل لالتفاق 

. حقيقيتني

وتشمل الخالفات الرئيسية بني إيران والواليات املتحدة شطب 

 )IRGC( »املنظــات املرتبطة بـ«الحرس الثوري اإلســالمي

وتقديم ضانات بأن اإلدارات األمريكية املستقبلية لن تنسحب 

من الصفقة مرة أخرى.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والواليات املتحدة و٥ دول 

أخرى منذ شــهور يف العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة 

إعادة القيود عىل برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات 

االقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس األمرييك الســابق دونالد 

ترامب بعد انسحاب واشنطن من االتفاق يف أيار 201٨.

ـــــران بصمودهـــــا عظمـــــة اي

وتهدف كا قلنا لتغيري نظام ايران كليا. من خالل قيام 
ثورات شعبية بعد انحطاط االقتصاد بسبب العقوبات 
االمريكيــة لكن عظمة ايران جاء عرب صمودها ال بل 
مقاومتها للعقوبــات االمريكية والحصار االمرييك 
والتفت عىل العقوبات والحصار وزادت من صناعتها 
وزراعتها وكل املجاالت الرتبوية وخاصة العسكرية 
حيــث ان ايــران هي الدولــة االوىل يف العامل التي 
تستطيع استنفار مليوين جندي خالل اسبوع ويبلغ 
عدد الذين ميكنهم ان يشاركوا يف اي حرب ضد ايران 
11 مليون رجل وامرأة باللباس الرسمي والعسكري.

توســع النفوذ االيراين يف منطقة الرشق االوسط 
وكان لهــا نفوذ كبري يف العــراق وما زال، وبنت لها 
نفوذا كبريا يف ســوريا واقامت تحالفا مع حزب الله 
يف لبنان ودعمته بكل انواع االسلحة حتى اصبح قوة 
جبارة تواجه جيشــا عربيا كامال وعىل كل حال قوة 
حزب الله توازي الجيش االول يف املنطقة الن تكتيكه 
يف القتال يعتمد عــىل عدم الظهور وليس له مراكز 
عسكرية ظاهرة بل لديه عرشات االالف من الصواريخ 
ال بل اكرث من مئــة الف صاروخ، واهمها الصواريخ 
النقطيــة التي تصيب النقــاط باالمتار وحصل عىل 
صواريخ ايرانية تطال كامل ارايض فلسطني املحتلة 
كــا ان ايران دعمت حركة حاس يف غزة وجعلتها 
قوة مثل الشــوكة يف خارصة ارسائيل، رغم ان غزة 
محــارصة من كل الجهات وابقت ايران عىل عالقاتها 
الديبلوماســية الجيدة مع تركيــا ومع مرص لفرتة 
معينــة، واالن هي جيدة كا لهــا عالقة جيدة مع 
افغانتســان وعالقة ديبلوماسية جيدة مع باكستان 
اضافة اىل التحالف الهام بني ايران من جهة والصني 

وروسيا من جهة اخرى.
منعت ايران مفاعيل الحصار االمرييك والعقوبات 
عليها ورغم حصول بعض املظاهرات الشعبية احتجاجا 
عىل الوضع املعييش اال ان االمر بقي محصورا، وكان 
لجهاز املوســاد االرسائييل واملخابرات االمريكية دور 
كبري يف محاولة تحريك الشارع االيراين ضد نظامه، 
اال ان هذا االمر فشل كليا واليران جيش الحرس الثوري 
القــادر عىل حاية االمن الداخــيل والقومي اليران 

وعديده ٩00 الف جندي وضابط.
ثــم بدأت ايــران بصناعــة الدبابــات واملدرعات 
والطائرات املســرية وكل ما يحتاجه الجيش االيراين 
ليكون من احدث جيوش العامل. كا انها اســتطاعت 
الحفاظ عىل الناتج املحيل رغم العقوبات القاســية 

االمريكية الصهيونية السعودية.
وعندما حاولت السعودية احتالل اليمن منعت ايران 
هــذا االمر عرب دعمها للحوثيــني الذين تفوقوا عىل 

الجيش السعودي والحقوا به هزائم كثرية.
 ثــم ان االنجــاز الكبري الذي قامــت به ايران هي 
الصواريخ البالســتية التي تصل اىل سواحل اوروبا. 
ولدى ايران صواريخ فضائية ميكنها ان تحمل اي نوع 
من االســلحة ولديها كمية كبرية من هذه الصواريخ 
البالســتية التي تهــدد كل دول املنطقة، اضافة اىل 
منظومات دفاع جوي وبحري قوية جدا وقادرة عىل 
مقارعــة جيوش املنطقــة اذا قامت احدى الجيوش 

باالعتداء عليها.
عظمــة ايــران انها بقيت مســتقلة يف موقفها 
ورفضت الهيمنة االمريكية الصهيونية الســعودية 
عليها. وبعد فرض العقوبات االمريكية االحادية عىل 
ايــران قامت اوروبا بتطبيق هذه العقوبات لكن ايران 
اســتمرت يف تجارتهــا ويف اعالها ويف صناعتها 
وخاصة مع الصني وروسيا وفتحت خطا مع فنزويال 

هو هام جدا الن فنزويال هي يف امريكا الجنوبية.
اليوم تعود املفاوضــات النووية بني ايران والدول 
٥ زائــد واحد مــن دون مفاوضات مبارشة الن ايران 
تشرتط ان تعود الواليات املتحدة لالتفاق النووي ويبدو 
ان االربعة اشــهر التي انقطعت فيها املفاوضات يف 
فيينا وستحصل االن املفاوضات يف قطر حصلت فيها 
تطــورات هامة تحت الطاولة ما قد يؤدي اىل اعادة 
احياء االتفاق النووي من خالل اتفاق يتم تكريســه 
يف قطــر ويتم رفع العقوبات عــن ايران والحصار 
عليها مقابل ان تقوم الطاقة الذرية الدولية باالرشاف 

املبارش عىل حجم تخصيب اليورانيوم يف ايران.
وقد تقدمت ايران خالل اربع ســنوات املاضية يف 
تخصيــب اليورانيوم اىل نســبة ٦0 باملئة وكل هذه 
النقاط ســتبحثها املفاوضات يف قطر ويتم االتفاق 
مجــددا عىل اتفاق نــووي دون البحث بالســالح 
الصاروخــي الفضايئ االيــراين، ودون البحث برفع 
صفــة االرهاب عن الحــرس الثوري االيراين عىل ما 

نقلته وكاالت انباء وهنا الخرب غري مؤكد.
ارسائيل استنفرت كل طاقاتها وتعمل عىل تعطيل 
االتفــاق النووي، ويف الواليات املتحدة اصوات كثرية 
ترتفــع ضد االتفاق النووي لكــن الرئيس االمرييك 
بايدن ســيوقع يف النهاية عودة الواليات املتحدة اىل 
االتفــاق النووي وايران ســتعود قوة عظمى خالل 

سنوات قليلة.
وســيكون لهــا النفوذ االكــرب يف جنوب ورشق 
وشــال اسيا كذلك سيكون لها نفوذ كبري يف الرشق 
االوســط. ايران تفتش عن العدالة يف العامل وتفتش 
ان ال يكون هناك هيمنة دولية عىل املنطقة سواء يف 
الرشق االوسط او يف اسيا ولها عالقات مع كل الدول 

العامل عدا ارسائيل التي ال تعرتف بها.
االن يجــب انتظار مفاوضــات قطر بايجابية الن 
البوادر هي بالفعل ايجابية وميكن ان تصل اىل خطة.

حقيقة الديار

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 عــاد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح
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