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ــــــــدا ــــــــي بعب ــــــــي ف ــــــــازار« الحكوم ــــــــدء »الب ــــــــوم: َب ــــــــه شــــــــروطه الي ــــــــث« ويُبلغ ــــــــي »بالخب ــــــــم ميقات عــــــــون يته
ــــــــد...؟  ــــــــوم« العه ــــــــاد لـ»خص ــــــــّلم الب ــــــــن يُس ــــــــّر ل ــــــــي الح ــــــــور«... والوطن ــــــــر محش ــــــــف »غي ــــــــس املكّل الرئي
ــــــــرب! ــــــــف اســــــــتعداداتها للح ــــــــّر بضع ــــــــروت... و»اســــــــرائيل« تق ــــــــن بي ــــــــي م ــــــــو« العرب ــــــــى »النات ــــــــر تنع قط
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»كورونـــــا«: حالـــــة وفـــــاة واحـــــدة
ــدة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة جديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و1377 إصابـ

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل1377  إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1112199
وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل »حالة وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10466«.

بطولـــــــــــة غـــــــــــرب آســـــــــــيا 
 للناشـــــــــــئين فـــــــــــي كـــــــــــرة القـــــــــــدم :

ــوزه  ــ ــ ــ ــ ــأردن بفـ ــ ــ ــ ــ ــب لـ ــ ــ ــ ــ اللقـ
)0-1( لبنـــــــــــان  علـــــــــــى 

تعزيزات »ارسائيلية« عىل الحدود

املواجهات يف الضفة

بوريل وباقري خالل املفاوضات

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين 

هدنة  يف  البــالد  دخلت 
تفاهم  بعد  سياسية موقتة 
»ضمني« بني بعبدا والرساي 
الحكومي عــى وقف نرش 
حني  اىل  الوسخ«،  »الغسيل 
مغــادرة من ســيحرض من 
وزراء الخارجية العرب الذين 
بدأوا يصلون تباعا اىل بريوت 
للمشــاركة يف االجتــامع 
التحضــريي للقمة العربية 
يوم غد السبت. غاب الحديث 
عن الحكومة الجديدة، بعدما 
ُدفنت »حرب« املستشــارين 
املســودة االوىل التي رفعها 
املكلف  الحكومــة  رئيــس 
رئيس  اىل  ميقــايت  نجيب 

الجمهوريّة ميشال عون. 
اليوم،  يفتتــح  »البازار« 

أُصيب قائد جيش االحتالل 
املحتلة  يف شــامل الضفة 
روعي تسويغ ومستوطنان 
مقاومني  برصــاص  اثنان 
فلســطينيني مــن »كتيبة 
نابلــس« يف محيــط قرب 
يوسف مبدينة نابلس شامل 

الضفة.
وادعــى الناطق بلســان 
جيش االحتالل أن اإلصابات 
شــوهدت  فيام  طفيفــة، 
تابعة  إســعاف  ســيارات 
»لنجمــة داوود الحمــراء« 
عى  املصابني  تنقــل  وهي 
حاجــز بيــت فوريك رشق 

إيـــــران: ُمحادثـــــات الدوحـــــة إيجابّيـــــة... واملطلـــــوب إرادة أميركّيـــــة واقعّيـــــة
واشـــــنطن: ال تقـــــّدم... طهـــــران أثـــــارت قضايـــــا أجهضـــــت كّل الجهـــــود

ــال ــ ــت ــ املــــقــــاومــــون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــّيـــون يـــشـــتـــبـــكـــون مــــع اإلح
ــدو ــعـ ــش الـ ــيـ ــد لـــــــواء جـ ــ ــائ ــ ــال الــــضــــفــــة... وإصـــــابـــــة ق ــ ــم شــ

مفاوضــات الدوحة جعلت الحــوار الغري املبارش بني ايران 
وامريكا  يصبح اكرث غموضا، حيث هناك تضارب يف املعلومات 
ويف وجهات النظر، اذ ان الجانب االمرييك يعرب عن خيبته من 
املفاوضات، بينام تقيم طهران املحادثات التي حصلت بالدوحة 

بااليجابية. 
من جهتها، أكدت واشــنطن واالتحاد األورويب انتهاء جولة 
املفاوضــات غــري املبارشة بني إيران والواليــات املتحدة التي 
عقدت يف الدوحة بشــأن إحياء االتفــاق النووي لعام 2015 
دون إحراز تقدم. وقال متحدث باســم الخارجية األمريكية إن 
املحادثات غري املبارشة يف الدوحة انتهت، وعرّب عن خيبة أمله 
ألن »إيران رفضت مرة أخرى االستجابة بشكل إيجايب ملبادرة 
االتحاد األورويب، وبالتايل مل يتّم إحراز أي تقدم«، وعزا ذلك ألن 
»إيران أثارت نقاطا ال عالقة لها بخطة العمل الشاملة املشرتكة 

بــدأت العراقيل توضع امام الرئيس املكلف نجيب 
ميقــايت لتأليف الحكومة، ملجرد انه قرر تســليم 
وزارة الطاقة لوزير مــن غري التيار الوطني الحر، 
بعدما ســيطر التيار ملدة 11 سنة عى هذه الوزارة، 
وفشل فيها فشال ذريعا يشهد عليه اللبنانيون، من 
حيث انقطاع التيار الكهربايئ بشكل كاريث، مقابل 
ارتفاع اســعار املولدات التي ترهق كاهل اللبنانيني، 
اضافة اىل عدم قيام الهيئة الناظمة لرشكة كهرباء 

لبنان.
اما بالنســبة للمياه، فهي مفقودة يف بلد املياه، 
وحيث هنالك ينابيع وانهر وجبال وثلوج قادرة عى 
ري لبنان كله، وايصال مياه الشفة اىل كل بيت يف 

كل املناطــق، لكن عى عكس ذلك تعمل الصهاريج 
عى تزويد االبنية والشعب اللبناين باملياه.

ان تعطيل مهمة تأليف الحكومة ومحاولة افشال 
الرئيــس نجيب ميقايت يف مهمته، هي جرمية بحد 
ذاتها، النه ال يجوز لحزب او اي تيار او اي قوة نيابية 
ان تسيطر اكرث من 11 سنة عى وزارة معينة، خاصة 
بعد الفشــل فيها وايصال العجز اىل 34 مليار دوالر 
خالل 11 ســنة، اي ثالث مليارات تقريبا خســارة 
يف الســنة الواحدة، تسّببها وزارة الطاقة للموازنة 
اللبنانية، ويدفع الشعب اللبناين الثمن، حتى وصلنا 
اىل االنهيار الكبري بســبب هذه الوزارة التي تسلمها 

التيار الوطني الحر.

عى طريق الديار

»الديار«

ص 10

صـــــراع إيـــــران مـــــع أميـــــركا و»إســـــرائيل«
عندمــا بدأ الحديث ســنة 2003 عن ان 
ايران اذا اكملت برنامجها النووي، ستحتاج 
5 ســنوات كحد اقىص لصنع قنبلة نووية، 
عندهــا بــدأت املحادثات بــني دول اوروبا 
وامــريكا والعامل كله حول الربنامج النووي 
االيراين، اىل ان حصلت محادثات لوزان يف 
سويرسا بني ايران والدول الست، وهي  الدول 
الخمســة اعضاء يف مجلس االمن الدامئني 
زائــد املانيا، وتم توقيــع االتفاق بني ايران 
والدول الســت بعد محادثــات صعبة، لكن 
االدارة االمريكية كانت مصممة عى توقيع 
االتفاق الذي حصل ســنة 2015 ، وكان من 
اهم بنــوده ان ترشف وكالة الطاقة الذرية 
العاملية عى الربنامج االيراين، وان ال تقوم 
ايران بتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية اكرث 

من 3.6 .
مىض االتفاق االيراين مع الدول الســت 
بــكل نجاح من عام 2015 حتى عام 2018. 
واظهرت ايران بوضــوح انها ال تعمل عى 
صنع قنبلة نووية، بدليل شهادات من وكالة 
الطاقــة الذرية العامليــة، التي كانت تزور 
مراكز املفاعالت النووية االيرانية دون اذن 
مسبق، كام كان لديها كامريات تصّور كل ما 

يجري داخل املفاعل النووي االيراين.
 بعــد انتخاب الرئيــس االمرييك دونالد 
ترامب، وانســحاب خط الرئيس االمرييك 
الدميوقراطــي اوباما من االدارة االمريكية، 
وســيطرة الجمهوريني املتشددين بتنسيق 
امرييك – »ارسائييل« - ســعودي خاصة 
امرييك – »ارسائييل«، قرر ترامب االنسحاب 
من االتفــاق النووي، وفرض عقوبات عى 
ايــران ظاملة ويف غري محلهــا، ارضاء لـ 
»ارسائيل« وملصالح الواليات املتحدة العليا، 
كذلك ارضاء للســعودية التي كانت ال تريد 
اندفــاع او تقــدم ايران بهذا الشــكل، من 
خالل طاقاتها ببيع النفط والغاز، وصناعة 
الصواريخ البالستية، اضافة اىل قوة ايران 
يف دعم حزب الله يف لبنان بأهّم االســلحة 
واعطائه مستشــارين، وتدريبها ملجاهدي 
املقاومة، اضافة اىل دعمها لحركة حامس 
التــي هي محارصة، ولكنها شــوكة قوية 
وصلبة يف خارصة »ارسائيل«، ودعم ايران 

ايضاً
 لكل القوى الرافضــة للظلم، والرافضة 
الغتصاب »ارسائيل« لفلسطني املحتلة كلها. 
اآلن يجري البحث يف اعادة واحياء االتفاق 
النووي، ولكن »ارسائيل« رغم رغبة الرئيس 
االمرييك بايدن يف اعــادة احياء االتفاق ، 
والسعودية التي ال تريد ازاحة العقوبات عن 
ايران، يك ال تتقدم وتصبح قوة كربى تهيمن 
عى منطقة الخليج والرشق االوسط، فان 
االتفاق النووي بحد ذاته سّهل العودة اليه، 
لكن »ارسائيل« تضع كل ثقلها ملنع احيائه، ال 
بل هي قامت باغتيال علامء  نوويني وذريني 

ايرانيني يف قلب ايران.
كام ان السعودية غري راضية عن سياسة 
الرئيس االمــرييك بايدن، الذي يريد العودة 
اىل االتفاق النووي، دون توّسع نفوذ ايران 
يف الرشق االوسط، التي تهيمن عليه ايران 
بواســطة حلفائها، من حزب الله وفصائل 
الجهاد االســالمي، وحركة حامس القوية، 
اىل دعم العراق ليكون ضد »ارسائيل«، وهو 
ضــد »ارسائيل« اصال، وقام مجلس النواب 
بتجريم التطبيع معها، ويعترب خيانة يعاقب 
عليها القانــون العراقي، بعدما اقّر مجلس 

النواب العراقي تجريم التطبيع.
من هنا، نعود ونقول ان العودة اىل االتفاق 
النووي ســهل وليس فيــه صعوبة كربى، 
وايران مســتعدة لتنفيذه، لكن من حقها ان 
تطلب ازالة كل العقوبات عنها، وتســليمها 
الودائع املالية التي تخصها، والتي حجزتها 
ادارة الرئيــس االمرييك دونالد ترامب، كام 
ان »ارسائيــل« دخلت عــى الخط، وتحرك 
الرأي العــام االمرييك ضد االتفاق النووي، 
حيــث تطلق حمالت اعالمية عى ان ايران 
هــي دولة ارهابية، بدليل ان ترامب اعلن ان 
الحــرس الثوري االيراين هو جيش ارهايب، 

وليس جيشا عاديا تابعا لدولة ايران.
اوروبا والصني وروســيا، ونقول اوروبا، 
اي كامــل دول اوروبا، تريد االتفاق النووي 
وتحســني العالقات مع ايران، واالستفادة 
مــن رابع قوة يف العامل من حيث االحتياط 
الــذي لديها من النفــط. كام ان ايران لديها 
احد اكرب احتياط الغــاز يف العامل، واذا تم 
رفــع العقوبات عنها وعاد االتفاق النووي، 
فان ايران ســتصبح دولة عظمى بجيشها، 

حيــث املجموع كله يصل اىل مليوين جندي 
ورتيب وضابط.

ولدى ايران صواريخ بالســتية تصل اىل 
شــواطئ اوروبا، كام تصنع ايران مدرعات 
هامة جــدا، ودبابــات، ومنظومات دفاع 
جوية، ومنظومات دفــاع بحرية، ولديها 
قــدرة بحرية وصاروخية كربى، وهذا ما ال 

تقبله ال »ارسائيل« وال السعودية.
امــا بالنســبة للواليات املتحــدة، فهي 
مســتعدة للتنازل عن طلــب من ايران ازالة 
الصواريخ البالســتية، وموقف اوروبا من 
الصواريخ البالستية واضح،  فهي تريد من 
ايران ان تقف عند حدود 3000 كيلومرت وال 
تزيد عن هذه املســافة، الن هذه الصواريخ 

باتت تطال اوروبا.
امنــا هّم اوروبــا االول هو عدم صناعة 
ايران لقنبلة نووية، لكن ايران اعلنت انها ال 
تريد صناعة قنبلة نووية، بدليل عودتها اىل 
املحادثات، لكن تريد رفع الظلم عنها، برفع 
الرئيس االمرييك  التي فرضهــا  العقوبات 
ترامب عليهــا، والغاء صفة االرهاب عنها، 
والتعامــل معها عى انها دولة لها نفوذ يف 
املنطقة وتدعــم القوى املظلومة، لكنها مل 
تشن اي حرب عى اي جهة، ال يف آسيا وال 

يف الرشق االوسط وال يف الخليج.
هنالك انتخابات نيابية نصفية للكونغرس 
الصهيوين  بعد اشــهر، واللويب  االمرييك 
يحرّض عــى االتفاق النــووي لدى الرأي 
العام االمرييك يف وسائل االعالم الذي تشن 
حمــالت ال تتوقف عى ايران، متهمة اياها 
بدولة »ارهابيــة«، واالتفاق النووي ورفع 

العقوبات »مكافأة لدولة ارهابية«.
لهــذا يتخــوف الدميوقراطيون، خاصة 
بايــدن، مــن ان ينعكس هــذا االمر عى 
نتيجــة االنتخابات، ويفقد الدميوقراطيون 
االكرثيــة، وينترص الجمهوريون مع الدعم 

الصهيوين.
 رشحنــا كل ذلــك، لنقــول ان العقــدة 
الحقيقية يف التوصل اىل اتفاق نووي جديد 
بني ايران والدول الست، هو موقف املتشددين 
االمريكيني واللويب الصهيوين يف الواليات 
املتحدة و »ارسائيل« والســعودية التي ترى 

يف قوة ايران خطرا كبريا عليها.
اذا عادت ايران اىل النووي ونجح االتفاق، 
فانها تستطيع تزويد العامل باربعة ماليني 
برميل نفط يوميا وبســهولة. وقدرتها عى 
الوصول اىل ســتة ماليني برميل امر ممكن 
ايضا، وبســهولة بعد فرتة. وسيعطي ذلك 
ايران قوة مالية واقتصادية يجعل من ايران 
دولة مزدهــرة جدا، عكس وضعها الحايل، 
حيث االقتصاد مير بصعوبات كربى نتيجة 
العقوبــات االمريكية االحادية، التي منعت 
ايــران من القدرة عــى التفاعل مع اوروبا 

ورشكاتها ودول العامل.
كام ان ايــران لديها قــدرة عى تصدير 
مواد صلبة ، ولديها قدرة تجارية كربى يف 
كامل الرشق االوسط، وخاصة يف الخليج. 
والنفوذ االيراين يف دول الخليج او االمارات 
وغريها اقوى من »النفوذ االرسائييل«، ولو 
ان مخطط ابراهــام قد تم تنفيذه، وجاءت 
الخليج باســلحة،  »ارسائيل« لتحمي دول 
لكنها ال تســتطيع مواجهة النفوذ االيراين 
متى تم االتفاق بشأن امللف النووي، وازالت 

االمم املتحدة العقوبات عن ايران.
اليــوم، اذا نجحت ايــران باعادة االتفاق 
العقوبات عنها، ســتحلّق  النووي، وازالت 
اقتصاديــاً وعســكرياً ونفطيــاً وبالغاز 
وباالمــوال، وتكون من اكــرث دول العامل 
غنــى، وتكون قادرة عى التعاطي التجاري 
مع اوروبا بشكل كبري جدا، وقد يصل الناتج 
القومي االيراين اىل 500 مليار دوالر سنويا.

الفئــات املتطرفة يف الواليــات املتحدة 
واللويب الصهيوين و«ارسائيل« والسعودية، 
كلهم يدفعون لعرقلــة اتفاق النووي، لكن 
ايران ستصمد وستستطيع لعب الدور الكبري 
الــذي ينتظرها، اذا ازيلــت العقوبات عنها 

واعيدت اليها الودائع املحجوزة ماليا.
 ايران استطاعت التعاطي مع كل رشكات 
العامل خاصــة االوروبيــة، الن ايران يف 
التكنولوجيا تحتاج اوروبا، واوروبا تحتاج 
اىل التصدير اىل ايران، وسوق ايران التجاري 
كبري جدا، وحجم التبادل التجاري بني ايران 
واوروبا كان ضخام، حتى وصل بينها وبني 

املانيا فقط اىل 80 مليار دوالر.

شارل ايوب

حقيقة الديار

ــم  ــ ــر دع ــ ــط ــ ــر ق ــ ــيـ ــ أمـ
ــي ــان ــن ــب ــل ــيـــش ال ــجـ الـ
بـ 60 مليون دوالر أميركي

أصدر أمري قطر، الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاين امس، توجيها بتقديم 
دعــم للجيش اللبنــاين بقيمة 60 
ذلك  أمــرييك... جاء  مليون دوالر 
خالل زيارة وزير الخارجية القطري، 
الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن آل 
ثاين إىل لبنــان لحضور االجتامع 
التشاوري لوزراء الخارجية العرب، 
وفقا لوكالة األنباء القطرية )قنا(.

يشار إىل أن دولة قطر أعلنت يف 
شــهر متوز املايض عن تقديم دعم 
للجيش اللبناين بـ70 طنا من املواد 

الغذائية شهريا ملدة عام.

ــــف ــي ــ ــي ــ بــــــــــايــــــــــدن وجـــــــــونـــــــــســـــــــون يـــــــتـــــــعـــــــّهـــــــدان بـــــــمـــــــواصـــــــلـــــــة دعـــــــــــــم ك
والـــــــــجـــــــــيـــــــــش الـــــــــــــروســـــــــــــي يُــــــــخــــــــلــــــــي جــــــــــــزيــــــــــــرة »الــــــــثــــــــعــــــــبــــــــان«

ــيــد يــتــســّلــم الــحــكــومــة ــب ــرة... ول ــكـ ــبـ ــات ُمـ ــخــاب ــت ــداً الن ــوعـ ــي مـ ــان ــث ــّدد تــشــريــن ال ــحـ ــال يُـ ــتـ اإلحـ
ــر ولــــكــــنــــهــــم فـــشـــلـــوا ــ ــي ــ ــي ــ ــغ ــ ــت ــ ــال ــ نــــتــــنــــيــــاهــــو لــــــ»الـــــكـــــنـــــيـــــســـــت«: وعــــــــــــــدوا ب
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أجراس الحرب العاملّية الثالثة
نبيه الربجي

أبعد بكثــر من أن تكون 
أجراس الحرب الباردة. أجراس 
الحرب العاملية الثالثة. تغير 
االسرتاتيجي«  »املفهوم  يف 
لحلف األطليس، أي للواليات 
املتحدة تحديداً. لعبة الدومينو 
ال ميكن أن تتوقف عند الرشق 
كثــرة  أشــياء  األورويب. 
تنتظرنا يف الرشق األوسط. 
كــم كان أوبر فيدرين رائعاً 

حني تحدث عن قهقهات الفيلة »حني تجرجر الحيوانات الصغرة 
أمامها«.

فولودمير زيلينسيك يخال أنه هو من يجرجر الفيلة. هكذا 
دعا اىل طرد روسيا من األمم املتحدة. وكان تعليق رويس ساخرا 
»ذاك الذي ال يســتطيع أن يطرد قطة من غرفته اال باشارة من 

أمركا« .
مل يكن غارســيا لــوركا يف مدريد ليقول ألصحاب األحذية 
الثقيلة هناك »من تراقص الفراشــات حني تقتلون بأحذيتكم 
الهواء«؟ أجل قهقهات الفيلة حني يقولون أن الرشاكة بني روسيا 

والصني تقويض للنظام العاملي. أي نظام عاملي ذاك؟
حقاً، وكام يقال، جو بايدن يعاين من خلل يف الذاكرة.

نيس أم تناىس ما كتبه زبغنيو بريجنســيك، تعقيباً عىل 
اعالن جورج بوش األب، غداة زوال االتحاد الســوفيايت، قيام 
نظــام عاملي جديد )نظام ما بعد يالطا(: »بل الفوىض العاملية 
الجديدة ما دامت الكرة األرضية ســتقف، أو ستدور، عىل قرن 

ثور«. الثور اذا كان هائجاً...
هل هو غباء القيرص حني يقع يف املصيدة األمركية؟ صقور 
البنتاغــون، وكذلك صقور وكاالت االســتخبارات، ثابروا عىل 
الضغط عىل البيت األبيض للقيام بعملية استباقية ضد الصني، 
»قبل أن نفاجأ بشني جينبينغ يأمر جنوده بتنفيذ عمليات انزال 
عىل شواطئ لوس انجلس«، كام نقل عن رئيس األركان السابق 

مارتن دميبيس.
رمبا مل يخططوا لرضب الصني من الخارصة الروسية. ولكن 
هذا الذي يحدث. امركا كانت متعبة وضائعة. وكان أركان الدولة 
العميقــة يالحظون كيف ترتفع األصوات األوروبية داعية اىل 

االنعتاق من »العبودية األمركية«. 
اآلن، الكل يف القبضة األمركية. كثرون منهم بدأوا املقارنة 
بني القيرص والفوهرر. وحني كانت الدبابات الروســية تلتف 
حول كييف، كان بوريس جونســون )الصبي األمريك( يحذر 
يف مجلــس العموم »اليوم كييف وغداً برلني وباريس وروما«، 
وان كان ديفيد هرست يعتقد أن فالدمير بوتني ال يتطلع اىل 
ما هو أبعد من استعادة الوهج األمرباطوري لالتحاد السوفيايت.

قارعو الطبــول يف أوروبا، وقد ألقوا جانباً بكل ذلك الرتاث 
الفلســفي الفذ، يفكرون اآلن بطريقة الكاوبوي، يدعون اىل 
اقفال منافذ الرشق األوســط يف وجه روسيا والصني، بعدما 
كانوا يراهنون عىل االستثامرات الصينية يف انقاذ االقتصادات 
املتعرثة، ألن أمركا مل تعد معنية اال باألزمات التي تزعزع البنية 

الفلسفية لألمرباطورية. 
لنتوقع ايامــاً مكفهرة. ندرك بدقة أبعــاد املأزق الرويس، 
وانعكاســات ذلك عىل مناهيض السياسات األمركية. حتى 
اللحظة، ما زال التنني يتثاءب. لعله يســتيقظ بعدما المســت 
سكاكني األطليس مالبسه الداخلية. مثلام يجري حصار روسيا، 
خطوات وشيكة ومتالحقة، لحصار الصني، ليس فقط لرتاوح 
مكانها وامنا لتقهقر. امركا هي ملكة القرن وملكة العامل، ال 
مكان للســالالت األمرباطورية يف الصني، ومن عهد ساللة 

شانغ اىل ساللة شينغ يف مطلع القرن العرشين.
حائرون يف املنطقة. يا أليب الطيب املتنبي »قلق كأن الريح 
تحتــي«. نحن الريح تحتنــا  وفوقنا، وتحدق بنا من كل حدب 
وصوب. حجارة الشطرنج املبعرثة بني لعبة األمم ولعبة القبائل. 
كل الرصاعات املجنونة التي خاضتها املنطقة )اكرث بكثر من أن 
تكون عبثية(، كانت الستنزاف امكاناتها السياسية واالقتصادية 
وحتى السيكولوجية. أدونيس مل يكتف بالحديث عن استنزاف 

األزمنة. قال بـ«استنزاف األرواح« !
فور فشل محادثات الدوحة، أتهمت واشنطن آيات الله بانهم 
يخوضون »مفاوضات ايديولوجية«، ال مفاوضات سياسية أو 
تقنية أو قانونية. هل صحيح أن مشــكلة املنطقة يف كونها 

تعاين من... فائض ايديولوجي؟
كيف نواجه التســونامي األمريك؟ )»االرسائييل« بطبيعة 
الحــال(. الدخول أكــرث فأكرث يف الحالــة األمركية )املغارة 
األمركية(، ويف الحالة »االرسائيلية« )املغارة »االرسائيلية«(. 

أليس هذا ما حدث ويحدث فعالً؟!

محمد بلوط

تجربة الرئيس ميقايت مع تشــكيل 
حكوماته وادارتها ليست سهلة، ان مل 
نقــل انها كانت بطعم املرارة. لكنه هذه 
املرة مل يكن قبــل وبعد تكليفه قلقا او 
حذرا يف اتخــاذ مواقفه وتظهرها، ال 
بل تعامل مع هذا االستحقاق بيشء من 
الراحة واالطمئنان. وبدا اكرث امســاكا 
التعاطي مع رئيس  بزمام االمــور يف 
الجمهوريــة، طاملا ان ظهره يســتند 
لحائــط الثقة وامــر الواقع يف هذه 

لعملية. ا
ولعل ابرز اســباب اطمئنانه شعوره 
بحجــم وتأثر الدعم الــذي يحظى به 
يف الداخــل والخارج، واســتناده اىل 
رصيد ليس مبســتطاع احد ان يتجاهله 
او يتجاوزه، اال وهو ترؤســه لحكومة 

االعامل. ترصيف 
وال ميكن ايضا تجاهــل تأييد ثنايئ 

»امل« وحزب الله وحلفائهام له يف التكليف، واعادة تسميته 
مع تســهيل مهمته يف تشكيل الحكومة، هذا باالضافة اىل 
الغطاء الســني من نواب الظل ل »تيار املســتقبل« وآخرين 

»مستقلني«.
صحيح ان ميقايت مل يفز بغطاء مســيحي كبر، بســبب 
امتنــاع »التيــار الوطني الحر« و »القــوات اللبنانية« عن 
تســميته، لكن هذا املوقف من الثنايئ املســيحي بقي بحجم 
الحالــة االعرتاضية العادية، لغياب حظوظ اي بديل عنه من 

هذا الجانب او ذاك.
يرى مصدر ســيايس بارز ان قرار اعادة تســمية ميقايت 
لتشــكيل الحكومــة الجديــدة، اتخذ منــذ اللحظة االوىل 
لصــدور نتائج االنتخابات النيابيــة ورمبا قبلها، خصوصا 
بعــد انســحاب الرئيــس الحريري من املــرح االنتخايب 
والسيايس. وبغض النظر عن الرقم الضعيف الذي حاز عليه 
يف استشارات التكليف، انطلق ميقايت بثقة يف مهمته منذ 
اللحظة االوىل من تبلغه رســميا تكليفه تشكيل الحكومة 

من رئيس الجمهورية بناء لهذه االستشــارات.
ووفقــا للمعلومــات، فان الرئيس عــون مل يكن متقبال 
تكليفه كام يف املرة الســابقة، ما جعله يســأل ميقايت ان 
كان يــرىض بالتكليف بهذا الرقم القليل، وجاءه الجواب فورا 

النواب. بالقبول وفقا الرادة 
ولعــل ابرز عنارص القوة والثقة عند ميقايت هي:

-  الدعــم الفرنــيس املمهــور بقبول امــريك وتراجع 
ســعودي، عكسه فرملة الســفر البخاري لحركته باتجاه 

آخر. مرشح  تسمية  تشجيع 
- قناعة دولية بدعم اســتمرار ميقايت باملهمة التي بدأها 
يف حكومتــه املنرصفة، ال ســيام بعــد نجاحه يف اجراء 
االنتخابــات النيابيــة، وتوقيع االتفاق مــع صندوق النقد 

املوظفني. الدويل عىل مستوى 
-  بروزه كمرشــح قــوي دون منافســة جدية مؤثرة، 
والقناعة حتى عند بعض الكتل التي مل تشــارك يف تسميته 
بــان ال بديل عنه حتى نهاية والية الرئيس عون عىل االقل.

- الدعم القــوي من الثنايئ الشــيعي واالغلبية النيابية 
الســنية، باالضافــة اىل حصوله عىل عــدد من االصوات 
املســيحية، ال ســيام من كتلتــي »املردة« و«الطاشــناق« 
وبعض املنفردين، هذا عدا عن ان تســمية الحزب »التقدمي 
االشــرتايك« للسفر نواف سالم الذي جاء من باب تسجيل 

املوقف بحســابات سياسيه داخلية وخارجية.
-  ترؤسه حكومة ترصيف االعامل، وبالتايل امساكه بهذه 
الورقة القوية يف فرض ايقاعه بعملية تشــكيل الحكومة 
الجديــدة، فاذا مل يوقع الرئيس عون عىل تشــكيلته، يبقى 

هو رئيســا لهذه الحكومة يف االشهر 
االربعــة املتبقية من عمر العهد، ورمبا 

اذا حصل فراغ رئايس. بعدها 
وللتوضيــح، ال بد مــن التوقف عند 
كالم ميقــايت قبــل ايام مــن تكيفه، 
عندمــا اكد انه لن يخضع للمســاومة 
باي شــكل من االشكال، وهذا ال يعني 
انه يقفل طريق التعاون مع الرئيــــس 
عــون، وامنــا املقصود رئيــس التيار 
بالدرجة  باســيل  الحر جربان  الوطني 
االوىل واي طرف سيايس آخر بالدرجة 

الثانية.
امــا الرئيس عون الذي يعيش ضغطا 
قويــا مع اقرتاب نهايــة واليته، فانه 
يفضل حكومة جديدة فاعلة يحقق من 
خاللها انجازا او اكرث يف نهاية عهده، 
لكن من يعرفه ويعرف االجواء املحيطة 
به، يــدرك انه لن يقبــل بحكومة امر 
واقع او تشــكيلة تضعف دور باسيل، 
وتحرشه يف موقع اضعف من السابق. 
لذلــك، يعتقد املصدر الســيايس، ان الرئيس عون يفضل 
التعايش مع حكومة ترصيف االعامل الحالية، عىل حكومة 
معدلة وفقا للتشــكيلة التي قدمها ميقايت، ال ســيام انها 
تتضمــن خطف وزارة الطاقة من حصة التيار لحصة رئيس 
الحكومة من دون مقابل يذكر، ومردود هذه الخطوة ســلبا 

عموما. العوين  التيار  عىل 
والسؤال املطروح: هل ميكن تسوية هذه العقدة التي تكاد 
تكون الوحيدة يف وجــه والدة الحكومة الجديدة؟ االجواء 
متيل اىل الســلبية. فميقايت لن يتخىل عن وزارة الطاقة يف 
الحكومــة الجديدة، اوال لقناعته بــرضورة انتقالها من يد 
التيــار، وثانيا الن النواب الســّنة يعّولون عىل هذه الخطوة 

للحكومة. الثقة  ملنح  كمعيار 
اما الرئيس عون فيعترب ان الطريقة التي اتبعها والصيغة 
املعدلة التي ســلمها له تستهدف التيار دون غره، خصوصا 
ان التعديل مل يطاول وزراء سّنة كانوا عىل الئحة »التغير« 
هــم وزير الداخلية بســام مولوي ووزيــر الصحة فراس 

االبيض.
وما مل تحصل مبادلة مرضيــة لرئيس الجمهورية، فانه 
من الصعب ان يوقع عىل التشــكيلة كام هي، ويفضل البقاء 

االعامل. عىل حكومة ترصيف 

ــة ــّي ــارج ــأوراق داخــلــّيــة وخ ــ ــ ــحــكــومــة ب ــاعــه فـــي تــشــكــيــل ال ــق مــيــقــاتــي يــفــرض إي
ــر الــواقــع ــون بــيــن الــتــعــايــش مــع حــكــومــة تــصــريــف األعــمــال وتــعــديــل صيغة األمـ وعـ

فادي عيد

والغربية  العربيــة  الحركة  عــادت 
باتجــاه لبنان عىل أكرث مــن خلفية، 
اإلنهيــار  اســتمرار  مــع  متزامنــة 
اإلقتصــادي واملايل، ومع ما جرى يف 
الساعات املاضية من أجواء حكومية ال 
تــيش بأي معطيات تنبئ بأن الحكومة 
ســتولد يف وقت قريــب، أو أن رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عون ســيقبل 
بالتشــكيلة التي قّدمها الرئيس املكلّف 
نجيــب ميقايت، والتي تحّولت إىل مادة 
كالمي  وتصعيد  ومناكفات  ســجالية 

الطرفني. املقّربني من  بني 
وبالعــودة إىل الحراك الديبلومايس 
تجــاه لبنان، فهو وفق مصادر مواكبة 
لهذا املســار، يحمل أكــرث من عنوان 
يف هــذه املرحلة، بحيــث تصّب زيارة 
وفــد الجامعة العربيــة ملتابعة امللف 
اللبنــاين عن قــرب، بعــد الخالفات 
األخــرة بني هذا البلد ودول الخليج منذ 
إىل  الكويتية، وصوالً  املبــادرة  إطالق 
ما واكبها آنذاك مــن أكرث من محطة، 
إضافة إىل أن املعلومات، تشــر إىل أن 

الوفد سيســتطلع الواقع اللبناين عن كثب، خصوصاً بعدما 
ســّجلوا ارتياحهم لحصول اإلنتخابــات النيابية، مام يفتح 
الطريق أمام تشــكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، 
ولهــذه الغايــة، فــإن الوفد العريب ســيؤكد عىل رضورة 
اســتكامل لبنان الستحقاقاته الدســتورية، ومن الطبيعي 
متابعة املبــادرة الخليجية والعربية، التي حملها معه آنذاك 
وزير الخارجيــة الكويتي محمد نارص الصباح إىل بروت، 
إضافة إىل أن الوفد ســيطّلع عىل ما يعانيه لبنان من أزمات 
إقتصاديــة واجتامعية ومعيشــية، عــىل أن تكون القمة 
العربية التي ســتعقد يف الجزائر أساسية لدعم لبنان، الذي 

ســيكون بنداً رئيسياً عىل جدول أعاملها، واألمر عينه ملؤمتر 
وزراء الخارجيــة العرب يف القاهــرة، إصافة إىل متابعة 

مســتمرة لكل ما يحيط بامللف اللبناين بصلة.
أما عىل الصعيد الغريب، تابعت املصادر نفســها، فإن ما 
تقــوم به الدول الغربية مبا فيها الواليات املتحدة األمركية، 
وفرنسا تحديداً، يتامهى إىل حٍد كبر مع زيارة وفد الجامعة 
العربية، وصوالً إىل ما ســبق ذلــك من تحّركات، مبعنى أن 
هناك نظرة متقاربة يف تشخيص الواقع اللبناين من مختلف 
جوانبــه، يف وقت أن الدور الفرنيس يعترب األكرث ليونة من 
واشــنطن وبعض الدول العربية، يف نظرة باريس للشــأن 
اللبناين الداخيل وخصوصيته وحساســيته عرب املندرجات 

الطائفية واملذهبية وســواها، باعتبار 
أن الفرنســيني هم األكــرث إملاماً بهذه 

األجواء.
وعــىل خط مــواٍز، تؤكــد املصادر 
الداخلية،  اإلســتحقاقات  أن  عينهــا، 
ال ســيام بعدمــا قّدم الرئيــس املكلّف 
الجمهورية،  لرئيس  الوزارية  تشكيلته 
ومــا أعقبهــا من تصعيــد إىل ملفات 
أخرى، لــن تتبلور أو تّتضــح معاملها 
إال إىل حني انقشــاع الصورة بعد هذه 
الحركة العربية والدولية، وما ســيعود 
بــه وفد الجامعة العربية وســواه من 
الجوالت  هذه  بعد  ومعطيات  معلومات 
اإلســتطالعية، إذ يبدو أن هناك رغبة 
دولية، بأن مســاعدة لبنان لن تُنَجز أو 
تتــم خالل الفرتة املتبقية النتهاء والية 
موازاة  ويف  عــون،  ميشــال  الرئيس 
آخر الســتحقاقات  ترّقب  ذلك هنــاك 
ومؤمتــرات وقمم خليجيــة وعربية، 
إىل زيــارة الرئيس األمريك جو بايدن 
إىل الخليــج ومشــاركته يف القمــة 
التي ســتعقد، وعندها قد يتبنّي الخيط 
األبيض من الخيط األســود يف الشأن 
الداخيل، بحيث ســيكون لبنان حارضاً 
يف كل هذه اإلســتحقاقات العربيــة والخليجية والدولية، 
وخالل املباحثات التي ســيجريها بايدن مع كبار املسؤولني 

الخليج. يف 
لــذا، من الصعوبة مبكان أن تتشــكّل حكومة جديدة، أو 
يقبل رئيس الجمهورية بالتشــكيلة التي قّدمها له ميقايت، 
عــىل اعتبار أن الجميع يرتّقب مشـــــهدية املنطقة، عىل 
خلفيــة أن كل هذه اإلستحـــــقاقات اإلقليمية والدولية، 
وكل مــا يجــري يف اإلقليم من حراك، يوحــي بأن الصورة 
ســتنجيل، إن عىل صعيد اإلســتحقاق الرئايس أو ســائر 

األخرى. القضايا 

ـــذا مــــا يــحــصــل ــ ــ ــة... وه ــب الـــحـــركـــة الـــعـــربـــّيـــة والــــــدولــــــّيــــ ــلـ ــان فــــي قـ ــنـ ــبـ لـ

كوبيــــــش زار عــــــون وبــــــري وجنبــــــاط

زار املنسق الخاص السابق لألمم املتحدة يان كوبيتش، رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون ظهر أمس يف قرص بعبدا، ملناسبة 
وجوده يف لبنان يف زيارة خاصة، وعرض معه لألوضاع اإلقليمية 

والتطورات األخرة.
والتقى كوبيش رئيس مجلس النواب نبيه بري، يف مقر الرئاسة 

الثانية يف عني التينة، يف زيارة بروتوكولية.
والتقى كوبيش رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط 
يف كليمنصــو، وعــرض معه التطورات السياســية يف لبنان 

واملنطقة.

ــد الـــجـــيـــش الـــتـــقـــى فــرونــتــســكــا ــ ــائ ــ ق

استقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف الرزة، 
املنسقة الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان جوانا فرونتسكا.

ــة ــومـ ــكـ ــحـ الـ ــل  ــيـ ــكـ ــشـ تـ  : جــــنــــبــــاط 
ــفــــراغ ــي الــ ــ ــن الـــــدخـــــول فـ ــ أهــــــــّم مـ

كتب رئيــس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط عرب 
حسابه عىل »تويرت«: »ايا كانت االعتبارات او الحسابات السياسية 

املختلفة فان تشكيل الحكومة اهم من الدخول يف الفراغ«.

قائد الجيش مع فرونتسكا

عون مستقبال كوبيش                                   )دااليت ونهرا(

عقدت »كتلة الوفاء للمقاومة« جلســتها 
الدورية يف مقرها يف حارة حريك، وأصدرت 
بيانا، أشــارت يف مســتهله اىل انها »تتابع 
تفاصيــل الوضع اللبناين وتطوراته ســواء 
عىل صعيد التشــكيل الحكومي أو عىل صعيد 
تفاقــم األزمة املعيشــية للمواطنني وغياب 
املعالجات الجادة، أو عىل صعيد الرتقب الحذر 

ملســار ترسيم الحدود البحرية للبنان«.
ولفتــت اىل انها »تنظــر بارتياح كبر اىل 
تنامــي فاعليــة الخيار املقــاوم ضد العدو 
الصهيــوين، وترى يف زيــارة رئيس املكتب 
الســيايس لحركة حامس إسامعيل هنية إىل 
لبنان، واللقاءات التي عقدها مع املســؤولني 
اللبنانيني ومع االمني العام لحزب الله الســيد 
حســن نرص الله، ما يعرب بوضوح عن املوقف 
الفلســطيني املقاوم واملتضامن مع لبنان يف 

وجه الضغــوط ومحاوالت االبتــزاز اإلرسائييل من جهة، 
ويؤكد متســك الشعب الفلسطيني بحقه املرشوع يف تحرير 
وطنــه والعــودة إىل كامل أرضه واعتــزازه مبوقف لبنان 
الرسمي وشعبه املقاوم والداعم لنضاله املتواصل واملرشوع 

من جهة أخرى«.
وأكــدت الكتلة يف بيان »رضورة تشــكيل الحكومة يف 
أرسع وقت ممكن، للتصدي مبسؤولية لكل مآالت وتداعيات 

األزمة النقدية واملاليــة واالقتصادية املتامدية والتي تكاد 
تهدد االســتقرار يف البالد ال ســيام مع تزايد العبء الذي 
بات ميثله اســتمرار وجود النازحني الســوريني يف لبنان 
دون أي مربر يف ظل تحســن األوضاع األمنية يف ســوريا 
الشــقيقة واستعدادها الســتقبال مواطنيها العائدين. وإن 
إقــرار خطة التعايف وتثبيت ســعر رصف العملة الوطنية 
واستئناف درس املوازنة القرارها وتنظيم التحويالت املالية 
ضمن ضوابط قانونية عملية والعمل عىل اســتعادة األموال 

املحولــة للخارج وإقرار اإلصالحات املطلوبة 
للنظــام املــرصيف وتثبيت قواعــد ضامنة 

املودعني وعدم املس بها«. أموال  لحامية 
وجددت الكتلة دعوتها إىل وزارة االقتصاد 
من أجــل أن تســتنفر املزيد مــن جهودها 
تخطيطــا ومتابعة، إلنهاء ما ســمي بأزمة 
الرغيــف، والعمل عىل توفر حاجة الســوق 
والبــالد إىل الطحني ومالحقــة املحتكرين 
واملهربــني واملتوّرطــني يف التالعب بلقمة 

املواطنني. عيش 
التزامهــا  مبوجــب  الكتلــة  ورفضــت 
الديني واإلنســاين والقانوين والدســتوري 
واألخالقي أي تســامح مع مروجي الشذوذ 
واإلباحيــة واملثليــة يف لبنان ملا يف ذلك من 
خطر عــىل املجتمع وأجيالــه وعىل الهوية 
للبنانيني«، مشــددة  والحضارية  الوطنيــة 
عــىل »أهمية تظهر املوقف الوطني الواحد الرافض واملدين 
لهؤالء وللظواهر الشــاذة التي يروجــون لها«. وإذ رحبت 
ب«موقف املرجعيات اإلســالمية واملسيحية الشاجبة لهذه 
الظواهر ومروجيها، فإنها تحث جميع األوســاط الحزبية 
واملؤسســاتية وخصوصا الرتبويــة واملهنية واالجتامعية 
الخرية عىل إصدار املواقف الشــاجبة والرافضة لهذه البدع 

لبنان. بلدنا  إىل  املتربة  الشاذة 

»الوفــــــاء للمقاومــــــة« دعــــــت لإلســــــراع فــــــي تأليــــــف الحكومة
للتصــــــّدي بمســــــؤولّية لتداعيــــــات األزمة املهــــــّددة اســــــتقرار البلد

»نرفض أّي تســــــامح مــــــع ُمرّوجي
الشذوذ واإلباحّية واملثلّية في لبنان«

رعد يرتأس اجتامع الكتلة



دوليل بشعالين 

وكأّن الرئيــس املكلّف نجيــب ميقايت مل يكرتث ملواقف كّل 
الكتــل النيابية التي مل تســّمه لتشــكيل الحكومة الجديدة، 
مفّضلًة عليه إّما السفري نّواف سالم، أو »ال تسمية«، باستثناء 
موقف »تكّتل لبنان القوي« الذي مل يُسّمه، ولكّنه عرض خالل 
املشــاورات النيابية غري املُلزمة »دفرت رشوط« للمشاركة يف 
حكومتــه الجديدة... ما جعل الصيغــة الحكومية »املنجزة« 
منــذ اليوم األول للتكليف، والتي قّدمهــا لرئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون بعد يوم من اإلستشــارات النيابية غري 
املُلزمــة بخّط يده، تأيت مبثابة رّد عــى رئيس التكّتل النائب 
جربان باســيل »العايز واملستغني«، والذي أعلنت مصادره عن 
عدم متّســكه بوزارة الطاقة، من دون معرفة إذا ما كان هذا 
املوقف صحيحاً أم مناورة. فلامذا هذا املوقف اإليجايب يف كّل 
التعديــالت التي أجراها ميقايت عى حكومته الحالية إرضاء 
لجميع الكتل النيابية، باســتثناء موقفه من »التّيار الوطني 
الحر«؟! فهل مواقف باســيل »إســتفزازية« لهذه الدرجة، أم 
مثّة ضغوطات خارجية عى ميقايت لنزع وزارة الطاقة من يّد 
»التّيار« لتسهيل عملية املفاوضات مع صندوق النقد الدويل؟!

تستغرب أوســاط ديبلوماسية مطّلعة كيف أّن السيناريو 
يتكّرر حتى مع تغرّي الرئيس املكلّف، حتى وإن كان ميقايت مل 
يقف خالل تشكيل حكومته األوىل يف عهد الرئيس عون يف 
وجه مطالب رئيس الجمهورية وباسيل، بل أخذها باإلعتبار 
وحّققهــا لهام من ضمن تلبية رغبات الكتل النيابية األخرى. 
ولكّنــه اليوم، بّدل موقفه، مــا ذكّر باملواقف األخرية لرئيس 
الحكومة األســبق سعد الحريري الذي كان حائراً بني إرضاء 
دول الخــارج، واألطراف السياســية يف الداخل، األمر الذي 
أفشل مهّمته. فعندما جرى تكليف الحريري بتشكيل حكومة 
جديدة قبل تعليق عمله الســيايس، حاول يف تشكيلته التي 
عرضها عى الرئيس عــون إرضاء جميع الكتل النيابية التي 
أبدت رغبتها يف املشــاركة فيها، باســتثناء الفريق الرئايس 
املؤلّــف مــن الرئيس عون والنائب جربان باســيل، من دون 

معرفة األســباب الفعليــة.. وبقي يضع العيص يف دواليب 
مطالب هذا الفريق اىل أن علّق عمله الســيايس.

وتقول االوساط: »ليس من مربّر منطقي أن يقوم ميقايت 
اليوم بتقديم تشــكيلة تطــال بالدرجة األوىل وزيري املال 
يوســف خليل )مع اإلبقاء عى الحقيبة للشيعة(، والطاقة 
وليد فّياض )مع إسنادها اىل شخصية سنّية هو وليد سّنو( 
من دون أي ســبب يُذكر، ومن دون أي نهج متبع للتعديالت 
التي أجراها، والتي كان الهدف منها اســتهداف باســيل من 
خالل نزع »وزارة »الطاقة« من يده... فيام تبديل إسم الوزير 
خليل باســم النائب ياســني جابر من »حركة أمل« أيضاً أىت 
للتمويــه بأّن التعديل يطال مختلف الكتل النيابية. يف الوقت 
الذي يرى كثريون بأن جابر جدير بأن يتوىّل وزارة املال، وهو 

داخلياً وخارجياً«. ثقة  موضع 
لهذا ترى األوســاط نفســها، بأّن هذا التعديل ال بّد وأنّه 
مطلــب خارجي أورويب، وفرنيس تحديــداً، ويدخل ضمنه 
موقف صندوق النقد الدويل الذي يريد استكامل املفاوضات 
مــع الحكومة الجديدة لتوقيع العقــد، غري أنّه يُفّضل عدم 
وجــود خليل وفّيــاض يف منصبيهام. وهذا األمر خطري إذا 
كان صحيحــاً، ألنّــه يعني بأّن الخارج يتدّخل يف تســمية 
الوزراء، ويف اختيار مع من يريد أن يتعامل خالل األشــهر 
املقبلــة. علامً بــأّن الوزير فّياض عمل جاهــداً مع األردن 
ومرص عى اســتجرار الغاز والطاقة منهام عرب سوريا اىل 
لبنان، بعد أن ســارعت الواليات املتحــدة اىل املوافقة عى 
هذا املرشوع الذي كان مطروحاً منذ أكرث من ســنتني، وبدت 
كأنّها هي من يطرحه ملســاعدة لبنان عى إيجاد حّل ملشكلة 
الكهربــاء التي يعــاين منها، والتي هي بند أســايس عى 
خارطة اإلصالحــات املطلوبة التي عى لبنان إنجازها، كام 
إلغالق الطريق أمام حزب الله الذي لجأ اىل استقدام البواخر 
اإليرانية املحّملة باملحروقات اىل لبنان، وذلك خشية أن تُحّل 
مشكلة املحروقات والكهرباء عى يّد إيران، وال يكون ألمريكا 

أي دور يف هذا األمر.
وتجد االوساط بأّن التعديالت األخرى التي أقرتحها ميقايت 

عــى وزارات الصناعة واإلقتصــاد واملهجرين هي تعديالت 

شــكلية، شكر فيها »حزب الطاشــناق« الذي متّيز عن »تكّتل 

لبنان القوي« الذي هو من ضمنه، خالل اإلستشــارات النيابية 

غــري املُلزمة وســّمى ميقايت، من خالل نقــل الوزير جورج 

بوشــيكيان من وزارة الصناعة وإســناد حقيبــة اإلقتصاد 

والتجارة له، وطرح إســم وليد عّســاف املحسوب عى رئيس 

الحزب »التقّدمي اإلشــرتايك« وليد جنبالط الذي مل يسّم نّوابه 

ميقــايت، غري أنّهم أعلنوا عن تســهيل عملية التأليف ومّد يّد 
املساعدة له... فيام افرتح توزير النائب سجيع عطية يف وزارة 
املهّجرين، بدالً من الوزير عصام رشف الدين املحســوب عى 
رئيس الحزب »الدميوقراطي اللبناين« طالل إرســالن الذي مل 
يفز يف اإلنتخابات النيابية األخرية، والذي ال يحّق أن يكون له 
وزيراً فيها.. كام أبقى وزارة الدولة لشــؤون التنمية اإلدارية 
بيد الوزيرة نجال ريايش املحسوبة عى »التّيار الوطني الحّر«، 

وبقية الوزارات التابعة للكتّل األخرى عى حالها. 
غــري أّن هذه التعديالت األخرية جاءت لحفظ ماء الوجه، 
عى ما أكّدت األوســاط عينها، فيــام املقصود منها وزير 
»التّيــار الوطني الحّر« وليد فّياض، كون الكهرباء التي وعد 
بها باســيل 24 عى 24 عندمــا كان وزيراً للطاقة، أصبحت 
ُحلامً بالنســبة للبنانيني مع فشــل كّل الحكومات األخرية 
املتعاقبة عى حّل هــذه املعضلة. علامً بأّن الكهرباء تتوافر 
يف أكرث الدول تخلّفاً وفقراً بشكل مجاين، إاّل يف لبنان حيث 
أصبحــت العنوان األول لإلصالحــات املطلوبة، ليك تتمكّن 
الحكومــة الجديدة من إنهاء املفاوضات وتوقيع اإلتفاق مع 

الدويل. النقد  صندوق 
وبرأي االوساط، أنّه رغم وضوح النّية من تقديم تشكيلة 
مــن هذا النوع، أبقت جميــع القديم عى قدمه، رغم نتائج 
اإلنتخابات النيابية األخرية التي كان الهدف األســاس منها: 
إحــداث التغيــري، إاّل أن مصادر قرص بعبــدا مل ترد بعد بأي 
ســلبية أو بإيجابية عى هذه التشكيلة، بل ال تزال تدرسها 
لتبني عى اليشء مقتضاه. وتجد االوســاط بأّن كتابتها من 
قبــل ميقايت بخّط يده، توحي بأنّه قد يُوافق عى مالحظات 
الرئيــس عون، ويقوم بتعديلها قبل أن تتّم طباعتها بشــكل 
نهــايئ يف حال توافق الرجالن عــى املقرتحات.. وإاّل فإّن 
حكومة ترصيف األعامل سوف تبقى حتى موعد اإلستحقاق 
الرئــايس، ولكّنها قد ال تتمكّن من إنجاز العقد مع الصندوق، 
وال من اســتكامل ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع 
العدو اإلرسائييل كون صالحيات محدودة باألمور الرضورية 

وامللّحة.

ميشال نرص 

»ألن الخيارات ضيقة جدا والوقت مهم جدا«، كام 
ادعى يف كلمته اىل اللبنانيني، سارع الرئيس املكلف 
اىل قرص بعبدا متأبطاً تشكيلة حكومية ،«سقطت 
باملظلة« عى رئيس الجمهورية، يجوز، ليضاف رقم 
لبناين جديد يف كتاب »غينيس« لالرقام القياسية، 
اذ قلام سجل عامليا تقديم تشكيلة حكومية يف اقل 
من 18 ساعة من االستشارات. رسعة قياسية اثارت 
شكوك بعبدا التي اعتربت »ان تشكيلة ميقايت ُقدمت 
بقصد عدم املوافقة عليها، وهي مؤرش أويل إىل أنه 

ال يريد حكومة قبل نهاية والية »العامد«.
صحيح ان ميقايت »ســلق املراحل« واســتعجل 
قافزا فــوق االعراف، مودعا رئيــس الجمهورية 
مسودة تشكيلة حكومية، قبل ان يطلعه حتى عى 
مشاوراته مع الكتل والنواب، وحتى قبل ان يفاتح 
الرئيس حول رؤيته لشــكل الحكومة وحساسية 
الــدور الذي تؤديه نتيجة االحداث املقبلة، وهو ما 
رأت فيه مصادر سياســية انتقاصا من صالحيات 

املوقع املســيحي االول، وهو مــا ال ميكن لجرنال 
بعبدا »ان ميرقه« وان شــكال، فلــو تنازل دولته 
واتبع االصول، لكانت االمور ســلكت مسارا آخر، 
خصوصا ان باب الحوار والتشاور مفتوح عى كل 

االحتامالت.
وتابعت املصادر بان مثة »طابور خامس« يحاول 
اللعب عــى نغمة الخالف بني مرينا الشــالوحي 
وبالتينوم، آمال بتوســيعه ونقله اىل مســتوى 
بعبــدا – الرساي بهدف اظهار العهد كجهة معرقلة 
وتلبيس رئاسة الجمهورية »بدلة برتقالية« خالفا 
للواقع والحقيقة، حيث ان كل االجواء منذ التكليف 
كانت تشــري اىل ارتياح الرئاسة االوىل اىل املسار 
الحكومــي، حيث الرغبــة الواضحة بالتعاون مع 
الرئيس املكلف لتشــكيل حكومة عى مســتوى 
طموحــات اللبنانيني، وان كانــت حكومة العهد 

االخرية.
واشــارت املصادر اىل ان »حليب الســباع« الذي 
رشبــه الرئيس ميقايت، ودفعه للتخيل عن صفته، 
التــي طاملا عــرف وتباهى بها، تعود اىل ســببني 
اساسيني، جعاله باعتقاده يف موقع االقوى، وهام:

- االجــواء واملعلومــات التــي وصلته من حارة 
حريك، وتقاطعت مع ما بلغه من باريس عن اتفاق 
بان يتوىل رئاسة »الحكومة االنتقالية«، وبالتايل 
تشــجيع حزب الله ورغبته يف تشــكيل حكومة 
جديدة، واالهم التأكيد عى ان موعد االســتحقاق 

الرئايس سيتم يف موعده.
- موقــف بكــريك الداعم لــه، وانتقاد الرصح 
لالستقالة املسيحية من الواجب الدستوري، فضال 
عن تأكيد البطريرك عى رضورة حصول االنتخابات 
الرئاسية يف موعدها، واعتبار ذر الرماد يف »العيون 
الحكومية«، ما هو اال عملية إلهاء لتطيري استحقاق 

ترشين.
عامــالن مهامن، حــددا مســار وخيارات 
الرئيــس املكلف للفرتة املقبلة، خصوصا ان مثة 
تقاطعــا واضحا بينهام، ترى اوســاط متابعة 
انــه يتقاطع عنــد تحجيم »بعبــدا« وافقادها 
ورقتهــا االخرية يف امســاك »قلــم التوقيع«، 
كاشــفة ان الفرتة املقبلة والفاصلة عن نهاية 
آب ستشــهد حفلة مزايدات ومناورات من قبل 
جميع االطراف، آمال يف تحسني اوراقهم عندما 
تستحق ســاعة الحقيقة، يف ظل سباق 
بــني االطراف عى الجهة التي ســتكون 

»الصانعــة مللك الجمهورية« القادم.
انطالقــا مام تقــدم، تؤكــد املصادر 
اىل رضورة ان يراجــع فريــق الــرساي 
االلكــرتوين  وســلوكه  اســرتاتيجيته، 
الخري«  »اهــل  عى  وعليه  »الغاضــب«، 
تفعيــل محّركاتهم لتربيد االجواء ومترير 
الفــرتة الحاليــة باقــل االرضار املمكنة 
حفاظا عى ما تبقى، عل جولة »ســجال 
ترسيب املسودة« الدائرة بني الجانبني، واال 
فال حكومة وال حلول وال انقاذ، وتســليم 

الفراغ. عليها  ليرتبع  بعبدا  كريس 
ولكن بعيدا مــن رأي الرئيس عون، كيف 
متكن ميقايت من انجاز تشــكيلة عى وجه 
الرسعــة؟ فهل ما حصل مفيد للعهد؟ وهل 
قــرر الفريق الرئايس حرق الجســور مع 
الرئيــس املكلف باكــرا؟ أَومل يكن بامكان 
ميقايت ان يُبقي حظوظ التوصل اىل تفاهم 
بني الجانبــني قامئة؟ االجوبــة واضحة 

والنتائج مضمونة...

عقدت لجنة املال واملوازنة جلســة برئاسة النائب ابراهيم 
كنعان وبحثت يف مســائل متعلقــة مبرشوع موازنة 2022 
والترشيعات املالية املتعلقــة بخطة التعايف، حرضها رئيس 
حكومــة ترصيف االعامل نجيب ميقايت، نائب رئيس املجلس 
النيايب الياس بو صعب، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، 
اىل وزيــري املالية واالقتصــاد يف حكومة ترصيف االعامل 

يوسف خليل وأمني سالم، وعدد من النواب. 
بعد الجلسة، تحدث كنعان معلنا انه »تبني من خالل رشح 
رئيس الحكومة »ان هناك تطورا هاما يتعلق بآلية اســرتداد 
حقــوق املودعني من خالل انشــاء صنــدوق لهذا الغرض 
ســتحدد آلية عمله وطبيعته من خالل التعديالت التي طلبنا 
ان تحال الينا خطيا، وهو ما مل يكن واردا من قبل بالنســبة 
الســرتاتيجية النهوض املرتبطة بخطة التعايف التي تعمل 
عليها الحكومة مع صندوق النقد وســتحال الينا التعديالت 
خطيــا يف األيام املقبلــة«، مؤكدا ان »موقف اللجنة واضح 
وهــو ينطلق من أن حقوق املودعني مكفولة يف الدســتور 
ويجــب ان تؤمن بالعمل مع صندوق النقد من خالل توزيع 
عادل للخســائر ضمن خطة ومشــاريع قوانني تتم إحالتها 
اىل املجلــس النيايب. وإذ ذكر بأن خطــة التعايف بصيغتها 
النهائية مل تنجز بعد من الحكومة ومل تتم إحالتها رســميا 
إىل املجلــس النيايب«، الفتا إىل أنه »تم االتفاق مع الحكومة 
عــى الرتجمة الفعلية وإرســال رؤية واضحــة للمجلس 
النيايب تأخذ باالعتبار توزيعا عادال للخســائر وآلية واضحة 
الســرتداد الحقوق كام معالجة الوضع االقتصادي من خالل 

االنتاجية«. القطاعات  كل  تحفيز 

وقــال: »طلبنــا من وزارة املالية إعــداد تصور خالل أيام، 

لتحديد سعر رصف واضح وواقعي للموازنة يزيل الخلل الكبري 

املوجود حاليا يف متنها بني الواردات والنفقات، كام دراســة 

حول الدوالر الجمريك ومدى تأثريه عى حياة املواطن وقدرته 

االســتهالكية وفقا ألولوياته املعيشية من أجل إقرار املوازنة 

وحل اشــكاليتها املتعددة. كام نؤكد جهوزية املجلس النيايب 

الســتكامل الورشــة الترشيعية التي بدأها قبل االنتخابات 

استعادة  أهمية  عى  وركزنا 
الثقــة من خالل اســتعادة 
وتحفيز  النــاس  حقــوق 
رؤية  عى  والعمل  االقتصاد 
اقتصاديــة تنمــي معدالت 
منــو مقبولة يف القطاعات 

واالنتاجية«.
وردا عــى ســؤال عــن 
الصندوق املقرتح لرد الودائع، 
قــال: »ال اريــد الدخول يف 

تفاصيل هذا املقرتح«.
خالل  شّدد  ميقايت  وكان 
الجلســة، عى أّن »كّل يوم 
تأخري يف الحلول، يُكلّف البلد 

25 مليون دوالر يوميًّا«.
مــن جهتــه، رأى النائب 
حسن فضل الله يف مداخلته، 
أن »مطلبنــا أن تكون هناك 
خطــة تعاف مــايل واقتصادي واضحة، بعيــداً عن املزايدات 
والشــعارات والســجاالت. املطلوب اإلنقاذ من خالل التعاون 
وتقديم األفكار البناءة. فالبلد ال يحتمل تضييع الوقت، بل يحتاج 
اىل جدية واقرتاحات عملية قابلة للتطبيق، بدل رمي االتهامات 
والتعطيل والتأخري، فالنزف مستمر. وأن تكون الخطة مقرونة 

بإصالحات حقيقية، بحيث ال يستمر هدر املال العام«.

اســتقبل رئيــس الجمهوريــة العــامد 
ميشــــال عون ظهر أمس يف قرص بعبدا، 
وزير االعــالم يف حكومة ترصيف االعامل 
زياد املــكاري وعرض معه لألوضاع العامة 
يف البــالد والتطورات السياســية األخرية، 
إضافــة اىل أوضاع املؤسســات اإلعالمية 

الرسمية.

وتناول البحث مسألة تأمني نقل مباريات 
كأس العامل يف كرة القدم يف ترشين الثاين 

املقبــل يف قطر، عرب تلفزيون لبنان.
واســتقبل الرئيس عون النائب الســابق 
الدكتــور وليد خوري، وتداول معه عــــددا 
مــــن  املواضيــع اإلمنائيــة والصحيــة 

واالجتامعية.
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ـــة« ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة الجمهوريّ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــل رئاس ـــ ـــ ـــ ــــــك بتتعام ـــ ـــ ـــ ــــــش هي ـــ ـــ ـــ ـــدا: »م ـــ ـــ ـــ ـــ بعب

 كنعان: أبلغنا بتعديالت على خطة التعافي... واحترام حقوق املودعين
حقيقّية بــإصــالحــات  مــقــرونــة  واضــحــة  ــعــاٍف  ت لخطة  ــه:  ــل ال فــضــل 

ــت  ــ ــ ــ ــ ــال« طالبـ ــ ــ ــ ــ ــة املـ ــ ــ ــ ــ »لجنـ
ــعر  ــ ــ ــ ــ ــح لسـ ــ ــ ــ ــ ــّور واضـ ــ ــ ــ ــ بتصـ
ــة ــ ــ ــ ــ ــد للموازنـ ــ ــ ــ ــ ــرف يُمّهـ ــ ــ ــ ــ  صـ

 رئيـــــــــــس الجمهوريّـــــــــــة عـــــــــــرض مـــــــــــع املـــــــــــكاري
نقـــــــــــل ُمباريـــــــــــات كأس العالـــــــــــم فـــــــــــي كـــــــــــرة القـــــــــــدم

كنعان يرتأس اجتامع اللجنة

عون مستقبال املكاري            )دااليت ونهلرا(

ــّفة ــ ــ ــ ــ ــاه الشـ ــ ــ ــ ــ ــكلة ميـ ــ ــ ــ ــ ــل ُمشـ ــ ــ ــ ــ ــالن: هـ ــ ــ ــ ــ  أرسـ
ــيم؟ ــ ــ ــ ــ ــات الترسـ ــ ــ ــ ــ ــر ُمفاوضـ ــ ــ ــ ــ ــة بمصيـ ــ ــ ــ ــ ُمرتبطـ

مــكــتــب الـــشـــامـــي: »لـــجـــنـــة املـــــال«
ــجــة  ــال ــع نـــاقـــشـــت االقـــــتـــــراحـــــات مل
ــي ــ ــرف ــ ــص ــ خــــســــائــــر الـــــقـــــطـــــاع امل

اللبناين  الدميقراطي  الحــزب  رئيس  غرد 
النائــب الســابق طــالل أرســالن عــرب 
»تويــــرت«: »علمنا بخطــوة تصليح خط 
الــذي يصل إىل العاصــمة  الّشفة  ميــاه 
بريوت، واألمــــر يسعدنا لكن السؤال ماذا 
عن القــــرى والبــلدات املجاورة للعاصمة 
او البعــــيدة عنها، فهل هــي يف غياهب 

النسيان؟«.
يدعون  الذين  املســؤولني  »نطالب  وتابع 
الحــرص عى كرامة املواطن اللبناين املعذب 

بحل مشــكلة املياه بشكل عام يف البلد، من 
خالل تأمني املحروقات ملضخات املياه او عرب 
اعتامد الطاقة الشمســية، فمن غري املقبول 
أن تشرتي الناس يومياً مياه الشفة بأسعار 

ال ميكن تحملها يف بلد املياه«. 
وختم: »الســؤال يبقى هل هذه املســألة 
تندرج يف االصالحات املنشودة واملوعودة أم 
ايضــا مرتبطة مبصري املفاوضات االقليمية 
حول ترســيم الحدود البحرية الســتخراج 

الغاز؟ وعى الوعد يا كمون!«. 

أعلن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء يف حكومة ترصيف 
األعامل سعادة الشامي يف بيان، أن »لجنة املال واملوازنة عقدت 
يف مجلس النواب اجتامعا تشاوريا مع الحكومة التي متثلت 
برئيس مجلــس وزراء ترصيف األعامل نجيب ميقايت ونائبه 
ووزيري املال واالقتصاد، ملناقشــة خطة اإلصالح االقتصادي 
واملايل التي تم االتفاق عليها مع صندوق النقد الدويل يف مطلع 

نيسان املايض«.
وأشــار إىل أن »ممثيل الحكومة استمعوا باهتامم كبري إىل 
مالحظات النواب، والتي ميكن أن تغني الخطة وتســاعد يف 
تطويرها مبــا ال يتعارض مع ما اتفق عليه مع صندوق النقد 

الدويل. 
وأتت هذه الخطة شاملة ومتكاملة لتعالج مواضيع ماكرو 
اقتصادية إصالحية أساسية، إضافة إىل االصالحات الهيكلية 
ورســمت الخطوط العريضة لعملية إصــالح القطاع املايل 

واملرصيف«.
وختم »نوقشت اقرتاحات متعلقة مبعالجة خسائر القطاع 
املرصيف وتفعيل دور هذا  القطاع يف االقتصاد، وسيســتكمل 
البحث يف هذه االقرتاحات مع صندوق النقد حتى نتوصل إىل 
اتفاق عى التفاصيل املتعلقة بإصالح القطاع املايل ومعالجة 

الخسائر.
 وأكــد رئيس مجلس الــوزراء أهمية الرسعــة يف تنفيذ 
اإلجراءات املســبقة ألنه ليس لدينا تــرف الوقت، وذلك حتى 
نتوصــل إىل اتفاق نهايئ مــع صندوق النقد الدويل يف أقرب 

وقت ممكن«.

ـــــار«؟! ـــــر بموقـــــف الحريـــــري األخيـــــر... فهـــــل يهـــــدف الـــــى تحجيـــــم »التّي  موقـــــف ميقاتـــــي اإلستنســـــابي فـــــي تشـــــكيلته ذّك
هـــــل يفـــــرض الخـــــارج عـــــدم وجـــــود فّيـــــاض وخليـــــل فـــــي الحكومـــــة الجديـــــدة إلنهـــــاء توقيـــــع اإلتفـــــاق مـــــع صنـــــدوق النقـــــد؟

مسودة التأليف التي قدمها ميقايت لعون
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اســتقبل رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، يف مقر الرئاسة الثانية 
يف عــن التينة، وفدا من »تجمع 
مجلس  ضم  املســلمن«  العلامء 

األمناء والهيئة اإلدارية.
وبعــد اللقــاء، رصح رئيــس 
غازي  الشــيخ  األمناء  مجلــس 
حنينة: »هنأنا الرئيس بري بإعادة 
انتخابه لرئاسة املجلس األمر الذي 
نرى فيه مصلحة للبنان ملا يتمتع 

به دولته من حكمة وخربة يســتطيع عربها 
التعامل مع األزمة التي مير بها لبنان والوصول 
إىل تفاهــامت بــن مختلف األفرقــاء. وقد 
استمعنا من دولته إىل تقوميه للواقع الحايل 
والخطوات التي يعمل عليها للوصول إىل حلول 
تساعد يف إنقاذ البلد«. وعرض بري األوضاع 
العامــة وبرامج تعــاون منظمة »الفاو« مع 
وزارة الزراعة خالل استقباله سفرية املنظمة 

يف لبنان نورة اورابح حداد.
وقالــت حداد بعد اللقاء: »أكدنا أهمية األمن 
الغــذايئ  للدولة اللبنانيــة ودوره، خصوصا 
يف الظــروف الحالية. وأكدنا كذلك أهمية دور 
منظمة التغذية والزراعة لألمم املتحدة »الفاو« 
ودعمها لكل مؤسســات الدولة وعىل رأسها 
وزارة الزراعة، وكذلك كل املعنين يف هذا القطاع 

لتحقيق هدف األمن الغذايئ يف لبنان«.
عــىل صعيد آخر، أبرق بري للرئيس املرصي 

عبد الفتاح الســييس مهنئاً بالذكرى السنوية 
لثــورة الثالثن من حزيــران 2013 وجاء يف 
نص الربقية : »أتوجه بإسمي وبإسم املجلس 
النيايب وبإســم الشعب اللبناين من سيادتكم 
ومن الشــعب املرصي وجيشــه الباسل ومن 
األطــر النقابية والطالبيــة واملهنية  كافة 
يف جمهوريــة مرص العربيــة بتحية إجالل 
وتقديــر عىل تالحمهم  األســطوري يف ذلك 
اليوم التاريخي ليثبتوا فيه أن مرص »الكنانة » 
و«النيل » يف ثوابتها وموقعها ودورها الوطني 
والقومــي هي األكرث صدقاً ويقيناً وثباتاً من 
أجل قضاياها وقضايا األمة . بهذه املناســبة 
الوطنية والقومية نسأل الله لسيادتكم دوام 
التوفيق والســداد يف قيادة الشقيقة الكربى 
مرص نحو مزيد من القوة واإلقتدار وللشــعب 
املرصي حكومًة وبرملاناً وجيشــاً دوام التقدم 

واملنعة واإلستقرار واإلزدهار«.

رأى نائب االمن العام لحزب الله الشــيخ 
نعيم قاسم يف كلمة ألقاها يف حسينية بلدة 
معروب ملناسبة »اسبوع االرسة«، أن »املجلس 
النيايب الجديد هو نتيجة لخيارات الشــعب، 
ونحــن معه أمام مرحلة جديدة تأسيســية 
للبنان، وكل املجلس النيايب يتحمل مسؤولية 
معالجة األزمــات التي تراكمت، ومل نُعد يف 
مرحلة يُحاِســب فيها البعض ويُحاَسب فيها 
البعــض اآلخر، إمنا نحن يف مرحلة يجب أن 
يثبــت فيها كل طرف ســيايس له نواب يف 
داخل املجلس، مدى إمكانية تقدميه الخطوات 

العملية من أجــل االنتقال يف بلدنا من حالة 
األزمات إىل بداية املعالجات املختلفة، ومن هنا 
يُعترب تشكيل الحكومة أمر أسايس وجوهري، 
ألنــه بدون حكومة ال ميكن أن يتغري يش يف 
هذا الواقــع، بل ميكن أن تتدهور األمور أكرث 

فأكرث«.
وقال: »اليوم بحســب آراء الكتل النيابية، 
هناك انقســام يف البلد، ومجموعة من الكتل 
أعرضت عن املشــاركة يف الحكومة وعن أي 
عمل يــؤدي إىل إنتاج حكومة، وأطلقت عىل 
نفســها تسمية املعارضة، أنتم معارضة ملن؟ 
أنتم مجلس نيايب جديــد يُفرتض أن تقدموا 
برنامجكــم وتقوموا بعمــل يخدم الناس، إذا 
بدأتم بعنوان املعارضة ألمر مجهول، لحكومة 

مجهولة مل تتكون بعد، فذلك يعني يف الحقيقة 
أنتم ال تريدون تسهيل والدة الحكومة والقيام 
بإنجازات يف خالل هذه املرحلة، وهذا منسجم 
متاماً مع الرأي واملوقف األمرييك الذي يعمل 
عــىل إبطال أي إنجاز يف خــالل هذه الفرتة 
بإنتظار إنتهاء والية العهد الحايل عىل قاعدة 
أنهم ال يريدون التعامل مع العهد الحايل، ولكن 
املشــكلة أن الناس هم الذيــن يتحملون هذه 
الخســائر الكربى، بينام فريق آخر ونحن منه 
كحزب الله، يريد تشــكيل الحكومة، وينصح 
بأن ندّور الزوايا قدر اإلمكان، ألن أي حكومة 
تنشأ أفضل من عدمها، وألن بعض اإلنجازات 
التي ميكــن أن تقدمها يف خالل هذه الفرتة 
من الزمن، ميكن أن تكون مقدمة للخروج من 

املأزق«.

ترأس شــيخ العقــل لطائفة 
الشــيخ سامي  الدروز  املوحدين 
أيب املنى يف دار الطائفة - بريوت 
االجتــامع الدوري ملجلــس إدارة 
املجلس املذهبــي، وتخلله نقاش 
يف املواضيــع املدرجة عىل جدول 
األعــامل واملتعلقة بعمل املجلس 
ولجانــه. كام تطــرق البحث إىل 

األوضاع العامة.
وعىل األثــر، صدر عن املجلس 
بيان دعا فيه »رئيس الجمهورية 

ورئيس الحكومة املكلف إىل اإلرساع يف توقيع 
مراسيم تشكيل الحكومة درءا للمخاطر واألعباء 
الكبرية التي تثقل كاهل الدولة واللبنانين وتنذر 
بانفجار اجتامعي هائل، عىل أن تكون الحكومة 
منتجة وفاعلة تبارش العمل الحثيث فورا لتطبيق 
املعيشــية  لألزمات  والتصدي  اإلصالحــات، 
واالقتصاديــة الخطرية التي أرهقت املواطنن، 
وتحســن أوضاع موظفي القطاع العام إلعادة 

تأمن حسن سري اإلدارات واملرافق العامة«.
وهنأ »عموم املســلمن ببــدء ليايل العرش 
املباركة واقرتاب عيــد األضحى املبارك«، راجيا 
»أن تكون هذه األيام فسحة لإلكثار من الصالة 
والعمل الصالــح والعودة إىل الــذات وتزكية 
النفوس، وأن تحمل معها الخري والربكة واملحبة 

لكل اللبنانين«.
وكان أيب املنى استقبل العقيد يف قوى األمن 
الداخيل عارف املعلــم، وتم البحث يف عدد من 
القضايا واملواضيع املتصلــة باملهام يف وزارة 
الداخلية. كام اســتقبل رجل األعامل ماجد أبو 

مطر برفقة شقيقه حسام أبو مطر.
واستقبل أيضا مدير فرع »بنك بريوت والبالد 
العربية« - فردان أجود صعب، بعد انطالق عمل 

الفرع حديثا.
وكان أيب املنى تــرأس اجتامع مجلس أمناء 
كلية األمري الســيد للعلوم التوحيدية يف عبيه. 
وبعد ذلك، زار الشــيخ القايض نعيم حسن يف 
دارته يف بلدة البنيه، والشيخ أبو عزام أمن يحيى 
برفقة الشيخ حسن، ويف مواكبته للشيخ حسن 

أثناء توليه مقام مشيخة العقل.

زار عضــو اللجنتــن التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلســطينية واملركزية يف حركة 
»فتــح« عزام األحمد يرافقه ســفري دولة 
فلســطن يف لبنان أرشف دبور، وأمن رس 
قيادة حركة فتح وفصائل منظمة التحرير 
يف لبنان فتحي أبو العردات ووفد موســع 
ضم مســؤويل فصائل منظمــة التحرير 
الفلسطينية، بعد ظهر أمس، رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، يف مقر الرئاســة الثانية 
يف عن التينــة، وجرى خالل اللقاء بحث 
يف األوضاع العامة اللبنانية والفلسطينية 
وال سيام يف االرايض الفلسطينية املحتلة 

واوضاع املخيامت يف لبنان.
وبعد اللقاء، قال األحمد: »أطلعت الرئيس 
بري عىل االوضاع يف فلسطن، وخصوصا 
يف ظل اســتمرار العدوان االرسائييل عىل 
الشعب الفلسطيني بشــكل متواصل منذ 
ان طرحــت صفقة ترامــب يف ما يتعلق 
بالقــدس والقضية الفلســطينية عموما 
وسكوت الواليات املتحدة املريب عن تصاعد 
االســتيطان يف الضفة الغربية »، مضيفا 
»والرئيس بري عــرب ايضا عن دعمه وعن 
دعم الشعب اللبناين وحكومته ولبنان بكل 
مكوناتــه للمقاومة الشــعبية التي تزداد 
اتساعا وشموال يف كل املدن واملخيامت من 

اقىص شامل الضفة يف جنن حتى اقىص 
جنــوب الضفة يف ينطــا مرورا بكل املدن 
الفلسطينية مبا فيها االهوار وطلب دولته 
أن ننقــل دعم الشــعب اللبناين وإلتحامه 
مع الشــعب الفلسطيني بكل قيادته وعىل 

رأسهم الرئيس »ابو مازن«.
وتابــع »أطلعــت  الرئيــس بري عىل 
االوضــاع يف فلســطن، وخصوصا يف 
ظل استمرار العدوان الوحيش االرسائييل 
عىل الشــعب الفلسطيني بشكل متواصل 
منذ ان طرحت صفقة ترامب يف ما يتعلق 
عموما  الفلســطينية  والقضية  بالقدس 
املريب عن  املتحــدة  الواليات  وســكوت 
تصاعد االســتيطان يف الضفة الغربية، 
والذي خالل عام ونصف عام سجل زيادة 
يف حجم االســتيطان يف الضفة الغربية 
حتى يحولوا دون انشاء دولة فلسطينية 
مســتقلة وتهديــد املســجد االقــىص 
والكنائس واالماكن املقدســة االسالمية 

القدس«. واملسيحية يف 
والتقى الوفد الفلســطيني قائد الجيش 
العــامد جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة، 
وتناول البحث األوضــاع العامة يف لبنان 

واملنطقة.

اعترب رئيس حزب القوات اللبنانية ســمري 
جعجــع، أننا »منفتحون عىل التحالف مع كل 
من يُشــبهنا بخطنا السيايس، ولكن التحالف 
مــع القوات ُمكلِف، وأنــا ال أطلب من أحد أن 
يكون معنا ولكن علينا التنســيق ســويًا عىل 
األقــل، وتواصلنا مع كل الفرقاء يف املعارضة 
وســعينا لتوفري الوقت عىل الشعب والنواب 
الجدد واملســتقلن، وطرحنا االتفاق تحضريًا 
لالنتخابــات عىل أســاس أننا ال نريد شــيئاً 
وانتظرنــا أياًما عدة يف ظل تواصل نوابنا مع 

املستقلن والتغيريين ومل يردوا جوابًا«.
ولفت يف ترصيح تلفزيوين، انهم »يريدون 
االستعاضة عن رئاسة الجمهورية بالحكومة 
التي ينوون تشكيلها حالًيا، ألن جربان باسيل 
يعــرف أن حظوظه بالوصول اىل الرئاســة 
صعبة وبالتايل كل هدفهم السيطرة أكرث عىل 
مفاصل الدولة ملا بعد عهد رئيس الجمهورية 
ميشال عون«، مشــددا عىل أن »العهد أسود 
والشــعب سيتذكره بأنه األسوأ عىل اإلطالق، 
وال شك أن حاكم مرصف لبنان رياض سالمة 

لديه ارتكابات وهذا واضح، ولكن يف النهاية 
ســالمة موظف يف هــذه الدولة وما يحاول 
القيام به الرئيس عون قبل أن يرحل هو استبدال 
رياض ســالمة باسم أسوأ منه بأشواط قبل 

أربعة اشهر من نهاية العهد«.
أضاف »يجب منع ميشال عون من تشكيل 
حكومــة عىل صورته ومثالــه هو وجربان 
باســيل قبل نهاية العهــد، ولكن ال يوجد أي 
تفاهم بيننا وبن ال رئيس مجلس النواب نبيه 
بّري وال حتــى رئيس الحكومة املكلف نجيب 
ميقايت، وال يوجــد حقيبة وزارية يف لبنان 
حكًرا عىل حزب أو طائفة وما حصل يف الفرتة 
الســابقة خطأ، ووزيــر املالية ال ميلك الحق 
باالمتناع عن التوقيع وتعطيل الدولة وســري 

العدالة يف ملف انفجار املرفأ«.
ويف سياق آخر، أكد جعجع أنه يقف »خلف 
الحكومــة اللبنانية مبوضوع ملف التفاوض 
عــىل الحدود البحرية مع العدو االرسائييل إن 
كانت مع الخط 23 أو مع الخط 29، فأنا ال املك 

املعطيات التي متلكها الحكومة«.

عيل ضاحي 

ليلــة عاصفة من  بعــد 
الترسيبات بن بعبدا والرساي، 
واالتهامــات املتبادلــة بن 
معاوين الفريقن، ومن دون 
معرفة الجهة املســؤولة عن 
ترسيب التشكيلة االولية التي 
كتبهــا الرئيس املكلف نجيب 
ميقايت وعرضها عىل رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عون 
امس االول، كشــفت اوساط 
الشيعي«،  بارزة يف »الثنايئ 
ان هنــاك مترضرين عىل ما 
يبــدو مــن والدة الحكومة، 
وهؤالء يقفون وراء الترسيب 

وتعميمــه. وترافق الترسيب مــع حملة اعالمية 
استباقية عن رفض الرئيس عون التشكيلة فوراً، وان 
الترسيب اىت من »ميه« إلفشــال التشكيلة وعرقلة 

مهمة ميقايت. 
وتقول االوساط ان املاكينة االعالمية والسياسية 
املعهودة منذ بداية عهد الرئيس عون، تركز عىل الرئيس 
وباســيل، وتحاول تحميلهام مســؤولية التعطيل. 
ونشــطت هذه املاكينة  اخرياً، وهي تركز عىل انهام 
يريدان الفراغ حتى نهاية العهد بعد 4 اشهر، وان هناك 
مساعي حالية لفذلكة دستورية تتيح للرئيس عون 
عدم تسليم قرص بعبدا اىل حكومة ترصيف االعامل.

وتؤكد االوساط ان هناك استياء كبرياً يف صفوف 
8 آذار، وحتى »الثنايئ الشيعي« من استمرار املعزوفة 
نفســها، وهي التي تحّمل هذا الفريق مســؤولية 
التعطيل، وان حزب الله »يتلطى« وراء باسيل وغريها 

من »الخزعبالت« والواضحة االهداف.
وتشــري االوســاط اىل ان باسيل مكّون سيايس 
لبناين ومسيحي اســايس يف البلد، وهو متحالف 
مع حزب الله واملقاومة، ولكن ليس باسيل من يقرر 
مصري البلد وتصويره عىل انه اآلمر الناهي وهو من 

ميتلك القرار يف البلد. والرتكيز الدائم عىل ان باسيل 
هو من يشــكل حكومة ويعطل حكومة، وينتخب 
رئيســا ويعطل انتخاب رئيس، امر فيه اساءة لحزب 
اللــه ولحلفائــه ولكل فريــق 8 آذار واظهارهم اما 
»تابعن« وإما »متلطن« وراء باســيل، وِكال االمرين 
غــري صحيح، ألن لكل فريق خصوصية ورأي ودور، 
والتكامل يحصل عند االتفاق، واالفرتاق يحصل عند 

االختالف وهذا امر طبيعي.
وتكشــف االوســاط، ان كل القوى مشاركة يف 
»الطبخة الحكومية« وليس هناك من احد »مخدوع« 
او »مغبون«، وتؤكد ان الرئيس املكلف تواصل مع كل 
القوى االساسية قبل تقديم اول تشكيالته الحكومية 
اىل الرئيس عون، وشملت اتصاالته »الثنايئ الشيعي« 
والنائبن الســابقن وليد جنبالط وسليامن فرنجية 
وكذلك »الطاشــناق«، وبالتايل كل القوى املشاركة 
يف الحكومة جرى التفاهم معها، وهي ابقت القديم 
عىل قدمه. اما باسيل والرئيس املكلف فجرى تواصل 
بينهام يف االستشارات غري امللزمة، ويجب ان يكون 
هناك تواصل بينهام لحل اي مشــكلة يف الحقائب  
يف تشكيلة ميقايت املعدلة عن الحكومة السابقة، 
وبالتــايل اي حوار مطلــوب وايجايب بن ميقايت  

باسيل يحل املشكلة.
ان  االوســاط  وتقــول 
حزب الله والثنايئ الشــيعي 
وحلفاءهــام يدفعــون اىل 
تشــكيل الحكومــة وهــم 
يدعمون جهود ميقايت، وكذلك 
جهــود رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون، وهو الرشيك 
الدستوري مليقايت، وال مينع 
تواصلهــام اليومي ويف كل 
تشكيلة  اىل  للوصول  ساعة 
تالئم مالحظات الرئيس عون، 
الدســتوري  »الطباخ«  وهو 
الثــاين، ومــن حقــه ابداء 
رأيه وتصوره يف التشــكيلة 
والحقائب وتوزيعها وهو من 

»يرسم« الحكومة اخرياً.
وترى االوســاط ان حســب »معلومات فريقنا«، 
ليــس من مصلحة الرئيس عون ان ينهي عهده ويف 
االشــهر االربعة االخرية ب »مشكل« كبري مع احد، 
ومن مصلحته ان ينهي عهده بحكومة تســاعد يف 
وقف االنهيار، ورمبا تؤسس لحلول ومتهد النتخاب 
رئيس جديد للبالد وتشكيل حكومة حل وانتاج وليس 
حكومة إدارة ازمة. وتشري االوساط اىل ان املساعي 
جدية لوالدة الحكومة، وال مصلحة ألي فريق وطني 
وسيادي، اال ان يكون هناك حكومة، وإال فالبديل مزيد 
من الفوىض واالنهيار، وهذا مرفوض وســيواجهه 

فريقنا وحزب الله بكل قوة وصالبة.    
يف املقابل، تكشــف  اوساط وزارية وجود مساع 
لتهدئة االمور اعالمياً وسياســياً بن عون وميقايت 
، خصوصــاً بعــد »ليلة الترسيبات« التي شــحنت 
االجواء الحكومية والسياسية، وتقوم التهدئة عىل 
»ضبضبة« عون وميقايت كل لفريقه واالمتناع عن 
الترصيح الحكومي، وترك االمور للمعالجة والتفاهم 
بن الرجلن للوصول اىل »روتشة« التشكيلة واعالن 

مراسيم الحكومة العتيدة.    

هيام عيد 

تعترب مصادر نيابية مطلعة 
أن التطورات عىل خط تأليف 
الحكومة، ما زالت يف مراحلها 
األولية، مشريًة إىل ان عملية 
خلط أوراق ال تزال تسّجل يف 
الكواليس السياسية، وتحديداً 
عىل مســتوى الكتل البارزة، 
أعضاؤها خالل  أجمع  والتي 
غري  النيابية  اإلستشــارات 
امللزمة عــىل تاييد ودعم أي 
حكومــة تعمل عىل معالجة 
األزمات املتعددة، فيام طالب 

البعــض منها باملشــاركة يف الحكومة مبعزٍل عن 
طبيعتها وشكلها وصورتها، سواء كانت سياسية أم 
تضّم اختصاصين مستقلن. وتؤكد هذه املصادر، أن 
أي مقاربــة جدية للملفات املصريية املطروحة عىل 
الســاحة الداخلية، تفرتض تشكيل حكومة جديدة 
، بــرصف النظر عن العوائــق والتعقيدات التي ظهر 
بعضها إىل السطح يف الساعات املاضية، أو التي ما 
زالت قيد التداول يف املقرات الرئيسية ومل تخرج إىل 

العلن بعد.
وبرصف النظر عن الفرتة القصرية التي ستكون 
متاحــة أمام الحكومة املقبلة ليك تعمل، يف حال 
نجح الرئيس املكلف نجيب ميقايت يف مهمته، فإن 
املصادر النيابية نفســها، تكشف أن هناك رضورًة 
لهــا، وخصوصاً أن ما من تغطية دســتورية ألي 
خطــوة تصّب يف ســياق تعويم حكومة ترصيف 

األعــامل الحالية، أو حتــى إجراء تبديل يف بعض 
الحقائــب الوزارية، كون الخيــار الثاين يتطلب 
الحصــول عــىل الثقة من املجلــس النيايب، وهو 
أمر يكاد يكون مســتحيالً يف الوقت الحايل ، يف 
ضوء عدد األصوات النيابية املؤيدة لتكليف ميقايت 
خالل اإلستشــارات النيابية امللزمة يف قرص بعبدا 

األسبوع املايض.
لكن هذا املســار الحكومي دونه محاذير عديدة، 
وفق ما تتحدث عنه املصــادر النيابية، التي ترى أن 
الحســابات السياسية التقليدية لجهة النفوذ داخل 
مجلس الوزراء وعرب اإلمســاك بالوزارات »الدسمة« 
رغــم اإلنهيار، هي التي مــا زالت متنع أي تقدم يف 
عملية تشكيل الحكومة، عىل الرغم من كل املواقف، 
كام التربيرات التي تصدر من أكرث من فريق سيايس 
وحزيب حول هذه العملية، خصوصاً حول التشكيلة 
الحكوميــة التي قدمها الرئيــس املكلف إىل رئيس 

عون،  ميشــال  الجمهورية 
بــت إىل اإلعالم  والتــي رُسّ
وباتت موضع نقاش سيايس 

واسع.
املصادر  هذه  تؤكد  وعليه، 
الحكوميــة  التشــكيلة  أن 
قاعــدًة  ســتكون  األوىل، 
األيام  يف  املوســع  للنقاش 
املقبلة، وبالتايل سيتّم البناء 
عليها، خالفــاً لكل القراءات 
التشاؤمية، ذلك أن هامش أي 
منــاورة أو تأخري أو مامطلة 
ضغط  بســبب  متوافر  غري 
الوقت وضغط اإلنهيار، وهو 
ما يضع كل األطراف أمام مســؤولية مضاعفة أمام 
الرأي العام الداخيل كام أمام الخارج، يف ضوء الواقع 
اإلقتصادي واإلجتامعي الخطر، والذي ســيكون من 
أبرز تداعياته، تحلّل املؤسسات الرسمية والقطاعات 
العامــة التي دخل موظفوها يف األســبوع الثالث 
لإلرضاب من دون أي معالجة أو نقاش يف أوضاعهم، 
بسبب انعدام القدرة أو اإلمكان لتعزيز وضعهم املايل 
وتحسن قدرتهم الرشائية ومتكينهم من اإلستمرار 

يف تقديم الخدمات للبنانين.
وبالتايل، وعىل الرغم من املواقف السياسية العالية 
الســقف، تشــري املصادر النيابية إىل أن األولوية، 
وقبل املالحظــات واإلعرتاضات والرشوط املتبادلة 
بن القوى املعنية بتأليف الحكومة، هي للتعاون بن 
الجميع وحتى املمتنعن عن املشاركة فيها، للحؤول 

دون املزيد من اإلنهيارات عىل كل املستويات.  

 مســـــاع جديّـــــة الســـــتيالد الحكومـــــة... و>تهدئـــــة« بيـــــن بعبـــــدا والســـــراي!
كّل القـــــوى األساســـــّية مشـــــارِكة فـــــي »الطبخـــــة«... و>الفيتـــــو« ليـــــس بيـــــد باســـــيل!

ـــاســـي ــي ــسـ ــاش الـ ــ ــق ــ ــن ــ ــل ــ ــي األولـــــــــــى قــــــاعــــــدة ل ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ ــة م ــلـ ــيـ ــكـ ــشـ تـ

ــاو« ــ ــف ــ  بـــــري اســتــقــبــل ســـفـــيـــرة »ال
التشيكّية نظيرته  من  برقّية  وتلّقى 

 جــعــجــع : يــجــب مــنــع عـــون وبــاســيــل
من تشكيل حكومة قبل نهاية العهد األسود

أبرق للسيسي ُمهنئاً بذكرى 
ثورة الثالثين من حزيران

»أنا املرّشح الطبيعي 
األول للرئاسة«

ــي ــاسـ ــر أسـ ــ ــ ــة أم ــومـ ــكـ ــحـ  قــــاســــم: تــشــكــيــل الـ
ــور أن تــتــدهــور أكــثــر ــأمـ ــن لـ ــك ــم ــا يُ ــهـ ــن دونـ ــ وم

ــع ــي ــوق ــي: لـــــإســـــراع فــــي ت ــ ــب ــ ــذه ــ ــس امل ــلـ ــجـ  املـ
لــلــمــخــاطــر درءاً  ــة  ــوم ــك ــح ال تــشــكــيــل  مـــراســـيـــم 

األحمـــــد: رئيـــــس املجلـــــس عّبـــــر
عن دعم لبنان للمقاومة الشعبّية

ــــع  ــ ــ ــ ــــاع مـ ــ ــ ــ ــــــث األوضـ ــ ــ بحـ
ــــــش ــ ــ ــد الجيـ ــ ــ ــ ــ ــــري وقائـ ــ ــ ــ بـ

بري مستقبال سفرية منظمة الفاو         )حسن ابراهيم(

قاسم يلقي كلمته

أيب املنى يرتأس االجتامع

قائد الجيش مجتمعا مع األحمد والوفد املرافق

للقـــــاء أملانيـــــا  الـــــى  غـــــادر  العبســـــي 
ــن كـــنـــســـيـــيـــن ورســـمـــيـــيـــن ــ ــي ــ ــؤول ــ ــس ــ م

عرفة يــوم  تموز   8 الجمعة  الفتوى:   دار 
األضــحــى أيــــام  أول  تــمــوز   9 ــت  ــب ــس وال

دريان مستقبال فريد الخازن

غادر بطريرك انطاكية وســائر املــرشق للروم امللكين الكاثوليك 
يوسف العبيس روما متوجها اىل املانيا يف زيارة راعوية، عىل رأس 
وفد ضم النائب البطريريك يف القدس املطران يارس العياش والوكيل 
البطريريك يف روما األرشــمندريت شحادة عبود ورئيس الديوان 
االب رامي واكيم. وتســتمر جولة العبيس عرشة ايام يلتقي خاللها 

مسؤولن كنسين ورسمين، كام يجول عىل الرعايا املنترشة. 
ويلحظ برنامج الزيارة حوارات وصلوات مع ابناء الكنيسة امللكية 
الكاثوليكية  ولقاء مع الشــبيبة، كام يوقــع عىل الكتاب الذهبي 

مبناسبة مرور 800 سنة ملدينة ماربورغ.

أعلنت دار الفتوى يف بيان، أن »يوم عرفة التاســع من شهر ذي 
الحجة 1443هـ يوافق يوم الجمعة الثامن من شــهر متوز املقبل 
2022م، ويكون يوم عيد األضحى السبت العارش من شهر ذي الحجة 

لعام 1443هـ املوافق للتاسع من شهر متوز املقبل 2022«.
أضاف البيان: »إن دار الفتوى إذ تُهنِّئ حجاج بيت الله الحرام، تتمنى 
لهم حجاً مربوراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفورا، وتهنئ املسلمن بهذا 
العيد املبارك، وتســأل الله أن يعيــده عليهم وعىل اللبنانين جميعاً 
بكل خري وامن وســالم واستقرار«. من جهة ثانية، استقبل مفتي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يف دار الفتوى سفري 
لبنان يف الفاتيكان فريد الخازن وتم التشــاور يف الشؤون العامة.

واســتقبل املفتي دريان رئيس جمعية املقاصد الخريية اإلسالمية 
يف بريوت الدكتور فيصل سنو الذي نبه »اىل خطورة الوضع الطبي 
واالستشــفايئ نظرا إىل تدهور الوضع االقتصادي واملايل«، داعيا 
اىل« االهتامم بهذا القطاع الذي كان عنوان التقدم والرقي للبنان وال 

يقل خطورة وأهمية عن باقي القطاعات بل يزيد«.
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الجمعة 1 متوز 2022

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1- يقــول مفجوٌع بأحوال حزبــه، منكفٌئ اىل غضبه 
وحزنه، رّداً عىل السؤال: »ما الذي جلب عىل هذا الحزب كلَّ 
هذا الويل؟ بعدما كّنا حزَب الريادة يف النهضة واملقاومة، 
رصنا حزباً سياســّياً داعامً بالسياســة للمقاومة... لقد 
تغّيت هويُة الحزب مع تغّي أهواء الوصوليني وسياساتهم 
الشوهاء. فاضطربت قيٌم وغامت مفاهيم. ومع ذلك، فام 
تزال تجد يف صفوفه من يجهلون فيســألون عّمن أوصلنا 
اىل هــذا الويل؟ ال البعاد املســؤول، بــل لتكرميه اىل حّد 
تزعيِمه، يف جهالة مل تعرف مثلَها جاهلّياُت ما قبل نهضة 
انطون ســعاده. ومع ذلك، ما زلنا ندعو ونّدعي بأّن العقل 
هو رشعنا االعىل. وبعضنا يســتحب ان يضيف بأّن العقل 
زينة. ولكننا ال نقّر فعالً، بأّن تخلّينا عن االحتكام اليه، هو 
ما اوصلنا اىل هذه النتائج املهينة، اىل هذه اآلخرة اللعينة«.

2- يُتعبنــي من الطرقات، ال البعيدة التي أســي عليها 
وحيــداً، وال املتصاعــدُة طويالً، الغائــرُة الحَفِر، الغادرُة 
املطّبــات، وال الكثية املنعطفات. تتعبني بل تؤملني طريق 
تُذكّرين أْن عىل جانبيها قد ســقط رفيق جديد، من هنا او 
من هناك رفيٌق عتيق. ويُضنيني، حتى االحســاس بالتعب 
االعظم، طريــٌق تُفاجئني فيها النهايُة مقفلًة، وليس لها 

مبا بعدها امكانيُة اتّصال.
 3- من عالمات االزمنة التي تثي فينا قلقاً عىل املصي 
أكرب، أنّنا ما ســمعنا نــّواب الطاقم الجديد )باســتثناء 
الجرادي(، يتحّدثون عاّم أعّدوا ملواجهة التحّديات االّ ورأيتنا 
مدفوعــني بخيبٍة جديدة، اىل الرتّحم عىل َمن ســلف ِمن 
أصحاب الســعادة أبناِء الحرام، الذين أّسسوا لكل ما نحن 

فيه من خراٍب وحرام.
4ـ تثي يب اعحاباً، ال عجباً املرأُة تنكر حّبها لرجٍل تُكرث 
االهتامم به امام الله والناس. أيحّدثُها حدُســها بأّن الحّب 

ميوُت حني يُقاُل؟

ــة؟ ــ ــّي ــ ــف ــ ــات ــ ــه ــ  مــــــن ســــيــــتــــحــــّرك بـــــوجـــــه رفــــــــع رســــــــم املــــــكــــــاملــــــات ال
ــة سريعة ــصــاديّ ــت إق ــعــاف  ت تــقــّدم خــطــة  لــن  تــشــّكــلــت  إذا  ــة«  املــيــقــاتــّي »الــحــكــومــة 

ــس إال... ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوش« لي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة »روت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة عملي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة امليقاتّي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحكوم

كامل ذبيان

حرّك رفع رسوم مكاملات الهاتف الخليوي ستة 
دوالرات الشارع  يف وجه الحكومة برئاسة سعد 
الحريري ووزير االتصاالت محمد شقي، حيث 
بدأت ما سميت »ثورة 17 ترشين االول« من العام 
2019، التي كانت متعددة االهداف والشعارات 
والخيــم، اذ وصل عدد الجمعيات والهيئات اىل 
اكرث من 200، وتوزعت عىل ساحات ومناطق، 
لكــن »الثوار« مل يتوصلوا اىل احداث تغيي يف 
النظام السيايس الذي تكمن علته يف الطائفية، 
بل كل ما جــرى ان االنتخابات النيابية افرزت 
نتائجها فوز 13 نائباً ســّموا انفســهم »نواب 
التغيي«، الذين امام مسؤولية حل االزمات، غي 
املتوفر اال بافكار متفرقة، دون برنامج واحد له 
آلياتــه، لالنتقال بلبنان من »دولة املزرعة« اىل 

دولة القانون واملؤسسات واملساءلة واملحاسبة، وان كان عددهم 
قليالً، اال ان املواطن سيســألهم عن »التغيي« الذي رفعوه شعاراً 

لهم.
واول امتحان امام قوى ما يسمى »ثورة وتغيي«، هو رفع اسعار 
املكاملات الهاتفية، التي كانت احد اسباب »الحراك الشعبي«، فكيف 
سيتم التعاطي مع الزيادة املضاعفة للمكاملات، التي سيبدأ تنفيذها 
من قبل وزارة االتصاالت اعتباراً من اليوم الجمعة؟ فهل ستحصل 
»ثورة ثانية« كام االوىل، أم ســيختفي »الثوار« من الســاحات، 
التي اخلوها منذ نحو عامني، ومل يعد يُسمع صوت او رصاخ لهم، 
وال عادوا اىل الشــارع والســاحات، وهذا يكشف ان املحرّك لهم، 
انهى خدمات بعضهم، وكانوا يعملون ملصلحة غايات سياسية، 
ال بل مشاريع »مشبوهة« بدأت تتكشف، ومنها نرش »الفوىض 
الخالقة«، واســقاط الدولة التي باتت تصنف فاشلة، وما يُطرح 
من بديل لها يبقى يف اطار الشعارات، مع تعميق الدولة القامئة 
عىل املغانم الطائفية واملكاسب السياسية، بحسب مصادر متابعة 

للحراك.
 وتتوقــف املصادر عند طــرح »الدولة املدنية« التي ال بد منه، 
ولكنها قامئة يف الدســتور، الذي ال يوجد يف بنوده اىل الحالة 
الطائفية، ســوى ما ورد يف املادة 95، منه التي اعتمدت موقتا 
كتوزيع للطوائف عىل السلطات، دون ان تذكر مبن تحرص سوى 

ما اتفق عليه ُعرفاً يف توزيعها عىل الطوائف واملذاهب.
فالتغيي يجب ان يبدأ بالنظام السيايس، بازالة الطائفية منه، 
وعرّب عدد من »نواب التغيي«، عن هذا التوجه لديهم، وفعل ذلك 
نواب يف مجالس نيابية ســابقة، لكن مل يحصل تقدم  يف هذا 
االتجاه، ســوى ان الطائفية ترتسخ يف النظام السيايس، وهي 
عائق اسايس امام االصالح الذي هو الرشط املايل واالقتصادي، 
كام يكشــف مصدر سيايس، الذي يشــي اىل انه عندما يجري 
الحديث عن الغاء حرصية  الرشكات املستوردة مثالً، كان الجواب 
ان التجار من الطائفة املســيحية ســيتأثرون بذلك، فاخذ إلغاء 
االحتكار طابعاً طائفياً، علامً ان االستياد هو لكل اللبنانيني وليس 

لطائفة او مذهب، وهذا ما يعّمق االنقسام الطائفي.

وهذا النموذج، ينطبق عىل غيه من القضايا، 
وهو ما يجب معالجته يف االصالح الســيايس 
للنظام، الذي هو مسؤولية »نواب التغيي«، الذين 
عليهم ان يثبتوا يف املامرسة، انهم اهل للشعار 
الذي رفعوه، او سيتحولون اىل »نواب تقليديني« 

وتنظي فقط.
فاركان الســلطة، لن يغيوا يف ادائهم، ومل 
ينتبهوا ملا جرى يف الشــارع، ومل يقرأوا نتائج 
االنتخابات، التي كانت املشاركة فيها ضعيفة، 
او اقله مل تزد عن تلك الســابقة يف العام 2018 
والتي بلغت 49%، وهذه رسائل اىل الجميع، من 
هم يف الحكم او املعارضون له او خارجهام، اذ 
ان االوضاع تتدهور كل يوم، فانحلت الدولة اال 
من بعض مؤسســاتها التي ما زالت فاعلة اىل 
حد ما، كاملؤسسات العسكرية واالمنية، التي 
ما زال قادتها يســعون اىل ان تبقى صامدة، يف حني ان ادارات 
القطاع العام شــبه مشلولة، حيث مل تنفع سياسة الرتقيع التي 
تقوم بها الحكومة، عرب »رشوات« للموظفني القناعهم او دفعهم 
اىل مزاولة اعاملهم، وان بعض القرارات الوزارية ال يطبق، مام ادى 
اىل ارضاب عام مىض عليه اسبوعان يف القطاع العام، والذي اذا 
ما استمر الشلل فيه، فان االنهيار سيتسارع نحو الكارثة املالية 
واالقتصادية واالجتامعية، مع فقدان الخبز وارتفاع سعره، كام 
مواد اساســية اخرى كاملحروقات التي شلت الدورة االقتصادية، 
واقعدت املوظفني يف منازلهــم، واملواطنني يف بيوتهم، اال من 
ميلكون مدخرات، او يعملون مبهن حرة، او الذين يســتندون اىل 
مســاعدات من دول االغرتاب، او ما يصــل اىل البعض من مال 

سيايس.
فالحكومة »امليقاتية« الرابعة، التي يســعى رئيســها نجيب 
ميقايت، اىل تنفيذ خطة التعايف االقتصادي، اذا توفق يف تشكيلها، 
لــن تكون رسيعة، ووعود صندوق النقد الدويل مرشوطة، مام 

يضع اللبناين امام مأزق اقتصاديـ  اجتامعي.

شكر فاطمة 

انتهت خطوة املشاورات النيابية غي امللزمة،  والتي وبحسب 
املجريات فإن املشهد يبدو وكأنها كانت سهلًة وميرسة، ومل تتخذ 
اإلجراءات الروتينية التي كانت يف السابق تأخذ وقتاً طويالً من 
التجاذبات والخالفات عىل مختلف الصعوبات سيام بني الفرقاء 
والخصوم، يف حني مل تتبدل االمور بشكٍل جذري بعد اإلنتخابات 
النيابية األخية، ومل تشــكل أي حافز من شــأنه عرقلة تشكيل 

الحكومة.
كُل ما يجري يتجه بوتيٍة رسيعة، وقد تكون مفاعيل اإلتصاالت 
األخية، ال سيام مع املجتمع الدويل وأصحاب الشأن يف صندوق 
النقد الــدويل واملرجعيات األخرى، ترسُع وتعطي توجهاً فاعالً 
يف تشــكيل حكومٍة جديدة، هذا ما تؤكده مصادر متابعة حيث 
أشارت إىل حتمية تشكيل حكومة بأرسع وقٍت ممكن واالستفادة 
من التوافق شبه الكيل مع جميع األطياف الداخلية، دون تأثي لـ 
»التغييني« أو غيهم ممن يطلقون عىل أنفسهم بالـ »حياديني« 
و«الســياديني«، فيام يأخذ مسار صندوق النقد الدويل حيزاً من 
الجديــة، بعدما أحيــَل إىل الهيئة الترشيعية يف مجلس النواب 
اللبنــاين إقرار بنوده بامليض قدمــا لتنفيذه، وهو يعتربُ العامل 
األساس من ضمن اإلصالحات املطلوبة يف الحارض، بعد التوافق 

عىل جزٍء منها عىل أن يتبعها إصالح خطة الكهرباء ضمن منهجيٍة 
تتمىش مع مطالب املجتمع الدويل وضمن اإلصالحات عينها. 

وتضيُف املصادر أن التوافق الحاصل مرتبط ارتباطًا وثيقاً  مبا 
تشهده املنطقة يف اإلقليم، يف ضوء دخول دوٍل عربيٍة وخليجية 
عىل خٍط التســوية، ومنها قطر التي ســوف ترعى املفاوضات 
النوويــة املقــررة يف الدوحة، وهذا مؤرٌش  جديد وصيغة تفتح 
الشهية ألصحاب املصالح يف دول أوروبية متعددة، وعىل رأسها 
اإلليزيــه الذي ينتظُر بصرب نافد إنجاَح عملية التفاوض يف ظل 
الحرب الروســية - األوكرانية ومبا لها من تداعيات وتأثي يف 
منظومِة ترتيب إمدادات الغاز، الذي أصبح حاجًة ماســة لدول 
أوروبا وعىل رأسها فرنسا التي تنتظر إمدادها من الغاز الطبيعي 

من إيران باتجاه أراضيها.
وبالعودة اىل امللف الداخيل، تشــيُ املصادر عينها اىل أن كل 
تلــك املعطيات تعتربُ عامالً مســاعداً لرتتيــب الوضع الداخيل 
اللبنــاين، ملا لتلك الدول من تأثي قد ينعكُس ايجاباً عىل الوضع 
الراهن، وهو منقسٌم اىل جزأين أساسيني تعمُل حكومُة ترصيف 
األعامل الحالية عىل متابعتهام: الجزء األول املنحرِص مع صندوق 
النقد الدويل، والجزء الثاين الذي يتعلق باســتجرار الكهرباء عرب 
الحدود مع كٍل من مرص واألردن مروراً بسوريا،  تزامناً مع إعادة 
إحياء املفاوضات ترسيم الحدود، والتي اثيت يف اآلونة األخية 

عرب وســائل إعالم مختلفة، بأن املبعوث األمييك هوكشتاين 
ونقالً عنه ســوف يعاوُد إحياء مفاوضات ترسيم الحدود خالل 

األسبوعني املقبلني. 
كل تلك املعطيات املرتابطة توحي بأن العمل أو التوجه إلحياء 
حكومة الرئيس ميقــايت وتحويلها اىل حكومٍة فاعلة، ضمن 
خطط وترتيباٍت يف تبديل بعض الحقائب أو تغيي البعض اآلخر، 
ما هي إال مرشوعية تكتســُب التوافق والثقة بني أغلب األفرقاء 
والكتل النيابية، التي عرّبت خالل اإلستشارات بأن حكومة ميقايت 
هي األنسب واألضمن لعدم الذهاب اىل فراغٍ يبدأ بحكومة ترصيف 
أعامل وفراغٍ يف رئاسة الجمهورية، من هنا ترى املصادر أن تلك 
املخاوف فيام لو حصلت، قد تنســُف كل اإليجابيات التي يراهُن 
عليهــا، ويبقى الوضُع يف حالــٍة من الركود والرتاجع يف ضوء 

األزمة االقتصادية الحادة التي متُر بها البالد. 
لذلك أنســُب ما يناســُب يف املرحلة الدقيقة والحساسة، هو 
االســتفادة من عملية »رتوش« لحكومة ميقايت الحالية، والتي 
مــن املتوقع أن تنجَز يف فرتٍة وجيزة، وقد تكون بذلك عىل أهبة 
االســتعداد ملواجهة املرحلة املقبلة والعمل ضمن كل االحتامالت 
واملادة الدســتورية رقم 62،  والتي تنص أنه يف حال خلت سدة 
الرئاســة ألي علٍة  تناط صالحيات رئيــس الجمهورية وكالة 

مبجلس الوزراء.

ــــــّية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه الديبلوماســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء مهام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــبة إنته ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه ملناســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة كّرمت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاريّة اإليرانّي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  املستشــ
ـــــــــه ـــ ـــ ـــ ـــــــــن تاريخــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــة مــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــذه املرحلــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــاز هــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــن اجتيــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــيتمّكن مــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــان ســــ ـــ ـــ ـــ ــــــا : لبنــــ ـــ ـــ ـــ ـــ فيروزنيــــ

كرمت املستشارية الثقافية للجمهورية االسالمية االيرانية  
يف لبنان الســفي محمد جالل فيوزنيا ملناسبة انتهاء مهامه 
الديبلوماســية يف لبنان، يف حضور شخصيات لبنانية تقدمها 
نائب رئيس املجلس الشــيعي االعىل الشيخ عيل الخطيب، وزير 
االعالم يف حكومة ترصيف االعامل زياد املكاري، وزير االشغال 
العامه والنقــل يف حكومة ترصيف العامل عيل حميه، رئيس 
»كتلة الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد، رئيس املجلس الوطني 
لالعالم املريئ واملسموع عبدالهادي محفوظ، املدير العام لقناة 
»املنــار« ورئيس املجلس االعىل التحــاد اإلذاعات والتلفزيونات 
االسالمية ابراهيم فرحات، مستشار رئيس  مجلس النواب نبيه 
بري عيل حمدان، مسؤول العالقات االعالمية يف حزب الله محمد 
عفيف، عضو املجلس املركزي يف حزب الله الشيخ حسن بغدادي، 

وعدد من االعالميني والسياسيني وأهل الفكر والقلم. 
بداية، تحدث امللحق الثقايف للجمهورية االسالمية االيرانية 

يف لبنان السيد محمد رضا مرتضوي.
وقال:« ان تكرمينا للســفي فيوزنيــا ألنه ترك أثرا طيبا يف 
نفوس اللبنانيني رسميني وغي الرسميني وانه سيبقي يف الذاكرة 

ملا قام به من عمل وتواصل وتنســيق وســهر يف سبيل االرتقاء 
بالعالقات بني البلدين الشقيقني، لبنان وإيران«.

وتوجه مرتضوي اىل فيوزنيا »ستغادر لبنان، لكنك ستبقى يف 
قلوبنا بعد ان حفرت يف مشاعرنا صدقك ومحبتك وهدوءك وسعة 
اطالعــك ونظرتك الثاقبة يف خفايــا وخلفيات وابعاد القضايا 
الشائكة التي وقفت يف بعض األحيان حائال دون تطوير العالقات 

األخوية بني لبنان وايران«.
وختم مرتضوي: »نعم، نجحتم ايها السفي  يف انجاز أصعب 
املهام الديبلوماســية والشعبية رغم حراجة األوضاع يف لبنان 
ورغم الحمالت املغرضة يف حق الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
وما قدمته للبنان اميانا من قياداتها بأن لبنان يستحق منا الكثي 
والكثــي. وما تقدمه إيران ما هو اال القدر اليســي من واجبنا 

كإيرانيني تجاه لبنان وشعب لبنان الشقيق«.
بدوره، قال فيوزنيا: »بعيدا عن املجامالت املعهودة يف مثل 
هذه املناسبات، اقول ان العمل يف لبنان له نكهة مختلفة عن 
العمــل الديبلومايس يف اي بلد من بلدان العامل . فمن الناحية 
الوجدانية يشــعر املرء انه يف وطنه الثاين، نظرا للمحبة التي 

يشــعر انه محاط بها، ســواء عىل مستوى التعاطي مع ابناء 
هذا الشعب، او من خالل التواصل مع معظم النخب السياسية 
والفكرية والثقافيــة واالجتامعية. اما من الناحية العملية، 
فالنشاط الديبلومايس يف لبنان هو ايضا مختلف عام هو سائد 
يف اماكن اخرى، نظرا ألهمية هذا البلد والحضور الســيايس 
الفاعــل لالطراف اإلقليميــة والدولية يف ربوعه، اضافة اىل 
الغنى الديني والثقاقي، وتنوع املرجعيات السياسية والروحية، 
واألحزاب عىل اختالف مشــاربها وتوجهاتهــا وانتامءاتها، 
ناهيــك عن الجامعات والرصوح العلمية واملراكز الثقافية، اىل 
االعالم الناشط والحارض يف كل الساحات...«، مضيفا »نحن 
عــىل ثقة تامة ان لبنان ســيتمكن من اجتيــاز هذه املرحلة 
الصعبــة من تاريخه كام متكن من خوض غامر كل التحديات 
الســابقة وترويضها، بفضل شعبه األيب وقواه الحية ونخبه 
املخلصــة التي متثلون طليعتها وحملة شــعلتها ومقاومته 
الباسلة التي باتت صامم األمان الذي وقف سدا منيعا امام كل 

املخاطر واألهوال«.
بعد ذلك، أقيمت مأدبة غداء عىل رشف الحارضين. 

ــة ــّيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ ــن  ــيـ ــمـ ــيـ الـ ــوا  ــ ــم ــ ــس ــ أق ُمـــــتـــــدّرجـــــاً  ــاً  ــ ــي ــ ــام ــ ــح ــ ُم  165 
ولـــلـــفـــاســـديـــن ــح  ــ ــالـ ــ ــصـ ــ املـ ألصــــــحــــــاب  مـــــكـــــان  ال  ــار:  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ كـ

افتتــح نقيب املحامني يف 
بيوت نارض كســبار الدورة 
التدريبية يف نقابة املحامني 
الخاصة  »اإلجــراءات  حول 
باألطفــال عــىل متاس مع 
القانــون« بالتعــاون مــع 
اليونيسيف واإلتحاد األورويب 
الســويرسية،  والســفارة 
ومتابعة من معهد  وبتنظيم 
حقوق اإلنســان يف النقابة 
اليزابيت  املحامية  برئاســة 

زخريا سيويف. 
وألقى كســبار كلمة شّدد 
فيهــا »عىل وجــوب اتخاذ 

اإلجراءات الخاصة باألطفال عىل متاس 
مع القانون أمام القضاء«.

بعدها، حرض إجتامع نقباء املهن الحرة، 
بدعــوة من رئيس املجلــس اإلقتصادي 
واإلجتامعي والبيئي شــارل عربيد، وتم 
البحث يف السبل اآليلة إىل تفعيل العمل 
يف سبيل استعادة أموال املودعني. ودعا 
كسبار النقباء إىل حضور إجتامع سوف 
يعقد الثالثاء املقبل إلطالق عملية تقديم 

الدعاوى أمام املحاكم. 

وبعد الظهــر، أقســم 165 محامياً 
متدرجاً اليمــني القانونية أمام محكمة 
اإلستئناف املدنية – الغرفة األوىل، وقال 
كسبار يف كلمته: »هذه القاعة تعني يل 
الكثي. محامــون متدرجون نجحوا يف 
جامعاتهم ونجحــوا يف نقابتهم. ولهم 
أقول: أنتم املســتقبل. وأنتم األمل. أنتم 
الذين ســوف تكملون رســالة املحاماة 
السامية يف الدفاع عن أصحاب الحقوق 
واملظلومني واملســتضعفني. ولكن والله 
أقول لكم، أننا ســوف ننهض كام نهض 

نبنيه  الفينيق. وسوف  طائر 
وبإرادتنا  وبِهَممنا  بسواعدنا 
العيش  حــب  يف  الصلبــة 
لهم  نثبت  وســوف  بكرامة 
أننا أبناء لبنان الذي هو وقف 
للــه، حيث ال مكان ألصحاب 
املصالح واألنانية وللفاسدين 

وللمستهرتين«.
وختم »أما وصيتنا األخية 
لكــم. فهــي أن تحافظــوا 
عىل هذا البلــد الجميل. وأن 
تحافظــوا عىل القضاء الذي 
يف  األساســية  الركيزة  هو 
التقــدم والنهــوض وجلب 
اإلستثامرات، ويف إحقاق الحق والشعور 

باألمان«.
بعدها، عقد مجلس النقابة جلســته 
األسبوعية يف بيت املحامي، وأصدر نتائج 
اإلختبار الخطي الخامس لطالبي التدرج. 
وكان 194 طالبــاً للتدرج قد تقدموا لهذا 
اإلختبار وفاز منهم 102 علامً بأنه سبق 
وأن أجرى عدد اكرب اإلختبار الشفهي ومل 
يتوفق قسم منهم بحيث أجرى 194 طالباً 

اإلختبار الخطي.  

 عالمة بعد جلسة »الشؤون الخارجّية«:
النازحين لعودة  سوريا  مع  للتواصل 

عقدت لجنة الشؤون الخارجية واملغرتبني جلسة برئاسة النائب 
فــادي عالمة وحضور وزيــر الخارجية واملغرتبني يف حكومة 

ترصيف االعامل عبدالله بو حبيب وعدد من النواب. 
اثر الجلســة، قال عالمة: »بداية، اشــي اىل موضوع ترسيم 
الحدود وموقف لبنان يف املفاوضات. كانت مناسبة ان بو حبيب 
اوضح لنا بعض النقاط ورشح عملية التواصل يف املفاوضات التي 
تأخذ وقتا، ومبدئيا االمور ماشية بطريقة مقبولة، ولدينا وسيط 
سيقوم بالعمل بني االثنني بطريقة تكون ملصلحة لبنان. وتطرقنا 
اىل موضوع املعتقلني اللبنانيني. كان هناك طلب الكرث من زميل ان 
نتابع قضيتهم. ووعد الوزير ان يتابع هذا املوضوع. وطرحت فكرة 

انشاء خلية عمل، الن يبدو انه من فرتة اىل فرتة تزداد االعداد«. 
أضاف »هناك موضوع يتعلق بالنازحني السوريني، كانت هناك 
نســبة اجامع لدى النواب الذين ميثلون معظم األفرقاء اللبنانيني 
ان هنــاك توصية برضورة التواصل مع ســوريا لعودة النازحني، 
وباالرقام التي قدمها الوزير ان النازحني يكلفون لبنان ســنويا 3 
مليارات دوالر. وهناك رضورة التواصل والتعاون وعدم ربط عودة 
النازحني بالحل السيايس. وعىل املجتمع الدويل ان يساهم ويضع 
خريطة طريق النه تبني للوزير يف احد لقاءاته اخيا خارج لبنان 
انه ال خارطة طريق لدى االوروبني املعنيني باملوضوع او املجتمع 

الدويل عموما لعودتهم ».
وختم »يف ما يتعلق بجوازات السفر، يف مجلس النواب السابق 
كان هناك مرشوع قانون لتوفي اعتامد مايل لالمن العام لتوفي 
جوازات الســفر الن هناك معاناة يعانيها اللبناين، ويقول الوزير 
انه تم توفي املبالغ، وان االمن العام طلب جوازات الســفر وهناك 
كميات كافية، ولكن عىل االرض هناك تأخي ومعاناة للناس «.

كسبار يلقي كلمته

 بوحبيب تسّلم من سفير كوريا الجنوبّية
Genesis G80 هبة سّيارتين من نوع

ــــــل« ــــــد »اليونيفي  عثمــــــان اســــــتقبل قائ
التعــــــاون تعزيــــــز  فــــــي  وبحثــــــا 

بو حبيب والسفري الكوري

عثامن مستقبال الزارو والوفد املرافق

تسلم وزيرالخارجية واملغرتبني يف حكومة ترصيف االعامل 
الدكتور عبدالله بو حبيب من سفي كوريا الجنوبية  لدى لبنان 

. )Genesis G80( ايل بارك، هبة عبارة عن سيارتني من نوع
وشــكر الوزير بوحبيب للســفي الكوري مبادرته، مؤكدا 

»عمق العالقات الثنائية بني البلدين«.

استقبل املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء عامد عثامن 
قبــل ظهر امس يف مكتبه يف ثكنة املقــر العام، قائد قوات 
الطــوارئ الدولية العاملة يف جنوب لبنان )اليونيفيل( اللواء 
آرولدو الزارو، يف زيارة تم يف خاللها البحث يف ســبل تعزيز 
التعاون والتنســيق بني قوى األمــن الداخيل واليونيفيل، كام 

جرى عرض لألوضاع األمنية العامة يف البالد. 
وقد أقيمت للضيف لدى وصوله مراسم االستقبال يف باحة 
ثكنة املقر العام، حيث أدت ثُّلة من رسية املقر العام الترشيفات 

عىل وقع موسيقى قوى األمن الداخيل.
ويف ختام الزيارة، تم تبادل الدروع التذكارية.

 الخطيب: اإلستقرار لن يُحّل في املنطقة
الفلسطينّية الــقــضــّيــة  ــحــّل  ت لــم  إذا 

الخطيب مستقبال السفري الربيطاين

اســتنكر نائب رئيس املجلس اإلســالمي الشيعي األعىل  
العالمة الشيخ عيل الخطيب االعتداء االثم الذي تعرض له احد 
القضاة الرشعيني يف محكمة الضاحية الجنوبية )الشــياح( 
يف »انتهاك فاضح لحرمــة املحكمة وقضاتها واعتداء عىل 
جســم القضاء الرشعي«. وقال يف ترصيح: »نحن اذ نعتربه 
اعتداء عىل املجلس اإلســالمي الشيعي األعىل نشجبه بشدة، 
ونهيب باألجهزة األمنيــة والقضائية اتخاذ إجراءات فورية 
ملعاقبة الفاعلــني ليكونوا عربة لغيهم، وندعوها اىل اتخاذ 

تدابي إضافية تحول دون تكرار هذا العمل املشــني«.
مــن جهة ثانية، اســتقبل الخطيب ظهــر امس يف مقر 
املجلس، الســفي الربيطاين يف لبنان إيان كوالرد يف زيارة 
وداعية جرى خاللها التباحث يف تطورات االوضاع يف لبنان 
واملنطقة. ومتنى الخطيب للسفي كوالرد التوفيق يف مهامه 

الجديدة.



أطلقت الهيئة الوطنية لشــؤون املرأة 
اللبنانية وصندوق األمم املتحدة للسكان 
واللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب 
آسيا )االســكوا( افرتاضياً، تقريراً حول 
مســار تنفيذ »خطة عمل االسرتاتيجية 
الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة والفتاة 

.»2029-2019
شــارك يف اللقاء أمينــة رس الهيئة 
الوطنية كاتبة العدل رندة عبود، التي ألقت 
كلمة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون املرأة 
اللبنانية كلودين عون، وجاء فيها: »تتابع 
الهيئة الوطنية لشؤون املرأة مسار تنفيذ 
هذه الخطة. يف هذا اإلطار، قامت الهيئة 
بالعمل التنسيقي ملراجعة مؤرشات تنفيذ 

الخطــة من جانب الوزارات واإلدارات املعنية، 
وتعاونت مع ال UNFPA واإلسكوا يف وضع 
تقرير حول مسار تنفيذ هذه الخطة. ميثل هذا 
التقرير نوعا من »جردة حساب« ملا تم تنفيذه 
يف إطار العمل لتحقيق أهداف االسرتاتيجية، 

من التدخالت املطلوبة يف خطة العمل«.
وشّددت عىل أّن »الهيئة تعمل مع رشكائها 
عىل تطوير آليات رصد مختلف حاالت العنف 
ضد النســاء، للتعرف عىل ظروف ونوع هذه 
الحاالت، وعىل تطور النظرة املجتمعية إليها«. 

وأشــارت إىل أن »هدف تحرير النســاء من 
الخــوف هو أولوية. فليك تتمكن من تحقيق 
تطلعاتها، وليك تكون متاحة لها القدرة عىل 
القيام بأدوارها املجتمعيــة املتنوعة، للمرأة 
أن تكــون واثقة بــأن القانون يحميها، وبأن 
القضــاء ينصفها، وبأن الخدمات متوفرة لها 
عند الحاجة. أشكر الدكتورة مارغريت الحلو 
عىل إعدادها هذا التقرير القيم والرثي، وأشكر 
UNFPA واإلســكوا عىل الدعم الذي تقدمانه 
لتمكني املجتمع اللبناين من التخلص من هذه 

اآلفة التي تعيق تقدمه«.

6
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ــم! ــالـ ــعـ ــّوث الـــصـــيـــدالنـــي ُمـــشـــكـــلـــة عـــاملـــّيـــة تــــهــــّدد أنــــهــــار الـ ــ ــل ــ ــت ــ ال
تتدفق آثار األدوية من النفايات البرشية إىل البيئة الطبيعية، 
لتهّدد الكائنات الحّية والطبيعة بسبب آثارها الخطرية. فأثناء 
إنتاجها واســتخدامها والتخلص منهــا، يتم إطالق املكونات 
الصيدالنية املوجودة يف األدوية، التي ال تستلزم وصفة طبية 
يف البيئــة، خاصة يف املياه الســطحية. فالتلوث الصيدالين 

يطال املياه يف كل قاّرة. 
وســبق أن كشفت دراسة ســابقة عن وجود  61 نوعاً من 
األدوية التي تُــرف دون وصفة طبية واألدوية املوصوفة، 
مثل الكاربامازيبني وامليتفورمني والكافيني، يف 258 نهراً يف 

جميع أنحاء العامل.
هــذا وأشــارت نتائج دراســة حديثة نــرشت يف مجلة 
Environmental Toxicology and Chemistry إىل أن التلــوث 
الصيدالين مشكلة عاملية من املحتمل أن تؤثر سلبا عىل أنهار 

العامل.
وعادة، عندما نفكر يف التلوث يف املمرات املائية يف العامل، 
فإن ما يتبادر إىل األذهان هو القاممة البالســتيكية الدقيقة، 
لكن الدراسة الحديثة حذرت من أن ما يقارب نصف أنهار العامل 

باتت مكتظّة بالعقاقري الصيدالنية.
وكان نحو 43.5% من 1052 موقعا تم تقييمها يف الدراسة 

يف 104 دولة، مبا يف ذلك اململكة املتحدة وأســرتاليا وفرنسا 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة، تتعلق برتكيــزات املكونات 

الصيدالنية.
ووجد الباحثون 23 مكونا نشطا )APIs( تتجاوز الرتكيزات 
»اآلمنة«، مبا يف ذلــك املواد املوجودة يف مضادات االكتئاب، 
ومضادات امليكروبات، ومضادات الهيستامني، والبنزوديازيبني، 

ومسكنات األمل، وفئات أخرى.
وتقع املواقع ذات املستويات األعىل يف إفريقيا، حيث يحتوي 
نهر يف نريويب عىل أعىل املســتويات من جميع املواقع، وفقا 

للباحثني.
وكانت املواقع التي بها أعىل حاصل لخطورة الخليط  الدوايئ 
يف إفريقيا، وكانت مرتبطة بشكل أسايس بثالث حمالت ألخذ 
العينات )الغوس يف نيجرييــا، ونريويب يف كينيا، وبوكافو 
يف جمهوريــة الكونغو الدميقراطية(، حيث يتم التخلص من 
املكونات الصيدالنية يف القاممة ونقاط تريف مياه الرف 

الصحي.
ويف آســيا، كانت أعىل املســتويات يف الهور، ويف أمريكا 

الجنوبية كانت يف الباز، ويف أوروبا كانت يف توبنغن.
ويتم استهالك أكرث من 100 ألف طن من املنتجات الصيدالنية 

عىل مستوى العامل كل عام، 
األورويب  البيئة  ملكتب  وفقا 

.)EEB(
العقاقري  إنتــاج  وأثنــاء 
واســتخدامها  الدوائيــة 
والتخلص منها، يتم إطالقها 
يف األنهــار، حيث ميكن أن 
تؤثر ســلبا عــىل الكائنات 
الحية مبا يف ذلك األســامك 

والنباتات املائية.
ويشــار إىل أنــه وقــع 
اإلبالغ عن حــدوث تأثريات 
حادة ومزمنة يف األســامك، 
وبرغــوث املاء )من الدويبات 
الصغرية املائيــة ينتمي إىل 

القرشيات(، والطحالب يف إفريقيا والصني وإرسائيل، بســبب 
وجود كاربامازيبني املضاد لالختالج برتكيزات مثرية للقلق.

وعلّقت الكاتبة املشــاركة يف الدراســة، أليخاندرا بوزاس 
مونــروي قائلًة:  »هذا هــو أول تقييم عاملي حقيقي لتأثريات 

املســتحرضات الصيدالنية املنفردة ومزيج األدوية يف أنظمة 

األنهار. تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن نســبة عالية جدا 

من األنهار يف جميع أنحاء العامل مهددة من التلوث الصيدالين. 

لذلــك ينبغي بذل املزيد من الجهد للحد من انبعاثات هذه املواد 

يف البيئة.«

مـــــــــــــــا عالقـــــــــــــــة الزنـــــــــــــــك بخصوبـــــــــــــــة الرجـــــــــــــــل؟ ــرون! ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الكثيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرار ال يعرفهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد وأضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار.. فوائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصّبـ
مدماكاً  الزنــك  يشــكّل 
أساســياً يف تقوية مناعة 
املصابني بفريوس كورونا. اال 
أّن فوائده ال تقتر عند هذا 
الحــد فقط بل تتخطاها اىل 
املشاكل  عالج مجموعة من 
الجنســية.  وحتى  الصحية 
فيشارك الزنك يف إنتاج ما ال 
إنزيم ويساعد  يقل عن 300 
يف مئــات الوظائــف داخل 
الجســم، من التئام الجروح 
مــروراً بالهضم وصوالً إىل 

تعزيز خصوبة الرجال. 
إليكم أبرز فوائد الزنك: 

- يعزِّز الصحة الجنســية 
التستوستريون:   ومستويات 

يســاعد الزنك عىل عالج قصور الغدد التناسلية من خالل رفع 
مستويات هرمون التستوســتريون، إذ أنه يعمل عىل تحفيز 
بعــض الخاليا املوجودة يف الخصيتني والتي تعمل عىل إنتاج 
هرمون التستوستريون، كام أنه يعمل عىل تحفيز إنتاج املكّون 

األسايس يف السائل الربوستايت.
-  يعّزز حركة وقوة الحيوانات املنوية: تشري حركة الحيوانات 
املنوية إىل قوة وتحمل خاليا الحيوانات املنوية أثناء السباحة 
نحو البويضة من أجل تخصيبها. ويعد ضعف حركة الحيوانات 
املنوية أحد األســباب الرئيســية لعقم الذكور، ومن أسبابها 

الرئيسية نقص الزنك يف الجسم.
- يقلّل من خطر اإلصابة برسطان الربوســتاتا: يلعب الزنك 
دوراً مهــامً يف الحفاظ عىل صحة الربوســتاتا والوقاية من 
رسطان الربوســتاتا، حيث وجد العلــامء يف جامعة »جونز 
هوبكنز« أن أنسجة الربوستاتا الرسطانية تحتوي عىل كمية 
أقل من الزنك من أنسجة األعضاء السليمة.يعد األفراد وخاصة  
كبار الســن الذين لديهم مســتويات منخفضة من الزنك أكرث 
عرضــًة للمعاناة من حاالت تضخم الربوســتاتا أو ما يعرف 
باســم تضخم الربوستاتا الحميد، وحاالت التهاب الربوستاتا، 

ورسطان الربوستاتا.
- يقلــل من أعراض نزالت الربد: الزنك يقلِّل تأثري الزكام عن 

طريق تقليل شدته ومدته. 
- مينع الصلع: يحفز الزنك منو الشــعر عن طريق تحســني 

وظيفــة الجهــاز املناعي.  وترتاوح نســبة الزنك التي ينصح 
بتناولها منعاً لتساقط الشعر بني 50 إىل 100 ملغ يومياً. 

- يحارب حب الشباب: ميكن للزنك أن يساعد يف عالج عيوب 
حب الشــباب بشكل أرسع، ويقلل من االلتهابات التي يسببها 
حب الشباب، ويساعد يف تنظيم نشاط الغدد الدهنية يف الجلد 

الناجم عن تغري الهرمونات.

{ األطعمة الغنية بالزنك {
إن أفضــل طريقة إلدخال الزنك إىل الجســم هي من خالل 
املصــادر الطبيعية املوجودة يف الطعام، كام انه من الســهل 
تضمــني الزنك يف النظام الغذايئ ألنه يوجد يف عدد كبري من 

األطعمة التي تحتوي عىل الحديد، باستثناء منتجات األلبان.
وتشمل األطعمة األخرى التي تحتوي عىل مستويات عالية 
من الزنك، أهمها: املحار، القمح املحمص، لحم بقري مطبوخ، 
بذور اليقطني املحمص، والسمسم والقرع، الشوكوالتة الداكنة، 
الحبوب الكاملة، فول الصويا والفاصوليا الخرضاء،املكرسات ، 

وخاصة الكاجو.
ميكن أيضاً الحصول عــىل الزنك من خالل تناول املكمالت 
الغذائية التي تتوفر بجرعات زنك متفاوتة، وتكون عىل شــكل  
أقــراص أو كبســوالت تؤخذ عن طريق الفــم. ولكن يوىص 
باستشــارة الطبيب أوالً قبل تناول الزنك، وخاصة عند تناوله 

ألغراض عالجية، مثل عالج الضعف الجنيس.

يعترب الصّبــار من الفواكه املحّببة 
لدى الكثرييــن، نظراً ملذاقــه اللذيذ. 
صحيح أّن تقشــريه صعب، ويتفادى 
معظم األشخاص القيام بذلك، الحتواءه 
عىل الشــوك الذي قد يغرس يف اليدين 
ويجرحهام، لكن الصبار ما زال واحداً 
من بني عدد قليل من النباتات القدمية 
التي ال تــزال تســتخدم يف صناعة 
األدوية ومستحرضات التجميل ألسباب 

مختلفة.

{ الفوائد {
 فلنتعــرف يف ما يأيت عىل فوائد 
الصبار أو ما يعرف بالتني الشــويك 

إضافًة ألرضاره املحتملة:
- تعزيز صحة القلب: يحتوي الصبار 

عىل كمية كبرية من األلياف واملعادن، مثل: البوتاســيوم، التي 
تُعّد هامة جًدا للحفاظ عىل صحة القلب. قدرة مثار الصبار يف 
تخفيض مستوى الكولسرتول عند األشخاص الذين يعانون من 
ارتفاع ضغط الدم. باإلضافة إىل احتواء مثار الصبار عىل مركبات 
كيميائية تعمل عىل تقوية جدران األوعية الدموية، وحاميتها من 

التلف أو أي رضر قد يلحق بها.
-  تعزيــز صحة العظام واألســنان: إضافة مثار الصبار إىل 
النظام الغذايئ اليومي قد يســاعد عىل الحصول عىل ما يقارب 
6% من الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم من الكالسيوم.هذا 
وال يخفى عىل أحد أهمية الكالســيوم يف بناء العظام واألسنان 
وتقويتهــا، باإلضافة إىل أهميته يف التقليل من فرص اإلصابة 

ببعض األمراض، مثل هشاشة العظام.
- تخفيــف االلتهابات:  فوائــد الصبار يف تخفيف االلتهابات 
تنتــج عند تطبيقه خارجًيا، وذلك بتطبيق مهروس مثار الصبار 
عىل: املناطق املتورمة من الجسم بهدف تخفيف التورم والكدمات، 
عّضات الحــرشات وتهيج الجلد الناتج عــن تعرضه ملواد تثري 

التحسس.
- تخفيف أعراض متالزمة األيض وتحســني الحالة الصحية 
للمصابني بها، مع تخفيض مستويات الكولسرتول اليسء وتعزيز 
مستويات الكولسرتول الجيد، وذلك ينتج من رشب منقوع أوراق 

الصبار املجففة.
-  دعم عمل الجهاز الهضمي: يساعد دخول كميات كبرية من 

األلياف إىل الرباز والفضالت يف الجسم عىل التخلص منها بشكٍل 
أكرث ســهولة من ذي قبل، وبالتايل التخفيف من فرص اإلصابة 
باإلسهال أو اإلمساك أو النفخة والغازات. كام تساعد األلياف التي 
تدخل الجهاز الهضمي يف التخفيف من فرص اإلصابة بأمراض 

الجهاز الهضمي الخطرية، مثل: رسطان القولون وقرحة املعدة.
- تخفيف الوزن: من فوائد الصبار أنه قد يُســاهم يف خفض 
الوزن، وذلك بســبب محتواه العايل من األلياف املتنوعة، والتي 
تساعد عىل خسارة بعض الوزن بالتأكيد، فغالًبا األلياف تزيد من 
الشعور بإمتالء املعدة والشبع لفرتة أطول، ما يقلل كميات الطعام 

املتناولة يومًيا.
- دعم وتقوية العضالت وجهاز املناعة يف الجسم، باإلضافة 
إىل ترسيع عملية شــفاء الجروح، وذلك بســبب احتوائها عىل 
العديد من الفيتامينات، مثل: فيتامني ج، فيتامينات املجموعة ب. 
واملعادن، مثل: البوتاسيوم، والكالسيوم، واملغنيسيوم، والنحاس.

{ األرضار {
عىل الرغم من فوائد الصّبار الجّمة لصّحة اإلنســان إال أنه 
قد يســبب األرضار للبعض، يف حال تم تناوله بكميات كبرية، 

أهمها: 
- خفض مســتويات السكر: يحدث ذلك عىل وجه الخصوص 
ملرىض السكري الذين يتناولون األدوية الخافضة ملستوى السكر.

- اضطرابات يف الجهاز الهضمي: حيث قد تُسبب مثار الصبار 
اإلمساك، واالنتفاخ، لكنها تزول مبجرد التوقف عن تناول الصبار.

ترأس اجتماع لجنة الوقاية من »كورونا«
السيطرة تحت  اإلستشفائي  الوضع  أن  طاملا   األبيض: 
ــرة ــ ــط ــ ــي ــ ــس ــ ــت ال ــ ــحـ ــ ــع الــــــوبــــــائــــــي تـ ــ ــ ــوض ــ ــ ــال ــ ــ ف

االبيض يرتأس االجتامع

تــرأس وزيــر الصحة يف 
حكومــة تريــف االعامل 
الدكتــور فــراس االبيــض 
اجتامع لجنة متابعة التدابري 
من  الوقائيــة  واالجــراءات 
فريوس كورونا، صباح امسفي 
الرسايا الحكومية، ملناقشــة 
املتعلقة  الوبائية  املستجدات 
مبتحــور كورونــا واملوجة 
الحالية التي ســببت ارتفاعاً 
ملحوظــاً يف عدد االصابات، 
االستشفاء  وزيادة يف نسب 
ودخول العناية الفائقة خالل 

األسبوعني املاضيني.
واســتهل االبيض االجتــامع برشح الوضع 
الوبايئ الحــايل، وقال: »تركيزنا حالياً منصّب 
عىل الواقع االستشــفايئ، وحتى هذه الساعة 
مــا زال عدد حاالت كورونا يف املستشــفيات 
مقبوالً، وطاملا أن الوضع االستشــفايئ تحت 
الســيطرة، إذاً الوضع الوبايئ تحت السيطرة«، 
مضيفا »موضوع إقفال البلد أو تغيري اإلجراءات 
املعتمــدة يف املطار غــري وارد حالياً، طاملا أن 
الوضع االستشفايئ مستقر والغالبية العظمى 
مــن الحــاالت املصابة ال تضطــر إىل دخول 
املستشــفى، خصوصاً أن الوضع االقتصادي 
صعب جداً. ويف حال تغريت املعطيات، عندها 
يبنى عىل اليشء مقتضاه. لكن هذا ال يعني أن 

الوباء انتهى، لذا، واســتعداداً للزيادة املتوقعة 
يف نسب االستشــفاء، رفعنا جهوزية أقسام 
كورونا وغرف العناية الفائقة يف املستشفيات 
مع تزويدها باألوكسجني واألدوية األساسية 

الالزمة«.
كام عرض األبيــض للتدابري التي تقوم بها 
الــوزارة »للتعامل مع هــذه املوجة من الوباء 

وأهمها:
- برنامج الرتصد الوبايئ يف الوزارة.

 Antigen Rapid test تأمــني فحوصــات -
مجاناً. 

- تأمني اللقاح مجاناً وبال موعد مسبق.
- توعية املواطنني عــىل اهمية اخذ اللقاح 

وارتداء الكاممة يف األماكن العامة.  

ــداوي ــ ــبـ ــ الـ ــي ســـقـــي  ــ فـ ــن  ــ ــي ــ ــن ــ ــواط ــ ُم  4  تـــوقـــيـــف 
ــة ــّيـ ــرعـ ــر شـ ــ ــي ــ ــب غ ــ ــري ــ ــه ــ ــة ت ــّيـ ــلـ ــمـ يُـــــــعـــــــّدون عـ

صــدر عــن قيــادة الجيــش – مديرية 

التوجيــه البيــان اآليت: »أوقفت أمس قوة 

من الجيش يف محلة سقي البداوي املواطن 

)أ. م.( إلعــداده عملية تهريب غري رشعية 

عرب البحــر،  وقيادته آلية نوع بيك أب من 

دون أوراق ثبوتيــة. كام أوقفت املواطنني 

)ح.ح.( و)خ.ج.( و)خ.ش.( الذيــن كانوا 

برفقته. 

ُضبــط يف حوزتهم ســالح حريب نوع 

كالشــنكوف، و4000 ليرت مــن املازوت، 

و100 ســرتة نجاة، و16 دوالب فلّني، و46 

كهربائيان.  ومنفخان  هوائياً،  دوالباً 

ُســلّم املوقوفون مع املضبوطات وبورش 

املختص«. القضاء  بإرشاف  التحقيق 

ــي ــان ــب ــاص ــث مــــع ح ــحـ  مــــولــــوي بـ
مارمخايل الــجــمــّيــزة-  مطالب  فــي 

اســتقبل وزيــر الداخلية والبلديــات يف حكومة تريف 

االعامل القايض بســام مولوي، يف مكتبه امس، عضو كتلة 

الجمهوريــة القوية النائب غســان حاصباين، وعرض معه 

االوضاع العامة وشــؤونا تتعلق مبنطقة االرشفية ومطالب 

اهايل الجميزة - مار مخايل.

والتقــى مولوي النائب هاغوب ترزيــان، ثم النائب الياس 

اســطفان وبحث مع كل منهام شــؤونا تتعلق مبدينة بريوت 

ومنطقة زحلة.

الوطنية  اللجنة  وفــد  التقي   البزري 
ــدا الـــدولـــيـــة ــ ــي ــ ــات ص ــ ــان ــ ــرج ــ ــه ــ مل

البزري ووفد اللجنة الوطنية ملهرجانات صيدا

 إلتقــى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفدا من اللجنة 
الوطنية ملهرجانات صيدا الدولية برئاسة  رئيسة اللجنة نادين 
كاعني األمني، ميســاء حنوين يعفوري وأماين البابا حجازي، 
حيــث جرى البحث يف اآلليات املُتبعة إلعادة إحياء مهرجانات 
صيدا الدولية بعد توقٍف قرسي دام ثالث ســنوات، والخطوات 
التي يجب إتباعها من أجل تنشيط الحركة السياحية يف املدينة.

 إختتام التحقيقات في جريمة أنصار
وإحالة امللف على النيابة اإلستئنافّية

اختتم قايض التحقيق األول يف بريوت باإلنابة القايض رشبل 

ابو سمرا، تحقيقاته يف جرمية أنصار التي ذهبت ضحيتها باسمة 

عبــاس وبناتها الثالث رميا وتاال ومنال، حيث اســتكمل امس 

استجواب املتهمني يف الجرمية، اللبناين حسني فياض والسوري 

حســن الغناش، وأحال امللف عىل النيابة العامة االستئنافية يف 

بريوت البداء املطالبة باألساس متهيدا إلصدار القرار الظني.

ــوق اإلنــــســــان« نــاقــشــت مــوضــوع ــقـ  »لــجــنــة حـ
ــالت الـــقـــضـــائـــّيـــة ــ ــي ــ ــك ــ ــش ــ ــت ــ ــون وال ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ

عقدت لجنة حقوق االنسان النيابية جلسة 
بعد ظهر امس يف املجلس النيايب برئاسة النائب 
ميشال موىس، وحضور وزير العدل يف حكومة 
تريف االعامل هرني خوري وعدد من النواب.

وقال رئيس اللجنة النائب ميشــال موىس 
بعد الجلسة: »اجتمعنا مع وزير العدل للتداول 
يف كثــري من القضايا التي لها عالقة بوزارته، 
وكان النقاش رصيحا ومتشعبا يف كل املواضيع 
وطلبنــا تفنيذ املادة 47 مــن قانون العقوبات 
اللبنانيــة املتعلقة بضامنــات التحقيق يف 
الضابطات العدلية، وكنا قد وجهنا رسالة اىل 

وزارة العدل بهذا الخصوص سابقا«.
اضاف »كام ناقشــنا موضوع الســجون 
وتعجيل املحاكامت وكذلك وضع التشــكيالت 
القضائية قيد التنفيذ وناقشــنا ايضا حســن 
تطبيــق القانــون 65/17 املتعلق مبناهضة 
التعذيب والتقيد بخثيــات هذا القانون املنبثق 
من االتفاقية الدولية التي وقعها لبنان املتعلقة 
مبناهضة التعذيب، وكان تشــديد من اللجنة 
عىل ان ال تحال الشــكاوى بقضايا التعذيب يف 
التحقيقات االولية اىل الجهاز االمني نفســه 

املشكو منه«.

 إطالق تقرير حول تنفيذ خطة ُمناهضة العنف ضد املرأة
كلودين عون: هدف تحرير النساء من الخوف أولويّة

خالل اللقاء
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عقد وزير االشــغال العامــة والنقل يف 
حكومــة ترصيــف االعــال الدكتور عيل 
حميــه اجتاعا يف مكتبــه اليوم، مع وفد 
من برنامج األمم املتحدة »UNDP« برئاسة 
 .MELANIE HAVENSTEIN املقيم  املمثل 
تــم يف خاللــه البحث يف مــروع النقل 
 Lebanon( »املســتدام املنخفض االنبعاثات
 Sustainable Low-emission transport
systems( ومشاريع اسرتاتجية عدة تتعلق 
بالنقــل العام، اضافــة اىل وضع خط نقل 
عام تجريبي يرتكز عىل اســتخدام الطاقة 
والصديقة  االنبعاثات  املنخفضــة  املتجددة 
للبيئــة يف قطاع النقل املشــرتك، من دون 
استخدام الوســائل التي تعتمد عىل الوقود 

بني بريوت وجبيل وطرابلس.
ورحب الوزير حميه بالوفد وأكد »انفتاحه 
عىل كل املؤسســات الدولية الداعمة للبنان 
ومن ضمنها الـ UNDP »، مشــددا عىل »ان 
مصلحــة لبنان هي االصالحــات وبالتايل 
 UNDP مــا تقومون به من خالل خرباء الـ
نســتطيع العمل عىل اعداد قوانني وانظمة 
وضوابط جديدة تساعد عىل االصالحات«،، 
التي  الدراسات  للوفد:« هل  موجها ســؤاال 
اعــدت من قبل برنامج االمم املتحدة ما قبل 
العــام 2019 يصلح للبنان اليوم؟ بالطبع ال 

اولوياتنا«. اذا لرنسم معا 
وأبدى حميه اســتعداده »للتعاون برسم 
اطــار جديد لكل املشــاريع التــي تقارب 
وتخفف مــن وجع الناس مبــارشة والتي 

تعنى بهــا الوزارة، والعمل عىل مشــاريع 
اســرتاتيجية تضــع لبنان عــىل الخارطة 
السياســية يف املنطقــة والعمل معا عىل 
إعــداد اطــار قانوين جديــد للراكة بني 
القطاعــني العام والخــاص، بحيث تصبح 
الدولة هــي املنظم والقطــاع الخاص هو 
املشغل ليكون العمل متكامال بني القطاعني 
العــام والخاص لتعزيز وتقوية دور القطاع 
الخاص، ألنه ليس باستطاعة الدولة توفري 
النقــل عىل كامل األرايض اللبنانية من دون 
القطاع الخاص«.وأكد »ان هذا هو الحل يف 

النقل«. موضوع 
واعطــى حميه توجيهاتــه اىل املعنيني 
 UNDP يف الوزارة التعاون والتنســيق مع 
إلنجاز وانجاح هذه التجربة لتكون اساســا 
لتحفيز قطاعات النقل املشــرتك باستعال 

املتجددة. الطاقة 

93 رحلة إىل مطار بريوت {  }
وأعلــن وزير األشــغال العامة والنقل يف 
حكومــة ترصيف األعال عــيل حمّيه يف 
تغريدة  عرب حسابه عىل »تويرت«، أن »النتائج 
مــا زالت واعدة، وعىل قــدر التوقعات أيضاً، 
وحركــة هبوط الطائرات ترتفع وتريتها يوماً 
بعــد يوم، وأعداد الوافدين إىل املطار تزداد عن 
اليوم الذي ســبق«. وأضــاف: يوم اول أمس 
األربعاء 29-٦-2022 وصلت إىل مطار بريوت 
93 رحلــة، وعىل متنها 1٥٤٤٤ وافداً.. »خيل 

ثقتك بلبنان وباملطار عالية كتري«. 

حميــــــة لوفــــــد برنامج االمم : لرســــــم إطــــــار جديد
للمشــــــاريع املقّررة تماشــــــياً مع الظــــــروف الحالية

وقع وزير الشؤون االجتاعية يف حكومة 
ترصيف االعــال الدكتور هكتــور الحجار 
ومدير مكتب )GIZ( يف لبنان توماس مولري، 
ومديــر املروع كارلوس مور، إتفاقية تنفيذ 
مروع »دعم التوظيف يف لبنان« املمول من 
الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي 
والتنمية )BMZ(، بحضور أعضاء من مكتب 

)GIZ( يف لبنان.
يهدف هذا املروع إىل تعزيز قابلّية توظيف 
الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلحتياجات 

الخاصة يف لبنــان، وتعزيز قدرات الركات 
عــىل االحتفاظ مبوظفيها الحاليني وتوظيف 

موظفني جدد.
ويســعى املروع أيضا، إىل تحسني القدرة 
الصغر  املتناهية  للمؤسســات  التنافســية 
والصغرية واملتوســطة الحجم يف القطاعات 
التي توفر فرص عمل. عىل أن تنفذ GIZ لبنان 
أنشــطة هذا املروع بالراكــة مع وزارة 
الشؤون االجتاعية يف كل من بريوت وجبل 

لبنان. 

الحجــــــار وقــــــع مــــــع »GIZ« - لبنــــــان اتفاقيــــــة
ــان ــن ــب ــي ل ــ ــم الـــتـــوظـــيـــف ف ــ ــروع دعـ ــشــ ــ ــذ م ــي ــف ــن ت

ُعقــد يف مقــر املجلــس 
االقتصادي واالجتاعي والبيئي 
يف وســط بريوت، بدعوة من 
رئيســه الدكتور شارل عربيد، 
اجتاع عمل تشاريك مع اتحاد 
نقابات املهن الحرة، يف حضور 
نقيــب املحامــني يف حضور 
نقيــب املحامــني يف بريوت 
نارض كسبار ونقيبة املحامني 
يف طرابلس والشــال ماري 
تراز القوال، نقيب املهندســني 
يف طرابلس بهاء حرب، نقيب 

محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، نقيب 
االطباء يف لبنان الدكتور يوسف بخاش، نقيب االطباء 
يف طرابلــس الدكتور محمد صــايف، نقيب أطباء 
االسنان يف لبنان الدكتور رونالد يونس ، نقيب أطباء 
االســنان يف طرابلس الدكتــور ناظم الحفار، نقيب 
الصيادلة يف لبنان الدكتور جو ســلوم، نقيب خرباء 
املحاســبة املجازين عفيف رشارة، نقيبة املمرضات 
واملمرضني يف لبنان الدكتورة رميا ساســني، نقيب 
الطوبوغرافيني املجازين يف لبنان رسكيس فدعوس، 

نقيب املعالجني الفيزيائيني الدكتور اييل قويق.

{ عربيد {
بداية، أكد رئيس املجلس االقتصادي واالجتاعية 
والبيئي الدكتور شارل عربيد، يف مداخلة »ان عنوان 
الحديــث ال يعني فقط النقابات والقوى العاملة، بل 
يعنــي كل اللبنانيني لجهــة الودائع يف املصارف«. 
وقال:«عــىل الرغم ما يحىك ويكتب يوميا يف هذا 
املجال، فاننا كلبنانيني ال نعلم يف أي اتجاه ستذهب 

االمور«.
اضاف: »هناك عدد من املحامني يتابعون املوضوع، 
من دون الوصــول اىل مكان نخرب من خالله الناس 
عن احوال ودائعهم، وهناك مشاريع وقوانني تبحث، 
والحكومــة تعمل عىل هذا املوضوع، لكن حتى االن، 
مل نلمس شــيئا من الحوار التفاعيل والتشاريك بني 
املعنيني. وأبلغنا من قبل اتحاد النقابات عن الخطوات 

التي يقوم بها وكيف سيكمل يف هذا الشأن«.

وشدد عىل »وقوف املجلس اىل جانب اتحاد نقابات 
املهن الحرة بكل خطواتــه، اىل جانب الدور وواجب 
املشاركة للمجلس االقتصادي للذهاب اىل يشء جدي 
اكرث مع املســؤولني واملصــارف وجمعية املصارف، 
املمثلة يف املجلس اليجاد اعالن جدي حول موضوع 

الودائع«. 
واعلــن »ان االجتاع ســينتج عنه مجموعة من 
االجراءات ســيجري تطبيقها بالتعــاون مع اتحاد 
النقابــات، وبذل كل ما يلزم من جهد للتقدم رسيعا«، 
آمال ان تؤلف الحكومــة رسيعا«، وقال:« هذا االمر 
أبديناه للرئيس ميقايت أثناء املشــاورات النيابية غري 
امللزمةالتــي  دعينا  اليهــا، وذلك لالرساع يف اصدار 
املوازنــة، التي هي اساســية النتظــام العمل العام 
والنصاف  العاملني يف القطاع  العام ليعودوا رسيعا 
اىل العمل ورضورة ايجاد حل وخارطة طريق ملوضوع 

الودائع«. 
وختم عربيد بتأكيد »استمرار االجتاعات«، وأمل 
»ان ينضم الحقا االتحاد العايل والهيئات االقتصادية، 
للبدء يف خطط تنفيذية رسيعة مع رضورة التعاون 

الكامل من قبل مرصف لبنان واملصارف.

{ كسبار {
من جهته اعترب نقيب املحامني نارض كسبار، »ان 
املودعني يف وضع مأسوي، سيا يف ظل الشح يف 
االموال النقدية«. ولفت اىل انه »وخالل اجتاعات 
ولقاءات عدة مع معظم املسؤولني مل يلمسوا جدية 
يف التعاطي«، معلنا »ان االســبوع املقبل ســيكون 

اتخــاذ قرار  حاســا لجهة 
برفع الدعــاوى التي أصبحت 
جاهزة، النه كلا اقرتب موعد 
رفعها يتصلون بنا لعدم اقامة 
افالس  حجة  تحــت  الدعوى 
املصــارف، وهذا كله ذر للرماد 

يف العيون«.

وأشــار اىل انه بعد »تقديم 
الدعاوى ســيجري الطلب من 
املحاكم والطلــب من القضاة 
اتخاذ القرارات الجريئة«. داعيا 
اىل  »تحــركات يف وجــه من 
يتســببون باالذى للبلد واملودعني، وعدم ترك االمور 

ومواكبة القضاء عىل االرض«. 
وابدى كسبار أســفه ل«ضياع تعب الناس وجنى 
عمرهم وتقاعدهم«، مستغربا »ترصف مرصف لبنان 
واملعنيني وكأن شــيئا مل يحصل«، واصفا املسؤولني 
ب«املستلشقني«، مؤكدا »ان نقابة املحامني لن تسكت 
عن موضوع مصري أموال املودعني، ولن ترتاجع حتى 

اسرتجاع آخر لرية للبنان«.ف والحكومة«.

{ بخاش {
وحذر نقيب اطباء لبنان الدكتور يوسف بخاش من 
»خطورة انهيار القطاع الصحي الذي يشكل العامود 
الفقري للمجتمع اللبنــاين«. وقال:«اليوم النقابة 
والطبيب واملواطن اللبناين يف خطر، فالنقابة تواجه 
مشاكل يف رصف واستخدام ودائعها يف سبيل دفع 
الراتــب التقاعدي للمنتســبني. والطبيب اللبناين ال 
يستطيع العيش بكرامة، وال ميكنه رصف مداخيله 
او التحويالت من الهيئات الضامنة الرسمية. وكذلك 
املواطــن يف خطــر الن اكرث من 72 يف املائة منهم 
أصبحوا تحت خط الفقر، وال امكانية لهم للحصول 
عــىل الخدمات الصحية النهم ال ميلكون االمكانات 
املادية«. وشــدد عــىل »ان الوقت حان لتحرك اتحاد 
نقابات املهن الحرة بالتعاون مع املجلس االقتصادي 
واالجتاعــي واتخــاذ االجــراءات الالزمة يف حق 
املسؤولني واخطائهم لتفادي االنهيار الذي قد يوصلنا 

اىل كارثة وطنية أكرب .

اجتماع تشــــــاركي مع »املهــــــن الحرة« في املجلــــــس االقتصادي
ــة طـــريـــق لـــــ«الــــودائــــع« ــارطــ ــ ــل ووضــــــع خ ــ ــاد ح ــ ــج ــ عـــربـــيـــد : لــــضــــرورة اي
ــهــايــة ــن ــل ــن ل ــ ــي ــ ــودع ــ ــوق امل ــ ــق ــ ــق ح ــاحـ ــتـ ــن سـ ــيـ ــامـ ــحـ ــة املـ ــابـ ــقـ ــار : نـ ــبـ ــسـ كـ

االجتامع التشاريك يف املجلس االقتصادي

ترضب  متتالية  أزمات 
لبنان، مهددًة أمنه الغذايئ 
وآخرهــا أزمة الحاويات 
الغذائية العالقة يف مرفأ 
عددها  والبالــغ  بريوت 
نتيجة  األلــف  حــوايل 
القطاع  موظفي  إرضاب 
العام الذي أدى اىل تعطيل 
كل معامالت تصدير املواد 
الغذائية واستريادها، مع 
ما يرافق ذلك من مخاطر 
تلــف وارتفــاع كلفــة 
التخزين مقابل الشح يف 
توافر العديد من األصناف، 

خصوصا ان الطلب ارتفع مع بدء وصول 
السياح واملغرتبني.

منذ عرة أيام وجهت نقابة مستوردي 
املواد الغذائية برئاسة هاين بحصيل نداًء 
ناشدت فيه »املســؤولني املعنيني إتخاذ 
اإلجــراءات الالزمــة والكفيلة بإخراج 
مئات الحاويات املــأى باملواد الغذائية 
املســتوردة واملكّدســة يف باحات مرفأ 
بريوت، نتيجة عدم إنجاز معامالتها يف 
الوزارات املعنية بسبب اإلرضاب املفتوح 
الــذي ينّفذه موظفــو اإلدارة العامة«. 

وإذ أعلنــت »وقوفها إىل جانب موظفي 
اإلدارة العامــة يف مطالبهــم املحّقة«، 
اكدت »رضورة إيجــاد مخارج مالمئة 
إلنجاز معامــالت البضائع العالقة يف 
املرفــأ وإخراجها«، محــذرًة من  »إبقاء 
الوضع عىل ما هو عليه ما ســــيؤدي 
حتاً إىل تداعيات ســلبية يف مقدمها 
إمكان حصول شــح يف بعــض املواد 
الغذائية وكذلك تكبيد الركات خســائر 
مالية كبــرية ســتدفعها مقابل تراكم 

رسوم أرضية املرفأ«.
 واوضــح بحصيل عن  تطورات امللف 

عرب »املركزية«، قائالً »تم 
االتفاق عىل العمل يومني 
أسبوعيا واليوم هو األول 
اما الثــاين فال نعرف ان 
كان غــدا او األســبوع 
البصائع  إفــراغ  املقبل. 
بــدأ وأعطيــت األولوية 
ألصنــاف قبل أخرى مثل 
األرز، الســكر، الطحني، 
الزيــت… وســتتوضح 
هذا  مساًء.  أكرث  الصورة 
الخرب إيجايب اال ان يومي 
عمل أســبوعيا ال يحالن 
قامئة  فتبقى  املشــكلة 
لفــرتة طويلة وطبعا يــوم عمل واحد 

افضل من صفر ونحن فعال يف أزمة«.
ولفت اىل ان »من الصعب إعطاء رقم 
معمم عن كمــــية املخزون الغذايئ يف 
البلد، العديد من مــــستودعات التجار 
بدأت تفــــرغ من بعــض األصناف من 
دون ان يعني ذاك ان املخزون كله انتهى، 
بالتايل احتال تأخري تســليم البضائع 
ميكــن ان يؤدي إىل انقطاعها يف بعض 
األماكــن وليــس يف كل البلــد وال كل 

األصناف«. 

بدء تفريغ املواد الغذائية العالقة في املرفأ بســــــبب االضراب
بحصلي : إتفاق على العمل يومين في االســــــبوع الخراج البضائع

صــدر عن موظفي مديرية الرصفيات 
يف وزارة املال، البيان اآليت:

»نظرا لحساسية املوضوع نصدر هذا 
البيــان التوضيحــي الخواننا املوظفني 

واملتقاعدين من مدنيني وعسكريني:
 تحملنا املسؤولية كا وعدنا وانجزنا 
الرواتب واملعاشات التقاعدية واملساعدة 
االجتاعية للجميع، وذلك بعد بذل جهد 
إســتثنايئ من جميع املوظفني املعنيني 
ومديرية الخزينة سوف تحولها بدورها 
اىل الحســابات املرصفيــة خالل االيام 
املقبلة. ان التأخري الذي حصل خارج عن 
ارادتنا ويتحمله فقط من استمر ويستمر 
يف تجاهل مشاكل ومعاناة املوظفني وال 
يســعى اىل ايجاد أية حلول ولو بسيطة 

وآنية.
يهمنا التوضيــح ان العودة اىل العمل 
يف االيام املاضية مل تكن نتيجة ضغوط، 
امنا بدافع من ضمرينا وامياننا منا بعدم 

الوقــوف يف مواجهة رشكائنا باملعاناة، 
نعنــي املوظفني واملتقاعدين من مدنيني 
وعسكريني الذين نحن واهلنا جزء منهم.

ولكــن البعض لالســف ســارع اىل 
انتقاد زمالئهم ومل يلفتوا اىل معاناتهم 
ومل يســالوا كيف كانت ترصف الرواتب 
واملعاشــات التقاعدية يف فرتة االقفال 
بســبب كورونــا وغريها مــن الفرتات 

الصعبة.
لهــؤالء، نقول ان كنتم تســتطيعون 
الحضور اىل العمل بني 3 اىل ٤ ايام عمل 
يف االسبوع شــهريا، عىل مدار السنة، 
فنحن نرحب بكم وعىل استعداد لتسهيل 
االجراءات الالزمة النضامكم الينا حتى 

لو بشكل موقت اىل حني إنتهاء األزمة.
كا نلفت اىل اننا مل نتقاض او نستفيد 
من اية تقدميات خاصة بل عىل العكس 
ان ادارتنا مل تتحمل معنا الكلفة الباهظة 
لتنقلنــا اىل العمل والتــي تحملناها من 

جيبنــا الخاص لغاية تاريخه وكانت هي 
املطلب الوحيد يف االشــهر املاضية ومل 

نحصل عليه.
اخريا واالهم، ان الهدف االســايس من 
هــذا البيان التوضيح مجــددا ان عملية 
رصف الرواتــب ومعاشــات التقاعــد 
واملساعدة االجتاعية تبدأ من اول الشهر 
وهذا ما ال يلتفــت اليه البعض وبالتايل 
وبســبب االقفال القرسي الذي فرضته 
علينا الظروف فاننا غري مســؤولني يف 
أي شــكل من االشــكال عن عدم رصف 
املســاعدة االجتاعية عن شــهري أيار 
وحزيران والرواتب واملعاشات التقاعدية 
التي ســوف تســتحق خالل شهر متوز 
يف حــال عدم ايجاد الحلول الناجعة قبل 

تاريخ ٤/2022/7.
تحمل  مشــاركتنا  للمسؤولني  ونرتك 
املســؤولية، ونعتذر عن عدم القدرة عىل 

االستمرار«. 

الــــرواتــــب أنـــجـــزنـــا   : الـــصـــرفـــيـــات  ُمـــوظـــفـــو مـــديـــريـــة 
ــة ــي ــاع ــم ــت ــات الـــتـــقـــاعـــديـــة واملــــســــاعــــدات االج ــاشــ ــ ــع ــ وامل

وّقع وزير الســياحة وليد نّصــار مذكّرة 
تفاهــم مع مجموعــة Liban %100 ممثلة 
برئيسها سليان املعّراوي، تهدف إىل تطوير 
وإعداد املشــاريع الســياحية عىل األرايض 
اللبنانية كافة، وإنشاء واعتاد آليات مشرتكة 
للعمــل بغية تكثيف التعاون مع أكرب عدد من 
القطاعات، باإلضافة  املؤسسات من مختلف 
إىل تبــادل املعلومات والخربات خصوصاً يف 
اإلطــار التنظيمي والتنفيذي املتعلقة باإلدارة 
السياحية مثل الجودة وتطبيقات تكنولوجيا 

والســعي الجاد إىل تسويق األفكار واملقاصد 
واملنتجات اللبنانية فخــر الصناعة والحرف 
اللبنانيــة كــا تقنية الرتويج والتســويق 
للســياحة وتبادل املعلومــات واالحصاءات 

املتعلقة بالسياحة بفروعها كافة.
وأجازت االتفاقية للمجموعة تنظيم وإقامة 
املهرجانات واللقاءات واالحتفاالت ذات الطابع 
الســياحي يف أي منطقة من لبنان، ومتويل 
النشــاطات عرب جهات مانحــة من القطاع 

الخاص أو من املشاركني أنفسهم. 

الســــــياحية املشــــــاريع  لتطوير  اتفاقية  وقــــــع  نصار  اكــد نقيب مزارعي القمح وعضو نقابة مزارعي 
البطاطــا نجيب فارس أنه »مع بدء املوســم الذي 
يبدو مبرا عىل مســتوى االنتاج والنوعية املميزة 
للبطاطا البقاعية ذات املواصفات العاملية، ان لجهة 
التصدير وتحملها لظروف النقل الخارجي أو لجهة 
االستعال املحيل، فقد أدى فائض االنتاج وانكاش 
خط التصدير اىل اململكة العربية السعودية وبعض 
دول الخليــج نتيجة االزمة مــع لبنان، اىل تكدس 
االنتاج وانخفاض االسعار اىل ما دون كلفة انتاجه«.

وناشــد » انقاذ املوســم وفتح باب التصدير عرب 
الــرب والبحر من اجل اســتمرار العمل يف الزراعة، 

الن مثة اكالفا كبرية يدفعها املزارع »فراش دوالر« 
من مازوت واســمدة زراعية واستخراج املياه للري 
واجرة عال وغري ذلك من املصاريف التي ال يعوضها 

اال التصدير«. 
ودعا فارس الحكومة ووزاريت االقتصاد والزراعة 
اىل تحمل مسؤولياتهم »ازاء املزارعني ومساعدتهم 
عرب فتح أبــواب التصدير وخصوصا اىل اململكة«، 
الفتا إىل أن وزيــر الداخلية والبلديات يف حكومة 
ترصيف االعال بسام مولوي »يلعب دورا مها يف 
هــذا املجال، وندعوه كمزارعني اىل بذل الجهود مع 
الحكومــة لتوطيد العالقة وإعادة الثقة بالتصدير 

اىل السعودية ودول الخليج«.
وتطرق اىل »جودة البــطاطا  اللبنانية، ال سيا 
الحديثــة منها والتي تتميــز مبواصفات عالية، ال 
ســيا لجهة استخدامها يف القيل«، مشريا اىل ان 
»ريّها يتم من خالل اآلبار االرتوازية وليس من مياه 

النهر عىل الرغم من كلفة ضخ املياه الكبرية« 
هــذا واعرب عدد كبري مــن مزارعي البطاطا عن 
قلقهم »إزاء عدم تصدير االنتاج«، وعدم قدرتهم عىل 
»تخزينهــا يف الربادات  نظرا لغالء كلفة التربيد«، 
ومتنوا عىل اململكة العربية السعودية »اعادة النظر 

ببعض القرارات وبالتايل الساح بالتصدير«. 

مــــــــــــنــــــــــــاشــــــــــــدة مـــــــــــــــن ُمــــــــــــــــــــزارعــــــــــــــــــــي الــــــــبــــــــطــــــــاطــــــــا
العـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة فــــــــــــتــــــــــــح اســـــــــــــــــــــــــــــــــــواق الــــــــخــــــــلــــــــيــــــــج



8
دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الجمعة 1 متوز 2022

أعرب رئيــس مفوضية االتحاد األفريقي 
موىس فقــي محمد، عن قلقه من »تصعيد 
إثيوبيا والسودان،  العســكري« بني  التوتر 
ودعــا البلدين إىل االمتنــاع عن أي عملية 

عسكرية جديدة.
من جهته، أكّد رئيس الوزراء اإلثيويب، آيب 
أحمد عيل، أّن الشعبني »السوداين واإلثيويب 
إخوة« ولكن هناك جهات، مل يسّمها، تريد أن 

ينزلق الَبلدان إىل اقتتال.
واتّهمت الخرطوم الجيش اإلثيويب بإعدام 
سبعة جنود ســودانيني ومدين أرُسوا عىل 
الفشقة  الســودانية يف منطقة  األرايض 

الحدودية املتنازع عليها بني البلدين.
ونفــت إثيوبيــا ذلك، مّتهمًة الجنود الســودانيني بدخول 

األرايض اإلثيوبية، ما أّدى إىل وقوع اشتباك مع ميليشيا محلّية 
تسّبب بخسائر يف الجانبني.

ــر ــوتـ ــتـ ــد الـ ــيـ ــعـ ــي قــــلِــــق مـــــن تـــصـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ االتــــــحــــــاد اإلفـ
ــا والــــــــــســــــــــودان ــ ــ ــي ــ ــ ــوب ــ ــ ــي ــ ــ ــن إث ــ ــ ــي ــ ــ ــري ب ــ ــ ــك ــ ــ ــس ــ ــ ــع ــ ــ ال

السودانية  السلطات  فرضت 
مشددة  أمنية  إجراءات 
 30 لـ«مليونية  تحسبا 
الدعوة  جرت  التي  يونيو« 
لخروجهــــــا وفقا ملوقع 
»سودان تريبيون« اإلخباري.

وتكثف لجان املقاومة وقوى 
عاملية  ونقابات  سياسية 
دعواتها  حقوقية  وكيانات 
املليونية  يف  للمشاركة 
»إســــــقاط  إىل  الهادفة 
العســــــكري«. االنقالب 

التحضريات  أجــواء  وتعيد 
األذهان خروج  الجاريــة إىل 
السودانيني يف مواكب ضخمة 
يف 30 حزيران من عام 2019 
لحمل املكون العســكري عىل 
العــودة للتفــاوض مع قوى 

إعــالن الحرية والتغيري؛ بعد أحــداث العنف التي رافقت فض 
اعتصام القيادة العامة للجيش.

وأفاد نشطاء ســودانيون عىل مواقع التواصل االجتامعي 
بأن بعض املناطق يف الخرطوم شــهدت انقطاعا لالتصاالت 

وشبكة اإلنرتنت.
وشــهد عدد من مناطق الخرطوم انتشارا كثيفا لقوى األمن 
تركــز حول املقار الســيادية والجســور، إضافة إىل عمليات 

تفتيش دقيقة للعابرين للجسور.
وشهدت أحياء بالعاصمة )الخرطوم( مظاهرات احتجاجية 
للمطالبــة بالحكم املدين وإنهاء الحكم العســكري، وأطلقت 
القــوات األمنية الغاز املســيل للدموع لتفريــق املتظاهرين 
يف أحيــاء بري وأم درمــان ويف جنوب العاصمة )الخرطوم( 

ورشقها.
وأعلنت لجنة أطباء الســودان املركزيــة مقتل متظاهر إثر 
إصابته برصاصة يف الصدر أطلقتها القوات األمنية يف مدينة 

بحري بشامل العاصمة الخرطوم.
يف ســياق متصل، قال رئيس مجلس السيادة االنتقايل يف 
السودان عبد الفتاح الربهان إن القوات املسلحة لن تتهاون يف 
واجب العمل عىل تحقيق واســتدامة أمن البالد واستقرارها، 
وإنهــا تتطلع إىل اليوم الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة 

تتسلم منها عبء إدارة البالد.
وأضــاف الربهان، خالل زيارته مقــر القوات الخاصة يف 
جنوب الخرطوم، أن الطريق الوحيد لتشــكيل حكومة منتخبة 
يكون إما بالتوافق الوطني الشــامل أو الذهاب إىل االنتخابات 

وليس بالدعوات إىل التظاهر والتخريب، حسب تعبريه.
وأشــار الربهان إىل أنه ال يعرتض عىل مامرســة الحق يف 

التعبري من خالل التظاهر السلمي.
دعــم غريب للمتظاهرينمن جهة أخرى، قال بيان مشــرتك 

لسفارات الواليات املتحدة وبريطانيا وكندا والرنويج وسويرسا 
واليابان يف الخرطوم -نرشته السفارة األمريكية عرب تويرت- إن 
االحتجاجات املؤيدة للدميوقراطية تظهر أن الشعب السوداين 

يريد االنتقال الدميوقراطي.
ودعــا البيــان كل األطــراف إىل العمل يف إطــار العملية 
السياسية، إليجاد طريق نحو االنتقال الدميقراطي، مع تأكيد 

حق الشعب السوداين يف التظاهر من دون خوف أو عنف.
كام حــث البيان جميع األطراف يف الســودان عىل ضبط 

النفس وحامية املدنيني.
ومنذ مطلع هذا األسبوع كثفت القوات األمنية انتشارها يف 
الشوارع الرئيسة بالخرطوم وأم درمان وبحري، كام بدأت منذ 
الثالثاء حمالت تفتيش للسيارات مع تحضريات جدية إلغالق 

الجسور الرئيسة التي تربط مدن العاصمة الثالث.
ولتاريخ 30حزيران وقع خاص لدى السودانيني الذين اعتادوا 
أن تحيي ذكراه حكومة الرئيس املعزول عمر البشري سنويا منذ 
عام 1989 احتفاًء بوصولها إىل الســلطة، مطيحة بحكومة 

رئيس الوزراء الراحل الصادق املهدي.
ويف عام 2019، بعد نحو 6 أسابيع من إزاحة البشري، تأزّمت 
الســاحة السياســية مع تعرث االتفاق بني اللجنة العسكرية 
وائتالف الحرية والتغيري )قوى الثورة التي أطاحت بالبشــري(، 
بخاصة بعــد املجزرة التي أحدثها فــض االعتصام أمام مقر 
القيــادة العامة للجيش بالخرطوم، مام دفع القوى املدنية إىل 

الخروج يف 30 حزيران للتنديد باملجزرة.
ومنذ 25 ترشين األول 2021 يشــهد الســودان احتجاجات 
شــعبية تطالب بعودة الحكم املــدين الدميقراطي، وترفض 
إجراءات اســتثنائية اتخذها آنــذاك عبد الفتاح الربهان رئيس 
مجلس الســيادة وقائد الجيــش، ويعتربها الرافضون انقالبا 
عسكريا. ونفى الربهان صحة اتهامه بتنفيذ انقالب عسكري، 
وقال إن إجراءاته تهدف إىل تصحيح مسار املرحلة االنتقالية، 

ــودان ــ ــ ــسـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــة ُمـــــــــشـــــــــّددة فـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ إجـــــــــــــــــراءات أمـ
يـــــــونـــــــيـــــــو«..   30 ــة  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ملـ »تـــــــحـــــــّســـــــبـــــــاً  

قالت منظمة أطبــاء بال حدود، إن 
زورقــا مطاطيا واهيا انهار وغرق يف 
ليبيا،  البحر املتوســط قبالة سواحل 
ما أســفر عن فقدان ما ال يقل عن 30 

شخصا، بينهم نساء وأطفال.
وأفادت املنظمة الدولية بأن الزورق 
غرق يف طريق مميت يف وسط البحر 
إنقاذ  أن ســفينة  مبينة  املتوســط، 
تديرها منظمة أطباء بال حدود وصلت 
إىل القارب، ومتكنت من إنقاذ عرشات 
املهاجرين اآلخرين بينهم بعض النساء. 
ماتــت امرأة حامل عىل منت ســفينة 

اإلنقاذ جيو بارنتس.
وقالت املنظمة إن من بني املهاجرين 

املفقودين، خمس نساء ومثانية أطفال.
بــرزت ليبيا يف الســنوات األخرية كنقطــة عبور مهيمنة 
للمهاجريــن الفارين من الحــرب والفقر يف إفريقيا والرشق 

األوسط.

اســتفاد مهربو البرش يف الســنوات األخرية من الفوىض 
يف ليبيا، حيث يقومــون بتهريب املهاجرين عرب حدود البالد 
الطويلة مع ســت دول. وبعد ذلك تجري تعبئة املهاجرين يف 
قــوارب مطاطية غري مجهــزة وينطلقون يف رحالت بحرية 

محفوفة باملخاطر.

ليبيا ســـواحـــل  ــة  ــال ــب ق أوروبــــــا  ــى  ــ ال ُمـــهـــاجـــراً   30 فـــقـــدان 

وجهت وزارة الداخلية يف إقليم كردســتان العراق، بإغالق 
جميع أماكن بيع األســلحة ومصادرة غري املرخصة. وذكرت 
يف بيــان صحفي أن »رئيس الحكومة مرسور بارزاين بالعمل 
عىل إغالق جميع أماكن بيع السالح، ومصادرة أي أسلحة غري 

مرخصة، حتى ال تشكل أي تهديد عىل حياة املواطنني«.
ونقلت عن بارزاين قوله: »إننا لن نجعل أمن شــعبنا وبلدنا 
يقع ضحية املخربني واملهربني واالنتهازيني، كام أدعو مواطني 
كوردستان إىل تســليم أسلحتهم غري املرخصة إىل الحكومة 
وأن يشاركوا يف عملية تطهري كوردستان من هذه األسلحة«.

وتابع: »ســيتم الحقا، وفق القانون، تنظيم مسألة التعامل 
مع األسلحة. كذلك أدعو املحاكم إىل عدم تجاهل وإهامل تنفيذ 

القانون، وأؤكد أننا سندعمها ونساندها بجميع السبل«.

ــن بـــيـــع األســـلـــحـــة ــ ــاكـ ــ كــــردســــتــــان : إغـــــــاق جـــمـــيـــع أمـ

أعلن املبعوث األممي الخاص إىل سوريا غري بيدرسن عن 
إرسال الدعوات للمشاركة يف الدورة التاسعة للمجموعة 
املصغرة للجنة الدســتورية السورية التي من املتوقع أن 
تعقد يوم 25 متوز بجنيف. وقال بيدرســن ملجلس األمن 
الــدويل، إن »الرؤســاء املناوبني اتفقوا عــىل أن الدورة 
التاســعة ســتعقد يف جنيف يوم 25 متوز. وتم توجيه 
الدعــوات للحضور، ونحن نتخذ الخطوات اللوجســتية 
للميض قدما بالدورة«. يذكر أن الدورة السابقة للمجموعة 
املصغرة للجنة الدستورية السورية عقدت خالل الفرتة من 
30 ايار املايض إىل 3 متوز الجاري. وأعلن املبعوث األممي 
يف ختامها أن عمل اللجنة يجري ببطء، ودعا جميع األفراد 

للعمل من أجل التوصل إىل حلول وسط.

بـــــيـــــدرســـــن أعـــــلـــــن عــــــن الــــتــــحــــضــــيــــرات لــــــــدورة
ــة الــــــدســــــتــــــوريــــــة الـــــســـــوريـــــة ــ ــن ــ ــج ــ ــل ــ جـــــــديـــــــدة ل

ــر ــ ــي ــ ــب ــ حـــــــــريـــــــــق ك
للنازحين  مــخــيــم  فــي 
شــــــمــــــال الــــــعــــــراق

أفادت معلومات صحافية بأن حريقا 
كبريا اندلع يف مخيم للنازحني شــامل 

البالد.
وذكــرت أن حريقا اندلــع يف مخيم 
)باجــد كندال( يف مدينــة زاخو بإقليم 

كردستان، الذي يأوي نازحني إيزيديني.
وأضــاف، أن الحريــق التهم نحو 22 
خــــيمة، وال معلومات عن خســائر 

برشية.

عرّبت إدارة الرئيس األمرييك 
بايدن عن دعمها لصفقة  جو 
محتملة لبيع طائرات أمريكية 
من طــراز إف-16 إىل تركيا، 
بعــد يوم من رفــع أنقرة حق 
عضوية  عن  )الفيتو(  النقض 
فنلندا والسويد يف حلف شامل 

األطليس )الناتو(.
واالندر  سيليســت  وقالت 
لشؤون  الدفاع  وزير  مساعدة 
-يف  للصحفيني  الدويل  األمن 
إن  الهاتف-  عــرب  ترصيحات 
الدفاعية  القــدرات  تعزيــز 
الرتكيــة تعزيــز لدفاعــات 
»الواليات  األطليس.وأضافت 

املتحدة تدعم تحديث تركيا ألسطولها من الطائرات املقاتلة ألن 
يف ذلك إســهاما يف أمن األطليس وبالتايل األمن األمرييك«.

وتابعت بالقول »هذه الخطط يف طور اإلعداد ويجب الدفع بها 
لعمليات التعاقد«.

وقدمــت تركيا طلبا للواليات املتحدة يف ترشين األول لرشاء 
40 مقاتلة من طراز إف-16 من إنتاج رشكة لوكهيد مارتن، وما 
يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية.

وكان الناطق باســم الرئاســة الرتكيــة إبراهيم قالن قال 
إن أولويــة بالده مع الواليــات املتحدة هي البقاء يف مرشوع 

مقاتــالت إف-35، لكنها قد تعوضها بخيار آخر إذا مل تتمكن 
من حل الخالف الراهن.

وأوضح قالن أنه يف حال عدم حل مشكلة استعادة مساهمة 
تركيا يف مرشوع إف-35، فإنه ميكنها االســتعاضة عن ذلك 
برشاء مقاتالت إف-16 وتحديث ما متلكه تركيا أصال من هذا 

الطراز.
هذا وقد توترت العالقات بني الواليات املتحدة وأنقرة بســبب 
نظــام الدفــاع الجوي »إس-400« الذي اشــرتته األخرية من 
روسيا، فردت واشــنطن باستبعاد تركيا من برنامج مقاتالت 

إف-35.

قال وزير الخارجية السوري 
فيصــل املقــداد إن محاوالت 
»أعداء ســوريا« مل تنجح يف 
إقصاء دبلوماسيتها أو »إغالق 
أو  األبواب أمامها سواء عربيا 

إقليميا أو دوليا«.
ويف كلمة خالل حفل لتكريم 
سفراء بالده السابقني، تحدث 
املقداد عن تحديات الســنوات 
مقدمتهــا  »ويف  األخــرية، 
الحصــار االقتصادي والحرب 
اإلرهابيــة عــىل ســوريا«، 
وقال إنهــا »كانت قامئة عىل 
النظر  وقصــري  خارس  رهان 

من البعض يف الغرب واملنطقة بأن ســوريا مثلها مثل آخرين 
ستهتز وتنكفئ عىل ذاتها وتستسلم وتغري هويتها وانتامءها 
ومبادئها وقراراتهــا تحت ضغط اإلرهاب والعدوان والحصار 

السيايس واالقتصادي«.
ونقلت وكالة »ســانا« عن املقداد أن القيادة السياســية يف 
ســوريا تعمل عىل تجاوز العديد من التحديات »ويف مقدمتها 
اآلثار السلبية لإلجراءات االقتصادية القرسية األحادية الجانب 
التي تفرضها الواليات املتحدة واالتحاد األورويب عىل ســوريا، 
واســتعادة األمان واالســتقرار والعمل عىل تحرير األرايض 

الســورية املحتلة من تركيــا أو الواليات املتحدة أو إرسائيل أو 
التنظيــامت اإلرهابية وتأمني العودة اآلمنة والطوعية لجميع 
الســوريني املهجريــن ومواجهة خطر إرسائيــل وعدوانها 
واحتاللها لألرايض العربية يف فلســطني والجوالن وجنوب 

لبنان«.
وأضــاف أن تلك القضية »حــارضة دوما عىل رأس أولويات 
صانع السياســة الخارجية الســورية بالتوازي مع ســعي 
الخارجيــة إىل تنفيــذ توجيهات القيــادة بالعمل عىل إعادة 
الزخم للعالقات العربية العربية وإصالحها إلعادة األلق لألمة 

العربية«.

ــهــا ــي عــزل ــ ــم يـــنـــجـــحـــوا ف ــ ــا ل ــ ــوري ــ ــداد : أعـــــــداء س ــ ــقـ ــ املـ

أعرب السفري األمرييك يف طرابلس، 
ريتشارد نورالند، عن قلق بالده من أن 
»بعض املصالح الضيقة« تســتخدم 
قطاع النفط سالحا، ودعا إىل »إدارة 
ثروة البالد النفطية بشكل مسؤول«.

جاء ذلك خالل زيارة هي األوىل من 
نوعها لســفري أمرييك إىل طرابلس 
منذ عدة سنوات، التقى خاللها نورالند 

بكبار املسؤولني هناك.
وقال نورالند إنه »من دواعي القلق 
أن بعض املصالح الضيقة تســتخدم 
قطاع النفط كسالح أو اتخذت قرارات 
أحادية الجانب تؤثر عىل إنفاق عائدات 

النفط الليبية«.
وأضاف الســفري، حســبام نقلت 
الســفارة األمريكيــة يف طرابلس، 

أن الواليات املتحدة تدعم »الخطوات امللموســة إلنهاء ســوء 
اســتخدام األدوات االقتصادية كجزء من الخالفات السياسية 

من قبل أي جانب«.
وقــال إن بالده »تواصل دعــم الغالبية العظمى من الليبيني 
الذيــن يتوقعون إجراء االنتخابات ويطالبون بإدارة ثروة البالد 

النفطية بشكل مسؤول«.

وذكرت الســفارة أن املبعوث األمرييك الخاص والســفري 
نورالنــد، زار طرابلس يومي 28 و 29 متوز، وعقد اجتامعات 
»مع الرتكيز عىل دعم الواليات املتحدة لتجاوز املرحلة االنتقالية 
يف ليبيــا إىل حكومــة منتخبة وموحــدة. ومع الرتكيز عىل 

محادثات جينيف التي تيرّسها األمم املتحدة«.
وأضافت أن نورالند »ســلط الضوء عىل أهمية إنهاء العملية 
التــي انطلقت يف القاهرة للتوصــل إىل توافق حول القاعدة 

ــط ــ ــف ــ ــن ــ واشــــــنــــــطــــــن تــــــحــــــذر مــــــــن »اســــــــتــــــــخــــــــدام ال
ــة ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ ــة الــــــخــــــافــــــات الـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ســــــــاحــــــــاً« فـــــــي تـ

الدســتورية لالنتخابات، كام ركز عىل الخطوات قصرية املدى 
التــي ميكن للقــادة الليبيني اتخاذها لضامن إدارة شــفافة 
وخاضعة للمســاءلة لعائــدات النفط واإلنفاق الحكومي يف 

ليبيا«.
وحسب السفارة فإن الســفري التقى رئيس وزراء حكومة 
الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس املجلس الرئايس 
محمــد املنفــي، إىل جانــب نائبي الرئيس مــوىس الكوين 
وعبدالله الاليف، ووزيــرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية 
نجالء املنقوش، وكذلك رئيس مجلس إدارة املؤسسة الوطنية 
للنفــط مصطفى صنع الله، ورئيس املفوضية الوطنية العليا 

لالنتخابات الدكتور عامد السايح.

كبيرة خافات  حديثةبعد  أف-16  على  الحصول  من  تقترب  تركيا   



وافق »الكنيست« عىل تخصيص 
األول من ترشيــن الثاين القادم 
موعدا لالنتخابــات املبكرة،  يف 
حني طالبت املعارضة بعقدها يف 
25 ترشيــن األول املقبل. يذكر ان 
االنتخابات القادمة هي الخامسة 
التــي تُجرى يف »إرسائيل« خالل 
أقــل مــن 4 ســنوات، كام يأيت 
تحديد موعد االنتخابات استعدادا 
للتصويت عىل حل »الكنيســت« 

بالقراءتني الثانية والثالثة.
ويف سياق متصل، تسلم يائري 
لبيد رئاســة حكومــة ترصيف 
األعــامل يف »إرسائيــل« خلفا 
لرئيس الــوزراء املنرصف نفتايل 
بينيت، يف مراسم مخترصة مبقر 
رئاسة الوزراء يف القدس الغربية 

وبحضور عائلتيهام.
يف غضــون ذلك من املتوقع أن 

تكون معركة انتخابية مريرة مع 
زعيم املعارضــة ورئيس الوزراء 
الذي  نتنياهو،  بنيامني  الســابق 
تعهد بالعودة للســلطة عىل رأس 
حــزب ليكود اليمينــي، وقال ل 
»الكنيست« قبل التصويت »وعدوا 
التعايف،  بالتغيري وتحدثــوا عن 
فشلت«،  والتجربة  تجربة  أجروا 
مضيفــا »هذا ما يحــدث عندما 
تدمج بــني ميني زائف ويســار 
متطــرف ومتزجه مــع اإلخوان 
املسلمني والقامئة املشرتكة التي 

تضم أحزابا يقودها عرب«.
وتظهر استطالعات الرأي حاليا 
أن حــزب »ليكود« هو أقوى حزب 
ســيايس، لكنهــا ال تظهر فائزا 
االنتخابات،  يف  واضحة  بأغلبية 
مام يــرتك الكيان الصهيوين يف 
الغموض  مواجهــة حالة مــن 

الســيايس قد تستمر شهورا، مع 

االقتصادية  املشــكالت  تصاعد 

وقضايا األمن املنطقة.

ــة دعـــــم كــيــيــف ــلـ ــواصـ ــمـ ــون يـــتـــعـــّهـــدان بـ ــ ــس ــ ــون ــ بــــايــــدن وج
ــان« ــ ــب ــ ــع ــ ــث ــ ــي جـــــزيـــــرة »ال ــ ــل ــ ــخ ــ والــــجــــيــــش الــــــروســــــي يُ

وعد الرئيــس األمرييك جو بايدن يف ختام 
قمــة حلف شــامل األطليس )ناتــو( أمس، 
مبواصلــة دعم أوكرانيــا حتى التأكد من عدم 
هزميتها أمام روسيا، كام أكدت أوكرانيا نجاح 
عمليــة »ممتازة« لجيشــها يف دفع القوات 
الروســية إلخالء جزيرة الثعبان، بينام أعلنت 
القوات املوالية لروســيا انطالق أول ســفينة 

تحمل الحبوب األوكرانية منذ أشهر.
ويف اختتام أعامل القمة 32 لحلف شــامل 
األطليس التــي عقدت يف مدريد، قال الرئيس 
األمرييك خالل مؤمتر صحايف »اتحدنا خالل 
قمــة الناتو ملواجهة التحديات التي تشــكلها 
روســيا والصني… نعزز وجودنا يف كل مكان 
وســيكون لدينا انتشــار يف دول البلطيق«، 
مؤكــدا »أن الواليات املتحدة تجمع العامل لدعم 
أوكرانيا، وأن هناك دوال التزمت بتعهدات جديدة 
لتحقيق ذلك الدعم«. واشــار إىل »تقديم بالده 
نحــو 7 مليارات دوالر ألوكرانيا منذ بدء والية 
إدارته، وأنها ســتعلن عن مساعدات عسكرية 
ألوكرانيا بقيمــة 800 مليون دوالر يف األيام 

القليلة املقبلة«.
كــام تعهد بايدن مبســاندة أوكرانيا للتأكد 
مــن عدم هزميتهــا أمام روســيا، وقال: إن 
»بوتــني اعتقد أنه قادر عــىل كرسنا، ولكنه 
يحصــل عىل عكس ما أراده… قلت له إن غزو 
أوكرانيا سيزيد الناتو قوة واتحادا«، معتربا »أن 
القدرات الروسية ترضرت بفضل بسالة القوات 
األوكرانية«، متعهدا بعدم انتصار روسيا عىل 
أوكرانيا ألن هذا »موقف مهم بالنسبة للعامل«.

وأضاف »يجب أن نضع سقفا للتبعية للوقود 
والطاقة الروســيني، وأن أزمة الغذاء ســببها 
الحصار الــذي تفرضه روســيا عىل املوانئ 

األوكرانية«.
ترصيحات جونسون وأردوغان

ويف ختــام قمة »الناتو« أيضا، أعلن رئيس 
الوزراء الربيطاين بوريس جونســون تقديم 
بالده دعام عســكريا إضافيا ألوكرانيا مبقدار 
مليار جنيه إسرتليني )1.2 مليار دوالر( لتعزيز 

قدراتها الدفاعية ضد روسيا.
وقال جونســون: »سنواصل الوقوف بشكل 
مبارش خلف الشــعب األوكراين لضامن فشل 

بوتني يف أوكرانيا«.
وعلــق الرئيــس األوكــراين فولودميــري 
زيلينســي يف تغريدة عىل »تويرت«، قائال: 
»أنا ممنت لرئيــس الوزراء الربيطاين بوريس 
جونســون لتخصيص مليار جنيه إسرتليني 
إضافية للدعم العسكري ألوكرانيا… بريطانيا 

صديقنا الحقيقي ورشيكنا اإلسرتاتيجي«.
بــدوره، تحدث الرئيــس الرتيك رجب طيب 
أردوغان يف ختام القمة إىل الصحافيني، وقال: 
»أتحدث مع الرئيســني الــرويس واألوكراين 
بشكل مستمر ونأمل أن نصل لنتائج إيجابية«، 
مشددا »عىل رضورة تكثيف الحراك الدبلومايس 

للوصول إىل وقف إطالق نار يف أوكرانيا«.
وأوضــح أردوغان »أنه ســيتم إطالق آلية 
برعايــة األمم املتحدة يف إســطنبول إلخراج 
الحبــوب مــن املوانئ األوكرانيــة عرب البحر 

األسود«.

{ جزيرة الثعبان {
عىل الصعيد العســكري، قال أندريه يرماك 
مديــر مكتب الرئيس األوكــراين »إن القوات 
الروســية أخلت جزيرة الثعبان الواقعة عىل 
البحر األســود بعد عمليــة وصفها باملمتازة 
للجيش األوكــراين«. ومن جهتها، قالت هيئة 
األركان األوكرانية إن القوات الروسية غادرت 
الجزيرة، لكن النتائــج النهائية لعملياتها يف 

الجزيرة ما زالت قيد التحقيق.
كام رصح قائد القوات املســلحة األوكرانية 
فالريي زالوجني، بـ »أن مدافع بودانا أوكرانية 
الصنع لعبت دورا مهــام يف تحرير الجزيرة، 
موجها الشكر إىل الرشكاء األجانب لدعمهم«.

وأظهرت صور أقامر صناعية نرشتها وسائل 
إعالم أوكرانية تصاعد أعمدة الدخان من جزيرة 
الثعبان عقب قصف أوكراين عليها، كام ذكرت 
الســلطات األوكرانية أن القصف اســتمر من 

أمس إىل اليوم.

{ الحبوب األوكرانية {
يف ســياق آخر، اتهم مديــر مكتب الرئيس 
األوكراين القوات الروسية بقصف املستودعات 
املمتلئــة بالحبوب األوكرانية، مشــريا »إىل 
استهدافها مستودعا يف دينربو صباح امس«.

وأعلــن يفغيني باليتســي رئيــس إدارة 
منطقة زاباروجيا، املوالية لروسيا، أن سفينة 
محملة بـ7 آالف طن من الحبوب غادرت ميناء 
بريديانسك الذي سيطرت عليه روسيا متوجهة 
إىل »دول صديقــة« للمرة األوىل منذ أشــهر، 
موضحا أن حاميتها ســتكون موكلة للسفن 
نوفوروسيســك  لقاعدة  التابعة  والقــوارب 

البحرية التابعة ألسطول البحر األسود.
وشــدد باليتسي »اىل أن خليج بريديانسك 
وامليناء نفســه قد أصبحا آمنني متاما، وعامل 
املوانــئ ومعداتهــم جاهزين إلعادة شــحن 

البضائع، وذلك بعد إزالة األلغام«.

{ بوتني يتهم الغرب باإلخالل 
بتوازن سوق املواد الغذائية {

وأكد الرئيس الــرويس فالدميري بوتني بعد 
محادثــات مــع الرئيــس اإلندونييس جوكو 
ويدودوامس، أن سياســات الغرب االقتصادية 
غري الخاضعة للمراقبة، هي السبب يف اختالل 

توازن سوق الغذاء.
وأجــرى فالدميــري بوتــني محادثات مع 
الرئيــس اإلندونييس جوكو ويدودو، ناقشــا 
خاللها حالة وآفاق التعاون الثنايئ، والقضايا 
الحالية عىل جدول األعامل الدويل والوضع يف 

االقتصاد العاملي، مبا يف ذلك يف سياق أنشطة 
مجموعة العرشين، التي ترتأســها إندونيسيا 

يف عام 2022.
وقال بوتني يف مؤمتــر صحفي بثته قناة 
RT عــىل الهواء مبارشة: »بالطبع، تحدثنا عن 
قضايــا تهم العامل كله، كل البلدان اليوم. أعني 
تزويد األســواق العامليــة باألغذية واملنتجات 
الزراعيــة األخــرى، مبا يف ذلك األســمدة 
املعدنيــة«، مكررا تأكيده أن »اختالل أســواق 
املــواد الغذائية هو نتيجة مبارشة لســنوات 
عديدة من السياسات االقتصادية غري املسؤولة 
لعدد من البلدان، واإلنفاق غري املنضبط وتراكم 
الديــون غري املضمونة، وقد تفاقم الوضع منذ 
بداية وباء فريوس كورونا«.  وشــدد عىل أن 
الــدول الغربية، التي ال تريــد االعرتاف بخطأ 
مسارها االقتصادي، تزيد من زعزعة استقرار 
اإلنتــاج الزراعي العاملي من خالل فرض قيود 

عىل توريد األسمدة الروسية والبيالروسية.
وقــال بوتني إنهم من خــالل القيام بذلك، 
يجعلون من الصعب تصدير الحبوب الروسية 
إىل األســواق العاملية، مام يعقد تأمني سفن 
الشحن التي تحمل الحبوب وتسديد املدفوعات 

املرصفية مبوجب العقود التجارية.

{ ميدانيا {
من جهة أخــرى، أعلنت الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذرية أنها فقــدت االتصال عن بُعد 
بنظم مراقبة الضامنات يف محطة زاباروجيا 

النووية يف أوكرانيا.
وطالبــت الوكالة الدوليــة يف تغريدة بـ 
»الســامح ملفتشــيها بزيارة املحطة يف أقرب 

وقت ممكن«.
ويف لوغانســك، أعلنــت القــوات املوالية 
لروسيا السيطرة الكاملة عىل منطقة مصفاة 
النفط يف ليسيتشانسك، كام بثت وكالة األنباء 
الروســية الحكومية ما قالت إنها ســيطرة 
القوات الروســية عىل املصفــاة، وذلك بعدما 
أكدت قيادة األركان األوكرانية اقتحام منطقة 
املصفاة واستمرار املعارك جنوب غريب املدينة.

{ األرسى  {
وأعلن الناطق باســم وزارة الدفاع الروسية 
إيغــور كوناشــينكوف، يف بيــان أن »العدد 
الذين أرسوا  للعسكريني األوكرانيني  اإلجاميل 
أو استســلموا يتجاوز الـ6 آالف«. وأكد الناطق 
تبــادل 144 مقاتال أوكرانيًّــا بعدد مامثل من 

الروس أو االنفصاليني املوالني لروسيا.
بدوره، قال رئيس الغرفة األدىن من الربملان 
الرويس فياتشيســالف فولودين يف منشور 
عىل تطبيق »تليغــرام« امس إن أفراد القوات 
املســلحة األوكرانية الذيــن أرُسوا من كتيبة 
آزوف ســيمثلون للمحاكمــة، ووصف هؤالء 
األرسى بأنهم قوميون، وليســوا برشا، حسب 

تعبريه.
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اعالن
اىل جميع املشرتكني باملياه

لــدى مؤسســة ميــاه لبنان 
الشاميل

تعلــن مؤسســة ميــاه لبنان 
الشاميل، أنها وضعت قيد التحصيل 
لجميع  العائــدة  التحقق  جــداول 
أنواع االشــرتاكات عن العام 2022 

وايصاالت القبض الخاصة بها.
لذا فهي تدعو جميع املشــرتكني 
بامليــاه، كل ضمن نطاق مصلحة او 
دائرة االســتثامر التي يتبع لها، اىل 
تســديد ما يتوجب عليهم من بدالت 
اشــرتاكات ورســوم وصيانة اىل 
بتحصيلها  املكلفني  املؤسسة  جباة 
او يف صناديق املؤسسة يف جميع 
وذلك  االســتثامر،  ودوائر  مصالح 
 .2022/9/30 اقصاها  فرتة  خالل 
باالمكان تســديد هذه  أنــه  علامً 
البدالت والرســوم عىل عدة دفعات 

ضمن املهلة املحددة.
كــام تدعوهم اىل تســديد ما 
يتوجــب عليهم مــن متأخرات عن 

السنوات السابقة.
يعترب هــذا االعالن مبثابة انذار 

شخيص.
نرش هذا االعــالن يف الجريدة 
بتاريخ  العــدد 22  الرســمية يف 

.2022/5/19
مؤسسة مياه لبنان الشاميل

ــــــــــــــ

اىل مجهول املقام صالح 
عيل حسني

وبناء عىل الدعوى املقامة عليك 

من سحر حيدر
مبادة اثبات طــالق وبعد اتخاذ 
االجــراءات الالزمة قررت محكمة 
صــور الرشعية الســنية اعتبارك 
بواســطة  وابالغك  املقام  مجهول 
النــرش واالعــالن وتعــني موعد 
الجلسة يف الســاعة التاسعة من 
يوم الثالثــاء 2022/9/27 فعليك 
الحضــور يف املوعــد املحدد وعند 
االجراءات  بحقــك  تتخــذ  تخلفك 
الرشعيــة والقانونيــة وكتب يف 

2022/6/2
رئيس قلم محكمة صور
الرشعية السنية

الشيخ محمود يونس
ــــــــــــــــ

اعالن دعوة
اىل املجهول محل االقامة املدعى 

عليه: عامر جهاد أسو
ان املحكمــة الروحية االبتدائية 
ابرشــية جبل  االرثوذكســية يف 
لبنان تدعوك لتبلغ الدعوى الروحية 
املقدمة من زوجتك املدعية روزيت 
نزار محفوض التي تحمل رقم اساس 
2021/62 تاريخ 2021/5/7 مبادة 
فســخ زواج ومشاهدة واصطحاب 
ونفقة وتعويض وموعد الجلســة 
التــي حددتهــا املحكمــة يــوم 
 9.30 الســاعة   2022/10/31
صباحاً يف برمانا واتخاذ محل اقامة 
ضمــن نطاق املحكمة واال حوكمت 

وفق القوانني املرعية االجراء.
برمانا يف 2022/6/29
نائب الرئيس

األب غسان سلوم

اعالنات رسمية

عامل

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

الشامل

اراض

متفرقات

عصمت الجوهري

واالسقف  الديكور  انواع  جميع 

كهرباء  وســتورات  املستعارة 

ت:76/077988

اعالن
يعلــن مجلس ادارة التعاونية الزراعية العامة يف حوال، 
عقــد جمعية عمومية غــري عادية نهار االحد بتاريخ 31 
متوز 2022 الســاعة الحادية عرشة يف مركز التعاونية، 
وان مل يكتمل النصاب، تعقد جلسة ثانية يف 7 آب 2022، 

يف املكان نفسه.
جدول االعامل:

1ـ متديد مدة التعاونية
2ـ تعديل قيمة السهم

3ـ تعديل القاعدة االقتصادية للتعاونية.

اعالن

دعوة لجمعية عمومية
تدعــو الهيئة االدارية للجمعية التعاونية لالمناء والخدمات يف الكورة 
الهيئــة العامة اىل جمعية عمومية يوم الســبت 2022/8/20 الســاعة 
العــارشة صباحا يف مقر الجمعية كفرعقاـ  الكورة واذا مل يكتمل النصاب 
القانوين يعقد االجتامع مبن حرض الساعة الثانية عرشة ظهراً يوم السبت 
ايضــا 2022/8/20 يف مقر الجمعية كفرعقاـ  الكورة وذلك لالطالع عىل 
امليزانية العامة وتربئــة ذمة الهيئة االدارية وانتخاب هيئة ادارية جديدة 

للجمعية.
وشكراً لتلبيتكم الدعوة.

الرئيس الشيخ
جورج البايع
03/305911

اعالن صادر عن جامل ترست بنك ش.م.ل. 

قيد التصفية الذاتية

يُدعى السادة مســتأجري الصناديق الحديدية 
لدى فروع جامل ترست بنك ش.م.ل. قيد التصفية 
الذاتيــة والذين مل يبادروا لتاريخه اىل تســوية 
وضع هذه الصناديق عرب اســرتداد موجوداتها 
وتســليم مفاتيحها اىل الحضور لهذه الغاية يف 
مهلة اقصاها خمســة عرشة يومــاً من تاريخ 
نرش االعالن الحارض اىل فرع العدلية الكائن يف 
اوتوسرتاد التحويطةـ  برج G20ـ  الطابق األول.

علامً انه بانقضاء هذه املهلة ســيكون املرصف 
مضطرا اىل مراجعة القضاء املختص لطلب فتح 
الصناديق وجرد محتوياتها وتســليمها له وذلك 
عىل كامــل نفقة وعاتق ومســؤولية اصحاب 

العالقة املستأجرين.
جامل ترست بنك ش.م.ل.
قيد التصفية الذاتية

وفيـــــــــــات
انتقلت اىل رحمته تعاىل

الحاجة
برلنت رباح الشيخ

زوجة الســيد زياد رزق الله 
نخله

نتقّبل التعازي عرب الهاتف
نخلــه:  زيــاد  زوجهــا 

03/998986
شــقيقة زوجها غاده نخله 

03/555609
الشــيخ  عمــر  شــقيقها 

03/811823
زوج شقيقتها املهندس بسام 

حوحو 03/866137

قال الرئيس الرويس فالدميري بوتني، إّن بالده 
»سرتد باملثل« يف حال نرش حلف شامل األطليس 

)الناتو( قوات عســكرية يف فنلندا والسويد.
موقف بوتني جاء رّداً عىل دعوة الناتو رسمياً، 
أمس األربعاء، الســويد وفنلنــدا إىل االنضامم 
إىل الحلــف، بعــد إعالن الرئاســة الرتكية دعم 
ترشــيح فنلندا والســويد لالنضامم إىل الناتو، 
البلدين. وقــال  تفاهم مــع  وتوقيعها مذكــرة 
بوتني: »ليســت لدينا مشاكل مع السويد وفنلندا 
كالتــي مــع أوكرانيــا، وليس لدينــا خالفات 
حدودية«، مضيفاً أنّه »إذا رغبت فنلندا والســويد 
يف االنضــامم إىل الناتو، فاألمــر مرتوك لهام، 

يريدون«. ما  إىل  االنضامم  وميكنهام 
وحــّذر بوتــني من أنّــه إذا تّم نــرش وحدات 

عســكرية هناك، فســتكون بالده »مضطرة للرد 
بشكل مامثل، وإثارة نفس التهديدات لتلك املناطق 

تهديدات«. فيها  تنشأ  التي 
من جهــة أخرى، قــال الرئيس الــرويس إّن 
بــالده منفتحة عىل الحوار بشــأن االســتقرار 
االســرتاتيجي، والحفاظ عىل أنظمة عدم انتشار 
أسلحة الدمار الشامل وتحسني الوضع يف مجال 
الحد من التســلح.  وأضاف يف كلمة أمام منتدى 
قانوين، يف مسقط رأسه يف سان بطرسربغ، أّن 
هذه الجهود ســتتطلب »عمالً مشــرتكاً مضنياً«، 
وســتتحرك يف اتجاه منع تكرار »ما يحدث اليوم 
يف دونباس«، يف إشــارة منه إىل أن موســكو 
دخلــت أوكرانيا لحامية ذوي األصول الروســية 

االضطهاد.  من 
وعلّق نائب وزير الخارجية الرويس ســريغي 

ريابكــوف عىل دعــوة الناتو لفنلندا والســويد 
لالنضــامم إىل الحلف، قائالً: »ندين املســار غري 
املسؤول لحلف شامل األطليس الذي يدمر الهيكل 
األورويب، أو ما تبقى منه«، مضيفاً: »لدي شكوك 
كبــرية حول ما إذا كانت الفرتة املقبلة ســتكون 

هادئة بالنســبة إىل جرياننا يف شامل أوروبا«.
وســبق أن حّذرت روســيا فنلندا والسويد من 
االنضــامم إىل الناتو، قائلًة إّن هذا ســيؤدي إىل 
»عواقب عســكرية وسياسية خطرية« ستجربها 
عىل »اســتعادة التوازن العســكري«، من خالل 
تعزيــز دفاعاتها يف منطقة بحــر البلطيق، مبا 

يف ذلك نرش أسلحة نووية.
       وتختتم أعامل القمة الـــ32 للناتو، التي تعقد 
حالياً يف العاصمة اإلســبانية مدريد، التي حددت 
الرؤيته االســرتاتيجية الجديدة للحلف، ووضعت 

موسكو كخصم أسايس. 

اليانصيب الوطني اللبناين
جرى مســاء امس سحب اليانصيب الوطني االصدار الخامس 

والعرشون وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
* جوائز الغالفات:

ـ يربح 100000 ل.ل. كل غالف ينتهي بالرقم: 603 ـ 723
* الجوائز العادية:

ـ تربح 10000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 4
ـ تربح 20000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 93

ـ تربح 30000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 451
ـ تربح 75.000ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم: 9404

ـ تربح 100000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 3532
ـ تربح 200000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 7644
ـ تربح 500000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 8351

ـ تربــح 1.000.000ل.ل. الورقــة التي تحمل الرقم: 52467ـ  
44925 ـ 04811 ـ 65387 ـ 19784 ـ 46537

ـ تربح 2.000.000ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 50228
ـ تربح 5.000.000ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 58475

ـ تربح 220.000.000 ل. ل الورقة التي تحمل الرقم: 04748

نتائج اللوتو اللبناين
جرى مســاء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 2018 

وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة: 3ـ  12ـ  17ـ  30ـ  37ـ  42 الرقم االضايف: 27

* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

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

* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 159229800ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 19 شبكات
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 8380516ل.ل.

* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 159229800ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 801 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 198789ل.ل.

* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 382432000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 11951شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.

* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب املقبل: 
6134733311ل.ل

نتائج زيد
جرى مساء امس سحب زيد رقم 2018 وجاءت النتيجة كاآليت:

الرقم الرابح: 67743
* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.
عدد االوراق الرابحة: أربعة اوراق

الجائزة االفرادية: 18750000ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 7743

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 743

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 43

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

نتائج يومية
جرى مســاء امس سحب »يومية« رقم 1240 وجاءت النتيجة 

كاآليت:
* يومية ثالثة: 369

* يومية اربعة: 2916
* يومية خمسة: 48748

بريطانيا : سنرسل خبراء
عسكريين الى البوسنة والهرسك

أعلنت بريطانيا أنّها سرتسل خرباء عسكريني إىل البوسنة 
والهرسك »ملواجهة النفوذ الرويس وتدعيم مهمة حلف شامل 

األطليس وتعزيز االستقرار واألمن« يف البالد.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونســون يف بيان: »ال ميكننا 
أن نســمح لغرب البلقان بأن يصبح ملعباً آخر ملساعي الرئيس 

الرويس فالدميري بوتني الخبيثة«.
وأضاف: »تســعى روسيا إىل عكس مكاسب العقود الثالثة 
املاضية يف البوسنة والهرسك من خالل تأجيج نريان االنفصال 
والطائفيــة. وهذا هو ســبب أننا نزيد من دعمنا للبوســنة 
والهرســك تلبية لدعوة أصدقائنا للمساعدة يف حامية السالم 

الذي يستحقون التمتع به«.
وكانت وزيرة الخارجيــة الربيطانية ليز تراس حذرت، يف 
أيار/مايو، من »مؤرشات تدخل روسيا يف البوسنة والهرسك«، 

الذي قد »يُغرقنا مجدداً يف أيام مظلمة«.
وبحســب تراس، تســعى اململكة املتحدة إىل »ضامن 100 
مليــون دوالر من االســتثامرات املدعومة من اململكة املتحدة 

يف غرب البلقان بحلول العام 2025«.

ــرب بــتــخــفــيــف ــ ــغ ــ بـــاكـــســـتـــان تـــطـــالـــب ال
ــان ــ ــت ــ ــس ــ ــان ــ ــغ ــ عــــقــــوبــــاتــــه عــــلــــى أف

دعــت وزيرة الخارجية الباكســتانية حّنا رباين خار، إىل 
تخفيف العقوبات الغربية عن أفغانســتان، قائلًة إنّه ال يتعني 

تعريض األداء األسايس لالقتصاد األفغاين للخطر.
ويف مقابلــة مــع صحيفة »فيلت« األملانيــة قالت رباين 
خار:  إّن »عزل أفغانســتان اقتصادياً يدفع البالد إىل االنهيار 
االقتصــادي«، إذا ما بقيت البالد مغلقة أمام املصارف الدولية، 
وظلت أصولها األجنبية مجمدة«، مضيفًة: »يجب أال نشــّجع 
املجاعة«. وتابعت الوزيرة الباكســتانية: »يف الوضع الحايل، 
ليس من الجيد االستمرار يف تجويع أفغانستان، واملخاطرة يف 
انهيار اقتصادي يشمل البالد«، الفتًة إىل أّن الدعم االقتصادي 

رضوري ملساعدة الشعب األفغاين.
وتســاءلت رباين خار: »كيف أنفقنا 3 تريليونات دوالر عىل 
الحرب، لكّننا اليوم ال منلك  10 مليارات فقط للحفاظ عىل حياة 
األفغان؟«، مردفًة: »ال أفهم هذا السلوك«. وأضافت: »انسحاب 
القوات الغربية من أفغانســتان، التي شاركت فيها أملانيا أيضاً، 
كان له تبعات خطرة إذ مل يسبقه حل تفاويض«، ودعت برلني 

إىل أداء دور سيايس نشط يف تخفيف العقوبات.
ومنــذ أيام، أمل نائب رئيس غرفة التجارة األفغانية، محمد 
يونس مهمند أن يجري افتتاح فروع من البنوك الروســية يف 
أفغانستان، معقباً: »يف قطاع املصارف، لدينا عدد من املشكالت 
املالية، نأمل أن يفتتح مرصف رويس فرعاً له يف أفغانستان«، 

داعياً رجال األعامل الروس إىل االستثامر يف البالد.

بوتين : سنرد على نشر قوات عسكرية في فنلندا والسويد

اإلحتالل يُحّدد تشرين الثاني موعداً النتخابات ُمبكرة...
ولبيد يتسّلم الحكومة...

نتنياهو لـ»الكنيست«: وعدوا بالتغيير وفشلوا
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ســـــــــــــــنة(  17 الــــــــــــــــ  )تحـــــــــــــــت  للذكـــــــــــــــور  لبنـــــــــــــــان  منتخـــــــــــــــب   ســـــــــــــــلة: 
غـــــــــــــــادر للمشـــــــــــــــاركة فـــــــــــــــي بطولـــــــــــــــة العالـــــــــــــــم

ــــــدم : ـــ ـــ ـــ ــــــرة الق ـــ ـــ ـــ ــــــي ك ـــ ـــ ـــ ـــئين ف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــيا للناش ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــرب آس ـــ ـــ ـــ ــــــة غ ـــ ـــ ـــ  بطول
ــان )0-1( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوزه علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأردن بفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اللقـ

مـــــن بوابـــــة لشـــــبونة.. هـــــل يعـــــود رونالـــــدو إلـــــى الـــــدوري البرتغالـــــي؟

 بطولـــــة غـــــرب آســـــيا الثانيـــــة للناشـــــئين فـــــي ألعـــــاب القـــــوى
أســـــماء البعثـــــة اللبنانيـــــة... ونـــــدوة اعالميـــــة ظهـــــر االثنيـــــن

صفقـــــات مانشســـــتر يونايتـــــد.. رغبـــــة دي يونـــــغ تعطـــــل اتفـــــاق برشـــــلونة

بعـــــد رحيـــــل روديغيـــــر.. تشيلســـــي يســـــتهدف مدافـــــع يوفنتـــــوس

ــان ــ ــوح بالعصيـ ــ ــكي يلـ ــ ــث وليفاندوفسـ ــ ــرض الثالـ ــ ــض العـ ــ ــرن يرفـ ــ بايـ

كشفت تقارير صحافية عن توصل إداريت مانشسرت يونايتد 
وبرشلونة التفاق بشأن انتقال فرينيك دي يونغ إىل ملعب أولد 
ترافــورد يف صيــف العام الحايل.  واعترب إريك تني هاغ مدرب 
مانشسرت يونايتد، دي يونغ هدفاً رئيسياً بالنسبة له منذ توليه 
تدريب الفريق هذا الصيف، لســابق نجاحهام معاً يف أياكس 

أمسرتدام الهولندي قبل سنوات قليلة.
  وقالت صحيفة »ســبورت« الكاتالونية يف تقرير لها أمس 
الخميس، أنه رغم توصل يونايتد وبرشلونة التفاق بانتقال دي 
يونغ إىل الشــياطني الحمر يف صفقة بقيمة 65 مليون يورو، 
إىل جانــب 8 ماليني إضافية، إال أن الالعب أخرب الناديني بأنه 

سيبقى يف برشلونة وال يرغب يف الرحيل.
  ورغــم أهميــة دي يونغ كالعب محوري يف خط وســط 
برشــلونة، إال أن إدارة الرئيس خوان البورتا ارتأت أولوية بيعه 
من أجــل جلب مهاجم كبري مثل روبرت ليفاندوفســيك من 
بايرن ميونيخ األملاين، أو بريناردو سيلفا من مانشسرت سيتي 

اإلنكليزي لتعزيز الخط الهجومي للفريق.
  كام يرغب البورتا يف جلب االهتامم اإلعالمي بصورة أكرب 
للبارســا بعد رحيل الثاليث املتوهــج ليونيل مييس وأنطوان 

غريزمان ولويس سواريز عن النادي يف أخر عامني.
  دي يونغ رصح الشهر املايض بشكل علني بأنه يحرتم رغبة 
مانشســرت يونايتد يف التعاقد معه، ولكنه يلعب يف أفضل ناد 

يف العامل ويريد البقاء معه.

  ورغم وجود مواطنه تني هاغ، عىل رأس اإلدارة الفنية ملان 

يونايتد، فضال عن الوضع االقتصادي القوي للنادي اإلنكليزي 

عكس برشلونة، إال أن الالعب يشعر بالقلق.

  ويكمن قلق دي يونغ يف حقيقة فشــل رفاق كريســتيانو 

رونالــدو يف التأهل لدوري أبطال أوروبا املوســم املقبل، بعد 

احتالل املركز السادس يف الدوري اإلنكليزي ومن ثم الغياب عن 

الحدث األورويب األبرز.   يذكر أن دي يونغ شارك مع برشلونة 

منذ انتقاله إليه يف 2019 من أياكس الهولندي، يف 139 مباراة، 

أسهم خاللها يف 30 هدفا )سجل 13 وصنع 17(.

وضعت إدارة تشيليس اإلنكليزي ماتياس دي ليخت مدافع 

يوفنتوس اإليطايل هدفاً أساســيا لهــا يف مريكاتو صيف 

للفريق.   الخلفي  الخط  لدعم   2022

ورحــل الثنايئ الدفاعــي أنطونيو روديغــري وأندرياس 

كريستنســني عن صفوف تشــيليس خالل مريكاتو صيف 

2022، حيــث انضم األول إىل ريال مدريد اإلســباين فيام 

الثاين من برشلونة. اقرتب 

  وقالــت صحيفة »دييل ميــل« الربيطانية يف تقرير لها 

إن إدارة تشــيليس تحرض لضم الهولندي دي ليخت مبقابل 

مــايل باإلضافة إىل العب من األســامء الهجومية بالفريق 

بوليسيتش. كريستيان  األمرييك  وتحديداً 

  ويريد تشــيليس استبدال بوليسيتش بدي ليخت مع دفع 

مقابــل مايل، وذلك لتخفيــض املبلغ املدفوع يف الهولندي، 

خاصة أن إدارة اليويف تريد تعويض املبلغ الكبري الذي دفعته 

يف الالعب قبل عامــني حني حصلت عليه مقابل 75 مليون 

الهولندي. أياكس امسرتدام  يورو من 

  وعىل الرغم من طرح اســم األملاين تيمو فرينر، مهاجم 

منتخــب أملانيا، لكن إدارة اليويف تريد الحصول عىل خدمات 

بوليســيتش الذي يعاين يف ســتامفورد بريدج منذ قدومه 

قبل عامني من بروسيا دورمتوند األملاين.

  توماس توخيــل مدرب البلوز يضع تعزيز الخط الخلفي 

لفريقــه كأولويــة يف مريكاتو صيف 2022، حيث يرى دي 

ليخــت تحديداً كمفتاح رئييس إلعادة بناء الدفاع.

  ومــا يعزز الصفقة ترصيحات ســابقة لدي ليخت أكد 

فيها أن النتائج السلبية التي حققها يوفنتوس يف السنوات 

األخــرية تجعله يفكر يف البحث عن فريق جديد.

ذكــرت تقارير صحافية أن إدارة نادي بايرن ميونيخ األملاين 
رفضت العرض الثالث من برشــلونة اإلســباين لضم روبرت 

ليفاندوفسيك.   
وقــدم برشــلونة يف وقت ســابق عرضــني للتعاقد مع 
ليفاندوفسيك من بايرن ميونيخ، لكن العمالق البافاري رفض 

بسبب ضعف املقابل املايل.
  صحيفة »بيلد« األملانية من جانبها كشفت أن بايرن رفض 
العرض الثالث من برشــلونة لضم ليفاندوفسيك والذي يقدر 
قيمتــه اإلجاملية بـ45 مليون يورو مقســمة بني 40 مليون 

كمقابل أسايس وخمسة ماليني إضافية.
  وبحسب التقرير األملاين فإن بايرن لن يقبل بالحصول عىل 
مبلغ أقل من 50 مليون يورو، لالستغناء عن أفضل العبي العامل 

املتبقي يف عقده عام واحد. 
  من جانبها أشــارت »بيلد« إىل أن ليفاندوفســيك لن يقف 
صامتــاً أمام رفض بايرن انتقاله إىل ملعب كامب نو وذلك من 

خالل اتخاذ رد فعل صارم. 
  وينوي ليفاندوفســيك عدم االنتظام يف معســكر فريقه 
التحضريي للموســم املقبل الذي ســيبدأ يف 12 متوز املقبل 
كإجراء يســتهدف الضغط عىل إدارة بايرن ميونيخ للسامح له 

بالرحيل.
  يذكــر أن إدارة بايــرن متمثلة يف املدير الريايض حســن 
صالــح حميديتش والرئيس التنفيذي أوليفر كان أرصا عىل أن 

ليفاندوفسيك سيبقى بافارياً يف املوسم املقبل.

{ عالقة عاطفية تهز أركان بايرن ميونيخ {
  عىل صعيد آخر، تســببت عالقــة عاطفية بطلها يوليان 
ناغلســامن املدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، يف أزمة كبرية 

داخل أروقة بطل أملانيا التاريخي.
  وكشــفت »بيلد« األملانية عن وجــود عالقة عاطفية بني 

مراســلة الصحيفة لينا فورزنربغر، وناغلسامن مدرب بايرن 
ميونيخ، تم اكشتافها مؤخرا.

  وقررت الصحيفة أن تعفي لينا من تغطية أخبار نادي بايرن 
ميونيخ، حتى ال يتسبب ذلك يف تعارض املصالح بني الطرفني 

خالل الفرتة املقبلة.
  وجاءت أخبار تلك العالقة لتتزامن مع انفصال ناغلســامن 
عن زوجته فريينا، مطلع الشــهر الحــايل، بعد عالقة زواج 

استمرت 4 سنوات فقط.
  ورغــم أن ناغلســامن ينوي عدم اإلفصــاح عن عالقته 
بالصحافية املذكــورة، لكن العبي الفريق يعلمون جيدا حجم 
العالقــة بني الطرفني، خاصة يف ظل كــم الحوارات الهائلة 

بينهام.
  يذكر أن ناغلســامن لديه طفلني من زوجته األوىل فريينا، 

قبل االنفصال الذي حدث بينهام مؤخرا.

بعثة منتخب لبنان )تحت الـ 17 سنة( برئاسة جرادي قبيل املغادرة اىل اسبانيا
منتخب لبنان يف املركز الثاين

رونالدو

من تدريبات املنتخب اللبناين 

دي يونغ

رئيس واعضاء االتحاد مع البعثة اللبنانية

من التامرين اللبنانية ملسابقة القفز الطويل

منتخب  بعثــة  غــادرت 
لبنــان للذكور )تحت الـ 17 
سنة( بكرة السلة اىل ملقة 
)اســبانيا( للمشــاركة يف 
بطولة العامل التي ستقام بني 

2 و10 متوز 2022.  
عضو  البعثــة:  وتضــم 
االتحاد املحاســب هشــام 
ربيع  )رئيســاً(،  جــرادي 
فرنســيس )مدرباً(، جورج 
عقيقــي ومــارون ديــب 
جو  للمدرب(،  )مســاعدين 
فيزيائياً(،  )معالجاً  عرموين 
بدنية(،  )لياقة  مرتي حبيب 
كلــود ايب جربايــل )حكامً 
الشــامي  بول  جان  دولياً(، 
)قائداً للمنتخب(، جاد طبارة، 
ريان هاشم، جيورجيو قزي، 

ســريوج افيديسيان، راي ابو ســليامن، انطوين النّبا، طوين 
عــواد، براين صالح، كارل زماطة، كريس هاشــم ونيقوالي 

شويري )العبني(.
  يشــارك يف بطولة العــامل 16 منتخباً موزعني عىل اربع 

مجموعات كاآليت:
  - املجموعة األوىل: نيوزيلندا، فرنســا، رصبيا وكندا.

  - املجموعة الثانية: اسبانيا، الدومينيكان، اليابان وليتوانيا.
  - املجموعــة الثالثــة: لبنــان، الواليــات املتحدة، مايل 

وسلوفينيا.
  - املجموعة الرابعة: اوسرتاليا، األرجنتني، مرص وبولونيا.

  وسيســتهل لبنان مباراته غداً السبت ضد الواليات املتحدة 
ثم بعد غد األحد ضد مايل عىل ان يواجه سلوفينيا الثالثاء )5 

متوز( يف ختام مباريات الدور األول.

بلقب  األردن  منتخب  توج 
للناشئني،  آسيا  غرب  بطولة 
ألول مرة يف مســريته، بعد 
لبنان، يف  فوزه 1-0 عــىل 
أمس  أقيم  الــذي  النهــايئ 
الخميــس عىل ملعب مدينة 

العقبة.  
وأحرز هدف فوز النشامى، 
صالح فريج من رأســية يف 

الدقيقة 52.
  ولعــب املنتخب اللبناين 
والحت  متوازنة،  بطريقــة 
لــه فرصة مبكــرة لكن مل 
يستثمرها بالشكل املطلوب.

  وحــاول منتخب األردن، 
الضغط من أجل هز الشباك، 

لكنه عاىن من الترسع.
  ولعــب منتخــب لبنان 
بحارســه البديل كريستيان 

عوكر، فيام اعتمد يف عملية البناء عىل ســليم مسلم وشعيتو 
وزهر الدين وقوام وحمدان وقصاص.

  أمــا منتخب األردن حافظ عىل تشــكيلته التي خاض بها 
املواجهات الســابقة، واعتمد يف عملية البناء الهجومي عىل 

الشاممرة وأبو خليفة وأبو عاقولة وصالح فريج.
  والحــت فرصة للمنتخب األردين، بعدما توغل أبو عاقولة 

داخل منطقة الجزاء ليسدد بعشوائية بداًل من التمرير.
  ويف الدقيقة 41، ســجل أبو عاقولة، هدًفا بعدما استثمر 
كــرة بالخطأ من مدافعي لبنان، قبل أن يقرر حكم الراية إلغاء 

الهدف بداعي التسلل.

  ويف الشوط الثاين، رسعان ما توج األردن أفضليته بهدف 

السبق من ركنية وجدت صالح فريج يدكها برأسه داخل شباك 

عوكر بالدقيقة 52.   وحاول منتخب لبنان، البحث عن التعديل 

لكنه وجد صعوبة يف عملية االخرتاق، حيث عمل األردن عىل 

تشكيل الكثافة العددية الالزمة يف مناطقه الدفاعية.

  وتواصلت األفضلية األردنية، حيث مرت رأســية أبو رحمة 

بجوار القائم، فيام مضت تسديدة صربة القوية من فوق املرمى.

  ومــى الوقت املتبقــي دون جديد، ليخرج منتخب األردن 

يف النهاية بفوز مثني.

ســبورتنغ  نــادي  فتح 
لشــبونة الربتغــايل الباب 
أمــام احتاملية عودة النجم 
العب  رونالدو  كريســتيانو 
مانشسرت يونايتد اإلنكليزي، 

الفريق.   لصفوف 
فريق  رونالــدو  وتــرك 
سبورتنغ لشبونة يف سن 18 
مانشسرت  إىل  لينضم  عاما، 
األوىل  الفرتة  خالل  يونايتد 
 ،2009-2003 عامــي  بني 
والــذي حوله ألفضل العبي 
العامل، قبل أن ينضم إىل ريال 
مدريد ويتحول ألفضل هداف 
يف تاريخ النادي، ومنه إىل 

يوفنتوس.
  وتحدثت تقارير صحفية 
يف الفــرتة األخرية بشــأن 

إمكانية رحيل رونالدو عن مانشســرت يونايتد بســبب عدم 
رضاه عن مســتوى الفريق، والفشل يف التأهل لدوري أبطال 
أوروبا، بخالف عدم قناعته بسياســة النادي التعاقدية هذا 

الصيف.
  مــن جانبه علّق هوغو فيانا، املدير الريايض لســبورتنغ 
لشبونة، عىل التقارير التي ربطت رونالدو بالعودة إىل فريقه 
خالل ترصيحات لشــبكة »سكاي ســبورتس« الربيطانية 

بقولــه: »ال أعتقد أن األمر ممكنا يف الوقت الحايل«.
  وواصل: »ميكن لرونالدو أن يقرر إىل أين سيذهب، نحن ال 
نعلم املستقبل. ال أريد التحدث كثريا يف هذا األمر ألن الوضع 

يكون مختلفا حني تتحدث عن العب مثل كريســتيانو«.
  واختتــم: »أعتقد أن عقده يف مانشســرت يونايتد متبقي 

فيه عام واحد. لرنى كيف سيقرر بعدها«.
  وأعربــت ماريا دولوريس والــدة رونالدو عن رغبتها يف 
رؤية ابنها يرتدي من جديد قميص فريقها املفضل ســبورتنغ 

لشــبونة، مشددة عىل تشجيع نجلها للفريق حتى اآلن.
  وارتبط اســم رونالدو مؤخــراً بالعديد من األندية بجانب 
فريقــه الربتغايل األســبق، أبرزها بايــرن ميونيخ األملاين 

وباريس سان جريمان الفرنيس.
  يذكر أن رونالدو مّثل سبورتنغ لشبونة يف 31 مباراة بني 
عامي 2002 و2003 سجل خاللها 5 أهداف وصنع 6 آخرين.

ينظّــم االتحــاد اللبناين 
القــوى بطولــة  أللعــاب 
الثانية للشباب  غرب آســيا 
والشــابات بــني 3 و6 متوز 
نادي  ملعــب  عــىل   2022
رئيس  برعايــة  الجمهــور 
الجمهورية العامد ميشــال 
رسمياً  سُتفتتح  والتي  عون 
الرابعة من بعد  الساعة  عند 
ظهر األحد 3 متوز يف نادي 

الجمهور.  
وستشــارك عرش دول يف 
البطولة وهي سلطنة ُعامن، 
اإلمارات  قطــر،  الكويــت، 
اليمن،  املتحــدة،  العربيــة 
ســوريا،  األردن،  العــراق، 

فلسطني ولبنان.
  ويضــع القّيمون عىل منتخب وطــن األرز نصب أعينهم 
املنافســة عىل صدارة الرتتيب العام للميداليات وتحقيق انجاز 
صيف 2019 عندما احتل لبنان املركز األول يف النسخة األوىل 

من البطولة.
  البعثة اللبنانية

  ويف ما ييل  أســامء بعثة لبنان التي يرأسها عضو االتحاد 
جوزيف ساسني وهي:

  - املدربــون واملدربات :أليس كــريوز، وديع الحويل، إييل 
سعد، رانا عيد، صالح فران، عيل عوض، كايب عيىس الخوري 

وحسني عواضة.
  - طبيب البعثة: الدكتور جهاد حداد

  - اعالمية البعثة: ماريز نّصور
  - الالعبــون : اندرو داين، جيمــي جعجع، كيفن ارطون، 
عامر حمود، محمد عز الدين، الفرد محيش، حســني صويل، 
ابراهيم حيدر، مالك شمص، عيل كنعان، دميي كريس كعدي، 
سليامن هرب، عمر ارناؤوط، ادوين داغر، ادغارعزيز، اوسكار 

حنا، سريغي طانيوس وجوي سمعان.
  - الالعبات : ميســا معوض، ليــا بوداكيان، آمنة كرمية، 
شــانيل كامل، ميا ملك، ليا حنــا، جنى ترمس، يارا رزق، منى 
رّمو، نغم حســن، كريستا سليم، بريال يوسف، انجي ديب، لني 

عازار، لوئ حديّــب، كارولني مكاري، تيا نصار، بيا رسكيس، 
مريم يوسف، ناي مصطفى ورومي واكيم.

{  ندوة اعالمية {
  ويف إطار األنشطة املوازية لبطولة غرب آسيا، تعقد اللجنة 
اإلعالمية التحاد غرب آســيا التي يرأســها أمني عام االتحاد 
اللبناين وســيم الحويل )عضو اتحاد غرب آســيا(، ندوة عند 
الثانية عرشة من ظهر االثنني 4 متوز يف فندق »النكسرت متار« 
بالتنســيق مع االتحاد العريب للصحافــة الرياضية، يتحّدث 
خاللهــا اإلعالمي واملحــارض األوملبي وديع عبد النور عن »أم 

األلعاب وأدواتها اإلعالمية العرصية املؤثرة«. 
  وسيتناول عبد النور أساليب جديدة يف اإلضاءة عىل ألعاب 
القــوى من منطلق خصوصياتها اإلعالمية وتنّوعها، ما يعزز 
من حضورها ويرثي واقعها ويحّصن مزاوليها. كام سيتطّرق 
إىل األدوار املطلوبة من األرس واملدارس واألندية واالتحادات يف 
هذا املجال، وإىل دور االعالم ومســؤولياته واملعالجة الخربية 
ومقاربتها يف ظل وســائل التواصل الحديثة والثورة الرقمية 

املتنامية. 
  ودعــا االتحاد اللبناين أللعاب القوى املهتمني من اعالميني 
ومصوريــن واداريني ومدربني وحكام ومعنيني يف الوســط 

الريايض اىل حضور الندوة.

ليفاندوفسيك

دي ليخت



1ـ آدامو، مراسيم

2ـ الون، نردين، درر

3ـ بلغاريا، بيوت

4ـ ريو، بودابست، بجَّ

5ـ اد، الهّك، هم، بيا، سنا

6ـ زاِمر، أما، األرجنتني

7ـ لجام، لب، نهَت، فارو

8ـ ال، الباروك، رشيد، وّر

9ـ رف، مشوار، هاون، قنو

10ـ أتلنتيك سيتي، مطرب

11ـ بع، أوريل، قانا، السّد

12ـ كاتبك، مل، إنتاميئ

13ـ مــدن، ليا مســاري، 

ريّهم

11
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5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5

 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

   دولة عربية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  شارل سانت ـ بوف 

اخترب معلوماتك

1ـ مغنية مرصية. 

2ـ االســم الثاين لنائب 

لبناين. 

إســتخدام  موقــد  3ـ 

للطبخ قدميا.

4ـ أحــد الوالدين، عملة 

آسيوية. 

5ـ قرْضها املؤّجل. 

1ـ جزيرة يف املتوسط.
دولــة  عاصمــة  2ـ 

افريقية. 
3ـ تخلَّف عن الحضور. 

4ـ أعرّضه للنار.
نائبــة  أول  إســم  5ـ 

لبنانية. 

 أديب وشاعر مرصي راحل. كان رقيق العاطفة، عذب 

االسلوب. صاحب: عبيد األرض، واملحراث والنجوم. وله 

دراسة: رحلة يف أعامق الكلامت. 

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت: 

3+10+9+2+8- شجر عريق مشهور. 

11+4+2+8- فريق كرة فرنيس.

1+10+5+9- ماركة سيارات. 

6+10+5+11- مغنية لبنانية.

8+2+7- فئة وجنس. 

1+2+11- من الحبوب. 

7+3- جاه وِغنى. 

1ـ ما إسم املغنية العربية القدمية التي برعت يف الغناء 

واآلداب، واشــتهرت يف عهد الخليفة العبايس املعتصم، 

ولقبت باالستاذة؟

ـــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم اطول مرسحية وضعها الشاعر االنكليزي 

وليم شكسبري؟ 

ـــــــــــــــــــ

3ـ ما إسم الجزيرة املشهورة بأجبانها، واشرتتها فرنسا 

من جنوى سنة 1768؟ 

ـــــــــــــــــــ

4ـ ما اســم مقــر الحكومــة أو الــرساي يف عهد 

االمرباطورية يف الصني؟ 

ـــــــــــــــــــ

5ـ يف أية مدينة ايطالية يقع مطار مالبنسا الدويل؟ 

ـــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم قطعة النقد الفرنسية التي قيمتها خمسة 

سنتيامت؟ 

ـــــــــــــــــــ

7ـ ما اسم فريق كرة القدم األورويب الذي فاز ببطولة 

كأس أندية العامل ـ االنرتكونتيننتال ـ سنة 1972؟

ـــــــــــــــــــ

8ـ ما اسم النبتة التي تحمل أكرب زهرة لها رائحة طّيبة؟ 

ـــــــــــــــــــ

9ـ من هو املغني العبايس الذي كان من املشاهري،نادَم 

هارون الرشيد، وأيضا املأمون، وتويف عام 845؟

1ـ الربازيل، أبكم
2ـ داليدا، إرتعاد

3ـ أوغو، مل، فل، تن
4ـ منأ، أرجاَ، ناب

5ـ ربل، املتوكّل
6ـ نيو هامبشري

7ـ مرادكم، أوكلنا
8ـ رد، الرايس

9ـ إيابه، بوري، مس

10ـ سن، سام، تقال
11ـ بت، لن، هيَّا

12ـ مدي، باِهراً، ناي
13ـ روبريت شومان
14ـ ارتجاج، ينّط، تّر

15ـ نفَد، رامي
16ـ ستا، قّباله

17ـ نريون، سئَم
18ـ أنَور وجدي

؟ من هو
من هي؟

لبنانية، مدينة  1ـ مغنيــة 
أرجنتينية. 

2ـ شــارع يف رأس بريوت، 
جزيــرة يف النيــل، ماركــة 

سيارات. 
موســيقي  يقنطــون،  3ـ 

فرنيس. 
4ـ طــرّي ولنّي، أقرَض املال، 

سيف قاِطع. 
5ـ شــحَذ الســكني، منزل، 

دماغي. 
6ـ مدينــة مرصية، فنانة 

لبنانية. 
7ـ شاعر عبايس، الجّص.

8ـ مــن األمراض، َدْفع، أمر 
غري مستحيل. 

9ـ شــقَّ األرض للزراعــة، 
محاماة عن، أجــّد وأتعب يف 

العمل. 

10ـ ما أرغبه وأريده، طلّقها 
نابوليــون بونابــرت ألنها مل 

تنجب. 
11ـ شــبه جزيــرة عــى 

املتوسط، إكتمَل. 
12ـ ماَل الغصن، مقدار، قلَّ 

حياؤه. 
13ـ يكسب، سلسلة مركبات 

فضائية، قصَد املكان. 
غري  غرويــة،  مــادة  14ـ 

متحرك. 
15ـ تهّدَل اليشء. 

مستخَدم  باملكان،  أقاَم  16ـ 
وعميل. 

17ـ برْد، مرفأ سوري. 
لبنانية  18ـ مطربة وفنانة 
يزَعم  الصورة،  صاحبة  راحلة 

أن. 

لبنانيــة  مدينــة  1ـ 

تاريخية ســياحية، ممثل 

لبناين. 

2ـ وزير لبناين ســابق، 

مقياس أريض. 

ضمــري  ِمقــَول،  3ـ 

منفصل، نداعبه ومنازحه.

4ـ عاضــَد وكانَف، برَئ 

. ، فكَّ وصحَّ

مرصيــة،  مدينــة  5ـ 

حارِس، من لوازم الخياطة. 

السيف، رحوم  6ـ شحَذ 

بـــِ، طائر يشــبه األوز، 

طريق.

7ـ نوتة موسيقية، أطأ، 

أرّد عى، ِمثل.

8ـ أطــراف األصابــع، 

االســم الثــاين لنائب عن 

الشامل، عرثَ، خشَن صوته. 

9ـ رجل شــديد صعب، 

هالك، حرف جزم.

10ـ تجّمــع وتحّشــَد، 

الضامن لـِ، ضمريي.

11ـ لجأتم، عســكري، 

الحَسن. 

12ـ ُسفني، ثأر وعقاب، 

ُمدرِك.

املحتَقر،  الذميــم  13ـ 

رئيس  الصــدع،  أصلــَح 

مرصي راحل.

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(

أنت كريم، حســن الخلــق وصادق. حاول 

أن تســتفيد من الهــدوء عى جبهة العاطفة 

لتتمكن من االنــرصاف اىل الجبهات األخرى 

املنتجة. 

الصعوبــات التــي تواجهها هــذه اآلونة 

ســتتخطاها قريبا. ال تنقطــع عن األصدقاء 

واألحباء ألن االنســان ال يســتطيع أن يعيش 

وحده يف هذه الحياة. 

تشــعر انــك أكــرث وثوقا بنفســك وأكرث 

تفاؤال وانرشاحــا. مبادرات جيدة عى صعيد 

العمل، وجاذبية كبرية يف الوســطني العائيل 

واالجتامعي. 

تطورات كبرية يف العمل وانجازات تســجل 

يف خانــة نجاحاتــك، عــى أن تتمكن من 

استثامرها الحقا يف مسريتك املهنية الشاقة 

والطويلة. 

ستشــعر ببعض القلق ملــا يدور حولك من 

مسائل، وسينتابك احساس بهضم حقك. برهن 

عن لباقة ونعومــة مع املقربني منك من أهل 

وأصدقاء. 

حامسك يف العمل ال مثيل له، وتفاؤلك دائم. 

ينال أحد األشخاص اعجابك فتسعى جاهدا من 

أجل أن تلفت نظره. الوقت مناســب لألعامل 

الفنية. 

تنجــح يف االنخــراط يف التحوالت ويف 

التأقلم مع أوضاعك الجديدة. يوم ممتع تشعر 

فيه بالراحة والسعادة بعد عالقة سابقة غري 

مريحة. 

تســلّح بالِعلم واملعرفة، فقــد أصبح بناء 

املســتقبل يتطلبهام كرضورة ملّحة. حاول أن 

متيض بعض األوقات الســعيدة واملمتعة مع 

من تحّب. 

الفلك ينري لك درب النجاح يف الُحّب. اســع 

اىل االستقاللية واستعد لبداية جديدة. أحدهم 

ســيحاول النيل من نجاحك، إنتبه له، وافتح 

عينيك جيدا.

الحب يشغل بالك وتحلم به يف كل املناسبات. 

تحصل عى التقدير واالحــرتام الزائد إن أنت 

أظهرت الكفاءة التامة، والنية الحسنة للغري. 

الوقت،  لبعض  فرتة مناسبة لالســرتخاء 

اســتفد منها اىل أقىص حــد. يكفي اظهار 

عاطفتك الصادقة والنبيلة لشــخص ما حتى 

تعود املياه اىل مجاريها. 

اثباتات لصالحــك عى أمر كان يحريك. قد 

تتخذ قــرارا بوضع قامئة ســعيدة ومريحة 

لبعض األعــامل االضافيــة. العاطفة قوية 

وتتقن التعاطي معها. 
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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. 
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 افقيا: 

1ـ الفارايب. 

2ـ الخرضاء. 

3ـ اهبان بن خالد. 

4ـ 11 ألف عاِمل. 

5ـ سنة 1950

6ـ يف والية هاواي. 

7ـ يف اندونيسيا. 

8ـ بوانس آيرس. 

9ـ سنة 1959

1ـ هايدن.

2ـ ألتوي. 

3ـ مواسم. 

4ـ ليربا. 

5ـ تسعري.

1ـ هاملت. 

2ـ الويس. 

3ـ يتابع. 

4ـ دورسي. 

5ـ نيامر. 
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لكن اي حكومة لن متر بسهولة، اذا مل تتطابق مع املواصفات 
الرئاســية لحكومة ادارة »الفراغ الرئايس« املحتمل. وما حصل 
يف الســاعات القليلة املاضية، انهى ما تبقى من ثقة مهزوزة 
بــني الرجلني، لخصها رئيس الجمهورية بكالم امام زواره اتهم 
فيــه ميقايت »بالخبث« و »املراوغــة«. وفيام تحدثت مصادر 
الرئاسة االوىل عن رغبة ميقايت يف احراج عون لعدم تشكيل 
حكومــة، النه يريــد ان يخلق مناخ عام بــان الرئيس يقوم 
بالتعطيل يف نهاية عهده، حصل اتصال بني رئيس الجمهورية 
ورئيــس الحكومة، وتم االتفاق عىل عقد لقاء اليوم يف قرص 
بعبدا إلستكامل املشاورات حول الصيغة الحكومية التي قدمها 

الرئيس املكلّف.
 وعلمت »الديار« ان الرئيس عون سيبلغ ميقايت، »برشوطه« 
للموافقة عىل اي تشكيلة مفرتضة للحكومة الجديدة، وهي ال 
تختلف كثريا عام سبق واعلنه رئيس التيار الوطني الحر جربان 
باســيل لجهة التعيينات، واقالــة حاكم مرصف لبنان، واعادة 
التوازن يف اي تشــكيلة لجهة »املداورة« يف الحقائب، وعدم 
اقتصار االمر عىل حقيبة »الطاقة«، مع توجه تفضيل رئايس 

لتشكيل حكومة سياسية.
اقتصاديا تبدأ معاناة اللبنانيني اليوم مع زيادة التعرفة عىل 
االتصــاالت، فيام »اوجريو« تقفل عدد من »ســنرتاالتها«. اما 
ازمة الخبز فتبقى معلقة وســط تقاذف للمســؤوليات حول 
الجهة املســؤولة عن الفســاد يف ملف الطحني، فيام اقرتاح 
ميقايت حول انشــاء صندوق العــادة جزء من اموال املودعني 
»فكــرة« تحتاج اىل املزيد من الدراســة قبل ان »تبرص النور«. 
هــذه املراوحة الداخلية تتناقض مع حالة الغليان الســيايس 
واالمني يف املنطقة التــي تنتظر الرئيس االمرييك جو بايدن 

منتصف الجاري. 
فكــرة »الناتــو« العريب يبــدو انها »ولدت ميتــة« باقرار 
ديبلومــايس قطري رافــق وزير الخارجيــة اىل بريوت. اما 
»ارسائيل« فمشــغولة بخطر حزب الله املتنامي وســط اقرار 
من اعىل املســتويات االمنية بعدم الجهوزية لخوض اي حرب 

جديدة. 

{ »رشوط« وتساؤالت رئاسية {
مل تتضح بعد ماهية الخطوة املقبلة لرئيس الحكومة املكلف 
الذي ينتظــر لقاء رئيس الجمهورية اليوم »ليبني عىل اليشء 
مقتضاه«، فمع علمه املســبق ان الرئيس عون لن يوافق عىل 
التشــكيلة الوزارية، بعدما تقّصد »القرص« احراقها بترسيبها 
لالعالم. عدم اتباع ميقايت مبدأ املداورة الشاملة وإبقاء وزارة 
املالية ضمن حصة الطائفة الشيعية وخصوصا »حركة امل«، 
ستكون املدخل الرئييس لرفض الرئاسة االوىل للتشكيلة، فضال 
عــن رغبة باتت واضحة لــدى الرئيس للحصول عىل ضامنات 
سياسية لينهي عهده بانجازات ترتبط اوال بإقالة حاكم مرصف 
لبنان رياض ســالمة، وحصول تعيينات يف الفئة االوىل تعزز 
مكانة فريقه السيايس، فضال عن حامية التوازنات السياسية 

يف الحكومة املفرتض ان »متأل« الفراغ الرئايس. 
وتتســاءل مصادر مقربة من بعبدا عن سبب قيام ميقايت 
بتغيــري 3 وزراء من التيار الوطنــي الحر، فيام احتفظ وزراء 
آخرون بحقائبهم، عىل رغم معرفته بوجود مالحظات رئاسية 
عليهم. وكيف ميكن مليقايت تجاوز الرئيس بإجراء تعديالت دون 
التشــاور معه؟ وهنا يفضل الرئيس تشكيل حكومة سياسية، 
ولن يقبل بتجاوز مالحظات فريق سيايس وازن، فاما تحصل 

تسوية متوازنة او ال حكومة؟ 

{ ميقايت غري »محشور« {
ووفقــا ملصــادر مطلعة عىل موقف ميقــايت، ال يرى انه 
مضطر لقبول اي رشوط مســبقة، النه ليس يف وارد القبول 
»بتقييــده« ومحارصته يف آخر ايام العهــد. هو اليوم رئيس 
حكومة ترصيف اعامل، ومكلف يف الوقت نفســه تشــكيل 
حكومة، وليس محشــورا بالوقت »كام يدعي«. واملنطق يقول 
ان اي تفاهم مفرتض عىل خارطة طريق سياسية واقتصادية، 
يجب ان تحصل مع الرئيس الجديد. فام الداعي »لتكبيل« نفسه 
دون اي مثن يف املقابل؟ مع العلم انه بعد انتهاء والية الرئيس 
عون سيضطر الجميع للتعامل مع حكومة ترصيف االعامل. 

{ عون يتهم ميقايت »بالخبث« {
ويف هذا الســياق، مل يعد خافيا عىل احد شــعور الرئاسة 
االوىل بان ميقايت جزء من فريق سيايس يقوده رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، ويشكل جنبالط احد اهم ركائزه، يتعامل مع 
العهــد انه من املايض وال يريد لــه تحقيق اي انجاز مبا تبقى 
من مدة الوالية الرئاســية. ومل يكــن مفاجئا، توصيف رئيس 
الجمهورية لكيفية تعامل رئيس الحكومة املكلف مع تشــكيل 
الحكومة، فوفقا لزوار بعبدا تحدث الرئيس عن »خبث« ميقايت 
غري املفاجئ بالنســبة اليه. وقال »هو مينحك االنطباع برغبته 
بالتعــاون وعدم وجود اي نوايا ســيئة تجاهك، فيام تعكس 
ترصفاته عكس ذلك، وعندما تواجهه بالحقائق مينحك اجوبة 
عامة، ويف الخالصة ال تصل معه اىل اي نتيجة«. ووفقا لتلك 
املصادر، »يرتحم« الرئيس عون عىل العالقة مع رئيس الحكومة 
الســابق سعد الحريري، عىل الرغم من الخالفات العميقة يف 
كل يشء، لكن الحريري »كان ال يراوغ، ويقول ما يفكر به وال 

يقول عكس ما يفكر«. 

{ تربيرات الرئيس املكلف {
يف املقابل، ترفض اوســاط مقربة من رئاســة الحكومة 
االتهامات الرئاســية، وتشــري اىل ان الرئيس املكلف ال يريد 
املزيــد من هدر الوقت، ما دام املطلــوب من الحكومة مهمة 
محددة ترتبــط مبتابعة املفاوضات مع صندوق النقد الدويل 
لالنتقــال اىل مرحلة التعايف املايل. وبررت املصادر تســليم 
ميقايت نســخة من التشكيلة الوزارية التي أعدها، بخالف ما 
كان يحصل يف الســابق، بــأن تقترص الزيارة األوىل للرئيس 
املكلــف عــىل إطالعه عىل نتائج االستشــارات النيابية بان 
الظروف اســتثنائية، والبلد ال يتحمل مشــاورات طويلة، الن 
املهــل القانونية ضيقة والوضع االقتصادي ســيىء للغاية. 
والســؤال ملاذا يشعر الرئيس عون انه محشور؟ اآلن عليه اما 
القبول واما الرفض او طلب تعديالت يراها رضورية، وعندها 

»يبنى عىل اليشء مقتضاه«.  

{ ال تسليم »لخصوم« العهد {
ووفقا ملصادر مطلعة، فان الســيناريو املرجح يبقى التمديد 
لحكومة ترصيف األعــامل، عىل أن يأخذ املجلس النيايب عىل 
عاتقه إقرار مجموعة من اقرتاحات القوانني املطلوبة لتسهيل 
التفــاوض مع صندوق النقد، خصوصاً أنه ليس هناك ما مينع 
الربملــان من ترشيــع الرضورة  بعد اعــادة االعتبار لحكومة 
ترصيف األعامل . وســيكون هذا االمر مرسحا الشتباك جديد 
بني بعبدا والرساي. فهل ســيقبل الرئيس عون بإحياء جلسات 
مجلس الوزراء بذريعة الظروف االستثنائية؟ ام يقاطع وزراء 
»التيــار« ويرفضون ترصيف االعــامل؟ خصوصا بعدما املح 
باســيل بان التكليف الجديد غــري ميثاقي، فكيف لحكومة ان 
تكمل عملها بغياب املكّون املســيحي؟ يف الخالصة، لن يوافق 

»التيار« عىل تسليم البالد لـ »خصوم« العهد.! 

{ اعادة جزء من الودائع؟ {
يف هذا الوقت، اختار ميقايت بصفته رئيس حكومة ترصيف 
األعامل املشاركة يف جلسة للجنة املال واملوازنة برئاسة النائب 
ابراهيم كنعان للبحث يف تصّور ميقايت لتعديل خطة التعايف 
االقتصادي واملايل، واملســائل املتعلقة مبرشوع موازنة 2022. 
وتقــدم ميقايت باقرتاحات جديدة لها عالقة بخطة النهوض، 
أبرزها إنشــاء صندوق تعايف من أجل املساهمة يف إعادة جزء 
مــن الودائع املرصفية للمودعني. واعترب ان هذه االقرتاحات ال 
تفســد االتفاق املبديئ مع صندوق النقد، مشرياً إىل أن كل يوم 
تأخري يف عدم إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا 

خسارة تقدر بـ 25 مليون دوالر.
وبعد االجتامع أكد النائب كنعان »أن حقوق املودعني مكفولة 
يف الدســتور ويجب أن تؤمن من خالل توزيع عادل للخسائر 
يف خطة التعايف التي مل تتم إحالتها بعد إىل املجلس النيايب«.  

 { قطر تدعم الجيش »وتنعى« الناتو؟ {
يف غضون ذلك، يســتضيف فنــدق »الحبتور« اجتامع وزراء 
الخارجية العرب، وهو األول من نوعه منذ األزمة الديبلوماسية 
بــني لبنان ودول الخليج، هذا اللقاء التشــاوري تحضرياً للقمة 
العربية املقبلة يف الجزائر، ال تعول مصادر سياسية كثريا عىل 
نتائجــه، فالحضور العريب مهم، لكنه لن يحدث اي خرق جديد 
يف العالقة الثنائية بني لبنان وبعض الدول العربية، كون امللف 
اللبناين ليس عىل »طاولة« البحث. وتجدر االشارة اىل ان وزراء 
خارجية الكويت وقطر وتونس يشاركون شخصيا يف االجتامع 
الــوزاري العريب، فيام تغيب ســوريا، بينام قررت دول كمرص 
ان متثــل بنائب وزير الخارجية، فيام اختارت االمارات والعراق 
والبحرين والسعودية بان تتمثل باملندوبني الدامئني يف الجامعة. 
ويف سياق متصل، وبعد ساعات عىل وصول الوفد الديبلومايس 
القطري اىل بريوت برئاســة نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاين، نقلت شخصية لبنانية 
عن عضو يف الوفد القطري، خالل دردشــة جانبية عن مخاطر 
محدقة باعامل القمة، املزمع عقدها يف الجزائر يف ضوء خريطة 
التحالفــات الجديدة يف املنطقة، حيث اســتبعد الديبلومايس 
القطــري »والدة« »ناتو« عريب خالل زيارة الرئيس االمرييك جو 
بايدن، ملمحا اىل ان الفكرة صعبة التحقق، وليســت عىل جدول 

اعامل بالده التي تحتفظ بعالقات جيدة مع طهران. 

{ الرياض و »التعايش« مع طهران {
ويف السياق نفسه، وبعد نعي مصادر يف واشنطن للفكرة، 
اكــدت وكالة »بلومربغ« االمريكية ان مجرد طرح الفكرة، يبدو 
مثريا للسخرية بسبب الواقع السيايس والعسكري يف املنطقة. 
فـــ »إرسائيل« تبدو راغبة بالفكــرة، وميكن أن تدعمها إدارة 
بايدن، لكن الدول التي ســتنضم إىل التحالف تجد صعوبة يف 
تعريف األهداف األمنية املشــرتكة، عالوة عىل العدو املشرتك. 
فمعظم املشاركني لديهم جيوش لحامية النظام من التهديدات 
الداخلية وليس الخارجية. وبحســب الوكالة، »لقطر وُعامن 
عالقــات جيدة مع إيران، فيام تحتفظ الكويت بعالقات حذرة 
معها، وبالنســبة للرياض وأبــو ظبي اللتني خاضتا حربا غري 
ناجحة مــع وكالء إيران يف اليمن، فهــام تبحثان اليوم عن 
تعايــش وليس مواجهة مع طهــران. ولدى مرص أكرب جيش 
يف العامل العريب، لكنها كانت أول دولة تنســحب من مرشوع 
التحالف األمني »الفاشــل« للرشق األوسط الفاشل، وبالتايل 

فأي فكرة لناتو رشق أوسطي ال قيمة لها«. 

{ »ارسائيل« والحرب {
يف هــذا الوقت، وعىل وقع انتظــار لبنان للرد »االرسائييل« 

عــىل مقرتحاته االخرية يف ملف »الرتســيم »البحري، تحدثت 
مصــادر امنية »ارسائيلية« عن عدم جهوزية الجبهة الداخلّية 
»اإلرسائيلّية« ملُواجهة آالف الصواريخ يف حال اندالع اي مواجهة 
عىل الجبهة الشــاملية. واكدت املصادر ذاتها ان كل مكاٍن يف 
»إرسائيل«، بات يف مرمى صواريخ حزب الله، مبا يف ذلك الفرن 
الذرّي يف دميونا يف الجنوب، واملنشــآت العســكريّة واملدنّية 
اإلسرتاتيجّية، وعىل رأسها مطار بن غوريون الدويّل يف الوسط، 
وهو املطار الوحيد يف »إرسائيل«، والذي ســيؤدي تعطيله، إىل 

شّل حركة املسافرين من وإىل »تل أبيب« بصورة كاملة. 

{ »وجع الراس االكرب«؟ {
ويف هذا السياق، وزعت قيادة الجبهة الداخلّية نرشة خاّصة 
عىل املواطنني تشمل تعليامٍت بتوّخي الحيطة والحذر يف حال 
اندالع الحرب، وكيفية الترصّف يف حال الهجوم عىل »إرسائيل« 
بالصواريخ، ومنها انه ال مُيِكن االعتامد عىل الدفاعات الجويّة، 
وأنّه يتعنّي عىل املواطنني الدخول إىل املالجئ واألماكن األخرى 
خالل 10 دقائق ال أكرث. وقد بدأ برنامج »درع الشــامل« التابع 
لشــعبة الهندسة والبناء يف »وزارة األمن اإلرسائيلّية« بإنشاء 
غرف محصنة داخل املنازل الخاصة يف مســتوطنة »شلومي« 
عىل الحدود الشاملية. وتواصل شعبة الهندسة والبناء بتوسيع 
مرشوع التحصني عرب انشاء 110 غرفة محصنة يف مستوطنة 
»مســكاف عام«، املتاخمة للحدود مع لبنان، والحًقا ســيتم 
نــرش مناقصات أخرى للتحصني يف مســتوطنة »مرغليوت« 
ومستوطنة »املنارة«. وكان القائد السابق للجبهة الداخلّية قد 
اكد ان وجــع »الرأس األكرب« هو حزب الله، وتحدث عن القلق 
من ثغــرات التحصني التي تثري القلق لدى املؤسســة األمنّية 

اإلرسائيلّية وأذرعها. 

{ جرمية انصار؟ {
قضائيا، ُختم التحقيق يف جرمية أنصار امس، وأرسل قايض 
التحقيق األول يف بريوت رشبل أيب ســمرا، ملّف املطالعة إىل 
النيابة العامة االســتئنافية يف بــريوت قبل أن يصدر القرار 
الظنــي. وأبدى وكيل عائلة الضحايا األربع املحامي ماهر جابر 
تفاؤله يف ان تشري األيام املقبلة االّدعاء عىل كّل من حسني ف، 
والسوري حسن غ. مبوجب املادة 546 من قانون العقوبات التي 
تنص عىل عقوبة اإلعدام بحقهام. الجلسة الثالثة أمس كانت 
رسية أيضاً حرضها املحامون فقط نظراً لحساســية املوقف، 
فيام نفذ أهايل الضحايا وأبناء البلدة وقفة تضامنية أمام قرص 
العدل يف بريوت للمطالبة بـ »القصاص العادل«، وأظهروا رّدة 

فعل إيجابية بعد انتهاء الجلسة. 

{ »اوجريو« خارج »الخدمة! {
ويف اجراء يطرح الكثري من عالمات االســتفهام، وعشية 
دخول قرار رفع تكلفة االتصاالت حيز التنفيذ، ما ســيزيد من 
االعبــاء االقتصادية عىل اللبنانيني، بــدأت« أوجريو« بإطفاء 
ســنرتاالتها تباعاً بعد نفاذ مــادة املازوت من خزاناتها، وعدم 
قدرتها عىل رشاء املادة بســبب إرضاب القطاع العام، الذي منع 
وزارة املال من دفع ســلفات الخزينــة التي اقرت يف مجلس 
الوزراء. تجدر االشــارة اىل ان القاعدة العامة الحتساب أسعار 
االتصاالت والبيانات الخلوية تقوم عىل تقسيم السعر السابق 
بثالثة، من ثم احتســاب املبلغ بحســب سعر منصة صريفة، 
وتنطبق هذه اآللية عىل الخطوط الثابتة واملدفوعة سلفا، حيث 
أصبح سعر دقيقة التخابر للخطوط الثابتة 0.04 دوالر أمرييك 
مقابل 0.11 د.أ. حاليا، وســعر االشرتاك الشهري انخفض من 
15 د.أ. إىل 5 د.أ.، مــع اإلبقــاء عىل 60 دقيقة تخابر املجانية، 
أما دقيقة تخابر الخطوط املدفوعة سلفا فانخفضت من 0.25 

د.أ. إىل 0.08 د.أ. 

)االتفــاق النووي(، وهي ال تبدو مســتعدة التخاذ القرار الجوهري 
بشأن ما إذا كانت تريد إحياء االتفاق أم دفنه«.

وأشار املسؤول األمرييك إىل أن اإليرانيني هم الجانب الذي يحتاج 
إىل اتخاذ قرار بشــأن العودة إىل االتفاق النووي وكان يتعني عليهم 
اتخاذه منذ أشهر«. يف املقابل, رأى وزير الخارجية اإليراين، حسني 
أمري عبد اللهيان، امــس، أن »تقييم بالده للمفاوضات النووية مع 
أمريكا يف العاصمة القطرية الدوحة إيجايب«، معلقا آماال عىل جولة 

ثانية للمفاوضات لتذليل العقبات العادة احياء االتفاق النووي.
ويف هذا السياق, أفادت وسائل إعالم إيرانية بأن »وزير الخارجية 
القطري الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاين أجرى اتصاال هاتفيا 
مع نظريه اإليراين حســني أمري عبــد اللهيان، وبحث الجانبان آخر 
تطــورات املفاوضات األخرية يف الدوحــة إللغاء الحظر املفروض 
عــىل البالد«. وقال عبد اللهيان إن بالده »لديها إرادة كاملة ملواصلة 
املفاوضات بهدف الوصول إىل اتفاق واقعي«، مؤكدا »جدية إيران يف 
التوصل التفاق محكم وقوي، وهذا يتطلب إرادة أمريكية واقعية«.

بــدوره، وصف وزير الخارجية القطري، التي اســتضافت بالده 
الجولة األخرية من املفاوضات الثالثية غري املبارشة ) إيران - االتحاد 

األورويب - أمريكا(، عملية املفاوضات بأنها »بناءة وإيجابية«.

{ الفريق االيراين املفاوض: 
مفاوضات الدوحة مل تفشل  {

من جانبه ، قال مستشار الفريق اإليراين املفاوض محمد مرندي 
إن »التوقعات مل تكن تشــري إىل أّن املفاوضات ســتنتهي إىل حّل 
إيجايب يف يومني فقط«، معلناً أن »مفاوضات الدوحة مل تفشــل 
وستستمر«. وتابع أّن بالده »ال تأخذ ترصيحات املسؤولني األمريكيني 
اإلعالمية بجدية«، مشرياً إىل أّن »عىل األمريكيني توفري الضامنات 
التــي تطالب بها إيران، ليؤكدوا أنهم لــن يطعنوها يف الظهر كام 

فعلوا يف السابق«.
ولفت مرندي اىل  أّن »األوروبيني اليوم أكرث اهتامماً بإيران، ألنهم 
بحاجة إىل نفطها، بســبب الحرب يف أوكرانيا، وبالتايل اصبح من 
الــرضوري رفع العقوبات ليك نتمكن من تطبيق االتفاق النووي من 
جديد«. واشار اىل  إّن »التواصل مل ينقطع ما بعد وقف محادثات فيينا، 
ولكن ما شهدناه خالل اليومني املاضيني هو محادثات مركزة«. ورأى 
مرندي أّن »الرئيس األمرييك جو بايدن يتعرض لضغوطات كبرية من 
معاريض االتفاق، لكنه يف الوقت نفسه يعاين من جراء أزمتي الطاقة 
والنفط، وسرنى أي الكفتني سرتجح«، معتربا أن »الضغط األورويب 

ينمو لحث األمريكيني عىل القيام بخطوات جدية«.

{ »طالبنا بضامن عدم انسحاب واشنطن« {
هذا، واكد ســفري إيران لدى األمم املتحــدة مجيد تخت روانجي، 
يف ترصيــح له امس، أّن محادثات الدوحــة كانت »إيجابية«، وأّن 
إيــران طالبت »بضامنات ميكن التحقق منها« بأّن »واشــنطن لن 
تنسحب مجدداً من االتفاق«. وقال روانجي إّن إيران »طلبت ضامنات 
موضوعية ميكن التحقق منها من واشــنطن بأنّها لن تنسحب مرة 
أخــرى«، وأضاف: »كنا صادقــني يف محادثات الدوحة، التي كانت 

جادة وإيجابية«.

{ االتحاد األورويب قلق {
ويف ســياق متصل، عرّب االتحــاد األورويب امس، عن »قلقه من 
عــدم إمكان إحياء االتفاق النووي اإليراين املوقع يف 2015«، وحّث 
كل األطــراف عىل »انتهــاز الفرصة للتوصل التفاق بناء عىل النص 
املطروح عىل الطاولة«. وقال أولوف سكوج، سفري االتحاد األورويب 
لــدى األمم املتحــدة، ملجلس األمن: »أنا قلق من أننا قد ال نتمكن من 
الوصول لخط النهاية«، مضيفاً: »رسالتي هي أن انتهزوا تلك الفرصة 

للتوصل التفاق بناء عىل النص املطروح عىل الطاولة«.
وتابع ســكوج: »اآلن هو الوقت املناسب لتخطي املسائل العالقة 

األخرية والتوصل التفاق وإعادة االتفاق النووي بالكامل«.

املدينة.
من جانبها، ذكرت صحيفــة »يديعوت أحرونوت« أن 
مســلحني فتحوا النار تجاه املســتوطنني املوجودين يف 
منطقة قرب يوسف، ما تسبب بإصابة جندي ومستوطنني 
بجراح وصفت بالطفيفة، وأوضحت أن قائد قوات الجيش 
يف شامل الضفة الغربية قرر إخالء كافة املستوطنني من 

منطقة القرب خشية تطور األوضاع األمنية.
وأظهرت مقاطع »فيديو« املســتوطنني وهم يف حالة 

هلع ورعب شديدين داخل القرب.

{ كتيبة نابلس {
ويف الســياق، أعلنت رسايا القدس - الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلســالمي - كتيبة نابلس – عن استهداف 
قوات االحتالل وقطعان املستوطنني التي اقتحمت منطقة 
قرب يوســف رشق نابلس بالضفة املحتلة بصليات كثيفة 

من الرصاص.
وأكــدت الكتيبة أن الرسايا عند اقتحام قوات االحتالل 
للمنطقة الرشقية يف نابلس لتأمني صالة املســتوطنني 
يف قرب »يوســف املزعوم«، متكن مجاهدوها من إمطار 
القوات والحافالت املقتحمة بصليات ناٍر مباركة من عدة 

محاور بأوقات متفاوتة وبشكل مبارش.
وقالــت كتيبة نابلــس إن »ظــرف محافظة نابلس 
يســتوجب العمل ضمن ضوابط يف التشــبيك واملتابعة 
واإلعــالن للمحافظة عىل أمد العمل املقاوم، فكل بندقيٍة 
نفضــت غبارها أفقًيا هي رشيكــٌة حتمية يف الكفاح 

املسلح ال نقدمها وال نؤخرها«.
وشــددت عىل »أن العمل املقاوم مل يبدأ برسايا القدس 
ولــن ينتهي بها، فاملقاومة جدوى مســتمرة«، وقالت: 
»عــىل العدو أن يعلم أن الصليات مســتمرة حتى مطلع 

الفجر«.
ووجهت التحية إىل الشباب الثائر ومن خلفه العوائل 
الكرمية سكان وأهايل املنطقة الرشقية يف نابلس عىل 
احتضانهم ووعيهم امللموس ملا كان ويكون وســيكون 
يف املنطقــة ومحيطها اليوم ومع كل اقتحام، والجميع 
أمام محاكمة شــخصية يف حفــظ املقاومني وخطهم 

وخطاهم.

{ »حامس« {
من جهتها، عقبت حركة »حامس« عىل إصابة قائد لواء 
وعدد من املستوطنني بجروح مختلفة برصاص املقاومني 
الفلســطينيني أثناء اقتحام قرب يوسف بنابلس بالضفة 

املحتلة.
وقال فوزي برهوم الناطق باســم الحركة: »كل التحية 
إىل نابلس وأهلها ومقاتليها البواسل الذين تصدوا لقوات 
االحتالل اإلرسائييل وقطعان املستوطنني أثناء اقتحامهم 

ملحيط قرب يوسف رشق مدينة نابلس«.

وأكد برهوم أن اعــرتاف االحتالل اإلرسائييل بإصابة 
قائد لواء وعدد من املستوطنني بجروح مختلفة برصاص 
املقاومني الفلســطينيني أثناء االقتحام »تأكيد عىل قدرة 
املقاومــة يف الضفــة عىل إيقاع خســائر يف صفوف 
العدو، وفرض قواعد اشــتباك جديدة عليه، ورفع تكلفة 

أي اقتحامات أو اعتداءات عىل أهلنا هناك«.

{ اعتقاالت {
عىل صعيد آخر، أعلن جيش االحتالل اإلرسائييل اعتقال 
12 فلسطينيا يف مناطق مختلفة بالضفة الغربية. وقال 
املتحدث باسم جيش االحتالل إن قوات »الشاباك« وحرس 
الحدود اعتقلت 12 فلسطينًيا يف مناطق مختلفة بالضفة، 

بزعم ضلوعهم بنشاطات ضد القوات اإلرسائيلية.
مــن جهتها، قالت حركة الجهاد اإلســالمي إن قوات 
االحتالل اعتقلت القيادي يف الحركة املحرر طارق حسني 
قعــدان  )50 عاًما(، عقب مداهمة منزله يف بلدة عرابة 

جنوب غرب جنني.
وأضافــت »اقتحمت قوات كبــرية من جيش االحتالل 
منــزل القيادي قعدان يف الحــي الرشقي من بلدة عرابة 
وقامت بتفتيشه والعبث مبحتوياته قبل أن تقوم باعتقاله 

واقتياده إىل جهة مجهولة«.
والقيادي قعدان من أبرز قادة حركة الجهاد اإلسالمي 
يف الضفــة الغربية، حيــث أمىض أكرث من 11 عاًما يف 
سجون االحتالل، ومن أوائل الذين خاضوا معركة اإلرضاب 
عــن الطعام وكان آخرها عــام 2019 ملدة 88 يوًما رفًضا 

العتقاله اإلداري. 
يذكر أن القيادي طارق قعدان متزوج ولديه ستة أبناء، 
وهو شقيق األسرية منى قعدان التي اعتقلت يف 10 نيسان 
2021 وهو االعتقال السادس لها ومجمل اعتقاالتها بلغت 

8 سنوات يف سجون االحتالل.
وأكــد طارق عــز الدين املتحدث باســم حركة الجهاد 
اإلســالمي عن الضفة الغربية »أن االعتقال لن ينال من 
إرادة وعزميــة القيــادي قعدان الذي لطاملا شــهدت له 
الســجون واملعتقالت بصربه وصموده وشجاعته، والتي 
تجسدت يف معاركه ضد االعتقال اإلداري، وإن هذه املحنة 
الجديدة ســوف تتصاغر أمام تضحياته الكبرية وتاريخه 

الجهادي الطويل«.
وحمل عز الدين حكومة االحتالل املســؤولية الكاملة 
عن مواصلة سياســة االعتقاالت بحــق قادة وعنارص 
الحركة، وأبناء الشــعب الفلســطيني، والتي سوف ترتد 
عليهم بانتفاضة مستعرة ومقاومة مشتعلة ضد الجنود 

وقطعان املستوطنني.
وقــال »إن محــاوالت االحتالل املتواصلــة بالقتل 
واالعتقال وانتهاك املقدســات وهدم البيوت، لن تنال من 
مســرية شــعبنا واَماله وتطلعاته بالكرامة والحرية«، 
داعًيا إىل مواصلة طريق االشتباك واملواجهة، ومبختلف 
الوســائل املتاحة لوقف جرائم االحتالل وإنهاء عدوانه 

املتصاعد.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح
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