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ــــــــــــــــــاً ــــــــــــــــــناور إعالمي ــــــــــــــــــي يُـ ــــــــــــــــــة... وميقات ــــــــــــــــــواجه وحــــــــــــــــــده األزمــــــــــــــــــة اإلقتصادي ــــــــــــــــــي يُـ اللبنان
جيشــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــوة  وق ــــــــــــــــــان  لبن اســــــــــــــــــتقرار  ــــــــــــــــــى  عل ســــــــــــــــــعودي  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــي  إيران ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــي  أميرك تقاطــــــــــــــــــع 
ــــــــــــــــــام السياســــــــــــــــــي دون ُمعالجــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــن واالنقس ــــــــــــــــــن اإلختصاصيي ــــــــــــــــــل م ــــــــــــــــــة املقب ــــــــــــــــــس الجمهوري رئي
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»كورونـــــا«: حالـــــة وفـــــاة واحـــــدة
ــدة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة جديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و 1320 إصابـ

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 

حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1320  

إصابة جديدة بالفريوس، ليصبح العدد اإلجاميل لإلصابات 

.1113519

وأوضحــت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10467«.

لبنان يتخّطى األردن ويقترب
من نهائيات كأس العالم بكرة السّلة

حقق املنتخب الوطني اللبناين بكرة السلّة فوزاً مثيناً عىل 
نظــريه األردين بنتيجة 70- 89، ضمن التصفيات املؤهلة 
لنهائيــات كأس العامل والّتي ســتقام يف كل من »اليابان، 
الفيليبني وإندونيســيا« عام 2023. وكان قد انتهى الربع 
األول بتقــّدم املنتخب األردين بـ21 نقطة مقابل 15، إّل أن 
رجال األرز قلبوا الطاولة يف الربع الثاين حيث أنهوا النصف 
األول بتقّدم كبري 46 - 28. تفّوق املنتخب اللبناين اســتمّر 
يف الّربعني الثالث والرابع ليحّقق الفوز مع صافرة النهاية.

تدريبات متواصلة للجيش اللبناين للبقاء يف جهوزية تامة

االرضار تتواىل عىل البنى التحتية االوكرانية مصري العودة اىل املفاوضة ضبايب

)تتمة املانشيت ص12( 

نور نعمة 

اضافة اىل ازمة القمح ووطاة غالء الدوية واملستشفيات 
واملحروقــات، زادت امس تعرفة التصــالت لتجعل املواطن 
يعاين المرين ولتجعل العيش يف لبنان من سابع املستحيالت 
يف ظل افق مســدود. وعليه امــام هذا الواقع الضاغط عىل 
املواطن وحده الذي تريد الدولة ان يدفع مثن النهيار والفالس 
القتصادي يف حني تعفي نفســها من الهدر والرسقات التي 
قامــت بها، وحدها الناس تقرر خيار العودة اىل الشــارع ام 
النكفاء والصمت حيال مامرسات الدولة الظاملة. والحال ان 
املواطن نفســه يعلم ان الفق مســدود ولذلك يعرتيه اليأس 
ولكــن هناك حال وحيدا ومخرجا ل مفر منه هو التفاق مع 
صندوق النقد الدويل الذي سيسعف لبنان يف محنته ويخفف 
من وطأة الزمة عىل املواطن. فهل تقوم الدولة مبســؤوليها 
بتطبيــق التفــاق مع صندوق النقد ام تتفــرج عىل الحالة 
املزريــة التي وصل اليها لبنان والتي تنزلق يوما بعد يوم من 

السيىء اىل السوأ؟ 
اىل ذلك، يف موضوع تشــكيل الحكومة،كشــفت مصادر 
مطلعــة ان حظوظ ولدتها صعبة حتى اللحظة نتيجة تباعد 
وجهــات النظر بني رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 
والرئيــس املكلف نجيب ميقايت حيــث يرى عون ان املرحلة 
الحالية تطلب وجود حكومة سياســية يف حني ان ميقايت 
يــرى ان الحكومة الحالية تعد كافيــة مع بعض التغيريات 
يف الــوزارات وتطبيق املداورة عىل وزارات معينة. من جهة 

اخرى يرى الرئيس عون انه طاملا ميقايت يريد اجراء تعديالت 
عــىل الحكومة فلامذا ينطبق ذلك فقــط عىل وزارة الطاقة 
اىل جانــب ان املداورة يجب ان تطال كل الوزارات منها وزارة 
املاليــة ووزارة القتصاد والداخلية وغريها ول تكون كام هي 
عليه الن تشــمل فقط وزارات تابعة للطائفة املسيحية. من 
هنــا، يريد رئيس الجمهورية تشــكيلة حكومية عادلة عىل 
الجميع وليست استنسابية ولكن الحكومة ل تسري عىل سكة 

صحيحة وفقا للمصادر املطلعة.
يف الســياق ذاته، ل شــك ان  الرئيس نجيب ميقايت  يلعب  
لعبة  ذكية  اعالميا يظهر نفســه انه مرن وليس الجهة التي 
تعرقل او تؤخر تأليــف الحكومة حيث قدم صيغة حكومية 
يف وقت وجيز جدا ويقوم بالتصالت والجهود لترسيع ولدة 
الحكومــة امنا يف الواقع :هل هــذه التصالت هدفها تذليل 

العقبات ام مترير الوقت؟

{ الستحقاق الرئايس: رئيس الجمهورية 
املقبل من الختصاصيني؟ {

يف هــذا املجال، اعربت مصادر مقربة من حزب الله للديار 
عن املها من  ان يجري الســتحقاق الرئايس يف موعده لن 
الفراغ قاتل ويرض بلبنان الذي يعاين ازمة اقتصادية ومالية.
وبدورها، كشــفت اوساط مطلعة للديارعن وجود تقاطع 
دويل وعريب  بانتظام عمل املؤسسات يف لبنان وبأن تجري 

ان انعقــاد  مؤمتــر  وزراء  الخارجيــة العرب يف 
بريوت تحضرياً للقمة العربية املقبلة التي ســتجري 
يف الجزائــر، يدل عىل ان العاصمة اللبنانية بريوت ل 
ميكن ان يستغني عنها العرب مهام ابتعدوا عن لبنان. 
ان تاريخ انشاء الجامعة العربية حصل عىل يد رئيس 
الجمهورية الراحل بشــارة الخوري، وميثاق الجامعة 
العربيــة كتب معظمه علــامء لبنانيون يف القانون 
الــدويل، ولذلــك خطوة عقد املؤمتــر املذكور جيدة، 
لكــن اين انتم ايها العرب من مســاعدة لبنان الجريح 
والواقع يف النهيار، فال متدون يد العون لشــقيقكم 
لبنان ودعمه من كل النواحي. اذ عىل شــاطئ الرشق 
األوســط كله ل يوجد بلد مثيل للبنان بالتنوع والعلم 
والثقافــة ومقاومة العدو اإلرسائييل وجامل طبيعة 
لبنان بجباله وســواحله. عىل كل حل بريوت احرتقت 
ودمرت 9 مــرات عرب التاريخ واعيد بناؤها عىل ايدي 
اللبنانيني واجدادهم، وســيخرج لبنان من ازمته هذه 

املرة بوعي اللبنانيني وهامتهم وعزة نفسهم.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــــــول...  ــــــي أيلــــ ـــّية« فــــ ـــ ـــ ــــــة رئاسـ ـــّد »لجلســــ ـــ ـــ ــــــري يُعـ بــــ
و »لهــــــــــو حكومــــــــــي« بالوقــــــــــت املســــــــــتقطع!

نـــــــــــــــواب »التغييـــــــــــــــر« و »القـــــــــــــــوات«
ــــــار ـــ ـــ ـــ ـــــــــة االنتظ ـــ ـــ ــــــــــــى الئح ـــ ــــــــــــي«... عل ـــ و»التقدم

هــــــل يتحالــــــف بــــــري ــــــــ ميقاتــــــي ــــــــ فرنجيــــــة ــــــــ جنبــــــالط...
ــــــــــــــــــــــار« بالشــــــــــــــــــــــظايا؟ ــــــــــــــــــــــدا و>التي ــــــــــــــــــــــوا بعب فيصيب

ص3 ص3 مريم نرسص2 جويل بو يونس صونيا رزق

دعـــــم أميركـــــي ـ بريطانـــــي ألوكرانيـــــا »للتصـــــدي لبوتيـــــن«
ــط ــ ــاة نفـ ــ ــى مصفـ ــ ــيطر علـ ــ ــا وتسـ ــ ــل تقدمهـ ــ ــيا تواصـ ــ روسـ

عززت القوات الروســية مكاســبها امليدانية يف أوكرانيا، 
وســيطرت عىل مصفاة نفط يف ليسيتشانســك يف منطقة 
لوغانسك بإقليم دونباس )رشق(، وقصفت بلدة يف مقاطعة 
أوديســا )جنوب( مام أدى إىل سقوط قتىل، يف حني تعهدت 
الوليــات املتحدة وبريطانيا بتقديــم املزيد من الدعم لكييف 

ملساعدتها عىل صّد الهجوم الرويس.
يف حني اســتمر الجدل بشأن جزيرة الثعبان اإلسرتاتيجية 
عىل البحر األســود، حيث رجحت الستخبارات الربيطانية أن 

تكون القوات الروسية اضطرت لالنسحاب منها بعد تعرضها 
لرضبات أوكرانية، خالفا ملا أعلنته موسكو.

وأعلنــت القيادة اإلقليمية يف مقاطعة أوديســا )جنويب 
أوكرانيا( ارتفاع عدد قتىل القصف الرويس عىل املقاطعة إىل 
17 وإصابة 31 شخصا. واســتهدف القصف مبنى سكنيا يف 
املقاطعة الواقعة عىل البحر األســود، وما تزال عمليات إزالة 

امللف النووي: شروط متبادلة بين واشنطن وطهران... وال خرق
ــدن« ــارة باي ــب »زي ــال إســتئناف املفاوضــات عق ــرغ: إحتم بلومبي

دعــت الوليات املتحدة إيران إىل التنازل عن مطالب اعتربت 
أنهــا خارج التفاق النووي لعام 2015 حتى تتســنى العودة 
املتبادلــة لالتفاق، يف حني طالبــت طهران بضامنات تتعلق 

برفع العقوبات املفروضة عليها.
فخالل جلســة عقدها مجلس األمن الدويل الخميس بشأن 
التفــاق النووي بعد يوم من انتهاء جولة مفاوضات مبارشة 
بني الوليات املتحدة وإيران يف الدوحة، عرّبت واشــنطن عن 
قلقها إزاء خطــوات اتخذتها إيران مؤخرا، قائلة إنها تقوض 

مراقبــة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لألنشــطة النووية 
اإليرانية.

وقــال ريتشــارد ميلز نائب املندوبــة األمريكية يف األمم 
املتحــدة، إنه ل ميكن إبرام صفقة للعودة إىل التفاق النووي 
إل إذا تنازلت إيران عن املطالب التي ل تدخل يف نطاق التفاق.

وأضاف ميلز أن بالده ملتزمة بالعودة املتبادلة إىل التفاق، 

ــج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو دول الخلي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدن يدع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ باي
ــــط ــ ــ ــ ــ ــ ــــن النفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع إنتاجهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى رفـ ــ ــ ــ ــ ــ الـ

أكد الرئيس األمرييك، جو بايدن، أمس األول، أنّه ســيلتقي 
امللك الســعودي سلامن بن عبد العزيز، وويل عهده محمد بن 
ســلامن، خالل زيارته الرســمية املرتقبة للسعودية، الشهر 

املقبل.
وقال الرئيس األمرييك، جو بايدن، يف مؤمتر صحايف عقده 
عقــب لقائه قادة دول »الناتو« يف قمة مدريد، إّن الغرض من 
زيارته الســعودية »ليس الضغــط عليها من أجل زيادة إنتاج 

النفط«.
لكّنه أوضح، لدى ســؤاله عام إذا كان ســيطلب من القادة 
الســعوديني زيادة إنتاج النفط، أنّــه »يتعنّي عىل جميع دول 
الخليــج زيادة إنتاج النفط، بصورة عامة، وليس الســعودية 
عىل وجه الخصوص«، مشرياً إىل أنّه »يأمل أن تستنتج الدول 

أّن ذلك يف مصلحتها«.
وكان الرئيــس الفرنيس، إميانويــل ماكرون، أبلغ نظريه 
األمرييك، هذا األسبوع، أّن رئيس اإلمارات أخربه بأّن السعودية 
واإلمارات، وهام العضوان يف »أوبك«، ل ميكنهام زيادة إنتاج 

النفط »إّل بصعوبة«.

وســعى البيت األبيض مؤخــراً إىل التقليل من شــأن أّي 
محادثــات مبارشة بني بايدن وويل العهد محمد بن ســلامن، 
ووصف الزيــارة املرتقبة للرياض بأنها »اجتامع بزعامء دول 

الخليج«.
وشــّددت املتحدثة باسم البيت األبيض، كارين جان - بيار، 
عــىل أّن »اللقاء مع محمد بن ســلامن هاميش، وليس محور 

الرتكيز«.
ونقلت وســائل إعالم إرسائيلية، عن مصادر أمريكية، قالت 
إنهــا »موثوقة«، أّن ما يجــري الحديث عنه مع زيارة الرئيس 
األمرييك جــو بايدن للرشق األوســط »ل يتعلق بناتو رشق 

أوسطي، أو بحلف إرسائييل عريب«.
ولـــّمح اإلعالم اإلرسائييل إىل أّن ما يهم بايدن يف زيارته 
هو موضوع النفط، و«حاجته إىل الســعودية يف هذا األمر«، 
مشــرياً إىل أّن الرئيس األمرييك، الذي سيصافح َمن أعلن أنه 
»منبوذ« )ويل العهد الســعودي محمد بن ســلامن(، »غلّف 
موضوع حاجته إىل تفاهامت تتعلق بالنفط مع الســعودية، 

بعملية تعاون إقليمية بني دول عربية وإرسائيل«.
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ورقة نصرالله التي تخنق الغرب
نبيه الربجي

ديبلومــايس  يقــول 
خليجية  دولة  يف  أورويب 
ان  األمريكيــن  أبلغنــا   «
باســتطاعة نرصاللــه أن 
وأن  كأوروبين،  يخنقنــا 
فّجر  ما  اذا  أيضاً،  يخنقكم 
تبن  ولقد  األوسط.  الرشق 
لنا، أنهم بدورهم، يتعاملون 
بجدية مع كالم األمن العام 
لحزب الله الــذي هدد فيه 
»انرجيان  السفينة  بتدمري 

باور« اذا حاولت البدء باستخراج الغاز من حقل كاريش قبل 
انتهاء املفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية«.

يضيف »املثري أكــر أن »االرسائيلين« الذين يرون يف 
ظهور الغــاز، وبتلك الكميات الهائلة يف مياههم، مبثابة 
الوعد االلهي رقــم 2، ينظرون أيضــاً مبنتهى الخطورة 
اىل التهديد. من هنا كان تأكيدنا عىل تفعيل الوســاطة 
األمريكية. معلوماتنا االســتخبارية تؤكد أن اســتهداف 

السفينة سيكون مدخالً اىل حرب شاملة يف املنطقة«. 
يف رأيه، يفرتض التوصل، وقبل حلول الشتاء، اىل تأمن  
قدر املستطاع، مصادر بديلة ومنتظمة للغاز الرويس، واال 

تحولت منازلنا اىل مقابر جليدية«.
هــذا ليــس فقــط رأي األوروبيــن واألمريكين و 
»االرسائيلين«، بل انه رأي جهــات لبنانية مناوئة حتى 
لوجود حزب الله كـ »ظاهرة ايديولوجية ال تتسق والبنية 

الثقافية والسياسية  للمجتمع اللبناين«.
لبنــان، بتصدعه الداخــي، وبأزماتــه القاتلة، يعلم 
أنــه ال ميتلك الذراع أو الورقة  العســكرية، وال الذراع  أو 
»االرسائيلية«  السياسات  ملواجهة  الديبلوماسية،  الورقة 
املجنونة. الورقة الوحيدة التــي حّركت حتى جو بايدن، 

وليس فقط آموس هوكشتن، هي الورقة الصاروخية. 
حتامً بوســع الحزب تدمري السفينة وملحقاتها، كذلك 
املنصة »االرسائيلية« التي ناهزت كلفتها األربعة مليارات 
دوالر، واستغرق انشــاؤها فرتة سنوات، يف حن أن »تل 
أبيب« تعترب أن كل دقيقة متر دون تشــغيل حقل كاريش 

خسارة هائلة للخزينة، كام السرتاتيجية التسويق.
التقاطع جّي بن ما قاله الديبلومايس األورويب، وما 
تقوله صحف أوروبية تشري اىل أن القيادات »االرسائيلية« 
التي طاملا رأت يف الحــروب »حاجة ايديولوجية«، مثلام 
هي »حاجــة ســيكولوجية«، ان للتفلت مــن األزمات 
الداخلية أو لتكريــس ثقافة التعبئة، تعترب أن البالد أمام 
حالة جديدة مل تألفها من قبل، وهي أن الخيار العسكري 
مل يعد نزهة  بالدبابات عىل أرض اآلخرين. هذه املرة نزهة 

اىل الجحيم، وعىل أرض »ارسائيل«. 
الدولة العربية يف ذروة التفكك السيايس. 5 انتخابات 
ل »الكنيست« يف غضون 4 ســنوات. هذا من خصائص 
الدولة الفاشــلة، أو مــن خصائص الدولــة اآليلة اىل 
االنفجار. والطريــف أن بعض املعلقــن »االرسائيلين« 
يقارنون بن ما يجــري يف بالدهم وما يجري يف لبنان، 
واىل حد االشارة اىل التشابه بن اعالن نفتايل بينيت عدم 
ترشحه النتخابات الخريف املقبل، وعزوف سعد الحريري 

عن الرتشح النتخابات الربيع املنرصم...
أحاديث يف »ارسائيل« حول انتهــاء »زمن العاملقة«، 
من دافيد بن غوريون، اىل غولــدا مئري، وموىش دايان، 
ومناحيــم بيغن، وابا ايبان، وحتى اســحق رابن وآرييل 
شارون. ال أحد يف الســاحة اآلن سوى بنيامن نتنياهو، 

كالعب محرتف ال كسيايس فذ.
الجيش الذي طاملا أنتج رؤساء الوزراء، والوزراء، مل يعد 
كذلك. مثلام هناك أزمة ساسة هناك أزمة جرناالت. ها أن 
آفيف كوخايف يحزم حقائبه استعداداً للمغادرة يف كانون 
الثاين، دون أن يرتك وراءه أي اثر ســوى اختالف أطراف 
الســلطة حول من يرثه يف رئاسة األركان. أيال زامري أم 
هريتيس هاليفي أم يوئيل ســرتيك. يشء ما يشبه رصاع 

الثريان. من تراه يلّوح باملنديل األحمر؟ 
يف السياســة، رصاع الثريان ايضــاً أم رصاع الديكة؟ 
املشــهد يثري مخاوف العديــد من الباحثــن  واملعلقن 
السياسين يف »ارسائيل« حول ما اذا كانت األزمة الراهنة 
تأخذ منحى بنيوياً، وتهدد بانفجــار داخي طويل األمد 
عىل غرار ما حدث لـ«مملكــة ارسائيل« عقب وفاة امللك 
ســليامن يف القرن العارش قبل امليالد )تلك الحرب املريرة 

بن »مملكة ارسائيل« ومملكة يهوذا« .
رمبا التعليق األكر دوياً كان للمؤرخ البارز شــلومو 
صاند، صاحب »كيف تم اخرتاع شــعب ارسائيل؟«، »من 
الدولة مزيج  أم االيديولوجيا؟  التاريــخ  يأكل اآلخر هنا 
رسيــايل من هذا وذاك. يف هذه الحال أي مســتقبل؟ ال 

مستقبل«...

ــح حــــــزب الــــلــــه فـــــي إحـــــــــداث الـــــخـــــرق املـــطـــلـــوب؟ ــجـ ــنـ هـــــل يـ

هل يتحالف بري ــ ميقاتي ــ فرنجية ــ جنبالط... فُيصيبوا بعبدا و>التيار« بالشظايا؟

ميشال نرص

يتفق الجميع عــىل ان مهمة »العائد اىل 
الرساي« ليســت بالســهولة التي تصورها، 
معتمــدا عىل الدعم الخارجــي الذي يحظى 
به، اذ بينت الوقائع وجود تضعضع سيايس 
ونيايب مل تعرفه البالد مــن قبل، توازيا مع 
اختالط حابل تفكك املعارضة بنابل تشــظي 
املواالة، حيث تســليم الجميــع بوجود ازمة 
حقيقية بــن الطرفن تجعلهــام مقتنعن 
التأليف باتت مســألة شد حبال  بأن عملية 
وعد اصابع، بن رئيــس الجمهورية العامد 
ميشال عون وفريقه من جهة وميقايت من 
جهة ثانية، مل تنجح اي من الوساطات حتى 
الساعة يف كرس حدتها عرب لقاء بن ميقايت 
وباسيل مع انقطاع تام لكل خطوط التواصل 
بن مرينا الشالوحي وبالتينوم، حيث الخالف 
االســاس بان يكون التعديل الوزاري مرتبطا 

باملوقف مــن رضورة ان تكون الحكومــة الجديدة مكتملة 
الرشعية من خالل حصولها عىل ثقــة املجلس النيايب، ملنع 
بروز مشــكلة يف حال عدم متكن املجلس النيايب من انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية.
ويف هذا االطار، يقــر مقربون من رئيس حكومة ترصيف 
االعامل، بان االمور »مش ماشــية مع جــربان«، الفتن اىل 
ان االمــور ال بد ان تأخذ مجراهــا الطبيعي، وان الخالف يف 
السياسة ليس مستغربا، علام ان ميقايت عمل وسوف يبقى 
يســعى لتقريب وجهات النظر، الميانه بأن املرحلة الصعبة 
التي تواجهها البالد تتطلب التكاتف ملواجهتها، مشــرية اىل 
ان تشــكيالت ميقايت ترتكز اىل تصــّوره للحكومة الجديدة 

املفرتض تشكيلها.
فعىل وقع الحركة التي عادت اىل الشــارع، وان بشــكل 
خجول، يف طرابلس والناعمــة، تحرك الرئيس املكلف باتجاه 

قرص بعبدا، بعدما هدأت حرب املستشارين، ليسمع من رئيس 
الجمهوريــة الجواب املفيد، بان التشــكيلة التي قدمت مش 
»مــايش حالها«، وان التعديالت الجديــدة التي ادخلت عليها 
باالمس، لن يكون مصريها افضل حاال، ما يوحي بان زيارات 

الحج اىل بعبدا لن تكون قليلة العدد.
وبحسب مصادر مواكبة الجتامع االمس، فان التعديالت 
الرئيس املكلــف مل تتقاطع مــع تصّورات  التي طرحهــا 
»جرنال بعبدا« للحكومــة املقبلة، اذ ان رئيس الجمهورية 
غري مقتنع بتســليم القرار يف البالد اىل حكومة  تشــبه 
برتكيبتهــا حكومة ترصيف االعــامل، بعدما ثبت بوضوح 
عجزها وفشلها يف ادارة ابســط االزمات، فضال عن عدم 
خيارات  حول  داخلهــا  الحادة  واالصطفافات  تجانســها، 

حولها. البالد  تنقسم  اساسية 
واشــارات املصادر اىل ان بعبدا ترغب بتشــكيل حكومة 
يتمثل فيهــا الجميع وفقا الحجامهم التي حددتها االنتخابات 

النيابية التي جرت، واال فانه لن يكتب النجاح 
الي قرارات ســتتخذ يف حال غياب االجامع 
حولها يف هذه الظروف االستثنائية، كاشفة 
ان بعبدا ال ترغب بتحميلها مســؤولية فشل 
تشــكيل الحكومة دوليا، وهو ما اوحى به 
ترصف »املكلف« املرص عــىل رمي الكرة يف 
ملعب الرئاسة االوىل، وكذلك تسليمها البالد 
الرئاسية  االنتخابات  للفراغ يف حال مل تجر 

يف موعدها.
يف كل االحوال، والكالم للمصادر، ورغم 
االمور  بان  االيحاء  الــرساي  كل محاوالت 
ســتولد،  جديدة  حكومة  وان  »ماشــية« 
معطيات  فان  حريــك،  حارة  من  مبوافقة 
باقي االحــزاب والقوى وكيفيــة تعاملها 
تؤرش اىل ان ال حكومة و«ال من يحزنون«، 
معللــة االمر بان تشــكيل حكومة جديدة 
رئاســية يف  انتخابات  ال  ان  تلقائيا  يعني 
عواصم  بعكســه  تجزم  امر  وهو  ترشين، 

القرار.
اوساط سياسية اكدت ان املهم اليوم هو تأمن موافقة رئيس 
الجمهورية عىل اي تشكيلة، معتربة ان التشكيلة القدمية مل تعد 
صالحة بعد ما افرزته االنتخابات النيابية من نتائج، وبالتايل من 
مصلحة الرئيس املكلــف »مراعاة خاطر« الجرنال، الن املصلحة 
العامة تقيض بالقبول باي حكومة، التي تبقى افضل بكثري من 
الفراغ يف حال وقوعه، والذي من شأنه ان يؤدي اىل االنهيار التام 
والشامل، وهذا ما يوجب عىل الجميع العمل لتالفيه مع حكومة 

كاملة الصالحية ملواكبة االستحقاقات املرتقبة. 
 وتتابع االوســاط بانه من اآلن وحتى شهر آب مثة وقت 
مســتقطع يجب ملؤه، اىل حن اتضاح بعــض االمور التي 
قد تقلب املشهد اللبناين رأســا عىل عقب، وتفرض تغيريات 
دراماتيكية يف املشهد الســيايس الحكومي، اسامء وشكال 
ووظيفة،  محذرة من الرهان عىل ان اجراء االنتخابات النيابية 

يف موعدها كاف للجزم بان الرئاسية حاصلة ايضا.

صونيا رزق

التوايل  عىل  الثانية  للمرة 
يقّدم رئيس الحكومة املكلف 
مســوّدة  ميقايت  نجيــب 
ثانية للتشــكيلة اىل رئيس 
عون،  ميشــال  الجمهورية 
ليخرج يف االمس من دون ان 
يفضح  مام  بترصيح،  يديل 
القامئة  السياسية  العالقة 
تشــهد  مل  والتي  بينهــام، 
بن  مطلوب  هو  كام  توافقاً 
الرجلــن، يف ظل معلومات 

بأّن اللقاء الذي شــهدته اروقة قرص بعبــدا صباح امس مل 
يكن ميــاالً اىل االيجابية، بل باهتاً وقليل الكالم، خصوصاً اّن 
املســوّدة  االوىل مل تالق تأييداً من بعبــدا، وإنطالقاً من هنا 
إعتربت مصادر نيابية يف »التيار الوطني الحر« بأّن التشكيلة 
االوىل نتجــت عن اتفاق خفي بن ميقــايت ورئيس املجلس 
النيايب  نبيه بّري، ورئيس الحزب »االشرتايك« وليد جنبالط، 
ورئيس »تياراملردة » سليامن فرنجية، االمر الذي يؤكد » أنهم 
إتفقوا علينا«، كــام ذكرت املصادر املذكــورة، ورأت بأّن هذا 

التحالف قد يصيب بعبدا و«التيار« بالشظايا السياسية.
اىل ذلك، ويف ظل العرقلة الحكومية التي ستســود من اآلن 
والحقاً، كام كان يحصل يف الســابق، فــال تفاؤل عىل الخط 
الحكومي، بل تشاؤم قابل للتطور واالنتشار بأقىص رسعة، الن 
ال يشء يطمنئ، خصوصاً ان عدد رافيض املشاركة يف حكومة 
االشهر القليلة، مل تعرفه الحكومات السابقة يف أي مرة، النّها 
قصرية االجل هذه املرة وغري »ربيحة« ، مام يعني انها ال تفتح 

الشــهية للتوزير، وكل يوم تعود اىل مربعها االول، فيام  البلد  
يتالىش من االنهيارات، التي تتواىل عليه تباعاً من دون اي حل، 
او بادرة امل بإمكانية تغّيري املسار، الذي وصل اىل قعر الهاوية 
عىل وقــع تفاقم الخالفات املتالحقة، لذا ســتبقى الحكومة 
عالقة بن رئيس الجمهورية والرئيس املكلف، وعىل الرغم من 
دخول الوسطاء يف الحل، لكن الدخان االبيض عىل ما يبدو لن 
يتصاعد، ومهمة الرئيس املكلف معروفة نتائجها، خصوصاً انه 
يعلم كل ما يجري يف الكواليس وخارجه، والسيناريوهات التي 
تطبخ لتقف سّداً منيعاً امام الفرصة االخرية ملهمته، التي تبدو 
مستحيلة وكأّن هنالك قراراً بعدم والدة حكومته واالبقاء عىل 
ما هو قائم اليوم، اي مجلس وزراء لترصيف االعامل ليس اكر 

وبوترية هادئة غري منتجة.
يف غضون ذلك، يرى مصدر مطلّع عىل كواليس التشكيلة، 
بأّن كل ما يقال عن خالف حــول حقيبة من هنا واخرى من 
هناك، ليس ســوى مرسحيــة يعمل القّيمــون عىل جعلها 
حقيقة، فيام الواقع الحكومــي يؤكد بأّن الثلث املعطّل، الذي 

ورئيس  العهد  اليه  يســعى 
»التيار الوطني الحر« جربان 
العقد،  عقدة  يبقى  باســيل 
حتى ولو جعلــوا ذلك الثلث 
مخفياً، أال انــه يبقى االبرز 
الرغم من  التعطيل، عىل  يف 
اّن ما يقوله باسيل يف العلن 
يفعل نقيضه، اذ يشــري يف 
عكس  االعالمية  ترصيحاته 
ما يضمر، لــذا ترقبوا قريباً 
حرب البيانات التي ستشتعل 
اّن  خصوصــاً  جديــد،  من 
الســيايس متدهور  الوضع 
بن عون وميقايت، الذي يطلق » اللطشات«  يف إتجاه بعبدا و« 
التيــار« بطريقة غري مبارشة  ومن تحت الطاولة، معترباً بأّن 
البعض ُمرّص عىل تحويل عملية تشــكيل الحكومة اىل بازار 
سيايس وإعالمي مفتوح، عىل شــتى الترسيبات واألقاويل 
واألكاذيــب، يف محاولة واضحة إلبعــاد تهمة التعطيل عن 
باســيل وإلصاقها باآلخرين، آمالً بأّن تُحّتم الظروف الصعبة 
تعايل الجميع، واالرتقاء إىل أقىص درجات املســؤولية، من 

أجل املبادرة واإلرساع يف إنقاذ الوطن والشعب.
وختم املصدر بنقل إســتياء عدد من الديبلوماسين العرب 
واالجانب،  من طريقة تعاطي االطراف السياســية يف لبنان 
مع بعضها، واالتهامات التي يرتاشــقون بها يومياً، من دون 
ان يراعوا هموم ومشــاكل الوطن وأبنائه، وكأّن الدنيا بألف 
خري، وقال: »الديبلوماســيون مندهشون من طريقة تعاطي 
االحزاب واملســؤولن، ومن كيفية تغليبهم املصالح الخاصة 

عىل مصلحة وطنهم«!

دعــــمــــوش: الـــحـــكـــومـــة ضـــــــرورة وطــنــّيــة
ــار ــ ــي ــ ــه ــ ومـــــدخـــــل جـــــوهـــــري لــــوقــــف اإلن

رأى نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله الشيخ عي دعموش 
يف خطبة الجمعة، »أن الشعب اللبناين ينتظر تشكيل حكومة جديدة 
تعطيه أمال مبعالجات جادة وحقيقية للمشــكالت التي يعاين منها، 
وتقوم باجــراءات عملية  تخفف من تداعيــات االزمات التي تصيب 
حياته اليومية. فهناك قوى سياسية تتعاطى مبنتهى االستخفاف مع 
هذا االستحقاق املهم، النها ال تشعر بحجم املأساة التي يعيشها الشعب 
اللبناين، وتتلهى بالخالفات والشعارات واملزيدات، وال تريد السعي او 
املساهمة يف تحقيق اي انجازات ملصلحة اللبنانين يف الوقت الحايل، 
وهذا هو حال الكتل النيابية التي أعرضت عن املشــاركة يف الحكومة 

فهي ال تريد ان تتشكل حكومة يف لبنان، ورصحوا بذلك بالعلن«. 
ولفــت اىل »ان حزب اللــه والقوى الحريصة عــىل البلد يريدون 
تشكيل حكومة اليوم قبل الغد لكسب الوقت، النهم يعتربون تشكيل 
الحكومة رضورة وطنية ومدخال اساســيا وجوهريا لوقف االنهيار، 
حتى لــو كانت مدتها قصرية، الن وجود حكومة خري من ال حكومة، 
مع اننا نعتقد ان الحكومة اذا تشــكلت ميكن ان تؤســس ملعالجات 
وحلول تســاعد عىل الخروج من املأزق الذي يعيشه البلد. وحزب الله 
يتعاطى مبسؤولية بامللف الحكومي ويقدم كل التسهيالت ويتواصل 
ويســاعد من اجل والدة الحكومة، واملصلحــة الوطنية تقتيض من 
املعنين ترسيع وترية الجهود املبذولة وإبداء املرونة وعدم التصلب او 
التوقف عند الحسابات الضيقة الن ذلك سيؤدي اىل التعطيل وتعقيد 

االمور واضاعة الفرص«. 
مــن جهة أخرى، اعترب دعمــوش »ان اخطر مــا تواجهه االرسة 
واملجتمــع البرشي عىل الصعيد االجتامعــي واالخالقي اليوم هو ما 
يســمى بزواج املثلين، وهو ليس بزواج، بل هو عالقة شاذة خارجة 
عن الطبيعة تهدد استمرار النوع اإلنســاين وترضب كرامته وعفته 

وفطرته«. 
وقال:«نحن مل نشــاهد حتى يف الحيوانات عــىل أنواعها، أن ذكرا 
ميكن أن يتزوج ذكرا. أو انثى تتزّوج أنثى... الحيوانات تراعي الطبيعة، 
ولكن اإلنســان يحاول أن يتجدد بشــكل مخالف للطبيعة والفطرة 
االنســانية«، مطالبا »كل املراكز الثقافيــة والرتبوية واالجتامعية 
والعلامء والنخب »القيام بواجبهم عىل هــذا الصعيد ومواجهة هذا 
املرض حتى ال يتحول اىل حالة عادية كام طالب اجهزة الدولة املعنية 
منع الرتويج باي صورة ملثل هذه العالقة الشــاذة، واملجلس النيايب 

بوضع ترشيع خاص يجرم هذه االفة ويفرض عقوبات عليها«.

عـــــون عـــــرض مـــــع نقيـــــب األطبـــــاء الواقـــــع الصّحـــــي وصعوباتـــــه
بخــــــــاش: النقابــــــــة والطبيــــــــب واملواطــــــــن فــــــــي خطــــــــر

العامد  الجمهورية  رئيس  استقبل 
ميشــال عون يف التاســعة صباح 
امس يف قرص بعبــدا، نقيب أطباء 
الربوفسور يوسف  لبنان يف بريوت 
العربية  »الجمعية  ورئيــس  بخاش 
نجم  روبري  الدكتور  الكىل«  المراض 
ومديــرة النقابة ناديــن حداد، وتم 
الصحي واالستشفايئ  الواقع  عرض 
التي تواجه  يف لبنان والصعوبــات 
هذا القطاع واالنعكاســات السلبية 
عىل صحــة املواطنن وقدرتهم عىل 

تأمن الرعاية الصحية.
بعد اللقاء تحدث قال بخاش: »من 
واجبنــا كنقابة لألطباء يف بريوت، 
ان نضع فخامته يف أجواء التحديات 

التي نعــاين منها كقطاع صحي يف لبنــان. ان نقابة 
األطباء يف خطر، وباألخص الصندوق التقاعدي الخاص 
بها والذي يعّول عليه الطبيب بعد التقاعد للحصول عىل 
راتبه الذي ال يتعدى حالياً املليونن واربعمئة الف لرية. 
هذا الصندوق شبه مجّمد، وامواله مجمدة يف املصارف 
التي تطلــب رشوطاً تعجيزية لتحريك جزء من مبالغه. 
كــام ان الطبيب اللبناين يف خطــر النه يتقاىض بدل 
اتعابه باللرية اللبنانية وليس يف اســتطاعته الحصول 
عىل التحويــالت املالية التي ترده من الجهات الضامنة 
الرسمية، بفعل رفض املصارف رصف هذه املبالغ. ويف 
الوقت نفسه، املريض واملواطن يف خطر، كون النسبة 
الكبرية مــن الفاتورة االستشــفائية باتت عىل عاتقه 

بشكل مبارش«.
ثم اعطى النقيب بخاش الــكالم للدكتور نجم الذي 
قــال: »عرضنا مع فخامة الرئيس مشــكلة الكىل يف 
الكىل  الذين يخضعون لجلسات غسيل  لبنان، واملرىض 
والتي نعمل عــىل حلها مع وزارة الصحــة والجهات 
الضامنة، وهناك اجتامع يــوم االثنن املقبل لبحث هذا 

املوضوع، النه ال ميكن ملراكز غسل الكىل االستمرار يف 
غياب الدعم املادي، خصوصاً وان املعدات يجب رشاؤها 
نقداً، فيام الجهات الضامنة ال ميكنها تأمن الســيولة 
النقدية، وآمــل ان نتمكن خالل االجتامع من إيجاد حل 
للموضوع. كام بحثنا موضوع النقص يف ادوية املناعة 

للمرىض الذين خضعوا لزراعة الكىل«.
وعن تهريب االدوية وتأثريهــا عىل صحة املواطن، 
الرقابة  قال: »ال منلــك كنقابــة لألطباء صالحيــة 
عىل الــدواء، النه موضوع مختص بالــوزارة وبنقابة 
الصيادلة. لكن ما نشــهده كنقابــة أطباء وجمعيات 
علميــة تهتم باملريض، هناك نقــص كبري يف االدوية 

وباألخص االمراض الرسطانية واملزمنة«.
وعن األرقام يف ما خص هجرة األطباء، قال: »األرقام 
ليست دقيقة متاماً، ولكن وفق التقدير فإن عدد األطباء 
الذين غادروا لبنان يبلغ 3500 طبيب، أي بنسبة 25 اىل 

30 يف املئة من مجمل عدد القطاع الطبي يف لبنان«.
من جهة ثانية، وقــع رئيس الجمهورية بعد الظهر، 
مراسيم ترقية عدد من الضباط يف االسالك العسكرية 

وأحيلت للنرش وفقاً لألصول.

عون مستقبالً بخاش والوفد املرافق            )دااليت ونهرا(

بوصعب في عين التينة
بري عرض التطّورات مع مسؤول قطري

بري ومستقبال املوفد القطري          )حسن ابراهيم(
عرض رئيس مجلــس النواب نبيه بري، مــع نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاين والوفد املرافق يف حضور السفري القطري يف 
لبنان إبراهيم بن عبدالعزيز السهالوي، لألوضاع العامة يف 

لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية بن لبنان وقطر.
كام التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، حيث 
جرى عرض لألوضاع العامة وآخر املســتجدات السياســية 

وشؤوناً ترشيعية، وغادر أبو صعب دون اإلدالء بترصيح.  

ــاً ــوّدعـ ُمـ ــان  ــم ــث وع بـــري  زار  كـــــوالرد 
زار السفري الربيطاين يف لبنان ايان كوالرد رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، يف مقر الرئاسة الثانية يف عن التينة، يف 
زيارة وداعية مبناسبة إنتهاء مهامه الدبلوماسية يف لبنان 
الزيارة، كانت أيضاً مناســبة جــرى خاللها عرض لألوضاع 

العامة والعالقات الثنائية بن البلدين .
وكان التقى السفري الربيطاين قبل الظهر، املدير العام لقوى 
األمن الداخي اللواء عامد عثامن يف مكتبه بثكنة املقر العام، 

يف زيارٍة جرى خاللها عرض لألوضاع العامة يف البالد.
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ــطــع! ــق ــت ــس ــو حـــكـــومـــي« بـــالـــوقـــت امل ــ ــه ــ ــري يُــــعــــّد »لـــجـــلـــســـة رئــــاســــّيــــة« فــــي أيــــــلــــــول... و »ل ــ ــ ب
األخــرى! الخيارات  إليَك  أو  سياسيين  دولــة  وزراء   6 بـ  الحكومة  فلتطّعم  ميقاتي:  مللعب  الكرة  يُعيد  عــون 
ــيــد فــيــاض! ــة لـــن تــبــقــى ب ــاق ــط ــس... مـــصـــادره: ال ــ ــام ــ ــث ورابـــــع وخ ــال ــقــاء ث ــل ــف يــتــحــّضــر ل ــّل ــك ــس امل ــي ــرئ ال

جويل بويونس 

يف اقل من اسبوع، وبعد ايام عىل االستشارات النيابية غري 
امللزمة، ويف سابقة مل تســجل يف تاريخ تأليف الحكومات 
اللبنانية، ســجل الرئيس املكلف نجيب ميقايت رقام قياسيا 

باعداد تشكيلة منقحة وتوجه بها اىل قرص بعبدا.
فبعد الزيارة االوىل، ها هو ميقايت يحط يف لقاء ثان يف 
الجمهورية ميشــال  ايام يف بعبدا فيجتمع برئيس  غضون 
عون، الذي كان ســبق واطلع عىل تشكيلة ميقايت االوىل، 
دون ان يسجل موقفا رســميا وقاطعا منها، ولو ان التعديل 
الذي تضمنته ســحبت مبوجبــه وزارة الطاقة من يد فريق 
رئيس الجمهورية، ومــن يد االورثوذكس تحديدا، لتؤول اىل 
الســّنة من دون ان يتم اعطاء وزارة اخــرى باملقابل توازي 
الطاقة بحجمها، وابقى املال بيد الطائفة الشــيعية وتحديدا 
بيد الرئيس بري، وهذا مل يرق للتيار الوطني الحر، حيث ظهر 
واضحا من مواقف اكرث من نائب خرج ليعلن اما رصاحة او 
تغريدا، ان مامرسة ميقايت تدل عىل ان الرجل ال يريد تأليف 

حكومة.
صحيح ان القرص الجمهــوري مل يصدر اي بيان كرد عىل 
تشــكيلة ميقايت، لكن الزيارة التي قــام بها الرئيس املكلف 
امس، وهي الثانية له اىل بعبدا، تخللتها بحســب املعلومات 
التي ســجلها  نقاش رصيح بــني الرجلني حول املالحظات 
الرئيس عون عىل تشكيلة ميقايت بحلتها التعديلية لحكومة 

»معا لالنقاذ«.
مصادر مطلعة عىل جو اللقاء تكشف بان ميقايت صارح 
عون بانزعاجه من ترسيب تشكيلته املنقحة بخط يده، علام 
ان بعبدا ارصت عىل ان االمر مل يأت من جانبها، لكن ميقايت 
ودامئا بحســب املصادر، شدد عىل مسمع الرئيس عون عىل 
ان هذه الحادثة لــن تؤثر عىل العالقــات بينهام، والتي ال 

التعاون  عــىل  قامئة  تزال 
واالحرتام املتبادل.

بان  املصــادر  وتابعــت 
اوضح  الجمهورية  رئيــس 
مليقايت بان تشكيلته املعدلة 
بحاجة العادة  نظر، لكونها 
تتضمن خلال ، ال سيام عىل 
تصعد توزيــع املذاهب عىل 
صعيد  الوزارات، وحتى عىل 
تنســيق  تبديــل وزراء بال 

مسبق.
بان  املعلومات  وكشــفت 
ركز  الجمهوريــة  رئيــس 
عىل مســمع ميقــايت بان 
تكون  ان  يجــب  الحكومة 
البلد  الن  سياسيا،  محّصنة 
دقيقة  اســتحقاقات  امام 
مواجهة  تتطلــب  وصعبة 
مع  سيايس  وتعاضد  بتآلف 

الحكومة، وتتمثل ابرز هذه االســتحقاقات بربنامج التعايف 
مع صنــدوق النقد الدويل و »الكابيتــال كونرتول« وغريها 
اقرارها وصوال اىل اســتحقاق رئاسة  الواجب  القوانني  من 

الجمهورية، وهذا االهم.
وفيام اشارت اوســاط بارزة مطلعة، اىل ان النقاش الذي 
كان جيدا بني الرجلني مل يخض اطالقا باي اسم من االسامء 
املطروحة وزاريا، وكشــفت بان رئيس الجمهورية اعاد رمي 
الكرة مبلعب ميقايت، حيث قدم اقرتاحات عدة بهدف تسهيل 
تشكيل الحكومة وتأمني ثباتها بعيدا عن اي خلل قد يصيبها، 
من بينها تطعيم الحكومة الحالية بـ 6 وزراء دولة سياسيني 

بحت، اىل جانب الوزراء التقنيــني الذين يتم االبقاء عليهم ، 
ما يفرض توازنا بالتوزيعة الحكومية وبالعمل الســيايس، 
اما يف حال تعذر هذا الطــرح االول، فهناك طرح آخر قدمه 
ايضا رئيس الجمهورية مليقايت، يقــوم عىل اعادة تكريس 
الحكومة الحالية كحكومة قامئــة او تتعدل ببعض املواقع 
لكن باالتفاق بني الطرفــني، رشط ان تكون املعايري املعتمدة 
واحدة، واال يحافظ مذهب معني او طائفة معينة عىل وزارته 
ويشــمل التبديل فقط آخرين، يف اشارة واضحة اىل حقيبة 
املال والطاقة. وعلم هنا ان طرح ميقايت االخري بتشــكيلته 
املعدلة، والذي ســحب فيــه الطاقة من يــد االورثوذكس 

واعطاها للسّنة، مل يالق تأييدا من الطائفة االورثوذكسية.

امام هــذه الخيارات الثالثة، تتوجــه االنظار اىل الخيار 
الذي ســيعتمده الرئيس املكلف، ويف هذا االطار، كشــفت 
مصــادر مطلعة عىل جو ميقايت بان الحــوار كان ايجابيا 
يف اللقاء االخــري، لكنها علقت بالقــول: ال نزال يف بداية 
املقاربــات لكن »كلو مطروح«! لكن هل يقبل ميقايت بابقاء 
الحكومة الحالية، وبالتايل ابقــاء الطاقة مع وليد فياض، 
يف ظل الرصاع القائم بينهــام؟ تجيب املصادر املطلعة عىل 
جو الرئيس املكلف: »اعتقد ان هذا االمر محسوم بان الطاقة 

لن تبقى مع وليد فياض«!
عىل اي حال، وبانتظار اللقــاء الثالث والرابع والخامس 
وقد يطول العد،  فاملعلومات تشــري اىل ان التشاور بني عون 
وميقايت سيتواصل خالل االيام القليلة املقبلة، يف ظل لقاء 
جديد مرتقب مع بداية االســبوع املقبل، عّل الصورة تكون 
واضحــة باتجاه اعتامد طرح مــن الطروحات التي قدمت. 
علــام ان مصادر بــارزة مطلعة عىل جو الثنايئ الشــيعي 
كشــفت بانها تســتبعد التوصل لحل حكومي عىل قاعدة 
حكومة جديدة قبل انتخابات الرئاسة، وتابعت: »ال يبدو ان 
هناك امكانية لتأليف حكومة يف ظل الوضع الراهن ، فحتى 
اللحظة ال جو يوحي بذلك، ال ســيام اننا عىل ابواب اشــهر 
من انتهاء عهــد الرئيس عون، وهناك توجها لدى بري ليدعو 
مع بداية ايلول لجلســة النتخاب رئيس جديد للجمهورية«، 
وعليه تعلق املصادر بالقول: »مــش حرزانة من اآلن وحتى 
ايلول تشكيل حكومة جديدة، وقد يكون الحل بابقاء القديم 
عىل قدمه او اجراء تعديل بســيط، علام ان هذا االمر صعب 

اللحظة! حتى 
ويف هذا الســياق، يختم مصدر رفيــع يف 8 آذار بالقول: 
»يبدو ان مــا يحصل راهنــا عىل الخط الحكومي ليســت 
مفاوضات تحســني نقاط، بل مناورات مــن اجل التعطيل 

واضاعة للوقت«!

عون مستقبال ميقايت  امس              )دااليت ونهرا(

نـــــــواب »التغييـــــــر« و »القـــــــوات« و »التقدمـــــــي«... علـــــــى الئحـــــــة االنتظـــــــار
مريم نرس

لبنان  مل يتغرّي املشهد يف 
كانت  كام  االنتخابــات  بعد 
الوعــود، بخاصة من أولئك 
أنهم  واّدعوا  قّدموها،  الذين 
أخذوا األكرثية بالقول وليس 
تسلســل  راقبنا  إذا  بالفعل 
األحداث التي حصلت بعدها، 
بــدءاً من انتخابــات رئيس 
انتهاًء  وليس  النواب  مجلس 
النيابيــة  باإلستشــارات 
وعرض التشكيلة الحكومية 

األولية من الرئيس املكلف. 
مل يفعــل النــواب الُجدد 

والُقدامى الذين وضعوا أنفســهم بوجه سلطة ُهم 
منها، ســوى اإلســتعراض والتعطيل والتهرّب من 
املســؤولية والتفكك، مل يتوحــدوا بانتخاب رئيس 
مجلس النواب ونائب الرئيس وأعضاء هيئة مكتب 
املجلس واللجــان النيابية حتى بتســمية الرئيس 
املكلف، وأكرث مــن ذلك أعلنوا عدم املشــاركة يف 
الحكومة، فامذا ينتظرون؟ سؤال ال بّد أن يطرحه  
َمــن انتخبهم أو َمــن يُتابع ويُراقــب اداءهم بعد 

االنتخابات.
بداية يَلحظ مراقبون أن هــذه القوى أي »قوى 
اللبنانيــة« والحزب  »القــوات  التغيري« وحــزب 
»التقدمي االشرتايك« ليست ذات مرجعية خارجية 
واحدة، حيث ظهر ذلك يف االســتحقاقات الكربى 
التــي حصلت حتى اللحظــة، كان من الواضح أن 
كل مرجعية لديها رؤية مختلفة، وهذا أثّر يف أداء 
القوى املحلية الثالث. عىل عكس الطرف اآلخر، أي 
حزب الله وحلفائه، حيــث أظهر القدرة عىل إدارة 

امللفات الداخلية بإدارة ورؤية موحدة.
 مشــكلة »القوى التغيريية« أنها وحدها فقط 
لها مرجعيات مختلفة وحســابات مختلفة تفتقد 
النضج الســيايس ووجود مرشوع سيايس واحد، 

عدا ما قاله مســاعد وزيــر الخارجية األمرييك 
لشؤون الرشق األدىن السابق، ديفيد شينكر عنها: 
»أنها منقســمة بشــكل مريع، ومتتلــئ بالقادة 
الذين هم مهتمون أكرث  الرنجسيني والشخصانيني 
بأن يتزّعموا أحزابهم، عــىل أن يتوّحدوا لإلطاحة 

بالنخبة الفاسدة«.
أمــا حــزب »القــوات« املعــروف مبرجعيته 
الســعودية، التي تعتربه خياراً حقيقياً لها لتنفيذ 
م نفسه  مشــاريعها يف الداخل اللبناين، كونه يُقدِّ
كطرف قــادر عىل املواجهة، عائقها األســاس أن 
األمرييك غري موافق عىل هذا الخيار، وهنا يكمن 
التأرجح يف االداء »القوايت« الذي يســتند أساساً 
اىل تخريب مشاريع اآلخرين، وتحديداً رئيس التيار 
الوطني الحر النائب جربان باســيل وقطع الطريق 
عىل وصوله اىل كريس الرئاســة، من هذا املنطلق 
كان عدم تسميتهم رئيسا مكلّفا تشكيل الحكومة، 
وإعالنهم عدم املشــاركة يف الحكومة واإلنكفاء 
اىل حد مــا، اىل حني أن تأيت لحظة انتخاب رئيس 
جمهوريــة جديد، فيتغرّي اداؤهــم من أجل حفظ 
دورهم يف املرحلة املقبلة. لكن مهام كربت كتلتهم 
وتغــرّيت الظروف لن يســتطيعوا أن يكونوا العباً 

أساسياً يف الداخل اللبناين. 

بالحزب  يتعلــق  ما  ويف 
الذي  االشرتايك«  »التقدمي 
أضيق  لديه هامش وخيارات 
من »القــوات«، نرى أن اداءه 
مختلفة  وحساباته  مختلف 
بتهديد  يشــعر  كونه  أيضا، 
وجــودي يُجربه عىل مراعاة 
نفســه  فيضع  الجميــع، 
يدفع  كيال  تقاطع  مبنطقة 
يقطع  أنه مل  نرى  لذا  أمثانا، 
يوماً مع األمرييك والفرنيس، 
الســعودية  مرجعيته  رغم 
تسميته  موقف  سلّفها  التي 
لنواف ســالم ، رغم معرفته 
لكنه  حظوظه،  باســتحالة 
االســتحقاق  هذا  يف  فّضل 
تلبية طلب السعودية عىل عكس اإلستحقاق السابق 
الذي تم بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري، الذي يعتربه 

النائب السابق وليد جنبالط ضامنة له أيضاً.
 التسوية التي ينتظرها هذا الفريق تحديدا،ً يَعترب 
مراقبون أنها عىل األغلب لن تكون مكتملة، وبخاصة 
أن القوى الخارجية باتــت تعمل يف امللف اللبناين 
عىل القطعة، لذا من املمكن أن تقترص التسوية عىل 
إن حصلت مبوعدها  الجمهورية،  انتخابات رئاسة 
أو تأجلت، وال تشــمل األزمــة اللبنانية مبجملها، 
فالتســوية الدولية واإلقليمية هذه املرة ســيكون 
للفرنيس فيها دور متقّدم، منحه إياه األمرييك الذي 
يســعى أيضاً إلعطاء دور للربيطاين يك يتخلّص 
مــن متابعة التفاصيل املرِهقة بالنســبة له، نظراً 

النشغاله مبلفات أخرى تُعترب أولوية بالنسبة له. 
ــق مع  م املنسَّ وبالعودة للــدور الفرنيس املتقدِّ
األمرييك مبلف الرئاســة، سيرتكّز جهده للحصول 
عىل موافقة خليجية، وتحديداً ســعودية، إلنجاز 
املهمة، أما يف الداخل فسريكّز جهده عىل موافقة 
الطرف األقوى، وهذا ما يعلمه جيداً الطرف األضعف 

يف البلد...

وقع مراسيم الترقيات العسكريّة واألمنّية
واألحــمــد الــحــريــري  وبــهــّيــة  غــريــو  استقبل  ميقاتي 
السياحي املــوســم  إلنــجــاح  ــراءات  ــ اإلجـ على  واطــلــع 

حكومة  رئيس  اســتقبل 
نجيب  األعــامل  ترصيــف 
ميقايت، قبل ظهر امس، يف 
الرساي الحكومية، ســفرية 
عرض  وتم  غريو،  آن  فرنسا 
لبنان  بني  الثنائية  العالقات 

وفرنسا. 
اجتامعا  ميقــايت  وعقد 
يف  الســياحة  وزيــر  مع 
األعامل  ترصيــف  حكومة 
بعد  قال  الــذي  نصار،  وليد 
الزيــارة: »أطلعــت دولــة 
الوزارة  الرئيس عىل عمــل  

وما نقوم به من إجــراءات ولقاءات إلنجاح 
املوسم الســياحي. كام تطرقنا إىل املوضوع 
الحكومي«. واستقبل ميقايت النائبة السابقة 

بهية الحريري.
واســتقبل ميقايت عرصا، عضــو اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية عضو 
اللجنة املركزيــة لحركة »فتح« عزام األحمد. 
وشارك يف اللقاء سفري فلسطني  أرشف دبور 
الفلسطيني«  اللبناين-  الحوار  ورئيس«لجنة 
الدكتور باســل الحســن. وخالل اللقاء، تم 
البحــث يف الوضع يف املنطقــة وتطورات 

القضية الفلســطينية وأوضاع الفلسطينيني 
ثانية، وقــع ميقايت  لبنان. مــن جهة  يف 
مراسيم الرتقيات العســكرية واألمنية، كام 

وردت.
مبوجبه  كلف  قــرارا  أصدر  ميقايت  وكان 
األرضار  ولجنة مســح   الجيــش  »قيــادة 
وتخمينها بالكشف عىل األرضار التي حصلت 
يف  تســاقطت  التي  الغزيرة  األمطار  نتيجة 
وبالكشــف  املناطق كافة  2022/6/25 يف 
عىل مبنى منهار وآخر مهــدد باالنهيار يف 

منطقة القبة يف مدينة طرابلس«. 

ميقايت مستقبال السفرية الفرنسية                 )دااليت ونهرا(

ــا أطــلــعــت رئــيــســي الـــجـــمـــهـــوريّـــة واملــجــلــس ــّيـ  شـ
ــم ــرســي ــت ــي مـــلـــف ال ــ ــاالت ف ــ ــصـ ــ ــّور اإلتـ ــ ــط ــ عـــلـــى ت

زارت الســفرية االمريكية دورويث شــيا 
رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون قبل 
ظهــر امس يف قــرص بعبــدا، يف حضور 
نائب رئيس مجلــس النواب الياس بو صعب، 
األمريكية   - اللبنانيــة  للعالقــات  وعرضت 
املجــاالت كافة. وتم  وســبل تطويرها يف 
التطرق اىل موضوع املفاوضات غري املبارشة 
الجنوبية ومهمة  البحرية  الحدود  لرتســيم 
الوسيط األمرييك السفري آموس هوكشتاين.

واطلعت شيا رئيس الجمهورية عىل نتائج 

االتصاالت التي اجراها الوسيط األمرييك مع 
الجانب اإلرسائييل يف مسألة ترسيم الحدود، 
والتقدم الذي تحقق يف هذا املجال. وستتواصل 
االتصاالت اللبنانية - األمريكية، واألمريكية - 

اإلرسائيلية، ملتابعة البحث يف هذا امللف.
وبعــد الظهر، إلتقت شــيا رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، حيــث إطّلعته عىل تطور 
اإلتصــاالت التي أجراها الوســيط االمرييك 
آموس هوكشــاتني حول ملف ترسيم الحدود 

البحرية.

ــع ــ ــاً عـــــرض واق ــاعـ ــمـ ــتـ ــاع تــــــرأس اجـ ــ ــدفـ ــ  وزيــــــر الـ
ــال ــشــم ــات عــلــى أنـــابـــيـــب الــنــفــط فـــي ال ــّديـ ــعـ ــتـ الـ

تــرأس وزير الدفــاع الوطني يف حكومة 
ترصيف االعامل موريس سليم صباح امس، 
اللجنة املشــرتكة لوضع تصور لخطة أمنية 
التعديات  ومنــع  لألنابيب  الحاميــة  تؤمن 
عىل املنشــآت النفطيــة يف حضور وزيري 
العدل  والطاقة يف حكومة ترصيف االعامل 
القايض هرني خوري، والدكتور وليد فياض، 
واملديرة العامة ملنشــآت النفط اورور فغايل 

وممثلني عن  الجيش وقوى االمن الداخيل.
وجرى »عرض واقع  التعديات عىل منشآت 
وانابيب النفط يف الشامل يف ضوء التقارير 
الطاقة،  اعدته وزارة  الذي  امليداين  واملســح 
وتم اقرار  خطة عمل للسري قدما باتجاه ازالة 
التعديات، من خالل آليات تراعي طبيعة هذه 
التعديات وكيفية رفعها«، وفق مكتب الوزير 

سليم االعالمي.

سليم يرتأس االجتامع

ــدولــة قــبــان : املــطــلــوب تــوظــيــف أصـــول ال
ضـــــــمـــــــن مــــــــشــــــــاريــــــــع ربــــــحــــــّيــــــة

اعترب املفتي الجعفري الشــيخ أحمد قبالن، أن »حظوظ حكومة 
جديدة متعرّثة تقريباً، وألن العــامل يتجه نحو أزمة متفاقمة فيام 
خّص الطاقة والحبــوب، لذلك املطلوب تفعيــل الحكومة الحالية 
رسيعاً، عــىل طريقة ترصيف االعــامل باملعنى الواســع، واملبدأ 
القانــوين يقول بتوســيع ترصيف االعامل بحجــم الرضورة، وال 
رضورة أكــرب من رضورات اليــوم، ألن البلد يهــوي عامودياً وأّم 

لبنان«. تنتظر  الكوارث 
وأكد خــالل خطبة الجمعة يف يف برج الرباجنة أنه »ال بد من حّل 
مقبول وعقاليئ بني الدولة واملصارف واملودعني، ولو عىل طريقة حّل 
الرضورة، أقول ال بد من ذلك ألن البلد بال مصارف ال ميكن أن ينهض، 
كام أن بلداً مبصارف كتلك التي نهبت ودائع الناس، سيظّل يف القعر، 
ويجب أن ال ننىس أن الســلطة النقدية والسياسية جزء من الجرمية 

التي طالت املال العام ومال املودعني«. 
وتوّجه للسلطة السياســية، بالقول: »إذا أردتم الحد األدىن من 
بقــاء الدولة، فعليكم برواتب مقبولة للقوى األمنية والعســكرية 
والقطاع العــام، واإلمكانات موجودة، وأصــول الدولة وخياراتها 
تســمح بذلك، وعملية إنعاش مالية الدولة ممكنة جدا ورضورية، 
واملطلوب ليــس أن نبيع أصول الدولة، بل إعــادة توظيفها ضمن 
الدولة وزواريب  مشاريع ربحية تنافسية بعيداً عن طاعون روتني 

صفقاتها«.
وأشــار قبالن، إىل أن »لبنان يقع ضمن منطقة تتغري فيها البيئة 
األمنية والعســكرية رسيعاً، والتطبيع مع اإلرسائييل خطري للغاية، 
ألنه مبثابة ناتو أوســطي بوظيفة أمنية وعسكرية، هدفها تغيري 
خريطة املنطقة، ولبنان يف قلب منطقة متفجرة أمنياً وعســكرياً، 
توازياً مع خطة عــزل للبنان عن محيطه العريب، وفق ســيناريو 
أمرييك، وأّي تســوية إقليمية يف هذه الظروف ليست أكرث من فرتة 
حبس أنفــاس، وال مصلحة فوق مصلحة لبنان، وجهوزية املقاومة 
وتأمني قوة اســرتاتيجية لحامية لبنان أكرب مصالــح لبنان اليوم 

وغداً، وإن غداً لناظره قريب«.

الــجــيــش ــد  ــ ــائ ــ وق ــم  ــي ــل س زار  أوروبــــــــي  ــد  ــ  وفـ
العسكريّة للمؤسسة  ــاعــدات  ــس امل ــي  ف وبــحــث 

قائد الجيش مجتمعا مع الوفد االورويب
اســتقبل وزير الدفــاع الوطني يف 
موريس  االعــامل   ترصيف  حكومــة 
ســليم، رئيس قســم املســاعدات يف 
االتحاد  يف  الخارجية  الشــؤون  دائرة 
حضور  يف  دميــان،  جــاك  االورويب 
سفري االتحاد االورويب يف لبنان رالف 

طراف.
الدفاع  الوفــد االورويب  وزير  وأطلع 
عىل الربنامج الــذي يتوىل دميان ادارته 
بهدف مســاعدة الجيش اللبناين. وجرى 
عرض حاجات املؤسسة العسكرية وسبل 
تقديم املزيد من املســاعدات، ال سيام يف 

مجاالت الطبابة والهندسة واآلليات.
االتحاد  ســليم  شــكر  جهتــه،  من 
االورويب عىل وقوفــه الدائم اىل جانب 
لبنان والجيش، منوها »بأهمية الربنامج 
االورويب الــذي من شــأنه ان يزيد من 
قدرات الجيش ال سيام يف  ظل الظروف 
الصعبة التي ميــر بها لبنان«، وفق بيان 

عن مكتبه االعالمي.
برئاســة دميان  االورويب  الوفد  وزار 
قائــد الجيش العامد جــوزاف عون يف 
مكتبه يف الريزة، وتناول البحث األوضاع 

العامة يف لبنان واملنطقة.
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 اإلجتماع التشاوري العربي اليوم يُعطي لبنان دفعاً وإن كانت بعض الدول تسعى لعدم إحراز عهد عون أي تقّدم!!!
تمثيل 10 دول على ُمستوى وزراء الخارجّية كقطر والكويت يُعيد لبنان الى الحضن العربي.. وال ُمناقشة لعودة سوريا

دوليل بشعالين 

تتجه أنظار الــدول العربية اليوم الســبت اىل لبنان الذي 
العربية  الخارجية  لوزراء  التشــاوري  اإلجتامع  يســتضيف 
يف فندق »الحبتور«. ويضــع املجتمعون جدول األعامل الذي 
ستناقشه القمة العربية الـ 31 عىل مستوى الرؤساء والقادة 
العرب املزمع عقدها يف األول والثاين من ترشين الثاين املقبل 
يف الجزائر، عــىل أن تحصل اإلجتامعــات التحضريية عىل 
مســتوى املندوبني الدامئني ووزراء الخارجية يف األســبوع 
األخري من ترشين األول املقبل... وكانت القّمة السنوية األخرية 
لجامعة الدول العربية عىل مستوى القادة قد ُعقدت يف آذار 
مــن العام 2019 يف تونس، ومل تنعقد يف الســنوات التالية 

بسبب الظروف الصحّية العاملية وانتشار وباء »كورونا«.
وإذ يســتضيف لبنان هذا اإلجتامع التشاوري يف حضور 
األمني العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ويرى فيه 
البعض نوعاً من التفاتة عربية نحو لبنان، أوضحت أوســاط 
ديبلوماســية مطّلعة بأّن هذا األمر فرضه األمر الواقع، كون 
لبنان يرأس الدورة الحاليــة ملجلس وزراء الخارجية العربية. 
وكان ُيكن أن تكون له أبعاداً إيجابيــة لو لّبت الدول الـ 21 
العربية الدعوة عىل مســتوى وزراء الخارجية. وفيام تتمّثل 
10 دول بوزراء خارجيتها وهي قطر والكويت واألردن وتونس 
والجزائر والســودان والصومال وجمهوريــة القمر، واليمن 
وفلسطني، ُيّثل مرص نائب وزير خارجيتها، يف الوقت الذي 
اكتفت فيه كّل من الســعودية واإلمــارات والعراق والبحرين 
واملغرب وليبيا وموريتانيا، وسلطنة ُعامن وجيبويت بتمثيلها 
عىل مستوى مندوبيها الدامئني يف الجامعة العربية، ما جعل 

املستوى منخفضاً بعض اليشء.
غري أّن االوســاط تقول بأّن وجــود وزراء خارجية قطر 
والكويــت واألردن وتونس والجزائر والــدول األخرى، يعطي 
عقد اإلجتامع التشــاوري يف لبنان يف هــذه املرحلة بالذات 
أهمية بالغة، ويعيــده اىل أحضان الجامعة العربية. علامً أّن 
دول عربيــة أخرى قد تخلّت عن دعمه لعدم تعويم عهد رئيس 

الجمهورية العامد ميشــال 
الله،  حزب  يدعم  الذي  عون، 
من وجهــة نظرها، وال تزال 
عمر  من  لحظــة  آخر  حتى 
هذا العهد تعمل عىل إفشاله، 
وعىل منعــه من تحقيق أي 
خطــوة اىل األمــام، حتى 
الحكومة  تشكيل  كانت  وإن 

األخرية للعهد. 
ولفتت األوســاط نفسها 
اىل أّن بعــض الدول العربية 
مل تتخــّل عــن لبنــان، بل 
اىل جانبه  واقفــة  بقيــت 
اتخذتها  التي  الخطوات  رغم 
واإلمــارات  الســعودية 
والبحريــن خالل األشــهر 
املنرصمــة بشــأن قطــع 
الديبلوماســية  العالقــات 
والتجاريــة  واإلقتصاديــة 

معه، عىل خلفيــة ترصيحات وزير اإلعالم الســابق جورج 
قرداحي بشــأن اليمن والتي تذّرعت بها الســعودية، رغم أنّه 
أدىل بهــا قبل أن يُصبح وزيراً لإلعالم، لدعوة مجلس التعاون 
الخليجي اىل حذو حذوهــا مبقاطعة لبنان، وهكذا فعل. غري 
أّن السعودية أعادت سفريها وليد البخاري اىل لبنان قبل شهر 
من اإلنتخابات النيابية األخرية، وقــد قام هذا األخري بحركة 
ديبلوماســية الفتة، ما أوحى بأنّه يقــود اإلنتخابات كممثل 
للطائفة الســنّية يف لبنان. كام عادت العالقات اىل طبيعتها 

مع دول مجلس التعاون مثل اإلمارات والكويت والبحرين.
ولهذا، فال يشء كان ينع الســعودية واإلمارات والبحرين 
والدول األخرى من أن تتمّثل يف اجتامع اليوم السبت، سوى أنّها 
مل تُبــّدل موقفها من حزب الله، وال من عهد الرئيس عون، وال 
تريد أن يقوم لبنان بأي يشء ناجح قبل اإلستحقاق الرئايس 

املقبل. غري أّن ما يهّم لبنان هو الحركة السياسية التي قامت 
بها الدول التي لّبت الدعوة عىل مســتوى وزراء خارجيتها، ما 
أعطى لبنان دفعاً مهاّمً يف ظّل األزمة اإلقتصادية واملالية غري 

املسبوقة التي يّر بها.
وتساءلت األوساط عينها: ملاذ مل تتّم دعوة سوريا اىل هذا 
اإلجتامع، يف ظّل عودة اإلمارات والسودان اىل التطبيع معها، 
وما دامت بعض الدول العربية كانت توّد مناقشة وقف تعليق 
عضويتهــا يف جامعة الدول العربيــة وإعادتها اىل مقعدها 
بأّن الرئيس الجزائري قد  الشــاغر منذ 12-11-2011؟ علامً 
تحّدث يف وقت سابق، عن احتامل مشاركة سوريا يف القمة 
املرتقبة يف بالده. فالجميع يوّد أن تكون هذه األخرية ناجحة 
وجامعة وتخــرج مبواقف عربية موّحدة مــن ملفات دول 
املنطقة، غري أّن أبو الغيط أشــار يف املقابل، اىل عدم وجود 

توافق عريب عىل عودة سوريا اىل الجامعة.

وأوضحت االوســاط أّن بعض الدول العربية موافقة عىل 
هذه العودة، ال سيام منها، اإلمارات التي أعادت سفريها اىل 
دمشق، ومرص والجزائر وسلطنة ُعامن، والعراق ولبنان، فيام 
تُعارض الدول األخرى هذه العودة، وعىل رأســها السعودية، 
وقطــر والكويت وســواها. ولهذا مل تتّم دعوة ســوريا اىل 
اإلجتــامع التشــاوري يف لبنان، كام لن تكــون مدعّوة اىل 
القّمة العربية يف ترشين املقبل، كون موضوعها من شــأنه 
تفريق العرب، يف الوقت الذي تسعى فيه الجزائر اىل جمعهم، 
والخروج مــن القّمة مبواقف عربية موّحدة. وبناء عليه فقد 
باتت عدم مشاركة النظام الســوري يف اجتامعات جامعة 
الدول العربية أمراً محســوماً، لن يتغرّي إاّل بعد موقف عريب 

جامع.
وفيام يتعلّق باإلجتامع التشاوري، فسيبدأ العارشة صباحاً 
يف فندق »حبتور«، ويُســتكمل طوال اليوم. ويتوّقع منه أن 
يُشــكّل تفاعالً عربياً يلعب فيه لبنان دوراً مهاّمً، ال سيام مع 
الجوالت التي سيقوم بها املشاركون عىل املسؤولني اللبنانيني، 
ال سيام رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، ثم زيارتهم اىل 
عني التينة ولقاء رئيس مجلس النّواب نبيه بّري وإستضافته 
لهم حول مأدبة غــداء يقيمها عىل رشفهم، كام حول مأدبة 
العشــاء التي يقيمها رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب 
ميقايت مساء اليوم الســبت عىل رشفهم أيضاً. عىل أن يعقد 
األمني العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية واملغرتبني 
عبد الله بو حبيب مؤمتراً صحافياً مشرتكاً بعد انتهاء اإلجتامع، 

يرشحان خالله ما تّم التوّصل اليه يف املناقشات. 
وأشــارت األوســاط اىل أنّه لن يصدر توصيــات عن هذا 
اإلجتامع، إّنا سيكون للوزراء أو املمثلني واملندوبني مداخالت 
أو كلامت تتّم مناقشــة مواضيعها بني املشاركني. وسيطرح 
لبنان مواضيع عّدة أبرزها موضوع النازحني الســوريني الذي 
بات يُشــكّل عيئاً كبرياً عىل كاهله يف ظّل األزمة التي يعاين 
منها، والالجئني الفلسطينيني، فضالً عن األمن الغذايئ، وعن 
دعم القوى األمنية وسوى ذلك. وستطرح كّل دولة املواضيع 

التي تجد أنّه ال بّد من التوافق العريب حولها.

وصول الوفد الكويتي اىل مطار بريوت

السباق الرئاسي انطلق... وترقّب لنتائج زيارة وفد الجامعة العربّية

الحكومي الــنــقــاش  أطلقت  بعبدا  الــى  الثانية  ميقاتي  زيـــارة 

فادي عيد

بدأ العــّد العكيس لنهاية 
العهد الحايل، حيث تحســم 
أكرث من مرجعية سياســية 
األوضاع  مسار  عىل  مطّلعة 
من  هناك  ليس  أنه  الراهنة، 
توافق  أو  محســوم،  يشء 
عــىل شــخصية معّينــة 
للرئاســة املقبلة، بل أن كل 
الخيارات متاحة، كاشــفني 
يرتّقبها  صعبة  أشــهر  عن 
صعيد  عىل  خصوصاً  لبنان، 
الــوزارات  بعــض  إفالس 
صلة  لها  والتي  كيل،  بشكل 
وشــؤون  وهموم  بقضايا 
الناس، ويف حــال مل تصل 

مســاعدات عاجلة من صندوق النقد الدويل عىل 
صعيد القروض الطويلة األمــد، فعندئٍذ قد تكون 
املمكن  أزمات غذائية وصحية وتربوية، من  هناك 
أن تؤدي إىل فوىض ونزاعات بعدما المست الخط 
األحمر، وهذا ما يكشفه أكرث من موظف كبري يف 
هذه الوزارات، وبناء عليه، فإن البعض مل يتحّمس 
لدخول الوزارة الجديدة بعدما جرى اســتمزاجهم، 
ألنهم يدركون ما ينتظرهم من عقبات وصعوبات، 
ال بل أن هناك قنابل موقوتة نظــراً للحال املزرية 

التي تحيط بهذه الوزارات.
وبناء عليه، علم أن هــذه األجواء واملخاوف قد 
يصار إىل بحثها مع وفد وزراء الخارجية العرب الذي 
سيصل اليوم إىل بريوت، وسيعرض امللف اللبناين 
من مختلف جوانبه، ولكن يف املقابل، مثة مسألة 
واضحة وتتمّثل برشوط وســقوف الدول املانحة 
السؤال  أجندتها ورشوطها، ولذا، يبقى  لديها  التي 

الكبري كيف ســيواجه لبنان هذه الصعوبات خالل 
األسابيع املقبلة؟ والتي بدأت تالمس الخطر طبياً 
ومعيشــياً واجتامعياً وتربوياً، بعدما تّتجه بعض 
املستشفيات واملستوصفات واملدارس املعروفة إىل 
اإلقفال، مبا يف ذلك عدد مــن الجامعات الخاصة 
الرتبوية ودور الحضانة،  املؤّسسات  وسواهم من 

أي أن الكارثة بدأت تالمس اإلنفجار الكبري.
توازياً، علــم من مصادر متابعة لهذا املســار، 
أن هناك حالــة ترّقب وانتظار ملا ســتضفي إليه 
إجتامعــات وزراء الخارجية العــرب، إذ قد يعقد 
األمني العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
مؤمتراً صحافيــاً، إثر انتهاء اللقــاءات، حول ما 
ســتقدم عليه الجامعة بالنسبة للبنان، وهي التي 
كّونت ملفاً متكامالً حول شــؤونه وشجونه عىل 
كافة األصعدة، لذا، أنه يعّول عىل هذا الحراك أكان 
عىل مســتوى وزراء الخارجية العرب، أو بالنسبة 
التي تجــري عربياً  اللقــاءات واإلتصاالت  لكافة 

وغربياً حــول كيفية خروج 
لبنان من أزماته.

 ولهــذه الغاية، ينقل بأن 
أنه، وقبل  املعلومات تؤكــد 
انتخاب رئيــس الجمهورية 
الجديد ليــس هناك أي دعم 
للبنــان ســوى اســتمرار 
للحّد  اإلنساين  الدعم  تقديم 
اإلجتامعي  اإلنهيــار  مــن 
واملعيــيش، وبالتايل، هناك 
تشاور ســيتفاعل يف وقت 
قريــب حــول اســتحقاق 
بــات  إذ  األوىل،  الرئاســة 
واضحاً أنه بحاجة إىل جهود 
يظهر  ما  ودوليــة،  عربية 
جليــاً يف كل املحطات التي 
حصل فيها هذا اإلستحقاق، 
إتصاالت  موضع  هو  والذي 
بعيدة عن األضواء بني أكــرث من عاصمة إقليمية 
ودولية، وال يخفى وفق ما يتم ترسيبه، بأن تفاعل 
التحرّك الداخيل بهــذا اإلتجاه، بدأ يظهر عرب جّس 
نبض العواصم الغربية، ال ســيام باريس، عىل أن 
تتوّضح الصورة بكل ما يحيط بها بعد تبلور صورة 
الوضع الحكومــي، أكان هناك حكومة جديدة، أم 
تعويم لحكومة ترصيف األعامل، مبعنى أن شــكل 
الحكومة ومن ســيتمّثل بها، أو اســتمرارها كام 
هي دون أي تعديل، فذلك قــد يكون مدخالً لبلورة 
مشهدية اإلســتحقاق الرئايس، يف ظل معطيات 
عن إتصاالت تجري بني بعض املرجعيات السياسية 
والحزبية ورؤســاء سابقني مع أصدقاء مشرتكني 

يف عواصم معنية بامللف اللبناين.
لذا، أكــدت املعلومات، أن لبنــان أمام أكرث من 
محطة، ولكن حتى اآلن الصورة ضبابية حول أكرث 

من ملف سيايس واقتصادي.

هيام عيد

اللتان  الزيارتــان  حملت 
قــام بهام الرئيــس املكلف 
القرص  إىل  ميقــايت  نجيب 
بعبــدا،  يف  الجمهــوري 
حيث ســلم أوال التشــكيلة 
الحكومية األوىل أو مسودة 
بادر إىل  العتيدة، ثم  حكوته 
مؤرشات  ثانياً،  مناقشــتها 
بالغة الوضوح عىل صعوبة 
املرحلة املقبلة عىل املستوى 
ان  حتى  الداخيل،  السيايس 
واسعة  سياســية  مصادر 
الحركة  وصفــت  اإلطالع، 
املكوكية مليقــايت، بأنها لن 
تؤدي بالرضورة إىل أي تقدم 
الحكومة  والدة  صعيد  عىل 

العتيــدة، بل عىل العكس قد عكســت ومن خالل 
املواقف السياســية وردود الفعل عىل التشــكيلة 
الحكومية، أن هناك صعوبة، إن مل يكن اســتحالة 
ألي تقاطــع يف املقاربات الحكومية ما بني رئيس 
الجمهورية ميشــال عون والرئيــس املكلف، عىل 
الرغــم من أن 80 يف املئة مــن الحقائب الوزارية 
يف الحكومة الجديدة أتت مستنسخة عن حكومة 

ترصيف األعامل الحالية.
الرئيس املكلف، ووفق املصادر املطلعة، قد  لكن 
بادر إىل اعتامد نتائج اإلستشــارات النيابية وإن 
كانت غري ملزمة، وهو ما برز من خالل التعديالت 
الطفيفة التي تناولــت وزارات الطاقة واإلقتصاد 

املصادر  هذه  وتجزم  واملهجرين.  والصناعة  واملال 

أن ميقايت، قد استمع من نواب »القوات اللبنانية« 

و«الكتائب« و«التيــار الوطني الحر« و«التغيري« ، 

إىل رؤيتهم للحكومة املقبلة، ويف الوقت نفســه 

أبلغوه بقــرار اإلمتناع عن املشــاركة. وبالتايل، 

األويل،  الحكومي  ميقايت وتصــوره  فإن خطوة 

برغبتهــم بعدم املشــاركة يف الحكومة، تتناغم 

مع توجهات النواب، وإن كانت اإلستشــارات غري 

ملزمة، عــىل حد قول املصادر املطلعة نفســها، 

املرّسبة  الحكومية  التشكيلة  ان ما واجهته  حيث 

بعد ســاعات معــدودة من تقديهــا إىل رئيس 

التفسري والرّد من قبل  الجمهورية، قد قوبل بهذا 

الرئيس املكلّف وأوساطه.

لكن مــا بعد التشــكيلة 
بــني  الثــاين  واإلجتــامع 
الرئيســني عــون وميقايت 
كام  به،  التكّهن  الصعب  من 
الواسعة  املصادر  تكشــف 
أن  موضحــًة  اإلطــالع، 
أي صيغة  داخــل  التوازنات 
حكوميــة، يجــب أن تبقى 
يدركه  األمــر  وهذا  قامئة، 
باإلســتحقاق  املعنيني  كّل 
الرئيس  الحكومي، كــام أن 
هذا  يــدرك  نفســه  املكلف 
الواقــع، وبــأن أي معادلة 
هذا  تضمــن  ال  حكوميــة 
التوازن، لــن تكون مقبولة 
الجمهورية،  رئيــس  مــن 
كل  النظــر عــن  بــرصف 
ومبعزٍل  األخرى،  اإلعتبارات 
عن املواقف املعلنة من عملية تشــكيل الحكومية، 
وعىل وجه الخصوص موقف »التيار الوطني الحر« 
الذي رفض املشــاركة وامتنع عن تسمية ميقايت 

لتأليف الحكومة.
لذا، تضيف املصادر نفســها، فإن املبادرة اليوم 
قد تكون يف ملعب بعبدا، ولكن يف الوقت نفســه 
فإن املسؤولية تقع عىل الرئيسني عون وميقايت، 
من أجل التوصل إىل تفاهامت وتشــكيل حكومة 
الحساســية عىل كل  بالغة  داخليــة  يف لحظة 
املســتويات. ولذا فإن اجتامع األمس قد شــكّل 
الخطــوة األوىل يف طريق التواصــل والنقاش، 
ولكن من دون أن يتّم ترسيــب أي معلومات عن 

مستوى التنسيق الجاري.  

 بوحبيب استقبل املشاركين في مؤتمر وزراء الخارجّية العرب
أبو الغيط: نأمل أن يتّم االتفاق على خطوات للمستقبل
الصباح: هناك خطة لتعزيز العالقات بين الكويت ولبنان

استعداداً الجتامعات مجلس وزراء الخارجية 
العرب الذي تســتضيفه بريوت اليوم ملناسبة 
ترؤس لبنان هذه الدورة، بدأ توافد الوزراء العرب 
اىل بــريوت وكان يف مقدمهــم نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ 

محمد بن عبد الرحمن آل ثاين.
ووصل األمني العــام لجامعة الدول العربية 
احمد ابو الغيط اىل مطار رفيق الحريري الدويل 
يف بريوت عــىل رأس وفد من الجامعة، وكان 
يف اســتقباله يف صالون الرشف يف املطار 
وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة ترصيف 
الجامعة  وســفري  بوحبيب،  عبدالله  االعامل 
العربية لدى لبنان عبد الرحمن الصلح، ومندوب 
لبنان لدى الجامعة العربية عيل الحلبي ونائب 
مدير املراسم يف وزارة الخارجية القنصل سالم 

األشقر. 
وامل ابو الغيط  ان »يحقق اللقاء التشاوري 
لوزراء الخارجية العرب تفاعال، وان يتم االتفاق 

عىل خطوات للمستقبل«.
واشار اىل ان »كل الدول العربية ستشارك يف 
اللقاء باستثناء سوريا املجمدة عضويتها  هذا 
»، الفتــا اىل انه ليس هنــاك من جدول اعامل 
او افكار محددة وكل وزير ســيطرح فكرة من 

منظور بالده«.
كام وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان 
العاممرة، اىل مطار بريوت، وكان يف استقباله 
بوحبيب، والســفري الجزائــري يف لبنان عبد 

الكريم رقيبي.
الخارجية  نائــب وزير  الظهر، وصل  وقبل 

املرصي الســفري حمدي لوزا ومســاعد وزير 
الخارجية مندوب مرص الدائم لدى جامعة الدول 

العربية السفري محمد أبو الخري.
الدكتور  كام وصل وزير الخارجية الكويتي 
نارص املحمد الصباح، إىل مبنى الطريان العام 

يف مطار الحريري الدويل.
وتحــدث الصباح فقــال: »ان عاملنا العريب 
واملنطقة يــران يف ظروف دقيقة جدا، وهو 
ما يســتوجب منا جميعا تعزيز مسرية العمل 
العريب والتعامل  مع هــذه التحديات بإيجاد 
صورة موحدة ومســتدامة  لهذه التحديات«، 
معتربا أن »كل ما يــس لبنان يس الكويت، 
واستقرار لبنان من اســتقرار الكويت، ورخاء 
لبنان مــن رخاء الكويت، وازدهــار لبنان من 
ازدهار الكويت، فيكفي وجود األعداد الهائلة من 
الكويتيني الذين يفضلون قضاء جزء كبري من 
عطلتهم يف هذا البلد املضياف«، مضيفا »نحن 
دامئا عىل تواصل بني القيادتني يف البلدين، ملا 
فيه مصلحة البلدين، وكذلك بالنسبة إىل جميع 

املسؤولني«. 
وأكد أنه عىل »تواصــل مع وزير الخارجية 
يف كل املواضيع«، مشريا إىل أن »هناك خطة 
ممنهجة لتعزيز عالقتنا يف كل املجاالت، وعىل 

مختلف الصعد، بطريقة مفيدة  للبلدين«. 
من جهته، رحب بو حبيب بنظريه الكويتي، 
معتربا أن »وجوده عزيز عىل لبنان واللبنانيني«. 
اىل ذلك، أقام رئيس الحكومة املكلف نجيب 
ميقايت مساء، حفل عشاء عىل رشف الوزراء 

العرب.

شارك في ُمؤتمر الحريّات الدينّية في واشنطن
خطيرة تــطــّورات  ــام  أمـ الــشــرق   : افـــرام  حبيب 

شــارك رئيس الرابطة الرسيانية امني عام 
اللقاء املرشقي حبيب افرام يف مؤمتر الحريات 
واشنطن،  »رينيسانس«يف  فندق  يف  الدينية 
مع نخبة من السياسيني واملفكرين والناشطني 
من اغلب دول العامل، وكان له لقاءات وندوات 
واجتامعات مع عدد من املعنيني، وتابع حلقات 
حول قضايــا متنوعة يف حقوق االنســان، 
وحول الجامعات املضطهــدة من كل الفئات 

والشعوب والطوائف . 
وكانت لــه مداخالت اكــدت »عىل وحدة 
املعايري، وان حقوق كل انســان وكل جامعة 
مقدسة، وليســت عرضة لالبتزاز السيايس، 
او للســكوت عنهــا اذا كان هناك رىض عن 
نظام او جامعة، وان شــبكة عاملية يجب ان 
تنشــأ ليس فقط لتبادل املعلومات واملواقف 
بل للضغط اكرث لتكون حقوق االنســان يف 
للدول، وملعاقبة  الخارجية  السياسات  صميم 

كل نظام او جامعة ال تلتزم مبتطلباتها .« 
واكد افــرام يف ندوة حول مصري شــعوب 
الرشق دعت اليهــا منظمة »الحراك االن »، »ان 
هناك رصاعا قويــا بني فكرين االول ال يريد ان 
يبقى مسيحيون يف هذا الرشق، كأنهم حمولة 

زائدة، ويســعى اىل نقل شــعبنا بكل الطرق، 
وبســبب االحوال املستحيلة االن، اىل اي وطن 
يف الغرب مدعيا ان هــذه ارادة الناس، والثاين 
الذي نثلــه نحن، الذي يعــرف بئس االحوال 
ويعيشها ويساعد عىل تخفيف املصائب، لكنه 
مرص عىل الصمود، ولو ان هذه الكلمة صارت 
ترفا، وعىل البقاء، مهام تراجعت االعداد، مهام 
تصاعد االرهاب، مهام تخاذلت االنظمة، مهام 
صمــت الغرب، وعىل النضــال لرشق مختلف 
متنوع متعدد فيه كرامة وحرية لكل انسان »، 
مضيفا »نرفض املوت قبــل ان يأتينا املوت، او 
ان ندفن ونحن احياء، او ان نباع ونشرتى عىل 

طاولة الرشق دون ان يكون لنا رأي وموقف ».
واعرتف افــرام »ان فكرة لبنان الرســالة 
والــدور والحضور والتاميــز والحرية خبت 
ورمبا انطفأت، والرشق امام تطورات خطرية 
علينا ان نكون حارضين كوطن وكجامعة »، 
مضيفا »علينا ان نخرج من زواريبنا ورصاع 
الكرايس والســلطة فقط اىل رؤية جديدة، 
وادعو اىل نهضــة يف عقولنا واىل ثورة يف 
توجهاتنا حتــى نحاول ان نضمن من حالوة 

الروح ان نبقى ونستمر بكرامة وحرية ».

خالل احدى الندوات
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كلامت يف زمن الغربة

الناموس يُخالف  مــبــارك  كميل 
فهد الباشا

 من اآلن واىل أن تحطَّ ما باتت تُعرَف بـ »قضّية املنسينيور 
َتي منارصيه  كميل مبارك » رحالَها عند ُمرتجاها، عىل ضفَّ
مــن جهة، ومخاصميه من غري جهة ومن غري اتجاه، من 
اآلن وحتى ذلك الحني، ســيبقى الرجُل حديث الناس، عىل 
الرغم من مســاعي كنيسته التعتيم عليه، ودفعه أو نفِيه، 
لو استطاع املترضرون فيها من جرأته، اىل أقبية النسيان.

ويف محاولة للوصــول باملوضوع اىل مخترص مفيد، 
نخلص اىل التايل: املونسينيور مبارك املعروف عنه من مّدة 
طويلة، مواقفه الوطنية غري املتناغمة مع رؤســائه، قد 
استجلب عىل نفسه غضباً بقي عند حدود »العني املحمرّة« 
منه، اىل ان انفجر غضباً حقيقياً، أثر اطاللته التلفزيونية 

االخرية. فام الذي عدا مام بدا؟
مع موقف مبارك الحاســم مام يراه عدواناً امريكيا عىل 
لبنان وعىل العامل املناهض للسياســة االمريكية املعادية 
لحقوق البلدان يف السيادة ولحقوق االنسان يف الكرامة، 
كانت مناسبة مؤاتية ألصحاب العيون املحّمرة يف االدارة 
العليا للكنيســة التخاذ االجراء الرسمي، مبنع مبارك من 
اطــالالت جديدة عىل الشاشــات،عقاباً له عىل ما أثارته 

مواقفه من حفيظة الكبار وتحّفظات الصغار الصغار. 
وبذلك وبغريه، اتّضح  جلّياً، ان الكنيســة املعنّية تعاين 
انفصامــاً يف ُهويّتها الالهوتية، بهواها الســيايس، بني 
تعاليم املســيح الذي تنسب نفســها اليه، وبني ما تجري 
عليــه يف واقعها. الواقع الــذي ال تتوافق فيه رسيرٌة لها 
مع جهرية، ال سيام لجهة ما ترّص عليه من دعوة اىل حياٍد، 

لو صّح تبنيه لََتَيّتمت دون رسالتها. 
وحيادها،عىل مــا يبدو، بوضوح موجع وفاجع، يعني 
وجوب املســاواة بني باطل وحّق، يف مشهديّة سوريالية، 
لن تبقي، لو اســتمرّت زمناً اطول مع مسؤويل الكنيسة 
اليــوم، لن تُبقي منها ما يُخرب عن حقيقتها، وال رمبا عن 

بقاياها . 
اّن موقف الكنيسة الداعم النصار إله املال، واملهادن لقوى 
الظلم والطغيان مع ما تتســبب به هذه القوى لالنسانية 
من املآيس والهــوان، هي ما حاول مبارك ان يتصّدى لها، 
أن يوقــف مبوقفه الجريء، جنــازة القيم التي من اجلها 

استشهد يسوع. 
مع اطاللة مبــارك، التي ندعو اىل ان ال تكون االخرية، 
نرجو ان يتبلغ املســؤولون يف الكنيســة من الذين لهم 
آذان »ســّميعٌة« أنه لو تأّت للمفجوعني من اخالق »العهد 
القديم« يف الكنيســة ان يخرجوا محتّجني عىل اجراء منع 
مبارك من معاودة اطالالته عليهم، لرأيتموهم يف املشــهد 
اياه املنصوص عنه يف العهد الجديد حاملني ســعف النخل 
صارخني: مبارك، مبارك اآليت باســم الرب لنرصة املتعبني 
واملظلومني وثقييل االحــامل. ومن قبل ومن بعد، تعالوا 
نّتعظ معــاً من  منارص للحق مثل مبارك، هو الراحل االب 
ميشال الحايك، حيث قال، أعزّه الله يف ملكوته مع االحرار 

االبرار:  »اّن بعض العري خريٌ من ذليل اللباس«.

 أرسالن زار عائلتي سلمان وأبي فّراج
الستشهادهما الثالثة  الــذكــرى  فــي 

زار رئيس الحزب طالل أرسالن ومبناسبة الذكرى السنوية 
الثالثة« الستشهاد القياديني« يف الحزب »الدميقراطي اللبناين« 
رامي ســلامن وسامر أيب فراج، عائلتيهام يف بلدة بعلشميه، 
يرافقــه وفد ضم وزير املهجرين يف حكومة ترصيف األعامل 
عصام رشف الدين، الوزيرين السابقني رمزي املرشفية وصالح 

الغريب، وأعضاء هيئات الدوائر ورؤساء الوحدات الحزبية. 
وإنتقل أرســالن والوفــد املرافق، وفق بيــان عن مكتبه 
االعالمي، إىل ســاحة بعلشميه حيث وضع أكاليل من الزهر 
وتال الفاتحة عىل روحهام، يف حضور وفد حزيب من مختلف 

الدوائر الحزبية. 
وكان أرســالن قد قّدم واجب التعزية باملرحومة هند سليم 

الدنف شقيقة رئيس بلدية بعلشمية أدهم الدنف يف البلدة.

ارسالن يضع اكليال من الزهر يف ساحة بعلشميه

ــاب اقــتــصــاديّــة ــدودة ألســب ــح ــل اســتــقــاالت م ــل« ب ــاالت فــي صــفــوف »حــركــة امـ ــ  ال إق
االنتخابات لنتائج  ُمــرتــاح  املجلس  ورئيس  ونصرالله...  ــري   ب بين  كامل«  »تناغم 

عيل ضاحي

عىل غرار حزب الله، مل تخرس »حركة امل« 
اي نائب شيعي من صفوفها، ال من الحزبيني 
وال من االصدقاء واملســتقلني يف عداد »كتلة 
التنمية والتحرير«، ولكنها خرست مقعد النائب 
الدرزي انور الخليل الذي ذهب بعد عزوفه اىل 
مروان خري الدين الذي مل يوفق للحفاظ عليه 
وذهب لفراس حمدان. كام خرست »الحركة« 
مقعد النائب املسيحي ابراهيم عازار يف جزين 
بعــد كباش مع »التيار الوطني الحر« فجاءت 
نتيجة »الحرب« مع »حليف الحليف« مخيبة 
آلمال كل من حزب الله و«حركة امل« و«التيار 

الوطني الحر«.
واليوم ورغم ان »حركة امل« حافظت عىل 
كتلة من 15 نائباً، وعىل وزيرين يف حكومة 
ميقايت املســتقيلة ومثلهام يف تشــكيلته 
الجديدة، اال ان نتائــج االنتخابات النيابية ال 

تــزال محط اخذ ورد يف داخــل االروقة التنظيمية لـ »حركة 
امل«.

وتكشــف اوساط مطلعة عىل الشؤون التنظيمية للحركة، 
انــه من الطبيعي ان تجري القيادة مراجعة موضوعية وقراءة 
ذاتيــة معمقة لنتائج االنتخابات النيابية، وهذه القراءة ُرفعت 
بصيغتهــا النهائية من قيادات املناطــق اىل الهيئة التنفيذية 
ومنها اىل هيئة الرئاســة، متهيداً لتقديم التقرير مفصالً اىل 

رئيس الحركة ومجلس النواب الرئيس نبيه بري.
وتنقل االوســاط عن بري وخالل لقائه القيادات املعنية يف 
»امل« ارتياحه لنتائج االنتخابات النيابية ولســري التحالف مع 
حزب الله، اذ يُعرّب بري عن »نََفس تَكاميل« و«تناغم كامل« مع 
»اخيه« االمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله، ويؤكد ان 

»الحزب« و«الحركة« اخوة وال مجال للتفريق بينهام. 
وخالل التحضري لالنتخابات النيابية، تضيف االوساط، انه 
بعــد اخبار بري عن تنظيم حزب الله ملهرجان انتخايب يتحدث 
فيه الســيد نرصالله، اشــاد بري باالحتفال يف صور، وقال ال 
داعي ملهرجان لـ »أمل هناك ونحنا وياهن واحد«. ومعروف ان 
معظم مهرجانات »امل« الشــعبية والحزبية تجري يف مدينة 
صــور ، خصوصاً الذكرى االحب عىل بري وقلوب »الحركيني« 

وهي ذكرى تغييب االمام السيد موىس الصدر.   
وتأيت تأكيدات بري الداخلية، وامام كبار قياداته التنفيذيني 
عــن عمق العالقة مع حزب الله، لتبدد بعض القلق الشــعبي 
و االمتعــاض الحاصل بعد صدور نتائــج االنتخابات النيابية 
،خصوصــاً مع تفوق نواب حزب اللــه باالصوات التفضيلية 
عىل نــواب »حركة امل« يف بعض املناطق الجنوبية، وهو ما 

اثار رودو فعل شعبية واحياناً عفوية واحياناً 
اســتخدمها البعض للتشويش بني الطرفني، 
ولكنها ووفق االوســاط  نفســها »قطعت« 
وانتهت. وتعزو هذه االوساط اسبابها البنوية 
اىل اقتصادية ومالية ومعيشية، ونظراً لحالة 
االحباط الشــعبي قد يكون هناك تراجع يف 
التصويــت يف بعض القــرى واملناطق، وهو 
امر مامثل شــهدته مختلف املناطق اللبنانية 
ومن توجهات سياســية وطائفية ومذهبية 

مختلفة.
وترتافــق هذه املوجة الشــعبية مع اخبار 
عن استقاالت يف املناطق يف صفوف »حركة 
امل« بســبب االنتخابات، كام ترتد اخبار عن 
إقاالت يف صفوف قيادات مناطقية وحزبيني 

مبسوؤليات محدودة.
ويف الســياق، تكشف االوســاط ان من 
اصل 9 مناطق »حركية« ســجلت اســتقالة 
واحدة ملســؤول، وهو كان ينــوي تقدميها 
قبــل االنتخابات، ولكنه اكمل مســؤوليته حتى انهاء واجبه 
االنتخايب، وبعد االنتخابات قدم اســتقالته السباب معيشية 
واقتصادية، وللتفرغ لعمل خاص وبعيد عن الشــأن الحزيب. 
كام تنفي االوساط حصول اية اقاالت وهي غري منطقية، طاملا 
ان التقريــر عن االنتخابات مل يرفع بعد اىل بري، وهو الوحيد 
الذي ميكنه ان يتخذ قراراً تنظيمياً معيناً بعد التقييم االنتخايب.
وتقول االوساط ان املؤمتر الحريك العام والذي تم تأجيله من 
ايلول 2021 ولعامني كحد اقىص بسبب االنشغال باالنتخابات 
النيابية، قد يعقد يف ايلول املقبل او قد يصار اىل تأجيله مجدداً 
اىل ايلول 2023  بســبب االنتخابات الرئاســية واالنتخابات 
البلديــة واالختيارية، ورمبا قــد يصدر يف اي وقت قرار عقد 
املؤمتر من بري مبعزل عن اي استحقاق دستوري وشعبي آخر.

امللف اللبناني »راوح مكانك«... سقوط أمل التعويل على انفراجات دولّية وعربّية قريبة
محمد علوش

ال يــزال رئيس الجمهورية ميشــال عون 
متمسكاً مبطلب تشــكيل حكومة موسعة 
تضم 6 وزراء دولة من السياســيني املمثلني 
ألكرب الكتــل النيابية، وهو أعاد هذا املطلب 
امام رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت، 
عىل اعتبار أن ما ســتواجهه الحكومة يف 
األشهر املقبلة ســيكون مهامً جداً ويحتاج 
اىل سياســيني، خاصــة اذا مل يتم انتخاب 
رئيــس جديد للجمهورية قبل نهاية واليته. 
حكوميــاً أبدى ميقــايت أمس عتبه عىل 
فهو  األوىل،  الحكومية  مســودته  ترسيب 
فهم أن الترسيب املتعّمد بالشكل الذي حصل 
عليه كان الجواب عىل ما اقرتحه، وبحسب 
املعلومات مل تحــرك الزيارة اىل بعبدا مياه 
الراكدة، فاإلختــالف بوجهات  الحكومــة 
النظر بني عون وميقايت كبري جداً، وفرصة 

تشكيل الحكومة رسيعاً تصبح أبعد يوماً بعد يوم، وبحسب 
املعلومات فإن الرئيس عون يدفع باتّجاه أن تتمثل كل الكتل 
بالحكومــة الجديدة، لكنــه يرفض أن يتم التعامل مع التيار 
الوطنــي الحر كفريق خــارس يف اإلنتخابات، وهو ما ظهر 

مبسودة ميقايت األوىل.
يعّول اللبنانيون كام دامئاً عىل تسويات خارجية تنعكس 
عليهم إيجاباً، وبعد أن كانت اآلمال معقودة عىل قرب اتفاق 
إيــراين – أمرييك يف الدوحة، جاءت النتائج لتخّيب اآلمال، 
فالتفــاوض حــول امللف النووي تعّقد، وبالتايل التســوية 
ليســت قريبــة، وهذا ما يجعل لبنــان يف مهّب الريح، فال 

تشــكيل الحكومة يسري عىل درب سهل، وال انتخاب رئيس 
جديد يبدو أنه ســيكون متاحاً ضمن املواعيد الدستورية.

حتى عربياً، خابت آمال املســؤولني اللبنانيني الذين كانوا 
ينتظــرون اجتامع الوزراء الخارجية العرب الذي ســُيعقد 
اليــوم يف بريوت، إذ جاء حجم التمثيل ليكشــف أن املوقف 
العــريب، والخليجــي تحديداً، من لبنان ال يزال ســلبياً، فال 
الســعودية سُتمثل بوزير خارجيتها، وال اإلمارات، وال مرص 
حتــى التي يُفرتض أن تلعب دوراً كبرياً عىل صعيد تحســني 

بالعرب. لبنان  عالقة 
بحســب مصادر سياســية مطّلعة، فإن الجانب اللبناين 

الــذي كان يأمل بحضور وزيــر الخارجية 
الســعودي، تبلــغ منذ ســاعات بعدم نية 
الســعودية الحضور بوفد وزاري رفيع، وأن 
وزراء الخارجية الذين سيحرضون اإلجتامع 
ميثلون قطر، تونس، األردن، اليمن، الجزائر، 
القمر  جزر  الكويت،  الســودان،  الصومال، 

املحتلة. وفلسطني 
وتربــط املصادر بــني املوقف العريب من 
لبنــان، واملوقف العريب من ســوريا، فرغم 
أن الترصيحات العربية يف شــباط املايض 
تحدثــت عن عودة قريبة للجانب الســوري 
اىل الجامعة العربية، يبدو أن األمور عادت 
وتعّقدت، مشرية اىل أن املوقف العريب اليوم 
ليس موحداً حول عودة ســوريا، وبالتايل 
يجــب انتظار اإلجتامع العــريب املقبل يف 
أيلول قبل موعد انعقــاد الجامعة العربية، 
ملعرفة ما اذا كان سيطرأ عىل املوقف العريب 

أي تغيري.
وتكشــف املصادر أن اإلجتامع لن يكون مخصصاً للبحث 
يف امللف اللبناين وتعقيداته، لكن سيشــهد عىل هامشــه 
بحثاً يف األزمة اللبنانية، وسيســعى املسؤولون اللبنانيون 
لطلــب تدخل أكرب مــن دولة قطر والكويت، علامً أن املبادرة 
الكويتيــة التي أعادت العرب اىل لبنــان بعد املقاطعة منذ 
أشــهر ســتكون حارضة، لكن بشــكل فرعّي، حيث ستتم 

اإلشــارة داخل االجتامع اىل رضورة االلتزام بها وتنفيذها.
سيتخلل االجتامع العريب بحث يف مختلف التطورات، من 
بينهــا ايضاً البحث يف املبــادرة الكويتية التي قدمت للبنان 

قبل اشهر والسعي اىل تطبيق بنودها.

ــرط  ــد تـــــّم قـ ــقـ ــن: لـ ــ ــديـ ــ ــي الـ ــقـ تـ
ــاح ــج ــن ــي ب ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــب الـ ــعـ ــشـ الـ

قال رئيس حزب »الوفاق الوطني« يف لبنان بالل تقي الدين 
عرب حسابه عىل »تويرت«: »لقد تم قرط الشعب اللبناين بنجاح 

مع تحيات رشكتي »ألفا« و«تاتش«.«

البحريّة القوات  من  ــى  األول الدفعة   تخريج 
املتعاونة غير  السفن  تفتيش  عن  دورة  في 

املتخرجون

اعلنــت قيادة الجيش عــرب موقعها عىل »تويرت« تخريج الدفعة األوىل من التالمذة الضباط 
والرتباء من القوات البحرية )ذكور وإناث( بعدما تابعوا بنجاح دورة حول تفتيش الســفن غري 

املتعاونة«.

 إفــــــــــتــــــــــتــــــــــاح مـــــــــــــدرســـــــــــــة الــــــــــفــــــــــنــــــــــون الـــــــقـــــــتـــــــالـــــــّيـــــــة
وتـــــــــخـــــــــريـــــــــج عــــــســــــكــــــريــــــيــــــن فـــــــــــي ثــــــكــــــنــــــة الـــــــــــــــــــــوروار

أقيم يف ثكنة الــوروار- فوج 
الهندســة، حفل افتتاح مدرسة 
الفنون القتالية العســكرية التي 
تم تجهيزها بهبة من الســلطات 
اإليطالية. حــرض الحفل املفتش 
العام اللواء الركن ميالد اســحق 
ممثــالً قائــد الجيــش العامد 
اإليطالية  والسفرية  عون  جوزف 
 S.E.Nicoletta لبنــان  يف 
ورئيــس   ،BOMBARDIERE
 Andrea العقيد MIBIL بعثة الـــ
MAZZOTTA ، إىل جانب عدد من 

الضباط. 
كلمة  اإليطالية  السفرية  ألقت 
باملناسبة، أكدت فيها أهمية الرشكة 

بني البلدين، وأعربت »عن التزام بالدها مواصلة تقديم 
املزيد من املساعدات العسكرية«، منوهًة بـ »كفاءة 

الجيش اللبناين ومناقبيته«. 
بــدوره ألقى مازوتا  كلمة أثنى فيها »عىل الجهود 

التــي يبذلها الجيــش اللبناين يف ضبــط الحدود 

ومالحقة الخارجني عن القانون رغم الظروف الصعبة 

وتداعياتها.«

وألقى اللواء الركن اسحق كلمة جاء فيها: »نحتفل 

بتخريج دفعة من عنارصنا الذين تابعوا بنجاح دورة 

فنــون قتالية يف املدرســة. إنّه 
مشهد يجسد تضاُفر جهوٍد وإراداٍت 
صادقٍة بهــدف دعم الجيش، وال 
سيام عىل صعيد التدريب، ما يرفع 
مســتوى االحرتاف لدى عنارصه، 
ويطــّور أداءهــم خــالل تنفيذ 
إيجابًا  املهاّمت، وبالتايل ينعكس 

عىل أمن لبنان واستقراره«. 
بعــد ذلك، تم تخريــج الدفعة 
األوىل من مدربني املدرســة، تاله 
عــرض فلم وثائقي عن التدريبات 
التي نفذت يف مدرســة الفنون 
القتالية العسكرية كام متت إزاحة 

الستار عن نصب تذكاري. 
ويف الختام، ُسلّمت كتب شكر 
باســم العامد قائد الجيش إىل كل من رئيس البعثة 
العســكرية اإليطالية ومقدمي هبة تأهيل الحديقة 
املجاورة للمدرسة، كام قّدم للسفرية اإليطالية درعاً 

تذكارياً تقديراً لجهودها.

اسحق والسفرية االيطالية خالل االفتتاح

ــا ــعــقــل فـــي ســوري ــقــى شــيــخ ال ــت ــى ال ــن  أبـــي امل
ــد عـــلـــى الـــتـــواصـــل لــحــفــظ الـــوجـــود ــيـ ــأكـ وتـ

ايب املنى وزواره

اســتقبل شــيخ العقل لطائفة املوحدين 
الدروز الشيخ الدكتور سامي أيب املنى، يف 
بلدته شانيه، شــيخ عقل طائفة املوحدين 
الدروز يف ســوريا الشيخ حمود الحناوي، 
يرافقــه وفــد من املشــايخ مــن مدينة 

السويداء.
وكان يف اســتقبال الوفد يف مســتهل 
الزيارة يف مزار الراحل الشــيخ أيب حسني 
شبيل أيب املنى، إىل جانب الشيخ أيب املنى، 
عدد من املشــايخ واألعضــاء يف املجلس 
املذهبي والهيئة االستشــارية يف مشيخة 
العقــل ورئيس بلدية شــانيه وأعضاء من 

املجلــس البلدي واألهل. وكانت مناســبة 
تبادل خاللهــا أيب املنى والحناوي التهاين 

األضحى.  عرش  بحلول 
الروحيــة  »الروابــط  إىل  وأشــارا 
واالجتامعيــة والتاريخية بــني املوحدين 
الــدروز يف لبنــان وســوريا«، مؤكدان 
»رضورة التواصــل الديني والفكري يف ما 
يعود عــىل أبناء الطائفــة بالخري وحفظ 

والوجود«.  املجتمع 
ثم انتقــال والحضور إىل دارة أيب املنى، 
قبــل أن يتابــع الحناوي زياراتــه الدينية 
والقيام بواجبات تعزية يف أكرث من قرية.

الخامس املشاة  ــواء  ل من  عسكريين   تخريج 
ــي صــور ــع »الــيــونــيــفــيــل« ف ــاً م ــب ــدري ــذوا ت ــف ن

أعلن الجيش عرب حسابه عىل »تويرت«، عن 

»حفل تخريج وتوزيع إفادات عىل عسكريني 

من لواء املشاة الخامس، نفذوا تدريبا مشرتكا 

مــع عنارص من القطاع الغريب يف قوة األمم 

املتحدة املوقتة يف لبنان عىل طرق القتال يف 

األماكن اآلهلة، وتســيري الدوريات، وإقامة 

التفتيش، واإلسعافات األولية، وذلك  حواجز 

يف مركز تدريب الشواكري- صور«.
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ــب! ــ ــب ــ ــس ــ ــذا ال ــ ــ ــه ــ ــ إحـــــــــــــــذروا اإلجــــــــهــــــــاد الـــــيـــــومـــــي ل ــم؟ ــ ــس ــ ــج ــ ــة عــــلــــى ال ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ مــــــا تــــأثــــيــــر مــــــشــــــروب الـ

ــون عـــنـــهـــا؟ ــ ــ ــرف ــ ــ ــع ــ ــ ــة الـــــــشـــــــمـــــــس... مـــــــــــاذا ت ــ ــّيـ ــ ــاسـ ــ ــسـ ــ حـ
»الحساســية« ليســت باألمر املريح، فهي تسبب اإلزعاج 
ومتنع الشخص من التمّتع ببعض األنشطة وامللذات يف الحياة. 
وتعّد حساســية الشــمس حالة صحية تحدث عندما يتفاعل 
جهاز املناعة مع ضوء الشــمس، لتشكّل بالتايل إزعاجاً كبرياً 
لألشــخاص وتجعلهم يتجّنبون أشــعة الشمس. هذا وال تعّد 
حساســية الشمس أمر شــائع، إذ إن نحو 10 إىل 15% فقط 
من سكان الواليات املتحدة يتأثرون بهذا النوع من الحساسية 

.Allure بحسب

{ االعراض {
يختلف شكل الجلد املصاب بحساسية الشمس اختالًفا كبريًا 
ن العالمات واألعراض ما ييل:  بناًء عىل سبب املشكلة. قد تتضمَّ
اإلحمرار- الشــعور باألمل - نتوءات صغرية تتحول لبقع بارزة 
- تغرّي يف امللمس وتقرش، ونزيف الجلد - قروح وطفح جلدي

عــادًة ما تحدث العالمات واألعــراض فقط للجلد الذي تم 
تعريضه ألشعة الشمس، ويف أغلب األحيان تظهر حساسية 
الشمس وأعراضها بعد دقائق أو حتى ساعات من تعرض الجلد 

ألشعة الشمس.
أنواع حساسية الشمس

ال تقترص حساسية الشمي عىل نوع واحد، بل هناك العديد 
من األنواع املختلفة لحساسية الشمس وهي:

- التفاعل الضويئ متعدد األشكال: هو النوع األكرث شيوًعا 
من أنواع حساسية الشمس، يحدث عند النساء أكرث من الرجال، 

ويبدأ يف ســن املراهقة والعرشينات. وهو طفح جلدي يسبب 
الحكة وميكن أن يظهر عىل شــكل بثــور أو مناطق صغرية 

محمرة. 
- الحكة الشعاعية: يحدث هذا الشكل من حساسية الشمس 
عند األشــخاص من أصول هندية أمريكيــة. وعادة ما تكون 
أعراضه أكرث حدة من أعراض التفاعل الضويئ متعدد األشكال، 
وغالًبــا ما تظهر أعراضه يف وقت مبكــر، أثناء الطفولة أو 

املراهقة. 
- االندفاع التحســي الضويئ: يحدث هذا النوع عند تفاعل 
أشــعة الشــمس مع مادة كيميائية تــم وضعها عىل الجلد، 
مثل: واقي الشــمس، أو العطور، أو مستحرضات التجميل، أو 
مراهم املضــادات الحيوية، أو نتيجة تناول أدوية إذ ميكن أن 
تســبب االندفاع التحسي الضويئ، مثل: املضادات الحيوية، 

ومسكنات األمل، ومدرات البول.
- الرشى الشــمي: هذا النوع من أنواع حساسية الشمس 
نادر وينتج الرشى. ميكن أن تظهر بعد بضع دقائق من التعرض 

للشمس. 

{ الوقاية {
- تجنَّب التعرض ألشــعة الشمس يف أثناء ساعات الذروة، 
وحاول أن تبقى بعيًدا عن الشمس من الساعة العارشة صباًحا 

حتى الرابعة مساًء.
- تجنَّب التعرض املفاجئ للكثري من أشــعة الشمس. فكثري 

مــن الناس لديهــم أعراض 
عندما  الشــمس  حساسية 
أشــعة  ملزيد من  يتعرضون 
الشــمس يف فصــل الربيع 
أو الصيــف. زِْد تدريجيًّا يف 
مقدار الوقــت الذي تقضيه 
خارج املنــزل، بحيث تعطي 
للتكيف  الوقت  خاليا برشتك 

مع أشعة الشمس.
- ارتِد مالبــس ونظارات 
واقية من الشمس. ميكن أن 
والقمصان  القبعات  تساعد 
الطويلــة  األكــام  ذات 
يف  الحــواف  والعريضــة 

حاية الجلد من التعرض للشــمس. تجنَّب األقمشة الرقيقة 
أو ذات النســيج الفضفاض؛ فقد تســهِّل مترير األشعة فوق 

البنفسجية من خاللها.
- اســتخِدم مستحرضًا واقًيا من الشمس. استخِدم واقًيا من 
الشــمس واسع الطيف ذا عامل وقاية شمي )SPF( بدرجة 
30 عىل األقل. َضْع مستحرضًا واقًيا من الشمس بكمية كبرية، 

وأِعْد وضعه كل ساعتني أو أكرث عند السباحة أو التعرُّق.
- تجنَّب املحفــزات املعروفة. إذا كنت تعرف أن مادة معينة 
تســبب رد فعل جلدك، مثل األدوية أو ملس الجزر األبيض الربي 

أو الليمون األخرض، فتجنَّب هذا املحفز.

{ إبتعدوا عن هذه األدوية! {
هذا ويحذر األطباء من املضادات الحيوية مثل الترتاسيكلني، 
والدوكسيسيكلني، والسيربوفلوكساسني، ومضادات الفطريات، 
واألدوية التي تحتوي عىل الســلفا، ومسكنات األمل باعتبارها 
بعض األدوية التي يجب الحذر منها عند تعريض برشتك للشمس. 
والجدير بالذكر أن حساســية الشمس ال تعني اإلنعزال عن 
العامل واملكوث يف املنزل، فال يزال بإمكان األشخاص الخروج، 

ولكن عليهم حاية جلدهم بشكل صحيح. 

اليومي  أن اإلجهــاد  وجدت دراســة 
وأحــداث الحياة املؤملة تؤدي إىل إضعاف 
مزيــج الخاليا املناعية يف الجســم قبل 
األوان. ووفقــا للدراســة، التي أجراها 
الباحثون، فإن اإلجهاد، يف شكل أحداث 
مؤملة، وضغط وظيفي، وضغوط يومية 
ومتييز، يرّسع شيخوخة الجهاز املناعي، 
ما قــد يزيد من خطر إصابة الشــخص 
بالرسطــان وأمراض القلــب واألوعية 
الدموية واألمــراض الناجمة عن عدوى 

مثل »كوفيد-19«.
وميكن أن تســاعد النتائج، التي نرُشت 
 Proceedings يف 13 حزيــران يف مجلة
 ،of the National Academy of Sciences
يف تفسري التفاوتات يف الصحة املرتبطة 
بالعمر، مبا يف ذلك الخسائر غري املتكافئة 

للوباء، وتحديد النقاط املحتملة للتدخل.
وقال كبري مؤلفي الدراســة إريــك كلوباك، وهو باحث ما 
بعد الدكتوراه يف جامعة جنوب كاليفورنيا مبدرســة ليونارد 
ديفيس لعلم الشــيخوخة: »تساعد هذه الدراسة يف توضيح 
اآلليــات املشــاركة يف ترسيع الشــيخوخة املناعية«. ومع 
تقدم الناس يف الســن ، يبدأ الجهاز املناعي بشكل طبيعي يف 
انخفاض كبري، وهي حالة تســمى التقلص املناعي. ويضعف 
الجهاز املناعي للشــخص مع تقدم العمر، ويتضمن عددا كبريا 
جدا من خاليا الدم البيضاء البالية املنترشة وعدد قليل جدا من 
خاليا الدم البيضاء الجديدة »الساذجة« )غري البالغة( الجاهزة 

ملواجهة غزاة جدد.
وال ترتبط الشــيخوخة املناعية بالرسطان فحسب، بل أيضا 
بأمــراض القلــب واألوعية الدموية، وزيــادة خطر اإلصابة 
بااللتهاب الرئوي، وانخفاض فعالية اللقاحات وشــيخوخة 

جهاز األعضاء.
قــرر باحثو جامعة جنوب كاليفورنيــا معرفة ما إذا كان 
بإمكانهم اكتشاف العالقة بني التعرض لإلجهاد مدى الحياة، 
وهو عامل معروف يساهم يف تدهور الصحة، وتراجع النشاط 
يف جهاز املناعة. ودرسوا مجموعات ضخمة من البيانات من 
دراســة الصحة والتقاعد يف جامعة ميشيغان، وهي دراسة 

وطنية طولية األمد لألنظمة االقتصادية والصحية والزوجية 
والعائليــة وأنظمة الدعم العامة والخاصة لكبار الســن من 

األمريكيني.
ولحساب التعرض ألشكال مختلفة من اإلجهاد االجتاعي، 
حلــل الباحثون ردود عينة وطنية من 5744 بالغا فوق ســن 
الخمسني، أجابوا عىل استبيان مصمم لتقييم تجارب املستجيبني 
مــع الضغوط االجتاعية، مبا يف ذلك أحداث الحياة املجهدة، 
والضغط املزمن، وحاالت التمييز اليومي والتمييز مدى الحياة.

ثم حلل الفريق عينات الدم من املشــاركني من خالل قياس 
التدفق الخلوي، وهي تقنية معملية تحســب وتصنف خاليا 
الــدم أثناء مرورها واحــدة تلو األخرى يف مجرى ضيق أمام 

الليزر.
وكــا هو متوقع، كان لدى األشــخاص الذين يعانون من 
درجات إجهاد أعىل مالمح مناعية تبدو أكرب ســنا، مع وجود 
نســب أقل من املقاتلني الجدد لألمراض ونسب أعىل من خاليا 

الدم البيضاء املرهقة.
وظل االرتباط بني أحداث الحياة املجهدة وعدد الخاليا التائية 
األقل استعدادا لالستجابة أو »الساذجة« قوية حتى بعد األخذ 

يف االعتبار التعليم والتدخني ومؤرش كتلة الجسم والعرق.
وقد يكون من املستحيل السيطرة عىل بعض مصادر التوتر، 

لكن الباحثني يقولون إنه قد يكون هناك حل بديل.

»مرشوب الطاقة«، هو مصطلح تجاري 
تســويقي، ليس علميا وال طبيا، وضعته 
رشكات املرشوبات، يعني عادة املرشوبات 
التي تحتوي عىل مادة الكافيني باإلضافة 
إىل مــواد أخرى مثل التوريــن والغوارانا 
وفيتامينــات »ب«، والتي تدعي أنها تزود 

مستهلكيها بالطاقة والحيوية.
يلجــأ الكثريون إىل مرشوبات الطاقة 
كونها غنية بالكافيني والســكر، وتوفر 
جرعة فورية من الطاقة للدماغ والجسم. 
لكن هذه املرشوبات يكتنفها جدل واسع 
بشــأن تأثرياتها عىل الصحــة العامة، 
حيث تحتوي بعض العلب عىل 21 ملعقة 
صغــرية من الســكر واملقــدار ذاته من 
الكافيــني املوجــود يف ثالثة أكواب من 
القهوة، والتي ال تفيد الخرص أو الصحة. 

والكافيني آمن بشــكل عام لالستهالك، ولكنه قد يكون ضارا 
عند تناوله بجرعات أكرب.

وحذر باحثو جامعة يورك من أن محبي مرشوبات الطاقة من 
الشباب أكرث عرضة للمعاناة من الصداع ومشاكل النوم واالستبعاد 
من املدرسة. كا أنهم يزيدون من احتاالت رشب الخمر والتدخني 

عن طريق احتساء املرشوبات التي تحتوي عىل الكافيني.
ووصفــت منظمة الصحة العامليــة مرشوبات الطاقة بأنها 

»خطر عىل الصحة العامة«.
ملاذا تسبب مرشوبات الطاقة مثل هذا القلق؟

كشــفت البيانات من موقع Personalize عا يحدث للجسم 
بالضبط، ســاعة بساعة، بعد االنتهاء من رشب علبة مرشوبات 

الطاقة، حتى بعد 12 يوما.
وتم إنشــاء جدول زمني ملرشوب الطاقة باستخدام معلومات 
مــن مصادر مبا يف ذلــك الخدمة الصحية الوطنية يف اململكة 
املتحدة )NHS(، وإدارة الغذاء والدواء األمريكية )FDA( ومصنع 

.Red Bull مرشوبات الطاقة
وقد يجعلك ذلك تعيد التفكري يف عادتك، وتعيد تقييم ما إذا كانت 
مســتويات الطاقة املرتفعة واملنخفضة تستحق العناء لتحقيق 

نشاط رسيع.
أول 10 دقائق: هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه الكافيني يف دخول 

مجرى الدم، ما يؤدي إىل ارتفاع معدل رضبات القلب وضغط الدم.
5 -1-45 دقيقة: هذا هو الوقت الذي يصل فيه مستوى الكافيني 

إىل الذروة، ما يجعلك تشعر باليقظة وتحسني الرتكيز.
30 --50 دقيقة: حتى اآلن تم امتصاص كل الكافيني وسيتفاعل 

الكبد غالبا بامتصاص املزيد من السكر.
- ساعة: هذا هو الوقت الذي يحتمل أن تصاب فيه بـ »انهيار 
الســكر«، عندما ينخفض مستوى الســكر يف الدم ومستوى 

الكافيني يف الدم وقد تشعر بالتعب.
5 --6 ســاعات: سيقلل قضاء ما يقارب 5-6 ساعات بعد 
االســتهالك، من محتوى الكافيني يف مجرى الدم بنســبة 

.%50
12 - ساعة: بعد نحو 12 ساعة من االنتهاء من تناول مرشوب 
الطاقة، يخرج الكافيني عن مجرى الدم لدى معظم الناس، لكنه 

يختلف باختالف العمر والنشاط.
 -بني 12 و24 ساعة: إذا كنت ترشب مرشوبات الطاقة بانتظام، 
فإن ما بني 12 و24 ساعة هو الوقت الذي ستبدأ فيه يف الشعور 

بأعراض االنسحاب وقد تعاين من الصداع والتهيج واإلمساك.
7 --12 يوم: أظهرت الدراسات أن هذا هو الوقت الذي يستغرقه 

الجسم ليصبح متسامحا مع جرعة الكافيني اليومية.
وهذا يعني أنك إذا حافظت عىل املســتوى كا هو، فمن غري 

املحتمل أن تشعر بأي تأثريات يف هذه املرحلة.

الثانوي: التعليم  في  املتقاعدين«  األســاتــذة   »رابطة 
الحّل برفع قيمة الرواتب واملعاشات بنسبة 90 في املئة

ــة« اســتــكــشــفــوا ــّي ــان ــن ــب ــل ــن »ال ــذة مـ ــ ــات ــاب وأســ  طــ
ــي مـــرفـــأ بـــيـــروت ــ ــة ف ــّيـ ــسـ ــيـ ــدونـ الـــبـــارجـــة اإلنـ

عقدت الهيئــة اإلدارية لرابطة األســاتذة 
املتقاعدين يف التعليــم الثانوي، إجتاعا عرب 
تطبيقzoom، ناقشت فيه مسائل داخلية إضافة 

اىل الوضع املعييش. 
واعتــربت يف بيان إثر االجتاع، أن »الوضع 
املعييش يستمر يف الرتدي إىل مستويات غري 
مسبوقة، فالقيمة  الرشائية للرواتب وملعاشات 
التقاعد، ترتاجع بشكل يومي، إذ بات الحد األدىن 
لألجور يساوي صفيحة مازوت واحدة ورغيف 
الخبز دخل منطقة دهاليز الســوق الســوداء 
والسلطة )بكل تكاوينها السياسية وأإلقتصادية 
واملرصفيــة( تتفرج عىل هذا اإلنهيار، إما ألنها 
خططت له عن ســابق تصــور وتصميم وإما 
ألنهــا عاجزة عن إدارة شــؤون البالد والناس، 
وإما للســببني معا ويف كلتــا الحالتني عليها 
الرحيــل وترك زمام األمور إىل نخبة جديدة من 
أختصاصيني كفوئني ومشــهود لهم بنظافة 

الكف«.
وأكدت الهيئة تأييدها ودعمها الكامل لتحرك 
رابطة موظفي اإلدارة العامة، وحملت السلطة 
)مجتمعة( مســؤولية اإلرضاب املفتوح الذي 
أجربت الرابطة عىل اللجوء اليه كخيار«. وقالت: 

»يف هذا اإلطار تتحًمل هذه الســلطة وحدها 
املســؤولية الكاملة عن شلل اإلدارة وعن تأخري 
إنجاز معامالت املواطنني واســتطرادا تتحمل 
مسؤولية تراجع واردات الدولة. والحل هو برفع 
قيمة الرواتب واملعاشــات بنسبة 90 يف املئة، 
لتستعيد قيمتها الرشائية«، مضيفا »ألن بعض 
املصارف ما زالت تضع ســقوفا عىل سحوبات 
املوظفني واملتقاعديــن، نطالب، مجددا، هيئة 
الرقابة عىل املصارف، بإلزام هذه املصارف دفع 
كامل املستحقات تحت طائلة إتخاذ أإلجراءات 

القانونية حيالها«. 
وجــددت ثقتها وتقديرها ملدير عام تعاونية 
موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، وشكرت 
مجلس إدارة التعاونية، »لقراره بزيادة مساهمة 
التعاونيــة اىل ما يوازي /4/ أضعاف ما كانت 
عليه يف متوز 2021. مع إدراكنا أن املطلوب هو 
أكرث بكثري، بزيادة موازنة التعاونية، لتتمكن من 
التغطية الكاملة للطبابة واإلستشفاء، إذ بات كل 
منتسبيها عاجزين عن هذه املهمة التي أصبحت 

مستحيلة«. 
وأعلنــت أن الهيئة أإلداريــة »تبقى جاهزة 
ومنفتحة لتلقي أي اقرتاح بًناء يفيد املتقاعدين«.

زار وفد من طالب الجامعة اللبنانية وأساتذتها 
البارجة اإلندونيســية »السلطان إسكندرمودا 
367« الراســية يف مرفأ بريوت واملشاركة يف 
مهمة حفظ السالم التابعة للقوة املوقتة لألمم 
املتحــدة يف لبنان )اليونيفــل(، وفق ما اعلنت 

سفارة اندونيسيا يف بيان. 
شارك ما يزيدعىل 50 طالباً وطالبة من الجامعة 
يف االســتقبال األول لـ »السلطان إسكندرمودا  
367« مســتطلعني أقسام البارجة املعّززة مبئة 
وتسعة عرش جنديا من البحرية من أفرادكتيبة 
غارودا اإلندونســية، يرأسهم عميد كلّية األداب 
والعلوم اإلنســانّية الدكتور أحمد رباح، ممّثال 
رئيس الجامعة اللبنانّية الربوفسور بسام بدران.  
استقبل الوفد قائد البارجة العقيد عبدالحارس، 
وأفراد الطاقم باإلضافة إىل املستشــارالثقايف 

واإلعالمي يف الّسفارة اإلندونيسّية الدكتور أدي 
موليا.

ورشح عبد الحــارس تفاصيل الجولة التي 
بدأت من مدخل البارجة باالســتاع إىل عرض 
تعريفي عن دولة إندونيسيا وحضارتها  وشعبها 
وصناعاتها والســياحة فيها ومشاركتها يف 
املهات اإلنســانية حول العامل. ثّم وزّعت هدايا 
تذكارية عىل الطالب الذين أجابوا عىل األسئلة 

املتعلّقة بالعرض. 
واختتمت الجولة الّتي شملت أقسام البارجة 
وقمــرة قيادتها، بعروض فّنية من أفرادالطاقم 
وجه إثرها رباح الّشــكر ألصحاب الدعوة باسم 

رئيس »اللبنانية«. 
وانتهــت الجولة بصــور تذكارية عىل منت 

البارجة. 

سعد بحث مع وفد
 »لجان األهل« في مدارس

صيدا الخاصة ُمشكة زيادة األقساط
اســتقبل األمني العام لـ »التنظيم الشعبي النارصي« النائب 
أســامة ســعد يف مكتبه يف صيدا وفدا من لجان األهل يف 

مدارس صيدا الخاصة. 
وأفــاد بيان للمكتب االعالمي للنائب ســعد ان »الوفد عرض 
يف خالل اللقاء مشــكلة زيادة  االقساط املدرسية يف املدارس 
الخاصة وتوجه ادارات املدارس اىل فرض زيادة اضافية  بالدوالر. 
وقد عرب اعضاء الوفد باسم جميع االهايل عن استيائهم من 
قرارات زيادة االقساط املدرسية من قبل ادارات املدارس  مع عدم 
اخذها يف االعتبار األوضاع املعيشــية الصعبة للناس الناتجة 
من االنهيــارات التي اصابت البلد عىل مختلف الصعد. كا تم 
البحث يف املشــاكل األخرى التي يعاين منها القطاع الرتبوي 
والتي أثرت يف الطالب بشكل كبري، ومن بينها التعليم عن بعد 
بســبب جائحة كورونا واالقفال، وغريها من األمور التي ادت 

اىل تراجع القطاع  التعليمي بشكل عام«. 
من جهته، أكد سعد وقوفه اىل »جانب االهايل ووعد مبتابعة 
املوضوع«.ودعا الوفد اىل صياغة مذكرة حول املشكلة »متعهدا 

بتقدميها اىل لجنة الرتبية يف مجلس النواب«. 

»حراك امُلتعاقدين«: تصريح
الحلبي أجهز على من تبقى
من طاب في »الرسمي«

استغرب »حراك املتعاقدين« يف بيان، ترصيح وزير الرتبية 
يف حكومــة ترصيف االعال عباس الحلبي، »الذي مفاده ان 
هنــاك صعوبة يف العودة إىل املدارس العام املقبل«، مذكرا أن 

»الحراك ليس هو  من أطلق هذه القنبلة الالتربوية«. 
وســأل: »كيف ملدارس خاصة، القدرة عىل تفادي األزمات 
واملشــاكل وتجاوزها النجاح عــام درايس، بينا وزارة تربية 
فيها عرشات املستشارين واملوظفني واألموال واملكاتب واللجان 
عاجزة عن رســم خطة عودة؟«، معتربا ان »خطورة الترصيح 
أنــه أجهــز عىل من تبقى من طالب يف الرســمي وأعطاهم 

اإلشارة الرسية لرتك املدرسة الرسمية منذ اآلن«. 
ورأى أن هنــاك »رائحــة تآمر قامئة ما بــني وزارة الرتبية 
والسلطة من جهة، وروابطها من جهة أخرى، أهدافها مرحلية 
ومســتقبلية  رضب املدرسة الرســمية وتوفري مال ساعات 
املتعاقديــن الضائعة بإرضابــات الروابط والوزارة، وتوفريها 
لحســاب وزارة الرتبية وخصخصة التعليم الرســمي وتدمري 

أجيال الوطن«. 

ــاطــق ــن ــوي اعــتــصــمــوا فـــي امل ــانـ ــثـ ــذة الـ ــ ــات ــ  أس
املطالب تحقيق  حتى  التصحيح  بمقاطعة  ولّوحوا 

نفــذت مجموعــات من 
التغيــري  أســاتذة »قــوى 
»األســاتذة  و  النقابيــة« 
املستقلني« امس، اعتصامات 
يف كل املناطــق اللبنانيــة 
الرتبوية يف  املناطــق  أمام 
طرابلس وبعلبك وبيت الدين 
وأمام  والنبطيــة  وصيــدا 
وأمام  صــور  يف  الرسايــا 
وزارة الرتبية، احتجاجا عىل 
يعانيه  الذي  املأسوي  الواقع 

األساتذة واملعلمون.
وتوجهت مجموعة كبرية 

مــن األســاتذة اىل مركز رابطتــي الثانوي 
واألســايس لتجده مقفــال يف وقت ينتظر 
األســاتذة من هذه الروابط العمل الدؤوب من 

أجل الحقوق وصون الكرامة.
وطالبــت هــذه االعتصامــات مبقاطعة 
التصحيح يف االمتحانات الرسمية لشهادات 
الثانوي مــن أجل تحقيق املطالــب التالية: 
تصحيح الرواتب ِطْبًقا لنسبة التضخم الحاصل 

لحينه.  تعزيز تعاونية موظفي الدولة لتأمني 

االستشــفاء الكامل لألســاتذة واملوظفني.  

اعطاء بدل نقل عادل يســاوي 40% من مثن 

تنكة البنزين يومًيا كا كان ســابًقا او بونات 

بنزين.  اعطاء بدل كهرباء، بعد أن تخلت الدولة 

عن دورها وأصبحت فاتورة املولدات الخاصة 

تســاوي قيمة الراتب. رفع سقف الدفع يف 

املصارف لرفع الذل عن أصحاب الحقوق.

الــتــذّرع الــخــارج«:  فــي  الــطــاب  ــاء  ــي أول  »جمعّية 
الطاب ــوال  أم لسرقة  إستمرار  أوكرانيا  بإحتال 

اصدرت الجمعية اللبنانية ألولياء الطالب يف 
الجامعــات األجنبية بيانا، اعتربت فيه  انه »ما 
يســمى باملصارف متارس التضليل يف كل ما 
يتصل باحرتام حقوق اللبنانيني، وآخر انجازات 
مديــري هذه املصــارف تحولهم اىل خرباء يف 
الجغرافيا االوكرانية والروسية والبيالروسية، 
واستعال هذه املقدرات املعرفية الطارئة لتحديد 
من من الطالب تحت االحتالل ومن منهم تحت 
العقوبات، وذلك لالســتمرار يف عدم تطبيق 

قانوين الدوالر الطالبي«.  
وكــررت تأكيدها أن »كل املصارف االوكرانية 
بدون اي اســتثناء، تعمل بشــكل طبيعي، وال 
تعرتض عملها اي صعوبــات طالت املودعني 
االوكرانيني ومنهم الجامعات التي يدرس فيها 

الطالب اللبنانيون«. 

واعتــربت أن »التــذرع باحتالل مناطق من 
اوكرانيا لعدم تنفيذ قانون الدوالر الطالبي، هو 
استمرار لرسقة اموال اللبنانيني، ونهب ما هو حق 
لهم وعىل رأسهم  الطالب وأوليائهم، واي كالم 
غري ذلك هو كالم كاذب لتربير جرمية الرسقة 
املســتمرة، وينطبق االمر نفســه عىل دولتي 
روسيا وبيالروســيا التي تعمل فيهاغالبية 

املصارف من غري اي صعوبات تذكر«.  
ودعــت »الطالب وأولياءهــم اىل املطالبة 
بتســليم املبالغ التي اقرتهــا القوانني 193 و 
2٨3 اىل الطالب او صاحب الحســاب من أولياء 
الطالب باملبارش، عند اي محاولة من ما يسمى 
املصارف للتهرب من تنفيذ القانون . كا تدعوهم 
اىل متابعة التفاصيل القانونية و املطالبة بكل 

مستند يثبت ارتجاع اي حوالة مرصفية«.
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ــامــركــزي ال لتعميق  ــة:  ــل األصــي عــالــيــه  ــة  ــ ورق ُمــنــاقــشــة  ــال  خـ يــاســيــن 
اليد  »منظمــة  نظمــت 
مع  بالتعــاون  الخــراء« 
وزارة البيئة واإلتحاد الدويل 
لحاميــة الطبيعــة وضمن 
اســراتيجية عاليه األصيلة 
جلســة   Authentic Aley
عمل ملناقشة ورقة املرشوع 
النهائيــة التي ســتقدم اىل 
 GCF صندوق املناخ األخر 
وذلــك يف منتجع الهرييتاج 
يف عــن الرمانة-عاليــه، 
يف حضــور وزير البيئة يف 
األعامل  ترصيــف  حكومة 
نــارص ياســن والنائبــن 
سيزار أيب خليل ونزيه متى 
وقامئقــام عاليه بدر زيدان 
ورؤســاء بلديات واتحادات 

بلديات قضاء عاليه.
ألقى  الوطني،  النشيد  بعد 

منســق املرشوع رئيس »منظمــة اليد الخراء« 
زاهر رضوان كلمة عن اســراتيجية عاليه األصيلة 
-  Authentic Aley، كيف بدأ العمل عىل تحضريها 
عــام 2016، وكيــف تحولت اليــوم إىل الحاضنة 
التنمويــة لقضاء عاليه والتــى ترتكز عىل ثالثة 
محــاور: املوروثات التقليديــة، البيئة واالقتصاد، 
وكيف عــر التحضري الجيــد واإلرصار والتعاون 

 .»IUCN الناجح مع وزارة البيئة والـ
وألقى رئيس اتحاد بلديات جرد عاليه والشــحار 
غازي الشعار كلمة عدد فيها املشاريع التي بارشوا 

باطالقها وهي: 
»اســتخدام الطاقــة البديلة لضــخ املياه من 
االبــار االرتوازية بعد ارتفاع كلفــة مادة املازوت 
وانقطاعها احيانا، االســتغناء تدريجا عن كهرباء 
املولدات لصالح الطاقة الشمســية، إنشاء معامل 
لتصنيع الحطب املستخدم للتدفئة وتوزيع اإلنتاج 
عىل العائالت املستورة، تشــجري املناطق الجرداء 
والتي تررت جراء الحرائق او املكبات العشــوائية 
مــع مراعاة الــري واملتابعة لخلــق طبيعة بيئية 
اكــر توازنا ان بتعديل درجــات الحرارة او بانتاج 
االوكسيجن، انشــاء معامل compost الناتج عن 
التشحيل لألحراش، انشاء تعاونيات زراعية، تجهيز 
البلديات مبعدات ملكافحــة الحرائق، دروب امليش 
ملحبي الطبيعة، تنظيم للزراعة املســتدامة، تأمن 
وسائل النقل للعاملن يف القطاعات التي ذكرناها 

ضمن القضاء«. 
مــن جهته، اعتر املدير االقليمي لالتحاد العاملي 
لصــون الطبيعــة IUCN هاين الشــاعر ان »هذا 
املرشوع هو من مجموعة املشاريع التي نعمل عليها 
يف لبنــان بالتعاون مع وزارة البيئة من اجل تعزيز 

التواصل وتضافر الجهود ملواجهة التحديات«. 

وتحدث الشــاعر عن هذا املرشوع الذي سيأخذ 
مبالحظــات املوجودين لتقدميــه اىل »الصندوق 
االخــر ملجابهة التغيــريات املناخية ومقاومة 

الناس عىل هذا الصعيد«.

{ ياسن { 
أما الوزير ياســن فتطرق اىل »الوضع يف وزارة 
البيئة واالدارة العامة بشكل عام من حيث افراغها من 
كوادرها البرشية بسبب االنهيار املايل واالقتصادي 
حيث تكر االستقاالت واالستيداعات واالجازة من 
دون راتب وغريها مام حتم علينا التفتيش عن نهج 
جديــد يف العمل وهو التعــاون والتحفيز والدعم 
ملشــاريع ومبادرات محلية يكون تحصيل متويلها 
من الجهــات املانحة مثل املرشوع املهم التي تقوم 
بــه منظمة اليد الخراء عر إســراتيجية عاليه 
األصيلــة - Authentic Aley بالتعاون مع االتحاد 
العاملي لصون الطبيعة IUCN والبلديات يف قضاء 
عاليه والذي تففوق ميزانيته الـ 10 مليون دوالر«. 
واعتر ياســن انه اعتمد عىل  معادلة تتألف من 

3 عنارص اساسية وهي: 
1- تعميق الالمركزية وتعزيزها والسعي لتمكن 
البلديات، وعدم القاء الحمل كليا عليها بل متكينها 
يف العمل النني عىل قناعة تامة ان املسار الحقيقي 
لالدارة والحامية البيئية هو عر الالمركزية املوسعة 
 Authentic Aley - مثل إسراتيجية عاليه األصيلة
الذي ســينفذ بالتعاون مع وزارة البيئة ومشاركة 

البلديات واالتحاد العاملي لصون الطبيعة.
2- االحتضان املحيل ضمن الجمعيات واملجتمع 

البيئي واللجان املحلية.
3- الدعــم الدويل لهذه املشــاريع عر مانحن 
ومجتمــع دويل يــؤدي اىل نجاحهــا مع اهمية 
االســتفادة من فرص التمويل املناخي املتاحة مع 
العلم انه تــم تخصيص 100 مليار دوالر لصندوق 

املناخ ميكن  للبنان االستفادة 
منــه خصوصا ان مؤمترات 
املســتقبلية  املناخ  تغيــري 
الشــيخ   ســتقام يف رشم 

وديب . 
ولفت الوزير ياســن إىل 
أن »إذا متكنــا مــن تطبيق 
هذه املعادلة ونجحنا فيمكن 
التجربة اىل  ان ننقل هــذه 
مناطــق اخــرى يف لبنان 
وان وزارة البيئــة دامئا عىل 
اســتعداد للتعاون والتحفيز 

والدعم والرشاكة«. 
ثــم، رشح ليث الرحاحلة 
لالتحاد  اإلقليمي  املكتب  من 
الطبيعة  لصــون  العاملــي 
»التفاصيــل  عــن   IUCN
ذلك  وبعد  للمرشوع  التقنية 
وزع الحضور عىل 4 طاوالت 
للخــروج مبقرحات حول هذا املرشوع بعدها متت 
دعــوة املشــاركن إىل حفل غداء مــن قبل املكتب 
االقليمي لغرب آســيا يف االتحــاد العاملي لصون  

.HERD عر مرشوع IUCN الطبيعة

صور 
نظمت وحدة ادارة الكوارث يف اتحاد بلديات قضاء 
صور لقاء مع الفرق العاملة يف مجال االطفاء ضم 
الدفاع املدين والهيئة الصحية االسالمية وجمعية 
الرســالة لالسعاف الصحي، يف اطار جوالت وزير 
البيئة يف حكومة ترصيف االعامل نارص ياســن 
عــىل املناطــق للتعريف بخطــة مواجهة حرائق 
الغابــات واالحراج، يف حضور رئيس اتحاد بلديات 
قضاء صور املهندس حسن دبوق وعدد من رؤساء 
البلديــات ومدير وحــدة ادارة الكوارث يف االتحاد 
مرتىض مهنا وممثلن عن الحركة البيئية يف لبنان 
وفرق املستجيب االول وعدد من الناشطن البيئين.

اســتهل اللقاء بعرض قدمــه  مدير وحدة ادارة 
الكــوارث مرتىض مهنا عن »عمــل فرق االطفاء 

واملهامت التي نفذوها يف العام 2021.
بعدها، شــدد الوزير ياسن  عىل »رضورة رفع 
الجهوز واالســتعداد لتنفيذ خطة مواجهة حرائق 
الغابات واالحراج لهــذا العام لئال يتكرر ما حصل 

يف السنوات السابقة«.
ودعا اىل »رفع منسوب التوعية وازالة مسببات 
الحرائــق والعمل عىل وضع نظام انذار مبكر يكون 
مرتبطــا بغرفة عمليات وحدة ادارة الكوارث ليصار 
اىل التدخل عند حدوث أي طارئ«، أمالً من البلديات  

»التعاون وأخذ دورها يف هذا املجال«.
وحض عىل  »وضع خطط محلية لالســتجابة 
تكون منســقة ومرتبطة بوحــدة إدارة الكوارث 

املركزية للتدخل عند حصول أي طارئ«.  

ــكــامــل! ــال ــيـــران مـــحـــجـــوزة ب ــات الـــطـ ــ ــ ــان »ولــــعــــان«… ورح ــن ــب ــف ل صــي
اكد نقيب أصحــاب املطاعم طوين الرامي  أن »صيف لبنان 

ولعان، ونار الجحيم لن تقوى عىل املوسم السياحي«.
واضــاف الرامي  يف حديث تلفزيــوين  »لو حصل انفراج 
سيايس لكنا استقطبنا السياح العرب ونحن متفائلون مبوسم 

سياحي مزدهر«.
من جهته أشــار نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياح جان 

عبود اىل أن “حركة الطريان محجوزة بالكامل عىل لبنان«.
وأكد: »ان شــاء الله ستكون صيفيتنا ممتازة سياحياً ومن 
5 متوز حتى منتصف أيلول سيكون هناك 110 رحالت وصول 

يومياً اىل لبنان«.
بدوره أوضح نقيب أصحاب الفنادق بيار األشقر أن »املشاكل 

كبرية يف قطاعنا السياحي ولكّننا نحاول الصمود«.
وتابــع: »يهمنا البقاء وأن تكون أبــواب فنادقنا مفتوحة 
وهذا قرار اتخذه كل أصحاب املؤسسات السياحية ولذلك هناك 
جهوزيــة يف كل املناطــق ولبنان مل يخرس مقوماته وال يزال 

موجوداً«.

ــرة بـــــــالـــــــدوالر.. ــيـ ــعـ ــسـ ــتـ ــلـ ــدون لـ ــ ــع ــ ــت ــ ــس ــ  اصـــــحـــــاب املــــــــوّلــــــــدات ي
الــرفــض املـــواطـــنـــيـــن عــلــى  ــحـــض  ويـ اتــــفــــاق..  أّي  ــي  ــف ــن ي وفـــيـــاض 

اعلنــت اللجنــة املركزية 
ألصحــاب املولدات الخاصة 
تاريخ بدء احتساب التسعرية 
حسب سعر رصف الدوالر يف 
الســوداء. واصدرت  السوق 

البيان اآليت:
»بعد اجتامعهم مع وزارة 
الطاقــة، اجتمــع اصحاب 
واتفقوا  الخاصــة  املولدات 
عىل االلتزام بتسعرية الوزارة 
لأليام الخمســة األوىل من 
شهر متوز 2022 فقط وابتداء 
من 6 متوز 2022 سيعتمدون 
الدوالر  رصف  سعر  تسعرية 
يوميا  املوازية  الســوق  يف 
اللبنانية،  باللــرية  وقبضها 
هذا ويتفهم اصحاب املولدات 
الخاصــة الظروف التي مير 

بها املشــركون عموماً كام يتمنون من مشركيهم 
تفّهم ظروفهم لناحية االستمرار يف تأمن التغذية 

من خالل تأمن الدوالر لرشاء املحروقات«.
فيــاض: الحقا، صدر عن املكتب اإلعالمي لوزير 

الطاقة وامليــاه يف حكومة ترصيف االعامل وليد 

فياض التوضيح اآليت:

»تناقلت وســائل اإلعالم والتواصل اإلجتامعي 

بياناً صادراً عام يســمى اللجنة املركزية ألصحاب 

املولدات الخاصة يّدعي انه وبعد االجتامع يف وزارة 

الطاقة تقّرر اعتامد تسعرية 
الرصف للســوق املوازي لكل 
يــوم بيومه وقبضها باللرية 

اللبنانية.
واملياه  الطاقــة  وزير  ان 
يف حكومة ترصيف االعامل 
اتفاق  اي  حصــول  ينفــي 
يف هــذا الصدد مع أصحاب 
خصوصا  الخاصة،  املولدات 
أن هــذا املوضوع يخرج عن 
صالحية الوزارة التي يقترص 
التسعرية  إصدار  عىل  دورها 
باللرية  الشهرية  التوجيهية 

اللبنانية فقط.
إذ  الطاقة واملياه  ان وزارة 
تحض املواطنــن عىل دفع 
اللبنانية  باللــرية  فواتريهم 
يف االيام األوىل من الشــهر 
متكينــاً الصحاب املولدات مــن رشاء مادة املازوت 
تحض أيضــاً وزارة االقتصاد والتجارة عىل تكثيف 
الجهود من أجل مراقبة حســن تنفيذ التســعرية 

التوجيهية وحامية املستهلك«.

االشــتــراكــات حجم  ــادة  زيـ بعد  واالســتــشــفــاء  الطبابة  تعرفات  تعديل  يحيى: 
أكد رئيــس مجلس ادارة الصنــدوق الوطني 
للضــامن االجتامعي باإلنابــة غازي يحيى يف 
بيــان، أن »مجلس إدارة الضامن ســيعمد  فور 
اســتالم اإلحصــاءات الناتجة عــن رفع زيادة 
اإلشــراكات ملليــوين لرية ورفع ســقف الحد 
واألمومة  املرض  اشــراكات  األقىص الستيفاء 
اىل خمســة مالين لرية،  إىل التنسيق مع وزير 
العمــل  يف حكومة ترصيــف األعامل مصطفى 
بريم الذي أرشف عىل زياده حجم اإلشــراكات، 

وذلك لتعديل التعرفات للطبابة واالستشــفاء«.
ولفت البيان إىل  أنه » سبق ملجلس االدارة  أن 
رفع  األســبوع املايض زيادة التعرفات لغســيل 

الــكيل بكلفة مقدرة بـ 112 مليار لريه لبنانية، 
وبأرسع وقت ممكن وفور اســتالم االحصاءات 
املقــدرة من املدير العام ســيعقد مجلس االدارة 

جلسة اســتثنائية القرار التعرفات الجديدة«.
وأوضــح يحيــى انه »راجــع إدارة الصندوق 
لوضع  وذلك  االيــرادات  احصــاءات  بخصوص 
الفائــض من هذه االيرادات إذا وجد يف مصلحة 
زيادة نسبة تغطية الصندوق لتقدميات الطبابة 

واالستشفاء«.
واضاف انه »فور تســلم اإلحصاءات ســيتم 
دعوة مجلس اإلدارة اىل جلسة استثنائية إلقرار 

مــا أمكن من زيادات عىل التعريفات«.

وكشف عن ان »الزيادات املرتقب إقرارها عىل 
التعريفات ســتتوافر من الزيادات التي ستدخل 
ســلة اإليرادات نتيجة مضاعفة االشــراكات 
اىل مليــوين لرية كحد أدىن لألجور عند ســقف 
الخمســة ماليــن لرية، باالضافــة اىل األجور 
تحت األربعة مالين لرية، وهذا االجراء ســيوفر 
للصنــدوق مبلغــا ماليــا قــدره 132500 لرية 

. لبنانية« 
يذكــر ان تعاونية موظفــي الدولة كانت قد 
واالستشــفائية  الطبية  األعامل  تعرفــة  زادت 
بنســبة أربعة أضعاف عام كانت عليه يف متوز 

.2019

ــريــب ــه الــت ــط  ــبـ ــن ضـ ــكـ ــمـ يُـ ــن ســـــــام: ال  ــ ــي ــ  ام
وهـــــنـــــاك ســـــــوق ســــــــــوداء فـــــي األفـــــــــران

شــّدد وزيــر االقتصــاد 
والتجارة يف حكومة ترصيف 
األعامل أمن ســالم عىل أّن 
حكومة  برئيــس  »عالقتي 
نجيب  األعــامل  ترصيــف 
ميقايت ممتازة جًدا وما يتم 
تداوله سخيف، وأنا ال أنافسه 
ولكن قلت اذا الظرف ســنح 
انا مســتعد ملنصب رئاســة 
الحكومة«، مشريًا إىل »أنني 
أحفــظ عالقــة طيبة معه 
وأعتقــد أنني عملت بوطنية 

وكافحت الفساد«.
ولفت سالم، يف حديث تلفزيوين » اىل انه 
قّدم »إخباراً يف النيابة العامة املالية مبوضوع 
القمح والطحن وطلبت من القاضية استدعاء 
كل املــدراء يف الوزارة ومدير الحبوب قال يل 
ان األمــور ارتبكت عليه مبوضوع الفروقات 

يف األرقام«.
وشدد عىل أّن »خطأ الدعم بدأ من الحكومة 
الســابقة، وال ميكن ضبط التهريب وأنا عىل 
تواصل مع قائد الجيش جوزاف عون، وهناك 
ســوق ســوداء يف األفران«، الفًتا إىل »أنني 
رفضت الهروب من املسؤولية، ألن الخيار يف 

مرحلة كان رفع الدعم وارتفاع ســعر ربطة 
الخبز اىل 40 ألف«.

وكشف ســالم أّن »حوايل 400 ألف ربطة 
خبز تذهب يومياً للنازحن السورين يف لبنان 
وهؤالء يســتفيدون من الدعم وكميات كبرية 
من السلع املدعومة ومنها الخبز يتم تخبئتها 

يف مستودعات«.
واكد ســالم  ان »القــرض لدعم الخبز هو 
حــل ترقيعي وقمنا به ألن هناك أزمة ووزارة 
الطاقة هي التي تســّعر يف موضوع املولدات 
ودوري هو باملراقبة وال يحق لهم التســعري 

بالدوالر«.

ANAB ُمختبراتها نالت االعتمادية الدولية من
 غرفة التجارة في طرابلس تقّر ُموازنتها للعام 2022
رئيسها أطلقها  الــتــي  املــشــاريــع  عــلــى  وتــثــنــي 

عقــدت الهيئــة العامة لغرفــة التجارة 
والزراعة يف طرابلس والشامل،  والصناعة 
بدعوة من رئيسها توفيق دبويس، إجتامعها 
الثاين، يف حضور عدد من أعضائها ووزارة 
اإلقتصاد ممثلــة برئيس مصلحة اإلقتصاد 
يف الشامل ملى علم الدين ومدقق الحسابات 

بسام صايف.
إستهل دبويس اإلجتامع مرحبا ومتناوال 
»الــدور الذي تقــوم به غرفــة طرابلس 
والشــامل تجاه تطويــر وتحديث مجتمع 
اللبناين، واإلضــاءة عىل مجمل  األعــامل 
املشــاريع املتقدمة التــي تعتمدها الغرفة 
وتتوافر مــن خاللها الخدمــات املتطورة، 
وتتمثل مبخترات مراقبة الجودة التي نالت 
يف األمس القريب اإلعتامدية الدولية للسنة 
الرونزيــة العرشيــة من هيئــة اإلعتامد 

. ANAB األمرييك

كام تطرق  دبويس اىل »مجمل املشــاريع 
اإلســتثامرية الكرى التي أعــدت الغرفة 
دراســات الجدوى العائــدة لها ، وتم تزويد 
الســلطات املعنية بها، وتهدف اىل تحقيق 
النهــوض بلبنــان من طرابلــس الكرى، 
ســيام مرشوع تشييد مبنى إهراءات القمح 
والحبــوب يف حرم مرفا لبنان من طرابلس  
وذلك من أجل توفري األمن الغذايئ الوطني«.

ومن ثم متت تالوة تقرير مجلس اإلدارة عن 
العام 2021 ومناقشة وإقرار قطع حسابات 
عامي 2020- 2021 إضافة اىل إقرار موازنة 

عام 2022.
وكان األعضــاء شــكروا دبويس عىل » 
الجهــود التي يبذلها لجهــة تطوير مهام 
غرفة طرابلس الكرى ووضعها يف املكان 
املتألــق الذي متتاز بــه ومتنوا له التوفيق 
والنجاح يف تحقيق املزيد من اإلنجازات«.

 »اتحـــاد الوفـــاء«: العجـــز عـــن ُمعالجـــة أزمـــة الرغيـــف
يُثيـــر الكثيـــر مـــن الريبـــة والكثيـــر مـــن األســـئلة

أصــدر »إتحــاد الوفــاء 
لنقابات العامل واملستخدمن 
يف لبنــان«، بيانــا دعا فيه 
»بذل  اىل  املعنيــة  الوزارات 
الجهــود الجــادة  واملؤثرة 
للحفاظ عــىل رغيف الخبز 
الــذي هو آخــر لقمة عيش 
وآخر  املظلومن  للبنانيــن 
عالمة مــن عالمات وجود 

الدولة يف الوطن«.
ونبه »االتحاد«  كل املعنين 
عن  وعجزهم  غيابهــم  »ان 
معالجة أسباب فلتان عملية 

انتاج رغيف الخبز وتأمينه للمواطن اللبناين 
بشكل طبيعي وآمن وهم الذين ميلكون السلطة 
لفعل ذلك يثري الريبة ويثري الكثري من االسئلة 
عــن املواقع التي ينطلقون منها ويعملون لها  
مبا يزيد من أزمات الوطن البنيوية وحاجات 

املواطن املعيشية االساسية«.
وختم االتحاد بيانه: »يف مثل هذه الظروف 
التي مير فيها لبنان ال تقرأ أزمة الرغيف فيه اال 
قفزة مجنونة من مفتعليها لتحقيق مصالح 
املرتبكن يف ادارة حربهم االقتصادية الظاملة 

املفروضة عىل لبنان«. 

ــار املــحــروقــات ــعـ ــي اسـ ــع طــفــيــف فـ ــراجـ تـ
صــدر جدول جديد ألســعار املحروقات، 
وسّجل تراجعاً بـ4000 لرية لبنانية للبنزين 
بنوَعيه 95 و 98 أوكتان، كام ســّجل ســعر 
املــازوت تراجعاً ملحوظــاً بـ33000 لرية، 

والغاز بـ7000 لرية.
وجاءت األسعار عىل الشكل اآليت:

– بنزين 95 أوكتان: 672000 لرية لبنانية.

– بنزين 98 أوكتان: 683000 لرية لبنانية.
– املــازوت ديــزل أويــل: 714000 لرية 

لبنانية.
– الغاز: 340000 لرية لبنانية.

ويف السياق، أوضح عضو نقابة اصحاب 
محطــات املحروقات جــورج الراكس يف 
ترصيح، ان »جدول تركيب اسعار املحروقات 
الصادر شــهد انخفاضاً باالســعار كافًة، 
نتيجة تراجع باســعار النفط عاملياً وبسعر 

رصف الدوالر يف الســوق الحــرة«. وقال: 
صفيحــة البنزيــن انخفضــت 4000 لرية 
لتصبــح 672000 لــرية نتيجة تراجع مثن 
الكيلوليــر املســتورد ما يقــارب 7 دوالر، 
وثبــات ســعر رصف الدوالر وفقــاً ملنصة 
صريفــة املعتمــدة الســترياد البنزين عىل 
فانخفضت  املــازوت  اما صفيحة   ،25200
33000 لرية لتصبــح 714000 لرية نتيجة 
تراجع مثن الكيلولير املســتورد ما يقارب 
36 دوالر وتراجع ســعررصف الدوالر وفقاً 
للســوق الحرة املعتمدة الســترياد املازوت 
والغاز 450 لرية والذي احتسب  لرية28325 
عوضاً عــن 28775 يف الجدول الســابق، 
قــارورة الغاز تراجعــت 7000 لرية لتصبح 
340000 لرية بسبب انخفاض مثن البضاعة 

الدوالر. وسعر 
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ــعــوث األمـــمـــي الـــخـــاص الــــى ســوريــا ــمــب ــل مــغــربــّيــة نــائــبــة ل

مستشفيات خمسة  لــبــنــاء  اتــفــاقــيــة  وقــعــا  ــل«  ــي »إســرائ و  املــغــرب 

الــــخــــرطــــوم فــــــي  جــــــديــــــدة  تـــــظـــــاهـــــرات   : الــــــــســــــــودان 

ــّل قضيتهم ــح ب لــلــمــطــالــبــة  ــاً  ــصــام اعــت نـــفـــذوا  الــكــويــت«  ــدون  ــ »بـ

عــني األمني العــام لألمم املتحــدة أنطونيــو غوترييش 
الدبلوماســية املغربية نجاة رشدي يف منصب نائب املبعوث 

الخاص إىل سوريا غري بيدرسون.
وقال املتحدث باسم األمني العام لألمم املتحدة، يف بيان، إن 
رشدي ستخلف خولة مطر من البحرين، التي أعرب لها األمني 
العام عن امتنانه لجهودها وتفانيها يف البحث عن الســام 

يف سوريا.
وذكر موقع »هســربيس« املغريب أن رشدي راكمت خربة 
تزيد عن 20 سنة يف الشــؤون السياسية والتنسيق الدويل 
يف مناطق النزاع وما بعــد النزاع، وخاصة بفضل آخر تعيني 
لها كنائبة للمنســق الخاص واملنسق املقيم ومنسق الشؤون 

اإلنسانية يف مكتب منسق األمم املتحدة الخاص للبنان.
وكانــت املغربية أيضا كبرية مستشــاري املبعوث الخاص 
لألمم املتحدة إىل سوريا، ومديرة مكتب األمم املتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية يف جنيف.
وشــغلت رشدي يف الســابق منصب نائبة املمثل الخاص 
لألمــني العام لألمم املتحدة، واملنســقة املقيمة ومنســقة 
الشــؤون اإلنســانية لبعثة األمم املتحدة لحفظ السام يف 
جمهورية إفريقيا الوســطى )مينوسكا(، كام شغلت منصب 

املنسقة املقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية يف الكامريون، 

ونائبة مدير مكتب متثيلية برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف 

جنيف.

وحصلت الدبلوماســية املغربية عىل الدكتوراه يف أنظمة 

التطبيقي  الوطني لإلحصاء واالقتصاد  املعهد  املعلوميات من 

بالربــاط، ودرجة املاجســتري يف الرياضيــات والتطبيقات 

األساسية من جامعة باريس الجنوبية 11 يف فرنسا.

أعلنــت وزارة الصحة املغربية، توقيــع مذكرة تفاهم مع 
إرسائيل لبناء بعض املؤسسات االستشفائية بالباد، وتشمل 
املرحلة األوىل تشــييد 5 مؤسسات استشفائية بسعة تناهز 

1000 رسير.
وأوضحت الوزارة يف بيان أن »هذه املستشفيات ستبنى عىل 
مســتوى جهات الداخلة وادي الذهــب يف الصحراء، فاس 
مكناس، درعة تافيالت، جهة الرشق وجهة مراكش آسفي«، 
مبينة أن »املبادرة تندرج يف إطار الرشكة بني القطاعني العام 
والخاص، كام تهدف إىل تنفيذ برنامج استثامري يهم تصميم 
وبناء وتجهيز بعض املؤسســات االستشــفائية مبساهمة 
مالية من رشكــة I.M.S OVADIA GROUP LTD تقدر بنحو 

5 مليارات درهم«.
وترأس وزير الصحــة والحامية االجتامعيــة، خالد ايت 
طالــب، مبقر الوزارة بالرباط، مراســيم التوقيع عىل مذكرة 
 I.M.S OVADIA GROUP LTD تفاهم بني الوزارة، ورشكــة
بحضور أطر من الوزارة املنتدبة لدى وزيرة االقتصاد واملالية 

املكلفة بامليزانية.

وتأيت املبادرة يف ســياق االتفاقيات املربمــة بني املغرب 

وإرسائيل والتي تخص تعزيز االســتثامر واالبتكار يف العديد 

من املجاالت، مبا يف ذلك القطاع الصحي.

أطلقت قوات األمن السودانية 
مجدًدا الغــاز املدمع عىل مئات 
ضد  يحتجون  الذين  املتظاهرين 
الحكم العســكري يف الخرطوم 
اليوم الجمعة، بعد أحد أكرث أيام 
االحتجاجــات دموية خال هذ 

العام.
العاصمة  يف  املحتجون  وردد 
الرئايس  القرص  قرب  السودانية 
يريد  »الشــعب  مثــل  هتافات 
إســقاط الربهــان«، و«نطالب 
باالنتقام«، وحمل بعضهم صورا 
للضحايا الذين ســقطوا ، عندما 
األقل  عــىل  ســودانيني   9 ُقتل 
خال مظاهــرة رافضة ملا يعّده 
املحتجــون انقابا نفذه الجيش 

يف ترشيــن األول 2021. وُقتل معظــم الضحايا بالرصاص 
الحي، وبينهم قارص.

وبث ناشــطون محليون مشــاهد مبارشة من مظاهرات 
تظهر إطاق قوات األمن الغاز املدمع باتجاه املتظاهرين.

ونُظمــت املظاهــرات يف 30 حزيران يف ذكــرى انقاب 
الرئيس السوداين السابق عمر البشري عىل الحكومة املنتخبة 
دميقراطيا عام 1989، وكذلك ذكرى التجّمعات الحاشدة عام 
2019 التي دفعت العسكريني إىل إرشاك املدنيني يف الحكم بعد 

اإلطاحة بالبشري.
وجــاءت مظاهرات أمس الخميس تلبية لدعوة ناشــطني 
عىل مواقع التواصل االجتامعي إىل احتجاجات تحت وســم 
»مليونية زلزال 30 يونيو« احتجاجا عىل االنقاب وللمطالبة 

بعودة الحكم للمدنيني.
ويف وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة أطباء السودان املركزية 
ارتفاع عدد قتىل مظاهرات الخميس إىل 9 أشــخاص، وسط 
إدانات محلية وخارجية الســتهداف املدنيني، يف حني اتهمت 
الرشطــة املحتجني بإلقــاء قنابل حارقة وحجــارة أصابت 

العرشات من أفرادها.
وقالت لجنــة األطبــاء للجزيرة إن عــدد املصابني خال 
احتجاجات الخميس زاد عىل 500 مصاب، بعضهم بالرصاص 
الحــي واملطاطي وعبوات الغاز املدمع، مشــرية إىل أن 6 من 
القتىل عىل األقل ســقطوا »برصاص مبارش يف الصدر أو يف 

الرأس أو الظهر أو البطن«.
من جهتها، قالت الرشطة السودانية إن هناك معلومات عن 
وفاة 6 أشخاص ومل ترد بهم أي باغات ألقسام الرشطة يف 

والية الخرطوم.
قنابل حارقة  باســتخدام  املتظاهرين  الرشطــة  واتهمت 
وحجارة، مام أدى إىل وقوع عــرشات اإلصابات يف صفوف 

الجيش والرشطة.
كــام قالــت إن املتظاهرين تحــدوا قــرارات لجنة أمن 

والية الخرطوم وحاولوا الوصول إىل املواقع السيادية.

ورأت قوى الحرية والتغيري )االئتاف املدين الحاكم سابقا( 
-يف بيان نرش عىل موقع فيســبوك - أنه »كام هو متوقع، 
قابلت السلطة االنقابية مواكب شعبنا السلمية يف كل أرجاء 

السودان بالرصاص وأقىص أشكال العنف«.
وأضاف البيان أن »مليونيات 30 يونيو )…( أثبتت أن الثورة 
حية ال متوت؛ فبعد 8 أشــهر من االنقاب الذي أغرق إحدى 
الدول األشد فقرا يف العامل يف أزمة اقتصادية وسياسية، ال 

يزال املتظاهرون يطالبون بإعادة السلطة إىل املدنيني«.
قلق دويل

ودانت اآللية الثاثية بالســودان )التــي تتكون من األمم 
املتحدة واالتحــاد األفريقي والهيئة الحكومية )إيغاد( وتدعم 
الحل السيايس يف الباد( »بأشد العبارات« االستخدام املفرط 
للقوة من قبل قوات األمن يف مواجهة احتجاجات  الخميس.

وأعربت الســفارة األمريكية يف الســودان أمس الخميس 
عن قلقها إزاء التقارير التي تشــري إىل ســقوط وفيات بني 

املتظاهرين.
ويف تغريدة للقامئة بأعامل السفري األمرييك يف الخرطوم، 
قالت لويس تاملني »نشعر بقلق وحزن بالغني إزاء األنباء عن 
وفيات بني املتظاهرين  يف السودان، واستخدام الذخرية الحية 

من قبل السلطات واالعتداء عىل األطباء املهنيني«.
كام عرّب ستيفان دوجاريك املتحدث باسم األمني العام لألمم 
املتحدة عن قلقه إزاء استمرار قوات الحكومة السودانية يف 

استخدام القوة املفرطة ملواجهة املظاهرات.
وقال دوجاريك إن دور قوات األمن يف أي بلد يجب أن يكون 

حامية حق الناس يف التظاهر، ال عرقلته.
وتأيت االحتجاجات يف الذكــرى الثالثة ملظاهرات ضخمة 
خرجت خال انتفاضة عــام 2019، التي أطاحت حكم عمر 
البشري وقادت إىل ترتيب القتســام السلطة بني املجموعات 

املدنية والجيش.
وأطاحــت قرارات لقائــد الجيش الفريــق أول عبد الفتاح 
الربهان بالحكومــة االنتقالية يف ترشين األول املايض، مام 

أثار احتجاجات حاشدة تدعو الجيش لابتعاد عن السياسة.

نفذ عــدد من أبناء فئة املقيمني بصــورة غري قانونية يف 
الكويت املعروفني بـ »البدون«، اعتصاما يف منطقة الصليبية 
مبحافظة الجهــراء، احتجاجا عىل مــا يصفونه بـ »الظلم 

الواقع عليهم«.
واجتمع عدد من النشــطاء من أبناء هذه الفئة يف ساحة 
الصليبية التي يطلق عليها البعض اســم »ســاحة الكرامة« 
مقابل أحد املراكز األمنية، كاحتجاج ســلمي للمطالبة بحل 

قضيتهم التي تعترب من أبرز القضايا الشائكة يف الباد.
وتوجه النشطاء إىل الساحة لانضامم إىل الناشط فاضل 
الشــمري املعروف بأبو تريك، الذي بدأ االعتصام مبفرده منذ 
قرابة أســبوع، حيث حرص طوال هذه الفرتة عىل االعتصام 

برفقة أرسته يف الساحة.
وأكد املعتصمون أن »حراكهم ســلمي والهدف منه إيصال 
رسالتهم إىل الشــعب الكويتي عموما، وإطاعهم عىل حجم 

معاناتهم«.
وســبق أن لجأ »البدون« الذين يشــكو كثري منهم التمييز 
ضدهم وصعوبة متتعهم بخدمات الدولة األساسية من تعليم 
وسكن وعمل ورعاية صحية وغريها، إىل تنظيم احتجاجات 
لتســليط الضوء عىل قضيتهم، فيام اختار بعض منهم إنهاء 

حياته كوسيلة احتجاج.

ويف نهايــة اذار املــايض، أعلنت مجموعة من نشــطاء 
»البدون« إرضابا مفتوحا عن الطعام تزامن مع شهر رمضان، 
واستمر هذا اإلرضاب ألســابيع حتى تم اإلعان عن تعليقه 
مؤقتا، بعد مناشــدات من قوى سياســية وعدتهم بحلحلة 

قضيتهم.
وتقدر أعداد »البدون« بأقل من 100 ألف شــخص بحسب 
التقارير الرســمية، إال أنهم يقولون »إنهم أكرث من ذلك بكثري 

ويرصون عىل أنهم كويتيو األصل«.

أهمية تـــزداد  ســوريــا  فــي  للتسوية  أستانا«  »صيغة   : كازاخستان 

ــذي مــــجــــزرة ســبــايــكــر« ــ ــف ــ ــن ــ ــال »أبــــــــرز ُم ــ ــق ــ ــت ــراق: اعــ ــ ــ ــع ــ ــ ال

ــام الـــرئـــاســـي ــظـ ــنـ ــد أعــــــاد الـ ــديـ ــجـ ــور الـ ــ ــت ــدســ ــ ــس: ال ــ ــون ــ ت

األمم املتحدة : محادثات جنيف 
تقّدم دون  من  انتهت  الليبية 

اعترب وزير خارجية كازاخســتان مختار تلوبريدي أن دور 
»صيغة أســتانا« لاجتامعات الخاصة بسوريا يتنامى عىل 

خلفية تعليق محادثات جنيف.
جاء هذا الترصيح يف كلمة ألقاها تلوبريدي خال املؤمتر 
الدويل الذي انعقد يف العاصمة نور ســلطان امس الجمعة 
تحت عنوان »كازاخســتان يف ظل النظام الحديث للعاقات 
الدولية«، وذلك مبناســبة الذكرى السنوية الثاثني للخدمة 

الدبلوماسية للباد.
وأشار الوزير إىل أنه خال ســنوات االستقال، أصبحت 
كازاخستان تتمتع وبجدارة بســمعة دولة وسيط منفتحة 
عىل الحــوار من أجل إيجاد حلول مقبولــة لجميع األطراف 

املتنازعة.
وتابع: »هذا يتجســد يف عملية أستانا بشأن التسوية بني 
السوريني. وأظهر االجتامع الدويل الثامن عرش بشأن سوريا، 
والذي عقد يومي 15 و16 متوز يف نور ســلطان، أنه يف ظل 
تعليق محادثات جنيف، يأخذ دور صيغة أســتانا للتســوية 

السورية، يف االزدياد«.
ويف وقت سابق، قال املبعوث الرئايس الرويس إىل سوريا، 

ألكسندر الفرنتييف إنه أصبح من الصعب عىل املمثلني الروس 
العمل يف جنيف، وهي مكان اجتامعات اللجنة الدســتورية 
السورية، مضيفا أن موضوع اختيار مكان جديد الجتامعات 
اللجنة الدستورية ال يكتسب »داللة تقنية أو لوجستية، بقدر 

ما له داللة سياسية، نظرا إىل سياسة سويرسا العدائية«.

متكن أمن هيئة الحشد الشعبي يف العراق من إلقاء القبض 
عىل اإلرهايب رضغام أبو حيدر، أبرز منفذي جرمية سبايكر، 
التي راح ضحيتها املئات من جنــود وضباط الجيش العراقي 

عام 2014.
وتناقلت وســائل إعام محلية خربا مفاده أن أمن الحشد 
الشــعبي اعتقل رضغام ابوحيدر الذي »اعرتف بإعدام 600 

شخص من شهداء مجزرة سبايكر«.
وأضافت التقارير ان أمن الحشــد عــرث يف هاتف املجرم 

الخاص عىل فيديوات »تثبت تورطه يف جرمية سبايكر«.
ولفتــت إىل أن »االرهــايب اعرتف عــىل مقابر جامعية 

للمجزرة مل تكتشف حتى اآلن«.
يذكر أنه يف 12 متوز 2014 اقتحم عنارص تنظيم »داعش« 
قاعدة »سبايكر« الجوية بعد الســيطرة عىل مدينة تكريت 
عقب يوم من ســقوط املوصل، وأرسوا جنود الفرقة 18 يف 
الجيش العراقي ونقلوهم إىل القصور الرئاســية يف تكريت، 

لقتلهم هناك ويف مناطق أخرى رميا بالرصاص ودفن بعضهم 

أحياء.

أصدر الرئيس التونيس قيس سعّيد يف وقت متأخر من مساء 
الخميــس قرارا بنرش مرشوع الدســتور الجديد للجمهورية 
التونسية الذي مينح الرئيس صاحيات واسعة، ويعيد إرساء 
النظــام الرئايس الذي كان قامئا قبــل الثورة، ومن املقرر أن 

تعرض هذه املسودة عىل االستفتاء يف 25 متوز.
وقد نص مرشوع الدستور، الذي نرش يف الجريدة الرسمية 
وتضمن 142 مادة، عىل أن يتوىل رئيس الجمهورية السلطة 
التنفيذية، وهو النظام الذي يعرف دوليا باسم النظام الرئايس، 

يف حني أنه كان نظاما شبه برملاين يف دستور 2014.
الجديد عــىل صاحية رئيس  الدســتور  وينص مرشوع 
الجمهورية بتعيني رئيــس الحكومة وبقية أعضائها وإنهاء 

مهامهم.
كام تتضمن صاحيات الرئيس إسناد الوظائف العليا املدنية 

والعسكرية يف الدولة باقرتاح من رئيس الحكومة.
كذلك يســمي الرئيس القضاة برتشيح من مجلس القضاء 

األعىل.
وينص مرشوع الدستور الجديد عىل متتع الرئيس بالحصانة 
طوال مدة رئاسته وعدم جواز مساءلته عن األعامل التي قام 

بها يف إطار أداء مهامه.
وبحســب مسودة الدســتور املقرتح، فإن سعيد سيواصل 
الحكم مبراسيم لحني تشكيل برملان جديد من خال انتخابات 

من املتوقع أن تُجرى يف كانون األول املقبل.
وسيسمح الدســتور الجديد للرئيس بطرح مشاريع قوانني 
وبأن يكون مســؤوال دون غريه عن اقرتاح املعاهدات ووضع 

ميزانيات الدولة.
كام سينشئ الدستور هيئة جديدة تسمى »املجلس الوطني 

للجهات واألقاليم«، ستكون مبثابة غرفة ثانية للربملان.
ويف مقابل توســيع ســلطات الرئيس، تقلّص مســودة 

الدستور الجديد إىل حد بعيد صاحيات الربملان.
ويف املرســوم الذي أصدره هذا العــام، الخاص بإجراء 
االســتفتاء، مل يحدد ســعيد أي حد أدىن للمشاركة حتى 
لتونس  املستقبيل  الســيايس  النظام  التصويت عىل  يكون 

. صحيحا
ومــى الرئيس التونيس يف صياغة دســتور جديد رغم 
املعارضة التي أبدتها قوى سياسية عدة، منها جبهة الخاص 

)التي تضــم حركة النهضــة(، ومجموعة أحــزاب توصف 
باالجتامعية.

وكان سعيد قد اتخذ يف 25 متوز من العام املايض إجراءات 
استثنائية شملت حل الحكومة وتعليق أعامل الربملان ثم حله 
الحقا، وهو يعتــرب أن هذه اإلجراءات تهدف إلنقاذ الباد، يف 
حني يتهمه خصومه باالنقاب عىل الدستور وتقويض املسار 

الدميقراطي الذي انطلق عام 2011.

{ االستعداد لاستفتاء {
وقبل ساعات من نرش مرشوع الدستور الجديد، أعلن فاروق 
بوعسكر رئيس هيئة االنتخابات -التي عني الرئيس أعضاءها 

مؤخرا- أن الهيئة جاهزة لتنظيم االستفتاء عىل الدستور.
وقال بوعســكر يف مؤمتر صحفي بالعاصمة التونســية 
إنه تم االنتهاء من تعيني رؤســاء الهيئات الفرعية يف الداخل 

والخارج.
وأضاف أنــه تم انتــداب 84 ألف موظف لــإلرشاف عىل 

االستفتاء عىل الدستور.
وأرجــع الزيادة يف عدد املوظفني إىل زيادة عدد ســاعات 
االقــرتاع خال االســتفتاء، حيث ســتنطلق عملية االقرتاع 
السادســة صباحا وتنتهي العارشة مســاء بينام كانت يف 

السابق تنطلق الثامنة صباحا وتنتهي السادسة مساء.
ووفقا لهيئة االنتخابات، فقد ارتفع عدد الناخبني املسجلني 

إىل 9 مايني و296 ألف ناخب.

قالت مستشارة األمم املتحدة الخاصة واملعنية 
إّن  بيان،  الليبي، ســتيفاين وليامز، يف  بالشأن 
املحادثات الليبية، التي انعقدت يف جنيف، انتهت 
اليوم الخميس من دون تحقيق تقدم كاٍف للميض 

ُقُدماً من أجل إجراء انتخابات.
وأضافت املستشارة أّن »الخافات ال تزال قامئة 
بشأن متطلبات التأهل للرتشح يف أول انتخابات 
رئاسية«، مشــريًة إىل أنها ســتطرح توصيات 

بشأن البدائل املتاحة للميض قدماً.
وأعلنت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة، روز 
ماري ديكارلو، خال جلسة ملجلس األمن الدويل، 
الدائم لألمم املتحدة، اســتعداد  املنعقد يف املقّر 
املنظمة لتيسري حوار بني رئيس حكومة »الوحدة 
الوطنية« يف ليبيا عبــد الحميد الدبيبة، ورئيس 

الحكومة املكلفة من الربملان فتحي باشاغا.
الخافات بني  اســتمرار  ديكارلو من  وحّذرت 
أطراف األزمة الليبية بشأن اإلجراءات التي تحكم 
االنتخابات  أّن  االنتقالية، مشــددًة عىل  املرحلة 
هي »الســبيل الوحيد إىل تسوية الخافات عىل 
الرشعيــة الدميوقراطيــة لجميع املؤسســات 

الليبية«.
وكانت األمم املتحدة أعلنت، يف وقت سابق، أّن 
رئييس املجلسني الترشيعيني يف ليبيا سيلتقيان 
يف جنيف، إلجراء ما قد يكون محادثات اللحظة 
األخــرية، من أجل البحث يف اإلطار الدســتوري 
لانتخابات، بعد فشــل اللجنة املشرتكة الليبية 

يف القاهرة.
وتتصاعد املخــاوف من انزالق ليبيا مجدداً إىل 
حرب أهلية، يف ظل وجود حكومتني متصارعتني، 
إذ منح مجلس النواب، مطلع آذار املايض، الثقة 
لحكومة جديدة كلّفها رئاسة باشاغا، الذي فشل 
يف إطاحة حكومة الدبيبة، بينام ترفض األخرية 
تسليم الســلطة إاّل إىل حكومة تأيت عرب برملان 
منتخب من الشعب، إلنهاء كل الفرتات االنتقالية.

فرنسا وأوستراليا تستعيدان دفء عالقتهما
يلتقي الرئيــس الفرنيس إميانويل ماكرون رئيس الوزراء األســرتايل 
الجديد أنتــوين ألبانيزي، يف باريس، إلعادة إطاق العاقات بني بلديهام، 
بعدما تدهورت بشكل خطر إثر فسخ كانبريا عقداً ضخامً لرشاء غواصات 

فرنسية تعمل بالطاقة النووية.
وتشكل االجتامعات، التي سُتعقد يف قرص اإلليزيه، اللقاء الرسمي األول 

بني الرجلني عقب تدهور العاقات منذ تنصيب ألبانيزي أواخر أيار املايض.
وكان ماكرون وألبانيزي تحدثا عرب الهاتف يف أيار املايض، بعد وصول 
حكومة جديدة إىل الحكم يف أســرتاليا عقــب انتخابات ترشيعية، كام 
تحدثا هذا األســبوع عىل هامش قمة حلف شامل األطليس )الناتو( يف 

مدريد.
وقال الرئيس الفرنيس يف مؤمتــر صحايف، أمس الخميس، أثناء هذه 
القمة: »ســنعيد إطاق األمور... أواًل، هناك رئيس وزراء لديه أجندة أكرث 
انسجاماً مع أجندة فرنسا«، متطرقاً يف الوقت نفسه إىل مسألة مكافحة 
التغرّي املناخــي، واملوقف حيال الطموحات الصينية يف منطقة املحيطني 

الهندي والهادئ.
وأضاف ماكــرون: »أتعامل مع هذا اللقاء بتفاؤل وتصميم كبريين، ألّن 
أسرتاليا هي رشيك كبري، والوضع املوروث من السلوكيات املاضية السيئة 

مل يكن وضعاً جّيداً«.
وكان ألبانيزي قال األربعاء املايض: »أتوقع الكثري من زياريت باريس«، 
مبدياً تأييده إعادة إطاق العاقات مع فرنسا، التي تقع يف »مركز السلطة 

يف أوروبا«، وهي يف الوقت نفسه »قوة رئيسية يف املحيط الهادئ«.
وتدهورت العاقات بني أسرتاليا وفرنسا إىل أدىن مستوياتها منذ إلغاء 
كانبريا يف الخريف املايض عقداً ضخامً بقيمة 56 مليار يورو، لرشاء 12 
غواصة فرنسية، ملصلحة اتفاق »أوكوس« مع بريطانيا والواليات املتحدة، 

ستحصل مبوجبه كانبريا عىل غواصات تعمل بالدفع النووي. 
وكان رئيس الوزراء األسرتايل الســابق سكوت موريسون فسخ فجأًة 
العقد الفرنيس الذي استغرق تحضريه 10 سنوات يف أيلول 2021، ما أثار 
غضب باريس. واتّهم ماكرون آنذاك رئيس الوزراء األسرتايل بـ »الخداع«.

ووّقعت فرنسا وأسرتاليا اتفاقاً ضخامً مع مجموعة »نافال« الفرنسية، 
بقيمة 555 مليون يورو، لتعويضها قرار فســخ العقد التاريخي املتعلّق 

بالغواصات.
ويف املجموع، سيكلف خرق عقد الغواصات الفرنسية دافعي الرضائب 

يف أسرتاليا 2,4 مليار دوالر، بحسب ألبانيزي.
ويُرّجح أّن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ستمنح أسرتاليا قدرة 
عىل التحرّك خلســة، وتكوين قوة مهمة يف وجه الصني، لكن ما زال غري 

واضح إىل أي حد ميكن اإلرساع يف تشغيلها.
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السبت 2 متوز 2022

ــوز 2022 ــ ــ ــ ــد 3تم ــ ــ ــ ــروت االح ــ ــ ــ ــدان بي ــ ــ ــ ــن مي ــ ــ ــ ــل م ــ ــ ــ ــباق الخي ــ ــ ــج ســ ــ ــ ــ برنام

اعالن
شطب رشكة محدودة املسؤولية

صادر عن الســجل التجاري يف 
جبل لبنان

بتاريــخ 2022/6/16 وبنــاء 
للطلب تقــرر شــطب قيد رشكة 
التجاري  السجل  ايوي ش.م.م. من 
الخروبــة  عــن  يف  والكائنــة 
واملســجلة برقم عــام 2025439 
بعبدا الصحابها السادة هال انطوان 
فرج ويوسف سامي الصياح وورثة 
الصياح.  يوســف  سامي  املرحوم 
فعــى كل ذي مصلحــة ان يقدم 
مهلة  خالل  ومالحظاته  اعرتاضه 

عرشة ايام من تاريخ آخر نرش.
رئيس قلم السجل التجاري يف 
جبل لبنان

ليليان متى
ــــــــــــــ

اعالن
وضعت  انها  حاالت  بلدية  تعلن 

التكليف  جــداول  التحصيــل  قيد 
عى  البلدي  للرســم  االساســية 
القيمة التأجريية وصيانة االرصفة 

واملجارير عن العام 2022.
فعى املكلفن املبادرة اىل تسديد 
لهذه  عليهــم  املتوجبة  الرســوم 
السنة والسنن السابقة خالل مدة 
شهرين من تاريخ نرش هذا االعالن 
يف الجريدة الرســمية، ويف حال 
غرامة  تفرض  التسديد  عن  التخلف 
تأخري قدرها اثنــان باملائة عن كل 
الشهر  كرس  ويعترب  تأخري  شــهر 
شــهراً كامال عمالً بأحكام املادتن 
106 و109 مــن قانون الرســوم 

البلدية.
مبثابة  االعــالن  هــذا  »يعترب 
اشــعار خــاص لكل مكلــف وان 
االعــرتاض عى الرســم، يف حال 

حصوله، ال مينع تحصيله«.
حاالت يف 2022/6/10
رئيس بلدية حاالت

املحامي توفيق الراعي

اعالنات رسمية

عامل

اعالنات مبوبة 

مطلــوب ســائق متدين فوق 
الجنوب  بن  ما  الرسة  االربعن 
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 

حرجية  3500م.م.  للبيع  ارض 
كاشــفة  تلة  املنت  ـ  القصيبة 
يعادلــه  مــا  او   $149000
 - ت:03/026969   شــيك 

 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
يعلن مجلس ادارة التعاونية الزراعية العامة يف حوال، 
عقد جمعية عموميــة غري عادية نهار االحد بتاريخ 31 
متوز 2022 الساعة 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.

الشوط االول ـ املسافة 1000 مرت

الشوط الثاين ـ املسافة 1000 مرت

الشوط الخامس ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الثالث ـ املسافة 1000 مرت

الشوط الرابع ـ املسافة 2000مرت
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خفيف خ
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1.5 باب 28نم
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54

54

51

50-
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54

52-

52

52

جوفري
كينغ آرثر

حبيبة طوين
كونتيسا

ميس

جميل االوصاف
يعبوب
روعة
سمر
ليالينا

قمر الدار
ماوكيل

ثائر
محبوبة امري

اوليفر
صقر العرب

بقالوة

زلزال
ابجر

حلو الوفا
حبيبة مروان
حبيب يوهانا

كنز
مليحة

االمري
سينيور

سندريلال
خوش بوش

طيب

خ.الدين
خ.الدين

منذر
خ.الدين
ع.حسن

؟

عدنان

عايص

بدر

نديم
خ.الدين

منذر

ع.حسن

عيل س

خ.الدين

خ.الدين

فاروق

خ. الدين
خ.الدين
مروان
فواز

م.حوا
خ.الدين
ع.حسن

م.حوا
عيل س
مروان

خ.الدين
ع.حسن

عصام
؟

رشيف
؟

ساري

؟
عدنان
عايص

بدر
نديم

عصام
رشيف
مهند
بدر

صالح
راغب
بديع

عصام
؟

عدنان
عايص
وديع

رشيف
ساري

وديع
بدر

عدنان
عصام
مهند

4
3
1
2
5

5
4
1
2
3

6
1
5
4
3
7
2

311
410
411
224
040
203
232

7
3
1
5
2
4
6

3
2
4
5
1

211
133
311
212
401

133

302

311

340

312

122

314

44

40

0

223

333

342

344

4

00

432

انطوان نرص
انطوان نرص

ا.رزق الله
انطوان نرص
عيل حسن

م.فوالدفرد
الياس زهرة

ج وج ابو زيد
ميشال فرعون
ميشال فرعون

عبدو سويدان
انطوان نرص

كميل كرم
ابراهيم عازار
انطوان نرص
انطوان نرص
سعد شاتيال

انطوان نرص
انطوان نرص
الياس زهرة
طوين الفرن
حسن حمود
عبدو سويدان

عيل حسن

حسن حمود
ميشال فرعون

الياس زهرة
ا.دي فريج
كميل كرم

101

102

103

104

105

201

202

203

204

205

301

302

303

304

305

306

307

401

402

403

404

405

جائزة مغدوشــة للخيل التي مل تربح وعمرها 4 ســنوات الوزن 54 مع تخفيض لالفراس 
والبواين التي تركض للمرة االوىل

جائــزة عدلون للبواين التي مل تربح بعد وعمرها 3 ســنوات الــوزن 54 كيلو مع تخفيض 
لالفراس

جائزة انصارية للبوانية التي ربحت 1_3 ســباقات وعمرها 4 ســنوات الوزن 52 كيلو مع 
بناليتيه وتخفيض لالفراس

جائزة عربا للخيل التي ربحت 1ـ2 وعمرها 4 ســنوات الوزن 52 كيلو مع بناليتيه وتخفيض 
لالفراس والبواين

جائزة الصيــف الكربى للخيل التي ربحت 2ـ 4 ســباقات 
وعمرها 4 ســنوات الوزن 52 كيلو مــع بناليتيه وتخفيض 

لالفراس مع كأس تقدمة السيدة لورنا غالدستون

501

502

503

504

505

506

507

اقدر: ميس ـ حبيبة طوين ـ جوفري
اقدر: طيب ـ االمري ـ خوش بوش ـاملضامر: ميس ـ جوفري ـ حبيبة طوين

اخبار الخيل: سينيور ـ االمري ـ خوش بوش ـ سندريلال

اقدر: سائر ـ صقر العرب ـ قمر الدار
اخبار الخيل: قمر الدار ـ سائر ـ محبوبة امري ـ ماوكيل

اقدر: سمر ـ ليالينا ـ يعبوب ـ فلتة: جميل االوصاف
املضامر: سمر ـ ليالينا ـ جميل األوصاف ـ يعبوب

اقدر: حلو الوفا ـ حبيبة مروان ـ مليحة
املضامر: حلو الوفا ـ حبيبة مروان ـ كنز ـ زلزال

ميس: عائدة من راحة طويلة دامت مدة ســتة اشهر وهي تشارك يف هذا الشوط مجموعة 
طيب: بعد انتقاله الســطبله الجديــد احيل اىل راحة طويلة وها هــو يعود بأبهى حاالته متواضعة جدا من املفرتض ان تربح منها بسهولة نظرا لحالتها الرائعة يف اثناء التامرين.

لينافس اقوى جياد امليدان  وهذا الشوط الحاميس افضل مكان البراز قوته واملسافة ستناسب 
امكانياته الكبرية كثريا.

ســائر: مىض عليه اكرث من ســبعة اشهر دون أي مشــاركة مع العلم بأنه فاز باملعركتن 
الوحيدتن اللتن خاضهام، رغم قوة املجموعة اال ان نراه جدير بالتفوق عليها خاصة اذا حظي 

بقيادة الخّيال املميز عدنان؟

ســمر: تشارك للمرة األوىل عى مسافة االلف مرت والتي يرى مضمرها انها االنسب لها بعد 
مشاركاتها الثالث عى ال 1400 مرت، نراها تشكل مع رفيقتها ليالينا ثنائياً من الصعب ان يفلت 

النرص منهام.

حلو الوفا: ما زال  انتصاره الثاين يف ســجله ماثال يف أذهان الكثريين يوم فاز بسباق رائع 
عى طيب، شــادن وحبيب لبنان عى نفس مسافة الغد، رغم انه بوين ينافس جيادا اال ان ذلك 

لن يكون عائقا امامه الضافة نرص ثالث اىل سجله.

مبناسبة عيد االضحى املبارك تتوقف حفلة امليدان للسباق نهار االحد

10 حزيران عى ان تعود اليكم صباح االحد يف 17 حزيران. 

اضحى مبارك

املضمر الناشط عيل حسن:

مســتبعد  غــري 
نجم  يكون  بان  منه 
وان   – الغــد  حفلة 
امليدان  من  يخرج  ال 
اقل من ثالث او اربع 
تابعوه   – انتصارات 
خيلو  بتخرسو..  ما 
ونرصها  حــارضة 
اكيــد – وخيالتــه 
مشــكلة غري متكل 
واحد،  خيــال  عى 
عى  ســاري  عندو 
)فافوري(  ميــس 

)وروعة( فلتة بتدفع وخيالها كدع عايص – وبالشوط الرابع 
) مليحــه( مليحه مش عاطيل اذا دخلت عى ثالثية برتفعها 
منيح وبجائزة الصيــف الكربى يف كأس وكميل كرم صاحب 
)طيب( معتاد عى فقع الكؤوس بعتقد انا انو )طيب( طيب – 
اذا دخل عى فوركست بعومها.. واذا عى ثالثية عدلو )فريش 
ماين( – وبالشــوط االخري )ثائر( عائد من راحة وانتصارات 
حلوي ولديه خياالن تحت امرته مهند ما اشبو يش... وعدنان 
اذا امتطــاه بيوقف معو بعد الفيش بعد كوع الجرنال عنقطة 

االلف.. مربوك سلفا عيل حسن.. الله يرحم ابوك.

طيــب: هذا الجواد مــن اطيب جياد الهــاوي كميل كرم 
وســيكون خطره عــى جميع جياد شــوطه وهو بارشاف 

املضمر عيل حسن وميتطيه الخيال مهند

ثائر: اســم عى مســمى ثائر عى جميع جياد شوطه – 
حالة ثائرة – حضور ثائر... وانتصار لن يقف احد بثورته.

مليحة :
نقدمها اىل محبي الفلتات الدفيعة الذين ال يحبــون التقريش والرضب بعرشات القروش.. 

مليحه كتري منيحا واذا فلتت بتدفع كتري..مع مضمرها عيل حسن

قالت املتحدثة باســم الحكومة الفرنسية، إّن 
أن فقد  بعد  للحكومة  املنتظــر  الوزاري  التعديل 
الرئيس إميانويل ماكــرون األغلبية املطلقة يف 

الثالثاء. أو  االثنن  يوم  الربملان قد يجرى 
ورداً عى ســؤال خالل حديــث إىل تلفزيون 
»إل.يس.آي« عاّم إذا كان هذا سيجرى يف األيام 
املقبلة، قالــت أوليفيا جريجوار: »ميكننا تصور 

ذلك«.
وأخفــق ماكرون، الذي أعيد انتخابه رئيســاً 
الربملان  أغلبية يف  للبالد يف نيسان، يف تحقيق 
يف االنتخابــات الترشيعية التي جرت الشــهر 
املــايض، ما يعنــي أنه مل يعد صاحــب القرار 

الحكومة. خطط  تنفيذ  يف  الوحيد 
مبقاعد  للفوز  وزراء  ثالثة  مساعي  وأخفقت 
يف الربملان خالل تلك االنتخابات، وهو ما يعني 
أّن عليهــم االســتقالة مــن الحكومة مبوجب 

به. معمول  ولكن  مكتوب  غري  اتفاق 
وذكــرت إذاعــة »آر.يت.إل« أّن أربعة وزراء 
الوزاري  التعديل  جدد عى األقل ســُيعينون يف 

املقبل.
الوزراء  رئيســة مجلس  تلقي  أن  املقرر  ومن 

إليزابيث بــورن، التي ترأس الحكومة منذ إعادة 

انتخاب ماكــرون، بياناً عن سياســتها العامة 

املقبل. األربعاء  يوم  بغرفتيه  الربملان  أمام 

وقالــت جريجوار بعد مرور بضعة أســابيع 

هناك  »ســيكون  وزاري:  اجتامع  عقد  دون  من 

اجتامع وزاري األســبوع املقبــل«، مضيفًة إّن 

مرشوع قانون يركز عــى تعزيز قوة املواطنن 

الجاري. الشهر  الربملان  إىل  سُيقّدم  الرشائية 

ــي ــ ــس ــ ــرن ــ ــي ف ــ ــ ــوم ــ ــ ــك ــ ــ ــل ح ــ ــ ــدي ــ ــ ــع ــ ــ ت

ــون ــ ــ ــة جونسـ ــ ــ ــز حكومـ ــ ــ ــية تهـ ــ ــ ــة جنسـ ــ ــ ــا: فضيحـ ــ ــ بريطانيـ
يواجــه رئيس الوزراء الربيطاين، بوريس جونســون، الذي 
أضعفته سلسلة من الفضائح مشكلة جديدة يف بريطانيا مع 
اســتقالة أحد أعضاء حكومته بعــد اتهامات بـ«تحرش« هي 

األحدث يف مجموعة من القضايا الجنسية داخل حزبه.
وكانــت العودة صعبة لرئيس الوزراء املحافظ، بعد أســبوع 
أمضاه يف الخــارج لحضور ثالثة اجتامعات دولية مام منحه 
فرصة اللتقاط األنفاس والتخلص من أسئلة حول الصعوبات 

السياسية التي يواجهها.
ويف الوقت نفســه وبينام تتصاعد النزاعــات االجتامعية 
يف بريطانيا بســبب ارتفاع األســعار وبعد فضيحة الحفالت 
»باريت غيت« خالل القيود املفروضــة ملكافحة كورونا، بات 
عى جونســون معالجة قضية جديدة داخــل أغلبيته. ويف 
خطاب اســتقالة مؤرخ يوم الخميــس، اعرتف كريس بينرش 
مساعد املسؤول عن انضباط أعضاء الحزب وتنظيم مشاركتهم 
يف جلســات الربملان، بأنه »أفرط يف رشب« الكحول وعرب عن 

اعتذارات عن »العار الذي جلبه لنفسه وألشخاص آخرين«.
هذا وذكرت وسائل إعالم بريطانية أّن املسؤول املنتخب البالغ 
من العمر 52 عاماً قام مبالمسة رجلن مساء األربعاء - أحدهام 
نائب يف مجلس العموم أمام شهود يف نادي كارلتون الخاص 

بوسط لندن مام أدى إىل رفع شكاوى إىل الحزب.
وأصبحت سلســلة القضايا املتعلقة بالجنس داخل الحزب 
الحاكم منذ 12 عاماً محرجة، فقد أوقف نائب مل يذكر اســمه 
يشــتبه بارتكابه جرمية اغتصاب ثم أطلق رساحه بكفالة يف 
منتصف أيار، واستقال آخر يف نيسان ملشاهدته مواد إباحية يف 

املجلس عى هاتفه املحمول يف نيسان.
كام أدين نائب سابق يف أيار وحكم عليه بالسجن 18 شهراً 

بسبب اعتداء جنيس عى صبي يبلغ من العمر 15 عاماً. 
وجراء آخر قضيتن، اســتقال النائبان مــام أدى إىل تنظيم 
انتخابات ترشيعية فرعية مني فيها املحافظون بهزمية قاسية 

دفعت رئيس الحزب أوليفر دودن إىل االستقالة.

يف الوقت نفسه، استقال كريس بينرش من منصبه لكنه يبقى 
نائباً حســب صحيفة »ذي صن« ألنه اعرتف بأخطائه. لكن يف 
مواجهة الدعــوات التي تطالب بطرده من الحزب وإجراء تحقيق 
داخيل، تتزايد الضغوط عى بوريس جونســون التخاذ إجراءات 
أكرث حزمــاً. وكتبت أنجيال رايرن نائبة رئيس حزب العامل، حزب 
املعارضة الرئييس، يف تغريدة يف تويرت »من غري الوارد أن يتجاهل 
املحافظون أي اعتداء جنيس محتمل«، مضيفًة »يجب عى بوريس 
جونسون اآلن أن يقول كيف ميكن أن يظل كريس بينرش نائبا عن 
حزب املحافظن«، معربًة أيضاً عن أســفها »للتدهور الكامل يف 

معايري الحياة العامة« يف عهد رئيس الوزراء. 
وأضعف جونسون إىل حد كبري بســبب فضيحة الحفالت 
التي نظمت يف مقر رئاســة الحكومة الربيطانية عى الرغم 
من القيود املفروضة للحد من انتشــار وباء كوفيد-19. وأدت 
هذه القضية إىل تصويت لحجب الثقة عن معسكره، أفلت منه 

بصعوبة قبل أقل من شهر. 
وقال الوزير املكلف شؤون ويلز ساميون هارت إن الترسع يف 
إجراء تحقيق قد يؤدي إىل »نتائج عكسية«، لكنه أوضح أن رئيس 
هيئة االنضباط كريس هيتون-هاريس ســيجري »محادثات« 

خالل نهار الجمعة لتحديد »املسار املناسب للعمل«.
وأضاف أن »هذه ليست املرة األوىل وأخىش أال تكون األخرية. 

يحدث ذلك يف مكان العمل من وقت آلخر«. 
وتم تعين كريس بينرش يف شــباط يف هيئة تنظيم حزب 
املحافظن من الشباب )ويب جونيور( لكنه استقال يف 2017 
بعد اتهامه بالتحرش بريايض أوملبي ومرشح محافظ محتمل 

يف االنتخابات. 
وقد متت تربئته بعد تحقيق داخيل وأعادته رئيســة الوزراء 
الســابق ترييزا ماي إىل منصبه ثم انضم إىل وزارة الخارجية 
بصفة ســكرتري دولة عندما توىل بوريس جونسون السلطة 
يف متوز 2019.  وقالت رشطة لندن إنها مل تتلق أي تقارير عن 

اعتداء يف نادي كارلتون.
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بطولة غرب آسيا الثانية للناشئين في ألعاب القوى
 طالئـــــع املســـــؤولين والوفـــــود بـــــدأت بالوصـــــول
واالجتمـــــاع الفنـــــي العـــــام السادســـــة مســـــاء اليـــــوم

بدأت طالئع املســؤولني والوفود العربية 
تصل اىل لبنان ملواكبة واملشــاركة يف بطولة 
غرب آســيا الثانية  للشــباب والشابات يف 
ألعاب القوى التي ينظمها االتحاد اللبناين بني 
3 و6 متوز الجاري عىل ملعب نادي الجمهور 
برعاية رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
والتي سُتفتتح رسمياً عند الساعة الرابعة من 

بعد ظهر غد األحد يف نادي الجمهور.  
وستشــارك تســع دول يف البطولة وهي 
سلطنة ُعامن، الكويت، قطر، اليمن، العراق، 

األردن، سوريا، فلسطني ولبنان.

{ طالئع الوفود {

  ووصــل العديد من الوفــود وبدأ العبوها 
والعباتها تدريباتهم اســتعداداً لالستحقاق 
االقليمــي الكبري الذي يســتضيفه لبنان بعد 
غياب نحو ثالث ســنوات اذ ســبق لالتحاد 
اللبناين ان اســتضاف النســخة األوىل من 
البطولــة بنجاح يف صيف عام 2019 واحتل 

املركز األول يف الرتتيب النهايئ العام.
  ومن بني الواصلني نائب رئيس اتحاد غرب 
آســيا ورئيس االتحاد القطري محمد عيىس 
الفضالة واملندوب الفني للبطولة عادل محمد 
دهــش )عراقي( عىل ان يصل املســؤولون 
والوفــود تباعاً وعىل رأســهم رئيس االتحاد 
اآلســيوي دحالن الحمد )قطري( وكان يف 
اســتقبالهم يف صالون الرشف مبطار رفيق 
الحريري الــدويل عضو االتحاد اآلســيوي 
ورئيس االتحاد اللبناين روالن سعادة وعضو 
اتحاد غرب آســيا وامني عام االتحاد اللبناين 

وسيم الحويل.

  عــىل الصعيد الفني، يُعقد عند الســاعة 
السادسة من مســاء اليوم السبت االجتامع 
الفنــي العام املخّصــص للبطولة يف فندق 
»النكســرت متار« )الحدت( بحضور املعنيني 
ورجال الصحافة واالعالم الراغبني بالحضور 

وتغطية االجتامع. 

{ ندوة اعالمية {

  ويف إطار األنشطة املوازية لبطولة غرب 
آســيا، تعقد اللجنــة اإلعالمية التحاد غرب 
آســيا التي يرأسها أمني عام االتحاد اللبناين 
وسيم الحويل )عضو اتحاد غرب آسيا(، ندوة 
عند الثانية عرشة من ظهر االثنني 4 متوز يف 
فندق »النكســرت متار« بالتنسيق مع االتحاد 
الرياضية، يتحّدث خاللها  العريب للصحافة 
اإلعالمي واملحارض األوملبي وديع عبد النور 
عن »أم األلعاب وأدواتها اإلعالمية العرصية 

املؤثرة«. 
  وســيتناول عبــد النور أســاليب جديدة 
يف اإلضــاءة عىل ألعاب القــوى من منطلق 
خصوصياتها اإلعالمية وتنّوعها، ما يعزز من 
حضورهــا ويرثي واقعها ويحّصن مزاوليها. 
كام ســيتطّرق إىل األدوار املطلوبة من األرس 
واملدارس واألندية واالتحادات يف هذا املجال، 
وإىل دور االعــالم ومســؤولياته واملعالجة 
الخربية ومقاربتها يف ظل وســائل التواصل 

الحديثة والثورة الرقمية املتنامية. 
  ودعا االتحاد اللبناين أللعاب القوى املهتمني 
من اعالميــني ومصورين واداريني ومدربني 
وحــكام ومعنيني يف الوســط الريايض اىل 

حضور الندوة.

سعادة والحويل يف استقبال الفضالة

مؤتمــــــــــــــــــــر صحافــــــــــــــــــــي ملنظمــــــــــــــــــــة
ـــــل ـــاء املقب »Arabian Combat sport« األربعــ

 Arabian Combat دعــت منظمــة 
sport »أرابيان كومبات ســبور« رجال 
الصحافــة واالعالم اىل حضور املؤمتر 
الصحايف الذي ســُيعقد عند الســاعة 
الثانية والربــع )14.15( من بعد ظهر 
األربعــاء املقبــل الواقع فيــه 6 متوز 
التابعة  الكــربى  القاعة  الجــاري يف 
للنادي اللبناين للســيارات والســياحة 
)ATCL( يف الكســليك لالعالن رسمياً 
عــن روزنامتهــا الصيفيــة الرياضية 
القتالية والتي تتضمن 4 أمسيات قتالية 
يف شــهري متوز وآب بدءاً من الجمعة 
8 متوز الجاري يف »مجّمع نهاد نوفل« 
 3 Fight Night ذوق مكايــل( بعنوان(
 )MMA( يف الفنــون القتالية املختلطة
مبشــاركة محلية وخارجية واســعة 

وتحــت ارشاف االتحــاد اللبنــاين للعبة.  
وســتحرض املؤمتــر الصحــايف فاعليات 
رياضيــة رســمية واتحادية ومســؤولو 

والالعبون  واملدربــون  الراعية  الــرشكات 

الصحافة واالعالم. ورجال 

  ييل املؤمتر الصحايف حفل غداء عىل رشف 

الحارضين.

ــع ليفربـــــول ــده مـــ ــميا.. صـــــالح يجـــــدد عقـــ رســـ
أعلن نادي ليفربــول اإلنكليزي عن توقيع 
املرصي محمد صــالح عىل عقد طويل األمد 

مع النادي.  
وأصدر ليفربول بيانا رسميا قال فيه »يرس 
نادينا أن يعلن تجديد عقد محمد صالح، الذي 
حصل عىل لقب أفضل يف الفريق لهذا العام«.

  وأضاف »صالح كرّس مســتقبله لصالح 
ليفربول، من خالل تجديد عقده يوم الجمعة«.

  وزاد بقولــه »بعد 5 ســنوات مع النادي، 
ســيمدد صالح إقامته يف آنفيلد. هنا سجل 

156 هدفا خالل 254 مباراة«.
  وكان ليفربــول تعاقد مع صالح قادما من 
رومــا اإليطايل يف حزيران 2017، وأســهم 
الالعب املرصي بالــدور األبرز يف تتويجات 

فريقه عىل مدار الفرتة املاضية. 

  وذكرت تقارير إعالمية خالل وقت سابق، 

إن صالح مرشح بقوة لالنضامم ألحد قطبي 

إســبانيا؛ ريال مدريد أو برشــلونة، قبل أن 

يحسم الجدلد بتجديد عقده مع ليفربول.

أفضــل 100 العــب فــي العالم بحســب تصويت »ماركا«
أعلنــت صحيفة ماركا اإلســبانية نتائج 
تصويتها ألفضل 100 العب يف املوسم املايض 

  .)2022-2021(
وحل النجم املرصي محمد صالح يف املرتبة 
الرابعة، بعــد ثاليث ريال مدريد كريم بنزميا 
وتيبــو كورتوا وفينيســيوس جونيور، عىل 

الرتتيب.
  وقالــت مــاركا إن التصويت تم من لجنة 
تحكيم تضم أكرث من 60 صحفيا ومحلال يف 

مختلف أنحاء العامل.
  وترى ماركا أن موسم صالح أظهر من جديد 
جودته وقدرته عىل إحراز األهداف وصناعتها، 
بعدمــا حصل عىل جائزيت الحــذاء الذهبي، 

وأفضل صانع ألعاب يف الدوري االنكليزي.
  وأضافــت الصحيفة أن صالح أصبح يف 

مصاف الالعبــني العامليني، بعد 5 ســنوات 
قضاها يف ليفربول اإلنكليزي.

  ومــن ضمن التصويــت اختري صالح يف 
فريق املوســم بناء عىل ما أعلنته ماركا، وحل 
ضمن الثاليث الهجومــي يف خطة 3-3-4، 

بجوار بنزميا وفينسيوس.
  وعــن باقي الرتتيب حــل الفرنيس كليان 
مبايب »باريس ســان جريمــان« يف املركز 
الخامــس بعد صــالح، ثم الكــروايت لوكا 
مودريتش »ريال مدريد« سادسا، ثم البلجييك 
كيفن دي بروين »مانشســرت سيتي« سابعا، 
ثم البولندي روبرت ليفاندوفيســيك »بايرن 
ميونيــخ« ثامنا، ثم ثنــايئ ليفربول فريجل 
فان دايك وســاديو ماين، يف املركزين التاسع 

والعارش. 

صالح

 تغّلب على الحقوق في نهائي حماسي
 ادارة األعمال بطل الجامعة اللبنانية
الفروع األولى في الـ »ميني فوتبول«

أحرز فريق كليــة إدارة األعامل لقب بطولة الجامعة اللبنانية 
– الفروع األوىل للـ«ميني فوتبول«، الذي نظمته دائرة النشــاط 
الريايض، إثر نهايئ مثري ومشهود تغلّب فيه عىل الحقوق بركالت 
الرتجيح )6 – 5( بعد تعادلهام يف الوقت األصيل 2 – 2.  قاد اللقاء 

عبد الكريم فقيه وداين نعنوع.
  وحرض جمهور كبري من طالبات الكليتني وطالبها، تقّدمهم أمني 
رس كلية الحقوق طارق بكري، املباراة النهائية التي أجريت املجّمع 

الريايض التابع ملدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية – الحدت. 
  وتبادل طرفا النهايئ التقّدم يف الوقت األصيل سعياً إىل حسم 
باكر للنتيجة. وظّل حبس األنفاس مســتمراً حتى الركلة األخرية 
من الرتجيحيات، إىل أن قال »إدارة األعامل« كلمة الفصل، وســط 
فرحة عارمة من جمهوره الذي احتفل طويالً. وتسلّم العبوه كأس 
اللقب من مسؤول النشاط الريايض يف الفروع األوىل يوسف الزين 
ـ »ميني فوتبول« مصطفى اسامعيل. وحرّك الزين  ومسؤول لجنة ال
رضبة البداية يف مستهل اللقاء متمنياً للطرفني التوفيق واملحافظة 

عىل الروح الرياضية.
  وكان الدور نصف النهايئ شهد فوز الحقوق عىل العلوم 4 – 1 

وإدارة األعامل عىل الصحة العامة 1 – صفر.
  يذكــر أن مباريات البطولة انطلقت يف مطلع حزيران املايض 
بعدمــا وزّعت الفرق عىل ثالث مجموعات وواكبها إدارة وتنظيامً 
املدّربات واملدربون: حسن أيوب وسعد سمعان )الحقوق(، عالء زين 
الدين )ادارة األعامل(، مهدي زين الدين )الهندسة(، الفنون والعامرة 
)يوسف سّعيد(، طب األسنان )حسني عيىس(، أمرية ياغي وعبد 
الكريم فقيه وصالح زعيرت)العلوم(، نبيل بعلبيك )االعالم(، داين 

نعنوع )العلوم الطبية(.

فريق إدارة األعامل متّوجاً

 يوفنتـــــوس أم أتلتيكـــــو مدريـــــد؟..
ـــــا ـــــر مورات ـــــع يحســـــم مصي ـــــل الراب الطف

كشفت تقارير صحافية عن رغبة ألفارو موراتا العب أتلتيكو 
مدريد يف املوسم املقبل، بالعودة ليوفنتوس اإليطايل أو االستمرار 

مع ناديه الحايل.  
وأعــري موراتا خالل الفــرتة من 2020 إىل 2022، من أتلتيكو 
لصفوف يوفنتوس، حيث كان عقده مع األخري يتضمن بند الرشاء 

مقابل 35 مليون يورو، لكن مل يتم تفعيله.
  وأوضحت صحيفة »ماركا« اإلسبانية يف تقرير لها، أن موراتا 
مرتبط بعقد مع أتلتيكو ميتد حتى 2024، لكنه ال يريد مواصلة 

تجربته مع يوفنتوس رغم نجاحه مع الفريق اإليطايل.
  يوفنتوس حاول ضم موراتا بشكل نهايئ دون دفع قيمة بند 
الرشاء، من خالل مبادلة أتلتيكو بالعبني آخرين وهو ما رفضته 

إدارة فريق العاصمة اإلسبانية.
  وتســببت رغبة زوجة موراتــا يف العيش مبدريد، يف قرار 
الالعــب بالبقاء مع أتلتيكو، حيث ينتظر أن تضع زوجة الالعب 

طفلها الرابع خالل وقت قريب.
  وتؤمن زوجة موراتا أن ما قدمه الالعب يف يوفنتوس سيكون 
مقنعا للمدرب األرجنتيني دييجو سيميوين مدرب أتلتيكو لإلبقاء 
عليه.   لكن تكمن املشكلة يف أن سيميوين مل يكن معجبا مبستوى 
موراتا خالل فرتته األوىل مع أتلتيكو مدريد من 2019 إىل 2020 

وهو ما تسبب يف قراره بالسامح له بالرحيل.
  ويعتمد أتلتيكو مدريد يف خطه األمامي حاليا عىل الرباعي 
جــواو فيليكس وأنطوان جريزمــان واألرجنتيني أنخيل كوريا 
والربازييل ماتيوس كوينا.   يذكر أن موراتا ســجل 32 هدفا مع 
اليويف خالل العامني املاضيني يف 92 مباراة مبختلف البطوالت.

موراتا

توتنهـــــام يعلـــــن ضـــــم ريتشارليســـــون
أعلن نادي توتنهام تعاقده مع املهاجم الربازييل ريتشارليسون 

قادما من إيفرتون خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية.  
توتنهام ويف بيانه الرســمي، مل يكشف عن التفاصيل املالية 
للصفقة، لكن محطة »توك ســبورت« اإلذاعية الربيطانية ذكرت 

أنها بلغت 50 مليون جنيه إسرتليني.
  فضــال عن ذلك، فــإن االتفاق بني توتنهام وإيفرتون يتضمن 
قيام »الســبريز« بدفع 10 ماليني جنيه إسرتليني، حال تحقيق 

ريتشارليسون لبعض البنود املتعلقة باإلضافات والحوافز.
  ويف حال تحقيقها، فإن ريتشارليســون سيصبح ثاين أغىل 
صفقة يف تاريخ توتنهام بعد الفرنيس تانجوي ندومبييل، الذي 
انضم إىل النادي مقابل 63 مليون جنيه إسرتليني يف عام 2019 
من ليون.    وعقب خضوعه للكشف الطبي، وقع ريتشارليسون 

عىل عقود مع توتنهام حتى صيف 2027.
  وأصبح ريتشارليســون رابــع صفقة يربمها توتنهام خالل 
فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية، والتي بدأت بضم الكروايت إيفان 

برييسيتش من إنرت ميالن بشكل مجاين. 
  بعد ذلك، قام توتنهام بالتعاقد مجانا مع الحارس املخرضم فريزر 
فورسرت قادما من ساومثبتون.   وقبل أيام، أعلن توتنهام التعاقد مع 
العب الوسط املايل إيف بيسوما قادما من برايتون مقابل 29 مليون 

يورو، بحسب التقارير الصحفية.
  بدأ ريتشارليســون مســريته يف الدوري اإلنكليزي من بوابة 

واتفورد يف صيف 2017.
  ويف صيف 2018، انتقل ريتشارليســون إىل إيفرتون مقابل 

39.20 مليون يورو،
  ومنــذ صيــف 2018 وحتى نهاية املوســم املــايض، لعب 
ريتشارليســون بقميص إيفرتون يف 152 مباراة بكل البطوالت، 

سجل فيها 53 هدفا وصنع 14.

انجاز جديد للعبة التايكواندو اللبنانية
 ميداليــــــــــــة برونزيــــــــــــة لليتيســــــــــــيا عــــــــــــون
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــة املفتوح ــ ــ ــ ــ ــ ــا الجنوبي ــ ــ ــ ــ ــ ــي دورة كوري ــ ــ ــ ــ ــ ف

أحرزت اللبنانية ليتيســيا 
عون )وزن تحت الـ 57 كلغ( 
ميداليــة برونزية يف »دورة 
كوريــا الجنوبية املفتوحة« 
)تصنيفها جي 2( بالتايكواندو 
التي اختتمت الخميس الفائت 
التتويج  منصة  اىل  وصعدت 
يف انجــاز جديــد لرياضة 

التايكواندو يف لبنان.  
امليدالية،  احرازهــا  وبعد 
اتصل رئيس االتحاد اللبناين 
للتايكوانــدو الدكتور حبيب 
مدير  البعثة  برئيس  ظريفة 
الغراند  الوطنية  املنتخبــات 
ماسرت رالف حرب وبالالعبة 

عون مهنئاً.
للبنانيــة ورد    وســبق 
سلامن )وزن تحت 73 كلغ( 
أن أحــرزت ميدالية برونزية 
األحــد الفائــت يف بطولة 
آسيا التي استضافتها كوريا 

الجنوبية.
  عــىل صعيــد آخر، تصل 
اللبنــاين  االتحــاد  بعثــة 
للتايكوانــدو اىل بريوت عند 
الساعة الثامنة والنصف من 
صباح اليوم السبت وسيفتح 
الرشف  صالــون  االتحــاد 

التابــع ملطــار مطار الحريري الســتقبالها 

تكرمياً لها بعد احراز ميداليتني برونزيتني يف 

االستحقاقني الدوليني الكبريين.

عون )الثانية من اليمني( عىل منصة التتويج

رئيس البعثة مع ليتيسيا عون

البعثة اللبنانية تحتفل مبيدالية ليتيسيا عون

بطولة العالم في الفورموال واحد
األســـــرع الزمـــــن  يســـــجل  بوتـــــاس   فالتيـــــري 
خـــــالل التجـــــارب الحـــــرة األولـــــى فـــــي سيلفرســـــتون

أثّــرت األمطار عىل برامج الفرق التي كانت 
تريــد تجربة التحديثات التــي أدخلتها عىل 
ســياراتها يف التجارب الحرة األوىل لجائزة 

بريطانيا الكربى عىل حلبة سيلفرستون.  
وتســبب هطول األمطار بإحجام عدد من 
الفرق عن الخروج إىل املســار، خاصة وأنها 
لــن تكون قادرة عىل جمع ما تريد من بيانات 

عن التحديثات التي جلبتها للسيارات.
  ســجل فالتريي بوتاس ســائق ألفا روميو 
الزمن األرسع ضمن الحصة التي شهدت هطل 
األمطار بشــكل شــبه متواصل، متقدماً عىل 
لويس هاميلتون زميله السابق ضمن صفوف 
مرســيدس.   وأنهى ثنايئ فرياري باملركزين 
الثالث والرابع مع كارلوس ســاينز وشــارل 
لوكلــري.   املركز الخامس كان من نصيب ميك 
شوماخر سائق هاس متقدماً عىل جو غوانيو 

زميل بوتاس يف ألفا روميو.
  أما زميله كيفن ماغنوســن فسجل  املركز 
السابع أمام النس ســرتول، يويك تسونودا 
وسيباستيان فيتيل الذين أكملوا ترتيب املراكز 

العرشة األوىل.

{ مجريات الحصة {

  هطلــت األمطار قبل بداية التجارب الحرة 
األوىل بقليل بينام ظهرت عدة فرق بتحديثات 
كبرية عىل السيارات ومن هنا تأيت أهمية هذه 

التجارب.
  خرجت ســيارتا فرياري عىل الحلبة حيث 
قال السائقان أنها غري جاهزة بعد خاصة مع 

وجود األمطار.
  وتتالت بعدها السيارات، لكن الحلبة مل تبدأ 
بالجفاف إال بعد مــرور ما يقارب 20 دقيقة 
من عمر الحصة حني كانت ســيارتا فرياري 
تتصدران األزمنة أمام ســياريت ألفا روميو، 
قبــل أن ينجح فالتريي بوتــاس بالتقدم إىل 

املركز الثاين خلف كارلوس ساينز.
  وعــادت األمطار للهطول مع االقرتاب من 
الثلــث األخري للحصة وهذا ما أثّر عىل برامج 

الفرق الختبار ما جلبته من تحديثات.
  وبســبب ذلك شوهد الكثري من السائقني 
خارج ســياراتهم وضمن املرائب حيث قرروا 

عدم الخروج إىل املسار.
  ومع بقاء عرش دقائق تقريباً عىل النهاية، 
خرج لويس هاميلتون عىل منت مرســيدس 
إىل الحلبــة حيث بدا أن درجة حرارة إطاراته 

»ميديوم« ترتفع بشكل كبري.
  قبــل أن يطلب منه الفريق الدخول لتجربة 
إطارات »سوفت« وجمع أكرب قدر ممكن من 

البيانات حيث بدت الحلبة جافة.
  وســجل الربيطاين بالفعل الزمن األرسع 
يف املقطع األول حينها بينام خرس الكثري يف 

املقطع الثاين املبلل.
  ويف هذه األثناء خرج العديد من السائقني 
عىل إطارات »ســوفت« مــن بينهم ماكس 
فريســتابن سائق ريد بُل لكنه مل يسجل زمناً 

رسيعاً.
  ونجح هاميلتون بالتقدم إىل املركز الثاين 

بينام ســجل فالتريي بوتاس الزمن األرسع 
عىل إطارات »انرتميديت«.

  وقبــل دقيقة من عمر الحصة خرج النس 
ســرتول عن املسار وتسبب برفع العلم األحمر 
حيث توقفت الحصة ومل يتم استئنافها بعد ذلك.

  يشار إىل أن سياريت ريد بُل أكملتا الحصة 
باملركزيــن 12 واألخري مع ســريجيو برييز 

وماكس فريستابن.

{ ريد بُل: فريشتابن سائقاً 
»مكتمالً« {

  يعتقد القامئون عىل ريد بُل أّن تراكم خربة 
ماكــس فريشــتابن يف الفورموال واحد هو 
العامل األسايس الذي يجعله سائًقا »مكتماًل« 

يف الفورموال واحد حالًيا.
  ويُســيطر الهولنــدي عىل معركة بطولة 
الفورموال واحد لهذا العام، وذلك بعد تحقيقه 
لسّتة انتصارات حّتى اآلن سمحت له بتوسيع 
أفضلّيتــه إىل 46 نقطة أمام أقرب مالحقيه 

زميله سريجيو برييز.
  لكــن يف حني أنّــه كان قادًرا عىل إظهار 
موهبة مذهلة، فإنّه ارتكب بعض األخطاء يف 
املراحل السابقة من مسريته منعته من تقديم 
هذا النوع من التأديات التي يُقّدمها هذا العام.

  وعرّب هيلموت ماركو وكريســتيان هورنر 
القامئان عىل الفريق عن ســعادتهام بكيفّية 
إبقاء فريشــتابن عىل كارلوس ساينز اإلبن 
األرسع خلفه يف املراحل األخرية من ســباق 
جائزة كندا الكربى.   وقال ماركو مستشــار 
ريد بُل ملوقعنا »موتورســبورت.كوم«: »كان 
ذلك أمًرا ال يُصّدق بالنســبة يل، مل يرتكب ولو 

خطأً صغريًا واحًدا تحت ذلك الضغط«.
  ويعتقد ماركو بأّن هذا كان أداًء يفوق بكثريٍ 
ما قــام به لصّد كيمي رايكونن للظفر بفوزه 
األّول يف الفورموال واحد يف جائزة إســبانيا 
الكربى 2016.   وقال: »كان هناك قدر اللّفات 
نفســه تقريًبا. لكن ماكس مل يكن ميلك ذات 
الخربة حينها، وأعتقد بأّن فرياري يف برشلونة 

2016 مل تكن بذات رسعتها اآلن«.
  وأكمــل: »خاصــة يف املقطع الثاين يف 
مونرتيال، كانت فرياري أرسع مّنا بكثري. لكّنه 
متكّن من إدارة ذلك لحسن الحظ. ارتكب ساينز 
خطأيــن صغريين يف املنعطــف الحاد، لكّن 
الحفــاظ عىل هدوئه بالرغم من ذلك الضغط 

الهائل لهو أمٌر مثريٌ بالنسبة يل«.
  مــن جانبــه يعتقد هورنر بــأّن املعارف 
املرتاكمة عىل مّر أعوامه يف الرياضة رفعت 
الهولندي إىل مستواه الحايل، حيث يعتقد بأنّه 
يقود بذات مســتوى قيادته الرائع يف بطولة 

2021 التي أحرز لقبها.
  وقال: »قّدم بعض السباقات املدهشة العام 
املايض تحت الضغط. تفكّرون يف ســباقات 
مثل أوسنت وغريها. أعتقد بأنّه جّيٌد جًدا تحت 

الضغط«.
  وأكمــل: »شــاهدنا ذلــك يف الكثري من 
املناسبات هذا العام. ميامي، باكو وغريهام. 

لديه خربة أكرث وهو سائٌق مكتمٌل جًدا«.



1ـ جبيل، باسم مغنية

2ـ وليد جنبالط، آر

3ـ لسان، هو، نالعبه

4ـ ساند، بل، حل

5ـ أسوان، ورديان، املقّص

6ـ هّنَد، رائف، نحام، درب

7ـ يس، أدوس، اجاوب، تن

8ـ البنــان، معّوض، وجد، 

بحَّ

9ـ رزام، زوال، ملا

10ـ تألّب، الكافل، وجداين

11ـ أَويتم، جندي، الجّيد

12ـ بواخري، إنتقام، واعٍ

رأب، محمد  الــزرّي،  13ـ 
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 دولة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
فوزي العنتيل

اخترب معلوماتك

1ـ مــن أهم الشــعراء 

األملان. 

املمتلــئ  القمــر  2ـ 

واملكتمل. 

3ـ من أسامء النّجار. 

4ـ جهاز لرفع األشــياء 

الثقيلة.

5ـ يعلمون ويعرفون. 

1ـ عاصمة آسيوية. 

2ـ دولة آسيوية .

3ـ يبدأ وميارس العمل. 

. 4ـ أسَف وتحّسَ

5ـ فساد وخراب. 

شاعر عريب قديم إشتهر عرص الجاهلية، برع يف نظم 

الشعر، ولّقَب بذي األباهم.

 إسمه مؤلف من عرشة حروف. 

إذا جمعت: 

4+10+7+4+5+8+4- دولة أوروبية.

4+5+9+3+5- إحدى وزارات الدولة.

5+8+3+1- مدينة بريطانية. 

4+8+5+10- نهر يف آسيا الوسطى.

6+9+3- جلَس. 

4+2+5- غزال.

7+5+9- صعد إىل.

8+3- من أعضاء الجسم.

1ـ ما إســم القائد اليوناين الذي إشــتهر بشــجاعته 
وإقدامــه وانتصاراته، فاعُترب بطل حرية اليونان، ولّقَب 

بآخر اليونانيني وخامتة أبطالهم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أي مكان من العامل تّم تدشــني ســفينة روح 
الريــح التي هي من الســفن الثالث األكــرب يف العامل. 
وهذه السفينة دّشــنت عام 1988 ويبلغ طولها 134 م. 

ومخصصة للنزهات ورحالت االستجامم الفخمة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ دروصـ   مزرافـ  زفون ـ   وِشمليل .. هذه  3ـ زلوقـ 
األســامء ألنثى الجمل، أي الناقة، ولكن يوجد بينها كلمة 

تعني ناقة عرجاء.. فأيها؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم املوسيقي اإليطايل الذي خالل اقامته يف 
باريس التي دامت 20 ســنة، منعه نابوليون بونابرت من 
التلحني. وألجل تأمني لقمة عيشه قام هذا امللحن املشهور 

برسم أوراق اللعب وبيعها؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم الطائر الذي يُعترب صاحب أعىل مقدرة عىل 
السَمع، وسمعه أقوى من سمع االنسان بـِ سبع مّرات؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ مــا هو إســم املنطاد الذي قاده الجــرال والطيار 
واملستكشــف االيطايل امربتو نوبيله برحلة مثرية فوق 

القطب الشاميل، واستكشفه عام 1928؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم أول رئيس مجلس بلدي يف لبنان والعامل 
العريب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إســم الدولة التي تتألــف من بعض أحياء دولة 

مجاورة لها، ومدخولها من السياحة والطوابع؟

1ـ جوليا، سالتا
2ـ بلس، سهيل، أوبل

3ـ ييأسون، برليوز
4ـ لدن، أدان، بّتار
5ـ سن، دار، مّخي

6ـ بنها، رونزا
7ـ أبو نواس، الجري
8ـ سل، درء، ممكن
9ـ مان، دفاع، أدأب

10ـ مطلبي، جوزفني
11ـ األناضول، تم

12ـ ناع، نحو، وقح
13ـ يربح، أبولو، أم

14ـ هالم، جامد
15ـ دلدل

16ـ مَد، مأجور
17ـ قر، بانياس

18ـ صباح، يّدعي

؟ من هو
من هي؟

الصنعــة، مدينــة يف  1ـ 

صقلية، للنفي. 

2ـ شــاعر وأديــب لبناين 

راحل، ملك يوناين راحل.

3ـ إمــرأة تاّمــة الطــول 

والُحسن، فنان لبناين راحل.

4ـ إجــرأ وتطــاوَل عىل، 

طويل، برية. 

5ـ دولــة آســيوية، مدينة 

فرنسية.

6ـ يشطبون مفعول، مرتفع 

الثمن، لسان النار.

7ـ صوت رقيق عذب، كاتب 

فرنيس راحل.

8ـ أحد الشــهور، شارع يف 

األرشفية، إسم موصول.

9ـ قائد قرطاجي، أعلَم وأدرِك 

األمر.

ممثل  خلســة،  وضَع  10ـ 

مرصي راحل.

11ـ فتاة وقت الزفاف، قامة 

الرُجل، شــاعر وقــاٍض نزيه 

عريب قديم. 

12ـ أتعسَها، للمنادى، طالَب 

وناَدى.

13ـ علمــُت وعرفت، قلب، 

مدينة هولندية.

14ـ رَويداً، أقاَم باملكان.

15ـ يفرحنا، يصيح التيس.

16ـ خالف بحرّي، كّررها.

17ـ مدينــة فلســطينية، 

أقرَض اليشء.

18ـ االسم األول ملمثل وفنان 

لبناين راحل صاحب الصورة.

1ـ رّحالة وكاتب وشاعر 

اندليس، هدَم، ارشد.

2ـ من ملوك فرنسا.

3ـ ممثل أمرييك راحل، 

صحيفة.

4ـ حــزَن ونــدَم، أطلَق 

الخيل، ذنُوبه.

5ـ معدن، ظهر الباخرة، 

دولة  وزاولــُه،  عالجــُه 

عربية.

6ـ ماركة سيارات، أمري 

بريطاين، الرفوف من. 

معلّبــات  ماركــة  7ـ 

أطعمة، قــرَع الباب، نهر 

باألجنبية.

8ـ يتحــرّك ويضطرب، 

االســم الثــاين ملمثلــة 

مرصيــة، حــرف جــز، 

متشابهان.

9ـ يخصها، أرض واسعة 

ُمقِفرة، املنزل.

مينية  مدينة  بحر،  10ـ 

تاريخيــة، صــار الوقت، 

االسم الثاين ملغنية وممثلة 

أمريكية راحلة .

قتالية  فنون  11ـ ممثل 

مشــهور راحل، موسيقي 

إيطايل، يسند.

12ـ من املكّسات، أكسه 

وأحطّمه، يحسبونها.

13ـ الجديــد والنظيف، 

إختبار، ماِهر وحاذق.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

السطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

ال تطرح أفكارا بدون أن تدقق فيها جيدا، 

وال تتهور يف مسألة ميكن أن تقودك بعيدا. 

حياتك العاطفية يف تحّســن بشــكل مريح 

ملحوظ.

ال تكن مجحفا بحق نفســك وانطلق اىل 

حيــاة أكرث فرحا وابتهاجا. أنت ضعيف أمام 

الطــرف اآلخر، فال تكن متســاهال وتدعه 

بسهولة. عليك  يسيطر 

أنــت فــرح بطبعك وقادر عــىل احتامل 

املشاكل مهام كان نوعها. تشعر باالطمئنان 

واالرتياح اثر وصول أخبار سارة من شخص 

عليك.  عزيز 

عيناك اليوم فيهام حب املغامرة والتحرك. 

مواقف غــري مألوفة تتغلــب عليها بفضل 

فطنتــك وبراعتك الفطريــة. عمل ميكن أن 

سارة.  مادية  نتائج  له  يكون 

النجــاح هدفك الواضــح يف الحياة لكن 

لبلوغه ليست فعالة  التي تعتمدها  الوسائل 

مبــا فيه الكفاية. بقليل من الســعي والجد 

طموحاتك.  تحقق  ان  تستطيع 

املفيدة  زيارة خاصة تقوم بهــا نتائجها 

ستظهر يف املســتقبل القريب. ما تقوم به 

من أعامل ســيكون مهــام وينعكس عليك 

بالخري. عالقتك الشــخصية يف تحّسن.

لقاءات كثرية تفتح أمامك مجاالت جديدة 

واســعة. سيســهل عليك اعادة الصفاء اىل 

حياتــك الطبيعية والتعبري عن أحاسيســك 

تامة. برصاحة 

مســؤوليات جديدة ســتوكل اليك قريبا. 

كــن حذرا لتربهن للجميع بأنك عند حســن 

ظنهــم. عاطفيــا، ال تقلــق، الحبيب يتدلل 

إال. ليس  ويتغنج 

عالقات الصداقة واملودة تجلب لك الراحة 

التامة يف هذه اآلونــة. بامكانك أن تصيب 

نجاحا كبريا يف أمور متّس معيشــة بعض 

والبؤساء.  الفقراء  الناس 

تشــعر هــذه اآلونة بأنك متــر مبرحلة 

انتقالية هامة، لذلــك تفضل العزلة التامة 

واالنفراد بنفســك قليال. قم مببادرة جديدة 

وال تبق يف مكانك دون حراك. 

ال تــدع الظروف املتأرجحة أن تســيطر 

عليك يف هــذه املرحلة الدقيقــة. تتاح لك 

الفرصــة للنجــاح عىل الصعيــد العميل، 

برباعة.  ذلك  من  االستفادة  فحاول 

تشــق طريقك بعزم وثبات. هدف تحققه 

بنجاح تام بعد تفكري عميق. تتحسن أمورك 

املالية، وســيكون سهال عليك تسيري أمورك 

الرضورية.  حاجاتك  وتلبية 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان
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االســتحقاقات يف موعدهــا. ورأت هذه االوســاط ان هذا 
التقاطــع يصب يف مصلحة لبنان ويبعد عنه شــبح الفراغ 
املؤسســايت عىل غرار الفراغ الرئايس خالفا للفراغات التي 
حصلت سابقا باعتبار ان لبنان بازمته املالية ال يحتمل وجود 
حكومات غري اصيلة ووجود نزاعات سياســية دستورية اىل 
جانب الخالفات واالنقسامات السياسية الداخلية. اضف عىل 
ذلك، اشــارت مصادر ديبلوماســية رفيعة املستوى للديار ان 
هناك بحثا يف الكواليس الغربية واملحلية عن الشخصية التي 
ميكن ان تشكل مساحة توافقية بني الداخل والخارج لناحية 
ان طبيعة الخالف االســايس اليوم يف لبنان لن تحله انتخاب 
رئيس او تشــكيل حكومة بل ان االنقسام السيايس اللبناين 
يجب ان يتعالج اقليميا ودوليا وبالتايل سيظل االنقسام معلقا 
بانتظار تســوية امريكية-ايرانية-سعودية. من هنا، اعتربت 
هذه املصادر الديبلوماســية ان رئيس الجمهورية املقبل يجب 
ان تكــون مهمته معالجة االزمــة االقتصادية وليس ايجاد 
حل ســيايس الن االمور تنزلق من الســيىء اىل االســوأ يف 
ظل التجاذب االقليمي الدويل الحاصل بني طهران وواشــنطن 
والرياض. وتوقعت ان يكــون رئيس الجمهورية والحكومة 
املقبلة من طبيعة اختصاصيني لوضع حد قدر االمكان لالزمة 

املالية واالقتصادية التي يشهدها لبنان.

{ ترسيم الحدود البحرية: ماذا قالت اوساط 
مقربــة من حزب الله عن هذا امللف؟ {

يف غضون ذلك، قالت اوساط مقربة من حزب الله انها عىل 
اطالع مبناخ املفاوضات حول حقوق لبنان البحرية والجواب 
اللبناين للوســيط االمرييك اموس هوكشتاين وهو يتضمن 
مطالبــة لبنان بالخــط 23 مع التعرجات اي مبعنى اخر 23+ 
حيث يريد لبنان الخط 23 مع مســاحة اضافية تحتوي عىل 
كمية نفط كبرية منها حقل قانا. ولفتت هذه االوســاط اىل 
ان الوســيط االمرييك مل يعط جوابا للدولة اللبنانية ســوى 
ان االجواء ايجابية وهذا يشــري اىل ان حكومة االحتالل التي 

هــي حاليــا حكومة ترصيف اعامل تســتغل الوضع البطاء 
املفاوضات لرتسيم الحدود البحرية. 

ويذكر ان االرسائيليني كانوا رافضني لخط 23 فكيف بالحري 
اذا طالب لبنان مبســاحة اضافية اىل جانب خط 23.

{ الجامعة العربية:
ال تحقيــق النجاز يف ظل عهد عون {

اىل ذلك، لفتت اوساط ديبلوماسية للديار انه يجب التمييز 
يف القمة العربية بني امريــن: الجانب الديبلومايس العريب 
الحريص عىل اســتقرار لبنان وانتظام مؤسساته وايجاد حل 
لالزمة اللبنانية االقتصاديــة واملالية والحرص عىل حصول 
االســتحقاقات يف موعدها. واشارت اىل املساعدات القطرية 
اىل الجيــش اللبناين الذي هو العامود الفقري لالســتقرار 

االمنــي ويف حال انهار الجيش يزول لبنان من الوجود. 
اما الشــق االخر املتصل بالطاقة التي ينتظر لبنان تلقيها، 
فهــذا مرتبط بقرار امرييك ويبدو ظاهرا حتى االن انه مل يأت 
ضوء اخرض يف هذا املجال لتســهيل االمر. وكشفت اوساط 
ديبلوماســية ان االدارة االمريكية ال تريــد تحقيق اي انجاز 
خالل والية الرئيس ميشــال عون وهــي تنتظر رحيله لتبني 

عىل اليشء مقتضاه.

{ الناتو العريب {
من جهتها، رأت اوساط مقربة من املقاومة ان فكرة الناتو 
العريب حتى االن  اعالمية ال اكرث ومن املســتبعد ان تتحقق 
هــذه الفكرة مبا ان دولة االمــارات تقول انها لن تنخرط بأي  
مجلس عســكري والسعودية رفضت هذه الفكرة من االساس  
اما االردن فلم يبد اي حامسة تجاه خلق قوة عسكرية عربية 
متحدة . وتابعت هذه االوساط ان الناتو العريب فكرة دعائية 
مرتبطــة مبفاوضــات ايران وامريكا حــول االتفاق النووي 

وتندرج ضمن سياسة العصا والجزرة.

{ القوات اللبنانية: اولويتنا توحيد موقف 
املعارضة اليصال رئيس جمهورية قوي {

مــن جانبها، اوضحت مصادر القــوات اللبنانية للديار ان 

ســبب عدم مشاركتها يف الحكومة املرتقبة، يعود اىل ان اي 
حكومة ســتتألف ضمن الظروف الحالية لن تختلف شــكال 
ومضمونا عن الحكومات السابقة التي تألفت يف زمن العهد 
القــوي وبالتايل لن تتمكن مــن انجاز اي خطوة اصالحية 
واي تغيري بحاجة اليه الناس. وعليه، القوات لن توفر غطاء 
لهكذا حكومات وبدال من تضييع الوقت باستنساخ حكومات 
متشــابهة يجــب الرتكيز عىل انضاج الظروف السياســية 
والوطنية النتخابات رئاســية تضع لبنان عىل سكة جديدة.
وحول ترشــح الدكتور سمري جعجع لرئاسة الجمهورية، 
اعتــربت املصادر القواتية انه مرشــح طبيعي لهذا املنصب 
نظرا لحيثيته املســيحية اوال وثباته عىل خطه الســيايس 
ومبامرســته االصالحية والشــفافة يف الدولة اضافة اىل 
شــبكة العالقات التي نســجها مع االطراف اللبنانية مشددا 
عــىل ان يبقــى لبنان جرسا بني الــرق والغرب. ويف هذا 
الســياق، لفتت املصــادر القواتية ان جعجع مل يعقد مؤمترا 
صحافيا يرشــح نفســه بل جاء ذلك ردا عىل ســؤال ولكن 
بالنســبة للقوات اللبنانية الهم االسايس يرتكز حول املسألة 
برضورة توحيد موقف مكونات املعارضة النه من خالل ذلك 
باســتطاعة املعارضة انذاك ان تقــوم بأمرين: االمر االول 
ميكن للمعارضة ان تقطع الطريق عىل مرشح 8 اذار لرئاسة 
الجمهوريــة اذا جاز التعبري الن اي مرشــح من هذا التوجه 
ميثــل االســتمرار باالنهيار واالفــالس االقتصادي واملايل 
واملزيد مــن املآيس والذل والويالت. امــا االمر الثاين فهو 
افساح املجال من خالل وحدة صف املعارضة لوصول مرشح 
للجمهوريــة قادر عىل اعادة االعتبار ملروع املؤسســات 

والدولة يف لبنان.
واضافــت املصادر ان الهدف الثاين للقــوات اللبناين هو 
تحديد مواصفات رئيس الجمهورية املقبل وهي تبدأ وتنتهي 
ان ينفذ الرئيس الدستور عىل غرار الرئيس الراحل فؤاد شهاب 
وثانيا عدم تعميم تجربة الرئيس عون عىل انه الرئيس القوي 
الذي فشل يف ادارة البالد وبالتايل االتجاه اىل رفض الرئيس 
القــوي وهذا امر خاطئ. ذلك ان ما قام به الرئيس ميشــال 
عون يرتد عليه فقط وال يشمل االقوياء االخرين وهنا شددت 

القوات متسكها بوصول رئيس جمهورية قوي والذي يستمد 
قوته من الدســتور وتطبيق القانون ومن خالل عالقاته مع 
االطــراف اللبنانية االخرى من خــالل خطابه العابر لجميع 

الطوائف.
عىل صعيد ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، أكدت القوات 
اللبنانية انها تؤيد الخط 23 التي تم تسجيله يف االمم املتحدة 
وهي مع كل ما هو رشعي عىل هذا املســتوى واي تغيري يف 
الخطــوط ال يجب ان يكون من خالل هذا املوقع الســيايس 
او الرئــايس بل من خالل اعالن وابالغ الرعية الدولية به 
وال يكون عىل طريقة »كل واحد فاتح دكانة عىل حســابه«.

{ الحزب االشــرتايك: عدم تشكيل الحكومة 
يزيد من صعوبة االزمة {

اىل ذلك، قالت مصادر يف الحزب التقدمي االشــرتايك ان 
الفرق بني تسهيل تشكيل الحكومة وعدم مشاركتها فيها هو 
ان االشــرتايك ال يريد ان يكون لــه ممثلون فيها اي مبعنى 
اخر يضع رشوطا او حصصا قد تؤخر مسار تأليف الحكومة 
بل عىل العكس » سنســهل وســنعطي فرصة لها«. واعربت 
املصــادر عن اســفها لنهج الرئيس عون الــذي اعتمده  مع 
الرئيس املكلف حيث أظهر ان ال نية لديه يف تشكيل حكومة 
رغــم ان ذلك يرض بالوضع املعيــيش ويجعله اكرث صعوبة 
ويخــرس لبنان فرصة ابــرام  اتفاق نهايئ مع صندوق النقد 
الدويل. واضافت انه ال يكفي ان عهد الرئيس ميشــال عون 
كان غري منتج وســيئا فهل يريد ان متيض االربعة اشــهر 
الباقية من عهده ايضا يف النهج السيىء ذاته؟ وسألت، اليس 
االجــدر برئيس الجمهوريــة  ان يختتم نهاية عهده بالقبول 
بالصيغــة الحكومية  بدال من ترسيبها ووضع عالمات اىل 
جانب اســامء اشخاص يف املسودة بشكل معيب ال يرقى اىل 
مســتوى رئاســة الجمهورية ؟. وتابعت املصادر يف الحزب 
االشــرتايك: اال يريد ان يختم عهده بااليجابية؟ فكام يقول 
املثل الشعبي »يا رايح كرث املاليح« وهنا لدى عون فرصة بان 
مينــح لبنان فرصة لالتفاق مــع صندوق النقد الدويل الذي 

ازمتنا. الوحيد لحل  الباب  اضحى 

وأن الخطوات التي تتخذها طهران تجعل العودة املتبادلة إليه 
أكرث صعوبة.

ويف وقت سابق، أشار مسؤولون أمريكيون إىل أن الجانب 
اإليراين أثار يف املحادثات األخرية مطالب ال عالقة لها بخطة 
العمل الشــاملة املشــرتكة )االتفاق النووي(، بينها شــطب 

الحرس الثوري من الالئحة األمريكية للمنظامت اإلرهابية.
وكانت الخارجية األمريكية اتهمت طهران بعدم االستجابة 
للمبــادرة األوروبية، املتمثلة يف عقد مفاوضات غري مبارشة 
بــني الجانبني األمرييك واإليراين يف الدوحة، ســعيا إلحياء 

االتفاق النووي.

{ ضامنات إليران {
وخالل جلسة مجلس األمن الدويل، طالب املندوب اإليراين 
لدى األمم املتحدة مجيد تخت روانجي واشــنطن مبا وصفها 
بضامنــات موضوعيــة ميكــن التحقق منها، بشــأن رفع 
العقوبــات وعدم انتهاك التزاماتها مبوجب اتفاق عام 2015 

مرة أخرى.
وقــال روانجي إنه مبجرد وفاء األطــراف األخرى بجميع 
التزاماتهــا بطريقــة كاملة وفعالة وميكــن التحقق منها، 

سترتاجع بالده عىل الفور عن جميع خطواتها.
وأضــاف أن طهران تبدي أقىص قــدر من املرونة من أجل 

التوصل إىل اتفاق مقبول للجميع، حسب تعبريه.
يــأيت ذلك بينام أعلنت إيران أنها عىل تواصل مع منســق 
االتحــاد األورويب إنرييك مورا بشــأن املرحلــة التالية من 

املحادثات النووية.
يف السياق، اتهمت كل من روسيا والصني الواليات املتحدة 
-خلل جلســة مجلس األمن- بالتسبب يف املأزق الحايل الذي 

آلت إليه املحادثات الرامية إلحياء االتفاق النووي.

{ اتفاق يف أقرب وقت {
مــن جهته، قال مفوض السياســة الخارجيــة لالتحاد 

األورويب جوزيــب بوريل أمــس األول إنه يجب إبرام االتفاق 
النووي مع إيران يف أرسع وقت ممكن.

وأضاف بوريل -يف تغريدة عىل تويرت- أنه بعد أكرث من عام 
من املفاوضات فإن مثة مجازفة بعدم تجاوز ما وصفه بخط 

النهاية، ودعا إىل التنفيذ الكامل لالتفاق.
وتتجســد النقاط الخالفية املتبقية بــني إيران والواليات 
املتحدة املتوقع مناقشــتها خــالل املحادثات القادمة بهدف 
إحيــاء االتفاق النــووي يف رشوٍط ورشوٍط مضادة، أبرزها 
مطالبة إيران برفع كل العقوبات املفروضة عليها بعد انسحاب 
واشــنطن من االتفاق النووي عام 2018 ومختلف العقوبات 

التي ُفرضت ضمن سياسة الضغوط القصوى األمريكية.
يف املقابل، تقول واشــنطن إن إيران تطالب مبا هو خارج 
االتفاق، وإنها يجب أن تستجيب للمخاوف التي تتجاوز االتفاق 

النووي.
كام تطالب إيران بضامنات سياســية وحقوقية وتجارية 
من الجانبني األمرييك واألورويب حتى ال يتكرر االنســحاب 

من االتفاق.
لكن واشــنطن أعلنت ســابقا أنه ال ميكن تقديم ضامنات 
إليران بأن اإلدارة األمريكية القادمة لن تنســحب من االتفاق 

النووي.
ومــن املطالب اإليرانية األخــرى إخراج الحرس الثوري من 

الالئحة األمريكية للمنظامت اإلرهابية.
لكّن ذلك يحتاج إىل مفاوضات أوســع تشمل ملفات أخرى 

أيضا، وهذا األمر ترفضه إيران.

{ استئناف املفاوضات يف الدوحة ؟ {
هذا ونقل موقع بلومبريغ أمس الجمعة، عن مصادر مطلعة 
توقعهــا أن تتواصل جهود إحيــاء االتفاق النووي إىل ما بعد 
املوعــد النهايئ املحدد من وكالة الطاقة الذرية يف الشــهر 
الجاري، وأن املفاوضات قد تُســتأنف يف الدوحة عقب زيارة 
الرئيس األمرييك جو بايدن للمنطقة هذا الشــهر، بينام أكد 

مسؤول إيراين أن بالده لن تتخىل عن املفاوضات.
ونقل موقع بلومبريغ عن دبلوماســينْي أوروبيني مطلعني 

بشــكل مبــارش عىل املفاوضــات، قولهام إنــه يف حني أن 
املفاوضات بني واشــنطن وطهران مل تتقدم، فمن املتوقع أن 
تســتمر الجهود إلحياء االتفاق إىل ما بعد املوعد النهايئ يف 
متوز الجاري، الــذي اقرتحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

التابعة لألمم املتحدة.
وقــال دبلومايس ثالث مطلع ملوقع بلومبريغ إن الجهود قد 

تستأنف يف الدوحة بعد زيارة بايدن للمنطقة.

{ محادثات قطرية إيرانية {
وأجرى أمري دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين اتصاال 

هاتفيا مع الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس.

وأوردت وكالــة األنبــاء القطرية أن الجانبني اســتعرضا 
العالقات الثنائية بني البلدين وســبل دعمها، إضافة إىل بحث 

أبرز املستجدات عىل الساحتني اإلقليمية والدولية.
من جهتها، أفادت وكالة األنباء اإليرانية بأن الرئيس اإليراين 
أكد خالل االتصال أن التوصل إىل اتفاق محكم ودائم يســتلزم 

رفع جميع العقوبات وإعطاء ضامنات.
وأضــاف رئييس أن توجيه اتهامــات لبالده خالل مرحلة 

املفاوضات هو استهداف لعملية التفاوض.
كــام أكــد يف اتصاله مع أمري دولة قطر أنه ينبغي بذل كل 

الجهود لرفع العقوبات وتوفري الضامنات الالزمة.

األنقاض والبحث عن ناجني متواصلة.

{ املدينة األخرية {
ويف وقت سابق، أعلنت قوات االنفصاليني املوالية لروسيا 
السيطرة الكاملة عىل منطقة مصفاة النفط يف ليسيتشانسك 
بإقليم دونباس الذي تســعى القوات الروسية للسيطرة عليه 
بالكامل. وبثت وسائل إعالم حكومية روسية صورا لسيطرة 

القوات الروسية عىل املصفاة.
يذكر أن ليسيتشانسك آخر مدينة تحت السيطرة األوكرانية 

يف منطقة لوغانسك.

{ جزيرة الثعبان {
ويف شــأن متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس األول 
إجالء قواتها من جزيرة الثعبان التي سيطرت عليها يف بداية 
عمليتها العســكرية يف أوكرانيا يف 24 شباط املايض، وقالت 
الوزارة إن القرار جاء إلثبات أن روسيا ال تقف يف وجه تصدير 
الحبوب مــن أوكرانيا، وملنع كييف مــن »املتاجرة مبوضوع 

الغذاء«، وفق تعبريها.
من جانبــه، أكد مدير مكتب الرئيــس األوكراين أن قوات 
بالده طــردت الروس من جزيرة الثعبان اإلســرتاتيجية يف 
البحر األســود. وقالت وسائل إعالم أوكرانية إن قوات بالدها 
اســتهدفت القوات الروســية يف الجزيــرة بقصف مدفعي 

وصاروخي.
وتقع هذه الجزيرة -التي فيها وجود عسكري- جنوب غريب 
أوديســا التي تضم أكرب مرفــأ أوكراين، حيث تتكدس ماليني 

األطنــان من الحبوب، ويقع قبالة مصب نهر الدانوب.
ومل يتضح إذا كان تغري القوة املسيطرة عىل الجزيرة سيؤثر 

عــىل صادرات الحبوب من أوكرانيا عن طريق البحر.
من جهتها، قالت االســتخبارات الربيطانية إن انســحاب 
روسيا من جزيرة الثعبان ناجم عىل األرجح عن تعرض قواتها 
لرضبات أوكرانية وليس بادرة حسن نية كام ذكرت موسكو.
ورجحت االســتخبارات الربيطانية استمرار القتال العنيف 
مــن أجل الســيطرة عىل املرتفعات حــول مصفاة النفط يف 

ليسيتشانسك.

{ مواصلة الدعم {
وتزامنت هذه التطورات مع تلّقي كييف وعودا مبســاعدات 

مالية وعسكرية إضافية من الواليات املتحدة وبريطانيا.
ويف ختام قمة لحلف شامل األطليس )ناتو( مبدريد، تعهد 
الرئيس األمرييك جو بايدن مبواصلة دعم أوكرانيا حتى التأكد 

من عدم هزميتها أمام روسيا.
وقــال بايــدن -يف مؤمتر صحفــي- »اتحدنا خالل قمة 
الناتو ملواجهة التحديات التي تشــكلها روســيا والصني… 
نعزز وجودنا يف كل مكان وســيكون لدينا انتشــار يف دول 

البلطيق«.
وأكــد أن الواليات املتحدة تجمــع العامل لدعم أوكرانيا، وأن 
هناك دوال التزمت بتعهدات جديدة لتحقيق ذلك الدعم، مشــريا 
إىل تقديــم بالده نحــو 7 مليارات دوالر لكييف منذ بدء والية 
إدارته، وأنها ســتعلن عن مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 

800 مليون دوالر يف األيام القليلة املقبلة.
بــدوره، أعلن رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونســون 
تقديم بالده دعام عســكريا إضافيــا ألوكرانيا مبقدار مليار 

جنيه إسرتليني )1.2 مليار دوالر( لتعزيز قدراتها الدفاعية ضد 
روسيا. وقال جونسون »سنواصل الوقوف بشكل مبارش خلف 
الشــعب األوكراين لضامن فشل )الرئيس الرويس فالدميري( 

بوتني يف أوكرانيا«.
أما الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان فشــدد عىل رضورة 

تكثيــف الحراك الدبلومايس للوصول إىل وقف إطالق نار يف 
أوكرانيا.

وأوضح أردوغان أنه سيتم إطالق آلية برعاية األمم املتحدة 
يف إسطنبول إلخراج الحبوب من املوانئ األوكرانية عرب البحر 

األسود.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771
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