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»كـــورونـــا«: حــالــة وفـــاة واحـــدة
و 1079  إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل   1079 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1116798
وأوضحــت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة جديدة، 

وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10470«.

منتخب لبنان لكرة السّلة يتخّطى السعودية 
ويقترب من التأّهل لكأس العالم

تخطّــى املنتخب الوطني اللبناين بكرة الســلّة نظريه 
الســعودي بنتيجة 90 - 60، حيث حّقق فوزاً ُمهاّمً ضمن 
التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العامل والّتي ستقام يف 
كل من »اليابان، الفيليبني وإندونيســيا« عام 2023 وبذلك 
ضمن رجال األرز صدارة املجموعة »C« التي تضم كّل من 
لبنان، األردن، السعودية وإندونيسيا، حيث حلم املشاركة 
يف املونديال الخامــس بتاريخ املنتخب اللبناين بات قاب 

قوسني أو أدىن من الحقيقة.

استمرار التقدم الرويس رشق اوكرانيا

مفاعالت ايرانية

موقع تنفيذ االعتداء يف ايلينوي

االحتالل ُيعن باالعتقال التعسفي

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

نارصالدين ابراهيم 

مل يبال احــد يف كيان العدو االرسائييل بترصيحات وزير 
الخارجيــة اللبناين عبدالله بوحبيــب »املخجلة« بعد لقائه 
رئيــس حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت حول اعتباره 
اطالق حزب الله 3مســريات باتجاه حقل »كاريش« »عمال 
غري مقبول«. فالقيادة االمنية والسياسية والعسكرية تدرك 
جيدا ان التفاوض الحقيقي بات منذ انطالقة هذه املســريات 
تحت سقف »الخطوط الحمراء« التي رسمتها املقاومة. كام 
تدرك جيدا ان املوقف الرســمي اللبناين ال يقدم او يؤخر يف 
تغيــري الوقائع عىل االرض النه جاء بضغط امرييك مبارش 
طالبــت بــه »ارسائيل«، لكنه يبقى »حــرا عىل ورق« الن 
املفــاوض اللبناين بات واقعيا يســتند اىل قوة رادعة اثبتت 
ميدانيا انها لن تتواىن عن التحرك اذا اقتضت »املصلحة« ذلك. 
ولذلك يركز االرسائييل اهتاممه عىل فهم حقيقة »رســائل« 
الحــزب وفتح تحقيقا يف اســباب االخفاق يف التعامل مع 
»املســريات«.وكام مل تبال ارسائيل باملوقف الرســمي الذي 
صــدر بعد تدخل مبارش من الســفرية االمريكية يف بريوت 
دوريث شــيا التي طالبت الحكومــة باعالن موقف »ادانة« 
تحت التهديد بوقف »الوساطة«، فان حزب الله تجاهله حتى 
مســاء امس، واكتفى »برسالة« »نارية« عر مقدمة نرشة« 
قناة املنار« اشــار فيها اىل ان ما صدر من موقف رســمي 

هو وقوف عىل خاطــر االمريكيني،واصفا من اطلق املوقف 
بانهم« بكاؤون تقف حدود قدرتهم عىل قراءة بيان استجابة 
لهذه الضغوط، الفتا اىل ان هؤالء يرضخون لحصار واشنطن 
ويقدمون »الســمع والطاعة« لألمرييك«. هذا عىل الحدود، 
امــا يف الداخل، اعالن عن خطــة »واعدة« العادة النازحني 
السوريني، اما حكوميا، فال جديد،وهو واقع مرجح ان يبقى 
حتى نهاية العهد وســط معارك سياسية واعالمية طاحنة 
»مثرية للغثيان« بني التيــار الوطني الحر ورئيس الحكومة 
املكلــف فيام الدولة تواصــل االنحالل، والوضع االقتصادي 
من »ســيىء اىل اســوأ« عىل كافة االصعدة عىل الرغم من 
»التهليــل« لســياحة تنتهي بعد اقل من شــهرين، دون ان 
يكــون لها االثر االيجــايب املطلوب النقاذ بلد يعاين من خلل 

بنيوي.  اقتصادي 

{ »عبارة« تزعج حزب الله {
ووفقا الوساط معنية بامللف، مل يكن موقف وزير الخارجية 
عبداللــه بوحبيب بعد لقائه رئيس حكومة ترصيف االعامل 
نجيب ميقايت حول »املســريات« مفاجئا الحد. فبعد ساعات 
عــىل »رســالة« املقاومة انطلقت حملــة ضغوط امريكية 
هائلــة عىل الجانــب اللبناين الصدار موقــف من الحدث، 

ـــــة الهجـــــوم  ـــــن يأمـــــر بُمواصل ـــــا: بوتي ـــــى أوكراني الحـــــرب عل
فـــــي الشـــــرق...والغرب يبحـــــث خطـــــة إعـــــادة اإلعمـــــار

االخر الطرف  التزام  وننتظر  بتعهداتنا  التزمنا  لفرنسا:  إيران 
العقوبات ورفع  النووية  املفاوضات  بُمواصلة  ترحب  باريس 

ــاق  ــ ــي إطـ ــ ــى فـ ــ ــى وجرحـ ــ ــة: قتلـ ــ ــيكاغو األميركيـ ــ شـ
االســـــتقال  بعيـــــد  احتفالـــــي  موكـــــب  علـــــى  نـــــار 

غاضبة فلسطينية  ُمتعمد...وردود  غير  عاقلة  أبو  مقتل  واشنطن: 
اإلحتال يعتقل 25 فلسطينياً  بالضفة ومستوطنون يقتحمون األقصى
جامعاته مختبرات  في  فلسطين  شهداء  جثامين  يستخدم  العدو 

أمَر الرئيس الرويس فالدميري بوتني أمس االثنني، مبواصلة 
العملية العســكرية يف رشق أوكرانيا، بعد سيطرة قواته عىل 
كامل مقاطعة لوغانسك يف إقليم دونباس )رشقي أوكرانيا(، 

فيام بدأت يف سويرسا أعامل مؤمتر يبحث إعامر أوكرانيا.
وخالل لقاء مع وزير دفاعه ســريغي شويغو، قال بوتني إن 
القوات الروسية يجب أن تنفذ مهمتها وفقا للخطط التي متت 
املوافقة عليها، مضيفا أن الوحدات التي شــاركت يف عمليات 
لوغانســك ميكن أن ترتــاح بينام تواصــل الوحدات األخرى 

عملياتها.
وتابع أن اثنني من جرناالته هام ألكســندر البني وأســد الله 
أباتشــيف، سيمنحان لقب »بطل روسيا« لدورهام يف املعارك 

يف أوكرانيا.
وقال الرئيس الرويس إن الجرنالني رفعا مبارشة إليه »تقريرا 
حول مجرى تنفيذ مهامهام واقرتاحاتهام للمرحلة املقبلة من 

العمليات الهجومية«.
من جهته، قال وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو إن عمل 
القوات الروسية حاليا يركز عىل نزع األلغام من ليسيتشانسك 

وتقديم املساعدات للمواطنني، وفق تعبريه.
وكانت مدينة ليسيتشانسك آخر مدينة تسيطر عليها القوات 
األوكرانية يف مقاطعة لوغانســك التي تشــكل مع مقاطعة 

التحــركات  تتواصــل 
ببحث  املتعلقة  الدبلوماسية 
مســتجدات امللــف النووي 
اإليــراين حيــث  أعلن وزير 
الخارجية اإليراين، حســني 
أمري عبد اللهيــان، أّن بالده 
التعاون مع  لتعزيز  مستعدة 
فرنســا عىل أساس التعاون 
واالحرتام املتبــادل، مضيفاً 
أّن طهــران »جدية وصادقة 
من أجــل التوّصل اىل اتفاق 
جيد ومستدام، وقّدمت دامئاً 
اإليجابيــة يف  مبادراتهــا 

املحادثات«.
اللهيان، يف  عبد  وأشــار 
اتصال هاتفــي مع نظريته 
كولونا،  كاثرين  الفرنســية 
إىل أّن إيــران »التزمت دامئاً 
تعهداتها، وتنتظر من الطرف 
أيضاً«،  تعهداته  التزام  اآلخر 

مشرياً إىل أّن تقييم بالده ملحادثات الدوحة إيجايب إال أنه ذكر 
أن الجانــب األمرييك حرض إىل العاصمة القطرية دون توجه 

مبني عىل املبادرة.
وزيرة الخارجية الفرنســية أعلنت مــن جهتها أّن بالدها 
ترّحب مبواصلة املحادثات النووية ورفع العقوبات، داعيًة إىل 
اســتثامر فرصة املحادثات والحوار للوصول إىل اتفاق يريض 

جميع األطراف.
يذكر أّن مستشار الفريق اإليراين املفاوض محمد مرندي قال، 
يف وقت ســابق، إّن األحاديث الغربية عن تعّدي إيران قضايا 
االتفاق النووي تهدف إىل الضغط عىل طهران ليك تنتزع الدول 

أفادت وســائل إعالم أمريكية 
أمــس، بســقوط 6 قتىل و24 
جريحا، إثر حادثــة إطالق نار 
عــىل موكــب أثنــاء االحتفال 
بيوم االســتقالل األمرييك قرب 
مدينة شــيكاغو بوالية إيلينوي 

األمريكية.
وقــال مكتب مســؤول إنفاذ 
القانــون يف مقاطعــة ليك إن 
إطالق نار وقــع يف طريق أحد 
مواكب االحتفال بيوم االستقالل 
يف ضاحية هايالند بارك الراقية 

يف شيكاغو.
وقالــت رشطــة الوالية إنها 
رشعت يف مساعدة أجهزة األمن 
يف هايالنــد بارك يف البحث عن 
مطلق النار الذي فر من ســاحة 
الجرميــة، وطالبــت الجمهور 
بتجنب املنطقة التي يجري فيها 
البحث عن املشتبه به يف املدينة.

أعلنــت واشــنطن أمس 
االثنــني، أن منســق األمن 
األمرييك خلص بعد االطالع 
عــىل تحقيقــني منفصلني 
اإلرسائييل  الجيش  أجراهام 
الفلســطينية،  والســلطة 
الجنايئ،  للتحليل  باإلضافة 
إىل أن الشــهيدة شريين أبو 
عاقلة قتلــت »عىل األرجح 
بإطالق نار من موقع الجيش 
اإلعالن  وفّجر  اإلرسائييل«، 
األمرييك ردودا فلســطينية 

غاضبة.
الخارجية  قالــت  فقــد 
األمريكيــة -يف بيــان- إن 
خراء املقذوفات الذين عملوا 
تحت إرشاف املنســق األمني 
األمــرييك، خلصــوا إىل أن 
الرصاصة التي قتلت بها أبو 

عاقلة يف 11 أيار املايض تعرضت 
ألرضار بالغة بشكل حال دون التوصل إىل نتيجة واضحة، وإن 
املحققني املســتقلني مل يتمكنوا من التوصل إىل نتيجة نهائية 

بعد تحليل جنايئ مفصل للمقذوف.
كام قالت الخارجية األمريكية إن املنســق مل يجد أي ســبب 
لالعتقاد بأن مقتل شــريين كان متعمدا، ولكنه كان »نتيجة 

لظروف مأساوية خالل عملية عسكرية«، وفق تعبريها.

{ غضب فلسطيني {

ويف ردود الفعل الفلسطينية، نددت عائلة شريين أبو عاقلة 

بنتائج التحقيق األمرييك.

كام أبدت النيابة العامة الفلســطينية أمس استغرابها مام 

القضــاء هو الســلطة الثالثة والذي يجــب ان يتمتع 
مبصداقية عالية كونه يحكم باسم الشعب اللبناين لتؤمن 

له العدالة. 
هنالك موضوع مطروح يف وســائل االعالم عىل لســان 
املدعــي العام األول يف جبل لبنان القاضية غادة عون، وقد 
غــردت امس عىل تويرت قائلــًة »عيب عيب عيب«، »يا ناس 
قومو وشوفو هنالك قاض يرتيش، هنالك قضاة غائبون عن 
مراكزهم منذ ســنتني وال احد يحاسبهم...«. كالم الرئيسة 

عون يجب ان يكون امام مجلس القضاء األعىل وعىل القايض 
سهيل عبود رئيس مجلس القضاء األعىل ان يسعى مبا لديه 
من سلطة التخاذ الخطوات الالزمة لضبط األمور، ويتم اجراء 
تحقيقات باقــوال القاضية عون عن القايض الذي يرتيش 

والقضاة الغائبني عن مراكزهم منذ سنتني دون محاسبة.
 ان من يقول ذلك هي الرئيسة األوىل االستئنافية يف جبل 

لبنان وليس مواطنا عاديا يك يتم اهامل الكالم.

عىل طريق الديار

»الديار«
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إيران نحو الواقعّية اإلستراتيجّية ؟؟
نبيه الربجي

يتعدى  مصطلح  أمام  نكون  قد 
السياســية«  »الواقعية  مصطلح 
االســراتيجية««.  »الواقعية  اىل 
كثــرون يف الــرق األوســط 
يتمنــون لــو صحــت نظريــة 
نهاية  فرنســيس فوكوياما حول 
االيديولوجيا،  ونهايــة  التاريخ، 
الرصاعات  لدورهــا يف صناعة 
الرصاعــات  وغالبــاً  العبثيــة، 
العدميــة. أحيانــاً تحــت عباءة 

الواحدة... أو تحت عباءة االيديولوجيا  الواحد.  التاريخ 
القرن  مراراً رددنا رأي جــان دانييل بــأن االيديولوجيات يف 
العرين )الشــيوعية، الفاشــية، النازية...( تحولت اىل أديان، 
وأن األديــان، يف القــرن الحادي والعرين، مبــا فيها البوذية 

ايديولوجيات. اىل  تحولت  والهندوسية، 
رمبا كانت املشــكلة عند العرب، بالدرجــة األوىل. يف ايران، 
وحيث يتقاطــع التاريخ، بكل كربيائه، مــع االيديولوجيا، بكل 
آالمهــا، وكل توتراتها، نرى دولة تعــرف كيف تدخل، بالرغم من 

التكنولوجي. الزمن  اىل  الحصار، 
يف ارسائيــل، وحيــث االيديولوجيــا، بالتكشــرة الدموية، 
وبثقافة الغاء اآلخر، تكاد تدخل يف السوبرتكنولوجيا، وان كان 
ذلك يرتبط بكون غالبية اليهود الذين وفدوا اىل فلســطني عاشوا 

يف بلدان أوروبية متقدمة..
هكذا ظهرت، عــام 1912، فكرة انشــاء »التخنيون« )معهد 
ارسائيــل للتكنولوجيا( لدى اليهود الذين هاجروا اىل فلســطني 
حوايل منتصف القرن التاســع عر )بتواطــؤ بني البارون دو 
روتشــيلد واالنكليــزي كليمنت باملرســتون(، ليفتتح، يف جبل 
الكرمل، عــام 1924، أي قبل اعالن قــــيام ارسائيل بنحو ربع 

قرن.
واذا كان فوكويامــا قد رأى أن االيديولوجيــات، مها كانت 
صاخبة، ومهــا كانت مؤثرة، يف الطريــق اىل االضمحالل ما 
دامت الكــرة األرضية تتجه نحو العوملة، أيضــاً نحو الليربالية، 
بوجهيهــا الســيايس واالقتصادي، مثة كالم حــول تراجع املد 
االيديولوجــي يف ايران أمام املــد الرباغــايت، بعدما أظهرت 
سلســلة الحرائق االقليمية، عىل امتداد الســنوات املنرصمة، أن 
تالياً ملصلحة  األمركيــة.  املاكنة  األحداث كان ملصلحة  مســار 

االرسائيلية. املاكنة 
بطبيعة الحال، يفرض أن نســتغرب ترصيح حسني أمر عبد 
اللهيان حول »تفهم« بالده ملقتضيات العملية العسكرية الركية 

عىل األرض السورية. 
الكالم قــد ال يكون فقط بتأثــر البعد الكــردي الذي يقّض 
مضاجع أكرث من دولــة يف املنطقة، وامنا أيضاً بعدما لوحظ أن 
البديل عن  رجب طيب اردوغان خلع املعطف االيديولوجي )وكان 
املعطف األتاتوريك(، وراح يلعــب يف كل االتجاهات، بعدما باع 
لها  التي نظّر  للنيوعثانية  املسلمني« كنيوانكشــارية  »االخوان 

أحمد داود أوغلو.
روســيا، حليفة سوريا، منهمكة يف املســألة األوكرانية، بل 
يف الرصاع  حول النظام الدويل البديل. وتركيا تبدو وقد اختارت 
طريقــاً آخر لالســتقطاب االقليمي )زيارة كل من الســعودية 
واالمارات(، ما يجعــل االيرانيني يفكرون يف النظر اىل العالقات 
مــع تركيا من زاويــة أخرى، تتجــاوز كونها احــدى البوابات 
االقتصادية الرئيسية الســتيعاب تداعيات الحصار، ومع اعتبار 
دقة االحتــاالت التي قد تهب عىل املنطقة كنتيجة لالشــتباك 

الراهن. الدويل 
الســؤال حول ما ميكن أن يتغــر يف رأس اردوغان وقد راح 
يتعامل مع قادة »االخوان املســلمني« بالطريقة التي تعامل فيها 
مع وجوه معارضة سورية. أحدهم قال يل »لقد أصبحنا هنا كا 

أكياس القامة عىل أرصفة اسطنبول« !
هــل تنّبــه الرئيس الــريك اىل أنه مثلــا يلعــب، تكتيكياً 
واســراتجياً، عــىل األرض الســورية، هنــاك األمركيــون، 
واالرسائيليــون، الــذي يلعبون أيضاً ؟ الغلبة لــن تكون له، يف 
أي حــال، ما دامت القــوى الغربية بأرسها تعترب أن الســلطنة 

العثانية ماتت من مائة عام، ولن تعود اىل األبد.
الظروف )واالحتاالت( اآلن مثلا هــي يف منتهى الضبابية 
للديبلوماســية  الحــــساسية. هل ميكن  هي يف منتـــــهى 
االيرانيــة أن تقنع اردوغان بأن عودة العالقات مع دمشــق اىل 
»الزمن الجميل« تســاعده عىل الحد من هواجسه حول »الشبح 
الكردي«، كا ينقذه من أثقال الالجئني الســوريني الذين تحولوا، 
فعالً، اىل عــبء اقتصادي وعبء انســاين، وحتــى اىل عبء 

عسكري؟ 
   رمبا يراهن االيرانيون، اذا ما أخذوا بالواقعية االسراتيجية، 
عىل سقوط  السلطان سليم وابنه سليان، من رأس رجب طيب 
اردوغان مثلا ســقط حســن البنا  ورفيقه ســيد قطب. األيام 

لكأنها االعصار... أيام  اآلتية 

اكــد وزيــر املهجرين يف 
االعال  ترصيــف  حكومــة 
انــه  الديــن  رشف  عصــام 
»مرفــوض كليــا اال يعــود 
اىل  الســوريون  النازحــون 
بالدهم بعدمــا انتهت الحرب 
أن  كاشفا  آمنة«،  وباتت  فيها 
يدها  متد  الســورية  »الدولة 
الفتا  امللف«،  هذا  يف  للتعاون 
اىل ان »خطة الدولة اللبنانية 
تقوم عىل إعادة 15 الف نازح 

شهريا«.
عن  الدين  رشف  وتحــدث 
لبنان  بها  تقــدم  »اقراحات 
ملفوضية  اإلقليمي  املدير  اىل 
ايايك  املتحدة  لألمم  الالجئني 

ايتو الذي وعد مبراجعة مرجعيته، عىل ان يعود باالجابة عنها 
خطيا«، كا تحدث عن »خطة لتشكيل لجنة ثالثية مع الدولة 
السورية ومفوضية شــؤون الالجئني واخرى رباعية مع كل 

من تركيا والعراق واألردن لتحقيق هذه العودة«.
كالم رشف الديــن جاء خــالل زيارته قــرص بعبدا صباح 
أمس، يرافقــه الدكتور بول مرقص، حيث اســتقبلها رئيس 
الجمهورية العاد ميشــال عون واطلــع من رشف الدين عىل 
مضمون االجتاع الــذي عقده مع املديــر اإلقليمي ملفوضية 

الالجئني لألمم املتحدة حول قضية عودة النازحني. 
بعــد اللقاء، قال رشف الدين: »ان الحرب يف ســوريا انتهت 
والبلد اصبح آمنا. الســيد ايايك ايتو طرح موضوع املعارضني، 
فأجبنا ان املوضوع الكبر األســايس هــو موضوع النازحني، 
امــا املواضيع الصغرة األخرى التي تتكلــم عنها، فلها عالقة 
باملعارضني، وامامهــم خياران: اما ان يتقدمــوا بكتاب تعهد 
اىل الدولة الســورية بأال ميارسوا أي عمل سلبي يف األرايض 
السورية، او ان املســألة تتحملون انتم مسؤوليتها يف ترحيل 
هؤالء اىل دولة ثالثة. اما من ال يريد العودة فلاذا ال يريد ذلك، 

هناك قوانــني يتحدث عنها بول مرقص واليــوم لدينا اجتاع 
كلجنة عودة النازحني وسيحرض املدير العام لالمن العام اللواء 
عباس ابراهيم والوزراء الســبعة املعنيون وسنتحدث بتفاصيل 

اكرث«.
وعا اذا هناك فــرة زمنية محددة العــادة النازحني، قال: 
»ان الدولة الســورية وبناء عىل اإلحصاءات التي أجرتها وزارة 
الداخلية اللبنانية، تقوم باخذ ضيعة ضيعة او ضاحية ضاحية، 
وعىل أســاس ذلك، يتم الرحيل بحيث يعــود النازحون ويكون 

مكان االيواء جاهزا وكل مستلات العودة«.
وكان اســتقبل وزير املهجرين يف مكتبه يف الوزارة، السفر 
األردين لدى لبنان وليد حديد، وعرضا آلخر التطورات واملستجدات 

السياسية املحلية واإلقليمية.
وأشــار رشف الدين للســفر حديــد »إىل أّن مروع عودة 
النازحني اىل املناطق اآلمنة، هو مروعنا الذي نرّص عليه وعىل 
إمتامه بصورة كرمية وآمنة لهم، وبشكل تدريجي وممنهج وفق 
خطة مدروسة مع الدولة الســورية وكل املكونات املعنية بهذا 
امللــف ومن ضمنهم لجان دولية معتمــدة يف االمم املتحدة يف 

الشان الحقوقي واإلنساين«.

حكومــة  رئيــس  زار 
نجيب  االعــال  ترصيف 
مروبوليــت  ميقــايت 
بــروت وتوابعها  للروم 
الياس  املطران  االرثوذكس 
عــوده يف دار املطرانية. 
اللقــاء  يف  وشــارك 
ميقايت  الرئيس  مستشار 
نقوال  الســابق  الوزيــر 
يف   البحث  وتــم  نحاس، 

االوضاع الراهنة. 
أعلــن  اللقــاء،  بعــد 
الطبيعي  »مــن  ميقايت: 
عندما نلتقــي أن نتحدث 
الراهنة   األوضــاع  عــن 

املشــاورات. بداية نقلت هواجس الناس وآالمهم خصوصا 
يف املواضيع االستسفائية، الربوية، واملعيشية، وقال إنه 
يتحسس بها يوميا، اضافة اىل موضوع مدخرات املواطنني 
اللبنانيني يف املصارف. رشحت باسهاب كل هذه املواضيع، 
وأعتقد انه كان مطمئنا ألنه بــارك كل األعال. وقال: »ما 
دمنا نعمل بصــدق وانتاء ووطنية فباذن الله ســيكون 

الخالص قريبا«.
وكان عقد الرئيس ميقــايت اجتاعا مع وزير الخارجية 
واملغربني عبدالله بو حبيب تــم خالله عرض موضوعات 
ونتائــج االجتاع الــوزاري العريب التشــاوري الذي عقد 
يوم السبت الفائت، والذي جاءت املشــاركة الشاملة فيه  
كرسالة دعم واحتضان للبنان ورغبة معلنة وملموسة يف 

مساعدته.
تطرق البحث، بحســب بيان، اىل »الوضع يف الجنوب 
وموضوع املســّرات الثــالث التي أطلقــت يف محيط 
املنطقة البحريــة املتنازع عليها، ومــا أثارته من ردود 
فعــل عن جدوى هــذه العملية التي جــرت خارج اطار 
وخصوصا  الديبلومايس،  والســياق  الدولة  مســؤولية 

أن املفاوضات الجارية مبســاع من الوســيط األمريك 
أموس هوكشــتاين قد بلغت مراحــل متقدمة. ويف هذا 
الوســيط األمريك  لبنان دعمه مســاعي  االطار يجدد 
للتوصــل اىل حــل يحفظ  الحقــوق اللبنانيــة كاملة 
بوضوح تام، واملطالبــة باالرساع يف وترة املفاوضات. 
إن لبنان يعترب أن اي عمل خارج اطار مســؤولية الدولة 
املفاوضات يف  الذي تجــري  الديبلومــايس  والســياق 
اطاره، غر مقبول ويعّرضــه ملخاطر هو يف غنى عنها. 
التحيل بروح املســؤولية  من هنا نهيب بجميع االطراف 
الوطنية العالية والتزام ما ســبق وأعلن بأن الجميع من 
دون اســتثناء هم وراء الدولة يف عملية التفاوض. كا 
أن لبنان يجــدد املطالبة بوقف االنتهــاكات االرسائيلية 

وجوا«. وبرا  بحرا  لسيادته  املستمرة 
ويف لقاءات الرئيس ميقايت ايضا سفر لبنان يف مرص 
عيل الحلبي، ســفر جمهورية كوسوفو بكري اساعييل، 

ثم املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء عاد عثان.
 ويف وقت الحق، اســتقبل ميقايت، سفر بريطانيا يف 
لبنان، ايان كوالرد يف زيارة وداعية ملناســبة قرب مغادرته 

لبنان.

ــة ــ ــوريّـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ شــــــــــرف الــــــــديــــــــن أطــــــلــــــع رئــــــيــــــس الـ
ــن ــ ــي ــ ــازح ــ ــن ــ عــــلــــى اإلتــــــــصــــــــاالت الـــــجـــــاريـــــة إلعـــــــــــادة ال

املــســّيــرات حبيب  ــو  ب ــع  م عـــرض  ميقاتي 
واإلســـــــــــراع فــــي وتــــيــــرة املـــفـــاوضـــات

عوده  واملطران  بحث 
ــة ــراهــن األوضــــــاع ال

عون مستقبالً رشف الدين                        )دااليت ونهرا(
ميقايت مستقبالً بو حبيب               )دااليت ونهرا(

محمد علوش

خطوة  تعرضت  متوقعاً  كان  كا 
تحليق  تضّمنــت  التي  اللــه  حزب 
اىل  كاريش  حقل  فوق  املســرات 
األطراف  مــن   واســعة  انتقادات 
اســتغلّت  التي  نفســها  اللبنانية 
ترسيم  ملف  يف  »املقاومة«  صمت 
ببيع  وتتهمها  لتنتقدهــا  الحدود، 
القضية، حتى  الحــدود ونســيان 
ذهــب البعض اىل حــّد التربؤ من 
هذا الفعل، رمبــا خوفاً من املوقف 
األمريك الذي لطاملا كان يشغل بال 

هؤالء أكرث من املصلحة اللبنانية.
مل تنتظــر املقاومــة »إجاعاً« 
رغم  املقاوم،  عملهــا  حول  لبنانياً 
يشكل  كان  الحدود  ترسيم  ملف  أن 
فرصــة للوصــول اىل مثــل هذا 
اإلجاع، لكن تبنّي أن البعض ينادي 
بحفظ حقوق لبنــان، لكنه يرفض 

فعل أي أمر يصب يف هــذه الغاية، وكأن الحقوق تُحفظ 
بالدعاء والكالم فقط.

لطاملــا أبلغت املقاومة املعنيني مبلــف التفاوض حول 
الحــدود رضورة اســتثار »ورقة القــوة« التي ميلكها 
لبنان، ومن كان لديه الشــكوك بورقة القوة هذه ال بد أن 
يتخىل عن شكوكه بعد الرســالة التي أرسلتها املقاومة 

اىل االطراف املعنية بهذا امللف.
من الناحية املبدئية، من الرضوري التوقف عند توقيت 
الرســالة قبل مضمونها، فهي تأيت يف الوقت الذي كانت 
فيه املعلومات تتزايد عن أن الجانــب اللبناين تلقى، عرب 
الوســيط األمريك والســفرة األمركية يف بروت، ما 
ميكن وصفه بالرد األويل عىل الطرح الذي كان قد سلمه.
يف املقابل، كان العدو اإلرسائييل يحاول االستفادة من 
تراجع لبنان عــن الخط 29، من أجل التأكيد عىل أن حقل 
كاريــش بات خارج املناطق املتنازع عليها، أي أنه يريد أن 

يســحب من بروت ورقة تفاوض قوية، بعد أن كان قد 
تلقى، يف الفرة املاضية، العديد من اإلشارات التي تقوم 
عىل أســاس معادلة: ممنوع االستخراج من كاريش قبل 

الوصول إىل اتفاق مع لبنان.
بناء عــىل ما تقدم، أعــادت رســالة املقاومة تذكر 
العدو اإلرسائييل، بأن الطــرح اللبناين متكامل، وبالتايل 
ال ميكــن أن تأخذ تل أبيب منه ما يصــب يف مصلحتها، 
مقابــل تجاهلها باقي الطرح، األمــر الذي من املفرض 
أن يدفعها إىل إعادة درســه بشكل كامل، خصوصاً أن ال 
مصلحة لديها بالذهاب إىل تصعيد يف هذا التوقيت، األمر 
الذي يربر مســارعة الجانب األمريك إىل إطالق مروحة 
واســعة من االتصاالت الحتواء املوقف، وبالتايل ما عىل 
الجانب اللبناين الرســمي سوى االســتفادة من الواقع 
الجديد واستثار »رسالة املســرات«، وهو ما مل يفعله 
وزير الخارجية الذي متنى لو مل تحصل خطوة املقاومة.

بالنســبة إىل موقف وزير الخارجيــة واملغربني يف 

عبد  األعــال  ترصيف  حكومــة 
اللــه بو حبيــب، فــإن الكثر من 
املفرض  من  اإلســتفهام  عالمات 
أن  ســيا  ال  حولــه،  تُطــرح  أن 
الرجل كان قــادراً عىل الهروب من 
الجــواب عن الســــؤال بأكرث من 
الركيز  عــرب  خصوصاً  طريقــة، 
اإلرسائيلية  الجوية  الخروقات  عىل 
كذلك  اللبنانية،  لألجــواء  املتكررة 
ميكــن قــراءة املوقف الــذي تىل 
اجتاع بــو حبيب ونجيب ميقايت، 
حيــث مل يكــن أفضــل املتفائلني 
يتوقع موقفاً رســمياً يتبنى العمل 
املقاوم، لكــن ذلك ال يعني أن لبنان 
الرســمي املفاوض لن يستفيد من 

املقاومة. خطوة 
فاملوقف  الرســمية  الناحية  من 
النهايئ املهم هــو ذلك الذي يصدر 
ميشــال  الجمهورية  رئيــس  عن 
عــون، عــىل اعتبار أنــه الجانب 
املعنــي باملفاوضات، وهنــا ميكن للرئيس أن يســتفيد 
تحذيراته  أن  االمريك  للمفاوض  ليؤكد  املســتجدات  من 
التي نقلها له خالل اللقــاءات يف بروت كانت واضحة 
ويُفرض التعامل مع املوقــف اللبناين بكثر من الجدية، 
فلبنان يريــد تثبيــت معادلة »ال غاز مــن كاريش قبل 

الرسيم«، واملسرات جاءت لتخدم هذه املعادلة.
بحســب املعلومات فإن آموس هوكشــتاين زار لبنان 
مؤخراً ولديه سؤال أسايس: ماذا عن تهديدات حسن نرص 
الله؟ وقد ســمع أجوبة واضحة بهذا الخصوص تقول ان 
لبنان يريد للمفاوضات أن تســتمر وتنجح، لكن املاطلة 
تعنــي انتقال الرصاع من طاولة التفاوض اىل مكان آخر. 
رمبا مل يصدق هوكشــتاين أن لبنان »الجريح« قد يتجه 
اىل املواجهــة، لكنه اليوم بات مقتنعــاً بذلك، وهنا يأيت 
الواقع  بدءاً من هذا  التفاوض  املفاوض الســتكال  دور 

الجديد.

امُلسّيرات تخدم معادلة »ال غاز من كاريش قبل الترسيم« : هل يستفيد املفاوض اللبناني؟

فادي عيد

اســرعت جوالت رئيس الحكومة 
املرجعيات  عــىل  ميقــايت  نجيــب 
السياســية والروحية باهتام الفت 
يف توقيتهــا ومضمونهــا، إذ وبعد 
البطريرك  ولقائــه  للدميان،  زيارته 
املــاروين بشــارة الراعــي، جاءت 
زيارتــه إىل املطران اليــاس عوده، 
بأنــه يف صدد  ومثــة معلومــات 
اســتكالها باتجاه مرجعيات أخرى، 
دون اســتبعاد قيامــه بزيارة بعض 
ينقل  بحيث  السياســية،  املرجعيات 
هنا، أن هذه الجوالت متعّددة األوجه 
واألهداف يف هــذه املرحلة، إن عىل 
أبواب تشــكيل حكومــة جديدة، أو 
ورمبا  الحاليــة،  الحكومة  تعويــم 
إجراء تعديــل وزاري، ما يعني أن كل 
به  أن ما يقوم  أي  اإلحتاالت واردة، 

رئيس الحكومة املكلّف يأيت يف إطار مواجهات سياسية 
بينــه وبني »التيــار الوطني الحر«، وما ســبق ذلك من 

مساجالت عىل خط الرساي ـ بعبدا.
وتشر املعلومات نفسها، إىل أن ميقايت وضع كل من 
البطريــرك الراعي واملطران عوده، يف أجواء التشــكيلة 
التــي رفعها إىل رئيس الجمهورية ميشــال  الحكومية 
عون، والتي مل يقبلها، وقال له أنها تضم أساء مشهود 
لها بالخربة وبنظافة الكّف، وأنه ســيحاول الوصول إىل 
الهدف األهم، فيتمثل  اتفاق مع رئيس الجمهورية، أمــا 
برح وجهة نظــره، أو مبثابة الرّد عــىل ما طالب به 
رئيس الجمهورية ورئيس »التيار الحر« جربان باســيل، 
يف توزيع الحقائب، وال سيا اســتثناء حقيبة املال، إذ 
الشيعي«، ومن  »الثنايئ  أشــار إىل خصوصية وظروف 

ثم أكد لهم بأنــه أعطى كل الطوائف حّقها، وال ســيا 
الحكومة  أجراه عــىل  الــذي  التعديل  املســيحيني، وأن 
صّب ملصلحتهــم، فهذه األمور رشحهــا الرئيس املكلّف، 
وينقل أيضــاً بأنه قد يزور بعبدا ومعــه صيغة تعديلية 
عىل بعض الحقائب، ورمبا أســاء جديــدة، وقد تكون 
التشكيلة األخرة التي ســرفعها لرئيس الجمهورية يف 
حال رفضها، والبعض يرى أن ذلك هو ما سيحصل لتأيت 
املحاولة الثالثة بتعديل بســيط عىل بعض األساء، وإال 
عندئٍذ ستبقى حكومة ترصيف األعال كا هي إىل حني 

الجمهورية. رئيس  انتهاء والية 
املنقولة  واملعطيات  املعلومات  تشــر  الســياق،  ويف 
أنه، وحتى نهاية األســبوع  الفاعلة،  عن بعض الجهات 
الجاري، أي قبل عيد األضحى، ســتتوّضح األمور بشكل 
حاســم عىل الصعيد الحكومي، مع أرجحية عدم تشكيل 

حكومــة جديــدة ألكرث مــن ظرف 
واعتبــار، وتحديداً يف ظــل عملية 
تصفيــة الحســابات بــني ميقايت 
ورئيــس »التيــار الوطنــي الحر«، 
واألبرز عىل خط عــني التينة والعهد 
بعــض  ألن  الشــالوحي،  ومرنــا 
تؤكد  املخرضمة،  السياسية  الجهات 
العنوان  يتخطى  اليوم  يحصل  ما  بأن 
الحكومــي، إذ أن التصويب هو عىل 
انتخابات رئاسة الجمهورية واملعركة 
تجري عــىل هذا األســاس، وميكن 
القول أن معركة رئاســة الجمهورية 
ُفتحت من خــالل ما يحدث أو يجري 
عىل خــط التأليف وطرح األســاء 
بكل  يتصل  مــا  وكل  البعض،  وحرق 
هذه األجواء، مشــرة إىل أن القادم 
منســوب  رفع  نحو  يّتجه  األيام  من 
توجيه  إطار  يف  والتصعيد  الخالفات 
الداخلية، فيا  املكّونات  بني  الرسائل 
الحقيقة تكمن يف ترّقب وانتظار اإلستحقاقات اإلقليمية 
والدولية، من املفاوضات النووية يف قطر، إىل املســعى 
العراقي لتسوية الخالفات بني الرياض وطهران، ومن ثم 
القمة الخليجية التي ســتنعقد بحضور الرئيس األمريك 
جو بايدن يف الســعودية، بعد أيام معدودة، والتي يعّول 
عليها يف إطــار التأكيد عىل أن امللف اللبناين ســيكون 
الروسية ـ األوكرانية، والتي  الحرب  بنداً أساسياً، وكذلك 
بدأت تشتعل بشــكل عنيف يف األيام املاضية، مبعنى أن 
كل هذه اإلســتحقاقات العربية والدولية، ســيكون لها 
اللبناين، ومن شــأنها أن تبلور  الداخل  تداعياتها عــىل 
كيف سيكون عليه الوضع حكومياً ورئاسياً، وعىل كافة 
األصعدة، يف ظل ما ســيتم التوافق عليه بني هذه القوى 

اللبناين. امللف  الخارجية حول 

ــل ــاســي ــر« عــــون وب ــ ــُش ــ ــح ــ ــرح مـــوقـــفـــه... و»يَ ــشـ ــاً لـ ــ ــي ــ ــول روح ــجـ ــي يـ ــات ــق ــي م
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»تهدئة« بين ميقاتي وباسيل... وحزب الله ليس وسيطاً بينهما!
»تشكيلة ُمعّدلة« باألسماء والحقائب من ميقاتي الى عون في األيام املقبلة

عيل ضاحي

ســجاالت  »ليلة  حّركت 
البيانــات« االعالميــة بني 
الشــالوحي  الرساي ومرينا 
»املجمدة«  االتصــال  قنوات 
يف األيام املاضية، بني رئيس 
الجمهورية  العامد ميشــال 
نجيب  املكلف  والرئيس  عون 
ميقايت بعد توتر بني الرجلني 

واخذ ورد بينهام.
وتكشــف اوساط قيادية 
الوطني  »التيــار  يف  بارزة 
الحر« دخول »ســعاة خري« 
الســجاالت  ووقف  للتهدئة 

االعالمية بني ميقايت و »التيار«. 
وتقول ان الرئيس ميقايت فتح »النار« السياسية 
عىل »التيار« من البوابة الحكومية والتعيينات، ويف 
محاولة لحرف االنظار عن التشــكيلة الحكومية، 
والتي »هّربها« ميقايت يف »عتمة ليل«، مل  »تُّقرب 
صوب حدا« ســوى »التيار« والحقائب املحسوبة  

عليه كالطاقة واالقتصاد.
الثــاين بعد  اللقاء  وتؤكــد االوســاط ان يف 
التشــكيلة، قدم الرئيس عون اىل ميقايت سلسلة 
مالحظات بالحقائب باالســامء، وطلب ان تكون 
املداورة، وان يكون هناك وحدة معايري يف التسمية 

وتوزيع الحقائب بني الطوائف واملذاهب.    
وتكشــف ان الرئيس املكلف قــد يزور بعبدا يف 

االيام املقبلة، ويحمل معه تشكيلة جديدة ومعدلة 
باالسامء والحقائب عىس وعل ان »تقطع« االمور 

عىل خري.
يف املقابل تكتفي اوســاط قريبــة من الرئيس 
ميقايت بالقول ان االمور الحكومية ايجابية، وان 
الرئيس ميقايت ســيزور بعبدا قريباً، وال قطيعة 
الرئيس عون واملشــاورات جارية لحل بعض  مع 
التفاصيل الحكومية واملتعلقة بتشــكيلة االربعاء 

املقبل.
وبــني ميقايت وباســيل ورغم تباعــد »الهوة 
الحكومية«، اال ان ال يشء مينع من جلوسهام معاً 
والتفاهم حول النقاط العالقة، كام تؤكد اوســاط 

بارزة يف »الثنايئ الشيعي«.
وتكشــف االوســاط عدم صحة ما يرتدد عن 

بني  الله  لحــزب  وســاطة 
وخصوصاً  وميقايت،  باسيل 
االمور  ان  يرى  الله  ان حزب 
وحكومياً  سياسياً  ضاغطة 
واملطلــوب حكومة رسيعة 

لتكمل مهام االنقاذ.
 ويف حــني يعيــش البلد 
ايضاً وحزب الله هامً حدودياً 
تهديــد  وهنــاك  وبحريــاً 
وداهم  خطــري  صهيــوين 
للبلــد. وتكمن خطورته يف 
رسقة ثــروة لبنان النفطية 
واملطلــوب امريكيــاً مــن 
و  »الســكوت«  اللبنانيــني 
البواخر  تحــرك  »طمطمة« 

يف حقل كاريش.
الحكومة  توسعة  ان مطلب  االوســاط  وتقول 
مــن 24 اىل 30 وزيراً ان حصــل، ال ميانعه حزب 
الله وحركة امل ولكن ان يصبح هو العقدة ويطري 
الحكومــة، فإنه ال يحبذه لكونــه يتحول اىل اداة 

تعطيلية وال تساعد عىل والدة الحكومة الجديدة.
وتشــري اىل ان كل يــوم تأخري وعــدم الجدية 
الحكومية وتعطيل للتشــكيل يقودنا اىل قضم ما 
تبقى من مهلة زمنية عىل انتهــاء والية الرئيس 
عــون، وبالتايل دخــول البلد عمليــاً يف مرحلة 
ترصيف اعــامل بغياب حكومــة اصيلة ورئيس 
الجمهورية. هذا السيناريو غري املستحب يدفع كل 
القوى الحريصة عىل البلد للسعي النجاز الحكومة 

رسيعاً وعدم التفريط بأي فرصة سانحة.

هل يَحرم إصرار ميقاتي على تغيير فياض لبنان من الفيول العراقي؟

وفد بعثة االتحاد األوروبي سّلم املسؤولين التقرير النهائي لالنتخابات النيابّية

مريم نرس

تبقى أزمة البلد بشكل عام 
بكف وأزمــة الكهرباء بكٍف 
هذا  أزمة  وصلت  حيث  آخر، 
القطاع اىل ذروته، باإلضافة 
اىل معانــاة الناس حتى من 
البدائل باتت مشاهد انقطاع 
التيار الكهربايئ يف جلسات 
مجلس النــواب وغريها من 
مؤسسات الدولة واملؤمترات 
ورغم  مألوفــة،  الصحفية 
الحلول  بقيت  يحصل  ما  كل 
دون  واآلين  املؤقت  بإطارها 

الحديث عن حلول جذرية.
يزور  املنطلق  هــذا  ومن 
حكومة  يف  الطاقــة  وزير 

ترصيف األعــامل وليد فياض العــراق قبل انتهاء 
لبنــان بالفيول املخصــص للكهرباء  اتفاقية مد 
بشــهرين لتجديدها مع طرح زيادة الكمية. وكام 
هو معلــوم أن هذه االتفاقيــة ترتكز عىل املصدر 
)العراق( واملُكِرر )رشكة اماراتية( وتتم بآلية دفع 

آِجل مع الجانب العراقي. 
العراقية والسالسة  التسهيالت  لكن وعىل رغم 
والتعاون مع لبنان يف أشــد أزماتــه إال أن هناك 
عراقيل من جانبهم نتيجة أزمتهم السياسية التي مل 
تحلّها االنتخابات فاستمرت بعدها، وحتى اللحظة 

مل يتم التوافق عىل رئيس حكومة، فتفاُقم األزمة 
الصدري)٧3نائب(،  التيار  نواب  استقالة  عنه  نََتَج 
لذا فإن عدم االســتقرار الحكومي ممكن أن يعرِقل 
االتفاقية مع لبنان املُقِبل عىل حكومة جديدة أيضاً 
لكن املستِجد إرصار الرئيس املكلّف تشكيل الحكومة 
عىل تغيري وزير الطاقــة الحايل، وما يرتتّب عىل 
هذا القرار من تداعيــات، ومبا أن اإلتفاقية تحتاج 
اىل قرار مجلس وزراء.. فهــل ينتقل الخالف بني 
الطرفني ومــا ميثالنه من مرجعيــة اىل مجلس 
الوزراء وتتفعل النكايات السياسية داخله بأحد أهم 

الشــعب  تهم  التي  القضايا 
الحكومة  اللبناين ومتتنــع 
نجيب  الرئيس  رأسها  وعىل 
سؤال  التوقيع؟  عن  ميقايت 
تكمن  بّد من طرحه؟ هنا  ال 
العرقلة من الجانب اللبناين..
 أما فيام يتعلق باستجرار 
الكهربــاء والغاز من االردن 
عائقني:  فهنــاك  ومــرص 
األول  وســيايس،  تقنــي 
والرشوط  التمويل  يشــمل 
واإلستثناء من قانون قيرص، 
إن تحدثنا عــن متويل البنك 
مطروح،  هــو  كام  الدويل 
كيف ستكون كيفية سداده؟ 
وهل يســتطيع لبنان تنفيذ 
رشط إصــالح الكهربــاء؟ 
األمرييك  سَيســَتثني  وهل 
فعالً لبنان من قانون قيرص؟ األخري يدخل بالعائق 
السيايس حيث أن حتى اللحظة مل تحظى العملية 
بأكملها مبوافقة أمريكية رســمية وإمنا شعبوية 
عندمــا تقتدي الحاجة، وتحديــداً للرد عىل إنجاز 

للمقاومة.
 باملحصلة، حتى لو تم اإلتفاق عىل الجهة املموِّلة 
وكيفية التســديد وإصالح الكهرباء فإن األمرييك 
لن يُهدي الرئيس ميشال عون إنجازاً يف آخر عهده. 

حيث أنه )أي األمرييك( سيبقى العائق األسايس.

االتحاد  لجنة  رئيس  جال 
االنتخابات  ملراقبة  األورويب 
مع  هولفينــي  جيورجــي 
وســفري  اللجنة  أعضــاء 
رالــف  األورويب  االتحــاد 
طراف واملســؤول السيايس 
يف البعثــة يف لبنــان حنا 
ســفرين، عىل املســؤولني 

اللبنانيني.
لقاءه  الوفــد  واســتهل 
الجمهورية  رئيــس  بزيارة 
العــامد ميشــال عون يف 
بعبدا، وسلم هولفيني  قرص 
الرئيس عون التقرير النهايئ 
للبعثــة عــن االنتخابــات 
مشريا  وتوصياتها،  النيابية 
عملها  »انهت  البعثة  ان  اىل 

واعــدت التقرير اســتنادا اىل الحقائق التي اطلع 
عليها افراد البعثة«، شاكرا لعون »الدعم الذي قدمه 
لعمل لجنة املراقبة والتعــاون الذي حظينا به من 

مختلف ممثيل السلطات اللبنانية«.
ولفت هولفيني اىل ان »التقرير يقع يف اكرث من 
120 صفحة كام يتضمن 23 توصية مختلفة تشكل 
قاعدة للتعاون يف املستقبل المتام االنتخابات يف 

ظروف اكرث مالءمة«. وقال: »ان التوصيات تقرتح 
والتدابري  اإلجــراءات  بعض  يف  تعديــالت  اجراء 

االنتخابية الرضورية«.
الرئيــس عون شــاكرا هولفينــي وافراد  ورد 
اللجنــة عىل »الجهــود التي بذلوهــا يف مراقبة 
ســري العملية االنتخابية«، مشــريا اىل انه اطلع 
عىل موجز التقرير الــذي »نقل صورة واقعية عن 
مســار االنتخابات وبعض املامرسات التي حصلت 

فيها، ال ســيام اســتعامل 
املال االنتخايب الذي يفســد 
النتائج«. وقال: »ان مضمون 
مستقبال  ســيكون  التقرير 
موضع اهتامم ومتابعة من 
بالعمليات  املعنيــة  الجهات 

االنتخابية«.
الوفد االورويب  كام سلم  
النواب نبيه  رئيس مجلــس 
زاره يف مقر  الــذي  بــري 
الرئاســة الثانيــة يف عني 

التينة، 
الذي  النهــايئ  التقريــر 
حــول  البعثــة  وضعتــه 

االنتخابات النيابية 2022.
رئيس  ايضا  الوفد  والتقى 
مجلــس الــوزراء نجيــب 

ميقايت، وسلمته التقرير النهايئ عن االنتخابات.
والتقــى الوفــد األورويب وزيــر الخارجيــة 
واملغرتبــني عبدالله بوحبيب حيث تســلم التقرير 
النهايئ لالنتخابات الربملانية التي حصلت يف لبنان 
يف السادس والثامن والخامس عرش من شهر أيار 
املايض. وأشــاد الوفد بدور وزارة الخارجية لجهة 

تنظيمها النتخابات املغرتبني. 

عون ووفد البعثة برئاسة هولفيني                            )دااليت ونهرا(

ــاً ــ ــوّدعـ ــ ــا مـ ــ ــي ــ ــروزن ــ ــي ــ ــل ف ــبـ ــقـ ــتـ بــــــري اسـ
األوضـــــــــــاع زواره  مـــــــع  وعـــــــــــرض 

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه 
بري يف مقر الرئاســة الثانية يف عني 
االسالمية  الجمهورية  ســفري  التينة 
اإليرانية يف لبنان الدكتور محمد جالل 
فريوزنيــا يف زيارة وداعية ملناســبة 
كسفري  الديبلوماســية  مهامه  انتهاء 
لبالده يف لبنان. وتم خالل اللقاء عرض 
لبنان واملنطقة  العامــة يف  لألوضاع 

والعالقات الثنائية بني البلدين. 
فيصل  السابق  الوزير  بري  واستقبل 
كرامي، وعــرض معه األوضاع العامة 

واملستجدات السياسية.  
فؤاد  النائب  بري:  الرئيس  زوار  ومن 
مخزومي الــذي قال بعد اللقاء: »هناك 
موضوعان أساســيان، نعترب انه يجب 
بحثهام: موضوع ترســيم الحدود الن 

هذا موضوع أســايس للمرحلة املقبلة 
من أجل عملية تنفيــس االوضاع يف 
املنطقة واملوضوع الثاين هو موضوع 
مشــاكلنا االقتصاديــة. وكــام يعلم 
الجميع ان هنــاك خطة وعملية اعادة 
اموال املودعني التي طرحتها الحكومة 
والتــي نحن ال نراهــا مرشوعا فعليا، 
ميكــن ان يضمن حقــوق الناس. من 
هنا نحــن يف كالمنا مع بري يجب ان 
نعمل كمجلــس نواب من أجل الوصول 
اىل أفكار حتى نســاعد يف عملية حل 
وعملية  اوال  املودعني  اموال  مشــكلة 
والنظام  البلــد  هذا  الثقــة يف  اعادة 
اقتصادية  حلول  وايجاد  ثانيا  املرصيف 
ثالثا، الن اهلنا برصاحة وضعهم تحت 

خط الفقر«.

ــب ــ ــرعـ ــ ـــود: تـــــــــــــوازن الـ ــ ــ ــح ــ ــ ــل لـ ــ ــ ــي ــ ــ ام
ــان ــ ــن ــ ــب ــ وحــــــــــــده يــــحــــمــــي حــــــقــــــوق ل

رأى النائب الســابق اميل لحود أّن »املفاوضات املساّمة بغري املبارشة 
مع العدو اإلرسائييل هي أكرث من مبــارشة، إذ أّن من يتوىّل التفاوض 
عن األمريكّيني ســبق أن خدم يف الجيش اإلرسائييل، ما يُســقط عنه 
صفة الوسيط الصالح«، الفتاً اىل أّن عالقة الواليات املتحدة األمريكّية 
مــع لبنان، كام مع غريه مــن دول املنطقة، كانت دومــاً منحازة اىل 

إرسائيل«. 
ولفت يف بيان اىل أّن »لبنان الرســمي قّدم التنازالت تلو التنازالت، ما 
أوصلنــا اىل محاولة اإلرسائييل فرض رشوطه، وهــو ينجح حتى اآلن، 
ما دفع باملقاومة اىل إرسال مســرّيات إليصال رسالة اىل العدّو كام اىل 

جميع املعنّيني«.
وأكّد لحود أّن »توازن الرعب هو وحده الذي يحمي حقوق لبنان«، داعياً 
اىل »العودة اىل ســنة 2000، وأخذ العرب، حيث استعاد لبنان 40 مليون 
مرت مبا فيها النقطة التي يُرّسم فيها الخط 29، وها نحن نخرسها بفضل 
أوهام بعض السياســّيني«.، مضيفا »لقد أصبح البلد أشبه بجّثة هامدة 
بفضل سياســات التنازل والتخاذل، فحّبذا لو يُرتك األمر ملن ال يُفرّط مبرت 

أرض من أجل مكسٍب سيايّس«.

ــم«: ــرســي ــت ــة »ال ــدت مــوقــفــهــا مـــن قــضــّي ــ ــل« أك ــ  »أمـ
ــســع لــلــنــكــد والـــحـــرد الــســيــاســي ــن ُمــّت ــعــد مـ ــم ي لـ

»أمل«  لحركة  الســيايس  املكتــب  عقد 
حايك  جميل  برئاســة  الــدوري  اجتامعه 
املجتمعون  وناقــش  األعضــاء،  وحضور 
واالقتصاديــة  السياســية  األوضــاع 
يف  رأت  بيــان  وصــدر  واالجتامعيــة. 
الوقت  من  لبنــان  احتياط  »أن  مســتهله 
للنكد  قد نفــذ، وعليه مل يعد من متســع 
بتشــكيل  والتلكــؤ  الســيايس  والحــرد 
املســؤولية  تتحمــل  جديــدة  حكومــة 
القضايا  متابعــة  عىل  وتعمــل  الكاملة، 
الحياتيــة الضاغطة وتنفيــذ آليات خطة 
أطبقت  ما  بعد  ونقــدي  اقتصادي  نهوض 
اتجاه  كل  مــن  اللبنانيني  الدوائــر عــىل 
الحياتيــة كافة. ومن جهة  القضايا  ويف 
أخرى التشــديد عىل معالجة اإلرضاب يف 
القطــاع العــام وإنعكاســه تعطيال لكل 
الناس  وأمور  الدولة  الدوائر ومؤسســات 

ومصالحهم«. معامالتهم  يف 
وشدد الحركة يف بيان لها عىل »التمسك 
ترسيم  قضية  تجاه  اللبناين  املوقف  بوحدة 

واإلرصار  ثرواته،  وحامية  البحرية  الحدود 
عىل اإلســتفادة الكاملــة منها يف مقابل 
لإلعتداء  املســتمرة  اإلرسائيلية  املحاوالت 
عليها وتوظيــف كل عنارص القوة من أجل 
يف  باإلرساع  »املطالبة  مجددة  األمر«،  هذا 
البلوك رقم  التنقيب يف  البدء يف عمليــات 
9، والضغــط عىل الــرشكات امللتزمة بهذا 
اإلتجــاه، وتجاوز الضغــوط املعطلة لهذه 

العملية«.
ورأت الحركة »أن الشجب واإلستنكار مل 
يعد يجــدي نفعا يف املوقف من االعتداءات 
الشــقيقة«،  ســوريا  عىل  الصهيونيــة 
معتربة »أن جزءا كبريا مام يحصل ســببه 
حال الجفــاء والخصومة التي ميارســها 
العرب تجاه سوريا مام يجعلها  البعض من 
مستفردة من قبل ارسائيل«، كعلنة »ان أي 
أو قمة عربية يف ظل غياب  اجتامع عريب 
والفائدة،  للمعنى  فاقدا  ســوريا ســيبقى 
الصدع  لرأب  العملية  بالخطــوات  وتطالب 

العناوين«. كافة  يف 

استقبل وفد رابطة قنوبين للرسالة والتراث
ــة ــادرات تــنــمــويّ ــ ــبـ ــ ــة وُمـ ــّي ــاف ــق ــج ث ــرامـ الـــراعـــي : بـ

الراعي مستقبال وفد الرابطة
الكردينال  املاروين  البطريرك  اســتقبل 
مار بشــاره بطرس الراعــي رئيس رابطة 
الشدراوي  نوفل  والرتاث،  للرسالة  قنوبني 
عرض  وقد  الرابطة.  أمناء  مجلس  وأعضاء 
وســبل  الرابطة  عمل  برامج  الشــدراوي 
تأمني التمويل الالزم الســتكامل املشاريع 
»العمل  أن  اىل  وأشــار  املقررة.  والربامج 
يرتكز عىل اســتكامل مبنى معرض الوادي 
إلقامة  اســطفان  مــار  ودير  املقــدس، 
الراهبــات األنطونيــات، واصــدار كتاب 
املسيحي  الرتاث  حول  األول  املؤمتر  أعامل 
املشــرتك يف الــوادي املقــدس، وتنظيم 
حفل التدشــني وتقديم الكتاب الحقاً، اىل 
ما ســوى ذلك من الربامــج واالهتاممات 
تأســيس  فكرة  عــرض  كام  املعروفــة. 
البطريرك  فرحــب  التســويقية  التعاونية 

تأمني  عىل  موافقتــه  وأبــدى  باملرشوع، 
الدميان  يف  البطريركية  أمــالك  من  عقار 

الالزم«. املبنى  إلقامة 
برنامج  مســتجدات  مناقشــة  ومتــت 
قنوبني  وادي  يف  الروحيــة  الحياة  تجديد 
آبون يف  مار  دير  ترميــم  انجاز  من خالل 
عمــق الــوادي وتأهيله إلقامــة جامعة 
به  املبارش  التعاون  اىل  باإلضافة  مكّرسة، 
بني الرابطة وجمعيــة درب الجبل اللبناين 

املشرتكة.  أهدافهام  لتحقيق 
كام بحثت أمور إداريــة للرابطة. وأثنى 
ظروف  يف  الرابطــة،  عمل  عــىل  الراعي 
الراهنة،  الوطنيــة  األزمة  نتيجــة  صعبة 
التي يبذلها  املعنوية واملادية  الجهود  مقدراً 
برتاث  املتعلقة  لرسالتها  تحقيقاً  أعضاؤها 

املارونية. الكنيسة 

ــة« لـــم يتم ــّي ــل ــمــوي ــت ــة ال ــطــاق ــب ــمــويــل »ال  حـــجـــار: ت
مـــشـــروط الـــنـــقـــد  ــدوق  ــ ــن ــرض صــ ــ قـ ــه ألن  ــن ــي ــأم ت

بيروت مرفأ  إعــمــار  ــادة  إعـ غريو  مــع  ناقش   حمّيه 
اللبنانّية املــرافــئ  تفعيل  فــي  الحديد  سكك  ودور 

أشــار وزيــر الشــؤون االجتامعية يف 
حكومة ترصيف األعامل هيكتور حجار، اىل 
أن »برنامــج )أمان( هو للعائالت االكرث اكرث 
فقرا يف لبنان، وتستفيد منه 150 الف عائلة، 
وقد اســتفادت منه لغاية اليــوم ما يقارب 

61400 عائلة«.
ولفت حجــار، يف حديث إذاعي، اىل أن 
للعائالت  التمويلية هو  البطاقــة  »برنامج 
التــي فقــدت يرسهــا بســبب الظروف 
ان  املشــكلة  ولكن  الصعبة،  االقتصاديــة 
تأمينه  يتــم  البطاقة مل  لهــذه  التمويــل 
مرشوط  النقد  صنــدوق  قبل  من  فالقرض 
التي مل نستطع تطبيقها  بعدد من الرشوط 

الساعة«. حتى 
وأوضح أن »الزيارات من قبل وزارة الشؤون 
االجتامعيــة للعائالت التــي قدمت طلباتها 
ما زالت مســتمرة، واذا كان هناك شــكوى 
موضوعية من قبــل املواطنني االتصال عىل 
الرقم 1٧4٧ لتقديم الشــكوى«، الفتاً اىل أن 
»الرقم 1٧4٧ مرتبط بسنرتال الحمرا الذي يتم 
اطفاؤه احيانا بسبب فقدان مادة املازوت ما 
قد يــؤدي اىل خروجه عن الخدمة يف بعض 

االوقات«.
وأكد »أننا نحن نشــعر مبشــكلة الناس 
ونطلب منهم التعاون معنا، وانا منفتح عىل 

اي مالحظة«.

األشغال  وزير  اســتقبل 
حكومة  يف  والنقل  العامة 
ترصيــف االعــامل عــيل 
بالوزارة،  مكتبه  يف  حميه، 
ويف اطار سلســلة لقاءاته 
الدول  مع عدد من ســفراء 
املعتمدين لدى لبنان، سفرية 
فرنســا آن غريــو، وبحث 
مرفأ  اعامر  إعادة  يف  معها 
بــريوت، يف ظل »اهتاممه 
جميع  مبشــاركة  وحرصه 
املهتمــني من دول ورشكات 
اعامره«،  بإعــادة  عامليــة 
ملكتبــه  بيــان  بحســب 

االعالمي.
وأفــاد البيــان أن حميه »أشــار اىل ان 
اعامر  اعــادة  حول  واالتصاالت  اللقــاءات 
مرفأ بريوت تجري عىل قدم وســاق، مؤكدا 
للسفرية ان قرار اعادة االعامر ال رجعة عنه، 
مرحبا بكل الرشكات التي تبدي اســتعدادها 
التمويل  ايجاد  االعامر كــون  اعادة  بتمويل 
ودفاتر الرشوط ينبغي ان يســريا بشــكل 
متــواز، خصوصا أن »املخطــط التوجيهي 
العام للمرفــأ واعداد االطار القانوين الجديد 
لقطــاع املرافــئ يف كل لبنان، قد شــارفا 
عــىل االنتهاء، ونحن من دعاة اســتقطاب 
القطاع«، والهدف من ذلك  االستثامرات لهذا 
االستثامر األمثل لكل مرت مربع عىل أرضه«. 

ولفت اىل أنه »ال ميكــن التخيل عن دور 
مرفأ بريوت املنافــس القرانه املنترشة عىل 
الســاحل الرشقي للبحر األبيض املتوسط«، 
مؤكــداً ان »الوقت قد حــان إلختبار جدية 
بعض  بها  تقدمت  التي  واملشاريع  الدراسات 

الرشكات العاملية واملحلية عىل حد سواء«.
وأوضح ان النقاش مع السفرية الفرنسية 
والدور  الحديــد  »تنــاول موضوع ســكك 
البحرية  املرافــئ  لتفعيــل  االســرتاتيجي 
قانوين  اطار  اعــداد  والعمل عىل  اللبنانية، 
للنقل حيــث يراعــي الرشاكة بني  جديــد 
العام والخــاص، بحيث تصبح  القطاعــني 
هو  الخاص  والقطــاع  املنظم  هــي  الدولة 
القطاعني  العمل متكامال بني  ليكون  املشغل 

العام والخاص«.

حميه مستقبال السفرية الفرنسية



طــأن وزير الصحة العامــة يف حكومة 
ترصيف األعامل فراس االبيض، إىل أن »جزءا من 
أدوية الرسطان أصبح اآلن مؤمنا يف لبنان«، وقال 
يف حديث تلفزيوين«: »هناك أجزاء باقية ستصل 
خالل األســابيع املقبلة«. وأوضح أن »الوزارة مل 
تتمكن من تأمني الدواء لكل مرىض الرسطان«، 
وقال: »تم تأمني الدواء ل90% سيبقى هناك %10 

مل يتأمن لهم الدواء«.
وأسف »لوجود مرىض ال يستطيعون الوصول 
اىل الدواء، إما بســبب انقطاعه وإما بســبب 
غالئه«، وقال: »نحاول حل هذه املشــكلة«. وإذ 
أوضح أن »الســبب يف وصول أدوية الرسطان 
بشــكل متقطع هو التقطــع يف توفري أموال 

الدعــم«، أشــار إىل أن »االتفاق الذي تم التوصل اليه 
مع رشكات األدوية ســيضمن تأمني األدوية لثالثة 
أو أربعة أشــهر، وليس كل شهر بشهر«، وقال: »إن 
الوزارة متكنت من رفع املبلغ املرصود لدواء الرسطان 
يف ظل األزمة من حواىل 12 مليون دوالر إىل حواىل 

20 مليون دوالر«.
وأكــد »وجود أدوية مزورة يف لبنان«، وقال: »هناك 
تجار يستغلون املريض فاقد األمل ليبيعوه الدواء املزور، 

وعىل الدولة بأجهزتها األمنية تتبع هذا األمر«.
وتحدث عن »وصفات طبية مزورة يدخل بها البعض 
اىل الصيدليات ويأخذون الدواء مبا يعادل 5 % من سعره، 
ثم يهرب هذا الدواء ويباع يف الخارج، وقال: »هذا األمر 

ميكن أن نتحسب له من خالل التتبع«.
واعترب أن »انقطاع الدواء هو الذي تسبب بخلق سوق 
سوداء، ومكافحة السوق السوداء تكون بتأمني الدواء 

للمرىض«.

{ فاتورة االستشفاء {

وقال وزيــر الصحة: »قبل األزمــة، كانت الدولة 
والجهــات الضامنــة تؤمن نحو 70% مــن الفاتورة 
االستشــفائية أي ان املريض كان يدفع حواىل %30. 
أما حاليا وبســبب األزمة وانهيار العملة فانخفضت 
التغطية واصبح املريض يتحمل نحو 85% من الفاتورة 
االستشفائية. وبسبب هذه الكلفة، هناك مرىض يف 

لبنان ال يتلقــون العالج ووصلوا اىل مرحلة االختيار 
بني أن يأكلوا أو يتعالجوا. والحل يبقى بزيادة التغطية، 
ونحن طالبنا بزيادة موازنة االستشفاء لوزارة الصحة 7 
اضعاف، لكن املشكلة تبقى يف التمويل«، مضيفا »هناك 
أمر جديد حصل، وعىل الناس أن يعرفوه، وهو أن البنك 
الــدويل أعاد تصنيف لبنان من بلد ذو دخل مرتفع إىل 
بلد ذو دخل منخفض، وهذا سيكون له تأثري سلبي عىل 
مدى القروض التي ميكن ان يحصل عليها والتي ستكون 

أقل بسبب تراجع الثقة«.
وتابع »لبنان كان يستورد أفضل األدوية يف العامل. 
أما اليوم فإن الجهات التي تســاعد تقول لنا، ميكن أن 
نساعدكم يف األدوية التي نعتربها من الرضوريات، لكن 

ليس بالرضورة لرشاء أحسن األدوية«.
واعترب أن »العوامل التي تعرتض مساعدات القطاع 
االستشــفايئ هي قلة الثقة«، وقــال: »لذلك، نحتاج 
مــن أجل الخروج من األزمة إىل أن نجد طريقة إلعادة 

التمويل عن طريق تطبيق االصالحات«.

{ أبرز التحديات أمام املستشفيات {

أما أبرز التحديات التي تواجهها املستشفيات، بحسب 
أبيض فهي »تأمني الكهرباء التي ارتفعت كلفتها اكرث 
من 30 ضعفا«، وقال: »إن العامل البرشي هو التحدي 
األكرب أمام النظام الصحي يف لبنان حاليا ومستقبال 

بسبب النقص يف اليد العاملة يف هذا القطاع«.

وكشف أن »نسبة النقص يف الطاقم الطبي 
والتمرييض أصبح نحو 40% بحســب الدراسة 
التي أجريناها مــع منظمة الصحة العاملية«، 
وقــال: »أعتقد أن الرقم أكرب مــن ذلك ايضا«، 
مضيفا »هذه الهجرة مســتمرة، وبدأنا نالحظ 
تأثريها عــىل بعض أنواع التخصصات، فهناك 
اختصاصــات أصبح فيهــا يف لبنان طبيب أو 
طبيبــان فقط مثل جراحة القلب عند األطفال، 
وكذلــك العناية الفائقة عند االطفال حيث بات 

لدينا أقل من 10 اطباء«.
وتابع: »هناك تحديات كثرية أمام املستشفيات، 
لكن الحلول التي نراها تحصل اليوم هي باالندماج، 
وليس باالقفال، فهناك مستشــفيات صغرية 

تحاول االندماج مع أخرى كبرية«.

{ كورونا {

وعن كورونا، أكد وزير الصحة أن »األرقام ســتزيد 
يف لبنان، كام نراها تزيد أيضا حول العامل، لكن األهم 
أال تزيد بنســبة كبرية الحاالت التي تحتاج دخوال إىل 
املستشفيات. واليوم، إن عدد كل الحاالت املوجودة يف 
املستشفيات ال يتعدى السبعني حالة«، مضيفا »ال ميكن 
مقارنة لبنان بربيطانيا مثال ألن نســبة اللقاح هناك 
85%. أما يف لبنان فام زالت هذه النسبة أقل من %50«.

وشــدد عىل »دعوة املواطنني اىل أخذ اللقاح الذي 
أمنته وزارة الصحة مجانا حتى ال نضطر ال سمح الله 
إىل أن نعود ونتشــدد يف اإلجراءات«، داعيا إىل »وضع 

الكاممات«.
كــام دعا »كبار الســن، والذين يعانون من امراض 
مزمنة اىل اتخاذ احتياطات إضافية«، وقال: »طاملا أن 

األعداد تحت السيطرة، فاألكيد لن ندعو إىل اإلقفال«.
وأوضح أن »هجرة األطباء واملمرضني ستحول دون 
القدرة عىل إعادة فتح أقســام كورونا يف العديد من 

املستشفيات«.
وختــم »ال داعي للعودة إىل االجــراءات الصارمة 
السابقة يف املطار مثل فحص pcr، ولكن ما زلنا نطلب 
من القادمني نتيجة الpcr، إذا كانوا أخذوا جرعتني فقط 

من اللقاح«.

4
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

الثلثاء 5 متوز 2022

فاطمة شكر 

فعلتها املقاومة، أرسلت رسالًة واضحة مفادها أن 
الرد حارض، هي رسالة لكال الطرفني للعدو اإلرسائييل 
من جهة والوســيط األمرييك من جهٍة أخرى. »لن 
يستفيد أحٌد من الغاز اذا مل ينقب ويستفيد لبنان عن 

غازه«.
وكان حزب الله  أعلن، أنه أطلق 3 طائرات مســرّية 
غري مسلحة باتجاه املنطقة املتنازع عليها عند حقل 
كاريش، مؤكدا أن رسالته وصلت وهي واضحة، وهو 
بإطالقه هذه املســريات أراد أن يعرف ردود فعل العدو 

يف حال لو قام حزب الله بأي هجوم مستقبيل. 
وقال بيان حزب الله : »قامت مجموعة الشهيدين 
جميل ســكاف ومهدي ياغي بإطالق 3 مسريات غري 
مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه املنطقة املتنازع 
عليها عند حقل كاريش للقيام مبهام استطالعية، وقد 

أنجزت املهمة املطلوبة وكذلك وصلت الرسالة«.
عــىل خٍط مواٍز توقفت املفاوضات التي انطلقت 
بني لبنان و العدو اإلرسائييل  عام 2020 بوســاطة 
أمريكية يف أيار مــن العام املايض، جراء خالفات 
حول مســاحة املنطقة املتنازع عليها، مبا يف ذلك 
حقل كاريش، فيام أكد حزب الله يف التاســع من 
حزيران املــايض أن »الهدف املبارش يجب أن يكون 
منع العدو من اســتخراج النفــط والغاز من حقل 
كاريش«، لكن وزير الخارجية يف حكومة ترصيف 
األعــامل اللبنانية عبد الله بوحبيب اعترب أن بالده 
ســتتوصل التفاق لرتســيم الحدود البحرية مع 
»إرسائيل« يف أيلول املقبل مشرياً إىل معلومات من 
الجانبني األمرييك واألممي تفيد بحدوث تقدم يف 

املفاوضات. 
وكان أمني عام حزب الله السيد حسن نرص الله قد 
حذر مــن أن »املقاومة لن تقف مكتوفة األيدي، وأن 
كل اإلجراءات اإلرسائيلية لن تستطيع حامية املنصة 

العامئة الستخراج النفط من حقل كاريش«.

مصادر أمنية إرسائيلية أكدت يف االعالم العربي، 
أن التحقيق األويل أظهر أن املسريات مل تكن مسلحة 
واتهم رئيس الحكومة االنتقالية يف إرسائيل يائري لبيد 
حزب الله مبواصلة املساس بطرق إرهابية وفق تعبريه 
بقدرة لبنان عىل التوصل إىل اتفاق لرتســيم الحدود، 
وذكر تقرير لهيئة البث اإلرسائيلية العامة كان 11، أن 
جيش العدو يحقق يف مصدر الطائرات املسرّية خالل 
محاولتها استهداف منصة استخراج الغاز يف حقل 
كاريــش املتواجد يف املياه االقتصادية املتنازع عليها 

بني »إرسائيل« ولبنان.
وقال التقرير إن املنظومة األمنية يف إرسائيل تحقق 
يف أصول هذه املسرّيات وما إذا كان »حزب الله« حصل 
عليها من إيران، مام قد يؤرش إىل القدرات املستقبلية 

للحزب يف هذا املضامر . 
ومع أن املســرّيات الثالث مل تكن مســلحة، إال أن 
املنظومة األمنيــة اإلرسائيلية تخىش أن تكون هذه 
املحاولة هدفت إىل فحص جاهزية ويقظة منظومة 
سالح الجو اإلرسائييل، استعدادا ملحاولة رضب منصة 

الغاز املذكورة يف مرات قادمة بشكل فعيل.
إذا ما هي رسائل حزب الله من وراء إطالق املسريات 

الثالث؟ 

وهــل ينعكس إطالقها عىل مفاوضات ترســيم 
الحدود البحرية بني لبنان والعدو اإلرسائييل؟ 

مصدٌر سيايس خاص أكّد أن حزب الله أطلق املسريات 
يف هــذه املرحلة بالتحديد جازماً للقريب والبعيد بأن 
لبنــان ليس ضعيفاً وأن العدو يجب أن يخاف، وتابع 
أن توقيت اطالق املســريات يعود ألسباب عديدة ويف 
مقدمتها األزمة اإلرسائيلية الداخلية، و موقف رئيس 
الحكومة يائري  لبيد الضعيف، وحل الكنيســت للمرة 
الخامســة خالل ثالث سنوات، وتابع أن كل القرارات 
الدولية لن تقف يف وجه لبنان ومتنعه من استخراج 
نفطه، و أن املقاومة يف جهوزية عســكرية عالية 

تحسباً ألي رد من قبل العدو.
وحســم املصدر أن حزب الله ال عالقة له مبســار 
املفاوضات حول ترســيم الحدود البحرية بني لبنان 
والعدو معترباً أن الدولة هي املســؤولة عن هذا امللف 

بالتحديد. 
وأمام هذا التطور العسكري فإننا أمام قدرات أكرب 
بكثــري من القدرة التي يتخيلهــا البعض و التي كان 
هدفها نقل رسالة واضحة ومبارشة ال أكرث يف هذه 
املرحلة، أما الردود املقبلة فستكون بحسب التطورات 

والتحركات اإلرسائيلية واأليام القادمة ستشهد.

ــادالت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم املعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّيرات… لرسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُمسـ

مهمــــــــــة ميقاتــــــــــي شــــــــــائكة وســــــــــط امتنــــــــــاع قــــــــــوى فاعلــــــــــة عــــــــــن التعــــــــــاون
هيام عيد 

بانتظــار اللقاء الثالث بني 
ميشــال  الجمهورية  رئيس 
عــون والرئيــس الحكومة 
املكاف نجيب ميقايت، ترتاكم 
التأليف،  مسار  أمام  العراقيل 
خصوصــاً يف ضــوء عودة 
الرتاشق الســيايس وارتفاع 
نربة الخطاب يف الســاعات 
الـــ 48 املاضية، حيث تقول 
ان  أوساط سياسية مطلعة، 
ما  الرئيــس ميقايت،  مهمة 
زالــت يف مراحلها األوىل وال 
تزال متوقفة عند عتبة األعباء 
الكثرية امللقــاة عىل عاتقها 
والتي من غري املمكن مقاربتها 

يف ضوء امتناع غالبية القوى السياسية كام الحزبية 
عن التعاون معه يف مهمته الشائكة، وخصوصاً أن 
قناعًة ثابتة قد تكرســت لدى هذه القوى، بأن ما من 
قدرة ألية حكومة ومبعزل عن تركيبتها والشخصيات 
التــي ســتضمها، عىل إحداث خــرق يف جدار هذه 
األزمة اإلقتصادية واإلجتامعية غري املسبوقة، والتي 
تجاوزت فيها األخطار، الخطوط الحمراء وبات الواقع 
ينذر بعواقب وخيمة إن استمّر استفحالها يف املدى 

الزمني القريب.
وتكشف األوساط السياسية املطلعة عىل املداوالت 
يف الغــرف املغلقة، عن أن مقاربــة ملف التأليف، 
وبالطريقة األكرث واقعية، تتّم من قبل أطراف سياسية 
محددة، بينام تنشغل القوى األخرى بالرتكيز عىل ترقب 

املرحلة املقبلة بــكل عناوينها وتحدياتها، وبالتايل 
تتعاطى مع استحقاق تشكيل الحكومة اليوم، وكأنها 
حكومة الوقت الضائع، والتي تعجز عن مواجهة أعباء 
هذه املرحلة وتجاوز اإلنقسامات والتنوع داخل مجلس 
النواب للوصول إىل تناغم ما بني الحكومة واملجلس، 
واإلتفاق عىل الرشكة والتعاون يف تنفيذ ما هو متاح 
مــن إجراءات من أجل مترير هذا الوقت الضائع بأقّل 

األرضار املمكنة عىل البلد وعىل اللبنانيني.
ومن هنا، فإن هذه األوساط تعترب أن الدعوات إىل 
الرشكة يف تحّمل املسؤوليات ويف البحث عن الحلول 
لألزمــات املرتاكمة، ويف عملية وضع قطار التأليف 
عىل الســكة الصحيحة، قد أنطلقت من املرجعيات 
السياسية كام الروحية عند تسمية الرئيس ميقايت، 
وكانــت قد هدفت إىل تجّنــب الوصول بالتأليف إىل 

اإلنســداد الحــايل، ولكن مل 
تنفــع يف إقناع املمتنعني عن 
تجاوز ســقف مواقفهم، بأن 
الداخيل،  الســيايس  املشهد 
املقفل عــىل أي دينامية بني 
املكونات سياسية تناقضاتها 
وانقســاماتها، سريتّد بشكٍل 
أعمــق وأخطر مــن األزمة 
اإلقتصادية عىل مجمل الوضع 

العام.
ووفق األوســاط املطلعة 
الذي  التأليف  فإن  نفســها، 
بــات موضع تجاذب حاّد بني 
والثالثة،  األوىل  الرئاســتني 
يعــود إىل املعايري والرشوط 
التــي وضعتها الرئاســتان 
عىل حّد ســواء والتي دفعت 
الرئيس ميقايت أوالً إىل تقديم 
تشــكيلة حكومية ُوصفت بـ »املترسّعة«، ورئيس 
الجمهورية إىل تقديم طرح حكومي مقابل يســتند 
إىل مراعاة التوازنات السياسية ثانياً، ما أدى إىل نوع 
من اإلشتباك الحاّد يف املقاربات الحكومية وبالتايل، 
إىل إدخال عملية التأليف يف نفق مسدود، وجعل من 
عملية والدة الحكومة يف األسابيع القليلة املقبلة، 
أشــبه بأن تكون »معجزة«. وتضيف األوساط، أن 
الصورة اليوم تقرتب إىل املراوحة السلبية أكرث منها 
إىل الواقعية اإليجابية، وذلك بانتظار دخول أطراف 
سياسية معينة ومعنّية بامللف الحكومي، عىل خط 
التباينات بني بعبدا والرساي يف الساعات املقبلة من 
أجل ترتيب أجواء اإلجتامع املقبل للرئيس ميقايت إىل 

القرص الجمهوري.

ــاً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــح مؤمنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرطان أصبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن أدويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزء مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــض: جـ ــ ــ ــ ــ ــ  األبيـ

ــاج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول باإلندمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفيات والحلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام املستشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات أمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاك تحّديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهنـ

 بيـــــرم أعلـــــن تحويـــــل املســـــاعدة االجتماعّيـــــة للقطـــــاع العـــــام
لشـــــهر كامـــــل وزيـــــادة اعتمـــــادات تعاونيـــــة املوظفيـــــن

لفــت وزير العمــل يف حكومة ترصيف 
األعامل مصطفى بريم، بعد اجتامع ترأســه 
رئيس الحكومــة املكلف نجيب ميقايت، إىل 
أنــه »تم التباحث يف ما يتعلق باملشــكالت 
املتعلقــة بالقطاع العام، وأجمع الحارضون 
عــىل اهمية االنتباه اىل احوال املوظفني وأن 
املوظــف يف القطاع العام هــو األكرث غبنا 
حالًيا، ويجب بكل الوســائل والسبل تحسني 
أوضاعه املعيشــية، وهــذا حق له، وضامن 

عيشه الكريم«.
وأكّد، بعد االجتامع الذي استكمل فيه ملف 
االدارة العامة يف ضوء االرضاب املفتوح يف 
القطاع العام، أنه »تــم البحث يف ما يتعلق 
االول رسيع يستجيب الحتياجات  مبسارين 
رسيعة، ومسار يأخذ وقتا قد يرتبط بتطبيق 
املوازنة حيث أشــار ميقــايت اىل أن االمور 
ســتكون عندئــذ أكرث مرونــة يف تطوير 

الرواتب«.
وأعلن بريم، أنــه »تم االتفاق عىل ما ييل 
يف ما يتعلق بأمــور رسيعة«، هي »اعتامد 
املساعدة االجتامعية لتتحول اىل راتب كامل 
بدل نصف راتب تدفع شــهريًا من اول متوز، 
رشط الحضور يومني كحد أدىن يف االسبوع. 
وهذه املساعدة ليس رضوريا ان تدفع يف اول 
الشــهر مع الراتب االصيل، بل ستدفع خالل 
الشهر حسب برمجة الدفع يف وزارة املالية«.

ولفــت إىل أنه تم االتفــاق، عىل أن »بدل 
النقــل أصبح 95 الف لرية عــن كل حضور 

يومي، متشــًيا مع الزيــادة التي حصلت يف 
القطــاع الخاص عرب لجنة املؤرش يف وزارة 
العمــل«، كام »تــم اقرار زيــادة اعتامدات 
تعاونيــة موظفي الدولة يف املوازنة، بحيث 
تــم رفع موازنة االستشــفاءات نحو اربعة 
اضعــاف، فكانت االعتامدات 212 مليار لرية 
فاصبحت 1200 مليار. أما اعتامدات التعليم 
فكانــت 104 مليار فاصبحت 500 مليار، اي 

خمسة اضعاف«.
وأشــار بريم، إىل أنه »ســيعقد اجتامع 
قريب سيدعى اليه وزير الرتبية يف حكومة 
ترصيف األعامل عبــاس الحلبي، ليصار اىل 
الطلــب من املدارس الخاصة والتشــدد يف 
الطلب، عدم تقايض االقســاط املدرســية 
للموظفــني يف القطــاع العــام بالدوالر. 
هناك أيضا دراســة يعدهــا وزير االتصاالت 
يف حكومة ترصيــف األعامل جوين القرم، 
سيعلن عنها بنفسه الحقا تتعلق بحسومات 
معينة. ومن املســائل التي سيصار اىل وضع 
دراســة رسيعة بشــأنها، اعتــامد بطاقة 
متويلية خاصة مبوظفي القطاع العام، عرب 

برنامج يتم دعمه«.
وشــدد بريم، عىل »أننا نريد من املوظفني 
تفّهم الواقع ليك نتعاون جميًعا، واالســاس 
وقــف االرضاب املفتوح كيال تترضر مصالح 
املواطنــني، واالدارة يجب الحفاظ عليها ليك 
يكون املوظف العــام اولوية ألن وضعه هو 

األكرث سوءا وهشاشة«.

ميقايت يرتأس االجتامع   )دااليت ونهرا(

ــــــاء ــ ــ ــ ــــرورة إيـــ ــ ــ ــ ــ ــــليم: لضـــ ــ ــ ــ ــ ــــــى ســـ ــ ــ ــ ــــــم إلتقـــ ــ ــ ــ  هاشـــ
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّية األولويّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة واملعيشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الحياتّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القضايـ

»التنمية  كتلة  شدد عضو 
والتحريــر« النائب قاســم 
هاشــم، عىل »رضورة ايالء 
واملعيشية  الحياتية  القضايا 
اهتاممــات  يف  االولويــة 
الحكومة بعد ان وصلت امور 
النــاس اىل ادىن مقومــات 
الحياة الكرمية، حيث اصبح 
اللبنانيــون متســاوين يف 
الفقر والعوز وخاصة القطاع 
العام بعد ان ارتفعت رصخة 
املوظني مدنيني وعسكريني«.
وأشار قاسم، خالل لقائه 
وزيــر الدفــاع يف حكومة 

ترصيف األعامل موريس سليم، اىل أن »لقاؤنا 
تنــاول قضايا وطنية عامة وما يواجه وطننا 
مــن تحديات اساســية ومصرييــة«، الفتاً 
اىل »أننا بحثنــا يف حقوق اصحاب االمالك 
املشــغولة من قبل قوات الطــوارئ الدولية 

واملطلوبة منذ عام 2014 حتى اليوم، اضافة 

اىل املتأخــرات«، مؤكداً أن »ســليم تابع هذه 

القضيــة، ووعد بإثــارة املوضوع مع رئيس 

الحكومــة املكلــف نجيب ميقــايت اليصال 

الحقوق الصحابها بارسع وقت«.

سليم مستقبال هاشم

 حجـــــــــــــــازي تـــــــــــــــرأس اجتمـــــــــــــــاع اللجنـــــــــــــــة املركزيـــــــــــــــة
ـــّر ـــ ـــ ـــ ـــ الس ــــــة  ـــ ـــ ـــ ألمان ــــــان  ـــ ـــ ـــ صوف ـــار  ـــ ـــ ـــ ـــ واخت ــــــث«  ـــ ـــ ـــ »البع لــــــــــــــــ 

عقدت اللجنة املركزية ل«حزب البعث العريب 
اإلشــرتايك« إجتامعهــا األول يف املقر العام 
لقيــادة الحزب يف رأس النبع بحضور أعضاء 

اللجنة.
افتتح األمــني العام للحزب عيل يوســف 
حجازي اإلجتامع بإعالن تسمية رائف صوفان 
أمــني رس للجنــة املركزية، وأكــد يف كلمته 
»الحرص عــىل نتائج مؤمتر مجمع صحارى 
ويف مقدمتها وحدة الحزب التنظيمية«، كاشفاً 
عن »إعداد وثيقة سياســية يحدد فيها الحزب 
رؤيتــه من مجمل القضايا املطروحة« وداعياً 
اىل »تعــاون كل الرفاق ويف طليعتهم أعضاء 
اللجنة املركزية مع قيادة الحزب لتقديم األفكار 
واملشاريع التي تسهم يف تطوير العمل الحزيب 
وتعيده إىل خارطة العمل الســيايس من دون 
إغفال تبدل األداء وجنوحه نحو املسار السليم 
من تاريخ تعيــني هذه القيادة يف 13 ترشين 
الثاين من العام املنرصم، ومنذ ذلك الحني حتى 
اليوم، إنضم اىل صفوف الحزب آالف املنتسبني 
الجدد، وإستعاد الحزب جزءا كبريا من حضوره 
السيايس والجامهريي، والرتجمة الفعلية لذلك 
تجســدت بالحضور الحاشد ملهرجان الذكرى 
الخامسة والسبعني لتأســيس الحزب والتي 

شكلت حجم املشاركة الحزبية والشعبية فيها 
رســالة للقريب والبعيد بأن حزب البعث ميلك 

حضوراً وازناً ال ميكن تجاوزه«.
ورحــب حجازي »بكل إنتقاد بناء يهدف اىل 
خدمــة املصلحة العليا للحزب، مع األخذ بعني 
اإلعتبار أن املسؤولية ليست محصورة بقيادة 
الحــزب، إمنــا بكل بعثي، حتــى وإن مل يكن 
يف موقع املســؤولية مــن دون إغفال ضعف 
اإلمكانات املالية املتوفــرة لدى القيادة والتي 
تعيــق يف الكثري من األحيــان تنفيذ خطط 

التطوير املطروحة«.
وبعد فتح باب النقاش، شدد أعضاء اللجنة 
املركزية يف مداخالتهم عىل » رضورة التشدد 
بضبط الوضــع التنظيمي، والرتكيز عىل رفع 
الصوت مبواجهة األزمات الحياتية واملعيشية 

التي تعصف بالبلد«. 
وختاماً، اتفق املجتمعون عىل »التنســيق 
الدائــم بني القيادة املركزيــة للحزب وأعضاء 
اللجنة املركزية مــن خالل أمني رسها بهدف 
مشــاركة األفــكار التي تصــب يف مصلحة 
تطويــر النظام الداخيل ووضع أســس لعمل 
اللجنة املركزية والتي تعترب تجربة جديدة يجب 

اإلستفادة الكاملة منها«.

حجازي يرتأس االجتامع
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كلامت من زمن الغربة

فهد الباشا

1-مــا انترصت يف التاريخ ثورٌة أغــرت قائَدها أمجاٌد 
،ليســت باالمجاد. الثورُة ال تحتمُل ان تشــاركها وجداَن 
ة، يف الثورة، يف الحزب الرائد، هي  قائِدها رضّة. فالــرِّ
كالّشك بالله، هي كفٌر ومرّة. وما الكفر والرة، هنا، 
غري ان تحتّل وجدان القائد، عقل القائد، ثقافُة االستهالك 
العبثي، قَيُم املجِد الباطل. اّن ثقافة االستهالك هذي أقرص 

السبل اىل الفشل فالهالك.
2-مرّة جديدة، أدعو العقالء، والسيام القائلني بالعقل 
رشعاً أعــى اىل التخّفف والتخفيف مــن أثقال التعابري 
الجامحة نحو املبالغة واملغاالة. ومنها، عى االخّص، تلك 
التي أبرُز ما نتداوله ففي معرض االعراب عاّم تســتدعيه 
مناســباتنا االجتامعية يف االفراح واالتراح، ويف الدعاء 
بالسالمة. فبدل الـ » الف مربوك«، نهّنئ بها أهل املحروس 
او املحروسة بالنجاح أو العريس والعروس، او ألف حمد 
لله عى السالمة، نرى ان »مربوك » واحدة كافية وافية، 
تؤّدي الغرض، يف النجاح ويف الدعاء بالرفاه، وان »الحمد 
لله«، بدون االلف، يريض الله، عند الدعاء بالشــفاء من 
مرض. وباملناسبة ، نبارك لكم ولنا بأّن نتبّنى، شعارا، يف 

االعراب عن املشاعر، الحكمَة القائلة: »االيجاُز رفٌق«.
3-ليس يُْحَتَمُل، ااّل بعناٍء كبري حجُم الحزن الذي ينتابك، 
حني يُشــعرك الذين تحبهم أّن ما يعنيــك يف الحياة ماّم 

تعانيه من اجلهم، ال يعنيهم...
4-ما أحّب أحدنــا مكاناً االّ الستشــعاره راحًة فيه: 
راحًة من تعب، راحة من وحشة ،من غضب. لكأنِّك أنِت 
هذا املكان بالذات. حيث، من دونه، ما استطعُت احتامَل 
أثقال عى طريق طويــل وال جفاف الرمال املتحركة يف 
هذا »العامل« وال كّل صحاريه، لو مل تكوين واحًة فواحة 

فيه.

»الـــــــذهـــــــب األخــــــــضــــــــر«: مـــــــبـــــــادرة فــــــي راشــــــيــــــا لـــــــزراعـــــــة الـــزعـــتـــر
فـــــــي ظـــــــل األزمــــــــــــــة االقــــــتــــــصــــــاديــــــة واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــكــــبــــرى

زياد العسل

يبادر املواطن اللبناين يف ظــل الظروف الصعبة والقاهرة 
التي يعيشــها لخلق افكار تقيه رش الفقر والجوع، حيث ان 
بعض املبادرات املناطقية تعترب ملفتة يف ظل املشهد اللبناين 
الضبــايب، ومبادرة زراعة الزعرت يف قرية بكيفا يف راشــيا 
الوادي والتي ســميت  مببادرة »الذهب األخر« منوذج حي 
عــى ذلك، بحيث أن جمعية بناء أجيال الســالم التي بارشت 
املشوع وزرعت حواىل ٦000 شــتلة وتتوقع يف خالل ثالث 
ســنوات أن تكون قد وصلت لـ 50000 شتلة ، قد استطاعت 
بهذه املبادرة أن تلقى رواجاً كبرياً عند املزارعني، حيث انه يبنى 

عليها يف املراحة املقبلة.
يؤكد صاحب فكرة زراعة الزعرت شوقي العسل يف حديث 
خاص بالديــار أن فكرة زراعة الزعرت هــي فكرة موجودة 
يف لبنــان منذ ســنوات عديدة، بدءاً مــن الجنوب والبقاع 
الشاميل وشــامل لبنان، ويف البقاع الغريب وراشيا الفكرة 
ما زالت غري معروفة، وقد ولدت الفكــرة عند جمعية بناء 
أجيال الســالم، نظراً ألهمية التفكري يف مشاريع لها تنمية 
مســتدامة وهي قابلة للحياة واالستدامة، ومشاريع تخلق 
فرص العمل وتعزز سبل العيش يف املجتمع املحيل، وبحكم 
الوضــع االقتصادي الــرديء يف البــالد، اضحينا بحاجة 

مشاريع  يف  للتفكري  ماسة 
الريعي  االقتصــاد  لتحويل 

اىل منتج. 
العسل، كجمعية  ويضيف 
الزراعة  بهذه  تبدأ  أن  قررنا 
التــي اســميناها زراعــة 
كونها  األخــر،  الذهــب 
اإلنتاج  رسيعــة  زراعــة 
أن  تســتطيع  انــك  بحيث 
تقطف الزعــرت ثالث مرات 
وهذا  راشــيا،  مناخ  بحكم 
بطريقة  به  نسري  املشوع 
التنموي،  البعد  تتخذ  جديدة 
وكان املشوع مع مؤسسة 
املدعومة  األمريكية  »سيل« 
وقد  اللبناين،  االغرتاب  من 
قدمــوا شــبكة ري كاملة 
منهــا، وهذه  لالســتفادة 

الزراعة هي زراعة رابحة ملن يحسن الزراعة، والزعرت أنواع 
عديــدة بحيث اننا اخرتنا زراعة الـــ D4  وهو اهم اصناف 

الزعرت. 

املشوع ســينفذ مبدئيا يف قريتي  بكيفا  وكفرقوق، وإذا 

زرع مواطن مثال 100 شتلة يســتطيع أن يحقق إنتاج كبري 

والزعرت له سوق كبري يف الداخل والخارج ، والتكلفة ال تتعدى 

شبكة ري واستصالح األرض. 

 األحمد من بعبدا : واثقون بقدرة لبنان
على تجاوز أزماته وعودته الى محيطه

اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون يف قرص 
بعبدا، عضو اللجنة املركزية ل«حركــة فتح« وعضو اللجنة 
التنفيذيــة ل«منظمة التحرير الفلســطينية« عزام األحمد، 
يرافقه سفري فلسطني ارشف دبور وامني رس الحركة وفصائل 

املنظمة فتحي أبو العردات. 
ونقل االحمد اىل الرئيس عون »تحيات رئيس دولة فلسطني 
محمود عباس ومتنياته للشــعب اللبناين«، كام شكر رئيس 
الجمهورية عى »مواقفه املتضامنة مع الشعب الفلسطيني 
والقضية الفلسطينية«، وهنأه عى انجاز االنتخابات النيابية، 
وأعرب عن ثقته »بقدرة لبنان عى تجاوز ازماته وعودته اىل 

لعب دوره املتميز يف محيطه والعامل«.
وتم خــالل اللقاء التطــرق اىل اخر التطــورات املتصلة 
بالقضية الفلســطينية وما هو متوقع يف األسابيع املقبلة، 
ال سيام زيارة الرئيس األمرييك جو بايدن اىل منطقة الشق 

األوسط والتي تشمل فلسطني. 
وحمل الرئيس عــون االحمد تحياتــه اىل الرئيس عباس 

ومتنياته بان »يحقق الشعب الفلسطني ما يصبو اليه«.

ــيــش ــوب ــحـــث مــــع ك ــان بـ ــ ــي ــ ــرادون ــ ــق ــ ب
ــل الــــــخــــــروج مـــــن األزمــــــــات ــ ــب ســ

بقرادونيان مستقبال كوبيش
اســتقبل األمني العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نواب 
السابق  الخاص  املنســق  النائب هاغوب بقرادونيان،  األرمن 
لألمم املّتحــدة يف لبنان يــان كوبيش، حيــث ناقش معه 
األوضاع العامة والتطورات اإلقليمية واملحلية وسبل الخروج 

من األزمات. 

فرعون : اتركوا مفاوضات الحدود للدولة
غرد الوزير الســابق ميشــال فرعون عى حســابه عرب 
»تويرت«: »هل حادث املسريات يف توقيته رسالة إىل إرسائيل 
او إىل اإلجتامع العــريب يف لبنان ومجيء الرئيس جو بايدن 
إىل املنطقة؟ أقروا إذا مزارع شبعا لبنانية أو سورية واتركوا 
مفاوضات الحدود للدولة. مل نعد بحاجة إىل أوهام إنتحارية 
وســالح خارج الدولة مأمور من الخــارج. عودوا إىل إعالن 

بعبدا والحياد«.

في ذكرى محّمد حسين فضل الله
العربي والعاملين  لبنان  يفقد   :  الخازن 
ــن رمـــوز الــحــوار ــزاً م ــ واإلســـامـــي رم

وصف الوزير الســابق وديع الخازن يف الذكرى السنوية 
لرحيل العالّمة الســّيد محّمد حسني فضل الله، ب«الخسارة 

الوطنية واإلسالمية- املسيحية عى السواء«.
وقال يف ترصيــح له: »يف الذكرى الســنوية لغياب ركن 
وطني من لبنان، ظّل عقل العالمة السيد محمد حسني فضل 
الله الراجح باملواقف الداعية إىل الوحدة يف أسوأ املراحل التي 
عصفت بلبنان، وُمرشداً تخطّى حدود اإلنتشار اإلسالمي إىل 
آفاق المست الوعي الديني يف كل األديان الساموية، السيام 

املسيحية واإلسالمية«.
وختم »برحيله يفقد لبنان والعاملني العريب واإلسالمي علامً 
من أعالم الفقه، ورمزاً من رموز الحوار واإلنفتاح واإلعتدال، 
ورجال ناضل يف سبيل العيش املشــرتك، والوحدة الوطنية، 

ومفكّرا جامعاً بني مختلف صنوف العلم والفكر«.
 

عطلة الصحافة في األضحى يومان
اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية يف بيان، انه« مبناســبة 
عيد »االضحى املبارك يتوقف العمل يف الصحف يومني،  وذلك 
عمال بقرار مجليس نقابتــي الصحافة واملحررين واتحادات 
نقابات عامل الطباعة ورشكات توزيــع املطبوعات ونقابة 

مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك«. 

أطلق مشروعاً لدعم املتعلمين ذوي الحاجات الخاصة
الحلبي : لدعم حقهم في الوصول الى املدارس والثانويات

اطلــق وزير الرتبيــة والتعليم العايل يف 
حكومة ترصيــف االعامل عبــاس الحلبي، 
بالتعــاون مــع منظمتي »اليونيســف« و

humanity inclusion، وبتمويــل من االتحاد 
املتعلمني ذوي  االورويب، مشوعــا لدعــم 
يف  التعلمية  والصعوبات  الخاصة  الحاجات 

املدارس والثانويات الرسمية. 
وهذا املشوع »يشكل خطوة مهمة أخرى 
نحو نظام تعليم رسمي نوعي دامج للجميع 
يف لبنان. يســتفيد منه املتعلمون مجانا من 
التقييامت الالزمــة والعالجات املتخصصة، 
وســيحصلون مجانا عى األجهزة املساعدة 
واألجهزة اللوحيــة لدعم حقهم يف الوصول 
إىل املدارس والثانويــات والبقاء فيها، األمر 
الذي مينحهــم فرصة عادلة لتلقي تعليم ذي 
جودة عالية وتطوير املهارات التي يحتاجون 

إليه«.
وشــدد الحلبي يف كلمة له عى ان »من 
النوعي  التعليم  تأمــني  الرتبية  وزارة  واجب 
للجميع وعندما نؤكد عى الشــمولية نقصد 
جميع التالمذة من دون اســتثناء وبخاصة 
الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  املتعلمــني 
الخطة  التعلمية. فمــن خالل   والصعوبات 
الخامســية التي وضعتها الوزارة، أكدنا عى 
ثقافة الدمج وقد أعلنا سابقا عن 30 مدرسة 
املدارس  ليصبح عدد  اضافية  دامجة  رسمية 
الدامجة يف لبنان ٦0 مدرســة رسمية مع 
كامل فريــق االختصاصيني، موزعة عى كل 
وتوفري  أوالدنا  ملواكبة  واألقضية  املحافظات 

كل ما يلزم لهم«.
أضــاف »كام أننــا يف خضــم تصحيح 
االمتحانات الرســمية للشــهادة املتوسطة 
ولشهادة الثانوية العامة، يهمني التذكري بأنه 
تم اتخاذ كل ما يلزم لضامن اجراء امتحانات 
عادلة للجميع، وخصوصا للمرشــحني ذوي 
الحاجــات الخاصة والصعوبــات التعلمية. 

وقد تم توفــري مراكز دامجــة يف املناطق 
كافــة حرصا عى تقريب هؤالء املرشــحني 
األحباء مــن مراكز االمتحانــات عى غرار 
املرشــحني اآلخرين، باالضافــة اىل تكييف 
املســابقات وتوفري الفريق املختص املواكب، 
لتمديد  التعليامت  الفاحصة  اللجان  واعطيت 
الوقــت حيث يجب ذلك، واالســرتاحة حيث 
يتطلب وضع املرشــح مــن ذوي الحاجات 
الراحة، واخرتنا الطبقات السفى، واألساتذة 
للقــراءة، وتكبري  أو  للكتابــة  املســاعدين 
الخطوط واســتخدام الطباعة النافرة، وغري 

ذلك الكثري من املتطلبات واألدوات«.
وكانت كلمة ملمثل »اليونيســف« يف لبنان 
إدوارد بيجبدير، قال فيها: »أعلنا العام املايض، 
مــع وزارة الرتبية والتعليم العايل، توســيع 
نطاق مــشوع التعليم الدامــج يف املدارس 
اليوم، مع رشكائنا  الرســمية، ونجتمع هنا 
يف وزارة الرتبيــة والتعليــم العايل واالتحاد 
األورويب، لالحتفال بإحراز هذا التقّدم وبدور 
كل من الشكاء يف ضامن أن تفتح 30 مدرسة 
رسمية دامجة إضافية أبوابها لألطفال ذوي 

اإلعاقة يف العام الدرايس الجديد«. 
بدورها، قالت نائبة رئيس قســم التعاون 
لدى بعثة االتحاد األورويب يف لبنان أليســيا 
يؤكّد  األورويب  االتحــاد  »إن  سوارســيال: 
بغض  األطفال  جميع  وصول  أن  باســتمرار 
النظر عن خلفيتهــم، إىل التعليم الجيد، هو 

حق أسايس من حقوق اإلنسان«.
»هومانتي  ملنظمة  اإلقليمــي  املدير  وركز 
اند إنكلوجــن« أورليان تيبو يف كلمته »عى 
التعليــم من دون  حق جميع األطفــال يف 
إستثناء، وال سيام أن اإلتفاق الدويل لحقوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقة التــي وقعه لبنان 

ينص عى حقوق األفراد يف التعليم«.
 وتخلل اللقاء عرض لالجهزة التي ستقدم.

»اللبنانية« رئــيــس  مــن  اطــلــعــت  الــتــربــيــة«  »لــجــنــة 
ــا ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ عـــــــلـــــــى أوضـــــــــاعـــــــــهـــــــــا ومـ

ــدا ــه- صــي ــ ــل ــ ــي حـــــزب ال ــ  الــهــيــئــة الـــصـــحـــّيـــة ف
ــاذ ــقـ ــل فـــي اإلســـعـــاف واإلنـ ــأهــي نــظــمــت ورشــــة ت

الرتبيــة  لجنــة  عقــدت 
العايل  والتعليــم  الوطنيــة 
عند  لها  جلســة  والثقافــة، 
الساعة العارشة من قبل ظهر 
حسن  النائب  برئاســة  امس 
اللجنة  مراد، وحضــور مقرر 
النائب ادغــار طرابليس وعدد 
من النواب، كام حر الجلسة 
رئيس الجامعة اللبنانية بسام 
بــدران بناًء لدعــوة كانت قد 

وجهتها اليه اللجنة لإلطالع 
الجامعــة  أوضــاع  عــى 

اللبنانية ومشاكلها. 
وعرض رئيس الجامعة اللبنانية ملشــاكل 
الناحية  من  الجامعة من مختلف جوانبهــا 
املاليــة والجهاز التعليمي والــكادر االداري 
املعنية كافة  »التعاون بني االطــراف  وطلب 
اللبنانية من  الجامعة  امللف ليك تتمكن  بهذا 
اكامل مســريتها وبخاصة مع انطالق العام 

الدرايس املقبل«.
عى  والنواب  اللجنــة  رئيس  شــدد  كام 

»اهمية اســتمرارية هذا املرفق األســايس 
والحيــوي ووضــع  جهودهــم كافة يف 
واملساعدة  للعمل  وإستعدادهم  كام  خدمته، 
مــن الناحية التشيعية عى حل املشــاكل 
املرتبطة به والتــي ميكن حلها، كام والعمل 
عند  اللبنانية  الجامعــة  موازنة  زيادة  عى 
استئناف مناقشة املوازنة العامة للدولة عن 
ســنة 2022، عى ان تبقى اللقاءات يف هذا 

السياق مستمرة«.

الهيئة  نظمت مديرية منطقة صيــدا يف 
الصحية اإلسالمية يف حزب الله ضمن خطتها 
التدريبية الصيفية، ورشة التأهيل األوىل يف 
اإلســعاف واإلنقاذ واإلطفاء يف باحة مجمع 
اإلمام املهدي يف الغازية استهدفت 27 متدربا 

من صيدا وعربا وحارة صيدا والغازية.

كام تضمنت دروســا نظرية وعملية يف 
كيفية إنقاذ وإســعاف املصابــني بالجروح 
والحروق والكســور وعمليــات نقل وإخالء 
الجرحى من املباين والســيارات والبســاتني 
وإطفاء الحرائق بإرشاف نخبة من املدربني يف 

املديرية.

مراد يرتأس اجتامع اللجنة

ــــدود ــــرة للح ــــة عاب ــــتنا امللكّي ــــا: كنيس ــــن أملاني العبســــي م

العبيس والعائالت
املشق  وســائر  أنطاكية  بطريرك  يواصل 
للــروم امللكيني الكاثوليك يوســف العبيس، 
القداس  وترأس  أملانيــا،  الرعوية يف  جولته 
االلهــي يف مقاطعــة بافاريــا يف مدينة 

النسوت يف رعية القديس نيقوالوس. 
والقــى العبيس عظة قــال يف مطلعها: 
»نحتفل معكم بالليرتجّيــا اإللهّية التي فيها 
نصري كلّنــا، عى تنّوعنــا، مّتحدين بعضنا 
الواحد، ونفرح  الرّب يسوع  ببعض يف جسد 
بعضنا ببعض ومع بعض. كّنا منذ زمن ننوي 
أن نقوم بهذه الزيارة لكّن الظروف حالت دون 
ذلك. نشــكر الله عى أنّها حصلت، ونشــكر 
األب مّياس الذي ســعى وخطّط ورتّب وعِمل 
بكّد وسهر وعناية مع معاونيه حّتى تحصل 
الزيارة وتحصل عى أفضل وأجمل ما تكون«.

الذي  اإلفخارســتّيا  »رّس  ثم تحدث عــن 
يجمع أبناء الكنيسة ويوحّدهم«، مشّدًدا عى 
أّن »السّيد املســيح جاء لكّل الناس من دون 

متييــز أيًّا كان نوعه. هكذا الكنيســة أيًضا. 
إنّها كنيسة جامعة. وكنيســتنا امللكّية هي 
أيًضــا وينوع خاّص كنيســة عابرة للحدود 
أيًّــا كانت هذه الحــدود: جغرافّيــة ثقافّية 
عى  واحد  شــعب  املســيحّيون  تاريخّية... 
تنّوع ثقافاتهم ولغاتهم ومشاربهم... نذهب 
إىل الكّل ونســتقبل الكّل من دون خوف، كام 
يعلّمنا القّديس بولس: »اقبلوا بعضكم بعًضا 
كام قبلكم املســيح ملجد لله«. عى هذا النحو 
الجديد  نســتطيع أن نندمج يف مجتمعنــا 
ونحافظ عى مــا عندنا ونغني بعضنا بعًضا 

ونبتعد عن العصبّية القاتلة.« 
معهم  وتــداول  العائالت  التقــى  بعدها، 
حول اوضاعهــم وأوضاع عائالتهم. كام من  

الرسامة الرسائلية ألسامة مصلح.  
شارك يف الصالة  باالضافة اىل ابناء الرعية 
عدد من االصدقاء االملان الذين يعاونون ابناء 

الرعية . 

ــاً ــمـ ــاق املـــــــارونـــــــي تـــكـــريـ ــ ــق ــ ــح ــ ــت ــ  وســــــــام اإلس

ــي ــ ــدن ــ ــار املـــــديـــــر الـــــعـــــام لــــلــــدفــــاع امل ــ ــط ــخــ ــ ل

الجيـــــش أحبـــــط عملّيـــــة تهريـــــب أشـــــخاص فـــــي القلمـــــون

قلّد رئيس الرابطة املارونية 
عام  مدير  كرم  خليل  السفري 
الدفاع املــدين العميد رميون 
االستحقاق  وســام  خطّار، 
املاروين من درجة ضابط الذي 
متنحه الرابطة لشــخصيات 
مميزة،  ووطنيــة  مارونية 
التنفيذي  مجلسها  من  بقرار 
واإلنجازات  لعطاءاته  تقديراً 
التي تحققت منذ توليه مهامه 
كمديــر عام للدفــاع املدين 
األزمات  تخطي  من  ومتكنه 
التي واجهتها املديرية العامة 

ال سّيام يف السنتني األخريتني حيث مل يتأخر 
عنارص الدفاع املدين عن تلبية نداءات اإلغاثة 

بالرغم من الظروف اإلقتصادية الخانقة.
وقد اســتلمت رميا املر الوسام ممثلة املدير 
العام الــذي تغيب عن الحفل بســبب وعكة 

صحية. 
وقد شــكرت باســم العميد خطار الرابطة 
املارونيــة عى هذه املبــادرة، قائلة: أن أحمل 
هذا الوسام، مســؤولية إضافية تعهد إيل بها 
الرابطة املارونية كجزء من املسؤولية الوطنية 
التي تضطلع بها يف تأكيد العيش املشرتك بعيداً 
عن هيمنة فريق عى آخر، وخارج كل خوف أو 

قلق بل دفعا جديدا للسري عى خطى أسالفنا 
القادمة.  األجيال  املشــعل إىل  لنقل  وجذورنا 
أحمل هذا الوسام ألتشــاركه مع أحبايئ يف 
الدفــاع املدين الذي توليــت إدارته العامة منذ 
أحد عش عاماً عشت خاللها معاناة موظفيه 
ومتطوعيه وهواجسهم ويشهد الله ما قمت به 
لتصحيح أوضاعهم إىل أن وصلنا إىل الخواتيم 
التي أمل أن تكون سعيدة بالرغم من أنها تبقى 
أقل بكثري من حجم تضحياتهم ألجل اإلنسانية 
والطامنينة ، وقدموا شهداء وجرحى وما زالوا. 
وكان قد تخلل اإلحتفال تكريم لكل من ممثيل 
اللبناين  األحمر  الصليب  التالية:  املؤسســات 

وكاريتاس لبنان وفوج إطفاء بريوت.

الجيش  قيــادة  عن  صدر 
البيان  التوجيــه  مديرية   –
اآليت: »متكنــت دورية من 
مديرية املخابرات من إحباط 
تهريب أشخاص عرب  عملية 
القلمون-  البحر يف منطقة 
مركب  بواســطة  طرابلس 
يرســو داخل أحد املنتجعات 
املنطقــة  يف  الســياحية 
 31 وأوقفــت  املذكــورة، 
بينهم نساء وأطفال  شخصاً 

كانوا عى وشك املغادرة.
منت  عى  ضبطــت  كام 
املازوت  مــن  كمية  املركب 

)134 غالون ســعة 20 ليــرتا(، وزهاء 30 
سرتة، وغالونات مياه، وأغراض شخصية.

التحقيق  وبــورش  املضبوطات  ُســلمت 

وتتــم املتابعة لتوقيف املتورطــني بعملية 

التهريب«.

كرم قلد الوسام ملمثلة خطار

املضبوطات
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ــات ــ ــان ــ ــرط ــ ــس ــ ــة مـــــن ال ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــى الـ ــ ــل ــ ــد ع ــ ــاع ــ ــس ــ ــة ت ــ ــّيـ ــ ــذائـ ــ عــــــــــادات غـ
»الرسطان الخبيث«.. اسٌم عىل مسّمى، نظراً لألذى والدمار 
الذي يســّببه للجسم، ونتائجه الوخيمة التي تؤدي يف معظم 
الحاالت إىل املوت.  هذا وثبت أن العديد من العوامل الغذائية لها 
عالقة باإلصابة مبرض الرسطان، وباختالف العنارص الغذائية 
يزداد أو يقل معدل الخطورة. كام اتضح ان الســمنة واألنظمة 
الغذائية تتســبب يف 30-35% من حاالت الوفيات الناتجة من 
الرسطان، يف حني أن الخمول الجسدي يتسبب بنسبة 7 % يف 

اإلصابة باملرض.
فالطعام ال يشــفي من مرض الرسطــان بعد ظهوره، لكن 
ميكنــه املســاعدة يف الوقاية منه عرب اتباع أســلوب حياة 
صحــي. إليكم أهم العادات الغذائية التي تســاعد يف الوقاية 

من الرسطان:
- تنــاول الثوم والبصل:  هــام زوجان من األغذية الصحية 
املفيــدة لجميع أنواع األمراض كونهام يتميزان  بخصائصهام 
املضادة لألكســدة واملضادة لاللتهاب واملضادة للميكروبات 
واملــدّرة للبول، ويُنصح بتناولهام عــدة مرات يوميا. هذا وقد 
يساعد الثوم عىل مقاومة مرض الرسطان بسبب احتوائه عىل 
مركبات هامة يف هذا الصدد، كبعض أنواع مضادات األكسدة 
 ،)Quercetin( الهامة، مثل: مضاد األكسدة من نوع كريستني
والفالفونيدات )Flavonoids(. مركب األليسني )Allicin( الذي 

يعد من املضادات الحيوية الطبيعية.

- تناول الحمضيات: وأشارت العديد من الدراسات أن عصري 
الليمــون مع املاء الدافئ عىل الريق يظهر فاعلية ىف مكافحة 
الرسطان وعدم تنشيط الخاليا الرسطانية ، ويرجع ذلك بسبب 
احتواء الليمون عــىل مركبات Limonoids ، والتي تؤدي دوًرا 

نشطًا يف هذا الصدد ، مثل الحمضيات بشكل عام.
- تجنب تنــاول اللحوم الحمراء واملعالجة:  إن اســتهالك 
اللحوم الحمراء ميكن أن يســاهم يف خطر اإلصابة برسطان 
القولون واملســتقيم، ويوىص باالعتدال يف تناول أقل من 12-
18 أوقية من اللحوم الحمراء أســبوعيا. وتشــري األبحاث إىل 
أن اســتهالك اللحوم الحمراء قد يتسبب يف تلف األلكلة الذي 
يؤدي إىل حدوث طفرات مسببة للرسطان يف جينات »كراس« 
)KRAS( و«بيــك 3 يس إيه« )PIK3CA(. ويؤكد اختصاصيو 
التغذيــة عىل تناول أجــزاء أصغر وقطعات أقل من اللحوم. أو 

اختيار األسامك أو الدواجن أو الفاصوليا بدال من ذلك.
- تجّنب أو الحّد من استهالك الكحول: هناك أدلّة قوية عىل 
ارتباط الكحول بزيادة خطر اإلصابة بالعديد من أنواع الرسطان  
مبــا يف ذلك رسطانات الفم والحنجرة واملريء والكبد والثدي 
والقولون واملســتقيم، ويشدد الخرباء عىل أنه يجب أن يقترص 
اســتهالك املرشوب عىل واحد يوميا للنساء ومرشوبني يوميا 
للرجــال.  فالكحول تدمر الحمض النووي املوجود يف الخاليا 
الجذعية يف الجســم، فعندما يتم رشب الكحول فإن الجســم 

يحللهــا ويحولها إىل طاقة 
ترتاكم عىل شكل سم يهاجم 
بطريقة  النــووي  الحمض 
املعطيات  ويدمر  رشســة، 
املكون  متثل  التــي  الجينية 

األسايس للحياة.
- اخرت الحبــوب الكاملة 
املكررة:   املنتجــات  من  بدال 
مثل  املكررة  الحبوب  استبعد 
واملعكرونة  األبيــض  الخبز 
واألرز األبيــض من وجباتك 
اليومية،  واخرت بدال من ذلك 
الكاملة من  الحبــوب  أنواع 
والحبوب  واملعكرونة  الخبز 

والتزم باألرز البني. 
- إبتعــد عن األطعمــة املدخنة: اتضــح أن الطريقة التي 
تســتخدم إلعداد األطعمة املدخنة مرسطنة، لذا أدخلت بعض 
التغيريات يف هذه العمليــة بتجنب التعرض املبارش للدخان، 
ويُنصح بتناول هذه األطعمة عىل فرتات، وينطبق اليشء ذاته 

عىل األطعمة التي تحفظ عرب التمليح والنقانق.
-أكرث مــن تناول الخرضاوات: الخس والســبانخ والكراث 

وامللفوف يعود لونهــا إىل الكلوروفيل، وهي مادة تحمي من 

الرسطان، كام أنها غنية باملاء واأللياف والفيتامينات واملعادن، 

ولذا يُنصح بتناولهــا مرة يوميا عىل األقل. واألفضل أن تؤكل 

نيئة، كام ميكن تناولها مسلوقة أو مطهية عىل البخار، نظرا 

ألنها حساســة جدا للحرارة، ومن األفضل ســلقها يف كمية 

قليلة من املاء مع بضع قطرات من الليمون وإبقاء وعاء الطهي 

مغلقا، يك نحافظ عىل خصائصها.

دراسة تحذر من القيلولة القصيرة وسط النهار األرض! ــى  ــ ــل ــ ع الــــعــــذبــــة  املـــــيـــــاه  ــات  ــ ــع ــ ــّم ــ ــج ــ ت يــــهــــدد  داهــــــــم  ــر  ــ ــط خــ
وســط مشاغل الحياة وضغوطات النهار، 
يلجأ البعض للقيلولة خــالل النهار لتجديد 
نشاطهم واستكامل مهامهم وإنجاز األعامل 

املطلوبة منهم. 
لكن باحثني حذروا يف دراســة حديثة من 
أن القيلولــة قد تكون مؤرشا مبكرا لإلصابة 

بالخرف وألزهامير عند التقدم يف العمر.
وتابعت دراسة 1400 شخص تزيد أعامرهم 
عــىل 80 عاما ألكرث من عقد، وراقبت وترية 

أخذهم قيلولة يومية وقدراتهم اإلدراكية.
وتوصلت الدراســة إىل األشخاص الذين 
أخذوا قيلولــة مرة واحدة أو أكرث يف اليوم، 
كانوا معرضــني أكرث لخطر اإلصابة مبرض 
ألزهاميــر بنســبة 40 باملئة، مقارنة مبن ال 

ينامون خالل النهار.
ونقلــت صحيفة »مريور« الربيطانية عن 
يو لينغ قائد الدراســة األســتاذ املساعد يف 
الطب النفــي بجامعة كاليفورنيا ســان 
فرانسيســكو، قولــه: »إذا مل تكــن قيلولة 
بشكل طبيعي وحصلت بشكل متكرر، وكانت 
طويلة من حيث املدة، فيجب أن تكون حذرا، 
فهو مؤرش مبكر لإلصابة بالخرف وألزهامير 

الحقا«.
وأرجــع لينــغ التدهــور املعــريف لدى 
األشــخاص املداومني عىل القيلولة، إىل أنها 
تجعل األشــخاص ينامون ساعات أقل ليال، 
وهو ما مينــح الدماغ وقتا أقل للتخلص من 

السامة. الربوتينات 
واتفقت رئيســة قســم السياســات يف 
جمعية أبحاث ألزهامير الربيطانية ســوزان 
ميتشل مع رأي لينغ، لكنها أشارت إىل »عدم 
وجود أخطــار صحية حقيقية يف حال أخذ 

قيلولة قصرية بعد وجبة الغداء«.
وأضافت ميتشل: »أمناط النوم غري املعتادة 
شائعة لدى األشخاص املصابني بالخرف، لكن 
األبحاث تشــري إىل أن تغريات النوم ميكن أن 
تظهــر قبل وقت طويل من ظهور أي أعراض 

مثل فقدان الذاكرة«.
ومييل ألزهامير إىل التطور ببطء والتفاقم 
التدريجــي عىل مر عــدة أعوام، ويف نهاية 
املطاف يؤثر عــىل أغلب املناطق يف الدماغ، 
فيمكــن أن تتأثر كل مــن الذاكرة والتفكري 
والحكم عىل األشــياء واللغة وحل املشكالت 

والصفات الشخصية والحركة بهذا املرض.
وتوجد 5 مراحــل مرتبطة بداء ألزهامير، 
واإلعاقة  الرسيــري،  قبل  ألزهاميــر  وهي 
العقلية البســيطة الناتجة عــن ألزهامير، 
والخرف البسيط، والخرف املتوسط، والخرف 

الحاد.
ووفقا ملوقع »مايــو كلينك« الطبي، فإن 
الخرف مصطلح يســتخدم لوصف مجموعة 
من األعراض التي تؤثر بشــدة عىل القدرات 
تســمح  لدرجة  واالجتامعيــة،  الذهنيــة 

بالتعارض مع الوظائف اليومية.

كشــفت دراســة جديــدة أن 
تجمعات املياه العذبة عىل األرض 
تتبخر مبعدل أكرب مام كنا نتوقع.

ويلعب تبخر البحرية دورا أكرب 
يف الدورة الهيدرولوجية مام كان 
يُعتقد سابقا، كام يقول عامل البيئة 
غانغ تشــاو الذي كان يف جامعة 
تكســاس A&M أثناء الدراســة. 
وبالتايل فإن هذه العملية لها تأثري 
كبري عىل املناخ ومنذجة الطقس.

وتزيــن البحــريات الطبيعية 
والصناعيــة مبياههــا املتأللئة 
حوايل 5 ماليــني كيلومرت مربع 
من سطح األرض. وتحتوي عىل ما 
يقرب من 90% من املياه السطحية 
السائلة العذبة عىل كوكبنا وتفيض 
يف كثري من األحيان بحياة فريدة.

لكن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة اإلشعاع الشمي 
بسبب التغريات يف الغطاء السحايب جعل السامء أكرث 
شحا من أي وقت مىض. كام أن املساحات األكرب من 
املياه املكشــوفة بسبب انخفاض الغطاء الجليدي قد 
أعطت السامء أيضا وصوال أكرب المتصاص جزيئات 
املاء هذه. وتســاهم كل هذه العوامل يف زيادة رسعة 
دوران املياه من تجمعها عىل األرض إىل انتشارها يف 

الغالف الجوي.
واعتمدت التقديرات الســابقة لنقل املياه هنا عىل 
معــدالت التبخر، ولكن هــذه وحدها ال متثل الحجم 

الهائل ملياه البحرية املفقودة، بسبب ديناميكيات أخرى 

مثل دورات التجميد والذوبان. وبســبب هذا االعتامد 

عىل الظروف البيئية املحلية، يجب حســاب مقياس 

موثوق للتبخر بشكل مستقل لكل بحرية.

لــذا فعل الباحثون ذلك من أجل 1.42 مليون بحرية 

يف جميع أنحاء العامل. واستخدموا معلومات فقدان 

املياه الشهرية من األقامر الصناعية بني عامي 1985 

و2018 وأدرجوا يف االعتبار معدل التبخر، ومساحة 

السطح، ومدة الجليد، وتغريات تخزين الحرارة لكل من 

هذه البحريات.ويقول تشاو: »وجدنا أن تبخر البحرية 

عىل املدى الطويل يزيد أو ينقص 150 كيلومرتا مكعبا 

سنويا، وهو ما يزيد بنسبة %15.4 
عن التقديرات السابقة«.

ووجد الباحثون أيضا أن الخزانات 
االصطناعية لها مســاهمة أكرب 
نسبيا يف هذا التبخر )16%( مام قد 
توحي به سعة التخزين البالغة %5.

سابقة،  دراسة  وأظهرت  هذا 
تحول ما ال يقل عن ضعف كمية 
الدافئة  املناطق  العذبة من  املياه 
نحــو قطبــي األرض عام كان 
يُعتقد ســابًقا يف تنبؤات مناذج 

املناخ.
ويشــري ذلك إىل تغريات أوسع 
يف الحركة املستمرة للمياه العذبة 
بــني الغيــوم واألرض واملحيط، 
التي تعرف بـ«دورة مياه األرض« 
)Earth’s Water Cycle(، والتــي تصــف حركة املاء 
املتبخــر من األرض، حيث يرتفع إىل الغالف الجوي، 
ويربد ويتكثف يف شكل مطر أو ثلج ليسقط مرة أخرى 

عىل سطح األرض.
فتغري املنــاخ وارتفاع درجات الحرارة العاملية أدت 
إىل جعــل املياه تتحرك بعيدا عن املناطق الجافة نحو 
املناطق الرطبة، مام يتسبب يف تفاقم حاالت الجفاف 
يف أجزاء من العامل، مع تكثيف أحداث هطول األمطار 
والفيضانــات يف مناطق أخــرى، ومبعنى آخر فإن 
املناطق الرطبة أصبحت أكرث رطوبة، واملناطق الجافة 

أصبحت أكرث جفافا.

بعنوان األمـــن  ملجلة  الجديد   الــعــدد 
الــعــائــد... صــامــدون ولكن« »الــوطــن 

صدر العدد الجديد ملجلــة »األمن« بعنوان »الوطن العائد«، 
وكتــب رئيس التحرير العقيد الركن رشبــل فرام  كلمة العدد 
بعنوان »صامــدون ولكن«، وجاء فيهــا: »صامدون ولكن.. 
مل يعرف هذا الشــعب املقاوم بكّل أطيافه معنى االستســالم، 
وكان يف كّل أزمــة يبتكــر الحلول وينجح يف تخطّي نكباته. 
نكبات متالحقة وأزمات متتالية بعضها تحمله رياح خارجية 
وبعضهــا تحمله بهلوانات داخلية. ميكننا إذا عرفنا أين تكمن 
مصلحة الوطن أن نجتــاز العقبات الخارجية. معرفة تحتاج 
إىل أصحاب رؤى ال يتأثرون وال ينقادون وال يستســلمون. أما 
املآيس الداخلية عىل الصعد كافة فال ميكن معالجتها إال بإرادة 
قوية وصادقة. إرادة متحّررة من كّل قيد طائفي. إرادة متحّررة 
من كّل مصلحة شخصية وآنية. أال تكفي املعاناة املستمرّة عىل 
الصعد كافة.أال يكفي الهّم االقتصادي الضاغط لنبرّش بحروب 
أخرى. شبعنا حروبًا  وانتصارات وهمية. شبعنا ويالت تصيب 

األبرياء وترفع الوضعاء. شبعنا تسلّطًا واستبداًدا وإجحاًفا«.
أضــاف »آن األوان لزمن جديد يحمل الخالص الذي انتظرناه 
طوياًل.آن األوان لزمن يحمل الرؤية الواضحة واإلرادة الصادقة. 
نحن صامدون ولكن.. لن نسمح بعد اآلن بأن تقتلوا صمودنا. 
لن نســمح بعد اآلن بأن تقتلــوا ثقافتنا وهويتنا. إرادة الحياة 
أقوى من كّل ظلمة وظالمة. إرادة الحياة أقوى من كّل تسلّط 
أعمى. سينتهي هذا النفق الطويل. أمل بأنه سينتهي إىل النور!

ويف »األمن« هذا العدد:
- الظروف املتاحة لوحدة الصف والدفاع عن الوطن. 

- قراءة سوسيولوجية يف نظرة الشباب لالنتخابات اللبنانية. 
- يف رصاع الجبابرة هل ينبثق املحور من جديد؟ 

- مكافحــة التضخم تفتح الباب أمام الركود اإلقتصادي ... 
والبداية من أمريكا.

 - مخاطر املراهقة »كيف ميكن لألهل تجنبها«؟ 
- يف ظل أزمة الدواء: الطبيعة غذاء وشفاء. 

- جبيل سفينة األبجدية .. مدينة السياحة.
كام صدرت مجلة »فتى األمن« التي تعنى بالرتبية الوطنية 

للجيل الصاعد. 
- األمن جرس ثقة بني الوطن واملواطن«.

ــداد ــ ــوي ح ــ ــب جـ ــالـ ــطـ ــن الـ ــّيـ ــى عـ ــضـ ــرتـ  املـ
ابـــن الــرابــعــة عــشــرة ُمــســتــشــاراً مــعــاونــاً له

عــني وزير الثقافة 
ترصيف  حكومة  يف 
وسام  محمد  األعامل 
الطالــب  املرتــىض، 
حداد  بيــار  جــوي 
ابــن الرابعــة عرشة 
معاونــا  مستشــارا 
له، لشــؤون تحسني 
عالقة جيل الشــباب 
العربيــة  باللغــة 
واإلهتامم  وتوطيدها 
الثقافية  بالنشاطات 
املدارس  تنظمها  التي 
إضافة  ومتابعتهــا، 
إىل شــؤون أخــرى 

الوزير.  بها  يكلفه 
يشار إىل أن الطالب جوي حداد من عائلة 
مدرســة »القلبني االقدسني« يف عني نجم، 
وطليــع دورته يف صــف الربيفيه وميتاز 
بشــخصية قوية وحضور اجتامعي مميز، 
وكان قد نال مؤخرا جائزة املرتبة األوىل يف 

العريب.  الشعر  إلقاء 
وتــداول املرتــىض يف مكتبه يف قرص 
الصنائع، مع الطالــب، بحضور والده بيار 
حداد، يف عدد من األمور الثقافية والعامة، 
حيــث رصد املرتىض »عمق الوعي وســعة 
املعرفة واالطالع عند الطالب حداد، ال سيام 

لالشكاليات«.
وقــرر املرتىض »تعيني حداد مستشــارا 

وتحســني  الناشــئة  لشــؤون  له  معاونا 
عالقتهــا باللغة العربية وبناء جرس تواصل 
وتعــارف بينها وبث الوعي االجتامعي حول 

أهميتها«.
وكان املرتىض قد أشــار يف ترصيح عىل 
مواقــع التواصــل اإلجتامعــي، إىل أنه » 
إذا بَلَــَغ الِفطاُم لنا صبيُّ تَِخــرُّ له الجبابَر 
ســاجدينا«. وتابع »جــوي حداد 14 عاما 
من مدرســة القلبني األقدسني معجزة يف 
اللغة العربية، شــخصيته تتســم بالرزانة 
وقوة الحضــور والرصانة أما وعيه فكأنه 
لكهل حكيم أما طموحاته فالنهوض بأبناء 
بتعيينه مستشــارا معاونا  وطنه؛ ترشفت 

الشباب«. لشؤون 

املرتىض وحداد

الطب كلية  في  طالبي  وفد  من  اطلع   بخاش 
ــهــم ــى مــشــاكــل ــلـ ــة« عـ ــّيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ فــــي »الـ

اســتقبل نقيــب األطبــاء الربوفســور 
يوســف بخاش وفدا من الطــالب املتدربني 
واالختصاصيني يف كلية الطب يف الجامعة 
اللبنانية، واســتمع منهم اىل املشاكل التي 
يعــاين منها الطالب ال ســيام أن معظمهم 
يتقــاىض مبالــغ مبتوســط ال تتعدى ال 
3000000  لرية لبنانية بالرغم من انهم انهوا 
ســنواتهم الجامعية وباتــوا بحكم األطباء 

املتدربني. 
واوضــح اعضــاء الوفد، وفــق بيان عن 
مكتب بخاش، ان »هناك نســبة ال بأس بها 
من هؤالء االطباء املتدربني هم من محافظات 
الجنوب والشامل والبقاع وعليهم التوجه اىل 
العاصمة للعمل يف املستشــفيات الجامعية 

التابعــة للكلية. وبالتايل فان ما يتقاضونه 
مقابل عملهم يف املستشفيات ال يكفي كبدل 
انتقال او بدل ســكن وهذا ما يدفع بالبعض 
منهــم اىل التوقف عن متابعة تدريبه الطبي 

والتحول اىل مهن او اعامل اكرث انتاجية«.
بدوره، اكــد بخاش تفهمــه الوضاعهم 
املأســوية واجرى اتصاال بعميد كلية الطب، 
موضحا أن »القطاع الطبي بات بحاجة ماسة 
اىل دم جديد بعد موجة الهجرة املوجعة التي 
أملت بالجســم الطبي وتــكاد ان تقيض عىل 
القطاع برمته يف ظل النقص الحاد بالطاقم 
البــرشي الذي يضاف اىل نقص املواد الطبية 
واالدوية من جهة، واملوارد البرشية من جهة 

ثانية«.

عون املــطــران  مــع  ــداول  تـ العلماء«   »تــجــّمــع 
ــثـــلـــي ــة الـــــــــــــزواج املـ ــ ــ ــاح ــ ــ ــة إب ــ ــأل ــ ــس ــ م

زار وفد من »تجمع العلامء 
املســلمني« برئاسة مسؤول 
الشــيخ  العامة  العالقــات 
حســني غربيــس، مطرانية 
جبيل املارونية والتقى املطران 
ميشــال عون، وتــم البحث 
يف قضايــا تتصــل بأحداث 
متســارعة تطــال الديانات 
املسيحية  الساموية ال سيام 
العامة  واألخالق  واإلســالم 

واألعراف االجتامعية. 
وتوقف املجتمعون، بحسب 
بيان للتجمــع، »مطوال عند 
الحركــة اإلعالمية املجنونة 

التي برزت مؤخرا يف ما يتعلق بإباحة الشذوذ 
الجنــي والزواج املثيل، والتي اجتاحت العامل 
بــأرسه بحركة غري بريئة، مرتافقة مع دعوات 
اىل اإللحاد بحجة حرية الرأي والتعبري وحرية 
املعتقد، ما يحتم عىل أتباع الديانات الساموية 
التصدي لهــذه الظاهرة الهجينــة والغريبة 
عن إنســاننا ومجتمعاتنا ال ســيام يف بالدنا 
املرشقيــة«. وتطرق البحث أيضا اىل »ما جرى 
يف السويد من حرق للمصحف الرشيف، ورأوا 
فيها جرمية متعمدة عىل مرأى ومســمع من 
السلطات الرسمية وسكوت مطبق من كثري من 
املعنيني. كذلك تناول الحديث االعتداءات املتكررة 

من قبل الصهاينة يف فلســطني املحتلة عىل 
أمالك الكنائس يف القدس الرشيف واالستيالء 
عليها والتضييق عىل الحجاج املسيحيني سواء 
الفلســطينيني أم الوافديــن يف زيارة حج اىل 
األديرة والكنائس واملواقع املقدسة يف القدس 
الرشيف«، وشــجبوا بشــدة »تلك اإلجراءات 
ودعوا اىل رفع يد املحتل الصهيوين عن األماكن 
املقدسة سواء عن املسجد األقىص أو كنيستي 

املهد والقيامة«.
ويف الختام، توافق الطرفان عىل »الدعوة اىل 
عقد لقاء تشاوري قريب للمرجعيات الروحية 
ملناقشــة هذه األمور واتخاذ املواقف املناسبة 

منها، يعلن عن مكانه وزمانه الحقا«.

املطران عون ووفد التجمع

ترأس اجتماع »لجنة االتصاالت«
استثنائّية جلسة  لعقد  مساءلة  الى  تحّولت  الجلسة   املوسوي: 

..واملكاري أطلعنا على واقع املؤسسات اإلعالمّية
أشار رئيس لجنة اإلعالم واالتصاالت النائب 
ابراهيــم املوســوي، إىل أن »اللجنــة عقدت 
اجتامعها األســبوعي يف حضــور أعضائها، 
ومتــت دعوة وزيري االعــالم واالتصاالت يف 
حكومة ترصيف األعامل زياد املكاري وجوين 
قرم. وســتبدأ بالنقطة األكرث شموال املتعلقة 
باالتصــاالت. تحولت الجلســة إىل جلســة 
مساءلة لوزير االتصاالت عن رفع التعرفة الذي 
حصل أخريا، وعرض لواقع القطاع وتحدث عن 
االسباب املوجبة لهذا الرفع. وقال انه قرار جرى 
اتخــاذه يف مجلس الوزراء مع تحفظ البعض. 
وهنا اتحدث عن وزراء حزب الله الذين ســجلوا 
تحفظا عن هذا القــرار، اريد ان انوه بان واقع 
االتصاالت شــبه منهار، واذا مل تتخذ اجراءات 
شبه رسيعة النقاذ هذا القطاع فسيكون الواقع 

اكرث صعوبة«.
وأوضــح »أننــا طرحنا أســئلة عىل وزير 
االتصــاالت عــن إمكان تخفيف هــذا العبء 
عــن املواطنني. طرح امــورا عديدة لها عالقة 

باالحتكار الذي جرى عىل واقع التخزين واالمور 
التي طرحها ان هناك تخزينا جرى باملاليني، وأن 
هذا األمر مل يكن ليشمل كل املواطنني، إمنا هناك 
مشكلة يف نظام االتصاالت الذي مل يستطع ان 
مييز بني الذين يخزنون من أجل االحتكار وبني 
الذين يخزنون. الوزير قدم أجوبة ونحن ما زلنا 
ننتظر اجوبة أخرى. أستطيع القول اتخذنا قرارا 
بأن تعقد جلسة استثنائية اضافية نستكشف 
فيها مع الوزيــر والجهات املختصة إمكان أن 
نخصص شــيئا لتخفيف العبء عن املواطنني. 
الوزير أبدى اســتعداده لالنفتاح عىل أي طرح 

بناء وعىل اي اقرتاح لتخفيف هذا العبء،«. 
وختم »اســتضفنا وزير االعالم الذي عرض 
لواقع املؤسســات االعالمية وقانون االعالم 
و«تلفزيون لبنــان«، ونتحدث عن 250 او 240 
موظفا وعن واقع االعالميني واملوظفني الذين 
يضحون كثريا يف هذا املجال. واالســئلة التي 
طرحناها عىل وزير االتصاالت ستستكمل يف 

اكرث من جلسة«.
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اكد املكــــتب اإلعالمي لوزيــر املال يف 
الخليل  حكومة ترصيــف األعامل يوســف 
يف بيــان، انه تــم  امس تحويــل الرواتب 
ملوظفي القطاع العام واملتقاعدين واملساعدة 

ونيسان،  آذار  شــــهري  عن  االجــتامعية 
إدارة  رّصح عنها للضــامن، والتــي قّدرتها 
الضامن بحــدود 750 مليار لرية لبنانية لهذا 

الفرع. 

ــقــــــطــــــاع الـــــعـــــام تـــــحـــــويـــــل رواتــــــــــــــب الــــ
أصــدر اتحــاد املصــارف العربية 
دراســة حــول »الركــود التضخمي 
يف العــامل«، وتتحدث الدراســة عن 
التضخم املصحوب بالركود االقتصادي 
Stagflation ، انخفاض بالنمو، الغالء 
وارتفاع األسعار بسبب اختناق االنتاج 
وسالســل اإلمــداد، )تأثــري الحرب 
الروســية - األوكرانيــة والعقوبات 
واســباب اخرى( ، ضعف االقتصاد… 
وما هي إجــراءات البنوك املركزية يف 

العامل. 
أن  اىل  العربية  املصارف  اتحاد  لفت 
»االسواق الدولية تشهد اليوم تضخامً 

كبرياً يف اســعار املواد األولية والسلع املُنَتجة عىل 
حّد سواء، مل تشــهده منذ أكرث من أربعة عقود«. 
وأشار يف الدراســة اىل أن »معامل التضخم بدأت 
تظهرعىل االقتصاد العاملي بشــكل عام اعتباراً من 
الربع الثالث من عــام 2021، إال أن وتريته ارتفعت 
بداية  يف  الروســية-األوكرانية  األزمة  اندالع  مع 

العام 2022«. 
وقال: »تزامن هذا التضخــم مع ركود اقتصادي 
شديد، ما أدى اىل نشــوء حالة من عدم اليقني من 
املرحلة املقبلة مع تخوف مواجهة حالة من »الركود 
التضخمــي«، التي بإمكانها التســبب برضر فادح 
ألقوى االقتصادات العاملية، يف حال امتدادها لفرتة 
طويلة. ويف ظل ذلك، تشــري توقعات البنك الدويل 
املايض، عن تخفيض  الصادرة يف شــهر حزيران 
اآلفاق املســتقبلية لالقتصادات  كبري يف توقعات 
حول العامل، إذ يُتوقع أن يتباطأ النمو العاملي بشكل 
حاد هذا العام ليصل إىل 2.9%، نزوالً من 5.7% عام 
2021. ويعكس ذلك تخفيضاً بنحو الثلث لتوقعات 
كانون الثاين 2022 التــي قّدرت أن يصل النمو إىل 
4.1% خــالل العام املذكور. ويعــود هذا التخفيض 
الكبري إىل االرتفاع الحاد يف أسعار الطاقة والغذاء، 
إىل جانب االضطرابات الحاصلة يف سالسل القيم 
واإلمداد وحركــة التجارة الدوليــة نتيجة لألزمة 
الروســية-االوكرانية وما نجم عنها من عقوبات 
واســعة النطاق عىل روسيا، باالضافة اىل التدابري 
التي يجري تنفيذهــا حالياً من قبل البنوك املركزية 
حول العامل بهدف كبح التضخم«.  أضاف: »يقارن 
االقتصاديون العامليون، بــني الظروف االقتصادية 
الحالية وتلك التي ســادت خالل الســبعينيات من 

القرن املايض التي شهدت ركوداً تضخمياً.  
وبحسب البنك الدويل، تطلب التعايف من الركود 
التضخمي يف تلك الفرتة زيادات حادة يف أســعار 
الفائدة يف االقتصادات املتقدمة الرئيســية، االمر 
الذي لعب دوراً بارزاً يف إطالق سلسلة من األزمات 
املالية يف األســواق الناشئة واالقتصادات النامية. 
وتحديداً، يشبه الوضع الحايل فرتة السبعينيات من 

القرن املايض .
من جهة أخرى، يشــري البنك الدويل إىل اختالف 
الوضع الحايل عــن ازمة الســبعينيات يف أبعاد 

متعددة .

وتناولــت الدراســة الناتج املحــي والتضخم، 
وجاء فيها: »يف ظل األجواء السياســية واالمنية 
واالقتصادية العاملية املتوترة، توّقع البنك الدويل أن 
تزداد حدة تباطؤ النمو يف االقتصادات املتقدمة من 
5.1% يف عــام 2021 إىل 2.6% يف عام 2022، وأن 
يزداد تراجــع النمو ليصل إىل 2.2% يف عام 2023، 
االمر الذي يعكس إىل حد كبــري مواصلة تقليص 
حزم الدعم التــي وفرتها سياســة املالية العامة 

والسياسية النقدية خالل فرتة جائحة كورونا. 
وبالنســبة القتصــادات األســواق الصاعــدة 
أن ينخفض  املتوقــع  النامية، من  واالقتصــادات 
النمومــن 6.6% يف عــام 2021 إىل 3.4% يف عام 
2022. فبحســب البنك الدويل، لن تؤدي التداعيات 
أي  الروسية-األوكرانية إىل تحييد  السلبية لألزمة 
انتعاش قريب األجل تشــهده بعض البلدان املصدرة 
للسلع األولية من ارتفاع أسعار الطاقة فحسب، بل 
ستفوقه أيضاً. وقد جرى تعديل تقديرات النمو لعام 
2022 بخفضهــا بنحو 70% القتصادات األســواق 
ذلك  النامية، حيث يشــمل  واالقتصادات  الصاعدة 
أغلب البلدان املســتوردة للسلع األولية، عالوة عىل 

80% من البلدان منخفضة الدخل. 
أمــا عىل صعيد دول الرشق الوســط وشــامل 
أفريقيا، فقد كانت اقتصــادات املنطقة تعاين يف 
بداية عــام 2022 من خســائر يف معدالت النمو 

ناجمة عن امتداد جائحة كورونا. 
وزادت األزمــة الروســية - األوكرانية الوضع 
ســوءاً بالرغم من تباين آثارهــا اإلقتصادية عىل 
دول املنطقــة، وذلك مع تحقيق البلــدان املصدرة 
للنفط انتعاشــاً ملحوظاً، وتلقي البلدان املستوردة 
له صدمة مزدوجة بســبب ارتفاع أســعار الغذاء 
والوقود معاً. ويف ظل ذلك، وبحسب البنك الدويل، 
من املتوقع أن يتسارع معدل النمو اإلجاميل ملنطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا إىل 5.3% يف 2022 
قبــل أن يرتاجــع إىل 3.6% يف 2023. ومن ضمن 
مجموعة دول الرشق االوسط وشامل افريقيا، من 
املتوقع ان تسجل الدول العربية نسب منو وتضخم. 

{ البنوك املركزية {

وتحدثت الدراســة اىل إجراءات البنوك املركزية 
للحد مــن مخاطر التضخم، فقالــت: »عند ارتفاع 

معــدالت التضخــم، تلجــأ املصارف 
املركزيــة اىل أدوات مختلفــة لكبح 
ارتفاع معدالت التضخم، ومن اهم هذه 
إذ متيل  الفائدة،  األدوات هي أســعار 
التحرك  إىل  والفائدة  التضخم  معدالت 
يف نفس االتجاه. وتغيري أسعار الفائدة 
هي األداة األساســية التي يستخدمها 
االحتياطي الفيدرايل األمرييك تحديداً 
تلقائياً  يؤدي  ما  وهو  التضخم،  إلدارة 
مبصارف مركزية حول العامل )يف دول 
متقدمة ونامية عىل حّد ســواء( اىل 

اعتامد األداة نفسها كل يف بلده.  
أما عن الحلــول املقرتحة للحد من 
التضخم، فقالت الدراســة: »يتوقــع كل من البنك 
الدويل وصندوق النقد الــدويل أن ينخفض معدل 
التضخم العاملي العام املقبل، لكن من املرجح أن يظل 
اعــىل من معدالت التضخم املســتهدفة يف العديد 
من االقتصادات حــول العــامل. وإذا ظل التضخم 
مرتفعاً، فإن تكرار القرارات التي تم اتخاذها خالل 
فرتة الركود التضخمي الســابق ميكــن أن يتحول 
إىل انكــامش عاملي حاد، يُضاف إىل األزمات املالية 
الحاليــة التي تواجهه بعض األســواق الناشــئة 
واالقتصــادات النامية. وعليــه، يتطلب تخفيض 
مخاطر الركود التضخمي اتخاذ تدابري قاســية من 
جانب واضعي السياســات حــول العامل. ويف هذ 

املجال، أوىص البنك الدويل مبا يي: 
النفط  الكبري يف أســعار  • مجابهة االرتفــاع 
والغذاء وتعزيز إمداد السلع األولية الرئيسية للغذاء 

والطاقة. 
• دعم شــبكات األمان االجتامعي وتجنب فرض 
القيود عىل الصادرات والواردات التي تتســبب يف 

تضخيم زيادات األسعار. 
• تكثيف الجهود الدوليــة لتخفيف أعباء الدين، 
فقد كانت املخاطر املتعلقة بالديون قاســية عىل 
البلدان منخفضة الدخل حتى يف الفرتة التي سبقت 
املديونية  امتداد مســتويات  جائحة كورونا. ومع 
املرتفعة إىل البلدان متوســطة الدخل، ســتتنامى 
املخاطر التي تواجه االقتصاد العاملي يف ظل غياب 
جهود التخفيف الرسيع والشــامل والكبري ألعباء 

الدين. 
وختمت: »بناًء عىل ما تقدم، يعتمد توقف الركود 
التضخمي الحــايل عىل عاملني أساســيني. أوالً، 
التفاعل بني اســتمرار ضيق األوضاع يف أســواق 
العمل واختناقات سالسل اإلمداد وطبيعة استجابة 
البنوك املركزية ملعدالت التضخم املرتفعة من خالل 
رفع الفائدة الذي اعتمدته كســالح اســايس يف 

مواجهة التضخم.
وثانيــاً، مــدة األزمــة الروســية-األوكرانية 
وتداعياتها عىل أســعار الطاقة وامــدادات الغذاء 
والنمو العاملي. مع االشــارة أخرياً اىل انه بحسب 
التجارب السابقة، لن تستمر هذه الطفرة التضخمية 
ألكرث من عامني، ولكن هــذا التقييم قد يخطئ اذا 

نشأت أزمات غري متوقعة«.

أتحاد املصارف العربية عن التضخم العاملي : لن يســــــتمر أكثر من عامين

املال يف حكومة ترصيف  اســتقبل وزير 
املالية  مدير  الخليل، بحضور  يوسف  األعامل 
العامة بالوكالة جــورج معراوي، مدير عام 
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي الدكتور 
محمد كريك، ورئيــس االتحاد العاميل العام 
الدكتور بشارة األسمر يف زيارة لشكره عىل 
تحويل مبلغ 125 مليار لرية لبنانية للصندوق 
صباح امس ما يُســاعد  يف زيــادة  تعرفة 
غسيل الكىل التي سوف يُغطيها الضامن من 
اآلن فصاعداً بنســبة 100%، من دون تكبيد 
املواطنني املضمونني أي تكاليف إضافية لدى 

خضوعهم لهذا العمل الطبي.

ووعد الوزير الخليل بــدرس إمكانية دفع 
مبلغ 400 مليار لرية لبنانية كسندات خزينة 
للضامن قبل نهاية هذا العــام، وفور إنجاز 
االستشارات الالزمة بخصوص هذا املوضوع 

من قبل ديوان املحاسبة.
زيادة  موضــوع  إىل  البحث  تطــرّق  كام 
التعرفات يف فرع ضــامن املرض واألمومة 
ومدى إمكانية مســاعدة وزارة املال يف هذا 
األمــر  يف ضوء زيادة الحــد األدىن لألجور 
املرُّصح عنها للضامن، والتي قّدرتها  واملبالغ 
لبنانية  الضامن بحدود 750 مليار لرية  إدارة 

لهذا الفرع. 

للضمــــــان ليــــــرة  مليــــــار  الخليــــــل حــــــول 125 
املئة الكلــــــي« 100 في  لتغطية مرضى »غســــــيل 

عقــد وزير الســياحة يف 
حكومة ترصيف األعامل وليد 
إدارة  مع  تشاوريا  لقاء  نصار 
الســياحية  طرابلس  جمعية 
يف مركز العــزم الثقايف بيت 
طرابلس،  مينــاء  يف  الفــن 
مقبل  املستشــار  حضور  يف 
العزم  جمعيــة  ممثــال  ملك 
والســعادة ومدير مركز العزم 
النارص ياســني ورئيسة  عبد 
الســياحية  طرابلس  جمعية 
هند صــويف واعضاء مجلس 

الجمعية. 
وكان ملــك يف اســتقبال 

الجميع اىل معرض  انتقــل  نصار مرحبا ثم 
للصور عن القرن التاســع عرش قبل أن يعقد 
اللقاء الذي دعت لــه الجمعية برعاية مركز 
عارضة  اللقاء  خالل  صويف  وتحدثت  العزم. 
مرشوع مهرجانات طرابلس وما يتضمنه من 

أنشطة )معرض وحفالت فنية(. 
ورشحت مرتكزات املعرض من باب الصور 
والفنــون اىل بــاب الحرف فبــاب التذوق 
الحرف  اىل نشــاط  الطرابلــي. ولفتــت 
والصناعات املتجددة، مشرية اىل »نشاط باب 
نديم  الشيخ  الذي سينفذ يف شــارع  الناس 
الجرس«، شاكرًة من ســاهم يف هذه الفكرة 

وجامعة العزم التي تولت التنفيذ. 
وقالــت »قضيتنــا املنصــة االلكرتونية 
لطرابلس ســياحة او صناعــة او غري ذلك 
ونتمنــى ان تكون طرابلــس ضمن مرشوع 
املنصة اللبنانية التــي تعمل عىل تحضريها 

وزارة السياحة«. 
وتحدثت عن »مأساة البنى التحتية«، الفتًة 
اىل أن »مقومات مرشوع الســياحة الرقمية 
عىل صعد عدة«، مشددة عىل »رضورة تحويل 
طرابلــس اىل مرشوع ترايث ســياحي قائم 

بذاته«. ورشحت بعد ذلــك، مقرتح مرشوع 
الجولــة الســياحية يف طرابلــس املتعدد 

التوجهات واملشاريع. 
أما الوزير نصــار قال«يرسين انني مجددا 
يف طرابلس وســنكون فيها مجــددا مرات 
السيدة  عديدة وســعدت مبتابعة مقرتحات 
السياحة  صويف ونحن من جهتنا يف وزارة 
ســنتابع معكم هذه املقرتحات. بالنسبة لنا، 
نحن معنيون بــكل املناطق وأما عدم متكننا 
من زيارة بعض املناطق فيعود لعامل الوقت. 
نحن حاليا بصدد تحضري مهرجانات لبريوت 
واالســاس ان نقدم مهرجانات يف طرابلس 
ايضا وقبلها يف بريوت. واطلب منكم التقدم 
برشوحات رســمية ملناقشــتها مع الرئيس 
ميقــايت وعــرض التفاصيل عليــه ضامنا 
للتنفيذ. وإننا نتطلــع اىل ذلك ألن طرابلس 
تستحق ويف بالنا أن نعيد الحياة اىل بريوت. 
ونطالبكم بالتنسيق لتاليف تضارب املواعيد«. 
وأضاف »فخورون بطرابلس الغنية بآثارها 
ونتطلــع اىل تعاون مثمر مــع مركز العزم 
الثقايف، وسندرس تحويل متويل احد الرعاة 
املســاهمني معنا لصالح طرابلس وذلك  بعد 

دراسة األمور اصوال«.  

نصــــــار في لقاء مع »جمعية طرابلس الســــــياحية« :
ســــــنتعاون القامة املهرجانات السياحية في املدينة

نصار متحدثاً

أشــار وزير الزراعة يف حكومة ترصيف 
أنه سيلتقي  الحاج حسن إىل  األعامل عباس 
قريباً وزير الزراعة العراقي »وسيســتضيف 
لبنان اجتامعا زراعيا عربيا رباعيا يف بريوت 
نهاية متوز الجاري يشارك فيه وزراء الزراعة 
يف األردن وسوريا والعراق، للتأكيد بأننا نعتز 
مشاركة  ونأمل  العرب،  األخوة  مع  بالرشاكة 
األخــوة وزراء دول الخليج العريب كام باقي 
الــدول العربية يف اللقــاءات املقبلة، ورمبا 
نصنع يف الزراعة ما مل نستطع تحقيقه يف 

السياسة«. 
وقال الحاج حســن خالل اســتقباله يف 
دارتــه ببلدة شــعث رئيس املنــر الحواري 
ملثقفي بعلبك الهرمــل أحمد زغيب عىل رأس 
وفد مزارعني من مختلف مدن وقرى وبلدات 
محافظة بعلبك الهرمل »ســنبقى نعمل دون 
كلل او ملــل ملعالجة األزمــة الزراعية التي 
نعيشها، ولذا أدعو إىل عمل تعاوين حقيقي 

يف منطقــة بعلبك الهرمــل وباقي املناطق 
وعندما نتحدث عــن بعلبك الهرمل الن لديها 
األكرث  زراعية هامة وكبــرية، وألنها  هوية 
حرمانا بعد عــكار، ويف ظل األزمة الغذائية 
العاملية وتهديد األمن الغذايئ، ســتكون هذه 
البقــاع وعكار  املنطقة إىل جانب ســهول 
والجنوب، عامال أساسيا ومساعدا يف نهضة 
اللبنــاين من خالل وزارة  الوطني  االقتصاد 

الزراعة«. 
البديلة  الطاقة  موضــوع  »طرحنا  وتابع 
منذ تسعة أشهر عىل الهيئات املانحة، ونأمل 
من الفــاو وبرنامج األمــم املتحدة اإلمنايئ 
UNDP والبنــك الدويل تقديــم يد العون يف 
هذا املجال، بلدنا بحاجــة إىل تنمية زراعية 
مستدامة وليس إىل مجرد مساعدات، ونحن 
كنــا رشكاء يف نهضة دول عديدة يف اإلقليم 
ويف األمريكيتني بالتايل قادرون عىل أن نبني 

هذا الوطن كام يجب أن يكون«.  

اجتمــــــاع زراعي عربي في بيروت نهاية الشــــــهر

الحاج حسن خالل  االجتامع

التقــى املدير العــام للصنــدوق الوطني 
للضامن االجتامعي محمد كريك  يف مكتبه 
ظهر امس، نائب رئيس االتحاد العاّميل العام 
حسن فقيه، وأمينه العام نائب رئيس املجلس 
االقتصادي واالجتامعي ســعد الدين حميدي 
صقر، يف حضور رئيس نقابة مســتخدمي 
تهنئة  زيارة  يف  حوماين  حســن  الصندوق 
عىل تكرميه يف تونــس عىل ضوء إنجازاته 
العربّية  الجمعّية  التي حققها بصفته رئيس 
للضــامن االجتامعي ال ســيام لناحية رفع 
العامل  دول  االجتامعية يف  الحامية  مستوى 

العريب.
وتداول املجتمعون، بحسب بيان صادر عن 
مديرية العالقات العامة يف صندوق الضامن، 
يف مختلف قضايا الضامن الســّيام تلك التي 
الدوائية  تعنى مبوضــوع زيادة التعرفــات 
والطبّيــة واالستشــتفائية، كذلك موضوع 
زيادة التقدميات االجتامعية والعائلية والتي 
ســبق أن رفع املدير العام بشــأنه مرشوع 
أربعة أشهر،  اإلدارة منذ  مرسوم اىل مجلس 
غري أن املجلس مل يبت بهذا امللف حتى اليوم، 
مع العلم أن العاّمل هم يف أمّس الحاجة ألّي 
زيادة من شأنها التخفيف من وطأة الضائقة 

التي طالــت رشائح املجتمع  املالية الخانقة 
اللبناين كاّفة.

كــام تطــّرق املجتمعــون اىل املشــاكل 
عطّلت  والتي  مؤّخراً  الحاصلة  اللوجســتية 
ســري هذا املرفق العام مــن نقص يف تأمني 

مادة املازوت وغريها كاألحبار واملطبوعات.
ويف هــذا الســياق، يتقــّدم املجتمعون 
بالشــكر الجزيل اىل كل من ساهم يف تأمني 
أعامل  لتسيري  استثنايئ  بشكل  املازوت  مادة 
الصندوق االسبوع املايض واالسبوع الحايل.  
وأبــدى نائــب الرئيــس واالمــني العام 
اســتياءهام عــىل تقاعس مجلــس اإلدارة 
يف  البــت يف امللفــات الســاخنة واتخاذ 
القرارات الالزمة الســّيام يف ما يتعلّق بفتح 
االعتامدات، مع اإلشــارة اىل أن ويف نهاية 
اللقاء طالــب املجتمعون كريك بتأمني أجور 
مياومــي طرابلس قبل حلــول عيد األضحى 
املبارك كام طالبوا ســعادته بإدراج املزارعني 
البلديّات عىل سلم  وصيادي األسامك وعاّمل 
أولويات الصندوق من باب توســيع شمولية 
التغطيــة يف الضــامن االجتامعي.مجلس 
اإلدارة سبق له أن فتح االعتامدات 6 مرات منذ 

مطلع العام 2022. 

كركي عرض مع فقيه وصقر  اوضاع  الضمان االجتماعي

كريك مجتمعا مع  فقية وصقر

الذي  تــالىش وتبخر االســرتخاء 
شــهدته محطة الحاويــات يف مرفأ 
بريوت بعد اســتقرار األحوال الجوية 
املحطة  خدمات  وتحســن  والبحرية، 
وادائها، وتأمني رسو السفن وتشغيلها 
فــور وصولها أو بعد 24 ســاعة من 
وصولها.اذ يشري رئيس غرفة املالحة 
أن«االرضاب  إىل  ايي زخــور  الدولية 
العام الذي اعلنه موظفو القطاع العام 
واملستمر منذ حوايل أربعة اسابيع، أثّر 
سلبا عىل عمل محطة الحاويات التي 
املفرغة  بالحاويات  مكدسة   أصبحت 
من الســفن، ال ســيام حاويات املواد 

الغذائية التي بحاجة عادًة ألن يأخذ موظفون من 
وزاريت االقتصاد والزراعــة عينات منها لفحصها 
يف املختــرات املعتمدة من قبل الدولــة اللبنانية 
للتأكد من سالمتها  ومن انها مطابقة للمواصفات 
بإدخالهــا وطرحها يف  الســامح  قبل  املطلوبة، 

االسواق املحلية«.
وادى تكــدس الحاويــات يف محطة الحاويات 

إىل إعاقة وتأخري تشــغيل الســفن الراسية عىل 
رصيفها، والتي أصبحت عمليات تفريغها وشحنها 
تسري ببطء وتستغرق أوقاتا أطول بكثري من املعتاد 
ما يؤدي أيضاً إىل تجدد  أزمة ازدحام السفن خارج 

املرفأ.
وتقوم الرشكة املشغلة الجديدة ملحطة الحاويات 
CMA BEIRUT TERMINAL بتشــغيل الســفن 
CMA CGM PARAGONIA  و  الثــالث اآلتيــة: 

 MEDKON CMACGM ABIDJANو 
.RIZE

بينام تنتظر خمس ســفن راســية 
خارج املرفأ دورها للرســو والتشغيل، 
 MAERSK و   MSC ADELE وهــي: 
MEDKON SINOPو  و    NAIROBI

.MED TEKIRDAGوGULBENIZ A
وال بد من اإلشارة اىل أن رغم االرضاب 
وافق موظفــون يف وزاريت  العــام، 
االقتصاد والزراعة عىل الحضور ضمن 
دوام محدد لسحب عينات من حاويات 
املواد الغذائيــة لتأمني فحصها والتأكّد 
من أنها مطابقة للمواصفات املطلوبة.

مع العلم أن حركة الحاويات املســتوردة برسم 
االســتهالك املحي يف األشــهر الخمسة االوىل 
من العام الحايل  جــاءت اكر مام كانت عليه يف 
الفرتة ذاتها مــن العام املايض. فقد بلغ مجموعها 
106,193 حاوية منطية)TEUs(، مقابل 100,420 
حاويــة اي بزيادة قدرهــا 5,773 حاوية منطية 

ونسبتها %6. 

أزمة ازدحام فــــــي محطة حاويــــــات مرفأ بيروت بســــــبب »االضراب«

األفران تشــــــكو من النقــــــص في مادة
الطحيــــــن املخصص للخبــــــز العربي...

 أشــار اتحاد نقابات املخابز واألفران إىل أن »قطاع األفران 
يتعــرض يف ظل الظروف الراهنة اىل إذالل يف الحصول عىل 
مادة الطحني، اذ ان مهمة الفرن هي تصنيع الرغيف وتأمينه 
للمواطنني الذين يقفون يف طوابري أمام األفران للحصول عىل 

ربطة خبز«. 
ولفت يف بيان إىل أن »املشــكلة تتلخــص بعدم حصول 
األفران عىل الطحني املدعوم املخصص لصناعة الخبز العريب، 
وتامينــه ليس من مهمــة األفران بل من مســؤولية وزارة 
اإلقتصاد والتجارة – مديرية الحبوب والشمندر السكري  التي 
تصدر األذونات الخاصة بتسليم الطحني املدعوم لألفران. ان 
االذونات الصادرة عن مديرية الحبوب والشمندر السكري هي 
»شــك بال رصيد« يحصل عليها غالبية األفران، اذ ان املديرية 
تصدر هــذه األذونات بكميات تفوق قــدرة املطاحن العاملة 
حاليا، لذلك يجب عىل مديرية الحبوب والشــمندر السكري 
حرص كميــات الطحني املنتجــة يف كل مطحنــة وإصدار 
األذونات الخاصة لألفران وفقا لهذه الكميات ليتمكن صاحب 

الفرن من الحصول عىل الكميات املخصصة له«. 
ودعا االتحاد اىل »مؤمتر صحايف يف الثانية والنصف بعد 
ظهر  اليوم  لتعليل ازمة الخبز وهدر املال العام ومن تســبب 

به، وذلك يف مبنى الفورنو – خلده«. 

ســــــعر صفيحــــــة البنزيــــــن ترتفــــــع..
اليوم يســــــعران   والغــــــاز  واملــــــازوت 

صــدر امس عــن وزارة الطاقة وامليــاه - املديرية العامة 
للنفط، جدول بسعر صفيحة البنزين بَنوعيه، وجاء كاآليت:

- بنزين 95 أوكتان: 675000 لرية )+3000(
- بنزين 98 أوكتان: 685000 لرية )+2000(

وأشــار عضو نقابة أصحاب محطــات املحروقات جورج 
الراكس إىل أّن »التعديل جاء عىل أسعار البنزين فقط بسبب 
ارتفاع ســعر الدوالر وفقاً ملنصة صريفة املعتمدة السترياد 
البنزين من 25200 إىل 25300 لرية«. وأضاف »اليوم الثالثاء 

يشمل الجدول أسعار املحروقات كافة«. 
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الثلثاء  5 متوز 2022

ــة عـــراقـــيـــة جــامــعــة ــوم ــك املـــالـــكـــي يـــدعـــو إلــــى تــشــكــيــل ح
دولة  ائتالف  رئيس  حّض 
القانون نوري املاليك، امس 
عــى أن تكــون الحكومة 
»حكومة  املقبلة  العراقيــة 

خدمية لكل العراقيني«.
وقــال املاليك يف تغريدة 
يف »تويــر«: »الحكومــة 
أن  عليها  املقبلــة  العراقية 
تكــون غــر إقصائيــة أو 
إلغائيــة أو تهميشــية ألّي 
طــرٍف ســاهم يف العملية 
يف  واشــرك  السياســية 
االنتخابــات، أم مل يشــرك 
ومن بقي فيها أو انســحب 

منها«.
وأكد رئيس هيئة الحشــد الشعبي فالح الفياض، قبل أيام، 
أنّه ليس ُمرشــحاً لرئاسة مجلس الوزراء، مشراً إىل رضورة 

»تقديم رئيــس وزراء قادر 
عــى النجاح، مع توفر كل 
الظــروف التي تســهم يف 

نجاحه«.
النــواب  ورفع مجلــس 
ســابق،  وقٍت  يف  العراقي، 
بعد  االســتثنائية،  جلسته 
التصويــت عــى  إكــال 
الداخيل  النظــام  تعديالت 
للمجلــس، وتأديــة اليمني 

الدستورية للنواب الجدد.
ويف الـــ12 من حزيران، 
أدى النواب البدالء من ممثيل 
كتلة زعيــم التيار الصدري، 
مقتــدى الصدر، اليمني الدســتورية، بعد أن طلب الصدر من 
نــواب كتلته ترك مقاعدهم، وســط خالف طويل األمد عى 

الحكومة. تأليف 

ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي حصانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي ينظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاٍض أميركـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ
ســـــــــــــــلمان فـــــــــــــــي دعـــــــــــــــوى قتـــــــــــــــل خاشـــــــــــــــقجي

طلــب قاٍض أمريك مــن إدارة الرئيس األمريك جو بايدن 
النظر يف منح ويل العهد السعودي محمد بن سلان حصانة 
ســيادية يف قضية مدنية مرفوعة ضده يف الواليات املتحدة 
من قبل خديجة جنكيز، خطيبة جال خاشــقجي، الصحايف 

السعودي الذي قتل عى يد مسؤولني سعوديني عام 2018.
وقالت صحيفة »الغارديان« الربيطانية إن قايض محكمة 
املقاطعــة جون بيتس أمهل الحكومــة األمركية حتى األول 
من آب املقبل إلعــالن مصالحها يف القضية املدنية أو إعطاء 

املحكمة إشعاراً بأن ليس لديها رأي يف هذه املسألة.
وأضافت الصحيفة أن قرار اإلدارة األمركية قد يكون له تأثر 
عميــق يف القضية املدنية، ويأيت يف الوقت الذي يواجه فيه 
بايــدن انتقادات لتخليه عن وعد قطعه يف حملته االنتخابية 

بتحويل اململكة السعودية إىل دولة »منبوذة«.
ومن املقّرر أن يلتقي الرئيس األمريك ويل العهد السعودي 
بالرياض هذا الشــهر، يف أول زيــارة له للمملكة منذ دخوله 

البيت األبيض.
وتزعم الدعوى املدنية ضد محمد بن ســلان، التي رفعتها 
جنكيز يف املحكمة املحلية الفيدرالية بواشنطن العاصمة يف 
ترشين األول2020، أن ويل العهد ومسؤولني سعوديني آخرين 
ترصفــوا يف »مؤامرة ومع ســبق اإلرصار« عندما قام عمالء 
سعوديون باختطاف خاشــقجي وتقييده وتخديره وتعذيبه 

وقتله داخل القنصلية السعودية يف إسطنبول عام 2018.
وكان خاشقجي،الذي فر من اململكة وأقام يف فرجينيا، من 
أشد املنتقدين لويل العهد الشاب وكان يسعى بنشاط ملواجهة 

الدعاية السعودية عى اإلنرنت يف الوقت الذي ُقتل فيه.
وبعد ســنوات من تقاعس إدارة الرئيــس األمريك دونالد 
ترامب، الذي كان رئيســاً عندما قتل خاشقجي، عن العمل ضد 
محمد بن سلان، تحّركت إدارة بايدن إلصدار تقرير استخباري 
أمريك غر رسي عام 2021، بعد وقت قصر من دخول بايدن 
البيــت األبيض، الذي خلص إىل أن ويل العهد كان عى األرجح 

قد أمر بقتل خاشقجي.
وقالت وزارة الخارجية الســعودية وقــت نرش التقرير إن 
حكومة اململكة »ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد يف التقرير املقدم 

إىل الكونغرس«.
وأعلن األمر الســعودي مســؤوليته عــن القتل نيابة عن 
الحكومة السعودية لكنه نفى أي تورط شخيص يف التخطيط 

لالغتيال.
وبالنســبة إىل مؤيــدي جنكيز، فــإن أي تحرك من جانب 
الحكومــة األمركيــة للمطالبة مبنــح ويل العهد الحصانة 
الســيادية يف هذه القضية ميثل خيانة لوعد بايدن مبحاسبة 

السعودية.
»ســيكون من غر املعقول وغر املســبوق أن تقوم اإلدارة 
بحايتــه«، قال عبد الله العودة، مديــر األبحاث يف منظمة 
»داون« Dawn ، وهــي منظمة غر ربحية ترّوج الدميقراطية 

يف الرشق األوســط أسســها خاشــقجي وهي أحد املدعني 
املشاركني يف القضية ضد ويل العهد.

وتستند طلبات رفض الدعوى املدنية إىل مزاعم محامي ابن 
سلان بأن محكمة العاصمة تفتقر إىل الوالية القضائية عى 

ويل العهد.
وقــال القايض بيتس: »من وجهة نظر املحكمة، قد تنطوي 
بعض أسباب الفصل التي قدمها املدعون عى مصالح الواليات 
املتحدة. كا أن قرار املحكمة بشــأن مطالب املدعني قد يكون 

مدعوماً مبعرفة وجهات نظر الواليات املتحدة«.
قال القايض إنــه يدعو حكومة الواليات املتحدة عى وجه 
التحديــد إىل تقديم بيان مصالــح فيا يتعلق بقابلية تطبيق 
ما يســمى مذهب الدولة، الذي ينص عى أن الواليات املتحدة 
يجب أن متتنع عن فحص ترصفات حكومة أجنبية أخرى داخل 
محاكمها. تتداخل هذه العقيدة وقانون عام 1991 الذي مينح 
األمركيني وغر املواطنني )املقيمني يف الواليات املتحدة( الحق 
يف رفع دعاوى قانونية يف الواليات املتحدة بشــأن التعذيب 
والقتــل خارج نطاق القضــاء املرتكبني يف دول أجنبية؛ ومع 
انطبــاق حصانة رئيس الدولــة يف هذه الحالة؛ ووجهة نظر 
الواليات املتحدة فيا إذا كانت املصالح الســيادية للسعودية 

ميكن أن تترضر إذا استمرت القضية.
وقالت أغنيس كاالمار، رئيســة منظمــة العفو الدولية، 
التي حققت يف مقتل خاشــقجي عندما كانت مقررة خاصة 
لألمم املتحدة بشــأن عمليات القتل خارج نطاق القانون، إن 
مــن »املضحك« أن األمر محمد بن ســلان، الذي وصفته 
بـ«شــبه السيادي«، ميكن أن يســتفيد من حصانة رئيس 
الدولة بعد أن خلصت الواليات املتحدة نفســها علناً إىل أنه 
عى األرجح وافق عى عملية قتل خاشــقجي. وأشارت إىل 
أن األمــر محمد ليس ملكاً، وأضافت: »محمد بن ســلان 
ليس حاكاً للمملكة العربية الســعودية وال ينبغي للواليات 
املتحدة أن تعرف به رئيســاً للدولة. القيام بذلك ســيمنحه 
سلطة ورشعية ال يستحقها بالتأكيد ونأمل أال يحصل عليها 

أبداً«.

ــي ــوطــن ــوار ال ــحـ ــلـ ــع لـ ــي ــم ــج ــا ال ــ ــون ــيـــس املــــصــــري: دعــ ــرئـ الـ
عبد  املرصي  الرئيس  أعلن 
الفتاح الســييس أن الحوار 
الوطنــي األول يف عهــده 
للجميــع باســتثناء فصيل 
واحــد، وقال إنــه دعاه يف 
الثالث من متوز 2013 إلجراء 
انتخابات رئاســية من دون 
استجابة. ومل يذكر السييس 
الفصيــل باالســم، غر أن 
إعالمــا محليا ذكــر أن ذلك 
إشــارة إىل جاعة اإلخوان 

املسلمني.
وجاء ترصيح السييس يف 
املرصية  الرئاسة  بثته  حوار 
وإعالم محيل مع صحفيني، 
تزامنا مع ذكرى أحداث الثالث 
التي   2013 يوليو/متوز  من 
املرصي  بالرئيــس  أطاحت 

الراحل محمد مريس.
ونقلت وكالة األنباء املرصية الرسمية -يف تغطيتها لكلمة 
السييس- قوله »أطلقنا الحوار الوطني لكل املفكرين والنقابات 
واملثقفني والقوى السياسية، مع استثناء فصيل واحد فقط«.

وأضاف الســييس أن الناس ميكن أن تســأل: ملاذا استثناء 
واحــد؟ وملاذا ليس الكل مدعوين للحوار؟ فأجاب قائال إنه يف 
الثالــث من متوز 2013 آخر ما فعلــه أن طرح عليهم تصورا 

لتجاوز األزمة عرب انتخابات رئاســية مبكرة، وإعطاء الشعب 
فرصــة ليقول رأيــه، ولكن تم رفض املقــرح، وبالتايل برر 
السييس عدم دعوة ذلك الفصيل إىل عدم وجود أرضية مشركة 

يف الحوار معه.
ويف وقت ســابق ذكرت وكالة األنباء املرصية يف بيان أن 
أوىل جلســات الحوار الوطني املرتقب ســتعقد عى مستوى 
مجلس األمناء، وذلك بعد نحو 3 أشهر من دعوة السييس إلجراء 

حوار هو األول منذ وصوله للسلطة عام 2014.

ــوع املــقــبــل ــ ــب ــهــضــة يـــبـــدأ األســ ــن ــد ال ــس ــن الـــثـــالـــث ل ــزي ــخ ــت ال
وأســتاذ  املياه  خبر  قال 
الجيولوجيــا املرصي عباس 
رشاقــي، إن التخزين الثالث 
لسد النهضة اإلثيويب سيبدأ 

األسبوع املقبل.
صورا  رشاقــي،  ونــرش 
فضائية جديدة لسد النهضة 
اإلثيويب، عرب حســابه يف 
موقــع التواصل االجتاعي 
»فيســبوك«، تحــت عنوان 
»التخزيــن الثالــث بدايــة 

األسبوع املقبل«.
بداية  وقال رشاقي: »رغم 
ارتفاع منســوب بحرة سد 
النهضة األسبوع املايض، إال 
أنه تعويــض عن كمية الـ2 
مليــار مر مكعــب التي تم 
تفريغها مــن خالل فتحتي 

الترصيــف بداية من 12 آذار املايض، باإلضافة إىل التشــغيل 
املتواضع للتوربني رقم 10 الذي بدأ العمل 20 فرباير املايض«.

وأضاف: »من املتوقع وصول البحرة إىل مســتواها الذي 
وصلــت إليــه يف 19اب املايض بإجــايل 8 مليارات مر 

مكعــب نهاية هذا األســبوع، عى أن يبــدأ التخزين الثالث 
بداية األســبوع املقبل ملدة شــهر يف حالة استمرار بوابتي 
الترصيف، أو نهاية شــهر يوليو يف حالة إغالقها، لتخزين 
حوايل 5 مليارات مــر مكعب، وحينئذ يغمر الفيضان املمر 

األوسط من جديد«.

املعيشية ــاع  األوضـ ســوء  على  احتجاجاً  ليبيا  فــي  تظاهرات 
مجدداً  املتظاهــرون  تجمع 
طرابلس،  الليبية  العاصمة  يف 
لالحتجاج عى تدهور الظروف 
املعيشية، واالنقطاع املزمن للتيار 
الكهربايئ الذي يستمر لساعات 

طويلة يومياً.
وخرجت مســرات متفرقة 
يف أحياء عدة مــن العاصمة، 
أحرق خاللها املحتجون إطارات 
السيارات وأغلقوا طرقاً مختلفة، 
منها الطريق الدائري بالعاصمة 
والطريق الســاحيل الذي يربط 

طرابلس بضواحيها الغربية.
وتعــّم االحتجاجــات املدن 
حركة  أيام، وأعلنت  منذ  الليبية 
االحتجاج أنّها ستصّعد حملتها، 

داعيًة املتظاهرين إىل إعالن العصيان املدين.
ويــوم الجمعة، اقتحــم عدد من املتظاهريــن مقر مجلس 
النواب الليبــي يف مدينة طربق الليبية رشقي البالد، وأشــعلوا 
النران أمامه احتجاجاً عى سوء األزمتني املعيشية والسياسية، 
مطالبني بـ«إســقاط مجلس النــواب، ورحيل جميع املكونات 

السياسية، وإجراء االنتخابات الرئاسية والربملانية فوراً«.

وتأيت االحتجاحات يف وقت تواجه ليبيا أزمة حادة بســبب 

تراجع إنتــاج النفط، إذ إّن مجموعات محلية وقبلية تغلق، منذ 

نيسان، 6 حقول وموانئ رشقي البالد، املنطقة التي تسيطر عليها 

القوات املوالية للمشر خليفة حفر، وذلك احتجاجاً عى استمرار 

رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة يف طرابلس، وعدم تسليمه 

السلطة إىل الحكومة الجديدة املعّينة من مجلس النواب.

 فـــــــــــــــــــــي ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــرى االســــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــال
ــد الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة ــ ــي ــ ــوح ــ ــو إلـــــــى ت ــ ــدعـ ــ ــون يـ ــ ــبـ ــ تـ

دعا الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، إىل »ملّ الشــمل ورّص 
الصفوف« من أجل إنجاح ما سّاه »معركة التجديد« يف البالد.

جاء ذلك يف مقال لتبون نرُش يف مجلة الجيش التابعة لوزارة 
الدفاع يف عددها لشهر متوز، وتزامن نرش مقال تبون الذي يشغل 
ـ 60 الســتقالل  أيضاً منصب وزير الدفاع مع احتفاالت الذكرى ال

البالد.
وقال الرئيس الجزائري: »يف هذه الذكرى املجيدة، التي نستحرض 
فيها بطوالت أسالفنا ونحيي ذكرى مقاومات ملعبنا وانتصاراته، 
أدعو الشعب الجزائري يف هذه املرحلة الحاسمة من تاريخنا إىل ملّ 

الشمل ورّص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية«.
وأوضــح أّن ذلك يهدف إىل »كســب معركة التجديد«، من أجل 
تحقيق التطلعات املنشودة يف »جزائر قوية شامخة وآمنة، مثلا 

أرادها شهداؤنا األبرار«.
وتابع: »إنني عى قناعة أّن الشــعب الجزائري، ومثلا متكّن 
باألمس من دحر أعتى قّوٍة استعارية واستعادة السيادة الوطنية، 
قادٌر اليوم عى مواجهِة كّل التحديات وتجسيد الجزائر الجديدة عى 

أرض الواقع«.

ويف مطلع أياراملايض، بدأ الحديث يف اإلعالم الرسمي الجزائري 
عن مبادرة »مل الشــمل« الرئاســية، من دون تفاصيل كثرة عن 
مضمونها، فيا التقى تبون قادة أحزاب ومنظات وشخصيات عدة 
بشأنها. وتحتفل الجزائر غداً الثالثاء بالذكرى الـ60 الستقاللها بعد 
132 عاماً من االستعار الفرنيس، الذي ما زالت ذكراه توتّر العالقات 

بباريس.

ــاتــوريــة سعيد دكــت ــن  م يــحــذر  ــور  ــدســت ال رئــيــس هيئة  ــس:  ــون ت
ندد رئيس الهيئة االستشارية لصياغة 
الدستور التونيس الجديد الصادق بلعيد 
 Le( »يف مقابلــة مع صحيفة »لوموند
Monde( الفرنسية نرشت امس مبرشوع 
الدســتور الذي نرش مؤخــرا، معتربا أن 
النص الذي قدمه الرئيس قيس ســعيد 
»خطــر«، يأيت ذلك فيا دخلت الحملة 
االنتخابية يومها الثاين، وسط انقسام 

سيايس حاد.
وذكر العميد املتقاعد من كلية العلوم 
القانونية يف حواره املطول مع الصحيفة 
الفرنسية أن مرشوع الدستور املعروض 
لدكتاتورية  للتصويت خطر، ويؤسس 
دون نهاية ملصلحة الرئيس الحايل، معربا 

عن قلقه من »إعادة بناء السلطة الدينية« وبالتايل »العودة إىل ما 
ساها »العصور املظلمة للحضارة اإلسالمية«.

وردا عى سؤال بشأن تحفظاته عى نص الدستور الذي نرشته 
الجريدة الرسمية قال رئيس اللجنة االستشارية العميد بلعيد إن 
هذا الدستور أعاد الجدل بشأن الهوية الوطنية، كا أن هناك نزوعا 
يف كل النص نحو االستبداد بالسلطة، مضيفا »يؤسفني أن هناك 

فرقا كبرا بني النصني«.
تحذير من الدكتاتورية

وتابع بلعيد ردا عى استفسار الصحفي بشأن ما إذا كان النظام 
الجديد يسعى لتكريس االستبداد بالسلطة قائال »يف الواقع، تتجه 
الســلطة من خالل ما يسمى مبدأ الرئاسية نحو إقامة نوع من 
الدكتاتوريــة الالنهائية يف البــالد لصالح الرئيس الحايل، وقد 
مينحــه النص الرئايس إغراء تجديد واليته بعد انتهاء مدتها يف 

حالة وجود »خطر داهم«.
وقد برزت عدة نقاط اختالف بني مرشوع الدستور الذي قدمه 
بلعيد والنســخة التي نرشتها رئاسة الجمهورية، كا أن هناك 

فصوال مل ترد أصال يف املسودة وأخرى تم تغيرها.
وأوضــح بلعيد يف حوار مع صحيفة الصباح التونســية أن 
التباينــات عديدة، أبرزها الفصل الخامس املتعلق بأن تونس جزء 
من األمة اإلسالمية، وأن الدولة تعمل وحدها عى تحقيق مقاصد 

الدين اإلسالمي.
كــا اعترب أن مرشوع دســتور الرئيس تضمن نظاما محليا 
وإقليميا مبها وغامضا ينذر مبفاجآت غر متوقعة، وندد أيضا 
مبا ساه تنظيا منقوصا وجائرا للمحكمة الدستورية، ما يحد 

من استقالليتها.
ومل يعلق الرئيس عى الدستور منذ نرشه الخميس املايض يف 
الجريدة الرســمية، وسيمنح هذا الدستور للرئيس سلطات أكرب 

بكثر.
ونرشت الجريدة الرســمية نص الدستور الجديد املقرح الذي 
مينح سعيد سلطات مطلقة، وسيجري االستفتاء عليه يوم 25 
متوز الجاري.وأزال ســعيد يف الدستور املقرح جميع الضوابط 
تقريبــا عى حكمه، وأضعف دور الربملان والقضاء، ما أدى إىل 
اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك املكاسب الدميقراطية 

التي حققها التونسيون يف ثورة 2011.
كا اســتأثر عى معظم الســلطات العام املايض، متجاهال 
الدســتور الدميقراطي الحايل لعام 2014 وحل الربملان املنتخب، 
ليقول إنه سيحكم مبرسوم إىل أن يعيد تشكيل النظام السيايس.
يف هذه األثناء، تدخل حملة االســتفتاء عى الدستور الجديد 

يومها الثاين، وسط انقسام سيايس حاد.
وبدأت الحملة االنتخابية لالســتفتاء عى الدســتور الجديد 
وتســتمر حتى 21 متوز الجاري، والذي يعد من أهم النقاط يف 
خريطة الطريق التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 13 كانون األول 

2021 ضمن جملة من القرارات يف إطار التدابر االستثنائية.
وتنطلق الحملة وسط تباينات شديدة تشق املشهد السيايس 
يف تونس، سواء يف ما يتعلق بطبيعة االستفتاء نفسه أو مرشوع 

الدستور املعروض عى االستفتاء.
وبينا تتباين املواقف بني مؤيد ومتحفظ ومقاطع يســتمر 
الجدل بشــأن اســتقاللية هيئة االنتخابات بعد تغير تركيبتها 

وتعيني سعيد أعضاءها عى إثر حل الهيئة السابقة.

املـــــــــغـــــــــرب يــــــقــــــاضــــــي صـــــحـــــفـــــيـــــاً إســـــبـــــانـــــيـــــاً
أعلنت مصادر قضائية إسبانية تقدم املغرب بدعوى ضد صحفي 
إســباين، يتهم الرباط بالتجسس عى هاتفه املحمول بواسطة 

برنامج »بيغاسوس«.
وقبلت محكمة يف مدريد الشــكوى املقدمة ضد الخبر يف 
العالقات اإلســبانية-املغربية الصحايف إنياســيو سيمربيرو 
العامل لصالح املوقع اإللكروين اإلخباري »إل كونفيدنثيال«، وفق 

متحدث باسم السلطات القضائية اإلقليمية.
يف صيــف العــام 2021 اتهــم املغرب باســتخدام برنامج 
»بيغاســوس« اإلرسائييل للتجســس بعد تحقيق مكثف أجرته 
مجموعة تضم 17 وسيلة إعالم دولية. لكن الرباط ردت بشجب 

»مزاعم كاذبة ال أساس لها من الصحة«.
مبجــرد تحميله عــى هاتف محمول، يتيح »بيغاســوس« 
التجسس عى مستخدم الهاتف من خالل االطالع عى الرسائل 
والبيانات والصور وجهات االتصال، كا يتيح تفعيل امليكروفون 

والكامرا عن بعد.
وبحسب نســخة من الشــكوى، تطالب الرباط سيمربيرو 

بالراجع عن اتهامه املغرب بالتجســس وتسديد تعويض مايل 
للمملكة.

وقــال محامي الرباط إن »اململكــة املغربية غر ضالعة يف 
التجســس ال عى إنياسيو ســيمربيرو وال عى أي مواطن آخر« 

و«ال متتلك برنامج بيغاسوس«.
يف متوز 2021 كشف تحقيق موسع أجراه أكرث من 80 صحافيا 
يف عرش دول أن برنامج »بيغاسوس« استخدم ضد 50 ألف شخص 

عى األقل حول العامل.
ومن بني هؤالء 180 صحافيا عى األقل ونشطاء يف الدفاع عن 

حقوق اإلنسان وسياسيون وقادة عسكريون.
وكانت املعلومات قد رّسبت بادئ األمر إىل منظمة العفو الدولية 
ومنظمة »فوربيدن ســتوريز« غر الحكومية الفرنسية اللتني 

أبلغتا بها أكرث من عرش مؤسسات إعالمية.
ووجهــت اتهامات خصوصــا إىل املغرب بــرشاء الربنامج 
من مجموعــة »أن.اس.او« اإلرسائيلية وباســتخدام أجهزته 

االستخبارية »بيغاسوس« للتجسس عى صحافيني.
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الثلثاء 5 متوز 2022

عامل

اعالنات مبوبة 
اعالنات رسمية 

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

3.500.000ل.ل:03/940014
 ــــــــــــــــــــــــــ

  
ادارية  

معروض

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

عقارات 

 املنت 

 اراض 

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

 مختلف

نهر املــوت املنت الرسيع، محل 

ديكــور مكاتب،  اوىل صناعة 

350م.م.،  كميــون،  مدخــل 

250.000$ ت:76/911075

ــــــــــــــــــــــــــ

الشامل

اراض

متفرقات

عصمت الجوهري

واالسقف  الديكور  انواع  جميع 

كهرباء  وســتورات  املستعارة 

ت:76/077988

اعالن قضايئ
االبتدائية لالرمن  املحكمــة  ان 
الكاثوليك يف بروت تبلغ الســيدة 
 ،ASENAKU BELETE SAHELU
بتاريخ  انــه  املقــام،  مجهولــة 
ارمن  الســيد  تقدم   ،2022/5/13
رسكيس قزانجيان بعريضة دعوى 
اساســية يطلب فيها اعالن بطالن 
زواجه، لذلك لديها مهلة تنتهي يوم 
الجمعة الواقــع يف 2022/7/15 
متام الســاعة 11 صباحا للحضور 
اىل املحكمة بصفــة مدعى عليها 
يف جلسة مخصصة للمصالحة او 

لتحديد نقاط الخصومة.
الزلقا يف 2022/7/1
النائب القضايئ والرئيس

املونسنيور باتريك مراد
ـــــــــــــــ

اعالن عن مناقصة 

عمومية
تجري املصلحــة الوطنية لنهر 
الليطاين مناقصــة عمومية وفق 
دفرت الرشوط الخاص لـ »تقديم يد 
عاملة مختلفة لزوم اعامل املصلحة 
الوطنيــة لنهــر الليطــاين للعام 
2023«. ميكــن االطالع عىل ملف 
التلزيم واستالم نسخة عنه ضمن 
الدوام يف مبنــى االدارة املركزية – 
مصلحة الصفقات يف ش. بشــارة 
الخوري بناية غناجة، ط 4، مقابل 
مبلــغ مليون ل.ل يدفــع نقدا يف 
صندوق املصلحــة. تقدم العروض 
باليد يف القلــم املركزي حتى ظهر 
الثالثاء 2022/8/30، وتفض  يوم 
العروض يف جلسة علنية الساعة 
العارشة من صباح اليوم التايل يف 

العنوان املبني اعاله.
رئيس مجلس االدارة / مدير 
عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاين

د. سامي علوية
التكليف 376

ــــــــــــــــ

اعالن عن مزايدة 
عمومية

تجري املصلحــة الوطنية لنهر 
الليطــاين مزايدة عمومية بالظرف 
املختوم وفق دفرت الرشوط الخاص 
لتأجر بعض االرايض الزراعية يف 
محافظة البقاع ملدة خمس سنوات، 
مقسمة اىل منطقتني تبلغ مساحة 
املنطقــة االوىل 465 دونم زراعي 

والثانيــة 553 دونم زراعي عىل ان 
تبدأ املزايدة من بدل الطرح لاليجار 
الســنوي االدىن للدونــم الزراعي 
الواحــد املحــدد يف دفرت الرشوط 
والبالغة قيمته /2.100.000/ ل.ل 
)مليونــان ومئة الف لرة لبنانية(. 
ميكن االطــالع عىل دفرت الرشوط 
واستالم نســخة عنه ضمن الدوام 
الرســمي يف مكتــب مصلحــة 
الصفقات يف ش. بشــارة الخوري، 
بناية غناجه، ط 4، مقابل دفع مبلغ 
/500.000/ ل.ل نقدا اىل صندوق 
املصلحــة، تقدم العروض باليد يف 
القلم املركزي حتى ظهر يوم الثالثاء 
2022/7/26 وتفض يف جلســة 
علنية الســاعة العارشة من اليوم 

التايل عىل العنوان اعاله.
رئيس مجلس االدارة/ مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاين

د. سامي علوية
التكليف 377

ـــــــــــــــــــ

اعالن تلزيم
اللبنانيــة  الجامعــة  تجــري 
مناقصة عامة لتلزيم تقديم اعامل 
تنظيف مبنى كلية الفنون الجميلة 
والعامرة – الفرع الرابع عىل اساس 
ســعر يقدمه العــارض يف االدارة 
املركزية للجامعة اللبنانية – املبنى 

الزجاجي.
اليــوم الخميــس الواقــع فيه 

2022/7/28 الساعة 12.00
يف  لالشــرتاك  العروض  تقدم 
املناقصة وفق دفرت الرشوط الخاص 
الذي ميكــن االطــالع والحصول 
عليه لدى: امــني رس الكلية، مبنى 

الفندقية – دير القمر.
تقدم طلبات االشــرتاك اىل قلم 
الدائرة االدارية املشرتكة يف رئاسة 
الجامعــة اللبنانية قبل الســاعة 
الثانية عرشة ظهرا من اخر يوم عمل 
يسبق اليوم املحدد الجراء املناقصة.
بروت يف 24 حزيران 2022
رئيس الجامعة اللبنانية

بسام بدران
التكليف 375

ـــــــــــــــــــــــ

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف 

بروت غ – 7- بالصورة الغيابية
لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ 
عباس  املتهم  عــىل   2022/5/24
لبناين  جنســيته  اسامعيل  مفلح 

محل اقامته بريتال

والدتــه انتصــار مواليد 1980 
اوقف غيابيــا بتاريخ 2022/9/1 
وهو فار بالعقوبة التالية اشــغال 
شــاقة مؤبدة ومايــة مليون لرة 
غرامــة. وفقا للمــواد 125 م من 
قانون العقوبــات الرتكابه جناية 
مخــدرات. وقررت اســقاطه من 
الحقــوق املدنية وعينــت له قيام 

الدارة امواله طيلة مدة قراره.
يف 2022/6/7

الرئيس 
التكليف 373

ــــــــــــــــــــــ

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف 

بروت غ 2- بالصورة الغيابية
لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ 
2022/6/13 عىل املتهم عيل منذر 
زعيرتســجل 124 ريحا جنســيته 
لبناين محل اقامته الفنار – الزعيرتي 
والدته اعتــدال مواليد 1980 اوقف 
بتاريخ 2020/11/15 وهو  غيابيا 
التالية اشغال شاقة  بالعقوبة  فار 
مؤبدة وخمسني مليون لرة غرامة. 
وفقا للمواد 125 مخدرات من قانون 
العقوبات.الرتكابه جناية مخدرات.

وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية 
وعينــت له قيام الدارة امواله طيلة 

مدة فراره.

الرئيس

القايض سامي صدقي 
التكليف 373

ــــــــــــــــــ

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف 

بروت غ – 2- بالصورة الغيابية
لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ 
2022/6/15 عىل املتهم نوح داوود 
زعيرتسجل 132 الكنيسة جنسيته 
لبناين محل اقامته الكنيسة والدته 
نجاح مواليــد 1971 اوقف غيابيا 
بتاريــخ 2019/6/20 بالعقوبــة 
التالية اشــغال شاقة مؤبدة ومئة 
مليون لرة غرامة. وفقا للمواد 125 

مخدرات من قانون العقوبات
التكاربه جناية مخدرات.وقررت 
اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت 
لــه قيام الدارة اموالــه طيلة مدة 

قراره.
يف 2022/6/15

الرئيس 

القايض سامي صدقي 
التكليف379

دعوة لحضور اجتامع مشاركة العامة 
يف اطار دراســة تقييم االثــر البيئي 
ملرشوع اعادة تأهيل وتوســيع مسلخ 

مدينة بعلبك.
نهار الثالثاء 19 متوز 2022 يف متام 
الساعة 09.00 صباحا، يف قاعة بلدية 

بعلبك.

وفيـــــــــــات

بسم الله الرحمن الرحيم

انا لله وانا اليه راجعون

ملشيئته  والتســليم  بالرىض 

تعاىل ننعي اليكم املرحوم

سلامن عيل غيث

ابو بسام

زوجته: نجاح حسني فرحات

اوالده: بســام زوجته جوال 

ايب خزام

املرحوم نزار

سهى زوجها عدي الشيخ

نينا زوجها حسن هشواين

اشــقاؤه: وهيب، يوســف، 

بدري

املرحوم كامل وسامحة شيخ 

العقل بهجت غيث

ناديا  غيث،  سعاد  شقيقاته: 

بوزين، املرحومة صفية منذر

يصىل عــىل جثامنه الطاهر 

نهار الثالثاء الواقع فيه 5 متوز 

2022 الســاعة الثانيــة عرشة 

ظهرا يف بلدته نيحا الشوف.

تقبل التعــازي نهار االربعاء 

الواقــع يف 6 متــوز 2022 يف 

دار الطائفة الدرزية، فردان من 

الســاعة الواحدة حتى الساعة 

الخامســة عرصا نظرا للظروف 

توجيهات  عىل  وبنــاء  الراهنة 

مشيخة العقل واملشايخ االجالء 

ومتاشيا مع قرار وزارة الصحة 

تقبــل التعازي عىل الرقم التايل 

 76955774

اآلســفون: آل غيث وفرحات 

وعموم اهايل نيحا الشوف.

{ نتائج اللوتو اللبناين {
جرى مســاء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 2019 

وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة:5-6-20-27-32-40  الرقم االضايف: 39

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

* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ قيمة الجائزة االجاملية: 688951880ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 688951880ل.ل.

* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 155532600ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 13 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 11964046ل.ل.

* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 155532600ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 420 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 216018ل.ل.

* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 365064000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 11377شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.

* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب املقبل: 
6543006386ل.ل

{ نتائج زيد {
جاءت النتيجة سحب زيد رقم 2019 كاآليت:

الرقم الرابح: 06243
* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.
عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة

الجائزة االفرادية: 75000000ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 6243

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 243

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

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

{ نتائج يومية {
جاءت نتيجة  سحب »يومية« رقم 1241 كاآليت:

* يومية ثالثة: 380
* يومية اربعة: 4261

* يومية خمسة: 85557

قالت الرشطــة الدامناركية إنه ال مؤرشات 
عــىل أن إطالق النــار كان عمال إرهابيا، يف 
الحادثــة التــي وقعت مبركز للتســوق يف 
العاصمــة كوبنهاغن، وقتل فيها 3 وأصيب 4 
آخرون. وكشفت عن أن مواطنا روسيا من بني 
القتىل الثالثة، يف حني ال تزال حالة املصابني 
األربعة -بينهم مواطنان ســويديان- حرجة 

لكنها مستقرة.
وقــد أعلنــت الرشطــة الدامناركية أمس 
القبض عىل مشــتبه فيــه بالحادثة، وكتبت 
عىل تويرت »أُوقف شــخص عىل صلة بإطالق 
النار يف مركز فيلدز للتسوق، ال نستطيع حتى 

اآلن اإلدالء مبزيد من املعلومات عن هوية هذا 
الشخص«.

وقالــت الرشطة إن عــددا من رجال األمن 
أُرسلوا إىل مركز فيلدز التجاري بعد تقارير عن 
إطالق النار، ونصح رجال الرشطة األشخاص 
املوجودين داخل املركــز بالبقاء يف أماكنهم 

وانتظار مساعدة رجال األمن.
ويف وقــت ســابق، كتبت رئيســة بلدية 
العاصمة الدامناركية صويف أندرســن -عىل 
تويــرت- »ال نعلم حتــى اآلن عدد املصابني أو 
القتىل لكن األمــر خطر جدا«، موضحة أنه 

تم تشكيل خلية أزمة.

شــهدت العاصمة العراقية 
بغداد ومحافظات أخرى األحد 
عاصفة ترابية شــديدة أثرت 
عىل الحركة الجوية، يف حني 
أخلت أســرتاليا الســكان يف 
جنوب غريب ســيدين، وسط 
هطل غزيــر لألمطار وهبوب 
بحدوث  وتوقعات  قوية  رياح 
أسوأ فيضانات، كام تسبب أول 
إعصــار هذا العام بالصني يف 
هبوب عواصف وسقوط أمطار 
الجنوبية؛  البالد  سواحل  عىل 
مام أدى إىل فيضانات عارمة؛ 
وتعزو الدراســات كل هذا إىل 

تفاقم ظاهرة تغر املناخ.
إدارة مطار بغداد  وأعلنــت 

الدويل استئناف الرحالت من وإىل مطار املدينة بعد 
ســاعات من توقفها بسبب عاصفة رملية شديدة 
رضبــت العاصمة العراقية وعــددا من محافظات 

البالد.
وكانــت إدارة املطار قالــت إنه تم إيقاف الحركة 
الجوية بســبب الظروف الجوية الســيئة. وتشهد 
العاصمة بغــداد وعدد من املحافظــات العراقية 
منــذ صباح األحد عاصفة ترابية وســط توقعات 

بانحسارها مساء، وفقا لهيئة األرصاد الجوية.
وتوقعــت وزارة البيئة العراقية ارتفاع نســبة 
تصاعــد الغبار يف البالد من 272 يوما يف الســنة 

حاليا إىل 300 يوم حتى عام 2050.

ويف أســرتاليا، أمرت الســلطات آالف السكان 
بإخالء جنوب غريب ســيدين )أكرب مدن أسرتاليا(، 
وســط هطل أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عىل 
الســاحل الرشقي، مع توقعات بحدوث فيضانات 

أسوأ من تلك التي اجتاحت املنطقة العام املايض.
ويهدد هطل األمطار الغزيرة مع ارتفاع منسوب 
امليــاه يف الســدود واألنهار بحــدوث فيضانات 
وانهيــارات أرضية عىل امتداد منطقة الســاحل 
الرشقي إىل الشامل والجنوب من سيدين يف والية 
نيو ســاوث ويلز، مع توقع اشتداد هطول األمطار 

مساء األحد.
وقالت وزير خدمات الطوارئ يف »نيو ســاوث 
ويلز« ســتيف كــوك يف إفادة تلفزيونية مســاء 

األحــد »إذا كنت قــد نجوت 
 2021 عام  )فيضانــات(  يف 
ال تفــرتض أنك ســتكون آمنا 
الليلة. هذا وضع رسيع التطور 
وميكننا أن نشهد تأثر مناطق 

مل تشهد فيضانات من قبل«.
ويف كامــدن -الضاحيــة 
الجنوبية الغربية لسيدين، التي 
تضم أكرث من 100 ألف شخص- 
وقود  املحالت ومحطة  غرقت 

مبياه الفيضانات.
لبعض  أســرتاليا  وتتعرض 
املناخي؛  التغر  تداعيات  أسوأ 
إذ ازدادت وترة وشدة موجات 
الغابات  وحرائــق  الجفــاف 
ابيضاض  املميتــة وحــاالت 
الحاجــز املرجاين العظيــم والفيضانات مع تغر 

أمناط الطقس العاملية.
ويف الصني، تســبب أول إعصــار هذا العام يف 
هبوب عواصف وسقوط أمطار عىل سواحل البالد 
الجنوبيــة؛ مام أدى إىل فيضانات عارمة يف أقاليم 

من بينها غوانغدونغ )أكرب أقاليم الصني سكانا(.
وقــال املركز الوطني لألرصاد الجوية -يف بيان- 
إن اإلعصار »تشــابا« -الذي يتحرك جهة الشــامل 
الغــريب برسعة ترتاوح بــني 15 و20 كيلومرتا يف 
الســاعة- تسبب  بسقوط أمطار غزيرة قد تتجاوز 
الرقــم القيايس لألمطار الرتاكمية، وإنه يســحب 
حزام األمطار املوسمية يف املنطقة إىل داخل البالد.

ــي ــ ــاب ــ إره عـــمـــل  عـــلـــى  مـــــؤشـــــرات  ال 
كوبنهاغن ــي  ف ــاً  تــجــاري مــركــزاً  اســتــهــدف  هــجــوم 

عواصف رملية في العراق وفيضانات خطرة بأوســــــتراليا وإعصار في الصين

طالب متظاهرون يف جورجيا، باستقالة الحكومة، متهمني 
إياهــا باإلخفــاق يف الحصول عىل وضع الدولة املرشــحة 

لالنضامم إىل االتحاد األورويب.
وتجّمع املتظاهرون أمام مبنى الربملان يف العاصمة تبلييس، 
متهمني رئيس مجلس الوزراء إيراكيل جاريباشفييل بالعجز.

وصــدح املتظاهــرون، الذين أغلقوا الشــارع الرئيس يف 
العاصمــة، بهتافــاٍت مناهضة للحكومة، ورّددوا النشــيد 
الوطني، ونشيد االتحاد األورويب. ودعوا رئيس مجلس الوزراء 
إىل االســتقالة ألنّه أخفق يف سياسٍة االندماج الحكومية مع 
االتحــاد األورويب، ُمحذرين من اســتمرار التظاهرات حتى 

الصباح ما مل يتقدم باستقالته.
وشارك يف التظاهرة زعامء وأنصار مختلف أحزاب املعارضة 
يف البالد، وطــالب جامعيون، وممثلون عن بعض املنظامت 

غر الحكومية.
ويف حزيــران املــايض، خرج عرشات اآلالف إىل شــوارع 
العاصمــة الجورجية، مطالبني بانضامم بالدهم إىل االتحاد 

األورويب.
وكانت مولدوفا وجورجيا قّدمتا طلباتهام الخاصة بالرتشح 
لعضويــة االتحــاد األورويب، يف آذار الفائــت، عقب تقديم 

أوكرانيا طلباً مامثالً.
ووافق االتحاد األورويب عــىل قرار الربملان األورويب منح 
أوكرانيا ومولدوفا صفة دولة مرّشحة لالنضامم إىل االتحاد 
األورويب يف أرسع وقــت ممكن، لكنــه مل يوافق عىل طلب 

جورجيا.

للحكومة مناهضة  تظاهــــــرات   : جورجيا 
بعد أكرث من شــهرين عــىل إعادة انتخاب 
إميانويــل ماكرون، من املتوقع الكشــف عن 
تشــكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، عىل 
وقع ضغوٍط كبرة عىل الســلطة التنفيذية 
التي ُحرمت من الغالبية املطلقة يف الجمعية 
الوطنيــة. وعىل الرغم من أنّــه مل يُعلن عن 
أّي موعٍد رســمي، إال أّن رئيسة كتلة الحزب 
الرئايس يف الجمعية الوطنية أورور برجيه 
قالــت، أمس األحد، إنّها تتوقع حصول تعديل 

وزاري »يف الساعات املقبلة«.
ويجــري ترّقب تشــكيلة فريــق الرئيس 
الوسطي الجديد قبل يومني من خطاب رئيسة 
الوزراء اليزابيت بورن، عن برنامجها الحكومي 

أمــام الربملان، يف وقت مل يســتبعد تحالف 
اليسار طرح مذكّرة حجب ثقة يف إطاره.

ومبوجب قاعدة ضمنيــة معمول بها منذ 
واليات رئاســية عــّدة، فإّن الــوزراء الذين 
يخــرسون يف االنتخابــات الترشيعية يجب 
أن يغــادروا صفوف الحكومة. وهذا ما حصل 
لوزيــرة التحول البيئي أمييل دو موشــاالن، 
والصحــة بريجيــت بورغينيــون، والبحار 

جوستني بينني.
ويجــب كذلك تعيني شــخص يف حقيبة 
وزيــرة مقاطعات مــا وراء البحــار يائيل 
برون-بيفيه، التي اخترت رئيســة للجمعية 

الوطنية األسبوع املايض.

فرنســــــا ستكشــــــف عن التشــــــكيلة الوزارية الجديدة قريباً

قالت النيابة العامة يف أوزبكستان، إّن 18 
شخصاً لقوا حتفهم يف اضطرابات شهدتها 
األســبوع املايض منطقة قرقل باغســتان 
املتمتعــة بحكــم ذايت، رفضــاً للتغيرات 
الدســتورية املزمعــة التــي تؤثر يف وضع 

املنطقة.
الروســية »ريا  ونقلــت وكالة األنبــاء 
نوفوستي« عن أبرور ماماتوف، املسؤول يف 
مكتب املدعي العام، قوله إّن »18 شخصاً توفوا 
نتيجة إصابات خطــرة يف أثناء اضطرابات 

كبرة يف نكوص« عاصمة اإلقليم.
وكان رئيس أوزبسكتان شوكت مرزيوييف 
قد أقّر، يــوم األحــد، بوقوع »ضحايا« يف 
صفوف املدنيني والرشطة، إثر تظاهرات جرت 
احتجاجاً عىل مرشوع تعديل دستوري يقلّص 
الحكم الذايت يف إقليم قرقل باغستان الفقر 

يف شامل غريب البالد.
إال أّن مجريــات األحداث ال تزال مبهمة، إذ 
قطعت الســلطات الجزء األكرب من وســائل 
االتصال خالل املواجهات. لكن بعض املقاطع 
املصــورة التي رُسبت عــرب اإلنرتنت أظهرت 

جرحى وأشخاصاً فاقدين للوعي.
وفرضــت حالة الطوارئ ملدة شــهر يف 
اإلقليــم، ومبوازاة ذلك وعد الرئيس األوزبيك 
الدســتورية موضع  التعديــالت  بســحب 

االحتجاج.
ومتّثل هذه االشــتباكات أكــرب تحدٍّ حتى 
اآلن لحكــم مرزييويف، البالغ 64 عاماً، منذ 
وصوله إىل الرئاسة من منصب رئيس ملجلس 
وزراء عام 2016، بعدما تويف إسالم كرميوف 
الذي حكم أوزبكســتان منذ اســتقاللها عن 

االتحاد السوفيايت.

احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات فـــــــــي أوزبــــــكــــــســــــتــــــان

نّفذ عدد من املحامني الربيطانيني، إرضابهم 
الثاين احتجاجاً عىل ترّدي األوضاع املعيشية، 

أمام املحكمة العليا يف لندن.
وأعلنت نقابة املحامني األســبوع املايض 
إرضابــاً يســتمّر 14 يوماً، مطالبــًة بزيادة 
الرواتب بنسبة تصل إىل 25%. وكانت الحكومة 
اقرتحت زيادًة بنسبة 15% عىل الرواتب، إال أّن 

نقابة املحامني رفضت املقرتح الحكومي.
ويــأيت إرضاب املحامــني ضــد الخفض 
املتكرر من جانب الحكومة مليزانية املســاعدة 
القانونية، فضالً عن تراجع أجورهم، ما يدفع 

العديد منهم إىل ترك مهنة املحاماة.
يذكــر أّن الحكومة الربيطانية تتكفل بدفع 
رسوم املحامني لتأمني املساعدة القانونية يف 
الحاالت التي ال يستطيع فيها املشتبه بهم دفع 

رسوم ملمثلني قانونيني. 
ويف ســياٍق متصــل، أغلق متظاهــرون 
بريطانيــون الطــرق الرسيعــة يف مختلف 

املناطــق الربيطانية احتجاجــاً عىل ارتفاع 
أسعار الوقود.

وازداد الضغــط عىل تكلفة املعيشــة يف 
بريطانيا، خالل الشــهور األخــرة. ووفقاً 
لألرقام الرســمية التي نرُشت يف أيار، سّجل 
التضخم معّدل 9.1% عىل أساس سنوي، وتُعّد 

هذه النسبة هي األعىل منذ 40 عاماً.
وكشف تقرير لصحيفة »نيويورك تاميز« عن 
عــدد من املشــاكل التي بــات الربيطانيون 
يواجهونهــا، مل تشــهدها بالدهم منذ العام 
1956، من جراء االرتفاع الشــديد يف أسعار 

الوقود والتضّخم وانخفاض دخل األرسة.
املواد  للصحيفة، فــإّن أســعار  ووفقــاً 
األساســية يف بريطانيــا ترتفع اآلن بأرسع 
وترة مل تشهدها خالل الثالثني عاماً املاضية، 
يف حني أّن القفزة يف تكلفة املعيشــة مقلقة 
بشكل خاص لكبار السن وغرهم من املواطنني 

ذوي الدخل املنخفض أو املحدود.

بريطانيا : احتجاجات على تردي األوضاع املعيشــــــية



اللبناين  االتحــاد  أنهــى 
للكرة الطائرة دراسة املدربني 
األول  للمســتوى  الدوليــة 
الشــاطئية  الطائرة  بالكرة 
التي نظمها عىل مدار اسبوع 
بإرشاف اإلتحاد الدويل للعبة 
عن طريق النظام األلكرتوين 
اما  املريئ عن بعــد )زوم(. 
واالختبــارات  املحــارضات 
العملية واالمتحانات الخطّية 
فأقيمــت يف مقرو مالعب 

نادي الشباب البرتون.  
أدارالدراسة املحارض والخبري 
الدويل يف شؤون الكرة الطائرة 
الشاطئية الجزائري محمد بن 
حميدة و عاونه املدرّب الوطني 

اييل النار.
الختامي  الحفــل    وأقيم 
االتحاد  عــام  أمني  بحضور 
عصام ابو جودة ورئيس لجنة 
الكرة الطائرة الشاطئية منري 

شــاهني ومقّرر اللجنة مارك ايب كرم. والقى 
املدير املديــر التنفيذي لالتحــاد اميل جبور 
كلمة شــكر خاللها بإسم رئيس االتحاد وليد 
القاصوف و أعضاء االتحاد املحارض ومعاونه 
عىل عنايتهام ومتابعتهام للمشاركني و نادي 
الشــباب البرتون لتقدميه كل املســتلزمات 
الجّيد  الدراســة  منّوها باملســتوى  إلنجاح 
الذي اظهره املشــاركون علام انها املرة االوىل 
التــي ينظّم اإلتحاد هذا النوع من الدراســات 
املخصصة للكرة الطائرة الشــاطئية. وأعلن 
جّبور عن حضور الخبري الدويل اىل لبنان لدعم 
الكرة الطائرة الشــاطئية يف لبنان وعقدعّدة 
اجتامعات مع املسؤولني يف االتحاد اللبناين 
لوضع خطة عمل تطويرية ملدة اربع سنوات 

تنفذ وتتابع من قبله شخصيا.
  ثــم اذيعت النتائج ووّزع األمني العام واملدير 
التنفيذي الشهادات عىل الناجحني وهم إيهاب 

الظنط – مريا عدره – هادي عرت – رشبل القزّي – 
آيا ماريا مطر – جوزيف شاهني –جون ابو جوده 
- آدم خــوري – غيث مصطفى –هادي عاّمر - 
عمر ايب كرم –رامي ابو عيل – مهّند اســامعيل 

– نادر الفيداوي – اييل نّجار – جايسن نّجار.

{   جبور مجدداً {
  من جهة اخــرى تلقى جبور قرار مجلس 
إدارة االتحاد اآلسيوي القايض بتكليفه رئيسا 
ومندوبا فنّيا للجنة املرشفة عىل بطولة آسيا 
للناشــئني تحت الـ 19 ســنة التي تقام يف 
البحرين بني 19 و 30 آب املقبل مبشاركة عدد 

قيايس من الدول بلغ الـ 18 فريقا .
  والــدول هي: البحرين – ايــران – كوريا 
الجنوبية – تايالندا– العراق – الصني –تايوان 
– اوســرتاليا – كازاخستان – قطر – اليابان – 
هونغ كونغ – الكويت – السعودية – بنغالدش 

– الهند – باكستان – االمارات.
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 بطولـــــــــــــــة غـــــــــــــــرب آســـــــــــــــيا للشـــــــــــــــباب والشـــــــــــــــابات فـــــــــــــــي ألعـــــــــــــــاب القـــــــــــــــوى - نتائـــــــــــــــج اليـــــــــــــــوم األول :
رزق ويـــــــــــــــارا  معـــــــــــــــوض  ميســـــــــــــــا  عبـــــــــــــــر  للبنـــــــــــــــان  ذهبيتـــــــــــــــان  ميداليتـــــــــــــــان 

انطلقت منافســات بطولة غرب آسيا الثانية 
للشباب والشابات )تحت الـ 20 سنة( يف ألعاب 
القــوى التي ينظمها االتحاد اللبناين للعبة حتى 
يــوم غد األربعــاء عىل ملعب نــادي الجمهور 
برعاية رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 
ومبشــاركة تســع دول وهي ســلطنة ُعامن، 
الكويــت، قطر، اليمن، العراق، األردن، ســوريا، 

فلسطني ولبنان.  
ويف اليوم االول وامــام جمهور غفري، حصد 
كل مــن لبنان وقطر وســوريا والكويت واالردن 
ميداليتني ذهبيتني اىل جانب العديد من امليداليات 

الفضية والربونزية.
  ويف التفاصيل، نجح لبنان يف احراز ميداليتني 
ذهبيتني بواســطة ميسا معوض )سباق الـ 100 

مرت( ويارا رزق )ســباق الـ 3000 مرت( وميدالية 
فضية بواســطة نغم حسن )سباق الـ 3000 م( 
وميدالية برونزية بواســطة بيا رسكيس )رمي 

الرمح(.
  نتائج اليوم االول

  ويف ما ييل النتائج النهائية ملســابقات اليوم 
االول:

  *شباب
  - 100 مرت :

  1- سعيد السحويت)قطر(:10.89 ثانية
  2- متيم التميمي)قطر(:11.07 ث

  3- مهدي صالح نوري)العراق(:11.34 ث
  - 400 مرت حواجز:

  1- اسامعيل أبكر)قطر(:51.00 ثانية

  2- احمد جامل جمعة)قطر(:53.13 ث
  3- محمد كوماري)قطر(:55.27 ث

  - 3000 مرت:
  1- عيىس الجبايل)االردن(:8.58.95 د
  2- مصطفى خزام)العراق(:9.00.41 د

  3- اسامة اليعري)اليمن(:9.03.30 د
  - 1000مرت)ميش(:

  1- صدام النامس)سوريا(:56.32.39 دقيقة
  2- يوسف علبي)سوريا(:58.53.98 د

  3- خالد السيايب)سلطنة عامن(:59.03.23 د
  - رمي الكرة الحديدية:

  1- حسني النارص)الكويت(:17.97 م
  2- احمد دجربين)قطر(:15.73 م

  3- عبد العزيز الكالف)الكويت(:14.66م

  - الوثب الطويل:
  1- عبدالله العازمي)الكويت(:7.31م
  2- سلطان الريّس)الكويت(:6.89 م

  3- منتظر نايف)العراق(:6.85 م
  *شابات

  - 100 م:
  1- ميسا معوض)لبنان(:12.31 ثانية

  2- براء ممدوح)العراق(:12.67 ث
الزدجالية)ســلطنة  عبداللــه  آالء   -3   

عامن(:13.18 ث
  - 3000 مرت

  1- يارا رزق)لبنان(:12.14دقيقة
  2- نغم حسن)لبنان (:14.11.90 د

  - 400 مرت حواجز:

  1- آية الرحبة)سوريا(:1.05.12 د
  2- هونيا قادر)العراق(:1.08.04 د

  3- سجى سعدون)قطر(:1.12.67د
  -رمي الرمح:

  1- رنا البكار)االردن(:32.97 م
  2- آية اسرب)سوريا(:30.75م

  3- بيا رسكيس)لبنان(:30.29م
  ويف برنامج مسابقات الثالثاء نهايئ الشباب 
يف مســابقة االطاحة باملطرقة عند الســاعة 
العارشة  صباحاً ثم تقــام العديد من التصفيات 
لعدة مســابقات خــالل النهار عــىل ان تجري 
نهائيات 9 مســابقات ابتداء من الساعة الرابعة 
والنصف بعد الظهر مع تتويج االبطال والبطالت 

من قبل كبار الحضور.

العبتان لبنانيتيان ترفعان العلم اللبناين الحويل يتّوج اللبنانيتني رزق وحسنمكاري وسعادة واحد املسؤولني يتوجون ابطال احدى  الحمد والعنزي يتوّجان البطلة اللبنانية ميسا معّوض

كبار الحضور مع املدربني

رونالدو تني هاغ

كوبيل بعد تتويجه الفائزين

كريستنسن

الشهادة اىل طليع الدورة ايهاب الظنط

ــاً ــ ــ ــ ــ ــّرج 16 مدّربـ ــ ــ ــ ــ ــرة يخـ ــ ــ ــ ــ ــرة الطائـ ــ ــ ــ ــ ــاد الكـ ــ ــ ــ ــ  إتحـ
للمســـــــــــتوى األول فـــــــــــي الكـــــــــــرة الطائـــــــــــرة الشـــــــــــاطئية

ــاغ ــن هـ ــيـ ــت قــــيــــادة تـ ــحـ ــه تـ ــ ــدادات ــ ــع ــ ــت ــ ــدأ اس ــ ــب ــ ــد ي ــتـ ــايـ ــونـ  مــانــشــســتــر يـ
ــي الـــتـــاريـــخ ــ ــث أقـــــــدم نــــــاد فـ ــ ــال ــ ــن ث ــ ــاً مـ ــ ــرضـ ــ ـــدو يـــتـــلـــقـــى عـ ــ ــ ـــال ــ ــ ورون

2022 الُقدامى  لالعبين  لبنان  بطولة  الطاولة:  كرة 

ــة ــ ــلونة الصيفيـ ــ ــات برشـ ــ ــي صفقـ ــ ــن ثانـ ــ كريستنسـ

بــدأ مانشســرت يونايتد 
تحضرياتــه  اإلنكليــزي 
للموســم املقبــل )2022-

املاضية،  األيام  يف   )2023
تحت قيادة املدرب الهولندي 

إيريك تني هاغ.  
املهمة  هــاغ  تني  وتوىل 
هذا الصيف بعد انتهاء فرتة 
الذي  رانغنيك،  األملاين رالف 
الشــياطني  تدريب  تــوىل 
نهاية  حتى  مؤقتــا  الحمر 

املايض. املوسم 
  وبــدا املــان يونايتــد 
بــدأ بالفعل فــرتة اإلعداد 
بعودة  الجديــد  للموســم 

التدريبات. ملرافق  الالعبني  أغلب 
  وحرص املــدرب الجديد عــىل تدريب العبي 
فريقه عىل العمل بالكرة بشــكل أكرب، فضال عن 

البدنية. األحامل  زيادة 
  ومل يتواجــد بعــض النجــوم البارزين يف 
بدايــة فرتة التحضريات، عىل رأســهم الربتغايل 
كريستيانو رونالدو، املحتمل رحيله هذا الصيف.
  وســيعود مانشســرت يونايتد مجددا لخوض 
جولة صيفية قبل انطالق املوســم املقبل، وذلك 

ألول مرة منذ 2019 بســبب جائحة كورونا.
  وتقرر ســفر بعثة اليونايتــد لبلدان وقارات 
مختلفة، حيث ســتكون البداية بجولة آسيوية، 

قبل االنتقال إىل أســرتاليا ومنها إىل الرنوج.
  أوىل مباريات مانشســرت يونايتد الودية هذا 
الصيف ســتكون ضد غرميه ليفربول يف تايالند، 

12 متوز الجاري. وذلك يوم 
  بعد ذلك، ستطري البعثة صوب أسرتاليا لخوض 
مواجهتــني ضد ميلبورن فيكتوري وكريســتال 

باالس يومي 15 و19 متوز.
  ولن تغادر بعثة اليونايتد األرايض األسرتالية 
قبل خوض مباراة ودية ضد مواطنه أستون فيال 

يوم 23 متوز.
  وبعد حط الرحال يف الرنوج، سيخوض رجال 
املــدرب تني هاغ مباراة وديــة أخرى ضد أتلتيكو 

30 متوز. مدريد اإلسباين يوم 
  ويف ختــام التحضــريات للموســم الجديد، 
سيســتقبل مانشســرت يونايتد نظريه اإلسباين 
رايــو فاليكانــو مبلعب أولد ترافــورد يف اليوم 

التايل مبارشة )31 متوز(.
  وتقــرر أن يســجل تني هاغ ظهوره األول يف 
مبــاراة رســمية داخل ملعب أولــد ترافورد يف 

للربميريليغ. االفتتاحية  الجولة 
  وســيخوض اليونايتــد أوىل مبارياتــه يف 
املوســم ضد برايتون يوم األحــد، املوافق 7 آب 

املقبل.
  ويف الوقــت الذي بدأت فيــه أندية الدوري 
اإلنكليــزي تدعيم صفوفهــا بعنارص جديدة، مل 
يعلن مانشســرت يونايتــد حتى اآلن عن صفقات 

. صيفية
  وارتبط اســم اليونايتد بعــدد من الالعبني، 
أبرزهم الهولندي فرينيك دي يونغ، العب وســط 
برشلونة اإلســباين، لكن األخري ال يريد مغادرة 

اآلن. نو حتى  ملعب كامب 
  ومن املحتمل إنجــاز النادي اإلنكليزي بعض 
الصفقات خالل األســابيع املقبلة، وإال سيكون 
مهدداً بخســارة رونالدو، الذي يبدو منزعجا من 

قلة نشــاط الشياطني الحمر يف املريكاتو.

   {  يونايتــد يجهز رضبة قوية 
ألرسنال {

  عــىل صعيــد آخر، يأمل جمهور مانشســرت 
يونايتد يف اســتعادة الفريــق بريقه مرة أخرى 
بدءا من املوســم املقبل، مع املدرب الهولندي إريك 

تني هاغ.
  وتعاقد مان يونايتد مع تني هاغ لتويل القيادة 
الفنية للفريق خالل املوســم املقبل، بعد سلسلة 
الباهتة يف  الســلبية واملســتويات  النتائج  من 

املاضية. الفرتة 
  وقالــت صحيفــة »صــن« الربيطانيــة إن 
مانشسرت يونايتد رصد 39 مليون جنيه إسرتليني 
للتعــــاقد مع أليساندرو مارتينيز مدافع أياكس 
الهولندي، واملطلوب بشــدة من نادي أرســنال 

اإلنكليزي.
  وحســب املصدر فإن أياكس رفض عرضا من 
أرســنال بقيمة 34 مليون إسرتليني، لضم مدافع 

األرجنتيني. منتخب 
  وأشــار إىل أن بطل هولندا يشرتط 43 مليون 
إســرتليني عىل األقل، نظــري املوافقة عىل بيع 
الالعــب، بينام يحاول مســؤولو يونايتد تقريب 

وجهــات النظر مع أياكس خالل الفرتة املقبلة.
  وشــددت الصحيفة عىل أن يونايتد ســيقدم 
عرضا بقيمة 35.3 مليون إســرتليني، مع إضافة 
بقيمــة 4.3 مليون إلقنــاع إدارة أياكس بالتخيل 

الالعب. عن 
  ويتمتع مارتينيز بثقة تني هاغ الذي يتمســك 
بضمه لسد الثغرات الدفاعية يف صفوف الفريق، 

ويبلــغ الالعب من العمر 24 عاما.

   {   رونالــدو يتلقى عرضاً
  مــن ثالث أقدم ناد يف التاريخ {

     من جهة اخرى، تلقى الربتغايل كريستيانو 
رونالدو نجم فريق مانشســرت يونايتد اإلنكليزي 
عرضاً لالنتقال لفريق ينشــط يف دوري القسم 

إنكلرتا. يف  الخامس 
  وكان رونالــدو طلــب من إدارة مانشســرت 
يونايتــد الرحيل عن النادي، بحســب ما نرشت 
صحيفة »تاميز« الربيطانية، سعياً لالنتقال إىل 

أوروبا. أبطال  فريق ينافس يف دوري 
  وعــرض روب ماكلينــي، أحد مــالك نادي 
ريكسهام الويلزي العريق الذي ينافس يف دوري 
القســم الخامــس اإلنكليزي، ضم كريســتيانو 

.2022 رونالدو خالل صيف 
  وعلــق ماكليني، وهو ممثل أمرييك كوميدي، 
وأحد الــرشكاء يف نادي ريكســهام، عىل ضم 
رونالدو للفريق الذي اشــرتاه العام املايض، من 
خــالل تغريدة عرب موقــع التواصل االجتامعي 
»تويرت« قال فيها: »أراه مناســباً« وذلك رداً عىل 
منشــور بشــأن رغبة رونالدو ترك الشــياطني 

الحمر.
  ومــن جانبهــا قالت صحيفــة »الصن« إنه 
»رغــم الدعم املايل الذي يحظــى به النادي من 
االســتثامرات فيه، فال يبدو أن رونالدو سيقبل 

إليه«. االنتقال 
  يف إطــار متصل، أوضحت صحيفة »مريور« 
أنه رغم أن موقف مانشســرت يونايتد العلني بأن 
رونالــدو ليس للبيع، فــإن النادي يرى أيضا أنه 
سيكون ضارا مبدرب الفريق الهولندي إيريك تني 
هاج اإلبقاء عىل الدون بشــكل ضد إرادة الالعب، 
حيث يخىش أن يتســبب ذلك يف مشاكل للنادي 

املوسم. انطالق  مع 
  وارتبط اســم كريســتيانو رونالــدو مؤخراً 
باالنتقــال إىل 3 أندية هي بايرن ميونيخ األملاين 
وتشيليس اإلنكليزي بطيل أوروبا 2020 و2021، 

اإليطايل. ونابويل 
  يذكر أن ريكســهام هــو أحد أعرق الفرق يف 
العامل، وهو ثالث نادي كرة قدم تم تأسيسه عىل 
مر التاريخ، بحســب موقع »ويكيبديا« النسخة 

.1864 اإلنكليزية، وذلك يف ترشين األول 

   {   منتخــب الربتغال يفضح 
} يونايتد  أمام  رونالدو 

  تتســارع وترية األحداث املرتبطة مبســتقبل 
الربتغــايل كريســتيانو رونالــدو مــع ناديه 

مانشســرت يونايتد خالل الصيف الحايل.
  وكان الــدون الربتغــايل طلــب مــن إدارة 
مانشــــسرت يونايتد الســامح لــه بالرحيل إذا 
مــا وصلها عرض مناســب بشــأنه خالل هذا 

 . لصــيف ا
  وبحســب  صحيفــة »تاميــز« الربيطانية، 
فــإن طلب رونالدو يأيت بعــد تفكري عميق بأنه 
ال يســتطيع اللعب يف موسم واحد خارج دوري 

أبطال أوروبا، خاصة وأنه يعتقد بأن لديه 3 أو 4 
سنوات متبقية له يف املستوى العايل بكرة القدم 
ويــود أن يقضيها يف ناٍد يســتطيع من خالله 

إضافة إنجازات له وللفريق الذي ســيلعب فيه.
  رونالــدو كان يفــرتض أن ينضم ملعســكر 
مانشســرت يونايتد اإلعدادي اســتعدادا للموسم 
املقبل، رغــم طلبه الرحيل عن النادي، لكنه غاب 
بداعي الظــروف األرسية، وهو األمر الذي أبدت 

تفهمه.  الحمر«  »الشياطني  إدارة 
  لكــن الصحــايف الربتغايل الشــهري، بيدرو 
ســيبولفيدا، نرش فيديو عرب حسابه عىل موقع 
رونالدو،  لســيارة  »تويرت«  االجتامعي  التواصل 
وكتــب: »كريســتيانو رونالدو وصــل للتو ملقر 

تدريبــات منتخب الربتغال للتدرب وحيدا«.
  وأضاف: »رونالدو ال يزال يتواجد يف العاصمة 
الربتغاليــة لشــبونة، بعد غيابه عــن تدريبات 
مانشســرت يونايتد، هو مستقبله غري مؤكد حتى 

اآلن، ألنــه يريد اللعب يف دوري أبطال أوروبا«.
  وال يعــرف حتى اآلن موقف إدارة مانشســرت 
يونايتــد من الفيديو الذي نــرشه هذا الصحفي 
الربتغايل لســيارة رونالدو، وإن كان من املمكن 

الطرفني. أزمة بني  أن يشعل 
  يذكــر أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، 
احتل صدارة ترتيب هدايف مانشسرت يونايتد يف 
املوسم املنرصم برصيد 24 هدفا يف كل البطوالت.

   {   فرمــان يحدد مصري رونالدو 
يونايتد { يف 

  وكانت صحيفة »تاميز« الربيطانية كشــفت 
عن مفاجأة مدوية مســاء السبت املايض، حيث 
أوضحــت أن الــدون الربتغايل طلــب من إدارة 
مانشســرت يونايتد الســامح لــه بالرحيل إذا ما 
وصلها عرض مناســب بشأنه خالل هذا الصيف.

  تشــيليس، مع مالكــه الجديد األمرييك تود 
بوييل، ومبجرد علمه برغبة رونالدو يف الرحيل، 
قــرر التواصل منذ فرتة مع خورخي مينديز وكيل 

الصيف.  هذا  ضمه  لبحث  الالعب 
  موقع »ذا أتلتيك« األمرييك ذكر أن تشــيليس 
يدرس التعاقــد مع كريســتيانو رونالدو، وأنه 
يتحرك يف هــذا االتجاه، خاصة وأن تحمل راتب 
الالعب البالغ 500 ألف جنيه إســرتليني لن يكون 

اللندين. للنادي  عائقا 
  فضــال عن ذلك، فــإن األملاين توماس توخيل 
مدرب تشــيليس قد يرحــب بفكرة ضم رونالدو، 
خاصة مع رحيل البلجييك روميلو لوكاكو معارا 

إىل إنرت ميالن.
  ولكن تبقى مشــكلة كبرية أمام تشــيليس، 
وتتمثل يف متســك مانشســرت يونايتد برونالدو 
ورفضه لرحيل الالعب واإلبقاء عليه حتى نهاية 

.2023 عقده يف صيف 
 »ESPN« ليــس هذا فقط، فقد ذكرت شــبكة  
التلفزيونيــة األمريكية أن مانشســرت يونايتد، 
ورغــم رفضه الحايل لفكرة رحيل رونالدو، لكنه 
ســيكون منفتحــا عىل هذا الخيــار يف الصيف 
الحــايل، رشيطة أن يكون انتقالــه لناٍد خارج 

املمتاز. اإلنكليزي  الدوري 
  وال يحبــذ مانشســرت يونايتــد فكرة رحيل 
رونالــدو لناٍد منافس مبارش له يف الربميريليغ، 
لكنه قد يرحب بانتقال الالعب لناٍد خارج الدوري 
اإلنكليــزي، خاصــة أن ذلك سيســاعد املدرب 
الهولندي إيريك تني هاغ يف ترسيع برنامج إعادة 

كامل. بشكل  الفريق  بناء 
  يذكــر أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، 
احتل صــدارة ترتيب هدايف مانشســرت يونايتد 
يف املوســم املنــرصم برصيــد 24 هدفا يف كل 

البطــوالت.

نظَّم اإلتحاد اللبناين لكرة 
الطاولة بطولة لبنان لالعبني 
الُقدامــى لعــام 2022عىل 
طاوالت نادي املون الســال 
- عــني ســعاده بحضــور 
كوبيل  جورج  اإلتحاد  رئيس 
وإرشاف الحكم العام د. كميل 
النتائج  جــاءت  وقد  مرعب 

كالتايل:  
- فئة 40-49 سنة: األّول: 
غســان عيــىسى- الثاين: 

عالء عبد- الثالث: وسام أبو رجييل
  - فئة 50-59 سنة: األّول: فادي قسيس- 

الثاين: سمري خّياط- الثالث: جورج حّداد
  - فئة 60-69 سنة: األّول: جامل رمضان- 

الثاين: محمد شومان- الثالث: سعود نارص

  - فئة فوق 70 سنة: تمَّ دمج هذه الفئة مع 
فئة 60-69 ســنة ملشاركة العب واحد يف هذه 
الفئة وهو سمريمريش )79 سنة( الذي فاز بكل 

مبارياته وحقَّق املركز األول يف الفئة املدمجة.
ع كوبــيل الكــؤوس    ويف الختــام، وزَّ

وامليدالّيات عىل الفائزين.

واصل برشلونة تدعيامته 
خــالل فــرتة االنتقــاالت 
تعاقده  وأعلــن  الصيفيــة 
رسميا مع املدافع الدمناريك 

أندرياس كريستنسن.  
كريستنســن انتقــل إىل 
فــرتة  خــالل  برشــلونة 
الحالية  الصيفية  االنتقاالت 
قادما من تشــيليس بشكل 
مجاين عقب نهاية عقده مع 

»البلوز«.
  وأوضــح برشــلونة يف 

بيان رسمي أن كريستنسن اجتاز الفحوصات 
الطبية وسيكون عقده حتى صيف 2026.

  برشــلونة أشــار إىل وضع بند يف عقد 
كريستنســن يتضمن رشطــا جزائيا بقيمة 
500 مليــون يورو، حال أراد أي ناٍد ضمه يف 

املستقبل. 

  وأصبح كريستنسن ثاين 
صفقات برشلونة الصيفية، 
بعد التعاقد امس اإلثنني أيضا 
بشكل مجاين مع اإليفواري 
من  قادما  كيــيس  فرانــك 

ميالن.
  وينتظــر أن يتــم تقديم 
لجامهــري  كريستنســن 
برشــلونة ووسائل اإلعالم 
يف مؤمتــر صحــايف يوم 

الخميس املقبل. 
  ويعــد كريستنســن من 
ناشئي تشيليس حتى تم تصعيده للفريق األول 
يف 2014، ثم إعارته لفرتة قصرية لبوروسيا 

مونشنغالدباخ يف 2015.
  ومنذ 2017، بات كريستنســن أحد أعمدة 
تشيليس الدفاعية، وساهم يف تتويج الفريق 

بعدة ألقاب محلية وقارية ودولية. 



1ـ فريدي، الب، عيشم
2ـ رومانيا، إيلوار

3ـ نسلو، لبلبة، تكّد
4ـ سف، دلييل احتار

نهام، منهاراً،  5ـ يشــب، 
هّف

6ـ سالتا، تأّملت، بودلري
7ـ بهار، فاسد، قدوم، باي

8ـ يينمية، وابل، آه

9ـ كن، مها سلام، الدوام

10ـ دلّل، تعّم، يربّ، رّس

11ـ نيــامر، رسو، نــام، 

فرحي

12ـ حال، االستبسال، موم

13ـ النفري، جورجينا رزق

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

 عاصمة عربية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  اميديو موديلياين 

اخترب معلوماتك

1ـ مطربة لبنانية. 

2ـ قوَي ومتكَّن من. 

3ـ علَمي. 

4ـ ما بــن الِبنرص اىل 

السّبابة. 

5ـ فيلــم مــرصي من 

بطولة أحمد حاتم.

1ـ ملك عريب راحل. 
2ـ يعاقب. 

3ـ دامئــة ثابتــة عىل 
وترية واحدة. 

4ـ أحّبت.
5ـ مغــن وموســيقي 

عبايس.

رئيس فرنيس راحل. أجربَ عىل االســتقالة بعد سبعة 

أشــهر وأربعة أيام من تســلمه الرئاسة بسبب مسألة 

مشهورة بإسم حادثة القطار، وأيضا لترصفاته الغريبة 

وغري الالئقة.

إسمه مؤلف من عرشة حروف، إذا جمعت:

10+5+1+9+7- دولة عربية. 

7+10+8+5+3- نهر يف افريقيا.

3+8+4+8- عاصمة أوروبية. 

10+5+4+2- ملهى يف باريس.

8+7+5- آلة طرب.

2+10+4- صبّي.

6+1- صار فتّيا.

1ـ ما إسم املدعي العام الذي تسلم قضية اغتيال الرئيس 

األمرييك جون كنيدي، ويوجد مدينة أمريكية تحمل إسم 

عائلته؟

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم الحيوان البحري الذي له 8 أرُجل يف رأسه؟

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اســم الرئيس املجري الذي أعدَم عام 1958 بعد 

دخول الســوفيات بالده، وأقيمت له ساحة تعرف باسم 

ساحة البطل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ                               

4ـ ما االســم الذي تعرف به االمواج العمالقة املدمرة 

التي تسببها الرباكن والزالزل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اسم العاصمة العربية التي لقبت بدار السالم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم الكائنات التي تستطيع االهتداء اىل مقرها 

والعودة اليه كام يفعل الحامم الزاجل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم النشيد الياباين الذي يُعترب أقدم نشيد يف 

العامل، ويعود تاريخه اىل القرن التاسع؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية دولة عربية تقع جامعة القروين؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ فرنسيس بيكون
2ـ يوسف شاهن، يحّل

3ـ رمل، بالن، عاّمن
4ـ داود، ترّمم، ألف

5ـ ين، لنا، يهدر
6ـ يليه، فّتال، آر

7ـ البالتا، سلسل
8ـ ليامسول، راج

9ـ بابا، مدام توسو

10ـ يتحّمل، باع، تّر
11ـ عّل، تنتقل، منبج

12ـ يوتاه، آيس
13ـ شاكر أبو سليامن
14ـ مرد، روم، دب، ال

15ـ اد، أورف
16ـ لّبها، رمز

17ـ هّيا، مسحوق
18ـ فريد األطرش، ريم

؟ من هو
من هي؟

1ـ فريــق كرة مرصي، دولة 
عربية. 

2ـ مدينة أمريكية، املنزل. 
3ـ أدرَك وطــاَب الثمر، ملجأ، 

جودة العمل. 
4ـ شاعر فرنيس راحل، أوثَق 

. وشدَّ
5ـ فقــر، مدينــة يف كوريا 

الجنوبية. 
6ـ عنب أســود، إعَولّت، ولد 

الظبية. 
االســم  للتمني، نحصل،  7ـ 

الثاين لنائب لبناين راحل. 
ـ أقيــم وألبــث، امرباطور  8

روماين يُعرَف بامللك الفيلسوف. 
9ـ االســم الثــاين ملمثلــة 

فرنسية، يف الفم. 

10ـ ضمري منفصل، مشتعل، 
االســم الثاين لرئيــس وزراء 

لبناين راحل. 
11ـ لهوتُم ومرحُتم، محافظة 

يف العراق. 
ـ متشابهان، مدينة أمريكية.  12
13ـ مطار يف شامل قربص، 

اعرتف، ذَهب. 
آسيوية، حرف  14ـ عاصمة 

نصب، أعالج املريض. 
الحنــان، يجرح  15ـ رمــز 

ويقتل العدو. 
عقيلة  النســب،  الصق  16ـ 

امللك عبدالله. 
ـ مطار يف اليابان، ُعمر.  17

ـ موســيقار وفنان لبناين  18
راحل صاحب الصورة.

1ـ روايئ فرنيس راحل، 
من الجواهر. 

2ـ طِريّــا، فيلــم لعبد 
الحليم حافظ. 

أن، راسَل،  3ـ معتقدون 
خرق يف الحائط. 

4ـ متشابهان، للتفسري، 
متفرقا،  الــيء  رمــى 

هَضاب. 
ومفكّر  فيلســوف  5ـ 
امللوك،  أحد  راحل،  أمرييك 

القلق والغّم.  
6ـ قــاِدم، عتبوا، األمر 

والشأن. 
7ـ امرباطــور روماين، 
عاصمــة أمريكيــة، ترّدَد 

صوته يف صدره. 

أصلَح  الحائــك،  آلة  8ـ 

إحدى   ، إبيــضَّ الصــدع، 

القديسات. 

9ـ نضــَج، أقدر وأقوى، 

مدينة يف الهند، هّذَب.  

الطوائف،  إحــدى  10ـ 

عملة  أوروبيــة،  دولــة 

عربية. 

11ـ يحّن قلبه، شــاعر 

لبناين. 

لقــب  الرسعــة،  12ـ 

افريقي  رئيــس  تونيس، 

راحل. 

13ـ مدينــة يف غــرب 

فرنسا، أكمَل، من األمراض، 

نفخ منخره غيظاً. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

متيض فرتة ســعيدة وتفكــر جديا يف 

مادي  مبلغ  مســتقبلية.  مشــاريع  تنفيذ 

يأتيــك، وعاطفــة بهيجة جديــدة تدخل 

اآلونة.  هذه  حياتك 

حقيقة وضعك الحايل ال تحســد عليها. 

ال تــدع الخوف يزحــف كالجراد اىل قلبك، 

بل تســلّح بالثقة والشــجاعة وواجه كل 

يقلقك.  ما 

الخاطفة وابق  التجارب  أن تجذبك  حذار 

عىل حرصــك الدائم. ال تطلــق الكثري يف 

هذا املجــال وحاول أن تحتفظ باتزانك وال 

أعصابك.  تفقد 

تحيط  املرحلــة.  بجانبك هــذه  الفلــك 

نفســك باألصدقاء وتأخــذ النصائح التي 

يســدونه اليك كام تشتهي، لكن احذر من 

الحســد والعيون التي تراقبك.

ال تكــن منغلقــا عىل نفســك يف هذه 

الفــرتة. حــاول االنطــالق واالجتــامع 

باألصدقــاء واألحبــاء، ومتضية األوقات 

واملسلية.  الساّرة 

تــزداد تعمقــا يف البحث عــن االمور. 

شــبه اتفاق مع شخص تحبه حول مسألة 

خاصة معّينة. الشــك الذي يالزمك سيزول 

السعادة.  بحر  يف  وستسبح 

العاطفــة صادقة تجاه الرشيك اللطيف 

لكــن ال تضغط عليه كثــريا. كن متواضعا 

قــدر املســتطاع فبهــذا فقــط تصل اىل 

بسالم.  أهدافك 

ال تقــل كل ما تعرفه بــل راقب بهدوء 

ما يــدور حولك من أمور. امنــح الحبيب 

تستحق  الســعيدة  فحياتك  جديدة،  فرصة 

أخرى. محاولة 

حــاول أن تنظر اىل األمــام دامئا ألن 

الــوراء صار يف خرب كان. رغم انك لطيف 

وظريــف ومــرح تظل بارعــا يف توجيه 

االنتقادات. 

املواقف  حافظ عىل برودة أعصابك أمام 

الصعبة التي تصادفك. تحمل مســؤولياتك 

مهام كانت، ومتســك باملبادئ مهام كانت 

األمور. 

 ستكتشــف أشياء لها قيمة كانت ال تزال 

مجهولــة حتى اآلن. فرتة ممتعة وهنيئة، 

وعالقــات طيبة مع زمــالء العمل وأفراد 

 . ئلة لعا ا

دع القديم عىل قدمه وال تشــغل نفسك 

الظروف  بأمــور يصعــب تحقيقهــا يف 

الصعبــة الراهنة. مــن األفضل لك اكامل 

بروية.  املرحلة  هذه 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

التزام
أوروبا
اعتقاد

استعانة
أرسة

بايرون
بوسطن

بجع
تيفويل
تورينو

جهاد
جنود
جنة
حظ

حصن
حسناء

دموع
ذراع

رانغون
رابية

روسيني
سويرسا
سقراط

سرياليون
شكسبري

شامخ
صافيتا

صقر
عاصمة

عز
عذب

عنكبوت

غامبيا
غوريك

فريق
قناع
قرص

كولومبيا
كنز

مناقيش
نرباسكا

هدف

هدوء

وسيم

واترلو.

الحل السابق

الحل السابق

صوفيا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ الفنانة هياتم. 

2ـ اثيوبيا. 

3ـ الشاعر الُحطيئة. 

4ـ مدينة بريوت. 

5ـ الرّقة، وُعرفت مبدينة الرشيد. 

6ـ سنة 1983

7ـ امللحن زكريا أحمد. 

8ـ رصار الليل.

1ـ شاناي. 

2ـ مبارك. 

3ـ لون. 

4ـ السُبل. 

5ـ نويُتم.

1ـ شمالن. 

2ـ أبولو. 

3ـ نانيس. 

4ـ آر، بّت.

5ـ يكامل. 

الثلثاء 5 متوز 2022



تنصــــــــل رســــــــمي »ُمخجــــــــل« بعــــــــد ضغــــــــوط أميركيــــــــة... حــــــــزب اللــــــــه: بــــــــكاؤون يُقدمــــــــون »الســــــــمع والطاعــــــــة« 
ــــــاراك«  ــ ــــــــخ »ب ــــــيرات« وتشــــــــكيك بفعاليــــــــة صواري ــــــــي بمواجهــــــــة »املســ ــــــاق امليدان ــــــرائيلي« باإلخفــ ــــــرار »إســ إقــ
ــــــــوريين؟  ــــــــن الس ــــــــادة النازحي ــــــــدة إلع ــــــــة واع ــــــــاً... خط ــــــــه حكومي ــــــــك بمواقف ــــــــي ُمتمّس ــــــــدة وميقات ــــــــاالت ُمجّم اإلتص

الهجـــــوم  بمواصلـــــة  يأمـــــر  بوتيـــــن  أوكرانيـــــا:  الحـــــرب علـــــى 
اإلعمـــــار اعـــــادة  خطـــــة  يبحـــــث  الشـــــرق...والغرب  فـــــي 

ــر ــرف االخ ــط ايــــران لــفــرنــســا: الــتــزمــنــا بــتــعــهــداتــنــا ونــنــتــظــر الـــتـــزام ال
ـــع الــعــقــوبــات ــرحــب بــمــواصــلــة املـــفـــاوضـــات الــنــوويــة ورفـ بـــاريـــس ت

ــر  ــي ــة غ ــ ــل ــ ــاق ــ واشـــــنـــــطـــــن: مـــقـــتـــل أبــــــــو ع
ــة ــب ــاض ــة غ ــي ــن ــي ــط ــس ــل مـــــتـــــعـــــمـــــد...وردود ف
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( )تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

رافقته حملة اعالمية وسياســية من قبل فريق واشــنطن 
الســيايس واالعالمي يف بريوت.ووفقا ملعلومات »الديار« 
ال يرغــب حزب الله بالدخول بســجاالت داخلية حول حدث 
اسرتاتيجي عىل مستوى حامية ثروات لبنان الطبيعية، لكن 
»عبارة« التحيل باملســؤولية الوطنية التي وردت يف البيان 
مل تكــن »موفقة« وغري »مقبولة« مهام كانت الدوافع وراء 
الرضوخ للضغط االمرييك، الن املقاومة مبا فعلته كان قمة 
املسؤولية الوطنية لتصويب الكثري من االخطاء التي حصلت 
خالل عملية التفاوض االخرية، وهو ما دفع الحزب هذه املرة 
ليكون متقدما عىل الدولة يف موقفها، وليس وراءها، واالن 
بات عىل »الطاولة« »ورقة قوة« قابلة لالســتخدام من قبل 
كل وطني وحريص عىل الحقوق الوطنية. واذا كانت عملية 
التفاوض عرب »الوســاطة« االمريكية تســري بإيجابية كام 
يروج له البعض، فام الذي تغري االن بعد »الرسالة« امليدانية؟ 
»املسريات« ال تعطل التفاوض بل متنحه دفعة اىل االمام وال 
تســمح للعدو ولألمريكيني باملامطلة او التعامل مع املوقف 
اللبنــاين من موقع ضعف. ولهذا ال يبايل حزب الله كثريا مبا 

صدر النه لن يغري من الواقع شــيئا. 

{ عون كان يعلم؟ {
ووفقــا ملعلومات«الديار«، كام مل تتفاجأ ارسائيل بخطوة 
حــزب اللــه، فان رئيــس الجمهورية ميشــال عون ومعه 
الفريق املفاوض باســمه كانوا عــىل معرفة »ضمنية« بان 
حزب الله ســيتحرك منذ خروج االمني العام لحزب الله السيد 
حســن نرصاللــه عن »صمته« واضعــا معادلة وقف العمل 
يف »كاريــش« حتى تنتهي املفاوضــات. لكن بقي التوقيت 
يف جعبة املقاومة التي وجدت بحســابات دقيقة ان الوقت 
مناســب اليصال »الرســالة« قبيل ايام من وصول الرئيس 
االمــرييك جو بايدن اىل املنطقة،ويف فرتة انتقالية متر بها 
»ارسائيــل«. وهو يدرك ان خيارات ارسائيل ضيقة »واحالها 
مر«، واذا كان يســتعد لالســوأ اال انه يعرف بان العدو ليس 

جاهزا الي حرب ســتكون نتائجها كارثية. 

{ موقــف ال ميثل كامل الحكومة!  {
ووفقــا ملصادر مطلعــة، فان املوقف الرســمي اللبناين 
ال ميثــل كامل اعضــاء الحكومــة، اال ان التخريجة جاءت 
مناســبة للجميع يف ظل مرحلــة ترصيف االعامل وانقذت 
البالد من خضة سياســية بغنى عنهــا. واذا كان حزب الله 
يشــكو ضعف املوقف الرســمي وال يتفهم عىل االطالق هذا 
»الرضوخ« لالبتزاز االمرييك، اال انه اعاد االعتبار مرة جديدة 
ملكامــن القوة التي حاولت ارسائيل تجاهلها، واليوم بات بني 
يدي رئيس الجمهورية ميشــال عون »عصا غليظة« ميكنه 
مــن خاللها اعادة تصويب اإلخفاقات املتعددة يف ادارة هذا 
امللــف، وال حجة االن لدى املفاوض اللبنــاين لتقديم املزيد 
من التنازالت. وهذا جزء اســايس من »رســالة« حزب الله 
اىل الداخل حاول الكثريون طمسها خالل اليومني املاضيني. 

وكان بوحبيــب اعلن أن أي عمــل خارج إطار املفاوضات 
الجارية بوســاطة أمريكية لرتســيم الحــدود البحرية مع 
إرسائيــل يعــّد »غري مقبــول« واعتــرب ان أي عمل خارج 
إطار مســؤولية الدولة والســياق الدبلومايس الذي تجري 
املفاوضــات يف إطــاره، غري مقبول ويعرضــه ملخاطر هو 

يف غنى عنها. وشــدد عىل أن املفاوضات الجارية مبساعي 
الوســيط األمرييك عاموس هوكشــتاين »قد بلغت مراحل 
متقدمة«، داعياً األطراف كافة إىل التحيل بروح املســؤولية 
الوطنيــة العالية وااللتزام مبا ســبق وأعلن بأن الجميع من 

دون اســتثناء هم وراء الدولة يف عملية التفاوض! 

{ »تخبط« ارسائييل« {
هذا املوقــف تلقفته »القوات اللبنانية« »بســذاجة« حني 
اعتربت انه حتى الحكومات املحســوبة عىل حزب الله مل تعد 
قادرة عىل التســرت عىل أعاملــه وخلفيات هذه األعامل، لكن 
صحيفة »يديعوت احرنوت« كشــفت بوضوح عن الضغوط 
االمريكيــة عىل الحكومة اللبنانيــة، فقد اعتربت انه ما كان 
ينبغي ملحاولة حزب الله إرسال ثالث مسريات نحو » كاريش« 
أن تكون مفاجئة. فالخلفية العامة هي الخالف بني »إرسائيل« 
ولبنان عىل الحدود البحرية بينهام. وقالت ان ينبغي االفرتاض 
بأنهــا لن تكون العملية األخرية يف هذا االتجاه وعىل الجيش 
اإلرسائييل ان يكون مســتعداً، لكن »بيــت القصيد« خلصت 
اليــه الصحيفة بالقول« يجب إقناع الرئيس بايدن الذي يصل 
قريبــاً إىل إرسائيل، مبزيد من الضغط عــىل حكومة لبنان 
للقبول برتســيم الحدود البحرية لـ«ســحب البســاط« من 
تحــت أقدام حزب الله. الوضــع االقتصادي اليائس يف لبنان 
يســمح لألمريكيني بالتأكيد بعمل ذلك. حسب تعبري »يديعوت 
احرنــوت«. ويف موقف يعــرب عن »التخبــط« االرسائييل، 
لجات ارسائيل للشــكوى لدى االمريكيــني، ونقلت احتجاجا 
رسميا لواشنطن، واقر مســؤولوها ان السيد نرصالله فاجأ 
االرسائيليني يف اليوم االول لحكومة البيد، اما التحدي فريتبط 
بكيفية مواجهة حزب الله دون الذهاب اىل مواجهة شــاملة. 
وفيام اكدت تقارير اعالمية ان اسقاط »املسريات »معقد جدا 
كشفت ان حزب الله ميتلك طائرات ملديات طويلة ومنها تصل 
اىل 1700 كيلومــرتا وهــي تحمل 8 صواريخ وميكنها البقاء 
يف الجو 24 ســاعة. وسط تساؤالت عام اذا كان الحزب اراد 

اختبار االنظمة الجوية االرسائيلية؟ 

{ فشل اسقاط »املسريات«؟ {
وبعد ساعات من االحتفاالت »الجوفاء باسقاط »املسريات، 
نقل موقع »وااله« االرسائييل امس عن مصادر وازنة جًدا يف 
املؤسسة األمنّية اإلرسائيلّية، ان سالح الجو اإلرسائييّل فشل 
يف إســقاط طائرتني من بني ثالث طائرات مسرية .وبحسب 
التقرير، الذي أعّده محلل الشــؤون العسكريّة واألمنّية يف 
املوقع، أمري بوحبوط، واّجــه طيارون إرسائيليون صعوبة 
يف إســقاط طائريت حــزب الله املســريتني، وفًقا لتحقيق 
داخيّل يقوم بإجرائه الجيــش االرسائييل..ووفقا للتحقيق 
العســكرّي االويل فــأن طائرتني مقاتلتني من ســالح الجّو 
قامــت بإطالق الصورايــخ باتجاه الطائــرات دون طّياٍر، 
ومتكنت من اعرتاض وإســقاط إحداها بواســطة صاروخ، 
وبعــد ذلك واجه الطيارون اإلرسائيليون صعوبة يف متابعة 
مســرية املسرية الثانية، وعندما جرى إطالق صاروخ نحوها 
أخطأها ومل يصبها. واكد  التحقيق العســكرّي أّن الطيارين 
اإلرسائيليني أخفقوا يف رصد الطائرة املســرية الثالثة، وذلك 
بســبب تحليقها عىل ارتفاع منخفض، وعقب ذلك تقرر يف 
قيادة املنطقة الشــاملّية بعد مشــاوراٍت بني كبار القادة أْن 
تقــوم بارجة صواريخ باملهّمــة، بعدها متكّنت البارجة من 
تحديد موقعها، وأطلقــت نحوها صاروْخني اثننْي من طراز 

)باراك(، وهي املنظومــة الجديدة التي تُعّول عليها إرسائيل 
لصّد هذا النوع من الهجوم. 

{ حزب الله مل يعد محايدا {
وفيام ال تزال القضّيــة بّرمتها قيد التحقيق نقل بوحبوط 
عن مصادر ارسائيليــة مطلعة قولها«انّه صحيح تّم بنجاح 
اعرتاض وإســقاط الطائرات بدون طّيار لكن يف املقابل فان 
املنظومــة األمنّية اإلرسائيلّية حصلــت عىل منوذجٍ واضحٍ 
وجــيلٍّ حول قــدرة حزب الله، وادركت انه لــن يتّخذ جانب 
الحيــاد خالل املفاوضات بني لبنان وإرسائيل عىل ترســيم 

املائّية.  الحدود 

{ تشكيك مبنظومة »باراك« {
ووفقا للكاتب، فــان ما حصل يُلزِم الجيش ُمجدًدا بإعادة 
تقييم سياســته يف كّل ما يتعلّق باملجــال املايّئ مع لبنان، 
واضاف: منظومة صواريخ )باراك( متكّنت السبت من اجتياز 
التحّدي األّول لها، أْي املُســرّيات التي أرسلها حزب الله، لكن 
الطائــرات بدون طّياٍر تطري برسعٍة بطيئٍة ويبقى الســؤال، 
هــل هذه املنظومة قادرة عىل التعامل مع التهديد الحقيقّي، 
والــذي يتمّثل بصواريخ )ياخونت( املتطّورة واملُتقّدمة، التي 

الله؟.  حزب  ميتلكها 

املحركات مطفأة {  { حكوميا: 
حكوميــا، »املحــركات« مطفأة بانتظار زيــارة الرئيس 
ميقــايت اىل بعبدا يف اليومــني املقبلني، لكن دون »اوهام« 
كبرية بحصول اخرتاق جدي يف »بازار« التأليف، ويف الوقت 
الضائــع ويف محاول واضحة لتطويــق رئيس الجمهورية 
مســيحيا، وغــداة زيارته الدميــان الســبت، زار ميقايت 
مرتوبوليــت بريوت وتوابعها   للــروم االرثوذكس املطران 
اليــاس عــودة يف دار املطرانية معلنا انه ســيزور الرئيس 
خالل يومــني. ووفقا للمصادر سياســية مطلعة يجب ان 
يكون اللقاء الجديد حاســام حيــال الطروحات املتبادلة بني 
الرجلــني، حيث يجب االنتقــال اىل مرحلة جديدة من البحث 

املواقف واضحة.  باتت  بعدما 
لهذا فان توقف السجاالت امس، ال يعني وجود اي حلحلة 
يف االفــق، الن كل فريق ادىل بدلوه قبل الجولة الجديدة من 
املفاوضــات، وهذا يعني  بوضــوح ان البالد تتجه اىل املزيد 
مــن التصعيد الســيايس التي ســرتافق الرئيس عون حتى 
نهايــة واليته، فرئيس الحكومة ومن خلفه فريق ســيايس 
وازن ال يريــدون منح فريق الرئيس الســيايس اي »هدايا« 
مجانية. ولهذا فــان الرئيس عون الذي ينتظر ردود ميقايت 
عىل مالحظاته، لن يسمع اي جديد يف هذا السياق الن رئيس 
الحكومة يرص عىل تشكيل حكومة منسجمة بعيدا عن منح 
الوزير باسيل »اليد العليا« يف وقت يتجه بعد اشهر لخسارة 

»التوقيــع« االول بخروج عون من بعبدا.  

{ ميقايت لن يرتاجع  {
ويف هذا الســياق، فان ميقايت ال يزال عند موقفه بتطعيم 
حكومــة ترصيف األعامل بوزراء مــن الوجوه الجديدة، من 
دون أن يقفــل الباب يف وجه مطالبــة عون بإدخال بعض 
التعديالت عليها، لكنه ال يزال مرصا عىل عدم اســناد حقيبة 
الطاقة للتيار الوطني الحر.وهو ســيبلغه انه ال يؤيد توسيع 
الحكومــة برفع عدد الوزراء من 24 وزيراً إىل 30 وزيراً، من 

بينهم 6 وزراء دولة يتم اختيارهم من السياســيني. 

{ خطة »واعدة« العادة النازحني! {
ويف تطور الفت، تقدم ملف عودة النازحني السوريني اىل 
بالدهم من خالل اعالن وزير املهجرين يف حكومة ترصيف 
االعــامل عصام رشف الدين عن«خطة للدولة اللبنانية تقوم 
عىل إعادة 15 الف نازح شــهريا وقال انه«مرفوض كليا اال 
يعود النازحون الســوريون اىل بالدهم بعدما انتهت الحرب 
فيها وباتت آمنة«، كاشــفا أن »الدولة الســورية متد يدها 
للتعاون يف هذا امللف«. وبعد لقائه رئيس الجمهورية العامد 
ميشــال عون حيث اطلعه عىل مضمون االجتامع الذي عقده 
مــع املدير اإلقليمي ملفوضية الالجئــني لألمم املتحدة حول 
قضيــة عودة النازحني الســوريني تحــدث رشف الدين عن 
»اقرتاحــات تقدم بهــا لبنان اىل املديــر اإلقليمي ملفوضية 
الالجئــني لألمم املتحــدة ايايك ايتو الــذي وعد مبراجعة 
مرجعيته، عىل ان يعود باالجابة عنها خطيا«، كام تحدث عن 
»خطة لتشــكيل لجنة ثالثية مع الدولة السورية ومفوضية 
شــؤون الالجئني واخرى رباعية مــع كل من تركيا والعراق 

العودة«.  واألردن لتحقيق هذه 

{ ازمة الرغيف  {
يف غضون ذلك، االوضاع املعيشــية تتجه من ســيئ اىل 
اســوأ. وفيام اعلنت مؤسســة كهرباء لبنــان عن خفض 
التغذية تفاديا للعتمة الشــاملة تبدو ازمة الرغيف دون افق، 
وقد اعلن اتحاد نقابات املخابز واألفران يف بيان أن »املشكلة 
تتلخص بعدم حصول األفران عىل الطحني املدعوم املخصص 
لصناعــة الخبز العــريب، وتأمينه ليس من مهمة األفران بل 
من مســؤولية وزارة اإلقتصــاد والتجارة – مديرية الحبوب 
والشــمندر السكري.. ولفت البيان اىل ان االذونات الصادرة 
عن مديرية الحبوب والشمندر السكري هي »شك بال رصيد« 
يحصــل عليها غالبية األفران. ويعقد االتحاد مؤمترا صحفيا 
يف الثانيــة والنصــف بعد ظهر اليــوم لتعليل ازمة الخبز و 

الكشــف عن الهدر يف املال العام ومن تسبب به. 

العام؟ { { تقدميات ووعود للقطاع 
ومــع دخــول ارضاب القطــاع العــام اســبوعه الرابع 
ترأس رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت اجتامعا 
بعد ظهر امس اجتامعا ضم عددا من الوزراء اعلن بعده وزير 
العمل مصطفى بريم اعتامد املســاعدة االجتامعية لتتحول 
اىل راتب كامل بدل نصف راتب تدفع شــهريا من اول متوز 
رشط الحضور يومني كحد أدىن يف االسبوع . وهذه املساعدة 
ليــس رضوريا ان تدفع يف اول الشــهر مع الراتب االصيل، 
بل ســتدفع خالل الشــهر حســب برمجة الدفع يف وزارة 
املاليــة. وبدل النقل أصبح 95 الف لرية عن كل حضور يومي 
متاشــيا مع الزيادة التي حصلــت يف القطاع الخاص عرب 
لجنــة املؤرش يف وزارة العمل. كام تم اقرار زيادة اعتامدات 
تعاونيــة موظفي الدولــة يف املوازنة بحيث تم رفع موازنة 
االستشــفاء نحو اربعة اضعاف، والتعليم خمسة اضعاف.  
وتحدث الوزير عن اجتامع قريب ســيدعى اليه وزير الرتبية 
ليصار اىل الطلب من املدارس الخاصة عدم تقايض االقساط 
املدرســية للموظفني يف القطاع العام بالدوالر. هناك أيضا 
دراسة يعدها وزير االتصاالت ســيعلن عنها بنفسه الحقا، 
تتعلق بحســومات معينة. ومن املســائل التي سيصار اىل 
وضع دراسة رسيعة بشأنها، اعتامد بطاقة متويلية خاصة 

مبوظفــي القطاع العام، عرب برنامج يتم دعمه؟ 

دونيتسك إقليم دونباس.
ويف حــني أقّر الجيش األوكراين بدخول القوات 
الروســية إىل مدينة ليسيتشانسك، تعّهد الرئيس 

األوكراين فولودميري زيلينسيك باستعادتها.
و قال حاكم منطقة لوغانســك األوكراين إنها 
خســارة مؤملة ولكنها ليســت انتكاسة خطرية، 
مؤكدا أن تركيز روســيا سينتقل اآلن إىل منطقة 

دونيتسك.

{ قصف عنيف {
ويبدو أن الجيش الرويس يركز جهوده اآلن عىل 
مدينتي سلوفيانســك وكراماتورسك الرئيسيتني 
اللتني تتعرضان لقصــف دون هوادة منذ األحد، 

وكلتاهام تقع ضمن مقاطعة دونيتسك.
ودعت السلطات األوكرانية السكان إىل املغادرة، 
إذ بات خط املواجهة عىل بعد كيلومرتات قليلة من 

سلوفيانسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروســية تدمري كتيبتني 
أوكرانيتــني مــن نحو 200 عســكري يف مدينة 

خاركيف )رشق(، باستخدام صواريخ عالية الدقة.
كــام أعلــن الناطــق باســم الــوزارة إيغور 
كوناشينكوف عن إســقاط مقاتلة أوكرانية من 
طراز »سوخوي 25« يف اشتباك جوي مع مقاتلة 
روســية، إىل جانب تدمري لواء مظليني أوكرانيني 

يف مقاطعة دونيتسك.
مــن جهته، أعلن الجيش األوكراين أن القوات 
الروســية بدأت تنفيذ هجوم مضاد الســتعادة 
مناطق متت الســيطرة عليها مؤخرا من الجنود 
األوكرانيني يف ضواحي خريسون جنويب البالد، 
من بينها إيفانفكا وبوتيمكينا، دون إحراز تقدم 

يذكر.
كام قال املتحدث باسم حرس الحدود األوكراين 
أندريه دمياشينكو إن تقوية الجبهة مع بيالروسيا 
أولوية بالنســبة لبالده، يف ظل تعرّضها للقصف 

من جانب حدود بيالروسيا.

{ إعامر أوكرانيا {
سياســيا، ينعقد مؤمتر لوغانو -الذي كان يف 
األصل مقــررا قبل الحرب الروســية غداً االثنني 
والثالثاء، يف محاولة لرسم معامل إعامر أوكرانيا 

مستقبال.

ووصل رئيس الوزراء األوكراين دنيس شميهال 

ورئيس الربملان رســالن ستيفانشوك إىل مدينة 

لوغانو السويرسية، وسيلتقيان خصوصا رئيسة 

املفوضية األوروبية أورســوال فــون دير الين؛ 

إلرساء أســس »خطة مارشال« ألوكرانيا، مع أن 

نهاية الحرب ال تلوح يف األفق، والتقديرات ترتاوح 

بني عرشات ومئات مليارات الدوالرات.

ويف كلمــة وجههــا للمؤمتر، قــال الرئيس 

األوكراين فولودميري زيلينسيك إن »روسيا تدّمر 

منهجيــا البنى التحتية لبالدنــا.. وإعادة إعامر 

أوكرانيا ستشــكل مســاهمة أساســية للسالم 

العاملي«.

وأضاف زيلينســيك أن بــالده تواجه تحديات 

اقتصاديــة واجتامعية كبــرية، مطالبا بتوفري 

مساعدات طبية لشعبه.

من جانبها، قالت رئيســة املفوضية األوروبية 

إن أوكرانيــا ميكــن أن تخرج من الحرب أكرث قوة 

وتطورا.

الغربية منها االمتيازات.
من جهته، قال الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس 
إن عىل واشــنطن اتخاذ قرار واضح بشأن االلتزام 

مبتطلبات التفاوض واالتفاق النووي،
 وأضــاف أن أمريكا والــدول األوروبية ترتكب 
خطأ يف الحسابات تجاه طهران حني تتحدث عن 
االتفاق النووي. وأكد أن بالده ســتواصل التقدم 
رغم ما وصفه بالعداء األمرييك وسياســة الدول 
األوروبية ومنطق الهيمنة الذي ســيؤدي لنتائج 

عكسية.

وبشــأن قرار مجلس حــكام الوكالة الدولية، 
أوضح أن القرار يعد ضد إيران ويدل عىل التناقض 
بني السلوك األمرييك واألورويب وجهود التوصل 

التفاق، وفق تعبريه.

{ مستجدات االتفاق {
ويف ســياق متصل، بحث الشيخ محمد بن عبد 
الرحمــن آل ثاين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية القطري يف اتصال مع نظريه األمرييك 
أنتوين بلينكن مستجدات محادثات االتفاق النووي 

وعددا من امللفات املشرتكة.
وقالت الخارجية األمريكية إن بلينكن بحث يف 
اتصال بنظريه القطري الرشاكة بني البلدين وفرص 

التعاون يف قضايا إقليمية. وشكر بلينكن نظريه 

القطري عىل جهود املســاعدة يف تحقيق العودة 

املتبادلــة إىل االتفاق النووي، كام شــكره عىل 

استضافة الدوحة املحادثات غري املبارشة األخرية 

مع إيران.

ويف وقت سابق، قال كبري املفاوضني اإليرانيني 

عــيل باقري إن مفاوضات إحياء االتفاق النووي 

ســوف تتواصل.وأضــاف باقــري يف ترصيح 

صحفي أنه يعمل مع املنســق األورويب إنرييك 

مــورا، لتحديد موعد ومــكان الجولة املقبلة من 

املفاوضــات، والتوافــق عىل ذلــك يف مراحله 

النهائية.

ورد يف البيــان األمرييك عن املقذوف الذي قتل 
شريين أبو عاقلة.

وقالت النيابة العامة الفلســطينية إن اغتيال 
شــريين كان باســتهداف مبارش من أحد أفراد 

جيش العدو.
كام قال النائب العام الفلسطيني إن التقارير 
الفنيــة تؤكــد أن حالــة الرصاصة تســمح 

مبطابقتها.
يف هذه األثناء، جددت الرئاسة الفلسطينية 
تحميل »إرسائيل« املسؤولية الكاملة عن اغتيال 

شريين أبو عاقلة.
وقالت الرئاســة الفلســطينية إنها ستتابع 
القضية أمــام املحكمة الجنائيــة باعتبار أن 
»إرسائيل« هي املســؤولة عن قتلها وعليها أن 

تتحمل النتائج.
وأضافت أنهــا لن تقبل بأي حال من األحوال 

التالعب بنتيجة التحقيق الفلسطيني.

{ اعتقاالت واعتداءات {
اعتقلــت قوات االحتالل اإلرسائييل امس  25 
فلسطينيا من أنحاء متفرقة يف الضفة الغربية 
املحتلة، يف حني اقتحم مســتوطنون املســجد 

األقىص بحامية الرشطة اإلرسائيلية.
ونفذ االحتالل حملة مداهامت واسعة طالت 
قرى وبلدات ومدنا فلســطينية، حيث اقتحمت 
قواته عرشات املنازل وأخضعت سكانها للتحقيق 

امليداين.
وأفادت وكالة األنباء الفلسطينية )وفا( بأن 
قــوات االحتالل اعتقلت األشــقاء الثالثة عبد 
الرحمن ومحمــد وحمدان حامد واوي من بلدة 

بيت سريا غرب رام الله.
أمــا يف مدينة نابلس، فقــد اعتقلت قوات 
االحتالل األســريين املحررين كــامل إبراهيم 
أبو ظريفة، وماهــر حرب القيادي يف الجبهة 

الشعبية.
وذكر الجيش العدو عرب موقعه أن اشتباكات 
وقعت يف جنني خالل اقتحامه للمدينة، مضيفا 
أن قواتــه تعرضت إللقاء عبوات ناســفة دون 

وقوع إصابات يف صفوفه.

يف موازاة ذلك، أفادت األوقاف اإلسالمية يف 
القدس امس، بأن عرشات املستوطنني اقتحموا 
املسجد األقىص من جهة باب املغاربة، يف الجدار 
للمســجد، ونفذوا جوالت استفزازية،  الغريب 
وأدوا طقوســهم التلموديــة، خصوصــا يف 
املنطقة الرشقية منه، تحت حامية وحراســة 

رشطة االحتالل.

{ »إرسائيل« تستخدم جثامني 
الشهداء الفلسطينيني يف مخترباتها 

}
اىل ذلك اتّهم رئيس الحكومة الفلســطينية 
محمــد اشــتية، امس »إرسائيل« باســتخدام 
جثامني شهداء محتجزة يف مختربات الطب يف 
الجامعات اإلرسائيلية وقال اشتية يف كلمٍة له 
خالل االجتامع الحكومي األسبوعي يف رام الله: 
»ال يتوقــف إرهاب االحتالل عن ارتكاب الجرائم 
بحق أبناء شعبنا، إذ بلغ عدد الشهداء الذين قضوا 
برصاص االحتالل، منذ مطلع العام الحايل، 78 

شهيداً بينهم 15 قارصاً«.
وأضاف: »تزيد سلطات االحتالل آالم املفجوعني 
بفقــد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، إذ تبنّي لنا أّن 
االحتالل استخدم جثامني الشهداء يف مختربات 
كليــات الطب يف الجامعــات اإلرسائيلية، يف 
انتهاٍك صارخٍ لحقوق اإلنســان وللقيم واملبادئ 

واألخالق العلمية«.
وطالب رئيس الحكومة الفلسطينية الجامعات 
العاملية مبقاطعة الجامعات اإلرسائيلية املتورطة 

يف احتجاز جثامني الشهداء الفلسطينيني.
كذلــك، دعــا إىل الّضغط عــىل الحكومة 
اإلرسائيليــة للتوقف عن انتهاك حرمة جثامني 
الشهداء، وإىل اإلفراج »فوراً« عن جميع الجثامني 
املحتجــزة لديها، يك يتمكن ذووهم من وداعهم 

مبا يليق بهم.
ووفق منّســق الحملة الوطنية الســرتداد 
جثامــني الشــهداء املحتجزة لــدى االحتالل 
اإلرسائييل والكشــف عن مصــري املفقودين، 
حســني شــجاعية، تحتجــز »إرسائيل« 104 
جثامــني، منذ العــام 2015، إضافًة إىل 256 
جثامناً يف مقابر خاصٍة، منذ ســنواٍت طويلٍة، 

وتعرف باسم »مقابر األرقام«  .

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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