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»كـــورونـــا«: حــالــة وفـــاة واحـــدة
جــــديــــدة  إصــــــابــــــة  و742 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 742 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1117540
وأوضحــت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10471«.

ــــــــب ــ ــــــغال طال ــ ــــر األشــ ــ ــ ــ وزي
ــة.. ــة اللوحــات اإلعالني بإزال
وجّبور رّد : هل لديَك الصالحية

مارينا عندس

مواجهات بني الجيش ومتظاهرين امام رشكة »تاتش«

قيس سعيد يدعو للتصويت عىل الدستور الجديد

دمار هائل شل االقتصاد االوكراين

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بوال مراد

باتت كل االســتحقاقات يف لبنان مرتبطة بطريقة او 

بأخرى باستحقاق رئاســة الجمهورية. فالقول انه من 

املبكر الحديث باملوضوع اصبح تهربا واضحا من الجواب 

عن اســئلة مرتبطة بامللف. هــي اجوبة باتت تتبلور يف 

حلقــات ضيقة بالداخــل والخارج مع اقــراب القوى 

الرئيسية املعنية بامللف من خالصة مفادها ان ال خالص 

للبلد اال عرب رئيس توافقي.

{ باسيل غري متحمس بعكس فرنجية {

وتشــري مصادر مطلعة عىل النقاشــات الحاصلة يف 

هذا الشــأن اىل ان املباحثات ال تزال عىل مســتوى حزيب 

داخيل ومل تتوســع بني الحلفــاء، خاصة وانه لن يكون 

من الســهل عىل حزب الله مثال ابالغ حليفيه رئيس تيار 

»املردة« ســليامن فرنجية ورئيس »التيار الوطني الحر« 

جربان باســيل انه سيدعم احدهام بوجه اآلخر، الفتة يف 

حديــث ل«الديار« اىل ان الحزب كام الكثريون من الفرقاء 

باتوا عىل قناعة بأن الرئيس التوافقي هو االمثل للمرحلة 

وبخاصة الرئيس الذي يحظى بدعم خارجي والقادر عىل 

التخفيــف من الضغوط عىل البلــد وبالتايل ان يحد من 

ازمته االقتصادية - املالية من خالل عودة ضخ الدوالرات 

املفقودة حاليا اىل البلد.

وبحســب معلومات »الديار«، ال يبدو باسيل متحمسا 

راهنا للرئاسة بعكس فرنجية. ففيام يعترب االول ان من 

افشل عهد الرئيس عون سيفشل عهده وبالتايل سيكون 

من االفضل له انتظار بضعة ســنوات قبل املطالبة بتبوؤ 

كريس الرئاســة، يرى فرنجية انه جاء دوره لتويل سدة 

الرئاســة بعد عون وانه يفــرض ان يدعمه حزب الله 

برغبتــه هذه، حتى انه يعتقد انه اقرب ليكون مرشــحا 

توافقيا من ســواه من قادة الصف االول. لكن ما سبق ال 

يعني، بحسب املصادر، ان باسيل لن يضغط يك تكون له 

الكلمة االوىل بهذا االســتحقاق باعتباره ال يزال صاحب 

اكرب تكتل نيايب.

{ الحكومة أسرية كباش 
ميقايت- باسيل {

وبانتظار حلول املوعد الدستوري النتخاب رئيس والذي 

النـــــووي اإليرانـــــي: واشـــــنطن ُتــــــبدي اســـــتعدادها لتوقيـــــع اتفـــــاق
يشمل رفع العقوبات وطهران تدعوها لتقديم ضمانات كاملة

ــنــعــم  ــتـــصـــويـــت ب ــلـ ــن لـ ــيـ ــيـ ــسـ ــونـ ــتـ ــد يــــدعــــو الـ ــيـ ــعـ سـ
ــاطــع ــق ــور واملــــعــــارضــــة ت ــ ــت ــ ــدس ــ ــى مــــشــــروع ال ــلـ عـ

الناتو يوقع بروتوكوالت انضمام السويد وفنلندا وموسكو تدرس الرد
االعمـــــار دوالر إلعـــــادة  مليـــــار  بــــــ750  تطالـــــب  كييـــــف 

األمرييك  املبعــوث  قال 
الخاص إليران روبرت مايل 
إن الواليات املتحدة مستعدة 
رفع  يشــمل  اتفاق  لتوقيع 
العقوبــات عن إيران، لكنها 
تنتظر استعداد طهران لذلك، 
يف حني أكد مسؤول إيراين 
أن توقيــع االتفاق مرهون 

بإرادة أمريكية جادة.
يف   - مــايل  وأضــاف 
ترصيحــات صحفيــة- أن 
وفد طهران قّدم يف الدوحة 
باالتفاق  تتعلق  مطالــب ال 
الرد عىل  وأن عليه  النووي، 

األمريكية. املقرحات 
إن  إىل  مــايل  وأشــار 
إيران أحــرزت تقدما مقلقا 
لتخصيــب  برنامجهــا  يف 
أن  مضيفــا  اليورانيــوم، 
مطروحا  اقراحــا  هنــاك 

عىل الطاولة بشــأن جدول زمني تعود عىل أساســه إيران 
إىل االمتثال الكامل لالتفاق النووي وترفع مبوجبه واشنطن 

العقوبات عن طهران.
وأوضح املســؤول األمرييك أن »النقاش املطلوب حقيقة 
اآلن ليس بيننا وبني إيران، وإن كنا مســتعدين لذلك، بل بني 
إيران ونفســها؛ فهي تحتاج للتوصل إىل قرار بشــأن إذا ما 

كانت مســتعدة اآلن للعودة إىل االمتثال لالتفاق«.
ويف رده عــىل الترصيحــات األمريكيــة، قال مســؤول 
إيــراين يف حديث صحفي، إن بالده مســتعدة لعقد اتفاق 
قــوي وهذا مرشوط بإدارة أمريكية جــادة، موضحا أن ما 

 دعــا الرئيــس التونيس 
قيس سعيد الشعب التونيس 
مرشوع  عىل  التصويت  إىل 
الدستور الجديد الذي اعتربه 
مــن روح الثورة ومســار 
التصحيــح، يــأيت ذلك يف 
وقت كشــفت الهيئة العليا 
عن  لالنتخابات  املســتقلة 

التصويت. منوذج ورقة 
ويف بيــان موجــه إىل 
الشــعب نرشتــه الصفحة 
لرئاســة  الرســمية 
موقع  عــىل  الجمهوريــة 
فيسبوك جاء بعنوان »للدولة 
وللحقوق والحريات دستور 
يحميها وللشعب ثورة يدفع 
عنها من يعاديها« ذكّر سعيد 
مبا عاشه التونسيون خالل 
العقود األخرية وباملحاوالت 
الدولة  لــرب  املتكــررة 
مؤسساتها. داخل  والتنظيم 

وتحدث الرئيس عن انتشار الفساد واإلفالت من املحاسبة 
وتفاقم الوضــع املعييش وافتعال األزمــات، وقال »تفقري 
وتنكيــل ومغالطات ومناورات وقوانــني توضع ويعلم من 
وضعهــا بأنها لن تجد طريقهــا إىل التنفيذ، وقوانني أخرى 
توضــع عىل املقاس لخدمة هذا الطــرف أو ذاك كام وضع 

دســتور سنة 2014، يجد فيه كل طرف نصيبا«.
وانتقد ســعيد مجلس النواب املنحل بقرار منه يف 30 آذار 
املايض، وقال »إن الشعب التونيس كان يف الداخل والخارج 
يتابــع ويحتــج ألنه مل تعد تخفى عليــه خافية، كان يتابع 

أصبح واضحاً ان هنالك مشكلة كبرية امام تشكيل 

الحكومــة، ومل يعد احد يخفيهــا، فالرئيس املكلف 

نجيب ميقــايت قالها بالعريب »املشــربح« »يكفي 

للتيــار الوطنــي الحر 12 ســنة يف وزارة الطاقة، 

وان ال اصــالح اذا بقيت الطاقة بيد »الوطني الحر«، 

ورد الوزير جربان باســيل وحزبه عىل ميقايت بان 

وزراء التيــار انجزوا الكثــري يف وزارة الطاقة، وان 

التيار لن يتخــىل عن هذه الوزارة. اضافة لذلك كان 

موقف للرئيس عون الذي سأل ميقايت »ملاذا ال يقوم 

باملــداورة يف وزارة الداخلية عىل ســبيل املثال؟«، 

فاجــاب ميقــايت »اتركني يا فخامــة الرئيس من 

السيادية«. الوزارات  مشاكل 

العقدة واضحة وميقايت ســيزور عون غري ان ال 

تشكيل للحكومة حالياً، وقد تستمر حكومة ترصيف 

األعامل لحني االنتخابات الرئاســية يف ايلول.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 7

آذار »يُحيـــــــــــــــك« خطـــــــــــــــة 8  بـــــــــــــــري 
للفـــــــــــــــوز باإلســـــــــــــــتحقاق الرئاســـــــــــــــي

محمد علوش       ص 4

ديـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــومـــــــــــاســـــــــــّيـــــــــــة
الــــــــعــــــــتــــــــابــــــــا واملـــــــيـــــــجـــــــانـــــــا

نبيه الربجي    ص 2

ــس ُمــنــحــّلــة  ــجــال ــار«... م ــ ــه ــ ــن ــ ــع الــبــلــدي »ُم ــوضـ الـ
ــلـــديّـــات بــــــإدارة املــحــافــظــيــن وصـــنـــاديـــق فـــارغـــة وبـ

ابتسام شديد    ص 3

أطلقــت الدول األعضاء يف حلف شــامل األطليس »ناتو« 
)NATO( إجراءات التصديق عىل انضامم الســويد وفنلندا إىل 
الحلف، وقد علقت روسيا بأنها تدرس خيارات الرد إذا تم نرش 

قوات الحلف قرب حدودها بعد ضم البلدين.
ووقع سفراء الدول األعضاء يف الناتو بروتوكوالت انضامم 
الســويد وفنلندا خالل احتفال أقيم مبقر الحلف يف بروكسل.
وقــال األمني العــام للناتو ينس ســتولتنربغ إن »توقيع 
بروتوكوالت االنضامم يطلق عملية التصديق يف كل من الدول 
األعضاء«، مضيفا أنه »عندما نصبح 32 عضوا سنكون أقوى، 

يف وقــت نواجه فيه أخطر أزمة أمنية منذ عقود«.
ورأى ســتولتنربغ أنه »يوم تاريخي« لفنلندا والسويد وأمن 
شامل األطليس، معربا عن أمله يف إرساع كل الدول األعضاء 
إلمتــام اإلجراءات الالزمة للتصديق عىل انضامم الدولتني إىل 

الحلف.
وأوضح األمني العام للناتو أن الربوتوكوالت املوقعة تحتاج 

إىل تصديق برملانات دول الحلف الثالثني.
وقال ستولتنربغ إن الحلف يتشارك مع السويد وفنلندا القيم 
والتحديات نفســها يف مواجهة ما وصفه بالخطر التاريخي.
وذكّر بأنه »بعد أسابيع من املحادثات املكثفة حول املخاوف 
األمنية التي طرحتها تركيا تم التوصل إىل أرضية مشــركة، 

ودعت قمة مدريد البلدين املرشــحني لالنضامم إىل الناتو«.

ووافقــت تركيا عىل إطالق هــذه العملية خالل قمة قادة 
الحلــف يف مدريد قبل أيــام، لكن الرئيس الريك رجب طيب 
أردوغان ذكّر الدولتني الشامليتني بالرشوط الواجب تحقيقها، 
يف إشــارة إىل مجابهة تنظيامت وشخصيات تصنفها أنقرة 

كيانات إرهابية.
وكانت السويد وفنلندا قد طلبتا رسميا االنضامم إىل الناتو، 
وســط مخاوف من تهديدات روســية إثر الحرب التي شنتها 

موسكو عىل جارتها أوكرانيا.
وقال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيســتو إن بالده تتطلع 
إىل اســتقرار أوروبا، وإن انضامم بلده والســويد إىل الناتو 

سيسهم يف األمن الجامعي للحلف.
بدورها، قالت وزيرة خارجية الســويد آن ليندي إن انضامم 

بالدها سيعزز الناتو واستقرار املنطقة.
يف املقابــل، قال الكرملني أمس الثالثــاء إن وزارة الدفاع 
الروســية تدرس خيارات الرد يف حال تم نرش البنية التحتية 
للناتو قرب الحدود الروســية بعد ضم الســويد وفنلندا إىل 

الحلف.
وكان الرئيس الرويس فالدميري بوتني قد حذر قبل أيام من 
أن روســيا ســتضطر للرد باملثل إذا نرُشت يف البلدين وحدات 
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ديبلوماسّية العتابا وامليجانا
نبيه الربجي

كان يفــرض بحزب الله 
أن يعلم أننا نقاتل »ارسائيل« 
بــرؤوس أصابعنا، حتى لو 
أرضنا،  عــى  جامثة  بقيت 
وعى أرواحنا اىل األبد، وأننا 
برؤوس  »ارسائيل«  نفاوض 
أصابعنــا، حتى لــو بقيت 

تجرجرنا اىل يوم القيامة.
الله  بحزب  يفرض  وكان 
أن يعلــم أننا، بثقافة العتابا 

وامليجانــا، ال نفّرق بني القاذفات »االرسائيلية«وهي تغتصب 
سامءنا، منذ الخمسينات من القرن املنرصم، وطيور اللقالق،  
وهي ترقص الفالس فوق ســطوح منازلنا كتعبري عن الفرح 

والدهشة ملرورها يف الجنة
طيور اللقالق اياها التي باتت ترقص جنائزياً فوق سهولنا 

ومزارعنا، بعدما حّولنا الجنة اىل جهنم ...
وكان يفــرض بحزب الله أن يعلم أن آموس هوكشــتاين 
يتــوىل، بالعصا، ادارة الــرؤوس الكبرية يف بالدنا . هو من 
يأمر بفتح املفاوضــات، ومن يأمر باقفالها، ألننا حتى ولو 
حفرنا باالبرة،  واستخرجنا الغاز، ال نستطيع تسويق قارورة 
غــاز دون الضوء األخرض األمــرييك، واآلن الضوء األخرض 
»االرسائييل«، بعدما متكنت املؤسســة اليهودية، بامتدادها 
األخطبوطي يف مراكــز القرار، من تتويج »ارسائيل« ملكة 

الغاز رشقي املتوسط. 
وكان يفرض بحزب الله أن يعلم أن أتفه رجال السياســة 
يف العــامل،  بــل ويف التاريخ،  هم من ميتطون ظهورنا. ها 
هم يتصارعون، يف حــرضة البطون الفارغة عى الحقائب 
الفارغة،  دون أن يكرثوا باألنني الذي هز حتى عظام السيد 

آدم والسيدة حواء.
وكان يفــرض بحزب الله أن يعلم أن الجرنال هرني غورو 
الخــارج من معركة املارن بقبعة نابليــون بونابرت اخرع 
»دولة لبنان الكبري«وهو عى بّينة من أنها ستكون يف منزلة 

بني املنزلتني...الدولة والالدولة!
هكذا متوت الثــــلوج فوق جبالنــا، ومتوت األنهار يف 
العباب، لنلهث كرعايا، وراء الصهاريج . وهكذا أقنعنا الشيخ 
الجليل بيار الجميل بأننا نأكل الصخور، فاذا بنا ال نســتطيع 
أن نأكل الفالفل،  وأننا نستــجر الكهرباء من القمر، فاذا بنا 
نســتجر العتمة من عبقرية جربان باسيل، وهو يدور حول 

تلك الجــثة التي تدعى ... القرص الجمهوري.
وكان يفرض بحزب الله أن يعلم أن سمري جعجع، بسيف 
قسطنطني األكرب، هو من يحرر املسيحيني من الوثنيات التي 
تضغط عى صدورهم، وأن سامي الجميل )ناهيك عن جحافل 

اييل محفوض(،  حامة السيادة.
 هــؤالء الذين يعتربون، وبالفم املآلن، أن ما بعد زيارة جو 
بايدن للمنطقة غري ما قبلها. املشــهد يف سوريا يتبدل. يف 
لبنان ايضاً. أما آيات الله فســينقلون بطائرات الشــحن اىل 

غوانتنامو.
رشق أوســط آخر عقب زيارة بايدن. خذوا علامً من أفواه 
نجوم السيادة يف ديارنا بأن الهيكل الثالث سيبنى بعظامنا، 
ال بخشــب األرز، وال بحجارة جبل الطور. هذه ارادة »يهوه« 
الذي قال كلمته ومىش. ينبغي أن منيش بالسالســل وراءه 
اىل أن يتنبــه اللــه )ان تنبه( اىل أنه ألقى بنا،  ذات يوم، عى 

هذه األرض ...
وكان يفرض بحزب الله أن يعلم أننا احرفنا ديبلوماسية 
واســراتيجية الرؤوس املطأطئة أمام أصحاب الســعادة 
القناصل . اياهم الذين حذرونا من أن نرفع رؤوســنا، ونرفع 
أصواتنا، ومن أن نزعج »االرسائيليني« حتى ولو مبســرّيات 
غري مسلحة عجزت تلك األرمادا األسطورية أن تتعامل معها.

أموس هوكشــتني هدد بوقف مهمته بســبب املسرّيات 
الثالث. الرعــب دّب يف قلوب الجميع. هذه »ارسائيل«، ايها 
السادة. قرار الغاز والالغاز بيدها ال يف أي يد أخرى. تفويض 

الهي أيضاً ؟؟
صحيح ما قاله عبدالله بوحبيب اطالق املســرّيات خارج 
الســياق الديبلومايس، وخارج املفهوم الفلســفي للدولة 
الالدولــة. كان يفرض بنا جميعــاً، ال بفريق دون آخر، أن 
نجثو بني يدي )أو بني قدمي( بني غانتس، ونحن نؤدي صالة 
»التيفيال اليهودية« )أو طقوس »القبااله«(.  ال رؤوس عالية، 
وال أصوات عالية،  بل خشــوع مطبق ومطلق أمام »يهوه«، 

وزبانية »يهوه«. 
لكن معلوماتنا )املوثوقة( تقول ان مثة باملرصاد ما هو أشد 
هوالً بكثري من املســرّيات املسلحة. ليأخذ آموس هوكشتاين 

علامً ال غاز يف »ارسائيل« دون الغاز يف لبنان. أخذ علامً...
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كل دولة متلــك قوتها، التي تتنوع من 
اىل  وعســكرية  واقتصادية  سياســية 
املوقع الجيو ـ ســيايس، والدور الثقايف 
والفكري، وكذلك ما توفره مساحة الحرية 
التي تتمتع بها، اال ان كل هذه األســس، ال 
متنــع من ان يكون للدولة جيشــها الذي 
التي  يحمي سيادتها وحقوقها، حتى تلك 
تحث باتجــاه الحياد، كســويرسا مثال، 
انشأت قوة عســكرية، متنحها الحضور 
القــوي يف الرصاع بني االمم، اذا تعّرضت 

الحتالل وعدوان او نهب ثروات.
ويف حالــة لبنــان، الــذي ُوصف يف 
مرحلة ما، »بســويرسا الرشق«، لنظامه 
االقتصــادي الحــر، ورسيــة مصارفه، 
وحرية الصحافة فيه، واعتامد االنتخابات 
بالرغم من شــوائبها، واجتذاب السياح، 

اال انه مل يقرر من تولوا الســلطة فيه، منذ االســتقالل يف 
العام 1943، ان يبنوا جيشــاً له، والذي كان مرتبطاً بالجيش 
الســوري، وكانا قيادة واحدة يف ظل االنتداب الفرنيس، اىل 
ان حصــل الجالء الفرنــيس يف العام 1946، وبات لكل من 

السيايس. لبنان وسوريا، جيشه ونظامه 
»فقــوة لبنان يف ضعفه«، هي املقولة التي اســتند اليها 
دعــاة »اللبنانيــة االنعزالية«، ورّوج لها حــزب »الكتائب« 
عرب رئيســه بيار الجميل، وترســخ ذلك بعد انشــاء الكيان 
الصهيوين، وفرض النزوح عى الفلســطينيني، فاىت قســم 
كبــري منهم اىل لبنان، دون ان يدرس من حكموا لبنان، ماذا 
يعنــي قيام »الدولة العربية«، واطامعها يف لبنان عى مدى 
املرشق العريب، فيام يســمى »ارسائيــل الكربى التوراتية«، 
التــي لها اهداف توســعية يف الدول املجاورة لها، ورضورة 
قيام جيش قوي مبواجهة مرشوعها االســتيطاين االلغايئ، 
كام حصل يف فلســطني يف العام 1948 ثم يف 1967، ويف 
الحربني التوســعيتني، خرست فيهــام الجيوش العربية، اال 
لبنان الذي نأى بنفسه عن حرب 1967، ولكن تداعياتها كانت 
كارثيــة عليه، الذي تحولت ارضه اىل مقاومة فلســطينية 
ضد العدو الصهيوين، فوقع االنقســام حولها، وافرز حرباً 
اهلية، واجتياحني للبنان يف العام 1978 و1982، واعتداءات 
دورية بينهام وبعدهام، وكان الجيش موضع خالف لبناين ـ 
لبناين حول عقيدته وتســليحه، اىل ان اعطاه اتفاق الطائف 
دوراً يتناغــم مــع املقاومة يف تحريــر ارضه من االحتالل 
االرسائيــيل، وهي نشــأت منذ ان دخلــت قواته لبنان، ومل 
يكن للجيش اي دور فيها، وهو الذي انقســم عى نفســه، 
وتحّول اىل الوية وافواج طائفية ومذهبية، يف قراءة ملصدر 
ســيايس عايش تلــك املرحلة، ويؤكد بــان اللبنانيني وقبل 
وجود مقاومة فلســطينية، او ظهور حزب الله، كان السؤال 
عندهم حــول الجيش ومهامه، هل انىشء للداخل أم للدفاع 
عن ســيادة لبنان الذي تعرض ملئات االعتدءات االرسائيلية، 

مياهه؟ ورُسقت 
وكان الجــواب الرســمي اللبناين، ان قــوة لبنان هي يف 

ديبلوماســيته، كــام يف صداقاته الدوليــة، وبقوة االمم 
املتحدة التي لجأ اليها لبنان عام 1978 بعد اجتياح ارسائييل 
الرضه، فاصدرت القرار 425 الذي يطلب انســحاب »القوات 
االرسائيليــة« املحتلــة، لكنها مل تتمكن مــن خالل القوات 
الدولية التي انترشت جنوب الليطاين، والبســت »ارسائيل« 
قناعاً الحتاللها، هم عمالؤها يف ميليشــيا ســعد حداد، ثم 
انطــوان لحــد، واجتاحت لبنان يف العــام 1982، ووصلت 
اىل بــريوت الخراج الســالح الفلســطيني، والقامة نظام 
تابــع لها، وتوقيع الســالم معها، لكن مخططها افشــلته 
املقاومــة الوطنية، ثم »االســالمية«، وتحرر الجنوب عام 
2000، وصمــد لبنان بوجه العدوان االرسائييل صيف 2006، 
وتكونت قوة ردع له يف وجه اي محاولة او مغامرة عسكرية 

»ارسائيلية«، وحصل تناغم الجيش والشــعب واملقاومة.
هذا العرض لواقع لبنان املقاوم، يُستحرض اليوم، مع املعركة 
الديبلوماســية والسياســية املفتوحة مع العدو االرسائييل 
حول النفط والغاز، وترســيم الحــدود البحرية مع الكيان 
الصهيوين، الذي ســبق لبنان يف استكشاف النفط والتنقيب 
عنه وبدأ استخراجه لبيعه وهو سيبدأ يف ايلول املقبل، ووقع 
عقوداً مع رشكات نفط ودول، كان آخرها االتحاد االورويب، 
للتعويض عن وقف اســترياد النفط والغاز الرويس بســبب 
الحرب يف اوكرانيا، يف وقت يتلهى املســؤولون اللبنانيون، 
يف »جيــش مالئكة البلوكات«، منــذ العام 2010، وانتظار 
ما ســتعطيهم امريكا من مساحة يف املياه االقليمية، فكان 
قــرار املوفد االمرييك فريدريك هــوف الذي وزع  »املنطقة 
االقتصاديــة الخالصــة« عند الحدود البحريــة اللبنانية ـ 
الفلســطينية، بني لبنان والكيــان الصهيوين، بـ 560 كلم2 
لــالول و300 كلم2 للثــاين، فرفض لبنان هذا العرض، حيث 
تواىل ارســال املبعوثــني االمريكيني دون نتيجــة ايجابية 
للبنان، اىل ان ارسلت واشنطن آموس هوكشتني، الذي حرض 
مــرات عدة للبنــان، لكنه مل يعطه حقوقه، بل مارس عملية 
التســويف واضاعة الوقت، حيث راهن املسؤولون اللبنانيون 
عى الوســاطة االمريكية، ووضعوا كل بيضهم يف ســلتها، 

لكنهم مل يجنوا ســوى تضييع ثروة لبنان النفطية.

ويف ظــل االنتظار الــذي اتبعه لبنان 
الرســمي، منــذ معرفة املســؤولني فيه 
بوجود نفــط يف بحره، فــان املقاومة 
اعلنت انها تقف وراء الدولة اللبنانية وما 
تقرره، لكن مع امتداد الســنني »ارسائيل« 
تتقدم يف استخراج نفطها، ومتد االنابيب 
اىل الدول املجاورة كقربص ومرص،  ويف 
لبنان ســجال وجدال وتباطــؤ وتواطؤ 
وارتباط مصالح مع رشكات ودول، وعدم 
الدفاع عن حقوق لبنان، الذي ظهر يف انها 
تصل اىل الخط 29 الذي اكتشــفه الجيش 
اللبنــاين، فلم تعدل الحكومة املرســوم 
6433 الــذي ارســل اىل االمــم املتحدة، 
واســتند اىل الخط 23، الذي سعى املوفد 
االمرييك اىل ان يتقاسم العدو االرسائييل 

مــع لبنان حقل قانا يف البلوك رقم 9.
 ويف وقــت تتقدم عملية اســتخراج 
النفط الذي تقــوم به باخرة يونانية يف 
حقل »كاريش« املتنازع عليه مع لبنان، اســتدعي هوكشتني 
اىل لبنــان، وابلغ موقفا رســميا موحــداً االلتزام بخط 23 
وحقــل قانا كامالً، عى ان يعود بجواب من »ارسائيل«، التي 
مل يذهب اليها، بل تداول هاتفياً مع مســؤولني فيها، فبادلوه 
باجــواء ايجابية دون معرفــة تفاصيلها، ومل يعلن عنها اي 
مســؤول لبناين، بعد نقل السفرية االمريكية دورويث شيا، 
الجــواب »االرسائييل« الغامض واملبهــم، والذي يقوم عى 
اســتعداد »ارسائييل« باستكامل املفاوضات، دون ان تتوقف 
الباخرة اليونانية عن الســري بعملهــا، حيث الحظت قيادة 
املقاومــة، عملية النفاق االمــرييك ـ »االرسائييل«، وعلت 
اصوات تسأل حزب الله ان يرد عى الباخرة اليونانية، وجرى 
اتهامه بالتواطؤ، وانه يســكت لتأمني مصالح ايران ودعمها 

يف املفاوضات حول االتفاق النووي.
 وهذا ما نفاه الحزب واكدته الوقائع، الذي تقول مصادره، 
بانــه عند وعده الصادق دامئاً، وها هو يرســل مســرّيات 
اســتطالعية فوق منصة اســتخراج النفط يف »كاريش«، 
وهــو اول رد يعطي قوة للبنــان، الذي حاول رئيس حكومة 
ترصيــف االعامل نجيــب ميقايت يف البيــان الذي اصدره 
مع وزيــر الخارجية عبدالله بو حبيــب التنصل عن عملية 
املقاومة، وان الدولة اللبنانية ليســت عى علم بها، حيث قرأ 
مصدر ســيايس يف هذا املوقف، ضعفــا للبنان، بدال من ان 
يســتثمر »الطائرات املسرّية« الثالث، والتي مل يتمكن العدو 
االرسائييل من اسقاط اال واحدة منها، بحيث كان عى لبنان 
ان يضــع العملية كورقة قوة، يف مفاوضاته مع الوســيط 
االمرييك وعربه اىل »ارسائيل«، التي حاول املســؤولون فيها 
ان يقللــوا من اهمية ما اقدم عليــه حزب الله، الذي اكد ان 
ســيادة لبنان وحقوقه النفطية واملائية وســيادته وارضه 
املحتلة يف مزارع شــبعا وتالل كفرشــوبا والجزء الشاميل 
مــن الغجر، ال تنازل عنها وقد وىل زمــن التنازالت وضياع 
الحقوق، وباتت قوة الردع التي متثلها املقاومة هي املفاوض 
الفعيل، ال الديبلوماســية املزيفة التي مل تحرر ارض لبنان، 

وال االعتــامد عى امريكا املنحازة للعدو االرسائييل.

ُمســــــّيرات املقاومــــــة ورقــــــة قــــــّوة أضاعها لبنــــــان فــــــي ُمفاوضاته حــــــول نفطه
اللجــــــوء اليها جاء بعــــــد النفاق األميركي ــ >اإلســــــرائيلي< وتواطؤ رســــــمي لبناني

أكد رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون أن »لبنان بتكوين 
شــعبه وتعدد أديانه وطوائفه، يشــكل منوذجاً يحتذى به يف 
العيش املشــرك، وهو األقدر عى أن يكون مثاالً للتالقي والحوار 
يف العامل«. وشدد عى أن »سعيه اىل تأسيس »أكادميية االنسان 
للتالقي والحوار« ما زال قامئا، والدراسات لتحقيقه مل تتوقف برغم 
توقف مرشوع بناء األكادميية والكلية التابعة لها بسبب الظروف 

التي مير بها لبنان«.
كالم الرئيس عون جاء خالل استقباله قبل ظهر امس يف قرص 
بعبدا، وفداً من املشــاركني يف املؤمتر السنوي الواحد والعرشين 
للمنظمة العاملية لحوار األديان والحضارات الذي عقد أمس االول 
يف لبنان تحت شعار »لبنان أكادميية االنسان للتالقي والحوار«.

يف مستهل اللقاء، تحدث باسم الوفد رئيس املنظمة الربوفسور 
مخلص الجدة الذي لفت اىل ان« شــعار املؤمتر ينبثق من جهود 
الرئيس عون لتأســيس أكادميية االنسان«، مشددا عى »رضورة 
تفعيل جميع املنظامت العاملية املعنية بالحوار مسار تأسيس هذه 

االكادميية«.
ثم تحــدث عدد من أعضاء الوفد الذيــن نوهوا بجهود رئيس 
الجمهوريــة التي« أفضــت اىل الحصول عى تأييد األمم املتحدة 
لتأســيس اكادميية االنسان للتالقي والحوار، والتي ال بد أن ترى 

النور بتكاتف الجهود الدولية  والجمعيات املعنية«.
ويف الختام، قدم الوفــد للرئيس عون درع املنظمة وامليدالية 

الذهبية بصفته راعياً لحوار األديان والحضارات.

كذلك، استقبل الرئيس عون النائب فريد البستاين، وعرض معه 
التطورات األخرية يف البالد، واالستحقاقات املقبلة، إضافة اىل عدد 

من القضايا اإلمنائية واالقتصادية التي تخص منطقة الشوف.
وكان مكتب رئاســة الجمهوريــة بعث برقية تعزية بالذكرى 
الثانية عرشة لرحيل املرجع السيد محمد حسني فضل الله، للمكتب 
االعالمي للعالمة الســيد عيل فضل الله، الذي اعلن يف بيان، ان 
السيد عيل فضل الله تلقى برقية من رئاسة الجمهورية يف الذكرى، 
أكد فيها الرئيس ميشال عون ان »احياء هذه الذكرى هو فعل وفاء 
لرجل امتزج اســمه وتاريخه بالوعي والحكمة فكان نداء الحق 

نرصة للحياة وكرامة اإلنسان«.

ــه بــالــوعــي ــخ ــاري ــه وت ــه : إمـــتـــزج إســم ــل ــاملــرجــع فــضــل ال ــّزى ب ــ ع
ــوار األديــــــــــان : ــ ــحـ ــ ــة لـ ــ ــّي ــ ــامل ــ ــع ــ ــة ال ــمـ ــظـ ــنـ عــــــون ملـــؤتـــمـــر املـ
ــوار ــ ــح ــ ــرك وال ــتـ ــشـ ــي الـــعـــيـــش املـ ــ ــذى ف ــتـ ــحـ ــوذج يُـ ــ ــم ــ لـــبـــنـــان ن

عون مستقبالً فريد البستاين        )دااليت ونهرا(

مسؤول عسكري بريطاني التقى قائد الجيش
سليم : الجيش ُمستمّر القيام بمهماته صوناً لألمن

استقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون، يف مكتبه، يف الريزة، 
وزير القوات املسلحة الربيطانية جيمس هيبي، بحضور السفري 
الربيطاين إيان كوالر، يرافقه امللحق العسكري املقدم يل ريتشارد 

ساوندرز. وتم البحث يف سبل التعاون بني جييش البلدين.
والتقى وزير القوات املســلحة الربيطانيــة عى رأس وفد، 
وزير الدفاع يف حكومة ترصيف األعامل موريس سليم وأجرى 
املجتمعون جولــة أفق حول الوضع يف املنطقة ولبنان يف ظل 
املســتجدات االقليمية والدولية. وخالل اللقاء، أكد سليم »عى 
تقدير لبنان ملا تقدمه اململكة املتحدة من دعم ومساعدات للجيش 
اللبناين«، مشدداً »عى ان املؤسسة العسكرية، وبالرغم التحديات 
عى املســتويات كافة، مستمرة يف القيام مبهامتها عى أكمل 

وجه صوناً لألمن واالستقرار يف لبنان » .
من جهته، أعرب هيبي لوزير الدفاع »عن استعداد بالده لتقديم 
املزيد من املساعدات وفقاً لحاجات املؤسسة العسكرية، يف إطار 
برنامج الدعم املســتمر الذي توفره اململكة املتحدة يف ما يخص 
متكــني الجيش اللبناين«. يف ختام اللقــاء، جرى تبادل الهدايا 

التذكارية.

سليم مستقبالً وزير القوات املسلحة الربيطانية والوفد املرافق

ــز ــركـ ــش الـــــى املـ ــي ــج ــل ــة ل ــديّـ ــنـ ــولـ ــبـــة هـ هـ
ــة بــاأللــغــام ــق ــّل ــع ــت ــي لـــألعـــمـــال امل ــان ــن ــب ــل ال

أعلن الجيش اللبناين يف بيان نرشه عرب موقع »فيسبوك«، 
عــن »إقامة حفل تســليم عتــاد مقدم هبة من الســفارة 
الهولنديــة يف لبنان إىل املركز اللبنــاين لألعامل املتعلقة 
باأللغــام بهدف دعم مــرشوع العمليات اإلنســانية لنزع 
األلغام، وذلك يف املدرســة اإلقليميــة لنزع األلغام ألهداف 
إنســانية يف لبنان، بحضور الســفري الهولندي واملجموعة 

.»MAG لأللغام  االستشارية 
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ــاســي ــرئ ال ــاق  ــق ــح ــت ــاإلس ب ــوز  ــف ــل ل آذار   8 ــة  ــط خ ــك«  ــيـ ــحـ »يُـ بــــري 
محمد علوش

يُــدرك رئيــس حــزب 
جعجع  ســمري  »القوات« 
طبيعي  »كمرشــح  أنــه 
ال  الجمهورية«،  لرئاســة 
ميلك أي حظوظ بالوصول 
اىل بعبــدا، أقله يف الدورة 
الرئاسية الحالية، حتى ولو 
اتفق مع نــواب »التغيري« 
عىل إيصاله، كام يُدرك أنه 
لوحده لن يكون قادراً عىل 
جلســات  نصاب  تعطيل 
لذلك  الرئيــس،  انتخــاب 
ليس كل ما يُقال يف العلن 
يُطّبــق يف الرس، فجعجع 
يعمل عىل تخفيف األرضار 
رئاســة  يف  اإلمكان  قدر 

الجمهورية.
يخىش جعجع أن ال تتم التسوية عىل مرشح 
وسطي، لذلك اعترب أنه »إذا مل تتوحد املعارضة، 
فثمة خطــر فعيل إذا نجح فريق 8 آذار بإيصال 
أيا كان اسمه«. لكن جعجع  رئيس للجمهورية، 
يُدرك أن توحيد املعارضة ال ميكن أن يحصل حول 
إســمه، إمنا حول اسم وســطي يحظى بقبول 
األسايس  االستحقاق  فإن  لذلك  خارجي،  ودعم 
اليوم أمــام »القوات« هو رئاســة الجمهورية 
تسوية  حصول  بني  السباق  يجري  حيث  حرصاً، 
تُتيح وصول مرشــح وســطّي ال يُعترب خصامً 
مبارشاً لجعجع كســليامن فرنجية، وبني نجاح 
يف  ومتريره  االســتحقاق  آذار بخطف   8 فريق 
بفرنجية  واإلتيــان  الدويل،  االنشــغال  لحظة 

للجمهورية. رئيساً 

نعم، لن يكون سهالً مترير رئيس للجمهورية 
مــن فريق 8 آذار بســبب الظــروف اإلقليمية 
مســتحيالً،  يكون  لن  األمر  هذا  لكن  والدولية، 
خاصة إذا نجح هذا الفريق يف مترير استحقاق 
الرئاســة قريباً، قبل نهاية عهد الرئيس ميشال 
عون والدخول يف لعبة الفــراغ الرئايس، لذلك 
ســيدعو رئيس املجلس النيــايب نبيه بري اىل 
بداية  منذ  للجمهورية  رئيس  انتخاب  جلســات 
أيلــول املقبل، عــىل أن تكون الجلســة االوىل 

النيابية. الكتل  ملواقف  »بروفا« 
رغم كل ما يُقال عن أسامء ملرشحني رئاسيني 
تجول بني أروقة القصور الرئاسية خارج لبنان، 
إال أن حظوظ ســليامن فرنجيــة ال تزال كبرية 
جداً، بسبب عدم بروز »مرشوع« مغاير، ال مجرد 
إســم. فبحال تخىل فريق 8 آذار عن مرشــحه 

فرنجية، فإن ذلك سيكون 
متكامل  مرشوع  لحساب 
الرئيس  إســم  يتضمــن 
الجديد ورؤية سياســية 
ملســتقبل  واقتصاديــة 
ليس  مــا  وهو  لبنــان، 

اللحظة. حتى  متوافراً 
آذار  يســتطيع فريق 8 
تسويق إسم مرشحه لدى 
نفسها  السياسية  القوى 
التي انتخبت رئيس املجلس 
نبيه بري، مــا يعني بقاء 
خارج  الحر  الوطني  التيار 
تأييــد فرنجيــة، رغم أن 
الطرفني  محاوالت جمــع 
ورمبا  مســتمرة،  تزال  ال 
تصل اىل خالصة مفادها، 
لفرنجية يف  التيــار  دعم 
الــدورة، مقابل دعم  هذه 
فرنجية لباسيل يف الدورة املقبلة، ودخول الحزب 
»التقدمي االشــرايك« عىل خــط التحالف مع 
فرنجيــة، رغم أن الحزب يفضل وصول مرشــح 
وســطي، لكن ما يواجه هذا الفريق هي مشكلة 
تأمــني النصاب، وهو لن يكون صعباً بحال حرض 
نواب الوطني الحر الجلســة، وســيكون صعباً 
للغاية بحال انقلبت اآلية، وقرر مهاجمو التعطيل 
قبــل انتخاب الرئيس ميشــال عــون، يعطلون 
النصاب اليوم، أي »القــوات« و«الكتائب« ونواب 

املعارضة.
بحال مل يتمكن فريق 8 آذار من حشد الظروف 
املؤاتيــة لتمرير عبــور فرنجية، فــإن حظوظ 
الوسطيني سرتفع، لكن لن يكون الرئيس وسطياً 

خصامً لحزب الله وفريق 8 آذار. 

قبل »ُمسّيرات كاريش« ليس كما بعدها... وال تنقيب قبل حفظ حقوق لبنان
املقاومة غير معنّية بالسجاالت... والسلطة »تتبادل األدوار« لتفادي الضغوط األميركّية

عيل ضاحي

بعد »سّمة البدن« و«هزة العصا« السبت 
»املقاومة  يف  الجويــة  للوحــدة  املايض 
االســالمية« لالمريكيــني والصهاينة، مل 
بالخارجية  واتصل  اال  لبنان  يف  سفري  يبق 
وحتى  الحكومــة،  وبرئاســة  اللبنانيــة 
بالقــرص الجمهوري وباالصدقاء والحلفاء 
واملقربني، واالصدقــاء املقربني من امريكا 
اي خرب  »يتلقفون«  وعله  لبنان، عىس  يف 
او اشــارة عن توجه املقاومــة وخطوتها 
البحرية  التاليــة يف ما خــص الحــدود 

لفها. لف  وما  وكاريش 
وتكشــف اوساط واســعة اإلطالع يف 
»مســرّيات  قبل  ما  ان  املقاومة«،  »محور 
كاريــش« ليس كــام بعدها، والرســالة 
وضوح  واضحة  املقاومة  بهــا  بعثت  التي 

الشــمس يف جزء منها، ومشــفرة يف الجزء اآلخر. يف 
املقاومة مل ترك  ان  الخــارج  للداخل قبل  الواضح  الجزء 
الدفاع والردع والحفاظ عــىل حقوق لبنان، وهي  واجب 
نوعية  لتوجيه رضبات  اجندتها وتوقيتهــا  حارضة وفق 
ومؤملة للعدو، ال ســيام يف ملف الحدود البحرية والغاز 
اللبناين  املفاوض  ان  املقاومة  قيادة  والنفط، ومع شعور 
يتهيب ويخــاف رد فعل االمــرييك، وان االخري يراوغ ، 
للعدو  الوقت  لعبة منح  وآموس هوكشتاين مســتمر يف 
لينجز تحضرياته اللوجســتية ليبدأ التنقيب واســتخراج 

املغتصب. اللبناين  الغاز 
ويأيت اعالن وزيرة الطاقــة يف حكومة العدو كارين 
الهرار »ان إســتخراج الغاز من املنصة الواقعة يف املياه 
االقتصاديــة اإلرسائيليــة 80 كيلومراً غريب شــواطئ 

»ارسائيل« ســيبدأ يف شــهر أيلول املقبــل«، ليؤكد يف 

الجزء املشــفر من الرسالة، وبحســب االوساط ، اهمية 

خطوة املقاومة وتوقيتها يف ارســال مسرّيات اىل تخوم 

كاريــش، وللتأكيد ان املقاومة قــادرة يف اي وقت عىل 

اخراق الدفاعات الصهيونية وعدم اكتشــاف املســرّيات 

لوجودها. العدو  ينتبه  ان  قبل  املنصات  وتدمري 

ليســت يف حاجة  املقاومة  ان  االوســاط  وتكشــف 

تدرك  الدفاعيــة، وهي  العدو  دفاعات وقــدرات  الختبار 

ولكنها  وجهوزيته،  وامكاناتــه  تجهيزاتــه  حجم  متاماً 

ارادت من اكتشــافه لهــا ان يؤكد هو بنفســه حصول 

االخراق وحصول انجاز املقاومــة. والدليل عىل ذلك هو 

ان  للداللة عىل  او صواريخ،  عدم تجهيزها بأي متفجرات 

تدمريية.  وليست  وتنبيهية  تحذيرية  هي  االوىل  الرسالة 

او تعد  وهي تــأيت لتمنع اي تنقيــب 
الثانية  لبنان، وان الخطوة  عىل حقوق 
ســتكون تدمريية يف حــال مل تصل 
املفاوضات غري املبــارشة اىل نتيجة ، 
ومل تؤمن مصالــح لبنان وتضمن بدء 

وبراً. بحراً  اراضيه  كل  تنقيبه يف 
الســيايس كان  املســتوى  وعــىل 
وفق  والذي  للســلطة،  املوقــف  الفتاً 
رئييس  بني  منسقاً  كان  انه  االوساط، 
الجمهورية ميشــال عــون وحكومة 
ووزير  ميقايت  نجيب  االعامل  ترصيف 
والذي  بو حبيب،  اللــه  عبد  الخارجية 
عمل  عــن  الرســمي  بلبنان  »نــأى« 
يف  تعاطيها  وكيفية  وادائها  املقاومة 
العمل العســكري واالمني. فالحكومة 
»هامشــاً«  لنفســها  اوجــدت  وان 
تقل  و«حريــة حركة« سياســية، مل 
املقاومــة وتنكر  انهــا »تتربأ« مــن 
»نأت بنفســها«  لكنها  الدفاعــي،  او دورها  وجودهــا 
عــن اي  مســؤولية ترتب عن اي رد فعــل امرييك او 
او رصاع  االمور اىل »حرب«  صهيوين، ورمبا تتدحــرج 

محدوداً. كان  ولو  عسكري 
وترى االوساط ان »هامش املناورة« فيه الكثري من »تبادل 
االدوار«، بني السلطة السياسية نفسها، بينام املقاومة غري 
معنية بأي موقف سيايس، ولن تدخل يف اي سجال يحّرف 
االنظار عن قضية الحفاظ عىل حقوق لبنان، خصوصاً ان 
املقاومة وضعت املسرّيات والردع يف يد املفاوض والسلطة 
اللبنانية، ويجــب عليهم جميعاً معرفة كيفية توظيف هذه 
الصفعة العســكرية للعدو لتحسني رشوط لبنان وتحصيل 

حقوقه قبل ايلول املقبل.

دريـــــــــان غــــــــادر الــــــى الـــســـعـــوديّـــة
ــّج ـــ ـــ ــحـــ ـــ ـــ ـــ ال ــك  ـــ ـــ ـــ ــاســـ ـــ ـــ ـــ ــن م ألداء 

غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اىل 
اململكة العربية الســعودية، ألداء مناسك الحج بدعوة كرمية من 

املراسم امللكية.
وكلف املفتي دريان أمني الفتوى يف الجمهورية اللبنانية الشيخ 
أمني الكردي بأداء صالة وخطبتي عيد األضحى املبارك يف جامع 
خاتم األنبياء واملرســلني محمد األمني، عند الســاعة السادسة 

وعرشين دقيقة صباح يوم السبت 9 متوز الجاري.

النيابي املجلس  دعــوا  التغيير«  »نــواب 
ــة لــصــالــح الــنــاس ــة تــاريــخــّي ــف ــى وق الـ

صدر عن »تكتــل نواب قوى التغيري«، بيــان جاء فيه املجلس 
النيايب اىل وقفة تاريخية لصالح الناس. وجاء فيه: »منذ إنتخابنا 
وبدء مســارنا النيايب، ونحن يف محاولة مســتمرة لخرق جدار 
النهج السيايس الســائد، والذي يقوم يف عمقه عىل تحاصص 
طائفي ال يلتقي إال عىل نهب ما تبقى من مقدرات الوطن. مع ذلك 
النهج، تزداد معانــاة اللبنانيني واللبنانيات يوما بعد يوم،مام يدل 
عىل نية مبارشة بتحميل الناس كلفة اإلنهيار، ورفع املســؤولية 
عن أصحــاب املصــارف وحاكمية مرصف لبنان والسياســيني 

املتورطني بتقويض مقومات اإلقتصاد«.
أضاف البيان »لذلك، ندعو كل الّنــواب يف املجلس النيايب إىل 
وقفة تاريخية لصالح الناس. ندعوهم للعمل سوية عىل ورشة 
ترشيعية، تتضمن إقرار القوانني األساسية املساعدة إلعادة اطالق 
النمو عىل ســبيل املثال ال الحرص قانون إعادة هيكلة املصارف، 
إىل رفع الرسية املرصفية، وقانون إســتقاللية القضاء، وحامية 
املودعني وقانون للموازنة. كذلك، ندعو اللبنانيني أن نعمل سوية 
للضغط من أجل انتخاِب رئيٍس جديٍد للجمهورية يكون مستعدا أن 
يضع مصالح الناس يف أولوية عهده، وللضغط من أجل تشــكيل 

حكومة تقر خطة حقيقية للتعايف«.

>أعربنا عن تحّفظنا في مجلس الوزراء إزاء رفع تعرفة اإلتصاالت<
ــة ــومـ ــكـ ــحـ الـ تـــتـــشـــّكـــل  لـــــم  إن  الـــــلـــــه:  حـــــــزب 
ــبـــة أحـــد ــلـــس ُمـــحـــاسـ ــي املـــجـ ــ ــا يـــحـــق ألحـــــد ف ــ ف

[ رأى نائــب األمــني العــام  
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يف 
األربعينية  مبناســبة  االحتفال 
الذي أقامه حزب الله يف منطقة 
األوزاعــي، أن »املجلــس النيايب 
الجديد هو محطة جديدة ومرحلة 
جديدة والحساب يبدأ من اآلن لكل 

من هو يف املجلس النيايب«. 
وقال: »إذا تشــكلت الحكومة 
ميكن مساءلتها من قبل املجلس 
أْن  النيايب ومن قبل مــن ميكن 
يكونوا معارضة،  أما إذا مل تتشكل 
فال حقَّ ألحد يف املجلس النيايب 

أن يحاســب أحداً آخر تحت عنوان أنَُّه هو الذي 
يُحاِســب واآلخر هو الذي يُحاَسب. كلنا معنيون 
أْن ننجَز حكومة تستطيع أْن تنقلنا إىل األفضل. 
اليوم الوضع اســتثنايئ فلتكن الحكومة بأقل 
الرشوط ومهام كانت التعقيدات تســاعد بعض 
القوى. بالتأكيــد  وجود حكومة أفضل من عدم 
وجودها وبالتأكيد الربح من الحكومة أفضل من 
الربح ببقــاء حكومة ترصيف األعامل.  يجب أْن 
ال نتوقف عن الســعي وأْن نحاول حتى اللحظة 
األخــرية، ونحن نعلم بأنَّ أمــريكا ومن معها ال 
يريدون حكومة يف لبنــان وال يريدون أْن يرتاح 

لبنان«. 
وختم: »نحن اليوم أمام مطلب محق له عالقة 
باســتعادة لبنان ثروته النفطيــة والغازية يف 
مياهه الخاصة التي تتبع له. ال تنفع الوعود التي 
يطلقها البعض يف تأجيل الحل، وال ميكن التفرج 
عــىل مترير الوقت لفرض االســتخراج من قبل 
اإلرسائليني كأمٍر واقــع... املعادلة واضحة نريد 

نفطنا وحقوقنا كاملة غري منقوصة ولبنان ليس 
ضعيفاً وبإمكانه حامية حقوقه«. 

[ أكّــد عضو كتلة الوفــاء للمقاومة النائب 
إبراهيم املوسوي، يف حديث اذاعي، »عدم إمتالك 
ترف الوقت عىل الصعيد الحكومي«، مشّدداً »عىل 
وجوب أن تتشكل الحكومة بأرسع وقت ممكن«.

وسأل املوسوي »هل حكومة ترصيف األعامل 
أفضل أم حكومة مشــكّلة«، موضحاً أنّه برغم 
التباينات والخالفات فإّن تشــكيلها يكون نابعاً 
عن توافق، مؤكدا »وضع كل التسهيالت لتشكيل 
الحكومة الجديدة، عىل إعتبار أّن الوضع كاريث 
ويف شــبه إنهيار ما يستوجب التخّفيف من كل 

املطالب بهدف اإلرساع يف عملية التأليف«.
وعىل صعيٍد آخر، أوضح املوسوي أّن »اإلجتامع 
مــع وزير اإلتصــاالت وأعضاء اللجنــة تحّول 
إىل جلسة مســاءلة للوزير حول رفع تسعرية 
اإلتصاالت، الفتا إىل أّن »مثّة إرتفاعاً كبرياً بسعر 
التعرفة غــري أنّه ذكّر بأّن حــزب الله أعرب عن 

تحّفظه إزاء ذلك يف مجلس الوزراء«.

قاسم يلقي كلمته

زار بري وعرض مع عساكر نتائج زيارة وفد البنك الدولي
ــن ــازحــي ــن ــوع ال ــوضـ ــبــحــث مـ ــي تـــــرأس اجـــتـــمـــاعـــاً ل ــات ــق الحــقــاًمــي سنعلنها  عــمــلــّيــة  خــطــوات  عــلــى  اتــفــقــنــا   : حــجــار 

هنأ تبون بالذكرى ال60 الستقال الجزائر
ــوب ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ تــــصــــنــــعــــه  مــــــــا  هــــــــو  الـــــــتـــــــاريـــــــخ   : بــــــــــري 
الــتــرســيــم بـــمـــفـــاوضـــات  ــوراً  ــ ــط ــ ت ــنـــاك  هـ أن  ــي  ــن ــغ ــل أب  : حـــجـــازي 

األعامل  ترصيف  حكومــة  رئيس  ترأس 
نجيــب ميقايت، بعد ظهر امس يف الرسايا 
الوزارية  للجنــة  اجتامعــا  الحكوميــة، 
املكلفــة البحــث يف موضــوع النازحني 
رئيس  نائب  اللجنــة  وضمت  الســوريني. 
الوزراء يف  الشــامي،  الحكومة ســعادة 
حكومــة ترصيف األعــامل، العدل هرني 
الوطني موريس ســليم،  الدفــاع  خوري، 
الشــؤون  الدين،  املهجريــن عصام رشف 
الداخلية  حجــار،  هكتــور  االجتامعيــة 
والبلديات بسام مولوي،  والعمل مصطفى 
بريم، وممثــل األمن العــام العميد الياس 

البيرسي. 
يف  »تداولنا  حجــار:  قال  اللقــاء،  بعد 

اقراحــات عــدة، واتفقنا عــىل خطــوات عملية 
سنعلنها الحقا«. واســتقبل ميقايت، مولوي وعرض 

معه شؤون وزارته.
وكان ميقــايت التقى رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري يف مقر الرئاســة الثانية يف عــني التينة، وقد 
العامة وآخر املســتجدات  جرى عــرض لألوضــاع 

السياسية.
وإجتمع قبــل الظهر، مع وزيرة الدولة لشــؤون 
قالت: »عرضت  التي  اإلدارية نجال عســاكر  التنمية 
ملفات الوزارة ووضعت ميقايت يف نتائج زيارة وفد 
البنك الــدويل إىل لبنان الذي قام مبســح لألرضية 
تطبيق  عليهــا  لنبني  الرقمــي  للتحــول  اللبنانيــة 
اســراتيجية التحول الرقمي، حيث قام متخصصون 

من البنــك مبقابلة مختصني يف عــدد من الوزارات 

واالدارات منها:املاليــة، الداخليــة االقتصاد، العدل، 

رئاســة الحكومة، البنك املركــزي وأوجريو وغريها 

ملعرفة قابليتها لتطبيق هذه االســراتيجية من أجل 

املبــارشة بهــا«، مضيفة »ووضعــت ميقايت أيضا 

يف أجــواء ما قامت بــه الهيئة الوطنيــة ملكافحة 

الذي تم يف  الفســاد أخريا ومن ضمنها اإلجتــامع 

املحلية  الوطنية  للهيئات  عدة  دول  وجود ممثلني عن 

ملكافحة الفســاد مع الهيئة الوطنية اللبنانية«.

العام  املدير  االدارة  وإستقبل ميقايت رئيس مجلس 

إيدال«  االســتثامرات«  لتشجيع  العامة  للمؤسســة 

مازن سويد. كام اســتقبل سفرية لبنان يف سويرسا 

الدين. روال نور 

بعث رئيس مجلس النواب نبيه بري برســالة تهنئة اىل الرئيس 
الجزائري عبد املجيد تبون ملناسبة الذكرى ال60 الستقالل الجزائر، 
وجاء فيها : »الخامس مــن متوز 1962 يف الجزائر كام الخامس 
من متوز 1975 يف لبنان، موعــدان لتاريخني بعضهام من بعض 
خطت صفحاتهام مبداد دماء الشهداء... محطتان »ألمل« بإنبالج 
فجر جديد لألمــة. فالتاريخ ليس ما تصنعــه الصدف وال مكائد 
اإلحتالل أو اإلســتعامر ولكن هو ما تصنعه الشــعوب بذاتها يف 
أوطانها. للجزائر التي أيقظت قبل 60 عاما ونيف فينا الوعي عىل 
الذين واجهوا  للمليون ونصف مليون شــهيد  الثورة واملقاومة... 
اإلحتالل والقهر واملشانق وسائر صفوف التعذيب بإرادة ال تنكرس 
وعزم ال يلني وإبتســامة إســتحالت عنوانا للعزة والكرامة ودربا 
نحــو الحرية التي تؤخذ وال متنح ، فكانوا القدوة التي بهم نقتدي 

ولن نضل الطريق«. 
أضاف »بإســمي الشخيص وبإسم الشــعب اللبناين ومجلسه 

النيايب وبنفس القدر الذي أتوجه فيه من ســيادتكم ومن الشعب 
الجزائري الشقيق بأســمى آيات التهنئة والتربيك بحلول الذكرى ال 
60 لربيع الثورة الجزائرية املباركة التي اخرتم لها عنوانا لهذا العام 
»تاريخ مجيد وعهد جديد«، بنفس القدر أيضا اتوجه بجزيل الشكر 
واإلمتنان لسيادتكم عىل منحي رشف الدعوة الشخصية للمشاركة 
يف الفعاليات التي تنظمونها إحياء لهذه املناسبة الوطنية والقومية 
املجيدة والتــي حال بيني وبني تلبيتها الظروف القاهرة التي تعصف 
بلبنان والذي له يف عقلكم ووجدانكم وإهتاممكم كام كل جزائري 
كل املحبة والدعم واملؤازرة، راجيــا من العيل القدير ان مين عليكم 
مبوفور الصحة والقوة والســداد يف قيادة الجزائر نحو املزيد من 
اإلنجازات والتقدم والنجاح ملا فيه مصلحة وطنكم ومصلحة بلدينا 

الشقيقني ومصلحة أمتنا يف الرفعة والتقدم واإلزدهار«.
من جهة ثانية، اســتقبل بري يف مقر الرئاســة الثانية يف عني 

التينة األمني العام لحزب البعث العريب اإلشــرايك يف لبنان عيل 

حجازي الذي اشــار بعد اللقاء: اىل »أنني أكــدت لدولته إن املوقف 

مبوضوع النــزوح يتطلب جرأة لبنانية ألنــه ال ميكن معالجة هذا 

املوضوع إال من خــالل التواصــل املبارش مع الدولة الســورية، 

واملعالجة تبدأ بإتصال بني الحكومتني اللبنانية والسورية«. 

وأكد أنه »مبا يتعلق، يف موضوع ترســيم الحدود والتنقيب عن 

الغاز واالطامع االرسائيلية، ال بد من التأكيد ان ما قامت به املقاومة 

يعطي دفعاً وســنداً ايجابياً للموقف اللبناين«، مشــرياً اىل أن بري 

وصف ما يجري عىل مســتوى املفاوضات بكلمة دقيقة »ان هناك 

تطوراً يف املفاوضات، وقد نصل اىل نتيجة خالل فرة قصرية«.

ويف ســياق منفصل، التقى بري الوزير الســابق مروان رشبل، 

واملديــر العام لقوى االمن الداخيل اللواء عــامد عثامن، وأمني عام 

حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.

ميقايت مستقبال عساكر                )دااليت ونهرا( بري مستقبال بقرادونيان                     )حسن ابراهيم(
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خطـــــة اإلنقـــــاذ فـــــي مهـــــّب اإلعتبـــــارات السياســـــّية وملفـــــي التأليـــــف والترســـــيم

ــافــات ــز اإلصــطــف ــزي ــع ــات وت ــاب ــحــس ــيــن تــصــفــيــة ال ــحــكــومــة ب ــيــف ال ــأل ت

هيام عيد

التي  التعديالت  تكتســب 
طرحت يف  الجلسة األخرية 
للجنــة املــال واملوازنة مع 
الرئيس املكلف نجيب ميقايت، 
عىل خطة التعايف والنهوض 
املايل طابعاً بالغ األهمية، أذ 
أنها غرّيت املقاربة الحكومية 
توزيع  ملســألة  الســابقة 
الخسائر املالية، وبالتايل رأت 
فيها مصادر نيابية يف لجنة 
املال واملوازنة، مقاربًة جدية 
وعادلــة بالدرجــة االوىل، 
الذي  اإلرتياح  بداللة منــاخ 
نتج عنها يف األوساط املالية 
واإلقتصادية والشعبية، ولو 
بحذر الفــت، خصوصاً وأن 
ميقايت تحدث عن مسؤولية 

للدولة يف تحّمل الخســائر املقدرة مبليارات الدوالرت، وعن إقرار بعدم وجود 
أي توجه لشــطب الودائع او تحميل املودعني املسؤولية عن ردم الفجوة املالية 

من خالل التضحية بودائعهم.
ووفــق املصادر النيابية، فإن املناخ الذي ســاد النقاش حول هذه الخطة مل 
يكن قد انطلق من  اللحظة السياسية الداخلية، بل عىل العكس فهو اىت نتيجة 
نقاش مســتفيض مع الهيئات اإلقتصادية واملالية، كام مع أطراف سياســية 
وحزبية شــاركت من خالل مقاربات ودراسات متخصصة، يف طرح خارطة 
طريٍق للتعايف وتوزيع الخسائر بشكٍل متساٍو، عىل أن يتّم تخصيص صندوق 

خاص من أجل تأمني عملية اسرتداد هذه الودائع.
لكن هذه التعديالت الجوهرية، كام سمتها املصادر النيابية نفسها، ال تعني 
بالرضورة أن مسار هذا الصندوق سالك، وأن إيراداته املوعودة ستكون متوافرة 
يف املــدى املنظور، خصوصاً وأن الرئيس املكلّف، قد ربط  ما بني الفائض املايل 
املحّقــق يف املوازنــة، وما بني تأمني الودائع التــي ال تتجاوز املئة ألف دوالراً، 

يف سياق تطوير هذه الخطة 
وليــس بالــرضورة الذهاب 
نحو وضع بنود خطة جديدة 
خالفاً ملا يتّم التداول به ، ذلك 
أن الهــدف لــدى الحكومة، 
وكام تقول هذه املصادر، هو 
اإلرساع يف إنجاز الترشيعات 
اإلصالحيــة يف أقرب موعٍد 
ممكــن، من أجــل معاودة 
النقد  النقاش مع صنــدوق 
الــدويل خالل شــهر متوز 
الحــايل، ألنه يف شــهر آب 
املؤسســات  تتوقف  املقبل، 
الدوليــة عن العمل يف إطار 

عطلة الصيف.
وليس مــن الواضح حتى 
الساعة وبعد النقاش األويل، 
كام تضيف املصادر النيابية، 
إذا كانت هذه التعديالت والتي 
ما زالت شفهية، ستسلك طريقها نحو اإلقرار، أو سيوافق عليها صندوق النقد، 
الفتــًة إىل أن البحــث هو يف مراحله األولية، ومن شــأنه أن يتأثر بالتداعيات 
السياسية الناجمة عن انسداد عملية تأليف الحكومة من جهة، وتطورات ملف 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من جهة أخرى، وصوالً إىل استعادة النقاش 
يف الخطة اإلنقاذية من املربّع األول، وبالتايل استبعاد أي بحث باملّس بأصول 
الدولة عىل وجه الخصوص، وهو ما كانت تتفق الكتل النيابية عىل رفضه، إىل 

أن ُسحب من التداول أخرياً.
لكن اإلعتبارات السياســية تشكل العامل األســايس يف الخطة اإلنقاذية، 
كام تشدد املصادر النيابية، التي تعترب أن الربط بني القرارات املالية واملشاريع 
السياســية واألجندات الداخلية أو الخارجية، هو الذي ســيحول دون أي تقدم 
يف هــذا املجــال أو عىل األقل التوصل إىل قاعدة مشــرتكة لإلنقاذ، مؤكدًة أن 
مسار الخطة كام صندوق اسرتداد الودائع ما زال طرحاً ومل يتحول إىل اقرتاح 

أو مرشوع قانون. 

فادي عيد

ال زال الوضــع الحكومي 
يــدور يف حلقــٍة مفرغة، 
بحيث ليس مثــة ما يوحي 
أي  توافقــاً حصل عىل  بأن 
صيغــة جديدة، بعدما رفض 
ميشــال  الجمهورية  رئيس 
عون التشــكيلة التي قدمها 
لــه الرئيس املكلــف نجيب 
ميقايت، إذ تكشف معلومات 
مواكبة  سياســية  أوساط 
حيث  كثرية،  تعقيــداٍت  عن 
أن املســألة ال ترتبــط فقط 
بالتأليف أو بتطعيم الحكومة 
الحاليــة بوجوه سياســية 
أو تعديــل يف بعــض وزراء 
األعامل،  ترصيــف  حكومة 
بــل ما يحصل هــو تصفية 

حســابات سياسية ، يأيت ربطاً باإلســتحقاق الرئايس الذي هو األساس لدى 
األطراف السياسية والحزبية كافًة .

ومن هذا املنطلق، تتحدث املعلومات عن توزيع أدوار يحصل بعيداً عن األضواء، 
بني القوى السياسية التي مل تسّم ميقايت ومل تدعمه يف استشارات التكليف، 
والقوى التي ســّمت الســفري القايض نواف سالم، وتدعمه حالياً يف مواجهة 
الرئيس عون  ورئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باسيل. ومبعنى آخر، 
فإن كّل املعلومات تتقاطع مع توافق معظم األطراف عىل سيناريو التكليف وما 
بعده، ألن البوصلة ال تتجه نحو تأليف حكومة ال يراها كثريون مجدية يف هذه 
املرحلة مع اقرتاب نهاية والية رئيس الجمهورية، وإمنا األهم هو اإلستحقاق 
الرئايس، الذي يبقى مدخالً نحو إعادة هيكلة الدولة بكل مؤسساتها ومرافقها، 
وبالتايل الوصول إىل مرحلة جديدة مغايرة كلياً عن العهد الحايل وكّل ما واكبه 

ورافقه منذ وصول الرئيس عون إىل بعبدا.
 ولذلك ال تستبعد املعلومات، أن تشتّد الحمالت السياسية والتصعيد بني العهد 
وفريقه والقوى املعارضة له، حتى من خارج اصطفافات ما كان يُسّمى بفريق 

14 اذار، إذ أن »حركة أمل« التي 
بــدأت هي األخرى تدخل يف 
سجاٍل مع رئيس الجمهورية 
وليس  الســيايس،  وفريقه 
يف إطار  تصفية الحسابات 
فقــط، وإمنا ألكرث من هدف 
وُمعطــى، واألهــم قطــع 
الطريق عــىل كّل من يريده 
الرئيــس عون لخالفته ويف 

طليعتهم النائب باسيل.
وعــىل خٍط آخــر، تلفت 
أن خــالل  إىل  العلومــات 
املقبلة،  القليلة  االســابيع 
املعنية  العواصم  ستشــهد 
بامللــف اللبنــاين حــراكاً 
اإلســتحقاقات  محــوره 
اللبنانيــة بكل تشــّعباتها، 
ويف صلبهــا اإلنتخابــات 
الرئاســية. ولذا يالحظ أن 
الوضــع الحكومي مل يأخذ طريقه بحامســة بعد اإلنتخابــات النيابية، بل 
ســيكون ممراً دســتورياً إلزامياً من خالل األطر الدستورية املّتبعة، وبعدها 
تعــود األمور إىل مــا كانت عليه خالل الحكومات الســابقة، مع فارق أن 
ميقايت هو نفسه رئيس حكومة ترصيف األعامل، وعىل هذه الخلفية ليس 
لديه ما يخرسه أكان شــكّل الحكومة أم قام بتعديل وزاري أو بقيت حكومة 
ترصيــف األعامل كام هي، أي أنه باٍق إىل حني انتهاء العهد وبالتايل، ولديه 
هامش واســع للمناورات السياســية، وتعبئة الوقت الضائع بجوالت عىل 

الوقت. لتقطيع  وسواها  الروحية  املرجعيات 
 إمنــا ويف املقابل قــد يقوم »التيار الوطني الحــر« بهجوٍم معاكس، أكان 
خالل التصعيد الســيايس أو غري ذلك، ما يُبقي اللعبة مفتوحة عىل العديد من 
اإلحتــامالت يف مرحلٍة هي األخطر يف تاريــخ لبنان، والتي ترتافق فيها هذه 
األحداث مع استمرار اإلنهيار اإلقتصادي والحيايت بأشكاٍل مخيفة، تُبقي هي 
األخرى كل التوقعات واردة يف ظّل توايل األحداث عىل خلفيات إجتامعية ربطاً 

بهذا اإلنهيار املتامدي. 

ــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة ــّي ــون شـــريـــك كـــامـــل فـــي عــمــل ــ بــاســيــل: ع
أشــار رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل بعد 
اجتامع املجلس السيايس يف التيار، اىل أنهم »سعيدون بإيراد 
العديد من االصالحات التي طرحناها يف تقرير بعثة االتحاد 
االورويب حــول االنتخابات، ويجــب التوقف عند ما ورد يف 
التقريــر االورويب الذي تحدث بوضوح عن موضوع املال يف 
االنتخابــات والتوصيات التي اوردها، ونحن خضنا ســابقا 
معارك يف سبيلها وابرزها امليغاسنرت ومتكني هيئة االرشاف 
بأن تكون كيانا مســتقال قادرا عىل القيام بالدور املطلوب«.

ولفت يف مؤمتره الصحفي، اىل أنه »موضوع انفجار املرفأ، 
املراوحة املتعمدة ال تزال تغيب الحقيقة والتقرير الذي يسمح 
لرشكات التأمني بدفع املســتحقات مل يصدر وملف املوقوفني 

ظلام مستمر«.
واعترب باســيل أنه »يف ملف الحدود البحرية هناك فرصة 
جدية والتيار مع اغتنامها وفجوة الخالف تضيق لكن االجوبة 
ال تــزال غري واضحة وينبغي تكريــس معادلة قانا-كاريش 
واالهم من الرتســيم ان يســمح لنا بالتنقيــب وهذا الوقت 
املناســب للبنان ليقوم بحلول ديبلوماســية له مع استخدام 

نقاط القوة ونحن لسنا ضعفاء«.
ونوه باســيل اىل أن »رئيــس الجمهورية رشيك كامل يف 
عملية تشــكيل الحكومة بغــض النظر عن موقف التيار وله 
الحــق بإبداء الــرأي يف كل الوزارات مهــام كانت طوائفها 

ومذاهبها وكذلك رئيس الحكومة«.

شارك في املؤتمر الوزاري لحريّة الدين في لندن
ــن ــدي ــان ُمـــلـــتـــزم بـــحـــريّـــة ال ــن ــب ــب: ل ــي ــب ــو ح  بـ
ــوده ــدى ركــائــز وجـ ــ أو املــعــتــقــد ويــعــتــبــرهــا إح

في ذكرى رحيل والده 
حاكمّيته للعدل  يكون  وطن  لبناء  الله:   فضل 
ــاء نـــزاهـــتـــه ولـــلـــقـــانـــون ســلــطــانــه ــض ــق ــل ول

شــار الســيد عيل فضل الله خالل إحياء 
الذكــرى الثانية عــرشة لرحيل املرجع محمد 
حســني فضل الله يف حارة حريك، إىل »أننا 
أحــوج ما نكون يف هذه املرحلة التي هي من 
أصعــب املراحل التي متر عىل هذا الوطن إىل 
اســتحضار كلامت السيد ومواقفه وخياراته 
للخروج من حال االنهيار التي وصلنا إليها عىل 
كل الصعد، ولتعزيز التالقي بني اللبنانيني الذي 
ال نريده، كام يحدث غالباً، خاضعا للمجامالت 
والشكليات وحتى التكاذب، بل التالقي الصادق 
الذي يساهم يف إزالة الهواجس التي يشعر بها 
اللبنانيــون بعضهم اتجاه بعض، والتي تزداد 
يوماً بعد يوم، وملعالجة األزمات املســتعصية 
التي أنتجتها سياســات الهدر والفساد وسوء 

اإلدارة والــذي أدى إىل أن يشــعر اللبنانيون 
بأنهم باتــوا غري قادرين عىل العيش معاً، أو 
أن يدفعهم للهجرة بأي وســيلة من الوسائل 
بحثا عن لقمة عيش وحياة كرمية يف أوطان 

أخرى«.
وتابع »من جهتنا، سنعمل معا وأؤكد عىل 
العمل معاً لنتابع ما بدأه السيد عىل صعيد بناء 
الوطن القوي بإمكاناته وطاقاته املتمســك 
بكل شــرب من أرضه وبحــره والقادر بقوة 
جيشه وقواه الحّية ومقاومته عىل مواجهة 
ابتزاز العدو الصهيوين وتهديداته، والذي من 
مســؤوليته يف املقابــل أن ال يرتك لبنان يف 
ظروفه القاسية ويتخبط يف أزماته من دون 

أن يقدم له كل وسائل الدعم لإلنقاذ«.

شــارك وزيــر الخارجية 
واملغرتبــني الدكتور عبد الله 
بو حبيب يف املؤمتر الوزاري 
املعتقد،  أو  الديــن  لحريــة 
املنعقد يف لندن يومي 5 و6 
متوز الحــايل، وألقى كلمة 
يف الجلسة االفتتاحية تطرق 
فيها إىل »التزام لبنان بحرية 
الدين أو املعتقــد واعتبارها 
إحــدى الركائز األساســية 
»تطوير  مؤكــدا  لوجوده«، 
املتبادل  القبول  لثقافة  لبنان 
الدستور  وضامن  والتعايش 
لهذه املبادئ والتشــديد عىل 

رفــض اي أيديولوجية متطرفة يف الخطاب 
الوطني«.

كام تناول يف كلمته االعرتاف بإرث الحوار 
بني األديان بأغلبية ســاحقة من قبل املجتمع 
الــدويل يف عــام 2019 باعتــامد قرار من 

الجمعية العامة لألمم املتحدة يرحب مببادرة 
فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
إلنشاء »أكادميية االنسان للتالقي والحوار« 
يف بريوت. األكادميية، التي ســتكون منصة 
للديبلوماسية الوقائية التي تدعو إىل التنوع 

والحوار.

بو حبيب يلقي كلمته

ــقــابــة املــحــّرريــن: ــى أمــــام وفـــد ن ــن  أبـــي امل
ــاً ــبـ ــريـ ــة قـ ــ ــ ــّي ــ ــ نــــأمــــل عـــقـــد قــــّمــــة روح

ايب املنى والقصيفي مع الوفد املرافق

شدد شــيخ العقل لطائفة 
املوحدين الدروز الشيخ سامي 
ايب املنى عــىل »احرتام املهل 
والتوجه  القادمة  الدستورية 
إيجابية  تشــاركية  بــروح 
إلمتامها، الن لبنان يســتحق 
الخــالص وانقاذه من الوضع 
اليسء الراهن«، مشــددا عىل 
»رضورة اإلرساع بعقــد قمة 
الكالم  عنها  يصــدر  روحية 
الطيب املطلوب ونرش املناخات 
اإليجابية، معتربا ان معالجة 

قضايا املواطنني رسالة أخالقية وروحية أيضا«.
كالم ايب املنى جاء خالل استقباله وفد مجلس 
نقابــة املحررين الصحافيني يف دار الطائفة - 
بريوت برئاســة النقيب جوزيف قصيفي الذي 
قال:  »ســمعنا انكم تعملون العادة إحياء القمة 
الروحية. اين أصبح هذا الســعي؟ وإىل أي حد 
ميكن ملثل هــذه القمة أن تواكب العمل الجاري 
يف الداخل والخارج النتشــال لبنان من محنته؟ 
اسئلة نطرحها عليكم، متمنني لكم التوفيق يف 
املهامت التي تتصدون لها بحكمة وثبات، وهدوء 
وتواضع، وتتعاملون مع ما تفرزه من معوقات 
بصرب وجلد، واميان كبري بأن من يتقي الله يجعل 
له مخرجاً. وأنتم مــن أصحاب التقوى والعلم، 
ولن يكون بلوغ املخارج عىل يدكم، ويد القامات 
الروحية والوطنية مستحيالً اذا اتحدت االرادات 

وصفت النيات«.

ورد أيب املنى بكلمة قال فيها »نحاول جهدنا 
بعقد قمة روحية يصدر عنها الكالم الطيب ونرش 
تلك املناخات اإليجابية، هناك تجاوب من الجميع 
وامنا الظروف الضاغطة اقتصاديا ومعيشــيا 
واالنهيارات الحاصلة تؤخر املســاعي وتجعلنا 
ننرصف اىل األمور واملشاغل اليومية التي تشغل 
بالنــا، وانني من الداعني لإلرساع بعقد مثل هذه 
القمة كام اللقاءات الروحية التي يجب أال تتوقف، 
علام ان التعاطي مع  الواقع املعييش اليوم رسالة 
روحية واخالقية أيضا اذا دفعنا باتجاه معالجة 
االوضاع االقتصادية حيث هي األوىل باالهتامم«.

كام اســتقبل املفتي الجعفري الشيخ احمد 
طالب، ووفدا من »لقاء عني دارة الخريي«، وأيضا 
التقى املحامي نديم حامدة. وكان لشــيخ العقل 
عدة لقاءات أخرى يف دار الطائفة ويف دارته يف 

شانيه.

حكومة تأليف  في  لإلسراع  للمسؤولين:  الخطيب 
القى نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي 
األعىل الشيخ عيل الخطيب كلمة يف حفل توقيع 
الدكتور نسيب حطيط لكتابه الجديد بعنوان » فقه 
العمران والبيئة يف اإلسالم« الذي اقيم عرص امس 
يف قرص االونيسكو بحضور ممثل دولة رئيس 
مجلس النواب االستاذ نبيه بري النائب السابق عيل 
بزي، ممثل امني عام حزب الله السيد حسن نرص 
الله الشيخ عيل جابر. املحامي سليامن علوش 
ممثال الوزير محمد بسام مرتىض، شخصيات 
سياسية وأمنية وروحية وتربوية واجتامعية 
. وقال الخطيب يف كلمته »إّن مشــكلة أجيالنا 
اليوم باتت عرضة لتغيري الهوية، فهي تعتمد يف 
حياتهــا ويف كل يشء عىل ما ينتجه اآلخرون 
الذين أمسكوا بقيادها وتحكّموا مبصريها بعد أن 

كانت جامعاتها منبعاً للعلم واملعرفة«.
أضاف »من هذا الواقع املؤسف يتجرأ البعض 
عــىل انتقاد املقاومة التــي يعرف الجميع انها 
تــكاد تكــون ورقة القوة التــي ميلكها لبنان 

لتخليــص ثرواته البحرية مــن يد اإلرسائييل، 
وهم يعلمون أنه لوال خوفه من املقاومة البتلع 
كل الرثوات البحرية دون أن يســأل أو يخاف من 
أحد منهم. وفيام يستدعي هذا الواقع ان يتحمل 
املســؤولون واجباتهم الوطنية ويرسّعوا يف 
تأليف حكومة جديدة لبنان أحوج ما يكون لها 
يف هذه الظروف للدفاع عن مصالحه والخروج 
من حالة الرتدي املعييش والســقوط يف حالة 
الفوىض االجتامعيــة، اذا بهم يزيدون الوضع 
تعقيداً وسوءاً بحســابات ضيقة كان األجدى 
بهم أن يعملوا بحسابات وطنية خارج الرصاعات 

الفئوية والحزبية والشخصية«.
ثــم القى كلمة وزير الثقافة  القايض محمد 
مرتىض مستشــاره املحامي سليامن علوش، 
كام القى حطيط كلمة قال فيها »ان هذا الكتاب 
محاولة متواضعة لفتح األبواب امام الباحثني 
والعلامء للتعمق والتوســع اكرث يف هذا املحور 

املعريف والعلمي«. 

في ذكرى العالمة فضل الله

تقــــــي الديــــــن: يعتــــــز الشــــــعب بفكــــــره الوســــــطي
غرد رئيس حــزب »الوفاق الوطني« بالل 
تقــي الدين عرب حســابه عىل تويرت:« متر 
علينا ذكرى رحيل ســامحة العالمة السيد 
محمد حســني فضل الله رحمــه الله. كان 
فكــره زاخرا بــكل يشء يدفع باتجاه رفعة 

األمة وكان شــخصية إسالمية عامة يعتز 
الوسطي وأصالته  اللبناين بفكره  الشــعب 
ودعمه لكل قضايا األمة وعىل رأسها قضية 
فلســطني التي تحتل مساحة كبرية يف قلبه 

وعقله«.

أسعد الحريري ناشد املسؤولين 
اإللتفات الى ُمعاناة املواطن

ناشــد رئيس جمعية »تجار 
لبنان الشاميل« اسعد الحريري 
يف بيان، »املسؤولني واملعنيني، 
عــىل أبــواب عيــد األضحى، 
االلتفــات اىل معاناة املواطن«، 
وقــال: »يف ظــل التغافل عن 
أمور الشعب ومتطلباته املحقة 
من العيش الكريم، فان املواطن 
يعاين مــن زيادة يف أســعار 
جنوين  بشــكل  الغذائية  املواد 
ومفرط، ومن اســعار املولدات 
البنزين  وازمــة  الكهربائيــة 
وزيادة تعرفة االنرتنت واملعاش 
املحدود للموظف ال يكفي حتى 
مواصــالت، لذلك نطلب من كل 
مسؤول لديه ذرة ضمري ان يشعر 
مع املواطن النه مل يعد باالمكان 
الســكوت عن الظلم، وستكون 
رصخة وانتفاضة ال مثيل لها أن 
مل يتم الترسيع يف اإلصالحات 
وتطويــر فرص عمل للشــباب 
الذين  الجامعــات  وخريجــي 
الخارج ويرتكون  اىل  يهاجرون 
بلدهم قرسا واملا مام يحصل من 
تقصــري تجاههم من دولتهم«، 
مضيفا »لذلك نطلب ونشدد عىل 
اإلرساع يف اإلصــالح وتفادي 
الخطر املحدق بنا، إهامل وتسيب 
وقلة ضمري لالسف، باخرة فيول 
يف عــرض البحر محملة ب 17 
طنا من الفيــول تكفي لتغذية 
17 يوما وال حســيب، ومعمل 
دير عامر متوقف عن التشــغيل 
ألسباب مجهولة مع العلم ان ال 

اعطال فيه«.
وسأل: »من املسؤول؟ اال احد 
يجيــب عن وجــع الناس وعن 
أطفال بحاجة إىل األوكســجني 
داخل املستشفيات ودور العجزة 
أيضا؟ أين وصلنا  يف هذا البلد ال 
أحد يدري .رصخة لكل واحد لديه 

ذرة من الضمري فليجب علينا«.
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االربعاء 6 متوز 2022

ابتسام شديد

الحديــث عن اإلنتخابــات البلدية املقررة يف 
أيار 2023  بدأ يكتسب جدية، عىل الرغم من كل 
األوضاع السياسية املعقدة وعدم تأليف حكومة، 
وحالــة االنهيار اإلقتصــادي وانحالل الدولة 
وافالس املؤسسات، إال ان التحضري لالستحقاق 
البلدي واالختياري بدأ فعال يف البلديات الكربى، 
من خالل حركة رؤســاء البلديات الذين يسعون 
اىل اسرتجاع وتثبيت مواقعهم او منافسيهم ومن 
خرسوا يف االســتحقاقات املاضية، وينتظرون 
الفرصــة لالنتقام بلديا، خصوصا يف البلديات 

التي يغلب عليها الطابع والوالءات السياسية.
اإلنتخابات البلدية واالختيارية تأيت يف آخر 
االستحقاقات الدســتورية، أي بعد اإلنتخابات 
النيابية واإلنتخابات الرئاسية يف ترشين األول 

املقبــل، وقد تأجلت اىل 23 أيــار 2023 بحجة عدم توفر 
األمور اللوجســتية التي تسمح بإمتام االستحقاق البلدي 
واالختياري يف زمانه، بسبب االرصار عىل إجراء اإلنتخابات 
النيابية يف موعدها، وحرص السلطة السياسية عىل عدم 
تزامن اإلستحقاقات الدستورية مع بعضها، فجرى تأجيل 
اإلنتخابات البلدية بقرار موحد وإجامع القوى السياسية، 
سواء املحسوبة عىل املعارضة او املواالة، خصوصا ان تلك 
القوى كانت منشــغلة أوال باالنتخابات النيابية خوفا من  
نتائجهــا، كام ان اإلنتخابات البلدية تختلف بطبيعتها عن 

اإلنتخابــات النيابية، حيث ان الخيار يف األوىل للعائالت 
التي ترســم التوازنات يف القرى والبلدات، باستثناء املدن 
الكــربى، حيث الخيار للقوى واألحزاب. فالبلديات الكربى 
تتداخل فيها العوامل الحزبية والسياســية وحســابات 
الزعامــات وتأثرياتها، وقد بدأت تظهــر بوادر االختامم 

السيايس والحزيب يف البلديات الكربى.
وفق الدراســات، فان املجالس البلدية  بغالبيتها شــبه 
منحلــة ويف أوضاع مزريــة،  وصناديقها فارغة نتيجة 
االنهيار والوضع االجتامعي السيىء، وتشري االحصاءات 
اىل ان عــدد املجالــس البلدية هو 1,055 موزعة بني ٩٤٤ 

مجلسا قامئا يعاين من الشلل والتعطيل، مقابل 
٨٤ مجلســا منحــال، فيام يوجد 2٧ مجلســا 
بلديا اســتحدثت بعد انتخابــات 2016 بإدارة 
املحافظ او القامئقــام، وهذا الوضع ال يحتمل 
التأجيل ألن  البلديات املفرتض ان تشــكل سندا 
للنــاس يف أزماتهم الراهنة ، مــن هنا تلحظ 
مصادر سياســية إنطــالق عجلة التحضريات 
واالستعدادات لالســتحقاق املقبل الذي سييل 
االستحقاق الرئايس، خصوصا ان آخر انتخابات 
بلدية حصلت يف ٨ أيــار عام 2016 لوالية من 

ست سنوات.
عىل الرغم من الوضع الحكومي املعقد، وتعرث 
تأليف الحكومة يف عملية تناتش الحصص وشد 
الحبــال القامئة وتبــادل اتهامات التعطيل بني 
الرئيس املكلف والفريق الرئايس والنائب جربان 
باسيل، يتسلل ملف اإلنتخابات البلدية من دون 
ضجة تذكر، ويلحظ املتابعون حركة خفية  للمرشــحني 
والراغبني يف خوض االنتخابات واملؤثرين يف القرار البلدي 
يف عدد من املناطق والبلديات الكربى، علام ان الخيار يف 
االنتخابات البلدية هو للعائالت التي ترســم التوازنات يف 
القــرى والبلدات، وهذا ما يربك األحزاب والتكتالت الكربى 
نتيجة انقســام العائالت، وألن نــواة اإلنتخابات البلدية 
واالختيارية ال تسمح بتغلغل األحزاب، وال تفسح لها املجال 
للقيام مبناورات واالضطالع بأدوار عىل النحو الحاصل يف 

اإلنتخابات النيابية.

الوضع البلدي »ُمنهار«... مجالس ُمنحّلة وصناديق فارغة وبلديّات بإدارة املحافظين
إستعدادات الستحقاق عام ٢٠٢٣... وتسابق حزبي ونيابي في البلديّات الكبرى

صدور العدد 1٠6 مــــــن مجلة األمن العام
صدر العدد الســادس بعد املئة من 
مجلــة »االمن العام« عــن املديرية 

العامة لالمن العام، وفيه:
- اللواء عباس ابراهيم يف منتدى 

اوسلو: »ال تتغاضوا عن لبنان«.
حكومــات  تتعاطــى  كيــف   -
ترصيف االعامل دســتوريا يف حال 
الفراغ الرئــايس؟ وما هي املخاوف 

والهواجس؟.
- ماذا تتضمن أجندة مجلس النواب 
الجديــد؟ وأي ملفــات تنتظر نواب 

التغيري؟.
- مــاذا يقــول رئيــس املجلس 
الدستوري عن ملف الطعون النيابية؟.
-تحقيــق عن القوانــني الصادرة 
يف لبنان وال تزال من دون مراســيم 

تطبيقية.
- تطورات ملف الرتســيم البحري 

يف ضوء زيارة الوسيط االمرييك االخرية اىل لبنان. 
- اي خيارات للبنان بعد سقوط تثبيت سعر الرصف؟.

- ارضاب موظفي القطاع العام: رأب الخلل مدخله االصالح الشامل.
- حوار مع سفري العراق يف لبنان حول العالقات الثنائية واتفاق »الفيول«.

-تحقيقــات اقليمية ودولية حول حرب اوكرانيا وانعكاســاتها عىل أوروبا 
ورشق املتوسط، وتداعيات انضامم فنلندا والسويد اىل الحلف االطليس.

- كيف ينشأ املتطرفون ويستغلون لتدمري الدول؟ 
- لبنان مرة جديدة وجهة اساسية للسياح، واحياء مهرجانات بعلبك رسالة 
يف حد ذاته اىل االبواب الدامئة يف احصاءات الشــهر والوثائق املزورة، الفنون 

والثقافة، الرياضة والتسلية.

شــهد مستشفى طرابلس 
اتفاق  الحكومي حفل توقيع 
الخدمات فيه،  الرشاكة لدعم 
بحضور وزير الصحة العامة 
يف حكومة ترصيف االعامل 
فراس األبيض، سفري اململكة 
وليد  الســعودية  العربيــة 
بخاري، ســفرية فرنسا يف 

لبنان آن غريو.
مدير  مــن  ترحيب  بعــد 
املستشفى نارص عدرة، أكدت 
رئيسة اللجنة الدولية للصليب 
األحمــر يف لبنان ســيمون 

توقيع إتفاق لدعم الخدمات في ُمستشفى طرابلس الحكومي
تحمل ــة  فــرنــســّي  - ســعــوديّــة  ُمـــبـــادرة   : األبـــيـــض 
ــي ــائ ــشــف ــة بـــالـــقـــطـــاع اإلســت ــقـ ــم وثـ ــ ــة دعـ ــ ــال رســ

خالل حفل التوقيع

عقدت جمعيــة اهايل الطــالب اللبنانيني 
يف الخــارج اجتامعا مــع رئيس كتلة« الوفاء 
للمقاومة« محمد رعد، وتم البحث يف شــؤون 
الطــالب مــن كل جوانبها حيــث تال رئيس 
جمعية االهايل ســامي حميــة بيانا قال فيه: 
»سنحدد مطالبنا التي نضعها أمانة يف أعناقكم 
وخصوصا بعد الحرب الروســية - األوكرانية 
وترشد الطالب جــراء ذلك وهي: الضغط عىل 
املصــارف لتنفيــذ مندرجات قانــون الدوالر 
الطالبي الجديد 2٨3 بالتحويل عىل سعر ٨000 
لرية للدوالر. دفع هبة الريجي لطالب أوكرانيا 
وروسيا وبالروسيا وايران وسوريا يف لبنان 
وفــق آليــة خاصة وبعد تواجــد الطالب يف 
وطنهــم علام بانه متت التحويالت اىل طالب 
اوروبا الغربية وهذا موضع عالمات استفهام 
لدى الجمعية. دفع قضاء العجلة لبت الدعاوى 
املقدمة منذ اكرث من سنة ضد املصارف املتمنعة 
عن التحويل إىل الخارج. العمل عىل الية تسمح 
لألهايل او للطالب باستالم حقوقهم من الدوالر 

الطالبي او منحة الريجي يف لبنان بسبب الحظر 
املايل عىل اوروبا الرشقية مام جعل استحالة يف  

التحويالت اىل هذه البلدان«.
وختم: »إن الجمعية إذ تقدر العني الساهرة من 
ســيد املقاومة الذي تجل ونحرتم عىل هذا امللف 
الوطني وتثمن توجيهاته للكتلة ليكونوا عونا 
لنا، وال يسعنا اال ان نذكر الجندي املجهول النائب 
ايهاب حامدة الذي سعى كثريا وما زال وساهم 
بحكمته وانســانيته وصــربه ان يتحمل معنا 

الوجع واملعاناة ورافقنا منذ البداية ومل يكل«. 
وعقدت الجمعية اجتامعا آخر مع رئيس لجنة 
الرتبية النيابية النائب حسن مراد، وبحثت معه 
اخــر ما وصلت اليه قضية الطالب يف الخارج. 
وقدم له حمية اقرتاحا يرمي اىل إلزام الجامعات 
الخاصة واملعاهد والثانويات واملدارس عموما يف 
لبنان اىل اعتامد ســعر الدوالر للقسط السنوي 
عىل ســعر منصة مرصف لبنان 3٩00 للدوالر. 
اســتقبل مراد هذا االقرتاح ووعد بتسجيله يف 

جدول مجلس النواب لدرسه ومناقشه«.

ــة أهــــالــــي الــــطــــاب فــــي الــــخــــارج« ــّيـ ــعـ ــمـ »جـ
عــــــرضــــــوا مــــــع رعــــــــد ومــــــــــــراد مـــطـــالـــبـــهـــم

املـديرية  عن  صـــدر 
االمـن  لقـوى  العـــامة 
شــعبة  ـ  الـــداخيل 
العـامـــة  العـــالقات 
البــالغ التايل: »يف إطار 
به  الذي تقــوم  العمــل 
عنــارص مكتب مكافحة 
املخــّدرات املركــزي يف 
القضائية  الرّشطة  وحدة 
تهريب  عمليات  ملكافحة 
توافرت  املخــّدرة،  املواد 
معلومــات لديهــا حول 
للقيام  أشخاص  تخطيط 
من  كمّية  تهريب  بعملية 

املخــّدرات مخّبأة يف داخل لــوحٍ ُمعدٍّ لركوب 
األمواج، ســيتم إرســالها إىل إحــدى الّدول 

األوروبية.
بنتيجة االستقصاءات والتحريّات املكّثفة، 
تم بتاريــخ 2022/6/15 تحديد مكان وجود 
املــواد املخّدرة واملعــّدة للتهريب، والّتي بلغت 
زنتهــا /5،1/ كلغ من مــاّدة املاريجوانا يف 
محلّة الضبّية، حيث متكّنت دوريّة من املكتب 
من ضبطها. وجرى أيًضا تحديد هويّة ُمهّربَنْي، 
وهام اللبنانّيان: س. س. )مواليد عام 1٩٩2( 

ل. ص. )مواليد عام 1٩٧٧(
بتاريــخ 2022/6/16، وبعملّية متزامنة، 
أوقفت املجموعة الخاّصة يف وحدة الرشطة 
القضائّية األول يف محلّة جعيتا، والثاين ألقت 
القبض عليه قوة من مكتب مكافحة املخّدرات 
املركزي يف بريوت. وُضِبط بحوزة )س. س.( 
كمّية مــن ماّدة الكوكايني املعــّدة للرتويج، 
و/1،6/ كلــغ من مــاّدة املاريجوانا، وميزان 

حّساس، وسالح حريب.
التحقيق جاٍر بإرشاف القضاء املختص، وال 
يزال العمُل مستمراً لتوقيف جميع املتورطني«.

إحباط عملّيــــــة تهريــــــب 5 كلغ مــــــن »املاريجوانا«

زياد العسل

أرخت أزمــة الكهرباء بظاللها عىل 
املشــهد اللبناين، بحيــث أنه ال ميكن 
لعقل برشي أن يصدق أن دولة ووزارات 
تكلفت حواىل ٤3 مليار دوالر أمرييك 
عىل الكهرباء، غري قادرة عىل انتاجها 
او تأمينها، لشــعب يظهر أنه قد تأقلم 
أيضــاً مع غياب »التيــار«، يف العرص 
الذي وصلت به دول وشعوب أخرى إىل 
املريخ، وباتت تبحث عن تعزيز سعادة 

اإلنسان وتوفري أقىص طموحاته  .
يف ظل غياب التيار الكهربايئ، كانت 
الفتــة اقبال اللبنانيني عىل رشاء الواح 
الطاقة الشمســية لتعويــض الفراغ 
الحاصل يف التيار الكهربايئ، وارتفاع 

فواتري املولّــدات والتي باتت اكرب من إنتاج املواطن 
اللبناين الشهري، األمر الذي دفعه لبيع أرضه او دفع 
ما ادخره او حتى بيع بعض ممتلكاته البيتية، لتأمني 

بعض الواح الطاقة تقيه العتمة الشاملة، وانسداد 
الحياة بكاملها، التي يخلفها غياب »التيار«.

يف جولــة لـ »الديار« عــىل بعض الذين متكنوا 
مــن تركيب الواح الطاقة من الطبقة الفقرية، يرسد 

ســمري وهو اب لولدين أنه باع قطعة 
الوحيدة لديه ليستطيع تركيب  األرض 
الواح الطاقة، كام تقول منى انها باعت 
اســاورها وسيارة زوجها لرتكيب هذه 
االلواح التي ال مفر منها، ومثة حاالت 

أخرى مشابهة واصعب من ذلك.
وســط هذه املأســاة التي يعيشها 
اللبنانيــني، مثة مبــادرات يقوم بها 
بعض املغرتبني لتأمني االلواح القاربهم 
وبعض الناس الفقراء جداً، ولكنها غري 
قــادرة عىل تأمني الطاقة للجميع، يف 
ظــل أن تركيب لوحــني وبطاريتني و

inverter ، باتت تكلف ما يقارب 2000 
$، وهو مبلغ كاريث قياســا بســعر 

الرصف الحايل. 
 فكيف ســيغدو املشهد، خاصة يف 
الشــتاء املقبل؟ وهل يكون هــذا امللف هو الرشارة 
التي ســتولد الحقد الطبقي؟ أم أن رهان الساســة 

عىل تأقلم اللبنانيني هو االصح؟

ــيــعــون ــب ــون ي ــّيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ـــة؟ الـ ــل ــامـ ــشـ قـــــرى دخـــلـــت الـــعـــتـــمـــة الـ
ــب ألــــــواح الـــطـــاقـــة الــشــمــســّيــة ــي ــرك ــت ــهــم ل ــات ــك ــل ــت ــم أرضـــهـــم وُم

هنأ السفير الجزائري بذكرى استقال باده
املرتضى : حكايتكم ترّســــــخ ثقافة املقاومة

أبــرق وزير الثقافــة يف حكومة ترصيف االعامل القايض 
محمد وسام املرتىض اىل السفري الجزائري عبد الكريم ركايبي 
مهنئا بالذكرى الســتني الســتقالل بالده. وجاء يف الربقية: 
»أرفع إليكم أعطَر الّتهاين والّتربيكات مبناسبة حلول الّذكرى 
السّتني السرتجاع وطنكم سيادته واستقالله بعد سنواٍت طواٍل 
من القهر والظّلم، واملقاومة والبطولة يف وجه االســتعامر. 
حكايتكــم، حكاية الحريّة الّتي كتبها أبطالكم مبليوٍن ونصف 
املليــون قطرة دٍم، وبأياديهــم املباركة املرضّجة بالتضحيات، 
تعني لنا الكثري نحن اللّبنانّيني وطًنا وشــعًبا، إذ إنّها ترّســخ 
ثقافــة املقاومة بــكّل تجلياتها، وال ســيام مقاومة األعداء 
الغاصبني، الطّامعني بأرضنا العربّية ومبقّدراتنا ومقّدســاتنا. 
نسألكم أن تنقلوا تحيتنا ومباركَتنا للقيادة الجزائرية الحكيمة، 
ولشــعبكم الّشقيق، ولكل بقعٍة من أرض الجزائر، جزائر العزّة 

والّشموخ والكرامة«.

ــب عـــــــــــرض األوضـــــــــــــاع ــ ــ ــع ــ ــ بــــــــو ص
ــا ــ ــيـ ــ ــا وروسـ ــ ــي ــ ــال ــ ــط ــ ــري إي ــ ــي ــ ــف ــ ــع س ــ ــ م

اســتقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قبل ظهر 
امس يف مكتبه باملجلس، السفرية االيطالية يف لبنان نيكوليتا 

بومبارديريي، وعرض معها لالوضاع العامة.
 كام اســتقبل بوصعب الســفري الرويس يف لبنان الكسندر 
روداكوف، وجرى  البحث يف مجمل االوضاع االقليمية والدولية.

»التربيــــــة« : ندعو األســــــاتذة الذين يُرّوجون
لألخبــــــار املغلوطــــــة ُمتابعــــــة التصحيح

أشــار املكتب اإلعالمي لوزارة الرتبية، إىل أن »عدد من مواقع 
التواصل االجتامعــي يتناول أحد موظفي املعلوماتية يف وزارة 
الرتبية والتعليم العايل، معتربين أنه يشارك يف أعامل االمتحانات 

ويعمل الحوافز املخصصة لألساتذة«.
ولفت املكتب يف بيان، إىل أنه »إزاء هذا األمر يهم املكتب اإلعالمي 
يف الوزارة أن يوضح أن املوظف املذكور يعمل أساســا وكل عام 
يف مكننة االمتحانات، ويقدم عند الحاجة الدعم التقني لحلحلة 
املشــاكل املعلوماتية عندما يطلب منه ذلك، إن لجهة الحوافز أو 
غريهــا من القضايا التي تتطلب دعام معلوماتيا، وبالتايل فإنه 
غري مسؤول عن تأخري الحوافز يف املدارس، إمنا يسهم يف حالة 

بعض القضايا عند االقتضاء«.
ودعا املكتب اإلعالمي، »األساتذة الذين يروجون لهذه األخبار 
املغلوطــة، إىل االهتامم بصحة الجــداول، ومتابعة التصحيح 
كالعــادة، وليدعوا كل موظف يقوم بعمله املطلوب منه، خدمة 

الرتبية وللبنان«.

أحيت سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
ذكرى اختطاف الديبلوماسيني اإليرانيني األربعة 
محســن املوسوي، أحمد متوســليان، كاظم 
إخوان وتقي رستكار مقدم، يف احتفال أقامته 
اســتنكارا للجرمية، يف مركز اإلمام الخميني 

الثقايف - طريق املطار. 
وكانت كلمة لفريوزنيا قال فيها: »ال شك يف 
أن الكيان الصهيوين يتحمل مسؤولية اختطاف 
هؤالء الديبلوماســيني االربعة من أبناء الشعب 
اإليــراين. إذ ان كل املعلومات التي حصلنا عليها 
تؤكــد أن الجهة املختطفة عند حاجز الرببارة، 
ســلمتهم إىل الكيان الصهيوين الغاصب الذي 
يتحمل املســؤولية األساســية عن مصريهم.  
وهذه القضية ستبقى حية ولن تسقط بتقادم 
الزمن ألنها قضية حق وحرية وستبقى وصمة 
عــار عىل جبني مرتكبيها أفرادا أكانوا أم أحزابا 

والكيان الصهيوين«.
وتابع »إن حكومة الجمهورية اإلســالمية 
اإليرانيــة إذ تقــدر الجهود التــي بذلت خالل 

الســنوات املاضية من قبل الحكومة اللبنانية 
ملتابعة هذا املوضوع، مثل الكتاب الذي أرســل 
بتاريخ 13 أيلول 200٨ من قبلها إىل األمني العام 
ملنظمة األمم املتحدة يف ذلك الحني الذي يؤكد أن 
االختطاف قد جرى عىل األرايض اللبنانية، تشدد 
عىل استمرارية جهودها املخلصة وإبقائها عىل 
ســلم األولويات. فالقضية تظل حية مستمرة 
وملــف االختطاف مفتوح عىل مرصاعيه حتى 

خواتيمه املرجوة«.
وقــال: »كام نجدد الدعوة إىل مؤسســات 
املجتمع الدويل املعنية بحقوق اإلنسان للقيام 
بالواجبات امللقاة عىل عاتقها من أجل كشــف 
مصري إخوتنا الدبلوماسيني وتشكيل لجنة دولية 
من قبل األمانة العامة لألمم املتحدة والصليب 
األحمر الدويل وبقية اللجان الحقوقية لتقيص 

الحقائق من أجل تبيان كل أبعاد هذه القضية«.
وكان الســفري االيــراين زار رئيس حكومة 
ترصيــف األعامل نجيب ميقــايت يف الرسايا 

الحكومية، يف زيارة وداعية.

في ذكرى اختطاف الديبلوماسيين اإليرانيين األربعة
ــم ــ ــره ــ ــي ــ ــص ــ م لـــــكـــــشـــــف   : ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــروزنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فـ
ــق ــائ ــحــق ــة دولــــّيــــة لــتــقــّصــي ال ــن ــج وتــشــكــيــل ل

زار نقيبا املحامني واملهندسني 
نارض كســبار وعارف ياسني، 
نقيــب األطبــاء يف بــريوت 
الدكتــور يوســف بخاش يف 
بيت الطبيب، يف زيارة للتهنئة 
ملناسبة إنتخابه نقيباً لألطباء، 
وكانت مناسبة للتداول يف عدة 
مواضيع وعىل رأسها إستعادة 

أموال الودعني خصوصاً.
ويف نقابة املحامني، استقبل 
كســبار رئيسة لجنة املحامني 
املتدرجني املحامية املتدرجة رزان 

الســيد أحمد. وقد نقلت للنقيب هموم املحامني 
املتدرجني، وتم اإلتفاق عىل عقد لقاء معهم ومع 
النقيــب ومجلس النقابة بتاريخ 20/٧/2021 
يف قاعة املحارضات يف بيت املحامي الســاعة 

الثانية عرشة ظهراً.
من جهة أخرى، أصدر كســبار تعميامً يُعلم 
فيه املحامني أنه أصبح بإمكانهم اإلطالع عىل 
أعــداد مجلة العدل األربعــة للعام 2021 عىل 
موقــع النقابة اإللكــرتوين org.bba2٤. كام 
تابع موضوع الهبة التي قدمتها عائلة املحامي 
املرحوم أميل بجاين وهي مكتبته القّيمة حيث 
ســتضم الكتب واملراجــع إىل مكتبة النقابة 

وتوزيع الكتب الباقية يف املناطق.
واطلع كسبار عىل ملف اإلعتداء عىل املحامي 
املتــدرج رشبل عويضة من قبل عنارص رشطة 
بلدية جونية، وعىل التقرير اللطبيب الرشعي، 

وسوف يعمد إىل تدخل النقابة يف الشكوى.

والتقى كســبار عدداً من رؤساء اللجان يف 
النقابة بعد إعادة تشكيل بعضها، بحيث خفض 
أعدادها بسبب تغّيب قسم كبري عن اإلجتامعات. 
وقال أنه عندما طلب لوائح اللجان السابقة تبنّي 
له أن أعداد األعضاء يف كل لجنة كبرية جداً. ومل 
يكــن من املألوف عدم تعيينهم وزاد عليهم عدة 
أسامء. إال أنه عاد وشكل اللجان وانخفض العدد. 

وسوف ينسحب الوضع عىل جميع اللجان.
هذا، وعقد نقباء املهن الحرة وعدد من أعضاء 
مجالس النقابات ووكالء النقابات، إجتامعاً يف 
نقابة املحامني يف بــريوت، وتم اإلتفاق عىل 
وضع اللمسات األخرية وتأمني املستندات الالزمة 
لتقديم الدعاوى ضد املصارف. وكان الجو مطمئناً 

بعد التوّسع يف رشح اإلجراءات والنتائج.
وبعد الظهر، استقبل كسبار العقيد جوزيف 
مسلم، وتم البحث يف عدة مواضيع ومنها زيارة 
النقيب وأعضــاء املجلس ملدير عام قوى األمن 

الداخيل اللواء عثامن األسبوع املقبل.

ــب املـــحـــامـــيـــن ــيـ ــقـ ــات ولــــــقــــــاءات نـ ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ إج

كسبار  خالل االجتامع

كاســابالنا اشليامن »أهمية املرشوع الذي هو 
مبثابة حجر اساس يف عمل اللجنة اىل جانب 
لبنــان«، الفتــة اىل ان »توقيع االتفاق محطة 
أساسية ستقدم خدمات اكرث الحاحا يف الشامل 
كام هي حال توجهنا بالنسبة ملستشفى بريوت 
الحكومي«، مشددة عىل »السعي لدعم وتعزيز 

الواقع الصحي يف الشامل«.
بدورها، قالت السفرية الفرنسية: »نحن عىل 
الرغم من املصاعب التي تواجهها هذه املدينة ال 
ميكننا ان نتصور مستقبل لبنان من دون طرابلس 
ومــن دون الطاقات املوجودة يف املنطقة، وانا 
اؤمن بهذه الطاقات وخصوصا عىل املستويات 
الطبيــة واملالية واإلداريــة«، مضيفة »قررت 

فرنســا واململكة العربية الســعودية مساندة 
مستشــفى طرابلس الحكومي بعدما اكتسبنا 
خــربات من خالل عملنا يف مستشــفى رفيق 
الحريــري يف بريوت، ومن هنا رغبتنا يف دعم 
مستشفى طرابلس. وها نحن اليوم منيض قدما 
لنساهم يف تقدم نتطلع اليه ويعيش املواطنون 

هنا بكرامة«.
أما وزير الصحة فقال: »هي رسالة دعم وأمل، 
للمجتمع هنا يف الشامل، ولكل لبنان، إننا لسنا 
وحدنــا يف مواجهة هذه األزمات املتعددة، وإن 

األشقاء واإلصدقاء لن يرتكوا لبنان«.
ثم جرى توقيع االتفاق، قبل ان يقوم املشاركون 

بجولة يف املستشفى.

بو صعب مستقبالً السفرية االيطالية



زار السفري التونيس لدى لبنان  بوراوي االمام رئيسة املعهد 
الوطني العايل للموســيقى الدكتورة هبة القواس يف مكتبها 
يف الكونرسفتــوار لتقديم التهنئة بتســلّمها املنصب الجديد، 

متمنياً لها النجاح يف مهمتها الوطنية.
وتّم التطرّق وفق بيان عن املعهد، إىل ُسبل التعاون الثقايف 
بني البلدين، وال ســّيام التعاون املوســيقي عرب سفارة تونس 
يف لبنان مع املعهد الوطني العايل للموســيقى، خصوًصا أن 
بني لبنان وتونس امتداًدا تاريخًيا وخصوصية مميزة وعالقة 
خاصة وتشابًها من الناحية الطبيعية واإلنسانية لدى الشعبني.

وقال االمام: »نحن نطمح لرتجمة هذا املوقع املميز لتونس 
ولبنان إىل تعاون وإنجاز يف مجال املوسيقى والثقافة. ونعلّق 
آمااًل كبرية عىل الزخم الذي سينتج عن هذه الحركية الثقافية 
لصالح تطوير بلدينا حضاريًا واالرتقاء برصوحنا املوســيقية 

إىل مراتب متقدمة«.
وأوصل الســفري التونيس إىل القواس سالم وتهنئة وزيرة 
الشــؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، 
واســتعدادها للتعاون الثقايف عىل صعيد املؤسسات الرسمية 

بني البلدين«.
وأبدت القــّواس التطلع لالنفتاح عىل كل تعاون مع تونس 
الشــقيقة ومع مؤسســاتها الفاعلة عىل املستوى الثقايف. 
وقالت: »نحن بحاجة اليوم أكرث من أي وقت مىض لكل األيدي 

املمدودة للتعاون، وبخاصة عرب االنفتاح عىل الديبلوماســية 
الثقافية التي متّثل بلدانها يف لبنان من أجل الوصول إىل صيغة 
مبتكرة للنهوض مبؤسســاتنا، خصوًصا أن بني لبنان وتونس 

تاريًخا وحضارة وثقافة مشرتكة«.
كام أثنت القواس عىل مبادرة وزيرة الثقافة التونسية، قائلة: 
»أننــا منفتحون لتلقف أي مبادرة من أجل متتني العالقات بني 
البلدين والتي من شــأنها أن تكون الحجر األساس يف النهضة 

التي نتطلّع إىل تحقيقها«.

عقد وزير اإلعالم يف حكومة ترصيف األعامل املهندس زياد 
املــكاري، اجتامعا يف مكتبــه يف الوزارة قبل ظهر امس، مع 
اللجنة التمهيدية لجائزة سمري كساب، التي من املقرر أن متنح 
سنويا لثالثة أعامل صحافية متميزة، يف اليوم العاملي لحرية 

الصحافة، الذي يصادف يف 3 أيار من كل عام. 
وقد شــارك يف االجتامع كل من املستشــار القانوين لوزير 
اإلعالم املحامي بطرس فرنجية، واملصورين املحرتفني روجيه 
مكرزل وعامر عبد ربه وباتريك باز، حيث متت مناقشة اآلليات 
القانونية للجائزة والفئات املرشحة لها والهدف منها واملعايري 
التي يجب اعتامدها، وممن يجب أن تتألف لجنة التقييم، وأين 

ومتى تقدم الجائزة.

دعت مؤسســة ســعادة للثقافة اىل املشاركة يف فعاليات 
ونشاطات مهرجان العرزال 2022- ضهور الشوير، وذلك يوم 
الجميس 7 متوز الساعة 9:00 مساء حتى فجر 8 متوز، مواكبة 

لذكرى استشهاد سعاده وإضاءة الشعلة.
- يوم االحد 10 متوز الســاعة 7 مســاء: احتفالية الزواج 

السوري القومي االجتامعي
- الثالثاء 12 متون الساعة 7 مساء: أمسية شعرية وتكريم 

للشاعر األمني غسان مطر
- األربعاء 13 متوز الســاعة 7 مساء: ندوة الكتاب القومي 

وتوقيع كتب ملجموعة من الباحثني
- الخميس 14 متوز الساعة 8 مساء: احتفالية تكريم ثقافة 

العطاء
- الســبت 16 متوز الســاعة 8 مساء: حفل غنايئ مرسحي 

لكورال املؤسسة.

أن  أمريكية  وجدت دراسة 
النساء يحرقن املزيد من دهون 
أثناء مامرسة  الجســم يف 
الرياضــة يف الصباح، بينام 
تعد فرتة املســاء أكرث فائدة 

لصحة القلب عند الرجال.
الكثري  إن  باحثون  ويقول 
مام هو معروف بشــأن هذا 
املوضوع يستند إىل دراسات 
وميكن  الرجال.  عىل  أجريت 
بني  لالختالفات  تكــون  أن 
الهرمونات،  يف  الجنســني 
البيولوجية،  الساعات  ويف 
واالستيقاظ،  النوم  ودورات 

دور مهم.
الجديدة  الدراسة  استمرت 

- التي شملت 30 رجالً و26 امرأة، جميعهم نشيطون وصحيون، 
وترتاوح أعامرهم بني 25 و 55 عاماً - ملدة 12 أسبوعاً ورصدت 
آثار برنامج لياقة بدنية متنوع، تضمن متارين شد العضالت، 

والركض واملقاومة والتحمل.
ومارست إحدى املجموعات التامرين ملدة ساعة قبل الساعة 
8:00 صباحاً، بينام تابعت املجموعة األخرى األنشطة نفسها 
يف املســاء بني الساعة 18:00 والساعة 20:00. واتبع جميع 

املشاركني خطة وجبات مصممة خصيصاً لهذا الغرض.
واخترب الباحثون ضغط الدم ودهون الجسم لدى الجميع عىل 
مدار فرتة الدراســة، إضافة إىل مرونتهم وقوتهم وقوة القلب 
والرئتــني يف فرتة التمرينات يف البداية والنهاية. وتحســنت 
صحة من شــاركوا يف الدراسة جميعاً وأداؤهم عموماً خالل 
التجربة التي اســتمرت 12 أســبوعاً، بغــض النظر عن وقت 

مامرسة التمرينات.
ويقول الدكتور بول أررسيو، مؤلف الدراسة الرئييس وأستاذ 
الصحة والعلوم الفســيولوجية البرشية يف كلية سكيدمور 
بوالية نيويورك: »إن أفضل وقت ملامرســة الرياضة هو الذي 

تجده مالمئاً لجدولك الزمني«.
لكنه يشري إىل أن هناك »شيئا آخر يحدث«، مام قد يعني أن 
الوقت املثايل من اليوم ملامرســة الرياضة يختلف بالنسبة إىل 

النساء والرجال.
بناء عىل نتائج الدراســة، 
يجب عىل النســاء املهتامت 
بتقليل الدهون حول منطقة 
ضغط  وبخفض  الوســط، 
الدم، أن يهدفن إىل مامرسة 
الرياضــة يف الصباح، كام 
الدكتور أررسيو، وهذا  يقول 
أمر مهــم ألن دهون البطن 
الجسم  أعضاء  حول  تتجمع 
الكبد،  ومنهــا  الداخليــة، 

وميكن أن تكون خطرية.
اللوايت  النساء  إن  ويقول: 
يحاولن تحسني قوة العضالت 
يف الجزء العلوي من الجسم، 
إضافة إىل تحسني مزاجهن 
العــام ومــا يتناولنه من طعام، يجب أن ميارســن التامرين 
املســائية. وكان الرجال يف التجربة أقل حساسية لوقت أداء 
التمرينات خالل اليوم، مام يحّسن قوتهم يف الصباح واملساء.

لكن الدراسة - كام يقول دكتور أررسيو - أظهرت أن التامرين 
املسائية »مثالية للرجال املهتمني بتحسني صحة القلب والتمثيل 

الغذايئ، وحالتهم العاطفية كذلك«.
وتحسني صحة التمثيل الغذايئ يعني تقليل مخاطر اإلصابة 
بأمراض مثل الســمنة والسكري من النوع 2، وأمراض القلب 
والســكتة الدماغية. وليس من الواضح بالضبط السبب وراء 
اختالف ردود فعل أجسام الرجال والنساء عىل توقيت التمرين، 
ويقول باحثــون إن هناك حاجة إىل إجراء بحوث أكرث ملعرفة 

املزيد.
ويقولون إن النســاء قد يحرقن املزيد من دهون الجسم يف 
الصباح، ألنه من املرجح أن يكون لديهن دهون زائدة يف منطقة 
البطن. وقد تكون إيقاعات الجسم الداخلية عامالً مؤثراً أيضاً.
وتّتبعت الدراســة، التي نرُشت يف مجلــة »فرونتيريز ان 
فيســيولوجي«، األشخاص ذوي الوزن الصحي، لكن الباحثني 
يقولون إن الربنامج ميكن أن يعمل أيضاً عىل األشخاص الذين 

يعانون زيادة الوزن أو السمنة.
ويقول دكتورأررسيو إن »لديهم املزيد من الفرص لالستفادة«.

مبدى  »الكبد«  يعرف 
ووظيفته  حساســيته 
الجسم،  يف  األساسية 
فهــو أكرب عضو داخيل 
ويــؤدي  الجســم  يف 
مجموعة واســعة من 
الوظائف املهمة للحفاظ 

عىل صحة اإلنسان.
قدم  بحــث  أشــار 
يف االجتامع الســنوي 
للجمعيــة األمريكيــة 
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رشب  ارتبــاط  إىل 
مرشوب واحد عىل األقل 
من املرشوبات السكرية 
يوميــا بزيــادة خطر 
اإلصابة برسطان الكبد.

من  باحثــون  وقام 
مؤسسات متعددة  بفحص بيانات 90504 امرأة بعد سن اليأس، 
تــرتاوح أعامرهن بــني 50 و 79 عاما، عىل مدى ما يقرب من 
19 عاما من املتابعة، ملعرفة ما إذا كان هناك ارتباط بني تناول 
املرشوبات الســكرية مثل املرشوبات الغازية وعصري الفاكهة 

وخطر اإلصابة برسطان الكبد.
ووجدوا أن النســاء الاليت تناولن مرشوبا محىل واحدا عىل 
األقل يوميا كن أكرث عرضة لإلصابة برسطان الكبد بنسبة ٪73 
مقارنة بالنساء الاليت تناولن ثالثة مرشوبات حلوة أو أقل يف 
الشــهر، وبحسب البيانات فإن النساء الالJي يرشبن مرشوبا 

حلوا واحدا أو أكرث يوميا كان لديهن خطر أعىل بنسبة ٪78.
ويعترب رسطان الكبد هو الشــكل الســادس األكرث شيوعا 
لتشــخيص الرسطان يف جميع أنحاء العامل، وفقا للصندوق 
العاملي ألبحاث الرسطان الدويل. وتشــري الدالئل إىل أن عادات 
املرشوبات األخرى ميكن أن تؤثر عىل مخاطر اإلصابة برسطان 
الكبــد، مثل رشب الكحول املرتبط مبخاطــر أعىل، والقهوة، 

املرتبطة بانخفاض املخاطر.
وتشري نتائج الدراسة إىل أن تقليص املرشوبات السكرية قد 

يساعد يف تقليل مخاطر 
اإلصابة برسطان الكبد، 
من  املزيــد  أكــدت  إذا 
وفقا  االرتباط،  األبحاث 
ملــا ذكره  لونــغ غانغ 
الرئييس  املؤلف   ، تشاو 
ومرشــح  للدراســة 
الدكتــوراه يف جامعة 
ســاوث كارولينا. وقال 
صحفي  بيان  يف  تشاو 
املرشوبات  »اســتبدال 
باملاء  بالســكر  املحالة 
غري  الشاي  أو  والقهوة 
بالســكر ميكن  املحىل 
أن يقلل بشكل كبري من 
اإلصابة برسطان  خطر 

الكبد«.
كان الباحثــون قــد 
املرشوبات  أن  افرتضوا 
املحالة قد تزيد من خطر اإلصابة برسطان الكبد بســبب اآلثار 
الجانبية للســكر، وميكن أن يؤدي تناول الكثري من السكر إىل 
جعل الناس أقل حساســية لألنســولني، وهو الهرمون الذي 
يساعد يف التحكم يف نسبة السكر يف الدم. وميكن أن يؤدي 
تناول كميات كبرية من السكر أيضا إىل زيادة الوزن، مام يزيد 
مــن خطر تكون الدهون حــول الكبد، وكال العاملني ميكن أن 
يرضا بصحة الكبد ويرتبطا بقوة مبخاطر اإلصابة بالرسطان 

، وفقا للباحثني.
وأشار الباحثون إىل أن الدراسة محدودة من حيث أنها قامئة 
عىل املالحظة ، وكتب الباحثون أنه ليس من الواضح ما إذا كان 
الرابط قد يكون صحيحا بالنسبة للسكان اآلخرين مثل الرجال 

والنساء األصغر سنا.
وقال تشــاو يف العرض التقدميي مبا أن بعض األدلة تشري 
إىل أن الناس إما يحافظون عىل عاداتهم يف تناول املرشوبات 
السكرية، أو يزيدون من استهالكهم، فإن فهم املخاطر ميكن 
أن يســاعد النــاس عىل اتخاذ قرارات صحية بشــأن خيارات 

املرشوبات اليومية.
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ـــــز دفيـــــن مـــــن املعلومـــــات.. ال تتجاهـــــل هـــــذه العالمـــــات! األظافـــــر كن
تتمّيز األظافر بطبيعتها الحّساســة جداً، فعندما يبدأ مظهر 
األظافــر يف التغري، قد يكون ذلك مبثابة عالمة منذرة صحية 

يجب االنتباه إليها.
ورغم أن األظافر جزء ضئيل نســبيا من الجســم، لكنها يف 
الحقيقة كنز دفني من املعلومات، ميكن أن تؤدي إىل التشخيص 
من نقص الفيتامينات إىل األمراض الجلدية واألمراض املزمنة، 

حتى الرسطان.
- إصفرار: قد يكون اصفرار األظافر ببساطة نتيجة الرتداء 
طــالء األظافر لفرتة طويلة. ولكــن من الرضوري البحث عن 
التغيــريات األخرى حــول الظفر، فقد يكــون تغري اللون يف 
الظفــر عالمة تحذيــر مبكرة ملرض الغــدة الدرقية. وتؤدي 
الغــدة الدرقية، وهي غدة تقع داخل الرقبة، إىل إنتاج عدد من 
الهرمونات الالزمة ملختلف جوانب الصحة. وعندما تكون غري 
نشطة، فإنها تسبب التعب، والحساسية من الربد، واإلمساك، 
وجفاف الجلد وزيادة الوزن. أما عندما يكون النشــاط مفرطا، 
فقد يعاين الشــخص من فقدان الوزن والقلق وصعوبة النوم 

والتعب والحساسية للحرارة.
وتشري الجمعية األمريكية لألمراض الجلدية إن مشاكل الغدة 
الدرقية ميكن أن تسبب ظهور األظافر سميكة وجافة وهشة 

أو ناعمة والمعة ومتفتتة.
وتشــري التقاريــر إىل أن: »أطراف األصابــع املتورمة 
واألظافــر املنحنية والجلد الســميك فــوق الظفر غالبا ما 
تكون عالمات عىل مرض الغدة الدرقية«. هذا وقد تتســبب 

الصدفيــة يف تغري لون الجلد املوجود أســفل الظفر - من 
األصفــر إىل الوردي أو البني - ما يتســبب يف ظهور بقع 

الظفر. عىل  اللون  من 
- التعجر: ميكــن أن يكون تعجر األظافر أو األصابع نتيجة 
للعديــد من الحاالت، مثل التليف الكييس، وأمراض القلب، وداء 
كــرون، وأنواع أخرى من الرسطــان - أو وراثيا. لكن رسطان 
الرئة مسؤول عن نحو 80٪ إىل 90٪ من حاالت تعجر األصابع. 
وتصبح قاعدة الظفر ناعمة، والجلد بجوار فراش الظفر المعا 
قبــل أن تبدأ األظافر يف االنحناء أكــرث من املعتاد. وقد تكون 

أطراف األصابع أكرب من املعتاد.
- الخــط: يعد الخط املوجــود يف الظفر من أخطر عالمات 
التحذير الصحية. وميكن أن يشــري ظهوره إىل رسطان الجلد 
تحــت األظافر. وميكن أن يؤثر عــىل أصابع اليدين والقدمني 
ويصعــب تحديده وعالجه مبكرا. وقد يعتقد الناس خطأً أنهم 
أصيبــوا بكدمات يف الظفر فقط، أو حتى ال يالحظوا أي تغيري 

عىل اإلطالق.
وميكــن أن يحتوي الظفر خطا أســود أو بنيا، منفصال عن 
فراش الظفر، أو ينزف، أو يكون رقيقا أو متصدعا، أو به كدمة 
ال تزول بالرغم من منو الظفر. قد يصبح الجلد املحيط بالظفر 
داكنا أيضا، ما قد يشــري إىل رسطان الجلد، وهو أخطر أنواع 
رسطان الجلد، وعادة ما يكون نتيجة التعرض لألشــعة فوق 
البنفسجية )أشعة الشمس أو أرسة التسمري(. لكن، يف معظم 
األحيان، ال داعي للقلق بشــأن الخط الداكن، الذي يُطلق عليه 

أيضا اسم امليالنيشيا.
- تآكل أو حدوث خدوش:  
األظافر  يف  الخدوش  تحدث 
من حجم دبــوس اإلبرة إىل 
ووفقا  التلويــن.  قلم  طرف 
لعيادة كليفالنــد، قد يكون 
هنــاك تنقــر يف األظافر أو 
إذا أصيب  أو الخدوش  التآكل 
شــخص مــا بالصدفيــة، 
وهي حالــة جلدية مزمنة. 
للحالة  الرئيسية  والعالمات 
هي الجلد املتقرش والحرشفي 
عىل أجزاء من الجســم مثل 
وفروة  والركبتني  املرفقــني 

الرأس.
- الحــروف أو النتوءات: تعــرف »خطوط بو« بأنها نتوءات 
أو أخاديــد عميقة متتد عىل عرض الظفر، قد تبدو مثل التالل 
يف صفيحة الظفر. وميكن أن تكون هذه الخطوط ببســاطة 
نتيجة قضم أظافرك أو الحصول عىل طالء أظافر سيئ أو إصابة 

إصبعك يف الباب.
ويف بعض األحيان ، يصاب األشخاص الذين ال يتناولون ما 
يكفي من الربوتني أو الزنك يف نظامهم الغذايئ، ولكن قد يكون 
هذا مجرد عارض جانبي لحالة تعامل معها شــخص ما لفرتة 

طويلة، مثل األكزميا أو الصدفية.

- أصفر وسميك: تعد األظافر الصفراء والسميكة عالمة عىل 

مرض السكري طويل األمد، ولكن من املحتمل أن تظهر يف وقت 

مبكــر من املرض. وتزدهر البكترييا والفطريات عندما يضعف 

جهاز املناعة والدورة الدموية لدى الشــخص، وهو ما يحدث 

غالبا عند مرىض السكري.

واملصابون بداء الســكري هم أكرث عرضة لإلصابة بعدوى 

فطرية تسمى الفطار الظفري، عادة يف أظافر القدم.

القواس والسفري التونيس

املكاري ووفد اللجنة

للثقافة« سعادة  »ُمؤسسة  من   دعوة 
»2022 ــرزال  ــع »ال مهرجان  لحضور 

ـــاء؟ الكبدأفضـــــل وقـــــت ملمارســـــة الرياضـــــة.. الرجـــــال عكـــــس النســ يزيد مخاطر اإلصابة بسرطان  السكريّة  تناول املشروبات 

زّواره مــع  بعلبك  شـــؤون  عــرض  مــولــوي  ُمــهــنــئــاً ــوار<  ــ ــت ــ ــرف ــ ــس ــ ــون ــ ــك ــ >ال زار  ــي  ــسـ ــونـ ــتـ الـ الـــســـفـــيـــر 

ُمستقبلّية إنجازات  الى  الثقافي  التعاون  لترجمة  نطمح  القواس: 
التمهيديّة اللجنة  مع  بحث   املكاري 
لجائزة سمير كساب الفئات املرشحة لها

الصّحة: لــوزيــر  ســكــريّــة   اسماعيل 
ــض الــســرطــان ــري ملــواقــف تــحــمــي م

ــّدد مــواعــيــد جــديــدة ــعــام حـ ــن ال  األمـ
األضحى بسبب  السفر  جواز  لطلبات 

 ســـــعـــــد اتــــــصــــــل بــــمــــيــــقــــاتــــي وتـــــــــقـــــــــّدم بــــإخــــبــــار
ــرة ــي ــســع ــت ــل ـــاب املـــــــوّلـــــــدات امُلـــخـــالـــفـــيـــن ل ــ ــح ــ ضــــــّد أصـ

استقبل وزير الداخلية يف حكومة ترصيف االعامل القايض 
بســام مولوي يف مكتبه قبل ظهر امس، النائب ينال الصلح 

وعرض معه شؤون منطقة بعلبك.
والتقى القايض الشــيخ خلــدون عرميط، وبحث معه يف  

االوضاع العامة.

طالب رئيــس الهيئــة الوطنية الصحيــة »الصحة حق 
وكرامة« الدكتور اســامعيل سكرية يف بيان، وزير الصحة 
يف حكومــة ترصيف االعامل الدكتور فراس األبيض، »بحزم 
امره واتخاذ املواقف التي ميليها واجبه املسؤول والتي تحمي 
مريض الرسطان من خطر ترسيع موته، اما بفقدان الدواء او 
برشائه مزورا باعرتاف الوزير، او بالرضوخ لبعض صيدليات 
فتحت خطوطا مع تركيا تســتحرض الــدواء وترتكب الكفر 
بسعر بيعه او بسوق سوداء مفخخة بالتزوير ام بدواء برشنا 
الوزير ببدء تواجده وملدى شــهور مشــكورا، مع تخوفنا من 

تجارب الوعود«.
أضــاف »لكن املريض املحظوظ يبقى مهددا بفقدان ادوية 
مضــادات حيوية هامة لتتــدارك اي التهابات رسطانية ام 
فريوســية ام بكرتيائية باالضافة اىل ادوية الفطريات، مبا 
يعنــي ان حامية املريض تتطلب تأمني املتطلبات كافة، ومن 
هنا نعود ونكرر مطالبتنا بالسامح ملراكز الرسطان الجامعية 
االكادميية باسترياد هذه االدوية وبارشاف الوزارة ورقابتها. 
ان خطــورة القضية باتت تتطلب قرارات اســتثنائية تحمي 
صحة املريض وكرامته، وتلك هي الشــعلة الوحيدة املتبقية 
التــي ميكن للدولــة ان تظهر بقايا ما تبقــى من نبل وكرب 

وانسانية.«

اعلنت املديرية العامة لألمن العام  يف بيان، انه »مبناســبة 
حلول عيد األضحى املبارك، تستقبل املديرية العامة لألمن العام 
طلبات جوازات الســفر للمواطنني الذين حجزوا مواعيد عىل 

املنصة وفقاً ملا ييل:
- بتاريخ 2022/7/13 بدالً من تاريخ 2022/7/11

-بتاريخ 2022/7/14 بدالً من تاريخ 2022/7/12«.

أجرى األمني العام للتنظيم الشــعبي النارصي النائب أسامة 
سعد اتصاالً هاتفياً برئيس الحكومة نجيب ميقايت، طالبه فيه 
بـ«تحريك أجهزة الدولة ومؤسســاتها لحامية املواطنني من 
تعســف أصحاب املولدات والفواتري الظاملة واملخالفة لتسعرية 
وزارة الطاقة التي يفرضونها عىل املشــرتكني«، بحسب بيان 

ملكتب سعد.
كام طالب ســعد رئيس الحكومة بـ«دعوة الوزارات املعنية 
والنيابة العامة التمييزية واألجهزة األمنية إىل القيام بدورها 

يف حامية حقوق املواطنني«.
ولفت البيان اىل أن ســعد »كان تقدم صباح امس، بإخبار 
إىل املدعي العام االســتئنايف يف الجنــوب القايض رهيف 
رمضــان ضد أصحــاب املولدات الذين يخالفون التســعرية 

الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. وقد طالب املدعي العام 
باتخــاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بإلزام أصحاب املولدات 
بالتقيد بالتســعرية الرســمية وعــدم مخالفتها، الفتاً إىل 
النتائج الخطرية عىل االســتقرار التي قد تنتج عن مواصلة 
أصحاب املولدات مامرســة الظلم واإلجحاف والتعسف بحق 

املواطنني«.
وشدد عىل »مطالبة كل مؤسسات الدولة املعنية، من وزارة 
االقتصاد، إىل القضاء واألجهزة األمنية، وإىل البلديات، القيام 
بواجباتها يف الدفــاع عن حقوق الناس«، داعيا املواطنني إىل 
»رفــض أي فاتورة مخالفة، ومواجهة أي تهديد«، مؤكدا عىل 
»دعمهم والوقوف إىل جانبهم يف مواجهة الظلم والتعســف 

واالبتزاز«.
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اشار وزير الزراعة يف حكومة ترصيف االعامل 
الدكتور عباس الحاج حســن يف خالل تدشينه 
ملــروع تحريج يف منطقة عنجر، مبنحة من 
دولة كوريا عرب منظمة الزراعة واالغذية العاملية 
»الفاو«، بحسب مكتبه االعالمي، اىل »إن القطاع 
الزراعي بكل متفرعاته بات اساســا يف رســم 
سياســة اقتصادية حقيقية، بخاصة يف هذا 
الزمن الذي نعيش، حيث تجتاح معظم دول العامل 
أزمــة خانقة ترمي بثقلهــا عىل األمن الغذايئ 
للــدول«،  مؤكدا »أن هنــاك عوامل عديدة تلعب 
دورا سلبيا يف هذا امللف مثل االزمات السياسية 
واألمنية والتغريات املناخية«، وقال: من هنا يأيت 
دور الغابات اساسيا يف مساعدة املجتمعات عىل 
التأقلم مع التغريات املناخية خاصة يف األماكن 

الجافة وغري الجافة«.
أضاف:«وبنــاء عىل هذا املعطــى يأيت دور 
التحريج كعامل اسايس يف اعادة تأهيل األرايض 
وزيادة عدد االشجار واملساحات الخرضاء. لذلك 
نحن نعترب ان التعاون بني الجمهورية الكورية 

والجمهورية اللبنانية وعىل وجه الخصوص يف 
مجال الرثوات الطبيعية وبشكل خاص الغابات، 
هو مبثابة دليل ســاطع عىل الصداقة املتجددة 

بني البلدين«.
تابع وزير الزراعة :«إن االلتزام الذي متسكت 
به الدولــة الكورية من خالل دعمها بالراكة 
مع منظمة »الفاو« عرب برنامج تأهيل الغابات 
واملشــاهد الطبيعية، الذي كان للبنان رشف ان 
يتم اختياره من بني ســبع دول يف العامل للعمل 
عــىل تطبيق هذا الربنامج ومــا زال العمل فيه 
مســتمرا حتى اآلن«. وختم الحاج حســن: »إن 
وزارة الزراعة تؤكد أهمية الراكة مع منظمة 
»الفاو« ومع الدولة الكورية عرب ســفارتها يف 
لبنــان واملجتمعات املحلية ، لتنقل خربة النجاح 
و تحــدي الصعوبات يف منطقة عنجر العزيزة 
عىل قلوبنا وأيضا يف املناطق اللبنانية االخرى 
التي تحتاج هذه النشاطات القادرة عىل متكني 
مواطنينا و تثبتهم يف ارضهم. وشــكرا النكم 

تؤمنون بأن الراكة هي حقيقة االنسانية«.

الحاج حسن دشن مشــــــروع تحريج في منطقة عنجر
بمنحة من كوريا عبر ُمنظمة الزراعة واالغذية العاملية

اســتقبل رئيس الهيئات االقتصادية الوزير 
السابق محمد شقري مدير عام الصندوق الوطني 
للضــامن اإلجتامعي محد كريك بحضور نائب 
رئيس غرفــة بريوت جبل لبنان نبيل فهد، أمني 
رّس الهيئات االقتصادية الفونس ديب ومستشار 
الهيئات هشــام املكمل، وتم البحث يف أوضاع 
الضامن وتطبيق مرسوم تعيني بدل غالء املعيشة 

للعاملني يف القطاع الخاص.
بداية شــدد شقري عىل أهمية التعاون القائم 
بني الهيئات االقتصادية وإدارة الضامن يف ظل 
األزمــة االقتصادية الحادة وتداعياتها الكارثية 
عىل املستويات كافة ال سيام اقتصادياً واجتامعياً 
ومعيشياً، مؤكداً وقوف الهيئات االقتصادية اىل 
جانب الضامن، والذي يعترب صامم أمان اوصحي 
للعامل واملوظفني يف القطاع الخاص، لتمكينه 
من االســتمرار يف توفري الخدمات الصحية لـ 

»رشكائنا يف اإلنتاج«.
وإذ أكــد أن »الهيئات االقتصادية خالل إقرار 
املساعدات االجتامعية يف املرة األوىل والبالغة 
مليــون و325 ألف لــرية، ويف املرة الثانية 600 
ألف لرية، كانت حريصة عىل إدخال هذه الزيادة 

من ضمن األجر الخاضع الشرتاكات الضامن«، 
عرض بعض املالحظات التي ســجلتها الهيئات 
حــول تطبيق اإلشــرتاكات عىل زيــادة غالء 
املعيشــة، و«ذلك من ضمن حرص الهيئات عىل 
أن يكون التطبيق يتواءم مع مرسوم تعيني بدل 

غالء املعيشة«.
من جهته، أشــاد كريك بالتعاون القائم بني 
إدارة الضامن والهيئات االقتصادية »التي تعكس 
مسؤولية وطنية للحفاظ عىل مؤسسة الضامن 
ومــا تقّدمه من خدمات صحية لريحة كبرية 
من الشــعب اللبناين يف ظل الوضع املأساوية 

الذي ميّر فيها البلد«.
ونّوه باملبادرات االجتامعية التي يطلقها شقري 
»خالل هذه املرحلة الصعبة والتي من شــأنها 
تخفيــف معاناة العاملــني يف القطاعني العام 
والخاص، وآخرهــا وقوفه اىل جانب موظفي 
القطاع العام«. وإذ شــدد عىل »رضورة استمرار 
التعاون واالنفتاح اإليجايب عىل كل الطروحات 
التي تخدم جميع األطراف«، أكد أنه سيعمل »عىل 
إصدار مذكرة توضيحيــة آللية تطبيق جباية 

االشرتاكات الجديدة«.

اتفاق على التعاون اإليجابي بين >الهيئات< و>الصندوق<
وتوافــــــق على مذكــــــرة لجباية االشــــــتراكات الجديد

شــارك رئيس االتحاد الدويل لرجال وسيدات 
االعامل اللبنانيــني MIDEL  فؤاد زمكحل يف 
اجتــامع مجلس اإلدارة اإلستشــاري لألعامل 
 OECD ملنظمة التعــاون والتنمية االقتصادية
يف منطقة الرق االوسط وشامل افريقيا يف 
اســطنبول – تركيا، وتعيينه واالتحاد اللبناين 
الدويل MIDEL رســمياً  كعضو مجلس اإلدارة 
يف هــذا املجلس الــدويل. وكان عنــوان هذا 
اإلجتــامع الدويل »االنتقال من مرحلة التعايف 
إىل مرحلة بناء القدرة عىل الصمود اإلقتصادي: 

اسرتاتيجيات القطاع الخاص«.
وتــرأس زمكحل الجلســة الخاصة بعنوان 
»مصّنــع األفكار فرص عمــل وريادة أعامل«. 
وشــدد يف كلمته عىل »أن ال شك يف أن تحفيز 
فــرص عمل وتعزيز ريادة األعامل يف املنطقة، 
يلعب دوراً جوهرياً يف دعم النمو وتنمية القطاع 
الخاص، مع التخفيف من آثار األزمات عىل أسواق 
العمــل يف املنطقة«. وتابع أنه »من املحتمل أن 
تــؤدي اآلثار املنبثقة عن الحرب يف أوكرانيا إىل 
تفاقم اإلتجاهات السلبية التي خلّفتها جائحة 
كورونا »كوفيد – 19« والتي طالت كل إقتصادات 
منطقة الرق األوســط وشامل أفريقيا، مام 
تســّبب بوصول بطالة الشباب يف املنطقة إىل 
ما فوق الـ 27% يف العام 2020 ومام يصل إىل 

47% بالنسبة إىل الشابات«.

وتحدث تفصيلياً عــن األزمة اإلقتصادية - 
اإلجتامعية الفريدة التي متّر يف لبنان، مشدداً 
عــىل أنه »كيف خــر اللبنانيــون 90% من 
مّدخراتهم وودائعهم وحتى مداخيلهم، ونسبة 
عيشهم، وكيف يُواجهون التضخم الداخيل من 
وراء تدهور العملة الوطنية، وتشــّتت أسعار 
الرصف يف الســوق السوداء، وكيف يُواجهون 
يف الوقت عينــه التضخم الدويل، جرّاء إرتفاع 
أســعار النفط والغاز وكل املشتقات من املوارد 

الطبيعية«.
وأكد »أن لبنان ال يستطيع مواجهة هذه املحنة 
مبفرده، وناشــد بلدان الـ OECD دعم القطاع 
الخاص اللبناين، وخصوصاً الركات الصغرية 
 Company - ًواملتوســطة وحتى الصغرية جدا
Micro ألن الرياديني هم املحرّك األسايس إلعادة 

النمو«.
وختــم زمكحل: »ليس لدينــا ثقة بالقطاع 
العام املهرتيء والسياســيني الفاسدين، لكن 
ثقتنا كبرية بشبابنا وروح املبادرة، وباملغرتبني 
اللبنانيني الذين يُشكلون العمود الفقري لبالدنا 
وإقتصادنا. هناك أياد ســوداء تريد تدمري لبنان 
وتركيع إقتصاده وقطاعه الخاص. لذا نناشــد 
األيادي البيضاء من البلدان املانحة من ضمن الـ 
OECD لحامية القطاع الخاص اللبناين، ألن من 

دونه سينهار تاريخ وجذور لبنان«.

الـــــــدول ــد  ــاشــ ــ ــن ــ ن  : ــول  ــ ــب ــ ــن ــ ــط اســ مـــــن  ــل  ــحــ ــ ــك ــ زم
ــي ــان ــن ــب ــل ـــاص ال ـــخـ ــة الـــقـــطـــاع الـ ــايـ ــمـ املـــانـــحـــة حـ

خالل املؤمتر

مارينا عندس

منذ فرتة قصرية، أصدر وزير 
األشــغال والّنقل عيل حمّية، 
تعمياًم قىض بإزالة كّل لوحات 
اإلعالنــات املوضوعــة عىل 
األمالك العاّمة الّتابعة للوزارة 
وبإعادة  لألصــول،  خالفــاً 
تنظيم عملّية ترخيصها. وذلك 
منًعا ملخالفة أحكام املرســوم 
امللغاة  بحكــم   2015/1302

واملخالفة ألصول الرتخيص. 
املوجودة  اإلعالنات  وبلغت 
يف أمالك وزارة األشغال العامة 
والنقل حوايل 90 % منها، لذلك 
تم إصــدار تعميم إىل اإلدارات 

املعنّية بحيث يجب أن تحصل الّركات عىل موافقة 
وزارة األشغال، ويف حال مل تكن اللّوحات حائزة عىل 
موافقة وزارة األشغال والبلديات، سيتم إزالتها فوراً 
عىل نفقة أصحاب اللّوحات ومســؤوليتهم، وتقوم 
البلديات كل ضمــن إختصاصها ونطاقها مبواكبة 

عملّية اإلزالة. . 
السؤال األســايس هو: ملاذا يتم الرّتكيز عىل هذا 
املوضوع يف الوقت الّراهن؟ هل الهدف إلهاء الّناس 
بقضايا جديدة كام قال رئيس نقابة أصحاب وكاالت 
الدعايــة واإلعــالن جورج جّبور؟ أم أنّنا نكشــف 
الحقائق ونحاول تطبيق القانون متى كان بحســب 

ما قاله لنا الوزير عيل حّمّية؟ 
»الّديــار« حاولت فهم أســباب الخالفات ما بني 

الطّرفني، إليكم ما حصل: 
أكّد وزير األشــغال والّنقل عــيل حمّية، أّن هذا 
الّتعميم مل يكن قرارُه، إّنا ينّفذ املرســوم الذي صدر 
عن مجلــس الوزراء فقط ال غري. وقــال:« أنا أنّفذ 
القانون.. مش انّو جايي عبايل أعمل هيك من عندي«. 
وعــن رّدة فعل رشكات اإلعالن فيام يتعلّق بقرار 
إزالة اإلعالنات، اســتغرب قائاًل:« هل أصبح تنفيذ 
القانــون يعتمد عىل نظرة الّركات ورّدة فعلها؟ مل 
أقّسم اإلعالنات إىل فئتني، بل املرسوم يتعلّق بجميع 
اإلعالنات وعىل أمالك وزارة األشغال العاّمة والّنقل. 
وتابــع:« من أراد تقديم الطّلب إىل الوزارة والبلديّة، 
معه مهلة شــهرين إلبــداء املوافقة أو رفضها عىل 

أشغال املساحة املطلوبة«. 
وملعرفة ملَ يأخذ هــذا امللف حّيزًا كبريّا واهتامًما 
واســًعا هــذه الفرتة عىل الّرغم مــن لقمة العيش 
املهّددة وأزمة الّدوالر، أجاب:« هل هذا أيًضا موضوع 
علينــا تأجيله؟ وقال لكل من يعترب أنّه موضوع غري 
أسايس: هني يسطفلوا!. الّرسوم يتّم دفعها للبلديّة 
أّما وزارة األشــغال فهي مل تتقاض وال لرية. هدفنا 

تطبيق  القانون فقط«. 

وعــن ســؤال إذا كان هذا الّتعميم يــرّض البلّدية 
والركات اقتصاديًا، أجاب:« ولو اســرتّدت البلديّة 
بعــض األرباح، هل نريد أن متــي البلدية خارج 

القانون؟« 
أما عن تفســري املادة 3 للمرســوم التي تؤكد أّن 
كل إعــالن ال يخالف للمناظــر الطّبيعّية وال يهّدد 
ســالمة الّســري، باالتّفاق مع البلديّة ال يعترب غري 
قانوين،اوضــح  حّمية :« املاّدة 7 ملرســوم 1302 
تنــّص عىل أنّه ألّي أحٍد يضــع اإلعالنات عليها أن 
تكون موافقة من قبل اإلدارة املعنّية. أّما أمالك وزارة 
األشغال املوافقة فنحن نأخذها من وزارة األشغال«. 
واعترب حمّية أّن حّتى اليافطات الّدينّية واإلعالنات 
الّسياسّية املوضوعة منذ سنوات، هي موجودة عىل 
أمالك األشــغال العاّمة والنقل وســيتم ُمالحقتها 

قانونًيا. 
وكل إعالن سيتم لصُقُه عىل الجسور والّسيارات 
والرّتاجعات للطّرقات الّدولية واملرافئ واملطار، عىل 
املَعنــي أن يحصل عىل املوافقة من خالل تقّدمه إىل 

البلدية ودفع ما يتوّجب عليه بالعملة اللّبنانّية. 

{ جبور {
أّما الرّد، فــكاَن من رئيس نقابة أصحاب وكاالت 
الّدعايــة واالعالن جورج جّبــور، والذي بدورِِه أكّد 
أّن املرســوم 1302 الّصادر عــام 2015 يصّب يف 
مصلحتهــم ويحميهم من تعميــم إزالة اإلعالنات 
وليس العكس، عىل الّرغم من أّن طرح املوضوع من 

قبل حّمية يف هذا الّتوقيت عليه نقطة استفهام. 
وقال:« املرســوم 1302 يحّدد مــا هي اللّوحات 
اإلعالنّية القانونّية منها وغري القانونّية. والقانونّية 
يف هذه الحالة، تعني أنّها مطابقة للمرسوم. وبعد 
أن يتــم إصــدار القانون، عىل اللّوحــات أن تكون 

مرّخصة«. 
وتابــع جّبور:« ما يحصــل حقيقًة هو أّن رئيس 
البلديّــة يأيت خالًفا للقانون ويرّخص ضمن بلديّته، 

ومحافــظ بريوت يأيت خالًفا 
للقانون )أي تحديًدا غري مطابق 
ملرسوم 1302( ويرّخص ضمن 
بريوت. إًذا هناك بلديّات أعطت 
الرّتاخيــص ضمــن نطاقها. 
تكون  الرّتاخيــص  وبعــض 
عىل أمــالك خاصة أو عاّمة. 
األمــالك العاّمــة تكون ألي 
وزارة من الــوزارات ومن بني 
هــذه الــوزارات، تَعترب وزارة 
األشغال اليوم، أّن كل الطّرقات 
هي  واملرافئ  واالوتوسرتادات 
ملك لها. والوزير حمّية يصدر 

الّتعميم عىل هذا االساس«. 
وسأل:« أين صالحّية وزارة 
الّداخلية وأين صالحّية البلديّات 
وأين صالحّية املُحافظ ؟ منذ أســبوعني ونحن يف 
استشارة محامني ملعرفة األدوار والّصالحّيات. وأنا 
ال أتصــور رصاحًة اّن الّتعميم هو أعىل من القانون. 
املشكلة األساسية هي أنّنا ال ندري أي وزارة تحديًدا 
عليهــا أن تتعاطى معنا فيام يخّص اإلعالنات. وهنا 

رضورة معرفة صالحّية ودور كل جهة«.
ولفــت إىل أّن هنالك إعالنــات مرّخصة منذ أيّام 
غازي زعيرت، أو من قبل البلديّات. وهناك من هي غري 
مرّخصــة. وأكّد أنّه ما من قانوٍن اليوم ُمطّبق، فإًذا 
ملاذا املواطن يستفيق اليوم عىل هذا املوضوع؟ ملاذا مل 
يُطرح قبل االنتخابات الّنيابّية؟ هل سأل املرّشحون 
حينها ما هــو القانوين وما هو غري القانوين فيام 
يتعلّق باليافطات واإلعالنات؟ مل تكّتموا عن موضوع 

األحزاب يف ذاك الوقت؟ 
القوانني موجودة صحيح ولكن ما من أحٍد يطّبقها. 
نحُن مع القانون ونتمّنى أن تطّبق كّل القوانني وليس 
واحدة عىل حساب أخرى، أو يف منطقة عىل حساب 
أخرى. وإذا فعاًل أراد الوزير تطبيق القانون، سأطرح 

سؤالني:
- أين صالحّيــة وزارة الّداخلّية وما موقفها من 

هذا املوضوع؟ 
- أيــن أصبحت األمالك بعــد املوافقة التي تكلم 
عنها الوزير التي باســتطاعتنا الحصول عليها بعد 

أسبوعني من تقديم الطلب؟ 
وختــم جّبور كالمه:« أنا مــع تطبيق القوانني 
عىل كّل األرايض اللّبنانّية، فهل لدى الوزير حمّية 
واإلمكانّية  والفعالّيــة  والقانونية  الصالحيــة 
عىل أنّه ســيطّبق القانــون عىل جميع األرايض 
اللبنانيــة؟ عــىل الرغم مــن ادرايك من أّن هذا 
القانون لن يطّبق وسننســاه بعد فرتة كغريه من 
امللّفــات، من أكربها كملــف تفجري املرفأ وصواًل 
ألصغرهــا، إاّل أنّنا نتمّنى أن تكون األمور قانونّية 

وُمنصفة.

ــة غــيــر مــرخــصــة وتــخــالــف الــقــوانــيــن< ــئ >90 فــي امل
وزير األشــــــغال طالب بإزالة اللوحات اإلعالنية.. وجّبــــــور رّد : هل لديَك الصالحية
والفعاليــــــة واالمكانية على تطبيق املرســــــوم علــــــى كافة األراضــــــي اللبنانية

ــراق ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــ ــاض بـــــــدأ لـــــقـــــاءاتـــــه ف ــ ــيـ ــ فـ

عقــدت لجنة االشــغال العامة 
والنقل والطاقة املياه جلسة برئاسة 
النائب ســجيع عطية، يف حضور 
وزير االشــغال العامــة والنقل يف 
حكومة ترصيف االعامل عيل حميه 
،اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب 
عطية: »اطلعنا  عىل موضوع الصيانة 
ملوسم الصيف. وكام تعرفون امليزانية 
قليلــة واالمكانات كذلك، انا هناك 
نحــو 40 مليار لرية لصيانة طرقات 
كل لبنان، وبالتايل ستتوزع بحسب 
تصنيــف املناطق. لألســف، هناك 
مناطــق مثل بعلبك - الهرمل وعكار 
غري مصنفة، وبالتايل سيسعى اىل 
تصنيفها وســتكون الصيانة فيها 
بحســب االولوية واالهمية وتكون 

عىل الطرقات االساسية العامة«.
وأضاف: »تناولنــا مواضيع عدة 
وخصوصا املطار مع بداية موســم 
اطلعنا  الوافدين.  وكثافــة  الصيف 
عىل امور عدة وال ســيام الرســوم 
باللــرية اللبنانية. اليــوم نحن يف 
صدد إعداد اقرتاح قانون لتحســني 
الرســوم، وان شاء الله سيبحث يف 
اول جلسة للهيئة العامة ألنه مل يعد 
مقبوال ان تكــون مداخيل الركات 
االجنبيــة بقيمة زهيــدة جدا، وما 
زالت عىل التســعرية السابقة. هذا 
املوضوع يســتنزف الخزينة ويؤثر 
عىل مداخل هذا املرفق، وكان الوزير 
متعاونا. كذلــك بحثنا يف موضوع 
الســالمة العامة املراقبني الجويني، 

وهو يبذل قصارى جهده. وبحثنا يف 
قضية مرفأ بريوت  والتلزميات التي 
حصلت فيه، وكذلك طريقة ترميمه، 
جاءت.  التي  والركات  واملناقصات 
بكل اسف، حتى اللحظة مل تقدم أي 
رشكة اجنبية عرضا رســميا وجديا 
لرتميم املرفأ، كل ما نراه وعود وهمية 

وبالسياسة«. 
وتابــع: »تحدثنــا يف موضوع 
النقل وخصوصا بعدما جاءت الهبة 
الفرنسية وبعد استصالح 50 باصا، 
ونحن يف صدد وضع اقرتاح قانون 
للراكة بني القطاع الخاص والعام. 
صعبة  التوظيفات  تعرفــون  وكام 
ونعد دفــرت رشوط للتعاقد مع 90 
ســائقا لتكون الباصات يف متناول 

الشعب اللبناين«.
وختم: »وزير االشغال كان متعاونا 
ومتجاوبا اعطانا ارقاما صادمة عن 
التعديات عىل االمالك البحرية. لدينا 
330 منتجعا تشــغل االمالك العامة 
وتأخذ هذه املنتجعات  حواىل مليون 
و 500 الف مرت مربع من مســاحة 
االمالك البحرية وال تدفع الرســوم، 
وهنــاك أذى للخزينة العامة. اليوم 
الوزير لديه خطة واعطاهم انذارات 
للتحصيــل يف ارسع وقت. االرادة 
قويــة ونية التعاون موجودة. نحن 
كلجنة اشغال نتابع قضية املياه يف 
بريوت، وان شــاء الله، يف االسبوع 
ملناقشة  جلســة  ســنعقد  املقبل، 

موضوع الكهرباء«.

>لم تتقدم أّي شركة اجنبية لترميم املرفاء<
: لجنة االشغال استمعت الى حمية عطية 
البحرية واالمـــالك  واملــرفــأ  الطرقات  حــول 

عقد نائب رئيس اتحاد نقابات املخابز واالفران 
عيل ابراهيم مؤمترا صحافيا يف مبنى الفورنو يف 
خلــده يف حضور أمني رس نقابة اصحاب االفران 
يف جبل لبنان نارص رسور وحشــد من اصحاب 

االفران.
واســتهل ابراهيم مؤمتره شاكرا اإلعالم عىل 
متابعة االمور االساســية ومنها موضوع قطاع 
صناعــة الرغيف، ثم عرض أســباب ازمة الخبز، 
قائالً »االسباب الرئيسية التي ادت اىل ازمة الخبز 
منذ بداية الشــهر الفائت وما زالت حتى اليوم مل 

تشهد حلوال جذرية تعود إىل:
- اوال: توقــف املطاحن الكربى عن العمل بداية 
شهر حزيران واهمها بقاليان والتاج التي تزود 4 

مطاحــن بالقمح وتوقف مطحنة البقاع عن العمل 
بدايــة شــهر حزيران كليا مــا ادى اىل نقص حاد 
يف كميات الطحني املســلمة لالفران فتوقف بعض 
االفران عن العمل وآخر عمل بنصف طاقته االنتاجية 
ومــن كان يعمل تعرض لطوابري من املواطنني، كام 
ادت هذه العوامل اىل توقف االف موزعي الخبز عن 

التوزيع مام خلق سوق سوداء يف غالبية املناطق .
- ثانيا: نقص يف كميات الطحني املسلمة لالفران 
عىل كافة االرايض وبنسبة كبرية يف منطقة البقاع 
وهنا جدول النقص: 4190 طن من الطحني موزعة 
كااليت : 414 طنــا الجنــوب، 2092 طنا الضاحية 
وجبــل لبنان وبريوت، 950 طنــا البقاع  554 طنا 
الشــامل، 1٨0 طنا الجبــل، من هنا كان يجب عىل 

وزارة االقتصاد والتجارة توجيه اذونات التســليم 
الصادرة عنها اىل املطاحن مبارشة وتسليمها عىل 

األذن لتحصل االفران كل بحسب كميته .
- ثالثــا: رفــع الدعم عن الطحني االكســرتا 
ومشــتقاته دفع عددا من املستهلكني الستبداله 
براء الخبز بسبب غالء الخبز االفرنجي مام زاد 

الضغط عىل الخبز العريب .
رابعا: لذلك يدعو اتحاد نقابات االفران يف لبنان 
وزارة االقتصاد والتجارة اىل اصدار اذونات تسليم 
الطحني التي ســتدرك يف 16 متوز 2022 مدونة 
كمية الطحني الالزمة لكل فرن واســم املطحنة 
املســلمة لهذه الكميــة يك ال يتعرض اصحاب 
االفران لالذالل، ويف حال مل تلتزم الوزارة بإصدار 
نوذج االذونات كام ذكرنا، ندعو كل االفران اىل عدم 
اســتالم االذونات وتتحمل وزارة االقتصاد والتجارة 

مسؤولية تأمني الخبز للناس«.
ثــم، تحدث رسور فعدد الكثري من املخالفات التي 
تحصل يف وزارة االقتصاد والتجارة من مستشاري 

الوزير. 

األفــــــران توضح أســــــباب أزمة الخبــــــز... ودعوة لعدم اســــــتالم أذونــــــات الطحين !

خالل التدشني

التقى وزير الطاقة واملياه يف حكومة 
وليد فيــاض وزير  األعــامل  ترصيف 
الكهرباء بالوكالــة يف وزارة الكهرباء 
يف بغــداد عادل كريــم، وتم البحث يف 
املواضيــع ذات االهتامم املشــرتك بني 
الوزارتني. فيــاض وصل مســاء امس 
االول  اىل بغــداد يف العــراق يف زيارة 
رسمية تســتغرق يومني. استقبله يف 
املطار رئيس بعثة الرف الوكيل األقدم 
يف وزارة النفط العراقي حامد الزوبعي 
وسفري لبنان يف العراق عيل الحبحاب.

ثــم انتقــل والوفد املرافــق اىل دار 

الضيافــة يف بغــداد حيــث كان يف 
اســتقباله وزير النفط العراقي احسان 
عبد الجبار اســامعيل، وعقد الوزيران 
اجتامعا أوليا متهيديا لسلسلة محادثات 
ســيجريها فياض يف بغــداد اليوم يف 
اطار التعاون املشرتك بني لبنان والعراق، 
ال ســيام لناحية متديــد العقد املوقع 
وتطويــره ومتتــني الراكة يف مجال 
اســتمرار توريد الفيول لــزوم معامل 
االنتاج يف مؤسسة كهرباء لبنان. كام 
التقى  فياض يف بغداد وزير املال  ورئيس 

البنك املركزي.

استغرب رئيس اتحاد موظفي بريوت 
شفيق صقر املجزرة التي ارتكبتها وزارة 
االتصاالت بقرارها اعتامد اسعار جديدة 
وضعها  لتحسني  واالنرتنت  لالتصاالت 
املادي بحق املواطنني وتشــمل خمسة 
اضعاف االسعار التي كانت رائجة عىل 
ســعر 1500 لرية للــدوالر يف الوقت 
الذي يســتمر فيه تــردي الخدمات ان 
عــىل صعيد االتصــاالت او عىل صعيد 

االنرتنت .
واكد صقر ان وزارة االتصاالت ارتكبت 
جرمية بحق مواطنيها لن ترى فداحتها 
اال يف نهاية الشــهر عندما سيستغني 
هؤالء املواطنني عن هواتفهم الخليوية 
النهــم باتوا غري قادرين عىل تســديد 

فواتريها الكبرية .
كام استغرب صقر ان املواطنني الذين 
ثاروا عىل زيادة ال 6دوالر شهريا عىل 

الواتساب التي وافق عليها مجلس الوزراء  
هم انفسهم الذين ارتضوا ان ترتفع سعر 
ربطــة الخبز  من 1500لرية اىل 15الف 
لرية وهم انفسهم الذين رضخوا لزيادة 
ســعر صفيحة البنزين من 16الف لرية 
اىل 7٨6الف لرية وهم انفســهم الذين 
كانوا يدفعون ســعر الدواء 16الف لرية 
ليصبــح اليوم766 لرية دون ان يحركوا 
للحكومة »محال  يقولوا  وان  شفاههم 
ان  نعتقد  بتنا  بعيونها«بحيــث  الكحل 
تحرك 17ترين كان الهداف سياسية 
لواقعنا  تصحيحيــة  الهــداف  وليس 
املعيي وان نعتــذر من الوزير محمد 
شــقري عىل ما قمنا به بينام مل نحرك 
ساكنا ازاء الرسوم غري املعقولة وغري 
املقبولة التــي باتت الحكومة تفرضها 
غــري عابئة بوضع املواطنني ونســبة 

الفقر التي تعدت ال 60يف املئة .

رئيــــــس >إتحــــــاد ُموظفــــــي بيــــــروت< : وزارة 
ُمواطنيها بحــــــق  »مجزرة«  ارتكبــــــت  االتصاالت 
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بيسكوف : الجيش الروسي في سوريا يختلف عن الجيش األميركيقصـــــــــــــــف تركـــــــــــــــي لقـــــــــــــــرى فـــــــــــــــي ريـــــــــــــــف حلـــــــــــــــب الشـــــــــــــــمالي

الــســيــســي ــد  ــ ــه عــ فـــــي  وطــــنــــي  حــــــــوار  أول  انـــــطـــــاق 

ــة حــقــقــت نـــتـــائـــج عــكــســيــة ــن ــم ــي ــه ــات ال ــاسـ ــيـ ــي: سـ ــسـ ــيـ رئـ
مـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــرون يــــــــهــــــــنــــــــئ الــــــــــجــــــــــزائــــــــــر
ــن ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ  فــــــــــي ذكـــــــــــــــــرى اســــــتــــــقــــــالــــــهــــــا الـ

ســوريــا فــي  مخيمات  مــن  ــرأة  ــ ام و16  ــاصــراً  ق  35 تعيد  فــرنــســا 

أفــادت معلومات صحافية 
بــأّن املدفعيــة الرتكيــة يف 
القاعــدة العســكرية جنوب 
عفرين قصفت قــرًى وبلدات 

يف ريف حلب الشاميل.
القصف  أّن  مراسلنا  وأضاف 
قرى  عرش  اســتهدف  الرتيك 
بنحــو 200 قذيفــة مدفعية 

وصاروخية.
يذكــر أّن مصــادر مطلعة 
السوري  الجيش  أفادت بتعزيز 
مراكزه العســكرية يف مدينة 
عــن عيىس يف ريــف الرقة 
الشــاميل، الخاضعة لسيطرة 

»قسد«.
ويف وقت ســابق ، أوضحت 
مصادر أّن الجيش الرويس زاد 
عــدد قواته إىل نحــو الثلث، 

منــذ إعالن تركيا تهديداتها بإطالق عملية عســكرية جديدة 
يف الشامل الســوري، وبدء العملية العسكرية الروسية يف 

أوكرانيا. 

وأشارت  وزارة الدفاع الروسية ، إىل أّن »املجموعات اإلرهابية 
يف جبهــة النرصة جــّددت اعتداءاتهــا يف منطقة خفض 
التصعيد، وقصفت بالقذائــف املناطق اآلمنة يف أرياف  حلب  

وإدلب  وحامة يف الساعات الـ 24 املاضية.

أعاد املتحدث الرسمي باسم 
الكرملن، دميرتي بيسكوف، 
الجيــش  أن  ذهــان  األ إىل 
الرويس متواجد عىل األرايض 
من  رشعية  بدعوة  السورية 
الحكومة الســورية بعكس 

الجيش األمرييك.
وتابع بيســكوف: »دعونا 
بعــد كل يشء،  ننــىس  ال 
الــروس  العســكرين  أن 
موجودون يف سوريا بدعوة 
مبا  الســورية،  القيادة  من 
القانون  بدقة مــع  يتفــق 
الــدويل، بينام ليــس لدى 
األمريكين مثل هذه الدعوة، 
ومــن املهم جــدا تفهم هذا 

الفارق الجوهري«.
جاء ذلك ردا عىل أســئلة 

الصحفين بشأن التوتر املتزايد بن الجيشن الرويس واألمرييك 
يف ســوريا، حيث أشار بيسكوف أنه من املناسب معرفة ذلك 

من الخرباء العسكرين يف وزارة الدفاع الروسية.

قال املنســق العام للحوار 
الوطنــي يف مــرص ضياء 
رشــوان، إن من لجأ للقتال 
أو  الدولة  ضــد  أو حــرض 
الدولة  يعرتف برشعيــة  مل 
مدعوا  ليــس  ودســتورها 

إىل مائدة الحوار.
خالل  رشــوان،  وأضاف 
الصحفي  باملؤمتــر  كلمته 
املنعقد اليوم مبقر األكادميية 
الوطنية للتدريب: »إننا اليوم 
يف مرحلة جديدة من تطور 
يف  الجمهــوري  الحكــم 
مرص«، مشريا إىل أن الحوار 
الوطنــي ال يوجــد فيه أي 

موانع أو كوابح.
الرئيس املرصي عبد  وكان 
السييس، قد قال يف  الفتاح 

لقــاء مع الصحفين، األحد املــايض: »أطلقنا الحوار الوطني 
ملشاركة القوى السياسية واملفكرين واملثقفن باستثناء فصيل 

واحد فقط«.
وأوضح الرئيس املرصي مقصده قائال: »هذا سببه أن آخر ما 
قمــت به يف 3 متوز هو أنني طرحت عليهم تصورا ميكن من 
خالله أن نتجاوز أزمتنا عرب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد 
أن خرج الشــعب يف الشارع إلعطائه )الشعب( حقه بالتعبري 
عــن رأيه... )وقلت لهم(: أنتم تقولون إن لديكم مؤيدين وهذه 

مؤامرة، فلنكتشــف املؤامرة ولنجري انتخابات رئاسية مبكرة 

فإذا فزتم )تستمرون( ولكن إذا مل ينتخبوكم تكونون جزءا من 

العملية السياسية يف مرص«، عىل حد تعبريه.

وتابع الســييس: »مل يحصل ذلك وقالوا: ال بل نقاتل... ومبا 

أنهــم قاتلوا فاألرضية املشــرتكة من الحــوار والنقاش غري 

موجــودة ألنني أتحدث عن الحوار وهــم يتحدثون عن القتل 

هذا أوال وثانيا لو اتبعوا طريقتهم وانترصوا مل يكونوا ليقبلوا 

بالحوار معي وكانوا ســيقولون: أنا انتــرصت عليك بالقتال 

والقتل ولن أحاورك«.

اإليراين  الرئيــس  قــال 
املساعي  إّن  رئييس،  إبراهيم 
إلصدار  األوروبية  األمريكية 
قرار ضد بــالده، تزامناً مع 
املفاوضــات النوويــة، هي 
»عمل غري مســؤول«، الفتاً 
إىل أن »الواليــات املتحــدة 
والدول األوروبية أخطأت يف 

معادالتها تجاه بالده«.
جاء ذلــك يف ترصيحات 
للرئيس اإليراين خالل مراسم 
تقديم أوراق اعتامد ســفرية 
نادين  لدى طهران،  سويرسا 
بحســب  لوزانو،  أوليفريي 

وكالة »إرنا«.
وأوضح رئييس أّن »اإلجراء 

األمرييك األورويب املتمثل بطرح مرشوع قرار ضد إيران خالل 
اجتامع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الدولية، تزامناً 
مع إجــراء املفاوضات الرامية إىل إحياء االتفاق النووي، كان 
قراراً غري مســؤول، وناقض روح التفاوض والتوافق، وجسد 

تبايناً يف السلوكيات«.
وشدد رئييس عىل عزم بالده عىل توسيع العالقات السياسية 

واالقتصادية والتجارية مع الدول كافة، ومنها سويرسا.
وخاطب رئييس سفرية سويرسا الجديدة: »نتطلع إىل دوركم 
يف نقل الحقائق املتعلقة ببالدنا إىل حكومتكم وسائر البلدان، 
يك تعرف جميعها أننا نجحنا يف مواصلة التقدم رغم الضغوط 
التي مررنا بها، وأّن سياســات الهيمنة حققت نتائج عكسية 

ألصحابها«.

وتابع: »يتعّن عىل واشــنطن أن تتخذ قرارها حول االلتزام 

باملفاوضات والتوافقات مع إيران«.

من جانبها، أشارت السفرية السويرسية الجديدة لدى إيران 

إىل العالقات الدبلوماســية التي تجاوزت مئة عام »يف أجواء 

إيجابية وبناءة« بن البلدين، بحسب »إرنا«.

ويف حزيران/يونيــو املايض، طالــب مــرشوع قــرار 

غريب طهــران مبزيد من التعاون والشــفافية، وشــّدد عىل 

»أهمية امتثال إيران اللتزاماتها بشــأن الضامنات، والحاجة 

إىل تعاونها عىل نحو كامل«.

واســتضافت الدوحة، الثالثاء املايض، جولة محادثات غري 

مبارشة مل تسفر عن تقدم بن الواليات املتحدة وإيران برعاية 

االتحاد األورويب، إلحياء االتفاق النووي املوّقع عام 2015.

بعــث الرئيــس الفرنيس 
إميانويل ماكرون برســالة 
إىل نظــريه الجزائــري عبد 
املجيد تّبون هّنأه فيها مبرور 
اســتقالل  عىل  عامــا   60
وتستعد  فرنسا،  عن  الجزائر 
هذه البالد لتدشن احتفاالتها 
غري  عسكري  باســتعراض 
مســبوق يخلّد ذكرى نهاية 
االســتعامر الــذي دام 132 

سنة.
الفرنسية  الرئاسة  وقالت 
يف بيــان إن إكليــال مــن 
أيضا،  ســيوضع  الزهــور 
»الُنصب  باسم ماكرون عىل 
التــذكاري الوطنــي لحرب 
الجزائــر واملعارك يف املغرب 
وتونــس« يف رصيف برانيل 

يف باريــس إحياء لذكرى األوروبيــن الذي قتلوا بوهران يف 
نفس يوم االستقالل يف 5 متوز 1962.

وأضاف اإلليزيه يف بيانه »الذكرى الـ 60 الستقالل الجزائر 
تشكّل فرصة لرئيس الجمهورية ليك يرسل إىل الرئيس تّبون 
رســالة يعرّب فيها عن متنياته للشــعب الجزائري ويبدي أمله 
مبواصلة تعزيز العالقات القوية أصال بن فرنسا والجزائر«.

ونقل البيان عن ماكــرون »تأكيده مجّدداً التزامه مواصلة 
عمليــة االعــرتاف بالحقيقة واملصالحة لذاكريت الشــعبن 

الجزائري والفرنيس«.

{ عالقات متوترة {
وبعد مرور 6 عقود عىل انســحاب الجيوش الفرنســية، مل 
تصل بعد العالقات بن باريس والجزائر إىل طبيعتها، عىل الرغم 
من سعي ماكرون منذ انتخابه إىل تهدئة الذاكرة بسلسلة من 

املبادرات الرمزية التي مل تصل إىل حد تقديم »اعتذار«.
وقد توقف القتال بن الطرفن بعد حرب اســتمرت 8 سنوات 
بن الثــوار الجزائرين والجيش الفرنــيس، وذلك بعد توقيع 
اتفاقيــات إيفيان التاريخيــة يف 18 آذار 1962 التي مّهدت 
الطريق إلعالن استقالل الجزائر يف 5 متوز من العام نفسه.

وقبيل ساعات من اعرتاف فرنسا رسميا باستقالل الجزائر، 
وقعــت يف وهران مجزرة راح ضحيتهــا »مئات األوروبين، 

وبالدرجة األوىل فرنسيون« برصاص القوات الفرنسية.
وانتزعت الجزائر االســتقالل بعد 7 سنوات ونصف السنة 
مــن حرب دامية خلّفت مئــات اآلالف من القتىل، مام جعلها 
املستعمرة الفرنسية الســابقة الوحيدة بأفريقيا يف سنوات 

1960 التي تحّررت بالسالح من باريس.

{ احتفاالت وإجراءات {
ولالحتفال بهذه املناســبة، أغلقت الســلطات منذ الجمعة 
املدخل الرئييس لرشق العاصمة عىل طول 16 كيلومرتا للسامح 
للجيش بإجراء التدريبات عىل استعراض عسكري كبري سيكون 

األول منذ 33 عاما.
وتــم تحويل املرور إىل طرق أخرى حتى األربعاء، بحســب 
ما أعلنت ســلطات والية العاصمة. وتســّببت هذه اإلجراءات 

باختناقات مرورية كبرية.
ويجري هذا االستعراض بحضور رؤساء ووفود عدة دول، 
ويتعلــق األمر بــكل من رئيس تونس قيس ســعيد، ورئيس 
فلســطن محمود عباس، باإلضافة إىل رئيسة إثيوبيا سهيل 
ورق زودي، ورئيــس النيجر محمــد بازوم، ورئيس الكونغو 
دونيس ساســو نغيســو، واألمن العام لجبهة البوليساريو 

إبراهيم غايل.
وبن الحضور أيضا عدد من املسؤولن والوزراء بينهم رئيسة 
مجلس الشــيوخ اإليطايل ماريــا اليزابيتا ألبرييت كازياليت، 
وزيــرة الخارجية الليبية نجالء املنقــوش، ووزراء من قطر 
واإلمارات باإلضافة إىل األمن العام التحاد الشــغل التونيس 

نور الدين الطبويب.
ويف داللة عىل أهمية املناســبة، تم تصميم شــعار خاص 
يظهر منذ أسابيع عىل جميع القنوات التلفزيونية، وهو عبارة 
عن دائرة مزيّنة بـ 60 نجمة، ويف وسطها عبارة »تاريخ مجيد 

وعهد جديد«.
وبهذه املناســبة، أرشف الرئيس تبــون ونظريه التونيس، 
مبدينة ســيدي فرج غــرب العاصمة، عىل تدشــن النصب 
التذكاري »معلم الحرية« املخلد لرفع العلم الوطني يف ســامء 

الجزائر املستقلة.

أعادت فرنســا، 35 قارصاً 
و16 امرأة كانوا يف مخّيامت 
يُحتجُز فيها مســلحون يف 
ســوريا، منذ سقوط تنظيم 
»داعش«، بحســب ما أعلنت 

وزارة الخارجية الفرنسية.
وقالــت الوزارة، يف بيان: 
»أعيــد 35 قارصاً فرنســّياً 
مــن مخيامت يف شــامل 
رشقي سوريا« إىل األرايض 
الفرنســية، مشــريًة إىل أّن 
العملية »تشــمل أيضاً إعادة 
16 والــدة مــن املخيــامت 

نفسها«.
ولفتــت الــوزارة إىل أّن 
»الوالدات ُسلِّمن إىل السلطات 
القضائية، فيام ُسلِّم األطفال 
الُقــرصَّ إىل خدمات رعاية 

األطفال«.
وكانت بلجيكا قد أعادت 16 طفالً و6 أّمهات، هم أفراد أرس 
21 حزيران، من مخيم يف شــامل  مســلحن بلجيكين، يفـ 
رشقي سوريا يخضع لســيطرة الكرد، عىل منت طائرة تابعة 

لوزارة الدفاع.

وتُعدُّ بلجيكا إىل جانب فرنسا من بن الدول األوروبية التي 

شهدت مغادرة أكرب عدد من مواطنيها لالنضامم إىل صفوف 

التنظيامت املسلحة، إذ غادر أكرث من 400 بلجييك إىل سوريا، 

منذ عام 2012، للقتال يف صفوف هذه التنظيامت.

الــســلــطــة لــتــقــســيــم  ُمــــنــــاورة  أّي  رفــــض  الــدبــيــبــة   : ــا  ــي ــب ــي ل
الحكومة  رئيس  قال 
الليبيــة عبــد الحميد 
حكومته  إن  الدبيبــة 
منــاورة  أي  ترفــض 
لتقســيم  سياســية 
الســلطة بن أشخاص 
وأحزاب، مؤكدا أن الحل 
التي  لألزمــة  الوحيد 
تعيشها ليبيا يكمن يف 

الذهاب لالنتخابات.
الدبيبة -يف  وأضاف 
كلمــة ألقاهــا خالل 
اجتــامع للحكومة يف 
طرابلس،  العاصمــة 
وتناول فيها املظاهرات 

املنــددة بالطبقة السياســية الحاكمــة وبتدهور األوضاع 
املعيشية يف البالد، مبا يف ذلك انقطاع الكهرباء- أن حكومته 

أول من رفع شعار »ال للتمديد«.
وتابع أن حكومته لن تقبل مجددا املراحل االنتقالية، وأنها 
ملتزمة بتســليم الســلطة فور إجراء االنتخابات يف البالد، 
واتهم بعض األطراف بالســعي لالستفراد بالسلطة، قائال إن 
»إدارة املشهد من طرف واحد أو جهة سياسية أو حزب أو قوة 

أو مدينة ال ميكن أن يحدث«.
ويف ما يتعلق باالحتجاجات التي شــهدتها عدة مدن ليبية 
يف الرشق والغرب والجنوب، والتي طالبت بإســقاط جميع 
األجسام السياســية الراهنة، وتنظيم انتخابات؛ قال رئيس 
حكومة الوحدة الليبية إن حكومته كانت أول من دعا الليبين 

للخروج والتعبري عن رأيهم.
بيد أن الدبيبة شــدد عىل رضورة عدم استغالل املظاهرات 

مــن فئــات معينــة 
إلحــداث توتــرات من 
املواطنن  ترويع  خالل 
النار أو حرق  أو إطالق 
املبــاين أو التهجم عىل 
متعهدا  املؤسســات، 

بالحفاظ عىل األمن.
ترصيحات  وتــأيت 
الحكومــة  رئيــس 
الليبيــة يف وقت قالت 
الصحافة  فيه وكالــة 
ناشطن  إن  الفرنسية 
من  كان  مظاهرة  ألغوا 
املقــرر تنظيمها اليوم 
يف طرابلــس، وذلــك 

خشية حدوث أعامل تخريب.
ومساء أمس األحد، شهدت طرابلس احتجاجات ليلية أحرق 

خاللها ملثمون إطارات وأغلقوا عدة طرق.
وقبل أيام، أحرق متظاهرون جانبا من مبنى مجلس النواب 

يف مدينة طربق )رشقي ليبيا(.
يف هذه األثناء، تستمر أزمة النفط يف ليبيا، إذ توقف إنتاج 
النفــط يف كامل الهالل النفطي رشقي وجنوب غريب البالد.

وأعلنــت املؤسســة الوطنية الليبية للنفــط حالة القوة 
القاهرة يف موانئ الســدرة وراس النــوف وحقل الفيل مع 
استمرار حالة القوة القاهرة يف ميناءي الربيقة والزويتينة.

وقالت املؤسسة -يف بيان- إن تنفيذ التزاماتها مع الرشكاء 
األجانب أضحى أمرا مســتحيال، مؤكدة أنه بات من املستحيل 
تغذيــة العديد من محطات الكهربــاء باحتياجاتها من الغاز 

الطبيعي.

ــر ــظـ ــنـ ــة تـــــبـــــدأ الـ ــ ــي ــ ــت ــ ــوي ــ ــك ــ ــة الـــــــــــــــوزراء ال ــمـ ــكـ ــحـ مـ
ــر« ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــوروفـ ــ ــيـ ــ ــة »طــــــــائــــــــرات الـ ــ ــق ــ ــف بـــقـــضـــيـــة صــ

بدأت محكمة الوزراء الكويتية النظر بقضية صفقة طائرات 
»اليوروفايرت« التي تم إبرامها قبل أكرث من 6 سنوات، يف أول 
جلسة ملحاكمة املتهمن الـ5 وأبرزهم وزير الدفاع السابق خالد 

الجراح.
وأجلت محكمة الوزراء القضية إىل جلســة 13 ســبتمرب 
لالطالع والتصوير، بعد أن رصفت املحكمة الوزير السابق خالد 
الجراح واملتهمــن اآلخرين يف القضية إثر مواجهتهم بالتهم 

ونفيهم إياها.
ويواجه املتهمون يف القضية تهام تتعلق »باالستيالء عىل 

املال العام، وتسهيل اختالسه خالل عقد صفقة الطائرات«.
وكانت لجنة التحقيق الدامئة الخاصة مبحاكمة الوزراء قد 

أحالــت يف أواخر مايو املــايض، القضية إىل محكمة الوزراء 
للنظر فيها ومحاكمة املتهمن.

وطلبــت الكويت رشاء 28 طائرة »يوروفايرت تايفون«، من 
صنع كونســورتيوم من الــرشكات األوروبية، يف عام 2016 

مبوجب عقد قيمته حوايل 8.7 مليار دوالر.
وانضمــت أول طائرتــن يف الطلبيــة إىل القوات الجوية 

الكويتية الشهر املايض.
وأثــارت التكلفة املرتفعة للصفقة الدهشــة عند مقارنتها 
مبشــرتيات مامثلة لطائرات مقاتلة يف جميع أنحاء الرشق 
األوســط حيث انطلقت العديد مــن دول الخليج العربية يف 

موجة إنفاق وسط الرصاعات الطاحنة يف املنطقة.



9
دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

األربعاء 6 متوز 2022

عامل

اعالنات مبوبة 

اعالنات رسمية 

مطلــوب ســائق متدين فوق 
الجنوب  بني  ما  الرسة  االربعني 
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 

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

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 عن مناقصة 
عمومية

تجري املصلحــة الوطنية لنهر 
الليطاين مناقصــة عمومية وفق 
دفرت الرشوط الخــاص لـ »تقديم 
يد عاملــة مختلفة لــزوم اعامل 
الليطاين  لنهر  الوطنيــة  املصلحة 
للعــام 2023«. ميكن االطالع عىل 
ملف التلزيم واســتالم نسخة عنه 
االدارة  مبنــى  يف  الــدوام  ضمن 
املركزيــة – مصلحة الصفقات يف 
ش. بشــارة الخوري بناية غناجة، 
ل.ل  مليــون  مبلغ  مقابــل   ،4 ط 
يدفع نقدا يف صنــدوق املصلحة. 
القلم  يف  باليــد  العــروض  تقدم 
املركــزي حتى ظهر يــوم الثالثاء 
العروض  وتفــض   ،2022/8/30
العارشة  الساعة  علنية  جلسة  يف 
العنوان  التايل يف  اليوم  من صباح 

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 
بالظرف  عمومية  مزايدة  الليطاين 
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 
ان  عىل  زراعي  دونم   553 والثانية 
تبدأ املزايدة من بدل الطرح لاليجار 
الســنوي االدىن للدونــم الزراعي 
الرشوط  دفرت  يف  املحــدد  الواحد 
والبالغة قيمته /2.100.000/ ل.ل 
لبنانية(.  لرة  الف  ومئة  )مليونان 
ميكن االطــالع عىل دفرت الرشوط 
واستالم نســخة عنه ضمن الدوام 
الرســمي يف مكتــب مصلحــة 
الخوري،  بشارة  الصفقات يف ش. 
بنايــة غناجــه، ط 4، مقابل دفع 
اىل  نقدا  ل.ل   /500.000/ مبلــغ 
صندوق املصلحــة، تقدم العروض 
باليد يف القلــم املركزي حتى ظهر 
وتفض   2022/7/26 الثالثاء  يوم 
العارشة  الساعة  علنية  جلسة  يف 
من اليوم التايل عىل العنوان اعاله.
رئيس مجلس االدارة/ مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاين

د. سامي علوية
التكليف 377

ـــــــــــــــــــ

بطالن زواج
وسام  ـ  الحطاب  ســمر  ريتا 

حسن حسن عبده عيل جميل

أبرشية طرابلس
اعالن قضايئ

ان املحكمــة االبتدائية املوحدة 
الزوج وسام حسن  تدعو  املارونية 
حســن عبده عيل جميل للحضور 
تبلغ  اجل  مــن  املحكمة،  هذه  اىل 
الحكم االبتدايئ النهايئ الصادر يف 
خمسة  مبهلة  وذلك   2017/6/20

عرش يوماً من تاريخ النرش.
الرئيس االب

مارون حرب
ــــــــــــــــ

بطالن زواج
فــادي الياس روكــس ـ اولغا 

اوميتوفا
صيدا

اعالن قضايئ
ان املحكمــة االبتدائية املوحدة 
املارونيــة تدعــو الزوجــة اولغا 
اوميتوفا، مجهولــة محل االقامة 
الواقع  االربعاء  يوم  أمامنا  للمثول 
فيــه 2022/9/21 عند الســاعة 
بغية  صباحاً،  والنصف  التاســعة 

جلسة استجوابها.
القايض واملحقق

االستاذة لينا حزوري
ــــــــــ

اعالن عن فقدان سند 
متليك بحري

يعلن الســيد نجيب نارص سعد 
البحري رقم  التمليك  بانه فقد سند 
2990 العائد لزورق الصيد »تيكيال« 
تاريخ  624/جونية  التسجيل  رقم 

ومكان الصنع 2006 الشويفات.
املحرك مركوري 50 حصان اللون 

ابيض وازرق
ميكن ملــن لديــه اي اعرتاض 
التقدم من رئاســة مرفــأ جونية 
خالل مهلة خمســة عــرش يوماً 
مــن تاريخ نــرش هــذا االعالن، 
ـ   09/933818 هاتــف:  لالتصال 

03/958751
جونية يف 2022/6/22
رئيس مرفأ جونية

املهندس البحري بطرس نافع
ــــــــــــ

اعالن عن فقدان سند 
متليك بحري

تفيد املديرية العامة للنقل الربي 
والبحري ان الســيد بولس بطرس 
بولس قد تقدم بطلب الحصول عىل 
ســند متليك بحري بدل عن ضائع 

ملركب الصيد املسمى: الشقراء
ذي املواصفات التالية:

رقم تسجيل املركب: 3312/ب
تاريخ ومكان االنشاء: طرابلس 

1965
نوع املحرك: بيرت قوة: 10 حصن 

رقم: 761466
االسم السابق للمركب: نفسه

ميكن ملــن لديــه اي اعرتاض 
التقــدم من رئاســة مرفأ بروت 
خالل مهلة خمسة عرش يوما من 
تاريخ نــرش هذا االعالن، لالتصال 

هاتف: 03/878103.
رئيس مرفأ بروت بالتكليف

امين كركر
ـــــــــــــ

اعالن مناقصة عامة
مرفأ  واســتثامر  ادارة  تعلــن 
بروت عن اجــراء مناقصة عامة 
لتنفيذ اعامل اليجار آالت ناســخة 
لزوم مختلف االدارات واملصالح يف 

مرفأ بروت.
االشرتاك يف هذه  الراغبني  عىل 
املناقصة ســحب دفــرت الرشوط 
الديوان يف  الخاص من مصلحــة 
املرفــأ ـ الطابق الخامــس، ابتداء 
االربعاء يف 2022/7/6،  نهار  من 

وذلك ضمن الدوام النظامي.
ان آخر مهلــة لتقديم لعروض 
فيه  الواقع  االربعــاء  نهار  تنتهي 
الثانيــة  الســاعة   2022/7/20
عرشة ظهراً. ويجري فض العروض 
يف النهــار ذاته الســاعة الثانية 
مكتب  يف  ظهــراً  والنصف  عرشة 

الرئيس املدير العام.
هاتف: 01/587075

فاكس: 01/569511
بروت يف: 2022/07/05
الرئيس املدير العام بالتكليف

عمر عبد الكريم عيتاين
ــــــــــــ

اعالن مناقصة عامة
مرفأ  وإســتثامر  إدارة  تعلــن 
بروت عن اجــراء مناقصة عامة 
للمبــاين  التنظيفــات  العــامل 
وكنس  بهــا  املحيطة  والباحــات 
النفايات  وجمع  واالرصفة  الطرق 

ونقلها يف مرفأ بروت.

اإلشرتاك يف هذه  الراغبني  عىل 
املناقصة ســحب دفــرت الرشوط 
الديوان يف  الخاص من مصلحــة 
 ً إبتداء  الخامــس،  الطابق   - املرفأ 
االربعاء يف 2022/7/6،  نهار  من 
وذلك ضمن الــدوام النظامي، لقاء 
مبلــغ وقــدره /1000/$ ) فقط 
ان  الف دوالر امريك ال غر( عىل 
تنتهي مدة ســحب دفرت الرشوط 

بتاريخ 2022/7/25.

هاتف : 01/587075

فاكس : 01/569511

بروت يف: 2022/07/05

الرئيـس املديــر العـام بالتكليف

عمــر عبد الكريـم عيتـانـي

وفيات

بسم الله الرحمن الرحيم

انا لله وانا اليه راجعون

بالرىض والتســليم ملشيئته 

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

يوسف،  وهيب،  اشــقاؤه: 

بدري

املرحــوم كامل وســامحة 

شيخ العقل بهجت غيث

ناديا  شقيقاته: سعاد غيث، 

بوزين، املرحومة صفية منذر

االربعاء  نهار  التعازي  تقبل 

الواقع يف 6 متــوز 2022 يف 

دار الطائفة الدرزية، فردان من 

الســاعة الواحدة حتى الساعة 

للظروف  نظرا  عرصا  الخامسة 

الراهنة وبنــاء عىل توجيهات 

مشيخة العقل واملشايخ االجالء 

ومتاشيا مع قرار وزارة الصحة 

التايل  الرقم  عىل  التعازي  تقبل 

 76955774

وفرحات  غيث  آل  اآلسفون: 

وعموم اهايل نيحا الشوف.

املحاســبة  خــرباء  نقابة 

مبزيد  تنعي  لبنان  يف  املجازين 

من األىس الخبر الزميل

االستاذ نسيب 

سجعان الحويك
ان  وجل  عــز  الله  ســائلة 

وتتقدم  رحمته  بواسع  يتغمده 

من أهل الفقيد بأحر التعازي.

تدعــو رشكة رفيق الخــوري ورشكاه اىل 

حضور جلســة مشــاركة عامة مخصصة 

لعرض تحديد نطاق تقييم االثر البيئي العائد 

ملرشوع اعــادة تأجيل مقلــع مهجور عىل 

العتيقة،  العقار رقــم /2480/ يف منطقة 

الســاعة  الشــاميل  لبنان  عكار، محافظة 

11.00 مــن صباح يــوم الخميس 21 متوز  

2022 يف املبنى البلدي.

تدعــو رشكة رفيق الخــوري ورشكاه اىل 

حضور جلســة مشــاركة عامة مخصصة 

لعرض تحديد نطاق تقييم االثر البيئي العائد 

ملرشوع اعادة تأهيل مقلع مهجور عىل العقار 

رقم /1240/ و/1328/ يف منطقة بيزبينا، 

عكار، محافظة لبنان الشاميل الساعة 2.00 

من بعد ظهر يــوم الخميس 21 متوز 2022 

يف املبنى البلدي.

ــاس؟ ــبـ ــى دونـ ــل ــطــرة ع ــي ــس ــة ال ــدايـ ــســك بـ ــان ــوغ ــل تــشــكــل ل هـ
توجت روســيا 130 يوما من عمليتها العسكرية الخاصة 
يف أوكرانيا بإعالن سيطرتها الكاملة عىل لوغانسك واملناطق 
بعد معارك طاحنة خاضتها لالستيالء  املجاورة،  الســكنية 
عىل ليسيتشانسك، وهو ما رأى فيه مراقبون بداية السيطرة 

الحتمية عىل إقليم دونباس.
وحســب وزير الدفاع الرويس سرغي شــويغو فقد ُقتل 
نتيجة معارك الســيطرة عىل لوغانسك 2218 جنديا أوكرانيا 
وأصيب 3251، وذلك يف اشتباكات عنيفة استمرت ألسبوعني، 
شاركت فيها، إىل جانب القوات النظامية الروسية، كتيبة من 
املقاتلني الشيشان، وأفواج »القوزاق« ومقاتلون من مجموعة 

»فاغرن«.
ومن اآلن وصاعدا، وحســب وجهة النظر الروسية، تكون 
جمهورية لوغانسك قد اكتسبت بأكملها حدودها التاريخية، 
وبذلك تكون مســاحة األرايض التي ســيطرت عليها القوات 

الروسية حتى اآلن قد بلغت 670 كيلومرتا.

{ نجاح منقوص {
ويقّيم خرباء عسكريون روس الدخول إىل الحدود اإلدارية 
للوغانســك مبثابة ثــاين نجاح مهم للقوات الروســية يف 
دونباس بعد الســيطرة عىل ماريوبول. ومع ذلك، يتبقى أمام 
هــذه القوات من أجل تحقيق »النجــاح الكامل« دفع القوات 
األوكرانية قدر اإلمكان بعيدا عن الحدود الروســية، وتأمني 

سكان املناطق الحدودية.
ويتوقــع خرباء أن تنتقل األعامل العســكرية الرئيســية 
إىل داخــل مناطق دونيتســك، وتحديدا إىل كراماتورســك 
وسالفيانســك، وال يستبعدون تنشــيطا ميدانيا عىل محور 
منطقة خاركيف.ويرى الخبر العســكري دميرتي بولتيفكني 
أن طرد القوات األوكرانية من لوغانسك ميهد الطريق للسيطرة 
عىل »جمهورية دونيتســك« التي ال يــزال جزء منها يخضع 

لسيطرة القوات األوكرانية.
ويتابع أن القوات الروســية ســتبدأ عملية السيطرة عىل 
باخموت، وهي النقطة األكرث مالءمة -حسب رأيه- لتوجيه 
رضبات ضد املنطقة املحصنة بشــكل كبــر من قبل القوات 
باخموت-  ســوليدار،  سيفرســك-  خط  عــىل  األوكرانية، 
توريتسك، والتي تتمركز فيها قوات أوكرانية تقدر بـ 70 ألف 

مقاتل.
ويلفت الخبر العسكري إىل أن الســيطرة عىل لوغانسك 
ال تعني ضــامن أمنها من القصف األوكــراين، نظرا لنوعية 
األسلحة املوجودة لدى الجيش األوكراين، مام يتطلب )برأيه( 

دفع القوات املسلحة األوكرانية إىل الوراء 300- 500 كيلومرت 
من حــدود اإلقليم، أي إىل دنيرب وحــدود منطقتي خاركوف 
وبولتافا، وهو الحــد األعىل لنظام التحكــم يف تكنولوجيا 
الصواريخ، موضحــا أن الدول املشــاركة يف نظام التحكم 
بهذه التكنولوجيا، مبا يف ذلــك حلف الناتو، متتنع عن إمداد 

الصواريخ ذات املدى األطول.

{ سنوات من االنتظار {
من جانب آخر، يؤكد الخبر العسكري فيكتور ليتوفكني أن 
السيطرة عىل لوغانسك سيكون لها تأثر محبط عىل الجيش 
األوكراين الذي يعاين من الهزميــة تلو األخرى، ويف الوقت 
نفسه، فاألمر يشــكل إنجازا مهام للجيش الرويس والقوات 

املتحالفة معه.
وأضــاف  »الجنــود األوكرانيون يستســلمون ويهربون، 
وأوكرانيا ليــس لديها ما يجدد احتياطياتهــا، لذلك بدأت يف 
اســتدعاء النســاء، بل وبإصدار قرار بشــأن تجنيد املعاقني 
للخدمة العســكرية، وهي مؤرشات عىل أن القوات الروسية 
تعمل بنجاح يف هذا االتجاه بعد 8 سنوات من االنتظار عاشها 

سكان اإلقليم« عىل حد قوله.
ويلفت الخبر إىل األهمية القصوى حاليا لحامية املناطق 
التي متت الســيطرة عليها، من قصف القــوات األوكرانية، 
مضيفــا أنه »من املتوقع أن يقوم الجيــش األوكراين بأي رد 
فعل، فقد تحدثوا أكرث من مرة عن إمكانية اســتهداف املدن، 
وقصف جرس القرم نفســه«. وبرأيه فــإن الهدف هو »زرع 
الشــكوك يف املجتمع الرويس حول صحة سياسة الكرملني، 

بحيث يبدأ الناس يف التعبر عن استيائهم«.

ــة ــ ــودي ــ ــه ــ ــي ــ ــة ال ــ ــ ــال ــ ــ ــوك ــ ــ روســــــيــــــا تـــــأمـــــر ال
ــــبــــاد ــا فــــــي ال ــهـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ بـــــوقـــــف جـــمـــيـــع عـ

الهجرة  وزيــرة  أعلنــت 
تامانو،  بنينــا  اإلرسائيلية، 
أنها »أبلغت قرار وزارة العدل 
نشاطات  تعليق  الروســية 
يف  اليهوديــة  الوكالــة 

روسيا«.
صحيفــة  وأفــادت 
بوســت«  »جروزاليــم 
سابق  وقت  يف  اإلرسائيلية 
الوكالة  أمرت  روســيا  بأّن 
جميع  بوقــف  اليهوديــة 

عملياتها يف البالد.
األمر جاء يف رسالة  إّن  الصحيفة  وقالت 
من الحكومة الروسية، مشرًة إىل أّن »القرار 
الرويس ميكن أن يقّوض قدرة اليهود الروس 

عىل الهجرة إىل إرسائيل«.
وأكّد مسؤولون يف الوكالة اليهودية تسلّم 
الرســالة، لكنهم مل يعلّقوا عــىل الرد الذي 
هو قيد النظــر حالياً يف مكاتب املنظمة يف 

القدس، بحسب الصحيفة.
وقالت مصادر رفيعة املستوى يف الجالية 
اليهودية الروســية للصحيفــة إّن أفرادها 
»شعروا بوضع الستار الحديدي عليهم، وهم 

يخشون أال ميكنهم الهروب من البالد«.
وبحسب أحد املصادر، فإّن »عدداً من اليهود 
قالوا إّن السلطات الروسية تحاول اعتقالهم، 

وأنّهم يخشون عىل حياتهم«.
األهداف  أحــد  أّن  إىل  الصحيفــة  ولفتت 
الرئيسة للوكالة اليهودية هو تشجيع الهجرة 
وتسهيلها عىل الجاليات اليهودية يف العامل. 
وهي إن مل تكن قادرة عىل أن تكون نشــطة 
يف روسيا، فســتكون »هذه هي املرة األوىل 

منذ 30 عاماً يجري فيها حظر جهود الهجرة 
يف البالد«.

وقالت الصحيفة إّن األمر يأيت وسط توتر 
متزايد بني  روسيا و«إرسائيل«، بشأن موقف 

األخرة من الحرب الدائرة يف أوكرانيا.
الرويس  الطرفني  بــني  العالقات  وتوتّرت 
العملية  بــدء موســكو  واإلرسائيــيل منذ 

العسكرية يف أوكرانيا.
اإلرسائيليــون،  املســؤولون  ويتابــع 
يف  األزمــة  تطــورات  واهتــامم،  بقلــق 
العاملية  التداعيــات  أن  أوكرانيا، ويقــّدرون 
للتصعيد ال تقترص عىل أوروبا، بل ستؤثر يف 

كل العامل، والسيام الرشق األوسط.
ويتمّثل التحدي اإلرسائييل األول بحســب 
معلقني إرسائيليني باملوقف الذي سيتعنّي عىل 
»إرسائيل« اتخاذه إذا حدث أّي تطور عسكري 
يف رشقي أوروبا، بحيث ســتجد »إرسائيل« 
نفسها محرَجة جداً بني موسكو وواشنطن، 
والسيام أن من املرجح أن تطلب واشنطن إىل 
موقف  اتخاذ  اإلرسائيــيل  االحتالل  حكومة 

واضح إىل جانبها. 

ــود ــ ــوب< تع ــ ــر< و>يوتي ــ ــى >تويت ــ ــي عل ــ ــش البريطان ــ ــابات الجي ــ حس
أفادت وزارة الدفاع الربيطانية عىل تويرت بأنه تم حل خرق 
 )YouTube( ويوتيوب )Twitter( حسابات الجيش عىل تويرت
التي حدثت يف وقت ســابق ، حسب تقرير ملوقع »يس إن يب 

.)CNBC( »يس
وأضاف موقع الــوزارة »يتعامل الجيش مع أمن املعلومات 
بجّدية بالغة، وحتى يكتمل التحقيق فلن يكون من املناســب 

تقديم مزيد من التعليقات«.
وأكد متحدث باســم تويرت أن حســاب الجيش الربيطاين 

»تعرض لالخرتاق ومنذ ذلك الحني تم إغالقه وتأمينه«.
وقال املتحدث الرسمي لشبكة »يس إن يب يس« عرب الربيد 
اإللكرتوين »لقد اســتعاد أصحاب الحسابات اآلن الوصول.. 

والحساب يعمل بشكل احتياطي«.
وقال توبياس إلوود، النائب الربيطاين من حزب املحافظني الذي 
يرأس لجنة الدفاع يف الربملان، إن الخرق »يبدو خطرًا«، وتابع »آمل 

مشاركة نتائج التحقيق واإلجراءات املتخذة بشكل مناسب«.
وكان متســللون مجهولون قد اســتولوا عىل حســابات 
تويرت ويوتيوب للجيش الربيطاين ، ويف الوقت نفســه قام 
املتسللون ببث مبارش ملقاطع مزيفة إليلون ماسك يوجه فيها 

املستخدمني إىل مواقع الويب املضللة.
وتم تغير اســم حساب تويرت للجيش الربيطاين إىل كلمة 
»pssssd«، كــام تم تغير امللف الشــخيص وصور الشــعار 
الخاصة به لتشــبه مجموعة الرموز غر القابلة لالسرتداد 

.)The Possessed( »املشهورة التي تسمى »ذا بوسيسد

وحذر حساب »بوسيسد« الرسمي عىل تويرت املستخدمني 
من »الحســاب املقرصن الجديد« الذي ينتحل صفة مجموعة 
»بوسيسد« املتخصصة يف بيع الرموز غر القابلة لالسرتداد 
)NFTs( وهــي الرمــوز املميزة التي تؤكد ملكيــة أجزاء من 

املحتوى عرب اإلنرتنت.
ويف وقت سابق، متت إعادة تسمية الحساب »بابسكالن« 
)Bapesclan( -وهو أيضا اسم مجموعة لبيع رموز غر قابلة 
لالسرتداد أخرى- يف حني تم تغير صورة الشعار الخاصة به 

إىل قرد كرتوين مبكياج مهرج.
وبدأ املخــرتق أيًضا إعــادة تغريد املنشــورات التي ترّوج 

لعمليات احتيال باستخدام العمالت املشفرة.
ويف الوقت نفسه تم تغير اســم حساب يوتيوب للجيش 
الربيطــاين إىل »آرك إنفيســت« )Ark Invest(، وهي رشكة 
استثامر تابعة لرشكة »تســال« )Tesla( وعملة »البيتكوين 

كايث وود«.
وقــام املخرتق بحذف جميــع مقاطع الفيديــو الخاصة 
بالحساب واستبدالها ببث مبارش ملقاطع قدمية مأخوذة من 
محادثة مع إيلون ماســك ومؤسس تويرت جاك دورييس عن 
البيتكوين، استضافتها آرك يف متوز 2021، كام متت إضافة 

نص إىل البث املبارش لتوجيه املستخدمني إىل مواقع احتيال.
وليست هذه املرة األوىل التي يستغل فيها املتسللون حسابًا 
ذائع الصيت عىل وسائل التواصل االجتامعي للرتويج لعمليات 

الخداع والنصب بالعمالت املشفرة.

ــو-57« ــار صــواريــخ جــو-جــو لــلـــ >ســ ــب شــويــغــو :اخــت

ــك شـــبـــكـــة  ــ ــي ــ ــك ــ ــف ــ ــت ــ حــــمــــلــــة أوروبــــــــــيــــــــــة ل
ــش« ــ ــان ــ ــر قـــنـــاة »امل ــبـ ــن عـ ــريـ ــاجـ ــهـ لـــتـــهـــريـــب املـ

ــن تــــتــــحــــدث عــــــن »نــــكــــتــــة الـــــقـــــرن« ــ ــي ــ ــك ــ ب

دولية،يف  حملة  انطلقت 
خمــس دول أوروبيــة من 
بينها أملانيا وفرنسا، لتفكيك 
بحسب  املهربني،  من  شبكة 

ما أعلنت الرشطة األملانية.
وتنظم شبكة املهربني هذه 
عبور املهاجرين الراغبني يف 
الوصول إىل بريطانيا خلسة 
بحسب  »املانش«،  قناة  عرب 
مجلة »دير شبيغل« األملانية. 

وذكرت رشطة أوسنابروك، 
يف بيــان، أّن »عمليات دهم 

واعتقاالت« جرت يف عدة مناطق أملانية، بينها 
منطقة ساكسونيا السفىل.

وتعترب أوســنابروك، الواقعة غرب أملانيا، 
إىل  التهريب  لشــبكات  قاعدة خلفية كبرة 
بريطانيا، وفق ما أفاد مســؤول يف رشطة 
الحدود الفرنســية وكالة »فرانس برس« يف 

نيسان.
وإضافة إىل أملانيا وفرنسا، تجري عمليات 
يف بلجيكا وهولندا وبريطانيا، عىل ما ذكرت 
»املئات«  تعبئة  إىل  األملانية، مشرًة  الرشطة 

من عنارص الرشطة لهذه الغاية.
ويتــم تنســيق العملية يف هــذه الدول 
األوروبية الخمس من قبــل وكالة الرشطة 
»يوروبــول«، ووكالــة التعــاون القضايئ 

»يوروجست« التابعتني لالتحاد االورويب. 
ومل يتم الكشــف عن أي تفاصيل إضافية، 
لكن املجلــة نقلت عن رشطة أوســنابروك 
أّن هذه الشــبكة املكونة بشكل أسايس من 

مهربني كرد عراقيني نظّمت، خالل  األشــهر 
الـ12 حتــى 18 املاضية، عبور نحو 10 آالف 
شــخص عىل مــنت قــوارب مطاطية نحو 

بريطانيا.
ويف نيســان، أكد مســؤول يف الرشطة 
الفرنسية أّن الجالية الكردية العراقية أطلقت 
فكرة »املراكب الصغرة« التي ظهرت يف العام 
2019،  لتحل منذ ذلك الحني مكان محاوالت 

الوصول إىل بريطانيا بالشاحنات. 
وارتفع بشكل حاد عدد محاوالت املهاجرين 
الراغبني يف الوصول خلســة إىل إنكلرتا عرب 
القناة يف النصــف األول من العام 2022 بعد 
لوزارة  بالفعــل، وفقاً  القيايس  العام 2021 

الداخلية الفرنسية. 
ويف العام 2021، حاول 52 ألف شــخص 
عبــور القناة بواســطة قــوارب مطاطية 
من الســاحل الشاميل لفرنســا، بني كاليه 
ودونكرك، نجح منهــم 28 ألفاً فقط، وفقاً 

للمصدر نفسه.

ذكّر املتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، 
تشاو يل جيان، بعواقب أعامل حلف الناتو يف 

يوغوسالفيا وأفغانستان والعراق وليبيا.
ويف تعليقه عىل ترصيحات مسؤويل حلف 
الناتو وخاصة أمينه العام، ينس ســتولتنربغ، 
بشأن الطابع الدفاعي لنشاط الحلف، كتب تشاو 
يل جيان يف صفحته عــىل »تويرت«: »الناتو 
تحالف دفاعــي؟ إنها نكتة القرن«. وأضاف أن 
القنابل تعد رمزا رئيسيا لهذا »التحالف الدفاعي«.

ونرشت روســيا يف نهايــة العام املايض 

املتحدة  الواليــات  مع  معاهداتها  مشــاريع 
وحلف الناتو حــول الضامنات األمنية. وكان 
بني مطالب موسكو تخيل الناتو عن مواصلة 
توسعه رشقا والتخيل عن انضامم أوكرانيا إليه 
وكذلك التخيل عن إنشــاء القواعد العسكرية 
الســابقة.  الســوفيتية  الجمهوريــات  يف 
وباإلضافة إىل ذلك دار الحديث عن عدم نرش 
األسلحة الضاربة بالقرب من الحدود الروسية 
وانســحاب قوات الحلف يف رشق أوروبا إىل 

املواقع التي كانت تشغلها عام 1997.

الدفاع الرويس سرغي شويغو، إنه سيتم يف  قال وزير 

العام الحــايل إنجاز االختبــارات الحكومية لصواريخ جو 

- جو قصرة ومتوســطة املدى خصيصــا ملقاتالت الجيل 

الروسية »سو-57«. الخامس 

اإلنرتنــت: »نخطط  اجتامع عرب  وأضاف شــويغو، يف 

يف عام 2022، إلنجــاز االختبــارات الحكومية عىل هذه 

الصواريخ. وســيتم كذلــك توريد أول دفعــات منها إىل 

القوات«.

وأشــار شــويغو، إىل أنه تم تصميم هذه الصواريخ يف 

الصاروخية  »األسلحة  التابعة لرشكة  »فيمبل«  مؤسســة 

التكتيكية« وهي مخصصة لتســليح املقاتالت الحديثة من 

الجيل من طراز »سو-57«، ولنصبها عىل حوامل أخرى.
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االربعاء 6 متوز 2022

 بطولـــــــــــــــة غـــــــــــــــرب آســـــــــــــــيا للشـــــــــــــــباب والشـــــــــــــــابات فـــــــــــــــي ألعـــــــــــــــاب القـــــــــــــــوى - اليـــــــــــــــوم الثانـــــــــــــــي
ســـــــــــــــوريا تتصـــــــــــــــّدر وقطـــــــــــــــر وصيفتهـــــــــــــــا والكويـــــــــــــــت ثالثـــــــــــــــة ولبنـــــــــــــــان فـــــــــــــــي املركـــــــــــــــز الرابـــــــــــــــع

لليوم الثاين عىل التوايل، تتابعات منافســات بطولة غرب 
آســيا الثانية للشباب والشابات )تحت الـ 20 سنة( يف ألعاب 
القوى التي ينظمها االتحاد اللبناين للعبة حتى اليوم األربعاء 
عىل ملعب نادي الجمهــور برعاية رئيس الجمهورية العامد 
ميشال عون ومبشاركة تسع دول وهي سلطنة ُعامن، الكويت، 

قطر، اليمن، العراق، األردن، سوريا، فلسطني ولبنان.  
واقيمــت منافســات اليوم الثاين بحضــور رئيس االتحاد 
اآلســيوي أللعاب القوى اللواء دحالن الحمد واعضاء االتحاد 
القاري، رئيس اتحاد غرب آســيا ســّيار العنزي ونائبه محمد 
عيىس الفضالة واعضاء االتحاد، رئيس االتحاد اللبناين أللعاب 
القوى روالن ســعادة واعضاء االتحاد، مدير البطولة وســام 
الحويل، رؤســاء واعضاء الوفود املشاركة يف البطولة، عائلة 
العاب القوى اللبنانية وحشد كبري من رجال الصحافة واالعالم 

يف وسائل اعالم محلية وعربية.
  ومع انتهاء اليوم الثاين، تصّدرت سوريا الرتتيب العام تليها 
قطر فالكويت فلبنان الذي احرز يف اليوم الثاين ميدالية ذهبية 

بواسطة عمر أرناؤوط يف القفز العايل.

{ اليوم الثاين {

  ويف ما ييل النتائج النهائية ملسابقات اليوم الثاين:

  *شباب
  -110 مرت حواجز:

  1-عمر ابكر)قطر(:13.99ثانية
  2-نايف الرشيدي)قطر(:14.18ث

  3-محمد نجاح هادي)العراق(:14.28ث
  -800 مرت:

  1-بدر السويد)الكويت(:1.48.28 دقيقة
  2-عبد هلال اليعري)اليمن(:1.51.43 د

  3-عبد العزيز خفيف)الكويت(:1.55.74 د
  -5000 مرت:

  1-أسامة اليعري)اليمن(:16.05.73 د
  2-زين العابدين طعمه)العراق(:16.41.52د

  3-صدام النامس)سوريا(:17.47.17د
  -القفز العايل:

  1-عمر ارناؤوط)لبنان(:2.09 م
  2-منري محمد البورسعيدي)سلطنة عامن(:2.02م

  3-محمد كوماري)قطر(:1.96 م
  -رمي القرص:

  1-احمد دجربين)قطر(:56.05م
  2-محمد احمد قاسم)العراق(:46.67م

  3-حسني النارص)الكويت(:45.82 م
  *شابات

  -100 مرت حواجز:
  1-أليسار يوسف)سوريا(:14.61ث

  2-ديرين بختيار عيل)العراق(:15.58ث
  3-بريال يوسف)لبنان(:18.77 ث

  -800 مرت :
  1-نايا عباس)سوريا(:2.27.07 د

  2-هبة عمر)االردن(:2.31.59د
  3-جنى ترمس)لبنان(:2.34.09 د

  -5000 مرت ميش:
  1-رامية شعبان)سوريا(:30.59.16 دقيقة

  2-سيدرا شحادة)سوريا(:35.04.40 د
  -5000 مرت:

  1-آية حسن)سوريا(:20.07.19 م
  2-حنني حسن)سوريا(:22.41.65 م

  3-كريستينا سليم)لبنان(:28.51.86 م
  -الوثب الطويل:

  -عالية املغريية)سلطنة عامن(:5.14 م
  2-ديبه نزار)العراق(:4.90 م

  3-رومي واكيم)لبنان(:4.65 م
  -القفز بالزانة:

  1-سمر منصوري)قطر(:3.50م

{ الرتتيب العام {

  ويف ما ييل الرتتيب العام بعد انتهاء  مسابقات اليوم الثاين:
  1-سوريا 11 ميدالية:6 ذهب،4 فضة و1 برونز

  2-قطر 11 ميدالية:5 ذهب،3 فضة و3 برونز
  3-الكويت 8 ميداليات:3 ذهب،2 فضة و3 برونز

  4-لبنان9 ميداليات:3 ذهب،1 فضة و5 برونز
  5-االردن 3 ميداليات:2 ذهب،1 فضة

  6-العراق 13 ميدالية:1 ذهب و8 فضة و4 برونز
  7-سلطنة عامن 4 ميداليات:1 ذهب و1 فضة و2 برونز

  8-اليمن 3 ميداليات:1 ذهب و1 فضة و1 برونز
  9-فلسطني:ال ميداليات.

  ويف برنامج مسابقات اليوم األربعاء نهايئ الشابات مبسابقة 
االطاحة باملطرقة عند الساعة العارشة صباحاً ثم تقام العديد من 
التصفيات لعدة مسابقات خالل النهار عىل ان تجري نهائيات 10 
مسابقات ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر مع تتويج 

األبطال والبطالت من قبل كبار الحضور.

صورة تذكاريةتتويج إحدى الفئاتمن مسابقة الوثب العايلسعادة يتّوج اللبناين أرناؤوط

ألعــــــاب القــــــوى: نــــــدوة اعالميــــــة علــــــى هامــــــش بطولــــــة 
ــــــي ــــــع الرســــــمي االلكترون غــــــرب آســــــيا واطــــــالق املوق

االعالمية  اللجنة  اغتنمت 
يف اتحاد غرب آســيا أللعاب 
استضافة  مناســبة  القوى 
الشــابات  لبطولة  لبنــان 
والشبان يف نسختها الثانية، 
لالضاءة عىل جوانب متعددة 
يف خصوصيات »أم األلعاب« 
ندوة  فنظّمــت  وتنّوعهــا. 
العريب  بالتعاون مع االتحاد 
للصحافة الرياضية يف فندق 
»النكاسرت متار - الحازمية«، 
اتحاد  رئيس  بحضورنائــب 
غرب آســيا محمــد عيىس 
الفضالة واألمني العام الكتور 

مانع  العجمي وأعضاء اللجنة االعالمية يف 
اتحاد غرب آسيا برئاسة عضو االتحاد وامني 
عام االتحاد اللبناين وســيم الحويل ونائبة 
رئيــس التحاد اللبناين أللعــاب القوى ناديا 

نعمه ومهتمني ورجال صحافة واعالم .  
وتحــّدث يف النــدوة اإلعالمي واملحارض 
األوملبــي الزميل وديع عبــد النور عن محور 
هام وحساس يف هذا الجانب، يتمّثل باألدوات 
االعالمية العرصية املؤثرة يف تغطية أنشطة 
ألعاب القوى ومواكبة أحداثها واالضاءة عىل 
نجومهــا وانجازاتهم بصيغ مختلفة تتخطّى 
املتابعة الروتينيــة لألخبار ونقلها ونرشها، 
وذلك من منطلق »امليديا الحديثة« وأساليبها، 
والتي ال تقترص فقــط عىل الدور الصحايف 
– االعالمــي البحت، اذ يعّد كل تواصل مبثابة 
وسيلة تعريف وترويج وأداة اعالمية فعالة.

  وتطــرّق عبد النور يف محارضته إىل نقاط 
أربع تؤطّر مشهد التغطية الخربية أو التحقيق، 
هي: التنّوع، الدقة، الوصف املختلف والتحليل. 
وذلــك من خالل معالجة أي حدث أو موضوع 
عرب قصص ملهمة مبــارشة أو غري مبارشة 
تستحوذ عىل االنتباه، الذي يتعّدى عائلة اللعبة 

إىل رشائح رياضية ومجتمعية أخرى.
  كام أشــار عبد النــور إىل دور املعنيني بـ 
»أم األلعاب« يف تبسيط املعلومة وجعلها يف 
متناول االعالميــني وتقريبهم من التفاصيل 
يك يســربوا أغوارها بشغف وحامسة، الفتاً 
إىل الــدور املحوري الذي يؤّديــه األهل مع 
أوالدهــم واملتمثل باالحاطة والتعريف وكرس 
عامل الخجل والحــذر، يك يواجهوا االعالم 
ويتعاطــوا معه بأريحية. مــن هنا الرتكيز 
عــىل هــذه الناحية اضافة إىل مســؤولية 
املعنيــني يف املدارس واألنديــة واالتحادات 
يف التعامــل الصحيح الــذي يفيض إىل بناء 
شخصية الرياضيات والرياضيني وتحصينها، 
يك يســتطيعوا تخطي الضغوط النفســية 
والذهنيــة منذ صغرهم. كــام يُعّول يف هذا 
االطار عىل دور املدّربني واستيعابهم للحاالت 
الطارئة، باعتبار ان تفّهم املحيطني بالالعبات 
والالعبني، ســيام يف سنهم الصغرية، يشكّل 
عنرصاً رئيساً يف اإلعداد والتحضري، ويسّهل 

اطالالتهم االعالمية وتواصلهم، وهو جانب 
مؤثر يف بناء الشخصية التنافسية.

  ويف ضوء العرض املقرون بأمثلة وحاالت، 
إعتــرب عبد النور أن االعالم يســتطيع إعداد 
قصص جذابة وانجاز متابعة شاملة رشط أن 
تتوافر املعلومات وتتنّوع مصادرها. كام يتعنّي 
عىل املنظمني بالتعاون مع وســائل االعالم 
وممثليهــا اطالق أفكار مبتكرة يف املؤمترات 
الصحافية والتغطية املبارشة وجعل وقائعها 
تفاعلية وحامســية الفتــة لالنتباه ومثرية 
للفضول، تؤّمن الحشد املطلوب،فيكون املردود 
األســاس يف توســيع القاعدة، ال سيام مع 
»ســطوة« باقة وسائل التواصل اإللكرتونية 

والصفحات املنصات الخاصة.
  وشدد عبد النور عىل أن العناية بالتفاصيل 
التغطية اإلعالمية اســتناداً  تغني مضمون 
بنــك معلومات وبذل جهــد دائم يف املتابعة 
واالطالع. واســتعرض يف ختــام املحارضة 
محطــات باتت تعتمد للرتويج أللعاب القوى 
وزيــادة جامهريتها مثل تنظيم مســابقات 
رســمية خارج امليدان واملضامر يف ساحات 
عامة ومجّمعات تجارية وبجوار مواقع أثرية 

مثالً.
  وكانت أسئلة ومداخالت من َقبل الحضور، 
ثــم قّدمت ميســا زخيا مــن اللجنة الطبية 
املعتمدة  الوقاية  عرضاً مخترصاً إلجــراءات 
وبروتوكــول فحوص املنشــطات الفجائية 

املعتمدة يف البطولة.
  أما مســك ختام النــدوة االعالمية، فكان 
اطالق املوقع االلكرتوين الرسمي التحاد غرب 
آسيا أللعاب القوى )www.westaaa.org( الذي 
تكّفل االتحاد القطري للعبة بتكاليف إنشائه 
وفق أفضل املعايري. واســتعرض نائب رئيس 
اتحاد غرب آسيا محمد عيىس الفضالة أبوابه 
ومحتواه ونقل تحيات رئيس اتحاد غرب آسيا 
ســّيار العنزي واعضاء مجلس ادارة االتحاد 
الذين كانت لهم بصامت يف تأســيس املوقع 
يف سياق الخطة التي وضعها رئيس واعضاء 
اتحاد غرب آسيا عىل كافة املستويات لتطوير 
لعبة العــاب القوى ضمن الدول املنضمة اىل 
االتحــاد وتفعيل العمــل االعالمي من خالل 

انشاء املوقع الرسمي.

كبار الحضور خالل املؤمتر الصحايف

الحضور خالل الندوة

ــــــــــوم ملنظمــــــــــة  مؤتمــــــــــر صحافــــــــــي الي
Arabian Combat sport

دعت منظمة Arabian Combat sport »أرابيان كومبات 
ســبور« رجال الصحافــة واالعالم اىل حضــور املؤمتر 
الصحايف الذي سُيعقد عند الساعة الثانية والربع )14.15( 
مــن بعد ظهــر اليوم األربعاء يف القاعــة الكربى التابعة 
للنادي اللبناين للســيارات والســياحة )ATCL( بالكسليك 
لالعالن رسمياً عن روزنامتها الصيفية الرياضية القتالية 
والتــي تتضمن 4 أمســيات قتالية يف شــهري متوز وآب 
بــدءاً من الجمعة 8 متــوز الجاري يف »مجّمع نهاد نوفل« 
)ذوق مكايــل( بعنوان Fight Night 3 يف الفنون القتالية 
املختلطة )MMA( مبشــاركة محلية وخارجية واســعة 
وتحــت ارشاف االتحاد اللبناين للعبة.  وســتحرض املؤمتر 
الصحايف فاعليات رياضية رســمية واتحادية ومسؤولو 
الرشكات الراعية واملدربــون والالعبون ورجال الصحافة 

واالعالم.
  ييل املؤمتر الصحايف حفل غداء عىل رشف الحارضين.

 مـــــــن هـــــــو بينـــــــوا بادياشـــــــيلي
ــــه؟ ــ ــلونة لضمـ ــ ــ ــــط برشـ ــ ــــذي يخطـ ــ الـ

يــدرس نادي برشــلونة اإلســباين التعاقد مــع بينوا 
الفرنــي، والزميل  بادياشــييل، مدافع فريــق موناكو 

الســابق ألوريلني تشواميني، العب ريال مدريد.  
وقالت صحيفة »ســبورت« اإلســبانية يف تقرير لها إن 
بادياشــييل يبلغ من العمر 21 عاماً، وتدرس اإلدارة الفنية 
لربشــلونة التعاقــد معه لدعم الخــط الخلفي للفريق يف 

املقبل. الصيف 
  ورغم صغر سنه، 21 عاماً، لكن بادياشييل لديه مشوار 
كبري مع فريق موناكو الذي مثله يف الدوري الفرني »ليغ 

1« منذ 2018 يف 119 مباراة.
  ويتميــز بادياشــييل بأنه مدافع قوي، يبلغ طوله 194 
سم، ولديه صالبة بدنية، وقدرة عىل التفوق يف املواجهات 

لثنائية.  ا
  لعب املدافع الشــاب مع الفئات الســنية يف منتخبات 

فرنســا من 16 إىل 21 سنة منذ 2016 حتى اآلن.
  ويلعب بادياشييل يف صفوف الفريق األول ملوناكو منذ 
أن كان يف الـــ16 من عمر، وهــو مرتبط مع الفريق بعقد 

.2024 حتى صيف 
  ويعمل والد بادياشــييل كمهندس معامري، فيام متتهن 
والدته التمريض، ولقد نشــأ يف مدينــة ليموج التي تقع 

فرنسا. وسط  غرب 
  ويقول رومان كروشــيه، متخصص يف أمور كرة القدم 
الفرنســية عن الصفقة: »إنه قائد منتخب فرنسا تحت 21 

ســنة، وهو العب طويل للغاية وقائد بالفطرة«.
  وأضــاف: »هو يلعــب يف موناكو كأنه العب مخرضم، 
كان أول العــب كرة قدم من مواليد األلفية الثالثة يلعب يف 

أبطال أوروبا«. دوري 

هــــــو مــــــن  الخيانــــــة..  مــــــن  زيــــــدان   أنقــــــذ 
ــــــد؟ ــــــان الجدي ــــــدرب ســــــان جيرم ــــــه م كريســــــتوف غالتيي

أعلن نادي باريس ســان جريمان الفرني 
تعيني كريســتوف غالتييه مديرا فنيا جديدا 
للفريق خلفاً لألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 

الذي أقيل من منصبه.  
وجاء تعاقد ســان جرمان مع غالتييه بعد 
فشــل الفريق يف التعاقــد مع الفرني زين 
الديــن زيدان، مدرب ريال مدريد اإلســباين 
الســابق، الــذي رفض قيادة بطــل الدوري 

الفرني.
  وميتلك غالتييه تجارب تدريبية ناجحة يف 
املالعب الفرنسية بدأت مع فريق سانت إيتيان 
يف 2009، ثــم ليل يف 2017 وأخرياً نيس بني 

عامي 2021 و2022.
  وتوىل غالتييه تدريب باريس سان جريمان 
بناء عىل ترشيح لويس كامبوس، املدير الريايض 
للنادي، والذي سبق له العمل معه يف ليل، الذي 

قاده يف 2021 للقب الدوري الفرني.

{ من هو كريستوف غالتييه {

  ُولد كريستوف غالتييه يف فرنسا يوم 26 
آب 1966، ويبلغ من العمر نحو 56 عاما.

  بدأ غالتييه مســريته كالعــب مع فريق 
مارسيليا وصعد للفريق األول عام 1985، قبل 
عامــني من االنتقال إىل ليل، ثم تولوز وآنجيه 
ونيــم أوملبيك، ولكنه عاد إىل مارســيليا عام 

.1995
  وبعد عامني مع مارســيليا، انتقل غالتييه 
إىل كالتشــيو مونــزا اإليطــايل، ومنه إىل 
لياونينــغ الصيني الــذي اعتزل يف صفوفه 

عام 1999.
  أما عىل املستوى التدريبي، فقد بدأ غالتييه 
مسريته مع مارســيليا كمدرب مساعد عام 
1999، واســتمر يف العمل كمدرب مســاعد 
لعدة أندية لـ10 سنوات، قبل أن يتوىل تدريب 

سانت إيتيان يف 2009.

بروتوكول رياضي بين اتحادي التايكواندو واملحركات املائية

أقــام اتحــادا التايكواندو 
واملحــركات املائيــة يومــاً 
رياضيــاً طويــالً الطفــال 
الجئــني ونازحني ســوريني 
وفلســطينيني قادمــني من 
مخيم ضبية الواقع يف مركز 
مجمع الكنائس وذلك يف معهد 
للتكنولوجيا  البحرية  العلوم 
MARSATI  البــرتون، وذلك 
تنفيــذا للربوتوكــول املوقع 
بــني رئيس االتحــاد الدويل 
الدكتور تشــون  للتايكواندو 
وون شو ورئيس االتحاد الدويل 
للمحــركات املائيــة الدكتور 
وبحضور  شــيويل،  رافاييل 

رئيس االتحاد اللبناين للتايكواندو الدكتور حبيب 
ظريفة ورئيســة االتحاد اللبناين للمحركات 
املائية الدكتورة كارال شــاغوري واالمني العام 
هادي نخول ورئيس معهد املستضيف املحامي 
ســتيف عســال وعدد من املدعوين والعبني 

والعبات تايكواندو.  
وكانــت البداية بجولــة للحضور يف أرجاء 
املعهد. ومن ثم ألقي النشــيد الوطني اللبناين 
وكانت كلامت باملناسبة لعريفة الحفل دانييال 
كلو التي شــكرت الحارضين عىل املشاركة يف 
هذا الحدث املمّيز، تلتها عضو لجنة املساواة يف 
االتحاد الدويل للمحــركات املائية ايليدا نخول 
والتي تطرّقت اىل كيفية التعاون بني االتحادين 
وعن خطوات النهار الريايض، وتبعها ظريفة 
الذي اعترب الحدث مبثابة رسالة وخلط للتعليم 
والرياضة وعىل رشط الرتكيز عليهام، ثم كلمة 
لشاغوري التي شكرت بدورها الجميع ومنوهة 
بالحدث الريايض البحري سواء من خالل اقامة 
الرحلة ومع التزّود بسرتة الحامية وباالضافة 
لتعلّم رياضــة التايكوانــدو. وكانت الكلمة 

الختامية لعسال الذي رحّب بالضيوف ومتمنيا 
عىل الالجئــني والنازحني املوجودين يف لبنان 
عامة أن ال يغفلوا عن أوطانهم وليبقى هدفهم 

وشغلهم الشاغل العودة اآلمنة لبالدهم.
  ومــن ثم قّدم ظريفة وشــاغوري دروعاً 
تذكارية لكل من عســال والدكتورة شاريل أيب 
نــادر ورئيس الوحدة يف الدفاع املدين البرتون 

رزق رزق.
  وتّوجه الجميــع اىل ميناء البرتون وكانت 
رحلة بحرية لالطفال مبواكبة من الدفاع املدين.

  ووقّع ظريفة وشاغوري بروتوكول التعاون 
وقّدم عســال درعني تذكاريني لكل من ظريفة 
وشاغوري. وبعدها اقيمت محارضة  لالطفال 
املشــاركني من الدفاع املدين عن كيفية التعلّم 
الستعامل وسائل السالمة البحرية ولحامية 
أنفسهم وتبعها تدريبات من العبي التايكواندو 
وباالضافــة للتعرّف عىل اللعبة وكيفية الدفاع 

عن النفس . 
  ويف الختــام وزعّت شــاغوري وظريفة 
شهادات عىل االطفال املشاركني ومن ثم تشارك 

الجميع بلقمة املحبة عىل غداء.

صورة تذكارية للمشاركني يف ميناء البرتون 

ظريفة وشاغوري بعد توقيع الربوتوكول الريايض



1ـ إميل زوال، أملاس

2ـ لينا، يوم من عمري

3ـ زاعمون، كاتب، كّو

4ـ م م، أي، نرث، تالل

5ـ إميرسون، سلامن، الَهّم

6ـ آٍت، الموا، الحال

7ـ كاليغوال، هافانا، نحَّ

، مريم 8ـ نول، رأب، يقَّ

9ـ ادا، امتكن، أغرا، أدب

10ـ التني، سويرسا، دينار

11ـ يرّق، جريس البستاين

12ـ الوشك، باي، بوكاسا

13ـ نانت، أتّم، مالريا، نتَّ

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

بلدة يف الجنوب

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  بول ديشانيل 

اخترب معلوماتك

1ـ حيوانات برمائية. 
2ـ االســم الثاين ملمثل 

مرصي. 
القــوم  رئيــس  3ـ 
ومقدامهــم، مطــار يف 

تاهيتي. 
4ـ من ملوك نروج. 

5ـ لنّي ولدن. 

وحكيم  فيلســوف  1ـ 
يوناين. 

2ـ رّسام فرنيس راحل. 
الشــهور،  أحــد  3ـ 

يخّصني. 
4ـ مدينة فلسطينية. 

كانت  معروفة  أكلة  5ـ 
شعبية. 

أديب وشــاعر ورســام وممثل مــرصي راحل. ألَّف 

العديد من األغاين، وله الكثري من األعامل الســينامئية 

والتلفزيونية. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

6+2+1+8+9= دولة آسيوية. 

7+3+8+9+7= شاعر أملاين.  

2+8+6+5= مدينة بلجيكية. 

3+5+6+1= من الفواكه. 

9+8+4+6= بلدة يف الشوف. 

4+1+2= ناَل ومتلَّك.

5+2= أمر عظيم ضخم. 

1ـ يف أية ســنة وأي شــهر قام رائد الفضاء الرويس 

يوري غاغارين بأول رحلة اىل الفضاء الخارجي؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية عاصمة دولة أوروبية كربى أقيمت األلعاب 

األوملبية الثانية سنة 1900؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو الصحايف والشــاعر املرصي الذي أصدر يف 

جنيف صحيفة منرب الرشق؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية سنة ألغيت املحاكم الرشعية يف مرص؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو الســيايس الفرنيس الذي عمل عىل اسقاط 

نابوليون الثالث، واعالن الجمهورية سنة 1870؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم املدينة التي كانت عاصمة هوالكو قدميا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية دولة أوروبية يقع مطار النيون؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم املدينة األمريكية التي إنترص فيها جورج 

واشنطن عىل االنكليز سنة 1781؟ 

1ـ الزمالك، اليمن
2ـ ميامي، الدار

3ـ ينع، مأل، اتقان
4ـ المارتني، لت

5ـ ويس، غوان جو
6ـ وين، ولولت، رشآ
7ـ لو، ننال، مسيكة
8ـ أمكث، ماركوس

9ـ مارس، أنياب

10ـ أنت، الهب، سالم
11ـ لعبتم، اربيل

12ـ م م، الس فيغاس
13ـ إركان، أقّر، ترب

14ـ سيول، أن، أداوي
15ـ االم، ينكأ
16ـ لّح، رانيا

17ـ هانيدا، سن
18ـ ملحم بركات

؟ من هو
من هي؟

1ـ رئيس فرنيس راحل. 

2ـ نهار وليل، والد آرسحدون، 

ِبزر.

أحّدوا  3ـ طبخة معروفــة، 

النظر إىل.

4ـ االســم الثــاين ملمثلــة 

فرنسية، رشكة برتولية.

5ـ طلَع وهجَم خلســة عىل، 

وزير ونائب لبناين سابق.

6ـ حّدد النظــر اليه، حيوان 

معروف، بيض.

7ـ شــّق يف صخــرة، يقرأ 

بالتتابع، يف الَفّم.

8ـ ماركــة دراجات بخارية، 

أحدثت صًدى، طعم الحنظل.

9ـ غزال، االسم الثاين ملمثلة 

مرصية معتزلة.

10ـ أواظب العمل، سّنور.

11ـ مغنيــة خليجية، رتبة 

عسكرية.

فاَه  أمريكيــة،  12ـ واليــة 

وتكلَّم.

الرأس، قبل  13ـ رمح حــاّد 

اليوم، شقيق األب.

ومدلّعــاً،  مَغنجــاً  14ـ 

لالستدراك، مال كثري.

15ـ والية أمريكية. 

16ـ مكابح السيارات.

17ـ جامعة، يقايضه.

18ـ مغنيــة وفنانة لبنانية 

صاحبــة الصــورة، تقطن يف 

املكان.

1ـ مدينــة يف الواليات 

املتحدة، جالَس عىل الرشاب.

2ـ ممثــل أمرييك تويف 

1969

3ـ زخرفها وزيّنها، سئَم، 

أنجَز العمل.

ارسْع،  للتفســري،  4ـ 
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الجدي
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الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

تطور ســعيد وهاّم يف حياتك العاطفية، 

واملاديــة أيضــاً. مثة فرصــة مثينة لعقد 

صفقــة جديدة تضمن لك مســتقبلك، فال 

بها. تستخف 

فــرتة الضغــط التي رافقتــك قبل فرتة 

تنتهي أخريا فتشــعر برغبة يف االستجامم 

واللهــو. عليك مبامرســة بعض التامرين 

الرياضية.

أفكارك بــكل هدوء  أن تجمــع  حــاول 

وربح  مســاعدتك،  ينوي  صديــق  وروية. 

مادي بانتظارك ان عرفت اســتغالل الفرص 

لك.  املتاحة 

موجة تفاؤل تســاعدك عىل قضاء فرتة 

ســعيدة ممتازة. لن يســتطيع أحد توقيفك 

عن مرادك، لذلك حافظ عىل نفســك وانتبه 

جيدا.  لهذا 

ما تســعى إليه موجود أمامك. خذ األمور 

برويــة وفطنة، وثابر عىل مــا أنت عليه. 

صداقــة جديدة مع شــخص له مكانته يف 

املخميّل.    املجتمع 

ستقدم اقرتاحات جديدة يف الحقل املهني 

وهذا سيزيد يف تفاؤلك، ومن تتعامل معهم 

يف حياتك اليومية ستجدهم هذه الفرتة يف 

االيجابية. منتهى 

تتمتع اليــوم بحيوية زائدة تدفعك لبلوغ 

أهدافك غري عابئ مبــا يصادفك من عوائق 

وصعوبات. قليل مــن الصرب وتقطف مثار 

جهودك. 

هناك شــخص يف محيطك يثري اعجابك 

ويدفعــك اىل ابــراز أفضل مــا لديك من 

الصفــات الحميدة. من حســن الحظ انك 

ذلك. تجيد 

اكشــف بوضــوح عن حقيقــة نواياك 

وال تــرتدد أبــداً. قل ال بصــوت عال  لكل 

من يزعجك، فالســكوت عــن الخطأ أمر ال 

يناسبك. 

انه أحــد األيام اللطيفــة. صدفة تحمل 

معهــا حلام جميال. تقــوم بأعامل ناجحة 

من دون أن تبذل جهــدا كبريا يف تنفيذها، 

لذلك.   وترّس 

أمــورك العاطفيــة تبــدو متوترة بعض 

الــيء يف هــذه الفرتة، فمشــاعرك يف 

صعود وهبوط. حاول الرتوي واالبتعاد عن 

والترّسع.  العصبية 

الظروف يف هذه اآلونة مؤاتية لك لتحقق 

هدفا راودك يف املايض. لن تصدق ما يقوله 

حبيبك اللطيف، وسوف تشعر باالرتياح يف 

معه.  جلستك 
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اســــــــتحقاق الرئاســــــــة الــــــــى الواجهــــــــة: البحــــــــث انطلــــــــق عــــــــن مرشــــــــح توافقــــــــي
حــــــــزب اللــــــــه مســــــــتاء جــــــــدا مــــــــن ميقاتــــــــي: ينصــــــــب نفســــــــه »الحاكــــــــم بأمــــــــره«
ــف ــ ــ ــ ــس املكل ــ ــ ــ ــع الرئي ــ ــ ــ ــر« م ــ ــ ــ ــي الح ــ ــ ــ ــاش »الوطن ــ ــ ــ ــيرة كب ــ ــ ــ ــة أس ــ ــ ــ ــكيل الحكوم ــ ــ ــ ــة تش ــ ــ ــ عملي

ســــــــــعيد يدعــــــــــو التونســــــــــيين للتصويــــــــــت بنعــــــــــم 
ــع ــ ــ ــ ــ ــة تقاط ــ ــ ــ ــ ــتور واملعارض ــ ــ ــ ــ ــروع الدس ــ ــ ــ ــ ــى مش ــ ــ ــ ــ عل

ــاق  ــ ــع اتفـ ــ ــتعدادها لتوقيـ ــ ــدي اسـ ــ ــنطن تبـ ــ ــي: واشـ ــ ــووي اإليرانـ ــ النـ
يشـــــمل رفـــــع العقوبـــــات وطهـــــران تدعوهـــــا لتقديـــــم ضمانـــــات كاملـــــة

الرد تدرس  وموسكو  وفنلندا  السويد  انضمام  بروتوكوالت  يوقع  الناتو 
االعمــــــار إلعــــــادة  دوالر  مليــــــار  ب750  تطالــــــب  كييــــــف 
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( )تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

يبدأ نهاية آب وينتهي نهاية ترشين االول، ال يبدو ان هناك 

حامســة لتشكيل حكومة جديدة رغم اعالن كل املعنيني 

عكس ذلك. فالثنايئ عون- باســيل مثال ليس مستقتال 

عىل االطالق عىل حكومة كيفام كان، وبالتحديد حكومة 

وفــق أهواء ميقايت ورئيس املجلــس النيايب نبيه بري. 

وهو ما تشــر اليه مصادر معنية بعملية التشــكيل، لـ 

»الديــار« الفتة اىل ان ميقايت من جهته غر مهتم عىل 

االطالق بتشكيل حكومة تعطي عون وباسيل اي مكسب 

ايا كان نوعه ولو حتى تعيني واحد عىل بُعد شــهرين من 

موعد االنتخابات الرئاســية. وتضيــف املصادر: »حتى 

الســاعة االفق الحكومي مغلق متاما. وحتى ولو سجلت 

يف الســاعات املقبلة زيارة للرئيس املكلف اىل بعبدا فذلك 

لــن يعني تحقيق اي خرق من اي نــوع يذكر باعتبار ان 

االســراتيجية التي يتبعها عون وميقايت عىل حد سواء 

تقول بالســعي لتفادي الظهــور مبوقع املعطل والقيام 

بكل الخطوات الالزمة علنا اللقاء اي مســؤولية عنهام 

وتحميلها لآلخر«.

{ طعنة ميقايت! {

يف هذا الوقت، مل يســتوعب حزب الله بعد ما يعتربه 

»طعنــة بالظهر« تلقاها من رئيــس الحكومة املكلف 

الذي ســاهم اىل حد كبر بتكليفه قبل اســابيع. فهو 

وان كان يدرك حجم الضغوط االمركية التي تعرض لها، 

اال انه ال يفهم التعاطي بهذه الطريقة مع ملف ذي بُعد 

وطنــي. وتقول مصــادر مطلعة عىل جو الحزب: »بدل 

ان يســتفيد لبنان من عنرص قوتــه املتمثل باملقاومة، 

نــراه كمن يطلــق النار عىل قدميــه«. وتنفي املصادر 

نفيا قاطعا ما تردد عن تنســيق بني ميقايت وحزب الله 

الصدار هكذا موقف الســتيعاب اي تصعيد خارجي، يف 

وقت مل تتضح حقيقة موقف الرئيس عون الذي كشفت 

مصــادر مطلعة انه تبلغ من وزيــر الخارجية عبدالله 

بو حبيــب انه ذاهب لالجتامع برئيس الحكومة التخاذ 

موقف رســمي من اطالق املســرات الـ٣، من دون ان 

يوضــح املصدر مــا اذا كان وضعه يف جو البيان الذي 

سيصدر.

{ الشحادة مستمرة {

كهربائيا، واصلت السلطات اللبنانية عملية »الشحاذة« 

لالبقــاء عىل الحد االدىن من الخدمات لعدم قدرتها عىل 

البت بحلول جدية لكل االزمات دون اســتثناء. وســعيا 

لتجديــد االتفاق مع العراق الذي يســمح بالحصول عىل 

الفيــول ملعامل الكهرباء مقابــل خدمات معينة ومبالغ 

باللــرة. التقى وزير الطاقة واملياه يف حكومة ترصيف 

األعامل وليد فياض أمس وزير الكهرباء بالوكالة يف وزارة 

الكهربــاء يف بغداد عادل كريم، وتم البحث يف املواضيع 

ذات االهتامم املشرك بني الوزارتني. وكان فياض وصل اىل 

العراق يف زيارة رســمية تستغرق يومني. وعقد  ووزير 

النفط العراقي احسان عبد الجبار اسامعيل، اجتامعا أوليا 

متهيديا لسلسلة محادثات سيجريها فياض يف بغداد يف 

اطار التعاون املشرك بني لبنان والعراق، ال سيام لناحية 

متديــد العقد املوقع وتطويره ومتتني الرشاكة يف مجال 

اســتمرار توريد الفيول لزوم معامل االنتاج يف مؤسسة 

كهربــاء لبنان. ويلتقي فياض اليــوم يف بغداد وزيري 

النفط واملال ورئيس البنك املركزي.

وقالــت مصادر مطلعة عىل امللف ان رفض العراقيني 

تجديد العقد ســيعني كارثة كــربى للبنان خاصة وان 

مصر اســتجرار الغاز املرصي عــرب االردن ال يزال غر 

واضــح ومرتبط بقرار امريك يبــدو هو اآلخر مرتبطا 

مبصر مفاوضات ترســيم الحــدود البحرية بني لبنان 

و«ارسائيل«.

وكله حرسة عىل ما يحصل داخل مجلس نواب الشــعب 
املنحل..«.  

{ واجب ومسؤوليات {

ثم ذكر سعيد أن ما سامه الواجب املقدس واملسؤولية 
التاريخية اقتضيا أن يتــم تجميد عمل املجلس قبل حله 
»إلنقاذ الشعب وإنقاذ مؤسسات الدولة التي كانت عىل 

االنهيار«. وشك 
وبحســب بيان الرئيس، فإن هذا الدســتور يعرب عن 
روح الثورة، وال مســاس فيه عىل اإلطــالق بالحقوق 
والحريــات، وبنّي أنه ال خوف عىل الحريات والحقوق إذا 
كانــت النصوص القانونية تضعها األغلبية تحت الرقابة 
الشــعبية، فضال عن رقابة دســتورية القوانني من قبل 

الدستورية. املحكمة 
كام أوضح ســعيد أن الهدف من إنشاء مجلس وطني 
للجهات واألقاليم هو مشــاركة الجميع يف صنع القرار، 
وتابع أن املهمة األوىل للدولة هي تحقيق االندماج، ولن 
يتحقق هذا الهدف إال بترشيك الجميع عىل قدم املســاواة 
يف وضــع الترشيعات التي تضعهــا األغلبية الحقيقية 

للشعب.  املستمرة  الرقابة  تحت 

{ انتقادات وتربيرات {
وأكــد البيان أيضا أن مرشوع الدســتور املعروض عىل 
االســتفتاء ال يهيئ لعودة االستبداد، وذلك ردا عىل العديد 
مــن االنتقادات التــي طالته، وقــال إن العديد من البنود 
واألحكام تنص عىل إمكانية سحب الوكالة، وحق املجلس 
يف مســاءلة الحكومة، ويف تحديد حق الرشح لرئاسة 

الدولة ملرة واحدة.
وأكد ســعيد أن من يعترب أن مرشوع الدســتور يهيئ 
الختــالل التوازن بني الوظائف غــر صائب، فالتوازن 
-حســب قوله- ال يختل بالنصــوص ولكن حني يهيمن 

حزب واحد أو تحالف واحد عىل كل مؤسســات الدولة.
وبــنّي الرئيس أن يوم االســتفتاء مناســبة لتحقيق 
مطالب الشــعب وإنقاذ الدولــة، وقال »قولوا نعم حتى 
ال يصيــب الدولة هــرم وحتى تتحقق أهداف الثورة، فال 

بؤس وال تجويع وال ظلم وال أمل«.
وكان رئيس الهيئة االستشــارية لصياغة الدســتور 
الجديــد الصــادق بلعيــد قد ندد يف أكرث من مناســبة 
مبرشوع الدســتور الذي نرش مؤخــرا، معتربا أن النص 

الرئيس »خطر«. الذي قدمه 
وذكــر العميد املتقاعد مــن كلية العلوم القانونية يف 
 )Le Monde( »حواره املطــول مع صحيفة »لومونــد
الفرنسية نرش أمس األول أن مرشوع الدستور املعروض 
للتصويــت خطر، ويؤســس لدكتاتوريــة دون نهاية 
ملصلحــة الرئيس الحايل، معربا عــن قلقه من »إعادة 
بناء الســلطة الدينية« وبالتايل »العودة إىل ما سامها 

اإلسالمية«. للحضارة  املظلمة  العصور 

{ نقاط وخالفات {

وقد برزت عدة نقاط اختالف بني مرشوع الدستور الذي 
قدمه بلعيد والنســخة التي نرشتها رئاسة الجمهورية، 
كــام أن هناك فصوال مل ترد أصال يف املســودة وأخرى 

تغيرها. تم 
وأوضح بلعيد أول أمس -يف حوار مع صحيفة الصباح 
املحليــة- أن التباينات عديــدة، أبرزها الفصل الخامس 
املتعلق بأن تونس جزء من األمة اإلســالمية، وأن الدولة 

تعمل وحدها عىل تحقيق مقاصد الدين اإلســالمي.
كــام اعترب أن مرشوع دســتور الرئيس تضمن نظاما 
محليــا وإقليميــا مبهام وغامضا ينــذر مبفاجآت غر 
متوقعة، وندد أيضا مبا ســامه تنظيام منقوصا وجائرا 

للمحكمة الدســتورية مام يحد من استقالليتها.
وقد نرشت الجريدة الرســمية نص الدســتور الجديد 

املقرح الذي مينح ســعيد ســلطات كبرة، وســيجري 
االستفتاء عليه يوم 25 متوز الجاري.

{ حملة وانقسامات {
يف هذه األثناء، تدخل حملة االســتفتاء عىل الدستور 

الجديد يومها الثالث، وســط انقسام سيايس حاد.
وبدأت الحملة االنتخابية لالستفتاء عىل هذا الدستور 
منذ األحد وتســتمر حتى 21 متــوز الجاري، والذي يعد 
مــن أهم النقاط يف خريطــة الطريق التي أعلنها رئيس 
الجمهوريــة يوم 1٣ كانون األول 2021 ضمن جملة من 

التدابر االستثنائية. إطار  القرارات يف 
وتنطلق الحملة وســط تباينات شــديدة تشق املشهد 
الســيايس يف تونــس، ســواء يف ما يتعلــق بطبيعة 
االســتفتاء نفسه أو مرشوع الدســتور املعروض عىل 

االستفتاء.
وبينام تتبايــن املواقف بني مؤيد ومتحفظ ومقاطع، 
يســتمر الجدل بشأن اســتقاللية هيئة االنتخابات بعد 
تغيــر تركيبتها وتعيني ســعيد أعضاءهــا عىل إثر حل 

السابقة. الهيئة 
وأمــس نرشت الهيئــة العليا املســتقلة لالنتخابات 
منوذج ورقة التصويت لالستفتاء عىل الدستور، وفيها 
طرح الســؤال التايل: هل توافق عىل مرشوع الدستور 
الجديــد للجمهورية التونســية؟ باللغتني الفرنســية 

والعربية.
وعىل صعيــد املعارضة، توالــت الدعوات يف تونس 
ملقاطعة االســتفتاء عىل مرشوع دستور الرئيس سعيد 
الذي وجه، صباح أمس الثالثاء، بيانا للشــعب دعا فيه 
إىل التصويــت بنعم حتى ال يصيــب الدولة الهرم، وفق 

تعبره.
وعقــدت الحملــة الوطنية إلســقاط االســتفتاء 
أمــس مؤمترا صحفيــا جددت فيــه موقفها الرافض 
للتصويــت عىل هذا املــرشوع. وتضم الحملة 5 أحزاب 
يســارية واجتامعية هي: الحــزب الجمهوري، التكتل 
التيــار الدميقراطي، حزب العامل، حزب  الدميقراطي، 

القطب.
وقال األمني العام للحزب الجمهوري عصام الشــايب 
خالل املؤمتر إن تونس أمام »تركيز سلطوي غر مسبوق 
منذ بناء الدولة الحديثة« متهام سعيد بإلغاء التوازن بني 

فرعونية«. »سلطات  نفسه  وإعطاء  السلطات 
كام اتهم الشــايب الرئيس باالعتامد عىل استشــارة 
إلكرونية فاشلة و«االدعاء زورا أن مئات اآلالف شاركوا 

فيها«.
من جهته، قال األمني العام لحزب التيار الدميوقراطي 
غازي الشــوايش إن هناك تجنيدا للحكومة واملسؤولني 
للدعاية واإلشــهار للضغط عــىل املواطنني، وأضاف أن 
مقرات الدبلوماســية التونســية يف الخارج تتحول إىل 

الدستور. لهذا  للدعاية  فضاءات 
يف الســياق نفســه، عربت جبهة الخالص الوطني 
املعارضة عن رفضها مرشوع الدستور الجديد ومقاطعة 
االســتفتاء عليه، حيث وصفته بأنه »ردة تهدد بالعودة 

الفردي املطلق«. الحكم  بالبالد إىل 
وأعلنت هــذه الجبهة، أمس يف بيان، عن متســكها 
بدســتور 2014، وإصالحــه عرب حوار وطني شــامل 
يحافــظ عىل مبــادئ الفصل بني الســلطات والتوازن 
والرقابــة املتبادلــة بينهــا كرشط لضــامن الحقوق 

القانون. وسيادة  والحريات 
كام دعت »الخالص الوطني« كافَة القوى الوطنية إىل 
الرفع عن خالفاتها وتوحيد كلمتها »إلفشال االستفتاء 
وإســقاط االنقالب والعودة إىل الرشعية الدميقراطية 
وإنقاذ تونس من التفكك والفوىض التي تهددها« حسب 

الجبهة. بيان 
مــن جهته، وصف الرئيس األســبق املنصف املرزوقي 
مرشوع الدســتور الجديد بالــرديء، وقال إنه ال هدف 

لســعيد إال الترشيع لالنقالب والحكم الفردي.

تســميه واشــنطن رشوطا »هو حقنا الطبيعي، ولو كان القرار 
االتفاق«. توقيع  لتم  لألوروبيني 

وقــال إن وفد بالده إىل مفاوضات الدوحة مل يلمس أي تغير 
أمــريك »بشــأن مصالحنا يف االتفاق النــووي«، موضحا أن 
الحديث عن ســعي طهران لتصنيع سالح نووي مجرد اتهامات 

السيايس عليها. الضغط  لزيادة  تهدف 
وأكــد املســؤول أن طهران تريد تنفيذا كامــال لبنود االتفاق 
النووي، »وتشــدد عىل أهمية تقديم ضامنات كافية«، مشــرا 
إىل أن أغلب القضايا الفنية تم حلها يف فيينا والقضايا املتبقية 

الضامنات. وتقديم  بالعقوبات  تتعلق 

{ اتفاق قوي محكم {
وكان وزير الخارجية اإليراين حسني أمر عبد اللهيان قال إن 
بالده مســتعدة وجادة يف التوصل إىل ما وصفه باتفاق نووي 

ومحكم. قوي 
وأضــاف عبد اللهيــان -يف اتصال مع نظــره العامين بدر 

بن حمد البوســعيدي- أن املفاوضات البنــاءة مرهونة بجدية 

ومبادرة واشنطن، ومدى مرونتها.

ويف الســياق، قالت الخارجية اإليرانية إن الوزير العامين أكد 

لنظــره اإليراين أن الوصــول إىل نتيجة نهائية يف املفاوضات 

النوويــة أمر مهم ورضوري، وأن مســقط تدعــم املفاوضات 

النوويــة بهدف الوصول إىل نتيجة تحفظ مصالح طهران.

وســبق أن رصح الرئيس اإليراين إبراهيــم رئييس بأن عىل 

الواليــات املتحدة اتخاذ قرار لاللتزام مبتطلبات الحوار واالتفاق 

النووي.

وأضاف -خالل تسلمه أوراق اعتامد سفري سويرسا وليتوانيا 

الجديديــن لدى طهران- أن الدول األوروبية وواشــنطن ترتكب 

خطأ يف الحســابات تجاه إيران، مؤكدا أن سياسة الهيمنة التي 

متارســها هذه الدول تعطي نتائج عكسية.

ورأى رئييس ان القرار الذي صدر يف مجلس محافظي الوكالة 

الدوليــة للطاقــة الذرية ضد بالده غر مســؤول وينتهك روح 

التفــاوض واالتفاق، ويظهر تناقض ســلوك هذه الدول، داعيا 

بتعهداتها. االلتزام  إىل  إياها 

عســكرية وبنى تحتية عســكرية، واصفا الناتو بأنه أداة حرب 
باردة ويعرب عن السياسة الخارجية األمركية.

الحرب عىل أوكرانيا
عىل صعيد آخر، اتهم الرئيس األوكراين فولودمير زيلينســي 
روسيا بالسعي الستخدام أرايض بالده قاعدة للسيطرة عىل دول 
أوروبية أخرى، وذلك يف الوقت الذي تتخذ فيه القوات األوكرانية 
خطوطــا دفاعية جديدة يف الجبهــة الرشقية مع تقدم القوات 

الروسية.
وقال زيلينسي أمس الثالثاء، إنه يجب حث روسيا عىل حلول 
سلمية إلنهاء الحرب، كام أشار إىل أن كييف بحاجة إىل ضامنات 
.)NATO( »أمنية حتى لو مل تكن ضمن حلف شامل األطليس »ناتو

ميدانيا، متركزت القوات األوكرانية يف خطوط دفاعية جديدة 
رشقــي البالد اســتعدادا ملرحلة جديدة من القتال بعد اســتيالء 
القوات الروسية عىل مدينة ليسيتشانسك، لتكمل بذلك سيطرتها 
عىل مقاطعة لوغانســك التي تشكل مع مقاطعة دونيتسك إقليم 
دونباس الذي تسعى موسكو لبسط نفوذها عليه، مطالبة كييف 

بالتنازل عنه لصالح االنفصاليني.
وأقر ســرغي غايداي حاكم لوغانســك بأن املقاطعة بأكملها 
باتــت يف أيدي الروس فعليا، لكنه قــال لوكالة رويرز »نحتاج 
لالنتصــار يف الحرب ال معركة ليسيتشانســك، األمر مؤمل جدا، 

لكنه ال يعني خسارة الحرب«.
وذكــر غايــداي أن القــوات األوكرانيــة التــي تقهقرت من 
ليسيتشانســك ترابــط اآلن عــىل الخط الواصل بــني باخموت 

وسالفيانسك وتستعد لصد أي تقدم رويس جديد.
وتأمل روسيا أن مينحها التقهقر األوكراين قوة دافعة ملواصلة 
التقدم غربا إىل مقاطعة دونيتسك املجاورة، حيث ال تزال أوكرانيا 

تسيطر عىل مدن سالفيانسك وكراماتورسك وباخموت.
وخالل معارك األسابيع األخرة حاولت القوات الروسية مرارا 
محارصة األوكرانيني الذين تحصنوا يف منشآت عديدة للصناعات 
الثقيلة لكنها مل تنجح، فلجأت إىل القصف املكثف الذي حول تلك 

املدن إىل أرض محروقة.

{ نقطة تحول {
ونقلت وكالة رويرز عن خرباء عسكريني أن املعارك األخرة قد 
تكون نقطة تحول يف الحرب، ليس بســبب القيمة اإلسراتيجية 
للمدن املدمرة نفســها -وهي محدودة- لكن بسبب تأثر الخسائر 

عىل قدرة الجانبني عىل القتال.

وقال نيل ملفني مدير دراســات األمن الدويل يف املعهد امللي 
للخدمــات املتحدة »آر يــو إس آي« )RUSI( يف بريطانيا »أعتقد 
أنه انتصار تكتيي لروســيا لكن بتكلفة باهظة«، مقارنا املعارك 
األخرة مبا اتســمت به الحرب العاملية األوىل من معارك طاحنة 

عىل مكاسب ميدانية هزيلة.
وأضاف »اســتغرق األمر 60 يوما لتحقيق تقدم بطيء للغاية، 
أعتقد أن الروس قد يعلنون نوعا من النرص، لكن املعركة الحربية 

الرئيسية مل تأت بعد«.
وقد هنأ الرئيس الرويس فالدمير بوتني قواته عىل انتصاراتها 
يف لوغانســك، وذلك يف لقاء متلفز مع وزير الدفاع ســرغي 

شويغو االثنني.
وقال بوتني إن من شاركوا يف القتال عليهم أن »يرتاحوا متاما 
وأن يســتعيدوا جاهزيتهم العســكرية«، فيام تواصل الوحدات 

األخرى القتال يف مناطق أخرى.
وتعد هــذه املعركة األقرب إىل تحقيق موســكو أحد أهدافها 
املعلنة منذ تقهقر قواتها التي مل تنجح يف االســتيالء عىل كييف 
يف آذار املايض، ومتثل أكرب انتصار لروســيا منذ استيالئها عىل 

مينــاء ماريوبول جنويب أوكرانيا يف أواخر أيار املايض.
وتكبد الجانبان آالف القتىل والجرحى، فيام يزعم كل منهام أنه 
ألحق خسائر أكرب بكثر بعدوه عىل طول مجرى نهر سيفرسي 

دونيتس الذي مير عرب لوغانسك ودونيتسك.

{ مؤمتر لوغانو {
سياسيا، عقدت أمس يف مدينة لوغانو السويرسية الجلسات 
الختاميــة ملؤمتر »تعــايف أوكرانيا« مبشــاركة رئيس االتحاد 
األورويب ورئيســة املفوضية األوروبيــة، فضال عن ممثيل 40 

دولة.
وكان رئيس الوزراء األوكراين دينيس شــميهال قال يف كلمته 
باملؤمتــر االثنني إن تكلفة إعادة إعامر أوكرانيا قد تصل إىل 750 
مليــار دوالر، وإن عىل األثرياء الروس املســاعدة يف دفع هذه 
الفاتورة. وأضاف شــميهال »أطلقت الســلطات الروسية العنان 
لهــذه الحرب الدموية، تســببت يف هذا الدمــار الهائل ويجب 

محاسبتها عىل ذلك«.
أما الرئيــس األوكراين فولودمير زيلينســي -الذي خاطب 
املؤمتر عرب الفيديو- فقد شــدد عــىل أن إعادة بناء أوكرانيا هي 
»املهمة املشــركة للعــامل الدميقراطي بأرسه«، مؤكدا أن تعايف 

بالده يخدم السالم العاملي.
ويهــدف املؤمتر إىل وضع معامل خطــة إعادة إعامر أوكرانيا 
عىل غرار »خطة مارشال« التي وضعت النتشال أوروبا من ركام 

الحــرب العاملية الثانية عرب برنامج اقتصادي أمريك.

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 سمر فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكروين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/92٣8٣0 - 811785/0٣

فاكس : 05/92٣77٣

االعالنات : 05/92٣776-92٣768-92٣767-92٣770

فاكس : 05/92٣771

info@addiyaronline.com
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