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ـــدة ـــ ـــ ـــاة واحـ ـــ ـــ ـــة وفـ ـــ ـــ ـــا«: حالـ ـــ ـــ »كورونـ
جديــــــــــدة  إصابــــــــــة   1921 و 

أعلنــت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املســتجد، تســجيل 
1921 إصابــة جديدة بالفريوس، ليصبح العدد اإلجاميل 

لإلصابات 1119461.
وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10472«.

للشـــباب  آســـيا  غـــرب  بطولـــة 
القـــوى  ألعـــاب  فـــي  والشـــابات 
ميداليـــة ذهبيـــة لكل مـــن اللبنانيتين 
ترمـــس وجنـــى  معـــّوض  ميســـا 

تدريبات للجيش اللبناين للبقاء عىل جهوزيته )تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12(  )التتمة ص12( 

رضوان الذيب 

عندمــا تكــون ادارة البالد يف ايدي رجــال يُفّرطون يف 
مقدرات الدولة وحقوقهــا، من الطبيعي ان تضيع الرثوات، 
وينهــار الهيكل، وتعم الفوىض، ويســود االحباط واليأس، 
وتنتــر كل املوبقات، مع تصاعد مخيف يف حاالت الفلتان 
االخالقــي، الذي مل يشــهد اللبنانيون مثيال لها حتى يف عز 
الحرب االهلية، هذا ما كشــفته التقارير االمنية عن انتشار 
كاريث للمخــدرات بني صفوف الشــباب، وحاالت الشــذوذ 
الجنيس، باالضافة اىل تراجع معدالت الزواج، وتزايد مخيف 
لحــاالت الطالق، مــام يهدد جوهر العالقــات االجتامعية 

والعائليــة التي قام عليها لبنان طوال تاريخه.
علــام ان الباحثني يف علم االجتامع يعزون انتشــار هذه 
الظواهــر اىل االحباط التي يعيشــه اللبنانيــون  وتحديدا 
الشــباب منهم، جراء االزمة االقتصادية املفتوحة، وانعدام 
فرص العمل وضياع املســتقبل، بينام املســؤولون من رأس 
الهرم اىل أصغر مســؤول يف الدولة غارقون يف شــهواتهم 
وملذاتهم وسياســاتهم يف افقار البلد، وايصاله اىل مرحلة 
بات فيها االصالح شبه مستحيل، مصحوبا بفراغ قاتل وشلل 

يف القطاع العام وتوقف معامالت املواطنني. 
عداد اسعار املحروقات ال يتوقف، وربطة الخبز مقطوعة، 
والطحني املدعوم لألزالم واملحاســيب واالفران املحظية، مع 
عودة  النفايات املكدســة اىل الشــوارع، كام ان الطرقات ال 
تصلح حتى » للدواب«، وامليــاه »بالقطارة«، ويبقى االخطر 
عــدم املبــارشة بتصحيح االمتحانات الرســمية حتى اآلن، 

رغــم تطمينات وزير الرتبيــة، وهذا ما قد يحرم الطالب من 
االلتحاق بالجامعات يف الخارج، واالنىك من كل ذلك، العتمة 
الشــاملة بعد توقف معميل دير عامر والزهراين عن العمل، 
لكن مؤسســة كهرباء لبنان اعلنت مســاء امس، ان مرصف 
لبنان قام برصف مستحقات مشغل املعملني »فريش دوالر«، 
وعىل الفور طلبت املؤسســة من املشــغل معاودة العمل اىل 

املعملني، مام أدى اىل عودة الكهرباء تدريجيا.
لكــن لبنان لن يرى النــور الحقيقي، طاملا بقيت  مقدرات 
البلد يف يد عصابة طائفية وسياســية،  مل يشــهد التاريخ 
الحديث والقديم مثيال لها، وغطت مبســاوئها عىل كل الذين 
رســموا مسارات سوداوية  لشــعوبهم. طبقة ال تعرف اال 
»النميمــة« و »الحرتقــات« و »الرسقات »  و »املال الحرام«، 
وبث السموم الطائفية من اجل املناصب والكرايس، اخذوا كل 
يشء ودفنوا  معهم الوطن الجميل لصالح دويالت ومحميات، 
فهل يعقل ان رشكة »الزار« املالية التي تم التعاقد معها لدرس 
املاليــة العامة للدولة، حددت الفجــوة املالية بـ 256 مليار 
دوالر؟ فيام املســؤولون املاليون يف الدولة يشككون يف هذا 
الرقــم، ويعرتفون بأن الفجوة املاليــة تصل اىل 156 مليار 
دوالر، والرقامن مخيفان، ولو ســمع هؤالء السياســيون، 
حتى املصنفني يف خانة الحلفاء  للرياض ما يقوله الســفري 
الســعودي البخاري امام زواره عن الفســاد السيايس يف 
لبنــان، لدفنوا رؤوســهم يف الرمال. يقــول البخاري: »ال 
مســاعدات للدولة اللبنانية يف ظل الطاقم السيايس الفاسد 

ملــاذا التقاعس عــن تأليف حكومة 
رسيعاً. الوضع يف البالد مل يعد يحتمل 

املشادات واملناكفات بني املسؤولني.
ولكن رغم كل البالء والوضع املأساوي 
الذي يعيشه اللبنانيون، ها هم املغرتبون 
والســّياح صّوبوا بوصلتهم نحو لبنان 

لقضاء فصل الصيف يف ربوعه.
ها هم املغرتبون بني اهلهم واحبائهم 
واصدقائهم، ال يبالــون بكل ما يحدث 
يف هــذا البلد، يريدون فقط لقاء اهلهم 
ومساعدتهم مادياَ يك يستطيعوا العيش 

بكرامة رغم كل ما يحيط بهم من بؤس 
و »تعتري«.

»الدوالر الفريش« الذي يحمله هؤالء 
املغرتبــني، ويعملــون عىل رصفه يف 
لبنــان، قد يفتح بصيص امل يف النفق 
املظلم، فقد تنتعش االسواق والفنادق، 
واملطاعــم... وقد يرتاح بعض املواطنني 
الذين اســتقبلوا مهاجريهم.. ولكن اىل 

متى؟

عىل طريق الديار

»الديار«

ص10

في تخريج طاب مدرسة اآلباء الكرملين في مجدليا

اللـــــواء ابراهيـــــم: إبنـــــوا دولـــــة لجميـــــع 

ابنائهـــــا للعيـــــش فيهـــــا بكرامـــــة

)ص3(

واشـــــنطن ُمســـــتعّدة التفـــــاق يشـــــمل رفـــــع العقوبـــــات عـــــن طهـــــران 
عبـــــد اللهيـــــان: إيـــــران ليـــــس لديهـــــا مطالـــــب تتجـــــاوز النـــــووي

إستشـــــهاد فلســـــطيني فـــــي جنيـــــن واعتقـــــال العشـــــرات بالضفـــــة
عّبــــــــاس التقــــــــى إســــــــماعيل هنّيــــــــة فــــــــي الجزائــــــــر

ــة  ــ ــ ــ ــ ــن الحكوم ــ ــ ــ ــ ــى م ــ ــ ــ ــ ــتقاالت تتوال ــ ــ ــ ــ اإلس
ــــــــــن أســــــــــتقيل ــــــــــة… وجونســــــــــون: ل البريطاني

تعهد رئيس الــوزراء الربيطاين بوريس 

جونسون امس، مبواصلة التصدي للدعوات 

باستقالته. املطالبة 

وأكّــد جونســون، يف كلمة أمام مجلس 

العمــوم الربيطــاين، أنه »لــن يرحل من 

منصبه، بالرغم من سلســلة االســتقاالت 

التــي طالت حكومته، ومــن تراجع الدعم 

كبري«. بشكل  عنه 

يذكــر ان عدد االســتقاالت من حكومة 

جونســون ارتفع، ما بــني وزراء ووزراء 

قــال املبعوث األمــرييك الخاص إليــران روبرت مايل إن 
الواليات املتحدة مســتعدة لتوقيع اتفاق يشمل رفع العقوبات 
عــن إيران، لكنها تنتظر اســتعداد طهران لذلك، يف حني أكد 
مسؤول إيراين أن توقيع االتفاق مرهون بإرادة أمريكية جادة.

وأضــاف مايل، يف ترصيحــات صحافية، »أن وفد طهران 
قــّدم يف الدوحة مطالب ال تتعلق باالتفاق النووي، وأن عليه 
الرد عىل املقرتحات األمريكية«، وأشــار إىل »إن إيران أحرزت 
تقدما مقلقا يف برنامجها لتخصيب اليورانيوم«، مضيفا »أن 
هناك اقرتاحا مطروحا عىل الطاولة بشــأن جدول زمني تعود 
عىل أساسه إيران إىل االمتثال الكامل لالتفاق النووي وترفع 

مبوجبه واشنطن العقوبات عن طهران«.
وأوضح املســؤول األمــرييك أن »النقاش املطلوب حقيقة 
اآلن ليــس بيننا وبني إيران، وإن كنا مســتعدين لذلك، بل بني 
إيران ونفسها، فهي تحتاج للتوصل إىل قرار بشأن إذا ما كانت 

أعدمت قوات االحتالل الشــاب الفلسطيني رفيق 
رياض غنام )20 عاما( يف مخيم جنني شامل الضفة 
الغربيــة، كام اعتقلت أكرث من 40 فلســطينيا خالل 

حملة مداهامت مبناطق عدة يف الضفة.
وقال تلفزيون فلســطني الرســمي، إن االرتباط 
الفلســطيني )املســؤول عــن التواصل مــع العدو 
اإلرسائييل( أبلغ عن استشــهاد الشــاب رفيق غنام، 
خــالل مواجهات مع قوات االحتــالل يف بلدة جبع 

جنوب جنني.
وقال شــهود عيــان لوكالة األناضــول، إن قوة 
»إرسائيليــة« اقتحمــت بلدة جبــع، ونفذت عملية 
مداهــامت لعــدد من املنــازل، اندلعت عــىل إثرها 
مواجهات مع عرات الشــبان، واعتقلت غنام، بعد 
إصابتــه بالرصاص الحي، قبــل أن يعلن عن وفاته 
الحقا. واســتخدم العدو الرصــاص الحي واملعدين، 
وقنابل الغاز املســيل للدموع، لتفريق الفلسطينيني 

تبون يتوسط عباس وهنية

زاخاروفــا: ندعــو الغــرب للكــف عــن ترهيــب العالم
 وإيهامـــــه بـ»تهديـــــد كيميائـــــي« مـــــن روســـــيا

وفد أميركي في الحسكة للوساطة بين تركيا و »قسد«

باســم  املتحدثة  دعــت 
ماريا  الروســية  الخارجية 
زاخاروفــا الغــرب إىل عدم 
بـ  الدويل  املجتمــع  ترهيب 
»تهديد كيميايئ« من روسيا، 
وعدم تسييس منظمة حظر 

األسلحة الكيميائية.
يف  زخاروفــا  وقالــت 
ترصيــح خالل الــدورة الـ 
التنفيــذي  للمجلــس   100

زار وفد أمرييك برئاسة السيناتور األمرييك 
لينديس غراهام مناطق شــامل رشق سوريا 
الخاضعة لسيطرة »قســد«، بهدف التوّسط 
بــني تركيا و »قســد« وطرح رؤيــة جديدة 
للمصالحة بــني الطرفــني. الخطوة جاءت 
بالتزامن مع إرســال تركيا تعزيزات عسكرية 
كبرية إىل خطوط التامس مع »قسد«، وارتفاع 
احتامالت إطالق عملية عسكرية تركية جديدة 

يف الشامل السوري. 
وأكّدت مصادر اعالمية أّن »الوفد زار مخيم 
الهول الذي يحــوي عوائل من تنظيم داعش، 

وســجن غويران يف مدينة الحسكة، والذي 
يحوي اآلالف من عنــارص داعش املحتجزين 
لدى قسد«. وأشــارت املصادر اىل أّن غراهام 
»التقى قيادات يف قسد ومسد واإلدارة الذاتية، 
بهدف طرح رؤية خاصة للسيناتور األمرييك 
لتخفيف التوتر بني الكرد واألتراك، وإيجاد آلية 

تجّنب املنطقة حرباً جديدًة«.
وكشفت املصادر عن »اقرتاح إنشاء منطقة 
عازلة عىل امتداد املناطق التي تســيطر عليها 

ـــبوعين  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــال أسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة خـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي املائـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــبة 30 فـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاً  بنسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا« زادت عاملّيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــات »كورونـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ص9إصابـ
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نجمة داود... نجمة العرب
نبيه الربجي

الصفــراء،  األســنان 
الجاهلية،  ولعلها أســنان 
انقّضــت علينــا مــن كل 
حدب وصوب حني كتبنا أن 
العروبــة، ولطاملا تغلغلت 
تعد تصلح  يف عظامنا، مل 
للدجاج. جدلياً، فقط  علفاً 
علفاً...  تكــون  أن  تصلح 

! للفيلة
»الحاخام«  أن  لنتذكــر 

مئــر كاهانا رأى فينا كائنات داروينية تدور داخل تلك 
الحلقــة املفقودة، اللحظة املفقودة، التي بقيت لغزاً يف 

االنكليزي. الطبيعيات  عامل  رأس 
أّما وقــد تحّولنا اىل جدران مهدمــة، مل تعد تعنينا 
اآلراء التــي تنرش يف صحــف عربية، وتقول دون الحد 
األدىن من الخجــل، ان املنطقة بني محورين، اما ايران 
أو »ارسائيل«. ملاذا ال يكون املحــــور العريب؟ أســوأ 
بكثر من زمن الغساســنة واملناذرة، أســوأ بكثر من 
زمــن داحس والغرباء. أيها العزيــز قايني، الق بحجرك 

وجهنا...  يف 
كل تلــك املاليــني من البــرش، كل تلــك اآلالف من 
خريجــي الجامعــات العاملية، كل تلك املســاحات التي 
تضج بالرثوات، كل تلــك الرتيليونات التي تدفقت عىل 
القصور )أو عىل األقبية(، وكل تلك األعداد الهــــائلة 
مــن القاذفات والدبابات التي جعلــت املنطقة العربية 
الرتســانة األضخــم يف العامل، ليســت موجودة عىل 

القرن. خارطة 
هكــذا اما أن نكون الدمــى بني أيدي آيات الله، أو أن 
أيدي »الحاخامات« والجرناالت،  القهرمانات بني  نكون 
اذا استعدنا قول رفاييل ايتان »العريب الجيد هو العريب 

امليــت« . كلنا موىت أيها الجرنال...
اآلراء اياهــا التي تعّد النقالب ايديولوجي، والنقالب 
اســرتاتيجي، يف العقل العريب، تذهــب اىل أن الغلبة 
بــني القطبــني )باعتبــار أن تركيــا جزء مــن املحور 
»االرسائييل«( هي »الرسائيــل«، ليس فقط ألن الغرب 
وراءهــا، وامنــا أيضاً ألن الله  وراءهــا )يف نظر أحد 
الفقهاء الذي يتوىل تســويق »ميثــاق ابراهيم« وهو 
يف الواقع ميثاق اســحق(، واال ملا كان لتلك األقلية أن 
تبقــى هكذا  بكل جربوتها )وعبقريتها بطبيعة الحال(، 
بالرغم من سلســلة الويالت التــي أملت بها، ومن أيام 

الفوهرر.. أيام  اىل  نبوخذنرص 
أين هي الســعودية، بامكاناتها املالية االسطورية، 
وحتــى بامكاناتهــا الجغرافية؟ وايــن هي مرص التي 
كانت تصّدر الغاز اىل »ارسائيل«، فاذا بها تستورد الغاز 
»االرسائييل«؟ ليس هذا فحسب، بل ونقل هذا الغاز اىل 
القارة العجوز، ومن خالل مذكرة تفاهم جرى توقيعها 
تحت الكامرات، كبديل عن الغاز الرويس الذي تحارصه 

العقوبات.
لن نوقظ عظام تــوت عنخ أمون، وال عظام الظاهر 
بيــربس، وال عظام محمد عيل باشــا، وال عظام جامل 
عبد النارص، بل نوقظ عظام أيب الهول: أين أنت؟ وملاذا 

ال ترصخ؟
جامل حمدان، العامل االسرتاتيجي الشهر )والنبيل( 
قــال يل، عىل هدير بابور الكاز وفوقه ابريق الشــاي، 
»أخــى أن تتحــول مجتمعاتنــا اىل صحارى ال ينبت 
فيهــا حتى الصّبــار«. الحظ كيــف أن الضحالة باتت 
تحكــم سياستــــنا، وثقافتنا، وطريقــة تعاملنا مع 

األزمنة. لعبة 
وصــوالً اىل حالنا يف لبنــان. ال جربان خليل جربان 
بعبــاءة »املصطفى«، وال فروز تغنــي )ويصغي اليها 
اآللهة( لزهــرة املدائن. طبقة سياســية وراء قالعها 
الحصينــة. أليــس كل ما يحصل يف الضــوء، ووراء 
الضــوء، ييش بأننا وضعنــا عند مفرتق طرق. الحظوا 
األقنعــة عىل وجوه أولياء أمرنــا. ماذا وراء األقنعة ؟ 

هذه أشــهر يتحدد فيها مسار ومصر لبنان...
قيــل لنا »اذا بقــــيتم مع ايران، فهــذا يعني أنكم 
ماضــون اىل قوارب املوت. املخيامت بانتظاركم . أبواب 
صندوق النقد الدويل ســتظل موصدة يف وجوهكم« . 
ولكــن متى مل تكن أبواب هــذا الصندوق أبواب جهنم. 
اسألوا غابرييل غارسيا ماركيز الذي الحظ من املكسيك 
التــي أقــام فيها حول مســاعدات الصندوق »حتى ان 
قهقــات الذباب مــأت أذيّن«... أطبــاق ال تليق حتى 

بالذباب 
قطــب حزيب قال لنــا »اذا بقينا يف املحور االيراين، 
فهذا يعني أننا ذاهبون حفاة اىل الخراب«، لكأننا لســنا 
يف ذروة الخراب. ال أحد يقول بأن يكون لبنان، برتكيبه 
الفسيفســايئ  يف هذا املحور، ولكن هل املحور اآلخر، 
أي املحور »االرسائييل« وبكل تلك السياسات الهمجية، 

هو الخالص... ؟
الجواب عنــد من ينصحنا )وتصــوروا( بأن نتخىل 
عن »سياســات الخنادق والقبور«، وبأن نتبع خطوات 
آموس هوكشــتاين »متاماً كام فعل كباركم يف مرص، 
وكــام فعل كباركم يف تركيا،  بــل وكام فعل يعرب بن 
قحطان. انظروا كيف ترفرف نجمة داود عىل قرب يعرب 

قحطان!!  بن 

ابراهيم نارصالدين

بعد ايام عىل »رســالة« حزب الله الجوية - البحرية فوق 
منصــة »كاريش«، بات باالمكان اجراء قراءة هادئة لطبيعة 
هذا الحدث وتداعياته وطبيعة النتائج املنبثقة عنه. ال شك ان 
املقاومة ســجلت نقلة نوعية عىل »رقعة الشطرنج« دفعت 
بكل املشــاركني »باللعبة« اىل الرتاجع خطوة اىل »الوراء«، 
واعادة التفكر مبسار عملية التفاوض، وما ميكن ان تفيض 
اليــه اي نتيجة تنتقص مام تبقى من حقوق لبنانية، بعدما 
تخىل املفــاوض اللبناين عن الخــط 29 مجانا. فحزب الله 
جاد وال »ميزح« كام بّينت خطوته املدروســة »كاّمً ونوعاً« 

وتوقيتاً. 
»ارسائيــل« تعيد حســاباتها بناء عىل املعطــى الجديد. 
الواليات املتحدة االمركية مل تعد قادرة عىل تجاهل »الالعب« 
الجديد عــىل »الطاولة« والبناء عىل ضعف املوقف اللبناين. 
امــا الخارس االكرب كالعادة فلبنان الرســمي، الذي رســب 
مجددا يف امتحــان »الوطنية«، واظهر دونية غر مفاجئة 
ومعتادة تجاه واشنطن. فلم يعد مهام اذا كان رئيس حكومة 
ترصيف االعامل نجيب ميقايت قد تفرد باتخاذ القرار وفرضه 
عىل وزير الخارجية عبداللــه بوحبيب، وليس مهام معرفة 
حقيقة تنســيق هذا االخــر او قيامه بتجاهــل مرجعيته 
السياســية يف بعبدا و »مرنا الشالوحي«. مع العلم ان احدا 
ال ميكنه »هضم« خربية قيام بوحبيب بتلقف بيان عىل قدر 

من االهمية والخطورة »بصدره« ودون املراجعة. 
لكن املهم اآلن ان لبنان الرســمي ممثال بطبقته السياسية 
الحاكمــة، واملعارضة التي تربعــت بدورها بتوهني االنجاز 
اللبنــاين، قد اكدوا املؤكــد بانهم غر مؤهلني الدارة دولة او 

شــعب، فكيف بالحفاظ عىل ثروات االجيال؟!.
لكــن الجديد خالل الســاعات القليلة املاضية، كان دخول 
باريــس »الخط«، من »بوابة« اســتعانة »ارسائيل« بصديق 
ملحاولــة ثنــي حــزب الله عــن التصعيد. ووفقــا ملصادر 
ديبلوماســية مل تكــن اســتعانة رئيــس حكومة ترصيف 
األعامل »اإلرسائيلية« يائر البيد بالرئيس الفرنيس إميانويل 
»عبثيــة«، بل هو »طرق بــاب« الجهة الغربية الوحيدة التي 
متلك اتصاالت رســمية علنية وغــر معلنة مع حزب الله. 
ويف هذا الســياق مل تتأخر باريس بتشــغيل محركاتها عىل 
نحو عاجل وعىل مســتويني االول ميداين وآخر يرتبط مبلف 

»الرتسيم«. 
يف املجــال االول، حرص الجانــب الفرنيس عىل االتصال 
بااليرانيــني الذيــن اكدوا ان ال عالقة لهــم بهذا امللف، وهو 
قــرار ذايت يقدره حزب الله وفقا ملصالح لبنان العليا. وعمل 
الفرنســيون عىل لجم اي تصعيد عســكري محتمل نتيجة 
حســابات خاطئة لدى الطرفني. وقد تأكد الفرنســيون عرب 
قنــوات اتصالهم الخاصة، بان »حجم رســالة« حزب الله 
محــدود وواضــح وال يحتمل التأزيــم، ويرتبط فقط مبلف 
الرتســيم والحفاظ عىل حقــوق لبنان الغازية، فال نوايا او 

خلفيــات تصعيدية مرتبطة بتطورات املنطقة. 
وكان الفتا بحســب تلك املصادر، حرص الجانب الفرنيس 
عــىل تقديم نوع من التربيــرات غر املبارشة لخطوة الحزب 
مــن خالل حض الرئيس الفرنــيس البيد عىل ترسيع عملية 
التفــاوض وانهاء امللف رسيعا، النه ســيبقى برأيه »قنبلة 
موقوتــة« طاملا بقي معلقا، وهو ما مينح حزب الله الحجة 
للقيــام بخطــوات مامثلة، كــام مينحه »هدية« شــعبية 
مجانية، باعتباره »يقدم نفســه مدافعا عن الرثوة الوطنية 
اللبنانية«، بحســب تعبر الفرنسيني، الذي فّعلوا اتصاالتهم 
ايضا مع الجانب االمــريك ملنح املفاوضات الزخم املطلوب 
وايجــاد الحلول املرضية للطرفني. وقد ســمع الفرنســيون 
كالمــا واضحــا عن تحرك قريب يتزامن مــع زيارة الرئيس 
جون بايدن اىل املنطقة منتصف الجاري، حيث سيكون ملف 

الطاقة ملفا رئيســيا وحيدا يف جولته.
اما لجوء البيد اىل التهديد، بان »ارسئيل« لن تقف مكتوفة 

األيــدي إزاء هــذه الهجامت املتكــررة، فيبقى مجرد موقف 
لالستهالك الداخيل، يف ظل شبه اجامع نادر داخل املؤسسة 
االمنية والعســكرية عىل رضورة تجنب التصعيد، باعتباره 

سيشــكل رضارا كبرا وغر مسبوق عىل »ارسائيل«. 
ويف هــذا الســياق، تلخص صحيفــة »يديعوت احرنوت 
االرسائيليــة« الواقع العســكري املعقد بالقــول: »احتفلنا 
كمواطنني بإســقاط املســرات«، غر أن قيادة سالح الجو 
ســألت أســئلة أكرث تعقيداً ومل ترشب »الشمبانيا«، ومنها: 
لو مل تكن ثالثة بل عرشين أو ثالثني »مســرة يف آن معاً، 
فهل ستكون النتائج مشابهة؟ لو استخدم حزب الله سالحاً 
أكرث ذكاء بقليل، فهل ســيكون »باراك 1« كافياً؟ والســؤال 
االهم ملاذا مل يتم االعرتاض بوسائل التشويش التكنولوجية؟ 
»اتركــوا الحفالت للمواطنني« تقــول الصحيفة، »لكن من 
ناحيــة الجيــش، كان هذا حدثاً تكتيكيــاً مركباً، يحمل إىل 

جانبــه الكثر من الدروس للتعلم واخذ العرب«! 

باريــــــس تتحــــــّرك للجــــــم التصعيــــــد وتنصــــــح : توّصلوا الى تســــــوية ســــــريعاً !
»إســــــرائيل« املربكــــــة تســــــتخلص الــــــدروس : مــــــاذا لــــــو كانــــــوا 30 ُمســــــّيرة ؟
تبريرات رســــــمّية ال تغســــــل »العــــــار«... وحزب اللــــــه : »اآلن قومــــــوا بواجباتكم«

ميشال نرص

حركــة التكليف بــال بركة، ال حراك 
وال مواقــف وال ما يبــــرش بــــهام 
اقله شــكال، يزيد من طينها بلة عطلة 
العكس  الطويلة، بل عــىل  االضحــى 
خط  عىل  االعالميــة  للهدنة  انهيــار 
البياضة – بالتينوم، يف الرس والعلن، 
حيث انعــــكس التشــنج بني املقرين 
عــىل العالقة بني الرئاســتني االوىل 
والثالثــة، فيــام الثانية عــىل »قلبها 
متل العســل«، طاملا ان الدفع من كيس 

غرها.
املوقف  مــن  »املجروح«  فميقــايت 
الســيايس املسيحي املتكتل ضده، وجد 
ضالتــه عند القيــادات الروحية، عند  
»مطران  وثم  املاروين«  بكريك  »بطرك 
بروت االرثوذوكيس« اللذان مل يتأخرا 
يف توجيه االنتقادات العلنية للقيادات 
بــاب »اســتقالتها«  املســيحية، من 
مــن دورها االســايس، خصوصا بعد 

االنتخابــات النيابيــة الجديدة، فحل ضيفــا يف الدميان 
اوال، ويف مطرانيــة بروت الحقا، مطلقا مواقفه ومحددا 
ثوابته التي لن يرتاجع عنها ، موحيا ان اولوياته »تتطابق« 
واملرجعيات التي زارها، شــاكيا املامرسات الربتقالية، رغم 
ان اوســاط التيار تســأل كيف لرئيس الحكومة ان يرفض 
تعديلهــا جذريا، يف وقت ابدى خالله النائب باســيل عدم 
رغبته باملشــاركة يف الحكومة، فهل املسألة هي »مشاركة 

فشله؟ لتقاسم  بالقوة« 
وبحسب مصادر مواكبة، فان الرئيس العائد حسم خياره 
لجهــة عدم الدخول يف البازارات الوزارية املعهودة، رافضا 
اي صيغ تعدل يف جوهــر حكومته الحالية لجهة الطبيعة 

والدور، وان كان منفتحا عىل تغيرات شــكلية تطال بعض 
االســامء »النافرة«، اال انه لن يسر باي حكومة سياسية 
»فاضحة«، فالحالية تلبي املطلوب وتحفظ حقوق االحزاب 
املشــاركة، يف نفس الوقت الذي تريض به الخارج، محذرة 
مــن ان اي تغيــر يف واقعها قد يدفع اىل رد فعل خارجي، 

بنتائجه. التنبؤ  ميكن  ال 
وتتابع املصــادر بان رهان ميقايت، وفقا ملا يســتنتجه 

امرين: زواره يقوم عىل 
- لعبة الوقت التي تصــــب يف صالحه، العــتقاده انه 
يف لحظة معينة ســيؤدي الضغــط املامرس من الخارج، 
اىل »حرش رئيــــس الجمهورية واخراجه من شــــروط 
التأليف«، لذلك اتبع تكتــــيك »اغراق« بعــبدا بالتشكيالت 

ان  مصــادره  وترسيــب  والصيــغ، 
املفاوضات واالتصاالت متوقفة راهنا.

- اقتناعــه بان املظلة التي نجح يف 
نســجها داخليا مل تفقــد بعد قيمتها، 
يف  الجــــارية  التغيــــرات  رغــم 
االقليــم، رغم اقــرار املصادر بان مثة 
قــراءة اســرتاتيجية خاطئة عىل هذا 
الصعيــد، وان لعبة الوقت التي يراهن 
عليها قد تنقلب ضده قبل نهاية الشهر 

املقبل.
وعليــه تتابــع املصادر بــان زائر 
املقــرات الروحية حاول تدعيم موقفه 
ومظلة امانــه، طالبا مزيدا من الدعم 
من اصحاب النيافة والسيادة، وان كان 
معنويا ، متخوفة من ان يكون املســار 
الحايل جزءا من خطة يعتمدها الرساي 
تقوم عىل االتكال عىل دعم املرجعيات 
الدينية يف مواجهة القوى السياسية، 
التــي بغالبيتها تصطــف ضده، داعية 
اىل مراقبة حركته خالل الفرتة املقبلة 
ليبنــى عىل الشــــيئ مقتضاه، علام 
انــه اذا صحــت تلك التكهنات، فان البــالد تكون قد دخلت 
مرحلة من االعراف جديدة التي ســتؤدي اىل تعزيز القوى 

الطائفيــة، بدل الذهاب نحو مدنية الدولة.
الرئيــس املكلــف مرص عــىل عدم توســيع حكومته او 
الرضــوخ للمطالب والرشوط، وبعبدا غر مســتعدة عىل 
التفريــط »بالقلم والتوقيع« »غر كل مرة«، حيث محاوالت 
يّل ذراع جــرنال بعبدا عىل اعتبار أنّــه يف نهاية عهده لن 
متر، والنتيجة حرب عض اصابع ســتنتهي اىل تعادل سلبي 
خالصتــه ليل 31 ترشيــن االول حكومة ترصيف االعامل، 
رئيس للجمهوريــة اللبنانية »بـ 24 راس«... وعندها باب 

التوقعات ســيكون مفتوحا عىل مرصاعيه.

ــّيـــة ــومـ ــكـ ــر« املــــعــــادلــــة الـــحـ ــ ــّي ــ ــغ ــ ــر ي ــكـ ــفـ ــي : »مــــــا حــــــدا يـ ــاتـ ــقـ ــيـ مـ

عــامــة : عــلــى الـــدولـــة الــتــدخــل إليــجــاد
ــة ــ ــأدوي ــ آلــــّيــــة لـــلـــشـــراء املـــبـــاشـــر ل

غرد عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب فادي عالمة عرب 
حسابه عىل »تويرت«: »أمام النقص الحاصل يف بعض األدوية 
وفقدان بعضها من الســوق وباألخص تلك املتعلقة باألمراض 
املستعصية، عىل الدولة من خالل املكتب الوطني للدواء التدخل 
إليجاد آلية للرشاء املبارش من قبلها لضامن استمرارية وجود 
األدوية وعدم احتكارها، وقد ســبق وتقدمنا بهذا االقرتاح منذ 

أشهر للمعنيني مبتابعة ملف الدواء«.

ــر« ــي ــي ــغ ــت ال »نــــــــواب  ــى  ــلـ : عـ ـــاب  ــ ــ وه
ــيــن اســتــعــراضــّيــة ــوان ــق ــدم الــتــلــهــي ب عــ

لفــت رئيس حزب التوحيد العريب وئام وهاب، إىل أنه »قدم 
النواب الجدد إقرتاح قانون معّجل لتحصني حامية املوجودات 
الذهبية«، مشــرًا إىل أنّه »مشكورين شباب الحركة مطلوبة 
ولكن حتى ما تظلّوا باالســتعراضات والقشور«، موضًحا أّن 
»االثنني املايض كشفت بعثة صندوق النقد الدويل عىل الذهب 
وتبنّي لها أن الثلثني موجود يف البنك املركزي، وهو بخر والثلث 

يف أمركا«.
وذكر، يف ترصيح عىل وســائل التواصــل االجتامعي، أّن 
»الثلث املوجود يف أمركا أرســله حاكم مرصف لبنان السابق 
ميشــال الخوري، لحفظه بعد دخول إرسائيل إىل فرع املركزي 
يف صيــدا ونهبه. لذا عىل النواب الجدد إعداد قوانني تغر أداء 
الدولــة واإلدارة العثامين باتجاه عرصي وعدم التلهي بقوانني 

استعراضية«. 

شــهد قرص بعبدا قبل ظهر امس سلســلة 
لقاءات تناولت شــؤونًا قضائيــة وامنائية 
وديبلوماســية، يف وقــت واصــل رئيــس 
الجمهوريــة العامد ميشــال عــون متابعة 
االوضاع الداخلية واالجواء السياسية السيام 

تلك املتعلقة مبسار تشكيل الحكومة.
ويف هذا االطار، استقبل الرئيس عون وزير 
العــدل يف حكومة ترصيف االعامل القايض 
هــرني خوري وعرض معه لشــؤون الوزارة 

وعدداً من املواضيع القضائية امللّحة.
ديبلوماسًيا، اســتقبل الرئيس عون سفر 
بريطانيا الدكتور ايان كوالرد ملناســبة انتهاء 
عمله يف لبنان، متمنًيا له التوفيق يف مهامته 
الجديدة وشــاكراً له »الجهود التي بذلها عىل 
صعيد تنمية العالقات اللبنانية – الربيطانية 
وتعزيزهــا يف مختلف املجــاالت«. ورافقت 

الســفر كوالرد يف زيارته لقرص بعبدا نائبة 
رئيس البعثة الربيطانية يف لبنان أليســون 

كينغ.
الجمهورية ســفر  كام اســتقبل رئيس 
الجمهورية االسالمية االيرانية محمد جالل 
فروزنيــا يف زيارة وداعية ملناســبة انتهاء 
مهامــه يف لبنان. ونــّوه رئيس الجمهورية 
بـ«الجهود التي بذلها السفر فروزنيا  خالل 
وجــوده يف لبنــان بهدف تعزيــز العالقات 
الثنائية بني البلديــن وتطويرها«، ومتنى له 

التوفيق يف مهامه الجديدة.
إمنائياً، عرض رئيس الجمهورية مع النائب 
السابق امل ابو زيد لالوضاع العامة يف البالد، 
إضافة اىل حاجات منطقة جزين واملشاريع 
االمنائية فيها واهميتها خصوصاً يف موسم 

االصطياف. 

ــاً قـــضـــائـــيـــة ــ ــ ــؤونـ ــ ــ ــة وعـــــــــرض شـ ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ــل ال ــيـ ــكـ ــشـ ــار تـ ــ ــسـ ــ ــع مـ ــ ــابـ ــ عـــــــون تـ
ــا وإيـــــــــــــــــــــران ُمـــــــوّدعـــــــيـــــــن ــ ــ ــي ــ ــ ــان ــ ــ ــط ــ ــ ــري ــ ــ واســــــتــــــقــــــبــــــل ســــــفــــــيــــــري ب

الرئيس عون مستقبال السفري االيراين             )دااليت ونهرا(

ــي« ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ ــ ــو »اإلس ــ ــج ــ ــادة ســــــاح ال ــ ــيـ ــ ــرب قـ ــ ــش ــ ــم ت ــ ملــــــــاذا لـ
ــا بــــعــــد إســــــقــــــاط املــــــســــــّيــــــرات الــــــثــــــاث ؟ ــ ــي ــ ــان ــ ــب ــ ــم ــشــ ــ ال
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املخّيمات الفلسطينّية نار تحت الرماد... واألزمة االقتصادية قنبلة موقوتة
فادي عيد

الفلسطيني  الوضع  يبقى 
لــدى  قلــق  موضــع 
املســؤولني، وأيضاً للبنانيني 
والفلســطينيني املقيمني يف 
املخّيــات عىل حدٍّ ســواء، 
أكان عــىل مســتوى وجود 
األصولية،  التنظيات  بعض 
التي تظهر بني الحني واآلخر 
مرتافقة مع أحداث وتطّورات 
واشتباكات وسقوط ضحايا، 
كا كانت الحال يف اليومني 
املنرصمــني، عندمــا حصل 
اشــتباك عنيف بــني »جند 
الشــام« و«عصبة األنصار« 
يف عني الحلوة، ما يؤكد عىل 
أن هــذه التنظيات ما زالت 

لديهــا القدرة عىل تحريك الوضع يف املخّيم، وخلق 
حالة ذعر وبلبلة، عىل الرغم من التنسيق السيايس 
واألمني بني الســلطتني اللبنانية والفلســطينية، 
وكذلــك عىل الصعيد املخابرايت بني الجيش اللبناين 
وحركة »فتح«، وإمنــا مركزية هذا املخّيم لناحية 
وجود الفصائل املتعّددة وحجم الســاح فيه، يُبقي 

كل االحتاالت واردة من خال هذه الرصاعات.
ويف هذا السياق، تشري املعلومات إىل أن السطة 
الفلســطينية من خال حركة »فتح« قادرة ولديها 
كل الوســائل لضبط وضع املخّيم وعدم تفلّته، إمنا 
يف اآلونة األخرية، وعىل أكرث من خلفية سياســية 
واقتصاديــة وعقائدية، إىل تنــّوع هذه الفصائل 
وانتاءاتها، ال ســيا عىل الصعيــد األمني، عىل 
اعتبار أن كل التنظيات لديها قدرة عسكرية، ومن 

يدعمهــا يف داخل املخّيم وخارجه، ولكن ما يريح 
الوضع، أن األجواء املستقرّة واإليجابية بني حركتي 
»فتح« و«حاس، عىل اعتبارها القوتني البارزتني 
عىل الصعيد الفلسطيني تنظياً وتسليحاً، فها منذ 
فرتة عىل تواصل وتنســيق دائم وتوافق، عىل رغم 
التباينات السياســية بينها، إلبقاء األمور هادئة 
يف لبنان، ال سيا يف املخّيات الفلسطينية، حيث 
لهم الحضور األسايس فيها عىل األرايض اللبنانية، 
وعــىل وجه الخصوص مخّيم عــني الحلوة، الذي 
يعتــر األضخم واألخطــر يف آن بفعل وجود قوى 

وفصائل أصولية وتكفريية عديدة.
ويف سياق متصل، علم أن القلق اآلخر الذي يبقي 
واقــع املخّيات موضع مخــاوف وهواجس، إمنا 
يعود إىل تقليص منظمة »األونروا« ملســاعداتها 
وخدماتهــا لكافــة املخّيــات، باعتبارها الجهة 

األساسية التي تهتم بشؤون 
الاجئني يف لبنان وســوريا 
واألردن وفلسطني، ومن هذا 
باألزمات  وربطــاً  املنطلق، 
اإلقتصاديــة العامليــة، وما 
يحصــل اليوم يف روســيا 
وأوكرانيــا، فكل ذلك كان له 
األثر السلبي يف تقليص هذه 
املســاعدات التــي قد تحوٍّل 
املخّيات إىل قنابل موقوتة 
يف حال اســتمرت األزمات 
بدأت  والتي  قامئــة،  املالية 
تنــذر بعواقب وخيمة، وهذا 
ما يشري إليه أكرث من مسؤول 
فلسطيني، ومنهم من يواكب 
ويتابع هــذه األزمات املالية 
الخانقة الناشئة، وصوالً إىل 
أن الدولة اللبنانية والحكومة 
واملؤّسســات غري قادرة عىل دعم هذه املخّيات، أو 
من يقّدم الحقوق املدنية ألبنائها، وحيث هناك أزمة 
ماليــة واقتصادية يف لبنان، ما يعني أن اللبنانيني 
أنفسهم ليس باستطاعتهم الحصول عىل مّدخراتهم 
يف املصارف وعاجزون عن تأمني الطبابة وأقساط 

املدارس والجامعات.
ويبقــى، ومن خــال ما يجــري يف املخّيات 
الفلســطينية، أن كل املعطيات واملؤّشات تؤكد أن 
هناك تواصاً وتنســيقاً بني املعنيني ملنع حصول أي 
انفجار داخلها، ولكن تبقى كل االحتاالت واردة يف 
حال تفاقمت األوضــاع اإلقتصادية واإلجتاعية، 
وتوقفت »األونروا« بشــكل كيل عن تأمني األموال 
الازمــة، ما يعني عندئٍذ أنه ليس باســتطاعة أي 

طرف أن يلجم الوضع عىل الساحة الفلسطينية. 

في تخريج طالب مدرسة اآلباء الكرمليين في مجدليا - زغرتا
ــون بــمــؤســســاتــهــا ــ ــك ــ ت ــوا دولــــــــة  ــ ــنـ ــ إبـ  : ابــــراهــــيــــم   الـــــلـــــواء 
ــكــرامــة ــهــا ب ــي ــلــعــيــش ف وقــوانــيــنــهــا ضــمــانــة لــجــمــيــع أبــنــائــهــا ل

جهاد نافع

اآلباء  مدرســة  اقامــت 
قضاء  مجدليا  يف  الكرمليني 
زغرتا، احتفال تخرج لطاب 
الصــف الثالث ثانوي »دفعة 
السام«، برعاية املدير العام 
لامــن العام اللــواء عباس 
ابراهيم وحضور وزير االعام 
يف حكومة ترصيف االعال 
املكاري، وشــخصيات  زياد 
سياسية وامنية واجتاعية.

بعــد النشــيد الوطنــي 
والنشيد الكرميل، كانت كلمة 
باســم املتخرجني، ثم جرى 
عرض وثائقي حول مســرية 
اللــواء ابراهيم، فكلمة لاب 

رميون عبدو الذي قال: »فشــل العديد من الذين كنا 
نعول عليهم بانقاذ البلــد، جعلنا نفقد االمل، لكن 
حضورك اليوم بيننا ايها اللواء ابراهيم يعيد لنا االمل 

يف املستقبل«.
ثــم تحدث اللواء ابراهيم وقال:« أن تخاطب ربيع 
العمــر يدق ابــواب املســتقبل، خارجا من حرضة 
الكرمليــة، يعني ان تكون مســؤوال امام جيٍل مل 
ننجح، ولاسف، يف تسليمه دولة عىل ما كنا نأمل 
به ونعمل من أجله، وقد قضينا وال نزال، ســنوات 
العمر نعمل يف ســبيل لبنان ومن أجله. وهذا يعني 
ايضا ان تقف برهبة يف حرضة نُّســاك الكرمل وما 

بذلوه من صاة وعمل إىل يومنا هذا«.
وتابــع: »تحية لكم، ومعهــا كل التقدير لألهل 

الذين ضحوا يف اصعب الظروف ليشــقوا الوالدهم 

دربــا توصلهم اىل غد مرشق يتطلعون اليه بعد كل 

مــا نزل بلبنان من مآس«، اضاف: »يرشفني جدا ان 

احرض وارعى هذا االحتفال املميز، احتفال التخرج 

الذي تقيمه مدرســة الكرملية، الرابضة عىل تلة 

هي عامة جمع الشــال الذي ما كان فيه إال أهنأ 

العيش بــني مكوناته، وما كان إال ســندا وعضدا 

للقــوى األمنية الرشعية، اما من خرج منه وذهب 

إىل أقــايص العنف واإلرهاب فكان اســتثناء عىل 

األصل الوطني اللبناين الصايف لكل أهل الشال«.

وقال:  »ايهــا الطاب، حقكم الفرح مبا انجزتم 

ومبا بذلتــم من جهد لتحملوا شــهادتكم. وكلنا، 

ذويكم وإدارتكم، فخــورون بكم. فلكم منا، ولكل 

املتخرجني عىل مســاحة لبنــان، التهنئة القلبية. 

لكــن اعلمــوا ان امامكــم 
مســؤولية االســتمرار يف 
التحصيــل العلمي والنجاح، 
وشــعبكم  وطنكــم  ألن 
فا  اليكم  بحاجــة  واهلكم 
تتخاذلــوا. اذهبوا واحصلوا 
عىل العلم من أىَن شئتم، لكن 
لتبنوا وطنا  أىَن كنتم  عودوا 
يُشــبه أحامكــم ووعيكم 
وحداثتكــم.  وعرصنتكــم 
ســافروا لكــن ال تهاجروا. 
أنتــم جواز ســفر لبنان اىل 
السمو والعلو، ولو صادفتكم 
وصادفــت اللبنانيني عراقيل 
يف الحصــول عــىل جواز 
الســفر، فإن من بني اسباب 
هــذه الصعوبات التأخري يف 
امتام عملية تأمني جوازات السفر من الخارج التي 
مل تكن من مســؤولية االمن العــام. ولكن، ضيق 
حــال الدولة ووضعها املادي، وكوننا نؤمن بالدولة 
مها تكن، فإننا لن نَرمَي املســؤولية عىل احد ضّناً 
بصــورة الدولة ووجودها الذي هو أهم من تقاذف 
املسؤوليات، وهذه لعبة مل ولن ننخرَط بها ألنها اداَة 
َهــدٍم ونحن ُدعاة بناء. ومن هنا، اؤكد لكم ان هذه 
االزمــة هي قيد املعالجة مع املعنيني إلعادة االمور 
اىل مســارها الطبيعي. هذا وعد، ومل نعتد يوما اال 

االيفاء مبا نعد به«.
وختم: »إبنوا دولة تكون مبؤسساتها وقوانينها 
ضانــة لجميع ابنائها للعيــش فيها بكرامة، وال 
تقبلوا وطناً ضانته شخص الن هذه األوطان زائلة 

ال محالة«.

اللواء ابراهيم يلقي كلمته

تراكم امللفات اإلستراتيجّية يجعل شــــــهر أيلول األكثر أهمّية هذا العام
محمد علوش

اإلستشــارات  نهاية  بعد 
النيابيــة امللزمة وتســمية 
لتشــكيل  ميقايت  نجيــب 
الحكومــة الجديــدة، كان 
واضحاً وجود فرصة ذهبية 
للحكومة  رسيع  لتشــكيل 
تم اســتغالها، وهو  بحال 
مل يحصــل اليــوم، حيــث 
دخلنــا يف مرحلــة مــن 
املنــاورات واملشــاورات قد 
تطــول بحال عــدم حصول 
مفاجأة من خارج الســياق، 
علــاً أن الخــارج ال يبدو 
مهتــاً بالحكومــة حالياً، 
بقدر اهتامه مبلف ترسيم 
الحــدود البحرية بني لبنان 

املحتلة. وفلسطني 
إن غيــاب اإلهتام الدويل مبلفــات معينة قد 
يكون سيفاً ذو حّدين، فهو إما يكون مسهاً لوالدة 
حكومــة، كا انتخاب رئيس جديــد للجمهورية  
بحال تم إنتاج تســويات داخلية عىل صعوبتها، 
وإما يكون معرقاً إلنتاج أي حل لألســتحقاقات 
الدســتورية املقبلة، وهو ما يبــدو أقرب للواقع 
بحسب ما يظهر من خال املواقف املعلنة من قبل 
كافة األفرقاء، حيث تؤكد أن ليس هناك ما يوحي 
بإحتال الوصــول إىل تأليف حكومة، خصوصاً 
يف ظل اإلشــتباك القائم بني التيار الوطني الحر 
ورئيــس الحكومة املكلف نجيــب ميقايت، األمر 
الذي يتأكد من خال عودة األخري إىل تفعيل عمل 
حكومة ترصيف األعال بشكل غري مباش، عر 

سلســلة اإلجتاعات التي يعقدها عىل مستوى 
الوزراء أو اللجان.

كــا يف كل مرحلة ترصيف أعال، فإن تفعيل 
العمــل الحكومــي يعني تراجع فرص تشــكيل 
حكومــة جديدة، وهذا ما يجري اليوم، حيث تعمل 
حكومة ترصيف األعال وكأنها مستمرة طوياً، 
علاً أن نهاية الصيف ستشــهد سياً من امللفات 
املهمة واألساسية بحال مل تُشكل الحكومة قريباً، 
منها استحقاق الرئاسة، استحقاق الرتسيم حيث 
يُفــرتض حصول مســتجدات قبــل أيلول، وملف 
انتخاب رئيس الجمهورية الذي ســيبدأ مسلسله 

يف أيلول أيضاَ.
يف الوقــت الراهن، من املمكن القول أن املوقف 
املعلن، من قبل ميقايت ووزير الخارجية واملغرتبني 
عبد اللــه بو حبيب، بالنســبة إىل عملية إطاق 

حزب  جانب  من  املســرّيات 
الله، قد يكون عاماً اضافياً 
عــىل مســتوى العرقلــة، 
بالرغــم مــن أن الحزب مل 
يذهــب باملبــاش إىل الرد 
األســاس  أن  إال  عليهــا، 
رئيس  موقــف  يف  يبقــى 
الجمهورية ميشال عون، ال 
سيا مع عودة الحديث عن 

رصاع الصاحيات.
بحســب بعض األوساط، 
حــزب الله، الــذي تغاىض 
عــن املوقف الرســمي من 
املسرّيات، ال يزال من األفرقاء 
الذيــن يعملون عىل محاولة 
إنضــاج تســوية تقود إىل 
إنتــاج حكومة املمكن، إال أن 
هذه املسألة ال تزال تصطدم 
بالرشوط والــرشوط املضادة، التي تعود بالدرجة 
األوىل إىل عــدم مصلحة أي من األفرقاء بالوصول 
إىل تشكيل حكومة جديدة، إال وفق التوازنات التي 

تصب يف مصلحة كل منهم.
كا يف كل استحقاق حكومي، هناك من يركز فقط 
عىل مصلحة حزب الله من االســتحقاق، وبحسب 
مصادر معينة، فــإن الحزب معنّي يف هذه املرحلة 
بتمرير االستحقاقات الدستورية برسعة قبل وصول 
التسوية أو قبل الدخول يف زمن التسويات، الن يف 
متريرهــا اليوم مصلحة له كونــه ميلك وحلفائه، 
أكرثيــة نيابيــة قادرة عىل الحســم يف اللحظات 
الصعبة، لذلك من غري املنطقي بحسب املصادر، اتهام 
حزب الله بعرقلة والدة الحكومة، علاً أنها ستكون 
عىل شــاكلة الحكومة القامئة حالياً، والتي مل تكن 

 كورمــــــان مليقاتي : بلجيكا ستســــــتمّر في دعم لبنان
برنامــــــج »أمان« : اجتماعــــــات لتحفيز  أبو فاعــــــور 

أوضح ســفري بلجيــكا يف لبنان هوبري 
كورمــان بعد لقائه برئيس الحكومة املكلف 
نجيب ميقايت يف زيارة وداعية، »أنني أغادر 
لبنان يف األســابيع املقبلة، وأكدت للرئيس 
ميقايت بأن بلجيكا ستستمر يف دعم لبنان 
ومساعدته، فنحن أصدقاء منذ مدة طويلة، 
ومتنيت له النجــاح يف تأليف حكومة يف 
أقــرب وقت ممكــن، وميكنه االعتاد عىل 
بلجيكا، ونحن نعمل ملساعدة لبنان للخروج 

ازدهاره«. أزماته واستعادة  من 
وأعلــن ردا عىل ســؤال، أنه »ســيتوىل 
منصب مدير دائرة الرشق األوســط وشال 
أفريقيا يف الخارجية البلجيكية، باالضافة 
إىل مهام املوفد الخاص من أجل سورياج«.

والتقى ميقايت النائب وائل أبو فاعورالذي 
إىل »أننــي طرحت مع ميقايت موضوعني: 
األول يتعلق باألدوية وباالســترياد املباش 
لهــا من قبــل وزارة الصحــة، طبعا يعمل 
وزيــر الصحة فراس األبيض بجهد عىل هذا 
األمر، أمتنى مع ميقايت ومع وزير الصحة 

أن نصــل إىل عاج جــذري ملعاناة مرىض 
الرسطان واألمراض املســتعصية األخرى، 
التــي أعتقد بأنها واحدة مــن أبرز وجوه 

إياما«. وأكرثها  اللبنانيني  معاناة 
وأوضح أبو فاعــور، أن »هناك برنامجا 
موجــودا بني رئاســة الحكومــة ووزارة 
الشؤون االجتاعية والتفتيش املركزي وهو 
برنامج »أمان«، ويســتهدف هذا الرنامج 
نحــو 150 ألف عائلة وحتــى هذه اللحظة 
تم الوصول إىل نحو 68 ألف عائلة«، وأردف: 
»الســؤال األول ملاذا مل يستهدف سوى 68 
ألف عائلة لغايــة اآلن؟ وإذا مل يكن الدعم 
اليوم فمتــى يكون؟ وخصوصا أن األموال 
موجــودة، وملــاذا اآللية بطيئــة اىل هذا 

الحد؟«.
كذلك، عرض ميقايت مع نقيب املهندسني 
يف طرابلس والشــال بهاء حرب شــؤون 

النقابة.
كــا التقــى ميقايت وفد مــن »منصة 

النسوي«.  املدين  املجتمع 

ميقايت مع كورمان

عقدت لجنــة الدفاع الوطنــي والداخلية 
والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد 
وحضــور وزيري املــال يف حكومة ترصيف 
االعال يوسف خليل واالتصاالت جوين القرم، 
وحــرض ايضا رئيس مكتب املدير العام لألمن 
العــام العميد اليــاس البيرسي، رئيس مكتب 
شــؤون املكننة يف االمن العام العقيد فادي 
حــرب، واملديرة العامة يف االدارات واملجالس 

املحلية يف وزارة الداخلية فاتن ابو الحسن.
ولفــت الصمد، بعد إجتاع اللجنة، إىل أنه 
»اســتمعت اللجنة من وزيــر االتصاالت عن 
عائدات البلديات من الصندوق البلدي املستقل 
لجهة الهاتف الثابت والخلوي وقال ان الوزارة 
ارســلت الحصة البالغة 10 يف املئة للبلديات 
من عام 2019 وحتى شــهر 2022/5. وبعد 
النقــاش مع النواب، تبني ان وزارة االتصاالت 
ارســلت االيــرادات اىل وزارة املال وليس اىل 
البلديــات، وللتأكيد اكرث من املعلومات، طلب 
رئيس اللجنة من وزير االتصاالت تزويد اللجنة 
خطيا ارقام املبالــغ املحولة اىل البلديات منذ 
عــام 2017 حتى تاريخ اليوم ســواء لجهة 

الهاتف الثابت ام الهاتف الخليوي«.
وأضــاف: »يف موضوع اصــدار جوازات 

الســفر، اســتمعت اللجنة اىل ممثيل االمن 
العام الذين اجابوا عن اســئلة النواب يف هذا 
املضــار، وبينوا ان عدد الجــوازات املتوافرة 
حاليــا لدى املؤسســة هــي 150 الف جواز 
الكــرتوين و80 الف جواز بيومرتي. وان عدد 
الجوازات الجديدة بحســب العقد مليون، وانه 
خال شــهر 10 )ترشين االول( املقبل، سيتم 
تسليم اول دفعة من الجوازات وهي 200 الف 
جواز من اصل مليون لجهة التمييز يف اعطاء 

االولويات للفئات التالية:
1ـ  االستشفاء.

2ـ عقود العمل الخارجية.
3ـ  الطاب

4ـ  تجديد االقامات للمقيمني خارج الباد.
5ـ  حديثو الوالدة املقيمون خارج الباد«.

واكد ممثلو االمــن العام التزامهم تلبية ما 
اوصــت به اللجنــة، وخصوصا يف ما يتعلق 
باســتخدام الـ 150 الف جواز سفر الكرتوين 
لتســهيل امور املواطنــني يف الحصول عىل 

جوازات«.
وكشف الصمد، أنه »يف موضوع النفايات، 
تأجــل النقاش فيه اىل جلســة اخرى تحدد 

الحقاً«. 

الصمد : وزارة اإلتصاالت أرســــــلت اإليرادات املتعّلقة
بالصندوق البلــــــدي الى وزارة املال وليس الى البلديّات

لجنة الدفاع مجتمعة

اجتمــع وزير الخارجيــة واملغرتبني يف 
حكومــة ترصيــف األعال الدكتــور عبد 
اللــه بو حبيب، عىل هامش مشــاركته يف 
املؤمتر الوزاري الــدويل ل«حرية الدين أو 
املعتقــد يف لنــدن«، مع نظــريه البحراين  
الدكتور عبد اللطيف بن راشــد الزياين، وتم 
البحــث يف العاقات الثنائية والحرص عىل 
تطويرها مع البحرين وسائر الدول العربية 

البلدين تهّم  إقليمية  ومواضيع 
كا التــــقى بو حبــــيب نظريه املجر 
بيــرت ســيارتو، الــذي أبدى »دعــم باده 
الكامــل للموقــف اللبناين يف مــا يتعلق 
مبلف النازحني الســوريني«، وتم البحث يف 
»موضوع املنح الدراســية إىل املجر وآفاق 
التعاون مع مؤسســة Hungary Helps يف 

لبنان«.

كا بحث بو حبيب  مع الوزير الريطاين 
للــرشق االوســط اللورد طــارق أحمد يف 
العاقــات الثنائية. وخــال اللقاء،  عرض 
بو حبيب »الوضــع اللبناين بعد االنتخابات 
النيابيــة والخطوات اإلصاحية التي قامت 
بها الحكومة اللبنانية، مبا فيها االتفاق مع 
صندوق النقد الدويل ومتابعة مسار تنفيذه 

املقبلة. القريبة  املرحلة  يف 
وشكر بو حبيب لـ »بريطانيا مساعداتها 
للجيش اللبناين واألجهزة األمنية«، آماً يف 
»توجيه عناية خاصة للقطاع الرتبوي، نظرا 
إىل الظــروف الصعبة التــي مير بها لبنان، 
ال ســيا أنه يقــوم بتنظيم صفوف خاصة 
ألبناء النازحني السوريني عىل أراضيه ويف 
مدارســه الرسمية ما يزيد من العبء امللقى 

اللبناين«.  الرتبوي  القطاع  عىل 

بحث مع نظيره املجري  دعم املوقف اللبناني حول النازحين السوريين
بو حبيب عرض مع الزياني تطوير العالقات مع البحرين
األمنية لألجهــــــزة  مســــــاعداتها  لبريطانيا  وشــــــكر 

خالل االجتامع مع الوفد البحريني



اســتقبل مرتوبوليــت صيدا وصــور ومرجعيون للروم 
االورثوذكــس املطران الياس كفــوري يف دار املطرانية يف 
بلدة جديدة مرجعيــون، قائد القطاع الرشقي يف اليونيفيل 
الجرنال  إيغناســيو أوالثابال إيلورث مع وفد مرافق، ملناسبة 

الجنوب. الجديدة يف  تسلمه مهامه 
وبحث الطرفان يف شــؤون جنــوب لبنان، وعرب املطران 
كفــوري عن تقديــره ملا »تقوم به بعثــة األمم املتحدة من 
جهــود للمحافظة عىل االســتقرار الذي يســهم يف منو 
وازدهــار املنطقة«، كام متنى للبعثة »أن تنجح يف مهامها 
يف الحفاظ عىل هذا االســتقرار ومنع التعديات اإلرسائيلية 

واملتكررة«.  املتنوعة 

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

الخميس 7 متوز 2022

الفرنسّية املبادرة  بوهج  الضائع«  »الوقت  في  لبنانياً  يتحّرك   السعودي 
جولة شمالّية للبخاري ولقاءات واسعة... ال أجندة ُمحّددة بعد تجاه الُسّنة!

قريباً يتقّدم  ــن  ول ــى..  ــ األول مراحله  فــي  التأليف  ــشــوار«  »مِ

عيل ضاحي

منــذ انتهــاء االنتخابات 
نتائجها،  وصــدور  النيابية 
والذي »ترّسع« بعدها السفري 
الســعودي يف لبنــان وليد 
»االنتصار«  بإعالن  البخاري 
فيها عىل حزب الله وحليفه 
الربتقــايل، يتحرك البخاري 
ضمــن مروحــة لقــاءات 
القــوى  معظــم  شــملت 
والحزبية  السياسية  السنية 
والنيابية، باســتثناء القوى 
الحزبيــة التابعــة ل »تيار 
املستقبل«. كام التقى معظم 
املقربة من  الدينية  القيادات 
دار الفتــوى، وتعمل »تحت 
الجمهورية  مفتــي  جناح« 

الشيخ عبد اللطيف دريان، واستثنى املشايخ والقوى 
الدينية املقربة من 8 آذار وحزب الله.

وتؤكد اوساط سنية واسعة اإلطالع عىل حركة 
البخــاري، ان االخري اســتهل جوالتــه املناطقية 
وبدأها من طرابلس، وكانت البداية من املستشــفى 
الحكومي يف طرابلس، من ضمن »سلة« الصندوق 

السعودي- الفرنيس المناء لبنان.
الفرنســية واســتكاملها،  املبادرة  ومن ضمن 
يكمل البخاري مشوار لقاءاته مع كل الشخصيات 
الســنية والنيابية، حيث التقى عىل هامش زيارة 
مركــز الصفــدي ولقائه الوزير والنائب الســابق 
محمــد الصفدي، وعىل مأدبة غداء جمعت الطيف 

الطرابليس، عرشات الشخصيات السنية ايضاً. ومل 
يكتف البخاري بذلك، بل خص الوزير والنائب السابق 
فيصــل كرامي يف زيارة ملنزل والده الرئيس الراحل 
عمر كرامــي وليس يف منزله، كام التقى البخاري 
عمه معن عبد الحميد كرامي، كام التقى رجل اعامل 
مقرب من السعودية و«املستقبل« وكذلك شخصية 

مسيحية خارج االضواء.
والالفــت وفق االوســاط، ان البخاري مل يوزع 
اي خرب من نشــاطاته، كام مل يحمل معه اي طرح 
جديد او اســرتاتيجية ســعودية جديدة او رسائل 
محددة لفيصل كرامي وغريه. وتشــري االوســاط 
اىل ان الحراك الســعودي يأيت ليمأل »وقت الفراغ« 
اللبناين والفاصل عن نهاية عهد الرئيس ميشــال 

عون، حيث يتعامل الُســّنة 
مع عهد الرئيس عون عىل انه 
راحل، مع لفظ عهده االشهر 
االربعــة االخــرية، وبــات 
عمليــاً »خارج الحســابات 
السياسية« للسعودية وحتى 
»للمســتقبل« و«القــوات« 

وقدامى »املستقبل« ايضاً.
وتؤكد االوســاط ان زوار 
البخاري ومن التقوه، شعروا 
ان للرجــل مهمــة محددة 
ودقيقــة للغايــة، وهي ملّ 
شمل السّنة والتواصل معهم 
جميعا، بعدمــا كان يحرص 
السعودي تواصله مع السّنة 
مع شخص واحد او شخصني 
مع مرجعيــة او مرجعيتني، 
ومــع تعليق الرئيس ســعد 
الحريري لعمله الســيايس، مل يعد هناك من »زعيم 

سني« اوحد.
كــام يلمــس زوار البخاري، انه بــات ال يعول 
كثرياً عىل كتلة ســنية او »وطنية« تجمع الســّنة 
»املســتقلني« و«الحراك« و«القوات« واللواء ارشف 
ريفي يف كتلــة واحدة، الن هنــاك عوائق كثرية 
وصعوبات، ولكنه يشدد عىل استمرار القطيعة مع 

العهد وحزب الله والنائب جربان باسيل.   
يف املقابل، تؤكد اوساط قيادية يف »املستقبل« 
ان البخاري مل يلتق اية قيادات يف »املستقبل«، لكنه 
التقى نواب »قدامى املستقبل« ومن ضمن لقاءاته 

مع كل النواب الُسنة الجدد والقدامى. 

هيام عيد

كل املؤرشات باتت تدّل عىل 
أن عمليــة تأليف الحكومة 
أصبحــت معلّقة عىل إيقاع 
جبهة  عــىل  املســتجّدات 
ترسيم الحدود، وبالتايل، فإن 
حكومة ترصيف األعامل، ما 
األفضل  الخيار  متّثــل  زالت 
واملمكن لــدى غالبية القوى 
التي  السياســية والحزبية، 
طََوت ملــف تأليف حكومة 
جديــدة يف األيــام القليلة 
املاضية، بانتظــار تحرّك أو 
تنطلق  مل  سياسية  وساطة 
بعد، وفق ما تكشف مصادر 
ما  التي  مطلعة،  سياســية 

زالت تعترب أن ســاعة الحســم مل تأِت حتى اآلن. 
وتشري هذه املصادر، إىل أن اللقاء املقبل ما بني رئيس 
الجمهورية ميشــال عون ورئيس الحكومة املكلّف 
نجيب ميقايت سريســم مالمح املشهد الحكومي، 
ويحّدد بالتايل مســألة إجراء تعديالت طفيفة يف 
تركيبة حكومة ترصيف األعامل الحالية، أو التوافق 
عىل زيادة عدد الوزراء »السياســيني«، وفق ما كان 
متداوالً ، من دون صدور أي مواقف رسمية يف هذا 

اإلطار. 
لكن أي صيغة مقرتحة لحكومة ترصيف األعامل، 
دونها عراقيــل قانونية يف الدرجة األوىل، قبل أن 
تكون سياســية، وهي تتمثل بالصعوبة يف تأمني 
التأييــد يف املجلس النيايب ملــا قد يطرحه الرئيس 

املكلّف، كام تكشف املصادر السياسية نفسها، التي 
تتحّدث عن انعدام البحث حالياً بأي تطّور حكومي، 
عــىل الرغم من دّقة الظروف الداخلية عىل الصعيد 
اإلجتامعي، وعودة الحراك ولو بشــكل خجول إىل 
الشارع يف األيام األخرية، وبرصف النظر عن املواقف 
السياسية املؤكدة عىل التفاهم ، والتي تصدر تباعاً 

من قرص بعبدا كام من الرساي الحكومي.
 ومن هنــا، فإن إدخال بعــض التعديالت عىل 
حكومــة ترصيف األعامل الحالية، أو حتى اإلبقاء 
عليها كام هي، قد يشكل املخرج لألزمة الحكومية، 
كام تضيف املصــادر، وخصوصاً أن كل محاوالت 
تقريب وجهات النظر بني الرئيسني عون وميقايت، 
مل تصل إىل أي نتائج إيجابية تســمح بالبناء عىل 

وبالتايل،  املرتقب.  اإلجتامع 
فقد يكون من املبكر الحديث 
عن هــذا التوّجه يف الوقت 
الحــايل، يف ضــوء التأكيد 
لــدى الرئيــس املكلّف عىل 
املقرتحة  التعديــالت  بحث 
من رئيــس الجمهورية عىل 
التشــكيلة التي كان قّدمها 
إليــه يف اإلجتــامع األول، 
بحســب املصــادر املطلعة 
نفســها، ولكن هذا املناخ قد 
ال ينسحب عىل الكتل النيابية 
التــي لن تعمد بالرضورة إىل 
منــح الثقة لحكومة جديدة 
وزراء  إدخــال  يتّم  عندمــا 
جــدد أو تبديل بعض الوزراء 
أن  وخصوصــاً  الحاليــني، 
الكتل التي متثل أحزاباً بارزة ســبق وأن أعلنت عدم 
رغبتها باملشــاركة يف الحكومة املقبلة، مثل كتلة 
»اللقــاء الدميوقراطي« أو نواب »الكتائب« أو تكتل 
»الجمهورية القوية« وتكتل »لبنان القوي« وتكتل 

نواب »التغيري« أو بعض النواب »املستقلنّي«.
وعــىل الرغم من أن الســاعات املقبلة قد تكون 
حاســمة لجهة تحديد املوعد يف قرص بعبدا، فإن 
املصادر نفسها، تعترب أن عدم مبادرة الجهات املعنية 
بالحســم يف امللف الحكومي، إىل القيام بوساطة 
واســتمرارها مبوقفها الحيادي إزاء التباين ما بني 
توّجهات الرئيسني عون وميقايت، هام الداللة عىل 
أن مشــوار التأليف ما زال يف مراحله األوىل، ولن 

يتقدم إىل املرحلة الثانية يف وقت قريب.

ــر ــه شــك ــ ــلـ ــ ــل الـ ــضــ ــ  الــــعــــامــــة ف
ــاركــــيــــن بـــــذكـــــرى والـــــــده املــــشــ

توجه العالمة الســيد عيل فضل الله يف بيان،« بالشــكر 
إىل كل من شــارك يف الذكرى الثانيــة عرشة لرحيل املرجع 
الســيد محمد حسني فضل الله والقيادات التي أرسلت ممثلني 
عنها شــاكراً  فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
ورئيــس املجلس النيايب نبيــه بري ورئيس حكومة ترصيف 
األعامل نجيب ميقايت واملرجعيات الروحية وممثيل األحزاب 
والنــواب وممثيل القيادات األمنية والشــخصيات العلامئية 
واالجتامعيــة والثقافية واإلعالمية والبلدية وكل من اتصل 

معزياً«.

الشرقي الــقــطــاع  قــائــد  استقبل  ــوري   كــف
في »اليونيفيل« ُمنّوهاً بجهود البعثة األممّية

املطران كفوري مع قائد القطاع يف اليونيفل

 بوصعب بعد لقائه أهالي ضحايا انفجار املرفأ:
التمييز غرف  مرسوم  بتوقيع  امللف  هذا  لحّل 

 اســتقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس 
بوصعــب ، وفدا من اهايل ضحايا وشــهداء 
انفجار مرفأ بريوت. وعىل االثر، قال بوصعب: 
»تحدثت مع كل املعنيني وتواصلت مع فخامة 
رئيس الجمهورية ومع دولة الرئيس بري ومع 
دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ومع 
رئيس مجلس القضاء األعىل من أجل هذا امللف، 
ووجدت كل التجاوب من الســلطة السياسية 
للســري بــه باتجاه الحــل، ورأينــا أن امللف 
»مكربج« الن هناك مرســوما يتعلق بتأليف 
غرف التمييز، مل يوقع بسبب االشكالية التي 
لها صلة بامليثاقية، ومبا أن نظامنا قائم عىل 
امليثاقيــة والبعض يقول إنه يف املايض كانت 
تشــكيلة من هذا النوع مقبولة فلامذا اليوم 

اصبحت عائقاً«.
وتابــع: »كان لدينــا يف املايض منوذجان 
لعرش غــرف من عرشة قضاة ومنوذج اصبح 
مؤخراً ألحد عرش قاضيا: ســتة مســيحيني 
وخمسة مسلمني. ليس معنى ذلك أن نواصل 

السري ســتة ب خمسة لتسيري األمور بشكل 
ســليم واال نكون انكرسنا او القضاء انكرس. 
وليس من الرضوري القول إننا نتبع خمســة 
ب خمســة فيحصل التوازن الطائفي لنسري 

اىل األمام«.
أضاف: »ميكنني القول بإنني حصلت عىل 
التطمينات أنه يف حال عرض مرسوم التوازن 
خمســة ب خمســة رغم انه كان جرى يف 
املايض التوقيع عىل مرســومني فيهام ستة 
ب خمسة امنا قبلهام كانت خمسة ب خمسة، 
فالخياران مطروحان. اليوم اتخذ الخيار الذي 
يعطيني الحل وهو أن نقدم مرسوما بتشكيلة 
فيهــا عرشة والغرف عــرشة يف األصل بقية 
والتفاصيل يعرفها معايل وزير العدل ورئيس 
مجلــس القضاء األعىل. لذلــك، اطلب منهم 
واناشــدهم الذهاب بهــذا االتجاه النه يقدم 
الحل، ال ســيام أننا عىل بعد أسابيع قليلة من 
ذكــرى 4 اَب، واَمل أن يحل املوضوع يف وقت 

قريب، 

 »رابطة التعليم األساسي«: عدم إمكانّية انطاقة
املعّلمين مطالب  تحقق  لم  ما  الدراسي  العام 

أعلنت »رابطة معلمي التعليم االســايس« 
يف بيان، أن وفدا منها »برئاســة حسني جواد، 
زار وزير الرتبية يف حكومة ترصيف األعامل 
عباس الحلبي، وجرى تقديم خطة عمل للعام 
الــدرايس املقبل، تضمنــت مطالب املعلمني 
ومقرتحات الرابطة من اجل عام درايس ناجح 
وطبيعي. ومن أهم النقاط التي عرضها الوفد، 
تصحيح الرواتب واعطاء بدل نقل 7 ليرت بنزين 
ودعــم التعاونية من أجل تأمني االستشــفاء 

ورفع قيمة الحوافز«.
ولفت إىل أن »الخطة تضمنت أيًضا، مجموعة 
مــن اإلقرتاحات حول بداية العــام الدرايس 
والــدوام واملناقالت ودعم كلفة انتقال تالميذ 
املدارس الرســمية وتوزيــع الكتاب املدريس 
وترسيع املعامــالت اإلدارية وتعيني املديرين 
وتجهيز املدارس لزيادة القدرة اإلســتيعابية، 

مع رضورة إجراء عقود تعاقد للمســتعان بهم 
وفتح باب التعاقد الجديد وتأمني مادة املازوت 
للمــدارس التي تقع يف املناطق الجبلية ورفع 

سقف االنفاق«.
وذكــرت الرابطة أن »الوفد أكد عدم إمكانية 
انطالقة العــام الدرايس مــا مل يتم تحقيق 
مطالب املعلمني. وتطــرق البحث اىل رضورة 
العمل مع رئاســة الحكومة إلصدار مرسوم 
برصف املساعدة اإلجتامعية عن شهر نيسان 
والعطلة الصيفية وعدم ربطها بأيام الحضور. 
وقد وعد الوزير مبتابعة هذا املوضوع مع رئيس 
الحكومة ووزير املالية إلقرار املرسوم الالزم. 
وقــد أكد الوفد عــىل رضورة تأمني عقد لقاء 
لروابط التعليم الرسمي مع رئيس الحكومة بعد 
عطلــة العيد لعرض املطالب كافة إنقاذا للعام 

الدرايس املقبل«. 

وصناعيين ُمــزارعــيــن  مــن  ــع  اطــل  مــولــوي 
ــى الــســعــوديّــة أضــــرار تــصــديــر املــنــتــجــات الـ

مولوي مع الوفد

اســتقبل وزير الداخليــة والبلديات يف 
حكومــة ترصيف األعامل القايض بســام 
مولــوي قبل ظهر امس، وفدا من املصدرين 
واملزارعــني والصناعيني، بحضــور النائب 
جورج عقيــص. ونقل الوفــد إىل مولوي 
»وجــع القطاع مــن جراء وقــف تصدير 
املنتجــات اللبنانيــة إىل الــدول العربية، 
وتحديدا إىل اململكة العربية الســعودية«، 
مطالبا إياه بـ«استكامل ما كان بدأه بالعمل 
عىل ضبط عمليات تهريب حبوب الكبتاغون 
إىل الدول العربية والســعي إىل حل قضية 

التصدير«. ويف السياق عينه، التقى مولوي 
ســفري لبنان يف اململكة العربية السعودية 

فوزي كبارة.
واســتقبل، عىل التوايل، النواب: ميشال 
الدويهي ومحمد يحيى، ثم ميشــال موىس، 

تتعلق مبناطقهم. وعرض معهم شؤونا 
وتسلم مولوي من لجنة االتحاد األورويب 
ملراقبــة االنتخابــات، التي زارته برئاســة 
رئيســها جيورجي هولفيني، نســخة عن 
تقريرهــا النهايئ وتوصيــات اللجنة حول 

االنتخابــات النيابية التي جرت يف لبنان. 

ـــتان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــفير باكس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــع س ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــث م ـــ ـــ ـــ ـــه بح ـــ ـــ ـــ ـــ  حمي
ــــــن ـــ ـــ ـــ ــــــن البلدي ـــ ـــ ـــ ـــاون بي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــز التع ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي تعزي ـــ ـــ ـــ ف

إســتقبل وزير االشــغال 
العامة والنقــل يف حكومة 
ترصيف األعامل الدكتور عيل 
حميه، يف مكتبه يف الوزارة، 
الســفري الباكستاين سلامن 
آتار وبحث معه يف سبل تعزيز 
التعاون وتنمية العالقات بني 

البلدين.
بداية، رحب حميه بالسفري 
الباكســتاين، مشــيداً بـــ 
والتعاون  الصداقة  »عالقات 
بني البلدين«، مؤكداً »رضورة 

تنمية العالقات، ال سيام من بوابة تعزيز التعاون 
يف كل القطاعات التي تعنى بها  وزارة االشغال 

العامة والنقل«.
وتطرق حميه اىل موضوع االفادة من موقع 
لبنان الجغــرايف يف ما يتعلق بحركة الطريان 
الباكســتاين املتوجه من اوروبــا وبريطانيا 
واليهام، طارحاً فكــرة أن »يكون مطار رفيق 
الحريــري الدويل كمحطة هبــوط للطريان 

الباكستاين املتوجه اىل هناك«.
وقــال: »من املعروف أن هناك خطاً لســكك 
الحديد يربط  الصني - باكســتان بإيران وصوالً 

اىل تركيا، وله  اهمية اقتصادية وتجارية مهمة 
لهذه الدول االربع«، عارضا امكانية »التعاون يف 
إيجاد آلية من قبل الرشكات املهتمة بقطاع سكك 

الحديد لربط لبنان بهذه السكة«.
واكد حميه أن لبنان »عىل الرغم من أوضاعه 
الصعبة، إال أنه ال يزال لديه الكثري من املقومات 
الهامة وامليزات التنافســية وقطاعاته الواعدة 
التي تشــكل ركيزة إلعادته اىل طريق التعايف 

والنهوض«.
بدوره، اكد الســفري آتار وقــوف بالده اىل 
جانب لبنان »ملساعدته يف تخطي أزمته«، مبدياً 

إهتاممه مبا طرحه الوزير حميه. 

التكنولوجيا«: »لجنة  اجتماع  بعد   فرنجية 
الرقمي التحّول  في  لبنان  دور  استعادة  علينا 

املعلومات جلسة  تكنولوجيا  لجنة  عقدت 
ظهر امس يف املجلس النيايب برئاسة النائب 
طوين فرنجية وحضور مقرر اللجنة النائب 
اليــاس حنكش والنواب نقــوال صحناوي، 
أرشف بيضون، ينال صلح، رامي ابو حمدان، 
ســعيد االســمر، رازي الحاج، فريد الخازن 
وعدنــان طرابليس. وحرضت وزيرة التنمية 
االداريــة يف حكومة ترصيف االعامل نجال 

ريايش.
اثر الجلســة قال فرنجية: »ميزة لبنان هو 
يف قطاعــي االتصــاالت والتكنولوجيا الذي 
ينهــار، اليوم دخلنا يف مرحلــة ليس فيها 
موازنــة. واملؤسســات مثــل وزارة التنمية 
االدارية أصبحت تتكل يف عملها عىل التمويل 
الخارجي، وال يوجد موازنة يف لبنان واطلعتنا 
الوزيرة ريايش عام يســببه هذا االمر وعىل 
العقبات التي توضع أمام اســتمرارية العمل 
يف التحول الرقمــي، وامللف االول الذي تركز 

عليه هــو التحول الرقمــي يف لبنان ليعود 
لبنان ويسرتد قيمته وقدرته التنافسية الن كل 
بلدان العامل بدأت تطبق العمل بالنسبة للتحول 
الرقمي والبلدان املتطــورة كبلدان الخليج او 

استوينا حققت التحول الرقمي الكامل«.
وقــال :«صحيــح نحن يف لبنــان لدينا 
أولويات اخرى وهي الطبابة واالمن الغذايئ 
والذي يواجهها كل مواطن، ولكن هذا ال مينع 
اننا نعمل يف الوقت نفســه كمجلس نيايب 
عىل خطط مســتدامة وعــىل منو وتطور 
لبنان، الن اي خطــة نريد ان نبدأ بتطبيقها 
اليــوم يطلب حواىل الســنتني، ونحن نعرف 
ان الســنتني متتدان الكرث. من جهتنا كلجنة 
لن نوفر اي جهد  القرار املشــاريع والقوانني 
الالزمــة الزالة كل العقبات مــن امام هذا 
التحول. ويف الوقت نفســه سنقوم بالدور 
الرقــايب املطلوب منا واملراســيم التطبيقية 

وتنفيذ هذه الخطط.  

حميه مجتمعا مع سفري باكستان

بو صعب مجتمعا مع األهايل

خالل االجتامع
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كلامت يف زمن الغربة 

مع التحّفظ على االلقاب 
فهد الباشا

كأنّها الازمُة يف الصــاة. ال يصّح لياقًة، ان يُقّدمهم 
ُد برنامجٍ للناس، من دون ان يســتهّل بها مهلّا ُمرّحباً.  ُمعِّ

انها االلقاب .
 رمبا كانت لها، يف سالف االزمان مهابة وهالة. اليوم، 
يكاد ال يطّل مســؤول مشفوعا اسمه بلقبه حتى ترتسم 
عىل الشــفاه بسمٌة ساخرة او تخرج من االفواه آٌه تختلط 
بــاآلخ. فاملعاناة التي تنــوء بحملها الجبال هي يف اذهان 
املعانني، هي من مسؤولّيات اصحاب هذه االلقاب، بكّل ما 
تنطــوي عليه من معاٍن جوفاء، ال عاقة فيها بني مظهٍر 

وجوهر. 
ويف اســتعراضٍ  رسيع لبعضها، مــا همَّ من أيِّها تبدأ 
تراتبية التعداد. فمن أيّها بدأت فأنت عىل خّط الهّم والغّم. 
فمــن »صاحب الفخامة«، وما كانت الفخامُة يوما، صفًة 
ملســؤولية، كربت أو صغرت. اىل صاحــب الدولة او اىل 
صاِحَبْيهــا هذه االيام، اىل اصحاب »املعايل و«الســيادة«  
والسعادة والسامحة والفضيلة والغبطة، وما اليها صعوداً 

ونزوالً، مروراً بكل من هو صاحٌب لآلخر.
 مــن هؤالء الذين، قد ال تجــد بينهم من هو صاحٌب لِـ 
»ابن االنســان«، او الحد اخوته املعّذبني، وصوالً اىل الذين 
»يأمــرون الناس بالربّ« وينســون أنفســهم وهم يتلون 

الكتاب، يعرفون ما يفعلون. 
قصارانا مع كّل الســعداء بألقابهم وأعقابهم من ورثة، 
بناٍت وأبناء، قصارانا معهم، ال التامساً لشفاعٍة، بل لوضع 
حّد لشــناعٍة، دعوة اىل التخّل عن أقنعة االلقاب التي ال 
تخفي حقائق مرّة. هّيا تعرَّوا من »ثياب الحمان«، من كّل 

اّدعاء ما هو منكم براء. 
عىل َم حرُصكم عىل القابكم، عىل َم؟  »اّن بعَض الُعْرِي 

خريٌ من ذليل اللباس«.

 العهـــد طامـــح بتحقيـــق إنجـــاز عـــودة النازحيـــن... هـــل يخـــرق جـــدار هـــذه األزمـــة؟
ســـنوياً... ســـيعودون  نـــازح  ألـــف  و180  الخطـــة...  مـــع  ســـوري  تجـــاوب 

إحباط عملّية هجرة غير شرعّية عبر مراكب املوت الى إيطاليا.. وتوقيف املتوّرطين

صونيا رزق

ال شــك يف اّن العهد املتمثل برئيس الجمهورية ميشال عون 
يريــد إنهاء واليته بإنجاز بارز، وهو حاول مع »التيار الوطني 
الحر« عرب ملفات عــدة من ضمنها التدقيق الجنايئ، لكنه مل 
يصــل اىل الخامتة  املطلوبة، لذا يخوضــان اليوم، وقبل اقل 
من 4 اشــهر من انتهاء تاريخ 31 ترشين االول املقبل، معركة 
ملــف النازحني لّعل صوتهام يودي، وتنتهي الوالية مع مرحلة 
سياسية ايجابية، إلســتنفاد كل الطرق والوسائل والحصول 
عىل ما يعزز الوضع الســيايس للعهد و«التيار«، لذا ســتكون 
املحاولة االخرية لكن االهم من ضمن كل املحاوالت إلنهاء ملف 
شائك، أوجد تداعيات كربى عىل لبنان واللبنانيني، يف ظروف 
صعبــة للغاية ترافقها االنهيارات املتتالية، لكن ووفق مصادر 
وزاريــة ملّمــة بقضية النازحني، فالقرار قــد إتخذ والضوء 
االخرض اُعطي وال تراجع ، الّن املســألة يجب ان تنتهي ملا فيه 
الخــري للطرفني أي بريوت ودمشــق، كام اّن رئيس الحكومة 
املكلف نجيب ميقايت يجهد ملعالجة هذه املســألة، وهو سبق 

ان هّدد باللجوء اىل القانون إلعادة النازحني.
اىل ذلــك، تعود كل فرتة هــذه القضية اىل الواجهة بعد ان 
تفاقمت ووصلت اىل اقىص حّد كمشــكلة لها تداعيات من كل 
الجوانــب، يف ظل تحذيرات ذكرتهــا تقارير صادرة عن االمم 
املتحــدة، تطرقت ضمنها اىل العبء الثقيل املتزايد الذي يعاين 
منه لبنان عىل كل االصعــدة، خصوصاً االمنية واالقتصادية 
واالجتامعية. فهنالك املشــاركة يف كل القطاعات الحياتية، 
ومنها الكهرباء واملياه والصحة والدواء والتعليم ومزاحمة اليد 
العاملة اللبنانية، بحيث يعمل النازحون يف مختلف القطاعات، 
ويأخذون الوظائف مــن درب اللبنانيني النهم يقبلون برواتب 
ادىن، وهــذا بحد ذاتــه زاد من االعباء ووضع اعداداً كبرية من 
اللبنانيني يف بيوتهم، من دون أي منفذ مايل يعيلهم وعائاتهم.

إنطاقــاً من هنا، برزت لفتة منذ فرتة تهدف لحل هذا امللف 

القديــم - الجديد، من خال 
محاولــة خــرق يف جداره 
الشــائك، عرب تشكيل لجنة 
وزارية مولجة متابعته، من 
خال اجتامعات تشــاورية 
تنســيقية، وقــد كلّف بهذا 
املوضــوع وزيــر املهجرين 
عصــام رشف الديــن، الذي 
الهيئات  امللف مــع  يتابــع 
الخطة  ملناقشة  الســورية 
املوضوعة، وفق ما اشــارت 
مصادر وزاريــة التي لفتت 
اىل اّن دمشــق ابدت تفهامً 

ومل تتنكر للعودة.
وقالت املصــادر: »اللجنة 
الوزاريــة املولجــة متابعة 
اجتامعاتها  تعقــد  امللــف 
للمناقشــة، وســوف يزور 
الوزير رشف الدين العاصمة 
الســورية بعد عيد األضحى، 

للبحث مع املسؤولني السوريني يف تفاصيل الخطة املقرتحة، 
إضافة اىل لقاء الســفري السوري يف بريوت عل عبد الكريم 
عل، والحقاً الســفري الرويس، كام متّت املناقشة مع الجانب 
االمني مع دمشــق التي ابدت قبــوالً وتجاوباً ومل تكن يف أي 

مرة رافضة للعودة«.
وعن الفرتة الزمنية التي يحتاجها لبنان إلعادة النازحني اىل 
ديارهــم، لفتت املصادر الوزارية اىل اّن االمر يتعلق بالظروف 
الدوليــة والدول الخليجية والغربية، ليس يف االطار املايل بل 
املعنوي، وقالت: »قريباً ميكننا معرفة توقيت بدء العودة، آملة 
غياب العراقيل التي تقف يف وجه هذا امللف، خصوصاً ان هناك 

مترضرين سيستغلون هذه القضية سياسياً«.
واشــارت املصادر اىل اّن آلية عودة 15 ألف شخص شهرياً، 
ســرتتِكز عىل تحديد عدد النازحني من كل منطقة ســورية 
وأماكن انتشارهم يف لبنان، عىل ان تتم هذه العملية بالتعاون 
مع وزاريّت الداخلية والشــؤون االجتامعية يف لبنان، إلعادة 

نحو 180 الف نازح سنوياً.
يف غضون ذلك، تبدي مصادر سياســية مواكبة لتداعيات 
للقضيــة منذ 11 عاماً تفاؤلها بإمكانية تحقيق يشء ايجايب 
لكــن ذلك يحتاج اىل وقت، ويف النهاية ســنصل اىل حل الن 
االبواب مل تعــد موصدة بل فتحت، وعلينا ان نكون موحّدين، 

يك ال ُتخلق عراقيل نحن يف غنى عنها.

صدر عــن املديرية العامة لقوى االمن الداخل ـ شــعبة 
العاقات العامة الباغ االيت: »يف إطار املتابعة اليومية التي 
تقوم بها شــعبة املعلومات يف قوى االمن الداخل ملكافحة 
عمليــات الهجرة غري الرشعية من لبنان اىل الدول األوروبية 
عرب شواطئ لبنان الشاميل بواسطة مراكب غري آمنة، والتي 

آلــت اىل وفاة العديد من املهاجرين بعد غرق املركب.
نتيجة الجهــود الحثيثة التي تقوم بها القطعات املختصة 
يف الشــعبة، توافــرت معلومات لها حــول قيام مجهولني 
بالتحضــري لعملية تهريب أشــخاص عرب البحر اىل إيطاليا. 
عــىل األثر، وبعد الجهود االســتعامية التي قامت بها هذه 
القطعــات، توّصلت اىل تحديد هويــة املتورطني بالتحضري 

للعملية، ومن بينهم:
-     أ. ك. )مواليــد عام 1981، لبناين(

-     ب. ك. )مواليــد عام 1984، لبناين(
بنــاء عليــه، أعطيت األوامــر للعمل عــىل تحديد مكان 

وجودهام وتوقيفهام مبا أمكن من الرسعة.
بتاريــخ 29-6-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، 
متكنت إحدى دوريات الشعبة من رصد األول يف محلة امليناء 
- طرابلس عىل منت املركب املعد لعملية التهريب فعملت عىل 

توقيفه وضبط املركب.
وبالتزامــن متكنت دورية أخرى مــن نصب كمني محكم 
يف محلة مســتديرة ابو عل، أسفر عن توقيف /3/ عائات 
ســورية و/9/ شبان عىل منت فان نوع »هيونداي« وسيارة 

نوع »مرســيدس« تم ضبطها وتوقيف سائقيهام، وهام:
-     ع. ب. م. )مواليد عام 1996، ســوري(

-     خ. ح. )مواليــد عــام 1986(، اللذان كانا يعمان عىل 

نقل الركاب اىل مكان وجود املركب. كام وبتاريخ 2022-7-1، 

القــي القبض عىل ) ب. ك.( يف محلة الضم والفرز.

بالتحقيــق معهــام، اعرتفا أن املركب عائد لشــخص من 

الجنسية الســورية كان يعمل عىل التحضري لعملية تهريب 

أشــخاص عىل متنه اىل إيطاليا، وانهام عمدا اىل تســجيله 

باسم األول كون الســوري ال ميكنه االستحصال عىل أوراق 

امللكية وذلك مقابل ســفر االول عــىل متنه اىل إيطاليا دون 

أي بدل مادي.

كذلك اعرتف )ع. ب. م.( و)خ. ح.( مبا نســب اليهام لجهة 

قيامهام بنقل العائات الســورية والشبان اىل امليناء.

سلم الركاب اىل القطعة املعنية، وأجري املقتىض القانوين 

حيــال املوقوفني وأودعوا املرجــع املختص وتم حجز املركب 

والفان والســيارة بناء عىل إشــارة القضاء، والعمل مستمّر 

لتوقيف املتورط األخري«.

ــروا« ــ ــت »األونـ ــ ــداوي طالبـ ــ ــم البـ ــ ــل ُمخّيـ ــ  فصائـ
بحـــــّل ُمشـــــكلة تراكـــــم النفايـــــات فـــــي الشـــــوارع

مثلت أمام القاضي جمال الحجار

ـــل القضـــاء  ـــم أتدخـــل بعم ـــادة عـــون: ل ـــة غ ولـــم أمـــارس أّي ضغـــط إنمـــا أبديـــُت رأيـــاً قانونيـــاًالقاضي
مثلــت النائب العام االســتئنايف يف جبل 
لبنان القاضية غادة عون امس، أمام القايض 
جامل الحجار يف حضور محاميتها باسكال 
فهــد، يف موضــوع إحالتها عــىل املجلس 
التأديبي من قبل رئيــس التفتيش القضايئ 
بركان ســعد، وبعدما استمهلت يف الجلسة 

السابقة لتعيني محام.
وأَدلت بإفادتها حول ما هو منســوب اليها 
الضغط  الَتحفظ ومامرسة  »لخرِقها موَجب 

عــىل أحد الُقضاة الذين يَنظُرون يف الدعوى 
املقامة ضَدها يف محكمة االستئناف«.

وأكــدت القاضية عــون »مل اتدخل بعمِل 
القضــاء ومل امارس أي ضغط امنا أبديت رأيا 

قانونيا«.
أما لناحية ُموَجب التحفظ، فتمنت »تطبيَقه 

عىل كل الُقضاة بعيداً من االستنسابية«.
وعليه، سُيحيل الحجار تقريرَه عىل املجلس 

التأديبي الذي يعوُد اليه اجراء املُحاكمة.

الفلســطينية يف مخيم  الفصائل  طالبت 
البــداوي، يف بيان، وكالــة األونروا »بتحمل 
مســؤولياتها أمام الاجئني الفلســطينيني، 
والعمــل يف أرسع وقت مــن أجل حل أزمة 
تراكم النفايات منذ أيام يف شــوارع وأحياء 
وأزقة املخيــم، وإعادة العمل مبرشوع العمل 

مقابل األجر«.
ودعــت الفصائــل األونــروا إىل »اعتامد 
املعايــري املوضوعة الختيــار عامل النظافة 
ضمــن مرشوع العمل مقابــل األجر، والذي 

توقف ألسباب عديدة ومل يعد العمل باملرشوع 
حتى  اآلن، مام تســبب بأزمة كبرية للنفايات 

يف املخيم«.
ومتنت الفصائل عىل »الجمعيات العاملة 
باملخيــم، والتــي لديها مشــاريع نظافة، 
بالتعــاون مع بقيــة الجهــات للتخفيف 
من األزمــة خال الوقت الحايل، بســبب 
تقاعس األونروا عــن القيام بدورها، برغم 
أنها املســؤول األول واالسايس عن تقديم 

املخيامت«. يف  الخدمات 

إجتماع لـ»جمعّية أهالي الطالب  في الخارج« مع رئيس »اللبنانّية«
أعلنت جمعية »أهــايل الطاب اللبنانيني 
يف الخــارج« يف بيان، أنها »عقدت اجتامعا 
مع رئيس الجامعة اللبنانية الربوفسور بدرا 
يف مكتبــه، يف حضور النائب الدكتور إيهاب 

حامدة«.
وأشــارت إىل أن »النقــاش تناول مصري 
مســتقبل الطاب اللبنانيني املســجلني يف 
جامعــات أوكرانيا الذيــن نزحوا تحت وطأة 
الحرب الروســية - األوكرانيــة وعادوا إىل 
وطنهم ساملني، تاركني خلفهم جامعاتهم التي 
أقفلت إىل أجل غري مسمى، ريثام تقف الحرب 
ويعــود البنيان، وهذا يتطلب وقتا طويا من 

السنوات«.
ولفتــت إىل أنها »قدمت اقرتاحا إىل الرئيس 

أن تكــون الجامعة اللبنانيــة املاذ اآلمن لهم 
لتحفظ مستقبلهم من الضياع، فأبدى الرئيس 
تفهــام لهذه القضية، وهــو يعمل مع وزير 
الرتبيــة والتعليم العايل يف حكومة ترصيف 
األعامل عبــاس الحلبي من أجل إيجاد صيغة 
قانونية تسمح بانتساب الطاب إىل الجامعة، 
وأعطى تفاؤال مبدئيــا، خصوصا عدم التزام 
عــدد املقاعد املقبولة مــن ذوي االختصاص 
وأن تكــون مفتوحة لقبول كل الفائزين، عىل 
أن تتوافــر الرشوط املرعيــة يف الطالب التي 
تعتمدها الجامعــة يف قوانينها وأن يخضع 
الطاب الختبار الدخول، كل ضمن اختصاصه، 
فتوزع الطاب عىل الجامعات التي تتوافر لديها 

االختصاصات، ومتنينا عليه مراعاة الوقت«.

 افتتح أعمال مؤتمر لجنة البيئة في النقابة
كسبار: في لبنان ثروات طبيعّية أهّم من الذهب 

تــرأس نقيب املحامني يف بريوت نارض كســبار اإلجتامع 
الــدوري للجنة إدارة صنــدوق التقاعد، يف حضور األعضاء 
النقيب الســابق انطوان قليموس، أمينة الرس سعاد شعيب، 
أمني الصندوق ســمري شــبل، يوســف الخطيب، بشــارة 
عامطوري، ومياد حكيم. وبتت اللجنة يف عدة طلبات تتعلق 
باإلحالــة عىل التقاعد وطلبات التخصيص، وبإمكانية زيادة 

إيرادات الصندوق يف ظل الظروف الراهنة.
بعدها اســتقبل كسبار عدداً من رؤساء اللجان يف النقابة 
وأبلغهم بأســامء األعضاء الجدد، طالبــاً منهم العمل بقوة 
وحكمة. كام تبلغ من رئيس اللجنة الفرنكوفونية يف النقابة 
الدكتور كريم طربيه أن اللجنة قد أنهت ترجمة قانون التجارة 

إىل اللغة الفرنسية.
كام اســتقبل رئيســة مجلس املرأة العربية لينا الدغاوي 
مكرزل واملحامية أســام حامدة رئيسة لجنة املرأة يف نقابة 
املحامني يف بريوت، وقد شكرته السيدة مكرزل عىل التعاون 
مــع مجلس املرأة العربيــة يف امللتقى اإلقليمي الســادس 

للمجلس
عىل صعيد آخر، افتتح كســبار أعامل املؤمتر الذي نظمته 
لجنة البيئة يف النقابة برئاســة املحامية سندريلا مرهج، 
تحــت عنوان » الجرائم البيئية والرتاثية واآلثارية بني الواقع 
والقانــون«. ويف كلمتــه قال كســبار »البيئة هي مجموع 
األشــياء التي تحيــط بنا من الكائنات الحيــة وغري الحية. 
وميكن تصنيف البيئة أيضاً إىل بيئة طبيعية وبيئة مشــّيدة. 
فاألوىل هي التي تتكون من مجموع الظواهر الطبيعية التي 
ال يكون لإلنسان دخل يف صنعها. أما تلك املشيدة، فهي التي 

من صنع اإلنســان مثل املدن واملباين والسدود وغريها«.
اضاف: »هذه البيئة التي تعترب مهمة يف جميع دول العامل، 
لكن يف لبنان فا أهمية ملفهوم البيئة وال للبيئة، وال للحفاظ 
عىل البيئة، وكأنهم ال يعلمون بأن الصحة هي أهم ما يف هذه 
الدنيــا. أمل يقل اإلمام عل بن أيب طالب: نعمتان مجهولتان 
الصحــة واألمان. ويأتيك من يتدخل يف تشــكيل الحكومات 
ليتكلم عن وزارات ســيادية ووزارات خدماتية، ووزارة البيئة 
ليســت منها، بل هي مبفهومهم أقل مســتوى. ونحن نسأل: 

سيادية عىل مني؟ وخدماتية ملني؟ 
واكــد ان يف لبنان ثروات طبيعيــة أهم من الذهب، وغري 
موجــودة يف أي بلد مــن البلدان املجــاورة وغري املجاورة. 
واملطلــوب الحفاظ عليهــا، وعدم التفريط أو اإلســتهتار 
بها، حتى يبقى لبنان قطعة ســام. وســأل هل تعلمون بأن 
األمرباطور الروماين منع قطع األشــجار يف جبيل مبوجب 
مرســوم؟. وهل تعلمون أن القمــح اللبناين من أجود أنواع 
القمــح، وبعض رشكات املعكرونة العاملية تشــرتي القمح 
اللبناين وتصّنعه؟ وهل تعلمون ملاذا ال يجري تشــجيع زراعة 
القمــح وغريه يف لبنان، ألن الربح من اإلســترياد أكرب من 

الربح يف الداخل.
وطالب بإعطاء البيئة وطبعاً وزارة البيئة األهمية الكربى، 
وتوســيع ماكها ونطاقها وموازنتها. أما يف نقابة املحامني 
فقد انشــأنا لجنــة البيئة، وأعطيناها أوســع الصاحيات، 
وصوالً إىل إقرتاح مشــاريع القوانني التي تساعد عىل امتاك 

بيئة نظيفة. 
كام تحدث كل من وزيري الثقافة والزراعة محمد وســام 
املرتىض وعباس الحاج حسن، قايض التحقيق يف جبل لبنان 
نديم الناشــف، رئيســة اللجنة املحامية سندريللا مرهج ، 
العقيد الركن زياد رزق الله عن الجيش اللبناين والعقيد نقوال 
ســعد عن قوى األمن الداخل، ومّثل املحامي الكسندر صقر 

الوزير املرتىض.
مــن جهة أخرى، تقدمت نقابة املحامني يف بريوت بطلب 
تدخــل يف دعوى أتعاب محاماة مقدمــة من أحد املحامني، 
طالبة قبوله شــكاً، ويف األســاس، ومبعــزل عن أي رأي 
مسبق حول الدعوى، إحالة امللف إلبداء الرأي حول أي مسألة 
مطروحة فيها بشــأن أعامل املحامــي وأتعابه وتعويضاته. 
وأكد النقيب كســبار أنه اضطر لتقديم الطلب حتى ال تصبح 
مسألة وجوب إرسال امللف غري مأخوذ بها، ألنه يعود ملجلس  
النقابــة إعطاء رأيه يف كل خاف يتعلق بوصف األعامل التي 
يقوم بها املحامي، وما إذا كان تدخل يف صلب عمله كمحاٍم، 

وما إذا كان يتوجب له أتعاب عنها. 

النفايات يف مخيم البداوي

شــدد السفري الرويس يف لبنان ألكسندر 
روداكوف، عــىل أّن »العاقات الثنائية بني 
روسيا ولبنان لها جذور عميقة وتاريخية، 
وهــي عاقات صداقة ودية مع الدولة ومع 
الشــعب أيًضا، وهي بالتايل ال تتوقف فقط 

عىل بيان صادر عن وزارة الخارجية«.
ولفــت، يف حديــث صحــايف، إىل »اننا 
ال نســتطيع ان نقــول اننا مســتاؤون من 
موقــف لبنان عقب بدء االحداث بني اوكرانيا 
وروســيا«، موضًحــا أن »مواقــف الدول 
العربية كانت متشــابهة تدعو اىل حّل هذه 
االزمة بالطرق الســلمية. ونحن ايضا كدولة 
عظمى نســعى اىل حل كل االزمات حتى تلك 
القامئة يف الرشق االوسط بالطرق السلمية 
والديبلوماســية، ولكن يف الوقت عينه ال بّد 
من توجيه هذا النداء لكل الجهات خاصة تلك 
التي تقف وراء االزمة بني اوكرانيا وروسيا«.

وأشــار، حول املسريات التي اطلقها حزب 

الله فوق حقــل كاريش، إىل »أننا نعترب ان 
هذا االمر يندرج ضمن الشــؤون الداخلية، 
وعىل اللبنانيني أن يحددوا ما اذا كان اطاق 
املســريات رشعي او غري رشعــي«، مؤكًدا 
»أننا نتمنى انجاز ترســيم الحدود يف ارسع 
وقــت ممكن، ملا فيه خري الشــعب اللبناين 
تحــت رعايــة الرشعية الدوليــة وتحديًدا 
االمم املتحدة والوساطة الحاصلة عىل هذا 

املستوى«.
اما عن استحقاق رئاسة الجمهورية، ذكر 
روداكوف أنه »من املفرتض ان ميّثل الرئيس 
العتيد لبنان حقا يف الداخل والخارج، ونحن 
نتمنى اجراء االنتخابات الرئاسية يف املهلة 
الدســتورية والقانونيــة، ولكننا ال نتكلم 
عن املرشــحني كوننا ال نتدخل يف الشــأن 
الداخل، بل عىل النواب ان يختاروا الرئيس 
ونحن نقبل به، مكررا نتمنى النجاح يف هذه 

العملية«.

»نتمنى إنجاز ترسيم الحدود البحريّة في أسرع وقت«
ســـــــــــــــفير روســـــــــــــــيا: نعتبـــــــــــــــر إطـــــــــــــــالق 
حـــــــــــــــزب اللـــــــــــــــه للمســـــــــــــــّيرات شـــــــــــــــأناً داخليـــــــــــــــاً 



6
مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

الخميس 7 متوز 2022

يف آخر دراســة ، كشف العلامء أن قضاء الكثري من الوقت 
يف تصفح الهاتف قد يؤثر بشــكل مبارش يف حياتنا. ورغم 
أن هذه ليست املرة األوىل التي يحذر فيها العلامء من األرضار 
املحتملة لهذه املامرسة، إال أن معظمنا يستمر يف قضاء وقت 

طويل أمام الشاشات.
وتشــري الدراسات االســتقصائية املروعة إىل أن البالغني 
العاديني سيقضون ما يعادل 34 عاما من حياتهم يف التحديق 

يف الشاشات.
وبحثت أحدث دراســة يف كيفية مساهمة تعرض العينني 

للضوء يف طول عمر الشخص.
ودرس معهد باك ألبحاث الشــيخوخة ذباب الفاكهة، وهي 
حرشة شــائعة االســتخدام من قبل العلامء ألن لها عمليات 
بيولوجيــة مامثلة لإلنســان. وأوضــح املؤلف الرئييس يف 
الدراســة، الدكتور بريان هودج: »لقد كانت مفاجأة للباحثني 

أن العني ميكن أن تنظم بشــكل مبارش العمر االفرتايض«.
ويكمن االتصال يف إيقاعات الســاعة البيولوجية، ساعة 
الجســم التي تعمل عىل مدار 24 ســاعة. وتنظم الســاعة 
البيولوجية وظائف الجســم عــر اليوم، وتتكيف مع الضوء 

ودرجة الحرارة مع رشوق الشمس وغروبها.
واعتــامدا عىل ضــوء النهار، تتحكــم اإليقاعات اليومية 
)الساعة البيولوجية( يف الهرمونات لتجعلنا نشعر بالنعاس 
أو جائعني أو نســتيقظ. وميكن التخلص من هذه اإليقاعات 
من خالل ســلوكنا، مثل التعرض للضوء أثناء الليل من خالل 

مشــاهدة التلفزيون أو العمل يف مناوبات ليلية.
ووجد العلــامء أن التعرض املفرط للضوء للعيون قد يعطل 

إيقاع الســاعة البيولوجية، ما يسبب مشاكل للصحة.
وأوضــح كبري املؤلفني، الروفيســور بانــكاج كاباهي: 
»التحديق يف شاشــات الكمبيوتر والهاتف، والتعرض للتلوث 
الضــويئ حتى وقت متأخر من الليل هي ظروف مزعجة جدا 
بالنسبة للساعات اليومية. إنها تفسد حامية العني وميكن أن 
يكــون لذلك عواقب تتجاوز الرؤية فقط، ما يؤدي إىل إتالف 

بقية الجسم والدماغ«.
ووجدت مجموعة البحث ســابقا أن تقييد النظام الغذايئ 
لذبابة الفاكهة أدى إىل تغيريات كبرية يف إيقاعاتها اليومية، 

وزاد من عمرها االفرتايض.
وملعرفة السبب، بحثوا عن أي الجينات تعمل بطريقة تشبه 
الســاعة، ووجدوا العديد منها، والتــي مل يقترص األمر عىل 
تنشــيطها أكرث مع التقييد الغذايئ، بل بدا أنه جميعها آت من 
العني. وعىل وجه التحديد، من املســتقبالت الضوئية، الخاليا 
العصبية املتخصصة يف شــبكية العني التي تستجيب للضوء. 
ثم قاموا بالتحقيق يف ما إذا كانت الجينات املوجودة يف العني 

تؤثــر يف  العمر االفرتايض، ووجدوا أنها تفعل ذلك.
واقرتح الروفيســور كاباهي أن الضوء يف حد ذاته ميكن 
أن يســبب تنكس مســتقبالت الضوء الذي ميكن أن يســبب 
االلتهــاب. وقال: »الخلل يف وظيفة العني ميكن أن يؤدي يف 

الواقع إىل مشاكل يف األنسجة األخرى«.

وعــىل مدى فرتات طويلة مــن الزمن، ميكن أن يؤدي إىل 
تفاقم مجموعة متنوعة من األمراض املزمنة الشائعة. ووقع 
إثبــات ذلك من خالل تجربة تــم فيها إبقاء الذباب يف ظالم 

دامس، حيث عاش الذباب لفرتة أطول.
وأشــار الروفيسور كاباهي: »دامئا ما نفكر يف العني عىل 

أنها يشء يخدمنا، لتوفري الرؤية، وال نفكر يف األمر عىل أنه 
يشء يجــب حاميته لحامية الكائن الحي بأكمله«.

وما يــزال من غري الواضح ما إذا كانت هذه النتائج تنطبق 
مبارشة عــىل البرش، لكن الدكتور هــودج اقرتح أن اإليقاع 

اليومي هو مفتاح الشيخوخة. 

تعتر فرتة الحمل مرحلة حساسة، مفصلية 
وممتعة يف حياة كل امرأة. فخالل فرتة الحمل 
تحــدث العديد من التغريات يف جســم املرأة، 
ومنها التغريات يف الوزن، والذي يزداد مع تقدم 
الحمل نتيجة ِكــر حجم الجنني. ويجب عىل 
املرأة الحامل متابعة وزنها للتأكد من أنه يزداد 
بشــكل معتدل، فهذا يطمئنها أن الجنني ينمو 
بصورة طبيعية، وأنها ال تتناول الطعام بنسبة 
أكــر من التي تحتاج إليها، تفادياً الكتســاب 

الوزن والتعرّض للسمنة ما بعد الوالدة. 

{ معدل زيادة الوزن

للحامل شهريًا؟ {
 يختلف  معدل زيادة الوزن للحامل شــهريًا 

مــن امرأة ألخرى تبًعا لوزنها قبل الحمل وفيام 
إذا كانت املرأة حامل بتوائم أم ال. ويتم تقســيم 
فــرتة الحمــل إىل ثالث مراحل وتســتمر كل 
مرحلة منها ملدة ثالثة أشــهر، ويكون معدل 
زيادة الوزن للحامل شهريًا بشكل عام كاآليت:

- املرحلــة األوىل: تكتســب الحامل خالل 
األشــهر الثالثة األوىل من الحمل حواىل 900 

غرام إىل 1.8 كيلوغرام.
- املرحلــة الثانية: هي املرحلة التي تبدأ من الشــهر الرابع 
وحتى نهاية الشهر السادس من الحمل، وتكتسب خاللها املرأة 

ما يقارب 2.2 كيلوغرام.
- املرحلة الثالثة: ميكن أن تكتســب املرأة خالل هذه املرحلة 

حواىل 2.4 كيلوغرام.

{ كيفية التحكم بالوزن خالل الحمل {

 - مامرسة الرياضة: مامرسة الرياضة أثناء الحمل يحافظ 
عىل صحتك ويســاعد يف تخفيف أعراض الحمل من احتباس 
املــاء وتجلط الدم، وبالطبع يســاهم يف عدم اكتســاب وزن 
إضايف. يُعتر امليش والســباحة واليوجا من األنشطة البدنية 
اآلمنة أثناء الحمل، تجنبي التامرين القاسية، ومتارين عضالت 
البطن الشــاقة وتجنبي النــوم لفرتات طويلة من الوقت عىل 
ظهــرك، خاصة يف النصف الثاين من الحمل. من األفضل أيضاً 
تجّنب التامرين التي تجعلك أكرث عرضة للجفاف وارتفاع درجة 

الحرارة. 
- اتّباع نظام غذايئ: تظل املبادئ األساســية الثابتة لتناول 
الطعام الصحي هي ذاتها خالل فرتة الحمل، وهي تناول الكثري 
من الفاكهة والخرضاوات والحبوب الكاملة والروتني الخايل 
من الدهون والدهون الصحية. لكن هناك بعض العنارص املغذية 

التي تســتحق اهتامًما خاًصا أثناء الحمــل. أهمها: الفوالت 
وحمــض الفوليك )حبوب اإلفطــار املعززة من املصادر الغنية 
بحمــض الفوليك. ومن املصادر الجيدة أيًضا للفوالت الطبيعي 
الخــرضاوات الورقيــة ذات اللون األخــرض الداكن والفاكهة 
الحمضيــة والبقوليات املجففة والبازالء والعدس(. باإلصافة 

إىل األغذية التي تتضمن الكالسيوم والحديد. 
- تجّنب األطعمة املضــاف إليه نكهات صناعية، الحلويات 
والعصائــر الصناعية، الوجبات الرسيعة مثل الرقائق، الكعك، 
البسكويت واآليس كريم، ميكنِك تناولها مرة يف األسبوع فقط. 
فضالً عن األطعمة اململحة حتى ال تسبب لِك احتباس املاء يف 
الجسم، وينصح باالبتعاد الدهون املشبعة مثل السمنة، الزبدة، 

الصلصات، املايونيز ونكهات السلطات. 
- رشب الكثري من الســوائل خالل فرتة الحمل: احريص عىل 
رشب كميات كافية من املياه بشكل مستمر يك تتجنبي الشعور 
بالتعــب واآلالم التي تُرافق الحمل، كام أن رشب املياه بانتظام 
خاصة قبل الوجبات ســُيقلل شــعورك بالجوع ويُنظم عملية 
الهضم وبالتايل يســاهم يف عدم اكتساب الوزن اإلضايف. من 
ناحيــة أخرى تجّنبي اإلكثار مــن املرشوبات الغنية بالدهون 
والسعرات الحرارية، كالعصائر االصطناعية والقهوة املنكهة، 
واملرشوبات الغازية واســتبدليها بعصائر طبيعية واألعشاب 

كالشاي.  

أشار ممثل »اليونيسف« يف لبنان إدوارد بيدجبدير يف بيان، 
اىل أن »املعلومات والتقارير التي يتم تداولها اخريا يف وسائل 
اإلعــالم وعىل منصات التواصل االجتامعي عن مامرســات 
عنفية جنسية وجسدية جسيمة يف حّق األطفال هي مؤرش 

إضــايف اىل تزايد مظاهر العنف ضد األطفال يف لبنان«.
وكانت »اليونيســف« حذرت يف تقريرها الصادر يف كانون 
الثــاين 2021 بعنوان »بدايات مظاهــر العنف«، من »تزايد 
حاالت العنف ضد األطفال والشــباب الذين يتعرضون للعنف 
واالســتغالل الجسدي أو العاطفي أو الجنيس، بحيث تكافح 

األرس للتعامــل مع األزمة االقتصادية املتفاقمة يف البالد«.
واضافت: »ما من يشء يرر العنف ضد األطفال. ومن غري 
املقبول إساءة معاملة األطفال وارتكاب العنف ضدهم، ونناشد 
األرس واملجتمعات والسلطات املحلية توفري السالمة والرفاه 

لألطفال والشــباب وتدعو الجميــع إىل كرس حاجز الصمت 
حول إســاءة معاملة األطفال ودعم حقهم يف الحامية حتى 
يتمكــن كل طفل من العيش يف بيئة آمنة خالية من العنف«.

ودعت إىل »حامية خصوصية األطفال الناجني من العنف«، 
وشــددت عىل »رضورة عدم نــرش معلومات متعلقة بهؤالء 
األطفال، مبا يف ذلك األســامء والصور ومقاطع الفيديو التي 
تحتوي عىل مشــاهد عنفية. ألن نرش هذه املواد واملعلومات 
قد يزيد خطر الوصم االجتامعي عىل األطفال وأرسهم، ونحن 
ســنواصل دعم األطفال ومتكــني األرس وتعبئة املجتمعات 
لضامن حامية جميع األطفال واملراهقني والنساء، وخصوصا 
األكرث ضعفا، من العنف واالستغالل وسوء املعاملة واإلهامل، 
وفقا لإلطار القانوين والســيايس الوطني وبحسب املعايري 

الدولية«.

أثنــــــاء الحمل الــــــوزن  بخطــــــوات صحّيــــــة... تجّنبــــــي زيادة 

ــة األطــــــفــــــال : ــ ــاي ــ ــم ــ »الــــيــــونــــيــــســــف« دعـــــــت الـــــــى ح
ــان ــنـ ــبـ حــــــــــاالت الــــعــــنــــف ضــــــّدهــــــم تــــــــــــزداد فــــــي لـ

أقامــت جامعة البلمند احتفال تخّرج طالبها للعام الدرايس 
2021-2022 يف حرم الجامعــة يف الكورة برعاية وحضور 
البطريرك يوحنا العارش يازجي، بطريرك انطاكية وسائر املرشق 
للروم األرثوذكس ورئيس الجامعة الدكتور الياس وراق، إضافة 
إىل شــخصّيات سياســّية، دينّية، اجتامعّية، تربويّة، أمنّية، 
عســكريّة، وإعالمّية وعدد كبري من أهايل الطالب واألقارب. 
وبلــغ عدد الخّريجني 1369 خريًجا من مختلف االختصاصات 
والكليــات من فروع الجامعة كافــة، من الحرم الرئييس يف 

الكورة إىل عكار وسوق الغرب والدكوانة    
بعد النشيد الوطني، رّحبت مقّدمة االحتفال الدكتورة مارلني 
كنعــان بالحضور، داعيًة صاحب البطريرك يوحّنا العارش إىل 

تالوة الدعاء.  
وألقت الطالبة ســايل منصور، من كليــة الصّحة العامة 

وعلومها كلمة الخّريجني. 
وقال رئيــس الجامعة الدكتور الياس وراق: »يِف الِســنني 
ين َســَبقوكم  هُت إِىل الَبلَمنديِّني والَبلَمنِديَّات الذِّ املَاضيــة تَوجَّ

ِمن َعىل َهذا املِنَر، ِبوَصايا أَبويَّة، وكُنُت أَُحثُّهم أاَل يَيأَســوا وال 
ا الَيوم َفأقوُل لَكُم إِنَّكُم أَنُتم ُحامُة املُستقَبل، َوأنُتم  يَتخاَذلوا. أمَّ

َحاِملو املَسؤولية، وأَنُتم ُحلُم الَوطَِن وأََملِِه«.
اضاف: »نَعم يف َهَذا الزَمِن الَصعِب، َويف َهِذِه األَيَّاِم الَعِصيَبِة، 
تَِجدون أَلَف َســبٍب َوَسَبب لِتهُجروا بَلََدكُم، َوتُهاِجروا ِمن ُدوِن 
ِم َهــِذِه األَزَماِت املُتكرِّرة تَخَتفي كَلِامُت  تَــرُدٍد أَو نََدم. يِف ِخضَّ

األََمل، َوتَْنُضُب تَعاِبريُ الَتفاُؤل«.
أما كلمة خطيب االحتفال فألقاها الدكتور عصام عوض.

وتم توزيع الشهادات، حيث وراق وعمداء الكلّّيات الشهادات 
عىل الطالب حســب الرتتيــب اآليت: معهــد القّديس يوحنا 
الدمشــقي الالهويت، األكادميّية اللبنانّيــة للفنون الجميلة، 
كلّّية اآلداب والعلوم، كلّّية إدارة األعامل، كلّّية الهندســة، كلّية 
عصام فارس للتكنولوجيا، كلّّية الصّحة العاّمة وعلومها، كلّّية 

االختصاصات الطّبّية، كلّّية الطّب والعلوم الطّبّية. 
وبعــد االنتهاء من توزيع الشــهادات، منح رئيس الجامعة 

رسميًّا الشهادة للمتخرّجني.  

يجب أن يكون مرىض السكري 
أكرث يقظــة عندما يتعلق األمر 
مبراقبة مســتويات السكر يف 
الدم، والتي مل يعد بإمكان الجسم 
تنظيمها بشكل فعال، وإال فقد 

تنشأ مضاعفات صحية.
ومن بني املضاعفات الصحية 
املقلقة، اعتالل الكلية السكري، 
وهو مصطلح طبي يطلق عىل 
تلف الــكىل الناجم عن ارتفاع 
الدم. وتقوم  السكر يف  نسبة 
الكىل بتصفية الدم، والتخلص 
من الســوائل الزائدة وفضالت 
الجســم، مبا يف ذلــك زيادة 
الجلوكوز )السكر(. ومع ذلك، 
فإن التعرض املتكرر للجلوكوز 
ميكن أن يكون مزعجا لألوعية 

الدموية الدقيقة يف الكىل.
وقد تبــدأ األوعية الدموية التالفــة يف الترسب، ما ميكّن 
كميــة غري طبيعية من الروتني مــن مغادرة الدم عر البول، 
وهذا »غالبا ما يكون عالمة مبكرة عىل مرض الكىل«، بحسب 

الجمعية الخريية ملرض السكري يف اململكة املتحدة.

{ كيف ميكنك معرفة

أن هذا يحدث داخل جسدك؟ {

قد تالحظ ثالثة أحاسيس تدل عىل تلف الكىل وارتفاع نسبة 
السكر يف الدم، وهي: - أنك تشعر بالتعب أكرث من املعتاد - قد 

تشعر بضيق يف التنفس- قد تشعر باملرض.
وميكــن أن تؤدي أمراض الكىل أيضا إىل تورم األطراف، مثل 
الكاحلــني والقدمني واليدين. كام ميكن أن يؤدي تطور املرض 
أيضا إىل ظهور دم يف البول، ولكن يف البداية، قد تكون الحالة 

دون أعراض.
وعىل هذا النحو، من املهم إجراء فحص سنوي ملرض السكري 
حتى ميكن اختبار مرض الكىل. وقد تتضمن االختبارات فحص 
البــول أو الــدم، مع التحقق من وجود منتج نفايات يســمى 

الكرياتينني يف اختبار الدم.
ومع احتياج واحد من كل خمسة مصابني بداء السكري إىل 
عالج لهذه املضاعفات، هناك احتامل قوي إىل حد ما لإلصابة 
به. ومع ذلك، إذا وقع اكتشافه مبكرا، ميكن أن يساعد العالج 

يف إبطــاء تقدم املرض. ومن األمثلة عىل ذلك مثبطات اإلنزيم 
املحول لألنجيوتنســني، والتي تســاعد عىل حامية الكىل من 
املزيــد من الرضر. وقد تتم إحالة املريض أيضا إىل اختصايص 
تغذية، والذي ميكنه املســاعدة عىل تجنب بعض األطعمة التي 

قد تؤدي إىل تفاقم الحالة.
واعتالل الكلية الســكري ليس املضاعفات الصحية الوحيدة 
التي ميكن أن تنشــأ من ارتفاع مستويات السكر يف الدم. فقد 
يؤدي داء الســكري من النوع الثاين أيضا إىل اعتالل الشبكية 
)مشاكل يف العني( أو مشاكل يف القدم أو نوبة قلبية أو سكتة 
دماغيــة. وميكن أن تؤدي الحالة أيضــا إىل تلف األعصاب، 
واملشــكالت الجنســية، وميكن أن تزيد مــن خطر اإلصابة 

بالرسطان.
وإذا كنت تكافح يف أي وقت من أجل الحفاظ عىل مستويات 
الســكر يف الدم لديك تحت السيطرة، فتحدث إىل فريق رعاية 

مرض السكري الخاص بك.

{ بعض العالمات الدقيقة {

وبالنســبة ألولئك الذين ليســوا متأكدين مام إذا كانوا قد 
أصيبوا مبرض السكري من النوع الثاين، ميكن أن تكون هناك 
بعض العالمات الدقيقة، والتي تشمل: - التبول أكرث من املعتاد، 
خاصة يف الليل - الشــعور بالعطش طوال الوقت - الشــعور 
بالتعب الشــديد - فقدان الوزن دون محاولة - اإلصابة مبرض 
القالع بشــكل متكرر - استغراق الجروح وقتا أطول للشفاء - 

رؤية مشوشة. 

جامعــــــة البلمنــــــد احتفلــــــت بتخريــــــج 1369 طالبــــــاً وطالبة

ــى ــ ــل ــ ــك ــ ــف ال ــ ــ ــل ــ ــ ــى ت ــ ــ ــل ــ ــ أعــــــــــــــــراض تـــــــــــــدّل ع
ــة الـــــســـــكـــــر فــــــــي الــــــــدم ــ ــبـ ــ ــسـ ــ وارتــــــــــفــــــــــاع نـ

خالل حفل التخرج

هــــــل يُؤثّــــــر قضاء الكثيــــــر من الوقــــــت على الهاتــــــف في عمرنــــــا االفتراضي؟
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الزهرانــــــي معمــــــل  توقــــــف  لبنــــــان:  كهربــــــاء  مؤسســــــة 
عــــــن العمــــــل لعــــــدم تقاضــــــي املشــــــغل ُمســــــتحقاته بالعملــــــة الصعبــــــة

ــــي اإلدارة« ــ ــ ــ ــ ــ ــــة موظفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن »رابطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــلّم مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي تسـ ــ ــ ــ ــ ــ قبيسـ
ـــــــــــــــري ـــــــــــــــى ب ـــــــــــــــرفعها ال ـــــــــــــــد بـ ـــــــــــــــا.. ووع ـــــــــــــــة مطالبه ـــــــــــــــي النبطي ف

 »تاتـــــــــــــــش« و »ألفـــــــــــــــا« للمشـــــــــــــــتركين بالخطـــــــــــــــوط الثابتـــــــــــــــة:
ــــط ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة اللبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم بالليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر يتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع الفواتيـ ــ ــ ــ ــ ــ دفـ

ــان ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـــــــــــــبـــــــــــــزري: تـــــخـــــفـــــيـــــض تـــــصـــــنـــــيـــــف لـ
ــه دالالتـــــــــه الـــخـــطـــيـــرة ــ ــي لـ ــ ــ ــدول ــ ــ ــن قـــبـــل الـــبـــنـــك ال ــ مـ

 اقتـــــــــــــــراح قانـــــــــــــــون لنـــــــــــــــواب »قـــــــــــــــوى التغييـــــــــــــــر« لتحصيـــــــــــــــن
حمايـــــــــــــــة موجـــــــــــــــودات الذهـــــــــــــــب لـــــــــــــــدى مصـــــــــــــــرف لبنـــــــــــــــان

الرقمي الــتــحــّول  حــول  نــدوتــهــا  اختتمت  للضمان«   »الــعــربــيــة 
كـــركـــي: لــتــوفــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات

 أفادت مؤسســة كهرباء 
لبنان، يف بيان، »أن مشــغل 
عامر  ودير  الزهراين  معميل 
PSHQ/EDL/ بكتابــه رقم

 384 /06072022 /LTR
 ،2022/07/06 تاريــخ 
قد أفاد بأنّه ســيتوقف عن 
القيام بأعامله، وذلك بسبب 
مســتحقاته  تقاضيه  عدم 
 Fresh( بالعملــة الصعبــة
قــراري  وفــق   ،)Dollar
 12 رقم  الــوزراء  مجلــس 
ورقم   2022/04/14 تاريخ 
171 تاريــخ 2022/05/20 

الصادرين بهذا الشــأن، ما سيؤدي إىل توقف معمل الزهراين، 
وهو املعمل الحــراري الوحيد حاليا املنتج للطاقة الكهربائية 
عىل الشبكة، عن إنتاج الطاقة عند الساعة الخامسة من بعد 
ظهر يوم )امس(األربعاء الواقع فيه 2022/07/06، مع العلم 
أن مؤسســة كهرباء لبنان قــد قامت بإنجاز كامل اإلجراءات 
اإلدارية، وإحالــة مدفوعاته وفق قراري مجلس الوزراء ليتم 
تسديدها منذ حوايل الشهر، وإمنا لغاية تاريخه مل يتم رصفها 

من قبل املراجع املالية والنقدية املعنية يف البلد«.
أضاف البيان :«تجدر اإلشــارة أيضــا إىل أن قراري مجلس 
الوزراء املعنيني، مل يخصص ملؤسســة كهرباء لبنان منذ بداية 
العام 2022، ســوى مبلغ بقيمة //60// مليون دوالر فقط، 
لــزوم كافة متعهدي املؤسســة، علام أن هذا املبلغ املخصص 
غري كاف بالنسبة لحجم األعامل املطلوب تنفيذها بالحد األدىن 

املمكن لتسيري املرفق العام.
وإزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومســؤولية مؤسســة 
كهرباء لبنان بالكامل، فإن عدم رصف املبالغ املحددة بالعمالت 

الصعبــة )Fresh Dollar( إىل املتعهــد وفــق قراري مجلس 
الوزراء، ســيؤدي إىل توقيف املشــغل ملعميل الزهراين ودير 
عامر عن العمل، دون إمكانية إعادة وضعهام عىل الشــبكة، 
األمر الذي ســيفرض الدخول بانقطاع عام وشامل عىل كافة 
األرايض اللبنانية، ما ســيؤدي بدوره إىل توقف التغذية جربا 
عــن كافة املرافق الحيوية األساســية يف البلد )مطار، مرفأ، 

مضخات مياه، رصف صحي، املرافق األساسية يف الدولة«.
وأشــارت مؤسسة كهرباء لبنان إىل »أنها كانت قد وضعت 
خطة إنتاجية واتخذت سلسلة إجراءات احرتازية، سبق لها وأن 
أعلنت عنها يف بياناتها السابقة، وذلك من أجل املحافظة عىل 
دميومة إنتاج الطاقة بالحد األدىن ألطول فرتة ممكنة، ســيام 
خالل فرتة عيد األضحى املبارك، وإمنا هذه املشكلة التي طرأت 
عليها هي خارج نطــاق قدرتها وصالحياتها عىل معالجتها، 
وبالتــايل ال ميكن حلها، ولو مرحليا، ســوى بتطبيق قراري 
مجلس الوزراء بهذا الشــأن من قبــل املراجع املالية والنقدية 

املعنية يف البلد«. 

 استقبل النائب هاين قبييس 
يف مكتب قيادة اقليم الجنوب 
يف »حركــة امل« يف النبطية، 
وفدا من رابطة موظفي اإلدارة 
العامــة يف محافظة النبطية 
الصعبة  االجــواء  يف  وضعه 
التي يعانونها جــراء التدهور 
االقتصادي واملعييش وانعكاس 
ذلك عىل رواتبهــم التي تدنت 
بشــكل ال يحتمل مقارنة مع 
ســعر رصف الدوالر ، وتطرق 
البحث اىل اإلرضاب الذي ينفذه 
موظفــو االدارات العامة منذ 

اكرث من عرشة ايام.
الوفد   وتســلم قبييس من 

مطالب خطية جاء فيها: »مع بلوغ نســبة التضخم يف البالد 
عتبــة األلف باملائة، وانهيار القــدرة الرشائية ملوظفي اإلدارة 
العامة وســائر العاملني يف القطاع العام بنسبة فاقت اـ ٩5 
باملئة، مام أدى اىل انحدار وضعهم االجتامعي إىل درجة الحرارة 
البــؤس. ومع عجزهم عن تأمني أبســط مقومات الحياة من 
طعــام وتعليم وطبابة وخدمات وانعدام قدرتهم عىل الوصول 
إىل أعاملهم، مام أدى إىل تعطيل قرسي وحالة شــلل شــبه 
تامــة للمرافق العامة. وحيث أنه مل تجر حتى اآلن أي معالجة 
حقيقيــة لهــذا األمر، مع ما لذلك من ارتــدادات عىل الوضع 
االقتصــادي واملعييش العام، باتت تحول دون نجاح أي خطة 

كون  ومع  والنهوض.  للتعايف 
الحكومــة الحاليــة محدودة 
الصالحيــات كونها يف طور 
الرجوع  فإن  األعامل،  ترصيف 
اىل السلطة الترشيعية يصبح 
إليجاد  املتاح  الوحيــد  الخيار 

مخرج للوضع القائم.
نتقــدم من جانبكم  وعليه 
ببعــض البنود التــي تلخص 
واملســتعجلة  امللحة  املطالب 
ملوظفــي اإلدارة العامة، آملني 
أن تحــوز منكم عىل االهتامم 
واملتابعــة من خــالل طرحها 
وذلك  قوانــني،  كاقرتاحــات 
إىل  الحقا  الوصــول  بانتظار 

الحلول الجذرية الناجعة:
- أوال: تحويل الرواتب إىل الدوالر عىل ســعر الـ 1500 لرية 

ورضب الحاصل بسعر املنصة التي تعادل ۸۰۰۰ لرية للدوالر.
- ثانياً: ربط بدل النقل اليومي بليرتات محددة من البنزين )وفقا 
ملا ورد يف االقرتاح املعد من قبل سعادة النائب عيل حسن خليل(.

- ثالثاً: إيالء مسألة االستشفاء العناية القصوى ألنها قضية 
حيــاة وموت، بحيث ال يضطر املوظــف إىل دفع مبالغ طائلة 
للمستشفيات ووضع حد أقىص ملا يدفعه املوظف يسمح به راتبه.

- رابعــاً: تعزيز منح التعليم وكل تقدميات تعاونية موظفي 
الدولة مبا يحافظ عىل قيمتها ويواكب نسبة التضخم«. 

أفادت رشكتا »تاتش« و«ألفا« يف بيان مشرتك، أنهام تلقتا 
»مراجعات من مشــرتكني يحملون خطوطــا خليوية ثابتة 
موطنــة، مفادها أن بعض املصارف يفرض عليهم تســديد 
فواتريهم بالدوالر األمرييك، يف حني أن توطينها هو بالعملة 
الوطنيــة، مــام يعد خرقا آللية الدفــع املطبقة يف التعرفة 
الجديــدة، والتي ترتكز عىل الدفع باللرية وفق ســعر منصة 
صريفة. ومبوجب التوطني، يســدد املشرتكون مستحقاتهم 

عرب عملية التحويل املرصفية«.
وطالبــت »ألفــا« و«تاتش« من املشــرتكني مراجعتهام 
»عند أي حالة مامثلة، وهام ســتتخذان التدابري الالزمة مع 

املصارف«. 

 إعتــرب النائب الدكتور عبد الرحمــن البزري أن« تخفيض 

تصنيف لبنان من قبل البنك الدويل من دولٍة ذات دخٍل متوسط 

مرتفع إىل دولٍة ذات دخٍل متوســط منخفض، هو دليل عىل 

تراجع الوضع اإلقتصادي واملعييش واإلنهيار الكبري الذي حصل 

يف البالد نتيجًة لسنواٍت من الهدِر وسوء اإلدارة والفساد«. 

وأضاف يف بيان« إن التصنيف الجديد ورغم دالالته الخطرية 

إال أنُّه يفتح أمام املســؤولني إْن أحسنوا النّية والترصّف ُفرصاً 

جديدة لُِمساعدة املواطنني يف العديِد من املجاالت، فعىل سبيل 

املثال ال الحرص أســعار الدواء واملواد الطبية ولقاحات األطفال 

مُيكــن لها أْن تنخفض نتيجة لقدرة لبنان عىل إســترياد هذه 

األدوية من مصادر عديدة موثوقة النوعية ولكن بسعر كلفٍة 

أقل، كذلك هو الحال بالنســبة للمســاعدات الدولية املُرتبطة 

بالتنميــة اإلجتامعيــة والُبنى التحتية والنمــو اإلقتصادي 

والغــذاء، حيث أن تصنيف لبنان الجديد يضعه يف خانة الدول 

التي تستحق دعام أكرب«.

وختم البزري ُمبدياً خشيتُه »من إستمرار اإلنهيار اإلقتصادي 

واملعييش والتدهور يف املؤسســات العامة والرسمية وعدم 

اإلستفادة من الفرص املُتاحة«. 

تقّدم امــس  تكتل »نواب 
بإقرتاح  التغيــري«،  قــوى 
قانــون معجل مكــرر اىل 
مجلــس النــواب، »لتعديل 
للقانــون  42/86 لتحصني 
حامية موجودات الذهب لدى 
مرصف لبنان«. وأُرفق إقرتاح 
القانون باألســباب املوجبة 

ومربرات العجلة اآلتية:
»يف خضــم األزمة املالية 
التي تــرب ركائز االقتصاد 
الوطني والتي أّدت اىل تبديد 
املصارف  املودعني يف  ودائع 
وإفقــار املواطنني وزعزعة 
والغذايئ،  االجتامعي  األمن 
ويف وقــت يســتباح كل ما 
تبقى من احتياط وتوظيفات 

الزامية لدى مرصف لبنان،
وملا مل يعد ميكن االطمئنان اىل سالمة املوجودات الذهبية لدى 
مرصف لبنان، خصوصا ان  أصواتا تعالت اخريا مطالبة باستعامل 

الذهب لتغطية الفجوة الهائلة املرتاكمة يف القطاع املرصيف.
وملا كانت أي عملية تتناول املوجودات الذهبية ستؤدي حتامً 
اىل انهيار اقتصادي شامل، وال سيام بغياب أي خطة إقتصادية 
وماليــة واجتامعية متكاملة، وملــا كان القانون رقم 42/86 
الصــادر يف 24 أيلول 1٩86 قد منــع بيع املوجودات الذهبية 
لدى مرصف لبنان والترصّف بها، ولكنه مل يتطرق اىل العمليات 
املادية أو املالية األخرى التي ميكن ان تطال هذه املوجودات غري 
البيع والترصّف، مثل املبادلة )Swap( والرهن ومنح حق الخيار 
)Option( وغريهــا، كام أنه مل مينع نقل الذهب من مكان )أو 

بلد( اىل آخر،
وملــا كان القانــون املذكور مل يتضمن أي عقوبة ملن يخالف 
أحكامه، ومن الروري لحظ عقوبة إذ ال عقوبة من دون نص،

وملا كان من الروري توسيع إطار القانون 42/86 لتحصني 
حاميــة املوجودات الذهبية لدى مــرصف لبنان، بحيث مينع 
بصورة مطلقة وباتة أي كان القيام بأي عملية تتناول ملكية 
أو إدارة أو استثامر هذه املوجودات الذهبية أو ارهاقها بأي أعباء 

أو نقلها، اال بنص ترشيعي رصيح يصدر عن مجلس النواب.
وعليــه، نضع اقرتاح القانون الحارض لتعديل املادة الوحيدة 
مــن القانون 42/86 الــذي مينع بيع املوجودات الذهبية لدى 

مرصف لبنان.
لذلك، نتقدم من املجلس الكريم باقرتاح القانون املعّجل املكّرر 

املرفق، طالبني مناقشته واقراره«. 

العربية  الجمعية  اختتمت 
للضــامن االجتامعي الندوة 
القومية حول التحول الرقمي 
الضامن  مؤسسات  لتطوير 
االجتامعــي التــي عقدتها 
الصندوق  مــع  بالتعــاون 
االجتامعي  للضامن  الوطني 
يف الجمهورية التونســية، 
برعايــة وزيــر الشــؤون 
مالك  تونس  يف  االجتامعية 

الزاهي . 
ترأس الجلســة الختامية 
اقــرار  تضمنــت  التــي 
التوصيــات، رئيس الجمعية 
االجتامعي  للضامن  العربية 
املدير العام للصندوق الوطني 
للضــامن االجتامعــي يف 
كريك،  محمد  الدكتور  لبنان 

ويف حضــور الرئيس املديرالعــام للصندوق الوطني للضامن 
االجتامعي يف الجمهورية التونسية الدكتور عامد تريك .

وقــد أثنى الدكتور كــريك عىل نجاح أعــامل الندوة التي 
استمرت عىل مدى يومني تم  خاللها تقديم عروض قيمة من 
الخرباء ذوي االختصاص يف مجال التحول الرقمي، كام تقدم 
بالشــكر والتقدير من جميع املشاركني عىل املشاركة القيمة 
يف هذه الندوة والعروض القيمة التي قدموها للمامرســات 
الجيــدة املعتمدة يف مؤسســاتهم يف مجال التحول الرقمي. 
بعدهــا تم عرض التوصيات التي توصلت اليها اللجنة املنبثقة 

من املشاركني وبعد مناقشتها تم اقرارها.
ويف ما يأيت التوصيات املنبثقة عن الندوة:

1 - عىل مستوى الحكومات:
- دعوة الجهات الحكومية لوضع وتطوير سياسات قطاعية 
للتحــول الرقمي يف مجــال الربامج اإلجتامعية تســتجيب 
للمعايري الدولية املعتمدة وتطوير األطر القانونية والتنظيمية 

التمكينيــة وحامية البيانات واملعامالت الرقمية والتعامل مع 
األمنــاط الجديدة للعمل وتوفري أو اســتكامل البنية التحتية 
التكنولوجيــة الالزمــة ملواكبة التحــول الرقمي  وباألخص 
منصات الهوية الرقمية ومقاومة ســبل اإلستبعاد أو اإلقصاء 
الرقمي )تجســري الفجوة الرقمية( وإيجــاد وتطوير  برامج 
تربوية وتوعوية لرفع مستوى الوعي واملعرفة حول استعامل 

التكنولوجيا وتفادي مخاطرها.
2 - عىل مستوى مؤسسات الضامن اإلجتامعي :

- دعوة مؤسســات الضامن والتأمينات اإلجتامعية لوضع 
وتبنــي وتنفيذ اســرتاتيجيات للتحول الرقمــي بهدف زيادة 
اإلنتاجية وتعزيز الشــفافية  من خالل توفري املوارد البرشية 
والبنيــة التحتية الالزمة وتبادل الخــربات والتعاون الرقمي 
والتجــارب بني مؤسســات الضــامن اإلجتامعي يف الوطن 
العريب والجهات ذات الخربة يف هذا املجال وتعزيز أدوات النفاذ 
لألشــخاص ذوي الحاجات الخاصة والقيام بحمالت توعوية 

للتعريف والحث عىل اإلنخراط يف التحول الرقمي . 

الجمعية العربية للضامن االجتامعي

قبييس مع الوفد

ــة املــيــكــانــيــكــيــة: ــن ــاي ــع ــي اعـــتـــصـــام ُمـــوظـــفـــي امل ــحــســن فـ  ال
ــا واســـتـــمـــراريـــة عــمــلــنــا ــن ــات ــق ــح ــت ــس ــن رواتـــبـــنـــا وُم ــي ــأم ــت ل

 نفــذت الهيئة التأسيســية 
لنقابة عامل ومستخدمي املعاينة 
امليكانيكية إعتصاما سلميا شمل 
املوظفــني،  أمــام مركز املعاينة 
يف الحــدت، إحتجاجا عىل عدم 
إيجاد حل يؤمن إستمرارية عمل 
ولقمة عيش 450 موظفا أوقفوا 
عن العمل من دون ذنب ومن دون 
ســابق إنذار  بعد توقف الرواتب 
وحتــى التعويضات بعد 20 عاما 
مــن الخدمة يف هــذا القطاع، 
الذي اتخذته وزارة  القرار  نتيجة 
الداخلية بوقــف العمل بإفادات 
املعاينة امليكانيكية وقيام الرشكة 
املشــغلة »فال« عىل أثرها بوقف 
العمــل وإقفال مراكزها من دون 

تحمل أي مسؤولية تجاه املوظفني.
وتحدث رئيس الهيئة حســن الحسن، فقال: »نعتصم اليوم 
امــام مركــز املعاينة يف الحدت بعد مرور شــهر عىل ايقاف 
العمل باملعاينــة ومل نحصل عىل رواتبنا، وقد اصبح الضامن 
االجتامعــي لنا ولعائالتنا مهددا واصبح العاملون واملوظفون 
الذين خدموا هذه املؤسسة منذ عرشين عاما بال معيل والجوع 
يتهددهــم وعائالتهم مــن دون اي ذنب اقرتفوه. والســبب 
املعروف اليقاف عملنا هو الخالف بني الرشكة املشــغلة »فال« 
والدولــة، ونعد اكرث من 450 موظفا ومل يحر الجميع اليوم 
النهــم ال ميلكون بدل انتقال يعني الوضــع مزري جدا وهذا 
ما حذرنا منه منذ اكرث من شــهرين او ثالثة وقد وصلنا اليه 
اليوم ومل يعد باســتطاعة املوظفني الحصول حتى عىل لقمة 
العيش«. ودعا الحسن »وزارة الداخلية والبلديات املسؤولة عن 

الرشكة وعن القطاع يف مجمله وعن املوظفني والعاملني فيه، 
اىل ايجاد الحل املناســب لنا، خصوصــا اننا تلقينا الكثري من 
الوعود وقد دخلنا الشــهر الثاين من دون رواتب ومن املمكن 
ان يتوقــف الضامن كذلك، وتابع: »لقــد كان لدينا اليوم لقاء 
موســع يف االتحاد العاميل العام مع كل النقابات وقد شاركنا 
فيــه واوصلنا وجهة نظرنا لدولة رئيس مجلس الوزراء نجيب 
ميقايت ورشحنا له حالنا وما وصلنا اليه من وجع وضيق وقد 

كان متجاوبا«.
وختم مؤكدا ان »مطلبنا حاليا ان تتأمن رواتبنا ان كان لجهة 
املســتحقات املطلوبة من الرشكة او لجهة اســتمراية عملنا، 
الســيام ان رواتبنا ال تتعدى املليونــني ونصف املليون وحتى 
تنجز املناقصة وتوجــد الحلول، عىل الرشكة تأمني املوظفني 
يف االشــهر املقبلة لغاية نهاية العام وانجاز املناقصة وكذلك 

عىل الدولة ايجاد الحلول لتأمني عائالتنا من العوز«. 

خالل االعتصام

إخـــــــــــــــراج الحاويـــــــــــــــات الغذائيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن مرفـــــــــــــــأ بيـــــــــــــــروت

أعلنت نقابة مستوردي املواد الغذائية برئاسة هاين بحصيل 

أنــه »بناء لإلتصاالت واملتابعــة التي أجرتها النقابة مع رئيس 

حكومــة ترصيف األعــامل نجيب ميقايت ووزيــر اإلقتصاد 

والتجارة أمني سالم ومدير عام وزارة اإلقتصاد محمد أبو حيدر، 

بارشت الدوائر الرســمية املختصة بأخذ عينات من حوايل 500 

حاوية )بحسب معلومات وزارة اإلقتصاد( مألى باملواد الغذائية 

ومكّدســة يف باحات املرفأ، متهيداً إلنجاز اإلجراءات إلخراجها 

وتسليمها اىل أصحابها، عىل أن يتم إستكامل عملية أخذ العينات 

لباقي الحاويات والبالغة 300 حاوية يف وقت قريب«.

وأكــدت  النقابة يف بيــان أن »إخراج حاويات املواد الغذائية 

من أرض املرفأ يف هذا التوقيت هو يف غاية األهمية خصوصاً 

أنه ســيمكّن التجار من مد الســوق املحلية بكافة إحتياجاتها 

عشية عيد االضحى املبارك والحؤول دون حصول أي نقص يف 

أي سلعة«. 
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بحــث وزير الدفاع الرتيك خلــويص أكار مع رئيس هيئة 
األركان اإلمــارايت حمد محمد ثاين الرميثي، القضايا الثنائية 
واإلقليمية، والتعاون يف التدريب العسكري، يف لقاء جمعهام 

يف أنقرة.
وأفادت وكالة »األناضول« الرتكية بأن اللقاء جرى يف مقر 
وزارة الدفاع وحرضه رئيس هيئة األركان الرتكية يشار غولر.

وأشــارت إىل أن الجانبني تبادال خالل اللقاء وجهات النظر 
حول قضايــا ثنائية وإقليمية والصناعات الدفاعية والتعاون 

يف مجال التدريب العسكري.
ويجري رئيس األركان اإلمارايت زيارة إىل تركيا تلبية لدعوة 

نظريه الرتيك يشار غولر.

وزير الدفاع التركي ورئيــــــس األركان اإلماراتي يبحثان التعاون

ألقى جهاز مكافحة اإلرهاب 
العراقي القبــض عىل قياديني 
اثنــني يف تنظيــم »داعــش« 
يف العاصمــة بغــداد ومدينة 
الســليامنية، كــام اعتقــل 4 

مطلوبني آخرين.
وقال املتحدث باســم القائد 
العام للقوات املســلحة، يحيى 
رســول، إن عمليــات االعتقال 
جــاءت من خالل تنفيذ عنارص 
اإلرهــاب  مكافحــة  جهــاز 
العاصمــة  يف  لـ«عمليــات 
بغداد والتي نفــذت بها عملية 
عن  أسفرت  نوعية  استخبارية 
إلقــاء القبض عىل القيادي يف 
عصابات داعـش املعروف بـ«أبو 
عيل بغداد«، الذي اشــرتك يف 
تنفيذ عدد من الجرائم البشــعة 
ضد املواطنني والقوات األمنية«.

 وبتنســيق مع قــوى األمن الداخيل )آســايش( محافظة 
الســليامنية بإقليم كردســتان، فقد »متت اإلطاحة بعنرص 

إرهايب ينتمي لعصابات داعـش داخل الُسليامنية«، إىل جانب 
ذلك، قبض الجهاز عىل »4 من اإلرهابيني يف محافظات األنبار 

وكركوك، وصالح الدين«.

ــن فــــي »داعـــــــش« ــيـ ــاديـ ــيـ ــى قـ ــلـ ــبـــض عـ ــقـ ــراق : الـ ــ ــعـ ــ الـ
أمر رئيس دولة اإلمــارات محمد بن زايد آل نهيان، باإلفراج 
عن 737 شخصا من نزالء املنشآت اإلصالحية والعقابية، ممن 
صدرت بحقهم أحكام يف قضايا مختلفة، مبناسبة قرب حلول 

عيد األضحى املبارك.
وتــأيت الخطوة يف إطــار املبادرات اإلنســانية لإلمارات، 
والتي تســتند إىل قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزالء املنشآت 
اإلصالحيــة والعقابيــة، فرصة للبدء من جديد باملشــاركة 

اإليجابية يف الحياة، مبا ينعكس عىل أرسهم ومجتمعهم.
مــن جهته، أمر حاكم إمارة الشــارقة ســلطان بن محمد 
القاسمي، باإلفراج عن 194 نزيال، من جنسيات مختلفة، ممن 
يقضون محكوميتهم يف إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية 
يف اإلمــارة، وانطبقت عليهــم رشوط العفو، وثبتت أهليتهم 

للتمتع بالعفو، وفق رشوط حسن السرية والسلوك.
بدوره، أكد القائد العام لرشطة الشــارقة اللواء سيف الزري 
الشــاميس، البدء عىل الفور بتنفيذ األمر السامي، معربا عن 
أملــه بأن تكون هذه املكرمــة »باعثا للخري يف نفوس املفرج 
عنهم، وسبيال لالســتفادة من دروس تجربتهم والعودة إىل 

مجتمعهم وأهليهم أفرادا صالحني«.
وأمر حاكم إمارة عجامن حميد بن راشــد النعيمي، باإلفراج 

عن 93 نزيال باملنشآت اإلصالحية والعقابية يف القيادة العامة 
للرشطة، مبناسبة عيد األضحى املبارك.

وقــال قائد عام رشطة عجامن اللواء ســلطان بن عبد الله 
النعيمي، إنه »ســتتم مبارشة إجراءات اإلفراج فورا عن املفرج 

عنهم لعودتهم إىل أرسهم قبل عيد األضحى«.

اإلمــــــارات : اإلفراج عــــــن محكومين بمناســــــبة عيد األضحى

قال القائد العام للقوات املسلحة الليبية خليفة حفرت، إنه 
قد آن األوان ليتوىل الشعب زمام أمره بنفسه، وأنه هو الذي 
ميلــك قرار التغيري، وذلك يف أول تعليق له عىل االحتجاجات 

يف البالد.
وخالل زيارة هي األوىل له منذ سنوات إىل مدينة درنة بعد 
اســتعادتها من »داعش«، قال حفرت يف احتفال جامهريي: 
»معاركنا ضد اإلرهــاب هي مرحلة أوىل من مراحل الكفاح 
الســتعادة الوطن وبنــاء الدولة«، وأضــاف: »إننا نخادع 
أنفســنا إذا اعتربنا هذه املسرية الشاقة قد انتهت مع هزمية 

اإلرهاب«.
ويف االحتفــال الذي وضفته وســائل إعالم ليبية بأنه كان 
»حاشدا«، قال حفرت »إن من يصنع الخالص هو الشعب نفسه 
دون ســواه«، وإن »الشعب هو الذي ميلك قرار التغيري ورفض 
الواقــع املرير ووضع حد للمســتهرتين مبصالحه وتطلعاته 

والعابثني برثواته ومقدراته«.

وأضاف أن »عىل الشعب أن ال ينتظر وقوع املعجزات، وليس 
أمامه إال أن يحطم حاجز الخوف والرتدد«.

حفتــــــر : آن األوان ليتوّلــــــى الشــــــعب زمــــــام أمره بنفســــــه

أعلن املجلس الرئايس الليبي 
»التوافــق عىل خطــة عمل 
السيايس«،  االنســداد  تعالج 
للتوافق  مشــاورات  و«إجراء 
عــىل تفاصيلهــا«، وإطالق 
خارطــة طريق »تُنهي املراحل 
انتخابات  عــرب  االنتقاليــة 

رئاسية وبرملانية«.
وأضــاف املجلس، يف بيان، 
أنّــه خلص إىل تلــك الخطة 
أعضائه  بني  اجتامعــات  بعد 
»استجابًة للمطالب املرشوعة 
ألبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً 
وتسعى  للتغيري«،  لتطلعاتهم 
الخطــة إىل »الحفــاظ عىل 
البالد وإنهاء شــبح  وحــدة 
وتعزيز  واالنقســام،  الحرب 

حالة السالم القائم وتجّنب الفوىض، والحّد من التدخل األجنبي 
م عىل ما سواه«. والدفع يف اتجاه حلٍّ وطني يقَدَ

جــاء ذلك بعدما التقى رئيس املجلس، محمد املنفي، ممّثلني 
عن 31 حزبا سياســياً،  فّوضوا املجلس تســلّم زمام األمور، 

وإصدار مراسيم سيادية تُنهي املراحل االنتقالية فوراً.
وتجّمع املتظاهــرون مجدداً يف العاصمة الليبية طرابلس، 
لالحتجاج عىل تدهور الظروف املعيشــية، واالنقطاع املزمن 

للتيار الكهربايئ الذي يستمر لساعات طويلة يومياً.
وتعــّم االحتجاجات املدن الليبية منذ أيــام، وأعلنت حركة 
االحتجاج أنّها ســتصّعد حملتها، داعيًة املتظاهرين إىل إعالن 

العصيان املدين.
ويوم الجمعة، اقتحم عدد من املتظاهرين مقر مجلس النواب 
الليبي يف مدينة طربق الليبية رشقي البالد، وأشــعلوا النريان 
أمامه احتجاجاً عىل ســوء األزمتني املعيشــية والسياسية، 
مطالبني بـ«إســقاط مجلس النواب، ورحيل جميع املكونات 

السياسية، وإجراء االنتخابات الرئاسية والربملانية فوراً«.
وتعاين ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بني حكومتني، 
واحدة برئاســة وزير الداخلية الســابق فتحي باشاغا منحها 
الربملان ثقته يف آذار، واألخرى منبثقة من اتفاق سيايس رعته 
األمم املتحدة قبل أكرث من عام، ويرتأســها عبد الحميد الدبيبة 

الذي يرفض تسليم السلطة إال عرب انتخابات.

ــن ــ ــلـ ــ ــي أعـ ــ ــ ــب ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ املــــــجــــــلــــــس الــــــــرئــــــــاســــــــي ال
ــة ــ ــي ــاســ ــ ــي ــ ــس ــ ــة ملــــعــــالــــجــــة األزمـــــــــــــة ال ــ ــطـ ــ عـــــــن خـ

االرتباط  ضبــاط  وافــق 
بلجنة  لألطــراف  املمثلــون 
باليمن  العســكري  التنسيق 
الحالية  الهدنــة  تثبيت  عىل 
بوقف  التزامهم  تجديــد  عرب 
العســكرية  العمليات  جميع 
داخل اليمن وخارجه وتجميد 

العسكرية. األنشطة 
وجاء ذلك يف بيان صادر عن 
لليمن  الخاص  املبعوث  مكتب 
هانس غروندبرغ، حيث كانت 
لجنة التنســيق العسكرية قد 
عقــدت اجتامعها الثالث يف 
العاصمــة األردنيــة عامن، 
بتيســري املستشار العسكري 
للمبعوث الخاص لألمم املتحدة 
العميد أنتوين هايوارد، إذ يأيت 
هــذا القرار يف إطار االحتفاء 

بعيد األضحى املبارك.
ويف كلمة ألقاها ببداية اجتامع لجنة التنسيق العسكرية،  
شدد املبعوث األممي الخاص غروندبرغ عىل أن »نجاح الهدنة 
يعتمــد يف النهاية عىل بناء الثقة بــني األطراف«، مضيفا: 
»هناك فرصــة ملواصلة تعزيز االلتــزام بالهدنة خالل فرتة 

العيد«.
كام أعرب عن ترحيبه »بالتزام لجنة التنســيق العسكرية 

بالعمل من أجل خفض التصعيد بشــكل فّعال«.
وبحســب بيان صادر عن مكتب املبعــوث الخاص لليمن، 
اتفــق املمثلون العســكريون للحكومــة اليمنية وجامعة 
»أنصار الله« )الحوثيون( وقيادة القوات املشــرتكة للتحالف 
خــالل االجتامع، عىل »اتخاذ خطــوات لبناء املزيد من الثقة 
وتعزيز التزامهم بالهدنة مبناسبة عيد األضحى«، كام اتفقت 
األطراف أيضا عىل »العمل من خالل لجنة التنسيق العسكرية 
وغرفة التنسيق املشرتكة من أجل تعزيز جهودها الرامية إىل 
بناء الثقة واملســاعدة يف إيجاد بيئة مواتية للحوار وتحسني 

اليمنيني.« للمدنيني  الوضع 
هذا واتفقت األطــراف أيضا عىل »املحافظة عىل الخطاب 
املعتــدل يف البيانات العامة والترصيحات االعالمية وإظهار 
العنايــة والحرص عىل حامية ســالمة وصحة املدنيني من 

أطفال ونســاء ورجال، وكذلك سالمة البنى التحتية الحيوية 
الداعمة لحياة املدنيني وســبل عيشــهم«، وعىل »االستمرار 
يف النقاشــات التي تركز عىل منــع أو الحد قدر اإلمكان من 
حركة القوات واملعدات العســكرية وسبل مامرسة السيطرة 
العملياتية الفعالّة للتأكد من فهم جميع القوات للمسؤوليات 

املناطة بها يف الهدنة واالمتثال إليها.«
وأكد املبعوث الخاص غروندبرغ يف بيانه أن مكتبه »يقف 
عىل كامل االســتعداد لدعم األطراف يف هذا الشــأن مبا يف 
ذلك من خالل توفري املســاعدة الفنية وبناء القدرات وتيسري 

عملية اتخاذ القرار«.
من جانبــه، أكد العميــد هايــوارد أن »مواصلة الجهود 
املشــرتكة للحد من القتال واســتمرار اتخاذ تدابري ملموسة 
لتخفيف املعانــاة يف اليمن هو أمر بالغ األهمية لعمل لجنة 
التنسيق العسكرية«، متابعا: »يرسين اغتنام األطراف فرصة 

قدوم عيد األضحى لتعزيز التزامهم بالهدنة«.
تجدر اإلشــارة إىل أنه خالل املناقشــات التي جرت، لفت 
العميد هايوارد إىل التقارير املتعلقة باألنشــطة العســكرية 
املســتمرة عرب الجبهات املتعددة، يف حــني أعربت األطراف 
عــن مخاوفها املتعلقــة بتنفيذ الهدنة وتفاعل املشــاركون 

مبحادثات مبارشة عىل هامش االجتامع.

ــة« ــدنـ ــهـ ــيــت »الـ ــب ــث ــق عـــلـــى ت ــ ــواف ــ ــة ت ــي ــن ــم ــي األطــــــــراف ال

ُقتل جنديــان مرصيان من 
قــوة حفظ الســالم التابعة 
لألمــم املتحــدة يف مــايل، 
وأصيــب 5 آخــرون بجروح 
خطــرة يف انفجار لغم أريض 
شاميل البلد الغارق يف دّوامة 
هجامت جهادية، بحســب ما 

أعلنت املنظمة الدولية.
وقالــت األمــم املّتحدة يف 
انفجر  بيان إّن »لغــامً أرضياً 
بآلية مدّرعــة كانت يف عداد 
قافلة لوجســتية تابعة لبعثة 
األمم املتحدة املتكاملة املتعددة 
يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد 

مايل )مينوسام(«.
ووقــع الهجوم عىل طريق 
تيســاليت-غاو، عىل بُعد 60 

كلم من غاو.
وأفادت األمم املتحدة بإرســال »قوة تدخل رسيع إىل مكان 
الحادث وإجــالء الجرحى«، وندد أعضاء مجلس األمن الدويل 

الـ15 »بالهجوم بأشّد العبارات«.
وأضــاف البيان أّن أعضاء مجلس األمن يطالبون »الحكومة 
االنتقالية يف مــايل بالتحقيق رسيعاً يف الهجوم عىل قوات 

حفظ السالم وَسْوق الجناة أمام القضاء«.
ودعا مجلس األمن يف بيانه باماكو إىل إطالع القاهرة عىل 

سري هذا التحقيق.
وهّدد املجلس بفرض عقوبات عىل كّل من يشــارك بشــكل 
مبارش أو غري مبارش يف شــّن هجــوم عىل القبعات الزرقاء، 
مشــرياً إىل أّن هذه الهجامت »قد تشكّل جرائم حرب مبوجب 

القانون الدويل«.
والعبوات الناسفة هي من األسلحة التي يلجأ إليها املسلحون 

املتطرفون ملهاجمة قوات حفظ السالم األممية والقوات املالية.
تضم قوة »مينوســام« نحو 13000 جندي. وقد أُنشئت عام 
2013 لدعم العملية السياسية يف مايل، وتكبدت أكرب عدد من 
الخســائر البرشية، ومدد مجلس األمن الدويل اليوم مهمتها 

ملدة عام.
وُقتل 177 جندياً من قوة حفظ الســالم يف أعامل عدائية، 
4 منهــم يف حزيــران، وأُصيب 8 يف انفجار ألغام يف منطقة 

متبكتو يف 23 حزيران.
وشــهدت مايل، الدولة الفقرية وغري الســاحلية يف قلب 
منطقة الساحل، انقالبني عسكريني يف آب 2020 وأيار 2021، 
فيام تتزامن األزمة السياســية مع أزمة أمنية خطرة مستمرة 

منذ عام 2012، واندالع مترد انفصايل يف الشامل.
وتســببت أعامل العنف مبقتل آالف املدنيني والعســكريني، 

وخلّفت مئات اآلالف من النازحني.

مقتــــــل جندييــــــن مصريين من قــــــوة حفظ الســــــام في مالي

أصدر رئيس مجلس السيادة 
الفريق  االنتقايل يف السودان 
أول عبــد الفتاح الربهان قرارا 
بإعفاء أعضاء املجلس املدنيني 
من مناصبهــم، بينام جددت 
قوى الحرية والتغيري-املجلس 
مواصلة  إىل  دعواتها  املركزي 
االحتجاجــات املطالبة بحكم 

مدين.
وأفاد بيان صدر عن مجلس 
الســيادة بــأن الربهان أصدر 
مرســوما دســتوريا يقيض 
بإعفاء أعضاء املجلس املدنيني 

من مناصبهم.
أعلــن  الربهــان  وكان 
القوات  أن  املــايض  االثنــني 
من  االنسحاب  قررت  املسلحة 
املفاوضات السياسية الجارية 
والقوى  األحزاب  وحث  حاليا، 

السياســية والثورية عىل تشــكيل حكومة كفاءات مستقلة 
الستكامل املرحلة االنتقالية.

من جانبــه، قال عضو مجلس الســيادة االنتقايل الهادي 
إدريس إن األزمات التي متر بها بالده تستدعي الحوار من أجل 
وقف نزيف الدم. وشدد -يف كلمة له يف مدينة زالنجي بوالية 
وسط دارفور- عىل أهمية التعاون مع القوات النظامية لبسط 

األمن وتحقيق السالم.

{ مواصلة االحتجاجات {
يف املقابــل، أعلنت قوى الحريــة والتغيري-املجلس املركزي 
أمــس رفضها للقــرارات التي أعلنها رئيس مجلس الســيادة 
ووصفتها باملناورة، داعية إىل مواصلة االحتجاجات املطالبة 

بحكم مدين.
فخالل مؤمتر صحفي بالخرطوم، وصف عمر الدقري القيادي 
بقوى الحرية والتغيري القرارات التي وردت يف خطاب الربهان 
بأنهــا مناورة وتراجع تكتييك تحت ضغط الجامهري، وقال إن 
الخطاب أغفل حقيقــة األزمة وهي انقالب 25 ترشين األول 
املــايض. وأضاف الدقري أن هناك فرصة حقيقية لقوى الثورة 

يك تتوحد وتحقق االنتصار، حسب تعبريه.
وتابع أنهم يراهنون عىل إرادة الشعب فهو القادر عىل فتح 
أبواب األمل مســتقبال، متهام الحكومة بأنها منشــغلة فقط 

بتكميم األفواه والتصدي للحراك السلمي املدين.
ويف وقت ســابق ، أصدرت قوى التغيري بيانا دعت فيه إىل 

ما وصفته بالتصعيد الجامهريي بكافة طرقه الســلمية من 
اعتصامات ومظاهرات وإرضاب ســيايس، وصوال للعصيان 

املدين، إلجبار السلطة الحالية عىل التنحي.

{ مبادرة الربهان {
وكان رئيس مجلس الســيادة االنتقايل أعلن  يف خطاب بثه 
التلفزيون الســوداين انسحاب املؤسسة العسكرية من حوار 
اآلليــة الثالثية، املكونة من األمــم املتحدة واالتحاد األفريقي 

ومجموعة التنمية لرشق ووسط أفريقيا )إيغاد(.
وقال الربهان إن الهدف هو إفســاح املجال للقوى السياسية 

لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية املستقلة.
وتابع أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة سيجري حل مجلس 
الســيادة، وتشــكيل مجلس أعىل للقوات املسلحة مكون من 
الجيش وقوات الدعم الرسيع، يكون مســؤوال عن مهام األمن 

والدفاع يف البالد.
ودعا قائد الجيش القوى السياســية والثورية لالنخراط يف 
حوار فوري وجاد إلعادة البالد إىل مسار التحول الدميقراطي.

وجــاءت قرارات الربهان بينام يواصل مئات الســودانيني 
اعتصامهــم لليــوم الخامس عىل التــوايل للمطالبة بحكم 
مدين وإنهاء االنقالب العسكري الذي نفذه قائد الجيش العام 

املايض.
وألغت هذه القرارات تقاســم السلطة بني القوى السياسية 
والعســكر، وفق ترتيبات فرتة انتقالية أعقبت ســقوط نظام 

الرئيس عمر البشري عام 2019.

الســــــودان : قــــــوى التغييــــــر تدعــــــو ملواصلــــــة االحتجاجات
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أكّــد وزير الخارجية اإليراين حســن أمري عبد اللهيان عزم 
بالده »تعزيز عالقاتها مع أوروبا، وال سيام السويد«.

وشــدد أمري عبد اللهيان، خــالل اتصال هاتفي مع نظريته 
الســــويدية آن ليند، عىل »رضورة تعزيز املساعي املشرتكة 
لتعزيــز التعاون التجاري واالقتصــادي بن الطرفن«، وعىل 
»رضورة حل ســوء الفهم مع الســويد، وحاميــة العالقات 
الثنائية من تأثريات املجموعات اإلرهابية«، قاصداً بذلك حركة 

»مجاهدي خلق«. 
وأضاف: »طهران تدعو السويد إىل اإلفراج فوراً عن املواطن 
اإليراين حميد نوري املعتقل يف ســجونها، بناءاً عىل اتهامات 
زائفة ال أساس لها من الصحة، وبتحريض من حركة مجاهدي 

خلق اإلرهابية«. 
وقالت وزيرة الخارجية الســويدية، بدورها، إّن »السلطات 
القضائية يف الســويد لن تسمح للدعاية التي متارسها حركة 

مجاهدي خلق بالتأثري عىل محاكمة حميد نوري«. 
ويف وقٍت ســابق، انتقد أمن لجنة حقوق اإلنسان اإليرانية 
كاظم غريب آبادي اســتمرار السلطات الســويدية باعتقال 
املواطن اإليراين حميد نــوري ومذكرة االتهام الصادرة بحقه 
مــن قبل النيابة العامة بالســجن املؤبد، واصفاً هذه املحكمة 

بأنّها »ال تتسم بالعدالة وغري رشعية ومزيفة«.

وأكّد أّن »التعامل بعــــنف خالل عمليــة االعتقال، وعدم 

رعاية معايري الكرامة اإلنســانية معه، شكّل انتهاكاً ملعاهدة 

فيينا 1963«.

ــا ــ ــع أوروبـ ــا مـ ــن ــات ــز عــاق ــزي ــع ــزم ت ــت ــع ــان : ن ــي ــه ــل ــد ال ــب ع

أعلن وزير الخارجية الفيتنامي، بوي تان سون، أن التطوير 
التدريجي للعالقات مع روسيا يعد أولوية بالنسبة لفيتنام.

وقال بوي تان سون خالل لقائه مع نظريه الرويس، سريغي 
الفروف، يف هانوي: »أريد التأكيد أن روسيا ستبقى دامئا أهم 

رشيك وأولوية رئيسية يف سياسة بالدنا«.
وأضاف أن التطور التدريجي للعالقات بن روســيا وفيتنام 
والقرار حول رفعها إىل مســتوى الرشاكة االسرتاتيجية يتفق 

مع مصالح شعوب البلدين.
وتابع: »إنني عىل قناعة تامة بأن املستوى العايل من الثقة 
السياســية واالهتامم طويل األمد بتطوير عالقاتنا سيستمر 

يف التعزيز«.
من جانبه أشــار سريغي الفروف إىل أن فيتنام تعد رشيكا 
هاما بالنســبة لروسيا يف إطار آسيان والعمليات األخرى يف 

القارة األوروآسيوية.

فيتنــــــام : تطوير العاقات مع روســــــيا أولوية بالنســــــبة لنا

»F16« بايدن يدعــــــم بيع تركيــــــا ُمقاتات
قالت املتحدثة باسم البيت األبيض كارين جان بيري إّن الرئيس 
.»F16« األمرييك جو بايدن يدعم بيع تركيا مقاتالت من طراز

جاء ذلك يف ترصيحات أدلت بها، خالل مؤمتر صحايف يف 
البيت األبيض، تطرّقت فيه إىل االنتقادات املوّجهة إىل بايدن من 
قبل نواب دميقراطين حول ترصيحاته املتعلقة ببيع مقاتالت 
»F16« ألنقرة، خالل لقائه نظريه الرتيك رجب طيب إردوغان، 

األسبوع املايض، يف العاصمة اإلسبانية مدريد.
وتابعــت: »بايدن يدعم طلب تركيا رشاء مقاتالت F16، وال 

تطورات جديدة بشأن األمر«.

عامل

اعالنات مبوبة 

مطلــوب ســائق متدين فوق 
االربعــن الرسة ما بن الجنوب 
وبــريوت مــع منامــة راتب 

3.500.000ل.ل:03/940014
 ــــــــــــــــــــــــــ

  
ادارية  

معروض

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

عقارات 

 املنت 

 اراض 

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

 مختلف

نهر املــوت املنت الرسيع، محل 

ديكــور مكاتب،  اوىل صناعة 

350م.م.،  كميــون،  مدخــل 

250.000$ ت:76/911075

ــــــــــــــــــــــــــ

الشامل

اراض

متفرقات

عصمت الجوهري

واالسقف  الديكور  انواع  جميع 

كهرباء  وســتورات  املستعارة 

ت:76/077988

عاملّيـــــــــــــــاً  زادت  »كورونـــــــــــــــا«  إصابـــــــــــــــات 
ــــــبوعين  ـــ ـــ ـــ ـــــــــال أس ـــ ـــ ـــــــــة خ ـــ ـــ ـــــــــي املائ ـــ ـــ ــــــبة 30 ف ـــ ـــ ـــ بنس

أعلنت منظمــة الصحة العاملية زيــادة حاالت اإلصابة 
مبرض »كوفيد-19« املبلّغ عنها عاملًيا بنســبة 30 يف املائة 
تقريًبا خالل األســبوعن املاضين، وقد شــهدت أربعة من 
ستة أقاليم فرعية تابعة للوكالة األممية زيادة يف الحاالت 

املايض. األسبوع 
وأشــارت منظمة الصحة العامليــة إىل أنَّ عدد الحاالت 
ل ارتفاًعا يف أوروبا وأمريكا بسبب متغرّيي »BA.4« و  سيجَّ
»BA.5«، ويف بلدان مثل الهند، تتبَّع املنظمة ساللة فرعية 

.»2.75.BA»تسّمى جديدة 
وقــال مديــر عام منظمــة الصحة العامليــة، تيدروس 
أدهانوم غيربييســوس، خالل مؤمتــر صحفي يف جنيف: 
»إن مثّة عوامل عديــدة تضاعف التحديات أولها، انخفاض 

مســتوى االختبار بشكل كبري يف العديد من البلدان«.
وأضاف: »هذا يحجب الصورة الحقيقية لفريوس متطور، 
وللعبء الحقيقي ملرض كـــوفيد-19 عىل مستوى العامل«، 
ولفت إىل أنَّ العالجات الجديدة، وخاصة األدوية التي تؤخذ 
عــن طريق الفم املضادة للفريوســات، وهي أدوية جديدة 
وواعدة، ال تصل إىل البلدان منخفضة ومتوســطة الدخل، 

مام يحرم الســكان الذين يحتاجون إليها من العالج«.
وإضافــة إىل ذلك، بنَّ تيدروس أنَّه »مع تطور الفريوس، 

تتضاءل الحامية من اللقاحات، رغم أنَّها ال تزال فّعالة حًقا 
يف الوقاية من األمراض الخطرية والوفاة«.   وتابع: »يؤكد 
انخفــاض املناعة عــىل أهمية الجرعــات املعززة، خاصة 

بالنســبة لألشخاص األكرث عرضة للخطر«.
ر من أن كل موجــة جديدة من الفريوس تؤدي إىل  وحــذَّ
إصابة املزيد من األشــخاص بكوفيــد طويل األمد. وقال: 
»مــن الواضح أن ذلك يؤثر عىل األفراد وأرسهم، لكنه يضع 
أيًضــا عبًئا إضافًيا عىل النظم الصحية واالقتصاد األوســع 
واملجتمــع ككل«. ودعا إىل تطعيم وتقديم الجرعات املعززة 
إىل أولئــك األكرث عرضــة للخطر، من بينهم كبار الســن، 
واألشــخاص املصابون بأمراض مزمنــة، ومن يعانون من 

نقــص املناعة، والعاملون يف مجال الصحة.
وشــدد تيدروس عىل أهمية إتاحة مضادات الفريوسات 
الجديــدة التــي تؤخذ عن طريق الفــم والعالجات األخرى 
للجميع، واستخدام تدابري الصحة العامة املجّربة واملختربة 
للتخفيف من املخاطر، وأكد رضورة ترسيع البحث والتطوير 
يف مجــال اللقاحات واالختبارات والعالجــات من الجيل 
التــايل، الفًتا إىل أن املنظمة تواصل العمل عىل تعزيز البنية 
الصحية العاملية للطوارئ الصحية، واالســتجابة لها عىل 

املستويات. جميع 

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن الحكومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتقاالت تتوالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلسـ
البريطانيـــــــــــــــة… وجونســـــــــــــــون: لـــــــــــــــن أســـــــــــــــتقيل

مفوضــن، إىل 27، بينهم وزيــر الصحة ســاجد جاويد، 

ووزير املال رييش سوناك، ووزيرة العمل واملعاشات ميمس 

ديفيز، ووزير التجارة والطاقة والصناعات االســرتاتيجية 

يل رويل، ووزير اإلسكان ســتيوارت أندرو، ووزير التعليم 

ناظــم الزهاوي، ووزير األرسة والطفولة ويل كوينس.

وحاول جونســون، الذي يبــدو أن عزلته تتزايد يوماً بعد 

يوم، اســتغالل جلسة مجلس العموم للرد عىل األسئلة، يف 

محاولــة منه إلظهار صالبة موقفه. مكرراً التربيرات التي 

ساقها إثر أحدث فضيحة أرضت بصورة حكومته وأدت إىل 

تصدعها.ويف وقت ســابق، حاول جونســون إعادة تثبيت 

أركان سلطته، من خالل تعين، ناظم الزهاوي وزيراً للامل، 

وهــو النجم الصاعد يف حزب املحافظن.

لكــن أداءه يف الرد عىل أســئلة املرشعن قوبل بإمياءات 

صامتة، ويف بعض األحيان، بضحك رصيح. ويف لحظة ما، 

تلقى جونســون ســؤاالً من أحد أعضاء حزبه عام إذا كانت 

هنــاك أي ظروف عىل اإلطــالق تقتيض منه أن يتقدم فيها 

باســتقالته؟ فأجاب أنه »لن يستقيل إال إذا عجزت الحكومة 

أداء عملها«. عن مواصلة 

حتــى أن بعــض زمالء جونســون يف الحكومة حاولوا 

جاهديــن كتم ضحكاتهم حن ســخر زعيــم حزب العامل 

املعــارض من حكومته، لكونها »خفيفة الوزن«.

وقال جونســون أمــام النواب: »عندمــا تكون األوقات 

عصيبــة... هذه بالضبط هي اللحظــة التي تتوقع فيها أن 

تواصل الحكومة عملها، ال أن تنســحب... وأن تبارش املهام 

املنوطة بها وأن تركز عىل األشــياء التي تهم الناس«، مؤكداً 

واليتها«. ستكمل  »الحكومة  أن 

وقــال املتحدث باســم رئيــس الــوزراء الربيطاين إن 

»جونســون يعتقد أنه سيفوز مرة أخرى يف حال التصويت 

العمومط«. الثقة يف مجلس  عىل 

)تتمة ص1( 



لليوم الثالث عىل التوايل، تتابعات  منافسات بطولة غرب 
آســيا الثانية  للشباب والشــابات )تحت الـ 20 سنة( يف 
ألعــاب القوى التي ينظمها االتحاد اللبناين للعبة عىل ملعب 
نــادي الجمهور برعاية رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
عون ومبشــاركة تسع دول وهي ســلطنة ُعامن، الكويت، 

قطر، اليمن، العراق، األردن، ســوريا، فلسطني ولبنان.  
واقيمت منافســات اليوم الثالــث بحضور رئيس االتحاد 
اآلســيوي أللعاب القــوى  اللواء دحــان الحمد واعضاء 
االتحاد القاري، رئيس اتحاد غرب آســيا سّيار العنزي ونائبه 
محمــد عيىس الفضالــة واعضاء االتحــاد، رئيس االتحاد 
اللبناين أللعاب القوى روالن ســعادة واعضاء االتحاد، مدير 
البطولة وسام الحويل، رؤســاء واعضاء الوفود املشاركة 
يف البطولــة، عائلة العاب القوى اللبنانية ورجال الصحافة 

واالعام يف وسائل اعام محلية وعربية.
  ويف اليــوم الثالــث ما قبل األخري واصــل لبنان حصده 
للميداليــات اذ نجحت ميســا معــوض يف اضافة ميدالية 
ذهبيــة ثانية يف الوثب العايل بعد ميداليتها الذهبية االوىل 
يف سباق الـ 100 م يف اليوم األول من البطولة. كام احرزت 
مواطنتهــا جنى ترمس ميدالية ذهبية يف ســباق ال3000 

موانع.
  اليوم الثالث

  ويف ما ييل النتائج النهائية ملسابقات اليوم الثالث:
  *شباب

  -سباق 400 مرت:
  1-اسامعيل أبكر)قطر(:47.26ثانية
  2-نورالدين مرزة)العراق(:49.09 ث

  3-محمد عبد الرحمن)قطر(:49.81 ث
  -سباق ال3000 موانع:

  1-محمد اليمني)األردن(:9.35.78 د

  2-سمري اليافعي)اليمن(:10.01.08 د

  3-عيل الرضا كنعان)لبنان(:10.09.75 د

  -القفز بالزانة:

  1-عيل اكرب حيدر حسن)العراق(:3.90 م

  1-عيل حسني عيل )العراق(:3.90 م
  3-اسامة العيل)سوريا(:3.80 م

  -االطاحة باملطرقة:
  1-ُمبني الكندي)سلطنة عامن(:67.70 مرتاً

  2-محمد خان)الكويت(:56.56م
  3-عيل حمدان)العراق(:56.54م

  *شابات
  -سباق ال400 م:

  1-آية الرحبة)سوريا(:59.10ث
  2-زينة صبحي)العراق(:1.04.85 دقيقة

  3-ميا ماك)لبنان(:1.08.84 د
  -رمي القرص:

  1-دانه العازمي)الكويت(:35.67 م
  2-شهد العيل)سوريا(:33.82 م
  3-والء رشيف)االردن(:31.23 م

  -سباق الـ 3000 موانع:
  1-جنى ترمس)لبنان(:13.22.47د

  2-حنني حسن)سوريا(:13.57.96 د
  3-ليا حنا)لبنان(:17.16.12 د

  -سباق التتابع 4x 100م:
  1-العراق:50.48 د
  2-لبنان:51.79 د

  3-سوريا:52.69 د
  -الوثب العايل:

  1-ميسا معوض)لبنان(:1.70م
  2-سايل حامدة)سوريا(:1.50 م

  2-عالية املغريية)سلطنة عامن(:1.50 م
  ومع اختتام البطولة سيجري تعميم الرتتيب العام النهايئ 

الرسمي للدول.
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

الخميس 7 متوز 2022

 بطولـــــــــــــــة غـــــــــــــــرب آســـــــــــــــيا للشـــــــــــــــباب والشـــــــــــــــابات فـــــــــــــــي ألعـــــــــــــــاب القـــــــــــــــوى - اليـــــــــــــــوم الثالـــــــــــــــث
ــس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى ترمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّوض وجنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا معـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ميسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن اللبنانيتيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكل مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ذهبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ميداليـ

سعادة والحويل يتوجان ميسا معوض 

اللبنانية جنى ترمس عىل منصة التتويج

من سباق الـ 3000 م موانع

ــــاًالســـــــــــــــــــــــــباق األول لتســـــــــــــــــــــــــلّق الهضبـــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــي وادي شـــــــــــــــــــــــــحرور ــ ــ ــ ــ ــــــــدور ثالثـــ ــ ــ ــــــــه وغنـــ ــ ــ ــــــــليم وصيفـــ ــ ــ ــــــــه ... ســـ ــ ــ ــــــاء بلدتـــ ــ ــ ــ ــــــــذل أبنـــ ــ ــ ــــــــم يخـــ ــ ــ ــــــــي لـــ ــ ــ ــــــــه فغالـــ ــ ــ  روجيـــ

وكفـــــــــــــــوري وســـــــــــــــالم  والدهنـــــــــــــــي  وغنـــــــــــــــدور  لزغيـــــــــــــــب  األلقـــــــــــــــاب  وباقـــــــــــــــي 

أحرز الســائق روجيه فغايل عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 
6 لقب السباق األول لتسلّق الهضبة الذي نظمه النادي اللبناين 
للســيارات والسياحة يف وادي شحرور مبشاركة 33 سيارة. 
ومل يخذل فغايل ابناء بلدته اذ تّزعم السباق وصعد اىل منصة 

التتويج يف املركز األول بالرتتيب العام النهايئ.  
واحتّل جواد سليم عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو8 املركز الثاين 
وتامر غندور عىل سكودا فابيا املركز الثالث. ويندرج السباق يف 
اطار الجولة األوىل من بطولة لبنان لتسلّق الهضبة لعام 2022.

  وجاء الســباق حاشــداً اذ حرضه جمهور غفري  من هواة 
الرياضة امليكانيكية.

  ويف ما ييل نتائج كافة الفئات:
  *الرتتيب العام:

  1-روجيــه فغايل عىل ميتســوبيتيش النــرس ايفو  6  
:5.15.88 دقيقة

  2-جواد سليم عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 8  : 5.27.81 د
  3-تامر غندور عىل سكودا فابيا:5.31.99د

:pf2فئة ال*  
  1-ميشال زغيب عىل يب ام دبليو 328  :5.49.10د
  2-يوسف فغايل عىل يب ام دبليو  325:6.02.34 د

  3-كارلوس مرعي عىل يب ام دبليو 135  :6.06.36د
pf3 فئة الـ*  

  1-روجيه فغايل عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 6  :5.15.88د
  2-جواد سليم عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو8:  5.27.81د
  3-بول قصيفي عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 9 :  5.34.57د

:pf4 فئة الـ*  
  1-تامر غندور عىل سكودا فابيا:5.31.99 د

  2-أليكــس فغايل عىل ميتســوبيتيش النــرس ايفو 10 
:5.37.35د

  3-باسل بو حمدان عىل سكودا فابيا  :5.40.30 د
:pf5 فئة*  

  1-الياس الدهني عىل سيرتوين دي اس 3 :5.52.31د
  2-دافيد مزهر عىل سيرتوين دي اس 3 :6.13.03 د

  3-الياس حداد عىل رينو كليو:6.14.89 د
:pf6فئة ال*  

  1-جوزيف سامل عىل بيجو 208 : 6.07.54 د
  2-رشبل شبيل عىل سوزويك سويفت:7.03.49 د

  *فئة الكروس كار:
  1-جو كفوري عىل كروس كار:5.33ز23 د

  2-انطوين داغر عىل كروس كار:5.37.88 د
  3-الياس شاال عىل كروس كار:5.55.06 د

  ونال السائق رشبل شبيل كأس السائق الناشئ.
  ويف الختــام جرى حفل توزيع الكــؤوس والجوائز عىل 
الفائزين من قبل رئيس بلدية وادي شــحرور العليا سامي ابو 
مراد وممثل بلدية وادي شــحرور الســفىل سامي ايب راشد 
وممثل بلدية بدادون غســان فغايل ومنســق لجنة رياضة 
الســيارات يف النادي املنظم عامد لحود ومدير مكتب الراليات 
يف النادي كايب كريكر ومدير السباق نعامن حاتم ومسؤويل 

السباق ومخاتري البلدة يف اجواء احتفالية.

الدهني عىل منصة التتويج مع مزهر وحداد روجيه فغايل يف احدى الطلعات تتويج غندور وأليكس فغايل وبو حمدان تتويج الثالثة االوائل يف الرتتيب العام : روجيه فغايل وسليم وغندور

ـــــــــــــــات ــــــــــــا 4 ذهبي ـــ ـــــــــــــــان بينه ـــــــــــــــة للبن ـــــــــــــــة متنوع ـــــــــــــــوراش : 12 ميدالي ـــــــــــــــة للك ـــــــــــــــدول العربي ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــج بطول نتائ

بالتنســيق مــع االتحاد 
نظم  للكــوراش  اللبنــاين 
للكوراش  العــريب  االتحاد 
بطولــة الــدول العربيــة 
اربع  مبشــاركة  للكوراش 
العراق  هــي  عربيــة  دول 
ســوريا الســودان ولبنان.  
ارشف عــىل البطولة رئيس 
للكوراش  العــريب  االتحاد 

العام  واالمني  حيدر  مخلص 
املحامي فرنســوا ســعادة 
وحكم املباريات كل من اندره  
مشلب، حيدر حسني، حسني 

تابتو روين خوام.
  اشــرتك يف البطولة 57 
الدول  مــن  والعبة  العبــا 
املذكــورة اعــاه وحرضها 
جمهور من اهايل املشاركني 

اســفرت  وقد  واصدقائهم. 
النتائج النهائية عن االيت:

  ذكور:
  -58كلغ

  1- منري غصن )سوريا(
  2-مهدي امهز )لبنان(

  3-مايكل كمون )لبنان(
  3- محمد خالد )العراق(

  -64كلغ:

  1- جو حداد )لبنان(
  2- محمد عمران )سوريا(
  3- كيفن كمون )لبنان(
  3- حسني قاسم ) العراق(

  -71كلغ:
  1- مهند شام )سوريا(
  2- عيل لقيس ) لبنان(
  3- عمر رستم )لبنان(

3-عبدالهــادي قيــس    

)العراق(
  -79كلغ:

 ( 1- محمــد خنجــي    
سوريا(

  2- غدي موىس )لبنان(
  3- حســن نــوري عبد 

)العراق(
  3- كريســتوفر عــازار 

)لبنان(

  -100 كلغ:
  1- الياس حداد )لبنان(

  2- ربيع بدر )لبنان(
االمــري  حافــظ   -3   

)السودان(
  وزن مفتوح:

  1-  شادي غلميه )لبنان( 
خانجــي  محمــد   -2   

)سوريا(

االمــري  حافــظ   -3   
)السودان(

  اناث:
  -58كلغ:

  1- سام كنعان )سوريا(
  2- يارا طربيه )لبنان(
  3- نايب اكرم )العراق(

  -65كلغ:
  1- اكويلينــا الشــايب 

)لبنان(
  2- آيه االحمد )سوريا(

  3- سارا محمود )العراق(
  ويف نهايــة املباريــات 
الفائزون والفائزات  تســلم 
والشــهادات  امليداليــات 
العريب  االتحــاد  رئيس  من 
العام  واالمــني  للكــوراش 

وكبار الحضور.

كبار الحضور يتوجون بطالت إحدى الفئات أبطال عىل منصة التتويج .. وفئة أخرى تتويج احدى الفئات

فـــــــــــــــرق الفورمـــــــــــــــوال واحـــــــــــــــد بصـــــــــــــــدد مجابهـــــــــــــــة تدّخـــــــــــــــل »فيـــــــــــــــا« فـــــــــــــــي مســـــــــــــــألة االرتـــــــــــــــدادات
يبدو أن مخطط »فيا« لفرض مقياس لارتدادات والحّد من أالعيب 
األرضيات املرنة سيواجه معارضة من الفرق خال اجتامع لجنة 

الفورموال واحد هذا األسبوع.  
فُقبيل جائزة النمسا الكربى عىل حلبة ريد بُل رينغ، ستجتمع 
إداراة الفورموال واحد و«فيا« ملناقشة عدٍد من املواضيع الساخنة 

التي تحتاج التّخاذ قرارات بشأنها.
  إذ أنــه وإىل جانب تأثري التضخم العاملي الحايل عىل ســقف 
النفقات يف البطولة وآخر التحديثات بشأن قوانني املحرك ملوسم 
2026، فقد بات جلًيا بأن النقاشــات ستتضّمن كذلك الحديث عن 

تدّخل »فيا« يف مسألة االرتدادات.
  ومن املعلوم بأن هنالك استياء من عدد من الفرق حيال مقاربة 
الكيان الحاكم يف تلك املســألة، حيث تّم إىل اآلن إرسال توجهني 

تقنيني إىل الفرق يف ذلك الشأن.
  وتجادل هذه الفرق بأنه ال حاجة لتدّخل »فيا« يف مسألة ارتدادات 
الســيارات. عاوة عىل ذلك، فإنها مستاءة كذلك من حجم تدّخل 
الكيان الحاكم يف كيفية ضبط الفرق إلعدادات سياراتها يف الوقت 
الذي لطاملا متحورت فيه الرياضة حول استخاص األداء األقىص.

  حيث علّق أحد مدراء الفرق قائًا: »ماذا ستكون الخطوة التالية؟ 
مقياس للمسار املبلل يجربنا عىل االنتقال من اإلطارات امللساء إىل 

إنرتميديت عندما تسقط كمية محددة من األمطار؟«.
  فيام يعتقد كريســتيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه من املهم 
الحديث بشفافية تامة عن كامل الوضع املتعلق بتدخل »فيا« يف 

مسألة االرتدادات.
  فقال: »أعتقد بأن تلك العملية هي ما يجب أن نناقشه. ال ينبغي 
أن تفّعل التوجيهــات التقنية تغيريات يف القوانني، هنالك نظام 
حاكم وعملية منتظمة لتلك التغيريات. لذلك نحن بحاجة للحديث 

باستفاضة يف السبب الحقيقي لذلك )إصدار تلك التوجيهات(«.
  وأضاف: »مل يبد بأن هنالك الكثري من االرتدادات يف هذا السباق 
)سيلفرستون(. وعليه فإن الفرق تجد حلواًل للمشكلة. لذلك ال أرى 

بأن هنالك حاجة للتدّخل عرب توجيه تقني«.
  حتى مرسيدس التي عانت بشكل يسء للغاية من االرتدادات قد 
رصحت بأنها كانت لتخرق مقياس تذبذب االرتدادات إذا كان موجوًدا 
لجولة باكو، حيث أنها كذلك ليست واثقة من الحاجة للتدّخل أكرث 
من الازم من ِقَبل »فيا«.   وبالتطرّق إىل األرضيات املرنة، فيعتقد 
هورنر بأن الكيان الحاكم ال ميكنه ببساطة التدّخل يف القوانني عىل 

إثر إيجاد الفرق لتأويات ذكية للقوانني.
  حيث قال: »عىل القوانني أن تكون أبيض وأسود. وإال أعتقد أننا 
سننتهي مع موسوعات معقدة للغاية يف بعض األحيان. وليس 

هنالك كذلك ما يعرف بنّية القوانني. لذلك أعتقد بأن اجتامع اللجنة 
سيشــهد العديد من األمور ملناقشتها ورمبا الساعتان لن تكونا 

كافيتني«.

{ شوماخر: فريق هاس اتخذ القرارات الصحيحة {

  قال ميك شوماخر أن فريقه هاس قد »اتخذ القرارات الصحيحة 
يف الوقت املناسب« عىل طريق تسجيل أوىل نقاطه يف الفورموال 

واحد من بوابة سباق جائزة بريطانيا الكربى.
  فبعد املعاناة خال التصفيات، حصل شوماخر وزميله كيفن 
ماغنوســن عىل فرصة تسجيل النقاط حني تفاديا حوادث اللفة 

األوىل العنيفة التي شملت عدة سيارات.
  وتقدم سائقا هاس ضمن الرتتيب، وخاصة مع شوماخر الذي 
اتخذ فريقه القرار االسرتاتيجي الصحيح بإدخاله ملنصة الصيانة 

أثناء فرتة سيارة األمان لانتقال إىل إطارات »سوفت«.
  وهذا ما سمح لألملاين الشاب بالتقدم حتى املركز العارش أثناء 
إعادة االنطاقة لينهي السباق ثامناً بعد أن كاد يقتنص املركز السابع 

من ماكس فريستابن الذي كان يعاين مع سيارته املترضرة.
  نتيجة لذلك، سجل شوماخر أوىل نقاطه يف الفورموال واحد 
خال 31 سباقاً له مع هاس، بينام سجل زميله ماغنوسن نقطة 

كذلك مع املركز العارش.
  وأكد شوماخر أن فريقه اتخذ القرارات االسرتاتيجية الصحيحة 
يف الوقت املناسب، لكنه كان يعتقد بأنه »قادر عىل تحقيق نتيجة 
أفضل حتى، لوال دخول ســيارة األمــان، وذلك عرب املواصلة عىل 

إطارات هارد«.
  وأضاف: »كنا نقود عىل تركيبتني مختلفتني من اإلطارات، أعتقد 
أننا مل نكن واثقني متاماً إن كانت إطارات ’يس1’ ستعمل أو ال، وكانت 

تلك مخاطرة نوعاً ما«.
  وتابع: »لكنني أعتقد بأنني مل أكن ألواجه أية مشكلة حتى لو 

مل تدخل سيارة األمان«.
  وأردف: »أعتقد أننا رمبا كنا لُننهي أمام ماكس، لكن بشكل عام، 
اتخذ الفريق القرارات الصحيحة يف الوقت املناسب«.   هذه هي نقاط 
ـ 23 األوىل، خاصة بعد تعرضه النتقادات عديدة خال  صاحب ال
السباقات األوىل يف 2022 نظراً ملعاناته يف مجاراة زميله كيفن 

ماغنوسن، وتعرضه لحادثتني كبريتني هذا املوسم.
  »شعوري رائع حالياً، أتطلع قدماً لاحتفال مع الفريق. كان من 

الرائع تسجيل النقاط مع كلتا السيارتني« قال شوماخر.
  واختتم: »نحن اآلن نحاول مواصلة تسجيل النقاط للتفوق عىل 

املنافسني«.



1ـ فيالدلفيا، نادَم

2ـ روبريت تايلور

3ـ مننمها، مّل، أكمَل

4ـ اي، هّيا، النسل

سن  سهاد،  وســمها،  5ـ 

الفيل

6ـ آنو، دار األمان، وردّي

7ـ مح، أمرد، بولس، بيا

8ـ يروسون، داما، الزميل

9ـ تريون باور، زعم، يلب

10ـ ربو، نتوّهم، سنا، آٍت

11ـ رازقي، دّراق، فنيدق

12ـ نحــو، قوامي، واِعيا، 

يل

13ـ باب، برب، اللمس، نهم

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

  دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  صالح جاهني 

اخترب معلوماتك

1ـ أغنية لفايزة أحمد. 

2ـ يوافق عىل القرار. 

3ـ وجهة نظر يف األمر. 

4ـ أحاور وأعالِج. 

5ـ أداة تجعلــك تديــر 

محرّك السيارة.

1ـ ملك صور قدميا. 

2ـ يقابل بدون قصد. 

3ـ أعالم. 

4ـ رجع الفيء، للندبة. 

فكرة  ونطرح  نبتكر  5ـ 

ما. 

كاتب وشــاعر فرنيس راحل. ولد مــن أرسة ريفية 

فقرية. أنشــأ الدفاتر االسبوعية. إلتحق بالجيش برتبة 

ضابط وقتَل برصاصة عشية معركة املارن.

إسمه مؤلف من مثانية حروف. إذا جمعت: 

4+6+5+8+2= دولة عربية. 

5+3+2+7= عاصمة أوروبية. 

6+2+3+2= مغنية لبنانية.

5+2+4+8= جزيرة يف اندونيسيا. 

4+2+3= مدينة يف إيران.

1+2+6= مرشوب معروف. 

 . 7+3= خدَع وغشَّ

1ـ ما إســم املدينة اليونانية القدمية التي إنترَص فيها 

فيليّبس املقدوين عىل األثينيني سنة 338 قبل امليالد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أؤية ســنة تأّسست عاصمة األرجنتني بوانس 

آيرس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إسم مؤّسس طروادة االسطوري؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم الجزيرة االنكليزيــة التي قتَل فيها البحار 

الفرنيس البــريوز ورفاقه، بعــد أن كلّفهم امللك لويس 

السادس عرش برحلة إستكشافية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ مــن هو العالِم الكيميايئ الفرنيس الذي إكتشــَف 

تركيب الهواء، وقتَل يف الثورة الفرنسية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إســم بطريرك املوارنة الذي أّســَس أول مدرسة 

اكلرييكية يف الرشق؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الرســام والنحات والشاعر الفرنيس الذي 

أّسَس حركة داد يف زوريخ، باالشرتاك مع األديب تزار؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية دولة يقع مطار نوسوري؟ 

1ـ فرنسوا ميرتان
2ـ يوم، سنحريب، َحّب

3ـ لنب اّمو، ورَوروا
4ـ إمييه، إّسو

5ـ دره، إدمون رزق
6ـ لتأه، ارنب، قوب

7ـ فت، يرسد، أنياب
8ـ ياماها، دوت، مر

9ـ ايل، البارودي

10ـ أداوم، هّر
11ـ نوال، مالزم أول
12ـ اركنساس، قال

13ـ مسّنن، أمس، عم
14ـ مدلاّل، بل، نفيس

15ـ لويزيانا
16ـ فرامل

17ـ يد، يبادله
18ـ ليال، تقيم

؟ من هو
من هي؟

1ـ أديب فرنيس راحل، شــهم 
ورشيف.

2ـ مدينة باكستانية، الفاِرغ.
3ـ بــدين، فريق كرة ســلّة 

لبناين.
4ـ بَعد باألجنبية، أوقات تُحّدد 

للقاءات، أشحذ السكني. 
5ـ مدينة فرنسية، ُمساعده.

6ـ يتخّوَف مــن األمر، قوََّس 
اليشء، رّس بني اثنني.

7ـ حيوان له عظام عىل رأسه، 
من األمراض، أصل البناء.

واســع،  8ـ مصائب وخراب 
مهموم مع حزن وندم.

رضبهــا  متشــابهان،  9ـ 
بالسوط، يعوم وينبسط يف املاء.

10ـ بلدة يف البقاع، فيزيايئ 

وكيميايئ إنكليزي.
11ـ نهــر أورويب، ضمــري 

متصل، ماء عينها.
12ـ عاصمــة دولــة كربى، 

مشتعال ومّتقدا.
13ـ عمليات رســمية تُجرى 

الختيار ما، أعلم وأعرف.
14ـ ســدَّ رأس الوعــاء، لهب 
محرق، نفس، إســم أطلَق عىل 

بوذا.
15ـ تنتقيكم.

16ـ سام وارتفَع، شبيه.
17ـ رضَب بالسيف، موسيقي 
وفنــان كبري إشــتهر مع أخيه 

عايص.
18ـ ممثلــة مرصية صاحبة 

الصورة. 

تلَبُّك  أمريكية،  والية  1ـ 
يف األمر. 

2ـ دولــة يف أمــريكا 
الوسطى، مثر ناضج.

3ـ كامــل وناجز، نقرأ، 
مَررتُم.

الشــهية  مأدبتــُه  4ـ 
كــرة  فريــق  العامــرة، 

سوداين.
مقر  جــر،  حــرف  5ـ 
روحي يف لبنــان، مدينة 

يف األرجنتني.
6ـ حســن القد وتنظيم 
املالبس، رباطه، موسيقي 

أملاين، حرف نصب.
7ـ شــاعر وصحــايف 
االرتجاف  راحــل،  لبناين 

واالضطراب.

8ـ دولة افريقية، قاِدم، 

عائلة.

9ـ من ملوك انكلرتا، بلدة 

يف قضاء جبيل، مدينة يف 

اليونان.

الوالديــن،  أحــد  10ـ 

بشاعر  لقب  لبناين  شاعر 

الضيعة، أصلَح العمل.

العزمية،  الضعيف  11ـ 

، عادل ونزيه. إسرتدَّ

12ـ برَق وتألأل، تحاشوه 

وبعدوا عنه، رسب، برية.

إيطايل،  كرة  فريق  13ـ 

هذه  تحرير  رئيــس  نائب 

الصحيفة، سقي.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

ما زلــت يف أول الطريق فال تطلب من 

الطــرف اآلخــر اللطيــف أن مييض معك 

بعيدا. اصرب قليال، ســتحصل عىل نتائج 

 . طيبة

فرتة جيدة بالنســبة اليــك. تتخلص من 

روتــني حياتك املعتاد وتعقد عالقات جديدة 

عىل  الســيطرة  وتستعيد  ومميزة،  ســارة 

األوضاع.

تشــعر بالســعادة يف هذه املرحلة ألن 

عملــك يريض طموحك. كل يشء يســري 

جيــدا وتحصل عىل مــا تريد من املحاولة 

األوىل.

بالرغم من كل الصعوبات التي تعيشــها 

يف هــذه املرحلة الدقيقــة، ال ترتك مجاال 

للغضب والتشــاؤم بالســيطرة عىل روحك 

والحلوة.  الطيبة 

وّجه كل عنايتك المتام مهمتك، وستحقق 

الوقت  العمليــة.  مشــاريعك  يف  تقدمــا 

مناســب للحصول عىل نتائج عاطفية سارة 

اآلخر.  الجنس  مع 

مبــادرات طيبة تتعلق بتســيري أمورك. 

ســتحل مسألة قدمية شــائكة عن طريق 

مجهودك الشخيص. تنعم بجو إيجايب عىل 

الصعيــد العاطفي مع الطرف اآلخر.

عرّب عــن تقديرك الكبــري للخدمات التي 

ســيقدمها لك أحد األصدقاء األوفياء. هناك 

احتــامل احراز تقــدم  ممتــاز يف مجال 

ما.  مرشوع 

تطور متقــدم يف تفكــريك يدعوك ألن 

تكــون منطقيا أكرث يف تعاملك مع أقربائك. 

التبــادل العاطفي ســيجلب لك هذه اآلونة 

الرسور.

ميكنــك أن تفخر بقدرتــك عىل الحدس 

وتفوقك يف حل املشــكالت الحساسة. يف 

كل األحــوال إتــكل عىل جهــودك وال تثق 

بالوعود.

الندم واألســف ال ينفعــان ويجدر بك أن 

تعيد التدقيق يف أسلوب حياتك العام. حاول 

التمويه عن نفسك وغرّي من الروتني اليومي 

املمّل. 

الطموح الكبري ليس عيبا لكن اســتغالل 

املواقع يســبب املشــاكل يف أغلب األحيان. 

هناك حدود مرســومة للترصف ال يجب أن 

. ها تتخطا

اتخــذ املواقف املهمة املناســبة لك عىل 

الصعيد العميل والوظيفي. هدوء واستقرار 

العاطفيــة وعالقــات طيبة  يف حياتــك 

األصدقاء.  مع  وصافية 
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ــــــــــي  ــــــــــان املدن ــــــــــان... ودعــــــــــوات للعصي ــــــــــّدالت الطــــــــــاق والفلت ــــــــــاع ُمع ــــــــــة عــــــــــن انتشــــــــــار املخــــــــــّدرات وارتف ــــــــــر ُمخيف تقاري

إستشـــــــــــــــهاد فلســـــــــــــــطيني فـــــــــــــــي جنيـــــــــــــــن واعتقـــــــــــــــال العشـــــــــــــــرات بالضفـــــــــــــــة

واشــــــــــــــــــــنطن ُمســــــــــــــــــــتعّدة التفــــــــــــــــــــاق يشــــــــــــــــــــمل 
طهــــــــــــــــــــران  عــــــــــــــــــــن  العقوبــــــــــــــــــــات  رفــــــــــــــــــــع 

ــــــــــم ــــــــــب العال ــــــــــف عــــــــــن ترهي ــــــــــرب للك ــــــــــا: ندعــــــــــو الغ زاخاروف
روســــــــــيا مــــــــــن  كيميائــــــــــي«  بـ»تهديــــــــــد  وإيهامــــــــــه 

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( )تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

حاليــا، الدعم للجمعيات واملبادرات االهلية فقط  وبارشافنا، 
ال يهمنا اسم رئيس الحكومة وشخصيته، بل ما يقوم به من 
اجل الدولة وحفظ  قرارها ووقف فســادها«، ومل يخل االمر 
مــن اطالق »الطراطيش« عىل ســعد الحريري وأدواره، مع 

التأكيــد بأن كل امللفات متوقفة حتى العهد الجديد. 

{ مرسوم التجنيس {
ورغــم كل مــا يعانيه اللبنانيون، فقد كُشــف وبشــكل 
مؤكد، عن وضع اللمســات االخرية عىل مرســوم التجنيس 
الذي يســتفيد منه اآلالف، ويشــمل رجال اعامل ســوريني 
وفلســطينيني وعربا واجانب. ويف املعلومات ان املرســوم 
لن يثري االعرتاضات نتيجة  مشــاركة كل القوى السياسية 
يف تقديم لوائح اســمية، ومل تعــرف املعايري التي أعتمدت 
للتجنيــس، وكيــف متت وحجم الســمرسات، ومن يحق له 

االستفادة، ويطبخ املرسوم عىل نار هادئة.
وســيصدر املرسوم، بحســب املعلومات، أواخر شهر اب، 
علام ان كل رؤســاء الجمهورية اصدروا مراسيم تجنيس يف 
أواخر عهودهم، وهذا التربير اعطي للمرســوم الحايل الذي 

ارقامه يوميا. ترتفع 

{ املسرّيات وموقف الحكومة {
أعلن الرئيس ميشــال عون، ان نتائج الرتســيم ستكون 
ايجابية بوســاطة أمريكية ملا فيــه مصلحة الطرفني. وقال 
عــون: »لو مل تكن االجــواء ايجابية ملا كنــا تابعنا عملية 
التفــاوض«، ورغم ذلــك تؤكد مصادر متابعــة للملف، ان 
الحكومــة ضّيعت الفرصة الســتخراج الغــاز رسيعا، بعد 
تعاملها »الطفويل« مع مســرّيات حــزب الله فوق كاريش 
التــي قلبت املعادالت لصالح لبنان، ونقلت زمام االمور اليه.

ويــرد  املتابعون للملف عــىل تبني هذه املعادلة ويؤكدون 
بأن ميقــايت ضيع الفرصــة الذهبية، فلــو تناغم موقف 
الحكومة مــع املقاومــة لفرض لبنــان رشوطه فورا عىل 
هوكشــتاين، ولو تعاطت الحكومة مــع امللف كام تعاطى 
رئيــس  الحزب »التقدمي االشــرتايك« وليــد جنبالط بعد 
خروجــه من عني التينة وقولــه »بأن العدو غري مقرص يف 
خرق اجوائنا«، لتبدلــت  املعطيات كليا، خصوصا ان موقف 
املقاومــة  »العقــالين« يف توجيه الرســاله، هدفه دعم 
املفاوض اللبناين، وليس االنزالق نحو الحرب وتفجري االمور. 

 وقد فهمت »ارسائيل« الرســالة اكرث من الجانب اللبناين، 
وارســلت األشارات اىل فرنســا  بأن االستخراج لن يبدأ قبل 
ايلول وقبل استئناف مفاوضات الرتسيم، كام  ان »ارسائيل« 
تدخلــت لدى باريس لتهدئة االجواء، وارســلت واشــنطن 
اشــارات يف هذا االتجاه، ولكنها ضغطت عىل ميقايت وابو 
حبيــب الصدار بيان يتاميز عن حــزب الله إلضعاف املوقف 
اللبنــاين و »زرك« حزب اللــه، دون االخذ من قبل الحكومة 
الحاجة االمريكية لالرساع يف اســتخراج الغاز من املتوسط، 
وتسهيل وصوله اىل اوروبا قبل شهر آب، لقطع الطريق عىل 
اي استفادة روســية من هذه الورقة. هذا هو االساس عند 

تفاصيل. والباقي  واشنطن 
مصــادر متابعة للملف تضع رســالة ميقايت االيجابية 
لالمريكيــني، يف خانة تقديم االوراق للعهد الجديد واملرحلة 
الجديــدة للعودة اىل الرسايا برفقة ابو حبيب، لكن رســالة 
حــزب الله وصلت اىل مــن يعنيه االمر، وال ميكن تجاوزها، 
ويبــدو ان ميقــايت وضع امللف امام مشــكلة حقيقية يف 
ايلول، واكدت املصادر ان املقاومة بعد املســريات ال ميكن ان 
تسمح باســتخراج الغاز قبل بدء لبنان باستثامر غازه، ولو 
كان موقف ميقايت سليام لتحققت معادلة الردع مع انطالق 
املسريات، بدال من انتظار التطورات يف ايلول، لكن هذا امللف 
لن يبدل يف موقف حزب الله الداعم لتشكيل الحكومة رسيعا، 
ولــن يؤدي اىل القطيعة بني حــارة حريك والرسايا يف ظل 
مواقف املقاومة الداعمة لتجاوز تعقيدات هذه املرحلة، رغم 
ان الدائرين يف فلك حزب الله وحلفاؤه يصفون بيان ميقايت 
من املسرّيات، بانه أخطر من بيان السنيورة بعد عملية األرس 
يف الـ 200٦،  وان سياســة لبنان الخارجية يحددها رئيس 

الوزراء مجتمعا.  الجمهورية ومجلس 

{ استحالة والدة الحكومة {
ال حكومة يف االفــق، وال تعديالت عىل حكومة ترصيف 
االعــامل، اال اذا وافق ميقــايت عىل رفع العدد اىل ٣0 وزيرا 
واضافــة ٦ وزراء دولة من جميــع االحزاب، وهذا مرفوض 
من الرسايا. وبالتايل، فأن ميقايت وباسيل خطان ال يلتقيان 
مطلقــا يف  اي ملف، حتى ان باســيل قال الصدقاء قبل بدء 
ميقايت استشاراته »الحكومة برشوط رئيس الحكومة«.  

كــام ان »الرتويــكا » الجديدة التي تضــم بري وجنبالط 
وميقــايت، بعد اعتكاف ســعد الحريري، لن تعطي باســيل 
اي ورقة حكومية قد يســتفيد منها رئاســيا، ألن تشــكيل 
الحكومة دخل يف صلب معركة رئاســة الجمهورية، وحتى 

لــو تألفت حكومة جديدة لن تخرج عن ترصيف االعامل بعد 
تجميــد كل امللفات اىل العهد الجديد، وتحديدا خطة التعايف  
باعــرتاف كل املتعاطني يف هذا امللف، وهذا ما يفتح املرحلة 
االنتقالية عــىل كل انواع التصعيــد الكالمي من قبل القوى 
السياســية، التي تحاول ترتيب اوراقها وتوجيه الرسائل اىل 
العهد الجديد، ورســم اطارات التحــرك، دون اغفال احتامل 
الفراغ، كون  معركة رئاســة الجمهورية القادمة تتحكم بها 
املعادالت الدولية واالقليمية ومحورها »اي لبنان نريد«، ولن 
يكــون هناك رئيس للبالد من دون تســوية كربى »ال غالب 
والمغلوب«، وهذا العنوان قد يشطب اسامء بارزة من طريق 
بعبدا. علام ان باســيل بات مقتنعا انه أصبح خارج الســباق 
الرئــايس، لكنه غري متحمس العطاء اصواته اىل ســليامن 

فرنجية كونه مرشح بري االول.

{ النازحون السوريون {  
كشف وزير شؤون املهجرين عصام رشف الدين لـ »الديار« 
عن قيامه بزيارة اىل دمشق  بعد عيد االضحى املبارك لبحث  
ملــف النازحني، مشــريا اىل  ان دوال اوروبية طرحت دمج 
النازحني الســوريني باملجتمع اللبناين كام الفلسطينيني يف 
االردن، وهذا ما رفضه لبنان، واقرتحت تركيا اقامة مخيامت 
للنازحني داخل االرايض الســورية وعــىل الحدود مبارشة 
مــع لبنان وتركيا واالردن، وهــذا ما رفضه لبنان أيضا، كام 
اقرتح االتراك تشــكيل لجنة تركية عراقية - اردنية - لبنانية 
- أمميــة  ملعالجة هــذا امللف والضغط عــىل االمم املتحدة 
لزيادة مســاعداتها، بعد ان تقلصت بسبب النزوح االوكراين 
اىل اوروبا، علام ان تركيا هي املســتفيد االول ماليا وبشكل 
مبارش،  رغم ان اعداد النازحني يشــكلون نســبة قليلة من 
عدد  الســكان، بينام تصل النسبة يف لبنان اىل ٣٥٪، كام ان 
 املساعدات توزع عرب االمم املتحدة بسبب الفساد كام يدعون.

اضــاف رشف الديــن: االردن يؤيد اللجــان الثنائية وليس 
الرباعية او الخامســية، وبالتــايل ليس هناك تصور موحد 
حول هذا امللف بني الدول التي تستضيف النازحني السوريني،  
فلبنان يســتضيف مليون ونصف مليــون نازح، تركيا ثالثة 
 ماليني و700 الف نازح، االردن ٦70 الفا والعراق 2٤0 الفا  .

وتابــع رشف الديــن: قدمنا اقرتاحا، اعمل عىل تســويقه 
مع املســؤولني الســوريني واملفوضية العليا، يقيض باعادة 
النازحني أو ترحيلهم بشــكل تدريجي وشــهري عىل قاعدة 
جغرافيــة، قرية وراء  قرية وضاحيــة وراء ضاحية، عىل 
ان نبــدأ باملناطق القريبة من الحدود اللبنانية، بعد ان تقوم 

الدولة الســورية بتأمني مراكز أيواء بكل املستلزمات، وهذا 
يفــرض تقديم االمــم املتحدة والــدول العربية واالوروبية 
املســاعدات للدولة الســورية نتيجة ظروفها الصعبة وهذا 

بالرفض. يقابل 
اشار اىل ان » الدفعات االوىل من العائدين من املفرتض ان 
تشــمل الذين ليس بحقهم اية مالحقات قانونية، واسقاط 
الذريعة عن عدم ضامن سالمتهم، اما املطلوبني واملالحقني 
قانونيــا فيمكن ترحيلهــم اىل اي دولة يختارونها، واضاف 
رشف الدين: »طلب مني الرئيس عون متابعة  االتصاالت مع 
املســؤولني الســوريني واالمميني من اجل ايجاد حل يف ظل 
تداعياته الخطرية، وال أفهم ارصار املفوضية العليا للنازحني 
عىل تقديم املساعدات يف لبنان والتوقف عن دفعها اذا عادوا 
اىل بلدهم، علام ان مســاعدات االمم املتحدة حاليا تبلغ 27 
دوالرا لــكل فــرد لعائلة مؤلفة من ٦ اشــخاص، باالضافة 
اىل مســاعدات تعليمية وصحية: ٨٥٪  من قيمة الفاتورة، 
ومحروقات وتحسني ظروف العيش، وبالتايل فان هذا امللف 
صعب وحساس، وتدخل فيه عوامل محلية وعربية ودولية، 
ويحتاج اوال اىل موقف موحد من الحكومة اللبنانية. علام ان 
رشف الديــن مل يحدد اية خطوة عملية قبل انتهاء اتصاالته 
كونه مكلف من الحكومة اللبنانية يف هذا امللف الحســاس 

والخطري.

{ دعوات للعصيان املدين {
وجهــت مجموعــات شــبابية وحزبيــة الدعوات اىل 
العصيــان املدين بعــد عيد االضحى املبــارك، والعودة اىل 
الشــارع وتنظيم تظاهرات يومية، احتجاجا عىل االوضاع 
االقتصادية واالهرتاء يف كل املؤسســات، بدءا من الضامن 
االجتامعــي اىل تعاونية موظفي الدولة، واملستشــفيات 
الحكوميــة، فيام  االجتامعات بني ميقــايت والنقابات مل 
تصــل اىل نتيجة يف ظل رفــض رئيس الحكومة التفاوض 
تحــت الضغط باالرضاب، معتربا ان حكومته نفذت للقطاع 
العام العديد من مطالبــه، لكن »حججه« مل تقنع موظفي 
القطــاع العــام الذين أكــدوا عىل االســتمرار باالرضاب 
مدعومني من كل  القطاعات، مام يؤدي اىل االســتمرار يف 
عدم انجاز معامــالت املواطنني . ويتم درس رفع االرضاب 
ليومــني النجاز املعامالت املهمة واخراجات القيد، واملعلوم 
ان وزير العمل مصطفى بريم انســحب من املفاوضات التي 
كان يجريهــا لعودة القطاع العام عن قرار االرضاب، نتيجة 

برشوطها. االطراف  متسك 

الذين رشقوا »القوات اإلرسائيلية« بالحجارة.
وقالــت وزارة الخارجية الفلســطينية إنها تدين بأشــد 
العبارات جرمية اإلعدام امليداين البشعة التي ارتكبها االحتالل 
بحق الشــهيد رفيق رياض غنام يف بلدة جبع جنوب جنني. 
وأضافت يف بيان »أن االحتالل يستبق زيارة الرئيس األمرييك 
جو بايدن مبزيد من عمليات اإلعدام امليداين، وتصعيد عدوانه 
الشامل ضد الشعب الفلسطيني«. وطالبت املحكمَة الجنائية 
الدولية بتحمل مســؤولياتها يف مالحقة ومحاكمة مجرمي 

الحرب »اإلرسائيليني«.

{ اعتقاالت واسعة {
ويف ســياق متصل، اعتقل جيش االحتــالل أكرث من ٤0 
فلســطينيا يف حملة اعتقاالت ومداهامت موسعة  يف مدن 
وبلــدات بالضفة الغربية مبا فيهــا مدينة القدس الرشقية 

املحتلة.
وقال »نادي األسري الفلسطيني«، إن جيش العدو نّفذ حملة 
اعتقاالت طالت ٤0 مواطنا، غالبيتهم من بلدة ســلواد رشقي 
رام الله .واشار اىل  أن قوة إرسائيلية اقتحمت سلواد، ونفذت 

عمليــة اعتقال طالت ٣0 مواطنا، بعد تفتيش منازلهم.
وأظهرت مقاطــع »فيديو« اقتياد قوات االحتالل لعرشات 

املعتقلني مكبيل األيدي يف بلدة سلواد.

{ تبون وعباس {
سياسياً، عقد الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون لقاء جمع 

الرئيس الفلســطيني محمود عباس بوفد من حركة املقاومة 
اإلسالمية )حامس( يقوده رئيس مكتبها السيايس إسامعيل 

هنية.
وبحسب التلفزيون الجزائري الرسمي، فقد ُعقد اللقاء يف 
قرص املؤمترات غرب العاصمة الجزائر عىل هامش مشــاركة 
الوفد الفلســطيني يف احتفاالت الذكرى الســتني الستقالل 
البالد عن فرنســا يف ٥ متوز 19٦2 ، وشــارك يف اللقاء كل 
من نائب رئيس الوزراء الفلســطيني زياد عمر ورئيس جهاز 
املخابرات الفلســطيني ماجد فرج وقايض قضاة فلســطني 
محمد الهباش والقيادي يف حركة حامس ســامي أبو زهري. 
وبّث التلفزيون مشــاهد يظهر فيها عبــاس وهنية وبقية 
القيادات يف جلســة واحدة يتوســطهم تبــون، ومل ينقل 
التلفزيون الجزائري فحوى اللقاء الذي وصفه بـ«التاريخي«.

{ مساع للمصالحة {
من جانبها، ذكرت وكالة األنباء الفلسطينية أن عباس بحث 
مع تبون ســبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين والشعبني 
الشقيقني، إضافة للعديد من القضايا الدولية واإلقليمية ذات 
االهتامم املشــرتك، وأوضحت يف بيان أن اللقاء حرضه عدة 
مســؤولني فلسطينيني، بينهم رئيس املكتب السيايس لحركة 

حامس إسامعيل هنية.
فيام ذكرت حركة حــامس يف بيان مقتضب عرب موقعها 
اإللكرتوين، أن الرئيس تبون اســتقبل كال من »األخ املجاهد 
إسامعيل هنية رئيس املكتب السيايس لحركة حامس، واألخ 
الرئيس محمود عباس رئيس الســلطة الفلسطينية، يف لقاء 

أخوي« عىل هامش احتفاالت ذكرى استقالل الجزائر.

مستعدة اآلن للعودة إىل االمتثال لالتفاق«.
ويف رده عىل الترصيحات األمريكية، قال مسؤول إيراين إن 
بالده »مستعدة لعقد اتفاق قوي وهذا مرشوط بإدارة أمريكية 
جادة«، موضحا أن ما تســميه واشــنطن رشوطا »هو حقنا 

الطبيعــي، ولو كان القرار لألوروبيني لتم توقيع االتفاق«.
وقــال: »إن وفد بــالده إىل مفاوضات الدوحة مل يلمس أي 
تغيري أمرييك بشــأن مصالحنا يف االتفاق النووي«، موضحا 
»أن الحديث عن ســعي طهران لتصنيع ســالح نووي مجرد 
اتهامات تهــدف لزيادة الضغط الســيايس عليها«، وأكد أن 
طهران »تريد تنفيذا كامال لبنود االتفاق النووي، وتشدد عىل 
أهمية تقديم ضامنات كافية«، مشــريا إىل »أن أغلب القضايا 
الفنيــة تم حلها يف فيينا والقضايا املتبقية تتعلق بالعقوبات 

وتقديم الضامنات«.
وزير  قــال  جهته،  مــن 
حســني  اإليراين  الخارجية 
أمري عبد اللهيان، إّن طهران 
إىل  التوصل  عــىل  »عازمة 
اتفاق جيد وقوي ومستدام«، 
الفتاً إىل أّن بالده ليس لديها 
االتفاق  تتجاوز  مطالب  »أي 
النووي عــىل خالف املزاعم 

األمريكية«.
اللهيان،  عبــد  أمري  وأكد 
خــالل مؤمتــر صحــايف 
مشــرتك مع نظريه القطري 

محمد عبد الرحمن آل ثاين يف طهران، »أّن الرتكيز يف الدوحة 
كان عىل مسألة الضامنات األمريكية مبا يوّفر إليران الحصول 

عىل امتيازاتها االقتصادية من االتفاق النووي«.
وقال: »نوايانا حسنة، ونحن أهل حوار منطقي وجديون يف 
هذا املسار«، مضيفاً: »أكدنا خالل املحادثات للطرف األمرييك 

أّن عليــه إزالة كل ما يعيق مصالح االقتصاد اإليراين«.
كذلك، شدد عىل أّن بالده أعلمت األطراف األخرى برفض أي 
اتفــاق مينع طهران من الحصول عىل امتيازاتها االقتصادية.

ماكرون ولبيد
يف غضون ذلك، قال الرئيــس الفرنيس إميانويل ماكرون 
إن بالده ترغب يف الوصول يف أرسع وقت ممكن إىل احرتام 
لالتفــاق النووي مع إيران. وشــدد خالل اســتقباله رئيس 
»حكومة ترصيف األعامل اإلرسائيلية« يائري لبيد يف باريس، 
عىل رضورة الدفاع عن االتفاق النووي واستكامل املفاوضات، 
باريــس  أن  إىل  مشــريا 
مع  الجهــود  »ســتواصل 
رشكائهــا إلعادة طهران إىل 

املنطق«.
من جهته، قال لبيد خالل 
تنتهك  إيــران  »إن  اللقــاء 
االتفاق النــووي، وإن عىل 
العامل أن يرد عىل تجاوزاتها«، 
مشريا إىل أن »املأزق النووي 
إىل  سيقود  الحايل  اإليراين 
ســباق تســلح يف الرشق 
يهدد  أنــه  كام  األوســط، 

السالم العاملي«.

ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية إن »موسكو تطالب الدوائر 
السياسية يف الدول الغربية بالتوقف عن ترهيب املجتمع الدويل 
بـ »تهديد كيميايئ« من روســيا ال أساس له«. وأضافت: »مرة 
أخرى يظهر الحلفاء األوروبيون األطلســيون بقيادة الواليات 
املتحدة  موقفا مدمرا ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية يتمثل 

بزيادة تسييس أنشطة هذه املنظمة متعددة األطراف«.
وتابعت: »ليس فقط ســوريا، بل إن روســيا أيضا تتعرض 
لهجامت مســعورة باتهامات ال أســاس لها بانتهاك اتفاقية 
األســلحة الكيميائية«، وتابعت: »عدا عن التلميحات التي تم 
اإلعراب عنها ســابقا حول »قضية ســكريبال« و »تسميم« 
أليكيس نافالني املزعوم، هناك اتهامات بالتحضري الستخدام 
مواد كيميائية ســامة أو أســلحة كيميائية من قبل روسيا 

ودونيتســك ولوغانسك، يف إطار العملية العسكرية الخاصة 

يف أوكرانيا«.

واشــارت اىل إن »كل هذا يحدث عىل خلفية تلقي معلومات 

موثوقة بشــكل شــبه يومي حول االســتفزازات الكيامئية 

والتخريــب يف منشــآت الصناعات الكيامئيــة التي أعدها 

النازيــون األوكرانيون الفاشــيون يف جنوب وجنوب رشق 

أوكرانيــا«. وتابعت: »عــىل الرغم من ذلك، فإن نظام كييف ال 

زال يتهم روسيا باســتخدام املوضوع »الكيميايئ«، وهو أمر 

ال أساس له«.

وختمت: »من املستحيل عدم رؤية العواقب الخطرية للوضع 

عندما يتم التساهل مع نظام كييف يف ارتكاب أبشع الجرائم، 

سواء باســتخدام األســلحة الكيميائية أو املواد الكيميائية 

الخطــرة، التي ميكن أن يؤدي إىل ترسبها إىل وفيات جامعية 

وتلوث املنطقة لفرتات طويلة ».

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين
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وفــــــــــد أميركــــــــــي فــــــــــي الحســــــــــكة للوســــــــــاطة بيــــــــــن تركيــــــــــا و »قســــــــــد«

قســد عىل الحدود مع الجانب الــرتيك، ومنح تركيا امتيازات 

اقتصادية، مقابل إيقاف األخرية عمليتها العســكرية املرتقبة 

يف الشــامل السوري«. وتأيت زيارة السيناتور األمرييك ضمن 

جولة رشق أوســطية بدأت يف تركيا، وشملت سوريا والعراق، 

حيث التقى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس 

النواب، إضافة إىل رئيس إقليم كردســتان العراق. وأكد غراهام 

يف مجموعة تغريدات يف »تويرت« أنّه ســيعمل ما يف وســعه 

إلنجاح صفقة بيع مقاتالت الـ f1٦«« لرتكيا، وتعزيز العالقات 

بني بالده واألتراك، نظراً إىل أهمية تركيا يف األمن القومي للواليات 

املتحدة.  وال يتوقع أن ينجح الوفد يف تحقيق أي اخرتاق يف رؤية 

تركيا لـ »قسد« كجناح عسكري تابع لحزب العامل الكردستاين، 

بعد التشدد الذي أظهرته أنقرة يف رضورة انتزاع موافقة كل من 

الســويد وفنلندا يف مساعدتها يف محاربة »العامل« و«قسد«، 

مقابل موافقتها عىل انضامم البلدين إىل حلف الناتو.

همجية االحتالل
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