
قالت روســيا إن هجوما 
بطائرة مســرة اســتهدف 
أمس، مقر قيادة أســطولها 
البحر األســود بشــبه  يف 
جزيــرة القــرم، واتهمــت 
ما  وهو  بتنفيــذه،  أوكرانيا 
نفتــه األخــرة. ويأيت ذلك 
يف وقت رجحــت فيه تركيا 
أن تنطلق اليوم أوىل السفن 
املحملة بالحبوب من املوانئ 

األوكرانية.
الصحفي  املكتب  قال  فقد 
ألســطول البحر األسود »إن 
الصنع  يدوية  مسرة  طائرة 
قصفت  ناسفة  عبوة  تحمل 
مقــر األســطول يف مدينة 
بالقــرم«،  سيفاســتوبول 
مضيفــا »أن االنفجــار مل 
يكن قويــا وأدى إىل إصابة 
5 أشخاص إثر تطاير شظايا 

الزجاج«.
ميخائيل  اتهــم  ذلــك،  وقبل 

رازفوجايف حاكم ســيمفروبل )عاصمة شــبه 
جزيرة القرم( مــن وصفهم بالقوميني األوكرانيني 
بتنفيــذ الهجوم بهدف تعكر صفو االحتفاالت يف 
روسيا بيوم البحرية«، مضيفا »أن جميع الفعاليات 

االحتفالية بيوم البحرية تم إلغاؤها يف شبه جزيرة 

القرم )التي ضمتها روسيا عام 2014( -مبا يف ذلك 

يف سيفاستوبول- لدواع أمنية، مشرا إىل أن جهاز 

أمن الدولة يحقق يف الحادث«.

ويف موسكو، دعا فالدمير جباروف النائب األول 

لرئيس لجنــة العالقات الدولية يف مجلس االتحاد 

الرويس إىل الرد عىل ما جرى يف سيفاستوبول عرب 

استهداف مراكز صنع القرار يف كييف.

5000 L.L.  5000 ل.ل.

هوكشــــــــتاين فــــــــي لبنــــــــان علــــــــى وقــــــــع ُمعادلــــــــة جديــــــــدة فرضتهــــــــا املقاومــــــــة
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»كورونـــــــــــا«: 3 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة  و 2312 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مستجدات فروس كورونا املستجد، تسجيل    2312   
إصابة جديدة بالفروس، ليصبح العدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1173871
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 3 حاالت وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10532«.

ــي  ــ ــ ــ ــ ــح اللبنانـ ــ ــ ــ ــ ــل يصبـ ــ ــ ــ ــ هـ
ــت  ــ ــ ــ ــ ــد ان ارتفعـ ــ ــ ــ ــ ــاً بعـ ــ ــ ــ ــ نباتيـ
 اســـــــــــعار اللحـــــــــــوم والدجـــــــــــاج ؟

مارينا عندس

انهيار جزيئ الهراءات القمح يف مرفأ بريوت

معارك بحرية روسية ـ اوكرانية

لقاءات باقري ورئيس الوفد االورويب املفاوض مستمرة للعودة اىل املفاوضات

»انصار الصدر« يلتقطون الصور عىل كريس رئيس الربملان

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

وصل الوســيط األمريك بشأن ترســيم الحدود البحرية 
الجنوبية عاموس هوكشــتاين إىل بروت أمس البارحة يف 
زيارة تستمر يومني للقاء املسؤولني اللبنانيني حول ملف ترسيم 
الحدود البحرية الجنوبية مع العدو اإلرسائييل. وكانت السفرة 
األمركية يف إســتقباله يف املطار وتوّجه من بعدها مبارشة 
إىل مقر األمن العام للقاء اللواء عباس إبراهيم. ومن ثم توّجه 

إىل وزارة الطاقة حيث إلتقى الوزير وليد فياض. 
وقبيــل وصول هوكشــتاين إىل بروت، رّصح مســؤول 
إرسائيــيل لوكالــة رويرتز أن »املبعوث األمريك ســيعرض 
إقرتاًحا إرسائيلًيا جديًدا بشــأن ترســيم الحدود البحرية مع 
لبنان«، ُمضيًفا »مقرتحنا الجديد يسمح للبنان باستخراج الغاز 

من املنطقة، مع الحفاظ عىل حقوقنا«.
بعض املحلّلني السياسيني قالوا إن هذه املرحلة من املفاوضات 
هي األخطر خصوًصا أنها تأيت عىل أبواب انتخابات رئاســية 
ويف ظــّل مجموعة أزمــات داخلية مثل أزمة املطران موىس 
الحاج، وحادثة رميش وأزمة السفينة لوديسيا التي تحمل قمّح 
عليه خالف رويس – أوكراين والتي تريس يف مرفأ طرابلس.

الطرح الذي يحمله هوكشتاين بحسب التقديرات يدور حول 
الخّط 23 وإمكانية تعديله )متعّرج بدل أن يكون ُمســتقيم( 
مبــا يضمن املصالح اإلرسائيليــة ويوافق عليه لبنان. وتقول 
املعلومات أن هوكشتاين يحمل طرًحا ينّص عىل املحافظة عىل 
الخــط 23 بصيغته الحالية )أي أن إرسائيل تحتفظ بحّقها يف 
حقل قانا( عىل أن تســمح للدولة اللبنانية ببدء التنقيب عىل 
الغــاز يف هذا الحقل ويؤّجل موضوع البت بالحدود إىل موعٍد 
أخر. هذه الصيغة التي من املستبعد أن يقبلها لبنان الرسمي – 
إال إذا مورست عليه ضغوطات هائلة – ياُلقيها موقف املقاومة 
التي لن ترىض بأقل من حقل قانا. وبحسب املعلومات املتوافرة، 
فإن الفيديو الذي بّثه اإلعالم الحريب للمقاومة اإلسالمية يف 
لبنان، هو رســالة إستباقية تستهدف هوكشتاين كام الداخل 

موسكو ُتـؤكد استهداف أسطولها بالقرم... وأنقرة تتوقّع بدء تنفيذ اتفاق الحبوب اليوم
ـــــقرر التعـــــّدي علـــــى حريـــــة بالدنـــــا  بوتيـــــن: ســـــنرّد بســـــرعة علـــــى كّل مـــــن يُـ

النــــــــــووي االيرانــــــــــي: إدارة بايــــــــــدن توقــــــــــف عقوبــــــــــات إلحيــــــــــاء
االتفـــــــــــــاق وطهـــــــــــــران ُمســـــــــــــتعدة لـلــــــــــــــخطوات النهائيـــــــــــــة

كشف كبر املفاوضني اإليرانيني عيل باقري أن طهران تنسق 
مع الرشكاء يف االتفاق النووي إلعطاء واشــنطن فرصة تثبت 
بها حسن نيتها، وسط أنباء عن إيقاف إدارة الرئيس األمريك 
جو بايدن إنفاذ عقوبات واســعة عىل إيران سعيا منها إلحياء 

االتفاق.
وقال باقري إن إيران مســتعدة التخــاذ الخطوات النهائية 
للمفاوضات يف وقت قصر إذا كان الطرف املقابل جاهزا ملثل 

ذلك.
وأضاف كبر املفاوضني اإليرانيني أن طهران قدمت مقرتحات 
وأفكارا لتســهيل التوصل إىل نتيجة يف محادثات فيينا بشأن 
االتفاق النووي، مشرا إىل أن املقرتحات ترمي لتصحيح الوضع 

املعقد الناجم عن انسحاب واشنطن من االتفاق.
 The( »مــن جهتها، نقلت صحيفة »وول ســرتيت جورنال
Wall Street Journal( عن مســؤول أمريك أن إدارة الرئيس 
جو بايدن أوقفت إنفاذ عقوبات واسعة عىل إيران سعيا منها 

ــم  ــ ــون اعتصامهـ ــ ــدر« يُواصلـ ــ ــار الصـ ــ »أنصـ
فـــــي البرملـــــان العراقـــــي.. ودعـــــوات للحـــــوار

يواصل أنصار التيــار الصدري اعتصامهم 
املفتوح داخل الربملان العراقي، بعد أن اقتحموه 
ودخلوا قاعته الرئيســية عقب إزالة الحواجز 
اإلسمنتية املؤدية إىل املنطقة الخرضاء )وسط 
بغداد(. يف غضون ذلــك، تصاعدت الدعوات 
الداخلية والخارجية للحوار بني مختلف القوى 

العراقية، إلنهاء األزمة السياسية يف البالد.
وذكرت مصادر أنه تم تشكيل وفد تفاويض 
للتواصــل مع األطراف السياســية العراقية 
لحلحلة األزمة الراهنة، مشرة »إىل أن الوفد 
ســيقوده هادي العامري زعيــم كتلة الفتح 

املنضوية يف اإلطار«.
مــن جهته، قال مدير مكتــب زعيم التيار 
الصــدري ببغــداد: »اعتصامنــا يف الربملان 
مستمر وال مفاوضات مع اإلطار التنسيقي«، 
مضيفــا أن االعتصام مفتوح »حتى التخلص 

من زمرة الفساد«.

ومع اســتمرار أنصار التيــار الصدري يف 
اعتصامهم، حّمل صالح محمد العراقي املقرب 
مــن زعيم التيار الصدري، الكتل السياســية 

مسؤولية أي اعتداء عىل املتظاهرين.
مــن جانبه، قرر اإلطار التنســيقي تأجيل 
موعد املظاهرات التي كان قد دعا إليها للدفاع 
عن الدولة ومؤسســاتها، وألقى مســؤولية 
ما قد يتعرض له الســلم األهيل عىل الجهات 

السياسية التي تقف خلف التصعيد.
وأقــام املعتصمون من أتباع التيار الصدري 
خيــام يف الباحة الخارجيــة للربملان لتوفر 

االحتياجات األساسية للمعتصمني.
وتــأيت مظاهــرات أتباع التيــار الصدري 
احتجاجا عىل ترشيح محمد شياع السوداين 

ان عودة املوفد األمريك هوكشتاين 

اىل بــروت، من أجــل املحادثات غر 

العدو االرسائييل، ستكون  املبارشة مع 

أو  التســوية واالتفاق،  مؤرشا عــىل 

سنذهب اىل الحرب يف نهاية أيلول. 

تريد ارسائيل بعدما سيطرت عىل حقل 

كاريش املشاركة يف حقل قانا، وتعترب 

انه من حقها االستثامر يف جنوب الخط 

23. كثرون يعتقدون ان األمور مزحة 

وليســت جدية، لكن ما مل يفرض لبنان 

كامل سيادته عىل حقل قانا ويستخرج 

الغاز منه، فان الحرب عىل األبواب نهاية 

أيلول وهذا كالٌم جدي.

عىل طريق الديار

»الديار«
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بـــــري »املتفائـــــل بحـــــذر نفطيـــــاً« يُهـــــادن سياســـــياً 
ويتحـــــّدث عـــــن نكهـــــة مســـــيحّية تطّعـــــم الرئاســـــة

جويل بويونس    ص3

فعلها... فعلت  الــلــه  حـــزب  الـــى  جــنــبــالط  ــل  رســائ
ــارة حريك ــازي« وســيــط بين املــخــتــارة وحـ  >الــرفــيــق غـ

صونيا رزق     ص2

ــة ــم ــل ك  ٧٧ الــــــــ  ــرى  ــ ــ ــذكـ ـــ ــ ال ــي  ــ ــ ف
نـــــــــــاريّـــــــــــة »لـــــــلـــــــجـــــــنـــــــرال«؟

ميشال نرص    ص3
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ـــــارة وحـــــارة حريـــــك ـــــن املخت ـــــق غـــــازي« وســـــيط بي ـــــت فعلها...>الرفي ـــــه فعل ـــــى حـــــزب الل ـــــاط ال  رســـــائل جنب
تحضيـــــر للقـــــاء ثـــــانٍ بيـــــن رئيـــــس »االشـــــتراكي« وصفـــــا لتنظيـــــم التبايـــــن وإعـــــادة الـــــدروب بيـــــن الحزبيـــــن

صونيا رزق 

لطاملا متّيز رئيس الحزب » التقدمي االشــرايك« وليد جنبالط، 
بأنــه يحفظ خط الرجعة مع اكرثية االطراف، خصوصاً مع حزب 
اللــه الذي ال يعاديه لوقت طويل، بل يهادنه لوقت أطول، لكن يف 
بعض االحيان »يشــطح« يف مواقفه تجــاه حارة حريك ولفرة 
محّددة، ليعود ويرســل الغزل السيايس يف اتجاه قاطنّي املنطقة 
املذكورة سياســياً وحزبياً، فال يســتطيع  البقاء مطّوالً يف دائرة 
» زعــل« الحزب، فيام يفاجئ بالهجوم الســيايس، ومن ثم يعود 

املعسول. بالكالم  الجميع  ليفاجئ 
 اىل ذلك التزم  رئيس » االشــرايك« مراراً ما يشبه الصمت يف 
بعــض امللفات التي لها صلة مع الحزب، منها عىل ســبيل املثال 
ال الحــر، االزمــة الخليجية مع لبنان، مفّضــالً اختيار الحياد 
والرّقب، »الن االزمة كبرية وســبل حلّها تصعب يوماً بعد يوم« 
كام قــال حينئذ، ولرمبا ومن هذا املنطلــق اراد جنبالط التذكري 
بخطــورة ما يحصل، لكن بعد فرة نفذ صرب زعيم املختارة  ليعلن 
فجــأة  نفاد صربه تجاه حزب الله قائال:« لقد صربت عليه كثرياً، 

بعــد ارتفاع اصــوات املقّربني من الريــاض والخليج من حوله، 
اىل مطالبتــه برضورة اتخاذ خطوات تحمــي اللبنانيني العاملني 
هنــاك، النه » يتلقى عرشات االتصاالت يومياً منهم، ومن اهاليهم 
املوجودين يف لبنان، الذين ينقلون هواجســهم من عودة ابنائهم 
اىل البطالة، يف حال تّم االســتغناء عن خدماتهم، فيام تبقى دول 
الخليــج املتنفــس الوحيد لهم، والتي فتحــت ابوابها لهم يف ظل 
االنهيــارات التي تتــواىل عىل بلدهم« .  ثم اتت عبارة من جنبالط 

اعترب فيها اّن« حزب الله خرب بيوت اللبنانيني يف الخليج«، والتي 
ازعجــت الحزب كثرياً، إضافة اىل رّده عىل كالم نائب االمني العام 
للحزب نعيم قاســم، الذي وصف جنبالط كالمه بغري املســؤول 
واملدّمر، لكن حزب الله فّضل التزام الصمت حيال تريح جنبالط، 
النه يعرف أّن الزعيم »االشــرايك« سيعود ويستدير يف اتجاهه 
بعد ايام قليلة، ومن ثم اىت التوتر بني الطرفني عشــية االنتخابات 
النيابيــة األخرية  يف ايار املــايض، بعدما وصف جنبالط املعركة 
االنتخابية بأنها » تحضري الغتيال ســيايس للزعامة الجنبالطية 

الوطنيــة يف الجبل وكل لبنان من قبل محور املامنعة«.
كل هذه املشــاهد » مل تــرك للصلح مطرح«، اىل ان عاد الغزل 
الجنبالطي االسبوع املايض خالل تريحه االخري موجّهاً رسائل 
انفتاحيــة يف اتجــاه حارة حريك، يبدو انها فعلت فعلها مع دعم 
كبري من » الرفيق غازي« كام يســميه جنبالط، مع االشــارة اىل 
اّن عالقة مســؤويل حزب الله مع الوزير السابق غازي العرييض 
جيــدة، ليس من االن بل من ســنوات، وهو الوحيــد تقريباً من 
االشــراكيني الذي مل يهاجم الحزب مرة، كام مل يّوجه االنتقادات 

الالذعة اىل حليفة الحزب دمشــق حتى يف احلك الظروف.
وســط هذه االيجابية التقى جنبالط  وبعد وساطة العرييض، 
مســؤول لجنة االرتباط والتنسيق يف حزب الله وفيق صفا، عىل 
ان يلتقيــه مرة اخرى قريبــاً، لتنظيم التباين وإعادة الدروب بني 
الحزبني، كام لن يغيب امللف  الرئايس يف اللقاء الثاين، مع اقراب 
املهلة الدســتورية النتخاب رئيس جديد للجمهورية نهاية شهر 
آب املقبل، يف ظل معلومات من مصادر اشــراكية بأّن » جنبالط 
مل يحســم بعــد موقفه مــن امللف الرئايس،  او من الشــخصية 
املدعومــة من قبلــه » النو بعد بكري ويف وقــت«، خصوصاً اّن 
االســتحقاق الرئايس مرتبط داخليــاً وخارجياً، وبصورة خاصة 
مطــّوق مبعطيات عديدة وباالوضاع االقليمية املحيطة بنا، واملهم 
أال يحصــل فــراغ رئايس، لكن علينا االنتظــار قبل إعطاء املوقف 

النهايئ«.
وعــىل خط حيادي، رأت مصادر سياســية مواكبة لسياســة 
املختارة، أّن جنبالط لن يدعم مرشــحاً اىل الرئاسة ال يوافق عليه 

حزب الله، والجواب ســيتأكد بعد فرة وجيزة«.

علوش  محمد 

ال يُخفــي رئيس املجلس 
النيــايب نبيه بري قلقه من 
مفاوضات  فشــل  احتامل 
ترسيم الحدود، والذهاب اىل 
واملقصود  الناقورة«،  »غري 
العســكري،  التصعيد  بــه 
فرئيــس املجلس املتابع لكل 
تفاصيــل هذا امللف يُدرك أن 
جولة هوكشــتاين الحالية 
»النهاية«  بداية  ســتكون 
عــىل أمل أن تكــون نهاية 

سعيدة.
عــىل وقــع التســجيل 
املصــور الذي نرشه اإلعالم 
الله  لحزب  التابــع  الحريب 
واالستخراج  التنقيب  لسفن 
يُظهر  والذي  االرسائيليــة، 
مواقــع هذه الســفن عىل 

رادار الصواريــخ الذكية، أرض – بحر، تأيت زيارة 
املبعوث األمرييك أموس هوكشــتاين اىل بريوت 
ملتابعة البحث مبلف ترســيم الحدود، وبحســب 
مصادر نيابية متابعة فإنها ســتكون املرة األوىل 
التي يــأيت فيها هوكشــتاين محّمــالً باقراح 
ارسائيــي، بعــد أن كان طيلــة املرحلة املاضية 

اقراحات. مستمعاً ال مقدم 
تُشري املصادر إىل أن ليس كل ما قيل عن العرض 
الجديد هو صحيح أو دقيق، وبالتايل يجب انتظار 
انتهاء الزيارة للبناء عىل اليشء مقتضاه، مشددة 
عىل أن ما بعد الزيارة لن يكون كام قبلها، خاصة 
إذا ما شــعرت املقاومة بأن ما يجري هو تسويف 
وتضييــع للوقت، عندها ســُتطلق املرحلة الثانية 

مــن تصعيدها، وهو ما بات يعلمه كل متابع لهذا 

امللــف داخل لبنان وخارجه، مع اإلشــارة اىل أن 

املرحلــة االوىل انتهت مع نرش الفيديو أمس.

سيشــدد الرؤســاء الثالثة عىل مسألة العودة 

اىل إتفاق اإلطار للتفاوض والتوصل اىل الرسيم 

برسعة، وبحسب املصادر سيحاول رئيس املجلس 

جمع الرؤســاء اليوم ملناسبة عيد الجيش للحديث 

بشــأن الرسيم قبل أي يشء آخر، عىل اعتبار أن 

هذه املســألة تتفوق عىل كل باقي املســائل يف 

الراهن. الوقت 

بالطبــع ال يتوقع أحد أن يتم اإلتفاق خالل هذه 

الزيارة، تقول املصادر، مشــرية اىل أن العربة هي 

مبا يحمله الوســيط األمرييك إذ ســُيعطي فكرة 

واضحــة حول النتائــج املرتقبة، ففي حال كانت 

األمــور إيجابية يُفرض أن 

ينقل الجــواب اللبناين اىل 

العــدو اإلرسائيي، ومن ثّم 

اللقاء  موعد  لبحــث  يُصار 

يف الناقورة، عىل أن يحصل 

كل هذا يف شــهر آب، وإال 

نكــون قد دخلنا يف مرحلة 

ضبابية قد تحمل الكثري من 

الفوىض يف املتوسط.

هذا عىل صعيد الرســيم 

الذي دخلــت فيه عدة دول 

أبرزها فرنســا التي تحاول 

لعب دور ما، أما عىل صعيد 

فكان  الداخليــة  امللفــات 

الفتــاً حديــث الرئيس بري 

الدعوة  قبــل  الترشيع  عن 

نيابيــة النتخاب  لجلســة 

رئيس الجمهورية، ويف هذا 

السياق تُشري مصادر نيابية مطلعة إىل أن اولوية 

بري الترشيعية هي إقــرار القوانني اإلصالحية، 

وقولــه انه لن يدعو لجلســة انتخاب قبل ترشيع 

هذه القوانني ســببه هو الخالف الدستوري عىل 

طبيعــة عمــل املجلس يف زمــن انتخاب رئيس 

الجمهوريــة، فالرئيــس بري يعلــم ان األحزاب 

املســيحية قد تُعارض الترشيع بعد تحول املجلس 

اىل هيئة ناخبة، ولو فشل بانتخاب الرئيس خالل 

جلســتني، لذلك ســيحاول بري ترشيع القوانني 

يف آب، لــي ال تُقاطــع الكتل املســيحية العمل 

الترشيعي، األمر الذي قد يؤدي اىل نتائج ســيئة 

عــىل التفاوض مع صندوق النقد بحال طال زمن 

الرئايس. الفراغ 

وصل الوســيط األمرييك 
بشأن ترسيم الحدود البحرية 
هوكشتاين  آموس  الجنوبية 
إىل بريوت ظهر امس، آتيا من 
طريق اثينا، للقاء املسؤولني 
ومتابعــة املفاوضات معهم 
بشــأن هــذا امللــف، حيث 
ســتكون له سلسلة لقاءات 
يجريها يف لبنان. واستقبلته 
يف املطار السفرية األمريكية 
دورويث شيا وعدد من اركان 

السفارة.
وأفــادت املعلومــات بأّن 
املبعــوث األمرييك يف ملف 
الرسيم ســيعرض اقراحاً 
إرسائيلياً جديداً بشأن ترسيم 

الحدود البحرية مع لبنان.
قالت  وقت ســابق،  ويف 
الخارجية األمريكية يف بيان 

عــرب موقعها اإللكروين، إنــه »عقب زياراته إىل 
العاصمة الفرنســية باريس وبروكسل والعاصمة 
اليونانية أثينا ملناقشة أمن الطاقة، سيسافر مبعوث 
الرئيس األمرييك جــو بايدن الخاص للرشاكة من 
أجل البنية التحتية واالســتثامر العامليني عاموس 

هوكشتاين إىل لبنان«.
وقالت الخارجية األمريكية إن »زيارة هوكشتاين 
إىل لبنان تأيت ملناقشــة الحلول املســتدامة ألزمة 
الطاقــة يف لبنان، مبا يف ذلك التــزام إدارة بايدن 
بتسهيل املفاوضات بني لبنان وإرسائيل حول الحدود 
البحرية«، مضيفــة »أن التوصل إىل حل رضوري 
وممكن عىل حد ســواء، ولكن ال ميكن القيام به إال 

من خالل املفاوضات والدبلوماسية«.

{ عند ابراهيم {
ومن املطار، توجه هوكشتاين اىل املديرية العامة 
لألمن العام يرافقه السفرية االمريكية، حيث التقى 

املديــر العام لألمن العــام اللواء عباس إبراهيم يف 
مكتبه، وتناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود 

البحرية.

{ عند فياض {
بعدهــا، توجه هوكشــتاين ترافقه الســفرية 
األمريكية، اىل وزارة الطاقة للقاء وزير الطاقة يف 
حكومة تريف االعامل وليد فياض.، حيث استمر 
اللقاء قرابة الســاعة من الوقت، وخرج معرباً عن 

رسوره لوجوده يف لبنان. 
وأعلن وزير الطاقة يف دردشــة مع اإلعالميني« 
أّن هوكشــتاين حمل طرحاً جديداً إىل املســؤولني 
اللبنانيني، وقال له إنّه إيجايب كام نفى أي شائعات 
عن التنقيب املشــرك بني لبنــان وإرسائيل«، الفتا 
»إىل أن هوكشــتاين أعلمه بأنّه سيفاوض مع البنك 
الدويل بشأن رشوط الســري بخطة الكهرباء التي 

نفذها لبنان«.
أضاف فياض: »اإلدارة األمريكية اشرطت حصول 

البنك  متويــل  عــىل  لبنان 
ضامنات  إلعطائــه  الدويل 
بعدم تعرضه لعقوبات قانون 
قيــر إذا ما اســُتجّر الغاز 
من مر«، كاشــفاً عن وعد 
هوكستني له بالحصول عىل 
لعدم  األمريكية  الضامنــات 
قانون  لعقوبــات  التعرض 

قير نهاية هذا الصيف«.
يضعهام  »رشطان  وأردف 
لبنان  الدويل عــىل  البنــك 
هام زيــادة التعرفة وبداية 
اإلجــراءات لتعيــني الهيئة 
أرسل  »أنّه  معلنا  الناظمة«، 
كتاباً إىل مؤسســة كهرباء 
البدء بزيادة  لبنان طلب فيه 

التعرفة«. 
وأشار فياض إىل أنّه تطّرق 
مــع هوكشــتاين اىل ملف 
الفيول اإليــراين، موضحاً أنّه قال له »براحة أنا 
مــع أن نأيت بالكهرباء للبنانيني وال مُيكن أن أرفض 
أي هبــة يف هــذا املوضوع إذا ما تبــنّي أن الطرح 
رســمي وجدي وبات أمامنــا عىل الورق«، مضيفا 
»هوكشتاين أجابني أن هذا األمر يحتاج إىل مجلس 

وزراء«.

{ عند قائد الجيش {
وزار الوفــد االميي قائد الجيش العامد جوزاف 
عــون يف مكتبه يف الريزة، وتناول البحث موضوع 
ترســيم الحدود البحرية، وأطلع هوكشتاين العامد 

عون عىل آخر تطورات امللف.
من جهــة أخرى، جــدد قائد الجيــش تأكيده 
»التزام املؤسســة العســكرية بأي قــرار تتخذه 
الســلطة السياسية يف هذا الشأن«، آمال أن »تصل 
املفاوضــات إىل النتائــج املرجوة ملــا يف ذلك من 

للبنان«. مصلحة 

ابراهيم مستقبال هوكشتاين والوفد املرافق

حـــــزب اللـــــه ينتظـــــر هوكشـــــتاين قبـــــل بـــــدء مرحلـــــة التصعيـــــد الثانيـــــة..
والوســـــــــــــــيط األميركـــــــــــــــي يأتـــــــــــــــي محّمـــــــــــــــاً باقتراحـــــــــــــــات

هوكشـــــتاين بحـــــث وشـــــّيا ملـــــف الترســـــيم مـــــع اللـــــواء ابراهيـــــم
ــوة ــ ــ ــ ــ ــج املرج ــ ــ ــ ــ ــى النتائ ــ ــ ــ ــ ــات ال ــ ــ ــ ــل املفاوضــ ــ ــ ــ ــ ــش: لتص ــ ــ ــ ــ ــد الجي ــ ــ ــ ــ قائ

ــة الــاجــئــيــن ــدم تـــجـــاوب مــفــوضــّي ــة«: عــ ــّيـ ــارجـ ــخـ  »الـ
األمنّية ــرات  ــوّت ــت وال املــشــاكــل  يــزيــد  لبنان  طلبات  مــع 

إذا عــجــزت الــعــظــيــم  الــســقــوط  يــخــشــى  ــي:  ــراعــ ــ  ال
ــة ــن انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــمــهــوريّ ــوى عـ ــقـ الـ

الراعي يرتأس القداس

واملغربــني  الخارجيــة  وزارة  إطّلعــت 
بإهتــامم بالــغ عىل البيان الــذي أصدرته 
املتحدة لشؤون  لألمم  الســامية  املفوضية 
الالجئــني بتاريخ 2٩ متــوز 2022، مؤكدة 
»عىل أهمية الحوار املبارش والهادئ والبّناء، 
التباين  البيانات املامثلة تعمق  وأســفت أن 
وتزيد األزمات التي يعــاين منها النازحون 
املضيفة  اللبنانية  واملجتمعات  الســوريون 
لهــم، خصوصــا وأن لبنــان مل يتخــذ أية 
اجــراءات او قرارات من شــأنها التمييز بني 

اللبناين«. واملواطن  السوري  النازح 
ورأت الوزارة يف بيــان، »أن أزمة الغذاء 
التي يشــهدها العامل يتضاعف تأثريها يف 
لبنان بســبب املشــاكل االقتصادية واملالية 
التــي يعاين منها البلد، الفتة إىل أن لبنان قد 
حّذر مراراً من أن هذا الواقع سيؤدي حتامً اىل 
الفلســطينيني  والالجئني  اللبنانيني  تنافس 
والنازحني الســوريني عىل املــوارد الغذائية 
املحــدودة، خصوصا أن النازحني والالجئني 

يشــكلون ثلث عدد ســكان لبنان وان %80 
من اللبنانيني يعيشــون تحــت خط الفقر، 
وال شــك ان استمرار هذا الوضع سيؤدي اىل 
ارتفاع يف نســبة التوترات، ال بل يف نسبة 
الحوادث األمنية تجاه كافة الفئات املهمشة 

لبنان«. يف 
وأكــدت وزارة الخارجيــة »عىل أن عدم 
تجــاوب مفوضيــة الالجئني مــع طلبات 
املعلومــات  مشــاركة  لناحيــة  لبنــان، 
والبيانــات وتعزيز جهود التعايف املبكر يف 
ســوريا مبا يســمح بعودة تدريجية وآمنة 
وكرمية للنازحني، يشــكِّل السبب االسايس 
وراء ما يحصل من مشــاكل متزايدة تدعو 
للقلــق وتوترات عىل االرايض اللبنانية، يف 
ظّل عدم وجود أفق واضــــح لحــّل أزمة 
النــــزوح الســوري، وعدم طرح مجتمع 
الدول املانحــة لخارطة طريق تبني الحلول 
املناســبة بعد مرور 11 ســنة عىل اندالع 

السورية«. األزمة 

ترأس البطريرك املــاروين الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي قداس األحد يف الرح 
البطريريك الصيفي يف الدميان، وألقى عظة 
األحد قال فيها: »يحتفل الجيش اللبناين بعيد 
تأسيسه السابع والســبعني فإنا نصي من 
أجلــه: لي يحميه الله من املخاطر، وينميه، 
ويشــدد رابطــة وحدته، ويحفظ بســالم 
أعضــاءه. وإنا نعرب عــن تهانينا ومتنياتنا 

للعامد قائده ورتبائه وضباطه وجنوده«.
أضــاف »ال ميكن أن نســلم بإغالق ملف 
تشكيل حكومة جديدة، كأن الحكومة مجرد 
تفصيــل يف بنيان نظام الدولة اللبنانية، مع 
العلم بأن اتفاق الطائف جعل مجلس الوزراء، 
إىل جانــب رئاســة الجمهوريــة، الركيزة 
املحورية ومركز السلطة التنفيذية. فال قيمة 
للتكليف ما مل يســتتبعه التأليف. ونستغرب 
أن يكون املعنيون بتأليف الحكومة يسخفون 
هذا األمر، خالفا للدســتور واتفاق الطائف. 
إن تشــكيل حكومة جديــدة، عالمة ناطقة 
الحرام النظــام الدميوقراطي والتوقف عن 
االنقالب املســتمر عليه، وضــامن اكتامل 
عقد املؤسســات الدستورية وسري الحوكمة 
والفصل بني الســلطات، واستمرار الرشعية 
مــن خالل حكومة كاملــة الصالحيات يف 
حــال تعرث، ال ســمح الله، انتخــاب رئيس 
جديد للجمهورية. إن وجود حكومة رشعية 
يويل الدولة القدرة عىل مفاوضة املجتمعني 
العــريب والدويل وعــىل اتخــاذ القرارات 
وتوقيع املعاهدات. وما نخشاه هو أن القوى 
السياســية إذا عجــزت اليوم عن تشــكيل 
حكومة، تعجز بالتايل غدا عن انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية. ويكون السقوط العظيم. 

لكننا نأمل ونصي أال يكون ذلك«.
وتابــع »وتأيت حادثــة التعرض للمطران 
موىس الحاج لتشــكل امتحانــا ملدى قدرة 
املســؤول عن هذه الحادثــة عىل وضع حد 
للتطاول عىل الكنيســة املارونيــة، بل ملبدأ 

الفصل بني الدين والدولة. كان البعض يشكو 
من تدخــل الطوائف بالدولة، فــإذا بالدولة 
تعتــدي عىل طائفة تأسيســية وعىل رجل 
دين اشــتهر بالتقوى وخدمة الشــعب الذي 
كان يجــدر بالدولة أن تؤمن له االحرام يف 
تنقلــه بني لبنان وأبرشــيته. افتعلوا حادثا، 
حولوه حدثا، جعلوه قضية، ونظموا حمالت 
إعالمية لتشــويه صورة األســقف ورسالة 
الكنيسة اإلنسانية والوطنية. نؤكد من جديد 
أن »العاملة« مع دولة عدوة مل تكن يوما من 
ثقافتنا وروحايتنــا وكرامتنا. نحن أول من 
يحــرم القوانني، ويدافــع عنها، فرنجو من 
الســلطة احرامها والتقيد بها. نحن أول من 
يحــرم القضاء وندافع عنه، لكننا نرجو من 
القضاة واملسؤولني القضائيني احرام قدسية 
القضاء وتحريره من الكيدية واالرتهان لقوى 

سياسية ومذهبية«.
أضــاف »يف ضوء هــذا األمــر، نطالب 
املسؤولني عن حادثة املطران الحاج واحتجاز 

مــا احتجزوه عن غري وجه حق، مبا يي: 
1-أن يعيــدوا إليه جواز ســفره اللبناين 

وهاتفه.
2-أن يسلموه األمانات من مال وأدوية كان 
يحملها اســميا ألشخاص وملؤسسات، ألنها 

أمانة يف عنقه.
3-أن يؤمن له العبــور من الناقورة، ككل 
الذين ســبقوه، إىل أبرشيته ذهابا وإيابا من 

دون توقيف أو تفتيش.
4- أن يكفوا عن تسمية املواطنني اللبنانيني 

املتوجودين يف فلسطني املحتلة »بعمالء«.
وختم »إذا مل يفعل املســؤول مبوجب هذه 
املطالــب، فإنهم يتســببون برش كبري تجاه 
أبرشــيتنا يف األرايض املقدسة، إذ مينعون 
أســقفها من الذهاب إليها، ويجعلونها كأنها 
شاغرة وهذا أمر خطر يحاسبون عليه. نسأل 

الله أال يحصل ذلك ».

 بو حبيب: العودة الى مفاوضات الناقورة
ــف املـــســـؤولـــيـــن األوحــــــد ــ ــوق ــ م

 مساعد وزير شؤون الخارجّية اإليرانّية:
املحروقات بشأن  للتباحث  مستعّدون 

اشار وزير الخارجية يف حكومة تريف 
االعامل عبد الله بوحبيب، اىل ان ابرز لقاءات 
الوســيط األمرييك يف ملف ترسيم الحدود 
أموس هوكشــتاين، ستكون مع  البحرية 
الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب 
نبيــه بري ورئيس حكومة تريف االعامل 

نجيب ميقايت.
 وهناك موقف واحد للمسؤولني اللبنانيني 
وهو العــودة اىل املفاوضات يف الناقورة، 

وعون وبري وميقايت يتفقون عىل ذلك.

شّدد مســاعد وزير شــؤون الخارجّية 
اإليرانّية ومدير عام غرب آســيا وشــامل 
إفريقيــا محمــد صادق فضــي، عىل أّن 
»الجمهورية اإلســالمية اإليرانية هي أحد 
أكرب مصّدري الطّاقة يف املنطقة، وقد أعلَنت 
مراًرا أنّها تقف إىل جانب الشــعب اللبناين 

داعمًة«.
وأعلــن، يف تريح عىل مواقع الّتواصل 
االجتامعي، أّن »طهران مستعّدة الستضافة 
االخوة اللّبنانّيني، للتباحث بشأن املحروقات 
الّتي يحتاجها بلدهم الّشــقيق«، مشريًا إىل 
»أنّنا لســنا من الّذين يتخلّون عن أصدقائهم 

يف األيّام الّصعبة«.
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بري »املتفائل بحذر نفطياً« يهادن سياسياً ويتحّدث عن نكهة مسيحّية تطّعم الرئاسة:
بعد! يصلنا  ــم  ل املــصــّحــح  واملـــرســـوم  ــوة...  ـــدعـ ال لتأخير  يدفعانني  ــد  ق ســبــبــان 
مع األسف الشديد جريصاتي أيّدني... و>إذا واحد في عّلة من الله بيقولوا نبيه بري«

جويل بويونس

بهدوئه ودبلوماســيته املعهودة دخل رئيس مجلس النواب 
نبيه بري السبت ملقيا التحية عىل الصحافيني الذين اجتمعوا 
اىل طاولة عني التينة الحوارية لالســتامع ملقاربة »اســتاذ 

الربملان« ملختلف امللفات.
كام دخل خرج رئيس الربملان بعد لقاء استمر اكرث من ساعة 
مهادنا عــىل الجبهات كافة من بعبدا اىل مرينا الشــالوحي 
فالرساي مرورا ببكريك ولكن باعثا برســائل سياسية هادئة 

لكن تقرأ من عنوانها .
فعىل ابواب االحتفال بعيد الجيش يف االول من اب، كشــف 
الرئيس بري عن تواصل حصل الســبت مع رئيس الجمهورية 
والرئيس املكلف نجيب ميقايت بهدف الســعي لرتتيب لقاء اما 
ثاليث او ثنايئ بني عون وميقايت ، مؤكدا ان العالقة »منيحة« 
مــع عون وجيدة جدا مع ميقايت باعتبار ان الخالف بالراي ال 

يفسد يف الود قضية.
 وفيام رفض بري االفصاح عام دار يف اتصاله الهاتفي مع 
عون ، استشف من فحوى الكالم بان هناك اتجاها لعقد اللقاء 

الثاليث اما ثنايئ.
وردا عىل ســؤال عن الســبب الذي مينعه من زيارة بعبدا 
واالكتفاء بالتواصل الهاتفي قال بري مامزحا :  ما بحب اضهر 

كتري!
التباين بالرأي سواء بني بري وميقايت او بني بري وعون مل 
ينســحب عىل امللف االكرث حساسية، فعشية الزيارة املرتقبة 
للوســيط االمرييك اموس هوكشــتاين الذي وصل امس اىل 
بريوت ، جدد رئيس الربملان التأكيد عىل املوقف اللبناين املوحد 
مبسالة الرتسيم وقال مبا يشبه التفاؤل الحذر: بكرا بتاخدو 
الجواب الشــايف وان االجواء مشــجعة و«انشــالله بيكون 
بالذهاب للناقورة احســن ما نروح ملحل تاين«، فسئئل عندها 

هل الحرب لريد:« انا ما قلت يش«!
وتابع بري: ما سمعناه سابقا يؤكد انه يجب العودة التفاق 
االطار وهــذا متفق عليه بني الرؤســاء الثالثــة فالظروف 

االقتصادية واالمنية ال تسمح باي متييع واملسريات ساهمت 
بدفع امللف قدما، جازما بالءات ثالث: ال للمساومة ال للتنازل 
وال الي تطبيع  عرب رشكة دولية واكمل، نريد حقل قانا كامال 
يا كلو يا باله، معتربا ان ال مــربر لعدم مبارشة رشكة توتال 
بالحفر خاصة ان املنطقة تبعــد 25 كلم عن الحدود املختلف 
عليها، كاشــفا انه خاطب فرنسا اما عرب سفارتها او رئيسها 

بوجوب عودة الرشكة للعمل.
عن امللف الحكومي وربطا باالستحقاق الرئايس سئل بري، 
فاشار اىل ان الحكومة تتألف اذا حصلت يش عجيبة،« مؤكدا 
ردا عىل ســؤال للديار عام اذا كان ســيدعو مع بداية ايلول 
لجلســات النتخاب رئيس جديد للجمهورية انه يف حال تأخر 
قليال بالدعوة فسببان يكونان وراء ذلك االول هو االرصار عىل 
االنتهاء من اقرار القوانــني االصالحية املطلوبة من صندوق 
النقد الدويل ومن بينها املوازنة اليل »خالصة عنا« وننتظر ان 
يأتينا املطلوب مبا خص توحيد سعر الرصف من الحكومة فاذا 
وصلني هذا االمر الخميس فســادعو االسبوع املقبل لجلسة 

ملناقشة املوازنة، اكد بري.
ويف هذا السياق كشــف رئيس الربملان ان املجلس سيبقى 
يرشع  حتى االيــام العرشة االخرية من موعد انتخاب الرئيس 
وقال ضاحكا : مع االســف الشــديد هاليش ايدين يف سليم 

جريصايت!
اما السبب الثاين الذي قد يدفع الرئيس بري لتأخري الدعوة 
لجلسة انتخاب الرئيس فهو التفاهم عىل رئيس واملقصود هنا 
ان بري يغمز من قناة وجــوب ان التفاهم عىل رئيس يضمن 
الحصول عىل الثلثني فرئيس املجلس ليســت واجباته القيام 
بعملية ميكانيكية  فحسب فالدعوة لجلسة امر سهل لكن اذا 
مل يرتبط ذلك بتفاهم مســبق فعندئذ يكون عجوال من يدعو 

لجلسة.
هذا يف الشكل، اما يف املضمون، فبدا واضحا حرص رئيس 
مجلــس النواب عىل عدم الدخول بلعبة اســامء املرشــحني 
للرئاســة وعىل اختيار كلــامت حبكها بدقة رجــل الدولة 
املخرضم واملحنك سياسيا، اذ اكتفى ردا عىل سؤال للديار حول 
لقائه مع رئيس تيار املردة وما اذا كان االخري استهل معركته 

االنتخابية من عني التينــة ، بالقول: ما عرب عنه فرنجية هو 
الصحيح فاتفاقنا هو بسبيل مصلحة لبنان.

اما عن امكان وصول قائد الجيش بفتوى ما تشطب وجوب 
التعديل الدســتوري يف اللحظات االخرية، رد بري عىل سؤال 
للديار بكلمتــني كافيتني: نحن مع تطبيق الدســتور! اما عن 
سابقة انتخاب الرئيس ميشال سليامن دون تعديل دستوري يف 
حينه، فجزم بري انه يف وقتها كانت املهل قد تم تجاوزها كلها .
وعــن وجوب متتع رئيس الجمهوريــة املقبل اقله بحيثية 
مســيحية سالنا رئاسيا فرد بري من باب الترشيع قائال : هذا 
الســؤال ال يوجه يل فانا عىل مر الســنوات السابقة مل امرر 
يوما اي مســألة تتعلق بحيثية مســيحية او اســالمية يف 
مجلس النواي فلبنان لوحة جميلة بتعدد طوائفه  وهو اصغر 

من ان يقّسم!
وعىل قاعدة الرســالة تقرأ من عنوانهــا ، اخترص رئيس 
الربملــان املواصفات املطلوبة بالرئيــس املقبل بالقول : طبعا 
رئيس الجمهورية املقبل يجب ان تكون لديه نكهة مســيحية 
ووطنية ويجمــع ال يفرق، رافضا التعليق عىل ســؤال حول 
املواصفات التي وضعها البطريرك الراعي رئاسيا والتي تخترص 
بالحيادي غــري الحزيب ومكتفيا بالقول : قلنا املوصفات التي 

نراها مناسبة.
ويف ما يشبه املهادنة ايضا مع بكريك ، رفض بري الدخول 
بســجاالت مبا خص قضية املطران الحــاج واكتفى بالقول : 
لتطبيق القانون والعربة بالتنفيذ وال اعتقد ان املسألة ستكرب 

كلو بريجع لحجمو بحسب تعبريه.
بقيت نــربة رئيس الربملان يف حواره مع الصحافيني هادئة 
لحني اســتحرض ملف عودة النازحني السوريني، فعال صوت 
الرئيس بري مخاطبا الجميع بالقول: انها رضورة 100 باملئة 
والغرب كله يقــف ضدنا بهذا امللف الــذي يؤثر عىل اقتصاد 
لبنان، وروى بري ما ناقشه باحدى لقائاته مع مفوض األمم 
املتحدة السامي لشــؤون الالجئني، فيليبو غراندي واستعان 
هنا مبستشــاره عيل حمدان ليطلب منه االفصاح عام كشفه 
غراندي يف ذاك اللقاء عند الســؤال عــام اذا كان النازحون 
الســوريون العائدون عرب االمن العــام وكان عددهم وقتذاك 

حواىل 70 الف يتعرضون الي ضغط او تعذيب ليكشف حمدان 
بان غراندي قال حرفيا بانهم تابعوا عىل مدى 6 اشــهر رحلة 
النازحني ومن اصل الـ 70 الف مل يكن هناك اال 11 نازحا لديهم 

مشكلة مع الدولة فقط.
ال ميكــن للحديــث مع رئيــس الربملان يف دردشــته مع 
الصحافيني ان مير عشــية ذكرى الرابع من اب املشؤوم من 
دون السؤال عن املرسوم الشهري الذي يوقف تعيينات محاكم 
التمييز والعالق عند وزيــر املال، لريد حازما: التأخري مش من 
عنا والجميع اعرتف بان خطأ كبريا تخلل املرســوم وقلنا منذ 
البداية لوزير العدل بوجوب تصحيحه وحتى اللحظة مل يصلنا 

املرسوم مصححا!
واضاف يف معرض الحديث عن املطلوبني للتحقيق بانفجار 
املرفأ: لو كان لعيل حســن خليل او غازي زعيرت اي عالقة ما 

بخلّيون يناموا!
اما عام افرزته االنتخابات النيابية وال ســيام عىل الساحة 
الســنية بظل غياب سعد الحريري عن الســاحة السياسية، 
فجزم رئيس الربملان اال اكرثيــة وال اقلية يف املجلس الحايل 
وفيــام اكد اال تواصل مــع الحريري راهنا اشــار اىل انه مل 
يتفهم قراره باالبتعاد عن املشهد السيايس، ومؤكدا ان نتيجة 
االنتخابات عىل الساحة السنية اظهرت ان املستقبل هو الذي 

ال يزال ميلك الحيز االكرب.
وعىل ابواب انتهاء عهد الرئيس عون وســط االتهامات التي 
يوجهها اكرث من طرف لرئيس الربملان بانه »ما خالّ عون يشتغل«  
وعرقل عهده ونفذ ما قاله ســابقا بانه »ما رح يخليل يحكم« 
والســيام ان رئيس التيار الوطني الحر كشف باحدى املقابالت 
التلفزيونية ان ميقايت صارح عون باحدى الجلسات بانه »ما رح 
يخلوك تعمل يش« واملقصود هنا الرئيس بري، سئل رئيس الربملان 
عام اذا كان يعرتف بانه افشــل عهــد الرئيس عون لريد بجملة 

واحدة مفادها: » اذا اجا علّة من الله بيقولوا نبيه بري«!
اما عن العالقة الســيئة مع باســيل واتهام االخري لربي 
بالعرقلة فختم ريئس مجلس النواب سائال : ليش هّوي جربان 

كان متفق مع الكل ما عدا انا؟

ــة »لـــلـــجـــنـــرال«؟ ــ ــاريّ ــ ن ــمــة  ــرى الـــــ ٧٧ كــل ــ ــذك ــ ال بالوقتفـــي  تلعبوا  ال  هوكشتاين..  الله  حزب  استقبل  هكذا 
ميشال نرص

يف بلد غــارق ببحر فــوىض مواطنيه، 
ومستنقع انعدام املســؤولية عند حكامه، 
يصبح مشــهد صفوف الذل امــام األفران 
طبيعــي ومنطقي، طاملــا ان املخاوف من  
االرتطــام ما عادت ذات تأثري، مع تناســل 
األزمات التــي ال تجد من يفرملها او يخفف 
من وطاتها، يف ظــل االنتظار املحكوم عند 
كل استحقاق، ما دام املتحكمون يف الدولة 
ميتهنون سياســة الهروب اىل االمام ترقبا 
لحل ترسيمي من هنا ومفاوضات اقليمية 
ونووية من هناك، عل من يهمس لهم بكلمة 

الرس، فيقفون يف الصف بدورهم مرحبني.
والن ما بقي يذكــر بوجود دولة يكاد ال 
يذكر، فإن 1 اب مبا يحمله من ذكرى تخليد 
يخترصون  الذين  اللبناين،  الجيش  لشهداء 
شهداء وطن سقطوا مع قلب صفحات من 

تاريخه، بات مؤكد ان الذكرى ال77 لعيد الجيش لن تكون مثل 
غريها لعدة اعتبارات أبرزها:

-الحالة التي وصل اليها الجيش يف ظل االزمة االقتصادية 
واملعيشــية العامة التي متر بها البالد والتي انعكست بشكل 
كبري عىل املؤسســة العســكرية، التي عجــزت قيادتها عن 
ابقائهــا بعيدة عــن التداعيات املدمرة، رغــم كل محاوالتها 
النقاذها وتامــني الحد األدىن من املتطلبات، محاولة املواءمة 
بني االنضباط والجهوزية من جهة، وحاجة العسكري لتامني 
الحد األدىن العالة عائلته،من جهة اخرى، دون نســيان امر 
اسايس احتفظت به املؤسسة وتقدمت عىل غريها يف مجال 

تأمني الطبابة التي باتت أمرا شبه مستحيل خارجها.
-هــو االحتفال الوطني االخري الــذي يحرضه جرنال بعبدا 
بوصفه رئيســا للجمهورية، عشية انتهاء عهد قيل وسيقال 
فيه الكثري عند كتابة تاريخ تلك الفرتة، حيث تشــري املصادر 
إىل أن رئيــس الجمهوريــة لن يفوت املناســبة دون مترير 
الرسائل يف اكرث من اتجاه داخيل وخارجي، راسام الخطوط 
العريضة للمرحلة املقبلة، وســط الحديث املتصاعد عن فراغ 

بدا يحرض عدته للتسلل إىل بعبدا.
-األحاديث الصحافية واالعالمية ويف الصالونات السياسية 
التي يجري فيها طرح اســم قائد الجيــش العامد جوزاف عون 
كمرشــح جدي وقوي لرئاســة الجمهورية، يف حال الفراغ 
وحصول تطورات أمنية، ما انعكس سلبا عىل وضع الجيش وزاد 
الطني بلة يف ظل الحمالت التي تتعرض لها املؤسســة علام ان 
جرنال الريزة »يقطع« الحديث عىل كل من يفاتحه بهذا املوضوع 
معيدا تصويب األمر بالتأكيد عىل أنه غري معني بالرئاسة وهمه 
األول واألخري كام عملــه هو يف إنقاذ الجيش »ليضل واقف عا 

اجريه« وقادر عىل تأدية املهام امللقاة عىل عاتقه.

يضاف اىل كل ذلك ملف ترسيم الحدود الذي تحاول الطبقة 
السياســية رمي فشلها وانقســامها حول مصالح كل منها 
وحساباتها عىل املؤسسة العسكرية محملة اياها مسؤولية 
ورطــة الخط 2٩، اما رصاحة او مواربة، قبل ان تعلنها قيادة 

الريزة رصاحة »ملتزمون قرار السلطة السياسية« .
كل هذه األمور وغريها جعلت العني مصوبة عىل املؤسسة 
العسكرية، من الداخل، إذ ما زال الكثري من اللبنانيني يراهنون 
عليها كخشــبة خالص، حيث يذهب البعض إىل حد مطالبة 
قيادتها بتنفيذ انقالب عسكري متناسني االعتبارات الطائفية 
والتوازنات السياســية والحزبية الحاكمــة، وخارج يرى يف 
املؤسسات العسكرية واالمنية العمود االخري املتبقي من هيكل 
الدولة املتالشية، وهو األمر الذي يبنى عليه لالستثامر فيه كام 
حصل يف املرات الســابقة من تجارب ناجحة اثبتت فيها تلك 
املؤسسات احقيتها بالدعم واملساعدة، رغم الشوائب والعراقية. 

ولكن إىل متى تستطيع املؤسسة العسكرية الصمود؟
 يؤكد احد كبار ضباط الجيش الســابقني املخرضمني الذين 
عايشوا جزءا اساسيا من تاريخها الحديث بخيباته وانتصاراته، 
ان املؤسســة قادرة عىل الصمود، وأن نجاح املواجهة يف بث 
الروح املعنوية العالية بني العسكريني ونبذ افكار االستسالم 
»فام حدن يصدق ان العســكري الحقيقي بيهرب كرمال اكل 
او مبد ايدو وبيرسق«، فاصحاب هذه النظريات هدفهم تدمري 
قطاع األمن يف لبنان، بعد أن دمر القطاع املايل، ليسهل بذلك 

إسقاط الهيكل عىل رؤوس الجميع.
يف أمر اليوم، حســمها قائد الجيش، محددا الدور واملبتغى 
ملا تبقى من واليته يف الريزة. ليست املرة األوىل التي يبق فيها 
البحصة، فهو سبق وفعلها يف اطاللته العامة او يف لقاءاته 
املغلقة مع ضباطه ولكن... ال حيــاة ملن تنادي... فالقيمون 

عىل البالد والعباد يف واد... والجيش والشعب يف واد. 
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قبل زيــارة املوفد األمــرييك يف ملف 
البحرية آموس هوكشتاين  الحدود  ترسيم 
اىل لبنان دعا الكونغرس األمرييك االتحاد 
األورويب إىل إدراج حزب الله بكل أجنحته 
عىل الئحــة اإلرهاب، للوهلة األوىل يُعترب 
د املفاوضات، لكن عندما  خرب تصعيدي يُعقِّ
نضعه يف ســياق االداء العام نجد أن هذا 
»التهديد« ســقفه العقوبات السياســية 
ومل يكن إال رداً عــىل تصعيد األمني العام 
لحزب الله السيد حسن نرصالله الذي وصل 
حّد الحرب ووضعــه ملعادلة: كامل حقوق 
لبنان بالحقــول النفطية مقابل كل حقول 
الســاحل  طول  عىل  املمتدة  والغاز  النفط 
الفلســطيني والذي رد عليــه االرسائييل 

بتهديــدات توضع أيضا بنفس ســياق التهديد األمرييك. أي 
لحفظ ماء الوجه وإيجاد نوع من التوازن بني الخطابني، لكن 
يبقى الكالم األمرييك ســقفه محدود والكالم اإلرسائييل ال 
قدرة لتنفيذه وتهديد السيد نرصالله قابل للتنفيذ... وهنا يكمن 

الفرق...
أما عن تطور أحداث هذا امللف فتتحدث األوساط أن هناك شبه 
اتفاق بني األمريكيني واإلرسائيليني بــأن يأخذ لبنان حقل قانا 
بأكمله مقابل كاريش، لكن ال يعني ذلك أن املشكلة ُحلّت خاصة 
وأن الهدف االرسائييل مــن الرشاكة بحقل قانا يبقى قامئاً يف 
النقاط التي قد يكون فيها نفط مشرتك بني كاريش وقانا وتسعى 
ارسائيل لتحويلها ملنطقة تجارية مشرتكة متهيداً للتطبيع وهذا 
ما يرفضه لبنــان ويرفض أي نوع من الرشاكة مع العدو... لكن 
عىل الرغم من ذلك تُعترب زيارة هوكشتاين هذه املرة بداية مسار 
الحلحلة مبثابة عرض أولويات وبالطبع لن تكون األخرية ومن 
املمكن أن متتد املهلة ألكرث من املدة املحددة ألسباب تقنية ملتابعة 
املفاوضات التي ستكون ضمن سلة متكاملة تؤدي اىل تسوية 

شاملة فيام يتعلق بامللفات العالقة يف لبنان.
وبالرغم مــن ذلك تبقى أي إيجابيــة تنعكس عىل الداخل 

اللبناين بكل ملفاته وتُعطي نوع من التفاؤل باتجاه الحل. 
ومبا أن هذه الزيارة ضمن مسار، فإحتامل التأجيل واملامطلة 
كبري لتحسني الرشوط والذي يريد أيضاً من خاللها االرسائييل 

عدم منح حزب الله صورة املنقذ يف لبنان واملنترص عليها.
التسوية من الطبيعي أن تكون الكهرباء من ضمنها خاصة 

بعد عرض الهبة اإليرانية الذي قّدمه السيد نرصالله والذي لن 
توافق عليه الدولة اللبنانية بغري الرضا األمرييك، فأعلن وزير 
الطاقة أنه سيعرضه عىل هوكشتاين والذي بدوره لن يوافق 
عليه بالتأكيد لكن كام حصل يف الســابق فإن أمريكا ُملزمة 
بطرح بديل،  وبكل األحوال فإن مشــكلة الكهرباء يف لبنان 
لن تُحل قبل انتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة جديدة.

ومبا أن نوايا املامطلة األمريكية االرسائيلية مســتمرة بناء 
لحســاباتهم الخاطئة كان ال بّد من تصحيحها، فكام جاءت 
رسالة املســرّيات الثالثة لنفس الســبب والتي كانت السبب 
بتحريك املفاوضات من جديد، بهذا الســياق نفذت املقاومة 
االســالمية عملية نوعية إعالمية حيث بّث اإلعالم الحريب 
فيديو عرض فيه مشــاهد رصد ملنصة كاريش وســفينتي 
الحفر واالنتاج املرافقتني لها، بدأه بكالم للســيد نرصالله أن 
»اللعب بالوقت غري مفيــد« وختمه بعبارة »حزب الله...إنهم 
جند مغرقون«... ما يحمل رســالتني: رسالة سياسية للموفد 
األمرييك ورســالة عســكرية لالرسائييل أن منصة كاريش 
وملحقاتها تحت عني املقاومة... ما يعني »ال تلعبوا بالوقت«...

فيديــو مدته دقيقة وســتة عرش ثانيــة، أربك األمرييك 
واالرسائييل وأعاد خلط األوراق من جديد..

لكن يف املحصلة... يجــب أن يعلم الجميع أن األمور تبقى 
بني حّدين... حّد الحرب لغري مصلحة ارسائيل وحّد التســوية 
بغري رشوط تل أبيب. وهذه فرصة يجب أن يستفيد لبنان منها 
خاصة وأن استخراج النفط والغاز بقوة املقاومة خيار إنقاذي 

وحيد يُحِرر اإلرادة السياسية اللبنانية من اإلرتهان للخارج.

ــأ ــرفـ ــّل أدلـــــــة تــفــجــيــر املـ ــ ــ ــس ك ــمـ عــــــــوده: الـــــدولـــــة تــــحــــاول طـ
ترأس مرتوبويت بريوت وتوابعها للروم االورثوذكس املطران 
الياس عوده، قداســا إلهيا يف كاتدرائية مار جاورجيوس يف 
بريوت، وألقى عظة قال فيها: »بعد مرور سنتني عىل أحد أضخم 
التفجريات العاملية، ال يزال اللبنانيــون عموما، وذوو الضحايا 
وجميع املترضرين خصوصا، ينتظرون انتهاء التحقيق وصدور 
نتائجه. ســنتان من الوعود الواهية، ومن القهر والفقر والذل 
والعتمة الشاملة. سنتان من الجداالت العقيمة، آخرها ما شهدناه 
يف الجلســة الترشيعية األوىل للمجلس النيايب الجديد، التي 
كنا نتوقع أن تكون جلســة إقرار مشاريع إصالحية رضورية، 
فإذا بها تقف شاهدا عىل أن املســؤولني ال يهتمون باإلصالح، 
وال يعرفون التكاتف، لكنهم ميتهنون التناكف. ســنتان مرتا، 
والعملة الوطنية تنحدر مع املواطن إىل الجحيم، ومل يستطع أحد 
ممتهني الخطابات والترصيحات والوعود  كبح جامح االنحدار 
االقتصادي، بسبب تعنتهم والسعي وراء مصالحهم الشخصية، 
ففضلوا املامطلة عىل العمل الجدي إلنقاذ من وما تبقى يف بلد 
فجرت عاصمته، وهاجر أبناؤه وتعطلت إدارته ويئس شــعبه 
وفقد ثقة العامل به، بلد يعاين أزمات مالية وإقتصادية ومعيشية 
وسياسية، والتواصل فيه معدوم بني من يجب أن يكونوا مركز 

القرار والعاملني عىل إنجاز اإلصالحات«.
وتابع »بعد عامني، نعيد املطالبة، باســم جميع أبناء بريوت 
املنكوبة، ببذل أقىص الجهود من أجل استكامل التحقيق وإظهار 
الحقيقة كاملة، وتطبيق القانون عىل كل من يظهرهم التحقيق 
عىل صلة قريبة أو بعيدة بتفجري املرفــأ. بعيد التفجري وعدنا 
بتحقيق رسيع يستغرق خمسة أيام. وها عامان ينقضيان وال 
تحقيق وال حقيقة، بسبب تعطيل التحقيق حينا واإلستقواء عىل 

املحقق أحيانا. كل ذلك من أجل تضييع الحقيقة وطمس كل ما 
يساهم يف كشفها. وليك تكتمل املأساة يبدو أن الدولة تريد أن 
متحو من الذاكرة كل ما يذكر بفاجعة بريوت، لذا تهمل ما يحصل 
يف األهراءات من حرائق قد تؤدي إىل ســقوطها، بعد أن قوبل 
إعالنها عن نيتها بهدم األهراءات بالرفض واإلســتهجان. الدول 
الراقية تخلد ذكرى املآيس التي تعيشها باملحافظة عىل الشواهد 
عليها، فيام تحاول دولتنا طمس كل األدلة عوض إبرازها لتكون 

عربة للمستقبل«.
وقال: »ليســت القوة ما يبني األوطــان. األوطان تبنى عىل 
العدالة واحرتام القوانني وتطبيقها، وعىل حفظ سيادتها مصانة 
من كل تعد، وعىل وحدانية قرارها وجهوزية جيشها ومتاسكه. 
لذلك، ال بد لنا يف العيد السابع والسبعني للجيش، من الدعاء إىل 
الرب إلهنا يك يحفظ جيش بالدنا، قائدا وضباطا وعنارص، وأن 
يعضده يف مهامه الوطنية، وأن يرحم كل من ارتقى منه شهيدا، 
وأن مينحه القوة والغلبة عىل كل مرتبص، كونه الوحيد املتمتع 
برشعية الدفاع عن كل شرب من أرض هذا الوطن الحبيب. كام مل 
مينع عدم النظر األعميني من إعامل عيون اإلميان، وطلب رحمة 
الله، هكذا عىل كل لبناين أال يعمي عينيه الجســديتني بصورة 
زعيمه، بل أن ينظر عراقة لبنانه وجامله وعمق الثقافة املتجذرة 
فيه. عىل كل لبناين، مقيم أو مهاجر، أن يتشــبث بأرضه، وأال 
يسمح ألصوات التفرقة بأن تعيل الحواجز بني اإلخوة. الزعامء 
فانون، مع أنهم يترصفون وكأنهم خالــدون، أما الوطن فباق، 
ولن يتحرر إال بسواعد أبنائه املتحدين، الذين عليهم أال ينتظروا 
املصائب ليجتمعوا، بل أن يبقوا يدا واحدة يف وجه كل خطر ورش 

ومكيدة«.

املــــقــــاومــــة جــــمــــهــــور  أن  ــل  ــ ــّي ــ ــخ ــ ــت ــ ي مــــــن  الـــــــديـــــــن:   صــــفــــي 
الـــطـــريـــق ــل  ــ ــّم ــ ــك ــ ــن ــ ..وس مـــخـــطـــئ  فـــهـــو  ــع  ــ ــراج ــ ــت ــ ي أن  يـــمـــكـــن 

شــدد رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله هاشم صفي 
الدين، عــىل أن »إرصار الواليات املتحــدة األمريكية ومعها 
بعض دول الخليج والدول املطبعة والخانعة وبعض اللبنانيني 
قارصي النظر، عىل جعلنا نتخىل عــن املقاومة، فضال عن 
تآمرهم ليل نهار، ومبناســبة وبغري مناسبة عىل املقاومة 
وسالحها، يجعلنا نقتنع ونتأكد أن املقاومة وسالحها، هام 

الخيار األفضل لنا ولبلدنا ولوطننا وألمتنا«.
كالم صفي الدين جاء خالل املجلس العاشــورايئ املركزي 
والذكرى السنوية الرتكاب العدو اإلرسائييل مجزرة قانا العام 
2006، يف ســاحة اإلمام الحســني يف بلدة قانا الجنوبية، 
وقــال: »إننا نؤكد أنــه ال رجعة للــوراء، وإذا كان هناك من 
يف لبنان أو من يف املنطقة يتخيل أن شــعب وجمهور هذه 
املقاومة، واإلمام السيد موىس الصدر، وسيد شهداء املقاومة 
السيد عباس املوســوي، وشيخ شهداء املقاومة الشيخ راغب 
حرب والحاج عامد وكل هؤالء الشــهداء، ميكن أن يرتاجع أو 
أن يعود إىل عقود غابرة، فهــؤالء مخطئون وواهمون، ألننا 
عرفنا طريقنا، وســنكمل هذه الطريق إىل آخر األهداف بإذن 

الله بالعقل وباملنطق وبالحجة«.

وأكد صفي الديــن أن »ما وعدنا به أنجزناه، وما نتحدث به 

هــو وقائع، فنحن ال نبيع الناس ال أوهاما وال وقائع، ألن هذا 

ليس من ديننا وليس من ثقافتنــا، فنحن صادقون مع أهلنا 

وأحبتنا وشعبنا، ونتحدث عن األمور كام هي«.

صفي الدين يلقي كلمته
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ــــك« ــ ــــرق صبيع ــار بتحــ ــ ــ ــــب بالن ــ ــا تلع ــ ــ ــتاين: »م ــ ــــه لهوكشــ ــ ــــزب الل حــ

ــــــة… ـــّية واالجتماعّي ـــ ـــّية واملعيش ـــ ــــــس السياس ـــاق طرابل ـــ ــــــي آف ــــــة ف جول
الواقـــــــــــــــع؟ نوابهـــــــــــــــا تغييـــــــــــــــر  يســـــــــــــــتطيع  هـــــــــــــــل 

ــــــان ــــــي البرمل ــــــا ف ــــــرض إيقاعه ــــــة« للتشــــــريع اإلصالحــــــي تف ــــــة »تغييريّ مقارب

رضوان الذيب

تجزم مصــادر عليمة أن 
طوقت  هوكشــتاين  زيارة 
املقاومة االسالمية  برشيط 
لكل  الدقيقة  واالحداثيــات 
مواقع التنقيب يف فلسطني 
املحتلــة، واظهــر الرشيط  
جهوزية  الصواريخ الدقيقة 
واملســرات التي تســتطيع 
الظاهــرة  االهــداف  رضب 
بســهولة وقادرة ايضا عىل 
املخفيــة  االهــداف  رضب 
وتعطيل حركة ابار الغاز عىل 
امتداد فلسطني املحتلة، وهذا 
الرشيــط الذي صور يوم ٣0 
_ ٧ _ 2022 رسالة واضحة  
لهوكشــتاين بعدم املراوغة 

وتحذيره من عدم اللعب بالنار واال سيحرق اصابعه.
وحسب خرباء عسكريني فأن الفيديو الذي نرشه 
االعــالم الحريب، صور من داخل مقصورة التحكم 
بالصــاروخ،  أرض _ بحر والســفن التي تظهر يف 
الفيديو تظهر عىل شاشة رادار منصة الصواريخ،  
واملربع االخرض يعني ان هذه السفينة موجودة يف 
الهدف وبكبســة زر واحدة تصبح حطاما . وحسب 
الخرباء العســكريني , املعلــوم ان االرض كروية،  
وبالتايل مســافة ٩0 كيلومرتا قــوس،  تعني ان 
النقطة أصبحــت مخفية، » غر مرئية » وبالتايل 
يجــب الصعود اىل الجو بعلو اليقل عن 1٥٧0 مرتا 

ألمكانية الرؤية،  وهذا يعني ان الفيديو من تصوير 
منظومة صاروخية وليس تصوير مسرات، وهذه 

املعلومة يفهمها العدو جيدا.
فاملقاومة حسب املصادر، ما  زالت عىل ثوابتها، 
ال غــاز الرسائيل يف ايلول ويف أي وقت قبل الغاز 
للبنــان باتفاقات واضحة، وهذا يفرض ايضا عدم 
الضغظ عىل الــرشكات ملنعها من التنقيب، وعىل 
االرسائييل ان يضع يف حساباته ان رسائل الحزب 
ليســت حرب اعصاب مطلقا وعليه عدم الخطأ يف 
الحســابات حتى لو تدحرجت االمور اىل الحرب ال 
تراجــع عن قرار الغاز للبنان اوال، وهذه رســائل 
لهوكشــتاين وطروحاته عن حقول مشرتكة مع 

تعويضات  ودفــع  العــدو 
ماليــة مقابــل التنازل عن 
قانــا ال مير عنــد  املقاومة 
وعند املفاوض اللبناين الذي 
يستند  اىل اوراق قوة أمنتها 
وباســتطاعته  املقاومــة، 
الجلــوس يف الناقورة االن 
مــن الند للند مع االرسائييل 
غر  مفاوضــات  واجــراء 
مبــارشة برشوط لبنان بعد  
فرضتها  التــي  التوازنــات 
التهديد مقابل   « املقاومــة 
الغاز  مقابل  الغاز   « التهديد 
» الصــاروخ مقابل صاروخ  

دقيق.
ان  املصــادر،  وتضيــف 
اكــد  املقاومــة  رشيــط 
القــدرات  كل  امتالكهــا  
للمراقبة واالســتطالع الدائم وهي نقطة التفوق 
يف كل الحروب وعىل هوكشــتاين ان يفهم جيدا، 
انه ال غاز الرسائيل يف ايلول اذا مل يتم حل امللف قبل 
ايلــول، وعلم ان رشكة توتال جاهزة للعمل وحدها  
والتنقيــب يف النتواءات املختلف عليها مقابل دفع  
اموال للبنان عىل ان يكون االســتثامر فرنسيا اىل  
غرها من الطروحات، ويبقى  االساس حقنا بغازنا  
دون معوقات ومراوغات مع اســتئناف املفاوضات 
يف الناقورة لوضع التوافقات النهائية دون اي مس 
بحقوق لبنان، واال فان العدو اإلرسائييل ســيدفع 

الثمن غاليا.

دموع األسمر

 تــكاد السياســة تغيب 
عن الســاحة الطرابلســية 
لوال ترصيــح نائب من هنا، 
هناك.  من  نائــب  وترصيح 
والفعل الســيايس مل يتخط 
كلــامت الترصيحات التي مل 
لواقع  حقيقي  بتغير  تبرش 
املدينــة التي غرقت بالظالم 
الكــر من اســبوع دون ان 
التيار  اعادة  احد  يســتطيع 
اي  فلن يســتطيع  وان عاد 
ســاعات  زيادة  النواب  من 
التغذيــة الكهربائية. واكر 
من ذلك ان الطرابلســيني ما 
زالــوا رهــن ارادة اصحاب 
الذين  الكهربائية  املولــدات 

يرصون عىل تسعرتهم االغىل يف لبنان وبالدوالر 
الطاقة والســلطات  االمريك. ويتحــدون وزير 
القضائيــة واالمنيــة والسياســية غر مكرتثني 
لكل التهديدات واالجــراءات بل يعمدون اىل تهديد 
املواطنــني بوقــف دوران مولداتهم واغراق املدينة 

بالعتمة. 
كانــت طرابلس يف الســابق مدينــة منتجة 
ومشــاركة يف الحياة السياسية املركزية اما اليوم 
فهــي عىل هامش هذه الحيــاة وتعاين من غياب 
مرجعيات ضابطة للعمل السيايس الحقيقي حتى 
ان التيارات والقوى الحزبية الناشــطة يف املدينة 

باتــت حركتها روتينية غر فاعلة نتيجة ما متر به 
البالد من ظروف معيشية واقتصادية خانقة.

مشاهد الطوابر يف طرابلس يف كل مكان..
طوابر امام افران الخبز حيث املناكفات والتدافع 
اليومــي تصل اىل مرحلة اســتعامل الســكاكني 
والرصاص ومن يحظى بربطتي خبز يخرج راقصا 
رافعا اشارة النرص بعد خوضه معركة انتزاع الرغيف 
مــن الفرن، وهو حديث يومي للعائالت التي مل يعد 

لها من هاجس سوى تأمني الرغيف ألفرادها. 
طوابــر املحروقات التي وان خفت كثرا اال انها 
بني شــائعة واخرى عن رفع الدعم كافيا الن تشهد 

الطوابر فجأة لساعات. 

الرصافات  امــام  طوابر 
وهي  للمصــارف،  االليــة 
مشــاهد يختلط فيها الناس 
للحصــول عــىل راتــب او 

مساعدة اجتامعية. 
ازمات اخرى يف طرابلس 
ترخي باثقالها عىل العائالت 
التي باتت ال تســتطيع رشاء 
حاجياتهــا يف ظل التالعب 
الــدوالر هبوطــا  بســعر 
وصعــودا فأصبحــت حتى 
تقترص  الزراعية  املنتوجات 
عىل اصحــاب القدرة املالية 
يف ظل ارتفاع غر مســبوق 

السعار الفواكه والخرض.
اىل كل هــذه  واضافــة 
االوضاع، انتشــار الفوىض 
والفلتان االمني يف الشوارع 
وارتفاع نسبة عمليات الرسقة حتى يف وضح النهار 
وتفيش الحبوب املخدرة يف اوســاط الشباب دون 
اي رادع اخالقــي. وكل املربرات تلقى عىل القيمة 
الرشائية للرة التي ادت اىل افقار معظم اللبنانيني 
واىل تــدين قيمة الرواتب التي ال تفي بالحاجة وال 
تكفي لرشاء ربطة الخبز التي اصبح لها ايضا سوقا 

سوداء.
ودون ان ننــى ازمــة املياه ومــا تعانيه هذه 
العائــالت يف احياء القبة والتبانة وايب ســمراء 
وغرها من االحياء وســط صمت سيايس محيل 

ودون مبادرات النقاذ املدينة.

فادي عيد

ترتدي مقاربة نواب »التغير« لعملهم الترشيعي، 
طابعــاً مختلفاً عن مقاربات الكتل النيابية األخرى، 
إذ إنهم ينطلقون مــن زاوية اإلضاءة والرتكيز عىل 
مشاريع القوانني امللحة باملعنى الفعيل لهذه الكلمة، 
وذلك عىل قاعدة مواجهة األزمات املرتاكمة والحاجة 
إىل ترشيعات تواكب هذا الواقع وال تجعل من السلطة 
الترشيعية يف موقــع »اإلنكار« لهذا الواقع، حيث 
يكشــف أحد النواب التغيريني، عن منهجية خاصة 
يعتمدها وزمــالؤه يف عملهم الربملاين، تنطلق من 
مخالفة ما بــات معروفاً باألمر الواقع، الذي يضع 
مســاراً محدداً لكّل مرشوع قانون، بعد وروده من 
الحكومة إىل اللجان النيابية املختصة وإقراره متهيداً 
ملناقشته وإقراره من قبل املجلس النيايب، وذلك عرب 
دراسة وتحديد الجدوى ومستوى األولوية والحاجة 
إىل القوانني، وذلك بعيداً عن أية حســابات سياسية 

تتصل باإلصطفافات داخل وخارج املجلس النيايب.
ويكشــف النائب التغيري، بــأن التحول الذي 
ُســّجل يف العمل الترشيعي عىل مســتوى تكتل 
التغيريــني، وبرصف النظر عن الســجاالت التي 

دارت عىل مدى اليومني األخرين خالل الجلســة 
الترشيعيــة العامة، قد عكــس مناخاً جديداً تحت 
قّبة الربملان، يأخــذ يف اإلعتبار نتائج اإلنتخابات 
النيابيــة األخــرة وواقع التحــّول الذي طرأ عىل 
طبيعة تكوينــه، وقد تجىّل هذا الواقع، من خالل 
النقاش الحيوي، واملشاركة الفاعلة، عىل الرغم من 
بعض محاوالت قطع الطريق عىل نواب التغير يف 
لحظاٍت معينة خالل الجلســة الترشيعية العامة، 
علــامً أن كّل اإلعرتاضات التي عــرّب عنها النواب 
محقة وأتت يف مكانها الصحيح. وبالتايل، فإن ما 
حصل من مواجهات وســجاالت، قد وضعه النائب 
التغيري نفســه، يف ســياق التخفيف من تأثر 

القوى التغيرية عىل الرأي العام اللبناين.
ويعتــرب النائب يف تكتل »التغيــر«، أن املرحلة 
حافلة بالتحديات، وتستلزم من كل القوى السياسية 
ومــن الكتل النيابية، التعاون نظراً ألهمية ورضورة 
الترشيع، وخصوصاً بالنســبة للقوانني األساسية 
املتعلقــة بالرشوط التي وضعها صندوق النقد، من 
أجل دعم لبنان يف مرحلة التعايف، وأبرزها القوانني 
األربعــة والتي أُقّر منهــا إىل اليوم قانون الرسية 
املرصفية، وبقيت قوانني الكابيتال كونرتول وإعادة 

هيكلة القطاع املــرصيف ومرشوع املوازنة العامة 
للعام الحايل. 

ومقابل هذا الواقع، يشدد نائب »التغير« نفسه، 
عىل أن التكتل   ســيقوم بواجبه، ويواصل مهمته 
مبعزل عــن أي تباينات مع الكتل النيابية األخرى. 
كــام يؤكد أن واقع األزمــات الحايل، يفرض ومن 
حيــث املبــدأ، أن ال يتأخر املجلــس يف أداء دوره 
الترشيعي خصوصاً بالنسبة للقوانني اإلصالحية، 
وإن كان إيقــاع العمل ال يتالءم مع إيقاع اإلنهيار 
املتسارع، كام هي الحال بالنسبة لقانون الكابيتال 
كونرتول، الذي مل يُنجز منذ نحو ثالث سنوات رغم 

أولويته القصوى.
وانطالقاً من هذه املعطيات، فإن النواب أمام مسرة 
شــاقة، تستدعي العمل من دون أي تأخر عىل هذه 
القوانني الثالثة املتبقية، والتي تحمل وحدها صفة 
العجلة، حيث أن أي تأجيل إضايف، ســيضع الجميع 
وليس فئًة سياسية واحدة أو فريقاً سياسياً معيناً، 
يف مدار األزمات والفــوىض املجتمعية، خصوصاً 
عندمــا تصبح الدولة عاجزًة عــن تأمني الخدمات 
الحيوية األساســية للمواطن اللبناين، وترتكه يف 

مدار األزمات والقلق عىل املصر واملستقبل.

ــفى ــ ــ ــ ــ ــدا مستش ــ ــ ــ ــ ــض تفّق ــ ــ ــ ــ ــكيان واألبي ــ ــ ــ ــ بوش
بــــــــــّر اليــــــــــاس وتشــــــــــديد علــــــــــى إعــــــــــادة فتحــــــــــه..

العامة  الصناعة والصحــة  تفّقد وزيــرا 

يف حكومة ترصيف األعــامل النائب جورج 

بوشــكيان والدكتور فراس األبيض، والنائب 

بالل الحشيمي، والنائب السابق الدكتور عاصم 

عراجي، مستشــفى »أطباء بال حدود« الذي 

تعــرّض للحريق قبل يومني يف بلدة بر الياس 

يف البقاع األوســط. وقد شّدد األبيض »عىل 

اعادة فتحه قريبــاً«، معطياً »تعليامته الدارة 

مستشــفَيي خربة قنفار وزحلة الحكوميَّني 

باستقبال املرىض«.  بدوره، أكد بوشكيان »عىل 

شــجاعة فرق الدفاع املدين، وعملهم الرسيع 

والفّعال ملحارصة الحريق ومنع انتشــاره يف 

أقسام وطوابق أخرى، وهذا ما حال والحمدلله 

دون وقوع اصابات بني املرىض. ومتّنى العمل 

عــىل اصــالح األرضار يف الرسعة املطلوبة 

واعادة فتح املستشفى كونه مّجانياً ويحتوي 

عىل 4٥ رسيراً، ويعترب مركزاً طبياً واستشفائياً 

حيوياً يف بر الياس والجوار«.
خالل الجولة التفقدية

قبـــــالن: املقاومـــــة درع لبنـــــان وكشـــــف ظهرهـــــا خيانـــــة

كاملـــــًة ببلوكاتـــــه  ُمتمّســـــك  لبنـــــان  صعـــــب:   بـــــو 
ــوراً ــ ــيبدأ فـ ــ ــب سـ ــ ــأّن التنقيـ ــ ــات بـ ــ ــا ضمانـ ــ ــن لدينـ ــ ولتكـ

ــــــــــف الترســــــــــيم ــــــــــي مل ــــــــــي ف  هاشــــــــــم: الجــــــــــو اإليجاب
ارتكــــــــــز علــــــــــى مــــــــــا تبّلــــــــــغ بــــــــــه لبنــــــــــان

قال املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبالن خالل إحياء ليايل عاشوراء، أن »االمام 
الحســني ظل يرد مظاهر اإلنحراف للسلطة 
ومركز القرار فيها، ألنها مركز الفساد ومنها 

وإليها يعود الفساد«.
أضاف: »هناك إطار وطني مركزي للقضايا 
الوطنيــة هو التــايل: -أوال: لبنــان يعيش 
مبنطقــة متغرة جدا والعدو اإلســرتاتيجي 
فيها تل أبيب، فيام لبنان يتعرض ألسوأ حصار 
دويل إقليمي تقوده واشــنطن وبعض وكالء 
اإلقليم، واإلنقاذ فقط بالنفط البحري جنوبا 
والحل بإذعان تل أبيب أو الحرب، واإلحداثيات 
التــي مررتهــا املقاومة اليوم دليل حاســم 

وعالمــة مجد لبناين كبر. وثانيا: تقســيم 
لبنان ليس ممنوعا فحسب بل مستحيل حتى 
لــو أدى ذلك إىل حــرب عاملية. اما ثالثا: ليس 
ألحد مصلحة بالفراغني الحكومي والرئايس 
وواشــنطن مصلحتهــا بالفــراغ املرسطن، 
وحســم وضعية لبنــان يتوقف عىل انتخاب 
رئيــس جمهورية وطني وقوي وجامع بعيدا 
من التوابل السياســية. ورابعا: العميل عميل، 
والطائفية مــرض خبيث و«إرسائيل« مصدر 
تهديــد وجودي للبنان، والغطاء األخرض عىل 
طول حدود لبنان مع فلسطني مركز قوة لبنان 
واللعــب فيه ممنــوع، واملقاومة درع لبنان 

وكشف ظهرها خيانة«.

لفت نائب رئيس مجلــس الّنواب الياس بو 
صعــب، خالل ّزيارة الوســيط األمريك يف 
مفاوضات ترســيم الحدود البحرية بني لبنان 
وإرسائيل آموس هوكشــتاين، إىل أّن »الفجوة 
املوجــودة بني البلدين تضيق أكر، ما يجعلني 
أكر تفاؤاًل بأّن مجيء هوكشــتاين إىل لبنان 
رمّبــا معناه أنّه آٍت بحــّل. فلو كانت الّنتيجة 
ســلبّية، لكان بإمكانه إرسال الخرب إلينا من 

دون أن يأيت شخصيًّا«.
وأكّد، يف حديث تلفزيوين، أّن »لبنان متمّسك 
ببلوكاته كاملة، ويقول إنّه ال يريد تشارك حقل 
قانا مع أحد، ال عن طريق تقسام ثروات وال غر 
ذلــك«، مركّزًا عىل »أنّنا ال نخاف من طروحات 
إرسائيلّية، وموضوع أنّهم يريدون أخذ جزء من 
البلوكات، هو كالم قرأناه يف اإلعالم، ونحن ال 
نعلّق عىل ما يصدر يف اإلعالم. هناك وســيط 
رســمي، وما تبلّغاه منــه يف املرّة األخرة، ال 

يشر إىل هذا األمر«.
وأوضح بو صعب »أنّني أستبعد أن نعود إىل 
الوراء، بل نحن نتقّدم إىل األمام أكر«، مشّدًدا 
عىل أّن »الّشياطني تكمن يف الّتفاصيل. ليس 
املهم فقط أن ننتهي من الرّتســيم، وبعد ذلك ال 
يتــّم الّتنقيب عن الغاز. لذا األهم أن تكون لدينا 
الّضامنات الكافية الّتي يطلبها لبنان ويحتاج 
إليها، بأّن الّتنقيب يبدأ فوًرا بعد انتهاء موضوع 
الرّتســيم«.  ورشح أنّه »يهّمنا أاّل تكون هناك 
عرقالت سياسّية، تكون عائًقا أمام الرّشكات 
الّتي لديها حقوق يف البلوكات، ورشكة »توتال« 
لديها حّق يف الحقل الّذي نتكلّم عنه«، مشــرا 
إىل أّن »الدولــة اللبنانية هي صاحبة القرار، 
وحزب اللــه يقف خلفها، مــا دامت مواقف 
رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس حكومة 
ترصيف األعامل نجيب ميقايت ورئيس مجلس 

الّنواب نبيه بري، موّحدة«.

رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب 
قاســم هاشــم، أن »الجو اإليجايب يف ملف 
ترسيم الحدود ارتكز عىل ما تم ابالغه للجانب 
اللبناين من خالل الوســيط االمريك آموس 
هوكستني وزيارته واتصاالته والرسائل التي 
أرسلت اىل السفرة األمركية، وبالتايل علينا 
االنتظار لرنى ماذا ســيحصل لحظة وصوله 

وطرحه لألفكار بشكل دقيق«.
وقــال يف حديث إذاعي »الرئيس بري كان 
يشدد عىل تأليف حكومة ولكن تبني من خالل 
متابعته اليومية واملواقف املعلنة واملســترتة 
لكل القوى أال إرادة لتشــكيلها«، الفتا إىل أن 
»هناك مسؤولية عىل املعنيني يف ملف قانون 
الكابيتال كونــرتول، واألولوية يف تحقيق 
اإلصالحات هي إلقرار القانون ومللف املوازنة 

وإعادة هيكلة املصارف«.
وعــن انتخاب رئيــس للجمهورية، قال: 
رئيس  وشــخصية  النهائية  »املواصفــات 
الجمهورية ليست محضا داخلية، إمنا هناك 
تدخالت خارجية تفــرض النتيجة النهائية 
لهــذه االنتخابــات. نعيش أزمــة عىل كل 
مســتويات الدولة، وعلينا التوجه إىل الحل 

واإلنقاذ«.
ويف ملــف انفجار مرفأ بــروت، طالب 
»بإخــراج املوضوع من البازار واالســتثامر 
السيايس وليأخذ التحقيق مجراه القانوين«.

وبالنســبة إىل حادثــة رميــش دعا إىل 
»عدم االجتهاد يف تحليلها وتفســرها ألن 
الجنوبيني يعيشــون عيشا واحدا، وما حصل 

عمل فردي وانتهى يف لحظته«.

افتتاح مهرجان البترون الثقافي
 املرتضـــــــــــــــى للجيـــــــــــــــل الطالـــــــــــــــع: لالبتعـــــــــــــــاد
ــادالت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة واملجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات الضّيقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن املناكفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ

شدد وزير الثقافة القايض 
محمد وسام املرتىض، عىل أن 
تجلياتها  مبختلف  »الثقافة 
هي الهوية الحقيقية للبنان، 
وبها ســينهض من كبوته«، 
مشــرا اىل أن »االقتصــاد 
املعــارص مييــل ميزانه يف 
وهو  املعرفة،  اقتصاد  اتجاه 
ميــدان رحب متاح للبنانيني 
أن يبدعــوا فيه، ملا يتمتعون 

به من قدرات ومؤهالت«.
كالم املرتــىض جاء خالل 
الفني  املعــرض  افتتاحــه 

الســنوي batroun art fair الــذي نظمتــه 
لجنة مهرجانات البــرتون الدولية يف إطار 
نشاطاتها لصيف 2022 والذي تضمن معرض 
الرســم للرســام أندريه كالفايان، معرض 
روجيه  للمصــور  الفوتوغرايف  التصويــر 
مكرزل ومعرض االعامل الخشبية للمهندس 

غسان البكري. 
ودعا املرتىض أبنــاء الجيل الطالع »الذين 
هم مســتقبل الوطــن، اىل أن ينرصفوا إىل 
امتالك الثقافــة الحقيقية التي هي مؤداها 
اإلبــداع معــا، وأن يبتعدوا عــن املناكفات 
القامئة عىل  العقيمة  واملجــادالت  الضيقة 
احتــكار الحق ورمي اآلخــر بالضالل، وأن 

يوســعوا صدورهم وأفكارهــم، لفهم هذا 

اآلخــر واحرتامه واحتضانــه ومحبته، وأن 

يجعلوا حرية التعبر، بالكلمة أو بالصورة أو 

بغرهام، وسيلة لبناء التضامن الوطني، وأن 

يثقوا بقدراتهم الذاتية ويستفيدوا يف الوقت 

نفسه من املعطيات املعرفية الحديثة... هكذا، 

الجامعة  والحضارية  الوطنية  الثقافة  بهذه 

ينقذون الوطن«.

بعــد ذلك، جــال املرتــىض والحضور يف 

املعرض مطلعا عىل أعامل مكرزل وبكري عىل 

سنسول املرفأ، ثم توجه سرا عىل األقدام عرب 

أحياء املنطقة القدمية إىل حي املغرتب حيث 

عرض كالفايان لوحاته.

املرتىض يلقي كلمته

ــــــــــل الحــــــــــق بعــــــــــدم العــــــــــودة القســــــــــريّة ــــــــــص: مقاب  عقي
ــي ــ ــ ــ ــ ــاة للبنان ــ ــ ــ ــ ــق الحي ــ ــ ــ ــ ــاك ح ــ ــ ــ ــ ــن.. هن ــ ــ ــ ــ للنازحي

القاضيـــــة عـــــون: »وإنـــــت يـــــا شـــــعبي املنهـــــوب شـــــو بعـــــدك
عـــــم تعمـــــل ناطـــــر يحرمـــــوك حتـــــى مـــــن رغيـــــف الخبـــــز«

غرّد النائب جورج عقيص عرب حســابه عىل 

»تويرت«، قائال: »بيان وزارة الخارجية اللبنانية 

بشــأن موقف مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني من اللجوء السوري، جيد. إال ان البيانات 

مل تعد تكفي، عىل وزارة الخارجية واالمن العام 

تسليم املفوضية قوائم املسجلني الذين سقطت 

عنهم صفة النــزوح من خالل تنقلهم الدوري 

بني سوريا ولبنان، والطلب الرسمي اليها بعدم 

تسليم هؤالء اي مساعدات. عىل الدولة اللبنانية 

املبادرة واسقاط الذرائع. مقابل الحق بعدم العودة 

القرسية للنازحني الذي تتحجج به املفوضية، 

هناك حق الحياة للشعب اللبناين بأرسه الذي بات 

مهدًدا بفعل هذا النزوح، الذي أصبح بجزء كبر 

منه غر مربّر، ال بل مصطنعاً«.

غردت النائبة العامة االســتئنافية يف جبل 

لبنان القاضية غادة عون عىل حســابها عىل 

»تويرت«: »بعض السياسيني مينعون مالحقة 

رياض ســالمة خوفا من افتضــاح أمرهم!. 

وبعــض القضاة ينفــذون اوامرهم! اي دولة 

بتحرتم حالها وفيها سلطة وقضاء ممكن تقبل 

بــان مينع قاض كبر قاضيا اخر من مالحقة 

مشــتبه به بجرائم خطرة. وانت يا شــعبي 

املنهوب شو بعدك عم تعمل ناطر يحرموك حتى 

من رغيف الخبز. ليسقط موجب التحفظ لدى 

سلطة املالحقة الن من حق كل مواطن الوقوف 

عىل تفاصيل مالحقة تتعلق بحقوقه املسلوبة 

وتالمس وجعه االجتامعي والصحي واملعييش 

والرتبوي نقال عن املحامي بيار الحداد«.
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اإلثنني 1 آب 2022

ــع لــلــضــرورة ــ ــوّس ــ ــي ورقـــــة دعـــــوة املــجــلــس الـــشـــرعـــي امل ــق ــب دريــــــان ي
الصفوف لتوحيد  الفتوى  دار  وال  السعودية  تعارضه  ال  سّني  نيابي  ــراك  ح

عيل ضاحي

ال تزال دار الفتوى »قبلة« النواب الســنة 
الساعني اىل دور عىل الساحة السياسية، او 
اقله الراغبني يف ان يكونوا كتلة سنية موحدة 
لهــم دور وكلمة فصل يف االســتحقاقات، 
وال ســيام االنتخابات الرئاسية.وآخر هؤالء 
النواب كان النائــب الطرابليس ايهاب مطر، 
والذي زار دار الفتوى والتقى املفتي الشــيخ 

عبد اللطيف دريان.
وبعــد 6 ايام من اللقــاء يف دار الفتوى، 
التقى مطــر كل من النــواب: محمد يحيى 

واحمد الخري ورامي فنج.
وحســب اوســاط سنية شــاملية، فإن 
العديد من  التشــاور مع  مطر يســعى اىل 
النواب الســنة لتكوين جبهــة موحدة يف 

االستحقاقات الكربى.
كــام مل يتوفــر معلومــات اضافية عن 

»بيكار« حركة مطر ومن ستشمل من النواب السنة اآلخرين، 
حيث يتكتل نواب عكار وبعض نواب طرابلس واملنية يف كتلة 

شاملية »حريرية الهوى« كام تشري االوساط.
وتكشــف االوســاط ان ال غطاء مــن دار الفتــوى لهذه 
التحركات السنية  لكنها ال تعارضها بل تشجع عليها من اجل 
الحواروالوحدة، اي انها ال تتم بتوجيه من املفتي، وهو يكتفي 
فقط بالقول امام زواره وال ســيام النواب السنة: توحدوا وال 

تفرقوا واملطلوب الوحدة يف كل لبنان.

يف املقابل ورغم ســعي الســعودية قبل االنتخابات  اىل 
انشاء »كتلة وطنية« برئاســة الدكتور سمري جعجع،  اال ان 
عدم نجاح اي سني يف كتلته ورفض السنة التصويت لجعجع 
ومرشحيه، دفع اىل التفكري السعودي بكتلة سنية بحتة ومن 

»عدة رؤوس«.
اي ان السعودية ال تريد ووفق االوساط وبعد إزاحة الرئيس 
سعد الحريري من املشــهد ان يكون قرار السنة بيد شخصية 
واحدة او مرجعية سياسية واحدة، وذلك مبعزل عن املرجعية 

الدينية والسياسية التي تراها السعودية يف دار الفتوى.

 حيث يــدوزن املفتــي دريــان مواقفه 
وتوجهاتــه بــني الســعودية ومرص وبني 
ان  والســنية، ومن دون  الداخلية  الحاجات 
الجرة ال مع رئيــس الحكومة نجيب  يكرس 
ميقايت وال الرئيس سعد الحريري، وال نادي 

االربعة )الرؤساء السابقون للحكومة(.
وترى االوساط ان الحديث عن كتلة سنية 
موحدة تقودها دار الفتوى، امر قابل للتحقق 
وسهل املنال عندما يتخذ قرار سعودي جدي 

بذلك.
تتداولها  فكرة  عن  االوســاط  وتكشــف 
اوســاط قريبة من دار الفتــوى انه ميكن 
الرشعي  املجلــس  دعــوة  دريان  للمفتــي 
اليه  ان يدعا  املوســع وهذا االجتامع ميكن 
كل النواب الســنة الــوزراء الحاليني وكذلك 
السابقني منهم وميكن ان ينبثق عن االجتامع 
لجنــة متابعة وميكنها ان تنســق املواقف 
الجمهورية  كرئاسة  االستحقاقات  وتقارب 

والحكومة.
وتقول االوساط ان الهم السني اليوم وهم دار الفتوى يكمن 
يف التعامــل مع مرحلة  ما بعد الشــغور الرئايس، وحامية 
موقع رئاسة الحكومة، ودور الســنة يف ترصيف االعامل، 
وقيادة هذا الشــغور. وكذلك توحيد املوقف حول االستحقاق 
الرئايس وهويــة الرئيس العتيد ومرشوعه الســيايس وما 
ميكنه ان يقدمه للبلد مع السلطة الجديدة ومبا يضمن حضور 
الطائفة السنية حكومياً ومجلسياً ويف مؤسسات الدولة.     

فهد الباشا

  1- حرصاً عــىل اال تصبح  يف غربة عن ذاتك، حرصاً 
عىل ســلمك الداخيل، ال تتأّخر أكرث عــن اعالنك تربّئك 
من الذين، طاملا شــاركتهم االنتامء والقــرىب  الفكرية 
واالنتامء، من هؤالء الذين ما أجادوا، منذ عقود، االّ التنكّر 
لعقيدتهم، لحقيقتهم، لقناعتهم تحت غري ذريعٍة  وغري  
قناع. ومن  قبُل  ومن  بعُد، »ماذا  يفيد  االنسان، لو  ربح  

العامل  كلّه  وخرس  نفسه. ؟«
***

2-   من أغــرب املفارقات أن أراك تندفع بالتضحية اىل 
حّد  االستشــهاد، وأن اراك، يف  الوقــت عينه، ال تتوّرع 
أن تتحالف، يف السياســة الداخلّية، مع رّواد الفساد يف  
البالد. هل هي أُحجيٌة تستغلق عىل االفهام فتعىص عىل 
التحديــد أم، هناك،حّجٌة مــا   يف  قطبة مخفّية؟ ليس، 
خلف الســؤال، بحالة من االحوال ااّل حســُن النّية، حّتى  

اشعاٍر  اخر.
***

3- كيف لِمن ال يستطيع أن يقيم صلحاً مع نفسه، فال 
تتناىف حقيقته مع  عقيدته، ان يقيم صلحاً بني مختلفني 
ووحدة بني متفرّقني؟ »تنهض الجامعات بقدوة  قادتها« 

فأين هم هؤالء املمعنون يف الغياب؟.
***

4-  الغدر ال يأتيــك من عدو .الغدر أذى  كبري يأتيك من 
حيث ال تتوّقع  وال تحتســب. يأتيــك مّمن اعتقدت، ذاَت 
غفلٍة، بأنّه صديق من حّق وحقيق، او من  رفيق رفيق،او  

ممن ظننت فيه الحليف الرشيف.

كلامت يف زمن الغربة

 الخطيب: على الحكومة االجتماع إستثنائياً

وقبول هبة الفيول اإليرانّية منعاً لالنهيار
اشار نائب رئيس املجلس االسالمي الشيعي االعىل الشيخ 
عيل الخطيب، اىل انه »يف الوقت املعارص حققت مدرســة 
عاشــوراء أهم إنجازاتهــا يف مواجهة االســتعامر الغريب 
بشــقيه الفكري والعســكري، وكانت املقاومة يف مواجهة 
العدو اإلرسائيــيل واحدة من اإلنجازات التي اســتطاعت أن 
تنترص عليه وتشكل تحديا غري مسبوق له، ونعيش اليوم أبرز 
وجوه هذا التحدي يف منعه من استخراج الغاز والبرتول من 
سواحل فلســطني املحتلة ما مل يتمكن لبنان من ذلك، ويقف 
العــدو ومن خلفه عاجزين عن تجاوز هذا التحدي الذي يجب 
عىل اللبنانيني جميعا أن يستفيدوا منه، وأن يكونوا عىل قدر 
املسؤولية وعىل مســتوى هذا اإلنجاز، ولقد كانت املقاومة 
أكرب من أن تكون محدودة بحدود طائفية، فكانت لكل لبنان 
وملصلحة كل اللبنانيني، واملأمول من بعض القيادات اللبنانية 
ان تكون عىل مســتوى املســؤولية الوطنية وعدم االنجرار 
اىل مواقف تثري الســاحة الداخلية وتشغلها عن االستحقاق 
الوطني الذي يجب ان يقف فيه اللبنانيون موقفا موحدا وراء 

املفاوض اللبناين«.
وخالل احياء املجلس االسالمي الشيعي االعىل اليوم األول 
من عاشــوراء لهذا العام يف مقر املجلس، قال الخطيب: »يا 
شــيوخ العرب يا ملح البلد من يصلح امللح إذا امللح فسد. فمن 
يضع حــدا لالحتكارات التي تخنق النــاس من احتكار املواد 
النفطيــة واحتكار املواد الغذائيــة واحتكار الطحني ورغيف 
الخبز، حتى ال يكاد املرء يحصل عىل رغيف خبز ألبنائه. انني 
اللبنانية لالجتامع بشــكل استثنايئ تفاديا  الحكومة  ادعو 
لالنهيار الشــامل واتخاذ قرار بقبول الهبة من الجمهورية 
اإلســالمية االيرانية بتقديم الفيول لتشغيل معامل الكهرباء 
منعا لالنهيار الشــامل بهدف اخضاع لبنــان لرشوط العدو 
االرسائييل وتخليه عن حقوقه يف استخراج النفط والغاز من 

حقوله البحرية«.

ــار؟ ــ ــك ــ ــل فـــــي ع ــصـ ــحـ مـــــــــاذا يـ
جهاد نافع

باتت عكار يف االونة االخرية تتصدر االخبار االمنية، حيث 
تشهد اسبوعيا حوادث واشتباكات يسقط فيها ضحايا. وهذا 
ما مل تعتد عليه عكار التي بقيت منطقة امنة يف كل الظروف 
التي مرت عىل البالد. فمن حوادث وادي الجاموس اىل حوادث 
ببنني وحوادث وادي خالد وصــوال اىل برقايل وغريها الكثري 
من االحداث التي تشــهدها محافظة عكار وتثري التساؤالت 
مع كثري من االســتغراب نتيجة استعامل االسلحة التي باتت 

متفشية بشكٍل مريب بني ايدي املواطنني. 
حوادث امنية متنقلة خلفياتها عائلية او شخصية وثأرية 
يرجعها البعض اىل النفوس املشحونة جراء القهر االجتامعي 
والفقر ولغياب االمن الرادع. ومل تكن حادثة وادي خالد امس 
االول اال احدى االمثلة الشــاهدة عىل عمــق االزمة االمنية 
واالجتامعية واالقتصادية وقد استدعت استنفار العشائر يف 
وادي خالد لضبط الوضع واطالق مناشــدات لعائلة الضحية 
ملنع النزيف بني االخوة يف منطقــة عرفت تاريخيا بتضامن 
عشائرها ومتاسكهم وحرصهم عىل السلم واالمن يف ربوعها 

يف اصعب الظروف.
وكانت حادثة ببنني قد ســبقتها والتي اندلعت اشتباكات 
تحولت فيها مســتديرة العبدة وصــوال اىل مفرق ببنني اىل 
ساحة حرب حقيقية. اضافة اىل احداث حلبا. حسب العارفون 
يف عكار ان ما يجــري يف ظاهره هي خالفات شــخصية 
وعائلية لكن يف مضمونها تحمل مــؤرشات خطرية ناتجة 
عن غياب لالمن. خاصة وان الرسقات متفشــية يف معظم 

القــرى العكاريــة وتكاد ال 
رسقة  حادثة  دون  ليلة  متر 
ملنزل او ملحل تجاري او سطو 
مسلح او رسقة دراجة نارية 
واعادة بيعها الصحابها تحت 
ضغط مســلح. وما يشجع 
السطو  وتفيش  انتشار  عىل 
القرى  يف  الليلية  والرسقات 
الليلية هــو الظالم الدامس 
نتيجــة غيــاب الكهربــاء 
الســابيع مام يغــرق هذه 
القــرى بالعتمة الشــاملة. 
فتنطلــق عصابــات النهب 
والسطو تحت جنح الظالم. 

رغــم كل هذه الظروف مل 
يسمع عن حراك واحد لنواب 
يف املنطقــة حتى ان غياب 

الكهرباء عن عكار مل يحرك لدى النواب ساكنا وهم عىل اطالع 
بأن عكار هــي االكرث حرمانا من الكهربــاء بني كل املناطق 
اللبنانية واغرب من ذلك انه جرت محاوالت شــكلت مفاجأة 
للعكاريني وكانت موقع استنكار واستهجان حني وصلت اليات 
اىل معمل نهر البارد لتوليــد الطاقة املتوقفة عن العمل لنقل 
محوالتــه اىل منطقة البقاع يف الوقت الذي كانت تصدر فيه 
مواقف عن جمعيات اهلية تحث نواب املنطقة ووزير الطاقة 
عىل تشــغيل هذا املعمل الذي يحتــاج اىل تأهيل غري مكلف 
ويكفي النارة عكار. وكان الرد مبحاولة نقل معدات املعمل اىل 

منطقة اخرى. االمر الذي دفع ببلديات القيطع والساحل اىل 
التصدي لالليات ومنعها من تحميل هذه املعدات ودعوة وزارة 
الطاقة اىل تأهيل وتشغيل املعمل لتعويض عكار حرمانها من 

الكهرباء.  
خاصة وان الكهرباء عامل اســايس من شــأنه ان يحجم 
عمليات الرسقات باعادة االنارة اىل الشوارع والساحات العامة. 
وخرجت مؤخرا اصوات تدعو اىل استنفار سيايس وشعبي 
لوقف ما تشــهده عكار من انهيــار وتراجع يف كل مرافقها. 
كام شهدت تشــكيل لجان مصالحة لوقف النزف الدموي يف 

املناطق التي شهدت احداثا امنية.

ــة ــ ــم ــ ــس داع ــ ــلـ ــ ــرابـ ــ ــي طـ ــ ــ ــة ف ــ ــّي ــ ــب ــ ــع ــرة شــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــش بـــــعـــــيـــــده.. ومـ ــ ــي ــ ــج ــ ــف تـــهـــنـــئ ال ــ ــ ــواق ــ ــ  م
ــدت الـــتـــحـــّديـــات ــ ــتـ ــ ــا اشـ ــمـ ــهـ ــرة مـ ــ ــي ــ ــس ــ ــال امل ــ ــمـ ــ ــي يــــــوم شــــهــــدائــــه: عـــهـــدنـــا إكـ ــ الـــجـــيـــش فـ

توالت أمــس املواقف املهنئة الجيش بعيــده ال77، وكانت 
مســريات شــعبية يف بعــض املناطق داعمة للمؤسســة 
املؤسسة  الكلامت »عىل جهود وتضحيات  العسكرية. وأثنت 
العســكرية يف هذه الظروف املصرييــة. كام وجهت التحية 
إىل شــهداء الجيش الذين ســقطوا دفاعا عن وحدة الوطن 

وإستقالله«.
ويف الســياق، غردت املؤسسة العســكرية عىل »تويرت«: 
»يوم شهداء الجيش مناسبة نستذكر فيها ارثا ناصعا مرشفا 
خطه شــهداؤنا االبرار يف ســجل الخلود، وجسده جرحانا 
بتفانيهم وتضحياتهم، دفاعا عن لبنان وصونا لكرامته. فلهم 
منا أرفع معاين التقدير والوفاء، وعهدنا لهم باكامل املســرية 

مهام اشتدت التحديات«.

{الرابطة املارونية: يضطلع مبهامت خطرية{ 
مثنــت الرابطة املارونية يف بيان، عاليــا الدور الذي يقوم 
به الجيــش يف حامية الوطــن واالنســان والحفاظ عىل 
االستقرار العام يف البالد، وسط أحوال سياسية غري مستقرة 
ومشكالت اقتصادية واجتامعية وحياتية خانقة، مل توفره، 
بل أصابه من سلبياته الكثري. ان الجيش، قيادة، ضباطا، رتباء 
وافرادا، يضطلع مبهامت جليلة وخطرية معظمها ال يدخل يف 
صلب دوره كمؤسسة عسكرية، لكنه كان حارضا يف جميع 
االســتحقاقات حاضنا ملفهوم الدولة راعيا ملصالحها العليا، 

حائال دون سقوطها نهائيا. وقد عاىن يف سبيل ذلك، مواجها 
التحديات والصعاب، متلقيا السهام ، بثبات وعناد، ألنه يؤدي 

رسالته وفيا للعلم والقسم«.
وتابع »تحية للجيش اللبناين يف عيده، ورحم الله شهداءه، 
شــهداء لبنان، مؤكدين التفاف اللبنانيني مــن حوله، الذين 
يرفدونه بثقتهم ألنه ميثل فعال كل معاين الرشف والتضحية 

والوفاء«.

{ الخازن أبرق اىل قائد الجيش مهنئا {
أبرق الوزير الســابق وديع الخازن إىل قائد الجيش العامد 
جوزاف عون مهنئا بعيد املؤسســة العســكرية، مثنيا »عىل 
العســكرية يف هذه الظروف  جهود وتضحيات املؤسســة 

املصريية التي يعيشها الوطن. 
ومام جــاء يف الربقيــة: »أتوجه، ملناســبة عيد الجيش، 
العســكرية، قيادة وضباطا  املؤسسة  بالتحية والتقدير إىل 
وأفرادا، سائال الله أن يعيده عليكم وعىل وطننا وأهلنا باألمن 
والسالمة«، موجها التحية إىل شهداء الجيش »الذين سقطوا 
دفاعا عن وحــدة الوطن وإســتقالله ومقدرين كل الجهود 
والتضحيــات التي تبذل يف حفظ األمــن ومكافحة اإلرهاب 
وحامية الحدود. إننا، إذ نعتــز مبناقبيتكم، نرفع لكم التحية 
يف عيد الجيش الوطني، آملني أن تستمروا بعزميتكم الدامئة 
التــي ال تلني يف وجه كل من يتآمر عىل الوطن، وقد اثبتم يف 

كل األزمات أنكم عىل مستوى التضحيات واملسؤولية«.
وختم الخازن »نغتنم هــذه الفرصة الطيبة، لنتقدم بتحية 
إجالل وإكبار ألرواح شهداء جيشــنا البواسل، ولكل شهداء 
املؤسســات األمنية يف لبنان ويف كل بقعة من بقاع الوطن. 

ودمتم ذخرا للبنانيني وللوطن«.

{ رابطة قدماء القوى املسلحة:
كان سخيا يف بذل الدماء {

قالــت رابطة قدماء القوى املســلحة يف بيان: »ســبعة 
وسبعون عاما وجيشنا الباســل رمز للثقة وضامن للوحدة 
الوطنية وعنوان للرشف والتضحيــة والوفاء. أيادي الرش مل 
تستطع النيل من ثباته أو رضب معنوياته وعقيدته. وصموده 
األسطوري يف مواجهة األزمة الخانقة التي تعاين منها البالد 
يناهز صموده يف وجه األعداء حيث كان سخيا يف بذل الدماء. 
خجولون نحن أمام تضحياتك يا جيشــنا العظيم وفخورون 
ببطوالتك وعنفوانك النابع من شموخ الوطن يا منبع األبطال 
وصانــع القيادات لتهتف لك قلوبنا بالدعاء أن يكون هذا العيد 
نهاية ملأساة لبناننا الحبيب لنستقبل معا أعيادنا املقبلة بفرح 

ورخاء وسعادة«.

{ مسرية شعبية يف طرابلس {
شهدت شــوارع مدينة طرابلس مسرية شعبية حاشدة، 

دعام للجيش مبناسبة عيده، من تنظيم شادي سفرجالين، 
 March ومبشــاركة بلدية طرابلس، كشافة الغد وجمعية 
 Blue Eagle Scorpion for martial Art ونادي  ونــادي 
القدامــى يف طرابلــس وضواحيها  املحاربني  2 ولجنــة 

اهلية.  وجمعيات  املدين  والدفاع  األحمر  والصليب 
تقدم الحضور قائد لواء املشــاة الثاين عرش العميد الركن 
فادي بو حيدر، رئيس فرع الشامل يف مخابرات الجيش العقيد 
الركن نزيه بقاعي، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض ميق 

وفاعليات. 
وانطلقت املســرية من قلعة طرابلس، وجالت يف شوارع 
القبة وجبل محســن والتبانة، حيث كانت وقفة عند جمعية 
March، وتم تقديم درعي تقدير لــكل من بو حيدر وبقاعي، 
ثم أكملت املســرية باتجاه الزاهرية فشارع عزمي وصوال اىل 
ملعب رشيد كرامي البلدي، وقد التزم املشاركون برفع األعالم 
اللبنانية ورايات الجيش، وتــم توزيع القبعات لتفادي حرارة 

الشمس مع تأمني املياه الباردة. 
وكانت وقفــة رمزية امــام القرص البلــدي يف املدينة، 
مبشاركة ميق وممثلني عن قيادة لواء املشاة الثاين عرش يف 
الجيش ورؤساء جمعيات اهلية وكشفية ورجال الدفاع املدين 
واالطفائية والصليــب االحمر وهيئة االغاثة والطورئ، دعام 

للجيش بعيده ال77.

مسرية يف طرابلس
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

االثنني 1 آب 2022

ل تفرطــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــرب املــــــــــــــــــــاء.. وإّل!
يحرص بعض األشخاص عىل رشب كميات كافية من املياه، 
ألجل إمداد الجســم مبا يحتاجه من ســوائل، لكن تجاوز »حد 
معقــول« من املــاء يف اليوم قد يؤدي إىل اإلرضار بالصحة، ال 
ســيام خالل فصل الصيف، حيث مييل الناس أكرث إىل الشعور 

بالعطش.
فامذا عن فوائد رشب املياه؟

- تحســني صحة الفم: يخفف اللعاب واملخاط، يحافظ عىل 
نظافة الفم، ويقلل احتاملية التعرض للتسوس.

- حاميــة الدماغ والحبل الشــويك: يســاهم يف تصنيع 
الهرمونات والنواقل العصبية. كام يســاعد يف زيادة الرتكيز، 
فقد ُوجد أن قلة املاء تؤثر سلًبا عىل الرتكيز واالنتباه والذاكرة. 

الإلضافة إىل تحسني املزاج والتقليل من التوتر.
- العمل عىل تنظيم درجة حرارة الجســم: رشب املاء بكرثة 
يعمل عىل تنظيم درجة حرارة الجســم من خالل التعرق، فعند 
ارتفاع الحرارة يف الجســم عند مامرسة الرياضة مثاًل يخرج 
املاء من طبقات الجلد الوســطى إىل السطح عىل شكل عرق، 

فيتبخر ويربد الجسم.
- دعــم عمل الجهاز الهضمــي: الحد من احتاملية اإلصابة 
باإلمســاك )Constipation(، املساعد يف ترسيع عملية هضم 
الطعام، واملســاعدة يف ذوبان املعــادن والفيتامينات واملواد 

الغذائية.

- املحافظة عىل صحة الكىل: يزيد من إدرار البول، وبالتايل 
يخلص الجسم من الفضالت والسموم الذائبة يف املاء.

يقلل من تكون حىص الكىل. 
- املســاهمة يف  يف إنقــاص الوزن: ُوجــد أن رشب املاء 
والحفاظ عىل الرتطيب الدائم يساعد يف عملية تخفيف الوزن، 
حيــث أنه يوجد رابط بني رشب املاء بكرثة وتخفيف الوزن من 
خــالل اآليت: يُثبط املاء الشــهية، فرشب املاء قبل الوجبات أو 
عند عدم اإلحساس التام بالشبع يُشعر املعدة باالمتالء فرتسل 

للدماغ بإيقاف تناول الطعام. كام يساعد يف حرق . 
- تليــني املفاصــل: يــؤدي نقص املــاء آلالم املفاصل، ألن 
الســائل الزلييل )Synovial fluid( املحيط باملفاصل واملسؤول 
عن ليونتها يتكون بشــكل أســايس من املاء، فتوافر املاء يف 
الجســم مينع حدوث االحتكاك بني املفاصل املتقاربة ويساعد 
عىل حاميتها.  وبحســب موقع »webmd«، فإن تبعات املبالغة 
يف رشب املاء قد تصل إىل حد اإلصابة مبا يعرف يف الوســط 
الطبي بـ«التسمم املايئ« كام أن الدماغ قد يصري عاجزا عن أداء 

وظائفه بشكل سليم.
ويضطــرب الدمــاغ من جراء حصول انتفــاخ يف الخاليا، 
وعندئذ يشــعر الشخص الذي بالغ يف رشب املاء بعدة أعراض 

مثل الدوار والصداع.
ومن شــأن اإلكثار من رشب املاء أيضا أن يؤدي إىل ارتفاع 

يف ضغط الدم لدى اإلنســان 
نبضات  انخفاض  جانب  إىل 
املاء  القلب.وتؤثر كرثة رشب 
التي  الصوديوم  مــادة  عىل 
يعتمد عليها الجسم من أجل 
ضبط توازن الســوائل داخل 

الخاليا وخارجها.
وعندمــا تنقــص مــادة 
الصوديوم يف الجســم، فإن 
الســوائل التــي تصبح غري 
إىل  تتسلل  للضبط،  خاضعة 
الخاليا وتجعلها تنتفخ، وهو 
ما قد يؤدي إىل نوبات رصع أو 
إىل الدخول يف غيبوبة، ورمبا 

الوفاة يف بعض الحاالت.
وأضاف املصدر أنه عىل كل شخص أن يضبط حاجته اليومية 
إىل املــاء، اســتنادا ملؤرشاته الصحية، ومــا إذا كان ميارس 
الرياضة، كام ينبغي أيضا أن تنتبه النســاء ملستوى رشب املاء 

يف مرحلتي الحمل واإلرضاع.
ويعتمد رشب املاء أيضا عىل جنس اإلنســان ووزنه، فيقول 
الخــرباء مثال إن امرأة بني 19 و30 ســنة تحتاج إىل رشب ما 

يقارب 2.7 لرت من املاء يف اليوم الواحد، يف حني يحتاج الرجل 

املنتمي إىل الفئة العمرية نفسها ما يناهز 3.7 لرت يف اليوم.

ويــويص الخرباء باالنتباه إىل لون البول عند قضاء الحاجة، 

ألن هذا املؤرش يكشف ما إذا كان اإلنسان يكرث من رشب املاء.

والطبيعي بحسب خرباء الصحة هو أن يكون لون البول أقرب 

إىل األصفر الفاتح، أما إذا صار شــبه أبيض ومثل املاء، فهذه 

عالمة عىل املبالغة يف رشب املاء.

ــــرف! ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد للخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبب جدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاف ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إكتشــ

مســـــــــــــــاعي بـــــــــــــــري تصطـــــــــــــــدم بغيـــــــــــــــاب التفاهـــــــــــــــم 
التأليـــــــــــــــف حـــــــــــــــول  وميقاتـــــــــــــــي  عـــــــــــــــون  بيـــــــــــــــن 

درجـــــة ال40  تالمـــــس  والحـــــرارة   .. الغيـــــوم  قليـــــل  طقـــــس 
توقعــت دائــرة التقديــرات يف مصلحة 
األرصــاد الجوية يف املديرية العامة للطريان 
املــدين أن يكون الطقس اليــوم قليل الغيوم 
إىل غائم جزئيا مــع ارتفاع محدود بدرجات 
الحرارة، وبقاء نســبة الرطوبة مرتفعة حيث 
تكــون الحرارة املحسوســة أكرث ارتفاعا عن 
الحرارة املسجلة التي تالمس ال 40 درجة يف 
املناطق الداخلية ويزيد اإلحساس بالحر، كام 
يســتمر تكون الضباب الكثيف عىل املرتفعات 

املتوســطة. وجاء يف النــرشة اآليت: الحال 
العامــة: طقس صيفي حار ورطب  يســيطر 
عــىل الحــوض الرشقي للمتوســط مع كتل 
هوائيــة حارة يتأثــر بها القســم الجنويب 
للبالد واملناطق الداخلية خاصة حيث تالمس 
الحرارة ال40 درجة. تحذير من اندالع الحرائق 
يف املناطق الداخلية. ) معدل درجات الحرارة 
لشهر آب عىل الساحل يرتاوح ما بني 25 و33 

درجة(.

- الطقــس املتوقع يف لبنان: الثالثاء: قليل 
الغيــوم إىل غائــم جزئيــا دون تعديل يذكر 
بدرجات الحرارة وبقائها حارة نســبيا خاصة 
يف املناطــق الداخلية وبقــاء ظهور الضباب 

املتوسطة.  املرتفعات  عىل 
امــا األربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر 
بدرجات الحرارة وبقائها حارة نســبيا خاصة 
يف املناطــق الداخليــة و بقاء تكون الضباب 

املتوسطة.  املرتفعات  عىل 

يوصف تلوث الهواء بأنه سبب محتمل للخرف 
والتدهور املعريف العام لدى كبار الســن، وفقا 
لبحث جديد رئييس أجــري نيابة عن حكومة 

اململكة املتحدة وصدر يوم االثنني.
الخرف هو مــرض يصيب الذاكرة والتفكري 
والقــدرات االجتامعيــة بدرجــة تؤثر عىل 
مامرســة الحياة اليوميــة. وتحدث اإلصابة 
بالخــرف نتيجة لإلصابة بعدة أمراض، وليس 
مرًضــا بعينه. وعادًة ما يكون فقدان الذاكرة 
من أعــراض الَخَرف، إال أنه قــد يحدث لعدة 

أسباب أخرى.
ويُعد داء الزهامير الســبب األكرث شــيوًعا 
لإلصابة بالَخرَف التدريجي لدى كبار السن، إال 
أن هناك العديد من الحاالت األخرى التي تسبب 
اإلصابة بالَخرَف. وهناك بعض أعراض الَخرَف 
التي ميكن عالجها، وذلك يعتمد سبب اإلصابة 

به.
أما أعراضه فتشمل التغريات اإلدراكية وهي:

- فقــدان الذاكرة، والذي عــادًة ما يُالحظه 
شخص آخر

- صعوبــة يف التواصــل أو التعبري بكلامت 
مناسبة

- صعوبة يف القدرات البرصية واملكانية، مثل 
إضاعة الطريق أثناء القيادة

- صعوبة يف التفكري أو حل املشكالت
- صعوبة يف التعاُمل مع املهام املعقَّدة

- صعوبة يف التخطيط والتنظيم
- صعوبة يف التنسيق والوظائف الحركية

- االضطراب والضياع.
هذا وتوصلت لجنة اآلثار الطبية مللوثات الهواء 
)COMEAP( إىل استنتاجها بعد فحص ما يقرب 
من 70 دراسة عىل البرش، والتي كانت تبحث عن 
روابط بني تلوث الهواء وتراجع القدرات العقلية.

ويقول التقرير: »من املحتمل أن يساهم تلوث 
الهواء يف تراجــع القدرة العقلية والخرف لدى 

كبار السن«.
ويعتقد الباحثون أن الطريقة األكرث احتامال 
لحدوث ذلــك هي من خالل الــدورة الدموية. 
وتقول الدراسة: »من املعروف أن ملوثات الهواء، 
وخاصة الجزيئات الصغرية، ميكن أن تؤثر عىل 

القلب واألوعية الدموية، مبا يف ذلك الدماغ«.
ويقــول التقرير إن الدليل الذي يربط التعرض 
مللوثــات الهواء بالتأثريات عــىل الدماغ أصبح 
أقوى »خالل الخمســة عرش إىل العرشين عاما 
املاضيــة«. ومن بني اآلليــات املحتملة إلحداث 
تأثري سلبي عىل نشاط الدماغ »انتقال الجزيئات 
الصغــرية من الرئة إىل مجرى الدم وبالتايل إىل 

الدماغ«.
وقال الباحثون إن تلوث الهواء قد يحفز أيضا 
الخاليا املناعية يف الدماغ التي قد تلحق الرضر 
بالخاليا العصبيــة، عىل الرغم من أنه من غري 
الواضح ما إذا كان عامال مهام يف مســتويات 

التلوث الحالية يف اململكة املتحــدة.

ويف الوقت نفســه، بينام وجد البحث صلة 
بني الخرف وتلوث الهواء، يقول مؤلفوه إنه ليس 
لديهــم بيانات كافية لتحديد عدد حاالت الخرف 

التي ترجع إىل هذا السبب.
ويقــول التقرير أيضا أن »هناك دليال عىل أن 
تلــوث الهواء يزيد من مخاطر اإلصابة بأمراض 
القلب واألوعيــة الدموية، مبا يف ذلك أمراض 
األوعية الدموية الدماغية«، والتي من املعروف 

أن لها تأثريا سلبيا عىل القدرات العقلية.
 COMEAP ويف ضوء هــذه النتائج، أوصت
بإجراء مزيد من البحث للتعمق يف هذه القضية.
ووفقا لخدمــة الصحة الوطنية يف اململكة 
املتحدة )NHS(، يعاين أكرث من 850 ألف شخص 
يف بريطانيا من الخرف، ويعترب كبار السن الفئة 
السكانية األكرث تعرضا. ويُعتقد أن واحدا من كل 
14 شــخصا فوق سن 65 عاما مصاب بالخرف، 
وتؤثر الحالة عىل واحد من كل ســتة أشخاص 

فوق سن 80.

هيام عيد 

طــرح تأكيد رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، عىل وجوب 
تاليف الحكومة وبرصف النظر 
عــن كل الخالفات والتباينات 
يف املقاربــات الحكومية بني 
الرئيس ميشال عون والرئيس 
املكلف نجيب ميقايت، إشكالية 
وتأثريه  الحكومــي  الفــراغ 
عىل انتظام الحياة العامة، إذ 
ترى مصــادر نيابية مطلعة، 
أن رئيــس املجلس، يحذر من 
خطورة بقــاء عملية التأليف 
انعدام  معلقــة عىل حبــال 
التفاهم بني الرئيســني عون 

وميقايت، وتجميد أي محاوالت من قبل الطرفني، 
لتدويــر الزوايا أو التفتيش عــن نقاط تقاطع، 
مهمهــا كانــت محدودة، وذلك مــن أجل إعادة 
تحريك عجلة املشاورات والتوصل إىل تحديد لقاٍء 
ثالث، يعيد خالله الرئيسان طرح امللف من زاوية 
جديدة. وتكشــف هذه املصادر عن مسعى يقوم 
به الرئيس بري، يف الكواليس السياســية،  من 
خالل السعي إىل أن ال يكون لقاء الرئيسني عون 
وميقايت، شكلياً خالل احتفال عيد الجيش اليوم، 
ذلك أن اســتمرار القطيعة بني رئيس الجمهورية  
والرئيــس املكلف، ســيؤدي إىل تداعيات فائقة 
السلبية، تتخطى واقع الشلل الحكومي الحايل، 
وانزالق املؤسسات إىل ترصيف األعامل إىل العجز 

الرسمي عن حّل األزمات، فيام تشتد الحاجة إىل 
استغالل كل يوم عمل وإنتاجية من أجل مواكبة 
التحديات املتمثلة بالسعي إىل الخروج من واقع 
اإلنهيار ووضع البالد عىل سكة التعايف مجدداً.

 وتالحظ املصادر النيابية املطلعة، أن استمرار 
اإلنسداد يف امللف الحكومي ، تزامناً مع من تنامي 
واقع األزمات والذي بات يطغى عىل مجمل املشهد 
الداخــيل، يُنذر بتهديد اإلســتحقاق الحكومي 
بالكامل، علامً أنه من املمكن التوصل إىل صيغة 
تفاهم حكومية يف وقت قصري، وتجنيب الساحة 
الداخلية املزيد من التعطيل، وذلك مبعزٍل عن دخول 
البالد بعد شــهر من اليوم، يف املهلة الدستورية 

النتخاب رئيس جديد للجمهورية.
لكن املصادر النيابية نفســها، تعترب أنه وعىل 

الرغم مــن إمكانية التواصل 
مجــدداً بني الرئيســني عون 
وميقــايت، فــإن مناخاً من 
يبدو ســائداً عىل  الالمباالة، 
وبالتايل،  التأليف،  مســتوى 
فإن بعض الوزراء يف حكومة 
ترصيــف األعامل، مــا زالوا 
يتابعون بعض امللفات الهامة 
والحيويــة، ولكن يف املقابل، 
فإن الشــلل هــو الذي يطبع 
مرحلة ترصيــف األعامل، ما 
ينعكس عىل مجمل املشــهد 
الســيايس العــام.  ويف هذا 
السياق، تشري املصادر نفسها، 
إىل أن مجلــس النواب يقوم 
بواجبــه، وذلك لجهة ترشيع 
القوانني اإلصالحية الرضورية من أجل الســري 
باملفاوضــات مع صندوق النقــد الدويل، لكنها 
تســتدرك موضحًة أن تأليف حكومة جديدة، من 
شأنه أن يعزز العمل النيايب، ألن الوضع ال ميكن 
أن يستمر وفق الواقع الحايل، خصوصاً يف ظّل 
الظروف الدقيقة التي متّر بها الساحة الداخلية. 
وبالتايل، فإن األسبوع الجاري، سيحمل بعض 
املســتجدات عىل صعيد تأليــف الحكومة، كام 
تتوقع املصادر النيابية نفســها، والتي ال تتوقع 
أن يؤدي أي مســعى من قبــل الرئيس بري، إىل 
تأمني األجواء لحصول تقارب بني الرئيســني بري 
وميقايت، إىل نتائج فعلية تســمح بتوقع خرٍق 

عىل صعيد التأليف.

ــدهــشــة.. مـــا ل تــعــرفــه عـــن آثــــار الــزيــتــون امل

للتعليم اإلنـــتـــظـــام  إلعـــــادة  الـــحـــريـــري:  ــة  ــهــّي  ب
ــم ــاف املــعــل ــ ــصـ ــ ــه.. وإنـ ــالتـ ــكـ ــشـ ــالـــجـــة مـ ــعـ ومـ

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان 
اآليت: »أوقفت دورية من مديرية املخابرات يف بلدة 
كفردبيــان- جبل لبنان املواطنني: )ي، ز(، )ف، ح، 
ز(، )ج، ح، ز( و)ع، ن، ز(، إلقدامهــم عىل تعاطي 
املخدرات وترويجها داخل أحد الشــاليهات العائدة 
للموقوف األول، وتجول املوقوف الثاين مبستندات 
مــزورة )هوية، ورخصة ســوق(، وبحقهم عدة 
وثائق إطــالق نار عىل دوريات عائدة للجيش يف 

منطقة البقاع، باإلضافة إىل عدة مذكرات توقيف 
األســلحة واملخــدرات، وضبطت  بجرائم تجارة 
بحوزتهم كمية من املواد املخدرة وسالحني حربيني 
مع ذخائرهام.  وقد اعرتف املوقوفون بأنهم كانوا 
يوزعون املخدرات عىل املروجني بواســطة سيارة 

عائدة للموقوف )ع.ن.ز( قبل توقيفهم. 
ســلمت املضبوطــات وبــورش التحقيق مع 

املوقوفني بإرشاف القضاء املختص«.

ــان ــ ــي ــ ــردب ــ ــف ــ  تــــوقــــيــــف مـــطـــلـــوبـــيـــن فــــــي ك
ــر ــ ــائـ ــ ــط مـــــــخـــــــّدرات وأســــلــــحــــة وذخـ ــ ــبـ ــ وضـ

تشري الدراســات الحديثة إىل الفوائد الصحية 
املتعددة املرتبطة بنظام البحر األبيض املتوســط 
الغــذايئ، الذي يتكون من أطعمة مختلفة أبرزها 
الخضار، الفاكهة، املكرسات، األسامك، والزيتون.  
فيحتوي الزيتون عىل الفيتامينات واألحامض 
األمينية الرضوريــة، كام  يحتوي عىل مضادات 

أكسدة قوية.
ويعتــرب أخصائيو التغذيــة أن الزيتون، وهو 
أحد أشــهر الوجبات الخفيفة يف النظام الغذايئ 
املتوســطي، مــيلء بالفوائد الصحيــة، ويدرج 
كعنرص أسايس صحي يف العديد من أنواع خطط 
األكل الصحي، ومن األثار الجانبية املذهلة للزيتون 

بحسب الخرباء:

{ إحتواؤه عىل دهون صحية {
يتكون الزيتون إىل حد كبري من الدهون الصحية 
ويحتوي عىل مســتويات عالية من دهون معينة 
تســمى حمض »األوليك«، والتي تشكل 74 ٪ من 
الدهون املوجودة يف الزيتون، وحمض األوليك هو 
دهون أحادية غري مشبعة وقد عرف عنه أنه يساعد 

يف عالج االلتهابات.

{ تحسني وظائف العقل{
تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية للحصول عىل املزيد 
من األحامض الدهنية الصحية يف النظام الغذايئ 
،يف أنها ميكن أن تساعد عىل تحسني صحة العقل 
ووظائفه. ووفقا لعلم النفس اليوم، غالبا ما يكون 
لدى األشخاص الذين يتناولون الكثري من الدهون 
األحادية غري املشــبعة مستويات أعىل من الناقل 
العصبي أستيل كولني، والذي نحتاجه لوظائف مثل 

االحتفاظ بالذاكرة والتعلم.

{  الحصول عىل جرعة جيدة من 
األلياف {

أحد اآلثار املحــددة لتناول الزيتون هو احتوائه 
عىل األلياف الغذائية، إذ تحتوي ثالث أونصات من 
الزيتــون املعلب عىل حوايل 3.2 جرام من األلياف، 

وهي كمية مفيدة لوجبة خفيفة صغرية.

ويعــد الحصول عىل ما يكفــي من األلياف يف 
نظامك الغذايئ أحد املفاتيح الرئيسية لصحة القلب، 
ومستويات الكوليسرتول الصحية، والهضم الجيد، 

وطول العمر ككل.

{ تحسني صحة القلب {
 Lipids in Health وفقــا لتقرير نرش يف مجلة
and Disease ، ُوجــد أن الدهــون األحاديــة غري 
املشــبعة تســاعد يف تقليل املخاطــر اإلجاملية 
للوفيــات والســكتة الدماغية وأمــراض القلب 

واألوعية الدموية لدى املشاركني يف الدراسة.
كام ميكن أن تســاعد الدهــون األحادية غري 
املشــبعة أيضا عىل خفض »الكوليسرتول الضار« 
 ، )HDL( »ورفــع »الكوليســرتول الجيد )LDL(
والذي بدوره ميكن أن يســاعدك يف الحفاظ عىل 

صحة القلب.

{ مصدر غني باملركبات النباتية{
تكمــن فائدة هذه املركبات النباتية بقدرتها عىل 
التقليل من هشاشــة العظــام كام أظهرت بعض 

الدراسات التي أُجريت عىل الحيوانات.
هذا فضــاًل عن كونه مرطــب طبيعي للبرشة 
والشــعر، ويقي من مرض الزهامير، كام يخّفف 

من آالم املفاصل والتهابها.

إفتتح »تيار املســتقبل« - منسقية 
صيدا والجنوب برعاية وحضور رئيسة 
مؤسســة الحريري للتنمية البرشية 
املســتدامة النائبــة الســابقة بهية 
الحريري، ورشة عمل مخصصة لقطاع 
الرتبية والتعليم يف املنســقية لتقييم 
الوضع الرتبوي بعد ما مر به التعليم يف 
لبنان من أزمات وتحديات ولوضع خطة 

عمل تربوية للمرحلة املقبلة. 
وقالــت الحريري: »تعرفون أنه منذ 
22 سنة اطلقنا الشبكة املدرسية يف 
اثبتت أهميتها  صيدا والجوار والتــي 
وفعاليتها، وبدأنا قبل عامني بتعميمها 
والزهراين  صــور  شــبكتي  باطالق 

وسنكمل بها عىل كل لبنان. هذه الشبكة استطاعت 
أن تشكل نوعا ًمن املؤمتر الدائم للرتبية الذي يجمع 
التعليم الرسمي والتعليم الخاص واملهني والجامعي 
وكل مــا له عالقة بهــذا القطاع واكيد تحت مظلة 
وزارة الرتبيــة ألنه ال بديل عن الدولة«، مضيفة »ال 
شــك أن التحديات كبرية ونظام املخاطر لدينا كبري، 
أوال لدينا اشكالية الترسب غري املسبوق من القطاع 
التعليمي بسبب األزمة االقتصادية، وهناك تحديات 
عدة ايضا تفرض نفسها عىل القطاع الرتبوي ظهرت 
بعد جائحة كورونــا وما رافقها بداية من انقطاع 
للطالب عن التعلم حضوريا ثم دمج بني التعليم عن 
بعد والتعليم الحضوري، وأحدثت نوعا من الفجوة 
التعليمية وحرمت الطالب من كثري من املهارات التي 
تكتســب بالتعليم الحضوري، وهذه ال تستطيع كل 
مدرســة لوحدها ان تعالجها ولكن معا وكشبكات 

مدرسية نستطيع«.

وتابعــت »ان أهميــة اللحظــة والوضــع 
االســتثنايئ الــذي نحن فيــه تكمن يف مدى 
قدرتنــا عىل ان نحول األزمــة لتكون فرصة لنا 
يف عملية إعــادة االنتظــام للتعليم ومعالجة 
كل املشــكالت التي تعــرتض القطاع والنهوض 
مجــددا به، ألننا نــدرك ان التعليم هو ميزة من 
ميزات لبنان ال يجب ان نتنازل عنه وهذا ال يكون 
أوال، إال بإنصاف املعلم، الذي هو الركن األسايس 
يف العمليــة الرتبويــة يك ال نخرس املزيد من 
الكفــاءات يف هذا املجال ترسبــا وهجرة كام 

األخريين«. العامني  خالل  حصل 
بعد ذلك، التأمت ورشــة العمل الخاصة بقطاع 
الرتبية والتعليم يف منســقية املستقبل يف صيدا 
والجنوب، حيث ناقش املشاركون شؤون وشجون 
القطاع من مختلف جوانبها، وتبادلوا خاللها أفكارا 
ومقرتحات لصياغتهــا يف ورقة عمل ومتابعتها 

الحقا.

خالل ورشة العمل
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الشمال في  االنمائية  املسائل  ملعالجة  برئاسته  عمل  فريق  تاليف 
املنطقة في  املواطنين  تخدم  التي  املشاريع  انجاز  :مفروض  دبوسي 

رشا يوسف

خالل اجتامع وزراء الزراعة يف كل من سوريا واالردن والعراق 
اىل جانــب لبنان دعا رئيس حكومة ترصيــف االعامل نجيب 
ميقايت رئيس غرفة التجارو والصناعة والزراعة يف طرابلس 
والشامل توفيق دبويس الذي كان بشارك يف هذه االجتامعات 
يف الرساي اىل مكتبه حيث سلمه قرارا حول تاليف فريق عمل 
برئاسته وعندما يغيب ينوب عنه دبويس وذلك ملعالجة املسائل 
االمنائية يف الشــامل واعدا ببذل كل الجهود النجاز مشاريع 

تختص بالشامل.
اصدر رئيس مجلس الــوزراء يف حكومة ترصيف االعامل 
نجيب ميقايت قرارا حمل الرقم 2022/٩٣وقىض بتأليف فريق 

عمل برئاسته ملعالجة املسائل االمنائية يف الشامل.
املادة االوىل: يشكل فريق عمل ملعالجة املسائل االمنائية يف 
منطقة الشامل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويف حال غيابه 
ينوب عنه السيد توفيق دبويس وعضوية كل من السادة :عامر 
فضل الله، جوزف اســحاق ، حسن الحاج ،مصطفى اغا ،جورج 
عبود ،بيارو دويهي ، مارسيلينو حرك ،ممثل عن رئاسة مجلس 

الوزراء.
املادة الثانية : تكون مهمة الفريق معالجة املسائل االمنائية 

يف منطقة الشامل وذلك عرب :
1-وضع رؤيا شــاملة لتنمية منطقة الشامل تتضمن خطة 
عامة للمشــاريع والنشــاطات التي تعود بالجدوى واملنفعة 
االقتصاديــة لهذه املنطقة والنهــوض بالقطاعات كافة وذلك 
بالتعاون والتنسيق مع املؤسسات الرسمية والخاصة والنقابات 
واملنظامت والهيئات والجهات املحلية والدولية والجمعيات االهلية 
وذلك يف سبيل تحسني مســتوى املعيشة للفئات االجتامعية 

املهمشة بشكل خاص وجميع سكان الشامل بشكل عام.
2-املتابعة والتنسيق مع مختلف الوزارات واملصالح واملؤسسات 
العامة والبلديــات واملنظامت والهيئات يف ســبيل التحضري 
للمشاريع التي تتفق مع االهداف االمنائية ملنطقة الشامل واعداد 

دراسات الجدوى الالزمة لهذه املشاريع 
٣-التواصل مع الجهات املحلية واالقليمية والدولية يف سبيل 
الحصول عىل متويل املشــاريع ذات الصلــة والتحضري الثبات 

تنفيذها.
٤-العمل عىل وضع نظــام لقياس التطور املحرز واالجراءات 

وفقا ملؤرشات االداء الرئيسية للمساعدات متهيدا الجراء الرقابة.
٥-وضع قاعــدة موحدة للبيانات حول الربامج واملشــاريع 
املمولة من قبل الجهات املانحة واملنفذة من قبل الرشكاء والجهات 
املانحة واعداد التقارير حول تدفق هذه املساعدات بشكل يراعي 

املعايري الدولية.
املادة الثالثة :ميكن الفريق ويف سبيل تنفيذ مهمته ان يستعني 

مبن يراه مناسبا من الخرباءوالعاملني يف االدارات واملؤسسات 
العامــة والخاصة والهيئــات واملصالح املســتقلة والبلديات 
واتحادات البلديــات ومبمثلني عن النقابات ومنظامت املجتمع 

املدين واصحاب االختصاص.
املادة الرابعة :يضع الفريق تقريرا دوريا كل ستة اشهر يتضمن 
تفصيال ملراحل العمل واالقرتاحات والتوصيات الالزمة وعىل ان 

تعرض املواضيع الالزمة عىل مجلس الوزراء عند االقتضاء.
املادة الخامسة :يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

ويف هذا االطــار اكد توفيق دبويس للديار  انه اوال يشــكر 
الرئيس نجيب ميقايت عىل الثقة التي اوالين بها بالنسبة للعمل 
عىل التنمية يف منطقة الشامل واضعا كل املؤسسات العامة 
والخاصة بترصف فريق العمل من اجل انجاز املشاريع الرضورية 
ملنطقة الشامل خصوصا انها تضم اعضاء مشهود لهم بنجاحهم 

يف التنمية.
االقتصادية واالجتامعية وبالتــايل مفروض ان نتوصل اىل 
نتاائج تريض املواطنني الشامليني الذين يعانون من االهامل وعدم 

وجود فرص عمل خصوصا للشباب.
وقال دبويس : ان منطقة الشامل بحاجة لجملة من املشاريع 
اهمها سوق الخضار يف طرابس وهو احد املشاريع املهمة التي 

بحاجة القرارها وبحاجة اىل بناء اهراء يف مرفاء طرابلس.
و لتؤكد عىل صوابية املشاريع اإلستثامرية الضخمة التي طاملا 
دعت إليها الغرفة من خالل طرح املنظومة اإلقتصادية إنطالقاً 
من نقاط القّوة الكامنة يف طرابلس الكربى القادرة عىل تغطية 
إقتصاديّات كل لبنان، والتي طاملا نادينا بها  يف اللقاءات واملحافل 

املحلية والعربية والدولية مدعوما من الرئيس نجيب ميقايت..
وانهى دبويس حديثه بالتاكيد عىل رضورة االرساع يف اقامة 
املشاريع الحيوية ملنطقة الشامل بعد ان فتح الرئيس ميقايت كل 

االبواب امام انجازها بالرسعة املطلوبة.

 فريد البستاني : االنهيار املالي كان مخططاً له واملرحلة املقبلة هي لقص »رقاب< املصارف
يجب توحيد سعر الصرف وتصحيح الوضع املعيشي وانا غير مقتنع بالصندوق السيادي

جوزف فرح

النائب الدكتور فريد البســتاين ينظــر اىل واقع األزمة التي 
يعيشــها لبنان مبوضوعيه وهو يحلل األمور بواقعية ويأسف 
للحال الذي وصلت إليه األمور ويقول ان االنهيار كان مخططا له 
وان ال يشء سيعيد أموال املودعني إال عودة العجلة اإلقتصادية 
للدوران مجددا مطالبا بتصحيح  سعر الرصف وان املرحلة املقبلة 

هي بقص »رقاب املصارف« وتحميل املودعني الخسائر.
جاء ذلك يف حديث مع رئيس لجنة االقتصاد النيابية السابق 
فريد البستاين الذي تحدث يف بداية االمر عن الوضع االقتصادي 

والقوانني التي يريد صندوق النقد ان يقرها املجلس النيايب.
فيقول: لدي أمل عىل هذا الصعيد ألن األولوية اليوم هي إلقرار 
املوازنة التي انهينا إعدادها يف شــهر نيســان املايض وقد دار 
النقاش حول تحديد سعر الرصف إذ انه من املعروف وجود ايرادات 
ونفقات يف املوازنة والغالبيه العظمى من النفقات هي عباره عن 
رواتب تسمى مرصوفات ثابتة . نحن ال نستطيع تحقيق التوازن 
بني اإليرادات والنفقات نظرا للتدهور اإلقتصادي وتراجع العجلة 
اإلقتصادية وعدم وجود منو وقد فاقم الوضع سعر صريفة الذي 
أعتربه  كارثه إذ انه قوى السوق السوداء وخلق عدم التوازن الذي 
نتحدث عنه لذا يجب توحيد سعر الرصف بشكل تدريجي حسب 
معايــري التضخم وقيمة الكتلة النقديــة اىل أن نصل اىل وقت 
يحدد السوق بنفســه ما يجب عىل املرصف املركزي أن يضخه 
واالفضل اال يضخ . إذن علينا وقف الدعم عىل العملة لكن مقابل 
ذلك توجد أزمة معيشيه ضخمة حاليا فإذا قلنا للقطاع العام اننا 
سنزيد له ونجري سلسلة جديدة للرتب والرواتب سنعيد كارثة 
العام 2017 عندما اقررنا السلسلة علام أنه يومذاك كان لدينا ٤0 
مليار دوالر يف املرصف املركزي واليوم قد تقلص املبلغ رمبا اىل 
٩ مليار دوالر »والعوض بسالمتك اذا منكفي هيك »علينا اوال أن 
نشمل موظفي القطاع العام بالسعر الذي نقرره إذ ال يجوز امليض 
باملســاعدة اإلجتامعية وغريها من األمور التي ال تعد طريقة 
حسابية سليمة يف مالية الدولة ويجب إجراء مسح وظيفي واذا 
كان مجلس الخدمة املدنية غري قادر عىل ذلك فيمكن االستعانة 
برشكة متخصصة. أنا أتوقع أن قسام كبريا من املوظفني قد ترك 
الوظيفة أو هاجر خالل العامني األخريين. ان هذا املسح هو من 
واجب مجلس الخدمه املدنية الذي عليه القيام به ســنويا . لقد 
رصح رئيس فرنسا مؤخرا بأنه سيخفض عديد القطاع العام لديه 
اىل 2٥% وميكننا ان نقوم بالعمل ذاته ، لقد قدمت سابقا قانون 
الحوكمة املالية الذي يضع موازنة الدولة ملدة ثالث سنوات لكن 
الدولة اليوم تخرس ثقة املوظف وقد غادرت النخبة القطاع العام 
إذ لدينا سوء إدارة يف القطاع العام ومن يدير مستقبل البالد اليوم 
ليست النخبة وهذا األمر ينطبق عىل قطاع التعليم وعىل القضاء 
والطب وغريه من قطاعات . اذن علينا اوال إجراء تصحيح لسعر 
الرصف واالبتداء قد  يكون بسعر 1٥000 مثال ثم تتبعه القيمة 
الرضيبية لكن يجب تصحيح الوضع املعييش للمواطن ومن ثم 
تصحيح الرضائب ضمن معيار واحد مام يصحح كل األمور وال 
نعود بحاجة لضخ املزيد من املــال يف الضامن اإلجتامعي وال 
لدوالر جمريك وعندما نصل اىل ميزان متوازن نقول عندها بأننا 
سنحقق منوا يســاوي 2/1 يف املئه ثم سنزيده يف العام املقبل 
اىل 1% وبعد الخطة الخمسيه سنحقق منوا مبعدل ٣% وستعود 
العجلة اإلقتصادية للدوران ويختفي بالتايل التصخم نتيجة الثقة 
املحققة بفعل دوران العجله اإلقتصادية وتحسن القوة الرشائية 

ِ كام أننا يف ظل عدم وجــود قطاع خاص وعجله اقتصادية ال 
نســتطيع إعادة أموال املودعني وال نستطيع إجراء مخططات 

للمستقبل وال اإليفاء بتعهداتنا الداخليه والخارجية. 

{ وضع املصارف {
أما بخصوص املصارف فــال وجود القتصاد بدونها وقد نظر 
الناس اليها يف السنوات األخرية بسلبيه الحتجازها اموالهم لكن 
الحقيقة أن قوة لبنان يف العقود الســتني األخرية هي املصارف 
فإذا استولت الدولة عىل أموال املصارف واجربتها عىل توظيف 
أموالها يف االوروبوند ووضع كمية من اموالها يف االحتياطي 
الاللزامي وغريه فقــد كانت خدعة كربى قامــت بها الدولة. 
لقد كان مخططــا لهذا االنهيار واليوم يوجد مرحلتان يف إعادة 
الهيكلة األوىل تتعلق باملصارف التي لن تستطيع القيام بواجباتها 
تجاه مودعيها والثانية هي املصارف الجديدة التي عليها العمل 
بالفريش دوالر وهو املتداول اليوم يف السوق . عندما يوجد لدى 
املصارف أموال مودعة بالفريش دوالر وتعطي فائده عليها فهذا 

سيكون له تأثريه عىل العجله اإلقتصادية التي ستعود للدوران 
ويؤكد البستاين ان التعميم االخري املتعلق بالبطاقات املرصفية 
بالفراش دوالر انه لإلنفاق الشــخيص وليــس لدوران العجلة 
اإلقتصادية . يجب قيام نظــام مرصيف مرادف للموجود حاليا 
ويجب تعويم هذا النظام. أنا غري مقتنع بالصندوق السيادي فهو 
كفكــرة عىل الورق فكرة جميله لكن من املفروض أن يضخ هذا 
الصندوق األموال ال اإلنتظار ملدة 1٥ ســنة »عيشنا«. اننا نتذكر 
جيدا تجربة السوليدير حيث كان السهم يف البدايه يساوي ٣0 
دوالرا ثم أصبح 12 دوالرا وحاليا يساوي 8 دوالر. علينا التشدد 
مع أصحاب الرساميل اي املصارف التي عليها زيادة رأساملها وقد 
فرض الحاكم عليها ذلك مبعدل 20% ومل نعرف حتى اآلن من التزم 
بذلك . ان املرصف الذي ال يلتزم بضخ 20% كزياده عىل رأسامله 
وليست لديه ممتلكات يســيلها يجب اقفاله. وطالب البستاين 
املصارف تسييل ممتلكاتها لرد أموال املودعني عىل مدى خمس 

سنوات واملودع للمناسبه سيقبل بهذه املدة.
وردا  عىل ســؤال حول امكاتية  اإلتفاق النهايئ مع صندوق 
النقد يف عهد شــارف عىل نهايتــه ويف ظل حكومة ترصيف 
أعامل ومجلــس نيايب أثبت عدم قدرته عــىل اإلنتاجية اعترب 
البســتاين إن العقبة الوحيده التي تواجهنا هي توزيع الخسائر 
إذ مل يتــم اإلتفاق عىل ذلك ويوجد قلة عدل يف األمر والكابيتال 
كونرتول الذي ال يزيد برأيي عن ثالثة أسطر ال زال بني أخذ ورد. 
يف الحقيقة يوجد سوء نية لدى من حول املال اىل الخارج فإذا 
ثبت ان 20 مليارا قد تم تحويلها اىل الخارج فيوجد 10 مليارات 

منها مشكوك مبرجعيتها لذا اين القضاء وهنا تكمن العقدة. لقد 
عملنا خطة ماكنزي يف العــام 2017 وقد كلفتنا مليون دوالر 
وهي تتناول كل القطاعات اإلقتصادية وتشــجع عىل الرشاكه 
بني القطاعني العام والخاص لكن القطاع الخاص حاليا ال يثق 
بالقطاع العــام وقد قام القطاع الخــاص بتطبيق الخطه يف 
مجاالت عده ونجح .لقد واجهــت مؤخرا وزير اإلقتصاد بعنف 
بخصوص قضية القمح وللمناسبه الوزير السابق راوول نعمه 
كان كارثة الذي اعطى الدعم للمواد الغذائية فطارت اموال الدعم 
. أما الوزير أمني سالم فهو رجل ملم بالسياسه وليس اقتصاديا 
وقد وجهت له رســالة بخصوص املخطط A واملخطط B يف 
بداية األزمة األوكرانية وطالبته بالتشــدد يف املتابعة واملراقبة 
.ويكون رده ان لديه ٤0مفتشــا اذا كنت غري قادر فاالفضل ان 
تستقيل . مرصوف القمح الشهري هو ٤0000 طنا اي ٥00000 
طن سنويا وقد فشــلنا ايضا يف اصدار البطاقه التمويليه التي 
كان من املفرتض ان يستفيد منها ٥00000 عائله بينها 200000 
عائله األكرث فقرا. . حبذا لو أننا ساهمنا خالل هذه السنة باألمور 
املعيشــيه للمواطن ملا كان يشعر بهذا الكم من الفراغ واإلحباط 
يف الدولة وملا حدثت كل املشاكل التي نتخبط بها. . للمفارقه أن 
باســتطاعة وزير واحد إيقاف قرض ب٣00 مليون بينام رئيس 
الجمهورية ليس لديه توقيع تعيني جوقة قضاة. لقد طالبنا منذ 
سنتني برضورة الذهاب اىل الدولره ومل يتم التجاوب معنا بحجة 

الدستور الذي ميكن تعديله ملدة سنة.
ما رأيكــم بالبيان الــذي أصدرته جمعية املصــارف مؤخرا 
بخصوص عدم اطالعها أو ارشاكها يف موضوع قانون الهيكلة 
املرصفية؟ فيقول : السبب يف ذلك أن الحكومة وسعاده الشامي 
نائب رئيس الحكومة ذاهبان اىل أقىص الحدود اي شــطب 70 
مليارا وتحميل املودعني ٥6 مليارا لذا كيف ستشــارك املصارف 
بالقرار مع من يشــهر سيفه بوجهها ولألسف يوجد نواب يف 

املجلس مشاركون يف ذلك. 
وقال البستاين :

ال نستطيع اليوم الحديث عن االقتصاد او أن نبني اآلمال عىل 
٣ مليار دوالر من صندوق النقد . اننا نعمل للحفاظ عىل القطاع 
اإلقتصــادي كنظام حر . ان الصندوق اليــوم فرح بقانون رفع 
الرسيه املرصفيه الذي تم إقراره مؤخرا لكنه لزوم ما ال يلزم ألن 
يف القانون رقم ٤٤ الصــادر يف العام 200٥ يوجد آلية جرميه 
يف 20 بند يتم بها رفع الرسية املرصفيه بواسطة قرار قضايئ. 
ان الصندوق اليوم يريد رفع الرسيه املرصفيه ويشاركه يف ذلك 
بعض اللجان يف املجلس النيايب ألن املرحلة املقبلة ستخصص 
لقص رقاب املصارف وتحميل املودعني الخسائر. أنا أطالب بإجراء 
مســح للمصارف ملعرفة ما لديها من أمالك وأســهم خارجيه 
لتسييلها كام فعل بنك عوده يف الفرتة املاضيه عندما باع فرعه 

يف مرص. 
أشعر بوجود سوء نية وقد قوي شعوري هذا مؤخرا. ان أسوأ 
وقت لوضع الرضائب هو أثناء توقف دوران العجلة اإلقتصادية 
مام يسهم بشــلها أكرث ويزيد التضخم ويؤدي اىل توقف البلد 
نهائيا. أنا أقول ان ال شئ سيعيد أموال املودعني إال دوران العجلة 

اإلقتصادية.
لكن زيــادة الرضائب أال يضاعف حجم اإلقتصاد غري الرشعي 
الذي يشــكل رسميا نسبة 60 %؟ هذا ما قلته لوزير اإلقتصاد إذ 
يوجد اليوم محتكرون يهربون كل املواد وعىل وزاريت االقتصاد 
والطاقة مراقبة كل العمليات . أنا االحظ منذ أيام حكومة حسان 

دياب بأن كل وزير يغني عىل لياله . 

؟ والــــــــــدجــــــــــاج  الــــــلــــــحــــــوم  اســــــــعــــــــار  ارتــــــفــــــعــــــت  ان  بـــــعـــــد  نـــــبـــــاتـــــيـــــاً  ــي  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ ــح  ــ ــبـ ــ ــصـ ــ يـ  هــــــــل 
الــــــحــــــمــــــراء الـــــلـــــحـــــمـــــة  مـــــــــن   % بــــــــــــــــ50  ــة  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ تـ أقــــــــــــل  الــــــــــــدواجــــــــــــن  لـــــحـــــمـــــة   : فــــــريــــــجــــــي 

مارينا عندس

يشهد لبنان بحسب بيان برنامج األغذية العاملي التابع لألمم 
املُّتحدة حاليًّا، واحدة من أسوأ األزمات االقتصاديّة ىف تاريخه، 
مام ترتّب بارتفاع أســعار املواد الغذائّية بنسبة 1000%، فيام 
أصبحت املواد الغذائية األساســّية بعيدة املنال بالّنسبة ملعظم 

العائالت ىف البالد. 
حتاًم، هذه األزمة انعكســت عىل أســعار اللّحوم الحمراء 
والّدجاج، كام وانها  انعكســت أيًضا عىل أســعار األســامك. 
مام دفع الكثري من اللّبنانيني إىل االســتعاضة عنها بالحبوب 
والخضــار، عىل الّرغم من أّن الخضار أيًضا ســبق وأن حلّقت 
أسعارها يف الفرتة القصرية ليصبح كيلو البندورة بـ٤٥ ألف لرية 

لبنانّية. فهل سيصبح اللّبنايّن نباتيًّا ويبتعد عن أكل اللّحوم؟ 
الفاجعة هي أّن الحد األدىن لألجور، باتت قيمته صفرا بسبب 
ارتفاع سعر رصف الّدوالر، والفاجعة األكرب هي أّن الكيلوغرام 
الواحد مــن اللّحمة بات يعادل نصف قيمة الحّد األدىن لألجور 

املحّدد بـ 67٥ ألف لرية لبنانّية. 
وبسبب تراجع االســتهالك، قلّل املســتوردون الكّمّية من 
الخارج، ووفق أحد املســتوردين، كان يصل إىل لبنان شــهرياً 
نحو 70 حاوية من اللّحوم املــربّدة، أما اآلن فبات عددها نحو 

٤0 فقط. 

أّما الّدجاج، فبحسب مرصد الجامعة األمريكية لألزمة، سّجل 
سعر لحوم الدجاج ارتفاعاً تراوح ما بني ٣28% و٤2٥%. 

فهل أصبحت اللحوم  للميسورين فقط؟ وهل أصبحت لقمة 
العيش للّبناين صعبة املنال؟ 

يقول سيزار، أّن راتبه ال يتعّدى األربع مليون مع البقشيش، 
يعمل يف غســل الّصحون يف مطعم معــروف. أّما مصاريفه 
تتخطّى راتبه، ويحاول قدر املُســتطاع دفع فاتورة الكهرباء، 

وااليجار واالنرتنت، ويحاول أن يأكل خالل دوامه. 
ســيزار ليس متزّوًجا، ألنّه طبًعا غري قادٍر عىل تأمني أدىن 
متطلّبات العيــش أو حّتى، كام وصف، »جبلو شــيش لحمة 

البني«. 
حالة سيزار، تخترص معاناة الكثري من الشباب اللّبناين، التي 
أصبحت حالته فعاًل صعبة بحاجة إىل حّل. ولألســف، بدل ان 
يفكّر املواطن اللبناين يف تطوير ذهنه وأفكاره وقدراته، أصبح 

شغله الّشاغل تأمني املأكل له ولعائلته. 
ويف حديثه للّديار، أكّد الرئيس الســابق لنقابة الّدواجن يف 
لبنان موىس فريجي، أّن األســعار ارتفعــت عىل جميع املواد 
الغذائية ومنها اللحوم والّدجاج والخضار والفواكه، لكّن الّدجاج 

ال تزال األرخص سعرًا. 
وقال:« لبنان ال ينتج لحوما حمراء، هو يعتمد عىل املستورد 
من اللحومات الحّية أكان بقرا ، أو غنام . وألّن املستهلك اللبناين 

يريــد لحمته طازجة، لذلك اللّحمة التي تــأيت اىل لبنان ويتم 
ا بالنسبة اىل  ذبحها هنا، ســتكون طبًعا تكلفتها مرتفعة جدًّ

نقلها من اسرتاليا مثاًل. 
أّما املجلّد، والذي يُعد غري مرغوب للمســتهلك املبارش، يعترب 
مرغوبًا للمطاعم والشاليهات والفنادق واملستشفيات، إًذا هي 

عملًيا ليست لحمة طازجة ولو نكروا ذلك. 
وتابــع فريجي:« مقارنًة باللّحمــة الحمراء، تعترب صناعة 
الّدواجن، صناعة عريقة يف لبنان، واملتكاملة الوحيدة املوجودة 
داخل األرايض اللبنانية من حيث الشــّق الّزراعي الذي يشمل 

الحيواين والنبايت. 
2000 مزارع يعمل يف هذا القطاع، من حيث استخراج األكل 
الطازج ولحوم الدواجن. أما كلفة االنتاج التي تعتمد ٥0 % منها 
مســتوردات، من أعالف ولقاحات وأدويــة، ٥0 % تربية ونقل 

وكهرباء«. 
وأضاف:« مــا ميكننا قوله، إّن هــذه الصناعة ٥0% منها 
وطنية و٥0% منها تعتمد عىل اســترياد مستلزمات االنتاج 
من خارج لبنــان. ولنكون منصفني لهــذه الّصناعة، علينا 
أنة نقارن قيمة اللحمة باللحمــة الحمراء، وذلك من خالل 
مقارنــة الفيليه الحمراء الطازجة بالســوق مقارنة بفيليه 
الدواجن )ألال نشــمل العظام( لنالحظ الفرق بالسعر يتعدى 
الـ٥0%، إًذا لحمة الّدجاج هي أقل وفرًة من ناحية السعر من 

الحمراء.  اللحمة 
لذلك أنادي أن يعتمد املواطن اللّبنــاين عىل لحمة الّدواجن 
يف األطباق اللبنانية الرّئيسّية، منها الكبة والكفتة والبازيالء 
والرز. وهذا أمر رضوري ألنها أقل دهون، ٥0 % أقّل ســعرًا من 
ســعر اللحمة الحمراء، وهي تحتوي عىل الربوتيني أيًضا إّما 
بالّتســاوي وإّما تتمّيز عنها من الّناحية الغذائّية. نحن نشّجع 
وننادي بأكل الّدواجن بدل اللحمة الحمراء، وهي أيضا وطنّية ال 

نحتاج الستريادها«. 
وعن تفسريه عن كيلو ســفينة الدجاج التي أصبح سعرها 
بـ2٥0 ألف، قارنها مجدًدا بأســعار اللحمة الحمراء ليؤكد لنا 
أنها أقل تكلفــة وبالتايل يتفاوق عليها من ناحية قلة الّدهون 
املوجودة يف اللحمة الحمراء. مؤكًّدا أنّه علينا أن نشــجع هذا 

القطاع وأال نّتهمه بأن أسعاره مرتفعة. 
وعن ســؤال كيف تتامىش العائلة اللبنانية مع هذا الوضع، 
تحديًدا للذين يتقاضون رواتــب ال تتعّدى األربع مليون، أجاب 
أّن من يريــد أن يأكل األكل الّنبايت، أؤكد لكم أنه يدفع أكرث، أما 
القيمة الغذائية أو الغرام مــن الربوتينن املوجودة يف اللّحوم 
موجودة أكرث من الحبوب واللحمة الحمراء، أما أسعار السمك 

تطري وتحلّق. 
وختــم فريجي :«لحمــة الدواجن اليوم، هــي رحمة عىل 

اللبنانينن واللبناين ال يستطيع أن يعيش عىل الحبوب فقط«. 

 حوار صناعي على مأدبة عشاء لنصراوي

الزعني : االزمة الحالية ستمر كغيمة صيف

دعا نائــب رئيس جمعيــة الصناعيــني اللبنانيني جورج 
نرصاوي إىل حوار اقتصادي – صناعي، تاله عشاء عمل،  يف 
حضور وزير الصناعة يف حكومــة ترصيف األعامل النائب 
الدكاش، رئيس املجلس  النائب شــوقي  جورج بوشــكيان، 
االقتصادي واالجتامعي والبيئي شارل عربيد، رئيس جمعية 
الصناعيني اللبنانيني ســليم الزعني، رئيــي غرفة التجارة 
والصناعة والزراعة يف صيــدا والجنوب محمد صالح، ويف 
طرابلس والشامل توفيق دبويس، املدير العام لوزارة االقتصاد 
والتجارة محمد ابو حيــدر، املدير العام لوزارة الزراعة لويس 
لحود، رئيــس اتحاد رجــال االعامل البحر املتوســط جاك 
الرصاف، نقيب أصحاب الســوبرماركت نائــب رئيس غرفة 
التجارة والصناعــة والزراعة يف بريوت  نائب رئيس املجلس 
االقتصادي سعدالدين حميدي صقر ، وعدد من أعضاء مجلس 

ادارة الجمعية وصناعيني واقتصاديني.
وأكد نرصاوي أن املرحلــة الحالية تتطلّب املتابعة وتكثيف 
الجهود من أجل املحافظة عىل مــا بناه الصناعّيون من إرث 
واسم وعالمة تجاريّة و شبكة مســتوردين وقدرة انتاجّية 
وتنافســية. وأعلن أن طموحنا رغم األزمات املتالحقة ليس 
الجمود عندما أنجزناه، وإمنا مواصلة السعي للتقّدم والتطّور. 
هذا ما ورثناه من أهلنا، وهذا ما نحن سائرون عليه عىل خّط 
التجديد والتجّدد، وتخطّــي الحواجز والبريوقراطية، وابتداع 

الحلول حتى تصبح األزمة إىل فلول.
وتطــّرق املجتمعــون إىل التحّديات التــي تواجه القطاع 
الصناعي، والتي تتّم معالجة الغالبية الكربى منها يوماً بيوم 
وساعة بســاعة، ماّم يدّل إىل عدم انسداد األفق، ويربهن أن 
الدولة ما زالت قــادرة ومهّيأة للقيام بدورها رغم ما يعرتيها 
من شوائب وترّهل، ومن عدم انصاف املوظّف، وعدم اعطائه 
األكالف،  املســتفحل، وارتفاع  املعيشة  حقوقه بسبب غالء 
وتــديّن قيمة العملــة الوطنية، وأزمة املصــارف، وتجميد 
االيداعات، إضافة إىل أسباب أخرى كثرية، أوقفت عجلة النمو، 
وأصابت االقتصاد يف الصميم، وحّل الركود يف األسواق، ويف 
مقدمتها ارتفــاع كلفة الفيول اويــل والطاقة واملحروقات، 
وارتفــاع األكالف لتخليص البضائــع يف مرفأ بريوت، رغم 

التعاون القائم والدور املسّهل للجامرك، .

{ الزعني {

وأثنى الزعني عىل هذا اآلداء، الذي يتحىّل بالتبرّص، وبالرشاكة 
املثالية بني القطاعني العام والخاص، والذي نبني عليه ونعمل عىل 
تثبيت أسسه عىل مداميك قوية، ألننا مؤمنون مبرحلية االزمة 
الراهنة، وبأنها سوف متّر  كغيمة صيف. ولذلك نحن مطالبون 
كقوى انتاج وقوى عاملة ومجتمــع اضافة اىل اللبنانيني يف 
االغرتاب وبرعاية الدولة، بالتضامن وتضافر الجهود املشرتكة 
للعودة بلبنان أفضل ماّم كان عليه.«وشكر بوشكيان نرصاوي 
عىل الدعوة واملبادرة اىل الحوار والنقاش وتبادل اآلراء واالفكار 
ملصلحة االقتصاد واملجتمع. وشــّدد عىل أن العاملني يف وزارة 
الصناعة استمروا يف تأدية واجبهم، امياناً منهم بعدم تعطيل 
مصالح النــاس. كام نحن حريصون ومتمّســكون بأن ينالوا 
حقوقهم. ودعا الصناعيني اىل التوّسع يف األسواق الخارجية 
غري التقليدية، والذهاب اىل أسواق جديدة يفّضل فيها املستهلك 

املنتج اللبناين عىل غريه لنوعيته وجودته.  

 صقر: لتسليم الجيش ملف الخبز
واالعتماد على سالم »قمح بدنا ناكل«

طالب رئيــس اتحاد موظفــي بريوت شــفيق صقر بـ 
اللبناين موضوع الرغيف لضبط عمليات  »اســتالم الجيش 
التهريب واالحتكار والرسقــات وتأمني العدالة يف التوزيع، 
الننا اذا اســتمررنا يف االعتامد عىل تصاريح وزير االقتصاد 
يف حكومة ترصيف االعامل امني ســالم »قمح بدنا نأكل« 
النه منذ اكرث من شــهر وهو يتحفنا بأخبار عن وجود قمح 
وطحــني وخبز يف االفــران بينام ال نرى ســوى الطوابري 

امامها«.
ولفت يف بيان إىل أنه »منذ اســابيع ونحن نعاين من ازمة 
رغيف ومل تتمكن وزارة االقتصاد والتجارة من معالجتها وحلها 
بل تزداد حدة حيث باتت العائالت تنام احيانا من دون ان تأكل من 
»خبز السلطان«، فإذا تسلم الجيش عملية توزيع وضبط البيع 
فإن املعالجة ستتم رسيعا، خصوصا ان االمن االقتصادي اصبح 

مرتبطا باالمن القومي يف ظل املشاكل التي تقع امام االفران«.
واكد صقر ان »ما يحصل اليوم يف األفران شــهدناه امام 
محطات املحروقات وامام الصيدليات والســوبرماركت وذلك 
من اجل رفع الدعم عــن الرغيف يك يصبح مثن ربطة الخبز 
٤٥ ألف لرية فكفى اذالال للمواطنني وليتم اإلرساع يف تسليم 
الجيش هذا املوضوع يك تســتقيم االمــور وتعود االوضاع 

املعيشية اىل طبيعتها«.

ــل االبـــواب مــيــقــاتــي فــتــح ك
امـــــام انـــجـــاز مــشــاريــعــهــا
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ــة الــعــســكــريّــة املـــركـــزيّـــة ــطــق ــن ــي فـــي امل ــن ــم ــي ــلــجــيــش ال ــرج ل ــخـ حــفــل تـ
ــار ــصـ ــحـ الـ وإلنــــــهــــــاء  مـــــواجـــــهـــــة..  ألي  ــّدون  ــ ــع ــ ــت ــ ــس ــ م ــي:  ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ الـ

الجيش  املركزية يف  العسكرية  املنطقة  أقامت 
اليمني، وبرعايــة قائد املنطقة اللواء عبد الخالق 
الحويث، حفــل تخرج دفعــة »قاتلوهم يعذبهم 
قيادات عسكرية ومدنية  بأيديكم«، بحضور  الله 
منهــم وزير الدفــاع اللواء الركــن محمد نارص 
العاطفي ورئيس مجلــس الوزراء عبد العزيز بن 
العميد يحيى  القوات املســلحة  حبتور وناطــق 
رسيــع وعضو املجلس الســيايس األعىل محمد 

عيل الحويث وأمني العاصمة حمود عباد.
وتخلل الحفل عددا من الفقرات بدأت بآيات من 
القرآن الكريم، وكلمــة الخريجني التي حيا فيها 
اســتعدادهم  وأكدوا  جميعا  الحضور  الخريجون 

وجهوزيتهم ألي توجيهات من الحويث.
العزيز  عبد  الوزراء  رئيس  ألقى  الحفل،  وخالل 
بالحارضين مؤكدا  بن حبتور كلمة رحب فيهــا 
»أن دول العدوان ال يعرفون إال لغة الرجولة ولغة 
الشــباب ولعة القوة ولذلك طلبوا الهدنة وسعو 
الكبرية  الخســائر  إىل  إشــارة منه  خلفها« يف 

التي منيت بها دول العدوان خالل 8 ســنوات من 
العدوان.

وقال بــن حبتــور: »رغم اإلمكانــات الكبرية 
التي ميتلكها العــدو إال أن أبطال الجيش واللجان 
استطاعوا إرغامه عىل الخضوع وتحقيق التوازن 
واالنتصار«، مؤكدا أن الشــعب اليمني ســيبقى 
مدينــا ألبطال الجيــش واللجان الشــعبية بهذه 

االنتصارات التي تحققت.
من جهته، القى عضو املجلس الســيايس األعىل 
محمد عيل الحويث كلمة، بارك فيها للخريجني العام 
الهجري الجديد واملتصل بالرسول محمد، حيث وان 

الرسول هاجر يف مثل هذا اليوم من بيته يف مكة 
اىل املدينة بعد ما تعرض له من ظلم ومضايقات من 
قبل كبار قريش، وأكد الحويث ان املجاهدين اقتدوا 
برســول الله حيث تركو منازلهم وبيوتهم خارجني 
للجهاد يف سبيل الله كام فعل رسول الله، حيث مل 

يقبل الظلم وخرج لجهاد الظاملني.
أن »هؤالء  العدوان  لدول  الحويث رسالة  ووجه 
الشجعان يف ساحة امليدان وغريهم عرشات اآلالف 
يف الســاحات األخرى مســتعدون ألي مواجهة 
أو أي مســتجدات من قبل الطاغوت الســعودي- 
اإلمارايت األمرييك«، مضيفــا »ال ميكن أن نقبل 
للحرب  أن هناك توقف  إما  بالهزمية واالنكســار 

وإنهاء الحصــار وإال فنحن حارضون للجهاد يف 
سبيل الله ال نخىش يشء ومواجهة تلك األسلحة 

التي وجهناها منذ اليوم األول«.
وشــهد الحفل عرضا عسكريا مهيبا، استعرض 
فيه الخريجــون مهاراتهم القتاليــة والتكتيكية 
الكبرية أمــام الحارضين، كام تخلــل الحفل أداء 
بعض الفنــون القتالية التي عكســت جانبا مام 
اكتســبه الخريجون من مهــارات خالل الدورات 
البناء املؤسيس للجيش وفق  التي تأيت يف سياق 
الرؤية الوطنية لبنــاء الدولة، وبناء عىل الخطة 
األركان  الدفاع وهيئة  وزارة  املقررة من  التدريبية 

العامة.

ــدود اإليــــرانــــي وعـــنـــاصـــر مـــن »طـــالـــبـــان« ــ ــح ــ اشـــتـــبـــاكـــات بــيــن حــــرس ال

ــّيـــة ــون مـــــجـــــدداً لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــســـلـــطـــة مـــدنـ ــجـ ــتـ ــحـ ــون يـ ــ ــّيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ

ــشــأن الــدســتــور الــجــديــد ــاء ب ــت ــف ــائــج االســت ــت ــضــاء يــنــظــر فـــي ن ــق ــس : ال ــون ت

اشــتبكت قوات حرس الحــدود اإليرانية مع 
حركة طالبان األفغانية أمس حســب وســائل 
إعــالم إيرانيــة، يف أحــدث مواجهــات عرب 
السلطة يف  الحدود منذ اســتيالء طالبان عىل 

عام.  قبل  أفغانستان 
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية »إرنا« 
عن ميســم برازانــده حاكم محافظــة هرمند 
رشقي إيران، قوله إن الواقعــة محل التحقيق. 
ومل يــدل الحاكم بتفاصيل حول االشــتباك أو 
ما إذا كانت هناك خســائر يف األرواح، كام مل 

طالبان. من  فوري  تعقيب  يصدر 
وقالت »تســنيم«، املقربة من الحرس الثوري 
اإليــراين، إن طالبان فتحت النــار عىل منازل 
عىل الطــرف الرشقي من املحافظة، يف منطقة 
األفغانية. الحدود من والية منروز  شقلك، عرب 

قــوات طالبان حاولت  أن  التقريرأيضا  وذكر 
رفــع علم طالبان يف منطقة ليســت جزءا من 
أرايض أفغانستان وأن الهدوء قد عاد بعد تبادل 

النار. إطالق 
األمن  قوات  بني  اشــتباكات  نشــوب  وتكرر 
اإليرانية وقوات طالبان يف مواقع متعددة عىل 
السلطة  عىل  طالبان  استيالء  منذ  الحدود،  طول 

املايض. أغسطس  أفغانستان يف  يف 
النار بســبب  إطالق  تبادل  يندلع  وغالبا مــا 
مشكالت محلية مثل النزاع عىل املراعي أو املياه 

برسعة. ينتهي  ما  وعادة  لتهريب  أو 
اســتولوا عىل  قد  وكان مســلحو طالبــان 

اإليراين  الجانب  التفتيــش عىل  نقاط  عدد من 
االشــتباكات،  أســوأ  بعض  يف  الحــدود  من 
ما  رسعان  لكنهــا  املايض،  األول  كانــون  يف 
انســحبت، ووصــف الجانبان الواقعــة بأنها 

تفاهم«. »سوء 

العاصمــة  يف  الســودانيني  آالف  خــرج 
بالحكم  واملطالبة  أمس، لالحتجــاج  الخرطوم، 
إىل  العســكر  وعودة  العدالة  وتحقيــق  املدين 

. تهم ثكنا
واســتخدمت  للمحتجني  األمن  قوات  وتصدت 
الغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة لصدهم قبل 
وصولهم إىل الشارع املؤدي إىل القرص الرئايس. 
وقبيــل انطالق االحتجاجات بســاعات، تحولت 
منطقة وســط الخرطوم إىل ما يشبه »منطقة 
القوات األمنية بكثافة  انترشت  عسكرية«، حيث 

كام اغلقت بعض الشوارع الرئيسية.
وتتزايــد املخاوف من انزالق الســودان نحو 
الفــوىض خصوصا بعد أعامل العنــف القبلية 
التي شــهدتها البالد خالل األســابيع املاضية 
والتــي أدت إىل ســقوط عــرشات القتىل يف 
للحــدود  املتاخمــة  األزرق  النيــل  منطقتــي 

البالد. اإلثيوبية؛ وكسال يف رشق 
ويف ظل حالة الضبابية الشــديدة التي تحيط 
تسهله  الذي  الحوار  وتعطل  الســيايس  باملشهد 
اآللية الثالثية املكونة من األمم املتحدة واالتحاد 
اإلفريقــي ومجموعة اإليقاد؛ تعيش البالد أزمة 

طاحنــة أفرزت تداعيات اقتصادية وسياســية 

بـ«الخطرية«. املتحدة  األمم  وصفتها  وأمنية 

وترى القوى السياســية الفاعلة يف الشــارع 

الســوداين أن حل األزمة يكمن يف إنهاء كافة ما 

ترتب عىل إجراءات الخامس والعرشين من أكتوبر 

واالســتمرار يف تفكيــك متكني نظــام اإلخوان 

وتوحيد الجيش وفقا ألســس مهنية متفق عليها 

وتحقيق العدالة لقتىل االحتجاجات.

هيئة  التونســية،  اإلداريــة  املحكمــة  دعت 
االنتخابات إىل املثــول أمامها للنظر يف 3 طعون 
تتعلق بنتائج االستفتاء األخري يف الدستور الجديد 

يف البالد.
وقــال الناطق باســم الهيئة محمــد التلييل 
املنرصي، إّن »هيئة االنتخابات مســتعدة لإلجابة 
عن كل الطعون املقدمــة يف حقها«، موضحاً أّن 
»الجهات التي تقدمت بطعــون، هي: منظمة أنا 
يقظ )منظمة رقابية مستقلة(، وحزبا آفاق تونس 
والشعب يريد، املشــاركان يف الحملة االنتخابية 
لالســتفتاء«، من دون عرض تفاصيل أكرث حول 

مضمون الطعون.
وأوضحــت املحكمة اإلدارية، يف بيــان، أّن تلقي 
الطعــون يف نتائج االســتفتاء ينــدرج يف نطاق 
اختصاصها للنظــر يف نزاعات النتائــج املتعلقة 
باالســتفتاء يف الدســتور الجديد بتاريخ 25 متوز 

الجاري.
القانون األسايس املتعلق  البند 145 من  وينّص 
باالنتخابات واالســتفتاء أّن باإلمكان الطعن أمام 
النتائــج األولية لالنتخابات  املحاكم اإلدارية يف 

واالســتفتاء، يف أجــل أقصاه 3 أيــام من تاريخ 
تعليقها مبقرات هيئة االنتخابات.

والثالثــاء املايض، أعلنت هيئــة االنتخابات أّن 
مرشوع الدســتور، الذي جرى االستفتاء عليه يف 
25 متوز الجاري، »حظي بثقة 94.60% من أصوات 
مليونني و630 ألفاً و94 ناخباً شاركوا يف التصويت 
من أصل 9 ماليني و278 ألفاً و541 ناخباً )%30.5 

من املسجلني(«.

ونصت الرزنامة املتعلقة باالســتفتاء الخاصة 

بهيئة االنتخابات عىل أّن إعالن النتائج يكون يوم 

26 متوز الجاري )بعد يوم من إجراء االســتفتاء(، 

ليفتح بــاب الطعون والنظر فيها ثّم إعالن النتائج 

النهائية يف أجل أقصاه يوم 27 آب املقبل.

وفتحت مراكز االقرتاع أبوابها أمام التونســيني، 

صباح االثنــني املايض، للتصويت عىل اســتفتاء 

مسودة الدستور الجديد.

وأعلنت هيئة االنتخابات يف تونس، يف 23 متوز 

الجــاري، انطالق عملية االســتفتاء يف مرشوع 

الدســتور  للمقيمني خــارج البــالد، بفتح أوىل 

مراكز االقرتاع وبدء التصويت يف مدينة ســيدين 

األسرتالية.

ــضــاء ــي: ف ــ ــ ــران ــ ــ ــرس الــــثــــوري اإلي ــ ــح ــ ــدة الــســيــاســي يــشــهــد تــراجــعــاًقـــائـــد ال ــح ــّت ــات امل ــواليـ الـ

األزمــات قبضة  فــي  يئن  كّله  العالم   : ــان  ــ  أردوغ
املنشودة أهــدافــهــا  نحو  املــضــي  تــواصــل  وتــركــيــا 

ــف عــــــن اتــــــفــــــاق إلنــــشــــاء ــشــ ــ ــك ــ  البـــــيـــــد ي
ــرك ــتـ ــشـ املـ األردن«  »بــــــوابــــــة  مـــــشـــــروع 

اللواء  اإليراين  الثــوري  الحرس  قائد  أكد 
املتحدة  الواليات  فضاء  »أن  سالمي،  حسني 
السيايس يشهد الرتاجع والفشل. وال ميكن 
اليوم للســعودية أن تفعل أي يشء ألمريكا 
»السعودية  مضيفا  للسعودية«،  أمريكا  وال 
باملال ضعفت  أمــريكا  كانت تســاعد  التي 
قدرتها عىل حل مشــاكلها االقتصادية هي 

نفسها«.
ورصح قائد الحرس الثــوري اإليراين بأن 

الرئيس األمرييك جو بايدن عاد إىل بالده من 
رحلته األخرية إىل املنطقة خايل الوفاض.

»أن  اإليراين  العســكري  املسؤول  وأوضح 
مشــاكل أعداء طهران هي أكــرث بكثري من 
مشــاكلنا«، مضيفا »اضطراب العدو واضح 

للعيان«.
اليوم امليش عىل  وأردف بالقول: »ميكنكم 
شــواطئ البحر األبيض املتوسط ورؤية قوة 

اإلسالم«.

رجب  الرّتيك   الرّئيس  ركّز 
أّن  ، عــىل  اردوغان  طيــب 
»العامل كلّه يــّن اليوم يف 
قبضــة األزمات، ال ســّيام 
مشــّدًدا  مة«،  املتقّد البلدان 
عىل أّن »تركيا  يف خضّم هذا 
الوضع، تواصل امليض قدًما 
عرب  ملنشودة،  ا أهدافها  نحو 
واإلنتاج  ظيف  و الّت إجراءات 

والّتصدير«.
كلمــة  يف  وأوضــح، 
افتتاح  مراسم  خالل  ألقاها 
املشــاريع  من  مجموعــة 

الخدمّيــة بواليــة أوردو، يف منطقة  البحر 
األسود ، أّن »تركيا لديها مشاكلها أيًضا، وعىل 
رأســها تكاليف املعيشــة، ولكن الحمد لله 
إمكاناتنا والفرص الّتي أمامنا أكرب بكثري من 

هذه املشاكل«. 
وبنّي أنّه »مل يعد يف وسع أحد أن يعيد تركيا 
إىل مــا كانت عليه قبــل 20 عاًما، ويجعلها 
تتخىّل عن أهدافها، ويســلب منها املكاسب 

الّتي حّققتها«.

الحكومــة  صادقــت 
اإلرسائيليــة، أمــس، عــىل 
اقــرتاح رئيس الــوزراء يائري 
اإلقليمي  التعاون  البيد، ووزير 
تنفيذ  لترسيع  فريج،  عيسوي 

مرشوع »بوابة األردن«.
ويف التفاصيــل، تم اقرتاح 
األردن«،  »بوابــة  ع  مــرشو
املشــرتكة  الصناعية  املنطقة 
بني إرسائيل واململكة األردنية، 
ألول مــرة، خــالل محادثات 
اتفاقية الســالم لعام 1994، 
امليض  إرسائيل  قــررت  ث  حي
قدما يف بناء وتشغيل املنطقة 

الصناعيــة »بوابة األردن« مــن أجل تعزيز 
التعاون مع اململكة األردنية.

القرار  إعداد  املوظفون عــىل  وقاد عمل 
ومنوذج التشــغيل للمحطة من قبل مكتب 
اإلقليمي،  التعــاون  ووزارة  الوزراء  رئيس 
باالشــرتاك مع وزارة النقل والسالمة عىل 
الطرق، ووزارة الخارجية، ووزارة االقتصاد 
أنه يف  والصناعة، واملطارات سلطة، حيث 
الســنوات األخرية، قامــت وزارة التعاون 
اإلقليمي، باالشــرتاك مع املجلس اإلقليمي 
مرشوع  بتطوير  حمعيانــوت«،  »إمييــك 
تطويــر املنطقة الصناعيــة، وعملت عىل 
والقضايا  التخطيط  وتحديث  العوائق  إزالة 
القانونيــة ذات الصلة، مبــا يف ذلك بناء 
جرس بني إرسائيــل واألردن ليكون مبثابة 
معرب بــني املنطقة الصناعيــة من جهتها 
األردنيــة ونظريتها اإلرسائيلية التي اكتمل 

فرتة. منذ  بناؤها 
من جهته، قال البيــد: »مثانية وعرشون 
عاما عىل اتفاق الســالم مع األردن، نخطو 
بعالقات حسن الجوار بني بلدينا خطوة أخرى 
إىل األمام، وهذا اخرتاق سيساهم بشكل كبري 
يف تنمية املنطقــة وتعزيزها«، مضيفا »تم 
التطرق إىل التفاصيــل النهائية لهذه املبادرة 
األسبوع املايض خالل زياريت للملك عبد الله 
الثاين يف عامن..هذه مبادرة من شأنها زيادة 
فرص العمل يف كال البلدين، وتعزيز عالقاتنا 
االقتصادية والدبلوماســية، وتعزيز السالم 

والصداقة بني بلدينا«.
وأردف البيــد: »هــذه منطقــة صناعية 
مشــرتكة عــىل الحدود..ستســمح لرجال 
األعــامل ورجــال األعــامل اإلرسائيليــني 
واألردنيــني بالتواصــل مبارشة، وســتنتج 
مبادرات مشــرتكة يف التجارة والتكنولوجيا 

والصناعة املحلية«.

 عـــــــــــرض عــــــســــــكــــــري فـــــــــي طــــــرطــــــوس
ــة الــــروســــّيــــة ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ــد ال ــ ــي ــة عــ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ

أقيم عرض عســكري يف مدينة طرطوس 
الروسية،  البحرية  عيد  السورية مبناســبة 
التابعة  الروسية  البحرية  قوات  فيه  شاركت 

للقوات املسلحة. 
وشاركت، ألول مرة معا، سفن حربية من 
ثالثة أســاطيل تابعة للبحرية الروسية يف 
)البحر األســود واملحيط الهادئ والشاميل(. 
حربية  مقاتــالت  مشــاركة  إىل  باإلضافة 

روسية يف العرض وغريها.
وحرض العرض قائد تجمع القوات الروسية 

يف سوريا العقيد الجرنال ألكسندر تشيكو.
األدمريال  الفرقاطة  ظهــر  عىل  أقيم  كام 
كســاتونوف، حفل تكريم األفراد للنجاح يف 
الخدمة العسكرية واألداء النموذجي للخدمة 
العسكرية مبشــاركة قائد مجموعة القوات 

الروسية يف سوريا وقائد العرض.
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كرم كميل  الهاوي  ملالكها   – لورين غالدستون  مدام  بجائزة   : كاندي  الفرس  فازت 
الشوط االول - املسافة 1000 مرت

الشوط الثاين - املسافة 1400 مرت

الشوط الثالث »جائزة لورنا حداد غالدستون« املسافة 1600 مرت

الشوط الرابع - املسافة 1000 مرت

الشوط الخامس - املسافة 1400 مرت

1- شادن 1.10 ل.ل – 1.10 ل.ل  عدنان 54 
ك – 1.10 ل.ل

2- حلو الوفا – مبعد عن املراهنات – وديع 
54 ك – مبع

3- ماجــدة  1.10 ل.ل نديم 52.5-  ك – 7 
ل.ل

4- رجوى  بدر 52.5 ك – 11 ل.ل

5- اوليتشكا  - وحيد 51.5 ك – 11 ل.ل
فاز برقبة، وبستة اطوال – وبوقت: 2/5 

1.09 د
الفوركســت: 2-5- شــادن عىل ماجدة- 

1.20 ل.ل
الثالثية: 2-5-4- 21000 ل.ل

مالكه: الياس زهر ة- مضمره: مروان دبور

1- اسمهان 8.50 ل.ل – 6 ل.ل نديم 55.5 
ك – 8.50 ل.ل

2- رسور 4 ل.ل راغب 58 ك – 7 ل.ل
3- مجد عامد   بدر 52 ك – 24 ل.ل

4- كرار  وديع 51 ك – 9.50 ل.ل
5- مرعب  عدنان 58 ك – 1.10 ل.ل

فازت براس، وباربعة اطــوال – وبوقت: 

2/5 1.44 د

الفوركست: 3-1- 23 ل.ل

الثالثية: 3-1-4- 210000 ل.ل

الدوبليه: 3/2- شادن عىل اسمهان: 9 ل.ل

فواز  الفــرن – مضمرها:  مالكها: طوين 

طالب

1- كاندي 2.10 ل.ل – 1.10 ل.ل – عدنان 
54 ك – 2.10 ل.ل

2- كنوز 1.40 ل.ل بدر 54 ك - 2.80 ل.ل
3- الهيبة  - عايص 54 ك – 2.40 ل.ل

4- لجني – راغب 54 ك – 21 ل.ل
5- دلع – نديم 54 ك – 25 ل.ل

اطوال،  وبخمســة  طول،  بعرشين  فازت 

وبوقت: 5/2 1.58 د
الفوركست: 3-4- 3 ل.ل

الثالثية: 3-4-1- 30.000 ل.ل
الدوبليه: 3-3- اســمهان عــىل كاندي- 

14.000 ل.ل
مالكهــا: كميل كــرم، مضمرها: مروان 

دبور

1- ميس 3 ل.ل – مهند 53 ك - 3 ل.ل
2- جبل – بدر 56 ك – 1.20 ل.ل

3- حبيبة طوين – نديم 52.5 ك- 11 ل.ل
4- االسطورة – عايص 56 ك – 5 ل.ل

فازت بعرشة اطــوال، وبطولني – وبوقت: 
3/5 1.08 د

الفوركست: 6-2- 3.50 ل.ل
الثالثية: 6-2-5- 40.000 ل.ل

الدوبليه: 3-6- كاندي عىل ميس- 3 ل.ل
االنسحابات: كنز – بقالوة

 – الدين  مالكهــا: عيل حســني ســيف 
مضمرها: مالكها

1- سينور 1.20 ل.ل – 1.10 ل.ل – بدر 54 
ك – 1.20 ل.ل

2- امري الشــامل – 1.10 ل.ل – عدنان 51 
ك – 3 ل.ل

3- ارز – راغب 52 ك – 24 ل.ل
4- حبيب لبنان - نديم 52 ك – 7.50 ل.ل

فاز بطول، وبعرشين طول – وبوقت: 4/5 
1.43 د

الفوركست: 1-5- 1.40 ل.ل

 – ل.ل   23.000  -3-5-1 الثالثيــة: 

البونيص- 11 ل.ل

الدوبليه: ميس عىل سنيور- 4.50 ل.ل

االنسحابات: طيب

عيل  مضمره:   – فرعون  ميشــال  مالكه: 

سيف الدين

اعداد : لوران ناكوزي

خيالة امليدان
الخيال  االمس  حفلة  افتتح 
عدنان بفوزه بالجواد »شادن« 
ضارباَ به رفيق اسطبله »حلو 
الوفــا« املبعد عــن املراهنات 
ثم عاد  الخيال وديع..!  بقيادة 
الثالث  بالشوط  وحلق  عدنان 
بفوزه  مــرت  ملســافة 1600 
بالفرس كاندي، بفوزها االول 
ونالــت جائزة الســيدة لورنا 
حداد غالدستون ولكن الخيال 
باملركز  باملؤخــرة  حّل  عدنان 
»مرعب«  بالجــواد  الخامس 

الذي ارعــب به املراهنني...! الخيال نديم حقــق انتصاراً رائعاً 
بالفرس اســمهان بعد طول غياب اسمهان عن الهدف رضب 
بها رسور ومجد عامد وكرار – برافو نديم ميش مثل ما بيقلك 
الحاج فواز طالب وانت الربحان – اما الشوط السابع كان نجمه 
الخيال »مهند« والفرس ميس التي فاز بها بعرشة اطوال ضارباً 
3 جياد مهمة – جبل – حبيبة طوين – واالسطورة وعايص...

الشوط الخامس نجمه بدر بالجواد »سنيور« الذي خاض به 
رصاعاً قوياً كاد ان يخرس به ولكن بدر ملا بدو... وكيف ما بدو 
بيوصل الحصان يليل بدو وكيف اذا كان سنيور ومالكه ميشال 
بك فرعون وشيخ املضمرين عيل سيف الدين. واىل اللقاء باذن 

الله االسبوع القادم اذا بدهم املضمرين والسالم عليكم.

جرى يف ميــدان ســباق الخيل بريوت حفلــة كاملة 
باشواطها الخمسة وكان فيها الشوط الثالث ملسافة 1600 
مرت للبــواين واالفراس التي مل تربح بعد، مميز بافراســه 
وبجائزته املقدمة من الســيدة لورين حداد غالدســتون، 
وجرى الشــوط بعد منافســة ورصاع عــىل الهدف حيث 
الفرس »كاندي« االنتصار عــىل مجموعتها  اســتطاعت 
املطاردة وحققت فوزها بعرشين طول وبوقت رائع ملسافة 
1600 مرت حيث حققته بـ 2/5 1.58 د بقيادة الخيال االول 

يف امليدان عدنان ملالكها الهاوي كميل كرم.

»ميس« الفائزة بالشــوط الرابع بقيادة الخيال مهند ضاربة جبل، حبيبة طوين، واالسطورة، 
بعرشة اطوال مع مالكيها عيل حسني سيف الدين ونجله حسني والسيد جورج نادر

الفرس »اســمهان« مع الهواة روجيه الفرن، واييل رزوق وبعــض االصدقاء والهواة واملضمر 
النشيط الحاج فواز طالب مربوك يا حاج فواز

هكــذا فازت ووصلت الفرس »ميس« بعــرشة اطوال والبقية 
الحقينا

هكذا استطاعت الفرس اســمهان بقيادة الخيال نديم التفوق 
بقوة بعد رصاع عنيف مع مطارديها

عامل

اعالنات مبوبة

اعالنات رسمية

مطلــوب ســائق متدين فوق 
االربعــني ألرسة ما بني بريوت 
وصور راتــب 3.000.000ل.ل. 

مع منامة ت:03/940014
ــــــــــــــــــــــــــ

مطلــوب موظــف لصيانــة 
تقل  ال  خربة  القهــوة  ماكنات 
البقاع  ملنطقة  ســنوات   3 عن 

ت:01/680680
ــــــــــــــــــــــــــ

الجناح  منطقــة  يف  مكتــب 
بحاجة اىل موظفة اســتقبال 
الئقة املظهر ارســال CV عىل 

هاتف & واتس:03/194141
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية  

مطلوب ملكتب محاماة يف بعبدا 
املعامالت  وانجاز  لتعقيب  فتاة 
لــدى كافة الدوائر الرســمية 
ت:05/923499  جزيئ  الدوام 
ـ 71/423999 ـ 71/211485
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية تجيد  مطلوب سكرترية  
ملكتب  العربية  اللغــة  طباعة 
هندســة وجريدة يف منطقة 
ســن الفيل. الــدوام من 8.30 
لغاية  والســبت   16.30 لغاية 

الساعة 13.00.
ارســال  او  االتصال  الرجــاء 

 :)whatsapp( السرية الذاتية
03/599127 ـ 03/493182

EMAIL: jmoufarrej@terra.net.lb 

يف   constraction رشكــة 

منطقــة الجنــاح بحاجة اىل 

اكرث  خــربة  لديها  محاســبة 

من خمس ســنوات يف مجال 

والتسوق  واملراسالت  املحاسبة 

عىل االنرتنت وتجيد االنكليزية.

ارسال السرية الذاتية:

هاتف & واتس: 03/194141

ــــــــــــــــــــــــــ

فرصة عمل يف جوبا -

جنوب السودان

لديه  لفندق  عام  مدير  مطلوب 

خربة اكرث من خمس ســنوات 

يف ادارة فنادق 5 نجوم.

ادارة  املؤهل: حائز عىل شهادة 

الفنادق والسياحة

االنكليزية  اللغتني  يجيد  اللغة: 

والعربية ارسال السرية الذاتية:

هاتف & واتس:03/194141

ــــــــــــــــــــــــــ

يف  محاســبة  للعمل  مطلوب 

رشكة ـ املكلــس العمر بني 23 

 CV و30 ســنة. الرجاء ارسال

info@cafesuperbrasil.com:عىل

ــــــــــــــــــــــــــ

لاليجار

ســاميا  شــاليه  لاليجــار 

مــع منظــر خالب  100م.م. 

ت:03/254513

اعالن انسحاب رشيك

تاريخ  التفرغ  عقد  مبوجب 
الرشيك  انسحب   2022/7/16
عدنان  عصام  الســيد  املفوض 
اللقيــس من رشكة ســوالر ـ 
ورشيكه(  اللقيس  )عصام  لب 
يف  املسجلة  بســيطة  توصية 
الســجل التجــاري يف بريوت 
املالية  ويف   /1027557/ برقم 

برقم /3757795/
فعىل كل ذي مصلحة تقديم 
خالل  ومالحظاته  اعرتاضــه 

عرشة أيام من تاريخ آخر نرش.
امني السجل التجاري يف 
بريوت
بالتكليف مارلني دميان

ساعة  20 الــســيــول  حــاصــرتــه  طفل  إنــقــاذ  مــوريــتــانــيــا:  ــدث عـــــــن صـــحـــة ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــف عـــــاملـــــّيـــــة تـ ــ ــحـ ــ صـ
ــى كــنــدا ــ ــ ــه ال ـــ ــد زيـــــارت ــعـ  أعلــن الرئيس املوريتاين الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس بـ

الغزواين،  الشيخ  ولد  محمد 
نجــاح مهمة إنقــاذ طفل 
الســيول أكرث من  حارصته 

20 ساعة وسط البالد.
ولد  أحمد  الطفــل  وكان 
علق  قد  هــدي،  ولد  أحمدو 
يف ســد يف مدينة بو أمديد 
السبت،  صباح  البالد  وسط 
قبل أن تفاجئه سيول جارفة 

قادمة من هضبة مجاورة.
ويف تغريــدة لــه، وجه 
التحية  املوريتــاين  الرئيس 
لفرق اإلنقــاذ عىل جهودها 

التي أدت إىل نجاح عملية اإلنقاذ.
الطفل  ألرسة  »أبــارك  الرئيــس:  وأضاف 
محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شــعبنا، 
إنقاذ حياته، بفضل اللــه تعاىل، فله الحمد 

والشكر«.
وظلت قضية الطفل ولد هدي تشغل الرأي 
املاضية،  الساعات  البالد عىل مدار  العام يف 

وتابع الكثريون عملية اإلنقاذ التي استغرقت 

ساعات.

أمس،  اإلنقــاذ، صبــاح  وجــرت عملية 

باستخدام طائرة عسكرية، بعد أكرث من 20 

ســاعة من وجود الطفل بني الســيول أعىل 

الســد يف بو أمديد يف والية لعصابه وسط 

البالد.

ناقشــت الصحافة العاملية صحة 
البابا فرنســيس، وذكرت أنه تحدث 
مــع الصحفيني بعد زيارتــه لكندا، 
وقال لهم »إنه سيضطر عىل األرجح 
الحد من تنقالته وسفره بسبب  إىل 

حالة ركبته«. 
وذكــر البابــا أنه يصعــب عليه 
معالجتها جراحيا بســبب صعوبات 

التخدير.
يف الوقت نفسه، مل يستبعد تركه 
البابا،  ومنصــب  الرويس  للكريس 

وأضاف »أحد الخيارات الطبيعية«.
وقالت صحيفة »وول ســرتيت جورنال«: 
أيار املايض  الذي ينتقل منذ  »البابا فرنسيس 
بواســطة كريس متحرك، بقي جالسا طوال 

املؤمتر الصحفي الذي استمر 40 دقيقة«.
الفرنســية، فنوهت   Monde أما صحيفة
ب«أن ثالث محطات توقف يف كندا مع عبور 
آالف الكيلومرتات، وتغري عدة مناطق زمنية، 

والقيود يف التنقل بســبب الكريس املتحرك، 
كانت مبثابة اختبار صعب للفاتيكان«.

من جانبها، قالــت صحيفة »تلغراف«، إن 
البابا ظهر يف عدة لحظات خالل الرحلة إىل 
كندا، وهو يتأمل بشكل واضح وتحرك مناورا 
إىل  وأشارت  وهبوطا.  صعودا  الكرايس  عىل 
أن استخدامه للكريس املتحرك واعتامده عىل 

العصا، حد بشدة من برنامج تنقالته.

ــبــايــدن نــتــيــجــة اخــتــبــار »كــــورونــــا« ل
مــــــــــا زالـــــــــــــــــت إيــــــجــــــابــــــّيــــــة

غوتيريش: اإلتجار بالبشر  إنتهاك  لحقوق األشخاص وتعٍد على سالمتهم

 أعلن طبيب الرئاســة األمريكية كيفن أوكونور، أمس، أن 
نتيجة فحص كورونا للرئيس جو بايدن ما زالت إيجابية، إال 

أنه ال يعاين من أي عوارض.
وقال أوكونور، يف بيان له إن »الرئيس ال يزال يشــعر أنه 
بصحة جيدة ... هذا الصباح، كام هو متوقع، ما زالت نتيجة 

فحص كورونا الذي خضع له إيجابية«.
بايدن الــذي عاد إليه املرض بعد أيــام قليلة من تعافيه ال 
يزال يف حجر صحي يف البيــت األبيض، حيث يؤدي مهامه 

الرسمية بشكل كامل.

أكد األمني العــام لألمم املتحدة انطونيــو غوترييش »أن 
اإلتجــار بالبرش جرميــة مروعة وانتهاك شــنيع لحقوق 
األشخاص وتعد صارخ عىل ســالمتهم وكرامتهم داعياً إىل 

القضاء عىل اإلتجار بالبرش.«
ونقل مركز أنباء األمم املتحدة عن غوترييش قوله مبناسبة اليوم 
العاملي ملكافحة اإلتجار بالبرش: »إنه من املؤسف أن اإلتجار بالبرش 
معضلة تزداد سوءاً وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات الاليت ميثلن 
أغلبية الواقعني ضحايا لإلتجار ضمن الحاالت التي يجري اكتشافها 
عىل الصعيد العاملي«، مضيفا »أن جائحة )كوفيد19( فصلت األطفال 
والشباب عن أصدقائهم وقرنائهم واضطرتهم إىل قضاء املزيد من 
الوقت مبفردهم وعىل االنرتنت كام انعكست ويالت النزاعات وتغري 
املناخ والالمساواة والفقر عىل عرشات ماليني األشخاص يف جميع 

أنحاء العامل فرتكتهم يعيشون يف العوز والعزلة.
وأشار غوترييش إىل أن »املتاجرين بالبرش استغلوا مواطن 
للتعرف عىل  املذكورة واســتخدموا تقنيات متطورة  الضعف 
هوية الضحايا وتعقبهم ومراقبتهم واســتغاللهم” موضحاً 

أن منصــات االنرتنت تتيــح لهم االحتيال عىل األشــخاص 
واســتخدامهم بوعود كاذبة كام أن الشبكة املظلمة تسمح 
لهم بإخفاء هوياتهم وهم ينرشون محتوياتهم الدنيئة ومنها 
تلك التي تستغل األطفال جنســياً«، مضيفا »أن التكنولوجيا 
متنح املستهلكني إمكانية طلب محتويات أشد خطورة دون أن 
يكشفوا عن هوياتهم وهذا ما يغذي ظاهرة اإلتجار بالبرش«.

وكان موضوع اليوم العاملي ملكافحة اإلتجار باألشخاص هذا 
العام استعامل التكنولوجيا وإساءة استعاملها، ويف هذا الصدد أكد 
غوترييش »أن هذا يعد تذكرياً بأنه إذا كان مبقدور التكنولوجيا أن 
تعني عىل اإلتجار بالبرش فباستطاعتها أيضاً أن تكون أداة حاسمة 
يف مكافحته«، مؤكدا »عىل رضورة أن توحد الحكومات والهيئات 
التنظيمية واملؤسسات التجارية واملجتمع املدين قواها لالستثامر 
يف السياســات والقوانني والحلول التكنولوجية التي ميكنها أن 
تساعد يف التعرف عىل هوية الضحايا ومؤازرتهم وكشف الجناة 
ومعاقبتهم وضامن أن يكون االنرتنــت فضاء مفتوحاً لجميع 

األشخاص ال يخشون فيه عىل سالمتهم وأمنهم«.

 جنود بقوة حفظ السالم في الكونغو الديمقراطّية 
يقتلون شخصين عند نقطة حدوديّة

 قتل شخصان عىل األقل أمس، حيث أطلق جنود قوة حفظ 
الســالم األممية النار عند معرب حــدودي بني أوغندا ورشق 

جمهورية الكونغو الدميقراطية.
وذكر بيان أصدرتــه بعثة األمم املتحــدة »أطلق جنود من 
لواء التدخل التابع لبعثة األمم املتحدة إلرســاء االستقرار يف 
جمهورية الكونغو الدميقراطية )مونوسكو( النار عند عودتهم 
مــن اإلجازة، يف نقطة حدودية ألســباب غري مربرة ومنعوا 
العبور«، مضيفة أن هذا الحادث الخطري أدى إىل خســائر يف 

األرواح وإصابات خطرية، بدون تقديم حصيلة دقيقة.
الكونغو  املبعوثــة األمميــة إىل جمهوريــة  وأعربــت 
الدميقراطية بينتو كيتا عن »صدمتها الشــديدة لهذا الحادث 

الخطري«، بحسب بيان البعثة.
وأضاف بيــان البعثة »أمام هذا الســلوك املشــني وغري 
املسؤول، تم التعرف عىل مرتكبي إطالق النار وتوقيفهم يف 
انتظار نتائج التحقيق الذي بدأ بالفعل بالتعاون مع السلطات 

الكونغولية«.
وتابع »كام تم إجــراء اتصاالت مع البلد األم لهؤالء الجنود 
للتمكــن من الرشوع يف اإلجراءات القانونية بشــكل عاجل 
مبشــاركة الضحايا والشهود، من أجل اتخاذ عقوبات يقتدى 

بها يف أقرب وقت ممكن«.

البنتاغون يخطط الختبار صواريخ عابرة للقارات
صاروخ  إلطــالق  البنتاغــون  يخطــط 
آب،  للقارات مطلع شــهر  باليســتي عابر 
حسب تحذير دويل إلغالق املناطق البحرية 

الهادئ.  يف املحيط 
وبحســب التحذير، فإن اإلطالق مجدول 
8 آب، وســيتم إغالق  4 إىل  يف الفرتة من 
ســاحل  من  البحرية  املناطــق  مــن  عدد 
فاندنربغ  قاعــدة  بالقرب من  كاليفورنيــا 
كواجالني  يف  االختبــار  موقع  إىل  الجوية 
الهادئ.  املحيط  وسط  مارشال،  بجزر  أتول 
أنه  يفرتض  الذي  الصاروخ،  مدى  وسيكون 
ســبعة  حوايل   ،3-Minuteman طراز  من 

كيلومرت. آالف 

للقوات  العاملية  الرضبــة  لقيادة  ووفقا 
إلغاء  األمريكيــة، تم يف مايــو  الجويــة 
القادر   ،3-Minuteman إطــالق  تجربــة 
قابلة  نووية  حربية  رؤوس  عدة  حمل  عىل 
قبل  فنية  ألســباب  الفردي،  لالســتهداف 
إجراء  يتم   ، املتوسط   اإلطالق مبارشة. ويف 
ثالث أو أربع عمليات إطالق من هذا القبيل 

سنويا.
مداه  يصل   3-Minuteman والصــاروخ 
إىل 12 ألــف كيلومــرت، ومتتلــك الواليات 
املتحدة حاليــا 400 من هذه الصواريخ، كل 
منها قــادر عىل حمل ما يصــل إىل ثالثة 

رؤوس نووية.



جالل بعينو

 عشــاق التنس اللبناين عىل موعد مــع دورة نادي برمانا 
الســنوية بالتنس التي ســتنطلق اليوم االثنني عىل مالعب 
»مدرســة برمانا العالية« وتقام عىل مدى اسبوعني بارشاف 

االتحاد اللبناين للعبة.
  وككل سنة، تعيش لعبة التنس حركة كبرية ونشيطة من 
تنظيم االندية دوراتها االتحادية وفق الروزنامة الحافلة التي 
أقرّتهــا اللجنة االدارية لالتحاد ومــن الدورات التي اختتمت 
يف اآلونة األخرية دورة النادي اللبناين للســيارات والسيارات 
والسياحة التي أسدلت الستارة عليها األربعاء الفائت ومسابقة 
كأس لبنان التي ستختتم االثنني والتي ينظمها نادي الغولف.

  ودورة نادي برمانا من الدورات التي تقام سنوياً منذ عقود 
طويلة ولقد عملت اللجنة األدارية للنادي برئاسة روين كنعان 
)أحد ابطال الراليات( عىل التحضري للدورة منذ اكرث من شهرين 
يف ارصار عــىل اقامتها وانجاحها وايجاد التمويل الالزم لها 

لكيال تغيب هذه الدورة عن خارطة الدورات عام 2022.

{ االنطالق االثنني {
  »الديــار« التقت رئيس النــادي روين كنعان الذي تحدث 
باسهاب عن الدورة التي ستدوم نحو اسبوعني فقال »كام بات 
معروفاً ستنطلق الدورة االثنني مبشاركة 346 العب والعبة يف 
الفئات التالية: ذكور واناث )تحت الـ 12 وتحت الـ 14 وتحت 
الـ 16 وتحت الـ 18(، فردي رجال، فردي سيدات، قدامى )فوق 
الـ 35 سنة(، قدامى )فوق الـ 45 سنة( وزوجي الرجال. ولقد 
جرت عملية ســحب القرعة مساء الجمعة الفائت  بحضوري 
وحضور أمني الرس الياس األحمر ومديرة الدورة ناهيا ابو خليل 
)عضو االتحــاد اللبناين للتنس( والحكم جوي خليل وجورج 
عبيد. املباريات ســتقام يومياً ومنذ الصباح وحتى املساء. لقد 

النطالق  التحضريات  أنهينا 
الــدورة من تأهيــل االنارة 
أرصّت  ولقــد  واملالعــب. 
للنادي عىل  االدارية  اللجنة 
اقامة الدورة عىل الرغم من 
الظروف التي يعيشها لبنان 
منذ نحو 3 ســنوات. دورة 
نادي برمانا معروفة وشارك 
من  العديد  ســابقاً  فيهــا 
الدوليني  والبطالت  األبطال 
الذين ملعوا يف سامء التنس 

العاملي«.

{ الرعاة {
  وبالنسبة للداعمني اجاب 
كنعان »أود ان اشكر املجلس 

البلدي لربمانا برئاســة النقيب بيار األشــقر ورجل األعامل 
هاين األشقر الداعم الســنوي القامة والنجاح الدورة والذي 
سأكشف اسمه ألول مرة عىل الرغم انه يفّضل اال يتم الكشف 
عن هويته كأحد الداعمني الكبار القامة الدورة. والشكر ايضاً 
اىل نبيل املنال وهو احد خريجي »مدرسة برمانا العالية« واىل 
جورج األشقر الذي ساهم بتأهيل انارة املالعب مع دعم مايل. 
والشكر ايضاً اىل املحامي القنصل نرصي نرصي لحود وسامر 
رزق عىل دعمهام وهنالك أكادميية »ماريتيم« لصاحبها بيار 
عقل واىل خاطر أبو حبيب عىل مساندته الدامئة. ولوال هؤالء 
األشــخاص ملا اقيمت الدورة والشــكر الكبري ايضاً اىل رئيس 
مدرسة برمانا العاملية الدكتور ديفيد غراي. ولقد رصدنا جوائز 
مادية وعينية قّيمة للفائزين والفائزات وادعو عشاق التنس 
اىل مواكبة املباريــات والدخول اىل املالعب مجاين ونحّض 

لختام الدورة عىل مســتوى عال من حضور فاعليات رسمية 
ورياضية وبلدية وغريها لليوم األخري«.

  وتابع كنعان »ارّدد دامئاً ان السياسة هي خارج نادي برمانا 
وال دور للعمل الســيايس داخل النادي وادعو ابناء البلدة اىل 

دعم النادي الذي يحمل اسم بلدتهم«.

   {  العالقة ممتازة مع اتحاد التنس {
  ورداً عىل سؤال حول العالقة مع اتحاد التنس اجاب كنعان 
»عالقة ممتازة مع الرئيس أوليفر فيصل ومع ســائر اعضاء 
اللجنــة االدارية وكام تعلمــون عضو االتحاد ناهيا ابو خليل 
هــي عضو يف اللجنة االدارية لنادي برمانا. واالتحاد اللبناين 
للتنــس يعمل كخلية نحل وهو اتحــاد ناجح يقوم بواجباته 

عىل أكمل وجه«. 
  وبالنســبة لأللعاب التي يزاولها النادي اىل جانب التنس 

اجاب كنعان »لعبة كرة السلة«.

  وتحدث عن روح التضامن وااللفة الســائدة ضمن اللجنة 
االدارية للنادي مع اعضاء من ابناء بلدة برمانا مشــدداً عىل 
العالقة الوطيدة مع الجميع ومنهم أمني الرس الياس األحمر.

  وتابع »وبهذه املناســبة اريد ان اّوجه شــكري العميق 
اىل الرئيــس الفخري لنادي برمانــا الدكتور جورج فريحه 
اطــال الله بعمره عىل ما بذله لعقود طويلة من اجل النادي 

وسمعته«.
  ويف الختــام متنى كنعــان التوفيق لجميع املشــاركني 
واملشــاركات يف الدورة والشــكر اىل العاملني يف الدورة من 
اداريني وحكام وملتقطي كرات وغريهم واىل رجال الصحافة 
واالعالم الذين سيواكبون الدورة عرب تغطيتهم املمّيزة كالعادة.
  ومــا ذا كان سيشــارك يف الراليات املقبلة كبطل معروف 
ابتســم كنعان وقال »طبعاً. اسرتاحتي الحالية هي اسرتاحة 

املحارب«.
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ــار«: ــ ــ ــ ــ ــ ــ »الديـ لــــــــــــــــ  ــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ كنعـ ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ رونـ ــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الراليـ ــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ بطـ ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ برمانـ ــادي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ ــس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رئيـ
 دورة التنـــــــــــــــس لـــــــــــــــن تغيـــــــــــــــب عـــــــــــــــن ســـــــــــــــماء بلدتنـــــــــــــــا مهمـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت الظـــــــــــــــروف.. وعالقتنـــــــــــــــا ممتـــــــــــــــازة مـــــــــــــــع االتحـــــــــــــــاد
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــي الرياضـــــــــــــــة امليكانيكي ـــــــــــــــرات و »اســـــــــــــــتراحة املحـــــــــــــــارب« ف ـــــــــــــــا التحضي ـــــــــــــــن .. وأنهين الشـــــــــــــــكر للداعمي

كنعان يتوج احدى الفائزات رئيس نادي برمانا روين كنعان

ــنة ــ ــ ــ ــ سـ  18 الــــــــــــ  ــت  ــ ــ ــ ــ لتحـ ــان  ــ ــ ــ ــ لبنـ ــب  ــ ــ ــ ــ  منتخـ
بطـــــــــــالً لغـــــــــــرب آســـــــــــيا فـــــــــــي كـــــــــــرة الســـــــــــلة

دورة نـــــــــــادي برمانـــــــــــا بالتنـــــــــــس تنطلـــــــــــق اليـــــــــــوم
و22 مبــــــــــــــــاراة فــــــــــــــــي اليــــــــــــــــوم األول

انتصاران وديان لبرشلونة وريال مدريد

ــس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي التنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كأس لبنـ
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا النهائيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل أدوارهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تدخـ

احــرز منتخب لبنان للذكور بكرة الســلة 
لفئــة تحت الـ 18 ســنة لقــب بطولة غرب 
آسيا وبســهولة والتي استضافتها العاصمة 
السورية دمشق واملؤهلة اىل بطولة آسيا التي 
ستقام يف ايران الشهر املقبل بفوزه العريض 
عىل نظريه الســوري يف املباراة النهائية التي 

اقيمت السبت وبنتيجة )59-85(.  
ومل يجد منتخــب االرز صعوبة يف تجديد 
الفوز عىل اصحاب االرض خاصة ان مستوى 
املنتخــب اللبناين كان متقدمــا بفارق كبري 
عن باقي املنتخبات التي شــاركت يف البطولة 
االقليمية بدمشق وما النتائج سوى دليل عىل 

ذلك.
  وهو االنتصار الخامس للبنان يف البطولة 
ومــن دون خســارة بعد فــوزه االثنني عىل 
فلسطني والثالثاء عىل سوريا واالربعاء عىل 
العــراق وتصدر الرتتيب العــام وليفوز عىل 

فلسطني الجمعة يف الدور ما قبل النهايئ.
  وتأهل منتخبا لبنان وســوريا اىل بطولة 
آسيا التي ستقام يف اب 2022 يف ايران اذ ان 
منتخبني من غرب اســيا يتأهالن اىل البطولة 

القارية.
  وبذلك واصلت كرة السلة اللبنانية عروضها 
القوية عــرب كافة املنتخبات من الرجال بطل 
العرب ووصيف كأس آسيا وتحت الـ 18 )بطل 
غرب اســيا( وتحت الـ 16 )تأهل اىل بطولة 
العامل( اىل جانب منتخب السيدات ومنتخبات 

الفئات العمرية لالناث.
  وأثبتــت كــرة الســلة اللبنانيــة قوتها 
وحضورها الخارجــي وانها من االقوى ليس 
يف منطقة غرب اسيا فحسب بل يف القارتني 
االسيوية واالوقيانية وباتت قوسني او ادىن 
من املشــاركة يف بطولة العامل للرجال العام 

املقبل للمرة الرابعة.

تنطلق اليــوم االثنني دورة 
نادي برمانا السنوية املفتوحة 
التي  األرز(  )كأس  بالتنــس 
ينظمها عىل مالعب »مدرسة 
برمانــا العاليــة« عىل مدى 
االتحاد  بارشاف  اســبوعني  

اللبناين للعبة.  
وجرت عملية سحب القرعة 
املنظّم  النادي  رئيس  بحضور 
روين كنعان وامني الرس الياس 
األحمــر ومديرة الدورة بطلة 
لبنان السابقة ناهيا ابو خليل 
)عضو االتحاد اللبناين للتنس( 
والحكــم جوي خليل وجورج 

عبيد.   والدورة مخصصة للفئات التالية : ذكور 
واناث )تحــت الـ 12 وتحت الـ 14 وتحت الـ 
16 وتحت الـ 18(، فردي رجال، فردي سيدات، 
قدامى )فوق الـ 35 سنة(، قدامى )فوق الـ 45 

سنة( وزوجي الرجال.
  وأعلنت خليل عن اقفال باب التسجيل عىل 

مشاركة 346 العب والعبة .

  ويف برنامج اليوم االثنني تنطلق املباريات 
)22 مبــاراة يف اليــوم األول( عند الســاعة 
العــارشة قبل الظهر عىل تقام املباراة األخرية 

لليوم األول عند الساعة الثامنة مساء.
  وأنهــى النادي املنظّم تحضرياته النطالق 
الدورة التي باتت محطة ســنوية منذ عقود 
طويلــة من الزمن ومن ضمــن التحضريات 

تأهيل املالعب التي باتت يف حلّة جديدة.

ســّجل الفرنيس عثامن دميبييل والهولندي ممفيس ديباي 
هديف الفوز لربشــلونة اإلســباين عىل نيويــورك ريد بولز 
األمرييك السبت، ليختتم العمالق الكاتالوين جولته الصيفية 

األمريكية دون خسارة.  
وســّجل الجناح الدويل دميبييل هدف االفتتاح بعد أربعني 
دقيقة عل ملعب ريد بول أرينا يف هاريســون )نيوجرييس( 
أمام 25 ألف متفّرج. وعّزز ديباي النتيجة يف الدقيقة 87، بعد 
خمس دقائق من طرد دانيال إيدملان العب ريد بول لتدخل عنيف 

عىل اليافع بابلو توّري.
  وفيام مل يســجل بعد مهاجم برشــلونة الجديد البولندي 
املخضم روبرت ليفاندوفســي، القــادم من بايرن ميونيخ 
األملاين بعد مد وجزر، عاد برشــلونة إىل إســبانيا مع ثالثة 
انتصارات وتعادل من أربع مباريات يف جولته  وكان قد تغلّب 
عىل إنرت ميامي األمرييك 6-0، غرميه املحيل ريال مدريد 0-1 

وتعادل مع يوفنتوس اإليطايل 2-2.
  وبافتتاحه التسجيل، يكون دميبييل قد سجل هدفه الثالث 
يف مبارتني. بعــد متريرة مقرشة من القادم الجديد الربازييل 
رافينيا، اخرتق الجهة اليمنى قبل أن يسجل يف شباك الحارس 

الربازييل كارلوس كورونيل بتسديدة أرضية قوية.
  واستغل ديباي الذي دخل بدالً من ليفاندوفسي يف الدقيقة 

73، معمعة دفاعية ليسجل الهدف الثاين يف نهاية املباراة.
  بدوره، حاول ليفاندوفســي، القادم إىل برشلونة مقابل 
نحو 50 مليون يورو، التسجيل يف الشوط األول، لكن رأسيته 
مرت فوق العارضة )17(، وبعد هربه من ثالثة مدافعني، سدد 
أيضاً فوق العارضة )20(، ثم أهدر عدة فرص أخرى للتسجيل.

  ويختتم برشلونة استعداداته للموسم مبواجهة بوماس 
أونام املكســيي األحــد املقبل عىل ملعبــه كامب نو، قبل 
أســبوع من انطالق الدوري اإلسباين حيث يحاول مقارعة 
ريــال مدريــد حامل اللقب بعد حملــة تغيريات جذرية يف 

الفريق. صفوف 
  وقاد كريم بنزميا وماركو أسينســيو فريقهام ريال مدريد 
للتغلــب عىل يوفنتوس، بهدفني نظيفني، يف آخر مباراة ودية 

بجولة الفريق يف الواليات املتحدة استعدادا للموسم الجديد.
  وبعد أن ســقط أمام برشلونة بهدف دون رد يف كالسيكو 
الس فيغــاس، وتعادله أمام أمريكا املكســيي )2-2(، اختتم 
الريــال جولته بفوز مثني عىل يوفنتــوس مينحه الثقة قبل 
خوض مباراة كأس السوبر األورويب أمام آينرتاخت فرانكفورت 

يف العارش من آب املقبل.
  وســجل بنزميا الهدف األول للريال يف املباراة التي أقيمت 
يف ملعب »روز بول« يف مدينة باســادينا بوالية كاليفورنيا 
األمريكية يف الشوط األول من رضبة جزاء )19(، بينام أحرز 

أسينسيو الهدف الثاين )69(.
  وشهد امللعب حضور رقم قيايس من املشجعني بلغ 93 ألفا 

و702 شخص بينهم اآلالف من جامهري الريال.
  وارتدى العبو الريال ويوفنتوس يف املباراة قمصان خاصة 
مصممة بالتعاون مع رشكة »أديداس« إلرسال رسالة لصالح 

الشمولية يف عامل كرة القدم.
  وتعــادل إنرت ميــالن اإليطايل بصعوبة مع ضيفه أوملبيك 
ليون الفرنيس 2-2 يف املباراة الودية التي جمعت بينهام عىل 

ملعب دينو مانوزي يف إيطاليا.
  وتقدم ليون بهدفني حمال توقيع ألكســندر الكازيت العائد 
حديثــا للفريق، والالعب الشــاب ريان رشقي »18 عاما« يف 

الدقيقتني 31 و49.
  ورد املهاجــم البلجيي روميلو لوكاكو العائد حديثا إلنرت 
ميالن، بهدف يف الدقيقة 51 وتكفل نيكولو باريال  بتســجيل 

هدف التعادل يف الدقيقة 65.
  وفاز فريق روما اإليطايل عىل توتنهام اإلنجليزي 1-0 يف 

املباراة الودية التي جمعت بينهام السبت.
  ويدين روما بالفضل يف هذا الفوز للمدافع الربازييل روجري 
إيبانيز دا ســيلفا الذي سجل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 

  .29
ويســتهل روما مشــواره يف املوســم الجديد من الدوري 

اإليطايل مبالقاة مضيفه سالرينيتانا يوم 14 آب املقبل.
  ويفتتح توتنهام مشــواره يف املوســم الجديد من الدوري 
اإلنكليزي املمتاز مبواجهة ضيفه ســاومثبتون يف السادس 

من آب املقبل.

تختتــم دورة كأس لبنان 
التــي ينظمها  التنــس  يف 
إتحاد  بإرشاف  الغولف  نادي 
اللعبة وتقام منافساتها عىل 
منطقة  يف  الرتابية  مالعبه 
الجناح بعد ظهر اليوم اإلثنني 
حيــث كانــت ســجلت يف 
والسادس  الخامس  اليومني 

النتائج الفنية التالية :  

{ فئة الذكور : {
  تحت 12 ســنة : فاز لوكا 
أبو شــقرا عىل عمر جباضو 
0  - 4 4 – 2 10  – 8 والياس 
أبو رحال عىل نيقوال عزقول 
7 – 5 7 – 6 وغربيال غسطني 
عىل لوكا أبو شــقرا 6 – 4 – 

. 3 – 6
  تحــت 14 ســنة : فــاز 
كريســتوف أبو هاشم عىل 
غــازي جباضو 4 – 0 4  - 2 
وطــارق شــعبي عىل عيل 
حطيــط 4 – 0 4 – 0 ورالف 
الفرتيادس  فرحات عىل يان 
4 – 4 2 – 4 10 – 6 ورامــي 
صويل عىل ألكسندر غسطني 
4 – 0 4 – 0 وطارق شــعبي 

عىل مارك خوري 4 – 2  2 – 4 10 – 6  ورامي 
صويل عىل طارق شــعبي 6 – 2 6 – 1 ورالف 
فرح عىل كريستوف أبو هاشم 6 – 1 – 6 – 4 .
  - تحت 16 سنة : فاز مرتجى شمص عىل 
أنطوين تني 0 – 4  4 – 2 10 – 8 وزاهي فرحات 
عىل طارق شعبي 6 – 0 6 – 1  ورالف فرح عىل 

مرتجى شمص 6 – 1 6 – 0 .

{ فئة اإلناث :  {
  تحت 12 ســنة : فازت صوفيا طبيب عىل 
ملى نعامن 4 – 0 4 – 2 وليانا الصمد عىل نواه 
بشــور 4 – 0 4 – 2  ورينــا الجرس عىل ليانا 

الصمد 6 – 0 6 – 0 . 
  تحت 14 ســنة : فازت كايا شــكيبان عىل 
رينــا الجــرس 6 – 4 6 – 3 وكارمن عازار عىل 

يارا كلش 6 – 0 6 – 0 .
  تحت 16 ســنة : فازت ليال بشور عىل ميا 
شكيبان 6 – 1 6 – 1  وكارمن عازار عىل كايا 

شكيبان 7 – 6 – 6 – 3 .
  - فــردي رجال : فاز روي تابت عىل أنيس 
عبيــد ) بالتغيب ( وإييل شــكيبان عىل عيل 
صــويل 6 – 0 6 – 0 ورالف طعمة عىل متيم 

حالق 6 – 0 6 – 1 وكارلوس شمص عىل جاد 
غاريــوس 6 – 2 6 – 0 وروي تابت عىل إييل 
شــكيبان 6 – 3 -6 – 1 وزاهــي فرحات عىل 
محمد عطايا 7 – 6 وروي تابت عىل كارلوس 
شمص 6 – 4 – 6 – 2 ومتيم حالق عىل زاهي 

فرحات 6 – 2 – 6 – 3 .
  - فردي ســيدات : فازت ماريا بريدي عىل 
تاليا حسون 6 – 0 6 – 0 وليال بشور عىل مرينا 

األطرش 6 – 0 6 – 0 .
  - زوجي رجال : فاز مجد أبو عقدة ومحمد 
عطايا عىل محمد خاطر ووسام زين 6 – 2 6 
– 2 ورودي أبــو حمد وجالل صادق عىل جان 
برهــوش وجاد غــرّة 6 – 3 6 – 3 وكارلوس 
شمص ومتيم حالّق عىل خليل عبود وتوفيق 
حمود ) بالتغيب ( وروين حنا وميشــال وزير 
عىل داين غمرة وســامر شــامس 6 – 1 – 6 
– 3  وروين حنــا وميشــال وزير عىل رودي 
أبــو حمد وجالل صادق 5 – 7  6 – 3  10 – 7 
وكارلوس شــمص ومتيم حالق عىل مجد أبو 
عقــدة ومحمد عطايا  6 – 3  6 - 1 وكارلوس 
شــمص ومتيم حالق عىل روين حنا وميشال 

وزير 6 – 1 – 6 – 1 .

أحرز ليفربول درع املجتمع التي تجمع بني 
بطــيل الدوري االنكليزي املمتاز ومســابقة 
الكأس بفوزه عىل مانشســرت سيتي 3 1 عىل 

ملعب »كينغ باور ستاديوم« يف ليسرت.  
ســجل للفائز ترنت ألكســندر أرنولد )21( 
ومحمد صالح )83 مــن ركلة جزاء( والبديل 
املهاجــم األوروغويــاين دارويــن نونييس 
)90+4(، وللخارس البديل األرجنتيني خوليان 

ألفاريس )70(.

   {  أملانيا {
  بــدأ بايرن ميونيخ األملاين عهده الجديد من 
دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفســي، 
محرزاً لقب الكأس الســوبر األملانية للموسم 
الثالــث توالياً، بفوزه عىل اليبزيغ بنتيجة 5 3، 

بينها هدف لوافده الجديد السنغايل ساديو مانيه.
  وتناوب عىل تســجيل خامســية بايرن 
ميونيخ جامل موســياال )14(، مانيه )31(، 
الفرنــيس بنجامــان بافار )45(، ســريج 
غنابري )66(، ولوروا ســانيه )90+8(، فيام 
الفرنيس  أحرز مارسيل هالســتنربغ )59(، 
كريســتوفر نكونكو )77 مــن ركلة جزاء(، 

واإلسباين دانيال أوملو )89( أهداف اليبزيغ.

   {   هولندا {
  أحرز أيندهوفن الكأس الســوبر الهولندية 
يف كرة القدم للمرة الثالثة عرشة يف تاريخه، 
بفوزه املشــّوق عىل غرميه أياكس أمسرتدام 
5-3 عــىل ملعــب يوهان كرويــف أرينا يف 

أمسرتدام.

قّدم ماكس فريشــتابن وترية مثرية تجاوز 
من خاللها انزالقه وبقّية منافســيه ليشــّق 
طريقــه نحو الصدارة ُمحــرًزا الفوز بجائزة 
املجــر الكربى للفورمــوال واحد بالتوازي مع 
انهياٍر اســرتاتيجّي عرف العديد من األخطاء 

يف معسكر فرياري.  
فبعد انطالقه عارشا بسبب مشكلة محّركه 
يف التصفيات، بدأ فريشــتابن بتحقيق تقّدم 
رسيعٍ يف الرتتيب مستغال إطارات »سوفت« 
يف البداية.  وأرفق ذلك باسرتاتيجّية محكمة 
من فريقه ريد بُل ليتمكّن من القفز إىل األمام 
بعد منتصف السباق ومل يلتفت إىل الوراء منذ 
ذلــك الحني، بالرغم من الخطــأ الذي ارتكبه 

بانزالقه عىل املسار.
  وعّزز الهولندي صدارته للرتتيب العام أكرث 
فأكــرث لدرجة كبرية جًدا بالتوّجه إىل العطلة 

الصيفّية.
  وبعــد أن خاض ثنايّئ مرســيدس معركة 

داخلّيــة عىل املركز الثالث يف اللّفات األخرية، 
كانــت الغلبة من نصيب لويــس هاميلتون 
املتمّتع بإطــارات أفضل ليظفر باملركز الثاين 

لألسبوع الثاين عىل التوايل.
  وانهار ســباق فرياري بعد سلســلة من 
األخطاء االســرتاتيجّية ليعرب كارلوس ساينز 

اإلبن يف مركٍز رابع مخّيب.
  أّما سريجيو برييز فقد حّل خامًسا لصالح 
ريد بُــل، بينام اكتفى شــارل لوكلري باملركز 
السادس عىل إثر قرار غريٍب من فرياري بنقله 
إىل إطــارات »هارد« يف وقفته الثانية املبكّرة 
وبالتايل تدمري سباقه، وخسارته للمزيد من 
النقاط لصالح غرميــه، وإمكانّية القول بأّن 

منافسته عىل لقب هذا املوسم قد تبّخرت.
  وحّل الندو نوريس سابًعا لصالح مكالرين 
متفّوًقا عــىل ثنايّئ ألبني فرناندو ألونســو 
وإســتيبان أوكون، بينام أكمل سيباســتيان 

فيتيل ترتيب العرشة األوائل.

منتخب لبنان تحت الـ 18 بطالً لغرب آسيا

متيم حالق

كايا شكيبان

لــلــيــفــربــول ــة  ــزي ــي ــل ــك االن ــع  ــم املــجــت درع  ــب  ــق  ل
ــخ ــي ــيــون ــرن م ــ ــاي ــ ــب ــ والــــســــوبــــر األملــــانــــيــــة ل

فيرشـــــتابن بطـــــالً لجائـــــزة املجـــــر فـــــي الفورمـــــوال-1

املـــوت يغيب مــاغــي شــهــوان عــواد
غيب املوت الراحلة ماغي شــهوان عواد والدة عقيلة نائب 
رئيس اللجنة األوملبية ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة ورئيس 

نادي السفارة األمريكية أسعد النخل.  
وحضت معزية فاعليات سياســية ورســمية وعسكرية 

ورياضية واقتصادية وبلدية وإعالمية وفنية.
  كام تلقى النخل وعقيلته كارين سيالً من االتصاالت املحلية 

والخارجية وعرب مواقع التواصل االجتامعي.



1ـ فريد شوقي، نتوّزع
2ـ يورو، املرير، يد

3ـ كبَت، إلق، وجدان
4ـ تناولت، برب، يشب

5ـ وسب، قراري، عودتهم
، جــورج خليل،  6ـ رّو، أطَّ

بدر
7ـ هنيبعل، ستيفن بويد

8ـ ِجت، فعلتم، نراهم

9ـ غوريك، ريا، إسفني
10ـ وّر، أرســم، يفلــت، 

أميون
11ـ وفرت، رمل، أرن، آر

إبن  بار، عــام، وبر،  12ـ 
سهل

فرجينيا،  مرسيدس،  13ـ 
حلم

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

  والية أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  شارل بودلري 

اخترب معلوماتك

1ـ من أسامء األسد. 

2ـ من األحجار الكرمية. 

3ـ تكون يف الصحارى. 

4ـ مغنية لبنانية. 

5ـ تعربين وتجتازين.

1ـ حلقــات الوصل بني 

االنسان وربه. 

2ـ آثار تاريخية. 

3ـ البستان. 

4ـ طبيب. 

5ـ حيوانات بحرية. 

عامل اجتامع وفيلسوف ورجل إقتصاد فرنيس راحل. 

صاحب نظرية اجتامعية واقتصادية ُعرَفت بإســمه. 

وصَف الفقر بأنه السبب الرئييس لخلل املجتمع.

إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت: 

10+2+7+4+6- مدينة بريطانية.

2+4+1+6+5- قضاء لبناين. 

3+8+2+4- عملة عربية. 

9+8+4- جامعة يف الواليات املتحدة.

7+9+5- قرى بعيدة عن املدن. 

4+10+6- لعب ومرح. 

5+4- من األزهار.

1ـ ما إسم املمثلة االنكليزية التي ولدت عام 1937 يف 
لندن. مشهورة بتأييدها لحركات التحرر يف العامل، ودعم 
النســاء يف عامل االخراج. نالت جائزة أوســكار كأفضل 

ممثلة مساعدة عام 1978؟ 
ــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم عارضة األزياء، سوبر موديل، زوجة املغني 
رود ستيوارت التي كانت برفقته عندما أعلن إعتزاله الغناء 

يف مؤمتر صحفي يف نيسان 1995؟ 
ــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اســم الحيوان الذي هو من الزحافات، ال يرشب 
املاء أبدا طيلة حياته، ويُرضَب به املَثل يف ذلك؟

ــــــــــــــــــــــــ
4ـ يف أية ســنة ُصنعت الجوارب النسائية التي تكون 

من النايلون؟ 
ــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما االســم الذي يُطلق عىل الِشعر الذي يكون بدون 
قافية؟ 

ــــــــــــــــــــــــ
6ـ من هو الكاتب والشاعر الربيطاين الذي تويف عام 

1995 واشتهر بروايته الهيكل؟ 
ــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم الرئيس االفريقــي الذي إنتخب أمينا عاما 
للفرنكوفونية املنعقدة يف بريوت األحد 20 ترشين األول 

عام 2002 خلفا لبطرس غايل؟  
ــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم ثور التيبــت الضخم الطويل الصوف الذي 
يسّمى أيضا القـوتاش والُخشقاء؟ 

1ـ فيكتور هوغو، بم
2ـ روبنسون، وروار

3ـ يرتاب، يجّر، فرس
4ـ دو، إبتكار

5ـ القطع، يرتعد
6ـ والرت، لف، اس

7ـ قلق، أج، عرمرم
8ـ يم، بروس يل

9ـ روبريت تايلور

10ـ نيجر، جيم، بج
11ـ ترّد، أخّف، األرّي

12ـ اي، لنكسرت
13ـ زين شعيب، ناي

14ـ عّد، بولونيا، بَا
15ـ يرّنان

16ـ تبدأ، يرسح
17ـ هّد، هنو، هل

18ـ مريم فخر الدين، نعلم

؟ من هو
من هي؟

1ـ عاصمة افريقية، سال.
2ـ ألَفــُه وأنَس به، عرق يف 

العنق، أحد الشهور.
أجاوب، طيــور مغرّدة،  3ـ 

للتعريف. 
الخصومة،  شديد  خصم  4ـ 
آلة طرب، جمعت األشــياء عن 

األرض. 
5ـ شّك وظّني، ساعة من 

الليل. 
6ـ دولة أمريكية، برَز وظهَر، 

مقدمة العسكر. 
7ـ مــن الطيــور، مدينــة 

مرصية، مدينة ايطالية. 
8ـ إســم موصــول، شــقَّ 

اليشء.
9ـ شــاعر مــن أصحــاب 

املعلقات. 

10ـ عاصمتها سوفا، عديل، 
رجاء. 

11ـ ماركة أول سيارة دخلت 
العراق، يفرّقه عىل. 

12ـ ضعــف، خوف، مدينة 
فرنسية، من األلقاب. 

13ـ شــأننا وأمرنــا، مــن 
األلوان. 

14ـ ثــاين أعىل بحرية يف 
العامل، حّية ذكر.

15ـ أضــع عالمــة بالّك، 
ظهر الباخرة. 

16ـ أحّدث وأخاطب.
17ـ ســام وإرتفــَع، مــن 

الطوائف.
18ـ ممثلة أمريكية صاحبة 

الصورة.

مرصيــة  ممثلــة  1ـ 

راحلة. 

2ـ شجاع جريء، رشَح، 

بالغات. 

3ـ وقــت املواظبة عىل 

ســيارات،  ماركة  العمل، 

ُملك.

4ـ راحــة الَيــّد، مــن 

القضاء  يــوم  الفواكــه، 

والحساب.

5ـ ُشُعالت ساِطعة من 

النار، نــرشب، ِطباع، اناء 

كبري. 

6ـ عندنــا، يبس الخبز، 

حيوان له جراب. 

الجيوش  تستخدمها  7ـ 

يف الجو، أقّص، بابا قديس. 

 . 8ـ إله، ظهَر، مناِزل، تمَّ

9ـ ممثلة مرصية، روايئ 

فرنيس راحل، إضبارة. 

10ـ حاِجز، مفرتســة 

من الطيور والحيوان، تجرَّد 

من ثيابه، للتفسري.

11ـ النسيان، تكرّبَ، من 

وصايا الله.

12ـ اآلثــار، عاصمــة 

آسيوية، جامعة.

13ـ قلب، كاتب مرصي 

راحل، ألف كيلو.

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(

الدبلوماســية تنعش األجواء العاطفية يف 

هذه املرحلة. عليك أن توضح ما تريده ببساطة 

ودون غمــوض، وهذا سيســاعدك كثريا عىل 

النجاح. 

خــذ وقتك بكامله وتريث قبل اتخاذ قرارات 

مصريية هامة. ال تكن مرتابا وقلقا ملا سمعته 

باألمس، فاألمر ال يتعدى الدعابة واملزاح فقط. 

أنــت تتأثــر كثريا يف هــذه اآلونة باملديح 

واالطراء الحســن. عالقات جديدة قد تكون لك 

بابا عىل ما يغني شخصيتك، رشط أن ال تغادر 

أرض الواقع. 

ابتعــد عن الرتابة اململة وقم بعملك اليومي 

عىل أكمل وجه بكل دقة واخالص. االشــياء 

الجميلة والتغيريات قد تقّربك من الشــخص 

اآلخر املفضل لديك. 

قــد يترصف معــك البعــض بطريقة تثري 

أعصابك. وضعك ميكن أن يتطور نحو األفضل 

يف املرحلــة املقبلــة. اعلم ان لــك قوة ذاتية 

فاستعد الستخدامها. 

ذكاؤك الحاّد وفطنتك يجعالنك متيز بوضوح 

بني الصادق والكاذب. ال تتكلم عن مرشوعاتك 

الجديدة قبل أن تضعها موضع التنفيذ الفعيّل.

عواطفك نبيلة ورشيفة. ظروف غري مرئية 

قد تجد فرصتهــا اىل الظهور. أمورك العامة 

ناجحة ومستقرة بالرغم من بعض االشكاالت 

الصغرية.

ستنافس أحد األشخاص الخبثاء عىل مسألة 

ما. نجاح ممتاز عىل صعيد األعامل، وهناك من 

يقدر جهدك واجتهادك يف تسيري كافة األمور. 

صحيح ان الظــروف العملية التي متر بها 

يف هــذه املرحلة صعبة بعض اليشء، ولكنك 

بالنهاية ســتتخذ القرار الجيد واملناسب ملا هو 

ملصلحة مستقبلك. 

االناقة تشعرك بالثقة الكبرية بالذات، فتلمع 

باستمرار اينام كنت وتواجدت. أنت موفق يف 

الحب، واأليام املقبلة ســتكون بهيجة ورائعة  

مع الرشيك.  

سترسك  واألنسباء  باألصدقاء  االجتامعات 

كثريا واملعنويات عالية. تجد انفراجا واسعا يف 

األمــور املالية، والعاطفية أيضا، ولكن حافظ 

عىل يقظتك وحذرك. 

تخلّص نهائيا من الشكوك واملخاوف. انس 

همومك املهنية وكرّس بعض الوقت االضايف 

لرشيكك اللطيف، أو اىل بعض مسائل ومشاكل 

األطفال. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

أول آب
الجيش
أمنيات

أعوام
االردن

القاهرة
الحان
اغنية

األهيل
بانكوك
بريوت

برلني
بون

تشييل
جيبويت

حياة
حرية

حمضيات
حنان

حديقة
حصان

حزب
درة

دواة
دعابة

دهر
رونسار

رمز
رواتب
سهل
سمر
سحر

سويرسا
سعد

شمس
شكسبري

شص
رشط
عكار

عزم
عرائس

فخر
فيلم

فنكوفر

فجر
قربص

كوبا
يرسا
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اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 
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 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ مملكة إسواتيني. 

2ـ العواصم ـ الثغور. 

3ـ الشاعر جون ملتون. 

4ـ شارل القرم. 

5ـ سنة 1974

6ـ املجسطي. 

7ـ سنة 1440

8ـ فلهلم ليبكنخت.

1ـ درهام. 

2ـ إشبني. 

3ـ ند، أف. 

4ـ واربت. 

5ـ بنزين.

1ـ دانوب. 

2ـ رشدان. 

، رز. 3ـ هبَّ

4ـ ايايب. 

5ـ منفنت.



املقاومــــــــة فرضتهــــــــا  جديــــــــدة  ُمعادلــــــــة  وقــــــــع  علــــــــى  لبنــــــــان  فــــــــي  هوكشــــــــتاين 
ــــــــأ ــــــــة إلنفجــــــــار املرف ــــــــرى الثاني ــــــــن الذك ــــــــام م ــــــــد أي ــــــــى بع ــــــــن« عل ــــــــار »صومعتي ــــــــن: انهي املشــــــــهد الحزي
ــــــــوان؟ ــــــــزور تاي ــــــــل ت ــــــــي.. فه ــــــــي ــــــــــ أميرك ــــــــكري صين ــــــــتنفار عس ــــــــل إس ــــــــي ظ ــــــــيوية ف ــــــــة آس ــــــــدأ جول بيلوســــــــي تب

ــرم..  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــ ــه ــ ــول ــ ــط ــ ــد اســـــتـــــهـــــداف أس ــ ــ ــؤك ــ ــ ــو ُت ــ ــك ــ ــوس ــ م

»أنصار الصدر« يُواصلون اعتصامهم في البرملان العراقي.. ودعوات للحوار

ــاء ــ ــ ــ ــ ــات إلحي ــ ــ ــ ــ ــف عقوب ــ ــ ــ ــ ــدن توق ــ ــ ــ ــ ــي: إدارة باي ــ ــ ــ ــ ــووي االيران ــ ــ ــ ــ الن
ــة« ــ ــ ــ ــ ــ ــوات النهائيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتعدة لل«خطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــران مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاق وطهـ ــ ــ ــ ــ ــ االتفـ
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االثنني 1 آب 2022

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

اللبنــاين ومفادهــا أن املقاومة لن ترىض بأقّل من حق لبنان. 
وبحسب قناة امليادين، فإن املشاهد املوجودة يف الفيديو والتي 
أظهــرت األهداف البحريــة يف منطقة كريش مع إحداثياتها، 
إلتقطت من كامريا حرارية متقدمة تخص ســاًحا صاروخًيا 
وهو ما يعني أن هناك سيطرة استخبارية كاملة عىل املساحة 
البحرية التي يعمل فيها االحتال اإلرسائييل مع إطاع واســع 
ودقيــق عىل عدد القطع البحرية وإحداثياتها وهوياتها وعدد 
العاملني عليها وأكرث. وأضافت القناة اىل أن التشــويش الذي 
ظهــر عىل الصــورة يف الفيديو كان مقصــوداً حول محيط 

الشاشة.
اإلحتامل الثاين يف طروحات هوكشتاين هو أن يقرتح خّط 
23 ُمتعــّرج يحرتم معادلة كريــش ُمقابل قانا وهو ما لن يتّم 
طرحه إال بعد رفض الســلطات اللبنانية للعرض األول للموفد 

األمرييك.
وتقول بعــض املصادر املطلعة أن املخاوف الكبرية تأيت من 
»خنوع« الطبقة السياسية اللبنانية أمام الضغوطات األمريكية 
وخصوًصا أن املفاوضني يف لبنان يهابون العقوبات األمريكية 
وبالتايل يأيت دور املقاومة لدعم املوقف اللبناين وتقويته أمام 

فريق مفاوض يُحاول إزاحة الكأس عن رأسه!

{ تنّصل رسمي؟ {
إىل هــذا، رأى وزير الخارجية يف حكومة ترصيف األعامل 
عبد الله بو حبيب أنه »ال يوجد مشكلة مع املقاومة إال أن القرار 
حول الرتســيم هو قرار الحكومة اللبنانية«. وإعترب بو حبيب 
يف مقابلــة تلفزيونية أن الفيديو الذي بّثه إعام املقاومة عن 
إحداثيات منصات استخراج الغاز »ال ميثل موقف لبنان«. وهو 
ما رأى فيه البعض تنّصا رسميا خوًفا من رّدة الفعل األمريكية.

بغــض النظر عام هــي حقيقة األمر، هــذا الفيديو يدعم 
موقف الدولة اللبنانية يف املفاوضات ويُعطيه زخاًم كبريًا يف 
الحفاظ عىل حقوق لبنان. وإذا كان بعض املفاوضني اللبنانيني 
ينبطحون تحت ثقل التهديدات من عقوبات عليهم، إال أن موقف 
املقاومــة مُيّثل تقوية ملوقف هؤالء بدون أن يتحّملوا عبء رّدة 

الفعل األمريكية.
ونقــل فياض عن هوكشــتاين قوله »إن الفيديو الذي نرشه 
حزب الله اليوم عن املسرّيات ال يُفيد وال يُساعد يف املفاوضات ».

{ إنحال مؤسسات الدولة {
املواطــن اللبناين الذي يعيش عىل وترية املعلومات املتوافرة 
يف اإلعام عن مفاوضات ترسيم الحدود علّها تكون خريًا عليه، 
يعيش األمّرين مع فلتان كبري يف األسعار أقّل ما يُقال عنه أنه 
»رسقة للشعب«. فسعر »كعكة الكنافة« يف أحد املحال وصل 

إىل 80 ألف لرية لبنانية! نعم 80 ألف لرية لبنانية وهي التي كان 
مثنها قبل األزمة 5000 لرية لبنانية. تســأل عن سبب االرتفاع 
الجنــوين هذا، يقولون إنه يعود إىل مثن الزبدة املســتخدمة 
والتي يتّم إســتريادها من إيطاليا خصيًصا. لكن ما الذي يؤكّد 
أن هذه الزبدة هي فعًا مستوردة خصوًصا أن الفساد املسترشي 
أوصل التجار إىل أبشع املامرسات مثل تهريب الخبز والطحني 
واملحروقات والغــش يف البضائع وتاريخ صاحياتها... وكل 
ذلــك يف ظل غياب كامل لألجهــزة الرقابية التي يُتحفنا وزير 
االقتصاد والتجارة يومًيا بأنه ســيعاقب ويسجن املخالفني من 

دون أي نتيجة!
ربطة الخبز تُباع بـ 30 ألف لرية تحت أعني الدولة يف سوق 
ســوداء ُمنترشة عىل كامل األرايض اللبنانية وال حســيب وال 
رقيــب. املطاحن واألفران رشكاء بالكامل يف عملية الســوق 

السوداء للطحني الذي يؤّمن دوالراته مرصف لبنان!
هذا السقوط املدّوي ألجهزة الرقابة يف لبنان، يواكبه سقوط 
لكل مؤسســات الدولة مع إســتمرار اإلرضاب العام ملوظفي 
الدولة الذين يتوّقعون األسوأ مع حديث عن وصول دوالر السوق 
السوداء إىل 60 ألف لرية لبنانية بعد إقرار املساعدات للموظّفني.

{ الدوالر الجّمريك {
إىل هذا، عاد الحديث عن الدوالر الجمريك والذي من املتوّقع 
أن يتم إصدار مرسوم جّوال به يف الساعات أو األيام القادمة. 
وإذا كانت املعطيات عن سعر الدوالر الجمريك ال تزال يف خانة 
التقديــرات والتخمينات، إال أن البعض يتحّدث عن أن الحكومة 
ستعتمد مبدأ الزيادة التدريجية حيث سيّتم رفعه إىل 6000 لرية 
يف املرحلة األوىل، لُيعاد بعدها رفعه إىل 8000 و12000 ويف 

النهاية إىل سعر منصة صريفة.
هــذا األمر ويف ظل غيــاب إصاحــات جوهرية وقانون 
الكابيتال كونرتول، سيؤّدي إىل زيادة التهريب إىل لبنان حيث 
ستنشّط مافيات إدخال السلع والبضائع إىل لبنان من دون أن 
يكون هناك مرور عرب الجامرك وبالتايل فإن املداخيل املتوّقعة 

من رفع سعر الدوالر الجمريك، لن تكون عىل املوعد.
أضف إىل ذلك التضّخم الكبري الذي سيشــهده لبنان وفقدان 
اللرية من قيمتها نظًرا إىل أن التعامل بالكاش ســيدفع مرصف 
لبنان إىل طبع العملة لتلبية حاجة السوق من العملة النقدية 

التي أصبحت إلزامية لدى التّجار.

{ الباخرة لوديسيا {
الســفينة السورية لوديســا والتي تحمل عىل متنها 5000 
طن من الشعري و5000 طن من القمح، وضعت لبنان يف أزمة 
ديبلوماســية وقانونية. فالسفارة األوكرانية يف لبنان أبلغت 
الســلطات اللبنانية أن السفينة ُمشتبه بها أنها تحمل شحنة 

مرسوقة من مخازن أوكرانية. 

يف الواقــع، وصول هذه الســفينة إىل طرابلس يضع لبنان 
يف مــأزق قانوين مع الواليات املتحــدة األمريكية من نأحية 
أنهــا خاضعة للعقوبات األمريكية منذ العام 2015، ويف مأزق 
قانــوين بحكم أن القانون الدويل يفــرض عدم قبول بضائع 
مرسوقــة )مل يثبــت هذا األمر حتى الســاعة(. كذلك، أصبح 
لبنان يف مأزق ديبلومايس مع أوكرانيا التي تُعترب املصّدر األول 
للقمح إىل لبنان )50% من إجاميل إســترياد القمح( وبالتايل 
ويف ظل فرضية توتّر العاقات بني لبنان وأوكرانيا ســيكون 

هناك ُمشكلة قمح أسوأ مام هي عليه األن.

{ االنهيار...يف املرفأ {
عىل صعيٍد آخر، ويف املأساة املستمرة منذ عامني حتى يومنا 
هذا، انهارت صومعتني من الجزء الشاميل إلهراءات مرفأ بريوت 
عــىل بعد 4 أيام من الذكــرى الثانية إلنفجار مرفأ بريوت، يف 
مشــهد يعد مزيج من األمل والحزن ألهــايل ضحايا االنفجار 
واللبنانيني، حيث يشكل هذا املعلم الشاهد الوحيد عىل السلطة 
الفاشلة واملجرمة التي تعد املسؤولة األوىل عن هذه الجرمية، 
يف حني تسعى السلطة بكل ما أوتيت من قوة لعرقلة التحقيق 
وطمس الحقيقة ضاربة بعرض الحائط مبدأ العدالة واملحاسبة 

واالقتصاص من املقرصين واملجرمني.
وبالعودة اىل الخرب، انهار جزء متصدع من صوامع الحبوب 

مبرفأ بريوت أمس األحد بعد تكرر اندالع النريان فيها.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية فقد غطى غبار كثيف أجواء 

مرفأ بريوت فور انهيار الجزء املتصدع.
ويأيت ذلك بعد أسبوعني من اندالع حريق يف القسم الشاميل 
من الصوامع نتج -وفق الســلطات وخرباء- عن تخمر مخزون 

الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
وحذرت الســلطات املعنية قبل أيام من أن الجزء الشــاميل 
املتصّدع جراء االنفجار معرّض لـ«خطر الســقوط«. وتحولت 
الصوامع إىل رمز النفجار مرفأ بريوت، الذي تســبب يف الرابع 
من آب 2020 مبقتل أكرث من مئتي شــخص وإصابة أكرث من 

6500 آخرين بجروح.
وقد امتصت الصوامع -البالغ ارتفاعها 48 مرتا وكانت تتسع 
لـ120 ألف طن من الحبوب- القسَم األكرب من عصف االنفجار 
املدّمر؛ وقد حمت بذلك الشــطر الغريب من العاصمة من دمار 

مامثل ملا لحق بشطرها الرشقي، وفق خرباء.
ووفق وزارة البيئة، ال تزال الصوامع الجنوبية ثابتة من دون 

رصد أي حركة تهدد سامتها.

{ جبهة صينية - أمريكية؟ {
عىل صعيد دويل، بدأت رئيسة مجــلس الــنواب األمــرييك 
نانــي بيلويس أمس البارحــة زيارة لكل من ســنغافورة 
ومــــاليزيا وكوريا الجنوبية واليابان. هذه الزيــــارة وتّرت 

الــعاقات األمريكية – الصينية حول ملف يُعترب من الخطوط 
الحمر بالنســبة للصني – أي امللف التايواين، حيث من املتوّقع 
أن تقوم بيلويس بزيارة لجزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذايت 

وتّدعي الصني سيادتها عىل هذه الجزيرة.

 ومــا يوتّر األجواء أكرث هو املواضيــع التي تنوي بيلويس 
بحثها خــال جولتها عىل رأس وفد من الكونغرس األمرييك، 
إذ ســتبحث بيلويس يف هــذه الدول ملف األمــن والرشاكة 
االقتصادية والحكم الدميقراطي يف منطقة املحيطني الهندي 

والهادئ. 
وعىل الرغم من أن املســؤولني األمريكيني يقومون بزيارات 
منتظمة للجزيرة إال أن الصني ترى يف زيارة بيلويس )املحتملة( 
للجزيرة إستفزاًزا عرّب عنه الرئيس الصيني يش جينبينغ لنظريه 
األمرييك جو بايدن خال املكاملة التليفونية األخرية والتي قال 
فيهــا جينبينغ أن »الذين يلعبون بالنار يحرقون أنفســهم يف 
نهاية املطاف«. هذا اإلســتفزاز أخذ أبعاًدا إضافية عرب مواكبة 
بيلــويس يف زيارتها حاملة طائــرات أمريكية باإلضافة إىل 
مقاتــات رافقت طائرة بيلويس. هــذا األمر دفع الصني إىل 
تنظيم تدريبات عســكرية بالذخرية الحية يف البحر الفاصل 
بني الجزيرة والصني. وإذا كانت هذه املناورات محدودة جغرافياً 
من ناحية إقتصارها عىل املنطقة املواجهة للسواحل الصينية، 
إال أن التهديــدات الصينية بلغت مســتويات مرتفعة مل تبلغها 
خال أربعة عقود من الخافات مع الواليات املتحدة األمريكية 
حيث حذر متحّدث بإســم القــوات الجوية الصينية أن الصني 
»ســتحافظ بحزم عىل الســيادة الوطنية وسامة أراضيها«، 
ُمضيًفا »ســاح الجو الصيني لديه اإلرادة الراســخة والثقة 
الكاملة والقدرة الكافية للدفاع عن السيادة الوطنية وسامة 

األرايض«.
الواليــات املتحدة األمريكية من جهتها حاولت التخفيف من 
حــّدة التوتر مع الصني حيث أعــرب وزير الخارجية األمرييك 
أنطوين بلينكن عن »أمله يف أن يتمكن كل من الصني والواليات 
املتحدة األمريكية من إدارة خافهام بشــأن تايوان بحكمة«. 
ُمضيًفا »لدينا خافات عّدة يف شأن تايوان، لكن خال أكرث من 
أربعني عاماً، متكّّنا من إدارة هذه الخافات، وفعلنا ذلك بطريقة 
حافظنا عربها عىل السام واالستقرار، وسمحت لشعب تايوان 

باالزدهار«.
وبالتايل، من املتوّقع أن تشــهد األيام القادمة حاموة عىل 
صعيد جبهة تايوان بــني الواليات املتحدة األمريكية من جهة 
وبــني الصني من جهة أخرى. وإذا كانت املواجهة العســكرية 
ُمســتبعدة )أو أقلّه محدودة( نظًرا إىل املخاطر من إنزالق نحو 
مواجهة مفتوحة، إال أن هذه األزمة ســتنعكس حكاًم فوىض 
يف املجــال اإلقتصادي وهو مــا لن نتأخر يف رؤيته يف األيام 

واألشهر القادمة.

يف املقابل، نفى الجيش األوكراين االتهامات الروسية، وقال 
املتحدث باسم القيادة اإلقليمية العسكرية يف أوديسا سريهي 
براتشوك: »إن اتهام الجيش األوكراين باستهداف أسطول البحر 
األسود الرويس يف شبه جزيرة القرم يشكل استفزازا رصيحا 
ومتابعة لسياســة األكاذيب املســتمرة من قبل روسيا، عىل 
حد تعبريه«، مضيفا أن »تحرير شــبه جزيرة القرم األوكرانية 

املحتلة سيحدث بطريقة أخرى أكرث فاعلية«.
وتــم اإلعان عن الهجوم قبل ســاعات من بدء االحتفاالت 
يف روسيا بالذكرى السنوية لتأسيس أسطولها الحريب، حيث 
حرض الرئيس الرويس فادميري بوتني العرض العسكري األكرب 

للبحرية الروسية يف مدينة سان بطرسبورغ.
مناورات روسية

ويأيت الحديث عن اســتهداف مقر أســطول البحر األسود 
الرويس يف مدينة سيفاســتوبول، يف وقت أعلن فيه الجيش 
األوكراين اليوم أن القوات الروســية تنفذ مناورات عسكرية 

عىل طول سواحل شبه جزيرة القرم.
وقــال الجيش األوكراين إنه »رصد ســفنا برمائية محملة 
بالصواريخ و14 ســفينة حربية أخرى للقوات الروســية يف 

عرض البحر األسود«.

{ شحن الحبوب األوكرانية {
كام يأيت اإلعان عن اســتهداف قيادة أسطول البحر األسود 
الرويس بينام ينتظر العامل بدء تنفيذ االتفاق املربم مؤخرا يف 

إسطنبول بشأن نقل الحبوب خارج أوكرانيا.
ويف هذا اإلطار، قال املتحدث باسم الرئاسة الرتكية إبراهيم 
قالن، يف مقابلة تلفزيونية: »إن هناك احتامال كبريا ألن تغادر 
اليوم أول سفينة محملة بالحبوب املوجهة للتصدير من املوانئ 
األوكرانية«، مضيفا »أن مركز التنســيق املشرتك يف إسطنبول 
ســيكمل عىل األرجح العمل النهايئ بخصوص طرق التصدير 

قريبا جدا«.
ويف السياق، أعلنت وزارة الدفاع الرتكية أن الوزير خلويص 
أكار أجرى اتصاال هاتفيا بنظريه األوكراين أوليكي ريزنيكوف 
وكذلك مع وزير البنية التحتية األوكراين أولكسندر كوبراكوف، 
وأبلغهام بأن األعامل الفنية انتهت، وأن من املقرر بدء الشحن 

يف أقرب وقت ممكن.
بدورهــا، أعلنت الحكومة األوكرانية »أنهــا ال تزال تنتظر 
اإلشــارات الازمة إلطاق أوىل ســفن الحبوب من ميناءي 
أوديسا وترشنومورسك باتجاه العامل«، مؤكدة »أن العمل حاليا 
عىل وضع اللمســات األخرية املتعلقة لبدء عمليات الشحن من 
ميناء يوجيني أيضا«. وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا مؤخرا يف 
إسطنبول بوساطة تركية ورعاية أممية، اتفاقا لتأمني إخراج 

مايني األطنان من الحبوب من 3 موانئ جنويب أوكرانيا.
ويرسي االتفاق 120 يوما قابلة للتمديد، ويســمح بتصدير 

بني 20 و25 مليون طن من الحبوب العالقة يف أوكرانيا.
ويف ترصيحات أدىل بها، قال الرئيس األوكراين فولودميري 
زيلينسيك »إن حصاد باده من الحبوب قد يكون نصف الكمية 

املعتادة هذا العام«.

{ موقف بوتني {
هــذا وأكــد الرئيس الرويس فادميري بوتــني »أن البحرية 
الروســية قادرة عىل الرد برسعــة خاطفة عىل كل من يقرر 

التعدي عىل سيادة الباد وحريتها«.
جاء ذلك يف كلمة ألقاها بوتني خال العرض البحري الكبري 

الذي أقيم يف بطرسبورغ أمس مبناسبة يوم األسطول الحريب 
الرويس، وقــال: »املفتاح هنا هو قدرات البحرية، فهي قادرة 
عىل الرد برسعة الربق عىل كل من يقرر التعدي عىل ســيادتنا 
وحريتنا«، مشــددا »عىل أن البحرية الروســية تنفذ بنجاح 
وبرشف املهام االسرتاتيجية عىل حدود الباد ويف أي منطقة 

من محيطات العامل«.
وذكر بوتني أن تســليم صواريخ  »تسريكون« فرط الصوتية 
إىل القوات الروســية سيبدأ يف األشــهر القليلة املقبلة، وأن 
فرقاطة »األدمريال غورشــكوف« ستكون أول سفينة تحمل 

هذه الصواريخ عىل متنها.
وتطرق بوتني إىل العقيدة البحرية الروســية الجديدة، التي 
أقرهــا قبيل انطاق العرض، وقال: »لقد رســمنا علنا   حدودا 

ومناطق املصالح الوطنية لروسيا«.
وأشــار إىل أن هذه املناطق تشــمل أوال وقبل كل يشء مياه 
القطب الشاميل والبحر األســود وبحري أوخوتسك وبرينغ، 
ومضيقي البلطيق والكوريل، وقال: »سنضمن حاميتها بحزم 

وبكل الوسائل«.

{ التطورات العسكرية {
ويف التطورات امليدانية، أعلن الرئيس األوكراين أمس إجاء 
إلزاميا للســكان من مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس رشقي 
الباد بســبب مــا وصفه باإلرهاب الرويس، يف إشــارة إىل 
االتهامات األوكرانية للقوات الروســية بتدمري البنى التحتية 
وقصــف املدنيني يف املنطقة. وكانــت النائبة األوىل لرئيس 
الوزراء األوكراين إيرينا فرييشتشــوك، أعلنت اإلجاء اإللزامي 
لجميع سكان دونيتسك التي تشكل مع لوغانسك إقليم دونباس، 
وبررت القرار بشبكات الغاز املدمرة وغياب التدفئة يف الشتاء 
املقبل عىل املنطقة. وتقدر الســلطات األوكرانية عدد السكان 

املتبقني يف دونيتسك بنحو 200 ألف شخص.
من جهتــه، قال مستشــار الرئيس األوكــراين أوليكي 
أريســتوفيتش، »إنه يتوقع أن تكون القوات الروسية جاهزة 
ملرحلة جديدة من التصعيد جنويب الباد«، مضيفا »أن الجيش 
الــرويس حرك قطاعات كبرية من قواته من مناطق شــامل 
رشقي أوكرانيا باتجاه الجنوب«. وحّذر من أن مناطق الجنوب 
ستشــهد املرحلة األخطر منتصف الشهر القادم، بالتزامن مع 
البــدء الفعيل لتطبيق اتفاق الحبوب األوكرانية وانطاق أوىل 

السفن من موانئ أوديسا )جنوب( باتجاه إسطنبول.

{ قتل األرسى {
عــىل صعيد آخر، أعلنت بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر 
يف أوكرانيــا، أنه تم رفض طلبها بالدخول إىل ســجن يخضع 
لانفصاليني املوالني لروسيا يف أولينيفكا مبقاطعة دونيتسك، 
وكان قتــل فيه عرشات األرسى األوكرانيني جراء قصف تبادلت 
موســكو وكييف االتهامات بشــأنه. وكان الرئيس األوكراين 
قال أمس االول: »إن باده تلقت إشــارات من دول عديدة أبدت 
استعدادها للتعاون لتحميل روسيا تبعات ما وصفها بتصفية 
أرسى أوكرانيني يف سجن بلدة أولينيفكا مبقاطعة دونيتسك«.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية دعوة خرباء من األمم 
املتحدة والصليب األحمر الدويل للتحقيق يف مقتل عرشات من 
أرسى الحرب األوكرانيني يف ســجن يديره انفصاليون تدعمهم 
موســكو. بيد أن القوات املسلحة األوكرانية نفت ذلك، وقالت 
إن املدفعية الروســية استهدفت السجن للتسرت عىل ما يجري 

فيه من سوء معاملة.
ويف وقت سابق، دعت كييف األمم املتحدة للتحقيق يف هذا 

الحادث.

لرئاسة الوزراء من قبل اإلطار التنسيقي.

{ دعوات للحوار {
وقــال الرئيس العراقي برهم صالح »إن الظرف الدقيق الذي 

مير به العراق يستدعي التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار«.
بدوره، دعــا رئيس مجلس النــواب محمد الحلبويس إىل 
عــدم التصعيد، ووّجه »قوات حاميــة الربملان بعدم التعرض 
للمتظاهريــن أو املســاس بهم، وعدم حمل الســاح داخل 

الربملان«.
وقرر الحلبويس تعليق الجلســات حتى إشــعار آخر، وحث 
رئيــس الحكومة مصطفى الكاظمي القوى السياســية عىل 

تقديم التنازالت، وحّذر من أن نار الفتنة ستحرق الجميع.
كــام بحث رئيــس مجلس القضاء األعــىل فائق زيدان مع 
الكاظمــي اإلجراءات التــي اتخذتها الحكومة من أجل حامية 

مقر مجلس القضاء األعىل.
وحث زيدان والكاظمي جميع األطراف السياسية عىل تبني 
لغة الحوار ملعالجة النقاط الخافية بينها، واحرتام السياقات 

الدستورية.
يف حــني عرب مجلس القضاء عن شــكره رئيــس الوزراء 
والقوات األمنية عىل جهودهم يف حامية مؤسســات الدولة 

واملواطنني املتظاهرين.
وقال زعيم تحالف الســيادة خميس الخنجر: »إن الوقت قد 
حان لطي صفحة نظام سيايس أّدى إىل هذه الويات، وصياغة 

عقد وطني جديد«.
من جهته، رأى رئيس ائتاف دولة القانون نوري املاليك »أن 
املسؤولية الوطنية والرشعية توجب انتهاج الحوار وتصحيح 

املسارات.«
كــام طالب األمني العام لحركــة »عصائب أهل الحق« قيس 
الخزعيل، الجميع بالحفاظ عىل الســلم األهيل ومنع االنزالق 

إىل الفوىض.
كام  دعا رئيس إقليم كردســتان العراق نيجرفان البارزاين، 
جميع الفرقاء السياسيني يف العراق إىل القدوم إىل أربيل )مركز 
اإلقليم( لبدء حوار شامل يفيض إىل تفاهم ينهي األزمة الحالية 

التي تشهدها بغداد.
وقــال يف بيان، إنه يتابع بقلق عميق األوضاع السياســية 
واملستجدات يف العراق، داعيا األطراف السياسية املختلفة إىل 

التــزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مبارش من أجل حل 
املشكات.

وأكد البارزاين »أن زيادة تعقيد األمور يف ظل هذه الظروف 
الحساســة تشكل تهديدا وخطرا عىل السلم املجتمعي واألمن 

واالستقرار يف البلد.«
من جهتها، دعت حركة امتداد )التي تعد نفسها منبثقة عن 
احتجاجات 2019( إىل حل مجلــس النواب وإجراء انتخابات 

مبكرة وفقا لقانون انتخايب عادل، حسب تعبريها.
كــام دعت الحركة يف بيان، إىل تشــكيل محكمة اتحادية 
مستقلة وإجراء تعديل دستوري وطرحه لاستفتاء الشعبي. 
ورأت أن مشاكل الحكم يف العراق وما وصفته بالفشل الذريع 
خال الســنوات املاضية قد منت نتيجة وجود دستور ال يلبي 

طموحات الشعب، وفق تعبريها.

{ مواقف دولية {
أعــرب االتحاد األورويب عن قلقــه من تصاعد األحداث يف 
العــراق، فقد دعت املتحدثة الرســمية للشــؤون الخارجية 
والسياســة األمنية لاتحــاد األورويب »جميع األطراف إىل 

رضورة ضبط النفس ملنع وقوع مزيد من العنف يف العراق.«
وقال نائب املتحدث باســم األمني العام لألمم املتحدة فرحان 
حق »إن أنطونيو غوترييش يتابع بقلق االحتجاجات املستمرة 
يف العراق، التي أصيب خالها العديد من األشخاص«، مضيفا 
»إن غوترييــش يؤكد أن حرية التعبري والتجمع الســلمي من 

الحقوق األساسية التي يجب احرتامها يف جميع األوقات«.
وتابع »أن غوترييش يناشد جميع الجهات الفاعلة يف العراق 
اتخاذ خطوات فورية لتهدئة املوقف، وتجنب املزيد من العنف. 
كام حث األمــني العام لألمم املتحدة جميع األطراف والجهات 
الفاعلة يف العراق عىل التســامي عىل خافاتهم وتشــكيل 

حكومة وطنية فعالة، من خال الحوار السلمي«.
من جهتها، قالت السفارة األمريكية يف بغداد »إنها تراقب عن 
كثــب ما وصفته باالضطرابات يف العاصمة العراقية، وأكدت 
أن الحق يف التظاهر الســلمي مكفول بنص الدســتور. وأبدت 
قلقها إزاء ما قالت إنها تقارير تتحدث عن وقوع أعامل عنف.«

ويف بيان لها، دعت الســفارة »جميع األطراف إىل االلتزام 
بضبط النفس واالبتعاد عن العنف وحل الخافات السياســية 

عرب عملية سلمية وفقا للدستور العراقي«.
وكانت الخافات بني التيار الصدري واإلطار التنســيقي يف 

العراق، تراكمت حتى وصلت األمور إىل هذا الوضع.

إلحياء االتفاق النووي.
وتوقع مســؤول أمرييك، يف ترصيح للصحيفة، أن تستمر 
واشــنطن يف فرض منتظم للعقوبــات ما دامت إيران ترفض 

العرض املطروح عىل الطاولة.
وأشــارت »وول سرتيت جورنال«، نقا عن مصادر مطلعة 
ووثائق اطلعت عليها، إىل أن النفط اإليراين يباع عىل أنه نفط 

عراقي، لتجنب العقوبات الغربية.
وكشفت أن واشنطن تدرس فرض عقوبات عىل رجل أعامل 

مقيم باإلمارات، ورشكات يشــتبه بتســهيلها تصدير النفط 

اإليراين.

ويف السياق ذاته، قال عضو الهيئة اإلدارية يف لجنة األمن 

القومي والسياسة الخارجية بالربملان اإليراين إن جولة جديدة 

من املفاوضات النووية قد تعقد قريبا يف فيينا.

ورصح يعقوب رضا زاده، يف ترصيح لوکالة أنباء الطلبة 

اإليرانية )إســنا(، بأن أعضاء اللجنة عقدوا يف األيام املاضية 

اجتامعات مع عيل باقري، رئيس الفريق النووي املفاوض.

وقال »نظرا لجهــود األطراف األوروبية إلنجاح املفاوضات 

النووية، قد نشهد يف األيام املقبلة جولة جديدة من املفاوضات«.

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 جال بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعاين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العاقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعانات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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