 77ســــــــــــــــــــنة ...

«كورونـــــــــــا» :حالتـــــــــــا وفـــــــــــاة
و 2269إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

«مـــــــــــا نكســـــــــــرنا

وال راح ننكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر»
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أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مستجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  2269إصابة
جديدة بالفــروس ،ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات
.»1175514
وأوضحت الوزارة أنه «تم تســجيل حالتي وفاة ،وبذلك
يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»10534

www.addiyaronline.com

ّ
أجــواء إيجابيــة فــي ملــف «الترســيم» :هوكشــتاين تحــت «ضغــط» الوقــت أكثــر ليونــة وجديــة ؟
ُ
ّ
«إسرائيل» تـروج لعرض سخي للتخلص من تهديدات نصرالله ...عون ينعى تشكيل الحكومة
ُ
ّ
ميقات ــي متري ــث ازاء طل ــب الفي ــول االيران ــي بانتظ ــار خ ــروج الوالي ــات املتح ــدة ع ــن «صمته ــا»

السنة الرابعة والثالثون ـ العدد 11948
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ّ
ّ
الحربية»
الكلية
احتفال بالعيد الـ 77للجيش وتخريج دورة «مئوية

تخريج الضباط يف املدرسة الحربية امس					

الرؤساء الثالثة مع هوكشتاين

ابراهيم نارصالدين
هل تم تفكيك «صاعق» التفجري يف ملف «الرتسيم»؟ ال جواب
نهائيا بعــد .لكن تعميم االجواء االيجابية يف بريوت من قبل
املسؤولني اللبنانيني و»الوسيط» االمرييك عاموس هوكشتاين
يشري اىل ان شيئا ما قد تغري بني «الزيارتني» ،وبات واضحا ان
املفاوضات تتحرك تحت ضغط التصعيد املحسوب لالمني العام
لحزب الله الســيد حسن نرصالله الحارض يف صلب النقاشات
التــي باتت محصورة بني «الخطــوط الحمراء» الجديدة زمنيا
وميدانيا .هوكشــتاين وعد باجوبة واضحة ورصيحة خالل
وقت قريب وســمع يف املقابل موقفا رســميا موحدا يخترص
املشــهد بعدة كلامت تم االيحاء بها خالل اللقاء «الثاليث» «ال
نســتطيع تقديم اي تنازل جديد بعد دفن الخط  »29وال منلك

القدرة عىل الســيطرة عىل زمــام االمور اذا مل يحصل االتفاق
قبل ايلول» .هو امر يدركه «الوســيط» االمرييك الذي مل يحمل
معه اي موقف حيال فكرة حصول لبنان عىل هبة فيول ايرانية،
وهو امر يفرس بطء تحرك رئيس الحكومة نجيب ميقايت الذي
ينتظر ان تتبلور املواقف االيرانية واالمريكية قبل اتخاذ اي تحرك
رســمي اتجاه االيرانيني.يف هذا الوقت« ،دفنت» فكرة تشكيل
حكومة جديدة بعد فشل لقاء بعبدا يف تحريك «املياه الراكدة»
بني الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت،
ودخلت البالد فعليا يف معمعة السباق الرئايس قبل نحو شهر
عىل بدء املهلة الدســتورية النتخــاب رئيس جديد ،وقد نعاها
رئيس الجمهورية من الفياضية ،فيام أكد العامد جوزاف عون
مبناســبة عيد الجيش ،ان املؤسســة العسكرية تتحمل كامل
املهمت وتش ّعبها
مسؤوليتها تجاه الوطن والشعب وسط تعدّ د
ّ

ّ
غوتيريــــــــــش يُحــــــــــذر مــــــــــن «اإلبــــــــــادة النوويــــــــــة»...
بوتيــــــــــن يســــــــــتبعدها وبايــــــــــدن يدعــــــــــو للحــــــــــوار

ح ّذر األمــن العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوترييش
أمس االثنــن من أن العامل
عــى بعد «خطــوة واحدة
غري محســوبة» قد تؤدي
إىل «اإلبــادة النووية» ،يف
وقــت يواجه فيه تهديدا «ال
مثيل له منــذ ذروة الحرب
الباردة».
وقــال غوترييــش يف
مســتهل مؤمتــر للــدول
املوقعة عــى معاهدة عدم
انتشار األســلحة النووية،
«حالفنــا الحــظ بشــكل
اســتثنايئ حتى اآلن .لكن
الحــظ ليس إســراتيجية
وال يقــي مــن التوتــرات
الجيوسياسية التي تتفاقم
غوترييش متحدثا يف مؤمتر للدول املوقعة عىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
إىل حد نزاع نووي».
من
العام
وح ّذر األمــن
عدم انتشــار السالح النووي اآلن أكرث من أي وقت مىض.
تزايد مخاطر االنتشــار النووي عــى خلفية أزمات الرشق
} ال منتــر يف الحرب النووية }
األوســط وشــبه الجزيــرة الكورية ،والحرب الروســية
من جانبــه ،أكد الرئيس الــرويس فالدميري بوتني أمس
األوكرانية.
وقال :ينترش اآلن نحو  13ألف سالح نووي يف الرتسانات
(التتمة ص)12
العســكرية حول العامل .وأكد أن العامل بحاجة إىل معاهدة

أزمــــــــــة العــــــــــراق تتواصــــــــــل ...الصــــــــــدر يدعــــــــــو
العراقييــــــــــن لإلنضمــــــــــام الــــــــــى مســــــــــيرة االصــــــــــاح
تراجــع أمس املتظاهرون
التابعون لإلطار التنســيقي
يف العــراق ،حيــث بــدأوا
مسا ًء االنسحاب من محيط
املنطقة الخرضاء يف بغداد،
يف حني يواصل أنصار الصدر
اعتصامهم داخل الربملان.
وخاطــب األمــن العام
«لعصائــب أهــل الحــق»
قيس الخزعــي متظاهري
التنســيقي قائال «رسالتكم
وصلت ،ميكنكم العودة إىل
منازلكم ساملني».
وقالت اللجنة التنظيمية
ملظاهرات اإلطار التنســيقي
إن قــرار الحكومــة عــدم

(التتمة ص)12

(التفاصيل ص )3

مهام غلت التضحيات.

} االجواء االيجابية }

واخترص «الوســيط» األمرييك يف املفاوضات غري املبارشة
لرتســيم الحــدود البحرية الجنوبية ،عآموس هوكشــتاين،
املوســع مع الرؤساء الثالثة يف قرص بعبدا،
حصيلة االجتامع
ّ
بحضور السفرية األمريكية ،ونائب رئيس مجلس النواب الياس
بوصعــب ،واملدير العــام لألمن العام اللــواء عباس ابراهيم،
نت
بكلمتــن» متفائل جدا» .وقال لــدى مغادرته بعبدا إنه مم ّ
للرئيس عون عىل االجتامع مع الرؤساء واضاف «أنا متفائل جداً
للوصول إىل اتفاق يف األســابيع املقبلة .وفيام اكدت مصادر

(تتمة املانشيت ص)12
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ً
ُ
بايـ ـ ـ ــدن  :طورنـ ـ ـ ــا مقترحـ ـ ـ ــا لضمـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ــودة متبادلـ ـ ـ ــة
الـــــى التنفيـــــذ الكامـــــل لإلتفـــــاق النـــــووي مـــــع إيـــــران
أعلن الرئيس األمرييك جو
بايدن أمس االثنني أن إدارته
طــورت مقرتحــا لضامن
العــودة املتبادلة إىل التنفيذ
الكامــل لالتفاق النووي مع
إيران.
جاء ذلك يف بيان صادر عن
الرئيس األمرييك قبل املؤمتر
العارش ملراجعة معاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية.
وقال بايــدن -يف بيان-
«طورنــا مقرتحــا لضامن
عودة متبادلــة إىل التنفيذ
الكامل لخطة العمل املشرتكة
لضامن عــدم امتالك إيران

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار
يبــدو واضحــاً أن موضوع تشــكيل حكومة جديدة مل
يعد وارداً ويرتكز االهتامم االن عىل االنتخابات الرئاســية.
ويقول مطلعون عىل انتخابات رئاسة الجمهورية ،ان ثالثة
أســاء هم األقوى للوصول اىل بعبدا ،وهم الوزير سليامن
فرنجيــة والوزير ناجي البســتاين وقائــد الجيش العامد
جوزاف عون ،والثالثة لديهم تاريخ وقدرة عىل العمل ،ذلك
ان الوزيــر فرنجية هو مرشــح االنفتاح عىل كل األطراف
واجــراء مصالحات ،وأما العامد جوزاف عون اذا وصل اىل

سدة الرئاسة ،فانه ســيقود البلد كام قاد الجيش اللبناين
بعيداً عن الفساد والطائفية وبناه كمؤسسة ضامنة لألمن
واالســتقرار ،أما الوزير ناجي البســتاين الذي له  45سنة
كمحام لوزارة الدفاع
خربة يف مؤسســات الدولة خاصــة
ٍ
والتزم بالقوانني ،فهو قادر عىل احياء املؤسسات يف لبنان
وبناء دولة القانون ورضب الفساد وتحقيق نهضة حقيقية
يف لبنان.

«الديار»

ّ
تايــــــوان تترقــــــب زيــــــارة بيلوســــــي اليــــــوم ...والصيــــــن
ّ
تحــــــذر مــــــن عواقــــــب وتطــــــورات خطيــــــرة للغايــــــة

نقلت وكالة رويرتز عن عدة وسائل إعالم يف تايوان ،أمس
االثنني ،قولها إنه من املقرر أن تزور نانيس بيلويس رئيســة
مجلس النواب األمــريك تايوان ،اليوم الثالثاء ،وأن تقيض
الليل يف تايبه.
وحــ ّذرت الصني من أن جيشــها «لن يقف مكتوف األيدي»
أبداً إذا زارت بيلويس تايوان املتمتعة بحكم ذايت ،والتي تقول
بكني إنها إقليم تابع لها.
وذكــرت صحيفة «ليربيت تاميز» أنــه من املقرر أن تزور
بيلويس الربملــان التايواين ،صباح األربعــاء ،قبل مواصلة
رحلتها اآلسيوية.
ونقلــت صحيفــة «يونايتد دييل نيوز» عــن مصادر مل
تكشــف النقاب عنها ،قولها إنه تم إبالغ «املسؤولني املعنيني»
باستقبال بيلويس التي من املقرر أن تصل إىل العاصمة تايبه

تظاهرات النصار الصدر

السيد نصرالله:
على ضوء
نتائج مفاوضات
الحدود البحريّة
ّ
سنتصرف...

(التتمة ص)12

غيب املوت

كاظم ابراهيم
والد املدير العام لألمن العام يف ذمة الله
الرئيس السابق التحاد نقابات االفران يف لبنان ،بعد
رصاع مع املرض.
وقد نعي السيد ابراهيم يف بلدته كوثرية السياد.
وسيوارى جثامنه يف الرثى اليوم الثلثاء يف متام
الساعة الواحدة والنصف ظهرا يف جبانة بلدته.
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أجل  ...دولة «حزب الله»

نبيه الربجي

بالصوت العايل ،أجل ...
دولة «حزب الله» !!
مبنطق من يرفض منطق
الالدولــة .بطبيعة الحال،
منطق الدولــة يف الدولة،
ومنطق الدولة فوق الدولة،
ومبنطــق اللبنــاين فقط،
والعــريب فقــط ،دون أي
ارتهان أكان سياسياً أم كان
ايديولوجيــاً ،ألي مرجعية
خارجية ...
أيضاً ،مبنطق من يعلم الكثري من الخفايا التي جعلت ملف
الغاز ،وهو امللف الســاخن ،ينام ،لتلك السنوات ،يف الثالجة،
فيام كان االرسائيليون يحفرون ،ويبنون منشــآت االنتاج
والتسويق عىل قدم وساق .
املســرات فوق حقل كاريش ،وما
أولئك الذين يعلمون أن
ّ
املســرات ،هي التــي أعادت فتح امللف عىل
وراء ،وما وراء
ّ
مرصاعيه ،وحمل آموس هوكشــتني ،عىل الخروج من حالة
الالمباالة ،واىل حد النســيان ،اىل الزيارات املكوكية ،ومعه
أفكار للتفاوض بعيدة عن طرح فريدريك هوف حول الرتابط
العضوي بني التداخل الجيولوجي والتداخل االسرتاتيجي .
معــايل وزير الخارجيــة الذي يعلم الخفايــا أكرث منا،
املســرات ،كذلك بث الفيديو الذي يريد ابالغ
أزعجه تحليق
ّ
واشنطن وتل أبيب بأن االصبع عىل الزناد .كام لو أن الطائرات
االرسائيلية التي تنتهك أجواءنا عىل مدار الساعة وعىل مدار
األيام ،ال تهدد حتى وجودنا.
املســرات أحدثت هزة يف البيت
األمريكيــون يقرون بأن
ّ
األبيــض الذي يتفادى حتــى األلعــاب النارية يف الرشق
األوســط ،وهو املنهمك يف ادارة تلك الحرب السيزيفية يف
الرشق األورويب .االرسائيليون حني شاهدوا الفيديو ازدادوا
يقينــاً ـ عىل يقني ـ بأن املنصــات التي ناهزت كلفتها الـ 4
مليارات دوالر ،والتي اســتغرق تركيبها سنوات ،قد تصبح،
وتصبح معها مسألة اســتخراج الغاز ،وخالل لحظات ،أثراً
بعد عني ...
أجــل ،دولة «حزب اللــه» ألن ال دولة يف لبنان (باألمس
واليــوم وغداً) .لــو كان هناك ظل لدولة ملــا كانت البالد،
مبساحة مرقد عنزة ،ترزح يف العتمة ،وملا كان اللهاث وراء
الصهاريج ،اىل التعايش مع جبال القاممة ،ناهيك عن رقصة
الفالس مع الجرذان ...
أصحــاب اللغة املخملية ،باألقنعة الزجاجية ،يعلمون كم
أن السياســات االرسائيلية تســتند اىل ثقافة القوة ،واىل
ثقافة القتل .آري شــافيت قال « القليل من أثينا والكثري من
اسبارطة» .هنا ال ثقافة دولة ،وال ثقافة أسوياء .ثقافة من
يحملــون عىل ظهورهم كل عقد التاريخ ،وكل أثقال التاريخ،
وكل جنون التاريخ ...
وكالــة بلومربغ تحدثت عن حلم ارسائيل تتويج نفســها
ملكة عىل الغاز يف رشق املتوســط ،ويف جنوب املتوسط.
هذا ما يحظى بتفويض من ادارة جو بايدن الذي فاق دونالد
ترامب يف بيع جلده ،بل يف بيع روحه ،ليهوذا.
لنتصــور كيف كانــت ترصفت حكومة يائــر البيد لوال
التلويح بالصواريخ الرســاء معادلة الغاز مقابل الغاز (هل
مثة معادلة أكرث توازناً واتزاناً ؟).
االرسائيليون الذين خططــوا ،منذ أيام دافيد بن غوريون
وموىس شاريت ،لالستيالء عىل مياه لبنان ،خططوا أيضاً
لالستيالء عىل الغاز اللبناين ،أو عىل األقل ابقاء تلك الرثوة
تحــت املاء ،وموتها تحت املــاء ،ريثام تلفظ الدولة اللبنانية
أنفاسها األخرية .بالتايل كرس الحلقة (حلقة القوة) الوحيدة
التي تثري هلع أنبياء السلطة يف تل أبيب.
هوكشتني اســتنتج أن يؤدي بث الفيديو اىل تصلب البيد
عشية معركة انتخابية تخوضها األطراف بالسالح األبيض.
وهو الذي يعلم أن عملية البث تعني ما تعنيه .وضع املعادلة
(القنبلة) عىل الطاولة .لن يستطيع االرسائيليون استخراج
قطرة غاز من أي من الحقول اال اذا بدأ حفر الحقول اللبنانية.
هــذا مل يخطر ،قطعــاً ،يف رؤوس القادة السياســيني
والعســكريني االرسائيليــن .هؤالء الذين كانــوا يراهنون
عىل مرحلة من الرثاء التي اذ تســتقطب ما تبقى من يهود
الدياســبورا ،تزيــد يف والء الوافدين اىل «أرض امليعاد» من
أصقــاع الدنيا ،بعدما كرث الحديث عن «التعثّ االيديولوجي»
الذي قد يفيض اىل تبعرث الفسيفساء االرسائيلية.
ألن ال دولــة يف لبنان (وكلنا شــهود عىل ذلك) ،الكلمة
للصواريخ .هي التي تفاوض ان عىل الطاولة أو يف امليدان ...

بري وقع قوانين ّ
أقرت في جلسته األخيرة
وبحث أوضاع الجالية مع ســــــفير الســــــويد

وقع رئيس مجلس النــواب نبيه بري القوانني العرشة التي
أقرها مجلس النواب يف جلسة  26متوز  ،2022ويف مقدمها
القانــون املتعلق بالرسية املرصفية وقانون اإلجازة للحكومة
بابــرام اتفاقية بقيمــة  ١٥٠مليــون دوالر لتنفيذ مرشوع
اإلســتجابة الطارئة لتأمني إمدادات القمح مع البنك الدويل،
وأحالهاعىل رئاسة مجلس الوزراء.
عىل صعيد آخر ،استقبل الرئيس بري يف مقر الرئاسة الثانية
يف عني التينة ،ســفري لبنان يف السويد الدكتور حسن صالح
الذي وضع رئيس املجلس بصورة اوضاع الجالية اللبنانية يف
السويد.

ّ
اللبنانيــــــون براحة البال
ميقاتــــــي  :لينعم

ميقايت يزور دريان
إســتقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف
دريــان رئيس الحكومة نجيب ميقايت يف دار الفتوى  .وقدّ م
الرئيس ميقايت لســاحته التهاين بالسنة الهجرية الجديدة،
متمنيــا للبنانيني عموما وللمســلمني خصوصا أن يكون هذا
العام مليئا باألمن واألمان واالســتقرار ،وان ينعم اللبنانيون
بالصحة والعافية وراحة البال واالزدهار.
واستقبل مفتي الجمهورية نقيب الصحافة عوين الكعيك
مقدما التهنئة بالســنة الهجرية .وتم التشــاور يف الشؤون
العامة.
ونقل الكعيك عن املفتي دريان «أن الوحدة الوطنية وتحصني
الســاحة الداخلية هام األساس للحفاظ عىل دور لبنان عىل
الساحة املحلية والعربية واإلقليمية والدولية».

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
ً

ت قــصــيــر
هــــوكــــشــــتــــايــــن أتــــــــى وعــــــــــاد مــــتــــفــــائــــا لــــيــــرجــــع فــــــي وقــــــــــ ٍ
 ..ف ــه ــل ي ــص ــل م ــل ــف ال ــت ــرس ــي ــم الـــــى خــاتــمــتــه ال ــس ــع ــي ــدة هـــــذا ال ــش ــه ــر؟!
دوليل بشعالين
أنهــى الوســيط األمرييك يف
املفاوضات غري املبارشة لرتســيم
الحــدود البحريــة الجنوبية بني
لبنــان والعــدو اإلرسائييل آموس
هوكشتاين زيارته الرابعة اىل لبنان
بأجــواء تفاؤلية أكرث من تلك التي
سادت قبلها بأسابيع واعداً بزيارة
«خامســة» يف وقــت قصري يأيت
خاللها مجدّ داً بالجواب اإلرسائييل
بش
عىل عرض لبنان األخري ،ما قد يُ ّ
بإبرام اتفاقية ترسيم الحدود خالل
شهر آب الجاري .وأظهر هوكشتاين
تفاؤله العارم من خالل اللقاء الذي
جمعه مبناسبة العيد الـ  77للجيش
اللبنــاين ،يف قرص بعبــدا برئيس
الجمهورية العامد ميشــال عون،
ورئييس مجلــس الن ّواب نبيه ب ّري
ومجلس الوزراء نجيب ميقايت يف
الوقت نفسه للمرة األوىل ،اىل جانب
نائب رئيس مجلس الن ّواب الياس بو
صعب ،ومدير عام األمن العام اللواء
ع ّباس ابراهيم ،والسفرية األمريكية
يف لبنان دورويث شيا والوفد املرافق ،مبدياً امتنانه للرئيس عون
لحصول هذا اللقاء الذي جرت خالله مناقشــة ملف الرتســيم
وعرض موقف لبنان بعد أن نقل هوكشتاين الر ّد اإلرسائييل عىل
طرح لبنان األخري.
تقول أوســاط ديبلوماسية مطّلعة بأنّ هوكشتاين بدا ممتناً
من لقاء بعبدا الذي جمعه باملســؤولني اللبنانيني للمرة األوىل
حد من ملف
معاً ،كونه حصل عىل ما ســمع ،عــى موقف مو ّ
الرتســيم ،وهو ما كان يُع ّول عليــه لدفع املحادثات قُدماً نحو
التوصل اىل اتفاق .علامً بأنّ مواقف عون وب ّري وميقايت كانت
ّ
متوافقــة خالل الزيارات الســابقة ،فيام تعارضت مع موقف
الوفد اللبناين امل ُفــاوض عىل طاولة الناقورة الذي قام بتنفيذ
األوامر أو القرارات السياســية التي أُســندت إليه .فيام حصل
توافق ســيايس فيام بعد عىل الرتاجع عن الخط  29والعودة
التمسك بالخط  23املودع من قبل لبنان لدى األمم املتحدة.
اىل
ّ
والحظت األوساط نفسها ،غياب قائد الجيش العامد جوزف
عون عن لقاء بعبدا ،علامً بأنّ املؤسسة العسكرية هي املسؤولة
عن حامية حدود وســيادة واســتقالل الوطن ،وأنّ مصلحة
الهيدروغرافيا يف الجيش اللبناين هي التي قامت برسم الخرائط

حالياً ،واملتعــارف عليها ،ألنّه لن يكون
مستقيامً ،كام هي حالها اآلن ،بل متع ّرجاً
حصة لبنان أكان
ليضم قانا «كامالً» اىل ّ
ّ
منطلقاً من النقطة  23أو من سواها.
غري أنّها رأت بأنّ ما جرت مناقشــته
حتى اآلن ،مل يتناول فرضية وجود حقول
مشرتكة قد تظهر بعد الرتسيم ،فيام قد
يكون األمرييك واالرسائييل عىل علم بها
منذ اآلن ،كون هذا األخري أجرى مســحاً
شــامالً للمنطقة االقتصادية الخالصة
وحدّ د الحقول النفطية ضمنها من جانبه
فقط ،وهذا األمر ال بدّ وأن يكون موضع
متابعة خالل زيارات هوكشتاين املقبلة.
علامً أنّ موضوع تقاسم الرثوات النفطية
أو عائدات الحقول املشرتكة ،أو حتى رشاء
العدو اإلرسائييل للجزء الجنويب من حقل
«قانا» الذي يتخطّى الخط  ،23قد ُوضع
بشــكل
ً
جانباً بعد أن رفضه «حزب الله»
قاطع ألنّه وجــد فيه نوعا من التطبيع
مع العدو اإلرسائييل.
وتســاءلت األوســاط عينها ،كيف
ّ
بالتخل عن
ســيقبل العدو االرسائييل
مســاحة الـ  445كلــم 2التي يعتربها
امتــداداً لحقل «كاريــش» ،فيام يجدها
لبنــان امتداداً لحقل «قانا» ،وعن الجزء الذي كان يُطالب به يف
البلوك  8تســهيالً ملدّ خط األنابيب نحو الدول األوروبية ،لو مل
يكن تراجع لبنان عن الخط  29مفيداً له؟! يكفي أنّه منحه حقل
«كاريش» كامالً دون التوافق عىل أي خط آخر.
ولفتــت اىل أنّه يف حال صدقت الترصيحات التي أعلنها عدد
من املسؤولني اللبنانيني ،كام أتت عىل لسان هوكشتاين عن أنّ
التقدّ م الهائل واملتواصل الحاصل ســيوصل ملف الرتسيم اىل
خواتيمه الســعيدة قريباً ،أي اىل إمكانية إبرام اإلتفاق النهايئ
خالل آب الجاري ،ما يعني قبل بدء سفينة «إنرجني باور» عملها
يف إنتاج الغاز يف أيلول املقبل ،فإنّ املشاورات الالحقة ستكون
يتم التوقيع من قبل الجانبني
حول نوعية اإلتفاق .واستبعدت أن ّ
عىل نســخة واحدة من اإلتفاق ،بل أن ُيصار اىل إرسال لبنان،
كل عىل حدة ،نسخة عن اتفاقية حدوده
كام العدو اإلرسائييلّ ،
البحرية اىل األمم املتحدة .ويبقى الســؤال :كيف ستضمن هذه
اإلتفاقيــة التزام العدو اإلرسائييل بها ،وهو ال يتواىن عن خرق
الســيادة اللبنانية ب ّراً وبحراً وج ّواً منذ عقود رغم القرار 1701
الصادر عن األمم املتحدة؟!

لــبــنــان يُــطــالــب بــرســم خــط مــتــعـ ّـرج يــضـ ّـم كــامــل حــقــل «قــانــا»
وال ينطلــــــق من الخــــــط  23وباإلحتفاظ ببلوكاتــــــه  8و  9كاملة
للمنطقة الحدودية املتنــازع عليها بإحداثياتها الجديدة ..وقد
اســتدعى ذلك املطالبة بتعديل املرســوم  ،6433بحسب الخط
 29الجديد الذي رســمته إستناداً اىل التقرير الربيطاين الصادر
يف العام  .2013هذا الخط الذي طرحه الوفد التقني العسكري
اللبنــاين عىل طاولة الناقورة خالل جــوالت املفاوضات غري
املبارشة التي عقدت بني الجانبني ،وجرى تعليقها يف  5أيّار من
يتم رشح سبب غياب العامد عون عن
العام املايض .رغم ذلك مل ّ
هذا اللقاء رغم احتفاله قبله بقليل مع سائر املسؤولني اللبنانيني
مبناسبة العيد الـ  77للجيش اللبناين يف األول من آب.
وفيــا يتعلّق بتأكيد لبنــان حرصه عىل حقوقه يف مياهه
يكن التساهل
اإلقليمية وثرواته الطبيعية ،والتي «هي حقوق ال ُ
بها تحت أي إعتبار ،وأنّ املفاوضات غري املبارشة الجارية هدفها
رصح الرئيس
األول واألخري الحفاظ عىل هذه الحقوق» ،عىل ما ّ
يكن الكشف منذ اآلن
عون ،أملحت األوســاط نفسها اىل أنّه ال ُ
عــا يُطالب به لبنان بالتفاصيل ،غــر أنّ ما بات معروفاً هو
ّ
يتمســك ببلوكاته الحدودية كاملة أي  8و  9و  10وبحقل
أنّه
ّ
ســيتم التوافق
«قانــا» كامالً .وهذا يعني بأنّ أي خط حدودي
ّ
عليه خالل األسابيع املقبلة ،لن يكون أي من الخطوط القامئة

 77ســــــنة « .....ما نكسرنا وال راح ننكسر»
ميشال نرص
جل يوميــاً والنتائج صفر وما دون،
تطورات بالجملة تُســ ّ
إذ بحجــم الذل الذي يعاين منه الواقفــون يف الطوابري أمام
املحطــات ،عنــد األفران ،ويف الصيدليات ،هــو حجم الخيبة
والدهشــة الدولية من طبقة «متسحت» وشعب استسلم ،ما
عاد ه ّمه حكومة او رئاســة وال من يحزنون ،مسلّامً أمره لله
عــل وعىس ،بعدما اهتزت كل القيم وترنحت كل املؤسســات،
ّ
الواحدة تلو االخرى ،دون تحريك ســاكن  ،فمن االستشفاء اىل
التعليم ،ومن املال اىل االمن ،الكل يف انتظار لحظة االرتطام.
ٌ
مقصون
بواجب فيــا الجميع
قص جنــوده
ٍ
ّ
جيــش ما ّ
تجاههم ...يواجهون التحديــات وآخرها ما فرضته األوضاع
املعيشية واإلقتصادية التي المست حدّ اإلنهيار ،فكانوا عىل قدر
املسؤولية ،اىل جانب رفاق األمس ،رافضني التخاذل أمام القيام
درسا
بواجباتهم ،صونًا لوطنهم وحفاظًا عىل شعبهم  ،مقدّ مني ً
ٍ
برشف ،راســمني صور ًة للعسكري
يف التعايل فوق الصعوبات
بأبهــى حللهــا ،مدركني أن من بينهم ،خرج متســكّعون عىل
أبواب السياســيني  ،باحثني الهثني عن حظوة منصب من هنا
َســم ،متخاذلني أمام
وترقية من هناك ...متنازلني عن أمانة وق َ
دماء رسمت خطوط القوانني واألنظمة باألحمر األرجواين...
فســقطوا ليسقط معهم الكثري من الهيبة والعنفوان ،كيف ال
وهم من خربوا املتاجرة بدماء رفاقهم...
عند هــذه النقطة ينتفض العســكريون ويثورون ...كثريٌ
من التطاول عىل الحرمات ،الكرامات والبطوالت ،يف أســواق
قيل
وغصة ودمعة لرفاقٍ َ
املزايدات ،التســويات واملقايضات ...
ّ
فيهــم الكثري من التج ّني ...منهم من رحل ومنهم من ينتظر...
إن مل يكــن اليوم فغداً ....حيث إنّ مفتاح الفرج صرب عيل منه
أيوب نفسه...
حتــى يوم حــاول «التم ّرد» منتفضاً ،ســقط يف محظور
السلطة والتسلّط ،فرتاجع وكبت ،ليتقدّ موا ويهجموا  ،جاعلني
منه دامئاً أبداً ،عنوانًا رئيس ًّيا للمنافسة والتجاذب السيايس...
استغلّوا عقدة «املارونية الرئاسية» ،مص ّوبني عربها للنيل منه،

متناســن أنّ مــن اللواء فؤاد
شهاب اىل العامد جوزاف عون،
يتغي .معارك «وهمية»
شيئاً مل
ّ
ضد «أحالم الــرزة الوردية»،
كلــا اقرتب موعد التغيري يف
بعبــدا .حكايــة إبريق نضب
زيته ومل يتعــب املتطاولون،
متناســن أن بــن القيــادة
والجيــش فرقاً كبرياً ...األوىل
ترحل إىل محاكم التاريخ فيام
يبقى الثاين كاألرزة شــامخًا،
متحدّ ًيا ،مرفوع الجبني ،ترسي
يف عروقــه دمــاء طاهرة...
ٌ
الكل،
الكل وفوق ّ
جيش أكرب من ّ
هو الذي يرى نفســه صغرياً
يف مقيــاس الوطن ،فكيف له
أن يرىض للصغــار أن يجعلوا
الوطن عىل قياسهم...
فــإىل هؤالء ...من مواطنني ومحلّلني ومنظّرين رئاســيني
وأبــواق حزبية ....أبعدوا الجيش عن مطامعكم الشــخصية
رشكم...
وابتعدوا عنه ...فعســكريّوه ليســوا للبيع  ...كفّوا ّ
رضة ،صداقتكــم مؤذيــة ،و»مونتكم» يف غري
فغريتكــم م ّ
مكانها...
وبعيــداً عن الكالم الوجداين والعاطفي ّ
«يل ما عاد يطعمي
ظل
خبز» من جهة ،و»ما عاد إلو سوق» من جهة تانية ،ويف ّ
حمالت املزايدات  ،املجافية للواقع يف كثري من األحيان ،والتي
غايتها «شدّ الجيش» واستاملته يف هذا االتجاه أو ذاك ،ال بد من
اإلعرتاف بوجود فجوات عميقة نتيجة تراكامت سنوات طوال.
وليزيــد طني تأثري ثورة  17ترشين عىل»املرقّط» ،كانت بلّة
يوســع
األزمــة اإلقتصادية ،ومحاوالت البعض عالجها مبا
ّ
يصب إالّ يف حســاب
الرشخ بني الجيش والشــعب ،والذي ال
ّ
املصالــح الضيقة .من هنا كان ســعي قيادة الجيش إىل طلب

دعم الدول الصديقة ،عربية كانت أم غربية ،رغم الهفوات غري
املقصودة أحياناً  ،التي حصلت عن حسن نية.
يف كل األحــوال ل ّبت دول العامل النــداء الذي أطلقه العامد
جوزيف عون ،وكان مؤمتر باريس اإلطار الجديد ،الذي بالتأكيد
مل يأت مبســتوى الطموحات لجهة الرهان عىل الحصول عىل
مساعدات مالية تسمح بتحسني رواتب العسكريني ،رغم إدراك
القيادة مســبقاً لصعوبة حصول ذلك واقعاً ،ولعدة أسباب .كل
ذلك فيام ينشــط فريق أبحاث أمرييك من أصحاب اإلختصاص
ومن مســؤولني سابقني تعاطوا امللف اللبناين ،إلنجاز دراسة
مفصلــة عن الجيش اللبناين ،تتناول ّ
أدق التفاصيل ،وتتض ّمن
ّ
توصيات لرفعها إىل البيت األبيض والكونغرس ،متهيداً التخاذ
الالزم بشأنها ،يف ظل شدّ الحبال السيايس حول موقف الجيش
يف أكرث من استحقاق.
كل واحد م ّنا ....بأنّه لبناين...
يف عيدكم ،معكم فقط يشعر ّ
كل واحد منكم بأنّه «الوطن» ...يك يحيا الجيش ويعيش
ويفخر ّ
لبنان.

ّ
ّ
الخارجية...
اجتماع موســــــع في بعبدا ولقاء في

ً

هوكشــــــتاين  :متفائل جدا وأعود خالل أســــــابيع
أكد الوســيط االمرييك يف املفاوضات غري املبارشة لرتسيم
الحــدود البحرية الجنوبية اموس هوكشــتاين ،ان املحادثات
التي اجراها مع رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ورئيس
مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت
قبــل ظهر امس يف قرص بعبدا« ،كانت مهمة جدا» ،معربا عن
تفاؤله يف حصول «املزيد من التقدم يف ملف ترســيم الحدود
البحريــة الجنوبية» ،آمال «العودة من جديد قريبا اىل املنطقة
للوصول اىل النتيجة املرجوة».
كالم هوكشــتاين جاء يف اعقــاب االجتامع الذي عقده مع
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء
يف الحادية عرشة والنصف قبل الظهر والذي اســتمر ســاعة
ونصف الساعة ،حرضه عن الجانب االمرييك :السفرية االمريكية
دورويث شيا ،كبرية مستشاري الوسيط االمرييك نادين زعرت،
مديرة الشــؤون عرب الوطنية ملنطقة الرشق االوسط وشامل
افريقيــا يف مجلس االمن القومــي االمرييك لينديس مرييل
والديبلومايس يف السفارة االمريكية هارلد اولشن .وحرض عن
الجانب اللبناين :نائــب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب،
املدير العام لرئاســة الجمهورية الدكتور انطوان شقري ،املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،مستشار رئيس مجلس
النواب الدكتور عيل حمدان واملستشــار الديبلومايس لرئيس
الجمهورية السفري اسامة خشاب.
وخالل االجتامع عرض هوكشــتاين عــى الجانب اللبناين
حصيلة املشــاورات التي اجراها مع املسؤولني االرسائيليني يف
ما خص مســألة ترسيم الحدود البحرية ،واستمع اىل موقف
لبناين موحد وفق الثوابت اللبنانية املعلنة.

وبعد اللقاء ،ســئل الرئيس
بــري عــا إذا كان االجتامع
ايجابيــا ،فاكتفى بالقول« :إن
شاء الله خري».
أما الرئيس ميقايت فلم يدل
بــأي ترصيح وهو يغادر قرص
بعبدا ،مكتفيا بإشارة ايجابية
من يده.
فيام تحدث بو صعب ،فأكد
أن «االجواء ايجابية ،والفجوة
يف الخالفات املوجودة يف هذا بوحبيب مستقبالً هوكشتاين برفقة السفرية األمريكية
امللف قد ضاقت والفرتة الزمنية
لالنتهاء من هذا امللف والوصول اىل نتيجة».
التي تفصلنا عن عودة الوســيط األمرييك إىل بريوت ستكون
وكان عقــد قبل وصول هوكشــتاين اجتــاع ضم رئيس
قصرية» ،ولفــت اىل أن «الجميع كان مرتاحا وننتظر تحقيق
الجمهوريــة ورئيس مجلس النواب ورئيــس مجلس الوزراء
ما تم مناقشــته ،ونرى نتيجة خالل االســابيع القليلة املقبلة
خصــص للبحث يف االوضاع العامة ويف موقف لبنان الواحد
يف هذا املجال».
الذي ابلغ الحقا اىل هوكشتاين.
وأجاب ردا عىل ســؤال« :مل يطلب منــا أحد قضم البلوكات
ومتديــد األنابيب ولبنان طالب ببلوكاته كاملة ومل يتغري يشء
} عند بو حبيب }
يف موقفه ،وهوكشتاين مل يعرض علينا أبدا أي تقاسم للرثوة
والتقى هوكشتاين والوفد املرافق ،وزير الخارجية واملغرتبني
أو البلوكات أو االرباح مع العدو اإلرسائييل».
وتحدث هوكشتاين اىل الصحافيني فقال« :أنا ممنت للرئيس يف حكومــة ترصيف االعامل الدكتــور عبدالله بوحبيب .بعد
عــون عىل دعوته اىل هذا االجتامع ،وترشفت بذلك ملناقشــة اللقاء ،غادر الوسيط األمرييك من دون االدالء بترصيح.
وتحدث بو حبيب لوســائل االعــام ،مؤكدا «وحدة املوقف
هذه املســألة املهمة جدا مع ممثيل الحكومة اللبنانية ،وابقى
متفائــا يف مواصلة التقــدم الذي حصل يف هذا امللف خالل اللبناين» ،وقال« :هناك تقدم هائل واملفاوضات مســتمرة ،ومل
االسابيع املنرصمة ،وانتظر عوديت مجددا وقريبا اىل املنطقة تنته بعد وننتظر ردة الفعل االرسائيلية».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لقاء عون وميقاتي في عيد الجيش للصورة فقط...واقتنعا باملوجود
رضوان الذيب
محركات التأليف توقفت،
والرئيســان عون وميقايت
أقتنعا باملوجود وادارا الظهر
لبعضهــا بعضــا حكوميا
قبــل  ٣٠يوما مــن دخول
البالد االســتحقاق الرئايس
يف اول أيلــول ،واللقاء الذي
جمعهــا يف عيد الجيش «
بروتوكويل» وللصورة فقط،
أما لقــاء القرص الجمهوري
يف حضور الرئيس نبيه بري
الذي ســبق اللقاء املوســع
مع هوكشــتاين ،فبقي يف
العموميــات والتمنيات « ان
شاء الله خريا « مع اعرتاف
الجميع بصعوبــة تذليــل
العقــد ،لذلك ســيبقى القديم عــى قدمه وزاريا
واداريا وماليا ومعالجة امللفات عىل «القطعة « مع
اعطاء االولوية لتوقيع االتفاقيات مع صندوق النقد
الدويل وهذا أمر محال يف ظل توافق عريب واقليمي
عىل تأجيل كل امللفات للعهد الجديد ،وهذا ما كشفه
الســفري السعودي وليد البخاري لزواره أن « البالد
دخلت يف االستحقاق الرئايس وهو االولوية ،وكل
شئ مؤجل اىل ما بعد االنتخابات» ،وتحدث البخاري
بالعموميات ومل يدخل يف لب االستحقاق ومل يوح
بأي أشارة.
لكن مصــادر متابعة للتطورات الداخلية حذرت
من االســتخفاف بالوضع االجتامعي مع بدء العام

الدرايس يف ايلول وموســم الشتاء ،وهذا يفرض
معالجــة جدية لواقع الناس وعدم تجاهل رصخة
الجوع والعوز ،كــا يفرض تفاهامت داخلية بني
القوى االساســية لتمرير االســتحقاق الرئايس
بهدوء ألن التجارب الرئاسية منذ االستقالل تالزمت
مع توترات وثورات كل  ٦ســنوات ،مع كل رئيس
جديد ،فالرئيس الراحل بشــارة الخوري غادر بعد
ثورة بيضاء ،وكميل شمعون بثورة  ،١٩٥٨وسليامن
فرنجية بدخول القوات الســورية والياس رسكيس
باالجتيــاح االرسائييل وبشــر الجميل باالغتيال
وامني الجميل بحرب االلغاء ،وكان االســتثناء عهد
الياس الهراوي بقوة ســوريا وانتخاب اميل لحود
الذي انتهى عهده بفراغ لسنتني حتى انتخاب ميشال

سليامن باتفاق الدوحة ومل
ينتخب ميشــال عون اال بعد
سنتني مع التسوية االمريكية
االيرانية الســعودية ،لكن
الســؤال ،كيف سينتهي عهد
ميشال عون ،بفراغ او فوىض
او تســوية كربى ،علام ان
الرئيس عون اكد أنه سيغادر
القرص الجمهوري منتصف
ليلة انتهاء واليته ولن يبقى
دقيقة واحدة.
لكــن املصــادر تحذر من
خطــورة االوضــاع ،ألن
نهايــة عهد عون تختلف عن
سائر العهود بسبب الوضع
الداخــي املقســوم حتــى
العظم ،باالضافة اىل الوضع
الســوري والخالف االيراين
الســعودي وتراجــع الحضور املــري والعريب
والحرب الروســية االوكرانية التي تركت تداعياتها
عىل العامل ،وكل دولة مشغولة مبشاكلها ،ومل يعد
لبنان اولوية بالنسبة للعرب والعامل ،يضاف اىل كل
ذلك العجز الداخيل يف الوصول اىل تفاهم عىل اسم
يريض الجميع مام يجعل انجاز االستحقاق مرتبطا
بتسوية خارجية عربية ايرانية دولية محالة حاليا
قبــل توقيع االتفاق النــووي ،فهل يحتمل الوضع
الداخيل فراغا عىل كل املســتويات يف ظل اوضاع
اقتصادية تجاوزت الخطوط الحمراء ؟ هذا السؤال
مرتوك للقيادات السياســية التي تدرك اســتحالة
انتخاب رئيس للبالد دون تسوية كربى .

قائد الجيش هنأ رئيس الجمهوريّة بعيد الجيش:
تبقى املؤسسة الضمانة ألمــن وكيان لبنان

أكــد قائد الجيش العامد جــوزف عون «أنه
خضم ما نعيشــه اليوم من ّ
تعث ملؤسسات
يف
ّ
الدولة ،تبقى املؤسســة العســكرية الوحيدة
واألخرية املتامسكة ،واألساس للكيان اللبناين،
والضامنة ألمنه واســتقراره كام اســتقرار
املنطقة ،خالفًا لكل املشــكّكني واملراهنني عىل
تفكّكها وانهيارها» ،مشريا «اىل أنه يك ّرر ثقته
بأبناءاملؤسسةالعسكرية«،التيلننسمحألحد
املس بها» ،مشدداً عىل ثقته «بأنّنا سنجتاز هذه
املرحلةالصعبة،بفضلعزميةجنودناوإرادتهم،
وبدعم اللبنانيني ،املقيمني واملغرتبني ،كام الدول
الصديقة».
مواقف قائد الجيش جاءت خالل الكلمة التي
القاها امام رئيس الجمهورية العامد ميشــال
عون الذي اســتقبله ظهر امس عىل رأس وفد
مــن ضباط القيادة لتهنئته بعيد الجيش ،وقال
فيها« :سبعة وســبعون عا ًما ،مسرية حافلة
يف تاريخ الجيش ،فحمل مسؤولية الدفاع عنه
بكل رشف وتضحية ووفاء ...وأمانة .هي أمان ُة
ً
مســتقل ،محم ًيا
املحافظة عىل لبنان ،كيانًا

كل األخطار والتهديدات .ال نزال نحمل هذه
من ّ
األمانة يف عروقنا ،ويف ب ّزاتنا التي تشــ ّبعت
من دماء الشهداء والجرحى ،وعرق العسكريني
الصامدين ،الشامخني ،الذين ال تنحني جباههم
اال لعلم بالدهم .فيام يقايس املواطنون معاناة
شــديدة بســبب األزمة التي تعصف بوطننا،
مناضلــن ومكافحني ،من أجل البقاء ،يجدون
إىل جانبهم جنود بالدهم ،الذين يواجهون هذه
األزمة بكل عزمية ،وإرادة ،وعنفوان ...وإرصار
عىل الصمود باللحم الحي بانتظار انقضائها».
ور ّد الرئيس عون مهنئاً باملناسبة ،وأكد عىل
«أن القوات املســلحة والقضــاء ،هام الركنان
االساسيان يف الحفاظ عىل الدولة ،ألن االجهزة
االمنية والعســكرية هي من تكشف الجرمية
وتضع يدها عليها ،فيام القضاء هو من يتوىل
املحاســبة .إن الوضع يف لبنان اســتثنايئ،
ميــر مبرحلة تفتت داخيل وهذا ما يجب علينا
معالجته عرب تغيري الوضع االقتصادي» ،مؤكدا
«أن الوضع يف حاجة اىل صرب وقوة يك نتمكن
من النهوض من جديد».

ّ
ّ
الحربية»
الكلية
احتفال بالعيد  77للجيش بحضور الرؤساء وتخريج دورة «مئوية

عـــون :هــدف مــفــاوضــات الترسيم الــوصــول الــى خــواتــيــم تــصــون حقوقنا
ّ
ً
ّ
...وآمـــل أال يكون مصير اإلنتخابات الرئاسية مماثال لتشكيل الحكومة
أكــد رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون ،ان «االحتفال
بعيــد الجيش يحل هذا العام يف ظروف صعبة متر بها البالد،
تحت وطأة التطورات اإلقليمية والدولية املتســارعة يف ظل
اتســاع حجم الصعوبات الحياتية واالقتصادية التي يواجهها
العســكري أســوة بأهله وعائلته ورشيحة واسعة من أبناء
وطنــه» ،وإذ لفت اىل أنه ب»التــوازي مع حرص لبنان عىل
املحافظة عىل الهدوء واالستقرار عىل حدوده الجنوبية» ،أكد
«حرصنا عىل حقوقنا يف مياهنا اإلقليمية وثرواتنا الطبيعية»،
مشريا اىل أن «املفاوضات غري املبارشة الجارية لرتسيم الحدود
البحريــة ،هدفها األول واألخري الحفــاظ عىل حقوق لبنان
والوصول من خالل التعاون مع الوسيط األمرييك اىل خواتيم
تصون حقوقنا وثرواتنا ،وتحقق فور انتهاء املفاوضات فرصة
العادة انتعاش الوضع االقتصادي يف البالد».
مواقــف الرئيس عون جــاءت يف الكلمة التي القاها خالل
االحتفال الذي ترأســه قبل ظهر امس لتقليد السيوف للضباط
املتخرجــن الـ 123بينهم  46ضابطــا انثى ،يف دورة حملت
اسم «مئوية الكلية الحربية» ،ملناسبة العيد السابع والسبعني
للجيش اللبناين يف األول من آب ،وذلك يف الكلية الحربية يف
ثكنة شــكري غانم يف الفياضية ،والذي دعا اليه قائد الجيش
العــاد جوزاف عون ،وحرضه رئيس مجلس النواب نبيه بري،
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت ،نائب رئيس مجلس النواب
اليــاس بوصعب ،وزير الدفاع الوطني موريس ســليم ،وزير
الداخلية والبلديات بســام مولــوي وعدد من الوزراء والنواب
وقــادة االجهزة االمنية وعميد واركان الســلك الديبلومايس
وامللحقون العســكريون العرب واالجانب املعتمدون يف لبنان،
اىل وفد من قيادة الـ»يونيفيل» برئاسة الجرنال أرولدو الزارو
ساينز ،عميد السلك القنصيل واركان السلطة القضائية ،وكبار
املوظفني املدنيني والعســكريني ونقباء املهن الحرة ،وممثيل
املرجعيــات الدينية والروحية ورؤســاء الجامعات والبلديات
وعائــات الضبــاط املتخرجني .علام أنها املــرة االوىل التي
يتساوى فيها عدد الضباط الذكور مع الضباط االناث املتخرجني
لصالح الجيش اللبناين ،وتكون طليعة الدورة ضابط انثى وهي
املالزم انجي خوري.

} وقائع االحتفال }

بــدأ االحتفال مع وصول علــم الجيش ،فرئيس األركان يف

الجيش اللــواء الركن امني العرم ،فقائد الجيش ،ومن ثم وزير
الدفاع ،وسط مراسم االســتقبال املحددة لكل منهم .بعد ذلك
وصــل تباعا كل مــن ميقايت ،ثم بري ،وأديت لهام املراســم
التكرميية.
وعند التاســعة ،وصل رئيس الجمهورية ،فعزفت املوسيقى
عزفة التأهب ،وبعد تقديم السالح عزف لحن التعظيم ،ثم النشيد
الوطنــي ،ووضع الرئيس عون إكليال مــن الزهر عىل النصب
التذكاري لشهداء ضباط الجيش داخل حرم الكلية الحربية.
وعزفت املوســيقى عزفة املوىت والزمة النشــيد الوطني
والزمة الشــهداء ،فيام ردد تالمذة الضباط عبارة «لن ننساهم
أبدا» ثالث مرات عىل إيقاع الطبول.
ثــم توجه الرئيس عون اىل املنصة الرســمية حيث صافح
الرئيسان بري وميقايت والوزراء ،وبدأت وقائع االحتفال مبرور
تشــكيالت تابعة للقوات الجوية تضمنت رسبا من الطوافات
حمل بعضها األعالم اللبنانية وأعالم الجيش .ثم تم تسليم بريق
الكلية الحربية من الدورة املتخرجة اىل طليع الســنة الثانية.
بعــد ذلك تقدمت الدورة املتخرجة وهي تنشــد نشــيد الكلية
الحربية ،حيث تقدم طليع الدورة الســابقة املالزم عامد جابر،
وســأل طليعة الدورة املالزم انجي خوري عن اسم الدورة ،ثم
تقدم املالزم جابر من رئيس الجمهورية ،وطلب تسمية الدورة
املتخرجة قائال« :باســم هؤالء الفتيان اطلب تسمية دورتهم
دورة «مئويــة الكلية الحربية» .ورد الرئيس عون« :فلتســم
دورتكم دورة «مئوية الكلية الحربية».

} قراءة املراسيم وتسليم السيوف }

بعــد ذلك ،تــا وزير الدفاع مرســوم ترقية تالمذة ضباط
قوى الجيش يف القــوات الربية والجوية والبحرية وعددهم
 95تلميذ ضابط ،وتال وزير الداخلية مرســوم ترقية تالمذة
ضباط املديرية العامة لقوى األمن الداخيل وعددهم  8تالمذة
ضباط ،ومرســوم ترقية تالمذة ضباط املديرية العامة لالمن
العام وعددهم  14تلميذ ضابط ومرسوم ترقية تالمذة ضباط
امن الدولة وعددهم  6تالمذة ضباط.
وعىل االثر ،سلم الرئيس عون الضباط املتخرجني للعام 2022
الســيوف ،تقدم بعدها علم الجيش امام رئيس الجمهورية ،ثم
تقدمــت طليعة الدورة املتخرجة املالزم انجي خوري (الجيش
اللبناين  -سالح االشارة) وأقسمت اليمني.

} رئيس الجمهورية }

ثــم القى الرئيــس عون
الكلمــة االتيــة« :وســط
هــذا الكــم مــن التحديات
واملواجهات ،ال يــزال لبنان
من دون حكومة رغم ميض
نحو شهرين ونصف عىل بدء
والية املجلس النيايب الجديد،
الــذي تكون مــن انتخابات
عــر فيها املواطــن بحرية الرؤساء الثالثة خالل االحتفال
عن خياراته ،فربغم الرهان عىل
عدم حصــول االنتخابات النيابية بــات للبنان مجلس نيايب
جديد ،وهو رهان يتكرر مع األســف ،يف معرض الحديث عن
تعرث اجراء االنتخابات الرئاســية .فاين من موقعي ،وانعكاسا
لتحميل ملســؤوليايت الدســتورية ،أجدد التأكيد انني ،وكام
التزمت اجــراء االنتخابات النيابية ،ســأعمل من اجل توفري
الظروف املؤاتية النتخاب رئيس جديد يواصل مسرية اإلصالح
التــي بدأناها .لكن هذا اإلنجاز الوطني ال يتحقق اال اذا تحمل
مجلــس النواب الجديد ،مســؤولياته يف اختيار من يجد فيه
اللبنانيــون الشــخصية واملواصفات املالمئــة لتحمل هذه
املســؤولية .وآمل اال يكون مصري االنتخابات الرئاسية مامثال
ملصري تشكيل الحكومة الجديدة ،لتكون حكومة فاعلة وقادرة
عىل القيام مبســؤولياتها حارضا ومستقبال .وأشدد عىل ان
عدم تشــكيل الحكومة ،يعرض البالد اىل مزيد من الخضات،
ويعمق الصعوبات االقتصادية واملالية .ومســؤولية املعنيني
أساسية يف منع تعريض البالد اىل مزيد من التدهور والرتهل».

} عرض التحية }

ثــم تم عرض فيديو كليب مــن انتاج قيادة الجيش مديرية
التوجيه .ثم أمر قائد العرض العميد الركن جورج صقر القوى
املشاركة باالستعداد لعرض التحية .
بعــد انتهاء عرض التحية ،أمرت طليعــة الدورة املتخرجة
بتوشيح الحســام ثم بغمده ،وسار الضباط املتخرجون وهم
ينشــدون نشيد الجيش ،ولدى وصولهم اىل نهاية امللعب رمى
الضباط قبعاتهم وسط تصفيق الحضور.
وعىل االثر ،تقدم قائد العرض من الرئيس عون معلنا انتهاء

ه ــل يقتن ــع ح ــزب الل ــه بإيجابي ــة «الترس ــيم» الت ــي خرج ــت م ــن لق ــاء بعب ــدا؟
محمد علوش
متكن عيــد الجيش ،كام
ســبق وذكرنا ،مــن جمع
الرؤساء الثالثة ميشال عون،
نبيه بــري ونجيب ميقايت
بعد نجاح مساعي بري لعقد
مثل هكذا اجتامع لرضورته
املتعلقة بامللــف الحكومي،
واالهم مبلف ترسيم الحدود
حيــث كان اللقاء مناســبة
الستقبال الوسيط األمرييك
آموس هوكشتاين يف قرص
بعبدا بحضور كل من يعنيهم
امللف يف الدولة اللبنانية.
خرج الوســيط األمرييك هوكشتاين من بعبدا
ليعب عن امتنانه للرئيس ميشال عون عىل االجتامع
ّ
مع الرؤساء ،والتعبري عن تفاؤله الكبري بالوصول
إىل اتفاق ،والعودة اىل بريوت يف األسابيع املقبلة،
كام خرج املشاركون اللبنانيون يف االجتامع ليعربوا
عىل طريقتهم عن أن األمور «إيجابية».
بحســب االجواء مؤخراً فــإن العدو مل يُعارض
حصول لبنان عىل كامل حقل قانا ،لكنه بحســب
املعلومــات يقرتح بأن حصــول لبنان عىل الحقل
كامــاً ،يعني عدم التق ّيد بالخطوط ،واعتامد ّ
خط
جديد متعرج ،وألنه ســيتنازل ،بحســب رأيه ،عن
حصتــه من «قانا» التي تقع خارج الخط  ،23فإنه
يريد التعويض عنها بحصة من شــال الخط .23
يريــد لبنان تغيري الخط  23يف منتصفه لضم قانا،
ويريد اإلرسائييل تغيري الخط  23يف نهايته ليحصل
عىل مساحة إضافية من ما يُعرف بالبلوك .8
يعلم الوســيط األمرييك أن الجانب اللبناين لن

يقبل بقضم بلوكاته وحــدوده ،ورغم كل الحديث
عــن إيجابية ،تُبدي مصــادر مطّلعة عرب «الديار»
قلقها من النتائج عىل اعتبار أن الحديث عن أسابيع
قليلة بدأ منذ فرتة وال يزال مســتمراً ،ونحن نعيش
عىل أعتاب شــهر حاسم قد ال يعود التفاوض بعده
رضورياً.
شدد اللبنانيون عىل متسكهم بالعودة اىل إتفاق
اإلطار الذي يدعو الرئيس بري يف كل حديث للعودة
إليه عىل اعتبار أنه الخيار األنسب واألسلم للرتسيم،
وبحســب مصادر مقربة من عني التينة فإن اتفاق
اإلطار حدد ســبل التفاوض غري املبارش ،عرب فريق
عســكري حرصاً ،دون أن يدخل بالخطوط ،كاشفة
عــر «الديار» أن بري ،قبــل انطالق أول جولة من
اللقاءات يف الناقورة استقبل الوفد املفاوض وقال
له بأن اتفاق اإلطار ُوجد لتحديد آلية الرتسيم ،كون
هذا املوضوع ال يقبل االخذ والرد وال ميكن التعاطي
معــه كعملية البيع والرشاء ،فال ميكن التنازل عن
نقطة ماء لنا وال املطلوب أن نحصل عىل نقطة ماء

ليست لنا .وهذا ما مل يحصل
طيلة فــرة التفاوض حيث
بدأت حــرب الخطوط داخل
لبنان.
بعد نهاية لقاءات الوسيط
األمــريك يف لبنــان يجب
التوقــف عند املوقف املتوقع
لحزب الله ،فمن حيث املبدأ،
بــات من الواضــح أن حزب
الله يترصف يف ملف ترسيم
الحــدود البحرية مبعزل عن
موقــف الدولــة اللبنانية،
بالرغــم من تأكيــده أنه ال
يتدخــل يف هذه املفاوضات
ويقف خلف الدولة ،وإنطالقاً من ذلك ،ينبغي النظر
إىل موقف الحــزب من هذا امللف بناء عىل املعادلة
التي يضعها بنفسه ،أي منع تل أبيب من الذهاب إىل
اإلنتاج قبل حصول لبنان عىل حقوقه ،وبالتايل هو
ينظــر إىل هذا امللف من هذه النقطة ،مبعنى أن أي
تحرك من املمكن أن يقوم به سريتبط مبا قد تقوم به
إرسائيل ،بالرغم من أن مسار تحركاته يوحي بأنه
لن يرتدد يف القيام باملزيد من الخطوات التصعيدية،
متى وجد أنها تخدم هذه املعادلة.
مــن هذا املنطلق ،من املؤكد أن الحزب لن يركن إىل
اإلعالن عن أجواء إيجابية ،يف حال مل تتم ترجمة هذا
األمــر من الناحية العملية ،وبالتايل فاملرجح هو أنه
سينتظرملعرفةنتيجةاملشاوراتالتيقامبهاالوسيط
األمرييك مع املسؤولني اللبنانيني ،وبعد ذلك سيذهب
إىل إتخاذ القرار املناسب ،سواء كان هذا القرار التحرك
العميل أو اإلنتظــار بعض الوقت ،لكن األكيد أنه لن
يتفرج عىل أي خطوة عملية قد تقدم عليها تل أبيب
مبجال االستخراج من دون أن يتحرك.

االحتفال.

} السجل الذهبي والصورة التذكارية }

ثــم توجه الرئيس عون ورئيســا مجلــس النواب ومجلس
الــوزراء ،اىل ســاحة الرشف حيث صافحــوا ضباط الكلية،
وأخذت الصورة التذكارية للضباط املتخرجني .ثم دخل الجميع
اىل ردهة الرشف ورفع قائد الجيش الكأس لرشب نخب رئيس
الجمهورية ،وقدم قائد الكلية السيف الهدية اىل الرئيس عون
الذي سلمه اىل طليعة الدورة املتخرجة ،ثم قطع قالب الحلوى.
وقبل الصورة التذكارية تفقد الرئيس عون والرئيســان بري
وميقايت ووزراء الدفاع والداخلية وقائد الجيش وقادة االجهزة
االمنية متحف الكليــة الحربية ،حيث وقَّع رئيس الجمهورية
الســجل الذهبي للكلية الحربية ودون الكلمة اآلتية« :تقلدتم
سيوف اإلباء ،وزهوتم بها تحت شمس الوطن ،الذي نادكم لتلبية
نداء الذود عنــه ،فلبيتم .انتم خريجو وخريجات دورة «مئوية
الكلية الحربية» ،لكم كل التهنئة ،والدعاء بأن تغدوا قدوة شباب
لبنان وشاباته يف الوطنية ،وفاء لقسمكم ،الذي تلته بأسمكم،
للمــرة األوىل ،خريجة هي طليعة دفعة الخريجات األوىل من
كليتكم .كونوا لشعبكم قيمة ،ولوطنكم عالمة تعافيه ،ليكرب
بكم ابدا ،كام الحق الذي هو حصنه املنيع».
كــا دون بــري الكلمة االتية« :أرضكــم ال تعرف املوت...
واملجد نصيبكم».ودون ميقايت الكلمة االتية« :ويبقى الجيش
وتضحيات افراده التي سطرت تاريخا من البذل والعطاء ،صامم
أمان الناس ،وسالمة البالد ،وعنوان السيادة وسلطة الدولة».
كــا ودونا ســليم ومولوي ،ودون أيضــا قائد الجيش يف
السجل كلمته.

شــرف الــديــن :سنعيد النازحين بغض النظر
ّ
الـــــدولـــــيـــــة
عــــــن مـــــوقـــــف الــــهــــيــــئــــات

مت ّنى وزير شــؤون املهجرين يف حكومة
ترصيف األعــال عصام رشف الدين« ،عىل
الســلطات الســورية أن تحدد لــه موعداً
يف أقــرب وقت لزيارة ســوريا» ،معتربا أن
«البيانات التي تصدر عن مفوضية شــؤون
الالجئني هي التي تؤخــر اللقاء مع القيادة
السورية».
وجــدد التأكيد يف حديــث تلفزيوين ،أن
«لبنان ســينفذ خطته لعودة النازحني بغض
النظــر عن موقف الهيئات الدولية» ،وأوضح
«أننا طلبنا من املفوضية جوابا خطيا بشــأن
الخطــة اللبنانية إلعــادة النازحني ،فكان
الجواب أنهم يعتربون أن ال أمن يف ســوريا
وبالتايل طاملا ال أمن يف ســوريا فإننا نرتيث
يف تقديــم إجابة خطية» ،مضيفا «أنه ملس
مــن وزير االدارة املحلية الســوري ان يدهم
ممدودة للتعــاون من أجل عودة النازحني»،

ورأى أن «الضامنــات تكون بإنشــاء لجان
تتابع عملية العودة بكل تفاصيلها».
وتحــدث رشف الدين عن وجود نية دولية
إلبقــاء النازحني يف لبنان ملآرب سياســية،
وأشــار إىل أن «هناك ملفات سياســية يتم
اســتغاللها يف وقتها» ،وأردف أنه «حصل
طرح يف بروكســل وكالم عن دمج النازحني
وقــد رفض وزير الشــؤون االجتامعية هذا
األمر رفضــا قاطعا .وقد تكلموا عن صفقة
مبعنى إذا تــم الدفع للبنان ميكن أن يبقيهم
عــى أراضيه ،لكن هذا األمر مرفوض رفضا
قاطعا».
ورفــض «اعتبار أن لبنــان يبتز املجتمع
الدويل مبلف النازخني يك يحصل عىل املزيد
من املســاعدات» ،داعياً «املجتمع الدويل إىل
املســاهمة يف دعم املواد األساســية مثل
القمــح ألنه مل يعد بإمكان لبنان التحمل >.

ّ
النفطية
باسيل :نحن بالقوة سنأخذ حقوقنا
اشــار رئيس التيار الوطنــي الحر النائب
جربان باسيل ،اىل أن « املقاومة التي ال تستظل
بالدولة تجلــد ،والدولة يجب ان تكون قوية
وعادلة ،وهــذه الدولة يجب ان تؤمن الحياة
الكرميــة البنائها ،ولالســف اللبناين اليوم
اســر العوز واملقاومة الحقيقية هي تحرير
اللبناين من الفقر والعوز ،والدولة القوية التي
تضع معادلة قوة ،واليوم نعيش معادلة قوة
«كاريش مقابل قانا» وتنفذها املقاومة.
ولفت باســيل خالل قداس الهي عن راحة
أنفس شــهداء الجيش وأنصــاره يف غابة

الشهيد -بلدة رعشني محلة طربية« ،اىل ان
املقاومــة نفذت معادلــة القوة يف الرب منذ
العام  ،2006واليــوم نعيش معادلة البحر،
ونحــن اول من قــال ان «ال غاز من كاريش
من دون غــاز من قانا» ،ونحن لن نبقى بلدا
متفرجا عىل مرص وقربص وتركيا وارسائيل
وسوريا التي تعمل عىل تنقيب النفط والغاز،
ونحن بالقوة سنأخذ حقوقنا النفطية وليس
بالضعف ،ونحن نأمــل ان نرى النتائج التي
أرســتها الدولة القوية واملقاومة يف البحر
خالل الشهر املقبل».
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ّ
سنتصرف...
السيد نصرالله :في ضوء نتائج مفاوضات الحدود البحريّة
ّ
نحن حاضرون أن نقدم أرواحنا وفالذات أكبادنا من أجل وطننا وشعبنا
أكد األمــن العام لحزب الله الســيد حســن نرصالله،
أنه «عــى ضوء نتائــج املفاوضات (الغــر مبارشة مع
كيان العدو حول ترســيم الحدود البحريــة) ،نحدد كيف
ســنترصف يف اآلونــة املقبلة ،مضيفًا أنه عشــية زيارة
املفاوض األمرييك اموس هوكشــتاين ،نجدد التأكيد أننا
لســنا طرفًا يف التفاوض ومل نكلف أحــدً ا للتفاوض عنا
كحــزب واملفاوضات مســؤولية الدولــة ويف مقدمتهم
رئيس الجمهورية».
واعترب الســيد نرصالله خالل إحياء املجلس العاشورايئ
املركزي يف الضاحيــة الجنوبية لبــروت ،أنه يف ضوء
مجيء ســفينة االســتخراج اىل حقل كاريش «تناقشت
قيــادة حزب اللــه بعد حضــور منصة اإلســتخراج اىل
شواطئ فلســطني املحتلة ،درســنا الخيارات ،ورأينا أن
هناك خط اإلنهيار دون مســاعدات ،وال وجود ألفق حل،
ولدينا فرصة اســتخراج الغاز والنفط ،وكنا نســتطيع أال
نخوض هذه املغامــرة و»دون وجع رأس» ،اال أننا وضعنا
أنفســنا إما بحل األمــور بإيجابية ملصلحــة لبنان وإما
الذهاب اىل حرب ،واتخذنا هذا القرار».
وقــال« :نحن كنا ومــا زلنا حارضين دا مئًــا أن نقدم
أرواحنــا وأعزائنا وفلــذات أكبادنا ملصلحة كل شــعبنا،
مضيفًــا أنه «غد اً ال نريد من أحد ان يقول لنا مشــكورين
أو أحســنتم نحن اتباع االيــة التي تقول »:إِنَّ َــا نُطْ ِع ُمك ُْم
ج َزآ ًء َو َل شُ ــكُو ًرا» ،الفتا «اىل
جــ ِه ٱللَّ ِه َل نُرِيــدُ ِمنك ُْم َ
لِ َو ْ
أنه يف حرب متوز  2006حاولــوا أن يفرضوا علينا الذل
واالستســام واالحتالل وحرض فينــا وقتها أكرث من أي
وقت مىض».
ورأى الســيد نرصالله «أن الله تعــاىل أنزل علينا النرص
ومن شــواهد ذلك تحريــر عــام  2000وتحرير األرسى
واالنتصار ،إذ تعلمنا يف مسريتنا خالل  40عا ًما أن يكون
ً
وأمل كبريًا» ،مشــرًا «اىل انه
عظيم
رجاؤنــا لله تعاىل
ً
مرت علينــا  40عا ًما من الصعــاب والحروب ومحاوالت
الســحق وعربنا كل هذه الشــدائد واملحن وكنا مع الوقت

نزداد حضــو ًرا وتأثريًا بفضــل الله ،وث ّبتنــا ومل نرتاجع
الصرب والطأمنينة والسكينة».
وأعطانا الله قوة ّ

} املقاومة وثقافة كربالء }

وكان الســيد نــر الله تحــدث يف املقطع االوىل من
كلمته يف الليلة الثالثة من ليايل عاشــوراء ،عن املقاومة
وثقافــة كربالء ،فقال« :من وحــي األربعني واألربعينية
ســأتحدث عن املقاومة االسالمية كأحدى شواهد كربالء
املعارصة ،عادة عندما يتشكل أي جامعة أو تنظيم أو تيار
ميكن ان ينطلقوا من خلفات متعددة وشخصيات متعددة
أما يف هذه الجامعة منذ األيام األوىل التقى رجال مؤمنني
علامء وحجاج واســاتذة ومؤمنون عىل سؤال مركزي هو
ما هو العمل الذي يجب علينا ان نقوم به وفيه طاعة الله
من هنا جاء التأســيس .كان الســؤال ما هو تكليفنا وما
هي مســؤوليتنا الرشعية أمام هذا الواقع السيايس الذي
فرض عىل لبنان ..بعض الناس يف لبنان من موقع الجهل
باالدبيات يتعاطون مــع بعض املصطلحات بالســخرية
لكن بالنسبة لنا إن أي انســان طبيعي يجب ان يسأل هذا
الســؤال وخصوصا اذا كان مؤمنا .نحن كمؤمنني انطلقنا
وأسســنا حركتنا مــن الخلفية الثقافيــة واإلميانية كام
انطلق االمام الحســن من تكليفه وتشــخيصه لتكليفه
مبواجهــة التهديد الجدي الذي متثلــه حكومة يزيد وانه
ال يســتطيع ان يسكت عىل يزيد وان يواجهه ولو أدى ذلك
إىل الشهادة».
أضــاف «املســألة يف التكليــف ال ترتبــط بالصفات
الشــخصية بل بالتكليف ويف ضــوء التهديدات والفرص
واملخاطر واملبادىء واالحكام التي يعمل بها االمام الحسني
أخذ هذا املوقف .ويجب ان يبقى األصل دامئا يف مســرتنا
هو البحث عــن تكليفنا الرشعي لنــؤدي تكليفنا الرشعي
مع مراعــاة كل الرشوط والرجــوع إىل االختصاص يف
كل تفصيل .فالروح الحاكمــة لهذه الجامعة عند الذهاب
آلداء التكليــف هو االخــاص لله وبالتــايل عندما تكون

مـــقاومتنا لله وجهادنا
ومسريتنا وتضحياتنا كلها
يف ســبيل الله ســيكون
له نتائــج اخروية فضال
عــن النتائــج الدنيويــة
لــذا كان االمام الحســن
حريصا عىل ان يكون معه
املخلصــون .نحن شــهدنا
الكثري من هــذا االخالص
يف مســرتنا من الشهداء
واملجاهديــن والعاملــن
واالخوة واالخوات.»...
وتابــع الســيد نرصالله
«خــرة قادتنــا ســقطوا
شــهداء ..الشــيخ راغب
 31ســنة يف ريعان الشــباب الســيد عباس  40سنة ..مل
نكن نتوقــع ان نحيي إىل هذا اليوم وكنــا نتوقع ان نلقي
الشهادة يف عملية او كمني .ففي بداية املقاومة كان الناس
يقولون عنا مجانني ...ولكن ثقتنــا بالله وتوكلنا عليه هو
الذي نرصنا ...هذه ثقافتنا ثقافــة التوكل عىل الله واألخذ
باالسباب والتسليم للمشــيئة االلهية .من ثقافة املقاومة
الرضا بأمر الله وقضائه ونقبل ما اختاره الله لنا ألنه يختار
لنا ما فيه خرينا وصالحنا وال نستعجل األمور ألنه يف علم
الله ال مصلحة لنا فيؤجله اىل وقت آخر .من ثقافة املقاومة
كذلك اللجوء اىل الله والطلب منه ان يحمينا ويســدد رمينا
وان ينرصنا فنلوذ بــه يف الصغرية والكبرية ويف كل يشء
وان ندعوه وانا افعل ذلك يف كل يشء».
واكد «ما جرى علينا خالل  40عاما من الصعاب والشدائد
والتحديات واملخاطر واستهداف الوجود ومحاوالت السحق
كلها اىل ما شاء الله ولكن عربنا كل هذه الصعاب والشدائد
وكل هذا بفضل الله وبنعمة مــن الله وأقول لكم من موقع
التجربة وقد كنا معا طوال  40سنة أننا مل نتغري ومل نتنكر.

سحب الثقة مــن رئــيــس بــلــديّــة طرابلس:
ّ
الــبــلــديّــة نــحــو حــــل أو أزمـــــة ج ــدي ــدة؟

ّ
املخيمات
ابــراهــيــم بحث وسفير فلسطين أوض ــاع
إســتقبل املدير
العام لألمــن العام
اللواء عباس ابراهيم
يف مكتبــه بعــد
ظهر امس ،ســفري
دولة فلســطني يف
لبنــان أرشف دبور،
وبحث معه األوضاع
العامة يف فلسطني
وأوضــاع املخيامت
يف لبنان.

دموع األسمر
صباح امس سحب اربعة عرش عضوا من اعضاء
بلدية طرابلس الثقة من رئيســها الدكتور رياض
ميق الذي انتخب العام  ٢٠١٩عقب سحب الثقة من
الرئيس السابق أحمد قمر الدين.
يتألــف املجلس البلدي من  ٢٤عضوا ،اســتقال
منهم ثالثة هم محمد عزام عويضة وشادي نشابة
ويحي فتال ،وتويف عضو هو لؤي املقدم ،وقاطع
جلسة سحب الثقة خمســة اعضاء عىل رأسهم
الدكتور ميق.
ارشف عىل الجلســة محافظ الشامل القايض
رمزي نهرا وطــرح بند واحد ،وانتهت الجلســة
باجامع االعضــاء االربعة عرش الذين اجمعوا عىل
ســحب الثقة ،عىل ان يصار خالل اثنني وسبعني
ســاعة الدعوة اىل عقد جلســة النتخاب رئيس
ونائب رئيس.
ويتداول بعدة اسامء للرئاســة ابرزهم الرئيس
الســابق أحمد قمر الدين ،وخالــد تدمري ،ونور
االيويب.
وكان الرئيس الذي نزعت الثقــة منه قد واجه
جملــة عقبات وعراقيل منذ تســلمه الرئاســة،
وشــهدت واليته الحدث االبرز وهــو إحراق مبنى
البلديــة االثري الــذي يرقى تاريخــه اىل العهد

العثامين ،ومل يســتطع ميق اعــادة ترميمه رغم
وعود من هيئات عربية وقيادات محلية بقيت دون
ترجمة فعلية.
وشــهدت جلســات املجلــس البلــدي عدة
انتكاســات واداء مل ينتج امناء ملدينة طرابلس
التــي تدهــورت اوضاعها ،وشــاعت الفوىض
يف احيائهــا وشــوارعها ،عدا عــن تدخالت
ومشاكســات ذات خلفيــات سياســية ناتجة
عن رصاع القــوى والتيــارات عىل الســاحة
الطرابلســية ،وصوال اىل خالفات اشــتدت بني
ميق ومحافظ الشــال نهــرا ،ومن ثم بني ميق
ووزيــر الداخلية القايض بســام مولوي الذي

احال ميق اىل التحقيق.
وكانت اعرتاضات قد حصلت عىل اسلوب دعوة
اعضاء املجلس لجلسة سحب الثقة باعتامد مخفر
الــدرك البالغ االعضاء موعد الجلســة االمر الذي
اعرتض عليه بعض االعضاء الذين قاطعوا.
واالعضــاء االربعة عرش هم انفســهم انتخبوا
احمد قمر الدين رئيســا عقب االنتخابات البلدية
العام  ٢٠١٦واســتمر يف رئاســته ثالث سنوات
شهدت مشاكســات داخل املجلس ادت اىل سحب
الثقة منه ،وانتخاب ميق رئيســا اىل حني سحب
الثقة منه باالمس قبل سنة من موعد االستحقاق
االنتخايب البلدي يف ايار .٢٠٢٣

ً

ّ
«التيـــار البرتقالـــي» يتحضـــر للمرحلـــة القادمـــة خوفـــا مـــن اآلتـــي
فادي عيد
علم أن األيــام القليلة املقبلة ستشــهد خلوات
واجتامعات مفتوحــة ملعظم األحــزاب والقوى
السياســية ،يف ضوء أجواء تتحدّ ث عن الســعي
موسع للفريق الذي كان ينضوي
لعقد لقاء نيايب
ّ
يف قــوى  14آذار ،يف حــن أن بعــض الت ّيارات
الحزبية التي تسعى إلعادة تقييم املرحلة السابقة،
واإلســتعداد لحقبة جديدة ،أي ما بعد عهد الرئيس
ميشال عون ،وهذا ما ينسحب عىل «التيار الوطني
يتحض لعقد
ّ
الحر» الذي ،ووفــق مصادر مطلعة،
اجتامعات حزبية مفتوحة تتناول بعض العناوين
األساسية ،وقد تنعقد يف إحدى األديرة أو يف مق ّر
«التيار» يف مرينا الشالوحي وفق العناوين التالية:
ـ أوالً تقييم مرحلة اإلنتخابات النيابية واألسباب
التي أدّت إىل تراجع «التيار» يف بعض الدوائر ،وال
سيام يف جزين وبعبدا ،وبشكل عام عىل مستوى
جميع املحافظات ،وقــراءة التحالفات من زاوية
جدواهــا أكان إنتخابياً أو سياســياً والرشوع يف
إجراء نفضة شاملة عىل كل املستويات السياسية
واإلنتخابيــة والحزبية ،ل ُيتــ ّوج ذلك مبؤمتر عام
للحزب.
ـ ثانياً ،اإلســتحقاق الرئــايس ،والذي يعني

«الت ّيار الوطني» بشــكل أســايس ،وال سيام أن
مؤسسه هو من سيغادر قرص بعبدا يف الخريف
ّ
املقبل ،ورئيســه النائب جربان باسيل مل يسحب
من حساباته مسألة ترشّ حه لرئاسة الجمهورية،
خالفاً ملا يقال بأنه انسحب من السباق الرئايس،
والداللة جولته األوروبية األخــرة ،والتي كانت
متعــدّ دة األهــداف ،ويف مقدّ مها الســعي لرفع
«جس نبض»
العقوبات األمريكية عنه ،إضافة إىل
ّ
الدول التي زارها واملســؤولني الذين التقاهم حول
نظرتهم لهذا اإلســتحقاق ،وخصوصاً بالنســبة
إلمكانية ترشّ ــحه ،يف حني أنه ويف حال مل يكن
هنــاك من حظوظ لباســيل للوصــول إىل قرص
بعبدا ،فإنه سيدعم شــخصية سياسية ،إما من
جل
ســ ّ
«التيار الوطني» ،أو مق ّربة منه ،وفيام لو ُ
إجــاع من حلفائه عىل مرشــح آخر مثل رئيس
تيار «املردة» النائب الســابق ســليامن فرنجية،
فإن «التيــار الربتقايل» لن يوافــق إال برشوطه
يك يحافظ عىل وزنه السيايس الفاعل يف العهد
مؤسســات الدولة وعىل املستويني
الجديد ،ويف
ّ
الوزاري والنيايب ،مبعنى أن يكون له حصة وازنة
من خالل الرشوط التي ســيطرحها عىل املرشّ ح
الرئايس لدعمه يف هذا اإلستحقاق.
ـ ثالثاً ،ال شــك أن األســابيع القليلــة املتبقية
ملغادرة رئيــس الجمهورية ميشــال عون لقرص

بعبدا ،ستشكّل نقطة تح ّول لدى «التيار» الذي كان
مدعوماً بالكامل من قبل العهــد ،والجميع يتذكّر
كيــف تعطّلت عملية تشــكيل الحكومات ،وتأخر
التكليف والتأليف من أجل أن يرىض باسيل وتياره،
وينالوا حصتهم  ،ولهذه الغاية ،فإن اللقاءات التي
تحصل بعيداً عن األضواء ،تشدّ د عىل رضورة عدم
التســليم والقبول مبا يطلبه هذا الفريق وذاك ،يك
ال يخــر «التيار» أوراقاً كثــرة يف العهد الجديد
وتتغي كل املعادالت والظــروف ،فالعمل جا ٍر بكل
ّ
هذه املسائل بني رئيس الجمهورية ورئيس «التيار
الحر» حــول ترتيب أوضاع «التيــار» قبل مغادرة
مؤسسه وانتهاء واليته ،تج ّنبا ألي مفاجآت أو أن
ّ
يصبح «التيار الربتقايل» كبعض األحزاب املسيحية
دون أي وزن ســيايس ،أو أن ال يتمكن من فرض
رشوطه خالل املرحلة املقبلة يف التكليف والتأليف
وإدارات الدولة ،وعىل كافة األصعدة.
من هنا ،فإن هذه العناوين بدأت تقض مضاجع
«التيــار» ،كام تضيف املصادر ،وذلك تحســباً من
القادم عــى اعتبار أن األجــواء الراهنة الداخلية
واإلقليمية تســتبعد وصول باســيل إىل رئاســة
الجمهورية ،وأيا يكن الرئيس ،وتحديداً إن كان من
خارج «التيار الحر» ،أو من املق ّربني منه ،ال ميكنه
أن يلبــي رغباته ورشوطه كام كانــت الحال مع
الرئيس ميشال عون.

قبالن :لبنان مرهون بنفطه البحري ..وانتخاب رئيس للجمهوريّة من الضرورات

أشار املفتي الجعفري املمتاز الشيخ احمد قبالن،
يف كلمة خالل مجلس عزاء حسيني برعاية نائب
رئيس املجلس اإلسالمي الشــيعي األعىل الشيخ
عــي الخطيب يف مقر املجلس ،اىل أن «البلد اليوم
هو معركــة قيم ،قبل أن يكون معركة سياســية
ومعيشــية واقتصادية ،والعامل الدويل والداخيل
جزء كبري من معركة كبرية جداً ،وهناك من يعاقب
الحســيني الضام َن
َس
لبنــان ألن فيه هــذا ال َنف َ
َّ
حب اإلســام
جداً للعيــش الوطني ،والذي يؤكِّد ّ
للمســيحية ،بل يقدّ س اإلنسان كقيمة فريدة يف
عامل الوجود».

ورأى أن «نوع هذه املعركة خطر جدا ،ومن يدير
هــذه املعركة يريد أن يحقّق عرب رغيف الخبز ما مل
يســتطعه بالحرب والغزوات الثقافية ،واملطلوب
حامية هويتنا األخالقية والوطنية ،وتطهري القرار
السيايس من الوهن والضعف واالرتزاق واملقامرة،
والبلد اليوم بال قرار سيايس ،ألن حكومة ترصيف
األعامل أشــبه يشء بحكومة بطالة سياسية»،
معتربا «أن انتخــاب رئيس جمهوريــة هو رأس
الرضورات ،والبلد بال رئيس جمهورية أشبه بجسد
بــا رأس ،وكل هذه وتلك ال قيمة لها إال إذا ترجمنا
الســلطة كضامنة قوية بالقطاعات االجتامعية

عــى مدار االربعني عاما الله هو الذي أنزل علينا الســكينة
ودافــع عنا وحامنا ودفع عنا الكثري من العرثات .يف املنطق
النتائج ال تكون أكرب من املقدمــات ولكن مع هذه املقاومة
كان الفعل االلهي واملشــيئة االلهية هي التي غريت النتائج
يف ثقافتنا تعودنا ان نلجاً إىل الكريم املطلق والقوي املطلق
اىل الذي يقدر عىل كل يشء وعندما تلجأ اىل من له كل هذه
الصفات هل تتوقع ان يخذلك ...أبداً».
وختم الســيد نرصالله «نحن حــارضون دامئا ان نقدم
أرواحنــا وفالذات أكبادنــا من أجل وطننا وشــعبنا كل
شــعبنا ألننا قوم نخاف يوم القيامة والن الله سيســألنا
عن الناس وعزتهــم وكرامتهم وأمنهم .نحن نؤمن ان حب
الناس والدفاع عنهم والحفاظ عىل كرامتهم وانقاذهم من
الوضع املعييش الكئيب الذي يعيشــون فيه هي من أقرب
القربات اىل الله تعاىل .كثريون يخطئون يف حســاباتهم
معنا حتــى يف فهم منطلقاتنا ســيام يف موقفنا األخري
حول ســفينة االســتخراج من كاريش ...نحــن ال نلعب
مبصداقيتنا الذي بنيناها طوال أربعني عاما».

واملعيشــية وســوق املال وحامية اليد اللبنانية،
ونســف وثن الصفقات ولعبة الزواريب واألكاذيب
السياسية».
وشــدد قبالن عىل أن «لبنــان مرهون بنفطه
البحري ،واخوة يوســف رشكاء بخنــق هذا البلد،
واألطليس يقود لعبة شدّ الحبل عىل عنقنا بقيادة
واشــنطن ،واإلرسائييل جزء مــن معركة العامل
واإلقليم عىل لبنان ،وخيارنا الحسني ،بكل ما يعنيه،
نخو ًة وحمي ًة ومجداً وإراد ًة وثق ًة ومقاوم ًة ،وما ال
نستطيعه بالسلم ،ميكن استطاعته بالحرب ،وألول
يوسط نصف العامل ليمنع الحرب».
مرة اإلرسائييل
ّ

ابراهيم مستقبال السفري الفلسطيني

ّ
رشـــدي :نتطلع الــى الحفاظ على اســتــقــرار لبنان
ّ
اللبنانية
وتعافيه ال ــذي يقع على عــاتــق الــدولــة

كتبت املنسقة املقيمة لألمم املتحدة ومنسقة
الشؤون اإلنسانية يف لبنان نجاة رشدي ،مقاال
بعنوان «مسرييت يف لبنان» جاء فيه« :عندما
م ّزق االنفجــار املد ّمر مرفأ بــروت ،كان قد
مىض عىل تســلُّمي مهاميت ومنصبي الجديد
منسقة مقيمة لألمم املتحدة ومنسقة الشؤون
َّح
اإلنسانية يف لبنان  3أيام فقطُ .
كنت أتصف ُ
التقارير وامللفات التي تم تزودي إياها تحضرياً
يت أن
ملسرييت املهنية الجديدة يف بل ٍد لطاملا مت ّن ُ
أعمل فيه ولخدمة شعبه الرائع .وخالل زيارايت
اســتمعت إىل قصص الناس
ُ
امليدانية املتعددة،
امل ُفجعة ،قصص عن خســاراتهم ومعاناتهم.
رمبا أحد األمور التي أثّرت يف نفيس بشــدّة
والتي تستخلص ما ملسته خالل مسرييت يف
لبنان ،هي رؤية الناس أثناء تجوايل يف مدينة
بريوت يف أعقاب االنفجار وهم يبذلون قُصارى
رضرين
جهدهم ملــدّ يد ال َعون للجرحــى واملت ّ
من هذه الكارثة .إنهم قُــد َوة املجتمع ،و ِمثال
ال ّتضامن والوحدة الوطن ّية».
وأوضحــت رشــدي أننا «نتطلــع جميعاً
مبسؤولية مشــركة للحفاظ عىل استقرار

لبنان ودعم تعافيه حتى ينعم شعبه ،باالزدهار
والسالم والتنمية املســتدامة .فالتضامن هو
أفضل ما يف إنســان ّيتنا ،إذ ليــس له أي دين،
أو جنس ،أو جنســية ،أو أجندة سياسية .إنه
السبيل الوحيد للميض قُدُماً يف مسار تحقيق
تعايف لبنان .يف الواقع ،طوال مسرييت املهنية
يف لبنان التي امتدّت عا َمني متتاليني ،أظهرت
إنســانيتنا املشرتكة ،ســواء عرب االستجابة
النفجار املرفأ ،أو لجائحــة كورونا ،أو لألزمة
االجتامعية واالقتصادية املستم ّرة ،أننا قادرون
عىل القيــام بأمور عظيمة ،ولكن فقط عندما
نعمل معاً
بقلب واحد وعزمي ٍة واحدة».
ٍ
وختمت رشــدي «إنّ عمل األمم املتحدة ال
يزال قامئــاً ،وبعيداً كل البعد من االنتهاء .ويف
ظل التحديات الهائلة التي تواجه البالد ،تبقى
ّ
إرادة فريــق األمم املتحــدة القطري يف لبنان
يبقى وتصميم الشعب اللبناين أكرث ق ّوةً .ففي
ٍ
وقت يدخل لبنان مرحلــة جديدة من التعايف
يظــل تعزيز الــراكات رضورياً
ّ
واإلصالح،
وأساســياً لدعم تغيريٍ رسيع ومنهجي يرتكز
عىل حاجات الناس وتطلّعاتهم».

شــدد رئيس لجنة املــال واملوازنة النائب
إبراهيم كنعــان ،عىل «أننــا نريد مرشوعاً
إنقاذيــاً بالفعل وليس بالقــول ،بالرتجمة
للسياســات املتبعة وكنتيجة إلدارة امللفات
املطروحــة عىل مختلــف الصعــد املالية
واالقتصاديــة واالجتامعية ،وهو ما يحتاج
لتغيري جذري ال شكيل يف الرؤية واملواصفات
ويحتاج ألناس يضحون ويفعلون».

ورأى كنعان يف عيــد الجيش من جورة
البلــوط ،أن «مواصلــة النضال يف املجلس
النيايب إلنجــاز اإلصالحات املطلوبة وطنياً
ودولياً أســايس ال بل اســراتيجي ،واألهم
العمل لتغيري النهج يف الســلطة التنفيذية
لتصبح ســلطة خاضعة للقانون ال خاضعاً
لها ،وسلطة تحكم بالدســتور ال بالتوافق
والتسويات وقادرة عىل االنتاج ال التعطيل».

كـ ــنـ ــعـ ــان :إلنــــجــــاز اإلصــــــاحــــــات املــطــلــوبــة

عــــــرض مـــــع مـــمـــثـــل الــــحــــريــــري األوضـــــــــــاع ال ــل ــب ــن ــان ـ ّـي ــة

بــــوغــــدانــــوف :لــــإســــراع فـ ــي تــشــكــيــل حــكــومــة
عمم املكتــب االعالمي لـ
«تيار املستقبل» ،بيانا صادرا
عن وزارة الخارجية الروسية،
أفاد «أن املمثل الخاص لرئيس
روسية االتحادية يف بلدان
الــرق االوســط وبلدان
افريقيا نائب وزير الخارجية
الروسية ميخائيل بوغدانوف
اجتمع مع املمثــل الخاص
لرئيس حكومة لبنان السابق
رئيس «تيار املستقبل» سعد
بوغدانوف وشعبان
الحريري جورج شعبان».
«خالل
أضــاف البيــان
القوى السياســية واالجتامعية يف ســبيل
االقتصادية
االوضــاع
بحــث
املباحثــات تم
االرساع بتشكيل حكومة قادرة برئاسة نجيب
عمق
عىل
الرتكيز
مع
لبنان
يف
واالجتامعية
ميقايت ورضورة اجراء ضمن املواعيد واالصول
عدم
ورضورة
البلــد
هذا
يف
املتكررة
االزمــة
الدستورية اللبنانية انتخاب رئيس جمهورية.
سيزيد
الذي
السلطة
يف
فراغ
لحصول
السامح
وكان التأكيــد عىل املوقف الــرويس الثابت
الرويس،
الطرف
من
البلد.
يف
االزمة
ويعمق
بدعم استقالل لبنان وسيادته ووحدة اراضيه
بها
تقوم
التي
الجهود
دعــم
عىل
التأكيد
كان
واالستقرار الداخيل».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ّ
بين الزيادات املرعبــــــة والدولرة  :من يحمي األهالي من جشــــــع املدراس الخاصة؟

الطويــــــل  :وزيــــــر التربيــــــة تــــــرك املــــــدراس تتعاطــــــى علــــــى هواها
ّ
التحكيمية التربويّة يحرم املواطن حق التقاضي
إســــــماعيل  :تعطيل املجالس
مينى املقداد
دخلــت معظم مدارس القطــاع الخاص يف لبنــان ،بازار
االســتثامر يف األزمة من بابه الواســع ،وذلــك عرب الدولرة
والزيادات التعجيزية عىل األقساط املدرس ّية.
حق املدارس الخاصة تحقيق نســبة
ال يختلــف اثنان أنّ من ّ
معينــة من األربــاح ،فهي بالنهاية مؤسســة تقدّ م خدمات
تعليمية ولديها مصاريف تشــغيلية وموظفني ،ولكن أن يصبح
حس منها باملســؤولية الرتبوية
ّ
كل هدفها الربح من دون أدىن ّ
والتعليمية فهذا يخالف أصل وجودها ،فزياداتها مجنونة باللرية
والدوالر ،واملتوقع بالنتيجة نزوح إىل املدارس الرســمية ومن
رسب تعليمي ،فاألخرية بدورها تحترض .ولنســلّم جدال،
ّ
ثــم ت ّ
حق مرشوع لهذه املدارس
أنّ الزيادة تحت مســ ّمياتها املختلفة ّ
نظراً لغالء املعيشــة ،إنّ ا ال بــدّ أن تكون طرق الحق مرشوعة
هي األخــرى ،أ ّولها اإلتفاق مع األهايل حول الزيادات وقيمتها
وعملتها وتفاصيل أخرى تطال الشأن الرتبوي والتعليمي.
إذا أصبحــت الزيادات باللــرة والدوالر أمرا واقعا يف معظم
املدراس الخاصة ،وقد علمت «الديار» أنّ األقســاط ارتفعت يف
بعــض املــدارس من  4و  5مليون لرية إىل  12مليون لرية ،ومن
 9و 10مليــون إىل العرشينات( بلــغ بعضها  28مليون لرية)،
تم فرضه عىل األهل ترتواح قيمته بني  300دوالر
والدوالر الذي ّ
وصوال إىل  4000دوالر ،عىل أنّ بعض هذه املدارس تبتز األهل
وترفض تسجيل الطالب إذا مل يسدّ دوا بـ «الدوالر».

} الطويل  :لسنا مستعدين
لتقديم «شيكات عىل بياض» }

هذه اإلجراءات التي تف ّردت بها بعض املدارس عىل مســتوى
الزيادات املرعبة ودولرتها وصناديق الدعم الدوالرية ،تستدعي
التساؤل حول سبب هذه الفوىض ومدى قانونية هذا السلوك.
رئيســة إتحاد لجان األهل يف املــدارس الخاصة ملى الطويل
تؤكد لـ «الديار» أنّ دولرة األقساط غري قانوين ،وأنّ ما أق ّر من
زيادات عىل القسط باللرية اللبنانية وزيادة قسم بالدوالر تحت
كل ما تستوفيه
مسمى «صناديق دعم» هو مخالف للقانون ،ألنّ ّ
املــدارس مقابل خدمة التعليم يجب أن يكون بالعملة الوطنية،
ويدخل ضمن املوازنة املدرسية ،ويدرس ويدقّق من قبل الهيئة
املالية وتوافق عليه لجنة ،وكل ما يحصل غري ذلك هو هرطقات
ومحاوالت لإللتفاف عىل القوانني.
تربّر املــدارس زياداتها بالظروف االقتصادية الصعبة ،وهي
محقة وفق الطويل كون بعض املصاريف التشــغيلية متوج ّبة

عليها بالدوالر ،لكنها ترى يف املقابل أنّ العشوائية يف احتساب
األقســاط ،والهروب من التدقيق يف الحسابات ،وتجاوز لجان
ّ
التحل
محق ويقلّل من الثقة ،داعية املدارس إىل
األهل فعل غري
ّ
بالجــرأة وفتح قيودها ومســتنداتها أمام اللجان ،لتربهن أنّها
فعــاً تحتاج إىل كل هذه الزيادات -املبالغ فيها لدى األغلبية،-
وليبنى عىل اليشء مقتضاه ،فنحن كأهل لسنا مستعدين لتقديم
«شيكات عىل بياض» ألحد خاصة أنّ مايض أغلبية هذه املدارس
معروف لدينا إن من ناحية مخالفات يف املوازنات أو املحاوالت
يف مراكمــة األرباح ،فنحن أحرص من يكون عىل هذا القطاع
وعىل هذه املؤسسات ولكن ضمن الحق والعدل والقانون.

} نحن واملعلمون يف الخندق نفسه }

نوقف هذه الهرطقة الحاصلة
بتوحدنا جمي ًعا ،داعية املعنيني
يف الدولــة اىل إعــان حالة
طوارئ تربوية إلنقاذ القطاع،
ّ
وإل ســتزيد نســبة الترسب
املدريس وسيد ّمر جيل بأكمله.

} تسلل خفي
للقانون } ! 515

مؤخــرا عــاد إىل الواجهة
الحديــث حول القانــون  515من باب تجميد املادة  2منه ،وهو
القانون الذي مينع املــدراس الخاصة من وضع ميزانيات عىل
هواهــا ،واليوم تتكرر املحاوالت الســابقة لتجميد العمل بهذه
دسها يف جدول أعامل جلسة الثالثاء املايض النياب ّية
املادة عرب ّ
( 26متــوز ّ ،)2022إل أنّ الكتل النيابية الرافضة واتحاد لجان
األهل كانوا لذلك باملرصاد وفشلت املحاولة.

حول األســباب ،تضيف الطويل أنّ املدارس تتذ ّرع بالزيادات
جة مســاعدة األســاتذة ،ونحن نتمنى كلجان أهل أن تصل
بح ّ
املســاعدات كاملة لألساتذة ،ولكن هذا ما مل تقدم عليه أغلبية
املــدارس عندما اســتوفت الزيادات عىل األقســاط حني أق ّرت
سلســلة الرتب والرواتب ،فنحن واملعلمون يف الخندق نفســه
} إسامعيل « :الدولرة» تتعارض
ونتمنــى أن يطالبوا املدارس مببدأ الشــفافية والتدقيق مثلنا،
مع أحكام قانون النقد والتسليف }
ّ
وأل تضعهم املدارس بوجه األهل ،فنحن ندفع أقســاطا مهولة
الباحث الدســتوري الدكتور جهاد اسامعيل رشح لـ»الديار»
ولســنا معف ّيني من أقساط تعليم أوالدنا ،فلتط ّبق القوانني عىل
الجميع خاصة أنّنا ســنواجه قريباً مشكلة املنح للقطاع العام ،الرشوط القانون ّية للزيادات ،موضحا أنّه عمال بأحكام وروحية
وهنا السؤال :هل ستدفع الدولة عنهم األقساط بالدوالر أم سيتم املــادة الثانية من القانون  515الصــادر يف العام  1996تُحدّ د
االقســاط املدرس ّية وفقًا لنموذح وزارة الرتبية الّذي يوجب أن
تحميل الفرق لألهل؟
كل النفقات الواردة فيه باللرية اللبنانية ،مع وجوب تكوين
تكون ّ
} توزيع األعباء }
اإليرادات من مجموع األقساط املدرس ّية املوازي ملجموع عنارص
كيــف ميكن أن يتصدّ ى إتّحاد لجــان األهل واألهل كذلك يف النفقــات املحددة يف البند األول مــن املادة الثانية ،وبالتايل ال
ظــل ابتزازهم من قبل املــدارس كام حصل مبوضوع اإلفادات ،تجوز أي زيادة عىل األقســاط ،انطالقًا من ســعر الرصف ،ما
أي أعباء فرضتها قوانني جديدة ،عىل اعتبار أنّ
وأين الوزارة من هذه الفوىض؟ يف إجابتها تكشــف الطويل أنّ دام مل تســتجد ّ
اإلتحــاد تقدّ م مبقرتحات قانونية إىل املعنيني يف الوزارة ،وهي «الدولرة» تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف.
اقرتاحــات ضمن األطر القانونية توزّع األعباء ،وتنصف جميع
إنّ ا مبقدور املدارس الخاصة ،برأينا ،وبدعوى تغطية األعباء
مكونات العائلة الرتبوية ،يك نتخطّى هذه املرحلة الصعبة عىل املســتجدة ج ّراء الظروف االستثنائية ،تعديل األقساط رشط أن
الجميع ،وح ّملت (كاتحاد) وزير الرتبية مسؤولية ترك املدراس يجري تعديل النفقات الواردة يف املوازنة املدرسية طبقا لنموذج
تتعاطــى عىل هواها مع األهل ودعته إىل وضع حدّ للتجاوزات وزارة الرتبية املُعدّ ل ،عىل أن ال يُســتوحى هذا التعديل من سعر
ألي زيادات ،وطاملا رصف العملــة الوطن ّيــة ،ألنّ اإلرتكاز عىل هذا املعطى بحاجة
عرب تحديد الضوابط والســقوف واملعايري ّ
اســتجدت أعباء اضافية نتيجة الوضع اإلقتصادي ،فليستعمل إىل قانون جديد أو تعليق املادة  2من القانون رقم .1996 /515
صالحيتــه كوزير ويحمي األهل الذين عليهم التصدي بدورهم
ما الذي مينع محاسبة املدارس املخالفة؟
عرب تقديم الشكاوى إىل مصلحة التعليم الخاص والتوحد جمي ًعا
يجيــب إســاعيل أنّه عمال بأحكام املــادة  13من القانون
ألي  1996 /515إذا وجــدت مصلحة التعليم الخاص أنّ األقســاط
مــن أجل املحافظة عىل مســتقبل أوالدنا ،وأن ال يخضعوا ّ
تهديدات ،كام انترصنا مبوضوع اإلفادات وهو حقنا ،وعلينا أن املدرســية املحدّ دة أو املفروضة من قبل املدرســة أو أنّ الزيادة

حــــــذر في بيــــــروت رغــــــم «إيجابيات» هوكشــــــتاين في ملف الترســــــيم
هيام عيد
وصفت مصادر سياســية
مطلعــة املناخ العام الســائد
بعد اللقــاءات التــي عقدها
الوســيط األمرييك يف ملف
ترسيم الحدود الحدود البحرية
الجنوبية آموس هوكشــتاين،
بالحذر ،وليس باملتفائل ،وفق ما
سعى إىل تسويقه هوكشتاين
نفسه الذي تحدث بعد اجتامع
بعبدا ،عن أجواء إيجابية ،ولكن
من دون اإلفصاح عن أي طرح
محدد كان قد عرضه ،باستثناء
ما جرى التلميح إليه عن اقرتاب
التوصــل إىل نقــاط تقاطع،
أبرزها متسك لبنان بحقل قانا
ّ
الخط  ،23بينام لفتت
وبكامل
هذه املصادر إىل أن االســاس يف املوقف اللبناين
تم إبالغه إىل الوســيط األمرييك ،هو رفض
الذي ّ
لبنان ألية رشاكة أو تقاســم للحقول النفطية يف
أي من املجــاالت املطروحة ،وذلك وفق ما كان قد
تردد يف الساعات ال 48األخرية .وأضافت املصادر
نفسها ،أن هوكشتاين ،مل يعرض للرؤساء الثالثة
خالل اجتــاع بعبدا ،أي طرح متعلق بهذه اإلدارة
املشــركة ،وأن املوقف املبديئ املتفق عليه بني كل
األطــراف اللبنانية ،ركز عىل إســقاط أية أفكار
تصــب يف هذا اإلطار ،من النقاش الذي دار خالل
اإلجتامعات مع هوكشــتاين ،وذلــك مبعزلٍ عن
كل التداعيــات املرتتبة عنه عىل مســتوى عملية

الرتسيم بشكلٍ عام.
ويف ســياقٍ متصل ،كشفت هذه األوساط ،عن
أن اإلنطباعات األوىل لزيارة هوكشــتاين ،كانت
كل ما سبقها ،وإن كانت مل تحسم عملية
أفضل من ّ
التفاوض ،حيث أن الوســاطة ما زالت مستمرة،
وبالتايل ،فإن حظوظ النجاح تكاد تساوي حظوظ
الفشل ،وستكون األسابيع القليلة املقبلة ،حاسم ًة
عىل صعيد تحقيق أي تقدم عميل يسمح بالحديث
عــن اتفاقٍ وعن بدء اســتفادة لبنــان من ثروته
النفطية.
ومن هنا ،فإن املصادر املطلعة نفســها ،أشارت
إىل أن زيارات الوســيط األمرييك ،ســتتكرر إىل
بريوت يف املرحلة املقبلة ،وســتكون ضمن جدول

الـــســـنـــيـــورة  :النـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريّــة
اعتــر رئيــس الحكومة
السابق فؤاد السنيورة ،خالل
لقائــه البطريــرك املاروين
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي يف بكريك ،أن «خطاب
الراعــي هــو خطاب ســائر
الوطنيــن اللبنانيــن لجهة
حرصه العميق عىل الدســتور
وعىل وثيقــة الوفاق الوطني
واحرتامــه الكبري للرشعيتني
العربية والدولية».
أن
«يجب
أنــه
وشــدد عىل
الراعي والسنيورة
تجري االنتخابات الرئاســية
حكومة محاصصة ،إ ْذ ب ّينت تجارب حكومات
يف مواعيدهــا الدســتورية
النتخــاب الرئيس الجديد الذي يجب ان يتمتع املحاصصة أنهــم إذا اتفقوا تحاصصوا ،وإذا
ويحظــى بثقة ودعــم اللبنانيني وليس بثقة اختلفوا انرصفوا إىل الهيمنة ووضع اليد عىل
ودعم فريــق منهم .إ ْذ إنّه بات عىل اللبنانيني بقايا املؤسسات ،وهو ما شهدناه يف اإلدارات
أن يستخلصوا الدروس والعرب من مامرسات الحكومية ويف قطاعات الكهرباء واالتصاالت
فج عىل
السنوات املنقضية من هذا العهد .ورأى أن لبنان وغريها ،ثم يف القضاء ،وكلّها شاهدٌ ٌ
بحاجة ماســة إىل حكوم ٍة جديد ٍة ،وليست ذلك».

مذكرة باإلقفال في عاشــــــوراء وعيد الســــــيدة العذراء
اصدر رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت
مذكــرة ادارية رقم  2022/21تقيض باقفال
االدارات العامة واملؤسسات العامة والبلديات
ملناســبة ذكرى عاشوراء وعيد انتقال السيدة
العذراء .ونصت املذكرة عىل ما يأيت« :استنادا
للمرســوم رقم  15215تاريخ 2005/9/27
وتعديالتــه ،الذي يحدد االعياد واملناســبات

الرســمية .تقفــل جميــع االدارات العامة
واملؤسســات العامة والبلديــات الثالثاء يف
 2022/8/9ملناسبة ذكرى عاشوراء.
وتقفــل أيضــا جميــع االدارات العامــة
واملؤسســات العامة والبلديــات االثنني يف
 2022/8/15مبناســبة عيد انتقال السيدة
العذراء».

زمني متقــارب من حيث
املواعيــد ،وذلــك من أجل
إحراز تطــو ٍر ما قبل أيلول
املقبل ،موعد بدء العمل يف
حقل «كاريش» .وأوضحت
أن املفاوضــات ،قد قطعت
شــوطاً متقدماً ،ولكن مل
تحقــق أية نتائــج حتى
الساعة ،باســتثناء إبداء
األفكار وتحديد املســلّامت
خصوصــاً بالنســبة
للمفــاوض اللبناين ،الذي
ما زال حذراً بالنسبة للطرح
الذي حمله هوكشتاين يف
جعبتــه ،والذي مل يتقاطع
مع ما أبلغه له الرؤســاء
الثالثة خصوصاً بالنسبة
رص لبنان
للخط  ،23الذي ي ّ
عــى الحصول عليه  ،ومن دون أن يكون إلرسائيل
أية حقوق فيه.
وأضافت املصادر املطلعة نفسها ،أن هوكشتاين،
قد أبلغ الرؤساء الثالثة أن إرسائيل ،تطلب مقابالً
لحصــول لبنان عىل كامل حقل قانا ،وأنهم رفضوا
ذلك يف املطلق ،مشددين عىل الحقل وعىل التمسك
بكل البلوكات النفطية ،وعىل رفض أي مشــاركة
إلرسائيــل فيها يف املســتقبل ،بعد إجراء عمليات
التنقيب واإلستكشــاف ،وبالتــايل فإن هذا األمر
سوف يستدعي أن يعود الوسيط مجدداً إىل بريوت،
بعد أن ينقل املوقف اللبناين أو الر ّد الرســمي عىل
الطرح الذي كان يحمله من «إرسائيل».

عىل األقساط كام اعتمدتها ،مخالفة ألحكام هذا القانون عمدت
إىل دعوة إدارة املدرسة اىل التق ّيد بأحكام القانون تحت طائلة
املالحقة القضائية ،ويف هذه الحال تحدّ د املصلحة للمدرســة
قيمة األقساط او الزيادة الواجب اعتامدها ،واذا متادت املدرسة
ومل تلتــزم بهذه القيمة ومل تعرتض عليها يف خالل عرشة أيام
من تبلغها وجب إحالة املدرسة اىل املجلس التحكيمي املختص
بقرار من وزير الرتبية ،لكن مرسوم استكامل تشكيل املجالس
التحكيميــة الرتبوية إىل هذا الحني ما زال معلّقا او معطّال ،ما
كل مخالفة
يعني حرمان املواطــن من حق التقايض يف وجه ّ
قانون ّية ،وهذا يعطي املدارس الخاصة الذريعة يف التامدي يف
مخالفــة القانون ،كام ال يجوز التــذ ّرع بأحكام املادة  10من
الدســتور ،من أجل تربير الزيادة ،ألنّ املادة نفسها تُلزم املدارس
الخاصة مراعاة األنظمة العامة الّتي ال تخرج عن أحكام القانون
 515كام أسلفنا الذكر.
حتــى اآلن ،مل يخرج وزير الرتبية ومصلحة التعليم الخاص
عن صمتهام اتجاه الزيادات العشــوائية والدولرة ،وقد حاولت
«الديــار» التواصل مع مدير عام وزارة الرتبية ورئيس مصلحة
التعليم الخاص عامد االشقر للوقوف عند رأيه ،ولكن مل تحصل
عىل إجابة.
خالصة القول ...تتامدى معظم املدارس الخاصة يف الزيادة
والدولرة ضاربة بعرض الحائط القانون والرسالة التعليمية يف
آن ،ورغم عدم امتثالها أساســا للقانون  515ال س ّيام يف مادته
الثانية ،تحاول اليوم أن تدق املسامر األخري يف نعش هذا القانون
وتســلب األهل وسيلتهم الوحيدة يف اإلعرتاض عىل استبدادها
تم تشــكيل املجالس الرتبوية التحكيمية املعطلة ،هذا
يف حال ّ
رسب كبري من القطاع الخاص
ت
بحصول
التوقعات
تزداد
يف وقت
ّ
إىل الرســمي الهش ما يستدعي إعالن حالة طوارىء تعليمية
بحق
والســؤال :أين وزارة الرتبية من هذه املجزرة التي ترتكب ّ
التعليم الخاص يف لبنان؟

اجــــتــــمــــاعــــات ولـــــــقـــــــاءات نـــقـــيـــب املـــحـــامـــيـــن
شــارك نقيــب املحامني نارض
كســبار يف اإلحتفال الذي أقيم يف
ثكنة شــكري غانم ملناســبة عيد
الجيــش يف األول مــن آب ،ويف
حضور الشــخصيات الرســمية
السياســية والعسكرية والنقابية
والدينية .وهنأ الجيش اللبناين يف
عيده السابع والسبعني.
ويف النقابــة ،اجتمــع النقيب
كسبار مع عدد من رؤساء اللجان،
كل بحســب املهام املوكلــة إليه.
فاستقبل رئيســة لجنة العالقات
العامة املحامية ســناء علم الدين
التي وضعته يف جو ترتيبات حفل كسبار والقوال
يف تطبيقــات القانون الــدويل الخاص ملعاهدة
العشاء السنوي الذي تقيمه النقابة
بتاريخ الخامس والعرشين من شــهر آب الجاري باريس واألنظمــة املوازية وتعهــدات تريبس
يف مطعــم منري برمانا ،حيث تم طبع البطاقات وحلول الذكاء اإلصطناعي وتقنية سلسلة الكتل
التــي باتت موجودة لدى موظفــة النقابة رانيا .BLOCKCHAIN
بعدها ،اســتقبل نقيبة املحامني يف طرابلس
حميص.
بعدهــا ،اجتمــع مع رئيس لجنة الســجون مــاري تريز القوال فنيانوس وجوزيف ابو رشف
املحامي جوزيف عيد ،والذي سلمه الئحة بأسامء وبشارة منور.
وبعد الظهر ،عقد النقيب كسبار إجتامعاً حرضه
املحكومني الذين أنهــوا محكوميتهم وال يزالون
يف الســجون بســبب عدم قدرتهم عىل تسديد أعضاء مركز املعلوماتية وتكنولوجيا اإلتصاالت،
الغرامات .كــا وضعه يف أجــواء زيارته يوم وتم البحث يف عــدة نقاط ومنها تحديث موقع
الثالثاء إىل ســجن روميه لدرس إمكانية تجهيز النقابة اإللكرتوين ،وآلية إجراء اإلنتخابات املقبلة.
الغرفة التي يســتعملها املحامون للمواجهة مع وأصــدر قراراً قىض بتعيني املحامي طارق جامل
موكليهم .كام اســتقبل املحامني بشــر أعزان مساعداً ملمثل النقابة يف راشيا توفيق زايك.
هذا ودعا النقيب كسبار املحامني اىل املشاركة
وجوســلني كرم ومازن كيوان ،وقدم له املحامي
اعزان نسخة عن كتابه بعنوان «مجموعة املاهر الفاعلة يف ذكرى تفجري املرفأ ،وذلك يوم األربعاء
يف حامية حقوق املخرتع والتاجر» والذي يتعلق  3آب  ،2022عند الســاعة الثانية عرشة ظهرا يف
بقواعــد امللكية الفكريــة الصناعية والتجارية بيت املحامي.

ً

أصحــــــاب «املولدات» في طرابلس أوقفوا محركاتهم اعتراضا على تســــــعيرة الوزارة
ّ
فوضى واحتجاجات في الشــــــارع ...من يتصدى ملافيا املولدات؟ وأين مشروع «نور»؟
جهاد نافع
من جديد طرابلس اىل العتمة الشاملة
حيا اثر حي وشارعا اثر شارع ،اعرتاضا
عىل تسعرية وزارة الطاقة وفرضها عىل
اصحاب املولدات الذين يرفضون التسعرية،
ويرصون عىل تســعريتهم املزاجية التي
تفوق قــدرة معظم الطرابلســيني ،يف
طمــع فاضح لجني الرثوات بحجة غالء
صفيحة املازوت وتســعريتها بالدوالر،
علام ان فاتورة االشرتاك ترتفع مع ارتفاع
سعر الصفيحة ،وال تنخفض مع انخفاض
السعر ،عدا فرض معظم اصحاب املولدات
التسعرية بالدوالر االمرييك وكأن مدينة
طرابلس احدى واليات امريكا.
صحيح ان التيار الكهربايئ الرســمي
عاد اىل طرابلس بعد انقطاع اســبوع ،لكن التغذية
ال تتجاوز الســاعتني يف ال ٢٤ساعة ،ويأيت وقف
دوران مولدات االشــراك ونزع الشبكات احتجاجا
عىل التســعرية واغراق االحيــاء بالظالم بدءا من
محلــة القبة االكرث فقرا يف املدينة ،والتي يبدو ان
ايقــاف املولدات ســيمتد اىل احياء اخرى ،يف ظل
حــرارة طقس مرتفعة وخانقة ،االمر الذي ادى اىل
احتجاجات شعبية يف الشوارع يف مواجهة مافيا
املولدات ،وسط صمت نواب املدينة وقياداتها الذين
مل يبدوا حراكا ملواجهة املافيا ،او لعلهم يعجزون عن

مواجهة هذه املافيا التي تستغل حاجات الناس اىل
الكهرباء وتجدها فرصة ســانحة لجني االرباح من
وجع الناس ومعاناتهم ،وهي حالة تظهر نافرة يف
حاالت الفوىض وغياب الدولة والحسيب والرقيب.
مل يستطع حتى اليوم اي نائب طرابليس ان يتخذ
موقفــا فاعال حيال اصحاب املولدات يف كل احياء
طرابلس التي تعترب فاتورتها االغىل يف لبنان ،وبدا
ان صمــت النواب داللة عــى عجزهم وفق هيئات
اجتامعية وشــعبية ،التي اعربت عن نقمتها جراء
هذا الصمت ووقوف النواب مكتويف االيدي.
بعض القيادات الشعبية سألت النواب:

هــل طرابلس واليــة امريكية يك
تستوىف الفاتورة بالدوالر؟
ثانيا ،ملاذا مل تشــكل هيئة رقابةتجول عىل كل مولدات املدينة وتراقبها؟
ثالثــا ،من يفــرض عىل اصحاباملولدات تسعرية وزارة الطاقة ؟
رابعــا ،ملاذا ال تنخفــض الفاتورةبانخفاض سعر صفيحة املازوت؟...
خامســا ،من يحدد سعر االومبريالواحد؟
ان مسألة الكهرباء يف مدينة تعترب
العاصمة االقتصادية للبنان وعاصمته
الثانيــة ،امر حيوي ميس كل مواطن،
وهو شــأن يحتاج اىل متابعة دؤوبة
وحثيثة ،تبدأ برفع الغطاء الســيايس
واالمنــي عن كل اصحــاب املولدات،
حرصا عىل مصالــح الناس ،وفق رأي فاعليات يف
املجتمــع املدين ،ويبدأ بجــر املخالفني اىل القضاء
ومحاســبتهم واال ســتبقى املدينة حبيسة مافيا
املولدات.
السؤال اآلخر املطروح عىل الساحة الطرابلسية:
ايــن اصبح مــروع ( نور ) الــذي اعلنه الرئيس
ميقايت منذ عدة ســنوات وقيــل حينذاك ان وزير
الطاقة عرقلــه؟ واليوم الرئيس ميقايت هو رئيس
الحكومــة فلامذا مل يبــادر اىل اخراجه من ادراج
الوزارة واقراره النارة طرابلس؟

6

الثلثاء  2آب 2022

مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

ّ
ســــــن السادســــــة ..مــــــا هو؟
القاتــــــل الصامــــــت قــــــد يقتــــــل أطفالكم في
يظــ ّن الكثريين أن هناك أمــراض ال تصيب األطفال إنّ ا
الكبــار فقطّ ،
إل أن هذه مفهوم خاطــئ جداً .فيظ ّنون أنه
لنمــط الحياة الخامل عواقب صحية ســلبية عىل البالغني
فقط ،بل إن األطفال ،من ســن السادســة ،معرضون أيضا،
جــراء منط الحياة هذا ،لخطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم.
وأمضت األجيال الســابقة من األطفال وقتا أطول بكثري
يف اللعب يف الشوارع أو املتنزهات مع أصدقائهم ،قبل وقت
طويل من ظهور وســائل التواصــل االجتامعي التي غريت
األولويات وفرضت منط حياة مستقر.
ويقول الباحثون إن األطفال الذين يعانون من زيادة الوزن
يقضــون الكثري من الوقت وهم مســتلقون عىل األريكة،
مقارنــة بالوقت الذي يقضونه يف اللعب بالحديقة.
وأشــاروا إىل أن اآلباء هم املســؤولون ،ألن السمنة غالبا
مــا تكون متوارثــة يف العائالت .وأوضــح املؤلف األول
الربوفيســور جيوفاين دي ســيمون ،مــن جامعة نابويل
فيديريكــو الثانيــة يف إيطاليا« :اآلبــاء عاملون مهمون
للتغيــر يف تعزيز الســلوكيات الصحية لألطفال .يف كثري
من األحيان ،يتعايش ارتفاع ضغط الدم و  /أو الســمنة يف
نفــس العائلة .ولكــن حتى عندما ال يكون األمر كذلك ،فمن
املستحسن أن تشمل تعديالت منط الحياة جميع أفراد األرسة
«.
ويتســبب الخمول ،وتناول الكثري من األطعمة السكرية
واملالحة والوزن الزائد يف تســع حــاالت من ارتفاع ضغط

الدم لدى األطفال واملراهقني.
واســتندت النتائج التي توصل إليهــا الفريق الدويل من
الباحثــن إىل بيانات أطفال تــراوح أعامرهم بني  6و 16
عاما يعانون من ارتفاع ضغط الدم يف جميع أنحاء أوروبا.
وتشــمل التوصيات الغذائية لعالج الحالة زيادة استهالك
الفاكهة والخرضوات الطازجــة واألطعمة الغنية باأللياف
األخرى ،وتقليل امللــح وتجنب املرشوبات الغازية والدهون
املشــبعة ،والتي تتواجد يف األطعمــة فائقة املعالجة مثل
الربغــر والبيتزا ورشائح الدجاج والوجبات الجاهزة.
ويجب أن ميارس الصغار ما ال يقل عن ســاعة واحدة من
التامرين املعتدلة إىل الشــديدة كل يوم مثل الركض أو ركوب
الدراجات أو السباحة ،وأال يقضوا أكرث من ساعتني يف اليوم
يف النمط املستقر.
وأوضح الربوفيسور دي سيمون« :يجب عىل اآلباء مراقبة
مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم يف مشــاهدة التلفزيون
أو اســتخدام الهواتف الذكية واقرتاح بدائل نشطة».
ويجــب وضع أهــداف واقعية للوزن والنظــام الغذايئ
والنشــاط البدين التي تركز عــى الجوانب التي تحتاج إىل
أقىص قدر من التحسني.
وتابع الربوفيســور دي سيمون« :تسجيل الوزن وعادات
األكل ومامرســة الرياضــة مبرور الوقــت ،ولكن دون أن
يصبحوا مهووســن  -ميكن أن يساعد األطفال وعائالتهم
عىل تتبع التقدم نحو أهدافهم».

ويقرتح الربوفيسور دي
سيمون وزمالؤه يف مجلة
The European Heart
« Journalنظــام مكافآت
معزز للصحة» ،موضحني:
«الحوافــز املثالية هي تلك
التي تزيد الدعم االجتامعي
وتعــزز قيمة الســلوكيات
املســتهدفة ،مثــل ركوب
الدراجة مع العائلة أو امليش
مع األصدقاء».
وتشــر الدراســة إىل
الســمنة وارتفــاع ضغط
الدم لــدى األطفال أصبحت
تدريجيــا تشــكل خطــرا
صحيا ،حيث ميكن أن تزيــد من إمكانية اإلصابة بالنوبات
القلبية والســكتات الدماغية يف وقت الحق من الحياة ،ما
يؤدي إىل قطع إمدادات الدم عن األعضاء الرئيســية.
وأظهــرت الدراســات أن ارتفاع ضغط الــدم يف مرحلة
الطفولة أصبح أكرث شيوعا وأن هذا الجزء من الزيادة ميكن
تفســره بالســمنة ،وخاصة الســمنة يف منطقة البطن.
وتشري التقديرات إىل أن أقل من  %2من األطفال ذوي الوزن
الطبيعــي يعانون من ارتفاع ضغط الدم ،مقارنة بـ  %5من

ه ــذه الــفــئــة مــن مــرضــى الــســكــري هــي األكــثــر عــرضــة للسرطان!
كشفت دراســة حديثة
نُــرت يف مجلة JAMA
 ،Oncologyإن جرعــة
اإلنســولني املرتفعة ترتبط
بحدوث الرسطان.
وركزت الدراســة ،التي
قادها الدكتور يوانجي ماو،
عــى العالقة بــن جرعة
اإلنســولني اليومية ونسبة
اإلصابــة بالرسطــان بني
مرىض الســكري من النوع
األول .ووجــد الباحثون أن
جرعة اإلنســولني املرتفعة
مرتبطــة بشــكل إيجايب
بحــدوث الرسطان وأن ذلك
االرتباط أقــوى بني أولئك
الذيــن يعانون من مقاومة
اإلنسولني.
وقــال مــاو ،األســتاذ
املساعد يف جامعة أوهايو:
«يف مــرىض الســكري من النــوع األول ،تظهر
نتائجنــا أن عوامل التمثيل الغذايئ التقليدية مثل
الســمنة (ممثلة مبؤرش كتلة الجسم) ،والتحكم
يف السكر (ميثله الهيموجلوبني  ،)A1cوالتحكم
يف ضغــط الدم ،ال ترتبط بحدوث الرسطان .ومع
ذلك ،كان معدل اإلصابة بالرسطان أعىل بالنسبة
ألولئك الذين تناولوا جرعة أكرب من اإلنســولني».
وأضــاف« :تشــر نتائجنــا إىل أن األطباء قد
يحتاجون إىل موازنة مخاطر اإلصابة بالرسطان
املحتملــة عند عالج مرىض الســكري من النوع
األول بجرعة إنسولني يومية عالية أو أن تحسني
حساســية اإلنسولني قد يكون ُمفضّ ال عن مجرد
زيادة جرعة اإلنسولني».
وإلجراء الدراســة ،حلل الفريق ارتباطات أكرث
من  50عامل خطر شــائع ،مثل التدخني وتعاطي
الكحــول والتامرين الرياضيــة وعوامل الخطر

األيضية واســتخدام األدوية والتاريخ العائيل مع
اإلصابة بالرسطان لــدى  1303مرىض مصابني
بداء الســكري من النــوع األول ،والذين جمعت
بياناتهم عىل مدار  28عاما.
ووجــدت الدراســة أيضا أن العمــر والجنس
مرتبطان بحدوث الرسطان عند تقييمهام بشــكل
منفصل وأن جرعة اإلنســولني اليومية تشــكل
خطرا أعــى لإلصابة بالرسطان مقارنة بالعمر،
خاصة جرعة اإلنسولني األعىل.
ويتــم تصنيف جرعة اإلنســولني اليومية إىل
ثالث مجموعات :منخفضة :أقل من  0.5وحدة/
كغ يف اليوم ،ومتوســطة :أكرب من /أو تساوي
 0.5وحــدة أو أقل مــن  0.8وحدة ،وعالية :أكرب
مــن /أو تســاوي  0.8وحدة  /كــغ يف اليوم.
وبحسب الدراسة ،كانت نسب الخطر أعىل بكثري
يف الجرعــة العالية مقابــل مجموعة الجرعات
املنخفضة .وكان معدل اإلصابة بالرسطان 2.11

و 2.87و 2.91لــكل 1000
شــخص يف مجموعــات
جرعة اإلنسولني املنخفضة
واملتوســطة والعالية ،عىل
التوايل.
وعــى وجــه التحديد،
وجد الباحثون أن النســاء
معرضات لخطــر أكرب من
الرجــال .ومع ذلك ،مل يكن
مــن الواضح ما هي عوامل
الخطــر التــي قد تســهم
يف ارتفــاع معدل اإلصابة
بالرسطــان يف مــرض
السكري من النوع األول.
عىل الرغم من أن الدراسات
الســابقة قــد خلصت إىل
أن مرىض الســكري لديهم
مخاطــر أعــى لإلصابة
بالرسطان بشكل عام ،فإن
هذه الدراســة هي األوىل
الستكشــاف عوامل اإلصابة بالرسطان املرتبطة
مبرض السكري من النوع األول.
وأوضح ماو« :ميثل مرض الســكري من النوع
األول مــا يقدر بـــ  5إىل  %10من جميع حاالت
الســكري ،وقــد وجدت الدراســات الحديثة يف
مرض السكري من النوع األول أيضا ارتفاع معدل
اإلصابــة ببعض أنــواع الرسطان مثل رسطانات
املعــدة والكبد والبنكرياس وبطانة الرحم والكىل
لدى هــؤالء مقارنة بعامة الســكان .بينام يف
مرض الســكري من النوع الثــاين ،تُعزا املخاطر
املتزايدة إىل عوامل التمثيل الغذايئ مثل الســمنة
وحالة االلتهاب املزمن ومقاومة اإلنسولني».
ورغــم من أن نتائج الدراســة تشــر إىل أنه
كلام زادت جرعة اإلنســولني ،زاد معدل اإلصابة
بالرسطــان ،إال أن ماو يقــول إن إجراء مزيد من
التحقيقات ال يزال رضوريا.

الـــــــــذاكـــــــــرة واألحــــــــــــــــام كــــــــــــــأداة لـــــانـــــعـــــتـــــاق والـــــتـــــحـــــرر
فــــــي روايـــــــــــة «الـــــجـــــهـــــة الــــســــابــــعــــة» لـــكـــمـــيـــل أبــــــــو حــنــيــش
ع ّرفت شــذا أبــو حنيش
روايــة الكاتــب كميل أبو
حنيــش بعنــوان «الذاكرة
واألحــام كأداة لالنعتــاق
والتحــرر» ،قائلة« :مل أكن
الســتدل عىل معنى عنوان
رواية ( الجهة الســابعة )
الصادرة عــن دار فضاءات
للنرش /االردن  ٢٠٢٢وماذا
قصد الكاتــب بهذا العنوان
قبــل أن أبدأ بقراءة الرواية.
فالعنــوان مثري للدهشــة
والتســاؤل واالستغراب فلم
اعرف يف حيــايت أكرث من
جهات اربع شــاال وجنوبا
ورشقا وغربا .غري أن الجهات
بالنسبة لالسري هي جدران
زنزانته وارضيتها وسقفها
اذا هي ســت جهات ليفاجئنا كميل بأن هناك جهة
سابعة خاصة به قام بابتكارها يف محاولة للتمرد
عىل قسوة الســجن وغطرسة القيود ،ورمبا هي
دافع فطري إلنســان يعشــق الحريــة وهي أداة
يحارب فيها هواجس األســر واآلمه يف محاولة
لتفسري هذا املكان املوحش ( السجن ) والذي قاومه
كميل بخياله الخصــب وأحالمه البكر متكئا عىل
ذكريات طفولته ومراهقتة وشــبابه قبل أن تطأ
أقدامه عتبات الســجن املؤبد ليأيت الينا من جهته
السابعة محمال باملعاين اإلنسانية العميقة واللغة
الرثية والرسد املنســاب كنهر عذب يروي القارئ
ويروي له قصصا عن الحب يف زمن الحرب محاوال
اســتدعاء الذاكرة والتنقيب عن أسامء وشخوص
من املايض وكأن ســنوات ارسه العرشين مل تجفف
ذاكرته ،وهذه هي املفارقة بني اإلنسان الذي يعيش
حياة عادية ديناميكية وبني األســر الذي توقف
به الزمن عند لحظة ولوجه عتبات الســجن ليجرت
املايض كنوع من الرغبة للعودة إىل زمن الحرية».
أضافت «يف بــاب الحب يأخذنا كميل بعاطفته
الجياشــه وصوره الخالبه واصفــا لنا عددا من
التجــارب العاطفيــه بلغة غاية يف الشــاعرية

والجامل تاركا وراء الباب اسئلة كثيفة عن جدوى
الحب يف زمن الحرب وعن معنى أن يحب االنســان
وان يفارق أيضا  .ليجيبنا بعد ذلك عن اســئلته تلك
يف باب الحلــم وكأنه يجرح ويداوي ،يجرحنا يف
بــاب الحب ويداوينا يف باب الحلم حني يســتعيد
إميانــه بالحب ليحلم بامرأة الحارض مؤثثا لذاكرة
آنية فيســتعيض باملســتقبل عن املــايض فاردا
جناحيه كطائر حر يحلق يف ســاء الحلم .الحلم
الــذي هو الحرية بصورتها الحية واملتوهجة وهو
أبديــة الحياة بعد أن يتيقن أن الحب املندثر واملوت
املحتم وجهان لعملــة واحدة  ،فكالهام يدل عىل
أبدية املوت» .
وتابعــت «املوت :الباب الثالث واالخري يف رواية
الجهة الســابعة أو املحطــة األخرية التي يوصلنا
إليهــا كميل قبل أن نغلق دفتي الرواية ،هنا يف هذا
الباب يتبدى نزوع الكاتب نحو فلســفة الوجود و
املوت والحياة والنهاية املحتمة الي كأئن حي .غري
أن املوت بالنسبة لالسري املؤبد يحمل معاين ثقيلة
وأســئلة وهواجس تتصارع يف دواخله بني رغبة
يف االنعتاق ومامرســة الحيــاة الطبيعية ورمبا
املوت الطبيعي أيضا وبني واقع السجن املؤبد الذي
يعتــره كميل موتا مرادفــا للحياة او ظال للحياة.

فيظهر لنــا احيانا متصوفا
زاهدا يجلــس يف صومعة
عزلتــه متصالحا مع املوت
كنهايــة حتميــة ويظهر
لنــا احيانا متعطشــا نهام
للحرية رافضا لهذا الشــكل
مــن الحياة ومن املوت لكنه
خيار املناضــل الذي يؤمن
إميانا مطلقا بقضيته ،ففي
باب املــوت يتأرجح الكاتب
بني اليأس واالمل ويؤرجحنا
معه أيضا ،غري أن اللغة التي
استخدمها كميل يف رسديته
لغة شــامخة ذات عنفوان
عال تشبه شخصية الكاتب
الصلبــة واملكابــرة التي ال
تســتجدي العطف وال تبتذل
آالمهــا بل تعيد تدويرها إىل
طاقــة إبداعية هائلة كنــوع من إعادة إنتاج األمل
وخلــق تعريف جديد للتجربة اإلعتقالية وما ينجم
عنها من أرضار وندوب نفسية وعاطفية وصحية
والذي يعكس ثقافة شاســعة وبعدا معرفيا عميقا
ووعيا يقظا ال ميكن تغييبه أو املســاس به».
وختمت أبو حنيــش قائلة« :مل يغفل كميل يف
روايته عن أي تفصيل يف تجربة األرس وكأنه رسم
لوحة كاملــة متكاملة أو كتب قصيدة ملحمية .
ورمبا تعــد هذه الرواية من أفضل األعامل األدبية
التــي قدمها لنــا ما يعرف بـ ( أدب الســجون ).
هذه الكتابة الخالــدة ،هذا العمل الروايئ الصادق
والحقيقــي لكاتب حقيقي عــاش حياة نضالية
صاخبة .لتغدو اللغة ســكينه الوحيده التي يحفر
بهــا نفقا له نحو الحريــة والنجاة ويفتح لنا بابا
من جهته الســابعة لنغدو جزءا من هذه التجربه
وان مل نعايشــها ،فمصداقية كميل ولغته املتمكنة
تجعل القارئ يلهث ويلتقط أنفاسه ويشعر أحيانا
أن قلبه معلق بشــعره وانــه بني فيك املوت وذلك
هو ما ميز الكاتب األســر كميل أبو حنيش وجعل
من جهته الســابعة جهة مقدسة نلوذ إليها عندما
توصد يف وجوهنا الجهات».

األطفال الذين يعانــون من زيادة الوزن و %15من األطفال
الذين يعانون من السمنة املفرطة.
وكشــف الربوفيسور دي سيمون« :ارتفاع ضغط الدم يف
مرحلة الطفولة يشكل مصدر قلق كبري ألنه يرتبط باستمرار
ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب واألوعية الدموية األخرى
خالل مرحلة البلوغ».
ويعــد التشــخيص املبكر الرتفاع ضغط الــدم أمرا بالغ
األهمية حتــى ميكن إدارته من خالل منط الحياة واألدوية
إذا لزم األمر.

لـــــعـــــقـــــل ســـــلـــــيـــــم وجـــــــســـــــم خــــــال
م ــن الـ ــدهـ ــون ..تــنــاولــوا هـــذه الــفــاكــهــة !

تعدّ الفراولة من الفواكه املح ّببة لدى الجميع
الشهي ومذاقها اللذيذ ،فضالً عن
نظراً لشكلها
ّ
غناها بالفوائد الصح ّية الج ّمة .كام تعترب ركيزة
أساسية يف الهرم الغذايئ السليم ومن أفضل
الفواكه التــي ينصح خرباء التغذية بإدراجها
ضمن برامج الحميات الغذائية إلنقاص الوزن.
فالفراولة تحتوي عىل نسب عالية من األلياف
الغذائيــة ومضادات األكســدة التي تزيد من
معدالت التمثيل الغــذايئ وتعزز عملية حرق
الدهون املرتاكمة يف الجسم.
ويف ســياق آخر ،حضّ ت دراسة جديدة عىل
تنــاول فاكهة الفراولة ،خاصة كبار الســن،
بعدما اكتشفت قدرتها عىل التقليل من االلتهاب
من الدمــاغ ،والحد من فرص اإلصابة مبرض
الزهامير.
وقال فريق الدراســة ،الــذي قاده باحثون
يف جامعــة راش بوالية إلينوي األمريكية ،إن
البالغني من العمر  65عاما فام أكرث ،ويتناولون
الفراولة شــكل منتظم ،لديهم نسبة أقل من
بروتينات «تاو» يف أدمغتهم ،مام قد يؤدي إىل
اإلصابــة مبرض مهنك مثل الزهامير ،يف حال
كانت هناك نسبة أكرب.
والفراولةمنأهممصادرمادةبيالنغونيدين،
التي يعتقد أنها من مضادات االلتهابات ،وميكن
العثور عىل هذه املادة أيضا يف التوت والفجل
والفاصولياء والربقوق.
ونــرت الدراســة يف دوريــة «مرض
الزهامير» ،وقال الباحثون فيها إنهم بحثوا يف
حاالت  575مريضا متوفيا ،مبتوســط أعامر
يبلغ  91عامــا ،ومل يكن أحد منهم يعاين من
الزهامير.
واستمرت الدراســة ملدة  20عاما قبل وفاة
املشــاركني ،حيث كانوا يدونون يف استطالع
سنوي نظامهم الغذايئ الذي يتبعونه.

ولوحــظ يف النتائــج أن املجموعات التي
تناولــت الفراولة كانت لديها نســبة أقل من
بروتينيات «تاو».
وقالت الدكتورة جويل شنايدر ،اختصاصية
أمراض األعصاب ،التي قادت الدراسة إن هناك
احتامال بــأن الخصائص املضــادة لاللتهاب
يف هــذه املــادة قادرة عىل تقليــل االلتهاب
العصبــي العام ،وهو ما يؤدي إىل تقليل إنتاج
السيتوكني .والســيتوكني بروتينات تنتجها
الخاليــا التي ميكن أن تؤدي إىل اســتجابة
التهابية.
وينتج االلتهــاب يف الدماغ نتيجة عوامل
عدة مثل قلة النوم والعدوى والتوتر الشــديد،
وهي تســاهم يف زيادة خطر اإلصابة مبرض
الزهامير.
أما عىل صعيد إنقاص الوزن ،فإليكم فوائد
الفراولة:
 انخفاض السعرات الحرارية :يحتوي 100جرام من الفراولة عىل  33سعرة حرارية فقط،
مــا يجعلها واحدة من أكرث الفواكه املفضلة
عند إنقاص الوزن.
 تعزيز شعور الشبع. املساعدة عىل تقوية نظام املناعة للجسم. منع تراكم الدهون يف الجسم. اإلحتواء عىل هرمــون اللبتني واألديبوناللذين يعمالن عىل إنقاص الوزن.
باإلضافــة إىل احتوائها عىل فوائد صحية
أخرى تساهم يف تحسني الصحة بشكل عام،
أهمها:
 تقوية الذاكرة وتعزيز مناعة الجسم. تنظيــم معــدل الســكر يف الدم وضبطمستوى الضغط يف الدم.
 معالجة مشاكل اللثة واألسنان وتقرحاتالفم أيضً ا.

الــخــطــيــب  :نـــأمـــل أن تــفــضــي املـــحـــادثـــات
ّ
إيــــجــــابــــيــــة
مــــــع هــــوكــــشــــتــــايــــن نــــتــــائــــج

إلتقى نائب رئيس املجلس اإلســامي
الشــيعي األعىل الشــيخ عيل الخطيب،
املنسقةالخاصةلألمماملتحدةبلبنانيوانا
فرونتسكا ،وجرى التباحث يف تطورات
االوضاع العامة يف لبنان واملنطقة.
وشــكر الخطيــب االمــم املتحدة،
وقوفها اىل جانب لبنان وجهود املنسقة
فرونتسكا ،متمنياً أن «تزيد االمم املتحدة
من حجم مســاعدتها اىل لبنان وخاصة
ان األوضاع االقتصادية واملعيشية صعبة
تستدعيتضافرالجهودالدوليةملساعدةوطننا»،
آمال «أن تفيض املحادثات مع الوسيط األمرييك
نتائج إيجابية متكّن لبنان من استخراج ثرواته
النفطية والســيام أن هناك ضغوطاً عىل لبنان
للتنازل عــن حقوقه البحرية إلعطائها للكيان
الغاصب،وهذايتطلبموقفحاسممناللبنانيني

يف عدم التخيل عن حقوق لبنان».
وإلتقــى الخطيب ،رئيــس املنظمة العاملية
لحوار األديان والحضارات الشيخ مخلص الجدة
عىل رأس وفد املنظمة ،وقدم للخطيب وســام
االويســكو الذهبي وشهادة راعي حوار االديان
والحضــارات نظري جهــوده الخرية يف تعزيز
الحوار و التالقي.

الحلبي تابع مع زواره شــــــؤون القطاع التربوي
إجتمع وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور
عبــاس الحلبي يف حكومــة ترصيف االعامل
مــع املدير العام لوزارة اإلقتصاد الدكتور محمد
ابو حيدر ،ونقيب املطابع والنارشين املدرسيني
جوزيف صــادر وأمني رس نقابــة النارشين
املدرســيني جاد عايص .وتناول البحث تكاليف
طباعة الكتب املدرسية التي تنتجها دور النرش
املدرســية يف لبنان من غري سالســل الكتاب
املدريس الوطني التــي ينتجها املركز الرتبوي
للبحوثواإلمناء.
وعــر كل من املجتمعني ،بحســب املكتب
االعالمــي يف وزارة الرتبية عن «وجهة نظره
لجهة تجزئة التكاليف بني ما هو محتسب كليا
بالدوالراألمرييك،وماهومحتسبكليااوجزئيا
بنياللريةاللبنانيةوالدوالر،وذلكيفغيابالسعر
املوحد للرصف ،من اجل تحقيق نوع من التوازن
بني التكاليف والتسعري العادل.
وعرب الوزير عن الحرص عىل املحافظة عىل
دور النرش املدرسية واملطابع قيد العمل واإلنتاج
بالجودة والنوعية املطلوبة واملتاميزة .وأشــار
«إىل ان الرتبيــة هــي األولوية الوطنية والتي

نسعى باســتمرار للحفاظ عىل استمراريتها
وتطورها».
ثم اســتقبل الحلبي وفــدا كبريا من جمعية
حرمــون للمكفوفني ،واطلــع عىل حاجاتهم
وخصوصا األجهزة والوسائل التي تسهل عليهم
الدراســة .وأكد «ان الــوزارة جاهزة لتأمني كل
التجهيزات واآلالت التي تســاعدهم يف الحركة
والسمع والنظر  ،والسامعات والعيص البيضاء
الذكيــة وطابعــات الربايل ،وذلــك بدعم من
اليونيسف».
ثمترأسالحلبيإجتامعاإدارياتربوياضماملدير
العام للرتبية عامد األشــقر ورؤساء الوحدات
اإلدارية يف الوزارة ومن املديريات كافة ،وانضم
عدد من املوظفني عرب تطبيق «زوم» من خارج
الوزارة .وبحث املجتمعون يف التمني الذي عرب
عنهالوزيرلجهةالعودةإىلالعملبعدأسبوعمن
اإلرضاب ،سيام وان املراسيم املتعلقة بالعطاءات
صدرت وتــم نرشها ،ومثن الوزير الجهود التي
بذلها املوظفون طوال الفرتة السابقة من إنجاز
العام الدرايس واإلمتحانات الرســمية وإصدار
نتائجها.
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

ّ
حمية  :مرفأ بيروت يعمل كعادته وســــــقوط اإلهــــــراءات ال يعرقل العمل
أعلن وزير االشغال يف حكومة ترصيف االعامل
عيل حمية ،أنه «اليوم  1آب  2022مرفأ بريوت يعمل
كعادته عىل قدم وســاق،وكام قلنا سابقا :سقوط
اإلهــراءات ال يعرقل العمل فيه ،وال يبطئ مســار
تفعيله،إضافة إىل أنهــا لن تؤثر عىل قرارنا املربم
بإعادة إعــاره ،كونه مرفقاً حيوياً للبنان،وإحدى
بواباته الهامة التي تع ّمق دوره املنشود عىل ساحل
املتوسط».
كام واصــدرت إدارة مرفأ بريوت بيانا نفت فيه
توقــف املرفأ عن اســتقبال البواخــر .وجاء فيه:
«تناولت بعض الوســائل اإلعالمية خرباً مفاده أن
مرفأ بــروت توقف عن اســتقبال البواخر خوفاً
مــن انهيارات اضافية يف صوامع القمح وذلك بعد
انهيار جزيئ حصل امس يف الجانب الشــايل من
األهراءات .يهم إدارة املرفأ التأكيد عىل أن سري العمل
مل ولن يتوقف ،وأن اإلحتياطات واإلجراءات متخذة
منذ مدة زمنية تحسباً ألي طارئ فجرى عزل محيط
األهراءات بزيادة املسافة املطلوبة وهي ( ٥٠مرتاً)
اىل  ١٥٠و  ٢٠٠مرت يف بعض األماكن ،كام تم عزل
رصيف  ٧و ٨و ٩يف حينه».
واكدت نقابة الوكالء البحريني يف لبنان برئاسة
مروان اليمن« ،اســتمرار العمــل يف مرفأ بريوت
بشــكل طبيعي عــى الرغم مــن اإلنهيار الجزيئ
لصوامع القمح».
جهت النقابة يف بيان «عناية األرسة املرفئية
وو ّ

يف مرفأ بريوت بشكل عام والوكالء البحريني بشكل
خاص ،اىل رضورة إرتداء الكاممات أثناء تعامالتهم
يف املرفأ ،وذلك طيلة األسبوع املقبل واتباع إرشادات
وزاريت الصحة والبيئــة املتصلة بتبعات جزيئات
الغبار الناتجة عن اإلنهيار الجزيئ لصوامع القمح».
وذكــرت «أنهــا كانت ِمن عداد َمــن عمل ومنذ
الســاعات األوىل النفجار املرفأ املشؤوم يف الرابع
مــن آب  ،٢٠٢٠وبالتايل ســتكون أطقمها وأفراد
مؤسســاتها عىل رأس العمل غدا لتســيري األعامل

مبا تقتضيه املصلحة الوطنية واإلقتصادية للبالد،
منعا ألي تعطيل يف حركة البضائع وتراكم الرسوم
وصوناً ملصالــح التجار والصناعيــن والخطوط
املالحية وجميع العاملني يف مرفأ بريوت».
وأضافت« :يف هذه املناسبة ،نقدم رصخة ملؤها
الحزن واألىس ،ونؤكد عىل رضورة جالء الحقيقة
يف قضيــة إنفجــار املرفأ والوقــوف عىل خاطر
ومطالــب وآالم أهايل الضحايا الذين فقدوا أغىل ما
عندهم من األهل واألحباب».

«لجنة االعــــــام» ناقشــــــت ارتفاع تعرفــــــة االتصاالت وســــــوء خدماتها
عقدت لجنــة االعــام واالتصاالت
النيابيــة جلســة قبل ظهــر امس يف
املجلس النيايب برئاســة النائب ابراهيم
املوســوي وحضور وزير االتصاالت يف
حكومة ترصيــف االعامل جوين القرم
واالعضاء النواب.
إثر الجلســة قال املوســوي« :كانت
الجلســة مخصصــة لشــؤون قطاع
االتصاالت ،ونحن مستمرون يف اللجنة
يف ســؤال شــــركتي االتصــــاالت
«تاتــــش» و»الفا» يف حضور الوزير
ومديــري هاتني الشــــركتني ،ومتت لجنة االعالم مجتمعة
مناقشــة العديد من املســائل ،االوىل
ميكــن ان تكون منخفضة عام هــي عليه االن؟،
تتصل مبوضــوع التعرفة ،والســؤال
كان وسيبقى :ملاذا هذه النــــسبة املرتفــعة من هذه اســئلة نستمر يف طرحها ومل نأخذ االجابات
التعرفة؟ اال ميــــكن ان تكون بكــــلفة اقل؟ اال املقنعة».

اضــاف« :واملوضوع الثــاين يتعلق
بالخدمات ،وعدنا انــه مع رفع التعرفة
ســيكون هناك رفع لنوعية الخدمة ،يف
حني اننا وجدنا ان الخدمة ســاءت اكرث
منذ ان رفعت التعرفة .يقولون انه خالل
فرتة معينة ســوف يتم رفع هذه الخدمة
ونوعية الخدمات ونحن سنتابع االمر يف
اللجنة».
وتابــع« :املوضــوع الثالــث يتعلق
بالتكلفة واملوازنات التشــغيلية ،وطلبت
اللجنــة من الوزارة ان تقدم لها مســار
املوازنــات التشــغيلية والفروقات التي
حصلت ،واالمــر االخر له عالقة بتقرير
ديوان املحاســبة ،وســوف يكون هذا
املوضوع موضع دراســة لدى لجنة االتصاالت يف
جلستها املقبلة».

أصدر وزيــر املــال يف حكومة
ترصيف األعامل يوسف الخليل سبعة
قرارات تتعلق بتمديد مهل.
وجــاء يف األول :تُ ــدّ د لغايــة
 2022/8/31ضمنــاً مهلــة تقديم
الترصيح السنوي ومهلة تقديم البيان
بصاحب الحق االقتصادي (النموذج
م  )18عن أعامل ســنة  2021بعدما
شــارفت مهلته األساسية للترصيح
وتسديد الرضيبة املتوجبة عليه يف
.2022/5/31
ويف الثــاين :تُ ــدّ د لغايــة
 2022/8/16ضمنــاً مهلــة تقديم
بيانــات الفصــل الثــاين لرضيبة
الرواتــب واألجور من ســنة 2022
وتأدية الرضيبة العائدة لها.
ويف الثالــث :تُ ــدّ د لغايــة
 2022/8/25ضمنــاً مهلة تقديم الترصيح الدوري
للرضيبة عىل القيمة املضافة عن الفصل الثاين من
ســنة  ،2022وتأدية الرضيبة عىل القيمة امل ُضافة
الناتجة عنها ،كام وتقديم طلبات االســرداد التي
تقدَّ م خالل مهلة الترصيح عن هذا الفصل.
يف الرابــع :تُ ــدّ د لغايــة  2022/8/31ضمناً

ويف السادس :تُ دّ د لغاية2022/8/31
ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع
املــايل املتعلق باملؤسســات الخاضعة
للتأديــة الدورية (املؤسســات العامة
والبلديات واملشــاريع املائية ذات املنفعة
العامة ومؤسســات الضامن والرشكات
ذات اإلمتيــاز) عن الفصل الثاين ،2022
وتأدية الرسم املتعلق بهذه التصاريح.
ويف السابع :تُ دّ د لغاية 2022/8/16
ضمناً مهلة تقديم الترصيح عن رســم
إنتاج اإلسمنت وتأديته عن شهر حزيران
.2022
وحول صدور سلســلة هذه القرارات
أوضــح الوزير الخليل أنهــا تأيت بغية
إعطــاء فرصة كافية أمام املكلفني الذين
تخلّفوا عن الترصيح أو سداد املتوجبات
التــي نتجت عن فرتة اإلرضاب الذي نف ّذه
املوظفون والعاملون يف اإلدارة املالية يف ســياق
اإلرضاب للحصول عىل تعديل يف الرواتب وامللحقات
ملواجهة األزمة املتفاقمة التي مي ّر بها لبنان.
وشدّ د وزير املالية عىل أن القرارات تلك من شأنها
تاليف ترتيب أي متوجبات أو غرامات عىل املكلّفني
لقاء التأخري.

ُ َ
ّ
«املاليــــــة» مــــــددت مهل ضريبيــــــة لتالفــــــي الغرامات علــــــى املكلفين

مهلة تســديد القســط الثاين من العام  2022من
الرســم السنوي عىل استثامر آالت الفليربز واآلالت
املشابهة.
ويف الخامــس :تُ دّ د لغاية  2022/8/31ضمناً
مهلة تقدم التصاريح عن رســم خروج املسافرين
عن طريق الجو والبحر ،مهلة تأدية هذا الرسم عن
شهري أيار وحزيران .2022

اول شــــــحنة حبوب تغادر ميناء أوديســــــا األوكراني الى لبنان
تحركت أول سفينة محملة
بالحبــوب األوكرانيــة مــن
ميناء أوديســا ،امس االثنني،
لتكون هي الشحنة األوىل من
الحبوب التي يتم تصديرها بعد
اتفــاق تصدير الحبوب املوقع
بني روسيا وأوكرانيا.
من جانبها أكدت وزارة الدفاع
الرتكية أن أول ســفينة حبوب
غذائية قد انطلقت بالفعل من
ميناء أوديسا األوكراين.
وقالت الوزارة إن ســفينة
الشــحن «رازوين» ،والتــي
ترفع علم سرياليون ،واملحملة
بالــذرة ،غادرت أوديســا يف
طريقها إىل لبنان.
وقال وزير البنية التحتية األوكراين أولكســندر كوبراكوف
إن الســفينة «رازوين» تحمل  26ألف طن من الذرة وســتتجه
إىل لبنان.
وقــال كوبراكوف يف بيان منفصــل أصدرته وزارته «فتح
املوانئ سيوفرما ال يقل عن مليار دوالر إيرادات بالنقد األجنبي
لالقتصاد وفرصة للقطاع الزراعي للتخطيط ملوســم الزراعة
العام املقبل».

من املتوقع أن تصل الســفينة إىل اســطنبول الثالثاء حيث
ســيتم تفتيشها قبل الســاح لها بالتوجه إىل لبنان ،حسبام
أفادت وزارة الدفاع الرتكية.
ووقعت روســيا وأوكرانيا اتفاقًا يسمح للثانية باستئناف
تصدير الحبوب عرب موانئها عىل البحر األسود ،والذي تعطل مع
اندالع األزمة األوكرانية يف شباط املايض .كام يسمح االتفاق
لروسيا بتصدير الحبوب واألسمدة.
وقال كوبراكوف إن «هناك  16ســفينة أخرى تنتظر دورها
بالفعل يف موانئ أوديسا».

انخفاض جديد في أســــــعار النفط العاملية وسط مخاوف ركود اقتصادي

انخفضت أسعار النفط ،يف وقت مبكر من يوم امس االثنني،
بينام يرتقب املســتثمرون يف القطاع اجتامعا ملســؤولني يف
منظمــة «أوبك» ومنتجني آخريــن كبار ،من أجل تدارس إمداد
األسواق يف الفرتة املقبلة.
وبحسب وكالة «رويرتز» ،فقد تراجع خام برنت يف العقود
اآلجلة بـ 63ســنتا ،أي بـ 0.6يف املئــة ،للربميل الواحد عىل
الساعة الثانية عرشة بتوقيت غرينتش.
يف غضون ذلك ،انخفض خام غرب تكســاس من 103.34
دوالر للربميل إىل  97.87دوالر ،أي مبا قدره  75سنتا.
وكان النفط قد هبط أكرث من ذلك ،عندما بدأت املعامالت يف
آسيا ،حيث وصل السعر إىل  97.55دوالر للربميل.
ويأيت هذا الهبوط فيام كان سعر النفط قد ارتفع بدوالرين،

يوم الجمعة املايض ،مستفيدا من تقارير عن تراجع مخزونات
الواليات املتــــحدة ،ومخــاوف األوربيني من خفض إمدادات
روسيا.
وبنهاية الشهر املايض ،سجل كل من خام برنت وخام غرب
تكســاس ،شهر متوز املايض ،ثاين شــهر من الخسائر عىل
التوايل ،ألول مرة منذ .2020
وهبط ســعر النفط ،وســط مخاوف من أن يؤدي التضخم
وأسعار الفائدة املرتفعة إىل إحداث ركود اقتصادي ،وهو األمر
الذي يعني تراجع الطلب عىل «الذهب األسود» .
وقفزت أسعار النفط بشكل الفت بعد بدء العمليات العسكرية
الروسية يف شباط املايض ،األمر الذي أدى إىل تفاقم التضخم
عىل نحو غري مسبوق يف كثري من دول العامل.
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تــســعــيـــــرة املـــولـــدات الــخــاصــة ف ــي شــهــر تــمــوز
أعلنت وزارة الطاقة واملياه
يف بيــان صدر عــن مكتبها
اإلعالمي ،أن الســعر العادل
لتعرفــات املولدات الكهربائية
الخاصة من شـــهر متوز هو
التايل:
 13.545ل.ل .عن كل كيلواط
ساعة.
 للمشرتكني بالعدادات يفاملدن أو التجمعات املكتظة أو
عــى ارتفاع أقل من  ٧٠٠مرت:
 قــدرة  5أمبري 100.000 :ل.ل + .املقطوعيةالشــهرية  x13.545ل.ل .عــن كل كيلواط
ساعة.
 قــدرة  10أمبــر 220.000 :ل.ل+ .املقطوعية الشــهرية  13.545 xل.ل .عن كل
كيلواط ساعة.
 14.899ل.ل .عن كل كيلواط ساعة .
 للمشرتكني بالعدادات يف القرى أو املناطقاملتباعدة أو عىل ارتفاع اكرث من  ٧٠٠مرت:
 قــدرة  5أمبــر  100.000 :ل.ل( .ثابت) +املقطوعية الشــهرية  14.899 xل.ل .عن كل
كيلوواط/ساعة.

 قدرة  10أمبري  220.000 :ل.ل( .ثابت) +املقطوعية الشــهرية  14.899 xل.ل .عن كل
كيلوواط/ساعة.
تضاف  120.000ل.ل .عىل الشــطر الثابت
من تسعرية العدادات لكل  5أمبري إضايف.
وأوضح أن «هذه التعرفـة مبنية عىل أساس
ســعر وســطي لصفيحة املازوت ( 20ليرتا)
يف شــهر متوز البالــغ  692.733ل.ل .وذلك
بعد إحتســاب كافة مصاريف وفوائد وأكالف
املولــدات باإلضافــة إىل هامــش ربح جيد
ألصحابها ،وقد أخذنا بعني االعتبار وبالتنسيق
مــع وزارة االقتصاد والتجــارة كلفة توزيع
الصفيحة من محطة الوقود ولغاية املولد».

«لجنة الصحة» بحثت في عمل مصرف االســــــكان
عقدت لجنة الصحة والعمل
والشؤون االجتامعية جلسة
يف مجلــس النواب برئاســة
النائــب بالل عبدالله وحضور
االعضــاء واملدير العام ملرصف
االسكان انطوان حبيب.
اثر الجلســة ،قــال رئيس
اللجنــة النائــب عبداللــه:
«خصصــت جلســة لجنــة
الصحة للبحــث يف موضوع
عمل مرصف االســكان والذي النائب عبداللة مع حبيب ولحود
متلك فيه الدولة حصة تآكلت،
وأضاف« :القرض الثاين موجه اىل الطاقة
لألسف ،يف الفرتة االخرية .ولكن االموال التي الشمســية مببلغ يراوح بني  75و 200مليون
يعمل بها مرصف االســكان هي اموال الشعب لــرة لـ  5ســنوات .نحن شــجعنا عىل هذا
اللبناين هي ايداعات الخدم ســابقا ومكاتب املوضــوع وان يعطى االولويــة ،وهذا امللف
الخدم .واملرتقب ان يكون هناك عمل يف قرض ضاغط اجتامعيا ويخفف ضغطا عن مؤسسة
الصندوق العريب لالسكان ،ولالمانة مرصف كهربــاء لبنان اذا كان هناك امكان لتحســن
االســكان نوجه اليه التحية قام مببادرة يف الطاقــة .وطلب منا باجامع الزمالء أن يكون
الوقت املناســب توجــه اىل محدودي الدخل هناك اســتثناء يف مرصف االسكان العطاء
والناس الذين هم يف حاجة اىل طاقة شمسية ،قروض طاقة شمسية للمستشفيات ،وطلبنا
وهي قروض موجهة بثالثة اتجاهات :االول منه اتخاذ مبادرة اســتثنائية لهذه القروض.
قرض اســكاين لدخل بالحد االدىن  6ماليني واملسألة الثالثة ترميم املنازل».
لرية .واملرصف يف حاجة اىل ضامنات وتأخر
وختم« :أحب ان اعلن اننا كلجنة صحة يف
بسبب ارضاب موظفي القطاع العام .وتم بحث صدد التحضري لورشة عمل بدعم من الرئيس
يف هذا املوضوع بالتفصيل مع اعضاء اللجنة ،نبيه بري وموافقتــه لحض املجتمع الدويل
ومتنــى اعضاء اللجنة ان يكون هذا املوضوع والــدول القادرة عىل مــد يد العون للبنان يف
معمام عىل كل االرض اللبنانية ،وخصوصا ان ملف الدواء ،ســيام ادوية الرسطان واالدوية
بعض القرى ال مشاريع اسكانية فيها».
املستعصية»   .

ال ــخ ــارج ــي ــة اإليــــرانــــيــــة  :نــنــظــر بــإيــجــابــيــة
ألي ط ــل ــب مــــن ل ــب ــن ــان السـ ــتـ ــيـ ــراد الـــوقـــود
أكّد املتحدث باسم الخارجية اإليرانية نارص
كنعاين ،يف مؤمتر صحايف ،عدم تلقي طهران
أي طلب رسمي من لبنان لتصدير الوقود إليه،
وقال« :ننظر بإيجابية ألي طلب».
وأضاف« :إذا قدمت الحكومة اللبنانية طل ًبا
رســم ًيا إليران ،فإن إيران مســتعدة ملناقشة
إمــدادات الوقــود مع مســؤويل الحكومة
اللبنانية من خالل رؤيتها اإليجابية ملساعدة
الــدول الصديقة يف املنطقــة ،مبا يف ذلك
لبنان».
ويف سياق آخر ،أشار كنعاين ،إىل أنّه «يف
األيام املقبلة ســيتم تحديد موعد الستئناف
مفاوضات االتفاق النووي».

كهرباء لبنان  :نراعي العدالة في التغذية
بــالــتــيــار لــكــن مــحــطــة «الـــحـــرج» خ ــارج
ســيــطــرتــنــا وابــلــغــنــا ال ــق ــوي االمــنــيــة ..

نفت مؤسســة كهرباء لبنان يف بيــان »،جملة وتفصيال
ما تداول بعض وســائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي
يف اآلونة األخرية ،خربا مفاده أن املؤسســة تخصص برنامج
تقنني لبعض املناطق واملحظيني حيث يتم االستفادة من تغذية
إضافية بالتيار الكهربايئ».
واكــدت أنها «تراعــي بصورة كاملة العدالــة يف التغذية
بالتيــار الكهربايئ عىل كل األرايض اللبنانية ،باســتثناء كل
من الخطوط التي تغذي املرافق الحيوية واإلدارات الرســمية
األساســية يف لبنان ،والتي ال ميكن فصلها عن بعض األحياء
السكنية املحيطة بها لدواعٍ فنية بحتة ،وباستثناء أيضً ا كل من
يستفيد من التغذية من محطتي التحويل الرئيسيتني يف بعلبك
علم أن املؤسسة
والحرج الخارجتني عن ســيطرة املؤسسةً ،
قد أبلغت مرا ًرا جميع املراجع األمنية والسلطات املعنية بشأن
وضعية هاتني املحطتني (بعلبك والحرج)».
واملت مؤسسة كهرباء لبنان من الجميع «توخي الدقة بنقل
أي خرب ونرش أي معلومة والعودة إىل املرجع الصالح للوصول
إىل املعلومات الصحيحة ،كام وإنه يف حال امتالك أي أحد ألي
معطيات تشري إىل وجود بعض التجاوزات يف هذا الخصوص،
فتتمنى املؤسسة أن يتم إفادتها بها رسم ًيا ،ليصار إىل إعطاء
التوضيحــات الالزمة وفق ما ورد أعاله أو فتح تحقيق وإجراء
الالزم بشأنها».
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عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

لـــبـــيـــد يـ ــطـ ــالـ ــب غـ ــوتـ ــيـ ــريـ ــش بـ ــحـ ــل لـــجـــنـــة أم ــم ــي ــة

طالب رئيس حكومة ترصيف األعامل اإلرسائييل يائري لبيد،
األحد ،األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش بـ»الحل
الفــوري» للجنة التابعــة للمنظمة الدوليــة للتحقيق يف
أحداث عملية «حارس األســوار» التي وقعت عام  ،2021بعد
ترصيحات ألحد محققي اللجنــة اعتربتها إرسائيل «معادية
للسامية».
وأشــار بيان صدر عن مكتب لبيد ،اطلعت عليه األناضول،
إىل أن لبيد ،بعث رســالة لغوترييــش يطالبه فيها بـ»العزل
الفوري ألعضاء لجنة التحقيق ضد إرسائيل وبحلها».
وجاء يف رسالة رئيس الوزراء اإلرسائييل إىل األمني العام
لألمم املتحدة «أدعوك إىل الوفاء بترصيحاتك إزاء هذه الحالة
املخزية ،وإىل تصحيح األمور ،فهذا اليشء ال ميكن له أن مير
مرور الكرام».
وكان ميلــون كوثاري ،أحد أعضاء اللجنــة ،قد مل ّح خالل
مقابلة مؤخرا مع موقع «موندوويس» ( )Mondoweissالذي
يُغطي أخبار األرايض الفلســطينية وإرسائيل والسياســات
األمريكيــة ،إىل وجود «لويب يهودي» ،مشــككا يف رشعية
عضوية إرسائيل يف األمم املتحدة.
وأضــاف «نحــن محبطون جدا مــن شــبكات التواصل
االجتامعي التي يسيطر عليها ،إىل حد كبري ،اللويب اليهودي
أو بعض املنظــات غري الحكومية املحدّ دة التي تكرس الكثري
من املال ملحاولة تشويه سمعتنا».
من جانبها أكدت رئيســة اللجنة نــايف بيالي ،املفوضة
السامية الســابقة لحقوق اإلنســان ،الخميس ،أن تعليقات
كوثاري «يبدو أنها أُخرجت عمدا من سياقها» و»نُقلت بشكل
خاطئ» ،وأضافت بيــاي أن هذه الترصيحات تعكس «خيبة
أمل اللجنة من استمرار عدم تعاون إرسائيل» مع الخرباء.
واعترب لبيد أن دفاع بيالي عــن كوثاري «خاطئ» ،متهام

اللجنة بـ»تأجيج» معاداة السامية ،وتابع «تُذكرنا االفرتاءات
بشأن لويب يهودي يســيطر عىل اإلعالم بأحلك أيام التاريخ
الحديث».
ودان بعض الدبلوماســيني ،منهم أمريكيون وبريطانيون،
ترصيحات كوثاري عىل موقع تويرت.
و»حارس األسوار» هو اســم تطلقه إرسائيل عىل عملية
عسكرية عىل غزة وقعت بني  10و 21أيار .2021
ُيذكر أن مجلس حقوق اإلنســان كان أنشأ لجنة التحقيق
األممية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف األرايض
الفلسطينية املحتلة وإرسائيل منذ  13نيسان .2021
وأنشــئت اللجنة عقب الحرب التي اســتمرت  11يوما بني
فصائل املقاومة الفلســطينية واالحتالل اإلرسائييل يف أيار
 ،2021وتسبب القصف املدفعي والجوي اإلرسائييل عىل قطاع
شــخصا بينهم  66طفال وفق السلطات
غزة باستشهاد 260
ً
شــخصا بينهم جندي يف الجانب
يف القطاع ،بينام قُتل 13
ً
اإلرسائييل بصواريخ أُطلِقت من غزة ،وفق رشطة االحتالل.

لــــقــــاء لـــلـــفـــصـــائـــل ال ــف ــل ــس ــط ــي ــن ــي ــة فـــــي الــــجــــزائــــر

أعلن الرئيــس الجزائري ،عبــد املجيد تبــون ،أن الجزائر
كل الفصائل الفلسطينية قبل انعقاد
ســتحتضن لقاء يجمع ّ
القمة العربية يف شهر ترشين الثاين املقبل.
ويف حوار مع وسائل إعالم محلية ،أمس األحد ،أكّد تبون أن
بلم الشّ مل وبأي وساطة بني الدول العربية،
بالده هي األوىل ّ
مشــراً إىل أن الجزائر تعرتف مبنظمة التحرير الفلسطينية
ممثالً رشعياً ووحيداً.
ويف  5متــوز املــايض ،عقــد تبون لقا ًء جمــع الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ورئيس املكتب السيايس يف حركة
حامس إسامعيل هنية عىل هامش مشاركتهام يف احتفاالت
الذكرى الستني الستقالل الجزائر.
وكانــت الجزائــر قــد أطلقت يف شــهر كانــون الثاين
املايض مبادرة لتحقيق املصالحة الوطنية الفلسطينية ،وأعلنت
التحضري لندوة تجمع الفصائل يف الجزائر ،حيث تم استقبال،
منذ شــهر كانون الثاين وحتى شــهر آذار من العام الحايل،
كبار القيادات السياسية للفصائل الفلسطينية ،من أجل إنجاز
املصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام الداخيل ،يف سياق ترتيبات
مت ّهد لعقــد مؤمتر الفصائل الفلســطينية املقرر قبل مؤمتر
القمة العربية يف الجزائر يف بداية شهر ترشين الثاين املقبل.
الجزائر وبشــأن عودة سوريا إىل الجامعة العربية ،أوضح
تبون أن «ســوريا جزء مــن الجامعة العربيــة من الناحية
القانونية ،لكن من الناحية السياسية هناك بعض الخالفات»،
وأن «األشــقاء يف ســوريا أكّدوا أنهم لن يكونوا ســبباً يف
االنقسام يف املنطقة العربية» ،مؤكداً أن «الجزائر تقوم بكل
قواها إلنجاح عودة سوريا إىل الجامعة العربية».
وكان وزير الخارجية الســوري فيصل املقداد أكّد ،يف وقت
سابق ،أنّ بالده لن تبقى خارج أطر الجامعة العربية ،مشرياً
إىل عمق العالقات التي تجمع دمشق والجزائر.
يُذكــر أن األمني العــام لجامعة الدول العربيــة أحمد أبو
ٍ
وقت سابق إنّ ســوريا «قد تعود إىل الجامعة
الغيط قال يف
خــال القمة املقبلــة إذا حدث توافق عــريب عىل مرشوع
القرار» ،مشرياً إىل رغبة عد ٍد من الدول يف ذلك.
الجزائر مع الطرف الرشعي يف ليبياوعن ليبيا ،أكد تبون أن
«الجزائر مع الطرف الرشعي يف ليبيا ،وستبقى معه إىل غاية
سلطة جديدة منتخبة يف ليبيا».
وأضاف أن بالده «مل تتدخل يف الشؤون الداخلية لليبيا ،ومل

ترسل مرتزقة ،وهي مع مل شمل األشقاء الليبيني ،ومع الحل
الليبي -الليبي».
وتتزايد املخــاوف من انزالق ليبيا مجدداً إىل حرب أهلية ،إذ
منح مجلس النواب الليبي يف بداية شــهر آذار املايض الثقة
لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا الذي فشل يف إطاحة
حكومة الدبيبة ،يف حني أعلنت األخرية أنها لن تسلم السلطة
إال إىل حكومة تأيت عرب برملان منتخب من الشعب إلنهاء كل
الفرتات االنتقالية.
كذلك ،تطــرق الرئيس الجزائــري إىل األحداث األخرية يف
مايل ،وقال إن بالده متتلك «معلومات أولية عن األطراف التي
قامت باالعتداء عىل السائقني الجزائريني يف شامل مايل».
وأضاف« :الجزائر لن تنىس جرمية مقتل دبلوماسييها يف
غاو شــايل مايل .عندما تتوفر كل املعطيات ،ستأيت ساعة
العقاب لألطراف التي نفذت هذه الجرائم يف مايل».
واعترب أنّ «هناك إرهاباً يف مايل ،لك ّن جزءاً من هذا اإلرهاب
قد يكون مفتعالً من طرف بعض الدول ألسباب اسرتاتيجية»،
مشــراً إىل أن «الجزائر لديها اســراتيجية قوي ٌة وثابت ٌة يف
أفريقيا ،ولن تستطيع أي جهة إزاحتها».
ويف شــهر متوز املايض ،قُتل  15جندياً مالياً و 3مدنيني
منســقة نُســبت إىل إرهابيني يف
عىل األقل يف  3هجامت
ّ
وسط مايل وغربها ،وفق ما أعلن الجيش املايل يف بيان.
وأعلن فرع تنظيــم «القاعدة» يف مايل مســؤوليته عن
الهجوم عىل القاعدة العسكرية الرئيسية يف البالد ،وقال إن
العملية نُفذت باستخدام سيارتني مفخختني.

َ ّ
املـــشـــاط :ستستعر الــحــرب أك ــث ــر ..وصــنــعــاء جــاهــزة لها

أكّــد رئيس املجلس الســيايس األعــى يف اليمن ،مهدي
امل َشّ ــاط ،أنّ «الجاهزية العالية والتدريــب والتأهيل والوعي
والبصرية للقوات املسلحة من األشياء املهمة جداً يف الحرب
ويف السلم».
وقال امل َشّ ــاط خالل حضــور حفل عســكري للمنطقة
العسكرية الرابعة مبحافظة َذ َمار« :ندشن العام الهجري من
املنطقة العسكرية الرابعة ونؤكد أنه سيكون عام االنتصار».
وأوضــح أنّه»بهذه الجحافــل القوية واملقتــدرة املمتلئة
باإلميان والبصرية والوعي ســنواجه وســيتحقق لشعبنا
حريته واســتقالله» ،مضيفاً أنّ «العدو بدأ يشعر باإلحباط
وسنسعى لنيل حق شعبنا يف الحرية واالستقالل والسيادة
الكاملة غري املنتقصة».
وخاطب امل َشّ اط القوات املسلحة اليمنية ،قائالً« :بجهودكم
أصبح العامل ينظر لشعبنا نظرة إعجاب وإعزاز وهذا ماملسناه
من خالل زيارات السفراء واالتصاالت الخارجية».
وأشــار إىل أنّ «اســتغالل وقت الهدنة بالتدريب املكثّف
والتأهيل املســتمر واملركز هام جداً فقطرة العرق توفر قطرة
الدم يف امليدان» ،مضيفاً أنّ «كل جهودنا وكل تضحياتكم وكل
دمائكم الزكية والطاهرة هي من أجل رفع معاناة هذا الشعب
وتأمني حريته واستقالله».

} املَشّ اط :الحرب ستستعر أكرث }

ورأى امل َشّ اط أنّه «عىل الصعيد العسكري ومبرسح العمليات
العسكرية ستســتعر الحرب أكرث فاألطراف تستعد لها ونحن
لهــا جاهزون» ،معتــراً أنّ «الحرب ستســتمر يف مجاالت
متعددة وسالحنا الوعي والبصرية واإلميان».
وأضاف أنّ «القوات املســلحة واألمن رهاننا بعد الله وهي
رهان شعبنا ورهان قائدنا التي ستتحطم عليها كل مؤامرات
األعداء».

وأعلن امل َشّ ــاط أنّ القوات اليمنية ســتكون عىل مستوى
املسؤولية وســتبذل كل جهدها من أجل تأمني العيش الكريم
والحر رغامً عن كل أعدائنا.
وقال إنّ «شــعبنا قد بلغ رشــده وتســلّح بالوعي بفضل
الجرعات البصائرية والثقافية التي يتلقاها من قائد مسريتنا
املباركة».
ُيشار إىل أنّ العرض العسكري للمنطقة العسكرية الرابعة
مسية وصواريخ أرض أرض من
يف َذمار استعرض طائرات
ّ
نوع زلزال املصنوعة محلياً.
متسك اليمن برفع قيود التحالف
وأمس األحد ،جدّ د املشاط،
ّ
الســعودي عن مطار صنعاء الدويل ومينــاء الحديدة ،ودفع
رواتب املوظفــن الحكوميني ،لتمديد هدنة األمم املتحدة التي
تنتهي يف اليمن .
يُذكــر أنّ الهدنة املعلنة بني التحالف الســعودي وحكومة
صنعاء دخلت ح ّيــ َز التنفيذ ،يف  2نيســان املايض ،وجرى
متديدها بتاريخ  2حزيران املايض.

أول وفـــــــاة مــحــتــمــلــة بــــجــــدري الـــــقـــــردة فــــي الــهــنــد

أعلنت الســلطات الهندية عن أول وفاة يف آسيا يحتمل أن
جلت لدى شخص عاد
تكون نتيجة اإلصابة بجدري القردة ،س ّ
مؤخرا من اإلمارات العربية املتحدة.
وأعلنــت وزارة الصحــة يف والية كــراال أن االختبارات
التي أجريت للشــخص البالغ  22عاما املتوىف يوم  30متوز
املايض ،بعد حوايل أسبوع من عودته من اإلمارات ونقله إىل
املستشفى« ،أظهرت أن الرجل كان مصابا بجدري القردة».
جلت حتى اآلن  3وفيات مرتبطة بجــدري القردة خارج
ســ ّ
ُ
أفريقيا يف إطار ما وصفتها منظمــة الصحة العاملية بحالة
طوارئ صحية عاملية.
وارتفع عدد الوفيات املسجلة ملصابني باملرض عىل مستوى
العامل منذ أيار إىل مثاين حاالت.

قــــائــــد الــــشــــرطــــة اإلســــرائــــيــــلــــيــــة يــــــــزور املــــغــــرب

يبدأ املفوض العام للرشطة اإلرسائيلية يعقوب شــبتاي،
زيارة رسمية إىل املغرب تستمر  5أيام تناقش تعزيز التعاون
امليداين واالستخبارايت بني رشطة البلدين.
وقالت الرشطــة اإلرسائيلية يف بيان «غادر املفوض العام
لرشطة إرسائيل املفتش يعقوب شبتاي االثنني يف أول زيارة
رسمية ملفوض رشطة إرسائييل إىل املغرب».
ووصف البيــان الزيارة بأنها تاريخية وســيلتقي خاللها
شبتاي كبار املسؤولني يف الرشطة ووزارة األمن الوطني يف
املغرب ،كام سيزور عددا من منشآت الرشطة واألمن.
وأضاف «تم التخطيط للزيارة منذ عدة أسابيع ،وسيناقش
املفوض العام للرشطة مع املسؤولني املغاربة تعزيز التعاون
امليداين واالستخبارايت والتحقيقي بهدف تعزيز العالقة بني
الدولتني وأجهزة الرشطة».
وأوضح أنه من املتوقع أن يزور املفوض الجالي َة اليهودية
ومؤسساتها كام ســيضع إكليال من الزهور يف مكان دفن
امللوك والسالطني املغاربة.
يذكر أنه يف الشــهر املــايض ،قام رئيــس أركان الجيش
اإلرسائييل أفيف كوخايف بزيارة إىل املغرب تبعتها زيارة وزير
العدل جدعون ساعر.

ويف  10كانــون األول  ،2020أعلنــت إرسائيــل واملغرب
اســتئناف عالقاتهام الدبلوماسية التي جمدتها الرباط عقب
اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام .2000
واملغرب ،هو رابــع دولة عربية توافق عــى التطبيع مع
إرسائيل منذ  ،2020بعد اإلمارات والبحرين والســودان ،فيام
ترتبط مرص واألردن باتفاقيتي سالم مع إرسائيل.

اإلعــــــان عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة فـــي الــكــويــت

أعلن امس عن تركيبة الحكومة الكويتية الجديدة التي ُعهد
مؤخرا مبهمة تشكيلها إىل الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح،
حيث قالت وكالة األنباء الكويتية إن ويل العهد الشيخ مشعل
األحمد الصباح أصدرا مرسوما أمرييا بتشكيل الحكومة التي
تضم  12وزيرا.
ومل تشــهد تركيبة الحكومة الجديــدة تغيريات كبرية يف
الوزارات الرئيسية ،وقد متت إعادة تعيني محمد الفارس وزيرا
للنفط وعبد الوهاب الرشيد وزيرا للاملية.
ومن بني املهام التي ستتوالها هذه الحكومة إقرار امليزانية،
وإجــراءات حل الربملان والدعوة النتخابــات برملانية جديدة،
وذلك طبقا لخارطة الطريق التي أعلنها ويل العهد يف حزيران
املايض.
وقبل أسبوع ،أصدر ويل عهد الكويت الشيخ مشعل األحمد
الصباح مرســوما أمرييا بتعيني وزير الداخلية الشيخ أحمد
نواف األحمد الصباح رئيسا ملجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل
الحكومة الجديدة.
وكانت الحكومة الكويتية التي يرتأســها الشــيخ صباح

الخالد الصباح قد تقدمت باســتقالتها يف  5نيسان املايض،
عىل خلفية اســتجواب قُدم للخالد وحظي بتأييد برملاين يف
عدم التعاون مع حكومته.
وقد أصدر ويل العهد الكويتي قرارا بقبول االستقالة الرابعة
للشيخ صباح الخالد الصباح يف 10أيار املايض.

ل ــي ــب ــي ــا :املــــشــــري يـــفـــوز بـــرئـــاســـة امل ــج ــل ــس األع ــل ــى

فاز خالد املرشي برئاســة املجلس األعىل للدولة يف ليبيا
للمرة الخامســة بالجولة الثانية بعد حصوله عىل  65صوتا
يف انتخابات مكتب رئاسة املجلس األعىل للدولة ،بينام حصل
منافسه العجييل بوسديل عىل  50صوتا.
وترشــح للجولة األوىل من االنتخابات  4أعضاء ،تقدمهم
رئيس املجلس خالد املرشي ،باإلضافة إىل فتح الله الرسيري،
والعجييل بوسديل ،وعبد السالم الصفراين ،وحرض الجلسة
 118عضوا.
ويتشــارك املجلس األعىل للدولة مع مجلــس النواب يف
عدة صالحيات مــن بينها اختيار رئيــس الحكومة وتقديم
املالحظات عىل امليزانية املقرتحة واختيار املناصب السيادية.
وتنظم انتخابات رئاســة املجلس كل عــام ،وتداول عىل
الرئاســة رئيســان حتى اآلن ،هام ،عبد الرحمن السويحيل،
وخالد املرشي.

ويــأيت انتخاب املــري يف ظل جمود ســيايس ورصاع
بني حكومتي الوحدة الوطنية برئاســة عبد الحميد الدبيبة،
والحكومة املكلفة من مجلس النواب برئاسة ،فتحي باشاغا.

الــــقــــمــــة الــــعــــربــــيــــة وســـــــوريـــــــا ولــــيــــبــــيــــا وف ــل ــس ــط ــي ــن

تب ــون يفت ــح ملف ــات عربي ــة وإقليمي ــة خ ــال مقابل ــة صحفي ــة

أكــد الرئيس الجزائري عبد املجيد تبــون أن القمة العربية
املقرر انعقادها يف بالده مطلع ترشين الثاين املقبل ستكون
ناجحة ،وقال إن الجزائر مســتعدة للعب دور الوساطة لحل
بعض النزاعات.
وقال تبون -يف مقابلة مع التلفزيون الرســمي وعدد من
وســائل اإلعالم الجزائرية -إن بالده تســعى بجد ملشاركة
سوريا العضو املؤســس للجامعة العربية يف القمة ،ملمحا
إىل وجود بعض االعرتاضات.
وكشــف الرئيس الجزائري أن بالده ســتحتضن اجتامعا
للفصائل الفلســطينية بشــأن املصالحة قبل انعقاد القمة
العربية ،وأكد أن «الجزائر قــادرة عىل هذه املهمة ..نحن مع
فلسطني مهام تعددت األوجه التي متثل فلسطني».
ويف الشأن الليبي ،جدد تبون وقوف بالده مع الرشعية يف
هذا البلد ،وشــدد عىل عدم قبول الجزائر إال مبا يقرره مجلس
األمن الدويل ،وشــدد عىل أن «الجزائر مل تتدخل يف الشؤون
الداخلية لليبيا ومل ترسل مرتزقة ،وهي مع مل شمل األشقاء
الليبيني ،ومع الحل الليبي الليبي».
وأضاف الرئيس «نحن أيضا أقــرب وأكرب جار لليبيا بغض
النظر عن الشقيقة مرص ،دامئا كنا حارضين يف ليبيا ،ونحن
مع االنتخابات التي تعد الحل الرشعي الوحيد».
مخاطر اإلرهابكام تطــرق الرئيس الجزائري خالل املقابلة
ملخاطر «اإلرهاب» مبنطقة الساحل األفريقي ،وقال «اإلرهاب
يف مايل أمــر واقع ،لكن جزءا منه مفت َعــل لخدمة مصالح
إسرتاتيجية لدول أخرى».
وتوعد تبون مبحاســبة من يقف وراء قتل دبلوماســيني
جزائريني يف مايل ،وقال إن ملفهم مل يطو.

وقال أيضــا إن بالده ترى أن الحل يف مــايل هو التطبيق
الكامل التفاقية الجزائر التي ترسم مسارا واضحا يتيح دمج
الشامل يف الجنوب ،مضيفا أن سياسة بالده هي يف الحفاظ
عىل وحدة الرتاب املايل ومنع تقسيمها.
مجموعة بريكسوخالل املقابلة ،أثار تبون إمكانية انضامم
الجزائر إىل دول مجموعة بريكس التي تضم كال من الربازيل
وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا.
وأشــار إىل أن بريكس تهم الجزائر بالنظــر لكونها «قوة
اقتصادية وسياســية» معتربا أن االلتحــاق بهذه املجموعة
سيبعد بالده عن «تجاذب القطبني».
وسبق أن شــارك تبون يف قمة بريكس عرب الفيديو نهاية
حزيران املايض ،وتحدث وقتذاك عــن «مقاربة الجزائر حول
رضورة الســعي نحــو إقامة نظام اقتصــادي جديد يضمن
التكافؤ واملساواة بني مختلف الدول».

مــــالــــي« :نــــديــــن تـــصـــريـــحـــات مـــــاكـــــرون الــبــغــيــضــة»

دانــت الحكومة االنتقالية يف مــايل ،ترصيحات الرئيس
الفرنيس ،إميانويل ماكرون ،بشأن تعاون بالده مع مرتزقة،
واستهداف مجموعة عرقية محدّ دة ،واتّهمته مبحاولة إثارة
«الكراهية العرقية».
ويف بيان لها ،قالت الحكومة االنتقالية يف مايل« :علمت
الحكومة االنتقالية باستياء عميق الترصيحات التي أدىل بها
رئيس الجمهورية الفرنسية إميانويل ماكرون خالل جولته
يف غينيا بيســاو ،يف  28متوز  ،2022والحكومة االنتقالية
تدين بشدة هذه الترصيحات البغيضة».
ودعا البيان الرأي العام الوطني والدويل إىل «الشهادة عىل
هــذه االتهامات الخطرة التي من املحتمــل أن تثري الكراهية
العرقية ومتنع التعايش والتامسك والتناغم بني املاليني».
وأضاف« :مــن املهم أن يتذكــر الرئيس ماكــرون الدور
واملسؤولية السلبية لفرنســا يف اإلبادة الجامعية للتوتيس
يف رواندا» ،معلناً أنّه بطريق ٍة اســتباقية وبعد اكتشاف نية
السلطات الفرنسية إثارة الكراهية العرقية يف مايل« ،طلبت
الحكومة االنتقالية ،من ناحية ،إىل ســفري فرنســا مغادرة
األرايض املالية ،ومــن ناحية أخرى ،علّقت عمل وســيلتي
اإلعالم فرانس  24وراديو فرنسا الدويل يف جمهورية مايل».
ويأيت ذلــك بعد أن اتهم ماكرون خــال جولته يف غينيا
بيســاو ،الحكومة املالية بالتعاون مع مرتزقة ،مشــراً إىل
أعامل ابتزاز ارتكبها املرتزقــة وهي موثقة يف تقارير األمم

املتحدة .وندّ د ماكرون أيضاً بـ»العنف املنهجي تحت ســتار
محاربة اإلرهاب واستهداف شعب الفوالين» ،متهامً القوات
املالية بهذه االعامل.
وفشلت فرنســا ،يف نحو  10أعوام من وجودها العسكري
هناك ،يف تحقيق إنجازات ملموسة عىل صعيد الوضع ،أمنياً
وسياســياً واقتصادياً ،ما أدّى إىل زيــادة االضطرابات وأثار
موجة شــعبية ناقمة ضد فرنسا ،أدّت إىل انقالبني ،آخرهام
يف شهر أيار من عام  ،2021نتج عنه طرد القوات الفرنسية
من البالد.
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دولـــيـــــــــــات -مبــــــــــوب
بايدن :مستعدون ملناقشة إطار عمل جديد مع روسيا للحد من التسلح

أعلــن الرئيس األمــريك ،جو بايدن ،أنّ إدارته مســتعدة
للتفاوض عىل إطار عمل جديد بشــأن الحد من التسلح مع
روسيا ،ليحل محل معاهدة «نيوستارت» التي تنتهي يف العام
.2026
وقــال بايدن ،يف بيــان نرشه موقع البيــت األبيض ،قبل
املؤمتر االســتعرايض ألطراف معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية« :اليوم إداريت جاهزة للتفاوض عىل إطار عمل جديد
ليحل محل معاهدة نيوستارت عندما تنتهي يف العام .»2026
وأضاف« :التفاوض يتطلب رشيكاً لديه رغبة للعمل بحسن
نية».
وتابع« :ينبغي عىل روسيا أن تظهر أنها جاهزة الستئناف
العمل مع الواليات املتحدة بشأن الحد من األسلحة النووية».
ولفت الرئيس األمرييك إىل أنّ «الصني يجب أن تشارك يف
املحادثات الرامية إىل تقليل مخاطر ســوء التقدير ومعالجة
الديناميكيات العسكرية املزعزعة لالستقرار ،باعتبارها طرفاً
يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية».
يذكر أن مســاعدة وزير الخارجية األمرييك لشؤون «الحدّ
من التســلح والتحقق واالمتثال» ،مالوري ستيوارت ،أعلنت،
يف شــهر حزيران املــايض ،أنّ الواليات املتحدة «مســتعدة

للتفكري يف خوض جولة جديدة من الحوار االسرتاتيجي مع
روســيا ،حتى وإن كانت تطلب أدلّة تثبت حســن النيات من
جانب موسكو».
ويف أواخر شــهر نيســان املايض ،أعلنت وزارة الخارجية
الروسية إنّ «الحوار بني موسكو وواشنطن بشأن االستقرار
اإلســراتيجي مج ّمد حاليــاً ،وميكن اســتئنافه بعد انتهاء
العملية العسكرية يف أوكرانيا».

تزايد التوتر بين صربيا وكوسوفو  00وأنقرة تعرض الوساطة

تزايدت حدة التوتر بني رصبيا وكوســوفو بشــأن تطبيق
قوانني تتعلق بالوثائق املدنية ولوحات السيارات ،وفيام طالب
االتحاد األورويب الطرفني بحل مشاكلهام عرب الحوار ،أكدت
تركيا استعدادها للعمل عىل تهدئة الوضع.
وعىل وقع التوتر ،أرجأت حكومة كوســوفو مساء األحد
تنفيذ قــرار يلزم الرصب يف شــال البــاد بالتقدم بطلب
للحصول عىل لوحات تراخيص سيارات صادرة عن املؤسسات
الكوسوفية.
وجــاء العدول عــن القرار بســبب التوتر بــن الرشطة
واملجتمعات املحلية التي أقامت حواجز عىل الطرق.
وكانت حكومة كوســوفو منحت الرصب فــرة انتقالية
مدتها  60يومــا للحصول عىل لوحــات معدنية صادرة عن
كوسوفو .وكان مقررا أن يبدأ امس رسيان قانون يلزم جميع
مواطنــي رصبيا الحصول عىل وثيقــة إضافية عىل الحدود
ملنحهم اإلذن بالدخول.
لكن يف أعقاب التوتر الذي ســاد مساء األحد واملشاورات
مع سفراء االتحاد األورويب والواليات املتحدة ،قالت الحكومة
إنها ستؤجل خطتها ملدة شهر عىل أن تبدأ يف التنفيذ يف األول
من أيلول املقبل.
وأفادت الرشطة بأن أعرية نارية أطلقت «باتجاه وحداتها.
وقالت إن متظاهرين رصبا اعتــدوا بالرضب عىل العديد من
األلبان الذين ميثلون العرقية الرئيسية يف كوسوفو .وأوقف
رصب شــاحنات وآليات ثقيلــة أخرى عىل الطرق
محتجون
ٌ
املؤدية إىل معربين حدوديني.
ود ّوت صافرات اإلنذار الخاصة بالغارات الجوية ألكرث من
 3ساعات يف بلدة ميرتوفيتشا الشاملية الصغرية التي يشكل
الرصب أغلب سكانها.
وأعلن الرئيس الرصيب ،ألكسندر فوتشيتش يف وقت متأخر
األحد ،أهمية مواصلة الحوار بني بالده وكوســوفو وبدء حل
املشاكل سلميا بينهام إثر تصاعد التوترات الحدودية.
وقالــت البعثة التــي يقودها حلف شــال األطليس يف
كوســوفو إن «الوضــع األمني العام يف بلديات كوســوفو
الشاملية متوتر».
وتحافظ البعثة التي يبلغ قوامها  3770جنديا عىل السالم
الهش يف كوسوفو ،وشوهد جنود حفظ السالم اإليطاليون
يف ميرتوفيتشا وما حولها .

} ردود فعل خارجية }

ح َب مســؤول السياسة الخارجية باالتحاد األورويب
وقد ر ّ
جوزيــب بوريل بقــرار حكومة كوســوفو تأجيــل تنفيذ
خطتها .وأضاف أنه يجب معالجة القضايا العالقة من خالل
حــوار يعمل االتحــاد األورويب عىل تيســره والرتكيز عىل
التطبيع الشامل للعالقات بني كوسوفو ورصبيا.
ويف موســكو ،ألقت املتحدثــة باســم وزارة الخارجية
الروســية ماريا زاخاروفا باللوم يف التوتــر املتزايد عىل ما
وصفته «بالقواعد التمييزية التي ال أساس لها» التي تفرضها
سلطات كوسوفو.
من جانبــه ،أبلغ وزير الخارجية الــريك مولود جاويش
أوغلو األحد نظرييه الرصيب والكوســويف اســتعداد بالده
لخفض التوتر القائم يف املنطقة الحدودية بني البلدين.
وقالت الخارجية الرتكية يف بيان إن الوزير جاويش أوغلو
ً
اتصال هاتف ًيا مع نظريه الرصيب نيكوال سيالكوفيتش،
أجرى
وآخر مع نظريته الكوسوفية دونيكا جريفاال شوارتز.
يذكر أنه بعد  14عاما من إعالن كوســوفو استقاللها عن
رصبيا ما زال نحو  50ألف رصيب يعيشــون يف شامل البالد
يســتخدمون اللوحات املعدنية والوثائــق الرصبية ،رافضني
االعرتاف باملؤسسات التابعة لعاصمة كوسوفو برشتينا.
وانفصلت كوســوفو التي ميثل األلبان أغلبية سكانها ،عن
رصبيا عام  ،1999وأعلنت اســتقاللها عنها عام  ،2008لكن
بلغراد ما زالت تعترب كوسوفو جزءا من أراضيها ،وتدعم أقلية
رصبية فيها.

 100يوم على انتخابات الكونغرس األميركي ..قراءة ملا هو قادم

بعد  100يوم من اآلن ،يتوجه
ماليــن األمريكيــن الختيــار
مرشــحيهم يف االنتخابــات
النصفيــة يف  8ترشين الثاين
املقبل حيث سيتم انتخاب جميع
أعضاء مجلــس النواب الـ ،435
إضافــة إىل  35عضوا مبجلس
الشــيوخ .ويف اليــوم ذاتــه
ستجرى االنتخابات الترشيعية
املحليــة للواليات الـــ  ،50كام
سيتم انتخاب حكام جدد لـ 36
والية.
وتكتسب االنتخابات املرتقبة
أهمية كبرية عــى اعتبار أنها
تــأيت عىل وقع متلمل شــعبي
يطال شــكل النظام السيايس
نفسه ،وتزداد حدته بســبب موجة التضخم وارتفاع أسعار
السلع والبنزين وتداعيات الحرب الروسية عىل أوكرانيا.
ويهدف الحزب الجمهوري إىل اســتعادة األغلبية مبجلس
النواب التي خرسها يف انتخابات التجديد النصفي لعام ،2018
ويحتاج إىل  5مقاعد فقط الســتعادة األغلبية ،وتشري أغلب
استطالعات الرأي إىل أن الجمهوريني سينجحون يف مهمتهم.
وينقسم مجلس الشيوخ حاليا بنسبة  50/50بني الحزبني
الجمهوري والدميقراطي ،لكن األخري ميلك األغلبية من خالل
امتالك نائبة الرئيس كامــاال هاريس حق «كرس التعادل يف
التصويت» بوصفها رئيسة مجلس الشيوخ.
ويحتاج الحــزب الجمهوري إىل كســب مقعد واحد فقط
الســتعادة األغلبيــة يف مجلس الشــيوخ ،يف حني يواجه
الدميقراطيــون تحديات كبرية قد تتســبب يف حرمانهم من
األغلبية.
الناخب الدميوقراطــي الغاضبيواجه الدميقراطيون مناخا
سياســيا عدائيا ،وموقفا صعبا مع اإلحباط الواســع نتيجة
األداء االقتصادي الســيئ والذي يظهــر بوضوح يف معدالت
التضخم املرتفعة وغالء األســعار ،وانخفاض معدالت التأييد
والرضاء عىل أداء الرئيس جو بايدن.
ويرى كثري مــن املراقبني أن تزامن انتخابات الكونغرس مع
حالة عدم اليقني االقتصادي ،ومع اســتمرار تفيش وانتشار
وباء كورونا الذي أودى بحياة أكرث من مليون أمرييك ،وأخريا
قرار املحكمــة العليا بإلغاء حقوق اإلجهاض املحمية فدراليا،
كلها تدفع الدميقراطيني ملوقف شديد الصعوبة.
وبلغ التضخم أعىل مســتوى له منذ  40عاما ووصل %9.1
يف حزيران ،وكشفت بيانات الناتج املحيل اإلجاميل الصادرة
الخميس أن اقتصاد الواليات املتحدة ،بحكم تعريفه ،دخل يف
حالة ركود.
ويحاول الدميوقراطيون أيضا قلب القاعدة ،من خالل القول
إنه بدال من إلقاء اللوم عىل حزب األغلبية بانتخابات كونغرس
عام  ،2022فإن ما تحتاجه البالد للخروج من األزمات الحالية
هو أغلبية دميقراطية أكرث قوة للمساعدة يف تحريك األجزاء
املتوقفة من أجندة بايدن الداخلية.

} تحفز الناخب الجمهوري }

يرى الجمهوريون أن ســيطرتهم عىل األغلبية يف مجلس

روسيا :الغرب يتهور في تسييس اإلنتربول
أعلن رئيــس إدارة التحديــات والتهديــدات الجديدة يف
وزارة الخارجية الروســية ،فالدميري تارابرين ،أنّ استخدام
الجامعات اإلرهابية كأداة جيوسياســية لزعزعة اســتقرار
الدول «املرفوضة» بالنسبة إىل الغرب« ،أم ٌر غري مقبول».
وقــال تارابرين لوكالة «ســبوتنيك»« :من بــن مبادئنا
التوجيهيــة يف هذا املجــال الحاجة إىل تأســيس التعاون
يف مكافحة اإلرهاب عىل أســاس اإلطــار القانوين الدويل
املتقدم ،واالعرتاف بالدور الرائد للدول وسلطاتها املختصة يف
مكافحة اإلرهاب ،وعدم جواز استخدام هذه القضية ،وكذلك
الجامعات اإلرهابية نفسها ،كأداة جيوسياسية والتدخل يف
الشــؤون الداخلية ،وزعزعة استقرار األنظمة املرفوضة من
قبل الغرب».
وأضــاف« :موقفنا املبديئ هــو أنّ التعــاون الدويل يف
مكافحة اإلرهاب ،رضورة موضوعية لجميع البلدان ،ويجب
أن يكون يف جميع الظروف وأالّ يخضع لظروف جيوسياسية
مؤقتة» ،مشرياً يف السياق إىل أنّ «املقاتلني األجانب العائدين
من أوكرانيا يشكلون تهديداً عىل بالدهم».
وتابع تارابرين« :املقاتلون األجانب الذين اكتســبوا خرب ًة
عســكري ًة يف أوكرانيا ،إذا مل ميوتوا ،فسيعودون يف نهاية
املطــاف إىل بلدانهــم األصلية وسيشــكلون تهديــداً أمنياً
بشــكل كبري جداً» ،الفتاً إىل أنّ «هذا الوضع يثري القلق لدى
موسكو وهذا املوضوع تطرحه وزارة الخارجية الروسية يف
االتصاالت الدولية».
رصح املســؤول الرويس بأنّ «الغرب يسعى
موسكوكذلك ّ
الســتخدام اإلنرتبــول ملصالحه السياســية الخاصة ومنع
وصول روســيا إىل قنواتها» ،مؤكّداً أنّ «مثل هذه الخطوات
متهورة وتقوض العمل املشــرك».وقال تارابرين إنّ «الدول
الغربية تدعو باســتمرار للحد من قدرة روسيا عىل استخدام
قنوات اإلنرتبول للبحــث عن املجرمني ،وحتى تعليق عضوية
روسيا يف هذه املنظمة».
وأضاف« :كذلك تسعى الدول الغربية إىل استخدام منظمة
الرشطة ملصالح سياســية فقط ،للضغط عىل أعضائها من
أجل منــع وكاالت إنفاذ القانون الروســية من الوصول إىل
موارد معلومات اإلنرتبول».
واعترب تارابريــن أنّ مثل هذه الترصفــات من قبل الدول
الغربية «متهورة وغــر مربرة» ،وتهدد الهدف الرئييس الذي
تم إنشــاء اإلنرتبول من أجله يف عام  1923لضامن توحيد
جهود وكاالت إنفاذ القانون
الوطنية يف الدول األعضاء
يف مكافحة الجرمية.
وفيـــــــــــات
تارابرينويف سياقٍ م ّتصل،
أعلن تارابرين أنّ «موســكو
تلقّت منذ آذار  60رفضاً من
مجموعة افران شمســن
دول غربية بشــأن تســليم
تنعي وفاة رئيس اتحاد نقابات
مجرمني ،حيث اتخذ نصفهم
املخابز واالفران يف لبنان
تقريباً لدوافع سياسية».
الحاج
وأضــاف« :أوقف عدد من
كاظم محمد ابراهيم
الدول رســمياً التعاون معنا
يف مســائل تسليم املجرمني
وتتقدم مــن ذويه وأوالده
باحر التعازي القلبية ســائلة
إىل روســيا ويف تنفيــذ
الله عز وجل اســكانه فسيح
طلبات املســاعدة القانونية
جنانه .
يف القضايــا الجنائية .عىل
سبيل املثال ،إذا تلقّى الجانب
اتحــاد نقابــات املخابــز
واالفران يف لبنــان ينعي وفاة
الرويس يف الشهرين األولني
رئيسه
من العام الحــايل  4حاالت
رفض بشأن تسليم املجرمني
الحاج
مــن دول غربية ألســباب
كاظم محمد ابراهيم
موضوعية ،ففي الفرتة من
ويتقدم مــن أبنائه وذويه
آذار إىل حزيــران  ،2022تم
واصدقائه باحر التعازي القلبية
تلقي  60رفضاً بالفعل ،اتخذ
سائال املوىل عز وجل أن يسكنه
 28منها عــى األقل لدوافع
فسيح جنانه .
سياسية».

نتائج اللوتو اللبناني
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار
رقم  2027وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقــام الرابحة 3 :ـ  6ـ  15ـ  19ـ  22ـ  37الرقم
االضايف35 :
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
عدد الشبكات الرابحة :ال يشء
* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ عدد الشبكات الرابحة :ال يشء
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبة:
.209265120ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 29 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة7216039 :ل.ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبة:
209265120ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 1122 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة186511 :ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبة:
536160000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة16755 :شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة 32000 :ل.ل.
* املبالغ املرتاكمة للمرتبــة االوىل واملرتاكمة اىل
السحب املقبل10192937531 :ل.ل

نتائج زيد
جرى مساء امس ســحب زيد رقم  2027وجاءت
النتيجة كاآليت:
الرقم الرابح82606 :
* الجائزة االوىل75000000 :ل.ل.
عدد االوراق الرابحة :ورقتان
الجائزة االفرادية37500000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم2606 :
الجائزة االفرادية 900000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم606 :
الجائزة االفرادية 90000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم06 :
الجائزة االفرادية 8000 :ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل 75000000:ل.ل

نتائج يومية
جرى مســاء امس ســحب «يومية» رقم 1249
وجاءت النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة531 :
* يومية اربعة5468 :
* يومية خمسة64467 :

اعالنات مبوبة ـ اعالنات مبوبة ـ اعالنات مبوبة ـ اعالنات مبوبة

عامل

النواب أصبحت شــيئا مؤكدا ،ويرون أن األوضاع االقتصادية
التي يشــعر بها كل األمريكيني يف ظل سيطرة الدميقراطيني
الثالثية عىل البيــت األبيض ومجلــي الكونغرس ،النواب
والشــيوخ ،يجعل هذه االنتخابات مبثابة خطوة تغري توازن
القوى يف البالد.
وتشري اســتطالعات الرأي املتكررة إىل أن األولويات العليا
للناخبني ال تزال تتمحور حول التضخم وارتفاع تكلفة املعيشة.
وبينام يعرتف الجمهوريون بــأن قرار املحكمة العليا إلغاء
حــق اإلجهاض الفدرايل قد نشــط املانحــن الدميقراطيني
وقواعدهم الشــعبية خاصة بني النساء ،إال أنه مل يفعل شيئا
يذكر لتغيري واقع انتصار الجمهوريني املتوقع بأغلبية مجلس
النواب.
ويثــق الجمهوريــون يف فوزهــم بأغلبيــة مجليس
الكونغــرس يف ترشين الثاين ،وتســتند تكهناتهم إىل رد
الفعل العنيف عىل تراجــع املحكمة العليا عن حق فدرالية
حقوق اإلجهاض ،والترشيع الطموح للسيطرة عىل اقتناء
األســلحة الهجومية ،وهــا أمران يعتقــد أنهام يثريان
الناخبني األساسيني.

دعوة الى جمعية عامة استثنائية
لنقابة اطباء األسنان في لبنان ـ طرابلس

ســنداً لنص املادتني  7و 10من قانون انشــاء نقابة أطباء
األســنان واملادة  13مــن النظام الداخيل قــرر مجلس نقابة
اطباء األسنان يف لبنان ـ طرابلس يف جلسته املنعقدة بتاريخ
 2022/07/26دعــوة الزمالء اىل اجتــاع الجمعية العامة
االستثنائية يوم الســبت  3ايلول  2022الســاعة الثانية بعد
الظهر يف مبنى النقابة يف البحصاص ـ طرابلس.
ويف حال عدم اكتامل النصاب تعقد جلســة ثانية يف نفس
املكان يف متام الســاعة الثالثة بعد الظهر يف اليوم نفســه
ويكون اجتامعاً قانونياً مبن حرض.
جدول االعامل:
1ـ مناقشــة واقرار بعض التعديالت عــى انظمة النقابة
الداخلية
2ـ مناقشة واقرار النظام األسايس لصندوق تعاضد نقابة
اطباء األسنان يف لبنان ـ طرابلس.

نقيب اطباء االسنان يف لبنان ـ طرابلس
الدكتور ناظم حفار

} غياب الرسائل السياسية }

قبل  4ســنوات ،ومع احتدام الغضب من الرئيس الســابق
دونالــد ترامب ،متتع الدميقراطيون بقاعدة قوية ورســالة
«وطنيــة واضحــة املعامل» ركــزت عىل الرعايــة الصحية
ومحاوالت الجمهوريني القضاء عــى قانون توفري الرعاية
الصحية بأسعار معقولة.
وهاجم الدميوقراطيون املرشــحني الجمهوريني بســبب
جهودهم إللغاء قانون يســاعد عــى توفري وحامية التأمني
الصحي للماليــن ،ومل يكن لدى الجمهوريني إجابة مبارشة.
ويف النهاية ،حصــل الدميقراطيون عىل األغلبية يف مجلس
النواب.
ومع ذلك ،فإن الرســالة هذا العام أقل اتساقا بكثري ،حيث
يحاول املرشــحون الدميقراطيون يف مجلــس النواب تركيز
حمالتهم واملراهنة عىل قضايا ســاخنة محــددة ميكن أن
تساعدهم عىل تقليل الخسائر ،مثل زيادة التطرف اليميني بني
الجمهوريني ،ودعم أكاذيب ترامب االنتخابية لعام  ،2020يف
حني يحاول الجمهوريــون الرتكيز عىل معاناة األمريكيني من
الركود والضعف االقتصادي.

اعالنات رسمية
اعالن عن اعادة
مناقصة عمومية

يف متام الســاعة الواحدة بعد
الظهــر من يوم االربعــاء الواقع
فيه  2022/8/24تجري مؤسسة
مياه بريوت وجبل لبنان مناقصة
عمومية بطريقة الظرف املختوم
عائدة لـ “تصليحات عىل قساطل
كبرية غب الطلــب للعام ”2022
وفقــاً لدفرت الــروط الخاص
املوضوع لهــذه الغاية وذلك يف
املكتب الرئييس الكائن يف شارع
ســامي الصلح ـ ملك الشدراوي ـ
بريوت.
ميكن ملن يرغب االشــراك يف
هذه املناقصة االطالع والحصول
عىل هذا الدفرت االتصــال بدائرة

الصفقات واملشرتيات يف الطابق
االول ـ من مركز املؤسسة الكائن
يف وادي خطــار ـ الحازميــة ـ
قرب مستشــفى قلب يسوع لقاء
مبلــغ /1.000.000/ل.ل .يدفع
يف صندوق املؤسسة لقاء ايصال
يضم اىل العرض ،ويعفى من دفع
هذا املبلغ كل من سبق وسدده.
تقدم العــروض باليد اىل قلم
املؤسسة الطابق الرابع يف مهلة
اقصاها الساعة الثانية عرشة من
آخر يوم عمل يســبق موعد اجراء
املناقصة ويرفض كل عرض يصل
بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة املدير العام

املهندس جان جربان
التكليف 399

مطلــوب ســائق متدين فوق
االربعــن ألرسة ما بني بريوت
وصور راتــب 3.000.000ل.ل.
مع منامة ت03/940014:
ــــــــــــــــــــــــــ
مطلــوب موظــف لصيانــة
ماكنات القهــوة خربة ال تقل
عن  3ســنوات ملنطقة البقاع
ت01/680680:
ــــــــــــــــــــــــــ
مكتــب يف منطقــة الجناح
بحاجة اىل موظفة اســتقبال
الئقة املظهر ارســال  CVعىل
هاتف & واتس03/194141:
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية
مطلوب انســة تجيد املحاسبة
مــع خــرة ســنتني أو اكرث
لرشكة تعمل يف مجال الطاقة
الشمســية يف منطقة اللوزة.
الرجاء ارسال السرية مع صورة
عىل ( 03/278477ابتداء من 8
مليون لرية).
ــــــــــــــــــــــــــ
مطلوب ملكتب محاماة يف بعبدا
فتاة لتعقيب وانجاز املعامالت
لــدى كافة الدوائر الرســمية
الدوام جزيئ ت05/923499:
ـ  71/423999ـ 71/211485
ــــــــــــــــــــــــــ
رشكــة  constractionيف
منطقــة الجنــاح بحاجة اىل
محاســبة لديها خــرة اكرث
من خمس ســنوات يف مجال
املحاسبة واملراسالت والتسوق
عىل االنرتنت وتجيد االنكليزية.
ارسال السرية الذاتية:
هاتف & واتس03/194141 :

مطلوب سكرترية ادارية تجيد
طباعة اللغــة العربية ملكتب
هندســة وجريدة يف منطقة
ســن الفيل .الــدوام من 8.30
لغاية  16.30والســبت لغاية
الساعة .13.00
الرجــاء االتصال او ارســال
السرية الذاتية (:)whatsapp
 03/599127ـ 03/493182
EMAIL: jmoufarrej@terra.net.lb

ــــــــــــــــــــــــــ
فرصة عمل يف جوبا -
جنوب السودان
مطلوب مدير عام لفندق لديه
خربة اكرث من خمس ســنوات
يف ادارة فنادق  5نجوم.
املؤهل :حائز عىل شهادة ادارة
الفنادق والسياحة
اللغة :يجيد اللغتني االنكليزية
والعربية ارسال السرية الذاتية:
هاتف & واتس03/194141:
ــــــــــــــــــــــــــ
مطلوب للعمل محاســبة يف
رشكة ـ املكلــس العمر بني 23
و 30ســنة .الرجاء ارسال CV
عىلinfo@cafesuperbrasil.com:
ــــــــــــــــــــــــــ

الجنوب
شقق
للبيع أو للمقايضة عقار مكون
مــن  4طبقات ويحتوي عىل 7
شــقق جاهزة للسكن منطقة
جبــاع العقاريــة للمراجعة:
 79/115359ـ 81/728486
ــــــــــــــــــــــــــ
لاليجار
لاليجــار شــاليه ســايا
100م.م .مــع منظــر خالب
ت03/254513:
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إنط ــــــاق دورة ن ــــــادي برمان ــــــا ف ــــــي التن ــــــس
انطلقــت أمــس االثنني
دورة نادي برمانا الســنوية
املفتوحــة بالتنــس (كأس
األرز) التــي ينظمهــا عىل
مالعــب «مدرســة برمانا
العالية» عىل مدى اسبوعني
بــارشاف االتحــاد اللبناين
للعبة ومبشاركة  346العب
والعبة.
والدورة مخصصة للفئات
التاليــة  :ذكور واناث (تحت
الـــ  12وتحت الـ  14وتحت
الـ  16وتحت الـ  ،)18فردي احدى الالعبات خالل احد اللقاءات
رجال ،فردي سيدات ،قدامى
(فوق الـ  35ســنة) ،قدامى
(فوق الـ  45سنة) وزوجي
الرجال.
ويف مــا ييل نتائج اليوم
األول :
 الذكور : 12ســنة وما دون  :فاز
نزيه اســطفان عىل ماتيو
طبال بالتغيب ،وخالد غزايل
عىل برايان نــر بالتغيب،
وصالح الصايغ عىل حسان
ديــب بالتغيــب ،ورايان أبو لقطة من احدى املباريات
 اإلناث :جمرا عىل نديم حابانبو (-4
 12ســنة ومــا دون  :فازت باميال يونس
 )0و(.)0-4
 14سنة وما دون  :فاز أنطوين زيادة عىل عىل صوفيا طبيب ( )0-4و( )4-1و(،)8-10
وأستيل غازو حنا عىل ماريا الحشاش ()1-4
مارك حــداد ( )0-4و( ،)0-4وموىس عباس
و( ،)1-4وياسمينا بركه عىل ملا فرنجية (-4
عىل أحمد عبــد الحي بالتغيب ،وعيل حطيط  )0و(.)1-4
عىل رالف فرح بالتغيب.
وتنطلق مباريات اليوم الثاين عند الساعة
عىل
عويس
ادي
فاز
:
 16ســنة وما دون
التاسعة صباحاً.
بجاين
وكارلوس
بالتغيب،
احمد عبد الحــي
مــن جهة ثانية ،أوضح رئيس نادي برمانا
و(-10
و()1-4
()4-1
ســعادة
عىل أنطوين
روين كنعان انه يود توجيه الشــكر أيضاً اىل
.)7
رئيس نادي الكهرباء سابا مخلوف ملساهمته
 القدامى  45سنة وما دون  :فاز أالن بالن مع عــدد من االصدقاء يف دعــم دورة ناديبرمانا بالتنس.
عىل جوين حرب بالتغيب.

كـــــــــــــرة ســـــــــــــلة  :نهائـــــــــــــي بطولـــــــــــــة
م ـــــا دون الـــ  ٢٤س ـــــنة بي ـــــن الرياض ـــــي ولي ـــــدرز
وصلــت بطولــة ما دون
الـ  ٢٤ســنة يف كرة السلة
للرجال اىل املرحلة النهائية
حيث سيجمع اللقاء النهايئ
بني فريقي الريايض وليدرز.
يذكر ان البطولة من تنظيم
«سبورتس مانيا « مبوافقة
االتحاد اللبناين لكرة السلة
وبدعم مــن الالعب الدويل
السابق عبدو الشدياق.
وكان ليدرز قد تأهل اىل
النهايئ بعد فــوزه الصعب
يف املبــاراة النصف نهائية من احدى املباريات
عند الساعة الثامنة مسا ًء عىل ملعب «سم ّية
عىل مريوبا بنتيجة ٩٠-٩٢
اما الريــايض فقد تخطى فريق الهوبس يف ســليم» -بكفيــا» وســتكون منقولة عرب
املباراة التــي جمعت بينهام وانتهت بنتيجة صفحة «ســبورتس مانيا» عىل الفايسبوك
وميكن ملحبي اللعبة متابعة املباراة بالحضور
.٥٢ - ٦٩
وســتقام املباراة النهائية اليوم الثالثاء اىل امللعب ايضاً.

ميســـــي يقتـــــرب مـــــن رقـــــم ألفيـــــس التاريخـــــي
بــات األرجنتيني ليونيل
مييس ،نجم باريس ســان
جريمان ،قريبــا من كتابة
تاريــخ غري عادي يف عامل
كرة القدم.
وســجل مييس هدفا يف
فوز باريس ســان جريمان
برباعية دون رد عىل نانت،
مســاء األحــد ،يف مباراة
كأس السوبر الفرنيس.
وبهــذا ارتفع عدد ألقاب
مييس إىل  41لقبا مع ناديي
برشــلونة وباريس ســان
جريمان ،بفارق لقبني فقط
خلــف داين ألفيس ،األكرث
تتويجا يف التاريخ ،بحسب
صحيفة «آس» اإلسبانية.

مييس

} عدد ألقاب
داين ألفيس }

حقــق الظهري الربازييل
املخــرم ،العــب بوماس
املكســييك حاليا 43 ،لقبا
يف مســرته االحرتافية،
التــي بدأت قبل أكرث من 20
عاما.
ويف بدايــة مشــواره،
فــاز ألفيس بلقــب دوري
واليــة بايانــو مــع نادي ألفيس
باهيــا الربازيــي بجانب
كأس نورديســتي مرتني ،ثم توج بـ 5ألقاب
مع إشــبيلية ،هــي كأس االتحاد األورويب
(مرتــان) ،وكأس ملك إســبانيا والســوبر
اإلسباين والسوبر األورويب.
مع برشــلونة ،فاز ألفيــس بـ 23لقبا،
بواقع  6ألقاب يف الدوري اإلسباين ،وكأس
ملــك إســبانيا  4مــرات ،ومثلها يف كأس
السوبر اإلسباين.
وعىل املســتوى القاري مع برشــلونة،
حصــد ألفيــس  3ألقــاب يف دوري أبطال
أوروبــا ،ومثلها يف كأس العــامل لألندية
والسوبر األورويب.
ويف يوفنتــوس ،فــاز النجم الربازييل
بلقــب الدوري اإليطايل وكأس إيطاليا ،قبل
أن يتوج بـ 6ألقاب مع باريس سان جريمان،
هي الدوري الفرنــي (مرتني) ومثلها يف
الســوبر املحيل ،بجانب كأس فرنسا وكأس
رابطة الدوري.
وحصــد ألفيــس  4ألقاب مــع منتخب

الربازيل هي كوبا أمريــكا (مرتان) ومثلها
يف كأس القارات.

} عدد ألقاب ليونيل مييس }

حقق ليو  41لقبا يف مسريته حتى اآلن،
منها  35مع برشــلونة ،ولقبان مع باريس
ســان جريمان ،و 4ألقاب مع األرجنتني (مع
الفئات السنية واملنتخب األول).
وفاز مييس مع برشــلونة بلقب الدوري
اإلسباين  10مرات ،وكأس السوبر اإلسباين
( )8وكأس امللــك ( ،)7ودوري أبطال أوروبا
( ،)4وكأس العــامل لألنديــة ( )3وكأس
السوبر األورويب (.)3
وبرفقة باريس سان جريمان ،توج مييس
بلقبــن حتى اآلن ،هام الــدوري الفرنيس
وكأس السوبر املحيل.
أمــا مع منتخــب األرجنتني ،فحصد ليو
لقب كأس العامل للشــباب وذهبية األوملبياد
بجانب لقب كوبا أمريكا وكأس كومنيبول -
يويفا «فيناليسيام».

بطولة لبنان اإلف ــرادي ــة فــي ألــعــاب الــقــوى لــلــرجــال والــســيــدات
خمسة أرقام قياسية وطنية لزعرور وترمس وحداد ويوسف ومكاري

تابــع اإلتحــاد اللبناين
أللعاب القوى تنفيذ روزنامة
نشاطاته للعام  ،2022حيث
نظم بطولة لبنان اإلفرادية
ّ
 2022للرجــال والســيدات
عىل مدى ثالثــة أيام عىل
ملعب مدينة كميل شمعون
الرياضية – بريوت ومدرسة
ســيدة الجمهــور بحضور
رئيس االتحاد روالن سعاده،
نائبة الرئيــس ناديا نعمه،
ر العام وســيم
أمني الــ ّ
الحــويل ورئيــس اللجنة
الفن ّية فيليب بجاين واهايل
الالعبني والالعبات وعشاق
لعبة ألعاب القوى.
وتم تســجيل خمســة
ّ
أرقــام قياســية وطن ّيــة
جديدة خالل البطولة:
لــؤى زعــرور (فئــة
الســيدات) مــن نادي إنرت
ليبانــون يف مســابقة
3000م موانع 11.52.47 -
د ،الرقم السابق 11.53.87
جل بإســم الالعبة
د مســ ّ
هــدى العــويض من نادي
األنصار الريايض.
جنــى ترمــس (فئــة
السيدات – تحت  20سنة)
من نــادي إنرت ليبانون يف
مســابقة 3000م موانــع
  13.00.41د ،الرقــمالسابق لفئة تحت  20سنة
جل بإسم
 13.04.24د مس ّ
الالعبة سام مصطفى من
نادي الجمهور.
ســامنتا آن حداد (فئة
السيدات) من نادي برتون
ستارز يف مسابقة إطاحة
املطرقــة  40.96 -م ،الرقم
الســابق  39.26م مسجل
بإسم الالعبة نفسها.
مريــم يوســف (فئة
السيدات – تحت  20سنة)
من نادي برتون ستارز يف
مســابقة إطاحة املطرقة
  36.89م ،الرقم الســابق 34.14م مســجل بإســم
الالعبة نفسها.
جــوان مــكاري (فئة
الســيدات) من نادي ليتز
ران يف مســابقة  1500م
 4.35.96د  ،الرقم السابقجل بإسم
 4.37.39د مســ ّ
الالعبــة ناديــا داغر من
نادي األبطال.
وأتــت النتائج الكاملة
للبطولة عىل الشكل التايل:
 -1نتائج مسابقة رمي
الكرة الحديدية – رجال
املركز األول :بدري عبيد –
الجيش اللبناين  14.77مرت
املركــز الثــاين :عيل
عباس – الجيــش اللبناين
 13.95مرت
املركز الثالث :آالن سعد
– إنرت ليبانون  13.31مرت
 -2نتائج ســباق 100
م – سيدات
املركــز األول   :عزيــزة
سبيتي – ليتز ران  11.79ث
املركــز الثــاين :هايــا
قربصيل – ليتز ران  12.05ث
املركــز الثالــث :متــارا
عواضة – ليتز ران  12.66ث
 -3نتائج ســباق 100
م – رجال
املركز األول :نور الدين
حديــد – الجيــش اللبناين
 10.87ث
املركز الثاين :عبد الرحيم
الريــس – إنــر ليبانــون
 11.00ث
املركــز الثالــث :حمزة
حســن – الجيش اللبناين
 11.16ث
 -4نتائج سباق  400م
حواجز – رجال
املركــز األول :مــارك
أنطوين إبراهيم – ليتز ران
 51.35ث
املركــز الثــاين :أمين
كبيــدات – الجيش اللبناين
 55.21ث
املركــز الثالــث :مازن
رشيــم – إنــر ليبانــون
 58.27ث
 -5نتائج سباق  400م
حواجز – سيدات
املركــز األول :كارال
بــروش – ليتــز ران
 1.05.94د
املركــز الثــاين :مارينا
فنيانــوس – ليتــز ران
 1.09.44د
املركز الثالث :لني غزاوي
– الجمهور  1.14.64د
 -6نتائــج مســابقة
الوثب الطويل  -رجال
املركز األول :رأفت مطر
– الجيش اللبناين  6.85مرت
املركــز الثاين :ســرج
أرتون – الجمهور  6.76مرت
املركــز الثالــث :رونالد

سعادة والحويل وبجاين يتوجون مكاري

الحويل يتوج ترمس

كســاب – الجمهور 6.29
مرت
 -7نتائج مسابقة رمي
الكرة الحديدية  -سيدات
املركز األول :لؤى حديب
– ليتز ران  9.19مرت
املركز الثاين :ســانتا
حداد – برتون ستارز 8.88
مرت
املركــز الثالــث :كارين
ناجي – إنرت ليبانون 8.55
مرت
 -8نتائــج مســابقة
 5000مرت  -سيدات
املركــز األول :جينيفــر
تومــازو – إنــر ليبانون
 19.53.43د
املركــز الثاين :ميســا
شــرازي – إنــر ليبانون
 20.22.38د
املركــز الثالث :جازمن
األشــقر – ليتــز ران
 20.35.97د
 -9نتائج ســباق 800
مرت  -سيدات
املركز األول :جوان مكاري
– ليتز ران  2.21.06د
املركــز الثــاين :نــدى
الكــردي – إنــر ليبانون
 2.25.69د
املركــز الثالــث :جنى
ترمــس – إنــر ليبانــون
 2.29.40د
 -10نتائج سباق 800
مرت  -رجال
املركز األول :عيل مرتىض
– إنرت ليبانون  1.54.40د
املركز الثاين :بيرت خوري
– إنرت ليبانون  1.54.61د
املركــز الثالــث :محمد
حنــوف – إنــر ليبانــون
 1.55.91د
 -11نتائــج مســابقة
الوثب العايل  -سيدات
املركــز األول :ميســا
معــوض – الجمهور 1.65
مرت
املركــز الثــاين :رومي
واكيم – ليتز ران  1.25مرت
املركــز الثالــث :ماريا
نصار – الجمهور  1.20مرت
املركــز الثالــث :أمينة
كرميــة – برتون ســتارز
 1.20مرت
 -12نتائــج مســابقة
 5000مرت  -رجال
املركز األول :زيد السيد –
ليتز ران  15.26.00د
املركــز الثــاين :رشبل
ســجعان – ليتــز ران
 15.37.68د
املركز الثالث :عيل الرضا
كنعان – اإليليت  15.47.99د
 -13نتائج ســباق 200
مرت – رجال
املركــز األول :نور الدين
حديــد – الجيــش اللبناين
 21.84ث
املركز الثاين :عبد الرحيم
الريــس – إنــر ليبانــون
 21.92ث
املركــز الثالــث :مهدي
عيــى – إنــر ليبانــون
 22.82ث
 -14نتائــج ســباق
 10000مــر– رجال (غري
لبناين)
املركز األول :سمري سلامن
– ليتز ران  34.28.80د
 -15نتائج سباق 10000
مرت– رجال – نهايئ
املركــز األول :عــاد
جزينــي – األمــن الداخيل
 33.37.53د
املركــز الثــاين :بالل
عواضــة – الجيش اللبناين

 33.54.42د
املركــز الثالث :حســن
قيــس – الجيــش اللبناين
 34.43.88د
 -16نتائــج مســابقة
رمي الرمح – رجال
املركــز األول :نبيــل
األكومي – الجيش اللبناين
 62.70مرت
املركــز الثــاين :خالد
الحســن – الجيش اللبناين
 52.07مرت
املركــز الثالــث :أمين
كبيــدات – الجيش اللبناين
 47.20مرت
 -17نتائج سباق 3000
مرت موانع – سيدات
املركز األول :لؤى زعرور
– إنرت ليبانون  11.52.47د
املركــز الثــاين :جنى
ترمــس – إنــر ليبانــون
 13.00.41د (رقــم قيايس
وطني جديد تحت  20سنة)
مالحظة:
الرقم السابق 11.53.87
جل بإســم الالعبة
د مســ ّ
هــدى العــويض من نادي
األنصار الريايض
الرقــم الســابق لفئة
تحت  20ســنة 13.04.24
جل بإســم الالعبة
د مســ ّ
ســا مصطفــى من نادي
الجمهور
 -18نتائج مســابقة
رمي الرمح – سيدات
املركز األول :بيا رسكيس
– برتون ستارز  28.83مرت
املركز الثاين :كارن ناجي
– إنرت ليبانون  27.63مرت
املركــز الثالــث :لويس
أنطــون – برتون ســتارز
 24.50مرت
 -19نتائــج مســابقة
الوثب الطويل – سيدات
املركز األول :أنجي صالح
– إنرت ليبانون  5.12مرت
املركــز الثاين :جوي أبو
ســليامن – الجمهور 5.02
مرت
املركــز الثالث :ليا ديب
– برتون ستارز  5.00مرت
 -20نتائج سباق 1500
مرت– رجال
املركز األول :بيرت خوري
 إنرت ليبانون  3.53.50داملركــز الثــاين :عــي
مرتــى – إنــر ليبانون
 3.54.17د
املركــز الثالــث :كامل
األحمــد – الجيش اللبناين
 3.59.72د
 -21نتائج ســباق × 4
 100مرت -سيدات
املركــز األول :ليتز ران
 50.12ث
املركــز الثاين :الجمهور
 52.14ث
املركــز الثالــث :إنــر
ليبانون  54.80ث
 -22نتائج ســباق × 4
 100مرت -رجال
املركــز األول :الجيــش
اللبناين  42.72ث
املركــز الثــاين :إنــر
ليبانون  43.79ث
املركــز الثالث :الجمهور
 44.54ث
 -23نتائــج مســابقة
الوثب العايل – رجال
املركــز األول :أنطوين
تنوري – ليتز ران  1.83مرت
املركــز الثــاين :تامر
صالح – ليتز ران  1.75مرت
املركز الثالث :عيل هاشم
– الجمهور  1.60مرت
 -24نتائج ســباق 200

وسيم ووديع الحويل يتوجان حداد ويوسف

لؤى زعرور عىل منصة التتويج

مرت – سيدات
املركــز األول :عزيــزة
سبيتي – ليتز ران  24.40ث
املركــز الثــاين :هايــا
قربصيل – ليتز ران 25.41
ث
املركــز الثالــث :متارا
عواضة – ليتز ران 26.42
ث
 -25نتائــج مســابقة
رمي القرص – سيدات
املركز األول :بيا رسكيس
– برتون ستارز  27.47مرت
املركــز الثــاين :مريم
يوســف – برتون ســتارز
 26.65مرت
املركــز الثالــث :لوانا
إبراهيم – الجمهور 23.70
مرت
 -26نتائــج ســباق
 10000مرت ميش – سيدات
املركــز األول :مورييــل
ســليم – الجمهور 2.14.3
س
 -27نتائــج مســابقة
إطاحة املطرقة – رجال
املركز األول :جو غفري
– إنرت ليبانون  40.84مرت
املركــز الثاين :ماجد بو
عمــر – الجيــش اللبناين
 40.09مرت
املركــز الثالــث :رامي
منصــور – الجيش اللبناين
 35.85مرت
 -28نتائــج مســابقة
إطاحة املطرقة – سيدات
املركــز األول :ســامنتا
آن حداد – برتون ســتارز
 40.96مــر (رقم قيايس
وطني جديد)
املركــز الثــاين :مريم
يوســف – برتون ســتارز
 36.89مــر (رقم قيايس
وطني جديد تحت  20سنة)
املركز الثالث :كريســتيا
معوض – برتون ســتارز
 25.59مرت
مالحظة:
الرقم الســابق 39.26
جل بإسم الالعبة
مرت مس ّ
نفسها .
الرقم السابق لفئة تحت
جل
 20سنة  34.14مرت مس ّ
بإسم الالعبة نفسها.
 -29نتائج ســباق 100
مرت حواجز – سيدات
املركز األول :عال بعجور
– إنرت ليبانون  16.63ث
املركز الثــاين :ليا ديب
– برتون ستارز  16.73ث
املركز الثالث :لني غزاوي
– الجمهور  16.88ث
 -30نتائج ســباق 110
مرت حواجز – نهايئ
املركــز األول :أميــن
كبيــدات – الجيش اللبناين
 16.21ث
املركز الثاين :عيل هاشم
– الجمهور  17.09ث
املركــز الثالــث :عامر
حمــود – إنــر ليبانــون
 19.56ث
 -31نتائج ســباق 400
مرت– سيدات
املركــز األول :عزيــزة
سبيتي – ليتز ران  55.40ث
املركز الثاين :ماريا نهرا
– إنرت ليبانون  1.01.07د
املركــز الثالــث :تــاال
فاخــوري – إنــر ليبانون
 1.02.14د
 -32نتائج ســباق 400
مرت– رجال
املركــز األول :محمــد
مرتــى – إنــر ليبانون
 47.52ث

املركــز الثــاين :مارك
أنطوين إبراهيم – ليتز ران
 47.97ث
املركــز الثالــث :أمين
كبيــدات – الجيش اللبناين
 49.82ث
 -33نتائــج مســابقة
رمي القرص – رجال
املركــز األول :رامــي
منصــور – الجيش اللبناين
 44.65مرت
املركز الثاين :جو غفري
– إنرت ليبانون  43.63مرت
املركز الثالث :بدري عبيد
– الجيــش اللبناين 40.71
مرت
 -34نتائج سباق 3000
مرت موانع – رجال
املركز األول :عيل مرتىض
– إنرت ليبانون  9.46.54د
املركــز الثــاين :محمد
قدوح – الجيــش اللبناين
 9.54.08د
املركز الثالث :عيل الرضا
كنعان – اإليليت  9.58.32د
 -35نتائــج مســابقة
الوثب الثاليث – رجال
املركز األول :رأفت مطر
– الجيــش اللبناين 13.63
مرت
املركــز الثــاين :رونالد
كســاب – الجمهور 13.20
مرت
املركــز الثالث :كريم أيب
ســعيد – الجمهور 13.10
مرت
 -36نتائــج ســباق
 10000مرت – سيدات
املركــز األول :جينيفــر
تومــازو – إنــر ليبانون
 41.11.91د
املركــز الثاين :ميســا
شــرازي – إنــر ليبانون
 43.39.16د
املركــز الثالث :جومانا
صفا – اإليليت  45.27.04د
 -37نتائج سباق 1500
مرت – سيدات
املركــز األول :جوانــا
مكاري – ليتز ران 4.35.96
د (رقــم قيــايس وطنــي
جديد)
املركــز الثــاين :نــدى
الكــردي – إنــر ليبانون
 4.57.44د
املركز الثالث :نور غصيني
– ليتز ران  5.36.26د
مالحظة :الرقم السابق
جل بإسم
 4.37.39د مســ ّ
الالعبــة ناديــا داغر من
نادي األبطال.
 -38نتائج مســابقة
الوثب الثاليث – سيدات
املركز األول :أنجي صالح
– إنرت ليبانون  10.91مرت
املركــز الثاين :جوي أبو
سليامن – الجمهور 10.83
مرت
املركــز الثالث :ليا ديب
– برتون ستارز  10.38مرت
 -39نتائج ســباق × 4
 400مرت – سيدات
املركــز األول :الجمهور
 4.17.02د
املركــز الثــاين :إنــر
ليبانون  4.17.04د
املركــز الثالث :ليتز ران
 4.31.94د
 -40نتائج ســباق × 4
 400مرت – رجال
املركز األول :إنرت ليبانون
 3.19.92د
املركز الثــاين :الجيش
اللبناين  3.25.09د
املركــز الثالث :الجمهور
 3.26.22د
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تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
7

اعداد  :فيليب شامس

؟

من هو
من هي؟

مؤلف موســيقي ومرسحي وشــاعر لبناين راحل.

مؤســس ظاهرة فنية عظيمة .وهو من رواد املوسيقى
اللبنانية يف العرص الحديث.

إسمه مؤلف من  12حرفا .إذا جمعت:

 -2+12+9+4+6دولة عربية.

 -11+12+3+6+10دولة آسيوية.

 -12+4+6+7+9عاصمة أوروبية.
 -5+9+6+8بلدة يف عكار.
 -6+1+9زوج.

 -9+2+11قام مقام.

عموديا:

افقيا:
1ـ ســلطان عثــاين
قىض عــى دولة املامليك،
طائر غ ّريد.
2ـ مخافة من األمر ،ودّ،
وزير لبناين راحل.
3ـ االسم الثاين لشاعر
إيرلندي راحل ،أداة رشط،
لالستفهام ،سقي.
4ـ معــدن ،من حروب
عرص الجاهلية.
5ـ أصلحنــا الصــدع،
ترجعها ،عاصمة أوروبية.
6ـ ويفّ بوعده ،االســم
الثاين لرئيس تريك راحل،
رصحــوا وأعلنــوا ،الصق
النسب.

7ـ قبائل افريقية ،مدينة
هولندية ،ته َّيأَ للحملة يف
فاصل عىل.
َ
الحرب،
8ـ يرفعــون الــيء،
صبي.
أمسيات،
ّ
9ـ ممثل أمرييك راحل،
عاصمة أوروبية.
طــرب ،غري
10ـ آلــة
َ
قطع
مطبوخ ،ســاوي،
َ
بالسكني.
11ـ مقــ ّر البابــاوات،
حصل.
َ
12ـ عاصمة أوروبية،
راسلت.
املانحَ ،
13ـ دولــة أوروبيــة،
أبناءهم ،جزيرة بريطانية.

الحل السابق
1ـ نوال أبو الفتوح
2ـ وارد ،نز ،بيانات
3ـ الدوام ،بيجو ،يل
4ـ كف ،دراق ،دينونة
5ـ شــهب ،نعب ،سجايا،
عس
6ـ لدينا ،نس ،كواال
7ـ طوافات ،أروي ،باسكال

1ـ ممثلة مرصية ،بلدة يف
الشامل.
2ـ نائب لبناين راحل ،أرشدَ .
3ـ ّ
يدق ويســحق ،عاصمة
أوروبية ،مئة عام.
رس َّ
ودق ،إبني ،بحر.
4ـ ك َ
5ـ من أقسام البيضةِ ،مقدار،
متشابهان ،أضع خلسة.
6ـ كأل قليل ،الشيخ الضعيف.
7ـ مغنيــة لبنانية ،االتحاد
الدويل لكرة القدم.
8ـ شــدة ووخامــة ،أتكلم
بصوت منخفض ،أداة استثناء.
9ـ يخصنــي ،مرسحيــة
لفريوز ،ورق مق َّوى.
10ـ أهزم ،أصفَر باألجنبية،

افقيا:

عموديا:

8ـ رب ،بان ،بيوت ،كمل

ملف
9ـ نيليل ،إميل زوال،
ّ
10ـ سد ،سباع ،عري ،اي
11ـ السلو ،تاه ،ال تقتل
12ـ املعامل ،بكني ،يد

13ـ لــب ،توفيق الحكيم،

طن

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ نواكشوط ،نيس
2ـ والفه ،وريد ،آب
3ـ أرد ،بالبل ،ال
4ـ لدود ،دف ،مللمت
5ـ إرتيايب ،سعو
6ـ بنام ،نتأ ،سالف
7ـ وزّ ،قنا ،نابويل
مق
8ـ ماّ ،
9ـ لبيد بن ربيعة

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

أنت نشيط وقوي املالحظة ،وتعرف كيف
اترك األيام تقرر وكن ســيد نفسك واعمل
مــا يرضيــك .ال تعاتب الحبيــب يف أمور تعيد االمور بســهولة اىل نصابها الصحيح.
م َّر عليهــا الزمن ،وعليــك معاملته بلطف شــؤونك العاطفية ستســتتب خالل األيام
القليلة املقبلة.
واهتامم.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

مرحلــة جيدة لــكل ما يتعلــق باألمور
تعلــق أهميــة كبرية عىل أشــخاص ال
يســتحقون ذلــك ،فانتبه رمبــا يضعون العاطفيــة واملادية .ال تتــرع يف تغيري
الحواجــز يف طريــق نجاحــك املتواصل ،أفكارك الصافية نحو الزمالء يف العمل فهم
مخلصون وأوفياء لك.
ووصولك اىل أهدافك.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

ممكن أن تأخذ يف هذه املرحلة قرارا مهام
احتــاالت كثــرة تقدم لــك يف مجال
األعامل واألشــغال .قد تحصــل عىل مبلغ يتعلق بالعمل .اطلب النصائح من االنســباء
مايل حســن عن طريق عمليــة بيع أو أي واألصدقــاء األوفياء  ،فأنــت بحاجة اىل
آرائهم الرشيدة.
مرشوع آخر.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

حــاول أن تتفهــم بوضــوح كل األمور
نجــاح وانتصارات عديــدة عىل أكرث من
صعيد .ســتتاح لك فرصة مميزة لتحســن الظاهــرة أمامك يف هذه املرحلة .عليك أوال
شــؤونك العاطفية ،وستميض وقتا مريحا باالصغــاء ،ومن ثم تحقَّق بصدق وأمانة ما
تسمع من أخبار.
مع الحبيب.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ فيجي ،سويل ،أمل
11ـ تاونس ،يوزعه
12ـ ون ،وجل ،تُور ،بك
13ـ حالنا ،ليليك
14ـ تيتيكاكا ،ايم
15ـ أوسم ،منت
16ـ أكلم
17ـ عال ،التني
18ـ سايل فيلد

1

اخترب معلوماتك
1ـ ما إسم الطبيب والعامل االنكليزي الذي قام بابحاث
عن املالريا ،ونال جائزة نوبل سنة 1902؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ يف أية ســنة إكتشف فاسكو دي غاما رأس الرجاء
الصالح؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أســس
3ـ مــن هــو الفيلســوف الفرنــي الذي ّ
وأرشف عىل اصدارها؟
االنسيكلوبيديا
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحــب الفالحني
4ـ ما اســم الشــاعر املرصي الذي
َّ
والكادحني ،ولُقّب بالشاعر الحزين؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما االسم الذي ُيطلق عىل األرياف يف العراق؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ من هو األديب والشــاعر والصحايف السوري الذي
أنشأ يف القاهرة جريدة ِمرآة الرشق؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إســم العاصمة األمريكية التي اجريَت فيها دورة
األلعاب األوملبية الصيفية سنة 1968؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ من كان أول رئيس وزراء ُعاميل يف بريطانيا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إســم الثور الضخم املشهور بصوفه ويعيش يف
األماكن املرتفعة؟

3

2
3
4
5
عموديا:

افقيا:
1ـ من األقمشة.

1ـ بلدة يف الجنوب.

2ـ فريــق كــرة قــدم

2ـ مغنية سورية.

هجم.
3ـ غري مطبوخ،
َ

شارل فورييه

4

5

4ـ يرشدان.

5ـ مدينة فلسطينية.

3ـ حبل السفينة ،قلب
4ـ إعتامد عىل.
5ـ رســام إنكليزي كان
رسام امللك.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ صلوات.

1ـ صامدح.

2ـ معامل.

2ـ لعل.

3ـ الحري.

3ـ واحات.

4ـ آيس.

4ـ إليسا.

5ـ حيتان.

5ـ مترين.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ فانيسا رِدغريف.
2ـ راكيل هانرت.
الضب.
3ـ
ّ
4ـ سنة 1938
5ـ ِ
ح ّر.
الشعر ال ُ
6ـ ستيفن سبندر.
7ـ عبدو ضيوف.
8ـ حيوان الياك.

من سبعة حروف:

قد تصطــدم ببعض العراقيــل الصغرية
معرفتك واسعة يف كل املجاالت .عزميتك
قويــة وال تستســلم بســهولة لالخفاق ولكــن الحظ ســيظل اىل جانبــك .أفكارك
والفشــل .لقــاء مفاجئ حــا ّر يجعلك يف املرتابطة ســتكون ســببا يف وصولك اىل
هدفك املنشود.
منتهى السعادة.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

يضطرم.
11ـ أرخبيــل يشــتهر بلغز
مثلّثه ،يدعها وشأنها.
12ـ للنهــي ،أرِقــوا ،برج
مشهور.
13ـ قمــر مكتمل ،األوطان
واألقطار.
14ـ لســان النــار ،يقيــم
باملكان ،يَد الثوب.
أكل كثريا ،طر ّيا.
15ـ َ
أكمل.
َ
وسكينة،
16ـ ِد َعة َ
17ـ نوع من البلوط ،بلدة يف
الشامل.
18ـ ممثــل مرصي صاحب
الصورةِ ،مثل.

2 1

برتغايل.

 -11+5أمرية بريطانية.

الحل السابق

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

فرتة بناءة يف املســائل العملية .ال تضيع
خية وبناءة ،فال تهمل
عالقتك العاطفية ّ
الظــروف الجيدة التي تتاح أمامك اليوم من الوقت واســتفد من هذه املرحلــة الجيدة
أجل تقوية هذه العالقة ومتتينها بكل روية لتحقيــق أهدافك .االجتامعات الودية تجلب
لك الطيبة.
وهدوء.

دولة أوروبية
أرواد
الكحالة
إنكلرتا
ارسنال
األرز
أسباب
برونسون
بريتال
بريوت
بضائع
ترانسيك
تولوز
تهريب
ثغر
جودو
جورنال
حذر
حلوان
رينيه
رينو
روب
زوريخ
زامبيا
صيدا
صك
صوان
صاحب
طروب
طارق
عجامن
عصافري
فاغرن
فرنكفورت

SUDOKU

فوز
قوانني
كهرباء
ليبرييا
الزورد

معمل
مصارعة
نرباسكا
وثائق
وقت.

طريقة الحل:
امأل املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــر من مــرة يف كل
مربع صغــر (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

الحل السابق
كارولينا
الحل السابق

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الثلثاء  2آب 2022

ّ
أجــــواء إيجابيــــة فــــي ملــــف «الترســــيم» :هوكشــــتاين تحــــت «ضغــــط» الوقــــت أكثــــر ليونــــة وجديــــة ؟
ُ
ّ
«إســـرائيل» تــــروج لعـــرض ســـخي للتخلـــص مـــن تهديـــدات نصراللـــه ...عـــون ينعـــى تشـــكيل الحكومـــة
ُ
ّ
ميقاتـــــي متريـــــث ازاء طلـــــب الفيـــــول االيرانـــــي بانتظـــــار خـــــروج الواليـــــات املتحـــــدة عـــــن «صمتهـــــا»
(تتمة ص)1
مطلعة عىل اجواء اللقاء بان هوكشــتاين كان اكرث ليونة من
زيارته االخرية ،مبديا جدية واضحة لجهة وضع سقف واضح
لنجاح التفاوض ،ملمحا اىل امكانية العودة قريبا اىل الناقورة
لوضع اللمسات االخرية عىل االتفاق النهايئ».

} ما هي الطروحات املتبادلة؟ }

ووفقا للمعلومات ،فــان االقرتاح اللبناين يتضمن املطالبة
بكامل الخط  23وحقل قانا مع التمســك بكامل حقوق لبنان
النفطية.يف املقابل املقــرح اإلرسائييل ينطلق من إحداثيات
الخط  23وينحرف شــاال وصوال إىل خط الوســط بني لبنان
وقربص ومينــح لبنان كامل حقل قانا مقابل حصول تل أبيب
عىل مســاحة شــال «الخط  ،»23ويريــد االمريكيون ابقاء
النقاش مفتوحا حول عــرض ارسائييل يقيض بإعطاء لبنان
حقــل قانا كامالً مقابل الدخــول أكرث يف الخط  23مع أجزاء
من البلوك رقم .8

} العرض «السخي»! }

وكان االعالم االرسائيل قد روج ملا اسامه االقرتاح اإلرسائييل
الســخي الذي يراعي املصالح اللبنانية ،انطالقاً من الفهم بأن
لنــا مصلحة أيضاً يف أن يتمكــن لبنان من متتعه مبخزونات
الغــاز املدفونة تحت مياهــه االقتصادية .كام تقول صحيفة
«معاريــف» وقالت انه ميكن الوصول إىل اتفاق مع لبنان يف
غضون أسابيع .واليوم تهديدات حزب الله تزيد اإللحاح لحاجة
حل الخالف قبل البدء بإنتاج الغاز من برئ كاريش يف أيلول.

} «طيف» نرصالله }

ويف هذا الســياق ،حرض طيف الســيد نرصالله يف االعالم
االرسائيــي ،وقد بســطت الصحيفة نفســها املخرج النجاح
املفاوضات بالقول «تعلن إرسائيل بصوت واضح قبولها املخطط
املقرتح لتسوية الخالف البحري مع لبنان ،ومبوجبه يذهب حقل
الغــاز قانا كله إىل لبنــان ويبقى كاريش كله لنا؛ دون املطالبة
بتعويضات مالية أو تلقي مساحة بديلة .معظم القوى السياسية
يف لبنان تؤيد هذا املخطط .وهذا سيســحب البساط من تحت
تهديدات نرص الله ،بحسب تعبري الصحيفة التي اقرت ان املشكلة
تكمن يف أن إرسائيل ترقص حسب أنغام االمني العام لحزب الله.
ولهذا عليها تتخذ قراراً رسيعاً يف مسألة حل الخالف البحري.

} التفاؤل اللبناين }

ويف السياق نفســه ،أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس
بــو صعب عىل حصول خرق يف امللف ،واشــار اىل ان األجواء
كانــت إيجابية ،والجميع خرج مرتاحاً من اللقاء ،ولفت اىل ان
هوكشــتاين مل يطرح تقاسم الرثوات فيام جدد لبنان املطالبة
ببلوكاتــه كامل ًة .وخلــص اىل القول» الفجوة ضاقت والفرتة
الزمنية التي تفصلنا عن عودة هوكشتني مع جواب إىل بريوت
ســتكون قصرية .من جهته ،قال اللواء ابراهيم خالل مغادرته
قرص بعبدا« :كل يش منيح» .وبعد االجتامع ،انتقل هوكشــتني
إىل وزارة الخارجية حيث التقى الوزير عبد الله بو حبيب ،ليغادر
بأي ترصيح.فيام قال وزير الخارجية بان
بعدها من دون اإلدالء ّ

هناك تقدما هائال ،واملفاوضات مستمرة ومل تنته بعد ،وننتظر
ردة الفعل االرسائيلية ،كام اكد أن املوقف اللبناين موحد .وفيام
اكدت اوســاط عني التينة ان االجواء كانت ايجابية خالل لقاء
بعبدا ،اكد رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل ان الدولة
نجحت يف وضــع معادلة قوة عنوانها» كاريش مقابل قانا»،
وهي معادلة وضعتهــا الدولة وتنفذها املقاومة اليوم ونحن
كام رســمنا معادلة الرب ،نرســم معادلة البحر التي ستمنحنا
االزدهار لنستفيد من ثرواتنا.

} ماذا قال هوكشتاين؟ }

ويف مقابلة مع املؤسســة اللبنانية لالرسال قال هوكشتني
ان الجلســة كانت مهمة مع الرؤســاء الثالثــة وقال «هناك
طرف آخر يف هذا األمر لذلك مل نكن جمي ًعا يف الغرفة نفسها،
مؤكداً انه «علينا أن نناقش مع الطرف اآلخر أيضً ا» .واعترب أن
«األجواء خالل األسابيع القليلة املاضية وعند كال الطرفني تدل
عىل استعداد ألخذ املفاوضات عىل محمل الجد ملعالجة القضايا
مبارشة وأمتنــى ان نتمكن من تضييــق الفجوات» .واضاف
«أعتقد أننــا قمنا بتضييق الفجوات قبل أن نصل إىل هنا وأننا
حققنا بعض التقدم اليوم وآمل أن نتمكن من االســتمرار يف
تحقيق هذا النوع من التقدم .ولفت اىل ان حقل كاريش شــهد
بالفعل بالسنوات املاضية نشاطاً هائالً من دون اعطاء أهمية
وإعاقة العمل فيه وما نركز عليه هو كيف نصل إىل قرار يسمح
إلرسائيل باالستمرار وللبنان بالبدء والدخول يف سوق الطاقة.
وعن اتهام بري الواليات املتحدة بالتدخل يف عمل رشكة توتال
وبلوك رقم  9قال هوكشــتاين «أنــا متأكد من أن رشكة توتال
وقيادتها ميكنها اتخاذ قرارات بشأن مكان الحفر بدون الواليات
املتحــدة أو بدون أن يخربها أحد مبا يجب عليها القيام به فهي
رشكة خاصة ال نقول ألحد أين يجب أن يبحث عن الغاز» .ويف
هذا السياق ،ووفقا للمعلومات ،أبلغت باريس الرؤساء الثالثة
وحزب الله بأن رشكة «توتال» ســتكون جاهزة لبدء العمل عند
توقيع االتفاق ،وأنها تفاهمت عىل ذلك مع الجانب األمرييك.

} تعهدات عون }

وكان الرئيس عون قد شــدّ د عىل الحرص عىل «حقوقنا يف
مياهنا اإلقليمية وثرواتنا الطبيعية» ،وشدّ د عىل أنها «حقوق ال
ميكن التساهل فيها تحت أي اعتبار» ،موضحاً أنّ «املفاوضات
غري املبارشة الجارية لرتسيم الحدود الجنوبية البحرية ،هدفها
األ ّول واألخــر الحفاظ عىل حقوق لبنان والوصول من خالل
التعاون مع الوســيط األمــريك ،إىل خواتيم تصون حقوقنا
وثرواتنا ،وتحقّق فور انتهاء املفاوضات فرصة إلعادة انتعاش
الوضــع االقتصادي يف البالد .وتعهــد ،يف كلم ٍة ألقاها يف
العيد السابع والسبعني للجيش اللبناين ،بالعمل من أجل توفري
الظروف املؤاتية النتخاب رئيس جديد يواصل مسرية اإلصالح
الشاقة ،ال كام يحصل مع عملية تاليف الحكومة ،وأكّد أنّ «هذا
اإلنجــاز الوطني ال يتحقق ّإل إذا تح ّمل مجلس النواب الجديد،
رئيساً وأعضا ًء ،مسؤولياته يف اختيار من يجد فيه اللبنانيون
الشخصية واملواصفات املالمئة لتح ّمل هذه املسؤولية.

} رفع املعنويات!

ويف ســياق متصل ،حاولت صحيفة «ارسائيل اليوم» رفع

ّ
غوتيريـ ـ ـ ـ ــش يُحـ ـ ـ ـ ــذر مـ ـ ـ ـ ــن «اإلبـ ـ ـ ـ ــادة النوويـ ـ ـ ـ ــة»...
بوتيــــــــــن يســــــــــتبعدها وبايــــــــــدن يدعــــــــــو للحــــــــــوار

(تتمة ص)1
االثنــن أنه ال ميكن أن يكــون هناك «رابحون» يف حرب
نوويــة ال ينبغي «إطالق العنان لها أبدً ا».
ويف كلمــة ألقاهــا خالل املؤمتر العــارش للبحث يف
معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية الذي اف ُتتح يف
مقر األمم املتحدة يف نيويورك ،شدّ د عىل أن روسيا بقيت
لـ»نص وروح» املعاهدة.
وف ّية
ّ
وقال «ال ميكن أن يكون هناك رابحون يف حرب نووية،
وال ينبغي إطالق العنان لها أبدً ا».
وتدهورت العالقات بني روســيا والغرب منذ أن أرســل
بوتني قواته إىل أوكرانيا إلطالق عملية عســكرية بها يوم
 24شباط املايض.

} دعوة بايدن }

من جانبه ،دعا الرئيس األمرييك جو بايدن أمس ،روسيا
والصني للمشــاركة يف املحادثات الرامية للحد من انتشار
األســلحة النووية ،مشــرا إىل أن عىل موسكو تحديدا
التحيل باملســؤولية بعد عمليتها العسكرية يف أوكرانيا.
وقــال الرئيس األمرييك يف بيان إن إدارته مســتعدة
«للتفاوض رسيعا» عىل بديل ملعاهدة «نيو ستارت» (New
 )STARTالتــي تضع حدا للقــوة النووية العابرة للقارات

يف الواليات املتحدة وروســيا والتي ستنقيض مهلتها عام
.2026
وأفــاد بايــدن «عىل روســيا أن تظهر أنها مســتعدة
الســتئناف العمل عىل ضبط انتشار األسلحة النووية».
وتابع «لكــن التفاوض يحتاج إىل رشيك ميتلك الرغبة
ويعمل بحسن نية .حطّم العدوان الرويس الوحيش وغري
املــرر يف أوكرانيا الســام يف أوروبا وميثّل اعتداء عىل
مبادئ النظام الدولية األساســية» ،وفق تعبريه.
ويف معــرض حديثه عن الصني التي تعزز ترســانتها
النوويــة األصغر بكثري ،قال بايدن إن الدولة الشــيوعية
لديهــا واجب عىل اعتبار أنها عضو دائم يف مجلس األمن
الدويل ،مييل عليها «االنخراط يف محادثات تخفض خطر
أي خطوات غري محســوبة ،والتعامل مــع الديناميكية
العسكرية املزعزعة لالستقرار».
وتابع «لن تســتفيد أي من دولنا أو العامل من مقاومة
املشــاركة الجوهريــة يف ضبط األســلحة واالنتشــار
النووي».
وتهدف معاهدة «عدم انتشــار األسلحة النووية» إىل
تعزيز التعاون يف االستخدامات السلمية للطاقة النووية
بهدف نزع الســاح النووي من كل أرجاء العامل.
ومنذ دخول املعاهــدة ح ّيز التنفيذ عام  1970تعقد كل
 5سنوات مؤمترات ملراجعة تطبيقها.

ّ
تاي ــــوان تترق ــــب زي ــــارة بيلوس ــــي الي ــــوم ...والصي ــــن
ّ
تحــــــذر مــــــن عواقــــــب وتطــــــورات خطيــــــرة للغايــــــة

(تتمة ص)1
مساء الثالثاء ،وتقيض الليل هناك.
وقالــت وزارة الخارجية التايوانية ،إنه ليس لديها تعليق
عىل التقارير املتعلقة بخطط سفر بيلويس.
ورفضت بيلويس ســابقاً ،يف مؤمتــر صحايف تأكيد
زيــارة تايوان بدعوى األمــن ،مؤكدة رضورة الرتكيز عىل
ســئلت عن
منطقة آســيا واملحيط الهادئ .وقالت عندما ُ
أهمية الرحلة« :يتعلق األمر بثالثة أشياء :األمن واالقتصاد
والحوكمة».

} تقارير دولية }

وقال املتحدث باســم وزارة الخارجية الصينية ،تشــاو
ليجيان ،إن األمر سيكون مبثابة «تدخل جسيم يف الشؤون
الداخلية للصني» ،إذا زارت بيلويس تايوان ،وح ّذر من أن ذلك
سيؤدي إىل «تطورات وعواقب خطرية للغاية».

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

وتشغل بيلويس ثاين أعىل منصب يف الواليات املتحدة
بعــد الرئيس ،كام أنهــا من املنتقديــن للصني منذ فرتة
طويلة.
وتــأيت زيارة بيلويس وســط تدهــور للعالقات بني
واشــنطن وبكني .وكان الجمهوري نيــوت غينغريتش
آخــر رئيس ملجلس النــواب قد زار تايوان وذلك يف عام
.1997
وكان الرئيس الصيني يش جني بينغ قد ح ّذر من التدخل
يف تعامــات بكني مــع الجزيرة ،خــال مكاملة هاتفية
األسبوع املايض مع نظريه األمرييك جو بايدن.
وتــرى بكني يف التواصل األمرييك الرســمي مع تايوان
تشجيعاً عىل اســتقاللها الفعيل املستمر منذ عقود ،وهي
خطوة يقول قادة الواليات املتحدة إنهم ال يدعمونها.
وحاولــت إدارة بايدن طأمنة بكني بأنه ال يوجد ســبب
«للهجــوم» ،وأنه يف حالة حــدوث مثل هذه الزيارة فإنها
لن تشــر إىل أي تغيري يف سياسة الواليات املتحدة.

 مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص -مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

معنويــات االرسائيليني بنرش مقــال يتناقض مع كل ما صدر
مؤخــرا ويتحدث عن عدم جاهزية الجيش االرسائييل للحرب،
وقالــت ان ما يروج لــه» ميس بردع الجيش اإلرسائييل وبأمن
إرسائيــل القومي ،وهــو مجرد عرض عابث أمــام العدو عن
قدراتنــا» .ووفقــا لضابط كبري يف االحتيــاط ،فان للجيش
اإلرسائيــي ما يفعله ،خصوصاً يف فرق االحتياط املطالبة بأن
تكــون مدربة وجاهزة ،لكن كل طــرح ادعاءات عن إخفاقات
خطرية يف جهاز يكيف نفســه مع تحديات املستقبل هو قول
عديم املسؤولية ..فالجيش اإلرسائييل يعد نفسه للحرب التالية
وهذه مسرية تتضمن نقاط ضعف ،ولكنه مستعد بشكل أفضل
بكثري مام كان يف  ...2006طبعا حسب ادعاء ضابط االحتياط.
} اقرار برتاجع االداء
يف املقابل نرش يرسائيل هارئيل ،مقاالً يف صحيفة «هآرتس»
يل ،شدّ ّد فيه عىل أنّ ردود الفعل
تناول فيه مناعة العمق اإلرسائي ّ
اإلشكال ّية للمدنيني يف الشامل يف ضوء الهجامت الصاروخ ّية
لسكّان النقب
خالل حرب لبنان الثانية  ،2006والهرب
الجامعي ُ
ّ
يف ضــوء قصف حامس ،أكّدا أنّ الجبهة الداخل ّية اإلرسائيل ّية
تتمتع بقدرة ُمنخفضة و ُمقلقة عىل املواجهة.

} خطر الصواريخ

ويف الســياق نفســه ،حذر قائد الجبهة الداخل ّية السابق
يف جيــش االحتالل ،الجرنال تامري يدعــي ،من حجم إطالق
كل األحداث
بالكم وبالــوزن والدقّة الكبرية وقال» ّ
الصواريخ
ّ
تم إطالقها وعدد
ترتكــز يف املايض حول عدد الطلقــات التي ّ
األشخاص الذين قتلوا ،وهذا نقاش ال قيمة له اآلن ،فاألمر اليوم
مل يعد يُشــبِه نفس إطالق النار املزعج الذي واجهناه يف حرب
لبنان الثانية إنّه إطالق نار لديه قدرة عىل إحداث فوىض كبرية
شل الوظائف يف الجبهة الداخل ّية.
يف بعض األماكن ،بل وأيضً ا ّ

} قدرات زائفة

باملؤسستي السياس ّية
ويف تناوله ملا أسامها بـثقافة الكذب
ْ
واألمن ّية ،أكّد الكاتب أليكس فيشامن يف صحيفة «هآرتس» أنّ
خلق اإلحســاس الزائف بأنّ إرسائيل هي إمرباطوريّة عسكريّة
هو ُمج ّرد هراء ،الف ًتا إىل أنّ ق ّوتها العسكريّة سجلّت انخفاضً ا
حادًا يف العقد األخري.

} اين اصبح الفيول االيراين؟}

يف غضون ذلك ،وفيام اعلن املتحدث باســم وزارة الخارجية
اإليرانية ،عدم تلقي طهران أي طلب رســمي من لبنان لتصدير
الوقــود ،مؤكدا التعامــل بايجابية مع اي طلب اذا حصل ذلك.
علمت «الديــار» ان الصمت املطبق يلف املوقف االمرييك حتى
االن ،وقد نأى «الوسيط» االمرييك عاموس هوكشتاين بنفسه
عن املوضوع واكتفى «بهز رأسه» دون اي تعليق بعدما فاتحه
وزير الطاقة وليد فياض باملوضوع .كام مل يجر التطرق اىل هذا
امللف خالل اللقاء الثاليث يف بعبدا مع هوكشــتاين والسفرية
االمريكيــة دورويث شــيا التي ردت عىل استفســارات بعض
«اصدقاء» الســفارة بالتشكيك بوجود طرح جدي حيال الفيول
االيــراين ،ولفتــت اىل ان االمر ال يزال مجــرد كالم حتى االن،
وعندما يصبح رســميا ســيكون هناك موقف واضح ورصيح
من قبل واشنطن.

} تردد ميقايت؟ }

ووفقــا ملصادر مطلعة فان «الرمادية» االمريكية «تفرمل»
موقــف رئيس الحكومة نجيــب ميقايت الذي مل يبد حتى االن
الحامسة املطلوبة ملتابعة تفاصيل هذا االقرتاح الذي تحدث عنه
االمني العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله ،وهو ينتظر اوال
معرفة ماهية املوقف االمرييك قبل التورط «بدعســة ناقصة»
اتجاه االمريكيني ،كام يريد معرفة مدى اســتعداد ايران لتزويد
لبنان بالفيول مجانا عىل شــكل هبــة .وكان يأمل بان يكون
الجواب االمرييك جاهزا خالل زيارة هوكشــتاين اىل بريوت،
لكن هذا مل يحصل ،وعلم انه تلقى وعودا بالحصول عىل اجوبة
خالل الســاعات القليلة املقبلة «ليبنى عىل اليشء مقتضاه».
اما بالنســبة للجواب االيراين فهو ينتظر توضيحات عمالنية
من حزب الله.

} تحضريات «لوجستية» }

تجــدر االشــارة اىل ان املديرية العامــة للنفط أنجزت
التحضــرات الالزمة يف حــال قررت الحكومة اســترياد
النفط اإليراين بحســب ما تشري املديرة العامة للنفط أورور
فغايل،وقــد انجــزت املديرية العامة للنفط الشــق التقني
من امللف ،أما الشــق الســيايس فيبقى من مهام الحكومة
وحدها التي عليها اتخاذ القرار الذي تراه مناســباً ،واملديرية
جاهزة الخضاع كميات الفيول اإليراين للفحوصات املِخربية
املعتــادة ،للتأكد من تطابقها مع املواصفات املعمول بها يف
مؤسســة كهربــاء لبنان ،إىل جانب تدابــر إدارية أخرى.
واالســترياد اذا ما حصل فعال لن يكون عىل طريقة ســفن
املــازوت ،فاي باخــرة ايرانية سرتســو يف ميناء «كهرباء
لبنــان» ،لذلك يتطلب املوضوع موافقة رســمية من الدولة
اللبنانية يك يســمح لها خفر الســواحل باملرور وغريها من
الخطوات اإلدارية.

} كشف «املستور» يف ملف الالجئني؟ }

ويف ملف اللجوء الســوري ،متنى وزير شؤون املهجرين يف
حكومة ترصيف األعامل عصام رشف الدين،عىل «الســلطات
الســورية أن تحــدد له موعدا يف أقرب وقت لزيارة ســوريا،
معتربا أن «البيانات التي تصدر عن مفوضية شــؤون الالجئني
هي التي تؤخر اللقاء مع القيادة الســورية» .وجدد التأكيد أن
«لبنان ســينفذ خطته لعودة النازحني بغض النظر عن موقف
الهيئــات الدولية» ،وقال« :طلبنا مــن املفوضية جوابا خطيا
بشــأن الخطة اللبنانية إلعادة النازحــن ،فكان الجواب أنهم
يعتربون أن ال أمن يف سوريا ،وبالتايل طاملا ال أمن يف سوريا،
فإننا نرتيث يف تقديم إجابة خطية» وإذ أشار إىل أن «البعض
وإحــدى املرجعيات يعترب أنه إذا مل تكن املفوضية راضية ،فإن
ما تقوم به الســلطات اللبنانية بشــأن خطة العودة سيكون
مضيعة للوقت» ،قــال« :إن ما يرونه اليوم مضيعة للوقت قد
يرونه بعد شهر صحيحا مئة يف املئة» .وكشف رشف الدين أنه
«قال ملســؤول مفوضية الالجئني ايايك ايتو إن الدول املانحة
يجب أن تدفع لالجئني داخل األرايض الســورية ،فكان رده أن
هذا املوضوع من قبلنا مرفوض رفضا قاطعا» .واعترب أن «هذا
الرفض سببه سيايس».

ً
ُ
بايــــــــدن  :طورنــــــــا مقترحــــــــا لضمــــــــان عــــــــودة متبادلــــــــة
الـــــى التنفيـــــذ الكامـــــل لإلتفـــــاق النـــــووي مـــــع إيـــــران

(تتمة ص)1
سالحا نوويا».
وأشار إىل أن الواليات املتحدة تجدد التزامها بالعمل عىل عامل
خالٍ من األســلحة النووية ،مح ّمال الصني -بصفتها دولة حائزة
لألســلحة النووية« -مســؤولية تقليل مخاطر ســوء التقدير
والتحركات العسكرية املزعزعة لالستقرار» .وقال املتحدث باسم
وزارة الخارجية اإليرانية نارص كنعاين يف طهران أمس إن بالده
مستعدة الستئناف املحادثات بشأن برنامجها النووي.
وقال كنعاين «لقد تلقينا رسائل مهمة خالل األيام األخرية،
ســتكون هناك بالفعل فرصة قريبا إلجراء مفاوضات جديدة».
وأضــاف أن إيران تهدف إىل وضع حد نهايئ للرصاع بشــأن
برنامجها النووي .إال أنه مل يحدد موعد إجراء املحادثات ومكانها.
من ناحية أخرى ،أعلن كبري املفاوضني اإليرانيني يف املحادثات
النوويــة عيل باقــري األحد -يف تغريدة لــه -أن بالده قدمت
مقرتحاتها لتســهيل اختتام مفاوضــات رفع العقوبات ،مؤكدا

استعداد طهران الختتام محادثات رفع العقوبات يف فرتة وجيزة،
إذا كان الطرف اآلخر مستعدا لذلك.
وأفــادت وكالة «مهر» اإليرانيــة لألنباء بأن باقري قال -يف
تغريدة له عىل حســابه عىل تويرت« -قدمنا أطروحاتنا املقرتحة
من حيث الشــكل واملضمون إىل األطراف األخرى ،من أجل متهيد
الطريــق الختتام رسيع ملباحثات فيينــا ،وذلك بهدف تصحيح
الوضــع املعقد والضــار الناجم عن االنســحاب األحادي وغري
القانوين للواليات املتحدة».
وعىل صعيد متصل ،رصح عضو الهيئة اإلدارية يف لجنة األمن
القومي والسياسة الخارجية بالربملان اإليراين يعقوب رضا زاده
األحد أيضا بأنه من املحتمل أن تعقد جولة جديدة من املفاوضات
النووية قريبا يف فيينا.
يــأيت ذلك يف وقت تتوقف فيــه املباحثات النووية التي بدأت
يف نيسان  2021بني إيران ومجموعة «( »1+4فرنسا وبريطانيا
والصني وروسيا واملانيا) إلحياء االتفاق النووي املربم عام 2015
مبشاركة أمريكية.

أزمــــــــــة العــــــــــراق تتواصــــــــــل ...الصــــــــــدر يدعــــــــــو
العراقييــــــــــن لإلنضمــــــــــام الــــــــــى مســــــــــيرة االصــــــــــاح
(تتمة ص)1
مواجهة الفوىض تجعلها جزءا من مرشوع إسقاط هيبة الدولة.
ودعــت اللجنة التنظيميــة األجهزة األمنية لعدم الســاح
بالتجاوز عىل املؤسســات الدســتورية وطالبتها بالحياد وعدم
االنجرار وراء الخالفات السياســية ،كام طالبت برسعة تشكيل
الحكومة وعدم االلتفات لدعوات التعطيل والتخريب.
ويتظاهر أنصار اإلطار التنســيقي قرب املنطقة الخرضاء بعد
دعــوة اإلطار لهم بالتظاهر الســلمي دون الدخول إىل املنطقة
الخــراء .وطلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من
أمن الحشد الشعبي أن يشكل عازال بني املتظاهرين والقوة املكلفة
بأمن املنطقة الخرضاء.

} حامية املتظاهرين }

وحمل املتظاهرون أعالم العراق ورايات ملونة ،ورددوا شعارات
منددة بقيام أتباع مقتدى الصدر باقتحام املباين الحكومية داخل
املنطقــة الخرضاء الحكوميــة ،وطالبوا برضورة حفظ رشعية
الدولة والنظام العام يف البالد.
واستخدمت القوات املسلحة العراقية خراطيم املياه ملنع اقرتاب
املتظاهرين من الحواجز اإلسمنتية واألسالك الشائكة املحيطة
بالبوابة الجنوبية للمنطقة الخرضاء الحكومية.
ودعــت القوات العراقية عرب مكربات الصوت املتظاهرين إىل

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو مسؤول قسم االخراج سمري فغايل -رئيس القسم الفني وجيه عيل

عدم االحتكاك بالقوات األمنية املكلفة بحامية املتظاهرين ،بعد
أن حاول عدد من املتظاهرين تســلق الكتل اإلسمنتية ومحاولة
إســقاطها وتدمري الحواجز الحديدية لدخول املنطقة الخرضاء.
من جهتــه ،أوضح قيس الخزعيل أن خروج املتظاهرين ليس
ضد شــخص أو جامعة ،بل من أجــل العراق وحكومته وبرملانه
وشعبه.
ودعا الخزعيل متظاهري اإلطار التنسيقي إىل السلمية وعدم
دخول املنطقة الخرضاء.
وكانــت لجنة تابعة لإلطار التنســيقي يف العراق دعت إىل
التظاهر أمس االثنني «دفاعا عن الدولة» ضد ما أسمته «الطغيان
الدكتاتــوري» لدعم الرشعية والحفاظ عىل مؤسســات الدولة
التابعة لإلطار التنسيقي.
ويف السياق ذاته ،اســتمر لليوم الثالث عىل التوايل اعتصام
أنصار التيار الصدري داخل مبنى الربملان رفضا لرتشــيح محمد
شياع السوداين رئيسا للحكومة الجديدة.
ونرش املكتب اإلعالمي للتيار الصدري صورا وبيانات قال إنها
لعدد من زعامء العشــائر والقبائل أعلنوا فيها انضاممهم وأفراد
عشائرهم للمعتصمني يف مجلس النواب.
وقال املكتب اإلعالمــي للتيار الصدري إن هذا االنضامم يأيت
استجابة لدعوة أطلقها مقتدى الصدر األحد ،إذ ّ
حث أبناء العشائر
والقوات املســلحة والحشد عىل االنضامم إىل ما وصفه مبسعى
تغيري النظام السيايس والدستوري يف البالد.
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