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شــــــــهر مفصلــــــــي بملــــــــف الترســــــــيم: إحتمــــــــال اإلتفــــــــاق يتقــــــــّدم علــــــــى املواجهــــــــة العســــــــكرية
ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــزب الل ــ ــ ــ ــ ــ ــرار ح ــ ــ ــ ــ ــ ــر ق ــ ــ ــ ــ ــ ــي« وينتظ ــ ــ ــ ــ ــ ــاطه »الرئاس ــ ــ ــ ــ ــ ــف نش ــ ــ ــ ــ ــ ــة يُكث ــ ــ ــ ــ ــ الــــــــــــــــــــدوالر الجمركــــــــــــــــــــي 12 ألــــــــــــــــــــف ليــــــــــــــــــــرة قريبــــــــــــــــــــاً جــــــــــــــــــــداًفرنجي
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــا وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالتـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة  إصابـــــــــــة  و2245 

أعلنت وزارة الصحــة العامة يف تقريرها ليوم امس، 

حول مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 2245  

جديــدة بالفريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1176838

وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل حالتي وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10536«.

كأس النخبة : 
األنصــــــــــــــــــــار والعهــــــــــــــــــــد
الى الــدور نصف النهائي

بيلويس يف تايوان
املنزل الذي قتل فيه الظواهري

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بوال مراد

 مل يحجب التصعيد والتوتر غري املســبوقني عىل جبهة 
بكني- واشنطن اثر زيارة رئيسة مجلس النواب االمرييك، 
نانــي بيلويس اىل تايوان، االهتــامم املحيل والغريب 
مبستجدات ملف ترســيم الحدود بني لبنان و«ارسائيل« 
بعد الزيارة االخرية للوسيط األمرييك عاموس هوكشتاين 
اىل بريوت والتي تلتها مبارشة زيارة لتل أبيب التي تدرس 
اليوم االربعاء باجتامع يعقده الكابينت السيايس واألمني 
للحكومــة االرسائيلية  للبحث يف ملف املفاوضات حول 

الحدود املائية واالقتصادية م ع لبنان.
وفيام قالت »هآرتس« ان التقديرات تشري إىل تقّدم يف 
املفاوضــات مع لبنان، أعلن نائــب رئيس مجلس النواب 
الياس بو صعب أنه خالل ايام سيعاد التواصل مع الوسيط 
االمرييك عىل ان يعود اىل بريوت خالل مهلة اســبوعني 

كحد اقىص. 

{ احتامالت الحرب ترتاجع {

وظلت االجواء االيجابية التي متت اشــاعتها حتى قبل 

وصول هوكشتاين هي املســيطرة، بحيث اكدت مصادر 

رسمية اطلعت عىل فحوى زيارته اىل بريوت ان »الطرفني 

اللبناين واالرسائييل مل يبلغا يوم هذا املستوى من التقدم 

باتجاه انجاز االتفاق املنشــود عىل ترســيم الحدود، ما 

يعني تراجع احتامالت الحرب عىل حســاب ارتفاع اسهم 

التوصــل اىل التفاهم املرجو«، الفتة يف حديث ل«الديار« 

اىل انه »وفيام كان البعض يخىش ان يطيح تصعيد حزب 

اللــه باملفاوضات،  تبني ان كل موقف وخطوة اقدم عليها 

الحزب كانت مدروســة وحققت هدفهــا بدفع تل ابيب 

للرضوخ واملوافقة عىل الطرح اللبناين النه خالف ذلك لن 

تكون قادرة عىل إستخراج اي كمية من الغاز من اي بلوك 

كان، وهذا ما يحاول االمريكيون واالوروبيون تفاديه بأي 

مثن باطار استامتتهم  لتأمني بديل عن الغاز الرويس«.

   وأوضحت املصادر أن »لبنان كان حاسام بإعطاء مهلة 

أسبوعني للحصول عىل الرد اإلرسائييل واال سيعود الحزب 

ــن  ــل ــع ــوان والـــصـــيـــن ُت ــ ــايـ ــ ــل الـــــى تـ ــصـ بـــيـــلـــوســـي تـ
ــة ُمــــــحــــــددة«  ــ ــري ــ ــك ــ ــس ــ عــــــن بــــــــدأ »عــــمــــلــــيــــات ع

ـــي  ـــط اإليران ـــل النف ـــى شـــركات تنق ـــدة عل ـــة جدي ـــات أميركي عقوب
وطهـــران تـــرد بتشـــغيل أجهـــزة »طـــرد مركـــزي« من الجيل الســـادس

بايـــــدن يُعلـــــن مقتـــــل زعيـــــم تنظيـــــم القاعـــــدة أيمـــــن 
الظواهـــــري فـــــي غـــــارة أميركيـــــة علـــــى أفغانســـــتان

ــون..  ــ ــ ــ ــ ــي خيرس ــ ــ ــ ــ ــس ف ــ ــ ــ ــ ــي ُمعاك ــ ــ ــ ــ ــوم أوكران ــ ــ ــ ــ وتفــــــــــاؤل تركــــــــــي بتصديــــــــــر الحبــــــــــوب يوميــــــــــاًهج

وصلــت رئيســة مجلس 
النــواب األمــرييك ناني 
بيلويس مساء أمس الثالثاء 
إىل تايــوان، يف حني أعلنت 
أنها  الدفــاع الصينية  وزارة 
ســتبدأ عمليات عســكرية 
محددة، ردا عىل هذه الزيارة.

مبارشة  صــور  وأظهرت 
بيلويس )82 عاما( املسافرة 
عىل منت طائرة عســكرية 
إىل  أمريكيــة وهــي تصل 
مطار سونغشان يف تايبيه، 
وزير  اســتقبالها  وكان يف 
جوزيف  التايواين  الخارجية 

وو.
وأصدرت بيلويس وأعضاء 
وفد الكونغرس بيانا جاء فيه 
»زيارتنــا إىل تايوان تكرس 
بدعم  الثابت  واشنطن  التزام 

الدميقراطية فيها«.
مجلس  رئيســة  وأوضحــت 

النواب األمرييك أن املناقشات مع القيادة التايوانية »تركز عىل 
إعادة تأكيد دعمنا لرشيكنا، وعىل تعزيز مصالحنا املشرتكة«، 
مضيفة أنه »من املقلق أن تايوان الدميقراطية القوية والنابضة 

بالحياة مهددة«.
ويف رد مبــارش، قالــت الخارجية الصينيــة إنه إذا أرصت 
واشنطن عىل اتباع النهج الخاطئ فإنها يجب أن تكون مسؤولة 

عن أي عواقب خطرية.

وأدانــت وزارة الخارجية الصينية زيارة بيلويس، قائلة إنها 
ترض بشكل خطري بالسالم واالستقرار يف مضيق تايوان.

وقالت الوزارة يف بيان صدر عقب وصول بيلويس إىل تايبيه، 
إن زيارة املسؤولة األمريكية تؤثر بشدة عىل األسس السياسية 
للعالقات الصينية األمريكيــة، موضحة أنها قدمت احتجاجا 

شديدا إىل الواليات املتحدة.

املتحدة  الواليــات  أعلنت 
فرض عقوبــات جديدة عىل 
إيــران ملنعها من بيع نفطها، 
مســتهدفة رشكات تنقــل 
النفط اإليراين، يف إطار فشل 
مفاوضــات إحيــاء االتفاق 
النــووي اإليراين بني البلدين 

منذ أشهر.
توعدت طهران  بدورهــا، 
مبــا وصفتــه برد حاســم 
وقوي عىل العقوبات الجديدة 
وباتخــاذ التدابــري الالزمة 
لتحييد تأثرياتها عن االقتصاد 

اإليراين.
الخارجية  وزيــر  وقــال 
يف  بلينكن  أنتوين  األمرييك 
املتحدة  الواليات  »تُحّدد  بيان 
6 كيانــات تقوم بتســهيل 
املعامــالت غــري املرشوعة 
املتعلقــة بالنفــط اإليراين 

وكذلــك املنتجــات النفطية والبرتوكيميائيــة، وهي املصادر 
الرئيسة إليرادات الحكومة اإليرانية«.

وأعلنــت وزارة الخزانة األمريكية عقوبات اقتصادية عىل 4 
رشكات أخرى »تستخدمها رشكة الخليج الفاريس للصناعات 
البرتوكيميائية التجارية، إحدى أكرب وسطاء البرتوكيامويات 
يف البالد، لتســهيل بيع عــرشات ماليني الدوالرات من النفط 

والبرتوكيامويات اإليرانية من إيران إىل رشق آسيا«.
وأضاف البيان أن الرشكة »تابعة ملجموعة الخليج الفاريس 
للصناعــات البرتوكيميائية التي متثل نصف إجاميل صادرات 

إيران من البرتوكيامويات«. وتخضع املجموعة أصاًل لعقوبات 
أمريكية.

وشــدد بلينكن عىل أن أمريكا ستواصل »استخدام العقوبات 
الستهداف صادرات النفط واملنتجات النفطية والبرتوكيميائية 
اآلتية من إيران حتى تصري إيران مســتعدة للعودة إىل التنفيذ 
الكامل لخطة العمل الشــاملة املشرتكة«، أي االتفاق النووي 

اإليراين.

أعلن الرئيس األمرييك جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة 
أمين الظواهري يف غارة أمريكية بأفغانستان السبت املايض.

وأوضــح بايدن يف كلمة له أمس بالبيت األبيض، أن أجهزة 
املخابرات حددت مكان الظواهري يف وقت ســابق هذا العام، 
مشــريا إىل عدم إصابة أي أحد من عائلة الظواهري أو مدنيني 

آخرين يف الغارة.
وأكــد بايدن أن الظواهري كان العقــل املدبر لهجامت ضد 
األمريكيني لعقود، مشــريا إىل أن أفغانستان لن تصبح مجددا 

مالذا آمنا ملن وصفهم بـ«اإلرهابيني«.
وقد أظهرت صور الغارة األمريكية لطائرة مسرية والتي أدت 

ملقتل الظواهري، وأظهرت الصور تصاعد الدخان من املنزل الذي 
كان يختبأ فيه زعيم تنظيم القاعدة. واســتهدفت الغارة منزال 
يف الحي الدبلومايس قرب الســفارة األمريكية يف العاصمة 

األفغانية كابل.
وقال البيت األبيض إن الرئيس بايدن أصدر قرار اســتهداف 
الظواهري يف 25 من الشــهر املــايض. وأكد البيت األبيض أن 
بعض كبار قادة شــبكة )وزير الداخلية األفغاين رساج الدين( 
حقاين كانوا عىل علم مبكان الظواهري، مشــريا إىل احتامل 

أعلــن الجيش األوكراين أمس الثالثاء أنه اســتعاد مناطق 
يف مقاطعة خريســون )جنوب( من القوات الروسية، ويف 
حني تلقت كييف مساعدات عسكرية جديدة، اتهمت واشنطن 

نقل الوســيط األمــرييك آموس هوكشــتاين الجواب 
اإلرسائييل وهو اعتامد الخط 23 وموافقة »إرسائيل« عىل 
أن يكــون كامل حقل قانــا لصالح لبنان، إمنا تريد تل أبيب 
تعويضاً عن ذلك كون حقل قانا ليس بكامله ضمن الخط 23 
بل يجتازه شــامالً، والتعويض الذي طلبه العدو اإلرسائييل 
هو تعريج الخط 23 يف نهايته فتحصل إرسائيل عىل قسم 

من البلوك رقم 8 اللبناين.
هذا الطلب رفضه الرؤساء الثالثة وأرصوا عىل أن يكون 
الخط 23 مســتقيام وكامل حقل قانا لصالح لبنان، وكان 
جواب عون وبري وميقايت الرفض وأن إرسائيل ليس معها 

وقت طويل للجواب، وموقف املقاومة يف حال رفض العدو 
املطالب اللبنانيــة املذكوة آنفاً، يتمثل بالذهاب اىل الصدام 

العسكري اي الحرب يف نهاية أيلول.
 هوكشــتاين وعد مبحاولة الحصول عىل جواب رسيع 
من ارسائيل، وسيزور تل أبيب والقدس املحتلة ثم يعود اىل 

بريوت ناقالً الجواب.
ألول مرة »إرسائيل« تجري محادثات يف ظل الخوف من 
الحرب وهي طلبت من الجانب اللبناين بوساطة هوكشتاين 
ان يقــدم لبنان ضامنات أمنية، وهو ما طرحه الوســيط 

األمرييك عىل الجانب اللبناين.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

ابراهيم الــلــواء  لــوالــد  ُمهيب  مأتم 
ممثلين  بمشاركة  السياد  كوثريّة  في 
وسفراء ونــواب  ووزراء  الرؤساء  عن 

)التفاصيل صفحة 5(

ــــــــول  ــــــــام حــ ــــــــّول لالعتصــ ــــــاره بالتحــ ــ ــــــــب أنصــ ــ ــــــــدر يُطال الصــ
ــــــــــي يدعــــــــــو لحــــــــــوار شــــــــــامل ــــــــــي والكاظم ــــــــــان العراق البرمل

ص

12
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ــدم ــ عــــــــراق عـــلـــى ضــــفــــاف الـ
نبيه الربجي

الرتاجيديا  فاقــت  رمبا 
الرتاجيديــا  العراقيــة 
بضجيجهــا  االغريقيــة، 
وبســوداويتها. الشــاعر 
العراقــي عبــد الوهــاب 
منزله  لنا، يف  قال  البيايت 
بالجــدران  بغــداد،  يف 
العاليــة التــي تعزلك عن 
العامل، وحيث تشــعر بأنك 
الجربيــة،   االقامــة  يف 

»كيف ال نكون أباريق مهشمة )وهذا عنوان أحد دوواوينه 
) ما دمنا نحمل يف وعينا، ويف الوعينا، دم الحســن؟«. 
باحثون يف األنرتوبولوجيا العراقية عزوا البعد الحزين 
يف املــوال العراقــي، كنقيض )سوســيولوجي( للموال 
املــري املرح،  اىل كون الفــرات يفيض يف متوز جارفاً 
معه املحاصيل . النيل يفيض يف آذار حامالً معه الطمى ...

مــن هنا مّر املوت الذي قهر فكرة الخلود عند جلجامش 
يف األســطورة السومرية الشــهرية . أيضاً،  مّر هوالكو 
والحجاج بن يوسف الثقفي. يف زمننا،  عبد الكريم قاسم 

وصدام حسن .
ملاذا كل ذلك العشق للدم؟ أجابنا البيايت »ضع حمورايب 
وهــارون الرشــيد واملأمون جانباً . عــى مدى األزمنة 
األخرى، ترعرعنا عى ضفاف الدم«.  حتى اآلن،  العراقيون 

مــا زالوا يرتعرعون عى ضفاف الدم ...
»   أهل الشقاق ؟« . ونستون ترششل كان وراء توحيد 
واليــات بغداد واملوصــل والبرة. ال الخــاد الحرائق 
الطائفيــة واالتنيــة، ولطاملا احرتف االنكليــز تقطييع 

الخرائط  بالســكن،  وامنا لتوحيد مرجعية النفط .
كل يشء يوحــي بالتفجري املربمج للعراق. يف أحســن 
األحوال القامــة فديرالية تكون مدخــالً للفديرالية يف 

ســوريا ولبنان، ورمبا يف بلدان عربية أخرى .
 شــخصية شــيعية عراقية قالت لنا »أنظر يف عيون 
املتظاهريــن أكانوا من التيار )الصــدري( أم من االطار 
)التنســيقي(. هذه أيام عاشــوراء، بكل ايحاءاتها، كا 
لو أنهم يثأرون من أنفســهم بسبب مرع الحسن عى 
أيدي آبائهم بالدرجــة األوىل. من هنا كانت دعوة بعض 
املرجعيــات للحد من الضجيج الجنائزي للحدث، مبفاعيله 
السيكولوجية الهائلة، وتحويله،  كا عند املسيحين، اىل 

بــرشى بالقيامة، وان مبعنى آخر للقيامة«.
مشــكلة الشــيعة يف العراق كونهم بقــوا،  لقرون، 
عى هامش الســلطة، بل كأعداء،  وكضحايا، للســلطة. 
هــم مجتمــع الثورة ال مجتمع الســلطة. مــن هنا كان 
انقضاضهم عى الدولة، مع الغزو األمرييك، االنقضاض 
عى الفريســة. ال مفهوم، وال تراث،  للدولة يف ذاكرتهم، 
وان كان مفهوم العديد من الساســة السّنة للدولة أقرب 

ما يكون اىل مفهوم الحجاج بن يوســف.
كل الرياح االقليمية، والدولية، تلعب بشــيعة العراق. 
ابان العهد الســابق، التقيت، يف دمشق، برجل دين عراقي 
يقــود جاعة مناوئة للنظام. عقب حوار طويل، ومرير، 
ســئلت رأيي به. قلت »صدام حسن، ولكن بعامة« . يف 

كل ســيايس عراقي يشء من صدام حسن ...
ولكــن عى ضفاف دجلة، ال تجد فقط متثال أيب نؤاس 
يغريــك بكأس أخرى. أناس مبنتهى الرقة، والرهافة، يف 
لغة األحاســيس، عى وقــع املواويل، أوعى وقع قصائد 
بدر شــاكر السياب، أو عى وقع أغنيات ناظم الغزايل أو 

نزهت. مائدة 
مــن يعلم مــاذا يريد مقتــدى الصدر، بالشــخصية 
العبثيــة؟ كل رصيده، اضافــة اىل االرث العائيلـ  وهو 
األســاس ـ شعارات براقة، وموســمية، دون أي رؤية 
اســرتاتيجية واضحــة ؟ ومــاذا يريد نــوري املاليك، 
التي احرتفت كل  بالشــخصية الحديدية، وبالحاشــية 

؟  الفساد  أشكال 
ثــم ملاذا محمد الســوداين يف هذه الظروف الضبابية، 
وليــس مصطفى الكاظمــي كنقطة تقاطــع )ونقطة 
توازن( بن الدور األمرييك والدور االيراين، والذي الحظنا 
أنه باعتدالــه،  وبواقعيته، وبانفتاحه، ميكنه، بالتعاون 
مع األطيــاف األخرى، بلورة خارطــة طريق لعبور هذه 
املفرتقــات الخطرية، وتكريس منطق الدولة، وفلســفة 

الدولة، بدالً من حالة التيه والتشــتت .
معلومات متالحقة حــول جهات داخلية وخارجية ال 
تراهن بل تسعى الرضام حرب شيعيةـ  شيعية،  وقد تكون 
عى األبواب، وان بدا بعض قادة »االطار التنسيقي«،  رمبا 
بايعاز من الضاحية )الضاحية الجنوبية التي لها تأثريها 
الفاعــل جداً(، يفكرون برؤوســهم،  ال بأقدامهم،  يك ال 

يتحول العراق اىل حطام.
 األولويــة للغــة العقل، والتعقــل، حتى ال تبقى أرض 

الرافديــن، وكا يدفع التاريخ، عى ... ضفاف الدم !
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محمد بلوط

الرحلــة اىل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ال تزال يف اجواء 
ضبابية ومعقدة.

منذ اســبوعن بدأت عمليات جس النبض عى املستوى املحيل 
والخارجي،  بعد ان وضع تأليف الحكومة الجديدة جانبا. 

والحقيقة، كا يقول اصحاب الشــأن،  انه منذ اللحظة االوىل 
بعد االنتخابات النيابية مل يكن هناك اي حاس يذكر لتاليفها، ومل 
تحظ تشكيلة الرئيس ميقايت بدعم سيايس قوي ما جعل الرئيس 
عون متشــددا تجاهها، فاقفل االبواب امام املشاورات حول اجراء 

تعديالت عليها مكتفيا بوضعها يف ثالجة بعبدا.
ومل يكن الرئيس ميقايت بدوره متحمسا لقرع االبواب من اجل 
الدفاع عنها،  ما يعطي انطباعا بان الجميع بدا انه مقنتع بتمرير 
الشهور القليلة لالستحقاق الرئايس تحت مظلة حكومة تريف 

االعال املرقعة.
الرئيس بري قالها رصاحة منذ البداية انه لن يرتدد يف املساعدة 
اذا ما طلب منه ذلك، ومل يســتخدم لعبة اخراج االرانب من تحت 

االكام. 
اما الرئيسان عون وميقايت فمرتسا كل من موقعه، ال سيا ان 
االول ال يريد حكومة جديدة تقل فيها حصة صهره والتيار، والثاين 

ال يريد تعويض التيار ما خرسه يف االنتخابات.
اذن،  ملف تشكيل الحكومة طوي منذ البداية ومل يفتح بالطريقة 
الصحيحة. لذلك صار ال بد من التوجه اىل االســتحقاق الرئايس 

والتعامل معه.
ويبدو ان الخارج ســبق الداخل يف فتح اوراق هذا االستحقاق 
اللبناين، خصوصا ان هناك اعتقادا سائدا لدى عدد من الدول املؤثرة 
بان انتخاب رئيس جديد ميكن ان يســاهم يف تحســن االوضاع 

وتخفيف حدة االزمة يف لبنان .
وكا عكست وسائل االعالم الفرنسية،  فان امللف اللبناين كان 
احد اطباق مائــدة اللقاء الذي جرى مؤخرا بن الرئيس الفرنيس 
ماكرون وويل العهد السعودي محمد بن سلان يف باريس،  حيث 
تطرقا اىل االستحقاق الرئايس عموما دون تناول اساء مرشحن 

محددين. واكدا،كا هو معروف ويتكرر دامئا، عى رضورة اجرائه 
يف موعده.

ووفقا ملا ترسب من معلومات من اروقة عربية وغربية يف آن 
معا فان الدول التي تعترب انها معنية اكرث مبتابعة شــؤون لبنان 
واالنخراط يف احواله مل تدخل بعد يف بحث االساء املرشحة او 
التي ميكن ترشيحها، ومل تعط رأيها يف اساء مطروحة وان كان 

معظمها مييل اىل ما ميكن وصفه برئيس تسوية.
ويسعى الرئيس الفرنيس اىل ادارة والتعامل مع هذا امللف اللبناين 
من خالل الحركة الناشــطة التي شــهدها االليزيه يف االسابيع 
االخــرية،  من خالل اللقاءات التــي اجراها قبل االجتاع مع بن 
سلان مع كل من الرئيس املري عبد الفتاح السييس ورئيس دولة 
االمارات العربية املتحدة الشيخ محمد بن زايد . كا يتابع شخصيا 

االتصاالت واللقاءات التي تجريها السفرية الفرنسية يف بريوت.
وعــى الصعيد املحيل ال تبدو الصورة واضحة حتى االن،  لكن 
االجتــاع االخري الذي جرى الحديث عنه مؤخرا بن رئيس الحزب 
التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط واملسؤول يف حزب الله وفيق 
صفا قد يكون متهيدا مفيدا لفتح ملف الرئاسة من اجل اجراء هذا 
االســتحقاق يف موعده ويف سالسة،  خصوصا ان جنبالط قد 

يلعب اىل جانب الرئيس بري دورا مها يف هذا الشأن.

وكا تقول اوســاط سياسية مطلعة فان املرجح حتى االن ان 
يكون ســليان فرنجية هو املرشح االوفر حظا عند فريق ٨ اذار 
واملعتدلن الوسطين. وهذا ما يوفر له رصيدا قويا يف الطريق اىل 

بعبدا. 
وترى ايضا ان ورقة ترشــيح قائد الجيش العاد جوزاف عون 
مطروحة ايضا،  ال ســيا انه يحظى بدعم من اوساط سياسية 

داخلية ومن جهات خارجية مؤثرة. 
ووفقــا للمعلومــات املتداولة مؤخرا فان هنــاك ورقة ثالثة 
مطروحة ايضا، وهي تتمثل باختيار مرشح تسوية يحظى بنسبة 
جيدة من التوافق،  لكن التداول يف االساء املطروحة لهذا الخيار 
مل يبدأ بعد نظرا للتعقيدات التي ميكن ان تواجهه والتي قد تعيق او 

تؤخر االستحقاق الرئايس .
ويف كل الحاالت ترى االوساط ان ملف الرئاسة مرشح ان يفتح 
بزخم اقوى يف االســابيع املقبلة لكن بلورة وحسم الخيارات لن 

يكون قبل منتصف ايلول.
ملاذا ؟

اوال، الن املهلة الدســتورية النتخاب الرئيس متتد بن نهاية اب 
الجاري ونهاية ترشين االول.

ثانيا، ان هناك اســتحقاقا مها وقويا ميكن ان يلعب دوره يف 
رســم مسار رئاســة الجمهورية يتمثل مبعركة ترسيم الحدود 

البحرية واستخراج النفط والغاز من مياهنا.
ثالثا،  ان االزمة االقتصادية واملالية الضاغطة والوضع املرتدي 
يفرضان ترسيع الخطوات االصالحية لتوفري دعم صندوق النقد 
الدويل والهيئات  والجهات املانحة. وهذا ما اكد عليه مؤخرا الرئيس 
بري، معلنا انه لن يدعو اىل جلسة انتخاب الرئيس الجديد قبل اقرار 

هذه االصالحات. 
ويسود انطباع لدى العديد من املتابعن للشان اللبناين ان شهر اب 
والنصف االول من ايلول سيشهدان تطورات مهمة عى صعيد هذين 
امللفن: قضية ترســيم الحدود، وخطة التعايف واالصالحات ما 
يوسع افاق التعامل مع االستحقاق الرئايس. اما اذا تاخرت الحلول 
فان مصري هذا االستحقاق يبقى غامضا، وال يستبعد الوقوع يف 

الفراغ الصعب والقاتل.

االستحقاق الرئاســــــي على الطاولة خارجياً وداخلياً.. وبلورة الخيارات بعد منتصف أيلول
ما عالقة معركة ترســــــيم الحدود وملف اإلصالحات بمســــــار انتخــــــاب الرئيس الجديد ؟

هيام عيد

عــى الرغم من لفحة اإليجابيات التي تحدث عنها أكرث من 
مسؤول معني مبلف ترســيم الحدود الجنوبية البحرية، فإن 
حال التأزّم السيايس الداخيل، عى واقعه السابق من املراوحة 
واإلســتقرار من الناحية الســلبية، وذلك انطالقاً من انسداد 
األفــق أمام عملية تأليف الحكومة، التي تبدو مجّمدة بانتظار 
تطورات سياســية تتخطى الساحة املحلية إىل عواصم القرار 
الغربية واإلقليمية، حيث أن مصادر ديبلوماســية، تسترشف 
تحّوالت مقبلة، ولكن من دون تحديد طبيعتها، ولكنها تؤكد، أن 
ســتاتيكو اإلنهيار، مل يعد قابالً ألن يستمّر، بعدما بدأت تّتضح 
معامل الحلول للملفات املصريية يف املنطقة، ويف مقّدمها ملف 
الغاز والنفط، والذي بات البوابة التي عادت من خاللها اإلدارة 

األمريكية الحالية إىل املنطقة.
وتنطلق هذه املصادر، من وساطة مستشار الرئيس األمرييك 
جو بايدن، آموس هوكشــتاين، الــذي يرعى مفاوضات بالغة 
األهمية، وإن كانت بدأت منذ ســنوات ومل تحّقق أي نتيجة، إذ 
أن وســاطته هذه املرة تختلف عن كل جوالت املفاوضات التي 
شاركت واشنطن برعايتها منذ العام 2015، بحيث تقرتب هذه 
العمليــة رسيعاً من تطّور تحــّدث عنه باألمس رئيس مجلس 
النــواب نبيه بري، كا أكده رئيــس حكومة تريف األعال 
نجيب ميقايت، ومل تّتضح طبيعته، لكنه عى األرجح ســيحرّك 
املشــهد الداخيل ويقود إىل حسم اإلتجاه، سواء سلباً أم إيجاباً 
خالل أســبوعن، وهو املوعد الذي حّدده هوكشــتاين، قبيل 

مغادرته بريوت أول من أمس. 
وعليه، تســأل املصادر الديبلوماســية نفسها، عن أسباب 
التفــاؤل الذي يبديه الوســيط األمرييك، بإمكان التوصل إىل 
اتفاق عى صعيد الرتســيم الحدودي، مشــريًة إىل أن الحاجة 
األمريكية إىل الحّل وتسوية هذا امللف اليوم قبل الغد، ال ترتافق 
مع استعداد لبناين، للسري يف أي صيغة حّل، من دون أن تربطه 
برزمة مطالب واقعية جداً وتحفظ الحقوق اللبنانية يف النفط 
والغاز، خصوصاً وأنها املرة األوىل التي تجتمع فيها كل القوى 
واملرجعيات السياسية عى موقف واحد من هذا امللف. وبالتايل، 
فإذا كان اإلتجاه هو فعالً يســري يف طريق إنتاج تسوية مللف 
الرتســيم تتيح للبنان بدء اإلستفادة من ثروته البحرية، فإن 
هذه التسوية، ستكون نقطة اإلنطالق نحو الخروج من األزمة 
املستمرة منذ ثالث سنوات، عى حّد قول املصادر الديبلوماسية 

نفسها.

لكن املصادر نفســها، تستدرك محّذرًة 
من اإلفراط يف أي سيناريوهات تفاؤلية، 
عــى األقّل قبل األيام القليلة املقبلة، حيث 
أن املوقف اإلرسائيــيل، مل يتحّدد بعد من 
رفض لبنان لكل اقرتاحاته حول الخّط 23 
بالدرجة األوىل قبل أي تفصيل آخر يتعلق 
مبلف الرتســيم. ويف هذا الســياق، ترى 
املصادر، أن الرتكيز عى الرتسيم، سيتطلّب 
مزيداً مــن الوقت والجــوالت والزيارات 
للوسيط األمرييك، موضحًة أن الوقت قد 
حــان ليك يّتجه لبنان نحو مبارشة العمل 
يف استثار البلوكات النفطية، التي تقع 
املتنــازع عليها، والضغط  املناطق  خارج 

بالتــايل عى اإلدارة األمريكية، من أجل إعطاء الضوء األخرض 
لرشكات التنقيــب العاملية، ليك تبارش أعال اإلستكشــاف 

والتنقيب واستثار هذه البلوكات يف أقرب فرصة ممكنة.

تحّوالت دراماتيكّية تنطلق من تســــــوية الترســــــيم

اســتقبل رئيس الجمهورية العاد ميشال عون يف 
قر بعبدا أمــس، وزير الخارجية واملغرتبن الدكتور 
عبدالله بو حبيب، واجرى معه جولة أفق يف التطورات 
املحلية واإلقليمية والدولية، كا تم تقييم املحادثات التي 
اجراها الوسيط األمرييك يف املفاوضات غري املبارشة 
لرتسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين، 
واملعطيــات التي توافرت حــول االتصاالت التي يقوم 
بها الوســيط األمرييك لتحريك ملف املفاوضات غري 

املبارشة والتي يفرتض ان تستكمل برتسيم الحدود. 
اىل ذلك، تسلّم رئيس الجمهورية العاد ميشال عون 
قبل الظهر، اوراق اعتاد خمسة سفراء جدد معتمدين 
يف لبنان هم: ســفري جمهورية االوروغواي الرشقية 
Carlos GITTO، وسفري جمهورية كازاخستان راسول 
جومايل، وســفري اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وايرلندا الشالية Hamish COWELL CMG، وسفري 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مجتبى اماين همداين، وسفري 
.Muhammetgeldi AYAZOV تركانستان

وجرت املراســم الرسمية لتقديم أوراق االعتاد، يف حضور 
وزير الخارجية، واالمن العام لوزارة الخارجية الســفري هاين 
شميطيل، ومدير عام املراسم يف رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل 
شديد، ومديرة املراسم يف وزارة الخارجية السفرية عبري عيل. 

ولدى وصول الســفراء تباعــا اىل القر الجمهوري، عزفت 
موسيقى الجيش نشيد البالد التي ميثلها كل سفري، وتم رفع علم 
دولته عى ســارية القر الجمهوري اىل جانب العلم اللبناين. 
بعد ذلك، حّيا سفري كل من الدول املذكورة العلم قبل ان يستعرض 
رسية من لواء الحرس الجمهوري، ليدخل بعدها اىل صالون 22 
ترشين وســط صفّن من الرّماحة، ومنه اىل صالون السفراء 
لتقديــم اوراق اعتاده اىل الرئيس عون، وتعريفه عى اعضاء 
البعثة الدبلوماســية. ولدى مغادرة كل سفري، عزفت موسيقى 

الجيش النشيد الوطني اللبناين. 
وخالل الحفل، نقل الســفراء اىل الرئيس عون تحيات رؤساء 
وقادة بالدهم، وشــددوا عى العمل عى كل ما من شأنه تعزيز 

العالقات الثنائية بن دولهم ولبنان. 
وحّمل رئيس الجمهورية الســفراء تحياته اىل قادة ورؤساء 
دولهم، مؤكداً يف املقابل »حرص لبنان عى متتن العالقات مع 
دولهم الشقيقة والصديقة مبا يعود بالفائدة عى لبنان ودولهم 
وشــعوبهم واللبنانين«. ومتنى الرئيس عون للســفراء الجدد 

التوفيق يف مهامهم الجديدة.
 كا تلقى الرئيس عون برقية شــكر من أمري الكويت نواف 
األحمــد الجابر الصباح، رداً عــى تهنئته بحلول عيد األضحى. 
وأشاد األمري الصباح يف برقيته »بالعالقات األخوية والوطيدة 
التي تجمع بلدينا الشقيقن«، مؤكدا عى تطلعه الدائم واملشرتك 
لتعزيزها واالرتقاء بأطر التعاون بينها يف مختلف املجاالت اىل 

آفاق أرحب«.

الـــســـفـــراء ــن  ــ مـ عــــــدد  ــاد  ــ ــم ــ ــت ــ اع أوراق  تـــســـّلـــم 
ــبـــيـــب ــة عــــــــــرض مـــــــع بـــــــو حـ ــ ــ ــوريّ ــ ــ ــه ــ ــ ــم ــ ــ ــج ــ ــ رئــــــيــــــس ال
ــي فـــــي لـــبـــنـــان ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــات الــــوســــيــــط األمـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــج مـ ــ ــائ ــ ــت ــ ن

عون مستقبالً بو حبيب                         )دااليت ونهرا(
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تنقيب مــش  ــيــب  ــاب أن قــصــة  الــقــصــة   .... هــوكــشــتــايــن 
ميشال نرص

من الرضورات الربوتوكولية التي حتمت لقاء الرؤساء الثالث 
يف الفياضية بعد سقوط عذر«كورونا«، اىل اجتامع الرضورة 
الرتويــكا يف بعبدا الظهار وحدة املوقــف اللبناين من جهة، 
ورغبة كل من الثالث ان »ال يحملها وحده«، شــيئا مل يتغري،  

ودف انفخت،  اقله حكوميا، بعدما تكشف وبان املستور.
فعىل عادة »املدفعي« باســتخدام الرمايات االســتباقية، 
بادر جرنال بعبــدا، من املكان الذي انطلــق منه، اىل اطالق 
النار باتجاه الصديق والحليف، لتبلغ مسامع املوفد االمرييك 
وهــو يف طريقه اىل بعبدا، من ان املطلــوب »الحفاظ عىل 
حقوق لبنــان والوصول لخواتيم تصون هــذه الحقوق من 
خالل التعاون مع الوسيط األمرييك مبا يحقق فرصة إلعادة 
الحكومة املكلف  الوضع اإلقتصادي«، كذلــك رئيس  إنتعاش 
الذي سمع علنا ما سبق ووصله يف الكواليس  من »ان عملية 
تشكيل الحكومة الجديدة مل تتوافر لها حتى الساعة املعايري 
الرضورية لتكون حكومة فاعلة«، حيث ان الرساي التي منت 
النفس باتصــال من بعبدا لبحث ملف التشــكيل خاب ظنها 
بعدما قــرات »املكتوب من عنوانه«، خصوصا بعد ما نقل عن 

»ابو مصطفى« والعجيبة الحكومية.
يف كل االحوال متخــض يوم بعبدا الطويــل عن ايجابية 
مقبولة،  مع اكتشــاف الجانب اللبناين ان »فجوة الخالفات 
مع ارسائيل حول الرتســيم ضاقت واألجواء إيجابية وتلمس 
النتائج سيكون خالل اسبوعني ليبنى عىل الشيئ مقتضاه«، 
بحســب مصادر مهندس التواصل مع هوكشتاين، الذي بعيد 
مغادرته لبنــان برا عرب معرب الناقورة التقــى رئيس الوزراء 
االرسائييل ناقال اليه اجواء لقاءاته البريوتية، ما يدل بحسب 
املطلعني اىل ان مثة »طبخة ما« يعمل عليها، تحاول واشنطن 
انضاجها قبل »شوشــطتها«، ذلك ان كالم الوسيط االمرييك 
عن »وجود طرف رابع مل يحرض يف بعبدا يجب معرفة رايه »، 
قاصدا حزب الله، ان دل فعىل ان العمل جار للتوصل اىل اتفاق 

جدي مبوافقة الجميع.
فاىل مــاذا خلصت جولة االمس املحوريــة؟ وفقا ملصادر 

مواكبة لالتصاالت فان امللف بات اكرث وضوحا وكذلك مواقف 
االطراف، اذ باتــت العقد قابلة للتفكيك بعدما تم االتفاق عىل 

مجموعة مسلامت:
-ال تقاسم للرثوة أو البلوكات أو االرباح

- تسليم ارسائيل بأن يكون حقل قانا كامال للبنان
- رغبة تل ابيــب يف الحصول عىل منفــذ لربط االنبوب 
بالقرب من النقطة 23،وهو الهدف الذي يقف خلف مطالبتها 

بالخط 23 متعرجا اي قضم جزء من البلوك رقم 8.

مصــدر دبلومايس رفيع اكد ان املفاوضات اكرث من جدية، 

وان الخــالف ما عاد محصورا حول الخط الذي ســيعتمد وال 

الحقول التي سيشــملها بعدما ذللت كل تلك العقبات، معرتفا 

ان املباحثات املكوكية التي سيجريها هوكشتاين خالل االيام 

القادمة بالغة الحساســية النها تتخطى حــدود حزب الله 

وارسائيل وترتبط مبلف اكرب واهم له عالقة بامدادات الطاقة 

العاملية وخطوط نقل الغاز، وهي مســائل شائكة تحتاج اىل 

تفاهامت دوليــة، من هنا فان طرح الخــط 23 متعرج هي 

مسالة حيوية ترتبط بحسابات دولية اكرث منها اقليمية، لذلك 

ليس من مصلحة لبنان الدخول يف مواجهة عىل هذا الصعيد، 

كاشــفة ان مثة حل وســط يجري بحثه بني القوى الكربى 

املعنية يف هذا املجال.

وقّع مرسومي نقل إعتماد موازنة »اللبنانّية« والتقى زواراً

ــة ــ ــة املالّي ــ ــة األزم ــة معالجــ ــ ــة املكّلف ــ ــاع اللجن ــ ــرأس اجتم ــ ــي ت ــ ميقات
ترأس رئيس حكومة ترصيف االعامل الرئيس املكلف نجيب 
ميقايت، إجتامع »اللجنة الوزاريــة املكلفة معالجة تداعيات 
األزمة املاليــة« قبل ظهر امس يف الرسايــا الحكومية، وقد 
تقرر خالل االجتامع الطلب من املؤسسات العامة التي تسمح 
موازنتها بدفع زيــادة االنتاج وفقا لآللية والرشوط التي نص 
عليها املرسوم رقم 9754 تاريخ 28-7-2022 اتخاذ االجراءات 

اآليلة اىل ذلك بحسب األصول. 
أما بالنسبة لباقي املؤسســات العامة، فيطلب اليها تقديم 
طلب اىل وزارة املالية  للبحــث يف إمكانية تأمني االعتامدات 
املطلوبة لها اســتنادا اىل دراسة مالية ترفع من خالل سلطة 
الوصاية. كام طلب من األجهزة األمنية كافة اعداد دراسة يف 
شــأن قيمة املبالغ املطلوبة لتأمني املساعدات أسوة مبا حصل 
مع موظفي القطاع العام ورفعها اىل وزارة املالية لدراســتها 

ومناقشتها يف االجتامع املقبل للجنة. 
ووقع ميقايت مرســوم نقل اعتــامد اىل موازنة الجامعة 
اللبنانية بقيمة 50 مليار لرية لبنانية لتأمني اعتامدات اضافية 
لتغطية املســاهمة املالية املعطاة للجامعة لتسيري أوضاعها 
وتأمني مصالح االساتذة والعاملني بكافة مسمياتهم الوظيفية 
والطــالب فيها. كام وقع مرســوم نقل اعتــامد اىل موازنة 
الجامعة لتأمني اعتامدات اضافية لتغطية املساعدة االجتامعية 
للعاملني بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر ابتداء من 
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ورأس ميقايت إجتامعا لفريق عمل »هيئة معالجة املسائل 
االمنائية يف الشامل« وشارك فيه كل من رئيس غرفة التجارة 
والصناعة والزراعة يف طرابلس ولبنان الشاميل توفيق دبويس 
وعامر فضل الله، جوزف اســحق، حسن الحاج، مصطفى آغا، 
جــورج عبود، وتهدف الهيئة اىل وضع رؤية شــاملة لتنمية 

منطقة الشامل. 
وإســتقبل ميقايت كال من ســفري لبنان يف كولومبيا ارا 

كاتشادوريان وسفري لبنان يف الجزائر محمد الحسن. 
وإجتمع الرئيس ميقايت مع وزير الشــباب الرياضة جورج 
كالس الذي أعلن إثــر اللقاء: »اطلعت ميقايت عىل كل األعامل 

التي قامت بها الوزارة وفريق العمل فيها خالل األشهر الثالثة 
املاضية، وقدمنا له جدوال باألعامل املمكــن انجازها، وأخذنا 

توجيهاته ». 
وإســتقبل رئيس اللجنة االوملبيــة اللبنانية بيار جلخ عىل 
رأس وفد، وتم البحث يف النشاطات التي تقوم بها اللجنة. كام 
إستقبل رئيس مجلس االدارة املدير العام  لرشكة »طريان الرشق 

األوسط« محمد الحوت. 
وبعد الظهر، اجتمع ميقايت مع وزيــر الدفاع الوطني يف 
حكومة ترصيف األعامل  العميد موريس سليم. كام اجتمع مع 
وزير البيئة يف حكومة ترصيف األعامل نارص ياسني والنائب 
ابراهيم منيمنة، وتم البحث يف وضــع أهراءات مرفأ بريوت 
وامكان الحفاظ عىل القسم غري املهدد بالسقوط بعد استكامل 

االجراءات كافة، والحوار مع مختلف املعنيني. 
والتقى وفدا يضم ممثل نقابة موزعي املحروقات فادي أبو شقرا 

وأمني رس نقابة املحطات حسن جعفر وأعضاء من النقابتني. 
وترأس ميقايت اجتامعا ضم وزيري الدفاع واملالية يوســف 
خليل، األمني  العــام للمجلس األعىل للدفاع اللواء الركن محمد 
مصطفى، ونقيب املحامني السابق يف الشامل محمد املراد، وتم 

خالله البحث يف تطبيق القانون املتعلق بانفجار التليل.

ميقايت مستقبال سليم                         )دااليت ونهرا(

 امللف الرئاسي حاضر بقوة في اجتماعات خفّية بين »التيار الوطني الحّر« وحزب الله
طرح أسماء رئاسّية مشتركة وتنسيق في كيفّية التعاطي مع االستحقاق في حال الفراغ

صونيا رزق

بعدما ســاهمت االنتخابات النيابية االخرية، يف »خربطة 
» العالقات السياســية بــني جميع االفرقــاء، بحيث غابت 
التحالفات لــدى االكرثية، لتّحل مكانها الخالفات ومحاوالت 
إقفال بعض البيوتات السياســية، وإسقاط البعض بالرضبة 
االنتخابيــة القاضيــة، فغابت شــخصيات وظهرت اخرى،  
فدخلت الندوة الربملانية، لكن شيئاً مل يتغري او عىل االقل اوحى 
بالتغيري كام إعتقد كثريون، االمــر الذي اعاد العالقات نوعاً 
ما اىل بعض االحزاب والتيارات، بالتزامن مع االســتحقاقات 
املرتقبة، وخصوصاً امللف الرئايس، لذا عملت الوساطات عىل 
خطوط بعض السياســيني، إلعادة التواصل بني املتخاصمني، 
فنجحت ببعضها ورســبت ببعضها االخر، كام دخلت قضايا 
هامة عىل الخط، لتعيد التباين من جديد يف اوســاط بعض 
االحزاب، وابرز تلك القضايا ملف املطران موىس الحاج، الذي 
ادى االنقسام يف املواقف حياله اىل إعادة التوتر بني الحلفاء 
الجدد، او املتأرجحني يف عالقتهم السياســية،  اي« القوات 
اللبنانية« والحزب »التقدمي االشــرتايك«، حيث يشــهدان  
توتراً  يف العالقة املرشحة اىل املزيد من التصادم، بعد الردود 
املتبادلة قبل ايام، كام مل تنجح وســاطات جهدت اىل إعادة 
العالقة اىل ســابق عهدها بني رئيــس« التيار الوطني الحر« 
جربان باســيل ورئيس تيار »املردة » ســليامن فرنجية، عىل 
الرغم من دخول حارة حريك عىل الخط، لكن املنصب الرئايس 
يقف باملرصاد امام املرشــحني باســيل وفرنجية، ما يستبعد 
حصول اي توافق مرتقب، وبالتــايل فموقف رئيس« التيار« 
واضح وهو قالها بالفم املآلن، ملاذا أدعم  فرنجية واصّوت له ؟ 
و االخري فهمها وقام بالواجب ورّد من املكان غري املحّبب عىل 
قلب باسيل اي عني التينة، وسقطت الوساطة اىل غري رجعة.
اىل ذلــك يبقى امللف الرئايس عالقــاً ومحتاجاً اىل تفاهم 
بني مختلف االفرقاء السياسيني، للوصول اىل اتفاق عىل إسم 
الرئيــس املرتقب، يك ال يتكّرر الفــراغ الرئايس عىل غرار ما 
حصل مع مغادرة الرئيس ميشــال سليامن قرص بعبدا، بحيث 

يســتذكر الجميع تلك املدة الطويلة التي شارفت عىل سنتني 
ونصف الســنة من الفراغ الرئايس، اىل اّن تم إنتخاب الرئيس 
ميشــال عون يف 31 ترشين االول من العام 2016 . لذا ومنعاً 
لتكرار تلك الصورة تنشــط اللقاءات منذ فــرتة، من ضمنها 
اجتامعات بني االشــرتاكيني وحزب اللــه، واخرى بعيدة عن 
االعالم بــني الحليفني »التيار الوطني الحر« وحزب الله لبحث 
مستجدات امللف الرئايس، والتنسيق بكيفية التعاطي مع هذا 
امللف يف الشهرين املقبلني، واالتفاق عىل إسم رئيس مقبول من 
الطرفني، إضافة اىل بحث مســائل اخرى يف االطار الرئايس، 
ومنها الفــراغ او بقاء الرئيس عــون يف القرص الجمهوري، 
يف حال إســتجدت اوضاع خطرة، الن كل االحتامالت واردة، 
وبالتايل يبقى لرئيس »التيــار« بعض االيجابيات لدى الحزب 
الحليف، فيام تبقى عالقاته متوترة وسلبية مع معظم القوى 
السياسية، لكن مع حزب الله تختلف املسائل فهو  يسري معه 

دامئاً، وال يشء ميكن ان يفصل بينهــام، وخط الرجعة باق 
مــع الحليف الوحيد املتبقي، والذي لن يتخىل عنه، عىل الرغم 
من عبور غيوم صيفية  يف بعض االحيان،  لكنها ال تســتمر 
بل تعرب أليام قليلة،  او لســاعات لتعود العالقة صافية الن 
املصالح تقتيض، خصوصاً مع إقرتاب نهاية العهد، بأن يبقى 
الطرفان عــىل عالقتهام اىل أمد بعيــد، فالحزب محتاج اىل 
فريق مســيحي يؤيده امام االنظار الدولية، ورئيس« التيار« 
محتاج للحــزب يف كل الظروف، وبالتايل فهو بات  يف عزلة 
سياســية منذ فرتة طويلة، الن عداءاته اىل تفاقم، وإنطالقاً 
من هنا ال ميكــن ان يتخىل عن الحليف الوحيد الذي بقي له ، 
فعالقاته متوترة مع كل االحزاب املسيحية ، وحتى مع بعض 
العونيني داخل » التيار« وخارجه، خصوصاً الحرس القديم ، ما 
دفع بسيايس عتيق  للتعليق قائالً:« باسيل ال يثبت عىل عالقة 
مع أحد، لكن مع الحزب مضطر لذلك حيث تقتيض املصالح«.

بري استقبل سفيرتي كندا وفنلندا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية 
يف عني التينة، رئيس املجلس سفرية كندا شانتال شاستيني يف 
زيارة وداعية مبناســبة انتهاء مهامها الديبلوماسية كسفرية 
لبالدها لدى لبنان. وكانت الزيارة مناسبة جرى خاللها عرض 

لالوضاع العامة والعالقات الثنائية بني البلدين.
والتقى الرئيس بري أيضاً ســفرية فنلندا تارجا فرنانديز يف 
زيارة وداعية مبناسبة إنتهاء مهامها الديبلوماسية يف لبنان. 
وبعد الظهــر، اســتقبل الرئيس بري مديــر إدارة الرشق 
األوسط وآســيا الوســطى يف صندوق النقد الدويل الوزير 
الســابق الدكتور جهاد أزعور، حيث جــرى عرض لألوضاع 

العامة السيام الوضعني املايل واالقتصادي.

بري مستقبال سفرية كندا           )حسن ابراهيم(

سليمان فرنجيه التقى فرونتسكا

إســتقبل رئيس تيار املرده ســليامن فرنجيه يف دارته يف 
بنشعي، املنسقة الخاصة لألمني العام لالمم املتحدة يف لبنان 
يوانا فرونتســكا بحضور الدكتور جان بطرس، وجرى خالل 
اللقاء بحث يف مجمل التطورات واألوضاع الراهنة يف لبنان 

باإلضافة اىل األوضاع اإلقليمية والدولية.

فرنجيه مستقبال فرونتسكا

أّي شــيء عــلــى  ــن تحصل  ل ــل«  ــي »إســرائ ــن:  ــدي ال صــفــي 
ــام .. وســنــمــتــلــك مــا هــو أعــظــم فــي الـــقـــادم مــن األيـ

»لجنة املال« أقّرت 9 مشاريع قوانين من موازنة 2022
كــنــعــان : إلجــــراء تــعــديــل لـــإيـــرادات والــنــفــقــات

التنفيذي يف  املجلــس  أكد رئيس 
حزب الله هاشــم صفــي الدين، أّن 
»املقاومة التــي حوربت وحورصت 
والتي تحارص اليــوم، هذه املقاومة 
تنتقل من نرص اىل نرص ومن إنجاز 
إىل إنجاز، ومــن فعل إىل فعل ومن 
تأثــري اىل تأثري، وهــي تثبت اليوم 
للبنان،  أنها قوة  وتثبت يف كل يوم، 
للشعب  قوة  وأنها  للوطن  قوة  وأنها 
اللبناين كل الشــعب اللبناين، وأنها 
وأنها  وأبنائه  البلد  هذا  ملستقبل  قوة 

القوة التي ال يفهم العدو اال لغتها«.
وشــدد خالل كلمــة يف املجلس 

العاشــورايئ باملجلس اإلسالمي الشيعي األعىل، 
عىل أنّه »ليس هناك حــل أو خيار أمام األمرييك 
وأمام اإلرسائييل وأمام كل من يفكر مبســتقبل 
للبنان أو للمنطقة كلها، اال وأن يأخذ بعني االعتبار 
أن هناك قــوة يف لبنان اســمها املقاومة، تحدد 
الخيارات وتحدد املستقبل، وهذا كله بتوفيق الله«.

وقال: »هذا الذي نتحــدث عنه ليس من أجل أن 
نّدعي أمراً ليس موجوداً أو منّيز أنفسنا عن سائر 
أبناء وطننا، ليس هذا هدفنا عىل االطالق، يف كل 
الحروب املاضية مل يكن هدفنا ومل يكن غرضنا هو 
أن نفرض أنفسنا عىل احد يف هذا البلد، دامئا كان 
خطابنا هو الرشاكة والتالقي، دامئاً كان خطابنا 
تعالوا اىل كلمة ســواء اىل مصلحة مشــرتكة، 
إّن البلد الذي ينهار وتضعــف قدارته االقتصادية 
واملعيشــية واملالية هو بلدنا جميعاً حينام نقوم 
بخطوة إلنقاذ بلدنا فإننا نقوم بخطوة إلنقاذ بلدنا 
جميعاً ووطننا جميعاً، يف كل الدننا أي بلد حينام 
تكــون هناك ضغوطات خارجيــة وأزمات كربى 
الحد األدىن مــن اجتامع أبناء البلد عىل اختالفهم 
يعالجون  كيف  يتناقشــون  يجتمعون  السيايس 
امورهم هذا الذي دعونا اليه قبل ســنتني وثالث 

سنوات وكل الناس تشهد عىل ذلك«.
أضــاف »دعونا اىل التالقي مــن أجل النقاش 
ومن أجل التفتيش عن حلــول واقعية والوصول 
اىل حلول تفيــد الناس، ولكن ال جــواب، دامئا 
كان هنــاك التعويل عىل الخــارج وعىل الوعود 
الخارجية وعــىل األموال التي تأيت من هنا وقلنا 
لهم تتعبون أنفسكم هؤالء لن يعطوا لبنان شيئاً، 
ولن يخدموا شــعب لبنان بيشء«، الفتا إىل أنّه 
»عام كامــل انتهى، والوعــود األمريكية بالغاز 
املرصي وبالكهربــاء األردنية ما زالــت وعوداً، 

هؤالء ال يستحون ».
ورأى أّن »اللطيف أن كل يوم نســمع رشوطاً 
جديدة، فيام عليهم أن يفهموا أن أمريكا تريد شيئاً 
وأن أمريكا ال ميكن أن تفرج عن أمر أو تفتح باباً 
إال وتريد أن تأخذ مثنــه إلرسائيل قبل أي يشء، 
ولكن الذي نعرفه هــو أننا طاملا نحن موجودون 
يف هذا البلد، منلك هذه اإلرادة ومنلك هذه املعرفة، 
ومنلك هذه التجربة، فإن إرسائيل لن تحصل عىل 
أي يشء من لبنان بعد اليوم، بعد كل الهزائم التي 
ُمنيــت بها، وبعد كل تلك القــدرة التي امتلكناها 
ومنتلكها وســنمتلك ما هو أعظم يف القادم من 

األيام«.

واملوازنة  املــال  لجنة  عقدت 
كنعان  ابراهيم  النائب  برئاســة 
وحضــور وزير املالية يوســف 
خليل جلســة ملتابعة درس مواد 
موازنــة 2022. وحرض النواب: 
عيل فيــاض، غازي زعيرت، عيل 
غسان  ايوب،  غادة  خليل،  حسن 
منينمنة،  ابراهيــم  حاصباين، 
ســليم عون، جــان طالوزيان، 
حســن فضل الله، طــه ناجي، 
ياســني ياســني، جميل السيد، 
ضو،  مارك  بوشــكيان،  جورج 

بالل عبدالله، سيمون ايب رميا، سيزار ايب 
فراس  الصلح،  ينــال  جبور،  جيمي  خليل، 
حمدان. كام وحرضايضــا مدير عام وزارة 
املاليــة بالوكالة جورج معــراوي، مديرة 
املوازنــة يف وزارة املالية كارول ايب خليل، 
الحاج  املالية لؤي  الواردات يف وزارة  مدير 

شحادة. 
واقرت »لجنــة املال« 9 مواد اضافية من 
املوازنة بعــد اعادة صياغتها من قبل وزارة 
وتحفيز  اعفاءات  وابرزها  وتسليمها،  املال 
رضيبي للمؤسســات واالفــراد للترصيح 
وتعديل جداول رسوم بسبب انهيار العملة، 
وذلــك بانتظــار االرقــام النهائية مطلع 
اكرب بني  توازنــاً  لتؤمن  املقبل  االســبوع 

االيرادات والنفقات. 
واعترب كنعان انها »خطوة اىل االمام ولو 
كانت متواضعــة وتعترب تقدماً عىل صعيد 
اقرار املوازنة، فاملطلوب ان تقدم وزارة املال 
االرقام التي يجب اعادة تقييمها النه منذ 6 
اشــهر حتى اليوم مل يعد هناك توقعات بل 
اصبحت االرقام فعليــة، وال ميكن اعتامد 
الــدوالر الجمريك  قبل اقــراره وال ميكن 

احتســاب الرضائب والرســوم عىل سعر 
صريفة يف الوقت الحــارض«، مؤكدا »اننا 
ال نريد ارقاما وهمية بــل فعلية وواقعية 
وســنصل اليها وسنســتأنف الجلســات 

االسبوع املقبل«.
كام طالــب كنعان  ب«حلــول للقطاع 
العــام النه ال ميكن للنــاس ان تدفع مثن 
والنقدية  املالية  والسياسات  الدولة  انهيار 
الخاطئة فالحد االدىن مطلوب ليســتكمل 
الناس تأمني خدمتهــم، ونحن نعمل عىل 
التصحيح  امل ان نكمل بهذا املجهود ويبدأ 
اقرار  المكان  املقبل  االســبوع  من  اعتباراً 

املوازنة«.
وقــال: »طالبنا باعادة النظــر بتحديد 
ســعر الرصف النه ال ميكــن للناس دفع 
الرضائب عــىل ســعر رصف 25 الف لرية 
فيام الدولــة تدفع عىل 1500 لرية وعليهم 
املواكبة بالجهد الجدي نفســه الذي نقوم 
به«، مشــدداً عىل انه »يجب اجراء تعديل 
لاليــرادات والنفقات فننتقــل من موازنة 
وهمية اىل موازنة انتقالية واقعية ونعمل 
عىل اصالحات يف موازنة 2023 عىل امل 

ان تصبح لنا حكومة«.

صفي الدين يلقي كلمته

كنعان خالل ترؤسه اجتامع اللجنة

 األب بوعبود التقى الراعي:
نتمّسك بإظهار صورة لبنان الثقافّية

زار مدير املعهد الفني األنطــوين األب رشبل بوعبود، 
ترافقه رئيســة جمعّية »شــموع اآلمــل« هند مرعب، 
عىل رأس وفد ضّم بعًضا من أعضــاء املعهد والجمعّية، 
البطريرك املاروين الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي 
يف الكريس البطريريك يف الدميــان. وقد وضع الوفد، 
والّثقافّية،  الفّنّيــة  املعهد  أجواء نشــاطات  الراعي يف 

ونشاطات الجمعّية اإلنسانّية واالجتامعّية.
الّتي يقوم  املختلفــة  للربامج  وعرض األب بوعبــود 
بها املعهــد، من خــالل دورات وورش عمل يف املناطق 
الّراعي  اللّبنانّية، وخصوًصا يف إهدن. وأشاد بـ«مواقف 
الوطنّية«، مؤكًّدا »التمّسك بإظهار صورة لبنان الّثقافّية 

والحضاريّة، الّتي حافظ عليها البطاركة الّسالفني«.
بدوره، متّنــى الّراعــي، الّتوفيق واالزدهــار للمعهد 

وللجمعّية.
ويف ختام الّزيارة، قّدم األب بوعبود أيقونة مار بطرس 
وبولس من إنتاج املعهد الفّني األنطوين، بريشة الكاتبة 

واإليقونوغراف مليا الدويهي، عربون محّبة وتقدير.

دعوة من كسبار للمشاركة
في ذكرى تفجير مرفأ بيروت

نقيــب  يدعــو 
املحامــني يف بريوت 
إىل  كســبار،  نارض 
ذكرى  يف  املشــاركة 
بريوت،  مرفأ  تفجري 
األربعاء  يــوم  وذلك 
آب   3 فيــه  الواقــع 
2022، عند الســاعة 
ظهراً  عــرشة  الثانية 
املحامي-  بيــت  يف 

الخامس. الطابق 
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االربعاء 3 آب 2022

ــف مــل إنـــــجـــــاز  ــب  ــ ــج ــ ي  : ــب  ــ ــع بـــــو صــ
الــــتــــرســــيــــم الــــــيــــــوم قــــبــــل الـــغـــد
ــارة ــ ــس ــ خ ــر  ــ ــي ــ ــأخ ــ ت يـــــــوم  وكـــــــــّل   ..

أعلن نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب، »أن 
غاز حقل قانا لنا ولن نتخىل عنه«، الفتا إىل أن »لبنان متمّسك 
ببلوكاته كام رّســمها هو وليس كام رّسمها اآلخرون والخط 
املتعّرج غري مطروح، وال نقبل برشاكة او تقاسم ثروات بحقل 
قانــا والكالم الذي وصلنــا أن »ارسائيل« ضغطت عىل رشكة 
توتال اال انها اليوم متحمســة وجاهزة للتنقيب يف بلوك رقم 
9. وأكد حرصه عىل التواصل ووضعت الجميع بنتائج اللقاءات 
والتنســيق واملوقف املوحد الذي حصل بني الرؤســاء ملســه 

الوسيط االمرييك آموس هوكشتاين«.
وأوضح يف حديث تلفزيوين، أن »رئيس الجمهورية ميشال 
عون كلفني مبلف الرتســيم ولكنني كنت دامئا اطلع الرئيسني 
نبيه بري ونجيب ميقايت عىل كل التفاصيل وبالتايل كان هناك 
تنسيق وهذا عامل قوة للمفاوضات«، مضيفا »يجب انجاز ملف 

الرتسيم اليوم قبل الغد وكل يوم تأخري خسارة«.
وتابــع »حرصنا عىل وقــف الترسيبات النجاح املفاوضات 
ولكــن هناك من كان يعمد اىل ترسيب معلومات وتحاليل من 
نسج الخيال«، مشــريا إىل ان »الرؤساء الثالثة لديهم اجامع 
حول ملف الرتســيم وكل الشــائعات وحمالت التخوين غري 

صحيحة«.
وشدد عىل أنه »مقتنع بأن هوكشتاين لديه اهتامم للوصول 
اىل حلول منها الحاجة اىل الغاز يف اوروبا واالستقرار، وهناك 
حاجة اوروبية – امريكية للوصول اىل حل بعد ازمة روســيا 
– اوكرانيا«، كاشــفا عن أن »خالل ايام ســيعاد التواصل مع 

هوكشتاين وهو ذهب مبارشة من بريوت اىل ارسائيل«.
عن ملف تفجــري مرفأ بريوت، رأى بوصعب أن »هناك ظلم 
يف التأخــري مبلف تفجري املرفــأ تجاه اهايل الضحايا واهايل 
املوقوفــني والقضاء يعرقل القضــاء. وتوجه للقضاة قائال: 

»أقول للقضاة انتفضوا وال تُصغوا ألحد«.
وحكوميــا، لفت اىل أن الرئيس عون مســتعجل لتشــكيل 

حكومة والتشكيلة التي حملها ميقايت »ما كتري بتميش«.

كامل ذبيان

تقــدم االســتحقاق الرئايس عىل تشــكيل 
الحكومــة التي قد ال تبرص النور يف عهد الرئيس 
ميشال عون وهو شــارف عىل نهايته اذ يفصل 
اللبنانيني عن اختتــام واليته نحو اقل من ثالثة 
اشهر اذ يبدأ يف اول ايلول املقبل املوعد الدرستوي 
لدعوة مجلس النواب النتخاب رئيس للجمهورية.

ويعلــن الرئيــس عون يف كل مناســبة بأنه 
سيؤمن انتقاال طبيعيا لرئيس جديد، كام حصلت 
االنتخابات النيابية يف موعدها الدستوري، لكنه 
يف الوقت نفســه يخــى ان تواجه االنتخابات 
الرئاسية مصري تشــكيل الحكومة التي ما زالت 
تــراوح مكانهــا ويحصل فراغ رئــايس منذ ان 

قدم الرئيس نجيب ميقــايت صيغته املعدلة للحكومة الحالية 
واملســتقيلة اىل رئيس الجمهورية ومل يوافقه عليها الن لكل 
منهــام مواصفاته لها وهذا ما قــد ينطبق عىل انتخاب رئيس 
للجمهورية، الذي بدأ وضع املواصفات التي هي مبثابة رشوط 
مــن كل جهة للرئيس املقبل الــذي ينظر اليه كل فريق وطرف 
ســيايس او مرجعية دينية من منظار مختلف عن االخر وهذا 
ما قد يؤخر التوافق او حصول تسوية داخلية مدعومة خارجيا 
يف انتخاب رئيس للجمهورية والذي تشــري املعلومات عىل انه 
مل ترد اشــارة خارجية بعد عن اســم من سيكون رئيسا للبنان 
اذ كل النصائح الدولية واالقليمية تشــجع عىل حصول ونجاح 

االستحقاق الرئايس.
وافتتــح البطريرك املاروين بشــاره بطرس الراعي موســم 
االنتخابــات الرئاســية مبواصفات ال تنطبق عىل مرشــحني 
سياسيني، او من يسمون انفسهم مرشحون طبيعيون لرئاسة 
الجمهورية امثال رئيس »تيار املرده« ســليامن فرنجية ورئيس 

»التيــار الوطني الحر« جربان باســيل، ورئيس حزب »القوات 
اللبنانية« ســمري جعجع اذ يحاول سيد بكريك مبواصفاته ان 
يكــون رئيس الجمهورية حياديا اي التفتيش عنه بني اســامء 
شــخصيات مارونية ال تتمتع بصفة »الرئيس القوي« او املمثل 
الفعيل والحقيقي للمســيحيني وهو الشعار الذي رفع للعامد 
ميشــال عون ليخطو باتجاه القــرص الجمهوري مدعوما من 
حليــف قوي هو »حزب الله« اختاره النه كان صادقا بتفاهمه 
معــه ووقف اىل جانــب املقاومة ال ســيام يف اثناء العدوان 

االرسائييل صيف 2006.
فالرئيس القوي داخل طائفته ثم االبتعاد عنه وفق مواصفات 
بكريك ورشوط »التيار الوطني الحر« الســابقة فبات الرئيس 
»الحيادي« هو املرغوب مســيحيا، مع تجربة الرئيس عون كام 
يقــول معارضون له وبات »املزاج املســيحي« مييل اىل رئيس 
يحمل مالمح الشــخص الذي ليس حزبيا النه ســيجري عهده 
لصالح مكاســب تفيد محازبيه وهذه تجارب حصلت يف عهد 
الرئيس امني الجميل وســمي عهده بـ »الكتائبي« وتكررت مع 

مؤســس »التيار الوطني الحر« ورئيسه ميشال 
عــون، وهو ما جرى ايضــا يف رئاىسة مجلس 
النــواب مــع الرئيس نبيه بري كام يف رئاســة 
الحكومة التي تحولت مع الرئيس رفيق الحريري 
ونجله سعد اىل تحقيق مغانم ومصالح ملا سمي 

بـ »الحريرية السياسية«.
واالتجــاه عند فريق من السياســيني برعاية 
بكــريك ان يكــون الرئيــس املقبــل قريبا من 
مواصفات شخصية الرئيس الياس رسكيس الذي 
كان من خط »الشــهابية« او ما يسمى »النهج« 
وقد تم ترشحيه مرتني االوىل ضد الرئيس سيلامن 
فرنجية يف العام 1970، وسقط عىل صوت واحد، 
والثانيــة عام 1976 وفاز عىل العميد رميون اده 
الــذي مل يكن مدعوما كام خصمــه من النظام 
السوري وحلفائه يف لبنان حيث مل ميارس رسكيس دورا فاعال 
اال يف العامني االولني من عهده بأن اىت بحكومة غري سياسية 
ترأســها سليم الحص الشخصية السنية املغمورة والذي تعرف 
عليه رسكيس يف لجنة الرقابة عىل املصارف يف مرصف لبنان 
فشكل هذا الثنايئ مرشوعا اصالحيا اال ان الرصاعات الخارجية 
واملحاور الدولية، والوجود الفلسطيني املسلح يضاف اليه دخول 
قوات الردع العربية التي كانت يف غالبيتها سورية ربطت ازمة 
لبنان بأزمات املنطقة وبرصاع الجبارين االمرييك والسوفيايت 
والحــرب الباردة بينهام وزيارة انور الســادات اىل »ارسائيل« 

وتوقيع مرص معاهدة سالم معها.
وعىل مســافة زمنية قريبة من االستحقاق الرئايس يجري 
التداول مبواصفات وتطرح اســامء اال انه مل تظهر بعد صورة 
املرحلة املقبلة اذ ما زالت انتخابات رئاسة الجمهورية ضبابية، 
الن صناعتها ليست محلية، بل دولية – اقليمية وهي تتبلور يف 

ظل لعبة االمم ومصالحها.

إنتخابات رئاسة الجمهوريّة تقترب واإلشارات الخارجّية بعيدة والتوافق الداخلي لم يحصل
الراعــــــي ينقلها مــــــن »الرئيس القوي« الى »الحيادي« وعون يخشــــــى مــــــن فراغ فيها

أشــار النائب طوين فرنجيــة، خالل لقائه 
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يف 
دار الفتــوى بحضور وزير اإلعالم يف حكومة 
ترصيف األعامل زياد مــكاري واملحامي زياد 
الخازن، اىل »أننا تناولنا يف هذا اللقاء أموًرا عّدة، 
أبرزها مواضيع الســاعة، والتطورات األخرية 
عىل صعيــد الحدود البحريــة، إىل موضوع 
تشكيل الحكومة الذي هو متعرث قليالً كام يبدو. 
وكان لقاء تعارف أيًضا، وكان اللقاء جولة أفق 

عىل املواضيع العامة يف لبنان«.
ولفــت فرنجية اىل »أنني ال أظن أنَّ األولوية 
اليوم باتت لألشــهر، بل للقوانني اإلصالحية 
الرضوريــة املفروض أن نبت بها ونقرَّها، كام 
أّن األولويّة ليست يف تشكيل الحكومة، هناك 
قوانني إصالحية رضورية سواء أكانت مرتبطة 
بصندوق النقد الدويل أم ال، علينا أن نبادر نحن 
اللبنانيني وكمسؤولني، وكرجال دولة- إذا بقي 
هنــاك رجال دولة، علينــا أن نبادر إىل طرحها 

والبت فيها، واألشــهر املتبقية من عهد الرئيس 
عون إذا اســتطعنا أن ننهي فيها هذه القوانني، 
وأن نتفق عىل ترســيم الحدود البحرية، يكون 
هــذا بحد ذاتــه إنجازًا، ألنه أهم من تشــكيل 

الحكومة«.
وشــدد فرنجية عىل »أننــا إذا أنهينا قضية 
ترســيم الحدود، وبدأنا بعمليات التنقيب يف 
البلــوك 9 نكون قد توصلنــا إىل إنجاز مهم، 
وختمنا هذا العهد بأفضل مام بدأناه«، الفتاً اىل 
»أنني غري متفائل بتشكيل الحكومة، وأتصور 
الجهود السياســية التي تبذل اليوم وال تصب 

أصالً يف خانة تشكيل الحكومة«.
والتقــى مفتي الجمهورية، وفداً من اللجنة 
التأسيســية لتجمع أهايل شــهداء وجرحى 
ومترضري انفجار مرفأ بريوت برئاسة إبراهيم 
حطيــط، وجرى البحث بآخر املســتجدات يف 
قضية انفجار مرفأ بريوت، وأطلعه الوفد عىل 

معاناة الجرحى لغاية اليوم وذوي الشهداء.

طونــــــي فرنجّيــــــة : إذا بدأنــــــا بعمليــــــات التنقيب
نكون قــــــد ختمنــــــا العهــــــد بأفضــــــل ممــــــا بدأناه

طوين فرنجية واملكاري عند دريان

والعدل  اإلدارة  لجنة  عقدت 
جلســة أمس، برئاسة النائب 
جــورج عــدوان وحضــور 

االعضاء النواب. 
وبعد الجلســة، قال عدوان: 
لالستامع  الجلسة  »خصصت 
لرئيــس دائرة الــرشاء العام 
الدكتور جان العلية، ملناقشة ما 
أثري حول قرار مجلس الشورى 
حول املناقصة املتعلقة بالسوق 
الحرة يف مطار رفيق الحريري 
الــدويل – بــريوت«، مضيفا 
»اســتمعت اللجنة إىل وجهة 
املوضوع،  العلية يف هذا  نظر 
فيام كان لدى النواب أســئلة 

مســتفيضة. وبعدما غادر العلية الجلســة، 
تداول أعضاء اللجنة بني بعضهم ما تم طرحه، 
وقرروا دعوة وزيري األشــغال العامة والنقل 
والعدل، رئيس ديوان املحاسبة، رئيس مجلس 
الشــورى، ورئيس هيئة القضايا، لالستامع 
إليهم حول النقاط التي طرحت سواء من قبل 
رئيس دائرة الرشاء العام أو األسئلة التي يريد 
النواب طرحها حول هذه القضية، التي تتطلب 
االستامع إىل كل هذه الشخصيات حتى تجتمع 

بعدهــا لجنة اإلدارة والعدل وتخرج أمام الرأي 
العام مبوقف واضــح ورصيح يضع النقاط 

عىل الحروف يف هذا امللف«.
وتابع »ويف ملــف آخر ميثل أهمية كربى 
لدى املواطنني ويتعلق بقرار ديوان املحاســبة 
املتعلق بوزارة االتصــاالت والهدر الذي حدث 
فيها، قررت اللجنة أيضا دعوة رئيس وأعضاء 
ديوان املحاسبة الذين اتخذوا القرار لالستامع 
إليهــم، والخروج مبوقف واضــح أمام الرأي 

العام«.

»لجنــــــة اإلدارة« اطلعــــــت من العلّية علــــــى ما أثير
حول قرار الشــــــورى عــــــن مناقصة الســــــوق الحرة

عدوان خالل اجتامع اللجنة

محمد علوش

عىل الرغم من أن الكثري من األوســاط 
تطــرح معادلــة أن رئيس تيــار »املردة« 
النائب السابق سليامن فرنجية هو املرشح 
األفضل لرئاســة الجمهورية بالنسبة إىل 
»حــزب الله«، إال أن الحــزب ال يزال حتى 
الســاعة يتجنب اإلعالن رسمياً عن دعمه 
لــه، بالرغم من إقــرتاب الدخول يف زمن 

االنتخابات الرئاســية مطلع أيلول املقبل.
مــن حيث املبدأ، هناك من يتحدث عن أن 
الســبب األسايس يف ذلك يعود إىل أن هذا 
التبنــي ال يزال يحتاج إىل املزيد من البحث 
داخل الفريــق الواحد قبل امليض قدماً به، 
تحديداً مــع »التيار الوطني الحر«، بالرغم 
من أن رئيس األخري كان قد أعلن، يف األيام 
األخــرية، عــن أنه ال يرى ســبباً إلنتخاب 
فرنجيــة، وهو ما أعاد العالقة بني الوطني 
الحر واملردة اىل زمن الخصام، وتحديداً اىل 
ما قبل اللقاء الذي جمع من خالل الســيد 

نرص الله، الخصمني فرنجية وباســيل.
يف املقابــل، هنــاك عامل أســايس ال ينبغي 
تجاهلــه عنــد الحديث عن حــزب الله وتوجهه 
الرئايس، يكمن بأن تبني ترشيح فرنجية رسمياً 
من جانب الحزب، قد يســتدعي مجموعة واسعة 
من الفيتــوات املحلية والخارجيــة عليه، األمر 
الــذي ال يصب يف صالح رئيس تيار »املردة« بأي 
شــكل من األشــكال، وبالتايل األفضل هو تركه 
لتهيئة األرضية املناســبة لوصوله بنفسه، عىل 
أن يأيت الدعم يف مرحلة الحقة عىل أســاس أنه 

الطبيعيني.  املرشحني  من 
عىل الرغم مــن أن الخيار الثاين قد يكون هو 
املرجح، إال أن ذلك ال يلغي فرضية أن يكون هدف 
الحــزب هو عدم إقفال األبواب أمام خيار الذهاب 

إىل التفاهم عىل مرشــح آخــر مع باقي القوى، 
عــىل قاعدة تجنــب أن يكون هذا اإلســتحقاق 
محطة نحو تعزيز اإلنقســام الداخيل يف البالد، 
خاصــة أن الحــزب ال ينظر بإيجابيــة مطلقة 
لكيفية وصول ميشــال عون اىل الرئاسة، علامً 
أنــه وصل بتســويات سياســية، مل تتمكن من 

الصمــود كثرياً، فكان عهده صعباً.
ال يظــن أصحاب الرأي القائــل بأن حزب الله 
لن يحارب ألجــل فرنجية كام حارب الجل عون، 
أن الحــزب غري قادر عىل تبني ترشــيح آخرين 
وســطيني، ال يشكلون جزءاً من الفريق السيايس 
الخصــم له، وال ميلكون أفكاراً معادية للمقاومة 
وســالحها، وبالتايل فإن تريث حزب الله بدعم 
ترشــيح أحد هو انتظار املستجدات يف األسابيع 

املقبلة، ســواء الداخلية مبا يتعلــق بالتوازنات 
وإمكانية التفاهم عىل مرشــح وسطي لن يكون 
حــزب الله معارضاً له، أو مبــا يتعلق بالتوازنات 
الخارجيــة املتعلقة مبلف ترســيم الحدود وما 
ميكن أن يحمله هذا األمر من مستجدات قد تؤدي 

الرئايس. االستحقاق  تطيري  اىل 
األكيــد حتى اليوم أن حــزب الله قرر الرتيث 
بامللــف الرئايس، ولو أن االمــور يف البلد بقيت 
عىل ما كانت عليه منذ شــهرين، لكان الحزب بدأ 
مقاربة الرئاســة مطلــع آب، واألكيد أيضاً حتى 
اليــوم غياب أي تســوية رئاســية يُعمل عليها، 
والدليل قلق الرئيس نبيه بري من الفراغ الرئايس 
وإمكانية تأثريه عىل القدرة الترشيعية للمجلس 

النيايب.

ــد :  ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــّيـ ــ ــجـ ــ ــرنـ ــ ــح فـ ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ ــّن تـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ حـــــــــزب الــــــلــــــه لـــــــم يـ
ــن ؟ ــ ــي ــ ــي ــ ــط ــوســ ــ ــن ال ــ ــي ــ ــح ــ ــرش ــ ــح الــــطــــريــــق أمـــــــــام امل ــ ــت ــ ــف ــ ــل ُت ــ ــ ه

املعارضة موقــــــف  لتوحيــــــد   : الكتائــــــب 
الالدولة نهــــــج  يمّدد  رئيــــــس  ملنع وصول 

عقــد املكتب الســيايس 
الكتائبي اجتامعه برئاســة 
رئيس الحزب سامي الجمّيل، 
دقيقة  بالوقوف  واســُتهل 
صمت عــىل أرواح الضحايا 
الذين ســقطوا يف انفجار 
بينهم  ومن  بــريوت،  مرفأ 
ضحايا من حــزب الكتائب 

وأمينه العام نزار نجاريان.
ورأى املكتب السيايس يف 
بيان »ان يف التســلّط عىل 

القضاء وشّل عمله، جرمية إضافية يقرتفها وزير املال والجهة 
التي ينتمي إليها لرفضه توقيع مرســوم تشــكيالت محكمة 
التمييز بهدف منع املحاســبة وتحقيق العدالة وحامية الجناة 
مع ما يرافق ذلك من عمليات تخوين وتخويف واســتدعاءات 
غب الطلــب يف وقٍت ال يزال أهايل الضحايا ينتظرون اإلفراج 
عن التحقيقات. وندعو إىل املشــاركة يف التحركات والوقفات 
التي ستقام يف بريوت يوم الخميس ابتداًء من الساعة الثالثة 

من بعد الظهر«.
اضاف »إن االســتحقاق الرئايس املقبــل هو فرصة جدية 

البطريريك  النائب  شــارك 
العــام عىل منطقتــي الجبة 
الزائر  اهــدن،  وزغرتا  برشي 
البطريريك عىل شبه الجزيرة 
العربية املطران جوزيف نفاع، 
الذي  العاشورايئ،  يف املجلس 
أقيم يف قاعة حســينية بلدة 
بنهران - قضــاء الكورة، يف 
حضــور رئيــس الديوان يف 
الخوري خليل  الدميان  كريس 
عرب وعدد مــن كهنة الرعايا 
ومسؤويل الجمعيات الراعوية 

العاملة يف األبرشية. 
وألقى املطــران نفاع كلمة 
بعنــوان كربــالء جديدة جاء 

فيها: »حاولنا، نحــن املوارنة، أن نعيش هذه 
القيمة العليا، أي وحدة األمة، وحملنا رسالتها 
يف لبنان.أردناه وطنــا لجميع أبنائه، يؤمن 
لهم العيش بكرامة وسالم وبحبوحة. إننا ما 
زلنا، يف أجواء املئوية األوىل إلنشــاء »دولة 
لبنــان الكبري«. يوم عرض الغرب عىل املوارنة 
أن مينحوهم بلدا يســتقلون فيه، حدوده جبل 
لبنان، رفض العقالء بيننا هذا العرض، مرصين 
عىل أن لبنان هو لكل أبنائه. وهكذا، يف مؤمتر 
باريس للســالم، يف 27 ترشين األول 1919، 
توجه الوفد اللبناين، وعىل رأســه البطريرك 
املاروين الياس الحويك، حامال مذكّرة وطنية 
تطالب بتوسيع حدود الدولة لتضم كل املناطق 

الطبيعية للبنان«.
أضاف »لن يكون لبنان مميزا إذا ما استأثرت 
بــه فئة مــن أبنائه. فلو جعلناه مســيحيا، 
فالغرب أكرب منه. ولو جعلناه شــيعيا، فإيران 

أكرب منه. ولو جعلناه سنيا، فالسعودية أكرب 
منــه. لبنان كبري بنا جميعا، متكاتفني. لبنان 
مميــز بنا جميعا، متعدديــن؛ إمنا يف تفاهم 
وشــورى. نحن اليوم أمام امتحان كبري جدا. 
ونحن عىل أبواب استحقاقات مصريية، قادرة 
عىل انتشالنا وأوالدنا من هذه األزمة الخانقة. 
أو قد تودي بلبنان. تناتشنا البلد سنني طوال، 
وليــس فينا بريء من دم ابن يعقوب. الفرصة 
أمامنا، وإن يف لبنان من املقدرات ما يســمح 
له ولنــا بأن نعيده أفضل مــام كان. حاولنا 
جميعا أن نستأثر به وفشلنا. دعونا إذا نسمع 
رصاخ الحسني وهو يستنهضنا أن نجعل األمر 
شــورى بيننا، ونسمع صالة املسيح »ليكونوا 
بأجمعهم واحدا. فنحن أمام امتحان أسايس، 
فإمــا أن نحفظ لبنان وطن العيش معا. وإما 
نجعــل منه كربالء جديدة يقتل فيها الرشفاء 
ويســفك فيها دم األبريــاء، ال بل ويقتل فيها 

الحسني مرة ثانية«.

بنهــــــران فــــــي  عاشــــــورائي  مجلــــــس  فــــــي  شــــــارك 
املطــــــران نفاع : نحــــــن أمام امتحان فإّمــــــا أن نحفظ
لبنان وطن العيــــــش وإّما نجعل منــــــه كربالء جديدة

املطران جوزيف نفاع 

للبنــان للخروج مــن دائرة 
املؤسســايت  التعطيــل 
التي تعم  الشاملة  والفوىض 
كل املرافق. من هنا ننشط عىل 
خــّط التواصل مع كل أفرقاء 
املعارضة التي تلتقي معه عىل 
مبدأ بناء دولة ســيدة منزهة 
من الفساد واإلستهتار بحياة 
اللبنانيني. وندعو إىل التعاطي 
املبادرات  كل  مــع  اإليجايب 
الســاعية إىل توحيد املواقف 
ملنع وصول رئيس للجمهورية 
الالدولة  لنهج  امتداداً  يشكل 
والالدســتور  والالســيادة 

واإلنهيار الّشامل«.
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األربعاء 3 آب 2022

 إعادة تدوير األقمشة والجنفيص والبالستيك والزجاج والكرتون والورق توآزر الشباب وُتمّكن الصناعة واإلقتصاد اللبناني
نجاة عون صليبا لـ»الديار« : نعمل مع وزير البيئة على استصدار تعميم يقضي باالستفادة من النفايات في املنتجعات

ندى عبد الرزاق

الشدائد وتستعيص  أزمٌة تنفرجي« عندما تكرث  »اشــتّدي 
األمور وتتعّذر الحياة يخرج اللبناين املبدع باملســتحيل ليطّبق 
مقولة »ال يشء مســتحيل« يف »بلد العجائب واالبتكارات« 
و«بلد الرســاالت«. وقد اكدت الدراسات التي أجرتها النقابات 
التي تعنى بالصناعيني وقطاع الصناعة عن تراجع نسبة %80 
يف هذا القطاع. عىل مقلب صناعي آخر، ظهرت صناعة إعادة 
التدوير التي لفتت االهتامم الرســمي لتضــع يدها عىل هذا 
القطاع الذي أطلق عليه تســميات كثرية منها »الكنز األسود« 
و«مناجم الذهب املنســية« وحرفة فيهــا ابداع مميز ومتقن 

ودقيق وبعيد عن التلوث والرضر البيئي والصحي.

} Upcycling فكرة إعادة التدوير او }
»الديار« تحدثت اىل الفنانة نرسين ناصيف شمص، مصممة 
أزياء ومحارضة يف فــن إعادة صناعة االزياء املســتدامة، 
بيئية واجتامعية،  Recreate ناشطة  ومن مؤسيس جمعية 
متطوعة يف أكرث من جمعية، ورئيسة لجنة الفنون والرتاث 
يف حلقة الحوار الوطني، درســت تصميم وتنفيذ األزياء يف 
 USJ وفن نحــت املجوهرات يف الـ Esmod Beirut جامعــة
قالت: »بداية، أمتنى نقل الخربات املتواضعة التي اكتســبتها 
منذ 20 عاما اىل األجيال املقبلة وأن يضحوا هم اإلضافة األكرث 
تأثريا عىل بيئة ومجتمع افضل، خال من النفايات التي تلحق 
بنا رضرا وامراضاً ال حرص لها وميكن ان نكون بغنًى عنها او 
اقلّه ان نخفف من آثارها الســلبية او نتجنب استهالكها يف 
حياتنا اليومية. ففي ســبعينيات القرن املايض بدأت عملية 
إعادة التدوير يف اول معمل متخصص يف والية بنســلفانيا 
ليكون األول من نوعه يف العام 1972. اما يف لبنان فإن فكرة 
اعادة ابتكار املالبس واألقمشــة ومعاودة صناعتها عرب الـ 
Upcycling بدأت يف عــام 2002حيث كانت هذه الحرفة غري 
معتــاد عليها وغري معروفة او منتــرة مبعنى انها صناعة 

هجينة.
وقالت شــمص: »بعد ان خضت تجربة االشرتاك بربنامج 
»ســتوديو الفن« عن فئة تصميم االزياء تقّدمت بعدة أعامل 
فنيه صديقــة للبيئة وبعضها عبارة عــن قطع مفككة من 
املالبس وأكياس الجنفيص  فاستعضت عن االكياس بتحويلها 
اىل خيطــان، واضفت عــدة تفاصيل غريبة نوعــا ما إليها 
واكسسوار واحذية مصنوعة من ذات املواد، ومن بعد نجاحي 
يف هذا الربنامج وحصويل عىل املرتبة املميزة يف التصفيات 
النهائية لكل محافظات لبنان، قررت تنفيذ هذه التجربة عىل 
أرض الواقــع وحاولت أن أغري خطي لكيــال يكون محصور 
فقط باملالبس املرسحية بل ليشمل األزياء واملنتجات املتنوعة 
التي تتامىش مع حاجاتنا اليومية وتنفيذ التصاميم بطريقة 

عملية وبسيطة  مبا فيها البالستيك«. 

{ ارتكازات العمل {
تقول شمص »يرتكز عملنا عىل خلق مساحات لنر ثقافة 
الوعي البيئي وتنمية مهارات الشباب واألطفال يف الفن البيئي 
املســتدام يف القرى واملناطق البعيدة عــن العاصمة بريوت، 
وذلك عرب تنظيم دورات تدريبية هادفه يف هذا املجال، وميكن 
اعتبار إعادة التدوير من اهم اإلجراءات يف الوقت الراهن للحد 
من االرضار الناتجة عن استخدام البالستيك كام انها أضحت 
مــن اهم املرتكزات يف إعادة تدوير كل ما هو عبارة عن »مواد 
بالســتيكية« واختيار املكونات واملواد بطريقة تتمثل بالدقة 
والصوابية. كام ويجــب االخذ بعني االعتبــار اختالف نوع 
البالستيك الذي سيصار اىل إعادة تدويره من جديد والقوالب 

التي ستستخدم يف الصناعة«.
وما تجدر اإلشــارة اليه يف هذا اإلطار هو إضافة العديد 
نســتخدم  والكيميائية. كام  والصمغية  الصبغية  املواد  من 
الجزء الســفيل من عبوات املياه لتكون سندات للقصاصات 

االقمشة. الصغرية من 

{ مراحل عملية إعادة التدوير {
ان عملية إعادة التدوير يجــب ان تكون متقنة لجهة فرز 
كل نوع من املواد البالســتيكية بشكل منفصل بحيث ان هذه 
العملية تخضع لعــدة مراحل: بداية، يتم تجميع األقمشــة 
وفرزها يف املشغل الخاص ب Recreate، وذلك من بعد مرحلة 
الـ sorting وفقا ألنواعها اما يدويا او عن طريق اســتخدام 
آالت فــرز مخصصة مزودة بإستشــعارات ملعرفــة لونها 
وتصنيفها عىل هذا االســاس، كام اننا بحاجة اىل ماكينات 
خياطــة صناعية مختصة يف صناعة الجلود والبالســتيك 
املقوى. أضف اىل غســاالت كبرية الحجم الستيعاب أكرب قدر 
من هذه املواد ونشافات ومكاٍو تعمل عىل البخار، ومقّصات 
وBINS وحاويات كبرية لفرز االقمشة واملالبس والبالستيك. 
كام انه يوجد أنواع يتم التخلص منها فال ميكن إعادة تدويره 

او العمل به. 
واكملت شمص »كذلك يتم وضع خطة عمل لكل مجموعة 
وتتوزع األقمشة واملالبس حســب التصاميم املراد صناعتها 
عىل الخياطني أو الســيدات العامــالت يف االرياف عىل ان 
يسبق ذلك دورات تدريبية مكثفة لهن لتعليمهن كيفية إعادة 
صناعتهــا او خياطتها. كام يتــم تعريفهن عىل مدى أهمية 
التزامهن عىل إنهاء القطع بجــودة عالية، ومن بعد مرحلة 
إنهاء تنفيذ التصاميم تأيت خطة تســويق املنتجات وعرضها 
بطريقــة محرتفــة إن كان عن طريق املعــارض املحلية أو 

تصديرها للخارج«.
عىل مقلب آخر، البالســتيك يخضــع اىل تغيري وتقليص 
حجمه بواسطة آالت تحتوي عىل شفرات صناعية ومهمتها 
تجزئة املواد من اجل الحصول عىل مزيد من املعالجة ليتسنى 

التعامل معها ويتم العمل عىل النحو التايل:
-فصل املواد الرطبة من بعد غســلها وتنظيفها بهدف إزالة 

االوساخ العالقة عليها من أوراق واتربة وغريها. 
- الفصل الجاف ويتم بعدة طرق:

-فصل املواد املتالصقة وفرزها من خالل الحجم والكثافة.
-تصنيف املواد عىل أساس رسعة انصهارها.

-تصنيف هذه املواد حسب الوانها.
وتضيف شــمص »نعتمد يف مشــغلنا الخاص عىل إعادة 
استعامل البالستيك املستعمل الذي يدخل يف صناعة الحقائب 
HOME DÉCOR ITEMS ونســتخدمه كأساس مع ما  والـ 
تبقى من املنســوجات قواعد متينــة ألي تصميم، او تكوين 

هيكلية معينة تحتوي عىل اشكال هندسية متنوعة«.
وتابعت »إن مركــز الجمعية و«االتيليــه املتنقل« بحاجة 
لتجهيزه ببعض املعدات واملاكينات بقصد استيعاب أعداد أكرب 
من املتدربني واملتدربات، واليوم نسعى بكل ما لدينا من قدرات 
املتطوعني واملتطوعــات إلعطائهم فرصة  املزيد من  لتدريب 

العمل يف هذا املجال«.

{ حاجات أساسية {
وقالت »من الحاجات األساسية التي باتت أكرث من مهمة، 
تأمني وســيلة نقل متوســطة او كبرية الحجم لتنفيذ فكرة 
»االتيليه املتنقل«يف املناطق البعيدة ولنستطيع أن نجمع املواد 
األولية من عدة مصادر. كام نعمل عىل نر الوعي لالستثامر 
يف هذه الحرفة مــن كافة املناطق واملــدن اللبنانية ولدمج 

الشباب اللبناين يف خلق أفكار جديدة«.

{ إعادة التدوير عمل تشاريك {
وأكدت شــمص »انه يف ظل األزمات التــي ترضب لبنان، 
وجدنا ان آلية العمل التشــاريك ميكن ان نبني عليه، لذا قمنا 
بالتعاون مع عدة جمعيات ومبادرات شبابية وحركات بيئية 
يف مختلف املناطــق وأنجزنا العديد من الــدورات التدريبية 
بالتعاون مــع أكرث من مركز وبدعم مــن البلديات. وأردفت، 
نبحث مع اصدقائنــا الـ  Green Partners يف لبنان والخارج 

بشــكل دائم يف تقديم محتوى هــادف وجديد إليجاد حلول 
مستدامة عىل املدى البعيد«.

{ اين تجد هذه املهنة..
هل هي صناعة يدوية ام صناعية؟ {

تقول شــمص: »ميكننــا القول أن هذه املهنــة مزيج من 
الحداثــة يف األفــكار والتصاميم إىل جانــب اعتامد بعض 
الطرق التقليدية واألساسية يف التنفيذ من حيث مزج االلوان 
والقّصات لتقدم أفكارا ومحتــوى جديد، فلكل مدرب هويته 
الخاصة به ينقل من خاللها خرباته ونظرته للحلول املستدامة 

يف مجال عمله«.
اما بالنســبة لتصنيف هذه املهنة، تقول شمص »اعتربها 
املنقذ لوضعنا االقتصادي الصعب الذي نعيشــه اليوم. ويراها 
البعض من أهم القطاعات التي ميكن أن تصنع فرقا يف حياتنا 

وحياة مجتمعنا«.

{ من الجهة املسؤولة
عن دعم هكذا مبادرات؟{

تعترب شمص »ان الجواب املنطقي لهذا السؤال هو بالتأكيد 
الدولة، ولكنها غائبة او متغيبة او خاضعة ألهواء سياسيني 
معينني يريدون االستفادة الشخصية من كل يشء، واليوم اىت 
دورنا يف أن نبحث عن وسائل وطرق مبتكره ودراسة مشاريع 
بتكلفة مقبولة لنحقق أهدافنــا«، مضيفة »لن ننتظر دولتنا 
لتنقذنا من املشــاكل التي اغرقتنا بهــا، لنبتكر نحن الحلول 
ولنقدمها بإمكانياتنا املتواضعــة وال بد من أن نصل يوما ما 

اىل ما نصبو اليه، وليبقى لبنان بلد للحياة«.

{ نجاة عون صليبا اول من استخدم  البانويات 
»االلكرتونيك« يف حملتها االنتخابية { 

تقول النائبة نجاة عون صليبا »يف حملتي االنتخابية طلبت 
ان تكون البانويات التي سيتم وضعها عىل الطرقات مصنوعة 
مــن »االلكرتونيك« وليــس من مادة البالســتيك ويف حال 
اضطررنا لوضع »بانويات بالســتيك« سنكون حذرين لجهة 
التخفيف من هذه املواد قدر املستطاع. عىل ان يتم تجميع كل 
ما تم تعليقه من صور وغريه ورفعه ليصار اىل إعادة تدويره. 
وأشارت ان معظم البانويات التي تعود يل كانت »إلكرتونيك« 
وعندما انتهت الحملة االنتخابية وعرب تويتي الشــهري الذي 

قلت فيــه انني قمت بإزالة كل ما يعــود يل من صور وغريه 
وأرسلتها اىل FABRIC AID  وبدورهم قاموا بإعادة تدويرها 
اىل BAGS  وأرســلوا يل صورا لهذه الشنط والتي كان عملها 

. ECO FRIENDLY BAGS متقنا ويتم توزيعها كـ
واردفت عون »يوجد رشكات أخرى قامت بإعادة تدوير هذه 
املــواد لصناعة حقائب األطفال املدرســية. وأضافت، الكثري 
من الركات أدركت أهمية املواد األولية وأعني )البالســتيك، 
الزجاج، الكرتــون، التنك(، ناهيك عن الدواليب واالطارات التي 
أضحت تصّنع من هذه املــواد منتوجات متقنة ومبواصفات 
عاملية كــام ان هذه الحرفة ما لبثت تشــكل ضغطا عىل كل 
من وزيري البيئة والصناعة التخاذ اإلجراءات املناســبة يف 
هذا الحقل، الن هــذه الركات أصبحت تنتج وتوظّف وتصدر 
وتجني أمواال طائلة كام انها أصبحت مصدرا أساســيا اليوم 

يف إدخال الـ FRESH DOLLARS  اىل البلد«.
ويف معلومــات خاصــة »للديار« وألول مــرة تذكر يف 
الوسائل اإلعالمية، قالت عون: »لقد قمت بالتحدث مع العديد 
من الــركات بهدف إعادة التدوير والزجاج بشــكل خاص، 
فطلبوا ان اســاعدهم يف إيجاد وسيلة ما لتجميع »الزجاج« 
عىل وجه الخصــوص ولهذا قمت بزيــارة اىل وزير البيئة 
وقلت لــه نريد العمل عىل اصدار تعميــم اىل كل املنتجعات 
الســياحية وخصوصا تلك التي تقع عىل الشواطئ ووجوب 
تكويم كل ما يسمى ب GLASS WASTE  مبا فيها البالستيك 
املعنية  الركات  اىل  والزامهم إلرســالها  والورق  والكرتون 
بإعادة التدوير، كام انه يجب وضع مســتوعبات امام هذه 
املنتجعات لوضع هذه املواد بداخلها ملا يوجد من اســتهالك 
كبري لها وبكميــات ال توصف. ففي الحقيقة مل اعرف ما إذا 
كان هذا التعميم أصبح نافذا ام ال سوف أزور وزير البيئة يف 
أقرب وقت للتأكد من انفاذ هــذا التعميم ألنه من الرضوري 
بدأ العمل به وقبل انتهاء موســم الصيف لنستفيد من الكم 
اليومــي الهائل للنفايات والتي اعتربها مواد أولية وصناعية 
ووجوب االســتفادة منها بأرسع وقــت هذا من جهة، ويف 
املوازاة نفيــد منها رشكات كربى ومتعــددة ونحن بانتظار 

صدور هذا التعميم«.
اما فيام يختص بإعادة التدوير والفرز من املصدر لتشجيع 
هذه الركات للقيام به، قالت عون: »هذا العمل ليس بحاجة 
اىل تحفيز وامنا قانون ويجب ان يطبق لنستفيد من هذه املواد 

األولية ونبني منها مصانع ومعامل«.

ــط: ــ ــوي ــ ــع ــ ــدة لـــعـــقـــل ال ــ ــي ــ ــص ــ »الـــــــبـــــــالد« ق
ــن ثــالثــّيــة آب الــتــراجــيــديّــة ــر م ــي ــزء األخ ــج ال

ــي كـــوثـــريّـــة الــســيــاد ــد الـــلـــواء ابـــراهـــيـــم فـ ــوالـ ــب لـ ــهــي  مـــأتـــم ُم
وســـفـــراء ــواب  ــ ــ ون ووزراء  ــاء  ــ ــرؤس ــ ال ــن  عـ مــمــثــلــيــن  ــة  ــشــارك ــم ب

بالتزامــن مع الذكرى الســنويّة 
الثانيــة لفجيعــة الرابــع من آب 
2020، املتمّثلــة يف تفجــري مرفأ 
العميــم  الخــراب  ويف  بــريوت، 
الــذي ألحقه بالعاصمــة اللبنانّية 
بريوت، يقّدم الشــاعر عقل العويط 
البالد،  إىل  تحّيــًة  »البالد«  قصيدة 
وإىل روح املدينــة التــي ال متوت، 
وإىل الضحايا والشــهداء واألبطال 
املعلومــني واملجهولني، وإىل الناس 
الذين يواصلون مهّمة الحياة واألمل 

والحّريّة.
قصيــدة »البالد« الصــادرة لدى 
»هاشــيت/ أنطــوان« بالعربّيــة 
الجزء األخري من  والفرنســّية، هي 

ثالثّية الرتاجيديــا اللبنانّية )»الرابع من آب«، دار 
»رشق الكتاب« 2020، »آب أقىس الشــهور يُشِعل 
الليلــَك يف األرض الخراب«، »دار نلســن« 2021( 
التــي كتبها الشــاعر عقل العويط بعــد التفجري 
والتنكيل بعيشها وخراب بيوتها واستشهاد أهلها.

شــمعون(،  لشــوقي  لوحة  )الغالف  »البالد« 
رؤيا،  بينهام ســبع عرة  وأخرية،  أوىل  الزمتان 
تستولد من حطام املدينة، من ركامات الحياة فيها، 
وأوجاع ناسها، ومن استلهامات ثورة 17 ترين، 
ما يحّوله الهجُس بالشــعر إىل جحيٍم أبوكاليبتّية 
أحواٍل وطقــوٍس وأمزجٍة  ذات  قيامّية حديثــة، 
ومراتَب وموسيقاٍت متنّوعة اإلمياءات والطبقات.
تســتفيد القصيدة مــن الوقائع واملشــاهدات 
والهلوســات  الجمــوع  وإيقاعــات  الحّســّية 
والتخييــالت والكوابيس واملكبوتــات الالواعية، 
ومن نربات السياحة يف الجحيم والتمرّد والرفض 
والثــورة والتخييل، لتغوص يف اآلن نفســه عىل 
نبــوءاٍت توراتّية متنّوعة، منها مــا يتعلّق بلبنان 
التاريخّي ومدنه، والرؤى النريانّية التي تلتهم أرزه 
ورسوه وأهلــه، فتعرب عن معاندتها الفلســفّية 
والشعريّة لتلك اللعنات، باستخالصها رًؤى تنضح 

بهبوب نسيم الرجاء واألمل والحّريّة.
يصّفي الشــاعُر ذلــك كلّه يف مختــرب الرؤى 
األخرية، حيث يعرث عىل اللغة التي تطّري نفســها 

بالشفيف من  وتدمله  وتغتسل بجسدها،  بنفسها، 
أحالمها وينابيعها، فيقــّدم يف املجمل إىل قارئ 
الشــعر العريّب واملنقول إىل الفرنســّية مقرتًحا 

شعريًّا مفتوًحا عىل مجاله الكويّن األرحب.
وإذ متعن القصيدُة يف استنطاق العدم البريويّت 
ودالالته  وإحاالته  املعجمّيــة  مكّوناته  خالل  من 
وتأويالته الرمزيّة، تجد الســبل يف اآلن نفســه 
الستنطاق الغضب النقّي الذي يحمل فجَر الجموع 
إىل خواتيــم الديوان. وها هنــا، تتهاوى رصوُح 
الليل، وتتحّرر اللغُة الشعريّة، ومعها خراُب بريوت 
ولبنان، من إثِم الدمــار واآلالم، وتنفتح الرفات 
عىل لغة الســيولة والرّقة واللطف والحلم، حيث 
التشييد األوركسرتايّل،  يستفيد الشاعر من طرائق 
لصنع بنيٍة نّصّيٍة متكاملة تتآخى فيها لغة العدم 

الوجودّي مع الوالدة الشعريّة من رحم العدم.
قصيدة »البالد« هي مبثابــة حرٍب يندلق، يصري 
ج  كتابًا. بــل مبثابة لعنٍة شــعريٍّة تلعن َمن يُرضِّ
الحربَ، َمــن يرّضج لبنان. ثمَّ هــي كحرٍب، ككتاٍب 
يســتفيق، ثّم كمثل تَوٍق مستجاب يخالف نبوءات 

اللعنة التي حلّت بالبالد.
عقــل العويط شــاعر وناقد وأســتاذ جامعّي 
وصحايفّ، يكتب يف جريدة »النهار«. بهذا الكتاب، 
يكون قد أصــدر إىل اآلن أربع عــرة مجموعة 
شــعريّة، وله قصائد مرتجمة إىل عدٍد من اللغات 

األجنبية، ومنشورة يف أنطولوجّيات عاملّية.

شــيع أهايل بلدة كوثرية السياد يف مأتم 
مهيب الراحل الســيد كاظــم محمد ابراهيم 
الســابق التحــاد نقابات أصحاب  )الرئيس 
االفــران واملخابز( والد املديــر العام لألمن 

إبراهيم.  عباس  اللواء  العام 
وأم الصــالة عــىل جثامنه إمــام البلدة 
حسن إبراهيم وكاظم ابراهيم. ثم ووري يف 

البلدة.  جبانة 
وشارك يف املأتم: وزير الداخلية والبلديات 
بسام  القايض  االعامل  ترصيف  حكومة  يف 
العامد  الجمهورية  رئيــس  ممثــال  مولوي 
ميشــال عــون ورئيس حكومــة ترصيف 
قبييس  هاين  النائب  ميقايت،  نجيب  االعامل 
ممثــال رئيس مجلــس النــواب نبيه بري، 
العراقي محمد  الجيــش  االول يف  الفريــق 
البــادي ممثال رئيــس الحكومــة العراقية 
دياب،  حســان  الرئيس  الكاظمي،  مصطفى 
وزيــر الخارجيــة واملغرتبــني يف حكومة 
ترصيــف االعــامل عبــد الله بــو حبيب ، 
مســؤول وحــدة االرتباط والتنســيق يف 
»حزب اللــه« وفيق صفا ممثال االمني العام 

لحزب الله الســيد حسن نرص الله، قائد قوة 
»اليونيفيل« الجرنال ارولدو الزارو وســفري 

دبور.  دولة فلسطني أرشف 
الوفاء  كتلة  رئيس  التشييع  كام شارك يف 
للمقاومة النائب محمد رعد، النائب غســان 
الوطني  اللــه ممثال رئيــس »التيــار  عطا 
والنواب ميشال  باسيل،  النائب جربان  الحر« 
ايوب حميد، قاســم  موىس، عــيل خريس 
هاشم، عيل عســريان، جهاد الصمد وقبالن 
مرفية،  رمزي  السابقون:  والوزراء  قبالن 
محمد شــقري، محمد فهمــي ووئام وهاب 
مصطفى  السابقون:  والنواب  وزين،  وغازي 
نادر سكر،أسعد حردان  اميل رحمة،  حسني، 

بزي.  وعيل 
وحرض قائد منطقــة الجنوب يف الجيش 
العميــد روجيه الحلو ممثــال  قائد الجيش 
العــامد جــوزاف عــون والعميد حســني 
خشــفة ممثال املديــر العام لقــوى األمن 
منطقة  وقائد  عثــامن  عامد  اللواء  الداخيل 

الجنــوب يف قــوى األمن الداخــيل العميد 
اىل  اضافة  وفــد  رأس  عىل  الحجــار  بالل 
يف  الكبار  والضباط  وفاعليات  شــخصيات 
وفاعليات  االمنية  االجهزة  ومن  العام  االمن 
ودينية  وروحية  وثقافية  واجتامعية  بلدية 
وأهايل القرى املجــاورة ووفود من مختلف 

املناطق. 
ونقل مدير املركز الكاثولييك لإلعالم االب 
عبدو بو كسم تعازي البطريرك املاروين مار 
ابراهيم  اللــواء  اىل  الراعي  بشــارة بطرس 

والعائلة. 
كام حــرض معزيــا عىل التــوايل: نائب 
األعىل  الشــيعي  االســالمي  املجلس  رئيس 
قبالن،  احمد  الشيخ  املمتاز  الجعفري  املفتي 
العزيز  ابراهيم بن عبــد  ســفري دولة قطر 
الجمهورية  لرئاسة  العام  املدير  السهالوي، 
الدكتور انطوان شــقري مع  وفد، وفد االمني 
محمود  القــايض  الــوزراء  ملجلس  العــام 
مكية، االمني العام ل«تيار املســتقبل« أحمد 

الحريري، املفتي الشيخ عباس زغيب، الشيخ 
فؤاد خريس ممثال الســيد عــيل فضل الله، 
الشيخ حسني غربيس ممثال  »تجمع العلامء 
لعلامء  العاملي  »التجمع  امني عام  املسلمني«، 
وفد،  مع  حمــود  ماهر  الشــيخ  املقاومة« 
املدعــي العام املايل القــايض عيل ابراهيم، 
املدير العام الســابق لقــوى االمن الداخيل 
املجلس  وعضــو  بصبوص  ابراهيــم  اللواء 
عيل  للصحافيني  الــدويل  لالتحاد  التنفيذي 
الدين،  رشف  الصدر  رباب  الســيدة  يوسف، 
أيوب،  رئيس تحرير جريدة »الديار« شــارل 
سلامن. وحرض  الســفري طالل  نارش جريد 
العردات  ابو  فتحــي  »فتح«  حركة  رس  امني 
مع وفــد، الدكتور احمد عبــد الهادي ممثل 
لبنان، عــيل فيصل ممثل  حركة حامس يف 

لبنان«. يف  الدميوقراطية  »الجبهة 
تعزية من  اتصال  ابراهيم  اللواء  تلقى  كام 
»حامس«  حركة  يف  السيايس  املكتب  رئيس 

. هنية  اسامعيل 

الصالة عىل الجثامن



6
مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

االربعاء 3 آب 2022

لقــد مّرت حواىل الســنتني عىل حدوث واحــد من أكرب 
اإلنفجــارات يف العامل.. اإلنفجار الذي هّز قلوب ومشــاعر 
العامل بأرسه ودّمر سّت الدنيا »بريوت« وقتل ورّشد أبناءها. 
ومنذ ذلك الحني، بات مرفأ بريوت منطقة مهجورة يكســوها 

والحزن.  الغبار 
أطلقــت الســلطات اللبنانية تحذيرا يف وقت ســابق من 
»خطر سقوط« الجزء الشاميل املتصدع من صوامع الحبوب 
يف مرفأ بريوت، بعد قرابة أســبوعني من اندالع النريان فيه، 
يف وقــت يحيي لبنــان الذكرى الســنوية الثانية لإلنفجار 

املدّمر. 
ولكن مرحلة ما بعد ســقوط الصوامع، ال تقّل خطورًة عن 
تداعيــات اإلنفجار الذي نتج عنه مئات القتىل وآالف الجرحى. 

فهذه املرّة الكارثة بيئية وصحية بامتياز، وكلّنا »ضحايا«. 
تضاربت يف اليومني األخريين اآلراء حول ما إذا كانت صوامع 
القمــح تحتوي عىل مادة »األسبســتوس« الخطرة أم ال. وهل 

علينا دق ناقوس الخطر أم ال. 

{ فام هو األسبستوس؟ {
»األسبســت أو أسبستوس هو إسم عام ملجموعة من املواد 
الطبيعيــة. كانت لها فائدة تجارية يف املايض نظراً ملقاومتها 
غري العادية لقوة الشــّد ورداءة توصيلها للحرارة ومقاومتها 
النســبية لهجامت املواد الكيميائية عليها.  إّن األسبســتوس 
اإلســمنتي هو خليط من اإلســمنت وحوايل 10% من ألياف 
اإلسبســتوس، ويستخدم األسبست يف قطاع البناء وتسقيف 
املنازل والعــوازل الداخلية والخارجيــة وأنابيب رصف املياه 

واملداخن والتهوية. 
يف حديــث خاص لـ«الديار«، رّجح الربوفيســور والخبري 
البيئي ضومــط كامل، وجود مادة »األسبســتوس« الخطرة 
داخل الباطون يف صوامع القمح مناشداً الجهات املعنية إجراء 
الفحــوص واالختبارات الالزمة للتأكد مــن وجود هذه املادة 

الخطرة، ونسبتها يف الصوامع. 
وبالنســبة الندالع النريان يف اإلهراءات، شــدد »كامل« 

عــىل خطورتهــا وتداعياتها الصعبة قائــالً: »يف كل مرة 
تندلــع النريان ملدة تفوق الســبعة أيام عىل الحجر أو عىل 
أي مــادة صخرية أخرى، تنتج عنها مبارشة مادة كلســّية 
قابلة للكرس والتحلل، كام حصل حالياً يف قعر اإلهراءات«. 
فاإلهراءات كانت مبنّية عىل أساس قوي من باطون مسلّح 
ومــواد صلبة أخرى، ولكن عند متّدد النريان، تبّدل شــكل 
الحديــد وكــرس الباطون املحيط به، مام أّدى إىل ســقوط 

جزء من اإلهراءات«. 
أما الخطر التايل املحدق بنا عند سقوط اإلهراءات، فهو تشكّل 
عصف هوايئ يطري فيه كل الغبار يف الجو وينترش عىل مسافة 

واسعة قد تصل إىل كيلومرتات عدة من محيط املرفأ. 
املخاطر التي ميكن أن تنتج عن »األسبستوس«

يعترب األسبســتوس مادة مرسطنة بالنســبة للبرش، وقد 
تتسّبب يف اإلصابة بورم املتوسطة ورسطان الرئة ورسطاين 

الحنجرة واملبيض.
باإلضافة إىل تســببها يف مرض نادر يصيب غشاء الرئتني 
واملعدة )مزوتليوما(. فيؤدي استنشاق ألياف األسبستوس عىل 
مدى ســنوات عديدة يف النهاية إىل تندب الرئتني، حيث تشمل 

األعراض ما يأيت:
- ضيق يف التنفس.

- سعال مستمر.
- أزيز.

- تعب الشديد.
- أمل يف الصدر أو الكتف.

- تورّم أطراف األصابع يف الحاالت األكرث تقدًما.
قد يستغرق ظهور األعراض من 20 - 30 عاًما.

{ سبل املعالجة {
يف حال أثبت وجود مادة األسبســتوس، شدد الخبري البيئي 
عــىل رضورة وضع الخطط البيئية الالزمة وعدم استنشــاق 
الغبار نهائياً. ووضع خطة إلزالة الغبار املوجود يف أرض املرفأ  
ومحيطه وعىل الركام ، وإزالته بطرق علمية حديثة جداً وردمه 
يف مــكان بعيد مخصص وغري مأهول، يك ال يتنّشــق الناس 

والحيوانات الغبار السام. 
هــذا ودعا »كامــل« وزارة البيئة والجهــات املعنية إلقامة 
حمالت توعية للناس حول كيفية الترصف يف حال وجود هذه 

املواد املرسطنة عند انهيار صوامع القمح بالكامل. 
وقال: »إن هذا امللف بحاجة أن يوىل اهتامماً علمياً بامتياز، 
بعيداً كل البعد عن السياسة واملناكفات بغية التخلّص من هذه 
الكارثة، فالوضع البيئي أساســاً كاريث يف لبنان، وال يحتمل 

بعد أّي تفاقم«. 

{ »الكاممات الدقيقة« {

إىل ذلك، شــدد »كامل« عىل رضورة اســتخدام الكاممات 
الدقيقة، وهي الكاممات الحديثة التي متنع دخول الغبار نهائياً 
وبالتايل تحمي الشــخص منــه. فالكاممات العادية ال تحمي 
يف حال انتشار الغبار الذي يحتوي عىل مادة »األسبستوس«، 
وعندها ســتدخل الذّرات الشــعاعية وذّرات األسبستوس إىل 

الرئتني وتعمد إىل تدمريها. 
وتجــدر اإلشــارة إىل وجود  مادة »األسبســتوس« عىل 
معظم طرقات لبنان، ولكن ما من أحد يتحرّك إلزالتها أو حتى 

معالجتها. 

بعــــــد مضــــــّي عامين على الدمــــــار الكبير.. لبنــــــان أمام كارثــــــة بيئّية وصحّية في هــــــذه الحال !

تعد النوبات القلبية واحدة من أخطر أشكال 
أمراض القلب، وميكن يف بعض األحيان التنبؤ 
بهــا من خــالل عالمات ميكــن أن تظهر يف 

مختلف أماكن الجسم.
وتحدث نوبات القلــب عندما يتوقف تدفق 
الدم إىل القلب فجأة، لكن األعراض قد تتضمن 
األذنني، وهي حالة تعرف باسم »عالمة فرانك«، 
نسبة إىل الطبيب األمرييك الذي الحظها ألول 

مرة، الدكتور ساندر فرانك.
واكتشــف الدكتور فرانك هذه الظاهرة ألول 
مرة عندما الحظها يف املرىض الذين يعانون من 

آالم يف الصدر وانسداد يف الرشايني التاجية.
وتُعرف »عالمة فرانك« بأنها تجعد شــحمة 
األذن القطري، والذي ميتد إىل أســفل شحمة 

األذن.
وتشري بعض الدراســات إىل أن هذا التجعد 

يرتبط بزيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ومع ذلــك، يف حني أن »عالمة فرانــك« مرتبطة بأمراض 
القلب، فإنها ال تعني بالرضورة أن املصاب بها يعاين من مرض 

يف القلب.
ونتيجــة لذلك، ال توجد إجابة نهائيــة حول هذا املوضوع. 
ومع ذلك، فإن إحدى النظريات تقول إن عالمة فرانك مرتبطة 
بفقدان اإليالستني واأللياف املرنة. وهذه عملية تتلف األوعية 

الدموية لدى املصابني بأمراض القلب التاجية.  
ويف هذه األثناء، تشري آخر األنباء إىل أن العلامء عىل وشك 

عالج أمراض القلب الوراثية.

ويعتقــد العلــامء أنهم عىل بعد ســنوات فقط من تطوير 
عالجات ميكن أن تعالج أشكاال من أمراض القلب الوراثية التي 

تعرض 260 ألف شخص لخطر املوت املفاجئ كل عام. 
ويف انتظــار ذلك، ميكن اعتامد بعــض التوصيات لتقليل 
مخاطر اإلصابة بأمراض القلب. وهناك ثالث ركائز أساســية 
للحد من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والحفاظ عىل الصحة 
العامة، والتي تتمثل يف اتباع نظام غذايئ متوازن مع مامرسة 

الرياضة بانتظام وعادات منط الحياة اإليجابية.
وميكن أن تتحد هذه العوامل الثالثة معا ملساعدة شخص ما 

يف الحفاظ عىل صحة القلب واألوعية الدموية بشكل عام.

»فــــــي األذن«.. عالمــــــة قد تتنّبــــــأ بالنوبــــــة القلبّية
مــع ارتفاع درجات الحرارة إىل مســتويات قياســية هذا 
الصيف، تتوق أجســامنا إىل االستمتاع بأطعمة ومرشوبات 

منعشة وخفيفة.
وإىل جانب فوائدها املنعشــة، فإن بعض الخيارات الغذائية 
املفضلــة للكثريين يف الصيف ميكن ألن تســاعد يف خفض 

مخاطر اإلصابة بالرسطان، وفقا ألحد الخرباء.
وميكــن أن يبدأ الرسطان يف أي مكان يف الجســم تقريبا، 

بسبب منو الخاليا الذي ال ميكن السيطرة عليه.
ورغــم عدم القدرة عىل تعديــل املخاطر يف بعض الحاالت، 
فقد ثبت أن اتباع نظام غذايئ صحي هو وســيلة فعالة لتقليل 

احتاملية اإلصابة بهذه الحالة.
 Medicine وبحســب حســني عبده، الصيدالين املرشف يف
Direct، فإن مثار الحمضيات املنعشة والحيوية، التي متنحنا 
املقدار املناســب من االنتعاش والربودة خالل أشــهر الصيف، 
ميكنها أيضا املساعدة يف درء خطر اإلصابة بأربعة رسطانات.

وقال عبده: »ميكن ملضادات األكسدة املوجودة يف الحمضيات 
تعقب الجذور الحرة داخل الجسم وتحييدها، وهو ما يكون له 
تأثري معادل عليها. وهذا يلعب دورا يف منعها من إتالف خاليا 
الجسم السليمة، ما يجعلها أقل عرضة ألن تصبح رسطانية«.

ويتمثل الجزء القوي اآلخر املخبأ يف هذه الثامر امللونة، يف 
محتواها العايل من األلياف القابلة للذوبان.

وقال الخبري الصيدالين: »الفواكه الحمضية لها معدل ذوبان 
أعــىل لأللياف غري القابلة للذوبــان مقارنة مبعظم الفواكه 
والخرضوات األخرى. وميكن أن يعزز هذا املساعدة عىل الهضم 

وتقليل االلتهابات يف الجسم«.
ووفقا لـ Science Direct، يعد االلتهاب محركا للرسطان مع 

تعزيز منو الورم أيضا.
ونظــرا لوجــود مجموعة متنوعة من األلــوان والنكهات 
لالختيار من بينها، أوضح الســيد عبده أيضا ما يجب الوصول 
إليه عندمــا يتعلق األمر بالحمضيات، قائــال: »يعد الربتقال 
من أفضل الفواكه الحمضية ملجموعة واســعة من مضادات 
األكسدة والعنارص الغذائية، مبا يف ذلك فيتامني يس. والليمون 
والغريــب فروت غنية أيضا باملغذيات النباتية، وهي أنواع من 
مضادات األكسدة التي ميكن أن تساعد يف حامية الجسم من 

تلف الخاليا ومشاكل أخرى«.
وعالوة عىل ذلك، تشــري األبحاث إىل أن مثار الحمضيات قد 
تلعــب دورا يف الوقاية من أنــواع الرسطان املختلفة، مبا يف 
ذلك رسطان القولون والربوســتات والبنــكرياس ورسطان 
الثدي، إال أن الخبري الصيدالين أشار إىل أن البحث يف هذا »غري 

قاطع«.
عىل ســبيل املثال، وجدت دراســة نرُشت يف مجلة الطب 
أن تنــاول الحمضيات ميكن أن يقلل »بشــكل كبري« من خطر 
اإلصابة بالرسطان الذي يتشكل يف الخاليا الرقيقة املسطحة 

التي تبطن املريء من الداخل.
ومع ذلك، مل يتم مالحظة نفس هذه الفائدة للرسطان الذي 

يبدأ يف خاليا الغدد املخاطية يف األنبوب العضيل.
 ،Frontiers in Pharmacology وسلط بحث آخر، نرُش يف مجلة
الضوء أيضا عىل دور عصائر الحمضيات »كمورد محتمل ضد 

الرسطان« بعد االطالع عىل 22 ورقة بحثية.
ويف الوقــت الحايل، هنــاك حاجة إىل مزيــد من البحث 
الستخالص نتيجة مؤكدة بشأن ارتباط الحمضيات بدرء أنواع 

الرسطان املختلفة.

فواكــــــه تمنع الخاليا من أن تصبح »ســــــرطانّية«.. ما هي؟

تســلم وزير الصحة العامة 
يف حكومــة ترصيف األعامل 
فــراس األبيض، الهبة الرتكية 
من ســفري تركيا عيل باريش 
أولوسوي، وتتضمن 11 حاوية 
واملســتلزمات  األدوية  مــن 
الطبيــة، بحضور األمني العام 
اللواء  لالغاثة  العليــا  للهيئة 
محمــد خري، يف مســتودع 
األدويــة التابع لوزارة الصحة 
يف الجامعــة اللبنانيــة يف 

الحدت. 
وقــال األبيض: »هذه الهبة 
اليوم  التي نتســلمها  الرتكية 
تشكل مســاعدة هامة، ليك 

نستمر كوزارة صحة عامة يف تقديم الخدمات 
الصحيــة وتوفري التكاليــف االضافية عىل 
املريض الذي يتلقى العالج يف املستشــفيات 
الحكومية«، مشريا إىل أنّه »باالضافة إىل ذلك 
هنالك جزء مهم جدا من هذه املساعدة الرتكية 
وهي عبارة عن ادوية وخصوصا االدوية التي 

تذهــب اىل مراكز الرعاية االولية والتي تدعم 
املرىض الذين يقصدون هذه املراكز وخصوصا 
املرىض الذين ليس يف استطاعتهم ان يحصلوا 
عىل عالجاتهم من الصيدليات بحيث اصبحت 
غاليــة الثمن. وهذه الهبة من االدوية الرتكية 
ســتوزع مجانا يف مراكــز الرعاية االولية 

التابعة لوزارة الصحة«.

أدويـــــــــة ــة  ــ ــ ــاويـ ــ ــ حـ  11 ــم  ــ ــّلـ ــ ــسـ ــ تـ ــض  ــ ــ ــيـ ــ ــ األبـ
ــة مـــــن تـــركـــيـــا ــ ــب ــ ــة ه ــ ــّي ــ ــب ــ ــات ط ــ ــزم ــ ــل ــ ــت ــ ــس ــ وم

االبيض والسفري الرتيك

استقبل وزير االشــغال العامة والنقل يف 
حكومة ترصيف االعامل عيل حميه يف مكتبه 
يف الوزارة، وفدا من روابط التعليم الرســمي 
الثانوي واالسايس واملهني، حيث عرض الوفد 
واقع املعلمني واملطالب الرئيســية لدى قطاع 
التعليم الرســمي يف ظل ما تشــهده البالد 
مــن تفاقم  لألزمات عىل املســتويات املالية 

واالقتصادية واالجتامعية. 
وشــدد حميه أمام الوفــد بصفته عضوا 
يف اللجنة الوزارية املكلفة متابعة تحســني 
رواتــب العاملني يف القطــاع العام، أنه »لن 
يدخر جهدا يف متابعة املطالب التي نقلها اليه 
الوفــد وخصوصا يف ما يتعلق مبوضوع دفع 
املســاعدة اإلجتامعية للمعلمني، وكذلك األمر 
بالنســبة لبدل النقل، وموضوع اإلستشفاء 
وتحســني الرواتب. ومن خالل الواقع املايل 

الذي تعانيه الخزينة العامة ورضورة ان يربط 
موضــوع الزيادات بتحصيل ايــرادات مالية 
لخزينــة الدولة وذلك من خالل عودة اإلدارات 
العامة للعمل كونها الباب لتحصيل اإليرادات«.

واقرتح عىل الوفد »أن تكون املطالب املالية 
متدرجة تتواءم مع ايرادات الدولة املالية والتي 
يجــب العمل عىل زيادتها مــن خالل تفعيل 
املرافق العامة وتحسني خدماتها وهذا ما قمنا 
به يف وزارة االشغال من خالل اقرار القوانني 
األربعة يف الجلسة األخرية للمجلس النيايب«.

وعــرب الوفد عن شــكره ل«الرصاحة التي 
ملســها من الوزير«، مشيدا مبا يقوم به عىل 
صعيد رفد خزينة الدولة املالية«، مؤكدا »أنهم 
كروابط للمعلمني عىل اســتعداد للتعاون يف 
ســبيل تحقيق املطالب وذلك قبل حلول العام 

الدرايس الجديد«.

ــم الـــرســـمـــي« : ــي ــل ــع ــت ــد »روابــــــــط ال ــوفـ ــه لـ ــي حــم
لـــن نـــّدخـــر جـــهـــداً لــتــحــســيــن رواتــــــب املــعــلــمــيــن

تم زفاف نجل الوزير السابق ورئيس الحزب السوري القومي االجتامعي االستاذ 
رائد محمود عبد الخالق عىل االنسة غنوة منيب عبد الخالق يف بلدته مجدلبعنا، 
بحضور عدد من الشخصيات السياسية، االجتامعية والحزبية ورؤساء البلديات 
واملخاتري ومنها الوزير نهاد املشنوق، النائب سليم سعادة، النائب سيزار ايب خليل 

رئيس الحزب السابق للحزب السوري القومي األجتامعي األمني فارس سعد. 
واتصل مهنئاً الرئيس اميل لحود، الوزير الســابق وليد جنبالط، االمري طالل 
ارسالن، الوزير السابق وئام وهاب،  وعدد من الشخصيات السياسية، الحزبية 

واالجتامعية.

ــق ــ ــ ــالـ ــ ــ ــخـ ــ ــ زفـــــــــــــــــــاف رائـــــــــــــــــــد وغـــــــــــنـــــــــــوة عــــــــبــــــــد الـ
بــــــحــــــضــــــور االهـــــــــــــــل واالصــــــــــــــدقــــــــــــــاء وشـــــخـــــصـــــيـــــات

العروسني مع الرئيس األسبق للحزب القومي األمني فارس سعد العروسني

خــال العريــس العميــد مالــك عبــد الخالــق وزوجتــه وشــقيقات العريــس 

عبــري وزيتــة عبــد الخالــق مع عائلة العروس
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االربعاء 3 آب 2022

تقريــــــر KPMG يســــــجل عــــــدم مخالفة
ــان ــن ــب ــرف ل ــصــ ــ ــل م ــمـ ــة فــــي عـ ــ ــام ســ

رفعت رشكة التدقيق املحاسبي KPMG املكلفة من صندوق 
النقــد الدويل بالتدقيق يف عمل مرصف لبنان منذ العام 2015 
وحتــى العــام 2020 تقريرها اىل الصنــدوق وقد انتهى اىل 
عدم  تســجيل أي مخالفات يف عمل املرصف املركزي. علام ان 
التقريــر الذي انجز املرحلة االوىل منه فريق  يتضمن عددا من 
الخــراء العامليني واملتخصصني يف مجال املراقبة والتدقيق ال 
سيام يف التدقيق يف املصارف املركزية، سيستكمل حتى العام 
2021 ، علــام أن التدقيق الجنايئ ال يشــمل العام 2021. وقد 
اجــرى فريق رشكة KPMG  تدقيقا تفصيليا يف كل مديريات 
واقســام مرصف لبنان ، ويف املعايري املحاسبية ويف تفاصيل 
كل العمليات، ورفع تقريرا يؤكد عدم وجود اي مخالفة واحرتام 

املعايري واالصول العاملية.
تســأل مصادر معنية بالقطاع عــر »املركزية« عن صمت 
اهل الكهف الذي التزمته املنظومة التي ال تنفك ليل نهار تنظم 
الحمــات لتأليب الرأي العام ضــد حاكم مرصف لبنان، وملاذا 
غابت عن واجهة املشــهد وعن ابداء الرأي مبا نطق به سامة 
ورشكــة التدقيق؟ واين وزراء املال املتعاقبون، وهم مبعظمهم 
من لون سيايس واحد، مام تقدم ومن الرد لدحض االرقام، ان 
مل تكن دقيقة وترئة انفسهم واطاع الراي العام عىل اسباب 
رصف املليارات عىل مشــاريع فاشلة مل يجن منها اللبنانيون 
اال الخيبــات، وهم يقبعون اليوم يف العتمة الشــاملة مع ان 
املليــارات التي انفقت لتأمني التيار الكهربايئ من شــأنها ان 

تيضء نصف دول العامل؟

ــر ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ الـ مـــــمـــــنـــــوع   : افــــــــــــــرام 
ــب امـــــــــــــــوال املـــــودعـــــيـــــن ــ ــطـ ــ ــشـ ــ بـ

غرد النائب نعمة افرام عر  حســابه عىل«تويرت«: »ترشفت 
بلقاء جمــــعية رصخــــة املودعني يف مشــــروع وطن 
اإلنســان. أكرر أن أموال املودعني أمانة مجرون عىل إعادتها 
اىل أصحابهــا ولــو بعد حني. هذا األمر يجــب أن يكون هدفاً 
يف صميم خطة التعايف املايل وممنوع مــــنعا باتا التفكري 
حتى بشــطب هذه األموال وإال ستنعدم الثقة بلبنان وقطاعه 

املرصيف اىل األبد«.

ــة« عــلــقــت ــ ــل ــ ــق ــ ــت ــ ــس ــ »املـــــصـــــالـــــح امل
آب  10 ــة  ــ ــ ــاي ــ ــ ــغ ــ ــ ل اضـــــــرابـــــــهـــــــا 

صــدر عن اتحاد النقابــات العاملية للمصالح املســتقلة 
واملؤسسات العامة بيان، أشار اىل انه »بعد االتصاالت الجارية 
بواســطة االتحاد العــاميل العام الذي تواصــل مع املعنيني 
الستصدار مرســوم بدل النقل للمؤسسات العامة واملصالح 
املســتقلة والخاضعني لقانون العمل، وبعد صدور بيان اللجنة 
الوزاريــة القايض بتطبيق مرســوم تعويض االنتاجية عىل 
العاملني يف املؤسسات العامة واملصالح املستقلة، وفقا لآللية 
والرشوط التي نص عليها املرســوم رقم 9754 تاريخ 7-28-
2022  حيث تم الطلب اىل املؤسســات العامة اتخاذ االجراءات 
اآليلة اىل ذلك بحســب األصول، يعلن اتحاد النقابات العاملية 
للمصالح املستقلة واملؤسســات العامة تعليق إرضابه لغاية 
تاريــخ العارش من آب ضمنا، عــىل ان يعقد االتحاد اجتامعه 

يف العارش من آب لتحديد الخطوات.

البنزين... صفيحتــــــي  بســــــعر  انخفاض 

انخفض ســعر صفيحتي البنزيــن 95 و98 اوكتان 11000 
لرية لبنانية.

وأصبحت االسعار عىل الشكل التايل:
البنزين 95 أوكتان: 581000 ل.ل.
البنزين 98 أوكتان: 593000 ل.ل.

جوزف فرح

طالب رئيس مجلس ادارة بنك لبنان واملجهر ســعد االزهري 
برضورة مشــاركة القطاع املرصيف يف موضوع اعادة هيكلة 
القطــاع النه موضوع دقيق ويتناول تعديل االســس وقوانني 
تتعلق به خصوصا ان هذا القانون ســيقدم اىل املجلس النيايب 
القــراره وتوقع االزهري ان يكون حجــم القطاع اصغر ورمبا 
ســتوجد مصارف صغرية لكن متخصصة ومن املهم ان تكون 
الخطة املوضوعة ليست لتصفية املصارف وان ال تحمل املصارف 

امورا ال دخل لها بها.
جاء ذلك يف حديث لازهري اىل الديار عىل النو االيت :

[ مــا رأيكم بالبيان الــذي أصدرته جمعية املصارف يف جمعيتها 
العمومية بخصوص العالقة مع صندوق النقد الدويل وموضوع إعادة 

الهيكلة املرصفية؟ 
- لقد أكد رئيس الجمعية يف خطابه إقتناع القطاع املرصيف 
بــأن اإلتفاق مع الصندوق هو أفضل الحلول املتاحة ونحن عىل 
اقتناع برضورة إقرار كّل املتطلبات والقوانني املطلوبة يف أقرب 
فرصة ممكنة ألنها تشــكّل األسلوب األفضل لخروج لبنان من 
أزمتــه املالية ومن الرضوري إمتــام اإلتفاق مع صندوق النقد 
وتنفيذ اإلصاحات املطلوبة. إن النقطة األساســية التي تطّرق 
إليهــا إجتامع الجمعية هو موضــوع إعادة الهيكلة املرصفية 
وهو موضوع دقيق يتم التباحث به منذ أشــهر وعىل املصارف 
وجمعية املصارف أن تكون مطلعة عليه وإبداء ماحظاتها ملا له 
من أثر كبري عىل املصارف والقطاع ككّل وعىل اإلقتصاد الوطني. 
لقد كنــا نتوقع أن يُطلعنا رئيس الجمعية خال اإلجتامع عىل 
البنــود واملاحظــات املتعلقة بهذا األمر لكننــا علمنا بأنه مل 
يســتطع اإلطاع عىل املرشوع الذي من املفرتض تقدميه إىل 
مجلس النواب خال األيام القادمة لذا طلبنا منه أن يتم إطاعنا 
عــىل املخطط املقرتح ليك نُبدي ماحظاتنا عليه، وقد أرّصينا 
عىل ذلك وهو بدوره وعدنا بالتواصل مع رئيس الحكومة وحاكم 
املرصف املركزي بأرسع وقت والحصول عىل املرشوع ليك نطلع 

عليه ودراسته وإبداء ماحظاتنا . 
[ ما الذي يُخيفكم يف موضوع إعادة الهيكلة؟ 

- إن إعــادة الهيكلــة هي عملية تعديل األســس والقوانني 
وأطــر العمل يف املصارف كــام أن مهمة جمعية املصارف هي 
التعاون مع املرصف املركزي ومع الدولة يف كّل األمور الخاصة 
باملصارف. أننا نتكلم هنا عن أســس وقوانني تتعلق باملصارف 
فكيــف ال نطلع عليها؟! إن مهمــة الجمعية هي التواصل مع 
املــرصف املركزي ومع الحكومة للدفــاع عن حقوق املصارف 
واملتعاملــني معها خصوصاً إن مــرشوع قانون إعادة الهيكلة 
ســيعّدل أسس وقوانني والعمل يف املصارف لذا من الطبيعي أن 

تكون املصارف عىل إطاع باملخطط. 
[ لقد تطرّقت خطة التعايف إىل املوضوع بحيث ســيتم التواصل 
مع 14 مرصفاً وســتقوم رشكة عامليــة بالتدقيق يف األمر فام رأيكم 

عىل هذا الصعيد؟ 
- هذا األمر مرتبط أكرث بدراســة أثر خطة التعايف عىل 14 
مرصف ومعالجة الشــؤون املطلوبة. إن األمر يتعلق بدراســة 
وضع املصارف وأثر الخسائر عىل كّل مرصف ومعرفة املصارف 
القادرة عىل اإلستمرار يف عملها. أما يف الشق املتعلق بالخسائر 

تحديداً فيوجد تطــورات إيجابية برزت إثر كام رئيس الوزراء 
املتعلق بهذا املوضوع يف املجلس النيايب . 

[ لكن كالمه مل يرتجم عملياً عىل أرض الواقع فكيف تفرسون ذلك؟ 
- هذا صحيح لكن موضوع شطب الودائع مل يعد موجوداً إمنا 
يوجــد عملية نقل جزء من الودائع )الودائع الكبرية( إىل خارج 
امليزانية وتســديدها من مداخيل وفوائض مستقبلية، وهذا أمر 
أعتره إيجابياً بحيث ميكن إســرتداد الودائع مع الوقت وهو ما 
قصده رئيس الوزراء ونحن اليوم بإنتظار املرشوع الخاص بذلك. 

[ هل تّم التواصل مع املصارف املقصودة ومرصفكم أحدها؟ 
- لقد طلب من لجنة الرقابة عىل املصارف املعلومات املتعلقة 
باملوجودات للتمكن من القيام بدراسة تفصيلية بهذا الخصوص 
وقد طلــب منها معلومات تفصيلية بكل ما يتعلق باملوجودات 

والعقارات ملعرفة القيمة الفعلية للمصارف. 
[ كيف تنظرون إىل مســتقبل القطاع املرصيف وهل ســينخفض 
عدد املصارف يف السوق اللبناين وهل عدد املصارف الغري قادرة عىل 

اإلستمرار كبرياً ؟ 
- لنكن واقعيني فإن حجم اإلقتصاد اللبناين قد تضاءل كثرياً 
وكذلــك الربحية والعمل املرصيف لــذا أعتقد بأن حجم القطاع 
مبوجوداتــه وأماكه الخاصة وأرباحه ســيتضاءل كثرياً كام 
يوجد عدم قدرة لدى بعض املصارف عىل تحقيق األرباح وتغطية 
التكاليف لذا سيكون حجم القطاع أصغر ورمبا ستوجد مصارف 
صغرية لكن متخصصة. من األكيد أنه سيوجد تغيري يف الوضع 

عىل صعيد كّل القطاعات ومن بينها القطاع املرصيف. 
[ لكن هل باعتقادكم سيوجد بعد من يرغب باإلستثامر يف القطاع 

املرصيف؟ 
- من املهّم أن تكون الخطة املوضوعة ليست لتصفية املصارف 
وأن ال تحمــل املصارف أمــوراً ال دخل لها بها. ليس صحيحاً أن 
عىل املصارف تحّمل خسائر املرصف املركزي فهذا غلط كبري ومل 
يحدث يف العامل أي أن يتحّمل القطاع املرصيف الخســائر التي 
منحهــا املرصف املركزي للدولة. إن هذا أمر خطري لكنني أعتقد 

بأن التوجه الحايل هو غري ذلك. 
إذا حّملــت الحكومة عبء الخســائر للمصارف واملودعني 
بطريقة غري عادلة فهذا ســيخلق عدم ثقة مستقبًا بحيث ال 
وجود للعدالة يف تحّمل املســؤوليات ولن يستثمر أحد يف بلدنا 
لذا من الرضوري أن يكون الحّل عادالً وقد فهمنا أنه يوجد تغيري 

يف منط الخطة ونتمنى أن يتّم ترجمة ذلك واقعياً. 

[ ما الذي يتطرّق إليه تقرير الـ I I F ؟ 
 Institute of International Finance إن التقريــر وضعته -
IIF(( وهي مؤسســة عاملية تم تأسيسها يف مثانينات القرن 
املايض لدى نشــوء األزمات يف العامل الثالث وقد أسســها أهم 
املصارف التجارية واإلســتثامرية إىل جانب املصارف املركزية 
األساســية يف العــامل وهي تعقد إجتامعاتهــا بالتوازي مع 
إجتامعات صندوق النقد يف واشنطن ويحرض هذه اإلجتامعات 
أهم املســؤولني يف العامل كام تقوم بدراسات عن اإلقتصادات 
ولديهــا مصداقية عاليــة إذ أن عملها هو مراقبة األوضاع يف 
الدول. لقد قّدمت املؤسســة العديد من الحلول يف دول أوروبا 
الرشقيــة ويف اليونــان وغريها من الدول. لقــد أجرت هذه 
املؤسســة دراســة مؤخراً قالت فيها بأنه يجب املحافظة عىل 
القطــاع املرصيف يف لبنــان يف الحّل الذي يتم وضعه، ويجب 
عدم تحميله الخسائر التي ال دخل له بها فاملهم أن يبقى القطاع 
املــرصيف قادراً عىل النهوض باإلقتصــاد وأال يحمل أكرث من 
طاقته. إن هذا أمر الفت ومهّم خصوصاً أن عاقة املؤسســة 
مــع صندوق النقد هي عاقة وثيقة وقد أكدت رضورة اإلنتباه 
وعدم توزيع الخســائر بطريقة مجحفة والقضاء عىل القطاع 
املــرصيف إذ لن يتمكن اإلقتصاد من النهوض واإلنطاق مجدداً 

إال يف ظّل املحافظة عىل القطاع املرصيف. 
[ كيف باســتطاعة القطاع املرصيف النهوض واإلنطالق مجدداً 

برأيكم؟ 
- ليس باستطاعة البلد النهوض واإلنطاق إال يف ظّل وجود 
قطــاع مرصيف فاعل وغري صحيح أن املســؤولية األوىل تقع 
عــىل املصارف إمنا عىل الدولة التي رصفت األموال كام أنه غري 
صحيح أن القطاع إلتزم مبخاطر عالية حني وضع كّل أمواله لدى 
الدولــة إذ أن دين الدولة هو جزء من أمواله الخاصة وهو قادر 
عىل تحّمل الخسائر لكن الدولة استعملت األموال املوجودة لدى 
املــرصف املركزي بدون وجه حق وأي عجز لدى املرصف املركزي 
عىل الدولة أن تســّدده ســنوياً لكن عملياً يف السنوات األخرية 
ال ســيام بعد األزمة تّم التجاوز بشكل واسع الستعامل األموال 
املوجودة يف املرصف املركزي . إن الدولة هي املســؤولة ويجب 
إيجاد الحلول لرّد األموال ويوجد طرق عدة لذلك وال تســتطيع 
الدولة القول أنها اســتعملت األموال وستحّمل وزرها للقطاع 
املــرصيف فام دخله بذلك؟.. لقد قّررت الدولة إســتعامل أموال 
املرصف املركــزي وهو ملكها لذا عليها التفكري بطرق رّدها مع 
الوقت كام حدث يف دول أخرى إما بالعملة املحلية أو بالواردات 
املســتقبلية أو غريها، فــا يجوز تحميــل القطاع املرصيف 
وبطريقه غري عادلة مســؤولية أمــر ال دخل له به فيتم بهذه 
الطريقــة القضاء عليه فا يوجد تالياً إقتصاد فّعال قادر عىل 
اإلنطاق من جديد. أنا أعتقد بأنه يوجد حالياً تغيري يف التوجه . 
[ يوجــد أربعة قوانني أحدهــا هيكلة املصارف يجب إقرارها قبل 
دخول املجلس النيايب يف الدورة اإلنتخابيه بعد شهر فهل من املمكن 
توقيع اإلتفاق النهايئ يف شــهر ايلــول مع صندوق النقد بعد إقرار 

القوانني املطلوبة؟ وهل برأيكم يوجد أرادة لذلك؟ 
- رمبــا يوجد إرادة لكن ال يوجد همة إلمتام األمر بالرسعة 
الازمــة. أنا أمتنى حدوث األمــر وإمتام اإلتفاق مع الصندوق 
وعدم التأخر أكرث. يوجد دامئاً تأخري يف اتخاذ القرارات الازمة 

وذلك يكلفنا غالياً. 

ــادة هيكلته ــ ــي فـــي مـــوضـــوع اعـ ــطــاع املــصــرف ــق ــة ال ــشــارك ــرورة م ــضـ ــب بـ ــال ط
االزهــــــري لـــــــ »الديار« : حجم املصارف ســــــيكون اصغــــــر ولكن متخصصــــــة ومن املهم
ان تكــــــون الخطــــــة املوضوعة ليســــــت لتصفيــــــة املصــــــارف وان ال تتحمل الخســــــائر

سعد االزهري

اميمة شمس الدين

من ضمن االصاحات املطروحة يف الساحة اللبنانية كمدخل 
لحل االزمة االقتصادية واملالية والنقدية التي تعصف بلبنان منذ 
حواىل ثاث ســنوات وكمدخل البرام االتفاق مع صندوق النقد 
يُطرح موضوع توحيد ســعر الرصف الذي اعتره نائب رئيس 
حكومة ترصيف االعامل سعادة الشامي من ضمن االصاحات 
املطلوبة التي ستسهل االتفاق مع صندوق النقد الدويل وتدخل 
االموال اىل لبنان وتحد من ارتفاع ســعر الرصف. فهل ميكن ان 
يوحد ســعر الرصف قريباً وهل ســيكون أدىن من سعر منصة 
صريفة وما الذي مينع توحيد سعر الرصف وهل توحيده يضع 

حدا لألزمة؟
لاجابة عىل هذه االســئلة كان للديار هذا الحديث مع مدير 
األبحاث يف اتحاد أســواق املــال العربية الدكتور فادي قانصو 
الذي أكد أن تحرير سعر رصف اللرية اللبنانية مقابل الدوالر هو 
مطلب اقتصادي لتوحيد أســعار الرصف املتعّددة وإنهاء حالة 
الفوىض الســائدة يف سوق الرصف مشرياً ان يف االقتصاديات 
املدولرة وغري املتقّدمة كام هو حال لبنان، بأن مســألة تحرير 
سعر الرصف قد يكون لها تداعيات سلبية عىل االقتصاد وتحدث 
قانصو عن متطلبات أساســية لتفادي تداعيات عملية التعويم 

املرتقبة وهي :
- أوالً، يحتاج تحرير ســعر الرصف إىل اســتقرار اقتصادي، 
وتحديداً اقتصاد منتج يحقق نسب منو اقتصادية، لتحقيق بعض 
التوازن يف النظام املايل ولضبط سعر الرصف بعد التعويم، وهو 
ما يفتقــده لبنان اليوم يف ظل انكامش حاد يف الناتج املحيل 
اإلجــاميل من حوايل 50 مليــار دوالر يف العام 2019 إىل ما 
دون 19 مليار دوالر اليوم. فكيف إذا كان باقتصاد يعاين أصاً 
ليــس فقط من ركود وإمنا من ركود تضخمي، أي انكامش يف 
الناتج وتضخم مفرط يف األسعار، وهو أسوأ مزيج قد يشهده 
اقتصاد مــا. وإذا تعّمقنا يف البحث نرى بأن الدول التي حّررت 

سعر رصفها هي دول متقدمة ونامية بامتياز.

- ثانياً، يحتاج تحرير سعر الرصف إىل 
استقرار سيايس، إذ أي خضة سياسية قد 
تؤدي إىل تفلّت كبري يف سعر الرصف، ما 
يعنــي املزيد من التضخم ومن التآكل يف 

القدرة املعيشية.
- ثالثــاً، يحتاج تحرير ســعر الرصف 
إىل غياب للفســاد وشفافية مطلقة يف 
السياســة االقتصادية واملالية والنقدية 
وقدرة من قبل املؤسسات املالية املرجعية 
عــىل التدخل لضبطه يف حــال حدوث 
خضات سياســية أو اقتصادية، وهو ما 
يفتقــده اليوم مرصف لبنان يف بلد تكرث 
فيــه الخضات السياســية واالقتصادية 

ويعاين من سوء إدارة وفساد متغلغل.
- رابعاً، يســتحيل تحرير ســعر الرصف قبل تحديد الخسائر 
املالية وتوزيعها ومعالجتها، فاللحظة التي ســيتم فيها اعتامد 
ســعر رصف عائم ومّوحد، بشكل يعكس قيمة الدوالر الفعلية 
بحســب موازين العرض والطلب، ستكون لحظة انكشاف كتلة 
ضخمة من الخســائر املرتاكمة داخل مرصف لبنان واملصارف، 
بعد أن يتّم تقويم االلتزامات الضخمة للمودعني بحســب قيمة 
الدوالر الجديد يف مقابل املوجودات الضئيلة بالعملة الصعبة.

ورأى قانصو ان ضبط ســعر الرصف بعد تعوميه يحتاج إىل 
اســتعادة للثقة وبالتايل إىل تدفق للعملة الصعبة من الخارج، 
وهو ما ســيعتمد عىل قدرة الخطة املالية الجديدة عىل إعادة 
االنتظام املايل ومعالجة خســائره بشكل جذري،معتراً انه من 
املبكر اليوم الحديث عن تعويم حّر لســعر الرصف يف ظل هذه 

الظروف املأساوية.
وبالتــايل يقــول قانصو ال نظن بأن لبنــان قد يكون مقباً 
عىل عملية تعويم حّر لســعر الرصف يف املدى القريب، ولكن 
قــد نتجه يف املرحلة األوىل نحو تعديل مرن يف ســعر رصف 
بشــكل تدريجي وُمدار أم موّجه إىل حّد، أي أن يقترص التدخل 

يف ســوق رصف العمات األجنبية عىل 
الحّد من التقلّبية الشــديدة يف أســعار 
الرصف وبحــدود ضّيقة نســبياً نظراً 
للرتاجــع الكبري يف احتياطيات مرصف 
لبنان. وهو ما يحصل اليوم أساســاً من 
خال التعميــم 161 يف عملية واضحة 
لضبط ســعر الرصف ضمــن هوامش 
محــّددة، ناهيك عن رفــع تام للدعم من 
قبل املركزي عن معظم الســلع املدعومة 
ســابقاً من محروقات وغــذاء وأدوية 
مبعظمها إىل االتصاالت واالنرتنت وحتى 
القروض املرصفية بالدوالر التي أصبحت 
تٌحّصل إما بالدوالر وإما باللوالر، مروراً 
باســتعامل مصطلح »سعر السوق« من 

قبل مرصف لبنان ووزارة املال يف معظم تعاميمهم.
كام لفت قانصو انه مع لجوء مرصف لبنان يف اآلونة األخرية 
إىل تقليص الفارق بني ســعر الســوق املوازية وسعر منصة 
صريفة، فإن ســعر الرصف يف السوق املوازية بات أكرث فأكرث 
مبثابة سعر الســوق السائد لتسعري معظم السلع والخدمات، 
وهو ما يعني دخولنا مرحلة دفن ســعر الرصف الرســمي أي 
الـ1507.5 لرية للدوالر وانطاق مرحلة التعويم املُدار لســعر 

الرصف يف السوق املوازية.
معتراً ان استدامة هذه العملية الرتقيعية املكلفة تبقى رهن 
قــدرة مرصف لبنان عىل التدخل، وهي باتت محدودة نســبياً، 
وبطبيعة الحال لن تســتمر طويًا، بانتظار الخرق األســايس 
واألوحد الذي يبقى رهن تشكيل حكومة بشكل رسيع وتفعيل 
عملها بشكل منتج ملواكبة عملية إطاق برنامج إنقاذ شامل من 
أجل إعطاء صدقية للمساعي اإلصاحية املطروحة، والستعادة 
الثقة بالوضع االقتصادي والسيايس والحكومي وثقة املغرتب 
اللبناين والتأسيس ملرحلة جديدة ونهج جديد ورؤية اقتصادية 

جديدة.

ــعــددة ــار املــت ــعـ ــر ســعــر الـــصـــرف مــطــلــب اقـــتـــصـــادي لــتــوحــيــد االسـ ــحــري ت
ــة ــي ــاف ــشــف ــادي وال ــصــ ــ ــت ــ ــى اســـتـــقـــرار ســـيـــاســـي واق ــ قـــانـــصـــو : يـــحـــتـــاج الـــتـــوحـــيـــد الـ

فادي قانصو

أصدر وزير املال يف حكومة ترصيف 
األعامل يوســف الخليــل مذكرة طلب 
فيها من جميع رؤســاء املصالح املالية 
اإلقليميــة يف املحافظات ورئيس دائرة 
الرضائب غري املبارشة عدم احتســاب 
أيام اإلرضاب ضمن مهلة الخمسة أيام 
عمل املحددة لتسديد رسم الطابع املايل، 
وجاء يف املذكرة: »حيث ان بعض وحدات 
ودوائــر مديرية املالية العامة قد نفذت 
ابتداًء من تاريخ 2022/6/13،  إرضاباً 
كام أن كافة املديريات واملصالح املالية 

اإلقليمية يف املحافظــات نفذت إرضاباً تاماً 
ابتداًء من 2022/7/13 ولغاية 2022/7/31، 
وحيث ان املهلة القانونية املحددة لتسديد رسم 
الطابــع املايل عن الصكــوك والكتابات هي 
خمســة أيام عمل فعيل من تاريخ إنشاء هذه 

الصكوك والكتابات.
لـــــــــــذلك، يطلب إىل جميع رؤساء 

املصالح املالية اإلقليمية يف املحافظات ورئيس 
دائرة الرضائب غري املبارشة عدم إحتساب أيام 
اإلرضاب ضمن أيام العمل املعتمدة إلحتســاب 
املهلة القانونية لتســديد رسم الطابع املايل، 
كام تحتســب املهلة بنفس الطريقة بالنسبة 
للعقود التي يتم تســديد رســم الطابع املايل 
املتوجب عليها بواسطة آالت الوسم لدى كَتاب 

العدل«.

مـــــذكـــــرة مـــــن وزيـــــــــر املـــــــــال الـــــــى رؤســـــــاء
ــة ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ أقامت تعاونية صيادي االسامك والسياحة املـــــــصـــــــالـــــــح املـــــــالـــــــيـــــــة اإلقـ

والرتاث البــرتون احتفالها القــروي الفني 
الســنوي يف حــرم مينــاء الصيادين.تقدم 
الحضــور املدير العام لــوزارة الزراعة لويس 
لحــود، قامئقــام البرتون روجيــه طوبيا، 
رئيس ميناء شــكا بيار نافع، هيئات ثقافية 
واجتامعية وحشد من الصيادين وأبناء املدينة.
قدم االحتفال الشــاعر مهنــا ضاهر الذي 
رحب بالحضور شاكرا منظمي الحفل، ومعهد 
 MARSATI والتكنولوجيا  البحريــة  العلوم 
وجميع املســاهمني واملترعــني النجاح هذه 

السهرة. 
ثــم كانت كلمة لرئيــس التعاونية جورج 
مبــارك الذي بدوره شــكر للحــود جهوده 
ومســاعيه الدامئة لحامية حقوق الصيادين 
وملتابعته أمور وشؤون وشجون البحارة كافة 

يف ميناء البرتون.
ووجه لحود تحية لصيادي االســامك يف 
البــرتون، وقال: »أنتــم املكافحون يف األيام 
الصعبة، ونحن نشــعر مبعاناتكم وأنتم من 

تعطوننا األمــل يف لبنان ليعود أفضل، وهذا 
العشاء هو عائيل وأفتخر انني موجود فيه«.

وأضاف: »اليوم نطلق ورشة مللف الصيادين، 
ووزارة الزراعة قامت مبسح مع منظمة الفاو 
من الناقورة اىل النهر الكبري والدراسة ستنرش 
قريبا مع موضوع الرثوة السمكية يف البحر. 
واالهم اليوم القــرارات التنفيذية التي متنع 

التعدي عىل هذه الرثوة«.
وتابــع: »من هنا نؤكد اننا سنســتمر رغم 
كل الظروف الصعبة وسنتعاون معا للحفاظ 
عليها، وهذا الشاطىء من غري املسموح االعتداء 
عليه، وأناشــد القوى االمنية والقضاء اصدار 

االحكام الرسيعة بحق جميع املخالفني«. 
واعضاءها  ورئيســها  »التعاونية  وحيــا 
باالضافة لجهود الجندي املجهول ورئيســها 
السابق الغائب بداعي السفر املحامي اسطفان 
عســال واملهندس طوين نــرص والقامئقام 

طوبيا وكل برتوين موجود معنا«.
ثم قدم رئيس التعاونية مبارك درعا تكرميية 

للحود .. 

ــانـــاة الـــصـــيـــاديـــن لـــويـــس لـــحـــود : نــشــعــر بـــمـــعـ
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13 خطوة.. هكذا حددت املخابرات األميركية موقع الظواهري وقتلته

ــورة مــفــاجــئــة ــصـ ــزة بـ ــر غــ ــاب ــع ــال تــغــلــق م ــ ــت ــ قـــــوات االح

إيــطــالــيــا عــبــر تونس الـــى  ــوا  أكــثــر مــن 7500 مــهــاجــر وصــل

ــاع طــرابــلــس ــمـ ـــتـ ــن اج ــ ــبـــة يـــغـــيـــبـــون ع ــيـ ــدبـ ــو الـ ــ ــم ــ داع

أعلنــت الواليات املتحدة مقتل زعيــم تنظيم القاعدة أمين 
الظواهري يف  رضبة جوية بأفغانســتان مطلع األسبوع، 
وهي أكرب رضبة لهذا التنظيم منذ مرصع مؤسســه  أسامة 

بن الدن عام 2011.
ونقلت وكالة رويرتز عن مســؤول كبري بــإدارة الرئيس 
األمرييك جو بايدن  أن الظواهري كان مختبئا منذ ســنوات، 
وأن عمليــة تحديد مكانه وقتله كانــت نتيجة عمل  »دقيق 

ودؤوب« ملجّمع مكافحة اإلرهاب واملخابرات، عىل حد قوله.
وحتى إعالن واشنطن، ترددت شائعات مختلفة عن وجود 
الظواهري باملنطقة  القبلية يف باكستان أو داخل أفغانستان.
وقدم  هذا املســؤول األمرييك -الذي تحدث رشيطة عدم 
الكشف عن هويته- التسلسل والتفاصيل  التالية عن العملية:
لسنوات عديدة، كانت الحكومة عىل علم بشبكة قدرت أنها 
تدعم الظواهري، وعىل مدار العام       املايض بعد انســحاب 
الواليات املتحدة من أفغانســتان، كان املســؤولون يراقبون       
املؤرشات عىل وجــود القاعدة يف هذه البالد.   هذا       العام، 
حدد املسؤولون أن عائلة الظواهري )زوجته وابنته وأطفالها( 
انتقلوا إىل       منزل آمن يف العاصمة كابل قبل أن يحددوا أن 
الظواهري يف املكان نفســه.   عىل مدى عدة أشهر، ازدادت 
ثقة مســؤويل املخابرات يف أنهم حــددوا هوية الظواهري 
بشكل صحيح يف املنزل اآلمن بكابل. وأوائل نيسان بدؤوا يف 
إطالع كبار مســؤويل اإلدارة. وبعد ذلك أطلع مستشار األمن 

القومي جيك سوليفان الرئيَس بايدن باألمر.
تحديد منــط حياته   متكن الفريق مــن تحديد منط حياة 
الظواهري من خــالل مصادر معلومات مســتقلة متعددة       
لتوجيه العملية.   مبجرد وصــول الظواهري إىل املنزل اآلمن 
يف كابل، مل يصل إىل علم املسؤولني أنه غادره       وقد رصدوه 
يف رشفته مبناسبات عدة، إىل أن تم استهدافه أخريا.   حقق       
املســؤولون يف طريقة بناء املنزل اآلمــن وطبيعته، ودققوا 
يف قاطنيه للتأكد من أن الواليات املتحدة ميكن أن تنفذ بثقة 
عملية لقتل الظواهــري دون تهديد ســالمة املبنى وتقليل 

املخاطر عىل املدنيني وعائلة الظواهري.
تفاصيل دقيقة   األســابيع       القليلة املاضية، عقد الرئيس 

اجتامعات مع كبار املستشــارين وأعضــاء اإلدارة       لفحص 
معلومات املخابرات وتقييم أفضل مســار للعمل. وأول متوز، 
أطلع أعضــاء اإلدارة، ومــن بينهم وليام برينــز مدير وكالة 
املخابرات املركزيــة »يس آي إيــه« )CIA( بايدن عىل عملية 
مقرتحة يف غرفــة العمليات بالبيت األبيض.   طرح       بايدن 
»أسئلة تفصيلية عام عرفناه وكيف عرفناه« وفحص عن كثب 
منوذجا للمنزل اآلمن الذي أعده مجتمع املخابرات وأحرضه إىل 
االجتامع.   قال       املسؤول نفسه إنه سأل عن اإلضاءة والطقس 
ومواد البناء وعوامل أخرى قــد تؤثر عىل نجاح العملية. كام 

طلب الرئيس تحليل التداعيات املحتملة لرضبة يف كابل.
توفــري غطاء قانــوين   عمــدت مجموعــة منتقاة من 
كبار املحامني املشــرتكني بني الــوكاالت إىل فحص تقارير       
املخابرات، وأكدوا أن الظواهري هدف قانوين بناء عىل قيادته 
املســتمرة للقاعدة.   دعا الرئيس يف 25 متوز أعضاء إدارته 
الرئيسيني ومستشــاريه لتلقي إحاطة أخرية ومناقشة كيف 
ســيؤثر قتل الظواهري عىل عالقة أمريكا مع حركة طالبان، 
مــن بــني       أمور أخرى.   بعد       التــامس آراء اآلخرين يف 
الغرفــة، أذن بايدن »برضبة جوية دقيقة« برشط       أن تقلل 
من خطر وقوع إصابات يف صفوف املدنيني.   نفذت       طائرة 
مسرية الرضبة يف النهاية الساعة 9:48 مساء بتوقيت رشق 
الواليات املتحــدة       )01.48 بتوقيت غرينتش( يف 30 متوز 
باستخدام صواريخ »هيلفاير«.                                                          

أغلقت قوات االحتالل اإلرسائييل، معربي كرم أبو ســامل 
وبيت حانون )إيرز(، شــاميل قطاع غزة وجنوبه، عىل نحو 

مفاجئ.
مصادر محلية، ذكرت أن سلطات االحتالل أرجعت البضائع 
املعدة للتصدير من معرب كرم أبو ســامل، وأخرجت العامل من 

املنفذ التجاري الوحيد للقطاع.
وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إىل قطاع غزة 

إّن »سلطات االحتالل أبلغتهم فجأة إغالق معرب كرم أبو سامل«.
وكانت ســلطات االحتالل قد أغلقت معــرب بيت حانون، 
املخّصص لتنقل العامل واملرىض، وذلك يف إطار تخوفاتها من 
رد فعل عىل اعتقال قيادات الجهاد يف جنني، وأبرزهم بســام 

السعدي، بحسب وسائل إعالم إرسائيلية.
واقتحمت وحــدات خاصة تابعة لالحتــالل اإلرسائييل، 
يوم أمس، منزل القيادي يف حركة الجهاد اإلســالمي، بسام 
الســعدي، واعتقلته مع صهره أرشف الجدع يف مخيم جنني، 

بعد االعتداء عليهام بالرضب واقتيادهام إىل جهة مجهولة.
يذكر أن وســائل إعالم إرسائيلية تخوفت من »تصعيد بعد 
اعتقال بسام السعدي«، مؤكدًة أّن »الجيش اإلرسائييل اعتقل 
السعدي الذي أُخذ جريحاً، ومثة تقارير عن إصابة بالغة يف 

بطنه«.

وصــل أكرث من 7500 مهاجر غري نظامي إىل الســواحل 
االيطاليــة انطالقا من تونــس منذ بداية 2022، حســب 
املكلــف باإلعالم باملنتــدى التونيس للحقــوق االقتصادية 

واالجتامعية، رمضان بن عمر.
وقال بن عمر يف ترصيــح لـ«موزاييك »إن حوايل نصف 
هؤالء املهاجرين نفذوا هجرتهم غري النظامية خالل شــهر 

يوليو 2022«.
وذكر أن السلطات التونســية متكنت من إحباط اكرث من 
920 عملية اجتياز ومنع حوايل 11500 مهاجر غري نظامي 
من املغادرة نحو الســواحل اإليطاليــة 60% منهم يحملون 

الجنسية التونسية و40% من جنسيات أخرى.
وأضاف أنه خالل الـ3 ســنوات األخــرية أصبحت تونس 
متثل مركز انطالق مكثــف للهجرة غري النظامية ليس فقط 
للشــبان والعائالت التونسية، بل لجنســيات أخرى تفضل 
الوصول للضفة الشاملية للبحر األبيض املتوسط عن طريق 

التونسية. السواحل 
وأرجع بن عمــر كثافة حركــة الهجرة غــري النظامية 
بتونس إىل العوامل املناخية املناســبة وقرب املســافة من 
إيطاليــا، باإلضافة إىل النشــاط املكثف لشــبكات تهريب 
املهاجرين التي تعمل عن طريق شبكات التواصل االجتامعي 

وميدانيا عىل استقطاب طالبي الهجرة.

وتوقع أن يستمر تصاعد عمليات الهجرة خالل هذه الفرتة 

إىل حدود شهر ترشين االول.

وصــح املكلف باإلعــالم باملنتــدى التونــيس للحقوق 

االقتصاديــة واالجتامعية بأنه رغــم املجهود األمني الكبري 

للحد من نزيف الهجرة غــري النظامية إال أن املقاربة األمنية 

وحدها عاجزة عن ذلك وفق ما أكدته األرقام املســجلة يف 

الخصوص.

عقد قادة عــدد من املجموعات املســلحة وامليليشــيات 
الناشــطة يف املنطقة الغربية بليبيا، اجتامًعا يف معسكر 7 
نيسان، الذي تســيطر عليه قوات تابعة للمدير السابق إلدارة 
االستخبارات العسكرية يف املنطقة الغربية، أسامة الجوييل، 
وسط غياب أمراء املجموعات املؤيدة للحكومة منتهية الوالية 

بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
وقالــت مصادر مطلعة، إن االجتــامع كان من املقرر أن 
يبحث فرص إبعاد العاصمة عــن رصاع محتمل، وذلك بعد 
لقاء سابق شــهد »اتفاًقا مبدئيًّا« عىل ســحب التمركزات 
التامس  األطراف، مــن مناطق  العســكرية من جانب كّل 

غرب طرابلس.
لكن غياب قادة املليشيات املوالني لـ«الدبيبة« عزز املخاوف 
بشأن احتاملية انزالق الوضع إىل »االقتتال والرصاع«، بينام 
مــا زال األمل منعقًدا عىل جهود أهليــة تصنع انفراجه عىل 
أرض الواقع، مبا ميكن الحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاغا 

من مامرسة عملها من طرابلس، حسب املصادر.

{ ترقب وغموض {
قال املحلل السيايس الليبي محمد عيل، إن انعقاد االجتامع 
دون حضــور قادة القوات املؤيـــدة للدبيبة قد يعني الرفض 
املبديئ لبعض الرشوط واالتفاقات السابقة، متابًعا: »الحدث 

يتجه نوًعا ما نحو طريق الرتقب والغموض«.
وأضاف أن »الســاعات القادمة ستشــهد خــروج نتائج 
االجتامع، إما قبول نهايئ لدخول حكومة باشــاغا، كام ذكر 
الجوييل يف ترصيحات إعالمية ســابقة، أو اللجوء للخيار 

الذي ال يحبذه الجميع إال اضطراريًّا«.
وأشــار إىل أن طرابلس اعتادت املواجهات بني امليليشيات، 
مذكًرا باالقتتال الذي اندلع مؤخًرا بني »ميليشيا الردع« و«ثوار 
طرابلــس« يف العاصمة، والذي نتج عنه ســقوط عدد من 

الضحايا بني املدنيني.
وأضاف عيل أن ما انتهى إليه االجتامع يدل عىل عدم وجود 
توافق حقيقي بني الحضور عىل التهدئة، وأن تلك »التفاهامت 
الشفهية« ال تستمر كثريًا، متوقًعا أاّل يعقد اجتامع جديد لتلك 
األطراف كام هو مقرر، ألن الخالفات الكثرية بينها ســتحول 

دون وصولها لتوافق.
وشــهدت العاصمة طرابلــس، يف نهاية متــوز املايض، 

ساعات من الرعب، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بني »جهاز 
الردع« و«ثوار طرابلس«، خلفت 16 قتياًل و34 مصابًا.

وتســببت اشــتباكات طرابلس يف غضب شــعبي واسع 
بني ســكان العاصمة الذين طالبوا بإخراج مقار التشكيالت 
املســلحة من املدينة، وفق تســجيل مصور لعدد من أهايل 
منطقة زاوية الدهامين، فيام أدانت األمم املتحدة، عىل لسان 
مستشــارتها الخاصة بليبيا ستيفاين وليامز، تلك املواجهات 
مؤكدة أن االستخدام العشوايئ لألسلحة يف مناطق املدنيني 
»انتهاك جســيم للقانون الدويل اإلنســاين وجرمية يعاقب 

عليها القانون«.

{ خطر التصعيد {
وباملثل، قال الباحث الســيايس الليبي محمد قشــوط، إن 
عدم حضور القادة املؤيدين للدبيبــة االجتامع اليوم ال يعني 
ســوى أن االتفاقات املبدئية التي توصل لها االجتامع السابق 
»نســفت«، ورفضت الرشوط التي وضعها الطرف اآلخر ومن 

بينها التسليم السلمي.
وتابع: »ما علينا إال انتظار الساعات القادمة وما تحمله، مع 
متني أال يتعرض املدنيون ألي سوء إذا ما انزلق الوضع لتصعيد 

لن تتحمل مسؤوليته سوى الحكومة منتهية الوالية«.
ويستبعد قشــوط فرضية تسليم الحكومة منتهية الوالية 
السلطة سلميًّا، مشــدًدا عىل أن متسكها بها تسبب يف فشل 
حســم ملفات رئيســية وهي »توحيد املؤسسة العسكرية، 

وإجراء االنتخابات، وتغيري املناصب السيادية«.

ــب ــرحــ ــ مــــقــــتــــل الــــــظــــــواهــــــري..الــــــســــــعــــــوديــــــة ت
ــات ــ ــام ــ ــه ــ و>طـــــالـــــبـــــان< وواشــــنــــطــــن تــــتــــبــــادالن االت

ــكـــة ــس فــــــي الـــحـــسـ ــسـ ــجـ ــتـ ــلـ ــي لـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ مــــنــــطــــاد امـ

ــي  ــاســ ــ ــي ــ ــس ــ حــــمــــيــــدتــــي يــــكــــشــــف مـــســـتـــقـــبـــلـــه ال
ــن الــــبــــرهــــان واالنــــــقــــــاب والــتــغــيــيــر ــ ــدث عـ ــ ــح ــ ــت ــ وي

التونسي املــلــك  خــطــاب  على  تعليق  ال   : ــري  جــزائ مــصــدر 

زعيم  مبقتل  الســعودية  العربية  اململكة  رحبت 
نفذتها  الظواهــري يف غارة  أمين  القاعدة  تنظيم 
تبادلت  أفغانستان، يف وقت  األمريكية يف  القوات 
االتهامات بشــأن  فيه واشــنطن وحركة طالبان 

االغتيال. عملية 
وأعلنت وزارة الخارجية الســعودية -يف بيان- 
ترحيــب اململكة بإعالن »رئيــس الواليات املتحدة 
جو بادين اســتهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة 

الظواهري«. أمين  اإلرهايب 
الظواهري  الســعودية  الخارجية  بيان  ووصف 
بأنه من »قيادات اإلرهــاب التي تزعمت التخطيط 
الواليات  يف  مقيتــة  إرهابية  لعمليــات  والتنفيذ 
املتحدة والسعودية وعدد من دول العامل األخرى«، 

مشــريا إىل أن هذه العمليــات أدت إىل مقتل »اآلالف من 
األبريــاء مــن مختلف الجنســيات واألديــان، مبن فيهم 

سعوديون«. مواطنون 
ويف السياق، غرد الرئيس األمرييك السابق باراك أوباما 
عىل تويرت، وقال إن »أخبــار الليلة هي أيضا دليل عىل أنه 
من املمكن استئصال اإلرهاب من دون الدخول يف حرب يف 
أفغانســتان. وآمل أن توفر قدرا ضئيال من السالم لعائالت 
آخر  ولكل شخص  11 ســبتمرب/أيلول،  )ضحايا هجامت( 

القاعدة«. أيدي  عاىن عىل 
كام أشــاد املرشعــون الجمهوريــون والدميقراطيون 
الجمهــوري األمرييك ماركو  الســيناتور  بالعملية، وقال 
روبيو إن »العامل أكرث أمنا بدونــه، وتوضح هذه الرضبة 
التزامنا املســتمر مبطاردة جميع اإلرهابيني املسؤولني عن 
11 أيلول، وأولئك الذين ال يزالون يشــكلون تهديدا ملصالح 

املتحدة«. الواليات 
مــن جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاســن ترودو 
-يف تغريدة لــه عىل تويرت- إن »مقتــل أمين الظواهري 

خطــوة نحو عامل أكرث أمانا. ســتواصل كنــدا العمل مع 
رشكائنا يف العامل ملواجهــة التهديدات اإلرهابية، وتعزيز 
الســالم واألمن، والحفــاظ عىل ســالمة الناس هنا يف 

العامل«. أنحاء  ويف جميع  الوطن 
املتحدة  الواليات  تبادلت  األثنــاء،  متبادلةويف  اتهامات 
وحركة طالبان االتهامات بشــأن الظواهري، واتهم وزير 
الخارجية األمرييك أنتــوين بلينكن حركة طالبان بانتهاك 
الطريق  2020 ومهد  الدوحة )تم توقيعه يف شباط  اتفاق 
لالنســحاب األمــرييك من أفغانســتان بعــد 20 عاما( 

وإيوائه. الظواهري  باستضافتها 
وقــال بلينكن -يف بيــان- »يف مواجهة عــدم رغبة 
بالتزاماتها، ســنواصل  التقيد  أو عدم قدرتها عىل  طالبان 
دعم الشعب األفغاين مبســاعدات إنسانية قوية والدعوة 
والفتيات«. النساء  اإلنسان، خاصة حقوق  لحامية حقوق 
مــن جهتهــا، ردت حركة طالبــان باســتنكار الغارة 
األمريكية بشدة، وأكد املتحدث باســمها ذبيح الله مجاهد 
-يف بيان- وقوع الرضبة واســتنكرها بشــدة باعتبارها 

الدولية«. »للمبادئ  انتهاكا 

القوات  أفادت »سانا« بأن 
منطادا  أطلقــت  األمريكية 
حراريا بأجواء ريف الحسكة 
تجسســية  أعامل  لتنفيــذ 
واألرتال  قواعدهــا  لتأمني 
تستخدمها  التي  العسكرية 
ورسقة  القواعد  تلك  لتعزيز 

الرثوات السورية.
ونقلت »سانا«عن مصادر 
اليعربية  ريــف  من  محلية 
االحتالل  »قــوات  إن  قولها 
منطادا  أطلقــت  األمرييك 
دائري  مســار  عىل  حراريا 
انطالقا مــن منطقة خراب 
قاعدة  تضــم  التي  الجــري 
مشاهدته  ومتت  لالحتالل، 
يسري بشكل دائري من جهة 

الشــامل للغرب، واتجه بعدها جنوبا عائدا للمطار العسكري 
يف خراب الجري مرة أخرى«.

وأوضحت املصــادر أن »إقــدام االحتــالل األمرييك عىل 
توسيع أعامله وأدواته التجسسية يأيت بعد تصاعد الهجامت 

الصاروخيــة التي اســتهدفت قواعده املنتــرشة يف الجزيرة 

السورية يف اآلونة األخرية ولزيادة التوتر يف املنطقة وتكريس 

حالة عدم االستقرار فيها وذلك بالتنسيق بني االحتالل وميليشيا 

قوات سوريا الدميقراطية )قسد( املرتبطة به«.

تحدث الرجل الثاين يف النظام العسكري بالسودان محمد 
حمدان دقلو )حميديت( عن مستقبله السيايس وعن االنقالب 
الذي نفذه قائد الجيش العام املايض، واالحتجاجات املستمرة 

املطالبة بالحكم املدين.
جاء ذلك يف مقابلة أجراهــا تلفزيون »يب يب يس«عريب 

)BBC( مع حميديت الذي يتوىل قيادة قوات الدعم الرسيع.
وقد أقر حميديت بأن البالد تعيش وضعا أســوأ مام كانت 
عليه قبل االنقالب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح الربهان 

ضد الحكومة االنتقالية يف ترشين األول املايض.
وانتقد قائد قوات الدعم الرسيع االنقالب قائال »لألســف 

الشديد نحن أيضا مل ننجح يف التغيري«.

{ فوىض واضطرابات {
ومنذ ســقوط الرئيس الســابق عمر البشــري عام 2019، 
دخل الســودان يف اضطرابات مستمرة، وتفاقمت األزمة بعد 
االنقالب العسكري الذي نفذه قائد الجيش العام املايض حيث 

أطاح بالحكومة االنتقالية.
وقد دفع االنقالب السودانيني إىل الخروج للتظاهر بانتظام، 

وذلك للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وتسببت األزمة االقتصادية املتفاقمة والفوىض األمنية يف 
تصاعد االشتباكات العرقية يف املناطق البعيدة عن العاصمة.

وكثريا مــا أرص الربهان عىل وصف ما حدث بـ »تصحيح« 
مسار الفرتة االنتقالية وأنه مل يكن انقالبا عسكريا.

وأعلن الربهان مؤخرا »عدم مشاركة املؤسسة العسكرية« 
يف الحوار الوطنــي الذي دعت إليه األمــم املتحدة واالتحاد 
األفريقي »إلفساح املجال للقوى السياسية والثورية، وتشكيل 

حكومة من الكفاءات الوطنية املستقلة«.
كام شــمل إعالن الربهان التعهد بحل »مجلس الســيادة 
وتشــكيل مجلس أعىل للقوات املســلحة من الجيش وقوات 
الدعم الرسيع لتويل القيادة العليا للقوات النظامية، وليكون 
مسؤوالً عن مهام األمن والدفاع« بعد تشكيل الحكومة املدنية.

غري أن هــذا اإلعالن قوبــل برفــض املتظاهرين وقوى 
املعارضــة. ووصفت قــوى الحرية والتغيــري اإلعالن بأنه 

»مناورة مكشوفة«.

{ خامتة سيئة {

ومل يكتــف حميديت باإلقــرار بعجز الجيــش عن إحداث 
التغيري، إمنا شــدد عىل أن البالد أصبحت يف وضع أسوأ مام 
كانت عليه قبل هيمنة العســكر عىل السلطة، وقال »فشلت 

الحكاية. واآلن أصبحنا )السودان( أسوأ«.
وأضاف »عندما تفكر يف التغيري يكون لديك هدف، ورؤية 
للتغيري. لكن لألسف الشديد مل يتم اليشء الذي كان مخططا 

له، وفشل األمر. واآلن رسنا نحو األسوأ«.
وعن احتاملية ترشــحه ملنصب الرئيــس، أوضح دقلو أنه 
ليس لديه طموح )ســيايس( ولكنه قال إنه سيكون حارضا 

مثل أي شخص »إذا كنا نرى السودان ينهار«.
وقال أيضا »ليس لدي طموح ســيايس، لكن الواقع فرض 
عيل أن أكون موجودا، وهذه حقيقة يجب أن أقولها. وإذا أىت 
أناس وملؤوا هذا الفراغ، وهم عىل قدر املســؤولية، بالتأكيد 

سنساعدهم ليك ال ينهار بلدنا«.

قال مصدر جزائري مقرب من ملف العالقات مع املغرب، يف 
أول تعليق عىل موقف بالده من خطاب العاهل املغريب محمد 
السادس الذي دعا فيه للتطبيع بني البلدين، إنه ال يرد التعليق 

عىل »ال حدث«.

وردا عىل ســؤال ملوقع »الرشوق أون الين« الجزائري حول 
موقف الجزائر من خطاب العاهل املغريب امللك محمد السادس 

األخري، اكتفى بالتعليق: »ال ميكننا التعليق عىل ال حدث«.
وذكرت الصحيفة الجزائرية أن السلطات الجزائرية وحتى 
اإلعالم والشارع »تجاهلوا كليا« موضوع الخطاب الجديد ومل 

يصدر أي رد رسمي بشأنه.
وكان العاهل املغــريب قد أهاب باملغاربة إىل مواصلة نهج 

قيم حسن الجوار مع الجزائر.
وقال يف خطاب العرش »إن الجزائريني سيجدوننا بجانبهم 

يف جميع الظروف واألحوال«.
وأكد أن املغرب لن يســمح ألحد اإلســاءة »إىل أشقائنا 
الجزائريــني«، مضيفا أن املغرب حريــص عىل الخروج من 

الوضع. هذا 
وأضــاف: »إننا نتطلع للعمل مع الرئاســة الجزائرية، ألن 
يضع املغــرب والجزائر يدا يف يد، إلقامــة عالقات طبيعية، 
بني شعبني شــقيقني، تجمعهام روابط تاريخية وإنسانية، 

واملصري املشرتك«.
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األربعاء 3 آب 2022

ــــو ــــي الكونغ ــــدة ف ــــم املتح ــــة األم ــــات ضــــد بعث ــــى خــــال االحتجاج قتل

ــار ــ ــم ــ ــان ــ ــي ــ الفــــــــــــــروف يـــــتـــــوجـــــه الــــــــــى م

املــشــاركــة  ــى  ــ ال ــوة  ــدعـ مـ دول   109  : ــا  ــيـ روسـ
فـــــي مـــؤتـــمـــر مـــوســـكـــو لــــأمــــن الــــدولــــي

قتل أربعــة من جنــود األمم املتحــدة و32 
التظاهرات ضد بعثة  متظاهرا خالل أسبوع من 
األمم املتحدة يف عدة بلدات يف رشق جمهورية 
الكونغو الدميقراطية، بحســب حصيلة رسمية 

صادرة عن السلطات.
وقال الوزيــر باتريك مويايا املتحدث باســم 
الحكومة الكونغولية بعد اجتامع أزمة أن اللجنة 
توصلــت إىل »حصيلة فادحة بلغــت 36 قتيال 
موزعة عىل النحو التايل: 13 قتيال يف غوما و13 
قتيال يف بوتيمبو بينهم 4 من القبعات الزرق و4 
قتىل يف أوفريا و3 قتىل يف كانيابونغا و3 قتىل 

يف كاسيندي«.
أنــه »باإلضافة إىل ذلــك، هناك ما  وأوضح 
يقرب من 170 جريحا«، مؤكدا أن »هذه األحداث 
الخطرية والشــنيعة قوضت ســيادة جمهورية 
الكونغــو الدميقراطيــة يف نقطة كاســيندي 

الحدودية«، مع أوغندا.
بدوره، أشار املتحدث باسم الجيش يف بيني الكابنت أنتوين 
موالوشاي إىل أن جنود حفظ السالم »التنزانيون« فتحوا النار 
األحد أثناء عودتهم من إجازتهم يف أوغندا، قبل فتح الحاجز 

وعبور الحدود الكونغولية عند نقطة كاسيندي الحدودية.
ولقي شــخصان مرصعهام عىل الفور، فيــام أصيب 15 

آخرون بجروح وتــويف أحدهم الحقا متأثرا بجروحه لريتفع 
العدد إىل ثالثة قتىل و14 جريحا.

يذكر أنه منــذ 25 متوز، قام املتظاهــرون الذين يتهمون 
قوات حفظ الســالم بعدم الفعالية يف مهمتها لتحييد مئات 
الجامعات املســلّحة املحلية واألجنبية، بنهب منشــآت بعثة 
األمم املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية »مونوسكو« 

يف غوما وبوتيمبو.

املتحدثــة  أعلنــت 
وزارة  باسم  الرســمية 
الروســية،  الخارجية 
زاخاروفــا،  ماريــا 
الخارجيــة  وزيــر  أن 
ســريغي  الــرويس، 
ســيزور  الفــروف، 
 3 )بورما(، يف  ميامنار 
آب من الشــهر الحايل، 
أن  املقــرر  مــن  حيث 
يبحث مســألة التعاون 
ونايبيداو  موسكو  بني 
االقتصاد  يف مجــاالت 
والدفاع واألمن وغريها.

وقالــت زاخاروفــا، إن الفروف ســيزور ميامنــار، غداً 
األربعــاء، ويجري محادثات مع وزير الخارجية، وونا ماون 

لوين، وقيادات أخرى.
وأضافــت: »يعتزم الطرفان مناقشــة حالة وآفاق تعزيز 
النطاق الكامل للعالقات بني روســيا وميامنار، مبا يف ذلك 
الحوار الســيايس والتعاون التجاري واالقتصادي والتفاعل 

يف مجال الدفاع واألمن واالتصاالت اإلنسانية«.
وتأيت زيارة الوزيــر الرويس يف وقت مــّدد فيه رئيس 
املجموعة العسكرية الحاكمة يف ميامنار حال الطوارئ يف 

البالد ستة أشهر أخرى.
وطلب الجرنال مني أونغ هالينغ، الذي قاد االنقالب العام 
العسكرية »الســامح له بالخدمة 6  املايض، إىل الحكومة 
أشــهر أخرى«، وفقاً لتقرير نرشته صحيفــة »غلوبال نيو 

اليت أوف ميامنار«.
الزيارة أيضاً تــأيت بعد أيام من إدانــات دولية للمجلس 

العسكري يف ميامنار إلعدامه معارضني.

الدفــاع  وزيــر  أعلــن 
شويغو،  سريغي  الرويس، 
أن ممثلــني مــن 109 دول 
مؤمتر  حضــور  إىل  دعوا 
موســكو لألمــن الدويل، 
الذي ســيعقد يف منتصف 

آب الجاري.
وقال شويغو، يف اجتامع 
بوزارة الدفاع، »سيكون هذا 
املؤمتر العــارش. وقد دعي 
األجانب،  الدفاع  وزراء  إليه 
الدولية،  املنظامت  ورؤساء 
األوساط  وممثلو  والخرباء 

األكادمييــة، مــن 109 دول. وعىل جدول 
األعامل أدرجت أكرث املوضوعات إلحاحاً يف 

واإلقليمي«. العاملي  األمن 
وأشار شــويغو، إىل أن املنتدى العسكري 
التقني الدويل »آرميا«، ســيعقد هذا العام، 
للمرة األوىل، بالتزامن مع مؤمتر موســكو 

الدويل. لألمن 

الدويل  لألمــن  موســكو  مؤمتر  وكان 

التاسع قد عقد، يف حزيران 2021، وناقش 

واألمن  اإلســراتيجي،  االســتقرار  قضايا 

وأفريقيا،  أوروبــا  يف  واإلقليمي  العاملــي 

الهــادئ وأمريكا  ومنطقة آســيا واملحيط 

األوسط. الرشق  الالتينية، ومنطقة 

ــــي ــرك ــ ــي ــ »الــــــــــى األمـــــــــــــام« حــــــــزب »وســـــــطـــــــي« أم

ــان: قــــبــــائــــل »الـــــبـــــشـــــتـــــون« تـــــحـــــرز تـــقـــدمـــاً ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاكـ ــ بـ
فـــــــــــي مــــــــفــــــــاوضــــــــاتــــــــهــــــــا مـــــــــــع »طـــــــــالـــــــــبـــــــــان«

ــتـــى اآلن ــة حـ ــوبـ ــقـ ــــرض أشـــــد عـ ــف ــ ــي ي ــ ــرك ــ ــي ــ الـــقـــضـــاء األم
ــي >الــــــكــــــابــــــيــــــتــــــول< ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ عــــــلــــــى أحــــــــــــد مـ

 )Forward( األمام«  »إىل 
حزب سيايس أعلنت تشكيله 
3 مجموعــات منفصلة عن 
والجمهوريني  الدميقراطيني 
واملستقلني، وتقول إنه خيار 

ثالث »وسطي«.
ومن أبرز مؤسيس الحزب 
السابق  الدميقراطي  املرشح 
آندرو  الرئاسية  لالنتخابات 
ويتامن  وكريســتني  يانغ، 
الحاكم الجمهوري الســابق 

لوالية نيوجرييس.
ويتنوع القــادة البارزون 
يف الحــزب بني مرشــحني 
رئاسيني ســابقني، وأعضاء 
واملحافظني،  الكونغرس  من 
يف  ملســؤولني  باإلضافــة 
ورجال  السابقة  الحكومات 
املجتمع  يف  وقــادة  أعامل 

املدين.

{ النشأة والتأسيس {
قرر عدد من املسؤولني الســابقني يف الحزبني الجمهوري 
والدميقراطي يوم 27 متوز 2022 تشكيل حزب ثالث يستقطب 
»الناخبني القلقني واملستائني« من الخلل الوظيفي الذي يعاين 

منه »نظام الحزبني األمرييك«.
واستشهد املؤسسون باستطالع أجرته مؤسسة »غالوب« 
)Gallup( عــام 2021، خلــص إىل أن نصــف البالغني يف 
الواليات املتحدة قالوا عن أنفسهم إنهم »مستقلون سياسيا«، 
وهي أعىل نســبة أظهرها هذا النوع من االستطالعات منذ 

بدايته.
اندمجت يف حــزب »إىل األمام« 3 أحزاب أخرى ظهرت يف 
الســنوات األخرية ردا عىل االســتقطاب املتزايد داخل النظام 

السيايس األمرييك.
الحــزب األول هو »حركة تجديد أمريكا« التي شــكلها عام 
2021 مسؤولون ســابقون يف اإلدارات الجمهورية ألربعة 
رؤساء سابقني، والثاين »حزب إىل األمام« الذي أسسه يانغ 
بعدما ترك الحــزب الدميقراطي عــام 2021، والثالث حركة 
»لنخدم أمــريكا«، وهي مجموعة تتكون مــن دميقراطيني 

وجمهوريني ومستقلني.
الفكر واأليديولوجياعرف الحزب نفسه بأنه »حزب وسطي« 
بني يسار الحزب الدميقراطي وميني الحزب الجمهوري، يهدف 
إلنشــاء حزب من نوع جديد ميثل مصالح غالبية األمريكيني 

»الرافضني لالنقسام والتطرف السيايس«.
ويرتكز الحزب الجديد باألساس عىل »منح األمريكيني مزيدا 
من الخيــارات يف االنتخابات، ومزيدا من الثقة بأنفســهم 
وبحكومتهم، ومزيدا من املشــاركة يف بناء مســتقبلهم«، 
و«يعمل عىل تحســني البالد بصفة تعاونية غري انفصالية، 

تضمن حرية النــاس وبناء مجتمعــات دميقراطية حيوية 
مزدهرة«.

ويؤكد الحــزب أن مبادئه تقوم عــىل التفكري املتنوع من 
خالل »الرحيب باألفكار الجديــدة واملحادثات الجريئة حول 
القضايا«، مع العمل عىل متكني القادة لحل مشكالت املجتمع 

من دون فرض برنامج »سيايس صارم«.

{ األعالم والرموزكريستني ويتامن {

الحاكمة الجمهورية السابقة لوالية نيوجرييس ولدت يف 
نيويورك عام 1946، وتخرجت من كلية ويتون يف عام 1968.

عملت مع دونالد رامســفيلد يف مكتب الفرص االقتصادية 
األمرييك ويف اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عام 1982، 
وتّم انتخابها مســؤولة يف مقاطعة سومرست، حيث عملت 

لفرتني.
عّينت رئيسة ملجلس املرافق العامة يف حكومة املقاطعة، 
ثم رشحت ملنصب الحاكم يف عام 1993، وترأست مجموعة 
ويتامن اإلسراتيجية، وهي رشكة استشارية متخصصة يف 

قضايا الطاقة والبيئة.
آندرو يانغمرشح دميقراطي ســابق لرئاسة نيويورك، ولد 
عام 1975، وحصل عىل بكالوريــوس يف االقتصاد والعلوم 
السياســية من جامعة براون، ونال الدكتوراه يف القانون من 

كلية الحقوق بجامعة كولومبيا.
عمل محاميا لبعض الرشكات ملدة 5 أشــهر قبل أن يتعامل 
مع الرشكات الناشــئة يف مجاالت جمع التربعات والرعاية 
الصحيــة والتعليم، وبعدها عمل نائبــا لرئيس رشكة »إم إم 
إف ِسســتمس« )MMF Systems( الناشــئة لربامج الرعاية 

الصحية من 2002 إىل 2005.
ثم عني ســفريا رئاســيا لريادة األعامل العاملية يف عام 

.2015

أكّد رئيس الوفد العشــائري البشــتوين الباكســتاين، 
أّن املفاوضات مع قادة حركة طالبان  محمد عيل ســيف، 
الباكســتانية تسري بشكل إيجايب، وتشهد تقدماً ملموساً.

وقال رئيس الوفد الباكســتاين، القائم عىل املفاوضات 
»داون«  لصحيفــة  ترصيحــات  يف  الحركــة،  مــع 
»املفاوضات سارت بشكل  إّن  اإلثنني،  الباكســتانية،اليوم 

ملموساً«. تقدماً  وأحرزت  إيجايب، 
وأشــار رئيس الوفــد الباكســتاين، إىل أّن املفاوضات 
»متحورت حول وقف العمليات العســكرية من قبل حركة 
والجيش  الباكستانية  األرايض  ضّد  الباكســتانية  طالبان 
الباكســتاين، خاصــة يف إقليم وزيرســتان الشــاميل 

األخرى«. القبلية  واملناطق 
الباكســتانية  القبائل  وجــاءت ترصيحات املمثل عــن 
يف املفاوضــات مع طالبان، بعدما أنهــى وفد قبيّل رفيع 
كافة  الباكســتانية  البشــتونية  القبائل  ميّثل  املســتوى 
مفاوضات مــع ممثلني لقيــادات تنظيم حركــة طالبان 
العاصمة  التــي اســتضافتها  الباكســتانية املحظــورة، 
األفغانيــة كابول تحت رعاية وواســطة حكومة طالبان 
األفغانية، التي تســيطر عىل زمام األمور يف أفغانســتان 

منذ آب املايض.
ودحض محمــد عيل ســيف التقاريــر اإلعالمية التي 
تحّدثت عن »فشــل املفاوضــات«، معرباً عــن »أمله بأن 
تســتمّر املفاوضات بــني الطرفني طاملا  وجــدت الرغبة 

التفاوض«. يف  لديهام 
من ناحية أخرى، أكّد املسؤول القبيّل أّن »قيادات الحركة 
للمناطق  الســيايس  الشكل  بإعادة  طالبوا  الباكســتانية 
القبلية الباكســتانية إىل عهده القديم، وفصلها عن إقليم 

ألفغانستان«. املحاذي  الغريب  الشاميل  خيرببختونخواه 
وكانت املنطقة القبلية الباكســتانية، التي تتكّون من 7 
مقاطعــات قبلية محاذية للحدود مع أفغانســتان، تتمتع 

مبا يســّمى بالحكم الذايت، بيد أّن قــراراً برملانياً صدر عن 
حكومة نواز رشيف الســابقة، يف شــهر أيــار من عام 
2015، ضّم هــذه املنطقة لتصبح إدارياً وسياســياً تحت 

إدارة إقليــم خيرببختونخواه املتاخم لهذه املقاطعات.
أّن هذه املفاوضات التي يجريها الوفد العشائري،  ويذكر 
الباكســتانيني  والجيش  الحكومة  محــاوالت  ضمن  تأيت 
الســيطرة عىل الهجامت التي تشّنها عنارص حركة طالبان 

لباكستانية. ا
وكانــت حركة طالبــان الباكســتانية أعلنت عن وقف 
إلطالق النار يف أواخر شــهر نيســان من العام الجاري، 
لتبدأ مفاوضــات مع جانب الحكومة الباكســتانية، التي 
أرسلت عدة وفود أمنية واســتخبارية وسياسية ودينية، 
وكان آخرهــا الوفد القبيل الذي يقوم حالياً مبحاولة إقناع 
حركــة طالبان الباكســتانية بوقف هــذه الهجامت ضد 

الباكستانيني. واألرايض  الجيش 
ولطاملا أكّدت الحكومة الحالية يف أفغانســتان املشكّلة 
من حركة طالبــان أنّها »لن تســمح بتهديد أمن أّي دولة 

أراضيها«. من  انطالقاً 

حكم عــىل أحد منــارصي اليمني األمريــي املتطرف 
بالســجن ألكرث من 7 سنوات يف واشــنطن ملشاركته يف 
اقتحــام الكابيتول يف 6 كانون الثاين 2021، وهي أشــد 

اليوم. حتى  القضية  هذه  يف  تصدر  عقوبة 
إدانة غــاي ريفيت )49 عاما(  اذار املايض، ثبتت  ويف 
العضــو يف جامعة »ثــري برســنرز«، خصوصا يف ما 
يتعلق بعرقلة عمــل الكونغرس والرشطة، وذلك يف ختام 

الكابيتول. اقتحام  قضية  يف  محاكمة  أول 
التي هاجمت مبنى  وكان يف طليعة املجموعــة األوىل 
الكونغرس وســاعد يف دحر الرشطيني، مزودا بسالح يف 
يده وبسرة مضادة للرصاص وخوذة وأصفاد بالستيكية، 

االدعاء. وفق 
وبعد تعرضــه للغاز امللهب، عــاد أدراجه يف حني كان 
العنف والفوىض  ترامــب يثريون  أنصار دونالد  املئات من 
داخل الكابيتول، يف مســعى إىل تأخري التصديق عىل فوز 

الرئاسية. االنتخابات  يف  بايدن  جو 
النفط  وظهر ريفيت وهو من تكساس ويعمل يف قطاع 
يف تسجيل مصور وهو يقول »أنا مل أدخل، لكنني ساعدت 

الحريق«. إشعال  يف 
ولدى عودته إىل وييل بالقرب من داالس، هدد ولديه ملنعهام 
من اإلبالغ عنه. وقال يف محادثة سجلها ابنه جاكسون )19 
عاما( ونقلها إىل مكتــب التحقيقات الفيدرايل »أف يب آي«، 

وفيها يقول: »ما نفعله بالخونة هو قتلهم«.
واســتند االدعاء خالل املحاكمة إىل عدة أرشطة فيديو 
تظهره يف الصّف األّول وهو يحرض الحشــود، واصفا إياه 

»املحّرض«. بـ 

وطالب االدعاء بســجنه لخمســة عرش عامــا باعتبار 
الفيدرالية حول  القوانــني  أن أفعالــه تندرج يف ســياق 

»اإلرهاب«.
أما محاموه، فهم شّددوا عىل أنه مل يدخل إىل الكابيتول 

ومل يرتكب عنفا، محاولني تخفيض العقوبة إىل ســنتني.
وقضت القاضية دبني فريدريش بســجنه سبع سنوات 
وثالثة أشــهر، معتربة أن أفعاله هي »عــىل النقيض من 
العقوبات  عن  كثريا  االبتعــاد  عدم  مفّضة  الدميقراطية«، 
الصادرة يف هذه القضية والبالغة خمس ســنوات وثالثة 

الساعة. حتى  أقىص  كحد  أشهر 
أقروا   330 بينهــم  850 شــخصا، من  وأوقف أكرث من 
بالذنــب يف أعامل الشــغف التي طالت مقــر الكونغرس 
األمريــي. وصدر حواىل مئة حكم يف الســجن يف هذه 

لقضية. ا

عامل

اعالنات مبوبةـ  اعالنات مبوبة

مطلــوب ســائق متدين فوق 

االربعــني ألرسة ما بني بريوت 

وصور راتــب 3.000.000ل.ل. 

مع منامة ت:03/940014

ــــــــــــــــــــــــــ

مطلــوب موظــف لصيانــة 

تقل  ال  خربة  القهــوة  ماكنات 

البقاع  ملنطقة  ســنوات   3 عن 

ت:01/680680

ــــــــــــــــــــــــــ

الجناح  منطقــة  يف  مكتــب 

بحاجة اىل موظفة اســتقبال 

الئقة املظهر ارســال CV عىل 

هاتف & واتس:03/194141

ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية  

مطلوب انســة تجيد املحاسبة 

مــع خــربة ســنتني أو اكرث 

لرشكة تعمل يف مجال الطاقة 

الشمســية يف منطقة اللوزة.

الرجاء ارسال السرية  مع صورة 

عىل 03/278477 )ابتداء من 8 

مليون لرية(.

ــــــــــــــــــــــــــ

مطلوب ملكتب محاماة يف بعبدا 

املعامالت  وانجاز  لتعقيب  فتاة 

لــدى كافة الدوائر الرســمية 

ت:05/923499  جزيئ  الدوام 

ـ 71/423999 ـ 71/211485

ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية تجيد  مطلوب سكرترية  

ملكتب  العربية  اللغــة  طباعة 

هندســة وجريدة يف منطقة 

ســن الفيل. الــدوام من 8.30 

لغاية  والســبت   16.30 لغاية 

الساعة 13.00.

ارســال  او  االتصال  الرجــاء 

 :)whatsapp( السرية الذاتية

03/599127 ـ 03/493182

EMAIL: jmoufarrej@terra.net.lb 

يف   constraction رشكــة 

منطقــة الجنــاح بحاجة اىل 

اكرث  خــربة  لديها  محاســبة 

من خمس ســنوات يف مجال 

والتسوق  واملراسالت  املحاسبة 

عىل االنرنت وتجيد االنكليزية.

ارسال السرية الذاتية:

هاتف & واتس: 03/194141

ــــــــــــــــــــــــــ

فرصة عمل يف جوبا -

جنوب السودان

لديه  لفندق  عام  مدير  مطلوب 

خربة اكرث من خمس ســنوات 

يف ادارة فنادق 5 نجوم.

ادارة  املؤهل: حائز عىل شهادة 

الفنادق والسياحة

االنكليزية  اللغتني  يجيد  اللغة: 

والعربية ارسال السرية الذاتية:

هاتف & واتس:03/194141

ــــــــــــــــــــــــــ

يف  محاســبة  للعمل  مطلوب 

رشكة ـ املكلــس العمر بني 23 

 CV و30 ســنة. الرجاء ارسال

info@cafesuperbrasil.com:عىل

ــــــــــــــــــــــــــ

الجنوب

شقق

للبيع أو للمقايضة عقار مكون 

مــن 4 طبقات ويحتوي عىل 7 

شــقق جاهزة للسكن منطقة 

للمراجعة:  العقاريــة  جبــاع 

79/115359 ـ 81/728486

ــــــــــــــــــــــــــ

لاليجار

ســاميا  شــاليه  لاليجــار 

مــع منظــر خالب  100م.م. 

ت:03/254513

شمســني  افران  مجموعة 
تنعي وفاة رئيس اتحاد نقابات 

املخابز واالفران يف لبنان

 الحاج

كاظم محمد ابراهيم
 وتتقدم مــن ذويه وأوالده 
ســائلة  القلبية  التعازي  باحر 
فسيح  اســكانه  وجل  عز  الله 

جنانه .

املخابــز  نقابــات  اتحــاد 
واالفران يف لبنــان ينعي وفاة 

رئيسه

الحاج

كاظم محمد ابراهيم
وذويه  أبنائه  مــن  ويتقدم 
واصدقائه باحر التعازي القلبية 
سائال املوىل عز وجل أن يسكنه 

فسيح جنانه .

اللوعة واالىس  مبزيد مــن 
ينعى ابناء املرحــوم الحاج ابو 
طالل خليفة وعائلة آل خليفة 
يف قضــاء الزهــراين )بلدات 
وقناريت(  والرصفنــد  الغازية 

املرحوم

الحاج

كاظم ابراهيم
من  خصوصا  ويتقدمــون 
ولــده ســعادة اللــواء عباس 
ابراهيم بأحــر آيات العزاء ومن 
عموم عائلة آل ابراهيم واهايل 

كوثرية السياد عموما.
ســائلني املــوىل القدير ان 

يسكنه فسيح جناته.
راجعون.  اليــه  وانا  لله  انا 

الفاتحة.

وفيـــــــــــات

مــوســكــو: الــهــدف مــن االســتــفــزازات
ــع« صربيا ــي ــرك »ت هـــو  ــو  كــوســوف فـــي 

ألكســندر بوتســان- بلغراد،  الرويس يف  الســفري  أكد 
خارتشــينكو، أن الهدف من االســتفزازات يف كوسوفو هو 
»تركيع« رصبيــا، وإجبارها عىل االنضــامم إىل العقوبات 
الغربية عىل روسيا، معترباً أن واشــنطن وبروكسل تقفان 

خلف ترصفات سلطات بريشتينا. 
وقال السفري، عرب برنامج »سولوفيوف اليف« عىل يوتيوب: 
»نظام بريشــتينا أداة بأيدي واشــنطن واالتحاد األورويب.. 
الهدف الرئيس من هذا الرصاع املشتعل هو تركيع رصبيا مرة 

أخرى«.
وأضاف أن »يف هذه الحال، يجري اســتخدام كوسوفو، 
البوسنة والجمهورية الرصبية، للضغط  وللمناسبة قضايا 
عىل الرئيس الرصيب ألكســاندر فوتشيتش، وعىل بلغراد«، 
قائــالً »هنا الهدف الرئيــس، هو إجبار فوتشــيتش عىل 
االنضامم إىل اإلجراءات املناهضة لروسيا، والعقوبات عىل 

روسيا«.
كذلك، لفت إىل أّن »االســتفزازات مصدرها بريشتينا، لكن 
األهم بالطبع أّن واشــنطن واالتحــاد األورويب يقفان خلف 
بريشــتينا، التي خالفاً ملصالحها، تتبع تعليامت واشــنطن. 
واألخرية تستفيد من اشتعال الرصاع، ومن إبقاء الوضع عىل 

حافة الهاوية«.
وكانت أعامل شغب قد شهدتها منطقة شاميل كوسوفو، 
األحد املايض، عىل خلفية قرار بريشتينا حظر دخول أرايض 
»الجمهورية« بأرقام ووثائق رصبيــة، اعتباراً من األول من 

آب، ما تسّبب بتصاعد التوتر يف اإلقليم.
ويلزم القانون الجميع، مبن فيهم رصب كوسوفو، الحصول 
عىل بطاقة هوية من إصدار ســلطات بريشتينا، واستبدال 

لوحات السيارات الرصبية بأخرى كوسوفية.
وأرجأت سلطات كوسوفو، بعد دعوة من الواليات املتحدة، 

قرار حظر الدخول بأرقام ووثائق رصبية، مدة شهر.



اختتمت دورة كأس لبنان يف التنس التي نظمها نادي الغولف 
اللبناين بــإرشاف اإلتحاد اللبناين للعبة عىل مالعبه الرتابية 
يف منطقة الجناح وهي كانت تواصلت عىل مدى مثانية أيام 
من املنافسات يف فئات تحت 12 و14 و16 سنة لفئتي الذكور 

واإلناث وفردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال.  
وقــد أجريت يف اليوم األخــر مبارايت نهايئ فردي الرجال 
وفــاز بها الالعب متيم حالق وفردي الســيدات التي أحرزت 
لقبهــا الالعبة ماريــا بريدي وقد إتســمت املباراتني بالقوة 
والنديّة وواكبها حشد من املدعوين وأهايل الالعبني والالعبات 
وجمهــور اللعبة تقدمهم رئيس اإلتحاد اللبناين للتنس أوليفر 
فيصــل ورئيس اإلتحاد اللبنــاين للغولف رئيس نادي الغولف 
كريم ســالم وأمني رس اإلتحاد رميون كتــورة وعضو إتحاد 
التنس رئيس لجنة الغولف يف النادي املنظم مدير الدورة حسان 

الداعوق وعضو االتحاد لني بشور وإعالميون. 
  وأقيــم حفل توزيع الكــؤوس والهدايا التذكارية وقدم له 
مرحباً املستشــار اإلعالمي لنادي الغولف حسان محيي الدين 
ثم كانت كلمــة من فيصل أثنى فيها عىل جهود نادي الغولف 
يف تنظيم الدورة التي سجلّت أرقاماً قياسية يف عدد املشاركني 
وكشــفت عن مستويات فنية عالية منوهاً بتطور اللعبة عىل 
الصعيدين املحيل والخارجي وكاشفاً عن إستحقاقات مرتقبة 
موجهاً  التهنئة لكل الالعبني والالعبات ومشيداً بدور األهايل.

  بعده كلمة ســالم الذي شــكر فيها إلتحــاد التنس ثقته 
وتعاونــه يف تنظيم الدورة وأكّد أن نادي الغولف ملتزماً توفر 
كل الرشوط املمكنة إلســتمرار هذا الحدث سنوياً مقدراً غالياً 
نشــاط لجنة التنس يف نادي الغولف برئاسة الداعوق وجهود 

أعضاء اللجنة وكل العاملني .
  ثم أذاع مدير الدورة حسان الداعوق النتائج الفنية الكاملة 

والتي جاءت عىل النحو التايل: 
  - فئة الذكور : 

  تحت 12 ســنة : فاز الياس أبو رحال عىل غربيال غسطني 

 3 – 6 6 – 7
  تحت 14 سنة : فاز رامي صويل عىل رالف فرح 6 – 3 – 6 – 0 
  تحت 16 سنة : فاز زاهي فرحات عىل رالف فرح 6 – 2 6 – 0 

  - فئة اإلناث : 
  تحت 12 ســنة : فازت هيفــاء الجندي عىل صوفيا طبيب 

 2 – 6 – 3 – 6
  تحت 14 سنة : فازت كارمن عازار عىل كايا شكيبان 6 – 4 

 0 – 6
  تحت 16 ســنة : فازت ليال بشــور عىل كارمن عازار 6 – 2 

 1 –  6
  - فردي رجال : فاز متيم حالّق عىل روي تابت 6 – 3 – 6 – 2 
  - فردي ســيدات : فازت ماريا بريدي عىل ليال بشور 6 – 0 

 5 – 7 6 – 7
  - زوجي رجال : فاز كارلوس شمص ومتيم حالق عىل روين 

حنا وميشال وزير 6 – 1 6 – 1 
  وكان تــوّل قيــادة املباريات الحكم العــام أليكس كتورة 
وأقيمت الدورة برعاية طران الرشق األوســط وحرب الكرتيك 

ودنلوب ورويال إنشورنس كونسلتانت ومياه تنورين . 

تأهل األنصار إل نصف نهايئ بطولة كأس النخبة، بعد فوزه 
3-1 عــىل النجمة، أمس الثالثاء، عىل ملعب طرابلس البلدي، 

ضمن الجولة الثانية من دور املجموعات.  
افتتح األنصار، التســجيل يف الدقيقة 26، عرب الحاج مالك 

تال، إثر متريرة بينية من يوسف الحاج.
  وأضاف يوســف الحاج، الهدف الثاين لألنصار يف الدقيقة 

35، من تسديدة قوية من خارج املنطقة.
  وعــزز األنصار تفوقه بالهدف الثالث يف الدقيقة 38، عرب 

حسن معتوق، إثر ركلة حرة نفذها يوسف الحاج.
  وقلص النجمة، الفارق يف الدقيقة 45، من ركلة حرة نفذها 

عيل قصاص، وحولها قاسم الزين يف الشباك.
  وســتكون مواجهة األنصار والتضامــن، فرصة لتحديد 

متصدر املجموعة.
  ويحتاج األنصار، للتعادل من أجل حسم الصدارة.

  وحقق العهد فوزاً صعباً عىل حســاب شــباب الســاحل 
بنتيجــة 1-0 يف املبــاراة التي جرت عىل ملعب أمني عبد النور 

يف بحمدون.
  وضمــن العهد تأهله إل نصف نهــايئ البطولة متصدرا 

املجموعة األول، ليالقي وصيف املجموعة الثانية.
  يف حني ســيلعب الساحل مواجهة مع الربج حيث يحتاج 

التعادل من أجل التأهل.
  وشــهدت املباراة يف شوطها األول تعادال يف الفرص حيث 
أنقذ حارس العهد شــاكر وهبي مرمى فريقه من هدفني عرب 

انفراد تام لالعب فضل عنرت يف الدقيقتني 11 و20.
  ومن جهته حاول ربيع عطايا تهديد مرمى شــباب الساحل 
من خالل تســديدات قوية، حيث مــرت األول بجانب املرمى 

بسنتيمرتات، وارتدت الثانية من القائم األيرس للحارس.
  ومع انطالق الشوط الثاين حاول العهد تسجيل الهدف األول 
من خالل هجمة مرتدة رسيعة لالعب محمود ســبليني حيث 

سددها وارتدت من القائم األيرس للحارس عيل ضاهر.
  وأنقذ شاكر وهبي مرمى العهد من هدف مؤكد يف الدقيقة 

61، وذلك إثر تسديدة صاروخية من زين فران.
  وافتتح العهد التسجيل يف الدقيقة 70 عرب محمود سبليني 

وذلك إثر كرة عرضية من محمد نارص.
  وكاد حسن جعفر يسجل هدف التعادل لصالح الساحل يف 
الدقيقة 85 لكن تسديدته القوية جاورت املرمى األصفر بقليل.

   {  كأس التحدي {
  تنطلق عرص اليوم األربعاء الجولة الثانية من بطولة كأس 
التحدي التنشيطية لكرة القدم، حيث يلتقي اإلخاء األهيل عاليه 

مع الصفاء، والسالم زغرتا ضد الشباب الغازية.
  يســتضيف ملعب مجمع الرئيس فؤاد شــهاب يف جونية 
مواجهة الفريقني، حيث يطمح اإلخاء بقيادة مدربه حســني 
حمدان إل تســجيل انتصار اول والتأهل إل الدور املقبل، يف 
حني يطمح الصفاء بقيادة مدربه يوسف الجوهري إل تحقيق 

الفوز يف أول ظهور له هذا املوسم.
  ويتســلح اإلخاء األهيل عاليه بنجومه وســيم عبد الهادي 
وأحمد الخطيب وحمزة عبود ، يف حني يتسلح الصفاء بنجومه 
محمد الحســيني وزين طحان وترسانة من الالعبني األجانب 

قيد التجربة.
  ومــن املتوقع أن تكون حظوظ الفريقني متقاربة من أجل 
الفوز يف املباراة، خصوصا أنه ديريب الجبل وال يقبل القسمة 

عىل اثنني.
  ويســتضيف ملعب أمني عبد النــور يف بحمدون مواجهة 
الفريقني، حيث يطمح السالم زغرتا بقيادة مدربه السوري نادر 
جوخدار إل رســم صورة إيجابية لجامهر الفريق الشاميل، 
يف حني يطمح الغازية بقيادة مدربه حسن حسون إل تسجيل 

حضوره بقوة يف أول ظهور له هذا املوسم.
  ويتســلح الســالم زغرتا بنجمه املخرضم عامر محفوظ، 
يف ظل تواجد نخبة من الالعبني الشــباب الجدد يف صفوفه، 
كام يتســلح الشباب الغازية بنجومه رامي فقيه وأحمد دياب 

وحسني خليفة.

تتابعت دورة نادي برمانا الســنوية املفتوحة بالتنس )كأس 
األرز( التي ينظمها عىل مالعب »مدرسة برمانا العالية« عىل 
مدى اسبوعني بارشاف االتحاد اللبناين للعبة ومبشاركة 346 

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

وزوجي الرجال.
  ويف ما ييل نتائج اليوم الثاين :

  - الذكور :
  12 ســنة وما دون : فاز فريد عبد النور عىل بيرت برهوش 
)4-2( و)1-4( و)11-9(، وعيل رضا مرصي عىل بييل خرالله 

)4-0( و)2-4(.
  14 ســنة وما دون : فاز غازي جابادو عىل الياس بو رحال 

)4-2( و)2-4(.
  16 سنة وما دون : فاز مرتجى شمص عىل مجد رشو )4-

2( و)2-4( و)6-10(.
  القدامى 35 سنة وما دون : فاز موىس فاخوري عىل نادر 
منصــور بالتغيب، ونجاد خنيرص عىل بالل عمر )9-2(، وزياد 

غاريوس عىل جورج عطية )9-3(، وجو شــبر عىل شــادي 
صــايف بالتغيب، وجاد غاريوس عىل أديب حنا )9-6(، وجان 

برهوش عىل فيليب حبيقة بالتغيب.
  القدامى 45 سنة وما دون : فاز روين جرمانوس عىل روبرت 
اســطفان )9-2(، وهادي صوايا عىل محمد محيديل بالتغيب، 
وجو ابو جمرا عىل حســان عالمة )9-3(، ووليد سمعان عىل 
ابراهيم الشاميل بالتغيب، ومحمد مرصي عىل باسكال وهبي 

بالتغيب.
  - اإلناث:

  12 سنة وما دون : فازت ملى نعامن عىل نور خاطر )2-4( 
و)4-2(، وآيا كلش عىل غايا صعب بالتغيب، وهيفا طه الجندي 

عىل ياسمينا بركه )4-0( و)1-4(.
  14 ســنة وما دون : فازت ماريا أيب زيد عىل ســارا الطويل 

بالتغيب.
  وتنطلق مباريات اليوم الثالث عند الساعة التاسعة صباحاً.
  واعتــرب رئيس نادي برمانا روين كنعــان ان بداية الدورة 
ناجحة واملباريات تســتمر حتى ساعة متأخرة من مساء كل 
يوم. وجدد شكره ال املهندس جورج امني االشقر الذي ساهم 

يف تأهيل انارة امللعبني، وساهم أيضاً يف دعم الدورة.

أطلــق االتحاد اللبنــاين للمبارزة روزنامــة بطوالته لعام 
2022 بتنظيمه يف قرص الرياضة يف نادي املون السال- عني 
سعادة، عدداً من بطوالت لبنان لسالح سيف املبارزة مبشاركة 
أندية الجيش اللبناين، املون السال، التعاضد، الربج عينطورة، 
ســبورتنغ هاي والقلب األقدس وبحضور جمهور من محبي 
ومتابعي هذه اللعبة.  هذا وقد جاءت النتائج عىل الشكل التايل:
  يف فئة سيف املبارزة إناث 13 سنة وما دون، احرزت ايليسا 
رشيم من نادي املون ال سال اللقب بفوزها عىل كلوي الخازن 
من نادي الربج عينطورة يف املباراة النهائية، فيام حلّت العبتا 
نــادي الربج عينطورة اندريا حلــوه وليانّا منيمنه يف املرتبة 

الثالثة محرزتني امليدالية الربونزية.
  ويف فئة سيف املبارزة ذكور 13 سنة وما دون، ، احرز رشبل 
جلبوط من نادي املون السال اللقب بفوزه عىل راي داوود من 
نادي الربج عينطورة يف املباراة النهائية، فيام حّل مارك باسيل 
من نادي املون السال ولويس ديب من نادي الربج عينطورة يف 

املرتبة الثالثة محرزين امليدالية الربونزية.
  ويف فئة سيف املبارزة إناث 15 سنة وما دون، احرزت ميا 
منيمنه من نادي الربج عينطورة اللقب بفوزها عىل ذكية رشيم 
من نادي املون الســال يف املباراة النهائية، فيام حلّت ايليســا 
رشيم من نادي املون السال ومارييل ايب انطون من نادي الربج 

عينطورة يف املرتبة الثالثة محرزتني امليدالية الربونزية.
  ويف فئة ســيف املبارزة ذكور 15 ســنة وما دون، ، احرز 
انطوين باسيل من نادي املون السال اللقب بفوزه عىل سامويل 
حدشــيتي من نادي سبورتينغ هاي يف املباراة النهائية، فيام 
حّل العبا نادي الربج عينطورة لويس ديب والكسندر هاشم يف 

املرتبة الثالثة محرزين امليدالية الربونزية.
  ويف فئة سيف املبارزة إناث 20 سنة وما دون، احرزت ميا 
منيمنه من نــادي الربج عينطورة اللقب بفوزها عىل زميلتها 
يف النــادي لوما فغايل، فيام حلّت ذكية رشيم من نادي املون 
الســال وتاتيانا فرنينه من نادي الــربج عينطورة يف املرتبة 

الثالثة محرزتني امليدالية الربونزية.

  ويف فئة ســيف املبارزة ذكور 20 ســنة وما دون، ، احرز 
هادي دكاش من نادي برج عينطورةاللقب بفوزه عىل جاميس 
رايض من نادي املون الســال يف املبــاراة النهائية، فيام حّل 
كريســتيان بو خليل من نادي املون ال ســال وغدي الشاميل 
مــن نادي الربج عينطورة يف املرتبة الثالثة محرزين امليدالية 

الربونزية.
  ارشف عىل املباريات امني عام االتحاد الدكتورعامد نحاس 

مبعاونة الحكم اآلسيوي انطوان العنييس. 
  تألفت اللجنة الفنية من الحكم الدويل كلودين رزق والحكم 
اآلســيوي انطوان العنييس وقد عاونهــام طاقم من الحكام 

مؤلف من:
  الحكام الدوليني: زياد الجلبوط وكلودين رزق.

  الحكام اآلسيويني: ريتا ابو جودة وانطوان العنييس.
  الحكام االتحاديني: بهيج رشانق، شفيق الخوري، اميل كرم 

وعامد نحاس.
  الحــكام املتدرجني: جاد عاّمر، جنــا عاّمر، كارل بو خليل 

وكريستيان بو خليل.
  وكان االتحاد قد اســتقدم رئيس لجنة الحكّام يف االتحاد 
اآلســيوي للمبارزة األردين الدكتور اياد مغايره الذي نظّم دورة 
صقــل واعداد للحكام يوم الجمعة الفائت اتبعها بحضوره يوم 

السبت كافة املباريات واالرشاف عىل البطولة.
  نُقلــت املباريات مبارشة عــىل صفحة االتحاد عىل موقع 
https://www.facebook.com/Lebanese- فايســبوك 

 /100247986112232-Fencing-Federation-Official
وتوّل فريق من املعالجني الفيزيائيني املواكبة الطبية واالرشاف 

عىل سالمة الالعبني.
  وعند نهاية كل فئة، وّزع رئيس االتحاد جهاد سالمة ورئيس 
الرشف ونائــب الرئيس جورج زيدان وباقــي اعضاء االتحاد 
الدكتــور عامد نحاس، ربيع رعيدي، اميل كرم، انطوان الدرزي 
وعضو الرشف سهيل ســعد الكؤوس وامليداليات والشهادات 

التقديرية عىل الفائزين والفائزات.

يف إطار بطولة غرب آســيا للمنتخبــات والفردي يف كرة 
الطاولــة التي أقيمت يف العاصمة األردنية عاّمن حقَّق العبو 
والعبــات لبنان  نتائج كبرة يف ظّل الظــروف التي ميّر بها 
الوطن وقارعــوا منتخبات متتلك موازنــات ضخمة  باللَّحم 
الحّي وبعزمية صلبة كالصخــر فحصدوا ميداليتني ذهبيَتني 
يف فرق الذكور دون 13 ســنة )رامز الدقدوقي، أحمد فحص 
وتيو شمبور( ويف فردي اإلناث دون 17 سنة مع تاليا عازار .  

ويف ما ييل كامل النتائج عند اإلناث:
  - فردي تحت 17 سنة: تاليا عازار )ذهبّية(
  - فردي سّيدات : ليتيسيا عازار )برونزيّة(

  - تحت 19 سنة: مريم الهبش )فضّية(
  - تحت 13 سنة: ياسمينة الهبش )برونزيّة(

  - تحت 11 سنة: بيسان شري )برونزيّة(
  - زوجي سيّدات: ليا عساف وليتيسيا عازار )برونزيّة(

  - زوجي تحت 19 ســنة: مريم الهبش وكريســتي عريضة 
)برونزيّة(

  - زوجي تحت 13 ســنة: ياسمينة الهبش وبيسان شري 
)فضّية(

  - فرق تحت 13 ســنة: ياســمينة الهبش وبيسان شري 
)فضّية(

  - فرق تحت 19 ســنة: تاليا عــازار- مريم الهبش- لوري 

ياهينيان- ماريا طنوس )فضّية(
  وعند الذكور: 

  - فرق تحت 13 ســنة رامز الدقدوقي و أحمد فحص وتيو 
شمبور)ذهبّية(

  - فرق تحت 19 سنة: سعد الدين الهبشو محمد نور الهبش 
و رياض املولوي)برونزيّة(

  - فردي تحت 13 سنة: رامز الدقدوقي )برونزيّة(
  - زوجي تحت 19 ســنة: ســعد الدين الهبش ومحمد نور 

الهبش )فضّية(
  - زوجــي تحت 13 ســنة: رامــز الدقدوقي وأحمد فحص 

)فضّية(
  - زوجــي تحت 17 ســنة: رياض املولوي وتيو شــمبور 

)برونزيّة(
 وكانت البعثة اللّبنانية مؤلّفة من عضو اإلتحاد ناجي حالل 
رئيسا للبعثة واملسؤول عن املدّربني عضو اإلتحاد سهاك بدينيان 
واملدّرب أحمد حرب. كام إنضمَّ إل البعثة رئيس اإلتحاد ونائب 
رئيس إتحاد غرب آســيا جورج كوبــيل الذي حرض الجمعية 
العمومية. وعىل هامش االجتامعات، قّدم كوبيل وال جانبه 
رئيس االتحاد اآلســيوي للعبة خليل املهندي درعاً تذكارياً ال 
رئيــس االتحاد االردين كعربون تحية وشــكر من اتحاد وطن 

االرز لالستضافة الناجحة لبطولة غرب آسيا.

نظّــم االتحاد اللبنــاين للدراجات 
الهوائية بطولة لبنان لدراجة الطرق 
يف املناطق الجبلية وعىل علو يناهز 
2000 مــرت. إنطلق ســباق بطولة 
لبنان لفئتي النخبة واملاســرتز عىل 
يربــط منطقة  الذي  األوتوســرتاد 
الزعرور ببلدة بسكنتا يف أعايل املنت 
مبشاركة 30 دراجاً ينتمون ال 9 اندية 
اتحادية باالضافة ال دّراجي فريقي 
الجيش اللبناين وقوى األمن الداخيل 
ملســافة 114 كلم )8 لفات( للنخبة و 

85.5 كلم  )6 لفات( للامسرتز.   
ونجــح دراّج نادي عاليه للدراجات 
جيلبر حنوش، املقيم يف فرنسا، يف 
الســيطرة عىل بطولة لبنان لدراجات 
الطرق محققاً فوزاً أمام كل الالعبني 

الباقني.
  فيام احتل املركز الثاين عثامن عدرة )نادي الغزال الريايض( 
امــا ملركز الثالث فكان مــن نصيب عبــد العزيزاملانع )نادي 

هومنتمن بروت(.
  ويف فئة املاســرتز احرز العب هومنتمن انطلياس جورج 
وديع  لقــب البطولة فيام احتل املركز الثاين بســام ضناوي 
)نادي الغزال الريايض( واملركز الثالث جان وهبه )نادي عاليه 

للدراجات(.

{ النتائج الفنية {
  أما النتائج الفنية الكاملة للسباق فكانت عىل الشكل التايل:

  فئة النخبة:
  جيلرب حنوش ) نادي عاليه للدراجات( 3 ساعات 29 دقيقة 

و 44 ثانية.
  عثامن عدرة )نادي الغزال الريايض( 3 س 30د و 39 ث

  عبد العزيز املانع )هومنتمن بروت(  3س 30د  41ث
  جورج اسكندر )قوى االمن الداخيل( 3س 31د  29ث

  نزار القايض )الجيش اللبناين( 3س 32د  48ث
  مارك كالس )نادي عاليه للدراجات( 3س 33د 36ث.

  نافذ كامل الدين )شبيبة سلعاتا( 3س 34د 20ث

  عيل الزغبي )الجيش اللبناين( 3س 34د  22ث
  عبدالله سلوم )نادي عاليه للدراجات( 3س 37د  26ث.

  جهاد االحمد )نادي الغزال الريايض( 3س 40د  55ث
  وجــاء ترتيب فرق لفئة النخبة: )افضلية ثالثة العبني يف 

الرتتيب العام(
  نادي عاليه للدراجات: 38 نقطة.

  الغزال الريايض : 24 نقطة.
  الجيش اللبناين  : 20 نقطة 

  فئة املاسرتز:
  جورج وديع )هومنتمن انطلياس( 2س 35د  38ث

  بسام الضناوي )نادي الغزال الريايض( 2س 35د  48ث.
  جان وهبه )نادي عاليه للدراجات( 2 س  38 د و 20 ث.

  صالح رباح )هومنتمن برج حمود( 2 س 51 د و 54 ث .
  خالد دياب )نادي الغزال الريايض( 2س 54د  10ث.

  سرج فاضل )هومنتمن برج حمود(  2س 54د  50ث.
  وقد تولّت قوى األمن الداخيل وعنارص الجيش اللبناين اقفال 
املســار أمام السيارات بشكل تام تأميناً لسالمة املشاركني كام 

واكبت عنارص الصليب األحمر اللبناين املشاركني يف السباق.
  وختامــا تــم تتويج الفائزين يف الســباق من قبل أعضاء 

اإلتحاد اللبناين للدراجات.
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االربعاء 3 آب 2022

نـــــــادي الغولـــــــف اختتـــــــم كأس لبنـــــــان فـــــــي التنـــــــس :
تميــم حــاّق بطــل الرجــال وماريــا بريــدي بطلــة الســيدات

كأس النخبــة : األنصــار والعهــد الــى الدور نصف النهائي

ــــــــس ــــــــا فــــــــي التن ــــــــادي برمان ــــــــدورة ن ــــــــي ل ــــــــوم الثان الي

ــارزة : ــ ــ ــ ــي للمب ــ ــ ــ ــاد اللبنان ــ ــ ــ ــوالت االتح ــ ــ ــ ــورة بط ــ ــ ــ  باك
ــــــــيل ودكاش ــــــــه وباس ــــــــوط ومنيمن ــــــــريم وجلب األلقــــــــاب لش

»غّلة وفيرة« للبنان في بطولة غرب آسيا في »الطاولة«:
ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات و8 برونزي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان و6 فضي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذهبيت

ــرق ــف ــقــب ال ــل ــه يــحــتــفــظ ب ــي ــال دراجــــــــات: نـــــادي ع
ــــــــــــع ــــــــــــة ... واملاســــــــــــترز لودي ــــــــــــوش بطــــــــــــل النخب وحن

لقطة جامعة لالعبني والالعبات بعد التتويج محاطني 

بالشخصيات الرسمية واألهايل

من مباراة العهد وشباب الساحل

لقطة من احدى املباريات

تتويج بطالت تحت الـ 20 سنة

درع تذكاري من كوبيل اىل نظريه االردين وبدا املهندي

...وابطال املاسرتز

احد الالعبني خالل احد اللقاءات

ابطال تحت الـ 20 سنة

البعثة اللبنانية مع غلتها

تتويج ابطال فئة النخبة
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تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

 عموديا: 

 عموديا:

من تسعة حروف:    االبراج 

دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  عايص الرحباين 

اخترب معلوماتك

1ـ بلدة يف البقاع. 

2ـ يصالح ويسامل. 

3ـ زّي معروف.

4ـ اعياءها وتَعبها.

رجل  متصل،  ضمري  5ـ 

ضعيف.

1ـ مدينة يف أرمينيا.

2ـ دولة كربى.

3ـ أمر شديد. 

4ـ يُظهــر خــاف ما 

يضمر. 

5ـ نبات طّيب الرائحة. 

منتجة وممثلة أمريكية ولدت 1978 يف واشــنطن. 

انتخَبت كأكرث شــقراء مثرية لعام 2007، وحملت لقب 

أجمل وجه وابتسامة. 

إسمها مؤلف من عرشة حروف، إذا جمعت:

9+5+6+8+2 - دولة افريقية. 

1+8+6+5+2 - دولة افريقية.

6+8+4+2 - عملة افريقية.

10+5+3 - من أسامء األسد. 

7+2+10 - يستعمل مع النب.

10+2+4 - مدينة يف إيران.

4+8+6 - نهر أورويب. 

7+4 - من أسامء السّنور. 

1ـ ما إســم التنورة املشــهورة التي يلبسها الرُجل يف 

إســكتلندا، وأيضا افراد الفرق االســكتلندية يف الجيش 

الربيطاين؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هو البابا الوحيد الذي كان من أصل إنكليزي؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اسم الدولة االفريقية التي متكن منتخبها الكروي 

من الفوز عىل منتخب إيطاليا أربعة ـ صفر، يف املرحلة 

الثانية من مســابقة كرة القدم يف دورة سيول األوملبية 

عام 1988؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إسم أول مدينة إحتلها العرب يف األندلس؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو الروايئ والطبيب السوري الذي أّسس عصبة 

الساخرين األدبية سنة 1948؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ مــن هو الفيزيايئ االيطايل الذي ســاعَد يف صنع 

القنبلة الذرية األمريكية، ونال جائزة نوبل سنة 1938؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إسم أعىل قمة يف جبال البلقان ببلغاريا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم حصن السموأل املشهور الذي ذكره شعراء 

الجاهلية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إســم أول دولة سمحت للمرأة بدخول الجامعة 

يف كل االختصاصات؟ 

؟ من هو
من هي؟

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

ال تأخذ أية مبــادرة جديدة. تعيش لحظات 
جميلة وممتعة، خالها تعرف ان احدهم يكّن 
لــك موّدة خاّصة، فبادلــه باملثل وتفّهم نيته 

الصافية. 

ســتلفت أنظار من يحيط بك، لكن ليس من 
املؤكد أن يكون هذا األمر دامئا لصالحك. أحوالك 
املادية يف تحّسن والشؤون العاطفية ممتازة 

ورائعة.

تنعــم بحيــاة عاطفية هادئــة ولطيفة. 
تستطيع دامئا أن تعرب عن عواطفك الجياشة. 
اقــراح جيد يف موضوع عمــل غري منتظر، 

وعليك دراسته بتمّعن.  

اعط املزيد من حّبك، ويجب أن تُشِعر بالحبور 
لكل من يحيط بك ويطلب منك املشــورة. زيارة 
عمل مفاجئة تحمل لك بعض األرباح االضافية.

العملية  ضع برنامجا واضحا لنشــاطاتك 
إذا أردت الوصول اىل أهدافك بســهولة. العقل 
واملنطق يجب أن يحكام أفعالك ال األحاســيس 

اآلنية. 

أنت حائر بني قلبــك وعقلك ويصعب عليك 
االختيــار هذا اليــوم، لذلك تنرصف اىل العمل 
بكّد وجهــد وتدهش محيطك من زماء وأهل 

وأصحاب.

مــن الصعب تحديد ما ميــر يف ذهنك هذا 
اليوم. حديثك مقتضب ومخترص. رمبا بسبب 
الظروف الصعبــة التي متر بها، ولكن الفرج 

عىل األبواب. 

ظروف طارئة ستدفعك للتعرف عىل أوساط 
غــري التــي اعتدتها ســابقاً. ال تناقش، فإن 
املناقشات قد تســبب لك مضاعفات وأمور ال 

فائدة منها.

البحث عن آفاق جديدة مينعك من االهتامم 
بأعاملك اليوميــة املعتادة. هناك فرصة لعقد 
صفقة ال بــأس يف أرباحها بحيث تضمن لك 

مستقبلك. 

بإمكانك التوصل بسهولة اىل أهداف مهمة. 
ستشعر بطعم لذيذ وجديد للحياة، وستختلف 
نظرتك لألمور عن الســابق. راقب مرصوفك 

اليومي الزائد.

مفاجأة جميلة هامة ستطلع بها اليوم عىل 
من هم حولك. مرحلة من التفاهم  واالستقرار 
العاطفي، تحاط خالهــا بكل مظاهر الُحّب 

والتقدير. 

الحساســة والرومانسية تجعلك  طبيعتك 
تشــعر بالثقة الكبرية يف النفس،  وبالرغبة 
يف تحقق حلم قديم. سعادة عىل صعيد الُحّب 

والعاطفة. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

أرزة
آسيا

البريو
النمسا
ايطاليا
أوسلو

بريد
بريوت
بايرون

بيتهوفن
برص

بط
جوال

جريدة
جنود
جهد

جورجتاون
جمل

حكومة
حجم
حظ

حومال
حنطة
حلوان
دانتي

دراجات
دعاء

دجاكرتا
دبس

دامنارك
رواية
زعيم

زمان
زولو

سيارة
سمك
سعر

سامنة
سبور

سيمون
شعب

شمعدان

شكسبري
صك

عقارات
الرنكا 
لبنان.

الحل السابق

الحل السابق

رومانيا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

1ـ رونالد روس. 

2ـ سنة 1497

3ـ دنيس ديدرو. 

4ـ أمل دنقل. 

5ـ سواد. 

6ـ سليم عنحوري. 

7ـ مكسيكو. 

8ـ جيمس ماكدونالد.

9ـ الياك.

1ـ تبنني. 

2ـ رويدا. 

3ـ كر، لب. 

4ـ اتّكال. 

5ـ لورنس.

1ـ تركال. 

2ـ بورتو. 

3ـ ين، كر. 

4ـ يدالن. 

5ـ نابلس. 

1ـ سليم األول، بلبل
2ـ هول، حب، بيار إده

3ـ ييـــــتس، أما، كــم، 
ري

4ـ رس، حرب البسوس
5ـ رأبنا، تردها، روما

6ـ مربّ، بايار، أْدلوا، لح
7ـ زولــو، الهــاي، وّب، 

ساوم

8ـ يشيلون، ليايل، ولد
سكوت،  رنـــــدولف  9ـ 

دبلن
10ـ دف، ين، رباين، حّز

11ـ الفاتيكان، نال
الواهب،  مــــدريد،  12ـ 

كاتبت
13ـ النــــمسا، أنجالهم، 

مان

1ـ سهري رمزي، دوما
2ـ لويس أبو رشف، دل. 

3ـ يلّت، برلني، قرن
4ـ سحن، ولدي، يم

5ـ اح، راب، وو، أدّس
6ـ لباب، النلنل
7ـ ماريا، فيفا

8ـ وبال، أهمس، اال
9ـ يل، برا، كرتون

10ـ أكرس، ِيلو، ياج
11ـ برمودا، يركها

12ـ ال، سهدوا، بابل
13ـ بدر، البلدان

14ـ لهيب، ينّب، كم
15ـ راس، لينا

16ـ أون، أتّم
17ـ ملول، حلبا

18ـ أحمد عز، تن

1ـ زعيــم فلســطيني راحل، 
نرتاب ونظّن.

مخرج  الجمــل،  يكســو  2ـ 
مرصي راحل.

3ـ مؤّســس االمرباطوريــة 
االكادية، طليقة، غضَب عىل.

4ـ االسم الثاين لرئيس حكومة 
فرنيس سابق، تراجعوا عن.

5ـ غفــَل عــن، فيلــم لفريد 
األطرش.

6ـ من األلوان، سكَن اللهب.
7ـ أحــد الوالديــن، عني املاء، 

داعَب ومازَح.
8ـ للمنادى، عامل وفيلســوف 

إنكليزي.
9ـ عاصمــة أوروبية، طالَب 

ونادى، ضمري متصل.

10ـ رجَع الفيء، نواظب عىل، 
غزال.

11ـ ُمقّدمــاً الــيء عربون 
محّبة، رسام فرنيس راحل.

12ـ فضاء، حيوانات شــديدة 
الحساسية، نحسن الثناء عىل.

13ـ َخلْف، قال عنه ترششــل 
لــن يظهر له مثيــل مهام كانت 

الحاجة ماّسة له، يخصني. 
14ـ إســم يُطلق عىل الباطون 

الشديد، إقتحَم.
15ـ متحف يف مدريد، لفظة 

هجاء.
16ـ والية أمريكية.

17ـ حاجة وبغية، أرشدوها.
18ـ ممثلــة مرصية صاحبة 

الصورة، نجاوب.

1ـ وزير لبناين سابق، 
آلة طرب.

مدينة  لبناين،  نهر  2ـ 
باكستانية.

3ـ بلدة يف الشــوف، 
يدفع املتوّجب عليه، قصَد 

املكان. 
باألجنبية،  نحــُن  4ـ 

طبيعة وخليقة، قانِط.
5ـ بلدة يف الشــوف، 
طائر غريد، دولة آسيوية.

6ـ خصب، ثقب االبرة، 
االسم الثاين ملمثل أمرييك 
راحل، االسم الثاين لنائبة 

لبنانية سابقة .
املكان، والية  إتّسَع  7ـ 
ماركة  أنظــر،  أمريكية، 

سيارات.
االســم  مخاِبــز،  8ـ 
الثاين لنائب لبناين راحل، 

من ألعاب الورق.
9ـ تبتاعه، تفعل، لون 

يعرّب عن مشاعر الُحّب.
10ـ نظــَر يف وجهها 
ملّيــا، أُْغلِــَق الــيء، 

إنحرَف.
11ـ االســم األصــي 
أكمَل  فــريوز،  للمطربة 

العمل، بلدة يف الشامل.
12ـ شــقيق عنرة بن 
شداد وُمساِعده، عاصمة 

آسيوية، سّنور.
أمريكية،  دولــة  13ـ 

وزير لبناين سابق.
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ــكرية ــ ــ ــ ــة العس ــ ــ ــ ــى املواجه ــ ــ ــ ــّدم عل ــ ــ ــ ــاق يتق ــ ــ ــ ــال اإلتف ــ ــ ــ ــيم: إحتم ــ ــ ــ ــف الترس ــ ــ ــ ــي بمل ــ ــ ــ ــهر مفصل ــ ــ ــ ش
ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزب اللـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرار حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي« وينتظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاطه »الرئاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف نشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة يُكثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـــــــــــــــــــــــــدوالر الجمركـــــــــــــــــــــــــي 12 ألـــــــــــــــــــــــــف ليـــــــــــــــــــــــــرة قريبـــــــــــــــــــــــــاً جـــــــــــــــــــــــــداًفرنجيـ

ــل الـــــــى تــــــايــــــوان والــــصــــيــــن ُتـــعـــلـــن  ــصــ ــ بـــيـــلـــوســـي ت
عـــــــن بـــــــــدأ »عـــــمـــــلـــــيـــــات عــــســــكــــريــــة ُمـــــــحـــــــددة«

ــوم أوكـــــــرانـــــــي ُمــــعــــاكــــس فـــــي خــــيــــرســــون..  ــ ــجـ ــ ــاًهـ ــ ــي ــ ــوم ــ ــر الـــــحـــــبـــــوب ي ــ ــدي ــ ــص ــ ــت ــ وتـــــــفـــــــاؤل تـــــركـــــي ب

ـــــي  ـــــط اإليران ـــــل النف ـــــى شـــــركات تنق ـــــدة عل ـــــة جدي ـــــات أميركي عقوب

بايـــــدن يُعلـــــن مقتـــــل زعيـــــم تنظيـــــم القاعـــــدة أيمـــــن الظواهـــــري

ــّول لـــاعـــتـــصـــام حـــول  ــتـــحـ ــالـ ــب أنــــصــــاره بـ ــالـ ــطـ ــدر يُـ ــصــ ــ ال
ــو لـــحـــوار شــامــل ــدعـ ــي والـــكـــاظـــمـــي يـ ــراقـ ــعـ ــان الـ ــرملـ ــبـ الـ

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( )تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

للتلويح بالتصعيد العســكري«، مرجحة ان تكون الزيارة 

 املقبلة لهوكشــتاين إىل بريوت »مصريية مبلف الرتسيم 

فاما يتم بعدها مبارشة العودة إىل الناقورة او نكون بصدد 

مواجهة عسكرية ال احد يعلم اين وكيف ستنتهي«.

 وشــددت املصادر عىل ان »وحدة املوقف اللبناين كام 

قوة حزب الله وتصعيده شكال عاملني أساسيني يف تدعيم 

موقف لبنان بوجه املوقف اإلرسائييل«، موضحة ان  «كل 

ما طرح عن خطوط متعرجة سقط تلقائيا يف بريوت… 

 وقد بتنا أمام معادلة أن يحصل لبنان عىل كل ما يتضمنه 

الخط 23 من حقول اضافة اىل حقل قانا او يسقط االتفاق 

وعندها  لن يكون لبنان قادرا عىل اســتخراج غازه متاما 

كام إرسائيل«.

{ نشاط فرنجية الرئايس {

 يف هــذا الوقت وفيام تجتاح الــرودة امللف الرئايس 

قبل اقل من شــهر عىل املوعد الدســتوري الذي يسمح 

بالدعوة  لعقد جلســة النتخــاب رئيس،  يبدو رئيس تيار 

»املردة« سليامن فرنجية املتحمس األكر لهذا االستحقاق. 

 ففيام لفتت لقاءاته مع عدد من الســفراء يف األسبوعني 

املاضيني وزيارته الدميان مبا بدا انه مسعى للحصول عىل 

مباركة بكريك لرتشيحه الذي مل يعلنه رسميا بعد، دخل 

نجــله النائب طوين فرنجية عــىل خط تهيئة االرضية 

والظروف التي تساعد والده عىل تبوؤ سدة الرئاسة. ورغم 

نفيــه يوم امس ان تكون زيارته اىل دار الفتوى مرتبطة 

باالنتخابات الرئاســية، بدا اللقاء شــكال قبل املضمون 

يصب يف هذا االطار. كام شكل قول فرنجية عن انه »اذا 

أنهينا قضية ترسيم الحدود، وبدأنا بعمليات التنقيب يف 

البلوك 9 نكون قــد توصلنا إىل إنجاز مهم، وختمنا هذا 

العهد بأفضل مام بدأناه«، مبثابة رسالة ايجابية للرئيس 

عون ورئيس »التيار الوطني الحر« جران باســيل وكأنه 

 يحيل أي إنجاز تحقق او ســيتحقق مبلف الرتسيم للعهد، 

طمعا بدعم والده لرئاســة الجمهورية.  ويف هذا اإلطار 

قالت مصادر مواكبة لالســتحقاق الرئايس ل«الديار« إن 

»أقىس تنازل قد يقوم به باسيل هو املوافقة عىل ترشيح 

حزب الله فرنجية عىل اال  يصوت نواب »لبنان القوي« له 

ويضعــون اوراق بيضاء«.  وتضيف املصادر:« الكل يرتقب 

اليوم ما سيكون عليه موقف حزب الله وأبرزهم سليامن 

فرنجية الذي مل يتلق بعد أي إشارة واضحة من حارة حريك 

لجهة دعم ترشــيحه أو عدمه، وهو ما بات يقلقه ويثري 

هواجسه«.

{ الدوالر الجمريك 12 الف لرية {
 وبانتظار  تبلور املشــهد الرئــايس، ظلت االهتاممات 

املعيشية واالقتصادية واملالية يف صدارة املشهد اللبناين، 

بحيث تنصب االهتاممات راهنا عىل انجاز املوازنة عىل ان 

يرتافق ذلك مع رفع الدوالر الجمريك، وهو امر بحســب 

مصــادر مطلعة، »بات محســوما لتغطية املســاعدات 

والتقدميــات التي أقرتهــا  الحكومة مؤخــرا ملوظفي 

القطاع العــام لحثهم عىل فك إرضابهم«. وقالت املصادر 

ل«الديار« رفــع قيمة الدوالر الجمريك ســيتم اما ضمن 

املوازنة او بقرار منفصل يوقعه املعنيون«.

 وكشــفت عن أنه ســيتم اعتامد الدوالر عىل أســاس 

12,000 لــرية لبنانية وليس وفــق منصة الصريفة كام 

اشيع قبل أسابيع  مع إمكانية أن يتم رفعه تدريجيا خالل 

األشهر املقبلة«.

 وشــددت املصادر عىل أن »الكثري من املواد االساسية 

الغذائية والرضورية لن يلحظها دوالر ال12 الف وستبقى 

عىل اساس دوالر ال1٥00 لرية«،  موضحا أنه ما يفوق ال 

٥00 سلعة مستوردة ستبقى اسعارها عىل حالها بخالف 

الكامليات التي ستشهد اسعارها ارتفاعا«.

{ تصعيد يف ٤ آب؟ {

وقبل ســاعات من احياء ذكرى التفجري املأساوي الذي 

هــز بريوت ومرفأها يف ٤ آب 2019،   علمت »الديار« انه 

ســيكون هناك ثالثة مسريات رئيســية، املسرية األوىل 

تنطلق الساعة 3 ب.ظ من قرص العدل نحو متثال املغرتب، 

املســرية الثانية تنطلق الســاعة ٤ ب.ظ من مبنى النهار 

نحو متثال املغرتب واملسرية الثالثة تنطلق الساعة ٤ ب.ظ 

مــن مركز فوج اإلطفاء يف الكرنتينا نحو متثال املغرتب. 

 ورجحــت مصادر متابعة للتحركات أن يكون هناك »نوع 

من التصعيد من قبل االهايل مل يتحدد شكله بعد، اليصال 

رســالة اعرتاضية رفضا لتجميد التحقيقات وتسييسها 

بالعمق«.

بدورهــا، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها ســتبدأ عمليات 
عسكرية محددة، ردا عىل زيارة بيلويس إىل تايوان.

وعرت مقاتالت صينية من طراز »سوخوي 3٥« مضيق تايوان، 
وسط تأهب عسكري صيني من جهة وتايواين من جهة أخرى. 
يف الســياق ذاته، قال البيت األبيض إن زيارة بيلويس إىل تايوان 

ليس فيها تهديد لسيادة الصني، وأن تهديدات بكني لن تخيفها.
وأعلنت تايوان حالة التأهب العســكري، وأكدت قدرتها عىل 
حامية أمنها، إذ قررت وزارة الدفاع التايوانية أمس الثالثاء رفع 

مســتوى اإلنذار القتايل لقواتها بداية من صباح الثلثاء وحتى 
ظهــرية الخميس، وقالت إن لديهــا العزم والثقة والقدرة عىل 

ضامن األمن الوطني.
وأضافت الوزارة أن قواتها عىل دراية تامة باألنشطة القريبة 
من تايوان، وأنه ســيتم نرشها ملواجهة أي تهديدات للعدو، يف 

إشارة إىل تحركات عسكرية صينية جوا وبحرا.
بدوره، جدد رئيس وزراء تايوان ســو تسينغ تشانغ التأكيد 
عىل ترحيب بالده بالضيوف األجانب، وأكد أن تايوان ســتتخذ 
الرتتيبات التي تتالءم مع هؤالء الضيوف وخططهم، حســب 

تعبريه.

القوات الروسية بأنها تستخدم أكر محطة نووية يف أوكرانيا 
درعا نوويا.

وقال الجيش األوكراين -يف بيان- إنه اســتعاد أكرث من ٥0 
بلدة يف محيط خريسون كانت تحت سيطرة القوات الروسية.
وأضاف أن وترية املعارك مع الجانب الرويس تشــهد ارتفاعا 
ملحوظا جنويب البالد، ال سيام يف ميكواليف وعموم مناطق 

خريسون.
وتابــع أن قواته صدت هجامت روســية مضادة عىل أكرث 
من محور بني ميكواليف وخريســون، ودمرت ٤ مستودعات 
للذخرية الروســية وقاعدة عسكرية ومجمع صواريخ مضادة 

للطائرات ومدافع ذاتية الدفع.
وتشــن القوات األوكرانية منذ أسابيع هجامت مضادة يف 
ريف مدينة خريسون التي استولت عليها القوات الروسية يف 

األيام األوىل من الحرب التي بدأت يف 2٤ شباط املايض.
ويف األيام املاضية، اســتهدفت القوات األوكرانية جســورا 
وخطا للســكة الحديد عر نهر دنيــرو من أجل عزل القوات 
الروســية املوجودة غرب النهر عن اإلمدادات يف شبه جزيرة 

القرم املحتلة ويف الرشق.
ويف مواجهة الضغط األوكراين، تعمل موســكو عىل نقل 
عــدد كبري من قواتها من إقليــم دونباس )رشق أوكرانيا( إىل 
جبهات الجنوب، وبينها جبهة زاباروجيا، وفق ما أكدته كييف 

واالستخبارات الريطانية.
مساعدات عسكرية

وبينام تحتدم املعارك يف الجنوب والرشق، أعلن وزير الدفاع 
األوكــراين أوليكيس ريزنيكوف أن الجيش تســلم ٤ راجامت 
.)HIMARS( »صواريخ أمريكية إضافية من طراز »هيامرس

وأضاف أنه ســيتم نقل الراجامت الستخدامها يف جبهات 
القتال املتقدمة.

مــن جهتها، أعلنــت اإلدارة األمريكية حزمة مســاعدات 
عسكرية جديدة ألوكرانيا تصل قيمتها إىل ٥٥0 مليون دوالر.
وقــال وزير الخارجية األمرييك أنتــوين بلينكن إن حزمة 
املســاعدات العســكرية الجديدة تتضمن املزيــد من الذخرية 

ألنظمــة صواريخ املدفعية عاليــة الحركة هيامرس وأنظمة 
املدفعية من عيار 1٥٥ مليمرتا.

وأضاف بلينكن أن القوات األوكرانية تستخدم هذه األسلحة 
بشكل فعال يف ساحة املعركة للدفاع عن بالدها.

وتابع الوزير األمرييك أن حزمة املســاعدات الجديدة ترفع 
إجاميل املســاعدة العسكرية األمريكية ألوكرانيا إىل نحو 8.7 
مليارات دوالر منذ تسلم الرئيس جو بايدن الرئاسة مطلع عام 

.2020

{ شحن الحبوب {
من جانب آخر، قال مسؤول تريك كبري أمس الثالثاء إن بالده 
تتوقع أن تغادر سفينة حبوب واحدة تقريبا املوانئ األوكرانية 
كل يوم، مــا دام االتفاق الذي يضمن املرور اآلمن قامئا، وذلك 
بعد أن غادرت أمس االثنني أول ســفينة منذ بدء الحرب ميناء 

أوديسا )جنويب أوكرانيا( بسالم.
وقبل ذلك، عّر الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان االثنني عن 
قناعته بأن سفنا أخرى ستستمر يف نقل الحبوب من أوكرانيا 

خالل الفرتة القادمة.
مــن جهتها، قالت الخارجية الروســية أمس إن موســكو 
تعمل مع األمم املتحدة عىل إزالة العقبات أمام وصول الحبوب 

واألسمدة الروسية لألسواق العاملية.
وكان الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي قال إن من 
السابق ألوانه االحتفال بإعادة شحن الحبوب من موانئ بالده.

ورأى زيلينســي عودة ميناء أوديسا للعمل مؤرشا إيجابيا 
عىل وجود فرصة لوقف تدهور أزمة الغذاء العاملية، مشريا إىل 
أن 16 ســفينة تنتظر مغادرة امليناء مام قد يسهم يف استقرار 

سوق الغذاء العاملي.
وكانت ســفينة محملة بالحبوب قد غــادرت االثنني ميناء 
أوديسا، تنفيذا لالتفاق املرم مؤخرا يف إسطنبول بني أوكرانيا 
وروسيا برعاية تركيا واألمم املتحدة، يف خطوة هي األوىل من 

نوعها منذ بداية الحرب.
ولقي هذا التطور ترحيبا دوليا واســعا، ووصفته موسكو 

باإليجايب.
ويرسي االتفاق ملدة 120 يوما قابلة للتمديد، ويسمح بتصدير 

ما بني 20 و2٥ مليون طن من الحبوب العالقة يف أوكرانيا.

الرد االيراين
من جهته، أعلن وزير الخارجية اإليراين، حســني أمري عبد 
اللهيــان، أمس الثالثاء، أّن رّد طهران عىل العقوبات األمريكية 
األخرية ضدها كان بتشغيل املئات من أجهزة الطرد املركزي من 

األجيال املتطورة.
وقال أمري عبد اللهيان، يف مؤمتر حول حقوق اإلنســان يف 
طهران: »ردنا عىل العقوبات األمريكية الجديدة عىل بالدنا هو 
ضــخ الغاز مبئات أجهزة الطــرد املركزي من األجيال املتطورة 
والحديثة«. وأضاف أّن »العقوبات األمريكية الجديدة إجراء غري 
منطقي وخطوة اســتعراضية ال تأثري لها أبداً«، مضيفاً أنّه »ال 
ميكن ألمريكا أن تحصل عىل تنازالت منا عىل طاولة املفاوضات 

عر سياسة مواصلة فرض العقوبات«.
وتابــع: »فوجئنا بأّن أمريكا أصدرت قراراً عر مجلس حكام 
الوكالة ضد إيران، فيام كّنا نســتعد لبــدء مرحلة جديدة من 

املحادثات«، واصفاً اإلجراءات االمريكية بـ »غري املنطقية«.
وشــدد الوزير اإليراين عىل أّن »فرض العقوبات غري املؤثرة 
لــن يجدي نفعا أبداً«، مضيفاً: »مواصلة سياســات ترامب لن 
تجدي نفعاً باعرتاف الطرف الغريب، ولكننا نشــاهد مواصلة 

هذا االستعراض الفاشل«.

{ االرتدادات الروسية عىل امللف النووي {
عىل صعيد متصل، قال املتحدث باســم الرئاســة الروسية، 
دميرتي بيســكوف، إّن روســيا ترغب يف اســتئناف االتفاق 

النووي اإليراين يف أقرب وقت ممكن.
وأضــاف أنــه »ال يزال هناك عدد مــن القضايا، مبا يف ذلك 

تلــك املتعلقة بالخطوات غري الوديــة التي يتخذها الغرب ضد 
موسكو«.

وأوضح بيســكوف يف إيجاٍز صحايف، أمــس الثالثاء، إّن 
»هناك بعض الحقائق الجديدة املرتبطة بالخطوات غري الودية 
لــدول الغرب الجامعي ضد االتحاد الرويس، والتي من املتوقع 
أن يكون لها بعض اإلســقاطات بشكل غري مبارش عىل بعض 

أحكام الصفقة املحتملة«ز
وتابع: »العمل عىل هذا، أيضاً، مل يتم االنتهاء منه بعد. لكن 

بالطبع، نود استئناف هذا االتفاق يف أقرب وقٍت ممكن«.
تعليق بيســكوف جــاء رداً عىل الترصيحــات الواردة من 
واشــنطن بأّن الواليات املتحدة قد وضعت مقرتحات من شأنها 
أن تســمح بالعودة إىل االمتثال الكامل لالتفاق النووي. وقال 
بيسكوف يف هذه املناسبة: »عىل حد فهمنا، ال يزال هناك عمل 

يجري ، وهناك العديد من القضايا عىل جدول األعامل«.
يذكر أّن إيــران تدرس حالياً مســّودة االتفاق النووي التي 
اقرتحهــا االتحاد األورويب، بحســب ترصيح وزير الخارجية 

اإليراين، حسني أمري عبد اللهيان، االثنني.
وتََوّقع الناطق باســم الخارجيــة اإليرانية، نارص كنعاين، 
»إجــراء جولة جديدة من املفاوضــات إلحياء االتفاق النووي 
اإليراين«، موضحاً أنه »ســيتّم تحديد سقف زمني الستئناف 

املحادثات يف األيام املقبلة«.
وكان بوريــل أعلن، منذ أيام، يف مقــال نرُش يف صحيفة 
»فايننشــال تاميز« الريطانية، تقدميه مســّودة نص بشأن 
الرنامج النووي اإليراين، معقباً بأّن النص يضمن »تنازالت تّم 
الحصول عليها بشّق األنُفس لجميع األطراف، وال أرى أي بديل 
آخر شامل أو فّعال ميكن تحقيقه«، مناشداً األطراف املتنازعة 

قبولَها، أو املخاطرة بوقوع »أزمة نووية خطرة«.

أن ينرش تنظيم القاعدة مقاطع مصورة للظواهري للدعوة إىل 
تنفيذ هجامت إضافية.

من جهته، قال مســؤول أمرييك رفيع املستوى إن واشنطن 
مل تخطر مسؤويل حكومة طالبان قبل هجوم السبت. وأضاف 
املسؤول األمرييك أن مصادر بالده االستخباراتية املتعددة عىل 
ثقة عالية بأن الظواهري قتل يف رضبة كابل، وأن أي عنارص 

أمريكية مل تكن عىل األرض خالل تنفيذ الرضبة.
وأعرب عــن اعتقاده بأن الظواهري قتل وحده أثناء وجوده 
يف رشفة منزله الذي كان يقطنه مع زوجته وابنته وحفيده، 
مشريا إىل أن التخطيط للعملية بدأ قبل 6 أشهر غري أنه تكثف 

يف الشهرين املاضيني.
وأضــاف أن تحديــد موقع الظواهري بدأ حني اكُتِشــفت 
شــبكة داعمة له ولتحركاته وصــوال إىل انتقاله إىل كابل 

العام. هذا 
ولفت املسؤول األمرييك إىل أن كبار مسؤويل طالبان كانوا 
عىل علم بوجود الظواهري يف كابل، ووفروا لقيادات القاعدة 

مالذا آمنا فيها بشكل يخالف اتفاق الدوحة.
وأضاف أن املنزل الذي كان يستضيف الظواهري كان مملوكا 

ألحد كبار مساعدي رساج الدين حقاين.
وشدد املسؤول األمرييك عىل أن هناك أساسا قانونيا للعملية 
التي استهدفت الظواهري، وأن الواليات املتحدة تريد االستمرار 
يف الحــوار مع حركة طالبان وتتوقع منهــا االلتزام باتفاق 

الدوحة، وفق تعبريه.

{ تنديد طالبان {
من جانبه، قال املتحدث باســم الحكومــة األفغانية ذبيح 
اللــه مجاهد إن القوات األمريكية اســتهدفت منزال يف الحي 

الدبلومايس مبنطقة شريبور وسط كابل بطائرة مسرية.
ونــددت الحكومة األفغانية بالهجــوم األمرييك واعترته 
انتهاكا رصيحا لسيادة البالد. وأدانت الحركة الهجوم ووصفته 

بأنه انتهاك للمبادئ الدولية واتفاق الدوحة.
وأشــار ذبيــح الله مجاهد إىل أن هــذه األعامل هي تكرار 
للتجارب الفاشــلة خالل الســنوات الـ 20 املاضية وسترض 

بالفرص املتاحة.
ويف ردود الفعل، قالت وزارة الخارجية السعودية إن اململكة 
ترحب بإعالن الرئيس األمرييك جو بايدن اســتهداف ومقتل 

زعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري.
وأضافت الخارجية الســعودية -يف بيان- أن الظواهري من 
قادة اإلرهاب وخطط ونفذ عمليات إرهابية مقيتة يف الواليات 

املتحدة والسعودية.
كام قال الرئيس األمرييك األســبق بــاراك أوباما إن مقتل 
الظواهــري دليل عىل أنه من املمكن اســتئصال اإلرهاب دون 

الدخول يف حرب.

{ البيت األبيض: ليس لدينا تأكيد بالحمض 
النووي ملقتل الظواهري {

عــىل صعيد متصل، أعلن متحــدث األمن القومي يف البيت 
األبيض جــون كرييب أمس الثالثاء أن اإلدارة األمريكية »ليس 
لديها تأكيد بالحمض النووي« ملقتل زعيم تنظيم القاعدة أمين 

الظواهري.
وقال كرييب يف مقابلة مع شــبكة »يس إن إن« )CNN( إن 
الواليات املتحدة »ليس لديها تأكيد بواســطة الحمض النووي 
ملقتــل زعيم القاعدة أمين الظواهري يف وســط كابل، لكنها 

تأكدت من هويته عر مصادر ووسائل أخرى«.
ويف السياق، أشــار كرييب إىل استمرار وجود القاعدة يف 

دعــا زعيم التيــار الصدري مقتدى الصــدر مقتدى الصدر أفغانستان »لكن بشكل محدود«.
منارصيــه اىل إخالء مبنى الرملــان، وتحويل االعتصام إىل 
محيطه. يف األثناء دعا اإلطار التنســيقي أنصاره لالستعداد 
للدفاع عن الدولة واإلرساع يف تشــكيل الحكومة، من جانبه 
دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي جميع القوى للحوار.

وجاء يف بيان التيار الصدري التايل:
أوال: إخــالء مبنى الرملان وتحول االعتصــام أمام الرملان 

وحوله خالل مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا املنشور.
ثانيا: إن كانت هنــاك أماكن أخرى ينبغي االعتصام أمامها 

فستأتيكم التعليامت تباعا.
ثالثا: دميومة االعتصــام مهمة جدا لتتحقق مطالبكم، لذا 
يجب تنظيم االعتصام عىل شكل دفعات، مع بقاء زخم األعداد 

يف أوقات محددة.
رابعا: إقامة صالة الجمعة املوحدة يف بغداد وبابل والكوت 

وكربالء والنجف.
خامسا: نحن يف طور تشكيل لجنة من قبل املحتجني إلدارة 

االحتجاجات وتنظيمها واالهتامم بكل ما يلزم.

{ اعتصام الرملان {
وواصــل أنصــار التيار الصدري لليــوم الرابع عىل التوايل 
اعتصامهم يف الرملان احتجاجا عىل ترشيح اإلطار التنسيقي 
محمد شياع السوداين لرئاسة الحكومة املقبلة، يف غضون ذلك 
دعا اإلطار التنســيقي أنصاره إىل االستعداد للدفاع عن الدولة 
متى دعت الرضورة لذلك. وطالب باإلرساع يف تشكيل الحكومة 

وعدم االلتفات ملا وصفها بدعوات التعطيل والتخريب.
ودعــا بيان صادر عن اللجنــة التنظيمية ملظاهرات اإلطار 
التنســيقي عنارص األجهزة األمنية إىل الحياد وعدم االنجرار 
إىل الخالفات السياســية وااللتزام بالقانون والدستور، وعدم 
الســامح ملن سّمتهم اللجنة مؤيدي الفوىض باستمرار تجاوز 

املوسسات الدستورية.
واعتر بيان اللجنة أن قرار حكومة مصطفى الكاظمي عدم 
مواجهة الفوىض واالعتداء عىل املؤسسات الرسمية، يجعلها 

جزءا من مرشوع إسقاط هيبة الدولة.
مــن جانبه دعا رئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
جميــع األطراف إىل الجلوس إىل طاولة حوار وطني للوصول 
إىل حّل ســيايس لألزمة الحالية تحت ســقف التآزر العراقي 

وآليات الحوار الوطني.
وأوضــح أن الوقت قد حان للبحث يف آليات إطالق مرشوع 
إصالحي تتفق عليه مختلف األطراف الوطنية. وأضاف أن عىل 
القوى السياســية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، 
وأن عــىل املتظاهريــن التعاون مع القــوات األمنية واحرتام 

مؤسسات الدولة وإخالئها وااللتزام بالنظام العام.
وقــال الكاظمي إن عىل القوات األمنية الدفاع عن املمتلكات 
العامة والخاصة واملؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها 

بكل الطرق القانونية.
وإثــر دعــوة الكاظمي، أعلن رئيس مجلــس النواب محمد 
الحلبــويس تأييــده لها، وأكد يف تغريدة عــىل تويرت أهمية 
الجلــوس إىل طاولة املفاوضات، واالتفاق عىل حل يفيض إىل 

انتخابات يف آفاق زمنية محددة.
من جهته أعلن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر دعمه 

دعوة الكاظمي ملعالجة ما وصفه بالوضع السيايس املرتبك.
وأكــد حرص تحالفه عىل الحوار الوطني الجاد للوصول إىل 

معالجات حقيقية لألوضاع السياسية.
كام جدد رئيس إقليم كردســتان نيجرفــان البارزاين أمس 
دعوته لحوار شامل يف أربيل )مركز اإلقليم(، وأعرب عن دعمه 

ملبادرة الكاظمي.
وقال البارزاين يف تغريدة إنه » يف الوقت الذي نجدد دعوتنا 
لحوار عراقي أخوي شامل يف أربيل، نؤكد دعمنا لدعوة رئيس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي للحوار بني األطراف السياســية 
العراقية إليجــاد مخرج لألزمة الحالية، والعمل معا للوصول 

بالوطن اىل بر األمان«.
وأضاف أن »العراق بحاجة إىل الحوار والتفاهم واملسؤولية 

املشرتكة إلنقاذه«.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 923830/0٥ - 03/81178٥

فاكس : 923773/0٥

االعالنات : 923776-923768-923767-923770/0٥

فاكس : 923771/0٥

info@addiyaronline.com
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