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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 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 

حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 2245  

جديــدة بالفريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.1179481

وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل حالتي وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10538«.

قضيـــــة ضحيـــــة انفجـــــار مرفـــــأ 
بيـــــروت ليليـــــان شـــــعيتو تعـــــود

الـــــى الواجهـــــة... وعائلتهـــــا 
ـــدة ــ ـــار تفاصيـــــل جدي ــ تكشـــــف للدي

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

رضوان الذيب

عامان عىل جرمية العرص، عامان عىل انفجار مرفأ بريوت  

واهايل الشهداء والجرحى ما زالوا ينتظرون الحقيقة الضائعة 

يف الزواريب السياسية والقضائية، عامان ومل يعرف االهايل 

حتــى االن من قتل أبناءهم وجرح املئات الذين ما زالوا يعانون 

االالم والتشوهات وفقدان القدرة عىل مامرسة الحياة الطبيعية 

وبعضهم ما زال يف »الكومــا« وغرف العناية الفائقة وليس 
امام أهاليهم ســوى الصالة والترضع لرب العاملني يك يشفي 
ابناءهم. عامان واالهــايل ينتقلون من اعتصام اىل اعتصام 
يف مشــاهد تدمي القلوب اال الجالســني عىل الكرايس الذين 
اليعرفــون العيش اال عىل عذابات الناس، عامان عىل الحقيقة 
الضائعة املخفية التي من املســتحيل لفلفتها طاملا بقي »عرق 
ينبض« يف أجســاد اهايل شهداء انفجار املرفأ، وهذا يفرض 
رفــع االصوات ومحارصة كل املقرات و »البيوتاتالسياســية« 

دون اســتثناء،  وهذه هي الطريقة الوحيدة النتزاع الحق يف 
بلد كلبنان، عامان ومل يســمع االهايل من املسؤولني اي كلمة 
عن كيفية حصول الجرمية؟  ومن املســؤول؟  واين اصبحت 
التحقيقــات ومتى تســتكمل ؟ ومتى يفــرج عن الحقيقة ؟ 
وهل يعقل وجود 3 االف طن من املتفجرات لســنوات دون علم 
كل املسؤولني السياسيني والعســكريني واالمنيني واالداريني 
واملراقبــني ؟ وهــل صحيح انهم تركوها مــن اجل حفنة من 
الدوالرات ؟ عامان ومل تهز دموع االمهات وآهات االباء ضامئر  

كبار القوم حيث يبقى انفجار املرفأ  وصمة عار عىل جبني كل 

هؤالء  الذين يراهنون عىل فقدان«همة االهايل« ويأسهم من 

اجــل تضييع  الحقيقة والنجــاة من العقاب القضايئ، لكنهم 

لــن ينجوا من العقاب االلهي مهام فعلوا وتكربوا، والله ميهل 

وال يهمل  . 

اذا كان العــدو اإلرسائيــي قد وافــق عىل اعطاء 
حقــل قانا كامالً ملصالح لبنــان فان طلبه الحصول 
عىل جزء من املربع رقم 8 اللبناين يشــكل طمعا يف 
املربع االقتصــادي الخاص بلبنان حيث كانت رشكة 
توتال الفرنسية قدرت ان يكون هذا املربع غنيا بالغاز 
والنفــط، ولبنان رفض رفضاً كلياً الطلب االرسائيي، 
وهذا الجواب ابلغه فخامة الرئيس العامد ميشال عون 

للوسيط األمرييك آموس هوكشتاين.
املقاومــة تهدد بالحرب اذا قــام العدو االرسائيي 

بضخ الغاز من حقل كاريش يف أيلول، وإرسائيل تقول 
انها ستشن حربا شاملة عىل لبنان يف حال استهداف 
»حقولها«. اننا يف حــرب عض األصابع ومن يقول 
»آخ« قبل اآلخر. صحيح ان لبنان يف وضع اقتصادي 
مزِر، ولكن القضيــة هي مصري أجيال وأجيال، فاما 
تثبيت ثروة لبنان بشكل نهايئ وخوض الحرب مهام 
حصل، واما الخضوع لرشوط العدو اإلرسائيي، وهذا 

لن يحصل مهام ضغطت ارسائيل وهددت.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص6

ــــة ــ ــ ــ ــ ــية والقضائي ــ ــ ــ ــ ــــب السياســ ــ ــ ــ ــ ــــي الزواري ــ ــ ــ ــ ــة ف ــ ــ ــ ــ ــ ــة الضائع ــ ــ ــ ــ ــ ــرون الحقيق ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ينتظ ــ ــ ــ ــ ...واالهال
ـــاً وال ضمانـــات لهوكشـــتاين قبـــل بـــدء الشـــركات بالتنقيـــب فـــي »البلـــوكات« اللبنانيـــة مفاوضـــات الناقـــورة قريب
ــات ــ ــ ــق للمواصف ــ ــ ــر ُمطاب ــ ــ ــي: غي ــ ــ ــول وميقات ــ ــ ــاً الفي ــ ــ ــة طالب ــ ــ ــفارة االيراني ــ ــ ــل الس ــ ــة يراســ ــ ــ ــر الطاق ــ ــ وزي

ــوان..  ــ ــ ــ ــ ــي لتاي ــ ــ ــ ــارة بيلوســ ــ ــ ــ ــ ــاء زي ــ ــ ــ ــ ــد انته ــ ــ ــ ــ بع
لواشــــــــــنطن رســــــــــالة  توّجــــــــــه  الصيــــــــــن 

ــــــا العــــــــــودة الــــــــــى املفاوضــــــــــات النوويــــــــــة فــــــــــي فيينــــ

الصـــــدر يرفـــــض الدعـــــوات للحـــــوار: جاهـــــز للشـــــهادة 
واإلطـــــار التنســـــيقي يتهـــــم الحكومـــــة بالتقصيـــــر

الخارجية  وزارة  أعلنــت 
اإليرانية أمــس األربعاء أن 
وفدا برئاسة كبري املفاوضني 
إىل  ســيتوجه  باقري  عي 
فيينا خالل الساعات املقبلة، 
املباحثات  من أجل استكامل 
النووي  بشأن إحياء االتفاق 

املعلّقة منذ أشهر.
عن  رويرتز  نقلــت  فيام 
مبعوث  أن  أمرييك  مسؤول 
واشنطن إليران روبرت مايل 
سيتوجه إىل فيينا للمشاركة 

يف املفاوضات النووية.
باســم  املتحدث  وقــال 
نارص  اإليرانية  الخارجيــة 

العــراق  يف  تواصلــت 
التوايل  عىل  الخامس  لليوم 
اعتصامــات أنصــار التيار 
مقتدى  بزعامــة  الصدري 
الربملــان  داخــل  الصــدر 
احتجاجــا عىل  العراقــي، 
التنسيقي  اإلطار  مرشــح 
لرئاســة الحكومة الجديدة 

محمد شياع السوداين.
أمس زعيم  هذا وطالــب 
مقتدى  الصــدري  التيــار 

أعلنت تايبيه أن 27 طائرة 
مجال  دخلت  صينية  حربية 
الدفــاع الجوي لتايوان أمس 
األربعاء، بينام كانت رئيسة 
مجلــس النــواب نانــي 
بيلويس تجري زيارتها املثرية 
للجــدل إىل الجزيــرة التي 
وتعتربها  ذايت  بحكم  تتمتع 

بكني جزءا من أراضيها.
الدفــاع  وزارة  وقالــت 
التايوانية يف تغريدة إن »27 
طائرة تابعة لجيش التحرير 
املنطقة  دخلــت  الشــعبي 
بـ)جمهوريــة  املحيطــة 
من  الثالــث  يف  الصــني(، 
آب 2022«، يف إشــارة إىل 

تايوان.
الدفاع  كام ذكــرت وزارة 

املنســق األورويب للمفاوضات يف طريق العودة اىل فيننا

انصار الصدر يف محيط الربملان

بيلويس يف تايوان
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الاللبنان في سيناريو التوطين
نبيه الربجي

الســيناريو  كان  اذا 
الكيســنجري بتوطــن 
الفلســطينين  الالجئن 
قد أدى اىل اندالع الحرب 
األهلية، اىل أين ميكن أن 
الخاص  السيناريو  يؤدي 
النازحــن  بتوطــن 
الســورين ؟ بالتــايل، 
احداث انقالب بنيوي يف 
التشــكيل الدميوغرايف، 

والطائفي، وحتى التشــكيل الدســتوري، والســيايس، 
؟ اللبنانية  للدولة 

املثري هنــا أن الرشارة األوىل لتلك الحرب )بوســطة 
عن الرمانة( انطلــــقت من حزب الكــتائب الذي كان 
يعارض حتى مجرد الوجود الفلســطيني، ما مهد ليارس 
عرفات أن يســعى اىل موقع رئيس الجمهورية اللبنانية. 
ومــن القرص، ال من الخندق، وال مــن كوخ القش )كام 
فعل الفيتنامي هويش منه(، يبدأ تحرير فلســطن عىل 
طريقــة تحرير األندلس، أو تحريــر تحية كاريوكا من 

... عشاقها 
الســيناريو بات جلياّ، وقد شــارك يف صياغته بعض 
العرب الذيــن اعتربوا )لغاية يف نفس يعقوب( أن لبنان 
برتكيبتــه الحاليــة، وحيث التوازنات الهشــة، القابلة 
لالنفجــار يف أي لحظــة، بات عالة اســرتاتيجية عىل 
املحيط. الحل بتوطن الالجئن والنازحن لتتكون أكرثية 
مركزية من احــدى الطوائف، وتــدور حولها الطوائف 

األخرى .
ارضاء للغرب، وألن املســيحين ظاهرة نوعية، ثقافياً 
واجتامعيــاً، ينظر يف منحهــم كانتوناً أو دويلة خاصة 

بهم عىل شــاكلة امارة موناكو يف القارة العجوز. 
هنــا اختلفت الصــورة. الطبقة السياســية، بقّضها 
وقضيضهــا، تواطــأت، وتتواطأ، بشــكل أو بآخر، مع 
الســيناريو الذي أفىض، ويفيض، تدريجياً، اىل تخلخل، 
بالتايل اىل تحلل، الدولة، ليغدو لبنان، واللبنانين، رهينة 
من ميدهم حتى بأكياس الطحن، ودون االكرتاث بالثمن 

الذي عليهم أداءه .
يف الجلســات الخاصة، الكل يتحدث، بهلع، عن املصري 
الذي ينتظرنا. املســألة قد تقتيض سلسلة من العمليات 
الجراحيــة الجراء بعض التعديالت يف التوزيع الجغرايف 

للطوائف. 
مــا من أحد من أركان الطبقة السياســية يتجرأ عىل 
القيام بأي خطوة عمالنية لوقف السيناريو. الجميع يف 
قبضــة وزارة الخزانة األمريكيــة التي بيدها كل الوثائق 
حــول ثروات هؤالء، وكيــف حصلوا عليها من املال العام 
)أي من دمائنا(، وكيف تكدست. أخرياً كيف نقلت، وكيف 
اســتقرت تحت عيون رعاة املرشوع الذين يعني بعضهم 
توطن فلســطينيي املخيامت كخطوة أوىل نحو توطن 

. الجليل  فلسطينيي 
ال داعي، كام يتوقع البعض، لحرب ارسائيلية تؤدي اىل 
تهجري نحو مليون لبناين واحالل الفلســطينين محلهم. 
االنفجارات الداخلية املربمجة كفيلة بذلك اذا ما ما بقيت 
األمــور يف تدهورها، واذا ما ثابرت الطبقة السياســية 
)بالؤنــا العظيم( عىل ارتهانها لرثواتها التي قد تقودها 

اىل مــا وراء القضبان أو اىل ما تحت الرتاب .
كل يشء جاهز ليميض التنفيذ عىل قدم وساق. الهلهلة 
يف مؤسسات الدولة يف ذروتها. التفكك السوسيولوجي 
ياخذ منحى مروعاً اذا ما أخذنا باالعتبار ليس فقط تنوع 

مراكــز القرار بل وتنوع الدول داخل الدولة. 
مــا يتبن، يوماً بعد يوم، أن رئيس الجمهورية ال يشء  
وأن القيادات السياســية، عــىل اختالفها، ال يش اذا ما 

قورنــت بالتأثري املروع لحملة الصولجان .
فوق الســطح »العدو االرسائييل«، كمصطلح ببغايئ، 
وتحت السطح مل يتوقف االعداد، املتعدد األوجه، للحظة 

التــي يصبح فيها التطبيع رضورة للبقاء. 
هذه هي الصورة األخرية للمشــهد. ال مســاعدات، وال 
تدخــالت لالنقاذ، وال تســويات. التطبيــع أو االندثار، 
باعتبــارأن لبنان الذي طاملا اعترب الحلقة األضعف يف ما 
كان يوصــف بالرصاع العــريبـ  االرسائييل بات الحلقة 
الصعبــة، والضاربــة، التي تزعزع أعصــاب الجرناالت 

. والحاخامات 
أشــكال عديدة الحتــواء لبنان. الفــوىض الداخلية، 
التاليش الســيايس واالقتصادي، الرصاعات العبثية بن 
الطوائــف. الكل يلعب فوق الطاولة، وتحت الطاولة. هذا 
هو املرسح الشكسبريي الذي ينهار خشبة خشبة اىل أن 
يسدل الستار عىل »دولة لبنان الكبري«. فتشوا يف مكان 

آخر عن... مرقد عنزة !! 

دوليل بشعالين

مل تعد مســألة تشــكيل الحكومة الجديدة 
تســتحوذ عــىل أي اهتامم من قبــل الرئيس 
ـف نجيب ميقايت وال من قبل املســؤولن  املكلّـَ
املعنين، أو حتى دول الخارج، وسط تقّدم ملفي 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واالستحقاق 
الرئايس. ولو مل يأمل رئيس الجمهورية العامد 
ميشــال عون يف كلمته مبناسبة العيد ال 77 
للجيش يف األول من آب الحاري بأال يكون مصري 
اإلنتخابات الرئاســية مامثالً ملصري تشــكيل 
الحكومة الجديــدة، لكان هذا املوضوع أصبح 
يف غياهب النســيان، رغم إشارة الرئيس عون 
اىل أّن عدم تشكيلها يعرّض البالد اىل مزيد من 

الخّضات ويعّمق الصعوبات اإلقتصادية. 
أوساط ديبلوماسية مطّلعة نقلت عن بعض 
ممثيل الدول األوروبية أّن هذه األخرية ال تِعّول 
الكثري عىل تشكيل الحكومة الجديدة يف لبنان 

يف ظّل وجود حكومة ترصيف أعامل يرأســها ميقايت نفسه، 
وخصوصاً أّن الوقت مل يعد يسمح بذلك، حتى وإن كانت تُفّضل 
وجــود حكومة جديدة منبثقة من املجلس النيايب الجديد. غري 
أنّهــا مل تقــم بأي نوع من الضغوطات كون يشء لن يتغرّي يف 
حال أجريــت بعض التعديالت الطفيفة عىل أســامء الوزراء 
والحقائــب.. حتــى اّن األمور قد تتعّقد أكرث يف حال مل تتمكّن 
الحكومة الجديدة من نيل ثقة مجلس النّواب سيام أن 54 نائباً 
فقط من أصل 128 ســّموا ميقايت للتكليف. من هنا، فإّن بقاء 
حكومة ترصيف األعامل حتى نهاية العهد لن يؤّدي ســوى اىل 
تفاقــم األزمات اإلقتصادية، كام أّن الحكومة الجديدة لن تكون 

قادرة عىل إيجاد الحلول لها يف أقّل من شهرين. 
وتقول اّن البالد ستدخل أواخر آب الجاري يف افتتاح جلسات 
انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ويكون عىل املجلس النيايب 
أن ينتخب يف غضون شهرين الرئيس الجديد للبالد. ولكن حتى 
اآلن، عىل ما يبدو، ال تزال األحزاب تحتفظ باألســامء واألوراق 
يف يدهــا، وتنتظر مواقف األطــراف األخرى. غري ان ما يجري 
اإلعالن عنه مــن »املواصفات املطابقــة لرئيس الجمهورية 
املطلوب انتخابه« من قبل بعض القيادات السياسية والروحية 
قد يُساعد عىل غربلة األسامء املطروحة، وإن مل تطرح نفسها 

رسمياً بعد لخوض اإلستحقاق الرئايس. 
فبعد املواصفات التي حّددها البطريرك املاروين مار بشــارة 
بطــرس الراعي لرئيس الجمهورية الجديــد بأنّه يُفرتض فيه 

أن »يكون متمّرســا سياسياً وصاحب خربة، محرتما وشجاعا 
ومتجــرّدا، ورجل دولة حياديا يف نزاهته وملتزما يف وطنّيته. 
ويكون َفْوَق اإلصطفافات واملحاور واألحزاب، وال يشكّل تحدياً 
ألحد، وقادراً عىل مامرسة دور املرجعية الوطنية والدستورية 
واألخالقية، وعىل جمــع املتنازعن والرشوع يف وضع البالد 
عىل طريق اإلنقــاذ الحقيقي والتغيري اإليجايب«، خرج رئيس 
الحزب التقّدمي اإلشــرتايك وليد جنبــالط ليعلن أنّنا »نحتاج 
اليــوم اىل الياس رسكيس آخر إلدارة األزمة، ال خالفات له مع 
القوى الرئيســية يف البالد، ومبا يسمح بفتح قنوات التواصل 
مــع العواصم العربية والدوليــة«. وهذا يعني، عىل ما أضافت 
األوساط نفسها، قطع الطريق عىل املرشحن الحالين، ووضع 

رشوط قد تكون تعجيزية لرئيس الجمهورية املقبل. 
ورأت أّن مــا يطرحــه البطريرك الراعي ينــال رىض الدول 
األوروبية، غري أنّه ليس باســتطاعتها فرض اســم أي مرشح 
بهذه املواصفات وهي مل تُســّجل يف مجلس النّواب ســوى 15 
مقعداً تغيريياً. عىل أّن لكّل من النّواب التغيريين موقفه ورأيه 
الخاص من مواصفات الرئيس املقبل للبالد، ويعملون حالياً عىل 
جمعها يف موقف موّحد لُتشكّل أصواتهم كتلة قادرة عىل تغيري 
أي معادلة قد يفرضها بعض السياسين واألحزاب يف جلسات 

اإلنتخاب.
وليس للدول األوروبية حتى اآلن أي مرشح للرئاسة تدعمه، 
عىل ما أكّدت، يف انتظار ما ســتتوّصل اليه اإلتفاقات الدولية 
وتحديــداً بن الواليات املتحدة األمريكية وإيران، والتســويات 

اإلقليميــة بن دول منطقة الرشق األوســط، 
والحرب الروســية- األوكرانية املستجّدة. فكّل 
هذه األمور ال بّد وأن تنعكس عىل اإلســتحقاق 
الرئايس يف لبنان وأن تؤّدي اىل خلط األوراق، 
لهــذا ترتيّث الدول األوروبية، وعىل رأســها، 

فرنسا، يف دعم هذا املرّشح أو ذاك. 
أّما طرح جنبالط حاّمل األوجه، فيحتاج اىل 
بعض اإليضاحات قبل إعطاء رأيها به. فالرئيس 
الراحل الياس رسكيس كان حاكم مرصف لبنان، 
قبل انتخابه رئيساً وقد متكّن من الحفاظ عىل 
القيمة الرشائية للرية اللبنانية رغم الحرب التي 
كانــت دائرة آنذاك. كام كان معروفاً بأنّه »رجل 
آدمي«، وإن اتُهم بضعف شــخصيته يف بعض 
األحيــان... فهل املطلــوب انتخاب رجل آدمي، 
متسامح ومسامل مع الجميع، و »ليس األقوى 
شعبياً يف طائفته أو مسيحياً« ألّن هذا األمر مل 

يوصل البالد اىل بّر األمان؟! 
رحلة البحــث عن مواصفات الرئيس الجديد 
للجمهورية قد انطلقت، عىل ما أشــارت األوساط عينها، غري 
أنّهــا ال تزال يف بدأبه انطالقتها، األمر الذي ســيجعل قيادين 
آخرين يطرحون »املواصفات املطابقة املطلوبة للرئيس الجديد« 
كّل مــن وجهة نظره. ومع مطابقة هذه املعايري أو املواصفات 
مع املرشــحن الحالين أي رئيس »التّيار الوطني الحّر« النائب 
جربان باسيل، ورئيس »تّيار املردة سليامن فرنجية، ورمبا رئيس 
ل حتى الســاعة  »القّوات اللبنانية« ســمري جعجع الذي مل يَُبدِّ
رغبته بالرتّشــح، فإّن أيا منهم »ال يصل« من دون دعم خارجي 
لتأمن األصوات الالزمة يف املجلس النيايب. فيام تتقّدم أسامء 
بعض الوزراء والنوَّاب الذين يرى فيهم البعض »الياس رسكيس 
آخر« لناحية اآلدمية واملصداقية والشفافية مثل الوزير السابق 
زياد بارود، والنائب السابق صالح حنن، والنائب السابق غسان 

مخيرب أو سواهم من النوعية نفسها. 
ومن اآلن وحتى بداية جلســات انتخاب الرئيس يف األول من 
أيلول املقبل، فإّن معطيات عديدة تكون قد تغرّيت، ما سينعكس 
عىل هذا اإلستحقاق املنتظر. ويطالب املهتّمون بأن يتّم انتخاب 
الرئيس الجديد للبالد يف بداية املهلة الدســتورية، يف ظّل عدم 
وجــود حكومة فاعلة، ليك يطمنئ الشــعب اللبناين اىل أنّه 
لن يكون هناك فراغ رئايس ستعيشــه البالد املنهارة إقتصادياً 
وماليــاً، بعد انتهاء عهــد الرئيس عون يف نهاية ترشين األول 
املقبل، ألّن هذا األمر من شأنه متديد فرتة اإلنهيار اىل أجٍل غري 

مسّمى. 

ــة« لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــق ــ ــاب ــ ــط ــ ــن »املـــــواصـــــفـــــات امل ــ ــة الـــبـــحـــث عـ ــ ــل ــ رح
ــي يـــــوافـــــق األوروبـــــيـــــيـــــن ! ــ ــ ــراع ــ ــ ــت.. ومــــــا حـــــــــّدده ال ــ ــق ــ ــل ــ ــط ــ ــد ان ــ ــدي ــ ــج ــ ال
ــاس ســـركـــيـــس آخـــــــر« ؟ ــ ــيـ ــ ــاج الــــــى الـ ــ ــت ــ ــح ــ ــا »ن ــ ــن ــ ــأّن ــ ــن يـــقـــصـــد جـــنـــبـــالط ب ــ مـ

ميشال نرص

يف غياب أّي بارقة أمل بإعادة قطار تشــكيل الحكومة إىل 
ســكة »العمل الجّدي مجدداً«،مــع كالم »جرنال بعبدا« و«ابو 
مصطفى« وخيبة »النجيب«، أقلّه يف املدى املنظور، بعدما أُقفل 
طريق الوســاطات واملعالجات، ربطاً بطبيعة التعقيدات التي 
تحكم الوضع الداخــيل، والرهان عىل نتائج الحراك الخارجي، 
يبقى املناخ الســيايس املشــدود مخّيامً عىل البالد، مع تسابق 
امللفات عىل احتالل الصــدارة، ومع بلوغ الوضع نقطًة بالغة 
الحساســية تســتوجب معالجات فورية قبل وقوع الكارثة، 
ومنهــا انهيار صوامع اهــراءات القمح يف ذكرى تفجري مرفا 
بريوت ،العابقة بروائح »الشــبهات الجديدة« ولوائح االسامء 
والوثائق املنشورة وتلك التي يف طريقها اىل النرش، فيام املحقق 

العديل »معتكف فرضا« ال يزار وال يزور.
صحيٌح أن القايض طارق البيطار قد دخل التاريخ من بوابته 
العريضة، بغباء خصومه يف الدرجة األوىل، وبســبب طبيعة 
القضيــة التي تُعترب جرمية العرص لبنانيــاً ثانياً، إالّ أن األهّم، 
أنه فتح الباب عىل ظواهر وسوابق قضائية،مع »رضبه« الرقم 
القيايس يف عدد طلبات الرد والعزل، فيام التحقيقات »ماشية 
متــام ووفقا لالصول اللبنانية«، عن ســابق ارصار وتصميم، 
حسب املرســوم واملكتوب منذ الساعات االوىل لالنفجار بكل 
ادوات الجرميــة، من الديباجــة اىل الرواية املفصلة،كام بات 
معلوما، والتي »ســقطت« يف يد العدالة منذ الساعات االوىل 

للجرمية، مع ضبط »اهامل واخواته« بالجرم املشهود.
»معلــم التلحيم وصبيانه«، ضابط أمن الدولة الذي ســبب 
املصيبة من حرشيته«، ما تبقى من فتيل تفجري ، بعض االشالء 
البرشية، و« شــوية« موقوفن« ســقفهم معروف« ليكتمل 
املشــهد الرسيايل. فالتحقيق يســري وفقاً ملقتضيات« الوفاق 
الوطنــي« كام التوقيفات، وهي يف غالبيتها من الفئة الرابعة 
وما دون، من« عيار معلم لحام، امن مستودع، حارس، وبقية 
املعزوفــة، » ملحن ومبهريــن« ببعض اصحاب الفئة االوىل. 
ال لزوم هنــا للتأكيد عىل رسية التحقيقات والتكتم الشــديد 
حفاظا عىل االدلة والســباب تتعلــق باملصلحة الوطنية العليا 

واالمــن القومــي اللبنــاين، 
العدو  اســتغالل  مــن  خوفا 
ملصيبتنا وكشف امن مرافئنا.« 
بسيطة« هي بعض الترصفات 
غري  امنية«  الجهــزة  املنفردة 
بعض  بنرش  قامت  منضبطة« 
الوثائق واملســتندات، ال لشيئ 
سوى انطالقا من حرصها عىل 
»تنوير« الــرأي العام وايضاح 
الصورة. ملا ال طاملا ان التحقيقات 
الشعبية وعىل وسائل التواصل 
االجتامعي تفي بالغاية وتغني 

عن التحقيق الدويل.
املهــم ان تلــك الترسيبات 
عــززت عمل »اهــل الخري« ، 

لتختلــف وفقا لبورصة الوثائق نتائج جوالت املنازلة بن بعبدا، 
الرساي، الريزة، ســبريز، رياض الصلح، العدلية، »والله اعلم ما 
خفــي كان اعظم«. هكذا يعيــش اللبنانيون منذ الرابع من اب، 
»خربيــة بتاخدن وخربية بتجيبهــم«، وبن الواحدة واالخرى 
،وداع لضحية جديدة من هنا واصالح »باب بيت« من هناك، ويف 
اكرث الحاالت تفاؤال من كان محظوظا و«الدولة عوضت عليه«.
اىل هنــا ال شــيئ غريب او مســتبعد، فهذا هــو لبنان، و« 
هيك بتميش االمــور فيه«، لدرجة ان فريق التحقيق الفرنيس 
تفاجا بان املرفا »مغطى« بكامريات املراقبة باســتثناء العنرب 
رقــم 12 و«الله اعلم«، اما معطيات » االقامر الروســية« فقد 
حجبت صورها ارواح الشــهداء والضحايا لالســف ، وحدها 
مجموعــات الـ »اف. يب. اي« حرضت اىل بريوت عىل »اللس« 
مــرات ومرات جامعــة عرشات القطع الحديديــة من املنازل 
واالشــخاص ، لتحليلها يف مختباراتها واعادتها اىل اصحابها 
،بعدما »كشفت املستور« . وحده »معلم االيليزيه« وقع يف رش 
فعلته مع خسارته االنتخابات الترشيعية ،بعد فوزه »سرتوبيا 
» بالرئاسية ،هو الذي ظن انه قادر عىل ان »يضحك عاللبناين«.  
يقول املثل »رش البلية ما يضحك«، فقيادات هذا البلد »فالج ما 

تعالج« ، متلها متل قصة »دنب الكلب والقالب«، وشعبه »طول 
ما بعيدة عن ضهري مايش الحال«، فال تراهنوا عىل الحشــود 
وال عــىل من يحزنون. لذلك ايها »اللبنانيون« اتكلوا عىل عدالة 
السامء وال تراهنوا عىل معرفة القصة الحقيقية لكل ما حصل، 
فاملكتوب بينقرا من عنوانه، والعنوان »رشقوطة تلحيم وفرقيع 
ومفرقعات نارية وبراميل ميتانول فوقهم صاعق تفجري بطيء 

وحدن مدري كم الف كيلو نيرتات الله واعلم«.
اىل اللقاء مع املصيبة التالية ، ليس ذلك من باب التشــاؤم، 
لكن من باب الواقعية ، رمبا يف املطار، طاملا العقلية والذهنية 
والطقم الحاكم نفسهم، واملتسرت واملجرم والقايض والرشطي 
نفســهم... وملن يريد الحقيقة ،«ما إلكن بهالحالة« اال ميشال 

حايك وليىل عبد اللطيف... واال ....
اذا ما ارص اللبنانيون عىل معرفة كامل املســؤولية، ومعرفة 
املسبب االسايس، عليهم الضغط باتجاه توقيف مدير واساتذة 
املدرســة التي درس فيها معلم التلحيم وصبيانه، وكذلك اهلهم 
لتحديد اسباب،«ليش والدهم طلعوا جاهلن وحمري وما عرفوا 
يقدروا انو ما الزم يلحموا حد النيرتات دامونيوم« . فمتى اجبنا 
عىل هذه االسئلة فككنا اللغز، وما عاد مهام« كيف وليش وملن 

ومن من وملن ولشو«، تصبح كلها تفاصيل.

عرض رئيس الجمهورية العامد ميشال عون مع وزير الدفاع 
الوطنــي يف حكومة ترصيف االعامل موريس ســليم خالل 
استقباله قبل ظهر امس يف قرص بعبدا، لألوضاع األمنية يف 
البالد وعمل املؤسســات التابعة لوزارة الدفاع. وتطرق البحث 
اىل نتائج زيارة الوسيط األمرييك يف املفاوضات غري املبارشة 
لرتســيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين لبريوت 

يومي االحد واالثنن املاضين.
واستقبل الرئيس عون يف حضور وزير السياحة يف حكومة 
ترصيف االعامل وليد نصار، ملكة جامل لبنان لعام 2022 االنسة 
ياسمينة زيتون يرافقها والدها إسامعيل زيتون، وهنأها عىل 
فوزها باللقب، متمنيا لها »التوفيق يف مسؤولياتها يف متثيل 
الجامل اللبناين يف املسابقات الدولية التي تقام، ال سيام ملكة 
جامل الكون وملكة جامل العامل«، الفتا اىل ان »الجامل يتعزز 
أيضا بالثقافة والجهد البراز وجه لبنان الحضاري، ال سيام من 

الجيل الشاب الذي هو مستقبل األوطان«.
وشــكرت زيتون  الرئيس عون عىل تهنئتهــا، واكدت انها 
ستبذل جهودها »لتعكس صورة لبنان الجامل والحضارة خالل 
املسابقات الدولية التي سأشارك فيها، كام سأعمل داخل لبنان 

ملساعدة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية«.
وعرض الوزير نصار خالل اللقاء للنشــاطات التي تقوم بها 
وزارة الســياحة ومنها »رعايتها ملسابقة انتخاب ملكة جامل 
لبنان«، الفتا اىل ان  »املوســم السياحي كان مميزا هذه السنة 
وان اعداد الوافدين اىل بريوت عرب مطار رفيق الحريري الدويل 

تزداد يوما بعد يوم«.

{ سفرية كندا {
واســتقبل الرئيس عون ســفرية كندا شــانتال 
شاستوين يف زيارة وداعية ملناسبة انتهاء مهامها 
الديبلوماســية يف لبنان، رافقها السكرترية األوىل 
يف السفارة ســحر غضبان والســكرترية الثانية 

سيلفي ميشو.
وشكر الرئيس عون السفرية الكندية عىل الجهود 
التــي بذلتها خــالل وجودها يف لبنــان »لتعزيز 
العالقات اللبنانية - الكندية وتطويرها يف املجاالت 

كافة«، ومتنى لها التوفيق يف مهامها الجديدة.
وتنــاول البحث ايضا أوضاع الجالية اللبنانية يف 
كندا والدور الذي يقوم به اللبنانيون وعائالتهم يف 
املجتمع الكندي واملواقع التي وصل اليها عدد منهم.

{ العلية {
ويف قــرص بعبدا ايضــا، رئيس هيئــة الرشاء 
العــام الدكتور جان العلية الذي اقســم امام رئيس 
الجمهورية اليمــن القانونية، عمال بنص الفقرة 
الســابعة من املادة 79 من قانون الرشاء العام الرقم 

244 تاريخ 1921/7/19 والذي نرش يف الجريدة الرسمية يف 
2021/7/29 وبدأ العمل به بعد ســنة من نرشه أي اعتبارا من 

2022/7/29. ونص القسم عىل االيت:
»اقســم بالله العظيم ان اؤدي واجبايت بامانة واســتقالل 
وإخــالص وان أكون حريصا عــىل تطبيق القوانن واألنظمة 

وان احافظ عىل ارسار الوظيفة وكرامتها«.
ومتنى الرئيــس عون للدكتور العليــة التوفيق يف مهامه 
الجديدة، مركزا عىل »أهمية اعتامد الشفافية والعدالة واملساواة 
يف كل مــا يتصل بعمل هيئة الرشاء العام التي منحها القانون 
صالحيات واســعة وهــي تعترب من اإلنجــازات اإلصالحية 

الرضورية«. 

عـــون تــابــع االوضــــاع االمــنــيــة والــنــشــاطــات الــســيــاحــيــة والــتــقــى ســفــيــرة كــنــدا والعلية

ــم قـــــاســـــم مــــــن الـــــخـــــيـــــام : ــ ــي ــ ــع ــ ن
ــا ــن ــوق ــي اســــــتــــــرداد حــق ــ ســنــنــتــصــر فـ
املــــائــــيــــة والـــنـــفـــطـــيـــة والــــغــــازيــــة

اعترب نائب األمن العام لـ«حزب الله« الشــيخ نعيم قاسم 
خالل املجلس العاشورايئ املركزي الذي يقيمه الحزب يف بلدة 
الخيام، أن »هناك اهتامم من الدولة اللبنانية مبسألة اسرتداد 
الحقوق املائية والنفطية والغازية، وهذا مشهد جّيد، والتفاهم 
املوجود بن األقطاب يف الدولة اللبنانية ملصلحة املوقف املوّحد 
من الرتسيم والحصول عىل الحقوق اللبنانية عامل إيجايب«.

ومتنى أن »يعمل املســؤولون عىل مسارين، مسار الرتسيم 
وملحقاته، ومسار بعض املعالجات االجتامعية واالقتصادية 
والحكوميــة، وموضــوع املوازنة التي تحتــاج إىل اهتامم 
اســتثنايئ يك نكون من الذيــن يعالجون بعض القضايا التي 

تهم الناس«.
ورأى أنه »بالنســبة إىل املســار املتعلق بالرتســيم، فعىل 
الجميع أن يثقوا بأن إرسائيل ال خيار أمامها، ألننا أصحاب حق، 
وألن دولتنا تستفيد من قوة ثالثية الجيش والشعب واملقاومة، 
وألننــا نعمل دامئا من أجل أن نســرتد أرضنا وحقوقنا، فكام 
انترصنا يف متوز 2006، ســننترص إن شــاء الله يف اسرتداد 

حقوقنا املائية والنفطية والغازية«. 

العلية يقسم اليمني امام الرئيس عون            )دااليت ونهرا(

نعيم قاسم متحدثاً

ــهــت الــتــحــقــيــقــات ــت ــروك ان ــبـ ــأ«... مـ ــ ــرفـ ــ »انـــفـــجـــار املـ
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ــدرج االهــــتــــمــــام الــــخــــارجــــي عـــبـــر »الــــــنــــــداء الــــيــــائــــس« لــلــمــعــارضــة ــ ــت ــ ــس ــ جـــعـــجـــع ي
ــن ..! ــ ــك ــ ــل ول ــدخـ ــتـ ــالـ ــب بـ ــ ــرغ ــ ــاق وواشــــنــــطــــن ت ــقـ ــحـ ــتـ ــاالسـ ــر مـــهـــتـــمـــة بـ ــيـ الـــــريـــــاض غـ
ــة ــيـ ــاسـ ــة« رئـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــل الــــنــــصــــاب ملــــحــــاولــــة فـــــــرض »تـ ــيـ ــطـ ــعـ ــنـــى تـ ــبـ ــتـ »مـــــــعـــــــراب« تـ

ابراهيم نارص الدين 

حتى االن ال يبدو ان«رصخة« رئيس القوات اللبنانية سمري 
جعجع قد وصلت اىل مســامع احد يف الداخــل او الخارج. 
»معراب« فشلت قبل االستحقاق النيايب وبعده يف توحيد ما 
تسميه املعارضة ملواجهة حزب الله وحلفائه، واليوم لن تجد 
الدعوة الجديدة للتوحد خلف اســم مرشح للرئاسة االوىل اي 
صدى لدى كل من يدور خارج دائرة »القوات« الســباب ذاتية 
تتعلــق بعدم قدرة هــذا الحزب عىل قيادة مــا يصطلح عىل 
تسميته الصوت »االعرتايض«، اضافة اىل عدم وجود برنامج 
واضح وموحد لخصوم حــزب الله لقيــادة املرحلة املقبلة، 
الخالف واضح يف االجندات وكذلك االولويات. يضاف اىل ذلك 
وجود »كوما« خارجية تجاه امللــف اللبناين الذي ال يحتل اي 
اولوية اقليمية او دولية، ولوال مسألة ترسيم الحدود البحرية 
ودخول الســيد حســن نرصالله عىل خــط الضغط لترسيع 
االتفاق، ملا حرض امللف اللبناين يف اي مكان ســواء يف الرس 

او العلن.  
ووفقا ملصادر سياســية بارزة، ال احــد يف املنطقة او يف 
العامل يســعى لخوض معركة عىل الساحة اللبنانية من اجل 
ال يشء. واالهــم من كل ذلك ان الثقة الخارجية مفقودة بكل 
االحزاب والشــخصيات املناهضة لحزب الله بعدما انكشــف 
حجم حضورها وتاثريها يف مختلف الســاحات، وبعد خروج 
الســاحة الشــيعية من الحســابات، برز حضور »القوات« 
مسيحيا لكنه مل يات باملطلق عىل حساب التيار الوطني الحر 
الــذي عاد وثبت اقدامه. ولالبتعاد عن اي مبالغة ميكن القول 
ان هذين الحزبني يتقاسامن هذه الساحة وال ميكن الحدهام 
تجاوز اآلخر او ادعاء احتــكار هذا التمثيل. لكن فائض القوة 
الذي يتمتع به حزب الله مينح »التيار« االفضلية الدامئة عىل 
»القوات« التي تعاين داخليا ازمــة ثقة مع كافة املعارضني. 
كام انها تعاين خارجيا بســبب عدم قناعة اي جهة اقليمية 

او دولية بانها قــادرة عىل »قلب الطاولة« عىل الحزب بعدما 
خرست »الرافعة« الســنية املتمثلة بتيار املستقبل الذي كان 
مينحها التوازن املطلوب للمبادرة اىل مقارعة جدية ميكن ان 

تثمر نتائج ال »خيبات امل« جديدة. 
ويف هذا السياق، جاء االنســحاب السعودي من الساحة 
اللبنانية عرب وضع املكون الســني عىل »الرف« واخراجه من 
املعادلة الوطنية، ليكون اكرث الرســائل وضوحا بان التعويل 
عىل القــوة االقليمية االكرث حضورا يف الســنوات املاضية 
يف املواجهــة مع حزب الله، مل يعد ممكنا، »فعدة الشــغل« 
الســعودية خرجت من الحلبة عن سابق تصور وتصميم من 
قبل ويل العهد السعودي محمد بن ســلامن الذي اتخذ قرارا 
حاسام مبعاقبة ســعد الحريري، دون ان يجهز بديال لقيادة 
الســنة يف لبنان، وذلك نتيجة قناعة اسرتاتيجية بان الجهد 
املبذول مجرد تضييع للوقــت، واملال، ويف نهاية املطاف مثة 
قناعة بعدم القدرة عــىل التاثري يف نفوذ حزب الله الذي بات 
العبا اقليميا ال ميكن تعليبه لبنانيا او الرهان عىل طرف لبناين 

النهاكه او تكبيده الخسائر. 
ويف السياق نفسه ال يبدو ان املوقف االمرييك افضل حال 
من مثيله الســعودي، وحتى االن مل تقارب واشــنطن امللف 
الرئايس جديــا مع احد. واذا كانت تفضل وصول قائد الجيش 
جــوزاف عون اىل بعبدا، اال انها تخــى خوض معركته يف 
العلن حتى االن الدراكها املسبق ان هذه الخطوة ستكون »نعيا« 
رسميا لحظوظه. ومن يراجع »عوكر« هذه االيام ال يجد جوابا 
شافيا من قبل السفرية االمريكية دورويث شيا التي ال تخفي 
رغبة بالدها بعدم تكرار تجربة الرئيس ميشال عون يف بعبدا، 
لكنها مل متنح احدا جوابا شافيا حيال مرشح بالدها املفضل. 
دون ان تنىس »الشــكوى« او التعبري عن الشعور »باالىس« 
حيال عدم وجود مرشــح جدي لدى القوى املناوئة لحزب الله 
ميكن التعويل عليــه. وتلفت اىل ان صورة املعارضة اللبنانية 
ليســت ناصعة ومثة قناعة راســخة يف الخارجية، والبيت 
االبيض، وحتــى البنتاغون بان هــؤالء يهتمون مبصالحهم 

الشــخصية وليســوا ابدا عىل »قلب« واحــد وال ميلكون اي 
اسرتاتيجية ملواجهة حزب الله. وهذا ما مينح الحزب املزيد من 
القوة و«يكبل« بالدها العاجزة عن ايجاد »فصيل« جدي قادر 

عىل خوض »مواجهة« سياسية واالنتصار بها. 
وهنا متيز  تلك االوســاط بني موقفي الرياض وواشنطن، 
فالســعودية مل تعد تريــد خوض اي »نزال« عىل الســاحة 
اللبنانية وتفضل حصول تسوية مع ايران يكون امللف اللبناين 
جزءا من صفقة شــاملة بعدما اقتنعت بحتمية الفشل بفعل 
التجارب الســابقة. يف املقابل واشــنطن ترغــب يف اعادة 
التجربة ولكنها عاجــزة عن ايجــاد »االدوات« القادرة عىل 
تحقيق رغباتها. وامام حالة االستعصاء الداخيل والخارجي، 
وبعد فشل اتصاالته البعيدة عن االضواء مع االحزاب الرئيسية 
يف املعارضــة، وكذلك مــع نواب »التغيــري« مل يجد جعجع 
سبيال اال اطالق ما ميكن اعتباره »النداء« اليائس واالخري يف 
محاولة لتحميل هؤالء مسؤولية الفشل. وكذلك »غسل يديه« 

من اي »مفاجآت« رئاسية غري محسوبة. 
ويف هذا االطار، تفيد املعلومــات بان »الحكيم« وصل اىل 
حائط مسدود مع هؤالء بعدما حملوه مسؤولية عدم التوحد 

وراء مرشح واحد لتشــكيل الحكومة عندما ارص عىل عدم 
تبني نواف سالم السباب شــخصية بحتة ال تتعلق باي بعد 
سيايس ما تسبب بخسارة سياسية مجانية ملصلحة الفريق 
اآلخر. وقد تم ابالغه عىل نحو واضح بان سياسة »النكايات« 
ال ميكن ان تنجــح يف بناء التحالفات خصوصا ان »القوات« 
تقصدت »االنتقــام« بعدما اخفقت يف مواجهتها الترشيعية 
مع التيار الوطنــي الحر. وبناء عليه مل تكن نتائج االتصاالت 

ايجابية. 
والجــل ذلك يحاول جعجع االن بناء اســرتاتيجية جديدة 
للمواجهة تقوم عىل اقناع النواب ال67 الذي يعتربهم خارج 
دائرة نفوذ حزب الله بعدم تامني نصاب اي جلســة انتخاب 
رئاسية اال اذا جرى مسبقا التفاهم عىل رئيس »وسطي« ال 
يشكل نجاحه غلبة الي فريق. وهو عرب عن ذلك بالقول انه 
»سيقوم باي يشء ملنع وصول رئيس من 8 آذار«.وهو يحاول 
االن اقناع هــؤالء بان »الكحل« يبقى افضــل من »العمى«، 
»فاذا مل نتمكن من فرض رئيس »ســيادي« مناهض لحزب 
الله علينا عىل االقل منعه من ايصال رئيس يدور يف فلكه«. 
االن تحاول »معراب« الرتويج لهذه االسرتاتيجية محليا فاذا 
نجحت مساعيها ستسعى لتســويقها خارجيا لتحصل عىل 
دعم الدول التــي ترص عىل اجراء االســتحقاق يف موعده. 
والعمل قائم االن عــىل تقديم بديل يكــون »ورقة« رابحة 
للمساومة عليها. واالمل كل االمل عند هذا الفريق باال ينجح 
»الوســيط« األمرييك عاموس هوكشتاين يف تفكيك »حقل 
ألغام« »الرتسيم« قبل االستحقاق الرئايس كيال تكون ورقة 
رابحة بيد حــزب الله الذي يريد اخراج هــذا امللف من دائرة 
املســاومة. ويف هذا االطار دخل معطــى جديد عىل املوقف 
الفرنيس له دالالته الواضحة، حيث يحاول الفرنسيون اقناع 
رئيــس الجمهورية والنائب جربان باســيل برضورة تفعيل 
حكومــة ترصيف األعامل تحســباً لتعذر انتخــاب الرئيس 

الجديد يف املهلة الدستورية املحددة! 

 بري في رسالة مفتوحة الى الشعب العراقي عبر الكاظمي:
لالستجابة لنداء العقل واملشاركة بالحوار لحل  االزمة السياسية

جعجع: سنعارض بكل ما أوتينا من قّوة و>قّوات« وصول رئيس من 8 آذار

وجه رئيس مجلــس النواب نبيه بري، 
رســالة مفتوحة اىل »الشــعب العراقي 
الشــقيق من خــالل رئيــس الحكومة 
العراقية السيد مصطفى الكاظمي«، معربا 
عن »الدعــم والتأييد املطلقــني للمبادرة 
حوار  طاولة  عقــد  اىل  الرامية  الوطنية 
وطني للوصول اىل حل لألزمة السياسية 
التي يعاين منها العراق الشقيق«، مناشدا 
قياداته  وكل  الشــقيق  العراقي  »الشعب 
ومكوناتــه الوطنية والقومية والروحية 
وخاصة أبناء الفريق الواحد اإلســتجابة 

الرسيعة لنداء العقل وللكلمة الطيبة وتلبية الدعوة للمشاركة 
يف طاولة الحوار«.

وجاء يف الرسالة:
»اىل الشــعب العراقي الشــقيق من خــالل دولة رئيس 

الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي املحرتم.
يطيب يل بإسمي الشخيص وبإسم املجلس النيايب اللبناين، 
بإسم اللبنانيني ان نعرب لسيادتكم عن دعمنا وتأييدنا املطلقني 
للمبادرة الوطنية التــي اطلقتموها والرامية اىل عقد طاولة 
حوار وطني للوصول اىل حل سيايس لألزمة السياسية التي 
يعاين منها العراق الشــقيق تحت ســقف التآزر واألخوة يف 

الوطن واملواطنية.

إننــي وبالقــدر الذي كنــت وما زلت 
وســأبقى ادعو فيــه كل اللبنانيني عىل 
واختالفاتهــم  انتامءاتهــم  مختلــف 
وتوجهاتهــم الروحية والسياســية اىل 
الحــوار ســبيال وحيدا لتســوية كافة 
القضايا الخالفية الداخلية تحت ســقف 
كلمة  عىل  والتالقي  والدســتور  الوحدة 
ســواء وبنفس القدر ومن موقع األخوة 
التي يجســدها العراق حكومة وشــعبا 
ومرجعيات دينية رشيدة للبنان واللبنانيني 
دعام ومؤازرة وبلسمة لجراحاته ونرصة 

لقضاياه يوم عز النصري...
انني اىل جانب سيادتكم نناشد الشعب العراقي الشقيق وكل 
قياداته ومكوناته الوطنية والقومية والروحية وخاصة ابناء 
الفريق الواحد، اإلستجابة الرسيعة لنداء العقل وللكلمة الطيبة 
وتلبية الدعوة للمشاركة يف طاولة الحوار التي ال مناص منها 
لحفظ العراق قويا لكل العراقيني ولكل العرب عراقا محوريا يف 

صنع وبناء الثقة بني دول الجوار العريب واالسالمي.
دولة الرئيس، يف الختام اســأل الله تعاىل للشعب العراقي 
دوام االمن واالســتقرار ولكم التوفيق والسداد والنجاح يف 
مبادرتكم هذه ويف قيادة العراق نحو املزيد من املنعة واإلقتدار 

والله ويل التوفيق«.  

عقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمري جعجع يف معراب 
مؤمترا صحفيا بعد اجتامع تكتــل “الجمهورية القوية”، يف 
حضور النواب سرتيدا جعجع، جورج عدوان، غسان حاصباين، 
بيار بو عايص، انطوان حبيش، جورج عقيص، شوقي الدكاش، 
زياد الحّواط، فادي كرم، غّياث يزبك، رازي الحاج، غادة ايوب، 
سعيد األسمر وجهاد بقرادوين، النواب السابقني: انطوان زهرا، 
جوزيف اسحق، فادي سعد، انيس نصار، وهبة قاطيشا وعامد 
واكيم، الوزيرين الســابقني مي شــدياق وريشار قيومجيان، 
أعضاء الهيئة التنفيذية اييل براغيــد ورجا الرايس، امني رس 
التكتل سعيد مالك، األمني العام لحزب “القوات اللبنانية” اميل 
مكرزل، األمناء املساعدين، وحشــد من اإلعالميني ومنسقي 

املناطق ورؤساء املصالح.
واستهل جعجع كلمته بالحديث عن الذكرى الثانية النفجار 
مرفأ بــريوت، موجها التحية اىل أهايل الشــهداء والضحايا 

واملصابني واالف املترضرين، ومستذكرا بعض الحاالت املؤثرة.
وأكد ان “االنفجار بحــد ذاته كان جرمية كربى لكن ما من 
شــك ان الجرمية الكربى تكمن يف عرقلة التحقيق وتجهيل 
الفاعل حتى الساعة رغم الوقائع املادية والتحقيقات التي باتت 

شبه مكتملة اال ان جزءا من السلطة ال يريد تظهري الفاعل”.
وجدد جعجع الدعوة اىل تشــكيل “لجنــة تقيص حقائق 
دولية” من خالل مذكرة أعدها نواب تكتل “الجمهورية القوية” 
وســرتفع اىل املجلس العاملي لحقوق االنســان التابع لألمم 

املتحدة، آمال الوصول اىل الهدف املنشود وكشف الحقيقة.
وشدد عىل ان “االنتخابات الرئاسية ليست حدثا معزوال يف 
الزمان واملكان بل تتعلق بأوضــاع البالد وكل ظرف له حكمه 
وتابع، “علينا وضع اليد عىل مكمن الخلل، باعتبار اننا ال نريد 

ملء سدة الرئاسة مبجرد إيصال رئيس جديد “يعمل شو مكان”.
ورأى انه “مل يشــهد لبنان يوما فسادا بهذا الحجم، فبسبب 
مامرسات حزب الله وحلفائه بات الفساد فلسفة وجود الدولة 
ومامرســتها الفعلية ما ادى اىل اندفاع لدى آخرين باملشاركة 

يف هذه التجاوزات”.
وأعرب جعجع عن “أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
يستطيع املواجهة ومعالجة هذه االزمة وليس البقاء يف حلقة 
الشــعر واالدب والنظريات، باعتبار ان سبب االزمة ترصفات 
“حزب الله” وحلفائه ان عىل املســتوى االسرتاتيجي او عىل 

صعيد الفساد”.
ووّجه “رئيس القوات” نداء اىل كل أفرقاء املعارضة ب“نحن 
أمام مفرتق طرق أســايس هو االنتخابات الرئاسية، لذا علينا 
تكثيف االتصاالت والتواصل والنقاشات يف للوصول يف ارسع 
وقت اىل تشكيل “لجنة تنسيق” تضم ممثلني عن كل األطراف 
تعمل خارج األضواء للتوافق عىل املواصفات املطلوبة للرئيس 
الجديد من أجل النجاح يف انقاذ البلد ومن لن يبدي تجاوبا يف 

هذا السياق فيكون خائناً للقضّية ولناخبيه”
ورداً عىل سؤال، اشــار اىل انه “مرشــح طبيعي لرئاسة 
الجمهوريّة إال أن هذا االمر يتوقف عىل وحدة املعارضة التي إذا 
ما وجدت انه مناسب فال مانع، فنحن ال نتمسك بأي منصب وال 
يهمنا سوى اتفاقها عىل مرشح واحد الحداث التغيري املنشود 

يف البالد”.
وأوضح عام اذا سيعتمد سياسة التعطيل ملنع وصول رئيس 
مــن “8 آذار”، أن “كل ظرف وله حكمه، عندما يكون التعطيل 
بهدف وصول رئيس من “8 آذار” أمر، أما التعطيل ملنع وصوله 

فهذا أمر مختلف متاماً، فالرضورات تبيح املحظورات”.

خالل اجتامع املطارنة

ــاء ــ ــم ــ ــة رئــــــاســــــيــــــة... وحـــــــــرق أس ــ ــي ــاســ ــ ــي مـــــــنـــــــاورات ســ
فادي عيد

يُتوّقع، وفق املعلومات التي تنقلها أكرث من جهة سياسية 
متابعة لألجواء الرئاســية والسياســية، وتحديداً ما يحصل 
يف الكواليس حول اإلستحقاق الرئايس، بأن رؤساء األحزاب 
واملرجعيات السياسية عىل اختالفهم سيعلنون مواقفهم حول 
اإلنتخابات الرئاسية، وبذلك تكون املعركة قد ُفتحت من بابها 
العريض الداخيل، وكذلــك الخارجي، يف ضوء ما يحصل من 
مشــاورات ولقاءات أوروبية وأمريكية، وحيث العنوان األبرز 
يبقى يف كيفيــة ترصّف هذه الدول، وما هــي مواقفها من 

اإلستحقاق املذكور.
يف هذا اإلطار، قد تكون العناوين التي اطلقها أمس رئيس 
حــزب »القوات اللبنانيــة« الدكتور ســمري جعجع، مؤرشاً 
ملواصفات الرئيس العتيد، وأيضاً ملوقف »القوات« دون أن تكون 
هناك تسميات، ولكن خارطة طريق للرئيس املقبل، ورفض ألي 
مرّشح من الطرف اآلخر، وقد سبق يف هذا السياق، أن أعطى 

رئيس الحزب التقدمي اإلشــرتايك وليد جنبالط، مواصفات 
مرّشح الحزب، أو من هي الشــخصية التي سيدعمها رئيس 
اإلشــرتايك، وقد أضحت العناوين واملواصفات واضحة، عىل 
أن تكّر ســبحة املؤامترات الصحافية واملواقف الرئاسية يف 
األيام املقبلة، وحيث علم أيضاً أن الســفرية السابقة السيدة 
تراييس شمعون، ســتعلن ترّشحها لإلنتخابات الرئاسية يف 
العارش من الشــهر الجاري، وستحّدد برنامجها الرئايس، يف 
وقت أن العناوين الكبرية لألســامء املطروحة بشــكل يعترب 
هو األساس، أو أن هذه األســامء املطروحة قد تكون األقرب 
للوصول إىل بعبدا، وال ســّيام عىل خــّط رئيس تيار »املردة« 
ســليامن فرنجية، وتالياً قائد الجيش جوزف عون، فيام كان 
إســم رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باسيل، منذ 
فرتة من أكرث املرشــحني حظوظاً، ولكــن العتبارات داخلية 
جامعة، وألســباب خارجية عربية ودولية، فإن باسيل بات 
خارج السباق الرئايس، وتلك مسألة محسومة حتى من قبل 

بعض الحلفاء السياسيني واملقّربني من باسيل.

من هنا، فإن ما تطرق إليه أمس رئيس »القوات«، وما سبق 
وأن أعلنه منذ أيام رئيس التقدمي، فباعتقاد املتابعني ملســار 
اإلنتخابات الرئاســية، إمنا هو، وحتى اليوم، يعترب يف خانة 
املناورات السياســية ورفع السقوف والرشوط، ومن ثم قطع 
الطريق عىل البعض، مبعنى أنه ليس هناك من أي أمر محسوم 
راهناً، عىل اعتبار أنه وإن اقرتب موعد اإلنتخابات الرئاسية، 
فإن إسم الرئيس العتيد لن يُحَسم إالّ يف الربع الساعة األخري 
يف حال كان هناك توافق دويل وإقليمي عليه بني الدول املعنية 
بامللف اللبناين وتقاطع مصالح مشــرتكة، وهذا ما يجعل كل 
ما يحدث اليوم يف سياق رفع منســوب الرشوط، وكذلك له 
صلة يف إطار تصفية الحســابات السياسية، وتحديداً عىل 
خطوط الرؤساء الثالثة، وذلك ما ستشهده الساحة الداخلية 
يف املرحلة القادمة، وبدأت بعض اإلشــارات تظهر بوضوح، 
وأبرزها انتقاد رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس املكلّف 
نجيب ميقايت، عــىل خلفية املامطلة يف تشــكيل حكومة 

جديدة، إذ أراد أن يرمي الكرة يف ملعبه.

»املطارنـــة املوارنـــة« اكـــدوا تأييدهـــم لخطـــوات الراعـــي وتخوفـــوا من الصـــدام بين اللبنانييـــن والنازحين
عقــد مجلس املطارنــة املوارنة اجتامعه الشــهري يف 
الرصح البطريريك الصيفي يف الدميان برئاســة البطريرك 
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي ومشــاركة الرؤساء 
العامني للرهبانيــات اللبنانية، واصدر املجتمعون  بيانا جاء 

فية: 
إزاء الحملة املشبوهة التي يتعرض لها الرصح البطريريك 
وصاحب الغبطة سياســًيا وإعالمًيا، يؤكّــد اآلباء تأييدهم 
املطلق لتلك الخطوات، وال سيام تلك املتعلقة بوجوب تشكيل 
حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديــد للجمهورية تبًعا ملا 
ينص عليه الدســتور، وتبّني اإلصالحات الهادفة اىل وضع 

لبنان عىل سكة التعايف. 
ــه اآلباء تحّيَة تأييٍد وتضامن إىل أخيهم ســيادة  1- يُوجِّ
املطران مــوىس الحاج، راعي أبرشــية حيفــا واألرايض 
األُردنية  القدس واململكة  البطريريك عىل  والنائب  املقدسة، 

الهاشمية. 
2- ســنتان مرتا عــىل كارثة تفجري مرفــإ بريوت، ومل 
تقم الدولة بأية خطوة جديّة لكشــف الحقيقة، ومحاسبة 

املســؤولني عن جرمية العرص هذه، وإحقاق الحق للضحايا 
والتعويض عىل ذويهم، وعىل املترّضرين، ووضع حد لعرقلة 
العدالة لبريوت وأبنائها. يُطالِــب اآلباء برفع هذا الظلم عن 

الوطن واملواطنني، وضبط الحال القضائية يف البالد. 
3- يتابع اآلباء بقلٍق موجة اإلحتجاج والغضب التي تشمل 
العامل واملوظفــني يف القطاعات املختلفــة، أمام تصاعد 
الغالء وتراجع القــدرة الرشائية للــرية اللبنانية. ويحّثون 
أُويل األمر عىل اســتجابة نصائــح أصدقاء لبنان ورشوط 
املُســاَعدات املاليــة الخارجية يف أرسع مــا ميكن، والتي 
تُعترَب الباب الوحيد لبدء الخــروج من الضائقة اإلقتصادية 

املُتفاِقمة.
فهــم البالغ من مــؤرشات الصدام  4- يُبــدي اآلباء تخوُّ
املناطق  الســوريني يف عــدٍد من  اللبنانيني والنازحني  بني 
يف  واملســؤولني  الدويل  املجتمع  ويُناِشــدون  واملخيامت. 
البلَديــن املُســاَرعة إىل معالجة األمر مبا يحفظ ســالمة 
الجميع، ويُشــكِّل بدايَة مساٍر يُوفِّر عودة آمنة للنازحني إىل 
ديارهــم، بعدما تراجعت إىل حدٍّ بعيــد وقائع العنف هناك، 

وبات من املمكن العمل عىل تلك املعالجة.

5- إن شهر آب هو شهر مرميي بامتاز، إذ تحتفل الكنيسة 

يف الخامس عرش منه بعيد انتقال العذراء مريم اىل السامء 

والجسد«. بالنفس 

قبالن فــــــي كتاب لغوتيريــــــش : مفوضية
السكانّية بنيتنا  تدمير  تعمل علي  الالجئين 
 عبــــــر ســــــاتر إنســــــاني والصبــــــر نفــــــد

وّجه املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمــد قبالن كتاباً 
مفتوحاً لألمني العام ملنظمة األمم املتحدة أنطونيو غوترييش 
قال فيه:  »أقول لألمني العام لألمم املتحدة، مفوضية الالجئني 
يف لبنان تتعامل مع لبنان وكأنّــه كيان معاد، وهي مبثابة 
حصان طروادة لتدمري بنية لبنان الســكانّية بخلفية أهداف 
سياسية معادية وعرب ساتر إنساين، والصرب نفد، والقضية 
قضية إبادة وطنية، لذلك املطلوب ســحب فتيل هذه الحرب 
وإغالق أبــواب املفوضية وكّف يد جمعياتها التي تغّذي حرب 
اإلبادة الســكانية األخطر عىل لبنان. واملطلوب من السلطة 
اللبنانية تجريم هذا النحو من عمل مفوضية الالجئني وعمل 
جمعياتها فوراً وتنظيم النزوح مبــا يتفق مع مصالح لبنان 

العليا«.
اضاف:«وهنا أقــول لألمني العام لألمم املتحدة: يف لبنان 
سيادة واحدة وهي السيادة اللبنانية فقط، ومصالح الشعب 
اللبناين فوق مصالح الجميع، ولعبة إبادة البنية الســكانية 
ونرش الفوىض وإنهاك البنيــة التحتية برنامج تقوده األمم 
املتحــدة بخلفية مــرشوع أمرييك خبيث حــّول مفوضية 
األمــم املتحدة إىل جبهــة حرب بعدما دّمر ســوريا ومّزق 
بنيتها. وأقول للشعب اللبناين: هناك كيان أُممي يريد سحق 
وجودكم وإبادة بنيتكم السكانية وتحويل البلد إىل كانتونات 
فــوىض وجرمية وفلتــان بخلفية حرب شــاملة: جنائية 
وأمنية ومهنيــة ودميغرافية وبطالة وتضخم وبنية تحتية 
مدمرة، وشــعب لبنان أمام مفرتق طرق، إّما يتوحد إلنقاذ 
تركيبة لبنان الســكانية وأمنه الوطني ومصالحه العليا، أو 
فليتحرّض لتسونامي فلتان وجرمية وإبادة سكانية تقودها 
مفوضّيــة األمم املتحــدة لالجئني تحت إرشاف واشــنطن 

وأذرعها اإلنسانية«. 



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

الخميس 4 آب 2022

عيل ضاحي

ال يوحي إعالن رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه لن يدعو 
إىل »عقد جلسة النتخاب رئيس جديد للبالد حتى يقر املجلس 
إصالحــات متثل رشوطا مســبقة لربنامج إنقاذ من صندوق 
النقد الدويل«، اال ان االستحقاق الرئايس مل ينضج بعد، وان ال 
اتفاق محلياً وال دولياً عىل إخراج اسم الرئيس من »كُم« تسوية 

دولية واقليمية.
يف املقابل ترى اوساط نيابية، ان موقف الرئيس بري، ال يعدو 
كونه كالماً سياسياً هدفه الحث عىل تعبيد الطريق امام سلوك 

االتفاق مع صندوق النقد الدويل موضع التنفيذ.
وتشــر اىل ان اعالن بري انه لن يدعو اىل جلســة نيابية 
النتخاب الرئيس يف اول ايلول املقبل بعد ان كان اعلن النقيض 
بعــد صدور نتائــج انتخابات ايــار 2022 النيابية، هو كالم 
ســيايس ايضاً وفيه »مناورة رئاســية« خلف خطوط القوى 

السياسية كافة.
وتعتقد االوســاط، ان ال ميكن لربي، ان يتحمل وزر تعطيل 
انتخابات الرئيس بســبب عدم الدعوة لها، رغم انه ميكنه رمي 
الكرة يف ملعب اآلخرين بالدعوة اىل جلســة وليس بالرضورة 

ان يؤمن لها النصاب او تنجح يف املهمة الرئاسية.
وتشــر االوساط اىل ان الرئيس ميشال عون انتخب بعد 22 
جلسة دعا اليها بري، ومل يكتمل نصابها طوال عامني ونصف 

اىل ان اتت جلسة 31 ترشين االول 2016 لتفي باملهمة.
ورغم ما تقدم تكشف اوساط واسعة االطالع، ان التحضرات 
لالســتحقاق الرئايس انطلقــت يف مراحلها االوىل من حيث 
التشــاور واللقاءات املعلنة وغر املعلنة بني االقطاب والقوى 

السياسية االساسية.
وتشــر اىل ان مبادرة النائب الســابق وليــد جنبالط اىل 
االتصال بحزب الله والتحضر للقاء بينه وبني مسؤول التنسيق 
واالرتباط الحاج وفيق صفا بعد انقطاع ليس بقصر يف امللفات 

السياســية رغم بقاء القناة االمنيــة قامئة بني صفا والنائب 
وائــل ابو فاعور، تصب يف اإلطار الرئايس ورغبة جنبالط يف 

التشاور مع حزب الله للوصول اىل مقاربة مشرتكة.
وتكشف االوساط ان االتصال الذي جرى بني جنبالط وصفا 
كان يف العموميات، ومل يدخل يف امللف الرئايس بل تطرق اىل 
اهميــة عقد لقاء قريب بني الرجلني، يبحث فيه كل امللفات وال 

سيام الرئايس.
تواصل جنبالط مع حزب الله رئاســياً ليس وحيداً، بل كانت 
حــارة حريك عىل موعد مع لقاء جديد االســبوع املايض بني 
الســفرة الفرنسية آن غريو ومســؤول العالقات الدولية يف 
حزب الله الســيد عامر املوسوي. وكان الرتكيز الفرنيس عىل 

امللف الرئايس ومعرفة وجهة نظر حزب الله فيه.
ويف مقلب النائب الســابق سليامن فرنجية، تؤكد االوساط 
ان فرنجية مســتمر يف اتصاالته ولقاءاته املعلنة وغر املعلنة 

مع القوى السياسية والدينية.
وجــرى تواصل بني فرنجية وحزب الله يف إطار التشــاور 
وابــداء الرأي الســيايس والرئايس. وبعــد بكريك حط نجل 
فرنجية النائب  طوين فرنجية يف دار الفتوى وكان التشــاور 

السيايس والرئايس )ضمناً( ايضاً حارضاً.    
وعىل مستوى حزب الله وحلفائه، تؤكد اوساط هذا التحالف 
انه مل يجر بعد اي  تشاور بني حزب الله والحلفاء، ويبدو حزب 
الله مســتمعاً اكرث منه مبادراً ومل يقدم اي تصور او اقرتاحا      
واسامء رئاسية عىل ان يكون آب حاسامً يف حال كان التوجه 

لبداية عقد جلسات االنتخاب مطلع ايلول.
وعىل مقلب القوى املســيحية االخــرى والقوى التغيرية 
واملستقلني، تكشف اوساطهم ان ال تشاور جدياً او موسعاً يف 
هذا المر. وكل الجهد منصب حالياً عىل التقارب وعقد اللقاءات 
وخصوصاً بني مختلف املكونات املســيحية والسنية للوصول 
اىل تصور رئايس مشــرتك وحتى توحيد اســامء املرشــحني 

والطامحني وغربلتهم.      

ــاق يــنــطــلــق ــ ــق ــ ــح ــ ــت ــ ــاس ــ ــاور الــــــجــــــدي ل ــ ــ ــش ــ ــ ــت ــ ــ ال
مــــــبــــــادر« ال  »مــــســــتــــمــــع  الــــــلــــــه  ..وحــــــــــــــــزب 

اعترب املجلس الســيايس يف »التيار الوطني الحر« يف بيان 
أصدره بعد اجتامعه الدوري، أنه »تحل غدا الذكرى الســنوية 
الثانية لجرمية انفجار مرفأ بروت، التي تعطل ســر العدالة 
بشأنها بفعل قرارات اتخذها عمدا من يتحملون املسؤولية عن 
تكبيل املحقق  العديل من سياسيني وقضاة، ومن بينهم القضاء 
األعىل ورئيســه الذين يتوجــب أن يكونوا مصدرا للحل وليس 

جزءا من املشكلة«.
وجــدد تضامنه مع اهــايل الضحايا، مؤكدا »اســتعداده 
للقيام بكل ما يســتطيع لكشف الحقيقة ومحاكمة من تثبت 

مسؤوليته يف وقوع الجرمية.
وطالب »باإلرساع يف إقرار القوانني اإلصالحية األربعة يف 
مجلس النواب لتوقيع اإلتفاق النهايئ مع صندوق النقد الدويل، 
باإلضافة اىل قوانني إصالحية اخرى وحمل »رئيس الحكومة 
املكلف مسؤولية االستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البالد، 
برفضه القيام مبا يلزم لتشــكيل الحكومة، والتي من دونها ال 
تسر اإلصالحات وال يحصل لبنان عىل التعاضد الالزم معه. إن 
هــذا التعطيل املتعمد لعملية تأليف الحكومة هو جرمية بحق 
اللبنانيــني الذين رسقت ودائعهم وتجري محارصتهم بالرغيف 
وبــكل مقومات الحياة. وعليه فإن رئيــس الحكومة املكلّف 
يتحمل جزءاً كبراً من مســؤولية الكارثة الناجمة عن إنقطاع 
الكهرباء ليس فقط ألنه عرقل يف السابق تنفيذ الخطة بل ألنه 
يرفض اليوم أي حّل مقرتح أو هبة ويختبئ وراء ذرائع واهية 

لحامية مصالحه وليس مصلحة اللبنانيني«.

ورأى أن »مامرسات دولة الرئيس ومواقفه تدعو اىل الريبة، 
فهو ال يسمح لوزارة الطاقة بتوفر الحلول ألزمة الكهرباء وال 
يقــوم مبا يتوّجب عليه لتفعيل عمل القضاء يف جرمية املرفأ، 
ويعرقل كل خطوة من شــأنها الحّد من رضر إســتمرار حاكم 
البنــك املركزي يف موقعه بينام ترتاكم عليه امللفات والدعاوى 
يف الخارج والداخل. وفوق هذا كله فإنه ميتنع عن التشــكيل 
الجّدي للحكومة فيصدق فيه قول غبطة أبينا البطريرك الراعي 

ال قيمة للتكليف من دون تأليف«.
وأكد أنه »يتابع باهتامم بالغ مسار التفاوض بشأن ترسيم 
الحــدود البحريــة مع إرسائيل مبا يضمــن حقوق لبنان يف 
إســتخراج الغاز الدفني تحت مياه لبنان اإلقتصادية. ويؤكد أن 
املعادلة البحرية التي أرســاها لبنان دولًة ومقاومًة ســتفعل 
فعلها عىل أساس أن ال غاز من كاريش من دون غاز من قانا«.

وأثنــى عىل »نجاح رئيس الجمهورية يف قيادة املفاوضات 
وتظهر املوقف اللبناين املوحد«، مؤكدا »أهمية موقف املقاومة 

الذي عزز قدرة الدولة يف التفاوض«.
واعتــرب ان »ما أقدم عليه رئيس مجلس ادارة امليدل ايســت 
من منع انتقايئ واعتباطــي للكحول اثناء الرحالت مرفوض 

شكال ومضمونا 
وكرر »موقفه الحاســم برضورة اجراء انتخابات رئاســة 
الجمهورية يف موعدها وفقا للدســتور يف موعدها قبل 31 
ترشين، ومتمسك خصوصاً بوجوب أن يحظى من يتوىل موقع 

رئاسة الجمهورية بامليزة األوىل وهي التمثيل الشعبي«.

ــاوض ــف ــت ــى ال ــة عــل ــ ــدول ــ ــدرة ال ــ ــززت قـ ــ ــر ان املـــقـــاومـــة عـ ــب ــت اع
والــرئــيــس الــحــكــومــة جــريــمــة  تــألــيــف  : تعطيل  الــحــر  الــوطــنــي 
املكلــــــف يتحمل ازمــــــة الكهرباء النــــــة يرفض أي حــــــل او هبة

صــدر عن املكتب االعالمي لرئيــس الحكومة املكلف نجيب 
ميقــايت البيان اآليت: »ال ينفك »التيار الوطني الحر« عن خلق 
السجاالت وقلب الحقائق عىل مشارف نهاية العهد، يف محاولة 
واضحــة لتحويــل االنظار عن االخفاق الذي طبع الســنوات 
املاضيــة يف كل املجاالت وتكريــس مقولة: »ما خلونا«، التي 
يتلطى خلفها »التيار« مرارا وتكرارا لتربير فشــله يف امللفات 

الكثرة التي توالها واهمها ملف الكهرباء.
ويف جديد هذه املحاوالت إصدار »التيار«  امس  بيانا ال يصح 
لوصفه اال القول الشــعبي »شــييل اليل فييك وحطيه فيي«، 

وتوضيحا للحقائق، نورد مرارا وتكرارا اآليت: 
أوال:  يقــول »التيــار الوطني الحــر »ان رئيس الحكومة 
املكلّف يســتخف بالدســتور ويرفض القيام مبا يلزم لتشكيل 
الحكومة » ، وهذا هو االستخفاف بحد ذاته بالوقائع الدامغة. 
فرئيــس الحكومــة زار رئيس الجمهوريــة يف اليوم التايل 
النتهاء االستشــارات النيابية، وقدم له تشــكيلة حكومية 
وفق صالحياته الدســتورية وما يراه مناسبا، وبارش النقاش 
بشأنها مع فخامة الرئيس، لكن الترسيب املتعّمد للتشكيلة اىل 
االعالم، وما حصل بعد ذلك من دخول متعمد لحاشــية رئيس 
الجمهوريــة  عىل الخط  وتعد عىل مقام رئاســة الحكومة 
وشــخص الرئيس املكلف، باتــت وقائعه معروفة، وال ميكن 

لبيان« التيار« ان يغطيها.
ثانيا : قمة الفجور السيايس هو قول »التيار الوطني الحر« 
إن رئيس الحكومة »يتحمل جزءاً كبراً من مســؤولية الكارثة 

الناجمــة عن إنقطاع الكهرباء«، وكأن الرئيس ميقايت، وليس 
»التيار الوطني الحر« هو َمْن توىل وزارة الطاقة، عرب خمسة 
وزراء متعاقبــني عىل مدى 17 عرش عاما وكلف الخزينة هدرا 
عــىل القطاع يقــدر ب 40 مليار دوالر. ويأتيــك اليوم »تيار 
قلب الحقائق« محارضا بالعفاف الســيايس، معتقدا أن ذاكرة 
اللبنانيني مثقوبة، كالســدود املائية الفاشلة التي  أهدر عليها 
وزراء »التيــار« ماليني الــدوالرات وذهبت مياهها اىل جوف 

األرض واموالها اىل جيوب املنتفعني.
أمــا زعم »التيار« أن رئيس الحكومــة يعرقل تنفيذ الخطة 
الكهربائية ، فهو سؤال ينبغي ان يوجه اىل وزير الطاقة الحايل 
الذي طلب سحب ملف الخطة عن جدول اعامل جلسة مجلس 

الوزراء، ومل يعد به حتى اآلن.
إن رئيس الحكومة، ال يرفض اي هبة غر مرشوطة ملساعدة 
لبنان يف حل ازمة الكهرباء، بل عىل العكس من ذلك فهو رّحب 
بــاي هبة اذا كانت مطابقة للمواصفــات التقنية التي تعمل 
فيهــا معامل االنتاج الكهربايئ يف لبنان. وال نفع الي مزايدة 

سياسية يف هذا امللف املعروفة رشوطه وقواعده.
ثالثا: قمة الوقاحة هي زعم » التيار الوطني« الحر، ان رئيس 
الحكومــة ال يقــوم مبا يجب عليه لتفعيــل عمل القضاء يف 
جرمية املرفأ«. والســؤال »ما هو املطلوب من رئيس الحكومة 
غــر تحصني القضاء ودعمــه يف مهمته، اال اذا كان »التيار« 
يريــد من رئيس الحكومة ان يحذو حذوه بالتدخل الســيايس 

يف القضاء. 

مكتب ميقاتي يــــــرد : ال ينفع الفجور السياســــــي فــــــي التعمية
علــــــى مســــــؤولية » الوطني الحر« فــــــي ما وصل اليــــــه العهد

عقد اجتامع مشرتك يف نقابة محرري الصحافة 
اللبنانية، ضم مجلس النقابة برئاسة النقيب جوزف 
القصيفي ووفدا من كلية االعالم - الفرع االول ضم 
مدير الكلية رامي نجم وجامل نون ومدير الدراسات 

يف وزارة االعالم خرض ماجد.  
خصص االجتامع لدراســة النشاطات التي ميكن 
القيــام بها للنهوض بالصحافــة اللبنانية وقطاع 
االعالم، من خالل ورش عمل ومؤمترات وفعاليات 
مختلفة تخدم هذا القطاع.  وبعد النقاش املستفيض، 
تم االتفاق عىل تشــكيل لجنة مشرتكة من النقابة 
وكلية االعالم ومديرية الدراسات يف وزارة االعالم، 
العــداد االقرتاحات الالزمة يف هذا املجال، والعودة 
اىل االجتامع املشرتك بني املؤسسات الثالث القرارها. 
وتضم اللجنة الزمالء: عيل يوسف ومينى الشكر 

غريــب ونضال ايوب عن النقابة، جامل نون عن كلية االعالم، 
مدير الدراسات يف وزارة االعالم خرض ماجد، عىل أن  تستعني 

اللجنة بكل من تراه مناسبا النجاز االقرتاحات. 

{ ذكرى 4 آب {
واكــدت نقابة محــرري الصحافة اللبنانيــة يف بيان أنه 
»تستذكر فاجعة انفجار مرفأ بروت يف الرابع من آب 2020، 
وتنحني أمام ذكرى الشهداء الذي سقطوا، وتتحد باالمل واملعاناة 

مع املصابني الذين يحملون جرحهم عالمة وشــهادة عىل هذه 
املأســاة التي تتجدد يوميا ، جراء التخبط القضايئ واالنقسام 
الســيايس الحاد اللذين اعاقا، ومــا فتئا يعيقان الوصول إىل 

الحقيقة وتحقيق العدالة«.
وختم: »إن جرمية بهذا الحجم ال ميكن أن تطمس، ويستحيل 
أن تسقطها املامطلة او التجاهل املتعمد من الذاكرة الجامعية 
للبنانيني. إنها واحدة من أكرب جرائم العرص التي ســطرت بدم 
اللبنانيني ، وركام بيوتهم وممتلكاتهم، ولن متحى من ذاكرتهم 

مع مرور االيام«.

نقابــــــة املحررين ناقشــــــت اســــــس النهــــــوض بقطــــــاع االعام

احتامع نقابة املحررين تابع املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد ظهر  
امس ىتقبل التعازي بوفاة والده السيد كاظم إبراهيم يف بلدة  
كوثرية السياد الجنوبية، وحرض معزيا رئيس حكومة ترصيف 
األعامل نجيب ميقايت مع وفد وزاري ونيايب ضم الوزراء: وليد 
فياض، جورج بوشيكيان، جوين القرم والنواب ياسني ياسني، 

بالل الحشيمي، محمد سليامن ووليد البعريني. 
وحرض معزيا عىل التوايل: نائب رئيس مجلس النواب إلياس 
بو صعب، املعاون السيايس لألمني العام ل«حزب الله« حسني 
الخليل ومســؤول وحدة االرتباط والتنســيق يف »حزب الله« 
وفيق صفا، مستشار الرئيس نبيه بري أحمد بعلبيك واملستشار 
االعالمي عيل حمدان، السفرة السويرسية يف لبنان ماريون 

وايخلت.
كام حرض النواب: عدنان طرابليس، طه ناجي، جيمي جبور، 
محمد خواجة، عيل فياض وحسني الحاج حسن، محافظ جبل 
لبنان القايض محمد مكاوي، نقيب محرري الصحافة جوزيف 
القصيفي، راعي ابرشــية عكار لطائفة الــروم األرثوذكس 
باسيليوس منصور، الوزيرة السابقة منال عبد الصمد، القيادي 
يف حركة الجهاد االسالمي يف لبنان ابو وسام محفوظ، رئيس 
جمعية »ألفة« الشــيخ صهيب حبيل مع وفد، باسل نبيه بري، 
وفد من مشايخ طائفة اوحرض املدير العام لقوى األمن الداخيل 
اللــواء عامد عثامن عــىل رأس وفد من ضباط املديرية،االمني 
العام للمجلس األعىل للدفاع اللواء محمد املصطفى واملدير العام 
يف االدارة يف الجيش اللواء مالك شــمص ومدير املخابرات يف 
الجيش العميد انطوان قهوجي واملســاعد االول ملدير املخابرات 

العميد رياض عالم مع وفد من املديرية. 
وحرض معزيا ســفر الجمهورية العربية الســورية عيل 
عبد الكريم عيل ممثال الرئيس الســوري بشــار األسد، الوزير 
السابق محمد املشنوق ممثال الرئيس متام سالم، والنواب: عيل 
حســن خليل، أسامة سعد، غازي زعيرت، وزير األشغال العامة 
يف حكومــة ترصيف األعامل الدكتور عــيل حميه، والوزراء 

السابقون: يعقوب الرصاف، روين عريجي، محمد جواد خليفة 
ويوسف فنيانوس.  

كام حرض النواب السابقون: عيل بزي، بهية الحريري، نوار 
الســاحيل، انطوان بانو، عبد الرحيــم مراد مع وفد من قيادة 
حزب »االتحاد«، الشــيخ خلدون عرميط، مفتي عكار السابق 
الشــيخ زيد بكار مع وفد من املنطقــة ، عضو تجمع العلامء 
املســلمني الشيخ غازي حنينه، وفد من »الجامعة االسالمية« 
برئاسة بسام حمود، أمني الهيئة القيادية يف حركة النارصيني 
املســتقلني املرابطون العميد مصطفى حمــدان، مع وفد من 

الحركة. 
وحرض أيضا معزيا قائد الجيش السابق العامد جان قهوجي. 
برقيــات تعزية: وتلقى اللواء ابراهيم برقية تعزية من وزير 
الخارجيــة يف الجمهورية العربية الســورية الدكتور فيصل 
املقداد، ومن سفراء: اليابان تاكييش لوكويو، ايطاليا نيكوالتيا 

بومبارديري وقنصل النيبال محمد غزيل. 
كــام تلقى اللواء ابراهيم برقيات تعزية من أمني رس  اللجنة 
املركزيــة يف حركة »فتح« جربيل الرجــوب وقيادة »الجبهة 
الدميوقراطيــة لتحريــر فلســطني« و«عصبة أنصــار الله 

الفلسطينية.
برقية الجامعة العربية: كام تلقى ابراهيم برقية تعزية من 
جامعة الدول العربية، أرســلها باسم الجامعة االمني املساعد 
الدكتور أسعد أبو عيل عرب فيها عن »عميق املشاركة واملواساة 

للمدير العام اللواء عباس ابراهيم وعائلته املحرتمة«. 
جمعيات وروابط بروتية: وتقدمت بالتعزية أيضا، اىل اللواء 
ابراهيم وعائلته وعموم أهايل بلدة كوثرية السياد«، الجمعيات 
والروابط البروتية، وتضم: اللقاء التضامني البرويت برئاسة 
منسقه العام ابراهيم كلش، رابطة أبناء بروت برئاسة محمد 
الفيل، هيئة اإلغاثة البروتية اإلنســانية برئاسة خالد الحاج 
عمر،املجلس الثقايف اإلمنايئ ملدينة بروت برئاسة االعالمي 

محمد العايص واعضاء الهيئات اإلدارية والهيئات العامة.  

ــل الــــــتــــــعــــــازي بـــــــوفـــــــاة والـــــــــده ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــ ابــــــراهــــــيــــــم ي

اللواء ابراهيم بني املعزين

اكد رئيس حــزب الكتائب اللبنانية النائب ســامي الجمّيل 
ان الســلطة تتواطأ عىل الشــعب اللبناين يف تحقيقات مرفأ 
بروت ملنع التحقيق واملحاســبة، أما يف املوضوع االقتصادي 
واالجتامعي فاعترب ان مســؤولية االنهيار املتفاقم تقع عىل 
عاتــق كل مــن وافق عىل منطق التكليف دون تشــكيل فرتك 
البلــد من دون قبطان او ســلطة تنفيذية فاعلة تتوىل اجراء 

االصالحات الالزمة لوقف االنهيار.  
الجمّيل تحدث عقب لقاء حواري تشاريك وتفاعيل مع كتلة 
نــواب حزب الكتائب اللبنانية بدعــوة من املجلس االقتصادي 

واالجتامعي والبيئي.
حــرض اللقاء رئيس حزب الكتائب اللبنانية ســامي الجمّيل 
والنواب ســليم الصايغ، نديــم الجمّيل والياس حنكش، رئيس 
املجلس االقتصادي شــارل عربيد كام شــارك رئيس املجلس 
االقتصــادي االجتامعي الكتائبي جــان طويلة ورئيس جهاز 
الترشيع والسياسات العامة شارل سابا، رئيس االتحاد العاميل 
العام د. بشارة االسمر ونائب الرئيس حسن فقيه و نائب رئيس 
املجلس االقتصادي ســعد الدين حميــدي صقر و نائب رئيس 
جمعية الصناعيــني جورج نرصاوي، رئيس اتحادات ونقابات 
قطاع النقل الربي يف لبنان بســام طليس  ومدير عام املجلس 

محمد سيف الدين واالعضاء.
وتناول  الجميل يف مســتهل كالمه الذكرى الثانية النفجار 
مرفأ بروت وقال: »عشــية ذكرى االنفجار الذي اودى بحياة 
أكرث من 200 شــخص  نؤكّد أن تحقيق  العدالة يبقى أولوية 
بالنســبة لنا ولن نســكت عن حقنا بالوصــول إىل الحقيقة 
ومحاســبة املتســّببني بهذا االنفجار، فلدينا قناعة أن هناك 
تواطؤاً من الّدولة اللبنانية عىل التحقيق والقضاء ملنع اللبنانيني 

من معرفة الحقيقة.
ويف موضوع الوضعني االجتامعي واالقتصادي قال رئيس 
الكتائــب: »نؤكّد أننا جميعاً بالتعاون مع املجلس اإلقتصادي 
واإلجتامعــي، الهيئات اإلقتصادية، الخــرباء اإلقتصاديني، 
اإلعالم وجميع املؤسســات الدولية نّتفــق عىل الخطوات 
العمليــة الّتي يّجــب اتّخاذها من أجل إقرار اإلصالحات، من 
إعــادة هيكلة القطاع املــرصيف، إىل تصغر حجم القطاع 
العــام، أو الكابيتــال كونــرتول وصوالً إىل ملــّف الرّسية 

املرصفية«.
وتابــع الجمّيل بالقــول: »نخرس يوميــاً 25 مليون دوالر 
بســبب تآمر أفرقاء الســلطة السياسية الحاكمة عىل مآيس 
الشــعب اللبنــاين، فتصعب مهمة النهــوض يوماً تلو اآلخر، 
بســبب الحسابات السياســية يف الفرتة التي تلت اإلنتخابات 
النيابية مؤكداً ان الحّل يكمن يف إعادة تشــكيل السلطة، بدءاً 
بالســلطة التنفيذية للتمكّن من محاسبتها ومراقبتها، وقال: 
»كفى اســتهتاراً بأرواح الشعب اللبناين املذلول، من هنا نحّمل 
مسؤولية الكارثة املتفاقمة يوماً تلو اآلخر لألكرثية النيابية، 
رئيس الحكومة املكلّف ورئيس الجمهورية ألنهم املســؤولون 

عن إمتام واجباتهم الدستورية«.

{ عربيد {

من جهته أشار رئيس املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي شارل 
عربيــد إىل أن اللقاء مع كتلة نواب الكتائب كان مفيداً، وقال: 
»بعد مرور عامني من املؤسف أن الحقيقة مل تنجِل يف موضوع 
انفجار مرفأ بروت ونتمنى بهذه املناسبة الترسيع يف التحقيق 

لنشعر بأننا نعيش يف دولة تضمن الحقوق والعدالة. 

ــي : ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــجــــمــــّيــــل مــــــن املــــجــــلــــس االقــــــتــــــصــــــادي االجـ
ــاء ــ ــرق ــ أف ــر  ــ ــآم ــ ت ــبـــب  بـــسـ دوالر  مـــلـــيـــون   25 ــاً  ــ ــي ــ ــوم ــ ي ــر  نـــخـــسـ
ــة الـــحـــاكـــمـــة عـــلـــى مــــآســــي الــشــعــب ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة الـ ــطـ ــلـ ــسـ الـ

ميقايت معزيا ابراهيم
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فهد الباشا

ـ مأســاتنا  البكُر، يف  هذه  املنطقة  من  العامل،  ليست، 
فقط، من  كرثة  القادة  والزعامء  الكََذبة، وليســت، فقط، 
يف  أنّنا  ل  نستطيع  أن  نصوغ  حياتنا اّل  وفق  ما  يقرره  
لنا  هؤلء، بصفتهم  ورثَة  النبياء.  مأســاتنا  العظمى أّن  
مفهومنا  للقداســة   أبطل  عمــل  العقل  فينا . فغفلنا ،اذ  
ذاك، أن  انبياءنا، ولسيام  يف الزمن  الخري، يتحّدرون  من  
ساللة  األنبياء  الكذبة... النبياء  الذين    طاملا  أسبغنا  عليهم  
صفة  القداسة  رغم  النجاسة    يف  سريهم، رغم  فظائعهم  
والكبائر.  ولن  نخرج  يوما  من   ويالتنا  وباليانا  ما  دمنا  
مرّصين    ارصار   الغبياء، عىل  السري  خلف   النبياء  الكذبة .

ـ العاملــة  للعــدو    تكون، عىل  األغلب  العّم، لقاء  بدٍل  
مــايل. وهذا  وجه  مــن  الوجوه  املتعّددة، يف  هذا  امليدان  
الحريب    الشاسع  الواسع.  لكّن  أشّد »العاملة« خطراً  عىل  
الدولة  واملجتمع   فتلك  التي   يتداخل  فيها  املال بشــهوة  
السلطة   وبالثقافة   ذات  البعاد. والثقافة  هذه هي  ذات  
املدى  الواسع  اىل  حّد  شموله  معتقداٍت  دينيًة، لطاملا  اجاد  

العدو  ول  يزال، استثامرها  يف  حربه  علينا .
ـ يقول مصاٌب  بالخيبة  والخذلن  من  كل  هؤلء  الذين  
يقولون  ما  ل  يفعلون : »أحزابكم، اليوم، تشبه  طوائفكم  
يف  كل  يوم. الطوائف مخاوف  والحزاب   احزان«. ومن  عنده  
دليــل  يدحــض الواقع  والوقائع فليعرضه  عىل       الحاملني  

بالخالص.
ـ ليك  يستقيم  معنى  القول : »هيهات  مّنا  الذلّة« فاعالً  
يف  النفوس،  علينا، كمعنيني  باملواجهة، التصّدي  العمالين  
للمذلّــة  التي  يعانيها  الناس  يف  وقوفهم ،كاألنعام،  امام  
املخابز  والفران.  نخاطب  املعنيني، حّقا، باملعاناة  عىل  كل  
الجبهات: املصداقّيُة  عىل  املحّك. ول  يصّح ان   يكون  الكالم  
عــىل  العــزّة    حاّمَل  اوجٍه.  ول  يصّح  ان  يتحّمل  العباء، 

يف  املواجهة، طرف  واحد  او  طيف  واحد  ...

كلامت يف زمن الغربة

اتهم البنك الدويل يف تقرير يوم  امس األربعاء 
السياسيني اللبنانيني بالقسوة لتأكيدهم عىل أن 
الودائــع يف القطاع املرصيف املنهار يف البالد 
مقدسة، قائال إن مثل هذه الشعارات »تتعارض 

بشكل صارخ مع الواقع«.
ويعيش لبنان اآلن يف ثالث سنة من النهيار 
املايل الذي خلف مثانية من كل عرشة أشخاص 
فقــراء والذي يقول البنك الدويل إنه متعمد وقد 
يكون واحدا من أسوأ ثالثة انهيارات مالية يف 

العرص الحديث.
وميثــل التقرير الجديد ثــاين مرة هذا العام 
يوبخ فيها البنك الدويل السياسيني الذين ميثلون 
النخبة الحاكمــة يف لبنان بعد أن اتهمهم يف 
يناير كانون الثاين »بتدبري« النهيار القتصادي 
الكاريث للبالد من خالل قبضتهم الستغاللية 

عىل املوارد.
وأدى النهيــار إىل تجميد مدخرات املودعني 
يف النظام املرصيف املشــلول ودفــع العملة 
املحلية إىل فقد أكرث من 90 باملئة من قيمتها.

وقال البنك الدويل يف التقرير »الشــعارات السياسية حول 
قدســية الودائــع جوفاء وانتهازية. يف الواقع، فإن إســاءة 

استخدام السياسيني لهذا املصطلح أمر قاس«.
وأضــاف التقرير »املصطلح ل يتعارض مع الواقع بشــكل 
صارخ فحسب، بل إنه مينع إيجاد حلول لحامية معظم، إن مل 
يكن كل، أصحاب الودائع الصغار واملتوسطني بالدولر والنقد«.

وعادة ما يقول السياسيون اللبنانيون إنه يجب الحفاظ عىل 

حقوق املودعني يف أي خطة ملعالجة خســائر تقدر بنحو 70 
مليار دولر يف النظام املايل حتى لو فقدت مدخراتهم نحو 80 

باملئة من قيمتها بسبب النهيار.
أضــاف البنك الدويل »ينبغي عىل مســاهمي البنوك وكبار 
الدائنني، الذين اســتفادوا بشــكل كبري خــالل الثالثني عاما 
املاضيــة من منوذج اقتصــادي غري متكافــئ للغاية، قبول 

الخسائر وتحملها.
»كان ينبغي أن يحدث هذا يف بداية األزمة... للحد من املعاناة 

القتصادية والجتامعية«.

وأقرضت البنوك اللبنانية بشكل كبري الدولة، 
التي تراكمت عليها ديون ضخمة بسبب الفساد 
وســوء اإلدارة. وقال تقريــر البنك الدويل إن 
»قســام كبريا« من مدخرات النــاس »أُيسء 
اســتخدامه وأُيسء إنفاقه عىل مدى الثالثني 

عاما املاضية«.
ووضعت الحكومة الســابقة خطة ملعالجة 
الخســائر يف 2020، لكنهــا نُســفت بنفوذ 
الفصائــل الطائفية التي لها الكلمة الفصل يف 
بــريوت واعرتاضات القطــاع املرصيف والبنك 

املركزي.
وواجهت خطــة جديدة متت املوافقة عليها 

يف مايو أيار اعرتاضات أيضا.
ويريد صندوق النقد الدويل من لبنان املوافقة 
عىل خطة إعادة هيكلــة مرصفية باعتبارها 
واحدة من قامئة رشوط مسبقة للميض قدما 

يف مسودة اتفاقية متويل.
ويتساءل تقرير البنك الدويل عن مدى تلبية 
السلطات لحتياجات التمويل من خالل ما يطلق عليه مخطط 
بونزي، وهو نوع من الحتيال الذي يضمن دفع للمســتثمرين 

الحاليني من أموال مستثمرين جدد.
وأضاف أنــه »كلام كان الــرشوع يف اإلصالحات الالزمة 
أبكر كلام قلت معاناة تكلفة متويل بونزي بالنســبة للشــعب 

اللبناين«.
ومل يرد متحدث باســم الحكومــة اللبنانية عىل الفور عىل 

طلب للتعليق. 

البنــــــك الدولــــــي : شــــــعارات السياســــــيين اللبنانيين عن قدســــــية الودائــــــع انتهازية

ابتسام شديد

 باستثناء املوقف الصادر من رئيس حزب القوات  
ســمري جعجع بتأييد وانفتاح عــىل انتخاب قائد 
الجيش جوزف عون لرئاسة الجمهورية  فان املشهد  
الرئايس ل يزال ضبابيا عىل الرغم من الحركة التي 
تدور يف الكواليس لالعبني عىل خط الرئاسة حيث 
توقفت املراصد السياسية عند موقفني لفتني صدرا 
من عني التينة واملختارة، فرئيس مجلس النواب نبيه 
بري ربط بني الدعــوة لنتخاب رئيس جديد بداية 
شهر أيلول بالقيام بإصالحات رضورية مع صندوق 
النقد الــدويل يف موقف حمل دللت سياســية 
كثــرية، فيام توقف املراقبــون عند اهتزاز العالقة 
بني معــراب واملختارة عىل خلفية ظاهرها قضية 
التحقيق مع املطران موىس الحاج لكن لها أبعادها 
عىل العالقة وعىل صعيد امللفات الســرتاتيجية 

واملشرتكة بينهام,  حيث يرى كثريون ان التنسيق بني الطرفني 
يف اإلنتخابات النيابية ل ينسحب عىل امللف الرئايس مع احتامل 
ذهاب رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك للتموضع انتخابيا اىل 
جانب فريق 8 آذار متاما كام فعل يف إنتخابات رئاســة مجلس 
النواب وقد مهد لذلك بحديث جاء فيه ان ل إنتخابات رئاســية 

من دون التوافق مع الثنايئ الشيعي.
 باملقابــل صار واضحا ان املعارضة النيابية املتمثلة بالنواب 
املســتقلني واألحزاب مل يتفقوا بعد عىل مرشح واحد للرئاسة 
ويستحيل توحدهم حول خيار واحد  مام يجعل خياراتهم  مشتتة 
ويف أكــرث من اتجاه  متاما، فيام الحزب التقدمي الشــرتايك 
يرســل إشارات من وقت آلخر من دون حسم قراره النهايئ يف 
شــأن اإلســتحقاق الرئايس يف حني يبدي حزب الله  إهتامما 

وأولوية مللفات الرتســيم والحدود البحرية  ومصري املفاوضات 
ونقل الرسائل الجاري بني واشنطن وتل أبيب من دون ان يفصح 
عن مرشــحه وان كان املؤكد  ان الحزب لن يقبل إل مرشحا من 
فلكه السيايس، وهو عمل عىل هذا املوضوع بلم شمل الحلفاء 
جربان باسيل وسليامن فرنجية قبل اإلنتخابات النيابية محاول 
ترطيب العالقة قبل الولوج اىل عتبة الســتحقاق بفارق أشهر 
عــىل املوعد، إل ان الحديث األخري للنائب جربان باســيل أطاح 
مبحاولة حزب الله تذليل املطبات بعد تأكيد باسيل يف املقابلة« 
انه  ل يجد مربرا لتأييد فرنجية لرئاسة الجمهورية وإشارته اىل 
فوارق بني شخص لديه نائب واحد وشخص لديه20 نائبا  مام 
أعطى فكرة عن املشهد امللتبس املتعلق بالستحقاق بني الحلفاء 
أنفسهم، فحديث باسيل خلق أجواء تباعد بعد فرتة من النفتاح 
واإلتصالت الحــارة  بني املردة والتيار الوطني الحر جرى فيها  

إفطــار لدى األمني العام لحزب الله ولقاء اللقلوق 
مــع النائب فريد هيكل الخــازن و بعد ان وصف  
باســيل رئيس املردة سليامن فرنحية باألصيل يف 
املهرجان اإلنتخايب للتيار,  مام اســتتبع تصويت 
تكتــل املردة لنائب التيــار الياس بو صعب لنيابة 
رئاســة املجلس وحيــث كان املتابعون يف حالة 
ترقــب لحصول خطوة من قبــل فرنجية باتجاه 
باسيل يف ســياق حركته الرئاسية التي افتتحها 

من الدميان.
إل ان الدخول يف التفاصيل وتتبع املســار بني 
املردة والتيار  ل يوحي باستقرار وان األمور  تسري 
بشــكل جيد بني املردة والتيار كام تم التخطيط له 
مام يعيد  امللف الرئايس اىل دائرة التنافس بينهام, 
مــع العلم ان حظوظ فرنجية إقليميا تتفوق عىل 
النائب جربان باســيل املعاقب أمريكيا،إضافة اىل 
تعاظم دائرة التشكيك بإمكانية موافقة باسيل  » 
عىل منح فرنجية الفرصة الرئاسية وسط تساؤلت عن مكسب 
التيار من تبني هذا الرتشــيح عىل  ضوء متسك  التيار مبعادلة 

التمثيل املسيحي األقوى.
عىل ما يبدو فان  األجواء اإليجابية بني املردة والتيار تشــهد 
توترا رئاســيا يحرص فرنجية عىل تحاشــيه  واخفائه، لكن 
الواضح جدا ان فرنجية يتعرض ملناوشــات رئاســية، فالتيار 
لــن ينغمــس  مبعركة فرنجية »عىل العميــاين« خدمة ألحد 
إل إذا حصل باســيل عىل ضامنات ومكاســب محددة وهذا ما 
يفرس تعلية الســقف األخرية الصادرة من نواب التيار يف امللف 
الرئايس، فرئيس التيار يعترب نفسه أم الصبي  منطلقا من كونه  
رئيس أكرب تكتل مســيحي فيام املردة مل تفز إل بنائب واحد يف 

اإلنتخابات النيابية.

امللف الرئاســــــي يعيد التوتر الى عالقة التيار واملردة.. باســــــيل لــــــن ينغمس في املعركة
فرنجيــــــة »فرمــــــل« اندفاعته...وعيــــــن حــــــزب اللــــــه علــــــى الحــــــدود البحريــــــة

حـــــــررت املــــــقــــــاومــــــة   : قـــــــــــــاووق 
ــة ــيـ ــطـ ــفـ ــنـ قــــضــــيــــة الـــــــــثـــــــــروات الـ
ــي ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ ابـــــــــتـــــــــزاز  أي  مــــــــن 

رأى عضو املجلس املركزي يف »حزب الله« الشيخ نبيل قاووق 
أنــه »عندما يصل األمر إىل تربئة مــن تلطّخت أيديهم بدماء 
الشــهداء، فهذا يعترب إساءة لكل تضحيات الشهداء واستفزازا 

آللف األرسى والجرحى ولكل رشفاء الوطن«.
واكد قاووق خالل احتفــال تكرميي أقامه »حزب الله« 
يف حســينية بلــدة ديركيفا الجنوبيــة أن »اللبناين الذي 
يعيــش يف الكيان اإلرسائيــي ول يزال يحمــل البندقية 
اإلرسائيليــة ويلبس ثياب الجيــش اإلرسائيي، هو خائن 
وعميــل«، وقال:«األحــداث األخــرية كشــفت وبّينت أن 
هناك قيادات ومســؤولني وأحزابا وسياســيني يريدون أن 
يخّونــوا املقاومة ويربئــوا العمالء«، لفتا اىل ان  »قضية 
الرثوات النفطية والغازية كانت لســنوات رهينة التسويف 
واملامطلة والبتــزازات األمريكية إلخضاع لبنان بالرشوط 
اإلرسائيلية، ولكن املقاومة أتت مبســرّياتها لتحرر قضية 
الرثوات النفطيــة والغازية من أي ابتزاز أمرييك، ولتنهي 

واملامطلة«. التسويف  مرحلة 
وختم مؤكداً أننا عىل »ثقة كاملة أن لبنان سيســتعيد كامل 
حقوقه النفطية والغازية دون قيد أو رشط ومن موقع القوة 

والعتزاز، ل من موقع املذلة«. 

ــن الــغــذائــي ــ ــالق مـــشـــروع دعـــم االم ــ اط

بحضور سفري السعودية وليد بخاري وعدد من الشخصيات 
كان أبرزها فؤاد السنيورة، تم اطالق مرشوع دعم المن الغذايئ 
املقدم من مركز امللك ســلامن لالغاثة والعامل النسانية يف 

دار اإلفتاء.
وهذا املرشوع يهدف اىل مســاعدة الشعب اللبناين يف ظل 

األزمة.

ــراج  ــ ــاالف ــ ــنـــة الـــــدفـــــاع« اوصــــــت ب »لـــجـ
ــات ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ عـــــــن مــــســــتــــحــــقــــات الـ

عقــدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلســة 
برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزيري التصالت والبيئة 
يف حكومــة ترصيــف العامل جوين القرم ونارص ياســني 

والنواب العضاء وممثلني لالدارات املعنية  
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الصمد: »اجتمعت لجنة 
الدفاع والداخلية والبلديات اليوم، والتوصيات الساســية هي 
رضورة الفراج عن مســتحقات البلديات، وخصوصا ان وزير 
املال وقع املرســوم يف 20 متوز واحاله عىل رئاســة مجلس 

الوزراء«. 
وأضاف: »يف موضوع بدل النقل واملساعدات الجتامعية، 
طلبنــا مــن ممثــل وزارة الداخلية ان يعــاد اىل البلديات 
لتوفري طلبات ســلف للحصول عــىل املبالغ الالزمة لدفعها 

للمســتفيدين من هذه البدلت من موظفي البلديات«. 
وتابــع: »بحثنــا ايضــا يف موضوع الصنــدوق البلدي 
املســتقل، كان هناك تضارب حســبام عرض ممثلو وزاريت 
املال والداخلية والبلديات. طلبت اللجنة من ممثي الوزارتني 
موافاتنا باملشــاكل الحقيقية ملعالجــة موضوع الصندوق 
البلدي املســتقل هل هي ترشيعية او تنفيذية؟ وقد وعدونا 
مبوافاتنــا بتصور ليك تقــوم اللجنة مبا يلزم  ملعالجة هذا 

املوضوع«. 
وقــال: »اتفقنا مع وزير البيئة عىل عقد جلســة خاصة 
ليعــرض علينا خطــة الدارة املتكاملة للنفايــات الصلبة 
والخطة لديــه حيال لمركزية الكنــس والجمع ومركزية 

املطامر«. 
وختم: »عنارص الدفاع املدين ينتظرون تثبيتهم، ويف عام 
2021 خصص 25 مليار لرية ليك تتمكن وزارة الداخلية من 
اتخاذ الجراءات الالزمــة لتثبيتهم، وفق املباراة املحصورة، 
بحســب القانون الصادر عــام 2014، أنجزت كل الجراءات 
املطلوبــة، وكام قــال لنا املدير العــام للدفاع املدين خالل 
اسبوع، ان شــاء الله، سيبارشون إجراء املباراة املحصورة، 
بحســب اللجنة التي شــكلها وزير الداخلية، وان شاء الله 
قريبا يكون هنــاك حل نهايئ لتثبيت هؤلء املتطوعني وهم 

كبرية«.   تضحيات  يقدمون 

اطالق املرشوع

اســتقبل وزير العالم يف حكومة ترصيف 
العامل زياد املكاري قبل ظهر  امس يف مكتبه 
يف الوزارة، سفري فنزويال لدى لبنان خيسوس 
غريغوريو غونزاليس يرافقه سفري لبنان يف 
فنزويــال  الياس لبس، والســيد طوين ميني، 
وجرى بحث يف العالقات الثنائية بني البلدين 
ولســيام يف مجال التعاون وتبادل الخربات 

العالمية.
ووصف السفري الفنزويي الزيارة باملهمة، 
مشــريا اىل ان الحديث تطــرق اىل كيفية 
توطيــد العالقــات الثنائية عىل املســتوى 
العالمي بني البلدين. وابدى رسوره باللقاء 
وخصوصا ان حكومــة بالده »مرصة عىل 
توطيد العالقات بني لبنان وفنزويال«. وامل 
أن تســتمر اللقاءات بني الجانبني، معربا عن 

اللبناين. بالشعب  اعجابه 
وتطرق البحث اىل كيفية الســتفادة من  
القــامر الصطناعيــة الفنزويلية من اجل 
بــث  القنوات الفضائيــة اللبنانية اىل امريكا 
الالتينيــة  بهدف زيادة التواصل مع  الجالية 
اللبنانيــة والعربية يف بالد النتشــار ويف 

امريكا الالتينية. 
باكستان  املكاري لحقا سفري  واســتقبل 
سلامن أطهر الذي قال بعد اللقاء: »اليوم كان 
يل لقاء مثمر مع وزير العالم، وبحثنا كل سبل 
التعاون بني بلدينا من ضمنها توقيع اتفاقيات 
بني وكالتي البلدين. وشددنا عىل قوة العالقة 
بني لبنان وباكستان ورضورة تطوير التعاون 
عىل صعيد كل الوزارات وتبادل الخربات، وآمل 

ان تتطور تلك العالقات خالل اليام املقبلة«.

ــا الــالتــيــنــيــة ــركـ ــيـ ــى امـ ــ ــة الـ ــي ــان ــن ــب ــل ــث الـــقـــنـــوات ال ــ ــاالت ب ــ ــج ــ ــرض مل ــ ــاري عـ ــ ــك ــ م

مكاري مع زوارة

عامــان عىل الذكــرى التي 
هزت اإلنسانية وقوضت ركائز 
الحياة داخل 230 منزل فقدوا 
أحد أحبتهــم. 730 يوما عىل 
جرمية تفجري املرفأ واملجرمون 
أبشــع  وميرحون.  يرسحون 
من ذلك أن سياســيني متهمني 
لوحات  يستقلون سيارات مع 
زرقــاء بعد إعــادة انتخابهم 
نوابا واألكرث إجراما أنهم باتوا 
أعضــاء يف لجنــة العدل!...

يحصل كل ذلك وأهايل الضحايا 
يحــرون للعــودة إىل تلك 
اللحظة السادســة و8 دقائق 
أمام العنرب 12 يف مرفأ بريوت 
إلحياء الذكرى والتأكيد أنهم مل 
ولن يهدأوا ولن تسرتيح أرواح 
عن  الكشــف  قبل  ضحاياهم 

الحقيقة.
برنامج الذكــرى يبدأ اليوم 

4 اب قرابة الخامســة و50 دقيقة مع انطالق التجمع ضمن 
مســرية من أمام مركز فوج اإلطفاء وصول إىل املرفأ وتحديدا 

أمام األهراءات وستتىل أسامء كل ضحايا جرمية التفجري.
متام الســاعة السادســة و8 دقائق يقف الحضور دقيقة 
صمت ولعلها دهر مع استعادة تلك اللحظات. ويكشف إيي أن 
األهايل سيحملون نعوشا مع العلم اللبناين الضخم الذي صمم 
ونُفذ  للمناســبة  ليوقع عليه اللبنانيون وسيتم رفعه إىل أمني 
عام األمم املتحدة ملطالبة األرسة الدولية واألمم املتحدة بتحمل 
مسؤوليتها والكشــف عن هوية املجرمني مع املطالبة بلجنة 

تقيص حقائق دولية يف ظل العرقلة التي ميارســها القضاء 
اللبناين لتعطيل مســار العدالة . كام ســيحمل املشاركون يف 
املســرية نعوشا رمزية ويافطات كتبت عليها شعارات باللغات 
العربية والفرنسية واإلنكليزية واإلسبانية واإليطالية ورمبا 
األرمنية تعبريا عن مشاركتهم هذه الشعوب مآسيهم وأحزانهم 

وقضاياهم اإلنسانية. ويختتم اللقاء بقسم.
وألن الصالة عىل أرواح الضحايا من أولويات الذكرى نظمت 
مطرانية بريوت للموارنة قداســا يرأسه البطريرك مار بشارة 
بطرس الراعي يف كاتدرائية مار جرجس يف وسط بريوت عند 

الساعة الحادية عرشة والنصف. 

اهالي ضحايا املرفأ من أمام األهراءات : لن ننسى وسنحاسبكم !

االنفجار الكبري

العالمـــــة فضـــــل اللـــــه للمســـــؤولين: 
ــم  ــ ــم وانانياتكـ ــ ــــى مصالحكـ ــوا علـ ــ تعالـ
الوطـــــن ننقـــــذ  حتـــــى  وتالقـــــوا 

ألقــى العالمة الســّيد عي فضل الله كلمــة يف املجلس 
العاشــورايئ الذي أقيم يف حسينية عيىس ابن مريم )ع( يف 

قرية زيتون الكرسوانية.
عرب يف بدايتها عن اعتزازه وسعادته لوجوده يف هذه القرية 
الطيبة »التي تسكن القلب والتي متثل عنوانا للوحدة والتواصل 

والتالقي بني أبنائها ومع 
أضاف: »مشــكلتنا يف هذا البلد اننا لن نستطيع بناء دولة 
قوامهــا اإلنســان بعيدا عن انتامءاته الفئويــة لذلك نجد أن 
املســؤوليات واملواقع والوظائف ل يصل أحد إليها إل من خالل 
املعايري الطائفية واملذهبية والسياسية أو مدى القرب من هذا 

الزعيم أو ذاك وليس عىل أساس الكفاءة«.
وأكــد » اننا أصحاب رســالة وقيم، لذلك من مســؤوليتنا 
الرشعية واألخالقية واإلميانية اســتخدام األسلوب األحسن 
والكلمــة الطيبــة حتى مع من نختلف معهم ســواء دينيا أو 
سياســيا أو فكريا بعيدا من النفعالت وردود الفعل التي تزيد 

من التفرقة والرشذمة والنقسام« ...
وتابــع :« ل ميكن ان يقوم أي بلد أو يبنى إل بتضافر جهود 
أبنائه وقواه السياســية بعيدا عن لغة النقســام والتهامات 
والهواجس املصطنعة فنحن يف املايض جربنا اإللغاء واإلقصاء 
فلم نحقق من ذلك سوى دمار بلدنا داعيا إىل »الحوار الصادق 

البعيد عن الشكليات واملجامالت«.
وختم : »البلد مهدد بالكثري من التحديات واألزمات ســواء 
عىل املســتوى الســيايس او القتصادي التي تهدد مستقبل 
أولدنا ووطنا ونحن نقول للمســؤولني تعالوا عىل مصالحكم 
وانانياتكم ووحدوا جهودكم وتالقوا حتى ننقذ الوطن ولكن ل 

يبدو اننا نتالقى إل بقرار يأيت من هنا او هناك«  



عقــد وزيــر االشــغال 
حكومة  يف  والنقل  العامة 
الدكتور  االعــال  ترصيف 
عــي حميــه اجتاعا يف 
مكتبــه يف الوزارة  امس، 
مع وفد من نقابة الطيارين 
العاملني يف رشكة »طريان 
»برئاسة  األوســط  الرشق 
ايهاب  الطياريــن  نقيــب 
ســامة، وحضــور املدير 
املــدين  للطــريان  العــام 

الحسن. فادي  املهندس 
بعــد  حميــه  وشــدد 

الطيارين،  اســتاعه اىل مطالب نقابــة 
عــى ان »مطــار رفيق الحريــري الدويل 
وجميع رشكات الطريان يجب ان تستمر يف 
دميومة عملها يف جميع املواسم، كون ذلك 
يدخــل ايرادات اضافية اىل الخزينة العامة 
وينشــط الحركة االقتصادية والســياحية 

البلد«. يف 
واشار حميه اىل ان »الحلول التي ينبغي 
الوصول اليها ال بد لها ان تراعي الواقع الذي 
مير به البلد«، الفتا اىل انه »ســيتواصل مع 
رئيس مجلس ادارة طريان الرشق االوســط 

محمد الحوت، للتوصل اىل قواسم مشرتكة 
بــني النقابة والرشكة الوطنية التي نحرص 
عى دورها ودميومــة عملها ملا متثله من 
رمــز وطني وكذلك لتعزيــز دور الطيارين 
ولتفعيل الســياحة واالقتصــاد الوطني«. 
وكان   وزيــر االشــغال غرد عرب حســابه 
 LAODICEA عى »تويرت«: »سمح للباخرة
الســورية اآلتيــة من روســيا االتحادية 
مرورا بلبنان إىل ســوريا باملغادرة من قبل 
رئاســة مرفأ طرابلس وذلك وفقا لألصول 
ســيادتنا  من  انطاقا  اللبنانية،  القانونية 

وجونا«.  وبحرنا  برنا  عى 

يلعــب الوقت الذي يتناول فيه الشــخص 
دواءه دوراً مهاً، فإّما يســاهم يف أن يكون 
يومه مثمراً ومفعاً بالنشاط والحيوية، إّما 
يحّول يومه إىل ساعات طويلة متعبة يشعر 
فيها بالخمول والنعاس. وبالتايل يصبح الفرد 

غري منتجاً ويضيع يومه سدًى.  
 Eat ويف هذا الســياق، أوضح تقرير ملوقع
this Not That األدويــة التي يجب تجنبها يف 
الصباح وملاذا، مع األخذ بعني االعتبار استشارة 

الطبيب قبل أخذ أي خطوة بشأن ذلك.
- أدويــة ضغط الدم: فقــد أوضح ميثيي 
تشــوندورو، صيدالين متخصص، أن ارتفاع 
ضغــط الدم ميكن أن يؤدي إىل أمراض القلب 

والسكتة الدماغية وأمراض الكى.
وينخفض ضغط الدم بشــكل طبيعي يف 
املســاء وبني املرىض الذين يعانون من ارتفاع 
ضغط الدم، قــد ال يكون هناك انخفاض يف 
الليل، لذلــك فإن تناول أدوية ضغط الدم مرة 
واحدة يف اليوم يف املســاء يســمح بحدوث 
تراجع يؤدي إىل تقليل مخاطر اإلصابة بفشل 

القلب والسكتة الدماغية.
مضادات الهستامني: أفاد الصيدالين كايت 
روكاويش، بأن دواء Diphenhydramine وهو 
مضاد للهســتامني يســتخدم لعاج أعراض 

الحساسية.
وأوضح أنه بالنسبة ملعظم األفراد، يتسبب 
هذا الدواء يف اكتئاب الجهاز العصبي املركزي، 

ما يسبب النعاس والتخدير واإلرهاق ونقص 
الرتكيز وضعف الذاكرة.

كذلك أكد أنــه إذا كان يتطلب تناوله خال 
النهــار )أي عاج ردود الفعل التحسســية 
الشــديدة(، فينبغي عى املــرء توخي الحذر 

ومراقبة اآلثار املهدئة.
وقــال إنه من األفضل تناولهــا قبل النوم 
ألنها قد تجعلك تشعر بالنعاس الشديد وتجنب 
تناولها يف الصبــاح، ألنها قد تضعف قدرتك 

عى القيادة أو العمل أثناء النهار.
- املياتونني: أوضح الدكتور روكاويش أن 
املياتونني هو هرمون ينتجه الدماغ استجابة 

للظام لتعزيز النوم.
وأضاف أنه يتم اســتخدامه كمكمل لعاج 
اضطرابــات النــوم وأيضا بشــكل تجريبي 
باالشرتاك مع العاج الكيميايئ أو اإلشعاعي 
يف املرىض الذين يعانون من األورام الصلبة.

وال ينبغي تناوله يف الصباح ألنه يســبب 
النعاس واالرتباك.

وفًقا للدكتور فإن »املياتونني هو هرمون 
ينتجه الجسم لإلشارة إىل النوم. وميكن منع 
إنتاجه إذا تعرضت للضوء يف الليل. تنخفض 
مستويات املياتونني يف الصباح، ما يسمح 

لك باالستيقاظ«.
وتابع قائاً إن »املكمل يستخدم للمساعدة 
يف األرق. ويفضــل تجنب تناوله يف الصباح 

ألنه قد يجعلك مرتنحا«. 

استقبل مفتي الجمهورية 
اللطيف دريان  الشــيخ عبد 
الفتــوى، قبل ظهر  يف دار 
امــس، وفدا قياديا من حزب 
وتكتل  اللبنانية«  »القــوات 
»الجمهوريــة القوية« ضم 
نائــب رئيس مجلس الوزراء 
النائــب غســان  الســابق 
حاصبــاين والنائــب جهاد 
بقرادوين ومنســق منطقة 
بريوت يف »القوات« الدكتور 

سعيد حديفة.

{ حاصباين {

وأكد حاصباين يف ترصيح 
بعد اللقاء أن »العيش املشرتك 
ال يقترص عى بلدية أو إدارة 

او اشــخاص ، بل هو شــعور باملواطنة واالخوة 
والتعــاون بني مكونات املجتمــع اللبناين عموما 

والبريويت خصوصا«.
واشــار  اىل أن »زيارة صاحب الساحة لتقديم 

التهنئة باالعياد بعدما تعذر حضوره سابقا بداعي 

الســفر ولنقل تحيات رئيــس الحزب، وللبحث يف 

االمور االنية يف الباد 

وشدد عى ان »بريوت موجوعة«، وقال:«اليوم 

بعد مرور عامني عــى اكرب تفجري غري نووي يف 

تاريخ البرشية تسبب مبوت 
و إصابــة العديد من ابنائها 
باصابات جسدية او نفسية 
ورشد وهجر البعض االخر،. 
تقدمنا  االطــار  ويف هــذا 
مكرر  معجل  قانون  باقرتاح 
لبلدية  للســاح  باالمــس 
املســاعدات  باعطاء  بريوت 
ان  عى  البيارتــة،  ألهلنــا 
باتخاذ  البلدي  املجلس  يقوم 
القــرارات الازمــة وتابع: 
»نحــن مع مقاربــة الدارة 
بــريوت ومجلســها البلدي 
الصحيح  التمثيــل  تؤمــن 
وتوصل صــوت كل مواطن 
وكل حــي بريويت، والحديث 
عن تقســيم أمر خطري جــدا، لكنه ال ينطبق عى 
االدارة الامركزيــة ضمــن مجلــس بلدي موحد 
ومجالس منبسقة تعنى بشؤون املناطق وطريقة 
انتخــاب تحافظ عى املناصفــة وعدالة التمثيل 

الفعي واملحاسبة. 

 كاريل دعيبس 

ضّجــت مواقع التواصــل االجتاعي مبوضــوع ليليان 
شــعيتو، إحدى الضحايا الناجيات من انفجار مرفأ بريوت.

وكانت شــعيتو تجول يف شوارع بريوت يف 4 آب 2020 
نحو الســاعة السادسة بهدف رشاء هدية لزوجها، حيث هّز 
انفجار املرفأ العاصمة بأكملها، وأودى بحياة 230 شــهيدا 
وأكرث من 6500 مصاب، وكانت شــعيتو واحدة منهم، حيث 
دخلت بغيبوبة، دامت خمســة أشهر مع كسور يف جسدها 

نصفي. جسدي  وشلل  وجمجمتها، 
وعــى الرغم من أنها اســتفاقت مــن الغيبوبة وانتقلت 
مــن غرفة العناية الفائقــة اىل غرفة عادية، إال أن زوجها 
حســن عي حدرج وعائلته، منع زوجته من رؤية ابنها منذ 
وقــوع االنفجار، ما أدى اىل »فورة« الرأي العام عى مواقع 
التواصــل االجتاعي، معارضني قــرار الزوج ومعتربين أن 
»ليليان ليست فقط ضحية انفجار املرفأ بل ضحية املحكمة 
الجعفريــة أيضــا«،  كون املحكمة مل تصدر قرارا يســمح 

ابنها. برؤية  لليليان 
وبعــد العديد من الحمات التي شــّنتها وســائل اعام 
لبنانية، عربية، ودولية وناشــطني عــى مواقع التواصل 
االجتاعي  ضده، أصدر حسن عي حدرج، زوج ليليان، بيانا 
جاء فيه أنه »ال يوجد أي تقرير طبي يفيد عن وجود أي عاج 
لها يف الخارج أو أفضل لها ما تقدمه مستشــفى الجامعة 
األمريكية، ال بالعكس مجرد أفكار ومتنيات لرحات ترفيهية 
ممــن يرغب وميني نفســه يف مرافقتها، وال يوجد أي منع 
أو حرمــان لهــا من رؤية ابنها ال مــن املحكمة وال من قبل 

زوجها ».
ورّدا عى البيان أعاه، قالت السيدة نوال شعيتو، شقيقة 
ليليان، يف حديث لصحيفة »الديار«، إنه »أوال، هذه القضية 
عادت اىل الواجهة بعد أن قامت إحدى الوســائل االعامية 
بإعداد  تقرير عن ليليان تناولت فيه وضعها الصحي، وأثناء 
التصوير قمنــا بإعطاء ليليان »دمــى«، بنصيحة معالجة 
نفسية اعتربت أن هذه الدمى ستخفف عنها الوجع التي متر 

به وستكون »منفس« لها، وتقرير هذه املؤسسة االعامية 
كان هدفه صحة ليليان وليس زوجها، فالضجة التي حصلت 

عى »التواصل االجتاعي« ســببها التقرير الذي انترش«.
وعــن حالتها الصحية، كشــفت نوال أن »ليليان ليســت 
بغيبوبــة مثلا يزعــم أهل الزوج، إمنا بقيــت يف العناية 
الفائقة شــهرا واحدا فقط، وهي اليوم مستيقظة ولكن ال 
تستطيع التكلم، ومن حني اىل آخر تقول كلمة »ماما«، وهذا 
بســبب الدمى التي أعطيناها إيّاها، وهي تســطيع أن تحرّك 

يدها ورجلها بشكل عادي«.
ولفتــت نــوال اىل أن »املحامي الذي وكّلــه زوج ليليان 
عى اتصال مبرجعية سياســية رفيعة املستوى، »وفهمكم 

كفايا«، وهو محام شخيص له«.
وتابعت قائلة: »ليليان يف املستشــفى منذ ســنتني، رأت 
ابنهــا مرتــني فقط عــرب »video call« يف الذكرى األوىل 

بفضل  وذلك  املرفأ،  النفجار 
ضغــط االعام عى الزوج، 
ومل يســمح لها برؤية ابنها 

اليوم«. منذ ذلك 
وأشارت نوال اىل أن »من 
املفتي  سبعة أشــهر تدّخل 
أحمد قبــان يف املوضوع 
ووقــف يف صــف ليليان، 
أن  وطلب من عائلة زوجها 
يسمحوا لها برؤية ابنها عرب 
الـــ video call وبإعطائها 
جواز سفرها، وجاء الرد من 
بزوجها  الخاص  املوكل  قبل 
 passport ال  »منعطيكم  بـ 
برشط االمضاء عى اعفائه 
مــن دفع تكاليف عاجها«، 
طبعــا وافقنــا ومــا زلنا 
لليوم ننتظر جواز الســفر، 
التكلم  قبان  املفتي  وحاول 
مع والــدة زوجها إلقناعها 

بالســاح لليليان برؤية ابنها، اال أنها رفضت«.
وقالــت إن »زوجها ال يريدهــا أن تتعالج نهائيا، املعالجة 
النفســية التي اســترشناها حاولت عدة مــّرات ان تقنعه 
بالســاح لليليان برؤية ابنها ألن هذا املوضوع سيساعدها 
جدا بالتقدم من ناحية صحتها النفسية والجسدية، ورفض، 
مــع العلم بأن قبل وقوع الحادثة مل يكن هناك أي مشــكلة 

الزوجني وكانت عاقتها جّيدة«. بني 
وكشــفت نوال أن »زوج ليليان تقدم بطلب حجر عنها بعد 

ثاثة أشهر من االنفجار، أيجوز ذلك؟«
وأضافــت: »عى عكس مــا قال يف البيان أنه ال يوجد أي 
عاج يف الخارج يســاعدها، فمستشفى الجامعة األمريكية 
كتبت تقريرا طبيا ذكر أنه »يفضل أن يتم العاج يف الخارج«.

ويف مــا يــي التقارير الطبية التي زّودتنا بها شــقيقة 
الضحية:
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قضيـــــة ضحيـــــة انفجـــــار مرفـــــأ بيـــــروت ليليـــــان شـــــعيتو تعـــــود الـــــى الواجهـــــة... وعائلتهـــــا تكشـــــف للديـــــار تفاصيـــــل جديـــــدة

حميـــــه اطلـــــع علـــــى مطالـــــب نقابـــــة الطياريـــــن ـــــــــــــــان ـــــــــــــــة« زار دري ـــــــــــــــة القوي ـــــــــــــــة« و »الجمهوري ـــــــــــــــوات اللبناني ـــــــــــــــن »الق ـــــــــــــــد م  وف
ــــــــــــا ـــ ـــــــــــــــدة باهله ـــــــــــــــروت املوح ـــــــــــــــر بي ـــــــــــــــدي ال يختص ـــــــــــــــس البل ـــــــــــــــي: املجل حاصبان

دريان مع الوفد

ــوزن! ــ ــ ــدان الـ ــ ــ ــي فقـ ــ ــ ــاهم فـ ــ ــ ــي تسـ ــ ــ ــة التـ ــ ــ ــل الغذائيـ ــ ــ ــل الحيـ ــ ــ ــم أفضـ ــ ــ إليكـ
يبحث الكثري منا عن طرق 
لفقدان الوزن، وتناول كميات 
أقل من الطعام واتباع نظام 
غذايئ صحي ومتوازن، لكن 
يف بعض األحيان يبدو األمر 
وكأنه جبل يجب أن نتسلقه.

موقع اليف ساينس  ألقى 
الحيل  أحــدث  نظــرة عى 
خرباء  يتبعها  الذي  الغذائية 
إنقاص  حميات  يف  التغذية 
الوزن، والتي قد تقلص املدة 
و الجهــد عــى الكثري من 

األشخاص:
- وقــت تنــاول الطعام: 
يقــرتح بعض الخــرباء أن 
إيقاع الســاعة البيولوجية 
لجسمنا(  الداخلية  )الساعة 
لــه تأثري أكرب عــى األكل 
والهضــم مــا كان يعتقد 

سابقا.
وجد الباحثون يف دراسة 
أنــه عندما قام  عام 2016 

األشــخاص املصابــون بالســمنة بتقليل الفرتة 
الزمنية التي يأكلون فيها ، من أكرث من 14 ساعة 
إىل ما بني 10 و 11 ساعة ، فقدوا الوزن ، واكتسبوا 

الطاقة، وحّسنوا نومهم.
وجدت دراســة الحقة يف عام 2019 أن تقييد 
تناول الطعام إىل ما بني 8 و 10 ساعات خال اليوم 
، أو زيادة فرتة الصيام بني عشــية وضحاها، كان 
بنفس فعالية تقييد السعرات الحرارية باستمرار. 
قد يبدو هذا النهج املســمى األكل املحدود بالوقت، 
أكرث قابلية للتحقيق بالنســبة لألشخاص الذين 
يجدون حســاب الســعرات الحرارية كل يوم أمرا 

روتينيا.
- تقليل الســكر: ميكن أن يكون تقليل الســكر 
غري الرضوري يف نظامك الغذايئ وســيلة فعالة 
لفقــدان الوزن والوقاية من الســمنة، وفقا لعدة 

دراسات.
ميكن أن يؤدي اســتبدال املرشوبات السكرية 
املعتــادة بكــوب من املاء أو الشــاي األخرض إىل 
التخلــص مــن مئــات الســعرات الحرارية من 
اســتهاكك اليومي، ثبت أيضا أن انخفاض السكر 

يف النظام الغذايئ يقلل من خطر اإلصابة مبرض 
السكري من النوع 2.

- األكل الواعي: يتضمــن األكل الواعي االنتباه 
إىل طعامنا أثناء تناوله، واالســتمتاع بكل لحظة 
أثناء مرورها، ال يتضمن أي أطعمة خاصة ، وال عد 
للسعرات الحرارية وال توجد قيود عى الطعام. بدال 
من ذلك ، يتم تشجيع األفراد عى الشعور بالحضور 

مع كل لقمة.
نظــًرا ألننا نعلم أننا نــأكل أكرث عندما يرصف 
انتباهنــا ، فمن املنطقي أنــه من خال االهتام 
بأجسامنا أثناء األكل، قد نحدد متى نشعر بالشبع 

عاجا.
- تناول الكثري من األلياف: أشــارت دراســة تم 
نرشها عام 2019 أنه ميكن أن تساعد زيادة تناول 
األليــاف الغذائية مبقدار أربعة جرامات فقط يف 

اليوم عى إنقاص املزيد من الوزن.
تســاعد األلياف عى تنظيم اســتخدام الجسم 
للســكر، ما يســاعد عى الحفــاظ عى الجوع 
والســكر يف الدم يقول الدكتور أليسون: »األلياف 
تؤخر إفراغ املعدة، ما يســاعدنا عى الشــعور 
بالشــبع لفرتة أطول، لهذا السبب تشتهر بدورها 
اإليجايب يف إدارة الوزن، وتعترب الحبوب الكاملة 

مصدرا كبــريا لأللياف، إىل 
الفاكهة والخرضوات  جانب 

والبقوليات واملكرسات ».
- الحصول عى نوم هانئ: 
مرتبطان  والنوم  التغذية  إن 
ارتباطا وثيقا، نحن نعلم أن 
األشخاص الذين يعانون من 
نقــص يف التغذية، أو قلة 
تناول الطعام، أو يستهلكون 
كميات غري كافية من الطاقة 
إىل  اليوم مييلون  مدار  عى 

قلة النوم«.
إىل  النوم  مؤسسة  تشري 
األبحــاث التــي تدعم هذه 
أن  تُظهــر  العاقة،حيــث 
أن تؤدي  النوم ميكــن  قلة 
الشــهية وتقليل  إىل زيادة 
ميكن  باالمتاء.  الشــعور 
أن يــؤدي أيضا إىل خيارات 
غذائية غــري صحية، حيث 
يبحث األفراد املحرومون من 
النوم عن األطعمة التي تحتوي عى نسبة أعى من 

السعرات الحرارية والكربوهيدرات.
- إدارة مســتويات اإلجهــاد: ميكــن أن تؤدي 
املســتويات العاليــة من التوتــر إىل اإلفراط يف 
تناول الطعام، وخيــارات غري صحية، واإلحجام 

عن مارسة الرياضة البدنية.
طبقت دراســة نــرشت يف مجلــة الكيمياء 
الحيويــة الجزيئية برنامــج إدارة اإلجهاد ملدة 8 
أسابيع للمشاركني الذين يعانون من زيادة الوزن، 
تم اســتخدام تقنيات االســرتخاء، مثل التنفس 
العميق الحجايب، واسرتخاء العضات التدريجي، 

والتصور املوجه لنصف املجموعة.
- تنــاول وجبات خفيفة وصحيــة: إن إجراء 
مقايضات صغرية وصحية، ال ســيا مع الوجبات 
الخفيفــة هو طريقة بســيطة لتعزيــز تغذيتك 

ورؤية نتائج إيجابية من نظامك الغذايئ«.
وأوضح أليســون أنه بدال من الرتكيز عى مقدار 
الوزن الذي تريد إنقاصه، ركز عى تناول 100 سعر 
حــراري أقل كل يوم أو إضافة 1000 خطوة أخرى 

إىل امليش اليومي. 

نصيحــة مــن خبــراء: ال تتناولــوا هــذه األدويــة فــي الصبــاح
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اختتمــت امــس  أعــال 
لبنــان  اســتعداد  مــروع 
للصندوق األخرض للمناخ، الذي 
أقامته وزارة البيئة يومي 3 و4 
آب الحــايل يف فندق موفنبيك 
البيئة  بريوت، برعايــة وزير 
يف حكومــة ترصيف االعال 

الدكتور نارص ياسني.
وقد إســتمر املروع عىل 
مــدى عامني، أعيــد فيه وفق 
البيئة« إطالق  بيان عن وزارة 
يف  املناخ  متويل  مناقشــات 
الرغم من األزمات  لبنان، عىل 
املتفاقمة وعىل أمل املساهمة 
يف تعــايف االقتصاد األخرض 
يف البالد، وتحقيق االستدامة 

االجتاعية والبيئية«.
االختتام  وقد حرض حفــل 

ممثلو الهيئات األجنبية واملحلية واملؤسسات العامة 
والــركات واملجتمع املــدين وغريهم من أصحاب 
املصلحة »لتســليط الضوء عىل فرص االســتعانة 
بصنــدوق األخرض للمناخ )GCF(  يف لبنان«. وقال 
البيان:« ســاهم مروع االســتعداد هذا يف تهيئة 
وصول البالد إىل هذا الصندوق من خالل بناء القدرات 
املؤسســية، وتشجيع األطراف املعنية ووضع حجر 
األساس للمشاركة املستقبلية مع الصندوق األخرض 
للمنــاخ وتحضري الربنامج الوطني مبا يتاىش مع 

أجندة العمل املناخي الطويلة األجل يف لبنان«.
يف كلمتــه االفتتاحية، أكد  ياســني » الدور الذي 
تلعبه الوزارة بصفتها الســلطة الوطنية املعّينة من 
قبل الصندوق األخرض للمناخ«، وقال: »نحن هنا اليوم 
ال لنحتفل بإختتام املروع فحســب. فبينا يقرتب 
مروع االستعداد هذا من نهايته، فإن الراكة مع 
الصنــدوق األخرض للمناخ قد بدأت بالفعل للّت. لذلك 
نحن نحتفل اليوم أيًضا باالستمرارية، ووضع حجر 

األساس لهذه الراكة املستقبلية الطويلة األمد«.

وأكــد  »أن مكافحة آثــار التغيري املناخي معقدة 
ومشــرتكة عرب مختلف القطاعات والتخصصات، 
ونحن جميًعا نتحمل املســؤولية تجاه هذه القضية 
الوطنية والعاملية، كل يف نطاق عمله، من أجل تجنب 
املزيد من األرضار البيئية واالقتصادية واالجتاعية، 

واالستفادة من الفرص التنموية واملالية ».
وختم بأن »وزارة البيئة ستواصل تقديم التوجيه 
والدعم وضان املواءمة من خالل العمل كوســيط 
ما بني لبنان والصندوق األخرض للمناخ، ومن خالل 
االستفادة من كل فرصة للتمويل املناخي لحل مشاكل 

البالد عرب القطاعات التنموية واالجتاعية«.
وعلقت مديرة قسم الربنامج الوطني يف الصندوق 
األخرض للمناخ كارولينا فوينتس قائلة: »بدأ مروع 
االســتعداد للوصول إىل الصندوق األخرض للمناخ 
رحلتــه يف تريــن االول 2019 وكان الهدف منه 
تعزيز الرتتيبات املؤسســية يف لبنان وزيادة قدرة 
املؤسســات عىل االستفادة من هذا الصندوق. واآلن 

ها نحن نشهد تحقيق هذا الهدف بنجاح«.
واضافت: »نحن عىل ثقة من أن الحكومة اللبنانية 

ستســتمر يف االستفادة من 
دعم الصندوق األخرض للمناخ. 
يقف الصندوق األخرض للمناخ 
إىل جانب لبنان وهو مســتعد 
لدعــم هذا البلد لترسيع العمل 
املناخــي من خــالل التمويل 

املبتكر والشامل«.
تجدر االشــارة إىل أن وزارة 
البيئــة تســعى إىل تفعيــل 
دورهــا املركزي يف تســهيل 
االســتثارات الخــرضاء يف 
لبنان لنقل البالد إىل مستقبل 
مراعٍ للمناخ من خالل التعاون 
الخاص  القطاع  الحثيث مــع 
يف   األخرى.  املعنّية  واألطراف 
إطــار هذا املســعى، وضعت 
وزارة البيئة الربنامج الوطني، 
وإجراء عدم االعرتاض وقامت 
بحملة واسعة النطاق الستقطاب أصحاب املصلحة. 
تُعترب هذه الخطوات جوهرية ملســاعدة لبنان عىل 
االســتعداد للوصول إىل مــوارد الصندوق من أجل 
التخفيف من آثــار التغيري املناخي املحتملة وتنفيذ 

مشاريع التكيُّف.
وعــىل الرغم من التحديات التي واجهت املروع 
عنــد انطالقته وأثناء تنفيــذه، فقد حّقق املروع 
أساًســا صلًبا لالســتخدام املوجه نحــو النتائج 
والتحويل واألداء الفّعال للتمويل الدويل للمناخ، مبا 

يف ذلك الصندوق األخرض للمناخ«. 
ويفتح صندوق املناخ األخرض، من خالل القطاع 
الخاص، نوافذ عىل فرص لالســتفادة من األدوات 
املاليــة الالزمة لتنفيــذ مثل هذه االســتثارات 
التحويلية الواســعة النطاق سواء عرب التخفيف من 
آثــار التغيري املناخــي أو التكيف معها بالتعاون مع 
أصحــاب املصلحة اآلخرين مــن القطاع الخاص أو 
العام، من أجل تحقيق قيمة واملساهمة يف مكافحة 

آثار التغيري املناخي يف لبنان.

وزارة البيئة اختتمت مشــــــروع اســــــتعداد لبنان للصنــــــدوق األخضر للمناخ

عقــدت اللجنــة الفرعية 
االشــغال  لجنة  عن  املنبثقة 
وامليــاه  والنقــل  العامــة 
قانون  مروع  درس  املكلفة 
الطاقــة املتجــددة املوزعة، 
امس برئاســة رئيس اللجنة 
الفرعيــة النائــب ابراهيــم 
النواب:  منيمنــة وحضــور 
محمد خواجة، حسني جيش، 

الخري. البستاين واحمد  ندى 
كا حرض الجلســة مديرة 
العامة يف وزارة  املحاســبة 
الدكتورة رجاء الريف،  املال 

ممثلة مؤسسة كهرباء لبنان الدكتورة رميا 
اللبناين لحفظ الطاقة  عساف، رئيس املركز 
بيــار الخوري واملستشــار القانوين للمركز 
عيل برو وممثل نقابة املهندسني يف بريوت 
رئيس قسم الطاقة يف النقابة الدكتور ربيع 

حسن.

وتابعــت اللجنة درس ومناقشــة قانون 
الطاقة املتجــددة املوزعة فأقرت املواد )4( 
و )5( و)6( مــن مــروع القانون وجرى 
االتفاق عىل اعــادة صياغة املادة )7( وفق 
املالحظات التي اثريت يف الجلســة، عىل ان 
تعقد اللجنة جلسة الستكال درس مروع 

املقبل. االسبوع  القانون 

درس ــت  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ تـ االشـــــــــغـــــــــال«  ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــرع ــ ــ »ف
مــــــشــــــروع قــــــانــــــون الـــــطـــــاقـــــة املــــتــــجــــددة

أعلنت رابطة موظفي اإلدارة 
العامة أن »يف إطار الســعي 
حقوق  لتحصيــل  الــدؤوب 
املوظفــني« زار وفدا من قبلها 
إدارة التفتيــش املركزي حيث 
عقد اجتاع مع رئيس التفتيش 
املركزي القايض جورج عطية 
العام  املفتــش  حضــور  يف 
االداري مخايل فياض »للبحث  
يف الحد األدىن من الحلول التي 
متكن املوظف من االســتمرار 

يف الحياة كا يف العمل«. 
وأشارت الرابطة اىل أن الوفد سلم القايض 
عطية »الئحة مطالب تشكل جزءا من الحقوق 
األساســية للموظفني التي ال غنى عن تأمينها 
لهــم موقتا، ريثا يصار إىل تصحيح حقيقي 
للرواتب واألجور واملستحقات ذات الصلة، يف 
املجلس النيايب، باالضافة اىل ما تم إقراره عرب 

املراسيم التي صدرت أخريا عن الحكومة«.
وتتضمن الالئحة طلب زيادة الدعم لتعاونية 
موظفي الدولة واملؤسســة العامة للضان 
االجتاعي »لتأمني تغطية كلفة االستشــفاء 
كا لزيادة املنح التعليمية«، كا تتضمن طلب 
»رفع بدل النقل اليومي وربطه مبؤرش ســعر 
صفيحــة البنزين«. ونقلت الرابطة عن عطية 
وعــده »بعرض املطالب عــىل الرئيس نجيب 

ميقايت«. 
{ نرص {

توازياً، أعلنت رئيسة رابطة موظفي اإلدارة 
العام نوال نــرص أن »محاوالتنا للوصول إىل 

حلول مســتمرّة منذ أشهر وما نطالب به هو 
الحد األدىن من حقوقنا األساســية يف الحياة 
وأبرزها الطبابــة والتعليم وحّق الوصول إىل 

العمل«.
وتابعــت عرب »صوت كل لبنان« »الحكومة 
قّدمــت مــا أســمته مســاعدات وحوافز 
ومساهات االستشفاء ولكن املبالغ قليلة جداً 
ونحن غري قادرين عىل فّك اإلرضاب أقله حتى 

تأمني االستشفاء والطبابة والتعليم«.
وأضافــت »زرنا رئيــس التفتيش املركزي 
وأودعناه مطالبنا األساســية يف انتظار إىل 
أين ستصل األمور وإرضابنا هو بسبب عجزنا 
عن الذهاب إىل العمل واالستمرار يف الحياة«.
وختمــت نــرص »جرت محــاوالت لكرس 
اإلرضاب ولكــن مــا حصل هــو أّن عدداً من 
املوظفني الذين يســكنون بالقرب من أماكن 
عملهم وهم بحاجة لهذه التقدميات اإلضافية 

عىل قلّتها إضافة إىل خضوعهم للرتهيب«.
وأملت الرابطة مــن ميقايت »التجاوب مع 
مطالبها املحقة ليبنى عىل اليشء مقتضاه«. 

ــراب ــ اإلضـ نـــفـــّك  ــن  لـ  : الــعــامــة  اإلدارة  ــو  ــوظــف م
ــب ــة مــطــال ــحــ ــ ــا الـــقـــاضـــي عـــطـــيـــة الئ ــنـ ــمـ ــّلـ وسـ

رئيــس جمعيــة  التقــى 
الدكتور سليم صفري  املصارف 
رئيس الحكومة نجيب ميقايت 
يف الرساي الحكومي حيث تم 
التأكيد عىل »أهمية إبرام اتفاق 
مع صنــدوق النقــد الدويل، 
وعــىل رضورة إرشاك القطاع 
املــرصيف يف خطــط إعادة 

هيكلته«.
عن  صادر  بيان  وبحســب 
الجمعيــة، أكــد صفــري أن 
»القطاع املرصيف يعمل بالحد 

االقىص املتــاح للحفاظ عىل أموال املودعني، 
وإيجــاد الســبل املثىل لتمكــني القطاع من 
االســتمرار بدوره يف متويــل إعادة إطالق 

العجلة االقتصادية يف لبنان«. 
وتم التأكيــد عىل »أهمية الحفاظ عىل كل 
القوى االقتصادية للنهوض بلبنان يف املرحلة 

املقبلة«. 

ــر واكــــــــــد عــلــى ــ ــي ــ ــف ــي الــــتــــقــــي صــ ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ م
ــد ــقـ ــنـ أهــــمــــيــــة االتـــــــفـــــــاق مــــــع صــــــنــــــدوق الـ

ميقايت مجتمعاً مع صفري

ُعقدت نــدوٌة حواريٌة حول 
األزمة املالية واملرصفية بدعوٍة 
مــن اتحاد نقابــات موظفي 
املصــارف يف لبنان يف أوتيل 
لوغربيالـ  االرشفية ، شــارك 
فيها كل من السادة ريا الحسن 
رئيس مجلس االدارة املدير العام 
يف بنــك ميــد، والدكتور رائد 
االدارة  مجلس  رئيس  الخوري 
املدير العام يف سيدروس بنك، 
عميد  زمكحل  فــؤاد  الدكتور 
كلية إدارة االعال يف جامعة 
القديس يوسف، الدكتور فادي 
العام يف جمعية  خلف األمني 
مصــارف لبنان، ايــيل عبود 

رئيس ســابق لنقابة خرباء املحاسبة املجازين يف 
لبنان، والدكتور مروان بركات رئيس قســم االبحاث 
والدراســات يف بنك عــودة، وأدار النقاش الخبري 
املرصيف واملايل غســان أبو عضــل، ولّبى الدعوة 
عدٌد من أعضاء غــرف التجارة والصناعة والزراعة 
وممثلــون عن نقابات املهن الحرّة والنقابات املهنية 

والعالية .
بــدأت الندوة بكلمة رئيس اتحاد نقابات موظفي 
املصــارف يف لبنان جورج الحاج أشــار يف خاللها 
إىل األسباب التي أملت عىل اتحاد موظفي املصارف 
تنظيم اللقاء، ُمعترباً أن »معالجة أخطر أزمة مالية 
مرصفية يف لبنان الحديث تحتاج يف البداية إىل توافٍق 
بني كل املكونات السياســية عىل أي لبنان نريد وإىل 
رجال دولة وليس إىل زعاء طوائف وإىل مؤسسات 
عامة يُديرها أشخاٌص مميزون مبؤهالتهم العلمية 
ونظافة الكف«، كا أكد أن »القطاع املرصيف بخطٍر 
وأمــوال املودعني بخطر ودميومة عمل العاملني يف 
املصــارف يف خطر«، كا ناشــد جمعية املصارف 
»مطالبة الدولة بتسديد مديونيتها التي كانت السبب 

يف ضياع أموال املودعني«.
 وأخرياً تطــّرق إىل مجموعة تدابري »واجب عىل 
الدولة بسلطَتيها التنفيذية والتريعية تنفيذها إىل 
جانب إعادة هيكلة القطاع املرصيف من أجل تصويب 

الواقع املايل واملرصيف ».
من جهته، عرض بــركات باالرقام املُتغريات التي 
طرأت عىل الواقع املايل يف خالل الســنوات العر 
املاضية وإىل االســباب التي أدت إىل االزمة املالية، 
وعــرض من خــالل عضويته يف لجنة مناقشــة 
قانون الكابيتال كونرتول، آلخر املستجدات واملراحل 
التــي وصل اليها مروع القانون، وأنهى مداخالته 
باالشــارة إىل الخطوات الواجــب تنفيذها من أجل 

إعادة النهوض باالقتصاد الوطني .
ومتحورت أســئلة أبو عضل عىل املشــاركني يف 
الحوار، حول السياســات املاليــة للدولة ووجوب 
تســديد ديونها وواقع القطاع املرصيف ال ســيا 
لجهة الكفاءات البرية، وحول الهوية االقتصادية 

الواجب اعتادها ُمسقبالً .
وكان من أبرز مداخالت الحسن توصيفها لكيفّية 

إعــداد املوازنــات يف زمــن 
الحكومــات التي تعاقبت عىل 

إدارة البالد.
الخوري فأشــار إىل  أمــا 
»تقاعس الحكومات يف إيجاد 
الخطط التــي تؤّمن االيرادات 
توّجهات  رافضــاً  للدولــة«، 
حكومــة ترصيف األعال يف 
ما خــص إدارة االزمة وكيفّية 
التعاطي مــع موضوع إعادة 

هيكلة القطاع املرصيف«
بإســهاٍب  زمكحل  وتطّرق 
إىل أسباب االزمة، ُمشدداً عىل 
»أهميــة التعاون مع صندوق 
إعادة  أجل  الدويل مــن  النقد 
ثقــة املجتمع الدويل واملؤسســات املالية بالدولة 

اللبنانية«.
أما خلف فرفض تحميل املصارف واملودعني القسم 
االكرب من الخســائر، مشرياً إىل أن »الدولة ومرصف 
لبنــان يتحمالن مســؤولية ما آلــت إليه االوضاع 
املالية، واملفروض أن يتحمال تغطية القســم االكرب 
من الخســائر«، وانتقد خطــة التعايف االقتصادية 
التــي أقرتها حكومة ترصيف االعال، ورفض عدم 
مراجعــة الحكومة جمعيــة املصارف يف ما خص 
الخطط التي تناقــش من أجل إعادة هيكلة القطاع 

املرصيف«.
بدوره، لفت عبود إىل دور رشكات تدقيق الحسابات 
يف إعــداد التقارير املالية عن أوضاع املصارف، وإىل 
قانون الرسية املرصفيــة املُقر حديثاً وإىل النتائج 

املرجوة من التدقيق الجنايئ .
ويف ختام الحلقة الحوارية، أكّد أبو عضل أن اتحاد 
نقابات موظفي املصارف يف لبنان سُيعلن توصياته 
ملعالجة االزمة املالية واملرصفية يف مؤمتٍر صحايٍف 

يُعقد قبل نهاية آب الجاري. 

نــــــدوة التحــــــاد موظفي املصــــــارف حــــــول الواقــــــع املصرفــــــي واملالي :
الحكومات تقاعســــــت فــــــي ايجــــــاد الخطط لتاميــــــن االيــــــرادات للدولة

خالل الندوة

صدر عن »مؤسســة كهربــاء لبنان« 
البيان اآليت: »ملّا كانت الطاقة الكهربائية 
التي يتم توليدها حالًيا، يتم إنتاجها فقط 
مــن معميّل الزهراين ودير عار العاملني 
بنصف طاقتهــا اإلنتاجية، تعتمد فقط 
عىل شــحنة واحــدة محملــة بكميات 
قليلــة من مادة الغــاز أويل يتم توريدها 
شــهريًا لصالح مؤسســة كهرباء لبنان 
بواســطة جانــب وزارة الطاقة واملياه - 
املديريــة العامة للنفــط، وذلك مبوجب 
اتفاقيــة التبادل املربمة مــا بني كل من 
والجمهورية  العراقية  الجمهورية  جانب 

اللبنانية.
وحيث أن حمولة شحنة مادة الغاز أويل 
التي كانت مخصصة لشهر متوز 2022، قد 
أتت متدنية جًدا، بحيث أنّه تّم توريد كمية 

مل تتعد //28,000// طن مرتي.
وحيث أنه قد تم إفادة املؤسسة أيًضا، من 
قبل وزارة الطاقة واملياه - املديرية العامة 
للنفط بأنها ال تزال لتاريخه، بانتظار ورود 
رد الجانب العراقيالرســمي حول مسألتي 
متديدواســتكال تنفيــذ اتفاقية التبادل 
متكيًنا من استالم كامل الكمية العقدية، ال 
سيا خالل فرتة شهري آب وأيلول 2022، 
وبالتايل فإنه من غري املرتقب حالًيا وصول 
أي شــحنة محروقات مخصصة ملؤسسة 

كهرباء لبنان خالل شهر آب 2022.
وإزاء هــذا الوضع الحســاس والدقيق 
والخارج عن إرادة مؤسســة كهرباء لبنان 

بالكامل.
تفيد مؤسسة كهرباء لبنان مبا ييل:

1. أنها ستقوم باتخاذ املزيد من اإلجراءات 
االحرتازيــة الحازمة إلطالــة فرتة إنتاج 

الطاقة قدر املســتطاع، بحيث أنه ســيتم 
إيقاف قرسيًا إنتــاج معمل الزهراين بعد 
متصف ليل اليوم الواقع فيه 2022/08/03 
للمحافظة عىل خزينه، ليتم اســتخدامه 
بعد إعادة وضعه يف الخدمة مجدًدا بتاريخ 
2022/08/12، حيــث يكــون قد نفذ يف 
ذلــك التاريخ كامل خزين معمل دير عار، 
ما ســيحتم وضعه قرسيًا خارج الخدمة. 
وبالتــايل فــإن خزين معمــل الزهراين 
املتوفر يف حينه، سيســمح باالســتمرار 
يف انتــاج الطاقة الكهربائيةلغاية تاريخ 
2022/08/25 كحــد اقــىص، وبالتايل 
وقوع البالد يف املحظــور،يف حاللم يتم 
توريد لصالح املؤسسة أي شحنة غاز اويل 

خالل شهر آب 2022.
2. إنها قد رفعت هذه املسألة إىل كل من 
جانب األمانة العامة ملجلس الوزراء وجانب 
وزارة املالية بواسطة معايل وزير الطاقة 

واملياه نظًرا ألهمية املوضوع ودقته.
لبنان  هذا وتؤكد مؤسســة كهربــاء 
عــىل إعطــاء األولويةبالتغذيةيف التيار 
الكهربايئ للمرافق الحيوية األساسية يف 
لبنان )مطار، مرفأ، مضخات مياه، رصف 
صحي، املرافق األساسية يف الدولة...(، مع 
اإلشــارة أيًضا إىل أن هذه القدرة اإلنتاجية 
املتدنية،التي ســتبلغ حــوايل //250// 
ميغاواط كحد أقىص، ســتؤثر سلًبا عىل 
ثبــات الشــبكةما يعرضهــا أحيانًا لعدة 
انقطاعــات عامة )Blackouts( قد تتكرر 
عدة مرات يف اليوم الواحد، وذلك بالرغم من 
الجهود االستثنائية التي يبذلها مستخدمي 
املؤسسة املعنيني لتأمني استقرار الشبكة 

الكهربائية قدر املستطاع«.

: إجــــــــراءات احـــتـــرازيـــة لـــبـــنـــان«  ــاء  ــربـ ــهـ »كـ
حـــــــازمـــــــة إلطـــــــالـــــــة فــــــتــــــرة اإلنــــــتــــــاج

أصدر بنــك عودة التقريــر االقتصادي عن 
الفصل الثاين من العام 2022 وجاء فيه:

تخلّــل النصف األول مــن العام 2022 عدٌد من 
األحداث الهامــة يف البالد، وعىل األخّص إنجاز 
اتفاق عىل مســتوى الخــرباء مع صندوق النقد 
الــدويل، وإنهاء األزمة الديبلوماســية مع دول 
مجلــس التعاون الخليجي وإجــراء اإلنتخابات 
النيابية وبدء العّد العكيس لإلنتخابات الرئاسية. 
وقد كانت لهذه التطورات آثار كبرية عىل النشاط 
االقتصادي مــع أن تحّديات ماكرو-نقدية جّمة 
تضغط عىل آفاق االقتصاد اللبناين يف ظّل غموض 
سيايس- اقتصادي بارز بشأن اآلفاق املستقبلية.

وتناول التقرير من جملة املواضيع التي طرحها 
موضوع القيمة السوقية للدين العام  وارقام وزارة املالية 
حول املالية العامة عن االشهر العرة االخرية من العام 

2021ولفت التقرير ايل  االيت:
»تُظهر أرقام الدين العام املنشورة من قبل وزارة املالية 
أن الديــن اإلجايل للبالد بلغ 100.6 مليار دوالر أمرييك 
يف نهاية آذار 2022، أي بارتفاع نســبُته 3.5% مقارنًة 
مع مســتواه املسّجل يف نهاية آذار 2021. وقد زاد الدين 
الداخيل بنسبة 1.2% قياساً عىل نهاية آذار 2021 ليصل 
اىل 92.4 مليــار لرية لبنانية بينا ارتفع الدين الخارجي 
بنســبة 7.3% مقارنًة مع نهاية آذار 2021 ليستقّر عىل 
ما يقــارب 39.4 مليار دوالر يف نهاية آذار 2022، علاً 
أن لبنان أعلن توقّفه عن ســداد دينه بالنقد األجنبي يف 

آذار 2020.
يف السياق ذاته، زادت ودائع القطاع العام لدى املرصف 
املركزي بنســبة 102.3% مقارنًة مــع نهاية آذار 2021 
لتصل اىل 9.6 مليار دوالر أمرييك يف نهاية آذار 2022. 
يف املقابل، تراجعــت ودائع القطاع العام لدى املصارف 
التجارية بنسبة 28.4% بني نهاية آذار 2021 ونهاية آذار 
2022 لتصــل اىل 4.1 مليــار دوالر. وعليه، يكون الدين 
العام الصايف، بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى املرصف 
املركــزي واملصارف التجارية من أرقام املديونية العامة، 

قد ارتفع بنســبة ال تتعّدى 0.2% مقارنًة مع نهاية آذار 
2021 بحيــث بلغ مجموعه 86.9 مليار دوالر يف نهاية 

آذار 2022.
دت بنسبة  ولكن، إذا اعتربنا أن سندات اليوروبوند قد ُسدِّ
15% وإذا قّدرنا الدين باللرية اللبنانية وفق سعر »صريفة« 
بدالً من السعر الرسمي، تصبح القيمة السوقية للدين أقّل 
من 10 مليارات دوالر أمرييك، أي أدىن من إجايل الناتج 

املحيّل للبالد.
يف موازاة ذلك، وبحسب أرقام املالية العامة التي نرتها 
وزارة املالية عن األشــهر العرة األخرية من العام 2021 
)آخر املعطيات املتوافرة(، يتبنّي أن الرصيد اإلجايل يسّجل 
فائضاً صافياً بقيمة 1418 مليار لرية لبنانية مقابل عجز 
بقيمة 4224 مليار ل.ل. يف الفرتة ذاتها من العام 2020. 
وإذا حسمنا خدمة الدين، يصبح الفائض األويل بقيمة 
3740 مليار لرية لبنانية يف األشــهر العرة األوىل من 
العام 2021 مقابل عجز أويل بقيمة 1738 مليار ل.ل. يف 

الفرتة ذاتها من العام 2020.
 ونتج هذا الفائض عن ارتفاع اإليرادات بنسبة %34.2 
وانخفاض النفقات بنســبة 9.4% يف األشــهر العرة 
األوىل من العام 2021 مقارنًة مع الفرتة ذاتها من العام 
2020. فقد ارتفعت اإليرادات العامة من 12024 مليار ل.ل. 
اىل 16139 مليار ل.ل. فيا انخفضت النفقات العامة من 

16247 مليار ل.ل. اىل 14721 مليار ل.ل.
 إن ارتفاع ايرادات املالية العامة هو نتيجة ازدياد 
ايرادات املوازنة بنســبة 40.3% فيا انخفضت 
ايرادات الخزينة بنســبة 14.1%. وازدياد ايرادات 
املوازنة عائد اىل ارتفاع اإليرادات الرضيبية بنسبة 
44.2% مقابــل ازدياد اإليــرادات غري الرضيبية 
بنســبة 25.3%. وازدياد اإليرادات الرضيبية ناتج 
عن ارتفاع ايرادات الرضيبة عىل القيمة املضافة 
بنســبة 147.3% واإليرادات الجمركية بنســبة 
21.1% والرضائب العقارية بنسبة 16.7%، بينا 
زادت اإليرادات الرضيبية املختلفة بنسبة %23.6 
يف الفــرتة املعنّية. يف املقابل، يّتضح أن االرتفاع 
الكبري لإليرادات غــري الرضيبّية ناجم كلياً عن 
إيرادات قطاع االتصاالت التي زادت بنســبة 61.3% بني 

الفرتتني املذكورتني.
أما انخفاض نفقات املالية العامة فهو ناجم بخاصة 
عن انخفاض نفقات املوازنة بنسبة 8.0% فيا تراجعت 
نفقات الخزينــة العامة بنســبة 18.7% إبّان الفرتة. 
وتجدر اإلشارة اىل أن انخفاض نفقات املوازنة عائد اىل 
انخفاض ســلفات الخزينة املمنوحة ملؤسسة كهرباء 
لبنان بنســبة 37.4% وانخفاض الفوائد بنسبة %7.0. 
ففي الواقــع، انخفضت الفوائــد املدفوعة بالعمالت 
األجنبية بنســبة 76.9% )بشكل رئييس بسبب توقف 
الدولة اللبنانية عن الدفع يف آذار 2020(، بينا ارتفعت 

الفوائد املدفوعة عىل اللرية اللبنانية بنسبة %0.4.
يف هذا السياق، بارش املجلس النيايب مناقشة مروع 
موازنــة العام 2022، املُحال من قبل الحكومة يف نهاية 
شــباط املايض. والبالد عىل سباق مع الوقت يف سبيل 
إقرار هذا املروع يف أرسع ما ميكن، كونه أحد األولويات 
املطلوبة مــن جانب صندوق النقد الدويل. ولكن، تجدر 
اإلشــارة اىل وجوب أن ترافق موازنة العام 2022 رؤيٌة 
طويلة األمد حول اإلصــالح املايل الهادف اىل الخفض 
التدريجي لحاجــات الدولة التمويلية، إضافًة اىل إعادة 

هيكلة الدين باملعنى الواسع«. 

القيمــــــة الســــــوقية للديــــــن العــــــام أدنى مــــــن الناتــــــج املحّلــــــي اإلجمالي
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ـــا الــــوحــــيــــد ــ ــارنـ ــ ــ ــي ــ ــ ــة: املــــــقــــــاومــــــة خ ــ ــ ــال ــ ــ ــخ ــ ــ ــن ــ ــ ال

واإلمـــارات للسعودية  صــواريــخ  بيع  على  تــوافــق  واشنطن 

ــدة ــاعـ ــقـ خــلــيــفــة الـــــظـــــواهـــــري.. »وزيــــــــر دفــــــــاع« الـ

األمـــــــــة مـــــجـــــلـــــس  حـــــــــل   : الـــــــكـــــــويـــــــت 

أكد وزير الخارجية اإليراين، حســن أمــر عبد اللهيان، 
أّن سياســة بالده املبدئية والثابتة هــي دعم قضية تحرير 
فلسطن ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد اعتداءات االحتالل 

اإلرسائييل العنرصي وأطامعه التوسعية.
وقال أمر عبد اللهيان خالل استقباله األمن العام لحركة 
الجهاد االسالمي يف فلســطن، زياد نخالة: »نأمل أن نشهد 
إحباط خطط األعداء يف التأثر عىل القضية املقدسة، وهي 
تحرير فلســطن والقدس الرشيف، من خالل تعزيز التقارب 
بن الدول اإلســالمية، وال سّيام مع هزائم الكيان الصهيوين 

وأمركا أمام املقاومة وظهور ظروف جديدة للفلسطينين«.
وأضاف »املقاومــة اإلســالمية يف املنطقة وفلســطن 
ستدافع بقوة عن الحقوق الثابتة لشعوب املنطقة وفلسطن 

يف ظل متاسكها وتضامنها ووحدتها الداخلية«. 
وكان أمــر عبد اللهيان، قد شــدد يف 6 حزيران، عىل  أّن 
بالده »لن تتخىل عن القضية الفلســطينية، وستبقى تدافع 
عن الشعب الفلســطيني«، مردفاً أّن »الحل األسايس للقضية 
الفلسطينية هو عودة الالجئن، وإجراء استفتاء بن السكان 

األصلين لهذه األرض«.
ويف 27 نيســان املايض، كشف الوزير اإليراين عن مبادرة 
سياســية، مســّجلة يف األمم املتحدة، قّدمتها إيران بشأن 

فلسطن.
وأوضح أمر عبد اللهيان أّن املبادرة هي »إجراء اســتفتاء 
عام يف فلســطن لتحديد مصرها، مبشاركة جميع سكان 
فلســطن األصلين من مسيحين ويهود ومسلمن، بعيداً من 
ســكانها غر املُرّحب بهم«، وأضاف »نتيجة هذا االســتفتاء 
العــام واملبارش،تؤلــف حكومة فلســطينية موحدة تحكم 

األرايض الفلسطينية كلها«.
النخالةالنخالة شكر بدوره للمرشــد اإليراين، السيد عيل 
الفلسطينية،  املقاومة  املســتمر   وإيران دعمهام  الخامنئي، 
مؤكــداً أّن »إيران تؤدي دوراً قوياً وفعــاالً وبناًء يف القضايا 
اإلقليمية«، معترباً »منجزات إيران ونجاحاتها نجاح لكل األمة 

االسالمية«.
وأضاف »هناك محاوالت، لألســف، للضغــط عىل إيران 
بهدف تقليل الخطر الحقيقي للكيان الصهيوين عىل مصالح 
األمة اإلســالمية والقضية الفلســطينية، فيــام موقفها 
يف مواجهــة نظام الهيمنة ودعم الشــعوب املظلومة أمام 
املحتلن والتدخل األجنبي يبرش بالخر ويضعف جبهة أعداء 

العامل اإلسالمي«.
وشدد األمن العام لحركة الجهاد االسالمي عىل االستمرار 
يف خيار املقاومة باعتباره الوحيد أمام الشــعب الفلسطيني 

إلحقاق حقوقه وطرد املحتلن من أرض فلسطن.

وافقت وزارة الخارجية األمركية عىل بيع صواريخ دفاعية 
من طرازي باتريوت وثاد، يف صفقتن منفصلتن للسعودية 
واإلمارات، معتربة أن ذلك سيســاعد البلديــن يف مواجهة 

التهديدات الحالية واملستقبلية.
وقالــت وزارة الدفــاع األمركية )البنتاغــون( إن وزارة 
الخارجيــة وافقت عىل صفقــة محتملة لبيــع صواريخ 
باتريــوت، ومعدات ذات صلة للســعودية، تصل قيمتها إىل 

3.05 مليارات دوالر.
كام قال البنتاغون إن وزارة الخارجية وافقت عىل صفقة 
محتملــة لبيع نظام دفــاع صاروخي ومعــدات ذات صلة 

لإلمارات، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.25 مليار دوالر.
 بدورها، قالــت وزارة الخارجية األمركيــة يف بيان إنها 
وافقت عىل صفقة بيع محتملة لـ300 صاروخ باتريوت إىل 
السعودية، وصفقة أخرى لدولة اإلمارات مقابل 96 صاروخ 

ثاد.
وأضاف البيــان أن وكالة التعاون األمني الدفاعي يف وزارة 
الكونغرس بهذا  الخارجية قدمت الشهادات املطلوبة إلخطار 

البيع املحتمل.
وذكر البيان أن صفقة البيع للســعودية »ســتدعم أهداف 
السياسة الخارجية وأهداف األمن القومي للواليات املتحدة من 
خالل تحسن أمن الدولة الرشيكة التي تعترب قوة لالستقرار 
السيايس والتقدم االقتصادي يف منطقة الخليج«، مؤكدا أن 

الصفقة »لن تغر التوازن العسكري األسايس يف املنطقة«.
وجاء يف البيان أن الصفقة ســتؤدي إىل تحســن قدرة 

الســعودية عىل مواجهة التهديدات الحالية واملستقبلية من 

خالل تجديد مخزونها املتناقص من صواريخ باتريوت، حسب 

وصفه.

وبشــأن الصفقة املحتملة لإلمارات، أوضــح البيان أنها 

تشمل 96 صاروخا من منظومة الدفاع الجوي عالية االرتفاع 

ذات  واملعدات  الحرائق،  »ثاد« THAAD، ومحطات مكافحــة 

الصلــة، إىل جانب اثنتن من محطــات التحكم يف اإلطالق 

.)TOS( ومحطتي ثاد للعمليات التكتيكية ،)LCS(

واعترب بيــان الخارجية األمركية أن الصفقة ستســاعد 

يف تحســن قدرة اإلمارات عىل مواجهة تهديدات الصواريخ 

الباليستية الحالية واملستقبلية يف املنطقة، وتقليل االعتامد 

عىل القوات األمركية.

ســيف العدل املرصي خبر متفجرات، وصــف بأنه أكرث 
عنارص تنظيم القاعدة »فاعلية« وأكرثهم »عنفا«، وآخر القادة 
املخرضمن فيــه والثالث يف الرتتيب الهرمــي، و«الخليفة« 
املتوقع ترشــيحه بعد إعالن اغتيال أمين الظواهري يف 2 آب 

.2022
كان من مخططي تفجر السفارتن األمركيتن يف نرويب 
ودار الســالم عام 1998، التي خلّفــت 224 قتيال، فرصدت 
أمــركا وبريطانيا مكافآت مالية مبقــدار 7.5 مالين جنيه 

إسرتليني، مع 10 مالين دوالر ملن يديل مبعلومات عنه.
املولد والنشــأةيوجد تضــارب يف املعلومات عن اســمه 
الحقيقي، حيــث يحافظ عىل رسية شــخصيته بعيدا عن 
األضواء، لكن وســائل إعالم رجحت أن اسمه محمد صالح 

الدين زيدان.
ولد مبحافظة املنوفية يف مرص بن عامي 1960 و1963. 
متزوج من ابنة مصطفى حامد )أبو الوليد املرصي(، الذي قيل 

إنه كان املستشار السيايس ألسامة بن الدن.
الدراسة والتكوين العلميتخرج من كلية الهندسة يف مرص، 

وذكر يف مذكراته أنه يحفظ القرآن يف أوقات فراغه.
يصفه زمالؤه الســابقون بأنه دبلومايس ماهر، ويتمتع 
مبستوى عال من التعليم، ومبستوى جيد يف اللغة اإلنجليزية.

التجربة »الجهادية«
بدأ اهتاممه باملنظامت »الجهادية« يف منتصف مثانينيات 
القرن املايض، بعد أن شارك يف محاولة اغتيال وزير الداخلية 

األسبق حسن أبو باشا.
حصــل عىل رتبة عقيد يف القــوات الخاصة املرصية عام 
1987، لكنــه اعتقل يف العام ذاته بتهمة تورطه يف ما عرف 
بـ«قضية األمن القومي رقم 401″، التي اعتقل فيها الكثر من 
»النشطاء اإلسالمين« ملحاولة إحياء »تنظيم الجهاد« املتهم 

باغتيال الرئيس املرصي األسبق أنور السادات عام 1981.
أخيل ســبيله لعدم وجــود أدلة كافية ضــده، فهرب إىل 
الســعودية بعدها يف عام 1989 والتحق بـ«تنظيم القاعدة« 

هناك.
ثم خرج من السعودية إىل السودان عام 1992 مع مؤسس 

تنظيم القاعدة أسامة بن الدن.
وانضم إىل »املجاهدين« الذين قاتلوا االحتالل الســوفيايت 

يف أفغانســتان، وأوكل له بن الدن مسؤولية تدريب املقاتلن 
يف قندهار، ليهــرب بعدها إىل إيران إبــان الغزو األمريك 

ألفغانستان يف 2001.
اعتقلته مخابرات إيران بعد دخولــه أراضيها، وحتى عام 
2022 يرجح أنه مــا زال يف إيران، ويف »مرشوع برل« الذي 
أطلقه محققون أمركيون، كشــفوا أن لسيف العدل عالقة 
مبقتل الصحفي األمريك دانييل برل يف باكستان عام 2002.

الوظائف واملسؤوليات
كان ضابطا يف القــوات املرصية الخاصة عام 1987.كان 
عضوا يف »حركة الجهاد اإلسالمي« يف مرص قبل انضاممه 
لـ«تنظيم القاعدة«.يشار له باعتباره املسؤول الثالث يف الهرم 
القيادي لـ«تنظيم القاعدة« بعــد بن الدن والظواهري.اختر 
قائدا مؤقتا للتنظيم خلفا ألسامة بن الدن الذي قتل عىل أيدي 
القوات األمركية مبدينة أبت آباد الباكستانية يف مايو/أيار 
2011.يعد قائدا عســكريا يف »تنظيم القاعدة«، حيث عمل 
مدربا للســالح وكيفية تنفيذ عمليــات الخطف واالغتياالت 
للمقاتلن داخل التنظيم يف الصومال وأفغانستان.يعد عضوا 
يف وحدة »حراس بن الدن«، ورئيس قوات أمنه الشــخيص.

شــغل منصب رئيــس اللجنة األمنية للقاعــدة يف منتصف 
التنظيم.يلقب  التســعينيات.توىل عضوية مجلس شــورى 
بوزير دفاع التنظيم بعد أن توىل مســؤولية امللف األمني.كان 
له دور يف إنشــاء البنية التحتية للقاعدة يف القرن األفريقي 
منها الصومال.أقام معسكرات تدريب يف السودان وباكستان 

وأفغانستان يف التسعينيات من القرن املايض.

أكّدت وكالة األنباء الكويتية »كونا«، صدور مرسوم أمري 
بحل مجلس األمة الكويتي.

وبحسب املرســوم فإنّه »بعد االطالع عىل املادة 107 من 
الدســتور، وعىل األمر األمري الصــادر يف 15 أيلول2021، 
وتصحيحاً للمشــهد السيايس وما فيه من عدم توافق، وعدم 
تعاون واختالفات، ورصاعات، وتغليب املصالح الشــخصية، 
وعدم قبــول البعض للبعض اآلخر، ومامرســات، وترصفات 
تهدد الوحــدة الوطنية، وجب اللجوء إىل الشــعب باعتباره 
املصر واالمتــداد والبقاء والوجود ليقــوم بإعادة تصحيح 

املسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا«.
وتضمن املرسوم أنّه بناًء عىل عرض رئيس مجلس الوزراء، 
وبعد موافقة مجلس الوزراء يحل مجلس األمة، وعىل رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء، كل فيام يخصه تنفيذ هذا املرسوم، 

ويعمل به من تاريخ صدوره وينرش يف الجريدة الرسمية.
 واستقبل ويل عهد الكويت ،مشعل األحمد الجابر الصباح، 
بقرص بيان،  أحمد نواف األحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء 
ألداء اليمن الدســتورية يف مناســبة تعيينه رئيساً ملجلس 

الوزراء، مبشاركة املسؤولن الكبار يف الدولة.
وصدر مرســوم أمري كويتــي، أمــس االثنن، يقيض 

بتأليف حكومة جديدة برئاســة، أحمد نواف األحمد الصباح، 
تضم 12 وزيراً.

والتشــكيل الجديد للحكومة، شــمل تعين: »طالل خالد 
األحمــد الصباح، نائباً لرئيس مجلس الــوزراء ووزيراً للدفاع 
وللداخلية بالوكالة، ومحمد عبد اللطيف الفارس نائباً لرئيس 
مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير الدولة لشــؤون مجلس 

الوزراء«.
و شــمل القــرار وزارات اإلســكان والتطويــر العمراين 

والخارجية واإلعالم والثقافة والصحة وغرها.
ويف 24 متوز املايض، أصدر أمــر الكويت، نواف األحمد 
الجابر الصباح، أمــراً أمرياً قىض بتعين الفريق األول، أحمد 

نواف األحمد الصباح، رئيساً ملجلس الوزراء.
وقــال ديوان األمر الكويتي، يف بيــان، إنه »يعّن الفريق 
األول، الشــيخ أحمد نــواف األحمد الصباح، رئيســاً ملجلس 
الوزراء، ويكلف ترشيح أعضاء الوزراء الجدد وعرض أسامئهم 

علينا إلصدار مرسوم بتعيينهم«.
ويف أيار املايض، صدر أمٌر أمرّي بقبول اســتقالة رئيس 
مجلــس الوزراء، صبــاح الخالد الصبــاح، ووزراء حكومته 

وتكليفهم ترصيف األعامل. 

ــمـــويـــل مــنــظــومــة ــلـــى تـ ــق ســــــراً عـ ــ ــواف ــ »إســــرائــــيــــل« ت
العـــــــــــتـــــــــــراض الـــــــــصـــــــــواريـــــــــخ واملـــــــســـــــيـــــــرات

ــيــة ــد انـــتـــخـــاب املـــجـــالـــس املــحــل ــوعــ ــ ــدد م ــ ــح ــ األســـــــد ي

ــيــمــن.. بــايــدن: غــيــر كــافــيــة عــلــى املـــدى الطويل هــدنــة ال

النهضة التونسية : الغنوشي في حلقة جديدة  من استهداف املعارضة

الوزارية لشــؤون  اللجنة  وافقت 
متويل  عــىل  )التســلّح(،  التجهيز 
شــيكل  مليون   500 مــن  بأكــرث 
يورو(  مليــون   145 مــن  )أكــرث 
لتطويــر منظومة ليــزر إرسائيلية 
العــرتاض القذائــف والصواريــخ 
رشكة  تنتجها  املســرة،  والطائرات 
ذكرت صحيفة  مــا  وفق  »رفائيل«، 

»هآرتس« اإلرسائيلية.
التي  »اللجنة  إّن  الصحيفة  وقالت 
انعقدت رساً قبل أيام، أقرّت امليزانية 
التي اقرتحها وزير األمن اإلرسائييل، 
بينــي غانتــس، لهــذه املنظومة، 
وســيجري توزيــع التمويل عىل 6 
لـتطوير  رسمياً  ويخصص  سنوات، 
واقتناء نظام دفاع أرض-جو متقّدم، 
إضافة إىل نظام جو-جو يثبت عىل 

الطائرات«.
ووفق »هآرتس« فقد »وافقت اللجنة عىل متويل منظومة 
الليزر بعد تقدميها إىل الرئيــس األمريك، جو بايدن، خالل 
زيارته إرسائيل الشهر املايض«. مشرًة إىل أنه »وبعد سلسلة 
من االختبارات األولية ناجحة األداء، سيكون هذا النظام  األول 
من نوعه يف العامل الذي يجري إثباته يف تطبيقات عسكرية 

حقيقية«.
وكانت مجموعة من املهندســن اإلرسائيلين العاملن يف 
دائرة تطوير األســلحة ورشكة »رفائيل« قد متكّنت من إمتام 
سلسلة تجارب ناجحة، استهدفت اعرتاض راجامت صواريخ، 
للدبابات، وطائرات  وصواريخ مختلفة، وصواريخ مضــادة 
مسرة باستخدام أشعة الليزر، وفق ما رصحت به وزارة األمن 

اإلرسائيلية. 
وستسمح املوافقة الرسمية عىل ميزانية الربنامج املأخوذة 
من ميزانية وزارة األمن اإلرسائيلية، للمهندسن بصياغة اختبار 

طويل األجل، وخطة تطوير، واالستعداد القتناء املنظومة.

وبحســب املصادر املشــاركة يف املرشوع، فإّن الحكومة 
األمركيــة، ســتطلب املشــاركة يف متويــل وتطوير هذه 
املنظومــة، يف حن مل توضح كيفية التعــاون بن الجانبن 

االمريك واإلرسائييل. 
املــايض، علّقت وســائل إعــالم  ويف شــهر نيســان 
إرسائيلية عىل العرض الذي قدمته إيران ملناسبة يوم الجيش، 
وقالــت إّن »الطائرات املســرة اإليرانية هــي األخطر عىل 

إرسائيل، مام عرفناه يف السنوات السابقة«.
الجيــش  بعدما كشــف  اإلرسائيــيل  التعليــق  وجــاء 
اإليراين امتالكه أســلحة ومعــدات حربية جديــدة، بينها 
النســخة الحديثة ملنظومة »صياد التكتيكية«، وهي النسخة 

املطورة ملنظومة »الشهيد صياد« للدفاع الجوي.
وسبق ذلك، إعالن الجيش اإليراين، تشكيل وحدة صاروخية 
يف القوات الربية. وكان الجيش اإليراين قد أزاح الســتار عن 
»10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر يف مجال 
القتــال الربي صنعهــا مختصون يف مؤسســة الصناعات 

الدفاعية«.

أصدر الرئيس السوري بشار األسد مرسوما يقيض بتحديد 
الـ18 من ايلــول املقبل موعدا إلجراء انتخاب أعضاء املجالس 

املحلية.
وقالت الرئاسة السورية يف بيان مقتضب عرب »فيسبوك« 
إنه بناء عىل أحكام قانون اإلدارة املحلية وعىل أحكام قانون 
االنتخابات العامة رقم 5، أصدر األســد املرسوم رقم /216/ 
للعام 2022 الذي ينص عىل تحديــد يوم األحد املوافق لـ 18 

ايلول 2022 موعدا إلجراء انتخاب أعضاء املجالس املحلية.
يذكر أن االنتخاب الســابقة ألعضاء املجالس املحلية جرت 

يف 16 ايلول عام 2018.

رحــب الرئيس األمــريك جو بايدن باتفــاق الهدنة بن 
األطراف اليمنية ملدة شــهرين آخرين، ومبا وصفه بالهدوء 

غر املسبوق، لكنه أكد أنها غر كافية عىل املدى الطويل.
وأعلنت األمم املتحدة متديد الهدنة يف اليمن بن الحكومة 
وجامعة الحويث شــهرين إضافين قبيل انتهاء مدة الهدنة 

الحالية.
وعقب اإلعالن األممي، دعــا بايدن الحكومة اليمنية إىل 
دعم الرحالت الجوية ملزيد من الوجهات من صنعاء وإليها، 

وكذلك تدفق البضائع عرب ميناء الحديدة.
وحث الرئيــس األمريك األطراف اليمنيــة عىل التوصل 
إىل اتفاق شــامل يتضمن خطوات لتحســن حرية التنقل 

ومدفوعات الرواتب.
وقال إن الهدنة املستمرة منذ 5 أشهر يف اليمن جلبت فرتة 
الهدوء غر املســبوق وأنقذت وأغاثت آالف األشخاص،  من 

وفق تعبره.
وأكد الرئيس األمريك أن ملك الســعودية سلامن بن عبد 
العزيز وويل عهده األمر محمد بن ســلامن أكدا التزامهام 
بتمديد الهدنة يف اليمن، وقال »أشــكر القيادة الســعودية 

عىل التزامها باملباحثات التي أفضت إىل الهدنة«.
من جهتهــا، رحبت الحكومة اليمنيــة وجامعة الحويث 
بتمديد الهدنة األممية شــهرين إضافين اعتبارا من الثاين 

من آب الجاري حتى الثاين من ترشين األول املقبل.
اليمنية يف بيان نرشته وكالة ســبأ  وذكرت الحكومــة 
الرســمية، أن الهــدف الرئييس للهدنة هــو »إيقاف نزيف 
الدم اليمني بســبب الحرب التي أشــعلتها مليشيات الحويث 
االنقالبية وتســهيل حريــة حركة املدنين وحركة الســلع 

والخدمات اإلنسانية والتجارية يف كل أرجاء البالد«.
يف حن أكد املتحدث باســم جامعة الحــويث محمد عبد 
الســالم، يف تغريدة، أن جهود األشــقاء يف سلطنة عامن 

أتاحت الفرصة لتمديد الهدنة.
يذكر أن املبعوث األممي هانــس غروندبرغ، أكد يف بيانه 

خالل وقت سابق ، أن هذا التمديد للهدنة يتضمن التزاما من 
األطراف بتكثيف املفاوضات للوصول إىل اتفاق هدنة موسع 

يف أرسع وقت ممكن.
ويف األيــام املاضية، بــرزت دعوات دولية واســعة إىل 
األطراف اليمنية، لتمديد الهدنــة يف البالد التي كان مقررا 

انتهاؤها يف الثاين من آب الجاري.
ومطلــع حزيــران املايض، وافقــت الحكومــة اليمنية 
وجامعة الحويث عىل متديد هدنة إنســانية يف البالد مدة 
شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مامثلة بدأت يف الثاين من 

نيسان املايض.
ومن أبرز بنــود الهدنة، وقف إطالق النــار وفتح ميناء 
التجارية عرب  الرحــالت  الحديدة )غرب(، وإعادة تشــغيل 
مطار صنعاء، وفتح الطرق يف مدينــة تعز التي يحارصها 

الحوثيون منذ 2015.
ومنذ أكرث من 7 سنوات، يشــهد اليمن حربا مستمرة بن 
القوات املوالية للحكومة الرشعية مدعومة بتحالف عسكري 
عريب تقوده الجارة الســعودية، والحوثين املسيطرين عىل 
محافظات عدة بينهــا صنعاء منذ أيلول 2014، مام أدى إىل 

أسوأ أزمة إنسانية يف العامل، حسب األمم املتحدة.

قالت حركة النهضة التونســية إن زعيمها رئيس الربملان 
املنحل راشــد الغنويش مثل أمام وحدة أمنية؛ لالستامع إليه 

عىل خلفية شكوى قدمتها ضده إحدى النقابات األمنية.
وكانت النقابة قد رأت -يف شكواها- أن كلمة التأبن التي 
ألقاها الغنويش يف شــباط املايض مبحافظة تطاوين، يف 
أثناء تشــييع أحد أعضاء شــورى الحركة، تضمنت إساءات 
للقوى األمنية وتحريضا عليها، وذلك بوصفه للقيادي املتوىف 
بأنه كان شجاعا ال يخىش حاكام وال طاغوتا، وفق تعبرها.

من جانبها، اعتــربت قيادات بحركــة النهضة أن تحريك 
الدعاوى القضائيــة املتتالية عىل الغنــويش، خالل الفرتة 
األخرة، هــو رد فعل عــىل مواقفه املناهضة لالســتفتاء 

واالنقالب، عىل حد وصفها.
وتقــول حركة النهضة إن رئيســها يتعرض الســتهداف 
سيايس من الرئيس قيس ســعّيد الذي توىل جميع السلطات 

تقريبا.
وكان قــاض يف املجمع املتخصــص يف قضايا مكافحة 
اإلرهاب استجوب الغنويش يف وقت سابق، يف إطار ما يعرف 
بقضية »جمعية مناء«، وهي جمعية خرية تقول إنها تعمل 

عىل جلب االستثامر األجنبي إىل تونس.
ونددت حركة النهضة حينهــا بتوجيه اتهامات للغنويش 
يف قضية تبييض أموال، ووصفتها بامللفقة، ونفت تلقيه أي 
أموال من الخارج، متهمة الســلطة بتطويع القضاء لتصفية 

خصومها السياسين.
واســتنكرت الحركة -التي كانت لها أكرب كتلة يف الربملان 
املنحل- ما وصفته بإرصار السلطة عىل الزج باسم الغنويش 

يف قضية »جمعية مناء الخرية«.
وعّدت ذلك تشــويها وتلفيقا لتهم كيدية من أجل خلق ما 
وصفتها بحالة اســتقطاب، وأكدت أن الغنويش ليســت له 

عالقات ماليــة بأي من األشــخاص املذكورين يف القضية، 
كام اســتنكرت ما وصفته بتطويع القضاء لتصفية الخصوم 

السياسين.
وراشد الغنويش )81 عاما( من أبرز منتقدي الرئيس قيس 
ســعّيد منذ أن سيطر األخر عىل الســلطات التنفيذية العام 
املايض وأقال الحكومة ثم حل الربملان، وبدأ الحكم مبراسيم، 

يف خطوة وصفها املعارضون بأنها انقالب.
من ناحيــة أخــرى، دعت جمعيــات مدنيــة وعدد من 
الشخصيات الحقوقية التونسية القضاة املرضبن عن الطعام 

إىل رفع إرضاب الجوع الذي أدى إىل تردي حالتهم الصحية.
وتعهد أصحــاب البيان مبواصلة النضــال من أجل قضاء 
مســتقل، ومن أجل رفع اإلجراءات التعسفية وغر القانونية 

املتخذة ضد القضاة املعزولن.
ومن بن املوقعن عــىل البيان وزراء ســابقون وقيادات 
حزبية، أبرزهم أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور، 

ووزير العدل السابق غازي الحريبي.
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الخميس 4 آب 2022

اعالنات رسمية

اعالن قضايئ
االبتدائية  املحكمــة  لــدى 
التاســعة يف جبل لبنان، املنت، 
العقارية،  بالدعــاوى  الناظرة 
برئاســة القايض ســيلفر ابو 
شــقرا، تقدم املســتدعي جان 
خليل بواســطة وكيله املحامي 
املدعى  بوجــه  غصــوب  عبد 
الخازن،  اليــاس  الخوري  عليه 
بالرقــم  ســجل  باســتدعاء 
ترقني  فيه  يطلــب   2022/11
التأمني  قيد  اشــارة  وشــطب 
وبدون  يومي  رقم  بدون  املدون 
تاريخ عىل حصة 600 ســهم، 
تاريــخ االســتحقاق منذ اكرث 
الدائن  تقريبا،  سنة  ثالثني  من 
الخازن،  شيبان  الياس  الخوري 
خليل،  منصور  بــن  حنا  املدين 
عثامنية  لرية   36 التأمني  قيمة 
 1402 العقــار  عــن  ذهــب، 
للامدة  ســندا  العقارية،  فاريا 
املالحظات  مهلــة  ا.م.م   512
واالعرتاض خالل عرشين يوما 

تبدأ من تاريخ النرش.
رئيس القلم

كيوان كيوان

عامل

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

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

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

بـــــــعـــــــد زيـــــــــــــــــــــارة بـــــــيـــــــلـــــــوســـــــي تـــــــــايـــــــــوان
الـــــــتـــــــطـــــــورات األمــــنــــيــــة تــــــرصــــــد  ــان  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ  

ــة ــرك ــت ــش تــــدريــــبــــات امـــيـــركـــيـــة ـــــــ انـــدونـــيـــســـيـــة م

ــاق ــ ــبـ ــ ــسـ ــ تــــــــــــــراس تـــــــعـــــــزز مـــــوقـــــعـــــهـــــا فــــــــي الـ
ــة فـــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــى رئـــــــاســـــــة الـ ــ ــلـ ــ عـ

ــة ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ الـ ــرب  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ ــي  ــ ــ فـ رابـــــــــــح  ال  روســــــــيــــــــا: 

ــطــن »شـــريـــك غــيــر مـــوثـــوق بــه« مــوســكــو : واشــن

دعـــــم أي  تـــــقـــــديـــــم  تــــنــــفــــي  بـــــاكـــــســـــتـــــان 
ــي اســـــتـــــهـــــداف الــــظــــواهــــري ــ ــ ــن ف ــ ــط ــ ــن ــ ــواش ــ ل

الـــــــشـــــــورى اإليــــــــرانــــــــي يــــــوافــــــق عــــلــــى الئـــحـــة 
ــل ــ ــس ــ ــروك ــ ــران وب ــ ــ ــه ــ ــ ــن ط ــ ــي ــ ــاء ب ــ ــن ــ ــج ــ ــس ــ ــادل ال ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لـ

أفاد مصدر رفيع املســتوى يف وزارة الخارجية اليابانية، 
بأّن الحكومة اليابانية تراقب عن كثب تطورات الوضع األمني 
يف املنطقة، يف ظل   زيارة رئيســة مجلس النواب األمرييك، 
نانيس بيلويس تايوان والتدريبات العســكرية التي تجريها 

الصني.
وكالة »كيودو« اليابانية، نقلت عن املصدر قوله إّن »السالم 
واالســتقرار يف مضيق تايــوان مهامن جداً ألمــن اليابان 

والعامل«.
وأضاف املصــدر إن طوكيو »تراقب عن كثــب التدريبات 

العسكرية يف الصني«.
وتابع املصدر قائالً إّن تايوان قريبة من حدود اليابان، وأي 
حدث فيها سيخلق مشكالت وستكون له تبعات سلبية عىل 

اليابان.
يذكر أن رئيســة مجلس النواب األمرييك، نانيس بيلويس، 
وصلت إىل تايوان، يف زيارة لدعم تاييه، عىل الرغم من تهديد 

بكني بالرد عىل الزيارة، التي وصفتها بالـ«استفزازية«.
الســيايس  »التأثري  قد حذرت مام ســّمته  الصني  وكانت 

الفظيع« لزيارة بيلويس تايــوان، مؤكدة أن الجيش الصيني 

»لن يقف مكتــوف اليدين« يف حال تعرّضت ســيادة الصني 

وسالمتها اإلقليمية ألي تهديد.

وأعلن الجيــش الصيني، إجراء تدريبات عســكرية يف 6 

مناطق قرب تايوان، ابتداًء من 4 إىل 7 آب الحايل.

القتالية  الجيشــان األمرييك واإلندونييس تدريباتهام  بدأ 
السنوية املشرتكة، يف جزيرة سومطرة اإلندونيسية.

وللمرة األوىل، انضم إليها جنود من دول رشيكة أخرى، ما 
يشري إىل عالقات أقوى وسط النشاط البحري املتنامي للصني 
يف منطقة املحيطني الهندي والهادئ، حيث شــارك أكرث من 
5000 جندي من الواليات املتحدة وإندونيسيا وأسرتاليا واليابان 
وسنغافورة يف تدريبات هذا العام، ما يجعلها األضخم منذ بدء 

التدريبات عام 2009.
ويف بيان لها، أوضحت الســفارة األمريكية يف جاكرتا أن 
»التدريبــات تهدف إىل تعزيز إمكانية الربــط البيني والقدرة 
والثقة والتعاون لدعم منطقة املحيطني الهندي والهادئ حرة 

ومفتوحة«.
كام أشار الجرنال تشارلز فلني، القائد العام للجيش األمرييك 
يف املحيط الهــادئ، يف بيان إىل  أن التدريبــات »رمز ملتانة 
العالقات بني الواليات املتحدة وإندونيسيا وتنامي العالقات بني 
القوات الربية يف هذه املنطقــة، ألن القوات الربية هي املادة 

الالصقة التي تربط البنية األمنية للمنطقة معا«.
هذا وتســتمر التدريبات حتى 14 اب إذ أنها تشمل تدريبات 

للجيش والقوات الجوية والبحرية.
بجدير بالذكــر أن هذه التدريبات بدأت عقــب إعالن وزارة 
الدفاع الصينية مساء أمس الثالثاء إجراء سلسلة من العمليات 
العسكرية التي تستهدف »حامية السيادة الوطنية«، ردا عىل 
زيارة رئيســة مجلس النواب األمرييك، نانيس بيلويس، إىل 

تايوان.

عززت ليز تراس موقعها يف الســباق 
الربيطانية  الحكومــة  عــىل رئاســة 
خلفــاً لبوريس جونســون، عىل الرغم 
من االســتياء الذي أثارتــه بعد عدد من 

الترصيحات مؤخراً.
وكشف اســتطالع للرأي نرشه، معهد 
تاميز«،  »ذي  لصحيفــة  التابع  يوغوف 
أن وزيــرة الخارجيــة البالغة من العمر 
47 عاماً، وســعت الفــارق بينها وبني 

منافسها، رييش سوناك.
ويشــري االســتطالع إىل أن 60% من 
الناخبني املحافظني ســيصوتون لرتاس، 

مقابل 26% لصالح سوناك.
وتتناقض هذه األرقام مع استطالع سابق، أجرته الصحيفة 
نفســها، كشــف عن أن ليز تراس تتقدم بفارق خمس نقاط 

فقط عىل سوناك.
ويــأيت هذا االســتطالع الجديد الذي يعــزز موقع وزيرة 
الخارجية، بعد جدل كبري أثارتها تراس، مساء اإلثنني، بإعالنها 
عن خطة لتوفري 8,8 مليارات جنيه )10,5 مليارات يورو( يف 
أجور القطاع العام، وربطها بكلفة املعيشــة يف كل منطقة. 
إذ رأى بعــض املحافظني أن هذه التخفيضات ســتجعل فئات 
مثل املمرضات ورجال الرشطة وحتى املدرسني أكرث فقراً يف 

مناطق هي محرومة يف األصل.
وبعد ســاعات من إعالن مرشوعها، تراجعت تراس، صباح 
اليــوم الثالثاء، عن مرشوعها، فيام دانت املتحدثة باســمها 

»التشويه املتعمد« لها.

وقالت املتحدثة إّن »املستويات الحالية 
ألجور القطاع العام سيتم الحفاظ عليها 
بالتأكيد«، مضيفــة أن »قول عكس ذلك 

أمر خاطئ«.
وكان رشوع تراس الذي ُعرض، مساء 
اإلثنني، يتحدث بشــكل واضح عن وضع 
»سلم رواتب حسب املناطق« خارج لندن. 
وأكد فريق حملة رييش سوناك أن خطة 
من هذا النوع ســتؤثر عىل أجور حواىل 

ستة ماليني عامل يف القطاع العام.
ويؤيد املحافظــون يف أغلب األحيان 
التخفيضــات يف الخدمات العامة. ومع 
ذلك فازوا يف االنتخابات الترشيعية يف 
مســتوى«  »برفع  وعد  عىل  بناء   2019
مناطق محرومة ، ال سيام يف شامل إنكلرتا. وقد شهدوا يف 

هذه املناطق تقدما هائال يف االقرتاع.
ويبــدأ أعضاء حــزب املحافظني التصويت هذا األســبوع 
النتخاب خلف لبوريس جونســون الذي استقال، مطلع متوز 

املايض، بعد سلسلة من الفضائح.
ويجري هذا التصويت باملراسلة حتى الثاين من أيلول املقبل، 

ويتوقع إعالن النتيجة يف الخامس من الشهر نفسه.
يذكر أّن حملة ليز تــراس للفوز بزعامة حزب املحافظني 
الربيطاين واجهت »أول تهديد جــّدي« لها، عندما اضطرت 
إىل الرتاجــع عن خطة دافعت عنهــا، وتعّرضت النتقادات 
شــديدة يف إســكتلندا، تزامناً مــع تراجع شــعبيتها يف 

الرأي. استطالعات 

أكد نائب مدير إدارة منع االنتشــار والحد من التســلح يف 
أّن موسكو  إيغور فيشنفيتسيك،  الروسية،  الخارجية  وزارة 
ترى اســتحالة أن يربح أحد يف الحرب النووية، ولذلك ينبغي 

عدم إطالق العنان لها.
وقال فيشنفيتســيك، يف مؤمتر مراجعة معاهدة حظر 
انتشار األسلحة النووية، يف األمم املتحدة، إن »روسيا تنطلق 
بحزم من حقيقة مفادهــا ليس يف الحرب النووية رابحون، 

لذلك ال ينبغي أبداً إطالق العنان لها«.
ويف الســياق، حذر فيشنيفيتســيك من أن االســتقرار 
اإلســرتاتيجي يتدهور برسعة يف العــامل، وأن الناتو خلق 
أزمة يف أوروبا من خالل مامرســاته، قائــاًل: »يف اآلونة 
األخرية، تدهور الوضع يف مجال األمن الدويل واالســتقرار 

اإلسرتاتيجي بشكل رسيع«.
وأضاف: »أدى االنتهاك الجســيم ملبدأ األمن املتكافئ وغري 
القابل للتجزئة نتيجة التوسع الضار للكتلة العسكرية للدول 
العســكري االســرتاتيجي  الصعيد  التي تدعي وحدتها عىل 

والجيوسيايس إىل أزمة حادة يف وسط أوروبا«.
كام أكد فيشنفيتســيك، أن موسكو تدعو للعودة العاجلة 
لالتفاق النــووي اإليراين، قائالً: »نحــن مقتنعون برضورة 
عودة التنفيذ الكامل لخطة العمل الشــاملة املشــرتكة، لحل 

مسألة الربنامج النووي اإليراين يف أقرب وقت ممكن«.
وقبــل يومني، أعلن الرئيس الــرويس، فالدميري بوتني، أّن 
»التزامات معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية واالستخدام 
الســلمي للطاقة الذّرية، تلّبي متامــاً مصالح الدول النووية 

وغري النووية«.
وقال بوتني إن »روســيا، كدولة طرف يف معاهدة عدم 
انتشــار األســلحة النووية، تلتزم نص املعاهدة وروحها. 
ونحن أوفينــا بالتزاماتنا كاملة مبوجب االتفاقيات الثنائية 
مع الواليات املتحدة بشــأن خفض األســلحة ذات الصلة، 

منها«. والحد 
األمــني العام لألمم املتحدة، أنطونيــو غوترييش، دعا من 
جهته إىل »تفعيل املعاهدات املتعددة الطرف واآلليات املتعلقة 

بنزع السالح النووي وحظر انتشاره«.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت، يف شهر كانون 
الثاين املايض، بــأنَّ »التعّهد الذي وّقعتــه الواليات املتحدة 
وبريطانيا وفرنســا والصني، إضافة إىل روسيا، ملنع انتشار 

األسلحة الذرية، جرى إعداده مببادرة روسية«.
وأضافت الخارجية أنَّ »روسيا تأمل أنَّ تساعد موافقة قادة 
الــدول النووية الخمس عىل بيان منــع الحرب النووية، يف 

تخفيف التوترات عىل الساحة العاملية«.
كذلك، أكدت الصني، أنَّ التعّهد الذي وّقعته مع 4 دول نووية 
أخرى ملنع انتشــار األسلحة الذرية، من شأنه أن »يعزز الثقة 
املتبادلة بني القــوى العاملية، ويقلّل خطر اندالع نزاعٍ نووي«. 
فيام أكدت الدول األخرى املوّقعة أنَّ »مســؤوليتها األساسية 
هي منع حدوث حرب بني الدول التي متتلك األسلحة النووية، 

وتقليل املخاطر اإلسرتاتيجية«.

وزيــر  نائــب  أعلــن 
أوليغ  الــرويس،  الخارجية 
ســريومولوتوف، أّن عــدم 
املتحدة  الواليــات  إصــدار 
من  لعدد  دخول  تأشــريات 
أعضاء الوفــد الرويس، من 
أجل املشاركة يف املفاوضات 
الخاصة بأمن املعلومات يف 
األمم املتحدة، أظهر واشنطن 

»رشيكاً غري موثوق به«.
ســريومولوتوف  وقال 
ســبوتنيك  لوكالــة 
الجلسة  بشــأن  الروسية، 

مفتوحــة  العمــل  ملجموعــة  الثالثــة 
واملعنية  املتحدة،  لألمــم  التابعة  العضوية 
إّن  واالتصــاالت،  املعلومات  بتكنولوجيــا 
املتحدة يف محاولــة إلقصائنا  »الواليــات 
عن املفاوضــات، رفضــت بوقاحة إصدار 
الوفد  أعضــاء  من  لعدد  دخول  تأشــريات 
كروتســكيخ،  أندريه  ورئيســه،  الرويس 
بشأن  الرويس  الرئيس  من  الخاص  املبعوث 

التعاون الدويل يف مجال أمن املعلومات«.
كذلك، شّدد نائب وزير الخارجية الرويس، 

سريغي ريابكوف، عىل أن »واشنطن أظهرت 
من جديد أنها رشيك غري موثوق به يف الوفاء 

بااللتزامات الدولية«.
يذكر أنــه يف وقت ســابق، دعت ممثلة 
روســيا يف اجتامع مجموعة العمل، إيرينا 
تيازلوفــا، إىل عدم اتهام موســكو بشــن 
إثباتات، وإىل  إلكرتونية مــن دون  هجامت 

وقف تشويه الحقائق.
املتحدة  الواليــات  رفــض  أن  وأضافــت 
الروس  للمندوبني  وسويرسا إصدار تأشريات 

إىل األمم املتحدة، »أمر مرفوض«.

الخارجيــة  أكــدت 
الباكســتانية، أّن إسالم أباد 
مل تقّدم أي دعم لواشــنطن 
الســتهداف  عمليتهــا  يف 
القاعدة«  »تنظيــم  زعيــم 
أعلنت  الذي  الظواهري  أمين 
غارة  يف  مقتله  واشــنطن 
يف  الســبت  نفذت  أمريكية 

أفغانستان.
باســم  الناطــق  وقــال 
الخارجية الباكستانية عاصم 

افتخار، يف بيان حول مقتــل الظواهري، إّن 
»باكســتان مل تلعب أي دور يف هذه الغارة«، 
مضيفاً أّن »باكستان تدين كافة أنواع اإلرهاب 
بشتى أشكاله وتصنيفاته وإسالم آباد قامت 
بدعم هــذه الحرب وقدمــت تضحيات جمة 
التي كانت  التنظيامت اإلرهابية  للقضاء عىل 

تعمل يف هذه املنطقة«.
الباكستانية  الخارجية  وأوضح مصدر يف 
لصحيفة »اكسربس تربيون« أّن »باكستان مل 
تقّدم أي دعم من أي نوع للقوات األمريكية ومل 

توفر حتى استخدام األجواء الباكستانية«.

اســتهداف  »عملية  أّن  املســؤول  وأردف 
الظواهري تعّد أمراً ثنائياً بني الواليات املتحدة 
األمريكية وأفغانســتان وليس لباكستان أي 
دخل بها«، كام نفى املســؤول التقارير التي 
تحدثــت بأّن هذه الصواريخ التي اســتهدف 

الظواهري قد نقلت من قواعد باكستانية.
أّن »عملية  الباكستاين إىل  ولفت املسؤول 
األفغانية يف  األرايض  الظواهري عىل  مقتل 
وجود حركة طالبان األفغانية يف سدة الحكم 
قد تؤثر بشــكل كبري عىل املساعي اإلقليمية 
الدبلوماســية  املســاعي  لدعم  والدوليــة 

لالعرتاف بحكم الحركة يف أفغانستان«.

ذكــرت وســائل إعــالم 
اإليراين،  الربملان  أن  إيرانية، 
قانون  مــرشوع  عىل  وافق 
بني  املدانني  املعتقلــني  لنقل 

إيران وبلجيكا.
اإليرانية،  »مهــر«  وكالة 
أقــر  املــرشوع  إن  قالــت 
بأغلبيــة 195 مــن أعضاء 
معارضة  مقابــل  الربملان، 
نائبني، وامتناع 7 آخرين عن 

التصويت.
أن  إىل  الوكالة  وأشــارت 
من  يتألف  القانون  مرشوع 

22 مادة.
وكانت لجنة األمن القومي 
يف  الخارجية  والسياســة 
أعلنت  اإليــراين،  الربملــان 
األحــد املــايض، موافقتها 
عىل مــرشوع قانون لتبادل 
املحكومني  ونقل  الســجناء 

بني إيران و بلجيكا.
الرئيس  حكومــة  وكانت 
رئييس،  إبراهيــم  اإليراين 
املايض،  األسبوع  أعلنت،  قد 
إىل  القانون  مرشوع  تقديم 

مناقشــته  أجل  من  الربملان 
ضمن األطر القانونية.

متوز  مــن  الـــ20  ويف 
الربملان  صــوَّت  الجــاري، 
املعاهدة،  ملصلحة  البلجييك 
صوتــا،   79 بأغلبيــة 
مقابل  صوتا،   41 ومعارضة 

امتناع 11 صوتا.
املعاهدة  هذه  وتســمح 
دولتــني  يف  للمدانــني 
يف  سجنهم  فرتات  بقضاء 

نهم. ا بلد
املعارضــون  ويخــى 
تــؤدي  أن  مــن  لالتفــاق 
املعاهدة إىل  املوافقة عــىل 
اإليراين،  الدبلومــايس  نقل 
أســد الله أســدي، املحكوم 
بالسجن ملدة 20 عاما بتهمة 
محاولــة تفجــري تجمــع 
خلق«  »مجاهــدي  ملنظمة 
فرنســا،  إىل  يف  املعارضة 

إيران.
يشــار إىل أن 3 متهمــني 
آخرين من أصل إيراين، حكمت 
عليهــم املحكمة بالســجن 

مع حرمانهم من الجنســية 
قضية أســد  يف  البلجيكية، 

الله أسدي.
االتفاقية،  نص  وبحسب 
أســدي  للدبلومايس  ميكن 
وأي مدان آخــر أن يتقدموا 

بطلب نقلهم إىل إيران. 
العــدل  وزارة  وكانــت 
بأن  ذكرت  قــد  البلجيكية، 
لدى  محكوم  واحدا  بلجيكيا 
إيران بتهمة التجســس، تم 
شباط   24 يف  عليه  القبض 

املايض.

نتائج اليانصيب الوطني اللبناني
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الخميس 4 آب 2022

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية

لشركة »كلوب ال مارينا ش.م.ل«
عمال باملادتني 30 و31 من النظام االسايس يدعو مجلس ادارة رشكة 

كلوب ال مارينا ش.م.ل جميع االعضاء املساهمني اىل جمعية عمومية 

عادية تعقد نهار الجمعة الواقع يف 19 آب 2022 الســاعة السادســة 

مســاء يف مركز الرشكة يف الضبيه وعىل جــدول اعاملها املواضيع 

التالية:

1- تالوة تقريــر مجلس االدارة وتقرير مفوض املراقبة حول اعامل 

وحسابات العام 2021.

2- ابراء ذمة اعضاء املجلس عن اعامل ثم عن حسابات العام 2021.

3- تعيني مفوض مراقبة اسايس للعام 2022 وتحديد مخصصاته.

4- اعطاء املوافقة املســبقة للتعامــالت مع رئيس واعضاء مجلس 

االدارة حسب املادتني 158 و 159 من قانون التجارة اللبناين.

5- امور اخرى.

يف حال مل يكتمل النصاب تعقد جلسة ثانية نهار الجمعة الواقع يف 

2 ايلول 2022 الساعة السادسة مساء يف املكان نفسه ويكون النصاب 

عندها قانونيا مبن حرض.

ميكن لالعضاء املســاهمني الراغبني االستحصال عىل تقرير مجلس 

االدارة وتقرير مفوض املراقبة الحصول عىل نســخة عن هذا التقرير 

لــدى امانة رس الرشكة وايداع اية اســئلة محتملة خطيا لدى االدارة 

قبل ثالثة ايام عىل االقل من موعد انعقاد الجمعية ليصار اىل ادراجها 

ضمن املناقشات.

رئيس مجلس االدارة

االســود«  »النرس  نادي  أقام 
ورئيسه  مؤسســه  بشــخص 
أالن نجم حفل  الغراند ماســر 
والشــهادات  االحزمة  تســليم 
بامتحانات  فازوا  الذين  لالعبيه 
الدكتور  بحضور  االسود  الحزام 
حبيــب ظريفة رئيــس االتحاد 
للتايكواندو وذلك يف  اللبنــاين 
مقــر النادي الكائن مبدرســة 
الفريــر- الجميــزة. والفائزون 
هم:  ســاره ماريا عبدالله، روان 
سكاف، رنا رزق الله، آدم شاتيال، 
خليل شاتيال، ألدو خوري، راوول 
رعد، أنطوين خوري واألب كميل 

غانم.   
ظريفة  بالدكتور  نجم  ورحب 
كام شكره عىل دعمه الدائم للعبة 
التايكواندو والجهود واالنجازات 
التي بذلها وما زال يبذلها  يف ظل 

الظروف القاســية التي متر بها البالد وكام هنأه باالنتصارات 
التي حققها منتخب لبنان الشــهر الفائت يف بطولة آسيا يف 
كوريا الجنوبية واالنتصار االكرب بنيل لبنان رشف اســتضافة 

بطولة آسيا للمرة الثانية العام املقبل. 
  بدوره توّجه الدكتور ظريفة بكلمة شــكر  للغراند ماســر 
نجم كام هّنأ الفائزين بالحزام األســود مشــددا عىل ان نيل 

الحزام ليس ســوى بداية الطريق ملستقبل واعد عىل أن يّتسم 

باملثابرة واالنضباطية واالحرام والتدرب بجدية عاكسني روح 

التايكواندو الحقيقية. 

  ويف النهاية، ســلّم ظريفة شــهادة ٧ دان للمدرب القدير 

الغراند ماســر شــادي رزق الله كام تسلم الغراند ماسر أالن 

نجم شــهادة 9 دان وهي أعىل درجة يف الحزام األسود بلعبة 

التايكواندو.

ــادات فــــي نـــــــادي »الـــنـــســـر االســـــــود« ــ ــ ــه ــ ــ تــســلــيــم أحــــزمــــة وش
بـــــــحـــــــضـــــــور رئـــــــــيـــــــــس اتــــــــــحــــــــــاد الـــــــتـــــــايـــــــكـــــــوانـــــــدو

ظريفة ونجم مع الناجحني بعد تسلّمهم شهاداتهم

تتابعت دورة نادي برمانا الســنوية املفتوحة بالتنس )كأس 
األرز( التي ينظمها عىل مالعب »مدرســة برمانا العالية« عىل 
مدى اســبوعني 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 الثالث :
  - الذكور :

  12 ســنة ومــا دون : فاز أنطوين بــركات عىل جورجيو 
كيفــن جرب )4-0( و)5-4(، ونيكوال عزقول عىل أنطوان مغري 
بالتغيب، وغســان القاعي عىل دميري متى )4-0( و)0-4(، 
ونيكوال غازو حنا عىل حسان عواضة بالتغيب، ودانيال شهاب 
عىل ريان صويل )4-1( و)0-4( و)10-6(، وخليل حطيط عىل 

حسني عواضة بالتغيب.
  14 ســنة وما دون : فاز طارق الشــعبي عىل حسني سعد 
)4-0( و)4-0(، وحسان حطيط عىل سامر بدر الدين بالتغيب، 
ورافايل اسبارزا عىل آرام هامليان بالتغيب، ورامي صويل عىل 

عيل حطيط )4-0( و)0-4(.
  16 ســنة وما دون : فاز أرمــان غارابيديان عىل كارلوس 
بجاين )4-1( و)4-0(، واييل شويفايت عىل آدام شباين )3-5( 
و)4-2(، وليونيل بحليس عىل فريد لبان )4-0( و)4-1(، ومارك 

غصني عىل ساندرو الخوري )4-1( و)3-5(.
  18 سنة وما دون : فاز اييل شويفايت عىل مرتجى شمص 

)4-1( و)2-4(.
  فــردي الرجال: فــاز أنطوين تني عىل محمد خاطر )5-9(، 
وأنطوان الهاين عىل أحمد الحشيمي بالتغيب، ومارك املوقر عىل 
مارك مهنا )9-6(، وجرمان شــاميل عىل ايليو صليبي )3-9(، 

ومحمد ابراهيم عىل احمد الوردي بالتغيب، وجالل الشــاميل 
عىل جعفر حامد بالتغيب.

  القدامى 35 ســنة وما دون : فاز رامي قســيس عىل هاين 
غمرا بالتغيب، وداين غمرا عىل ســعد خياط )9-2(، وشــفيق 

صوايا عىل جان برهوش )2-9(.
  - اإلناث:

  14 ســنة وما دون : فازت هيفا طه الجندي عىل ياســمينا 
بركه )4-0( و)4-0(، وماريا أيب زيد عىل سارا الطويل بالتغيب.

  فردي الســيدات : فازت ليال غريس بشور عىل تينا موىس 
)9-0(، واينيــا ألفورد عىل رينا مرقباوي )9-1(، ولوال طعمة 

عىل غدى البساط بالتغيب.
  وتنطلق مباريات اليوم الرابع عند الساعة التاسعة صباحاً.
  عىل صعيد آخر، وجهت اللجنة االدارية لنادي برمانا الشكر 
أيضــاً اىل نائب رئيس بلدية برمانــا وليد رزق واملهندس خليل 

شويل ملساهمتهام يف إقامة الدورة.

ــنـــس ــتـ ــا فــــــي الـ ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ ــث لـــــــــــدورة نـــــــــادي بـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الــــــيــــــوم الـ

أحد الالعبني خالل إحدى املباريات

يغادر العب التنس املخرضم محمد عطايا اىل الربتغال اليوم 
الخميس للمشاركة يف احدى جوالت بطولة العامل باللعبة يف 
فئة فوق الـ 35 ســنة والتي ســتقام بني 6 و13 آب الجاري. 
والبطولــة مخصصة للفئات العمرية التالية : تحت 30 وتحت 

الـ 35 وتحت 40 وتحت الـ 45 سنة.  
ووّجه عطايا )36 ســنة واملصنــف ٧2 يف العامل يف فئة 
العمرية( الشــكر اىل االتحاد اللبناين للتنس برئاســة أوليفر 
فيصل لدعمه مشرياً اىل أنه سيحاول تحقيق نتيجة جيدة يف 
االستحقاق العاملي الكبري وانه يواصل تدريباته املكثفة بصورة 

يومية.

تنس : الالعــــــب املخضرم محمد عطايا الى بطولــــــة العالم في البرتغال

الالعب املخرضم محمد عطايا

حقق فريق الشــباب الغازية فوزاً مثرياً عىل الســالم زغرتا 
بنتيجــة 2-0 يف املباراة التي جرت مســاء أمس األربعاء عىل 
ملعــب أمني عبد النور يف بحمدون، ضمن منافســات الجولة 
الثانية من دور املجموعات لبطولة كأس التحدي التنشيطية.  
ورفع الشــباب الغازية رصيــده إىل 3 نقاط، يف حني خرج 
الســالم زغرتا من املنافســة من دون نقاط بعد الهزمية يف 

مباراتني.
  وتأهل الحكمة والشــباب الغازية إىل الدور نصف النهايئ 
للبطولة، حيث ســيلتقيان من أجــل تحديد املتصدر، علام بأن 

الحكمة يحتاج التعادل فقط.
  وجاء الشــوط األول من املباراة سلبيا، وكانت الخطورة من 
طرف فريق الشــباب الغازية الذي قدم وجبة كروية دســمة 

لعشاقه، كان ينقصها تسجيل األهداف.
  ويف الشوط الثاين بادر الشباب الغازية للهجوم، واستطاع 
الالعب الغاين دينيس تيتيه موضع فريقه يف املقدمة، بتسجيل 

الهدف األول يف الدقيقة 90.
  ويف الرمق األخري من املباراة نجح عامد غدار يف تســجيل 
الهدف الثاين للشباب الغازية يف الدقيقة 90+4، لينتهي اللقاء 

بفوز فريقه بثنائية نظيفة.
  وتعادل الصفاء مع اإلخاء األهيل عاليه بنتيجة )1-1(، عىل 

ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب يف جونية.
  ورفع اإلخاء رصيده إىل نقطتني، يف حني بات رصيد الصفاء 

نقطة واحدة، وينتظر مواجهة طرابلس لتحديد مصري املتأهلني 
إىل الدور نصف النهايئ.

  وخرج الشــوط األول بالتعادل السلبي، حيث مل يرتق اللعب 
إىل مستوى الديريب.

  ومع انطالق الشــوط الثاين، ســجل حســني غانم هدف 
االفتتاح لصالح اإلخاء يف الدقيقة 56.

  ويف الدقيقة 90+4 سجل الصفاء هدف التعادل عرب حسن 
هزمية، بعد كرة عرضية من أحمد جلول حولها هزمية مبارشة 

يف الشباك.

النهائي نــصــف  الـــى  ــة  ــغــازي ال ــاب  ــشــب وال الــحــكــمــة   : الــتــحــدي  كـــأس 

من مباراة الشباب الغازية والسالم زغرتا

تنفــق أندية الدوري اإلنكليزي املمتــاز »برميريليغ« مبالغ 
طائلة يف مريكاتو الصيف كل عام لضامن دخول املنافسة عىل 

األلقاب املحلية والقارية.  
ويرتبط اإلنفاق املايل لألندية بحاجتها لتقوية صفوفها من 
أجل تحسني وضعها عن املواسم السابقة، ومن ثم فليس غريباً 
أن يكون أرســنال خامس الدوري اإلنكليزي املوسم املايض هو 

أكرث األندية إنفاقاً بني الستة الكبار هذا املوسم.
مانشسر سيتي وليفربول، بطل ووصيف الدوري اإلنكليزي 
املمتاز املوســم املايض، جاءا يف املركزين الثاين والثالث ضمن 

محاوالتهام ملواصلة املنافسة عىل الدوري املوسم املقبل.
[ صفقات أرسنال

أنفقت إدارة نادي أرسنال أكرث من 100 مليون جنيه إسرليني 
لتدعيم صفوف فريقها خالل مريكاتو صيف 2022، حيث ضم 
النادي 5 صفقات أنفق عليها 118 مليون إسرليني، باإلضافة 
لصفقــة مات تورنو العب نيو إنغالند ريفولشــن التي مل يتم 

الكشف عن قيمتها.
أغىل صفقة أبرمها أرســنال كانت ضــم الربازييل غابريل 
جيســوس من مانشسر ســيتي مقابل 45 مليون إسرليني، 

يليه بفارق 5 ماليني فقط فابيو فيريا العب بورتو الربتغايل. 
[ مانشسر سيتي

نادي مانشسر سيتي من جانبه أنفق خالل صيف2022  مبلغ 
96 مليون جنيه إســرليني، عــىل صفقتي إيرلينغ هاالند من 
بروســيا دورمتوند األملاين مقابل 51 مليون، وكالفني فيليبس 
من ليدز يونايتد مقابل 45 مليون، لكن صفقة شتيفان أورتيغا 
من أرمينيا بيليفيلد األملاين مل تكلف النادي شــيئا ألنها كانت 

مجانية.
[ ليفربول

كلفت صفقة األوروغوايــاين داروين نونيز العب ليفربول 
الجديد خزينة النادي مبلغ 85 مليون جنيه إســرليني كأغىل 

صفقة يف تاريخ قلعة أنفيلد رود.
لكن رغم ذلك مل يتجاوز إنفاق ليفربول 100 مليون إسرليني 
حيث أنفق النادي مبلغ9.5  مليون عىل صفقتي فابيو كارفاليو 
من فولهــام وكالفن رامزي من أبردين اإلســكتلندي ليصبح 

اإلجاميل 94.5 مليون.

[ توتنهام
مبقارنة صفقات توتنهام هوتســبري مع تشيليس، سنجد 
أن األخري أبرم صفقتــني واألول أبرم6 صفقات، لكن ما أنفقه 
السبريز كان مقارباً للغاية مام أنفقه البلوز، حيث ضم توتنهام 
إيفان بريسيتش من إنر ميالن وفريزر فورسر من ساومثبتون 

بشكل مجاين واستعار كليمنت لينغليه من برشلونة. 
  أما ما أنفقه عىل الصفقات فكان 8٧.5 مليون إسرليني، أكرب 
بـ5.5 مليون من صفقات تشــيليس، وذلك بضم ريتشارلسون 
من إيفرتون بـ50 مليون إسرليني، وإيف بيسوما من برايتون 
بـ25 مليونا، وجيد سبنس من ميدلسربه مقابل 12.5 مليون.

[ تشيليس
رغم أن تشيليس مل يربم إال صفقتني فقط يف صيف 2022، 
لكنه أنفق 82 مليون جنيه إسرليني، 50 مليون منها عىل ضم 
رحيم سرلينغ من مانشسر سيتي، والـ32 مليون األخرى عىل 

التعاقد مع كاليدو كوليبايل من نابويل اإليطايل.
[ مانشسر يونايتد

تعاقــدت إدارة نادي مانشســر يونايتد مع 3 العبني كلفوا 
النادي مبلغ 69.5 مليون جنيه إسرليني، مقسمة لـ56.5 مليون 
لصفقة ليســاندرو مارتينيز من أياكس أمســردام الهولندي، 
و13 مليونا لصفقة تايرل ماالســيا مــن فينورد روتردام، مع 
ضم كريستيان إريكسني بشكل مجاين يف صفقة انتقال حر.

صـــــفـــــقـــــات الـــــــــــــــــدوري اإلنـــــــكـــــــلـــــــيـــــــزي.. مــــــــن األكـــــثـــــر
2022؟ صــــــيــــــف  فـــــــــي  الـــــــكـــــــبـــــــار  بــــــيــــــن  إنــــــــفــــــــاقــــــــاً 

أرسنال األكرث إنفاقاً يف الدوري االنكليزي املمتاز

شــهدت عودة لويس ســواريز مهاجم برشلونة اإلسباين 
األسبق إىل فريقه األم ناسيونال األوروغواياين أكرث من مشهد 

رائع أبرزها كان لصديقه األرجنتيني ليونيل مييس.  
وتزامل مييس مع سواريز يف برشلونة عىل مدار 6 سنوات 
ما بني 2014 و2020، حيث ارتبطا بصداقة عائلية مل يحظ بها 

أي زميل لليو من قبل.
  وعىل هامش تقديم ســواريز لجامهري فريقه ناسيونال، 
الذي عاد إليه بعد رحلة احراف يف املالعب األوروبية استمرت 
16 ســنة، وجــه ليونيل مييس نجم باريس ســان جريمان 

الفرنيس الحايل رسالة حب وتشجيع لصديقه الالتيني.
  وقال مييس، يف فيديو تم بثه عىل هامش تقديم سواريز: 
»مرحباً أيها الثمني.. حسنا، أنت موجود معي بالفعل، لذلك مل 
أرغب يف أن أرســل لك عناقاً حــاراً، أمتنى لك كل التوفيق يف 
خطوتك الجديدة، أعلم أهمية أن تعود لناســيونال، وإىل بيتك، 

الــــــــى وطـــــنـــــه األم ــد  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ يـــــدعـــــم ســـــــواريـــــــز  ــســــي  ــ ــي ــ م

مييس وسواريز

نظّــم النــادي اللبناين للســيارات 
والسياحة السباق الثاين للدفع الرباعي 
)4x4( برعاية »لينغ لونغ« يف قرنايل - 

كفرسلوان.  
ويندرج الســباق يف اطــار الجولة 
الثانية مــن بطولة لبنان ملركبات الدفع 

الرباعي للعام الجاري.
  ففي ظل طقس صيفي وامام جمهور 
غفري من هواة الرياضة امليكانيكية، أقيم 
الســباق مبشــاركة 12 مركبة وجاءت 

نتيجة كافة الفئات كاآليت:

  *فئة مركبات الدفع الرباعي:
1-جــورج زيــادة عــىل جيــب    

شريويك:10.23.42 دقيقة
  2-طــارق عاقــوري عــىل جيــب 

شريويك:10.36.98 د
جيــب  عــىل  حاطــوم  3-رواد    

شريويك:11.20.90د
  *فئة »يو يت يف«)توربو(:

  1-كميل تنوري:10.01.61 د
  2-بيار رزق :10.1٧.59د

  3-كميل مرشف :10.56.83د

  *فئة »يو يت يف« العادية:
  1-مارك شدياق:10.55.1٧د
  2-مازن حريز:11.21.8٧ د

  ونال ســليامن خطار )سويل( كأس 
السائق املخرضم.

  ويف الختــــام وّزع رئيــس بلدية 
قرنايــل الطّيار مروان األعــور ومدير 
السباق كايب كريكر ورئيس لجنة الحكام 
روي مكرزل وعضوا لجنة الحكام سعيد 
زكاوليان طوطح الكؤوس والجوائز عىل 

الفائزين.

:  4X4 الـــــــربـــــــاعـــــــي  لـــــلـــــدفـــــع  الــــــثــــــانــــــي  الــــــســــــبــــــاق 
ــاق ــديـ ــل تــــنــــوري ومــــــــارك شـ ــيـ ــمـ ــاب لــــجــــورج زيــــــــادة وكـ ــ ــقـ ــ األلـ

جورج زيادة بطل مركبات الدفع الرباعي كبار الحضور مع الفائزين يف مختلف الفئات

مارك شدياق بطل يو. يت. يف )العادية(   )تصوير جورج واكيم( كميل تنوري بطل يو. يت. يف )توربو(

وأمتنى لك كل التوفيق، ومن 
اآلن سأدعم ناسيونال«.

  وتطرق مييس عن طريق 
املزاح للحديث عن العداوة بني 
جامهري فريق ليو السابق يف 
بويز  أولد  نيولــز  األرجنتني 
ونظــريه ناســيونال، حيث 
قال: »نحــن جامهري نيولز 
ليست لدينا عالقة جيدة مع 
أنني  تعرف  لكنك  ناسيونال، 
أحبك كثــرياً، وأمتنى لك كل 
التوفيق وأن أراك قريباً.. قبلة 

كبرية«.
ناســيونال    وكان فريق 
قــد تفوق يف نهــايئ كوبا 
عىل   1988 ليربتادوريــس 
نيولز أولد بويز بنتيجة 1-3 
يف مجموع مبارايت الذهاب 

واإلياب.
  ويف سياق متصل، حصل 
سواريز عىل القميص رقم 9، 
قميصه املفضل يف برشلونة 
بفضل  أوروغواي،  ومنتخب 

هدية أرجنتينية.
  وقدم األرجنتيني إميانويل 
فريق  العــب  جيغليــويت، 
ناســيونال الذي كان يحمل 
القميص رقم 9، قميصه إىل 
سواريز إقراراً بقيمة الالعب 
لنادي  التاريخية  وأهميتــه 

ناسيونال.
  وأعلــن رئيــس نــادي 
فونتيس  خوسيه  ناسيونال 
أن قميــص رقم 9 تم إهداؤه 
من جيغليويت لسواريز كونه 
أحد أهم األســامء يف تاريخ 

النادي األوروغواياين.



1ـ يوسف سالمه، مجوز

2ـ إبراهيم، الهور

3ـ رس جبال، يسدد، أم

4ـ وي، كيان، يائس

5ـ عني وزين، كنار، لبنان

6ـ رّو، سم، بويد، الحريري

7ـ فسَح، ايوا، أرنو، أوبل

8ـ أفران، عيدو، بريدج

9ـ تشرتيه، تعمل، وردّي

10ـ تأّملها، إنسّد، زّل

11ـ نهاد حداد، أتّم، أميون

12ـ شيبوب، نيودلهي، هّر

13ـ كندا، عبد الرحيم مراد

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 عاصمة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
كاثرين هيغل

اخترب معلوماتك

1ـ عاصمة أوروبية. 

2ـ العب تنس أمرييك. 

ملطرب  الثاين  االسم  3ـ 

لبناين. 

شبكة  عىل  صفحة  4ـ 

االنرتنت.

5ـ اذعــان وخضــوع 

لألمر الواقع. 

1ـ أحد بروج الحظ. 

2ـ االســم الثاين ملمثل 

أمرييك. 

3ـ يتكــّون فيهــا َحّب 

القمح.

4ـ طرّي ولنّي.

5ـ أمري بريطاين.

أديب ومؤرخ وعامل جغرايف قديم مشــهور صاحب 

عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات. 

إسمه مؤلف من 13 حرفا، إذا جمعت: 

2+10+3+13+6- دولة آسيوية. 

3+11+5+7- عملة عربية. 

2+4+7+10- وحدة وزن. 

7+10+1- شجر مثمر. 

8+3+12- مئة عام.

12+5+7- حصَل.

6+3+1- شجر مشهور.

9+4- هيئة املالبس. 

1ـ يف أية سنة تّم تدشني الهاتف األحمر بني العاصمة 

األمريكية واشنطن، والعاصمة الروسية موسكو؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــن هــو الطبيب الفرنيس الذي إخرتع ســاعة 

الطبيب املعروفة لفحص الصدر؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية سنة تأّسس املجلس األورويب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ كــم كان عمر امللك فــاروق عندما أصبح ملكا عىل 

مرص؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ مــن هــو الرئيس األفغاين الذي ُقتــَل يف انقالب 

عسكري يف نيسان  العام 1978؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أيــة دولة من دول أمريكا الجنوبية يوجد مطار 

إل التو؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الشاعر العبايس الذي لُّقَب بـِ ذي األصابع؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ماذا كان إسم حصان االمرباطور الروماين كاليغوال 

الذي أراد أن يجعله قنصال؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ماذا كان إســم حصان االسكندر املقدوين الذي أمَر 

ببناء مدينة تحمل إسمه؟ 

1ـ يارس عرفات، نشّك
2ـ وبر، يوسف شاهني

3ـ رسجون، حرّة، أبد
4ـ فابيوس، إرتدوا

5ـ سها، زمان يا ُحّب
6ـ ليليك، همد

7ـ أم، ينبوع، العب
8ـ يا، وايتهد

9ـ هلسنيك، دعا، نا

10ـ اد، نداوم، ايل
11ـ ُمهدياً، التور

12ـ جو، أرانب، مندح
13ـ وراء، لورنس، يل

14ـ مسلّح، داهم
15ـ برادو، ميم
16ـ نيو جرزي

17ـ ارب، دلّوها
18ـ نيليل، نرّد

؟ من هو
من هي؟

1ـ فيلسوف إنكليزي راحل. 

2ـ ذئب، دولة كربى، رضَب 

بباطن الكف. 

3ـ يجــري يف العروق، نلّج، 

شّيدوها.

، نبعدكم عن  4ـ أمــر جــيِلّ

البالد. 

5ـ دولة يف جنوب آســيا، 

تكلَّم بصوت منخفض. 

6ـ صّب املاء بكرثة، يخّصه، 

أشارت إىل. 

7ـ ضمري متصل، أصل البناء، 

أقرتِب، جواب. 

8ـ أصلح الصدع، نعم، للنفي. 

9ـ حيوان ضخم، ميكانييك، 

مدينة جزائرية. 

10ـ مدينــة مرصيــة، من 

الفواكه، إكتمَل. 

11ـ االسم األول لرئيس حزب 

لبنــاين، مدينــة يف الواليات 

املتحدة. 

12ـ ولده، أطرد صائحا بـِ. 

13ـ نهــر أورويب، االســم 

الثاين لرئيس لبناين راحل.

14ـ وقود الســيارات، لقب 

تونيس. 

أمــريكا  يف  دولــة  15ـ 

الجنوبية، فيلــم أخرجه جاك 

مارتان. 

16ـ فريق كرة قدم لبناين. 

17ـ جاعة، مدينة إيرانية، 

وكالة أنباء عربية.

18ـ ممثلة مرصية صاحبة 

الصورة، طرَقت عىل الباب.

1ـ عاصمة ليختنشتاين، 

عاصمة كوبا.

2ـ عاصمــة إيطاليــا، 

عاصمة فرنســا، عاصمة 

سويرسا. 

3ـ يبــَس الخبز، حيوان 

يخــرج للبحث عن طعامه 

ليال، السيف.

4ـ مقدار، أحد الشهور، 

العروس.

الطعام،  تأكل  يهزم،  5ـ 

قساطل.

6ـ أطلقناه من، املحراث، 

نوتة موسيقية.

الحبــوب،  مــن  7ـ 

متشابهان، مستخَدم، فيلم 

ألنتوين كوين.

8ـ ينجد ويساعد، أرشد، 

يُلزِم بـِ، يطرح أرضا. 

9ـ دولة افريقية، منصب 

هاّم يف الدولة، فّتال. 

، مــّد  10ـ ضعــَف ورقَّ

تحت  بالدراهم،  مرشوعه 

باألجنبية. 

11ـ نعتب عليها، شيّك 

مدينة  باألمــر،  وظّنــي 

لبنانية. 

12ـ لفظــة هجاء، من 

املقاييــس، قصَدت املكان، 

مفيد. 

13ـ يزاول، قرض مؤّجل، 

من وسائل نقل الركاب.

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(

كــن متيقظا من أحد األشــخاص الخبثاء 

ألنه ســوف يزجك بأمر مربك ال دخل لك فيه. 

املســائل العاطفية ســتعطيك اليوم القوة 

العام.  والرسور 

أنــت عىل موعــد مع أمور طيبــة هامة. 

املحيطــون بك يقدرون مواهبك ويبلغ اعجاب 

بعض األشــخاص حد الدهشــة مــن ذكائك 

ومهارتك يف أعالك. 

تسعى للتوغل يف عمق األشياء ألنك تشكك 

كثــريا وتعتقد ان املياه تجري أحيانا من تحت 

قدميك. قليل من الثقة بالنفس وتربح الجولة 

املقبلة.

نشــاطك كبري ومنتج، وكذلك حاســتك 

الزائدة للصداقات والعالقات االجتاعية. كن 

مرحا وفرحا  فتزداد فرصة حظك يف االحتفاظ 

مبن تحب. 

قد يؤدي مظهــرك الغامض دورا كبريا يف 

نشــاطاتك املختلفة، فاحسن لعب أوراقك. ال 

تخش من الغرق يف بحر الحب ألنك ماهر جدا 

يف السباحة.

املرح يســيطر عليك هــذه اآلونة، أعالك 

مزدهرة ولكن ال تكرر ما حصل باألمس. عليك 

أال تبــوح مبا تفكر به من مشــاريع جديدة 

للحساد والخبثاء.

توسع نشــاطك الفكري هذه اآلونة وتعمل 

عىل تحقيق أهدافك بدقة واتقان. أنت يف قمة 

العطاء  ما ســيخولك الحصول عىل مكافأة 

معنوية. 

شــعورك بالوحدة هــذه اآلونة غري مربر، 

فاألصدقاء الكرث يتصلون بك ويهتمون بأمورك 

جيدا. كن مقداما وواجه الحبيب باألمور التي 

تزعجك. 

تبدو هذه الفــرتة طموحا ومندفعا للغاية. 

األمور املنزلية تحيط بك من كل جانب، ولكن ال 

تدعها ترسق منك لحظات السعادة مع الحبيب 

العزيز. 

ال تفصــح ألحد عا يــدور يف ذهنك من 

مشــاريع جديدة. تنظيمك لوقتك سيتيح لك 

فرصــة للنجاح. ارتياح كبري اثر خطوة عائلية 

كان ال بد منها. 

أنــت محّب وصاحب قلــب كبري وعواطف 

جياشــة صادقة. فرتة مناسبة التخاذ قرارات 

مصريية مهمة وحاســمة تتعلق مبستقبلك 

املهني والعميل. 

ستجد نفســك منفتحا ومندفعا يف الحب. 

حياة هادئة وعالقة عاطفية ناجحة. إذا كنت 

راغبــا بتغيري منط عملك فال تتأخر ألن الحظ 

اىل جانبك هذه الفرتة. 

الحمل
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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. 
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ــــــــــــة ــــــــــــية والقضائي ــــــــــــب السياس ــــــــــــي الزواري ــــــــــــة ف ــــــــــــة الضائع ــــــــــــرون الحقيق ــــــــــــي ينتظ ــــــــــــر« واالهال ــــــــــــة العص ــــــــــــى »جريم ــــــــــــان عل عام
ــــــــــــاً والضمانــــــــــــات لهوكشــــــــــــتاين قبــــــــــــل بــــــــــــدء الشــــــــــــركات بالتنقيــــــــــــب فــــــــــــي »البلــــــــــــوكات« اللبنانيــــــــــــة مفاوضــــــــــــات الناقــــــــــــورة قريب
ــــــــــــات ــــــــــــق للمواصف ــــــــــــر مطاب ــــــــــــي: غي ــــــــــــول وميقات ـــــــــا الفي ـــ ــــــــــــة طالب ـــــــــفارة االيراني ـــ ــــــــــــل الس ــــــــــــة يراس ـــــــــر الطاق ـــ وزي

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي فيين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات النووي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى املفاوض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــودة ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الع

ــــــــــــــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــــــــــــــالة لواشــــــــــــــــــــــــــــــنطن ــــــــــــــــــــــــــــــن توّج ــــــــــــــــــــــــــــــوان.. الصي ــــــــــــــــــــــــــــــارة بيلوســــــــــــــــــــــــــــــي لتاي ــــــــــــــــــــــــــــــاء زي ــــــــــــــــــــــــــــــد انته بع

الصـــــدر يرفـــــض الدعـــــوات للحـــــوار: جاهـــــز للشـــــهادة  واإلطـــــار التنســـــيقي يتهـــــم الحكومـــــة بالتقصيـــــر
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

ومترالسنة الثانية لذكرى انفجار املرفأ، وسط توترات عاملية 
وعرض عضــات امرييك صيني من بوابة االرصار االمرييك 
عىل زيارة نانيس بيلويس رئيســة مجلس النواب االمرييك  
اىل تايوان، واعتبار الصني الزيارة أنها تشــكل تهديدا ألمنها 
القومي،  وردت باجراءات  عســكرية وتحريك قواتها مام أثار 
مخاوف عاملية من نشــوب نزاعات توازي يف خطورتها نتائج 
الحرب الروسية االوكرانية عىل االمن الغذايئ العاملي واشتعال 
حرب الغاز وخطوطه عىل امتداد العامل وصوال اىل لبنان الذي 
يخوض مفاوضات صعبة وشاقة مع العدو االرسائييل يتوالها 
الوســيط االمرييك هوكشــتاين الذي انهى زيارته اىل كيان 
العدو بعد ان ســلم الحكومة االرسائيلية مطالب لبنان وغادر 
اىل باده بانتظار القرار االرسائييل الذي مل يتبلور يف اجتامع 
الحكومة الثالثة من بعد ظهر امس وسط انقسامات، لكن الرد 
االرسائيــيل لن يطول كونــه محكوما بضيق الوقت والتاريخ 
الذي حدده االمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله اوائل 
ايلــول، وقد  تطرقت  الصحــف االرسائيلية اىل الحاجة للغاز 
وتصديره اىل اوروبــا بدعم امرييك مطلق، وبالتايل فان كل 
الترسيبات متيل اىل االيجابية، وشــهر ايلول ســيكون شهر 
الحســم، وسقوف هوكشــتاين مل تعد مرتفعة، وعودته اىل 
بــريوت يف هذا الظرف تــؤرش اىل اجواء مريحة يضعها يف 
َجعبتــه حتى ان أحاديثه اتســمت بالجدية والوضوح ملمحا 
اىل ان االتصاالت مل تتوقف  عرب الوســطاء وتبادل املقرتحات 
مــع ترسيبات عن موافقــة  ارسائيلية عىل اعطاء حقل قانا 
كاما للبنان من دون نتوءات، مام يشكل قفزة يف املحادثات 
والنقاشــات، وحســب املتابعني ايضا، خرج هوكشتاين من 
اجتامع بعبدا مرتاحا. و ســيعود اىل لبنان قبل 1٨ اب حاما 
الــرد االرسائييل ومعاودة مفاوضات الناقورة بعد 1٨اب لكن 
هوكشــتاين طالب بضامنات يف حال موافقة ارسائيل عىل 
املطالــب اللبنانية وعدم قصف حــزب الله، ومل يحصل عىل 
الجواب الشــايف، وحســب املتابعني، الضامنات لهوكشتاين 
قبــل بدء توتال وغريها من الرشكات  العمل عىل التنقيب يف 
البلوكات اللبنانية دون مامرســة أي ضغوط  لوقف اعاملها، 
ضمن معادلة »استخراج الغاز من فلسطني املحتلة يف موازاة 
بدء التنقيب لبنانيا«، ولذلك  ســتعود مفاوضات الناقورة مع 
ترسيعها وســتكون مختلفة عن سابقاتها وستأيت بالنتائج 
ملصلحة لبنان مع البدء باســتخراج الغاز بعد 1٨ شــهرا من 
عمليات التنقيب وهذا ما سيرتك مناخات ايجابية عىل مجمل 

االوضاع االقتصادية واملالية .
وحســب املتابعني، ان ملف الغاز سلك مسارا مختلفا ولبنان 
ميلك اوراق قوة، وتهديدات السيد حسن نرصالله فعلت فعلها، 
وحركة املدير العام لامن العام اللواء عباس ابراهيم أدت دورا 
مركزيا يف تبادل االفكار واملقرتحات دون التنازل عن ليرت واحد 
مــن غاز لبنان، وبالتايل فان املفاوضات ســتجري بالرشوط 

اللبنانية ألول مرة يف الرصاع العريب االرسائييل .

{ عون لن يبقى دقيقة واحدة

يف بعبدا بعد انتهاء واليته {
بدأ الرئيس ميشــال عون يتحدث امام زواره عن قرب نهاية 
عهــده، وانه لن يبقى دقيقة واحدة يف قرص بعبدا بعد انتهاء 
واليته بعيدا عن التحليات واملزايدات، ويأمل ان يســلم حكمه 
اىل رئيس جديد للجمهورية يستطيع متابعة االصاحات التي 
بدأهــا ويعالج امللفات العالقة، ويف حال عدم انتخاب الرئيس 
الجديد سأســلم الحكم اىل  الحكومة اذا شكلت واما لحكومة 
ترصيف االعامل، مع تأكيده عىل متابعة كل امللفات االساسية 

وحلها اذا أمكن، حتى اخر دقيقة من عهده.
امــا عىل صعيد التأليف فالجهود توقفت وحكومة ترصيف 
االعامل حســم أمــر بقائها  مبوافقة جميــع االطراف، فيام 
التعيينات واالتفاقيات والتوقيع مع صندوق النقد الدويل تركت 

للعهد الجديد.
ويف ظــل هذه االجواء تجدد الرتاشــق العنيف  بني الرئيس 
ميقايت والتيار الوطني الحر من بوابتي ملف الكهرباء وتعطيل 
التأليف، واستخدمت يف عملية الرتاشق عبارات عالية السقف 

وما زادها توترا، مراســلة وزير الطاقة وليد فياض الســفارة 
االيرانية يف بريوت  طالبا تزويد لبنان بالفيول محددا حاجاته 
ردا عىل موقف الحكومة االيرانية واســتعدادها لتزويد لبنان 
بالفيــول اذا تلقت عرضا من الحكومة اللبنانية. هذا االمر اثار 
استياء رئيس الحكومة نجيب ميقايت ورد بأن الفيول االيراين 
غــري مطابق للمواصفات العلمية مام اســتدعى تغريدة من 
القيادي يف حزب الله غالب ابو زينب انتقد فيها ميقايت بعنف 
وان رفضه يعود لخوفه عىل ثرواته ومصالحه الخاصة . علام 
ان مفاوضات االتفاق النووي االيراين تستأنف اليوم يف فيينا 
وسط ورقة من االتحاد االورويب تتضمن تنازالت من الجميع 
ورفعــا للعقوبات عن طهران اعتربها االتحاد االورويب فرصة 

للتوصل اىل اتفاق نووي يريض  الجميع .

{ خروج ميشال سامحة من السجن {
خرج ميشــال سامحة من السجن وســط اجراءات أمنية 
مشددة بعيدا عن وسائل االعام، وكان سامحة قد  اعتقل يف 
اب  2012 بتهمة نقل اســلحة ومتفجرات من سوريا، وأخيل 
ســبيله يف 14 كانــون الثاين 201٦، لكــن محكمة التمييز 
العسكرية اصدرت حكام مربما ونهائيا يف نيسان 201٦ قىض 
بسجنه 1٣ سنة وتجريده من حقوقه املدنية، ويوم امس خرج 

ميشال سامحة بعد ان انهى 
عن   يعلن  محكوميتــه،ومل 
خرب االفــراج اال بعد وصول 

سامحة اىل منزله.

{ اوضاع النازحني 

السوريني {
وحســب متابعــني مللف 
فان  الســوريني،  النازحني 
مســؤولني يف مفوضيــة 
االتحــاد االورويب واالمــم 
املتحــدة يف لبنــان، هددوا 
املسؤولني  بوضوح وبشكل 
مبارش، بوقف كل املساعدات 
للبنامنــن  االجتامعيــة 
اوروبــا واالمــم املتحدة اذا 
العنرصميع  التعامــل  بقي 
السوريني يف هذه  النازحني 
الطريقة عىل ابواب  االفران، 
والتحريــض عليهم من قبل 
املسؤولني يف الدولة اللبنانية 
مســؤولية  وتحميلهــم 
االزمــة االجتامعية، وكذلك 
ســحب ملف عودة النازحني 
السوريني من التداول حاليا، 
واالمــم املتحــدة واالتحاد 
االورويب ضد عودة أي نازح ســوري اىل باده يف الظروف 
الحاليــة جراء االوضاع داخل ســوريا وعــدم ضامن حياة 
العائدين، وابدى املســؤولون  يف املنظامت الدولية وسفراء 
أوروبيــون اســتياءهم مــن ترصيح وزيــر االقتصاد امني 
ســام الذي حمل النازحني مســؤولية تفاقم ازمة الرغيف 
وتشــكيل مافيات يف عمليات البيع والسمرسة، وعندما سأل  
املســؤولون اللبنانيون عن ســبب  دعم االمم املتحدة املايل 
للنازحني الســوريني واملســاهمة يف بقائهم يف لبنان، كان 
الجواب، ان املساعدات تشــمل اللبنانيني ايضا وقدمت االمم 
املتحــدة  2٨0 مليون دوالر لعائــات لبنانية فقرية وهي لن 
متول العودة ملجموعات من النازحني تســعى الدولة اللبنانية 
العادتهــم اىل مناطق قريبة من الحــدود اللبنانية، وعندما 
طرح موضوع التوترات االمنية عىل ابواب االفران وتشــكيل 
النازحني مجموعات تتواصل عىل »الواتســاب« ويتحركون 
بشــكل مجموعات كان الجواب بأن هذا االمر من مسؤولية 
القوى االمنية وتطبيق القانون عىل اللبنانيني والســوريني، 
وعلم ان املســؤولني رضخوا للضغوط وســحبوا ملف عودة 

النازحــني من التداول رغم مخاطره الدميوغرافية عىل البلد.

كنعــاين -يف بيــان- »يف إطار سياســة رفــع العقوبات 

الظاملة بحق بادنا، ســيتوجه الفريق التفاويض للجمهورية 

اإلســامية اإليرانية برئاســة عيل باقري.. إىل فيينا خال 

ساعات«.

من جانبه، أكــد املنســق األورويب للمفاوضات النووية 

إنريــي مورا أنه يف طريقه إىل فيينا ملناقشــة العودة إىل 

خطة العمل الشــاملة فيام يتعلق بامللف النووي اإليراين.

ويف الســياق نفســه، كشــف مســؤول أمرييك ملوقع 

»أكســيوس« )Axios( أن املحادثات النووية غري املبارشة بني 

الواليات املتحدة وإيران ستســتأنف اليوم الخميس يف فيينا.

وذكــر املصدر نفســه أن »العــودة إىل فيينــا بتوقعات 

منخفضة، لكننا ســنبذل جهدا أكرب بحسن نية«.

وتوقفت املباحثات النووية التي بدأت يف نيسان 2021 بني 

إيران ومجموعة »4+1« )فرنسا وبريطانيا والصني وروسيا 

واملانيــا( إلحياء االتفاق النووي املربم عام 2015 مبشــاركة 

أمريكية. ويف 2٨ حزيران املايض، اســتضافت الدوحة جولة 

محادثــات غري مبارشة بني الواليــات املتحدة وإيران برعاية 

أوروبية إلحياء االتفاق النووي املوقع عام 2015.

{ اتفاق الضامنات الشاملة {
من جهة أخرى، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية 

محمد إســامي إن قرار ضخ الغاز يف أجهزة الطرد املركزية 

املتطــورة جاء ردا عىل العقوبات األمريكية الجديدة، وأكد أن 

باده ســترتاجع عن خطواتهــا إذا تم رفع العقوبات وعادت 

جميع األطراف لاتفاق النووي.

وطالب إســامي مديــَر الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 

رافائيل غرويس، باالهتامم بالشــؤون التقنية واالبتعاد عن 

الترصيحات السياسية املتأثرة بإرسائيل، وفق تعبريه.

كام أكد أن اإلجراءات التي تقوم بها باده تتوافق مع اتفاق 

الضامنات الشــاملة، وستتخذ أي خطوة من شأنها أن تضمن 

مصالحها.

وكان الرئيــس األمرييك جو بايــدن أعلن االثنني أن إدارته 

طــورت مقرتحا لضامن العــودة املتبادلة إىل التنفيذ الكامل 
لاتفاق النووي مع إيران.

وقال بايــدن -يف بيان- »طورنــا مقرتحا لضامن عودة 
متبادلــة إىل التنفيذ الكامل لخطة العمل املشــرتكة لضامن 

عدم امتاك إيران ساحا نوويا«.
كــام قال املتحدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية نارص 
كنعاين إن باده مستعدة الستئناف املحادثات بشأن برنامجها 

النووي.
وقال كنعاين »لقد تلقينا رسائل مهمة خال األيام األخرية، 
ستكون هناك بالفعل فرصة قريبا إلجراء مفاوضات جديدة«.

وأضاف أن إيران تهدف إىل وضع حّد نهايئ للرصاع بشــأن 
النووي. برنامجها 

التايوانية أنها ســارعت بإطاق مقاتــات إلبعاد الطائرات 
الصينية.

ويف رد فعل دبلومايس، سلمت الخارجية الصينية السفري 
األمرييك لدى بكني احتجاجا رســميا عىل زيارة بيلويس إىل 

تايوان.
يف الســياق ذاته، رأى وزراء خارجية دول مجموعة السبع 
أمس أن »ال مربر« لي تستخدم الصني زيارة بيلويس »ذريعة« 
إلجــراء مناورات عســكرية. وأضــاف وزراء الواليات املتحدة 
واليابان وفرنسا وإيطاليا وأملانيا وكندا واململكة املتحدة  يف بيان 
أنه »من الطبيعي أن يقوم نواب بلداننا بزيارات دولية. رّد الصني 
التصعيدي من شأنه أن يزيد التوتر ويزعزع استقرار املنطقة«.

{ بيلويس تغادر {
من جانبها، قالت بيلويس أمس األربعاء، إن الصني ال ميكنها 

منع قادة العامل من السفر إىل تايوان.
وتابعــت يف بيان بعد اختتام زيارتها لتايوان التي اعرتضت 
عليها بكني ســلفا واســتبقتها بتحذيرات، »لألسف، تم منع 
تايوان من املشاركة يف االجتامعات العاملية، وآخرها اجتامعات 
منظمة الصحة العاملية، بســبب اعرتاضات الحزب الشيوعي 

الصيني«.
وأضافــت »بالرغم من أنه ميكنهم منع تايوان من إرســال 
قادتهــا إىل املنتديات العاملية، فإنه ال ميكنهم منع قادة العامل 
أو أي شــخص من الســفر إىل تايوان لإلشادة بدميقراطيتها 
املزدهرة ولتسليط الضوء عىل نجاحاتها العديدة وتأكيد التزامنا 

باستمرار التعاون معها«.
وغادرت رئيســة مجلس النواب األمرييك نانيس بيلويس 
تايوان بعد زيارة التقت فيها الرئيسة تساي إنغ ون وعددا من 

املسؤولني البارزين يف تايبيه.
وقالت بيلويس إنها ناقشــت مع رئيســة تايوان تعميق 
عاقــات البلدين االقتصادية واألمنيــة، والدفاع عن القيم 

املشرتكة. الدميقراطية 
وأضافت -يف تغريدات عرب موقع تويرت- أن الواليات املتحدة 
ال تزال ثابتة يف التزامها تجاه شــعب تايوان، ولعقود قادمة. 
كام التقت بيلويس رئيس الربملان التايواين تيش تشــانغ يف 

مقر الربملان بالعاصمة التايوانية.

{ »اللعب بالنار« {
يف السياق ذاته، قالت املتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا 
تشون ينغ إن زيارة بيلويس إىل تايوان ال تتعلق بالديم,قراطية، 

وإمنا باستهداف السيادة الصينية وسامة أراضيها.
وأضافت أن املناورات يف محيط تايوان مرشوعة، واملاحة 

يف مضيق تايوان مل تتأثر بها.
كــام قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ 
يي إن زيارة رئيســة مجلس النواب األمرييك إىل ما ســامها 

مبنطقة تايوان الصينية، كانت »مهزلة كاملة«.
وأضــاف الوزير الصيني يف ترصيــح خال اجتامع وزراء 

خارجية اآلسيان يف كمبوديا، أّن الذين يلعبون بالنار سيهلكون 
بها، وأن الذين يسيئون للصني سيعاقبون.

وحــذرت الخارجية الصينية من اتخاذها خطوات قوية ردا 
عىل الزيارة، وقالت إنه كان عىل الواليات املتحدة أن متنع تلك 

الزيارة من ثالث أهم منصب فيها.
وتعليقــا عىل زيارة بيلويس لتايوان، قال الكرملني إنه يجب 

عدم االستخفاف بحجم التوتر الذي أثارته الزيارة.
كام انتقد وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف زيارة 
بيلــويس إىل تايوان، وقال يف ترصيحات أثناء زيارته مليامنار 

إن الزيارة محاولة متعمدة الستفزاز الصني.
أمــا االتحاد األورويب، فدعا إىل حّل التوترات بشــأن زيارة 
رئيسة مجلس النواب األمرييك من خال الحوار وإبقاء قنوات 

االتصال مع الصني مفتوحة لتجنب سوء التقدير.
وأكد املتحدث باسم االتحاد األورويب أن االتحاد لديه مصلحة 
يف الحفاظ عىل الســام والوضع الراهن يف مضيق تايوان، 

وأنه يشجع الحل السلمي للقضايا.

الصدر املعتصمني بالبقاء واالستمرار يف اعتصامهم إىل حني 

تحقيــق مطالبهم السياســية، مؤكدا أنه ال فائدة ترجى من 

الحوار »خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته الحرة العفوية«.

وقال الصدر يف كلمة له إن اإلصاح ال يأيت إال بالتضحية، 

و«أنا عىل استعداد تام للشهادة«، مشددا يف الوقت ذاته عىل 

رفضه إراقة الدماء.

وأوضح زعيم التيار الصدري أنه مل يقرر خوض االنتخابات 

الجديدة من عدمه، قائا إنه ليس »طالب ســلطة، وليســت 

عندي مغانم شخصية ولكنني أطلب اإلصاح«.
وانتقد الصــدر الطبقة السياســية الحاكمة يف العراق، 
معتربا أن »الشــعب العراقي سئم الطبقة الحاكمة برمتها«، 
مضيفا أنه »لن يكون للوجوه القدمية وجود من خال عملية 

دميقراطية انتخابية مبكرة بعد حل الربملان«.
مــن جهة أخرى، دعا بيان صادر عــن اللجنة التنظيمية 
ملظاهرات اإلطار التنسيقي عنارص األجهزة األمنية إىل الحياد 
وعدم االنجرار إىل الخافات السياســية وااللتزام بالقانون 
والدستور، وعدم السامح ملن سّمتهم اللجنة مؤيدي الفوىض 

الدستورية. املؤسسات  باستمرار تجاوز 
وكان رئيــس الــوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي دعا 

إىل حقن الدماء وجمع القوى السياســية إىل طاولة حوار 
حقيقي.

وأوضــح أن الوقت حــان للبحث يف آليات إطاق مرشوع 
إصاحي تتفق عليــه مختلف األطراف الوطنية. وأضاف أن 
عىل القوى السياسية تحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، 
وأن عــىل املتظاهرين التعاون مــع القوات األمنية واحرتام 

مؤسسات الدولة وإخائها وااللتزام بالنظام العام.
وحظيــت مبادرة الكاظمي الداعيــة إىل االحتكام للحوار 
برتحيب معظم القوى السياســية يف العراق، إذ أعلن رئيس 
مجلس النــواب محمد الحلبويس تأييده للمبادرة، مشــددا 
عىل أهمية الجلــوس إىل طاولة الحوار للوصول النتخابات 

محددة. بتوقيتات 
يف حــني قال رئيس تحالف الســيادة خميس الخنجر إنه 
يدعم دعوة الكاظمي ملعالجة ما وصفه بالوضع الســيايس 

املرتبك.
من جانبه، أبدى رئيس إقليم كردســتان نيجرفان بارزاين 
دعوتــه لحوار شــامل يف أربيل وأعرب عــن دعمه ملبادرة 

الكاظمي، إليجاد مخرج لألزمة.
ويف الســياق، قال زعيم االتحاد الوطني الكردستاين بافل 
الطالبــاين إنه يرحب مببادرات تطبيع الوضع العراقي، داعيا 
جميع القوى السياســية لوضع مصلحة الشعب والباد فوق 

الشخصية. املصالح 

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جال بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعاين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العاقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/92٣٨٣0 - 0٣/٨117٨5

فاكس : 05/92٣77٣

االعانات : 92٣7٦7-92٣770-92٣7٦٨-05/92٣77٦

فاكس : 05/92٣771

info@addiyaronline.com

اهايل شهداء املرفأ بانتظار الحقيقة


	p01-04-08-2022
	p02-04-08-2022
	p03-04-08-2022
	p04-04-08-2022
	p05-04-08-2022
	p06-04-08-2022
	p07-04-08-2022
	p08-04-08-2022
	p09-04-08-2022
	p10-04-08-2022
	p11-04-08-2022
	p12-04-08-2022

