
التيار  أنصــار  يواصــل 
الصــدري بزعامــة مقتدى 
الصــدر اعتصامهــم لليوم 
الســادس عىل التوايل داخل 
مبنــى الربملان يف بغداد، يف 
غضون ذلك دعا الصدر -يف 
إىل  األربعاء-  متلفز  خطاب 
حل الربملان، وإجراء انتخابات 
مبكــرة، معتربا أنه »ال فائدة 
ترتجــى من الحــوار«، يف 
وقــت تعيش فيه البالد أزمة 
سياســية تزداد تعقيدا يوما 

بعد يوم.
ويف خطابــه، دعا الصدر 
االســتمرار  إىل  أنصــاره 
باعتصامهــم لحــن تنفيذ 
مطالبه بحل الربملان وإجراء 
إىل  مبكرة، مشريا  انتخابات 
أن مطالبه عبارة عن عملية 

دميقراطية ثورية سلمية.

{ تباين {
وإثر دعــوة الصدر، أعلن 

هادي العامري زعيم تحالف الفتح ومفوض اإلطار 
التنسيقي للحوار أنه يؤيد إجراء االنتخابات املبكرة، 
مؤكــدا أن ذلك يتطلب حوارا شــامال لتحديد موعد 

ومتطلبات إجرائها.
ويف أعقــاب لقائه برئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي، قــال العامري إنه ال حل لألزمة الحالية 
إال عرب تهدئة التشنجات، وضبط النفس، والجلوس 

حول طاولة الحوار البّناء الجاد.

وأضــاف العامري أنــه يؤيد ما جــاء يف بيان 
الكاظمــي الذي دعا فيه إىل حوار وطني شــامل، 
موضحا أنه يشــد عىل أيدي كل الساعن للوصول 

إىل حل لألزمة يريض كل األطراف.
وكان اإلطار التنسيقي قد فوض العامري لتمثيله 
يف مفاوضات حل األزمــة والتواصل مع األطراف 

السياسية.
أما تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر، 
فأعلــن دعمه دعوة الصــدر إىل انتخابات مبكرة، 

مشددا عىل إجرائها وفق معايري وقوانن جديدة.
كــا رحب ائتالف النرص، الــذي يتزعمه رئيس 

الوزراء األسبق حيدر العبادي، بخطاب الصدر.
أمــا رئيس ائتالف دولة القانــون )املنخرط يف 
اإلطار التنســيقي( نوري املاليك، فقال يف تغريدة 
إن »الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخالفات 
وإعادة األمور إىل نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إىل 
الدستور واحرتام املؤسسات الدستورية«، يف إشارة 

إىل اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى الربملان.

طالبــت تايــوان املجتمع 
الدويل بإدانة جاعية للتهديد 
العســكري الصيني، يف ظل 
توتر بــن الجانبــن تفاقم 
بعــد زيارة رئيســة مجلس 
نانيس  األمــرييك  النــواب 
التايوانية  للعاصمة  بيلويس 
تايبيه، وإجراء بكن تدريبات 
عسكرية حلقت فيها صواريخ 

فوق تايوان للمرة األوىل.
وقال وزير خارجية تايوان 
إن إطــالق الصــن عددا من 
الصواريخ يشكل تهديدا لألمن 
يف  للعنف  وتصعيدا  القومي 
املنطقة، داعيا ملواصلة تقديم 

الدعم لبالده.
وجاء موقــف تايوان عىل 
العسكرية  التدريبات  خلفية 
حيث  الصن،  تجريهــا  التي 

تحلق الصواريخ الصينية فوق تايوان للمرة األوىل.
وقالت قيادة منطقة العمليات الرشقية يف الجيش 
الصيني إنها استكملت عدة عمليات إطالق صواريخ 
تقليدية يف املياه قبالة الساحل الرشقي لتايوان أمس 

الخميس يف إطار تدريبات مقررة.
وقال متحدث باسم القيادة -يف بيان- إنه تم رفع 

الضوابــط ذات الصلة عىل املجالن البحري والجوي 
بعد اكتال عمليات اإلطالق.

وحسب ما قاله املتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني 
الصينية تان كه يف، فإن التدريبات املشرتكة لقيادة 
املــرح الرشقي لجيش التحرير الشــعبي الصيني 
-التــي تطوق جزيرة تايوان- تهدف إىل ردع التواطؤ 

بن الواليات املتحدة والجزيرة.

وفور بدء املناورات الصينية 
أكد الجيش التايواين أنه يستعد 

للحرب من دون السعي إليها.
عن  رويرتز  وكالة  ونقلت 
مصدر تايــواين أن طائرات 
حربية وقطعا بحرية صينية 
اخرتقــت لوقت قصري الخط 
األوسط قرب مضيق تايوان.

وكشــفت وزارة الدفــاع 
الصن  إطالق  عن  التايوانية 
يف  باليســتيا  صاروخا   11
املياه املقابلة للجزيرة، وقالت 
إنها ال تسعى للتصعيد لكنها 
ال ترتاجع عندما يتعلق األمر 

بأمن وسيادة بالدها.
كا أكدت الوزارة أنها تراقب 
محيط الجزيرة بالتزامن مع 
األنشــطة غري املنطقية من 
الصن التي تهدف إىل زعزعة 

استقرار أمن املنطقة، بحسب قولها.
وقد حذر املتحدث باســم مجلس الوزراء التايواين 
من خطورة التدريبات العسكرية الصينية يف محيط 

بالده.

5000 L.L.  5000 ل.ل.

فــــــــي الذكــــــــرى الثانيــــــــة لجريمــــــــة املرفــــــــأ.. اإلهــــــــراءات تنهــــــــار فــــــــوق ركام الحقيقــــــــة املغّيبــــــــة
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــا وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالتـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و2076 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 2076  إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجايل لإلصابات 

.»1181614
وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل حالتي وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجايل للوفيات 10540«.

حـــــــقـــــــائـــــــق مـــــثـــــيـــــرة
قــــــــبــــــــل انـــــــطـــــــاقـــــــة
ــزي ــ ــي ــ ــل ــ ــك ــ الـــــــــــــدوري اإلن

انهيار القسم الشاميل من إهراءات القمح اهايل الضحايا امام مرفأ بريوت

مناورة صينية بالقرب من تايوان

مجلس النواب العراقي

كبري املفاوضني االيرانيني يف فيينا

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 
)التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين 
 

االنهيار املتتايل لالهراءات يف املرفأ »املنكوب« يشــبه 

اىل حد كبري السقوط املمنهج للحقيقة تحت ركام املدينة 

التي قتلت مع الضحايا مرتن. املرة االوىل باســوأ انفجار 

تختلط فيه كل انواع الجرمية املوصوفة، االهال، التسيب، 

الفوىض، االنهيار االخالقي، الفساد،القتل غري القصدي، 

ورمبــا القتل العمد،وكل موبقــات الكون مجتمعة. املرة 

الثانيــة باغتيــال حق املعرفة، وطمــس الدالئل، وتعمد 

ابقاء الجــرح نازفا يف بيوت العزاء التي مل تقفل ابوابها 

بعد، فيا تهيم ارواح الضحايا فوق ســاء عاصمة ينام 

فيها املسؤولون »قريروا العن« يف وقاحة موصوفة قل 

نظريها يف التاريخ. يف الذكرى الثانية مثة من يراهن عىل 

الوقــت لطمس معامل الجرمية، مل يعرف أحد ماذا حصل؟ 

وكيف؟ االهال ثابت، لكن مل نعرف حقا من هم املهملون! 

من املسؤول عن الجرمية؟ هل وقع االنفجار بفعل فاعل؟ 

ام مجرد سوء ترصف وقلة دراية مبخاطر هذه »القنبلة« 

املوقوتة؟ خــرج االهايل يف الذكــرى الثانية يطالبون 

بالعدالة، وخرج كل من يف السلطة »يتبجح« بتحقيقها، 

»الكذب« مســتمر بعد عامن عــىل املجرزة والخوف كل 

الخــوف من تحول الفاجعــة اىل مجرد »فلكلور« وطني 

يســتغله البعض للرقص فوق »جثة« الحقيقة خصوصا 

ان التحرك الشعبي كان خجوال واقترص حراك رمزي الهايل 

الشهداء املنقسمن عىل انفسهم.؟  

اما السياســة فتبقى يف »غيبوبــة« بانتظار اطالق 
»صافرة« السباق الرئايس يف ايلول ويعمل كل طرف عىل 
ترتيب اوراقه بعيدا عن االضواء لخوض »الكباش« املنتظر 
وميكــن القول ان »الحركة »ال تزال بــال بركة«. ويبقى 
استحقاق الرتســيم البحري يف مقدمة سلم االولويات 

يف ظل انتظار لبنان الرد االرسائييل عىل مقرتحاته. وقد 

اســـتـــئـــنـــاف تايـــوان تعلـــن اســـتعدادها للحـــرب وتطالـــب بإدانـــة دوليـــة لتهديـــدات الصيـــن  : ــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ االيـ الــــــنــــــووي 
املـــــفـــــاوضـــــات وتــــــفــــــاؤل أوروبـــــــــي

العـــــراق: دعـــــوة الصـــــدر لحـــــل البرملـــــان تثيـــــر حملـــــة ردود متباينـــــة 

التقى املفاوضون املكلفون 
بامللف النــووي اإليراين يف 
بعد  الخميس،  أمــس  فيينا، 
يف  ألشهر،  اســتمر  توقف 
االتفاق  إلحيــاء  محاولــة 

النووي.
وللمــرة األوىل منــذ آذار 
املايض، تلتقي جميع األطراف 
وهي:  االتفاق،  يف  املشاركة 
إيــران وروســيا والصــن 
وفرنســا واململكــة املتحدة 
وأملانيا، إىل جانب مشــاركة 
غري مبارشة للواليات املتحدة 
األمريكية، بهدف إحياء اتفاق 

عام 2015.
ورأت املحللــة يف املجلس 
الدولية،  للعالقات  األورويب 
الجولة  أّن  جريامنايه،  إيليل 
»قد  املفاوضات  من  الجديدة 
تســمح بتصحيح املســار، 
رضوري  دفــع  وإعطــاء 

ظهر من نتائج دراســة لوزارة السياحة 
أن 17% من السياح أتوا من أوروبا، وسكنوا 
يف قــرى أثرية يف لبنان، حيث أعجبوا جداً 
بالهندســة املعارية مــن حجارة قدمية 
وقناطر، ولقد توزع الســياح عىل الشوف 
البرتون  والبرتون ودومــا. يف  وكروان 
يوجــد 1800 ســائح أجنبــي، والحقيقة 
ان مدينــة البرتون اصبحــت مركزاً جذاباً 
للســياحة، وتســتحق ان تكــون املدينة 
الســياحية األوىل يف لبنــان، واذا كانت 

بلدية البــرتون واالهايل قــد نجحوا يف 
تحويل املدينة، فوزارة الســياحة مقرصة 
يف هــذا املجــال، ومل تقدم اي مســاعدة 
ملدينة البــرتون التي تســتحق كل رعاية 
لنشاطاتها، ومهرجاناتها وتسويقها عربيا 
وعاملياً عرب السفارات اللبنانية يف الخارج، 
وقنوات التلفزة، ألنها مدينة ناجحة بامتياز 
بالسياحة وامكانية استعابها للسياح يصل 
اىل 10 آالف ســائح، حيــث تحولت املباين 

القدمية اىل فنادق.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

من؟ آب…مسؤولية  من  الرابع 
 رشف ابو رشف
نقيب االطباء السابق

 الرابــع مــن آب 2020  الذكرى الثانيــة النفجار مرفأ 
بــريوت… كأنهــا البارحة ومازلنا نعيــش يف زهول عن 
الــذات وبــل يف أرق من حزن عىل فــراق األحبة املوجع.  
فنناجيهم وأهاليهم، شــوًقا إليهم وتحرًّقا   عليهم. نفيق 
متعبــن كل صباح والنفس ممزقة حتى املوت لوال إمياننا 
 بعدالة الســاء  حيث األحبــة يف فردوس املحبة والهناء. 
 الرابع من آب 2020 قسا علينا، فأبعد  األحبة عنا، وبات العمر 
موحًشا بعيًدا عنهم. وها نحن نبيك حالتنا عذابًا وضياًعا، 
وقد غاب لون الفرح عن اعيننا وفارقتنا النكهة املاتعة التي 
كنا نحسها مؤنســة من كلاتهم ومجالساتهم الفرحة.  

كانوا ملء وجود يف الحياة كمن ال مثلها.
 أما اليوم فنقف يف قلب العواصف ونرى كل يشء متغريًا 
بعدهم عا كان له معهم.  أألنهم ال يشــيعون حولهم من 
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ـــــا الاهـــــوت الديبلوماســـــي فـــــي فيين
نبيه الربجي 

عن  وبعيــداً  فجــأة، 
قرع الطبــول يف الرشق 
األورويب، وعــن قــرع 
الــرشق  يف  الطناجــر 
سيوي )كم بدا رد الفعل  ا
كاريكاتورياً،  الصينــي 
وبهلوانيــاً، عــىل زيارة 
نانيس بيلويس لتايوان !!(، 
عاد األمريكيون وااليرانيون 

تسلالً اىل فيينا .
ما الذي حدث يف األروقة الديبلوماســية الخلفية، ويف 
ل اىل قرص  الجبهات االســرتاتيجية األمامية ، ليعود  التفا
، وعىل ايقاع سنفونية »الدانوب األزرق« لشرتاوس،  كوبور

ال عىل ايقاع الكونرشتو الجنائزي ملوزارت؟
ن، رصاع النفط والغاز . جو بايدن الذي الح أن األمري  ا
محمد بن سلان تعامل معه كشخصية من الدرجة الثانية، 
وهذا يحدث، للمرة األوىل، منذ لقاء امللك عبد العزيز آل سعود 
والرئيس فرنكلن روزفلت عىل م املدمرة كوينيس يف قناة 
ر يالطا عام 1945، مل يجد بديالً سوى  السويس، غداة مؤ
التنازل أمام آيات الله، واالصغاء اىل رأي كبار املستشارين يف 
البنتاغون بعدم ترك ايران تذهب اىل حد االندماج االسرتاتيجي 

مع كل من روسيا والصن...
االيرانيون املنهكون اقتصادياً، املربكون جيوسياسياً بسبب 
حالة الضياع يف الرشق األوسط، ومحاوالت ارسائيل »ملء 
« يف املنطقة، ال يريدون البقاء بعيداً عن جاذبية السوق  الفرا

أمام اللهاث األورويب وراء الغاز البديل عن الغاز الرويس.
بطبيعة الحــال لعبة املصالح ال لعبة املباد يف ذروتها 
ـ »التفاوض  . وبعدمــا كان األمريكيون يتهمون االيرانين ب
االيديولوجــي«، ها أن روبرت مايل، كبري املفاوضن، يوحي 
برباغاتيــة الفتة من نظام يخلط بــن اللغة الالهوتية 
واللغة السياســية، حتى أن سوزان رايس، مستشارة األمن 
القومي السابقة، كتبت يف »الفورين آفريز« عن »الالهوت 

الديبلومايس عىل ضفاف الدانوب« .
ولتكن لعبة املصالح. أي مكان للفلســفات، أو للديانات، 
الطوباوية يف زمننا ؟ أمريكا من شقت طريق الجلجلة أمام 
خر، فتحا  لبنان وســوريا ألنها تعترب أن البلدين، بشكل أو ب
أبوابهــا أمام العربة االيرانية، وان كانت األبواب الخلفية، 
ما أحدث اضطراباً دراماتيكياً يف خارطة املعادالت، كا يف 

خارطة العالقات، يف الرشق األوسط ..
يف لحظة ما، استشعر البيت األبيض أن هذه املنطقة التي 
ي كيسنجر، خشبة الرصاع، ومنذ آالف السنن،  رأى فيها ه
خر، تحولت اىل عبء اسرتاتيجي  بن نصف الله والنصف ا
عليها، فكان أن آثرت االنسحاب التدريجي منها قبل أن ينفجر 
املرح األوكراين وتنفجر معه أزمة الغاز . وكانت لحظة ما 
أخرى أعادت الضجيج اىل األساطيل األمريكية وهي تختال 

بن مضيق هرمز وباب املندب .
األمريكيون الذين يخوضــون يف أوكرانيا حرباً تحايك 
الحرب العاملية الثالثة، ودون أن يستطيعوا التكهن بنتائجها، 
ال يريدون للرشق األوسط أن يشتعل، وهو الذي ال ينتظر أك 
من صارو يطلق من مكان ما عىل األرض اللبنانية . من هنا 
كان تراجعهم أمام ايران يف نقاط حساســة تتعلق باملسار 
التفــاويض . يقابل ذلك حديث عن خطوة ايرانية اىل الوراء 
يك ال تبقى طهران بعيدة عن جنون األسواق يف هذه األيام .

وقــد أعقبه يوم االحداثيات، هز األمريكين أك ما هز 
االرسائيلين الذين، بدورهــم، يدورون يف حلقة مفرغة . 
، ولو قيد أمنلة، اذا ما قلنا أن ما قامت  ال نتصــور أننا نبالــ
بــه املقاومة جعل أبواب قــرص كوبور تفتح، مرة أخرى، 
أمام املفاوضات، ويح عن املفاوضات السلســة يف هذه 

الجولة...
اً ما، ومبنأى عن التفســريات املاورائية، قد  ال بد أن شــي
حــدث فــوق األرض، أو تحت األرض، فوق الطاولة أو تحت 
الطاولة، وأعاد األمريكين وااليرانين اىل القفازات الحريرية 

بدل الرتاشق باأللفا الحديدية.
مــا يعنينا، هل مثة من تداعيات لتلك املفاجأة عىل لبنان 
وسوريا، وحيث الرتابط »العضوي« بن األزمة هنا واألزمة 
هنــاك، وبعدما وصل البلدان اىل نقطة النهاية . املقصود.. 

نقطة الهاوية.
يــات الله بطبيعة الحال،  ال منلك ســوى الدعوة لله، و
بفتح العقول والقلوب، لعلنا نعود، وكا ترتقب ذلك أوساط 

ء الرائع الذي يدعى... الحياة! ديبلوماسية، اىل ذلك ال

اكــد رئيس الجمهورية العاد ميشــال عون، التزامه باحقاق 
العدالــة يف جرمية انفجار مرفأ بريوت، »املســتندة اىل حقيقة 
كاملة يكشفها مسار قضا نزيه يذهب حتى النهاية«، مشددا 
عىل رضورة محاسبة »كل من يثبت تورطه يف الجرمية ألن ال احد 
فوق القانون«. موقف الرئيس عون جاء خالل تغريدة عىل موقعه 
يف »تويرت«، ملناسبة مرور عامن عىل فاجعة تفجري مرفأ بريوت 
يف 4 آب 2020. وجاء يف التغريدة: »بعد عامن عىل الفاجعة، أشارك 
أهــايل الضحايا والجرحى حزنهم، وعائالت املوقوفن معاناتهم، 
كد لهم التزامي بإحقاق العدالة املســتندة اىل حقيقة كاملة،  وا
يكشفها مسار قضا نزيه يذهب حتى النهاية، بعيدا عن أي تزوير 
او استنسابية او ظلم، ملحاسبة كل من يثبت تورطه، ألن ال احد فوق 
القانون«. ويف يوم الحداد املعلن عىل ضحايا املرفأ، نرش حســاب 
رئاسة الجمهورية اللبنانية عرب »تويرت«، صورة تظهر العلم اللبناين 

منكّساً يف قرص بعبدا حداداً عىل ضحايا انفجار املرفأ.
اىل ذلك، استقبل الرئيس عون مدير إدارة الرشق األوسط وآسيا 
الوســطى يف صندوق النقد الدويل الوزير السابق جهاد أزعور، 
وعرض معه األوضاع االقتصادية يف البالد واملفاوضات الجارية 
مــع الصندوق، يف اطار خطة التعايف االقتصادي التي اعتمدتها 

الحكومة. كا تناول البحث التطورات اإلقليمية. 
واســتقبل ســفرية فنلندا يف لبنان تارجا فرنانديز يف زيارة 
وداعية ملناسبة انتهاء عملها الديبلومايس يف لبنان، والذي استمر 
4 سنوات.  وشكر الرئيس عون فرنانديز »عىل الجهود التي بذلتها 
لتعزيز العالقات الثنائية بن لبنان وفنلندا، وتطويرها يف املجاالت 
كافــة، متمنيا لها التوفيق يف مســؤولياتها الجديدة يف وزارة 

الخارجية الفنلندية«.

تنكي العلم حدادا عل شهداء انفجار املرفأ
عـــــون: ملحاســـــبة كّل مـــــن يثبـــــ

ــون ــ ــوق القانـ ــ ــد فـ ــ ن ال أحـ ــه  ــ ـ توّر

اال ونهرا ية     قب السفرية الفنلن ون مس

ــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال أيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأ خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر املرفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي تفجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ائّيـ ــّورات ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ تطـ
ميشال نرص 

كانهيارات صوامــع اهراءات »البور« التي 
عصت عىل حرب ال 15 ســنة، يتهاوى الحجر 
وآمال البرش يف لبنان عىل البطيء ، ال يشفع 
فيهم جوع وال عطش، فيا العامل تتقدمه االم 
الحنون يعطي جرعات »اوكســجن« لطبقة 
وات  شــاركته »بالتكافل والتعاون« نهب ال
وتغطية قتــل االرواح، لتحل الذكرى الثانية 
لتفجري مرفا بــريوت واالمور »تيتي تيتي«، 
بعدما فعل »ريس« االيليزيه فعله يف اجهاض 
ثورة كانت يومذاك ستاكل االخ واليابس، 
فاقنع اللبنانين الغاضبن بانه سيتوىل عملية 
»قبعهم »، ليكتشفوا  مع »طلوع الضو« انهم 
ب، قبل ان يردوا له الصاع بالوكالة  اكلوا ال

يف االنتخابات الترشيعية.
التحقيقات نحو كشــف الحقيقة  وبينا 

يف قضية 4 آب معطلة عن سابق ارصار وتصميم، يرص وزير 
سيادي عىل التأكيد يف مجالسه الخاصة بان التحقيق التقني 
يف كارثة بريوت قد انتهى، ســاخرا من نظرية »املؤامرة« يف 
انهيار االهراءات لطمس الحقيقة و«تنضيف ساحة الجرمية« 
كا يحاول البعض التســويق، مستبعدا سبب العمل العسكري 
حــارصا االمــر باالهال وقلة املســؤولية، من جهة، وجهل 
الجهات املعنية يف غالب االحيان بطبيعة املواد التي يتعاملون 

معها.
وجهــة نظر ال تقنع بكــريك وال مطرانية بريوت، فراعي 
االوىل »مسترشس« يف هجومه، يعاونه ارشمندريت بريوت 
يف حملة قصف مركز يستهدف السلطة بكل مستوياتها، التي 

تقول للعامل اجمع »كاد املريب ان يقول خذوين«، فهي ال ترحم 
بتحقيقها الضحايا، وال تسمح برحمة تحقيق دويل عل انفس 

االبرياء ترتاح ومعها االحياء من اقربائهم ومحبيهم.
غري ان كالم الكنيســة بشــقيها، بقي صوتا بال صدى يف 
براري املســؤولن، التي »عجقت« مواقع التواصل االجتاعي 
بتغريداتهم بنفس »ال حول وال قوة« من قبل من ميلكون مفاتيح 
الحل والربط، فيا اهايل الضحايا خائبون تائهون يتســاءلون 
عن شعب عظيم استسلم لقدره رافعا العرشة يف وجه جالديه ، 

ء مقتضاه. منتظرا سقوط االهراءات ليبني عىل ال
وســط هذا املشــهد جاءت التحركات الشعبية يف الذكرى 
الثانية دون املســتوى املطلوب، رغــم االجواء املربة نهاية 

االسبوع املايض عن احداث منتظرة، قد تكون 
ذات طابع امني، ما دفع بالكثري من السفارات 
الغربية يف بريوت اىل وضع اطقمها االمنية 
القصوى  التاهب  واالســتخباراتية يف حال 
والجهوزيــة العالية والبقاء عىل الســمع، 
دون تحديد اي مدة زمنية لالجراءات املتخذة، 

ناصحة بعدم التنقل ليال.
غري ان هذا االحبــاط مل مينع االهايل من 
االســتمرار يف معركتهــم، بعدمــا توافرت 
لديهم وثائق ومعلومات جديدة ، مل تكشــف 
املعطيــات مصدرهــا، وان كان اغلب الظن 
ان مصدرها جهة خارجية، ســمحت لفريق 
االدعاء بتحديد الئحة اتهام باســاء عدد من 
املسؤولن االمنين والسياسين والقضائين، 
حيــث ينتظر ان يتقدم فريق املحامن باخبار 
اىل النيابة العامة التمييزية اليوم مبلف كامل، 

رغم التوقعات بان االمور لن تكون سهلة.
»دولتي فعلت هذا«، شــعار »زين« الجدران 
املحيطة مبرفا بريوت الذي كلف تدمريه أك من 200 شهيد و6000 
جريح،  بتدور رزنامة الزمن دورة كاملة حتى عاد اليوم املشؤوم 
، ليذكرنا مبا مل ولن نستطيع أن ننساه يوما، من وضع السلطة 
القضائية وهيبتها يف مواجهة مفتوحة ومبارشة مع السلطة 

السياسية الخائفة عىل سطوتها وجربوتها واستمراريتها.
لة التي قد ال نجد االجوبة الشافية عنها قبل الذكرى  االســ
الثالثة كثرية، وحده املؤكد ان »الشــاهد الصامت« الذي افتدى 
»بباطونه املسلح« بريوت  مل يستطع الصمود أك من عامن 
آخــذا رسه معــه... وهو ما اراده كثــريون، يف بلد الالعدالة 

والالعقاب تحول فيه كل يوم إىل 4 آب جديد...

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــات بالحقيق ـــــــــــــــرب.. ومطالب ـــــــــــــــال املغت ـــــــــــــــا تمث ـــــــــــــــدل باتج ـــــــــــــــر الع ـــــــــــــــن قص ـــــــــــــــيرات م  مس
ـــــــــــــــم« ـــــــــــــــم الســـــــــــــــماء موجـــــــــــــــود وبانتظارك ر حاك ـــــــــــــــا حـــــــــــــــكام ا ـــــــــــــــا: »ي حاي ـــــــــــــــي ال أهال

إنطلقـت عنـد الثالثـة مـن بعـد ظهـر امـس، مسـريات 
ثـال املغـرتب  مـن أمـام قـرص العـدل يف بـريوت نحـو 
أمـام مرفـأ بريوت، شـارك فيهـا أهايل الضحايـا والجرحى 
ريـن وحشـد مـن املؤيديـن لعدالـة قضيـة املرفـأ،  واملت
يحملـون العلـم اللبنـاين وصـور الضحايا والفتـات تطالب 
بالتحقيـق والعدالـة، مـع حضـور الفت للصحافـة الدولية 
الثانيـة عـىل تفجـري  الذكـرى  واملحليـة، وذلـك ملناسـبة 

. ملرفأ ا
والقـت املحاميـة ديان آصـاف كلمة اسـتهلتها بالوقوف 
دقيقـة صمـت عـن أرواح شـهداء 4 آب، وقالـت مـن أمـام 
قـرص العـدل: »سـنتان مـن دون عدالة، هـي قضية وطنية 
واسـتعادة  القضـاء  السـتعادة  اسـاس  هـي  بامتيـاز، 
الدولـة، العدالـة التـي منـذ سـنتن وهم يريدون نسـفها«، 
مسـيطرة  لبنـان  يف  السياسـية  السـلطة  »ألن  مضيفـة 
عـىل القضـاء. ويبقـى أننا كشـعب لن ننـ تفجري 4 آب. 
والضغـط الشـعبي فضـح مؤامراتهـم، ونحـن مسـتمرون 

العدالة«. حتـى تحقيـق 

{ أمام السـفارة الفرنسية {

السـفارة  أمـام  كانـت  للمسـرية  الثانيـة  الوقفـة 
منظمـة  ممثلـة  القـت  الشـام، حيـث  طريـق  الفرنسـية 
»هيومـن رايتـس ووتـش« آية مجـذوب كلمة قالـت فيها: 
»وقفـت املنظمـة اىل جانـب أهـايل الضحايا لحشـد الدعم 
مـن اجـل تحقيـق دويل مـن قبـل مجلـس حقوق االنسـان 
التابـع لألمـم املتحـدة، بهـدف الوصـول اىل الحقيقـة«، 
مضيفـة »نحـن اليـوم بحاجـة اىل الضـوء االخـ مـن 
فرنسـا، ألن دوال كثـرية ال تريـد السـري يف التحقيـق بدون 
دعم فرنسـا. ومن املؤسـف أن فرنسـا مل تقدم ما يسـاعد 

عـىل تحقيـق دويل ».
الضحيـة  الطفلـة  والـدة  نجـار  ترايـيس  القـت  ثـم 
الكسـندرا نجـار كلمـة بالفرنسـية، طالبـت فيها السـفارة 
فتـح  يف  »بـاالرساع  الفرنسـية  والسـلطات  الفرنسـية 

الحقيقـة«. باظهـار  كفيـال  يكـون  دويل  تحقيـق 

{ من سـاحة سمري قصري {

ومـن سـاحة سـمري قصـري، احتشـد اهـايل الضحايـا 
ريـن، ورفعـوا علا لبنانيـا كبريا ملطخا  والجرحـى واملت
بالدمـاء، وعلـا آخـر مكتوبـا عليه قسـم أهايل الشـهداء 
وضحايـا املرفـأ، كـا رفعـت صـور الضحايـا والالفتـات 

املنـددة بالسـلطة السياسـية واملطالبـة بالحقيقـة.
ورفـع بعـض أهـايل الضحايـا عـددا مـن »التوابيـت« 
مبحاسـبة  مطالبـة  شـعارات  تحمـل  التـي  والالفتـات 

العدالـة. وبإحقـاق  املجرمـن 
تدافـع واطـالق عبـارات ضـد  أنـه حصـل  إشـارة اىل 
الشـعارات  تشـبه  مجموعـات  مـن  السياسـية  السـلطة 
التـي كانـت تطلـق يف 17 ترشيـن، وتـم منعهـم مـن قبـل 
نقطـة الجيـش عنـد احـد مداخـل سـاحة مجلـس النواب.
وتوافـدت شـخصيات سياسـية واجتاعيـة، مـن بينها 

النـواب ميشـال معـوض، اليـاس حنكـش، نديـم الجميل.
ثـم القـت زوجـة الراحـل لقـان سـليم كلمـة طالبـت 
فيهـا ب »العدالـة وبالتحقيـق يف عمليـة اغتيال زوجها«.
كـا القـى بـول نجـار والـد الضحيـة الكسـندرا، كلمـة 
لـه عائلتـه وفقـدان  بتفاصيـل مـا تعرضـت  ذكـر فيهـا 

طفلتـه.
وتلـت ماريـان فاضوليـان بيان جمعية أهـايل الضحايا، 
وجـاء فيـه: »عامـان ونحـن نطالـب بالعدالـة والحقيقـة 
زالـوا  مـا  اشـخاصا  هنالـك  أن  نذكـر  كـا  واملحاسـبة. 
يرحـون وميرحـون دون حسـيب او رقيـب. ومل تطبـق 

مذكـرات التوقيـف والجلـب الصـادرة بحقهـم«. 
وسـألت: »أيـن اذونـات املالحقـة التـي طلبهـا املحقـق 
تشـاركون  انتـم  املطلوبـن:  يحمـي  ملـن  نقـول  العـديل؟ 
بوجهنـا  وتقفـون  العدالـة  سـري  تعرقلـون  بالجرميـة، 
املحاسـبة  التحقيـق وتسـاعدون بهروبهـم مـن  وبوجـه 
واالفـالت مـن العقـاب. فكيف تتحدثون عـن دولة القانون 
واملؤسسـات وفصل السـلطات وإسـتقاللية القضاء وأنتم 
مـن قضيتـم عـىل القضـاء وما زلتـم مسـتمرين بالتعطيل 
والتدخـالت »، مضيفـة »لـكل ظـامل نهايـة. ال تنسـوا يـا 
حـكام االرض أن حاكـم السـاء موجـود وبإنتظاركم، ولن 

تسـتطيعوا ان تهربـوا منـه«. 

{ أمـام مركز اطفاء بريوت {

انطلقـت املسـرية الثالثـة، مـن امام مركـز اطفاء بريوت 
يف الكرنتينـا، تقدمهـا اهـايل الشـهداء العـرشة، ورفـاق 
الشـهداء يف فـوج االطفـاء. حمـل املشـاركون علـا كبريا 
ملطخـا باللـون االحمـر وعلـا اخـرا كتب عليه القسـم... 
كـا حملـوا النعـوش وعليهـا اسـاء الضحايا والشـهداء 
والفتـات تدعـو اىل »محاسـبة املسـؤولن عـن التفجـري 

الحقيقة«. وكشـف 
ولـدى وصول املسـرية اىل امـام املرفأ قبالـة االهراءات، 

فـوج  ضحايـا  اهـايل  باسـم  كلمـة  صعـب  بيـرت  القـى 
االطفـاء: »عانينـا الكثـري والـذي راح مـا بيتعـوض اكيـد، 
ونحـن  سـينقطع  نفسـنا  وان  تعبنـا  عـىل  راهنـوا  كـ 
نقـول لـو بقـي مواطـن واحـد حامـال قضيـة حـق ويريد 
الحقيقـة سـوف تظهـر يومـا مـا. مـن هنـا نقـف بقلـب 
صامـد وعقـل واع وبصـدر عـار جاهـز لـكل يش ونعـيل 
الصـوت للعـامل الحـر ونقـول »بدنـا يـاك قـوال وفعال اىل 

جانـب قضيتنـا«.
ووجـه أهـايل الضحايـا رسـالة اىل األمن العـام لألمم 
املتحـدة أنطونيـو غوترييـس، جـاء فيهـا: »ال تـزال هـذه 
املأسـاة حتـى اليـوم مسـتمرة، تفـرض خسـائر نفسـية 
وإجتاعيـة وماليـة فادحة، وإلحـاق رضر كبري بالضحايا 
الناجـن وأقاربهـم والشـعب اللبنـاين عامـة. بعـد وقـت 
تضمنـت  عديـدة،  مطالـب  رفعـت  االنفجـار  مـن  قصـري 
اللبنانيـن،  املواطنـن  آالف  ـات  م مـن  موقعـة  عرائـض 
داعيـة اىل إجـراء تحقيـق مسـتقل يف االنفجـار بتفويض 
مـن األمـم املتحـدة. كانـت هـذه املطالبات مدفوعـة بعدم 
العدالـة  ونظـام  اللبنانيـة  الحكومـة  قـدرات  يف  الثقـة 
اللبنـاين عـىل التحقيـق، يف جرميـة بهـذا الحجـم، نظـرا 
لوجـود العديـد مـن تضـارب املصالـح الكبـرية، فضـال عن 
العجـز التاريخـي لبنـان يف حـل الجرائم الكربى السـابقة 
والنقـص الفـادح يف الخـربات الفنيـة. ولسـوء الح ثبت 
امـا، فبعد عامن  أن جميـع هـذه املخـاوف كانت مـربرة 

مـن املأسـاة ال حقيقـة ظهـرت وال عدالـة أتـت«.
أضافـت الرسـالة »إن املوقعـون أدنـاه ال يثقـون بـأن 
املسـؤوليات،  وتحديـد  املأسـاوي  الحـادث  هـذا  حقيقـة 
سـيتان مـن دون دعـم ومسـاعي األمم املتحـدة. لذلك إذا 
مل تتـم إعـادة قـايض التحقيـق اىل منصبـه ويكـون قادرا 

عـىل إداء واجباتـه دون مزيـد مـن العوائـق، ويؤكد قدرته 
واسـتعداده عـىل إصـدار القـرار الظنـي، خـالل 90 يومـا 
مـن تاريـخ هـذه الرسـالة، عندئـذ يحـث املوقعـون أدنـاه 
مجلـس األمـن بـكل احـرتام النظـر، وإذا كان ذلك مناسـبا 

التالية: اعتـاد القـرارات 
مسـتقلة،  للجنـة  التمويـل  وتوفـري  إنشـاء  أوال: 
وتفويضهـا تـويل التحقيق يف أسـباب االنفجـار، وتحديد 

املسـؤوليات.
التحقيـق  وقـايض  اللبنانيـة  الحكومـة  إلـزام  ثانيـا: 
وجميـع األطـراف األخـرى بتسـليم هـذه اللجنة املسـتقلة 
التـي بحوزتهـم،  جميـع املعلومـات والوثائـق والبيانـات 

والتعـاون معهـا بشـكل كامـل«.

ثال املغرتب { { أمام 

ثـال  ثـم انطلقـت املسـرية الحاشـدة بعـد ذلـك نحـو 
املغـرتب، بعـد توافـد الحشـود مـن مختلـف الجهـات. 

ووّقـع املشـاركون باملسـريات عـىل علـم لبنـاين كبـري 
توّجهـوا  كـا  جامعـة،  وطنيـة  عدالـة  عـىل  كإرصار 

النـواب. مجلـس  نحـو  »التوابيـت«  مبسـرية 
أهـايل  لتجمـع  التأسيسـية  اللجنـة  نظمـت  وكانـت 
أمـام  وقفـة  اإلنفجـار،  ري  ومتـ جرحـى  و  شـهداء 

الشـهداء.  بأهـايل  محصـورة  كانـت  رقـم   البوابـة 
ودخـل االهـايل اىل حـرم املرفأ حيـث النصـب التذكاري 
للشـهداء، ووضعـوا اكاليـل الزهـر، وقـرأوا الفاتحـة عنـد 

السادسـة وسـبع دقائـق لحظـة دوي االنفجار. 
وقـد طالـب االهـايل بــ »الحقيقـة وبتنحـي املحقـق 
عـن  البيطـار  طـارق  القـايض  القضيـة  يف  العـديل 

. » لتحقيـق ا

مام السفارة الفرنسية

فاء مام مقر  فو اال من 



رزق صونيا 

ال شــك يف اّن تاريخ 4 آب شكّل إنقالباً مأساوياً وكارثياً 
يف لبنان، جرف معه كل ما تبقى من آمال بإمكانية إنتشال 
هــذا الوطــن من الهاوية،  حتى يكاد  يلف انفاســه  مع 
جرمية انســانية مل يشــهدها العرص، الذي عايش مأساة 
شــعب رافقته حقبات من الحــروب، وصوالً اىل الفاجعة 
اً  االكرب التي م عليها سنتان ومل يتغرّي يشء، وكأّن شي

مل يحدث ويقلب اوضاع لبنان رأســاً عىل عقب...
عامــان والصمت املبيك يخّيم عىل ارجاء مرفأ العاصمة 
الجريحة، فبات املكان نقطة مخيفة ومرعبة لكل اللبنانين، 
وبصورة خاصة للقاطنن يف محيطه، واملستمرين بلملمة 
، مع غياب احبائهم الذين ســقطوا  جراحهم التي ال تنت
ضحايــا تفجــري رهيب، غابت عنــه التحقيقــات فغّيبت 
معهــا عدالة االرض، فيا كانت الوعود مبعرفة املســّببن 
واملســؤولن عنه بغضــون 5 ايام، إمتدت لســنتن ومن 
تد اىل أمد بعيد لن تكشف حقيقتها يوماً، اذ  يعرف؟، فقد 
إعتدنا يف لبنان عىل هذه الصورة، فال عدالة وال محاسبة، 
بل طمس للحقائق وغياب للمســؤوليات، لكن ماذا لو حدث 
ذلك االنفجار يف اي بلد يف العامل؟ بالتأكيد لكانت سقطت 

وأنظمة... عروش 
ّ كل هذا الوقت عىل انفجار4 آب ، الذي ق  فبعد م
ة الكوارث  عىل آخر معامل وهيبة الدولة، والذي تصّدر قا
العامليــة، نظراً لهــول نتائجه وتداعياته، أســقط ضحايا 

وجرحى وق عىل نصف 
معه  فمحــى  العاصمــة، 
اي بــادرة امل بهــذا البلد، 
مــن دون ان تــّرف جفون 
املســتمرة  الســلطة،  اهل 
اكاذيبهــا  إطــالق  يف 
فســادها،  لتربير  كالعادة 
وإنعدام مســؤولياتها إزاء 
او  ملــف  او  مســألة  اي 
قضيــة، تحت شــعار » مل 
نكن نعلــم«، فيا املطلوب 
بعقول  االســتخفاف  عدم 
اللبنانيــن، وعــدم إطالق 
ملخيلته  العنــان  البعــض 
الســينائية، الن ما جرى 
واتهامات  الت،  تسا يطرح 
وبإخفاء  باإلهال  للسلطة 
حقيقة ما جرى، مع تكرار 
الجــواب الدائم » ليـــست 

مسؤوليـتي«.
اىل ذلك عادت مشــاهد الخوف لتســيطر من جديد قبل 
ايام قليلة، مع إنحناء الجانب الشــايل من اهراءات القمح 
الذي بات حادا جداً، ما ادى اىل هبوط قسم كبري منه، وذلك 
وز املايض،  نتيجــة النريان املندلعة فيه منذ الســابع من 

بفعــل تخّمر الحبــوب املرتوكة، والتــي أّدت اىل إضعاف 
أساســاته املتصّدعة منذ حدوث االنفجار.

يف غضــون ذلك توالت املواقف يف هــذا االطار، ومنها 
إنتقاد  البطريرك املاروين املطران بشارة  الراعي، الحكومة 
اللبنانية إلخفاقها يف محاســبة املســؤولن، ورأى خالل 

قداس أقيم إلحيــاء الذكرى الثانية، بأّّن الحكومة ليس لها 
الحــق يف عرقلة التحقيقات املحليــة والدولية، داعياً اىل 

. الجرمية  تحقيق دويل يف هذه 
ويف هذا الســياق أيضــاً، دعت منظمــة األمم املتحدة 
اىل إجــراء تحقيق دويل يف االنفجــار، الذي يّعد من أكرب 
االنفجــارات يف العامل، كا أعربت بعثة االتحاد األورويب 
يف بريوت والبعثات الديبلوماســية التابعة للدول األعضاء 
يف االتحــاد املذكــور، اىل التعاطــف مــع العائالت التي 
فقدت أحباءها يف ذلك اليوم املأســاوي، وكذلك مع جميع 
ريــن، كا جــّددت تضامنها والتزامهــا مبواصلة  املت
دعمها لالســتجابة ملواجهة تداعيات االنفجار، اىل جانب 
الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين، التي أّدت دوراً حاســاً 
رين  يف هذه الجهــود،  وإعتربت يف بيان انه يحّق للمت
باملحاســبة، وأكــدت عىل رضورة متابعــة التحقيق دون 
عوائق، وبعيداً عن التدخل الســيايس، اي أن يكون التحقيق 

ومستقالً.   وشفافاً  وموثوقاً  نزيهاً 
ويف الوقــت الذي يظهر فيه االهتــام الخارجي بهذه 
القضية االنســانية، نشهد إســتخفافاً بها من قبل بعض 
افرقــاء الداخــل، فلاذا يســتمر غياب الدولــة واملعنيّن 
والتهــاون وعــدم تحّمل املســؤوليات؟، وملــاذا اوقفت 
التحقيقــات وكفت يــد القايض املكلــف بالتحقيق طارق 
البيطــار عن متابعة مهمته ؟، ما يطرح هواجس ومخاوف 
من عدم تحقيق عدالة االرض، لكن بالتأكيد عدالة الســاء 

آتية... 

ذبيان كال 

التي تتحكم بتقريب  الوقت هي  لعبة 
موعــد املفاوضات غــري املبارشة بن 
ترسيم  بشأن  االرسائييل،  والعدو  لبنان 
املتنــازع عليها يف  البحرية  الحــدود 
الحقــول النفطيــة يف الجنوب، حيث 
تضيق املهلة حتى نهاية الشهر الحايل، 
مــع اعالن ارسائيل انها ســتبيع الغاز 
والنفــط اىل رشكات غالبيتها اوروبية 

املقبل. ايلول  شهر  يف 
ومع اعالن لبنان الرسمي عن حقوق 
لبنان، وابال الوسيط االمرييك آموس 
هوكشــتاين، عن مــا يقبله ويفاوض 
عليه، فان العــدو االرسائييل مل يخرج 
بعــد مبوقف موحــد، وهو مــا كان 
ينتظره من لبنان، الذي تشــبث بالخط 
2 وبحقــل قانا كامــالً، وعدم اعطاء 
ارسائيل فرصة التشــارك مع لبنان، يف 

الحقل رقم 8، وال يف انشــاء صندوق مشــرتك، لالستثار 
يف الحقول املشــرتكة، وما قدمه لبنان هو اق ما ميكن 
ان يقبــل به، بعد ان ترك الخط 29 جانبا، وقابالً للتفاوض 
يف حال مل تصل الوســاطة االمريكية اىل تقريب وجهات 

الطرفن. بن  النظر 
وتتجــاذب داخل الكيــان الصهيوين، وبن مســؤوليه 
التعاطي  السياســين والعســكرين، اراء متناقضة حول 
مع لبنان، يف موضوع الحقول النفطية، اذ ســادت اراء ان 
تتخــىل ارسائيــل عن اي اطاع لها يف الحقول 8 و9 و10، 
وان توافــق عىل حرص اســتخراج النفط من حقل كاريش، 
عــىل ان يحصل لبنان عىل كامل حقــل قانا، وهو العنوان 
الذي رفعه لبنان »قانا مقابل كاريش«، حيث يعمل الوسيط 
االمــرييك عىل هــذه النظرية التي مل تلــق بعد قبوال عند 
»صقور« االرسائيلين، الذيــن اعلنوا، بان تهديدات »حزب 

الله« ال تهمهم سواء بارسال »املسريات«، او تحديد االهداف 
التي ستكون تحت مرمى نريانه يف املنصة التي تقف عليها 
الســفينة اليونانية، التي ســبق لالمن العام »لحزب الله« 
السيد حســن نرصالله، ان حذر رشكتها او اصحابها، بانها 
ســتكون هدفا عسكريا، اذا ما استمرت باعال االستخراج 

حقوقه. عىل  يحصل  مل  ولبنان 
فاالســابيع الثالثــة املقبلــة، وقبل الدخول يف شــهر 
ايلول، ستكون حاســمة ومصريية، اذا مل يرع الوسيط 
هوكشــتاين، ويأ بجواب من القيــادة االرسائيلية، وقد 
ابلغــه املســؤولون اللبنانيون اثناء لقائــه به يف القرص 
الجمهــوري، بان الوقت مثــن وال ميكن اضاعته، ومل تعد 
املســألة نظرية لرتســيم حدود عىل الورق، ومفاوضات 
يف الغــرف، بل ان القضية تتعلــق بحقوق لبنان الذي هو 
بامس الحاجة اىل التنقيب عن النفط واســتخراجه يف ظل 
االزمة املاليــة واالقتصادية واالجتاعيــة التي مير بها، 
وان الديبلوماســية التي نصح هوكشتاين االعتاد عليها، 

وليس القوة العســكرية، فان الرتحيب 
ســاء الثالثة ميشــال  بها من قبل الر
، تم  عــون ونبيه بري ونجيــب ميقا
التســليم بها، ولكــن اىل حن، وفق ما 
نقل مطلعون عــىل اجواء لقاء القرص 
الجمهــوري، وان »حزب الله« جاد يف 
تهديداته، ال بل نفذها، وهو ســيذهب 
بهــا بعيــدا، اذا مل تكــن اجوبة العدو 
االرسائيــيل متجاوبة مع حقوق لبنان، 
التي لــن يكون غــاز الرسائيل، اذا مل 
يكن للبنان، وقــد اثار الطرح اللبناين، 
ارباكا للوســيط االمرييك، الذي حاول 
ل، وانه سيعود من الكيان  تقديم التفا
الصهيــوين بايجابيات، والتي مل تظهر 
حتــى االن، وفق مصــادر حزبية يف 
محــور املقاومــة، التي تشــري بان ال 
ثقة يف هوكشــتاين، النه ليس وسيطا 
نزيهــا او محايداً، وهــو منحاز للعدو 
االرسائيــيل، ال بل يعمل يف خدمة امنه 

ومصالحه، كا كل املســؤولن االمريكين.
م يسود يف اوساط »حزب الله« من  من هنا فان التشــا
ان يعود الوسيط االمرييك من الكيان الصهيوين باجوبة ال 
تصب يف صالح لبنان، واعطت املقاومة فرتة ساح للدولة 
اللبنانيــة، ليك تســتمر بالتفــاوض، ولو اىل حن، وليس 
اىل اجل غري مســمى، لذلك دخلت املهلــة الزمنية، كعامل 
اســايس، الذي لن ينتظر طويال، حيث يواجه هوكشــتاين 
مأزقا مع املســؤولن االرسائيليــن، الذين مل يتوحدوا عىل 
موقــف موحد، كا ملــس يف لبنان، اذ ان فريقا يف الكيان 
الصهيوين يدعو اىل التصعيد، ويتوجه اىل استخدام العمل 

العســكري، وتهديد بتدمري الضاحية الجنوبية.
ارس امريكا ضغوطها  انهــا مرحلة خطرية جدا، اذا مل 
عــىل ارسائيــل، وتقبل بحقوق لبنان، فــان البحر االبيض 

املتوســط سيكون ساحة رصاع عىل النفط.

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
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ــــي ــرائيلي إيجابـ ــ ــواب إسـ ــ ــتاين بجـ ــ ـ ــود هوك ــ ــن أن يعـ ــ ــه مـ ــ ــزب اللـ ــ ــدى حـ ــ ــاؤم لـ ــ ـ  ت
لبنـــــان أبلغـــــه أن الديبلوماســـــّية الـــــ حيـــــن والبحـــــر املتوســـــ ســـــاحة صـــــرا علـــــ النفـــــ

 قائـــــــــــــــد الجيـــــــــــــــ اســـــــــــــــتقبل
ــــطين ــ ــ ــ ــ ــ ــتان وفلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفيري باكسـ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

اســتقبل قائد الجيش العاد جــوزاف عون يف مكتبه يف 
، يف زيارة  الــريزة الســفري الباكســتاين  
تعارف ملناســبة توليه مهامه يف لبنان. كا استقبل السفري 
الفلسطيني يف لبنان أرشف دبور يرافقه أمن رس حركة فتح 
وفصائــل منظمة التحرير الفلســطينية فتحي أبو العردات، 

وجرى التداول يف أوضاع لبنان واملنطقة.

ا قب السفري الباكس قا الجي مس

 إكليل من الزهر بإسم ابراهيم عل نصب
العام من  ا هداء  ل تكريما  املرفأ  في 

: »تكرميا  صــدر عن املديرية العامة لالمن العام البيان ا
لشهداء األمن العام الذين استشهدوا يف انفجار املرفأ، تم صباح 
امس وضع اكليل من الزهر بإســم اللواء عباس ابراهيم املدير 
العــام لألمن العام عىل النصب التذكاري الذي شــيد لهم أمام 

دائرة أمن عام مرفأ بريوت«.

 وض االكلي

ترأ قداسا لراحة أنف ضحايا انفجار املرفأ
ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املّتهميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أن يكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي: نرفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الراعـ
خـــــــــــــــر أبريـــــــــــــــاء ومعتقليـــــــــــــــن هـــــــــــــــم ا ليقيـــــــــــــــن وبع مذنبيـــــــــــــــن و

تــرأس البطريرك املاروين 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي قداســا لراحة نفس 
بريوت  مرفأ  انفجار  ضحايا 
وعىل نية شــفاء الجرحى، 
ملناســبة مرور سنتن عىل 
االنفجــار، يف كاتدرائيــة 
مــار جرجــس املارونيــة 
يف وســط بــريوت. وألقى 
عظة قال فيهــا: »إننا نرفع 
جميع  مع  الغاضب،  الصوت 
هؤالء بوجه املســؤولن، أيا 
كانــوا، وأينا كانوا، ومها 
ك الذين يعرقلون  كانــوا أول
التحقيــق كأن مــا جــرى 
مجــرد حادث تافــه وعابر 
ال يســتحق التوقــف عنده، 
وميكــن معالجته بالهروب 
أو بتســوية أو مقايضة كا 

يفعلون عادة يف السياسة. ونسأل املسؤولن يف الدولة: ماذا 
يريــدون أك من هذه الجرمية، جرمية العرص ليك يتحركوا؟ 
وماذا يريد القضاء أك من هذا ليك ينتفض لكرامته ويستعيد 
دوره ويعود قبلة املظلومن. نحن اليوم أمام جرميتن: جرمية 
تفجري املرفأ، وجرمية تجميد التحقيق. فالتجميد ال يقل فداحة 
عــن التفجري، ألنه فعل متعمد وإرادي بل حد زرع الفتنة بن 
أهايل الضحايا. ال تســتطيع الســلطات الحاكمة الترب ما 
حصل: فمنها من تسبب بالتفجري، ومنها من علم بوجود املواد 
املتفجرة وبخطورتها، وأهمل، ومنها من تلكأ، ومنها من عطل 
التحقيــق، ومنها من وجد يف تجميد عمل القايض املســؤول 
الحل املريح ليك يتهرب من مسؤولية حسم مرجعية التحقيق. 
إنها لعبة توزيع األدوار بن عدد من املســؤولن عىل مختلف 
املستويات الدستورية والسياسية واألمنية والقضائية. هؤالء 
إىل دينونة الله يســاقون، إذا هربوا من عدالة األرض أو منعوا 
سطوعها. والتاريخ لن يسقط من ذاكرته جميع من سعوا إىل 

محو حقيقة جرمية العرص وحق الشعب يف العدالة.« 
وتابع »املطلوب أن يســتأنف قايض التحقيق العديل عمله 

وصوال إىل الحقيقة. نحن ال نتهم أحدا وال نظن بأحد وال نرب 
أحدا. الناس يف الشــارع وانتــم منهم ال يصنعون العدالة، بل 
يريدون العدالة. إن تجميد التحقيق يساوي بن الربيء واملذنب. 
نحن نرفض أن يكون بعض املتهمن مذنبن وطليقن، وبعضهم 
خــر أبرياء ومعتقلن، ومن بينهم من كتب إىل الســلطات  ا
املعنية ونبه وال إستجابة، بل هو موقوف منذ سنتن من دون 
محاكمة. أال يشكل هذا الواقع الظامل وخز ضمري وتأنيب لدى 
كل مسؤول؟ وكوننا نعرف من الخربة عن القضاء املسيس يف 
لبنان، فقد طالبنا منذ اليوم األول لتفجري املرفأ بتحقيق دويل، 
إذ أن الجرمية قد تكون جرمية ضد اإلنسانية يف حال تبن أنها 
عمل مدبر. وأتت تعقيدات التحقيق املحيل والعراقيل السياسية 
لتعطي األحقية يف تجديد املطالبة بالتحقيق الدويل إذا استمر 
تنع عن إجراء تحقيق لبناين  الوضع كذلك. ال يحق لدولة أن 
نــع باملقابل إجراء تحقيق دويل. واملســتغرب أن جرمية  و
تفجــري املرفأ غائبة عن اهتامات الحكومة قبل اســتقالتها 
خر  وبعدها، ال بــل أن بعض وزرائها يتغافل عنها وبعضهم ا
يعرقــل ســري العدالة من دون وجه حــق، ومن دون أن يبادر 

مجلس الوزراء إىل التحرك ومعالجة األمر«. 

ا ي ي الق الرا

ــف القديــ جاورجيــو  جنــاز لراحــة نفــو ضحايــا املرفــأ فــي مست
العدالــة وتمنــع  ــاء  الق عمــل  تعيــق  السياســّية  الســطوة   : عــود

بريوت  مرتوبوليت  ترأس 
األرثوذكس  للروم  وتوابعها 
املطــران اليــاس عــوده، 
الثانية  الذكــرى  ملناســبة 
جنازا  بريوت،  مرفأ  لتفجري 
الضحايا  نفــوس  لراحــة 
الذين سقطوا يف مستشفى 
جاورجيــوس  القديــس 
الجامعــي، وألقى عظة قال 
فيهــا: »نصيل بروح واحدة 
ونفس واحدة من أجل راحة 
نفوس أحبة لنا سقطوا يف 
هذا املستشفى. فاملسؤولون 
مشــغولون عنها بألف أمر 
مشغولون  والزعاء  وأمر، 
بأنفســهم، ومعظم أبنائها 
لســقف  طلبا  هجروها  قد 
وراء عمل  أو سعيا  يأويهم، 
يؤمــن لهم حياة كرمية يف 

بــالد تحتضنهم. رغم هول املصاب«، مضيفا »ســنتان مرتا 
م الجــراح بعد، ألن مقرتيف  عــىل آالم أهل بريوت ومل تلت
الجرمية ما زالوا يتمتعون بحريتهم، فيا أهل بريوت، وهذا 
املستشفى، وكل املؤسسات التي كانت فخر املنطقة، ما زالت 
تعــاين، ومل تنهــض من جراحها بعد. ســنتان ومل يتوصل 
القضاء إىل كشــف الحقيقة ليس ألن القضاء يتقاعس، بل 
نع العدالة.  ألن السطوة السياســية تعيق عمل القضاء و
نحن، مع أهــايل بريوت املنكوبة، وذوي الضحايا، وكل من 
أصابه التفجري يف جســده أو نفسه أو ممتلكاته، ال نبتغي 
ســوى أمر واحد هــو معرفة حقيقة ما جــرى يف املرفأ، 
ومعاقبة كل من خطط عن قصد، أو ســاهم عن غري قصد، 
ومن غــض النظر رغم علمه بخطورة املواد املوجودة هناك. 
معرفة الحقيقة لن ترجع أي ضحية إىل الحياة، ولن تشفي 
جــراح املصابن، ولن تهد النفوس املكســورة، ولن تبني 
البيوت املدمرة، إال أنها بالتأكيد ســوف تطم قلوب أهايل 
الضحايــا واملصابن ألن املجرم كشــف، والعدالة تحققت، 
وســوف يكون العقاب رادعا لكل من تسول له نفسه القيام 

املستقبل«. بعمل مدمر يف 
وتابــع »يف هذه الذكرى الثانية لالغتيال الوح ملدينة 

بريوت، نرفع الصالة إىل الرب الغالب املوت ليك يرفع الضيق 
عن هذا البلد الجريح، وينري عقول املســؤولن ليك يخرجوا 
مــن أنانياتهم، ويتجاوزوا كربياءهم، ويتخطوا مصالحهم، 
ويفرجــوا عن التحقيق عوض تعطيله، ليك تظهر الحقيقة، 
ويعاقب الفاعل. كا نسأله أن ينعم بالصرب والقوة واإلميان 
الثابــت عــىل كل مواطن يحب هذا البلــد. كذلك، ال نكل من 
الصالة ألجل من ال يزالون يعانون يف أجســادهم وأرواحهم 
مــن هذا االنفجــار. كا نصيل من أجــل كل من ال يزالون 
خارج منازلهم املدمرة، يفتشــون عن سقف وحياة كرمية. 
نا الذين ســقطوا يف هذا الرصح، وجميع ضحايا  أما أحبا
هــذا التفجري، فصالتنا متواصلة من أجل أن يكونوا يف مقر 
راحة، حيث ال وجع وال حزن وال تنهد بل حياة ال تفنى. ومن 
أجل تخليد ذكرى ممرضاتنا والضحايا الذين ســقطوا معهن 
هم عىل هذا الجدار  نا أن تحفر أسا يف هذه املؤسسة، ش
املقابل للباب الرئييس للمستشــفى ليك يراها كل داخل إىل 
هــذا الرصح، ويطلــب لهم الرحمة، فيــا دولتنا، وعوض 
املحافظــة عىل اإلهراءات كشــاهد عىل جرمية العرص، قد 
يس التي عاشــتها  تكون مزمعة عىل هدمها ملحو ذكرى امل

بــريوت وأهلها، أو ملحو األدلة وتجهيل الجناة«.

و يلقي 

ــــــــة ــــــــق دولّي ــــــــة تحقي ــــــــ لجن ــــــــاب املحاســــــــبة... الراعــــــــي يدعــــــــو ال ــــــــأ وغي ــــــــر املرف ــــــــ تفجي ــــــــد ســــــــنتين عل  بع
مــــــــ الحقيقــــــــة قائــــــــم مــــــــع تكــــــــرار جــــــــواب »ليـــــــــس مسؤوليـــــــــتي« إهمــــــــال الســــــــلطة يتمــــــــادى و



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
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وقفة وصاة عن أروا شهداء اإلهراءات
ــة  ــعــدال ــزان ال ــيـ ــام : لـــن يــســتــقــيــم مـ ســ
املـــجـــرمـــيـــن ــة  ــ ــب ــ ــاق ــ ــع ــ م دون  مــــــن 

أقامــت نقابة موظفي وعال اهراءات الحبوب يف لبنان، 
برئاســة النقيب ســليم املعلوف وقفة وصــالة عن ارواح 
شهداء االهراءات يف ذكرى الرابع من آب داخل مرفأ بريوت، 
مبشــاركة وزير االقتصاد والتجــارة يف حكومة ترصيف 
االعال أمن ســالم ومدير االهراء اســعد حداد ومبشاركة 

االهراء. موظفي 
والقى حداد كلمة اســتذكر فيها املوظفن الذين استشهدوا 

يف االنفجار، مطالبا ب«الحقيقة الكاملة لهذه الكارثة«.
وتحدث املعلوف مســتذكرا شــباب االهراء الذين قضوا يف 
االنفجــار »وهم من خرية الشــباب الذين فارقوا هذه الدنيا«، 

متمنيا »تحقيق العدالة«.
والقى ســالم كلمة قال فيها: »جرحنا كبري يف هذا اليوم 
الحزين، الذي لن تســتكن آالمه قبل كشف الحقيقة الكاملة 
لرتقد أرواح الضحايا بســالم وتتبلســم قلــوب اهلهم. ولن 
يســتقيم ميزان العدالة مــن دون معاقبة الظاملن املجرمن 
وتربئــة املظلومن، وال قيامة للبنان من دون العدالة الكاملة 

الشفافة«.
وختم »رحم الله ارواح شــهداء الوطن، رحم الله شــهداء 

اهراءت مرفأ بريوت وصرب اهلهم وأحباءهم«.

ضامنية  الوقفة ال

عيل ضاحي

دعوات االمن العام لحزب الله الســيد حسن 
نرصالله لكر الحصــار االمرييك الخانق عن 
لبنــان يف كل االصعدة وال ســيا يف الجانب 
املعيــ والكهربا واالقتصــادي ولو كلف 
االمــر حرباًً مفتوحاً مع امريكا والصهاينة، مل 
تلق آذاناً لبنانية صاغية، وال سيا من يشاركون 
حزب الله يف الحكومة وعىل رأســهم  النائب 
الســابق وليد جنبالط  ورئيس الحكومة نجيب 

ميقا وغريها.
إذ ال يبدو ميقا »متحمساً« ألي خطوة يف 
ملف النزوح او االنفتاح عىل ســوريا والتواصل 
الرسمي معها من دولة اىل دولة ومن حكومة 
اىل حكومــة، وصوالً اىل وضــع »فيتو« عىل 

استجرار الفيول من ايران.
ورغم ان العدو الصهيوين يتحسب ألي خطوة 
مــن جانب املقاومة يف الجانب البحري وحتى 

الربي، يبدو ووفق اوســاط رفيعة املستوى ومتابعة للعالقة 
بن لبنان وسوريا ان »صوت االمرييك« والخوف من العقوبات 
واملالحقة الدولية لدى بعض املســؤولن اللبنانين اكرب بكثري 

من املصلحة الوطنية.
وتشري االوســاط اىل ان الجانب االمرييك مرص عىل خنق 
لبنان وســوريا، وســيمنع بريوت من اي خطوة من شأنها ان 
تــؤدي اىل حلول ألزمة لبنان االقتصادية واملالية واملعيشــية  
ويل من صندوق النقد الدويل، وال ســيا ان  وســيمنع اي 
االمــرييك يعتقد بأن اســتمرار الضغط يف ملــف العقوبات 
والحصار، ســيؤدي اىل فرض االجنــدات االمريكية يف ملف 
الرتســيم البحري وكذلك يف ملف العالقة مع كيان العدو من 

التطبيع اىل توطن الفلسطيين يف لبنان.

ويف ملف النزوح والخطــة التي اعلن عنها وزير املهجرين 
عصام رشف الدين والتي تق بإعادة 15 الف نازح بشــكل 
شهري من لبنان اىل سوريا، تكشف االوساط انها ال تزال حرباً 
عىل ورق، مع بــروز فيتو امرييك ودويل واورويب وخليجي، 
ودخــول املوضوع يف البازار اللبناين واملزايدات، وكذلك افتقار 
رشف الديــن رغم جديته الشــخصية اىل الغطاء الرســمي 

والتفويض الحكومي.
وغياب الجدية اللبنانية، يفقد الخطة وفق االوساط القابلية 
للتنفيــذ، وخصوصاً ان الجانب الســوري يرص عىل التعاطي 
الرســمي بن الدولتن اللبنانية والسورية، وان يكون التعاطي 

متكامال وليس عىل القطعة.
 ومن هذه امللفات العالقة هي ملف النزوح والذي ال زال ينتظر 
منذ اك من عامن توقيع  الجانب اللبناين مذكرة التفاهم والتي 

قدمها الجانب الســوري اىل لبنان، ليسلك ملف 
النزوح طرقه القانونية والسياســية واالمنية 

بن الدولتن.
ويف ظل التقاعس الرســمي والحكومي عن 
القيام بأي خطوة جديدة تجاه ســوريا، ال يبدو 
وفق االوســاط نفســها، ان املوعد الذي طلبه 
رشف الديــن للقاء الجانب الســوري يف ملف 
النزوح، قد تحدد، ليس ألن ابواب دمشق مقفلة 
يف وجــه رشف الدين، بــل تعبري عىل الرغبة 
السورية بأن يسلك امللف دربه الصحيحة، ومن 
دون عراضات اعالمية وسياسية واعطاء وعود 

ال تتحقق فيا بعد.
وتشــري االوســاط ايضــاً اىل ان الجانب 
السوري، يشــكو بدوره من التعاطي اللبناين 
غــري الجدي معه، ال ســيا يف ملــف تلبية 
الطلبات التي يريدها الســوري، وال سيا يف 
مجــال التبادل التجاري بن لبنان وســوريا، 
ووضع عراقيل امام البضائع السورية وفرض 
اذونات اســترياد، وصوالً اىل مجال االتصاالت والتكنولوجيا 

وغريها.  
وتشــري اىل ان الجانب الســوري ويف امللف االمني، يسهل 
منذ اشــهر وتاريخ اعادة فتح الحدود بن البلدين بعد انحر 
موجــة »كورونا«، عبور التجار والطالب والحجاج اللبنانين 
اىل االماكن املقدسة يف سوريا والعراق عرب الرب، ويؤمن لهم 

الحاية االمنية داخل االرايض السورية. 
ويف ملــف الكهرباء واســتجرار الغاز املــرصي والكهرباء 
االردنية عرب الشــبكة الســورية، تؤكد االوساط ان الجانب 
السوري، قد جهز الخطوات املطلوبة منه لجهة تصليح الشبكة 
الكهربائيــة وخطوط امداد الغاز ولكن »الفيتو« االمرييك، هو 

من مينع اكال الخطوات الالزمة من مرص واالردن. 

ــــــتّد عل لبنان ويمنعه من التواصل الرســــــمي مع ســــــوريا الحصار االميركي ي
ق تنتظر »جديّة بيروت«  ... ودم ــــــرف الدين في مل النزو ال تفوي حكوميا ل

فادي عيد

علم أن الساعات املاضية شهدت اتصاالت بن 
أك من جهة سياسية، بغية وقف املساجالت 
بــن »التيار الوطني الحــر« ورئيس الحكومة 
، وحيث يــرى أحد املقّربن من  نجيــب ميقا
ميقــا بأن حمالت »التيــار« غري بعيدة عن 
أجواء قــرص بعبدا، وخصوصاً أنها تأ بعدما 
غمز رئيس الجمهورية ميشــال عون، من قناة 
رئيس حكومة ترصيف األعال عىل خلفية عدم 
تشكيل الحكومة، وبذلك يكون قد فتح املعركة 
معه، وهذا يدّل بامللموس عىل سلسلة محطات 
قد تشــهدها الســاحة الداخلية خالل األيام 
واألسابيع القادمة، وذلك وفق العناوين التالية:
ـ أوالً، إن ما يجري عىل خط بعبدا ـ الراي، 
ويف ظل املســاجالت والحمــالت العنيفة بن 
الطرفن، تؤكد بأن ذلك قطع الطريق كلياً عىل أي 
إمكانية لتشكيل حكومة يف ما تبقى من والية 
رئيس الجمهورية، وأيضاً استمرار القطيعة بن 
الرجلن، ألن كليها لديه حســاباته وأجندته 
وظروفــه، وعىل هذه الخلفيــة فإن التصعيد 
اً، ورمبا يرتفع منسوبه يف املرحلة  سيبقى قا
القادمة كلا اقرتب اإلســتحقاق الرئايس ألن 
لهذه املساجالت  صلة باإلستحقاقات املذكورة.
ـ ثانيــاً، إن رئيس الجمهورية، وفيا بقي له 
يف قرص بعبدا من أســابيع، لن يستسلم وفق 
القراءة السياســية ملجريــات األوضاع داخلياً 
وإقليمياً، مبعنى، وأنه مل يبق ساعة واحدة يف 
القرص الجمهوري بعد انتهاء املهلة الدستورية.
ـ ثالثــاً، إن رئيــس الجمهورية، ومن خالل 
كلمته يف عيد الجيش، قد وضع خارطة طريق 
ملــا ميكن أن يقدم عليــه يف املرحلة املقبلة، إذ 

فتــح بداية املعركة مع رئيــس املكلّف، والحقاً 
ء نفســه مع رئيس املجلس  قد يصار إىل ال
النيــايب نبيه بري، وذلك، بانتظار ما ســيقدم 
عليه رئيس املجلس النيايب عىل صعيد جلســة 
انتخاب الرئيس، وخصوصاً إذا دعا إىل جلســة 
انتخاب لرئيس الجمهورية وفق انطالق املهلة 
الدســتورية التي تبدأ يف األول من أيلول، وذلك 
تراه أوســاط بعبــدا و«التيــار الوطني الحر« 
منطلقــاً لفتح املعركة مع عون، مبعنى أن بري 
من سيدير اللعبة الرئاسية وخصوصاً أنه أطلق 
أوىل اإلشــارات عندما استقبل منذ أيام رئيس 
تيار »املردة« ســليان فرنجيــة، وذلك مؤرش 
واضح يؤكد عىل دعم بري لفرنجية، وبالتايل، 
قطع الطريق عىل رئيس »التيار« النائب جربان 
باســيل، حيــث ينقل بأن الرئيــس عون ال زال 

متمســكاً أو يرّص عىل دعمــه كخليفة له يف 
الرئاسة.

ويبقى أنــه، وأمام هذه العناوين التي تعترب 
ساء  منطلقاً أساسياً لكل ما يحيط بعالقة الر
بصلــة، أو مــا يضمــره هذا الرئيــس وذاك، 
لإلستحقاق الرئايس، فإنه، وحيال هذه األجواء 
واملعطيات، كل اإلحتاالت واردة إن عىل صعيد 
ت بشــأن من سيكون الرئيس العتيد، أو  املفاج
حصول الفرا الرئايس، ألن الجميع سيلجأون 
إىل التصعيــد لرفــع ســقف رشوطهم، ومن 
الطبيعــي أن يدخل ذلك أيضاً يف إطار املناورات 
السياســية والحزبية، ولهذه الغاية، فإن أك 
من مرجعية سياســية تعرب يف مجالسها عن 
مخاوفها من القادم يف األســابيع املقبلة عىل 

لبنان.

ابات الرئاســــــّية هذ العناويــــــن تتحّكم بعاقة الرؤســــــاء واإلنت

لفت نائب األمن العام لحزب الله الشــيخ 
نعيــم قاســم، اىل أنه »بعد التحرير ســنة 
ألفــن، بدأ العدو يعد العدة ملعركة أخرى وكنا 
نعد العدة لهــذه املعركة أيضا، فاعتدوا علينا 
ــوز 2006 عىل أســاس أنها املعركة  يف 
الســاحقة.. ماذا كانت النتيجة؟ نرصنا الله 
تعــاىل مرة أخرى واعرتف اإلرسائليون بذلك، 
وأن هذه القلة استطاعت أن تصنع عز لبنان 
ومستقبل لبنان ثم اجتمعت قيادة حزب الله 
مــع كل جمهور املقاومة وكل املخلصن يف 
لبنان والعامل لبلسمة الجراح التي نشأت يك 
ال يتمكــن هذا العدو ومن معه أن يعلم علينا 
عالمــة واحدة، فخرجنا منترصين وتكاتفنا 
بإعــادة اإلعار، ومن ثم أعدنا بناء قوتنا من 

جديد لنبقى صلبن ملواجهة االستحقاقات القادمة«.
وأشــار خالل كلمة له مبجلس عاشــورا يف 
األوزاعــي، اىل أننا »اليــوم أمام مقاومة قوية، قوة 
املقاومــة رفعت رأس لبنان عالياً وجعلته يف مصاف 
الدول املســتقلة التي تستطيع اتخاذ قرارها والواثقة 
بقدرتها عىل اســتعادة حقوقهــا وخاصة النفطية 
والغازية رغــم االنحياز األمــرييك إلرسائيل، هذه 
املقاومــة تتفاعل يف حركتهــا ويف إبراز قوتها مع 
املســؤولن اللبنانن من أجــل إعطائهم زخاً وقوة 
يســتفيدون منها لرتســيم الحدود البحرية ومنع 
التعديــات اإلرسائيليــة عليها، ومن أجــل التحفيز 
لإلرساع ببدء التنقيب واســتخراج النفط والغاز يف 
مشــهد يتكامل فيه دور وقــوة املقاومة مع فعالية 
حركة املسؤولن اللبنانن من أجل الحفا عىل حقوق 
لبنان البحرية والنفطيــة والغازية، وقوة املقاومة 
حــررت األرض وجعلت لبنان رقاً صعباً يف معادلة 

املنطقة، بدل أن تكون معرباً لرشعنة اإلحتالل وجعل 
التوطن منحى من مناحي تخفيف العبء عن إرسائيل 
الكيان الغاصب الذي يريد أن يقيم دولة يف فلسطن 

عىل حساب االفلسطينين«.
واعترب قاســم أنه »مــع املقاومة انتهى مرشوع 
استخدام لبنان معرباً او ساحة إلرسائيل، وأهمية هذه 
املقاومة أنها ضد العدوان واالحتالل ومل يسيلها حزب 
الله ملكتسبات يف الداخل اللبناين ألنه ملتزم بأهدافها 
الوطنية للتحرير والحاية، ولكننا كحزب أقوياء يف 
الداخل اللبناين بســبب التأييد الشــعبي الذي يعترب 
األكرب يف لبنان وليس بســبب قوة السالح والقدرات 
املوجودة معنا كمقاومــة. هكذا أردنا أن تكون قوة 
املقاومــة ملواجة إرسائيل، وقوة الحضور الشــعبي 
لخدمة الناس وحاية املقاومة، ليتكامل دور القوتن 
قوة املقاومة وقوة الحالة الشعبية التي نحن عليها، 
ولكــن هناك من يزعجه أننا أقوياء يف لبنان ويحاول 

أن ينسب هذه القوة ألسباب غري واقعية«.

ــاء وقــــــادرون ــ ــوي ــ ــا أق ــنـ ــاك مـــن يــزعــجــه أنـ ــنـ ــاســـم : هـ قـ
ــة ــ ــازيّ ــ ــغ ــ ــة وال ــّيـ ــطـ ــفـ ــنـ ــا الـ ــنـ ــقـــوقـ ــادة حـ ــ ــع ــ ــت ــ ــ اس ــلـ عـ

م يلقي كلم قا

يف الذكرى الثانية النفجار مرفأ بريوت يف 4 آب 2020، استذكر 
السياســيون ورجال الدين هذا اليوم املشــؤوم من تاريخ لبنان، 

مطالبن بـ »العدالة النزيهة والتحقيقات الشفافة.« 

{ بري: نحن بأمّس الحاجة لتحّمل املسؤولّية {
اعترب رئيس مجلس النواب نبيه بري أن »شــهداء الرابع من آب 
شهداء كل لبنان هم ضحايا جرمية اصابت كل لبناين يف الصميم«، 
ا املسار الذي يوصل حتاً اىل العدالة وكشف  مضيفا »مجددا ودا
الحقيقة تطبيق الدستور والقانون، ونحن جميًعا بأمس الحاجة 

اىل تحمل املسؤولية الوطنية ».

{ ميقا : يوم حزين لن ينجيل سواده {
غرّد رئيس الحكومة املكلّف نجيب ميقا عرب »تويرت«، قائالً: 
»يوم حزين لن ينجيل سواده قبل معرفة الحقيقة الكاملة لرتقد 
أرواح الضحايا بســالم وتتبلسم قلوب ذويهم. لن يستقيم ميزان 
العدالة من دون معاقبــة املجرمن وتربئة املظلومن، وال قيامة 

للبنان من دون العدالة الناجزة، مها طال الزمن«.

م { { الحريري : جرح عميق لن يلت
غرد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كاتباً: انفجار 4 آب: 
م اال بسقوط اهراءات التعطيل  جرح عميق يف قلب  بريوت  لن يلت
واالستقواء عىل الدولة والقانون وتصّدع صوامع االهرتاء السيايس 
واالقتصادي وعروش الكراهية والتعصب الطائفي. العدالة لبريوت 

وأهلها وتخليد ذكرى الضحايا فوق كل اعتبار«.

{ خوري : نحض القضاء عىل التحرك الحقاق العدالة {
ي خوري يف  قال وزير العدل يف حكومة ترصيف االعال ه
بيان: »اتوجه يف هذه الذكرى اىل جميع املعنين يف ملف االنفجار 
لتحييده عن كل الرصاعات والتجاذبات السياســية والوقوف إىل 
جانب الحقيقة. واتوجه إىل القضاء لألرساع يف آداء واجبه وصوال 
كد للشهداء انهم  إىل النيل من املجرم وإطالق الربيء«، مضيفا »أ
غرســوا ارزا خالدا يف هذه األرض املقدســة. واىل أهايل وذوي 
الضحايا والشــهداء أعد باالســتمرار يف العمــل إلزالة العقبات 
ومواجهة التحديات للوصول اىل الحقيقة واحقاق العدالة اجالال 

لدماء الشهداء.«

ر الجرمية من دون محاكمة { { مولوي : ال يجب أن 
كتب وزير الداخلية والبلديات بســام مولوي عرب »تويرت«: »4 
ــر الجرمية من دون محاكمة  آب… وجــع بريوت. ال يجب ان 

ومحاســبة جدية«، مضيفا »اتوجه يف هذه الذكرى اىل املعنين 
يف ملف االنفجار لتحييده عن كل الرصاعات والتجاذبات السياسية 
والوقوف إىل جانب الحقيقة. واتوجه إىل القضاء لألرساع يف أداء 

واجبه وصوال إىل النيل من املجرم وإطالق الربيء«.

{ الخازن : إلظهار الحقيقة كاملة {
اعترب عميد املجلس العام املاروين الوزير الســابق وديع الخازن 
يف بيــان، أنه »نؤكد وقوفنــا إىل جانب أهايل الضحايا مطالبن 
معهم بتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة، نسترص ضائر 
املسؤولن بأن يتعاونوا للوصول إىل الحقيقة التي تحرر وتريح«. 

{ قبالن : املطلوب االفراج عن الحقيقة املغيبة { 
اعتــرب املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن يف بيان، 
أنه »املطلوب اإلفــراج عن الحقيقة املغيبة إلنصاف الدم املظلوم 
والبلد املفجوع، بخاصة أن البلد داخل دوامة أشبه بالثقب األسود 
والكوارث الوطنية كتلة نار تغيل، واملخاطر تكاد تكون وجودية، 
والحل بإنقاذ لبنان من تســونامي الفرا السيايس ألن البديل من 

الوطن هو الجحيم«. 

{ دريان : اإلرساع يف إظهار الحقيقة {
شدد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، يف 
ترصيح عىل أن »من تســبب يف وقوع هذه الجرمية املروعة ضد 
نة هو مجرم ويستحق اشد العقاب والقصاص  مدينة آمنة مطم
ألنه تسبب بكارثة وطنية وإنسانية ما زالت أثارها مستمرة حتى 
ن«،  وطالب »القضاء بان يبقى بعيدا من التجاذبات السياسية  ا
واإلرساع يف إظهار الحقيقة وتطبيق العدالة عىل من تتأكد إدانته 

ومسؤوليته عن هذه الجرمية«.

{ ميناسيان : عدالة الساء سوف تنترص {
نوه كاثوليكوس بيت كيليكيا لألرمن الكاثوليك البطريرك رافائيل 
بيدروس الحادي والعرشون ميناســيان مبواقف البابا فرنسيس 
تجاه الذكرى الثانية النفجــار املرفأ، وأعلن تضامنه مع عائالت 

الشهداء والضحايا. 
وأمل يف بيان، أن »يواصل لبنان مبساعدة املجتمع الدويل للسري 
نحو تحقيق العدالة املرجوة التي تعني كل شخص برجاء وإميان«، 
مضيفا »كلنا ثقة أن عدالة الساء سوف تنترص لتكشف الحقيقة«.

{ سويف : مرصين عىل تحقيق العدالة {
اعترب رئيس أساقفة أبرشية طرابلس املارونية املطران يوسف 

ســويف، يف بيان، »اننا يف هذه الذكــرى، نعرب عن وحدة الحال 
بن طرابلــس وبريوت ونرفع الصوت طالبن املزيد من التضامن 
ومرصين عىل تحقيق العدالة صونا لكرامة وحقوق كل املواطنات 

واملواطنن«.

{ الجيش : األمل يف أن تستعيد عاصمتنا بريقها {
غــرد الجيش اللبناين قائاًل: »يف الذكرى الثانية إلنفجار املرفأ، 
نا ألهايل الشــهداء العسكرين واملدنين، وتحية إكبار للذين  عزا
بلســموا جراحهم وعــادوا إىل الحياة. منهم نســتلهم العزمية 
لالستمرار، واألمل يف أن تستعيد عاصمتنا قريًبا بريقها ومكانتها«.

{ حزب الله : نطالب بتحقيق نزيه وعادل {
رأى حزب الله يف بيان، أن هذه »املأســاة الوطنية الكربى التي 
أصابت لبنان وشــعبه يف الصميم، تحل وال يزال يعاين من آثارها 
ونتائجها الوطن عىل املســتويات كافة. نجدد تعازينا الحارة اىل 
أهايل جميع الشهداء، مسيحين ومسلمن لبنانين وغري لبنانين، 
ونعرب عن تعاطفنا الصادق مع آالمهم ومعاناتهم، ومع الجرحى 
ن يف املستشفيات،  ك الذين ما زالوا اىل ا وعائالتهم بخاصة أول
رت امالكهم ومنازلهم يف بريوت وعىل امتداد  ومع كل الذين ت

الوطن«. 
وتابع »شــهدنا خالل العامن املنرصمــن موجة هائلة من 
الحمالت السياســية واالعالمية املكثفة والتي تضمنت اتهامات 
باطلة وزائفة وقدرا كبريا من التحريض ادى اىل توتر داخيل يف 
غاية الخطورة كاد ان يطيح بأمن البلد واستقراره، بخاصة عقب 
االحداث التي شهدتها منطقة الطيونة والتي ادت اىل سقوط عدد 
من الشهداء لوال حرصنا الكبري عىل وئد الفتنة يف مهدها وقطع 

الطريق امام الساعن اىل الحرب االهلية«.

{ »أمل« : إلحقاق العدالة وكشف الحقيقة {
اكدت حركة امل يف بيان لها »رضورة إجراء تحقيق جدي وشفاف 
وفق الدستور والقوانن املرعية االجراء مبا يكشف الحقيقة ويحقق 
العدالة التي تطم النفوس وتضمد الجراح يف مســار قضا 
واضح ونزيه بعيداً عن االســتثار السيايس والتسويف الذي ال 
يؤمــن اال مصالح من يقف وراءه، والتحريض الطائفي واملذهبي 
الذي كاد ان يطيح بالسلم االهيل »، مضيفة  »نحن بأمس الحاجة 
لتحمل املسؤولية الوطنية والعمل إلحقاق العدالة وكشف الحقيقة 
التي تســقط كل انواع التضليل واالباطيل وتريح قلوب اللبنانين 

عموماً واهايل الشهداء واملصابن جميعهم« .

{ فرعون : املطلوب العدالة والتعويض {
أكد الوزير الســابق ميشال فرعون يف بيان، أن »أهايل بريوت 
وأهايل الضحايا لن ينسوا ولن نطوي الصفحة عىل جرمية العرص 
واملطلوب العدالة والتعويض«، مضيفا »أصبحت جرمية 4 آب جزءا 

من أزمة لبنان وإحباط شعبه وتدمري مؤسساته«.

{ تقي الدين : نار الحرقة مل تنطفىء {
غرد رئيس حزب »الوفاق الوطني« بالل تقي الدين عرب حسابه 
الف ودمرت منازل  عــىل »تويرت«: » خرنا شــهداء وأصيــب ا
ومؤسســات وترك جروحا يف النفوس والوجدان والوجع ما زال 

يدمي القلوب. ونار حرقة أهايل الشهداء والجرحى مل تنطفىء«.

{ مواقف {
كا توالت املواقف املتضامنة لكل من: الرئيس حســان دياب، 
ام سالم، نائب رئيس مجلس النواب  رئيس الحكومة الســابق 
الياس بو صعب، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان 
حاصباين، النائب قاسم هاشم، النائب طوين فرنجية، النائب بيار 
، النائب زياد الحواط، النائب غياث يزبك، االنائب الياس  بو عا
اسطفان، النائب رازي الحاج، النائب جهاد بقرادوين، النائب فريد 
هيكل الخازن، النائب دوري شمعون، رئيس حزب »الكتائب« النائب 
ســامي الجمّيل، النائب سيمون ايب رميا، النائب إدكار طرابليس، 
 ، النائب الياس حنكش، النائب جميل عبود، النائب أنطوان حب
النائب راجي الّســعد، النائب ارشف ريفي، النائب وضاح الصادق، 
النائب ينال صلح، النائب حســن مراد، النائب نعمة افرام، النائب 
جميل السيد، النائب شامل روكز، الوزيرة السابقة فيوليت الصفدي، 
رئيس الحزب الدميوقراطي اللبناين طالل أرسالن، النائب السابق 
أمل أبو زيد، النائب الســابق ماجد إدي أيب اللمع، رئيســة الكتلة 

الشعبية مرييام سكاف.

ســـــــيـــــــاســـــــّيـــــــون ورجـــــــــــــــــــال ديــــــــــــن يـــــــســـــــتـــــــذكـــــــرون االنــــــــفــــــــجــــــــار..
ــة ــ ــاف ــ ــف ــ ــ ــ ــات ال ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة الـــــنـــــزيـــــهـــــة والـ ــ ــ ــدال ــ ــ ــع ــ ــ ــال ــ ــ ــات ب ــ ــ ــب ــ ــ ــال ــ ــ ــط ــ ــ وم



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
الجمعة 5 آب 2022

أعلــن وزير الرتبيــة والتعليم العايل يف 
حكومة ترصيف االعال اعباس الحلبي، أنه 
»تلقى مراســلة من منظمة اليونيسف، تؤكد 
فيه أنها ســوف تدفع لألســاتذة الثانوين 
الثانويات  للتدريــس يف  املســتعان بهــم 
الرســمية، وعددهم 627 أســتاذا، وذلك عن 
الفرتة املمتــدة من ترشين االول 2021 حتى 
آذار 2022، وفقــا لالئحــة مفصلة أعدتها 
الــوزارة، تتضمــن ســاعات التدريس التي 

نفذوها يف الثانويات الرسمية«. 
وقال: »لفتت اليونيســف إىل أن اتفاقيتها 
مــع رشكائها املانحــن، ال تتضمن )ومل يتم 
تضمينها خالل مبادرة توفري التعليم لجميع 
املوارد  تكاليف  لتغطيــة  أمــواال  األطفال(، 
البرشيــة ملعلمــي املرحلــة الثانوية الذين 

الثانوية.  املرحلة  بتدريس طــالب  يقومون 
ثار  وأنهــا تنظر مبزيد مــن التفصيل يف ا
املرتتبــة عىل هــذه املدفوعــات عىل مدار 
السنوات الســابقة، وانه ال ميكنها يف هذه 
املرحلــة تأكيد التمويل لهــذه املجموعة من 
املعلمن من نيسان 2022 إىل حزيران 2022 
أو العــام الدرايس القادم حيث ال توجد لديها 

أي موارد لتغطية هذه الفرتة«. 
وأشــار الحلبي اىل أنه »سيتابع البحث مع 
الرشكاء لتأمن التغطية املالية، وتأكيد إيصال 
حقوق األســاتذة إليهم كاملة«، الفتا اىل ان 
»اليونيســف أكدت كتابها بأنها ســتتواصل 
قريبا مع الوزير بشــأن نتائج املناقشات مع 
رشكائها املانحن حول مدفوعات الســنوات 

السابقة لهذه املجموعة من املعلمن«.

ــع ــ ــدف ــ ــت ســ  » »الــــــيــــــونــــــيــــــســــــ  : ــي  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـ
ــم ــه ســـــاتـــــذة الــــثــــانــــويــــيــــن املــــســــتــــعــــان ب لـــــ

ة التنفيذية لرابطة األســاتذة  دعت الهي
املتفرغن يف الجامعة اللبنانية، األســاتذة، 
اىل »رضورة االلتزام التام باالرضاب املفتوح 

املقبلة«.  للخطوات  واالستعداد  املعلن، 
وأفادت يف بيــان، بأنه »بعد تحديد عدد 
من الكليــات والفــروع الجامعية مواعيد 
امتحانات اســتثنائية لجــزء من الطالب، 
ــة التنفيذية لرابطة االســاتذة  يهــم الهي
املتفرغــن يف الجامعــة اللبنانية التأكيد 
عىل أن مناقشة خرق االرضاب يف مجالس 
األقســام أو الفــروع أو الوحــدات يعترب 
ة بحق األســاتذة وامعاناً يف  مبثابة خطي
ة  الهي الجامعة والتفافــاً عىل قرار  رضب 
العامــة. وإن ادعاء الحــرص عىل الطالب 
ة التنفيذية  ومســتقبلهم يوحي بــأن الهي
ورابطة األســاتذة غري ضنينن مبســتقبل 

طالبنا«.
ة التنفيذية  ولفتــت اىل أن »قرارات الهي
ة العامة ليســت خاضعة لألخذ والرد  والهي

والبحث تبعا ملزاجية بعض األســاتذة الذين 
يفوتون عىل أســاتذة الجامعــة اللبنانية 
فرصــة تحصيــل جزء مــن حقوقهم يف 
ة يف وجه هذه الحكومة  معركتهــم القا
املســتقيلة من اي دور جــدي لحّل أزمات 
القطاع العام وإنصاف األساتذة الجامعين، 
وحفــ الجامعة الوطنيــة، املتجهة نحو 
االقفــال الحتمي مع بدايــة العام القادم، 
ة يف هــذه الترصفات الفردية  وتجــد الهي
الرابطة ورضباً  واملترعة تهديــداً لوحدة 
النقايب«.  للعمل  وتقويضاً  األساتذة  لنضال 
ة بحســب البيان أن »أي  واعتــربت الهي
قرار من قســم او فــرع او وحدة يناقض 
قرار رابطة األساتذة باالرضاب املفتوح هو 
قــرار باطل وواقع يف غــري محله، وتدعو 
األســاتذة اىل تجاهله وعدم االلتزام به مع 
تأكيدها عىل واجبها يف حاية األســاتذة 
مــن أي محاولة للضغط عليهم ودفعهم إىل 

العودة عن اإلرضاب«.

الهيئــــــة التنفيذيّــــــة لرابطــــــة متفّرغــــــي »اللبنانّية« :
طــــــوات املقبلة االلتــــــزام باإلضــــــراب واالســــــتعداد لل

طالب »حــراك املتعاقدين« يف بيان، وزير 
الرتبيــة والتعليم العايل يف حكومة ترصيف 
األعال عبــاس الحلبي »برفــع أجر حصة 
املدرسة الصيفية إىل 4 عن كل حصة وإعطاء 
10 بــدل نقل عن كل يوم. وحيا املدراء »الذين 
فتحــوا املدارس الصيفية بقــرار من الوزارة 
فغلبوا مصلحة طالب املدارس الرسمية عىل 

قرارات روابط انكشارية كانت طالبتهم بعدم 
الفتح«.

واستنكر الحملة عىل منسق الحراك حمزة 
ســاء الروابط عىل بعض  منصور »وضغط ر
املدراء لرقة حصص املتعاقدين يف املدرسة 
الصيفية يف بعض املدارس، واعطائها لألقارب 

واملعارف«.

ــر ــ أجـ لــــــرفــــــع   : املـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــن«  »حـــــــــــــراك 
ــة الـــصـــيـــفـــّيـــة ــ ــ ــدرس ــ ــ ــي امل ــ ــيـــم فـ ــلـ ــتـــعـ حــــّصــــة الـ

أقيمت يف مقر قيادة القطاع 
الغــريب لليونيفيل يف شــمع 
- قضاء صور، مراســم انتقال 
ال  قيادة الســلطة بــن الج
املنتهية مهامه ماســيميليانو 
ال  الجــ وخلفــه  ســتيكا 
جوســيبي  برتونشــيللو، يف 
حضــور رئيس البعثــة القائد 
العــام لليونيفيل اللــواء ارلدو 
االيطالية  الســفرية  الثــارو، 
السفري  بامبارديريي،  نيكوليتا 
البابــوي جوزيبي ســبيرتي، 
العميد فوزي شــمعون ممثال 
املدير العام لألمن العام، رئيس 

أركان مقر القوات االيطالية العامة االدمريال 
فالــرت زابيليني، الناطق الرســمي لليونيفيل 

اندريا تيننتي وحشد من الفاعليات. 
بداية، اســتعرض الثارو الوحدات الدولية 
املنضوية تحت امرة القطاع الغريب لليونيفيل، 
وبعد رفع اعالم االمم املتحدة ولبنان وايطاليا، 
عزفت موسيقى االناشيد الوطنية. بعدها سلم 
الثارو علم االمم املتحدة اىل برتونشيللو ايذانا 
ببدء مهامه، ثم قلد الثارو وسام االمم املتحدة 
ال ســتيكا، ثم قلد قبيا ستيكا باسم  للج
رئيس الجمهورية العاد ميشــال عون وسام 
االستحقاق اللبناين من الدرجة الثانية تقديرا 

لدوره يف عملية السالم يف جنوب لبنان. 
وقال الثارو: »أود أن أشــكر إيطاليا وجميع 
البلدان املســاهمة يف اليونيفيل عىل دعمها 
املستمر والتزامها بالقطاع الغريب لليونيفيل. 
نحن نقدم آليات الســالمة واألمن واالتصال 
والتنســيق، جنبا إىل جنب مع التفاين القوي 

للقوات املسلحة اللبنانية«. 

وتوجه بالشكر اىل ستيكا الذي ألقى كلمة 
وداعية قــال فيها: »ان صنع الســالم ليس 
سباقا، بل هو أك من ماراثون. مل يكن لبنان 
حتى مســألة ألوان. لبنان ... مسألة املشاعر 
... وهي مســألة تتعلــق بالناس وهذا هو ما 
ســأحمله معي إىل إيطاليا باعتباره إرثا لهذه 
الفرتة املهمة جدا من حيا وهذا أيضا جوايب 

عىل السؤال: كيف هو لبنان؟« 
وختم »أعرب عن امتناين وشكري لالثارو 
والجيــش اللبناين وســائر األجهزة االمنية 
عــىل مســاعدتهم والتزامهــم الكبري. إنهم 
جميعا رشكاء اســرتاتيجيون، وأشــكر ايضا 
جميع السلطات املحلية والدينية والجمعيات 
عىل دعمهــم يف كل مبادرة اقرتحتها. مم 
للسلطات العسكرية واملدنية يف اليونيفيل«. 
يف نهاية االحتفال، قدم رئيس اتحاد بلديات 
قضاء صور حســن دبوق درعا لستيكا عبارة 
عن مفتاح املدينة، وقدم رئيس بلدية شمع عبد 
القادر صفي الدين شــهادة مواطنة ومفتاح 

البلدة.

ــم وتـــــــــســـــــــّلـــــــــم فـــــــــــي قـــــــيـــــــادة ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ ــس ــ ــ ت
ــل« ــ ــي ــ ــف ــ ــي ــ ــون ــ ــي ــ الـــــقـــــطـــــا الـــــغـــــربـــــي لــــــــ »ال

استقبل األمن القطري لحزب البعث العريب 
اإلشرتايك عيل حجازي، يف مكتب الحزب يف 
بريوت، جال سكاف شقيق عميد األرسى يف 
الســجون اإلرسائلية يحيى سكاف، بحضور 

اعضاء قيادة الحزب. 
بدايــة، اعترب حجازي أن »يحيى ســكاف 
هــو رمز وطني نعتــز بتضحياته وبطوالته 
التي ســتبقى محفــورة يف وجدان األحرار 
والرشفــاء«، مضيفا »إن قضيته ســتبقى 
القضيــة املركزية لــدى القــوى الوطنية 
واملقاومن حتى تحريره من ســجون الكيان 

الصهيوين«. 
وأكــد ان »خيــار يحيى ســكاف ورفاقه 
املقاومــن هو الخيــار الوحيد الــذي أعاد 
لألمــة أمجادها وعزتها، ومن خالل قبضات 
املقاومن ونضالهم سنستعيد كافة حقوقنا 
التــي يحاول العــدو مدعوما مــن أعوانه 

الســيطرة عليها«، مؤكدا ان »لبنان سيبقى 
وطنــا مقاومــا ينبذ العمــالء مها تعالت 
األصوات التي تدافع عنهم، ألن هؤالء تعاونوا 
مع العدو اإلرسائييل باإلجرام ضد أبناء وطننا 

الذين وقفوا مبواجهة االحتالل«. 
بدوره، حيــا جال ســكاف »الرفاق يف 
حــزب البعــث يف لبنان وســوريا«، مؤكدا 
»رضورة وحدة الصف الوطني عىل الســاحة 
اللبنانيــة والعربيــة يف مواجهة األخطار 
املحدقــة بأوطاننــا«، داعيا اىل »التمســك 
بســالح املقاومة أك من أي وقت م يف 
ظل األصــوات التي تنادي بالحياد ومواجهة 
مرشوع التطبيــع يف املنطقة، ألن التجارب 

أثبتــت أن العدو ال يفهم إال بلغة القوة«. 
ويف ختام اللقاء، ســلم سكاف لحجازي 
ولقيــادة البعث لوحة تذكارية عن األســري 

سكاف.

ــ ســــكــــاف : ــيـ ــحـ ــق يـ ــيـ ــقـ ــ شـ ــ ــق ــ ــت ــ حـــــجـــــازي ال
ــ تــحــريــر ــن حــت ــي ــاوم ــق ــدى امل ــ ــيــتــه مـــركـــزيّـــة ل قــ

دموع األسمر

اختفــى القرميد االحمر الــذي كان يزين معظم 
االبنية يف القــرى والبلدات اللبنانية وحلت مكانه 
الخيم الحديدية الحاملة لاللواح الشمسية السوداء 
التــي زودت املواطنن بالكهرباء، ردا عىل جشــع 
اصحاب املولدات الذي فاق كل حدود بعد غياب حلول 

وزارة الطاقة والحكومة يف استجرار الكهرباء.   
رغم ذلك يعجز الكثريون عن اســتبدال االشرتاك 
بالــواح الطاقة الشمســية، خصوصــا يف املدن 
واالبنية املرتفعة والتي تتألف من عرش طبقات  ويف 
، بحيث ان مساحة  كل طبقة شــقتان واحيانا اك
سطح البناء ال توفر لكل السكان هذه املساحة االمر 
الذي ادى يف بعض االحيان اىل اشكاالت بن جريان 
املبنى، فارتأى البعض عدم الساح للسكان برتكيب 
الطاقة الشمســية اال برىض وموافقة كل جريانه 
تفاديا الي اشــكال، ما ادى اىل استمرار اصحاب 
االشرتاكات خصوصا يف مدينة طرابلس بالهيمنة 

والطمع السباب عديدة. 
اوال لعدم ايجاد املســاحات التي تغطي حاجة كل 
بيت. وثانيا، ارتفاع اسعار تركيب الطاقة الشمسية، 
حيث تتفاوت االســعار بــدءا من اربعة االف دوالر 
وتصــل اىل مثانيــة االف دوالر احيانا، ما يعني ان 
املطلــوب دفع اك من مائة مليون لرية وهذا املبل 
يعجز فقراء املدينة عن تأمينه بعدما ســدت ابواب 
القروض املرصفية يف وجههم والتي بينت انها غري 
مخصصة للفقراء بسبب الرشوط التعجيزية والتي 

تشرتط ان يكون راتب املوظف ستة مالين لرية. 

وبدا الفتا يف شوارع طرابلس ازدهار بيع الطاقة 
الشمسية بشكل غري منظم حتى ان البعض استباح 
االرصفــة لعرض بضاعتــه، مرتافقة مع اصوات 
املولدات الخاصة التي تصدح اصواتها يف االســواق 
والشــوارع، االمر الذي بــدا فيه ان مدينة طرابلس 

باتت تشبه حفلة ضجيج بال نهاية. 
حتى الســاعة وبسبب تقاعس الدولة عن توفري 
الكهرباء بات الجميع يســعون اىل حل مشكالتهم 
عرب تحســن مداخيلهم او االســتعانة بقروض او 

السعي اىل ايجاد فرصة عمل يف الخارج. 
وبســبب انتشــار املولدات الخاصة بن االبنية 

بشــكل غري مسبوق تشهد مدينة طرابلس ارتفاعا 
للحــرارة مرتافقة مع انتشــار روائــح املازوت 
والبنزيــن، ويحاول بعــض املواطنن اقفال ابواب 
ورشفــات املنازل تفاديــا النبعاث الروائح يف ظل 

شهر اب الالهب.
وعلــق احد املصادر املتابعة ان ســكان طرابلس 
يعيشون يف بركان يغيل من الداخل والخارج وميكن 
يف اي لحظة ان ينفجر وســط صمت نواب املدينة 
الذين فشلوا يف اول محاولة يف وضع حد الصحاب 
املولدات الذين رفضوا تلبية نداءهم بتخفيض اسعار 

الفواتري وتحدوا الدولة والسلطات كافة.

ـــــرابـــــلـــــ  : ء  بــــــــبــــــــ تــــــــمــــــــوت  الــــــــتــــــــي  املـــــــديـــــــنـــــــة 

توالت أمس مواقف لديببلوماســين 
وسفارات متضامنة مع الشعب اللبناين 
يف ذكرى انفجار املرفأ، وأكدت الكلات 
عىل »فتح تحقيق محيل بتعاون دويل 

لكشف حقيقة الجرمية«.
السفارة األمريكية: »الشعب اللبناين 

بيستحق العدالة« 
ويف الســياق، نــرشت الســفارة 
األمريكية يف بريوت، ملناســبة الذكرى 
الثانية النفجار مرفــأ بريوت، صورًة 
عرب حســابها عىل »تويرت«، وتضّمنت 
الصــورة عبــارة: »الشــعب اللبناين 

بيستحق العدالة«.

{ ماكرون :
لن ندع لبنان ينهار {

إميانويل  الفرنيس  الرئيــس  طالب 
ماكرون بإنصاف ضحايا انفجار املرفأ، 
وعرّب عن تضامنه وتضامن الفرنسين 
مع الشعب اللبناين، مؤكّداً »أنه لن يدع 

لبنان ينهار«. 
وعــن التحقيق يف انفجــار املرفأ، 

 L›Orient Le  ذكّــر ماكرون، يف حديــث لصحيفة
Jour، أنــه كان قد اقرتح إجراء تحقيق دويل، ولكّن 
الدولة اللبنانية قــررت فتح تحقيق محيل بتعاون 
دويل. وذكّــر بـ »أن فرنســا أدت دورها الكامل يف 
هذا التحقيق، وهي مســتعدة للتعاون حتى النهاية، 

ويجب أن تتحّقق العدالة«.

{ غريو : للبنانين الحق يف الحقيقة { 
غردت الســفرية الفرنسية آن غريو عرب »تويرت«: 
»مــر عامان ولكن األمل ما زال يعترص القلوب. أفكر 
بالضحايا الذين لن ننساهم وأفكر بأقاربهم وبرجال 
اإلطفاء واملســعفن وجميع الذين هبوا للمساعدة 
يف ذلك اليوم. نحن ننحني أمام شــجاعتهم. يجب 
أن تتم متابعة التحقيق بشكل مستقل وغري منحاز، 
مــن دون عوائق ومــع الدعم الكامــل من جانب 
الســلطات اللبنانية. ال ميكن أن تتم إعادة بناء بلد 
وشعب من دون عدالة. للبنانين الحق بالحقيقة«، 

مضيفة »فرنســا ملتزمة إىل جانب لبنان وهي تفي 
بوعودها. كا ســبق وأعلن الرئيس ماكرون يف 4 

آب 2021 ». 

{ السفارة االوكرانية :
نقف اىل جانب لبنان {

أصدرت الســفارة االوكرانية يف لبنان، بيانا جاء 
فيه: »تتقدم سفارة أوكرانيا يف لبنان بأحر التعازي 
وتعرب عن حزنها العميق عىل الضحايا الذين سقطوا، 
والجرحى الذين ال يــزال الكثري منهم يعانون لغاية 
ا ســتقف أوكرانيا  اليوم. نكرم ضحايا التفجري. دا
لجانب لبنان، الذي نرتبط به ارتباطا وثيقا بالتاريخ 
وروابط عائلية قوية. وبهذه املناســبة تم تنكيس 

العلم األوكراين يف مقر السفارة األوكرانية«.

{ بعثة االتحاد االورويب والبعثات : 
نؤكد متابعة التحقيق {

أصــدرت بعثــة االتحــاد األورويب يف بريوت 

والبعثات الديبلوماســية التابعة للدول األعضاء يف 
االتحاد األورويب بيانا مشــرتكا، جاء فيه: »يعرب 
االتحاد األورويب والــدول األعضاء عن التعاطف 
مــع العائالت التــي فقدت أحباءهــا وكذلك مع 
رين. كا نجدد تضامننا مع ســكان  جميع املت
بريوت وشــعب لبنان، والتزامنــا مواصلة دعمنا 
لالســتجابة ملواجهــة تداعيــات االنفجار، إىل 
جانــب الجهات الفاعلــة يف املجتمع املدين التي 
أدت دورا حاســا يف هذه الجهود. وبعد انقضاء 
رين باملحاســبة. لذلك نؤكد  عامن، يحق للمت
رضورة متابعــة التحقيق يف االنفجار دون عوائق 
وبعيدا مــن التدخل الســيايس. ويجب أن يكون 
التحقيــق نزيها ومســتقال. وينبغــي أن يتوصل 
إىل نتائج دون مزيد من التأخري من أجل الكشــف 
عن أسباب املأساة ومحاســبة املسؤولن عنها«، 
معلنة  جهوزيتها »ملواصلة دعم اللبنانين كجريان 

وأصدقاء ورشكاء«.

بتعــــــاون دولي لتحقيــــــق محّلــــــي  ودعــــــوات  ديبلوماســــــّية..  مواقــــــ 

ــا ــ ــن ــ ــروات ــ عـــــن  ــب  ــيـ ــقـ ــنـ ــتـ الـ  : ــــ  املــــرتــــ
ــا ــنـ ــفـ ــوقـ ــدة مـ ــه بـــــــوحـــــ ــ ــالـ ــ ــنـ ــ ــا نـ ــ ــنـ ــ حـــــــق لـ

غــرد وزيــر الثقافة القايض محمد وســام املرت عرب حســابه 
عــىل »تويرت«: »التنقيب عن ثرواتنا الطبيعيــة يف مياهنا اإلقليمية، 
وإســتخراجها وإســتثارها حق لنا  نناله بوحدة موقفنا واصطفافنا 
معا يد رجل واحد من أجل الحصول عليه ثم من أجل حايته من األطاع 
اإلرسائيلية التي ال تنتهي! وارفق التغريدة بـ هاشــتاك الوحدة وسيلة 

اإلنتصار. لبنان موحد ضد مطامع ارسائيل«. 

ولـــــويّـــــة ا  : ــي«  ــ ــرا ــ ــق ــ ــم ــ ــدي ــ ال »الــــلــــقــــاء 
ــن ــيـ ــودعـ ــ ودائــــــــع املـ ــلـ ــا عـ ــ ــف ــ ــح ــ فــــي ال

أكدت كتلة »اللقاء الدميقراطي« يف بيان، »أولوية الحفا عىل ودائع 
املودعن يف أي حل مايل اقتصادي ســتلجأ الدولة إليه يف خطة تعاف 
وري إقرارها، ويف مقدمها رضورة إنشاء  مايل واقتصادي، بات من ال

صندوق سيادي يضمن حقوق املودعن«.
ودعــت إىل »رضورة احرتام عدالة واتزان اإلجراءات القضائية، التي 
وإن كانــت تنطلق عــن حق أو غري حق من منطلق حاية املودعن يف 
كل ما يأخذه القضاء من اجراءات، فمن الواجب ابتعادها عن الشعبوية 
واالنتقائيــة التي لن تــؤدي إىل الحل العادل، بل اىل املزيد من الفوىض 
عن يف عشوائية ال تقدم الحل  ب عدالة القضاء و القضائية التي ت
املطلوب، بل تحول القضية إىل إجراءات بوليسية متفرقة، وفقا ألجندات 
سياسية لهذا الفريق أو ذاك، وهي بالتأكيد تفاقم مشكلة االنهيار املايل 
وتخلق مزيدا من حال الاليقن املســيطرة عىل سوق الرصف وترفع من 

احتاالت املزيد من االنهيار لعملتنا الوطنية«.

سليم سلم وال  ال

نظم أهايل بلدة جبشيت وعائلة نحال، 
اعتصامــا تضامنيا مــع قضية محمد 
وحسن نحال املوقوفن يف االمارات منذ 
أك من شهرين، وناشدوا الشيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان والشيخة فاطمة بنت 

مبارك حل القضية. 
ونقــل املفتي الشــيخ عبــاس زغيب 
تحيــة املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ 
أحمد قبــالن وتضامنه مــع قضيتهم. 
وقال: »قبل البدء بنشــاطنا تلقينا اتصاال 
من الســفري اإلمارا عرب أحد األمنين 
يف الســفارة ناقال ســالمه، طالبا من 
املعتصمــن إبعاد خيمــة االعتصام من 
امام حــرم الســفارة«، مضيفا »نتمنى 
عىل االخوة يف القيــادة اإلماراتية حل 
موضــوع املوقوفــن اللبنانيــن بروح 
األخــوة التاريخية والرشكة الطويلة بن 
لبنــان واإلمارات بعيدا من الحســابات 
السياسية التي تحرق املنطقة. املوضوع 

حســاس والســكوت عنه يزيده تعقيدا 
لذلك يجب معالجته. تربيد األزمة رضورة 
وطنية للبلدين، ولالخوة املعتصمن أقول 
لكم: نحن معكم  ومنكم ولكم، ولن نرتك 
بابا ملعالجة هذا األمر إال وسنطرقه، هو 
أولوية مطلقة بالنســبة لنــا، والرهان 
عىل حكمة القيــادة اإلمارتية ألن املزيد 
من التعقيد كفيل بزيادة منسوب األزمات 

التي تحرق أخوتنا التاريخية«. 
وتــال محمود نحال شــقيق املوقوف 
حسن الرسالة املوجهة للقائم باألعال 
يف السفارة االماراتية والتي تطالب بحل 
القضية، وناشــد »الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان أن يــربد قلوب العائلة بإطالق 
املوقوفــن وخصوصا ان دولة االمارات 
بالنسبة إليهم الرئة التي يتنفسون بها«. 
وناشدت زوجة حسن نحال املسؤولن 
»حل القضيــة ألن املوقوف يعاين حاال 

صحية حرجة«.

ــي اإلمـــــــارات ــ ــيـــن ف ــل املـــوقـــوفـ ــ هـ ــام  ــصـ ــتـ اعـ
اقهما محمــــــد وحســــــين نحــــــال للمطالبــــــة بإ

ام  اال

ام  اال
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ــا ــه ــي ــّرفــــوا إل ــر بــــــالــــــدم.. تــــعــ ــكـ ــسـ ــ الـ ــّفـ ـ ــ ــة لــــذيــــذة تـ ــهـ ــاكـ فـ
كشــفت دراسة طبية حديثة، أن عصري التوت الربي األزرق 
% ما مينع املضاعفات  يخفض نسبة السكر يف الدم بحوايل 5

الخطرية لدى مرىض السكري.
ولفتت الدراســة التي نرشتها املجلة الدولية للســمنة يف 
كندا، إىل أن هذا العصري يخفض نســبة الســكر لدى مرىض 
ة-2« الذي ينتج عن خلل يف طريقة إنتاج الجسم  السكري«ف

لألنسولن.
كا أوضحت أن الدور األسايس لألنسولن يتمثل يف تنظيم 
نسبة الســكر يف الدم، وأنه يف غياب األدوية املناسبة ميكن 
أن يرتفع السكر يف الدم إىل مستويات خطرية، وفق ما نقلته 

صحيفة »دييل إكسربس« الربيطانية.
وحددت الدراســة عدًدا من العنارص الغذائية التي ميكن أن 
تخفض مســتويات الســكر يف الدم، مشرية إىل أنها استندت 

ان وشملت عصري التوت الربي األزرق. إىل تجربة عىل الف
وقالت الدراسة: »أظهر العصري املستخرج من التوت األزرق 
يف أمريكا الشــالية، املحول حيويًــا مع البكترييا من قرشة 
الفاكهة، إمكانات قوية كعامل مضاد للســمنة ومضاد ملرض 
السكري ما يدل عىل انخفاض نسبة الجلوكوز يف الدم بنسبة 

.»% 5
وأوضــح مؤلف الدراســة، الدكتور بيري حداد، أســتاذ علم 
العقاقري يف كلية الطب بجامعــة مونرتيال الكندية: »تظهر 
نتائج هذه الدراسة بوضوح أن عصري التوت املتحول حيويا له 
إمكانات قوية ملكافحة الســمنة والسكري.. كا ميثل عصري 

العنب املتحول حيويًــا عاماًل عالجًيا جديًدا ألنه مينع ارتفاع 
ان املصابة بداء السكري، وميكن أن  الســكر يف الدم لدى الف
ان الصغرية يف مرحلة ما قبل السكري من اإلصابة  يحمي الف

بالسمنة ومرض السكري«.
وأشــار إىل أن فريقا من العلــاء اخترب تأثري عصري التوت 
ان املعرضة للســمنة  املتحــول حيويًا عىل مجموعة من الف
ومقاومة األنســولن ومرض الســكري وارتفاع ضغط الدم، 
ان أدى  مضيًفــا أن دمج عصــري التوت املتحول حيويًا يف الف

إىل تقليل تناول الطعام ووزن الجسم.
كــا قال الدكتور حداد، وهــو أيًضا مدير فريق بحث أدوية 
الســكان األصلين املضادة للســكري يف جامعة مونرتيال: 
ان منوذًجا ممتاًزا يشبه إىل حد بعيد السمنة  كانت هذه الف

. والسكري من النوع 2 املرتبط بالسمنة لدى البرش
وأضاف: »قد يؤدي تحديد املركبات النشطة يف عصري التوت 
ات جديــدة واعدة مضادة  املحــول حيويًا إىل اكتشــاف جزي

للسمنة ومضادة ملرض السكر«.
وفضالً عن فوائده ملرىض الســكري، يعــرف التوت األزرق 

بفوائده الصحية العديدة، أهمها: 
 (Anthocyanin( تعزيز صحة القلب: يساعد األنثوسيانن  -
املوجود يف التوت األزرق املجفف يف الحفا عىل صحة القلب 

واألوعية الدموية وتحسن الدورة الدموية.
- تحسن حركة األمعاء: تساعد األلياف الغذائية املوجودة يف 
التوت األزرق املجفف عىل الهضم بسهولة حيث أنه يعد وجبة 

أيًضا  يســاعد  كا  خفيفة، 
عىل تعزيز حركة األمعاء.

 : - تعزيــز وظائف الدما
يعزز التــوت األزرق املجفف 
، حيث  مــن وظائف الدمــا
أنــه يعمــل عىل تحســن 
الذاكرة وتقليل خطر اإلصابة 
مثل  العصبية،  باملشــكالت 
مرض باركنســون الحتوائه 
الفالفونويد  مركبــات  عىل 
(Flavonoid( والتي تقلل من 
اإلجهاد التأكسدي يف الخاليا 

العصبية.
-  الحفــا عــىل صحة 
العظام: يحتوي التوت األزرق 

املجفف عىل الكالسيوم والفسفور واللذان يلعبان دوًرا رئيسًيا 
يف صحة العظام.

- إصالح األنســجة: من فوائد التوت األزرق املجفف وجود 
فيتامن ج والذي يســاعد عىل إصالح األنسجة وتعزيز تكون 
الكوالجن لربط الجلد واألوعية الدموية واألوتار والغضاريف، 

حيث أنه يعد فيتامن قابل للذوبان يف املاء.
-  زيــادة الطاقــة: يحتوي التــوت األزرق املجفف عىل 
ســعرات حرارية عالية ودهــون منخفضة، حيث أنه خيار 

صحــي للرياضيــن الذين يبحثون عــن زيادة رسيعة يف 
الطاقة.

- دعــم جهاز املناعة: تعّد أحــاض هيدروكيس بنزويك 
(Hydroxybenzoic acid( وأحاض هيدروكيس ســيناميك 
(Hydroxycinnamic acid( ومضــادات األكســدة األخرى، 
مهمــة لدعم وتقويــة جهاز املناعة والحايــة من العديد 
مــن األمــراض، كا يعــد غني جــًدا بالببتريوســتيلبن 
(Pterostilbene( والــذي يلعب دوًرا مهــًا يف التقليل من 

بالعدوى. اإلصابة  خطر 

يــــــزيــــــدا أن  يـــــمـــــكـــــن  عــــــــــقــــــــــاران   : ــــــ تــــــكــــــ  دراســـــــــــــــــة 
خــــــطــــــر اإلصــــــــــابــــــــــة بــــــنــــــوبــــــة قـــــلـــــبـــــّيـــــة فـــــــــي الــــصــــيــــ

ــا ــ ــدمـ ــ الـ نـــمـــو  ــع  ــنـ ــمـ يـ أن  ــكـــن  ــمـ يـ هــــــــام«  ــل  ــ ــامـ ــ »عـ

تعترب النوبة القلبية واحدة من أك أشــكال أمراض القلب فتكا، 
وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم إىل القلب فجأة.

ويف حــن أن تغيريات منط الحياة واألدوية ميكن أن تســاعد يف 
تقليل املخاطر، يف بعض األحيان ميكن أن يكون لألخري تأثري معاكس.
وتوصلت دراســة جديدة أجرتها كلية ييل للصحة العامة، إىل أن 
دواءين ألمراض القلب، ها األسربين وحارصات بيتا، ميكن أن يؤديا 

إىل زيادة خطر اإلصابة بنوبة قلبية خالل أشهر الصيف.
ووجــدت البيانات التي جمعتها جامعة ييل أن األشــخاص الذين 
عانــوا من نوبات قلبية غري مميتة خــالل الصيف غالبا مل يتناولوا 

هذه األدوية الوقائية.
وقال األســتاذ املســاعد يف جامعة ييل، كاي تشن، عن النتائج: 
»املــرىض الذين يتناولــون هذه األدوية لديهــم مخاطر أعىل. أثناء 

موجات الحرارة، يجب عليهم اتخاذ االحتياطات«.
وتضمنت االحتياطات املدرجة يف الدراســة الحفا عىل الربودة 

واالستفادة من مبنى به مكيف هواء.
وخلصت النتائج إىل تحليل 2494 نوبة قلبية غري مميتة حدثت بن 
عامي 2001 و2014. وأظهرت األبحاث الســابقة أن النوبات القلبية 
كانت أك احتاال يف الطقس الحار والبارد. ومن خالل هذا التحليل، 
كنــوا من التأكد مــن األدوية التي كان املرىض يتناولونها يف وقت 

نوباتهم القلبية غري املميتة من أجل إيجاد رابط.
وقال الربوفيســور تشن: »نفرتض أن بعض األدوية قد تجعل من 
الصعب تنظيم درجة حرارة الجســم«. ملاذا تكون النوبات القلبية أك 

شيوعا خالل الصيف والشتاء؟.
تكون النوبات القلبية أك شيوعا يف الصيف والشتاء حيث يتعن 
عىل الجسم العمل بجدية أكرب للحفا عىل درجة حرارته األساسية 
عند املســتوى الصحيح. وهذا يعني أن القلب يجب أن يعمل بجد أكرب 

لضخ املزيد من الدم يف جميع أنحاء الجسم.
ويف الصيف، يعني هذا العمل بجهد أكرب للحفا عىل برودة الجسم، 

ا. ويف الشتاء إلبقائه داف

وعــىل الرغم من إمكانية إدارتها يف الوقت الحايل، إال أن الباحثن 
يقولون إنها ميكن أن تصبح مشكلة يف املستقبل مع تغري العامل.

ومع ذلك، ال تعني الدراســة أنه يجب عىل املرىض أن يتوقفوا عن 
تناولها فحارصات بيتا واألسربين رضوريان.

ة الخدمــات الصحية الوطنية إن حارصات بيتا »تعمل  وتقول هي
أساســا عن طريــق إبطاء القلب عــرب منع عمــل الهرمونات مثل 

األدرينالن«.
وتوصف حارصات بيتا عادة بعد استشارة الطبيب العام الذي سيقرر 

ما إذا كانت رضورية لالستخدام.
وباإلضافــة إىل تقليــل خطر اإلصابة بنوبــة قلبية، ميكن أيضا 

استخدام حارصات بيتا لعالج أو منع:
 الذبحة الصدرية )أمل يف الصدر(.

 الرجفان األذيني )عدم انتظام رضبات القلب(.
 فشل القلب.

 ضغط دم مرتفع.
وال ينبغي أبدا التوقف عن اســتخدام األدوية دون مراجعة الطبيب 

املختص.

يحتاج األطفال إىل النــوم للراحة والتعايف والنمو، 
حتى تتطور أجســادهم وعقولهم. ومع ذلك، ال يحصل 
ا عىل القدر الكامل من النوم، وقد  جميــع األطفال دا

يعانون من مشاكل يف اإلدراك بشكل أكرب.
ووجدت الدراســة التي أجرتها كلية الطب بجامعة 
ماريالند، أن األطفال الذين ينامون أقل من تسع ساعات 
يف الليلــة كانــوا أك عرضة لإلصابــة بالصعوبات 

املعرفية.
وعالوة عىل ذلك، قــال الباحثون إن هؤالء األطفال 
اب  كانوا أك عرضة ملشاكل الصحة العقلية مثل االكت

والقلق وكذلك السلوكيات االندفاعية.
 Lancet Child & ونرشت نتائج الدراســة يف مجلة
Adolescent Health. ومّولــت من قبل املعاهد الوطنية 

.(NIH( للصحة
8 طفل ترتاوح  وجمعــت البيانات من أكــ من 00
أعارهم بن 9 و10 سنوات. وتم تسجيل هؤالء األطفال 

.(ABCD( يف دراسة التطور املعريف لدما املراهقن
وتوصــل الباحثــون إىل االســتنتاجات بعد تحليل 
السجالت الطبية، ومسح التصوير بالرنن املغناطييس، 

واملسوحات حتى بل األطفال سن 11 و12.
، عــن البحث: »وجدنا  وقال الربوفيســور زي وان
أن األطفال الذين مل يناموا بشــكل كاف، أقل من تســع 
ساعات يف الليلة، يف بداية الدراسة، لديهم مادة رمادية 
أقل أو حجم أصغر يف مناطق معينة من الدما مسؤولة 
عن االنتباه والذاكرة، والتحكم يف التثبيط مقارنة مبن 

يتبعون عادات نوم صحية«.
وأضاف وان أن هناك مخاوف من حدوث »رضر طويل 
األمد« نتيجة عدم الحصول عىل قسط كاف من النوم.

وتعتــرب الدراســة جديرة باملالحظــة ألنها واحدة 
من أوىل الدراســات التــي توضح مجموعة واحدة من 
التأثريات طويلة املدى املحتملة لقلة النوم عىل التطور 

العصبي.
 : وبينــا كان العمل مها، حذر الربوفيســور وان
»هناك حاجة لدراســات إضافية لتأكيــد النتائج التي 
توصلنــا إليها ومعرفة ما إذا كانت أي تدخالت ميكن أن 

تحسن عادات النوم وتعكس العجز العصبي«.
، أضاف الربوفيسور  وإىل جانب الربوفيســور وان
باورز من جامعة مرييالند: »هذه نتيجة دراسة مهمة 
تشــري إىل أهمية إجراء دراســات طويلــة املدى عىل 
دمــا الطفل النامي. وغالبا ما يتم التغايض عن النوم 
ة بالواجبات املنزلية  خالل أيام الطفولة املزدحمة امللي

واألنشطة الالمنهجية«.
ويف الوقت نفســه، بحثت دراســة أخرى أيضا يف 

مجال آخر من مجاالت صحة األطفال - التوحد.
وقــام فريق من الباحثن من كليــة الطب بجامعة 
. ويعترب  تكســاس بالتحقيق يف كيفية تطــور الدما
بحثهــم مبثابة نافذة رئيســية إللقاء نظرة ثاقبة عىل 

كيفية حدوث التوحد.
وقال الربوفيسور فيتاس بانكيتاس يف بيان: »هناك 
العديد، ما سنسميه، وحدات معالجة فردية مرتبة أفقيا 
يف القرشة املخية الحديثة. كلا زادت مساحة السطح 
لديك، ميكنك استيعاب املزيد من وحدات املعالجة هذه«.

وأوضح الربوفيســور املســاعد جيغان يس: »أحد 
األســباب الجينية األك دراســة لإلعاقة الذهنية هو 
حــدوث طفرة يف الجن الذي كان يســمى يف األصل 
. وهذه الطفرة الجينية ســتؤدي إىل دما سلس،  1
والــذي يرتبط باإلعاقة الذهنيــة. وإحدى املالحظات 
النموذجيــة هي أن القرشة املخيــة الحديثة للمريض 
أك سمكا من املعتاد. وهناك أيضا دراسات حديثة جدا 
تحدد االختالفات الشائعة يف دما التوحد والتي تشمل 
مناطق ســميكة بشكل غري طبيعي من القرشة املخية 

الحديثة يف هؤالء األفراد«.

املحامين نقيــــــب  ولقــــــاءات  اجتماعــــــات 

وار كسبار و

اللـــــــــــواء ابراهيـــــــــــم اختتـــــــــــم التعـــــــــــازي
ريّـــــــــــــــة الســـــــــــــــياد بوالـــــــــــــــد فـــــــــــــــي كو

ا  أمن الدولة: توقي  أش
ــامــهــم ــي ــ خـــلـــفـــّيـــة ق ــلـ  عـ
بأعمال تهريب بين لبنان وسوريا

ــــدة ــــر املناخــــي معّق ــــار التغيي  ياســــين: مكافحــــة آ
ــــة ّي ــــل املســــؤولّية تجــــا هــــذ الق ــــا نتحّم وجميعن

ــة  ــ مــــــــــرّو عــمــل ــ ــي ــ ــوق ــ ت
ــرزل ــ ــفـ ــ مــــزيّــــفــــة فـــــي الـ

إلتقى نقيب املحامن يف بريوت نارض كســبار 
وفداً ضم ســبعن محاميــاً أردنياً، وح اللقاء 
ســفري اململكة األردنية الهاشمية يف لبنان وليد 
الحديد. وألقى النقيب كلمة شــّدد فيها »عىل ان 
لبنان هو بلد التالقي والحضارة، ونقابة املحامن 
فيــه هي أم النقابات، واملحامون اللبنانيون عانوا 
ويعانون من ظروف صعبة وقاسية، وخصوصاً 
اإلرضابات. إال أنهم ينهضــون كاملارد ويتابعون 

رسالتهم السامية«.
بعدها، تــرأس النقيب اجتــاع لجنة الواحد 
باأللف يف نقابــة املحامن، وتم البحث يف مدى 
تقّيد الكتاب العدول الذين رفعوا رســومهم عىل 
أساس أن الدوالر يساوي مثانية آالف لرية لبنانية، 
والقيمة التي تســّدد للنقابــة. وتم اإلتفاق عىل 
اإلتصال بالرئيس ناجي الخازن. كا تم البحث يف 
مســألة شيكات املتقاعدين، ومدى تقّيد املحامن 
بتسديد ما يصيبهم لقاء ملفات التحكيم، ووجوب 

ضبط هذا املوضوع الذي ال يزال غري مضبوط.
ثم استقبل النقيب كسبار، املدعي العام املايل يف 
لبنان القايض الدكتور عيل ابراهيم، ونجله الدكتور 
محمد ابراهيم، وتّم البحث يف عدة مواضيع، ومنها 
عدم إســتيفاء الدوائر العقارية لفرق رسم الواحد 

باأللف بعد قرار النيابة العامة برفع الثمن.
وكان النقيب قد تلقى عدة إتصاالت من محامن 
يف زحلة، شكوا فيها عدم إصدار إفادات عقارية، 
لــة الطابعة »برينرت« معطلة منذ  والحجة أن ا
ســتة اشهر. وسوف يجري النقيب عدة إتصاالت 
بوزارة املالية لحل هذه املشكلة. كا تلقى تقريراً 
مفصالً من املحامي جوزيف عيد بعد زيارته سجن 
روميه، حيــث كان اإلجتاع مثمراً، لجهة دخول 
املحامن، وتجهيز غرفة الدخول وتكليف ضابطن 
متابعة املوضوع وعدم الساح بحصول أي إشكال 
مع أي محــام. وكذلك تجهيز غرفــة املواجهة، 

وتصليح عدد من آليات نقل املوقوفن.
وبعــد الظهر، اجتمع النقيب مع وفد من رشكة 
»غلوب ميد« برئاســة جو أبو شقرا وحضور عدد 
من أعضاء املجلس وجورج حنا، وجرى البحث يف 
بعض املشاكل التي تعرتض تنفيذ العقد خصوصاً 
وأن هناك عرشات الطلبــات يومياً تتعلق »باألبرة 
امللونة«  غري املغطاة حسب العقد، وكذلك مبا يطالب 
به بعض األطباء يف عدد من املستشــفيات، وعن 
غري حق، مبا يسمونه فروقات لقاء العملية والبنج. 
من جهة أخرى، ومبــا أن اإلنتخابات النقابية 
ســوف تتم بعد حوايل الثالثة أشهر، أرّص النقيب 
عــىل عدم حدوث أي أخطاء. وجرى إجتاع لهذه 
الغاية ضم أعضاء من لجنة املعلوماتية، وعدد من 
أعضاء مجلس النقابــة ورئيس الديوان جوزيف 
شــاوول يف مكتب النقيب، وجــرى البحث يف 
متابعــة هذا املوضوع باإلضافة إىل تفعيل موقع 

النقابة واإلنرتنت.
ويف خطــوة الفتة تدل عــىل اإلبداع اللبناين، 
ارا بيضون النقيب أنها  ابلغت املحامية الدكتورة 
وز 2020 عىل شهادة إعتاد  حصلت بتاريخ 18 
كنها من حمل لقب DPO. وبالفعل، وبعد  عاملية 
دخول قانون حاية البيانات الشخصية عام 2018 
وبعد إقرار القانون رقم 81 تاريخ 2018/10/10 
ألزمت السلطات الفرنسية الرشكات التي تتخطى 
تن والخمســن موظفا وتلك  عــدد موظفيها امل
التــي يتناول موضوع نشــاطها معالجة بيانات 
ذات طابع شــخ عىل تسمية DPO أو الحامي 
لهذه البيانات الشــخصية أمام سلطة الرقابة يف 
فرنســا )CNIL( أي اللجنة الوطنية للمعلوماتية 
والحريــات. وهذا املوجب يطبق عىل كل الرشكات 
التي يكون مركزها خارج اإلتحاد األوروريب ولكن 
تبيع خدمات أو تزاول مهنة التجارة عىل األرايض 

األوروبية من خالل اإلنرتنت. 

اختتم املدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم التعــازي بوفاة والده املرحوم كاظم 
ابراهيم، يف بلدة كوثرية الســياد الجنوبية. 
وقد ح معزيا، عىل التوايل: النائب السابق 
اميل اميــل لحود الذي قدم التعازي باســم 
الرئيس العــاد اميل لحــود، وزير االعالم 
يف حكومة ترصيــف األعال زياد املكاري، 
النائــب اليــاس حنكش عــىل رأس وفد من 
»حزب الكتائب« ضم كال من الوزير الســابق 
وج مارتن  آالن الحكيم وجان حداد، سفري ال
ارفك، الوزراء الســابقون: فيصل كرامي عىل 
رأس وفد، رشيد درباس، محمد رحال، رميون 
غجر، طارق الخطيب وصالح الغريب، السيدة 
رندا عا بري، مسؤول العالقات االعالمية 
يف حــزب اللــه محمــد عفيف ومســؤول 
العالقات الدولية عار املوســوي ومسؤول 
ملف الرتســيم الحــدودي يف الحزب النائب 
الســابق نواف املوســوي، وفد من السفارة 
الروســية ضم القائم باالعال ممثال وزارة 

الخارجية الروسية يرافقه امللحق العسكري 
املعــاون. كا ح عدد من النواب الحالين 
والسابقن، وشخصيات سياسية، اجتاعية، 
روحية، تربوية، بلدية، قائد »كتائب شــهداء 
األقــ يف لبنان« منري املقدح، القيادي يف 
حركة »حاس« أســامة حمــدان، وفد من 
الشــعبية لتحرير فلسطن برئاسة  الجبهة 

مروان عبد العال.
ويف ســياق متصل، يتقبــل اللواء إبراهيم 
التعازي نهار السبت يف 6 آب 2022 يف بريوت 
يف »ســايد بافيــون« يف الواجهة البحرية 
لبريوت من الســاعة العــارشة صباحا حتى 
الســاعة الواحدة ظهرا ومن الساعة الثانية 

ظهرا حتى السابعة. 
كــا تلقى اللواء إبراهيم برقيات تعزية من 
رئاســة جهاز املخابرات األردنية، واملخابرات 
الربيطانية، وكل من سفري النمسا رينيه بول 
امري، سفري تونس براوي االمام وسفري تركيا 

عيل باريش اولوسوي.

أشارت املديرية العامة ألمن الدولة، إىل أن »دوريات 
من املديرية - قســم اإلســتعالم والعمليات الخاصة 
قامت بسلســلة عمليات دهم يف أماكن سكن عصابة 
تهريب يف محلة جنعم من خراج بلدة شــبعا- قضاء 
حاصبيا، وأوقفت منهم السوري )م. ص.( واللبنانين 
)س. ن.(، و)م. ن.(، و)م. ص(، باإلضافة إىل الجندي 
الفار )ح. ن.(، وضبطت معهم سيارة ودراجات ناريّة 

غري قانونية«.
ولفتــت يف بيــان، إىل أنه »بعــد التحقيق معهم، 
إعرتف املوقوفون بقيامهم بعمليات تهريب بن لبنان 
وســوريا، وتم تسليمهم مع املضبوطات إىل الجهات 

الرسمية املختصة، بعد أخذ إشارة القضاء«.

ــة يف حكومة ترصيف  أكّــد وزيــر البي
األعال نارص ياســن، خالل أعال مرشوع 
 ، اســتعداد لبنان للصنــدوق األخ للمنا
عىل »الــدور الذي تؤديه الــوزارة بصفتها 
الســلطة الوطنية«، موضحاً »أننا هنا اليوم 
ال لنحتفل باختتام املرشوع فحســب. فبينا 
يقرتب مرشوع االستعداد هذا من نهايته فإن 
الرشكة مع الصندوق األخ للمنا قد بدأت 
بالفعــل للتّو. لذلك نحــن نحتفل اليوم أيًضا 
باالســتمرارية، ووضع حجر األساس لهذه 

الرشكة املستقبلية الطويلة األمد«.
وشــدد ياســن، عــىل أن »مكافحة آثار 
التغيــري املناخــي معقدة ومشــرتكة عرب 
مختلــف القطاعــات والتخصصات، ونحن 
جميًعا نتحمل املســؤولية تجاه هذه القضية 
الوطنيــة والعامليــة، كّل يف نطــاق عمله، 
ية  من أجــل تجنب املزيد مــن األرضار البي
واالقتصادية واالجتاعية، واالســتفادة من 

الفرص التنموية واملالية«.

ة ستواصل تقديم  وأوضح أن »وزارة البي
التوجيه والدعم وضان املواءمة من خالل 
العمل كوســيط ما بن لبنــان والصندوق 
، ومن خالل االســتفادة من  األخ للمنا
كل فرصــة للتمويل املناخي لحل مشــاكل 
البالد عرب القطاعات التنموية واالجتاعية 

.«
وتسعى الوزارة إىل »تفعيل دورها املركزي 
اء يف لبنان  يف تســهيل االستثارات الخ
لنقل البالد إىل مســتقبل مــراع للمنا من 
خالل التعاون الحثيث مــع القطاع الخاص 
والجوانــب املعنّيــة األخــرى. يف إطار هذا 
ة الربنامج الوطني،  املسعى وضعت وزارة البي
وإجراء عدم االعرتاض وقامت بحملة واسعة 
النطاق الســتقطاب أصحاب املصلحة. تعترب 
هذه الخطوات جوهرية ملســاعدة لبنان عىل 
الصندوق  مــوارد  إىل  للوصول  االســتعداد 
مــن أجل التخفيف من آثــار التغيري املناخي 

املحتملة وتنفيذ مشاريع التكيف«.

أصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل- شعبة 
: »توافرت معلومات لدى  العالقات العامة- البال اال
شــعبة املعلومات يف قوى األمن الداخيل حول نشاط 
عصابة يقوم أفرادها برتويج عملة مزيفة يف مناطق 

عديدة من البقاع. 
عىل أثــر ذلك، بــارشت القطعــات املختصة يف 
الشــعبة إجراءاتها االستعالمية وامليدانية، وبنتيجة 
كنت دورياتها  االســتقصاءات والتحريات املكثفة، 
مــن تحديد هويات أفراد العصابة، ومن بينهم املدعو: 

ح. ش. )من مواليد العام 1992، لبناين(. 
بتاريــخ 28-7-2022، وبعد مراقبة دقيقة نفذتها 
كنت إحداها من رصد املشتبه فيه  دوريات الشعبة، 
يف بلدة الفــرزل البقاعية، حيث عملت عىل توقيفه 
داخل ســوبر ماركت، يف أثناء محاولته ترويج ورقة 
ة الخمســن دوالرا أمريكيا. كا  نقدية مزيفة من ف
تم ضبط ســيارة نوع هوندا أكورد لون رصا من 
دون لوحــات، كان عىل متنها، تبن أنها مروقة من 
محلة األرشفية بتاريخ 8-5-2022. كذلك، ضبط يف 
ة  داخل السيارة ورقتان نقديتان مزيفتان األوىل من ف
ة الخمسن ألف  الخمسن دوالرا أمريكيا، وأخرى من ف

لرية لبنانية. 
بالتحقيق معه، اعرتف بانتائه إىل عصابة تنشط 
برتويج العملة املزيفة يف مختلف املناطق اللبنانية. 

أجري املقتــ القانوين حيالــه، وأودع واملبل 
املايل املزيف املضبوط املرجع املعني، بناء عىل إشــارة 
القضــاء املختص، وال يزال العمل جاريا لتوقيف باقي 

أفراد العصابة«.
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رئيــس  نائــب  طالــب 
االتحاد العايل العام حســن 
اللبنانية  الحكومــة  فقيــه 
قدماً  الســري  الطاقة  ووزارة 
قّدمته  الــذي  العرض  وقبول 
يف  االســالمية  الجمهوريّة 
ايــران والذي يقــ بتزويد 
محطّــات الكهرباء يف لبنان 
كاّفة  وشــكر  أويل.  بالفيول 
والشــقيقة  الصديقة  الدول 
التــي تقف مع لبنان يف أزمته 
يعاين  التي  الخانقة  املعيشية 

منها البلد جّراء السياسات املالية واالقتصادية 
التي انهكت البلد ال ســيا الحصار الذي مينع 

لبنان من االستفادة من ثرواته.
ودعــا اىل اعادة تنظيــم القطاع املرصيف 
مبــا يضمن اعادة الحقوق ودعم االســتثار 
العــادة دورة االنتــاج يف كاّفــة القطاعات 
السياســية  والســجاالت  االتّهامات  ووقف 
وتالقــي كاّفة القوى النتــاج حكومة اتحاد 
وطنــي انقاذيّة تضّم كاّفــة القوى النظيفة 
والرشيفة وفتح االبــواب واالفكار والعقول 
لدعم القطاعات االنتاجّية والتشغيلية بعدما 
بــات املواطن والعامل مهّجراً يف وطنه بدون 
ماء وال كهرباء وال خدمات اساسّية حتى بات 
يبحث عن لقمة الخبز ويشرتيها الطفاله من 
الســوق الســوداء. كا دعا اىل وقفة واحدة 

يف ســبيل تحصيل الحّق اللبناين يف ثرواته 
النفطّية والغازيّة وأيّد وحدة املوقف اللبناين 
الرسمّي والشعبي مدّعاً بالقّوة للوصول اىل 

حقوقنا واستثارها.
واعلن بان االتحــاد العايل العام مع حّق 
موظفي القطاع العام يف تحســن ظروفهم 
واجورهــم وفتح حوار ايجــايب بحيث تّفّك 
الضائقــة عن املواطن الذي يحتاج اخراج قيد 
وجواز سفر وتصديق شهادة وبيع واىل خالفه 
مــّا يؤّخر ويعطّل دورة الحيــاة، داعّياً اىل 
الحوار االيجايب يف مختلف القطاعات مرّحباً 
بالدعوة التي وّجههــا وزير العمل مصطفى 
بــريم للجنة املؤرّش ملعــاودة البحث باالجور 
وبالتقاعــد وببدل النقــل وتعويضات نهاية 
الخدمــة اضافة اىل تحســن وضع الطبابة 

واالستشفاء التي وصلت اىل الحدود الدنيا.

ــه : لــقــبــول الـــعـــر الـــــذي قـــّدمـــتـــه ايــــران ــي ــق ف
ــاء فـــي لــبــنــان بــالــفــيــول ــكــهــرب ــات ال ــد مــحــّط ــزوي ــت ل

ساء البلديات ضمن قضاء عاليه  اجتمع ر
واتحاداتها ملناقشــة الوضع العام الناجم عن 
تراكم األزمــات وآخرها تطبيق قانون الرشاء 
العــام والوضع املايل الصعــب الذي تواجهه 
البلديــات بســبب تأخر الدولة عن تســديد 
املستحقات والتي تحتسبها الدولة عىل سعر 
الــرصف القديم، وحيث ان البلديات خصوصا 
انهــا تحملت  معاناة املواطنن عىل مدى اربع 
ســنوات من أزمة كورونا وأزمات اقتصادية 
ومعيشية، وأخذت دور بعض الوزارات وجميع 
اإلدارات من تقديم خدمات صيانة شــبكات 
امليــاه والكهرباء والطرقــات وجرف الثلوج 
يف املناطق الجبلية، ومســاعدة الدفاع املدين 

واألجهزة األمنية.
وأمام ما تواجــهه البلديات من االانتقاص 
مــن صالحياتها مبوجب تعاميــم مخالفة 

للقانون البلدي.
وبعــد املداولة فيا بن الحارضين تقرر ما 

ييل:
 طلب اســتثناء البلديات من تطبيق قانون 
الــرشاء العام لحن تصحيح الوضع القانوين 

البلدي
 تعديل املواد املتعلقة بتشكيل لجان الرشاء 
واالستالم مبا يتالءم مع قانون البلديات )أي 
باإلبقاء عىل اللجــان ضمن املجالس البلدية 

املنتخبة( لتسيري املرفق العام.
 إعادة النظر يف طربقة احتســاب حقوق 

البلديات املستحقة
ختامــاً، اتفق الحــارضون يف حال عدم 
التجــاوب عــىل املطالب من قبــل الجهات 
املختصــة، ســتضطر إىل اتخــاذ اجراءات 
تصعيدية، واإلبقاء عىل االجتاعات مفتوحة.

ــطــالــب ــيـــه ت ــالـ ـــاء عـ بـــلـــديـــات واتــــــحــــــادات قـــ
ـــــراء الـــعـــام ــون الـــــ ــ ــانـ ــ ــن قـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــائـــهـــا مـ

ام من اال

يف االســبوعن املاضيــن، خلدت عائالت 
لبنانية كثرية إىل النوم من دون ان تتمكن من 
ســد جوع اوالدها برغيف خبز لعدم توافرها. 
فلقمة العيش يف بلد كلبنان، باتت تهدد األمن 
واالســتقرار. االزمة التي كان ميكن تفاديها، 
خصوصــاً لو اعتمدت الحكومات سياســات 
دعــم مضبوطــة أو أي من الحلــول األخرى 
انتهت مبدئيا. قّدمها أصحاب االختصــاص، 
ونقول مبدئيا، ألن االزمات يف لبنان تتناســل 
وال تنتهي. فهل ميكن أن يعود البلد إىل الدوامة 

نفسها، ويصبح الرغيف عملة نادرة مجددا؟
أمــن رّس نقابة األفــران يف بريوت وجبل 
لبنان نارص رسور يؤكّد لـ »املركزية« أن »أزمة 
الرغيــف أصبحت خلفنــا ألن القمح موجود 
والطحن موجود واالعتادات مفتوحة،  وتم 
تكليف وزارة الداخلية واألجهزة األمنية ضبط 
املوضــوع لناحية اعتاد آلية توزيع مربمجة 
وضبــط األوزان والكميــات. لكن، عىل وزارة 
االقتصاد مسؤولية أيضاً تتمثل بضبط كميات 
القمح املسلّمة للمطاحن عرب احتسابها وفقاً 
ن وعدم  للبونات، وبدء اســترياد القمح من ا
انتظــار 10 ايام مثالً إلبقــاء مخزون القمح 
لشهرين يف البلد بالتوازي مع ضبط االسترياد 

املدعوم«. 
أما بالنســبة إىل االعتادات فيطم إىل 
أن »ما من مشــكلة ممكن أن تظهر فيها ألن 
مجلــس النواب أقر قرض البنك الدويل بـ 150 
مليــون دوالر لرشاء القمــح ألك من عرشة 
أشــهر واملوجــودات تكفي ألك من شــهر 
ونصــف وبواخر القمح يف طريقها إىل لبنان 
ويلية للخبز  ويتــم الحديث عن إقرار بطاقة 

خالل 4 أشهر«. 
لكــن، بعد انتهاء أزمة الخبز وعودة الهدوء 

اىل قطــاع املخابــز واالفــران، يطرح رسور 
ســؤاالً ويضعه برســم القضاء: »من يتحمل 
مسؤولية إذالل الناس وطوابري الذل وعرشات 
االحداث التي ادت اىل اطالق نار ورضب ع 
وتكسري افران واعتداء عىل حرماتها واهانات 
واتهامــات بالعموم لقطــاع يعمل ليال نهارا 
يف اقــ الظروف الصعبة حتى يف الحرب؟ 
اليست وزارة االقتصاد هي املسؤولة عن كل ما 
حــدث النها امتنعت عن اصدار بونات الطحن 
او القسائم للمطاحن مبارشة مع تسمية اسم 
املطحنة املسلمة للفرن كامل الكمية تحت بند 
جزا اذا حاولت االمتناع عن التسليم؟ ألن ما 
فعلته وزارة الداخلية باصدارها جداول باساء 
االفران موجهة للمطاحن ملزمة إياها بتسليم 
كامل الجداول أّدت إىل انتهاء أزمة الخبز خالل 
ايــام بعد ان كادت تطيــح باالفران والبلد لوال 
تدخل وزارة الداخلية بجهازي امن الدولة وفرع 
املعلومات. لذلك نسأل وزيري االقتصاد راوول 
نعمة وامن ســالم  وحكومة الرئيس حسان 
ديــاب والرئيس نجيب ميقــا ملاذا مل تكلف 
وزارة الداخلية بالرقابــة واالدارة مللف الدعم 
الذي هدر به مليارات الدوالرات؟ ومن املسؤول 
عن هدر املال العام وازمات الشــعب وطوابري 
الخبز والسكر والزيت والبنزين واملازوت لطاملا 
لدينــا قوة قادرة عىل الضبط والتوزيع ووقف 
الهدر ومنع رسقــة املال العام؟ وملصلحة من 
الدعــم بال رقابة منذ اللحظــة االوىل القرار 
الدعم حتى تاريخ  وضع الشــعب يف مواجهة 
قطاع املخابز واالفران بطوابري الذل الجهنمية؟ 
هــل هذه الجرائم هي عن تقصري غري مقصود 
ومن دون خربة ام ناتجة عن سياســة معينة 
ال يعلمها الشــعب الن الهدر حصل مبشاركة 

الجميع من دون مساءلة ومحاسبة؟«.  

... هل يفقــــــد الرغي مجددا ؟ بــــــز انق أزمة ال

طالب رئيس االتحاد العايل العام بشــارة 
األســمر، وزير الطاقة يف حكومة ترصيف 
األعــال وليد فياض ورئيــس مجلس إدارة 
كهرباء لبنان كال الحايك، بـ »العمل رسيعا 
ليتمكن موظفو اليد العاملة الفنية يف معامل 
الــزوق والجية وعددهــم 200 موظف، من 

قبض رواتبهم املتوقفة من نيســان املايض، 
علا بأنهم مل يقبضوا راتب الشــهر 11 حتى 

ن«. ا
وأشار إىل أن »تجويع املوظفن وعائالتهم 
سيضطرهم إىل اللجوء إىل السلبية والتوقف 

عن العمل«.

رواتـــــــب ــع  ــ ــدفـ ــ لـ  : الــــعــــمــــالــــي«  »االتـــــــحـــــــاد 
ــة ــيـ ــجـ ــي مـــعـــمـــلـــي الـــــــــزوق والـ ــ ــيـــن فـ ــيـ ــنـ ــفـ الـ

اميمة شمس الدين

لفــت وزير االقتصاد يف حكومة ترصيف االعال 
امن سالم يف حديث للديار »اىل غياب اهراءات مرفأ 
بريوت التي كانت تعترب املخزون اإلسرتاتيجي الوحيد 
ملخزون الحبوب وطبعا مبا فيه القمح، مشرياً انه من 
الخطأ ان يكون هناك مخزون اسرتاتيجي للبالد كلها 
يف مكان واحد، اذ انه يف كل دول العامل يكون املخزون 
االسرتايجي الغذا او الصحي موزعا يف كل املناطق 
تفاديا ملا قد يحصل كا حصل عندنا يف جرمية املرفأ 

االليمة والتي مل ترتك لنا خيارات اخرى.
وقال واجهنا مشكلة كبرية بعد تدمري اهراءات املرفأ 

ألن ليس لدينا اي مخزون احتياطي.
فاصبح اللبناين يأكل ما يستورد مبارشة، اذ كانت 
الحبوب املستوردة تخزن يف الصوامع وتكفي لفرتة 

ثالثة اشهر.
اما اليــوم، يف غياب االهــراءات، تفر البواخر 
حموالتهــا مبارشة يف املطاحن ويتم اســتهالكها 
مبــارشة. وبهذا تصبح البالد تحــت رحمة القطاع 

الخاص.
مشرياً اىل ان ما حصل بن أوكرانيا وروسيا اظهر 
نقاط الضعف، اذ بغياب املخزون االسرتايجي وإقفال 
املراف يف أوكرانيا، اصبحت  البواخر  بحاجة اىل فرتة 

شهر للوصول اىل لبنان بدال من عرشة ايام. 
واوضح سالم ان االزمة التي حصلت الشهر املايض 
» سببها األسايس حن وصلت شحنة من 45 الف طن 
من القمح تم تســليمها اىل القطاع الخاص ولالسف 
جزء من هذا القطاع استغل ضعف الدولة وعدم وجود 
املخزون االسرتاتيجي، ورسق القمح والطحن وترك 
الشــعب من دون الخبز. ومل تحل االزمة اال حن ألفنا 
خلية ازمة امنية لضبط األمور يف املطاحن واملخازن 
واألفران، عندها فقط ويف خالل 72 ســاعة اصبح 

الخبز متوافرا يف االفران«.
وآســف ســالم »ان يكون جزء كبري من القطاع 
الخاص عمل ضد مصلحة املجتمع وأوصلنا اىل ازمة 
خبز التي أوقفت املواطنن يف الطوابري«، موضحا ان 
الكمية » املوجودة من القمح تكفي السوق لفرتة شهر 
وهناك طلبيات اخرى وضــع التجهيز، وحاليا ليس 
هناك اي عنارص لالزمة وفيا لو حصلت ســتكون 
مفتعلة من اصحاب الضائر املعدومة وتجار االزمات 

الذين يستغلون لقمة عيش املواطن«.
واشار سالم اىل ثالثة حلول مستدامة، وهي«اوال 

بنــاء اهراءات يف مرفــأ طرابلس  وميكن البدء بهذا 
املرشوع برعة فيا لو تأمنت الجهة املســتثمرة او 
الداعمة وحاليا نعمل عىل هذا الطرح. ويف هذا االطار 
نتشاور مع اململكة االردنية وستكون يل زيارة قريبة، 
لالستفادة من تجربتهم يف بناء االهراءات. موضحاً 
ان هذه الخطوة هي حل مستدام إلنها تحف املخزون 
االســرتاتيجي لفرتة بن شــهر وثالثة اشهر وبذلك 

نتجنب االنقطاع«.
اضــاف:« الحل الثاين والذي بغاية األهمية، يكمن 
يف إنهاء ملف دعم الدولة اللبنانية للســلع، ويصبح 
الدعــم للمواطنن األك حاجــة من خالل البطاقة 
التمويليــة . والحل االخري يكون دعم املزارع اللبناين 
من خالل وزار الزراعة واالقتصاد وتحفيزه بشكل 
أســايس عىل اعادة زراعة القمح الطري املستعمل 
لصناعة الخبز. فالتخزين ودعم املزارع واالنتهاء من 

ملف الدعم يشكلون الحلول املستدامة«.
وقال ســالم:« من خالل قرض البنك الدويل الذي 
أقر يف مجلس النواب، ســنعمل عىل ترشــيد كامل 
مللف الدعم، وسيتم وضع برنامج لذلك. املشكلة اليوم 
تكمــن يف قدرة الدولة والقطــاع الخاص يف رشاء 
القمــح ام ال، لذلــك لجانًا اىل قرض البنك الدويل الن 
اموال القطاع الخاص محتجزة يف املصارف والدولة 
تقول انه مل يعد باستطاعتها ذلك. فالقرض يؤمن لنا 
القمح لفرتة تسعة اشهر بعدها نامل ان يكون هناك 
اطار عمل جديد وحلول اخرى تحمي املواطن اللبناين 

.» من تداعيات رفع الدعم العشوا
واوضح ســالم« ان مرشوع بنــاء االهراءات يف 
مرفــأ طرابلس الذي وضع بناء عىل دراســة االتحاد 
االورويب متمثلة بالبنك االورويب ســيتم رفعها اىل 

مجلس الوزراء ورئيس الحكومة االســبوع القادم، 
عــىل ان يصار اىل فتح باب املناقصات، كاشــفاً انه 
بالتزامن ســنقوم بزيــارة اىل االردن لالطالع عىل 
ها. امنا الخطة الكبرية تقوم  االهــراءات التي تم بنا
عــىل  اعادة بناء اهراءات مرفأ بريوت، وبناء اهراءات 
يف مرفأ طرابلس واخرى يف منطقة البقاع يك يكون 
لكل املناطق اللبنانية مخزون اسرتاتيجي يحمي البالد 

لفرتة تسعة اشهر«.
ن ســالم اىل انه يف » موضوع القمح، كل  وط
األمور تسري كا يجب، وكل عنارص النجاح موجودة 
ان مــن خالل قرض البنك الــدويل وتجهيز الطلبات 
السترياد القمح والكميات املوجودة واجهزة املراقبة 
واالموال الالزمــة، اضافة اىل ان أوكرانيا من خالل 
اتفاق اسطنبول ستعيد التصدير مشدداً انه ليس هناك 
ازمة يف الخبز واذا ما حصلت ستكون مفتعلة، اذ ليس 

هناك اي عنرص الحيائها«. 
وقال ســالم رداً عىل ســؤال يف الجلسة االخرية 
ملجلس الوزراء وأثناء مناقشــة خطة التعايف، قال 
رئيــس الحكومة اذا كانــت الدولة معطلة كا هي 
الحــال، فإننا نخر كل يــوم بن 25 و28 دوالر. كل 
يوم تاخري هو خســارة للبــالد وكل يوم تاخري يف 
بــت االتفاق مع صندوق النقــد يأخذنا اىل تحديات 
اقتصاديــة اكرب، وميكن ان نصل اىل اعظم ما نراه 
اليــوم مع تفاقم لالزمــات يف كل القطاعات. لذلك 
يجب ألبت رسيعا وعدم ربط اي استحقاق رئايس او 
وزاري بالحلول االقتصادية. لذلك يجب ان تقر املوزانة 
ويتحرك االقتصاد ويبــت موضوع هيكلة املصارف 
برعة، مشــرياً انه ال ميكننــا انتظار تلكؤ جمعية 
املصارف والتجاذبات االخرى. وعىل الجميع ان يعرف 

ان االقتصاد اللبناين ال يحتمل اي تاخري.
ورأى ســالم ان إرضاب القطاع العام يشل البالد، 
واالقتصاد مشلول والحلول تؤجل، وكل تأجيل سي 
باملصلحة العامة وينعكس سلبا عىل االقتصاد وحياة 

املواطنن«.
وختم بالقول:« لدينا العديد من الرسائل االيجابية 
التــي تصلنا من املجتمع الــدويل، وهناك كالم حول 
الوصول اىل ترســيم الحــدود البحريــة، ونعرف 
االنعكاسات االيجابية لهذا املوضوع الذي هو خشبة 
الخــالص اضافة اىل االتفاق مع صندوق النقد، واذا 
حصل هذا األمران خالل األشــهر القادمة نكون بذلك 
متجهــون اىل نافذة امل كبرية ويتحســن االقتصاد 

اللبناين خالل فرتة سنة او سنتن«.

ــــــزون اســــــتراتيجي مــــــن الحبوب في مــــــكان واحد طــــــأ وجود م من ال
ــرابــلــ ومــنــطــقــة الــبــقــا ــاء االهـــــــراءات فـــي بـــيـــروت و ــن ســـام : ســنــعــيــد ب

ــي الــطــوابــيــر ــوقـــوف ف ــبــز والـ ــ ازمـــة الــ ــا اوصــلــنــا الـ ــ ــعــ الــقــطــا ال وب

رشا عثان

بعد فرتة من الجمود عاود الدوالر االمرييك ارتفاعه 
الف لرية لبنانية يف الســوق املوازية  متخطيا الـ 0
وسط الحديث عن اســتمرار ارتفاعه وتراجع سعر 
رصف اللرية املنهكة املغلوب عىل امرها الغري متسلحة 
بأي وســائل دفاعية بعد ان جردوها من كل االسلحة 

التي كانت تتحصن بها .

{ ملاذا ارتفع الدوالر
وتخطيه الـ 0 ألف لرية ؟ {

من املؤكد ان االمور السياســية »مش ظابطة«يف 
ظل عدم القدرة عىل تشــكيل حكومة جديدة وعدم 
رير االســتحقاق الرئايس ضمن  بروز امــل يف 
املهلة الدســتورية والحديث مجددا عن فرا رئايس 
ما ينعكس سلبا عىل مختلف االوضاع االقتصادية 
وخصوصا عىل االوضاع النقدية وسعر الرصف عىل 
الرغم من االيجابيات التي ظهرت من جولة الوســيط 
االمرييك اموس هوكشــتاين وامكانية التوصل اىل 

اتفاق مبوضوع الغاز والنفط.
لكــن يف املقابل يالحــ البطىء يف الخطوات 
املفــروض ان يقوم بها املجلس النيايب عىل صعيد 
ريرها  القوانن التي يريــد صندوق النقد الدويل 

وهــي مقدمة البــرام االتفاق بينه وبــن لبنان 
خصوصا انه مل يبق ســوى شهر عىل البدء بتحويل 
ة ناخبة لرئيس الجمهورية  املجلس النيايب اىل هي
وبالتايل تســتبعد املصــادر املطلعة امكانية اقرار 
هــذه القوانن وتوقيع االتفاق مع الصندوق خالل 
هذه الفــرتة املحدودة ما قد يؤدي اىل تأجيل ذلك 

اىل العهد الجديد.
وعىل الرغــم من الدوالرات املوجــودة يف لبنان 
بســبب وجود املغرتبن والسياح يف لبنان ورصفهم 
ديد  يف االسواق واملطاعم وغريها وعىل الرغم من 
العمــل بالتعميم والعمــل بتعميم مرصف لبنان رقم 
161 والتدابري االســتثنائية التي تســمح للمصارف 
برشاء الدوالر النقدي من املصارف عىل ســعر منصة

Sayrafa مقابل اللريات التي بحوزتها ولدى عمالئها 
حتى نهاية آب 2022. فانه يعزى هذا الرتاجع يف سعر 
رصف اللرية مقابل الدوالر يف الســوق السوداء إىل 
القرار الجديد الذي أصدره مرصف لبنان بشــأن تأمن 
85% من فاتورة اســترياد البنزين عىل ســعر منصة 
»صريفة« بعد أن كان يتم تغطيتها بنسبة 100% عىل 

سعر املنصة.
ورأى رئيس  جمعية تراخيص اإلمتياز »الفرنشايز« 
يحيى قصعة أن استقرار سعر الرصف حاجة رضورية 
ة التقلبات تجعل األسواق  لحركة البيع بالتجزئة ألن ك

يف وضع صعب جداً خصوصاً املحال الصغرية التي ال 
ميكنها تحمل الخسائر فتضطر لرفع االسعار، متمنياً 
أن يســتمر استقرار سعر الرصف لفرتات طويلة يك 

نسرتجع  الثقة من قبل املواطنن.
وتؤكد مصادر مرصفية مطلعة ان عدم اقرار اعادة 
هيكلــة القطاع املرصيف يؤثر عــىل عمل املصارف 
ويبقيهــا يف صورة ضبابية بــدال من ان نركز عىل 
اوضاع هــذا القطاع وتنقيته الســتعادة الثقة اوال 
وتفعيل عملها ثانيا خصوصا ان القطاع املرصيف كان 
وال يزال الداعم االســايس لالقتصاد الوطني  رغم ان 
االجتاعات  التي تعقد يغيب عنها القطاع املعني  فأن 
البلبلة يف سوق القطع ستستمر طاملا ان االوضاع لن 
تحسم ومل يتم التوقيع مع صندوق النقد الدويل هذا 
باالضافة اىل اســتمرار املتالعبن واملضاربن بسعر 

الرصف يف السوق املوازية.

{ الدوالر اىل اين ؟ {

هذه املصادر تعترب انه مع عدم تطبيق االصالحات 
واستمرار الغموض السيايس واالقتصادي واملرصيف 
فأن املؤرشات تدل عىل اســتمرار ارتفاع الدوالر ولكن 
اىل اين ،ال يوجد اي تفسري لذلك سوى االرتفاع املستمر 
مع تراجع تدخل مرصف لبنان يف ســوق القطع عىل 

ضوء تراجع حجم االحتياطي املوجود.

ــرة ؟ ــيـ ــ لـ ــ ـــ 0 ألـ ــ ــة الـ ــب ــه عــت ــي ــط ــ ــاود الــــــــدوالر ارتـــفـــاعـــه وت ــ ــ ــاذا ع ــ ــ مل
ــة ــن االصــاحــي ــي ــوان ــق ــاســي والـــبـــطـــيء فـــي اقـــــرار ال ــســي ــهــد ال ضــبــابــيــة املــ

مارينا عندس

ال تزال املناقشــة املتعلّقة بالقضايا الّنفسية، من 
املحرّمات الثقافية يف لبنان، والوضع من يّسء إىل 

أسوأ. 
مــّر عىل لبنان حروبات عديدة وضغوطات كبرية 
أرضّت بصّحــة معظم اللّبنانين وحاولوا إّما الّتأقلم 
معها، وإّما معالجتها رسا عن طريق الطّب الّنفيس. 
وبعد مرور املصائب الثالث يف السنتن األخريتن 
عــىل لبنان، أواًل تفجــري مرفأ بريوت يف الّرابع من 
ّ فريوس كورونا وثالًثا انهيار العملة  آب، ثانًيا تف
ّ الفقر، ال  اللّبنانيــة وبالّتايل ازدياد البطالة وتف
يسعنا إاّل الذهاب والعالج عن طريق الطّب الّنفيس، 
اب الجاعي«.  ألّن البلد بدأ يعاين مّمى يسّمى »االكت
مستوى الّتوتّر والقلق ارتفع لدى معظم اللّبنانين، 
تحديًدا للّشباب واملراهقن الّذين يجهلون مستقبلهم 

ومصري حياتهم. 
أّما كبار الّســن، يخافون عىل آخرتهم ألّن أموالهم 
تّم حجزها، واألوضاع املعيشــية باتت صعبة جدا، 
يخافون املرض ألن البلد، ال دواء فيه وال مستشفيات 

جاهزة لالستقبال. 
هذه األمور وغريها، حقنت املواطن اللّبناين بإبر 
بة والّسلبية، جعلت صّحته الّنفسية مهّددة.  من الك
فكيف أصبحت تكاليف العيادة الّنفســية وما مصري 

كل مريض مرتوك؟ 
ميشال يعاين من مشاكل نفسية، نتيجة تعرّض 
والده لوعكة صّحية يف عمله. ميشال اضطّر أن يعيل 
العائلة بأكملها ويؤّمن مستلزمات البيت األساسّية. 
يؤكّد للّديار، بحســب قوله، مــن أنّه يعاين من 
اضطرابات نفســية وسلوك سلبي وعدم الّرغبة يف 
مقابلــة الّناس، واالنعزال الّتام، مّا جعله يفكّر يف 

االنتحار أك من مرّتن. 
خر صديقه يف انفجار 4 آب، خر وظيفته يف 
الوقت الحايل، ويحاول أن يفّتش عىل وظيفة ليؤّمن 

لقمــة العيش له ألهله. لكن الســؤال الذي يطرح:« 
كيف ســيتخطّى كل آالمه ويحاول التقّدم والعيش 

بسالم، إن مل يذهب إىل عيادة حكيم نفيس؟« 
تؤكّد املعالجة الّنفســية يارا ســنجب للّديار، أّن 
تكاليف العيــادات الطّبّية ارتفعت واألوضاع صعبة 
عىل الطّرفن أكان للمريض أو للحكيم، لذلك أنا أتفّهم 

مبا ميّران به. 
وأشــارت إىل أنّه من املهّم يف هذه الحالة، توحيد 
أسعار الجلسة الّنفســية بأسعار مدروسة تضمن 
حق الطرّفن. وقالت:« الجلسات ترتواح ما بن الـ0 
والـــ60 دوالر، باالضافة إىل الّذين يتقاضون الـ80 

والـ100 دوالر عىل الجلسة الواحدة«. 
ولفتت ســنجب، إىل أّن هناك من يساعد يف هذا 
املوضوع ويدعم القطاع الّنفيس، كبعض الجمعيات 
التي من خاللها يحاول املريض اللّجوء إليها والتعايف 

بأسعار متدنّية أو حّتى مّجانّية. 
أّمــا عن مصري هذا القطاع، اعتربت ســنجب أّن 
الوضع العام مشــّوش، واالقتصاد منهار يف الوقت 
الّراهــن، لذلك عىل جميع القطاعات أن تتحّســن، 
ليتمكــن املريض أن يتعالج بدوره، كااليجار وفواتري 

الكهرباء واملياه..الخ 
بدورها، أكّدت األســتاذة املتقاعدة يف الجامعة 
اللّبنانّية غادة حروق، قســم علم الّنفس، أنّه ميكننا 
ايب نالحظه يف محيطنا وعىل  الكالم عن مزاج إكت

وسائل التواصل اإلجتاعي . 
، فظروف  وقالت للّديار:« مل يأت هذا املزاج من فرا
لبنــان الّضاغطة، الوضع اإلقتصــادي واملعي 
الّصعب إضافًة إىل الوضع الصحي املستجد منذ أك 
من ســنتن بســبب كوفيد 19 وما خلفه من خوف 
و وفيات و آثار ســلبية عىل األفراد الذين أصيبوا و 
محيطهم العائيل، كل هذه الرتاكات أحدثت ضغوط 

ايب«.  نفسية وأدت بالتايل إىل مزاج اكت
وأضافــت حروق:« يف األوضاع الطبيعية، عندما 
يعاين الفرد من ضغوطات نفسّية، يلجأ اىل الرتويح 

عن نفســه بالتسلية والنشــاطات واالجتاعات 
العائلية التي تســاعد إىل حــد كبري بالّتخفيف عن 
الّضغط ريثا تزول مسبباته، أّما يف وضعنا الحايل 
فكل ذلك غري ممكن و يؤدي اىل تراكات و ضغوط 
نفســــية غري قابلة للحّل إال عند امليسورين، وهم 
ايب الذي تحدثنا  قلة، و يؤدي بالّتايل إىل املزاج اإلكت

عنه«. 
وعن ســؤال هل ســيتمكّن املواطن اللّبناين من 
زيــارة الطّبيــب، إذا كانت الجلســة الواحدة بـ60 
دوالر، أجابت:« بالنسبة للّجوء إىل العالج النفيس و 
بدالته املادية التي تفوق قدرة الفرد العادي املتوسط 
أو املعــدوم الدخل، فهناك الكثري من الجمعيات التي 
تســاعد طالبي الدعم النفيس و مجاناً أو ببدل مادي 

بسيط مبقدور أي فرد تسديده«. 
ولفتت حروق إىل أّن الجامعة اللّبنانية- طرابلس 
كانــت قد أطلقت منذ ســنتن بالرشاكة مع وزارة 
الصحة، مبادرة » نحنا حّدك« للدعم النفيس من دون 
أّي مقابل مادي، من خالل اإلتصال بالخط الساخن و 
بالتــايل يتم دعمه. و قد أثبتت هذه املبادرة فعاليتها 

و نتلقى تقريباً يومياً أك من 10 
اتصاالت، حيث يحول طالب الّدعم إىل اختصاصين 
نفسين يقومون مبساعدته و بالّتايل التخفيف عنه 
قدر اإلمكان ليستطيع اإلستمرار بحياة نفسية آمنة 

نوعاً ما. 
ويف هذا األطار، لفت الخبري االقتصادي نســيب 
جربيل للّديــار، أّن البعض مــن اللّبناين ال يزالون 

يعتربون أنّهم ليسوا بحاجة إىل الطّّب النفيس. 
واعترب أّن أهّم ما يف املوضوع هو معرفة املواطن 
اللبنــاين ما هي احتياجاته وأولويّاته أثناء الضيقة 
املالية للبلد، ملعرفة كيفية رصف ميزانيتهم ودخلهم. 
واكّد جربيل أّن األوضاع االقتصاديّة ال تزال صعبة 
يف بالدنــا، واملداخيل قليلة، لذلك علينا تأمن ما هو 
املهــم للمواطن، هل هو األكل أم الطّبابة أم الّصحة 

الّنفسية،  

الصحة النفســــــية بات مكلفة جدا.. فمــــــا مصير املري والجلســــــة بـ 00 دوالر؟
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الجزائري   »tsa« موقع  ذكر 
أن ويل العهد السعودي األمري 
محمد بن سلان كان من املقرر 
وز،  أن يــزور الجزائر أواخر 
لكنه أجل الزيارة ألســباب مل 

تعلن.
وذكر املوقــع أن مصــادر 
هــذه  عن تأجيــل  أعلنــت 
الزيــارة إىل موعد غري محدد، 
فيا يزعم آخــرون أن محمد 
بن ســلان قد ألغى ببساطة 

زيارته للجزائر.
وأفــاد بأن بن ســلان بدأ 
إقليمية شــملت مرص  جولة 

واألردن وتركيــا ، وكان مــن املقرر أن يكملها 
بعــد ذلك مع ثالث دول أخرى قربص والجزائر 
واليونان. وأضاف أنــه ويف أول زيارة له إىل 
االتحاد األورويب منذ مقتل الصحفي السعودي 
جال خاشــقجي يف اسطنبول، اختار محمد 
بن سلان اليونان وفرنسا حيث التقى بالرئيس 

إميانويل ماكرون.
وأوضــح املوقع أن أســباب تأجيل أو إلغاء 
زيــارة محمد بــن ســلان إىل الجزائر غري 
معروفة، خاصة وأن إلغاء ويل العهد السعودي 
لزيارة الجزائر مل يعلن من مصدر رسمي، ال يف 

الجزائر وال الرياض.
وأشــار يف الســياق إىل ترصيحات وزير 
الخارجية الســعودي األمري فيصل بن فرحان 
بن عبد الله آل سعود الذي يحاف عىل عالقات 
جيدة مع نظــريه الجزائري رمطان لعامرة، 
خالل زيارة للجزائــر ، حيث وصف العالقات 
بن الرياض والجزائر بأنها معلم أســايس من 

العالقات املشرتكة للعمل العريب.
وكان موقع »أفريكان إنتليجنس« قد كشف 

قبل أيام عن اســتعداد ويل العهد الســعودي 
محمد بن ســلان إلجراء زيارة رســمية إىل 
الجزائــر، حيث كان يتوقــع أن يلتقي الرئيس 
عبد املجيــد تبون، يف ختام جولته التي بدأها 
باليونان ثم فرنسا، بينا ستكون هذه الزيارة 

األوىل له إىل الجزائر منذ 2018.
وقال املوقع إن القضية الفلســطينية كانت 

ستكون عىل جدول األعال.
ومن جانب آخر، كشفت صحيفة »لوفيغارو« 
الفرنسية بعض التفاصيل عن زيارة ويل العهد 
السعودي محمد بن ســلان لفرنسا ولقائه 
بالرئيس إميانويل ماكرون وما شــهدها من 

توتر يف اللحظات األخرية.
وقال مراســل الصحيفة جورج مالربونوت 
يف تغريدات له عرب حســابه مبوقع »تويرت« 
نقال عــن مصدرين مطلعــن، »إن زيارة بن 
ت قبل أيام مل تكن عىل  سلان لفرنسا التي 
ما يرام«، موضحا أنه تأخر أك من 0 دقيقة 

عىل موعد العشاء مع ماكرون.
واختتــم تغريدته بالقول إن ويل العهد أجل 

زيارته املربمجة إىل الجزائر.

ــر ــزائـ ــجـ ــلـ ــل زيــــــارتــــــه لـ ــ ــؤجـ ــ ــان يـ ــ ــم ــ ــل ــ ــن س ــ ــ ب
حّذر »جيش« االحتالل اإلرسائييل، من وجود إنذار 
يتعلق بتنفيذ حركة »الجهاد اإلسالمي« هجوماً عىل 
حدود قطاع غزة يف »املدى الزمني املبارش«، مشرياً 
إىل أّن عنارص الجهاد اإلســالمي »قد يستخدمون 

الصواريخ املضادة للدروع أو قذائف الهاون«. 
وذكرت وســائل إعالم إرسائيليــة أّن »جيش« 
االحتالل رفع مستوى االستنفار مؤخراً، وأّن أجواء 
غزة »امتألت مبســريات مسلحة ملواجهة تحركات 

الجهاد اإلسالمي«.
ويف أعقاب الوضــع األمني املتوتر يف الجنوب، 
ســيغلق  عدد من الطرقات يف منطقة غالف غزة 

أمام حركة السري. 
كذلك، قال املراســل العسكري يف موقع »وااله« 
أمري بوحبوط، يف تغريدة يف »تويرت«، إّن »مساعي 
وســاطة مرص وقطر وجهات من األمم املتحدة إزاء 
الجهاد اإلسالمي مســتمرة لوقف االعتقاالت يف 

الضفة«.
وقــال الصحافيان اإلرسائيليان، متان تســوري 
وإيــال عربيــد ، يف مقــال يف صحيفة »يديعوت 
ســاء السلطات املحلية حّذروا من  أحرنوت«، إّن ر
غضب املســتوطنن »الذين ينفد صربهم« بســبب 

الوضع األمني. 
وأضــاف أّن »األجواء العامة يف غالف غزة كانت 
متوتــرة، من جــراء تهديدات الجهاد اإلســالمي، 
بسبب اعتقال املسؤول بســام السعدي من مخيم 

جنن، لكن بخالف ما يختربه السكان منذ 20 سنة، 
ليس هناك حتى صفارة إنذار أو حتى إطالق واحد«، 
معقبن بأّن »سبب قطع الطرقات هو اإلنذار الحاسم 

للهجوم«. 
ووصف ضابط أمن يف إحدى املســتوطنات يف 
غالف غزة، تحدث إىل الصحيفة، الوضع بأنّه »أهدأ 
جولــة تصعيد يف الغالف يف الســنوات العرشين 

األخرية«، معترباً أنّــه »وضع معقد مل نواجهه يف 
املايض«، موضحاً: »نحن يف ذروة االستنفار ونعمل 
، نحن بحاجة إىل الكثري من الصرب«. بصيغة طوار
وأشــار املقال إىل أّن »الواقع ي بوجود حرب 
اســتخبارات هادئة، وعىل ما يبدو يف املؤسســة 
األمنيــة يعلمون أموراً ال ميكــن قولها للمواطنن 

املربكن«. 

نون مربكون االحتال اإلسرائيلي قلق من رد »الجهاد اإلســــــامي« واملستو

قال الجيش الصحراوي إنه نفذ هجات 
جديــدة اســتهدفت تخندقــات القوات 

املغربية.
وجاء يف بال عسكري صادر عن وزارة 
الدفــاع الصحراويــة أن وحدات الجيش 

استهدفت الجيش املغريب بقصف مركز.
وذكــر أن القصف اســتهدف مناطق 
إكليبات العكــــاية قطاع أورسد، وكلب 
النــص قطاع أورسد، وأزمــول أم خملة 
قطــــاع أم أدريكــة، وروس الكايدية 
قطاع أم أدريكة، وشال تاذارورت قطاع 

أورسد.
وأشــار البيان إىل أن مفارز متقدمة 
من الجيش الصحــراوي كانت قد ركزت 
هجاتهــا الثالثاء واســتهدفت القوات 
املغربية بقطاع املحبس ومبناطق أكرارة 

العطاسة وأودي أم أركبة.

ــــــن هجمات جديــــــدة ضــــــد القــــــوات املغربية الجيــــــ الصحــــــراوي ي

ذكــرت وكالة  األنباء اليمنية »ســبأ« أّن 
النفط  إيــرادات  الســعودي نهب  التحالف 
الخام والغاز يف اليمن، مبا »يعادل مرتبات 

جميع موظفي الدولة ملدة 7 أشــهر«.
وأضافــت الوكالة يف تقرير أّن »إجايل 
عائــدات النفط الخام والغــاز املنزيل التي 
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النهب،  أّن عمليات  مليون دوالر«، موضحًة 
التــي جــرت بن 2 نيســان املايض و2 آب 
الجاري، كانــت »كافيــة لتخفيف معاناة 
الشــعب، املستمرة منذ قرابة 6 سنوات، منذ 
أقدم العدوان عىل نقل وظائف البنك املركزي 

للمرتبات«. وقطعه  عدن  إىل 
كذلك، أشــار التقرير إىل أّن »حجم النفط 
8 مالين برميل،  الخــام املنهوب بل نحو 
بقيمــة إجاليــة تصــل إىل 801 مليون 
دوالر«، وأّن »ما باعته حكومة املرتزقة من 
2 ألف طن،  2 الغاز املنزيل يقــدر بنحو 5

ميني«. ريال  مليار   71 2 بقيمة 
ويف سياق متصل بالخروقات السعودية 
يف اليمــن، أكد مصدر عســكري ميني أّن 
»قوى العــدوان ومرتزقتهــا ارتكبت 154 
خرقاً للهدنة اإلنســانية والعسكرية خالل 

املاضية«. الـ24  الساعات 
وتابــع املصــدر: »رصدنــا 7 خروقات 
بات للطريان االســتطالعي عىل منازل  ب
يف  واللجان  الجيــش  ومواقع  املواطنــن 
منطقــة الربح غرب تعز، ومنطقتي الفاخر 

الضالع«. شايل  وبتار 
وأوضح املصدر نفسه أّن »خروقات قوى 
العدوان للهدنة شــملت قصفاً مدفعياً عىل 
مواقــع الجيش واللجــان، يف محافظات 
مــأرب، حجة، صعــدة، الحديدة، وجبهات 

الحدود«.
كذلــك، قالت مصادر محلية يف محافظة 
شبوة، إن »مسلحن أقدموا، مساء األربعاء، 
عىل تخريب أنبوب لنقل النفط يف محافظة 
اليمن«. بالنفط جنوب رشقي  الغنية  شبوة 

وأفــاد املصــدر بأّن »مجهولــن فجروا 
أنبــوب نقل النفط الخام قرب منطقة جول 
الريــدة يف مديرية ميفعة رشق مدينة عتق 

املحافظة«. مركز 
وأضاف أّن »الجهات املختصة أوقفت ضخ 
النفــط عرب األنبوب الرابط بن حقل العقلة 
ومينــاء التصديــر يف منطقة النشــيمة 
مبديرية رضوم جنوب رشقي شــبوة املطلة 

العرب«. بحر  عىل 
يشــار إىل أّن املبعوث األممي إىل اليمن، 
، قال، أمــس األربعاء،  هانــس غروندبر
ديد  إّن األطــراف املتصارعة وافقت عىل 
الهدنة، مبا يشــمل »اســتمرار املفاوضات 
بغية التوصل إىل اتفاق هدنة موســع يف 

أرسع وقت ممكن«.
يــأ هذا يف وقت قــال وزير النقل يف 
إّن  حكومة صنعــاء، عبد الوهــاب الدرة، 
ديــد الهدنة اإلنســانية »فرصة إلثبات 
مــدى الجديــة لتخفيف معاناة الشــعب 
الحصار«. ورفع  واقتصادياً  إنسانياً  اليمني 

يذكــر أّن الهدنة بن التحالف الســعودي 
وحكومــة صنعــاء، دخلت حّيــز التنفيذ، 
يف 2 نيســان من الشــهر املايض، وجرى 
دد مجدداً يف 2 حزيران  ديدها قبــل أن 

املايض.
ويف السياق، قالت رشكة النفط اليمنية، 
إّن التحالــف الســعودي  يحتجز ســفينة 
برتول جديدة »يس هــارت«، ومينعها من 
الوصول إىل ميناء الحديدة، يف خرق جديد 
للهدنــة يف أول أيامها بعد التمديد األخري. 

وأوضح الناطق الرســمي للرشكة عصام 
املتوكل، لوكالة األنباء اليمنية )ســبأ( أنه 
»يف خــرق جديــد للهدنــة يف أول أيامها 
بعد التمديد األخــري، وعقب التزام املبعوث 
األممــي بإزالــة العراقيــل واإليفاء الكيل 
ببنــود االتفاق لضان انتظام تدفق الوقود 
إىل ميناء الحديدة مســتقبالً، أقدم التحالف 

. البرتول  سفينة  احتجاز  عىل 

» الـــــــيـــــــمـــــــن يــــــتــــــهــــــم »الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــ
بــــــنــــــهــــــب إيـــــــــــــــراداتـــــــــــــــه الــــنــــفــــطــــيــــة

صــدق الرئيس املــرصي عبد 
الفتاح السييس عىل قرار تأديبي 
ضد قاض كبري يف نيابة مر 

مطروح الجزئية.
ونص القرار رقم 295 لســنة 
2022، عــىل أن ينقل إياس أحمد 
فتحي حسن املزين، وكيل النيابة 
ة املمتازة بنيابة  العامــة من الف
مــر مطــروح الجزئية إىل 
وظيفــة غري قضائيــة بوزارة 
التنميــة املحلية تعــادل درجة 
وظيفته الحالية، بناء عىل حكم 

تأديب صادر ضده.

ــا كــــبــــيــــرا ــ ــ ــي ــ ــ ــاض ــ ــ ــب ق ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الــــســــيــــســــي يـ

يف اتصــال تاريخي بن الرئيس الجزائري هواري 
بومدين والرئيس التونيس الحبيب بورقيبة، رد األول 
عىل اقرتاح األخري باالنضام إىل الوحدة املعلنة بن 
تطي القطار  ليبيــا وتونس، بالقول »إن الجزائر ال 
وهو يســري«. زاد االثنان مــن كلاتها، ثم انتهى 
االتصــال بعد التحذير من الخطأ الحاصل والعواقب 
غري املتوقعة بالنسبة إىل املنطقة كلها، بحسب كالم 

بومدين.
ولعل الجملة التي قالها بومدين هي نهج ما زالت 
الجزائر تتبعه يف سياســاتها العامة من دون تتبع 

خرين. خطوات ا
الجزائر التي كانت حارضة عىل مســتوى العمل 
العريب املشــرتك منذ نيلها االستقالل، وكانت فاعلة 
يف هــذا الحضور، شــهدت نوعاً مــن الرتاجع يف 
الســنوات العرش املاضية، بسبب الظروف الداخلية 
التي مرت بها. وألن األمور اســتقرت نوعاً ما داخل 
البالد بعد اســتالم الرئيس عبد املجيد تبون مقاليد 
الســلطة، فقد عادت سياســياً مللء الفرا السابق 
يف سياســتها الخارجية، وأداء دور أك فعالية يف 

الفضاء العريب.
ســوريا وأزمة 2011بعيد اندالع األزمة السورية 
عام 2011، بقيــت الجزائر تغرد خارج رسب الدول 
العربيــة عىل أثر اتخاذها مجتمعــًة قراراً بتجميد 
عضويــة ســوريا يف الجامعــة العربية وقطع 
العالقات معها. مل توافق الجزائر عىل هذا القرار مع 
العلم أنه مل يكن موقفاً جديداً، إذ إن الجزائر وسوريا، 
ى إقليمية ودولية  ومنذ ما قبل األزمة، تتشاركان ر
متشابهة، أبرزها عدم اعرتافها بـ »إرسائيل«، يف 
وقــت اتجهت العديد من الدول العربية نحو التطبيع 

معها.
املوقف الجزائري الرســمي األول خرج إىل العلن 
عــام 2016، عرب وزيــر الخارجية رمطان لعامرة 
الذي اعترب وقتها أن »الجيش الســوري اســرتجع 
مدينة حلب مــن اإلرهابين«. أثــارت ترصيحاته 
يومهــا الكثري من القيل والقال، وخصوصاً أنه جاء 
خارج سياق »الربيع العريب«، إال أن العارفن بخبايا 
العالقات بن البلدين كشفوا أن التواصل والعالقات 

مل تنقطع خالل فرتة والية الرئيس الجزائري السابق، 
عبد العزيز بوتفليقة، وصوالً إىل اســتالم الرئيس 

الجزائري الحايل عبد املجيد تبون الحكم.
مل يختلف األخري عن دعوة ســلفه إلعادة سوريا 
إىل الجامعــة العربيــة. وناهيــك باملوقف املبد 
للجزائــر، فإن القمة العربية املرتقبة التي ســتقام 
نوفمرب املقبل تأخذ حيزاً  يف شــهر ترشين الثاين
مهاً من العمل عــىل إرصارها عىل حضور الدولة 
الســورية يف القمة، خصوصاً أن الدولة املضيفة 
اً ما تســعى إلنجاح دورتهــا، ما يعد إنجازاً لها  دا
ولعالقاتها الدبلوماســية، وهذا مــا يفر زيارة 
لعامرة لدمشــق، بعد أقل من شهر عىل زيارة وزير 
الخارجية السوري فيصل املقداد للجزائر، للمشاركة 

يف االحتفاالت بالذكرى الـ60 الستقاللها.
ت  أجندة القمة ســتكون عىل رأســها، إذا ما 
الخطوة، عودة ســوريا، وهو ما ميكن أن يضمن لها 
نتائج مميزة، وخصوصاً يف  ظل االنقســام العريي 
العمــودي الحاصل والخالف عــىل ملفات املنطقة 

بشكل عام.
ورغــم ذلك، يرى لعامــرة أن الدولتن ميكنها، 
بالرغم من الظروف الداخلية التي يعيشــانها، أداء 
دور إقليمي مهم يف املستقبل القريب، متعلق بإعادة 
التوازنات وإعادة االستقرار يف املنطقة، ومن شأن 
ذلك أن يفرض نوعاً من إعادة التوازنات السياســية 

فيها.
رحبت الجزائر أيضاً بخطوات بعض الدول العربية 
نحو إعادة العالقات مع دمشق، وخصوصاً اإلمارات، 
واســتكملت جهدها الدبلومايس لعودة سوريا إىل 
مقعدها يف الجامعة، داعيًة البلدان العربية إىل تأييد 
هذا التوجه، بعد اتخاذ مسار سابق مل يسهم يف حل 

األزمة يف سوريا، بحسب لعامرة.
إضافة إىل العمل  عىل خط االنقسام الفلسطيني
عىل إعادة ترتيب العالقات بن دمشق والدول العربية 
التي تورطت يف النزاع السوري، تسعى الجزائر ألخذ 
دور إقليمي آخر يندرج تحت إطار »مل شــمل البيت 
الفلسطيني«، وهو ما قد يعزز قمتها املرتقبة أيضاً.
يوليــو املايض، عقد تبون لقاًء جمع  وز يف 5 

الرئيس الفلســطيني محمود عباس ورئيس املكتب 
الســيايس يف حركة حاس إساعيل هنية، عىل 
هامش مشــاركتها يف احتفاالت الذكرى الستن 

الستقالل الجزائر.
هذه املبادرة أطلقها تبون لتحقيق مصالحة وطنية 
مــن أجل إنهاء االنقســام الداخيل، وتحضرياً للقاء 

أوسع ملختلف الفصائل قبل انعقاد القمة العربية.
ورغــم أن تحرك الســلطات الجزائرية جرى بعد 
مشــاورات مع القاهرة، إال أن مرص أرسلت إشارات 
ضمنيــة إىل الفصائــل، يقف بــأال يكون ملف 
املصالحات الفسلطينية إال تحت كنفها حرصاً، وهو 

ما أكده الطرفان الفلسطينيان أيضاً.
بــدا جلياً أن مبادرة »البيت الفلســطيني« جاءت 
بعد زيارة هنيــة إىل املغرب عام 2021، يف خطوة 
اعتربتها الجزائر آنذاك »مســتفزًة« بالشــكل، لكن 
خطــوة زيارة هنية للجزائر كــرت الجليد معها، 
وحقق اللقاء »الصلحــة« الذي حصله تبون طابعاً 
إيجابياً، وأخذ، وال يزال، حيزاً ســيدخل ضمن جدول 
القمــة العربية كبند مهــم، وخصوصاً ضد االتجاه 

املطبع لبعض الدول العربية. 
وعىل الرغم من أن ردود فعل الفصائل الفلسطينية 
كانت مرحبة بشكل كبري باملبادرة، وأن هذه الفصائل 
أبدت ترحيبها بإنهاء حالة االنقســام، فإن تقريب 
وجهات النظر ستشــوبه عقبات قد تعرقل املسعى 
اإليجايب، وال ســيا مع وضــع األطراف رشوطاً 
مسبقة مرتبطة بإجراء انتخابات شاملة من جهة، 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق قرارات الرشعية 

الدولية من جهة أخرى.
الجزائري املغــريب، وخصوصاً  يبقى الخــالف 
الــرصاع عىل النفوذ بن البلدين، مشــتعالً ويؤزم 
عالقــات الجزائر العربيــة أو يؤثر فيها، وهو يأخذ 
حيزاً ال لبس فيه من شــغل الدبلوماسية الجزائرية، 
وخصوصــاً بعد قيام املغــرب بتطبيع عالقاته مع 
»إرسائيل« أواخر عــام 2020. مذاك، وّقع الطرفان 
12 اتفاقاً، أهمها اتفاق أمني عســكري غري مسبوق 
اعتربته الجزائر موجهاً ضدها، بحسب رئيس مجلس 

األمة الجزائري صالح قوجيل.

ورها العربي : عودة ســــــوريا ولّم شــــــمل البي الفلسطيني الجزائر تعزز ح

ة  أكد مركز فلســطن لدراسات األرسى، أّن قا
عمداء األرسى ارتفعت مجدداً لتصل إىل 261 أسرياً 
مع دخول أرسى جدد عامهم الـ 21 عىل التوايل يف 
األرس، كان آخرهم األســري محمود عيل الردايدة من 

بيت لحم املحكوم بالسجن املؤبد. 
وأوضــح مركز فلســطن أّن »عمداء األرسى هم 
الذين قضوا ما يزيد عىل 20 عاماً بشــكل متواصل 
خلــف القضبان، من بينهم 17 أســرياً م عىل 
اعتقالهم ما يزيد عىل 0 عاماً، أقدمهم األســريان 
كريم يونــس وماهر يونس املعتقــالن منذ العام 
198. وقد تبقى عدة أشــهر النتهاء محكوميتها 

وإطالق رساحها«.
وأضــاف املركز أّن »9 أســرياً تجــاوزت فرتة 
اعتقالهــم ما يزيد عىل ربع قرن )25 عاماً(، فيا 
71 أســرياً أمضوا ما بن 20 و25 عاماً، إضافًة إىل 
األســري نائل الربغو من رام الله الذي أم ما 
يزيد عــىل 42 عاماً يف األرس عىل فرت اعتقال، 
إذ تحــرر يف صفقــة وفاء األحــرار بعد 4 عاماً 
متتالية، وأعيد اعتقاله عام 2014، وال يزال أســرياً 

ن«. حتى ا
وتوقع مدير مركز فلســطن رياض األشــقر أن 
يصل عدد عمــداء األرسى حتى نهاية العام إىل ما 
يزيد عىل 00 أســري، نتيجــة وجود العرشات من 
األرسى املحكومــن بأحكام مرتفعة، وم عىل 

اعتقالهم ما يقارب 20 عاماً بشكل متواصل.
وجــّدد مطالبتــه بإطالق حملــة دولية قوية 
للمطالبة باإلفراج عن األرسى القدامى وكبار السن 

واملرىض، ودعا وســائل اإلعالم إىل »تسليط الضوء 
أك عىل هذه الرشيحة من األرسى التي أفنت عمرها 
خلف القضبان من أجل حرية شعبها واستقالله«.

وا أكثر من عقدين في السجون اإلسرائيلية 26 أســــــيرا ق مركز فلسطين : 
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اعالنات رسمية

اعالن
صادر عن محكمة بداية بريوت 
املدنيــة غرفــة الرئيس صالح 
بتاريــخ 2022/5/17 صــدر 
2022/7 ق  حكــم رقــم 
باعتبار املفقود انطوان جوزيف 
حلبــي ســجل الباشــورة 48 
 1922/12/ 1 بتاريخ  مولودا 
واعالن وفاتــه قضائيا بتاريخ 

.2010/5/25
اية  او  اعــرتاض  لديــه  ملــن 
مالحظات التقــدم بها من قلم 

املحكمة
رئيسة القلم

مرفت مصطفى االرشم
ــــــــ

ديد  اعالن عن 
مناقصة عامة

مرفأ  واســتثار  ادارة  تعلــن 
ديــد مناقصة  بريوت عــن 
االرشاف  اعــال  لتنفيذ  عامة 
الصحية  السالمة  خدمات  عىل 
 Health Safety &( ــة  والبي
يف   )Environment Services

مرفأ بريوت.
عىل الراغبن االشرتاك يف هذه 
الرشوط  دفرت  سحب  املناقصة 
الديوان  مصلحــة  من  الخاص 
الخامس  الطابــق  املرفأ   يف 
ابتــداء من نهــار الجمعة يف 
الدوام  ضمن  وذلك   2022/8/5

النظامي.
ان اخر مهلــة لتقديم العروض 
تنتهي نهار الخميس الواقع فيه 
2022/8/18 الســاعة الثانية 

عرشة ظهرا.
يف  العــروض  فض  ويجــري 
الثانية  النهــار ذاته الســاعة 
عرشة والنصف ظهرا يف مكتب 

الرئيس املدير العام.
هاتف:01/587075

فاكس:01/569511
بريوت يف:2022/8/4

الرئيس املدير العام بالتكليف

عمر عبد الكريم عيتاين

عال

اعالنات مبوبة

مطلــوب ســائق متدين فوق 
االربعــن ألرسة ما بن بريوت 
ل.ل.  000 وصور راتــب 000

0 مع منامة ت:940014/
ــــــــــــــــــــــــــ

مطلوب موظف لصيانة ماكنات 
القهوة خربة ال تقل عن  سنوات 
ملنطقة البقاع ت:01/680680
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية  

مطلوب انســة تجيد املحاسبة 
مــع خــربة ســنتن أو اك 
لرشكة تعمل يف مجال الطاقة 
الشمســية يف منطقة اللوزة.

الرجاء ارسال السرية  مع صورة 
0 )ابتداء من 8  عىل 278477/

مليون لرية(.
ــــــــــــــــــــــــــ

الجنوب

شقق

للبيع أو للمقايضة عقار مكون 
مــن 4 طبقات ويحتوي عىل 7 
شــقق جاهزة للسكن منطقة 
للمراجعة:  العقاريــة  جبــاع 

79/115 ـ 81/728486 59
ــــــــــــــــــــــــــ

لاليجار

لاليجار شاليه سايا 100م.م. 
0 /25451 مع منظر خالب ت:

نتائج اللوتو اللبناين
جرى مســاء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

: 2028 وجاءت النتيجة عىل الشكل اال

االرقام الرابحة: -9 -19 -22 -28 -9  الرقم االضايف: 

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ـ قيمة الجائزة االجالية: 

ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 

 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

2127ل.ل. ـ قيمة الجوائز االجالية حسب املرتبة: 4080

ـ عدد الشبكات الرابحة: 45 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 4727424ل.ل.

 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

2127ل.ل. ـ قيمة الجوائز االجالية حسب املرتبة: 4080

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1268شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 167771ل.ل.

 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجالية حسب املرتبة: 558496000ل.ل.

1745شبكة ـ عدد الشبكات الرابحة: 

ـ الجائزة لكل شبكة: 2000 ل.ل.

 املبال املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب 

10751ل.ل املقبل: 64491

نتائج زيد
جرى مســاء امس سحب زيد رقم 2028 وجاءت النتيجة 

: كا

الرقم الرابح: 61565

 الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.

عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة

الجائزة االفرادية: 75000000ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 1565

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 565

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 65

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.

الرتاكم للسحب املقبل:75000000 ل.ل

نتائج يومية
جرى مســاء امس ســحب »يومية« رقم 1250 وجاءت 

: النتيجة كا

 يومية ثالثة: 769

 يومية اربعة: 9057

 يومية خمسة: 78726

لألمم  تابعة  لجنــة  قضت 
مارست  فرنســا  بأن  املتحدة 
التمييــز ضد امرأة مســلمة 
بالحجاب  الحضور  من  منعت 
يف تدريــب مهني مبدرســة 
لألمم  وثيقة  حســب  عامة، 

املتحدة.
عــام 2010، كان من املقرر 
التي  أن تتدرب نعيمة مزهود، 
ن 45 عاما،  تبل مــن العمر ا
يف مهمة مساعدة إدارية يف 
دورة أقيمت مبدرســة ثانوية 
عىل  القانون  يحظر  حكومية 

الفتيات فيها ارتداء الحجاب.
وذكــرت الوثيقــة التــي 
اطلعت عليها رويرتز أن مدير 
املدرسة الواقعة يف الضواحي 
الشــالية لباريس منعها من 

الدخول عند وصولها.
وقبل ذلك بـ6 سنوات، عام 
2004، حظرت فرنســا ارتداء 

الحجاب وغريه من الرموز الدينية املرئية يف املدارس الحكومية. 
وقالت مزهود إنها لكونها طالبة يف التعليم العايل حينذاك، مل 

يكن ينطبق عليها القانون.
وقررت لجنة حقوق اإلنســان التابعة لألمم املتحدة، حسب 
الوثيقــة، أن »اللجنــة خلصت إىل أن رفض الســاح ملزهود 
ييزا عىل  باملشاركة يف التدريب وهي ترتدي الحجاب يشكل 

أساس الجنس والدين«.
وأكد مصدر باألمــم املتحدة صحة الوثيقة، يف حن مل ترد 
وزارتا الداخــــلية والخارجية الفرنــسيتن عىل الفور عىل 

طلب للتعليق.
ومل تتضح فورا التداعيات املحتملة لقرار األمم املتحدة. وقال 
نيكــوالس هريفيو، خبري قوانن الحريــات من معهد باريس 
للدراســات السياســية، إنه وفقا للسوابق القانونية، من غري 

تثل فرنسا لقرار اللجنة. املرجح أن 
وفرنســا هي موطن لواحدة من أكرب األقليات املســلمة يف 

أوروبا.
وطبقت البالد عىل مدى ســنوات قوانن تســتهدف حاية 
النظــام العلاين الصارم، الذي قال الرئيس إميانويل ماكرون 

إنه مهدد بسبب النزعة اإلسالمية.

ــا بـــالـــعـــنـــصـــريـــة ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــم فـ ــ ــه ــ ــت ــ مـــــــــــم املـــــتـــــحـــــدة ت ا
ضـــــــــــد إحــــــــــــــــــدى املــــــــســــــــلــــــــمــــــــات املــــــحــــــجــــــبــــــات الدفــاع  وزارة  أعلنــت 

البيالروســية، أّن وحدات من 
قوات العسكرية ستشارك يف 
مناورات »فوســتوك 2022« 

يف روسيا.
لوزارة  الصحــايف  املكتب 
الدفاع البيــالرويس قال يف 
صفحته يف موقع »تليغرام«: 
عسكرية  وحدة  »ستشــارك 
منــاورة  يف  بيالروســية 
القيادة واألركان االسرتاتيجية 
عــىل   »2022 »فوســتوك 

األرايض الروسية«.
يشــار إىل أن أك من 250 
جنديــاً من األلويــة التابعة 
الغربية  العمليــات  لقيــادة 
من القوات املســلحة التابعة 
بيالروســيا  لجمهوريــة 

سيشاركون يف املناورة.
ة األركان العامة  ويف ســياق متصل، تم تعين رئيــس هي
للقوات املسلحة الروســية، فالريي غرياسيموف، قائداً عاماً 
1 ميدان تدريب  للتدريبات. وســتجري التدريبات امليدانية يف 

يف املنطقة العســكرية الرشقية، يف الفرتة املمتدة من 0 آب 
إىل 5 أيلول املقبل.

يذكر أن بيالروســيا تواصل تعزيز تعاونها العســكري مع 
حليفتها روسيا يف إطار تعزيز الرشاكة بن البلدين، وملواجهة 

العقوبات الغربية.

ــوك 2022» ــتـ ــوسـ »فـ فـــي  ـــارك  تـــ بـــيـــاروســـيـــا  مـــن  قـــــوات 

احتج الرئيس الفنزوييل نيكوالس مادورو، 
عــىل طلب الواليات املتحــدة مصادرة طائرة 
شــحن فنزويلية محتجزة منذ شهر حزيران 

املايض يف األرجنتن.
وقال مادورو للقناة الرسمية »يف  يف«: 
»يرقون منا طائرة تابعة لفنزويال ومملوكة 
بشــكل قانوين لها، مبوجب أمر من املحكمة، 

بعد احتجازها ملدة شهرين«.
وأضاف: »فنزويال تعــرب عن احتجاجها، 
وتطلب من الشــعب األرجنتينــي كل دعمه 

الستعادة هذه الطائرة«.
وأشــار إىل أّن »الطائرة كانت تســتخدم 
السترياد أدوية إىل فنزويال من الصن وروسيا 

والهند«.
مــن  طلبــت  قــد  واشــنطن  وكانــت 
األرجنتن، مصادرة طائرة شــحن فنزويلية 
أحــد مطاراتها، عــىل خلفية  محتجزة يف 
العقوبــات األمريكية املفروضــة عىل إيران 

وفنزويال.
ونقل بيان عن املســؤول يف الوزارة قوله: 
»بالعمــل مع رشكائنا يف جميع أنحاء العامل، 
ســنكون صارمن مع الحكومات والكيانات 
الحكومية التي تحاول اإلفالت من العقوبات 

ومن مراقبتنا للصادرات«.

يذكــر أّن طائرة من طــراز »بوين 747« 
بيعــت، يف ترشيــن األول 2021، إىل رشكة 
»إميرتاســور« الفنزويليــة مــن قبل رشكة 
»ماهان اير« اإليرانية، يف »انتهاك للعقوبات 
األمريكية ضد الكيانن«، حسبا ذكرت وزارة 
العــدل األمريكيــة لتربير طلبهــا مبصادرة 

الطائرة.
الفنزويلية يف  وحطت طائــرة الشــحن 
األرجنتن، يف 8 حزيران، لتحتجز الســلطات 
األرجنتينيــة أفراد طاقمها، قبل أن يســمح 
قــاض، مؤخراً، لـ 12 منهــم مبغادرة البالد، 
لكــن 4 إيرانين و فنزويلين ما زالوا عالقن 

يف األرجنتن.

ــادرة واشــنــطــن  ــ ــصـ ــ ــر قــــــرار مـ ــك ــن ــســت فـــنـــزويـــا ت
رجـــنـــتـــيـــن ــي ا ــ ــ ــزة ف ــ ــج ــ ــت ــ ــح ــ ــا امل ــ ــه ــ ــرت ــ ــائ ــ

قالت وزارة الدفاع األذربيجانية إنها سيطرت عىل 
مرتفعات إسرتاتيجية عدة ودمرت مواقع عسكرية 
أرمينيــة يف إقليم ناغورين قره با املتنازع عليه 
مع أرمينيا، وبينا دعا االتحاد األورويب إىل إنهاء 
القتال اتهمت روســيا باكو بانتهاك وقف إطالق 

النار.
وأكــدت الوزارة -يف بيان- أنها شــنت عملية 
أطلقت عليها اســم »انتقــام« ردا عىل التحركات 
»اإلرهابية« غري املرشوعة للمجموعات األرمينية 
املسلحة يف أرايض أذربيجان، والتي أدت إىل مقتل 

جندي أذربيجاين وإصابة آخرين.
وذكر البيان أن القوات األرمينية تحاول االستيالء 
عىل منطقة قرق قز املرتفعة يف سلســلة الجبال 
التي تغطي محافظتي كلبجار والشــن وتأسيس 

مواقع جديدة هناك.
وشدد عىل رضورة إخراج الجنود األرمينين من 

املناطق الواقعة تحت السيطرة املؤقتة للقوات الروسية، ونزع 
سالح القوات املسلحة األرمينية.

وأظهــرت فيديوهات نرشها صحفي مقرب من وزارة الدفاع 
األذرية هجات بطائرات مسرية من طراز »بريقدار« استهدفت 

. مواقع للقوات األرمينية يف ناغورين قره با
وذكــرت وكالة بلومبري لألنبــاء أن جنديا أذريا ومقاتلن 
أرمينين قتلوا وأصيب 15 من الطرفن عندما نفذت قوات أذرية 
هجوما استخدمت فيه قاذفات قنابل وطائرات مسرية، حسب 
ما ذكرته جمهوريــة ناغورين قره با األرمينية غري املعرتف 

بها دوليا.
واندلع القتال يف ممر »الشــن«، وهــو رشيط يربط بن 
منطقة ناغورين قره با وأرمينيا عرب أذربيجان وترشف عليه 
قوات حف سالم روسية مبوجب اتفاقية توسط فيها الرئيس 
الرويس فالدميري بوتن وضعت نهاية لحرب استمرت 44 يوما 

الف أواخر عام 2020. بن أذربيجان وأرمينيا وأودت بحياة ا
يف املقابــل، دعت أرمينيا املجتمع الدويل إىل وقف ترصفات 

. أذربيجان »العدوانية« يف ناغورين قره با
وقالــت وزارة الخارجيــة األرمينية يف بيان »تدعو يريفان 
األرسة الدوليــة إىل اتخــاذ تدابري لوقــف الترصف واالعال 

ليات لتحقيق ذلك«. العدوانية ألذربيجان، وتفعيل ا
ويف وقت ســابق، دعت الحكومــة االنفصالية يف اإلقليم 

ة جزئية لسكانها. واملدعومة من أرمينيا إىل تعب
بدورهــا، اتهمت وزارة الدفاع الروســية أذربيجان بانتهاك 
وقف إطالق النار يف منطقة ســاريبابا، مضيفة أن جنودها 
لحفــ الســالم املنترشين يف املنطقة يعملــون عىل إعادة 

استقرار األوضاع.
وقالت الوزارة يف بيان إن الوضع يف املناطق التي تســيطر 
عليها قوات حف الســالم يزداد توترا مع احتدام االشتباكات 

بن أذربيجان وأرمينيا.
ويف السياق، دعا االتحاد األورويب إىل »وقف فوري« للقتال 

. بن القوات األذربيجانية واألرمينية يف ناغورين قره با
وقال املتحدث باسم وزير خارجية االتحاد األورويب جوزيب 
وري الحد من التصعيد، واالحرتام  بوريل يف بيان إنه من ال
الكامــل لوقف إطالق النار، والعــودة إىل طاولة املفاوضات 

للبحث عن حلول تفاوضية.
وبعد معارك ضارية اســتمرت 44 يوما أعلنت روسيا يف 10 
ترشين الثاين 2020 توصل أذربيجان وأرمينيا إىل اتفاق لوقف 
إطالق النار ينص عىل استعادة باكو السيطرة عىل محافظات 

محتلة.

أذربيجان تؤكد ســــــيطرتها عل مواقع عدة في ناغورني قر با

ــبـــان ــالـ ـ ــة  ــ ــرك ــ ــات بـــيـــن ح ــ ــاك ــ ــب ــ ــت اشــ
ــول ــ ــاب ــ « فـــــي ك وتـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــ

اندلعت اشــتباكات بن عنارص حركة طالبان ومسلحن من 
تنظيم »داعش«، يف العاصمة األفغانية كابول.

االشــتباكات بــن التنظيمن وقعــت يف منطقة »كارت 
الصاحي«، واستمرت حتى ساعات املساء.

وأوضح املتحدث باســم حركة طالبــان ذبيح الله مجاهد، 
يف تغريدة يف تويرت، أن »عملية شــنت ضد خلية داعش يف 
املنطقة، أســفرت عن مقتل 4 إرهابيــن من التنظيم، وإلقاء 

القبض عىل آخر«.
وأشار إىل أّن »الخلية كانت تخطط لشن هجوم يف املناطق 
التي يحيي فيها املسلمون شعائر شهر املحرم«، مبيناً أن العملية 

أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبرية من األسلحة والذخائر.
ومل يتطــرق مجاهد إىل مســألة وجود قتىل أو جرحى بن 

عنارص طالبان.
وشــهدت البالد بعد وصول طالبان إىل الحكم أك من 100 
تفجري وهجوم مســلح من تنفيذ »داعش«، أسفرت عن مقتل 

ات. امل

مم املتحدة تأســــــ لقرار الكونغو بعثة ا
قالت بعثة حف السالم التابعة لألمم املتحدة يف جمهورية 
الكونغو الدميوقراطية، إنّها »تأســف لطلب الحكومة سحب 
املتحدث باســم بعثتها ماتياس جيلان« من البالد التي تشهد 
احتجاجات ضد البعثة التي تتهمها بتنفيذ »أعال غري مجدية 

يف التصدي للجاعات املسلحة«.
ووجهت السلطات يف الكونغو خطاباً رسمياً طلبت مبوجبه 
من بعثة حف الســالم »ترحيل جيلان«، بسبب »ترصيحات 

غري الئقة وغري مناسبة« أدىل بها.
وأضافت: »ســتقدر الحكومة عالياً اتخاذ الرتتيبات ملغادرة 
جيلان األرايض الكونغولية يف أرسع وقت ممكن«، مشــريًة 
إىل التظاهرات التي خرجت احتجاجاً عىل بعثة حف السالم، 
وأّدت إىل ســقوط قتىل. وقالت البعثة األممية يف البيان إنها 
»أحيطت علاً بالطلب«، وهي »تأســف لطرد املتحدث باسمها 
مــن قبل الحكومة الكونغولية«، مؤكــدًة أّن »البعثة ملتزمة 
مواصلة العمل إىل جانب الســكان والســلطات الكونغولية 

لتنفيذ التفويض الذي كلفها به مجلس األمن«.
ومل تتضمن رسالة الحكومة الكونغولية أي تفاصيل بشأن 
ماهية ترصيحات املتحدث باسم البعثة األممية، لكن مسؤوالً 
حكومياً طلب عدم الكشــف عن اســمه قال إّن »الترصيحات 
التي أدىل بها جيلان عرب إذاعة فرنسا الدولية )آر أف إي( أكد 
فيها عدم امتالك مونوســكو الوسائل العسكرية للتعامل مع 
2«، هي أصل التوتر الحايل«، مضيفاً: »طلبنا من  حركــة »ام 

مونوسكو بطريقة وديّة أن يغادر جيلان البالد«.
أعــال العنــف التي تجّددت وترت العالقــات بن الكونغو 
2«، إذ  وجارتهــا األصغر رواندا، املتهمة بـ«دعــم حركة أم 
اســتأنفت األخرية أعال العنف يف ترشيــن الثاين املايض، 
واستولت منذ ذلك الحن عىل بلدة بوناغانا االسرتاتيجية عىل 

الحدود مع أوغندا يف حزيران املايض.
وز املايض، قام متظاهرون )يتهمون قوات حف  ومنذ 25 
ات الجاعات املسلّحة املحلية  السالم بعدم التحرك للتصدي مل
ت بعثة مونوسكو املنترشة يف البالد  واألجنبية(، بنهب منش

منذ العام 1999.

أعلــن املدير العام لرابطة »الضباط من أجل 
األمن الدويل« الروسية ألكسندر إيفانوف، أّن 
عدد املدربن الروس يف مختلف هياكل السلطة 
يف جمهورية أفريقيا الوســطى سيزداد بناًء 

عىل طلب األخرية.
وقال إيفانوف لوكالة »سبوتنيك« الروسية: 
»لقــد تلقينا بالفعل طلباً من قيادة جمهورية 
أفريقيا الوسطى، لتكثيف تدريب وكاالت إنفاذ 
القانون من أجل زيادة تحســن أمن السكان 

املدنين يف جميع أنحاء البالد«.
وأضــاف: »قمنا بتحليل هذا الطلب واتفقنا 
عىل توســيع التعاون. وعليه، ستزيد رابطة 
الضباط من أجل األمــن الدويل عدد املدربن 
الروس«، سواء يف »العمل مع جيش جمهورية 

أفريقيا الوسطى أو مع الرشطة والدرك«.
أّن اســتخبارات جمهورية  إيفانوف  وأكد 
أفريقيا الوســطى تتلقى معلومات تؤكد قيام 
الغرب »بتدريب املسلحن املتشددين عىل تنفيذ 
استفزازات يف البالد«، مشرياً إىل أن »باريس 
تواصل دعمها والســيطرة عىل عدد كبري من 

العنارص التي تحاول خلق الفوىض«.
الجميــع ترصيحات  وتابع: »لقد ســمع 
عدوانيــة وكاذبة يف كثري من األحيان تنطلق 
من أفواه املســؤولن الفرنسين. ترتبط هذه 
الهجات بكراهية البلدان األفريقية الناجحة 
يف الخــروج مــن نظام االســتعار الجديد 
لباريس. لقد شهدنا هذا يف جمهورية أفريقيا 
الوســطى عندما حاول العدو االستيالء عىل 
ن نرى املشــهد ذاته  العاصمة منذ عامن، وا

يف مايل«.
ولفــت إىل أّن »القــرار النها بزيادة عدد 
الــروس اتخذته قيــادة جمهورية  املدربن 
الوسطى، األســبوع املايض، عندما  أفريقيا 

احتجــزت أجهزة الرشطــة والجارك ثالث 
شــاحنات عىل الحدود مع الكامريون، تحمل 

حاويات تحتوي عىل ذخرية وقنابل يدوية«.
وأخطرت أفريقيا الوســطى األمم املتحدة 
باهتامها بثالثة آالف مدرب عســكري جديد 
من روســيا، مــا يرفع العــدد اإلجايل إىل 
41 شخصاً، وبالتايل فإّن عدد املتخصصن  5

سيتضاعف أربع مرات تقريباً.
ويف وقت ســابق، أفاد ســفري روســيا 
لدى جمهورية أفريقيا الوســطى ألكســندر 
بيكانتوف بأنــذ العدد اإلجايل للمدربن من 
بالده، املتواجدين عــىل أرايض الجمهورية، 
11 مدرباً، وأنّه أخطر مجلس األمن  يقدر بـ5

الدويل ولجنة العقوبات بذلك.
وأوضح الســفري الرويس أّن الدفعة األوىل 
من املدربن وصلت إىل أرايض الجمهورية، يف 
26 كانون الثــاين 2018، الفتاً إىل أّن هجوم 
قطاع الطرق واملرتزقة األجانب عىل العاصمة 

بانغي بدأ يف 17 كانون األول2020.
وأشــار إىل أّن جيش جمهوريــة أفريقيا 
الوسطى، وبعد حصوله عىل التدريب الالزم، 

قادر عىل »صد أي تهديد خارجي«.
»أكــد رئيس جمهورية  بيكانتوف:  وتابع 
أفريقيا الوسطى فاوستن أركانج تواديرا أنّه، 
يف اللحظــة الصعبة للبالد، طلب من املجتمع 
الدويل املساعدة، واستجابت روسيا ورواندا، 
ما يساعد عىل استقرار الوضع يف الجمهورية 

وحاية البالد من قطاع الطرق«.
وتنفي موســكو مزاعم التواجد العسكري 
الــرويس يف دول أفريقيــة مختلفة، وتؤكد 
أّن املدربــن الــروس يف جمهورية أفريقيا 
الوســطى يعملون عىل زيادة القدرات ألفراد 

الجيش الحكومي، وأنّهم ليسوا مرتزقة.

ــلــبــنــا مـــن روســـيـــا إرســـال ــوســطــ :  ــقــيــا ال أفــري
ــيــن إضــافــيــيــن الــــ أراضــيــنــا مـــدربـــيـــن عــســكــري



القدم  يرتقب عشاق كرة 
من مختلــف أنحاء العامل، 
مباريات الجولة األوىل من 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.  
االفتتاحيــة  املبــاراة 
تجمع بن كريستال باالس 
العــارشة  وأرســنال، يف 
مساء اليوم الجمعة بتوقيت 

بريوت.
  ويشــارك أرســنال يف 
للموسم  االفتتاحية  املباراة 

بالــدوري اإلنكليــزي املمتــاز، للمرة 
الخامسة، وفاز  مرات لكنه خر 0-2 
عىل يد برينتفورد يف انطالقة املوســم 

املايض.
  كا انتهت 4 من آخر 6 مباريات يف 
الدوري بن الفريقن بالتعادل، حيث فاز 

كل من باالس وأرسنال مبباراة واحدة. 
  يف املقابل، خر أرســنال 4 من آخر 
6 مباريات خارج أرضه خالل موســم 
2021-22.  ويستهل ليفربول مشواره 
يف البطولــة حن يالقي نظريه فولهام 

مساء غد السبت.
  وفاز ليفربول بـ6 مباريات متتالية 
يف الدوري اإلنكليزي املمتاز ضد فولهام 
بن عامي 2012 و2019، لكنه مل يتمكن 
من التغلب عليه يف موسم 22-2021، 
وتعادل 1-1 خــارج أرضه وخر 0-1 
عىل ملعبــه.  وأصبــح محمد صالح 
مهاجم ليفربــول أول العب يف تاريخ 
الــدوري اإلنكليزي املمتاز يســجل يف 
الجولة األوىل لـ5 مواسم متتالية بهدفه 
ضد نورويتش سيتي العام املايض، وقد 

يوسع رقمه القيايس أمام فولهام. 
  قمة مباريات الجولة ســتجمع بن 
إيفرتون وتشيليس، عىل ملعب »التوفيز« 
مبدينة ليفربول.   وفاز إيفرتون بـ4 من 
آخر 5 مباريات عىل أرضه ضد تشيليس 
يف الــدوري اإلنكليــزي، بينا انترص 
»البلوز« يف 27 من 60 لقاء يف الدوري 

املحيل بن الفريقن. 
  ويخــوض مانشســرت يونايتد أول 
مباراة رســمية تحت القيــادة الفنية 
، حن  للمــدرب الهولندي إيريك تن ها

يواجه برايتون بعد غد األحد.
  وفاز يونايتد بـ7 من مبارياته الـ10 
يف الدوري أمــام برايتون، مبا يف ذلك 

جميع مبارياته الـ5 يف أولد ترافورد. 
  وسحق برايتون نظريه يونايتد 0-4 
يف ملعب أميكس عندما التقى الفريقان 

آخر مرة يف أيار املايض. 
  ويستهل مانشســرت سيتي حامل 
اللقب مشــواره مبواجهة صعبة أمام 
وست هام، بعد غد األحد.   وبعد خسارته 
4 مباريــات عىل أرضه يف الدوري أمام 
السيتي وتلقت شباكه 17 هدفا، تعادل 
وست هام يف آخر مباراتن، مبا يف ذلك 
التعادل 2-2 يف أيار.  وتغلب وست هام 
عىل ســيتي 9 مرات فقط يف 42 مباراة 
بالــدوري اإلنجليزي، منها 7 انتصارات 

عىل أرضه.

   }   5 تبديالت وال جلوس 
عىل الركبة {

  وستشــهد البطولة يف املوســم 
202، العديــد مــن  الجديــد 2022-

التغيريات املرتقبة، أبرزها إعالن رابطة 
الربميريليــج تعديالت تخــص قرار 
التبديالت.  وتقرر تعديل قانون التبديالت 
بناًء عــىل موافقة األندية، لريتفع عدد 
التغيــريات مــن  إىل 5، ويطبق القرار 
   .202 انطالقاً من املوسم املقبل 2022-
وسيسمح لألندية باستخدام 5 تبديالت، 
ها يف  مناسبات فقط  عىل أن يتم إجرا
خالل املبــاراة ) توقفات(، مع فرصة 

إضافية بن الشوطن. 
  وميكن االســتعانة بـ9 العبن بدالء 

ضمن التشكيلة.

   {   عدم الجلوس 
عىل الركبة {

  ســتتوقف أندية الدوري اإلنكليزي 
عــن الجلوس عىل الركبــة قبل بداية 
أغلب املباريات يف املوســم املقبل، بعد 
مناقشــات بن الرابطة وقادة جميع 
األنديــة املشــاركة يف البطولة )20 
ناديــا(.  وتوصل قادة األندية إىل اتفاق 
عــىل وجود تلك الحركة خالل مباريات 
محــددة فقط ببعض األحــداث، والتي 
ظهرت خالل املوسمن املاضين ملحاربة 
العنرصية.  وأعاد قادة أندية الربميريلي 
يف بيان رسمي تأكيد التزامهم مبكافحة 
جميع أشكال التحيز العنرصي والقضاء 

عليه والقتال من أجل املساواة.

   {   الكرات املتعددة {
  أدخــل الدوري اإلنكليــزي املمتاز 
نظامــا جديدا يســمى بـــ »الكرات 
املتعددة« يف محاولة للقضاء عىل أزمة 
إضاعة الوقت خالل املباريات.  وكشفت 
صحيفة »دييل ميل« إنه سيتم استخدام 
10 كرات خالل كل مباراة يف برميريلي 
لتريع اللعب، عىل أن يتم توزيعهم يف 

نقاط مختلفة حول امللعب عىل أقاع. 
  باإلضافة إىل ذلك، سيتم تعميق دور 
حاميل الكرات، بوضــع قاعدة اتصال 
العن للتواصل البرصي مع الالعبن، مع 
رضورة إعطاء الكرة بنفس الرعة لكال 

الفريقن.

   {   زيادة الشفافية {
  تخطط رابطــة الدوري اإلنكليزي 
لنرش التسجيالت الصوتية بن الحكم 
الرئيــيس للمباراة ومســؤويل حكم 
تقنية الفيديــو، بعد انتهاء كل مباراة 
يف املوسم الجديد.  وتطلع الرابطة إىل 
زيادة الشــفافية أمام الجاهري بشأن 
القرارات التي يتــم اتخاذها عرب تقنية 
الفيديو«VAR«، وفقا ملا كشفته صحيفة 

»دييل ميل« الربيطانية. 
  وتم بالفعل تجربة هذا التنسيق يف 
الدوري األمرييك وحقق نتائج مشجعة. 

نال لبنان »حصة األسد« يف  تعيينات االتحاد العريب للكرة الطائرة خالل 
جلســة مجلس ادارة االتحاد العريب التي انعقدت عىل هامش بطولة غرب 
ة تحت الـ 19 سنة )ذكور( التي استضافتها مدينة الدمام السعودية  آسيا لف

واحرز خاللها املنتخب اللبناين املركز الرابع.  
وشــارك نائب رئيس االتحاد اللبناين وعضو االتحاد العريب املهندس عيل 
خليفة يف اجتاعي الجمعية العمومية ومجلس ادارة االتحاد العريب »أون 
الين« بينا ح أمن عام االتحاد اللبناين عصام ابو جودة اجتاع الجمعية 

العمومية حضورياً. 
  ويف التفاصيل، عّن عضو اتحاد غرب آسيا ورئيس االتحاد اللبناين وليد 
ية يف االتحاد العريب بعدما  القاصوف رئيســاً للجنة الكرة الطائرة الشاط
ســبق أن عّن منذ فرتة رئيســاً للجنة عينها يف اتحاد غرب آسيا.   كا جرى 
ية يف لبنان منري شاهن عضواً يف  تعين رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاط

ية باالتحاد العريب. لجنة الكرة الطائرة الشاط
  امــا الحكم الدويل مصطفى جــراد فتم تعيينه عضواً يف لجنة الحكام 
اضافة اىل تعين الحكم الدويل جوزيف خرما عضواً يف اللجنة الفنية.   فنياً، 
اختري العب املنتخب اللبناين املميز جوزيف شاهن أفضل العب صد )بلوك( 

يف البطولة وضمن التشكيلة املثالية لبطولة غرب آسيا.

سيوي أمس الخميس أن اململكة العربية السعودية  أعلن املجلس األوملبي ا
سيوية الشتوية التاسعة  تقدمت رســميا بطلب إستضافة دورة األلعاب ا

عام 2029 يف منطقة تروجينا نيوم.   
ورحب املجلس االوملبي االسيوي »بطلب السعودية إلستضافة أول ألعاب 

آسيوية شتوية مبنطقة الرشق األوسط«. 
  وكانت اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية ذكرت األربعاء أنها تقدمت 
ســيوي أبدت من خالله رغبتها يف إستضافة  بطلب إىل املجلس األوملبي ا

سيوية الشتوية عام 2029 يف »تروجينا« بنيوم.  األلعاب ا
ية الطموحة للمملكة التي ستدعم    تضمن الطلب السعودي استعراض الر
سيوية، والذي  تروجينا الستضافة الحدث الريايض األكرب يف شتاء القارة ا
يتوقع أن تشارك فيه أك من 2 دولة آسيوية يف أبرز املسابقات الشتوية، 
زج بن التقنية الحديثة والحفا عىل الطبيعة  بتقديم بنية مســتقبلية 
يزها، كأول دولة يف غرب القارة تستعد الحتضان هذا الحدث  الخالبة التي 
بعد أن استضافته كل من اليابان، الصن، كوريا الجنوبية وكازاخستان ابتداء 

من عام 1986. 
  وسيعلن املجلس االوملبي االسيوي يف الرابع من أكتوبر املقبل بعد إجتاع 
جمعيته العمومية يف بنوم بينه عاصمة كمبوديا املدينة الفائزة بإستضافة 

سيوية الشتوية التاسعة.  األلعاب ا
سيوية أقيمت للمرة األوىل يف مدينة سابورو اليابانية    يذكر أن األلعاب ا

عام 1986.
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ــة ــي ــان ــث ــة ال ــلـ ــرحـ ـــ املـ ــ ــي املـــــبـــــارزة ـ ــ بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان ف
للمون السال وعينطورة والفرق  وأبو جودة  ودكا  ريم  ل الفردية  لقاب  ا

ــــة ــ ــ ــ ــــة اللبنانيـ ــ ــ ــ ــ البعثـ ــ ــ ــ ــ ــــة أعلنـ ــ ــ ــ وملبيـ ــــة ا ــ ــ ــ  اللجنـ
ــــــة ـــ امســ ــــــامي ال ـــ ــــــن اإلســ ـــ امــ ــــــاب الت ـــ ــــــ دورة ألعــ ـــ ــ إل

اســتكمل االتحاد اللبناين 
للمبــارزة روزنامة بطوالته 
ملوســم 2022 بتنظيمه يف 
قــرص الرياضــة يف نادي 
املون الســال- عن سعادة، 
من  واالخرية  الثانية  املرحلة 
سيف  لسالح  لبنان  بطوالت 
أندية  مبشــاركة  املبــارزة 
الجيش اللبناين، املون السال، 
عينطورة،  الــربج  التعاضد، 
التعاضــد، ســبورتن هاي 
وحضور  األقــدس،  والقلب 
جمهور من محبي ومتابعي 
هذه اللعبة.  وجاءت النتائج 

عىل الشكل التايل:
ة ســيف املبارزة إناث 17 سنة وما    يف ف
دون، احرزت ذكية رشيم من نادي املون السال 
اللقب بفوزها عىل ميا منيمنه من نادي الربج 
عينطــورة يف املباراة النهائيــة، فيا حلّت 
العبتا نادي الربج عينطورة لن داوود وكلوي 
ديــب يف املرتبة الثالثــة محرزتن امليدالية 

الربونزية.
ة ســيف املبارزة ذكور 17 ســنة    ويف ف
ومــا دون، ، احــرز هــادي دكاش من نادي 
الربج عينطورة اللقب بفوزه عىل كريستيان 
بــو خليل من نادي املون ال ســال يف املباراة 
النهائية، فيا حّل العبا نادي الربج عينطورة 

غدي الشايل وانطونيجو الخوري يف املرتبة الثالثة 
محرزين امليدالية الربونزية.

ة العامة، احرزت  ة سيف املبارزة إناث للف   ويف ف
ريتا ابو جودة من نادي التعاضد اللقب بفوزها عىل 
ماريجــو ابو جودة من نــادي الربج عينطورة يف 
املبــاراة النهائية، فيا حلّــت ميا منيمنه من نادي 
الربج عينطورة واليســا رشيم من نادي املون سال 

يف املرتبة الثالثة محرزتن امليدالية الربونزية.
ة العامة، احرز  ة سيف املبارزة ذكور للف   يف ف
هادي دكاش من نادي الربج عينطورة اللقب بفوزه 
عىل زياد الجلبوط مــن نادي الجيش اللبناين يف 
املباراة النهائيــة، فيا حّل ماثيو عّجاقا من نادي 
الربج عينطورة ورودي اســرب مــن نادي الجيش 
اللبنــاين يف املرتبــة الثالثة محرزيــن امليدالية 

الربونزية.
ة العامة،  ة سيف املبارزة إناث للفرق للف   يف ف

أحرز فريق نادي املون السال املؤلف من ناي سالمة، 
ذكية رشيم، اليسا رشيم وايا شقري اللقب بعد فوزه 
يف املباراة النهائية عىل فريق نادي الربج عينطورة  
»ب« املؤلــف من لن داوود، فالريي الخوري، كلوي 
ديب وماريــيل ايب انطون. هذا وحّل كل من فريق 
نــادي الربج عينطورة »أ« املؤلف من تاتيانا فرنيني، 
ماري جو ابــو جودة وميا منيمنــة وفريق نادي 
التعاضــد املؤلف من ريتا ابو جــودة، ليا عويدات 
واماين عويدات يف املرتبة الثالثة محرزين امليدالية 

الربونزية.
ة العامة،  ة سيف املبارزة ذكور للفرق للف   ويف ف
أحــرز فريق نادي الربج عينطــورة »أ« املؤلف من 
انطوان الشويري، مارك الراعي، ماثيو عجاقا، هادي 
دكاش اللقب بعد فوزه يف املباراة النهائية عىل فريق 
نادي املون ال ســال »ب« املؤلف من جاميس رايض، 
كارل بو خليل، انطوين باسيل، كريستيان بو خليل. 
هــذا وحّل كل من فريق نــادي الربج عينطورة »ب  

املؤلف من انطوين جو الخوري، غدي الشايل 
وماريو شهوان وفريق نادي الجيش اللبناين 
املؤلف من زياد الجلبوط، رودي اسرب، محمد 
حمزة وربيع عبود يف املرتبة الثالثة محرزين 

امليدالية الربونزية.
  ارشف عــىل املباريات امــن عام االتحاد 
سيوي  الدكتور عاد نحاس مبعاونة الحكم ا

انطوان العنييس. 
  تألفــت اللجنة الفنيــة من الحكم الدويل 
كلودين رزق والحكم االسيوي انطوان العنييس 

وقد عاونها طاقم من الحكام مؤلف من:
  - الحكــان الدوليــان: زيــاد الجلبوط 

وكلودين رزق.
ســيويان: ريتا ابو جودة    - الحكــان ا

وانطوان العنييس.
  - الحكــان االتحاديان: بهيج رشانق، شــفيق 

الخوري، اميل كرم وعاد نحاس.
  -الحكــان املتدرجان: جاد عــّار، جنا عّار، 

بشارة سمنه وكارل بو خليل.
  نقلــت املباريات مبارشة عــىل صفحة االتحاد 
https://www.facebook. عىل موقع فايســبوك
com/L ebanese-Fencing-Federation-

من  فريق  وتوىّل  1002479861122 2-
املعالجن الفيزيائين املواكبة الطبية واالرشاف عىل 

سالمة الالعبن.
ة، وّزع رئيس االتحاد جهاد    وعنــد نهاية كل ف
سالمة ورئيس الرشفزياد الشويري وباقي اعضاء 
االتحاد ربيع رعيدي، اميل كرموعاد نحاس وعضو 
الرشف سهيل سعد الكؤوس وامليداليات والشهادات 

التقديرية عىل الفائزين.

راً  اللبنانية مؤ األوملبيــة  اللجنة  عقدت 
صحافياً أعلنت يف خالله عن البعثة الرياضية 
اللبنانية إىل منافســات دورة ألعاب التضامن 
اإلسالمي الخامســة التي تقام خالل الفرتة 
مــن 9 ولغاية 18 آب الحايل يف مدينة قونيا 
الرتكية وهو كان عقد يف فندق النكســرت  
ه رئيس اللجنة  ــار يف الحازمية وحــ
الدكتــور بيــار جلخ ونائب الرئيــس الغراند 
ماســرت رئيس البعثة سامي قبالوي واألمن 
العام العميد املتقاعد حســان رستم وعضوا 
اللجنــة التنفيذيــة وليــد دمياطي ورايف 
ممجوغليان إىل رئيس إتحاد الكيك بوكسين 
عبد الرحمن الريّس ونائبه الدكتور ربيع منذر 
وإداريي ومدريب البعثة والالعبن والالعبات 

وإعالمين .  
إفتتاحاً بالنشــيد الوطني والنشيد األوملبي 
وترحيب من املستشار اإلعالمي للجنة األوملبية 
حسان محيي الدين ثم كلمة الدكتور جلخ الذي 
أكّد أن املشــاركة اللبنانية يف اإلستحقاقات 
الخارجية مــن قبل اللجنة األوملبية هي قرار 
وليس خياراً وينطلق من عدة إعتبارات ميكن 
ورة وأهمية الحضور الوطني  إختصارها ب
عــىل خارطة األحــداث الرياضيــة البارزة 
والتواصل مع بعثات دول شــقيقة و صديقة 
وإتاحة الفرصة أمام الرياضين والرياضيات 
لإلحتكاك وإكتســاب املزيد من الخربة وغنى 

التجربة .
  ولفت إىل أن اللجنة األوملبية اللبنانية تتوافق 
وتتفهم مواقف البعض من إعالمين وجمهور 
املطالبــن بالنتائج الفنيــة املرشفةوتحقيق 
امليداليــة وهذا ما يتم الســعي إليه من قبل 
اللجنة األوملبيــة والعمل جاهدين ألجل هذه 
اً بالتعاون والتضامن مع  الغاية النبيلة ودا
اإلتحادات الرياضية التي من أنديتها تتشــكّل 
البعثات مع األخذ بعن اإلعتبار إختيار األفضل 
اً عىل قاعدة  مــن الالعبن والالعبــات ودا
»الجود من املوجود« وال يخفى عىل أحد حجم 
التحديات التي تواجه الرياضة اللبنانية وهنا 
من الخطأ اإلعتقاد أن اإلحتجاب عن املشاركات 
الخارجيــة هو البديل لحن منتلك القدرات إلن 

بلو ذلك يحتاج اإلحتكاك وليس اإلحتجاب.
  وختم متوجهاً ألفراد البعثة بأن يكونوا عىل 
مستوى التحدي وتجسيد الوالء الوطني عندها 
لن يكون يف قاموسهم كلمة »مستحيل« داعياً 

لهم بالتوفيق .
  بعــده كلمة رئيس البعثة الغراند ماســرت 
قبــالوي الذي أشــار إىل أن الدورة هي األبرز 
لتاريخه حيث تشــارك فيهــا 56 دولة )رقم 
قيايس( وتشمل منافساتها 24 لعبة رياضية 
 48 ويشــارك فيها 4200 فرداً وتوزع خاللها 
ميدالية. وعن العدد اإلجايل للبعثة اللبنانية 
أوضح أنها توزعت بــن 28 العباً والعبة و5 
إداريــن و5 مدربن إضافــة لرئيس البعثة 
وإداري البعثة مشــرياً إىل أن البعثة تخوض 

منافسات 9 ألعاب رياضية فردية.
  وأكّد إىل إننــا يف اللجنة األوملبية نتطلع 
لتحقيق امليدالية يف الدورة وســتكون إدارة 
البعثة مع الالعبن والالعبات يف كل املنافسات 
ألجل تســجيل النتائج الطموحة ولدينا الثقة 
واإلميان بقدرتنا عىل ذلك ونحن بأمس الحاجة 

لذلك يف هــذه املرحلة الصعبة التي مير فيها 
وطننا شــاكراً لرئيس اللجنة واألمانة العامة 
تعاونهــا عىل صعيد التحضــريات اإلدارية 
واللوجســتية معلناً أن الالعبة ليتيسيا عون 
والالعــب نور الدين حديد ســيحمالن العلم 
اللبناين يف حفل إفتتاح  الدورة ثم أذاع أساء 

البعثة وجاءت عىل النحو التايل :
  - رئيس البعثة : الغراند ماســرت ســامي 

قبالوي 
  - إداري البعثة : وسام شريي 

  - املبــارزة : الالعبــون والالعبــات  ناي 
ســالمة، ريتا أبو جودة، أنطوين الشويري، 
مصطفى الحاج، كارل بو خليل، فيليب واكيم .

  - التايكواندو : املدرب الفراند ماســرت رالف 
حــرب  والالعبون والالعبات ليتيســيا عون، 
مــارك خليفة، رالف حنيني، يامن فرج، مارك 
زينــون، طارق موصليل، راي الراعي، مارياال 

بوحبيب، كارال البستاين، ورد سلان.
  - الجودو : اإلداري شارل دانيال والالعبان 

غدي مو وكرامنوب سغاي بوف.
  - الكيــك بوكســن : اإلداري عبد الرحمن 
الريّس واملدرب عالء بو رسالن والالعب راين 

الخطيب. 
  - الجمباز : املدربة دميرتوفا تشــونكوفا 
والالعبات أليســا صادق، أليساندرا أبو نرص، 

بريسيلال ستيتي.
  - رفع األثقال : اإلداري خ مقلد واملدرب 
كالويل برينن إي والالعبة مينا أليكسا ماري.

  - ألعــاب القــوى : اإلداريــة نادية نعمة 
والالعب نور الدين حديد.

  - الرماية : اإلداري ساسن روحانا والرامية 
ليا قربان والرامي إييل بجاين.

  - كرة الطاولة : املدرب أحمد حرب والالعبان 
محمد حمية وسعد الدين الهبش.

اختتمت »سبورتس مانيا« 
النســخة االوىل لبطولة ما 
دون الـــ 24 ســنة )ذكور( 
يف كرة الســلة التي نظمتها 
مبشــاركة مثانيــة فــرق 
ومبوافقــة االتحاد اللبناين 
لكــرة الســلة وبدعــم من 
الالعب الدويل السابق عبدو 

الشدياق.  
الريايض  فريق  أحرز  وقد 
بــريوت لقــب البطولة بعد 
فوزه يف املباراة النهائية التي 
جمعته مع فريق ليدرز عىل 
ارض ملعب »ســمّية سليم« 
يف بكفيــا وســط حضور 
جاهريي كبري مأل املدرجات 
متقاربة  املباراة  كانت  حيث 
والثــاين  االول  الربــع  يف 
الريايض  وبعدهــا فــرض 
بنتيجة  اللقاء  لينهي  تقدمه 

.)57- 68)
  حــ املباراة عدد كبري من محبي اللعبة 
تقّدمــه النائب الياس حنكــش ونائب رئيس 
ّام جــارودي وأمن عام  اتحاد كرة الســلة 
االتحــاد املحامي رشبل ميشــال رزق، عضو 
االتحاد اييل خليل، مدير املنتخب ادي ابو زخم 
باالضافة اىل عدد من اهايل الالعبن والحكام 

واملدربن والالعبن الحالين والسابقن.
  ويف الختــام، وزعت  الكؤوس وامليداليات 
عىل الفريق الفائز والوصيف ووزعت الجوائز 

الفردية عىل الشكل التايل: 
  - أفضــل العــب يف البطولة كارل عا 

من الريايض.
  - أفضل مســجل العب ليــدرز طانيوس 

عقيقي.
  - أفضل مســجل رميات ثالثية ادي لبيك 

من فريق مريوبا.
  - أفضل ملتقــط كرات جان لوك مخلوف 

من ليدرز.
  - أفضل بلوك شــوت العب الريايض عمر 

الجمل.
  - أفضل ســارق كرات انطوين عا من 

فريق مريوبا.
  - أفضــل متابع كارل عــا من فريق 

الريايض.
  - أفضل روح رياضية فريق العمل بكفيا.

  - أفضل مدافع العب ليدرز ايليو غصن. 
  - أفضل مدرب مروان دياب من الريايض.

  - كريم عويــدات من هوبس أفضل العب 
سادس.

  - افضل فريق ثابت - ايليكرتا ان اس اي
  - أفضل أخالق رياضية فريق بيبلوس.

  وقد قّدم الالعب الســابق عبدو الشــدياق 
جائــزة مالية بقيمــة 1500 للفريق االول 

و750 للفريق الثاين.

ات ت ا الف كبار الحضور م ب

ل يلقي كلم

ويج ر الوصي  ت فري لي

و كلمة قب

ة فرا البع امعة  ة  لق

وي فري الريا كبار الحضور  ت

ات و إ الف مة ي

وي ة ال ت  من ب

حقائـــــق مثيـــــرة قبـــــل انطاقـــــة الـــــدوري اإلنكليـــــزي للبنان ســــد«  ا »حــصــة  ــرة:  ــائ ــط ال ــرة  ــك  ال
ــربـــي ــعـ ــي تـــعـــيـــيـــنـــات االتـــــحـــــاد الـ ــ فـ

ألعاب أول  افة  است بطلب  تتقدم   السعودية 
وس ا رق  ال بمنطقة  شتوية  آسيوية 

ا باال نا وكريس ر هات  من إ موا

رة ولي القاصو ا رة ال يس اتحا ال ر

اهني ي  و ة افض ال ص ا  ا

2 ســـــــــــنة ســـــــــــلة: الرياضـــــــــــي بطـــــــــــل مـــــــــــا دون الــــــــــــ 



1ـ فادوز، هافانا

2ـ روما، باريس، برن

ـ نس، ضبع، النون

4ـ نحو، آب، الهدّي

5ـ يفّل، تلّس، أنابيب

6ـ رسّحناه، الفّدان، دو

7ـ بن، ن ن، أجري، زوربا

أدّل، يوجب،  8ـ يســعف، 

يلقي

9ـ كامريون، وزير، برام

10ـ رك، مّوله، داون

11ـ نلومها، إرتيايب، صور

12ـ طه، مرت، أّمت، نافع

1ـ ميارس، دين، السيارات

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7
ــرة ــي ــصــغ ـــبـــكـــة ال الـــ
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 عموديا: 

 عموديا:

من أربعة حروف:    االبراج 

قضاء لبناين

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
زكريا القزويني

اخترب معلوماتك

1ـ مدينة يف الربازيل. 

2ـ ذكر الحجل. 

ـ مستغرق يف التفكري 

والنظر اىل.

4ـ زعاء ووجهاء.

5ـ كف ورد عن. 

1ـ العب كرة برازييل. 

2ـ ظن وتصّور أن.

خر.  ـ هجر أحدها ا

ء.  4ـ أشار إىل ال

وفنانــة  ممثلــة  5ـ 

مرصية. 

صحايف وشــاعر وأديب مــرصي راحل. عاش حياة 

ة باالبداع، واشــتهر بجال شعره الغنا ورّقته.  ملي

وقد غّنى له كبار رّواد الفن والغناء.  

إسمه مؤلف من 11 حرفا، إذا جمعت: 

+6+2+8- بلدة يف قضاء عاليه.  +7

+9+6+11- دولة افريقية. 

6+11+10+8- مدينة فرنسية. 

8+10+9+6- مغنية خليجية. 

1+5+8- مدينة فرنسية.

. 4+9+1- مض

1+10- خرق يف الحائط.

1ـ ما إســم األديب والــروا االنكليزي الذي أبدع يف 

وصف حياة الناس البســطاء واألوالد البائســن، ولّقب 

بربيب الفقر؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اسم اليوبيل الذي يطلق عىل 0 سنة زواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أية سنة تأّسست نقابة املحامن يف بريوت؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إسم الزنار العريض املشهور الذي يشّد فوق ثوب 

الياباين؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية دولة عربية يقع مطار الدار البيضا الدويل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما الرقم املؤلّف من واحد، واىل ميينه دزينة أصفار؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الريايض والصحايف واملعلق الرياض اللبناين 

الذي لّقب بأيب الرياضة، وتويف عام 1988؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اســم املادة التي تســتخرج من بعض النباتات 

االســتوائية، وتستخدم لتسميم السهام عند هنود أمريكا 

الحمر؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ماذا كان إســم فيل طرزان الخاص، املشهور بلطفه 

وطيبته؟ 

1ـ فرنسيس بيكون
2ـ أوس، فرنسا، لطم
ـ دم، نلّح، عّمروها

4ـ واضح، ننفيكم
5ـ بوتان، همس

6ـ بع، له، أومأت
7ـ ها، اس، أدنو، رد

8ـ أرأب، أجل، ال
9ـ فيل، آيل، وهران

10ـ اسنا، فريز، تّم
11ـ وليد، ويشيتا

12ـ ابنه، أزجر
1ـ دانوب، دباس

14ـ بنزين، باي
15ـ البريو، نا

16ـ األنصار
17ـ يد، قم، وفا

18ـ بويس، قرعت

؟ من هو
من هي؟

1ـ رئيس أمرييك راحل. 

2ـ رئيــس فرنــيس راحل، 

يرددها االناين. 

ـ أرضب القطــن، أغنيــة 

مســحوق  أحمــد،  لفايــزة 

للتنظيف. 

4ـ وضــع خلســة، تعطف 

وترحم، مدينة هندية. 

5ـ ب باألجنبية، أظلم الليل، 

سحبوا. 

الطيور، الشــعار  6ـ مــن 

الوطني للجمهورية الفرنسية. 

7ـ تساوى معك. 

8ـ توقد النار، جود وسخاء، 

من األساء الحسنى. 

9ـ مخبز، عجب، ساكنا بعد 

حّدة. 

10ـ املنزل، فرح، للنفي. 

11ـ رئيس القوم ومقدامهم، 

أقطن يف املكان. 

يشــبه  طائر  يصمت،  12ـ 

النر، تقال اللقاء التحية. 

1ـ مدينة ايرانية، ميايش.

14ـ دولة أوروبية، يتكلم بال 

فائدة. 

15ـ االســم الثــاين ملمثل 

فرنيس، معدن. 

16ـ ثدي، نقيض إشرتى. 

ترّش  وضعيف،  خافت  17ـ 

وتفّرق املاء. 

18ـ ممثــل مــرصي راحل 

صاحب الصورة. 

افريقية، دولة  1ـ دولة 
أوروبية. 

الرائحة،  طيب  نبات  2ـ 
ولد املرأة من زوجها األول، 

مدينة مغربية عريقة. 
ـ جيش، ممثلة أمريكية 

راحلة. 
املقّيد،  مشية  مشت  4ـ 

يأكل برشاهة. 
الجاهلية،  أوثان  من  5ـ 
عودة، ســكن بعــد حّدة، 

ة وصنف.  للندبة، ف
النبات،  مــن  جنس  6ـ 
أهجم، تعاضد وتكانف، أحد 

الوالدين. 
7ـ ينتجه الفرن، مدينة 
هندية تعرف أيضا باســم 
آخر، تجميلها وتحسينها. 

8ـ حــرب باألجنبيــة، 

خاطب وحادث، ولد النعام، 

دولة آسيوية. 

9ـ ما يســتعمل الغالق 

االسم  ورق،  ضعف  الباب، 

الثاين ملغنية أمريكية، حّب. 

10ـ أديــب تريك راحل 

أديب أمرييك  باملعلم،  لّقب 

ساخر راحل، إكتمل. 

11ـ للنهي، نشــارطك، 

خطّاف، فقرة. 

12ـ شــاعر انكليــزي 

راحــل، أرشــد، إهتامي 

ء.  لل

1ـ إحــدى القــارات، 

هذه  تحرير  رئيــس  نائب 

الصحيفة، مثن. 

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرطان

وز(  2 (22 حزيران - 

العذراء

2 أيلول( (24 آب - 

العقرب

2 ت1-21ت2) )

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

أنــت عنيد وقوّي العزميــة وتعرف كيف 

تختــار الطريق القويم يف تســيري أمورك. 

كفاءتك عالية وأنت قادر عىل فرض نفســك 

تشاء.  حيث 

فالصداقة  الكثرية،  حاف عىل صداقاتك 

تؤمــن لــك املزيــد مــن الدعــم النفيس 

الســابقة  قدرتك  اىل  عــد  نينــة.  والط

املوقف.  عىل  وسيطر 

حياتك العملية هذه الفرتة جيدة لكن فكر 

كثــريا قبل االرتبط مبســائل جديدة. الح 

حليفــك اذا مل ترتك األقربــاء ميلون عليك 

حياتك.  مسرية 

تأثــريات ايجابيــة عىل صعيــد العمل. 

عالقــات عظيمــة متنوعة تطــرق بابك، 

فتســعى اىل املركــز األول بعد أن تجتاز كل 

تعيقك.  التي  الحواجز 

احرص نشــاطك يف عملك فقط يف هذه 

املرحلــة. ال تنزعــج من أمــر معن يفرض 

نفســه عليك ألنه سيســوى رسيعا. أخبار 

تنتظرك.  سارة 

عروض العمــل الجديدة التي تتلقاها يف 

ونة ال يجــب أن تخدعك بوعودها  هــذه ا

الجميلــة الرباقة. تكون رصاحتك قريبة من 

قاسية. كانت  وإن  القلب 

ال بــد لك من املواظبة الجادة يف ســبيل 

الحايل مييل اىل االســتقرار،  جعل وضعك 

وذلك يك تتمكن من اطالق املرشوع الجديد 

فيه.  تفكر  الذي 

ونــة اىل القمة  قــد ال تصــل يف هذه ا

ة.  التي تحلم بها، لكن األوضاع ليســت سي

رشوط طيبة وفكرة مبتكرة ميكن أن تكون 

لك.  مفيدة 

ال ترفع نظرك عــن الهدف املطلوب الذي 

تســعى اليه وســتصل حتا. نافذة تفتح 

أمامــك عىل الهدوء والجال، والراحة أيضا 

بذلك.  ان رغبت 

مرحلة متألقة يف كل االتجاهات. وضعك 

العام يشــهد تقدما ملحوظا نتيجة تفانيك 

يف العمل واخالصك، وســوف تكون محط 

الجميع.  انظار 

ال تتدخل يف املناقشــات واملنازعات التي 

ء، واجعــل عملك يف رأس  ال تعنيــك بــ

ــة اهتاماتك. راحة البال والســعادة  قا

يدك.  يف متناول 

ونة  األيام الحلوة تستمر أيضا يف هذه ا

فاســتفد من ذلــك. ال تكرتث وال تتعمق يف 

األمور العالقــة يك ال تتعرض لخيبات أمل 

رمبا.  مزعجة 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

2 آب( وز -   24)

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

أبرياء
إسبانيا

أرواد
أسمهان

السنيغال
برليوز
بونتي
تايوان
جولة

جونية
حراجل
حصن
حريام
خبري

دنكرك
دهر

ديبويس
رمز

روالبندي
رجاء
راديو

رينوار
زق

زهور
زينات
سارتر
سيتي

سورينام
شوبريت

شص
شكسبري

شاهق

غامبيا
كاميكاز

كاوتشوك
ملبادا
مرص

مواجهة
محرر

نش
نيويورك

نيوتن

هيام

هواء.
الحل السابق

الحل السابق
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اعداد : فيليب شاس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــ من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U D O K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

196 1ـ سنة 

2ـ رينيه الينك

ـ سنة 1949

4ـ 16 سنة.

5ـ محمد داود خان.

6ـ يف بوليفيا. 

7ـ حّيان بن عبد الله. 

8ـ انكيتاتس. 

9ـ بوسيفالوس. 

1ـ أوسلو. 

2ـ ليندل. 

ـ حاّلين. 

4ـ ويب. 

5ـ تسليم. 

1ـ الحوت. 

2ـ ويليس. 

ـ سنابل. 

4ـ لدن.

5ـ وليام. 



فــــــــي الذكــــــــرى الثانيــــــــة لجريمــــــــة املرفــــــــأ.. اإلهــــــــراءات تنهــــــــار فــــــــوق ركام الحقيقــــــــة املغّيبــــــــة

من؟ اب…مسؤولية  من  الرابع 

روحهم طيبة؟
 الرابــع من آب 2020 جرمية مرّوعة وقدر اعمى مطبق عىل لبنان، 
رح أمام أعيننا، وليل بالدنا يزداد لياًل دون  تهددنا شياطينه ترح و
فجــر يطل عىل مدارج األنس فيهــا،  يف ظل عدالة غائبة او مغّيبة، 
ودولة منهارة، ومســؤولن نخرهم سوس الفساد والجهل،  وشعب 

مقهور. 
ليس من الغريب أن تعمد الدولة إىل اخفاء معامل الجرمية وعرقلة 
التحقيق القضا ما دامت هي املتهم الرئييس واملســؤول األول عن 
وقوعهــا. لكن الناس باتوا يعرفون أســاء الضائر ألنتنة التي اتت 
بالباخرة وســمحت لها بدخول املرفأ وإفرا حمولتها يف العنرب رقم 
12، ومن ثم حراســتها واستعال املواد املتفجرة وتفجريها، معرضًة 
بريوت واهلها لهذا الكم الهائل من الدمار والخراب واملوت. ومع ذلك ال 

يجر أحد عىل تحمل املسؤولية. حًقا انه المر معيب. 
إنــه ليحّز يف النفس أن يعــود الرابع من آب هذا العام ومل تعد اىل 
ن فيه اىل غده خاطر، وال بانت  لبنان شمسه وعافيته بعد ، وال اط
فيه حقيقة او عقاب ، وال قّدر للوطن ان يفيد من دماء شهدائه وال من 
عبقرياته املهاجرة. إنها ألحداث فاجعة دهمنا بها الزمن القهار وزّج 
زقت، من وباء كورونا إىل انفجار املرفأ  يف أتونها أحباء بعمر الورود 
فاألزمة االقتصادية املالية واالستيالء عىل مدخرات الناس. لقد باتت 
الحياة عندنا مســالك وعرة يلّفها الظالم. أزمات سياسية ، قضائية ، 
اجتاعية صحية تربوية وأخالقية، وشــلل يف كافة إدارات الدولة 
ومؤسساتها ، كلها أمور تنذر بانفجار واسع - أين منها انفجار املرفأ- 

قد يطيح مبا تبقى من لبنان يف غياب االصالحات واملساعدات. 
وس   إن لبنان ميتلك قدرات للتعايف لكنه مفكك الوصال ، متعدد الر
وامليول واالهواء بن رشق وغرب، ويتجه برعة نحو االنهيار الشامل، 
وهو يناديهم للدفاع عن كرامته وكرامة شعبه ، ولكن ال حياة ملن تنادي.

أي قيمة لدولة من دون رئيس مســؤول ومن دون ســيادة وحرية 
واستقالل؟ متى نعي ان ال قيامة لنا إن مل ن نحن املصري عىل هوانا، 
فنعمل جديًا عىل االصالحات وخطة تعاف ومحاســبة املســؤولن 

إلعادة بناء الثقة والدولة؟
لن يهنأ لنا بال حتى يسود العدل وتظهر الحقيقة ويسحق الباطل 

ويعود لبنان وطن األنسان. 
نعم غاب االحبة عنا يف الرابع من آب 2020 ونبكيهم بدموع حرّة، 
ن به حااًل كوكبًيا  لكننا ما زلنا نراهم بضمرينا يف الله أمام وجهه قا
ي الحضور بنا وحولنا كا عرفناهم حتى نلتقي يف مراقي الصفاء.  دا
أعطنا يا رب الصرب والقوة والســلوان يك نعمل من أجل بقاء لبنان 

ًا عىل األلفة والعدل واالخالق وكرامة األنسان. سيًدا حرًا قا

ــن ــ ــدات الصيـ ــ ــة لتهديـ ــ ــة دوليـ ــ ــب بادانـ ــ ــرب وتطالـ ــ ــتعدادها للحـ ــ ــن اسـ ــ ــوان تعلـ ــ تايـ

ــاؤل أوروبــــــــي ــ ــ ــف ــ ــ : اســـتـــئـــنـــاف املـــــفـــــاوضـــــات وت ـــووي االيــــــرانــــــي  ــ ــنـ ــ ــ ال
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1(  )تتمة ص1( 

بدأت االصوات ترتفع داخل ارسائيل منتقدة »االستسالم« 

املفــرتض امــام رشوط حزب الله الذي نجح يف رســم 

حدود قواعد »اللعبة« جوا-وبحرا حيث تبحث الســلطات 

االرسائيليــة عن مكان آمــن يف االردن لتخزين »أمونيا« 

حيفا خوفا من الصواريخ الدقيقة ولعدم تكرار ما حصل 

يف مرفا بريوت! 

{ وعود فارغة {

يف الذكرى الثانية لجرمية املرفأ، ال جديد ســوى استمرار 
سقوط االهراءات تباعا، اما قضائيا وسياسيا فال جديد يذكر، 
تجديــد لالدانة، ووعود »فارغــة« مبتابعة التحقيقات حتى 
النهاية، وشلل قضا يصيب التحقيقات ويؤخر صدور القرار 
الظنــي. املحقق العديل القايض طارق البيطار يرفض التنحي 
بعــد اتهامه »باالستنســابية« يف التحقيق الن االدعاءات مل 
تشــمل جميع من تعاقبوا عىل املسؤولية. يف املقابل دعاوى 
االرتياب بحقه جمدت اعاله. والنتيجة واحدة، الحقيقة يف 

»خربكان«. 

{ اين القرار »الظني«؟ {

ووفقا ملصادر متابعة، فان الضغط يجب ان يرتكز عىل 

دفــع القايض الصدار قــراره الظني بعد ان باتت خريطة 

وصول »نيــرتات االمونيوم« اىل بريوت كاملة وواضحة 

لديه. وعــىل الرغم من اهمية محاســبة املهملن، لكن 

االولوية تبقى لالجابة  عىل ســؤال اسايس حول طبيعة 

االنفجــار. فاذا كانت تحقيقــات »االف يب آي« وتقرير 

 ، املحققن الفرنســين قد اســتبعد تعرض املرفأ لصارو

طبعا ال ميكن الركون لتلك النتائج الســباب عديدة اهمها 

غياب الثقــة واملوضوعية، فان احتــال تعرضه لعمل 

ا. فاذا لدى املحقق من معطيات؟ فهل  تخريبي يبقى قا

سيصدق عىل رواية »التلحيم« التي اثبتت »املحاكاة« التي 

قام بها فرع املعلومات بارشافه وحضوره، ان احتاالتها 

متدنية جدا. ام لديه رواية اخرى؟! 

{ التحقيق الدويل؟ {

والن الحقيقــة ال تزال مجهولة، طالبت بعض عائالت 

الضحايا األمــم املتحدة بالتدخل العاجل وإرســال فريق 

تقــ حقائــق للتحقيق باالنفجار. كــا طالبت عدة 

منظات حقوقية ومنها هيومان رايتس ووتش وأمنستي 

انرتناشــونال، ولجنة القضاة الدولين إىل جانب الناجن 

وعائــالت الضحايــا، الحكومة اللبنانيــة بأنها تعرقل 

محــاوالت تحقيق العدالة بطريقــة وقحة، وأنها تقوم 

مبنع التحقيق وحاية السياسين واملسؤولن املتورطن. 

وحّثت هذه املنظات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

املتحدة عىل املوافقة عىل قرار يف جلسة املجلس القادمة 

الشهر املقبل، وإرسال فريق تق حقائق مستقل وبدون 

تأخري. 

{ انهيار االهراءات وال مخاطر؟{

ففي الذكرى الثانية لالنفجار تواصل إهراءات القمح يف 

مرفأ بريوت انحناءها، وقد انهار جزء منها باالمس تزامًنا 

مع وصول مســريات اهايل الضحايا اىل محيط مجلس 

الّنواب، ووفقا ملصادر رسمية تفصلنا ساعات وليس أيام 

عن ســقوط الصوامع يف اإلهراءات. يف املقابل، اشــار 

املصدر اىل ان االختبارات التي أجريت عىل املواد املوجودة 

أسفل الصوامع ليست مواد خطرة اوسامة.  

{ تحركات االهايل {
وقبل ســاعات قليلة من بلو السادسة والـ7 دقائق، 

خــرج اهايل ضحايــا املرفأ وانطلقوا بثالثة مســريات 

مطالبــن بالحقيقــة والعدالة. واعلنــوا من أمام قرص 

العــدل بان الضغط الشــعبي فضح املنــاورات وطلبوا 

االســتمرارلتحقيق العدالة واملحاسبة. كا طالب األهايل 

وزير املال باالفراج عن التشــكيالت القضائية ليستكمل 

القايض البيطار تحقيقاته تعديل القانون وفرض غرامات 

باهظة عىل معطيل العدالة واسقاط الحصانات فورا كا 

اكدوا من أمام السفارة الفرنسية ان باريس لديها فرصة 

ييع العدالة يف انفجار  اليوم للوقوف ضّد املسؤولن عن 

ّ حقائق خصوصاً وأّن  املرفأ وطالبوا بإنشــاء بعثة تق

التحقيــق املحيّل متوّقف.وقام عدد من املتظاهرين برمي 

توابيت ومفرقعات عند أحد مداخل مجلس النواب، وقامت 

القوى االمنية باطالق القنابل الصوتية لتفريقهم. 

{ ماكرون والتحقيق الدويل {

وفيا كرر كبار املسؤولن يف الدولة تعهدهم بإحقاق 

العدالة املستندة اىل حقيقة كاملة! طالب الرئيس الفرنيس 

إميانويل ماكرون بإنصاف ضحايا انفجار املرفأ، وعرّب عن 

تضامنه وتضامن الفرنســين مع الشعب اللبناين، مؤكّداً 

أنه لن يدع لبنان ينهار، وعن التحقيق كشف ماكرون، أنه 

كان قــد اقرتح إجراء تحقيق دويل، ولكّن الدولة اللبنانية 

قــررت فتح تحقيق محيل بتعاون دويل. واشــار اىل أن 

فرنسا لعبت دورها الكامل يف هذا التحقيق، وهي مستعدة 

للتعاون حتى النهاية وقال، يجب أن تتحّقق العدالة. 

{ الراعي وعودة »والحقيقة« {

وكان البطريرك املاروين بشــارة الراعي قد ترأس صباح 

امس الذبيحة اإللهية لراحة أنفس شــهداء تفجري مرفأ 

بــريوت يف كاتدرائية مار جرجــس بريوت وقال »نرفع 

صوت الغضب بوجه كّل املســؤولن أيا كانوا وأينا كانوا 

ك الذين يعرقلــون التحقيق، كأّن ما  ومهــا كانــوا، أول

جــرى مجرّد حادث تافه وعابر ال يســتحّق التوقف عنده 

وميكــن معالجته بالهروب أو بتســوية أو مقايضة كا 

يفعلون عادًة يف السياسة«. وتابع: »نسأل املسؤولن يف 

الدولة ماذا يريدون أك من هذه الجرمية ليك يتحّركوا؟ 

ومــاذا يريد القضاء أك من هــذا ليك ينتفض لكرامته 

ويســتعيد دوره ويعود قبلة املظلومن؟ ورأى »أنّنا اليوم 

أمــام جرميتن، ها جرمية تفجري املرفأ وجرمية تجميد 

التحقيــق«، معترباً أّن »تجميد التحقيق ال يقّل فداحًة عن 

التفجــري ألنّه فعل متعّمد وإرادّي بل حّد زرع الفتنة بن 

أهــايل الضحايا. بدوره رأس مرتوبوليت بريوت وتوابعها 

للروم األرثوذكــس املطران الياس عــوده، جنازا لراحة 

نفوس الضحايا الذين ســقطوا يف مستشــفى القديس 

جاورجيوس الجامعي،وقال«ال نبتغي سوى أمر واحد هو 

معرفة حقيقة ما جرى يف مرفأ بريوت، ومعاقبة كل من 

خطط عن قصد، أو ساهم عن غري قصد، ومن غض النظر 

رغم علمه بخطورة املواد املوجودة هناك. 

{ ارسائيل تستسلم لحزب الله؟ {

ويف ملف »الرتسيم« انتقل الضغط اىل إرسائيل  املحشورة 

بن تقديم التنازالت او املخاطرة بحصول مواجهة مع حزب 

الله، وجديد املواقف تاكيد مصادر أمنية إرسائيلّية رفيعة 

املســتوى ان الحزب قادر بواسطة املقذوفات والصواريخ 

الدقيقة عىل شــّل جميع عمليات اســترياد املنتجات من 

الخارج عن طريق البحر األبيض املتوّســط. كا اقرت بان 

ب جميع منّصات الغاز  حزب الله ميلك القّوة الكافية ل

اإلرسائيلّية يف البحر املتوّسط. 

ويف هذا الســياق كشــفت صحيفة »ارسائيل اليوم« 

عن قرب التوصل اىل اتفاق، واشــارت اىل ان دول أوروبا 

والواليــات املتحــدة يضغطون للوصــول إىل توافقات 

الستخراج الغاز بالرعة املمكنة من بطن البحر، لكن ملاذا 

طــرأ تقدم مهم يف املفاوضات مع لبنان، الجواب واضح 

برايها » ألن إرسائيل استســلمت مرة أخرى لتنظيم حزب 

الله. واضافت« إذا كان ما يرب منها صحيحاً، فيبدو أن 

إرسائيل وافقت عىل إعطاء اللبنانين مطلبهم األصيل، بل 

وفائض صغري  كبري عنوانه« تبادل لألرايض«. فنحو ربع 

حقل الغاز الذي هو موضع خالف حول قانا، موجود يف 

»األرايض اإلرسائيلية«.إرسائيل  وافقت عىل منح لبنان كل 

حقل قانا مبا يف ذلك القســم اإلرسائييل الطفيف، مقابل 

تبادل لألرايض. وأنتم تعرفون ما قيمة تبادل األرايض يف 

البحر،تســأل الصحيفة بسخرية،وتقول« دولة إرسائيل 

تعطي أرضاً مع حقل غاز غني، وتتلقى أرضاً مع بحر! لكن 

هذا التنازل قد يحتاج اىل إجراء استفتاء من أجل املوافقة 

عليــه فهو يحتاج اما اىل مصادقة أك من نصف أعضاء 

الكنيســت )61 عضًوا( وبعد ذلك إجراء اســتفتاء عام أو 

مصادقة أغلبية 80 عضوا من الكنيست.  

{ نرصالله يفهم »اللعبة« {

وخلصــت الصحيفة اىل القول » يفهم نرص الله اللعبة 

وخريطة املصالح العاملية وبعث بتلك املسريات يف وقت 

تجثم فيــه أوروبا عىل ركبتيها. نرص الله يدرك اللعبة بل 

ويتحكم بها أيضاً، يطلق تهديدات تحقق إنجازات سياسية 

واقتصادية. يف املقابل إرسائيل استسلمت، عرب حكومة 

انتقالية عدمية املسؤولية. ويف الرشق األوسط املنفلت، 

، ها هي إرسائيل تستسلم »لألحابيل«  بدالً من أن تطالب أك

اللبنانية يف املفاوضات. وبدالً من نصب حائط حديدي يف 

وجه التهديــدات ومحاوالت املس اللبنانية، هربت، وبدالً 

من أن تحرص عىل املصالح االقتصادية والسياســية يف 

املدى البعيد، نعزز قوة »الوحش« من الشال. حسب تعبري 

»ارسائيل اليوم«. 

{ سقوط التفوق الجوي {

ويف هذا السياق، نقلت صحيفة »هارتس« عن مصادر 
ل  يف ملف الرتســيم  بعد  مطلعــة تاكيدها وجود تفا
بضعة أســابيع من الذعر والتهديــد بالحرب، وقالت ان 
ن أك من أي وقت م من االتفاق.  الطرفــن قريبان ا
لكن الصحيفة نقلت عن مصادر أمنية وازنة يف إرسائيل 
أّن حــزب الله زعزع التفّوق الجوّي اإلرسائييّل يف األجواء 
اللبنانّية، وبات عىل استعداد للمخاطرة. اما تقليص حرية 
عمل ســالح الجو االرسائييل يف ســاء لبنان فيمكن أن 
يقلل جمع املعلومات االســتخبارية عن نشاطات  الحزب 
ويضعضع ثقة إرسائيــل مبوثوقية املعلومات . وللداللة 
عىل نجاح الحزب اشارت الصحيفة اىل التقارير الدورية 
التي اصدرها  مجلــس األمن حول تجاوزات قرار مجلس 
األمن 1701، وقالت »نالح يف السنة والنصف األخرية، 
هبوطــاً دراماتيكياً يف توثيق النشــاطات اإلرسائيلية 
ة  الجوية يف ســاء لبنان التي انخفضت 70  90 يف امل
يف السنة املاضية مقارنة مع السنوات السابقة. وخلصت 

الصحيفة اىل القول »مقاتلو حزب الله يترصفون وكأنه ال 
أحد قادر عىل وقفهم، يبثون ثقة بالنفس مبالغاً فيها، وال 
يعتقدون أنهم سيدفعون مثن ذلك. هذه كربياء خطرية، ال 

يتذكر مثلها طوال السنوات األخرية! 

{ »االمونيا« تقلق ارسائيل {

ويف ســياق متصل، تشــري املعلومات اىل ان ارسائيل 

تضغط عىل األردن ليك تحصل عىل مســاعدة يف تأمن 

وتخزين كميات من األمونيا الخطرة يف ميناء حيفا كونها 

يف مرمى  صواريخ حزب الله، وهو ما يعيد تذكري الجميع 

بانفجار مرفأ بريوت. كا قــررت الحكومة االرسائيلية 

نقل حاويات األمونيا إىل منطقة أقل اكتظاظا بالســكان 

يف صحراء النقــب وهو ما اثار موجة اعرتاضات دفعت 

االرسائيلين اىل التفكري جديا بنقلها اىل االردن. 

{ حزب الله »ونوم الليل« {

ويف ســياق متصل، أكد عضو املجلس املركزي يف حزب 

الله الشــيخ نبيل قاووق أن الفيديــو الذي نرشه اإلعالم 

الحريب يف املقاومة اإلســالمية قبل أيام، هو رســالة 

واضحة للعدو اإلرسائييل أن املقاومة اســتعدت وجهزت 

الصواريخ التي تطال كاريش وما بعد كاريش،  واضاف »لو 

ت  علم قادة العدو اإلرسائييل ماذا أعدت املقاومة للمنشــ

االسرتاتيجية اإلرسائيلية النفطية والغازية والعسكرية، 

ملا »ناموا الليل.«

« مرتفعة  {  { حظو »الفرا

ويف ملف االستحقاق الرئايس،اذا كان منسوب الضغوط 

الدوليــة النتخاب رئيس يف املهلة الدســتورية املحددة 

النتخابه يف ارتفاع مطرد، اال ان مصادر مطلعة اشــارت 

اىل ان تاكيد البطريرك املاروين بشارة الراعي باالمس بأّن 

االنتخابات الرئاســية ستجرى يف موعدها، ليست مبينة 

نيات« بان تصدق النوايا  عىل وقائع صلبة وامنا مجرد »

ييع  الخارجية يف الضغط عىل املسؤولن اللبنانين لعدم 

االستحقاق. ولفتت اىل ان قوله خالل استقباله وفداً من 

جمعية »جائزة األكادميية العربية«، بإّن أصدقاء لبنان يف 

العامل لن يرتكوه، وعىل رأسهم الفاتيكان والدول الكربى، 

مجرد حض عىل تحمل عواصم القرار ملســؤولياتها، مع 

علمه املســبق ان قوة الفاتيكان املعنوية غري قادرة عىل 

« بعد  التاثري يف االســتحقاق. ولهذا فان احتال »الفرا

انتهاء والية الرئيس ميشال عون خيار قائم، يف ظل غياب 

التفاهات الدولية عىل امللف اللبناين الذي ال يحتل اولوية 

لدى احد. 

{ »حركة« رئاسية »بال بركة«  {

ووفقا لتلك االوســاط، »الحركة« الرئاسية« بال بركة«، 

فال احد من املرشحن »الطبيعين« سينسحب من »السباق« 

قبل الحصول عىل مثن سيايس يف املقابل. واذا كان رئيس 

القوات اللبنانية ســمري جعجع مل يحقق مبتغاه بتحقيق 

اجاع من القوى املعارضة عىل اســم مرشــح للرئاسة، 

مــع بقاء التواصل يف حدوده الدنيا مع الكتائب، والحزب 

خر مل  التقدمي االشــرتايك«والتغيريين«، فان الفريق ا

يصل بعد اىل حســم اســم مرشحه خصوصا ان النقاش 

الجدي بن رئيس تكتل لبنان القوي جربان باسيل ورئيس 

تيار املردة ســليان فرنجية مل ينطلق بعد بانتظار دخول 

حزب الله بقوة عىل هذا امللف باعتباره الضامن االسايس 

الي تفاهم مشرتك. 

للوصول إىل خط النهاية«.
وأعلنت وزارة الخارجية اإليرانية، األربعاء، 
أّن وفداً إيرانياً برئاسة كبري املفاوضن عيل 
ناف  باقــري كني، يتوجه إىل فيينا الســت
املحادثات غري املبارشة بن واشنطن وطهران، 
الهادفة إىل إعــادة إحياء االتفاق النووي.  
ويف طريقــه إىل العاصمة النمســاوية، 
كتــب كني يف تغريدة يف »تويرت«: »أتوجه 
إىل فيينا للتقــدم يف املفاوضات«، مضيفاً 

أّن »الكــرة يف ملعب الواليات املتحدة لتبدي 
نضجاً وتترصف مبسؤولية«.

ويف وقت ســابق، دعا وزير الخارجية 
اإليراين، حسن أمري عبد اللهيان، الواليات 
املتحــدة إىل »التحــيل بالواقعية واتخاذ 
إجراءات من شــأنها أن تف إىل الوصول 

إىل اتفاق بشأن برنامج إيران النووي«.
وأكّد الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس، يف 
وز، أّن »إيران لن ترتاجع عن مواقفها   1
املنطقية والصحيحة« يف مفاوضات إعادة 

إحياء االتفاق النووي.

 ، وتجــرى املفاوضات يف قرص كوبور
تحت إرشاف منســق االتحــاد األورويب، 
إنرييك مورا، املكلف بالتنســيق مع الوفد 
األمرييك الذي يشارك بصورة غري مبارشة 
يف املفاوضــات. وأعلــن املوفد األمرييك 
روبــرت مايل، من جهتــه، أنّه يف طريقه 
إىل فيينا، قائــالً: »تطلعاتنا متأنية إاّل أّن 
الواليــات املتحدة ترحب بجهــود االتحاد 
األورويب، وهي مســتعدة ملحاولة التوصل 

إىل اتفاق بنّية حسنة«.
وقّدم مســؤول السياســات الخارجية 

يف االتحــاد األورويب جوزيب بوريل، يف 
وز املايض، مســودة مقرتح لطهران   26
وواشــنطن يف محاولــة إلبرام تســوية 
تتيح إعادة تفعيل التفاهم الذي انســحبت 
منــه الواليات املتحدة يف عام 2018، ودعا 

األطراف إىل قبولها لتجنب »أزمة خطرة«.
ورغم تحقيق تقدم كبري يف املفاوضات، 
يف وقت ســابق، علّقت املباحثات يف آذار 
املــايض، مع تبّقي نقاط تباين بن طهران 
وواشنطن مل يتمكن املعنيون من ردم الهوة 

بشأنها بعد.
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ويف الســياق ذاته، قالــت وزارة الدفاع 
التايوانيــة أمــس الخميــس إن موقعها 
اإللكــرتوين تعرض لهجــات وتوقف عن 
العمل مؤقتا، مضيفة أنها تعمل عن كثب مع 
السلطات األخرى لتعزيز األمن السيرباين مع 

تصاعد التوتر مع الصن.
وتعرضت عدة مواقع إلكرتونية حكومية 
يف تايــوان -مبــا يف ذلك موقــع املكتب 
الرئايس- لهجات إلكرتونية من الخارج يف 
وقت سابق من األسبوع، وقالت السلطات إن 

بعضها أطلقته الصن وروسيا.

{ صواريخ عىل اليابان {
من جهة أخرى، رجح وزير الدفاع الياباين 
نوبو كي أمس الخميس، سقوط صواريخ 
صينيــة يف منطقة اليابــان االقتصادية 

الخالصة للمرة األوىل.
وقال كي لصحفيــن إنه بينا تجري 
الصن تدريبات عســكرية مكثفة يف املياه 
املحيطــة بتايــوان يعتقــد أن 5 من أصل 9 
صواريخ باليستية أطلقتها الصن قد سقطت 

ضمن املنطقة االقتصادية الخالصة لليابان.

ولفت إىل أن اليابان »تقدمت باحتجاج إىل 
الصن عرب قنوات دبلوماسية«، واصفا األمر 
بأنه »مشكلة خطرية تؤثر عىل أمننا القومي 

وسالمة مواطنينا«.
ويف الســياق ذاته، ألغت الصن لقاء وزير 
الخارجية مع نظريه الياباين يف اجتاعات 

آسيان بسبب موقف اليابان بشأن تايوان.
من ناحيتها، أعلنت البحرية األمريكية أن 
حاملــة الطائرات »يو إس إس رونالد ريغان« 
( تجــري عمليــات    (
دوريــة يف بحر الفلبن الذي يشــمل مياه 
جنوب رشق تايوان. وأعلنت القيادة العسكرية 
األمريكية نرش ســفن حربية -بينها حاملة 
»رونالــد ريغان« ومدمرات- يف بحر جنوب 
الصن وبحر الفلبن إلجراء دوريات روتينية.

وبشــأن املوقف األمرييك، قالت املتحدثة 
باســم الخارجية الصينية هوا تشونين إن 
الواليات املتحدة إذا واصلت السلوك يف املسار 
الخاط فستتحمل املســؤولية، وعندها ال 
ميكنها القول إن أحدا مل يحذرها، وفق تعبريها.

وأضافت أن الواليات املتحدة قد اســتفزت 
الصــن، وأن بكن اضطرت إىل الترصف من 

باب الدفاع عن نفسها.
بدوره، وصف وزير الخارجية الصيني وان 

يي زيارة رئيســة مجلــس النواب األمرييك 
نانــيس بيلويس إىل تايــوان بأنها ترصف 
مهووس وغري مســؤول وغــري عقالين، 
حســبا ذكــرت قنــاة »يس يس  يف« 

)CCTV( الحكومية.
وقــال وان -خالل كلمتــه يف اجتاع 
وزراء خارجية رابطة دول جنوب رشق آسيا 
)آسيان( املنعقد يف كمبوديا- إن الصن بذلت 
أق جهودها الدبلوماسية لتفادي األزمة، 
ر مصالحها األساسية. لكنها لن تسمح بت
ووفــق ما أوردته قناة »يس يس  يف«، 
فقد قال وان إن اإلجراءات الصينية الحالية 
واملســتقبلية هي إجراءات دفاعية رضورية 
درســت وقّيمت بعناية، وتهدف إىل حاية 
الســيادة واألمن الوطنين مبا يتا مع 

القانون الدويل واملحيل.
وزارت بيلويس تايوان ضمن جولة آسيوية 
بدأت االثنن املايض، وتشــمل ســنغافورة 
وماليزيا وكوريا الجنوبيــة واليابان، وتعد 
زيارتها إىل تايوان األوىل التي يجريها رئيس 

مجلس نواب أمرييك منذ 25 عاما.
بــدوره، جدد وزيــر الخارجية األمرييك 
أنتوين بلينكن التزام بالده بسياســة الصن 
الواحــدة، وأمل بلينكن -خالل اجتاع وزراء 

خارجيــة مجموعة آســيان يف كمبوديا- 
أال تبحث بكن عــن حجج لتعزيز عملياتها 

العسكرية تجاه تايوان.
وأعرب وزراء خارجية آسيان عن قلقهم 
بشأن التطورات األخرية يف املنطقة والتي 
قــد تؤدي إىل زعزعة االســتقرار، وطالب 
الــوزراء يف بيان بضبط النفس، كا أبدوا 
اســتعدادهم للعب دور بناء يف تســهيل 

الحوار السلمي.
من جهة أخــرى، ندد ممثل السياســة 
الخارجية يف االتحاد األورويب جوزيب بوريل 
مبا ســاها املناورات العسكرية »العدائية« 

للصن بشأن تايوان.
وقال بوريل يف ترصيحــات إنه ال يوجد 
مربر الستخدام زيارة بيلويس ذريعة لنشاط 
عســكري عدا يف مضيق تايوان، واصفا 

الزيارة بالروتينية والطبيعية.
بدورها، عربت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
عن قلقها من تأثري أي زيارات استفزازية عىل 

التوازن واالستقرار والسالم الدويل.
وأكــدت وزارة الخارجية والتعاون الدويل 
اإلماراتيــة -يف بيان- عىل دعمها ســيادة 
الصن ووحــدة أراضيها، وحثت عىل تغليب 

الحوار الدبلومايس.


