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ــوت« ــ ــ ــ ــ ــ ــى ...»ص ــ ــ ــ ــ ــ ــة عل ــ ــ ــ ــ ــ ــية شرس ــ ــ ــ ــ ــ ــة رئاس ــ ــ ــ ــ ــ ــى معرك ــ ــ ــ ــ ــ ــل عل ــ ــ ــ ــ ــ ــان مقب ــ ــ ــ ــ ــ لبن
ــــــــــــر ــــــــــــي الح ــــــــــــع الوطن ــــــــــــر م ــــــــــــاف ينفج ــــــــــــد والخ ــــــــــــات للعه ــــــــــــاء التعيين ــــــــــــض اعط ــــــــــــي يرف ميقات
ــكرية  ــ ــ ــ ــ ــ ــة عس ــ ــ ــ ــ ــ ــى مواجه ــ ــ ــ ــ ــ ــل ال ال ــ ــ ــ ــ ــ ــى ح ــ ــ ــ ــ ــ ــير ال ــ ــ ــ ــ ــ ــتاين تش ــ ــ ــ ــ ــ ــات هوكش ــ ــ ــ ــ ــ محادث
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ــاة »كـــورونـــا«: ثـــاث حـــاالت وف
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و1975 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل  1975  إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.«1183450
وأوضحــت الوزارة أنه »تم تســجيل ثالث حاالت وفاة، 

وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10543».

ــم..  ــ ــ ــ ــ ــة املوسـ ــ ــ ــ ــ ــل بدايـ ــ ــ ــ ــ قبـ
ــى 10  ــ ــ ــ ــ ــم أغلـ ــ ــ ــ ــ ــن هـ ــ ــ ــ ــ مـ
ــــم ؟ ــ ــ ــ ــــي العالـ ــ ــ ــ ــــن فـ ــ ــ ــ العبيـ

الغارة االرسائيلية عىل قطاع غزة

انزال رويس رشق اوكرانيامئات آالف العراقيني يؤدون صالة الجمعة يف بغداد بدعوة من الصدر

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

نور نعمة

يتعاطــى فريــق املعارضة واملواالة مع االســتحقاق 
الرئايس عىل انه حجر الزاوية عىل املستوى الوطني وفقا 
الوساط سياســية، ولذلك لن يتأخر حزب الله وحلفاؤه 
عن منع وصول اي مرشــح رئايس يتعارض مع سياسته 
ويف املقابل يظهر تكتيك املعارضة  ايضا مبنع  مرشــح 
لخــط 8 اذار من ان يصبح رئيســا للجمهورية، وبالتايل 
هــذا املنع املتبادل ميكــن ان ينتج فراغا وان كانت البلد ال 

تحتمل فراغا رئاسيا. 
ويف هــذا الســياق تنــذر االمور بــأن معركة رئيس 
الجمهورية املقبل ســتكون رشسة، إذ ان صوتا واحدا قد 
يقلب املعادلة وعليه يحشــد حزب الله  بكل قوته حلفاء 
له للتصويت للمرشــح الذي يتبناه بعد ان تعرث ترشــيح 
رئيس تيار املردة سليامن فرنجية النه مل يتمكن من توفري 
االكرثية النيابية النتخابه. وهنا يدخل التيار الوطني الحر 
حليفا اساسيا لحزب الله بحيث يبقى االستحقاق الرئايس 

يف فلك املقاومة.

مــن جانبها املعارضة، وخاصة بعد اعالن رئيس حزب 
القوات اللبنانية سمري جعجع استعداده للتعاون مع باقي 
مكونات املعارضة وبالتايل سحب ترشيحه كيال تترشذم 
املعارضــة، تعمل جاهدة عىل رص صفوفها بوجه حزب 
الله وحلفائه والعمل عىل التوصل اىل مرشح واحد ميثلها 

يف رئاسة الجمهورية.
وبــن حزب الله وحلفائــه واملعارضة، هناك مكونان 
محرجــان يف هذا االســتحقاق الرئــايس وهام: اوال 
التغيرييــون الذين ال يســتطيعون مجاراة حزب الله يف 
املعركة الرئاســية وثانيا النواب الســنة الذين ال ميكنهم 
ايضا ان يصوتوا ملصلحة مرشــح حزب الله او 8 اذار اذا 

جاز التعبري.
وامام هذه املعطيات سيشــهد لبنان معركة رئاســية 
دميوقراطية رشســة مبا ان الطرفن ال ميلكان 65 نائبا 
اليصال مرشحيهام وفقا لالوساط السياسية. وهذا االمر 
ينــذر بأن الفراع قد يحصل يف ظل الفيتوات املتبادلة من 

عدوان إســـــرائيلي على غزة: اغتيال قيادي فلســـــطيني وســـــقوط 10 شـــــهداء بينهم طفلة
أبيـــــب تـــــل  باتجـــــاه  صـــــاروخ   100 مـــــن  أكثـــــر  تطلـــــق  القـــــدس  ســـــرايا 

أعلنــت رسايا القدس أمس إطالق أكــرث من 100 صاروخ 
باتجــاه تل أبيب ومدن وســط إرسائيل، يف إطار رّدها األويل 
عىل اغتيال القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي تيسري الجعربي 

يف عملية عسكرية بقطاع غزة تحت اسم »الفجر الصادق«.
ودوت صافرات اإلنذار يف تل أبيب وعدد من البلدات املحيطة 

بها، كام دوت الصافرات يف مستوطنات غالف غزة.
وقد نفذ الجيش اإلرسائييل عرص أمس الجمعة، غارات عىل 

قطاع غزة، أسفرت عن سقوط 10 شهداء وإصابة 55.
وأعلن جيش االحتالل -يف بيان- بدء عملية عســكرية يف 
قطاع غزة تحت اســم »الفجر الصادق«، استهدف فيها مواقع 
وشخصيات قيادية تابعة لحركة الجهاد اإلسالمي يف القطاع.

وأوضح البيان أن طائرات حربية اســتهدفت خالل عملية 
مشــركة للجيش وجهاز الشاباك، القيادي البارز يف الحركة 

مسؤول منطقة شامل القطاع تيسري الجعربي.
وأشار البيان إىل أن الجعربي كان شخصية بارزة يف حركة 
الجهاد اإلسالمي، وشغل مناصب مختلفة فيها من بينها قيادة 
ملف العمليات ومســؤولية تنفيــذ هجامت ضد اإلرسائيلين 

وجنود الجيش.
وأضاف البيان أن الجيش اســتهدف نحو 10 ناشطن آخرين 

ــن وبــكــيــن  ــ ــط ــ ــن ــ ــي بـــيـــن واش ــاســ ــ ــوم ــ ــل ــ تـــصـــعـــيـــد دب
ــاالت  ــ ــجـ ــ وتــــعــــلــــيــــق الــــــتــــــعــــــاون فـــــــي عـــــــــدة مـ

ــار التنســـــيقي«  ــدر و »االطـــ ــام أممـــــي بمواقـــــف الصـــ اهتمـــ
ـــــات املبكـــــرة بشـــــرط تحقيـــــق »االجمـــــاع« يوافـــــق علـــــى االنتخاب

ــووي أمــــام ســـاعـــات حــاســمــة فـــي فيينا ــنـ الـ ــاق  ــفـ االتـ
وأنـــــــــبـــــــــاء عــــــــن تــــــقــــــدم فــــــــي املــــــفــــــاوضــــــات

ــصــر ــن ــو مــــن ال ــكـ ــوسـ ــع مـ ــنـ ــو ملـ ــدعــ ــ ــف الـــنـــاتـــو ي ــلـ حـ
وروســـــــــــــيـــــــــــــا تـــــــتـــــــقـــــــدم فـــــــــــي الـــــــشـــــــرق

أعلنــت الصــن، أمــس 
الجمعة، أنها أوقفت التعاون 
مــع الواليــات املتحدة يف 
عــدد من املجــاالت، مبا يف 
ذلك الحــوار بن كبار القادة 
العســكرين، ردا عىل زيارة 
رئيســة مجلــس النــواب 
بيلويس  نانــي  األمرييك 
إىل تايــوان هذا األســبوع، 
واشنطن  أكدت  جانبها  ومن 
أن بكن ال تســتطيع منعها 
من العمل يف البحار وال يف 
للرد  مستعدة  وأنها  األجواء، 

عليها.
وقالت الخارجية الصينية 

من  اآلالف  عــرشات  أدى 
أنصار التيار الصدري »صالة 
الجمعة املوحــدة« التي دعا 
الزعيم الشيعي مقتدى  إليها 
الصدر يف املنطقة الخرضاء 
و4  بغداد  العاصمة  وســط 
محافظــات أخرى، يف حن 
التقــت رئيســة بعثة األمم 
هينيس  البــالد  يف  املتحدة 
بالســخارت وزعيــم التيار 
يف مقــر إقامته مبحافظة 

النجف.
املوســوي  مهند  وقــال 
خطيــب »الجمعة املوحدة« 
يف بغداد إن مــا وصل إليه 

نقلت وكالــة »إيرنا« عن 
إيراين،  دبلومــايس  مصدر 
إّن  قوله  الجمعــة،  اليــوم 
»الساعات يف فيينا حاسمة« 
إزاء االتفــاق النووي، مؤكداً 
رضورة »طأمنــة الجانــب 
اإليــراين يف أرسع وقــت 

ممكن«.
 ورأى املصــدر أّن »الركيز 
القضايــا  بعــض  عــىل 
الهامشــية البعيــدة عــن 
القضايا الرئيسية يُظهر عدم 
جدية الطرف اآلخر«، مشدداً 
عــىل أّن »ضامنات األطراف 
االقتصادية لعمل طويل األمد 

أعلنت أوكرانيا أنها اضطرت 
للتنازل عــن بعض األرايض 
يف رشقي البالد تحت ضغط 
الهجوم الــرويس، يف حن 
أكد األمن العام لحلف شامل 
األطلي »ناتو« )NATO( أنه 
يجب عدم الســامح ملوسكو 

باالنتصار يف الحرب.
الرئيس األوكراين  ووصف 
زيلينســي  فولودميــري 
الضغــط الــذي تتعرض له 
قواته املســلحة يف منطقة 
دونباس رشقــي البالد بأنه 
»جحيــم«. وتحدث عن قتال 
رشس حول أفدييفكا وقرية 

يبدو أن االنتخابات الرئاسية ستكون 

عنيفــة وعىل عدة أصوات وليس أكرث، 

وقــد يفــوز الرئيس املنتخــب بفارق 

صــوٍت او صوتــن. الصــورة هي ان 

ثاليث الالعب األكرب يف لبنان، الشيعي 

السني  الالعب  واملاروين والسني، وأما 

الحريري  اعتزال  بعــد  فراجع موقعه 

العمل السيايس، والطرف املسيحي يف 

خصام كبري بن القوات اللبنانية والتيار 

الوطي الحر اللذين مل يســميا الرئيس 

ميقايت لتشــكيل الحكومــة، ويبقى 

الثنايئ الشيعي القوي بوحدته. املعادلة 

معطلــة، الطرف الســني غائب بغياب 

الحريــري، والطرف املســيحي معطل 

اضافة  و«القــوات«،  »التيار«  بخالف 

اىل خــالف كبري يف األشــهر املقبلة 

سيظهر بن الخط  » الباسييل« والخط 

»العوين«. وأما الطرف الشيعي، فريتكز 

عــىل تحالف بن حركة أمل وحزب الله، 

لذلك ســيظهر الخــالف الكبري واآليت 

أعظم.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ
السبت 6 آب 2022

ال غا لخفافي الليل والنهار
نبيه الربجي

مــا  اذا  املتوقــع، 
تعرثت وســاطة آموس 
بســبب  هوكشــتن 
االرسائيلية،  الغطرسة 
أن نكــون أمــام خيار 
املســرّيات  بعد  ثالــث، 
الرغام  واالحداثيــات، 
البيد عىل  يائري  حكومة 
القبول بالطرح اللبناين، 
الــرشكات  ومبــارشة 
الســؤال  لكن  التنقيب. 

الجوهري الذي يشغل بال اللبنانين: هل يقبل »حزب الله« 
أن يتوىل كونســورتيوم املافيات الــذي يحكم البالد منذ 
ثالثة عقود ادارة هذه الرثوة التي يرتبط بها وجود لبنان 

وبقاء لبنان
حتامً، تلك األوليغارشيا، بكل التهتك السيايس، والتهتك 
الطائفــي، ناهيك بالتهتــك املايل، تعّد نفســها للحظة 
الذهبية لتطرح نفســها، وهي من قادنــا اىل الجحيم، 
عربة الخالص التــي، بالذهب األخرض الذي تفوق قيمته 
باضعاف وأضعاف قيمــة االحتياطي الذهبي، تنقلنا من 

الجحيم اىل النعيم...
قيادة الحزب تعلم )السيد حســن نرصالله بالذات( أن 
األمريكين يطّوبون، عادة ذلــك النوع من التوتاليتاريات 
الرثة التي، مقابل أن تبقى عىل عروشــها، جاهزة لي 

تبيعهم حتى عظام رعاياها يف سوق النخاسة.
، ان يف  لسنا بحاجة اىل تقديم األمثلة، وهي ال تح
أرجاء الرشق األوسط أو يف أرجاء املعمورة، وان كنا نعلم 
الكثري عن الدور األخطبوطي لواشــنطن يف ادارة أسواق 

النفط والغاز .
بطبيعة الحال، لســنا، ولن نكــون، يف وضع من يبغي 
مرباطورية، ونحن بالكاد،  زعزعة األمن االســراتيجي ل
نحصل، بالطوابري، عىل رغيف الخبز، أو عىل كراتن االعاشة 
. لكننا لن نقبل بقاء لبنان، كام هي الحال اآلن، رهينة ملنطق 
املغارة ال ملنطق الدولة، وأن نبقى، كرعايا، املعلبات الطائفية 

وة( يف حرضة مصا الدماء. )معلبات الكون
الحزب الذي شــق، بالقوة، طريق الرسيم، ونأمل أن 
يكون الطريق اىل التنقيب )وهو ملتزم بذلك(، هو رهاننا 
اليوم )وغداً( ليقود أوديســه التغيري، وحتى ضد الحليف 
أو الصديق، ألن مســتقبل لبنان ـ لبنان الحطام ـ ال يبنى 
، او  ا بانتا فقط بأنابيب الغــاز، وبعائدات الغــاز، وا
بتكوين، سلطة نظيفة، ورؤيوية، تتوىل ارساء القواعد 
الفلسفية الخاصة باقامة دولة القانون ودولة العدالة ...

يا »حزب الله«  اذا انتهى الجهاد األصغر بالبدء بالتنقيب، 
هيداً لالستخرا والتسويق، يبقى أمامك الجهاد األكرب . أن 
تقف اىل جانب اصحاب الرصخات العارية يف صناعة نظام 
بديل، بعيد عــن التعليب )والتأجيج( الطائفي والقبيل، ويف 
صناعة منظومة بديلة تستعيد دور الضمري السيايس يف 

صياغة الدولة القابلة للتفاعل مع ديناميات الحداثة.
الحــزب الذي ال يفوتــه أن املافيــات الطائفية، عىل 
مرت، عــىل املقاومة )مقاومة  أنواعهــا، تواطأت، بل ت
الرببريات هنــا وهناك( حتى مع ارسائيــل، وحتى مع 
»داعش«. بطبيعــة الحال مع أمريكا، ومع تلك العّينة من 

عرب القرون الوسطى، اياهم... عرب الجاهلية
يا »حزب اللــه«، اللبنانيون يحتاجــون اىل دولة تضع 
االســراتيجيات السياســية، واالقتصاديــة، واملاليــة، 
واالجتامعية، والربوية، والعسكرية، واألمنية، ال أن تكون 
ء فيها  عىل شــاكلة بوســطات القرى أيام زمان. كل 
»مخلخع«، وقد كتب عىل مقدمها »سريي فعن الله ترعايك«.

ن، نقول لقيــادة الحزب التي نثق بصدقيتها  بالفم امل
ثقتنا بقدســية هذا الراب، وبكربياء هذا الراب، ال نريد 
الغــاز، وال نريــد النفط، وال نريد الخــالص عىل يد تلك 

الطبقة املتداعية، وقد جعلتنا نحفر قبورنا بأظافرنا.
قطعاً، ال ندعو القيادة اىل أن تتســلم زمام الســلطة، بل 
أن تبقى حركة مقاومة، وتكــرس ديناميكيتها األخالقية، 
والعمالنية، ملساعدة لبنانيي التغيري )التغيري عىل األرض ال 
عىل الشاشات كام نشهد اآلن(، يف تشكيل رؤية بعيدة املدى 
ملفهوم الدولة، ولثقافة الدولة، وهو ما افتقدناه، اال يف ما ندر، 

.) عىل مدى كل عقود االستقالل )االستقالل عن ماذا
االته وبحاخاماته،  بج الهيكل  مثلام زعزعتم حجارة 
األولوية ان وصلت األمــور اىل خواتيمها، الزاحة عرا 
املافيات، وبارونات التسويات التي تكرس تلك االزدواجية 

القاتلة بن السيايس والطائفي.
باقتضاب ... ال غاز لخفافيش الليل والنهار

ــان املستقبل ــل ضــم جـ ــا  ــاســي ــان رئ ــقــارب ــت ي ــوات«  ــ ــق ــ ال و الــحــر«  ــي  ــوطــن »ال

بــــرا« كــــ   .... عـــجـــايـــبـــ  مــــن  »شـــبـــعـــنـــا   : ملـــيـــقـــاتـــي  الـــعـــونـــيـــون 

محمد علو

يف الوقت الراهن، بات من املمكن الحديث 
اللبنانية«  عن أن كال من حــزب »القــوات 
الحر« ذهب إىل كشــف  الوطني  و«التيــار 
الرئاســية مبكراً، فاألول يسعى إىل  أوراقه 
إبــرام تفاهم مع الكتــل النيابية املعارضة، 
يحول دون وصول مرشح محسوب عىل قوى 
الثامن من آذار ومينع الوصول إىل مرشــح 
توافقي، أما الثاين فيتمسك مبعادلة الرئيس 
املمثل من أجل فرض نفســه كناخب أول يف 
هذا اإلستحقاق، ما يعني أن الجانبن يسعيان 
إىل فرض نفســيهام بوابة أساسية يف هذه 

املعركة.
يف ظل هذه األجواء، من الرضوري التشديد 
عىل أن كالً من »القوات« أو »الوطني الحر« ال 
ميلك وحده القدرة عىل تأدية هذا الدور، نظراً إىل 
أنهام بحاجة إىل التفاهم مع مروحة واسعة 
من األفرقاء اآلخرين، مسيحين ومسلمن، يف 

حن أن أي تشدد من قبلهام يفتح الباب أمام سيناريوهات أخرى 
ال يكونان فيها يف موقع املقرر، بينام يف املقابل غالبية القوى 
السياسية تفضل الذهاب إىل إضعاف تأثريهام يف اإلستحقاق 
الرئايس، خصوصاً يف ظل بــروز طروحات جديدة كان رئيس 
»الحزب التقدمي اإلشــرايك« وليد جنبــالط أول املبادرين إىل 

طرحها.

العودة إىل اإلســتحقاق املايض، أي إنتخاب الرئيس ميشال 
عون، كان واضحــاً أن التوافق بن الجانبــن، أي بن التيار 
الوطني الحر والقوات اللبنانية هو الذي منحهام القوة املؤثرة 
يف اختيار الرئيس، عىل قاعدة أن تبني ترشــيح عون من قبل 
»القوات« هو الذي دفع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري 
إىل التفاهم معه، األمر الذي اضطر جنبالط أيضاً إىل اإللتحاق 
بالتســوية، مع العلم أن »التيار الوطني الحر« كان قد استفاد 
ســك »حزب الله« بورقة تعطيل جلســات  أيضاً من ورقة 

املجلس النيــا يف حال عدم تأمن إنتخاب 
عون.

يف املرحلــة الراهنة، ال يبــدو أن أيا من 
الداخلية  السياسية  الســاحة  عىل  األفرقاء 
قادر عىل العودة إىل اســتخدام هذه الورقة، 
أي التعطيــل، نظــراً إىل التداعيات التي من 
املمكن أن ترتب عىل ذلــك، داخلياً وخارجياً 
أيضاً، األمر الذي يضعف »القوات« و«الوطني 
الحــر« معاً، لكن يف املقابــل هناك ما يجب 
أن يطرح عىل بســاط البحــث، بالرغم من 
ضعف حظوظه يف ظــل الخالفات الكبرية 
ــة يف الوقت الراهن، هو ســيناريو  القا
إمكان تكرار تفاهم معراب بن الجانبن، لكن 
وفق ضامنات أكرب، وصيــ مختلفة، نظراً 
إىل أن هــذا األمر يعــزز حضورهام يف هذا 
اآلخرين  األفرقاء  أن  قاعدة  اإلستحقاق، عىل 
ال ميكن لهم تجاوز رغبة الفريقن املسيحين 

األكربان.
هذا التوافق املحتمل ولو عىل الشكل وبعض 
الرئايس، سيهدف بالدرجة  األمور األساسية يف االستحقاق 
األوىل اىل تثبيت قواعد سياسية تفيدهام يف املستقبل، ففي 
املرحلة الراهنة ال يوجد أي حظو لباسيل وجعجع بالوصول 
اىل كريس الرئاســة، لكن انتصارهام يكون بتثبيت معادالت 
تجعلهام املرشحن األبرز للرئاســة بعد 6 سنوات من اليوم، 
ولعــل هذه النقطة هي التي ســتجعل الفريقن يتفقان عىل 

مسائل معينة ولو مل يؤد هذا االتفاق إىل تبني مرشح واحد.

ميشال نرص

يف العــامل وحوله »مشــاكل عا مد عينك 
والنظر« وازمات تفتــك بالبرش اخذة بدربها 
الحجر، امــا يف لبنان فمواقف من بعبدا إىل 
اى وما بينهــام وحولهام من متحورات  ال
كالمية تاكل األخرض واليابس مكملة عىل ما 
بقي من حجر،يجمع بن الحالتن، الخشــية 
من السيناريوهات الكارثية. فالجمود يتسيد 
انتظار خرو  الداخيل،يف  الســيايس  امللف 
قطار االنتخابات الرئاســية عن سكته،فيام 
« يف »الكهربــا والتلفون  »الرقيع مــا
»مسوك  الرسيم  بحلول  والوعد  واالنرنت«، 

قلبك والحقني.
فيوما بعد يــوم، ومع اقراب نهاية العهد 
يــزداد تفكيك االزمة صعوبــة وتعقيدا، مع 
صب زيت التعطيل الدائم، ايا كان مســببه، 
عىل نار الخالفــات العميقة بن اهل الحكم 
والدولة حول األساســيات والبديهيات لقيام 
وموظفوها،  عملهــا  وانتظام  املؤسســات 

وبينهام خطط النهــوض واالصالح، ليزيد مــن طينها بلة 
الكيمياء املفقودة بن أركان البيت الواحد، حيث يعمل كل واحد 
منهم مبنطق »قبور بيك والحقني«، و«الشــاطر بشطارته« 
،مقتطعا لنفســه مســاحة يلعب فيها ومحمية يبني عىل 
انقاضها،مل يكن ينق دليل عليها سوى رد مرينا الشالوحي 
اي، بالنيابة عن بعبدا، التي رغم أنها مل تبق البحصة  عىل ال
كام تأمل الكثريون اال انها قالت الكثري، بعدما طفح كيلها من 

»عجائب نجيب«. 
من األخر و«ملا نخبي الســموات باالبــوات« وعمال براي 
»الصهر« وتتمة لرؤيته فان ترصفات رئيس حكومة ترصيف 
ا هي املشــهد الثاين من  األعــامل »املغلوب عىل أمــره«، إ
حية التي بدأت يف عن التينة يــوم اتخذ القرار »ما لح  امل
نخيل يحكم«. فحارة حريك »املقروصــة« من العهد وحزبه 
و«ما صدقت انــو االمور هادية« عىل جبهــة عن التينة  
بعبدا، امال بتمرير االســتحقاقات عىل خري وسالمة، نجحت 
يف ضبط إيقــاع فريق »ابو مصطفــى« إىل أق الحدود، 
والذي »بدهائه« اســتطاع ان »يشد«ابن طرابلس »مليلته« للرد 

باالصالة والنيابة عىل البياضة وما بعد بعدها.
اذن بكل بســاطة رد الربتقايل عىل »بالتينوم« قطع الشك 

باليقن حول الخالفات التي بدأت منذ اســتالم »الطرابلي« 
لرئاســة الحكومة، بعدما بات جميع أطراف السلطة يتسابق 
ليحف له موقعــا إىل الطاولة وورقة للعــرض بعد أن بات 
الداخل والخار مقران عىل أن التغيري آت يف النظام وطبيعته 
ووظيفته، حيث يحاول كل طرف »سحب البساط مليلته«، واال 
فبامذا ميكن تفســري »العرقلة الحكومية« فيام البالد تسري 

بخطى ثابتة نحو الفرا الرئايس. 
فبعبدا التي ســلمت بأن الوقت ما عاد للعمل بقدر ما بات 
لتامن انتقال للسلطة واألزمة وملفاتها سواء للصهر او غريه، 
ال فــرق، طرحت خارطة طريق لن تصلح قبــل نهاية العهد، 
« اذا كان الوريث يف بعبدا جربان باســيل.  دون أن »تنمغ
اي، فمن جهتها لها حســاباتها مــن العيار الكبري،  أما ال
عنوانها العريض وراثة الســاحة السنية مع تداعي الحريرية 
السياسية، فابن طرابلس الذي خاض معارك بالطول والعرض 
اي، كمحطة ملرشوع امليقايت السياســية،  للوصول إىل ال
هدفه حف مكان يف العهد الجديــد، كرئيس حكومة وحيد 
واحد. حلم بدا يتهاوى بدوره، وهو ما يبينه الراشق االعالمي 
الجاري، »فال الفرنساوي رايض، وال االمركاين بدو، والسوري 
مش بالعه اذا كان جد راجع«، عليه مل يبق أمامه اال »حديدان 

 . الثنايئ« عل وع
اوســاط التيــار الوطني الحــر اعتربت 
الرئيــس املكلف »زادها كتري«، فال اســلوب 
تعامله مع الرئاســة االوىل الئق، وال ادارته 
للدولة باملستوى املطلوب، اضف اىل كل ذلك 
اســتقوائه الدائم بالخار لفرض معادالته، 
وهو امر ما عاد ميكن ان مير، فاقل االميان ان 
ة بان فريق  ، خا يستر من ابتيل باملعا
اي ما توقف يوما عن ض االشــاعات  ال
معلومات  يــب  وت الرئاســة  تطال  التي 
مغلوطة عن اسامء مطروحة للتعين او عن 

خطوات هي من صالحيات الرئاسية.
ان  اشارت اىل  مصادر سياســية متابعة 
امرا  ما يجري عىل مناكفات وحرب كالمية 
عاديا ومتوقعــا بعد كالم رئيس الجمهورية 
اي من  يف االول مــن آب، وما تعتــربه ال
»عدم لياقة« يف تعامــل بعبدا معها متهمة 
»الصهر« بالوقوف وراء »ترصفات »الرئاسة 
التي  املقايضة  رير  االوىل بعدما فشل يف 
حاول فرضها ،عرب سلســلة تعيينات ملحة 
مقابل تسهيل الحكومة،علام ان ايا من االطراف ليس خارسا 
من توازنات »ترصيف االعامل« حيث يكفي وزير واحد »لخرب 
الدين«،وتختم املصادر، ما شفناهم عم يحكموا شفناهم عم 

يتقاسموا السلطة والحكم«.
ال بعبدا أدى قسطه للعىل مرر » الباس« للتيار الوطني  ج
الحر ،الذي بــق الحجر بدل البحصة، فقام بنقلة بن مصادره 
ومنســقية اعالمه مبعاجلة رئيس الحكومة باملفيد، »رشف 
والتزم باملعايري والظــروف واال اتحمل النتايج«، وحتى نهاية 

ترشين فر ورحمة، واملاي بتكذب الغطاس.... 
النظام سقط وكل واحد »عم يفتش« عن مصلحته » يف دولة 
»كل من ايدو الو«، لتنتهي ثالثية عهد ميشال عون االصالحية 
اما كام انتهت ثالثية ميشال سليامن ،فالجمود الحكومي  ،
مرشــح لالستمرار إىل أجل غري مســمى ما دام الجميع غري 
مســتعجل إلنقاذ ما تبقى من عهد«املحور الواحد«. وإذا كان 
ن  أحد ال يشك يف أن التيار الوطني الحر فهم الرسالة جيدا، ف
األهم بالنسبة إليه يف مكان آخر ....«وهون قصة تانية اكرب 
بكتري« تبدأ بخطوط الرسيم وال تنتهي بنصاب »غب الطلب« 
وفقا لالرقام واملصالح ..... فاىل حينه كالم كثري سريمى يف 

سوق السياسة ليبيع ويشري املزايدون ....

العراقية للحكومة  رسالة  الــبــرا  سلم  ميقاتي 
سنة بالفيول  لبنان  لتزويد  العقد  تمديد  تطلب 

حلة وأوضاع الجالية في كندا واره حاجات   عون عر مع 
سبيتري مودعا: الكرسي الرسولي سيواصل مساعدة لبنان

رئيــس  اســتقبل 
نجيب  املكلف  الحكومة 
ايــا  ال ميقــايت يف 
ســفري  الحكوميــة، 
حيدر  لبنان  يف  العراق 
الرباك وســلمه رسالة 
العراقية  الحكومة  اىل 
ديد العقد مع  تطلــب 
بالفيول  لتزويده  لبنان 

ملدة سنة.
النائب  كام إســتقبل 
الســابق محمد الحجار 
الــذي قــال: »كانــت 
مناســبة بحثنــا فيها 

البلد،  العامة وأوضاع  السياسية  األوضاع 
اليه  املوكلة  باملهــام  التوفيق  له  نيت  و
للتمكن مــن  اإلرساع من  إخرا البلد من 

التي مير بها.« األزمات والتحديات 
اضــاف: »نقلت معانــاة أهايل بلدات 
إقليــم الخــروب، مثلهــم مثــل جميع 
تحديدا،  الكهرباء  موضوع  يف  اللبنانين 
هناك  الخروب  إقليم  يف  ان  الفارق  ولكن 
معامــل مائية ومعامــل كهربائية، وما 
السموم  يتلقون  اإلقليم  أهايل  ان  يحصل 
وتحديدا  الحراريــة  املعامل  تبثهــا  التي 
تنعم  الكهرباء  بينام  القديم،  الجية  معمل 
بها قرى وبلــدات ثانية. هذا اإلجحاف ال 
أن  دولته  ان يســتمر. وطلبت من  ميكن 
يكون هناك عدالــة يف توزيع الكهرباء. 
الدعوة  اىل  يصار  بأن  دولته  وعدين  وقد 
الحقاق  العاجــل  القريب  يف  الجتــامع 

التوزيع«. يف  الحق 
»الجامعة  واســتقبل ميقايت وفدا من 
اللبنانيــة الثقافية يف العامل« برئاســة 
الدكتــور نبيه رشتوين، وعضوية: جور 

ا رعد، أدوار ابو غصن وأنور حرب.
اثــر اللقــاء، قال رشتــوين: »عرضنا 
لدولته اعامل وانجازات الجامعة اللبنانية 
الثقافية يف العامل، وما يقوم به االغراب 
من نشــاطات. ونحن يف صدد التحضري 
ر اقتصادي اغرا ســيعقد يف 18  ملؤ
آب يف لبنان، وســيناقش مواضيع تتعلق 
الصناعة  الربية،  االقتصاد،  بالســياحة، 
للبنان، وما  املستقبلية  النظرة  اىل  اضافة 
ميكن للمغربن القيام به ملساعدة بلدهم 

األم ».
بعلبك  مفتي  الحكومة  رئيس  وإستقبل 

الرفاعي. بكر  الشي  السابق 

جوزف  املونســنيور  البابوي  الســفري  اكد 
ســبيري »قرب قداســة الحرب األعظم البابا 
فرنسيس والكريس الرســويل، من لبنان كام 
ومن اللبنانين واللبنانيات«، مشددا عىل ان »ان 
لبنان، ال  الرسويل سيواصل مساعدة  الكريس 
ســيام من خالل وكاالت اإلغاثة الكاثوليكية، 
السنوات  كام ضاعف مساعداته خصوصا يف 
األخــرية، للمستشــفيات واملــدارس إضافة 
اىل نشــاطات كاريتاس- لبنــان وغريها من 

املؤسسات«.
كالم الســفري البابوي جاء بعد لقائه رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون، قبل ظهر امس 
يف قرص بعبدا، يف زيــارة وداعية بعد انتهاء 

مهمته يف لبنــان، وقبيل انتقالــه اىل مقر عمله 
الجديد سفريا للكريس الرسويل يف املكسيك. وقال: 
»اشكر الله ألنه منحني فرصة ان أكون عندكم، هنا، 

يف بالد األرز«، آمال بعودته مجددا اىل لبنان.
من جهته، شــكر الرئيس عون للســفري البابوي 
»الجهود التي بذلها خالل مهمته يف لبنان، ال سيام 
يف الســنوات االخرية التي كانت حافلة بالتحديات 
الكــربى«، متمنيا له النجــاح والتوفيق يف مهمته 

الجديدة، آمال ان يُبقي لبنان يف قلبه وصلواته«.
وكان اللقاء، مناسبة استعرض فيها الرئيس عون 
مع ســبيري العالقات الثنائية بن لبنان والكريس 
البابا فرنسيس  للحرب األعظم  الرســويل، شــاكرا 
»اهتاممه الدائم بلبنان وعنايته بالشــعب اللبناين، 
واللذين تجسدا أخريا يف النداء الذي وجهه اىل العامل 
من اجل لبنان«، يف حارضة الفاتيكان يوم األربعاء 

املايض.
واكد رئيس الجمهورية لســبيري ان »ما يجمع 

لبنان والكريس الرســويل، عالقات صداقة واميان 
وقيم مشــركة توطدت عرب القــرون، وصوال اىل 
الرســويل اىل  الكريس  ا  دا اليوم. ولبنــان يجد 
ة كــام يف الظروف  جانبــه، يف الظــروف الهان
الصعبة التي يجتازها وهذا مدعاة امتنان وشكر من 

قبل جميع اللبنانين«.
وللمناســبة، وتقديرا لجهوده، منح الرئيس عون 
السفري البابوي وسام األرز الوطني من رتبة ضابط 

اكرب.
وتال املدير العام للمراســم والعالقات العامة يف 
رئاســة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، كلمة جاء 
فيها: »هــذا االحتفال هو لحظــة صداقة وفرصة 
إلعــادة التأكيد عــىل قوة العالقــات بن الكريس 
الرســويل ولبنان التي ترتقي إىل زمن املسيح والتي 
ساهمتم فيها بشكل بارز من خالل التزامكم الذي ال 
يكل. لهذه األسباب مجتمعة، قرر رئيس الجمهورية 
العامد ميشال عون منحكم  وسام األرز الوطني من 
رتبــة ضابط أكرب. ويأمل فخامتــه أن تحملوا عىل 

الدوام، أينام كنت، ال ســيام يف املكسيك، حيث 
ستجدون جالية لبنانية حيوية، أفًقا لبنانًيا ال 

ينفصل عن أفق الكريس الرسويل«.
بالترصيح  ســبيري  ادىل  اللقــاء،  وبعد 
التايل: »لقد اتيت اللقــاء التحية عىل رئيس 
الجمهوريــة، مــع انتهاء مــدة خدمتي يف 
لبنــان، هــذه األرض الحبيبة. وقــد رغبت 
التعبري له عن امتناين للســنوات األربع التي 
امضيتها هنا، عىل الرغم من كافة التحديات. 
للغاية، واردت  أوقات صعبة  لقد عشــنا هنا 
بكل بســاطة ان اجدد لفخامتــه قرب البابا 
كام  لبنان،  من  الرسويل  والكريس  فرنسيس 
ومن اللبنانين واللبنانيات. ونحن ســنواصل 
البلد، ال ســيام من خالل وكاالت  مســاعدة هذا 
الكاثوليكية، كام ضاعفنا مســاعداتنا،  اإلغاثــة 
للمستشــفيات  األخرية،  الســنوات  يف  خصوصا 
واملــدارس إضافة اىل نشــاطات كاريتاس-لبنان 

املؤسسات«. وغريها من 
اىل ذلك، اســتقبل الرئيس عــون، مطران زحلة 
وبعلبــك للــروم األرثوذكس املطــران انطونيوس 
الصوري، وعرض معه لشــؤون وطنية عامة، كام 
تطرق البحث اىل حاجات قرى رشق زحلة وأوضاع 
املقالــع والكســارات فيها التي تشــكل مورد رزق 
الهايل هذه القــرى. وتناول البحــث رضورة دعم 
الصناعة اللبنانية وتســهيل اإلنتا الزراعي ووضع 

كهرباء زحلة.
واستقبل رئيس الجمهورية، سفري لبنان يف كندا 
فادي زيادة الذي اطلعه عىل أوضاع الجالية اللبنانية 
يف كنــدا والعالقــات اللبنانية - الكندية وســبل 

تطويرها يف املجاالت كافة.

را داال ون جار           ال ال ا م مي

ر  من السفير البابوي وسام ا
 الوطني من رتبة ضاب أكبر

را داال ون ر الو          ا ا ي و عون  
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سرائيلي »النهائي« قبل 5  الجاري بعد أن فعل املسيرات وفيديو املنصات فعلها؟  هل يعود هوكشتاين بالرد ا
ولية على لبنان في حال لم يتم توقيع االتفاق.. ولو أراد تسريع إبرام لقام بجولة مكوكية لقاء املس لية  جواء التفا ب ا

دوليل بشعالين

يعود الوسيط األمرييك يف املفاوضات غري املبارشة لرسيم 
الحــدود البحرية الجنوبية بن لبنان والعدو اإلرسائييل آموس 
هوكشــتاين اىل لبنان بعد نحو أســبوعن، يف زيارة خامسة 
له كوسيط، الستكامل املحادثات مع املسؤولن اللبنانين التي 
اتسمت حتى اآلن، كالمياً، »بالتفاؤل املفرط«. وكان حّدد لبنان 
تاري 25 آب الجاري كموعد أق لعودة هوكشــتاين بالرّد 
اإلرسائييل عىل طرحه األخري الذي وجده الوسيط للمرّة األوىل 
»موّحداً«.. غري أّن ما جاء عىل لسان بعض املسؤولن اللبنانين 
ء، لكننا لن  خالل زيارة هوكشــتاين بدا متناقضاً بعض ال

نتوّقف عنده اآلن. 
وما جرى اإلعالن عنه هو أّن لبنان طالب »اإلرسائييل« عرب 
الوســيط األمرييك بأنّه يريد الحصول عىل الخط 23 بشــكل 
قاطــع، مع جيب لضّم حقــل »قانا« كامالً، عىل أن يُكمل هذا 
الخط مســاره بعد هذا الحقل مســتقيامً من دون أي انحراف 
، ومن دون أي رشكــة فيه، مع عدم اقتطاع أي جزء  أو تعــّر
من بلوكاته الحدودية 8 و9 و10.. فضالً عن رفض أي تقاسم 
للــرثوات مع العدو اإلرسائييل، وعدم املوافقة عىل اســتفادة 
كاّلً من الجانبن من العائدات املالية ألي حقول مشركة. فهل 
نتا الغاز من حقل  ســيوافق »اإلرسائييل« املستعجل للبدء ب
»كاريــش« يف الفرة املمتدة ما بن 4 و11 أيلول، عىل مطالب 
لبنان التي تدخل ضمن حقوقه الطبيعية، أم ســيبقى متمّسكاً 
بالحصول عىل جزء من البلوك 8، وعىل الجزء الجنو من حقل 
»قانا« الذي يتعّدى الخط 23 علامً بأّن لبنان من خالل تخلّيه، 
شفهياً، عن الخط 29 الذي ميّر مبنتصفه ويقطعه قسمن، قد 
قّدم حقل »كاريش« كامالً لإلرسائييل، وكان يُطالب بالحصول 
عىل قسمه الشاميل الذي يدخل ضمن الخط 29. ولكن يبقى هذا 
الخط، بحســب املسؤولن اللبنانين، أحد الخيارات التي ميكن 
أن يعود لبنان اىل اللجوء إليها يف حال مل يوافق »اإلرسائييل« 

عىل طروحات لبنان األخرية 
اره  وبقي عــىل تعّنته وإ
عىل اإلســتيالء عىل حقوق 

لبنان البحرية
ديبلوماســية  أوســاط 
مطّلعــة عىل ملف ترســيم 
الحــدود رأت أّن األمــرييك 
قد خّفف أخــرياً من لهجته 
الرشوط  ومن  »التهديدية«، 
إرضاء  بها  يتمّسك  التي كان 
لإلرسائييل، ال سيام بعد كالم 
السيد حسن نرصالله األخري 
عن الرســيم، وبعد إطالق 
فوق  للمسرّيات  الله«  »حزب 
ســفينة »إنرجن باور« التي 
اإلقليمية  املياه  يف  ترســو 
قريباً مــن املنطقة املتنازع 
عليهــا، فضالً عــن مقطع 

الفيديــو األخري الصادم الذي بّثه اإلعالم الحر يف املقاومة 
حول إحداثيات منصات الغاز عىل الســاحل، وال سيام منصة 

»كاريش«. 
وتقــول اّن هوكشــتاين، بعد كّل هذه املعطيات قد ســأل 
املســؤولن اللبنانين عن الضامنات لعدم استخدام املقاومة 
القوة العسكرية يف حال بدأت »إنرجن باور« عملها يف إنتا 
الغاز يف أيلول املقبل. غري أنّه مل يحصل منهم عىل أي تطمينات، 
سيام أّن لبنان الذي ميلك املستندات القانونية القويّة التي تُثبت 
حّقــه كامالً يف املنطقة املتنــازع عليها، بات أقوى اليوم مع 
التهديد برضب »إنرجن باور«، يف حال بدأت عملها قبل اإلتفاق 
ا وفق معادلة  معه، ليس وفق معادلة »قانا مقابل كاريش«، إ
»ال غاز من كاريش من دون غاز من قانا«. وهذا يعني أّن لبنان 

يُطالب العدو اإلرسائييل بأن يرفع »الحظر« عن رشكة »توتال« 
الفرنســية التي ترأس »كونسورتيوم الرشكات«، وامللزّمة من 
قبل الحكومة اللبنانية بأعامل التنقيب واإلستخرا يف البلوك 
9 اللبنــاين أي يف حقل »قانا« الواعد. وال تلبث »توتال« تؤّجل 
البــدء بعملهــا فيه، وقد حّددت هذه املــرّة تاري أيّار 2025، 
متذّرعة بأنّها ال تعمل يف منطقة خطرة ومتنازع عليها. فيام 
ها اىل  ارس عليهــا لتأجيل مجي الضغوطــات اإلرسائيلية 

املنطقة ألطول فرة ممكنة. 
وكّل هذا يعني، عىل ما أوضحت األوســاط نفسها، أّن عىل 
العدو اإلرسائييل أن يُطم رشكة »توتال« بأنّه ميكنها املجيء 
لبــدء أعاملها يف البلوك 9 التابع للبنان، إّما عن طريق توقيع 
ارس عليها  اإلتفاق بن الجانبن، أو عرب رفع الضغوطات التي 

من قبله، وتغّض الواليات املتحدة الطرف عنها. 

وتساءلت عاّم يجعل هوكشتاين »املتفائل جّداً«، واملستعجل 
إلبــرام اإلتفاقية بن لبنان والعــدو اإلرسائييل يأخذ أكرث من 
أسبوعن للعودة بالرّد اىل املسؤولن اللبنانين يف الوقت الذي 
مكانه العودة مبارشة بعد زيارته اىل تّل أبيب   التي تلت  كان ب
زيارتــه اىل لبنان، وقيل إنّها »رسيّة«، وذلك عن طريق قربص 
أو اليونان أو أي بلد آخر يف املنطقة. وأوضحت األوساط عينها 
أّن العــدو اإلرسائييل يريد توقيــع اإلتفاق لي تبدأ »إنرجن« 
عملها بســالم يف حقل »كاريــش«، غري أّن األمرييك يوّد يف 
رير بعض الوقت يف انتظار  نتائج اإلنتخابات  الوقت نفسه، 
اإلرسائيلية التي يُتوقع أن تجري يف ترشين األول املقبل. ولهذا 
فهو يبّث أجواء تفاؤلية، ويأخذ املزيد من الوقت قبل العودة، يف 
مكانه اعتامد الجوالت املكوكية لو أراد فعالً  الوقت الذي كان ب
إنهاء امللف رسيعاً. أّما لبنان فيحاول اإلســتفادة من الفرصة 
املتاحة أمامه لبدء أعامل التنقيب يف حقل »قانا«، بعد أن أبدى 
قوة قانونية وعســكرية، وأظهر أنّه ليس لقمة سائغة ميكن 
لإلرسائييل التهامها عن طريق اإلحتيال واســتغالل الظروف 

الحالية للبنان.
وتجد أّن األجواء التفاؤلية من قبل هوكشــتاين مقصودة... 
ففي حال مل يتّم التوّصل اىل توقيع أي إتفاقية بن لبنان والعدو 
اإلرسائييل، يلقي املسؤولية عندئذ عىل املسؤولن اللبنانين... 
غــري أّن هــؤالء قد جاوروه يف هذا التفــاؤل وذهبوا اىل حّد 
القول اّن اإلتفاق قد أصبح يف خواتيمه ما يُبعد أي لوم عنهم. 
وأشــارت اىل أنّه عىل األمــرييك واإلرسائييل أن يُقّررا العودة 
بالرّد »النهايئ« اىل املســؤولن اللبنانين قبل دخول لبنان يف 
جلســات اإلنتخابات الرئاسية... فســفينة »إنرجن باور« ال 
ميكنهــا العمل يف الفرة املمتــدة ما بن 4 و 11 أيلول املقبل، 
كام هو مقّرر، عىل إنتا الغاز من حقل »كاريش« وتوزيعه اىل 
الدول األوروبية، ما مل يُعط اإلرسائييل الضوء األخرض لرشكة 
»توتال« للبدء بعملها يف حقل »قانا« قريبا«، وتوقيع اإلتفاقية 

بن الجانبن، وإاّل فسيكون عمل »إنرجن« مهّدداً عسكرياً.

ــــاط؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــد لجنبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع جديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن تموضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل مـ ــ ــ ــ ــ ــ هـ
فادي عيد

ترك حــراك رئيس الحزب 
التقدمــي اإلشــرايك وليد 
تســاؤالت  األخري  جنبالط 
من أكرث من جهة سياسية، 
وضع  مبعنــى هل هــو 
جديد لســيد املختــارة بعد 
اإلنتخابــات النيابية، أم أنه 
املرحلة  لــرضورات  يــأيت 
ودولياً،  وإقليميــاً  داخليــاً 
ربطاً بالتطورات الجارية يف 
اإلقليم إىل الحرب الروســية 
وتداعياتهــا  األوكرانيــة  ـ 
إىل  وصوالً  املنطقــة،  عىل 
حلفائه  وبن  بينه  التباينات 
حول بعــض امللفات إن من 
خالل قانون اإلنتخاب، حيث 

مل يّتفق مع »القوات اللبنانية« عىل هذا امللف، ومن ثم قضايا 
أخرى تبقي املسافة بينه وبينهم بعيدة إال من خالل ما تقتضيه 
املرحلة حول التوافق عىل بعض العناوين السيادية أو رضورة 
التواصــل عربياً، إن مع الخليــج أو الجامعة العربية برّمتها، 
مبعنى أن الُبعد العر أكرث من رضورة، يف حن ذهب البعض 
إىل اإليحــاء أن عالقاته مــع حزب »القوات اللبنانية« أضحت 
معّقــدة وصعبة، وأنه يف صدد التموضع من جديد من خالل 
مــا أثري يف اآلونة األخرية عن اتصاالت جرت بينه وبن رئيس 

وحدة اإلرتباط والتنسيق يف »حزب الله الحا وفيق صفا.
هنــا، ويف هذا اإلطار، تؤكد أوســاط مقّربة من جنبالط، 
أن كل مــا يقال يجــايف الحقيقة ويخر عن إطاره وأهدافه، 
واملؤكــد أن جنبالط ال زال يف موقعه وليس بحاجة ليتموضع 
مع هذا الفريق أو ذاك، وباملحصلة إن كانت له مواقفه ونظرته 
وآراءه تجاه بعض القضايا وامللفات الداخلية والخارجية، فذلك 
ال يعنــي أن يقفل بابه باتجاه األطراف السياســية والحزبية 
اللبنانيــة، وعىل هذه الخلفية، يأيت التواصل مع »حزب الله« 
لجملة ظروف تتعلّق بداية بتنظيم الخالف بن الطرفن، ومن 
ثم إقفال ملف أحداث البســاتن وقربشمون، والتي تحتا إىل 
جهود إضافية، وكل هذه الحركة تؤدي يف املحّصلة إىل ترسي 
األمن واإلستقرار يف الجبل، وهذا هو املطلوب يف هذه الظروف 
الصعبة التي ميّر بها البلد، وال سيام عىل املستويات اإلقتصادية 

والحياتية.
أما عىل خط املختارةـ  معراب، فتكشف املصادر نفسها، عن 
تهدئة ووقف أي ســجاالت، وخصوصاً بعد رّد النائب سريدا 
ة أجواء ومعلومات  جعجع، والــذي كان األخري، مبعنى أن 
عن اتصاالت تجري بن الطرفن بهدوء وبعيداً عن األضواء، وقد 
تظهر إىل العلن من خالل لقاءات ستجمع نواب من »القوات« 
وآخرين من الحزب التقدمي اإلشــرايك، تهدف إىل تســوية 
الخالفات وتحديد آفاق التعاون بينهام، وال سيام يف ما يتعلّق 
باإلســتحقاق الرئايس يك ال تتكّرر تلك التسوية التي جاءت 
بالرئيس ميشال عون، ما أّدى الحقاً إىل تباعد الحلفاء، ولهذه 
الغاية، ينقل بأن مروحة اإلتصاالت بن اإلشرايك و«القوات« 
تتوســع باتجاه الكتائب واألحرار واملستقلن والتغيريين، ما 
يدّل عىل أن الحزب التقدمي اإلشــرايك يحاول ويســعى إىل 
أوسع حلقة من الحوار، وحتى لو شملت أطرافاً أخرى مل تكن 
تنضوي يف فريق 14 آذار، دون إغفال أن العنوان األبرز يف هذا 
التحرّك يتمّثل بالتوافق عىل وصول رئيس غري اســتفزازي أو 
محسوب عىل جهة معّينة، أي أن يكون حيادياً، وهذه املسألة 
بدأت تُبحث بالعمق، وسيتخطّى النقا الداخل اللبناين باتجاه 
األشقاء واألصدقاء تجّنباً ألي فرا رئايس أو الوصول إىل فرض 
رئيس قد يؤدي إىل حالة صدام سيايس، من شأنها أن تؤثّر إىل 
درجة كبرية عىل السلم األهيل وحالة اإلستقرار وتفاقم حجم 

األزمات التي تحيط بالبلد، وعىل كافة املستويات.

بالصفقات« مليء  وتاريخ  »فاسد  ميقاتي:  على  هجوم  في   »التيار« 
ير يرد: ما أفص »حامل العقوبات الدولية« عندما يحاضر بالعفة .. وا

أشارت لجنة اإلعالم والتواصل يف »التّيار الوطنّي الحّر« يف 
بيان، إىل أن »إحراماً للضحايا وللشهداء إمتنعنا عن الرّد عىل 
بيان رئيس الحكومة املكلّف يف يوم ذكرى إنفجار املرفأ لكننا 
ال نســمح للباطل بأن يتطاول عىل الحق وال للفاســد أن ميّس 
املناضل. كام أننا نتجــاوز التعليق عىل قراره املعروف برفض 
تشــكيل الحكومة حيث أبل هو الكثرييــن بأن الوقت ضّيق 
والحكومة لــن تنجز وبالتايل ال داعي لحكومة جديدة. كذلك 
نتجاوز أكاذيبه عــن الكهرباء، وهو صاحب املرشوع الوحيد 
فيها: رشكة نور الفيحاء. أما وقد قررت يا دولة الرئيس اإلفراء 
نك قرعت الباب لتسمع  عىل التّيار الوطنّي وإتهامه بالفساد ف
الجواب. نســألك أوالً من أنت وما هو تاريخك امليلء بالفســاد 
ثل شعبياً وما هي إنجازاتك الوطنية لتتطاول عىل تيار  ومن 
تاريخه النضال كيف لك أنت الذي أمضيت ســنّيك بالصفقات 
ات والعموالت أن تتناول من ق عمره يف الساحات  والسم
دفاعاً عن الوطن وإســتقالله ومؤسساتها مبواجهة املحتلن 

 .» والطامعن والفاسدين
أضاف البيان »أنت بنيت مســريتك السياسية عىل إسرضاء 
 . الخار فيام بنى التّيار مســريته عىل التصدي ملؤامرات الخار
أمرك عجيب يا نجيب، فأنت تتهم التّيار بالفساد فيام جعلت من 
الفساد نهجاً لحياتك منذ أن بدأت يف لبنان خالل الحرب باملتاجرة 
بالخطوط  واإلتصاالت الدولية املشــبوهة، وانتقلت بعدها اىل 
سوريا تستجدي نظامها لتجمع من قطاع اإلتصاالت فيها ثروة 
قبل أن تنقلب عليها، ماالً وسياسيًة، فبات موقفها منك معروفاً«.

وتابع »مل تكتف بهذا بل استغلّيت نفوذك لتحصل من الدولة 
عىل عقد »ليبان بوســت« املعروفة أخباره وأرباحه، ومل ترك 
فرصة لإلستفادة من املشاريع العامة وأنت يف الوزارة أو يف 
ســدة رئاسة الحكومة، ومن موقع السلطة دخلت يف القطاع 
املرصيف وأصبحــت رشيكاً يف أحد أكرب املصارف، وأنت تعلم 
أن إســمك وارد يف التحقيق املايل. أنت الذي راكمت الرثوات، 
يكتشــف اللبنانيــون أنك حصلت عىل قــروض مدعومة من 
مرصف لبنان بقيمة تزيد عن 33 مليون دوالر لرشاء الشــقق 
الفخمة، وللمتاجرة واإلســتفادة من الفوائد املحدودة لتحرم 
املودعــن الصغــار واملحتاجن من اإلســتفادة منها. نحن ال 
رسيّة مرصفية نختب وراءها، فحساباتنا مكشوفة وحمالتنا 
اإلنتخابية كلفتها معدومــة. ال أموال وال ثروات لنا... ثروتنا 
هي نضالنا. فيام إسمك وارد يف عرشات الصفقات والرشكات 
املتصلة بشــؤون الدولة فهل ميكنك أن تســّمي رشكة واحدة 

 .» للتّيار ورئيسه لها عالقة بالشأن العام
وختــم البيان: »لن نســمح ألمثالك بــأن يتطاول عىل تّيار 
سيايس وشعبي معمٍد بدم الشهداء ومحّصن برشعية الناس. 
أما أنت فمن أنت يف السياســية ومل تتجرأ عىل الرشــح ومل 
تتمكن من إيصال أي نائب. كيف تســمح لنفســك أن تتطاول 
عىل أكــرب كتلة نيابية وتحقد عليهــا، فقط ألنها رفضت أن 
تســّميك لرئاسة الحكومة بعدما اختربت عجزك وعدم إقدامك 
ال بل جبنك إلتخاذ أي قرار ال يريض معلّميك يف الداخل، ولهاثك 
وراء الخار خوفاً عىل مصالحك. نكتفي بهذا اآلن وأي تطاول 
إضايف منك سيكون رّدنا عليه مبزيد من التفاصيل التي سوف 

تنكشف تباعاً عنك وعن فسادك«. 

 رّد ميقايت 
عىل االثر، رّد املكتب االعالمي لرئيس الحكومة نجيب ميقايت 
ببيان جاء فيه: »تعقيبا عىل البيان الذي أصدره »التيار الوطني« 
نكتفــي بالقول: النــاس يف واد و«تيار قلب الحقائق« يف واد، 
ولذلك سيكون ردنا مقتضبا وملرة أخرية منعا للتامدي يف االبتزاز 
السيايس ويف سجاالت عقيمة ليس أوانها يف ظل االوضاع التي 
مير بها البلد عموما وقطاع الكهرباء خصوصا. إن بيان »التيار« 
يعكس نظر صاحبه يف مرآة منزله. والننا نتبع  القاعدة املعروفة 
التــي تقول إن الرضب بامليت حرام، لن نرضب يف »ميت التيار« 
مكتفن بهذا القدر، ومستلهمن بترصّف قول االديب سعيد تقي 
الدين »ما أفصح »حامل العقوبات الدولية« عىل فساد موصوف، 

عندما يحارض بالعّفة والنزاهة واالستقامة«.

 .. ورد آخر من »التيار« 
ورّد التيــار الوطنــي الحــر عىل البيان االخــري للمكتب 
االعالمــي مليقايت بالتايل: »كّنا متأكدين أنك لن تســتطيع 
أن تــرّد أو أن تدافــع عن أي من الوقائع واالرقام التي تدينك 
بفســادك يف اعاملك داخل الدولة وخارجها، وال أن تســّمي 
لنا إســامً أو رشكة أو أن تورد رقامً تدين به التيار أو رئيسه. 
ولكن مبّا أنك مل تســتطع إال االستعانة بالعقوبات االمريكية 
التــي وصفتها من خوفــك بالعقوبات الدولية التي مل تخف 
نها هي  رئيــس التيار وتدفعه لقطع عالقته مع حزب الله، ف
ما يخيفك يف مســألة قبول هبة الفيول االيرانية أو املساس 
بالنظــام واملنظومة املاليــة املفروضة عىل لبنان وبأي من 
اركانها وانت واحد منهم. صاحب املال الفاســد ال ميكن أن 

يكون يوماً رجل دولة«.

ــاون  ــ ــ ــ ــي للتع ــ ــ ــ وروب ــاد ا ــ ــ ــ ــ االتح ــ ــ ــ ــة« دع ــ ــ ــ »الخارجي
ــــــن ــ حي ــــــودة النا ــ ــــــم بع ــــــة تســ ارطــ ــــــع  ــــــوار لوضــ والحــ

صــدر عن وزارة الخارجيــة واملغربن البيان 
التــايل: »اطلعت وزارة الخارجية واملغربن عىل 
بيان املمثل األعىل للشــؤون الخارجية األوروبية 
ســم االتحاد االورو حول الوضع يف لبنان  ب
وز 2022. تشــكر الوزارة  الصــادر بتاري 30 
االتحاد األورو ودوله األعضاء عىل إهتاممهم 
وضاع يف لبنان ، ويهمها ان تتوقف  ومتابعتهم ل
عنــد األمور التالية: يواجه لبنان أزمة اقتصادية 
واجتامعية غري مسبوقة والتي بات معها يعيش 
80  مــن اللبنانين تحت خط الفقر. لقد تتعدد 
أسباب هذه األزمة الحاّدة وتتشابك، بن إصالحات 
داخلية واجبة تســعى الحكومة جاهدة إلقرارها 
إضافــة اىل إجراء التصحيــح  البنيوي املطلوب، 
والتزامــات دولية أهمها إنجــاز االتفاق النهايئ 
مع صندوق النقد الدويل لوضع لبنان عىل مسار 
التعايف املســتدام. ولكن، ال ميكننا أن نتجاهل أن 
أحد األسباب الرئيسية ملا يرزح تحته لبنان متصل 
بأعباء األزمة السورية وتداعياتها، السيام النزوح 
الكثيف إىل لبنان«. أضاف البيان »شــكل الوجود 
الكبري للنازحن عىل االرايض اللبنانية ســببا« 
زمة االقتصادية العميقة، ونتيجة  رئيســيا« ل
ات اإلقتصاديــة األكرث ضعفا«  لذلك بــدأت الف
مــن اللبنانين تتنافس عىل الخدمــات واملوارد 
ن  الغذائية املحدودة املقدمة مع النازحن والالج
الفلسطينين الذين أصبحوا يشكلون معا« حوايل 
ة من عدد اللبنانين، مام أدى مؤخرا« إىل  40 بامل
زيادة نسبة التوترات والحوادث األمنّية بن كافة 

ات اإلقتصادية األكرث ضعفا«  يف لبنان«. الف
وتابع »بعد انقضاء أحد عرش عاماً عىل بدء األزمة 
السورية، زادت مخاوف لبنان حيث تبن له غياب 
خارطة طريق لــدى مجتمع الدول املانحة لعودة 

النازحــن اىل وطنهم األم، أو ترحيلهم لدولة ثالثة 
كام بدأت تفعل بعض الدول مؤخرا. إن استمرار ربط 
العودة بالحل السيايس يف سوريا، يف ظل انسداد 
واضح ومعلوم من الجميع يف األفق الســيايس، 
يعني بقاءهم يف لبنان اىل أجل غري مسمى. كذلك، 
أدت التطورات الدولية املتسارعة إىل تغريات جذرية 
يف أولويات املجتمع الدويل واهتامماته بعيداً عام 
يحصل يف ســوريا. لقد م أكرث من عقد عىل 
وجود النازحن يف لبنان، وهم مبعظمهم نازحون 
اقتصاديون يستفيدون من املســاعدات الدولية 
املبارشة واالنتقائية دون املرور بالسلطات الرسمية 
اللبنانية، وما تؤمنه لهم من مداخيل بالعملة الصعبة 
يرفدون بها الداخل السوري. مل يعد لبنان قادراً عىل 
االستمرار بالوسائل التقليدية املتبعة اآليلة اىل إبقاء 
النازحن، بدل البحث عن وسائل إلعادتهم اىل ديارهم 
بصورة كرمية وآمنة. وحرصاً منا عىل أوضاع لبنان 
االقتصادية واالجتامعية واألمنية، نخ أنه لن 
يكون أحد مبنأى عن تداعيات هذه األزمة، السيام 
مع تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غري الرشعية املتجهة 
اىل أوروبا، بالرغم من تشدد السلطات اللبنانية يف 

منع هذه الظاهرة«.
 وختم البيان »انطالقاً من املصلحة املشــركة 
يجاد حل مستدام مللف النزوح  اللبنانية-االوروبية ب
يحمي لبنان »اجتامعيــا« و«اقتصاديا« و«أمنيا« 
ويقي الدول األوروبية اســتباقياً تبعات أي تدهور 
محتمــل، وإذ تثني الوزارة عــىل الجهود املبذولة 
من دول االتحاد األورو للتخفيف من التداعيات 
زمة السورية، تدعو بصدق اىل التعاون  اإلنسانية ل
والتشــاور والحوار لوضع خارطة طريق تسمح 
بعودة النازحــن تدريجيا اىل ديارهم حرصاً عىل 

إستقرار لبنان واملصالح املشركة مع أوروبا«.

الجديد ــران  إيـ سفير  استقبل  ــري   ب
وشخصيات ومـــراد  فرنسا  وسفيرة 

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، يف مقر الرئاسة 
الثانية يف عن التينة، وفدا من عائلة االمام السيد مو 
الصدر ضم كرميتيه حوراء ومليحة الصدر، يف حضور رائد 

رشف الدين. 
وقدمت حــوراء الصدر اىل الرئيس بــري كتابا بعنوان 
»إجمتعنا من أجل االنســان«، وهو عبــارة عن محارضة 
االمام الصدر التي القاها يف كنيسة الكبوشين يف بريوت 

مرجمة اىل 10 لغات عاملية. 
وعرض رئيس املجلس االوضاع العامة وآخر املستجدات 
وشؤونا ترشيعية خالل لقائه رئيس لجنة الربية والتعليم 

العايل النائب حسن مراد. 
واســتقبل الرئيس بري ســفري الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانيــة مجتبى أماين همداين، يف زيارة بروتوكولية يف 
مناسبة توليه مهامته الديبلوماسية الجديدة سفريا لبالده 

لدى لبنان. 
والتقى الســفرية الفرنســية آن غريــو، وعرض معها 

لالوضاع العامة والعالقات بن لبنان وفرنسا. 
ة الرشاء العام جان  واستقبل الرئيس بري ايضا رئيس هي
العلية والســيد عيل فضل الله وســفري لبنان السابق لدى 

الفاتيكان جور خوري.
    

كر عاشوراء عطلة الصحافة في 
اعلنت نقابة الصحافــة اللبنانية عطلة الصحافة يف 
ذكرى عاشوراء، وقالت يف بيان: »يصادف يوم الثلثاء  9 آب 
2022 ذكرى عاشوراء، تتوقف فيه الصحف عن العمل، وذلك 
عمال بقرار مجلي نقابتي الصحافة واملحررين واتحادات 
نقابات عامل الطباعة ورشكات توزيع املطبوعات ونقابة 

مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك«.

ــتقرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراءات الجنوبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ ــين: ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ياسـ
ــــــــة ي لح والجــــــــزء الشــــــــمالي قــــــــد يســــــــق بــــــــ

ة يف حكومة ترصيف األعامل  أشار وزير البي
نا ياسن، إىل أن »اإلهراءات يف مرفأ بريوت 
مقسومة إىل قسمن، الجهة الشاملية والجنوبية، 
الجنوبية ثابتة حتى الساعة وخاضعة للرقابة 
ة، بينام الجهة الشاملية هي التي ترضرت  الدا
أكرث جراء اإلنفجار«، وأوضح أن »سبب سقوط 
الصوامع من الجهة الشــاملية لإلهراءات هو 

الطقس والحرائق املندلعة يف الحبوب«.
ولفت يف حديٍث إذاعي، إىل أن »الجزء املتبقي 
من الجهة الشاملية هو 4 صوامع وهي معرضة 
للسقوط يف أي وقت اآلن، وهناك ترقب ومتابعة 
لخطــر االنهيار وتأثرياتــه، واملعنين يعملون 
اً«، وأكد أن »اإلهراءات  بشكل دقيق ومستمر دا
الجنوبية مســتقرة وليس هناك خطراً عليها، 
وقرار مجلس الــوزراء كان بالهدم وتم الريث 
بهذا املوضوع ملدة سنتن احراماً للضحايا مام 
أدى إىل انهيارها، وحتى قايض التحقيق طارق 

البيطــار أعلن أنه مل يعد بحاجة لجمع أي أدلة 
منها وميكن هدمها«.

وذكر ياسن، أن »وزارة االقتصاد أزالت السنة 
املاضية حوايل 6 إىل 7 آالف طن من الحبوب من 
اإلهــراءات، وما تبقى حوايل 15 ألف طن داخل 
الصوامع، ولكن هناك خطر عىل العامل يف حال 
حاولوا إزالة ما تبقى من الحبوب التي تخمرت«، 
مضيفا أن »ليس هناك أي مواد ســامة منبعثة 
من سقوط اإلهراءات، طبعاً هناك تفحم للمواد 
املشتعلة ولكن ال خطر حتى الساعة، ونحن نقوم 
بفح هواء بريوت بشكل مستمر وعىل مدى 
أيام عدة مع متخصصن يف الجيش والجامعات 

والوزارات املعنية«.
وشدد عىل أنه »يجب إخالء مرفأ بريوت ُقبيل 
انهيــار االهراءات املتبقية وذلك لعدم التقات أي 
فطريات جراء تخمر الحبوب يف الصوامع، ونحن 

نعمل عىل تبلي املعنين أول بأول«.

ي مرسوم تجني جديد لية« ترفض السير ب مكتب مولوي : »الدا
صدر عن مكتــب وزير الداخلية والبلديات 
يف حكومة ترصيف االعامل القايض بســام 
مولــوي التايل: »يؤكد وزير الداخلية انه غري 
معني إطالقاً بكل ما تم ذكره حول مرســوم 
تجنيــس جديد، ومل تقم الــوزارة بأي إجراء 
بخصوص اي مرشوع مرسوم من هذا النوع 

وترفض السري بهكذا مرشوع«.
أضاف البيان »هذا ووجه مولوي كتاباً اىل 
صحيفــة »Liberation« معرّباً عن احتجاجه 
عــىل مضمــون املقال يف ما يخــ وزارة 
االعتذار وتصحيح  الداخلية والبلديات، طالباً 

الخــرب، ومحتفظاً بحقــه يف اإلدعاء عىل 
الصحيفــة املذكورة. كذلك، وّجــه كتاباً اىل 
الســفرية الفرنســية يف بريوت ألخذ العلم 

بذلك«. 
من جهة ثانية، استقبل وزير الداخلية يف 
مكتبه ظهر امس، ملكة جامل لبنان ياسمينا 
زيتون التــي قالت بعد اللقاء:« ترشفت بلقاء 
الوزير وتناولــت معه بقضية االطفال الذين 
يعانون من سوء التغذية حيث قدم يل معاليه 
الدعم الــالزم، وبفضل دعمه ومســاعدته 
استطيع ان اكمل مسرية العمل التي بدأتها«. 



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
السبت 6 آب 2022

ــائــي مــن جديد ــيــف الــســيــاســي ولــفــتــ املــســار الــقــ ــ مــن الــتــو ــرا مــلــف انــفــجــار املــرف ــ نــصــرالــلــ : 
توّقف األمن العام لحزب الله الســيد حســن نرص الله يف 
مســتهل الكلمة التي ألقاها يف املجلس العاشورايئ املركزي 
الذي أقامه حــزب اللــه يف الليلة الســابعة يف الضاحية 
الجنوبية، عند الذكرى السنوية الثانية النفجار مرفأ بريوت، 
مجدًدا تعازيه لعائالت الشهداء الذين سقطوا يف هذا االنفجار، 

ومتمنًيا الشفاء التام للجرحى.
وقال: »مام ال شــك فيه أن حادثة املرفأ كانت حادثة مؤملة 
جداً، وقاســية جداً عىل جميع اللبنانين، ولو أن بقية الوقت 
ســاعدتني لكنت تكلمت عن التبين واملصاديــق، وكُنت هنا 
أُريد أن أصل إىل هذا املصداق. اإلنســان يقف أمام اآلالم، آالم 
عوائل الشــهداء، آباء وأمهات وزوجات وأوالد وبنات وإخوة 
وأخوات وأقــارب، أمام معاناة الجرحى، حيــث ما زال هناك 
جرحى يعانون حتى اآلن من تلك الحادثة، الناس الذين ُدمرت 
بيوتهم، والذين مل يحصلوا حتى اآلن عىل املســاعدة الكافية. 
عىل كل حال، طبعاً عندما تــأيت الذكرى تحرض اآلالم  وأيضاً 
ء آخر  له عالقة بالتوظيف السيايس. أهم مشكلة  يحرض 
واجهتها هذه املصيبة هي التوظيف السيايس البشع والسيىء 

منذ اليوم األول للحادثة«.
أضــاف »ويف الحقيقة عوائل الشــهداء وعوائل الجرحى، 
إذا يرجعون إىل أنفســهم جيداً، وهم بعد م سنتن، اليوم 
كانــوا يرصخون ويطالبون بالحق والحقيقــة والعدالة، من 
جملة من يجب أن يقع عليهم اللوم من قبل عوائل الشــهداء 
ك السياسيون، الجهات السياسية  والجرحى واملنكوبن هم أُؤل
واإلعالمية التي خطفت هذه املصيبة ووظفتها سياســياً منذ 
الســاعات األُوىل، يعني من الســاعة األوىل ومن اللحظات 
األوىل أخذتها بعيــداً عن الحق وبعيداً عــن الحقيقة. كُلكم 
تتذكــرون يف ذلك اليوم، يعني كُنا ما ُزلنــا ال نعرف، هل هذا 
الذي حصل هو انفجار أم أنه صــار زلزال أم أنه صار قصف، 
خرجوا يف بعض وســائل اإلعــالم اللبنانية املعروفة وخر 
ء، ومل  بعض السياســيين اللبنانين، قبــل أن يعرفوا أي 
اً، أنه حزب الله والســالح  يكــن أي أحد  وقتذاك يعرف شــي
والذخائر والصواري لحزب الله يف القاعة الفالنية ال أعرف 
ماذا، يف املستودع الفالين، وحزب الله.. وحزب الله.. وحزب 
ان  الله.. وحزب الله.. وحزب الله.. أربع وعرشون ســاعة و
وأربعون ساعة ويومان وثالثة وأربعة.. هل هذا مضبوط أم 

ال هؤالء الناس الذين ُقتــل أوالدهم ومجروحون ومنكوبون 
وتهدمت بيوتهم وأرزاقهم ودكاكينهــم، أين هل أنت تُريد أن 
تذهب به إىل الحق والحقيقة والعدالة أم أنك تســتغل بشكل 
قذر وغري إنســاين آالم وجراح هذه العائالت من أجل أن تخدم 
ولك من  ُ هدفك السيايس من أجل أن تخدم الجامعة التي 
أجل أن تستفيد من حادثة يف سياق معركتك مع املقاومة ومع 
حزب الله هؤالء أكرث ناس يتحملون مسؤولية تضييع الحق 
والحقيقة والعدالة يف مســألة مرفأ بــريوت، ألنهم ضيعوا 

العامل وأخذوهم إىل محٍل آخر«.
وأكد الســيد نرص الله »نحن طلعنــا ووضحنا ورشحنا 
وبّينــا يف ذلك اليــوم، ُقلنا ال توجد صواريــ وال توجد 
ء يف مرفأ بريوت،  ذخائر، نحن حزب الله ليــس لدينا 
طيب قطعــت ومل يعد يتكلمون ال عــن الصواري وال عن 
الذخائر، ألنه فيام بعد من خــالل تحقيق الجيش اللبناين 
ومن خــالل تحقيق قوى األمن الداخيل ومن خالل تحقيق 
األمريكان ومن خالل تحقيق الفرنســين وتحقيق ال أعرف 
من، كلهم أجمع أنه هنا مل هناك صواري وال ســالح وال 
إىل  لكن  والذخائر،  والسالح  الصواري  من  ذخائر، خلصنا 
اليوم ما ُزلنا، من الــذي أ بنرات األمونيوم حزب الله 
يعنــي اآلن أنا أســمع ألن الكل يتكلم بهــذه الحادثة، من 
الذي أ بها الذي أ بهم هو حــزب الله ويومها نحن 
رشحنا ووضحنا، ُقلت لهــم: نحن لدينا متفجرات أصلية«، 
ذلك عسكري أصيل أصيل  يعني  ماذا  تعرف  كالســيكية، 
يعنــي، ال نحتا إىل نــرات األمونيوم  وال أعرف ماذا يك 
نعمــل متفجرات صناعــة محلية وصناعــة يدوية، لدينا 
أصــيل، كال هذه أ بها حــزب الله، ملــن أ بهم يُريد 
أن يطلعهم عىل ســوريا، طيب ملاذا إذا كانت ســتنقل إىل 
الشــام أن تذهب إىل بانياس، فالالذقية موجودة وبانياس 
موجــودة، ملاذا عرب بريوت ومن ثــم نُريد أن نأخذها من 
البشــاعة  ار عىل  إ ، يوجد  بريوت إىل ســوريا خل
السيايس،  اإلستهداف  املظلومة يف  الدماء  استخدام  وعىل 
هؤالء يتحملون برأيي املسؤولية األوىل يف تغيري الحقيقة 
وتغيري الحــق والعدالة. وثانياً: كُلنا قلنا اننا ندعم التحقيق 
ومع التحقيــق، لكن عندما بدأت توجــد مؤرشات عن أن 
التحقيق قد أخذ مســاراً سياســياً، فاملســؤول الثاين عن 

هذه  يف  التحقيق  تعطيــل 
يُقدم  الذي كان  ليس  الفرة 
نستطيع  يد«،  كف  »دعاوى 
تحميلــه املســؤولية، لكن 
املســؤول أيضاً واألكرث هو 
اآلن  يتنحى،  أن  يقبل  ال  من 
قاٍض  التحقيــق عىل  وقف 
واحد أســمه فالن، مل يعد 
يوجد قضــاة يف لبنان هم 
موضع ثقــة ولديهم خربة 
خــار الشــبهة أصــالً 
القــايض دخــل يف دائرة 
األشهر  هذه  كل  الشــبهة، 
التحقيق  يعطــل  هو  ملاذا 
الن القــايض مل يقبــل أن 
املوضوع  وبعــده  يتنحى، 

مؤثر.« أيضاً  وهذا  متوقف 
بســاطة  »بكل  أضــاف 
قضيــة  أمــام  وســهولة 
بهــذا الحجــم، يوجد ناس 

يعتقدون أنهم ُمســتهدفن ويوجد تســييس، وتكلمنا عن 
شواهد كثرية يف هذا املوضوع، ألنه يوجد قضاة مسؤولن 
حتى تحقيــق مل يُحقق معهم قضاة مســؤولن عن هذه 
الحادثة، يوجد ضباط مســؤولون عن هذه الحادثة، يوجد 
الحادثة، تحقيق مل يحقق  مسؤولون مســؤولون عن هذه 
معهــم، إىل اآلن مل يُحقــق معهم حتى عندمــا كانت يد 
القايض مفتوحــة مل يُحقق معهم، هذا الذي عمل الشــك 
والريبة. إذا كُنا نُريد اآلن أن نعمــل مخرجاً جديداً، تفضلوا 
من أجل الحق ومــن أجل الحقيقة ومن أجل املظلومن، بدالً 
من أن ينق هــذا اليوم يف البلد هــؤالء يتهمون هؤالء 
وهؤالء يشتمون هؤالء، ملاذا الكل يعرف أن الطريق يوصل 
مثلام قال املسؤولون الذين أصدروا بيانات وقوى سياسية، 
بشــكل موضوعي، أن نعــود إىل العمل القضايئ الســليم 
والنزيه، الحل هذا القايض يتنحى، وان يأتوا بقاٍض موضع 
ثقــة، ويوجد قضاة كثــريون لديهم خــربة ولديهم صدق 

ولديهم شــفافية، ويتحملون املســؤولية ويُكملون ويتبن 
ء، واملسؤول يحاسب، أياً يكن هذا املسؤول.« كل 

 لفتح املسار القضايئ من جديد

وليحاسب املسؤول عن هذه الجرمية 
وتابع »اليوم ليس فقط من أجل كشــف الحقيقة وليست 
فقــط من أجل دمــاء الشــهداء والجرحى، أيضــاً من أجل 
مظلومن موجودين يف الســجون منذ ســنتن، يوجد ناس 
مظلومــون يف الســجون، لكن ال أحد يجــرؤ ان يُخرجهم، 
ومظلومون ويعرفون أنهم مظلومون، نتيجة أن هذا املســار 
القضايئ ســار بهــذا الطريق. نحن ندعو إىل فتح املســار 
القضايئ مــن جديد، إىل حق وحقيقة كاملــة، وأن يُعاقب 
وأن يُحاسب املســؤول عن هذه املصيبة وعن هذه الجرمية 
أياً يكون، هذا إذا أردنا أن نكون منصفن. أول الطريق وآخره 
ووسطه هو أن يتم إخرا هذا امللف من التوظيف السيايس، 

إذا أردتم أن تصلوا إىل الحقيقة«.

جــعــجــع مــــع  ــاالت  ــ ــج ــ ــس ــ ال عــــن   » بـــنـــفـــســـ »يــــنــــ  ار   
املستقلين« في امللف الرئاسي ؟ ييريين« و الت ال تنسيق بين »القوات« و

عيل ضاحي 

بعد رفعه الســقف من اسبوعن يف ملف 
املطران مــو الحا ومطالبتــه بتنحية 
مفوض الحكومة لدى املحكمة العســكرية 
القايض فــادي عقيقي، فتــح رئيس حزب 
القوات ســمري جعجع ملف الرئاســة عىل 

مرصاعيه.
وعىل رغم رفع جعجع ايضاً الســقف يف 
»خطاب ترشــحه« االول، كام تصف اوساط 
سياسية يف 8 آذار، ودعوته اىل انتخاب رئيس 
ال ينتمي اىل »محور املامنعــة« وحزب الله، 
وايضاً اعالنه رفضه ان يكون رئيساً »تسووياً 
او وسطياً«، اال ان معظم القوى االساسية يف 
تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة 

امل وكذلك تيار املردة والذي تناول جعجع رئيســه 
ســليامن فرنجية مبارشة، آثرت الصمت ورفضت 
بـ«توقيت ورشوط«  الخوض يف ســجال رئايس 

جعجع عىل حد وصف االوساط نفسها.
وتقول االوســاط ان توقيت فتح جعجع للملف 
الرئايس واعالن ترشــحه ضمناً ودعوته املعارضة 
والتغيريين اىل االتفاق عىل اســم موحد للرئاسة 
واالجامع عليه، يهــدف اوالً اىل قطع الطريق عىل 
ترشــح كل من النائبن ســليامن فرنجية وجربان 
باســيل، وهو يســتهدف فرنجية بالدرجة االوىل 

لعلمه بتقدم اسهمه محلياً ودولياً .
وتضيف:  ان من ذهــب اىل تحالف مع »خصمه 
اللدود« والتاريخي ميشال عون ليقطع الطريق عىل 

ترشيح فرنجية يف العام 2016 ، مستعد للذهاب اىل 

تحالفات مشابهة لقطع الطريق عىل فرنجية هذه 

املرة ايضاً.

يف املقابل ورغم شــعور »التيار الوطني الحر«، 

ان »طرطوشــة« طالته مــن الترصيحات االخرية 

لجعجع، اال ان اوساطاً قيادية فيه تؤكد وجود توجه 

لدى قيادة »التيار« بعدم الدخول يف ســجاالت مع 

جعجع وخصوصاً يف امللف الرئايس.

وتشــري اىل وجود شــعور لدى »التيــار«، ان 

االستحقاق الرئايس مل ينضج بعد، وان اثارة جعجع 

للملف لــه ابعاد داخلية وليســت خارجية، وان ال 

عالقة المريكا والسعودية باالمر، وليس هناك من 

اشارات دولية جدية بعد يف امللف الرئايس.

وتكشــف االوســاط ان ال تقــارب مــع 
»القوات«، وان كل ما جرى ويجري ال يتجاوز 
»التهدئة« املناطقية واالعالمية اىل »حد ما«، 
ي  وعرب مواقع التواصل االجتامعي بن منا
الطرفن منعــاً لتمدد اي خالف او اشــكال 

افرايض اىل الشارع.
ويف مقلب النواب »التغيريين«، يكشــف 
النائب ياســن ياسن لـ«الديار«، عن سلسلة 
ايام بن  اتصاالت واجتامعــات جرت منــذ 
النواب التغيريين الـ13 انفهسم، وكان امللف 
الترشيعي والجلسة الترشيعية االسبوع املقبل 
هام الطبق الدسم، بينام مل يحرض االستحقاق 

الرئايس اال عرضياً.
ويؤكد ياسن ان ال صحة لتبني »التغيريين« 
اي اســم للرئاسة ومل تطرح اسامء ملرشحن 
بعــد. ويلفــت اىل ان الركيز هو عىل الشــخ 
وبرنامجــه اي ان ال يكون حزبياً ومن الســلطةـ 
وان يكون لديه برنامج اصالحي ويشــبه »الثورة 
التغيرييــة«، وان يكون لديه اجنــدة واضحة يف 
االصالح ومكافحة والفســاد والتعاطي مع االزمة 
االقتصادية والــرثوة الغازية والنفطية وصوالً اىل 
شــكل الحكومة وبرنامجها الوزاري والتعاطي مع 
صندوق النقد الدويل والجهات املانحة. ويؤكد ياسن 
ان ال تواصل او تنســيق مع جعجع و«القوات« يف 
امللف الرئايس او غريه، بينام يتم التنسيق يف بعض 
امللفات السياسية مع النواب املستقلن و »الكتائب« 
كانفجار املرفأ والجلســة الترشيعية، ولكن ال كالم 

رئاسياً مع احد بعد.

الحربية« »الــكــلــيــة  ارتـــا  عــون  ونــجــاة  فرونتسكا 
مسيرتهن في  للتفوق  السعي  املتخرجات  وشجعتا 

ا ل كلم ا  رون
املتحدة  مــم  ل الخاصة  املنســقة  زارت 
يف لبنان يوانــا فرونتســكا والنائب نجاة 
الحربيــة يف زيارتن  الكلية  عون صليبــا 
منفصلتن، حيــث التقتا الضباط اإلناث من 
التي تخّرجت  الحربية«  الكلية  وية  دورة »م
مؤخــراً، يف حضور قائــد الكلية وعدد من 

ضباطها.
وهنأت فرونتسكا وصليبا »الضباط اإلناث 
عىل تخرجهّن بنجــاح وتخطّيهّن صعوبات 
الكلية،  التدريب عىل مدى ثالث سنوات يف 

أثبــ خاللها أنهّن عىل قدم املســاواة مع 
زمالئهّن الذكور«. 

التي  »التحديات  واســتعرضتا معهن  كام 
تواجهها املرأة يف مسريتها املهنية«، وشددتا 
عــىل »أهمية دورهــا يف مختلف املجاالت 

الوظيفية وال سيام األمنية والعسكرية«. 
كذلك، شجعتا املتخرجات عىل »االستمرار 
التفوق يف  إىل  والســعي  املميز  أدائهّن  يف 
مبا يصــب يف خدمة  املهنية،  مســريتهن 

الجيش والوطن«.

ــدي« ضـــرورة ــل ــب ــواجــ مــخــاطــر كــبــيــرة ومـــلء الــفــرا »ال الــحــكــومــة املــيــقــاتــيــة وقـــــ ضــائــعطــرابــلــ ت
املتخبطة... الدولية  رباكات  ا مهب  في  جهاد نافع

مــن املقــرر ان تنعقد 
انتخــاب رئيس  جلســة 
لبلدية  رئيــس  ونائــب 
املقبل،  االثنــن  طرابلس 
عن  الثقــة  نــزع  بعــد 
ميق  ريــاض  الدكتــور 
عرش  اربعــة  باجــامع 
عضــوا حرضوا جلســة 

الثقة. سحب 
حتــى  املرشــحون 
الرئيس  هــم  اللحظــة 
الدين،  فخر  احمد  السابق 
تدمري،  خالــد  والدكتور 

. ونور الدين االيو
عوامــل  ان  ويبــدو 
سياســية محلية ستؤثر 

عىل اختيار الرئيس الجديد للبلدية الذي سيكمل 
االســتحقاق  لغاية موعد  البلدي  املجلس  والية 
االنتخا البلدي يف ايــار العام 2023، وبدأت 
هذه العوامــل تأخذ حيزا يف تجاذبات بن نواب 
وتيــارات وقيادات محلية طرابلســية، رغم ان 
ــايئ يف طرابلس ال  الخدمايت واال الوضــع 
يحتمل غياب العمل البلدي عن الساحة  وتوقف 
كل خدمات البلديــة يف ظل تردي االوضاع يف 

املدينة. كل مرافق 
اضافة اىل ان الوقت ال يســمح بتأجيج املزيد 
التي تنعكس ســلبا عىل االداء  من الخالفــات 
البلدي وتتســبب بعرقلة املشــاريع والخدمات 

البلدية. عىل  املتوجبة  االساسية 

يــع انجاز انتخاب  الدعــوات متواصلة لت

الرئيــس ونائب الرئيس مبعــزل عن التدخالت 

السياســية بغيــة التفر يف الوقــت املتبقي 

للقيــام مبهــامت تحتاجها طرابلــس، وتقول 

اوساط طرابلســية محلية ان كال من االسامء 

الثالثة املرشــحن ميتلكون الخــربات البلدية، 

تأثري  االنتخابات بعيــدا عن  ان تجــري  واملهم 

املطلوب،  ان  بل  السياســية،  والقيادات  النواب 

وفق مراجــع محلية، رفع يد السياســين عن 

املجلــس البلدي وترك حريــة االختيار العضاء 

املجلــس مبا يتوافــق مع امكانيــات وخربات 

املقبل. الرئيس 

ان  االوســاط  وتتابع 
عدم  املجلس  اعضاء  عىل 
ومشاكل  بخالفات  الغرق 
خلفيات  ذات  او  شخصية 
مصلحة  الن  سياســية، 
ان  يجب  العامــة  املدينة 
تكون فــوق كل مصلحة 
يبادر  ان  عــىل  أخــرى، 
فور  املنتخــب  الرئيــس 
انتخابــه مببارشة العمل 
مرحلة  النهــاء  البلــدي 
املســترشية  الفــو 
والشــوارع،  االحياء  يف 
والعمل  الشوارع  وتنظيف 
الخضار،  سوق  فتح  عىل 
وتبــدء برميــم وتأهيل 
املحرق،  البلــدي  املبنى 
االتحاد  رئاســة  واعادة 
اىل املدينة حســب العرف املتبــع، كام يقت 
االمر ان تفر وزارة الداخلية عن املســتحقات 

كاملة. البلدية 
التعرث  ان طرابلس يف ظل  االوساط  وتضيف 
البلدي وصلت اىل مرحلة من االنهيار الخدمايت 
ايئ فيها خطرية جدا، وانتجت فو يف  واال
الشوارع الرئيســة ومظاهر فلتان واباحة لكل 
اشــكال املخالفات التي شــوهت وجه املدينة، 
عدا عن انقطاع املياه والكهرباء عن شــوارعها 
باملواطنن،  املولدات  اصحاب  وتحكم  واحيائها، 
بعد تحديهم لوزارة الطاقة والســلطات االمنية 
ورفضهم االنصياع للتسعرية الرسمية ويف ظل 

املدينة وقياداتها. صمت مشبوه من نواب 

فاطمة شكر

كلف نجيب ميقايت تشــكيل الحكومة منذ 
23 مــن حزيران وحتى اليوم ال تشــكيل وال 
من يحزنون،  مزيد مــن اإلنهيار،  ومزيد من 
األزمات التي دمرت الشعب اللبناين،  وأطاحت 

مبقدراته حتى بات األفقر عاملياً . 
ويف خضــم هذه األجواء تكرث املخاوف من 
ٍ دســتوري يزيُد من األمور  الدخــول يف فرا
ال  حن  يف  صعوبًة،  واملعيشــية  اإلقتصادية 
يرأســها  التي  األعامل  ترصيف  حكومة  تزال 
ولو  بواجباتها  تقــوم  ميقايت  نجيب  الرئيس 
بشــكٍل نســبي، واذا كان ميقايت قد شــكل 
حكومته سابقاً يف أيلول ضمن صيغٍة محددة 
ن دائرة الخالف  ومــن وزراء تكنوقراط، فــ
تتســُع اليوم بينه وبن قرص بعبــدا والتيار 
التشكيل،  يعني صعوبًة يف  ما  الحر،  الوطني 
رير للوقــت حتى ترشين األول موعد  ال بل 

اللبناين. الرئايس  االستحقاق 
وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن حكومة 
ترصيف األعامل التي يرأسها  الرئيس ميقايت  
باقية،  وال امكانية لتأليف حكومٍة يف الوقت 
الحالية هي  أن الحكومة  الراهن،  مشريًة إىل 
حكومة الوقــت الضائع خصوصاً بعدما تأكد 
للبنك الــدويل و صندوق النقــد الدويل عدم 
القيام بــأي إصالحات،  مع العلم أن املرشوع 
أحيل اىل مجلس النواب وأن املعطيات املتوفرة 
لدى املجتمع الدويل غــري قابلة ألي حل يف 

املرحلة الراهنة، وال ســيام أنه قد طلب منها 
ائية ألية مساعدات يف  فرملة املشــاريع اإل
اشياً مع أي إصالحات أخرى  اآلونة األخرية 
للفيول  بديــل  وإيجاد  الكهرباء  ســتجرار  ك
عوضــاً عن الفيول العراقي أو غريه، مشــرياً 
اىل أن كل ذلك مرتبط إرتباطــاً وثيقاً بحلول 
عىل مســتوى املنطقة وخاصــًة مع الكيان 
الصهيوين لتأيت الحلول عىل أن تتناسب معه 
ومع الوضع العام يف املنطقة وال ســيام يف 
يف  الروسية  العسكرية  العملية  استمرار  ظل 

أوكرانيا.
وعىل وقع الخالفات التــي تزداُد يوماً بعد 
يوم فقد أكد مصدر خاص أن الخالف املحتدم 
بــن التيار الوطنــي الحر والرئيــس نجيب 
ميقايت يدخل ضمن إطار االبتزاز الســيايس 
الحكومة  بتشكيل  العرقلة  يف  سيساعد  وهذا 
املقرب  وزيادة األمور صعوبة،  وتابع املصدر 
مــن الرئيس ميقايت أن التيار ميعُن يف زيادة 
رب سياســية  الخالفات مــن أجل تحقيق م
وتحقيق  العرقلة  إىل  تهــدُف  معروفة،  باتت 
مكاســب سياســية والحصول عىل وزاراٍت 
محــددة، إضافــة إىل الوصول اىل رئاســة 

الجمهورية.
فيام أكد التيار الوطنــي الحر يف بيان له، 
ان التيــار أنقى من أن يتهم بالفســاد، وذكر 
الســيايس  بتاريخه  ميقايت  الرئيــس  التيار 
املنغمس بالفساد والقائم عىل الصفقات عىل 

حد قوله .
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ـــة ــو ــيـــخـ ــة لـــلـــوقـــايـــة مـــــن الـــشـ ــ ــري ــ ــح ــ ــــل  مــــشــــروبــــات س إلـــيـــكـــم أفــــ
يعرف أن النظام الغذايئ الســي امليلء باألطعمة املصنعة، 
بأنه ســبب معروف لعدد من الحــاالت الصحية الخطرة.فلن 
تؤدي الكميات الكبرية من الدهون والسكر فقط إىل زيادة خطر 
اإلصابة مبرض الســكري والعديد من أمراض القلب الخطرية، 

يعة.  ولكنها ستساهم أيضا يف الشيخوخة ال
لــذا، علينا اختيار نظاما غذائيا متنوعا بدال من نظام غذايئ 
متوازن،  بينام يلجأ معظم الناس إىل منتجات العناية بالبرشة 
عند ظهــور أول عالمة عىل ظهور البثور أو الحساســية أو 
الشــيخوخة، يعتقد األطباء أن العال يبدأ يف طبقك. فاتباع 
نظام غذايئ صحي ليس مجرد مســألة الحصول عىل التوازن 
الصحيح، بل يتعلق أيضا بتناول األطعمة التي ســتعزز الشفاء 
والتجدد بدال من تناول األطعمة التي تسبب االلتهاب والتهيج.

ولتغذية برشة شــابة لســنوات قادمة، يو املختصون 
ة وجباتك  بتناول املنتجات امللونة املزروعة محليا. كام يعد تعب
بالفواكه والخرضوات الطازجة أمرا رضوريا لتزويد جســمك 

بالعنا الغذائية األساسية.

 فامذا عن املرشوبات 

يف هــذا الصــدد، أفاد عدد من أخصائيــي التغذية بوجود 
مرشوبات ميكن أن تســاعد يف تقليل االلتهاب وإبطاء عملية 

. الشيخوخة، وفق موقع    
 Recipe املاء: قالت الدكتورة دانا إليس هونز، مؤلفة كتاب -

for Survival إن الحفا عىل رطوبة الجســم عرب رشب املاء 
هو أهم العادات التي تقلل االلتهاب.

كام أضافت أنه »عندما نشــعر بالجفاف يضيف ذلك ضغطا 
إضافياً عىل الجسم، ويزيد اإلجهاد من االلتهاب«.

وجنبــا إىل جنب مع تقليل االلتهاب والتوتر يف الجســم، 
ن رشب املاء أمر رضوري لعيــش حياة أطول أيضا، ووفقا  فــ
ن الجفاف وكذلك نق  ملقال نرُش يف Nutrition Reviews، ف

اإللكروليتات، مرتبطان بزيادة معدل الوفيات واألمراض.
- القهوة الســوداء: من املعروف أن القهوة مرشوب مضاد 
لاللتهابــات ألنها تحتوي عىل مــادة البوليفينول ومضادات 
األكسدة التي تحيد الجذور الحرة وتقلل من التوتر وااللتهابات 

يف الجسم.
مــع ذلك، من املهم مالحظة أن معظم األبحاث تشــري إىل 
الفوائد الصحيــة للقهوة الســوداء، أي القهوة غري املحملة 

بالكرمية والسكر.
وإذا مل تكن من محبي القهوة السوداء، فرمبا جرب الكرميات 
واملحليات التي تحتوي عىل كمية أقل من الســكر املضاف ألن 
الدراســات وجدت أن املرشوبات السكرية قد تساهم يف زيادة 

االلتهاب.
- شــاي األعشــاب: أوضحت الدكتورة تريســتا بيست أن 
معظم أنواع الشــاي العشبي الســاخن لها فوائد صحية بناًء 

عىل محتوياتها من املغذيات 
النباتية، والعديد منها مضاد 
عىل  ويســاعد  لاللتهابات 

تقليل السموم يف الجسم.
وقالت إن العديد من أنواع 
الشــاي هذه لهــا توليفات 
فريدة من العنا الغذائية. 
عىل ســبيل املثال، »شــاي 
وجه  عىل  فهــو  الكركديه، 
قوة  مصــدر  الخصــوص 

لفيتامن يس.
فقد وجدت إحدى الدراسات 

املنشورة يف       
أن فيتامن C ميكن أن يكون له القدرة عىل تقليل االلتهاب لدى 

مر السكري أو ارتفاع نسبة السكر يف الدم.
- األفــوكادو: إذا كنت من محبي رشب العصري يف الصباح 
أو يف فــرة ما بعد الظهــرية، فقد ترغب يف البدء يف إضافة 

األفوكادو إىل مرشوبك.
ولن مينح األفوكادو عصريك دفعة من القشدة فحسب، بل إنه 
ميلء بالعنا الغذائية التي ميكن أن تساعد يف تقليل االلتهاب 
وإبطاء الشــيخوخة. ويف هذا الســياق، قالت الدكتورة راشيل 

فاين، إن األفوكادو غني بالدهون املفيدة )الدهون األحادية غري 
املشبعة( والتي ثبت أنها تقلل عالمات االلتهاب يف الدم.

كسدة، والذي  كام أضافت أنها غنية بالبوليفينول املضاد ل
يُعتقــد أنه يقدم فوائد للقلــب واألوعية الدموية مثل خفض 
مســتويات الكوليســرول، وكذلك فيتامن E، الذي ميكن أن 
ك الذين يعانون من جفاف الجلد عن طريق تكوين  يســاعد أول

طبقة مرطبة عىل سطح الجلد.
وأخــرياً، يحتوي األفوكادو عــىل كمية صغرية من اللوتن 
الكاروتينــي، والتي قد تدعم التخفيضات يف الضمور البقعي 

املرتبط بالعمر.

كــــائــــهــــم ثـــــر فــــــي  طـــــــفـــــــال تـــــ قـــــلـــــة ســــــاعــــــات نــــــــوم ا
كشفت دراســة جديدة أن األطفال يف سن 
املدرســة االبتدائية، الذين يحصلون عىل أقل 
من تســع ساعات من النوم يف الليلة، يعانون 
مــن اختالفات كبــرية يف مناطق معينة من 
الدما مسؤولة عن الذاكرة والذكاء والرفاهية 
ــك الذين يحصلون عىل 9 إىل 12  مقارنة بأول
ســاعة من النوم كل ليلة، وفًقا ملا نرشه موقع 
 Lancet نقاًل عن دورية Neuroscience News
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كلية الطب بجامعة مرييالند UMSOM، إىل 
أن تلك االختالفات ترتبط مبشاكل صحية نفسية 
اب والقلق والسلوكيات االندفاعية  أكرب، مثل االكت
بــن األطفال إضافــة إىل الصعوبات املعرفية 

املتعلقة بالذاكرة وحل املشكالت واتخاذ القرار.
وتو األكادمييــة األمريكية لطب النوم 
بــأن األطفال، الذين تراوح أعامرهم بن 6 و12 
عاًما ينبغي أن يحصلوا عىل 9 إىل 12 ســاعة 
من النوم كل ليلة بشكل منتظم لتعزيز الصحة 
املثىل. ولكن مل تفح أي دراســات حتى اآلن 
التأثري طويل األمد للنوم غري الكايف عىل التطور 

املعريف العصبي للمراهقن قبل سن املراهقة.

وقــام الباحثــون بفح صــور بالرنن 
املغناطيي والسجالت الطبية واالستطالعات 
التي أكملها املشاركون وأولياء أمورهم ملدة عامن 
يف ســن 11 إىل 12 عاًما. بتمويل من املعاهد 

.NIH الوطنية للصحة
وتعد دراسة التطور املعريف لدما املراهقن 
ABCD، التي شملت أكرث من 8300 طفل تراوح 
أعامرهم بن 9 و10 ســنوات، هي أكرب دراسة 
طويلة املدى لنمــو الدما وصحة الطفل يف 

الواليات املتحدة.
 ، من جانبه، قال الباحث بروفيسور زي وان
أستاذ األشعة التشخيصية والطب النووي يف 
جامعة ماريالند، إنه وزمالءه اكتشــفوا »أن 
األطفــال الذين مل يناموا بشــكل كاٍف، أي أقل 
من تسع ساعات يف الليلة، يف بداية الدراسة، 
كانت لديهم مادة رمادية أقل أو حجم أصغر يف 
مناطق معينة من الدما مسؤولة عن االنتباه 
ك  والذاكرة والتحكــم يف التثبيط مقارنة بأول

الذين يتمتعون بعادات نوم صحية«.
كام أضاف أن االختالفات يف الدما »استمرت 
بعد عامن، وهي نتيجة مقلقة تشري إىل رضر 

ك الذين ال يحصلون عىل قسط  طويل األمد ألول
كاٍف من النوم«، مشريا إىل أن النتائج هي األوىل 
من نوعها التي تثبت التأثري السلبي طويل املدى 
املحتمل لقلة النوم عىل النمو اإلدرايك العصبي 

لدى األطفال.
وتؤكــد النتائج دقة ونجاعــة التوصيات 
طفال. املتعلقة بعدد ســاعات النوم الكافية ل
هذا وتشجع األكادميية األمريكية لطب األطفال 
اآلبــاء عــىل تعزيز عادات النــوم الجيدة لدى 
أطفالهم. وتتضمن نصائحهم جعل النوم الكايف 
أولويــة عائلية وااللتــزام بروتن نوم منتظم 
وتشجيع النشاط البدين أثناء النهار والحد من 
اًما  وقت الشاشات والتخل من الشاشات 

قبل النوم بساعة.
هذا وتشــجع األكادمييــة األمريكية لطب 
األطفال اآلباء عىل تعزيز عادات النوم الجيدة لدى 
أطفالهم. وتتضمن نصائحهم جعل النوم الكايف 
أولويــة عائلية وااللتــزام بروتن نوم منتظم 
وتشجيع النشاط البدين أثناء النهار والحد من 
اًما  وقت الشاشات والتخل من الشاشات 

قبل النوم بساعة.

ــن ــ ــك ــ ول ــام..  ــ ــ ــ ــع ــ ــل ــ ل ــم  ــ ــه ــ م ــن   ــيـ ــامـ ــتـ ــيـ فـ
يعترب الفيتامن D هو أحد العنا الغذائية التي يحتا 
اليها جسمك لبناء عظام صحية والحفا عليها. وذلك ألن 
جسمك ال ميكنه امتصاص الكالسيوم، املُكون الرئيي 
 D كام ينظم فيتامن .D للعظــام، إال عند وجود فيتامن

أيًضا الكثري من الوظائف األخرى يف خاليا جسمك.
 D يُو عىل نطاق واســع بتناول مكمالت فيتامن
للتمتع بصحة عظام جيدة، ولكن ال تتوافر بيانات علمية 
نع الكسور، بحسب ما نرشته  متسقة حول ما إذا كانت 

دورية نيو إنغالند الطبية.
فقد أجرى علامء من مستشفى بريغهام والنساء، ثاين 
أكرب مستشفى تعليمي يف كلية الطب بجامعة هارفارد، 
بالتعاون مع باحثن من جامعات كاليفورنيا وكلية الطب 
بجامعة كريتون يف الواليات املتحدة، دراســة ثانوية، 
تأيت يف إطار مرشوع بحثي شامل يشار إليه اختصاًرا بـ

VITAL، الختبار مدى تأثري فيتامن D وأوميغا-3، وما إذا 
كانت مكمالت فيتامن 3 تؤدي إىل تقليل خطر اإلصابة 

بالكسور مقارنًة بالعال الوهمي.
شملت التجربة اختبار ما إذا كانت جرعات من فيتامن 
3 التكمييل تصل إىل حوايل 2000 وحدة دولية يف اليوم 
نع اإلصابة  أو 1 غرام يومًيا من كبسوالت أوميغا-3،  و
طان وأمراض القلب  نح وقاية من ال بكسور العظام أو 
واألوعية الدموية لدى الرجال 50 من العمر أو أكرب والنساء 

اللوايت تبلغن من العمر 55 عاًما أو أكرب.
مل يتم اختيار املشاركن يف الدراسة عىل أساس نق 
فيتامن D أو انخفاض كتلة العظام أو هشاشة العظام. 
كام أبل املشــاركون يف الدراسة البال عددهم 25871 
50 نساء، عن التعرض إلصابات  ، من بينهم 6 شــخ
بكســور عظام بسبب حوادث يف االستبيانات السنوية 
إىل جانب مراجعة سجالتهم الطبية املركزية، لتحديد ما 
إذا كانت الكسور كلية أو كسور غري فقرية أو يف الفخذين.

أفادت نتائج الدراســة مــن خالل املتابعة إىل جانب 
تحليل التقارير واالســتبيانات والسجالت الطبية أنه 
، مقارنًة بالدواء الوهمي،  مل يكــن ملكمالت فيتامن 3
تأثري كبري عىل الكسور الكلية، التي حدثت يف 769 من 
12927 مشاركًا يف مجموعة فيتامن D ويف 782 من 
12944 مشــاركًا يف مجموعة الدواء الوهمي. وتنطبق 
النتائج ذاتها عىل حاالت اإلصابة بالكسور غري الفقرية 

أو ك الفخذ.
3 مل تؤد إىل  وخل الباحثون إىل أن مكمالت فيتامن 
انخفاض خطر اإلصابة بالكسور بشكل ملحو باملقارنة 
مع من تلقوا العال الوهمي من املشــاركن يف الدراسة 
سواء األشخاص يف منتصف العمر األصحاء بشكل عام 
أو كبار السن، الذين مل يتم اختيارهم بسبب نق فيتامن 

D أو انخفاض كتلة العظام أو هشاشة العظام.

ي ــا ــعـ ــتـ ــم يـــتـــقـــبـــل الـ ــ ــي ــ ــراه ــ  الـــــلـــــواء اب
بـــــوفـــــاة والـــــــــده الـــــيـــــوم فـــــي بـــيـــروت

يتقبــل املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
ابراهيــم، التعازي بوفاة والده الســيد كاظم 
ابراهيم، اليوم السبت يف »يس سايد بافيون«- 

الواجهة البحرية لبريوت، من الساعة العارشة 
صباحا حتى االوىل بعد الظهر، ومن الســاعة 

الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء.

ــم ــ ــدائ ــ ــا ال ــ ــن ــ ــوف ــ ــد وق ــ ك ــ ــ : ن ـــز الــــلــــ ــ  حـ
الفلسطيني الــشــعــب  جــانــب  الـــى  ــثــابــ  وال

ــز الـــلـــ مــربــوطــة ــ ــجــع: صـــواريـــ ح  جــع
يــرانــيــة ا االستراتيجية  باملصال  مباشرة 

أصدر حزب الله البيان التايل: »يتقدم حزب 
الله من االخوة يف حركة الجهاد االســالمي 
باحر التعازي واملواســاة باستشــهاد القائد 
الجهادي الكبري تيســري الجعربي وعدد من 
اخوانه القادة امليدانين الذين نالوا الوســام 
االلهي الرفيع وحققوا أغىل امانيهم بعد عمر 

طويل قضوه يف الجهاد واملقاومة«.
اضاف البيان »ان الشــعب الفلســطيني 
الذي قدم أغىل التضحيات عىل مدى ســنن 
مقاومتــه الطويلة وزف عرشات الشــهداء 
القــادة لن تضعفه هذه الجرمية االرسائيلية 
البشــعة والغــادرة بل ســتزيده عزما عىل 

االنتصار  الطريق حتى تحقيــق  مواصلــة 
والتحرير«.

وتابــع »ان حــزب الله اذ يشــيد بتكاتف 
فصائل املقاومة الفلســطينية كافة، يشدد 
عىل وحدة املوقف الذي يشكل العامل األساس 
يف االنتصــار عىل العدو، ويؤكد عىل وقوفه 
الدائم والثابت اىل جانب الشعب الفلسطيني 
املظلوم ومقاومته الشــجاعة لتحرير ارضه 
وارساه وتحقيــق اهدافــه املرشوعة ويعرب 
يح عن تأييــده لكافة الخطوات  بشــكل 
التي تتخذها قياده حركة الجهاد االســالمي 

ه املتامدية«. للرد عىل العدوان وجرا

غرّد رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري 
جعجع عرب حســابه عىل »توير«: »وهكذا 
ح قائد  ّ شهد شــاهد من أهل بيته، حيث 
الحرس الثوري اإليراين حســن سالمي، ان 
»العدو امام طريق مســدود لشــن أي عمل 
عســكري ضد ايران، ألن لدى حزب الله أكرث 
ة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهّنم  من م

عىل إرسائيل«، وهكــذا من دون تحاليل وال 
استنتاجات يتبّن واضحا وجليا دور صواري 
حزب اللــه يف لبنــان. إن صواري الحزب 
االســراتيجية  باملصالح  مبارشة  مربوطة 
اإليرانيــة، وقد أدى ذلــك إىل تبعات هائلة 
جدا عىل الشــعب اللبناين كام نعيشه ونراه 

ونلمسه كل يوم«.

ــيــود؟ ــق ا عـــن ال »مــيــتــافــرس« واقــــع يــفــوق الـــخـــيـــال.. فـــمـــا
شانتال عا

سيقلب  مصطلح   »امليتافرس«.. 
الواقع التكنولوجي لشبكة اإلنرنت 
والرشكات الرقمية، بل وكل منصات 
التواصل اإلجتامعي رأساً عىل عقب. 
هو ببساطة مصطلح ظهر يف رواية 
التفاعالت  خيال علمي، سيتيح كل 
يف مجاالت املال واألعامل والتعليم 

باستخدام الواقع اإلفرايض. 
باختصار، هي مســاحة مجردة 
عــىل اإلنرنــت ميكن إنشــاؤها 

باستخدام الواقع 
املعــزز والواقــع االفرايض، أي 
إنشــاء رقمي للمساحة التي ميكن 
الوصول إليها عرب اإلنرنت، وميكن 
تحســن التجربة بشكل أفضل عرب 
استخدام سامعات الرأس    

.D 3 و
أما حــول إمكانية بروز أي قيود 
للـ«ميتافرس«، فام من قيود عىل ما 
ميكــن القيام به، فهو يفوق الخيال  

نظرًا ألن »ميتافرس« مســاحة افراضية وليست 
مساحة مادية. إن مفهوم »امليتافرس« جديد بالكامل  
ويتــم إجراء األبحاث حــول ما ميكن أن يحققه يف 
املســتقبل.  فاأللعاب تتجىّل يف املقام األول ضمن 
اهتاممات »ميتافرس« وتعترب األفضل لالســتخدام 
، ليليهــا قطاع العقارات الــذي يخطو خطوة  تلو 
األخرى نحو هذا املجال. هذا فضالً عن مجال األزياء 
والــرشكات والعالمات التجاريــة التي بدأت بحجز 

أماكن لها يف عامل »امليتافرس«.

 أفضل 4 منصات ميتافرس 
- ديســينرا النــد )Decentraland(: هي أول 
منصة مدعومة بالكامل من  شبكة »البلوكتشن« 
)blockchain( يف امليتافرس، مدعومة من واحدة 
من أقوى العمــالت الرقمية يف العامل وهي عملة 
»إيرثيوم« )Ethereum(. إذ ميكن للمستخدمن من 
خاللها إنشاء التطبيقات الخاصة بهم واستثامرها، 
كــام أن لهم حــق رشاء وبيع وتأجــري العقارات 
االفراضيــة داخلهــا  وتتضمــن مجتمع رقمي 
افرايض كامل وقرى ومدن وشوارع وشخصيات 

حقيقية.
- ســاند بوكــس )Sandbox( : هي منصة ألعاب 
إفراضيــة حيث ميكن لالعبن بناء تجارب األلعاب 
الخاصة بهــم وامتالكها وتحقيق الدخل منها عىل 

شبكة بلوكتشن إيثرييوم. 
فهــي لعبة للهواتــف املحمولــة و  
Windows ، تم تطويرها بواسطة استوديو األلعاب 

Pixowl وتم إصدارها يف 15 أيار 2012. 
وتتكون منصة ألعاب ساند بوكس من 3 منتجات 
متكاملة توفر معا تجربة شــاملة للمحتوى الذي 
ه املستخدم، مام يرشحها يك تكون من أقوى  ينش

منصات التواصل االجتامعي يف املستقبل.
- روبلوكــس )Roblox(: هي لعبــة افراضية 
تســتقطب مالين األشــخاص يف العامل، وكذلك 
عــددا كبريا من الــرشكات واملســتثمرين، وتضم 
مجتمعا رقميا شامال، وهي منصة ميتافرس ميكن 

للمســتخدمن من خاللها مامرســة األلعاب التي 
صنعها مستخدمون آخرون، وكسب األموال منها. 

  )Android( »وهــي متوافرة عىل أجهزة »أندرويد
،)Xbox( »و«إكس بوكس )IOS( »و«آي أو إس

(: هي عملة  - إكــي إنفينيتــي ) 
ة عىل مبدأ اللعب من أجب الريح، حيث  رقميــة قا
ميكن للمســتخدمن ربح عملة إكي إنفينيتي من 
ة  خالل لعبها والتداول بها. وهي لعبة ميتافريس قا
عىل شبكة البلوكشن، حيث يقوم الالعبون بجمع 
وصنع وتربية حيوانــات رقمية أليفة، وكل واحدة 
منها فريدة من نوعها تسمى »إكي« )Axies( والتي 
ميكن استخدامها للمنافسة يف لعبة بطاقات خاصة 

تعتمد عىل األدوار.

»ميتافرس«.. التغيري الجديد 
إن »امليتافرس« هو ببســاطة التغيري الجديد، ومبا 
أن التغيري يف العقد املايض كان رسيع لدرجة أن جيل 
األلفية بدأ يف اعتامده بوترية رسيعة. كان التغيري األول 
هو استخدام وسائل التواصل االجتامعي التي أعطت 
وذًجا جديًدا واآلن ســتجلب  االتصاالت االجتامعية 
امليتافرس اتصااًل اجتامعًيا آخر يف العامل االفرايض، 

مع تبني العديد من عاملقة اإلنرنت »امليتافرس«.
اماً كحقبة   إىل ذلك، ستتعري  طرق العمل ستتغري 
اإلعالن عن اإلنرنت  ووســائل التواصل اإلجتامعي 
التــي خلقت موجة تغيري يف جميــع القطاعات. 
تلك رشكة إنشاءات  فعىل ســبيل املثال ال الحرص، 
موقًعا إلكرونًيا ومنصات  تواصل  اجتامعي، وباملثل 
ســيكون لديها »ميتافرس« لعقد اجتامعات العمل 

ومناقشة املشاريع وعقد الصفقات وما إىل ذلك. 
لذلــك، يف النهايــة ســيعتمد  الجميــع عىل 
»امليتافرس«عىل  املدى الطويل ويصبح جزء ال يتجزّء 

من حياتنا. 
صحيح أن »امليتافرس« ال يزال يف مراحله األوىل 
عة، فضالً عن دور  ولكن أصبحنا نتبنى التغيري ب
جائحة كورونا، التي  علّمتنا أن نتبنى التغيري بشكل 
أرسع. فكيفام  تطورنا من استعامل الطوب والهاون 
ن الواقع االفرايض هو  وانتقلنــا إىل اإلنرنت ، فــ

التبني التايل الذي نتجه إليه. 

 دور اإلنرنت
 يف تطوير »امليتافرس« 

أّما حــول دور اإلنرنت يف تطوير »امليتافرس«، 
فتعترب وسائل التواصل االجتامعي عامالً مساعًدا، 
اًما مثل املكّمالت الغذائية . ففي عرص اإلنرنت، 
من املستحيل ألي رشكة أال يكون لها أي وجود عىل 
وســائل التواصل االجتامعي، وتعتمد املنصة التي 
تختارها كل رشكة عىل الجمهور. باختصار، وسائل 
التواصل االجتامعي عرّفت العامل  عىل«ميتافرس« 
وســتظل هي الوسيلة املعتمدة يف العامل الحقيقي 

أو باألحرى الواقع. 
كام أنه بات من املؤكّد أن جميع الرشكات ستفرض 
اماً كام فعل عاملقة  وجودهــا يف »امليتافرس«، 
اإلنرنــت يف أوائل عام 2000 وعاملقة وســائل 
التواصل االجتامعــي يف العام  2010، ها بنا اليوم 

نواكب ظهور عاملقة »امليتافرس«.

 القطاعات كاّفة تحجز 
مكاناً لها يف امليتافرس 

يعترب ســوق العقارات واحد من أهم القطاعات 
التــي تّتجه صــوب امليتافرس، حيث بات يشــهد 
ســوق العقارات االفراضية إقبــاالً كبرياً من قبل 
عاملقة التكنولوجيا ورشكات العقارات االفراضية 
لتأســيس مواقعها الخاصــة يف عامل ميتافريس 
واالســتفادة من قدراتها. فضالً عن أهم العالمات 
التجارية العاملية التي تتحّدر من مختلف القطاعات 
مثل       

Balenciaga ,  وغريها الكثري. 
لة كثرية سراود أذهانكم  أخرياً وليس آخراً، أســ
بعــد قراءة هذا املقال، ولكن ما يســعنا قوله هو أن 
»امليتافرس« هو باختصار نهضة تكنولوجية كبرية 
بانتظارنــا قادرة أن تقلب حياتنا رإســاً عىل عقب 
وتقرّب املســافات أكرث فأكرث بيننا. هو عامل جديد 
ومثــري آت، عىل أمل أن نتمكن من فّك »شــيفراته« 

ونغوص أكرث فأكرث يف أعامقه 

ــاســي ــاق ســي ــ ــفـ ــ اتـ ــن  ــ بــــــد مـ ــان: ال  ــ ــبـ ــ  قـ
ــرا ــ ــف ــ ــان مــــن ســــرطــــان ال ــنـ ــبـ نــــقــــا لـ

اعترب املفتي الجعفري املمتاز الشي أحمد 
قبــالن خطبة الجمعة يف مســجد اإلمام 
الحســن يف بر الرباجنــة، أن »البلد يف 
القعر، بال كهرباء، وال ماء، وال أسواق، وال 
حامية، وال رضورات معيشــية وأساسيات 
ارس  حياتيــة، والحكومة يف هذا املجال 
دور الخيانــة، وهي بذلــك حكومة تعطيل 
وإطباق،  وتهرب  واســتفزاز  واســتنزاف 
والبعــض يترصف كأنه املندوب الســامي، 
ويتعامــل مع بلده وكأنه ســوق أرباح، أو 
ح، رغم أن لبنــان حل األول  خشــبة م
عامليا يف تســونامي تضخم املواد الغذائية، 
وســط كارثة نقدية مالية بحيث بات معها 
8 مــن أصل 10 لبنانين تحت خط الفقر«. 

وأكــد رضورة »حــل أزمــة الطاقــة 
والكهرباء رسيعــا، وعىل الدولة أن تؤدي 
دور التاجــر، وقصة الغاز املرصي وكهرباء 
األردن »انســوها«، ألن واشنطن تعمل عىل 

خنــق لبنان، وكفانا بكاء عىل أطالل انهيار 
املرافق والقطاعات وكذبة »ال نســتطيع«، 
فمــن غــري املقبول تــويل مســؤوليات 
والسياحة،  للنقاهة  الســفر  ثم  حكومية، 
فيام الشــعب يلف أنفاسه«، مضيفا »نعم 
ت تل أبيــب عىل منع لبنان  للحــرب إذا أ
مــن حقوقه النفطية، ولــن نقبل أن يعوم 
لبنــان عىل بحــر من النفط، فيام ناســه 
نــون من الفقر والبؤس واليأس بســبب  ي
ار واشــنطن وتل أبيب عىل خنق لبنان.  إ
لــن نقبل بأقل من الحقوق النفطية للبنان، 
وتعويلنــا عىل املقاومــة تعويل عىل قوة 
لوالها  وجهوزية  وترسانة  كربى،  سيادية 
لــكان لبنان بخــرب كان. فالبلد يف حاجة 
إىل حكومة قويــة وفاعلة، والفرا حرب 
مســتمرة عىل البلد والدولة والناس، لذلك 
ال بــد من اتفاق ســيايس إلنقاذ لبنان من 

القاتل«.  الفرا  رسطان 



د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
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ائـــي« ـــ ــن الـــ ــ ــ مـ ــة ا ــنـ ــجـ ــرأس اجـــتـــمـــاع »لـ ــ ــ  مـــيـــقـــاتـــي تـ
للمزارع دعــمــا  لبنان  فــي  املنت  القم  بــشــراء  ــرار  قـ ــام:  سـ

ــات الــعــســكــريــيــن ــحــق ــرف رواتــــــب ومــســت ــ ــل يــعــلــن ص ــي ــخــل ال

املــرفــ ــي  ف ــردم  ــ ال لــرفــع  مـــزايـــدة  عــيــتــانــي  ــع  م يبح  حمي 

ردا مـــتـــحـــدون«  »تــحــالــف  و  ــن«  ــيـ ــودعـ املـ ـــة  صـــر  »جــمــعــيــة 
قانوني أو  اقي  أ قيد  أي  من  تفل  املــصــارف:  جمعية  على 

ثنيـــــــــــــــن: ضـــــــــــــــرا بـــــــــــــــدءا مـــــــــــــــن ا  املصـــــــــــــــارف تعلـــــــــــــــن ا
ــاع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة بالقطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــعبوية وامل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبب املواقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بسـ

ــد الـــشـــرق االوســــ ــه ــع ــن غـــرفـــة طـــرابـــلـــ وم ــي ــم ب ــاه ــف  ت
ــاد ــصـ ــتـ قـ ــا ــز الـــتـــنـــمـــيـــة والــــنــــهــــو بـ ــزيـ ــعـ ــتـ لـــلـــســـام لـ

تــرأس رئيــس الحكومة 
املكلف نجيب ميقايت اجتامعا 
لـ«لجنة األمن الغذايئ«، يف 
ايا الحكومية، شارك فيه  ال
كل مــن الوزراء يف حكومة 
ترصيــف االعــامل: الدفاع 
العميــد موريس  الوطنــي 
والبلديات  الداخلية  ســليم، 
مولوي،  بســام  القــايض 
بوشكيان،  جور  الصناعة 
محمد  القــايض  الثقافــة 
، الزراعــة عباس  مرتــ
الحــا حســن، واالقتصاد 
والتجارة أمن ســالم واملدير 
الجمهورية  لرئاســة  العام 

الدكتور أنطوان شقري.

 وزير  االقتصاد 
بعد اللقاء، قال ســالم: »بحثــت اللجنة يف ثالثة مواضيع 

تعني املواطن وتحديدا يف موضوع االمن الغذايئ.
اوال: تطرق االجتامع اىل موضوع انتهاء ازمة الخبز وتواجده 
يف الســوق اللبنانية نتيجة العمل الدؤوب مع كافة االجهزة 
مشــكورة ، والتي تتعاون مع وزارة االقتصاد من خالل اآللية 
الجديدة ضمن الشــفافية واملحاسبة يف عملية توزيع القمح 
والطحن بن االفران واملطاحن والرقابة املشددة عليهام للتأكد 
 ، من اســتعامل القمح املدعوم فقط يف صناعة الخبز العر
بعد ان تم اســتغالله سابقا وادى اىل انقطاع هذه املادة. كلنا  
امل وثقة انه يف حال استمر العمل  بالوترية الحالية فلن تكون 
هناك ازمة خبز مجددا، خصوصا ان قرض البنك الدويل سيكون 
قيد التنفيذ خالل فرة شــهر من االن، واالعتامدات ســتبقى 

مفتوحة السترياد القمح حتى تنفيذ القرض. 
أمــا  املوضوع الثاين والذي هــو يف غاية األهمية فيتعلق 
بصــدور قرار جاء فيــه: »نظرا لعدم إمــكان انعقاد مجلس 
الوزراء يف املرحلة الراهنــة، ونظراً للرضورة والعجلة، وبعد 
اطالع الســيد رئيس الجمهورية، وتشــجيعاً لالنتا الداخيل 
وتحفيزاً ملزارعي القمح الصلب والطري والشعري، يطلب إليكم 
اإلرشاف عــىل رشاء القمح املنتج يف لبنان والتي تبل كميته 
40 ألــف طن تقريباً من قبل املطاحن املحلية، وذلك وفقاً آللية 
تصدر عنا بناء القراحكم واقراح الســيد وزير الزراعة، عىل 
أن يُعرض املوضوع الحقاً عىل أول جلسة ملجلس الوزراء عىل 

سبيل التسوية«.
ر بها، ولرضورة  أضاف: »نظرا للظروف اإلستثنائية التي 
دعــم املــزارع، اتخذنا هذا القرار الذي ســيوفر الوقت وعناء 
املرور باأللية الســابقة تسهيال لرشاء الكميات املوجودة عند 
املزارعن، فالهدف األسمى واألسايس هو دعم املزارع اللبناين 
تحفيزا لتطوير إنتاجه ملادة القمح يف لبنان امال منا بالتوصل 

لالكتفاء الذايت«.
وتابع: »أضاف : يف املوضوع الثالث، طلب  الرئيس ميقايت 
اتخاذ  كل ما يتوجب من اإلجراءات القاســية للرقابة من قبل 
مديرية حامية املســتهلك يف وزارة اإلقتصاد يف األســابيع 
واألشهر املقبلة،  ملراقبة السوق واألسعار يف كافة القطاعات، 
وتواصلنــا مــع كل األجهزة لدعــم وزارة اإلقتصاد يف الدور 
،  ألن املســؤولية اإلجتامعية والوطنية واجبة حفاظا  الرقا
عىل حق املستهلك يف الحصول عىل األسعار الحقيقية، لتكون 
األرباح ضمن نطاق املعقول يف القانون وأصول التجارة  الحرة 

يف لبنان«.

 وزير الزراعة 
بدوره، قال الوزير الحا حسن: »هناك اتفاق بعد النقا يف 
اللجنــة مع  فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس ميقايت 
عىل االنطالق فورا برشاء القمح من قبل وزارة االقتصاد، وهذا 
األمــر إيجا جدا .« أن تصل متأخرا خري من اال تصل«، ولكن 
تعقيــدات كثرية حالت دون أن تتم عملية الرشاء قبل موســم 
الحصــاد، وبالتايل نحن اليوم امام رســالة إيجابية للداخل 
اللبناين وملزارعي القمح الطري والصلب والشــعري تؤكد بأننا  
سنشري، وستتحدد اآللية ان شاء الله خالل الساعات املقبلة، 

وهذا ما أكد عليه معايل وزير اإلقتصاد«.
أضاف: »كل األمور تسري وفق ما تم اإلتفاق عليه داخل هذه 
الجلســة التي كانت إيجابية جدا، طبعا لقد نوقشــت ملفات 
اخــرى، لكن أنــا أود أن ألفت اىل ان موضــوع زراعة القمح 
وتشــجيع زراعة القمح ورشاء املحصول لهــذا العام قد تم، 
ويف مــا خ العام املقبل فنحن نعمل  لتأمن البذور املؤصلة 
ملزارعينا وتكبري وتوســيع املساحات املزروعة التي نطمح أن 
تتجاوز 200 الف دونم فقط للقمح الطري. هذا األمر يؤســس 
ألن يكــون هناك اســتدامة يف القطاع الزراعي بشــكل عام 
ويخفف من حاجة لبنان اإلسراتيجية السترياد القمح   الذي 

أعلن وزير املال يف حكومة 
ترصيــف األعامل يوســف 
ف  إنجــاز  الخليــل عن 
الجيش  ومستحقات  رواتب 
وســائر  األمنية  والقــوى 
القوى العســكرية، مرجحاً 
أن تُنجز ســائر الرواتب يف 
غضون العــرشة أيام املقبلة 
أبعد تقدير، حاثاً بعض  عىل 
الــوزارات واإلدارات الذيــن 
ملفات  إرســال  تخلّفوا عن 
اإلرساع  وإداراتهم  وزاراتهم 
يف ذلك يك ال تتعرض الرواتب 

أو املســاعدات االجتامعية للموظفن والعاملن فيها ملزيد من 
التأخري، وتالفياً لتعريضهم لتداعيات ال قدرة لهم عىل تحملها 

يف هذا الظرف الصعب.

 نقل اعتامد إىل »االقتصاد« 

اىل ذلك وقّع الوزير الخليل مرشوع مرسوم نقل اعتامد من 

احتياطي املوازنة العامة للعام 
االقتصــاد  وزارة  اىل   2022
 4 416 730 000 بقيمــة 
القاعدة  أســاس  عىل  ل.ل. 
لتغطية  عرشيــة  االثنــي 
نفقات األجــور وملحقاتها 
إدارة  يف  بالعاملن  الخاصة 

إهراءات مرفأ بريوت.
املذكور  املــرشوع  وأودع 
جانب رئاسة مجلس الوزراء 
مجراه  إعطائــه  أجــل  من 
القانــوين، عىل أن يؤخذ يف 
االعتبار ان الحكومة الحالية 
هــي يف ترصيف أعامل وأن مــرشوع موازنة العام 2022 مل 

يُصّدق لتاريخه.
ويف شــأٍن منفصل نفى الخليل علمــُه مبا يتم تداوله عن 
مرســوم تجنيس يجري اإلعداد له، وقال مثل هكذا مرسوم مل 

ميّر يف وزارة املالية وبالطبع لن مير. 

 عقد وزير االشغال العامة 
والنقــل يف حكومة ترصيف 
االعــامل عيل حميه اجتامعاً 
مــع رئيــس مجلــس ادارة 
واســتثامر مرفأ بريوت عمر 
عيتاين وبعض أعضاء املجلس 
ووفد من رشكة خطيب وعلمي 
لوضع اطار اعداد دفر رشوط 
إلطالق مزايدة إلزالة الردم من 
عىل أرض مرفأ بريوت، كونها 
تشغل مساحات واسعة ال بد 
من استثامرها كتلك املتعلقة 
بحديــد العنابــر واآلليــات 
املتــرضرة، واملعادن كالحديد 
وكذلك  والخرسانة  والنحاس 
النفايات املختلطة بهدف إعادة 

تدويرها. 
ان  اىل  حميــه  واشــار 
»االجتــامع يأيت لوضع إطار 

زالة الردم واألنقاض الناتجة عن  إلعــداد دفر رشوط خــاص ب
انفجار الرابع من آب«، مشــدداً عىل »رضورة اإلرساع يف إعداده، 
طــالق هذه املزايدة تؤدي اىل ايرادات اضافية للخزينة العامة،  ف

وذلك ضمن مسار تفعيله وتجهيزه إلعادة إعامره قريباً«، الفتاً اىل 
ان »الدولة لن تدفع لرية واحدة من الخزينة العامة مقابل عملية 
اإلزالة تلك، فنحن حريصون عىل استثامر كل مر مربع فيه ليعود 

هذا املرفق الحيوي اىل سابق عهده«.  

 صــدر عــن »جمعيــة 
و«تحالف  املودعن«  خة 
متحدون«، بيان رد عىل بيان 
»جمعية املصارف يف لبنان«، 

جاء فيه: 
»طالعنــا اليوم 5 آب  بيان 
صادر عن »جمعية مصارف 
اإلرضاب  فيه  تعلــن  لبنان« 
بدءا من يــوم اإلثنن املقبل، 
ادي املصارف  امللفــت فيه 
الضحيــة  دور  لعــب  يف 
الحقوق  وتصوير أصحــاب 
املودعن وكأنهم هم املعتدون 
عليهــا، بعدمــا تخطت كل 
أصــول ومبــاد وحــدود 
الرشائع واملعاهدات املرصفية 
واألخالق والدستور والقانون 
يف ســلب املودعن أموالهم 

وجنــى أعامرهم يف تجارة ومقامرة بها من قبلها شــاركتهم 
ال بل حملتهم فيها الخســائر واحتفظت باألرباح ألصحابها، 
متناســية أن أساس العالقة املرصفية يف كل الدنيا هو عامل 
الثقة الذي نسفته من أساسه بنتيجة جشعها وغيها والدوس 

عىل حقوق اآلخرين.
خة  يف مقــام الرد عىل جمعية املصارف، يهم »جمعية 

املودعن« و«تحالف متحدون« تبيان اآليت:
أوال: إن التــذرع بغايــات »كيدية« لــدى مقيمي الدعاوى 
القضائية من املودعن أصحــاب الحقوق لهو قمة الوقاحة، 
فــكأن املراد أن يســلب هؤالء كل أرزاقهــم وحقوقهم وجنى 
أعامرهــم وأال يكون لديهــم حتى الحق يف التظلم، يف مقابل 
الحامية والحصانة للمصــارف للتامدي يف إجرامها يف حق 

املودعن. فأي عدالة هذه التي يزعمون
ثانيــا: هل أن حجة »الوضع االقتصادي« التي تتلطى خلفها 
الجمعية تجيز ألصحاب املصارف ومن وراءهم من سياســين 
فرض اإلقفال ســاعة يشــاؤون لتهريب أموالهم الطائلة إىل 
الخار بالتواطؤ مع مرصف لبنان وحاكمه واللعب عىل عامل 
الوقــت املعطل فيه القضاء للتامدي يف ارتكاباتهم ورسقاتهم 
يف حــق املودعــن، بحيث أنهم هم أول من تســبب به بعد ان 
حرموا مالي الودائع املســلطن عىل أموالهم من الترصف بها 
مبا يخــدم اقتصاد البلد وحتى ينقــذ حياتهم املودعة ليليان 
شعيتو التي كتبت لها الحياة، بعد مودعن أخرين قضوا مرضا 

لرفض املصارف تسديد أموالهم، خري شاهد
ثالثــا: أي »أوضــاع شــاذة« تحدث عنهــا البيان ورمى 
املســؤوليات هنا وهناك هل فات جمعية املصارف أن تذكر 
»األرباح الطائلة« وغري املسبوقة لعدد من املصارف بنتيجة 

تعامالتهــا بأموال املودعن يف الداخل والخار من تحولها 
صول والقانون إىل رشاء  إىل »منصات صريفة« خالفــا ل
فروع مصارف يف الخار إىل تخطي أرباحها يف الســنتن 
األخريتن األرباح املعتادة بشــكل غري مســبوق إىل الكثري 

الكثري من ذلك
ثل من مصارف  رابعــا: أمل يكف جمعية املصارف ومــن 
مــا تتميز به من حاميات قضائية ليــس لها مثيل يف العامل 
أجمع، لتعود و«تتظلم« من إجراء قضايئ يف حق أحد القيمن 
عليها هو أقل من الحد األد مام يتوجب قضائيا تجاهها أم 
أنها أدركت بأن الدعاوى املرفوعة يف وجهها أساســا وآخرها 
دعويي اإلفالس والتوقف عن الدفع اللتن ســلكتا مســارهام 
كانت ستســلك مســارها عاجال أم أجال وستف إىل نتائج 
ملموســة عندما ينتفض القضاء اللبناين لنفسه وللمودعن 
وسائر أصحاب الحقوق، ما بدأت مالمحه بالظهور أخريا عىل 

أيدي »القضاة األحرار«
خامسا: إن لعبة املصارف الضغط عىل املودعن واملتعاملن 
معها من خالل التلويح واللجوء إىل اإلرضاب أو اإلقفال باتت 
قدمية ومكشــوفة ولن تنطيل عىل الناس، وســوف تنقلب 
عليهــا بتضافر جهود جميع املودعن املدعوين إىل تشــكيل 
جبهــة واحدة لتحصيــل حقوقهم من باب »ما بحك جلدك إال 

ظفرك«
أخريا، كفــى جمعية املصارف واملصارف ومن يقف وراءها 
اديا يف تجاوزاتها وتفلتا من كل القيود األخالقية  إجرامــا و
والقانونية، ولتنتظر ردا قاســيا منا ومن كل املودعن أصحاب 
الحقوق لن يستثني أصحابها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها 
زهاق حقوق املودعن فيها، ما  ومديريهــا وكل من له عالقة ب

سيكون عنوان تحرك تصعيدي للمودعن األسبوع املقبل«. 

مصارف  جمعيــة  أعلنت 
ابتداًء من  لبنــان »اإلرضاب 
اإلثنــن 8 آب 2022، عىل أن 
العمومية  الجمعيــة  تقّرر 
للمصارف التي ســتنعقد يف 
العــارش من آب املوقف الذي 
تراه مناسباً يف هذا الشأن«، 
وذلك ألن »األوضاع الشــاذة 
قدر  املصارف  التي حاولــت 
اإلمكان التعامل معها مبرونة 
ولو عىل حسابها، بلغت حّداً 
مل يعــد مقبوالً، وهي مل تعد 
تســتطع أن تتحّمل املواقف 

املرضّة والشــعبوية عىل حسابها وحســاب االقتصاد، وهي 
تجد نفسها مضطرة إىل إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع 
للتعامل بجدية ومســؤولية مع األوضاع الراهنة بهدف السري 

نحو التعايف الحقيقي«.    
عقــد مجلس إدارة الجمعية اجتامعــاً بتاري 4 آب 2022، 
تــداول خالله »يف موضوع الدعــاوى الكيدية التي تتعرّض 
لها املصــارف والتي تصدر فيها بعض األحــكام االعتباطية 
والشــعبوية عن مرجعيات يتّم اختيارها مســبقاً من املّدعن 
لغايــات مل تعد خافيــة عىل أحد«، وأصدر عــىل أثره البيان 
اآليت: »إذا كان القانون قد ســعى بهدف تحقيق عدالة واعية، 
إىل إيــالء النظر بدعــاوى تتطلب حّداً أد من اإلملام بقوانن 
ن املصارف تقف  خاصة كالقوانن املرصفية واملحاســبية، ف
باســتغراب أمام تجاهل البعض من املكلّفن باحرام القانون 
ومضمــون أحكامه وكأن تطبيق القانون أصبح اختيارياً لهم 
وليــس إلزامياً. ويزيد اســتغرابها عندما تأخذ هذه املرجعيات 
تدابري جزرية تتناول حّريات األشخاص وكراماتهم وتيء إىل 
سمعتهم وتعرّض عالقات املصارف املحلية باملصارف املراسلة، 
مام يحدث بال الرضر ليس للقّيمن عىل املصارف فحسب، بل 

بصورة أوىل للمودعن. 
ومــن األمثلة عىل ما تقّدم، عدم فهم هذه املرجعيات ملعنى 
» الرأي املخالــف« »Adverse Opinion« الذي أصدره مفوضو 
املراقبة الجّديون ال سّيام الدوليون منهم مؤخراً، لدى مراجعة 
الحسابات املالية ليس فقط للمصارف، بل رمبا لجميع الرشكات 
العاملة يف لبنان. وقد ســها عن بالهم أن الوضع املرصيف يف 

لبنان كام الوضع االقتصادي 
نظامية  مخاطر  ضحية  هو 
ناتجاً  وليس   systemic risk
اتخذتها  عن ترصفات فردية 
املصــارف أو غريهــا مــن 
االقتصادية حتى  املؤسسات 
يجــري تحميل املســؤولية 

ألفراد.
املرجعيات  هذه  كانت  ولو 
تقــرأ أســباب هــذا الرأي 
املخالف، ولو كانت ســتفهم 
هذه األسباب إن قرأتها، ولو 
محاسبة  بخبري  اســتعانت 
يوضحها لها قبل اتخاذ قرارها، لكانت علمت أن أســباب الرأي 
املخالف ال تعود إىل تزوير الحســابات، بل تعود إىل استحالة 
تطبيق قواعد املحاســبة الدولية بسبب األوضاع االقتصادية 
العامة يف البالد التي هي من مســؤولية الدولة التي أوصلتنا 
ف  اليها وليس بسبب املرصف املعني، مثل عدم توحيد سعر 
IAS 21 أو التضخم املفرط IAS 29 أو سواه. وأن الرأي املخالف ال 
يعني أن الرشكة املعنية أو املرصف املعني يحاول إخفاء االرباح، 
بل عىل العكس، لو كان تطبيق معايري املحاسبة الدولية ممكناً، 

  . لكانت الخسائر زادت ومل تنق
ومن هنا، إن جمعية مصارف لبنان ال تفهم أســباب توقيف 
.م.ل، بسبب ورود  رئيس مجلس إدارة بنك االعتامد املرصيف 
نافية يف جبل  شكوى جزائية بحّقه أمام النيابة العامة االست
لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه مل يوّزع 

لها أرباحاً يف وقت مل يحّقق املرصف أرباحاً ليوزعها.
إن هــذه األوضــاع الشــاذة والتي حاولــت املصارف قدر 
اإلمــكان التعامل معها مبرونة ولو عىل حســابها، بلغت حّداً 
مل يعد مقبوالً، وهي مل تعد تســتطع أن تتحّمل املواقف املرضّة 
والشعبوية عىل حسابها وحساب االقتصاد، وهي تجد نفسها 
مضطــرة إىل إصدار إنذار عام يكون دعــوة للجميع للتعامل 
بجدية ومســؤولية مع األوضاع الراهنة بهدف الســري نحو 
التعــايف الحقيقي. وعليه، إن املصارف العاملة يف لبنان تعلن 
االرضاب ابتــداًء من يوم االثنــن الواقع يف 8 آب 2022، عىل 
أن تقّرر الجمعية العمومية للمصارف التي ســوف تنعقد يف 

العارش من آب املوقف الذي تراه مناسباً يف هذا الشأن«.  

التجارة  غرفــة  وقعــت 
والصناعــة والزراعــة يف 
ممثلًة  والشــامل  طرابلس 
برئيس مجلس إدارتها توفيق 
دبويس  مذكــرة تفاهم مع 
معهد الرشق االوسط للسالم 
ممثال مبؤسس املعهد سعيد 
بيالين، يف حضور مستشار 
الدكتــور خالد جراح  املعهد 

واملنسق عبد الرحمن غالب.
اىل  املذكــرة  وتهــدف 
»التــزام الرؤيــة واألهداف 
واالسراتيجيات  والتوجهات 
التي تعتمدها غرفة طرابلس 
وضع  يف  والرشاكة  الكربى 
إطار للتعاون من أجل تنفيذ 
تف  التي  املشركة  املهام 

اىل تعزيز املبادرات التي من شــأنها تحقيق التنمية املستدامة 
والنهوض باإلقتصاد الوطني، من خالل املشاريع اإلسراتيجية 
والخطط العامة التي تطلقها غرفة طرابلس الكربى واإلضاءة 
عىل الخطوات العملية التي يجب إتباعها للوصول اىل األهداف 

املحددة«.
وأثنى دبويس عىل »دور معهد الرشق األوســط للســالم«، 
متمنيا لــه النجاح »يف تحقيق أهدافه األساســية بتحقيق 
الســالم العنرص الحيوي املســاعد عىل التقدم واإلســتقرار 

واإلزدهار إنسانياً وإقتصادياً وإجتامعياً«. 

ع الل اال مية 
ع الل اال ا  مي

سكان ا مصرف  قرو  على  ت  قب يحكم  العام  القطاع  إضرا 
مع دخول إرضاب القطاع العام شهره الثاين، تراكم الخسائر 
اليوميــة عىل خزينة الدولة باملليارات مع كل يوم إضايف من 
إقفال مؤسســات القطاع العام وإداراته ودوائره... واألرضار 
تصيب هيكل القطاعات االقتصادية بكل مقّوماتها، أما الحلول 

فتنتظر حامسة من بيده القرار...
وليس مرصف اإلســكان ســوى واحد مــن املترّضرين من 
هــذا اإلرضاب، إذ ال تزال طلبــات طالبي الحصول عىل قرض 
من املرصف إن كان للســكن أو للرميم أم للطاقة الشمســّية، 
عالقة عند إرضاب القطاع العام املفتوح، مبا مينعهم من تأمن 

املستندات الرضوريّة املطلوبة...
ويف الســياق، تُفيد مصادر معنّية »املركزية« أن عدد زّوار 
املوقع اإللكروين التابع ملرصف اإلســكان، بل 170 ألفاً ما 
يــدّل عىل أنه »ال يوجــد أي خلل يف عمل املوقع اإللكروين، 
ا ما يؤّخر طلبات الحصول عىل قرض من مرصف اإلسكان،  إ

هو إرضاب موظفي القطاع العام الذي بدأ بعد نحو أســبوع 
مــن إطالق املوقع اإللكــروين املذكور... وقد دخل اإلرضاب 
أســبوعه الســابع ما مينع عىل طالب القرض إنجاز األوراق 
الثبوتّيــة املطلوبة الكتامل ملف الطلب، ومنها عىل ســبيل 
املثــال ال الحرص: اإلفادة العقارية، رخصة إســكان مصادق 
عليهــا، إفادة ارتفاق وتخطيط، إفادة نفي ملكّية، إخرا قيد 
فردي وعائيل، سجل عديل، وإفادة راتب من صندوق الضامن 

االجتامعي...«.
وتُلفت إىل أن »كل تلك األوراق أساســية ورضوريّة توجب 
عــىل طالب القرض تقدميها ملرصف اإلســكان للبت بها، إذ ال 
يكفي أن ينــرش طالب القرض املعلومات املطلوبة عرب املوقع 
اإللكروين للمرصف فقط، بل عليه تســليم األوراق الثبوتية 
للتحقق من املعلومات الواردة عىل املوقع، ال ســيام ما يتعلق 

ثبات أن طالب القرض هو لبناين«. ب





عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
السبت 6 آب 2022

يراني ا الروسي  الصناعي  القمر  من  قلقتان  وواشنطن  »إسرائيل« 

ــة ــ ــي ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ ســ ــة وا ــ ــي ــ ــرب ــ ــ ــ ــة امل ــ ــرط ــ ــش ــ ــن ال ــ ــي ــ تـــــعـــــاون ب

ــســاعــد  ــي فــــي الـــيـــمـــن: الـــهـــدنـــة ســت ــ ــرك ــ ــي ــ م املـــبـــعـــوث ا
ـــــم الـــجـــمـــيـــع ــة تـــــ ــ ــي ــاســ ــ ــي ــة ســ ــيـ ــلـ ــمـ عــــلــــى بـــــنـــــاء عـ

ــي دارفــــــــور ــ ــي فـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ مــــــــن الـ اســــتــــهــــداف قــــــــوات ا

كشفت وســائل إعالم إرسائيلية أن »إرسائيل« والواليات 
املتحدة تشــعران بالقلق من إمكان اســتخدام التكنولوجيا 

للتقدم االستخباري والنووي.
وأوضحت صحيفة »جريوزاليم بوســت« أّن »للمرة الثانية 
خالل 3 أشــهر، تُحدث روسيا ضجة بشأن مساعدتها إليران 

يف مجال تكنولوجيا األقامر الصناعية«.
وأشــارت الصحيفة إىل أّن »مثل هذا التعاون والتقدم يثري 
قلق إرسائيل والواليــات املتحدة إىل حد كبري، ألن تكنولوجيا 
األقــامر الصناعية ميكــن أن تكون ذات اســتخدام مزدو 
لتطبيقها عىل إيصال األســلحة النوويــة، فضالً عن إمكان 
تعزيــز قدرات جمــع املعلومات االســتخبارية للجمهورية 

اإلسالمية بشكل كبري«.
كام لفتت الصحيفة إىل أّن »وكالة روسكوزموس الروسية 
طورت القمر الصناعي لالستشــعار عن بُعد، والذي سيوفر 
بيانــات مكانية دقيقة إليران لتحســن اإلنتاجية الزراعية، 
ومراقبة املــوارد املائية وإدارة الكــوارث الطبيعية ومراقبة 

املناجم«.
كذلك نقلــت الصحيفة عــن تقارير تفيد بــأّن »األقامر 
الصناعية ستســاعد يف مراقبة حدود إيران واســتخدامات 
أخرى غري محــددة، وهذا هو الجزء الذي ســيثري القلق يف 

إرسائيل والواليات املتحدة األمريكية«.

هذا وذكرت صحيفة »واشــنطن بوست« منتصف شهر 
بقمر صناعي  إيران  لتزويد  أّن روســيا تســتعد  حزيران، 
متقــدم ميكنه تتبع األهداف العســكرية يف جميع أنحاء 
الرشق األوســط، مــا أدى إىل ارتعــا يف معظم أنحاء 

ملنطقة. ا
ويف ذلك الوقــت، نفى الرئيس الــرويس فالدميري بوتن 

بشدة التقرير، واصفاً إياه بأنه »هراء«.
الروسية »روسكوزموس«  الفضاء  أن وكالة  الجدير ذكره، 
أعلنت، أنّها ســتطلق القمر الصناعي اإليــراين »خّيام« إىل 

الفضاء يف ـ9 آب الحايل. 

ذكرت تقارير صحافيــة إرسائيلية أن الرشطة اإلرسائيلية 
املجرمن اإلرسائيلين  لتعقب  املغربية  ستتعاون مع نظريتها 

الذين يفرون إىل الدولة الواقعة يف شامل إفريقيا.
وذكرت قناة news 24 أن قائد الرشطة اإلرسائيلية، كو 
شــبتاي، زار املغرب هذا األسبوع وناقش األمر خالل اجتامع 
يف الرباط، مشرية إىل أن شــبتاي يعمل عىل تعزيز التعاون 
املغربيــة واإلرسائيليــة يف محاولة ملكافحة  بن الرشطة 
االتجاه الذي تم اكتشــافه مؤخرا ملجرمن من إرسائيل فارين 
إىل بلدان املنطقة، مبا يف ذلــك إىل املغرب وتركيا واإلمارات 

العربية املتحدة.
ن العديد من املجرمن الذين  ووفقا الستخبارات الرشطة، ف
فروا إىل املغرب يواصلون أنشطتهم اإلجرامية يف إرسائيل من 

 . الخار
كام وقع املغــرب وإرسائيل، بالرباط مذكرة تفاهم للتعاون 

يف مجال القضاء، وذلك أثناء زيــارة وزير العدل اإلرسائييل، 

جدعون ساعر، إىل اململكة املغربية، يف سياق تعزيز الرشاكة 

املتنامية بن الجانبن منذ تطبيع عالقاتهام الدبلوماسية.

اليمــن تيم ليندركين  املبعوث األمرييك الخاص إىل  قال 
إّن »الواليــات املتحدة واملجتمع الدويل يرغبون بالعمل بدفع 
السالم يف اليمن مع رضورة إرشاك األطراف اليمنية كافة«.
وأوضح ليندركين يف إحاطــة صحافية أّن »عىل الدول 
املانحة أن تُكّثــف جهودها لدعم اليمــن«، مضيفاً: »نبذل 
جهوداً ملنع انفجــار ناقلة النفط يف البحر األحمر، ونجمع 
يعيق  فالتفجري  النفطيــة،  الناقــالت  التربعــات لحامية 

ية«. بي كارثة  البحرية ويحدث  املالحة 
كام أشــار ليندركين  إىل أّن »التمديد الثاين للهدنة وفر 
6 أشــهر من الهدوء يف اليمن، وهنــاك التزام من األطراف 
اليمنية بالهدنة، وهو ما مينحنا الثقة يف إمكانية التوصل 

إىل اتفاق دائم لوقف إطالق النار يف اليمن«.
: »علينا املحافظة عــىل امل قدماً  وتابــع ليندركينــ
التي  الشــائكة  القضايا  االتفاق وطرح  وتوســيع رشوط 

التوصل إىل اتفاق«. اليمنية بعدم  أحالت األطراف 
: »نتطلع إىل محادثات جيدة يف فيينا،  وأضاف ليندركين
وهناك تقدم ملحو يف اليمن وهناك جهود ملحوظة ولن 
نســمح ألي بلــد أي يعيق املحادثات وتحقيق الســالم يف 
اليمن«، مشرياً إىل أّن »الهدنة يف اليمن من شأنها املساعدة 

الجميع«. التحول إىل عملية سياسية شاملة تضّم  عىل 
: »نريد أن نشــاهد رحالت أكرث من  كام قــال ليندركين
وإىل مطــار صنعاء«، وأنّــه يعتقد أنها فرصــة لاللتزام 

أحكامها. وتوسيع  بالهدنة 
ورداً عــىل ســؤال حول مخاطر الناقلــة )صافر (، قال 
ليندركينــ إّن »هذا أمر طار آخر وعــىل املجتمع الدويل 

أن يراه كذلك، نحن نركز عــىل كل الدول املانحة والرشكات 
الخاصة«.

وأشــار إىل أّن »صافر ليست مشكلة مينية محلية فقط، 
ة لجمع التربعات، واألمم املتحدة  ونتطلع إىل منظامت البي
قامت بعمل رائع، ونحن سنجمع املبل املطلوب خالل األيام 
املقبلة ونتقدم بشكل حثيث لســد الفجوة وبحلول ترشين 

.« النفطية  الناقلة  األول ستكون هناك عملية لحامية 
أما حــول موضوع مبيعات األســلحة، قــال ليندركين 
الخليجين،  إّن »الواليات املتحــدة ملتزمة بأمن رشكائهــا 
وحاميــة آالف األمريكيــن الذي يعيشــيون ويعملون يف 

املنطقة«.
ويف ما يخــ املحادثات بن الســعودية وإيران، قال 
: »أشجع الســعودية عىل مواصلة املباحثات مع  ليندركين

إيران«.

أعلنت الرشطة الســودانية عن مقتل 5 من قوات األمن يف 
كمن نصبته جامعة مســلحة »خارجة عــن القانون« يف 

منطقة دارفور املضطربة.
وقالت الرشطة يف بيان لها إن »قوة أمنية مشــركة من 
يع تعرضت  القوات املســلحة والرشطة وقوات الدعــم ال
مساء أمس الخميس لهجوم غادر شنته جامعة خارجة عىل 

القانون بوالية وسط دارفور«.
وأضاف البيان أن الهجوم »أســفر عــن مقتل 5 من قوات 
األمن، بينهــم مالزم أول يف الرشطة، مع عدد غري محدد من 

الجرحى«.
ومل يتضــح عىل الفور مــا إذا كانت هنــاك إصابات بن 

املهاجمن.

اء »إســرائــيــل« ســ مــعــادلــة جــديــدة إ ســامــي« تــ »الــجــهــاد ا

ــــــوريا ــ ــ ــ ــــــــى ســـ ــ ــ ردن الـــ ــــــن ا ــ ــ ــ ــــــ مـــ ــ ــ ــ ــــــودة 1900 الجـــ ــ ــ ــ عـــ

ــور ــدســت ــاء ال ــت ــف ــا مــتــعــلــقــة بــنــتــائــ اســت ــون تــونــ تــرفــض طــع

ــــة ــــائل العالق ــــا لتســــوية املس ــــع دعواتن ــــم تتجــــاو م ــــن: قطــــر ل البحري

ــة ــد الــنــهــ ــ ــدة حـــــول س ــ ــدي ــ كـــشـــف تــفــاصــيــل ج

ذكرت وســائل إعالم إرسائيلية، أّن »فرقة غزة يف الجيش 
تصف الســاعات املقبلة بالحاســمة والدرامية«، مؤكدًة أّن 

التأهب سيستمر حتى مطلع األسبوع املقبل.
وأفاد اإلعالم اإلرسائييل بــأّن »رئيس الحكومة يائري البيد 
يجري تقديــراً أمنياً إضافياً للوضع صبــاح اليوم، عىل وقع 

استمرار التوتر يف الجنوب«.
الجهاد اإلســالمي  إّن »حركة  رتس«  وقالت  صحيفة »ه
تؤســس معادلة جديدة إزاء إرسائيل بتهديد انتقامي واحد«، 
مضيفًة أنّه »بعد اعتقال القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي 
يف جنن بسام السعدي، استعرت األجواء يف الضفة، ما أدى 
إىل تحذير االســتخبارات من نية انتقام فورية لدى عنا 

الجهاد يف غزة«.
وأضافت الصحيفة: »الخطر متعلق بشكل أسايس بسكان 
املســتوطنات املحاذية للســيا الحــدودي يف غالف غزة، 
املكشــوفن لنــريان الصواري املضادة للدبابــات وعمليات 

 .» القن
ويف هذا الســياق، تحدثت صحيفــة »إرسائيل هيوم« عن 
تقدير ســلطات االحتالل لتهديد حركة »الجهاد اإلســالمي« 
بشــكل حقيقي، مبينًة أّن املؤسســتن األمنية والعسكرية 
تتوقعان »ســيناريوهات عديدة محتملة، منها إطالق نار من 

القطاع، أو هجوم يسبق الرضبة، أو حتى انتهاء التوتر«.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إّن »اإلحباط 

وسط الســكان مفهوم إال أّن إغالق الطرق رضوري، السكان 
يتحّصنون يف منازلهم منذ 4 أيام لكن يتقبلون ذلك«.

وحّذر رؤســاء الســلطات املحلية اإلرسائيلية،  من غضب 
املستوطنن  »الذين ينفد صربهم« بسبب الوضع األمني. 

وقالت صحيفة »يديعوت أحرنوت« إّن  »إرسائيل تســتعد 
لتغيري التكتيك إزاء حركة الجهاد«.

وقبل يومن، رأى محلل الشــؤون العربية يف »القناة 13«، 
تســيفي يحزكيل، أّن »الجهاد اإلســالمي ربحــت من هذه 
الجولة«، قائالً إن  »الحركة أنجزت ما تريده، إذ تشاهد إرسائيل 
خائفة من الصاروخ الذي سيطلق«، معقباً بأّن »إرسائيل كانت 

هستريية أكرث من الالزم«.

ن السورين العائدين من األردن إىل بالدهم  بل عدد الالج
خالل األشهر الستة األوىل من العام الحايل، 1895 شخصا، 
ن  يف ظل تأكيد األردن واملفوضية األممية لشــؤون الالج

عىل طوعية العودة.
وقال املتحدث باسم املفوضية يف األردن، مشعل الفايز، إن 
ن العائدين من األردن إىل سوريا منذ فتح الحدود  عدد الالج
ا من  يف عام 2018 يبل 46103 أشــخاص، منهم 5476 الج

مخيم الزعري.
ا من أصل 676164  ويقيم يف مخيم الزعري 81983 الج
ا ســوريا مســجال لدى املفوضية حتى نهاية الشــهر  الج
1 مليون  املايض، لكن الحكومة األردنية تتحدث عن وجود 3

سوري منذ بداية األزمة يف 2011.
ووفق مســح أجرتــه املفوضية يف بداية العــام الجاري 
ن  وز املــايض حول نوايا وتصــورات الالج ونرشته يف 
ن السورين يف  ن 36 من الالج السورين بشأن العودة، ف
2 من  األردن يرغبون يف العودة يف غضون 5 سنوات، لكن 4

ن السورين لديهم نية للعودة إىل سوريا خالل عام. الالج
وال تــزال املخاوف املتعلقة بالســالمة واألمن هي أهم ما 
ن، تليها مخاوف متعلقة بفرص كســب العيش  يُقلق الالج
والخدمات األساسية غري الكافية، وفق املفوضية التي تقول 

إنها »ال تسهل وال تشجع العودة إىل سوريا«.
مم املتحدة أنطونيو غوترييش أكد الشــهر  األمن العام ل

ن عــىل العودة »إذا كانت  املايض عدم إمكانية إجبار الالج
حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر«.

ووفق بيانات املفوضية، عاد منذ 2016 إىل ســوريا 325551 
ا سوريا مقيام يف األردن. ا سوريا، كان من بينهم 62916 الج الج
وتقول املفوضية إن األرقام الخاصة بالعائدين إىل ســوريا 
هي األرقــام التي تم »التحقــق منهــا أو مراقبتها من قبل 
املفوضية وال تعكس العــدد الكامل للعائدين، والذي قد يكون 

أعىل بكثري«.
وخالل األشهر الستة األوىل من العام الحايل عاد 22362 
ا سوريا إىل سوريا، وكان أكرثهم مقيام يف تركيا، وبل  الج

عددهم 15149، بحسب بيانات املفوضية.

قضت املحكمة اإلدارية يف تونس برفض طعنن يف نتائج 
االستفتاء عىل الدســتور الجديد تقدم بهام كل من منظمة 
« التابعة ملنظمة الشفافية العاملية وحزب »الشعب  »أنا يق
يريد«، كام ينتظر أن تصدر حكمها يف الطعن الثالث واألخري 
يف الثامن مــن آب الجاري، وفق ما أفاد به املتحدث باســم 

املحكمة عامد الغابري يف اتصال مع الجزيرة.
ويعد قرار املحكمة اإلداريــة ابتدائيا، ومُيكن للمعنين به 

نافه أمام دائرة التقايض الثانية واألخرية. است
ــة االنتخابات أعلنــت أن النتائــج النهائية  وكانــت هي
لالستفتاء سيتم إعالنها أواخر الشــهر الجاري يف حال تم 
تقديم الطعون فيها أمام املحكمة اإلدارية بطوريها االبتدايئ 

نايف. واالست
ــة االنتخابات  ــوز املايض، أعلنت هي ويف 26 يوليو
التونســية أن مرشوع الدســتور -الذي كان االستفتاء عليه 
94 من أصوات  يف 25 من الشــهر املايض- حظي بثقة 60
مليونن و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا يف التصويت، من أصل 

30 من املسجلن(. 9 مالين و278 ألفا و541 ناخبا )5
واالســتفتاء حلقة يف سلســلة إجراءات اســتثنائية بدأ 
وز 2021، ومنها إقالة  الرئيس قيس ســعّيد فرضها يف 25 

الحكومة وتعين أخرى وحّل مجلس القضاء والربملان وإصدار 
ترشيعات مبراسيم رئاسية والتبكري باالنتخابات الربملانية إىل 

17 كانون األول املقبل.
ورفضت عدة قوى سياســية تونســية رئيســية نتائج 
االســتفتاء -مثل جبهة الخالص الوطنــي وحركة النهضة 
والحملة الوطنية إلسقاط االســتفتاء )ائتالف من 5 أحزاب 
يسارية(- عىل اعتبار أن 75 من الشعب التوني مل يشاركوا 

يف االستفتاء عىل الدستور الجديد.

أعربت البحرين عن أســفها لعدم تجاوب قطر مع دعوات 
اململكة لحل املســائل العالقة، وقالت إن الباب مازال مفتوحا 

للحوار.
جاء ذلــك يف ترصيحات لوزير الخارجيــة البحريني عبد 
اللطيف بن راشد الزياين، خالل لقاء عقده مع مديري التحرير 

يف الصحف املحلية ووكالة أنباء البحرين.
وحــول العالقة مع قطر قال الزيــاين إن مملكة البحرين 
»بادرت ولعدة مرات بدعوة األشــقاء يف قطر لعقد املباحثات 
الثنائية لتســوية املسائل العالقة بن الجانبن، تنفيذا ملا ن 

عليه بيان العال«.
وأعرب الوزير البحــراين عن األســف »ألن دولة قطر مل 

تتجاوب مع الدعوات التي وجهتها مملكة البحرين حتى اآلن«، 
وقال إن مملكة البحرين »ترى أنه ال يصح ترك األمور العالقة 

دون أن يتخذ بشأنها أي إجراء«.
ن املسؤولية تقع عىل األشقاء يف قطر  وأضاف: »ولذلك ف
الذيــن مل يتجاوبوا مع الدعوات املتكــررة التي وجهت إليهم 
من جانب اململكة«. مؤكــدا أن بالده »حريصة عىل العالقات 
األخوية مــع قطر، والباب مازال مفتوحــا للحوار والتفاهم 
ثنائيا وفق بيان العال حول كافة املسائل العالقة التي تتطلب 

البحث واملعالجة«.
ومن بن تلك املســائل العالقة ذكر »موضــوع الصيادين 

البحرانين، وأهمية التنسيق البحري، والطريان، وغريها«.

املرصي  املياه  خبري  كشف 
األقامر  أن  رشاقــي،  عباس 
أظهرت حقيقة  الصناعيــة 
لســد  الثالــث  التخزيــن 
النهضة، 5 مليارات م3 حتى 
استمرار  أظهرت  التي  اليوم، 
التخزين وعــدم مرور املياه 

أعىل املمر األوسط.
عــرب  رشاقــي  وأشــار 
»فيســبوك«  عىل  صفحته 
أن الصــور تظهر حتى وقت 
مــرور القمــر الصناعــي 
أعىل ســد النهضة اإلثيو 
وأن   ،2022 اب   4 صبــاح  
نحو ســد  تتقدم  البحــرية 

ال وتقرب منه وهي عــىل بعد 250 م 
من قاعدته، مام يؤكد أن منســوب التخزين 
هو 593 م مبقــدرا 5 مليارات م3 تضاف إىل 
التخزين السابق، ليصبح إجامىل البحرية 13 

مليار م3 حتى اليوم.
تعتمد  الثالث  التخزين  مياه  »كمية  وتابع: 
عىل مدى اإلنجاز يف تعلية املمر األوســط، 
قد تعرب املياه املمر األوسط خالل ساعات أو 
يوم، تزيد قليال اذا وصلــت التعلية أكرث من 

595 م«.

وأوضح: »تتطابــق صورة القمر الصناعي 
 )DEM( مع النموذ الرقمى ثــال األبعاد
عند منسوب 593 مرا فوق سطح البحر الذي 
نرش امس، مام اليدع أي مجال للشك، وعندما 
تصل املياه إىل جسم سد ال تكون كميتها 
14 مليار م3 ، وهذا هو التخزين يف التصميم 
 11 األمرييك لعام 1964 بعــد تعديله من 1
مليار م3 والذي يعتمد عىل الســد األسايس 
فقط دون وجود ســد ال الذي ســوف 
يصبح مســؤوال عن زيادة التخزين فيام بعد 

حتى 74 مليار م3«.
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0   7 حـــــــد  ا بــــيــــروت  مــــيــــدان  مــــن  ــل  ــيـ ــخـ الـ ــاق  ــ ــب ســ بـــرنـــامـــ 
الشوط االول ـ املسافة 1400مر

الشوط الثاين ـ املسافة 1400 مر
الشوط الخامس ـ املسافة 1400 مر

الشوط الثالث ـ املسافة 1400 مر

الشوط الرابع ـ املسافة 1000 مر

خفيف 27

باب نم -27 نم

1 باب 27 2

1 ع ك -27 51

خفيف خ

1 باب نم 26 9

1 باب -27 6

1 نم 27 55

1 ع ك -25 49

1 باب 27 ع ك  4

خفيثف خ

خفيف خ

1 باب 26 5

مشكوك ...

1 الف نم خ 30

خفيف 26

خفيف خ

خفيف خ

خفيف خ

1 باب 26 2
خفيف خ

54

51

51

50-

49-

54

54

54

51

51

56

56

54

52

50-

60

60

57

54

53

52

54

54

54

52

52

جوفري
بوكر

كين ارثر
نانا

كونتيسا

ابن اصل
ر لبنان
يا زمان

عر
غزال الحو

شادن
قمر الدار

امري الشامل
سائر

اوليتشكا

رسور
مرعب

ابو نرصة
مجد عامد

كرار
مجد لبنان

رجوى
ماجدة

حبيبة طوين
فيحاء
ميس

فاروق
مروان
فاروق
منذر

فاروق

مروان

مروان

عيل س

عيل س

خ.الدين

مروان

خ.الدين

مروان

ع.حسن

فواز

منذر
مروان
فاروق
فاروق
عيل س
فاروق

عيل س
عيل س
ع.حسن
ع.حسن
ع.حسن

راغب
عدنان

بدر
عالء

عدنان
عا

نديم
بدر
عطا

عا

عطا

عدنان

مهند

وحيد

عالد
عدنان

/

بدر
شحادة

بدر
نديم

قاسم
مهند

2
4
5
1
3

3
33
0

44
3

1
4
5
2
3

132
311
212
244
012

2
4
3
6
1
5

431
304
341
242
102

223

012

444

333

424

323

232

3

034

440

انطوان نرص
الياس زهرة
انطوان نرص
غازي يحيى
انطوان نرص

الياس زهرة
الياس زهرة

ميشال فرعون
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جائزة القرعون للخيل التي مل تربح وعمرها 4 سنوات الوزن 54 كيلو مع تخفيض لالفراس 
والبواين والتي تركض للمرة االوىل

جائزة حو الحرمية للخيل التي مل تربح وعمرها 3 سنوات الوزن 54 كيلو وتخفيض للبواين
جائزة عانا للبواين التي ربحت 2-4 ســباقات وعمرها 4 ســنوات الوزن 52 كيلو مع بناليتيه 

وتخفيض لالفراس

جائزة الال للخيل التي ربحت 1-5 سباقات مسنة الوزن 52 كيلو مع بناليتيه وتخفيض للبواين

جائزة عميق للبواين واالفراس التي ربحت 1-2 ســباقات وعمرها 4 ســنوات الوزن 52 كيلو 
مع بناليتيه

اقدر: جوفري  كونتيسا  بوكر
املضامر: بوكر  جوفري  كين ارثر

ر لبنان اقدر: غزال الحو  عر  
ر لبنان  غزال الحو  ابن اصل املضامر: عر  

اقدر: رسور  مرعب  كرار
املضامر: رسور  مرعب  مجد لبنان

اقدر: ماجدة  رجوى  ميس
املضامر: فيحاء  ماجدة  رجوى  ميس

اقدر: قمر الدار  شادن  سائر 
املضامر: امري الشامل  شادن  قمر الدائر  سائر
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اعالنات رسمية

ديد  اعالن عن 
مناقصة عامة

تعلن ادارة واســتثامر مرفأ 
ديــد مناقصة  بريوت عــن 
االرشاف  اعــامل  لتنفيذ  عامة 
الصحية  السالمة  خدمات  عىل 
 Health Safety &( ــة  والبي
يف   )Environment Services

مرفأ بريوت.
عىل الراغبن االشــراك يف 
دفر  ســحب  املناقصة  هــذه 
الرشوط الخــاص من مصلحة 
الديــوان يف املرفــأ  الطابق 
الخامس ابتداء من نهار الجمعة 
ضمن  وذلــك   2022/8/5 يف 

الدوام النظامي.
لتقديــم  مهلــة  اخــر  ان 
الخميس  نهار  تنتهي  العروض 
 2022/8/18 فيــه  الواقــع 

الساعة الثانية عرشة ظهرا.
ويجري فــض العروض يف 
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

عامل

اعالنات مبوبة

مطلــوب ســائق متدين فوق 
االربعــن ألرسة ما بن بريوت 
3ل.ل.  000 وصور راتــب 000

مع منامة ت:03/940014
ــــــــــــــــــــــــــ

مطلوب موظف لصيانة ماكنات 
القهوة خربة ال تقل عن 3 سنوات 
ملنطقة البقاع ت:01/680680
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية  

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

الرجاء ارسال السرية  مع صورة 
عىل 03/278477 )ابتداء من 8 

مليون لرية(.
ــــــــــــــــــــــــــ

الجنوب

شقق

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

79/115359 ـ 81/728486
ــــــــــــــــــــــــــ

لاليجار

لاليجار شاليه ساميا 100م.م. 
مع منظر خالب ت:03/254513

اىل  .م.م  جيوفلنــت  رشكــة  تدعو 
حضور جلســة مشــاركة عامة لعرض 
ي  البي االثر  تقييم  نطاق  تحديد  دراســة 
 Saraya( النشاء وتشغيل مرشوع سكني
رقم  العقــار  عــىل   )Residential SAL
/597 يف املنية، قضــاء املنية الضنية، 
وذلك صباح يوم الخميس )18 آب 2022( 

الساعة :11:00 يف املبنى البلدي.

جوفري: حل ثانيا بعيدا يف ســباقه االخري وراء تيم امام ابن اصل وكونتيســا )1400 مر( ال 
يوجد يف مجموعته املتواضعة غدا من هو احق منه بصنع الفوز وســتكون رفيقته كونتيســا 

خري مساعدة له.

قمر الدار: يعود من راحة الشــهر تقريبا احيل عليها بعد احرازه نرصه الرابع بقيادة االســمر 
حيث تفوق عىل محبوبة امري، ماوكيل وســائر )1400 مر(، حالته يف بحر االسبوع اكرث من 

ممتازة ورغم وجود اكرث من منافس له يف الشوط اال اننا نراه قادرا عىل الهزء بجموعته.
: سبقته سمعة عطرة قبل سباقه االول لكنه مل يحظى بقيادة خياله املعتاد عليه  غزال الحو
)عصام( فاكتفى باملركز الثالث بقيادة بدر وراء رويال وكاندي )1400 مر( يعود من راحة 20 
يوما بحالة ممتازة وعىل االرجح ســيحظى بقيادة الخيال العراقي الجديد )عطا( عىل امل ان 

تكون باكورة انتصاراتهام سوية من اول لقاء.

رسور: نسبة لجريه املمتاز يف الحفلة املاضية وخسارته باعجوبة من الفرس اسمهان، من 
املؤكد سيكون هو فافوري شوطه رشط ان يحظى بقيادة واعية بعكس خياله يف السباق االخري 
)راغب( الذي سوكر الفوز باكرا وتوقف عن دفعه ما كلف انصاره الكثري، التعويض غدا باذن الله.

ماجدة ورجوى: يشكالن سوية غدا جبهة قوية فهام احق مجموعتهام بصنع الفوز نسبة 
ملاضيهام املرشف عىل مسافة االلف مر، والنرص سيكون حليف الخيال االدهى واملباراة بن اهل 

البيت الواحد نديم وبدر، للنتظر ونرى...

سر  ت اسمهان   فا
سرور  توقف مرعب..

يف الحفلــة املاضية وقع 
اشــكال كبري »مشكل« بن 
انصار الجواد رسور وانصار 
السبب  اما  اسمهان،  الفرس 
كام قيــل يل بانــه وقعت 
خســارة مادية بن املراهنن 
الجواد  العبن  كانــوا  الذين 
مرعــب فوركاســت عــىل 
»اســمهان« انكــب مالين 
الشوط عىل  اللريات يف هذا 
وكذلك  الفوركاســت  هــذه 
انصار »رسور« العبينو براب 
املصــاري، انطلق الشــوط 
قــاد »رسور« مجموعتــه، 
توقف »مرعــب« ومل يعرف 
السبب استمر رسور طاحشا 
الحقته  بقليل  الفنيش  وقيل 
اســمهان واشــتبكت معه 
الصورة  فصلت  حيث  برصاع 
ابتدأت  بعدها  اسمهان،  فوز 
بن  والشــتائم  املناوشات، 
انصار الفريقــن وكادوا ان 
يشتبكوا والبعض قيل بانهم 
قوى  تدخلت  وهنا  اشتبكوا، 
االمن املولجــة بامن امليدان 
وحاولت فض الرصاع وانتهى 
الشــتائم  وبقيت  الــرصاع 
تنهــال بــن الفريقن حتى 
ســمع احدهم يقول بانه يف 
وان  بهالشوط  كبري  كومبن 
احــد الخيالة قبض دوالرات 
وسمع  الكومبن،  الفشــال 
»رسور«  الجــواد  انصــار 
فيها  الصــورة  بان  يقولون 
تالعب لحتى فازت اسمهان. 
وكثريون قالوا عيب يليل عم 
بيصري، بدهم خيل، واصحاب 
بدهم  خيل متمولــن، كيف 

يجيبوهم بهيك كومبينات...

املضمر الريس فاروق
بالشــوط  فاروق  الريس 
االول بــكل املحاور موجود 
فمــن  احطياطــو  واخــد 
عىل  نايم  يلــيل  »جوفري« 
حريــر بــه اىل كينــ آرثر 
الذي ســيحاول ادخاله عىل 
لها  وستكون  الفوركاســت 

»كونتيسا« باملرصاد اذا...

املضمر عيل حسن
املضمر عيل حســن غري 
مستبعد ابدا يربح فوركاست 
حلــوي بالشــوط الرابع اي 
وغري  ميــس...  عىل  فيحاء 
مستبعد ا بدا انو يكفي باخر 
الحفلــة وبالشــوط االخري 
يلحقهم سائر.. وسائر بيدفع 
هيك عم بيقولو جامعة عيل.. 

وان شاء الله خري...

املضمر محمد منذر
االســبوع املــايض كان 
محمــد منذر كلوغضب، مع 
انو مضمر هــاد ما بينزل 
خيــل اال ما تكون ربحاين...
االسبوع املايض كان اسبوع 
زعــل، النو محمــد قال ما 
كان يف حــدا بقيدر يرضب 
رسور.. واملقربن من محمد 
قالوا بالصوت العايل... كان 
مفــروض من اللجنة يحطو 
صورة للوصــول عدة مرات 
مش مــرة وحــدي، وقالوا 
رسور مــا بيخ والبعض 
قــال انو ما نزلو الصورة وال 
انتبهوا بكرا يا شباب  مرة... 
مبكل  كومبــن  مــن  

فتحوعيونكم..

الجواد رسور
املدهشة،  بحالته  مستمر 
وجهوزيتــه امللفتة، واليوم 
ســيفوز الجــواد »رسور« 
اليكم  اعدت  ويقول النصاره 
ومرصياتكــم..  رسوركــم 
الهاوي  مالكــه  وبالصورة 
ابو  الرحمــن.  عبــد  خرض 

عدنان.

الفرس ماجدة

هي بطلة كل املســافات، 

اصيلــة  قويــة  فــرس 

ومــع رفيقتهــا رجــوى، 

القــول  باســتطاعتنا 

الشــوط  مصادرين  بانهم 

احق  فهــام  وكاســبينو، 

للفوز... ملجموعة 

اعداد لوران نكوزي

عدوان إسرائيلي على غزة: اغتيال قيادي فلسطيني

من الحركة، وخاليا لنشطاء كانوا يف طريقهم 
لتنفيذ عمليات إطالق صواري مضادة للدروع 
، كام اســتهدف معســكرات  وعمليات قن

ومباين يستخدمها نشطاء الحركة.
كــام ذكر بيان مشــرك لرئيــس الوزراء 
اإلرسائييل يائــري لبيد ووزيــر الدفاع بيني 
غانتس، أن االحتالل اإلرسائييل وجه رضبات 
اســتهدفت حركة الجهاد اإلسالمي يف قطاع 

غزة. 
وأضاف البيان أن الهدف من هذه العملية هو 
»القضاء عىل أي تهديد ملموس ضد مواطني 
إرسائيــل، وكذلك اســتهداف اإلرهابين ومن 

يدعمهم«، بحسب وصفه.
ويف ذات السياق، أعلن جيش االحتالل عن 
حالة خاصة يف الجبهة الداخلية ملناطق تبعد 
حتــى 80 كيلومرا عن قطاع غزة، وأن قواته 
ســتواصل عملياتها ضد الجهاد اإلســالمي 

بهدف إعادة األمن لسكان إرسائيل.
من جهة ثانية، أعلنــت وزارة الصحة يف 
قطاع غزة عن استشهاد 10 فلسطينين بينهم 
طفلة تبل من العمــر 5 أعوام، وإصابة 55، 
فيام رفعت الوزارة حالة التأهب واالســتعداد 
يف كافة مستشــفيات القطــاع يف أعقاب 

الغارات اإلرسائيلية.

 ردود فعل 
ويف أبرز ردود الفعل عىل العدوان اإلرسائييل، 
قالــت غرفــة العمليات املشــركة لفصائل 
املقاومة إن رد املقاومة قادم وبالطريقة التي 
تحددها قيادة املقاومة، وأضافت أنها يف حالة 
انعقاد وتقدر املوقف باالشــراك مع األجنحة 

العسكرية كافة.
من جهتها، قالت حركة املقاومة اإلسالمية 
)حامس( إن العدو اإلرسائييل بدأ التصعيد عىل 
املقاومة يف غزة، وعليه أن يتحمل املسؤولية.

وأكــدت حامس -يف بيان لها- أن املقاومة 
بــكل أذرعها العســكرية وفصائلها موحدة 
يف هذه املعركة، وســتقول كلمتها بكل قوة، 

مشرية إىل أن العدو اإلرسائييل ارتكب جرمية 
جديدة وعليه أن يدفع الثمن. كام أكدت حركة 
الجهاد استشــهاد قائد املنطقة الشاملية يف 
رسايا القدس تيسري الجعربي خالل الغارات، 
وقالت إن العدو بدأ حربا تســتهدف شــعبنا 

وعلينا واجب الدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا.
وأشار األمن العام للحركة زياد النخالة إىل 
أن العدو بدأ العدوان، وعليه أن يرقب ردنا، وأن 

اليوم اختبار للمقاومة.
وأضاف النخالــة أن القتال بدأ ومن املبكر 
الحديث عن وســاطة بعد ســقوط شــهداء 
فلسطينين، مشريا إىل أن هذه الحرب فرضت 

علينا وسنذهب بالرد حتى النهاية. 
وشــدد النخالة عىل أنه ال خطوط حمراء 
لهذه املعركة، وســتكون تل أبيب أحد أهداف 

صواريخنا.
ودانت الرئاســة الفلسطينية العدوان عىل 
قطاع غــزة وطالبت بوقفه فــورا، وحّملت 

االحتالل اإلرسائييل مسؤولية التصعيد.
أما الجبهة الشعبية، فقد حملت -يف بيان 
لها- العدو املسؤولية الكاملة عىل عدوانه عىل 
قطاع غزة، وعن تداعيات جرمية اغتيال القائد 

يف رسايا القدس تيسري الجعربي.
ودعــت الجبهة -يف بيان لها- إىل الوحدة 
أمام العدوان، كام دعت كافة األذرع العسكرية 

املقاومة للرد.
من جهتهــا، نعت الجبهــة الدميقراطية 
الجعربي وعددا من الشهداء، وحّملت االحتالل 
اإلرسائييل ما وصفته بتبعات جرمية اغتياله 
ذاته ، أعلنت إرسائيل  الجبانة. ويف الســياق
أن الجيــش نرش بطاريــات منظومة »القبة 

الحديدية« يف املنطقة الوسطى.
كام أمرت ســلطات االحتــالل اإلرسائييل 
مواطنيها يف املناطــق املتاخمة للقطاع يف 
رشيط بعمق 40 كيلومرا، االلتزام بتوجيهات 
الجيش والبقاء عىل مقربة من املالج والغرف 
املحصنة، تحسبا من تعرض مناطقهم إلطالق 

نار وصواري من القطاع.
أحرونوت«  »يديعــوت  صحيفــة  ونقلت 
اإلرسائيلية إلغاء جميع األنشــطة التعليمية 

عىل مسافة 80 كيلومرا من غزة.

اريين روسيا: طرد عدد من الدبلوماسيين البل
أعلنت روســيا، أنّها طردت 14 دبلوماســياً بلغارياً رداً عىل 
إجراءات اتخذتها صوفيا ضد موســكو يف أو خالفات بشأن 

العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروســية، يف بيان، إّن »هذا اإلجراء 
عالن  هو رد عىل قرار غري مربر إطالقاً من الجانب البلغاري ب
70 موظفاً يف مؤسساتنا يف الخار شخصيات غري مرغوب 
فيها، وفرض حد أق لعدد املوظفن الدبلوماسين واإلدارين 

والفنين الروسين يف بلغاريا«.
وطردت بلغاريا، يف وقت سابق من هذا العام، 70 من املوظفن 
الدبلوماسين الروس ملزاعم تتعلق بالتجسس، ووضعت حداً أق 

ثيل موسكو بعد عملية روسيا يف أوكرانيا. لحجم 
وأعلنت السفرية الروسية لدى بلغاريا إليونورا ميروفونوفا، 

يف حينهــا، أّن القنصليــة 
فارنا  مدينة  الروســية يف 
البلغاريــة ســتغلق أبوابها 

مؤقتاً.

ــــي ســوتــشــي ــيـــن ف ــوتـ ــاء بـــيـــن أردوغـــــــــان وبـ ــقـ لـ
يلتقــي الرئيس الــرويس فالدميري بوتن 
ونظريه الــريك رجب طيــب أردوغان  يف 
مدينة ســوت الروسية، بعد 3 أسابيع من 
اجتامعهام يف العاصمة اإليرانية طهران.وقال 
املتحدث باسم الكرملن دميري بيسكوف إن 
القمة بن الرئيسن الريك والرويس ستبحث 

املستجدات يف سوريا وأوكرانيا.
وأضاف -يف ترصيــح صحفي بالعاصمة 
موســكو أن القمة ميكن أن تتطرق أيضا إىل 
التطورات األخرية التي شهدها إقليم ناغورين 

قره با املتنازع عليه بن أذربيجان وأرمينيا.
وفيام يخ ســوريا، قال بيســكوف إن 
مخاوف تركيا األمنية بشأن سوريا مرشوعة 
وإن روسيا ستأخذها بعن االعتبار، لكنه أكد 
أنه من املهم تجنب األعامل التي ميكن أن »تهدد 
سالمة أرايض سوريا ووحدتها السياسية«، 

عىل حد قوله.
ونفــذت أنقرة عمليات متعددة يف شــامل 
ات  ســوريا منذ عام 2016، وسيطرت عىل م
الكيلومرات من األرايض واســتهدفت وحدات 
حامية الشعب عىل الرغم من معارضة موسكو.
من جانبها، قالت دائرة االتصال يف الرئاسة 
الركية إن أردوغان ســيناقش مع بوتن آخر 
التطورات املتعلقة باتفاق نقل الحبوب العالقة 

يف موان أوكرانيا.
وبعد جهود استمرت أشهرا، وقّعت موسكو 

وكييف اتفاقــا مدعوما من األمم املتحدة يف 
إســطنبول سمح بنقل شــحنة من الذرة من 
ميناء أوديسا )جنوب أوكرانيا(، للمرة األوىل 
منذ بدء الحرب يف 24 شــباط املايض، إلمداد 
لبنان وستتبعها شحنات أخرى، مام خفف من 

مخاوف أزمة غذاء عاملية.
وتريد تركيا اآلن محاولة فتح باب مفاوضات 
يف إســطنبول، إذا كان ذلك ممكنا، لهدنة بن 
الرئيسن الرويس فالدميري بوتن واألوكراين 

فولودميري زيلينسي.
وقال وزير الخارجية الريك مولود جاويش 
أوغلو بعد اجتامع مع نظريه الرويس سريغي 
ى( إذا ما كان  الفروف يف آســيا »ناقشنا )ل
اتفاق الحبوب ميكــن أن يكون فرصة لوقف 

دائم إلطالق النار«.
لكن هذه الجهود تعقدهــا تهديدات أنقرة 
املتكررة بعملية عســكرية يف سوريا، حيث 

تتعارض املصالح الروسية والركية.
ودعمت موســكو رئيس النظام الســوري 
بشار األســد سياسيا وعسكريا يف مواجهة 

الثوار السورين املدعومن جزئيا من تركيا.
واليوم يريد أردوغان عبور الحدود مرة أخرى 
ن  إلنشــاء منطقة أمنية تسمح بعودة الالج
السورين، باإلضافة إىل طرد املقاتلن األكراد 

املدعومن من روسيا وأمريكا.

ــارات الــيــونــانــيــة ــ ــب ــ ــخ ــ ــت ــالـــة مـــديـــر االســ ــقـ ــتـ اسـ
أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناين 
الوطنية  االســتخبارات  مديــر  أّن 
كونتوليون  بانايوتيــس  اليونانية، 
استقال، من منصبه، وسط فضيحة 
ســيايس  ضد  مفرضة  تجســس 
الربنامــج  بواســطة  وصحــايف 
املعلومايت غري القانوين »بريداتور«.
وقــال بيان الحكومة اليونانية إّن 
قّدم  الوطنية  االســتخبارات  »مدير 
اســتقالته، التي قبلها رئيس الوزراء 
اليوناين كريياكوس ميتسوتاكيس«.
ويف حن استبعدت الحكومة »أي 
تورط للدولة يف عملية التجســس 
املزعومة«، أعربت نقابات الصحافين 

اليونانين واألجانب عن »قلقها« بشأن وضع حرية الصحافة 
يف اليونان.

وتأيت هذه االستقالة بعد أسبوع من كشف محاولة الستخدام 
برنامج »بريداتــور« ملراقبة  نيكوس أندروالكيس، زعيم الحزب 

. االشرايك اليوناين املعارض وعضو الربملان األورو
وقدم أندروالكيس شــكوى، قبل أيــام، أمام املحكمة العليا 

اليونانية لـ«محاولة التجسس عىل هاتفه املحمول«.
وأنشــأ الربملان األورو خدمة خاصة للســامح ألعضاء 
الربملــان األورو بفحــ أجهزتهم الهاتفيــة، يف حالة 
وجــود برنامج مراقبة غري قانوين بعد اكتشــاف فضائح مع 

برنامج »بيغاسوس« االرسائييل.

ــكــان جــونــســون ــرف م ــع : ال أحـــد ي بــريــطــانــيــا 
بينام حذر بنك إنكلــرا من أن الركود يهدد 
اململكة املتحدة، أقر وزيــر الطاقة واألعامل 
،  بأنّه »يجهل« مكان وجود  كــوايس كوارتن
رئيــس الوزراء بوريس جونســون الذي من 
املفــرض أن يقوم يوميــاً بترصيف األعامل 

بانتظار تعين خلف له.
وغداة اإلعــالن املفاجىء للبنــك املركزي 
الــذي توقع دخول البالد أطول فرة ركود منذ 
األزمة املالية عام 2008، أفادت وسائل إعالم 
بريطانيــة أن رئيس الوزراء ووزير املال ناظم 
الزهاوي ميضيان عطلة خــار لندن. وقال 
حزب العامل املعارض، إّن الرجلن »مفقودان«.

ورفضت داونين سريت، اإلفصاح عن املكان 
الذي مي فيه زعيم حزب املحافظن عطلته، 
لكن صحيفة »تاميز« ذكرت أنّه مي حالياً 
شهر العسل مع زوجته كاري، يف سلوفينيا، 
بعدما أقاما األسبوع املايض، احتفاالً مبناسبة 
زواجهــام، بعدما تّم تأجيله بســبب جائحة 
كورونا. وأعلن وزير الطاقة واألعامل كوايس 
، اليوم، عــدم معرفته »مكان تواجد  كوارتن
بوريس«، مؤكداً أنّــه عىل »اتصال دائم« به، 
فيام قال لـ«تاميز راديو«، إنّه »احتفل بزواجه 
للتو وأعتقد أنه يف شهر العسل... وال أعتقد أن 

الكثري من الناس سيغضبون منه«.

)تتمة ص1( 



شاركت بعثة رياضية من 
جمعيــة هومنتمن )لبنان( 
)ذكــور وانــاث( يف دورة 
العاملية  الرياضية  االلعــاب 
لجمعيــات هومنتمــن يف 
يف  اقيمت  والتــي  العــامل 
يريفان  األرمينية  العاصمة 
عىل مدى عرشة ايام.  وتحمل 
هذه الدورة النســخة الـ 11 
النور عام  وكانت قد ابرصت 
1978.  وضّمت البعثة، التي 
ترأســها  عضو اللجنة العليا 
هراير  )لبنــان(  لهومنتمن 
ســاتويان، 57 شــخصاً )7 

ادارين و50 العب والعبة(.
  شــارك يف الحدث الريايض الــدويل الكبري، الذي يقام كل 
اربع ســنوات، 840 ريايض من 21 دولة تنافسوا يف 11 لعبة 
جامعية وفردية.  ويف النتائج املحقّقة، كانت »غلّة« هومنتمن 
)لبنــان( وفرية اذ حّقق العبو والعبات وطن األرز ما مجموعه 
58 ميداليــة : 33 ميداليــة ذهبيــة و9 ميداليات فضية و16 

ميدالية برونزية. واختري خمسة رياضين لبنانين MVP(( من 

بــن العرشة األفضل يف البطولة. كام حصدت البعثة اللبنانية 

خمس جوائز تقديريــة.  وبعد عودة البعثة اىل لبنان، اوضح 

ســاتويان ان البطولة كانــت ناجحة بكل املقاييس وان نتائج 

بعثة هومنتمن )لبنــان( كانت مميزة وما عدد امليداليات التي 

احرزها لبنان ســوى دليل عىل ذلــك. ونّو بانضباط الالعبن 

والالعبات خالل البطولة.

تتابعت دورة نادي برمانا الســنوية املفتوحة بالتنس )كأس 
األرز( التي ينظمها عىل مالعب »مدرســة برمانا العالية« عىل 
مدى اســبوعن بارشاف االتحاد اللبناين للعبة ومبشاركة 346 
ات التالية : ذكور واناث  العبا والعبة. والدورة مخصصــة للف
)تحــت الـ 12 وتحت الـ 14 وتحت الـ 16 وتحت الـ 18(، فردي 
رجال، فردي ســيدات، قدامى )فوق الـ 35 سنة(، قدامى )فوق 

الـ 45 سنة( وزوجي الرجال.
  ويف ما ييل نتائج اليوم الرابع :

  - الذكور :
  12 سنة وما دون : فاز لوكا افرام عىل الياس رشابية بالتغيب، 
ورايان أبو جمرا عىل رافايل اســبارزا بالتغيب، وأحمد عمر عىل 
زياد الصمد )4-1( و)4-0(، ونيكوالس غازو حنا عىل مارك حداد 
)4-1( و)5-4(، وكارل أبو عون عىل كارل حداد )4-0( و)0-4(، 
ورافايل عازار عىل رايان عويجان بالتغيب، والياس ابو رحال عىل 

نزيه أسطفان )5-4( و)0-4(.
  14 ســنة وما دون : فاز طارق الشــعبي عىل أنطوين زيادة 

بالتغيب، ويان ألفرياديس عىل آدم عبد الحي )4-0( و)0-4(.
  16 سنة وما دون : فاز مارك مهنا عىل اييل شويفايت )0-4) 

و)4-1(، وأوسكار مبارك عىل نسيب شامس )4-2( و)0-4(.
  18 ســنة وما دون : فاز فيليب خوري عىل طارق شــاوول 

)5-3( و)0-4(.

  فــردي الرجال: فــاز رافايل ادي مبول عىل لؤي هزمية )9-
3(، ووســام مطر عىل رودي أبو حمــد )9-5(، وعيل صويل 
عىل جــور عبدالله )9-6(، وجعفر الحمود عىل أحمد حنقري 
بالتغيب، وكريم عز الدين عىل جون سامحة بالتغيب، وجاد غرة 
عىل مارك املوقر )9-3(، وغســان أشقر عىل رواد أجيب )1-9(، 
وجيوفاين سامحة عىل أنطوين مكرزل )9-4(، وكريم صليبي 
عىل عيل نجدي بالتغيب، ونجاد خنيرص عىل انطوان ريا )9-

2(، وجالل صادق عىل عيل صويل )9-1(، ومحمد صويل عىل 
كريســتوفر كرم )9-7(، وأنطوين تن عىل سليم نفاع بالتغيب، 
ومحمد ابراهيم عىل ألكســندر الهاين )9-4(، وحاتم وردة عىل 

جرمان شاميل بالتغيب.
  القدامى 35 سنة وما دون : فاز رواد أجيب عىل جور صفري 

)9-2(، وزياد غاريوس عىل فالريي أسمر )7-3( وانسحاب.
  القدامى 45 ســنة وما دون : فاز زاريه هاباشيان عىل سعد 
خياط )9-3(، ومو عطا عىل فنسان جوان )9-6(، وغربيس 
غارابيديان عىل فؤاد كنعــان )9-5(، وأالن الزغبي عىل فيليب 

حبيقة بالتغيب، وبيار جل عىل نيكوال موغاب )0-9(.
  - اإلناث:

  14 ســنة وما دون : فازت رينا ج عىل باميال يونس )4-
1( و)1-4(.

  وتنطلق مباريات اليوم الخامس عند الساعة التاسعة صباحاً.

يبدو أن الدوري اإلنكليزي هذا املوسم سيكون واعًدا للغاية، 
فــكل املدربن يبدون رائعن، وكل فريق يســتعد بطريقة ما 
لتصبح تشــكيلته هي األفضل منذ ســنوات، وهو ذات التقليد 

كل عام يف بالد اإلنكليز، الجميع يتأهب.  
وتتطلب كل رياضة جامعية يف العامل، قصصا درامية ذات 
ألغــاز خفية لتعمل وتحقــق النتيجة املرجوة الالعب وفريق 
العمل واإلدارة وأحيانًا الجامهري التي تتجول يف املالعب وتقوم 

بالتشجيع والهتاف لدعم الفريق.
  ومع ذلك، عندما تتال األضواء من الساحة يحصل رجل 
واحد عىل كل االستحســان عندما يفوز الفريق، واالنتقادات 
عندما يفشــل األخري يف تحقيق نتيجة إيجابية، األمر كذلك 

املدير الفني هو الرجل املسؤول.
  ســواء الفوز أو الخسارة أو التعادل، فاملدرب هو الشخ 
ًا مبهارات  الذي يعرف أكرث، ويف أغلب األحيان ال يتعلق األمر دا
العبيه، ولكن أكرث بوعيه التكتيي ومعرفة من هو األقوى عىل 
وجــه الخصوص، ويحث فريقه عىل اللعب أو البقاء يف حالة 

جيدة أو الحفا عىل التوازن أو االستمرار يف الضغط. 
ًا ما يسرجع كل خطأ مر وكل تصدي أو هدف خالل    إنه دا
90 دقيقــة مرهقة، ورمبا أكرث من ذلك، وهو الذي يعرف متى 
يهذي أو يرصخ أو يهدأ من توتر فريقه، ويدرك جيدا أن وظيفته 

هي قيادة فتيانه يف كل ثانية من املباراة.
  ولكــن مبجــرد أن يضع فريقه أقدامــه عىل أرض امللعب، 
عليه االنتظار فقط. الخطوط البيضاء هي حدوده وسالســله 
واملنطقة الفنية قفصه، مثل الوحش، جائع لغرض ولكن كيف 
يصبح لبقا يف ربط رغباته املشــتعلة، لقد أصبح العبوه مثل 
البيادق، أدوارهم التي يلعبونها تأيت من خالل وصايته السابقة، 
وهم اآلن ميثلون املشــاهد التي تم التدرب عليها يف نصوصه، 
وكل مباراة هي معركة املدرب يف موســم صعب مكون من 38 
، وستعود معها  جولة.    وتعود حمى املباريات يف الربميريلي
املعارك األسبوعية واللكامت الشديدة يف املنافسات، وهذه املرة 
سيكون موساًم طوياًل فريًدا من نوعه بسبب كأس العامل التي 

تقام شتاًء للمرة األوىل يف التاري 
  وكام قال جاك ويلشــري العب خط وسط أرسنال السابق، 

ذات مرة: »الدوري اإلنكليزي مثل املوقد، سيصبح أكرث سخونة 
اآلن بعد قدوم أمثال إريك تن ها وســتيفن كوبر، الذين يعدوا 
ة تضم ستيفن  أســامًء المعة يف أوروبا، لالنضامم إىل قا
جريارد وســكوت باركر وجيي مــار وميكيل أرتيتا الذين 
يختربون أنفاسهم تحت املياه اإلنكليزية املالحة، جنًبا إىل جنب 
مع مدربن مثل بيب غوارديوال ويورغن كلوب وأنطونيو كونتي 
وبرينــدان رودجرز الذين تذوقوا ورشبــوا مياه الربميريلي 

املعدنية من قبل«.
  وسيكون لقب الربميريلي هذا املوسم من نصيب واحد من 
هؤالء املذكورين أعاله، حيث ســيلعب التكتيك دورا كبريا خالل 
هذه الرحلة. هل ســيكون االستحواذ الكامل لبيب ومانشسر 
يع لكلوب وليفربول،  سيتي، أســلوب الهجوم االنتقايل ال
والوســط املتوازن الخانق لكونتي وتوتنهام، الحيازة األنيقة 
ألرتيتا وأرسنال، أســلوب الهجوم املضاد لتوخيل وتشيلي، 
الهجوم الشامل لتن ها ويونايتد.   سيحاول الجميع مرافقة 
القمر حتى النهاية، منهم من سيصيبه اإلحباط مبكرا، والبعض 
ســيعتقد أنه ســيفوز به يف النهاية، لكن شخ واحد فقط 

سيدرك أن القمر ميكن الفوز به دون اإلحتيا إىل ملسه.
  حتى ذلك الحن، دعونا نســتمتع برحلة وصولهم التي عىل 

ما يبدو ستكون ممتعة.

رفع البولندي روبرت ليفاندوفســي راية التحدي يف وجه 
ريال مدريد ونجمه الفرني كريم بنزميا، بعد تقدميه رسميا 

كالعب يف برشلونة.  
وقام برشــلونة بتقديم ليفاندوفسي للجامهري يف ملعب 
»ســبوتيفاي كامب نو«، حيث ظهــر الالعب بالقمي الذي 
را صحافيا بحضور  يحمل الرقــم 9، قبل أن يعقد النادي مؤ
ر  املهاجــم البولندي الجديد.   وقال ليفاندوفســي يف املؤ
ًا للعب ضد ريال مدريد، أعرف كيف  الصحايف: »أنا مستعد دا

ألعب ضد هذا الفريق خالل مباريات الكالسيكو«.
  وأضاف: »املوســم املايض كان ناجًحا للغاية بالنسبة لهم، 
نحن هنا للفوز عليهم يف الدوري اإلســباين، نعلم أنه سيكون 
صعًبا، لكن هذه كرة القدم، إنها ليست فقط ريال مدريد، عليك 
ًا ألن هناك أندية رائعة أخرى يف الليغا«. أن تكون مستعًدا دا

  وعن املنافسة مع الفرني كريم بنزميا هداف ريال مدريد، 
أوضح ليفاندوفسي: »أنا ال أفكر يف ذلك، ريال مدريد أو كريم 
بنزميا، إنه هداف رائع، يلعب يف الليغا منذ سنوات، يهمني أن 

ألعب بشكل جيد مع برشلونة وليس ضده«.
ا اللعب يف أفضل مستوى لديك، أعلم أننا    وأكمل: »عليك دا

سنخر للفوز يف كل مباراة، سيكون تحديًا حقيقًيا«.

  وأتــم صاحب الـــ33 عاما قائال: »املنافســة يف الدوري 

ء هو  ودوري أبطال أوروبا ســتكون تحديا كبريا لنا، أهم 

فوز برشلونة.   ونجح برشلونة الشهر املايض يف االتفاق عىل 

ضم ليفاندوفســي من بايرن ميوني مقابل 50 مليون يورو، 

بحساب اإلضافات والحوافز.

 يرقب عشــاق كرة القدم انطالق املوســم الكروي الجديد 
)2022-2023(، يف مختلف دوريات العامل، وخاصة يف أوروبا. 
  وطوال املوســم عموما، ويف بدايته عىل وجه الخصوص، 
ستكون األضواء مســلطة عىل أغىل الالعبن يف العامل، نظرا 

مال الكبرية التي تعقدها عليهم الجامهري. ل
  ووفقا ملوقع »ترانسفري ماركت« املتخص يف تحديد القيم 
، نجم باريس ســان  الســوقية لالعبن، يتصدر كيليان مبا
ة أغىل 10 العبن يف العامل، بقيمة تبل  جريمان الفرني، قا

160 مليون يورو. 
وجي إيرلين هاالند، املنتقل حديثا    يف املرتبة الثانية يأيت ال
وند األملاين إىل مانشسر سيتي اإلنكليزي،  من بوروسيا دور
بقيمة 150 مليون يورو.    ويحتل الربازييل فينيسيوس جونيور، 
ة  نجــم هجوم ريال مدريد اإلســباين، املرتبة الثالثة يف القا

بقيمة سوقية تبل 100 مليون يورو.
  املرصي محمد صالح، نجم هجوم ليفربول اإلنكليزي، يحتل 
املرتبة الرابعة بقيمة 90 مليون يورو، متساويا مع العب آخر يف 

الدوري اإلنكليزي، هو هاري كن مهاجم توتنهام.
  كذلــك تبلــ قيمة اإلنكليزي فيل فودين، نجم مانشســر 
سيتي الشــاب، 90 مليون يورو، متفوقا عىل زميله البلجيي 
كيفن دي بروين )85 مليون يورو(، والربتغايل برونو فرنانديز، 
نجم وســط مانشسر يونايتد، والرص دوشان فالهوفيتش 

مهاجم يوفنتوس اإليطايل.    ويحتل اإلســباين بيدري، العب 
ة، بقيمة تبل  وســط برشلونة الشاب، املركز العارش يف القا

80 مليون يورو.
  ويف ما ييل أغىل 10 العبن يف العامل 2023

  الفرني كيليان مبا - باريس ســان جريمان الفرني - 
160 مليون يورو.

وجي إيرلين هاالند - مانشسر سيتي اإلنكليزي - 150    ال
مليون يورو.

  الربازييل فينيسيوس جونيور - ريال مدريد اإلسباين - 100 
مليون يورو.

  املرصي محمد صالح - ليفربول اإلنكليزي - 90 مليون يورو.

  اإلنكليزي هاري كن - توتنهام اإلنكليزي - 90 مليون يورو.
  اإلنكليزي فيل فودين - مانشســر ســيتي اإلنكليزي - 90 

مليون يورو.
  البلجيي كيفن دي بروين - مانشســر سيتي اإلنكليزي - 

85 مليون يورو.
  الربتغايل برونو فرنانديز - مانشسر يونايتد اإلنكليزي - 85 

مليون يورو.
  الرص دوشــان فالهوفيتــش - يوفنتوس اإليطايل - 85 

مليون يورو.
  اإلسباين بيدري - برشلونة اإلسباين - 80 مليون يورو.

يوجه عشاق كرة القدم أنظارهم إىل الدوري الفرني، حيث 
يعود عدة نجوم للعب، أبرزهم ليونيل ميي نجم باريس سان 
جريمــان.   وتعود عجلة الــدوري الفرني  »لي 1« للدوران 
حيث يستهل باريس سان جريمان، حامل اللقب، مشواره اليوم 

السبت مبواجهة مضيفه كلريمون يف الجولة األوىل.
  باريس سان جريمان يبدأ مرشوعا رياضيا جديدا مع املدرب 
كريستوف جالتييه، الذي تم تعيينه مؤخرا بدال من ماوريسيو 

بوكيتينو، املدير الفني السابق.
  ويُعرف عن جالتييه تفضيله لخطة )4-4-2(، التي تختلف 
عــن طريقة اللعــب التي اعتاد عليها ســان جريمان بوجود 

بوكيتينو )3-3-4(.
  وبحســب ما ذكره موقــع »فوت مريكاتو« الفرني، فمن 

املتوقع أن يعتمد جالتييه عىل النجم الشــاب كيليان مبا يف 
مركز رأس الحربة مع العب آخر بجواره.

  ومن بن ميي ونيامر، سيجاور أحدهام كليان مبا يف 
املقدمة، واآلخر خلفهام كصانع ألعاب.

  جدير بالذكر أن مركز ميي  األســايس هو الجناح األمين، 
لكنــه يجيد أيضــا اللعب يف مختلف مراكز الهجوم، ســواء 

يح أو وهمي أو صانع لعب. كمهاجم 
  وشــارك النجم األرجنتيني يف 35 مباراة مع باريس ســان 
جريمان املوســم املايض، بدأ كجناح يف 19 منها، بجانب 10 

كرأس حربة، و6 كمهاجم ثان أو صانع لعب. 
  وســجل ليو )35 عاما( 12 هدفا املوســم املايض بقمي 
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: ئب«  »املست بـ  امللقب  رشيد  ابو  ستيفن  جسام  ا كمال   بطل 
شار في بطولة العالم... أتحمل التكاليف وأفت عن رعاية س

مـــــل وتبقـــــى فخامـــــة الســـــلة اللبنانيـــــة درســـــا فـــــي ا

.ب  يواصل بطل  كامل األجســام ســتيفن ابو رشــيد 
اســتعداداته للمشــاركة يف بطولة العامل بكامل األجسام 
الطبيعــي التي ســتقام يف د )االمارات العربية املتحدة( 
يف 10 ايلــول املقبل وعينه مصّوبة نحو الصعود اىل منصة 
التتويج مرة جديدة.ويتدرب ابو رشــيد، ابن الـ 25 ســنة، 
بكثافة يف الرياضة التي عشقها منذ عرش سنوات وانغمس 
فيها .ويف الســرية الشخصية ألبو رشيد احراز املركز األول 
ن يف البطولة التي جرت عام 2019 يف أملانيا   ة الناش يف ف
وسبق ان احرز املركز الرابع يف بطولة دولية جرت عام 2017 

يف النمسا.
  وسيشارك ابو رشيد ،ابن الشوف،يف بطولة العامل ممثالً 

لبنان واضعاً الهدف وهو احراز ميدالية تزيّن عنقه.
وذ من الرياضين والرياضات األبطال    وأبو رشيد هو 
الذي يربزون يف املحافل الخارجية وال يلقون الرعاية والدعم 
من املعنيــن يف الدولة اللبنانية بعكس املواهب يف معظم 

دول العامل التي تحتضنهم دولتهم.

     ال دعم 
يحاً اىل اق الحدود. ان    ويقول ابو رشيد »سأكون 
تحضريايت ومشــاركايت هي عىل عاتقي وال اتلقى اي دعم 
مــن احد ال من املعنين يف الدولة اللبنانية وال من اي جهة 

خاصة«.
  واضاف ستيفن »افتش عن رعاية ملشاركايت املستقبلية 
وعىل رأســها بطولة العامل يف املانيا بعد نحو شــهر والتي 
سيشارك فيها 167 ريايض من جميع أنحاء العامل. التكاليف 
يف حدود الثالثة آالف دوالر وسأنافس يف وزن 68-74 كل 
وســأحاول التألق مجدداً واالحتفا بلقبي ومل احصل عىل 
اي رعاية يف حيايت وتحديداً منذ مشــاركايت يف بطوالت 
خارجية. لقد طرقت العديد من األبواب لكن لالســف مل ألق 

اي نتيجة. االبواب موصدة يف وجهي«.
  وما اذا كان اهله يشجعونه عىل مامرسة رياضة كامل 
االجســام اجاب ابو رشــد »نعم وهذا هو رس نجاحي. القى 
الدعم خاصة املعنوي من اهيل ولقد ســبق ان مارســت يف 
الســابق العديد من الرياضات مثل الفنون القتالية املختلطة 

)أم أم آي( والجوجيتسو«.
  ومــا هي قصــة اللقب الذي يحمله وهو »املســتذئب« 
Wolverine ابتسم ستيفن واجاب ضاحكاً »نعم هذا هو لقبي 

وانا فخور به«.
  وعن مثله األعىل »انه الكندي كريس بومستيد«.

احة سأحاول التفتيش عن    وختم ابو رشــيد بالقول »
عمل يف الخار ورمبا يف د وســأغادر لبنان. انا مدرب 
ريايض وأجّدد الشــكر لكل من يدعمني ويشجعني خاصة 

أهيل«.

يف بــالد ُفقــدت فيها 
الحياة،  مقّومــات  جميع 
الســلّة  كــرة  أحاطــت 
بجراح  تها  خا اللبنانّية 
شــعبها وحلّقــت عالياً، 
مثبتًة مرّة جديدة جدارتها 
بالحياة. فاللعبة الجامعّية 
ّيــزت عن أخوانها   التي 
كأس  ببلوغها  وتفــرّدت 
العامل  ثــالث مّرات أعوام 
ها  و2010،   2006  ،2002
هي اليوم تنبض من جديد  
فُتومض وتتســامى نوراً 
يف نفق أســود أورثنا أيّاه 
الجهل  رفقة  البيت«  »أهل 
والفســاد. فمن تابع عن 
كثب كأس آســيا -2022 
للمنتخبات يف كرة السلّة، 
والتي أُقيمــت مؤخراً يف 

ام اإلدراك أن جراح  العاصمة األندونيســية جاكرتا، يُدرك 
اللبنانين أزهرت هناك.   فلبنان املهزوم واملجروح هو صاحب 
البطولة ال وصيفها. كيف ال وهو  الذي صنع املســتحيل من 
االالممكــن، بدءاً من الدور األّول وتزعمه املجموعة الرابعة، 
بعد اسقاطه توالياً كّل من الفيليبن ونيوزيلندا فالهند، مروراً 
طاحته ســور الصن العظيم فصقور النشامى وصوالً اىل  ب
تحجيمه وإحراجه للكنغورو األسرايل  بأداء رجويل بطويل 
وروح جامعّية واحدة. فالخســارة بفارق سلّة تعادل الفوز 

أحياناً، وتتخطاه أحياناً أخرى.  
الحــّق أقول لكــم، خالف رجــال األرز التصنيف العاملّي  

يلة والصعوبات  والتوقعات،  فعىل الرغم من اإلمكانات الض
الكثرية اثبت املنتخب اللبناين مبفاتيحه أنّه الفريق األصعب 
ال سّيام بعالماته الفارقة والكاملة. بداية بقائده املايسرو 
، الذي  جعل من اســمه مدرباً برتبة فريق،  املدرب جاد الحا
واثبت مرّة جديــدة وعن جدارة علو كعب املدّرب اللبناين، ال 
ســّيام بعد تحقيقه لقب بطولة العرب ملنتخبات الرجال يف 
شباط الفائت وللمرّة األوىل، جاعالً مام يختزنه من  حنكة 
وحكمة تتفّوق بأشــواط عىل شــموع سنواته الـ 33. مع 
مســاعديه االثنن، فالدكتور خليل نصــار ومدرب اللياقة 
دميري حبيب فاللوجيستي اييل نرصالله. وصوالً اىل  رجال 
األرز الذين جعلونا  نستمتع بشغف كرة السلّة ضاربن عرض 

طوالت د ال الل ا يد  ابو ر

ية يدالية ال ويج با الل  ان  م ل

ال عر ع وي العاملية الرياضية  لعا  ا دورة  في  شار  لبنان   هومنتمن 
ــة ــب ــع ل  11 ــي  ــ ــ ف مــــلــــونــــة  ــة  ــ ــي ــ ــدال ــ ــي ــ م  5 ــد  ــ ــصـ ــ وحـ

ــ ــن ــت ــا فــــي ال ــ ــان ــ ــرم ــ الــــيــــوم الـــــرابـــــع لــــــــدورة نـــــــادي ب

ملس دون  ب  الفو  أو  القمر  مطاردة  نكليزي..  ا الــدوري  عودة 

ليفاندوفســـــكي يتحـــــد ريـــــال مدريـــــد وبنزيمـــــا بــــــ5 رســـــائل ناريـــــة

العالم؟ في  العبين   10 أغلى  هم  من  املــوســم..  بداية  قبل 

طة مدر باري الجديد؟ الدوري الفرنسي.. أين يلعب ميسي في 

يداليات ؤو وا ا من ال ة م غل ع طا ال و ويان م ا

ات ا د الل طة من  ل

ربول ي ولي ليز بني  من قمة الدور االن

اندو لي

اريات د ا الل  ني  د الالع



1ـ تشاد، سلوفاكيا

2ـ يانسون، هرل، سال

3ـ ورد، لورين باكال

4ـ دلفت، يلتهم

5ـ ود، رجوع، فر، وا، نوع

6ـ ريحان، أكر، تساند، أم

7ـ رغيف، مدراس، تزيينها

8ـ ُوور، كامل، رأل، الهند

، رك، روس، وّد 9ـ زال

10ـ ناجي، مارك توين، تم

11ـ ال، نراهنك، نّشال، بند

12ـ تنيسون، أدّل، إكرايث

13ـ آسيا، حّنا أيّوب، سعر

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   
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 عموديا: 

 عموديا:

من أربعة حروف:    االبرا 

  دولة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   كامل الشناوي 

اخترب معلوماتك

1ـ موســيقي إنكليزي 

أملاين. 

2ـ شعر ذنب الفرس. 

3ـ يصالح لفرة. 

ا.  4ـ رساجا مضي

5ـ امرباطور روماين. 

ساوي.  1ـ موسيقي 

2ـ بلــدة بــن بريوت 

وطرابلس. 

3ـ نحادث ونجاري.

4ـ فيلســوف وكاتــب 

فرني.

5ـ دولة آسيوية.

فنانة أمريكيــة. مغنية وممثلــة وملحنة ومؤلفة 

مشهورة، وقد لّقبت بـ مغنية موسيقى الريف. 

إسمها مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت: 

7+5+3+9+2- مدينة يف بلغاريا. 

6+1+3+8- ممثلة مرصية. 

2+6+8+3- أحد الشهور. 

6+2+9+5- مدينة يف أملانيا. 

9+2+6- آلة طرب.

10+6+9- عرف الديك. 

9+6+4- قصد ورسيرة.

1+9- شحذ السكن.

1ـ ما إســم الفنانــة واملطربة املرصيــة التي كانت 

مشهورة جدا يف أوائل عرشينيات القرن املايض، وكانت 

تُلّقب بسلطانة الطرب، وعروس املسارح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هــو املمثل الربيطاين األمرييك الذي اســمه 

األصيل جيمس ستيوارت، وتويف سنة 1976 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اســم الســيدة التي قادت أول سيارة يف العامل، 

وذلك يف 8 ـ 8 ـ 1888 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أيــة مدينة أوروبيــة يقع متحف االليزيه الذي 

إفتتح سنة 1985، وُخّص لعرض أعامل التصوير القديم 

واملعا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم أكرب شبه جزيرة يف العامل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ من كان رئيس الوزراء ألـ 11 يف لبنان التي إستمرت 

من 7 حزيران 1951 إىل 11 شباط 1952 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية عاصمة آســيوية تقع ســوق ُدمى الح 

الســعيد التي يقصدها الناس لــرشاء دمية تكون رمزا 

للتوفيق يف العمل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم أول فيلم أللفرد هيتشــكوك يف هوليوود، 

علام بأنه نال عليه جائزة أوسكار ألفضل فيلم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ تيودور روزفلت
2ـ شارل ديغول، أنا

3ـ أندف، حريان، يس
4ـ دس، ترأف، جاني

5ـ ول، جن، جّروا
6ـ سنونو، ماريان

7ـ عادلك
8ـ وهيج، كرم، مّنان

9ـ فرن، فرا، راكداً

10ـ البيت، رسور، ال
11ـ الرّت، أسكن

12ـ يسكت، ستل، تشاو
13ـ األهواز، يواكب

14ـ أملانيا، يلّت
15ـ ديلون، رّس

16ـ نهد، باع
17ـ واهن، تنرث

18ـ عامد حمدي

؟ من هو
من هي؟

1ـ زعيــم ومجاهد مرصي 
راحل، فك. 

2ـ مدينة يف هولندا، ارخبيل 
اسباين. 

3ـ طائر غّريد، من األلوان، 
منزل. 

وتحرّك  إضطرب  جواب،  4ـ 
البحر، من ملوك إنكلرا. 

5ـ أدعــم الحائط، من أوثان 
عــرص الجاهليــة، تدس يف 

األرض.
6ـ قصــد املــكان، لحقوا 

ء، سّنور.  ال
يرسلون  الُصبح،  يظهر  7ـ 

ويبعثون. 
8ـ تحّبهم، يجرّب فعل.
9ـ رجاء، وجه مرشق.

10ـ مــرض، أخربته بخرب 
مفرح، إقربُت من.

11ـ أوى، يف الفم، نهر يف 
إيطاليا.

12ـ عاصمــة أوروبيــة، 
قنوط، قرأ.

13ـ إســم موصول، مدخل، 
يزعم.

14ـ ممثلة ومطربة مرصية 
راحلة، ماركة صابون.

15ـ معدن، دولة آسيوية.
16ـ موســيقي إيطــايل، 

حيوان معروف.
17ـ جبل يف شامل منطقة 
رشق األناضول، ضمري متصل.

راحل  مــرصي  ممثل  18ـ 
صاحب الصورة.

1ـ دولة أمريكية، االســم 

الثاين ملطرب لبناين.

2ـ الثعلب، الحصان. 

3ـ شــعر ذنــب الفرس، 

مرّنُتم، أصل البناء. 

4ـ مثلها ونظريها، برغي، 

إرتدى. 

للخمر،  ضخــم  وعاء  5ـ 

بقرة  فضفــاض،  زي  أعرث، 

باألجنبية.

6ـ نتكــرّم عىل، من ملوك 

فرنسا، رتبة دينية. 

7ـ قليــل الفطنة، قنوات 

مرصيــة منوعــة، تحف 

وتصون، ال يُباح بها.

8ـ بلدة يف البقاع، خرق يف 

للتأوه، لالستفهام،  الحائط، 

علم وعرف. 

9ـ مطــرب وفنان لبناين، 

تقفل، ســوق كانت وســط 

العاصمة.

ممثلــة  يخصنــي،  10ـ 

 ، مرصية راحلة، شــقيق أ

أصل.

ء، ممثل  11ـ أجــاز ال

ومخر أمرييك، رسب. 

12ـ من األقمشــة، وقت، 

الزحافــات، مدينــة  مــن 

بلغارية.

ســورية،  مدينــة  13ـ 

للتمني، سّيد األرض. 

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

طان ال

وز( (22 حزيران - 23 

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

ســوف تصادف أشخاصا لهم بعض النفوذ 

فتدخلهم يف صلب حياتك العامة، وســيكون 

لهم األثر االيجــا الجيد يف أمورك الخاصة 

والعائلية. 

ســتصل بسالم اىل الهدف الذي خططت له 

منذ مدة طويلة من الزمن. وضعك املايل يشهد 

بعض التحسن وتشعر أن أمورك العملية تنّفذ 

بشكل جيد. 

عليــك بالتمهل قليال يف هــذه اآلونة، وال 

تندفــع من دون أن تــروى وتتفّح األمور 

بدّقة، ففطنتك وحدســك الذي نادرا ما يخط 

قد يخط هذه املرة. 

عندك ميل لالرساف الزائد هذه الفرة، وهذا 

قد يوقعك يف متاعب أنت يف غنى عنها. راقب 

ع  ّ ردة فعل من يحيطون بك عىل حديثك املت

وكن منطقيا.

مــن األفضل أن تكون اليــوم أكرث إيجابية 

يف تعاطيك مــع املحيط، وأن تبتعد قليال عن 

ء يف العامل  عاملــك الخاص لتدخل بعض ال

الخارجي.

تفاؤلك الكبري مينعك من رؤية الصعاب التي 

عة يف اتخاذ القرارات قد  تهدد مرشوعك. ال

ال تكون يف صالحــك. لقاء يكون فيه الكثري 

من االيجابية.

يجــب أن تتأقلم مع الظــروف الحالية ألن 

األمور خارجة عن ارادتك. ادرس مشاعرك بدقة 

متناهية قبل أن تتــورط يف عالقة عاطفية 

جديدة. 

تقــوم بعدة اجتامعات تكــون مفيدة لك، 

كنك من حلحلة عدة مسائل كانت عالقة.  و

حبيبك الويفّ واللطيف يدعمك ولن يبخل عليك 

باملساعدة. 

قد يشغلك حب الظهور يف هذه اآلونة، األمر 

الذي يقــودك لدفع مصاريف اضافية أنت يف 

غنــى عنها. ال تتعب نفســك واخلد اىل بعض 

الراحة. 

ابحث جيدا فقد تكتشــف ما فاتك من أمور 

هامة حتى اآلن. وّجه انتباهك اىل األعامل التي 

كاملها بفطنة ومهارة، وال تفقد  بدأتها وقم ب

الثقة الكبرية بنفسك. 

تعيش هذه الفرة أجمل أيام الُحّب والغرام. 

إبتسامتك جميلة ومرشقة، وسحرك ينعكس 

عىل اآلخرين. صديق قديم قد يظهر مجددا يف 

حياتك.

نجــاح أي عمل يتوقف عىل األخذ والعطاء. 

وضعك يتطلب منــك بعض املرونة، كذلك مع 

حبيبك اللطيف فأنت تعرفه جيدا فهو ال يحبك 

عنيدا.

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

وز - 23 آب(  24)

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

أريزونا
األرز

أوروبا
املغرب

البحرين
برمانا

باتر
بواخر
تاجر 

تحالف
تيفويل

تونس
جرن

جمهورية
جميلة

ح
حوانيت
خنادق
دراهم
ديدرو
ذريعة

ريال
رقابة

روسو
زاوية

سلحفاة
رشوق
رشائع

صحيفة
صقر

صوف
طرب

عقد
عنادل

عز
فوكلند
فولتري

فنون
قش

قبعة
قلعة
قائد

كنز
كابيتول
موسكو
مغامرة
مشهد.

الحل السابق

الحل السابق

   جبيل

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SU D O K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ تشارلز ديكنز. 

2ـ يوبيل اللؤلؤ.

3ـ سنة 1919

 . 4ـ أو

5ـ يف الجزائر. 

6ـ تريليون. 

7ـ ناصيف مجدالين. 

8ـ الكواري. 

9ـ تانتور.

1ـ ناتال. 

2ـ يعقوب. 

3ـ متأّمل. 

4ـ أقطاب. 

5ـ ردع.

1ـ نيامر. 

2ـ اعتقد. 

3ـ تقاطع. 

4ـ أومأ. 

5ـ لبلبة. 

السبت 6 آب 2022



لبنــــــــــــان مقبــــــــــــل علــــــــــــى معركــــــــــــة رئاســــــــــــية شرســــــــــــة علــــــــــــى ...»صــــــــــــوت«

ــن وبـــكـــيـــن ــطــ ــ ــن ــن وشــ ــ ــي ــ ــي ب ــاســ ــ ــوم ــ ــل ــ ــار التنســـــيقي« تـــصـــعـــيـــد دب ــدر و »االطـــ ــام أممـــــي بمواقـــــف الصـــ اهتمـــ
ـــــات املبكـــــرة بشـــــرط تحقيـــــق »االجمـــــاع« يوافـــــق علـــــى االنتخاب

ــووي أمــــام ســـاعـــات حــاســمــة فـــي فيينا ــنـ الـ ــاق  ــفـ االتـ

ــصــر ــن ــو مــــن ال ــكـ ــوسـ ــع مـ ــنـ ــو ملـ ــدعــ ــ ــف الـــنـــاتـــو ي ــلـ حـ
وروســـــــــــــيـــــــــــــا تـــــــتـــــــقـــــــدم فـــــــــــي الـــــــشـــــــرق

1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

السبت 6 آب 2022

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

املعارضة ومن حزب الله، علام ان الفرا ســيرض بلبنان 
الــذي مير باصعب الظــروف ولكن  يف الوقت ذاته تقول 
هذه االوساط ان اليوم نعيش هذا الفرا مبا ان ال حكومة 
تألفــت وال ادارة صحيحة لوقــف التدهور، ال بل االنهيار 

يتواصل دون اي رقيب او حسيب.

 الخالف يحتدم بن الرئيس ميقايت
 والتيار الوطني الحر 

مع قــرب نهاية عهد الرئيس ميشــال عون انفجرت 
الخالفــات بن رئيس حكومة ترصيــف االعامل نجيب 
ميقايت وعــون ومعه التيارالوطني الحر. ذلك ان  العهد 
توقع من ميقايت انطالقا من التعاون الذي حصل بينهام 
يف املجــال الحكومي ان يؤلف حكومة ولكن ميقايت ال 
يريد تشكيل حكومة حسب مصادر وزارية. وكان رئيس 
التيار الوطني الحر جربان باســيل يعتقد انه  بعد انتهاء 
والية الرئيس عون ســيتمكن مــن خالل والدة حكومة 
من ان يكون لديه منصة قوية رئاســيا مهام كان الفرا 
طويال حيث يقوم مبعركته الرئاســية من منطلق قوي. 
وفضالعــن ذلك، من خالل هذا املوقع املتقدم امام الرأي 
العــام واملجتمع الدويل، ال يعود عامل الضغط مشــكلة 
لدى باسيل مبا ان التعيينات ستجري وستعزز قوة التيار 
ا الوطني الحر  الوطني الحــر. اىل جانب ذلك يختار دا
سياســة االشتباك مع طرف ســيايس لشد العصب من 
خــالل مواجهات متنقلة مع اطراف واحزاب سياســية 
فضــال عن ربط النزاع للمرحلة املقبلة بأن ال يأيت مجددا 
الرئيس نجيب ميقايت رئيســا للحكومة نظرا لتحالفاته.

ووفقا لهــذه املصادر فان نقطة الخالف االساســية 
هــي التعيينات االدارية حيــث ان الرئيس عون والوطني 
الحر يريدان اجراء ســلة تعيينات شاملة يف كل املواقع، 

وتحديدا تغيري حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة. هذه 
الرغبة العونية اصطدمــت برفض من ميقايت والرئيس 
نبيــه بري، إذ رأى  ميقايت انه ال ميكن الزام العهد الجديد 
بتعيينات ادارية وفرضها عليه مفضال ترك هذه التعيينات 
لرئيــس الجمهورية املقبــل، اضافة اىل ان الخالف حول 
ملف الكهرباء اجج التوتر بن ميقايت والعهد. من جهته، 
يعترب الوطني الحر ان ميقايت عرقل الكثري من املشــاريع 
االصالحية يف الكهرباء لجهة فتح االعتامدات والتلزميات 
ووضع العراقيل امام وزير الطاقة وليد فياض. اضف اىل 
ذلك، برز انزعا الوطني الحر من العالقة املتينة بن رئيس 
حكومــة ترصيف االعامل نجيب ميقايت ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري، خصوصا ان بري ابل الجميع من حلفاء 
واصدقاء ووسطين انه لن يؤيد بتاتا وصول رئيس اليتار 
الوطني الحر جربان باسيل رئيسا للجمهورية مهام كانت 

الضغوطات وميقايت يوافقه الرأي.
مــن جهة اخرى، يتهــم ميقايت الوطنــي الحر بان 
سياساته العشــوائية عطلت ملف الكهرباء كام عطلت 
سائر املشاريع يف الدولة. ويف ظل هذه االجواء توقفت 
االتصاالت كليا بن الجانبن يف ملف تشــكيل الحكومة 
وباتت القناعة واضحة عند الجميع بان حكومة ترصيف 
االعامل ســتدير البالد حتــى نهاية عهد عون ورمبا يف 
حــال الفرا الرئايس . أمــا الرئيس عون فقد أكد لزواره 
انــه لن يبقى دقيقة واحدة يف قــرص بعبدا بعد انتهاء 
واليته وسيســلم عهده اىل الرئيس الجديد اذا انتخب او 

اىل حكومة ترصيف االعامل.

 مصــادر مقربة من الوطني الحر: ميقايت 
رشيك مبساهمة تعطيل البالد 

كشــف مصدر مقرب من التيــار الوطني الحر للديار 

ان هنــاك محاولــة لـ«كربجة« العهد يف اخر اشــهره 
ومنع الرئيس ميشــال عون من املغادرة بانجازات كبرية، 

مشريا اىل ان الرئيس ميقايت رشيك يف هذا التعطيل من 

خالل عدم تشــكيل حكومة للبلد. واسف لقيام ميقايت 

باالستقواء بعقوبات خارجية عىل »ابن بلده« اي جربان 

باســيل بعدما قال ميقايت » ما أفصح« حامل العقوبات 

الدولية عىل فســاد موصوف، عندمــا يحارض بالعّفة 

والنزاهة واالســتقامة«. وشددت هذه املصادر عىل ان 

الجميع عىل دراية ان هذه العقوبات سياسية الن باسيل 

حليف لحزب الله وكل هذه العقوبات تذهب بشــطبة قلم 

اذا فك حلفه مع املقاومة.

وعن االســتحقاق الرئايس لفتت املصادر اىل ان رئيس 

التيــار الوطنــي الحر جربان باســيل مل يعلن يوما انه 

مرشح للرئاسة وهو بعيد عن هذا السباق. اما عن اجراء 

اتصاالت مع افرقاء سياسين ملعركة رئاسة الجمهورية 

فقالــت املصادر املقربة من التيار الوطني الحر انه حتى 

اليوم مل تحصل مشــاورات مع اي من االفرقاء.

 ال حرب مع العدو االرسائييل 

وعىل صعيد ترســيم الحدود البحرية بن لبنان والعدو 

اإلرسائييل كشــفت مصادر ديبلوماسية رفيعة املستوى 

للديار ان  محادثات الوسيط االمرييك آموس هوكشتاين 

تشري اىل ان االمور متجهة اىل حل ال حرب حيث ان لبنان 

ســيحصل عىل حقل قانا كامال وخط 23 وتعرجاته، اي 

مبعنى اخر يضمن حصوله عىل بلوك8 وبالتايل هذا االمر 

ســيزيل فتيل الحرب بن املقاومة وبن الكيان العدو.

 االفق اسود اقتصاديا 

وعــىل الصعيد االقتصادي، قال الخبري ســامي نادر 

ء مقتضاه،  للديار ان اهم ملخ للوضع ويبنى عىل ال

هو اخر تقرير للبنك الدويل الذي اتهم مبارشة الســلطة 

الحاكمة  بأنها تعمدت انتها سياســة اقتصادية بنت 

ثروات طائلة منها عىل حساب الشعب. واشار ايضا اىل 

ان السلطة ال تريد االصالح النه سينهي وجودها. وأعرب 
نادر عن اســفه بأن الدولة مل تأخذ حتى االن اي خطوة 
تفرمــل االنهيار الحاصــل بل كل ما قامت به هو لتجنب 

املحاسبة من السياسات املالية.
ورأى نادر ان ارضاب املصارف خطوة خطرة ســرفع 
ســعر الرصف وتشــل ما تبقى من القطاع االقتصادي، 
ذلك ان ارضاب املصارف يف ظل انســداد سيايس وانهيار 

متسارع يرسم افقا اسود للبنان.

 القوات اللبنانية: املعارضة تســتجمع قواها 
لالتفاق عىل مرشح رئايس 

بدورهــا اوضحت مصادر القــوات اللبنانية للديار ان 
الدكتــور ســمري جعجع قام بتشــخي االزمة بلبنان 
مشــددا عىل رضورة اســتخدام االكرثية الجديدة التي 
فرزتهــا االنتخابــات النيابية يف تأديــة دور مهم يف 
املؤسســات الدســتورية واال يكون دور املعارضة فقط 
دورا اســتعراضيا. من هنا، دعا جعجع اىل قطع الطريق 
امام مرشــح من 8 آذار لرئاسة الجمهورية وايضا امام 
الرئيس الوسطي النه ال حل وسط بن خيارين ال يلتقيان 
عىل أي نقاط مشــركة حيــث يجب ايضا قطع الطريق 
عىل رئيس جمهورية ال لون له وال طعم له وال يقدم وال 
يؤخر يف املشهد الســيايس اللبناين. اما الخيار االخري 
فهو ايصال مرشــح للمعارضة اىل سدة الحكم وهذا ما 
يتــم العمل عليه حاليا وهنــاك اجتامعات تعقد بن كل 
اطراف املعارضة بعيدا عن االضواء وفقا ملا اشــارت اليه 
املصادر القواتية. ولفتــت اىل ان نتائج هذه االتصاالت 
ستبدأ بالظهور قريبا من جهة التنسيق بن كل املكونات 

وهذا يؤكد »اننا عىل الطريق الصحيح«.
وتابعــت املصادر القواتية انه يجب االخذ باالعتبار ان 
الفريــق االخر مل يتمكن حتى اللحظة من حســم خياره 

الرئايس. للمرشح 

يف بيان إنها أوقفت محادثات املناخ مع الواليات املتحدة، وكذلك 
التعــاون يف منع الجرمية عرب الحدود وإعادة املهاجرين غري 

الرشعين، من بن 8 إجراءات محددة.
كام أعلنت الوزارة نفســها أنهــا قررت فرض عقوبات عىل 
رئيســة مجلس النواب األمرييك وعائلتهــا املبارشة ردا عىل 
مــا وصفته بأفعالها »الخبيثة واالســتفزازية« يف حن ردت 
واشــنطن عىل الخطوات الصينية باستدعاء سفري بكن لديها 

لتوبيخه.
نه »رغم ما أبدته  ووفق بيان املتحدث باســم الخارجيــة ف
ت بيلويس  الصن من مخاوف جــادة ومعارضة حازمة، أ
عىل زيارة تايوان والتدخل بشــكل خطر يف الشؤون الداخلية 
للصن وتقويض ســيادتها وسالمة أراضيها وانتهاك سياسة 

صن واحدة وتهديد السالم واالستقرار يف مضيق تايوان«.
ويف خطــوة أخــرى، قالت الخارجيــة الصينية أمس إنها 
اســتدعت القائم باألعامل يف السفارة الكندية يف بكن جيم 
نيكل بشــأن مشاركة بالده يف بيان صادر عن وزراء خارجية 

دول مجموعة السبع.
وهــذه الواقعة هي األحدث يف سلســلة من االحتجاجات 
الدبلوماســية التي قدمتها بكن بعد أن دعتها مجموعة السبع 
-األربعاء- إىل حل التوتر حول مضيق تايوان بطريقة سلمية.

واســتدعى دن يل نائب وزير الخارجيــة الصيني، القائم 
بأعامل الســفارة الكندية أمس، وحــث أوتاوا عىل »تصحيح 
أخطائها عىل الفور« بشــأن قضية تايــوان أو »تحمل جميع 

العواقب« وفقا لبيان الوزارة الذي نرُش.
ويف نفس السياق، قالت املتحدثة باسم الخارجية الصينية 
هوا تشــون ين أمس -خالل إفــادة دورية- إن الترصيحات 
األخرية للمســؤولن اليابانين بشأن التوترات الحالية مبضيق 

ن«. تايوان محاولة لتربير أفعال »املخط
وتأيت الترصيحات الحادة من بكن بعد أن دعا وزراء خارجية 
دول مجموعة السبع، التي تضم اليابان، األربعاء الصن إىل حل 

التوتر حول مضيق تايوان بطريقة سلمية.
وقالت الخارجية الصينية إنها قدمت احتجاجات رســمية 
للــدول األوروبية املعنية ومبعويث االتحاد األورو بســبب 
الترصيحــات املتعلقة بتايوان الصادرة عن وزراء خارجية دول 
مجموعة الســبع واملمثل األعىل لالتحاد األورو للشــؤون 

الخارجية والسياسة األمنية.
ن 160 دولة اعتربت زيارة  وحسب املتحدث باسم الخارجية ف
بيلويس اســتفزازية وتنتهك مبدأ الصن الواحدة. وأكدت أنه 

ال ميكن مقارنة ما يجري يف أوكرانيا مبا يجري يف تايوان.

 استدعاء السفري الصيني بواشنطن 
وباملقابــل، أفادت صحيفة »واشــنطن بوســت« أمس أن 
البيت األبيض اســتدعى السفري الصيني أمس للتنديد بتصعيد 

اإلجراءات ضد تايوان، والتأكيد عىل أن الواليات املتحدة ال تريد 
أزمة يف املنطقة.

وقال املتحدث باســم البيت األبيض جون كري للصحيفة 
»بعد ترصفات الصن، استدعينا السفري ملناقشته بشأن األعامل 

االستفزازية )الصينية(«.
ومــن جهته، دان وزيــر الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن 
الجمعة املناورات العسكرية الصينية يف محيط تايوان، معتربا 

أنها »تصعيد كبري«.
ولفت الوزير إىل »عدم وجود مربر« للتدريبات التي أطلقتها 

بكن ردا عىل زيارة رئيسة مجلس النواب إىل تايوان.
وقال بلينكــن إنه حذر نظريه الصيني وان يي -خالل لقاء 
عقد مؤخرا يف إندونيســيا- من أن بيلويس )أرفع مســؤول 
أمرييك منتخب يزور تايوان منذ 25 عاما( ســتجري زيارة إىل 

الجزيرة عىل األرجح.
وأضاف »توقعنا بــأن تتخذ الصن خطوات من هذا القبيل، 

ويف الواقع وصفنا هذا السيناريو بالضبط«.
وبدورها، أعلنت رئيســة مجلــس النواب األمرييك -خالل 
ــر صحفي يف طوكيو الجمعة- أن بالدها »لن تســمح«  مؤ

للصن بعزل تايوان.
وقالت بيلويس »لن يعزلوا تايوان من خالل منعنا من الذهاب 
إىل هناك. لقد أجرينا زيارات عىل مســتوى رفيع.. ولن نسمح 

لهم بعزل تايوان«.
ثيلنا هنا ال يتعلق بتغيري  وأضافــت »قلنا منذ البدايــة إن 

الوضع القائم هنا يف آسيا، أو الوضع القائم يف تايوان«.
ثيل واشــنطن بالجزيــرة »يتعلق بقانون  وأوضحــت أن 
العالقات مع تايوان، والسياســة األمريكيــة الصينية، وكل 
الترشيعات واالتفاقات التي أرســت ماهية عالقتنا. إن األمر 
حالل السالم يف مضيق تايوان وبجعل الوضع القائم  يتعلق ب

يسود«.

 تنديد أسرايل 
طــالق الصن صواري  من جهة أخرى، نددت أســراليا ب
باليســتية باتجاه املياه املحيطة بتايــوان الجمعة، ووصفت 
املناورات العســكرية يف محيط الجزيــرة بأنها »مبال فيها 

ومزعزعة لالستقرار«.
وقالــت وزيرة الخارجية األســرالية بيني وون يف بيان 
إن بالدها »تشــعر بقلق عميق حيــال إطالق الصن صواري 

باليستية باتجاه املياه املحيطة بساحل تايوان«.
ودعت وون إىل »ضبط النفس وخفض التصعيد« مشــرية 

إىل أنها أعربت عن قلقها لنظريها الصيني.
وباملقابل، قالت روسيا إن التوترات التي أثارتها زيارة رئيسة 

مجلس النواب األمرييك إىل تايوان لن تهدأ رسيعا.
وكانت بيلويس قد زارت هذه الجزيرة التي تخضع لحكم ذايت 
يف وقت ســابق من األســبوع، مام دفع بكن إلجراء تدريبات 
عسكرية جوية وبحرية بالذخرية الحية يف املياه قبالة تايوان 

التي تعتربها الصن جزءا ال يتجزأ من أراضيها.

العراق اليوم جاء نتيجة ما وصفه بالفساد.
واتهم املوسوي ما سامها األحزاب املتسلطة التابعة للخار 

بالتسبب باألزمة الحالية للعراق، حسب تعبريه.
وقــد احتمى بعــض املتظاهرين تحت مظالت من أشــعة 
وية، رافعن  الشمس الحارقة والحرارة التي تفوق 46 درجة م
األعالم العراقية وصور الصدر، وساروا عىل درٍب طويل يؤدي 
إىل الســاحة، ورددوا يف األثناء هتاف »نعم نعم للســيد« يف 

إشارة إىل الصدر.
ودعــا زعيم التيار الصدري أنصــاره يف محافظات النجف 
وكربالء وبابل وواســط -إضافة إىل بغداد- للمشــاركة يف 
أداء »الصــالة املوحدة« كام طالبهم بالتقيد بتعليامت األجهزة 

األمنية.
وتعــد هذه الصالة الثانية من نوعها التي يدعو إليها الصدر 
وز املايض، حيث أقيمت األوىل يف شارع  منذ منتصف يوليو

الفالح وسط حي الصدر الشيعي مبشاركة شعبية غفرية.
واتخذت الســلطات ورسايا السالم التابعة للصدر إجراءات 
تها  أمنية مشددة، وقامت بأوسع حملة لتنظيف الساحة وتهي

إلقامة »الصالة املوحدة«.
كــام اتخذت إجراءات أمنية مشــددة يف جميع الشــوارع 
والساحات املؤدية إىل املنطقة الخرضاء الحكومية، وتم إغالق 
عدد من الجسور أمام حركة السيارات لتسهيل وصول املصلن.
ويواصــل أنصار الصــدر اعتصامهم لليوم الســابع داخل 
مبنى الربملان للمطالبة بحل الربملان، وإجراء انتخابات مبكرة، 
والقصاص من الفاســدين، ورفض ترشــيح محمد شــياع 

السوداين لتشكيل الحكومة الجديدة.

 تحركات أممية 
ويف النجــف، التقت رئيســة البعثة األمميــة زعيم التيار 

الصــدري يف منزله مبدينة النجف، وبحثا ســبل حل األزمة 
الراهنة، دون ذكر مزيد من التفاصيل حتى اآلن.

ونقلــت وكالة األنباء العراقية عن بالســخارت قولها إنها 
زمة السياسية يف البالد. ناقشت مع الصدر أهمية إيجاد حل ل

ويأيت هذا بعد يوم واحد من لقاء جمع املبعوثة األممية مع 
زعيم تحالف الفتح والقيادي باإلطار التنسيقي هادي العامري 

يف بغداد.
بدوره، أشــار موقع سراتفور األمرييك إىل أن التنافس بن 
الفصائل الشــيعية بالعراق يحول دون تشكيل حكومة جديدة، 
اع عنيف وعميق  وينذر هذا الشــلل السيايس بالتحول إىل 
يقلل من قدرة الحكومة املحدودة عىل حل األزمات االقتصادية 

العديدة وتخفيف االضطرابات االجتامعية.
نه بغض النظر عن السيناريو الذي سيحدث،  ووفقا للموقع ف
ستســتمر املشاكل االقتصادية الهيكلية العميقة بالعراق دون 
حل لدوافع االضطرابات، عىل الرغم من ارتفاع أســعار النفط 

التي تفيد االقتصاد.
مــن جانب آخر، قالــت مجلة فورين بوليــي األمريكية 
إن املواجهــة الحالية خطــرة )يف العراق( ألن جميع أطرافها 

مدججون بالسالح.
ووصفــت املجلة النظام الســيايس يف العراق بأنه محطم 
ومن املثري للدهشــة أنه صمد كل هذا الوقت، مشــرية إىل أن 
أي انتخابات مقبلة ســتؤدي إىل النتائج نفسها ما مل تتشكل 
كتلتان سياسيتان تتمتعان بأغلبية واضحة تتيح لهام السيطرة 

عىل الربملان.

 موقف الحشد الشعبي 
ة الحشد الشعبي أن دعوة التيار  يف ســياق متصل، رأت هي
زمة الراهنة  الصدري إلجراء انتخابات مبكرة ســتكون حال ل
فقط إذا وافقت كل األطراف، يف حن ذكر اإلطار التنسيقي أنه 

سيوافق عىل االنتخابات املبكرة برشط تحقيق اإلجامع.

وخاٍل من القلق مع طهران مبدأ مصون يف االتفاقية«.
ونقلــت وكالة »إيرنا« عن مصــدر مقرب إىل الوفد اإليراين 
املفــاوض يف فيينا، يف وقت ســابق، أن »إيران مل تتخل عن 
ة اإلرهاب األمريكية، وأّن االدعاءات  رفع حرس الثورة من قا
اإلعالمية ال قيمة لها«، مردفًة أّن »الكرة يف امللعب األمرييك، 

وإذا أراد التوصل إىل اتفاق فعليه الترصف مبسؤولية«.
ويف الســياق نفســه، قال وزير الخارجية حسن أمري عبد 
اللهيــان إّن »الوفد اإليراين يف فيينــا يهتم بجدية مبوضوع 
انتفاع إيران اقتصادياً من االتفاق، ومبراعاة الخطوط الحمر«.

هذا وكشــفت مصادر دبلوماســية عن إحراز تقدم بشأن 
دفــع تعويضات لطهران إذا ألغي االتفاق النووي، واعترب البيت 
األبيــض أن املفاوضات اكتملت، وأن الوقــت ينفد أمام إيران 
للقبول باملقرح، يف وقت نفى فيه مســؤول إيراين اشــراط 

ة اإلرهاب. شطب الحرس الثوري من قا
ويف وقــت مبكر من فجر الجمعــة، نقلت وكالة بلومبري 

عن مســؤولن أن الوفدين األمرييك واإليــراين أحزرا تقدما 
خالل املحادثات، التي انطلقت يف فيينا، بشأن دفع تعويضات 

لطهران إذا ألغي االتفاق النووي.
من جهته، قال منســق االتصاالت اإلسراتيجية يف مجلس 
ر الصحفي  ، خالل املؤ األمــن القومي األمرييك جون كري
اليومــي للبيت األبيض، إن املفاوضات النووية اكتملت تقريبا، 
وإن الوقــت ينفــد أمام إيران للقبــول باالتفاق املطروح عىل 

الطاولة.
يف املقابل، قال مستشــار الوفد اإليراين املفاوض يف فيينا 
ة األمريكية  محمد مرندي إن شــطب الحرس الثوري من القا

لإلرهاب مل يكن رشطا مسبقا.
وأوضــح مرندي أن اإليرانيــن يريدون أن تتم طأمنتهم بأن 

واشنطن ستلتزم بتعهداتها بالكامل.
يأيت ذلك بعدما نقلت وكالة األنباء اإليرانية عن مصدر بالوفد 
املفــاوض أن طهران مل تتخل عن طلب رفع الحرس الثوري من 
ناف تنفيذ االتفاق  ة اإلرهاب األمريكية، وأنها تربط اســت قا

باتخاذ الواليات املتحدة القرار الصحيح.

بيســي املحصنة، إذ أقرت كييف بــأن »العدو الرويس حقق 
نجاحا جزئيا« يف األيام القليلة املاضية.

وقال الجيش األوكراين الخميس إن القوات الروســية شنت 
كنت من صدهام. هجومن عىل األقل عىل بيسي، لكن قواته 
ر صحفي أن  ال أوليكي جروموف يف مؤ وأوضــح الج
القوات األوكرانية اســتعادت قريتن حول مدينة سلوفيانسك 
برشقي البالد، لكنها تراجعت إىل ضواحي بلدة أفدييفكا بعد أن 
أجربت عىل التخيل عن منجم فحم يعترب موقعا دفاعيا رئيسيا.
يف املقابل أكدت وزارة الدفاع الروســية هجومها. وقالت إن 
قواتها ألحقت خسائر فادحة بالقوات األوكرانية حول أفدييفكا 
وموقعــن آخرين يف مقاطعة دونيتســك، مام أجرب وحدات 

املشاة امليكانيكية يف كييف عىل االنسحاب.
وقالت روســيا إنها تخطط للسيطرة الكاملة عىل منطقة 
دونيتســك األوســع، وهي واحدة من اثنتن تشــكالن إقليم 
دونباس الصناعي، وذلك يف إطار ما تسميه »عملية عسكرية 
خاصة« لحامية أمنها مام تقول إنه توســع غري مربر لحلف 

الناتو.
واتهمــت منظمة العفو الدولية أوكرانيا يف تقرير الخميس 
بتعريــض املدنين للخطر عن طريق نــرش قوات يف مناطق 
ســكنية خالل الحرب، يف حن وصفت كييف تقرير املنظمة 

الحقوقية بأنه يشبه الدعاية الروسية.
وتقول أوكرانيا والغرب، اللذان يصفان ترصفات روسيا بأنها 
حرب عدوانية غري مربرة، إن القوات الروسية يجب أن تنسحب 
إىل مواقعها قبل 24 شباط املايض حن أرسل الرئيس فالدميري 

بوتن عرشات اآلالف من القوات إىل أوكرانيا.
من جهته قال الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي إن 

موسكو ال تعرض عىل بالده الحوار بل االستسالم.
وأشار إىل أن الكرملن رفض كل محاوالته للتحدث إىل نظريه 

الرويس فالدميري بوتن خالل السنوات الثالث املاضية.

 تحذير الناتو 
بدوره قال األمن العام لحلف شامل األطلي ينس ستولتنرب 
إن الحــرب أخطر لحظة بالنســبة ألوروبا منذ الحرب العاملية 

الثانية، وإنه يجب أال يُسمح لروسيا باالنتصار فيها.
وأضاف أنه يف ســبيل منع موســكو من تحقيق النرص، قد 
يتعن عىل الحلف والدول األعضاء فيه دعم أوكرانيا باألسلحة 

واملساعدات األخرى ملدة طويلة قادمة.
ويج، أن »من  وذكر ستولتنرب يف كلمة ألقاها يف بلده ال

مصلحتنا أال ينجح هذا النوع من السياسة العدوانية«.
ووسط مخاوف بن بعض الساسة يف الغرب من أن طموحات 
تد إىل ما وراء أوكرانيا، حذر ستولتنرب بوتن من  روسيا قد 
أن الرد عىل مثل هذه الخطوة من قبل التحالف العسكري الغر 

سيكون ساحقا.
وقال »إذا فكر الرئيس )فالدميري( بوتن، مجرد التفكري، يف 
ء مامثل بدولة عضو يف الحلف مثلام فعل يف جورجيا  فعل 

ومولدوفا وأوكرانيا، فسيتدخل الحلف عىل الفور«.

 عقوبات 
يف األثنــاء فرضت دول االتحاد األورو الخميس عقوبات 
عىل الرئيس األوكراين األســبق املخلوع فيكتور يانوكوفيتش 
املوايل لروسيا، وعىل نجله أولكسندر لضلوعهام املفرض يف 

تعريض أمن أوكرانيا للخطر.
ة  وجاء يف بيان للمجلس األورو أن الرجلن أدرجا يف قا
، والتي أعدت  األشخاص الخاضعن لعقوبات االتحاد األورو
»ردا عىل العدوان العسكري الرويس غري املربر عىل أوكرانيا«.

شارل ايو رئي التحرير العام
نـائـــب رئــي التحرير : حــنـا ايــــو

نائــبة رئــيـــ التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخرا سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف
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