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ــــــــان  ــــــــوا الحســــــــابات مــــــــع لبن ــــــــه لإلســــــــرائيليين: ال تخطئ ــــــــا ونصرالل ــــــــي فيين ــــــــام حاســــــــمة ف أي
ــــــــر الحوافــــــــز املاليــــــــة  للموظفيــــــــن  خالفــــــــات عــــــــون ــــــــــ ميقاتــــــــي حــــــــول رفــــــــع الــــــــدوالر الجمركــــــــي تطّي
وفــــــــد عراقــــــــي فــــــــي بيــــــــروت لتفــــــــادي العتمــــــــة الشــــــــاملة وصفحــــــــة جديــــــــدة بيــــــــن حــــــــزب اللــــــــه واالشــــــــتراكي 
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ــــــــا«: 4 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة »كورونـــ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و1675 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل  1675 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1191206
وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل4 حاالت وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10557«.

ــــــــون  هــــــــذا مــــــــا أبلغــــــــه األميركّي
للجانــــــــب اللبنانــــــــي عّمــــــــا 
ــرائيلي« ــ ــ ــ ــالم »اإلس ــ ــ ــ ورد باإلع

جويل بو يونس

السيد نرصالله يف خطاب العارش

عائلة فلسطينية تنصب خيمة عىل انقاض منزلها

تظاهرات ألنصار الصدر

لحظة االعتداء عىل محطة زباروجيا النووية

انتهاء املناورات الصينية

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

الذيب رضوان 

العامل يتخبط يف بحور من امللفات الســاخنة سرتسم 
مســارا جديــدا للبرشية جمعاء، ونظامــا عامليا مغايرا 
للمرحلة التي سادت بعد سقوط االتحاد السوفيايت وحكم 
القطب االمرييك الواحد، مــع عودة الرصاعات املبارشة 
وغري املبارشة بني امريكا من جهة وروســيا والصني من 
جهة ثانية وصوال اىل ســاحات كل القارات ودول العامل 
قاطبــة من اجل الســيطرة والتحكم مبــوارد البرشية، 
مام يوفــر الظروف املوضوعية اىل منــو قوى اقليمية 
جديــدة، وضعف اخرى، وزوال دول بعد إغراقها بالحروب 
واالنقســامات، ولبنان ليس بعيدا عن هذه السيناريوات 
يف ظل »التكالب »الدويل عىل غاز البحر االبيض املتوسط 
وايصاله اىل اوروبا لرضب الغاز الرويس واقتصاده، وهذا 
ما يجعــل املنطقة تعيش عىل فوهة بركان ســاخن قد 

ينفجر يف اي لحظة ويخلف بحورا من الدماء والدموع.
هــذه الفوىض العاملية تتطلب وجود دولة قوية قادرة 
عىل التعامل مع املســتجدات الخطــرة لحامية البلد ولو 
بالحد االدىن من »جنــون العامل«، لكن الصورة الداخلية 
ال تعكــس وجود » قامات سياســية« قادرة عىل مترير 

املرحلة بأقل قدر من الخسائر، بل عىل العكس، فان لبنان 
مل يشهد يف تاريخه مثل هذا السوء حتى يف أوج مراحل 
الحــرب االهلية، نتيجة ابتالء اللبنانيني بأبشــع طبقة 
سياســية أوصلتهــم اىل الحضيض ورشعت بلدهم عىل 
كل االنقسامات الطائفية واملذهبية » وزلطته« اقتصاديا 
وماليا وأوصلته اىل مرحلة االنهيار الحتمي والزوال، وباتت 
الخالفات السخيفة بني املسؤولني » خبز الناس« بديال عن 
خبز االفــران، واالنىك انه يتم تغليف الخالفات مبصالح 
الناس ومعيشــتهم، وهل مصالح اللبنانيني بطوابري الذل 
امام االفران واملحطات ودموع االباء واالمهات عىل ابواب 
املستشــفيات جراء العجز عن تأمني فاتورة االستشفاء 
مضافا اىل ذلك غياب وزارة الصحة وموت الضامن وشلل 

تعاونية املوظفني بعد نهب اموالها؟

 { خالفات عون - ميقايت 
جمــدت الحوافز للموظفني {

الفضيحة الكربى حســب ما أعلن مســؤولون يف 
رابطــة موظفي القطاع العام عن تجميد الحوافز التي 

 االحتـــــالل ُمســـــتمر باعتداءاتـــــه فـــــي الضفـــــة الغربيـــــة
ــة ــ ــب« الجمعـ ــ ــوم غضـ ــ ــى »يـ ــ ــطينية الـ ــ ــوات فلسـ ــ ودعـ

الكاظمي: ال حل لألزمة السياسية في العراق سوى الحوار
الصدر يرد على املالكي: حل البرملان العراقي ال يحتاج إلى انعقاده

ـــــة ـــــا النووي ـــــش قصـــــف محطـــــة زباروجي ـــــن« يناق ـــــس األم »مجل
زيلينسكي: روسيا حولت أوكرانيا الى اخطر األماكن في أوروبا 

الصين تختتم مناورتها العسكرية قرب تايوان وتِعدها بالتوحيد

يواصل جيش االحتالل حملة مداهامت واعتقاالت مبناطق 

عديدة يف الضفة الغربية، متوعدا قادة حركة الجهاد اإلسالمي 

»حيثام كانوا«، يف حني تدعو قوى فلسطينية إىل »يوم غضب« 

غداً الجمعة.

وقال نادي األسري الفلسطيني إن قوات االحتالل اإلرسائييل 

اعتقلت 9 فلســطينيني يف أنحاء مختلفة من الضفة الغربية 

الليلة املاضية وفجر األربعاء، حيث تركزت االعتقاالت يف بيت 

لحم.

وأضاف نادي األســري أن من بني املعتقلني قياديا يف حركة 

الجهاد اإلسالمي واألسري السابق فراس حسان، الذي اعتقلته 

قوات االحتالل عىل حاجز عسكري عىل مدخل مدينة بيت لحم.

وارتفع عدد شــهداء الضفة الغربية منذ الثالثاء إىل 4، بعد 
وفاة الشــهيد مؤمن جابر )16 عاما( متأثرا بإصابته برصاص 
االحتــالل اإلرسائييل خالل مواجهات يف منطقة باب الزاوية 

مبدينة الخليل جنويب الضفة الغربية.
ويــأيت هذا بينام دعت قوى فلســطينية إىل »يوم غضب« 
غداً الجمعة، تنديدا مبامرســات جيش اإلرسائييل بحق الشعب 

الفلسطيني.
مــن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن إرسائيل تفرض 

نظام فصل عنرصي قاس يخنق جميع الفلسطينيني.

دعا رئيس الوزراء العراقي 
الكتل  الكاظمي  مصطفــى 
السياســية إىل حل االنسداد 
السيايس يف البالد، واللجوء 

إىل الحوار لحل الخالفات.
وقــال الكاظمــي، خالل 
الحجر  وضــع  احتفاليــة 
إعادة  ملــرشوع  األســاس 
تأهيل مطار املوصل الدويل، 
أمــس األربعاء، إّن »املطلوب 
اليوم من الكتل السياســية 
بحل  مسؤولياتها  تتحمل  أن 
موضوع االنسداد السيايس، 
من أجــل مصلحــة العراق 

ومستقبله«.
من  »أمتنــى  وأضــاف: 
الجميع العمل بكل قوة لحل 
واللجوء  السيايس  االنسداد 
إىل الحــوار لحل الخالفات، 

الحوار.  لدينا خيــار غري  وليس 
الحوار أللف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيني«.

وســبق أن أعلن رئيس »تحالف الفتــح« يف العراق هادي 
العامري تأييــده »إجراء انتخابات مبكرة« يف العراق، كان دعا 

إليها الصدر.
وطالب زعيم التيار الصدري يف العراق السيد مقتدى الصدر 
»بانتخاباٍت مبكّرة بعد حّل الربملان الحايل«، مؤكداً أن »ال فائدة 

من الحوار، وخصوصاً بعد أن قال الشعب كلمته«.

ودعا الكاظمي، يف وقٍت ســابق، القوى السياســية كافة 

إىل التحاور والتفاهم واالبتعــاد عن لغة التخوين واإلقصاء، 

وذلــك عىل خلفية تظاهرات أنصار التيــار الصدري اعرتاضاً 

عــن  كييــف  كشــفت 
بأنــه  مخطــط وصفتــه 
يحمل خطــورة كبرية تعمل 
موســكو عىل تنفيذه بشأن 
محطــة زاباروجيا النووية 
التي اســتولت روسيا عليها 
قبــل أشــهر، يف حني أعلن 
الرئيس األوكراين فولودميري 
زيلينســي هدفــا متقدما 

لبالده خالل الحرب.
وقالت رشكة »إيرنغوآتوم« 
األوكرانيــة أمــس األول إن 
القوات الروسية تستعد لربط 
محطــة زاباروجيا النووية 
)جنوب رشق أوكرانيا( بشبه 
ضمتها  التي  القــرم  جزيرة 
محذرة   ،2014 عام  موسكو 
إنتاج  إعــادة توجيه  أن  من 

أعلنــت الصــني، أمــس 
تدريباتها  انتهــاء  األربعاء، 
تايوان،  قــرب  العســكرية 
التــي انطلقــت األســبوع 
املــايض احتجاجــاً عــىل 
مجلــس  رئيســة  زيــارة 
النــواب األمرييك نانــي 

بيلويس تايبيه.
ومــددت الصــني أكــرب 
مناوراتها عىل اإلطالق حول 
الجزيــرة إىل مــا بعد األيام 
الـ 4 التــي كانت مقررة يف 

األصل.
وأوضحــت قيادة املرسح 
التحرير  الرشقــي لجيــش 
الشــعبي الصيني، يف بيان، 
أنها »أكملــت بنجاح« مهام 
التدريبات  خــالل  مختلفة 
تايــوان،  حــول  األخــرية 
واختربت »بشكٍل فعال« قدرة 

القــوات القتالية يف أثناء العمليات املشــرتكة، وفق صحيفة 
»غلوبال تاميز« الصينية.

وأضافت القيادة الصينية أنّها ســتنّفذ »بانتظام« دوريات 
االستعداد القتايل يف مضيق تايوان.

ويأيت هذا التطور بعد ســاعاٍت من إعالن بكني استعدادها 
حــــل مسألة توحيد تايوان »سلمياً«، مع احتـفاظها بحـق 

»استخدام القوة«.
وقال املكتب اإلعالمي ملجلس الدولة، يف بيان أمس، إّن بكني 
»ســتبذل قصارى جهدها لتحقيق التوحيد الســلمي، لكننا لن 

تتخىل عن استخدام القوة«.

منذ 74 عاماً والصهيونيون الذين اغتصبوا فلسطني 
بدعٍم بريطاين وحتى االن مل يستطيعوا السيطرة عىل 
ارادة الشعب الفلسطيني وقراره باملقاومة. مر 40 عاماً 
والفلسطيني يقاوم بالعصا واالحتالل يقاتل بالبنادق 
والرصاص، لكــن الوضع تغري وانقلــب الزمان واذا 
كانت ارسائيل تســتعمل احدث الطائرات والصواريخ 
األمريكية، فان الشــعب الفلسطيني يف غزة املحارصة 
وصل اىل صناعة صواريخ تطال فلسطني املحتلة كلها 
كام ان املقاومة اللبنانيــة التابعة لحزب الله انتقلت 
ايضاً من بندقية كالشــينكوف مقابل طائرة حربية 
ارسائيليــة اىل حيازة اكرث من 100 الف صاروخ يصل 

مداها مدى فلسطني كلها. 
ومن هنا، ان معادلة الردع املتبادل قد اصبحت ثابتة، 
واملستعمرات االرسائيلية ومطار بن غوريون وموسم 
االصطيــاف يف ارسائيل كلهــا قد ترضرت ويكفي ان 
ثالثة ماليني ســائح كانوا قد حجــزوا للمجيء اىل 

فلسطني املحتلة والغى 70% منهم حجوزاتهم.
باألمس كانت ارسائيل اقوى منا بشكل مطلق، اليوم 
اقرتبــت املقاومة من التوازن يف الردع ومنع االحتالل 
االرسائيــيل من التقدم، وعىل هذا االســاس نقول ان 
املستقبل هو للمقاومة، وارسائيل ستعيد كل حساباتها 

النها ال تفهم اال بالقوة.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

الخميس 11 آب 2022

خطة »اسرائيل« في لبنان وسوريا
نبيه الربجي

يهوه.  دولــة  انهــا 
هذه  يف  نحــن،  مــن 
يف  الديــدان  الحــال؟ 
»الحاخامــات«،  نظــر 
يف  الغبيــة  األخطــاء 
ليو  الجــراالت.  نظــر 
شــراوس رأى فينــا ـ 
كعرب ـ الذئاب الضائعة 
ويف  الصحــارى   يف 
كاهانا،  مئــر  األزمنة. 
العمياء،  الكراهية  بتلك 

تساءل ما اذا كنا قد سقطنا  سهوا من قدمي آدم!
ما يجري اآلن عىل أرض فلســطني مل يصل اىل عيون 
عشــاق »ارسائيل« يف لبنان  ويف البلدان العربية. اياهم 
عشاق أمركا التي متى تعاملت معنا كبرش أسوياء ؟ هي 
التي تتوىل ادارة دولنا مثلام تدار مستودعات الخردة. أال 

يليق بنا مصطلح ... الخردة البرشية؟
لنتصور، يف لبنان تحديداً، كمرسح عشوايئ للطوائف 
املجنونة، كيف ميكــن أن تدار رصاعاتنــا، وكراهياتنا، 
وجاهلياتنا، لو مدينا أيدينا اىل »تل أبيب«، وان كان الذين 
ميتطون ظهورنا أقرب ما يكونون اىل »حاخامات« القرن. 

لكأننا ورثة »التلمود« ال ورثة االنجيل والقرآن.
لطاملــا قيل لنــا أن »ارسائيل« هي نتــاج الحضارات 
الكربى، والدميقراطيات الكربى يف الغرب. ولكن متى مل 
يكن الغرب اياه، بأســاطيله، وحتى بأساقفته، وبطبيعة 
الحال بايديولوجياته، مصنعاً للجامجم. بأظافرهم مزقوا 
لحوم بعضهم البعض قبل تقطيع لحوم  وعظام  اآلخرين 

يف آسيا  وأفريقيا وأمركا الالتينية، وغداً يف املريخ!
ما يفعله اليهود يف فلســطني فعلــه بهم أهل الغرب 
الذين ارتكبوا الفظاعات أينام حلوا. ليل هروشــيام يف 
اليابان كان ليل الشامبانيا يف أمركا. هكذا بعث دوغالس 
ماك آرثر اىل هاري ترومان »ولسوف نكون آلهة القرن يا 

سيدي الرئيس«.
ما يحدث يف غــزة  ويف جنني  ويف نابلس، وما حدث 
عندنا يف الجنوب، ويف الضاحية، الصورة التوراتية عن 

هروشيام )ولويل أيتها األبواب وارصخي أيتها املدينة(.
متــى يقتنع العــرب الذين رشّعوا أبوابهــم، ورشّعوا 
صدورهم، ورشّعوا أســواقهم، ورشّعــوا ثرواتهم أمام 
حائط املبىك، أننا أمام اســبارطة األخرى التي لن تتوارى 

بالديبلوماسية، وال بالرايات البيضاء، وامنا بالقوة؟
هكذا ـ عــىل األقل ـ احتواء تلك الظاهرة الرببرية التي 
يهلل لها الغرب، غــرب املاغناكارتــا )الرشعة الكربى( 
والدســاتر التي رأى الكــي دوتوتكفيل يف نصوصها 

دبيب املالئكة.
نحن اللبنانيون )ال نحن اللبنانيني( كان يفرض بنا أن 
نكون النموذج الفــذ واملضاد، وحيث التنوع يعني التألق، 

وحيث التفاعل )واالنفتاح( يعني االبداع )واالشعاع(.
ترانــا نحتاج اىل دليل اضايف حــول خطة »ارسائيل« 
)بشــقيها االيديولوجي واالسراتيجي( القتالع وترحيل، 
كل عرب القطاع، وكل عرب الضفة، لتستقيم دولة يهوه؟ 
مل يعــد األردن الدولة البديلة، كام اقرح ييغال آلون، ألنه 
اضطلع ويضطلع بدور الخنجر يف خارصة القضية، ولن 

تكون سيناء األرض البديلة ألنها امتداد ألرض امليعاد.
الفلســطينيون اىل لبنان )الخطأ التاريخي أو الفائض 
الجغرايف(، مع اضافة جزء من سوريا التي يلحظ السيناريو 
تقطيعها قطعة قطعة، ألن موت سوريا يعني موت ما تبقى 
من العروبة. اصغوا اىل فروز وهي تغني لدمشــق رائعة 

سعيد عقل »يا واعداً وعدا«...  أال تهتز السامء؟
أجل، ما يتناهى الينا من أوساط ديبلوماسية خليجية 
وموثوقة، أن صانعي الخرائط )خرائط الرشق األوســط 
الجديد(، يعــّدون لبنان، وكام ترون عىل األرض يوماً بعد 
يوم، ليكون الدولة البديلة، وتحــت أنظار تلك املنظومة 
الرثــة التي أبتلينــا بها. ال خجل مــن امليض يف رصاع 
الحقائب، ورصاع الصالحيات، كام لو أننا لسنا عىل قاب 

قوسني من فراغ يأخذنا اىل أقايص الجحيم.
تبعاً للمعلومات اياها، من الدولة اللبنانية التي رسمت 
حدودها يف قرص فرساي، اىل الدولة الهجينة، بالصيغة 
اللبنانيني. بطبيعة الحال ترحيل  التي تلغي لبنان، وتلغي 
املسيحيني ان تأكد أن الدويلة املسيحية غر قابلة للبقاء. 

أيضاً ترحيل طائفة أخرى، أو طوائف أخرى. 
ما يحدث يف لبنان )وحول لبنان(، ويف سوريا )وحول 
سوريا(، ليس غيمة سوداء ومتر، كام يتصور السّذج عندنا 
وعندهم. أبعد من ذلك بكثر. انه التقاطعـ  ايها الســادةـ  

بني لعبة األمم ولعبة القبائل، واآلن لعبة الطوائف...
ال تفكيك للســيناريو اال بالقوة. القوة املوجودة بيننا، 
والتي يراهن البعض عىل حصارها وبعرثتها. مرة واحدة  

لنلجأ اىل عقولنا ال اىل غرائزنا...

ــة ــّي ــوب ــجــن ــدود ال ــ ــح ــ ــلـــى ال ــي وعـ ــلـ ــداخـ ــراك الـ ــ ــح ــ ــور ال ــحـ ــه مـ ــلـ  حــــزب الـ
ــه ــل ــنــصــرال ــاف ب ــفـ ــخـ ــتـ ــل« تـــتـــوقـــع »االســــــــــوأ«: ال يُـــمـــكـــن اإلسـ  »إســــرائــــيــ
ــدة ؟ ــ ــدي ــ ــة« ج ــلـ ــظـ ــن »مـ ــ ــث ع ــح ــب ــن املـــعـــارضـــة ي ــ ــس م ــائـ ــيـ جـــنـــبـــاط الـ

ابراهيم نارصالدين 

حدثان كرسا »جليد« الشلل السيايس الذي 
يعم البالد، ومحورهام حــزب الله. االول ما 
يحىك عن »استدارة« جنبالطية تجاه الحزب 
يف ظل اقراب البالد من اســتحقاق رئاسة 
الجمهوريــة. والثاين تجديــد االمني العام 
لحزب الله السيد حسن نرصالله التأكيد عىل 
جهوزيــة املقاومة للذهــاب بعيدا يف ملف 
»ارسائيل«  ارصت  اذا  الغازية،  الثورة  حامية 
عىل التنقيب يف »كاريش« دون التوصل اىل 
تســوية تضمن حقوق لبنان البحرية. واذا 
كانت »املختارة« تعيد حساباتها يف محاولة 
لفتح صفحة جديــدة تواكب مرحلة ما بعد 
عهد الرئيس ميشــال عون يف ظل »استياء« 
املعارضة« بحثا عــن »مظلة«  من هزالــة 
جديــدة تواكب احتامالت حصــول تطورات 

ايجابية يف االقليم، فان »ارسائيل« تأخذ بجدية مطلقة كالم 
الســيد نرصالله وتراه مستعدا للذهاب اىل الحرب. والخالصة 
ان البالد امام اســابيع مفصلية داخليا وعــىل الحدود وكل 

االحتامالت واردة.  
واذا كانت الحكومة »االرسائيلية« االنتقالية برئاسة يئر 
لبيد تعتقد انها اجتــازت باقل االرضار املمكنة اختبار »بزوغ 
الفجر«، اال ان االختبار التايل أصعــب وأعقد بأضعاف، مع 
حلول األسبوع الثالث من الشــهر املقبل، عندما يحني موعد 
التنقيــب املفرض يف حقل »كاريش«. وهذا يعني بحســب 
اوســاط بارزة، ان الفرة الزمنية باتت قصرة للتوقيع يف 
الناقورة عىل اتفاق الرســيم«واال«... هــذا التهديد املبارش 
اول من تبلغه اليونانيون يف بروت، حني حاولوا استيضاح 
امكان تعــرض معدات الرشكة اليونانيــة املنقبة للمخاطر، 
فكان الجواب »ابتعدوا عن املكان الن احدا ال يضمن ما ميكن 

ان يحصل«! 
وبحســب االعالم »االرسائييل« ال تؤخذ تهديدات الســيد 
نرصالله بخفة، فاملجلس االمني املصغر انعقد مبشاركة كبار 
ضباط االجهزة االمنية، وكانت الخالصة ان حزب الله ال يشبه 
الجهاد اإلســالمي،  ال بكمية الصواريــخ الهائلة التي تحت 
ترصفه وال باملدى، وال مبستوى دقة بعضها، وال يف مجاالت 
أخــرى، مثل إدارة املعركة وسلســلة القيــادة. ووفقا لكبار 
املسؤولني األمنيني والسياسيني يف »تل أبيب«، فأّن السيد نرص 
الله يف خطاباته األخــرة يهيئ الرأي الّعام يف لبنان إلمكان 
اندالع حرب لبنــان الثالثة، ونقل »االعــالم االرسائييل« عن 
مصدر  رفيع املســتوى،  ان حزب الله يتمّتع بقدرات عسكريّة 
كبرة جًدا وهي تشكّل تحديًا. واضاف »نقوم دامئًا باالستعداد 

عىل الجبهة الشاملية تحسًبا الي مفاجآت«. 
ووفقا لصحيفــة »يديعوت احرنــوت االرسائيلية«، فاّن 
نرص الله هــو الشــخصية العربّية املعروفة جــًدا لجميع 
»اإلرسائيليني«، عندما يعلن عن خطبة سُيلقيها فإّن اإلعالم 
»اإلرسائييّل«، كام يف الرشق األوســط كلّه، يدخل يف حالة 
يقظٍة وترّقــب، قبل وبعــد الخطاب، ويقــوم بتحويل كّل 
اقتباس من نــرص الله لعنوان.. اما الجــرال يف االحتياط، 
درور شــالوم، الذي شــغل حتى العام املايض منصب رئيس 
قســم األبحاث يف شعبة االســتخبارات العسكريّة )أمان(، 
فاكد ان نرص الله شــخصية فريــدة يف نوعها، لديه تفكر 
متطّور، مع الكثر من الكاريزما وذكاء عاطفي كبر، وهذه 
الصفات هــي التي جعلت حزب الله يتمتع بشــعبية كبرة، 
وخلص شــالوم اىل القول«ال ميِكن االستخفاف بنرص الله، 
فهو شــخص جدّي، وأثبت نفسه عىل مّر السنني أنّه الخبر 
األكرب يف شــؤون إرسائيل يف الوطن العريّب، وهو ال يزال 
العدو األخطر عىل إرسائيل، ألنّه هو يعرفنا أكرث من الجميع، 

وهو ميلك ضدنا ملًفا مفتوحا«. 
هذا امللف املفتوح عىل مرصاعيه عىل الحدود، القاه جنبالط 
مبوقف انفتاحي عىل حــزب الله، ووفقا ملصــادر مطلعة، 
اســتمع زعيم »املختارة« جيدا اىل نصيحة »صديقه« رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري حيال رضورة »كــرس الجليد« مع 
حزب الله، فيام البالد عىل عتبــة مرحلة جديدة عقب انتهاء 
عهد الرئيس ميشال عون الذي شكل »حجر عرثة« رئيسية يف 
تقدم العالقة يف ظــل اتهامات »املختارة« للحزب مبنح بعبدا 
حامية »عمياء« ســمحت لرئيس التيار الوطني الحر جربان 
باســيل الحصول عىل مكانة وقدرة تفوق حجمه السيايس. 
واآلن بعد تراجع حظوظه الرئاسية وافول عهد  الرئيس عون، 

بــادر جنبالط اىل االســتامع اىل النصيحة 
يك يصار اىل بناء تعاون وفق قواعد جديدة 
السنوات  البالد يف  ادارة شؤون  تساعد عىل 

الستة املقبلة. 
بني  الثقة  غيــاب  تقدم  ما  اىل  ويضاف 
»املختــارة« »ومعــراب«، يف ظــل رفض 
يحاول  التي  »التبعيــة«  منطــق  جنبالط 
عرب  املعارضة  عىل  فرضه  جعجع  ســمر 
ان  علام  لهــا.  »عرابا«  نفســه  تنصيــب 
جنبــالط مل يثــق يومــا »بالحكيم« عىل 
الرغــم من التعــاون االنتخــايب االخر، 
»ورفقة« الرضورة يف 14 آذار. وهو يقول 
يف مجالســه الخاصة »لو ان باســيل مل 
ما  جعجع  لكان  معراب،  اتفاق  عىل  ينقلب 
يزال يف مركب التحالف املســيحي لتقاسم 
آخر،  يشء  اي  عىل  يفضله  والذي  املصالح 
ودون االكراث ملصالــح القوى والطوائف 
من  كثرا  جنبالط  تعلــم  وكذلك  االخرى«. 
احــداث املايض وليس راغبا اليــوم يف ان يورطه احد يف 
نزاع مع حزب الله شبيه مبا حصل يف ايار2008 كام يدرك 
جيدا االن ان مســاحة االلتقاء مع حزب الله ممكنة اكرث 
التي متنع  الخارجية  من اي يوم مىض يف غياب الضغوط 

ذلك يف ظل االنكفاء الســعودي عن الساحة اللبنانية. 
ويف هذا الســياق، يلتقي جنبالط اكرث مع حزب الله حول 
امكان انتخاب الوزير ســليامن فرنجيــة، يف مقابل خالف 
جــذري مع »القوات« التي تؤيد انتخــاب قائد الجيش العامد 
جوزيف عــون يف حال كان هنــاك توافق عليــه، كام قال 
جعجع... لكن االهم ان جنبالط يشــعر »باالستياء« من اداء 
كل نواب املعارضة ، ويف مقدمهم »التغيريون«، ويشعر انهم 
غر مؤهلني لقيادة جبهة موحدة بسبب ترشذمهم وقلة خربة 

اغلبيتهم. 
ومن هنا يســتعد جنبالط« لخلط األوراق« بحثا عن رئيس 
جمهورية جديد ال يشبه الرئيس عون، ويراهن عىل حصول 
انفراج يف مفاوضــات فيينا  النوويــة، وكذلك املفاوضات 
الســعودية – االيرانية، ويهيىء االجواء عرب اعادة االعتبار 
للحوار مع حــزب اللــه. واذا كان باالمــكان الوصول اىل 
»تسوية« رئاسية لن ميانع جنبالط ذلك، النه يخىش حصول 
فراغ يدخل البالد يف املجهول. ولهذا ســيكون هذا امللف عىل 
»الطاولــة« يف الجولة الثانية من الحوار بعد جلســة اوىل 
لـ »كرس الجليد«. ال يحب »االشــراكيون« تسمية ما يحصل 
بانــه »انقالب«، بل واقعية سياســية باتــت رضورية يف 
بلد يقبع يف »الجحيم« الذي قد يصبــح امرا واقعا ال معنى 
»مجازيا«، اذا حصلت حسابات »ارسائيلية« خاطئة، وهو ما 

يخىش منه جنبالط. 

املستجدات شّيا  مع  عــرض  جنباط 

جنبالط مستقبال السفرية األمريكية 
اســتقبل رئيس الحزب التقدمي اإلشــرايك وليد جنبالط 
يف كليمنصو، الســفرة األمركية دورويث شــيا، بحضور 
عضو »اللقاء الدميقراطــي« النائب وائل أبو فاعور ومفوض 
الخارجية يف التقدمي زاهر رعد، وتم البحث يف املســتجدات 

السياسية.

: حبيب  بــو  كــام  استنكر   أرســـان 
الداخل اللبناني يُعرقل عودة النازحين

غرّد رئيس الحزب الدميقراطي اللبناين طالل أرسالن عرب 
حسابه عىل »توير« قائالً: »ترصيح وزير الخارجية بو حبيب 
مرفوض ومســتنكر، وكل من يتحّدث عن عرقلة أو رفض من 

الدولة السورية لعودة النازحني يضلّل الناس«.
أضاف »نحن من نّسق هذا امللف ومن أعّد خطّة العودة يف 
ثالث حكومــات متعاقبة، والعرقلــة األوىل هي من الداخل 
اللبناين يليها رفض املجتمع الــدويل والدول املانحة؛ أوقفوا 

الكذب!«.

هذا ما جرى في لقاء تكتل املعارضة
هيام عيد

السياسية والنيابية  التســاؤالت حول اإلصطفافات  بدأت 
املليئة  املقبلة  الرئايس، واملرحلــة  أبواب اإلســتحقاق  عىل 
بامللفات التي تثقل كاهل اللبنانيني، وعىل هذه الخلفية تشر 
املعلومــات، إىل أن اإلجتامع الذي ُعقــد لنواب املعارضة يف 
املجلس النيايب، والذي ضم »النواب التغيريني« واملســتقلني، 
ومن ســائر الكتل املعارِضة، إمنا هو لقــاء أويل عرض لكل 
امللفات، بحيث ســيصار الحقاً إىل عقــد اجتامعات مكّثفة 
من أجل اإلســتعداد ملواجهة اإلســتحقاق الرئايس بشــكل 
موّحــد، عىل أن يتوىل البعض التواصل والتشــاور مع قوى 
أخرى شــبيهة مبواقفها مع الذين التقوا يف املجلس النيايب 
اللبنانية« وآخرين،  كالحزب »التقدمي اإلشرايك« و«القوات 
لتوســيع مروحة هذا اللقاء الذي من شــأنه أن يؤثّر يف كل 

اإلستحقاقات املنتظرة، ويف طليعتها اإلستحقاق الرئايس.
ماذا جــرى يف هذا اللقاء؟ هنا، تقول املصــادر املتابعة، أنه 
ومبعزل عن التباينات يف بعض املسائل، فإن التشابه والتوافق 
حول العناوين األساســية لخالص البلد كانت متقاربة وساد 
التوافق حولها، إن بالنسبة للعناوين اإلصالحية املالية واإلدارية 
ومكافحة الفساد واإلرتكابات، وصوالً إىل اإلستحقاق الرئايس 
من زاوية أن يكون املوقف جامع بني نواب املعارضة، ولكن مل يجِر 
أي بحث يف األسامء، بل تركّز عىل املواصفات التي باتت معروفة، 
ورفض بعض املرشحني من الفريق اآلخر، عىل أن يتبلور املوقف 
الجامع يف وقت ليس ببعيد بعد إجراء اإلتصاالت مع نواب آخرين 
قد ينضمون إىل هذا اللقاء، وذلك أمر غر مستبعد، وقد ظهرت 
معامله من خالل اإلتصاالت الجارية مع بعض األحزاب والكتل، 
ليّتخذ املوقف النهايئ قبيل جلسة اإلنتخاب ضمن بيان يفّند كل 
ما هو مطلوب من الرئيس العتيد، من مواصفاته إىل قدرته عىل 

النهوض بالبلد من هذا املستنقع الذي وقع فيه.
أما عن عدم مشاركة بعض »النواب التغيريني« اآلخرين، مثل 
بوال يعقوبيان وابراهيم منيمنة وحليمة القعقور يف اللقاء، تابعت 
املصادر، ان هؤالء لهم رأيهم ونظرتهم، إمنا كانت هناك مشاركة 
واسعة، عىل أن يتوّسع هذا اللقاء ويكون فاعالً وقادراً عىل إدارة 
كل امللفات من خالل متابعتها ومواكبتها يف املجلس النيايب، والتي 
لن تقترص عىل اإلستحقاق الرئايس، إمنا أيضاً متابعة ومراقبة 
أعامل اللجان النيابية مــن جوانبها كافة أينام وجد، وصوالً إىل 
تقديم مشــاريع قوانني، وكذلك تحريك عجلة العمل الترشيعي، 
فثمة وثبة سيشهدها املجلس النيايب عىل كل املستويات، دون 
مترير الصفقات واإلرتكابات والسمرسات التي كانت تحصل يف 
حقبة معينة، أو تغطية أعامل الحكومات املتعاقبة والوزرات التي 
شهدت فساداً مسترشياً، فكل هذه النقاط تم عرضها يف املجلس 
النيايب خالل اجتامع تكتل املعارضة، مع التكرير بأنه مل يتقّدم أحد 

برشيح أي من النواب املوارنة املشاركني يف هذا اللقاء.
من هنا، فإنه يف موازاة لقاء النواب املعارضني واملســتقلني، 
قد يصار إىل عقــد لقاءات مضادة لنواب آخرين، منهم املقربني 
من السلطة والعهد، أو قوى سياسية أخرى، إضافة إىل »النواب 
التغيريني« الذين مل يشاركوا يف لقاء املعارضة األخر، حيث لهم 
توجهاتهم وأجندتهم، ما يعني أن األمور ذاهبة إىل اصطفافات 
متنوعة سياسية ونيابية وسواها، والجميع يعرف أن األكرثية 
غر متوافرة أو أنها ملك لهذه الجهة أو تلك، لذلك فإن التصويت 
يف املجلس النيــايب إن يف الدورة األوىل أو حتى الثانية صعب 
املنال يف ظل هــذا التوازن يف القوى، وعــدم معرفة إىل أين 
ســتّتجه الدفة إن لهذا املرشــح أو ذاك، وقد تتبلور األمور عىل 
ضوء اللقاءات التي ستحصل بني التكتالت النيابية واملواقف التي 
ستطلق، وهل نجحت عملية توســيع لقاء املعارضة، وعندها 

يتبني الخيط األبيض من األسود يف ظل هذه األجواء املعّقدة.
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محمد بلوط

امللف الرئايس مل يفتح بعد الســباب عديدة متصلة بالخارج 
والداخل.

قبل اقل من ثالثة اشهر عىل نهاية املهلة الدستورية النتخاب 
رئيس جديــد للجمهورية، تبدو الســاحة الداخلية يف حالة 
ارباك الســباب عديدة، منها ما يتصل بتداعيات التدهور املايل 
واالقتصــادي، ومنها ما يتعلق بحســابات االفرقاء واملكونات 

السياسية لهذا االستحقاق.
ويبدو جليا، ان االهتامم الدويل بانجاز هذا االســتحقاق مل 
تبدأ ترجمته عمليا، بسبب انشغال الدول املؤثرة بتداعيات حرب 

اوكرانيا املتفاقمة.
ويف هــذا املجال، ترى مصادر سياســية مطلعة ان االدارة 
االمريكيــة ال تســتعجل الغوص يف هذا امللــف اللبناين نظرا 
النشــغالها مجددا باملفاوضات الشــاقة والصعبة يف امللف 
االيراين واالتفاق النووي، وتعترب واشنطن ان االولوية اآلن يف 
املوضوع اللبناين هي مللف ترســيم الحدود البحرية الجنوبية 
الــذي يتواله موفدها هوكســتاين، النها تعتقد انه سريســم 
خريطــة املرحلة املقبلة،  عدا انه يوفر لها نقطة مثينة لتعزيز 

دورها يف هذا املجال.
ويف فرنسا، ينرصف الرئيس ماكرون اىل معالجة التداعيات 
الناجمة عن حرب اوكرانيا، ال سيام ان الشتاء االورويب سيكون 

قاسيا يف ظل تراجع حجم امدادات الغاز الرويس.
ووفقــا للمعلومات املتوافرة، فــان اهتامم باريس بالوضع 
اللبناين لن يتضاءل، لكن القيادة الفرنسية مل تبدأ بعد بعمليات 
جس النبض للمساهمة يف مترير االستحقاق الرئايس مبرونة 

وسالســة تكفالن املجيء برئيس 
حل وليــس رئيس ازمــة. وتحبذ 
باريس ان يشــكل هذا االستحقاق 
العمل ملساعدة  باتجاه  دفعا جديدا 
لبنان مــن اجل الخروج من ازمته، 
وهي متيــل اىل تحقيق حيز اكرب 
من التوافق عــىل الرئيس الجديد، 
لذلك تفتح آفاق التواصل مع سائر 
القيــادات واالطراف اللبنانية مبن 

فيهم حزب الله.
ووفقا ملعلومات ترسبت مؤخرا، 
فان بعض السياســيني املسيحيني 
يحاولون استكشــاف موقف ورأي 
فرنســا بشــخص الرئيس الجديد 
ومواصفاته، لكنهم مل يسمعوا حتى 
اآلن سوى كالم عمومي ال يتعدى ما 
الرئيس ماكرون  صدر ويصدر عن 

وسائر املسؤولني الفرنسيني.
وعىل الساحة املحلية، صار معلوما ان مواقف رئيس الحزب 
»التقدمي االشرتايك« وليد جنبالط املرتافقة مع عودة الحرارة 
للتواصل بينه وبني حــزب الله، تعطي انطباعا قويا بانه يريد 
ان يبعث باكرث من رســالة واىل اكرث من اتجاه، ال ســيام بعد 
الخالف  الذي ظهر بينه وبني كل من بكريك وحليفه االنتخايب 
ســمري جعجع، واعرتاضه وانتقــاده ملحاولة الذهاب بقضية 
املطران الحاج اىل ابعد مدى من التصعيد والنفخ يف نار االزمة 

السياسية.

ووفقــا ملصادر سياســية مطلعة، فــان جنبالط مل يخف 
انزعاجه من تحويل شــعار الحياد الــذي طرحته بكريك اىل 
شامعة عند بعض الجهات للذهاب به اىل محاولة ادارة الظهر 
والتطبع مع ما قامت وتقوم به »ارسائيل« من تهديدات لسيادة 
لبنان وثروته، والتغايض عن تداعيات عدوانها املســتمر عىل 

الشعب الفلسطيني ومحاولة شطب القضية الفلسطينية. 
ويف شأن االستحقاق الرئايس، صحيح ان جنبالط مل يعلن 
موقفه من شخص الرئيس املقبل كام سائر االطراف، اال ان من 
يتابعون ويعرفون هــواه يف مثل هذه امللفات املهمة يدركون 

انه ال يتشــاطر، بل يتناقض مع مواقف وتوجهات 
جعجع االخرية الذي يدعو اىل عدم املجيء برئيس 
توافقي او من ٨ آذار، ويقصد هنا سليامن فرنجية 

دون غريه.
وكــام ترى املصادر ان جنبــالط، الذي تربطه 
عالقة خاصة مع بري، يحبذ التنسيق معه يف شأن 
االستحقاق الرئايس كام يف قضايا اخرى، ويبدي 
رغبــة وان كانت غري معلنة يف االحاطة مبوقف 
حزب الله من خالل التواصل معه مبارشة. وتعتقد 
املصــادر ايضا انه ال يســعى لتأدية دور »بيضة 
القبان« يف االســتحقاق الرئايس، لكنه يرغب يف 
ان ينجح مع بري يف اجراء هذا االســتحقاق يف 
موعــده وانتخاب رئيس جديــد للبالد يؤدي دورا 

مهام يف عملية االنقاذ.
ومام ال شــك فيــه، ان االنتخابــات النيابية 
افرزت واقعا معقدا يف االصطفافات السياســية، 
وخلطــت االوراق بطريقة يصعــب فيها التعامل 
مع االســتحقاقات الكبرية بيرس وسهولة، لذلك 
ســيكون الطريق اىل االستحقاق الرئايس شائكا، ال سيام اذا 
ســعى املترضرون اىل تطيريه وتأخريه، وحاولوا ترجيح كفة 

الفراغ حتى اشعار آخر.
مــن هنا تربز اهمية الحركة التي بدأت تظهر مالمحها عىل 
الساحة السياســية، والتي ستتبلور تدريجا مع اقرتاب موعد 

االستحقاق الرئايس.
فهل تنجح جهود الســاعني اىل انتخــاب رئيس جديد خلفاً 

للرئيس عون، ام نقع يف الفراغ؟

اإلســــــتحقاق الرئاســــــي : واشــــــنطن ُمنغمســــــة بأولويّة إدارة ُمفاوضات الترســــــيم... وباريس تحّبــــــذ التوافق
جنبــــــاط ال يســــــعى لــــــدور »بيضــــــة القبــــــان«... ويُريــــــد التنســــــيق مــــــع بــــــري النتخــــــاب رئيــــــس جديد

جويل بو يونس

هو الغموض بحد ذاته يلف امللف الذي تتوجه له كل االنظار، 
والذي يتقدم عىل كل ملفات الســاعة : ترسيم الحدود البحرية 
بــني لبنان و«ارسائيل« . غموض عززه تضارب املعلومات حول 
اجواء تفاؤلية بثت بعيد االجتامع املوســع الذي عقد يف قرص 
بعبدا، وضم الرؤســاء الثالثــة اىل نائب رئيس مجلس النواب 
الياس بوصعب واللواء عباس ابراهيم بحضور الوسيط االمرييك 
اموس هوكشــتاين، وخلص اىل موقــف موحد ابلغه املعنيون 
للوســيط هوكشتاين، تفاؤل رسعان ما بدأ يتقلص منسوبه ما 
ان غادر هوكشــتاين باتجاه »ارسائيل«، وما ان انتهى اجتامع 
مجلس الوزراء »االرسائييل« املصغر الذي انعقد االربعاء املايض. 
 فــام جديد املعطيات النفطية؟ وهــل ال يزال املعنيون عىل 
تفاؤلهم بالتوصل التفاق بالرتسيم  قبيل ايلول او ان ما يحصل 
عىل ارض غزة سينعكس حكام تأخريا ببت امللف، بعدما قيل ان 

التهديد يف لبنان والتنفيذ الفعيل يف غزة؟ 
مصادر رفيعة مطلعة عىل ملف ترسيم الحدود تجدد التأكيد 
بانهــا عىل تفاؤلهــا باقية، وانه عىل عكس ما يقال، فاالتفاق 
يجب ان يكون قريبا، كاشفة ان لبنان ينتظر الرد عرب الوسيط 

االمرييك عىل املقرتحات التي تقدم بها خالل اجتامع بعبدا. 
وتتابع املصادر بانها تعتقد بان العدوان االرسائييل عىل غزة 
لن يؤثر عىل هذا امللف وهو محدود. وتكشــف يف هذا االطار، 
بان وضع مهلــة زمنية محددة من قبل الجانب اللبناين خالل 
اجتامع بعبدا املوســع، كان امرا رضوريا ، ال سيام ان الوسيط 
االمرييك طرح السؤال : ماذا لو تأخر الرد؟ وبحسب املعلومات 
فقد اســتهل بوصعب الكالم بهذا الشق خالل االجتامع بالقول: 
»ال منلــك ترف الوقت«، فاقــرتح رئيس الحكومة املكلف نجيب 
ميقايت ان يأيت الرد ضمن مهلة 3 اسابيع، قبل ان يعلق رئيس 
مجلس النواب بوجوب اال يتعدى االسبوعني، ليدخل بعدها اللواء 
ابراهيم عىل خط الكالم مشددا عىل وجوب اال تتعدى املهلة الـ 
10 ايــام فقط، لكن الالفت ان مهلة الـ 10 ايام انقضت امس، 
واي جواب عىل املقرتحات اللبنانية مل يصل بعد، ولن يصل يف 

اليومني املقبلني، بحســب ما تؤكد مصــادر موثوقة ، ال بل قد 
يتأخر السابيع! 

 وتشــري املصادر اىل ان املســلامت التي حددها لبنان باتت 
واضحة، اساســها ثالث الءات كان اكدها نائب رئيس مجلس 
النواب يف مقابلته التلفزيونية االخرية بعيد مغادرة هوكشتاين 
االرايض اللبنانية وهي: ال مشاركة بالبلوكات ال ٨ وال غري ٨، ال 

استخراج مشرتك، وال تعويضات ! 
وانطالقا من هذه الالءات الثالث، حزم لبنان موقفه بانتظار 
رد »ارسائيل« التي يبدو انها تتخبط وســط تيارين متناقضني 
حيال هذه املســالة، ترجم كل منهام وجهة نظره يف االجتامع 
املصغر الشهري الذي ناقش ملف ترسيم الحدود مع لبنان، حيث 
كان تبايــن بالــرأي بني من يرى وجوب االنتهاء رسيعا من هذا 
امللف وترســيم الحدود بعيدا عن املشاكل يك تتمكن »ارسائيل« 
من التفرغ لسحب الغاز، مقابل وجهة نظر اخرى تقول بوجوب 
التشــدد باملوقف »االرسائييل« وعدم اعطاء اي مكســب ربح 

لحزب الله باملعركة النفطية. 
ويف هذا السياق، كشفت اوساط عن معلومات وصلتها عرب 
قناة وسيطة، بعض »االجواء االرسائيلية« مام رشح عن اجتامع 
مجلس الوزراء »االرسائييل« املصغر، ان »التيار االرسائييل« الذي 
ابدى وجهة نظر متشددة تجاه عدم الرضوخ للمطالب اللبنانية 
طالب اوال بضامنات امنية ، السيام ان »ارسائيل« تعترب ان هذا 
االمــر من حقها، النه جزء من قرار مجلس االمن 1701 الذي ال 
يزال تطبيقه عند املرحلة االوىل، اي وقف االعامل العدائية، فيام 
مل يلــغ بعد املرحلة الثانية املتمثلة بوقف اطالق النار نهائيا او 
الثالثــة، علام ان الجانب اللبناين كان واضحا يف اجتامع بعبدا 

املوسع بعدم اعطاء اي ضامنة امنية عىل االطالق. 
اما املطلب »االرسائييل« الثاين فتمثل، وبحســب االوساط، 
برغبة بان يتم تســهيل عملية استخراج الغاز اي ان تجرى من 
دون ان تالقــي اي اعرتاض او مشــاكل. وييقى املطلب الثالث 
املتمثل بالحصول عىل ضامنة امريكية مفادها انه يف حال تبني 
يف املستقبل ان هناك حقوال تحت املاء قد تكون مشرتكة، وهذا 
عادة ما يحصل مبوضوع الحــدود البحرية بني الدول، فعندئذ 

ان تستفيد  من حق »ارسائيل« 
منها عرب تعهد تحصل عليه من 
الجانب اللبناين عرب الوســيط 
االمرييك باعطائها حصتها من 
هذه الحقول املشرتكة، وهذا ما 
يرفضه لبنان جملة وتفصيال، 
النه يعتربه تطبيعا وتنسيقا مع 

»ارسائيل«. 
وعليه وامــام هذا التناقض 
النظر،  بوجهات  »االرسائييل« 
فقد خرج االجتامع »االرسائييل« 
باالستمهال ملزيد من التشاور، 

ما يعني عمليا ترددا »ارسائيليا« واضحا باعالن موقف واضح، 
ورغبة بتأخري الجواب »االرسائييل« واالتفاق ككل. 

ويف هــذا االطار، ترى مصادر موثوقة ان تطورات غزة التي 
تشــغل القيادة العسكرية والسياسية »االرسائيلية«، قد تخلق 
جوا ســلبيا تجاه ملف الرتسيم، وقد تريح »االرسائيليني« تجاه 

تأخري الجواب املتوقع من جانبهم عىل املقرتحات اللبنانية. 
وباالنتظار، ووســط حال الغموض، تؤكد اوســاط متابعة 
بان لبنان ينتظر الجواب »االرسائييل« عرب الوســيط االمرييك، 
كاشفة ان معلومات وصلت تفيد بان ال مشكلة لدى »ارسائيل« 
بالتأخــري بالتنقيب  يف حال تأخر ابرام االتفاق مع لبنان، لكن 
تشــرتط ان يتم التأكد عرب الوســيط االمرييك ان هناك جدية 
باتجاه قرب االتفاق. وتتابع االوســاط املتابعة بانها تتوقع بان 
يتأخر الرد »االرسائييل«، علام انها ترى ان هوكشتاين لن يعود 

اىل بريوت بال جواب »ارسائييل«. 
وتكشــف االوســاط ان ما يعمل عليه حاليا هوكشتاين هو 
محاولة االضاءة عىل القواســم املشــرتكة عــرب اقرتاح واحد 
للخروج باالتفاق املطلوب الذي يعلن يف الناقورة ، واذا قبل لبنان 
باالقــرتاح فهو يعمد )اي الجانب اللبناين( اىل ايداع االحداثيات 
التــي تؤكد عــىل ان هذه هي مطالبه لدى االمم املتحدة، واالمر 

نفسه تفعله »ارسائيل« اذا قبلت ايضا باالقرتاح املوحد.  

وختمت االوســاط بالقــول : ال نزال متفائلني، لكن االرجح 
ان يتأخر الرد »االرسائييل« ، اكرث من ذلك تكشــف معلومات 
خاصة بان الرد »االرسائييل« عرب الوسيط االمرييك قد يتأخر 
السبوعني وحتى 3 اســابيع، علام ان اوساطا بارزة موثوقة 
كشــفت بانه عىل عكس كل ما قيل او رّسب عمدا يف االعالم 
»االرسائيــيل« يف االيام القليلة املاضية غري دقيق ، الســيام 
ان االوســاط املوثوقة كشفت ايضا ان الجانب االمرييك ابلغ 
الجانــب اللبناين رســالة مفادها ان كل مــا حيك باالعالم 
»االرسائيــيل« مبا خص الــرد »االرسائييل« او اي تطور مبلف 

الرتسيم هو مجرد تحليالت. 
ويف هذا الســياق، كشف مصدر مطلع عىل جو هوكشتاين، 
بانــه خالفا لكل ما قيــل فاية زيارة ثانية لهوكشــتاين اىل 
»ارسائيــل« يف االيام املاضية مل تحصل، مؤكدا ان الوســيط 
االمــرييك زار »ارسائيل« فقط يف اليوم نفســه الذي غادر به 

لبنان، وقد عاد من »ارسائيل« يف الليلة نفسها. 
وعليــه، وامــام كل هذه املعطيات التي تفيــد بان الرد عىل 
املقرتحات اللبنانية ســيتأخر، فهل سيكون فعال ايلول بطرف 
الرتســيم مبلوال؟ او ان ورقة الرتســيم مل يحن موعدها بعد ال 

يف ايلول وال بعد بعد ايلول؟ !
سؤال يبقى مرشوعا لحني التامس ايجابية ترتجم فعال عىل 

ارض الواقع.

مــــــّرت الـــــــ 10 أيّــــــام بــــــا جــــــواب ... وال رّد ُمرتقبــــــاً قبل أســــــابيع !
هذا ما أبلغه األميركّيون للجانب اللبناني عّما ورد باإلعام »اإلســــــرائيلي«
هوكشــــــتاين لم يزر »اســــــرائيل« مرتين.. بــــــل غادرها بالليلــــــة ذاتها !

مريم نرس

بغــض النظر َمــن بدأ باإلشــتباك بني 
التيــار الوطني الحر والرئيس املكلف نجيب 
ميقايت... ال يخــــتلف أحد عىل أنه األعنف 
بــني الطرفني، حتى يصــل توصيف البعض 
لــه أنه خالف مع عــدم حفظ خط الرجعة 

حتى...
مــن جهة الرئيس نجيــب ميقايت تعترب 
األوساط أن تصعيده يستند اىل قرب نهاية 
والية رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
مبــا ميّثل من مرجعيــة، فهو غري مضطر 
إلعتــامد نفــس األســلوب الديبلومايس 
الذي اعتمده عندما شــكّل  واإلســتيعايب 
حكومة االنتخابــات، باعتباره أن مرجعية 
الرئاســة املقبلة ســتختلف عــن الحالية، 
أما بالنســبة للتيار الوطنــي الحر فَتعترب 
األوساط أن خسارة موقع الرئاسة باعتبار 

أننــا يف نهاية العهد، أراد التيار تعويضه بزيادة حصته يف 
الحكومة لتحصني موقعه أمام كل َمن يريد محاربته... وهذا 
مــا ينفيه التيار ويؤكد أنه مل يطلب أي حصة له، وإمنا طلب 
أن يســمي الحصة املســيحية رئيس الجمهورية من منطلق 
املعاملــة باملثل كبقية الطوائف ال زيــادة وال نقصان، الفتاً 
اىل أن ميقايت غري جدي بتشــكيل الحكومة، ويريد تضييع 
الوقت بالفرتة املتبقية من عهد الرئيس ميشــال عون، وهنا 

املشكلة. تكمن 
هذا يف اإلطار الضيق، أما يف اإلطار األوســع يُتَّهم التيار 
بأنه يرى أن بعد هذه األزمة والفراغ لن يعد ينفع »الرتقيع«، 
وأننــا ذاهبون ملؤمتر تأســييس جديد أو التفاق بني الطائف 
والدوحــة، ليس بالرضورة يؤدي اىل تعديل دســتوري، إمنا 
عىل األقل يؤدي لتكريس أعراف جديدة يُحّصل فيها مكاسب 
تُعيد البالد اىل ما قبل اتفاق الطائف، ومن الطبيعي أن تُؤخذ 
من الطرف الذي حقق مكاسب... هذا اإلتهام يرد عليه التيار 
مبنتهــى الرصاحة، حيث يقول إن اتفاق الطائف ولّد أزمات، 
خاصة بعدما أصبح الراعي الدويل واإلقليمي له غري موجود، 

لذا يجب العمل عىل ســد ثغــرات موجودة فيه، وأن التفكري 
مبؤمتر تأســييس أمر طبيعي، لكن الهدف منه ليس تحصيل 
مكاســب كام يُقال، وإمنا الهدف هو تطوير الدســتور وسد 

القانونية. الثغرات 
هنا تكمن حساســية الرصاع، فهل تخطى رئيس الحكومة 
ليصل لطائفته ورئيس التيار الوطني الحر ليصل اىل طائفته 
أيضــاً؟ وهل تحّول الخالف الســيايس اىل خالف طائفي؟ 
وَمن يتحّمل مسؤولية إظهار هذه الصورة مبرحلة حساسة 

البلد؟؟ يشهدها  ومفصلية 
عندما تســمع ردود فعل أو تعليقات الشــارع السني عىل 
الخالف، أو عندما تســمع نوابا خصوم مليقايت وعندما ترى 
اإللتفاف حوله، تشعر وكأن وجدان هذا الشارع الذي يختزن 
مشــاعر سلبية للرئيس عون نسبة ملواقف لها عالقة برفضه 
التفــاق الطائف وموقفه من الحريرية السياســية وآخرها 
ما حصل مع الرئيس ســعد الحريري، الذي يعترب شارعه أن 
التيار الوطني الحر هو من ســاهم بإقصائه واستغل موقف 

الســعودية منه، تجد أن هذه األسئلة مرشوعة. 
لكــن بالرغم من انعاش الذاكرة، يبدو أنهم نســوا ما بذله 

العامد ميشــال عون  الجمهورية  رئيــس 
ورئيس التيــار الوطني الحر النائب جربان 
باســيل من جهود عندمــا اعُتقل الحريري 
يف الســعودية من أجل إطالق رساحه، يف 
وقــت تخىّل أقرب املقربني عنه، كالم يؤكده 
التيــار لرفع املظلوميــة عنه وليدحض كل 

االتهامات التي تندرج يف هذا السياق.
ر  أما بالنسبة للشارع املسيحي، هل سُيقدِّ
مــا يقوله رئيس التيــار الوطني الحر بأنه 
يفعل كل ذلك من أجل الحفاظ عىل حقوقه؟ 
أم أنه ستكون النتيجة كالتي شهدناها بعد 
17 ترشيــن األول 201٩؟ أم أن هنــاك َمن 
ســيعترب أنه بهذه السياسة يعزله ويضعه 
مبواجهة مع طائفــة بأكملها؟؟ أم يعترب 
أن بهــذه الطريقة يســتعيد حقه، وبذلك 
يتوّســع الرصاع بني الطرفني ليصل لنتيجة 
غري محســوبة يف بلد مل يتعاىف من أزمته 

بعد حتى تُخلَق أزمة جديدة.
ومــن هذا املنطلق، هل ميكننا أن نقول أن هذا االشــتباك 
أىت بنتائج عكســية بالنسبة للتيار؟! فبدل أن يستغل موقف 
الشــارع الســني وتحديداً جمهور الحريري من رئيس حزب 
»القــوات اللبنانية« ويقّربهم منه، وضع نفســه مبواجهة 
معهــم أيضاً، وبــدل أن يُحّصل حقوق املســيحيني وَضعهم 
مبواجهة مــع طائفة بأكملها... واألهــم أنه بدل أن يضع 
رئيــس الحكومة بدائرة اإلتهام حّولــه لزعيم طائفة التف 

الحلفاء... قبل  الخصوم  حوله 
ويف املحصلة، هل أخطأ التيار يف ادائه أم يف حســاباته؟ 
أم أن للطــرف اآلخــر هواجــس موجودة تضعهــم بدائرة 
االستهداف الدائم بالظروف الحالية التي ميرون بها؟ من هنا 
عىل الجميع التنبه للمرحلة الحساسة التي مير بها البلد، إن 
عىل صعيد تدهور الوضع االقتصادي أم عىل صعيد التصعيد 
مع العدو لتحصيل حقوق لبنان النفطية والغازية، ويف ِكال 
الحالتــني البلد ال يتحّمل أزمة جديدة وانقســام جديد، فام 
يحتاجه هــو التكاتف والحوار إلنقاذه من ناحية، وتحصيل 

حقوقه من ناحية اخرى.

ــة ؟ ــفـ ــائـ ــم طـ ــيـ ــزعـ ــة لـ ــومـ ــكـ ــس حـ ــ ــي ــ ــل مـــيـــقـــاتـــي مــــن رئ ــيـ ــاسـ ــــسهــــل حـــــــّول بـ ــل ــ ــج ــ لـــــــــقـــــــــاءات رئــــــيــــــس امل

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة 
الثانيــة يف عني التينة، نائــب رئيس مجلس النواب الياس بو 
صعب، حيث تم عرض لالوضاع العامة وآخر املستجدات إضافة 

اىل شؤون ترشيعية. 
واســتقبل بري رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للمؤسسة 
العامة للمنشــآت الرياضية والكشــفية والشــبابية رياض 

الشيخة.

ــش ــيـ ــجـ ــد الـ ــ ــ ــائ ــ ــ إســـــتـــــقـــــبـــــاالت ق

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف 
الــريزة النواب: ميشــال معوض، جهاد بقــرادوين، عدنان 
طرابلــيس وطه ناجي عىل رأس وفــد مرافق، وتناول البحث 
األوضاع العامة يف البالد. كام اســتقبل راعي أبرشــية صور 

املارونية املطران رشبل عبدالله.

بري مستقبالً بو صعب        )حسن ابراهيم(

قائد الجيش مجتمعا مع املطران عبدالله



وّجه األمني العام لحزب الله الســيد حسن نرص الله، رسائل 
عىل امتداد املنطقة من فلســطني إىل نيجرييا واليمن وسوريا 
والعــراق والبحرين ولبنان، مؤكًدا »عــىل جهوزية املقاومة 
وقدراتهــا وجاهزيتها يف مواجهة أي عدوان«، ومجدًدا »عدم 
التنازل عــن الحقوق والرثوات، ومذكًرا األعــداء »بأننا أحباء 
وعشــاق وأنصار ذلك اإلمام الذي وقف يف مثل هذا اليوم الذي 
قال أال إن الدعي ابن الدعي قد ركز بني الســلة والذلة وهيهات 

منا الذلة«.
ويف كلمته خالل ختام املســرية العاشورائية الضخمة التي 
نظمها حزب الله يف الضاحية الجنوبية لبريوت، الثالثاء، قال 
السيد نرص الله: »يف يوم الدفاع عن الكرامات، أقول لكم ولكل 
اللبنانيــني وخصوصا لجمهــور املقاومة وباألخص ملجاهدي 
املقاومة يجب أن نكون جاهزين ومستعدين لكل االحتامالت«.

وأضــاف معلقا عــىل املفاوضات حول النفــط والغاز يف 
البحر«نحــن يف هــذه املعركة وهذا االســتحقاق جادون إىل 
أبعــد حدود الجديّة، وكام قلــت يف املايض أقول لألمريكيني، 
الذين يقّدمون أنفســهم وســطاء وهم ليسوا وسطاء، وأقول 
لالرسائيليني لبنان وشعب لبنان ال ميكن بعد اليوم أن يتسامح 
بنهــب ثرواته، نحن وصلنا إىل آخر الخط وســنذهب إىل آخر 

الطريق، وال يجربنا أحد وال ميتحننا أحد وال يهددنا«.
وتابع قائال: »نجدد لك يا أبا عبد الله عهدنا وبيعتنا وصدقنا 
وإخالصنــا والتزامنا يف هذا الطريق الذي لن نتخىل عنه مهام 
كانت التضحيات، وكام كنا نقول لك عىل مدى 40 عاًما ويف كل 
امليادين وعند كل التحديات ويف كل الساحات لبيك يا حسني«.

وعّب الســيد نرص الله عن املواســاة ملواطني نيجرييا الذين 
يُطلق عليهم النار خالل إحياء مراســم عاشوراء، مضيًفا »يوم 
عاشوراء هو يوم نرصة املظلوم ونعب عن مواساتنا للمظلومني 
يف نيجرييا هناك اتباع ألهل البيت ما زالوا حتى اآلن يف كل سنة 
عندما يحيون موكب العارش ويخرجون يف مواكبهم السلمية 
يطلق عليهم النار عىل الرجال والنســاء واألطفال وذلك يذكرنا 
باملايض.. ونقدم املواســاة إىل الشيخ إبراهيم الزكزايك ونجدد 
العزاء له والخوانه املظلومني يف نيجرييا ونسأل الله أن يفرج 

عنهم يف القريب العاجل«.

{ فلسطني هي 
القضية املركزية {ْ

الحسني  »عاشوراء  وتابع 
نعتز بالشهداء واملقاومني يف 
فلسطني الذين دامئاً يقاتلون 
ونجدد  أســطوري،  بصمود 
التزامنا كام كنا نفعل منذ 40 
عاماً بهذه القضية املقدسة، 
ونجــدد وقوفنــا إىل هــذا 
الشــعب املناضل.. فلسطني 
هــي القضية املركزية ونحن 
ال نتوقــع مــن األمريكيني 
أو  الرحمــة  املســتبدين  أو 
العدالة ولكن نتوجه إىل من 
يدعــون العروبة أين هم من 
الضفة  املسفوكة يف  الدماء 

والقدس وغزة؟«.
كام جدد االلتزام بالقضية 

الفلسطينية »ونحن موجودون دامئا يف الجبهة األمامية«.
ورأى السيد نرص الله أنه »من أبشع املطبعني نظام البحرين 
الذي أظهر خالل األيام املاضية أنه ال يطيق راية سوداء ترفع يف 
املنامة أو أي من بلدات البحرين... نســتحرض مظلومية شعب 
البحرين أمام طغمة حاكمة فاسدة خائنة تسلبه أبسط حقوقه 

الطبيعية وتحتضن أعدائه وتفرض التطبيع«.
وجدد أيًضا »وقفتنا إىل جانب الشعب املجاهد واملحارص يف 
اليمن الذين يقاتلون منذ ســنوات دفاعاً عن كرامتهم ووطنهم 
يف مواجهة االحتالل والعدوان واإلذالل واالستكبار«، مؤكًدا أن 
اليمنيني »ال يعرفون الكلل أو امللل وميألون الجبهات والساحات 
رغم الحصار عليهم وآالمهم وجراحهم«، وأن »مظلومية الشعب 
اليمني تجســيد حقيقي للصمود واإلبــاء وانتصار الدم عىل 
الســيف وتجسيد حقيقي لكربالء ولسيد الشهداء أيب عبدالله 

ونجدد يف عاشوراء«.
وعــّرج أيضا عىل العراق األرض املقدســة آمال »أن يتمكن 

جميــع األعزاء أن يعملوا بحكمة من أجل أن ينقذوا العراق من 
أجل العراق ومن أجل األمة كلها ويف رصاع األمة يف مواجهة 

قضاياها الكبى«.
كذلك يف ســوريا، التي تخطت الحرب الكونية ولكنها تعاين 

الحصار، مشددا »عىل رضورة أن يرفع عنها الحصار«.
وأكد الســيد نــرص الله »أن إيران بقيــادة اإلمام الخامنئي 
ستبقى طليعة اإلسالم القوي«، مستذكًرا عاشوراء سيد شهداء 
محور املقاومة قاسم سليامين وأخاه الشهيد القائد أيب مهدي 

املهندس«.
وباالنتقال إىل لبنان، قال: »نحن ســادة قرارنا ونحن شعب 
واجهنــا عىل مدى 40 عاماً الحصــار والحروب واالغتياالت، 
وسنظل نتطلع إىل مستقبل واعد لشعب لبنان ونحن نتطلع إىل 
لبنان القوي الحر العزيز القادر عىل حامية ســيادته وكرامته 
والقادر عىل اســتخراج ثروته الطبيعيــة، ونتطلع إىل لبنان 
القــادر عــىل منع أي يد أن متتد إىل ثرواته الطبيعية كام عمل 

قطع أي يد حاولت أن متتد إىل أرضه وقراه ومدنه«.

وحّذر األمني العام لحزب الله »اليد التي ستمتد إىل أي ثروة 
من ثروات لبنان سُتقطع كام قطعت عندما امتدت إىل أرضه«، 
مشريًا إىل أن »املطلوب من املسؤولني اللبنانيني أن يعيشوا مع 
آالم الناس«، داعًيا »لتشكيل حكومة حقيقة كاملة الصالحيات 
لتتحمل املسؤوليات إذا مل يتم االستحقاق الرئايس أو إذا تم«.

{ يجب أن نكون جاهزين

 ومستعّدين لكّل االحتامالت {
ويف مســألة النفط والحدود البحرية، قال: »نحن يف األيام 
املقبلة ننتظر ما ستأيت به األجوبة عىل طلبات الدولة اللبنانية 
ولكــن أقول لكم يف عاشــوراء يجب أن نكــون جاهزين لكل 

االحتامالت«.
وتوّجه للعدو الصهيوين بالقول: »تلقينا الرسائل املطلوبة 
يف حرب غزة ورأينا صمود غزة ونحن يف لبنان حسابنا معكم 
حســاب آخر«، مؤكًدا أن »املقاومة اليــوم أقوى من أي وقت 

مىض.«
أضــاف »يف األيــام القليلــة املاضية ســمعنا العديد من 
الترصيحات والتهديدات تجاه لبنان... أما يف لبنان فحسابكم 
معكــم هو حســاب آخر وخبتونا وما حــرب متوز ببعيدة ال 

تخطأوا مع لبنان وال مع شعب لبنان«.

{ سرنّد عىل أّي اعتداء 

عىل أّي إنسان يف لبنان { 
وتابــع »ســمعنا أن اإلرسائيليني يخططــون الغتيال قادة 
فلســطينيني وإذا حصل هذا األمر يف لبنان، أي اعتداء عىل أي 
إنسان يف لبنان لن يبقى من دون عقاب ولن يبقى من دون رد«.

وختم الســيد نرص الله »رســالتنا اليوم نذكركم بأننا أحباء 
وعشــاق وأنصار ذلك اإلمام الذي وقف يف مثل هذا اليوم الذي 
قال أال إن الدعي إبن الدعي قد ركز بني السلة والذلة وهيهات منا 
الذلة«، مشدًدا »عىل أنه ينبغي عىل العدو أن يعرف من يقف يف 
الجبهة املقابلة وأن يف لبنان مقاومة أثبتت أنها تقهر الجيش 
الذي قيل أنه ال يُقهر«، مؤكًدا »نرفض أن تنهب ثرواتنا ونرفض 

أن تنتقص سيادنا وأن تفرض علينا غري إرادتنا«.

دوليل بشعالين 

يبدو أّن منســوب التفاؤل بتوقيع إتفاقية ترســيم الحدود 
البحرية بني لبنــان والعدو اإلرسائييل قد بدأ يرتاجع من قبل 
الداخــل »اإلرسائييل«. فالحكومة »اإلرسائيلية« الحالية تريد 
انتظار نتائج إنتخابات »الكنيســت« التي يُفرتض أن تحصل 
يف 1 ترشيــن الثــاين املقبل، وال توّد بالتــايل عقد أي إتفاق 
فوري مع لبنــان، كونها تُتهم بأنّها »تُقّدم تنازالت« يف حال 
وافقــت عىل إعطــاء لبنان الخط 23 مع جيب يشــمل حقل 
»قانــا« كامالً، ما يجعل كّفة بنيامني نتنياهو ترتفع بالعودة 
اىل رئاســة الحكومة. ولهذا تُطالــب بقضم جزء من البلوك 
8 اللبنــاين ليس بهدف الحصــول عليه، وهي تعلم أّن ذلك لن 
يحصل، ألّن لبنان يتمّسك ببلوكاته الحدودية كاملة، بل بهدف 
عرقلــة اإلتفاقية يف الوقت الراهن، أو تأجيل الحّل اىل ما بعد 

»اإلرسائيلية«. اإلنتخابات 
ولهذا ال يُعرف حتى اآلن، إذا ما كانت عودة الوسيط األمرييك 
يف املفاوضات غري املبارشة لرتسيم الحدود الجنوبية البحرية 
آموس هوكشــتاين اىل لبنان خالل الفرتة التي ُحّددت ب 25 
آب الجاري كحّد أقىص، ستتّم وسينقل خاللها اىل املسؤولني 
اللبنانيــني مطالبة »اإلرسائيليــني« بقضم جزء من البلوك 8، 
أم أنّه ســُيفّضل تأجيل زيارته املرتقبة اىل ما بعد اإلنتخابات 

الرئاسية يف لبنان واإلنتخابات اإلرسائيلة.
عن رؤيته لرتسيم الحدود البحرية وفق الخطوط املتعارف 
عليها، يقول الســفري بّســام النعامين، الخبري يف الشؤون 
الحدوديــة البيّة والبحرية، بأنّه يف العام 1976 تّم اإلتفاق 
مــع وزيــر الخارجية األمــرييك هرني كيســنجر عىل أّن 
املنطقــة البحرية اللبنانية تصــل إىل الناقورة ومنها أفقياً 
بإتجــاه الغرب )وهو ما ميكن إعتباره خطاً يقع إىل الجنوب 
مــن الخط 29(.. علامً بأنّه مــن وجهة النظر »اإلرسائيلية« 
واألمريكيــة، فإن كّل يشء يجب أن يراعي املتطلّبات األمنية 
»اإلرسائيليــة«.. أما يف الفرتة ما بعد العام 2003، فقد غرّي 
العــدو اإلرسائييل رأية بــدون مقدمات، وتقدم جغرافياً إىل 
الشــامل، وبدأ يعتب أّن حدود منطقته اإلقتصادية تصل إىل 
النقطــة 1، وأّن مطالبة لبنــان بالنقطة 29 إمنا هو إعتداء 

اإلرسائيلية. البحرية  املنطقة  عىل 
وذكــر النعــامين بأّن نّص اإلحداثيــات يف اإلتفاقية يقع 
يف الصفحــة 36 من »الكتاب األبيــض« الذي نرشته وزارة 
الخارجيــة واملغرتبني يف العام 1983 باإلشــرتاك مع وزارة 
اإلعالم، ولذلك ميكن إعتباره مرجعاً ميكن إعتامده رســمياً. 
وتتحــّدث الصفحة 36، ملحق الرتتيبات األمنية، الفقرة 26- 
ز، عن »1- يستمر لبنان يف فرض الحظر القائم عىل املالحة 

املدنية يف منطقة متتد من 
33 درجة و 15دقيقة شامالً، 
و35 درجــة و6،12 دقيقة 
رشقــاً إىل 33 درجة و5،05 
شــامالً و35 درجة و1،06 
دقيقة رشقاً وإىل 33 درجة 
و15 دقيقــة شــامالً و35 
رشقاً،  دقيقة  و6،01  درجة 
دقيقة  33 درجة و15  وإىل 
شــامالً و35 درجة و4،01 

دقيقة رشقاً«.
النعامين  الســفري  ولفت 
أّن »الكتــاب األبيــض« مل 
أي خرائــط، مع  يتضّمــن 
أن نــص اإلتفاقية يشــري 
مرفقة  خرائط  وجــود  إىل 
كانت  لو  طبعــاً،  باإلتفاق. 
الخريطة األصلية، أو صورة 
عنها متوافــرة، فإنّها تغني 
عــن محاولة إعادة رســم 
إىل  ونقلهــا  اإلحداثيــات 
إذا  ولكن  جديــدة.  خريطة 
تم نقــل اإلحداثيات األربعة 
املذكورة يف إتفاقية 17 أيار 
إىل خريطــة حديثــة فهي 

تظهر عىل الشكل اآليت:
وبالفحــص الدقيق لهذه 
وجود  يتبــني  الخريطــة، 
بــني  يجمــع  مســتطيل 

اإلحداثيات األربعة يف اإلتفاق وقد تم تحديدها بأربعة حروف 
»X« . ويف العادة، عند رســم إحداثيــات اإلتفاقيات الدولية 
املتعلقة بالشؤون البحرية، فإن حرف »X« يتم رسمه لتحديد 
اإلحداثيات. والحروف األربعة تشكل مربّعاً أمنياً بحرياً« يقع 
تحت مســؤولية السلطات اللبنانية. وكان مطلوباً من الدولة 
اللبنانية تســيري دوريات بحرية للتأكد من عدم قيام عمليات 
تهريب املســلحني أو األســلحة عب هذا املربع األمني. وهذه 
كانت إحدى املطالب املجحفة التي كان يريد العدو اإلرسائييل 
فرضهــا عىل لبنان يف إتفاقية 17 أيار.أما الخط الجنويب من 
هذا املســتطيل، فهو خط حدود امليــاه اإلقليمية الفاصل بني 
لبنان وفلســطني املحتلــة، والذي إعرتف به العدو اإلرسائييل 

يومها.

وأوضــح النعامين أنّــه إذا متّت إضافــة الخطوط 310 
درجــة، والخط 1، وخط هوف، والخط 23 إىل هذه الخريطة 
املرســومة، فإنه يتبني بأنّها جميعها تقع إىل شــامل املياه 
اإلقليميــة اللبنانية التــي وافق واعرتف بها العدو اإلرسائييل 
يف 17 أيــار، أي أن العــدو يف العام 2003  قد دفع خط املياه 
اإلقليمية شــامالً عىل حساب لبنان من دون أن يرف له جفن. 
أما الخط 29 الذي اعتمده الوفد العسكري التقني يف الناقورة، 
فإنــه باملقارنــة مع الخطوط األخرى، فهــو ينطلق بنحو 4 
كيلومــرتات جنوباً، وذلك بعــد أن تجاهل الوفد تأثري صخرة 
»تخليت« إضافة إىل أنه إعتمد التقنيات الحديثة إســتناداً إىل 
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ولكن ما يهــّم لبنان اليوم يف العام 2022، وبعد مرور 38 
ســنة عىل ســقوط إتفاقية 17 أيار، هو أن إحداثيات املياه 

اإلقليمية اللبنانية قد تــم تجاوزها والتعدي عليها باملقارنة 
مبــا يحدث اليوم. والغريــب أن العدو اإلرسائييل يتحدث عن 
»تنازالت مؤملة« سيقوم بها عن طريق إعتامد الخط 23 خطّاً 
فاصــالً بينه وبني لبنان، وأنه ســيتخىل عن مناطق بحرية 
واسعة تعود إليه. أي أن لبنان يتفاوض بشكل غري مبارش مع 
عدو لديه تخيالت واســعة، ويتالعب بالخرائط عب التاريخ 
بالشــكل الــذي يحلو له، وال يوجد مــن ينبهه أو يردعه عن 
ذلك. ويف النهاية يصّور نفســه أمــام املجتمع الدويل بأنه 
طــرف ضعيف، مغلوب عىل أمره، مضطــر لتقديم التنازالت 
إىل دولة عدوة مثل لبنان ألنه يسعى إىل تحقيق السالم ويريد 
استخراج واالستثامر يف الغاز لصالح أوروبا، ...إلخ، وسائر 
الكليشــهيات التي يعتمدها العــدو اإلرسائييل ألجل الظهور 
مبظهر الضحية يف »إقليم »يكرهه بشــكل أعمى ويســعى 

إىل تدمري دولته ..
وفيــام يتعلّق بالرتتيبات األمنية التي يرّص عليها الجانبان 
األمــرييك و«اإلرسائييل« خــالل أي عملية تفاوض، رشح 
الســفري النعامين أنّه يف الصفحــة 26 من الكتاب األبيض 
تحت عنوان »الرتتيات األمنية«، يتم أيضاً اإلشارة إىل خريطة 
مرفقة تبني توزع قوات الجيش اللبناين ومراحل إنســحاب 
»القــوات اإلرسائيلية« من لبنان حتى الحــدود الدولية بعد 
عــدوان 1982. لكن بطبيعة الحــال، فإّن الكتاب األبيض مل 
ينرش صورة عن هذه الخريطة مثلام تقتيض األحوال. وتبقى 
هذه الخريطة والخريطة البحرية وخرائط أخرى قد تكون قد 
تضمنتها اإلتفاقيــة رسية، أو محجوبة وغري متداولة عىل 

نطاق واسع. 
ورّداً عىل سؤال إذا كان مُيكن إعتامد هذه اإلتفاقية كمرجع 
مهــم يف مســألة الحدود البحريّة، رغم أنــه قد تّم إلغاؤها 
وإعتبارهــا باطلة من قبل الدولــة اللبنانية يف آذار 1984، 
أجــاب: »نعم بكّل تأكيد ميكن إعتامد الخريطة بأنها إعرتاف 
ضمني ورصيح من العــدو اإلرسائييل بحدود املياه اإلقليمية 
اللبنانية. كام أن مسألة املنطقة اإلقتصادية الخالصة مل تكن 
مثــارة أو عىل طاولة البحث يف تلــك الفرتة. فإذا كان العدو 
اإلرسائيــيل قد اعرتف بخط امليــاه اإلقليمية اللبنانية، فمتى 
قّرر بشــكل أحادي بأن خط املياه اإلقليمية ميتد إىل الخط 1 
أو إىل الخط  310 درجة الذي عرضه يف االجتامع األخري يف 

الناقورة«؟
وأكّد يف الوقت نفســه أّن الخرائــط لها دامئاً طابع رسي 
وإســرتاتيجي، ويف أحيان كثرية ال يتّم ضّم أي صور عنها يف 
املطبوعات الرسمية التي تنرش اإلتفاقيات الدولية بخصوص 
ترسيم الحدود أو خطوط الهدنة أو وقف إطالق النار. واالمثلة 

التاريخية أكرث من أن تُحىص.
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أرضــه ــى  ال امــتــدت  عندما  قطعت  كما  سُتقطع  لبنان  ــروات  ثـ مــن  ثـــروة  أّي  ــى  ال ستمتّد  الــتــي  الــيــد  الــلــه:   نصر 
الــصــاحــّيــات كــامــلــة  حقيقّية  حــكــومــة  وتــشــكــيــل  ــاس..  ــنـ الـ آالم  مــع  يــعــيــشــوا  أن  املــســؤولــيــن  مــن  املــطــلــوب 

اللبنانّية اإلقليمّية  املياه  بحدود  العدو  من  وصريحاً  ضمنياً  اعترافاً  ُتشكِّل  أيّار   17 إتفاقّية  خريطة  »الديار«:  لـ   النعماني 
متى قّرر »اإلسرائيلي« بشكل آحادي أّن الخط الحدودي يمتّد الى النقطة 1 أو الى الخط 310 درجة الذي طرحه على طاولة الناقورة؟

كاملة تعاٍف  خطة  لديها  ليس  الحكومة  عــدوان:  ـــــّم شـــــهرياًاألبيض أسف لإلبتزاز: التحويات لشركات ُمســـــتلزمات غســـــيل الكلـــــى تت
ــع الـــضـــرائـــب ــ ــدم رفـ ــعـ ـــهـــنـــا بـ ــان: تـــوجُّ ــعـ ــنـ  كـ
ــركــي ــجــم ولـــيـــس لـــنـــا عـــاقـــة بـــــالـــــدوالر ال

يحفظ ــذي  ــ ال ــوطــن  ال ــع  م سنبقى   الــخــطــيــب: 
السياسّية الخافات  كــّل  ولنتجاوز  الجميع.. 

عقــد رئيس لجنــة االدارة والعدل النائب 
جورج عــدوان مؤمترا صحافيا يف مجلس 
النواب استهله بالقول: »نحن اليوم نعمل يف 
املجلس النيايب يف سلســلة قوانني تسمى 
إصالحيــة تحت مقولة إن هــذه القوانني 
مطلوبة حتى نستطيع التعامل مع صندوق 
النقد أو مــع االعتبــارات الدولية، وننىس 
األســاس أو ال نقول الحقيقة يف األساس، 
وهي أنه إىل اليــوم الحكومة عاجزة وغري 
صحيــح أن لديها خطة تعــاف، فهي حتى 
اليوم لديها ورقة تفاوض مع صندوق النقد 
وليس خطة تعاف كاملة وشــاملة للوضع 

االقتصادي النقدي«. 
وتابــع: »نعود لنذكــر اللبنانيني بأن آخر 
حكومتني من عام 2019 وحتى اليوم رصفتا 
34 مليــار دوالر. عىل ماذا؟ عىل دعم ذهب 
بأكرثيته للتهريب ولغري اللبنانيني، ومن رأس 
الســنة وحتى آخر حزيران من العام الحايل 
رصفت الحكومة مليارين و500 مليون دوالر 
عىل تثبيت سعر الرصف، ومن 2019 وحتى 
اليــوم املصارف كان لديهــا 52 مليارا ديونا 
للزبائــن تركت 30 مليارا من الديون تســدد 
عــىل الـ 1500، علامً أن كل هذه الديون كان 
يف مقابلها رهونــات قيمتها فيها. كل ذلك 
يدل عىل أن الحكومات املتعاقبة ومن ضمنها 
الحكومــة الحالية، مترر الوقت »باللتي هي 

أحســن« وتدعي أن لديها خططا ال متلكها 
وكل ما تقــوم به هو مترير وقت العتبارات 
سياســية، ويف هــذا الوقــت نحن نخرس 
العمالت الصعبة من دون تأمني حل وال حلول 
للمستقبل، ال مالية وال نقدية وال اقتصادية«. 
وقال عدوان:  موضوعنا اليوم هو مبناسبة 
املوازنة والقوانني التي لن تحل املشــكلة بل 
هي فقط ســتدفع صندوق النقد الدويل اىل 
إعطائنا 3 مليارات عىل 3 سنوات، والتي نحن 
رصفنا أكرث منه بعرش مرات من دون تقديم أي 
خطة. خطة التعايف الكاملة والشاملة يجب 
أن تحدد الخسائر، عىل من ستقع وكيف سيتم 
إيفاؤها، فنحن اليــوم امام صفحة جديدة 
ليس املسؤول عنها املجلس النيايب، بل مهمة 
املجلس أن يأخذ خطة الحكومة يدرسها فإما 
يوافــق عليها أو يرفضها، ويف حال املوافقة 
عليها يراقب تنفيذها والرصف فيها، ويقوم 
برقابة عىل الحكومة التي نكرر أنها مل تقدم 
خطة شاملة ومل تقل كيف ستوزع الخسائر، 
ألن ما يحصل يف آخر 3 أشــهر هو غموض 
وكالم مــن الحكومــة ترتاجع عنه بعد أيام 
ووعود مل تنفذ تجاه املجلس النيايب. وانطالقا 
من موقعنا وسلطتنا الترشيعية أردنا أن نضع 
أمــام الرأي العام هذه الوقائع حتى ال تضيع 
املسؤولية وال يضيع الناس وودائعهم وكيف 

يجب أن تكون الحلول«.

صــدر عــن املكتــب اإلعالمي 
العامة يف حكومة  الصحة  لوزير 
ترصيــف االعامل فــراس األبيض 
البيــان االيت: »ملــا كانــت نقابة 
مســتوردي األجهزة واملستلزمات 
الطبية قــد أعلنت للبنانيني تبلغها 
من الرشكات املوردة استحالة تلبية 
أية طلبية جديدة ملستلزمات غسيل 
الكىل ما مل تســدد مســتحقاتها 
القدميــة أوالً ومــن ثم دفع قيمة 
الطلبيــة الجديدة مســبًقا، يهمنا 
توضيــح التايل: »إن مرصف لبنان 
املركزي يسدد شهريا وبشكل دوري 
مستحقات املســتلزمات املدعومة 
لغسيل الكىل تطبيقا لقرار مجلس 
الوزراء إســتخدام حقوق السحب 
التي  اآلليــة  الخاصــة ومبوجب 
وضعتهــا وزارة الصحــة العامة. 
وبالفعــل، فإن رشكات اســترياد 
مستلزمات غســيل الكىل من أقل 
الــرشكات التي تعــاين من تأخري 
تلبية تحويالتها. مع اإلشــارة يف 
هــذا املجال إىل أن الــوزارة طلبت 
تكرارا ومنذ شهرين من واحدة من 
رشكات اإلســترياد الكبى تقديم 

فواتريهــا املتأخــرة إال أن الرشكة 
داخلية خاصة  أسبابا  أن  أوضحت 
بها تحول دون ذلك، وهو ما انعكس 
تلقائًيا عىل عدم إنجاز تحويالتها. 
يف املقابــل، فإن الرشكات األخرى 
املعنيــة باســترياد املســتلزمات 
أكــدت يف اجتامعات عقدتها يف 
الــوزارة أنها تتلقى مســتحقاتها 
املاليــة«. أضــاف البيــان »يؤكد 
وزير الصحة إســتمرارية الوزارة 
يف دعم مســتلزمات غسيل الكىل 
ألن ال قــدرة للمــرىض عىل تحمل 
أي أعبــاء إضافيــة يف ظل غياب 
سياســة واضحة لدعــم الجهات 
الضامنة. وأسف الستخدام رشكات 
املســتلزمات وخالًفا لكل ما تدعيه 
عن نفســها، أسلوب تهديد املرىض 
يف عالجهــم. فهذه الرشكات التي 
تذرف دموع التامسيح متارس يف 
الواقع سياســة الضغط واإلبتزاز 
والتهويــل، إىل درجة عدم ترددها 
يف مقارنة موضوع املســتلزمات 
الطبية والصحيــة بـ«املحروقات 
عموًمــا والبنزين خصوًصا«، رغم 

أن البون شاسع بني القطاعني«.

تســلم رئيس لجنة املال واملوازنة النائب 
ابراهيــم كنعان، من وزيــر املالية االرقام 
التــي كانت »لجنة املال« قد طالبت بها، مع 
ســيناريوات لاليرادات تتعلق بتوحيد سعر 
الرصف والتي تراوحت بني12000 و20000، 
عــىل ان يتابع النقاش اليوم علامً ان اللجنة 
كانت رفضت اي زيادة للرضائب والرسوم يف 
هــذه املرحلة.« واكد كنعان يف ترصيح، ان 
»توجه لجنة املال بعدم رفع الرضائب، وليس 

لهــا عالقة بالدوالر الجمريك الذي يبت بني 
الحكومة واملرصف املركزي والذي رده رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون النه من غري 
العادل رفعه من 1500 اىل 26 الفا«، مشــددا 
عىل أن »«لجنة املال« تبحث حاليا يف تصور 
طرحه عدد من النواب، يتعلق برواتب القطاع 
العام الذي ال يزال يحتسب عىل اساس سعر 
رصف 1500 لرية للدوالر يف سياق السعي اىل 
التوازن بني االيرادات والنفقات قدر االمكان«.

لفت نائب رئيس املجلس الشيعي االعىل 
الشيخ عيل الخطيب، خالل احياء مجلس 
عاشــوراء يف قاعة مسجد الشحوري يف 
الغازية، إىل أن »حركة أمل، خاضت غامر 
الحــروب وقاومت االحتــالل االرسائييل 
مــن اجل الوطن، واننا يف هذا الخط وهذا 
الســبيل نعيش التحديات الكبرية، وابرزها 
تلك التحديات التي نعيشــها اليوم، وهي 
التفرقــة عــىل كل االصعــدة وبخاصة 
اســتهداف الثنــايئ الوطنــي او الثنايئ 
الشيعي، وان أهم االهداف التي يسعى اليها 
الثنايئ الشيعي هي املقاومة والحفاظ عىل 

وحدة لبنان«، مؤكداً »اننا لسنا طائفيني بل 
نريد لبنان وطنا نهائيا لجميع بنيه، ونحن 
نريد ان نعيش مع الكل تحت سقف الوطن 
لكــن البعض يف هــذا البلد يزرع االفخاخ 
الطائفية واملذهبيــة عىل الطرقات ويف 
الصــاالت وبخاصة عندما كانوا يقطعون 
الطرقــات، لقد تجاوزنا تلك املحن بالوعي 

والصب واالدراك«.
واكد الخطيب، »اننا ســنبقى دامئا مع 
الوطن الذي يحفــظ الجميع، نريد الوطن 
املعاىف وان نتجاوز كل الخالفات السياسية 

والتجاوزات االمنية«.



اســتقبل وزير الدفاع الوطني يف حكومة 
ترصيف األعامل موريس ســليم، يف مكتبه 
يف الريزة رئيس ديوان املحاسبة محمد بدران، 
وجــرى التطرق اىل مواضيع تتعلق بالتعاون 
والتنســيق القائم بني مؤسسات وزارة الدفاع 
الوطني وديوان املحاسبة مبا يخدم املصلحة 
الوطنية يف إطار القوانني واملهام التي تقوم 

بها هذه املؤسسات.
وقد عّب بدران عن »تقديره وارتياحه للتعاون 
البّناء وروح املسؤولية والجّدية بني املؤسسات 

التي متيزت بها عملية إنجاز هذا امللف«.
وجاء هذا اللقاء يف أعقاب إمتام مخالصة 
بــني املؤسســات املعنيــة يف وزارة الدفاع 

والرشكة الرصبية التي كان الجيش اشــرى 
منها دفعة صواريخ غــراد يف العام 2017، 
غــري أنه لدى وصول الصواريخ، تبني أنها غري 

مطابقة ملواصفات العقد.
وقــد أرشفت وزارة الدفــاع الوطني، عىل 
مخالصة بهذا الخصوص واستعادت الرشكة 
املعنيــة كل الصواريخ عــىل نفقتها، كام أن 
املبلغ الذي كان تم دفعه من قبل الجيش، فقد 
أعادتــه الرشكة كامالً إىل حســاب املديرية 

العامة لإلدارة يف مرصف لبنان.
كام اســتقبل ســليم، الوزير السابق بيار 
رفول، وجرى استعراض األوضاع العامة يف 

البالد.
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السياسة قبل  واالستقرار  لألمن  األولويّة  الله:  وحزب  »االشتراكي«  عالقة 
محمد علوش

يف الفرة األخرية، بات رئيس 
اإلشرايك«  »التقدمي  الحزب 
النائب الســابق وليد جنبالط 
يثري ضجة كبرية، بالنســبة 
إىل متوضعه الســيايس، عند 
أي ترصيح أو موقف يديل به، 
حيث الجميع يذهب إىل الحديث 
عن أن »البيك« يف طور الذهاب 
إىل »إنعطافة« جديدة، بالتزامن 
االستحقاق  موعد  اقراب  مع 
الرئايس، تقوده إىل التقارب مع 
قوى الثامن من آذار، يف حني أن 
رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
سمري جعجع يسعى إىل قيادة 

جبهة »املواجهة«.
مــن حيث املبدأ، ال ميكن إنــكار واقع أن جنبالط 
يســعى إىل التموضع يف املوقع الوسطي، الذي كان 
يحتله يف السنوات املاضية وكان يُربح سياسياً يف كل 
استحقاق، وهو املوقع الذي يحبذه جنبالط ويفضله 
عن كل باقي املواقع، نظراً إىل أنه يســمح له بتأدية 
دور »بيضة القبان«، لكن من الناحية العملية، تقول 
مصادر سياسية مقربة منه، ان رئيس »اإلشرايك« ال 
يبحث اليوم عن هذا الدور ألجل تحقيق ما يرغب فقط، 
أو ألجل الوصول اىل ما يفضله يف الحياة السياسية 
اللبنانيــة، بل عىل العكس من ذلك يحاول الذهاب إىل 
قراءة هادئة لتطورات امللفــات اإلقليمية واملحلية، 

ليخرج باستنتاجات ترسم له خطوط التحرك.
يف الوقت الراهن، ميكن الحديث عن مرحلة ضبابية 

عىل كافة املستويات السياسية واألمنية والعسكرية، 
حيث ال ميكن الحســم يف مصري مفاوضات اإلتفاق 
النــووي اإليراين، الذي يتجه اىل اإليجابية تارة واىل 
الســلبية طوراً، خاصة مع وجود تحليل يقول ان ال 
مصلحــة بالعودة اىل االتفاق بالوقــت الراهن، وال 
يف مصري مفاوضات ملف ترســيم الحدود البحرية 
مع »إرسائيل«، وهو امللف االكرث حساســية يف ظل 
الحديث عن رفض حزب الله ملسألة التأجيل اىل ما بعد 
»االنتخابــات اإلرسائيلية«، بينام الذهاب إىل إنتخاب 
رئيس جديد للجمهورية يتطلب الوصول إىل تفاهامت 
كبــرية، محلية وخارجية، ويف مرحلة كهذه يفضل 
جنبالط عدم الدخول يف أي مغامرة غري محســوبة 
النتائج، تقول املصادر نفســها، بل يراهن عىل قدرته 
عىل إبرام مجموعة من التفاهامت التي تؤمن له البقاء 

بعيداً عن دائرة أي مواجهة.
هنا، من املمكن إعطاء مثال 
واضــح عن هذا الواقع، يتمثل 
بأن رئيس »اإلشرايك« تحدث، 
بالتزامن مع مواقفه من الحياد 
والعالقة مــع »القوات«، عن 
رضورة توحــد املعارضة ليك 
يســتفيد محور املامنعة من 
البملان  أصواتها يف  تشــتت 
كونــه ال يزال موحــداً، وهو 
ما يبدو معاكســاً ملا يقوم به 
جنبــالط من تقارب مع حزب 
التاريخي مع  الله وتحالفــه 
الرئيس نبيه بري، الذي ال شّك 
يــؤدي دوراً مهامً يف مواقف 

جنبالط.
شــعر جنبالط بــأن حزب 
»القوات اللبنانية« يتجه اىل مغامرات غري محسوبة 
النتائج بعد الهزائم السياســية العديدة التي تلقاها، 
ويعلــم رئيس حزب »التقدمي« بــأن أي مغامرة قد 
تشــكل خطراً عىل املناطق الدرزية املشــركة مع 
»جمهور حزب الله«،  لذلك ُعقدت اللقاءات وســُتعقد 
بني مســؤولني »اشــراكيني« وآخرين من حزب الله 
لتثبيت اإلستقرار األمني بالدرجة االوىل، قبل البحث 
يف أي ملف ســيايس، علامً أن امللفات السياســية 
يتوىل التنســيق فيها نبيه بري الذي يعمل عىل رسم 
الخطوط العريضة للتسوية الرئاسية التي سيكون 
جنبالط جزءاً منها، لذلك فإن عالقة حزب الله والحزب 
»التقدمي اإلشرايك« مل تصل ورمبا ال تصل اىل حد 

التحالف، فاألولوية لألمن واالستقرار.

تـــســـتـــمـــّر أن  ــغـــي  ــبـ ــنـ يـ الــــفــــســــاد  ضـــــــّد  املــــعــــركــــة   عـــــــــون: 
عــقــاب دون  مـــن  الـــوطـــن  ــت  ــهــب ن ــوعــة  ــجــم م تــــرك  ــوز  ــجـ يـ وال 

لبحث  اجتماعاً  تــرأس 
ــف الـــنـــازحـــيـــن  ــ ــل ــ  والــــــــتــــــــقــــــــىزواراًم
ترأس رئيــس الجمهورية 
اجتامعاً  عون  ميشال  العامد 
قبــل ظهر امــس يف قرص 
بعبــدا، يف حضــور وزيري 
الخارجية واملغربني والشؤون 
االجتامعيــة يف حكومــة 
ترصيــف االعامل عبد الله بو 
املدير  حجار،  وهكتور  حبيب 
العام لالمن العام اللواء عباس 
ابراهيم، الوزير السابق سليم 
جريصــايت واملستشــارين 
رفيق شالال ورميون طربيه، 
خصص الستكامل البحث يف 
ملف عودة النازحني السوريني 
اىل بالدهم، يف ضوء الخطة 
التي وضعتها الحكومة لهذه 
الغاية. وتــم خالل االجتامع 

درس امللف من مختلف جوانبه ال سيام االجراءات التي 
ستعتمد لتنفيذ خطة العودة عىل مراحل. 

بعد االجتامع، قال حجار: »اجتامعنا هو استكامل 
لالجتامع الــذي عقد االثنني الفائت. تم درس الكثري 
من االقراحات، واتخاذ عدد من الخطوات واالجراءات 
وســيتم العمل بها عب الــوزارات املعنية واالدارات، 
ويجب التشــاور بها بشــكل تصاعدي. ويف الوقت 
نفسه، سيكون هناك لقاء مع مفوضية االمم املتحدة 
لشؤون الالجئني البالغها بعدة امور تتعلق بالقوانني 
اللبنانية، وكيفية التنسيق والعمل املشرك مع بعض، 
النه يف املرحلة االخرية كان هناك شعور وكأن العمل 
يحصل من دون تنسيق بل االكتفاء بالتبليغ، علامً اننا 
الدولة املعنية واملســتضيفة، ويجب التذكري بأصول 
التعاطي معنا يف هذا املجال، وتحديداً بامللف االنساين 
واين سيكون التعاطي بامللف السيايس. وسنستكمل 
البحث يف كل هذه القضايا مع الرئيس نيجب ميقايت، 
لتعميق املوضوع والذهــاب اىل خطوات تنفيذية«، 
مضيفا »مل ينقطع يوماً التواصل مع الســوريني، ان 
يف موضــوع النازحني او غريه، وهو قائم عىل اعىل 
املستويات وال يخفى عىل احد، وهناك زيارات معلنة 

وغري معلنة لوزراء يف هذا املوضوع وغريه«.

اىل ذلك، استقبل الرئيس عون الدكتور انطوان شديد 
 ،»RPL مع وفد من »التجمع من اجل لبنان يف فرنسا
ضم العديد من اللبنانيني املقيمني يف فرنسا، اتوا اىل 

لبنان لتمضية عطلة الصيف.
واســتذكر الرئيس عون »الدور الذي أداه اللبنانيون 
يف فرنســا من خالل »التجمع مــن اجل لبنان يف 
فرنسا«، معرباً عن ســعادته »للقاء اعضاء يف هذا 
التجمع يواصلون العمــل من اجل وطنهم االم بعزم 

وارادة ال تلني«.
ثــم عرض رئيس الجمهورية للوفد، االوضاع التي 
يعيشــها لبنان حالياً، مركّزاً عــىل »الراكامت التي 
حصلت منذ ثالثني ســنة وتفاقمــت خالل االعوام 
املاضية، وزادتها حدة االزمات التي حصلت يف العامل، 
ثم الحرب الســورية ونزوح اكرث من مليون ونصف 
مليون ســوري اىل لبنان وانتشــار جائحة كورونا 

وانفجار املرفأ«.
واكد الرئيس عون رداً عىل اســئلة الحارضين، ان 
»لبنان متمسك بحقوقه يف مياهه وثرواته الطبيعية، 
وهو قطع شوطاً بعيداً يف املفاوضات لرسيم الحدود 
البحرية الجنوبية والتي ستستكمل من اجل التوصل 
اىل اتفاق يف شــأنها برعاية االمم املتحدة ووساطة 
الواليــات املتحدة االمريكية«، معتبا ان »املعركة ضد 

الفســاد ينبغي ان تســتمر 
بالتزامن مع التدقيق الجنايئ 
يف حســابات مرصف لبنان، 
الن مثة مجموعة نهبت هذا 
الوطن وأفقرت شــعبه، ومن 
غــري الجائز تركهــا من دون 
محاسبة وعقاب، وخصوصاً 
املجموعــة  اركان هــذه  ان 
البعض  يحمــون بعضهــم 
ويعرقلون يف الوقت نفســه 

كل عملية اصالحية«.
واوضــح الرئيس عون انه 
انفجار  »ملف  بانتظام  يتابع 
املرفأ الذي توقف التحقيق فيه، 
بعد عوائق وضعت يف طريق 
املحقق العديل ويستمر العمل 
من اجل ازالتها بهدف تحقيق 
العدالة ومحاســبة املرتكبني الحقيقيني«، الفتاً اىل 
انه يتضامن مع »اهايل الشهداء والجرحى واملعوقني 
واهايل املوقوفني«، ساعيا ًوراء »وصول التحقيق اىل 

نتائج عملية«.
ويف قــرص بعبدا، صاحبة سلســلة مطاعم »ام 
رشيــف« يف لبنان والعامل مرياي حايك، واملدير العام 
للسلسلة داين شكور، حيث اطّلع الرئيس عون منهام 
عىل انتشــار مطاعم »ام رشيف« يف 14 بلداً عربياً 
وعاملياً والتخطيط الجاري ملزيد من التوسع يف نقل 

املطبخ اللبناين اىل العاملية.
وتقديرا لدور الســيدة حايك، منحها الرئيس عون 
وســام االستحقاق اللبناين الفيض، منوهاً بجهدها 
»الــذي اوصل املذاق اللبناين املميز اىل العاملية ونرش 
املطبخ اللبناين واملأكــوالت اللبنانية بإتقان وفن«. 
ومتنى ان »يكون هذا التكريم حافزاً للمزيد من العطاء 
والنجاح ». وبعد الظهر، أقيم يف قرص بعبدا، حفل منح 
خالله رئيس الجمهورية الراحل البوفسور باسكال 
عزام وســام األرز الوطني من رتبة كومندور، تقديرا 
لعطاءاته الربوية والعلمية والوطنية، وسلمه اىل 

ارملته السيدة رجينا عزام. 
والتقطت يف نهاية الحفل الصورة التذكارية.  

عون  يرتأس االجتامع                                                                                    )دااليت ونهرا(

الــرئــاســي املــشــهــد  ــي  ف مــوقــع  وحــجــز  ــر...  ــؤثـ ُمـ لـــدور  يسعى   جعجع 
ــراب ــ ــع ــ ُمـــــرشـــــح م ــق مـــــع  ــابـ ــطـ ــتـ تـ ــارة ال  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ُمـــــواصـــــفـــــات املـ

ابتسام شديد

مع الدخول يف العد العكيس قريبا 
تســارعت  الرئايس،  لالســتحقاق 
الحركة السياســية  يف مقر رئيس 
حزب »القوات« ســمري جعجع ، فال 
يــكاد يفصل وقت طويل بني ترصيح 
وآخر، مام يؤرش اىل دخول »القوات« 
املقبل، وقد  بقوة عىل اإلســتحقاق 
صــار واضحا  ســعي جعجع  لحجز 
الرئاسية  موقع مؤثر عىل الخريطة 
ليثبت انه مــن الالعبني املؤثرين قي 
اإلنتخابات املقبلة من منطلق ترؤسه 

لتكتل مسيحي كبري.
 إال ان دخول »القوات« ترشــيحا 
او دعام ألي إســم،  ال يبدو انه يالقي 
إجامعا وتأييدا  نيابيا واســعا،  حيث 

لفت غياب »القوات« والحزب »التقدمي اإلشرايك« 
عن اإلجتامع التنسيقي األول لنواب املعارضة بهدف 
التوحد حول قواســم مشركة ملقاربة االستحقاق 

الرئايس.
 ومــع محاولة »القوات« وضع األمور يف خانة 
»الجيــدة«، والتالقي مع »نواب التغيري«، إال ان كل 
املؤرشات تدل عىل اســتبعاد التشــاور بني هؤالء 
النــواب مع معــراب واملختارة الختــالف النظرة 
السياسية بينهام، إذ يعتب »النواب التغيرييون« ان 
»اإلشرايك« كام »القوات« مشاركان يف السلطة 
وكانا جزءا منها، إضافة اىل التباينات معهام حول 
مواضيــع تتعلق بالســيادة واملقاومة، فام يجمع 

نواب »التغيري« مع »اإلشــرايك« و«القوات« هو 
فقط النظرة اىل املنظومة السابقة والعهد الحايل، 
لكــن ما يفرقهام أكب ويتعلق بالرؤيا السياســية 

ومشاريع التغيري.
 الواضح ايضا ان »قوى التغيري« ال ترى ســمري 
جعجــع يف اإلســتحقاق، وبالتــايل ال حظوظ 
لوصول مرشــح مدعوم من »القوات«، وعىل هذا 
األساس تم طرح اســم النائبة سريدا جعجع من 
قبــل »القواتيني« يف التداول نيابة عن زوجها، ألن 
حظوظــه منخفضة، كام ان الظــروف الداخلية 

واإلقليمية ال تناسبان هذا الرشيح.
 مــع ذلك يرص جعجع عــىل ان يكون له الكلمة 
األوىل مســيحيا اىل جانب األقوياء املســيحني، 

ويحــرص عىل لعــب دور مؤثر يف 
اإلستحقاق، اذ يعتب انتخاب »رئيس 
تســوية او رئيس مــن فريق ٨ آذار 

تجديدا لألزمة«.
ومع ان جعجع وضع قبل شهرين 
ترشــيحه للرئاسة »عىل الرف«، يف 
ســبيل توافق قــوى املعارضة عىل 
مرشــح ســيادي واحد إليصاله اىل 
الرئاســة األوىل، إال ان دعوتــه مل 
تالق أصداء واسعة، فقوى املعارضة 
عىل الرغم مــن االتصاالت املفتوحة 
التحضريية،  اإلجتامعات  وانطالقة 
مل تتمكــن من صياغة موقف موحد 
من االستحقاق، كام كان الفتا غياب 
أي ممثل عــن »القوات« عن اجتامع 

»النواب التغيرييني«.
عــىل ان الواضح أيضا، غياب الود 
يف امللف الرئايس بني معراب واملختارة، وقد وصف 
جنبالط مســار عالقتهام بالقول »له سياســته 
ويل سياســتي« ،  محددا مواصفات الرئيس املقبل 
للجمهورية، مطالبا برئيس يشــبه الرئيس الراحل 
اليــاس رسكيس، وهــذه املواصفات ال تتطابق مع 
مرشــح معراب، مع رجحان كفة ان يســري وليد 
جنبالط مبرشح ٨ آذار عندما تشتد األزمة الرئاسية 

لرضورة املصلحة الوطنية.
 كل املؤرشات تدل عىل تباعد بني »نواب التغيري« 
مــع معراب، وذهاب املختارة رئاســيا  اىل خيارات 
ال تتناغم مع »القــوات«، وال تكون بطبيعة الحال 

تصادمية مع الثنايئ الشيعي يف املستقبل.

مواضيع املحاسبة  ديوان  ورئيس  بحث   سليم 
املؤسستين بين  والتنسيق  بالتعاون  تتعّلق 

 فرونتسكا بحثت وباسيل الترسيم واإلستحقاقات
جعجع: الفرصة سانحة النتخاب رئيس سيادي

العامة  املنســقة  وضعت 
لألمــم املتحدة يف لبنان يوانا 
التيار  رئيــس  فرونتســكا، 
الوطني الحر جبان باســيل 
بأجــواء املباحثات عن لبنان 
يف مجلــس األمــن الدويل 
يف االجتــامع الــدوري الذي 
جــرى يف نيويــورك يف21 
املــايض. كام عرضت  متوز 
نتائــج مباحثاتها يف طهران 
وتم  االيرانيني.  املسؤولني  مع 
التباحث حول مسألة ترسيم 
واالســتحقاقات  الحــدود، 

الدستورية املقبلة. 
والتقى فرونِتســكا، رئيس حــزب »القّوات 
اللبنانّية« سمري جعجع  يف معراب، وتم البحث 
يف املستجدات السياسّية يف لبنان واملنطقة، 
اطلعت فرونتســكا جعجع عىل اهتامم الدول 
االعضاء بالشأن اللبناين واجامعهم عىل رضورة 
اخــراج لبنان من املأزق الحــايل، حيث توّجه 
جعجــع من خاللها اىل األرسة الدولية ودعاها 
اىل »الوقــوف اىل جانــب لبنان ومواكبته يف 
االستحقاق الرئايس املقبل والضغط يف سبيل 
انجازه ضمن مواعيده الدستورية، اذ ان الفرصة 
سانحة اليوم إلنتخاب رئيس سيادي إصالحي 
ليشــكّل املخرج الوحيد للبنــان من أزمته، ألن 
الخيار االخر هو انتخاب رئيس تسوية او رئيس 
من فريق ٨ آذار، فيكون بذلك تجديداً لالزمة، ال بل 

يزيدها تفاقامً، مام يعيق من تقّدم البلد واملنطقة 
نحو اإلستقرار واالزدهار«. 

وجّدد جعجع التأكيد عىل »وجوب تشــكيل 
لجنــة تقيص حقائق دولية لكشــف حقيقة 
انفجار مرفأ بريوت وال ســيام، يف ظل العرقلة 
الواضحة التي يتعرّض لها مســار التحقيقات 
املحلّية واملكشــوفة للجميع من قبل كرث يف 

السلطة الحاكمة«.
واذ اطلع فرونتســكا ايضــا عىل العريضة 
الرسمّية التي تقّدم بها نواب تكتل »الجمهوريّة 
القويّة« اىل مجلس حقوق االنسان التابع لألمم 
املتحدة لهذا الهدف، طلب جعجع منها »السعي 
إلحقاقها يك يتســّنى للبنانيني بشــكل عام، 
وألهايل الضحايا واملصابني واملترضرين بشكل 

خاص من معرفة الحقيقة«.

باسيل مستقبال فرونتسكا

ـــــــــــــــع زواره ـــــــــــــــّورات م ـــــــــــــــرض التط ـــــــــــــــي ع الراع
املاروين  البطريرك  استقبل 
الكردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي يف الدميان، عضو لقاء 
»تجدد« النائب فؤاد مخزومي.
 وكان الراعي استهل لقاءاته 
رجل  باســتقبال  صباحــا، 
االعامل سامر كبارة، وعرض 
معه مجمــل التطورات عىل 

الساحة املحلية.
كام استقبل الراعي النائب 
السابق اميل رحمة الذي قال 
بعد اللقاء: »تأخرت هذا العام 
عــن زيارة الراعي بعد انتقاله 
اىل الدميان الســباب عائلية 
طارئــة، وانا عندما اكون يف 

حرضة غبطته افضل االستامع اىل الكالم ألتزود 
منه بركة ورأيا صائبا واالستفادة طبعا«، مضيفا 
»تحدثنــا بعدة مواضيع وما اريد ان اقوله فقط 

بعد ان سمعت كالم النائب البطريريك املطران 

جوزيــف النفاع يف بنهــران يف الكورة، اقول 

اســتوي تحته والتزم به مقدرا تقديرا كبريا ما 

جاء فيه جملة وتفصيال«.

الراعي ورحمة

شارك والقوال في اجتماع »لجنة اإلدارة« والتقى زواراً
ــــــة ــــــاٍف كامل ــــــر لخطــــــة تع ــــــة التحضي ــــــع الحكوم كســــــبار: م

عقد نقيبا املحامــني يف بريوت وطرابلس 
نارض كسبار وماري تريز القوال، يرافقهام عدد 
مــن أعضاء مجلس النقابتني، إجتامعاً برئيس 
لجنــة اإلدارة والعدل يف مجلس النواب النائب 
املحامي جورج عــدوان، تم التطرق خالله إىل 
عدة مواضيع تتعلّق بالرسية املرصفية، وحامية 
أموال املودعني، وإعفاء املحامني من اإلنتساب 
إلزامياً إىل الرضيبة عىل القيمة املضافة، ومتديد 

املهل القانونية والقضائية. 
وشــدد النقيب كسبار »عىل تعديل القانون 
األخري الــذي أعاده رئيس الجمهورية واملتعلق 
بالرسية املرصفية. وأعطى مثالً يتعلق بوجوب 
عــدم بوح املحامي إذا أخــبه موكله بأنه قتل 
عــدة قتىل. فهل عليه البوح إذا أخبه عن أموال 
معينــة؟. كام طلب اإلرساع مبا يتعلق بقانون 
متديد املهل خصوصاً وان هناك أحكاماً وقرارات 
تصدر وتسبب املزيد من الرضر، كذلك ما يتعلق 
بالرضيبة عىل القيمة املضافة. وشــّدد عىل 
وجوب إلــزام الحكومة بتحضري خطة تعايف 
كاملة واإلبتعاد عن القوانني باملفرق يف ما يتعلق 

بأموال املودعني.« 
من جهتها، شــددت نقيبــة طرابلس »عىل 
دراسة عدة مشاريع قوانني يجري التحضري لها 
من قبل النقابتني، خصوصاً وان املحامني باتوا 
يف أوضاع ال يحســدون عليها بسبب الحوادث 

واإلرضابات وغريها.«
وكان كســبار قد سلّم املحامي سمري كنعان 
امليدالية الذهبية التي ســبق ومنحت له السنة 

املاضيــة ومل يتمكن من تســلمها بعد مرور 
خمسني عاماً عىل مامرسة مهنة املحاماة. وتم 
البحث يف إمكانية التعاون مع املحامني املقيمني 

يف ديب يف ظل الظروف الراهنة.
كام منح كســبار املحاميني ابراهيم مسلّم 
وفــادي ناصيــف ميداليتــني ذهبيتــني مع 
شهادتيهام، بعد ان إتخذ مجلس النقابة قرارات 
بذلك نظراً ملا قدماه من خدمات يف سبيل النقابة. 
وأثناء تقليدهام امليداليتني، قال كســبار: »لقد 
وقعت النقابة عقوداً تتعلق بالصندوق التعاوين 
والــرشكات التي تديره وإعادة التأمني وهي من 
أفضل وأنجــح العقود. وبــكل رصاحة يعود 
الفضل األكب للمحاميني مسلّم وناصيف اللذين 
قادا املفاوضات بشكل علمي وتقني مل سبق له 
مثيــل. بحيث باتت الخدمات عىل أفضل مايرام 
وبأقــل كلفة ممكنة بحيــث أننا نتلقى يومياً 
طلبات إنتساب إىل الصندوق«، مضيفا »وبفضل 
علم ودراسة وخبة املحاميني مسلم وناصيف، 

إستطعنا الحصول عىل أفضل الرشوط.«
بعدها، اســتقبل كســبار املحامي د. سامر 
بعلبيك الذي أبلغه عن نيته الرّشح ملركز عضوية 

مجلس النقابة، ومتنى له النقيب التوفيق. 
 وبعــد الظهــر، اجتمع كســبار مع لجنة 
املعلوماتيــة يف النقابــة، وتم البحث يف عدة 
مواضيع تتعلّــق بالعقود املوقّعة مع النقابة، 
ويف آلية العمل يف املايض وحالياً ومستقبالً. 
وسوف يعقد إجتامع ثاٍن الخميس املقبل ملتابعة 

امللف. 

كسبار وزواره
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»مــرض اإليدز« أو نقص املناعــة البرشي، هو مرض مزمن 
يشــكل خطًرا عىل الحياة وهو ناجم عن فريوس يسبب قصوًرا 

يف الجهاز املناعّي لدى البرش.
فام هي أبرز مضاعفات اإلصابة به؟

- االلتهاب: االلتهاب الناجم عن فريوس اإليدز يُضعف الجهاز 
املناعــي، مام يجعل الشــخص حامل فــريوس اإليدز عرضًة 
لإلصابــة بالعديد من األمراض املعدية الناجمة عن جراثيم، أو 
فريوسات، أو فطريات، أو طفيليات. كام يصبح الجسم عرضًة 
لإلصابة بأنواع معينة من الرسطان، غري أن عالج اإليدز بأدوية 
مضادة للفريوسات القهقرية قد قلل بصورة ملحوظة من عدد 
االلتهابات االنتهازية ومن أنواع الرسطان املختلفة التي تهاجم 

املرىض املصابني بفريوس اإليدز.
- التهابــات جرثومّية )Bacterial infections(: هناك العديد 
مــن الجراثيم التي قد تؤدي إىل اإلصابة بالتهاب رئة جرثومّي، 
ميكن أن ينشــأ تلقائًيا جراء تلوث يف الرئة نفســها أو نتيجة 
اللتهاب يف املســالك الهوائية التنفسية العلوية بسبب الربد أو 

اإلنفلونزا.
- السّل: يشكل مرض السّل يف الدول النامية االلتهاب االنتهازي 
األكرث انتشاًرا وارتباطًا بتلوث فريوس اإليدز، ويعد السل املسبب 
األول للوفــاة بني مرىض اإليدز. املاليني من األشــخاص حول 
العامل مصابون مبريّض اإليدز والســل مًعا، وينظر العديد من 

الخرباء إىل االلتهابني باعتبارهام وباءين توأمني. 

- التهاب أمعاء ناتج من بكترييا الســاملونيال: بالرغم من أن 
كل من يتعرض لبكترييا الساملونيال يصاب باملرض، إال أنه أكرث 
انتشــاًرا لدى حاميل فــريوس اإليدز، حيث من املمكن تقليص 
خطر اإلصابة باملرض عن طريق غسل اليدين جيًدا بعد مالمسة 
الطعــام أو الحيوانات، واالهتــامم بطهي اللحوم والبيض كام 

ينبغي.
- التهاب الكبد الفريويس: قد يؤدي التهاب الكبد من النوعني 
التهــاب الكبد الفريويس ب، والتهــاب الكبد الفريويس ج إىل 
التهــاب مزمن ومســتمر، األمر الذي يزيــد من خطر اإلصابة 
مبضاعفات بعيدة املدى، مثل: تليف أو تشــّمع الكبد، ورسطان 

الكبد.
{ العالج {

أما عن العالج، فال يوجد عالج شاف لفريوس نقص املناعة 
البــرشي، ولكن تعمــل األدوية عىل الســيطرة عىل العدوى 
والوقاية مضاعفات املرض. عالوة عىل ذلك فقد أثبتت مضادات 
الفريوسات التي تعالج فريوس نقص املناعة البرشي فعاليتها 
يف تقليل حاالت الوفاة بســبب اإليــدز يف أنحاء مختلفة من 
العامل، وتعمل املنظامت العاملية عىل زيادة توفر تدابري الوقاية 

والعالج يف البلدان شحيحة املوارد.
ويف هذا الســياق، أعلن األطباء عن شــفاء رابع شخص يف 
العامل عمره 66 عاما من مرض نقص املناعة البرشية باستخدام 
طريقة زرع خاليا جذعية أخذت يف عالجه من شخص يعاين 

مــن تغريات جينية نادرة مقاومة 
للفــريوس. وكان هــذا الرجل يف 
حالة هادئة منذ 17 شــهرا، وهو 
أكرب مريض يشفى باستخدام هذه 

الطريقة التجريبية.
شــخصوا  األطباء  أن  ويذكــر 
الرجــل مبرض اإليدز  إصابة هذا 
عــام 1988، وقبل بضع ســنوات 
شــخصت إصابته برسطان الدم، 
ويف عام 2019 قرر األطباء عالجه 
باستخدام الخاليا الجذعية املكونة 
للدم )التي تســبق نشــوء خاليا 
الدم( تؤخذ من متطوع يعاين من 

متغريات جينية نادرة.
وتجــدر اإلشــارة، إىل أن أول 

مريض يشفى باســتخدام هذه الطريقة كان رجال أطلق عليه 
اسم »مريض برلني«. وبعد ذلك أعلن عن شفاء مريضني آخرين 

باستخدام هذه الطريقة يف العالج.
ويخضــع هذا الرجل حاليا ملتابعــة طبية، وال يتناول أدوية 
مثبطة لفريوس نقص املناعة البرشية منذ 17 شهرا. وإىل اآلن 
مل يكتشف وجود الفريوس يف دمه. فإذا أخذنا باالعتبار أن هذا 
الرجل مصاب مبرض املناعة منذ أكرث من 30 عاما، فإن شفاءه 

يعد حدثاً تاريخياً فعالً.
ويشــري الباحثون، إىل أن هذه الطريقة يف العالج ال تصلح 
للمــرىض الذين يعانون من مرض نقص املناعة البرشية فقط. 
ألن هذه الطريقة ســامة وخطرة عىل حياة املريض، ناهيك عن 
صعوبة إيجاد املتطوع املناسب وإجراء جميع العمليات الالزمة، 

باإلضافة إىل أن هذا العمل مكلف جداً.
ومع ذلك تعطي هذه الطريقة لكبار الســن املصابني مبرض 

نقص املناعة البرشية ورسطان الدم، أمالً جديداً.

للعنارص  اسم  هو  »الكربوهيدرات« 
الغذائية يف الطعام التي متّد بالطاقة، 
وهي عادًة ما تتحول إىل ســكر يسمى 
الجلوكوز. وتوجد يف جميع األطعمة 
التي يُضاف إليها السكر )مثل البقالوة، 
وكعــكات الحلــوى، والبســكويت، 
والشــوكوالتة(  والحلويات  واملرىب، 
ويف النشــويات )كالخبــز، البطاطا، 

رقائق األرز، املعكرونة...(.
ويف هذا الســياق، أعلنت الدكتورة 
خبرية تغذية روســية أن تقليل نسبة 
الكربوهيــدرات يف النظــام الغذايئ، 
يساعد عىل تحسني التفكري اإلبداعي. 
ولفتت الخبــرية يف حديث لصحيفة 
»إزفيســتيا«، إىل أن تقليــل كميــة 
الكربوهيــدرات يف النظــام الغذايئ، 
يساعد ليس فقط عىل تخفيض الوزن، 
بل وعىل تحســني التفكــري اإلبداعي 

وزيادة إنتاجية الجسم أيضا.
وتابعــت قائلة: »إن الســبب الرئييس النخفاض الوزن هو 
إنخفــاض الكمية اإلجاملية التي يتناولها الشــخص. وخالل 
عمليــة فقدان الــوزن يختفي االنتفاخ مــع الدهون الزائدة، 
وتتحســن نضارة البرشة، ويقل احتامل نشــوء السيلوليت، 
ويزول تقريبا تورم القدمني يف الفرتة املسائية. واألهم هو أن 
تخفيض كميــة الكربوهيدرات يف النظام الغذايئ، يؤدي إىل 
تحســن عمل العضالت وتطور التفكري اإلبداعي، ألنه عندما ال 

يكون الجسم مثقال بالسكريات، يصبح أكرث إنتاجية«.
ووفقــا لها، الحضــارات املتطورة عــىل األرض »غارقة« 
يف وباء الســمنة والوزن الزائد. وجميع األمراض األساســية 
مرتبطة بالسمنة والوزن الزائد. أي بزيادة الدهون الناتجة عن 
اإلفراط بتناول الكربوهيدرات. واستنادا إىل ذلك فإن التخيل عن 

استهالك السكر، يجلب الفوائد للجسم«.
وأضافت: »تقســم الكربوهيدرات، إىل بســيطة ومعقدة. 

الكربوهيدرات البســيطة حلوة املذاق- الغلوكوز وســاخروز 
وفروكتــوز، املوجودة يف جميع األطعمة الحلوة )الســكر، 
املرشوبــات املحــالة، العصائــر، الفواكــه والثــامر. وأما 
الكربوهيدرات املعقدة فهي األلياف الغذائية والنشاء، املوجودة 
يف بعض املواد- بعــض أنواع الخبز واملعجنات والحبوب مثل 
األرز والحنطة الســوداء والربغــل، واملعكرونة ودقيق القمح 

وغريها«.
 وأشارت إىل أن جمع الكربوهيدرات باستثناء األلياف الغذائية 
تتحول يف الجسم إىل الغلوكوز الذي يعترب غذاء للخاليا. لذلك 
إذا كان الشــخص يستهلك كمية من الغلوكوز أكرث من حاجة 

الجسم، فإنه يتحول إىل دهون.
وقالت: »لذلك يجب قبل كل يشء، عىل من يعاين من الوزن 
الزائد والسمنة التقليل من استهالك الكربوهيدرات، مثل التخيل 
عن تناول الســكر وإضافته إىل الشاي والقهوة. كام أن تناول 
كميات كبرية من الحنطة السوداء لن يسمح بانخفاض الوزن، 

بل بزيادته«.

الطقس الحار والرطب ليس مزعجاً فحسب، وإمنا ميكن أن 
ميثل خطورة عىل الصحة العامة لإلنسان أيضاً.

أمــراض الحــرارة )Heat illness( أو األمراض الناجمة عن 
الحرارة )heat-related illness( هي مجموعة من االضطرابات 
املرضية التي تظهر نتيجــة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة. 
وتشــمل أمراًضا طفيفة لتصل يف بعض األحيان إىل الحاالت 

األشد رضاوة املعروفة باسم رضبة الحرارة.
لــذا من الــروري التعرف عىل بعض األمــراض املرتبطة 

بالحرارة وكيفية الوقاية منها، أهمها:
- تقلصات الحرارة: هي عبارة عن شــد مؤمل للعضالت يف 
معدتك أو ذراعيك أو ساقيك ميكن أن تنتج التشنجات من العمل 
الشــاق أو مامرســة الرياضة عىل الرغم من أن درجة حرارة 
الجسم والنبض تظالن طبيعيتني عادة أثناء تقلصات الحرارة، 
فقد تشــعر برشتك بالرطوبة والربودة، ويجب أن تجد طريقة 
لتهدئة جسدك اسرتح يف الظل أو يف مكان بارد. ارشب الكثري 

من السوائل، لكن ال ترشب الكافيني.
- االغــامء الحراري: يحدث االغــامء الحراري نتيجة القيام 
بنشــاط بدين يف الطقس الحــار، ما يؤدي اىل دوار مفاجئ. 
وهو ليس بأمر خطري، بل عىل الشــخص فقط االسرتاحة يف 

مكان بارد ورشب كمية كبرية من السوائل.
- اإلنهــاك الحــراري: ميكــن أن يحدث االنهــاك الحراري 
عندما يفقد الجســم كميات كبرية من الســوائل واألمالح. وال 
يعود الجســم يف هذه الحالة قادراً عىل تربيد نفسه، فيشعر 
الشخص بالدوار والعطش والضعف. هذا النقص يف السوائل، 
مصحوب أيضاً بفقدان العنارص الغذائية األساسية األخرى مثل 
البوتاسيوم واملغنيسيوم، يحدث عادة أثناء املجهود الشديد، يف 
هذه الحالة عىل الشــخص االســرتاحة يف مكان بارد ورشب 

الكثري من السوائل.
- رضبة الشــمس: حالة طبية طارئة فإذا كنت تعاين من 
رضبة شمس ، فأنت بحاجة إىل الحصول عىل مساعدة طبية 
عىل الفور. كبار السن الذين يعيشون يف منازل أو شقق بدون 
مكيفات أو مراوح هم األكرث عرضة للخطر واألشــخاص الذين 
يعانــون من الجفاف أو أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة 

هم أيًضا األكرث عرضة للخطر.

{ عالجات لخفض درجة حرارة الجسم { 
 ومــع ذلك، قبل حدوث رضبة الشــمس، هنــاك عدد من 
العالجــات التي يجب عليك اســتخدامها لخفض درجة حرارة 

جسمك وتهدئة نفسك:
- ابتعد عن الحرارة: إذا بدأت تشــعر بأي أعراض، فتأكد من 
مكوثك يف الظل أو يف مكان ما به تكييف هواء، ألن البقاء يف 

الشمس سيجعل أعراضك أكرث سوءاً.
- خذ قســطا من الراحة: توقف عن أي نشــاط بدين عىل 
الفور، وخذ اسرتاحة يف ظروف أكرث برودة. إذا واصلت العمل 
أو مامرســة الرياضة، فلن يتمكن جســمك من خفض درجة 

حرارته.
- تأكد من ترطيب جسمك:لعالج تقلصات الحرارة أو اإلرهاق 
الحراري، تحتاج إىل تجديد السوائل املفقودة من خالل التعرق 
مبيــاه الرشب. ميكنك أيضــاً تجربة املرشوبــات الرياضية 

الستبدال الشوارد وتحسني الرتطيب.
- ضــع املاء البارد عىل برشتــك: تعد املياه الباردة من أرسع 
الطرق لخفض درجة حرارة جســمك. عىل سبيل املثال، ميكنك 
أخذ حــــامم بــارد أو دش، أو حتى رش نفــــسك بخرطوم 
الحديقة. وميكن أن يســاعدك استخدام األقمشة الرطبة عىل 
جســمك عىل التربيد، وكذلك تقليل أي تهيج للجلد من الطفح 

الحراري.
{ الفئات األكرث عرضة {

- األشــخاص الذين يعانون من مشــاكل القلب أو األوعية 
الدموية.

- األشــخاص الذين يعانون من سوء عمل الغدد العرقية أو 
التغريات يف جلدك بسبب الشيخوخة الطبيعية.

- مرىض القلب والرئة والكىل، وكذلك أي مرض يجعلك تشعر 
بالضعف يف جميع أنحاء أو يؤدي إىل الحمى

-الحــاالت التي تعالجها األدوية مثل مدرات البول واملهدئات 
واملهدئــات وبعض أدوية القلب وضغط الدم املرتفع، قد تجعل 

من الصعب عىل جسمك تربيد نفسه.

ما عالقة تقليــــــل »الكربوهيدرات« في النظــــــام الغذائي بالتفكير ؟ األمراض الناجمة عــــــن ارتفاع درجات الحرارة فــــــي فصل الصيف !

استقبل رئيس الرابطة املارونية السفري خليل كرم يف مكتبه 
بالرابطة، رئيس الرابطة املارونية يف اوسرتاليا جوزف مكاري 
عــىل رأس وفد من مكتب الرابطــة ضم أمينة الصندوق لودي 
فــرح ايوب، وعضوي املكتب جوســلني رشبل بدوي وجوزف 
زلوعه. وذلك يف حضور نارش ورئيس تحرير صحيفة » النهار« 

االوسرتالية أنور حرب. 
ونوه الســفري كرم » بالدور الكبري الــذي يضطلع به حرب 
يف توثيــق الصالت وتفعيل التواصل بــني اللبنانيني املقيمني 
واللبنانيني االوســرتاليني. وأكد رضورة وضع إســرتاتيجية 
عمل بني الرابطتني وآلية تحرك لتنفيذ بنود هذه االســرتاتيجية 
بالتنسيق مع ابرشية الطائفة املارونية يف سيدين التي يرعاها 
بكفاءة وروح وطنية ومسيحية، وغرية عىل الطائفة وشجونها 

يف الوطن االم واوسرتاليا املطران انطوان رشبل طربيه«.
بدوره، شــدد مــكاري عىل »وجوب قيــام تواصل وتعاون 
وتنســيق بني الرابطتــني، واالنتقال من التمنيــات إىل العمل 
امليداين، والقيام مبشــاريع مجدية ومنتجة تعزز العالقة بني 
جناحــي لبنان، واإلفادة من طاقات اللبنانيني يف اوســرتاليا 
واندفاعهــم الدائم يف خدمة لبنــان بكل املجاالت ونجدته يف 
االزمنة الصعبة، والوقوف إىل جانبه، كام هو حاصل اليوم.« 
وكانــت مداخلة النور حرب الذي أكد »رضورة العمل الرسيع 
عــىل وضع خطة واضحة للتعــاون بني الرابطتني، واالنطالق 

منها يف اتجاه بلدان االنتشــار، تحقيقا للتكامل بني الرابطات 
املارونيــة حول العــامل وتوظيف فاعليتهــا يف خدمة لبنان 

والطائفة املارونية والتجذر يف األرض«.
يف نهاية االجتامع، تم التوافق عىل تشــكيل لجنة تنســيق 
ومتابعة مصغرة من الرابطتني، تأخذ عىل عاتقها بلورة تصور 
يصب يف خانة الهدف من االجتامع، واقرتاح امللفات والقضايا 

التي ينبغي متابعتها.

ــا ــيـ ــرالـ ــتـ ــي لـــبـــنـــان وأوسـ ــ ــة« ف ــ ــّيـ ــ ــارونـ ــ ــة املـ ــ ــط ــ ــراب ــ رئـــيـــســـا »ال
ــن ــيـ ــتـ ــطـ ــرابـ ــن الـ ــ ــي ــ ــل ب ــ ــم ــة عــ ــ ــّي ــ ــج ــ ــي ــ ــرات ــ ــت ــع اســ ــ ــ ــا وضـ ــثـ ــحـ بـ

كرم ومكاري مع الوفد املرافق

اإليطالية  الوكالــة  وّقعت 
 )AICS( للتعــاون اإلمنــايئ
املتحــدة  األمــم  وبرنامــج 
البرشيــة  للمســتوطنات 
 )UN-Habitat )برنامــج 
اتفاقيــة مــرشوع متتد عىل 
وتنشيط  تأهيل  إلعادة  سنتني 
محطة  يف  العامــة  األماكن 
القطار يف مار مخايل، وترميم 
الوحدات السكنية املتررة يف 
املنطقة التــي تأثرت بإنفجار 
املرفأ. جرى احتفال التوقيع يف 
بريوت  يف  اإليطالية  السفارة 
مــن قبل ســفرية إيطاليا يف 
بومبارديريي،  نيكوليتا  لبنان، 
 UN-Habitat برنامج  ومديرة 

يف لبنان تاينا كريستيانسن.
UN- برنامــج  ســيتوىل 

Habitat تنفيذ مرشوع »ضامن األماكن العامة اآلمنة والسكن 
املالئم للجميع يف بريوت« بالتعاون الوثيق مع املديرية العامة 
 )RPTA( ومصلحة سكك الحديد والنقل املشرتك )DGA( لآلثار
وبلدية بريوت ومحافظ بريوت. يهدف املرشوع اىل تحســني 
ظــروف الســكن للفئات الضعيفة املتأثــرة بانفجار املرفأ، ال 
ســيام تلك التي تقطن يف محيط محطة القطار القدمية يف 
مــار مخايل، باإلضافة إىل تعزيز وصولها إىل األماكن العامة 
اآلمنة والشاملة يف املحطة، وإحياء النسيج الحري للمدينة.   
وللمناســبة، رصّحت السفرية اإليطالية يف لبنان نيكوليتا 
بومبارديريي »أّن تطوير املساحات الخراء وتسهيل الوصول 
إليهــا، باإلضافة إىل الحفاظ عــىل املواقع الحرية وإعادة 
تأهيلها يصّب يف صميم نشــاطات الوكالة اإليطالية للتعاون 

اإلمنايئ )AICS(. وسيســمح هذا املرشوع لســكان بريوت 
باسكتشــاف محطة القطار القدمية يف مار مخايل والوقوف 
عىل أهميتهــا التاريخية. ســنبقى يف الوقت عينه ملتزمني 

باالستجابة لالحتياجات األساسية«.
UN- من جانبها، قالت تاينا كريستيانســن، مديرة برنامج

Habitat يف لبنان: »ســنعمل مًعا عىل تنشيط األماكن العامة 
يف محطة القطار يف مار مخايل وضامن الســكن املالئم يف 
املنطقة حولها، األمر الذي ســيجلب إيجابيات مضاعفة عىل 
رفاهية الســكان وانعاش املدينة«، مضيفة »ويف حني نواصل 
تطبيق النهج القائــم عىل دعم املدن اللبنانية يف التعايف من 
األزمات املتتالية، نعيد تأكيد التزامنا بتحســني حياة الناس يف 
جميــع أنحاء البالد بينام منيض قدًما نحو مســتقبل حري 

أفضل«.

اإليطالّيــــــة والســــــفارة   »UN-Habitat« بيــــــن  اتفاقيــــــة  توقيــــــع 
إلعــــــادة تأهيــــــل محطة قطــــــار ووحدات ســــــكنّية فــــــي بيروت

خالل حفل التوقيع

وزع منســق »حراك املتعاقدين« حمــزة منصور، يف بيان، 
»خارطة طريق لعام درايس معاىف«، تضمنت »رؤية مطلبية 
وتربوية ملدرســة رسمية متعافية بأركانها ورشوطها، طالبا 
ومعلمــني«.  وقال: »قبل أن نعلن توصياتنا، نذكر وزير الرتبية 

بحقوقنا النامئة ووعوده التي مل يعمل بها اىل اآلن ومنها:
- ملاذا احتســبت مديريــة التعليم الثانوي أســابيع العقد 
الكامل للثانوي عن العام الدرايس2020-2021  14 أســبوعا، 
هذا ما أوقع الظلم عىل مئات املتعاقدين الثانويني الذين ظلموا 
بتعويض كهذا. ملاذا مل تتابع الوزير هذا االجراء غري القانوين؟
- أين العقد الكامل للمتعاقدين األســايس عن العام الدرايس 

2020-2021؟
- أيــن العقد الكامل عن العام الدرايس 2021-2022؟ زرناك 
قبل مقاطعتك لنا، وقلت إنك مع العقد الكامل، لكن نريد أفعاالً 
وليس أقواالً. وزرنا رئيس لجنة الرتبية واعضاءها، وكلهم أبدوا 
تأييدهــم. ما نريده منك أن تتصل وتتواصل بهم بدًءا من اليوم 
وتحضهم عىل اقراره، لكن هذا ال يكفي، وبعد اإلقرار )يفرتض( 
متابعة تنفيذ االقرتاح وتضمينه كامل أســابيع العقد، وتبليغ 

ذلك كتابًيا إىل مدير التعليم الثانوي واألسايس.
-هذه وزارة تربية وليســت مقًرا لتيار حزيب يقوم به بعض 
املوظفــني الحزبيني مبنع قادة »حراك املتعاقدين« من التواصل 
مع أي مســؤول داخل الوزارة بخلفية حزبية، وسنضطر اىل 

الكشف عن ذلك إذا استمر تهديد املوظفني.
- عىل الوزارة أن تعمل بشــفافية وليس بخلفيات حزبية أو 

تنفيعية من أجل املصلحة العامة. 
- تدخل وزير الرتبية شخصًيا لحلحلة شوائب دفع مستحقات 
الفصل الثالث للمتعاقدين الثانوي واألسايس . ارسال الجداول 
والطلب من املوظفني العمل بالجداول إلرســالها رسيًعا ليكون 

القبض آخر شهر آب.
- توفري املســتحقات املالية للمستعان بهم ثانوي وأسايس 
عن أشــهر نيسان وأيار وحزيران، ودفع املستحقات والحوافز 

التي مل تدفع من بداية العام لهم ولكل املتعاقدين.
- توفــري املوارد املالية لتغطية بدل النقل للمتعاقدين كافة، 
ودفعها كاملة عن كامل العام الدرايس 2021-2022 والسعي 

والعمل لتشمل جميع املعلمني.
- العمل رسيًعا مع الدول املانحة لزيادة حوافز املعلمني كافة 

من 90$اىل 180$شهريًا.
- العمل عىل مرســوم وزاري جديد يتضمن رفع أجر ساعة 

جديد يلحظ األوضاع االقتصادية وتدهور قيمة اللرية .
- دفع رواتب األخوة يف املالك وبدل نقلهم فوًرا.

- توفري منح مالية للطالب كافة تغطي كلفة تنقلهم طيلة 
العام الدرايس املقبل عملًيا وليس نظريًا. 

وختم »بحقوق كهذه منيش بعام درايس صحيح«.

»حراك املتعاقدين« : وضعنا خارطة أمام الحلبي لعام دراسي ُمعافى

أعلنت املديرية العامة لقـوى االمن الداخيلـ  شعبة العالقات العامة 
يف بالغ لها انه: »بتاريخ 02-08-2022 ويف بلدة متنني الفوقا، ونتيجة 
االستقصاءات والتحريات، متكنت دورية من مفرزة بعلبك القضائية يف 

وحدة الرشطة القضائية من توقيف املدعو: خ. د. ) سوري( 
وضبطــت بحوزته مبلغا حــواىل /11,000/$ مزيّف من فئتي /50 
و100/ $، مخبأ بطريقة احرتافية داخل ألبســة مستعملة، كان يحاول 

تهريبه من لبنان اىل سوريا.
التحقيق جار بإرشاف القضاء املختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي 

املتوّرطني.

سوريا الى  ُمزيّفة  دوالرات  تهريب  حاول 
املبلغ وضبطت  بعلبك..  مفرزة  فأوقفته 

ــجــدات الــطــبــّيــة؟ ــاء مـــن مـــرض »األيــــــدز« تــرتــفــع.. مـــا آخـــر املــســت ــشــف نــســبــة ال
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ــراءات: واالهــ بــيــروت  مرفأ  وضــع  فــي  بحثت  االشــغــال<   >لجنة 
عطية: لخلق ُمخطط توجيهي للمرفأ وصياغة تسوية تحفظ الحق

عقــدت لجنة االشــغال 
والنقــل والطاقة  العامــة 
وامليــاه جلســة ظهر امس 
برئاسة رئيس اللجنة النائب 
وحضور  عطيــة  ســجيع 
مقررهــا النائــب محمــد 
ابراهيم  والنــواب:  خواجة 
منيمنــة، احمد الخري، ندى 
البســتاين، انطوان حبيش، 
ســليم عون، قاسم هاشم، 
طــه ناجي، وليــام طوق، 
الحاج جسن، حسني  حسني 
جيش، نجــاة صليبا، فيصل 
الصايغ، غســان حاصباين، 
محمــد يحيى، ســيزار ايب 
خليل، جيمي جبور، ســامر 
التــوم، عدنــان طرابليس، 

اديب عبد املســيح، نزيه متي، ابراهيم املوسوي، جهاد الصمد 
وغادة ايوب.

كام حرض الجلســة الوزراء يف حكومة ترصيف االعامل: 
االشــغال العامة والنقل الدكتور عــي حمية، البيئة الدكتور 
نارص ياسني واالقتصاد والتجارة امني سالم، املدير العام للدفاع 
املــدين العميد رميون خطار، املدير العام للنقل الربي والبحري 
بالوكالــة الدكتور احمــد تامر، مدير مرفأ بــريوت باالنابة 
االســتاذ عمر عيتاين، مدير املحاسبة العامة للجامرك املراقب 
اول نقوال نصار، مدير االهراءات يف مرفأ بريوت اســعد حداد، 
نقيب املهندسني يف بريوت الدكتور عارف ياسني، رئيسة فرع 
املهندســني املعامريني يف النقابة املهندسة ديفينا ابو جودة، 
الدكتور يحيى متســاح، نقيب مهنديس طرابلس بهاء حرب، 
املستشــارون يف وزارة البيئة: الدكتور حسن دهيني، الدكتور 
محمد ابيــض، والدكتور رشبل عفيــف، ممثلتان عن اهايل 

ضحايا انفجار املرفأ سيسيل روكز ورميا زاهد.
اثر الجلسة، قال النائب عطية: »عقدت لجنة االشغال جلسة 
يف حضور وزراء االشــغال واالقتصــاد والبيئة، وموضوعنا 
االسايس هو مرفأ بريوت وتداعيات الحادث االليم الذي حصل 
منذ ســنتني وتأثريه يف وجود االهراءات، وجودها او بقائها. 
فــكان حديث مطول تنــاول كل الجوانب البيئية واالقتصادية 

والفنية يف حضور نقابتي املهندسني واملختصني«.
اضــاف: »وصلنــا اىل خالصة، الــكل متعاطف مع اهايل 
الشــهداء ويستنكر هذه الجرمية، وكلنا مع خلق اطار تعاوين 
بني الســلطة التنفيذية والســلطة الترشيعيــة واملختصني 
لخلق مخطــط توجيهي للمرفأ يحفــظ مقوماته الطبيعية 
واالقتصادية، وان يكون شــاهدا عىل هــذه الجرمية، وذلك 
بأحدث وأحسن اســلوب ممكن لنبقى محافظني عىل صيغة 
تســوية تحفظ حق الجميع. وســنتابع املوضوع يف جلسة 

نعقدها االسبوع املقبل«. 

النفط بأسعار  يهبط  »دروجبا«  عبر  املتوقع  اإلمــدادات  استئناف 
تراجعت أســعار النفــط، امس األربعاء، وســط توقعات 
باستئناف التدفقات عرب خط »دروجبا« قريبا، ومخاوف حيال 

الطلب قبل صدور بيانات التضخم يف أمريكا.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت 73 سنتا أو بنسبة 0.76 

باملئة إىل 95.58 دوالر للربميل.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام غرب تكســاس األمرييك 64 

سنتا أو بنسبة 0.71 باملئة إىل 89.86 دوالر.
وكانــت عقود الخامني قد هبطت بأكرث من دوالر للربميل يف 
وقت سابق من الجلســة.  وذكرت مجموعة »إم.أو.إل« املجرية 
للطاقة أن تدفق النفط إىل وسط أوروبا عرب خط أنابيب »دروجبا« 
سيستأنف بعد فرتة وجيزة، بعدما حولت املجموعة رسوم العبور 

عن استخدام القسم األوكراين من الخط.
 وقال محللون إن مخاوف الطلب أثرت أيضا يف األسعار.

 وقال ســتيفن برينوك، املحلل يف »يب.يف.إم«، إن املخاوف 
من تقويض الطلب نتيجة للركود هي املحرك األكرب لألســعار 
يف الوقت الحايل والسبب الرئييس وراء تداول خام برنت دون 

100 دوالر للربميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام األمريكية بنحو 2.2 مليون 
برميل يف األســبوع املنتهــي يف الخامس من آب، وذلك وفقا 

ملصادر بالسوق نقال عن أرقام ملعهد البرتول األمرييك.
وكان محللون اســتطلعت رويرتز آراءهم قد توقعوا ارتفاع 

مخزونات الخام نحو 100 ألف برميل. 

اســــــعــــــار املــــــحــــــروقــــــات تــــرتــــفــــع ُمـــــــــــجـــــــــــدداً..!!!
ارتفع سعر صفيحتي البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 6000 
لرية لبنانية وصفيحة املازوت 7000 لرية لبنانية، والغاز 3000 

لرية.
وأصبحت االسعار عىل الشكل اآليت:

البنزين 95 أوكتان: 568000 ل.ل.

البنزين 98 أوكتان: 580000 ل.ل.
املازوت: 658000 ل.ل.

الغاز: 320000 ل.ل.
عضو نقابة أصحــاب محطات املحروقات جورج الرباكس 
أوضح أن »جدول تركيب اسعار املحروقات ال يزال يصدر وفقاً 
ملبدأ تســعري رصف الدوالر %85 وفقــا لصريفة و%15 وفقا 
للســوق املوازي ملادة البنزين و%100 وفقا للســوق املوازية 

للامزوت والغاز، وارتفع ســعر دوالر صريفة 300 لرية لبنانية 
)من 25800 اىل 26100 لرية( اما ســعر دوالر السواق املوازي 
فارتفع ايضاً 300 لرية واحتســب بـ 30975 لرية بعد ان كان 

30675 لرية يف الجدول السابق«.
وتابع يف ترصيح »يف ظل ثبات مثن البضائع املســتوردة 
بالــدوالر يبقى ارتفاع االســعار نتيجة تأثري ارتفاع ســعري 
رصف الدوالر فقط عىل الجدول«.: وكان ممثل موزعي رشكات 
املحروقات فادي ابو شــقرا توّقع  أن »تشــهد اسعار البنزين 
ارتفاًعا طفيًفا بســبب تغيري ســعر صريفة، من 25800 اىل 

26100 ل.ل.«.
أضاف »انخفاض اســعار النفط عاملًيا سينعكس يف جدول 

تركيب االسعار يوم الجمعة املقبل. 

ــوب ــ ــبـ ــ ــحـ ــ الـ ــل  ــ ــ ــق ــ ــ ن  : االوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة  ــاًالـــــــســـــــفـــــــارة  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــر اصــــــبــــــح ُمـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ مـــــــن أوكـــــــرانـــــــيـــــــا عـ
غــردت ســفارة اوكرانيا 
يف لبنان عىل حســابها يف 
»تويــرت«: »حاليــا، تم رفع 
الحصــار عــن عملية نقل 
الحبــوب مــن أوكرانيا عرب 
البحــر، وهــذه أخبار جيدة 
للمشرتين. ال نعرف إىل متى 
سيبقى يعمل هذا املمر بالفعل، 
ألن مســؤولية تشغيله تقع 
الرويس.  االتحاد  عاتق  عىل 
مرت أول سفينة بنجاح عرب 
املمر البحري ويجري بالفعل 
تفريــغ حمولتها يف ميناء 

ديرينج الرتيك.
8 ســفن أخرى تتجه إىل 
مشرتين يف 5 دول ألن الطلب 
يف  األوكرانية  الحبوب  عىل 

السوق ضخم.
ما يتعلق بلبنان: بســبب 

الغزو الرويس ألوكرانيا وإغالق املوانئ، وصلت الشــحنة بعد 
5 أشهر. لهذا توصلت الرشكة املشرتية والرشكة البائعة إلتفاق 
عــىل إلغاء الطلب. حاليا، تدرس الرشكة البائعة طلبات أخرى 

لرشاء الحبوب«.

{ سفينة الذرة {
وحول  السفينة املحملة بالذرة والتي كان من املقرر ان ترسو 
يوم االحد الفائت يف مرفا طرابلس أعلنت الســفارة األوكرانية 

يف بريوت، أن املشرتي الذي 
كان مــن املقرر أن يتســلم 
شحنة الذرة التي تحملها أّول 
أوديسا  ميناء  تغادر  سفينة 
األوكــراين مبوجب اتفاقية 
يرفض  الحبــوب«،  “ممــر 

استالمها.
وأضافــت الســفارة، يف 
بيــان: “وفًقــا للمعلومات 
املقدمة من ُمرسل الشحنة، 
رفــض املشــرتي يف لبنان 
قبول الشحنة بسبب التأخري 
يف رشوط التسليم ألكرث من 

5 أشهر«.
وأوضح مدير عام الحبوب 
والشمندر السكري يف وزارة 
االقتصاد جريس برباري، يف 
ترصيــح لـCNN، إن “لبنان 
الذرة والحبوب  ال يســتورد 
والقطاع  التجار  بل  األخرى، 
الخاص بهدف اســتخدامها 
والتجارة،  العلــف  ألغراض 
وبالتايل هذه الشحنة ليست 

لالستخدام البرشي«.

وأضاف أن “املشــرتي مل يكشــف عن اسمه بعد وهو من 
القطاع الخاص، وإىل تاريخه مل يتنّب هذه الشــحنة أحد«. 

وتابع بالقول إن “لبنان غري مهتم بشــحنة الذرة«.
من جانبه، كشف مدير عام النقل الربي والبحري يف وزارة 
 CNNاألشغال العامة والنقل اللبنانية أحمد تامر، يف ترصيح لـ
بالعربية، عن أنه “كان مقررًّا أن تصل الشــحنة إىل إسطنبول 
ومنها إىل مرفأ طرابلس يف لبنان، غري أن السفينة مل تصل إىل 
لبنان، إذ ترسو السفينة املحملة بالذرة التي أبحرت من أوكرانيا 

يف مرفأ مرسني برتكيا«. 

ميقاتي ــة  ــرعــاي ب ــاعــي«  ــصــن ال لــبــنــان  ــض  ــب »ن ــاح  ــت ــت اف
نفطياً ــداً  ــلـ بـ ــح  ــصــب يُ ان  طــريــق  ــى  عــل ــان  ــن ــب ل  : ــان  ــي ــوشــك ب

افتتــح ملتقى »نبض لبنــان الصناعي« الذي تنظمه 
رشكة paragon  برعاية رئيس حكومة ترصيف األعامل 
نجيب ميقايت ممثالً بوزير الصناعة جورج بوشيكيان 
ويف حضــور عدد كبري مــن الصناعيــني واملبتكرين 
واصحــاب الصناعــات الصغرية والكبــرية وعدد من 
الشــخصيات وفعاليات اقتصادية ودبلوماسية ورجال 

اعامل ومغرتبني وملحقني اقتصاديني. 
ادارت مجموعة من الصناعيني واالقتصاديني وغرف 
التجارة اللبنانية والعاملية املشرتكة ورش عمل، جلسات 
حوار، ولقاءات وشــاركت فيها لالضاءة عىل الصناعات 
اللبنانيــة، اهميتها، تطورها، الصعوبــات، والعراقيل 
والتحديات، ومحاولة ايجاد اســواق خارجية لتحسني 
واقع االقتصاد يف لبنان. ويشكل امللتقى نافذة للصناعيني  

واملستثمرين املحتملني داخل لبنان وخارجه.  
استهلت املؤمتر املديرة العامة لرشكة باراغون دياال 

خليــل وركزت عىل اهمية دور الصناعي اللبناين، الفتًة إىل ان 
»القطــاع الصناعي عاىن طويال من التهميش من خالل غياب 
الخطط االقتصادية ومن نقص  يف توافر املواد االولية السيام 
ان مثة مؤرشات تقول ان عددا من املعامل اقفل وانتقل بعضها 
اىل بلدان مجــاورة ليحافظ عىل ما تبقى من قدرات إىل حني 

عودة التوازن إىل عملية االنتاج يف لبنان.   
وفندت أســباب أزمة الصناعة يف لبنان بني »داخي نتيجة 
ارتفــاع اكالف االنتاج وانعدام البنــى التحتية وتدهور قيمة 
العملة الوطنية، وبني التنافس الحاد يف األســواق الخارجية. 
رغم ذلك، ما زال الصناعي اللبناين يقاوم، ويسعى للحفاظ عىل 
مكانته عىل مســتوى العامل العريب والعامل، يدفع من اللحم 
الحي ليبقى اســم لبنان عالياً ويحافــظ عىل دميومة العمل 

ويحمي اليد العاملة اللبنانية«. 

امــا وزير الصناعة جورج بوشــيكيان فأكــد عىل »دعم 
وتشــجيع اي ملتقى من املمكن ان يشــكل حالة تفاعلية بني 
املســتثمرين ورجاِل األعامل يف لبنان والخارج، وكل ما يهدف 
اىل تنشــيط التبادل بني لبنان والعامل، ونسجِ شبكاِت الرشاكة 

والتجارة«. 
 واضــاف »لبنان ليــس فقرياً. هو عىل طريــِق أن يُصِبح 
بلداً نفطياً. وهذا مرتبط بشــكٍل من األشــكال بالصناعة التي 
ســيخوُض لبنان غامَرها بعد بدِء عملياِت االســتخراج، وهي 
الصناعاًت الكيميائية والبرتوكيميائية التي تتطلّب توظيفاٍت 
هائلــة، وتخّصصات علمية إن كان يف هندســة البرتول أو 
غريِهــا. ونحن مدعوون إىل تحضريِ األرضّية العلمّية والفّنية 

واللوجستية للتحّول النوعي الذي سيشهُده لبنان«. 
 واتيــح للبنانيني املغرتبني املشــاركة يف املؤمتر من خالل 

  .live streaming وسائط التواصل الرقمي

موازنة 2022 و  القمح  قرض  تابعت مشروع  املال<  >لجنة 
ــر ــة أشــه ــســع ــت  ســـــام : قـــــرض الـــقـــمـــح يُــــؤّمــــن اســــتــــقــــراراً ل
االمـــــــور ــر  ــّسـ ــيـ ــتـ تـ ان  الـــــــى  مــــدعــــومــــة  ــز  ــ ــب ــ ــخ ــ ال وربـــــطـــــة 

حقــه بوجود القمح يف البلد ويحفظ ســعر ربطة الخبز 
االمور«. ان تتيرس  مدعومة اىل 

وتابع سالم :«من اآلن اىل تسعة أشهر ان شاء الله يرى لبنان 
ايامــا أفضل وظروفا اقتصادية افضل. وهناك بحث مع تأخري 
فرتة تنفيذ هذا القرض، يف دعم جديد لشبكة االمان االجتامعي 
واالمان الغذايئ ليك ال نبقى نتبنى ونطبق سياسات دعم قدمية 
اوصلتنا اىل كل التحديات التي كنا نعيشها يف آخر تسعة اشهر. 
يعني ان الدولة اللبنانية مل تعد تدعم السلع. يصبح هناك برامج 
دعم مبارشة للمواطنني، وذلك يتم عند انتهائنا من تنفيذ قرض 
البنك الدويل، ومع انخفاض سعر القمح ميكن ان متتد التسعة 

اشهر الكرث من ذلك«.
وردا عىل ســؤال، قال ســالم: »أصحاب االفران اخر من 
يجــب ان يحتج، ولكن بعــد العمل ووضعنا رشطي عىل كل 
»مطحنــة« و«فــرن« اصبح الخبز موجــودا. يعني ظهرت 

املشــكلة أين كانت، كانوا يعزون املشكلة يف مكان اخر«. 

عقدت لجنة املال واملوازنة جلســة برئاسة النائب ابراهيم 
كنعان وحضور وزيري املال واالقتصاد يف حكومة ترصيف 
االعامل يوســف الخليل وامني ســالم ملتابعة درس مرشوع 
القانــون الرامي اىل طلب املوافقة عىل اتفاقية قرض البنك 
الــدويل للقمح بقيمــة 150 مليون دوالر كام متابعة درس 

مواد مرشوع موازنة 2022. 
وحرض الجلســة النواب: عي فياض، ســليم عون، أيوب 
حميد، ابراهيم منيمنة، عي حسن خليل، غازي زعيرت، غادة 
أيوب، غســان حاصباين، حســن فضل الله، راجي السعد، 
جهاد الصمد، جان طالوزيان، جميل الســيد، فيصل الصايغ، 
ابراهيم املوســوي، امني رشي، ميشال ضاهر، قاسم هاشم، 
ســيمون ايب رميا، ســامر التوم، اديب عبد املسيح ومحمد 

يحيى. 
كــام حرض:املدير العــام لوزارة املاليــة بالوكالة جورج 
معراوي، مدير الواردات يف وزارة املالية لؤي الحاج شحادة، 
رئيســة محاســبة مديرية املوازنة يف وزارة املالية مريين 
جبور، رئيســة دائرة الشــؤون املاليــة يف املديرية العامة 

للحبوب نادين عون ومستشــارة وزير املالية زينة قاسم.

{ سالم {
وقال وزير االقتصاد والتجارة يف حكومة ترصيف االعامل 
أمني ســالم بعد مشاركته يف جلســة لجنة املال واملوازنة 
امس يف ســاحة النجمة: »كان لدينا جلســة مراجعة مع 
لجنــة املال واملوازنة بشــأن قرض البنــك الدويل الطارىء 
المدادات القمح. أحب ان أقــول اننا اخذنا املوافقة الكاملة 
عــىل مرشوع القانون الذي قدم يف الجلســة املاضية. كان 
هناك بعــض املراجعات من لجنة املــال واملوازنة عىل آلية 
الدفــع وعالقة وزارة املالية ومرصف لبنان ووزارة االقتصاد 

القرض«. هذا  بتنفيذ 
أضــاف:« تم توضيح أســئلة النواب ومتت االجابة عنها 
ووضــع االطار النهايئ للتنفيــذ مبوجب مرشوع القانون 
الذي متت املوافقــة عليه.أهم ما يف االمر، أننا امنا للبنان 
تســعة اشــهر تقريبا من القمح وحافظنا عىل سعر ربطة 
الخبز. هذا بالنســبة يل أهــم يشء والباقي كله تفاصيل، 
كيف نحاســب وكيف ننسق وكيف يدفع مرصف لبنان، كل 
هــذه االمور متت مناقشــتها اليوم يف اللجنــة وتوافقنا 
عليها. ســيكون لدينا فرتة ثالثة أســابيع اىل شــهر كحد 
أقــى من اليوم لنبدأ فعال ولنتكلم يف تنفيذ كامل القرض 
البنــك الدويل. هذا يؤمن لنا اســتقرارا وطأمنينة، وبذلك 
نكون أعطينا املواطــن اللبناين حقه بربنامج عادل يحفظ 

خالل االجتامع
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ــة ــ ــوب ــ ــب ــ اعــــــــــانــــــــــات  م

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية- مديرية املالية العامة - مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة – مصلحة العمليات – 
دائرة خدمات الخاضعني، املكلفني الواردة أسامءهم يف الجدول أدناه للحضور إىل دائرة التحصيل يف  مديرية 
الرضيبة عىل القيمة املضافة، مبنى وزارة املالية،  قرب قرص العدل - شارع كورنيش النهر- بريوت، لتبلغ 
الربيد املذكور تجاه اســم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالم، وإال يعترب التبليغ 
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار إليها أعاله، علامً أنه ســيتم نرش هذا اإلعالم عىل 

املوقع اإللكرتوين الخاص بوزارة املالية:  

اسم املكلف

رشكة غولد كوين ش.م.م

يونيكروب ش.م.م

مؤسسة الفرح لصاحبها جورج عبد الله فرح

 روي زخيا الدويهي

رشكة عبد الغني التجارية

اييل الخازن

كاف دي برنس

رشكة جان وميشال طاماز

مؤسسة جورج  مبارك عون التجارية

مؤسسةاوداس لصاحبها حسن عز الدين الزين

ادكو ليمتد ش.م.م

فاست يس آر تريدينغ ش.م.م.

بست كولور - رشكة بجيكيان اخوان

رشكة لوازم البناء »باكو« حبيب عقل ورشكاؤه

اوف ليمتس اوف رود

رجب خرض مظلوم

محطة االتحاد

مركز معالجة املياه لصاحبها حسان حسن بدر الدين

بالل محمد سعدى كاميل

BARTER ONE S.A.R.L

رشكة داما ش.م.م

روشة باالس ش.م.م

محمد احمد جفال

C.S ELECTRIC

مبارك للتجارة ش.م.م

رشكة شيبار للمحروقات ش.م.م

بوزيتيف تشانج بروداكشن ش م ل

عوين احمد الجعفيل ) مؤسسة عوين للتجارة العامة (

رشكة ديسكاونت اوتليت ش م م

رايض لالدوات املنزلية

اكادميية جوائز االنرتنت يف املنطقة العربية

golden sun for trading

OM2 ش.م.ل

رشكة )جي - مبب( ش م م

الوكيل

يوسف عبدالله غصوب

فريتيكا ش م م

رشكة الكويت

استثامر هولدنغ ش م ل

بابيون بالن ش م م

رسكيس يوسف فرح

مازن وفادي ش.م.ل

Marlegno  Factory ) وسام محمد خالدون خالد (

اكوامان ش م م

بيور الندري سبا ش.م.م

LEBANON PARKING SERVICES S.A.L

هال هولدنغ ش.م.ل

رشكة انرتمار توصية بسيطة

بيتزا بيتزا ل.ب ش.م.م.

كوايل فارم ش م ل

Rosemary For General Trading

lebanese led technology llt sal

رشكة راوندد كورنرز ش م م

رشكة االرز للتجارة العامة والشحن واملقاوالت ش.م.م.

فادي جورج بدر

 فرج يوسف ابو خاطر

Circle of Faith S.A.L .سريكل اوف فايث ش.م.ل

باي ليف ش.م.ل

سام جونيه للمطاعم والسياحة ش.م.ل

أفيستا أَف أَند يب ش.م.م

رشكة االزياء املميزة ش.م.م

احمد عبد القادر قمر الدين

رشكة ابو شبكة تريدينغ كومباين ش.م.م

مؤسسة محطة السالم للمحروقات والزيوت

انطوان ريايش

دار ومكتبة الهالل

كرما كوليفيشيه

ديكران اوهانس تامرييان

مؤسسة نبيل ف داغر

ايديالوجي ش.م.م

مستودع ادوية سبيفال

بايك الين ش.م.م

RECTILIGNE - ربيع سعيد بويز

الفروماجري

عبد الله صالح يوسف

مؤسسة حسني طالب بعلبيك

رشكة اتصاالت الدولية ش.م.م.

فيزيو ماتيك ش.م.م

Libretek s.a.r.l ليربتيك ش.م.م

مؤسسة شاتو - امبكس

الرشكة اللبنانية الجزائرية املتحدة للأمكوالت ش.م.م.

اليبور LABOR ) نجات ميالد ناكوزي (

جوزف طانيوس باسيل

سواعد االتحاد للمقاوالت املحدودة -سعودية-فرع رشكة اجنبية

داين أيب يونس

ليبانيز افريكان بارترن شيب)الب( ش.م.م.

فيا برازيل ش.م.ل

مؤسسة ثري اتش ) حسام حسن الحسيني (

محطة خرضة للمحروقات لصاحبها كامل امني خرضة

حسان حمزة مراد

بشار عيل جميل

سنرشي 21 ش.م.م

بروفسيونال رسفيسز -جدعون ورشكاه

LA VOIE ROMAINE SARL  الفوا رومان ش.م.م

رشكة ال فاكيو ش.م.م

ليبانون اوتوميكانيكا

رشدي تريك ترك

مصطفى خالد حمود

ج.ب.كالرك ش.م.ل.

رشكة م.أ.س ش.م.م

رشكة نايا NAIA - يوسف قليعاين ورشكاه

آية للتجارة والشحن ش.م.م.

رشكة باج ش.م.م

Kalastios International

الرشيد للتجارة العامة

الرشكة االملانية للرشق االوسط ش م م

ام- يت ش.م.م.

نادين ميشال صهيون

غلوبال ترافل مانجمنت ش.م.م

حسني نعمة صالح

مينيسرتي اوف فود ش.م.ل

لكجري ديزاين )ش.م.م(

حسني يوسف بندر

ايهاب احمد عباس

سكاف للطباعة والتجارة العامة - تضامن

لفل غروب ش م م

رشكة لو بريستيج ش م ل

ستايل هومز ش.م.م.

فندق افندينا ش.م.م.

رشكة غوبو ش م م

يت اي جي ش.م.م.

رشكة شيهاز ش.م.ل.

كونسوليديتد تكنولوجي اند سرتز ش.م.م. ث ت اي-بزنيسز

انرتلوك ش م م

مي جورج اسود

فريال مصطفى كركيل

ابراهيم سامر الطحان

انرتناشيونال غرافيك ارتس ش.م.م

FORT - رشكة فورت

رشكة غسان بيضون واوالده ش.م.ل

محالت امني الغزاوي

محالت امني الغزاوي

دارقتيبه للطباعة والنرش

ماجيكو

رشكة املجموعة االفضل ش.م.م

كوزمو بالست ش.م.ل

White Land مؤسسة وايت الند التجارية

رشكة خطار الكرتونيكس ش.م.م

ALIMENTATION AL RIHAB ش.م.م

الوكالة املتحدة لالعالن ش.م.م

KANADIL قناديل

مقهى ومطعم بتي باتو لصاحبه يونس صالح بو حسون

جهاد قاسم العزنيك

كالرا للتجارة العامة لصاحبتها كالريتا ابراهيم عطاالله

2 BOMBINO CAFE

فري واي ش م م

بوسنت سيانتيفيك ليبانون ش.م.ل

راوية فكتور االسطا

جورج عوض

مؤسسة الضاوي التجارية )جامل حسن ضاوي(

ANYCOMPUTER SARL اين كومبيوتر ش.م.م

شارليز اوبتيكال ستوديو -زاروهي ميساك غوكاسيان

شعر ترايدنغ كومباين ش.م.م

عبده منري عبود

الجا ش.م.م

حسن محمد عيل

بالك بوكس

غيث محمد العزير

ميالنيوم فاشون غروب ش.م.ل

SKY LIGHT S A R L

عبدالله عيل الحاج حسن

انفو كنسالتينغ انرتناشونال ش.م.ل اوف شور

دورم مانجمنت كومباين ش.م.م

رشكة إيزونيكا ش.م.ل

محطة مروان ) وسام عيل جمعة (

محمد سليامن سعيد

فرانس كونتاكت بريوت ش.م.م

ماهر ابراهيم قايض

املدن السياحية)اسمر شحادة ورشكاهم(

أوت أوف زيس وورلد ش.م.ل

رشكة بيان لتجارة السيارات ش.م.م

اديب قيرص ابو حيدر

شايبس ش.م.م.

ليمتد اديشون ش م م

ايتز فور هيلث ش.م.ل

INTERNATIONAL DISTRIBUTION &  INVESTMENT COMPANY I D C

ادكوبالس

فراكتال اركيتكترش نتورك ش.م.ل

رشكة جورج صايغ الكرتيك جي.اس.اي. ش.م.م.

فادي تقال

نعيم تقال

عمر تقال

رشكة بينز ادم ش م م

شوتينك ستار ش م م

عباس ملحم اللقيس

اومنيميديا كورب ش.م.م

رشكة اس اي اي اس ش م م

Interact PR رشكة

ربيحة طاهر املرصي

رشكة عباس حسني الجامل ورشكاه

Comtech S.A.L .كمتك ش.م.ل

عباس حسني الجامل

أحمد محمد حمود

قبالن للسياحة والسفر ش.م.م.

AUTO GHNEIM

Queen Bee

BOUTIC HOTEL

Amir Travel S.A.R.L

s.a.r.l 77 Records

طوين الياس مشعالين

رقم الربيد املضمون

RR222237389LB

RR222229436LB

RR222239288LB

RR222239800LB

RR220675210LB

RR222238398LB

RR222240391LB

RR222228824LB

RR222235140LB

RR222236953LB

RR222237199LB

RR222228299LB

RR222243089LB

RR222229498LB

RR220674554LB

RR222239645LB

RR222240635LB

RR222240670LB

RR222238614LB

RR222243384LB

RR222243509LB

RR222239155LB

RR222235710LB

RR222233427LB

RR222227885LB

RR222238764LB

RR222233413LB

RR222238680LB

RR222237565LB

RR222239583LB

RR222242211LB

RR222237755LB

RR222242154LB

RR222243265LB

RR222240754LB

RR222238248LB

RR222242052LB

RR222235462LB

RR222241445LB

RR222237525LB

RR222242636LB

RR222240122LB

RR222227483LB

RR222240312LB

RR220669687LB

RR222241114LB

RR222241644LB

RR222240238LB

RR220673770LB

RR222240224LB

RR222235255LB

RR222240723LB

RR222240290LB

RR222240017LB

RR222240003LB

RR222238676LB

RR222241750LB

RR222240992LB

RR222241012LB

RR222241030LB

RR222237239LB

RR222236043LB

RR222237211LB

RR222236074LB

RR222236091LB

RR222239994LB

RR222238375LB

RR222239932LB

RR222240405LB

RR222228325LB

RR222237185LB

RR222237905LB

RR222237945LB

RR222238185LB

RR222234691LB

RR222236613LB

RR222240516LB

RR222238340LB

RR222237843LB

RR222236661LB

RR222240533LB

RR222238132LB

RR222238319LB

RR222240547LB

RR222236794LB

RR222239359LB

RR222240374LB

RR222236732LB

RR222236825LB

RR222238645LB

RR222237619LB

RR222240595LB

RR222236746LB

RR222237327LB

RR222238282LB

RR222238588LB

RR222235706LB

RR222238818LB

RR222239521LB

RR222239549LB

RR222238557LB

RR222238945LB

RR222227917LB

RR222243367LB

RR222237579LB

RR222238530LB

RR222237313LB

RR222232090LB

RR222235431LB

RR222237769LB

RR222242358LB

RR222239610LB

RR222239447LB

RR222238512LB

RR222238985LB

RR222237295LB

RR222240167LB

RR222239420LB

RR222238659LB

RR222240272LB

RR220674069LB

RR222237273LB

RR222236406LB

RR222238906LB

RR222240207LB

RR222242534LB

RR222227506LB

RR222237361LB

RR222243720LB

RR222244433LB

RR222235913LB

RR222243279LB

RR222242928LB

RR222244668LB

RR222244985LB

RR222244994LB

RR222245014LB

RR222244274LB

RR222245059LB

RR222243818LB

RR222238115LB

RR222243676LB

RR222236689LB

RR222243866LB

RR222243662LB

RR222240618LB

RR222232877LB

RR222243906LB

RR222243659LB

RR222242392LB

RR222244288LB

RR222243968LB

RR222243999LB

RR222243407LB

RR222244795LB

RR222242874LB

RR222242375LB

RR222243883LB

RR222244019LB

RR222243150LB

RR222241247LB

RR222241057LB

RR222244098LB

RR222243591LB

RR222241278LB

RR222242715LB

RR222244929LB

RR222234820LB

RR222241304LB

RR222242256LB

RR222240799LB

RR222242738LB

RR222242171LB

RR222242185LB

RR222242335LB

RR222242137LB

RR222243251LB

RR222241437LB

RR222242070LB

RR222241825LB

RR222241834LB

RR222241848LB

RR222237534LB

RR222241468LB

RR222241560LB

RR222242582LB

RR222241658LB

RR222241131LB

RR222242477LB

RR222240048LB

RR222239115LB

RR222240710LB

RR222227829LB

RR222242741LB

RR222242525LB

RR222242401LB

RR222241026LB

RR222241043LB

RR222241074LB

RR222243353LB

التكليف 411

رقم املكلف

3352

8138

14433

41539

49576

49950

59020

72456

74304

80354

105071

138570

186613

198868

200299

213817

216958

248676

254864

496156

1104390

1110446

1346565

1394828

1665152

1768339

1877159

1894616

1942969

2004024

2104783

2135332

2168641

2171494

2182732

2380227

2382292

2387618

2389735

2462682

2508278

2603654

2620887

2629237

2666265

2784437

2784494

2796977

2804260

2806345

2811020

2931133

2941027

2950633

2985069

3176205

3189383

3429542

3442189

3449094

7495

41299

45092

49071

55073

70814

77207

83606

88450

104538

106680

133618

164857

184404

242938

245872

254956

256165

257068

263867

264756

266126

277447

290880

294064

303923

310102

356596

435374

536276

537192

568991

652075

1091285

1285313

1287895

1363338

1534180

1596408

1633851

1661256

1735625

1784543

1913959

1934089

2006112

2017251

2070089

2136237

2137662

2141258

2170019

2183320

2227613

2231756

2254053

2313820

2327168

2395780

2472339

2541639

2568376

2690612

2992363

3007013

3389972

3526839

1458

5382

6602

14586

14586

63256

83873

97717

109087

132750

158484

189865

235659

236858

274161

285237

295017

320393

336561

389785

544450

565434

682003

689819

848117

928452

991048

1164962

1171496

1175470

1210065

1215699

1309746

1342728

1359070

1373709

1382141

1398364

1494697

1604531

1636329

1663282

1821560

1856855

1885799

1954551

2010174

2043108

2142944

2160747

2388291

2391874

2463851

2463858

2463862

2509792

2544516

2679992

2740822

2792115

2803874

2943661

2984841

3027062

3067898

3141454

3182786

3277392

3440905

3442903

3455207

3482086

3530837

ــمية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمية ـ اعالنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمية ـ اعالنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمية ـ اعالنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اعالنـ

اعالن
مــن أمانة الســجل العقاري يف 

بريوت
طلــب املحامــي احمد حســن 
موىس طالب ملوكله يوســف حسني 
عياد ســند متليك بدل عن ضائع عن 
حصته بالقســم 28 من العقار 520 

راس بريوت.
االمانة خالل  للمعرتض مراجعة 

15 يوماً.
امني السجل العقاري يف بريوت

جويس عقل
ــــــــــــــــ

اعالن عن فقدان سند 
متليك بحري

تفيد املديرية العامة للنقل الربي 
والبحري ان الســيد يوردان بشــاره 
عبجي قد تقدم بطلب الحصول عىل 
ســند متليك بحري بــدل عن ضائع 
ملركب النزهة املسمى: Carmena ذي 

املواصفات التالية:
املركــب: 8549/  رقم تســجيل 

بريوت
تاريــخ ومكان االنشــاء: 1998 

ايطاليا
نوع املحــرك: Mercruiser قوة: 

OL077208 :420 حصان رقم
االسم السابق للمركب: نفسه

ميكــن ملــن لديــه اي اعرتاض 
التقدم من رئاسة مرفأ بريوت خالل 
مهلة خمســة عرش يوما من تاريخ 
نرش هذا االعــالن، لالتصال هاتف: 

03/878103
رئيس مرفأ بريوت بالتكليف

أمين كركر
ـــــــــــــــ

اعالن
يُعلــن رئيس بلدية ســن الفيل، 
عن وضع جــداول التكاليف للقيمة 
التأجريية قيــد التحصيل وذلك عن 
األماكن الســكنية وغري الســكنية 
واآلرمات عن العام 2022 وذلك عمالً 
باملادتني 17 و18 من قانون الرسوم 

البلدية رقم 88/60.
علامً، انه اذا مل يتم التسديد خالل 

مدة الشهرين من تاريخ االعالن يف 
الجريدة الرسمية، يضاف غرامة %2 
عن كل شهر تأخري عمالً بنص املادة 
109 وما يليها من قانون الرســوم 

البلدية.
سن الفيل يف 2022/8/3
رئيس بلدية سن الفيل

نبيل كحاله
التكليف 415

ــــــــــــــــ

اعالن
تعلــن كهرباء لبنــان بأن مهلة 
تقديم العــروض ألعامل التنظيفات 
يف املبنى املركزي ملدة سنة، موضوع 
ث4د/2097  رقم  العروض  استدراج 
تاريخ 2022/6/13، قد مددت لغاية 
يوم الجمعة 2022/9/9 عند نهاية 
الدوام الرســمي الساعة 11.00 قبل 

الظهر.
للراغبني يف االشــرتاك  ميكــن 
باســتدراج العــروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة مــن دفرت 

الرشوط من مصلحة الديوانـ  امانة 
الرسـ  يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 
38 املستحدثة يف الجهة الغربية من 
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان 
ضمن حرمــه، مبنى كهرباء لبنانـ  
طريق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره 

/60000/ل.ل.
علــامً بأن العروض التي ســبق 
وتقــدم بها بعــض املوردين ال تزال 
سارية املفعول ومن املمكن يف مطلق 
االحوال تقديم عروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
تسلم العروض باليد اىل امانة رس 
كهرباء لبنانـ  يف الغرفة املســبقة 
الصنع رقم 38 املستحدثة يف الجهة 
الغربية من املبنى املركزي ملؤسســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/8/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 417

اعالن
تعلن كهرباء لبنــان عن رغبتها 
يف اجراء اســتدراج عروض للتعاقد 
مع استشــاري للمساعدة يف ادارة 

مرشوع مقدمي خدمات التوزيع.
للراغبني يف االشــرتاك  ميكــن 
باســتدراج العــروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة مــن دفرت 
الرشوط من مصلحة الديوانـ  امانة 
الرسـ  يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 
38 املستحدثة يف الجهة الغربية من 
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان 
ضمن حرمــه، مبنى كهرباء لبنانـ  
طريق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره 

/1000000/ل.ل.
تسلم العروض باليد اىل امانة رس 
كهرباء لبنانـ  يف الغرفة املســبقة 
الصنع رقم 38 املستحدثة يف الجهة 
الغربية من املبنى املركزي ملؤسســة 
كهربــاء لبنان ضمــن حرمه، مبنى 

كهرباء لبنان ـ طريق النهر.
علــامً ان آخــر موعــد لتقديم 
العروض هو نهــار الجمعة الواقع 

يف 2022/8/19 عنــد نهاية الدوام 
الرسمي الساعة 11.00 قبل الظهر.
بريوت يف 2022/8/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 417

ــــــــــــــ

اعالن عن مزايدة 
عمومية معادة

تجــري املصلحــة الوطنية لنهر 
الليطــاين مزايــدة عمومية معادة 
بالظرف املختوم وفق دفرت الرشوط 
الخــاص لتأجــري بعــض االرايض 
البقاع ملدة  الزراعية يف محافظــة 
ثالث سنوات، مقسمة اىل منطقتني 
تبلغ مســاحة املنطقة االوىل 465 
دونــم زراعي والثانيــة 553 دونم 
زراعي عىل ان تبــدأ املزايدة من بدل 
األدىن  الســنوي  لاليجار  الطــرح 
للدونــم الزراعــي الواحد املحدد يف 
دفــرت الــرشوط والبالغــة قيمته 

ومئة  )مليونان  /2.100.000/ل.ل. 
الــف لرية لبنانيــة(. ميكن االطالع 
عىل دفرت الرشوط واســتالم نسخة 
عنه ضمن الدوام الرسمي يف مكتب 
مصلحة الصفقات يف ش. بشــارة 
الخــوري، بناية غناجه، ط4، مقابل 
دفع مبلغ /500.000/ل.ل. نقداً اىل 
العروض  تقدم  املصلحــة،  صندوق 
باليــد يف القلــم املركزي حتى ظهر 
يوم االثنــني 2022/8/29، وتفض 
يف جلســة علنية الساعة العارشة 

من اليوم التايل عىل العنوان اعاله.
رئيس مجلس االدارة/مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاين

د.سامي علوية
التكليف 420

ـــــــــــــــ

تعديل اعالن يتعلق 
باجراء مناقصة

يعــّدل االعــالن الــذي نرش يف 
الجريدة الرســمية يف العدد رقم 32 

تاريــخ 2022/7/28 املتعلق بتلزيم 
اعامل انشاء مرفأ للصيادين يف املنية 

الضنية وفقا ملا ييل:
1ـ التصنيف: “اشغال مدنية” بدال 

من “سدود ومواىنء”.
2ـ اســتالم ملف التلزيم: اعتبارا 
من صباح يــوم الجمعة املوافق يف 
2022/8/12 وضمن الدوام الرسمي 

بدال من 2022/7/29.
3ـ تســلم العروض قبل الساعة 
الثانيــة عــرشة بالتوقيــت املحيل 
ملدينة بريوت من يوم االثنني املوافق 
2022/8/29 بدال من 2022/8/16.
4ـ فتح املغلف االول فقط الساعة 
العارشة من يوم الثالثاء املوافق يف 
2022/8/30 بدال من 2022/8/17.
والباقي دون تعديل
بريوت يف 2022/8/8

اللواء الركن م.محمد خري
أمني عام الهيئة العليا لالغاثة
التكليف 418

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية- مديرية املالية العامة -  مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة – مصلحة العمليات – 
دائرة خدمات الخاضعني، املكلفني الواردة أسامئهم يف الجدول أدناه للحضور إىل دائرة التحصيل يف  مديرية 
الرضيبة عىل القيمة املضافة، مبنى وزارة املالية،  قرب قرص العدل - شارع كورنيش النهر- بريوت، لتبلغ 
الربيد املذكور تجاه اســم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالم، وإال يعترب التبليغ 
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار إليها أعاله، علامً أنه ســيتم نرش هذا اإلعالم عىل 

املوقع اإللكرتوين الخاص بوزارة املالية: 

اسم املكلف

احمد محمد العرب

ارشكة ستار الين ش.م.م.

انرتناشيونال كليرب كومباين للمصارين والجلود ش.م.م.

INJAZ INDUSTRY SARL انجاز للصناعة ش.م.م

ابناء دحدوح ش.م.م

البسام Z لالسترياد والتصدير ش م م

حسن حسني املقداد

2.mar

مورينو كو لتاجري السيارات )ش م ل(

BATI - STRUCTURES S.A.R.L  بايت - سرتوكتور ش.م.م

)E.K.T )KATRANGI BROS رشكة أ . ك . ت قطرنجي اخوان

عيل احمد املوسوي

باور اند اندسرتيال ماشيرني

MACHINERY.CO-توصية بسيطة

زياد سامل جاموس

رشكة اي.اس. تريدينغ ش.م.م

اييل يوسف الحلو

ب.ج.ترايدينغ ش.م.م.

سيلينا للتجارة واملقاوالت )ربيع نور الدين(

سمكو للتجارة العامة ش م م

مستشفى دار املسيح امللك - ذوق مصبح

كوتش  ش.م.م

رشكة كيميكال كوتنغ ش.م.م

رشكة ايوب غروب ش.م.م

مؤسسة شعالن التجارية )مصطفى محمود شعالن(

رشكة تروساديا للصناعة والتجارة

زعني غروب للصناعة والتجارة لصاحبها احمد غازي الزعني

طوين عبده صقر

سنرت بول بطرس فور كارز للتجارة ) بول فوزي بطرس (

RAZAR

نحاس تريدينغ ش.م.م.

E J M T P  INTERNATIONAL S.A.R.L

رشكة طعمه للتعهدات ش.م.م

دلتا اي يت ش.م.م

رشكة غاناش شوكوالتيه ش.م.م

اي يت يف ستوديوز ميدل ايست ليبانون ش.م.م.

تل تايل ش.م.ل.

محالت الصباغ للتجارة العامة

اي اتش يت للتجارة العامة واملعادن

متكون يونايتد ش.م.م

الفا للمحروقات ش.م.م

برينتينغ بالست ش.م.م

الرشكة املتحدة لالغذية والتموين ش.م.ل

بشارة غروب ش.م.م

رشكة فريحة فود  ش.م.ل

زيك محمود حاج عبيد

ابراهيم احمد سليامن

رشكة الجود للتجارة العامة - احالم و احمد شهوان

رشكة حنا الخوري واخوانه للتجارة واملقاوالت والتعهدات العامة

اي تو زاد اندسرتيز ش.م.م.

مؤسسة سميح رافع التجارية

رشكة غولدن بالست

الرشكة املتحدة للتجارة العامة

املوسوي للتجارة والصناعة واملقاوالت ش.م.ل. )ام.يس.آي.يس(

Bow Street

رقم الربيد املضمون

LB 193869797 RR

LB 193870089 RR

LB 193870092 RR

LB 193869372 RR

LB 193870129 RR

LB 193869148 RR

LB 193869134 RR

LB 193870305 RR

LB 193871265 RR

LB 193869032 RR

LB 193871376 RR

LB 193870469 RR

LB 193870336 RR

LB 193871257 RR

LB 193870265 RR

LB 193870282 RR

LB 193870217 RR

LB 193872694 RR

LB 193872685 RR

LB 193870248 RR

LB 193871464 RR

LB 193870000 RR

LB 193869029 RR

LB 193871141 RR

LB 193870778 RR

LB 193871481 RR

LB 193872632 RR

LB 193869063 RR

LB 193872751 RR

LB 193870035 RR

LB 193870509 RR

LB 193870185 RR

LB 193870375 RR

LB 193870849 RR

LB 193870384 RR

LB 193872663 RR

LB 193872646 RR

LB 193870897 RR

LB 193871606 RR

LB 193870870 RR

LB 193871226 RR

LB 193871535 RR

LB 193871637 RR

LB 193870733 RR

LB 193872527 RR

LB 193871138 RR

LB 193870720 RR

LB 193871067 RR

LB 193871552 RR

LB 193871654 RR

LB 193870225 RR

LB 193870702 RR

LB 193871455 RR

LB 193872650 RR

LB 193870132 RR

التكليف 405

رقم املكلف

853032

3146745

2528237

3001388

2629874

2418292

2296991

2456721

3418311

296602

64523

1250605

280885

3013092

1949698

12142

49800

2450103

2127271

426702

189506

157495

104697

3016907

298019

10648

311830

471797

108955

1803628

2678248

2138606

205867

2703615

474692

3082798

3048687

1382194

1716397

228594

1223488

307371

9881

2380291

152609

904387

290694

2461541

204511

2695280

55345

1112759

588921

2549874

2969141



إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية- مديرية املالية العامة -  مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني، املكلفني الواردة أسامئهم 
يف الجدول أدناه للحضور إىل دائرة التحصيل يف  مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة، مبنى وزارة املالية،  قرب قرص العدل - شــارع كورنيش النهر- بريوت، 
لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالم، وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة 

املشار إليها أعاله، علامً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بوزارة املالية: 

تاريخ لصق 

LIPANPOST

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/17

2022/05/13

2022/05/19

2022/05/17

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/18

2022/05/18

2022/05/17

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/17

2022/05/16

2022/05/16

2022/05/17

2022/05/16

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/17

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/17

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/17

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/17

2022/05/17

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/17

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/18

2022/05/17

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/17

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/18

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/19

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/19

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/18

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/18

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/18

2022/05/17

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/17

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/17

2022/05/18

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/17

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/18

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/19

2022/05/13

2022/05/17

2022/05/16

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/17

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/16

2022/05/17

2022/05/13

2022/05/13

2022/05/18

2022/05/16

2022/05/13

2022/05/17

التكليف 406

تاريخ الزيارة 

الثانية

2022/03/24

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/23

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/21

2022/03/22

2022/03/24

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/22

2022/03/23

2022/03/22

2022/03/22

2022/03/22

2022/03/24

2022/03/22

2022/03/23

2022/03/22

2022/03/22

2022/03/22

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/22

2022/03/22

2022/03/22

2022/03/22

2022/03/22

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/23

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/23

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/24

2022/03/23

2022/03/24

2022/03/23

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/23

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/28

2022/03/29

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/30

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/30

2022/03/29

2022/03/24

2022/03/28

2022/03/24

2022/03/21

2022/03/24

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/21

2022/03/23

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/29

2022/03/21

2022/03/29

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/29

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/29

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/29

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/24

2022/03/28

2022/03/29

2022/03/28

2022/03/24

2022/03/29

2022/03/29

2022/03/23

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/29

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/29

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/24

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/29

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/29

2022/03/29

2022/03/24

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/24

2022/03/29

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/30

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/29

2022/03/28

2022/03/24

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/24

2022/03/24

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/28

2022/03/30

2022/03/28

2022/03/24

2022/03/28

2022/03/30

2022/03/24

2022/03/28

2022/03/29

2022/03/31

2022/03/31

2022/04/01

2022/04/01

2022/04/01

2022/03/31

2022/04/01

2022/04/01

2022/03/31

2022/04/01

2022/03/30

2022/03/30

2022/03/31

2022/03/28

2022/03/30

2022/04/01

2022/04/01

رقم الربيد املضمون

RR223256910LB

RR223256923LB

RR223256971LB

RR223256985LB

RR223256999LB

RR223257022LB

RR223257036LB

RR223257053LB

RR223257098LB

RR223257107LB

RR223883494LB

RR223885380LB

RR223885915LB

RR223886014LB

RR223886938LB

RR223888559LB

RR223888911LB

RR223889024LB

RR223889174LB

RR223890314LB

RR223891252LB

RR223891677LB

RR223891836LB

RR223891990LB

RR223892045LB

RR223892099LB

RR223892200LB

RR223892235LB

RR223892244LB

RR223892275LB

RR223892289LB

RR223892350LB

RR223892363LB

RR223892394LB

RR223892403LB

RR223892417LB

RR223892451LB

RR223892522LB

RR223892536LB

RR223892553LB

RR223892575LB

RR223892607LB

RR223892947LB

RR223892955LB

RR223892964LB

RR223893001LB

RR223893103LB

RR223893148LB

RR223893426LB

RR223893457LB

RR223893474LB

RR223893488LB

RR223893559LB

RR223893580LB

RR223893616LB

RR223893823LB

RR223893854LB

RR223893925LB

RR223893987LB

RR223894072LB

RR223894157LB

RR223894259LB

RR223894452LB

RR223894483LB

RR223894497LB

RR223894506LB

RR223894545LB

RR223894585LB

RR223894599LB

RR223894656LB

RR223894775LB

RR223894894LB

RR223894903LB

RR223894917LB

RR223895055LB

RR223895064LB

RR223895135LB

RR223895149LB

RR223895152LB

RR223895170LB

RR223895223LB

RR223895237LB

RR223895360LB

RR223895387LB

RR223895427LB

RR223895444LB

RR223895458LB

RR223895475LB

RR223895501LB

RR223895550LB

RR223895563LB

RR223895651LB

RR223895719LB

RR223895807LB

RR223895886LB

RR222906891LB

RR222914575LB

RR223256866LB

RR223256870LB

RR223256883LB

RR223256897LB

RR223256937LB

RR223257005LB

RR223257040LB

RR223257075LB

RR223257084LB

RR223257362LB

RR223883225LB

RR223886473LB

RR223886779LB

RR223888514LB

RR223888647LB

RR223888837LB

RR223888908LB

RR223889554LB

RR223889951LB

RR223889982LB

RR223890138LB

RR223890481LB

RR223890606LB

RR223890654LB

RR223890668LB

RR223890813LB

RR223890835LB

RR223890901LB

RR223890946LB

RR223890963LB

RR223890985LB

RR223891059LB

RR223891270LB

RR223891558LB

RR223891884LB

RR223892425LB

RR223892434LB

RR223892686LB

RR223892916LB

RR223892981LB

RR223893015LB

RR223893029LB

RR223893032LB

RR223893085LB

RR223893094LB

RR223893125LB

RR223893409LB

RR223893465LB

RR223893505LB

RR223893514LB

RR223893545LB

RR223893576LB

RR223893620LB

RR223893647LB

RR223893664LB

RR223893681LB

RR223893735LB

RR223893749LB

RR223893752LB

RR223893766LB

RR223893810LB

RR223893871LB

RR223893911LB

RR223893939LB

RR223893973LB

RR223894015LB

RR223894038LB

RR223894041LB

RR223894109LB

RR223894130LB

RR223894364LB

RR223894449LB

RR223894537LB

RR223894608LB

RR223894611LB

RR223894639LB

RR223894673LB

RR223894735LB

RR223894744LB

RR223894832LB

RR223894863LB

RR223894979LB

RR223895095LB

RR223895118LB

RR223895183LB

RR223895285LB

RR223895299LB

RR223895325LB

RR223895339LB

RR223895342LB

RR223895356LB

RR223895373LB

RR223895413LB

RR223895648LB

RR223895665LB

RR223895679LB

RR223895740LB

RR223895784LB

RR223895798LB

RR223895841LB

RR223895869LB

RR223895890LB

RR223895912LB

RR223895943LB

RR223895957LB

RR223895965LB

RR223257654LB

RR223258116LB

RR223258266LB

RR223258306LB

RR223258408LB

RR223258442LB

RR223258535LB

RR223258558LB

RR223258589LB

RR223265956LB

RR223890950LB

RR223891527LB

RR223893372LB

RR223894262LB

RR223894355LB

RR223894789LB

RR223895002LB

رقم املكلف

126749

1198950

220359

593527

69366

778466

485136

447742

62969

1462518

2926137

63078

11234

11790

1536814

3260244

297915

1571287

252875

226984

260868

1716473

2602391

2611234

3210690

3294002

230534

99977

101280

160671

166075

3027

3341

6209

6629

6980

40796

69855

102313

88102

92347

2737

121426

221664

140531

72551

1589086

544491

1284743

5767

3025596

103873

268709

2505324

2862084

17839

188249

1974458

69423

246350

1342754

4073

730617

2582269

1622084

1989903

185059

878260

703198

1109061

1042403

124665

233800

4529

2898472

36

2826346

40648

2909676

117281

162995

175548

281370

400868

253180

1723689

87496

245409

1248060

2950

6247

30535

97951

5139

90151

45983

1421736

293989

1155429

2644609

1942834

11910

4754

1819460

192511

2254488

1864367

2828572

14433

2749221

2628527

64800

1104445

208371

2202590

1284101

1799372

2717997

316118

3430551

3453665

3454483

3494187

3524239

2470335

2531134

2476355

2485450

2604879

252017

2195668

3207541

12354

12586

2878773

2394796

243912

2450293

192025

181610

2527656

79792

3414698

140071

1469925

7369

201454

1507487

1937277

1074743

2435806

11800

120400

2743113

2992691

147963

1058405

226476

23911

2713218

96897

228101

143257

164987

248722

79659

251246

186830

1779631

1445444

1175309

1170706

2139995

654085

731935

305853

71909

304523

225714

1374935

2937446

59386

2033619

1727565

185239

1275762

30326

1168871

90283

144439

2365893

219423

185780

261500

2763550

216313

2562

645971

226990

53109

1659863

80467

113575

3685555

1231727

1348245

11872

3437823

721549

2967467

2283054

1186111

108368

2532766

2405327

3512178

2919307

99975

2205438

2768737

اسم املكلف

ميديا بارترنز ش.م.ل

عصمت قراقريه

مؤسسة اييل صوما للتجارة العامة بواسطة وكيل التفليسة املحامي بالل ابو ضاه

عمرو غسان شاكر

دار الفجر للطباعة

غالكيس للطباعة واالعالن ش.م.م

Century Communications sarl.سانتشوري كوميونيكيشنز ش.م.م

شيكتوك ش.م.ل

املؤسسة اللبنانية للمناشري والشفرات

دولفني لتأجري السيارات ش.م.م

رشكة دوبل اي غروب ش.م.م

مؤسسة انيس هالل

رشكة مارتنسار لبنان ش.م.م

رشكة جاتاميد ش.م.م

محمود محمد سامل

Hedgeguard S.A.L HOLDING

عيل احمد حرب

سنافارم ش.م.م

مؤسسة الوندس ) رياض ميشال لوندس (

مدين رياض البكري

رشفان ترايدنغ كومباين ش.م.ل - شرتاكو

ستايل اوف ذي تايم ش.م.م.

تابل روند ش.م.م

لو كورسييه ش.م.م.

Duke eatery & cafe S.A.R.L .ديوك ايتريي & كافيه ش.م.م

TOUCHDOWN INVESTMENTS SARL

مؤسسة مازن للتجارة واملقاوالت لصاحبتها مي سعيد عسريان

انفوغاتيس ش.م.م

مطعم كاروسيل /خليل اسعد شحرور

جوزيف يعقوب صوما عواد

الرشكة اللبنانية لالتصاالت ش.م.ل

الرشكة الصناعية املتحدة للمقاوالت والتجارة يونيكات ش.م.م

X-PERTS Providers SAL

برستيج غاردنز لتنسيق الحدائق والري ش.م.م

رشكة مورغن غروب ش.م.م. )بيكر لبنان ش.م.م سابقا(

س.م.س هولدينغ

محطة محروقات )هادية احمد قطان(

رشكة اليغانت سويتس )جابر ورشكاه(

مور رنت اي كار ش.م.ل

مؤسسة الدوحة سنرت

برستيج موتورز

رشكة بوليتكنيكل ش.م.م

مصطفى هاشم احمد ديري

SOLEA سوليا

EL-JO رشكة ال - جو ش.م.م

مؤسسة دمييرتي ميشال عيد - تجارة سيارات

رشكة ترانس ورلد ليبانون ش.م.م.

عباس جامل توفيق جابر

س - سايد ش.م.ل

الرشكة اللبنانية لحامية التسليفات ش.م.ل

نانيس نبيل عجرم

رشكة حليم حنا ورشكاه ش.م.ل

سمري الياس الداية

كاشيدا اوف شور ش م ل

كولد كاتس ش م م

مؤسسة مالك فهد

حلويات البابا الشهرية

بيار دموس ورشكاه ش م ل

مؤسسة سمعان جرجور

مجوهرات جاك كديكيان -لويس وطامار كديكيان

رشكة يس آر سكوير ش.م.م

رشكة افيانكو ش.م.ل

KASKAS LIGHTING-LIGHTS R-US -رشكة قصقص لالنارة

ويب ترايدينغ ليمتد ش.م.ل اوف شور

مؤسسة يونيبالست )بتول احمد قميحة (

اوتو زين )خليل محمد محسن (

رشكة مزارع شتورة ش.م.م

تييل سريف بالس ش.م.ل

SOCIETE AS TECH S.A.R.L اس تيك ش.م.م

سوسيتيه دوغران ريستوران اي دولوازير ش.م.م

RONIN -رنا عاطف الكعيك

رشكة ادارة املوارد الطبية ش.م.م

الرشكة املتحدة للكهرباء ش.م.م قصقص الكرتيك

تكنلك ش.م.م

ميدتريانني برتوليوم اند شبينغ ش م م

رشكة انرت شيب ش.م.م

TransMed Logistics S.A.R.L

بسام فؤاد روكز

سكايال للسفر ش م ل

رشكة كرم للتعهدات والتجارة ش.م.م.

كاف كروم ش.م.ل

نيوفا برومودا

محمد محمود شاتيال

رشكة ديرفيليبوسيان ورشكائه ش.ت.ب

مالكو للصناعة والتوزيع ش.م.ل.

ذا اليت بوكس ش.م.م

رشكة وارسكو للهندسة والبناء واملقاوالت و التجارة العامة

بشارة جوزف شقر التجارية

جلوبال داتا نتورك انجنري ش.م.م.

رشكة ستايل غروب ش.م.ل

رشكة سولرتافو ش.م.ل

سليم حنا حامض

هاي بوينت رندل ليمتد )ريندل باملر وتريتون ليمتد سابقا(

رشكة شالور اي فوايه ش.م.ل

رشكة افيانكو كومونيكسشنز سوليوشنز ش.م.ل

HABRE›S GARDEN   هرب غاردن

ابراهيم بدير ورشيكته) فارو(

رشكة ستار العاملية للخدمات ش.م.م

يس آي آر ش م م

نعامن ترايدينغ ش.م.م

الينور للسياحة والسفر

رشكة مودلني ش.م.م

سرتاتيجي الرشق االوسط ش.م.ل

رشكة  املالك للتجارة العامة ش.م.م

البلد ش.م.ل

بل - اير فاين ارت لبنان ش م ل

ام اس تك للهندسة ش م م

رشكة طارق وشهيد فرنجية

مؤسسة الفرح لصاحبها جورج عبد الله فرح

FUTURE DESIGN للتجارة والصناعة - نسيم حامد االشقر

PHARMACY AMERصيدلية عامر

وايت تور اوتيل

HADDAD GROUP S.A.R.L رشكة حداد غروب ش.م.م

مطبعة زيدان

وليد حسن حمدان

رشكة ديوان الهاشم ش.م.م

رشكة النشاط ش.م.م.

رشكة بوبليك ش م ل

رشكة االتحاد العريب للتجارة والصناعة  ش م م

اكسرتافاكانزا ش م ل

غالري شوكوالتييه مينا ش م ل

كيتشني إن ذي كلوب ش م ل

اي كونسرتاكت ش.م.ل

باردارو ش م ل

M M G MEDIAش م ل

سبايسز غالريي ش م م

فود ارت ش م ل

مرتو ش م م

اكتيف نيتووركس ش.م.ل

رشكة الجبل

مؤسسة اسامعيل للتجارة العامة

THE SAINTS S.A.R.L .رشكة ذا سانت ش.م.م

رشكة يحيى للتجارة العامة ش.م.م

تكنيكس للتجارة والتعهدات ش.م.م

اسبتيك ش.م.م

car co sarl .رشكة كار كو ش.م.م

JFC SARL جي اف يس ش.م.م

ALAA AUTO TRADING - عباس حسن حمود

قدموس للتجارة واملقاوالت العامة ش.م.م.

اي يت يس

محمد العيتاين

مستشفى الجبييل

ديب جرجس بسرتس

رشكة اسكان للسياحة والسفر

محمد حسان وجيه صامدي

رشكة غارغنتوا ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة املحامي وسيم الرج

سبيسيبات ش.م.م

رانيا للتجارة واملعادن

اش دي جي - محمود حسن حمود

باربو ش.م.م

BARBOUR FOR TRADING )مونيك ايليا توفيق بربور(

فارمارول ش.م.م

كوليت اميل الحايك

رشكة اكواليز ش.م.م.

فالي بيوند ش م م

الرشكة الفرنسية اللبنانية للتجهيزات ش.م.م

3H.OCEAN SARL ثري -ايش- اوشني ش.م.م

ميدتيل ش.م.ل

صيدلية نوتردام ) دوريس جورج بلدي (

لبيك فابريكايشن ش.م.ل

Levantings Projects SAL ليفانتينغز بروجيكتز ش.م.ل

ليبانيز مولدوفا ترافل ايجانيس ش.م.م

افان غارد ش.م.م

رشكة الدلباين التجارية

كونفورتيوم

مؤسسة انطوان جلخ واخوانه للتجليد

امرية احمد هشام عساف

اكوامانا للتجارة

مؤسسة محمود صالح الدين الزين للهندسة و املقاوالت-محمود الزين

احمد جمعه للتجارة

دانيلكو ش.م.م

رشكة دار املعامر للرخام و مواد البناء ش.م.م

املفاهيم املتطورة لالستثامر والتجارة العامة )لبنان(ش.م.م

رشكة ضاهر للمفروشات املنزلية و املكتبية )ش.ت.ب (

LIBAN TRAVEL SARL ليبان ترافل ش.م.م

مورستيفنس طبال املحدودة

مؤسسة تياري رميون للتسويق

كارول جهاد عقل

رشكة ميدي رستو ش.م.ل

صيدلية سان ميشال

OPTICAL SUPPLIES CO S.A.R.L 

كالريي عامر )سامر كامل عامر(

غزل ش.م.م.

SAWATEXT

رشكة االمانة العربية ش.م.م

محمد عطيه املصطفى

جوزيف بطرس باسيل

تشاينا هاربور انجينريينغ كومباين ليمتد

مؤسسة الوليد للتجارة

معلوف للتجارة والخدمات )م.ت.س( ش.م.م

بريدج يونيفرسال كونرتكتس كومباين ش م ل

PHARMAPRIX فارمابري

رشكة مغريب للبرصيات للتوزيع )لبنان( ش.م.م

اوبورتيو نيتيز بالس ش.م.م

SELECTUS

رشكة ماغروسيد للصناعة والتجارة ش.م.م.

رشكة ت. د. بوس  ش.م.م

اي ووير EYE WEAR -عيل عبد االمري العجوز

فهد صبحي رومية

كاراج املدينة 1

رشكة PETRO PLUS COMPANY ش.م.م

فور فن ش.م.م

رشكة مظلوم التجارية ش.م.م

رشكة سيدور ليبانون ش م م رشيك وحيد

بليكيس االرز ش.م.م متى كومباين

اورا غروب ش.م.م.

اكيسون ش.م.م

رشكة الاليد اكسربتس ش.م.م

Laklouk villages vacances sal لقلوق فيالج فاكانس ش.م.ل

فايز رحال مكرزل

معرض دامرجي لبيع سيارات والحدادة والبويا

FILMS SARL 4 MAD ماد فور فيلمز ش.م.م

مؤسسة حجازي التجارية

فيا كونسرتاكشن رسفيسز ش.م.م

رندال للمقاوالت ش.م.م.

عبده خرض مظلوم

الياس جريس الهرب

ليفنت نت ش.م.م.

اي ادالين ش م  اوف شور

نخلة بالست

الخميس 11 آب 92022

ــة ــ ــوب ــ ــب ــ اعــــــــــانــــــــــات  م
ــمية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمية ـ اعالنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمية ـ اعالنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمية ـ اعالنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اعالنـ



حققت الالعبة اللبنانية البطلة ليتيسيا عون نتيجة مرشّفة 
بإحرازها امليدالية الربونزية يف منافسات مسابقة التايكواندو 
ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن اإلســالمي املقامة حالياً 
يف مدينــة قونية الرتكية وبذلك دخل لبنان ســجل ميداليات 
الدورة الخامســة بكل إرادة إىل جانــب دول قوية ومقتدرة.  
وجاء إنتزاع هذه امليدالية عرب الالعبة عون )وزن تحت 57 كغ 
( مــن خالل فوزها يف مباراتهــا  يف الدور ربع النهايئ عىل 
الباكستانية رحامن نور 2 – 0 ومل توفق يف مباراة الدور نصف 
النهايئ حيث خرست أمام املغربية ندى الراج املصنفة سابعة 
عامليــاً بنتيجة 1 – 2.   وفور احرازهــا امليدالية، اتصل رئيس 
االتحــاد اللبناين للتايكواندو الدكتــور حبيب ظريفة برئيس 
البعثة اللبنانية الغراند ماسرت سامي قبالوي مهنئاً بامليدالية 
الربونزية، كام اتصل ظريفة مبدرب التايكواندو الغراند ماسرت 
رالف حرب مهنئاً وطلب نقل تحياته اىل الالعبة ليتيسيا عون، 
ومشــيداً مرة جديدة بالنتائج الخارجية املميزة، التي تحققها 

رياضة التايكواندو اللبنانية.
  بــدوره هنــأ وزير الرياضة الدكتورجــورج كالّس البعثة 
اللبنانية، وقال »نبارك للبطلة الناشئة ليتيسيا عون بتحقيقها 
فوزاً مميزاً يف دورة ألعاب التضامن اإلسالمي وبلوغها املرتبة 
الثالثــة يف فئتهــا العمرية وإّن هذا الفوز الذي يعتز به لبنان 
والجسم الريايض يعترب بارقة ضوء يف هذه الظروف الصعبة 
التي مير فيها وطننا الحبيب لبنان وكلنا ثقة أن يحقق الفريق 
اللبناين املشــارك يف ألعاب عــدة إنتصارات رائعة يف ميادين 

الرياضات األخرى املتنوعة التي يشاركون بها«.
  وحّيا الوزير كالّس رئيس البعثة اللبنانية  ســامي قبالوي 
والالعبــن والالعبات الذين ميثلون الشــباب اللبناين ومتنى 
لهــم تحقيق اإلنتصارات املرجّوة وتســجيل نقاط التاميز يف 
منافســات الدورة ومتنى أن يستقبل الالعبن والالعبات يف 

مكتبه بالوزارة بعد عودتهم ألجل تكرميهم.
  مــن جانبه اتصــل رئيس اللجنة األوملبيــة اللبنانية بيار 

جلخ برئيــس البعثة الغراند 
ماســرت ســامي قبــالوي 
مباركاً لــه وطالباً منه نقل 
التهنئة لالعبة عون وألفراد 
البعثة ومنوهاً بهذه النتيجة 
معتــرباً أن اإلرادة والتصميم 
قادران أن يحققا الطموحات 
واألماين الغالية مشدداً عىل 
أهميــة تســجيل املزيد من 
النتائج املرشفة لتأكيد حسن 

التمثيل الوطني.
  ويف النتائــج األخــرى 
ملســابقة التايكواندو خرس 
الالعب مــارك خليفة )وزن 
تحت 58 كغ( يف الدور األول 
إســحاق  النيجر  العب  أمام 
غارابــا 0 – 2 كــام خرست 
الالعبــة ماريــاال بوحبيب 

)وزن تحت 53 كغ( يف الدور األول أمام الالعبة األندونيســية 
ميغاويت مهيسوراي 1 – 2. 

  ويف القــراءة التحليليــة للنتائج األوليــة للتايكواندو 
أكّــد املدرب رالف حرب بــأن الالعبة عون هي حارضة دامئاً 
نفســياً وبدنياً ملواجهة املصنفــات حيث تخوض مبارياتها 
بأعىل املعايري الفنية كاشــفاً بأنها مل تكن راضية بامليدالية 
الربونزية وكانت تتطلع أقله للميدالية الفضية موضحاً بأن 
هناك مجموعة أخرى من الالعبن والالعبات يف التايكواندو 

الرهان كبرياً عليهم. حيث 
  وتجدر اإلشارة إىل أن رئيس البعثة يواكب مباريات الالعبن 
والالعبات حيث كانت مناســبة إلتقى فيها خالل منافســات 
التايكوانــدو رئيس اإلتحاد الدويل للعبــة الكوري الجنويب 

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املاليةـ  مديرية املالية العامةـ  مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافةـ  مصلحة العملياتـ  دائرة خدمات الخاضعن، املكلفن الواردة اسامؤهم 
يف الجدول أدناه للحضور اىل دائرة االلتزام الرضيبي يف مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة، مبنى وزارة املالية، قرب قرص العدل ـ شارع كورنيش النهر 
ـ بريوت، لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثن يوماً من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء 

مهلة املراجعة املشار اليها اعاله، علامً انه سيتم نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين الخاص بوزارة املالية:

تاريخ لصق 

LIBANPOST

2022/06/03

2022/06/03

2022/06/03

2022/06/22

2022/06/23

2022/06/24

2022/06/22

2022/06/22

2022/06/22

2022/06/22

2022/06/22

التكليف 413

تاريخ الزيارة 

الثانية

2022/04/29

2022/05/05

2022/05/23

2022/05/20

2022/05/20

2022/05/26

2022/05/26

2022/05/26

2022/05/26

2022/05/26

2022/05/26

رقم الربيد املضمون

RR195418279LB

RR195418441LB

RR195418614LB

RR195418565LB

RR195418591LB

RR195418628LB

RR195418662LB

RR195418693LB
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اسم املكلف

سهى احمد بارودي

.PARALLAX S.A.R.L .باراالكس ش.م.م

مصطفى ماجد حجازي

ميشال يوسف سالمه

انطوين كلود رحيل

رمياكو ش.م.م.

حمرا سكوير تويز ـ جربايل جرجي بولس

احمد غسان شاكر

مؤسسة بهيج سقالوي )محطة االمانة(

SARL 9 CLOUD .كالود 9 ش.م.م

عمرو غسان شاكر

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

مطلــوب ســائق متدين فوق 

االربعــن ألرسة ما بن بريوت 

وصور راتــب 3.000.000ل.ل. 

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(.

ــمية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمية ـ اعالنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اعالنـ

عامل

مبوبــة اعالنــات  ـ  مبوبــة  اعالنــات  ـ  مبوبــة  اعالنــات  ـ  مبوبــة  اعالنــات 

دعـوة النعقاد جمعية عمومية سنوية

قرر مجلس ادارة رشكة Three Rooms S.A.L. املســجلة لدى الســجل 

التجــاري يف بريوت تحت الرقم /1023593/ الدعــوة النعقاد الجمعية 

العمومية العادية الســنوية للرشكة بتاريخ 2022/08/31 الساعة الثالثة 

والنصف من بعد الظهر بتوقيت بريوت.

مــكان االجتامع : يف منطقة بدارو العقارية - مفرق بيتزا هات - بناية 

رسحال - Osimex - الطابق السادس.

وان جدول االعامل مؤلف من البنود التالية :

املصادقة عىل التقارير املالية واإلدارية املعدة من قبل مجلس   -1

اإلدارة ومفــوض املراقبة لســنوات 2017- 2018- 2021-2020-2019 

املالية.

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم لشــوؤن   -2

الرشكة للسنوات املالية 2018-2017 - 2019- 2021-2020.

انتخاب مجلس ادارة جديد بسبب انتهاء والية اعضاء املجلس   -3

الحايل.

تعين مفوض مراقبة لعام 2022.  -4

تعين محاٍم دائم للرشكة.  -5

اعطاء اعضاء مجلــس االدارة الرتخيص املنصوص عليه يف   -6

املادتن /158/ و /159/ من قانون التجارة للسنة املالية 2022 واملوافقة 

عىل العمليات التي متت بن اعضاء مجلس االدارة والرشكة خالل السنوات 

املالية 2017- 2018 - 2019-2020 يف حال حصولها.

تجدر االشارة اىل ان جميع التقارير االدارية والبيانات املالية التي سوف 

يتم املوافقة عليها يف هذا االجتامع ستكون متوفرة لالطالع عليها من قبل 

املساهمن يف مركز الرشكة من تاريخ نرش هذه الدعوة حتى تاريخ انعقاد 

الجمعية السنوية قانوناً. 

يكون اجتامع الجمعية العمومية العادية الســنوية قانونياً بحضور او 

متثيل عدد من املساهمن ميثل ثلثي رأسامل الرشكة عىل االقل. 

واذا مل يكتمــل النصاب يف االجتامع االول ســيعقد اجتامع ثاٍن بجدول 

اعامل مامثل لالجتامع االول والســاعة ومكان االجتامع ذاته املبن اعاله 

وذلــك بتاريخ 2022/09/15 يكون فيه النصاب قانونياً بحضور او متثيل 

عدد من املساهمن ميثل نصف رأسامل الرشكة عىل االقل. 

ويف حال مل يكتمل النصاب يف االجتامع الثاين ســيعقد اجتامع ثالث 

بنفس جدول االعامل املحدد يف االجتامع االول ويف الســاعة واملكان ذاته 

املبن اعاله وذلك بتاريخ 2022/09/22 ويكون فيه النصاب قانونياً بحضور 

او متثيل عدد من املساهمن ميثل ثلث رأسامل الرشكة عىل االقل.

رئيس مجلس االدارة

جاد جربائيل سعيد

دعــوة النعقاد جمعية عمومية عادية سنوية

قرر مجلس ادارة رشكة AHM S.A.L. املســجلة لدى الســجل التجاري 

يف بــريوت تحت الرقم /1022723/ الدعــوة النعقاد الجمعية العمومية 

العادية السنوية للرشكة بتاريخ 2022/08/31 الساعة الثالثة بعد الظهر 

بتوقيت بريوت.

مــكان االجتامع : يف منطقة بدارو العقارية - مفرق بيتزا هات - بناية 

رسحال - Osimex - الطابق السادس.

وان جدول االعامل مؤلف من البنود التالية :

املصادقة عىل التقارير املالية واإلدارية املعدة من قبل مجلس   -1

اإلدارة ومفــوض املراقبة لســنوات 2017- 2018- 2021-2020-2019 

املالية.

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم لشــوؤن   -2

الرشكة للسنوات املالية 2018-2017 - 2019- 2021-2020.

انتخاب مجلس ادارة جديد بسبب انتهاء والية اعضاء املجلس   -3

الحايل.

تعين مفوض مراقبة لعام 2022.  -4

تعين محاٍم دائم للرشكة.  -5

اعطاء اعضاء مجلــس االدارة الرتخيص املنصوص عليه يف   -6

املادتن /158/ و /159/ من قانون التجارة للسنة املالية 2022 واملوافقة 

عىل العمليات التي متت بن اعضاء مجلس االدارة والرشكة خالل السنوات 

املالية 2017- 2018 - 2019-2020 يف حال حصولها.

تجدر االشارة اىل ان جميع التقارير االدارية والبيانات املالية التي سوف 

يتم املوافقة عليها يف هذا االجتامع ستكون متوفرة لالطالع عليها من قبل 

املساهمن يف مركز الرشكة من تاريخ نرش هذه الدعوة حتى تاريخ انعقاد 

الجمعية السنوية قانوناً. 

يكون اجتامع الجمعية العمومية العادية الســنوية قانونياً بحضور او 

متثيل عدد من املساهمن ميثل ثلثي رأسامل الرشكة عىل االقل. 

واذا مل يكتمــل النصاب يف االجتامع االول ســيعقد اجتامع ثاٍن بجدول 

اعامل مامثل لالجتامع االول والســاعة ومكان االجتامع ذاته املبن اعاله 

وذلــك بتاريخ 2022/09/15 يكون فيه النصاب قانونياً بحضور او متثيل 

عدد من املساهمن ميثل نصف رأسامل الرشكة عىل االقل. 

ويف حال مل يكتمل النصاب يف االجتامع الثاين ســيعقد اجتامع ثالث 

بنفس جدول االعامل املحدد يف االجتامع االول ويف الســاعة واملكان ذاته 

املبن اعاله وذلك بتاريخ 2022/09/22 ويكون فيه النصاب قانونياً بحضور 

او متثيل عدد من املساهمن ميثل ثلث رأسامل الرشكة عىل االقل.

رئيس مجلس االدارة

جاد جربائيل سعيد

اعالن
وفقــا للامدة 126 من قانــون  التجارة و عمال بالقرار الخامس 
املتخذ يف الجمعية العمومية العادية الســنوية للمســاهمن يف 
رشكــة املطبعة العربية ش.م.ل. بتاريخ 2022/3/24 يعلن رئيس 

و أعضاء مجلس ادارة الرشكة املؤلف من:

- السيد اييل روفايل     - السيدة لينا روفايل مرقس

- الدكتور نديم روفاي     - السيدة شريمن روفايل اسكندر

- السيد سامي روفايل    - السيدة سينتيا كرم روفايل

- السيدة ريتا أسمر الخازن    

 املتخــذون محل اقامــة لهم يف مبنى الرشكة الكائن يف املدينة 
الصناعية – ســد البورشية عن اصدار 650 سند دين عادي لحامله 
قيمة الســند الواحــد الفا دوالر أمرييك تســتحق االيفاء بتاريخ 

2025/9/26 و ذلك بفائدة سنوية معدلها /6/ باملاية. 

علام بأن رأسامل الرشكة يبلغ / 000 000 718 5 / لرية لبنانية 
مدفوع بكامله.

كام  و ان االصدارات السابقة مفصلة كام ييل:

1.006.000 دوالر أمرييك تستحق االيفاء بتاريخ 2022/09/16

 800.000  دوالر أمرييك تستحق االيفاء بتاريخ 2023/09/07

1.100.000 دوالر أمرييك تستحق االيفاء بتاريخ26 /2024/07

 500.000  دوالر أمرييك تستحق االيفاء بتاريخ 2026/07/12

رئيس مجلس االدارة 

 املدير العام

اييل روفايل

  تتابعــت دورة نــادي برمانا الســنوية 
املفتوحــة بالتنس )كأس األرز( التي ينظمها 
عىل مالعب »مدرســة برمانا العالية« عىل 
مدى اسبوعن بارشاف االتحاد اللبناين للعبة 

ومبشاركة 346 العب والعبة.  
والدورة مخصصــة للفئات التالية : ذكور 
وانــاث )تحت الـ 12 وتحت الـ 14 وتحت الـ 
16 وتحت الـ 18(، فردي رجال، فردي سيدات، 
قدامى )فوق الـ 35 ســنة(، قدامى )فوق الـ 

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

  - الذكور :
  12 سنة وما دون : فاز الياس أبو رحال عىل 
نوالن شامس )4-0( و)4-0(، وعمر جابادو 
عىل رافايل عازار )4-1( و)4-0(، وسامي أبو 

جمرا عىل غابريال غسطن )5-4( و)1-4(.
  14 ســنة وما دون : فاز كريســتوف أبو 
هاشم عىل طارق الشــعبي )4-2( و)4-2( 
و)10-5(، وجــورج املالح عىل مارك جلبوط 
)4-0( و)5-4(، ورامــي صــويل عىل غازي 
جابــادو )4-0( و)4-2(، ويان ألفرتياديس 

عىل مارك خوري )4-0( و)0-4( و)2-10(.
  16 سنة وما دون : فاز زاهي فرحات عىل 

رامي صويل )6-1( و)0-6(.
  18 ســنة وما دون : فاز مارك مهنا عىل 
شــادي أبو عزيــز )4-0( و)4-1(، وليونيل 
بحليس عىل فيليب خــوري )4-2( و)5-3( 

و)3-10(.

  فردي الرجال : فاز جيوفاين سامحة عىل 
اييل جو أبو هاشــم )9-2(، وماركو أنطونيو 
عازار عىل نجاد خنيرص )9-1(، ووسام مطر 
عــىل جوزيف الخوري صفري )9-7(، وزاهي 
فرحــات عىل أنطوان الهــاين )9-5(، واييل 
شــكيبان عىل غسان اشــقر )9-0(، وجاد 
صليبــي عىل جاد خويــري )9-2(، وجالل 
صــادق عىل رغيد الزيــن )9-5(، وكارلوس 
شــمص عىل اتيان بســتاين )9-2(، ومتيم 
حــالق عىل رالف رعيدي )9-1(، وروي تابت 

عىل كارل بربريان )3-9(.
  القدامى 45 ســنة ومــا دون : فاز مارك 
كرسواين عــىل زاريه هاباشــيان )2-9(، 

وماريو غصن عىل آالن الزغبي )0-9(.
  - اإلناث:

  14 سنة وما دون : فازت ليانا الصمد عىل 
منى كميد )4-0( و)4-5( و)10-8(، وكارمن 
ماريا عازار عىل ألكسيا ماريا ديرموسيسيان 
)4-0( و)4-0(، ويــارا كلش عىل لينا زاووق 

بالتغيب.
  16 سنة وما دون : فازت كايا شكيبان عىل 

يارا كلش )4-2( و)1-4(.
  فردي السيدات : فازت إميا لحود عىل إينيا 
ألفورد )9-1(، ويارا مايض عىل نورا الحسن 

.)4-9(
  وتنطلــق مباريــات اليــوم العارشة عند 

الساعة التاسعة صباحاً.

10
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

الخميس 11 آب 2022

ـــــــــــــــون ـــــــــــــــيا ع ـــــــــــــــدو ليتيس ـــــــــــــــة التايكوان ـــــــــــــــر العب ـــــــــــــــان عب ـــــــــــــــات لبن ـــــــــــــــورة ميدالي ـــــــــــــــن االســـــــــــــــامي : باك  دورة التضام
وتهنئـــــــــــــــة مـــــــــــــــن كاس وجلـــــــــــــــخ وظريفـــــــــــــــة وأمـــــــــــــــل بنتائـــــــــــــــج مميـــــــــــــــزة فـــــــــــــــي األيـــــــــــــــام املقبلـــــــــــــــة

ليتيسيا عون بعد تتويجهاالبطلة اللبنانية ليتيسيا عون يف املركز الثالث

نتائج اليوم التاسع لدورة نادي برمانا في التنس

ليفاندوفســــــــــكي يغــــــــــازل جماهيــــــــــر بايــــــــــرن ميونيــــــــــخ
حرص البولندي روبرت ليفاندوفســي، مهاجم برشــلونة 

اإلســباين، عىل مغازلة جامهري فريقه الســابق بايرن ميونخ 

األملاين، رغم غضبهم من رحيله.  

ورحل ليفاندوفســي عن صفوف بايرن ميونيخ خالل فرتة 

االنتقاالت الصيفية الحالية لالنتقال إىل برشــلونة، يف صفقة 

أثارت غضب جامهري الفريق البافاري، ال سيام وأن الالعب أرص 

عىل الرحيل بترصيحــات متكررة، رغم أنه لعب مع الفريق لـ8 

سنوات.

  ليفاندوفسي رفض فكرة مواجهة بايرن ميونيخ يف دوري 

أبطال أوروبا، ال سيام يف وقت مبكر، مبديا رغبته يف أن تتأخر 

تلك املباراة ألبعد وقت ممكن.

  وتُقام قرعة دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم 25 آب 

الجاري، حيث ميكن وقوع بايرن ميونيخ تصنيف 1( مع برشلونة 

)تصنيف 2( يف مجموعة واحدة.

  وقال ليفاندوفسي يف ترصيحات لصحيفة »سبورت بيلد« 

األملانية: »أمتنى لبايرن األفضل يف املستقبل، الوقت الذي قضيته 

هناك سيبقى يف ذاكريت كأمر إيجايب، قلبي سيحمل دوماً قصتي 

يف بايرن ميونخ، لقد كان أفضل وقت يف حيايت حتى اآلن«.

ــول ــ ــ ــ ــ ــي فوتب ــ ــ ــ ــ ــي املين ــ ــ ــ ــ ــركات ف ــ ــ ــ ــ ــل الش ــ ــ ــ ــ ــت« بط ــ ــ ــ ــ »رياك
اختتمت بطولة الرشكات يف امليني فوتبول - »MG Motors كوليغ« 
من تنظيم »سبورتس مانيا » وموافقة االتحاد اللبناين للميني فوتبول 
عىل مالعب ســبورتس آفنيو يف الحازمية ومبشــاركة 32 فريقا 
بتتويــج »رياكت« بطال بتغلّبه عــىل »بنك بريوت والبالد العربّية« 
4-1 مبباراة شّيقة وحامسّية وحضور جامهريي كبري. وعىل الرغم 
من الهجامت املتكّررة والفرص الكثرية مل يستطع فريق بنك بريوت 
والبالد العربية من هّز شباك فريق »رياكت« الذي متّيز برسعته ودّقة 
متريرات الالعبن وتألق حارس املرمى رايف سوكيسيان الذي حصل 
عىل جائزة افضل حارس مرمى يف البطولة. اما افضل مسّجل فكان 
رمزي ايب حيدر من بنك بريوت والبالد العربّية بـ 13هدف كام حصل 
كل من الالعب طارق ساســن من »رياكت« عىل جائزة افضل العب 
وماريو ابوجودة عىل جائزة افضل مدّرب وفادي جريج من »أم جي« 

عىل جائزة افضل العب ارتكاز وداين جميل من
  ســيدرجت عىل جائزة افضل قائد وعثامن عفيفي عىل جائزة 

افضل مدير فريق.
الفريق الوصيف

3 تغييـــــرات تاريخيـــــة تحـــــدد املرشـــــحين للكـــــرة الذهبيـــــة 2022
يوم واحد يفصلنا عن إعالن أسامء املرشحن لحصد جائزة 
الكرة الذهبية، وسط تغيريات تاريخية الختيار أفضل العب يف 

العامل يف عام 2022.  
وكانت مجلة »فرانس فوتبول« الفرنســية التي متنح جائزة 
»الكرة الذهبية« قد أعلنت يف وقت ســابق أنها ستكشف هوية 
املرشحن للجائزة يوم الجمعة املوافق 12 آب، عىل أن تعلن الفائز 
بها يوم 17 ترشين األول املقبل يف العاصمة الفرنسية باريس.

  ويتنافس العديد من الالعبن عىل خالفة األرجنتيني ليونيل 
مييس، نجم باريس سان جريمان الفرنيس، يف الفوز بالجائزة، 
إال أن هذا العام يشهد تغيريات جديدة مبعايري مختلفة بإمكانها 

التأثري عىل اختيار الفائز واملرشحن.

{ تغيريات تاريخية {
  فقد أعلنت »فرانس فوتبول« يف وقت سابق تغيريات جديدة 
اعتبارا من بداية املوســم الحايل 2021-2022، ويتمثل أبرزها 
يف أن التصويت سيعتمد عىل األداء خالل املوسم الكروي )بدءا 

من آب إىل متوز( بدالً من السنة التقوميية كام كان متبًعا )من 
كانون الثاين إىل كانون األول(.

  وبالتايل ستستند جائزة الكرة الذهبية 2022 عىل ما حققه 
الالعبون يف املوســم املايض 2021-2022، عىل أن تســاهم 
بطولة كأس العامل 2022 يف جائزة 2023، حيث ســتقام يف 
قطر بعد نحو شهر من اختيار الفائز، وتحديدا خالل الفرتة من 

21 ترشين الثاين إىل 18 كانون األول 2022. 
  تغيري آخر سيلعب دورا كبريا يف تحديد هوية أفضل العب 
يف العامل، وهو النظر إىل املستوى الفردي لالعب كمعيار أول، 
ثم يتعلق املعيار الثاين باألداء الجامعي والبطوالت التي حققها 
كل مرشــح، عىل أن يتمثل املعيار الثالث بفئة الالعب واللعب 

النظيف وفقا لصحيفة »ليكيب« الفرنسية.
  كام تم تقليل عدد املصوتن من الصحفين من ممثيل 170 
دولــة لُيفتح نظام التصويت ملمثيل أول 100 دولة يف تصنيف 

»فيفا« فقط.

الدكتور شونغون شــو ورئيس اإلتحاد الرتيك الدكتور ميتن 
ســاهن اللذان نوها باملشاركة اللبنانية يف الدورة وطلبا نقل 
تحياتهــام لرئيس إتحاد التايكوانــدو اللبناين الدكتور حبيب 

ظريفة وهنآه بفوز الالعبة عون.
  وكان حفل اإلفتتاح الرســمي للدورة أقيم مســاء الثالثاء 

حيث شــاركت البعثة اللبنانيــة يف العرض العام للفرق وقد 
حمــل العلم اللبنــاين كل من الالعبة ليتيســيا عون والعب 
الجودو الرويس اللبناين األصل كارامنوب ساغاي بوف الذي 
حل مكان العداء نور الدين حديد  توفرياً لراحة األخري تحضرياً 

ملشاركته اليوم يف مسابقة الـ 200 مرت.

وفيـــــــــــات
يف ذكــرى مــرور أربعن يوماً 

عىل رحيل 
النائب السابق األمن

غسان أسد األشقر
تدعوكم عائلته اىل املشاركة يف 

القّداس لراحة نفسه
املكان: كنيســة مار الياس، ديك 

املحدي )املنت الشاميل(
الزمان: الســبت 13 آب 2022، 

الساعة 11.30 قبل الظهر

انتقل اىل رحمة الله تعاىل فقيد 
الشباب املرحوم

هاين محمود سليامن
والده: محمود هاين سليامن

والدته: عائدة موىس الحلو
شقيقتاه : نادين وجنى سليامن

جــداه: املرحــوم هــاين داود 
ســليامن واملرحوم موىس يوسف 

الحلو
والحاجة  ســعد  سعاد  جدتاه: 

صباح بكداش
اعاممه واخواله: املرحوم داود، 
املهندس محمد هاين سليامن، وليد، 

يوسف وحسام موىس الحلو
عمته وخاالته: املرحومة حنان 
هاين سليامن، رندة وغادة موىس 

الحلو
تقبل التعازي نهار االحد الواقع 
يف 14 آب 2022 يف قاعــة مجمع 
الكفاءات من  العسكري يف  االمام 
الســاعة 5 عرصا لغاية الساعة 7 

مساء.
التعازي  ومن نهار االثنن تقبل 
يف منزل والده الكائن يف الكفاءات.
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جورج صيدح 

اخترب معلوماتك

1ـ أديبة فرنسية. 

2ـ صوت الرعد.

3ـ ثبَت ورسَخ. 

4ـ تخّربت وهلكت. 

5ـ شاعر فرنيس راحل.

وفيلســوف  كاتب  1ـ 

فرنيس. 

2ـ املَّد بالَيّد نحو اليشء. 

3ـ مدينة يف ليبيا. 

4ـ حرف عطف، سقي.

5ـ مكتشف الجاذبية. 

شــاعرة ومغنية وفنانة عربية قدمية. إشتهرت يف 

العهد العبايس وبلغت غاية يف الرفعة واملجد والشهرة.

 إسمها مؤلف من 13 حرفا، إذا جمعت: 

6+12+4+3+8 - دولة عربية.

9+5+6+3 - دولة افريقية. 

3+10+6+8 - مدينة نيجريية. 

11+7+6+13 - حرشة مجتهدة.

2+11+13 - نوع من األيائل.

1+6+9 - جبل طويل. 

2+12+7 - غزال. 

9+2 - طعم الحنظل.

1ـ ما إســم وحــدة النقد الســابقة يف الهند وبورما 
وباكستان، وهي تساوي 1 من 16 من الروبية؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما إسم التمثيلية القصرية، الهزلية عادة، التي تُقّدم 

بعد املرسحية الرئيسية؟  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم اللغة السامية القدمية التي إستعملت يف 
العــراق من القــرن ألـ 28 قبل امليالد اىل القرن األول قبل 

امليالد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ مــاذا يُطلق عىل أعىل األصوات يف غناء الرجال، أو 
أخفض األصوات يف غناء النساء؟  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ بالد العم ســام لقب للواليات املتحدة. العم سام هو 

مفتش لحوم، فامذا كان إسمه األصيل؟  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إســم الشــاعر الزجيل اللبناين  صاحب قصيدة 
السنديانة، والذي هو من متتبعي كاتب هذه السطور يف 

أعامله؟  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم نجم كرة القــدم الربازييل الدويل املعتزل 
امللقب بالجوهرة السوداء، الذي هوايته اليومية املفضلة 

بعد اعتزاله هي حل الكلامت املتقاطعة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم اللعبة الرياضية التــي مُينع اللعب فيها 
للشخص العرساوي؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إسم الشاعر االنكليزي الراحل الذي لّقَب بـِ : أبو 

الِشعر االنكليزي؟ 

؟ من هو
من هي؟

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

ســتضطر اىل املغامرة بــكل ما متلك وقد 

تصل اىل بعض أهدافك. عالقة صداقة قدمية 

ستتجدد وستكون مفيدة لك يف تسيري أمورك 

الخاصة والعامة. 

اترك نفســك تعيش براحة تامة واستمتاع. 

اعمل املســتحيل لتحقيق جــو عاطفي دافئ 

وسعيد يف محيط العائلة، وكل يشء سيسري 

بسالم وعىل ما يرام. 

تجد نفســك متفائــال اىل درجة كبرية مبا 

تحققه من مكاســب وأرباح يف مجال عملك. 

ركز نشاطك عىل األشياء املفيدة واعلم انك يف 

الطريق السليم. 

قد تتوصل اىل نتيجــة واضحة اذا اتخذت 

املبادرة بحكمــة وروية، واتكلت عىل قدراتك 

وجهودك. ال تعط الرشيك فرصة النتقادك وابق 

عىل هدوئك . 

خيال خالق وحظ وافــر. الفرصة متاحة 

أمامك اليوم للربهان عىل حســن نواياك تجاه 

من تحب. فرتة ممتازة ملامرسة إحدى هواياتك 

املفضلة لديك.

أنت تســري يف الطريــق النفيس والذهني 

الجيد وتبدو قادرا عىل تحديد نوع الصعوبات  

وموقعها. لن يصعب عيك حل املشاكل وال تهتم 

مبا يدور حولك.

وضعك املايل ســيتغري نحو األفضل اذا كنت 

يقظا يف اســتثامر الفــرص الثمينة  املتاحة 

للكســب. ال تســتخف باألمور العاطفية هذا 

اليوم وابق متنبها. 

تنعــم بأفكار ذكية هامة. بالرغم من بعض 

املشــاكل التي تعرتض طريقك يف هذه اآلونة 

، فأنك ســعيد بحدوث ما كنــت تتوقعه من 

نجاحات يف العمل. 

املواقف التي اتخذتها مؤخرا كانت نابعة عن 

شعور صادق واحساس باملسؤولية. يبدو انك 

عىل موعد قريب مع الحظ، فاســتغل الفرص 

املتاحة أمامك. 

قــوة جاذبيتك تثري االعجــاب من حولك. 

تتمتع بذاكرة حادة فتدون كل كبرية وصغرية. 

الطموح الكبري والركض وراء الرثوة أســاس 

ترصفاتك الذكية.

الخــوف عدوك فحــاول أن تتغلــب عليه 

بابتســامة. ســيكون صعبا عليــك تجنب 

املناقشات الحاّدة. تريث قليال وهدئ من نفسك 

لتتمكن من تلبية ما يطلب منك.  

عليك أال تتهور يف مسرية حياتك العاطفية. 

حاول أن تطرح موقفك بكل روية عىل بساط 

البحــث، وأن تعيد النظرببعض القناعات التي 

تؤمن بها. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

أملاس

اليونان

اليابان

الكامريون

الوروار

بنسلفانيا

جنادل

جوسلني

جهة

حزب

حرارة

سبريتو

رشف

شغل

شعور

صفاء

صمد

صوفيا

صنعاء

رضائب

ضعيف

طبيب

عوسج

عز

غامبيا

غزال

غروميكو

فريق

فهد

قطر

قناع
قابوس

قش
كوبا

كازينو

كامن
مزبود

موبوتو
منجد

نهر

وزارة
وليامس

واترلو
وجدان

ياسمينا.

الحل السابق

الحل السابق

  كورسيكا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

1ـ أو. هرني. 

2ـ رشيد أيوب. 

3ـ يف األوروغواي. 

4ـ طاغور. 

5ـ نحو 200 كلم.

6ـ أمين بن خريم. 

7ـ تشييل. 

8ـ مدينة جّدة.  

1ـ فرويد. 

2ـ ريايش. 

3ـ نرباس. 

4ـ ساسوا. 

5ـ الورّي

1ـ فرنسا. 

2ـ ريبال. 

3ـ وارسو. 

4ـ يشاور. 

5ـ ديساي. 

1ـ السنغال، كار، جم
2ـ لياق، لوتو، الوّر

3ـ هلم، بد، تسندينه
4ـ يوغوسالفيا

5ـ دنــا، ديــــاب، يوال، 
نحسن

6ـ الدار، كور، يالعبنا
7ـ يبّص، نابلس، اد

8ـ أهالً، االتكال، بّني

9ـ حيزبون، االنسان
نانت،  دينامـيت،  اي،  10ـ 

دل
11ـ األتــــرب، ابتــسم، 

ادلب
12ـ عبيــه، شــلل، هم، 

وهبناك
13ـ يســـتورد، املــراس، 

عايل

1ـ الهند، يارا، عي
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ــان  ــ ــ ــ ــع لبن ــ ــ ــ ــابات م ــ ــ ــ ــوا الحس ــ ــ ــ ــرائيليين: ال تخطئ ــ ــ ــ ــه لإلس ــ ــ ــ ــا ونصرالل ــ ــ ــ ــي فيين ــ ــ ــ ــمة ف ــ ــ ــ ــام حاس ــ ــ ــ أي
ــــــــن  ــــــــة  للموظفي ــــــــر الحوافــــــــز املالي ــــــــدوالر الجمركــــــــي تطّي ــــــــي حــــــــول رفــــــــع ال خالفــــــــات عــــــــون ــــــــــ ميقات
ــــــــتراكي  ــــــــه واالش ــــــــزب الل ــــــــن ح ــــــــدة بي ــــــــة جدي ــــــــاملة وصفح ــــــــة الش ــــــــادي العتم ــــــــروت لتف ــــــــي بي ــــــــي ف ــــــــد عراق وف

الغربية الضفة  في  باعتداءاته  ُمستمر  االحتالل 
الجمعة غضب«  »يوم  الى  فلسطينية  ودعــوات 

الـــســـيـــاســـيـــة ــة  ــ ــأزمـ ــ لـ ــل  ــ حـ ال  ــي:  ــ ــم ــ ــاظ ــ ــك ــ ال
فــــــــــي الـــــــــــعـــــــــــراق ســـــــــــــوى الــــــــحــــــــوار

بالتوحيد ــدهــا  ــِع وت تـــايـــوان  ــرب  قـ الــعــســكــريــة  ــاورتــهــا  مــن تختتم  الــصــيــن 

ــة ــوويـ ــنـ ــف مـــحـــطـــة زبــــاروجــــيــــا الـ ــصـ ــش قـ ــاقـ ــنـ ــس األمــــــــن« يـ ــلـ ــجـ »مـ
ــا  ــ ــى اخــطــر األمـــاكـــن فــي أوروب ــت أوكــرانــيــا الـ زيــلــيــنــســكــي: روســيــا حــول
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أقرتها 
الحكومــة للموظفن بعد الخالفات بن الرئيســن 
ميشــال عون ونجيب ميقــايت ورد رئيس الجمهورية 
مرســوم رفع الــدوالر الجمــريك لتأمــن التغطية 
التي أقرتها الحكــومة للموظفــن  للحــوافز املالية 
يف القطـــــاع العام املقدرة بـ2٥0 الف لرية اىل ٣٥0 
الفــا عن كل يوم حضــور اىل العمل، رشط اال يتجاوز 
الدفع ثالثة ايام يف االســبوع، حتــى اقرار املوازنة 
العامــة وتثبيــت رواتــب املوظفن وبــدالت النقل، 
وبررت اوســاط القرص الجمهوري عدم التوقيع للثغر 
العديدة يف املرســوم ورفع االســعار بنســب عالية 
وبشــكل فوري، وزيادة الفوارق، وعدم تحديد السلع 
املشــمولة باملرســوم مام يفرض تعديله اضافة اىل » 
ســلقه«، وهناك بعض املواد تحتــاج اىل ترشيع يف 
املجلــس النيايب، وعىل اســاس الوعود الحكوميـــة 
رفع املوظــــفون االضــــراب العام، واالنىك انهم مل 
يقبضــوا رواتبهم بعد يف دولة تحكمها رشيعة الغاب 
» والنكايات« عىل حســاب لقمــة العيش، فهل يعود 
املوظفــون اىل االرضاب العام بعد معلومات عن توجه 
لعقد جمعــيات عمومية ألقرار االرضاب مجددا؟ علام 
ان دوائر القرص الجمهوري نفت ان يكون املرسوم اعد 
بالتوافــق مع الرئيس عون كــام رسبت دوائر القرص 

الحكومي.

{ اتصاالت التأليف

 انتهت والقديم عىل قدمه  {
وحســب اوســاط عليمة، فإن رئييس الجمهورية 
والحكومــة يجمــدان الدولــة، فعون يريد تلـــميع 
صــــورة عهده وتياره يف ايــــامه االخيــــرة يف 
بعــــبدا وميقايت يقدم اوراق اعتامده للعهد الجديد، 
ولذلك ادارا الظهر لبعضهام بعضا وجمدا كل االتصاالت 
لتشــكيل الحكومة القادرة عىل ادارة الفراغ الرئايس 
يف حــال حصوله، وهــذا ما حذر منــه االمن العام 
لحزب الله الســيد حســن نرصالله يف خطابه االخري 
عرب تشــديده عىل تشــكيل حكومة قوية قادرة عىل 
ادارة الفراغ، لكن عون وميقايت مقتنعان ببقاء القديم 

قدمه. عىل 

{ أين ســيوقع اتفاق الغاز يف بعبدا 

أم يف الناقورة؟ {

وتستغرب االوســاط العليمة، املدى الذي وصل اليه 
االنحطاط الســيايس يف البلد، وترويج املسؤولن اىل 
قــرب توقيع اتفاق الغاز بن لبنان والعدو االرسائييل، 
وبدء » التناتش« عىل كيفية اســتثامره من قبل رشكة 
وطنية أم ال؟ وكيف ســيتم تشكيل الصندوق السيادي 
وتوزيــع الحصــص عىل كبار القوم؟ مــع معلومات 
عــن رفض ميقــايت مدعوما من بــري اقامة احتفال 
التوقيــع عن الجانب اللبنــاين يف القرص الجمهوري 
والتمســك بالتوقيع يف الناقــورة كيال يوضع االنجاز 
يف خانــة العهد العوين، رغم ان نجاح االتفاق ما زال 
أمامــه مئات االلغام التي متنع وصول املفاوضات اىل 
خواتيمها الســعيدة؟ مضافا اليهــا التطورات الكبرية 
املتالحقــة يف املنطقة، واملعلومات املتداولة عن قرب 
توقيــع االتفاق النووي يف فيينا عــىل النقاط املتفق 
عليهــا بن واشــنطن وطهران وتــرك الخالفات اىل 
االتصــاالت املبارشة وغري املبارشة بينهام يف موضوع 
العقوبات عىل الحرس الثوري او حرصه بفيلق القدس 
او تنظيــم » خاتم االنبيــاء« باالضافة اىل الصواريخ 
الدقيقة والباليســتية، هذا التطــور يف حال نجاحه 
ســيحكم املنطقة التي تنتظرها ســاعات حاسمة، قد 
يســتغلها االرسائييل اىل القيــام مبغامرات محدودة 
وتوجيه رضبات اســتباقية وتوسيع عمليات االغتيال 
للقادة الفلسطينين يف غزة وصوال اىل لبنان وسوريا 
وســاحات عدة تعيد البيد اىل رئاسة الحكومة بدماء 

. الفلسطينين 

{ رد نرصالله عــىل التهديدات االرسائيلية 

بتوســيع رقعة االغتياالت  {

{  هذه التهديــدات رد عليها األمن العام 

للحزب الســيد حسن نرص الله 

يف خطاب عاشوراء قائالً: {

 »ســمعنا يف االيام املاضية انهم يخططون الغتيال 
قادة يف الجهاد االســالمي أو حامس أو يف الفصائل 
الفلســطينية خارج فلســطن املحتلــة ومنها لبنان. 
واقــول للعدو  يف يوم عاشــوراء نقول لهذا العدو إّن 
أّي اعتداء عىل أّي انسان يف لبنان لن يبقى بدون عقاب 

رّد«. ولن يبقى بدون 
**وتابــع نرص الله:*  »يف األيــام القليلة املاضية، 
وحتــى يف أجــواء العدوان عىل غّزة، ســمعنا العديد 
لبنان،  الترصيحات والتهديدات واإلشــارات تجاه  من 

وبعضهم كان يقول إّن فالناً، يذكرين أنا باالســم...
يذكــرون ويقولون إّن فالناً يشــاهد ما يجري اليوم 
قطعاً يف هذه املعركة، ويتلّقى الرسائل املطلوبة، نعم، 
نحن تلّقينا الرســائل املطلوبة يف لبنان، فحســابكم 

معنا وحســابنا معكم حساب آخر« .
»أنتم تعرفوننــا وخربمتونا عىل مدى أربعن عاماً، 
ومــا حرب متوز عنكم ببعيــدة، واليوم هذه املقاومة 
كــام نكّرر ونقول، يف رجالها ونســائها، يف إميانها 
وتوكّلها وثقتها، يف جمهورها وبيئتها، يف احتضانها 
وصالبتها، يف يقينها وآمالها، يف سالحها، هي أقوى 

من أّي زمن مىض.« 
*نقول لهؤالء:*  »ال تخطئوا مع لبنان، وال مع شعب 
لبنان وال مع املقاومة يف لبنان، ال يف موضوع النفط 
وال يف موضوع الغاز وال يف موضوع الحدود البحرية، 

اعتداء«.  أّي  وأيضاً ال تخطئوا يف 

الغاز { { ملف 
امــا عىل صعيد ملف الغاز، فباتت املعادالت معروفة 
ومرســومة بدقة يف ظل معلومات نرشت يف صحف 
العــدو عن عودة املفــاوض االمرييك اىل تل ابيب قبل 
1٨ اب لتلقي الرد النهايئ عىل املطالب اللبنانية بالخط 
2٣ مســتقيام ومتسكه يف حقل قانا، واالنتقال بعدها 
اىل بريوت البالغ املســؤولن املوقف الرســمي للعدو، 
ويف ضوء ذلك ترسم املرحلة املقبلة حربا او سلام مع 

رجحان تأجيل امللف اىل ما بعد انتخابات الكنيســت.
لكن التطور البارز ما كشفته اذاعة العدو عن تحليق 
مســريات للمقاومن فوق حقول الغاز يف غزة خالل 
ذروة الغارات االرسائيلية، مام شــكل اكرب تهديد لهذه 

االبار يف بحر غزة.

{ حزب الله واالشرتايك {
اللقــاء بن رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد 
جنبالط ومســؤول لجنة االرتباط والتنسيق يف حزب 
الله الحاج وفيق صفا تم تحديد موعده مساء االربعاء 
أو الخميس، دون الكشــف عــن التوقيت النهايئ من 
قبــل الحزبن، وتم تحديد املوعد بعد التواصل بن صفا 

والوزير السابق غازي العرييض، مع رغبة الطرفن يف 
فتح صفحــة جديدة بينهام والحوار حول كل امللفات، 
علام ان التواصل بن الحزبن مل ينقطع مطلقا، ورفض 
الوزير الســابق غازي العرييض الحديث عن اللقاء قبل 
حصوله، ومل يشــأ الدخول يف التفسريات والتأويالت 

االعالن عنه. فور  اعطيت  التي 

{ العتمة الشــاملة يف اواخر اب؟ {

هل تقع العتمة الشاملة يف اواخر اب مع نفاد مادة 
الفيول؟ وقد تكثفت االتصاالت مع الجانب العراقي من 
قبل مدير عام االمن العام اللواء عباس ابراهيم وتحديدا 
مع رئيس الحكومة العراقية الكاظمي لتجديد اتفاقية 
اســترياد الفيول العراقي، وعلم ان وفدا عراقيا سيزور 
بريوت يف 1٨ اب لبحث هذا امللف وامكان تجاوز بعض 
العراقيل وتزويد لبنان رسيعا بالفيول قبل اواخر شهر 
اب لتجنب العتمة الشــاملة، خصوصا ان مادة الفيول 
املوجودة واملقدرة بـ 1٧٦ الف طن تكفي الخر الشــهر، 

واالمــور مرهونة باملفاوضات مع الجانب العراقي.
هذا عــن الفيول العراقي، اما عــن الهبة االيرانية، 
فــان رئيس الحكومة مــا زال يعرقل وصولها، ويحتج 
بالعقوبــات عىل ايران ومواقــف دول الخليج ورفض 
العديــد من القوى الداخليــة باالضافة اىل مواصفات 
الفيــول االيراين غري املطابق للمعامــل اللبنانية، وقد 
جدد الســفري االيراين يف بريوت امام ميقايت استعداد 
بــالده لتقديــم الهبة فورا، كام راســل وزير الطاقة 
وليد فياض الســفارة االيرانية يف بريوت باملواصفات 
املطلوبــة، وينتظر تفويضا مــن ميقايت لزيارة ايران 
وقبــول الهبة رســميا، علام انه ميكن مقايضــــة 
الفــــيول االيراين مع اي دولة كام يحصل مع الفيول 

العراقي.

{ خالفــات عاصفة يف ملف النازحن  {
تبلغ الرئيس ميشال عون استياء سوريا من ترصيح 
وزيــر الخارجية اللبناين عبداللــه بو حبيب عن عدم 
قدرة ســوريا عىل تأمن الحامية للنازحن السورين 
يف حــال عودتهــم اىل بالدهم، ولهــذه الغاية عقد 
الرئيس عون اجتامعا يف القرص الجمهوري ملناقشــة 
امللف من كل جوانبه، وعلم ان عون سيســتقبل صباح 
اليوم الوزير عصام رشف الدين قبل توجهه اىل سوريا 

االسبوع. اواخر 

وأضافت أن إرسائيل شنت 4 هجامت عدوانية 
مدمــرة عــىل قطاع غزة منذ عــام 200٨، وأن 

حصارها »متواصل وغري قانوين«.

{ جهود دبلوماسية {
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية 
من خطورة األوضاع يف األرايض الفلسطينية 
يف ظل الفراغ الســيايس، وانشــغال العامل 
بقضايا أخرى، وغياب املحاســبة واملســاءلة 

وانتهاكاته. لالحتالل عىل جرامئه 
وخــالل لقائه الرئيس الــرتيك رجب طيب 
أردوغــان يف مدينة قونية الرتكية عىل هامش 
املشــاركة يف افتتاح ألعاب التضامن اإلسالمي 
يف نسختها الخامسة، أكد اشتية أهمية الدعم 
الكامل من الدول الشــقيقة والصديقة لسعي 
فلســطن من أجل نيل العضويــة الكاملة يف 
األمــم املتحدة، إضافة إىل دعم إنجاز املصالحة 

الوطنية، والضغط الدويل عىل حكومة االحتالل 
االنتخابات يف  للســامح بإجــراء  اإلرسائييل 

القدس.
ومثّن اشــتية الدعم الرتيك لفلسطن، وشدد 
عىل رضورة حشــد الجهود السياسية واملالية 

بشكل أكرب لدعم القدس ومؤسساتها.

{ تهديد إرسائييل {
يف املقابل، حذر وزير الدفاع اإلرسائييل بيني 
غانتس من أن إرسائيل سرتد بقوة إذا ما تم خرق 

الهدوء يف الجنوب.
ونقلــت هيئة البــث اإلرسائييل عن غانتس 
القول إن قادة حركة الجهاد اإلسالمي »ليسوا 
يف مأمــن حيثام كانوا«، وقال إن »عىل جميع 
رؤساء منظامت اإلرهاب أن يعيشوا يف قلق«.

كــام أكد وزيــر األمن الداخــيل اإلرسائييل 
عومر بارليف ومســؤولون عسكريون استمرار 
العمليات يف جميع مناطق الضفة وجاهزيتهم 

لتكرار سيناريو غزة.

عىل ترشــيح اإلطار التنســيقي محمد شياع 
السوداين ملنصب رئاسة الوزراء.

ويف سياق متصل، رد زعيم التيار الصدري يف 
العراق، مقتدى الصدر، أمس األربعاء، عىل رئيس 
ائتالف »دولة القانون« نوري املاليك بشأن حل 
مجلس النواب، قائال إن »حل الربملان العراقي ال 

يحتاج إىل انعقاده«.
وقــال يف بيان صحفي: »رمبا يقول قائل، إن 
حل الربملان يحتاج إىل عقد جلســة برملان ليحل 
نفسه، كال، فإن فيه كتال متمسكة باملحاصصة 
واالســتمرار عىل الفساد ولن يرضخوا ملطالبة 
الشــعب بحل الربملان، بــل أقول: إن حل الربملان 

غري منحرص بذلك«.
وأضاف الصــدر: »من هنا أوجه كالمي إىل 
الجهات القضائيــة املختصة وباألخص رئيس 
مجلس القضاء األعىل آمال منهم تصحيح املسار 
وخصوصا بعد انتهاء املهل الدستورية الوجيزة 
وغريهــا للربملان باختيار رئيــس الجمهورية 
وتكليــف رئيــس وزراء تشــكيل حكومــة 
محاصصات، فضال عــن األغلبية الوطنية أو 
املســتقلة وبعيدا عن الوجوه القدمية الكالحة 

التي يئس منها الشعب والتي إن مل تكن فاسدة 
فهي إما قارصة أو مقرصة«.

وتابــع: »نعم، أوجه كالمي للقضاء العراقي 
الــذي مازلنا نأمل منه الخــري عىل الرغم مام 
يتعرض لــه من ضغوطات سياســية وأمنية 
وترسيبــات من هنا وهناك، عىل أن يقوم بحل 
الربملــان بعد تلك املخالفات الدســتورية أعاله 
خــالل مدة ال تتجاوز نهاية األســبوع القادم، 
وتكليــف رئيس الجمهورية مشــكورا بتحديد 
موعد انتخابات مبكرة مرشوطة بعدة رشوط 

سنعلن عنها الحقا«.
وأردف الصــدر: »خالل ذلك يســتمر الثوار 
باعتصاماتهم وثورتهم جزاهم الله خري الجزاء، 
وســيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشــعب 
مــرة أخرى، ونطلــب من الثــوار جميعا ومن 
الكتلة الصدرية املســتقيلة ونواب آخرين وكل 
محبي الوطن تقديم دعاوى رســمية للمحكمة 
االتحاديــة وبطرق قانونية ومن خالل مركزية 
اللجنــة املرشفة عــىل االعتصامــات لتقوم 

بتقدميها إىل الجهات القضائية املختصة«.
وختــم بيانه قائال: »فمن الواضح أن القضاء 
عىل املحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب 
وأال يهــاب الضغوطات، فإين عىل يقن أن كثريا 

من القضاة مع الشعب ومع اإلصالح«.

{ مناورات تايوانية {
عــىل الجانب اآلخــر اعترب وزيــر الخارجية 
التايواين »جوزيف وو« أن التدريبات العســكرية 
الصينيــة »تعكــس طموحات للســيطرة عىل 
مســاحات شاســعة من غرب املحيط الهادي«، 
بينام أجرت تايبيه مناوراتها الخاصة للتأكيد عىل 

استعدادها للدفاع عن نفسها.
وقــال »جوزيــف وو« يف مؤمتر صحفي يف 
تايبيه الثالثاء »إن إســرتاتيجية بكن ستشــمل 
الســيطرة عىل بحار الصن الرشقية والجنوبية 
عرب مضيق تايوان وفــرض حصار ملنع الواليات 

املتحــدة وحلفائها من مســاعدة تايوان يف حال 
وقوع هجوم«.

وردا عىل التدريبــات الصينية، وضعت تايوان 
قواتها يف حالــة تأهب، لكنها امتنعت حتى اآلن 
عن اتخاذ إجراءات مضادة فعالة. وأجرت مناورات 
بالذخــرية الحيــة يف محافظــة بينغتونغ عىل 
الساحل الجنويب الرشقي للجزيرة. وهي مناورات 
مصممــة ملحاكاة دفاع تايوان ضد هجوم للجيش 

الصيني.
وذكــر التلفزيون التايواين أنه تم إطالق قنابل 
مضيئة يف مناطق ســاحلية خــالل التدريبات 
العسكرية التي تجريها تايبيه يف بينغتونغ بالقرب 
من منطقة حددها الجيش الصيني يف وقت سابق 

إلجراء تدريباته.

ويف األثناء، دافعت بيلويس عن زيارتها لتايوان 
رغم التوترات التي تبعتها مع الصن.

 وقالت رئيســة مجلس النــواب األمرييك يف 
مقابلــة مع قناة »إن يب يس » )NBC( إن الزيارة 

»تستحق تبعاتها ». 
وأكــدت بيلويس أن »ما يقوم به الصينيون هو 
ما يفعلونه عادة«، مشرية إىل التدريبات الصينية 

حول تايوان.
وأوضحــت بيلويس )٨2 عامــا( أنها حظيت 
بدعــم من الحزبن الجمهوري والدميوقراطي يف 
واشنطن لزيارتها املثرية للجدل لتايوان، معتربة أن 
الرئيــس الصيني يش جن بينغ »يف موضع هش 
ولديه مشــكالت يف اقتصــاده. إنه يترصف مثل 

متنمر مذعور«.

املحطة من الكهرباء يهدد بإلحاق الرضر بها.
ومحطــة زاباروجيا النوويــة هي الكربى يف 
أوروبا، وسيطرت روسيا عليها يف بداية هجومها 
عىل جارتها، واألســبوع املــايض تبادلت كييف 
وموسكو اتهامات بقصفها. ومن املقرر أن يناقش 
مجلس األمن الدويل قصف املحطة اليوم الخميس 

بطلب تقدمت به روسيا الثالثاء.
ورصح برتو كوتن رئيس رشكة »إيرنغوآتوم« 
املشــغلة للمحطات النوويــة األوكرانية األربع 
للتلفزيــون الرســمي األوكراين بــأن »القوات 
الروســية املوجودة يف محطــة الطاقة النووية 
يف زاباروجيا تنفذ برنامجا لرشكة »روســآتوم« 
)املشغل الرويس( يهدف إىل ربط املحطة بشبكة 
كهربــاء القرم«. وأضاف أنــه »للقيام بذلك يجب 
عليك أوال إتالف خطوط الطاقة الخاصة باملحطة 
املتصلة بنظام الطاقة األوكراين. ومن الســابع 
إىل التاسع من آب الحايل أتلف الروس ٣ خطوط. 
وحاليا تعمل املحطة بخط إنتاج واحد فقط، وهي 

طريقة عمل تشكل خطورة كبرية«.
وحــذر كوتن من أنه »عند فصل آخر خط إنتاج 
ســيتم تشــغيل املحطة مبولدات تعمل بالديزل، 
وســيعتمد كل يشء بعد ذلــك عىل قدرة املولدات 

ومخزون الوقود املتوافر«.

{ تحذيرات أوكرانية {
ومحطة زاباروجيا -التي تقع بالقرب من القرم- 
تضــم ٦ مفاعالت من أصــل 1٥ متلكها أوكرانيا، 

وهي قادرة عىل توفري الطاقة لـ4 مالين منزل.
وحذر الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك 
االثنــن املايض من خطر حدوث كارثة نووية يف 

زاباروجيــا، مطالبا بفرض مزيــد من العقوبات 
عىل روســيا. كام رأى األمن العام لألمم املتحدة 
أنطونيــو غوترييــش أن أي هجوم عىل محطات 
للطاقة النوويــة يعد عمال »انتحاريا«، داعيا إىل 
وقف العمليات العســكرية يف محيط زاباروجيا 
حتــى يتســنى للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 

الوصول إليها.
ودفع القتال مؤخرا حول املحطة الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية التابعة لألمم املتحدة للتحذير من 

»خطر حقيقي كبري من وقوع كارثة نووية«.

{ نفي لرواية كييف {
وذكــرت الوكالة الدولية للطاقــة الذرية أنها 
ال ترى خطرا وشــيكا عىل السالمة النووية بعد 
قصف أكرب محطة طاقــة نووية يف زاباروجيا 

بأوكرانيا.
وقال األمن العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
رافائيل غرويس »بناء عىل املعلومات التي قدمتها 
أوكرانيا خلص تقييم خرباء الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة إىل أنه ال يوجد خطر وشــيك هناك عىل 

السالمة النووية نتيجة حادث السبت املايض«.
وأضاف أن السلطات األوكرانية أخطرت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أن هناك رضرا، لكن قياسات 

اإلشعاع ما زالت عند املستويات الطبيعية.
وتبادلــت كل من موســكو وكييف االتهامات 
يف األيــام املاضية بتوجيــه رضبات بالقرب من 
املحطة املوجودة يف منطقة تسيطر عليها القوات 

الروسية.

{ شبه جزيرة القرم {
ويف ســياق متصل، قال الرئيس األوكراين إن 
الحرب الروسية عىل بالده يجب أن تنتهي »بتحرير 

شبه جزيرة القرم«.

وأضاف زيلينسيك -يف كلمته املصورة املسائية 
مســاء الثالثاء- أن »الحرب الروسية ضد أوكرانيا 
بدأت باحتالل شبه جزيرة القرم، ويجب أن تنتهي 

بتحريرها«، بحسب ما نقلته صحيفة محلية.
وتابع »لقد حولت روســيا شبه جزيرتنا التي 
كانت دامئا وستكون واحدة من أفضل األماكن يف 
أوروبــا إىل واحدة من أخطر األماكن يف أوروبا. 
جلبت روســيا القمع عىل نطاق واسع واملشاكل 
البيئيــة واليأس االقتصادي والحرب إىل شــبه 
جزيرة القرم«، وفق تعبريه. وأضاف زيلينسيك أن 
من »املستحيل« القول متى سيحدث التحرير، لكن 
أوكرانيا »تضيف باستمرار املكونات الرضورية إىل 

صيغة تحرير شبه جزيرة القرم«.

{ اتهامات للغرب {
مــن جهة أخــرى، قال رئيس لجنة الشــؤون 
الدولية مبجلس الدوما الرويس ليونيد سلوتسيك 
إن »ما يجري بأوكرانيا يتحمل الغرب مســؤوليته، 
ألنــه دفع كييف اىل امتالك أســلحة نووية تهدد 

األمن الرويس، وهو ما لن نسمح به«.
وقال سلوتســيك -يف ترصيح لقناة »آر يت« 
الروســية، تعليقا عىل األوضاع يف أوكرانيا- إن 
»الغرب يتحمل مسؤولية ما يجري، ألنه دفع كييف 
وشجعها عىل امتالك أســلحة نووية مام أوجد 
مخاطر تهدد األمن الرويس، وهو ما مل ولن تسمح 
به روســيا«. وأضاف أن »الغرب يريد املواجهة مع 
روسيا وما يحصل هو مواجهة بالوكالة«، مشريا 
إىل أن كييف »أصبحت ساحة لإلرادات الخارجية 

وإدارة لتشويه سمعة روسيا«.
ولفت إىل أن »املفاوضات مع الجانب األوكراين 
مجمدة وال ميكن التكهن مبســتقبلها«، وأوضح 
أن »العالقــات الروســية األمريكيــة عند أدىن 

مستوياتها«.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 92٣٨٣0/0٥ - 0٣/٨11٧٨٥

فاكس : 92٣٧٧٣/0٥

االعالنات : 92٣٧٧0-92٣٧٦٧-92٣٧٦٨-92٣٧٧٦/0٥

فاكس : 92٣٧٧1/0٥

info@addiyaronline.com
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