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لبنــــــــان يُحــــــــذر واشــــــــنطن مــــــــن »لعبــــــــة الوقــــــــت« وقلــــــــق مــــــــن ُمغامــــــــرة »اســــــــرائيلية« عشــــــــية اإلنتخابــــــــات
لقــــــــاء ودي وصريــــــــح شــــــــمل كل امللفــــــــات »كســــــــر جليــــــــد« عاقــــــــة جنبــــــــاط ــــــــــ حــــــــزب اللــــــــه : الــــــــى أيــــــــن ؟
حادثــــــــة »فــــــــدرال بنــــــــك« تــــــــدق ناقــــــــوس الخطــــــــر... تمديــــــــد للفيــــــــول العراقــــــــي وغمــــــــوض حــــــــول اإليرانــــــــي!
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ــــــــا«: 4 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة »كورونـــ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و1581 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1581 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1192687
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 4 حاالت وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10561«.

العالــــــــــم أمــــــــــام كارثــــــــــة

ــــــــــرى... ودرجــــــــــات  ــــــــــة كب بيئّي

حــــــــــرارة األرض الــــــــــى ارتفــــــــــاع !

يوم امني طويل يف شارع الحمرا انتهى بتوقيف املودع املسلح

بومبيو وبولتون جندي اوكراين امام محطة زاباروجيا النووية

انصار الصدر

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12(  )التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

ابراهيم نارص الدين  

عــى وقع مشــهد »رسيايل« متثل باحتفــاالت حكومية 

بتمديد عقد اســترياد الفيول العراقي ملدة ســنة ملنح اللبنانيني 

»كحل« ســاعتني من التغذية الكهربائية بدل »العمى« الكامل، 

تحــرك »الجمود« »القاتــل« من خالل ثالثــة تطورات غري 

متصلة«ظاهريــا«، كالم »حذر« يف ملف »الرتســيم« لنائب 

رئيس املجلس النيــايب الياس بوصعب، اعاد »فرملة« االجواء 

االيجابية املفرطة التي ســادت قبل ايام، باعالنه عن تاثريات 

ســلبية للحرب عى غزة ادت اىل تاخري البحث يف امللف. عودة 

الحراك السيايس من »بوابة« كليمنصو مع حصول لقاء »كرس 
الجليد« بني الحزب التقدمي االشرتايك وحزب الله. واعادة فتح 
النقاش حول  »الرسقة« املوصوفة لودائع املواطنني من »بوابة« 

وطهران:  »وخيمة«  بعواقب  ــران  إي يتوعد  بلينكن 
االتهامات بالتخطيط الغتيال بومبيو وبولتون سخيفة

جنباط لوفد حزب الله : الساح »مش عنا« .. فلنتحدث بهذه القضايا.. وأتمنى الحصول على أجوبة من السّيد! 
حسين خليل و صفا : نفضل املوت شهداء على املوت أمام طوابير الذّل..  و»انشالله  منتفق« على الرئيس!

زاباروجيا محطة  من  نووية  اشعاعات  تسرب  بدء  زيلينسكي: 
ومجموعة السبع تطالب روسيا باالنسحاب الكامل

العراق: الصدر يدعو لحل البرملان بحلول نهاية 
األسبوع املقبل والكاظمي يجدد الدعوة للحوار

ــد  ــوذج »الــصــيــن بــلــد واح ــم ــرفــض ن تـــايـــوان ت
ــاورات عــســكــريــة ــ ــن ــ ــري م ــجـ ــن« وتـ ــي ــام ــظ ون

أبلغت وزارة العدل األمريكية وزير الخارجية 

الســابق مايك بومبيو بأنه كان هدفا لالغتيال 

من قبل مواطن إيراين وفقا ملوقع أكســيوس 

)Axios( األمرييك، كام قالت الوزارة إن عضوا 

يف الحــرس الثوري اإليراين اتهم بالتآمر لقتل 

مستشار األمن القومي السابق جون بولتون.

وأوضحــت الــوزارة، يف بيــان، أنه وفقا 

لوثائق املحكمة فإن املواطن اإليراين شــهرام 
بورصايف، املعروف أيضا باسم مهدي رضايئ 
)45 عاما(، حــاول دفع 300 ألف دوالر ألفراد 
يف الواليــات املتحدة لتنفيذ جرمية القتل يف 

واشنطن العاصمة أو مرييالند، حسب البيان.

تبادلت موســكو وكييف االتهامات بشأن 

قصف محطــة زاباروجيا النووية، يف حني 

قالت القوات املسلحة األوكرانية إن انفجارات 

كبرية وقعت يف خريســون بعد اســتهداف 

مواقع عسكرية روسية يف املقاطعة.

وأســفرت رضبات عســكرية عن مقتل 

13 مدنيا مســاء الثالثاء املايض، معظمهم 

مبنطقة دنيربوبرتوفســك )وســط رشقي 
أوكرانيــا( يف موقــع قريب مــن محطة 

زاباروجيا للطاقة النووية.
وقالت موسكو إن العامل يسري عى حافة 

الهاوية مع قصف كييف للمحطة.

دعا زعيم التيار الصدري يف العراق مقتدى 

الصدر أنصاره ورشائح املجتمع ومن وصفهم 

بالنواب الوطنيني إىل رفع دعوى أمام املحكمة 

االتحاديــة تطلب من رئيــس الربملان حله. 

وطالب املحكمة بإشــعار رئيس الجمهورية 

برضورة تحديد موعد إلجراء انتخابات جديدة.

وكان الصدر قد قال إن حل الربملان ال يتطلب 

جلسة إلقراره ودعا القضاء العراقي إىل التدخل 
وحل الربملان يف مدة ال تتجاوز نهاية األسبوع 
املقبــل، وتكليف رئيــس الجمهورية بتحديد 
موعد انتخابــات مبكرة ومقيدة برشوط قال 

إنه سيعلنها الحقا.

رفضــت تايــوان أمس الخميــس، منوذج 
»بلد واحد ونظامــني« الذي اقرتحته الصني، 
يف الوقــت الذي أجرت فيــه تدريبات جديدة 
بالذخــرية الحية بعد انتهــاء الصني من أكرب 
مناورة عســكرية عى اإلطالق حول الجزيرة 

التي تعتربها جزءا ال يتجزأ من أراضيها.

وقالت املتحدثة باسم الخارجية التايوانية 
جوان أو -يف مؤمتر صحفي- إن شعب تايوان 
وحده ميلــك حق تقرير مصــريه، وذلك بعد 
اقرتاح الصني منوذج »بلد واحد ونظامني« يف 

ربح الرئيــس نجيب ميقايت جولة عدم 
تأليــف الحكومة، ما مل يتــم تغيري وزير 
الطاقــة، وســحب هذا املقعد مــن التيار 

الوطني الحر.
وكل يــوم مير هو لصالح نجيب ميقايت 
لعــدم تأليف الحكومة، وهــو أمر يريده 
رئيــس الجمهورية إلجــراء تعيينات قبل 
انتهاء عهده، حيث يريد تعيني مســؤولني 

يف مراكز هامة تابعني لنفوذه.
الرئيس ميقايت مدعوم من الرئيس بري، 

وهام عى تنسيق تام.
كــام أن وليد جنبالط ليس بعيدا عن هذا 
اليشء، وان كان جنبالط يعطي رسه لربي 

وال يعطيه مليقايت بشكل كامل.
رئيــس الجمهورية القادم ســيولد من 
رحم اجتــامع جنبالط مع وفد حزب الله، 
والحوار بني جنبالط وحزب الله سيتوسع 

الحقا اىل رئاسة الجمهورية.
رغم قولهم أن موضوع رئاسة الجمهورية 
مل يتــم بحثه، لكن مــن الطبيعي ان يتم 
الحقاً بحث موضوع رئاســة الجمهورية، 
وســيكون عّراب املوضــوع الرئيس بري، 
وهو الذي نّســق مــع جنبالط وحزب الله 
يك يحصــل اللقاء وأن يدعو وفد حزب الله 

أن يجتمع به.

عى طريق الديار

»الديار«
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الـــــدم الــفــلــســطــيــنــي 
ــة  ــاومـ ــقـ ــل املـ ــعـ ــشـ يُـ

العدوان الوحيش الذي شــنته إرسائيل عى قطاع 
غزة من دون ســبب، وتحت عنوان االمن االستباقي 
الذي أعلنه وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس، والذي 
أدى اىل استشهاد أكرث من 40 شهيدا فلسطينياً بينهم 
أطفال ونســاء، أشعل املقاومة الفلسطينية الباسلة 

يف وجه االحتالل الصهيوين. 
وتسابقت بريطانيا والواليات املتحدة ليعلنا أن من 
حق إرسائيل الدفاع عن نفســها وهام أعطيا الضوء 
األخرض للعدو اإلرسائييل من واشــنطن ولندن لشن 
مزيد من العدوان الوحيش عى الشعب الفلسطيني، 
خاصة يف غزة املحارصة من كل الجهات ويســكنها 
مليونان ومئتا ألف مواطن فلسطيني ومساحة أرضها 
حواىل 400 كلم مربع وهذا يعني أن الفلسطينيني يف 
غزة يعيشــون يف قفص ضّيق عليهم ال يستطيعون 
التحرّك، هم أصحاب كرامة ووقفة عّز وقرار وجداين 
كبري يف الدفاع عن فلســطني وعدم الخضوع للعدو 

اإلرسائييل.
ثم بعد العــدوان الوحيش عى غزة قامت إرسائيل 
باغتيال املناضل الشــهيد إبراهيم نابليس واثنني من 
رفاقه. كام قتلت شاب يف الـ 16 سنة أصيب يف قلبه 

وهو فلسطيني من الخليل.
هذا العدوان اإلرسائييل من غزة اىل نابلس اىل الخليل 
اىل اســتباحة املســجد األقىص من قبل املستوطنني 
ســيزيد لهيــب املقاومة قوة ولن يجعــل املناضلني 

يخضعون للعدو اإلرسائييل مهام كان الثمن.
أمل يقل إبراهيم نابليس يف اتصال أخري اىل والدته 
»أين سأستشــهد لكن أكملوا املســرية، ودافعوا عن 
فلسطني فالوطن أغى ما عندنا«. وباركت االم بفرح 
عزة نفس استشــهاد ابنها الشهيد إبراهيم نابليس، 
بــل وقفت وقفة الرجال يف كالمهــا ووعدت ابنها 

باستمرار خط املقاومة.
لن يســتطيع شــعب صهيوين جاء من كل أصقاع 
العامل، وليس له عالقة بفلســطني، ودعمه االنتداب 
الربيطاين بكل طاقاته، واستطاع اغتصاب فلسطني 
أن يبقى عى أرض فلسطني وأن يستمر يف احتالله.

لقد انقلب الزمن واملقاومة أصبحت تصنع صواريخ 
بدل البندقية رغم أن البندقية هي ســالحها الفردي 
القتــايل. وأصبحت كامل املســتعمرات اإلرسائيلية 
تحت مرمى الصواريخ الفلسطينية وأصبحت تل أبيب 
ومطارها هدفاً لصواريخ الجهاد اإلسالمي الذي عطّل 
مطار بن غوريون ورضب السياحة يف إرسائيل حيث 

ألغى االالف من الصهيونيني زيارتهم اىل إرسائيل.
لقد انقلب الزمــان والدليل عى ذلك القوة الجبارة 
الــذي ميلكها حزب اللــه وروحية القتال بأن األرض 
أرضنا وليســت للصهيونيني وكام قال الســيد حسن 
نرص الله يف مقابلة مع الصحايف غســان بن جدو 
عى قناة امليادين أن إرسائيل تســري نحو الزوال وقد 
تكون الـ 30 سنة القادمة وليست الـ 40 سنة كافية 
لعودة الصهيونيني اىل أصقاع العامل من حيث جاؤوا 
ويســتعيد أهل األرض أرضهم وبيوتهم بعد 74 سنة 

من الظلم والقتل والعدوان الوحيش.
إن يوماً آتياً ســتصاب فيه ارسائيل بالصواريخ من 
كل الجهات من غزة اىل الحدود اللبنانية مع فلسطني 
املحتلــة ولن يفيدها كل القصــف الجوي ضد البنية 
التحتية ألن الهزمية ســتكون من نصيبها وستكون 
الصدمــة وتداعياتها عى الشــعب االرسائييل الذي 

اغتصب فلسطني وطرد نصف شعبها.
أمــا الباقون من الفلســطينيني فهــم مجاهدون 
ومناضلــون ولهم إخوة ورفــاق نضال مع مقاومي 
ومجاهــدي حزب الله يف ســوريا ويف العراق ويف 

األردن.
مــرة جديدة نقول انقلب الزمــان ومل يعد الجيش 
االرسائييل هذا الجيش الجبار الذي يســحق كل يشء 
أمامــه جواً وبراً وبحراً ذلك أن تكاليف هجومه الربي 
ستكون باهظة عليه وســتظهر املعارك أن ارسائيل 
ستصاب بخسائر برشية كربى، ولن يكون أمامها اال 
القصف الجوي لكن الصواريخ التي متلكها املقاومة 
قادرة عى رضب البنى التحتية يف فلســطني املحتلة 
ولن تستطيع ارسائيل أن تكرس يد املقاومة بل ستبقى 
يــد املقاومة تطلــق النار والصواريــخ حتى الحاق 
الهزميــة بالجيش االرسائييل الربي وترضب تل أبيب 
ومطــار بن غوريون واملســتعمرات وترضب املعامل 
البيرتوكيميائية وكل منافذ تصدير الغاز للتصدير اىل 

أوروبا والخارج وتدمرها.
إن هذا اليوم آٍت ومعه انقالب الزمان والنرص سيكون 
للمقاومــة عى الصهاينة الذين يقتلون من شــعبنا 
بالعرشات واملئات ويغتالون االنســان بطائرة حربية 

حديثة مليئة بالصواريخ الحديثة من صنع أمريكا.
سيستفيق العامل عى يوم جديد ولو بعد زمن حيث 

تكون فلسطني محررة.

شارل أيوب

حقيقة الديار

جويل بو يونس    ص 3
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عمـــــــــــــــاء وأكثـــــــــــــــر...
نبيه الربجي 

دعونــا ننطلــق من 
كالم قــد يكون األخري 
االبراهيمي  لألخــر 
»ذاك  لبنــان  حــول 
الرسيــايل  الشــغف 
بفتــح أبــواب الــدم. 
الذيــن بقصائدكم   أنتم 
فتحتم  ومبواويلكــم  
أخىش  القمــر.  أبواب 
ماضني  دمتم  ما  عليكم 
الســيايس،  العبث  يف 

كمــن يعبث ببقايا أنيــة محطمة، أن تصلوا اىل املكان 
حيــث تقفل أمامكم أبواب الحياة«...

حقاً، لقد وصلنا اىل ذلك املكان. اىل العبث الســيايس 
العبــث الطائفي، وممن يفرتض بهم أن يكونوا األنبياء 
الجدد أو الرسل الجدد. عىل األقل ورثة األنبياء أو ورثة 

اآللهة... الرسل، ال ورثة 
حتى يف أكرث املســائل حساسية وتأثرياً يف وجودنا، 
نحــن لبنانان. أحدهام يــرى يف »ارسائيل« رش مطلق 
وينبغــي اجتثاثها، واآلخر يرى فها الدولة التي أىت بها 
الوعد االلهي اىل هذه األرض. ومثلام قام آباؤنا بتشييد 
الهيكل األول بخشــب األرز )الخشب املقدس(، علينا أن 
نتمثــل بهم ونعيد بنــاءه بعدما دمره تيتوس الروماين 

عام 70 م. 
حتــى أن أبحاثاً صدرت أخــرياً، وانطالقاً من »ميثاق 
ابراهيم«، وتقــول بالتقاطع الالهويت  والتاريخي بني 
املسيحيني واملسلمني من جهة، واليهود من جهة ثانية. 
احاديث كثرية يف الظل. اذ يشــدنا املدى العريب نحو 
البداوة، وحيــث تنتفي كل ديناميــات االبداع، يغرينا 
النمــوذج »االرسائيــي«، مبعاهد البحــث املتطورة، 

وباالنجازات التكنولوجية، التي ال يشــق لها غبار. 
احد االســاقفة قال يل »أنظر اىل األمام، أو حواليك. 
أين تجد املســتقبل، يف أورشــليم أم يف دمشــق، يف 
مفاعــل دميونا أم يف مفاعل نطنز؟ أليس من الطبيعي 
أن يكــون املســتقبل خيارنا كلبنانيــني لطاملا عانينا، 

املاضيوأهوال املايض«؟ آالم  ونعاين  من 
يســألني »هل كنت تنتظر من مســيحيي الجنوب أن 
ينــرثوا الــورود عىل أبو الجامجم، وأبــو الهول، وأبو 
شــاكوش، وقد أحرقوا قراهــم وأحرقوا حقولهم. كان 

ال بد من لغة البنادق، ولو كانت بنادق الشــيطان«!
كثــريون بيننا يرون أن مــن الطبيعي مقاومة أهل 
الجنــوب ال أبناء طائفة دون أخــرى، فظاعات بعض 
الفصائل. مل يكن باستطاعة امرأة أن تظهر يف الشارع 
خشــية ان ينقض عليها الذئاب. اىل ذلك أشــياء كثرية 

وكثرية...
بدايــة، لــن نعرتض عىل ميليشــيا »جيــش لبنان 
الجنــويب« التي ضمــت عنارص مــن الطوائف كافة.  
الكثريون بينهم من »شــبيحة« و«زعــران« املنطقة. 
هــذا اىل أن حدث اجتياح عام 1982، وتم ترحيل يارس 
عرفات، واآلالف من مقاتليه الذين تفرقوا أيدي ســبأ...

والحــال هــذه، ملاذا بقيــت تلك امليليشــا بعد زوال 
»االحتالل الفلسطيني« الذي رّشعه اتفاق القاهرة عام 

مصائبنا؟ لكل  املدخل  وكان   ،1969
أمل يكن رجال امليليشــيا الظهري السيايس والعسكري 
لالحتالل االرسائيي الذي جثــم عىل صدورنا لعقدين 
مــن الزمان، بعدما كان مناحيم بيغن وآرييل شــارون 
قــد أكدا، املرة تلو املرة، أن الغاية من عملية »الســالم 
للجليــل« تدمــري اآللة العســكرية ملنظمــة التحرير 

الفلســطينية. ولقد تم تدمريها فعالً.
هؤالء الذين بقــوا اىل جانب االحتالل، والذين قتلوا 
ودمــروا، وفاقت همجية ما فعلــوه ببني قومهم يف 
معتقــل الخيــام حتى همجية املغــول. الضحايا كانوا 

يقاتلــون من أجل حرية الرتاب، وحرية األهايل.
هل تسنى ألحدكم أن يعيش مرارات واهانات، الصفوف 
الالنهائيــة عند حواجز »جيش لبنان الجنويب«؟ اذالل 
مروع ال ميكن أن يقدم عليه ســوى الرعاع، وســوى 

املرتزقة، وســوى من باعوا أرواحهم للشيطان.
اذا مل يكونــوا عمالء ـ بالحد األدىن ـ ما هي الصفة 
التــي تنطبــق عىل هؤالء بني عامــي 1982 و 2000؟ 
لنتذكر ما فعله الفرنســيون بالذين تواطأوا مع النازية. 
ولنتوقــف عند املاريشــال فيليب بيتــان، بطل املعجزة 
العسكرية يف معركة فردان ابان الحرب العاملية األوىل 

...
االعدام، لكن شــارل ديغول حّول الحكم اىل السجن 
املؤبــد ليقيض الرجل بقية أيامه وراء القضبان، بعدما 

الفوهرر. أمام  باريس  أبواب  فتح 
اذا كنــا مأخوذيــن بالقيم الفرنســية، وبالقوانني 
الفرنســية، ما حدث لبيتان املثال. املثال الذي يحتذى...

أســـــهم »املعركـــــة« مـــــع العـــــدو ترتفـــــع... وامللفـــــات الداخلّيـــــة تتأثـــــر بـــــكّل اإلحتمـــــاالت
أيلــول بدايــة  مــع  تنتهــي  املقاومــة  ُمهلــة 

علوش محمد 

ال يهتــم املعنيون مبلف ترســيم الحــدود البحرية بني 
لبنان وفلســطني املحتلة بالتحليالت التي يصدرها اإلعالم 
»اإلرسائيــي«، فام يعني لبنان هو الجواب الذي ينتظره من 
الوسيط األمرييك آموس هوكشتاين الذي يتابع البحث مع 
»اإلرسائيليــني« عن بُُعد، وال يوجد لــه موعد زيارة محدد 

بعد. لبنان  اىل 
إن التأخــري ملا بعد مهلة األيام العرشة التي حددها لبنان 
للحصول عــىل الجواب »اإلرسائيــي«، ال عالقة له بعمل 
املقاومــة التي حــددت مهلة بدورها تنتهــي بداية أيلول، 
وهذه املهلة التي تعنيها، والتي بحســب مصادر واســعة 
اإلطالع مل تُبدلهــا بعد، وال تزال ترّص عليها رغم محاوالت 
إقناعهــا بالتأجيل، والتي يقف خلفها ديبلوماســيني عرب 
وأجانــب، وبالتايل فهذه املهلة هــي التي تفصل لبنان عن 

عسكرية. معركة 
ال، ليســت الحرب أمراً واقعاً، لكن بحســب املصادر، إذا 
كانت نســبة الحرب تســاوي نســبة اإلتفاق قبل أسبوع، 
فــإن نســبة وقوع الحرب باتت أكرث مــن 50 باملئة، وهنا 
ليس املقصود بالحرب بالرورة معركة عســكرية شاملة 
وكاملــة متتــّد أياماً، لكن هذا ال يعنــي أننا لن نكون أمام 

الحدود. عىل  عسكري  تصعيد 
ــاق  اإلتف ــد  تُري ــل«  »ارسائي أن  إىل  ــادر  املص ــري  وتُش
ــادة  ــباً للقي ــس مناس ــت لي ــن التوقي ــيم، لك ــىل الرتس ع
ــد  موع ــرب  ق ــبب  بس ــاً  حالي ــودة  املوج ــية  السياس
اإلنتخابــات، وهــي مســتعدة بنفــس الوقــت اىل تأجيــل 
اســتخراج الغــاز مــن حقــل كاريــش، لكــن املقاومــة مل 
تــرض بهــذا الطــرح حتــى اليــوم، مــع العلــم أن الطــرح مل 

يصــل اىل الدولــة اللبنانيــة 
ــوز  ــايل ال يج ــد، وبالت بع
ــاً،  قامئ ــاً  طرح ــاره  اعتب
كــام ال يجــوز بحــال وصل 
ــة  املوافق ــؤولني  املس اىل 
عليــه مجانــاً، فهنــا حقول 
كثــرية ميكــن للبنــان بــدء 
العمــل بهــا عــىل غــرار مــا 
يجــري يف بحــر فلســطني 

ــة. املحتل
تُشري  التعقيدات  هذه  كل 
إســتبعاد  ميكن  ال  أنه  اىل 
مواجهة  إىل  الذهاب  خيار 
»إرسائيل«،  مع  عســكرية 
النظــر عن حجمها،  بغض 
الحدود  ترسيم  ملف  بسبب 
الــذي  األمــر  البحريــة، 
عىل  تداعيات  له  ســيكون 

مختلف امللفــات اللبنانية العالقة، بالرغم من أن هناك َمن 
ال يزال يســتبعد الذهاب إىل هذا السيناريو بسبب الحاجة 
الدوليــة إىل الغاز، األمــر يتطلب معالجة هادئة لهذا امللف 

الحيوي.
 يف هــذا الســياق، مــن املمكــن القــول بحســب املصادر، 
أن الوصــول إىل إتفــاق حــول ترســيم الحــدود البحريــة، 
قــد يقــود إىل تســهيل اإلتفــاق عــىل باقــي امللفــات يف 
ــويات، أو إىل  ــار التس ــدء مس ــدة ب ــىل قاع ــل، ع الداخ
تعقيــد األمــور، عــىل أســاس أن تحييــد الجبهــة الجنوبيــة 
قــد يشــجع عــىل زيــادة الضغــوط القامئــة، لكــن األكيــد 

أن عــدم الوصــول إىل إتفــاق ســيقود حكــامً إىل التعقيــد، 

نظــراً إىل أن ذلــك ســيتزامن مــع تزايــد مــؤرشات املواجهة 

. ية لعسكر ا

يف هذا اإلطار، من املمكن اإلشــارة إىل أن اإلتفاق عىل 

تأجيــل البت بهذا امللف، قــد يعيد األمور إىل نقطة الصفر، 

لكــن يف املقابل ال ميكــن تجاهل بدء معامل الحراك الدويل 

يف امللــف الرئايس، األمر الذي يظهر من خالل نشــاط كل 

من الســفريتني األمريكية دوريث شيا والفرنسية آن غريو، 

األمر الذي قد يكون مؤرشاً عىل أن الذهاب إىل فراغ رئايس 

مسموح. غري  طويل 

ـــــــــخ ـــ ـــ ـــــــــي التاري ـــ ـــ ــــــاكن ف ـــ ـــ ـــ ـــــــــاط الس ـــ ـــ ــــــد جنب ـــ ـــ ـــ ــــــة ولي ـــ ـــ ـــ ـــــــــي سياس ـــ ـــ ــــــّول« ف ـــ ـــ ـــ ـــــــــت واملتح ـــ ـــ  »الثاب
ـــه ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن يُصادم ـــ ـــ ـــ ـــذي ل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه ال ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــزب الل ـــ ـــ ـــ ـــع ح ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوار م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــود للح ـــ ـــ ـــ ـــ ـــباب يع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــذه األس ـــ ـــ ـــ ـــ له

ذبيان كامل 

ميكــن اطــالق وصف عىل رئيــس الحــزب »التقدمي 
االشــرتايك« وليــد جنبالط بـــ »الثابــت واملتحول« يف 
السياســة، النه عند كل موقف له، فيــه تبديل عن موقف 
سابق، فتثار ضجة سياســية واسئلة من اصحاب القرار، 
عــام قصده يف التحــول الذي نحن به، يف اتجاه ملا غري ما 

السيايس. موقعه  يف  عليه  هو 
لذلك، كان يُطرح عىل جنبالط نعت »السيايس املتحرك«، 
الــذي يدور من موقف اىل آخــر، يف وقت يرى هو انه من 
مدرســة »الواقعية السياســية« وقراءة التطورات سواء 
الداخليــة منها او االقليمية والدوليــة، التي تفرض عليه 
تغيــري مواقفه، الن يف السياســة تدخل املصالح، اكرث ما 
تعمــل االخالق، التــي عندما تغيب تحل الكوارث عىل االمم 

والشعوب.
الحــوار واملصالحــة، ويقفز  وجنبــالط صاحب نهج 
احيانــاً عىل احداث حصلت، ومنها مثالً اغتيال والده كامل 
جنبالط، فذهب اىل دمشــق بعد ذكرى اربعني استشهاده، 
ومّد يد التعاون مع الرئيس الســوري حافظ االســد، واقام 
مصالحة معه، لكن عدم النســيان مالزم له، فهو قال بعد 
انســحاب القوات السورية من لبنان، عن النظام السوري، 
انه »سامح من قتل والده، لكنه مل ينس«، وهذه مسألة من 
ضمن االداء الســيايس لجنبالط الذي يقرأ التاريخ ويتذكره 
دامئــاً، لكنــه ال يهمــل احداثه، اذ ان حنــني الجنبالطية 
السياسية، هو دامئاً اىل »الدرزية السياسية« التي حكمت 
لبنان يف عهد االمري فخر الدين املعني الثاين، وامتد نفوذه 

اىل حلب.
فالتاريــخ يســكن آل جنبالط، وهجرتــه صعبة جداً، 
حيــث التذكــري الدائم من قبلهم، باملختــارة وما ترمز اليه 
عند رشيحة واســعة من املؤيدين لها، وهذا ما يســتخدمه 
وليد جنبالط يف االزمات، وعندما يرى حصاراً سياســياً او 

عســكرياً عليه، يطرح الصوت »املختارة يف خطر«.

هــذه املقدمة، تــؤرش اىل ان ال سياســة ثابتة عند آل 
جنبــالط، وهــي تتكيف مع الظــروف املحيطة يف املكان 
والزمــان، وهــذا ما يجب يف ضوئه قــراءة مواقف رئيس 
»االشــرتايك« االخرية، وتحديداً ما اعلنــه عن حزب الله، 
ودعوتــه اىل تجديد الحوار معه، وهذا ما حصل بعد احداث 
الشويفات يف ايار عام 2008، عىل اثر ما جرى يف بريوت 
يف 7 ايار من العام نفسه، ومواقف جنبالط التصعيدية من 
ســالح االشارة )االتصاالت( يف الحزب ودعوته اىل نزعه، 
وهــو اعرتف بخطأ تقديره، وفق ما تشــري مصادر متابعة 

املرحلة. تلك  ملا جرى يف 
ويتميز جنبالط، بانه االجرأ من بني السياســيني باعرتافه 
باخطائــه، كام يف تقديراته، وكذلــك يف تحالفاته، فهو ال 
يتواىن عن الرتاجع، وهذا ما شــكل له نقاطا ايجابية واخرى 
ســلبية يف سلوكه الســيايس، حيث املتحول عنده اكرث من 
الثابت املرتبط مبوقفه الداعم للمســألة الفلســطينية وحق 

الشعب الفلسطيني، ومؤيد »لعروبة حضارية«، كام يصفها.
اما عن املســتجد يف غزله مع حــزب الله، فهو عرّب عن 
ذلــك يف حديثــه التلفزيوين، عندما اشــار اىل ان امريكا 
تقيــم حواراً غري مبارش مع ايــران حول برنامجها النووي 
الــذي اتفقت معها حوله مع الــدول الخمس، وعلق العمل 
باالتفاق مــع الرئيس الجمهوري الســابق دونالد ترامب، 
ليســتأنف مع الرئيس الدميوقراطي جو بايدن، والذي اقره 
الرئيس االســبق باراك اوبامــا، اذ ان احتامل الوصول اىل 
تفاهم جديد وارد، فلامذا الحوار االمرييك ـ االيراين، وليس 
»االشرتايك« ـ حزب الله، والذي تقيمه السعودية مع ايران 

عرب العراق، وتقدم اشــواطاً، كام غريها من دول الخليج.
لهذه االســباب يرى جنبالط ان ال مفــر من الحوار مع 
حزب الله، واســتمرار »ربط النزاع« معه، وهو ميلك حجة 
الحوار االمرييك ـ االيراين، والســعودي ـ االيراين، وهذه 
اشــارة جنبالطية، بان ليس لديه استعداد للصدام مع حزب 
الله، وهو مكون اســايس يف لبنان ال ميكن اغفاله، حيث 
بالحوار وليس بالتعبئة ضده، يتم الحفاظ عىل االســتقرار 
يف لبنان، الذي هو الشغل الشاغل لجنبالط، وفق مصادره، 
اذ هــو يخىش ان يضيــع لبنان يف رصاع املصالح وحروب 

العامل. االمم، وهي كثرية يف 
فاملواقــف االيجابية لجنبــالط تجاه حزب الله بدأت قبل 
فرتة، فايّد تحريك املســرّيات فوق حقل »كاريش«، وتحدث 
عــن االعتداءات االرسائيلية، حيث قــرأت قيادة املقاومة، 
مواقفــه بكثري مــن االرتياح، واكــدت مصادرها انها مل 
»تشــيطن« جنبالط مرة، بل كان هو الســّباق اىل الهجوم 
واالنتقاد واطالق االتهامات عىل حزب الله الذي كان حليفاً 
لجنبالط الــذي يفهم حزب الله ظروف مواقفه الســلبية 
احياناً، لكن خشيته كانت من ان يتحول اىل مرشوع ضده.

والحــوار الذي مل ينقطع بني »االشــرتايك« وحزب الله، 
ســيعود من جديد، ومن نقطة البحــث بهدوء ما مل يطبق 
حول االســرتاتيجية الدفاعية، ودعم االستقرار، واالنتقال 

الجمهورية. لرئاسة  الدستوري 

اعتبـــــــار  ينبغـــــــي  ال   : الثـــــــارو 
االســـــــتقرار أمـــــــراً مفروغـــــــاً منـــــــه 

أعلنــت قيــادة »اليونيفيل« يف بيــان، أن »رئيس بعثة 
اليونيفيــل وقائدها العــام اللواء أرولــدو الثارو ترأس، 
اجتامعــا ثالثيا مع كبار ضبــاط الجيش اللبناين والجيش 

اإلرسائيــي يف موقع األمم املتحدة يف رأس الناقورة«. 
ولفتــت اىل انه »يف مناقشــات االجتامع الثاليث اليوم، 
ركز قائــد اليونيفيل عىل الحوادث عىل طول الخط األزرق 
واالنتهــاكات املســتمرة للمجال الجــوي، باإلضافة إىل 
التطــورات والقضايا األخــرى املتعلقة بقرار مجلس األمن 

الــدويل رقم 1701 والقرارات األخرى ذات الصلة«. 
وأشــار الثــارو يف كلمته االفتتاحيــة إىل أن »انخراط 
األطراف من خالل آلية االرتباط والتنســيق التي أنشــأتها 
اليونيفيل، قد ســاهمت يف منع أي تصعيد عىل طول الخط 
األزرق. وقــد أثبتت هذه األلية قيمتها مرة أخرى«، موضحا 
ان »فرق االرتباط التابعــة لليونيفيل تحافظ عىل خطوط 
اتصــال مفتوحة بني األطــراف بهدف منع حدوث أي توتر 
خالل األنشــطة العملياتية واالستجابة الرسيعة للحوادث 
عند وقوعها«. وقال: »ما زلت أشــجع عىل االســتفادة من 
هــذه اآللية القيمة لخفض الرصاع عنــد العمل عىل طول 

األزرق«.  الخط 
ويف ســياق معالجة الحــوادث عىل طول الخط األزرق، 
حث الثارو كال الطرفني عىل »تجنب أي عمل من شــأنه أن 
يعــرض وقف األعامل العدائية للخطر. فــال ينبغي اعتبار 
استقرار الخط األزرق أمرا مفروغا منه. إن الخطاب العدايئ 
يؤدي إىل تصعيد التوتر ويزيد من الشــعور بالتوجس بني 
الســكان املحليني«، وشجعهام عىل »االستفادة الكاملة من 
هــذا املنتدى إليجاد حلول عمليــة وإيجابية كخطوة أولية 
تهــدف إىل حل القضايا الجوهريــة مبا يتامىش مع قرار 

 .»1701 األمن  مجلس 
وذكــرت »اليونيفيل«، أنه »منذ نهاية حرب العام 2006 
يف جنــوب لبنان، عقدت اجتامعات ثالثية منتظمة تحت 
رعايــة اليونيفيــل كآلية أساســية إلدارة الرصاع وبناء 
الثقــة. وقــد لقيت هذه االجتامعــات ترحيبا من مجلس 
األمن الدويل لدورها البناء يف تســهيل التنســيق وتهدئة 

التوترات«.

 »الوفـــــــــــــــاء للمقاومـــــــــــــــة«: لتشـــــــــــــــكيل حكومـــــــــــــــة كاملـــــــــــــــة الصاحّيـــــــــــــــات
وإقـــــــــــــــرار املوازنـــــــــــــــة خطـــــــــــــــوة ضروريّـــــــــــــــة ألّي إجـــــــــــــــراء إصاحـــــــــــــــي

»الوفاء  كتلــة  أعربــت 
للمقاومــة« يف بيــان اثر 
الــدوري مبقرّها  اجتامعها 
يف حــارة حريك، برئاســة 
النائــب محمــد رعــد، عن 
»اللبنانيني  تشــاركها مــع 
معاناتهم الناجمة عن الظلم 
الواقع يف البالد سواء بفعل 
أو  املرتبك  الحكومــي  األداء 
الخارجّية  الضغــوط  بفعل 
ابتزازهم عىل  التي تستهدف 
الصعيد السيايس والوطني«.

وأعلنــت أنهــا »ترُقــُب 
مســألة  مســار  باهتامم، 
الرتســيم لحــدود لبنــان 
واملنطقــة  البحريّــة، 
االقتصاديّة الخاّصة وحقول 
السيادة  الواقعة ضمن  الغاز 
بلحاظ  وذلــك  اللبنانّيــة، 

الحــّق الوطني الذي يجب اســتنقاُذه وحاميتــه، وألهمّية 
املــوارد البرتولّية يف معالجة أزمات لبنــان النقديّة واملالّية 
واالقتصاديّــة والتنمويّة«، مثمنــة »األداء الدقيق للمقاومة 
وتُراهــن عىل يقظتها وجهوزيّتهــا الفّعالة من أجل تكريس 
حق لبنان الســيادي«، مؤكــدة أن »الوقت ليس مفتوحاً أمام 

الصهاينة إلنهاء هذه املسألة«.
ودعت الكتلة »جميع القوى الوازنة عىل املســتوى الوطني 
يف لبنان إىل تحسس مخاطر االنزالق نحو الفراغ عىل مستوى 
السلطة التنفيذيّة، وإىل عدم تضييع الوقت إزاء املساعي التي 
ينبغي أن تنشــط بشكٍل جّدي ملحوظ لتشكيل حكومة كاملة 
الصالحيــات ومؤهلة فعالً للقيــام بواجباتها يف مواجهة 
التحديــات الدســتوريّة والوطنّية، والنهــوض بأعباء البالد 
خصوصــاً أن االزمات بلغت مبلغها عىل املســتويات كافة، ال 
ســيام أزمة التعليم ونحن عىل أبواب عام درايس جديد مهدد 

وقلق«.

وشــددت عىل أن »إقرار املوازنة العاّمة ملالّية الدولة، ميّثل 
خطوة رضوريّة ألي إنفاق من جهة وألي إجراء إصالحي من 
جهٍة أخرى«، آملة أن »تستكمل لجنة املال واملوازنة مناقشاتها 
ملرشوع املوازنة بأرسع وقت ممكن ليصار اىل اقراره يف الهيئة 
العامة للمجلس«، مســتغربة »التأخري غري املفهوم يف اقرار 
خطة شــاملة للتعايف املايل واالقتصادي والتباطؤ يف اعداد 

ما يتصل بها من ترشيعات اصالحية«.
وحيت الكتلــة »بطولة حركة الجهاد اإلســالمي وتناغم 
فصائل املقاومة الفلسطينّية ضمن وحدة الساحات يف الوطن 
الفلسطيني املحتّل«، مشــيدة بـ«صمود الشعب الفلسطيني 
وبســالته يف التصّدي للعدوانّية الصهيونّية الغادرة وإفشال 
محاولتها الهادفة لتغيري املعادلة الردعّية التي ترّســخت مع 
نتائــج مواجهة ســيف القدس العام املــايض«، مؤكدة عىل 
»وجــوب اإلفراج عــن األرسى واملعتقلني الفلســطينيني من 
ســجون الصهاينة ورفض كل محاوالت التمييع واالبتزاز عىل 

حساب حريّتهم«.

رعد يرتأس اجتامع الكتلة

تلقى برقية تهنئة من نظيره السوري
ــفيرّي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتقبل س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــري اس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب
وبريطانيــــــــــــــــــــا األوروغــــــــــــــــــــواي 

استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانية يف عني التينة، ســفري االوروغواي الجديد كارلوس 
غيتــو يف زيــارة بروتوكولية مبناســبة توليــه مهامه 

الديبلوماســية كسفري لبالده لدى لبنان .
كام اســتقبل بري أيضا السفري الربيطاين هامش كاول 
يف زيارة بروتوكولية بعد تســلمه مهامه كســفري لبالده 
لدى لبنــان. وكانت الزيارة مناســبة جرى خاللها عرض 

لألوضاع العامــة والعالقات الثنائية بني البلدين.
عــىل صعيــد آخر، تلقى بــري برقية تهنئــة من رئيس 
مجلس الشــعب الســوري حموده الصباغ مبناسبة حلول 

الجديد. الهجري  العام 

بري مستقبال سفري األورغواي   )حسن ابراهيم(
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الجمعة 12 آب 2022

جنبـــاط لوفـــد حـــزب اللـــه : الســـاح »مـــش عنـــا«.. فلنتحـــدث بهـــذه القضايا.. وأتمنـــى الحصـــول علـــى أجوبـــة مـــن الســـّيد!
ـــس! ـــى الرئي ـــق« عل ـــذّل..  و»انشـــالله  منتف ـــر ال ـــام طوابي ـــوت أم ـــى امل ـــوت شـــهداء عل ـــا : نفضـــل امل ـــل و صف حســـين خلي

جويل بويونس
 

خالف رئيس الحزب »التقدمي االشــرايك« وليد جنبالط ، 
املعروف عنه عىل مّر ســنواته الطوال يف السياسة اللبنانية، 
ان راداراته تتقن التقاط االشارات االقليمية ، توقعات الحلفاء 
قبــل الخصوم ، فانهى االســتحقاق النيايب الذي اجرب خالله 
عــىل التحالف مع »القوات اللبنانية« لضامن مصلحة الدروز 
اوال، وخرج منه منترصا، ال بل مســّجال خرقا باتجاه النجاح 
بالحفاظ عــىل عدد نواب »اللقــاء الدميقراطي« دون زيادة 
او نقصــان ، حيث يــرى »البيك« مصلحة بيئته اوال ومصلحة 
البالد ثانيا، ففاجأ الجميع بتمهيده عرب مقابلة تلفزيونية بانه 
ســيجلس ويحاور حزب الله، بعد موجة هجوم عنيفة قادها 
»االشرايك« عىل مدى ســنوات بحق حزب الله والسيد نرص 
اللــه، الذي وصفه يوما وليد جنبالط وتحديدا عام 2006 بانه 
»غــر لبناين«،كام قال قبل االنتخابات »ان حزب الله ال يؤمن 

بالحوار بل بالقتل«. 
 لكــن تقلبات جنبالط مل تعد برأي كرث امرا مفاجئا ، فزعيم 
املختــارة قد يكون قرأ جيدا تطــورات االقليم وما يحصل يف 
فيينا، وادرك ان محورا سيخرج رابحا يف التسوية املقبلة، فلف 
باتجاه »الربح« ال الخســارة«، واضعا مصلحة الدروز والبيئة 

الجنبالطية اوال. 
وبالفعــل حصل اللقاء املتوقع عــرص امس يف كليمنصو، 
حيث اســتقبل جنبالط  املعاون السيايس لألمني العام لحزب 
الله حسني خليل ومسؤول وحدة االرتباط والتنسيق يف الحزب 
وفيق صفا، بحضور النائب وائل ابو فاعور والوزير الســابق 
غازي العرييض، خرج بعدهــا الجميع مؤكدين عىل ايجابية 

اللقاء ورافضني الدخول بالتفاصيل.
مصادر مشــاركة يف االجتامع، وصفت اللقاء ب »الرصيح 
بشكل مطلق واليل ما حدا فيه ساير حدا«، ال بل طرحت خالله 

االمــور بكل وضوح 
وشفافية . 

ويف مضمــون ما 
دار يف اللقاء، كشفت 
خاصة  معلومــات 
استهل  جنبالط  بان 
»مطّريــا  الــكالم 
الجــو«، فبــادر اىل 
التأكيــد بانه ال يريد 
ان يكــون عىل عداء 
مع احد ، وبانه يدرك 
السالح«  مسالة  بان 
مش عنــا واكرب منا، 
نحيك  خلينــا  لذلك 
تهمنا  التي  بالقضايا 
جميعا من الرســيم 
مع  التفــاوض  اىل 
النقــد  صنــدوق 
فاالستحقاق  الدويل 

الرئايس«. 
موضوع    ففــي 

ترســيم الحدود بني لبنان و«ارسائيل«، وبحســب معلومات 
خاصة ل »الديار«، سأل جنبالط وفد حزب الله عن مصر هذا 
امللف، وقال:«يف حرب او ما يف«؟ فرّد«بالتأكيد الحزب ال يرغب 
باندالع حــرب، لكن اذا »ارسائيل« ارادت منع لبنان من جرعة 
االوكســيجني الوحيدة التي هي مبتناول يديه، فنحن نفضل ان 
منوت شهداء عىل ان منوت امام طوابر الذل من خبز وبنزين«، 
فرد جنبالط بانه يفضل االســتمرار بالتفاوض، ناصحا بعدم 
الذهــاب للحرب، الن ظروف البالد الصعبة ال تســمح بحرب 

ويجب حامية البلد، فاىت الرد من الحزب »انشالله«! 

عنــد هذا الكالم انتهى الحديث مبلف الرســيم لينتقل اىل 

ملــف التفاوض مع صندوق النقــد الدويل، حيث طرح رئيس 

الحزب »التقدمي االشــرايك« اسئلة تتعلق مبوقف حزب الله، 

فاتاه الرد بان ال مانع مبدئيا لدى حزب الله بالســر بالرشوط 

املطلوبــة، لكن االكيد »انو مــش عالعميانة«، اذ يجب درس 

املطلوب بعناية. 

وتطــرق ايضا لقاء كليمنصــو اىل القضية التي تتوجه لها 

انظار اللبنانيني بدءا من ايلول ، حيث حل االستحقاق الرئايس 

املنتظر طبقا اساســا اىل مأدبــة املحادثات من دون الدخول 
بلعبة االســامء ، بعدما بادر جنبالط اىل استحضار امللف من 
باب ســؤاله عن كيفية مقاربة هذا االستحقاق ومواصفات 

الرئيس املقبل. 
ويف هذا الســياق، كشفت مصادر »اشراكية« بان جنبالط 
شدد عىل وجوب ان يكون للبنان رئيس »ما برجع يوّرت البلد 
مشاكل جديدة، النه عندما يدّمر البلد فهو سيدمر عىل الجميع 

وما حد بيحمل تدمر ما تبقى« ! 
وتابع جنبالط بحسب املعلومات بانه ال يجب االتيان برئيس 
»تحدي واســتفزازي«، فكان رد حزب الله مقتضبا: »انشالله 
كل الفرقاء ونحنا ويّاك منتفاهم عىل شخصية قادرة ان تنقذ 

البالد«. 
وخلــص االجتامع بتمني من جنبالط عىل وفد حزب الله ان 
يحصل  عىل اجوبة من امني عام حزب الله الســيد حسن نرص 
الله عىل االســئلة التي طرحها يف هذا اللقاء،«النني حريص 
عىل التوصل اىل قواسم مشركة«، كام قال عىل مسمع الحاج 

حسني الخليل والحاج وفيق صفا. 
عىل اي حال، وبانتظار كيفية انعكاس لقاء كليمنصو عىل 
مجمل االســتحقاقات التي تنتظر البالد ، يبدو واضحا حرص 
جنبالط عىل التوصل لقواسم مشركة مع حزب الله ،السيام 
انه صاحب التاريخ الطويل يف السياسة اللبنانية، والذي يدرك 
متاما كل زواريبها و«طلعاتها ونزالتها« ، وكان جنبالط طلب 
بحســب املعلومات املوعد للقاء مع حزب الله منذ حواىل ال20 
يوما قبــل ان يأتيه الجواب القاطع، ثم عاد وطلب املوعد مرة 
ثانية اىل ان حصل عىل ما يريده ، بعدما اتت االشارة من االمني 

العام لحزب الله باالستامع اليه! 
فهــل يكون لقاء كليمنصو ابعد من مجرد لقاء، ويؤســس 
لتحالــف يعيد اىل الذاكرة تحالفات »البيك« التي متيل حســب 

دّفة الرياح االقليمية الرابحة؟!  

ـــد ـــي العه ـــن ُمعرقل ـــام م ـــة اإلنتق ـــّر« معرك ـــي الح ـــار الوطن ـــة تشـــرين يخـــوض »التّي ـــع نهاي  م
ـــه! ـــاً ل ـــارع حصن ـــذ الش ـــّرك شـــعبي ســـيقلب األدوار ويتخ ـــر تح ـــرة عب ـــة ُمغاي ُمعارضـــة عونّي

صونيا رزق

حني يوّجه رئيس الجمهورية ميشــال عون كل فرة، كلمة 
متلفزة اىل اللبنانيني ضمن مناسبات مختلفة، يتطرّق دامئاً اىل 
االوضاع السياسية السائدة، واالزمات املتالحقة واالنهيارات، 
مع وضعه جردة حسابات للسنوات التي مرّت عىل مدى عهده، 
والتــي حملت عنواناً دامئاً، وهو تركيز رئيس الجمهورية عىل 
عــدم تحميله لوحده أوزار الكوارث التــي  قضت عىل لبنان، 
مع تعداده اســباب تراجع مؤسسات الدولة، بسبب الراكامت 
املتعاقبة يف السنوات السابقة، من دون ان تخلو كلمته دامئاً 
من بعض  »اللطشــات« اىل َمــن يعتربهم من املعطلني، فيام 
الجميع مســؤول الّن معظم االحزاب واالفرقاء السياســيني 
شاركوا يف الحكم، واوصلوا البلد اىل ما هو فيه اليوم، بسبب 
ســجاالتهم واتهاماتهم املتبادلة بالفساد والرسقات واىل ما 

هنالك من خيبات امل طالت كل املواطنني.
اىل ذلك سيختم العهد بأزمة حكومية مراكمة، تضاف اىل 
سلســلة االزمات التي تطّوق لبنــان، ولن ترى هذه االزمة أي 
بــادرة امل بفكفكة عقدها، بســبب تعطيلها  املتعّمد من قبل 
املعنيني، فيام املجتمع الدويل ينتظر زوال  اهل البيت الحكومي، 
ويضع الرشوط ويكّرر املطالب لتحقيق الوعود باملســاعدات، 

لكن السلطة تقف عاجزة ومكتوفة االيدي كالعادة.
هذا املشــهد املؤكد الذي سيختم نهاية ترشين االول املقبل، 
تاريخ إنتهاء والية الرئيس ميشال عون، سُيساهم يف خوض 
»التيــار الوطني الحر« معركة االنتقام من معرقيّل العهد، من 
خــالل معارضة عونية مغايرة عن املعارضة التي نشــهدها 
حالياً، أي عرب تحرّك شــعبي ســيقلب االدوار ويتخذ الشارع 
حصناً له، مع إمكانية ان نشــهد قنابل سياســية عونية يف 
إتجاه الخصوم الذين وبحســب »التيار« منعوا العهد من العمل 

وتحقيق االنجازات.
وعىل خط »التيار الوطني الحر«، افيد بأّن عدداً من مسؤوليه، 
طالبوا النائب جربان باســيل برضورة إتخاذ مواقف سياسية 
ناريــة، وإطالقها يف اتجاه الجميــع بهدف إرضاء الجمهور 
العوين الغاضب، من جّراء ما حصل يف الســنوات االخرة من 
عمر العهد، الن خسائر التيار تتواىل ومل يعد ينفع السكوت. 

يف غضون ذلك، مثة من يقرأ يف  الخالف االخر بني العهد 
ورئيــس حكومــة ترصيف االعامل، باب إنذار ســيفتح عىل 
مرصاعيه وينطلق نحو الشارع، يف ظل معلومات بأّن الخيارات 
عديدة، ولن يســمح العهد ببقاء َمن يعتربهم املعرقلني االوائل 
ملسرته، فكيف يخرج العهد وتياره من الحكم، ويبقى هؤالء؟ 
من دون ان تستبعد املصادر املتابعة لإلشكال العوين- امليقايت، 

مــن تواجد شــارع مقابل 

شــارع الحقــاً وليس اآلن، 

السيناريوهات  اّن  خصوصاً 

تحرّض منها، الفراغ الرئايس 

الذي يتصّدر املرحلة املرتقبة، 

كربى  صعوبة  وجود  بسبب 

يف االتفــاق عــىل إســم 

الرئيــس املنتظر، الن القوى 

املعارضة والتي إجتمعت قبل 

يومني مــع عدد من »النواب  

التغيريــني«، لن تتمكن من 

فرض مرشحها، وبالتايل لن 

تؤمن اصوات 65 نائباً.

ســيناريو  ايضاً  وهنالك   

الفت وهو عدم تأمني النصاب، 

الذي ســيلعب دوراً بارزاً يف 

اللعبة الرئاسية، كام سيتبادل الفريقان لعبة تعطيل النصاب، 

اىل حني ظهور الحل اآليت من الخارج، عرب رئيس وسطي، وإال 

سيكون هنالك تكرار للعهد الحايل، ولن يكون مبقداره التحكّم، 

واالمر عينه بالنســبة لرئيس آت مــن محور املامنعة، او من 

املحور املعارض، أي ســيبقى املشهد الخاليف سائداً يف إنتظار 

حصول تســوية، كام جرت العادة عرب مؤمتر خارجي يوصل 

الرئيس املطلوب عربياً ودولياً، وإال فكل االحتامالت واردة، وفق 

ما يشر ديبلومايس غريب لصديقه اللبناين، وهو وزير سابق 

يؤكد بأّن االشــهر املقبلة ستكون صعبة، لذا إستعينوا بالوعي 

واالدراك والتعقــل، ودرس تداعيات املرحلة الصعبة وإال عىل 

لبنان السالم... 

بحث ملف النزوح مع السفير السوري
ــــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــوريا لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب: سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو حبيـ ــ ــ ــ ــ ــ بـ
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة إالّ وعالجتهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرك نقطـ ــ ــ ــ ــ ــ تتـ

بو حبيب مجتمعا مع السفري السوري

اســتقبل وزير الخارجيــة واملغربني يف حكومة ترصيف 
االعامل عبدالله بو حبيب، ســفر سوريا عيل عبد الكريم عيل 
الــذي قال بعد اللقاء: »ركزنا عىل مــا أثر يف ملف النازحني 
والالجئني والترصيحات املنسوبة ملعاليه، وقد أصغيت لقراءة 
مل تفاجئني النني كنت قد سمعتها منه سابقا، وكذلك سمعتها 
مــن رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون، الذي عرفت انه 
ترأس اجتامعا ضم وزيري الخارجية والشــؤون االجتامعية 
يف حكومة ترصيف االعامل بوحبيب وهيكتور حجار واملدير 

العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ملناقشة هذا امللف. 
وأكــد بو حبيب »ان القيادة املعنيــة يف لبنان تعرف جدية 
الدولة الســورية والرئيس بشار االســد وكل املفاصل املعنية 
بتقديم كل التسهيالت الن هذه مصلحة سوريا. وانا اصطحبت 
معي املراسالت والكتب التي تؤكدان سوريا مل تدخر جهدا ومل 
ترك نقطة اال وقامت مبعالجتها الن مصلحة سوريا ان يعود 

السوريون اليها لبناء ما تهدم«. 
كام التقى بو حبيب القائم باالعامل يف الســفارة الكويتية 

عبدالله سليامن شاهني، وتم البحث يف العالقات الثنائية.

زار »الرابطة املارونّية« ُموّدعاً
سبيتيري: زيارة الحبر األعظم الى لبنان
أجندته على  وهــي  واردة  زالــت  ما 

خالل اللقاء

ار الســفر البابوي املونســنيور جوزف ســبيتري الرابطة 
املارونية، ملناسبة انتهاء مهامه يف لبنان، يرافقه القائم باعامل 
السفارة الجديد املونسنيور جيوفاين بيتيري، وكان يف استقباله 
رئيس الرابطة السفر خليل كرم واالعضاء والرؤساء السابقون.

ونوه كرم  ب«الدور الكبر الذي اداه السفر املنتهية واليته يف 
خدمــة لبنان وقضاياه والوقوف إىل جانبه يف محنه وازماته«،  
الفتا اىل انه »كان خر امني لرسالة الكريس الرسويل التي راهنت 
عىل لبنان، ورأت فيه أكرث من بلد بوسمه بالرسالة، وهذا من أنبل 
األوصاف التي تعطى لبلد«، ومتنى لسبيتري »التوفيق يف مهمته 
الدبلوماسية الجديدة«، امال ان »يستمر التعاون مع خلفه من أجل 
خدمة لبنان والوجود املسيحي فيه الذي يتعرض لتحديات خطرة«.

بدوره، أكد السفر البابوي »اهتامم الكريس الرسويل بوطن 
االرز ومتابعة أوضاعه والحرص عىل استعادة سالمه وازدهاره«. 
وقال:«الفاتيكان ما زال يراهن عىل رسالة لبنان التعددية كواحة 
لحوار االديان، وانا متفائل أن اللبنانيني يســتطيعون بامكاناتهم 
الفكريــة إبتكار صيغة جديدة تنقذ نظامهم التعددي املميز. اما 
بالنسبة إىل الشأن اللبناين الداخيل، فإن ال يشء مينع الدولة التي 
أنجــزت االنتخابات النيابية األخرة بنجاح، من إمتام االنتخابات 

الرئاسية بحسب االصول الدستورية«.
واشار اىل ان »زيارة الحرب االعظم إىل لبنان ما زالت واردة، وانها 
ما زالت عل أجندة قداسته، وسيعلن عن موعدها ، عندما ترى دوائر 
الفاتيكان أن هذه الزيارة مفيدة للبنان«، وعن دعم الفاتيكان للبنان 

يف املحافل الدولية ».
وعن طرح موضوع الحياد وموقف الفاتيكان منه، قال:«بالنسبة 
إىل الحياد الناشط الذي طرحه البطريرك الراعي فإنه عىل طاولة 
البحث مع الدول املعنية، وقد تتغر التسمية لكن النتيجة واحدة«.

التقـــــــــــــــى وفـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن حـــــــــــــــزب اللـــــــــــــــه
ــــــــا ــــــــن ُمعالجته ــــــــي يُمك ــــــــاط الت ــــــــول النق ــــــــاً ح ــــــــا طوي ــــــــاط: تحّدثن جنب
ــــــــج ُمشــــــــتركة ــــــــى نتائ ــــــــور ال ــــــــاش أن يُوصــــــــل األم ــــــــرك للنق ــــــــل: نت خلي

ــة« قــبــان بــحــث »تــعــزيــز الــوحــدة اإلســامــّي
ــي ــ ــرانـ ــ ــي اإليـ ــافـ ــقـ ــثـ ــار الـ ــشـ ــتـ ــسـ ــع املـ ــ مـ

اســتقبل رئيس الحزب التقدمي اإلشرايك وليد جنبالط 
وفــداً من حزب الله، ضم املعاون الســيايس لألمني العام 
للحزب حســني خليل ومســؤول وحدة اإلرتباط والتنسيق 
وفيــق صفا، بحضــور عضو كتلة »اللقــاء الدميقراطي« 
النائب وائل أبو فاعور، والوزير الســابق غازي العرييض.

 بعــد اللقاء، أشــار جنبــالط إىل أن »النقاط الخالفية 
تركناهــا جانباً، وتحّدثنا طويالً حــول النقاط التي ميكن 
معالجتها بشــكل مشــرك يف ما يتعلــق باالقتصاد وغر 
االقتصاد، واالمناء، وهذه فرصة، وهذا الحوار سيســتكمل 
ألننــا طرحنا عدداً من األســئلة، للوصول إىل الحد األدىن 

املواطن«.  تهم  أمور  حول  للتوافق 
ورداً عىل ســؤال، قال جنبــالط »أي تبدل باآلراء؟ مثة 
نقــاط خالفية تركناها جانبا، وبحثنا بالنقاط املشــركة، 

األسئلة«.  وطرحنا 
بــدوره، قال خليــل »بعد انقطاع طويــل بيننا واألخوة 
يف »التقدمــي«، وإن كان التواصل دامئــاً يحصل بطريق 
أو بآخــر، كان مثة مبادرة من جنبالط ورغبة مشــركة 
بيننــا لهذا التالقي الذي أملته الظروف التي متر بها البالد، 

الظروف املاليــة واالقتصادية واالجتامعية، وسيســتمر 
اللقاء يف األيام املقبلة ملتابعة هذه املســائل ملا يخدم لبنان 
ومصلحة املواطن«، الفتا إىل أن »مثّة نقاطاً اســراتيجيًة 
وسياســيًة نختلف حولها، لكن مثة مســاحة مشــركة 
يســتطيع اللبنانيون النقــاش والجدال فيها إىل أن يصلوا 

إىل نتيجــة تكون يف خدمة املواطن«. 
وعن ملف ترســيم الحــدود وتصعيد االمني العام لحزب 
الله حســن نرصالله، أشار خليل إىل أن »لجنبالط وجهات 
نظــر أبداها بكل رصاحة ســنأخذها بعني االعتبار، ونرك 

للنقاش أن يوصل األمور إىل نتائج مشــركة«. 
وبالنســبة لطرح ملف انتخابات رئاســة الجمهورية، 
قال خليل: »عرجنا عىل أغلب االســتحقاقات السياســية 
لكــن مل نخــض التفاصيل، ونتمنــى أن نصل إىل مرحلة 
نصــل فيها إىل رئيس جمهورية يكــون جزءاً من خطة 

البلد«.  هذا  إنقاذ 
وختم خليل مؤكداً أن »التالقي رضورة، وال وضع أســوأ 
يف البلــد لننتظر ونبقــى بعيدين، يجب أن نتالقى لنناقش 

املواطن«.  هموم  سوياً 

اســتقبل املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن، يف 

مكتبه يف دار اإلفتاء الجعفري، املستشــار الثقايف الجديد 

يف سفارة الجمهورية اإلسالمية يف إيران كميل باقر زاده 

يرافقه امللحق الثقايف للجمهورية اإلســالمية اإليرانية يف 

لبنان محمد رضــا مرتضوي، ومدير اإلعالم والعالقات يف 

قصر. عيل  الثقافية   املستشارية 

وكانــت زيــارة »تعارفية للمستشــار الجديد ووداعية 

للســيد مرتضــوي. كام تم البحث يف ســبل آفاق التعاون 

الثقايف بني املستشــارية ودار اإلفتاء الجعفري ورضورة 

تعزيز الوحدة اإلســالمية يف املنطقة«.

فرونتسكا زارت بو صعب والجمّيل
زارت املنســقة الخاصــة لالمم املتحــدة يف لبنان يوانا 
فرونتســكا، رئيس مجلس النواب نائب رئيس مجلس النواب 
اليــاس بوصعب،يف مكتبه، وتم خالل اللقاء عرض موضوع 
ترســيم الحــدود البحرية إضافة اىل مســار اقرار القوانني 
االصالحيــة ضمــن خطة تنفيذ االتفاق مــع صندوق النقد 

الدويل.
والتقت فرونتســكا رئيس حزب الكتائــب اللبنانية النائب 
سامي الجمّيل الذي حّمل »مسؤولية ما يحصل اليوم من انفالت 
أمنــي إىل رئييّس الجمهورية والحكومة اللّذين ال يبادران إىل 
تشــكيل حكومة تكون قادرة عىل االستجابة لحاجات الناس، 
معتربًا أّن القرار بعدم التشــكيل يف أســوأ فرة متّر بها البالد 
هو جرمية تقرف بحق اللبنانيني عن ســابق تصّور وتصميم. 
واعترب أن عىل رئيس الحكومة أن يضع تشكيلة جديدة وعىل 

رئيس الجمهورية أن يناقشها ويرسلها إىل مجلس النواب الذي 

يتحّمل مســؤولية إعطائها الثقة من عدمها«، مشــرًا إىل أن 

»النواب غر قادرين دستوريًا عىل اسرداد التكليف من رئيس 

الحكومة املكلّف وال تشكيل حكومة«.

فرونتسكا عند بو صعب

جريئاً مــوقــفــاً  املــطــلــوب  مليقاتي:   وهـــاب 

املودعين أمـــوال  عــن  املسؤولّية  بــإعــان 
اعتــرب رئيس حــزب »التوحيد العريب« الوزير الســابق 

وئام وهــاب، أنه »ليس مطلوباً دخول املرصف بالســالح 

ولكن املطلوب يا نجيــب ميقايت )رئيس الحكومة املكلف( 

مــن الحكومة موقفاً جريئاً بإعالن املســؤولية عن أموال 

املودعــني وطأمنتهم، املســلح يف البنــك اآلن ميثل ماليني 

أموالهم«. نهبت  الذين  اللبنانيني 

ومتنى وهاب يف ترصيحٍ عىل مواقع التواصل اإلجتامعي، 

عىل »كل املواطنني التوجه إىل املرصف والتضامن مع املودع 

ومنع اعتقاله«، كــام نتنمى عىل »القوى األمنية والقضاة 

إمتالك الجرأة وإعتقال ســارقي الناس وليس املرسوقني«.

قبالن مستقبال  باقر زاده والوفد املرافق

جنبالط يرحب بصفا وخليل
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املنطقة تــطــّورات  وقــع  على  الداخلّية«  ــه  »أوراقـ ترتيب  يُعيد  »اإلشــتــراكــي«  وسياسياً زعيم  برملانياً  ُمشتركة  ُمجّدداً... ومصلحة  الخالف  تنظيم  الى  الله  جنبالط وحزب 
عيل ضاحي

 
عــودة الحرارة اىل خط حارة حريك وكليمنصو، كان مبباردة 
من النائب الســابق وليد جنبالط واالتصال مبسؤول التنسيق 
واالرتباط  يف حزب الله وفيق صفا )كام تؤكد اجواء حزب الله، 
بينام يرص »االشــرايك« عىل ان صفا هو املبادر(، اسفرت عن 
لقــاء عقد امس، وضم اىل صفا معاون االمني العام لحزب الله 

الحاج حسني خليل.
وتؤكد اوساط مطلعة عىل اجواء حزب الله ان قبل االنتخابات 
وبعدها، كان حزب الله وامينه العام السيد حسن نرصالله يرصان 
عىل التأكيد ان نهج حزب الله هو االنفتاح والحوار ومد اليد اىل 
الرشكاء يف الوطن بالقول وبالفعل، وليس بعبارات انشائية او 
للتنمري السيايس ومن دون اجندات او رشوط مسبقة. ويستثنى 
مــن هذه القاعدة طبعاً من لديه اجندة امريكية وصهيونية ضد 
حزب الله، وســيبقى يهاجمــه ويعاديه عىل قاعدة »عنزة ولو 
طارت«. وصاحب مرشوع االستهداف لحزب الله واملقاومة، لن 

يتوقف عنه مهام كان الثمن.
وتشري االوساط اىل ان استعادة الحرارة عىل خط حارة حريك 
- كلمنصو، فيه مصلحة مشــركة للطرفني، وهناك مســاحة 
مشــركة للعمل من خالل مجلس النواب والترشيع ، ال ســيام 
ان جنبــالط عاد املمثل الربملاين الوحيد للطائفة الدرزية، ومن 
الطبيعي ان يكون هناك تعاون برملاين بني »االشرايك« والوفاء 
للمقاومة، وكذلك هناك مساحات للعمل السيايس واالقتصادي 

واملايل.
وعــن توقيت مبادرة جنبالط وتلقف حزب الله هذا »االنفتاح 

الجنبالطي« الجديد عليه، ترى االوســاط ان جنبالط يقرأ جيداً 
املتغريات الداخلية وموازين القوى وكذلك يف االقليم، وهو خرج 
من االنتخابات »منترصاً« بعدد النواب، لكن ساحته وبيته الداخيل 
يف حاجة اىل ترتيب، وهو ومن منطلق الواقعية السياسية يعيد 
ترتيــب اوراقه الداخلية، ويعيد صياغة تحالفاته وعالقاته مع 

اآلخرين.
بدورها تؤكد اوساط قيادية بارزة يف »االشرايك« ان استئناف 
العالقــة مع حزب الله هو من باب تنظيم الخالف، والعودة اىل 
العالقة كام كانت من 4 سنوات. وتشري اىل ان اعادة التواصل مع 
حزب الله ليست عىل حساب عالقة »االشرايك« مع »القوات« 

او غــريه، فهنــاك تالق عىل 
عىل  واختالف  امللفات  بعض 
اخرى، كام كان هناك تفاهم 

انتخايب مع معراب.
وتؤكد االوساط ان الدعوة 
اىل الحــوار، ال ســيام مع 
حزب اللــه، كانت يف صلب 
خطــاب وليد جنبالط ، فقبل 
االنتخابات النيابية بـ 10 ايام، 
اعلــن جنبالط انه يف مقابل 
السياســية  والحرب  االلغاء 
»يدنا  واالنتخابيــة عليــه، 
ممدود للحوار مع حزب الله«. 
جنبالط  ان  االوساط  وتقول 
يف مقابلتــه املتلفزة اخرياً، 
حدد العناوين العريضة للقاء، 
الكهربايئ  امللف  ال سيام يف 

واالقتصادي والنفطي واملايل.
يف املقابــل ترى االوســاط، ان ترتيب االوضاع الداخلية بعد 
االنتخابات، ال سيام البيت الدرزي هّم اسايس عند جنبالط، رغم 
ان ال تواصل مبارشاً بعد االنتخابات مع كل من النائب الســابق 

طالل ارسالن والوزير السابق وئام وهاب.
وعىل مستوى العالقة مع التيار الوطني الحر، تؤكد االوساط 
حصــول لقائني بني جنبالط والنائب غســان عطالله، ووضعا 
يف خانة التهدئة يف الشــوف وعاليه، والقنوات مفتوحة بني 

الطرفني ملعالجة اي اشكال امني او ميداين.     

رئيس الجمهوريّة كّرم الرياضيتين ريتا أبو جودة وساندرا سكر... وتلّقى دعوة
 بوصعـــــــــــــــب: الوســـــــــــــــيط األميركـــــــــــــــي حريـــــــــــــــص علـــــــــــــــى ُمواصلـــــــــــــــة املفاوضـــــــــــــــات
ـــــــــــــــن ـــــــــــــــة بالنازحي ـــــــــــــــات املعني ـــــــــــــــوريّة والجه ـــــــــــــــة الس ـــــــــــــــع الدول ـــــــــــــــي التعاطـــــــــــــــي م ـــــــــــــــن: ُمهّمت شـــــــــــــــرف الدي

اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
يف قــرص بعبدا، قبل ظهر امس نائب رئيس مجلس 
النواب الياس بوصعب، وعرض معه األوضاع العامة 
يف البالد والتطورات السياســية الراهنة ومســار 

املفاوضات لرسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وبعد اللقاء، تحدث بو صعب اىل الصحافيني، واكد 
ان الوســيط األمرييك حريص عىل مواصلة الجهود 
يف ملف الرســيم، بناء عــىل االجتامع األخري الذي 

حصل يف بعبدا«.
وعــن ملف التحقيق يف انفجــار املرفأ، قال: »لن 
نسكت، وســنظل نتابع امللف. يجب رفع هذا الظلم، 
وســنظل نتابع مع أهايل الشــهداء واملأســورين 
املوقوفني يف هذه القضية لفك ارس القضاء، ليتمكن 
من إمتام عمله ونخرج بنتيجة تشــفي غليل األهايل 

الذين احرقت قلوبهم، ونحن منهم.
وعن مســار املفاوضات مع صندوق النقــد الدويل، قال بو 
صعب: »ذكر رئيس مجلس النواب ان هناك قوانني مطلوبة من 
مجلس النواب، يجب ان تصدر قبل الدخول يف انتخابات رئاسة 
الجمهوريــة، وهي اوالً املوازنة، حيث تعمل لجنة املال واملوازنة 
النجــاز املوازنة. القانون اآلخر املطلــوب، والذي اقره املجلس 
النيايب، هو قانون الرسية املرصفية. وقد ناقشت هذا امللف مع 
فخامة الرئيس. فقد تم ارسال هذا القانون اىل قرص بعبدا، ولكن 
ما زلنا ضمن املهلة املتاحة لفخامته لدرس القانون، وقد فهمت 
من رئيس الجمهورية ان دراسة القانون قد شارفت عىل نهايتها 

وسيتم التوقيع عليه من قبله«.
وحول الكابيتال كونرول اكد بوصعب »ان هناك اجامع عىل 
رضورة حصولــه ، وهدفنا حامية أموال املودعني. فلبنان لديه 
مالحظات عىل بعض ما يطلبه منا هذا الصندوق، وبامكاننا ان 

نناقشها معه، والوصول اىل ما نريده«.

واســتقبل رئيس الجمهورية، وزير املهجرين عصام رشف 
الدين وعرض معه أوضاع وزارته، إضافة اىل موضوع النازحني 

يف لبنان.
 وبعد اللقاء، قال رشف الدين: »تناولت معه ملف عودة النازحني 
اىل بالدهم، وزياريت املرتقبة اىل سوريا اواخر األسبوع الجاري، 
يومي االحد واالثنني. وقد حظيت بتشجيع ومباركة من فخامته 
الن هذا املوضوع حيوي وانســاين. وان شاء الله ستكون لدينا 
نتائج إيجابية ال ســيام وان الهيئات السورية املعنية متد يدها 
للتعاون، كام ان هناك تحضريات النجاح اللقاءات، وورقة عمل 
تتضمن خريطة عودة كاملة وفكرة تأســيس لجنة رباعية من 
الدولة اللبنانية تنسق وتتابع مع اللجنة يف سوريا، واين متفائل 

جدا«.
وعن اقفال ملف عودة النازحني، قال رشف الدين: »ال اعد باقفال 
امللف. عرضنا فكرتنا كوزارة مهجرين وحظيت مبوافقة الرؤساء 
ومجلس الوزراء بإعادة 16 الف  نازح شــهريا مبا يتناسب مع 
القدرة االستيعابية للدولة السورية ألننا نريد للنازحني عودة آمنة 

وكرمية. والدولة السورية تعهدت بانشاء مراكز إيواء 
مع كل مسلتزماتها من بنى تحتية وطرقات وكهرباء 
ومياه شفة ورصف صحي ومدارس ومستشفيات يف 
اقرب مكان مع تأمني وسائل نقل عام بأسعار مقبولة 

جدا، ومساعدة املزارعني عىل العودة اىل اراضيهم. 
واكد »ان مهمتي هي التعاطي مع الدولة السورية 
والهيئات املعنية باالمر وتكوين ملف عن كل ما يتعلق 
بعــودة النازحني، بدءا باملفوضية مرورا بالســفراء  
وصوال اىل املبعوثني يك  نتمكن من معرفة ما يريده 
هؤالء وما ميكن تنفيذه ومتابعته. واين عىل تنسيق  

كيل مع جميع الوزراء«.
واســتقبل الرئيس عون رئيس الجامعة اللبنانية 
الثقافية يف العامل الدكتور نبيه الرشتوين عىل رأس 
وفد من الجامعة ضم جورج ايب رعد )من فرنســا( 
وشــوقي الحــاج )من افريقيا(. ورافــق الوفد االب اييل نرص 
والعميد املتقاعد نهى الرشتوين. وقد وجه الرشتوين دعوة اىل 
الرئيس عــون لحضور »املؤمتر االقتصادي االغرايب األول من 
اجــل لبنان« الذي تقيمه الجامعة يوم الخميس 18 آب الجاري 

يف جامعة الروح القدس يف الكسليك. 
اىل ذلك، كرم الرئيس عون يف حضور مستشــاره لشــؤون 
الشــباب والرياضــة ورئيس االتحاد اللبنــاين للمبارزة جهاد 
ســالمة، كال من البطلة الرياضية ريتا أبو جودة التي حققت 
نتائج محلية ودولية اســتثنائية يف املبارزة، والشابة ساندرا 
أنطوان سكر التي صنفت بطلة عاملية يف لعبة الفنون القتالية  
املختلطــة  MMA التي جرت نهائياتها يف أمســردام يف 29 
اذار املايض حيث احتلت ســاندرا املرتبة األوىل ونالت امليدالية 
الذهبية. وقد منــح الرئيس عون كال من البطلتني الرياضيتني 
وسام االســتحقاق اللبناين الفيض تقديرا ملا حققتاه من فوز 

ورفع اسم لبنان عاليا يف املجال الريايض.

ــد الـــجـــيـــش ــ ــائـ ــ لــــــقــــــاءات قـ

عــوده عــرض األوضـــاع مع املّر

قائد الجيش مستقبال السفري الربيطاين

عوده مستقبال املر

اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون امس، يف مكتبه 
يف الريزة، الســفري الربيطاين يف لبنان Hamish Cowell  يف 
زيارة تعارف ملناســبة توليه مهامه يف لبنان، وتّم التداول يف 

سبل التعاون بني جييش البلدين. 
كام استقبل النائب رشبل مسعد، ثم النائب الياس اسطفان، 
وتناول البحث األوضاع العامة يف البالد. كذلك اســتقبل وفداً 
من نقابة مزارعي البقاع برئاســة ابراهيم الرشييش، وجرى 

التداول يف سبل التعاون مع الجيش اللبناين.

اســتقبل مروبوليت بريوت وتوابعها املطران الياس عوده 
ظهــر امس، النائب ميشــال املر الذي نقل لــه تحيات الوزير 
السابق الياس املر، وكانت الزيارة مناسبة للتباحث يف األوضاع 

السياسية واملعيشية الصعبة التي يعاين منها اللبنانيون.

ــري؟ ــجــي ــف ــل ت ــامـ ــى عـ ــ ــاق الـــرئـــاســـي الـ ــقـ ــحـ ــتـ ــّول اإلسـ ــحـ ــتـ ــل يـ هــ
فادي عيد

تبــدي أكرث من جهة سياســية 
وحزبيــة مخاوفها مــن أن يكون 
اإلستحقاق الرئايس مدخالً لتفجري 
الخالفات السياسية، ورمبا إقحام 
البلد يف نزاعات قد تســتغرق وقتاً 
طويالً، إن عــىل صعيد الجدل يف 
تفســري الدستور، ال سيام أنه ليس 
هنــاك من حكومــة،  بل حكومة 
إىل  إضافــة  أعــامل،  ترصيــف 
اجتهادات وفق مصالح هذا الفريق 
وذاك، ولكن األخطر من ذلك ما يتمّثل 
بحالة اإلنقســام الســيايس التي 
تؤرّش إىل أجواء تصاعدية قد تكون 
هي األعنف بعد حركة اإلصطفافات 

األخــرية، مبعنى تجمع النواب املعارضني يف إطار 
تكتل كبري، عىل خلفية اإلستحقاق الرئايس املقبل، 
لتجّنــب الرشذمة، وبالتــايل، اإلجامع عىل رئيس 

توافقي.
وعلم أن هناك لقاء قريبا آخر لهذا التكتل قد تشارك 
فيــه مجموعات نيابية جديــدة، إذ هناك اتصاالت 
جارية عىل قدم وســاق يف هذا السياق، لذلك فإن 
التحالفات الجديدة املعارِضة وســواها قد تشــكّل 
يف املرحلة املقبلة مدخالً لتوســيع حالة اإلنقسام 
والســجاالت، باعتبار أن كل ما يحصل اليوم مرتبط 
باإلســتحقاق الرئايس، ومثة من يرى أن املســألة 
تتخطى هذا اإلســتحقاق، األمر الذي يشــري إليه 
رئيس الحزب »التقدمي اإلشرايك« وليد جنبالط يف 
مجالسه، والذي يشّدد عىل أهمية الرشوع يف حوار 
بني كل املكّونات السياسية والحزبية، ألن القادم عىل 

لبنان واملنطقة يستوجب ذلك، وإال سيدخل البلد يف 
متاهات وخالفات ســيكون لها ارتداداتها السلبية 

عىل كل املسارات، وتحديداً يف امللف اإلقتصادي.
وينقل هنا، وبحســب معلومــات مواكبة، بأن 
جنبالط ســمع من الخارج أجواًء ال تبرّش بالخري، 
بل تتحّدث عن تحّوالت كبرية ستجري يف املنطقة، 
ويف حــال بقــي الوضع عىل ما هــو عليه عىل 
الســاحة الداخلية، فإن البلد سيتعرّض ألكرث من 
أزمة، ولهذه األســباب واملعطيات علم أن جنبالط 
ســيطلق املزيد من املواقف والتحذيرات التي تصّب 

يف هذا املنحى.
من هذا املنطلق، فإن اإلستحقاق الرئايس، ووفق 
املعلومات نفسها، لن يكون هذه املرة مسألة عابرة، 
وإمنا سيشهد َصوالت وجوالت إىل أن تحصل تسوية 
دوليةـ  إقليمية يف وقت قريب، تجنباً الســتفحال 
األوضــاع عىل كافة املســارات، ولكن، ومن خالل 

بعض القوى التي تتواصل مع دول 
أنه  تؤكد  اللبنــاين،  بامللف  معنية 
وحتى اليوم ليس مثة أجواء تصّب 
يف هــذا املعطى، نظــراً للنزاعات 
أوكرانيا  من  والحروب  والرصاعات 
إىل أكــرث من دولة، وما يجري يف 
العــامل ككل، ال ســيام يف أوروبا 
من أزمات إقتصادية خانقة، األمر 
الذي يرتد ســلباً عىل لبنان، ولكن 
يف املقابــل، مثــة اهتاممــات ال 
زالت ســارية املفعول، وتحديداً من 
قبل الفرنســيني، وباملحصلة، فإن 
ذلك ال يكفي ألن التســوية تحتاج 
توافــق دويل وإقليمي، وإىل  إىل 
اآلن هذا اإلجــامع غري متوّفر يف 
الروســية  خضم األولوية للحرب 
ـ األوكرانيــة، إىل ما يجري يف فلســطني والعراق 

وسوريا واليمن.
ويبقى، وحيال هذه األجواء املتوتّرة، فإن املعلومات 
ذاتها، تتحدث عن مســاعٍ بُذلت إلعادة تحريك املياه 
الراكدة عىل خط بعبــدا ـ الرساي، بعد التوصل إىل 
ما يشــبه الهدنة وإمكانية معاودة البحث بتشكيل 
الحكومة، ولكن ذلك أيضاً يتخطى هذه العناوين إىل 
ما هو أهم بالنسبة لألطراف الداخلية والخارجية، أي 
اإلستحقاق الرئايس، الذي يبقى منطلقاً أساسياً نحو 
الحل الشامل، عرب انتخاب رئيس توافقي وحكومة 
إصالحيــة، وبعدهــا، يجري البحــث بإصالحات 
وتعديالت دســتورية وقانون إنتخايب جديد، ولكن 
هذا ما سيحتاج إىل جهود من خارج الحدود، إىل أن 
تأيت هذه الفرصة املؤاتية، ودون ذلك، ستبقى عملية 

»شّد الحبال« والخالفات قامئة.

عون  مجتمعا رشف الدين                                                           )دااليت ونهرا(

فرملة أو  التعليم  بتعطيل  أسمح  لن   الحلبي: 
إنطالق العام الدراسي... ولتبقى األقساط بالليرة

أشــار وزير الربيــة والتعليم العايل يف 
حكومة ترصيف األعامل عباس الحلبي، إىل 
»أننا متكنا من عبور اســتحقاق االمتحانات 
الرســمية ونجحنا يف إنقاذ العام الدرايس 
خصوصاً يف التعليم الرســمي، بعد تعويض 
جزء مهم واســايس من الفاقــد التعليمي. 
الرسمية بالنسبة  لقد شــكلت االمتحانات 
إلينا محطة مفصليــة ميكن االرتكاز إليها 
التي ســتواجهنا الحقاً  املعضالت  ملواجهة 
وقد بدأت تطل براســها حيث نشهد تعطيالً 
لــكل القطاعــات ومزيداً مــن االنهيارات، 
االمر الذي يســتدعي خططاً عاجلة لتأمني 
انطالقة ســليمة للســنة الدراسية املقبلة 
وتوفــري املســتلزمات واملقومــات املالية 
القيام  مــن  الربوية  املؤسســات  لتمكني 

الربوية«. برسالتها 
أضــاف خــالل تكريم رابطــة املدارس 
اإلنجيلّيــة يف لبنــان طالّبهــا املتفّوقني 
بإحتفــال اقيــم يف مركز ضهور شــوير 
اإلنجيــيل يف عني القســيس: »لقد تعاملت 
يف الربيــة بــكل انفتــاح وتواصلت مع 

التي تواجه  العقبــات  الجميــع لتذليل كل 
الربيــة والتعليــم«، مضيفا »لن أســمح 
بتعطيل التعليم أو فرملة انطالق الدراســة، 
فكام عملنــا مع الجهــات املانحة ومتكنا 
من تأمــني الدعم لألســاتذة بالتوازي مع 
تقدميات الدولة ومســاعداتها االجتامعية 
وبدالت النقل مع االمــل بأن ترّشف الدولة 
تعهداتها تجاه املســتفدين سنستمر يف هذا 
األداء إىل آخــر يوم من وجودنا يف الوزارة 
إلنقــاذ التعليم وتطويره وتحديثه بعيداً من 
التعطيــل ومعه اإلرضابات التي ال تؤدي إال 
إىل مزيــد من رشذمــة القطاعات وتطيح 
باملؤسسات عىل رغم الحق يف املطالب جراء 

الخانقة«. األزمة 
ولفــت الحلبي، إىل »أنني أشــدد يف هذا 
الســياق، ومن خلفية الحرص عىل التعليم 
الخــاص إىل جانب التعليم الرســمي، عىل 
أن تبقى األقســاط باللرية اللبنانية وفق ما 
ينــص عليه القانون 515، وهذا األمر يرتبط 
بالعدالــة واســتمرار التعليم واســتقطاب 
التالمذة، فالوقت ليس للربح امنا للصمود ».

النشار لجعجع: عد الى رشدَك لتكون ُمواطناً صالحاً
أكد رئيس >حركة النارصيني العرب< الشيخ 
عبد الكريم النشار، يف اللقاء الشعبي الطرابليس 
االسبوعي الذي عقده »ان لبنان يحيا بجناحيه 
املسيحي - املسلم، وان من يراهن عىل الخارج 

وعىل فتنة داخلية فاشل ال محالة«.
وقال النشــار: »ان رئيــس حزب القوات 
اللبنانية ســمري جعجع يطل عىل اللبنانيني 
يف كل مناســبة مطلقــا العنــان ملخيلته 
وألوهامــه حول رشوط ومواصفات رئيس 
الجمهورية، وهو ال يريده من 8 اذار، ويضع 
رشوطا كأنه اآلمر الناهي، والحاكم بأمره«، 
معتقداً »إنه الزعيم املســيحي القوي الذي 
ميلــك كتلة نيابية كبــرية وعىل هذا الوهم 

الخيار له«. ان  يعتقد 

أضــاف«  تناىس جعجع ان لبنان ال يحكم 
إال بالتوافــق بني جناحيه املســلم املعتدل 
واملســيحي املعتدل، يحكم بالوفاق واملحبة 
والتســامح، لــذا غالبية الشــعب اللبناين 
مبســلميه ومســيحييه ال يرون فيه رجالً 
معتدالً او من يختاره مؤهالً لرئاسة البالد.«

وتوجه اىل جعجع قائال: »عد اىل رشــدك 
لتكــون مواطناً صالحــاً… ومراهناتك عىل 
الخــارج األمــرييك - والصهيوين لن تجدي 
نفعــاً، فلبنان محمي بوحدة ابنائه املخلصني 
الحريصني عىل الســلم االهيل والذين تعلموا 
دروسا من الحرب االهلية لن تتكرر، ويرفضون 
كل مــن يحاول جر البالد اىل فتنة ال تبقي وال 

تذر«.

 جــعــجــع: إلنـــجـــاز االســتــحــقــاق
ــده ــوعــ ــ ــي فـــــي م ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ

جعجع مستقبال السفرية األمريكية

استقبل رئيس حزب »القّوات اللبنانّية« سمري جعجع  السفرية 
األمريكّية دورويث شــيا يف معــراب، وجرى عرض للتطورات 

السياسية يف لبنان واملنطقة. 
وبحســب بيان، »اطلعت شيا رئيس القّوات عىل املستجدات 
التي يشــهدها ملف املفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، 
وناقش الطرفان ملف استجرار الطاقة من مرص، بحيث تبنّي ان 
هذا االخري متوقٌف اليوم عند مطلب تشكيل الهيئة الناظمة من 
قبل البنك الدويل، وهو امر مل تحرز فيه الحكومة اي تقدم حتى 
الساعة، مام يحرم اللبنانيني من الكهرباء ويبقيهم يف الظلمة«. 
وختاما، شّدد جعجع عىل »رضورة مواكبة لبنان يف املرحلة 
الدقيقة املقبلة وضامن انجاز االستحقاق الرئايس يف موعده 

الدستوري«.

لــلــمــودعــيــن إذالالً  كــفــى  الـــديـــن:  ــي  ــق ت
غرد رئيس حزب »الوفاق الوطني« بالل تقي الدين عرب حسابه عىل »توير«: 

»يجــب إيقاف زعرنة املصارف، بعدما رسقت أموالنا وجنى أعامرنا...  املصارف 

تحتجــز أموالنا من غري وجه حق وهم يتذرعون بأنهم الضحية فيام املصارف 

يجنــون أرباحاً طائلة. عىل املصــارف أن تتحرك فوراً لتحرير الودائع الصغرية 

واملتوسطة ألصحابها ودفعها بعملية اإليداع نفسها. كفى إذالال للمودعني«.

عطلة الصحافة في عيد انتقال السّيدة العذراء
اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية يف بيان انه«  مبناسبة عيد »انتقال السيدة 

العــذراء« املوافــق يوم االثنني 15 آب 2022،  تتوقف الصحف عن العمل يف هذا 

اليوم لتحتجب صباح الثالثاء يف السادس عرش منه، وذلك عمال بقرار مجليس 

نقابتــي الصحافة واملحررين واتحادات نقابات عامل الطباعة ورشكات توزيع 

املطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك«.
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الجمعة 12 آب 2022

تسابق على األولويّة بين اإلنتخابات الرئاسّية واملفاوضات الخارجّية

املودع املسّلح سّلم نفسه ُمقابل حصوله على 30 ألف دوالر.. وإخراج الرهائن تباعاً
مياه بعبوات  األمنّية  القوى  رشقوا  ملتظاهرين  املصرف  محيط  في  وتجّمع 

فاطمة شكر

للعامل،  جديٌد  إطاٌر  يُرسُم 
يف  امللفات  تحتشــُد  ومعه 
التدهور  مقدمها  ويف  لبنان 
واإلنهيــار  اإلقتصــادي 
وملف  الكبــر،  املعيــي 
انتخاب رئيــس الجمهورية 
القادم،  األول  ترشيــن  يف 
بعد أن ُوضَع ملُف تشــكيل 
الحكومة جانباً، رغم الدعوة 
لتشــكيلها وإرصار بعــض  
عىل  السياســية  القــوى 

تشكيلها من أجل اإلنقاذ.
أســاء  طرح  تعدد  ومع 
الجمهوريــة من  لرئاســة 
سياسيني وإقتصاديني، يبدو 
أن هناك تقدٌم ملحور املانعة 

يف هذا امللف، ومحور املانعــة كا بات معروفاً 
السابق سليان  الوزير  يصب ضمن خانة ترشيح 

فرنجية.
حزب اللــه الناخب الكبر مل يحســم خياراته 
حتى هذه اللحظة يف العلــن، ما يعني أن ال يشء 
واضحاحتى هذه الساعة مبا يخص الوزير سليان 
فرنجية، خصوصاً أن العالقة ال تزال غر واضحة 
بني فرنجية وباســيل، حليف حزب الله األسايس 
رغم بعــض الخالفات، لكن مراقبــون يقولون إن 
التعويل يبقى عىل ربع الساعة األخرة يف تحديد 
موقف باسيل تجاه فرنجية، كا أن مواقف رئيس 
الحزب »التقدمي اإلشــرايك« وليد جنبالط حيال 
الله واإلنتخابات الرئاســية تبدو -وبحسب  حزب 
الخــراء - عادية نظراً ألن األخــر يبدُل آراءه بني 
الحني واآلخــر، ما يعني أن اللقاء الذي ســيجمُع 

جنبالط مع حــزب الله وتحديداً مــع وفيق صفا 
واملعاون السيايس حسني الخليل سيكون محصوراً 
تحديداً مبلف رئاســة الجمهورية ومحاربة العدو 
اإلرسائييل، فيــا يبدو أن رئيس حــزب »القوات 
اللبنانية« ســمر جعجع ينــوي التوجه لتعطيل 
النصاب من خالل عدم تأمني حضور ثلثي النواب. 

يبدو فعلياً أن الجميــع يتحدث عن املراوحة يف 
هذا امللف نظراً الختالف النظرة السياسية الداخلية 
الســيايس  والنقاش  املناكفة  والخارجية، وتغلُب 
السياســية يف ظل تدهــوٍر معيي  القوى  بني 

واقتصادي كبر.
العد العكيس للوصول إىل اإلستحقاق  ومع بدء 
الرئايس وانتخاب رئيــس جديد ، ال بد من الحديث 
عــن وجــود صعوبات كثــرة حيــال اتفاق كل 
األطراف حول الشــخصية التي ستصل إىل رئاسة 
الجمهورية، كا أن مقاطعة اإلنتخابات الرئاسية 

تأمني نصاب  من خالل عدم 
بشكٍل  تناقله  يتم  بدأ  الثلثني 

علني.
حظوظ  فــإن  وعليــه؛ 
سليان فرنجية يف الوصول 
تبدو  الرئاســة  ســدة  إىل 
محسومة يف حال تم إعطاء 
رئيس  األخــر من  الضوء 
»التيار الوطني الحر« النائب 
جران باسيل ورئيس الحزب 
وليد  اإلشرايك«  »التقدمي 
عدا  الكتل  وباقــي  جنبالط 

»القوات«. 
كا أن ملف اإلســتحقاق 
الرئــايس يواجهــه ملــٌف 
جوهــري وأســايس، وهو 
ترســيم الحدود بــني لبنان 
وانتظار  اإلرسائييل،  والعدو 
عــودة املفاوض األمريك آموس هوكشــتاين إىل 
بــروت يف ظل إرصار »ارسائيــيل« عىل املاطلة 
بالوقت حتى إجراء »اإلنتخابات اإلرسائيلية«، وهذا 
ما يرفضه األمني العام لحزب الله الســيد حســن 
نرصالله، والذي حدد شــهر أيلول موعداً نهائياً لهذا 

امللف.
خارجياً تســتمُر الحملة العســكرية الروسية 
يف أوكرانيا، ومعها تســتمُر املفاوضات اإليرانية- 
األمركية مبا يخــص اإلتفاق النــووي اإليراين، 
بالرغم من إرصار إيران عــىل مواقفها حيال هذا 
امللف، والذي ســينعكس حتاً عىل الداخل اللبناين 

واإلستحقاق الرئايس املنتظر. 
تحديــاٌت كبــرٌة تواجه اإلســتحاق الرئايس 
بني  السيايس  الخطاب  مســتوى  وترفع  اللبناين 
القوى، ما يعني مراوحًة وعــدم تقدم فعيل يف 

امللف املصري.

شــاقة،  مفاوضات  بعد 
متكنت القــوى األمنية من 
إخــراج املودع املســلح من 
مــرصف »فــدرال بنك »يف 
الحمــرا، بعــد االتفاق عىل 
اعطائه 30 الــف دوالر من 
اصل وديعتــه البالغ قيمتها 

209 آالف دوالر. 
املوظفــون  بــدأ  كــا 
بالخــروج  املحتجــزون 
من املــرصف تباعــا. وقام 
املودعــون املتظاهرون أمام 
املرصف برشق القوى األمنية 
بعبوات امليــاه بالتزامن مع 

إخراج املحتجزين. 
الداخليــة  وزيــر  وكان 
بســام  القايض  والبلديات 
تابــع من غرفة  قد  مولوي 

عمليات املديرية العامــة لقوى االمن الداخيل مع 
كل من املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء عاد 
عثان ورئيس شعبة املعلومات العميد خالد حمود، 
املفاوضات التي تجريها شــعبة املعلومات لتحرير 
املحتجزين داخــل مرصف »فدرال بنك« يف الحمرا، 
واالجــراءات املتخذة من قبل القوى األمنية، مؤكدا 

»حرصه عىل حاية أمن املواطنني جميعا«.
ويف التفاصيــل، تعرّض مــرصف »فدرال بنك« 
يف منطقة الحمرا قبل ظهر أمس لعملية احتجاز 

موظفني وعمالء. 
فقد دخل احد املواطنني حــرم املرصف، مطالباً 
بتسليمه أمواله البالغة 209 آالف دوالر، وهو يحمل 
سالحاً حربياً ومادة البنزين، مهدداً بإشعال نفسه 
وقتل َمن يف الفرع، وقد شــهر سالحه يف وجه 
مدير الفرع وســادت حال من الذعر بني املوظفني 

والزبائن.
وبّرر املواطن البالغ من العمر 42 ســنة، ويدعى 
باسم الشــيخ حســني، ترصفه ودخوله املرصف 

تبلغ 210  التي  للمطالبة بأموالــه  الطريقة  بهذه 
آالف دوالر )ولــدى أخيه مبلغ 500 الف دوالر( بأن 
والدها دخل املستشفى منذ فرة الجراء عملية من 

دون استطاعته دفع تكاليفها. 
القوى األمنية والجيش  واذ حرت عنارص من 
وفرق من الصليب االحمر والدفاع املدين ملواجهة اي 
طارئ، وتجمع ايضا عدد من املودعني يف الخارج 
دعا للحاج حســن، وهتفوا دعــًا للمودع وضّد 
الّسياســات املرصفّية. كا حر أهايل املوظفني 

لالطمئنان اىل أبنائهم .
كذلك، حر رئيس جمعيــة املودعني اللبنانيني 
حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية يف محاولة 
منهم القناع املودع املســلّح وثنيه عن القيام بأي 

عمل مؤذ. 
الذي  املودع  للتفاوض مع  ودخل مغنية املرصف 
كان أطلــق طلقتني يف الداخــل، وهو موجود مع 
شــقيقه، اال انه مل يلق تجاوبــا ويرص عىل أخذ 

وديعته كاملة من املرصف.  
وكشــف مغنية بعد اجتاعه بجمعية املصارف 

بناء عــىل تكليف من املودع 
املسلح، ان »هناك نية للدفع، 
وهذا القرار يقرره املرصف«. 
وقــال: »ابلغــت وزيــر 
الداخليــة بذلــك، غــر ان 
صاحب املرصف املعني خارج 

السمع، وهناك المباالة«. 
أجريت  مفاوضات  وكانت 
لتسليمه  املسلح   املودع  مع 
الــف دوالر من  مبلــغ 30 
مرصا  رفض  انه  اال  وديعته، 
عىل اسرداد وديعته كاملة.

وأوضــح شــقيق املودع 
اىل  يدخل  »مل  شــقيقه  ان 
أي ســالح،  املرصف حامال 
مــادة  يحمــل  كان  امنــا 
يف  الذي  والسالح  البنزين، 
وانه  للمرصف،  عائد  حوزته 
مل يكن مع شقيقه يف الداخل، لكنه أعلن تضامنه 
وديعته  لخطوة شــقيقه الســرجاع  وتأييــده 
والتمكن من متابعة عالج والدها«، مضيفا »ان 
شــقيقه أقدم عىل هذه الخطوة بعد وعود كثرة 
حصل عليها من ادارة املرصف للحصول عىل االقل 
عىل مــا قيمتــه 5000 آالف دوالر لدفع تكلفة 
العالج يف املستشــفى، اال ان كل هذه الوعود مل 

تنفذ«. 
وأشــار اىل ان شقيقه مســتعد لتسليم نفسه 

والدخول اىل السجن بعد حصوله عىل وديعته. 
ولفتت مصادر أمنية »اىل ان املودع املسلّح يرّص 
عىل تسليم املبلغ لشقيقه، عىل أن يُسلّم نفسه بعد 

مغادرة األخر املكان«. 
اشارة اىل انه تم اخالء الشارع الذي يقع املرصف 
فيه، فيا جميع عمليــات التفاوض مع العنارص 
االمنية وادارة املرصف باءت بالفشل حتى الساعة. 
واشــارت معلومات اىل ان الرهائن يف املرصف 

هم خمسة موظفني وزبون واحد.  

ــي تـــصـــطـــاد شـــبـــاب ــاعــ ــ ــم ــ ــت ــ ــل الــــتــــواصــــل اإلج ــ ــائـ ــ  وسـ
وتـــــــــغـــــــــّرر بـــــهـــــم لـــــالـــــتـــــحـــــاق بـــــــــ »داعــــــــــــش«

جهاد نافع

فتح مقتل اربعة شبان من طرابلس وعكار يف 
العراق ضمن صفوف »داعش«، ملف الشبان الذين 
التحقوا بالتنظيم يف  انهــم  اختفوا، وتبني الحقا 
سوريا والعراق. والشبان االربعة هم: خالد املرصي 
امللقب بـ ابو عمــر، محمد الــراوي امللقب بـ بو 
عبيدة، اسامة عوض امللقب بـــابو الليث، واسامة 

ديب امللقب بـ ابو عبد الرحمن.
عدد  تجــاوز  مجموعات  من  الشــبان  وهؤالء 
عنارصها الثانني شــابا غــادروا لبنان بظروف 
غامضة منذ حوايل عرشة أشهر، عر معابر برية 
غر رشعية، او عر البحر، بل وبعضهم غادر عر 
مطار بروت كونهم غر مشــتبه بهم وال سوابق 

أمنية لهم.
الشــبان االربعة قتلوا خالل هجوم شنه تنظيم 
»داعش« االرهــايب عىل أحد الســجون العراقية 
التي يحتجز فيها نســاء »داعشيات« يف محاولة 
الســجن، واشــتبكوا مبعارك مع  الخراجهن من 
الحشد الشــعبي العراقي انتهت اىل مقتل االربعة 
املذكوريــن، ونعاهم متحدث باســم التنظيم يف 
رســالة موجهة اىل عائالتهم، وضّمنها املتحدث 

دعوة اىل الشبان الطرابلسيني لاللتحاق بالتنظيم.
وسبق مقتل هؤالء، ان عرشة من شباب طرابلس 

قضوا  »داعش«  بـ  امللتحق 
ايضا يف معارك مع الجيش 

العراقي.
املعلومــات  وحســب 
المتوافــرة، ان ابرز الطرق 
اصطياد  عرهــا  يتم  التي 
هــؤالء الشــبان والتغرير 
بهم هي وســائل التواصل 
بواســطة  االجتاعــي 
وسيط يزود قيادة »داعش« 

باساء شــبان متدينني يرتادون املساجد بانتظام، 
اضافة اىل معاناتهم املعيشية بسبب البطالة وفقر 
حال عائالتهــم، فيقوم املتصل بتحفيز املشــاعر 
الدينية واثارة الغرائــز املذهبية، مع عروض مالية 
مغرية يستطيع الشباب بها انقاذ عائلته من الفقر 
والجوع، فيلبي النداء دون ادراك ملا ينتظره هناك من 
صعوبات الراجع والعودة، ويخضعون لدورات غسل 
ادمغة ودفع مبالغ مالية يرسلونها الهاليهم، وبعد 
ذلك توكل اليهم مهات عســكرية وامنية خطرة 

اودت وتودي بهم اىل التهلكة املؤكدة.
ولفتت مصادر اىل ان بعض الشبان متكنوا من 
الفرار والعودة اىل لبنان وسلموا انفسهم ملخابرات 
الجيش، حيث خضعوا للتحقيق وأفرج عنهم، فيا 
آخــرون يتواصلون مع عائالتهــم من رقم هاتف 
عراقي واحد لدقائق معــدودة، وبعض هؤالء يبدو 

عليهم الندم حسب رأي عائالتهم.
وبرأي املطلعني عــىل هذا امللــف، انه من غر 
املســتبعد تورط مشايخ لهم ســوابق يف التشدد 
والتطرف، وقد يكونون لعبوا دورا يف تجنيد شبان 
واختيارهم ممــن لديهم االســتعداد، خاصة من 
الدينيني املتشــددين ومن عائالت فقرة  امللتزمني 

يسهل استغالل فقرهم باغراءات مادية.
املرجعية  ان عىل  اوســاط شــالية،  وحسب 
الدينية الرسمية مسؤولية استنفار جهازها الديني 
الدينية الصحيحة وتحذير الشــباب  التوعية  لبث 
من التغرير بهم بافكار تشوه حقيقة الدين املعتدل 
والوســطي. كا ترى ان املطلوب التشدد مبراقبة 
املعابر الرية غر الرشعية والبحرية والتحري عن 
الوسطاء وكشفهم وتحديدهم ملنع ترسب املزيد من 

هؤالء اىل حتفهم.

ــــا ــــع شــــاركوا فــــي مظلومّيتن ــــوي« : الجمي ــــدو الثان »ُمتعاق
اصدرت »لجنــة متعاقدي الثانوي مختلف 
التســميات« بيانا، اســفت فيه »أن نقرأ ما 
األســاتذة  متثيل  يدعون  الذين  بعض  يكتبه 
املتعاقدين من خطابات وشعارات ال شأن لها 
بالقضية املطلبيــة املحقة وتوجيه البوصلة 
والتطرف  والفئوية  السياسية  النزاعات  نحو 
الديني اىل حد مــا«، وقالت: »جميع األحزاب 
شــاركت مبظلوميتنا وتعاونــوا عىل قهرنا 
وســلب حقوقنا وتعاملوا معنــا عىل مبدأ 
»مرقيل ل مرقلك«، لــذا ال ثقة لنا بجميعهم 
دون استثناء. وللمرة األخرة نقول لهم اتقوا 
الله بالقطاع الربوي وباملدرسة الوطنية وال 

تدمروا الوطن«. 
األخطاء  ب«تصحيــح  اللجنــة  وطالبت 
الفادحــة لقبض مســتحقات الفصل األول 
والثاين للمســتعان بهــم، االرساع يف إنهاء 
جداول الفصل الثالــث لألكادميي واإلجرايئ 
وملن مل يقبض منهم حتى اآلن الفصل الثاين 
وبجداول الحوافز عن شهر حزيران واألخطاء 
عن األشــهر الســابقة ملن مل يقبضها بعد 
وتوفر اعتادات بدل النقل املمســوخ حتى 
وإقرار  بهم  املســتعان  وشــمولية  حزيران 

قانون العقد الكامل )32 اســبوعا( عن العام 
الدرايس 2021 - 2022 وشــمولية املستعان 
بهم. أما بالنسبة للعام الدرايس املقبل فنحن 
نؤكــد أننا لن نقف امــام اللوح يف صفوفنا 
ولن تجدوا أحدا منا متعاقدا مع وزارتكم قبل 
تأمني حقوقنا، وهي ضانة عقدنا تلتزم به 
الوزارة معنا دون اللجوء اىل قانون ومجلس 
نيايب، قانــون بدل نقل عادل عــن كل يوم 
حضور يتناسب مع ســعر صفيحة البنزين، 
ســنوات  وضم  بهم  املســتعان  عقود  ابرام 
الخــرة وهو مطلب ملح ولــن نراجع عنه 
جميعا، تأمني حوافز بالدوالر فريش وبشكل 
منتظــم ال تقل عــن 150 دوالرا، تعديل أجر 
ســاعة اإلجرايئ ثانوي أسوة بزمالئهم يف 
الثانوية، دولرة أجر الســاعة، اقرار  املرحلة 
قانون الضان اإلجتاعــي وقانون القبض 
الشهري وشــمولية املتعاقدين بالساعة بأي 
الوزراء للقطاع  مرســوم يصدر عن مجلس 
العام من مساعدات اجتاعية وعدم فتح باب 
التعاقد الجديد قبل حل معضلة التعاقد القديم 
وتثبيتهم. هذه املطالب نضعها بني أيديكم لعل 

أذنا تسمع وعينا ترى قبل أيلول«.

ــى  ــ ــ ــوي« أوص ــ ــ ــرب ــ ــ ــت ــ ــ »الـــــلـــــقـــــاء الــــوطــــنــــي ال
ــتــصــحــيــح رواتـــــــب املــعــّلــمــيــن وزيــــــــادة الــنــقــل ب

ُمحترم سيادي  لرئيس   : »األحـــرار« 
والــوطــنــّيــة املسيحّية  بيئته  ــي  ف

رعى وزيــر الربية والتعليــم العايل  يف 
الحلبي  عبــاس  االعال  ترصيــف  حكومة 
»اللقاء الوطني الربوي النقايب« بتنظيم من 
روابط التعليم الرســمي الثانوي واألسايس 
واملهني، الذي عقــد يف وزارة الربية لعرض 
واقع التعليم الرســمي يف لبنان والتحديات 
التي يواجهها يف ظــل الظروف اإلقتصادية 
واملعيشــية القاهرة، يف حضور رئيس لجنة 
النائبني أكرم  النائب حســن مــراد،  الربية 
شــهيب ووليد البعريني، املدير العام للربية 
عاد األشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، 
التعليم األســايس جورد داود، رئيسة  مدير 
املصلحة الثقافية صونيا خوري ممثل التعليم 
املهنــي فاروق الحركة وكبــار املوظفني يف 

الوزارة ورؤساء املناطق الربوية.
التي  التوصيــات  اســاعيل  حيدر  وأذاع 
املعلمني ودفعها  ركزت عىل »تصحيح رواتب 

يف وقتها عىل ســعر املنصة ولجنة املؤرش، 
زيادة النقل مبا يتناســب مع سعر البنزين، 
النقدي بقيمة  بالدوالر  املالية  الحوافز  تأمني 
300 دوالر، تأمــني اإلستشــفاء والطبابة، 
بزيادة  البــت  لألســاتذة،  األدويــة  تأمني 
موازنة تعاونيــة موظفي الدولة، رفع قيمة 
املســاهمة يف األقســاط الجامعية، تثبيت 
دعم  بهم،  واملســتعان  الفائــض  الناجحني 
صناديق املدارس واملعاهد الفنية، رفع سقف 
السحوبات لألســاتذة واملدارس، رفع سقف 
اإلنفاق املسموح إىل 10 مليون، دعم صندوق 
املعلم، تسديد املساهات املتوجبة للدولة يف 
صناديق  مستحقات  ودفع  الرسمية،  املدارس 
األهل عن الســنتني املنرصمني، إجراء التعديل 
عىل املناهج، دعم أســاتذة التعليم الرســمي 
باملازوت يف الشــتاء، الحفاظ عىل املؤسسة 

الرسمية وعىل كادرها من الهجرة والنزوح«.

الوطنيني  السيايس يف حزب  املجلس  عقد 
األحرار اجتاعه الــدوري يف البيت املركزي، 
برئاسة النائب كميل شمعون ورحب بـ »لقاء 
األحزاب الســيادية ببعض النواب التغيريني 
والسياديني املستقلني من اجل تقريب وجهات 
النظر مبا يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، 
علا ان حزب الوطنيني األحــرار كان قد بدأ 
بسلسلة لقاءات مع عدد من النواب التغيريني 
السياســية  الوثيقة  لهم  وقدم  املســتقلني 
للحزب، ورؤيته حول شــخص الرئيس العتيد 
املرتقب«،  مشــددا عــىل ان »يكون الرئيس 
ســياديا غر تحد محرم يف بيئته املسيحية 

والوطنية«. 

وتطرق املجلس اىل موضوع النازحني، وحذر 
من »خطورة املرحلة املقبلة حيث تتزايد والدات 
النازحني بشكل كبر وعشــوايئ دون ضوابط 
وإحصاءات رسمية، ما يهدد بتغير دميوغرايف 
خطر يف لبنان«، داعيا القوى السياسية يف لبنان 
اىل »التكاتف يف مواجهة أي محاولة لتجنيس أو 

توطني الجئني ونازحني عىل أرضه«.
وتوقف املجتمعون عند بيان جمعية املصارف، 
وشــددوا عىل »حايــة القطــاع املرصيف 
وخصوصا أموال املودعني«، داعيا اىل »املشاركة 
الكثيفة يف القداس عــن روح الرئيس الراحل 
كميل منر شــمعون وزوجته، السادســة من 

مساء اليوم يف كنيسة سيدة التلة دير القمر«.

الخارجّية ــخــارج«:  ال فــي  الــطــاب  أهــالــي   »جمعّية 
ــا ــ ــاب أوروب ــســاعــدة طـ ــدم ُم تــتــحــّمــل مــســؤولــّيــة عـ

خالل االعتصام
نفذت جمعية »أهــايل الطالب اللبنانيني 
اعتصاما  امــس،  ظهر  قبــل  الخارج«  يف 
أمام  مكتــب وزير الخارجية واملغربني يف 
حكومة ترصيف االعال عبدالله بو حبيب، 
احتجاجا عىل »سياسة التسويف واملاطلة 
املســؤولة يف  الــوزارة والجهات  من قبل 
رصف املســاعدة املالية املقدمة من الريجي 
اىل عــدد من الطــالب يف الخــارج الذين 
أدرجت اســاؤهم يف الجداول االســمية 
6 اشــهر  الوزارة منذ أكرث من  أعدتها  التي 
أوروبا  منها عىل طالب  توزيع قســم  وتم 
الغربية يف حني مل توزع عىل أصحابها يف 

دول أوروبا الرشقية وأوكرانيا«. 
حمية  ســامي  الجمعية  رئيــس  وحمل 
الذي تحدث باســم األهايل، »املسؤولية يف 
عدم ايصال األمانــة املالية اىل طالبنا اىل 
توزيعها  عىل  أرشفت  التي  الخارجية  وزارة 
عــىل البعثات الدبلوماســية يف الخارج«. 
الوزارة بحجز  أن تستمر  وسأل: »هل يحوز 
هذه الحقوق دون مســوغ قانوين، علا ان 

بأمس  الدرايس  العام  بدء  طالبنا وعشــية 
الحاجة اىل هذه املساعدة؟«. 

وقال: »بعد التواصل مع مكتب وزير الخارجية 
للقائه من أجل الوقوف عىل القطبة املخفية يف 
هذا امللف متنع معاليه عن اســتقبالهم بحجة 
املواعيد وأحالهم عىل مستشاره وليد سليان 
الذي استقبل وفدا ضم أربعة أشخاص، وخالل 
االجتاع كشف باسم الوزير، أن القطبة املخفية 
عند وزير املالية. واطلع املجتمعني عىل كتابني 
موجهني اىل الوزير خليل تحــت رقم 919/د 
تاريخ 2022/8/3 وتحت رقم 13561ع تاريخ 
2022/4/28. واكــد أن الوزارة قامت بواجبها 
عىل أكمل وجه وعالقتكم عند وزير املالية. لذلك 
وحرصا عىل مصلحة طالبنا وحقوقهم تدعو 
جمعية أهايل الطــالب اللبنانيني يف الخارج 
وزير املالية اىل الرد عىل كتايب وزارة الخارجية 
آلية موضوعيــة اليصال  املتضمنني وضــع 
الحقوق اىل طالبنا وتعد بأن تســمي األشياء 
باسائها يف حال مل تتجاوب الجهات املعنية 

مع هذا امللف الذي سيتابع حتى خوامته«.

الجيش   دهم منزالً وأوقف شخصاً في باب الرمل ـ ـ  طرابلس
أعلنت قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه 
يف بيان لها انه: »بتاريــخ 10 / 8 / 2022 
دهمت قوة من الجيش منزل املواطن )ع.ق.( 
يف منطقة باب الرمــل – طرابلس وأوقفته 

كالشينكوف  نوع  حربياً  ســالحاً  وضبطت 
وممشطاً وكمية من الذخائر واملخدرات.

ســلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع 
املوقوف بإرشاف القضاء املختص«.

قداس لراحة نفس كميل 
شمعون وزوجته اليوم

املودع  املسلح داخل املرصف
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ندى عبد الرزاق

لطاملا اعترب القمح وهو من الفصيلة النجيلية حبه مستطيل 
مشــقوق الوسط ابيض اىل ُصفرة، ينمو يف سنابل ويتخذ من 
دقيقه الخبز، ويعّد مادة أساســية ليس حرصا للعائالت األكرث 
فقــرا وامنا لكل البرش سواســية لكونه يغطي متطلبات االمن 
الغذايئ للسكان. ويتسم انتاج محاصيل القمح يف سهل البقاع 
أهمية اسرتاتيجية، كيف ال وسهل البقاع تربة خرضة نرضة ان 
مل تعطها اعطتك. ويف الســنوات املاضية كان موسم الحنطة 
فريــد بنوعيه الصلب والطري وكان يؤمــن ما بني الـ 50 اىل 
60 ألــف طن مع إمكانية الوصول اىل 100 ألف طن من انتاجه 

سنويا. 
مؤخرا ليس فقط االزمة االقتصادية أدت اىل تراجع يف زراعة 
وإنتاج مادة القمح، بل الرصاع الذي بدأ يف سوريا وحركة النزوح 
التي شــهدها لبنان عىل مساحة 10452 كلم. أضف اىل االزمة 
األوكرانية – الروســية التي أدت اىل نقص كبري يف هذه املادة، 
إنكّف لبنان يتخبط بكل االزمات الخارجية قبل الداخلية ليقاسمنا 
عىل الرغيف الجريان وهو واجب انساين اال ان العني بصرية واليد 

قصرية. 

{ ال إغاثة وال من يغيثون {
مع لجوء اعداد كبرية من النازحني السوريني اىل لبنان، أصبح 
الطلب عىل »الخبز الطابون« كبري، وما تجدر اإلشــارة اليه هو 
ان الخبــز اللبناين املعروف بعجينته الطرية كان يصّدر مبئات 
الربطات اىل سوريا عرب معرب املصنع ليكون االستهالك املحيل 
أكرث مبرتني، وبالتايل ال هيئة إغاثة تساعد لبنان وال من يغيثون، 
والــرصاع داخليا اخذ منحــى عنرصيا بحيث أصبح التقاتل يف 
الحصــول عىل الخبز ما بني اللبنانيــني والنازحني الذين كانوا 
يشــرتونه ويعيدون بيعه سوق ســوداء. وهذا ما دفع بالكثري 
اىل املناداة بأحقية طرف عىل آخر يف ظل ازمة ال تُبقي وال تَذر، 
فعندما يغرق املركب ســيغرق الجميع وكل شعارات اإلنسانية 
ستبقى حربا عىل ورق ال أكرث يف واقع الفقر استحكم به وجعلنا 
نقف طوابري للحصول عىل »الخبز« ال بل أكرث حتى رشائه بات 
اضعافا مضاعفة وما بني اإلنســانية او البقاء عىل قيد الحياة 
وسد الرمق اعتقد الثانية أوىل. الن اللبنانيني يتعرضون لتحديات 
شــاقة تتعلــق بأمنهم الغذايئ حتى ان بعض التجار اشــرتوا 
املحصول بغية اكتســاب الـ FRESH DOLLAR وصّدروه اىل 
خارج الحدود يف ظــل غياب املخزون االحتياطي مثة مخاطر 
حقيقية تتعلق باألمن الغذايئ ســتعصف بالجميع وتؤدي رمبا 

اىل التقاتل بغية امتالك »العفري«!

{ لبنان يدفع امثان تهميش الزراعة {
»الديار« تحدثت اىل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن 
الذي قال: مام ال شك فيه ان ملف الزراعة يف لبنان كان مغّيبا منذ 
عرشات الســنني عن الحكومات السياسية املتعاقبة ونحن ندفع 
امثان تهميش الزراعة، كاشــفاً ان هناك خطة للنهوض يف هذا 

القطاع. 
أضاف، ما بعد االزمة األوكرانية - الروســية ُفرض موضوع 
االمن الغذايئ وتحديدا مــادة القمح وحاجة لبنان لها اقتىض 

أولوية يف وضع خطة للنهوض بقطاع القمح بشكل عام.
 وعاّم إذا كان يوجد خطة بقاعا؟ قال الحاج حسن، هناك خطة 
لبنانية شــاملة وطنية تشمل السهول الداخلية والساحلية مبا 
فيها ســهول مرجعيون والخيام وغريها من املساحات السهلية 

التي لطاملا كان يزرعها اجدادنا بالحنطة بنوعيها. 
وعــن إمكانية زيادة املــــساحات املزروعــة لجهة النوع 
الزراعــي، وهل نحن قــادرون ان نصــل اىل تحقيق االكتفاء 
الذايت، ومستقبال التصدير؟ يجــــيب وزير الزراعة، هذا االمر 
مستبعد يف املنظور القريب، الن املــــساحات التي نستهدفها 
كوزارة زراعة ترمي اىل تأمني الحد االدىن مام يحتاجه املستهلك 
اللبنــاين من القمح. ما يعنــي انه يف أوائل العام إذا متكّنا من 
توفري حوايل الـ 15% من قيمة ما نســتورد من الطحني الطري 
سيعد إنجازا، عىل ان نعمل يف كل عام بنــــفس الوترية حتى 
نتقــدم ونصــل اىل انتاج حوايل الـ 40 اىل 50% وهذا بحد ذاته 
امتيازا الن معظم دول العامل ال ميكن ان تقدم لنفــسها اكتفاء 
ذاتيا يف هــذه املادة. وبطبيعة الحال هناك نوعني من الحنطة 
طــري وصلب وهذان النوعان يزرعان يف لبنان. القمح الصلب 
يستخدم يف الربغل وصــناعة السباغتي والحلويات، والقمح 
الطري يستخدم يف العجني وهو الطحني أي يف صناعة وإنتاج 
»العيــش« بكافة انواعه وهو مــا يعرف بالقمح العريب والذي 

نشرتي منه ما نسبته %100.

{ خطة وزارة الزراعة {
يقــول الحاج حســن هناك خطة 
سأجملها عىل الشكل التايل: تم اتخاذ 
قرار عىل أعىل املســتويات ان كان يف 
الــراي الحكومي برئاســة الرئيس 
نجيب ميقايت او يف القرص الجمهوري 
برعاية الرئيس ميشال عون للتأكيد ان 
الحكومة اللبنانية ملتزمة عرب وزارة 
االقتصــاد برشاء القمــح عىل امتداد 
الدومنــات املزروعة منــه هذا العام، 
بنوعيــه الصلب والطــري اىل جانب 
الشعري وبالتايل سيكون هذا االجراء 
مبثابة تحفيز لــكل املزارعني عىل ان 
يكون هناك مساحات كبرية مزروعة 
يف املوســم القادم الــذي يبعد نحو 

شهرين فقط من اليوم.
ويعترب ان خطة الوزارة تتلخص بالتايل:

- أوال: تأمني البذور املتأّصلة التي من شأنها رفع إنتاجية القمح.
- ثانيا: إمكانية مقاومة املوسم للجفاف.

- ثالثــا وهو األهم: يتمثل يف القدرة عىل مكافحة ومواجهة 
اآلفــات التي ترضب هذه النبتة، طبعــا هذه الزراعة تبدأ بتأمني 
وتأصيل البذور والتســميد وصوال اىل الــري »الري التكمييل« 
لنخلص اىل موســم الحصاد وهذه العمليــة تكاملية نأمل ان 
نغطي كل املساحات التي نستهدفها. ويضيف الحاج حسن طبعا 
إذا سألتني ما هي هذه املساحات التي تودون زراعتها؟ أقول لك ما 
ال يقل عن 200 ألف دونم يف البقاع األوسط والغريب والشاميل 

ويف عكار وجبل لبنان والجنوب اللبناين.

{ املشاعات ثروة ضائعة {
وســأل الحاج حســن ما مدى امكانية الدولة يف ان تعالج 
املشاعات او املساحات واألرايض التابعة لها يف ظل وضع خطة 
متكاملــة ملعالجة كل التحديــات الحاصلة عليها من القطاعني 

الخاص والعام؟
ويف اطــار متصل اعترب ان للبلديات دور مركزي يف هذا االمر 
من خالل عمليات مسح لكل املشاعات املوجودة يف خراج البلدات 
والقرى والدســاكر، وبالتايل نحن مســتعدون للتعاون يف هذا 
االطــار مبا قدر لنا من إمكانيات، وال اخفيكم رسا اذا قلت انه ال 
قدرة لوزارة الزراعة اليوم  يف تقديم أي بذور او اسمدة ونباتات 
وشــتول او أي مدخل من مدخالت الزراعة اال من خالل الهيبات 
التي تقدم والهيئات املانحة، وليس ليشء غري اننا نعاين من انهيار 
اقتصادي كبري وقاس جدا، وبالتايل هذا االمر يجب مكاشفته ولو 
ملرة واحدة كلبنانيني واالعرتاف ان الواقع عسري. والسؤال املركزي 
واالسايس ، هل نحن قادرون عىل تغيري هذه الحقيقة؟ نعم، وهل 

اإلرادة موجودة؟ طبعا. 
وتابع الحاج حســن بالقــول، ان التكافل بني القطاع الزراعي 
والقطاعــات األخرى متناغام وقامئا وأتبــع، نؤمن ان النجاة 
للجميــع يف مركب واحد. لذا نقــوم بالعمل الجامعي يف إطار 
التنظيم والتنســيق واالهــم الدعم والحامية ليك ننهض بكافة 

القطاعات عامة والزراعة واملزارعني خاصة.

{ سجل للمزارعني {
يقول الحاج حسن نتحدث عن الدعم الذي لطاملا وفرته الدولة 
يف القطاعات كافة مبا فيها الزراعة واالهم من كل ما تقدم ان هذا 
االمر مل يكن مستداما او فعاال، والدليل اننا مل نتقدم ال يف مجال 
الزراعة او يف املجاالت االخرى التي شهدت دعام، قيد امنلة. وانا 
كوزير للزراعة اعترب ان الخطط االسرتاتيجية املبنية عىل أسس 
علمية ومنهجية مســتدامة هي الوحيدة القادرة عىل انقاذ هذا 
الوطــن من خالل الزراعة والصناعة أيضا. الفتاً ان الحديث عن 

الصناعة هو مبثابة عملية تكاملية تفاعلية ما بني القطاعني. 
 وأســتطرد قائال: نعم لدينا عدد كبري من الســهول الشاسعة 
كناية عن بؤر من األرايض ميكننا استثامرها اال ان األوىل ونقطة 
االنطالقة يجب ان تكون من كيفية البدأ بعملية املسح الشاملة 
والدقيقة واملبنية عىل منهجية معينة. مشريا اىل ان وزارة الزراعة 
لديها مرشوعا وطنيا كبريا هو األول من نوعه يف تاريخ الوطن 
الفتا اىل انشــاء ما يعرف »بسجل املزارعني«، وبالتايل سيصبح 
لكل مزارع يف هذا الوطن ســجال او رقام وطنيا اســتطيع من 
خالله ان احدد ما هي املساحات التي ميكن زراعتها او املزروعة 

او املروية او الغري مروية بغض النظر ما اذا كانت الزراعة قمح 
او بقوليات او حمضيات او أنواع زراعية أخرى، وميكن أيضا ان 
اعرف من خالل هذا »السجل« ما هي امكانيايت يف تقديم الدعم 
الصحيح »للحارثني« عن طريق الهيئات املانحة واستهداف الفئة 
األكرث فقرا، وبالتايل نكون بنينا نهضة حقيقية ميكن ان تستمر 

وتستدام بعيدا عن املحاصصة والزبائنية.

{ الحامض بـ 50000 ل.ل {
يف بلد الحمضيات 50000 ل.ل هو ســعر الكيلو الواحد! يقول 
وزير الزراعة طبعا هذا رقم عايل جدا، ولكن علينا ان نسأل متى 
ينتهي موســم الحامض؟ الفتا اىل اننا عىل مشارف نهايته. اما 
يف اوّجه فســعر كيلو الحامض كان سعره اقل، وكان املزارعون 
يئنون ويرصخون انهم اتلفوا الكثري من محاصيلهم الحمضية، 
وبالتــايل كان الحل هو تصديــر املنتوجات اىل الخارج ليتمكن 
املزارع من الصمود، وبالتايل ادخال الـ FRESH DOLLARS  اىل 
لبنان وبني مزدوجني عندما نتحدث عن التصدير هذا ال يعني اننا 
نصدر كل يشء وامنا الكميات الفائضة عن حاجة السوق املحلية، 
ومن هنا ال نحتاج اىل ما يسمى »بخلية ازمة« الن هذه العملية 
طبيعية جدا ونحن عل مشــارف نهاية املوسم الحميض اما عن 
موسم البطاطا فأشار وزير الزراعة ان أسعارها يف االرض لشدة 
انخفاضها بحيث ان السعر للكيلو الواحد بـ 8000 او  9000.ل.ل.

{ األسعار مخالفة {
»الديــار« جالت عىل الســوبرماركات ومحالت بيع الخضار 
لتأيت األسعار مخالفة ملا أشار له وزير الزراعة عىل ارض الواقع 
مام يتطلب فعال انشــاء »خلية ازمة« ملالحقة تجار االزمات يف 
كافــة القطاعات. بحيث ان كيلو البطاطا بـ 19500 ل.ل، ضمة 
البقدونس الواحدة بـ 7500 والحامض بحسب الخرضجي سعره 
ب 50000 ل.ل ولدى ســؤالنا ملاذا ســعر الحامض مرتفع كانت 
اإلجابة الن املحصول يصدر اىل الخارج وما بني نهاية املوســم 
او يصــدر اىل الخارج حق املواطــن يف رشاء كيلو حامض من 

املسلامت.
وأضاف الحاج حسن، بطبيعة الحال عملية التصدير موجودة 
نتيجة التكلفة الباهظة التي ترتتب عىل كاهل الزّراع، وعىل مقلب 
آخر هناك أسواق ال ميكننا الولوج اليها، ما يؤسس اىل ان تكون 
األســعار مع الوقت منخفضة وبالتايل ســيتأثر بها مزارعونا. 
وأشــار اىل انه  بعد عرشة أيام من االن سرتتفع أسعار البطاطا، 
وبالتايل هذه عملية تناغمية بني االســترياد والتصدير، ويحكم 
هــذا االمر روزنامة زراعية تربطنا بدول الجوار والعامل وهو امر 

طبيعي ان يكون السعر مرتفع يف هذا التوقيت من العام.

{ اللبنانيون أوىل مبنتوجاتهم {
يجــزم الحاج حســن ان هذا الكالم جيد، وانــا كمواطن أوال 
وكمســتهلك ثانيا أمتنى ان اذهب اىل ســوق الخضار واجد كل 
احتياجايت وبســعر رخيص او رمبا مقبول اال ان السؤال اليس 
رخص هذه الخضار ســينعكس حكام مبــكان ما عيّل او عىل 
اللبنانيني؟ مبعنــى ان املزارع أيضا عليه أمثاناً ونفقات تختص 
بتأمني املياه والكهرباء التي قلام تأيت فانقطاعها شبه دائم هذا 
كله يرتّب كلفة عالية جدا وبالتايل سينعكس عىل السعر واملنتج 
يف الداخل والخارج كام انه يؤســس اىل عدم إمكانية ان يكون 
لدينا قوة تنافســية. واليوم املنتجــات اللبنانية يجب ان تكون 
حارضة ويتساءل وزير الزراعة هل هناك أي منتج لبناين مفقود 

من السوق؟ اجيب بالطبع ال، وهل هناك بعض املنتوجات عالية 
السعر؟ أقول لكم نعم ليس فقط عملية التصدير هي املؤثر وامنا 
العامل األســاس هو غياب الرقابة والغش والتالعب وهذا عمل 
جبار يجب ان تقوم به وزارة الزراعة مبا فيها كل الهيئات الرقابية 

املوجودة يف البلد.

{ خلية ازمة {
وأكد الحاج حسن عن تفعيل خط ساخن ما بني وزاريت الزراعة 
واالقتصــاد بهــدف مراقبة ما يحدث عــىل األرض. واعرب عن 
اعتقاده ان خلية االزمة فيام يختص بالقمح، قضية جدا حساسة 
ومركزية لجهة التهريب، الفتا اىل ان تريب القمح اللبناين اىل 
خارج الحدود هو طبيعي طاملا ان الدولة تخلت عن مسؤولياتها. 
وأنبأ الحاج حسن عن العزم الذي كان مقررا لرشاء القمح منذ نحو 
الشهرين والنصف لكننا مل نفعل ألسباب لوجستية غري مربرة اال 
انها قامئة ، وبالتايل تم اتخاذ قرار ان تكلف وزارة االقتصاد بهذا 
االمر، متمنيا ان تتم األمور بطريقة رسيعة وان يســتكمل رشاء 
القمح. واكد ان عملية رشاء القمح وتوزيع البذور عىل املزارعني 
لن تتم اال عن طريق »خلية مشرتكة« بني جميع الوزارات املعنية 

عىل ان تؤازرنا القوى األمنية وقيادة الجيش.

{ الدولة تستورد قمحاً
للمطاحن بدل اللبناين {

عىل مقلب زراعي آخر، كشــف رئيس »تجمع مزارعي البقاع« 
إبراهيم الرتشــييش ل »الديار«: ان موسم حصاد القمح انتهى 
ووصل املحصول اىل الـ 50 ألف طن وتم تجميعه يف املستودعات 
وقســم كبري منه بيع اعالفا للحيوانات والقســم اآلخر نُقل اىل 
خارج الحدود اللبنانية. ولفت اىل ان املوســم كان مقبوال، اال ان 
الطقس مل يكن مهيئ لزراعة القمح ما جعل املوســم غري واعد 

كام كان متوقعا.
 وعاتــب الدولة التي مل تفي بوعودهــا يف ان تتوىل عملية 
الحصــاد وهذا مل يحدث. مشــريا اىل خيبة االمل لدى املزارعني 
نتيجة انســتار الدولة فغاب تشكيل لجان لرشاء القمح. وأردف 
الرتشييش، الحكومة مل تسّعر القمح كام كانت تفعل عادة يف 
كل عام ومل يؤخذ أي قرار رسمي الستالمه من املزارعني واكتفوا 
مبنع تصديره او بيعه اىل الخارج ومل تشــرتيه يف الوقت الذي 

تقوم باسترياده من الخارج. 

{ أسعار القمح اللبناين مقبولة
مقارنة مع القمح املستورد {

ولفت الرتشييش، ان سعر القمح اللبناين مقبول مقارنة مع 
أســعار القمح عامليا والتي ترتاوح بــني الـ 400 اىل 500 دوالراً 
أمريكياً. وما تجدر اإلشــارة اليه يف هــذا اإلطار، ان الدولة ذات 
نفسها تشرتي القمح لألسواق اللبنانية وتسلمه للمطاحن بسعر 
800 ل.ل للكيلــو الواحــد، وهذا ما يدفعهم اىل التمنع عن رشاء 
القمح من املزارع اللبناين بطبيعة الحال. بالتأكيد ســيتم رشاء 
القمح املدعوم عوضا عن القمح اللبناين، وهو الســبب الرئييس 
يف عــدم قدرتنــا عىل ترصيف قمحنا وما يدفعنا لبيعه اىل غري 
اللبنانيــني، ناهيكم عن الرقــات والغش والتهريب وعىل عني 

وزاريت االقتصاد والزراعة.
وبحسب الرتشييش فإن لزراعة القمح مستقبالً واعداً ومثمراً 
ومربحاً عىل كافة األصعدة، فالفالح يزرع ارضه سنويا ويبقى 
الربح والخســارة لهام امثانا مكلفة. فنصف األرض يزرع قمح 
ويســمى »منصب شــتوي« ونصف صيفي هو عبارة عن بقية 
املزروعات األخرى، وســواء كان املوسم جيدا اما ال يتوجب عىل 
املزارعــني الزراعة ومن هنا اجدد القول بأن زراعة القمح مهمة 
جدا ورضورية وعىل املزارع الزراعة شــاء ام أىب. الفتا اىل انه 
ميكننا زيادة املساحات فبدال من 125 ألف دونم اىل 200 ألف وبدال 
من انتاج 50 اىل 60 ألف طن، ميكننا انتاج 100 ألف طن سنويا. 

{ االنتاج ال يكفينا والسبب؟ {
وأشار الرتشييش ان هذا اإلنتاج غري كاف بحسب احصائيات 
وزارة االقتصاد ألننا بحاجة اىل 550 او 600 ألف طن من القمح 
ســنويا ونحن ننتج منهم حوايل الـــ 15 % وبإمكاننا ان ننتج 
20%. واشــار اىل ان املزارع اللبناين غري مقرّص، بل عىل العكس 
يعمل بجد ويقوم باملجهود املطلوب وأكرث. اال ان املشــكلة تكمن 
يف التضخم الســكاين الذي ارتفع بشكل كبري إضافة اىل وجود 
النازحني الســوريني فاستهالكهم بحســب الرتشييش يفوق 
استهالك اللبنانيني العتامدهم عىل »مادة الخبز« وهذا ما يدفعنا 

اىل استرياد الـ 600 ألف طن من القمح الطري سنوياً.

هــــــل تبقــــــى الســــــّلة الغذائّيــــــة ُمؤّمنة في ظــــــّل تهريب موســــــم حصــــــاد القمح الــــــى خــــــارج األراضــــــي اللبنانّية؟
ــوعــه ن ــن  ــ م األول  ــو  ــي هــ ــنـ وطـ ــروع  ــشـ ــمـ بـ ــوم  ــقـ تـ الـــــــــوزارة   : »الـــــديـــــار«  ـــ  ــ ل ــة  ــ ــزراعـ ــ الـ وزيــــــر 
ــن ــيـ ــزارعـ ــمـ ــلـ تـــرشـــيـــشـــي لــــــ »الــــــــديــــــــار« : الــــــدولــــــة لـــــم تـــــف بـــــــــأّي مـــــن وعــــــودهــــــا لـ

»العقل الســليم يف الجسم السليم«... مقولة تحّتم 
علينــا الحفاظ عىل صحة دماغنــا وعقلنا، لضامن 
حصولنــا عىل صحة جيدة عامًة. فالدماغ يعمل عىل 
مدار الساعة، ويقوم بالسيطرة عىل العديد من األشياء 
مثل الحواس، األفــكار، عدد رضبات القلب، التنفس، 
الحركات وغريه، مام يؤكّد أنه يحتاج إىل طاقة دامئة 

وثابتة، وذلك من خالل الغذاء والفيتامينات.
فالفيتامينات التي تقوم بتنمية القدرات العقلية هي 
عبــارة عن 5 فيتامينات، كام أن لها فوائد أخرى كثرية 

ومتعددة، أهمها:
- فيتامــني B12: يعد هذا الفيتامني مهم جداً للعديد 
من وظائف جسم اإلنسان، مثل عمل األعصاب السليم، 
إنتــاج خاليا الــدم، وصحة الدماغ. يتــم تناول هذا 
الفيتامــني من خالل الفــم يف حالة اإلصابة مبرض 
الزهاميــر، ويف حالة تعزيز وتقوية الرتكيز والطاقة 
واملزاج، وللجهاز املناعي. ويف حالة إبطاء الشيخوخة، 

وللوظائف العقلية، ويف حالة فقدان الذاكرة.
- فيتامني B6 )برييدوكسني(: يساهم هذا الفيتامني 
يف العديد من وظائف أجهزة الجسم، حيث يساهم يف 
منو الدماغ السليم والحفاظ عىل صحة الجهاز العصبي 
وجهاز املناعة. وتشــمل املصــادر الغذائية لفيتامني 
B-6 الدواجن واألســامك والبطاطس والحمص واملوز 
 6-B وحبوب اإلفطار املدعمة. كام ميكن تناول فيتامني
ل غذايئ، يف شــكل كبسولة أو قرص أو رشاب  كمكمِّ

يُتناول عن طريق الفم.
- فيتامني هـ : يعّد هذا الفيتامني من أبرز مضادات 
األكسدة، ويحارب بالتايل الجذور الحرة التي من شأنها 
إلحــاق األذى بخاليا الدماغ. ومن هنا، يعّد الفيتامني 
»ه« الــذي نجده بكرثة يف املكرات، وجميع الزيوت، 
وســيلة أساســية لتعزيز صحة الدمــاغ والقدرات 
العقلية بشــكل عام.كام أنه مسؤول عن تنظيم نسب 
الجلوكوز التــي تصل للمخ وتغذى خالياه لينتج عن 
ذلك توقد الذهن ونشــاطة وقدرته عىل االســتيعاب 

والتفكري الجيد. 
- فيتامــني C: يعّد من الفيتامينــات الذائبة باملاء 
والشكل النشــط، له اسمه حمض األسكوربيك. لذلك 
يجب الحصول عىل األطعمة التي تحتوي عليه، للحصول 
عىل الكمية املطلوبة، والتي يحتاج إليها جسم اإلنسان. 
ولهــذا الفيتامني دور فعــال يف الحامية من اإلصابة 
باألمراض املرتبطة باألكسدة كاالضطرابات النفسية، 
الزهامير. باإلضافة إىل دوره بتناقل الرسائل العصبية 
خالل املخ، وإطالق النواقل العصبية عن طريق الخلوية 
العصبيــة. كام أن لــه دور يف نضج الكوالجني، الذي 
يتضمن برتكيب الغشــاء القاعدي لألوعية الدموية، 

حامية خاليا املخ من التلف.
أما دهون الذكاء  أوميجا 3  وأميجا 6  تكمن أهميتها 
ىف أنتاج أغشــية خاليا املــخ وتجديدها وحاميتها 
واملســاهمة ىف نضجهــا وتتوفر هــذة الدهون ىف 
األسامك الدهنية مثل الردين والسالمون وزيت بذر 
الكتــان »الزيت الحار«،  بينام هناك بعض األغذية التى 
تساهم ىف رفع القدرات الذهنية وتعرف بأغذية الذكاء 
ومنها األســامء الدهنية ومضادات األكسدة املوجودة 
ىف العسل األسود والسبانح والفيتامينات املتوفرة ىف 

الفواكه والخرضوات.

{ نصائح عامة
لتعزيز القدرات العقلية {

- إتّباع نظام غذايئ صحي قبل البدء بتناول املكّمالت 
الغذائية.

- اإلكثار من تناول الفواكه والخرضاوات إىل جانب 
املكرات والبذور والبقوليات.

- الحصول عىل قسط كاٍف من النوم.
- اإلقالع عن التدخني لتعزيز صحة أعضاء الجســم 

كافة واملّخ خاصة.
- تجّنب األطعمة السكرية.

- مامرسة التامرين الرياضية يومياً وبانتظام.

»الفيتامينــــــات« التــــــي تعــــــّزز القــــــدرات العقلّيــــــة !
يومــاً بعد يــوم، تتعاظم أزمــة تغرّي املناخ 
والتلّوث البيئي، مهددًة الكائنات الحّية بشــكل 
عام والبرش بشكل خاص. فحياتنا قد تتبّدل يف 
كّل مفاهيمهــا إن مل تعالج هذه األزمة البيئية 

يف أرسع وقت إلنقاذ كوكب األرض. 
دّق بحــث جديد ناقــوس الخطر حول تحلّل 
مخلفات الطعام يف مكبات النفايات حول العامل 
، التي يؤدي بدورها إىل انبعاث آالف األطنان من 
غاز امليثان، األمر الذي يتسبب بدوره يف ارتفاع 

درجة حرارة األرض.
ومع انبعاث نحو 570 مليون طن من الغازات 
املســببة لالحتباس الحــراري كل عام بفعل 
األنشــطة الصناعية والطبيعية، يتزايد تركيز 
امليثــان يف الغالف الجوي بوترية قياســية، 
حســبام تقــول اإلدارة الوطنيــة للمحيطات 

والغالف الجوي يف الواليات املتحدة.
ويف بعــض البلدان، يكون املصدر األكرب هو 
الحقول الزراعيــة وحيوانات املزارع، وخاصة 
األبقــار ولكن أيضا املاشــية والدجاج. أما يف 
الواليات املتحدة، فإن صناعة النفط والغاز هي 
املســؤولة إىل حد بعيد. ومع ذلك، هناك مصدر 
رئييس آخــر يف العديد مــن دول العامل وهو 

القاممة.
وبعد أن كشــفت بيانات مستقاة من أجهزة 
استشــعار مثبتة عىل أقــامر اصطناعية عن 
وجود مســتويات عالية من امليثان فوق مدن 
يف الهند وباكســتان واألرجنتني، بحث فريق 

من العلامء بتمعن لتحديد مصادر االنبعاثات.
وأشــارت الدراســة التي نرُشت يف مجلة 
»ســاينس أدفانسيز« إىل أن صورا عالية الدقة 
من األقــامر الصناعية الُتقطت يف عام 2020 
أظهرت أن غاز امليثان صادر من مكبات للنفايات 

يف العاصمة األرجنتينية بوينس أيرس ومدينتي 
نيودلهي ومومباي الهنديتني والهور ثاين أكرب 

مدينة يف باكستان.
وعىل ســبيل املثال، كان مكب النفايات يف 
مومباي ينتج نحو 9.8 طنمن امليثان يف الساعة 
أو 85 ألف طن ســنويا، وفقا لنتائج الدراسة، 
وأطلق مكب بوينــس أيرس ما يقرب من 250 
ألف طن سنويا، أو نصف إجاميل انبعاثات غاز 

امليثان من املدينة.
وعلّق الباحث املشــارك يف الدراسة، جوانز 
ماساكرز عامل البيئة يف املعهد الهولندي ألبحاث 
الفضــاء قائالً: »ميكن أن تدلنا هذه املالحظات 
عــىل أماكن انبعاث الكميــات الكبرية من غاز 
امليثــان وأين ميكن اتخاذ إجــراءات للتخفيف 

منها«. وتشــمل هذه اإلجراءات تحويل الطعام 
إىل سامد أو احتجاز غاز امليثان الستخدامه يف 

إنتاج الغاز الحيوي.
وكشــف البنك الدويل أنه من املتوقع أن تزداد 
النفايات يف املكبات املسؤولة عن انبعاث نحو 
11 يف املئة من حجم غاز امليثان حول العامل مبا 
يقرب 70 يف املئة بحلول عام 2050 مع استمرار 

ارتفاع عدد سكان األرض.
وقال ماساكرز »ألن امليثان أقوى 80 مرة من 
ثاين أكسيد الكربون، فإن تقليل انبعاثات امليثان 
اآلن... ميكــن أن يكون له تأثري رسيع يف تغري 

املناخ«.
ويف املايض، كانت تقديرات انبعاثات املكبات 
تعتمد عىل حجمها ومعدالت التحلل املفرتضة.

العالم أمــــــام كارثة بيئّية كبرى... ودرجات حرارة األرض الى ارتفاع !
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صدر عن املكتب االعالمي لرئيس الحكومة 
نجيب ميقايت االيت:

وافقت الحكومة العراقية برئاســة السيد 
مصطفــى الكاظمي يف اجتامعها امس  عىل 
الطلب الذي تقــدم به رئيس الحكومة نجيب 
ميقــايت لتمديد تزويد لبنــان بالفيول لزوم 
مؤسســة كهرباء لبنان ملدة سنة بالرشوط 

نفسها التي كانت متبعة حتى االن.
وقد شــكر دولة الرئيس ميقايت الحكومة 
العراقيــة والســيد كاظمي شــخصيا عىل 

اهتاممهــم بلبنان ودعمــه لتجاوز الظروف 
الصعبة التي مير بها.

وأكــد الرئيس ميقــايت« ان العالقات بني 
لبنان والعراق ســتبقى متينة كام كانت عليه 
البلدين  التعاون بني  تاريخيا، وسيــــستمر 

بروح االخوة«.
ومتنــى الرئيس ميقايت للعراق الشــقيق 
تجــاوز الصعوبات السياســية التي مير بها 
وأن تعود االوضاع يف هذا البلد الشــقيق اىل 

طبيعتها بارسع وقت«.

العراق وافق علــــــى تزويد لبنان بالفيول ملدة ســــــنة

ذكــرت مصــادر مرصفية 
مطلعة لـ«املركزية« أن التعميم 
الرقم 1٥1 الصادر عن مرصف 
يتــم تعديله بعدما  لبنان، قد 
ارتفع ســعر رصف الدوالر يف 
الســوق املوازية إىل أكرث من 
٣0 ألف لرية، ما أّدى إىل تراجع 
الســحوبات عىل أساس سعر 

رصف الـ٨ آالف لرية.
التعديل إىل  وعــزت هــذا 
»مبــارشة عــدد كبــري  من  
املصارف بالســامح للموِدعني 
بتحويل أكرث من ألف دوالر يف 

الشهر الواحد ما يعطي انطباعاً بإمكانية رفع 
سعر رصف الدوالر املعتَمد يف التعميم إىل أكرث 
من ٨ آالف لرية، وهناك َمن يتحدث عن إمكانية 

رفعه إىل 12 ألف لرية أو1٥ ألفاً«.
وكانت املصارف عمدت إىل اعتامد الطريقة 

نفســها عندما تم رفع الــدوالر املرصيف من 
٣٩00 لرية إىل ٨ آالف لرية مع ارتباطه بارتفاع 
الدوالر الجمريك إىل مستويات جديدة، علامً 
ان التســعري عىل أســاس ٨ آالف لرية يعني 
مامرســة »هريكات« عىل الودائع املوجودة 

لدى املصارف.

هل يُرفــــــع الــــــدوالر املصرفي الى ١٢ ألــــــف ليرة ؟

تناول وزير االشــغال العامــة والنقل يف 
حكومــة ترصيف االعامل الدكتور عيل حميه 
يف مكتبه امس، مع وزير االقتصاد والتجارة 
يف حكومــة ترصيف االعامل امني ســالم، 
»ايجابيــات اإلنضامم اىل منظمــة التجارة 
العاملية، وتلك املعوقات التي تحول دون دخول 
لبنان يف هذه املنظمة«. واكد  انه »تم االتفاق 

مع سالم عىل السري بخارطة طريق لتسهيل 
دخول لبنان اىل املنظمة«، معرباً عن« استعداد 
وزارة االشغال العامة والنقل لتذليل املعوقات 
التي تحــول دون ذلك ضمن نطــاق الوزارة، 
تحت ســقف الســيادة اللبنانية ملا فيه فائدة 
للبنان واللبنانيني وتفعيل العالقات مع الدول 
املعنية«، وفق ما افاد مكتب حميه االعالمي.

ــث مـــــــع ســـــــــام ايــــجــــابــــيــــات ــ ــحـ ــ ــه بـ ــ ــي ــ ــم ــ ح
ــام لـــبـــنـــان الــــــى مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة ــ ــم ــ ــض ــ ان

خالل االجتامع

استضافت غرفة طرابلس والشامل ملتقى 
الشباب الزراعي« الذي ترافق انعقاده مع اليوم 
العاملي للشــباب، »بهــدف احتضان تطلعات 
أصحاب املشــاريع الصغرية واملتوسطة من 

الشباب«.
وأثنــى رئيس الغرفــة توفيق دبويس، يف 
كلمــة القاها يف افتتاح امللتقى، »عىل الروح 
الحيويــة اإليجابية التي ميتلكها أصحاب تلك 
املشاريع«، شاكراً »الجهات الدولية والوطنية 
املتعاونة للوقوف اىل جانب تطلعات الشباب 
اللبنــاين يف التوثب نحــو التنمية، يف وقت 
يحتاج فيه لبنــان بفعل ظروفه الصعبة اىل 
رشاكات تتسع معها آفاق التعاون لالستفادة 
من برامــج الدعــم التي يقدمهــا املجتمع 
الدويل بكل منظامتــه ووكاالته املتخصصة 
مــن »اململكة الدامنركيــة« و«منظمة العمل 
الدولية« و«اليونســف« ومنظمة »انجاز«، ال 
ســيام  منظمة »ذا يل اكسربينس« التي تلعب 
دوراً محوريــاً يف إنجاح املشــاريع املتعلقة  
يف املجــال الزراعي وخالفها من املشــاريع 

اإلمنائية«. 
ثــم القت املديــرة التقنية ملرشوع آفاق يف 
األردن، لبنــان والعراق ضمن املكتب االقليمي 
ملنظمــة العمل الدولية شــذى الجندي كلمة 

اكدت فيها »أهمية الرشاكة مع غرفة طرابلس 
والشامل باعتبارها املكان األصح الذي يتم فيه  
إحتضان مشاريع الشــباب، وبالتايل املكان 
الذي يتمتــع بالكفاءة التقنيــة والتدريبية 
العالية التي يجب عىل الشــباب االســتفادة 
منها، من أجل العمل عىل اعداد جيل شــبايب 

قادر عىل البناء«. 
من جهتــه، تناول رئيــس منظمة »ذا يل 
اكســربينس« عاصم كامل مســرية املنظمة 
ودورهــا يف مجــال التنمية، مشــرياً اىل 
املحاور االساســــية مللتقى الشباب الزراعي 
»وهي دراســة السوق وكيفية التــــسويق 
املتعلق باملنتج متهيــدا للوصول اىل التمويل 

واالستثامر«.
وكانت كلمة ملنسق »منظمة إنجاز« جوزيف 
عواد تناول فيها »الدور الذي تقوم به املنظمة 
يف مجاالت التنمية اإلجتامعية واإلقتصادية 

ال سيام التنمية الزراعية منها«.
وتخلل امللتقى رشوحات من مدير مختربات 
الغرفة الدكتور خالد العمري حول كيفية اجراء 
املساعدة  األساســية  الفحوصات والرشوط 
عىل التصدير، إضافة اىل عروض ملشــاريع 
تقدم بها عدد من الشــباب وتشــكل قصص 

نجاح مميزة.

غرفة طرابلس اســــــتضافت »ُملتقى الشباب الزراعي«

املشاركون يف اللقاء

رشا يوسف

ســجل شــهر متوز املايض 
رقام كبربا بعــدد الوافدين من 
املغرتبــني واللبنانيني العاملني 
يف الخــارج والســياح العرب 
واألجانــب، فقد بلغ 2٩6,46٣ 
راكبا   ٣٥٥,642 مقابــل  راكبا 
لشــهر متوز من العام املايض، 
اي بارتفاع قدره 107,6٥4 راكبا 

ونسبته اكرث من ٣0%.
إىل  الوافدين  تدفق  ويستمر 
لبنان خالل شــهر اب الحايل 
إذ بلغ عددهــم ٨7,٣٥1 وافدا 
يف األســبوع األول من الشهر 
الحاري، اي مبعدل قدره حوايل 
12,٥00 وافد يوميا والحبل عىل 
الجرار اذ يستمر تدفق املغرتبني 
والسياح العرب واالجانب طوال 

هذا الشهر حيث يتوقع ان يتجاوز العدد الذي شهدناه 
يف الشهر املايض اذ يتوقع بعض املعنيني ان يتجاوز 
الـ ٥00الف زائر اي مبعدل اكرث من 1٣٥0زائرا يوميا 
وذلك الســتمرار وصول هــؤالء رغم ما يحىك عن 
مصاعب يعانيها هؤالء ومنها :ال كهرباء ،ال مياه ،ال 

اتصاالت ،ال ادوية  …
مصادر سياحية معنية تعترب ان مجيء املغرتبني 
والســياح هو دليل اميان بلبنــان وجامل طبيعته 
رغم التشــويه الحاصل يف جباله وسواحله وحسن 
استقبال هؤالء الذي يشتهر به اللبنانيون من ضيافة 
وتعدد اللغات التــي يتقونها باالضافة اىل ان لبنان 
اصبحت خدماته رخيصة جدا بســبب تراجع القوة 
الرشائية بعد خســارة اللرية اللبنانية حوايل ٩0 يف 

املئة من قيمتها .
واذا كان البعــض تحــدث عــن مجــيء مليون 

و200الف زائر خالل هــذا الصيف فأن هذه االرقام 
مرشحة للتزايد حيث يتحدث البعض االخر عن اكرث 
من مليون ونصف املليــون زائر وقد انعكس ايجابا 
عىل القطاعات السياحية من فنادق ومطاعم وشقق 
مفروشــة وتأجري سيارات ســياحية للتي شهدت 

اقباال متثل يف زيادة نسبة التشغيل فيها.
يف هذا السياق اكد األمني العام التحاد املؤسسات 
السياحية جان بريوت أن شهر متوز أكد االرقام التي 
كانت توقعتها النقابات الســياحية بالنسبة ألعداد 
الوفــود التي وصلت اىل لبنان ومنها ما يقارب %70 
من اللبنانيني املغرتبني، أما النســبة الباقية فكانت 
من السياح العراقيني واالردنيني واملرصيني خصوصا 
العراقيني الذين اتوا باعداد كبرية هذه الســنة كام ان 
الفنادق يف بريوت واملناطق شــهدت اقباال بســبب 
اقفــال حوايل 20 الف غرفة من جــراء اقفال عدد 
من الفنادق الكبرية ومنها الفينيســيا وغراي  بسبب 

باالضافة  بريوت  مرفأ  انفجار 
االجنبية  الجنسيات  بعض  اىل 
فيام أعداد الســياح الخليجيني 
تبقــى خجولــة اىل حــد ما. 
أمــا بالنســبة للحجوزات يف 
املؤسسات السياحية والفنادق 
فقد وصلت اىل ما يقارب ٩0% 
يف املعدل بني املناطق الساحلية 
فيام تصل نســبة االشغال اىل 
الجبليــة.  املناطــق  يف   %70
ويتحدث بريويت عن نقص يف 
الغرف الفندقيــة يف عدد من 
اســتمرار  مع  خاصة  املناطق 
الفنادق الكربى  إقفال عدد من 
يف لبنان ذات الـ4 والـ٥ نجوم 
وهــذا االمر يحصــل الول مرة 
منذ عــام 201٨ واالهم حالياً 
هو اســتمرار املوسم السياحي 
الحجوزات  عــىل  والتعويــل 
املستمرة التي تشري اىل نسب مرتفعة يف هذه الفرتة.

وكشــف بريويت عن حركة بيع للشــاليهات يف 
املجمعــات البحرية من قبل املغرتبــني الذين باتوا 
يفضلون رشاء او اسئجار هذه الشاليهات نظرا النها 
تؤمن كل مستزمات الحياة الهانئة من كهرباء ومياه 
وغريها ،كام كشف رئيس اتحاد النقابات السياحية 
يف لبنان بيار األشــقر ، عــن أّن »لبنان أمام فرصة 
حقيقّية اللتقاط أنفاســه خالل فصل الّصيف، مع 
تســجيل حّتــى اآلن قدوم نحو مليــون و200 ألف 

شخص معظمهم من املغرتبني اللّبنانّيني«.
ولفت يف بيان، إىل أّن »املغرتب اللبناين يؤكّد مرًّة 
جديدًة مدى محّبتــه وتعلّقه بوطنه، فنحن أطلقنا 
الّنداء ملجيء املغرتبني إىل بلدهم األم، وها هم يلّبون 
الّنداء يف موقف وطني رائد وممّيز إلنقاذ وطنهم«، 

مشريًا إىل أّن »هذا ليس غريًبا عنهم.

السياحة تســــــّجل االرقام التفاؤلية وسط اســــــتمرار تدفق املغتربين والسياح
املغتربون ركزوا على شراء »الشاليهات«.. والعراقيون اتوا بكثرة هذا الصيف

مارينا عندس

أعلنــت وزارة الطّاقــة أّن 
الســعر العــادل لتعريفــات 
املولّــدات الكهربائية الخاصة 
عن شــهر متوز هو 1٣.٥4٥ 

لرية عن كل كيلوواط ساعة. 
وأوضحــت يف بيان أّن هذه 
بناًء عىل  التسعرية قد صدرت 
الجدول الحســايب املعتَمد من 
قبــل وزارة الطّاقة منذ تاريخ 
2010/10/14؛ وتطبيًقا لقرار 
مجلــس الوزراء رقم 2 الصادر 
يف   ،2011/12/14 بتاريــخ 
الاّلزمة  الّتدابري  اتّخاذ  شــأن 
لضبــط تســعرية املولّــدات 
آلّية  إىل  واســتناًدا  الخاّصة، 
الّتطبيق املشرتكة بني الوزارات 

)الطّاقــة والّداخلّية واالقتصاد( املعلَن عنها بتاريخ 
2011/12/20، الّتي َحّددت مسؤولّية وزارة الطّاقة 
واملياه يف تعميم تســعرية املولدات الخاّصة استناًدا 

إىل أسعار املازوت يف نهاية كّل شهر. 
وعىل الّرغم من تراجع ســعر املازوات يف شــهر 

متوز، إاّل أّن تسعرية املولّدات ارتفعت. 
ما السبب؟ ومن يلتزم؟ 

يبقى الســجال الّدائم ما بني أصحــاب املولّدات 
الخاصــة ومشــرتكيهم، جزءا ال يتجــّزأ من هذه 
املشــكلة. ألنّه وعند نهاية كّل شهر، الفاتورة ترتفع 
وأصحاب املولّدات ال يلتزمون بالّســعر الذي تحّدده 
وزارة الطاقــة. وجرياً عــىل العادة، مل يلتزم جميع 
أصحاب املولدات بتســعرية شهر متوز التي حّددت 
فيها الوزارة »ســعر الكيلواط ساعة بـ1٣٥4٥ لرية 
يف املــدن أو الّتجمعــات املكتظة أو عىل ارتفاع أقل 
مــن 700 مرت، و14٨٩٩ لــرية يف القرى أو املناطق 
املتباعــدة أو عىل ارتفاع أكرث من 700، وتضاف 120 
ألف لرية عىل الشطر الثابت من تسعرية العدادات لكل 

٥ أمبري إضايف«. 
فواتري املولّدات تعادل الّرواتب، واملواطن اللّبناين 

ال شّك أنّه يبحث عن طرق بديلة لالستغناء عن دفع 
فواتري الكهرباء مثل االستعانة بالطّاقة الّشمسّية. 
ويف هذا الّســياق، اعترب مستشار وزارة الطّاقة 
خالــد نخلة للّديار، أّن تســعرية املولّدات انخفضت 
ولكن بشــكٍل بســيٍط. وأكّد أّن معّدل املازوات كان 
تقريًبا وال يزال نفسه، أّما معّدل الّدوالر ارتفع قلياًل. 
وقال:« صحيح ســعر املازوت تراجــع، لكّننا ال 
نستطيع الّتكلّم عن اليوم األخري من شهر متّوز، لكّنه 

يتوّجب علينا مراقبة معّدل الّشهر بكامله«. 
وتابع:« عندما نسّعر الّشهر بأكمله، نراقب أسعار 
املازوت يف كّل أيّام شــهر متّوز ومعّدل الّدوالر لكّل 
الّشهر، ليك نقّر الّتسعرية. لذلك، إذا تراجعت أسعار 
املازوت وقيمة الّدوالر، هذا ال يؤثّر كثريًا عىل تسعرية 
املولّدات، حّتى ولو ارتفعت األسعار، الّنتيجة واحدة. 
وعلينا أن نشري هنا، إىل أنّها املرّة االوىل منذ عّدة 
شــهور، نصل إىل هذا االســتقرار يف األسعار، أو 

اإلنخفاض الّضئيل«. 
وعن ســؤال ملاذا ال يتقّيد بعض أصحاب املولّدات 
بالّتســعرية، أجــاب:« طمًعا باملــال، ال يزالون غري 
مدركــني  أّن معظم املوظّفــني انخفضت أرباحهم 
وبالّتايل تأثّرت رواتبهم سلًبا. لذلك، عليهم أن يقتنعوا 

أّن األربــاح التي كانوا يجنوها 
ســابًقا، مل يعد باستطاعتهم 
جنيها كالّسابق. أّما عن الّتدابري 
التــي علينــا اتخاذها يف هذا 
املجــال، لفت نخلة إىل أّن دور 
الطّاقة ومســؤولّياتها  وزارة 

ا.  واضحة جدًّ
وأكّد :« توّضحت أدوار جميع 
الــوزارات عــام 2010، وزارة 
الطّاقة كان دورها تقنّيا بحتا، 
أي إصدار الّتسعرية الّتوجيهّية، 
وذلــك طبًعا بحســب معايري 
علمّية. ومن ثم نبلّغها لوزرايت 

االقتصاد والّداخلّية«. 
وختم:« فيام يتعلّق بالرّقابة 
الفّعالة، هذه من صلب وظيفة 
وزارة االقتصاد، تحديًدا مديريّة 
حامية املُســتهلك، التي تتمتع 
مبفّتشــني وضابطة عدلّية وبإمكانها أن تستعني 
بالقضاء وقوى األمــن. ودور وزارة الّداخلّية أيًضا، 
يصــّب يف خانة دور البلديّات وما اذا كانوا يلتزمون 

بالّتسعرية وما إىل هنالك«. 
بدوره، أشــار رئيس بلديّة درعون نزار الّشاميل، 
إىل أّن البلديّة استلمت املوتريات ولكن ليس بإرادتها، 
إمنا اضطررنا لذلك، عندما علمنا أنه ســيتم تطفئة 

املوتريات، قمنا باستالم املهام. 
وأردف:« نحــّدد جداول يف املصاريف الّشــهرية 
للموتريات وبكل شــّفافية. تســعرية املولّدات يف 
الّدولة غري منصفة رصاحًة، تحديًدا يف الّضيع مثل 
درعون وغريها ذات املصاريف املكلفة واملســافات 

البعيدة«. 
وتابع الّشــاميل:« عرفُت أّن يف الحازمية ساعة 
الكيلوات الواحدة هي 20 ألف لرية، أّما يف األرشفية 
الّتسعرية اختلفت متاًما و«كل مني فاتح عحسابو«. 
وختم:« نحــاول كبلديّة، واجبنا أن ننقل الصورة 
للمواطنني كام هي، من خالل تفسري تكاليف الزيت 
واملــازوت، مؤكّدين لهم أنّنا ال نربح ســوى إضاءة 

منازلنا وهذا الهدف«. 

ــورة املــــــوّلــــــدات الـــــواحـــــدة ! ــ ــاتـ ــ ــّدد فـ ــ ــسـ ــ راتـــــــب الـــلـــبـــنـــانـــي ال يُـ
نخلة : على أصحاب املوّلدات أن يلتزموا بالّتســــــعيرة.. والوزارة عليها أن تتحّرك
رئيس بلدية درعون : اســــــتلمنا املهام بكل شّفافية »ألنو كل مين فاتح ع حسابو«

جــال وزير الســياحة يف 
حكومــة ترصيــف االعامل 
وليد نصــار يف بلدة القبيات، 
بدعوة مــن لجنة مهرجانات 
برئاســة  الدولية  القبيــات 
حبيش،حيث  هادي  ســينتيا 
السياحي االول  املكتب  افتتح  
يف دار بلدية القبيات وتوقيع 
الوزارة  بــني  التفاهم  مذكرة 
وبلديــة القبيات، يف حضور 
النائب أســعد درغام والنائب 
السابق هادي حبيش، محافظ 
عكار املحامــي عامد اللبيك، 
الخوراســقف الياس جرجس 
، رئيس مجلس البيئة انطوان 

ضاهر ومخاتري وفعاليات.
بلدية  رئيس  ألقــى  بداية، 
القبيــات عبــده مخول عبده 
كلمة رحب فيها بالوزير نصار 
شاكرا له مبادرته ومؤكدا عىل 

اهميــة افتتاح مكاتب ســياحية يف كل املناطق 
العكارية ذلك ان عكار منطقة ســياحية بامتياز.

ثم كانت كلمة للوزير نصار شــكر فيها الجميع 
عىل حفاوة االســتقبال واعتــرب »ان افتتاح هذا 
املكتب يف القبيات يأيت يف اطار خطة الالمركزية 
الســياحية«. وقال:« ليس املهم اننا افتتحنا مكتبا 

ســياحيا االهم كيفية تفعيل هــذا املكتب وربطه 
بالنظــام االلكرتوين العام التــي وضعته الوزارة 
لكافــة املناطــق اللبنانيــة والــذي يتضمن داتا 
معلومــات عن كل ما يتعلق بالســياحة يف عكار 

ويف كل لبنان«.
وشدد عىل »أهمية الخروج من النمط التقليدي 
للمهرجانــات الســياحية التي كانــت صورة عن 

االقتصــاد الريعي الذي اوصل 
البالد اىل ما نحن عليه اليوم«.

ثم انتقــل نصار والحضور 
الســمك  شــالل  مطعم  اىل 
قروية  ترويقة  أعــدت  حيث 
املحلية  التقليدية  االطباق  من 
كافــة ،عىل وقع موســيقى 
 LAMI المي  فرقــة  واغاين 

املوسيقية الياس شمعون.
وألقــت  حبيــش كلمــة 
رحبــت فيهــا بالوزير نصار 
والحضور  املرافــق  والوفــد 
عىل مشــاركتهم وأثنت عىل 
نشاط الوزير نصار واهتاممه 
ومتابعتــه. وأكــدت »ان هذا 
املكتب سيتم تفعيله بالتعاون 

مع الجميع«.
اثر ذلك كانت جولة للوزير 
نصــار والحضور عىل املواقع 
االثريــة والطبيعية والدينية 
وهي: ســيدة كامع ومار جرجس شويتا، ومتاحف 
الفراشــات والطيــور يف دير االبــاء الكرمليني، 
وطاحونة موىس سامحة ودير مار شليطا ومعمل 

الحرير.
واختتــم  الجولة برحلــة ميش يف غابات االرز 

والشوح واللزاب اعايل القبيات.

نـــــصـــــار افــــتــــتــــح املــــكــــتــــب الــــســــيــــاحــــي فــــــي الــــقــــبــــيــــات :
ضـــــــمـــــــن إطـــــــــــــــــار الـــــــــامـــــــــركـــــــــزيـــــــــة الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة

نصار مع الشخصيات يف القبيات
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درعــا ــف  ري فــي  »داعـــش«  لـــ  العسكري  القائد  مقتل   : ســوريــا 

زوارق »إســــرائيلية« تطلــــق النــــار في اتجاه صيادين فلســــطينيين

حميدتي يأمل توافق القوى السودانية على تشكيل حكومة مدنية

اليمن : تشــــــكيل لجنة تقّصي حقائق بعد اشــــــتباكات شــــــبوة

أفاد مصدر أمني بتنفيذ الجهــات املختصة، عملية أمنية 
نوعية تم خاللها قتل القائد العسكري لتنظيم »داعش« املدعو 
أبو ســامل العراقي، يف بلدة عدوان يف ريــف درعا الغريب، 

بحسب ما ذكرت وكالة »سانا«.
وأضاف املصدر أّن »العمليــة النوعية كانت ضد مجموعة 
إرهابية انغامســية من جنســيات مختلفة، مؤلفة من 25 
عنــراً، حاولت التســلل من منطقة النــرب باتجاه قرية 
جوباس يف ريف إدلب الرشقي«، مشراً إىل أنها أسفرت عن 

سقوط معظم اإلرهابيني بني قتيل وجريح.
وأوضحت »سانا« أّن »مقتل اإلرهايب أبو سامل العراقي جاء 
بعد محارصته وإصابته بعدة طلقات، قبل أن يفّجر نفســه 
بحزام ناســف، وذلك بعد فراره من مدينة طفس ومالحقته 

من قبل عنارص القوى األمنية«.
وأردفت أّن »العملية أسفرت عن استشهاد عنر من القوات 
األمنية، وإصابة مدين بجروح كان يّتخذه اإلرهايب كرهينة«، 

مبّينًة أّن »القوات السورية متكّنت من سحب عدد من الجثث 

ومصادرة األسلحة وتفكيك األحزمة الناسفة، املعّدة للتفجر، 

التي كانت بحوزة اإلرهابيني«.

فتحت زوارق االحتالل اإلرسائيــي النران، صوب مراكب 
صيادين فلسطينيني شامل غزة.

ونقلت وكالة »معاً« الفلســطينية عن لجان الصيادين أّن 
الزوارق قامت مبطاردة املراكب، ما أجرب أصحابها عىل العودة 

إىل الشاطئ.
ويشــكو الصيادون الفلســطينيون يف غــزة من فرض 
»إرسائيل« لقيود مشددة عىل عملهم ضمن حصارها للقطاع 

الساحي املستمر منذ منتصف العام 2007.
وتتكرر االعتداءات اإلرسائيلة بحق الصيادين يف غزة. ويف 
متوز، قالت نقابة الصيادين يف قطاع غزة إّن قوات االحتالل 
اإلرسائيلية فتحت النار بكثافــة عىل مركب صيد مأهول، ما 

أدى إىل احرتاقه كلياً، من دون وقوع إصابات.
وبحسب مؤسسات حقوقية فلســطينية، فإّن »إرسائيل« 
ترتكب انتهاكات مختلفة بحــق الصيادين، وهم يعملون يف 

بحر القطاع، تتباين بني إطالق نار للرتهيب واإلصابة أو القتل 

واالعتقالهم واحتجاز املراكب و إحراقها.

وبحسب نقابة الصيادين، فإّن عدد العاملني يف مهنة صيد 

األسامك يف قطاع غزة يتجاوز 4500 شخص.

أعرب محمد حمدان دقلو )حميــديت( نائب رئيس مجلس 
الســيادة االنتقايل يف الســودان،عن أمله يف توافق القوى 
السياسية عىل استكامل مؤسسات الفرتة االنتقالية وتشكيل 

حكومة مدنية.
وقال حميديت يف مؤمتر صحفــي: نتمنى وصول القوى 
السياســية إىل توافق وطني يقود إىل استكامل مؤسسات 
الفرتة االنتقالية وتشــكيل حكومة مدنية إلدارة ما تبقى من 

هذه الفرتة.
وأكــد أنه ال ميتلــك »أي معلومات بشــأن املوعد النهايئ 
لتشــكيل تلك الحكومة« مضيفا أنه »توجد مبادرات كثرة، 
وليس لدينا معلومات، وننتظر من الناس أن تتفاوض للوصول 

إىل حلول«.
وقال حميديت »حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعىل 
للقوات املسلحة من القوات املسلحة وقوات »الدعم الرسيع« 
)تتبع الجيش ويقودها حميديت( مقرتح سبق وأن قدمته قوى 
الحرية والتغير-املجلس املركزي، وتناقشنا حوله ورفضناه«.

وأضاف »بعد رفضنا للمقرتح، اســتقبلت اتصاال من رئيس 
مجلس الســيادة )قائد الجيش عبد الفتاح الربهان( وإخواين 
يف مجلس السيادة، وقالوا إنهم وصلوا إىل اتفاق حول تشكيل 
مجلس أعىل للقوات املسلحة والدعم الرسيع، ونصحتهم بعدم 

الرتاجع عن االتفاق«.
وكان الربهان قد أعلن، يف 4 متوز املايض، عدم مشــاركة 
املؤسســة العســكرية يف الحوار الوطنــي برعاية »اآللية 
الثالثيــة« وهي األمــم املتحدة واالتحــاد األفريقي والهيئة 

الحكومية األفريقية للتنمية )إيغاد(.
وقال أيضا يف خطاب متلفز آنذاك »بعد تشــكيل الحكومة 
التنفيذية، سيتم حل مجلس الســيادة وتشكيل مجلس أعىل 

للقوات املسلحة من القوات املسلحة والدعم الرسيع«.
ومنذ 25 ترشين األول 2021، يشــهد السودان احتجاجات 
شعبية تطالب بعودة الحكم املدين وترفض إجراءات استثنائية 
»انقالبا  الرافضــون  ويعتربها  الربهــان  الجــرال  فرضها 

عسكريا«.
ونفى الربهان صحة اتهامه بتنفيذ انقالب عسكري، وقال 
إن إجراءاته تهدف إىل »تصحيح مســار املرحلة االنتقالية« 

وتعهد بتسليم السلطة عرب انتخابات أو توافق وطني.
وشهدت شوارع الســودان بعد تلك اإلجراءات مظاهرات مل 
تهدأ، رغم تصدي أجهزة األمن لها وسقوط 116 قتيال وما ال 

يقل عن 4 آالف مصاب، وفقا إلحصائيات لجان طبية.
وقبل إجــراءات الربهان، كان الســودان يعيش منذ 21 آب 
2019 مرحلة انتقالية من املفرتض أن تستمر 53 شهرا تنتهي 

بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وضع رئيس مجلس القيادة الرئايس يف اليمن رشاد محمد 
العليمي الشــعب اليمني أمام حقيقة األوضاع يف محافظة 
شــبوة، وجهود مجلس القيادة الحتــواء املواجهات العنيفة 
التي شهدتها مدينة عتق بني قوات حكومية وأخرى مدعومة 

إماراتيا.
وقــال العليمــي -يف خطاب لــه- إنه اتخــذ جملة من 
اإلجراءات؛ منها إقالة بعض القادة يف املحافظة، إضافة إىل 
تشكيل لجنة برئاســة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية، 
لتقيص الحقائق وتحديد مسؤولية السلطة املحلية والقيادات 
العسكرية واألمنية، ورفع النتائج إىل مجلس القيادة الرئايس 

التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة.
وأوضح أن املجلس بادر إىل االســتجابة الرسيعة وقطع 
دابر الفتنة ومحاسبة املسؤولني عنها، إضافة إىل اإلجراءات 

األخرى التي وعد بإطالع الرأي العام عىل نتائجها.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئايس اليمني عن مواساته 
ألرس الضحايا وخصوصا املدنيني األبرياء، مؤكدا التزام الدولة 
بجــرب رضرهم ومعالجة آثار هذه األحــداث واتخاذ إجراءات 

لضامن عدم تكرارها.
وكانت مصادر محلية قد قالــت إن قوات تدعمها أبو ظبي 
سيطرت عىل مدينة عتق املركز اإلداري ملحافظة شبوة جنوب 
رشقي اليمن، بعد مواجهات عنيفة مع قوات عسكرية وأمنية 

تابعة للحكومة، أسفرت عن قتىل ومصابني بينهم مدنيون.
وأضافت املصــادر أن ما تعرف بقوات دفاع شــبوة ولواء 

العاملقــة املدعومة إماراتيا داهمت منــازل ومكاتب قيادات 
عسكرية حكومية.

وقال شــهود عيان إن طائرات مســرة يرجح أنها تابعة 
لإلمارات تدخلت يف املواجهات ونفــذت غارات عىل القوات 

الحكومية يف عتق.
وتعد شــبوة واحدة من أهم املحافظــات اليمنية، كونها 
نفطيــة وتحوي منشــأة بلحاف الغازية التــي تعد من أهم 

املنشآت االقتصادية يف البالد.
وترتبط بحدود مشــرتكة مع محافظــات مأرب )رشق( 
والبيضاء )وسط( وأبني )جنوب( وحرضموت )جنوب رشق(، 

وعربها مير الطريق الربي إىل السعودية.

ــا ــوريـ ــال سـ ــ ــم ــ ــوم إرهـــــابـــــي ش ــ ــج ــ ــا : إحــــبــــاط ه ــيـ ــركـ تـ

ــي الــــــى »الـــــقـــــّســـــام« : ــسـ ــلـ ــابـ ــنـ ــد الـ ــيـ ــهـ ــة الـــشـ ــ ــالـ ــ  رسـ
نـــــــــحـــــــــن رجــــــــــــــــــــــال مــــــــحــــــــمــــــــد الــــــــضــــــــيــــــــف«

الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي الـــــــى املـــمـــلـــكـــة الـــســـعـــوديـــة

تونــــــس : »اتحاد الشــــــغل« هاجم وزيــــــر الدفــــــاع األميركي

الثاني لســــــّد النهضة التوربين  بــــــدء تشــــــغيل  إثيوبيا أعلنت 

أعلن وزير الداخلية الرتيك، ســليامن صويلو، عن إحباط 
عملية إرهابية يف منطقة أعزاز شامل سوريا.

جاء ذلك يف تغريدة لصويلو قال فيها إن شعبة االستخبارات 
يف رشطة هطاي، وقوة مهام ســوريا نفذتــا عملية أمنية 

مشرتكة يف منطقة مارع التابعة ألعزاز.
وأضاف وزير الداخلية أن العملية أسفرت عن توقيف العضو 
يف تنظيم »يب يك يك«، حســن نجار امللقب بـ »أبو عي«، 
وضبط حزام ناســف يحتوي عىل 1.8 كلغم من املتفجرات، 

وكمية كبرة من الذخائر.

القسام  كتائب  موقع  بّث 
صوتية  رسالة  اإللكرتوين، 
إبراهيم  القائــد  للشــهيد 
قيادة  إىل  وجهها  النابليس، 

القسام قبل استشهاده.
خالل  النابليس  وتوّجــه 
والشكر  بالتحية  رســالته، 
الشهيد عز  إىل قيادة كتائب 
الدين القسام عىل ما قدموه 
له من دعم خالل مســرته 
الجهادية. وقــال: »تحيايت 
لكتائب القسام يف غزة وكل 

الضفة«.
بالهتاف  رسالته  واختتم 
»حّط  الشــهر:  الوطنــي 
إحنا  السيف،  قبال  الســيف 

رجال محمد ضيف«.
وشــّيع عرشات اآلالف من الفلسطينيني، يف مدينة نابلس 
ويف موكب جنائزي حاشــد، جثامني شهداء نابلس، القيادي 
يف كتائب شــهداء األقىص إبراهيم النابليس ورفيقيه إسالم 
صبوح وإبراهيم طه، الذين استشهدوا ، خالل تصديهم لقوات 
االحتالل اإلرسائيي بعد محارصتهم يف أحد املنازل يف حارة 

الحبلة داخل بلدة نابلس القدمية.
التواصــل االجتامعي رســالة صوتية  وتداولــت مواقع 
منســوبة إىل الشــهيد إبراهيم النابليس، خالل محارصته 
من قبل قوات االحتــالل، صباح يوم أمس، يف البلدة القدمية 
بنابلس. وقال النابليس يف التسجيل الصويت: »انا هاستشهد 
اليوم. أنا بحبك يا أمي. حافظوا عىل الوطن بعدي. أنا محارص 

ورايح استشهد. أوصيكم يا شباب ما حد يرتك البارودة«.

وانطلق موكب التشــييع من أمام مستشفى رفيديا، وسط 
غضب عــارم وهتافات وطنية وإرضاب، وحداد شــّل مرافق 
الحيــاة يف مختلف محافظات الوطــن، بالتزامن مع تصّدي 

الفلسطينيني لقوات االحتالل عىل خطوط التامس.
ونعت »كتائب شــهداء األقىص« قائدهــا البارز إبراهيم 
النابليس ورفيقيــه إســالم صبوح وحســني طــه، الذين 
استشــهدوا بعد اشتباك مســلح مع قوة إرسائيلية خاصة 
حارصتهم يف أحد املنازل بالحارة الرشقية يف البلدة القدمية 

يف نابلس.
وأعلنت القوى الوطنية واإلسالمية اإلرضاب العام يف كل 
من: نابلــس ورام الله وجنني وطولكــرم وبيت لحم والخليل 
وقلقيلية، حداداً عىل أرواح شهداء مدينة نابلس، وتزامناً مع 

مسرة تشييع جثامني الشهداء.

قال متحدث باســم وزارة الخارجية الصينية، إنّه ال ميلك 
معلومات ليقدمها، يف الوقت الحايل، بشأن ما ورد يف تقرير 
إعالمــي يُفيد بأّن الرئيس الصيني، يش جني بينغ، ســيزور 

اململكة العربية السعودية األسبوع املقبل.
وذكرت صحيفة »الغارديان« أّن الســعودية تخطّط إلقامة 
حفل اســتقبال ليش، يشابه ذاك الذي ُمنح للرئيس األمريك 
الســابق دونالد ترامب، يف أّول رحلة له إىل الخارج كرئيس، 

من دون أن تذكر من أين حصلت عىل املعلومات. 
وأضافــت أّن الرتحيب الذي يجري تحضره للزعيم الصيني 
»يتناقض بشــكل صارخ مــع الرتحيب الــذي ُمنح للرئيس 
األمريك جو بايدن«، ما يعكس العالقات املتوترة بني البلدين، 
والنفور الشخيص بني بايدن والزعيم السعودي الفعي محمد 

بن سلامن.
ورأت أّن الرئيس الصيني يعتــزم »تعزيز الروابط بني بكني 
والرياض«، وتقديم الصني عــىل أنّها حليف للمملكة العربية 

السعودية، يف وقت ترتاجع عالقتها مع واشنطن.
وأشــارت إىل أّن الصني هي الرشيك التجاري األهم للملكة 
العربية الســعودية، فالصــني هي املشــرتي األكرب للنفط 

السعودي.  

وذكــرت أّن الصني مل تتخذ أي موقف تجــاه حرب اململكة 

عــىل اليمن، أو قطعها للعالقات مع قطــر، أو جرمية مقتل 

الصحايف جامل خاشقجي.

وبّينت أنّه اســتعداداً للزيارة، التي من املتوقع أن تشــمل 

الريــاض وجدة ومــرشوع مدينة نيوم الضخمة، ســرُتفع 

آالف الالفتــات الصينية املرّحبة بالرئيس، وســُتدعى مئات 

الشخصيات املرموقة.

رّحبت جمعية القضاة التونسيني بحكم قضايئ أمر بإيقاف 
تنفيذ قرار إعفاء عدد من القضــاة بأمر رئايس، بينام انتقد 
االتحاد العام للشــغل تريحات وزيــر الدفاع األمريك عن 
الوضع بتونس واعتربها تهديدا وتدخال ســافرا يف شــؤون 

البالد.
ويف وقت سابق اليوم، أوقفت املحكمة اإلدارية يف تونس 
تنفيذ قرار الرئيس قيس سعّيد عزل عدد من القضاة، الصادر 

يف يونيو/حزيران املايض.
وقال املتحدث باســم املحكمة اإلدارية عــامد الغابري إن 
محكمة قضت بإيقــاف تنفيذ قرار اإلعفاء الصادر بحق عدد 

من القضاة، من بني 57 قاضيا تم إعفاؤهم بأمر رئايس.
من جهتــه، أكّد رئيــس جمعية القضاة الشــبان مراد 
املسعودي -يف تريح إلذاعة »ابتســامة« التونسية- أن 
»حوايل 47 ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار اإلعفاء تم 
قبول إيقاف التنفيذ فيها، بانتظار تجديد االســتئناف لبقية 

)املعزولني(«. القضاة 
وأعرب رئيس جمعية القضاة التونســيني أنس الحامد، عن 
ارتياح القضاة لقــرار املحكمة اإلدارية قبول الطعون املقدمة 
من القضاة املعَفني مبرســوم من الرئيس قيس سعّيد، مؤكدا 

أنه من املهم جدا أن يأيت االنصاف من القضاء.
وأضــاف الحامدي يف بيان أن قبول املحكمة للطعون يؤكد 

أن مطالب القضاة كانت عادلة.
ويف حزيران املايض، أصدر ســعّيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 
قاضيا مــن مهامهم بتهم من بينها »تغير مســار قضايا«، 
و«تعطيل تحقيقات« يف ملفات إرهاب، وارتكاب »فساد مايل 

وأخالقي«، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل هذا املرســوم برفض من نقابات وأحزاب تونســية 
وانتقاد دويل حاد، وال ســيام من الواليات املتحدة ومنظمة 

العفو الدولية.

{ غضب اتحاد الشغل {
ويف ســياق متصل، وصف املتحدث باسم االتحاد التونيس 
للشغل ســامي الطاهري، تريَح وزير الدفاع األمريك لويد 
أوســن عن تونس، الذي تحدث فيه عن عدم تخي واشنطن 
عن أصدقائها، بأنه تهديد واضح وتدّخل ســافر يف الشــأن 

التونيس.
وأضاف الطاهري -يف منشــور عــىل صفحته يف موقع 
فيسبوك- أنه يوجد يف تونس من يتمتع بالرعاية األمركية، 

وقد يعود هؤالء إىل الحكم عىل ظهر دبّابة.
وقــال إن الجبهة الداخلية مفككــة، والوضع االقتصادي 
متدهور، والحكومة أدىن من ضعيفة، باإلضافة إىل الوضع 

االجتامعي الذي وصفه بالكاريث.
وكان وزيــر الدفاع األمريك لويد أوســن، عرّب عن قلقه 
بشــأن الدميقراطية يف تونــس، وقال إن حلم التونســيني 

بحكومة مستقلة أضحى يف خطر.

وأضاف أوسن يف حفل بأملانيا للقيادة العسكرية األمركية 
يف أفريقيا، أن الداعمني للدميقراطية والحرية يواجهون قوى 

االستبداد يف تلك القارة، وفق تعبره.

{ تريحات الغنويش {
ويف ســياق متصل، أعرب رئيس حركة النهضة التونسية 
راشد الغنويش عن اســتعداده للتخي عن رئاسة الحركة يف 
حال »تقدم أي طرف بتسوية للمشكل التونيس«، مشددا عىل 
أنه ليست لديه مشــكلة شخصية مع الرئيس التونيس قيس 

سعيد، بل مع الحكم املطلق واالستبداد.
واعترب الغنويش -الذي شــغل منصــب رئيس الربملان قبل 
حله من طرف ســعّيد- أن »أغلبية الشعب التونيس يف حالة 
مقاومة« ملســار رئيس البالد قيس ســعّيد، وأن التأقلم مع 

الوضع الجديد »غر مطروح«.
وأضــاف -يف مقابلة مــع وكالة األناضــول- أن »الثورة 
املباركة )مــن 17 كانــون األول 2010 إىل 14 كانون الثاين 
2011( مل تأت بها أمركا وال فرنسا، بل فوجئنا بها، ودستور 

2014 أىت به الشعب التونيس، ويجب أال نشّوه ثورتنا«.
وتابع الغنويش »الثورة املضــادة هي التي تقول إن ثورات 

الربيع العريب هي ربيع عربي«.
ومنذ 25 متوز 2021، تعاين تونس أزمة سياســية حادة 
حني اتخذ ســعّيد إجراءات اســتثنائية، منها إقالة الحكومة 
وتعيني أخــرى، وحّل مجلــس القضاء والربملــان، وإصدار 
ترشيعات مبراســيم رئاسية، ومترير دستور جديد للبالد عرب 
استفتاء يف 25 أيار املايض، وتقديم االنتخابات الربملانية إىل 

17 كانون األول املقبل.
وتعترب قوى تونســية -منها »النهضة« صاحبة أكرب كتلة 
يف الربملان املنحــل- أن هذه اإلجراءات متثــل »انقالبا عىل 
دســتور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق«، فيام ترى قوى 

أخرى أنها »تصحيح ملسار ثورة 2011«.
أما ســعّيد -الذي بدأ عام 2019 فرتة رئاســية تســتمر 5 
ســنوات- فقال أكرث من مرة إن إجراءاته قانونية ورضورية 

إلنقاذ تونس من »انهيار شامل«.

أعلنت إثيوبيا تشغيل التوربني الثاين لسد النهضة من أجل 
توليد الطاقة الكهربائية، بحضور رئيســة البالد سهي ورق 

زودي ورئيس الوزراء آيب أحمد ومسؤولني آخرين.
وهنأ آيب أحمد اإلثيوبيني عىل إســهاماتهم املســتمرة يف 
مرشوع ســد النهضة، وأضاف »بدأنا توليد الطاقة من خالل 
كميات املياه الضخمة يف خزان ســد النهضة«، مشرا إىل أن 
»النجاحات التي تم تسجيلها حتى اآلن تثبت أن ازدهار إثيوبيا 

سيتحقق حتام«.
وتبلغ طاقة التوربني الثاين الحالية 270 ميغاواتا، وشكر 
آيب أحمد جميع الجهات الفاعلــة ذات الصلة »عىل اإلنجاز 

الناجح للمرشوع وفًقا للخطة«.
وقال مدير مرشوع ســد النهضة اإلثيويب املهندس كفلو 
هورو -يف حفل االفتتاح- »إن إجــاميل عملية البناء املدين 
للمرشوع وصلت إىل 95%، يف حني بلغت األعامل الكهربائية 
61%«، وأضاف أن »الجهود جارية الســتكامل املرشوع خالل 

العامني ونصف العام القادمة«.
يشــار إىل أن وزارة الخارجية املرية أعلنــت أن إثيوبيا 
أخطرتها ببدء امللء الثالث لســد النهضــة يف متوز املايض، 
وقالت إنهــا وجهت إىل مجلس األمن الــدويل اعرتاضا عىل 
خطط إثيوبيا للملء بشــكل أحادي من دون اتفاق مع مر 

والسودان.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أوال إىل اتفاق ثاليث 
عىل ملء وتشــغيل السد لضامن اســتمرار تدفق حصتيهام 
الســنوية من مياه نهر النيل، غــر أن أديس أبابا ترفض ذلك 
وتؤكد أن ســدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد ال يستهدف 

اإلرضار بأحد.
وقامت إثيوبيا بامللء الثاين يف متوز 2021، وســط رفض 

مري سوداين بوصف ذلك »إجراءات أحادية«.
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الجمعة 12 آب 2022

إعالم تبليغ
تدعــو وزارة املاليــة/ مديرية املالية العامة /مديرية الواردات/ مالية النبطية /دائرة االلتزام الرضيبي، دائرة 
التدقيــق ودائرة التحصيل،املكلفني الواردة أســاؤهم يف الجدول املرفق للحضــور اىل مركز   الدائرة الكائن يف 
النبطية – مبنى حرب – الطابق الثاين لتبلغ الربيد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ 
نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً  بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار إليها أعاله، علاً 

أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل موقع وزارة املالية االلكرتوين.

اسم املكلف

وليد محمد حسن صالح

حسن يعقوب عيل حوييل 

قاسم حسني صربه

وسيم محمد سليم الكردي

عيل حسني حسون 

حسن محمد صادق

وسام فيصل حمدون

محمد نجيب حيدر

وسام عيل جمول 

حسام عيل نور الدين 

رضوان عيل جابر

موىس محمد حالوي 

سامر سليم وهبي 

عيل حيدر بيطار 

يعقوب محمد عبدالله

عيل محمد حمدان

عبد االمري زهري الرومي 

شفيق امني نارص 

وليد حسن االعرج

يوسف ذياب صالح

حسني عيل مراد

حسني عيل ايوب 

محمد عيل كال احمد 

محمد عادل حمود 

عيل حسن ياسني 

مصطفى محمد امني

عبد االله احمد ياسني 

باقر خرض صالح

محمد يوسف خريزات 

جهاد عيل عرتيس 

بسام سمري ياسني 

محمد احمد شمس الدين

عباس سامل ياغي 

محمد عيل فقيه 

حسن احمد خرويب 

ارشف حسن رشف الدين

عيل منري عنييس

جورج كليم نكد

فواز جميل راشد

احمد حسني داود

يوسف حسن اساعيل

عيل حسن مسرتاح

نارص احمد حجيج 

بيار منر حبيب 

حسان يوسف حراجيل 

وديع جريس كالكش

حكمت كامل ابو زيد

انور محسن ترحيني

يوسف حسني ضاهر 

هيثم محمد عيل بشارة 

احمد محمود خليفة 

نادر دانيال نبيل الطري 

محمد عيل رشيد مكه

طارق محمد الحركة 

عيل جميل مرجي 

حسان عفيف نصار

اياد لطفات الحوراين

احمد شبيب دقدوق

هال حسني زيتون

امين محمد قميحة

قاسم عبد الكريم عليق

ابراهيم يوسف قميحة

حسني محمود مهدي

توفيق حسن شبيل

رياض نجيب غانم

جميلة محمد بدران

محمد حسني عيل ايوب

مصطفى حسني عواضة

محمود حسني ياسني

عباس محمد حمدان

يرسى محمد نارص

صفاء رامز عياش

عباس سعيد جرادة

محمود محمد حجازي

باسم محمد حمدان

حسن احمد رضا 

حسن منري مزنر

عباس محمود منصور

محمد عباس زواوي

يونس نبيل عكر

عيل حسن عيل احمد

فضل عبد الله جابر

عيل محمد عيىس

عيل احمد فرج

أحمد قاسم فقيه

زينب أمني فواز

حكمت محمد عوالة

محمد خري سميح حرقوص

عيل محمود عز الدين

عباس نارص جابر

عبد الكريم سعيد مشيمش

محمد عيل سبيتي

حسن زهري ابو زيد

عيل عبد الحفيظ شومان

حسن محمد عابد

نجيب عبد الحليم الغول

محمد يوسف كريك

حسن محمد فقيه

رشكة مصنع زهرة الجنوب النتاج الحالوة 

لطف الله ذيب ضاهر

هيثم درويش محسن

حسن موىس حرب

محمد عبد الحميد غندور

قاسم احمد ياسني

توفيق عبد الحميد غندور

اكروبولس

ابراهيم حسن قبييس

رضا مصطفى حطيط

عيل حسن عواضه

رقم الربيد املضمون

192597240 RR

192596981 RR

192597443 RR

192597465 RR

192597148 RR

219764120 RR

219764093 RR

219764195 RR

219764283 RR

219764164 RR

219764385 RR

219764204 RR

219764371 RR

219764181 RR

192597182 RR

192596916 RR

192597117 RR

192597298 RR

192597253 RR

192596902 RR

192596933 RR

192596964 RR

192597236 RR

192597222 RR

192596995 RR

192597001 RR

192597284 RR

192597165 RR

192596880 RR

192597103 RR

192597545 RR

192597457 RR

219764368 RR

192597528 RR

192597514 RR

192597315 RR

192597196 RR

192597491 RR

192596947 RR

192597077 RR

192597430 RR

192597412 RR

192597409 RR

192597770 RR

192597766 RR

192597695 RR

192597369 RR

192597505 RR

192597647 RR

192597620 RR

192597752 RR

192597267 RR

192597029 RR

192596845 RR

192597806 RR

RR192590476

RR192590462

192591834 RR

192591088 RR

192591865 RR

192591763 RR

192591882 RR

192591777 RR

192591825 RR

192591321 RR

192591848 RR

192591803 RR

192591879 RR

192589985 RR

192591318 RR

192591278 RR

192589901 RR

192591366 RR

192591715 RR

192591750 RR

192597845 RR

192597868 RR

192597908 RR

192597925 RR

192597942 RR

192597871 RR

192597854 RR

192597837 RR

192591905 RR

RR192597576

RR192597602

RR192597580

RR219764354

RR219764028

RR219764629

RR219764456

RR219764345

RR219764439

RR219764460

RR219764442

RR219764411

RR219764045

RR219764425

341 597 RR192

RR192597602

RR173918057LB

RR219761980LB

RR192592812LB

RR192592790LB

RR192592830LB

RT000180366LB

RT000180371LB

RT000180401LB

RT000180410LB

رقم املكلف

866648

1584426

2747915

2851025

2247002

243030

218860

107000

483812

329399

360612

87576

456405

174558

1530570

931359

2665542

1472332

1108660

901148

1003926

1454946

1267359

2712819

1563581

1586808

1488397

1719589

598522

853181

2565688

2954293

890209

2109345

1894442

556307

912462

125506

1210374

599328

3117148

1719023

2602563

356089

446842

1621451

2976251

431190

346166

547870

285368

2543049

1911394

3130397

1382713

2198694

1155743

550113

2471142

3747312

3141411

1240566

3748692

729100

3447982

3650804

3482850

3742533

3761152

1341321

3746075

2618886

1632768

910898

1473298

181801

314878

1676321

2826783

1679509

1542125

1557629

446718

2444518

260762

2843316

3236148

563401

2685889

3320124

1096129

168320

1284728

196392

177677

450921

175141

249585

216094

1804742

1423523

620832

85334

1480509

85328

21634

3018977

3073087

3384120

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

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

تبدأ مدة اإلعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
»رئيس مالية النبطية بالتكليف

أمين رضا«
التكليف 402

اعالن
تعلن كهربــاء لبنان بأن مهلة 
تقديم العروض ألعال التنظيفات 
يف املبنــى املركــزي ملدة ســنة، 
موضوع اســتدراج العروض رقم 
ث4د/2097 تاريخ 2022/6/13، 
قــد مــددت لغاية يــوم الجمعة 
2022/9/9 عنــد نهايــة الدوام 
قبل   11.00 الســاعة  الرســمي 

الظهر.
االشــرتاك  للراغبني يف  ميكن 
باســتدراج العروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
ـ  الديوان  الرشوط من مصلحــة 
امانة الرسـ  يف الغرفة املســبقة 
الصنــع رقم 38 املســتحدثة يف 
الجهــة الغربية من املبنى املركزي 
لبنــان ضمن  ملؤسســة كهرباء 
حرمــه، مبنــى كهربــاء لبنانـ  
طريــق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/60000/ل.ل.
علاً بأن العروض التي ســبق 
وتقدم بهــا بعض املوردين ال تزال 
ســارية املفعول ومن املمكن يف 
مطلــق االحوال تقديــم عروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
امانة  باليد اىل  العروض  تسلم 
رس كهربــاء لبنــانـ  يف الغرفة 
املسبقة الصنع رقم 38 املستحدثة 
املبنى  الغربية مــن  الجهــة  يف 
املركــزي ملؤسســة كهرباء لبنان 

ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/8/8
بتفويض من املدير العام

مدير الشؤون املشرتكة 
باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 417

ــــــــــــــ

اعالن
لبنان عن رغبتها  تعلن كهرباء 
يف اجراء استدراج عروض للتعاقد 
مع استشاري للمساعدة يف ادارة 

مرشوع مقدمي خدمات التوزيع.
االشــرتاك  للراغبني يف  ميكن 
باســتدراج العروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
ـ  الديوان  الرشوط من مصلحــة 
امانة الرسـ  يف الغرفة املســبقة 
الصنــع رقم 38 املســتحدثة يف 
الجهــة الغربية من املبنى املركزي 
لبنــان ضمن  ملؤسســة كهرباء 
حرمــه، مبنــى كهربــاء لبنانـ  
طريــق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/1000000/ل.ل.
امانة  باليد اىل  العروض  تسلم 
رس كهربــاء لبنــانـ  يف الغرفة 
املسبقة الصنع رقم 38 املستحدثة 
املبنى  الغربية مــن  الجهــة  يف 
املركــزي ملؤسســة كهرباء لبنان 

ضمــن حرمه، مبنى كهرباء لبنان 
ـ طريق النهر.

علــاً ان آخر موعــد لتقديم 
الواقع  الجمعة  نهار  العروض هو 
نهايــة  عنــد   2022/8/19 يف 
 11.00 الســاعة  الرسمي  الدوام 

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 الوطنيــة 
لنهــر الليطاين مزايــدة عمومية 
معادة بالظرف املختوم وفق دفرت 
الــرشوط الخــاص لتأجري بعض 
الزراعيــة يف محافظة  االرايض 
البقاع ملدة ثالث سنوات، مقسمة 
اىل منطقتني تبلغ مساحة املنطقة 
االوىل 465 دونــم زراعي والثانية 
553 دونم زراعي عىل ان تبدأ املزايدة 
من بدل الطرح لاليجار الســنوي 
الواحد  الزراعــي  األدىن للدونــم 
املحدد يف دفرت الرشوط والبالغة 
/2.100.000/ل.ل.  قيمتــه 
)مليونان ومئة الف لرية لبنانية(. 
ميكن االطالع عىل دفرت الرشوط 
واستالم نسخة عنه ضمن الدوام 
الرســمي يف مكتــب مصلحــة 
الصفقات يف ش. بشارة الخوري، 
بنايــة غناجــه، ط4، مقابل دفع 
مبلــغ /500.000/ل.ل. نقداً اىل 
العروض  تقدم  املصلحة،  صندوق 
باليــد يف القلم املركزي حتى ظهر 
يوم االثنني 2022/8/29، وتفض 
يف جلسة علنية الساعة العارشة 
من اليوم التايل عىل العنوان اعاله.
رئيس مجلس االدارة/مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاين

د.سامي علوية
التكليف 420

ـــــــــــــــ

اعالن قضايئ
االبتدائيــة  املحكمــة  لــدى 
التاســعة يف جبل لبنــان، املنت، 
العقارية،  بالدعــاوى  الناظــرة 
برئاسة القايض سيلفر ابو شقرا، 
تقدم املســتدعي بول جورج اسمر 
الياس  املحامي  وكيله  بواســطة 
بالرقم  باســتدعاء سجل  البيطار 
2021/208 يطلــب فيه شــطب 
)راجع  دعوى  اســتحضار  اشارة 
القســم 1( عن القســم 5 العقار 
العقارية ســنداً  الدكوانــة   413
للادة 512 ا.م.م. مهلة املالحظات 

واالعرتاض خالل عرشين يوماً تبدأ 
من تاريخ النرش.

رئيس القلم كيوان كيوان
ـــــــــــ

اعالن تصحيح
يف العدد رقم 11909 تاريخ 22 
حزيران 2022 يف االعالن املتعلق 
راحيل  املفقودتني  وفــاة  باعالن 
وماتيل ملحم توما مبوجب القرار 
رقــم 2022/85، ورد خطأ متعلق 
بشــهرة القاضيــة زينة الخوري 

والصحيح هو زينة الحريري.

رئيس القلم
ميشلني ضو

ــــــــــــــــــ

اعالن تصحيح
يف العدد رقم 11904 تاريخ 17 
حزيران 2022 يف االعالن املتعلق 
هوســب  املفقود  وفاة  باعــالن 
مانوك هولكيان مبوجب القرار رقم 
2022/84، ورد خطأ متعلق بشهرة 
الخوري والصحيح  القاضية زينة 

هو زينة الحريري.
رئيس القلم

ميشلني ضو
ــــــــــــــــــ

اعالن صادر عن الغرفة 

االبتدائية الثالثة

يف الشال
غرفة الرئيسة كاتيا العنداري

موجه اىل املســتدعى ضدهن: 
حسنه انطانيوس رعيش، ومريانا 
رعيش،  انطانيوس  اسكندر  ارملة 
وساســيليا اســكندر انطانيوس 
رعيــش، وهن من بلدة بنشــعي 
اصالً، ومجهــوالت محل االقامة 

حالياً.
 2018/89 رقــم  بالدعــوى 
املقدمــة ضدكن من املســتدعي 
البدوي روحانا رزق بوكالة املحامي 
روين رزق، تدعوكن هذه املحكمة 
الستالم الحكم الصادر عنها برقم 
املتضمن   ،2022/5/5 بتاريخ   30
ازالــة الشــيوع يف العقــار رقم 
1086 منطقة بنشــعي العقارية، 
عن طريــق طرحه للبيــع باملزاد 
العلني بني العموم بواســطة دائرة 
التنفيذ املختصــة، عىل ان يعتمد 
اساســاً للطرح يف املزايدة االوىل 
املبلغ املقدر مــن الخبري، وتوزيع 
ناتج الثمن والنفقات بني الرشكاء 
كل بنسبة حصته يف امللكية، وذلك 
خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ 

نرش هذا االعالن.
رئيس القلم

مرينا الحرصي

مطلــوب موزعــون مع خربة 
التقل عن 3 سنوات يف بيع املواد 
ملناطق  واملرشوبات  الغذائيــة 
املنتـ  كرسوانـ  جبيلـ  بريوت 

والضاحية ت:01/680680
ــــــــــــــــــــــــــ

مطلــوب ســائق متدين فوق 
االربعــني ألرسة ما بني 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 ســنتني أو اكرث 
لرشكة تعمل يف مجال الطاقة 
الشمســية يف منطقة اللوزة.

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

مليون لرية(.
ــــــــــــــــــــــــــ

الجنوب

شقق

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

79/115359 ـ 81/728486

وفيـــــــــــات
يف ذكــرى مــرور أربعني يوماً 

عىل رحيل 

النائب السابق األمني

غسان أسد األشقر

تدعوكم عائلته اىل املشاركة يف 

القّداس لراحة نفسه

املكان: كنيســة مار الياس، ديك 

املحدي )املنت الشايل(

الزمان: الســبت 13 آب 2022، 

الساعة 11.30 قبل الظهر

انتقل اىل رحمة الله تعاىل فقيد 

الشباب املرحوم

هاين محمود سليان

والده: محمود هاين سليان

والدته: عائدة موىس الحلو

شقيقتاه : نادين وجنى سليان

جــداه: املرحــوم هــاين داود 

ســليان واملرحوم موىس يوسف 

الحلو

والحاجة  ســعد  سعاد  جدتاه: 

صباح بكداش

اعامه واخواله: املرحوم داود، 

املهندس محمد هاين سليان، وليد، 

يوسف وحسام موىس الحلو

عمته وخاالته: املرحومة حنان 

هاين سليان، 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 االثنني تقبل 

يف منزل والده الكائن يف الكفاءات.

عال

اليانصيــب الوطني اللبناين

جرى مســاء امس سحب اليانصيب الوطني االصدار  
الحادي والثالثون وجاءت النتيجة عىل الشــكل االيت:

الغالفات: جوائز   *
ـ يربــح 100000 ل.ل. كل غالف ينتهي بالرقم: 259 

ـ 514
العادية: الجوائز   *

ـ تربــح 10000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 0
ـ تربــح 20000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 39

ـ تربــح 30000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 651
ـ تربــح 75.000ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم: 0554
ـ تربح 100000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 1006

ـ تربــح 200000 ل.ل. الورقــة التــي تحمل الرقم: 
9485

ـ تربــح 500000 ل.ل. الورقــة التــي تحمل الرقم: 
2345

ـ تربــح 1.000.000ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 
54929ـ  08015ـ  62984ـ  10159ـ  36237ـ  04813

ـ تربــح 2.000.000ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 
34800

ـ تربــح 5.000.000ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 
40878

ـ تربح 110.000.000ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 
59033

ـ تربح 220.000.000 ل. ل الورقة التي تحمل الرقم: 
15169

نتائــج اللوتو اللبناين

جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 
2030 وجاءت النتيجة عىل الشــكل االيت:

االرقــام الرابحــة: 1ـ  2ـ  15ـ  18ـ  24ـ  25  الرقم 
االضايف: 22

* املرتبة االوىل ســتة ارقام مطابقة
الرابحة: ال يشء الشبكات  عدد 

* املرتبة الثانية خمســة ارقام مع الرقم االضايف
الرابحة: ال يشء الشبكات  ـ عدد 

* املرتبة الثالثة خمســة ارقام مطابقة
املرتبــة:  االجاليــة حســب  الجوائــز  ـ قيمــة 

239379120ل.ل.
ـ عدد الشــبكات الرابحة: 17 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شــبكة: 14081125ل.ل.
* املرتبــة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

املرتبــة:  االجاليــة حســب  الجوائــز  ـ قيمــة 
239379120ل.ل.

ـ عدد الشــبكات الرابحة: 1039 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شــبكة: 230394ل.ل.

* املرتبة الخامســة ثالثة ارقام مطابقة
املرتبــة:  االجاليــة حســب  الجوائــز  ـ قيمــة 

569152000ل.ل.
17786شبكة الرابحة:  الشبكات  عدد  ـ 

32000 ل.ل. الجائزة لكل شبكة:  ـ 
* املبالــغ املرتاكمة للمرتبــة االوىل واملرتاكمة اىل 

11978087891ل.ل املقبل:  السحب 

زيد نتائج 

جرى مســاء امس ســحب زيد رقــم 2030 وجاءت 
كاآليت: النتيجة 

10370 الرابح:  الرقم 
* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.

الرابحة: ثالث اوراق عدد االوراق 
25000000ل.ل. االفرادية:  الجائزة 

* االوراق التــي تنتهي بالرقم: 0370
900000 ل.ل. االفرادية:  الجائزة 

* االوراق التــي تنتهي بالرقم: 370
90000 ل.ل. االفرادية:  الجائزة 

* االوراق التــي تنتهي بالرقم: 70
8000 ل.ل. االفرادية:  الجائزة 

ل.ل املقبل:75000000  للسحب  الرتاكم 

يومية نتائج 

جرى مساء امس سحب »يومية« رقم 1252 وجاءت 
كاآليت: النتيجة 

062 * يومية ثالثة: 
6582 اربعة:  * يومية 

29946 يومية خمسة:   *

ــــــــــة اضطهــــــــــاد سياســــــــــّية ترامــــــــــب : اتعــــــــــّرض لحمل

قال الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب، 
بعــد مثوله أمام املدعية العامة يف نيويورك، 
إنه رفض اإلجابة عن األسئلة بشأن تعامالته 
يف مجال العقارات، وذلك بعد اتهامه الرئيس 
جــو بايدن بأنه كان عــىل علم بدهم مكتب 

التحقيقات الفدرايل ملقره.
وقــال ترامب، يف بيان نرشه عىل منصته 
»تروث سوشــيال«، »رفضــت اإلجابة عن 
األســئلة مبوجــب الحقــوق واالمتيازات 
املمنوحــة لــكل مواطــن يف الدســتور 

األمرييك«.
وأضــاف »عندما تصبــح عائلتك ورشكتك 
وجميع األشــخاص يف دائرتك أهدافا لحملة 
اضطهاد باطلة وذات دوافع سياســية بدعم 
من محامني ومّدعني عامني ووســائل إعالم 

مضللة، فلن يكون لديك خيار«.
وأكــد ترامب أنه مل يرتكــب أي خطأ، ومل 
تتمكن الســلطات ووسائل اإلعالم من إيجاد 

أي يشء ضده.
ورأى ترامب أنه ال ميكن الســاح للمدعية 
العامة يف نيويورك باستعال التحقيق »أداة 

لتعزيز مسارها السيايس«.
وتابع الرئيس السابق قائال »ليس لدي خيار 
غــري التزام الصمت، ألن اإلدارة الحالية وعددا 

من املحققني يفتقدون األخالق واللياقة«.

وأضاف ترامــب -يف البيان- أن دهم مقر 
إقامته مبنتجع »ماراالغو« يف فلوريدا ميثل 
استمرارا للتحقيقات التي كانت جارية بشأن 
روسيا، وما وصفها بخدعة العزل، كا وصف 
الدهم بأنه هجوم منسق من اليسار الراديكايل 

الدميقراطي، حسب تعبريه.
وكان ترامب قال إن دهم مقر إقامته »يشء 
فظيع«، مضيفا أن بايدن كان يعرف كل يشء 
عــن الحادثة، متاما كا كان يعرف كل يشء 

عن صفقات ابنه هنرت، حسب تعبريه.
ويشــمل التحقيق ما ينســب لرتامب من 
أخطــاء تتعلق بتقدير قيمة أصول مثينة مثل 
مالعب الغولف، وناطحات السحاب، وتضليل 

املقرضني والسلطات الرضيبية.
ويــأيت ذلك بعد يوم واحد من قيام عنارص 
مــن مكتب التحقيقات الفــدرايل بدهم مقر 
إقامــة ترامب، بحثا عــن وثائق رسية يتهم 

باالحتفاظ بها بعد انتهاء رئاسته.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض كارين 
جان بيــري للصحفيني، إن بايدن مل يكن عىل 
علم بحملة الدهم، ومل يتلق أي شــخص يف 

البيت األبيض تنبيها بخصوص ذلك.
وأضافت أن بايدن يؤمن بســيادة القانون 
واستقالل وزارة العدل، وأن التحقيقات يجب 

أن تكون بعيدة عن التأثري السيايس.

رئيســي : نرفــض محــاوالت تغييــر الحــدود فــي القوقــاز
شــدد الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس عىل 
التزام بالده مبقاومة محاوالت تغيري الحدود 

يف القوقاز.
وقال رئييس، خــالل محادثة هاتفية مع 
رئيس الوزراء األرميني نيكول باشــينيان، إّن 
»التــزام املوقعني عىل بيان وقف إطالق النار 
الثــاليث بأحكامه، وحل القضايا املتبقية من 
خــالل الحوار والحلول الدبلوماســية، ها 
أفضــل طريقة إلحالل الســالم واألمن يف 

البالد«.
وأوضحــت وكالة »تســنيم« اإليرانية أّن 
رئييس وباشينيان ناقشا العمليات اإلقليمية 
والتحديــات األمنيــة ذات الصلــة، إذ »قّدم 
باشــينيان وصفاً دقيقاً للحوادث الحدودية 

األخرية بني أرمينيا وأذربيجان«.
وشدد نيكول باشينيان عىل أهمية التنفيذ 
الكامــل لالتفاقيــات الثالثية بني روســيا 
وأرمينيا وأذربيجان، التي تم توقيعها يف الـ9 
من ترشيــن الثاين/نوفمرب من العام 2020، 
وكذلك يف الـ11 من كانون الثاين، والـ26 من 

ترشين الثاين 2021.
ووفــق املكتب الصحــايف لرئيس الوزراء 
األرمينــي، فقــد تبادلت طهــران ويريفان 
وجهات النظر إزاء العالقات الثنائية، إذ أعرب 
باشينيان عن »رضاه« عن التقدم الذي أحرزته، 
مشرياً إىل أّن بالده عىل استعداد لتعزيز عبور 
البضائــع بني البلدين إىل أقىص حد، وتطوير 
التعــاون يف البنية التحتية للطرق والطاقة، 

وكذلك يف املجاالت األخرى.
وقال املكتب الصحــايف إّن رئييس وصف 
العالقــات األرمينية اإليرانية بأنّها »تاريخية 
وعميقة«، مشــدداً عــىل الحاجة إىل تعزيز 

التعاون االقتصادي املستقر.
ويف الـ3 من آب الجاري، شّنت أذربيجان 
هجومــاً عــىل ناغورنو كارابــاخ، معللة 
الهجــوم بـــ »االســتفزازات« األرمينية، 
واســتولت عىل عدة ارتفاعات اسرتاتيجية، 
فيا اتهمت قوات حفظ الســالم الروسية 
الجيــش األذربيجاين بانتهــاك نظام وقف 

النار. إطالق 



اســتكمل االتحاد اللبناين للمبارزة روزنامة بطوالته ملوسم 
2022 بتنظيمــه يف قــر الرياضة يف نادي املون الســال 
- عني ســعادة، املرحلة الثانية واألخــرة من بطوالت لبنان 
لسالح الشيش مبشاركة األندية املنضّمة اىل اإلتحاد اللبناين 
للمبارزة، وحضور جمهور من محبي ومتابعي هذه اللعبة.  هذا 

وقد جاءت النتائج عىل الشكل التايل:
  يف فئة سالح الشيش إناث 17 سنة وما دون، احرزت ميا 
منيمنه من نادي الربج عينطورة اللقب بفوزها عىل ايا شقر 
من نادي املون الســال يف املبــاراة النهائية، فيام حلّت العبتا 
نــادي الربج عينطورة لني داوود وكلوي ديب يف املرتبة الثالثة 

محرزتني امليدالية الربونزية.
  ويف فئة ســالح الشــيش ذكور 17 ســنة وما دون، احرز 
انطوين جو الخوري من نادي الربج عينطورة اللقب بفوزه عىل 
كريســتيان بو خليل من نادي املون السال يف املباراة النهائية، 
فيــام حّل عامر عّباس من نادي التعاضد وجاميس رايض من 
نادي املون ال سال يف املرتبة الثالثة محرزين امليدالية الربونزية.

  ويف فئة ســالح الشــيش إناث، الفئة العامة، احرزت ريتا 
ابو جودة من نادي التعاضد اللقب بفوزها يف املباراة النهائية 
عىل ناي ســالمة من نادي املون السال، فيام حلّت ميا منيمنه 
من نادي الربج عينطورة وكارن املري من نادي املون ال سال 

يف املرتبة الثالثة محرزتني امليدالية الربونزية.
  ويف فئة ســالح الشيش ذكور، الفئة العامة، احرز فيليب 
واكيم من نادي املون السال اللقب بفوزه عىل مصطفى الحاج 
من نادي التعاضد يف املباراة النهائية، فيام حّل العبا نادي الربج 
عينطورة انطوان الشــويري ومــارك الراعي يف املرتبة الثالثة 

محرزين امليدالية الربونزية.
  ويف فئة ســالح الشــيش إناث للفرق للفئة العامة، أحرز 
فريق نادي املون السال املؤلف من ناي سالمة، ايا شقر وكارن 
املــري اللقب بعد فــوزه يف املباراة النهائية عىل فريق نادي 
الربج عينطورة  »أ« املؤلف من تاتيانا فرنيني، كلوي ديب وميا 

منيمنة. هذا وحّل كل من فريق نادي الربج عينطورة »ب« املؤلف 
مــن لني داوود، فالري الخوري، كلــوي الخازن وفريق نادي 
التعاضد املؤلف من ريتا ابو جودة، ليا عويدات، اماين عويدات 
واودري شمعون يف املرتبة الثالثة محرزين امليدالية الربونزية.

  ويف فئة ســالح الشــيش ذكور للفرق للفئة العامة، أحرز 
فريق نادي املون ال سال »أ« املؤلف من فيليب واكيم، كريستيان 
بــو خليل، انطوان العنييس وكارل بو خليل اللقب بعد فوزه يف 
املبــاراة النهائية عىل فريق نادي الربج عينطورة »أ« املؤلف من 
انطوان الشــويري، مارك الراعي، هادي دكاش وماثيو عجاقة. 
هذا وحــّل كل من فريق نادي التعاضــد املؤلف من مصطفى 

الحاج، عامر عباس، مجد ابراهيم وفريق نادي املون ال ســال 
»ب« املؤلــف من الياس جلبوط، جــاد حرفوش، براين جميل 
وجاميس رايض يف املرتبة الثالثة محرزين امليدالية الربونزية.

  ارشف عىل املباريات امني عام االتحاد عامد نحاس مبعاونة 
الحكم اآلســيوي انطوان العنييس.    تألفت اللجنة الفنية من 
الحكم الدويل كلودين رزق والحكم االسيوي انطوان العنييس 

وقد عاونهم طاقم من الحكام مؤلف من:
  الحكام الدوليني: زياد الجلبوط وكلودين رزق.

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

وعامد نحاس.
  نقلــت املباريات مبارشة عــىل صفحة االتحاد عىل موقع 
https://www.facebook.com/Lebanese- فايســبوك 

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

عىل سالمة الالعبني.
  وعند نهاية كل فئة، وّزع رئيس االتحاد جهاد سالمة ورئيسا 
الــرف جورج زيدان وزياد الشــويري وباقي اعضاء االتحاد 
اميل كرم وعامد نحاس وعضو الرف ســهيل سعد الكؤوس 

وامليداليات والشهادات التقديرية عىل الفائزي والفائزات.

الســياحة  وزير  أكــد 
املهندس وليد نصار أن هناك 
العديد من األفكار لتنشيط 
الرياضيــة«  »الســياحة 
بني لبنــان وقطر يف ظل 
اســتضافة قطر ملسابقة 
القدم  بكــرة  العامل  كأس 
يف ترين الثاين وكانون 
األول املقبلني مشــرا إىل 
أن وزارتــه تعمــل عــىل 
تنظيم »رزم سياحية« بني 
القطريني  لتمكني  البلدين، 
باملقومات  االستمتاع  من 
اللبنانيــة،  الســياحية 
واللبنانيني من مشــاهدة 
مباريات أكرب اســتحقاق 

دويل لكــرة القــدم عــىل مدرجات 
املالعــب القطرية.   وأوضح نصار أن 
زيارته لقطر تهــدف إىل العمل عىل 
خلق سياحة مســتدامة بني البلدين 
وفق اسرتاتيجية واضحة، مشرا إىل 
أن وزارته بدأت باتخاذ تدابر تحفيزية 
لتنشيط الحركة واالرتقاء باملنظومة 

السياحية يف بالده.
  ولفت نصــار أنه اجتمع مع عدد 
من املســؤولني القطريني وملس منهم 
إيجابيــة كبــرة يف مجــال تعزيز 
التعاون السياحي بني البلدين، منوها 
بأن هنــاك 5 رحالت جوية بني قطر 
ولبنان )3 للخطوط الجوية القطرية، 
و2 لخطوط طران الرق األوسط(، 
وأن هناك نية لزيــادة هذه الرحالت 

خالل الفرتة املقبلة.
  وخالل الزيارة اىل الدوحة، ســلّم 
نصار ووزير االعالم زياد املكاري رسالة 
خطية من رئيس الجمهورية اللبنانية 

العامد ميشال عون اىل امر قطر الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاين تتعلق بالعالقات 
الثنائية بني البلدين الشقيقني والسبل 

الكفيلة بدعمها وتطويرها.
  وتســلّم الرســالة رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ 
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاين 

خالل استقباله نصار ومكاري.  
  عــىل صعيد التعــاون الريايض 
الســياحي بني البلدين، اجتمع الوزير 
نصار عىل هامش الزيارة مع الرئيس 
التنفيــذي لكأس العامل يف كرة القدم 
-2022 نــارص الخاطر وفريق عمله. 
كــام اجتمع مع أكــرب الباكر رئيس 
املجلس الوطني للســياحة يف قطر 
والرئيــس التنفيذي للخطوط الجوية 
القطريــة. وتم خــالل االجتامعني 
طرح ومناقشة أمور تتعلق بالسياحة 
الرياضية، سوف تظهر نتائجها خالل 

فرتة قصرة.

رئيــس  كــرم 
العامد  الجمهورية 
ميشــال عــون يف 
مستشــاره  حضور 
لشــؤون الشــباب 
والرياضــة ورئيس 
اللبنــاين  االتحــاد 
جهــاد  للمبــارزة 
ســالمة، كال مــن 
الرياضية  البطلــة 
التي  جودة  أبو  ريتا 
حققت نتائج محلية 

ودولية اســتثنائية يف املبارزة، والشــابة 
ســاندرا أنطوان ســكر التي صنفت بطلة 
عامليــة يف لعبة الفنــون القتالية املختلطة 
MMA التــي جرت نهائياتها يف أمســرتدام 
يف 29 اذار املايض حيث احتلت سكر املرتبة 

الذهبية. امليدالية  األوىل ونالت 
  وقــد منح الرئيــس عون كال من البطلتني 

الرياضيتني وسام االستحقاق اللبناين الفيض 
تقديرا ملا حققتاه من فوز ورفع اسم لبنان عاليا 
يف املجال الريايض. وحرض حفل التكريم، والد 
ريتا أبو جودة العميد الركن املتقاعد الياس أبو 
جودة وشقيقها جوزف وزوجها جيمي ووالد 
زوجها أدوار أبو جودة ومدربها ســهيل أيوب. 
كام حرض مدرب ســكر مخايل عامر وراعي 

نشاطاتها كامل بكاسيني.

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

والعبة.  
مخصصة  والدورة 
للفئــات التالية : ذكور 
الـ 12  واناث )تحــت 

وتحت الـ 14 وتحت الـ 
16 وتحت الـ 18(، فردي 

رجال، فردي ســيدات، قدامى )فوق الـ 
35 ســنة(، قدامى )فوق الـ 45 سنة( 

وزوجي الرجال.
  ويف ما ييل نتائج اليوم العارش :

  - الذكور :
  12 سنة وما دون : فاز عمر جابادو 
عىل لوكا أبو شــقرا )5-4( و)3-5(، 
وســامي أبو جمرا عىل فريد عبد النور 

)4-1( و)1-4(.
  14 سنة وما دون : فاز جو حسون 
عىل الياس جونيور فاضل )4-2( و)5-

.)4
  16 سنة وما دون : فاز مارك غصني 
عىل اييل شــويفايت )4-1( و)3-5(، 
وأرمان غارابيديان عىل ليونيل بحليس 
)4-1( و)4-0(، وأوســكار مبارك عىل 

فيليب خوري )4-2( و)0-4(.
  18 سنة وما دون : فاز ادي عويس 

عىل راوول بجاين )4-0( و)0-4(.
  فــردي الرجال : فــاز جورج ادوين 
أبــو جوده عىل انطــوين تني )6-9(، 
وروي تابت عــىل كارل بربريان )9-

3(، ورالف طعمة عىل 
مارك ضومط بالتغيب، 
وكارلوس شمص عىل 
نديم عويــس )0-9(، 
ومتيم حالق عىل رالف 
طعمة )6-4( و)3-6(، 
وأرمان غارابيديان عىل 

اييل شامي )2-9(.
  القدامى 35 سنة وما 
دون : فاز جونهو واكيم 
عىل غربيس غارابيديان 
أجيــب  ورواد   ،)4-9(
-9( أالن نسناس  عىل 

والياس شديد عىل   ،)5
جو شبر )3-9(.

  القدامــى 45 ســنة وما دون : فاز 
سرج أبو شديد عىل أالن بالن بالتغيب، 
واييل حايك عىل أالن نســناس )8-9(، 
ومحمد مري عىل آشر داية بالتغيب، 
ووسيم مايض عىل روين جرمانوس 
بالتغيب، وجهــاد الجميل عىل رونالد 
داوود بالتغيب، وبيرت بو عون عىل جو 
أبو جمرا )9-0(، وسرج أبو شديد عىل 

وليد سمعان )5-9(.
  - اإلناث:

  14 سنة وما دون : فازت كايا شكيبان 
عىل ماريا خاطر )4-0( و)1-4(.

  16 ســنة ومــا دون : فازت كارمن 
ماريا عازار عــىل ريم فرنجيه )1-4( 
و)4-1(، وماريان بربريان عىل ماريا 

أيب زيد )4-0( و)1-4(.
  18 سنة وما دون : فازت يارا مايض 

عىل سرينا خوري بالتغيب.
  فردي السيدات : فازت جوان مايض 

عىل جويل زخور )0-9(.
  وتنطلق مباريات اليوم الحادي عر 

عند الساعة العارشة صباحاً.
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ــدس ولـــيـــد نـــصـــار: ــنـ ــهـ  وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة املـ
 نعمل على تنشيط السياحة الرياضية بين قطر ولبنان
خــاصــة عــلــى أبــــواب كـــأس الــعــالــم بــالــدوحــة

 نتائـــــــــــج اليـــــــــــوم العاشـــــــــــر لـــــــــــدورةرئيس الجمهورية يكرم الرياضيتين أبو جودة وسكر
التنـــــــــــس فـــــــــــي  برمانـــــــــــا  نـــــــــــادي 

صورة تجمع نصار والباكر

الرئيس عون ومستشاره سالمة مع الرياضيتني املكرمتني أبو جودة وسكر

أحد الالعبني خالل إحدى 

املباريات

بطالت االناث )الفئة العامة( ... وبطالت فرق السيدات

ابطال تحت الـ 17 سنة

صورة تذكارية

ابطال الذكور)الفئة العامة(

... وبطالت تحت الـ 17 سنة

تتويج ابطال فرق الرجال

ــونــة ــرشــل ــــي ب ــه ف ــ ــول ــى أصــ ــ ــود إلـ ــعـ ــســي يـ ــي م
عاد األرجنتيني ليونيل مييس، نجم باريس 

ســان جرمــان الفرنــيس، إىل أصوله يف 

برشلونة من خالل عشاء إيطايل.  

مييس رحل عن برشــلونة اإلســباين يف 

صيــف العام املــايض صوب باريس ســان 

جرمان، بعد عالقة تعاقدية اســتمرت لـ21 

سنة، وذلك بسبب الوضع االقتصادي للبارسا، 

لكنه عاد مؤخرا إىل املدينة يف رحلة قصرة.

  وكشــفت صحيفة »مونــدو ديبورتيفو« 

الكاتالوين أن مييس التقى بزميليه السابقني 

يف برشلونة ســرجيو بوسكيتس وجوردي 

ألبا، يف عشــاء خاص خالل زيارته للمدينة 

الكاتالونية.

  واصطحــب ميــيس يف العشــاء ثنايئ 

باريس سان جرمان، اإليطايل ماركو فرايت، 

واألرجنتيني لياندرو باريديس.

  وعاد مييس صاحــب األصول اإليطالية، 

حيث إن أجداده ألمــه مهاجرين من إيطاليا، 

إىل جذوره من خالل تناول العشاء يف مطعم 

»Velissima« املتخصص يف الطعام اإليطايل، 

وهــو مطعم يــرتدد كبار الشــخصيات يف 

برشلونة عليه.

  وبعد تناول العشاء، قام مييس مع زمالئه 

القدامى والحاليني بالتوقيع للمعجبني والتقاط 

الصور معهم ومع طاقم العمل يف املطعم.

  يذكــر أن مييس يرتبــط بعقد مع باريس 

سان جرمان حتى صيف 2023، وارتبط اسمه 

مؤخراً بالعودة لربشلونة، لكن تريحات من 

معسكره نفت وجود أي مفاوضات بينه وبني 

إدارة النادي.

واألخـــــــــيـــــــــرة الــــــثــــــانــــــيــــــة  املـــــــرحـــــــلـــــــة  ـ  الــــــشــــــيــــــش  لـــــــســـــــاح  لــــــبــــــنــــــان   بــــــطــــــولــــــة 
ــون الســــــــال والـــــــفـــــــردي ملـــنـــيـــمـــنـــه والـــــــخـــــــوري وابــــــــو جــــــــودة وواكــــيــــم ــ ــم ــ ــل ــ ــا الـــــفـــــرق ل ــبـ ــقـ لـ

»نســــــــر الوحــــــــدة« بطــــــــل دورة
»املســـــتقبل« لكـــــرة القـــــدم املصغـــــرة

ــــــــد األحــــــــد ــــــــال مدري ــــــــــ ري ـــا  ـــ ــ وأمليري ــــــــو غــــــــداً  ــــــــو فاليكان ــــــــــ راي ــــــــدوري االســــــــباني : برشــــــــلونة  ال

مبكـــــــــــــــراً مونتريـــــــــــــــال  خـــــــــــــــارج  ميدفيديـــــــــــــــف  يقصـــــــــــــــي  كيريـــــــــــــــوس 

يفتتح فريق ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الدوري اإلسباين، 
بعد غد األحد، عندما يحل ضيفا عىل أملريا الصاعد حديثا.  

ويأمل الريال يف الحفاظ عىل لقبه هذا املوسم، رغم أن فريق 
برشلونة غرميه التقليدي أنفق كثرا يف فرتة االنتقاالت الصيفية 
الحالية يف محاولــة للعودة للتتويج بالبطوالت التي غابت عن 

الفريق يف املوسم املايض.
  وجاءت بداية الريال للموسم الحايل جيدة للغاية خاصة بعد 
تتويجه بلقب كأس الســوبر األورويب عقب فوزه عىل آينرتاخت 

فرانكفورت األملاين )2-0( األربعاء.
  ويرى اإليطايل كارلو أنشيلويت املدير الفني للريال أن فريقه 

تحسن كثرا عام كان يف املوسم املايض.
  وقال بعد الفوز عىل آينرتاخت: »قبل عام، مل يكن لدى أحد ثقة 
برؤية فريق كهذا. يف العام املايض، منا الفريق وتحســن كثراً، 
ولكن ميكننا مواصلة التحســني. لقد قطعنا خطوات كثرة إىل 

األمام«.
  ويعول أنشــيلويت عىل نجــم الفريق الفرنيس كريم بنزميا 
املرشح األبرز لنيل الكرة الذهبية، وقال عنه: »ال أحد لديه أي شك 

يف كريم وهو بالنسبة لنا أهم العب يف العامل وأكرثهم كفاءة«.
  وزاد: »كريم لعب دوراً مهامً يف دوري األبطال. مل يسجل يف 
النهايئ، لكن أهدافه كانت بالتأكيد مهمة جداً للوصول إىل النهايئ. 
ســجل 3 أهداف ضد مانشسرت سيتي، وتشيليس وباريس سان 

جرمان. إنه دون أدىن شك األفضل بالنسبة لنا«.
  يف املقابل يريد أملريا، الصاعد حديثا للدوري، أن يحقق مفاجأة 
من العيار الثقيل بتحقيق الفوز أو التعادل مع ريال مدريد حامل 
اللقب وتوجيه رسالة لبقية املنافسني بالدوري بأنه لن يكون صيدا 

سهال هذا املوسم.
  وقــال فرناندو مارتينيز حــارس مرمى وقائد أملريا للموقع 
الرســمي لناديه، إن املباراة االفتتاحية ستكون صعبة ألنها أمام 

الريال، املرشح األبرز للفوز باملباراة.
  وقال الحارس البالغ 32 عاما: »نعلم أنهم املرشــحون للفوز. 

لدينا احرتام كبر تجاه الريال، ولكن أيضا لدينا ثقة يف فرصنا«.
  وأضــاف: »منطقيا، نحن عىل علم بأن الريال هو حامل لقب 
الدوري ودوري األبطال، ومع ذلك، لدينا أســلحتنا أيضا وسوف 

نقاتل يف املباراة«.

  وسيكون برشلونة عىل موعد مع مواجهة رايو فاليكانو غداً 
السبت يف مباراته االفتتاحية.

  ويريد برشــلونة الظهور بشــكل مختلف عام كان عليه يف 
العام املايض خاصة بعد التعاقدات التي قام بها الفريق يف فرتة 
االنتقــاالت الصيفية الحالية والتي شــهدت تعاقده مع روبرت 
ليفاندوفسيك أفضل العب يف العامل، باإلضافة إىل جول كوندي 

وفرانك كييس وأندرياس كريستنسن ورافينيا.
  ويقص فريقا إشــبيلية ومضيفه أوساسونا رشيط افتتاح 

مباريات الدوري اليوم الجمعة.
  وتســتكمل املباريات غداً السبت، حيث يلتقي سلتا فيغو مع 
إسبانيول، وبلد الوليد مع فياريال، باإلضافة ملباراة برشلونة مع 

رايو فايكانو.
  ويف مباريات يوم األحد، يلتقي قادش مع ريال سوســييداد 

وفالنسيا مع جرونا باإلضافة ملباراة الريال مع أملريا.
  وتُختتم منافسات هذه الجولة يوم االثنني املقبل، حيث يلعب 
أتلتيك بيلباو مع ريال مايوركا، وخيتايف مع أتلتيكو مدريد، وريال 

بيتيس مع إلتيش.

ســقط الرويس دانييل ميدفيديف، املصنف األول عامليا بني 
العبي التنس املحرتفني، يف مستهل مشواره ببطولة مونرتيال 
لتنــس األســاتذة ذات الـ1000 نقطة، أمام األســرتايل نيك 
كريوس )37(، ليودع املســابقة الكندية بشــكل مفاجئ من 

الدور الثاين.  
وتغلب كريوس، الذي توج مؤخرا ببطولة واشنطن، والذي 
يعيش حاليا أفضل لحظاته برصيد 14 انتصارا يف أخر 15 مباراة 
خاضها، وهزمية واحدة أمام الريب نوفاك ديوكوفيتش يف 
نهايئ وميبلدون، عىل املرشــح األول للقب بنتيجة 7-6 )7-2( 

و6-4 و2-6.
  وبذلك، تأهل األســرتايل إىل مثــن نهايئ مونرتيال، حيث 
سيواجه مواطنه أليكس دو مينور، املصنف الـ21 عامليا، الذي 

أطاح هو اآلخر بالبلغاري غريغور دمييرتوف، املرشح الخامس 
عر للقب، بواقع 7-6 )7-4( و5-7.

  ويأيت ســقوط ميدفيديف، بطل لوس كابوس، بعد ساعات 
من السقوط املفاجئ أيضا لإلسباين كارلوس ألكاراز، املرشح 
الثاين للقب، وكذلك اليوناين ستيفانوس تسيتسيباس، املرشح 
الثالث، الذي تعرض للهزمية أمام الربيطاين جاك درابر بنتيجة 
7-5 و7-6 )7-4(، ليرضب هذا األخر موعدا مع الفرنيس غايل 

مونفيس يف مثن النهايئ.
  كــام ودع البطولة من الــدور الثاين، الرويس أيضا أندري 
روبليف، املرشح الخامس للقب، عقب سقوطه أمام الربيطاين 

دانييل إيفانز الذي حسم املباراة لصالحه بنتيجة 6-4 و4-6.
  وبذلك، تأهل إيفانز لثمن نهايئ مونرتيال، حيث ســيواجه 

األمريك تايلور فريتز، املرشــح العارش للقب، الذي تقدم عىل 
حساب مواطنه فرانســيس تيافو بعد الفوز عليه بواقع 7-5 

و6-1 و4-6.
  وعىل جانب آخر، تأهل الرنوجي كاسرب رود، املرشح الرابع 
للقب، لثمن النهايئ بعد فــوزه عىل الكروايت أليكس مولكان 
بنتيجــة 7-6 )7-3( و6-3، وســيواجه اإلســباين روبرتو 
باوتيســتا، املرشــح الرابع عر للقب، الذي تغلب بدوره عىل 

األمريك جينسون بروكسبي بواقع 7-5 و1-6.
  كام صعد املحيل فيليكس أوجيه - ألياسيم، املرشح السادس 
للقب، اىل مثن نهايئ البطولة الكندية عقب الفوز عىل الياباين 
يوشــيهيتو نيشيوكا، املصنف الـ54 عامليا، بنتيجة 6-7)6-8( 

و4-6.

اختتمت دورة الشــمس لكرة القدم املصغرة التي نظمها قطاع 
الرياضة يف بعلبك يف تيار املستقبل، باملباراة النهائية بني فريقي 
بيت جــاال ونرس الوحدة والتي انتهت بفوز االخر 2-1، بحضور 
منسقة تيار املستقبل يف بعلبك ميادة الرفاعي ومسؤول األنشطة 
الرياضية يف املكتــب املركزي محمد املال الذي أرشف عىل الدورة 
ومدير املكتب محمود وهبة ومســؤول قطاع الشباب جاد صلح 
ومسؤول قطاع الرتبية محمد عمر شلحة ومدير الدورة عيل صلح.   
ويف حفل تســليم الجوائز، كانت كلمة ملنسقة بعلبك شكرت 
فيها الفرق املشاركة واستذكرت الشهيد رفيق الحريري وطالبت 
الجميــع بالســر عىل نهجه ألنه كان الداعــم األول للرياضة. 
وأضافت: »نحن أيضا نريــد ان ندعم الرياضة وهذه الدورة أبرز 
مثــال عىل ذلك واآليت أفضل بإذن الله«. وانهت كالمها بالتأكيد 
عىل دعم القضية الفلسطينية متمنية االمن والسالم لغزة وأهلها 

والرحمة للشهداء.
  كام كان ملدير الدورة عيل صلح كلمة شكر فيها الفرق املشاركة 
وأشــاد بروحها الرياضية، إذ بدأت الدورة بحامســة وشجاعة 
وانتهت باحرتام وتقدير بني الفرق. وختم كالمه بشكر منسقة 
بعلبك والحكمني عمر وحســام شلحة الذين واجهوا الصعوبات 
إلنجاح الدورة. كام شكر مسؤول األنشطة الرياضية يف املكتب 
املركزي محمد املال الذي حرّض وســعى إلظهار هذه املســابقة 
بأفضل صورة، ومنســقة االعالم يف بعلبك يف تيار املســتقبل 
آالء ابو الذهب التي واكبت الدورة إعالميا.   ويف النهاية، سلمت 
الرفاعي الجوائز إىل الفريقني، فنال الفريق الفائز كأس املسابقة 
وامليداليات الذهبية، فيام تسلم الفريق الخارس امليداليات الفضية.
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 عموديا: 

 عموديا:

من أربعة حروف:    االبراج 

 عاصمة عربية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  عريب املأمونية 

اخترب معلوماتك

1ـ جبــل بــركاين يف 

أوروبا.

2ـ يُصّفى من الشوائب. 

3ـ بحــر، هــذا بلهجة 

عربية. 

4ـ العب كرة كامريوين.

5ـ مساَعدة واغاثة. 

1ـ عاصمة أوروبية

2ـ يقدر ويظفر. 

3ـ مأل االناء، نَعام. 

4ـ جاءنا ووصَل الينا. 

5ـ ولد الوعل. 

عاملة وأديبة عربية قدمية مشهورة. كانت من أجمل 

نساء زمانها وعرصها، وأيضاً جليلة محرتمة ال يُرّد لها 

أي طلب.

إسمها مؤلف من 12 حرفا. إذا جمعت:

11+7+9+12- قمح وبُّر. 

11+10+6+2- بلدة يف الشامل.

2+6+10+11- بلدة يف البقاع. 

4+2+3- رغَب وأراَد.

1+7+6- من الفواكه. 

8+10+5- هضبة. 

1+10+12- مرض وداء.

11+9- نزَل وهبَط.

1ـ مــن هو الكاتــب والروايئ الــرويس الذي إبتكر 
شــخصية ضابط املخابرات ايساييفـ  سرتليتز لرواياته 

البوليسية؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ أكرب غواصة يف العامل إختفت ســنة 1942، وبقَي 
هذا الحدث أكرب ألغاز الحرب العاملية الثانية. ما إسم هذه 

الغواصة؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اسم املدينة التاريخية التي تقع عىل بحر قزوين، 
وُعرفت قدميا باسم باب األبواب؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مــن هي املمثلة الفرنســية التي ولدت عام 1912. 
مثلــت حواىل مئة فيلم طوال تاريخها الفني، واســمها 

األصيل جنفياف مينو؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم الوالية األمريكيــة التي تتواجد فيها غابة 
األنهار السّتة، ويقطنها قبائل من الهنود الُحمر، وتتواجد 

فيها بكرثة الغزالن والدببة والذئاب؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية مدينة أملانية يقع مطار فولزبوتل؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اســم الطائر االفريقــي الصداح الذي الذكر منه 
يتميز بذيله الطويل املقســوم اىل قسمني، والذي طوله 

ثالثة أضعاف جسمه؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو العب كرة الســلة األمرييك املشــهور الذي 
هوايته اليومية املفضلة حل الكلامت املتقاطعة، واختري 
كأفضل العب للدوري األمرييك لكرة الســلة للمحرتفني 

ملوسم 1987ـ 1988؟ 

؟ 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(

تحلم بقصص عاطفيــة مثرية عابرة. ال 

تثــق بأي كان فهناك عالمــات منذرة عليك 

أخذها عــىل محمل الجد، ألنها قد تجلب لك 

املشاكل.  بعض 

 تشــعر بنشــاط وحيوية كبــرية وهذا 

األمر يســهل عليك تحقيق بعض النجاحات. 

عاطفيــا، احتفــظ بالحبيــب اللطيف وال 

تتنــازل عنه مهام كرثت التحديات. 

تشــعر بالحاجة اىل األمل والفرح ولكنك 

تجهــل كيفية التوصل اىل ذلك. ال تفســد 

فرصة اللقاء بشــخص وسيم يحبك من أجل 

مقِنع.  غري  سبب 

يثار عطفك اليوم يف ما يختص بأصدقائك 

املقربني. بقليل من الصرب وحســن االدراك 

تســتطيع تكملة مشاريعك التي كنت بدأتها 

قصرية.  فرتة  قبل 

أخبار جيدة تتلقاها تحتوي عىل مفاجآت 

عديدة ســارة. شــخصيتك قوية وجذابة، 

حــاول أن تحقق اليوم نقلة رضورية هامة 

باستمرار.  اليها  تسعى 

إجتهــادك ومثابرتــك يف العمــل تجعل 

أصابعــك من ذهب. ضع ثقتــك بأصدقائك 

القدامى لحل مسألة طارئة. إذا ارغمت عىل 

تغيــري موقفك فال ترتدد يف ذلك. 

ليــس هناك مــن مســتحيل إذا قصدت. 

عىل  يســاعدك  الطّيب  العاطفي  شــعورك 

بلــورة الخالفات واعــادة التفاؤل والفرح 

يف آخر املطاف. 

اليوم فــارس األحالم  تتمنــى أن تكون 

املنتظَر. ال تدع الكلامت الجميلة تخدعك. قد 

تحصــل عىل أموال ال بأس بها كنت تنتظرها 

بعيد.  زمن  من 

لقاءات عاطفية وودية ســتكون متيرسة 

بســهولة هذه اآلونة. أمامك فرصة ذهبية 

لتفكر مبســتقبلك، فال ترتك األمور البهيجة 

منك.  تفلت  والسعيدة 

تشــعر بسعادة واســتمتاع عندما تقوم 

باألعامل املفضلــة لديك. اكرم الناس الذين 

يســتحقون ثقتــك الكبــرية ومحبتك. الغد 

القريب يخبئ  لك مفاجآت ســارة. 

 تتحّمــس برسعة لفكــرة يطرحها أحد 

األصدقاء، ثم تربد حامستك بالرسعة عينها. 

عاطفيا، تستطيع اقامة جو انسجام مثايل 

اللطيف.  الحبيب  مع 

فطــن ومثايل وتعرف جيدا من أنت وماذا 

تريد وكيف تحقق أحالمك، فتفشل محاوالت 

بعــض الخبثاء التالعب بــك والضغط عليك 

مالية.  مسألة  يف 

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(

الحمرا

مصارف

امنوذج

تطورات

اذاعة

اليونان

انغوال

اقرتاب

بالتني

برمانا

تالريان

تائب

متارين

جامهري

حنطة

حبوب

خطة

ديكارت

دهر

ذهب

ذم

رياضة

زامبيز

سهاد

سنديان

شكسبري

صافيتا

طرابلس

طرب

طوافة

عدالة
عذر

فندق
فنكوفر

فخ

فلوران
قلب

كناريس
كتاب

مباراة

محكمة
نيجر
نقيب
نروج

نوادر. 

الحل السابق

الحل السابق

 موزامبيق

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 اآلنة.

2ـ املرسحية التلوية. 

3ـ اللغة األكادية. 

4ـ آلتو. 

5ـ صموئيل ونستون. 

6ـ جريس البستاين. 

7ـ بيليه. 

8ـ لعبة البولو. 

9ـ دجيفري تشورس.

1ـ ساغان. 

2ـ الدوّي. 

3ـ رسا. 

4ـ تدمرت. 

5ـ راسني.

1ـ سارتر. 

2ـ السدا. 

3ـ غدامس. 

4ـ أو، ري. 

5ـ نيوتن

1ـ تايالند، الباهر
2ـ تتقي، لسان العرب

3ـ الِحفاش، كف، وا
4ـ ميرس، مر، رسدين

5ـ بت، برتاركه، مل، ألجأ
الـب،  ندر،  ايتــوبعل،  6ـ 

بّح
، الموين، أرمادا 7ـ نكَّ

عريضة،  نسيب  أوس،  8ـ 

البا
9ـ ممّرن، ين، أأ، الُحسن
10ـ اد، رأس، يتوّعد، لت

11ـ رقيــب، دســار، حّنا 
أيوب

12ـ زيــاد الرحــــباين، 
نْسلنا

بادلها،  نسـيب،  ردم،  13ـ 
يك

1ـ تتأ، باناما، زر
2ـ اتليتيكو مدريد

3ـ يقحم، رس، قام
4ـ ليفربول، نريد
5ـ إستبان، ابان

6ـ نلّش، رعمسيس، لس
7ـ دس، مالوين، دري
، يسحب 8ـ أكّرر، نبَّ

9ـ أنف، كنيعو، اب

10ـ ال، سهد، يرأب
11ـ بلّور، رايات، نا

12ـ أعادل، رضا وحيد
13ـ هّر، ميامة، عن

14ـ ربّان، ال، أدانه
15ـ ابدال، آسا

16ـ الحليل
17ـ جب، بستوين

18ـ إحسان املنذر، باك

1ـ ممثل كوميدي مرصي 
راحل.

2ـ نائــب لبنــاين راحل، 
سمَن غاية السمن. 

3ـ رُضَب بجــوده املَثــل 
ومدحه زهري بن أيب ُسلمى، 

قصَد املكان. 
باألجنبيــة،  ربطــة  4ـ 

تحّبكم بقّوة. 
5ـ صّوت وطــنَّ الذباب، 

أهدم، من جبال لبنان. 
6ـ أصــل البنــاء، إحرتَم، 

نقرض املال. 
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فرع »فدرال بنك« يف شارع الحمرا بعد تكرار سيناريو حصول 
احــد املودعني عىل جزء من وديعته بقوة الســاح. واذا كان 
الحدث االمني- االخاقي انتهى باقل االرضار  املمكنة هذه املرة، 
فان االسئلة داخليا تبقى مفتوحة عىل مرصاعيها حول »رس« 
انفتاح النائب السابق وليد جنباط عىل »حارة حريك« يف هذا 
التوقيت املفصيل عىل »ابواب« االســتحقاق الرئايس، علام ان 
اللقاء حصل يف موعده عىل الرغم من زيارة السفرية االمريكية 
دورويث شيا »االستطاعية« »لزعيم« املختارة. ويبقى االنتظار 
سيد املوقف ملعرفة ما اذا كان جنباط يسعى لبناء عاقة وفق 
قواعد جديدة تفيض اىل تفاهامت عىل االستحقاقات املقبلة؟ 
ام انه يسعى فقط اىل لفت انتباه »الرعاة« االقليميني والدوليني 
اىل محورية دوره بعدما شعر ان مثة من يريد فرض »معراب« 

»زعيمة« للمعارضة؟!

{ »رسالة« تحذير {
يف هــذا الوقت، وعىل وقع تحذيرات من اســتخدام الجيش 
االرسائييل اداة حرب يف خدمــة االنتخابات االرسائيلية، عاد 
ملف »الرتســيم« اىل الواجهة بعد نفــي نائب رئيس مجلس 
النــواب الياس بوصعب حصــول زيارة مؤخرا »للوســيط« 
االمرييك عاموس هوكشــتاين اىل ارسائيل، كام زعمت سابقا 
املصــادر االرسائيلية، لكن املفارقة الدالة يف كامه من القرص 
الجمهــوري، كانت تذكريه لامريكيني بان »الزمن« بات ضيقا، 
ونحن عىل مشــارف شــهر ايلول. وهو مــا اعتربته مصادر 
مطلعــة »رســالة« تحذير لامريكيني من مغبــة العودة اىل 
»متييــع الوقت« يف ظل اختال ســيايس داخيل يف ارسائيل 
عىل مشارف انتخابات مبكرة قد تدفع املتنافسني عىل السلطة، 
للقيام بحسابات خاطئة لتامني مصالحهم السياسية. وقد اعلن 
بوصعب عقب لقائه الرئيس ميشال عون ان العدوان اإلرسائييل 
عىل غزة أحدث تأخرياً يف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، 
وقال إّن ترف الوقت ليس متاحاً إىل ما ال نهاية بل بتنا يف وقت 
حرج وحفاظاً عىل االستقرار يُفرتض أن ينتهي ذلك قبل أيلول. 
وقال ان املوقف الرســمي سواء كان سلبياً أم إيجابياً مغاير ملا 
يُحىك يف اإلعام. وأشار اىل أّن الجهد ما زال قامئاً ومل يتوقف، 

وهوكشتاين حريص عىل متابعة هذا الجهد...

{ تشكيك ارسائييل؟ {
ويف السياق نفسه شككت صحيفة »ارسائيل اليوم« باخبار 
التنــازالت االرسائيلية عــن كامل حقل قانا، لكنها قالت انه اذا 
حصل ذلك فهو تجنبا الي مواجهة مع حزب الله، لكنها اعتربت 
ان أمل اللبنانيني ســيخيب حتى لو تلقوا حقل قانا كله وجرى 
ترســيم الحدود البحرية وفقاً للخط 23الن هناك احتامالً كبرياً 
بأال تظهر التنقيبات شــيئاً مثلام حصل يف املياه اللبنانية من 
قبل. ثانياً، ألن الفســاد اللبناين متجذر لدرجة إذا ما رأت فيها 
بريوت أرباحاً يف غضون وقت قصري، فإنها ســتبتلع يف البرئ 
التي حفرها السياسيون. حسب تعبري الصحيفة االرسائيلية.!

{ ملاذا القلق من الحرب؟ {
ويف ســياق حديثها عن سوء التقدير الذي ميكن ان يحصل 
يف اي وقت عىل الصعيد العسكري، حذرت صحيفة »هآرتس« 
مــن تحول الجيش االرسائييل اىل اداة يف »الحروب الصغرية« 
للسياســيني، وقالت ان العاقة بــني الجيش والجمهور تقوم 
عىل الثقة التي تآكلت؛ وبحســب مؤرش معهد الدميقراطية، 
بــدت ثقة الجمهور بالجيش هي األدىن منذ 13 ســنة نتيجة 

سلسلة طويلة من األكاذيب... ولفتت الصحيفة اىل أن الجيش 
االرسائييل يشارك يف طقوس االنتخابات. وقالت »من الواضح 
أن القيادات ال تحســب لارسائيليني حسابا وباتوا الجزء األقل 
أهميــة. فالجنود تقول الصحيفة تحولوا اىل »أوراق لعب« يف 
اللعبة السياسية. ويف خاصة واضحة لتسلسل االحداث تشري 
الصحيفــة اىل االيت: الجيش ميتثل للحكومة، الحكومة تريد 
القتل؟ الجيش يظهر لها كيف. لبيد يريد الحصول عىل شــهادة 
ثانوية يف املعارك؟ حصل عليها. بنى لنتانياهو مدرسة! فلبيد 

يعرف هو اآلخر كيف يقتل!

{ الحرب القادمة؟ {
وقد عزز هذا املوقف النائب العريب يف الكنيســت االرسائييل 
أحمد الطيبي، الذي توقع ان تشن ارسائيل حرباً مامثلة ملا حصل 
يف غزة قبل ايام، وقال« من اآلن إن عملية عســكرية شــبيهة 
قادمة، وأستطيع تحديد موعدها. فاالنتخابات القريبة ستسفر 
عن أزمة وســتضطر إرسائيل للذهــاب إىل انتخابات جديدة، 
تكون السادســة يف غضون أربع سنوات. وعشية االنتخابات 
سُتشن هذه الحرب. بدورها اكدت صحيفة »يديعوت احرنوت« 
االرسائيلية ان كل الخوف يبقى من أن يؤدي النجاح العسكري 
املحدود يف غزة إىل تشجيع الحكومة عىل »مغامرات« جديدة.

{ حذر لبناين ولكن...؟  {
وتعليقا عىل هذه االجواء املفعمة بالتوقعات الســلبية يف 
ارسائيل، ترى مصادر لبنانية معنية بامللف انها جديرة باملتابعة، 
النــه ال ميكن تجاهلها، واذا كانت املناخات الدولية واالقليمية 
ال تســاعد االرسائيليني عىل الدخول يف مغامرات عســكرية 
كبرية،مــا حصل يف غزة مؤخرا يشــكل دليا عىل ذلك، لكن 
االحتقان الســيايس الداخيل يجعل ارسائيل دولة مازومة عىل 
مختلف املستويات وهذا يجب ان يبقي »العيون« مفتوحة عىل 
ما ميكن ان يكون »دعســة« ناقصة من قبل االرسائيليني. لكن 
تبقى نقطة اساســية يجب التوقف عندها، وهي ان الحرب مع 
لبنان ليست »نزهة« وتداعياتها ستكون كبرية، ولن يتمكن اي 
من الساسة يف ارسائيل رصفها يف صناديق االقرتاع.فهي حرب 

ال ميكن »هضمها«بسهولة.

{ لقاء »كرس الجليد« {
يف هذا الوقــت، كرس لقاء »كرس الجليد« بني رئيس الحزب 
التقدمي االشرتايك وليد جنباط وحزب الله الجمود السيايس 
يف الباد، فعىل مدى نحو ســاعة من الوقت استقبل جنباط 
املعاون الســيايس لألمني العام للحزب حسني خليل ومسؤول 
وحدة اإلرتباط والتنســيق وفيق صفــا، بحضور عضو كتلة 
»اللقاء الدميوقراطي« النائب وائل أبو فاعور، والوزير الســابق 
غــازي العرييض.ووفقا ملصادر مطلعــة كانت االجواء ودية 
للغاية غابت عنها التشنجات،وبقيت النقاشات عامة وشملت 
كل املواضيع املفصلية سياســيا واقتصاديا،وكانت جولة افق 
المست االستحقاقات الداهمة دون الغوص يف تفاصيلها، وقد 
ابــدى الجانبان حرصهام عىل فتح صفحة جديدة يف العاقة 
بعيدا عن التوتر ومعالجة التباينات بالحوار. ويف هذا السياق، 
لفتت تلك املصادر ان رفع حزب الله ملســتوى التمثيل بحضور 
خليــل اىل كليمنصو اشــارة اىل رغبة »حارة حريك« مباقات 
جنباط يف »منتصف الطريق«، وخطوة »االلف ميل« ستنتهي 
حكام بلقاء الســيد حسن نرصالله- جنباط يف حال تطورت 

االمور اىل تفاهامت حول امللفات االساسية.

{ ال نقاش بالنقاط الخافية {
ويف ترصيــح واقعي، قال جنباط بعــد اللقاء »أن النقاط 

الخافيــة تركناها جانباً، وتحّدثنا طويــاً حول النقاط التي 
ميكن معالجتها بشــكل مشرتك يف ما يتعلق باالقتصاد وغري 
االقتصاد، واالمناء، وهذه فرصة، وهذا الحوار سيستكمل ألننا 
طرحنا عدداً من األســئلة، للوصــول إىل الحد األدىن للتوافق 
حول أمور تهم املواطن«. ورداً عىل ســؤال حول تبديل موقفه 
مــن الحزب، قال جنباط »أي تبدل باألراء؟ مثة نقاط خافية 
تركناها جانبا، وبحثنا بالنقاط املشــرتكة، وطرحنا األسئلة. 
رافضا الرد عىل ســؤال حول موقف السفرية االمريكية دوريث 
شــيا التي التقته قبل ساعات،قائا لسنا يف لقاء مع السفرية 
اليــوم.! ووفقا للمعلومات مل يبــد وفد حزب الله اي اعرتاض 
عــىل ترسيع حصول اتفاق مع صندوق النقد الدويل، كام وعد 
بدراســة طرح جنباط النشاء صندوق سيادي بعد استكشاف 

النفط. ورضورة حل ازمة الكهرباء.

{ »املساحة املشرتكة« و«الرتسيم« {
من جهته، قال خليل أن »مثّة نقاطاً اســرتاتيجيًة وسياسيًة 
نختلف حولها، لكن مثة مســاحة مشرتكة يستطيع اللبنانيون 
النقــاش والجدال فيها إىل أن يصلوا إىل نتيجة تكون يف خدمة 
املواطن.وعن ملف ترسيم الحدود وتصعيد السيد نرصالله، أشار 
خليل إىل أن »لجنباط وجهات نظر أبداها بكل رصاحة سنأخذها 
بعني االعتبار، ونرتك للنقاش أن يوصل األمور إىل نتائج مشرتكة.

وعلم يف هذا الســياق بان جنباط دعا اىل الهدوء يف مقاربة 
امللف يك ال تخرج االمور عن »السيطرة«.وقد جرت طامنته بان 
الحــزب ال يريد الحرب وامنا يصعد لدفع االرسائيليني ملنح لبنان 
حقوقه.وبالنســبة لطرح ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، 
قال خليل »عرجنا عىل أغلب االســتحقاقات السياسية لكن مل 
نخــض التفاصيل، ونتمنى أن نصــل إىل مرحلة نصل فيها إىل 
رئيــس جمهورية يكون جزءاً مــن خطة إنقاذ هذا البلد. وختم 
خليل مؤكداً أن »التاقي رضورة، وال وضع أسوأ يف البلد لننتظر 

ونبقى بعيدين، يجب أن نتاقى لنناقش سوياً هموم املواطن«.

 { تحصيل الودائع بالقوة؟  {
ميدانيا، تحول شارع الحمرا اىل الحدث باالمس، حيث انتهت 
ازمــة احتجاز مواطن املوظفني والزبائن داخل مرصف »فدرال 
بنك«، بقوة الساح، مطالبا بالحصول عىل 200 الف دوالر من 
امواله، بحصول املودع بسام الحاج حسني الذي حمل معه مادة 
البنزين وهدد بإشعال نفسه وقتل َمن يف املرصف، عىل35 الف 
دوالر بعدمــا رفض عرضــا اوليا بالحصول عىل 10االف دوالر 
فقط. وقد سلم نفسه للقوى االمنية بعد املوافقة عىل مطالبه. 
وقــد تجمع عدد من املودعني يف خارج املرصف دعام ملطالبه، 
وأوضح شــقيق الحاج حسني أّن األخري »مل يدخل إىل املرصف 
حاماً أّي ساح، إمّنا كان يحمل مادة البنزين، والساح الذي يف 
حوزته عائد إىل املرصف، وأشار إىل أنّه أقدم عىل هذه الخطوة 
بعد وعود كثرية من إدارة املرصف للحصول عىل ما ال يقّل عن 5 
آالف دوالر لدفع تكلفة عاج والدهام يف املستشفى، إال أّن كّل 
هذه الوعود مل تنفذ. وذكرت »جمعية املودعني«، عرب »تويرت«، 
أّن والــد املودع يحتاج إىل عاج بقيمــة 50 ألف دوالر، حاول 
عىل مدى 3 سنوات طلب وديعته من املرصف لكّن األخري رفض 
تحريرها مكتفياً برصف مبلغ ألف دوالر فقط من أصل وديعته. 

{ من يتحمل املسؤولية؟ {
وفيــام حّملت جمعيــة املودعني »مســؤولية ما يحصل 
ألصحــاب املصارف والحكومة ومجلس النواب ومرصف لبنان 
مجتمعني قالت ان رسقة جنى عمرنا ستؤدي اىل مزيد من ردات 
الفعل. قالت مصادر مطلعة ان الســيناريو سيؤسس ملرحلة 

خطرية يتحمل مسؤوليتها كل هؤالء النهم ليسوا آبهني بهموم 
الناس، ومل يقروا اي خطة جدية تنصف املودعني الذين رسقت 
منهم ودائعهم، وهذا يضع الجميع موظفني ومودعني يف خطر 
داهم خصوصا ان نجاح الحاج حسني بالحصول عىل جزء من 
وديعته ســيمنح االمل لباقي املودعني بســلوك هذا »الطريق« 

املحق ولكن الحافل باملخاطر! فمن يحمي كل هؤالء؟

 { فيول عراقي فاين االيراين؟ {
يف غضون ذلك، ضمن لبنان عدم العودة اىل العتمة الشاملة 
بعد االعان الرســمي العراقي املوافقة عىل متديد عقد تبادل 
الفيول بالخدمات مع لبنان سنة جديدة، لكن الحكومة اللبنانية 
ستكون امام اختبار للمصداقية يف نهاية ايلول موعد استفادة 
العــراق من الخدمات املوعودة عــىل الصعيد الطبي، وتدريب 
الطياريــن، والحصول عىل منتجات زراعية وصناعية، بقيمة 
500 مليــون دوالر. يف هذا الوقت مل يطرأ اي جديد بالنســبة 
للفيــول االيراين، ووفقا ملصــادر وزارة الطاقة مل يتلق لبنان 
بعــد اجوبة ايرانية حول مطابقة الفيول للمواصفات املطلوبة 
لتشغيل املعامل، فيام ينتظر وزير الطاقة وليد فياض تفويضا 
رســميا من رئيــس الحكومة نجيب ميقــايت لبدء التفاوض 
الرســمي مع الجانب االيراين. علام ان املعضلة الرئيسية تبقى 
ايجاد دولة مستعدة لتبديل الفيول االيراين اذا مل يكن مطابقا، 

بسبب العقوبات االمريكية؟

{ موافقة برشوط قدمية  {
وقــد جاءت املوافقة العراقيــة، عىل طلب لبنان متديد عقد 
توريد الفيول إليه ملدة عام، بالرشوط السابقة ذاتها، أي من دون 
الزيادة التي طالب لبنان بها من حيث الكمية او زيادة املدة اىل 
عامني. وينّص العقد عىل توريد مليون طن من زيت الوقود إىل 
لبنــان، مقابل خدمات يُقّدمها الجانب اللبناين إىل العراق. وقد 
فشلت زيارات أجراها إىل بغداد رئيس حكومة ترصيف األعامل 
نجيب ميقــايت ووزير الطاقة وليد فياض واملدير العام لألمن 
العام اللواء عباس إبراهيم يف زيادة الكمية املُورَّدة إىل مليويَن 
طن. وكان املتحدث باســم الحكومة العراقية حســن ناظم قد 
أعلن، عقب جلســة ملجلس الــوزراء، املوافقة عىل طلب لبنان 
متديد عقد بيع مادة زيت الوقود، اســتجابًة للظروف الصعبة 

التي ميرُّ بها اللبنانيون يف هذه األيام.

 { ملف الاجئني اىل دمشق {
يف هذا الوقت، تجاوز لبنان قطوع ترصيحات وزير الخارجية 
عبدالله بوحبيب الذي اتهم الســلطات السورية بعدم املساعدة 
يف عودة مواطنيها، وانتهى لقاء »التوضيحات« مع الســفري 
الســوري عيل عبد الكريم عيل يف الخارجية اىل »طي« امللف. 
ومن املقرر اي يزور وزير املهجرين عصام رشف الدين دمشــق 
يومــي االحد واالثنني لتحريك خطة العودة. ولليوم الثاين عىل 
التوايل، بقي االهتــامم الرئايس مبلف النازحني حارضا بقوة 
يف بعبدا واستقبل رئيس الجمهورية وزير املهجرين الذي اعلن 
ان زيارته املرتقبة لســوريا حظيت بتشجيع ومباركة الرئيس 
ومتنى ان تكون النتائج إيجابية بحلول يومي االثنني والثاثاء 
املقبلني ال سيام وان الهيئات السورية املعنية متد يدها للتعاون، 
كام ان هناك تحضريات النجاح اللقاءات، وورقة عمل تتضمن 
خريطة عودة كاملة وفكرة تأســيس لجنة رباعية من الدولة 
اللبنانية تنسق وتتابع مع اللجنة يف سوريا، وقال »انا متفائل 

جدا«. 

وأوضــح املتحــدث باســم الخارجية الروســية إيفان 
نيتشــايف إن القصف األوكراين ملحطة زاباروجيا النووية 
عمــل إرهايب قد يؤدي إىل كارثــة تتجاوز عواقبها حادثة 
ترشنوبــل. يف املقابــل، قال الرئيس األوكــراين فولودميري 
زيلينسيك إن روســيا قصفت محطة زاباروجيا رغم علمها 
بخطــورة هذا األمر، وأكد أن املحطة ثالث أكرب محطة نووية 
عىل مســتوى العامل. ورأى زيلينسيك أن روسيا تضلل العامل 
بإخفاء خطر اإلشــعاع النووي يف محطــة زاباروجيا، وأن 

العامل يحتاج للحامية من هذا الخطر.
وقال زيلينســيك إن القصف الرويس بدأ يتسبب يف ترسب 
اإلشــعاعات إىل أوروبا عرب الهواء. وطالبت مجموعة الدول 
الصناعية الســبع األربعاء، روســيا باالنسحاب الكامل من 

محطة زاباروجيا للطاقة النووية رشقي أوكرانيا.

وقالت املجموعة -يف بيان- نطالب روسيا بالتسليم الكامل 

والفــوري ملحطة زاباروجيا وجميع املرافــق النووية داخل 

أوكرانيا، مؤكدة رضورة قيام العاملني يف املحطة بواجباتهم 

من دون تهديد أو ضغط. ويســتعد مجلس األمن الدويل لعقد 

جلســة الليلة ملناقشة وضع محطة زاباروجيا النووية؛ أكرب 

املحطات النووية يف أوروبا، وذلك بطلب رويس.

مــن جهــة أخرى، قــال نيتشــايف -يف مؤمتر صحفي 

مبوســكو- إن تخصيص مزيد من الدعم العسكري ألوكرانيا 

لن يؤدي إال إىل إطالة أمد األزمة، وإن اإلمدادات غري املنضبطة 

باألسلحة إىل كييف أدت إىل زيادة كبرية يف تهريبها وبيعها 

يف الســوق السوداء. ويف ما يخص نقل الحبوب األوكرانية، 

أشــار املتحدث إىل أن السفن املحملة بالحبوب من أوكرانيا ال 

تتجه إىل الدول املحتاجة بل إىل الغرب، وهذا مبعث شــك يف 

صدق أطروحة أزمة الغذاء.

وأكد الصدر أن االعتصامات ستتواصل وسيكون للمحتجني 
موقف آخر إذا خذل القضاء الشعب مجددا، عىل حد قوله.

ويف الســياق، دعا صالح محمــد العراقي املقرب من زعيم 
التيار الصدري املحكمة االتحادية إىل التدخل ودعوة رؤســاء 
الجمهوريــة والــوزراء والربملان إىل مامرســة صاحياتهم 
القانونية والدســتورية من أجل حل الربملان وإجراء انتخابات 
جديــدة. ونرش العراقــي يف تغريدة عىل تويرت، فحوى دعوى 
طالب أتباع التيار الصدري ورشائح يف املجتمع العراقي بتبنيها 

وتقدميها للمحكمة االتحادية.
وتطالــب الدعــوى بحل الربملان ألنه بــات مطلبا رضوريا 
وقانونيا بســبب ارتكاب الربملان -ما سامها صالح العراقي- 
مخالفة دســتورية بعدم انتخاب رئيس الجمهورية خال 30 

يوما من تاريخ عقد أول جلسة للربملان قبل نحو 8 أشهر.
كام تضمنت الدعوى الدفع بأن الربملان أصبح عاجزا عن أداء 
مهامه الدستورية واختصاصاته يف استكامل تشكيل السلطة 

التنفيذية بفرعيها الجمهورية ورئاسة الوزراء.
من جانبه، قال رئيــس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
إنه ال حل وال خيار أمام القوى السياسية العراقية غري اللجوء 

إىل الحوار لحل األزمة السياسية التي متر بها الباد حاليا.
وأضــاف الكاظمي أن عــىل الكتل السياســية أن تتحمل 
مسؤوليتها بحل موضوع االنسداد السيايس من أجل مصلحة 

العراق ومستقبله.

{ دعوة لتشكيل حكومة والتظاهر {
يف املقابل، دعا اإلطار التنســيقي يف العــراق إىل احرتام 
الســلطة القضائية والترشيعيــة ورفض أي تجاوز أو تعطيل 

ملهامها الدستورية.
كام طالب اإلطار التنسيقي القوى السياسية بالحفاظ عىل 

املكاســب وتشكيل حكومة قادرة عىل تجاوز التحديات، ودعا 
الجامهري املؤمنة بالدستور إىل الوقوف مع تشكيل الحكومة 

والدفاع عن الدميوقراطية.
ويف هذا السياق، دعت ما تسمى باللجنة املنظمة للتظاهرات 
للدفاع عن الدولة والتابعة لإلطار التنسيقي يف بيان لها أتباع 
اإلطــار للتظاهر الجمعة للدفاع عــن الرشعية يف تظاهرات 

عنوانها »الشعب يحمي الدولة«.
وقالــت اللجنة يف بيانها إن الدعوة تــأيت إميانا برضورة 
الوقــوف مع الخطــوات القانونية والدســتورية للدفاع عن 
مؤسســات الدولة القضائيــة والترشيعية ومن أجل اإلرساع 
بتشــكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصاحيات تعمل عىل 

مواجهة األزمات والتحديات، حسب البيان.
وأشــارت اللجنة إىل أن التظاهر ســيكون عىل أســوار 
املنطقــة الخرضاء مــع التأكيد عىل منع أي تجاوز للمظاهر 
الحضارية والتعاون التام مع القوات األمنية املكلفة بحامية 

التظاهرات.
تجــدر اإلشــارة إىل أنه يف 30 متوز املــايض اقتحم مئات 
مــن أنصار التيار الصدري مبنى الربملان يف املنطقة الخرضاء. 
ويســعى »التيار الصدري«، من خال االعتصام داخل املنطقة 
الخــرضاء، إىل تحقيق مطالب أعلنها الصدر يف خطاب متلفز 
يف 3 آب الجاري، تلخصت يف الدعوة إىل حل الربملان والذهاب 
نحو انتخابات مبكرة. ولبلوغ التيار أهدافه، اعتصم أنصاره يف 
مبنــى الربملان 8 أيام وواصلوا اعتصامهم يف محيطه، ويرّص 
التيار عىل منع مترير حكومة تحالف قوى »اإلطار التنسيقي« 
الذي ال يزال يتمسك مبرشحه الوحيد، محمد شياع السوداين، 

لتشكيل حكومة جديدة.
ويأيت ذلك بعد 10 أشــهر من االنتخابات الترشيعية األخرية 
والفشــل يف تشكيل حكومة جديدة، إذ فشل الربملان يف عقد 
جلســة النتخاب رئيس جديــد للباد، وكذلك يف اختيار رئيس 

للحكومة.

وأضافت الوزارة أن بورصايف كان عىل األرجح مدفوعا لقتل 
بولتون انتقاما ملقتل قاسم سليامين قائد فيلق القدس بالحرس 
الثوري اإليراين، الذي قتل يف رضبة أمريكية بطائرة مسرّية يف 

كانون الثاين 2020.
ووفقا للشــكوى الجنائية، طلب بورصايف من شخص مقيم 
يف الواليات املتحدة التقاط صور لبولتون بذريعة أنها رضورية 
لكتاب يصدر قريبا. وبعد ذلك، قدم الشخص املقيم يف الواليات 
املتحدة بورصايف إىل مخرب حكومي رسي ميكنه التقاط الصور 
مقابــل مبلغ من املال. ويف الشــهر التــايل، قال املحققون إن 
بورصايف تواصل مع املخرب عىل تطبيق مراسلة مشفر وعرض 
عليه 250 ألف دوالر الستئجار شخص »للقضاء« عىل بولتون، 

ووصل التفاوض عىل املبلغ إىل 300 ألف دوالر.
وقال مســاعد وزير العدل ماثيو أولســن، إّن هذه ليست املرة 
األوىل التي تكتشف فيها واشنطن مؤامرات إيرانية لانتقام من 
أفراد عــىل األرايض األمريكية. وأضاف أن باده لن تتواىن عن 

حامية مواطنيها من الحكومات التي وصفها باملعادية.

{ رد بولتون {
من جهته، وّجه بولتون -يف تغريدة عىل موقع تويرت- الشكر 

لوزارة العدل عىل اإلجراءات التي اتخذتها.
وقال »بينام ال نستطيع قول الكثري علنا اآلن، فهناك أمر واحد 
ال جــدال فيه: حكام إيران كاذبــون وإرهابيون وأعداء للواليات 
املتحدة«. وأشــارت وثائق املحكمة إىل أن بولتون كان عىل علم 
باملؤامرة وتعاون مع املحققني، وقد سمح بأن يتم تصويره خارج 

مكتبه يف واشنطن وإرسال الصور إىل بورصايف.
 )FBI( »من جانبه، نرش مكتب التحقيقات الفدرايل »إف يب آي
مذكرة تفتيش بحق بورصايف مع صورتني له، منهام واحدة وهو 

يرتدي زي الحرس الثوري.
ويف حال توقيفه، وهو أمر غري مرجح ألنه يعيش يف إيران، 

ســيواجه شهرام بورصايف عقوبة بالسجن تصل إىل 25 عاما 
يف الواليات املتحدة.

ونقلت رويرتز عن مســؤول أمــرييك أن الواليات املتحدة ال 
تعتقــد أن االتهامات املوجهة لعضو يف الحرس الثوري -بتهمة 
التخطيط لقتل بولتون- يجب أن تؤثر عىل الدبلوماسية النووية 
مع إيران.وأضاف املسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- 
أن وزارة العدل وّجهت اتهامات لشهرام بورصايف بشكل مستقل 
عن الدبلوماســية األمريكية مع إيران. وتسعى واشنطن إلحياء 
االتفاق النووي اإليراين لعام 2015 الذي أوقفت طهران مبوجبه 

برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الواليات املتحدة.

{ تهديد أمرييك {
هذا وهــدد وزير الخارجية األمرييك أنتــوين بلينكن إيران 
»بعواقب وخيمة« يف حال مهاجمتها األمريكيني. وقال بلينكن، 
يف تغريــدة عرب تويرت أمس الخميس، إن »رســالتنا واضحة: 
لن نتســامح مع التهديدات بالعنف ضد األمريكيني، وهذا يشمل 
بالتأكيد املسؤولني الحكوميني السابقني.. أي هجوم سيكون له 

عواقب وخيمة«.

{ الرد اإليراين {
من جانبه، قال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية نارص 
كنعاين، يف ترصيح صحفي، »نحتفظ بحقنا يف اتخاذ إجراءات 
مبوجب القانون الدويل تجاه االتهامات األمريكية الســخيفة«.

وأضــاف أن هذه املزاعم األمريكية »ال أســاس لها من الصحة، 
وذات أهداف ودوافع سياســية«، معتربا أنها محاولة للهروب 
من مسؤولية تحّمل »الجرائم اإلرهابية«، مثل اغتيال سليامين 
ومثل الجرائم الصهيونية ودعم تنظيم الدولة اإلسامية، حسب 
تعبريه. وأشــار كنعاين إىل أن القضــاء األمرييك طرح بعض 

االتهامات من دون تقديم أي أدلة أو وثائق رضورية.
وحذر املتحدث باسم الخارجية اإليرانية »بشدة« من أي إجراء 
ضــد املواطنني اإليرانيني، مضيفا »نحتفظ بحق اتخاذ أي إجراء 
يف إطار القانون الدويل للدفاع عن حقوق حكومتنا ومواطنينا«.

كتاب »أبيض« نرشته هذا األسبوع. وأضافت أن الصني تستخدم 
زيارة رئيســة مجلس النواب األمرييك نانيس بيلويس لتايوان 

»ذريعة لخلق وضع عادي جديد لرتهيب الشعب«.
من جهة ثانية، قال املتحدث باســم الفيلق الثامن لو ووي 
جي -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن القوات التايوانية أطلقت 
قذائف مدفعية وقنابل مضيئة مبقاطعة بينغتونغ )جنوب( يف 
إطــار التدريبات الدفاعية. وكانت تايوان أجرت كذلك تدريبات 
عســكرية الثاثاء يف بينغتونغ، وقال الجيش إن مئات الرجال 

شاركوا يف جولتي املناورات.
وقللت السلطات من أهمية هذه التدريبات مؤكدة أنها كانت 

مقررة من قبل وال تشكل ردا عىل مناورات الصني.
وكانــت بكني قد غضبت بعد زيارة لرئيســة مجلس النواب 

األمرييك األسبوع املايض إىل تايوان.

وردا عــىل الزيارة، أجرت الصني منــاورات جوية وبحرية 
اســتمرت أياما حول هذه الجزيرة، يف حني اتهمت تايبيه بكني 

باستخدام زيارة بيلويس ذريعة للتدرب عىل غزو الجزيرة.
وأعلنــت بكــني -األربعاء- انتهــاء مناوراتها، مؤكدة أن 
قواتها »نفذت مهــام مختلفة« يف مضيق تايوان، وتعهدت 
يف الوقت نفســه مبواصلة حراســة مياهها، لكنها أكدت 
يف البيان نفســه أنها ســتواصل »إجراء تدريبات عسكرية 

للحرب«. واالستعداد 
وقــد أعلن مكتب الشــؤون التايوانيــة الصيني يف »كتاب 
أبيــض« أمس أن بكني لن »تتخىل عن اســتخدام القوة« ضد 

جارتها وتحتفظ »بإمكانية اتخاذ كل اإلجراءات الازمة«.
وقالت الوثيقة: نحن عىل اســتعداد لخلق مساحة واسعة 
)للتعــاون( من أجل تحقيق إعادة التوحيد الســلمي، لكننا لن 
نرتك أي مجال ألعامل انفصالية تهدف إىل تحقيق اســتقال 

زائف لتايوان.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جال بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعاين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العاقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773
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