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 »كورونـــــــــــا«: 5 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و1555 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1555 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.1194341
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 5 حاالت وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10566«.

ــي  ــدول ــنــك ال ــب قـــرض ال
ــقــــمــــح: لـــــــشـــــــراء الــ

ثـــــــغـــــــرات تـــتـــطـــلـــب 
ــر فــيــه ــظـ ــنـ إعــــــــادة الـ

نازحون سوريون

أنصار التيار الصدري يؤدون الصالة امام الربملان

عبد الله الشهري الذي فجر نفسه

رئيس الوفد االيراين املفاوض مجتمعا مع رئيس الوفد االورويب

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

نور نعمة

كســب حزب الله حليفا جديدا عرب انفتاح الحزب التقدمي 
االشــرايك عليه وبالتايل تعزز موقعه السيايس داخليا اكرث 
فأكرث وتحصن من أي خطة امريكية تستهدفه لتطويقه. وهذه 
التطورات تشــري اىل ان حزب الله اليوم يشهد مرحلة مختلفة 
عن السابق حيث يف عهد ادارة الرئيس دونالد ترامب عمل االخري 
عىل حرشه يف الزاوية لبنانيا واقليميا وامريكيا ،اما اليوم فقد 
القت املقاومة تغيريا داخليا حيث بعض االطراف التي كانت عىل 

خالف معه مدت يدها لحزب الله وخفت الضغوطات عليه. 
اىل ذلك، كشــفت أوساط سياســية مطلعة لـ«الديار« ان 
التوقيــت الذي جعل من النائب الســابق وليد جنبالط ينفتح 
تجاه حزب الله هو انه قرأ مواقف امني عام حزب الله الســيد 
حســن نرصالله التي كانت حادة لناحية الرسيم البحري مع 
العدو االرسائييل واعطاء مواعيد بشن حرب فضال عن اطالق 
مســريات فوق كاريش وبالتايل رأى جنبالط ان هناك تصعيدا 
كبريا من جهة الحزب. وهذه القرارات التي اعلنها حزب الله قد 
تكون مرتبطة مبفاوضات فيينا التي تتوقف تارة وتتسهل تارة 
اخرى، كام قد تكون مرتبطة بوضع املنطقة املتشــنج والعراق 
املتوتر واالشــتباك الخارجي املوجود. وامام هذا التصعيد الذي 

الـــــى كريســـــتيل العضـــــم 
رشف ابو رشف 

العضــم،  كريســتيل 
الليلة  معنــا  الحــارضة 
،حامــيل بإســام قّوتني: 
قّوة الروح، روح املســيح 
فادينــا ، وقّوة الجســد، 
يفنى  فّضل  الــيل  العضم 
يف  وينصهــر  بالــروح 
األبرار والقديســني، واليل 
قويا  لبنان  بقــي  بفضلن 
القداسة.  ارض   وموجودا 
كريستيل ، سنتان مرّتا عىل 

غيابك مع احباء كتار ضحايا 4 اب 2020 املشــؤوم ، كأنّن 
مبارح. وبعدنا عايشني تحت وطأة الصدمة وبحزن موجع 
عــىل فراقكم. قيس الدهر علينا يا كريســتيل ، واملصيبة 
الكارثة بُّعدكم عنا، وبغيابكم غاب لون الفرح واالنس من 

عيوننا. 
 من فرة التقيت بأهلك وشــفت صورك  عندن محفورة 

بدم قلنب عا كل حيطان البيت . 
ويومّيي بلتقي األحبة اليل اشــتاقوا  الك، واشــتاقوا 
لســالمك العفوي اليل كنــِت توّزعيه عليهــن عاليمني 
وعالشامل، بحب قلّك انن اشتاقوا لصوتك الدايف، وقامتك 
الطرية اللّيني،  ومشــيتك املتاميزة بإجرييك الخفاف اليل 
بيلمســوا األرض من دون ما يدوســوها مثل ما بيلمس 

ــف مــحــطــة  ــصــ ــ ــق ــ ـــرات دولــــــيــــــة مــــــن عــــــواقــــــب وخــــيــــمــــة ل ــ ــذيـ ــ ــ ـــح ــ تـ
ــات بـــيـــن مـــوســـكـــو وكــيــيــف ــ ــام ــ ــه ــ زابــــاروجــــيــــا الــــنــــوويــــة... وتــــبــــادل االت

تبادلــت روســيا وأوكرانيا االتهامات باســتهداف محطة 

زاباروجيا للطاقة النووية، بعد تجدد القصف عليها أمس األول، 

وبينام رصد الجيش األوكراين إشعاعات نفى الجانب الرويس 

ذلك، ويف جلسة ملجلس األمن الدويل حذر املدير العام للوكالة 

الدوليــة للطاقة الذرية رافائيــل غرويس من عواقب وخيمة 

لألنشطة العسكرية قرب املحطة.

وحذرت مجموعة »أنريغواتوم« األوكرانية املشغلة للمحطة 

من أن »الوضع يزداد ســوءا«، مشرية إىل »وجود مواد مشعة 

يف مكان قريب وترضر أجهزة عدة الستشــعار اإلشعاعات«. 

وأعلنت إنريغواتوم تسجيل 5 رضبات جديدة يف املحيط املبارش 

ملستودع للمواد املشعة، متهمة القوات الروسية بشنها.

من جانبه، قال يفغيني باليتســيك، رئيــس اإلدارة املدنية 

والعسكرية التي أقامتها موسكو يف هذه املنطقة الواقعة يف 

جنوب أوكرانيا ويسيطر عليها الروس »حاليا مل يسجل أي تلوث 

يف املحطة ومســتوى النشاط اإلشعاعي عادي«، مشددا عىل 

أن »أطنانا عدة« من النفايات اإلشعاعية مخزنة يف املكان.

وأكــد فالدميري روغــوف عضو اإلدارة املدنية العســكرية 
ملقاطعــة زاباروجيا املوالية لروســيا، أن نظام الدفاع الجوي 
الرويس صد هجوما بالصواريخ والطائرات املســرية شــنته 
القوات األوكرانية عىل مدينــة إنريغودار ومحطة زاباروجيا 

للطاقة النووية.
وكانت القوات الروســية قد سيطرت عىل محطة زاباروجيا 

نقلــت وكالة الجمهورية 

لألنباء،  اإليرانية  اإلسالمية 

أمس الجمعة، عن دبلومايس 

إيراين بــارز قوله إّن اقراح 

االتحــاد األورويب إلحيــاء 

املربم عام  النــووي  االتفاق 

يكــون  أن  »ميكــن   2015

مقبوالً إذا قّدم تطميناً« بشأن 

مطالب طهران الرئيسية.

اإليراين  املسؤول  وأضاف 

أّن »طهران تراجع االقراح«، 

مرشوع اســتجرار الكهرباء من االردن عرب ســوريا اىل 
لبنــان تويف وانتقــل اىل رحمته ومات معه ايضا املرحوم 
اســتجرار الغــاز من مرص، وذلك بجنــازة امريكية منعت 
تنفيــذ هذين املرشوعني اللذين كانا ســيعطيان لبنان 14 
ســاعة كهرباء يف اليوم وحجة االمريكيني ان مرور الغاز 
من مرص ومرور الكهرباء من االردن ستستفيد منه سوريا 
فيــام عقوبات قانون قيرص الذي فرضه الرئيس االمرييك 

السابق ترامب عىل سوريا ال يسمح بذلك.
من جهة تريد الواليات املتحدة املســاعدة وتعلن عن ذلك 
ملساعدة لبنان ومن جهة اخرى بدال ان تعطيه الكهرباء 14  

ساعة تقطع الكهرباء لتكون 4 ساعات يف اليوم الواحد.
يف هذا االمر القرار اتخذ لواشنطن وارسائيل، فالصهيونية 

ال تريد الخري للبنان وال تريد الخري لسوريا.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص7

بدأت معركة الرئاسة فعلياً
الالعــب االكرب يف السياســة اللبنانية عمليا هو 

الرئيس نبيه بري وهو ليس بعيداً عن املبادرة التي قام 

بها الوزير وليد جنبالط الذي اتصل بحزب الله ووجه 

دعوة اليه لالجتامع مع وفد ميثل الحزب للتباحث يف 

الصندوق السيادي والوضع االجتامعي.

 لكن حقيقة االمور ان انتخابات رئاسة الجمهورية 

كانــت يف صلب املواضيع التي بحثهــا الوزير وليد 

جنبالط مع الحاج حســني خليل املساعد السيايس 

لالمني العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله، وهنا 

دور الرئيــس نبيه بري الذي حرّض االجواء لدى حزب 

الله يك يتجاوبــوا برسعة مع الوزير وليد جنبالط، 

كذلك اتفق مع جنبالط عىل ان يأخذ املبادرة وان يتصل 

بحــزب الله ويدعو وفدا من قبل حزب الله للتفاوض 

معــه. وهنا نجد ان االهتامم انصب عىل عدم حصول 

فــراغ رئايس وانتخاب رئيــس جمهورية قبل نهاية 

والية الرئيس العامد ميشال عون، الن الفراغ الرئايس 

يف وضع لبنان الغارق يف االنهيار ســيدفع باالمور 

اىل انهيارات كثرية واىل وضع اصعب وارتفاع جنوين 

يف سعر الدوالر ،كام ان الرئيس نجيب ميقايت املكلف 

بتشــكيل الحكومة ليس بعيدا عن التنسيق مع بري 

وســيالقي بالنتيجة محورا يضمه اىل الرئيس بري 

والوزير جنبالط، والســبب هــو ان هناك فراغا يف 

القيادة الســنية بعد تعليق الرئيس ســعد الحريري 

عمله الســيايس يف لبنان والطلب اىل جامعته وتيار 

املستقبل عدم التعاطي بالسياسة يف املرحلة املقبلة.

الحديث مل يأت عىل االســامء بالنسبة للمرشحني 

لرئاســة الجمهورية ،اال ان وســائل االعالم تتداول 

باربعة اســامء هم: الوزير سليامن فرنجية والوزير 

ناجي البســتاين والعامد قائد الجيش جوزاف عون 

والنائب السابق اميل رحمة، وطبعا هذا ال يلغي بقية 

اسامء قد ترد، اال ان الركيز يجري عىل رئيس وفاقي 

وسطي يكون مقبوال من املعارضة واملواالة .واذا كنا 

سنســتعرض املواقف فالوزير جربان باسيل والتيار 

الوطنــي الحر لن ينتخبوا الوزير ســليامن فرنجية، 

ذلك ان احدى الرشكات الكربى ســألت جربان باسيل 

عن امكانية دعمه لرشــيح الوزير سليامن فرنجية 

فاجــاب بالحــرف الواحد: »ان فرنجية له ســنتان 

يشتمني فكيف اقوم بتأييده«، كام ان القوات اللبنانية 

مل تؤيد الوزير ســليامن فرنجية وعدد نواب القوات 

19 نائبــا وعدد نواب التيار الوطنــي الحر 18 نائبا 

وهم الكتلة املســيحية الكربى رغم الخالف بينهام. 

وتبقى حظــوظ الوزير فرنجية مرتفعة الن الرئيس 

نبيــه بري يؤيده وحزب الله ايضاً مع عدد من النواب 

املستقلني. ثم ان دعوة الوزير وليد جنبالط للمرشحني 

للرئاسة يك يقدموا برامجهم يك نتعرف عليهم، فان 

هذا االمر مل يحصل، كون الطائف حرص املســؤولية 

بالســلطة التنفيذية التي هي مجلس الوزراء برئاسة 

رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون وكل القوانني 

ستمر عىل املجلس النيايب، وبالتايل فان ما حصل يف 

املايض يف زمن الراحل الكبري الشــهيد كامل جنبالط 

عندما كان يقوم بامتحان للمرشحني املوارنة لرئاسة 

الجمهورية، فان هذا االمر مستبعد حاليا وكليا.

الوزيــر جنبالط بتقاربه مــع حزب الله نزع فتيل 

اي احتــكاك او توتر بني الطائفة الدرزية  والطائفة 

الشــيعية، وهــو اذا قام بالتصعيــد يف االنتخابات 

النيابية ضد حزب الله فالنه كان يريد اسقاط غرميه 

االمري طالل ارســالن وهذا ما حصل يف االنتخابات 

النيابية التي جرت منذ شهرين.

االنتقال الرئايس ســيكون هادئا، والسؤال الكبري 

هــو ماذا ســيحل بالتيار الوطني الحــر بعد تخيل 

رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون عن رئاســة 

الجمهوريــة؟ التــداول بني الناس يجــري عىل انه 

ســيكون التيار الوطني الحر عىل خطني: الخط االول 

هو خط الباســيليني الذين ينتمون اىل الوزير جربان 

باســيل ويأمترون بامره واكرثيتهــم من الجدد يف 

التيــار الوطني الحر والخط العوين، اما الخط الثاين 

فهم قدامى العونيني الذين هم عىل خالف مع الوزير 

جربان باســيل ويشــكلون تيار العونيني، لكن خط 

الوزير جربان باســيل سيكون اقوى اال اذا حصل ما 

يتداول به البعض من ان 3 نواب من كتلة الوزير جربان 

باســيل النيابية سينسحبون من التيار الوطني الحر 

بعد انتهاء الوالية الرئاسية للرئيس عون.

اما القوات اللبنانية، فالدكتور سمري جعجع تؤيده 

كل املعارضة ويعترب ان عدد النواب املعارضني هو 67 او 

68 نائبا، لكن واقع االمور ان املعارضة ليست متفقة 

فيام بينها وعىل االرجح سيأيت رئيس وفاقي وسطي 

قد يكون الوزير ناجي البستاين او عىل االرجح العامد 

جوزاف عون قائد الجيش ويبقى اسم النائب السابق 

اميل رحمة غري مستبعد.

شارل أيوب

حقيقة الديار

النجاح والعمل يجب أن يُصانا بالوفاء 

ــداء ــن باعتـ ــن اثنيـ ــة مدنييـ ــوريا: إصابـ سـ
إســــــرائيلي علــــــى ريــــــف القنيطــــــرة

ص 6

ص 9

ــد:  ــي ــصــع ــت ــد مــــن ال ــ ــزي ــ األزمــــــــة الـــعـــراقـــيـــة الـــــى م
ــول ــ ــل ــ ــح ــ ــرات مــــتــــزامــــنــــة وغــــــيــــــاب ال ــ ــ ــاه ــ ــ ــظ ــ ــ ت

ناسف في جدة بحزام  نفسه  يفجر  أمني  السعودية: مطلوب 

أعلــن اإلطار التنســيقي 
يف العــراق أمس الجمعة بدء 
اعتصام مفتــوح عىل أبواب 
املنطقة الخرضاء يف بغداد، ردا 
عىل احتجاجات أنصار التيار 
الصدري الذين يعتصمون منذ 
أسبوعني يف محيط الربملان. 
تظاهرت  بينــام  ذلك  ويأيت 
حشــود مــن الطرفني ترفع 
مطالب متضاربة، مام يشري 
إىل تصاعد األزمة السياسية 

املستمرة منذ أشهر.
وقال اإلطار التنسيقي - يف 
بيــان- إن أنصاره رشعوا يف 
الجرس  بوابة  أمام  االعتصام 

قالــت وكالة األنباء الســعودية 
)واس( إن أحــد املطلوبني أمنيا فجر 
نفسه بحزام ناسف يف مدينة جدة 
مام أســفر عن مقتلــه وإصابة 4 

بينهم 3 من رجال األمن.
وأضافت الوكالــة يف بيان أمس 
الجمعــة، أن الحادثة وقعت يف حي 
السامر مبحافظة جدة، وأن »املطلوب 
أمنيا عبد الله الشــهري بادر بتفجري 
نفســه عرب حزام ناسف كان يرتديه 
خالل محاولة القبض عليه«. وتابعت 
»الحادث أسفر عن وفاته إضافة إىل 
تعرض أحد املقيمني من الجنســية 
الباكســتانية و3 مــن رجال األمن 
إلصابات مختلفــة نُقلوا عىل إثرها 

للمستشفى لتلقي العالج الالزم«.

مقبوالً يكون  أن  يمكن  النووي  االتفاق  إلحياء  األوروبي  املقترح  طهران: 
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ــّرج ــ ــهـ ــ ــة املـ ــعـ ــبـ ــقـ ــن بـ ــ ــي ــ ــن ــ ــت ــ ال
نبيه الربجي

العجائبــي  العــامل  ذاك 
وراء الظل! حني يستشــف 
مــن تعليقــات أمريكية أن 
جو بايــدن، وأثناء محادثة 
الساعتني مع يش جينبينغ، 
للرئيس  االيحــاء  حــاول 
الصينــي بأن يضطلع بدور 
واشــنطن  بني  الوســيط 
وموسكو النهاء دوامة الدم 

يف أوكرانيــا، بعدما تبنّي له أن الوقت قد يكون بدأ يعمل يف 
اتجاه آخر. 

»جمهورية زيلنســي« تتفكك قطعة قطعــة. البلدان 
األوروبية تستشــعر آفاق أزمة اقتصادية قد ال تقّل هوالً عن 

أزمة عام 1929.
مل يعــد الهاجــس األمرييك اليومي فقــط يف االرتفاع 
الدراماتيي يف معدالت التضخم، ويف الدين العام، أيضاً يف 
جنون األسعار، انه شبح الركود الذي تقول »االيكونوميست« 
انه يدق  بأســنانه عىل البــاب، وان كان بعض الصقور يف 
الحــزب الدميوقراطي يــرون يف اســتمرار الحرب الورقة 
الذهبية الوحيدة يف يد الحزب كيال يكون الســقوط املدوي 

يف صناديق االقرتاع. 
جينبينغ وحده يســتطيع اقنــاع فالدميري بوتني بوقف 
الحرب، واعادة األرايض مقابل الغاء العقوبات. واألهم، عىل 
املســتوى االســرتاتيحي، بقاء كييف خارج حلف األطليس، 
وتجميد املســار الخاص بكل من السويد وفنلندا لالنضامم 

اليه.
مفكــرون روس من قبيل ألكســندر دوغني يعتربون أن 
الحرب، وبالرغم من الخسائر البرشية واملادية الهائلة، كانت 
تجربة رضورية يف بث شــكل أكرث فاعلية من الديناميكية 
التــي تحتــاج اليها روســيا يف دورها الجيوســرتاتيجي 

والجيوسيايس عرب العامل.
انبعاث عاصــف للروح القومية، خروج الجيش من حالة 
الصــدأ داخل الثكنات اىل الخنادق، وحيث العمليات امليدانية 
البالغة التعقيد تصنع جيالً رائعاً من الجنود والضباط. ناهيك 
بالرصد الدقيق ألداء األســلحة عــىل األرض، تبياناً لنقاط 
الضعــف، ولنقاط القوة، ما يدفع يف اتجاه التطوير النوعي 

للرتسانة العسكرية.
مبعنى آخر، روسيا كانت بحاجة اىل ما حدث وما يحدث، 
منذ 24 شباط الفائت، واذا كان الغربيون يعتربون أن اطالة 
أمد الحرب يســتنزف الروح الروسية، يرى الكاتب الفرنيس 
أوليفييــه روا أن أوروبا تبدو اآلن من دون روح. األمريكيون 
الذيــن يعانون من االعتالل البنيوي يف املفاصل الرئيســية 
لألمرباطورية يخشــون من أن تؤدي أي هزة اقتصادية، أو 

اجتامعية، اىل زلزال داخيل...
جينبينــغ يعلم أن البيت األبيض، وكذلك الكرملني، بحاجة 
اىل وســاطته بالذات، وهو الذي يراهن عىل عالقات وثيقة 
مــع الطرفني، وان ألغراض مختلفة، بعدما متكن من احتواء 
قيادات حزبية وعســكرية، ترى أن هــذا هو الوقت املثايل 

الستعادة تايوان من أحفاد تشان كاي تشك .
التنني بقبعة املهرج ؟ اســتعادة تايوان يف آخر أولوياته. 
غزوها يعني أن أبواب التكنولوجيا األمريكية ســتوصد يف 
وجهه، بالتداعيات الكارثيــة عىل االيقاع النوعي للصناعة 
الصينية. كذلك اقفال األسواق األمريكية واألوروبية، األكرث 
اســتهالكاً للمنتجات الصينيــة. قطعاً التنني ال يريد، يف أي 

حال، املوت البطيء داخل السور العظيم.
األمريكيــون يدركــون ذلك. عيونهم، وكــام قال روبرت 
ماكنــامرا، تخرتق أحياناً، ما وراء العامل اآلخر. قضية تايوان 
ليست أكرث من كوميديا راقصة فوق املاء، وغالباً ما تستخدم 
ألغــراض تكتيكية. اهتاممهم يرتكز عىل تفادي أي توتر مع 
الصني قد يدفعها اىل االنتقال من التنســيق االســرتاتيجي 

)النظري( مع روسيا اىل التنسيق العمالين...
هكذا تلعب األمرباطوريات. دامئاً وراء األقنعة، ومن زوايا 
خادعــة. املؤرخ الربيطــاين ادوارد غيبون، صاحب »تدهور 
األمرباطورية الرومانية«، تحدث كثريا عن املناطق الهشــة، 

وحتى املناطق الغبية، يف رؤوس األباطرة.
الهشاشــة، أي القابلية امليكانيكية لالنكسار، يف البنى 
الالمرئيــة لألمرباطوريــات، مبا يف ذلــك األمرباطورية 
األمريكيــة، واألمرباطورية الصينية، مع الفارق النوعي بني 

االثنتني.
غيبون يستنتج أن األمرباطوريات، وحني تصل اىل نقطة 
مــا من الذروة، تصاب بالبارانويا التي رسعان ما تتحول اىل 
عاصفة من الجنون. االنفجار حتمي ورضوري، العادة انتاج 
التاريخ، ورمبا العادة انتــاج البرشية بطريقة أخرى. ماذا 

يحدث اآلن...؟!

عيل ضاحي

اطلــق لقاء كليمنصو بني النائب الســابق 
وليد جنبالط وممثيل حزب الله الحاج حسني 
الخليل والحاج وفيق صفا، »رشارة« التشــاور 

للبحث عن رئيس جديد للجمهورية .
وتؤكد اوساط مطلعة عىل اجواء حزب الله 
ان اللقاء  ســاهم يف هذه »الرشارة«، رغم انه 
مل يكن مخططــاً له عىل روزنامة حزب الله، 
وليــس من ضمن اللقاءات التي اشــار االمني 
العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله خالل 
مقابلتــه عرب قناة »املياديــن« اخرياً اىل انها 

الحلفاء قريباً. للتشاور مع  ستحصل 
وتضيف االوســاط ان طاملــا اللقاء حصل 
وحصد هذه االيجابيات، فإنه اطلق الدينامية 
املطلوبة يف هذه املرحلة لتدشــني التشــاور 
الرئــايس، وبالتايل فتح الباب واســعاً امام 
حزب الله للتشــاور مع مختلف الكتل النيابية 

واملمثلة يف الربملان للوقوف عىل رأيها، والبحث يف مواصفات 
واسم الرئيس العتيد يف نهاية مروحة التشاور وقبل الذهاب 

اىل الجلسة النيابية وبعد الدعوة اليها.
وتشــري االوســاط اىل ان لقاء كليمنصو بحث يف االطار 
العــام لالنتخابات الرئاســية، ومل يطرح جنبالط وال ممثلو 
حزب الله اي مواصفات رئاســية او اســامء بل حدد اإلطار 
العام، وكان تشديد عىل ان االستحقاق هام ومفصيل، واالهم 
كان تأكيد من حزب الله انه يدفع اليوم قبل الغد اىل تشــكيل 
حكومة وانتخاب رئيس جديد، وان حزب الله مع الرئيس نبيه 

بري ضد الفراغ الرئايس ولو لســاعة اوحدة.
وتلفت االوســاط اىل ان تحذير السيد نرصالله من الفراغ 
الرئــايس، وان هناك من يحاول فرضه عىل اللبنانيني وحزب 
الله، هو بسبب ما جاء عىل لسان رئيس حزب »القوات« سمري 
جعجع عندما اعلن جهاراً انه سيعطل نصاب جلسات انتخاب 
الرئيس، وانه »سيمنع« وصول من »محور املامنعة« ورئيس 
»تابــع« لحزب الله!   وتؤكــد ان االجواء التي يتم تناقلها بني 
القوى التابعة للمحور االمرييك- الســعودي، هي مقاطعة 
جلســات انتخاب الرئيس لفرض امر واقع يف مرحلة الحقة، 
والســتنزاف مقدرات البلد والضغط عىل حزب الله وحلفائه 

وعــىل الحكومة الحالية التي ترصف االعامل 
بالحد االدىن وال يرقى اىل مســتوى االزمات 

والتحديات.
وتكشــف االوساط ان حزب الله وبعد لقاء 
كليمنصو، سيستكمل ابتداء من بداية االسبوع 
املقبــل لقاءاته الحزبيــة والنيابية مع الكتل 
الحليفة املمثلة يف الربملان للوقوف عىل رأيها 
الرئايس، من دون الغوص يف اسامء املرشحني 
او تحديد اسم املرشح املفضل والوحيد لتحالف 
حــزب الله و«حركة امــل« و«التيار الوطني 
الحر« وقوى 8 آذار، يف انتظار جالء الغموض 
النيايب وموعد الدعوة اىل جلســة االنتخاب 

للرئيس. االوىل  االنتخابية 
يف املقابل، تكشف اوساط نيابية لـ »الديار« 
ان موعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري 
اىل جلســة النتخاب رئيس جديد للجهمورية 
وخليفة للرئيس ميشــال عون، مرتبط بإنهاء 
مجلس النواب الورشة الترشيعية يف جلسته 
املرتقبة خالل ما تبقى من شــهر آب. ويؤكد بري امام زواره 
انــه ال يريد تفويت فرصة اقرار ما تبقى من رزمة ترشيعية 
ملواكبة االتفاق مع صندوق النقد الدويل والدعوة اىل جلســة 
انتخــاب الرئيس قبــل ذلك، حيث ســيتحول مجلس النواب 
اىل هيئــة ناخبة النتخاب الرئيــس وتطري فرصة اقرار هذه 

االصالحات.
وتتوقع االوســاط ان تنجيل الصورة بشكل اوضح نهاية 
آب او يف االســبوع االخري منه، اذ مل يسقط بري من اجندته 

بعــد امكان الدعوة يف اول ايلول املقبل.

بري ينتظر انتهاء الورشــــــة التشــــــريعّية للدعــــــوة الى انتخاب رئيــــــس للجمهوريّة
حزب الله »يُدشن« التشاور الرئاسي.. واللقاءات مع الكتل الحليفة تبدأ مطلع األسبوع

ميشال نرص

حرب رئاســات بالواســطة ، لكل منها 
ساحتها واعالمها ومنابرها، فيام شلل تام 
وثقيل تغرق فيهام البالد »بحفلة بهدلة ما 
بعدها بهدلة«، واالنىك ان هذا الواقع املرير 
مرّشــح للتفاقم بذيوله السوداء ومأساته 
املعيشية واملالية واالقتصادية واالمنية. يف 
املقابل حرب من نوع آخر، ساحتها الشامل 
وطرابلس، ســالحها شباب مغّرر بهم من 
»داعش«، مخيم »فالت« ومنابر »من الحبة 
قبة«، يف حركة ناشــطة ومتســارعة، 
مخططة ومدروسة، تعيش عىل رائحة الدم 
واالستثامر فيه، مرشحة للقيام بدور كبري 
اذا صّحــت توقعات »املنجمني واملبرصين« 

حول االنفجار الكبري القادم.
فالحمــالُت املمنهجــة ضــد طرابلس 
لتصويرها »قندهار داعشية« وبؤرة امنية 
ينمو فيها التطرف،عادت تطل برأسها عرب 
تحليالت وقراءات مســتندة اىل معلومات 

مضللة، تحرض »غب الطلب« وعىل »القياس«، السباب عديدة 
قد يكون منها تأليب تلك البيئة عىل املؤسســة العسكرية، ما 
يسمح للبعض بتطبيق اجنداته، وهو ما استدركه قائد الجيش 
العــامد جوزاف عون منذ مــدة، فوضع النقاط عىل الحروف، 
قاطعــا الطريق امام »الحرتقات«، ليقولها برصاحة »طرابلس 
مــش ارهابية وهي لبنانية لبنانية لبنانية«، دافنا بامســاكه 
د حياله، مقابل  العصا من الوســط، عرب ادانته التطرف والتشدَّ
جزمه بان الجيش ينظــر اىل االمور بعقالنية ومبوضوعية، 

ويف قراراته، ال مكان لظلم أي كان.
ففي جديد »بورصــة الفيحاء«، ما انترش بني اهايل املدينة 
عن اتصاالت تلقاها عدد من االهايل تتحدث عن مقتل اوالدهم 

يف العراق خــالل القتال مع »داعش«، ما حرك القوى االمنية 
من جديد ســعيا وراء تحديــد الهويات وجالء املوقف،علام ان 
االســامء االربعة تبني انه سبق وابلغ عن اختفائها يف ظروف 
الفتة منذ قرابة الســتة اشهر، من ضمن مجموعة شباب قيل 

انه تم تجنيدهم عرب »االنرتنت«.
مصادر سياســية متابعة، ابدت خشــيتها من وجود قطبة 
مخفيــة يف هذا امللف، خصوصا ان مثة كالما يتم تداوله يف 
»الصالونات االمنية – السياسية« مدّعام مبعلومات واردة من 
جهــات خارجية، عن وجود اآلالف من مقاتيل »داعش« الذين 
انتقلوا اىل لبنان عىل دفعات من الداخل الســوري و«متركزوا« 
يف اكرث من منطقة بهدف تحريكهم عند الســاعة الصفر يف 
اطار مخطط دويل – اقليمي يرمي اىل اعادة دمشق مبساعدة 

من موســكو اىل امللف اللبناين عرب البوابة 
االمنية الشــاملية، وهو ما تنفيه اكرث من 
جهــة امنية وسياســية لبنانية، حتى ان 
سفري دولة كربى سخر يف احدى الجلسات 
امام مســؤول رفيع يف الدولة عندما سئل 
عن املوضوع، واصفا الســيناريو بالفيلم 

الهوليودي.
عزز هذه املخاوف بحسب املصادر، بوادر 
ما بدا عىل ســاحة املخيامت الفلسطينية 
مــن تصفيات، وما رافقهــا من تحليالت، 
كانت سبقتها ترسيبات منذ مدة عن خطط 
مشــابهة يجري االعداد لهــا لتحريك تلك 
املخيامت، وخلق مشــاكل امنية تؤدي اىل 

فلتان كبري يف الشارع.
يف كل االحــوال، األســئلة التي تُطرح 
كثــرية، لــن ترحم ولــن توّفر أحــداً يوم 
الحســاب. ما عالقة الحديث عن اإلرهاب 
وملفاته واالحداث االمنية مبوضوع الفراغ 
الرئايس؟ والســؤال األهم، ملاذا ُسمح لهذه 
الحالــة أن تتفاقم إىل هــذا الحد، طاملا أن 
األجهزة األمنية والعســكرية كانت قادرة عىل التحرك ومتلك 
املعطيات واملعلومات الالزمة؟ ومن هو الشخص أو الجهة التي 
أّخرت هذا التحرك، الذي يبقى دون فائدة كونه ليس الحل وألن 

توقيته يكشف أهدافه؟
»ألنــو العســكري الزم يفهم واملــدين الزم يعرف« يف ظّل 
»العصفوريــة« التي نعيُش فيها، املطلوُب كثريٌ واملوجوُد قليل، 
و »القلّــة بتولّد النقار«، يف وقٍت ال يشء يدُل أن األموَر ذاهبٌة 
نحو األفضل، أو أقلّه ثابتٌة عىل ما وصلت إليه، يف حاِل استمرَّ 
»الســتاتيكو« السلبي القائم.... هو قدر الجيش كام اللبنانيني، 
وجهــاً لوجه أم جنبــاً اىل جنب، ما عاد هناك من فرق... طاملا 

النتيجة واحدة والهدف واحد. 

قــــــوات ســــــوريّة وروســــــّية في لبنــــــان .... هــــــل بــــــدأ تطبيق الســــــيناريو ؟

ــع الــعــريــضــي ــاع مـ ــ ــ ــرض األوضـ ــ ــري ع ــ ب

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة 
الثانية يف عني التينة، الوزير الســابق غازي العرييض حيث نم 

عرض لالوضاع العامة واملستجدات السياسية .
وغادر العرييض عني التينة دون االدالء بترصيح . 

أبي رميا : ُمستقبل الشباب في لبنان أسود
غرّد عضو تكتل »لبنان القوي« النائب ســيمون أيب رميا عرب 
»تويرت«: »بينام يحتفل العامل باليوم العاملي للشباب، نسأل ما هو 
مستقبل شبابنا يف لبنان؟ مصري اسود يف ظل تزايد الهجرة بحثاً 
عن حياة كرمية وتصاعد نسب البطالة لتحطم ارقاماً قياسية 
وتدين نسبة التسجيل يف املدارس والجامعات. املطلوب صحوة 
وخطة تعيد الثقة اىل الشباب يك يكونوا نواة بناء لبنان الجديد«.

الــشــبــاب دور  عـــلـــى  نـــؤكـــد   : روكــــــز 
املـــــهـــــّم فـــــي بــــنــــاء دولــــــــة حـــديـــثـــة

غرّد النائب السابق شامل روكز عربحسابه عىل »تويرت«: »يف 
اليوم الدويل للشباب، نؤكد عىل دور الشباب املهم يف بناء دولة 
حديثة تؤمن لشــباب وصبايا لبنان مقومات حياة كرمية تليق 
بقدراتهــم وطاقاتهم العالية. فليكن هذا النهار محطة ننطلق 
منها للبحث عن رؤية إنقاذية ترشك الشــباب بالحل، وتعطيهم 
دورهم الطبيعي يف املجتمع ليكون الرهان عليهم يف بناء لبنان 

وإنقاذه!«. 

بري مستقبالً العرييض        )حسن ابراهيم(

حــســابــنــا أن  الـــعـــدو  لــيــفــهــم   : رعــــد  مــحــمــد 
ــر ــحــري ــت ال ــحــقــق  ــت ي أن  الــــى  مــفــتــوح  مــعــه 

العامد  الجمهوريــة  رئيــس  وقع 
ميشــال عون املرســوم 9849 تاريخ 
12 آب 2022 القــايض بتحديد قيمة 
بدل النقــل اليومي الذي يتوجب عىل 
صاحــب العمل دفعــه لألجري عن كل 
يــوم حضور فعــيل إىل مركز العمل 
بـ 95 ألــف لرية لبنانية. وســيعمل 
بهذا املرســوم فور نرشه يف الجريدة 

الرسمية.
هذا، واســتقبل الرئيس عون امس 
يف قرص بعبدا، وزير الرتبية والتعليم 
العــايل يف حكومة ترصيف االعامل 
عباس الحلبي، واطلع منه عىل شؤون 
وزارتــه واوضاع الجامعــة اللبنانية 

لدولة قطر.  ونتائج زيارته 
بعــد اللقاء، أكد الحلبي عىل »رضورة تهيئة االجواء 
املناســبة الفتتــاح العام الدرايس املقبــل«، الفًتا اىل 
»اهميــة تعاون الجميع، ال ســيام وزارة املالية لدفع 
الرواتــب ومنح املوظفــني يف وزارة الرتبية حقوقهم 
يف الوقت املناســب«، رافضــاً ان يدفع اي طالب »مثن 
ارضاب املوظفني يف الوزارة«، وقال: »اتخذت اجراءات 
رسيعة وتم تعيني موعد لتســليم الشهادات الرسمية 
للطــالب الناجحني ليتمكنوا مــن االلتحاق بالجامعات 

إن كانت يف لبنان او يف الخارج«.
واشــار اىل »القلق الكبري حول مســتقبل الجامعة 
اللبنانيــة اذا مل تلق الدعــم واملال الالزمني لتتمكن من 
الصمود واالستمرار«. وقال: »عرضت مع فخامة رئيس 
الجمهورية االوضاع العامة، ال ســيام الوضع الرتبوي 
بعد انجاز االمتحانات الرسمية، كام ابلغت فخامته ان 
عدد الذين التحقوا باملدرسة الرسمية الصيفية بلغ نحو 
90 الــف تلميذ وتلميذة، وأن عدداً من تالمذة املدرســة 
الرســمية التحقوا ايضاً بهذه املدرســة الصيفية، ما 

يُعترب ظاهرة جديدة«.
اضاف: »كام عرضت عىل الرئيس عون نتائج زياريت 
اىل دولــة قطر برفقة رئيس الجامعــة اللبنانية، وما 
اجرينــاه هناك من اتصاالت مــع وزير الرتبية واملدير 
العام لصندوق التنمية، وكلنا امل باســتجابة حكومة 
قطر لطلباتنا. وكان اللقاء ايضاً مناســبة الستعراض 
ملفات الجامعة اللبنانيــة وابلغت الرئيس عون القلق 
الكبري حول مستقبلها إذا مل تلق العناية والدعم وتوفري 
املال الالزم لتمكينها من الصمود واالســتمرار، ال سيام 

عرب معالجة قضايا اســاتذتها بجميع مسمّياتهم كام 
طالبها«. قضايا 

وتابــع: »ابلغت رئيس الجمهوريــة رضورة تهيئة 
االجواء املناسبة الفتتاح العام الدرايس املقبل عرب تأمني 
حقــوق املعلمني بجميع مســمياتهم ودفع املتأخرات 
املســتحقة لهم واعادة النظــر برواتبهم ودفع املنحة 
االجتامعيــة والحوافز وكذلك بدالت النقل. وطلبت من 
فخامته، كام ســأطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء 
ومعايل وزير املالية االســتجابة لهذه الطلبات بأرسع 

وقت ممكن تأميناً الســتئناف العام الدرايس«.
اىل ذلــك، اســتقبل الرئيس عون الرئيس الســابق 
للمجلس الدســتوري القايض الدكتور عصام سليامن 

وعرض معه لشؤون دستورية.
عىل صعيد آخر، منح الرئيس عون املحامي االمرييك 
من اصل لبناين ادوار توفيق ســعادة وسام االستحقاق 
اللبنــاين الفــيض تقديرا للنجاحــات التي حققها يف 
الواليــات املتحدة االمريكيــة واملناصب القضائية التي 
حّل فيها »بفعل عصاميته وارصاره وثباته والقيم التي 

بلده«. حملها معه من 
وخالل تقليد ســعادة الوســام يف حضور الدكتور 
ناجي حايك، اشــاد الرئيس عــون بـ«املحامي الالمع 
والقانــوين الرصني الــذي يوازي بــني اهمية تطبيق 
القانون والعمل بوحــي روحّيته لضامن وصول الحق 
اىل صاحبه بأكرث قدر ممكن من االنســانية، ال ســيام 
وأنه كان طوال حياته منتفضاً عىل الظاملني اينام كانوا 
وقــد كانت له مواقــف مميزة من كل انواع االحتالل ال 

سيام يف لبنان«. 

ــام ــعـ ــاع الـ ــقـــطـ ــلـ ــل لـ ــقـ ــنـ عــــــون وقــــــع مــــرســــوم بــــــدل الـ
وعــــــــــــرض مـــــــع الــــحــــلــــبــــي شــــــــؤونــــــــاً تـــــربـــــويّـــــة

عون مجتمعاً مع الحلبي            )دااليت ونهرا(

  نظــم حــزب الله 
مسرية حســينية بعد 
مدينة  يف  امس،  ظهر 
النبطيــة، يف اليــوم 
الثالث عرش من محرم، 
أربعون  شعار:«  تحت 
عامــا ونبقــى مــع 

الحسني«،
املسرية  يف  شــارك 
الوفاء  »كتلــة  رئيس 
النائــب  للمقاومــة« 
مســؤول  رعد،  محمد 
يف  الثانية  املنطقــة 
حزب الله عيل ضعون، 
وفاعليات  وشخصيات 

وعلامء دين وآالف من املواطنني.
بعــد كلمة للزميل عامد عواضة، 
قال النائــب محمد رعد: »40 ربيعا 
ونحــن نوايس الحســني بدمائنا، 
ونقــدم الشــهداء ونخوض غامر 
الوغى ويســقط منا جرحى ويبقى 
املجاهدون يتابعون منهم من قىض 
نحبه ومنهم مــن ينتظر وما بدلوا 
تبديال ولن نبدل تبديال. من كربالء 
نتعلــم نهج االنتصــار عىل الظامل 
واالنتصار للمظلوم والقيام لله ويف 
سبيل الله ملواجهة أعداء الله، أينام 

كانوا يف كل زمان ومكان«.
وتابع: »يف هذا التجمع الحسيني 
الويف،  الكربــاليئ، يــا شــعبنا 
نعرب عن تضامنا ومســاندتنا لكل 
املستضعفني ولكل الحروب الرافضة 
للحروب والعــدوان، ويف مقدمهم 
شــعب فلسطني املقاوم الذي نحيي 
صمــوده وثباته يف مواجهة العدو 
الصهيوين. عندما نذكر الشــهداء، 
ال بد من ذكر السيد عباس املوسوي 
والشيخ راغب حرب والحاج مغنية 
والســيد مصطفى بدر الدين واالخ 
الشهيد الفريق قاسم سليامين وأيب 
مهدي املهندس وكل شــهداء محور 

املقاومة«.

وأردف: »نســأل الله لشعبنا يف 
العــراق أن يضع نهاية ملحنته، الذي 
يســتثمر فيها االرهابيون والقوى 
الراعيــة لهم وأمــريكا. نتطلع إىل 
أبناء الشعوب املظلومة يف البحرين 
واليمــن املقاوم يك يعيشــوا يف 

أوطانهم بحرية«.
يف  »اإلرساع  إىل  رعــد  ودعــا 
تشكيل حكومة كاملة الصالحيات 
يف لبنــان، مؤهلة لتؤدي واجباتها 
وتسعى إىل تأمني ما يحتاج إليه هذا 
الشــعب املظلوم واملحارص وتعالج 
»عىل  وقال:  املتفاقمة«،  مشكالته 
مستوى ترسيم الحدود البحرية يف 
لبنان، ننتظــر، لكن ليس اىل وقت 
مفتوح، إجابات العدو عىل مطالب 
الرؤساء اللبنانيني لنبني عىل اليشء 

مقتضاه«. 
أضاف: »عــىل العدو اإلرسائييل 
أن يفهم أن حســابنا معه سيبقى 
مفتوحــا إىل أن يتحقــق التحرير 
الكامل ألرضنا ومياهنا وجونا، واليد 
ستبقى عىل الزناد ولن ترصفنا عن 

حامية بلدنا إغراءات أو وعود«.
وختــم: »إن اإلدارة  األمريكيــة 
الســافر  النموذج  برأينا  ســتبقى 
لإلرهــاب العاملــي ولالســتكبار 

ومصادرة حريات الشعوب«.

رعد يلقي كلمته
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السبت 13 آب 2022

كيف ســــــُيؤثّر كالم الســــــيد نصرالله في املوقف »اإلســــــرائيلي« من طــــــرح لبنان وفي زيارة هوكشــــــتاين؟!!
الظــــــروف الدولّيــــــة واإلقليمّية املعّقدة وصلت الى تقاطــــــع زمني يفرض التوّصل الى اتفــــــاق بدالً من الحرب

دوليل بشعالين

ال بــّد وأن يؤثّر الكالم األخري الذي أطلقه 
األمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله 
خالل ختام املســرية العاشــورائية التي 
نظّمهــا حزب الله يف الضاحية الجنوبية، 
محّذراً خالله العدو اإلرسائييل بالقول: »إّن 
اليــد التي ســتمتّد اىل أي ثروة من ثروات 
لبنان ســُتقطع كام ُقطعت عندما امتّدت 
اىل أرضــه«، يف موقف »اإلرسائييل« من 
ترسيم الحدود البحرية. كام سيؤثّر بالتايل 
يف قرار الوسيط االمرييك يف املفاوضات 
غري املبارشة لرتســيم الحــدود البحرية 
الجنوبيــة بني لبنان والعــدو اإلرسائييل 
آموس هوكشتاين، الذي يُفرتض أن يحمل 
خــالل زيارته املرتقبة اىل لبنان قبل نهاية 
آب الجــاري، الرّد »اإلرسائييل« عىل طرحه 
األخري لحّل النزاع البحري، سيام أنّه توّجه 
لألمريكيــني بالقول: »يُقّدمون أنفســهم 
وسطاء وهم ليسوا وسطاء«، للداللة عىل 

انحيازهم اىل العدو اإلرسائييل.  
أوســاط ديبلوماسية مطّلعة عىل ملف 
الغاز والنفط، أكّــدت أّن العدو اإلرسائييل 
ســيتجّنب فتح الحرب عىل حزب الله يف 
املرحلة الراهنة، بعــد أن فتحت الحكومة 
الحالية النــار عىل غزّة لضامن فوزها يف 
اإلنتخابــات املرتقبة يف األول من ترشين 
الثــاين املقبل، وعليهــا انتظار نتائج هذه 
اإلنتخابــات. لهذا، فمــن املحتمل أن يعمل 
»اإلرسائييل« عىل تأجيــل إنتاج الغاز من 

»كاريش«، ولن يقوم بذلك قبل اإلتفاق مع 
لبنان بوساطة هوكشتاين الذي بات ميلك 

الجواب »اإلرسائييل«. 
ويف مــا يتعلّق بتمّســك »اإلرسائييل« 
بالحصول عىل قسم من البلوك 8 ، يف الوقت 
الذي يطالب فيه لبنان ببلوكاته الحدودية 
أي 8 و9 و10 كاملــة، تقول االوســاط اّن 
قضية  البلوكات غريبة، فهي كلّها ُرسمت 
شــامل الخــط 23. وإذا قال املســؤولون 
اللبنانيون إِنَُّهم يتمّسكون بالخط 23، فهذا 
يعني ُحكامً بجميــع البلوكات الحدودية. 
أّمــا القول إنّهم يريدون الخط 23 »وجميع 
البلــوكات«، فهم بذلك، يرّدون عىل املطلب 
»اإلرسائييل« بإعطائهم تعويضاً عن الجزء 
الجنويب لحقل قانا الذي ميتد أكرث من الخط 
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غــري أّن هذا املوقف اللبنــاين، عىل ما 
ذكرت األوســاط نفسها، واٍه وضعيف وال 
يرتكز عىل قواعد قانونية دولية صلبة. هو 
مجرد »تفاويض« يرتكز عىل عقلية »البيع 
والرشاء«، وبالتايل عىل تربيرات قد تكون 
مقنعة للطــرف اآلخر... وقد ال تكون. كام 
يبدو أّن »اإلرسائييل« يُرّص عىل قســم من 
البلوك 8 كذريعة إضافية لتأجيل اإلتفاق اىل 

وقت الحق أو اىل ما بعد اإلنتخابات. 
ورأت االوســاط أنّه ميكــن القول إّن ما 
يجري حالياً هو »تفاوض ألجل التفاوض«. 
وهــذا ال يعنــي أّن األمور لــن تصل اىل 
خواتيم ســعيدة. فالتوّصــل إىل اتفاق لن 
يكون بســبب أنّه قد تّم التوافق عىل الخط 

23+قانا+البلوكات، بل ألّن الظروف الدولية 
واإلقليمية املعّقدة وصلت إىل تقاطع زمني 
معنّي يفرض التوّصل إىل اتفاق، وإذا فشلت 
املساعي الديبلوماسية، فسيقول كّل طرف 
أمام جمهوره »لقد حاولنا... ولكن الطرف 

اآلخر تعّنت«.
وبرأي األوساط ذاتها، إّن الداخل اللبناين 
يتحّدث عن أّن شــهر أيلول املقبل سيكون 
حاســامً بالنســبة للبنان، أي أنّه ال بّد وأن 
يجــري خالله توقيع االتفــاق مع العدو 
اإلرسائييل حفاظاً عىل االســتقرار. وهذا 
يعني أّن االستقرار الداخيل سيكون مهّدداً... 
فهل ســيؤّدي ذلك اىل وقوع مناوشــات 
ات أو  عســكرية يف البحر بواسطة املسريِّ
غريها، وملاذا؟! من هنا، عىل الدولة اللبنانية 
أن تســتفيد من مواقف الســيد نرصالله 

التصعيدية. 
كام شــّددت االوساط يف الوقت نفسه، 
عىل أّن املسألة ليست خالفاً عىل الخطوط 
البحرية، كــام يقول رئيس مجلس النّواب 
نبيه برّي، بل عىل الرتســيم وعىل تقاسم 
الحقول النفطية. وهي تقوم عىل أســس 
واهية، ألنّها متيل من جهة اىل أنّها صفقة 
يتــّم االتفاق فيها عــىل الحقول والرثوات 
الغازيــة غري املثبتة )مــن ناحية الحجم، 
والكمية، واملوقع، واإلمتداد، إلخ(، وال تستند 
إىل القانون الدويل للبحار. علامً أّن القانون 
يــرتك املجال إىل موافقة الدول املعنية ذات 
السيادة عىل ترتيبات معينة بهذا الخصوص 
من دون الدخول يف تقنيات الرتسيم الفنية.

خاسرة ُمغامرات  بخوض  أرغب  ال  وسطّي  أنا  جعجع:  أحالم  ينسف  جنبالط 

ورئـــاســـيـــاً ســيــاســيــاً  األوراق  خــلــط  ــد  ــعــي ت املــفــاجــئــة  الــتــمــوضــعــات 

محمد علوش 

ال ميكن أن يكون ألي تقارب 
بني الخصوم السياسيني يف 
لبنان نتائج سلبية، فالحوار 
مطلوب دامئاً ولو مل يؤد اىل 
تحالفات، إمنا هو عىل األقل 
ينتج تفاهــامت عىل تأمني 
الخالف  وإدارة  االســتقرار 
بطريقة إيجابية، ورمبا هذا 
سيكون أهم نتائج الحوار بني 
حزب الله والحزب »التقدمي 

اإلشرتايك«.
مشــهور وليــد جنبالط 
السياســية،  »بتكويعاته« 
وهي عادة ما تنتج بســبب 
اإلقليمي  للواقــع  قراءتــه 
بأن  يوحــي  ما  والــدويل، 

اســتدارته الحالية باتجاه حــزب الله انطلقت من 
اقرتاب التســوية التي ستنتج رئيساً للجمهورية ال 
يكون جنبالط بعيداً عن اختياره، لكن هناك حاالت 
أخرى تدفع بجنبالط لإلستدارة بالسياسة، أبرزها 
اقرتاب املواجهة، التي بحال حصولها يريد جنبالط 

البقاء مبأمن من نتائجها.
شــغل لقاء جنبالط بحزب اللــه »بال« القوى 
العنان  للحــزب، فأطلقــوا  املعادية  السياســية 
لتحليالتهم ونصائحهم بأن الحزب »اإلشــرتايك« 
تــّرع باللقاء، وأنه ســيدفع مثنه قريباً، وهو ما 
تــراه مصادر مطلعة يف الحــزب »التقدمي« نوعاً 
من »الســذاجة« السياســية، مشرية اىل أن هؤالء 
الذيــن يطلقون النصائح اليوم هم أنفســهم من 
خاضــوا ويفكرون يومياً بخــوض مغامرات غري 
محســوبة بالداخل اللبنــاين، أصابتهم بالخيبات 

سابقاً وستصيبهم بالخيبات مستقبالً.
وتشري املصادر »اإلشرتاكية« اىل أن وليد جنبالط 
قــال منذ ما قبل االنتخابات النيابية أنه يرفض أن 
يكون جزءاً من محاور داخلية، ويرفض العودة اىل 
االنقسام العامودي الذي كان سائداً بالسابق، ومن 
هــذا املنطلق كان لــه قراراته الخاصة فيام خص 
انتخابات رئيس ونائب رئيس املجلس النيايب، ومل 
يكن جزءاً مــن تحالف مفرتض تحدث عنه رئيس 
حزب »القوات اللبنانية« ســمري جعجع، مشددة 
عىل أن رئيس الحزب »اإلشــرتايك« يطّبق اليوم ما 
قاله باألمس، وهو مل يلتق حزب الله ليشكل تحالفاً 
معــه بوجه آخرين، ولن يكون جنبالط يف موقع 
وســطي جامع، يســعى ألن ال تكرر تجربة العهد 

الحايل التي حملت معها الويالت اىل لبنان.
بغياب جنبالط مل يعد بإمكان جعجع الحديث عن 
أكرثية نيابية، فرئيس حزب »القوات« الذي مل يتمكن 

من جمع »نواب التغيري« اىل 
جانبه، خــر وليد جنبالط 
وبالتــايل أصبحت  أيضــاً، 
أكرثية جعجع محصورة بعدد 
نواب »القــوات« واملنضوين 
بالتكتل، ما يجعل حتى القدرة 
عىل تعطيل االســتحقاقات 

صعبة للغاية.
إن الحــوار بــني حــزب 
»التقدمي  والحــزب  اللــه 
اإلشــرتايك« ســيدخل يف 
القريب،  العمق يف املستقبل 
وال شّك أن الحكومة قد تكون 
جزءاً من النقاش، بحال قرر 
باتجاه  الدفــع  اللــه  حزب 
تشكيلها بعد كالم امني عام 
الحزب واملسؤولني فيه الذين 
باتــوا يتوقعون الوقوع يف 
الفراغ الرئايس، ويدركون موقف الرئيس ميشــال 
عون من تســليم صالحيات الرئاسة اىل حكومة 
ترصيف أعامل، وبالتايل فإننا سنشــهد يف األيام 
املقبلة محاوالت جدية لتشــكيل الحكومة لتفادي 
األزمات الدســتورية، خاصة بعد أن بات الرتسيم 
قاب قوســني أو أدىن من تأجيل تقني حتى نهاية 

العام.
إن هذه املحاوالت قد ال تكون نافعة بحال متسك 
رئيــس حكومة ترصيف األعــامل نجيب ميقايت 
مبوقفه الحكومي، فالرجل يرفض تقديم انتصارات 
مجانيــة للتيار الوطني الحــر ولعهد انتهى عمره، 
وهذا ما قد يؤدي اىل احتدام السجال السيايس يف 
لبنان، عىل أبواب الفراغ الرئايس الذي يأمل الجميع 
أن ال يكــون طويالً، مع وجــود ترجيحات بأنه لن 

ينتهي قبل العام 2023.

فادي عيد

تتخّوف جهات سياســية 
فاعلة من األجواء الســائدة، 
إن عىل املســتوى السيايس 
أو اإلســتحقاق الرئــايس، 
وصــوالً إىل القلق األبرز من 
دخول »إرسائيل« مجدداً عىل 
خــّط التفرقــة يف الداخل، 
بحيــث تحــاول يف هــذه 
انتخاباتها  استثامر  املرحلة، 
تســخني  عرب  الترشيعيــة 
الوضع يف لبنان وســوريا، 
وال يُســتبعد وفق املتابعني، 
منســوب  مــن  ترفــع  أن 
ما سيؤدي  اعتداءاتها، وهذا 
إىل وقــف عملية ترســيم 
الحــدود البحرية الجنوبية، 

والتي باتت يف ملســاتها األخرية، بانتظار الرّد الذي 
ســيحمله الوسيط األمرييك آموس هوكستني من 

»إرسائيل« إىل املسؤولني اللبنانيني.
ولهــذه الغاية، الحظت الجهــات أن األمريكيني 
عادوا إىل النغمة القدمية، مبعنى إيجاد الذرائع التي 
تعطي »إرسائيل« إشــارًة ومنطلقاً لقيامها بعدوان 
عىل لبنان من خالل اتهام شخصيات لبنانية بنقل 
الســالح، أو خلق أجواء تكــون مدخالً ألي تطّور 
قد يحصــل يف املنطقة، بعدما بات واضحاً أن كالً 
من الرئيس األمرييك جو بايدن، واملرشــح للعودة 
إىل رئاســة مجلس الوزراء يف »إرسائيل« بنيامني 
نتانياهو يسعيان، ومن خالل حملتهام اإلنتخابية، 
النصفيــة للكونغرس  األول للفــوز باإلنتخابات 
األمــرييك التي تخّولــه للتجديد لدورة رئاســية 
ثانيــة، يف حــني أن نتنياهو لديه خربة واســعة 
بامللف اللبناين، وتحديداً عىل صعيد الحروب، فهذه 

العناويــن تدفعهام إىل إشــعال الحرب يف لبنان 
وشامل سوريا.

 وعىل هذه الخلفية، فإن اإلستحقاقات الداخلية 
باتــت معلّقة بهــذه األجواء، ففــي حال نجحت 
املفاوضات اإليرانيةـ  األمريكية، فهذا ما سينسحب 
عىل لبنان إيجاباً، إذ تحصل تسوية دوليةـ  إقليمية، 
وعندها يتــّم انتخاب رئيس جديــد للجمهورية، 
وبالتايل تُرســم الحدود بني لبنــان و«إرسائيل«، 
وسوى ذلك تعود األمور إىل املربّع األول، وبالتايل، 
تسخني الوضع السيايس محلياً، وقد بدأت مؤرّشاته 
تظهــر مؤخراً بفعــل اإلصطفافات السياســية 
والحزبيــة، عىل إيقاع ما يجــري يف املنطقة من 
تحّوالت  وبناًء عىل النصائح التي أُسديت ألكرث من 

مسؤول سيايس لبناين.
لذلــك، فإن البلد ويف هــذه الظروف تحديداً، ال 
ميكنه الســري يف أي استحقاق وإنجازه إىل حني 
تبلور املشــهد يف املنطقة، وبعدها يظهر جلياً إىل 

أين سّتتجه األوضاع، ألن كّل 
األمور عالقة ومرتبطة بهذه 
املؤرّشات، عىل اعتبار أن ما 
يحصــل اليوم هــو مبثابة 
بامتياز،  الضائــع  الوقــت 
وينقل وفــق املعلومات، أن 
األيــام القليلــة املقبلة من 
الصورة  توضح  أن  شــأنها 
أكرث، وتحديــداً حول عودة 
أموس  األمرييك  الوســيط 
هوكســتني إىل بــريوت أو 
بأن  يُفهم  وعندهــا  عدمه، 
»إرسائيــل« رفضت العرض 
الحال  هــذه  ويف  اللبناين، 
ســُيعاد خلــط األوراق من 
جديد، ويصبح اإلســتحقاق 
الريح، ال  الرئايس يف مهّب 
ســّيام وأن األمور عىل هذا 
الصعيد باتت تشــهد تعقيــدات كثرية، خصوصاً 
عىل صعيد األســامء وتحديداً تلــك التي تعترب أن 
حظوظها كبرية، ومرّده إىل اللقاءات التي حصلت 
مؤخراً واإلصطفافات، وهذا ما ســيعيد »غربلة« 
كّل الذين يتم التداول بأســامئهم، عىل اعتبار أن ما 
حدث يف اآلونة األخرية من لقاءات لدى هذا الطرف 
وذاك، أو إعادة متوضع، فســيكون له أثره البالغ 
يف كّل املسارات السياسية، وعىل وجه الخصوص 

الرئايس. اإلستحقاق 
من هنا، فإن الساحة اللبنانية باتت أسرية كّل هذه 
اإلصطفافات والتطــورات يف املنطقة، وأيضاً عىل 
مستوى الداخل اللبناين، مبا معناه أن األسابيع املقبلة 
يعتربها البعض مفصلية ملعرفة ما إذا كان هناك من 
انتخابات رئاســية أو فراغ ربطاً مبجريات التطورات 
املقبلة عــىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، وحيث أن 

لبنان سيكون من أكرث الذين سيتلّقون تداعياتها. 

ــت فـــي لــبــنــان ــشــل ــا ف  دعـــمـــوش : أمـــيـــركـ
ــة ــ ــاوم ــ ــق ــ ــاف امل ــ ــ ــع ــ ــ ــن إض ــ ــ ــزت ع ــ ــ ــج ــ ــ وع

كــبــيــرة تـــســـويـــة  ــوب  ــ ــل ــ ــط ــ امل  :  قــــبــــالن 
ــة ــ ـــدولـ ــ ــل ال ــكـ ــيـ ــهـ والــــــــفــــــــراغ هــــــــدم لـ

ــراك املــتــعــاقــديــن<! ــ ــب بـــه >حـ هـــذا مـــا طــال

أشار نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب 
الله الشــيخ عيل دعموش يف خطبة الجمعة 
»ان امريكا اىل أفول وتراجع يف املنطقة وعىل 
مســتوى العامل، ولن تبقى امريكا القوة التي 
تهيمــن وتتفرد وتتحكــم مبصري العامل اىل 
االبــد«، واعترب »ان امريكا فشــلت يف لبنان 
وعجزت عن اضعاف املقاومة، عىل الرغم من 
كل الحمالت والضغوط التي مارســتها وما 

زالت ضد حزب الله وضد الشعب اللبناين«. 

أضاف:« نحن قادرون عىل بناء دولة قوية 
وعزيزة من هذا النوع باالعتامد عىل امكاناتنا 
وقدراتنــا وعقولنا وتجاربنــا وخرباتنا، وال 
ينقصنا يشء من ذلك. وختم الشيخ دعموش 
:« اذا بقــي اللبنانيون ينتظرون مســاعدة 
الخارج ويعتقدون بانهم ال يســتطيعون بناء 
دولة مؤسسات إال باإلعتامد عىل الخارج فلن 
تيمكنوا من بناء دولة حقيقية، الن الخارج لن 

يساعدنا ان مل نساعد نحن أنفسنا«.  

ألقــى املفتــي الجعفري املمتاز الشــيخ 
أحمد قبــالن خطبة الجمعة يف مســجد 
اإلمام الحســني يف برج الرباجنة، أشــار 
فيهــا إىل أنه »وصلنا إىل مرحلة أن طهران 
تتوســلنا لتعطينا حاجتنا من الفيول مجانا 
إلنقــاذ ما تبقى من البلد والناس من العتمة 
واالنكامش االقتصادي، إال أن البعض غارق 
بلعبة »كش ملك« وســط رصاع خطري يف 
لبنان وعليه، فيام البعض اآلخر يتعامل مع 

البلــد بنزعة مافيوية يف كل يشء«.
:«هناك  اللبناين  للشــعب  قبالن  وتوجه 
مشــاريع انتحاريــة، وهنــاك خيانــات 
وطنيــة، والبعض اآلخر ال يهمهم من لبنان 
إال أجندات اســتنزافية وخنــق للبلد، عىل 
خلفيــة مشــاريع تصب لصالــح الحصار 

الدويل اإلقليمي، بقيادة واشــنطن، وال شك 
أن التداعيــات تدمر البنيــة التحتية للبلد، 
والفوارق االجتامعية التي أصبحت صاخبة 
تســاهم بخلق مناخات فوىض، من جرمية 
وإبــادة وفظاعات وفلتــان، فالحذر الحذر 

إليه«. مام صائرون 
وأكد أنــه »من غري املقبــول أن تأخذوا 
قــرارات مجنونة متس الحياة املعيشــية، 
وتســاهم أكرث يف قتل النــاس، وتحد من 
قدراتهم عىل االســتمرارية. ولفت إىل أنه 
»ال شــك أن الوســيط األمرييك بخصوص 
النــزاع البحري جزء من لعبة الصدم، ولذلك 
نحن مع الخيارات الكبرية والشجاعة، ألننا 
منلك من القوة واألســباب التي تدفعنا لرفع 

لبنان«.  إلنقاذ  يكفي  مبا  السقف 

 أصدر حراك املتعاقدين بيانًا عاجال، ناشد فيه 
مجلس الوزراء »االجتامع وتوقيع مرسوم اجراء 
امتحانات رســمية دورة ثانية كحق مكتسب 

للطالب«. 
وحّيا مديري الثانويات واملدارس الرســمية 
»الذين انتفضوا ضد قرارات روابط الســلطة، 
التي عقدت مؤمترًا تربويًا من أجل اســرتجاع 
حقوق املعلمني برعاية الســلطة وحضور 20 
أستاًذا،  وأظهروا غريتهم ووطنيتهم عىل التعليم 
الرســمي وطالب التعليم الرســمي من خالل 

مبادرتهم بعدم مقاطعة تسجيل طالب التعليم 
الرسمي«. 

وختم متسائال: »من هي الجهة املستفيدة من 
تأجيل تسجيل طالب الرسمي أو تعطيله؟ ومن 
الجهة التي تقف وراء روابط السلطة وتدفع لهم 
بأجندة كلها هادفة اىل تدمري التعليم الرسمي 
وتدمري متعاقدي هذا التعليم الذين يدفعون مثن 
هيصات رؤساء الروابط الذين يرضبون بيانًيا، 
بينام يقبضون رواتبهم وحوافزهم من دون أن 

بهتز لهم جفن أو ضمري«.  

ــطـــالب فـــي الــخــارج  ــالـــي الـ ــة أهـ ــّي ــع »جــم
توقيعَك إال  تكّلف  ال  املسألة  املالّية:  وزير  الى 

وجهت »جمعيــة أهايل الطالب اللبنانيني 
يف الخــارج« ببيان لوزير املالية يف حكومة 
ترصيــف األعامل يوســف الخليل، جاء فيه: 
»تتواىل األيام العصيبة والطالب الجامعيون 
يف الخارج معلقون عىل حبال الوعود الكاذبة 
بني املســؤولني مبارشة عــن رصف املنحة 
املقدمة من الريجــي وخصيصاً بعد رصفها 
ملســتحقيها يف كل الــدول ما عــدا أوكرانيا 
وروســيا وبالروسيا . وبعد سلسلة تحركات 
واتصاالت مع وزارة الخارجية تبني لنا أن الكرة 
يف ملعب وزارة املالية ومن يؤخر رصف املنحة 
للطالب يف هذه الدول هو وزير املالية يوسف 
الخليــل الذي اىت اىل منصبه من رحم تعاليم 
موىس الصدر ابــا للمحرومني واملظلومني، 
فكيف ذلــك وهو غري مبايل بحقوق رشيحة 
مــن طالبنــا املقهورين يف الخــارج اذاقوا 
االمرين وهم بحاجــة الدىن دعم ليحافظوا 

عىل مستقبلهم العلمي.«
اضاف البيان: »ال يسعنا اال التذكري مبصدر 
هذه الهبة التي فرضتها ادارة التبغ والتنباك 
متاشيا وشــعورا من رئيس ادارتها الدكتور 

الســقالوي باملآيس والصعاب التي مير بها 
الطالب علام بأنها املؤوسسة الوحيدة التي 
الــت اهتامما لهذا امللــف حيث نثمن ونقدر 
انســانيته ووطنيتــه العالية  وال يغيب عن 
ذاكرتنــا رجــل االعامل يف بــالد االغرتاب 
الدكتور نضال الخوري الذي احاطت عنايته 
واهتاممه بالكثــري من الطالب اندفاعا من 
حســه الوطني الكبري ووجدانه الحي. وهنا 
نتساءل باســم أهايل الطالب عن األسباب 
التــي متنــع معاليه ان يكــون املثل االعىل 
والســباق ملعالجة هــذه القضية واالفراج 
األمــوال ألصحابهــا وكلهم مرشدون  عن 
يف وطنهم ومــن فقرائه ومحروميه! وما 
موقف دولــة الرئيس نبيه بري من المباالة 
الوزيــر  إزاء معاناة الطالب واســتجدائهم 

معاليه«؟ من  حقهم 
وختم البيان :«إننا ننتظر البت رسيعاً بهذه 
املســألة الوطنية واإلنســانية التي ال تكلف 
الوزير إال توقيعه املبارك عىل حقوق لغريه وإال 
سنضطر اىل التصعيد السلمي الدميوقراطي 

وبكل الوسائل التي يحميها القانون«.
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ــاً ــي ــاب ــي ــاً ون ــيـ ــزبـ ــات املـــســـتـــجـــدة حـ ــافـ ــفـ ــطـ ــط االصـ ــ ــّرك وسـ ــحـ ــتـ جـــنـــبـــاط يـ

 في كواليس لقاء كليمنصو طبخة سياسّية ُمرتقبة... هل يرسو جنباط على خط 8 آذار؟
» شطحة« فجائّية نحو حارة حريك... دفعت بـ »تيمور« نحو درب الديمان املعاكس !!

هيام عيد

يطغــى الحديث عن اإلصطفافات السياســية املســتجدة 
عىل ما عداه من عناويــن، ويبقى العنوان األبرز فيه، الحركة 
السياســية يف ظّل التداول اإلعالمي والســيايس، خصوصاً 
ما يتعلق باملوقف األخري الــذي أعلنه رئيس الحزب »التقدمي 
اإلشرتايك« وليد جنبالط، يف ســياق التنسيق والتواصل مع 
قيادة حزب الله، ما يــؤرش إىل أن األمور ذاهبٌة يف أكرث من 
اتجاه، حيــث بات واضحاً ووفق املعلومات املتداولة، أن كل ما 
يحصل راهناً عىل صعيد الحركة الجنبالطية أو بالنسبة إلعادة 
التموضع من جديد، له صلة وثيقة باإلستحقاق الرئايس الذي 
يبقى الشغل الشاغل للبنانيني، ال ســّيام بعدما تيّقنت سائر 
املكونات السياســية، بأن مثة صعوبات أو استحالة لتشكيل 

حكومة جديدة وقد بقي للعهد حواىل الثامنني يوماً.
من هذا املنطلــق، توضح املعلومــات أن كّل اللقاءات التي 
حصلت أو ُعقدت يف األيام املاضية بني الحزب و«اإلشرتايك«، 
قد جاءت نتيجة إعادة هيكلــة كّل التحالفات واإلصطفافات 
يف قالٍب ســيايس جديد وبني العديد من املكّونات، يف إطار 
ما كان يسّمى 14 آذار أو 8 آذار، ربطاً مبا هو قادم عىل لبنان 
من تحّوالت ومتغرّيات، إن عىل صعيد ترسيم الحدود البحرية 
بني لبنان و«إرسائيل«، أو انتخــاب رئيس جديد للجمهورية، 
وبالتايل إعادة إحيــاء الحوار الوطني، وصوالً إىل إنقاذ لبنان 
من األزمات املحيطة به ،ال ســّيام اإلقتصادية والحياتية، إذ 
أن كّل هذه العناوين مجتمعًة، تشــكّل هاجساً لدى جنبالط، 
الــذي يحاول إعادة التواصل بني ســائر املكّونات، وباعتقاده 
أنه فتح الطريق لهذه الغاية، بعدمــا وصلت األمور يف البلد 

يف  األخطر  هــو  مكاٍن  إىل 
وبات  املعــارص،  تاريخــه 
يُنبــىء بأزمات ومواجهات، 
ولذا حاول من خالل التالقي 
والتنســيق مع حــزب الله، 
أن يشــكّل هذا األمر مدخالً 
جديد  رئيــٍس  عىل  للتوافق 
للجمهوريــة، يحظى بقبول 
اللبنانية  السياسية  املكّونات 
القدرة  ميتلك  أن  عىل  كافًة، 
عىل إنقاذ البلد والرشوع يف 

حواٍر مع الجميع.
وتشري املعلومات إىل أن ما 
اىل  يهدف  جنبالط  به  يقوم 
الوصــول إىل هذه األهداف، 
األجواء  مــن  الرغــم  عىل 
الضبابية وحالة اإلنقســام 
السائدة عىل الساحة املحلية 

وامللفات الشــائكة، حيث مثــة اعتقاد ســائد عند جنبالط 
وســواه، عىل أهمية اإلتفاق عىل رئيٍس غري استفزازي، ألن 
ذلك يفتح الطريق أمام الحلول، ليس الداخلية فحســب، إمنا 
مع األشــقاء واألصدقاء وصندوق النقــد الدويل والصناديق 
الضامنة واملجتمع الدويل بشــكل عام للنهــوض بالبلد قبل 
فــوات األوان، ألنه ما زال باإلمكان الحصول عىل املســاعدة 

للخروج من األزمات. 
وعىل خــٍط مــواٍز، تحدثــت املعلومات عــن أن حالة 

اإلصطفاف أو التموضع واإلســتدارة، مل تنحرص فقط عند 
جنبالط، وإن كانت خطوته هي األبرز، وإمنا اللقاء النيايب 
املوّســع الذي انعقد يف املجلس النيايب لنواب املعارضة هو 
أيضاً له أهميته من خالل املروحة الواســعة التي شــملت 
النواب »الســياديني« و«املســتقلني« و«التغيرييني«، تزامناً 
مع اتصاالت مســتمرة مع الحزب »التقدمي اإلشــرتايك« 
و«القوات اللبنانية«، لإلنضــامم  إىل اللقاء املذكور، ولكن 
ليس هناك من أمٍر محســوم يف هذا اإلطار، ألن لكّل فريق 

ورؤيته.  وارتباطاته  أجندته 

صونيا رزق

ال احــد يدري ماذا يــدور يف فلك رئيس الحــزب »التقدمي 
االشرتايك« وليد جنبالط، حتى »شــطح« سياسياً وبطريقة 
فجائية، مل تســتطع ان متحو خطاباته عشــية االنتخابات 
النيابيــة االخرية يف ايــار املايض، فإذا به يســتدير برسعة 
غري متوقعة ومن دون ســابق تصّور وتصميــم، إال اّن أنامل 
رئيس املجلس النيايب نبيه بري، »فعلت فعلها« وعزفت نشــيد 
التوافق واالتفاق عىل خط الدروب الوعرة، التي كانت ســائدة 
قبل فرتة بني حارة حريــك واملختارة، لتفتح من بابها العريض 
عرص الخميس املايض، ملف حزب الله – »االشــرتايك«، الذي 
كان لربّي اليد الطوىل يف حــدوث لقاء كليمنصو، الذي جمع 
جنبالط والوزير الســابق غازي العريــي والنائب وائل ابو 
فاعور، باملعاون السيايس لالمني العام  لحزب الله حسني خليل، 
ومسؤول وحدة التنسيق واالرتباط يف الحزب وفيق صفا، حيث 
متنى جنبالط ان يتلقى االجوبة عن االســئلة التي طرحها يف 
االجتامع من االمني العام لحزب الله الســّيد حســن نرصالله، 
من دون ان تستبعد مصادر سياسية متابعة للمستجدات عىل 
خط الحزبني، لقاء االخــري بجنبالط يف وقت الحق، الن امللف 
الرئايس سيكون حارضاً بقوة، وهو االهم يف املرحلة الحالية.  
ويف هذا الســياق، نقلت املصادر املذكــورة وجود عالمات 
اســتفهام بالجملة، من قبل مراقبّي تطور االحداث السائدة، 
سائلة »كيف سيكون وقع االستدارة الجنبالطية عىل الحلفاء 
غري الكرث عددياً؟  وعىل اململكة العربية السعودية خصوصاً 
مع حضور ابو فاعور للقاء؟ وهو املعني الدائم مبلف الرياض- 
املختارة، واملهتم بعالقة الطرفــني، والكفيل بتوضيح االمور 

للسفري السعودي يف لبنان«.
من هنا يشــري املتابعون اىل اّن التغريات يف املنطقة ال شك 
فرضت واقعاً سياسياً جديداً، استدعى إزالة التباين السيايس 
بني الطرفني، لكن ذلك مل يــرق القاعدة الجنبالطية والكوادر 
واالعضاء، االمر الذي أشــعل مواقع التواصل االجتامعي من 
قبل املنارصين الرافضني ملا جرى من تكويعة لزعيمهم، بعد كل 

الــذي ادى اىل مخاوف لدى 
فتحدث  »االشرتايك«،  رئيس 
وما  له،  سيايس  اغتيال  عن 
تبــع ذلك مــن مواقف ضد 
حزب اللــه وحلفائه، فكيف 
ازيل كل ذلك ببضع ساعات، 
ومن خالل وساطة استجاب 
لها جنبالط برسعة قصوى؟ 
اىل  خلصوا  املتابعــني  لكن 
خامتة الفتــة وهي رضورة 
العالقــة  عــىل  الحفــاظ 
السياســية مــع اي فريق، 
الّن ذلك يعنــي الخري للبنان 
وبالتايل  الظروف،  هذه  يف 
افضل  الســيايس  فالتقارب 
الكفيل  التباعــد  من  بكثري 
بهــدم كل ما تــم إصالحه، 
مع إمكان ان يكون لجنبالط  
قراءة سياسية معينة تحمل 

املخاوف واملعطيات االقليمية الجديدة، الفتة يف الوقت عينه 
اىل وجود مخاوف من ان تكون الطبخة السياســية تتحّض 
عىل نار قوية، بني حارة حريك واملختارة، وقد تكون رئاســية 

وتودي بجنبالط الحقاً اىل الجلوس عىل مائدة 8 آذار؟
يف غضون ذلك، مثة مراقبون ال يبدون خوفاً من انعطافة 
املختارة ويقولون:« قد تكون فقط لتنظيم الخالف ليس اكرث، 
اذ ال ميكن لجنبالط الخروج من  املحيط العريب، وتحديداً من 
اململكة العربية الســعودية، حيث يعمل عــدد كبري من ابناء 
الطائفة الدرزية، وهي االهم واالقرب اىل قلب جنبالط،  الذي 
يضّحي بكل يشء من اجل مصلحتهــا اوالً واخرياً، معتربين 
أّن الوقــت كفيل بتوضيح ما يجري وال يجب الحكم منذ اليوم 
، لذا ســيكون هذا امللف موضوع متابعــة ليبنى عىل اليشء 
مقتضــاه، وذكّر املراقبون بأّن جنبالط ســبق ان اعلن »بأننا 
خضنا تجربة رئيس من فريق 8 آذار هو ميشال عون، وكانت 

تجربة فاشــلة«، ومعنى ذلك أنه يرفــض التصويت لرئيس 
»تيار املردة« سليامن فرنجية، ويسعى النتخاب رئيس يحظى 

مبوافقة داخلية وخارجية. 
واخــرياً  ال بّد مــن رضورة االنتباه لزيــارة رئيس »اللقاء 
الدميوقراطي« تيمور جنبــالط يوم امس، للبطريرك املاروين 
بشارة الراعي يف الدميان، حيث اشــار اىل »ان زيارتنا اليوم 
لنؤكد لصاحب الغبطة أّن رشكتنا الوطنية والتاريخية ثابتة، 
وقد بــدأت مبصالحة الجبل، وان شــاء الله ستســتمر يف 
املستقبل، ملصلحة لبنان والســتقالله وسيادته، عىل الرغم 
من كل الضغوطات واملواقف السياســية«. وهذا يعني اّن إجر 
جنبــالط االب يف الفالحة، وإجر جنبالط االبن يف البور، اي 
اّن االثنني رابحــان، واذا خرس احدهام يف خط املامنعة، ال بّد 
ان يربح الثاين يف الخط املعارض، وهنا ذكاء السياسة وذكاء 

آل جنبالط...

دشن أعمال تجديد مكتبة الوادي املقّدس .. والتقى قطار
ــراطــي« ملــواقــفــه ــوق ــم ــدي ــغ تــأيــيــد »الــلــقــاء ال ــّل ــي تــب ــراعـ الـ
ــة لــلــحــزب ــاســّي ــي ــس ــة ال ــق ــي ــوث ــن »األحــــــــرار« ال وتـــســـّلـــم مـ

البطريرك  اســتقبل 
مار  الكاردينال  املاروين 
بشارة بطرس الراعي يف 
»كتلة  رئيس  الدميــان، 
الدميوقراطي«  اللقــاء 
النائــب تيمور جنبالط، 
اكرم  النائبــان  يرافقه 
شهيب ووائل ابو فاعور، 
»تأييدهم  عــن  معربني 

ملواقف البطريرك«.
قــال  اللقــاء  بعــد 
»زيارتنــا  جنبــالط: 
الغبطة  لصاحب  لنؤكد 
ان رشاكتنــا الوطنيــة 
بدأت  ثابتة  والتاريخية 
وان  الجبل،  مبصالحــة 
شــاء الله ستستمر يف 
لبنان  ملصلحة  املستقبل 
وسيادته  واســتقالله 

عىل الرغــم من الضغوطات واملواقف السياســية« وظهرا 
استقبل الراعي الوزير السابق دميانوس قطار.

كام استقبل الراعي  رئيس حزب الوطنيني االحرار النائب 
كميل دوري شــمعون عىل رأس وفد مــن املجلس االعىل، 
وســلمه الوثيقة السياســية التي صــدرت عقب انتخاب 
شمعون رئيسا للحزب ، كذلك قدم له مجموعة كتب الرئيس 
كميل شمعون باالضافة اىل مرشوع رؤية الحزب ملواصفات 

رئيس الجمهورية العتيد.
وأبلغ الوفــد البطريرك ان »الحزب بصدد التحضري ملؤمتر 
صحــايف لعرض هذه املواصفــات التي تتوافــق كليا مع 
طروحات بكريك واهمها ان يكون الرئيس ســياديا حياديا 
ومحرتمــا يف بيئته املســيحية والوطنية ، عــىل ان تتم 

االنتخابات الرئاسية يف موعدها«.
  وكان البطريــرك الراعي  قد دشــن أعامل تجديد مكتبة 
الوادي املقدس، الكائنة يف الكريس البطريريك يف الدميان 
وأشــغال تأهيل محيطها. والتي أنجزتهــا »رابطة قنوبني 

للرسالة والرتاث«، بتمويل من املهندس أنطوان أزعور، داعم 
املكتبة منذ تأسيســها ســنة 2012 اىل اليوم، يف حضور 
املطرانني مطانيوس الخــوري والنائب البطريريك املرشف 
عىل رابطة قنوبني للرسالة والرتاث جوزيف نفاع وجمهور 
الكريس البطريريك مــن الكهنة والعلامنيني والعاملني يف 

املكتبة وعائلة أزعور وأصدقاء.
بدايــة ادى البطريرك الراعي صــالة التربيك ورش املياه 
املقدســة، ثم تحدث عن »االهمية التاريخية ملكتبة الوادي 
املقدس، التي تتزايد محتوياتها من االوراق والوثائق والكتب 
املتصلة برتاث الكنيســة وارثها الروحي والثقايف«، مقدرا 
»عمل رابطة قنوبني للرســالة والــرتاث وجهود داعميها 

املؤمنني باهمية تراثنا وماضينا لحفظ مستقبلنا«.
ثــم كانت  جولة يف محيط املكتبــة، حيث جرت أعامل 
التأهيل التي شــملت شــبكة اإلنارة واإلتصاالت والرصف 
الصحي وتبليط املمرات املتصلــة مبوقع »صخرة الدبس« 
عىل مطل الوادي وســياجات الحاميــة ولوحات الداللة 

واإلرشاد.

الراعي مع وفد >اللقاء الدميقراطي< امس

الراعي خالل تدشني مكتبة الوادي املقدس

ــى نـــشـــاط ــ ــل ــب اطــــلــــع عــ ــيـ ــبـ ــوحـ بـ
ــم ــال ــع الــجــامــعــة الــثــقــافــّيــة فـــي ال

اســتقبل وزير الخارجية واملغرتبــني يف حكومة ترصيف 
االعامل الدكتور عبدالله بــو حبيب وفدا من الجامعة اللبنانية 
الثقافيــة يف العــامل برئاســة الرئيس العاملــي عباس فواز 
وعضويــة الهيئة اإلداريــة للجامعة،  وتّم تــداول مواضيع 
اغرتابية عامًة  والنشــاطات املحليــة واالغرتابية التي تقوم 

الجامعة. بها 
كام ابلغ الوفد   بوحبيب أن الجامعة  بصدد التحضري ملؤمترها 
العاملي التاسع عرش  الذي ســينعقد يف بريوت بتاريخ 10 و 11 
ترشين الثاين 2022، وتــّم االتفاق عىل اســتمرار التعاون بني 

الوزارة والجامعة لِام فيه خري اللبنانيني مقيمني ومغرتبني.
و التقى بوحبيب رئيس »الرابطة املارونية« الســفري خليل كرم 

وتم البحث يف االوضاع الراهنة. 

الهروب سياسة  إستمرار   :  الخطيب 
اإلنهيار فــي  ُمساهمة  املسؤولّية  مــن 

أدى نائب رئيس املجلس اإلســالمي الشيعي األعىل العالمة 
الشــيخ عيل الخطيب الصالة يف مقر املجلــس، والقى خطبة 
الجمعة وقال فيها:  »إّن املســؤولية الوطنية والدينية تستدعي 
من جميع اللبنانيني ويف هذه الظروف الدقيقة والحساســة أن 
يتخلوا عن حساباتهم الخاصة ويبادروا اىل تأليف حكومة يف 
أرسع وقــت ممكن، عمالً بأحكام الدســتور ولحامية مصالح 
لبنان وشــعبه، يف الوقت الذي يحاول العدو االرسائييل التّفلت 
من الطوق املحكم الذي رضبتــه املقاومة حول عنقه والتنصل 
من االســتجابة ملطلب لبنان بالســيطرة عىل ثرواته البحرية 
والتنقيب عنها واســتخراجها إلنقاذ لبنان وشعبه والعودة اىل 

التلميح«. أو  بالترصيح  التهديد مجدداً 
اضاف: »كام أن املســؤولية تقي بقبــول الحكومة العرض 
االيراين بتزويد لبنان بالفيول إلنتاج الكهرباء مدة ســنة بشكل 
مجاين، وإال فعليها أن تأيت بالبديل. ومن الواضح أنه ال بديل طاملا 
يتذرع بعدم تنفيذ الوعود باســتجرار الغاز والكهرباء من مرص 
واالردن باالستجابة ملطالب البنك الدويل فيعاقب الشعب اللبناين 

بسببه«.
وختم: »إّن اســتمرار سياســة الهروب من املسؤولية وطمر 
الرأس يف الرمال ليسا إال مساهمة يف انهيار لبنان خدمة ملطالب 

أعدائه«. 

!!!  ٥٠ الــــ  فــي  ــراف  ــت إع
اييل يوسف العاقوري

الســادس من  العقد  قدماي عتبة  قد وطأت  ها 
عمري مسدلة وراءها خمسني ستارة من مرسحية 
حيايت. حياة حافلة باألفــراح واألتراح والتجارب 
واإلخفاقات  والنجاحــات  واألحــالم  واملواقــف 

والخيبات. واإلنكسارات  واالنجازات 
تجــارب واختبارات يف كافــة امليادين مرشقة 
أحيانا ومخجلة أحيانا اخرى علمتني ان رضا الرب 
وامتحانات  مواقف  اولويــة،  هام  الوالدين  ورضا 
يف الحياة ناجحة تارة ومخيبة تارة أخرى صقلت 
طبعت  وانكسارات  نجاحات  وشــحذتها،  مداريك 
سنيني وشعري باللون االبيض وحفرت يف وجهي 

شتى. رسائل  تحمل  وثنيات  عالمات 
اذا خمســون رزنامة متزقت من زمني وانا انا، 
الطفل العاشــق للحياة الهائم يف خباياها الباحث 
يف أرسارها. ذلــك الطفل الباحث عن كل يشء يف 

كل يشء وما زال يبحث.
طفل فمراهق فشاب فرجل فزوج يف الـ 34 فأب 
يف الـ 3٧ ألول مرة وأب ملرة ثانية وثالثة ومسرية 
العقد  2٥عاما فرجل يدخل  ال  عمل شاقة تجاوزت 
الســادس. كلها محطات نســجت خيوط عناكبها 
باحرتاف ودراية فــكان لألهل واملعلمني واألقارب 
واألصدقاء تأثري كبري يف منو الشــخصية وصقل 
النفــس والتمرس عىل صعوبات  املواهب وتهذيب 
الحياة. اما املحطــة املفصلية والكربى فكانت بعد 

التحدي!!! هنا  وكان  العائلة،   وتكوين  الزواج 
محطــات بحث عــن الحقيقة بــدأت معي منذ 
اهتاممايت  كانــت  البدء  يف  اظافــري،  نعومــة 
كانت  إذ  والرباءة  العفوية  تغلفها  وجميلة  بسيطة 
أســئلتي ألهيل متكررة ومزعجة لهم  لكنها مفيدة 
يل، بنظــري وقتئذ، )مل يصــدوين قط(. اختربت 

أبا. أصبحت  عندما  شعورهم 
كربت وكربت أســئلتي معي وزادت حرييت لكن 
عفويتــي تضاءلــت وبهتت بــراءيت، كأن القدر 
مكتوب عىل جبني اإلنســان، كلام كربت يا انسان، 

حياؤك. وصغر  معاصيك  كربت  كلام 
اذا رحلــة بحثي عــن أجوبة ألســئلة طرحتها 
ســابقا ما زالت مستمرة حتى الساعة، رحلة بحث 
عن الســالم يف ظل عامل ساقط تسوده املؤامرات  
والصفقــات ويغلبه الرش. كــربت وانا ابحث عن 
الفاســد، فصدمت  بالنبيذ  الخري يف خوايب مألى 
عدة مرات من برش ليســوا بأنــاس إذ يظنون أن 
قدر  االســتفادة  ينتهي هنــا وعليهم  مصريهــم 
املســتطاع هنا وأن كل يشء محلــل لهم هنا. كم 

ألجلهم. وصليت  ملصريهم  وحزنت  عليهم  شفقت 
الحياة  بأمور هذه  خمسون عاما وانا مشــغول 
، أحاول تغيري أشــياء يف سلوك البرش وما فلحت، 
فتأقلمت مع املحيطني يب وتعودت نهجهم وغصت 

اكرث واكرث يف بحورهم  ودهاليزهم.
خمســون عاما وانــا احاول فهــم الحياة بكل 

ومتناقضاتها: معانيها 
الحيــاة واملــوت، الصحــة واملــرض، الكامل 
والكره  الحــب  والواقعية،  املثاليــة  والنقصــان، 
والغفران واالقتصاص. خمســون عاما وانا أحاول 
التقــرب من الرب مــن خالل عائلتــي واقربايئ 
واتــرايب وزماليئ واملحبني يل وحتــى املبغضني. 
إذ إن نهجي يف الحياة نهج الســيد املسيح حينام 
ا أَنَــا َفأَُقوُل لَكُْم: أَِحبُّوا أَْعَداَءكُْم.  دعانا وقال: »َوأَمَّ
بَارِكُــوا الَِعِنيكُْم. أَْحِســُنوا إِىَل ُمْبِغِضيكُْم، َوَصلُّوا 
لَْيكُْم َويَطُْرُدونَكُْم،« )مت ٥:  ألَْجِل الَِّذيَن يُِســيُئوَن إِ
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هــذا النهج صعب جــدا اذ ان حســاب الحقل 
مغاير لحســاب البيدر وأن التنظري  من بعد وترداد 
الشــعارات مختلف عــن ارض الواقــع، وهذا ما 
كان يشــكل يل تحديا وارتباكا وتراجعا يف بعض 
والتزامي  الصــالة  عىل  مثابريت  ولــوال  األحيان. 
تجاه الرب وفعل الخــري ومحبة اآلخر ملا كنت حيا 

اآلن.
مرت كل هذه الســنني وانا ابحث عن الســعادة 
واالســتقرار يف إطار زمني ومــكاين محدودين 
وارهقتني  ومشــاغلها  الحياة  هموم  أخذتني  وقد 
التي أضحــت دامئة يف  الظــروف االســتثنائية 

بالدي.
كل هذه املحطات وهــذه االختبارات غريتني من 
الداخل بل جعلت مسرييت واضحة أكرث ومفهومي 
للحيــاة مختلفا عام قبل، هنا اقــول انه ال بد من 
كل ما قد حصــل معي، اذ انه بالنار ميتحن الذهب 

الرجال. ميتحن  والتجارب  وبالذهب 
18000يــوم انقضت من ســجل عمري جعلت   
مني انســانا مختلفا يف بدايات العقد الســادس، 
وطموحايت  واحالمي  واهــدايف  اولويايت  غريت 
الكثري من  انتزعت مني  بل  ومقاربايت واســلويب 
شــوائبي، فترسعي يف آخذ األمــور والحكم عىل 
باألشــياء وامور  املايض، وتعلقي  بات من  الناس 
للامل واملكتسبات  الحياة اصبح مستحيال ونظريت 

فقط. للضورة  صارت  الدنيوية 
مختلفا، انسانا  غدوت  لقد 

أصبحت انســانا ال يأبه مبا يقوله الناس عنه ال 
الخفاء العلن وال يف  يف 

األشــياء  وال  املظاهر  تغره  ال  انســانا  أصبحت 
الرباقة، 

وال  املجامالت  ال  لــه  تعني  ال  انســانا  أصبحت 
اعرف  الرنانــة، بت  الشــعارات  املنمق وال  الكالم 
معنى الحيــاة أكرث وأكرث بل رصت قادرا ان اعطي 
الحيــاة معنى مختلفــا يف التعليم وتربية اوالدي 
إنتاجي يفوق ما  والتواصل مع اآلخرين، بل بــات 
كنت أنجزه من قبل، فمع مرور الســنوات تبلورت 
تراكمت وجعلت مني  والخربات  الجميلة  االشــياء 
انسانا جديدا مختلفا. يف الختام اقول ان ٥0 سنة 
مــرت تعني يل الكثري يف الشــكل واملضمون  فها 
انا واقــف يف املقلب الثاين  يف مشــوار الحياة، 
مشوار العودة إىل الذات، مشــوار التعمق بدوري 
الباقية يل يف مسرييت، مشوار معرفة  الحياة  يف 
حقيقة وجودي ومــا يريده الرب مني ان كان يف 

ووطني. ومجتمعي  وعائلتي  عميل 
لقد اعرتفــت بصدق ما قد حصل معي يف الـ٥0 
ســنة املاضية، هل يكتب الــرب يل أن اعرتف مرة 

٥0 سنة مقبلة؟؟؟ أخرى يف 
بها!!!  مسلم  وانا  مشيئته  هذه 



االسمر دموع 

مل يتخــط البيان الصادر 
عــن اجتامع نواب طرابلس 
يف مكتــب النائــب ارشف 
التمني  ريفي أمس حــدود 
والشــكوى،  واالســتنكار 
وبــدا ، وبحســب مصادر 
اجتامع  كأنه  طرابلســية، 
شــعبية  هيئة  او  لجمعية 
ترفــع همــوم مدينة اىل 
املراجع املســؤولة، ولعلهم 
مل يتذكــروا انهم باتوا يف 
العليا،  املســؤولية  مواقع 
حقوق  انتزاع  قدرتهم  ويف 
قدرتهم  كــام  طرابلــس، 
مواجهــة مافيــا املولدات 
الكهربائية، لو كانت االرادة 

للمواجهة. كاملة  متوفرة 
ذلــك  مســتغربا  كان 
البيــان، تضيــف املصادر، 
وشجون  هموم  اورد  الذي 

طرابلــس والطرابلســيني، حيــث ان منهم من 
ينتمــي اىل كتلة لها باع طويلة يف الســلطة، 
ومنهــا وزراء تعاقبوا مل ينصفوا املدينة، وآخر 
قدرته تصل اىل تحقيق املبتغى الشــعبي بتأمني 
طاقــة كهربائيــة عىل مدار الســاعة لو تابع 

الكهربايئ... مرشوعه 
واشــارت املصادر اىل ان املســألة ليست يف 
اجتــامع نواب طرابلس، امنا يف مضمون البيان 
ومقــدار متابعــة البنود التي جرت مناقشــتها 
ومــدى جديــة املتابعة، خاصة يف مــا يتعلق 
الوزارة  املولدات وفرض تسعرية  مبواجهة مافيا 
عليهــم وباللــرية اللبنانيــة، وليــس االكتفاء 
بالشجب واالســتنكار، او الدعوة العتصام، مام 
يوحي بلجوئهم اىل أضعف االميان نظرا لصعوبة 
املواجهــة او رمبا لعدم الرغبة يف املواجهة مع 
اصحــاب املولدات، ومن شــأن هذه املواجهة ان 

ترتك انعكاســات عىل موالني لهم بينهم.
غــري ان قضيــة املولــدات يف طرابلس، هي 
القضية الشــعبية االبرز التي يعاين منها معظم 
رشائــح املجتمــع الطرابليس بســبب الفاتورة 
االغــىل، ليس يف الشــامل وحســب، بل وعىل 
مســتوى كل املناطق اللبنانية، ومل يســتطع اي 
نائــب طرابليس مواجهة هذه املافيا املمســكة 
برقاب املواطنني وتســتثمر معاناتهم وحاجتهم 

الكهرباء. اىل 
وتقول املصادر انه سبق ان طرحت يف املدينة 
دعوات لتشــكيل كتلة نيابية طرابلسية موحدة 
تشــكل لويب نيابيــا طرابلســيا ينتزع حقوق 
املدينــة يف االمناء والخدمــات كونها العاصمة 
االقتصاديــة، وكونهــا مدينة ال تــزال مقصدا 
للمتســوقني وللســياح من جميع املناطق، لكن 
منــذ انتهاء االنتخابــات النيابية ذهب كل نائب 

باتجاه، وبدؤوا يســعون خلف تكتالت سياسية 
يذوبــون فيها، ويوالون رؤســاء تلك الكتالت، 
وبقيت املدينة دون نائب يرفع لواء طرابلس قبل 
اي لــواء آخر، خاصة ان الفقر والجوع ونســبة 
املعيشية فيها متفشية  البطالة وتردي االوضاع 

يف كل زاوية من زواياها.
ولعــل قضايا طرابلس العديــدة، اضافة اىل 
مافيا املولدات، تشــكل هاجسا لدى الطرابلسيني 
حني يتحول ليلها اىل مرسح لعصابات الســطو 
والرسقات واالعتداءات، مع تفيش آفة املخدرات، 
وهي قضايا تحتاج اىل هيئة طوارىء تســتنفر 
عىل مدار الســاعة لتعيد االمان اىل الشــوارع 
واالحياء، وال ســيام ان هذه العصابات استقوت 
يف ظل الفوىض والفلتان وغياب الرادع والوازع 
يف دولــة منهوكة ترزح تحت اوضاع اقتصادية 

يوم.  بعد  يوما  انهيارا  تزداد 
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هـــــل يُحقـــــق اجتمـــــاع نـــــواب طرابلـــــس أهدافـــــه فـــــي ُمواجهـــــة أصحـــــاب املوّلـــــدات؟

 أبي املنى: للتمّسك بالنهج اإلسالمي والعربي« للجبل
وهاب: ذاهبون الى ما هو أصعب ويجب أن نكون يداً واحدة

شــدد شيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز 
الشيخ الدكتور سامي ايب املنى عىل »التمسك 
برســالة الجبــل يف التوحيد واالنســانية 
والعروبة واالســالم، والثبــات عىل الوحدة 
مهــام تقلّبت الظروف السياســية، بحكمة 
قيادته وبربكة مشــايخنا وما يشكلونه من 

صاّمم امان لهذه الوحدة«.
كالم شــيخ العقل جاء خالل زيارة قام بها 
عرص امس اىل بلدة الجاهلية الشوف، مقدما 
التعازي يف منزل الشــيخ فاضــل ابو ذياب 
بوفاة والدته الشــيخة ام عيل أملاز محمود بو 
ناصيف برفقة وفد كبري من املشــايخ، وكان 
يف اســتقباله اىل جانب عائلة الراحلة رئيس 
حــزب التوحيد العريب الوزير الســابق وئام 
وّهاب، ورئيس بلدية الجاهلية امني بو ذياب 
وشــخصيات وفاعليات روحية واجتامعية 

واهلية.
 والقى وهاب كلمة ترحيب بشــيخ العقل 
قائال:  »ان ما نطلبه من مشايخنا هو الوحدة 
التي كانوا يطلبونها مّنا ان منارســها، نحن 
نختلــف يف السياســة ونتفــق، وليس من 
خالفات كبرية حيث مثة خطوط حمراء ال احد 
يتجاوزها وممنــوع تجاوزها وهي مصلحة 
الطائفــة، وااللتزام بذات النصيحة، حيث اننا 
منر يف ظروف صعبــة وذاهبون اىل ما هو 

اصعب، االمر الذي يســتوجب حامية ناسنا 
ومجتمعنا وجبلنا وان نكون جميعا يدا واحدة، 
وكل التفاصيل الباقية لها حلول ان شاء الله«.

بــدوره، قال شــيخ العقــل: »مهام كان 
االختالف والتقلّبات السياسية فامنا رسالتنا 
واحــدة كل مــن موقعه: رســالة التوحيد 
واالنسانية والعروبة هذا نهجنا نهج العروبة 
واالســالم، عندما كنا يف العرفان واليوم يف 
مشيخة العقل نحمل الرسالة بذات النهج وكل 
انســان يحملها بحسب طاقته وامكانياته، ال 
بل اننا مطالبون بصيانتها من خالل صداقاتنا 
وعالقاتنا وثباتنا يف هذا الجبل من خالل هذا 
النهج العريب االســالمي التوحيدي وال احد 
يحيد عنه، كام ســبق وذكرت مهام اختلفت 
املواقف السياسية واالراء احيانا. هذه الوحدة 
ننشــدها مع مشايخنا االجالّء الذين هم تاج 
رؤوسنا وحّراس وحامة هذه العقيدة وحامة 
هذا النهج العريب االســالمي التوحيدي وهم 
ايضا صاّمم االمان بوجودهم وبركتهم ووحدة 
الكلمة ان شــاء الله، فالكل مطالب بحامية 

الرسالة بهمة الشباب واملشايخ والجميع«.
وكان ايب املنــى قد زار قبــل وصوله اىل 
الجاهليــة، خلوة املرحوم الشــيخ ابو محمد 
جــواد ويل الدين الخاصــة يف منطقة راس 

الذيب يف بعقلني للتربك واالستذكار. 

ايب املني مع وهاب ووفد املشايخ

ــــــــــات الرئاســــــــــّية« »لســــــــــُت ُمرشــــــــــحة لإلنتخاب
ــــــــــول ــــــــــن الق ــــــــــب واملهي ــــــــــن املعي ــــــــــن عــــــــــون: م  كلودي
ــــــــــي ــــــــــدل مال ــــــــــل ب ــــــــــت ُمقاب ــــــــــس كان ــــــــــات التجني أن ملف

أشــارت رئيسة »الهيئة الوطنية لشؤون 
اللبنانية، السيدة كلودين عون روكز،  املرأة 
اىل أنه »بشــجاعة وشفافية أصدر رئيس 
مرسوم  عون  ميشــال  العامد  الجمهورية 
تجنيــس يف أول عهده، وكنــت قد طالبت 
شــخصيا به بعــد الطلبــات العديدة التي 
متزوجات  لبنانيــات  أمهات  مــن  وصلتنا 
مــن أجانب حجــب القانــون عنهن حق 
نقل جنســيتهن ألوالدهــن، ويعانون من 
عدم االعــرتاف بهن كمواطنــات كامالت 

الحقوق«.
الّتجنيس  »ملّفــات  بيان:  يف  وتابعــت 
الجمهورّي هي ملّفات  الّصادرة عن القرص 
ُمحّقة ومن املعيب واملهني القول أنها مقابل 
بدل مايل. إنها مبادرة من شــأنها إنصاف 
حقوقهم  وإعطائهــم  وأوالدهن  النســاء 

كمواطنني«.
وأوضحــت أن »وزيــر الّداخلّية ورئيس 
الحكومــة ورئيــس الجمهوريّــة هم من 
يوقعــون عــىل مراســيم التجنيس وليس 
الرئيــس منفرداً. ويبقــى الحل يف تعديل 
اللّبنانّية  املــرأة  لتصبح  الجنســية  قانون 
قادرة عىل نقل جنســّيتها اىل أوالدها من 
جهــة، ووضع معايري وآلية تحدد من يحّق 

له طلب الجنســية من جهة أخرى«.
وأعلنت أنها ليســت مرشحة لإلنتخابات 
الرئاســية، »وكوين رئيسة للهيئة الوطنية 
لشــؤون املرأة اللبنانية، أدعم فوز كل امرأة 
يف مواقــع صنع القــرار. ويف ظل غياب 
اإلرادة لدى األحزاب إلقرار الكوتا الّنسائّية، 
عىل املرأة أن متكّن نفســها وتثبت قدراتها 

وجودها«.  وتفرض 

ـــــاًشــــــــــرف الديــــــــــن: ُمتفائــــــــــل بعــــــــــودة النازحيــــــــــن ـــــاق قريب ـــــى اتف ـــــع ســـــوريا للوصـــــول ال ـــــاك تواصـــــل م وهن
حكومـة  يف  املهجريـن  وزيـر  أكـد 

الديـن،  رشف  عصـام  االعـامل،  ترصيـف 

أنـه »توجـد مسـودة عمـل، سـنقوم بهـا 

ملناقشـة ملـف عـودة النازحني السـوريني، 

وانـا متفائـل، فهنـاك تواصـل بينـي وبـني 

الجهـات املعنيـة يف سـوريا، وسـنتوصل 

قريبـاً«. اتفـاق  إىل 

واشــار يف حديــث تلفزيــوين، إىل أن 

»رئيس الجمهورية ميشــال عون، ادى كل 

الدعــم وكل االيجابيــة، ومن اول يوم يف 

عهــده كان ملف عــودة النازحني من أهم 

امللفات لديــه، وأيضاً رئيس مجلس النواب 

نبيه بري دعمني بالتوفيق، وكنت أمتنى أن 

اجتمــع مع رئيس حكومة ترصيف األعامل 

وايضاً  توجهاتــه  لســامع  ميقايت  نجيب 

التوفيق«.  يل  متنى 

 فضـــــل اللـــــه دعـــــا الـــــى توســـــعة لغـــــة الحـــــوار: لإلســـــراع
فـــــي تأليـــــف حكومـــــة وعـــــدم الوصـــــول الـــــى فـــــراغ رئاســـــي

ألقــى العالمة الســيد عيل فضــل الله، 
خطبتي صالة الجمعة، من عىل منرب مسجد 
اإلمامني الحســنني يف حارة حريك،  فاشار 
اىل ان البداية من لبنان حيث تســتمر معاناة 
اللبنانيني وتــزداد يف ظل العودة إىل ارتفاع 
سعر رصف الدوالر وتجاوزه لحدود الثالثني 
ألفا ويف االزدياد املتواصل يف أســعار السلع 
واملحروقات  والخدمــات  الغذائية  واملــواد 
ولكلفــة الدواء واالستشــفاء والنقل، فيام 
ال يــزال من يديرون الواقع الســيايس عىل 

حالهم«. 
أضــاف:« ونحن يف هذا املجال، نقول لكل 
هــؤالء: إن من مســؤوليتكم أن تبادروا إىل 
إيجاد الحلــول الكفيلة بإخراج البلد من هذا 
الرتدي الذي وصل إليه وأنتم قادرون إن أنتم 
قررتــم أن تخرجوا مــن مصالحكم الخاصة 
رصاعاتكم  وجمدتم  الفئوية  وحســاباتكم 
وتعاونتــم إلنقاذ وطنكــم. إن من املعيب أن 
يواجــه وطنا مثل هــذه التحديات الخطرة 
واالستحقاقات املصريية وال يسارع فيه من 
ميلكــون زمام األمر إىل عالج أزماته التي لن 
تحل إال بورشــة إصالحات تعيد ثقة العامل 
بــه وباإلرساع بتأليــف حكومة قادرة عىل 
النهــوض به وعدم الوصــول إىل فراغ عىل 
صعيد انتخاب رئيــس للجمهورية كام بات 

يكرث الحديث عنه«.
وتابع :«يف هذا الوقت يستمر التجاذب بني 
القضاء واملصــارف بعد إيقاف القضاء ألحد 
أصحاب البنوك لدعوى املودعني عليه، وما تال 
ذلــك من إرضاب جمعية املصارف بهدف لجم 
القضــاء ومنعه من اتخــاذ أي قرار ملصلحة 
املودعــني والقيام مبحاســبتها إننا أمام ما 
يجــري نعيد التأكيد عــىل حق املودعني يف 
استعامل كل الوسائل القانونية التي تضمن 
اســتعادتهم أموالهم ممــن اؤمتنوا عليها، 
وممن اســتفادوا طوال املرحلة املاضية منها 

وكسبوا األموال الطائلة«.
 واردف فضــل اللــه :« ويف مجال آخر، ال 
يزال ملف ترسيم الحدود البحرية يشغل بال 
اللبنانيــني الذين ينظــرون إليه كبارقة أمل 

لتحصيل حقوقهم واستخراج ثرواتهم 
وندعــو يف الوقت نفســه إىل الجهوزية 
واالستعداد ملواجهة سياسة التمييع الذي بتنا 
نشهدها من هذا العدو والذي يعمل من خاللها 

عىل عدم إعطاء لبنان حقوقه كاملة«. 
وتابع :« ونبقى عىل صعيد الداخل، لنثمن 
كل جهــد للتالقــي بني القوى السياســية 
الفاعلة، وندعو إىل توسعة لغة الحوار يف ما 
بينهــا، مبا يخفف من التوترات واالحتقانات 

ويعزز االستقرار«. 

ــــــان ـــ ـــ ـــ ــــــل لبن ـــ ـــ ـــ ــــــأن يحص ـــ ـــ ـــ ــــــون ب ـــ ـــ ـــ ــــــن معنّي ـــ ـــ ـــ ــــــم: نح ـــ ـــ ـــ  قاس
ــّددة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة املحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي املهلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــه فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى حقوقـ ــ ــ ــ ــ ــ علـ

غرد نائب األمني العام لـــحزب الله الشيخ 

نعيم قاســم عىل حسابه عرب »تويرت«: »نحن 

معنيــون بــأن يحصل لبنان عــىل حقوقه 

يف املهلــة املحددة، ولســنا معنيني بظروف 

الحكومة اإلرسائيلية واالنتخابات يف الكيان، 

وحزب اللــه قوة داعمة للدولة الســرتجاع 

الحقوق بالرتســيم والحفر واالستخراج من 

دون تسويف أو مامطلة«. 

ـــــة ال تـــــزال حاجـــــة أساســـــّية  األب نصـــــر: الكتـــــب الورقّي
ونطالـــــب املـــــدارس بتـــــرك املـــــال لشـــــراء الكتـــــب املســـــتعملة

الجيـــــش: تخريـــــج تالمـــــذة الـــــدورة 213 فـــــي أكاديميـــــة 
ــة  ــة الــبــريــطــانــّي ــّي ــك ــل ــة امل ــريّ ــســك ــع ســادهــيــرســت ال

أكــد أمني عام املــدارس الكاثوليكية األب 
يوســف نرص، أن »الكتــب الورقية ال تزال 
حاجة اساســية، ونحن بأزمــة اقتصادية 
متفاقمة«، مشرياً إىل أن »االقتصاد اللبناين 
متجه نحو الدولرة، وبالتايل نحن ننتظر من 
وزارة االقتصاد تحديد ســعر رصف الدوالر 

ونطلب أن يكون عىل ســعر 12000 للدوالر 
الواحد«.

وطالب يف حديث تلفزيوين، جميع املدارس 
»برتك املجال لرشاء الكتب املستعملة، من اجل 
مساعدة األهل الغري املتمكنني، وبعدم اصدار 

اي كتب جديدة«.

  اشــارت قيادة اجيش عرب حسابها عىل 
»تويرت، اىل »إقامة حفــل تخريج تالمذة 
الــدورة 213 يف أكادميية سادهريســت 
بريطانيا  امللكية يف مملكــة  العســكرية 

العظمــى، ومــن بينهم التلميــذ الضابط 
دانييــال الريــس التي نالت ســابًقا جائزة 
امللك حسني نتيجة اندفاعها ومتيزها خالل 

الدورة«.

هاشــم: لبنــان ال يحتمــل فراغــاً رئاســياً
أكد النائب قاســم هاشــم يف حديث اذاعــي ان »الظروف 
االســتثنائية التــي مير بها لبنان ال تحتمل فراغا رئاســيا أو 
مامطلــة الن هذا االســتحقاق محطة مفصلية وأساســية 
للبحث يف الحلول«، الفتا اىل ان »رئيس تيار املردة من األسامء 

املتقدمة اال ان االتصاالت مل تنته بعد«.
وقــال: »إن الرئيس نبيه بري ال يــرتك فرصة إال ويغتنمها 
للتواصل مع األفرقاء كافة لتحضري األجواء إلمتام االستحقاق 
الرئايس، وســيكون جاهزا للدعوة إىل جلسة انتخاب عندما 

يرى إشارات توافق عىل مخارج واضحة لهذا االستحقاق«.
وأوضح أن »موضوع الرئاســة مل يكــن يوما نتاجا داخليا 
حرصا، بل هو مرتبط بامللفات اإلقليمية والدولية منذ عمر هذا 

الوطن«.
واعتــرب أن »ما حصل يف مرصف فــدرال بنك أمس خطري 
جــدا، اال انه حق للمودع«، الفتا اىل »رضورة اإلرساع يف إقرار 
قانون الكابتال كونرتول الذي أخذه نائب رئيس املجلس الياس 

بو صعب عىل عاتقه«.

نـــــــــــــــــــــــــواب طرابلـــــــــــــــــــــــــس طالبـــــــــــــــــــــــــوا الحكومـــــــــــــــــــــــــة
بإقـــــــــــــــــــــــــرار خطـــــــــــــــــــــــــة التعافـــــــــــــــــــــــــي

عقد نواب طرابلــس اجتامعا يف مكتب 
النائــب اللــواء ارشف ريفــي يف املدينة، 
حــره اىل ريفــي النــواب: اييل خوري 
وجميــل عبود ورامي فنــج وكريم كبارة، 
وشــارك فيه النائب إيهاب مطر عرب تطبيق 
زوم، وبحث املجتمعون يف شؤون وشجون 
املدينــة وحاجاتها االمنائيــة والخدماتية 
تسعرية  موضوع  اىل  اضافة  واملعيشــية، 
املولــدات الكهربائية بحســب التســعرية 
الرســمية، وتفيش املخدرات بني الشــباب 
تشهده  الذي  االمني  والفلتان  والشــابات، 
التي  الغواصة  املدينــة، وتوقيت وصــول 
ستنتشــل ضحايا زورق املــوت الذي غرق 

قبالــة جزيرة النخيل يف ميناء طرابلس.
وطلب املجتمعون بحســب بيان أصدروه 
عىل االثر، مــن »حكومة ترصيف االعامل 
اقــرار خطة التعــايف ملعالجــة القضايا 

االقتصادية والهموم الحياتية واالجتامعية 
التــي ترهق كاهــل املواطنني، بخاصة يف 
مدينــة طرابلس التي يعاين اهلها الحرمان 

املدقع«. والفقر 
وشــجبوا »عدم التزام اصحاب املولدات 
الصادرة  الرسمية  بالتســعرية  الكهربائية 
عــن وزارة الطاقة«، مؤكديــن ان »قطاع 
طرابليس  للشارع  استفزازا  يشكل  املولدات 
والتســعرية  الباهظة  الفواتــري  بســبب 
الشامل«،  التي تعترب االعىل يف  العشوائية 
الفتــني اىل ان »مثة ارصارا من النواب عىل 
مواجهــة مافيا املولدات، لوضع حل جذري 
لهــذه املعضلة، من خــالل تركيب عدادات، 

الرسمية«. بالتسعرية  وااللتزام 
ولفــت البيان اىل أنه »تــم التوافق عىل 
وضــع خطة إلعادة تشــغيل بعض املرافق 

املنتجة«. غري  الكهربائية 

ــــــــــن«:  »ُمتحــــــــــدون« و »صرخــــــــــة املودعي
ــــــــــر معــــــــــاً إلســــــــــتعادة أموالهــــــــــم للتضاف

دعا »تحالف متحــدون«  وجمعية »رصخة املودعني«، إىل 
»تضافر جهود جميع املودعني وأصحاب الحقوق وكل اللبنانيني 
األحرار لتصب يف جبهة واحدة، بعد نبذ الخالفات مهام كانت، 
الســتعادة اموالهم، فالكل يف القارب نفسه سيغرق إن غرق 

القارب«.
واضافا يف بيان: »وحري ببقية املودعني الذين يتحّر قسم 
منهم للسري عىل خطى بسام الشيخ حسني أال يقعوا يف الفخ 
عينه وأال يثقــوا بوعود زائفة وفارغة ممن فقدوا أدىن حس 
باملصداقيــة حتى ولو كانوا يف أعىل املناصب، وأن يســتوفوا 
حقهــم يف قيمــة وديعتهم كاملة مبــؤازرة من يجرؤ عىل 
مواكبتهم مــن وكالء قانونيني يفقهون كيفية ومدى تطبيق 
حق الدفاع املرشوع عن النفس أو املال أو مال الغري سندا للامدة 

184 من قانون العقوبات«.
واشــارا، إىل أن »ذوي املودع املوقوف بســام الشيخ حسني 
دعوا الجميع ملشاركتهم اعتصامهم الرمزي مع إضاءة الشموع  
امس الســاعة الثامنة مساء أمام مبنى املديرية العامة لقوى 

األمن الداخيل«.

 الرياشـــــي: ســـــنكون أمـــــام فـــــراغ رئاســـــي
التوازنـــــات نضـــــوج  عـــــدم  بســـــبب 

لفت عضو كتلة »الجمهورية القوية« النائب ملحم الريايش، 
إىل أنــه »طاملا ال حمالت يف البيت الداخيل، العقارب البرشية 
والعناكــب اإللكرتونية تُداس ونســري يف طريقنا، وعالقتي 
برئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري جعجع وبالرفاق جيدة 

ا«. جدًّ
وأوضح أنّه »لنا سياســتنا وللحزب التقدمي االشــرتايك 
سياســته والقوات مســتّمرة بسياســتها وال منزح باملبادئ 
واملسلّامت، ومل نكن بجّو أّن جنبالط سيلتقي مبمثلني عن حزب 
اللــه وال نريد تحميل العالقة االســرتاتيجية أكرث ماّم تحمل، 

خصوًصا أّن الوضع يف الجبل مقّدس لدينا«.
وذكــر الريايش، أّن »أي رئيــس للجمهورية نريد؟ هل نريد 
رئيًســا يف قرص بعبــدا أو رئيس يصنع الحلــول ويُديرها؟ 
وجعجع مل يطرح نفسه عىل أساس »أنا أو ال أحد« وإذا توافرت 
املواصفات التي نطرحها بأي شخص آخر سنسري به«، معتربًا 
أنّه »ســيكون للنواب الســّنة دور أسايس يف انتخاب رئيس 

للجمهورية وقد يتفاجأ الجميع«.
وأشــار إىل أّن »معراب ال تريد بلع أحد أو اســتيعاب أحد، 
وهذا األمر »ال وارد وال مطروح«، وأبوابها مفتوحة أمام نواب 
التغيــري وغريهم«، موضًحا »اننا ســنتواصل مع النائبة بوال 
يعقوبيان، يف ملف رئاسة الجمهورية«، الفًتا إىل انّه »إذا أعلن 
النائب ابراهيم كنعان ترشــيحه إىل الرئاسة يُبنى عىل اليشء 
مقتضاه، وسنكون أمام فراغ رئايس وذلك بسبب عدم نضوج 
التوازنــات، إاّل أنّه من الروري انتخاب الرئيس بأرسع وقت 

ألّن البلد ال يحتمل انهياراً فوق انهيار«.

خالل اجامع النواب امس
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السبت 13 آب 2022

 النجاح والعمل يجب أن يُصانا بالوفاء
 

نضال عيىس

مــن أعظم القيم قيمــة العطاء. وَمــن يعمل ألجل 
النــاس ويضحي بوقتــه وماله يجــب أن يتكلم عنه 
الجميع ويقدروا ما يقوم به. وَمن ينجح يف هذا املجال 
باستطاعتنا كتابة قصص كثرية عنه، ولكن األجمل هو 
أن نقدر هــذا العمل ونبادر َمن قام به بالوفاء له، ومن 
هؤالء األشخاص زميلة لنا إعالمية متميزة قررت العمل 
يف الشــأن العام، وهي يف ريعان الشباب أميانا منها 

مبحبة أهلها وقريتها وبلدها لبنان.
فاديا أبو غانم الســيدة املناضلــة املطالبة بحقوق 
املواطنني واملدافعة عــن الحق، والتي تقف مع املظلوم 

دون كلل للوصول إىل رفع هذه املظلومية.
ما دفعنــي اىل الكتابة عن الزميلــة فاديا أبو غانم 
هو الوفاء ملَــن يقدم الخري، وهي عنوان بهذا األمر وقد 
ســمحت لنفيس بأن اكتب عنها دون االستئذان منها 
خوفا »من أن ترفض«، وهذا مؤكد، لذلك قررت الكتابة 

عن سيدة قدمت الكثري وكان الوفاء لها قليال جداً …
فاديا أبو غانم التي اخذت الشموخ من عنفوان وادي 
التيم. أبنة املحيدثة التي تســريح عىل ســفوح جبل 
الشيخ، والتي أصبحت رئيســة بلديتها، وكانت أصغر 
فتاة يف العــامل تنتخب لهذا املنصب بعــد فراغ بلدي 
ملدة خمســة وثالثني عاما ، وكانت أوىل التحديات لها. 
فعملــت وابدعت وانجزت اكرث مــن 375 مرشوعا يف 
قريتها، وأسســت تعاونية »نجمة الصبح« ملســاعدة 

مزارعي القرية.
وقــد مثلت لبنان يف دول العــامل اجمع خري متثيل، 

حتى أصبحت مستشارة السيدة األوىل منى الهراوي.
ســنوات مضت بحلوها ومرها عىل املنطقة، وكانت 
فاديــا أبو غانم يف كل يوم تتألــق يف العطاء وتجوب 
العامل لتتكلم عــن لبنان وعن منطقتها، وتعمل جاهدة 
الستيالد املساعدات واملشــاريع ألجل لبنان دون كلل، 
معتمدة عىل إرادتها وحبهــا للبنان، وإذا أردت الرشح 
ســوف احتاج اىل صفحات عن هذه املــرأة العصامية 

املتميزة.
ما دفعني اىل الكتابة بهذا الوقت عن الزميلة فاديا أبو 
غانم هو زياريت االسبوع الفائت قرية املحيدثة للقيام 
بواجب عائيل ألحد األصدقاء، وقمت بعد ذلك بجولة يف 
القرية الجميلة الهادئة، ولفتني يشء اسايس دفعني 

اىل الكتابة، وهو الوفاء والتقدير.
 مشــاريع كثرية انجزتها فاديا ابــو غانم وحّولت 
املحيدثــة إىل قريــة منوذجية، فلم أشــاهد طريقا 
يحمل اســمها أو ملعب يحمل اســمها وال قاعة تخلد 
انجازاتها، وهي التي قدمت ســني حياتها ألجل خدمة 

اهل قريتها.
قد يتسأل البعض ملاذا بعد كل هذه السنوات يثار هذا 
األمــر؟ وملاذا يكتب ابن الجنوب عــن فاديا ابو غانم.. 
الجواب بكل بســاطة الوفاء ال يتجــزأ، والين متفرغ 
للعمل اإلجتامعي واقدر كل َمــن يقوم بهذه األعامل، 
قررت أن اكتب واقرح ان يطلق اسم فاديا ابو غانم عىل 
احد الطرق الرئيســية يف البلدة، وان يخلد اسمها عىل 
احد األبنيــة الثقافية او الربوية، هكذا تعطونها جزءا 

بسيطا من حقها عليكم، وتثبتون أنكم أوفياء لها.
فاديا أبو غانم من أعظم القيــم قيمة العطاء وانِت 

خري َمن أعطى.

عالمة »ُمنّبهة« للســــــرطان قد تظهــــــر في الصباح

تجّنبوا مركبات الفلور العضويّة.. تطّور سرطان الكبد!

تختلــف أعراض الرسطــان باختالف الجــزء املصاب من 
الجســم واملكان الذي انترش فيه الرسطان. وميكن أن تنترش 
الخاليا الرسطانية يف أي جزء من الجسم، ما يعني أن أعراض 
الرسطان واسعة النطاق. وقد تختلف األعراض ولكن النصيحة 
واحدة: الترصف مع أي تغيريات غري طبيعية مبجرد ظهورها. 
ومع وضع ذلك يف االعتبار، تلفت »إكســريس« االنتباه إىل 

عالمة منبهة للرسطان قد تظهر يف الصباح.
فرانسيســكو هيلث  كاليفورنيا ســان  لجامعــة  ووفقا 
)UCSF(، فإن »التغيري املفاجئ والدائم يف مســتوى الطاقة 
لديك، بغض النظــر عن مقدار النوم الذي تحصل عليه« ميكن 
أن يشري إىل رسطان الدم - رسطان خاليا الدم البيضاء. ويعّد 
التعب شــائعا جدا لدى املصابني بالرسطان. وميكن أن يكون 

أكرث األعراض إثارة للقلق.
ويوضــح مركز أبحــاث الرسطان يف اململكــة املتحدة أن 
»التعب املرتبط بالرسطان ميكن أن يؤثر عليك جسديا وعاطفيا 
وعقليا. كم من الوقت يســتمر، ودرجة الخطورة وكم مرة قد 

تختلف من شخص آلخر«.
ووفقا لـ NHS، تشــمل العالمات األخرى لرسطان الدم ما 

ييل:
- املظهر الباهت.
- ضيق التنفس.
- كرثة العدوى.

- كدمات أو نزيف غري عــادي ومتكرر، مثل نزيف اللثة أو 
نزيف األنف.

- نقص الوزن دون محاولة.
وتقول هيئة الخدمــات الصحية الوطنية: »عىل الرغم من 
أنه من غري املحتمل أن يكون رسطان الدم هو الســبب، يجب 

التحقيق يف هذه األعراض«. 
بالضبط  الواضح  من  وليس 
ما الذي يسبب رسطان الدم، 
ويف معظم الحاالت، ال يوجد 
ســبب محدد. ومع ذلك، قد 
تزيد بعض عوامل الخطر من 

خطر إصابتك برسطان الدم.
من  مختلفة  أنواع  وهناك 
الدم  ابيضــاض  اللوكيميا: 
أنه  الحــاد )AML( يعنــي 
يتطور برسعة وبقوة، وعادة 

ما يتطلب عالجا فوريا.
ويحــذر التقريــر من أن 
أن  ميكن  الســجائر  تدخني 
اإلصابة  خطــر  مــن  يزيد 

.)AML( بابيضاض الدم النقوي الحاد
ووفقا لـ NHS، فإن التعرض ملســتوى كبري من اإلشــعاع 
ميكن أن يزيد من فرص اإلصابة بابيضاض الدم النقوي الحاد 
)AML(، عىل الرغم من أن هذا يتطلب عادة التعرض ملستويات 

عالية جدا.

{ أسباب وعوامل خطر مرض رسطان الدم {
- معالجة مرض الرسطان: األشــخاص الذين خضعوا يف 
السابق ألنواع معينة من طرق املعالجة الكيميائية أو املعالجة 
اإلشعاعية معرضون لإلصابة بأنواع معينة من ابيضاض الدم 

بعد سنوات عديدة من العالج.
- الوراثة: يبدو أن انحرافات وراثية معينة من شــأنها أن 

تؤثر عىل ظهور مرض ابيضاض الدم، فقد اُكتشف أن أمراًضا 
وراثية معينة مثل متالزمــة داون )Down syndrome( تزيد 

من احتامل اإلصابة بابيضاض الدم.
- التعرض إىل اإلشــعاعات أو إىل مــواد كياموية معينة: 
األشخاص الذين تعرضوا ملستويات عالية جًدا من اإلشعاعات 
مثل: الناجني من انفجار ذّري أو حادث مفاعل ذّري معرضون 
بدرجة كبرية لإلصابة بابيضاض الدم. كام أن التعرض ألنواع 
معينة من املواد الكيميائية مثــل البنزين املوجود يف الوقود 
الخايل من الرصاص، ويف دخان التبغ من شــأنه أيًضا زيادة 

احتامل اإلصابة بأنواع معينة من ابيضاض الدم.
- عيوب مزمنة أخرى يف الخاليا اللمفاوية: هذه املجموعة 
من األمراض تســبب ظهور ابيضاض الــدم املزمن، وذلك عن 

طريق إنتاج مفرط أو شحيح للخاليا اللمفاوية. 

»رسطان الكبد«، هو رسطــان يبدأ يف خاليا الكبد. فالكبد 
هو عضو بحجم كرة القدم يســتقر يف الجزء العلوي األمين 
من البطن، أســفل الِحجاب الحاجز وفــوق املعدة. قد تتكون 
العديد من أنواع الرسطانات يف الكبد. والنوع األكرث انتشــاًرا 
من رسطان الكبد هو رسطان الخاليا الكبدية، والذي يبدأ يف 

النوع األسايس من خاليا الكبد )الخاليا الكبدية(.
فامذا عن األعراض؟

معظم األشخاص ليس لديهم عالمات وأعراض يف املراحل 
املبكــرة من رسطان الكبــد األويل. عندما تظهــر العالمات 

واألعراض، فقد تشمل ما ييل:
- فقدان الوزن دون محاولة القيام بذلك.

- فقدان الشهية.
- أمل بالجزء العلوي من البطن.

- الغثيان والقيء.
- الضعف العام واإلرهاق.

- انتفاخ يف البطن.
- اصفرار البرشة وبياض العينني )الريقان(.

- براز أبيض.
ويف آخر دراسة ، اكتشــف األطباء أن رسطان الكبد تطور 
أكرث من املعتاد مبقدار 4.5 مرة لدى املشــاركني يف الدراسة 

الذين يف جسمهم نسبة عالية من مركبات الفلور العضوية.
ويشري املكتب اإلعالمي لجامعة جنوب كاليفورنيا، إىل أن 
األطباء اكتشــفوا أول دليل يؤكد عىل أن زيادة تركيز مركبات 

الفلور العضوية PFAS يف الجسم يزيد عدة مرات 
من خطر تطور رسطان الكبد. ويشري الباحثون، 
إىل أن الراكم الرسيــع لجزيئات PFAS يف كبد 
اإلنســان والحيوانات، يؤدي إىل موت خاليا هذا 
العضو املهــم. لذلك قرروا تحديد كيف يؤثر تراكم 

هذه املركبات يف اإلصابة برسطان الكبد.
ومن أجل ذلك درس الباحثون عينات األنسجة 
واملعلومــات التي جمعها زمالؤهــم كجزء من 
 .)Multiethnic Cohort Study )MEC مــرشوع
الذي يهدف إىل دراسة حاالت اإلصابة بالرسطان 
بني املجموعات العرقية املختلفة. شارك فيها أكرث 
من 215 ألف مواطــن أمرييك من جميع األعامر 

والجنسيات.
أشكال  تطور  ذلك  خالل  الباحثون  واكتشــف 
مختلفة من رسطــان الكبد لدى 50 مشــاركا. 

وعندما قاســوا تركيز مركبات الفلور العضوية يف أنســجة 
أجســامهم وقارنوا النتائج مع عــدد الجزيئات املوجودة يف 

أجسام متطوعني آخرين من نفس الجنس والعمر.
وقد اتضح للباحثــني، أن احتامل تطور رسطان الكبد يزداد 
طردا مع زيــادة تركيز مركبات الفلور العضوية يف جســم 
املتطوعــني. وأن هذا النوع من األورام تطور لدى املشــاركني 
مبقدار 4.5 مرة من املعتاد عند ارتفاع تركيز PFAS يف الجسم.

وقد أظهرت نتائج دراسة النشــاط الحيوي لخاليا الكبد، أن 

مركبات الفلور العضوية تعطل دوران الســكريات واألحامض 
األمينية والصفراوية يف الخاليا، ما يؤدي إىل تطور مرض الكبد 

غري الدهني، ويخلق ظروفا مالمئة لتحور خالياه إىل أورام.
ويذكر، أن املركبات العضوية املشبعة بالفلور، هي جزيئات 
عضوية معقدة تحتوي سالســلها عىل عــدد كبري من ذرات 
الفلور. وقد اكتشف علامء البيئة يف نهاية القرن املايض، أن 
اســتخدامها يف الصناعات الكيميائية، أدى إىل تراكم رسيع 
لجزيئات هذه املركبات يف النظم البيئية الطبيعية ويف جسم 

عدد كبري من الناس. 

تتألّف دورة الســاعة البيولوجية من 24 ساعة، وهي التي 
تتأثر بالنور والظالم اللذان يلعبان دورا رئيسا يف خلق الشعور 
بالنعــاس أو اليقظة، وتتحكم بوظائف عدة مثل درجة حرارة 

الجسم والشعور بالجوع وغريها. 
ويساهم اضطراب الساعة البيولوجية يف اإلصابة بالعديد 

من األمراض املزمنة مثل السكري.
ويقول خبري النوم والتغذية والتمثيل الغذايئ وعلم وظائف 
األعضاء، غريغ بوتر، لصحيفــة »الصن« الريطانية: »عاش 
أســالفنا يف وئام مع البيئة، فعندما ترشق الشمس يجمعون 
الطعام واملاء، ويف الليل يســريحون برسعة«. لكن املشكلة 
بحسب بوتر هي أنه منذ تطوير اإلضاءة الكهربائية يف القرن 

التاسع عرش، أصبح البرش نشيطني طوال الليل.
وســاعدت التطورات التكنولوجيــة املتالحقة يف التقليل 
من نشــاط الجســم، وهذا كله فاقم من اضطراب الســاعة 
البيولوجية، التي تتسم بأهمية كبرية وفقا للخبري الريطاين، 
فانسجام عمل الجسم معها يعطيه املزيد من الطاقة ويجعله 

ينام بصورة أفضل.
أما الذين يعملون بخالف الســاعة البيولوجية مثل العامل 

يف فرات الليل فهم األكرث عرضة للمشكالت الصحية.

{ أخطاء تعمل عىل التشويش {
وهناك أيضا أخطاء أخرى تعمل عىل تشــويش الســاعة 
البيولوجية حتى بالنســبة إىل الذين ال يعملــون يف الليل، 

واألخطاء هي:
- عدم قضاء ما يكفي من الوقت يف الهواء الطلق: إن قضاء 

وقت أطول يف الهواء الطلق 
يرتبــط بتخفيف التوتر لدى 
اإلنســان واالستمتاع بحياة 
ينصح  ولذلك  أفضل،  عقلية 
اإلنسان ساعتني  بأن يقيض 
يف الهــواء الطلــق يوميا. 
إن  الريطاين  الخبري  ويقول 
بالنســبة  النهار مهم  ضوء 
وال  البيولوجية،  الساعة  إىل 
باألضواء  اســتبداله  ميكن 
املفضل  والوقت  الداخليــة، 
ليــس يف منتصــف النهار 

بالطبع.
متثل  الخاطئة:  اإلضاءة   -
األضــواء العلوية يف املنزل 

أثناء املساء أسوأ عدو للساعة البيولوجية، لذلك يفضل التقليل 
من مستواها أو إطفاؤها ساعتني عىل األقل قبل النوم. وكان 
البرش فيام مىض ال يتعرضون يف الليل إال لضوء النار والقمر 
والنجوم، أما اليــوم فاألضواء العلوية يف املنزل تؤخر عملية 
النوم وتقلل مــن عمقه، ولون الضوء مهــم، فاللون األزرق 
املنبعث من الشاشــات يؤثر أكرث من غريه سلبا، لذلك ينصح 

بالتخفيف منها.
- األكل يف ساعات كثرية خالل اليوم: يتناول البعض الطعام 
عىل مدار ســاعات اليوم، عوضا عن االلتزام بأوقات محدودة، 

وهذا أمر خطري. إن االلتزام بأوقات معينة لألكل يساعد الجسم 
يف هضم الطعام وامتصــاص العنارص الغذائية، ومن األمثلة 
عىل ذلك هو أن مستويات سكر الدم ستبقى أكرث استقرارا بعد 
تناول وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات عىل الغداء مقارنة 

بعد تناول الوجبة ذاتها، قبل النوم بثالثني دقيقة.
- قلة الحركة: إن النشــاط املنتظــم ميكن أن يحافظ عىل 
التزام أجسامنا بالســاعة البيولوجية، لكن النشاط الزائد عن 
الحاجة، خاصة قبيل النوم ميكن أن يكون ذو نتائج عكسية. 
وينصح الخبري الريطاين مبامرســة التامرين الرياضية يف 
الصباح، خاصة بالنســبة إىل أولئــك الذين ينامون يف وقت 

متأخر. 

ــّرري الـــصـــحـــافـــة ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة ُمـ ــ ــاب ــ ــق ــ ن
ــاج ــان الـــحـ ــ ــدن ــ نـــعـــت الـــزمـــيـــل ع

نعت نقابة محرري الصحافــة اللبنانية يف بيان، الزميل 
عدنان الحــاج ، الصحايف   يف جريدة » الســفري«.  ورثاه 
نقيب املحرريــن جوزف القصيفي، فقــال: »مييض عدنان 
الحاج ملالقاة وجه ربــه راضيا مرضيا، بعــد جهاد طويل 
يف مهنة املتاعب، صحافيا إقتصاديا يف جريدة »الســفري« 
، وبلغ يف هذا املجال شــأوا كبريا، مبا اكتســب من خرات، 
وما انطــوى من حس تحلييل صائب جعلــه مرجعا، وكان 
ضيف الشاشــات مبا يعرض من معلومات ويقدم من قراءة 
موضوعية مركوزة إىل موضوعيــة ومنطق . وهذا ما عزز 
صدقيته، وجعلــه مصدرا موثوقا. إىل ذلــك كان رياضيا ، 
ال نجام يف مالعب كرة القدم فحســب، بــل بروحه املرحة  

وحضوره آالرس وظرفه املوصوف. 
 اضاف: »رحم الله عدنان الحــاج، األخ والصديق والزميل، 
الذي جاهد الحسن، صاحب الوقفات النقابية يف صحيفته، 
ويف داخل نقابة املحررين التي انتســب إليها ، وكان مشاركا 

يف جميع استحقاقاتها ، وكان ملتزما بها ، ووفيا لها«.
وختم: »خالص العزاء إىل عائلته ، واىل زمالئه واصدقائه 
وعارفيــه. فإىل رحاب الخلد ، ولتكــن الجنة مثواك، صحبة 

األبرار الصالحني«. 

لــبــنــانــي ــف  ــ ــي ــ ــوق ــ ت  : ــش  ــ ــي ــ ــج ــ ال
صــيــدا فـــي  فلسطينيين  وخــمــســة 

صدر عن قيادة الجيش- 
البيان  التوجيــه  مديرية 
 8/  12 بتاريــخ  اآليت:« 
/2022، دهمــت قوة من 
املنازل  من  الجيش عــدداً 
صيدا-طلعة  مدينــة  يف 
الهمرشي، وأوقفت لبنانياً 
وخمســة فلســطينيني، 
إطالق  عــىل  إلقدامهــم 
مختلفة،  بتواريــخ  النار 

وتعاطــي املخــدرات وترويجها يف املنطقــة املذكورة. وقد 
ُضبطت أسلحة حربّية وكمّية من الذخرية.

سلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف 
القضاء املختص«.

مــجــدل عنجر فـــي  ــوب  ــيــف مــطــل ــوق ت
صدر عــن املديرية العامة لقوى االمن الداخيل ـ شــعبة 
العالقات العامة البــالغ االيت : »يف إطار مالحقة املطلوبني 
للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ املذكرات العدلية بهم، وبعد عمليات 
رصــد وتعقب، متكنت قــوة من مكتب مكافحــة اإلرهاب 
والجرائــم الهامة يف وحدة الرشطــة القضائية يف البقاع، 
بتاريخ 3-8-2022، من توقيف أحد املطلوبني يف بلدة مجدل 
عنجــر البقاعية، ويدعــى: ح. ي. )من مواليــد عام 1992، 
لبناين( عليــه /4/ مذكرات توقيف بجــرم خطف وتهريب 
أشخاص، و/7/ خالصات أحكام بجرم إطالق نار من سالح 

حريب، ونقل أسلحة وذخائر حربية.

ــفــاقــيــة تـــعـــاون بــيــن نــقــابــتــي  تــوقــيــع ات
ــة واملــــمــــّرضــــيــــن ــ ــريّـ ــ ــصـ ــ ــبـ ــ املـــــهـــــن الـ

ــد ــديـ ــجـ ـــر االيـــــــرانـــــــي الـ ــي ــفـ ــسـ ــى الـ ــ ــق ــ ــت ــ املــــرتــــضــــى ال

ممثلة  البرصية  املهن  نقابة  وقعت 
ونقابة  األشــقر  نرسين  بالنقيبــة 
بالنقيبة  ممثلة  واملمرضات  املمرضني 
الدكتورة رميا ساســني قازان، رسميا 
تعاون تحــت عنوان »نقابة  إتفاقية 
االطباء،  نقابــة  نقابــة«، يف  تدعم 
الروفيســور  األطباء  نقيب  بحضور 

يوسف بخاش، نقيب الصيادلة الدكتور 
جو سلوم، نقيبة القابالت القانونيات 
أطباء  نقيب  شــعيتو،  رميا  الدكتورة 
نقيب  يونس،  رونالد  الدكتور  األسنان 
املعالجــني الفزيائيــني الدكتور اييل 
قويق، نقيب مخترات االســنان وليد 
جابر ونقباء املهن الطبية و الصحية.  

وزيــر  اســتقبل 
حكومة  يف  الثقافة 
االعــامل  ترصيــف 
محمد وسام املرتىض 
قرص  يف  مكتبه  يف 
الســفري   ، الصنائع 
يف  الجديد  االيــراين 
لبنــان مجتبى أماين 
يف زيــارة تعارف تم 
يف  البحث  خاللهــا 
الثنائية  العالقــات 
بني البلدين ال ســيام 

الثقافية منها . 
واثــر اللقــاء قال 
السفري االيراين: »كان 
اللقاء  اليوم رشف  يل 

مع وزير الثقافة كأول زيارة رسمية بعد تقديم اوراق 
االعتامد يف بداية مهامي الرسمية كسفري لوطني يف 
لبنان، وقد بحثنا يف  تفعيــل العالقات الثقافية الننا 
عىل قناعة بأن من شــأن ذلك ان يفسح املجال امامنا 
لتوطيد العالقات يف قطاعات اخرى«، مشريا اىل انه 

الثقايف  »واملستشار 
الجديد يف الســفارة 
ســيبقيان  االيرانية 
دائم مع  تواصل  عىل 
ومع  املرتىض  الوزير 
وزارة الثقافة من اجل 
بالعالقات  االرتقــاء 
اعىل  اىل  البلدين  بني 
املجاالت  يف  املصاف 

كافة«. 
اســتقبل  كــام 
رئيســة  املرتىض،  
»جمعية تراث لبنان« 
شــهال   جومانــة  
معها  وبحث  تدمري، 
يف موضــوع »خان 

العسكر يف مدينة طرابلس . 
وتم االتفاق عىل »تنظيم حفل موسيقي يف االول 
مــن ايلول املقبل، برعاية املرتــىض وحضوره داخل 
خان العسكر، يف إطار املبادرة إلعادة إحياء النشاط 

الثقايف إىل هذا املوقع التاريخي«. 

عادات يومّية تدّمر الســــــاعة البيولوجّية... تجّنبوها

املرتىض مع السفري االيراين مجتبى اماين
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وبحثــــــا  »MEDREG« وكالــــــة  مديــــــر  اســــــتقبل   فيــــــاض 
ــة< ــ ــ ــة الناظم ــ ــ ــل >الهيئ ــ ــ ــهيل عم ــ ــ ــة لتس ــ ــ ــراءات املطلوب ــ ــ االج

اســتقبل وزيــر الطاقة 
وامليــاه الدكتور وليد فياض 
 MEDREG وكالــة  مديــر 
السيد حسن اوزكوش، وهي 
الوكالة التي تجمع 27 هيئة 
البحر  منطقــة  يف  ناظمة 
املتوســط ومقرهــا مدينة 
ميالنــو يف ايطاليا، يرافقه 
املهنــدس طوين جربايل من 

أمانة الرس يف الوكالة.
وأفاد املكتب االعالمي يف 
وزارة  الطاقــة، »ان اللقاء 
الذي حرضه أعضاء من فريق 
الوزير واختصاصيون،  عمل 
عناوين  مجموعة  »تنــاول 
مــن  اإلســتفادة  أهمهــا 
خــربة الوكالة يف ســبيل 
مســاعدة لبنان عىل انتقاء 
بني  من  الفضىل  املامرسات 

التجارب التي خاضتها الدول األعضاء متهيدا إلنشــاء الهيئة 
الناظمــة لقطاع الكهرباء يف لبنــان وتحديد الدور املرتقب 
منها، باإلضافة إىل مالءمــة القانون، باإلضافة اىل تحديد 
اإلجراءات الترشيعية املطلوبة من أجل تســهيل عمل الهيئة 

ووزارة الطاقة مستقبال«.
وقد أبدى الســيد حسن أوزكش اســتعداده للمساعدة يف 
الوصــول بهذا امللف اىل خواتيمه الســعيدة عرب وضع كافة 

إمكانات الوكالة يف خدمة وزارة الطاقة واملياه وفريق العمل.
 بدوره، شــكر الوزير فياض وكالة MEDREG وعىل رأسها 
السيد أوزكش عىل هذه املبادرة، معتربا »أن سلسلة اإلجتامعات 
التي بدأت اليوم يف وزارة الطاقة وتســتمر يومني هي مبثابة 
نقطة اإلنطالق  لإلجراءات اآليلة اىل إنشــاء الهيئة الناظمة 
لقطاع الكهرباء وذلك متاشــيا مع الربنامج الزمني املحدد يف 
ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء 

يف شهر آذار الفائت«. 

فياض مجتمعا مع الوفد

والعنب التفاح  إنتاج  تصدير  الحاج حسن  مع  نيابي عرض  وفد 
زار وفــد مــن كتلة نواب 
»الجمهوريــة القوية« ضم: 
زياد الحواط، شوقي الدكاش، 
جورج  حبــي،  انطــوان 
عقيص وغيــاث يزبك وزير 
الزراعة يف حكومة ترصيف 
حسن  الحاج  عباس  األعامل 
وبحــث معه ملــف تصدير 

انتاج التفاح والعنب.
وأوضــح الوزيــر الحاج 
حســن أن »الطروحات التي 
تم تداولها تعتمد عىل كيفية 
توســيع برنامــج التصدير 
بأألسعار التي تناسب املزارع، 
وتم االتفاق عــىل أن يكون 
برعاية  فوري  اجتامع  هناك 
التجار  لــكل  الزراعة  وزارة 
واملســتوردين العاملني عىل 
األرايض اللبنانيــة لوضــع 

األمور يف نصابها«.
وأعلــن النائب الحواط أنه »تم وضع األمور عىل الســكة 
الصحيحــة من أجل إيجاد حــل قريب ملوضوع تصدير التفاح 

والعنب والخضار«.
وقال: »ســيكون هناك يف القريــب العاجل خريطة طريق 
جديــة وعملية لتأمني تصديــر وترصيف املنتوجات الزراعية 
والزراعات من تفاح وعنب وخرض، ونناشــد األشــقاء العرب 
ان يعتربوا الســوق اللبناين سوقا اساسيا وحيويا وان يكون 

هنــاك تعاون حقيقي بني لبنان والخليج العريب وباقي البلدان 
العربية«.

وأوضــح أنه » ســتبدأ خريطة الطريــق العملية لتأمني 
أســواق تجارية حقيقية للخــرض والفاكهة املوجودة لدينا 
وان شــاء الله أســتطيع أن أبرش املزارعني اللبنانيني بأنه تم 
وضع األمور عىل الســكة الصحيحة«، مشــرا اىل »وجود 
تواصل مع مرص وباقي البلدان لتأمني االســواق الالزمة يف 
أقرب وقــت ممكن يف حال مل يحصل التجاوب املطلوب من 

اللبنانيني«. التجار 

 وفد الجمهورية القوية عند الحاج حسن

ــاص ــ ــ ــخ ــ ــ ــل لـــــلـــــقـــــطـــــاع ال ــ ــ ــق ــ ــ ــن ــ ــ ــل بـــــــــــدل ال ــ ــ ــدي ــ ــ ــع ــ ــ ت
أفاد وزير العمل يف حكومة ترصيف األعامل مصطفى برم 
انه »تم تعديل قيمة بدل النقل اليومي للعاملني يف القطاع الخاص 
املحددة سابقا مبوجب املرسوم 8740/ 2022 واملنصوص عليه 
يف املــادة األوىل من القانون رقــم 217 تاريخ 2012/3/30 

بحيــث أصبحت قيمة البدل عن كل يوم حضور إىل مركز العمل 
95 الف لرة لبنانية والذي سيصبح نافذا فور صدوره يف الجريدة 
الرسمية وتوقيع كل من رئييس الجمهورية والحكومة ووزيري 

املال والعمل وموافقة مجلس شورى الدولة عليه«.

بوشـــــــــــــــكيان عـــــــــــــــرض التعـــــــــــــــاون مـــــــــــــــع ســـــــــــــــفيرة سويســـــــــــــــرا

ـــاء ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاع الكهرب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــكلة انقط ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن مش ـــ ـــ ـــ ـــون م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــون يُعان ـــ ـــ ـــ ـــ املزارع

 ســـــــــــــــلوم : الصيادلـــــــــــــــة ضحيّـــــــــــــــة عـــــــــــــــدم أخـــــــــــــــذ
ُمرتجعـــــــــــــــات األدويـــــــــــــــة املنتهيـــــــــــــــة الصالحيـــــــــــــــة

ــام<: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي للقطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء الوطنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق >اللقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ُمنّسـ
ــــــت ـــ ـــ ـــ ــــــرع وق ـــ ـــ ـــ ــــــي أس ـــ ـــ ـــ ــــــب ف ـــ ـــ ـــ ــــــع الروات ـــ ـــ ـــ ــــــارف دف ـــ ـــ ـــ ــــــى املص ـــ ـــ ـــ عل

رأى رئيــس اتحاد نقابات املزارعــني جهاد بلوق أنه »يبدو 
أن قبول الهبة االيرانية من املحروقات ســلكت املســار الذي 
نأمل منه إاليجابيــات، وخصوصا بعد لقاء رئيس الحكومة 
مع الســفر االيراين وبحث املوضوع، ونرجو ان تكون النوايا 
حســنة ويفيض ذلك اىل حل رسيع من دون مضيعة إضافية 

للوقت«.

وشــكر يف بيان كل »من تفاعل نقابيا وسيتفاعل ويطالب 
ويضغــط أكرث حتى تظهر النتيجــة االيجابية ونحصل عىل 
كهرباء آمنة، ألن مشكلة انقطاع الكهرباء بلغت حداً ال ميكن 

تحمله، وأكرث خسائره ترتد عىل الفقراء ومنهم املزارعني«.
وأمل من جميع اللبنانني »التعاطي بروح وطنية واحدة لرفع 

هذه اآلالم العابرة للطوائف واملناطق واملذاهب«.  

إعترب نقيب صيادلة لبنان جو ســلوم  أن »الصيادلة ضحّية 
عدم أخذ مرتجعات االدوية املنتهية الصالحّية«.

وقال يف بيان امس: »يف االمس تّم توقيف زميل صيديل يف 
منطقة جب جنني، بتهمة وجود ادوية منتهية الصالحّية يف 
صيدليتــه، دومنا مراجعة نقابته، علامً ان هذا االمر هو ناتج 
من توّقف  الوكالء عن اســرجاع االدوية انفاذاً  لقرار يناقض 

قانون مزاولة مهنة الصيدلة القايض باسرداد االدوية املنتهية 
الصالحّية، وقد تقّدمــت نقابة الصيادلة بطعٍن امام مجلس 

الشورى بذلك.
وعليــه ، ان مل يتّم االفراج عن الزميــل الصيديل، ان نقابة 
الصيادلــة تحتفظ لنفســها بحق اللجــوء اىل كل الخطوات 

املرشوعة ومنها االقفال نهار االثنني«.

أكد منسق اللقاء الوطني للقطاع العام عامد ياغي أن »عىل 
املصارف دفع الرواتب يف أرسع وقت استنادا إىل التعميم 1٦1 
الصــادر عن مرصف لبنان بالدوالر من خالل الرصافات اآللية 
منعا للتزاحم داخل املرصف والحرص عىل ايداع مبالغ تساوي 
قيمــة رواتب املوظفني ذات الصلــة باملرصف داخل الرصاف 

االيل«.
وأضاف أن »أي اشــكال وتزاحم تتحمل مســؤوليته ادارة 

املصارف، وأن راتب املوظف الضئيل والهزيل حق مكتسب وعىل 
املصارف تأمني الفراطة من عملة الدوالر وفتح السقوف املالية 

املتعلقة بعمليات السحب«.
وختم: »إن االشــكاالت التي تحدث يف املصارف ناتجة عن 
غيــاب عامل الثقة بني العميل واملرصف، ونظرة املودعني تجاه 
املصارف باالجامل نظرة اتهام بالرسقة والتشليح بطريقة غر 

موصوفة برعاية حاكمية مرصف لبنان«. 

بوشكيان مع سفرية سويرسا

بحث وزير الصناعة يف 
حكومة ترصيف األعامل 
بوشكيان  جورج  النائب 
يف  سويرسا  سفرة  مع 
لبنــان ماريون وايخلت، 
السويرسي  التعاون  يف 
مع لبنان، ال ســّيام يف 
مجــال الصناعة واملياه 

والربية.
وأكــدت وايخلــت أن 
الناجح يتطلّب  »التعاون 
هيئــات حكومية قوية 

ومختصة«. 

ــــــار ــــــرق طــــــرق.. التعافــــــي أو االنهي ــــــى ُمفت ــــــان عل الشــــــامي: لبن
 اعترب نائب رئيس حكومة ترصيف األعامل سعادة الشامي 
أن »لبنان يقف اآلن عىل مفرق طرق ويربز مســاران ال ثالث 
لهــام: )1( االعراف بالواقــع وباألزمات العميقة التي نعاين 
منهــا، والتعامل معها وجهاً لوجه مام يعني اتخاذ اإلجراءات 
املطلوبة والقيام باإلصالحات الرضورية وامللحة، والتي تضع 
البلد عىل السكة الصحيحة؛ أو )2( ترك األمور عىل ما هي عليه 
واســتمرار حالة اإلنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن اآلن، 

بل سيدفع بالبالد إىل املزيد من االنزالق إىل الهاوية«.
وقال يف بيــان: إن التقاعس عن القيام مبا يجب القيام به 
ليس خياًرا بالنســبة لنا، ومل تعد مســألة رشاء الوقت التي 
اتســمت بها معظم السياســات املاليــة والنقدية عىل مدار 
الســنوات املاضية ممكنة ألن الوقت أصبح نادًرا جًدا وبالتايل 
ذا قيمة جد مرتفعة.  لن ينقذنا أحد إذا مل نحاول إنقاذ أنفسنا. 
إن مشــاكلنا كبرة لدرجة أن القليل من املساعدة من األصدقاء 
املتبقني لنا يف العامل لن يؤيت بالنتائج املرجوة. مشاكلنا أكرب 
مــن أن ينقذنا اآلخرون، ولكن مع اتخاذ اإلجراءات الصحيحة 

ومبســاعدة املجتمع الدويل، ميكننا أن نخطو أوىل الخطوات 
عــىل طريق التعايف.  أي تأخــر يف امليض باإلصالحات لن 
يؤدي إىل زيادة حدة األزمة فحسب بل سيزيد من الوقت الالزم 

للخروج منها.
أضاف: لقد رسمنا خارطة طريق اإلصالح االقتصادي واملايل 
والنقدي مــن خالل االتفاق عىل صعيد املوظفني مع صندوق 
النقــد الدويل والذي نحدد فيه بشــكل واضح ما يجب علينا 
فعله عىل مدى السنوات األربع املقبلة. ال ينبغي ألحد أن يقلل 
من أهمية هذا االتفاق الذي علينا احرامه والســر به بعدما 
أيده الرؤســاء الثالثة. كام يجب أن منيض قدما بتنفيذ جميع 
اإلجراءات املســبقة للوصــول إىل اتفاق نهايئ مع الصندوق. 
وميكــن لهــذا االتفاق أن يعدل الحقا بعــد أن يوضع موضع 
التنفيذ وعىل ضوء التطورات التي ســتحصل عند التطبيق. أما 
القول بأنه ليس هناك من خطة إصالح شاملة فهو قول مناف 
للحقيقة. فهذه الخطة أقرت من قبل مجلس الوزراء وهي يف 

متناول الجميع وموجودة عىل موقع رئاسة الوزراء.

ــراءات واالهــ بــيــروت  مرفأ  وضــع  فــي  بحثت  االشــغــال<   >لجنة 
تسوية وصــيــاغــة  لــلــمــرفــأ  تــوجــيــهــي  ُمــخــطــط  لخلق  عــطــيــة: 

عقــدت لجنة االشــغال 
والطاقة  والنقــل  العامــة 
وامليــاه جلســة ظهر امس 
برئاسة رئيس اللجنة النائب 
وحضور  عطيــة  ســجيع 
مقررها النائب محمد خواجة 

والنواب. 
كــام حــرض الجلســة 
الوزراء يف حكومة ترصيف 
االعــامل: االشــغال العامة 
والنقــل الدكتور عيل حمية، 
ياسني  نارص  الدكتور  البيئة 
امني  والتجــارة  واالقتصاد 

سالم.
اثر الجلســة، قال النائب 
عطية: »عقدت لجنة االشغال 
جلســة يف حضــور وزراء 
والبيئة،  واالقتصاد  االشغال 

وموضوعنا االســايس هو مرفأ بــروت وتداعيات الحادث 
االليــم الذي حصل منذ ســنتني وتأثره عىل وجود االهراءات، 
وجودهــا اوبقاءها. فكان حديث مطــول تناول كل الجوانب 
البيئيــة واالقتصادية والفنية يف حضور نقابتي املهندســني 

واملختصني«.
اضــاف: »وصلنــا اىل خالصة، الــكل متعاطف مع اهايل 

الشــهداء ويستنكر هذه الجرمية، وكلنا مع خلق اطار تعاوين 
بني الســلطة التنفيذية والســلطة الترشيعيــة واملختصني 
لخلق مخطــط توجيهي للمرفأ يحفــظ مقوماته الطبيعية 
واالقتصادية، وان يكون شــاهدا عىل هــذه الجرمية، وذلك 
بأحدث وأحسن اســلوب ممكن لنبقى محافظني عىل صيغة 
تســوية تحفظ حق الجميع. وســنتابع املوضوع يف جلسة 

نعقدها االسبوع املقبل«.

لجنة االشغال مجتمعة

ــة ــي ــع ــم ــت ســــــــقــــــــوطــــــــاً ذريــــــــعــــــــاً »أمــــــوالــــــنــــــا لــــــنــــــا«: مــــصــــداقــــيــــة أعــــــضــــــاء ج ــ ــ ــط ــ ــ ــق ــ ــ املـــــــــــصـــــــــــارف س

ــح ــ ــم ــ ــق ــ ــك الـــــــــدولـــــــــي لــــــــشــــــــراء ال ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ قـــــــــــرض ال
ــه ــي ــر ف ــ ــظ ــ ــن ــ ــب إعـــــــــــادة ال ــلـ ــطـ ــتـ ــرات تـ ــ ــ ــغ ــ ــ يـــتـــضـــّمـــن ث

ردت جمعيــة »أموالنــا لنــا« 
يف بيــان، عىل قــرارت الجمعية 
العموميــة غــر العادية لجمعية 
مصــارف لبنان، معتربة أن »املكان 
جمعية  اعضاء  لجميــع  الطبيعي 

مصارف لبنان هو السجن«.
يتجــرأون  »كيــف  وســألت: 
عــىل التكّلم بالســوء عن القضاة 
ويحاولــون ايجاد مــكان لهم يف 
البحث يف اي خطة للتعايف املايل 
واالقتصادي واعتبار انفسهم طرًفا 
اساسيا فيها، فيام هم املسؤولون 
االساسيون عن االزمة االقتصادية 
البالد والعباد واملحنة  التي اصابت 
التي اصابت بشظاياها ليس فقط 

املودعني، امنا كامل الشــعب اللبناين املســكني واملغلوب عىل 
امره«.

واعتربت انهــم »بالتايل ال ميكنهم عىل االطالق ان يكونوا 
ممن ســيجدون الحل املرجو العادة انتظــام العمل املرصيف 

واالقتصــادي، وال رشكاء يف البحــث عنــه، ليس ليء امنا 
لكونهم ليســوا أهاًل للثقة وغر كفوئــني، وان مصداقيتهم 
قد ســقطت سقوطًا ذريعا فسامتهم عىل وجوههم والتاريخ 

سيلعنهم ألنهم كانوا يدرون ماذا يفعلون والسالم«.
وختمت: »هذا ما اقتىض بيانه ليبنى عىل اليء مقتضاه«. 

انتهت أزمة الخبز، مبدئياً، 
املعاناة  األسبوع املايض بعد 
اللبنانيون  عاشــها  التــي 
ملحاولة البحــث عن رغيف، 
األمر الــذي هدد حّتى األمن 
فتحــت  إذ  االجتامعــي، 
القمح وتم تكليف  اعتامدات 
وزارة الداخليــة واألجهــزة 
إىل  املوضوع،  األمنية ضبط 
جانب إقــرار مجلس النواب 
قرض البنــك الدويل بقيمة 
150 مليــون دوالر لــرشاء 
عرشة  مــن  ألكرث  القمــح 
أشــهر. بدورها، أقرت لجنة 
القانون  التعديالت عىل  املال 
املتعلــق باتفاقيــة القرض 
ما يوحي بــأن األمور، حتى 

اللحظة، تسر باالتجاه الصحيح. فام أهمية هذا القرض؟ وما 
الذي ينتظر ملف الخبز؟

أمــني رّس نقابة األفران يف بروت وجبل لبنان نارص رسور 
يشــر عرب »املركزيــة« إىل أن »األغلبيــة يف مجلس النواب 
واللجان النيابية توافق عىل قرض البنك الدويل بـ 150 مليون 
دوالر، إال أنه، رغم إقراره، تشــوبه ثغرات عدة«، يفّندها عىل 

الشكل اآليت:
»أّوالً، قيمــة املصاريــف للموظفــني املرشفني عىل رصف 
القــرض ومراقبته ضمن اتفاقية مع البنك الدويل تبلغ حوايل 
2,5 مليون دوالر او ما يعادل 75 مليار لرة لبنانية. لكن، االهم 
من ذلك، أن الدعم سيكون للقمح ما يعني ان جزءا من الطحني 
املدعــوم يذهب اىل خبز املطاعم واالوتيالت واملالهي وغرها 
من املرافق الســياحية، وهذا ينــايف مبدأ الدعم، خصوصاً أن 

أسعار الطعام املعّد يف الخارج مرتفعة.

ثانياً، بالنسبة إىل االجانب القاطنني عىل األرايض اللبنانية، 
ال ســيام منهم الالجئون السوريون فسيرصف حوايل نصف 
قرض الدعم لتغطية حاجاتهم، وســيتحمل الشــعب اللبناين 
فاتورة الدين يف حني يتوجب عىل األمم املتحدة والدول الضامنة 
للجوء تأمني كافة حاجات الالجئني عىل االرايض اللبنانية، مبا 
فيهــا الخبز، ما يعني ضامن حقوقهــم من قبل جهات لديها 
القدرة املادية عىل ذلك. ثالثاً، ويف ما يخّص دعم ربطة الخبز 
التي يخىش الرؤساء والوزراء والنواب ارتفاع سعرها، مل نسمع 
منهم جوابا واضحا عىل املســتوى الرسمي حول هبة الطحني 
الرويس املقدرة شهريا باربعني الف طن أو هبة الفيول االيراين 

ما يخفف من أعباء القروض والفوائد«.
بناًء عليه، يدعو رسور »الرؤساء الثالثة والحكومة واملجلس 
النيــايب اىل اعادة النظر بالقرض وتداعياته الســلبية، رأفًة 
بالشــعب اللبناين الذي اصبح عاجزا عن تأمني أدىن مقومات 

العيش يف وطنه«. 
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السبت 13 آب 2022

ــا ــ ــ ــوري ــ ــ س فــــــــي  دائـــــــــــــم  ســـــــــــام  ال   : أوغــــــــلــــــــو 
والــــــنــــــظــــــام املــــــــعــــــــارضــــــــة  بـــــمـــــصـــــالـــــحـــــة  إال 

املهدمة البيوت  إعمار  بإعادة  »حماس«  طلب  على  توافق  قطر 

ــل مـــقـــديـــشـــو ــصــ ــ بـــــاخـــــرة ُمـــــســـــاعـــــدات إمـــــاراتـــــيـــــة ت

األمم املتحدة : ملحاسبة املسؤولين عن قتل األطفال في غزة

ــشــهــداء ــى ال ــوع حــــــداداً عــل ــم ــش ــزة يــضــيــئــون ال ــ ــال غ ــفـ أطـ

150 عائلة عراقية تغادر ُمخّيم الهول شرقي الحسكة

أفادت  وكالة األناضــول الرتكية، نقالًَ عن وزير الخارجية 
الرتيك،  مولود جاويش أوغلو، قوله إنه »يجب أن تكون هناك 

إدارة قوية ملنع انقسام سوريا«.
وأضــاف  جاويش أوغلو، يف مؤمتــر صحايف، يف ختام 
مؤمتر الســفراء يف العاصمة الرتكية أنقــرة، أن »علينا أن 
نصالح املعارضة والنظام يف ســوريا بطريقة ما،  وإّل فلن 

يكون هناك سالم دائم«، وفق األناضول.
وكشف  وزير الخارجية الرتيك، مولود جاويش أوغلو، عقد 
لقاء رسيع مع نظريه السوري، فيصل  املقداد، العام املايض، 

عىل هامش قمة حركة عدم النحياز يف بلغراد.
وقبل  يومني، نفت مصــادر للميادين احتامل إجراء اتصال 
بني  الرئيسني الســوري بشار األســد، والرتيك رجب طيب 
إردوغان، وفق ما تحدثت وســائل إعالم  تركية بشأن احتامل 

حدوث اتصال بني الرئيسني. 
وأفادت معلومات صحافية نقالً عــن مصادر رفيعة، بأّن 
الحديث عن احتامل  التصال بني الرئيســني األسد وإردوغان 

»غري صحيح إطالقاً«.
وكانت وســائل إعالم تركية  قالت، يف وقت ســابق، إّن 
»الرئيس إردوغان ونظريه  السوري قد يُجريان اتصالً هاتفياً، 
خــالل الفرتة املقبلة، بناًء عىل اقــرتاح من  الرئيس الرويس 

فالدميري بوتني«، مشريًة إىل أّن »هناك اتصالٍت  دبلوماسية 

من بلٍد خليجي وآخر أفريقي مع سوريا وتركيا، من أجل ترتيب 

اللقاء بني  رئييس البلدين«.

وكان  مكتب الرئاســة الرويس )الكرملــني( أكد أّن بوتني 

وإردوغان بحثا يف الوضع يف سوريا  خالل قمتهام الثنائية 

يف سوتيش، مشــدَدين عىل  »دعمهام املحافظة عىل وحدة 

سوريا«.

تلقى رئيس املكتب الســيايس لحركة »حامس« إسامعيل 

هنية، موافقة دولة قطر إلعادة إعــامر البيوت التي هدمت 

خالل العدوان اإلرسائييل األخري عىل قطاع غزة.

»هنية تلقى موافقة  بــأن  بيــان  وأفادت »حامس« يف 

دولة قطر إلعادة إعامر البيــوت التي هدمت خالل العدوان 

الصهيوين األخري عىل قطاع غزة، وذلك من خالل ما تبلغ به 

من وزير الخارجية القطري الشــيخ محمد بن عبد الرحمن. 

ويشمل ذلك البيوت التي هدمت يف رفح أو غزة والشامل«.

وحسب البيان، فقد أعرب هنية عن بالغ تقديره لدولة قطر 

»أمريا وحكومة وشــعبا عىل هذا املوقف النبيل الذي يضاف 

إىل ســجلها املرشف يف إعادة إعامر قطــاع غزة عرب اللجنة 

القطرية إلعادة اإلعامر برئاسة السفري محمد العامدي«.

وصلت إىل الصومال باخرة مساعدات إماراتية تحمل أكرث 

من ألف طن من املواد الغذائية واإلغاثية، لتوفري الحتياجات 

لحواىل 2.5 مليون شــخص ممن ترضروا من موجة الجفاف 

ودعم أوضاعهم اإلنسانية.

اإلمارايت  الرئيس  املبادرة ضمــن توجيهات  وتأيت هذه 

الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، بتقديم كافة أشــكال 

الدعم اإلنســاين للشــعب الصومايل يف مواجهة موجة 

الجفاف.

وتم تســيري هذه الشــحنة بالتعاون والتنسيق بني هيئة 

الهالل األحمر اإلمارايت ومؤسســة زايد بن سلطان آل نهيان 

لألعامل الخريية واإلنســانية ومؤسســة خليفــة بن زايد 

لألعامل اإلنسانية.

وبارشت الجهات املعنية توزيع املســاعدات اإلغاثية عىل 

األهايل والنازحني يف مناطق تواجدهم ومخيامتهم.

أعربت مفوضة األمم املتحدة الســامية لحقوق اإلنسان، 
ميشيل باشــليه، عن »قلقها« إزاء عدد األطفال الفلسطينيني 
الذين استشــهدوا مؤخراً يف حرب غزة، داعيًة إىل »محاسبة 

املسؤولني«.
وقالت باشليه يف بيان إّن »الكلفة املدنية للتصعيد األخري 
يف غزة كانت باهظة«، مشــرية إىل أّن »العــدد الكبري من 

األطفال الذين قتلوا أو جرحوا هذا العام غري مقبول«. 
ومتكن مكتب باشــليه من التحقق من أّن بني الشــهداء 
الفلســطينيني الـ 48 ما ل يقل عن 22 مدنياً، بينهم 17 طفالً 
و4 نســاء.  ومن بني 360 فلسطينياً تّم اإلبالغ عن إصابتهم، 
نحو الثلثني هم من املدنيني بينهم 151 طفالً و58 امرأة و19 

مسناً. 
وأكدت املفوضية السامية أّن »غارات إرسائيلية عدة أصابت 
ممتلكات يبدو أنها مدنية«، وشــددت عىل أنــه »ينبغي أن 

تتوقف مثل هذه الهجامت«. 
كذلك دعت باشــليه إىل »إجراء تحقيقات فورية ومستقلة 
ونزيهة وشاملة وشفافة، يف جميع األحداث التي ُقتل فيها 

أشخاص أو ُجرحوا«. 
وتابعت: »يستمر غياب املساءلة بشكل شبه تام سواء فيام 
يتعلق بانتهاكات القانون اإلنســاين الدويل، أو بالنتهاكات 
اإلرسائيلية املتكررة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان، وقانون 

الحتالل يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك يف رشق القدس«.
واستشهد أكرث 15 طفالً فلسطينياً من أصل 48 شهيداً يف 

العتداء الرسائييل األخري عىل قطاع غزة.

واستشــهدت اليوم الخميس، الطفلة ليان الشــاعر )10 
ســنوات( من محافظة خان يونس جنويب قطاع غزة متأثرًة 
القطاع،  العــدوان اإلرسائييل األخــري عىل  بإصابتها خالل 

إضافة إىل أكرث من 360 مصاباً.
وبعد يومني من العدوان، تــّم الوصول يف 7 آب إىل اتفاق 
عــىل وقف إطالق النار يف قطاع غزة، بتحقيق مطالب حركة 

الجهاد اإلسالمي كاملًة. 
وكانت »رسايا القدس«، قد بدأت قبل نحو أســبوع، عملية 
رّد عىل عــدوان الحتالل اإلرسائييل عىل قطاع غزة، وأطلقت 
صليات من الصواريخ يف اتجاه األرايض الفلسطينية املحتلة، 

وذلك بعدما بدأ الحتالل اإلرسائييل عدوانه عىل قطاع غزّة. 

أضاء عــرشات األطفال الفلســطينيني يف وقفة مبدينة 
غزة، الشموع حداداً عىل قرنائهم الذين لقوا مرصعهم خالل 

العدوان اإلرسائييل األخري عىل القطاع.
ورفع املشاركون صوراً للشهداء الذين ارتقوا خالل العدوان، 
يف الوقفــة التي نظمتها الهيئة العامة للشــباب والثقافة، 

ومركز »كيان« الثقايف غريب املدينة.
ورفع األطفال لفتات كتب عىل بعضها: »أطفال فلســطني 
ينــادون أحــرار العامل إلنقاذهــم من صواريــخ الحتالل 

اإلرسائييل«، و«أنقذوا أطفال فلسطني«.
وردد األطفال هتافات تنــدد بانتهاكات »إرسائيل« بحقهم 

خالل عدوانها عىل القطاع.
وقالت مديــرة مركز »كيــان« الثقايف تغريد شــعفوط 
عــىل هامش الفعاليــة: »نقف وقفة تضامــن مع األطفال 
الفلسطينيني الذين هم ضحية للعدوان اإلرسائييل عىل قطاع 

غزة«.
وأضافت: »مــا زال أطفال غزة يعيشــون حالة من الذعر 

والرعب والحزن جراء كل عدوان عىل القطاع«.
وتابعت: »إىل متى ســوف يبقى أطفال غــزة بنك أهداف 
لالحتالل؟ شــعبنا ســيبقى صامداً عــىل األرض، وقضيتنا 

الفلسطينية جزء ل يتجزأ منا«.
وأمــس الخميس، أعربت مفوضة األمم املتحدة الســامية 
لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه عن »قلقها« إزاء عدد األطفال 

الفلسطينيني الذين استشــهدوا مؤخراً يف حرب غزة، داعيًة 
إىل »محاسبة املسؤولني« عن قتل األطفال الفلسطينيني.

أمس  ســنوات(،  الشاعر )10  ليان  الطفلة  واستشــهدت 
الخميس، من محافظة خان يونس جنويب قطاع غزة، متأثرًة 

بإصابتها خالل العدوان اإلرسائييل األخري عىل القطاع.
وأعلن وقف إطــالق النار يف قطاع غزة، األحد املايض، بعد 

أيام من العدوان اإلرسائييل وتصدي املقاومة. 
وأسفرت هذه املواجهة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، 
عن استشهاد 48 فلســطينياً بينهم 17 طفالً، وإصابة 360 

آخرين بجراح مختلفة.

عائلة   150« اعالميــة  أّن  مصادر  ذكرت 
عراقية مكونة من نحو 700 شــخص تغادر 
للنازحــني رشق محافظة  الهــول  مخيــم 

الحسكة«. 
بعد  جرت  »املغــادرة  أّن  املصادر  وأضافت 
زيــارة لجنــة عراقية مــن وزاريت الهجرة 

والداخلية للمخيم، منذ يومني«. 
وأشــارت إىل أّن »اللجنة أجرت لقاءات مع 
عدد من العوائل الراغبــة يف مغادرة املخيم 
لتثبيت أســامئهم وتأمني نقلهــم إىل داخل 

األرايض العراقية«.
ويف وقٍت سابق، أعلن املتحدث باسم وزارة 
الهجرة العراقية، عــيل عباس جهانكري، أنّه 
»كان من املقرر نقــل 500 عائلة من مخيم 
الهــول هذا العــام عىل شــكل مجموعات، 
القومي  األمــن  مستشــارية  مع  بالتعاون 
واألجهزة األمنية كافة«، موضحاً أّن »الوزارة 
بارشت نقــل املجموعــة األوىل من نازحي 
مخيم الهــول الذي يبلغ عددهــم نحو 153 

عائلة«. 
وقال جهانكري إّن وزارة النقل ستتكّفل نقل 
التأهيل  النازحني إىل مخيم الجدعــة، مركز 
النفيس، مشرياً إىل أّن »الجدول الزمني لنقل 

نازحي مخيم الهول إىل مخيم الجدعة يعتمد 
عىل أمور عديدة، بينها وضع الجانب السوري، 

إضافة إىل استعدادات الجانب العراقي«. 
كذلك، أشــار جهانكري إىل أّن »نقل نازحي 
الهول إىل مخيم الجدعة سيكون ملدة ترتاوح 
من 4 إىل 6 أشهر، ليس الغاية منها تأهيلهم 
وتدقيق بياناتهم أمنياً فحســب، بل التحقيق 
النفــيس والجتامعي«، مؤكداً  من وضعهم 
لديهم أي  النازحني مدققة وليس  أّن »بيانات 
لفرتة من  باملخيم  ولكنهم عاشــوا  شبهات، 
الزمن، لذلك هناك خشــية من تأثرهم بأفكار 

التطرف من تنظيم داعش«.
يذكر أّن مستشــار األمن القومي العراقي 
قاســم األعرجي قال، يف نيسان املايض، إّن 
بالده »تخىش التهديد الذي ميثله مخيم الهول 
يف ســوريا، حيث يقبع ذوو عنارص تنظيم 
إىل »ســحب  الدول  داعياً  اإلرهايب«،  داعش 

مواطنيها منه«.
بالنازحني،  املكتــظ  الهول  مخيــم  ويقع 
أغلبهم من الجنسيتني العراقية والسورية إىل 
جانب جنســيات أخرى، شامل رشق سوريا، 
عىل بعد أقل مــن 10 كيلومرتات من الحدود 

العراقية.

ــهــضــة« ــن ــة »ال ــاسـ ــعــد لـــتـــرك رئـ ــســت ــوشــي : ُم ــن ــغ ال
حركــة  رئيــس  أعــرب 
راشد  تونس  يف  »النهضة« 
اســتعداده  عن  الغنــويش 
للتخيل عن رئاســة الحركة 
يف حــال تقــدم أي طرف 
التونيس. للمشكل  بتسوية 

مقابلة  يف  الغنويش  وشدد 
»األناضول«  وكالــة  مــع 
الرتكية عىل أن الدميقراطية 
يصنعها التونســيون وليس 
الفرنسيني ول  األمريكان ول 

اإلنكليز. 
أن  الغنــويش  واعتــرب 

»أغلبية الشعب التونيس يف »حالة مقاومة« 
ملســار رئيس البــالد قيس ســعيد، و«غري 

مطروح التأقلم مع الواقع الجديد«.
وأضاف أن ثــورة 17 كانون الثاين مل تأت 
بها أمريكا ول فرنسا، بل فوجئنا بها، ودستور 
2014 أىت به الشــعب التونــيس ول يجب 

تشويه الثورة.
وتابع الغنويش قائال: »الثورة املضادة هي 
التي تقول إن ثورات الربيع العريب هي ربيع 

عربي«.
وبشــأن املواقف الخارجية املنتقدة لنسبة 
املشاركة املتدنية يف الستفتاء عىل مرشوع 
الدســتور )30.5 باملئــة(، قــال الغنويش: 
»قبل الحديث عــن مواقف الدول الغربية من 
الشعب  مبواقف  معتزون  نحن  الســتفتاء، 
إزاء النتخابات، لقد قاطعها تعبريا  التونيس 

عن وعيه«.
واعترب أن »الشعب انتخب قيس 73 باملائة 
عــام 2019، ونــزل بــه إىل 23 باملائة يف 
الســتفتاء، مام يدل عىل أن السيد قيس فقد 

شعبيته التي صعد بها«.
وأردف: »العامل كان تّوج الثورة التونســية 
بجائزة  التونــيس  الدميقراطي  والنتقــال 
نوبل وجائزة الســالم لغاندي وجوائز أخرى 
كثرية تسلمها رؤســاء تونس وإذا به يُفاجأ 
بانقــالب.. العامل كام مــدح تونس يف ذلك 

الوقت اآلن ينتقدها«.
الوطنية  »الســيادة  بأن  الغنويش  ورصح 
تُنتهــك يف مجالت أخرى.. عندما تشــرتط 
مؤسســات دولية عىل تونس رشوطا معينة 

كأن تغلــق املؤسســات العموميــة ومتنع 
لذلك،  األجور ونخضع  زيادة  التوظيف ومتنع 
ول أحد يقول هذا تدخل دويل«، يف إشارة إىل 
مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدويل وما 
يشرتطه من إجراءات مقابل مساعدات مالية.

وأضاف: »أما عندما ينتقدنا أحد ألننا زّورنا 
النتخابات وألننــا صادرنا الحريات واعتدينا 
عىل حقوق اإلنســان نقــول دعونا نبطش 

بشعبنا كام نريد واصمتوا ول أحد يتدخل«.
الغربية  »املؤسسات  فإن  الغنويش  ووفق 
مثالية  ومؤسسات  خريية  مؤسسات  ليست 
وأخالقيــة واملواقــف هي مصلحيــة.. هم 

يدافعون عن مصالحهم«.
الغربية(  )الدول  أن »مصلحتهــم  وأوضح 
هي يف انتشار الدميقراطية يف هذه املنطقة، 
وهذا جيد بالنسبة لنا أن تلتقي بعض مصالح 
شــعوبنا يف نقطة معينة معهم، ل يجب أن 
تدعم  أمريكا  الدميقراطية ســيئة ألن  نقول 
الديكتاتورية سيئة  نقول  لكن  الدميقراطية، 

سواء دعمتها أمريكا أم ل«.
وتابع: »أمريكا دعمــت دكتاتوريات كثرية 
يف العامل وانقالبــات، ولكن عندما تقف إىل 
جانب الدميقراطية نقــول هذا موقف صح، 
وإذا وقفت مــع الديكتاتورية كام فعلت مع 

بن عيل نقول ذاك غلط«.
وبخصوص ماذا ســتفعله »النهضة« بعد 
إقرار الدســتور وتوجه سعيد إىل إقرار نظام 
ســيايس جديد وإجراء انتخابــات برملانية، 
قال الغنويش إن »ما حصل من اســتفتاء مل 
يغــري موقفنا بل أكده، نحن كنا رافضني لهذا 

الستفتاء«.

إثيوبيا تعلن اكتمال امللء الثالث »للنهضة«
أعلن رئيس الــوزراء اإلثيويب آيب أحمد اكتامل عملية امللء 
الثالث لســد النهضة بنجاح، يف وقت أعلنت فيه أديس أبابا 
تشــغيل توربني ثاٍن لتوليد الطاقــة الكهربائية بقدرة 375 
ميغاواتا، لريتفع بذلك مقدار توليد الطاقة إىل 750 ميغاواتا.

وتوقع مدير السد »استكامل املرشوع خالل العامني ونصف 
العام القادمة«.

وقال آيب أحمد إن »التعبئة متت بطريقة سلســة دون أي 
رضر يف حصة مياه دول املصــب«، مضيفا أنه »تم احتجاز 
22 مليار مرت مكعب، وتشــغيل توربني واحد يف السد لتوليد 
الطاقــة الكهربائيــة، دون إلحــاق رضر بدولتي املصب ول 

بحصتيهام املائية«.
وتابع يف كلمة من موقع السد أنه »أثناء التعبئة مل تتوقف 

املياه ليوم واحد، وكانت تتدفق وتذهب ألشقائنا«.
وأشار رئيس الوزراء اإلثيويب إىل أن »إثيوبيا حريصة عىل 
استثامر مواردها وتوفري الكهرباء لشعبها دون إلحاق الرضر 
باآلخرين«، مؤكدا أن هدف بالده هــو العمل مع دول املصب 

لتحقيق التنمية املشرتكة.
وكان آيب أحمد دشــن رســميا املرحلــة األوىل من إنتاج 
الطاقة الكهربائية من سد النهضة يف فرباير/شباط املايض، 

وذلك بعد 7 أشهر من اكتامل امللء الثاين لخزان السد.

{ توربني ثاٍن {
وأعلنت إثيوبيا تشــغيل التوربني الثاين لسد النهضة من 
أجل توليد الطاقة الكهربائية، وذلك بحضور رئيســة البالد 
ســهيل ورق زودي ورئيس الوزراء آيب أحمد ومســؤولني 

آخرين.
يشــار إىل أن وزارة الخارجية املرصيــة أعلنت أن إثيوبيا 
أخطرتهــا ببدء امللء الثالث لســد النهضة يف متوز املايض، 
وقالــت إنها وجهت إىل مجلس األمــن الدويل اعرتاضا عىل 
خطــط إثيوبيا للملء بشــكل أحــادي دون اتفاق مع مرص 

والسودان.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أول إىل اتفاق ثاليث 
عىل ملء وتشغيل السد، لضامن اســتمرار تدفق حصتيهام 
الســنوية من مياه نهر النيــل، غري أن أديــس أبابا ترفض 
ذلك وتؤكد أن ســدها -الذي بدأت تشــييده قبل نحو عقد- ل 

يستهدف اإلرضار بأحد.
ومنذ إطــالق املرشوع عام 2011 أثار ســد النهضة نزاعا 
مع الســودان ومرص اللذين يعتمدان عىل النيل يف مواردهام 

املائية.
ويف 2011 أطلقت إثيوبيا املرشوع الذي تقدر قيمته بنحو 
4 مليــارات دولر ويهدف إىل بناء أكرب ســد إلنتاج الطاقة 
الكهرومائيــة يف أفريقيــا، إل أنه يثري توتــرات إقليمية، 
خصوصا مع مرص التــي تعتمد عىل نهر النيل لتوفري حوايل 

90% من حاجاتها من مياه الري والرشب.

ــا ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا فــــــــي أمـ ــ ــ ــه ــ ــ ــي ُمـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات ل ــ ــفـ ــ ــصـ ــ ــر تـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ أســـــــــــــرة حـ
 )Middle East Eye( »نرش موقع »ميدل إيست آي
تقريرا حرصيا حول قيام أرسة الليبي اللواء خليفة 
حفرت بتصفية ممتلكاتهــا من العقارات األمريكية 
بهدوء، وبيع منازل يف ولية فرجينيا، باإلضافة إىل 
منزل ريفي وممتلكات أخرى مباليني الدولرات مع 

تصاعد املشاكل القانونية لهذا القائد املتقاعد.
ففــي 21 آذار بــاع عقبة بن حفــرت، املقيم يف 
الوليات املتحدة، منزل من 5 غرف نوم و6 حاممات 
مساحته نحو 344 مرتا مربعا يف مقاطعة غريت 
فولــز مقابل 2.55 مليون دولر، وفقا للســجالت 

العامة التي استعرضها املوقع الربيطاين.
وذكر »ميدل إيســت آي« أن البيــع جاء بعد أقل 
من أســبوعني من أمر قاض أمرييك مبيض دعوى 
قضائية تتهم حفرت بارتكاب جرائم حرب، بعد توقف 

يف اإلجراءات القانونية استمر عدة أشهر.

القانونية للجرنال  ومنذ ذلك الحني ساءت اآلفاق 
الليبــي. ففي 29 متوز أصدر قــاض فدرايل حكام 
افرتاضيا ضد حفرت، حيث وجده مسؤول عن جرائم 
حرب. وتقوم املحكمة اآلن بتقييم حزمة تعويضات 
املدعني. ويســتهدف الضحايا ومحاموهم عقارات 

أرسة حفرت.
ولفــت املوقع الربيطــاين إىل أن حفرت يحتفظ 
مبجموعة ضخمة من العقارات الدولية، باإلضافة 
إىل قــرص واحد عىل األقــل يف ضاحيــة راقية 
بالعاصمــة األردنيــة عامن، إىل جانــب عقارات 
باإلمارات، وفقا ملــا ذكره أحد أفــراد األرسة. لكن 

الحيازات األمريكية تعرضت ألقرب تدقيق.
يشــار إىل أن مقاضاة حفرت تتم مبوجب قانون 
حامية ضحايا التعذيب لعام 1991. ويسمح القانون 
ألفــراد أرس -ضحايا عمليات القتل والتعذيب خارج 

نطاق القضاء التي يرتكبها أفراد يترصفون بصفتهم 
الحكومية الرسمية- مبقاضاة املسؤولني عنها.

ووفقا لوثائق املحكمة امتلكت أرسة حفرت ما ل 
يقل عن 17 عقارا مبنطقــة فرجينيا وحدها. وتم 
اإلبالغ عــن املمتلكات ألول مــرة يف مقال نرشته 
صحيفة »وول ســرتيت جورنال« استشهد بوثيقة 
تتبــع األصول التي جمعها مستشــارون خاصون 

قدمتها الحكومة الليبية.
وكشــف املوقع أنه تم بيع 9 عقارات يف منطقة 
فرجينيا، مبا يف ذلك املنزل يف غريت فولز فرجينيا، 

وفقا لسجالت العقارات العامة.
ووفقا لوثائق املحكمة، ميتلك حفرت شــخصيا 
عقارين فقط بالوليات املتحدة. واملمتلكات األخرى 
يف ولية فرجينيا مملوكة لرشكة ذات مســؤولية 

محدودة يسيطر عليها ابنه عقبة.



أصيــب مدنيان بجروح جراء اعتداء لقوات 

االحتــال اإلرسائيــي عىل محيــط قرية 

الحميديــة يف الريــف الشــايل ملحافظة 

القنيطرة السورية.

وبحســب وكالة ســانا، فــإن »االحتال 

اإلرسائيي اعتدى بعد ظهر أمس بقذيفتي دبابة 

عىل محيط قريــة الحميدية بريف القنيطرة 

الشــايل ما أدى إىل إصابــة مواطنني اثنني 

بجروح تم نقلها إىل مشفى ممدوح أباظة«.

وقــال مصــدر طبي يف املشــفى إنه »تم 

اســتقبال مواطنني اثنني مصابني بجروح يف 

أنحــاء مختلفة من الجســم وتم عىل الفور 

إجراء الازم لها ووضعها الصحي مستقر 

حالياً«.

مشــراً إىل أّن »مقرتحات االتحاد األورويب 
ميكــن أن تكــون مقبولــة إذا قدمت إليران 
تطميناً بشــأن إجراءات الحاية والعقوبات 

والضانات«.
وســعت طهران للحصــول عىل ضانات 
بعدم انسحاب أي رئيس أمريك يف املستقبل 
مــن االتفاق إذا أُعيد إحياؤه، كا فعل الرئيس 
الســابق دونالد ترامــب يف عام 2018، الذي 
أعاد فرض العقوبات األمركية القاسية عىل 

إيران.
وقال مســؤولون إيرانيون إنهم سينقلون 
»وجهات نظرهم وآراءهم األخرى« إىل االتحاد 
األورويب، الذي ينســق املحادثات، بعد إجراء 

مشاورات يف طهران.
ويــأيت ذلك بعد أن أنهــى املفاوضون عىل 
امللف النووي اإليراين نقاشــاً امتّد 5 أيّام يف 

فيينا. وذكر مسؤول أورويب  أّن النقاش انتهى 
بوجود نــٍص نهايٍئ لاتفــاق عىل الطاولة، 

مشراً إىل أّن »عىل العواصم اتخاذ القرار«.
ويف الســياق، أكد وزير الخارجية اإليراين 
حسني أمر عبد اللهيان، يف محادثاٍت هاتفية 
مع مســؤول السياســة الخارجية باالتحاد 
األورويب جوزيب بوريل، أّن »االتفاق النهايئ 
يجــب أن يضمــن حقوق الشــعب اإليراين 

ومصالحه«.
وأشــاد أمر عبد اللهيان بجهود املنســق 
لتسهيل التوصل إىل االتفاق، قائاً: »االتفاق 
النهايئ يجب أن يوفر حقوق الشعب اإليراين 
ومصالحه، وأن يضمن اإللغاء املستدام واملؤثر 

للحظر«.
بدورها، رصّحت وزارة الخارجية األمركية، 
يف وقٍت سابق، بأّن »النص الذي طرحه االتحاد 
األورويب هو األســاس الوحيد املمكن إلحياء 

االتفاق النووي مع إيران املربم عام 2015«. 

ــداء  ــتـ ــاعـ ــن بـ ــيـ ــنـ ــا: إصــــابــــة مـــدنـــيـــيـــن اثـ ــ ــوريـ ــ سـ
ــى ريـــــــــف الـــقـــنـــيـــطـــرة ــ ــلـ ــ إســـــرائـــــيـــــلـــــي عـ

ــاء  ــ ــي ــ طــــــهــــــران: املــــقــــتــــرح األوروبــــــــــــــي إلح
مــقــبــوالً يـــكـــون  أن  يــمــكــن  الــــنــــووي  االتــــفــــاق 
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مطلــوب موزعــون مع خربة 
التقل عن 3 سنوات يف بيع املواد 
ملناطق  واملرشوبات  الغذائيــة 
املنتـ  كرسوانـ  جبيلـ  بروت 

والضاحية ت:01/680680
ــــــــــــــــــــــــــ

مطلــوب ســائق متدين فوق 
االربعــني ألرسة ما بني بروت 
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 السرة  مع صورة 
عىل 03/278477 )ابتداء من 8 

مليون لرة(.
ــــــــــــــــــــــــــ

املنت

مختلف

الطريق  اول  صناعــي  محــل 
350م.م.  الرسيــع  املنت  العام 
 250.000$ ديكــور  مكاتــب 
ت:03/026969ـ  76/911075
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

اعانات رسمية

اعان
تعلــن كهرباء لبنــان بأن مهلة 
التنظيفات  ألعال  العروض  تقديم 
يف املبنى املركزي ملدة سنة، موضوع 
استدراج العروض رقم ث4د/2097 
تاريــخ 2022/6/13، قــد مددت 
لغايــة يوم الجمعــة 2022/9/9 
عند نهاية الدوام الرســمي الساعة 

11.00 قبل الظهر.
ميكــن للراغبني يف االشــرتاك 
باســتدراج العروض املذكور اعاه 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
الــرشوط من مصلحــة الديوان ـ 
امانة الرس ـ يف الغرفة املســبقة 
الصنع رقم 38 املستحدثة يف الجهة 
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة 
كهرباء لبنــان ضمن حرمه، مبنى 
كهرباء لبنــان ـ طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /60000/ل.ل.
علــاً بأن العروض التي ســبق 
وتقدم بها بعــض املوردين ال تزال 
ســارية املفعول ومــن املمكن يف 
مطلق االحوال تقديم عروض جديدة 

افضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد اىل امانة 
رس كهربــاء لبنــان ـ يف الغرفة 
الصنع رقم 38 املستحدثة  املسبقة 
يف الجهة الغربية من املبنى املركزي 
ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بروت يف 2022/8/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 417

ــــــــــــــ

اعان
تعلن كهربــاء لبنان عن رغبتها 
يف اجراء استدراج عروض للتعاقد 
مع استشــاري للمساعدة يف ادارة 

مرشوع مقدمي خدمات التوزيع.
ميكــن للراغبني يف االشــرتاك 
باســتدراج العروض املذكور اعاه 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
الــرشوط من مصلحــة الديوان ـ 
امانة الرس ـ يف الغرفة املســبقة 

الصنع رقم 38 املستحدثة يف الجهة 
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة 
كهرباء لبنــان ضمن حرمه، مبنى 
كهرباء لبنــان ـ طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /1000000/ل.ل.
تســلم العروض باليد اىل امانة 
رس كهربــاء لبنــان ـ يف الغرفة 
الصنع رقم 38 املستحدثة  املسبقة 
يف الجهة الغربية من املبنى املركزي 
ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه، 

مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر.
علــاً ان آخــر موعــد لتقديم 
العروض هــو نهار الجمعة الواقع 
يف 2022/8/19 عند نهاية الدوام 
الرسمي الساعة 11.00 قبل الظهر.
بروت يف 2022/8/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 417

ــــــــــــــ

اعان عن مزايدة 

عمومية معادة
تجري املصلحــة الوطنية لنهر 
معادة  عمومية  مزايــدة  الليطاين 
بالظرف املختوم وفق دفرت الرشوط 
الخــاص لتأجر بعــض االرايض 
الزراعيــة يف محافظة البقاع ملدة 
ثاث سنوات، مقسمة اىل منطقتني 
تبلغ مســاحة املنطقة االوىل 465 
دونــم زراعي والثانيــة 553 دونم 
زراعــي عىل ان تبدأ املزايدة من بدل 
الطــرح لايجار الســنوي األدىن 
للدونم الزراعــي الواحد املحدد يف 
قيمته  والبالغــة  الــرشوط  دفرت 
/2.100.000/ل.ل. )مليونان ومئة 
الف لرة لبنانيــة(. ميكن االطاع 
عىل دفرت الرشوط واستام نسخة 
عنه ضمن الدوام الرسمي يف مكتب 
مصلحة الصفقات يف ش. بشــارة 
الخوري، بناية غناجه، ط4، مقابل 
دفع مبلغ /500.000/ل.ل. نقداً اىل 
صندوق املصلحــة، تقدم العروض 
باليد يف القلــم املركزي حتى ظهر 
يــوم االثنني 2022/8/29، وتفض 

يف جلســة علنية الساعة العارشة 
من اليوم التايل عىل العنوان اعاه.
رئيس مجلس االدارة/مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاين

د.سامي علوية
التكليف 420

ـــــــــــــــ

اعان
صادر عن الســجل التجاري يف 

بروت
جمعيــة  محــر  مبوجــب 
تاريــخ 2021/11/3 تقرر بتاريخ 
2022/6/21 حل وشــطب رشكة 
فاينتس ش.م.ل. من قيود الســجل 
التجــاري يف بــروت حيــث هي 
مســجلة تحت الرقم /1024033/ 
رقــم تســجيلها يف وزارة املالية 
/3422723/ رئيس مجلس ادارتها 

رانيا الفرد نخله.
فعــىل كل ذي مصلحة ان يقدم 
ماحظاته او اعرتاضه خال مهلة 

عرشة أيام من تاريخ آخر نرش.
امني السجل التجاري يف بروت

بالتكليف مارلني دميان
ـــــــــــــــــ

اعان دعوة
اىل املجهولة محل االقامة املدعى 
عليها غريتشن خالد ماليي الماالن 
ان املحكمــة الروحية االبتدائية 
االرثوذكســية يف ابرشــية جبل 
لبنان تدعوك لتبلغ الدعوى الروحية 
املقدمة من زوجــك املدعي جورج 
التي تحمل اســاس  عبده جرجس 
2021/134 مــادة فســخ الزواج 
التي  الجلســة  وموعد  والحضانة 
حددتها املحكمة يوم االثنني الواقع 
فيه 2022/12/19 الســاعة 9.30 
صباحــاً، واتخاذ محل اقامة ضمن 
نطاق املحكمــة واال حوكمت وفق 

القوانني املرعية االجراء.
برمانا يف 2022/8/1
نائب رئيس املحكمة

األب غسان سلوم

عال

اعانات مبوبة

ــــات ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ
نقابة خرباء املحاسبة املجازين 

يف لبنان
الخبر  تنعي مبزيد من األىس 

الزميل

زهر عبد القادر بكداش

سائلة الله عز وجل أن يتغمده 

بواســع رحمته وتتقدم من أهل 
الفقيد بأحر التعازي.

نقلت شــبكة بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس 
األمريك جو بايــدن يخطط إلطاق حملة إعادة انتخابه يف 
رئاســيات 2024، ما يفتح الباب أمام مواجهة محتملة مع 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأفادت الشــبكة بأن إرصار بايدن عىل االستمرار يف البيت 
األبيض لوالية ثانية يزداد، رغم أن استطاعات الرأي تظهر أن 

معظم الدميقراطيني يفضلون مرشحا آخر.
كــا أضافت أن حلفاء بايــدن يتوقعون فوزه عندما يواجه 
مرشحاً جمهورياً مثل ترامب. وأشارت مصادر الشبكة إىل أن 
اإلعان الفعي عن هذه الخطوة سيكون خال األشهر التي تي 

االنتخابات النصفية املزمع إجراؤها يف  ترشين الثاين املقبل.
إىل األمامــوكان عدد من الساســة األمركيني أعلنوا نهاية 
الشــهر املايض تدشني حزب ســيايس جديد بهدف أن يصبح 
»حزبا رئيســيا ثالثا« يف الحياة السياسية األمركية؛ اعتادا 
عىل جذب مايني الناخبني الذين يقولون إنهم مســتاؤون من 

نظام الحزبني املختل يف أمركا.
ويســتهدف حــزب »إىل األمام« املشــاركة يف االنتخابات 
الرئاســية وانتخابات الكونغرس عام 2024، بعد أن ينتهي من 
إجراءات التســجيل يف الواليات الـــ50، فضا عن العاصمة 

واشنطن.

ــه ــابـ ــخـ ــتـ بـــــايـــــدن يـــخـــطـــط إلطـــــــــاق حـــمـــلـــة إعــــــــــادة انـ

أعلنت السويد أنها ستسلم مواطنا 
تركيا أدين باالحتيــال إىل أنقرة، يف 
أول إجــراء من نوعه منذ هددت تركيا 
بتجميد مساعي ستوكهومل لانضام 

لحلف شال األطليس )ناتو(.
وقال وزير العدل السويدي مورغان 
يوهانســون -لوكالة رويرتز- »هذه 
مســألة روتينية. الشــخص املعني 
مواطن تــريك وأدين بارتكاب جرائم 
احتيــال يف تركيــا يف عامي 2013 

و2016«.
وأضــاف أن »املحكمة العليا نظرت 
يف القضية، وخلصت إىل أنه ال توجد 

عقبات أمام التسليم«.
يت«  يف  »إس  قنــاة  وقالــت 
إن الرتيك املطلوب -الذي  السويدية 

تحول إىل املســيحية- من أصــول كردية، وُحكم 
عليه بالســجن 14 عاما يف تركيا، بسبب اتهامات 
تتعلــق باالحتيال يف بطاقات مرصفية يف عامي 

2013 و2016.
وتظهر مســتندات قضائية سويدية أن املطلوب 
هو أوكان كاليــه )35 عاما( وأنه طلب اللجوء يف 

الســويد عام 2011، إال أن طلبــه قوبل بالرفض، 

ثــم ُمنح وضع الجــئ يف إيطاليا عام 2014، لكن 

السلطات السويدية أوقفته منذ أواخر عام 2021.

ويظهر اسم كاليه عىل قامئة نرشتها وسائل إعام 

تركية لألشــخاص الذين تطالب أنقرة ستوكهومل 

بتسليمهم لســلطاتها، كا سبق أن طالبت به منذ 

العام املايض، أي قبل تقديم السويد طلب االنضام 

لحلف الناتو أيار املايض.

{ عضوية الناتو {

ومل تستخدم تركيا، وهي عضوة يف 
الناتو، حــق النقض )الفيتو( لعرقلة 
محاولــة فنلندا والســويد الحصول 
عىل العضويــة حزيران املايض، بعد 
مفاوضات عىل مدى أســابيع كانت 
أنقرة  اتهمــت  إذ  بالتوتر؛  مشــوبة 
الدولتني بإيواء من تقول إنهم مسلحون 
من حزب العال الكردستاين املحظور.

ويف إطار الصفقــة، قدمت تركيا 
قامئة باألشــخاص الذيــن تريد من 
تبدي منذ  لكنها  السويد تســليمهم، 
ذلك الحني شــعورا باإلحباط من عدم 

إحراز تقدم.
وسيكون كاليه هو أول حالة معروفة تسلّم إىل 

تركيا منذ إبرام االتفاق.
وعىل صعيد متصل، صّدق الرئيس األمريك جو 
بايــدن عىل انضام فنلندا والســويد لحلف الناتو، 
معتــربا أنها قررتا ذلك لتحقيــق املزيد من األمن 

واالستقرار يف العامل بأرسه.

ــم مـــــطـــــلـــــوب لـــتـــركـــيـــا ــ ــي ــ ــل ــ ــس ــ ــد تـــــــوافـــــــق عـــــلـــــى ت ــ ــ ــوي ــ ــ ــس ــ ــ ال

عّينت فنزويا، سفراً لها لدى كولومبيا يف 
إطــار تطبيع العاقات بني البلدين، وذلك بعد 
وصول الرئيس الكولومبي اليســاري الجديد 
غوســتافو بيرتو إىل السلطة، وفق ما أعلن 

الرئيس الفنزويي نيكوالس مادورو.
وقال مادورو عرب قناة »يف يت يف« العامة 
إّن الســفر الجديد، وزير الخارجية السابق 
فيليكس باسينسيا، قّدم أوراق اعتاده إىل 
الكولومبية وســيكون قريباً يف  الحكومة 
بوغوتا. وأضاف مادورو: »ســنواصل خطوة 
بخطوة وبوترٍة ثابتٍة امليض قدماً نحو إعادة 
العاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية 

وإعادة بنائها«.
الدبلوماسية  عاقاتها  كاراكاس  وقطعت 
ببوغوتــا يف 2019، عندما مل يعرتف الرئيس 
الكولومبي الســابق اليمينــي إيفان دويك 

بإعــادة انتخاب مادورو، وأيَّد يف املقابل إعان زعيم املعارضة 
خوان غوايدو نفسه رئيساً لفنزويا بالوكالة.

وإضافًة إىل تبادل الســفراء، تشمل عملية تطبيع العاقات 
بني البلدين إعادة فتح الحدود املشرتكة بالكامل. كذلك، سُتعيد 

كراكاس وبوغوتا عاقاتها العسكرية.
ويف وقٍت ســابق، أعلن وزير الدفــاع الفنزويي فادمير 

بادرينــو لوبيز أّن قــوات باده املسلحة ســتعيد االتصاالت 

بنظرتها الكولومبية يف أقرِب وقت.

وســبَق للرئيس الكولومبي غوستافو بيرتو، وهو أول رئيس 

يســارّي يف تاريخ كولومبيا حرى انتخابه يف 19 حزيران، أن 

أعلن خال حملته االنتخابية أنّه سُيعيد العاقات الدبلوماسية 

مع فنزويا مبجرّد تولّيه منصبه يف 7 آب.

ــن فــنــزويــا وكــولــومــبــيــا ــي ــة ب ــومــاســي ــل ــدب عــــودة الـــعـــاقـــات ال

أعلنــت الواليات املتحــدة، أنها تعتزم 
نقل الفرقة »101« املحمولة جواً التابعة 
للجيش األمريك إىل أوروبا، بغية تعزيز 

الجناح الرشقي لحلف »الناتو«.
وكتب ممثل الواليات املتحدة يف الحلف 
عــىل »تويرت« حول الفرقــة التي لعبت 
دوراً نشطاً باألعال القتالية يف أوروبا 
خال الحرب العاملية الثانية أنّه »بعد 80 
عامــاً تعود الفرقــة 101 املحمولة جواً 
واملعروفة باســم النسور الصارخة إىل 

أوروبا«.
ويف وقت ســابق، أعلن وزير الدفاع 
األمــريك، لويد أوســنت، أن الواليات 
املتحدة ســتجري عدداً مــن التدريبات 
العســكرية يف دول البلطيق )إستونيا 
والتفيــا وليتوانيــا(، وأنها بصدد نرش 

قوات إضافية يف املنطقة.
وقال أوســنت، يف مؤمتر صحفي يف 

التفيا، إنه »ســيكون لدينا عــدد من التدريبات يف 
املنطقــة، لقد رأيتم أننا قمنا بذلــك العام املايض، 
وميكن لهذه التدريبات أن تجلب قوات إضافية للعمل 

يف منطقة البلطيق وكذلك يف الجناح الرشقي«.
ويف وقت ســابق، قال الرئيس البولندي أندريه 
دودا، إن »بحر البلطيق، مع دخول فنلندا والســويد 

إىل الناتو ، سيصبح حوضاً داخلياً للحلف«.

ويف ســياق متصل، علقت املتحدثة 
الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، 
ماريــا زاخاروفا، الشــهر املايض، عىل 
ترصيــح الرئيس البولندي، أندريه دودا، 
بأن بحر البلطيق سيصبح »بحراً داخلياً« 

للناتو، بعد انضام السويد وفنلندا.
وأوضحت، أن »بحــر البلطيق محاط 
ليس فقط بــأرايض الدول األعضاء يف 
الناتــو، ولكن أيضا ومن قبل روســيا، 
وبحســب التعريف، ال ميكــن اعتباره 
داخلياً للحلف. وانضام فنلندا والسويد 
إىل حلف شــال األطليس، ال يؤثر عىل 
هذه الحقيقة بأي شــكل من األشكال، 
بغــض النظر عن مدى رغبة بولندا أو أي 

كان«.
وتقدمــت فنلندا والســويد، يف أيار 
املايض، بطلــب الحصول عىل العضوية 
يف حلــف الناتو، يف وقــٍت قالت فيه 
روســيا إّن »إّن ردها عىل التهديدات الناشــئة من 
انضام السويد وفنلندا إىل الناتو يعتمد عىل املسار 

الذي ستنتهجانه داخل الحلف«.

ــو« ــاتـ ــنـ ـــ»الـ ــز الـــجـــنـــاح الـــشـــرقـــي لـ ــزيـ ــعـ ــزم تـ ــتـ ــعـ واشـــنـــطـــن تـ

أعلنت وزارة الدفاع الرتكية، 
أّن سفينتني جديدتني محملتني 
موانئ  غادرتــا  بالحبــوب 
أوكرانيــا، تنفيذاً التفاقيــة 
تصدير الحبوب بني روســيا 
وأوكرانيا يف إسطنبول، التي 
أممية يف 22  برعاية  ُوقعت 

متوز الفائت.
الرتكية،  الــوزارة  وذكرت 
»الســفينة  أّن  بيــان،  يف 
الحاملــة  سارموفســي، 
ميناء  غــادرت  بليــز،  لعلم 
األوكراين  تشورنومورســك 
محّملًة بـــ 3 آالف و50 طناً 
من القمح، متجهًة إىل ميناء 
والية تكرداغ الرتكية« شال 

غريب الباد.
وأضاف البيان أّن »السفينة 
ستار لورا، الحاملة لعلم جزر 
مارشال، غادرت ميناء يوزين 
األوكراين محّملًة بـ 60 ألف 
طــن من الــذرة متجهة إىل 

إيران«.
الدفــاع  وزارة  وكانــت 
الرتكيــة أعلنــت، يف 6 آب 
ثــاين  الجاري، وصــول 

ســفينة حبــوب قادمة من 
ميناء أوديســا األوكراين إىل 
طناً   33 حاملًة  إســطنبول، 
من الذرة ومتجهة إىل إيرلندا.

ووقعــت تركيا وروســيا 
وأوكرانيــا واألمــم املتحدة، 
يف 22 متــوز الفائت، وثيقة 
»مبادرة الشحن اآلمن للحبوب 
الغذائيــة من املوانئ  واملواد 
األوكرانيــة«، خال اجتاع 

استضافته إسطنبول.
تأمني  االتفاقية  وتضمنت 
صادرات الحبوب العالقة يف 
املوانئ األوكرانية عىل البحر 

األسود إىل العامل.
وتــرسي االتفاقيــة مدة 
120 يومــاً، وميكن متديدها 
تلقائيــاً من دون الحاجة إىل 
مزيد من املفاوضات، ويشمل 
األوكرانية  املرافــئ  االتفاق 
املطلة عىل البحر األسود يف 
موقعني  إىل  إضافًة  أوديسا، 

مجاورين.
بلدان  الكثــر من  وعانت 
أزمة حبــوب، نتيجة  العامل 
عدم متكن سفن الشحن من 

األوكرانية،  املوانــئ  مغادرة 
الروســية  بســبب الحرب 
األوكرانية املندلعــة منذ 24 

شباط الفائت.

ســــــفينتا حبوب تغادران أوكرانيا نحــــــو تركيا وإيران

الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
الروســية، أّن إعــان برملان 
التفيــا روســيا »دولة راعية 
لإلرهــاب« يتناقض بشــكل 

صارخ مع القانون الدويل.
وقالــت وزارة الخارجيــة، 
يف بيــان: »إنّنا ننظر إىل بيان 
برملــان التفيا بشــأن اعتبار 
روســيا دولة راعية لإلرهاب، 
الدعــوة إىل وقف إصدار  مع 
للروس،  السياحية  التأشرات 
عىل أنه مظهراً آخر من مظاهر 

رهاب روسيا«.
أّن »موسكو  البيان  وأضاف 
أصبحت منذ فرتة طويلة شوكة 
رنانــة للسياســة الخارجية 
يف ريغــا«، مؤكداً أّن مثل هذه 
الهيئة  تتخذها  التي  الخطوات 

الترشيعيــة العليا يف التفيا تنتهك القانون الدويل، 
ومبدأ املساواة يف السيادة بني الدول املنصوص عليه 

يف ميثاق األمم املتحدة. 
وكانــت الوزارة أشــارت إىل أّن »نتيجة مثل هذه 

الخطوة قد تكون قطع العاقات الدبلوماسية«. 

وصنــف برملــان التفيــا، يف وقت ســابق من 

اليوم، روســيا رســمياً عىل أنّها »دولــًة راعيًة 

لإلرهــاب«، داعياً دول االتحــاد األورويب إىل الحد 

من إصدار تأشــرات الســياحة والدخول ملواطني 

روسيا وبياروسيا، حســبا ذكرت هيئة اإلذاعة 

العامة املحلية. كا دعا الربملان املجموعة األوروبية 

دول  من  ورشكاءها  األطلسية 
اإلرساع  إىل  األورويب  االتحاد 
عقوبات  وفرض  التصعيد  يف 
شاملة ضد روســيا، وتعليق 
السياحة فوراً، والحد من إصدار 
تأشــرات الدخــول ملواطني 
روسيا االتحادية وبياروسيا. 
يشار إىل أّن االتحاد األورويب 
السابعة  العقوبات  أقر حزمة 
ضــد روســيا، يف 21 متوز 
املــايض، فيــا دخل الحظر 
عىل استراد الفحم من روسيا 
للــدول األعضــاء يف االتحاد 
أمس  التنفيذ  األورويب حّيــز 

األربعاء. 
بالعقوبات  يتعلــق  ومبــا 
الغربيــة املفروضــة عــىل 
موســكو، قالت رئيسة كتلة 
»التجمــع الوطني« اليمينــي يف الربملان الفرنيس 
مارين لوبان، يف 4 آب،  إّن عقوبات االتحاد األورويب 
»فشــلت يف إجبار االقتصاد الرويس عىل الركوع«، 
معّقبًة بأّن »أوروبا نفسها تعاين من هذه العقوبات 

أكرث بكثر ما تعانيه روسيا«. 

موســــــكو : إعان روســــــيا »دولة راعية لإلرهاب« يتناقض مع القانون الدولي



واصلــت البعثــة اللبنانية حضورهــا الفاعل والالفت يف 
منافسات دورة ألعاب التضامن اإلسالمي الخامسة التي تقام 
يف مدينة قونية الرتكية وتحديداً يف مسابقة التايكواندو التي 
ترفــع مجددا العلم اللبناين يف املحافل الخارجية حيث متكنت 
البطلة ورد سلامن )تحت 73 كلغ( من احراز امليدالية الفضية 
والبطــل طارق موصليل )تحت 87 كلــغ( من احراز امليدالية 
الربونزية. وبذلك إرتفع رصيد لبنان يف الدورة إىل 3 ميداليات 
يف رياضة التابكواندو ومن بينها ميدالية البطلة ليتيسيا عون 

الربونزية ويصبح املجموع  فضية وبرونزيتان.
وكانت سلامن فازت يف ربع النهايئ عىل بطلة أوزبكستان 
2 – 0  وضمنــت امليدالية الربونزية وتأهلت إىل نصف النهايئ 
وفازت عىل العبة أردنية 2 – 1  لكنها خرست يف النهايئ أمام 
العبة تركية 0 – 2 ونالت امليدالية الفضية يف حني فاز طارق 
موصلــيل يف ربع النهايئ عىل بطل تشــاد 2 – 0 وخرس يف 
نصف النهايئ أمام العب أردين 1 – 2 ونال امليدالية الربونزية.

وبعد احــراز امليداليتــني الجديدتني اتصل وزير الشــباب 
والرياضــة الدكتور جورج كالّس برئيــس اتحاد التايكواندو 
الدكتــور حبيب ظريفة املوجود خارج لبنان وهنأه بامليداليات 
الثــالث ومعتربا ان امليداليات الثالث يف التابكواندو هي مثرة 

جهد من االتحاد والجهاز الفني والالعبني والالعبات.
كــام تلقى ظريفة اتصال تهنئــة مامثال من رئيس اللجنة 

االوملبية بيار جلخ.
واوضح رئيس البعثة اللبنانية الغراند ماسرت سامي قبالوي 
انه يتابع الشــاردة والواردة ضمــن البعثة ومنوها بانضباط 
الالعبني والالعبات وبروح املسؤولية السائدة لدى افراد البعثة 

آمال تحقيق املزيد من امليداليات يف االيام املقبلة. 
ويف النتائج األخرى ملســابقة التايكواندو فاز رالف حنيني 
) تحت 63 كلغ ( يف مباراته األوىل عىل العب سوداين 2 – 0 
وخرس الثانية أمام العب مغريب 1 – 2 وخرج من املنافســات 
وفاز يامن فرج ) تحت 68 كلغ ( عىل العب من سورينام 2 – 0 
وخرس مباراته الثانية أمام بطل العامل األوزبيك 0 – 2 وخرج 
من املنافســات كام خرست الالعبة كارال بســتاين )تحت 67 

كلغ( أمام العبة مغربية وخرجت أيضاً.
ويف ألعاب القوى خاض العداء نور الدين حديد سباقي الـ 
100 مرت والـ 200 مرت حيث سجل يف السباق األول 53 . 10 
ث ورقمه الشــخيص 41 . 10 ث أما يف الســباق الثاين فقد 
سّجل 89 . 20 ث ورقمه الشخيص 83 . 20 ث وجاء ثالثاً يف 
مجموعتــه وتأهل للدور نصف النهايئ حيث ســجل 18 . 21 
ث وحّل خامســاً يف املجموعة علــامً أن العداء حديد هو أول 
لبناين يتأهل يف ســباق ال 200 مــرت إىل نصف النهايئ يف 

دورات ألعاب التضامن.

ويف كرة الطاولة خرج الفريق اللبناين من مســابقة الفرق 
واملؤلف من أحمد حرب وسعد الدين الهبش ومحمد حمية بعد 
خسارتني أمام السعودية 0 – 3 وأمام كردستان بذات النتيجة.

ويف الرماية متكنــت الالعبة ليا قربان يف اليوم األول من 

مســابقة الرتاب بإصابة 70 طبقاً من أصل 75 والالعب إييل 
بجــاين من إصابــة 72 طبقا من 75 ويف اليوم الثاين متكنت 
قربان وبجاين من التأهل إىل نصف النهايئ حيث أصابت قربان 
44 طبقاً من أصل 50 وخرجت من النصف النهايئ وحلت باملركز 

الخامــس يف البطولة فيام الالعــب بجاين أصاب 47 من 50 
وتأهل للنهايئ عىل مستوى املجموعات والحت أمامه امليدالية 
لكنــه أخفق وحل رابعاً يف البطولة هذا ومن املقّرر أن يخوض 

كل من قربان وبجاين اليوم منافسات فرق املختلط. 

نيك  األســرتايل  صعــد 
كرييــوس إىل الــدور ربع 
مونرتيال  لبطولــة  النهايئ 
للتنس،  املفتوحة  الكنديــة 
مواطنه  عــىل  تغلب  بعدما 
أليكــس دي مينور 6 - 2 و6 
- 3، ضمن منافســات الدور 

الثالث للبطولة.
وحقــق كرييــوس بذلك 
االنتصــار الخامس عرش له 
مقابــل هزمية واحدة خالل 
آخــر 16 مباراة. وكانت هذه 
الهزميــة يف نهايئ بطولة 
وميبلدون أمام النجم الرصيب 

نوفاك ديوكوفيتش.
بأول لقب  وتوج كرييوس 

فردي له منذ عام 2019 عندما أحرز بطولة واشنطن 
املفتوحة قبل أيام، وحقق اآلن االنتصار التاسع عىل 
التوايل ومل يواجه معاناة كبرية يف حسم أول مباراة 

تجمعه مبواطنه دي مينور.
ويلتقــي كرييوس يف دور الثامنية، البولندي 
للبطولة  الثامــن  املصنــف  هركاتش  هوبــرت 
والــــذي تأهــل بالفوز عىل اإلســباين ألربت 
6 يف  2 و7 -  7 و6 -  رامــوس فينــوالس 6 - 

سابق. وقت 
أليازميي  أوجــه  فيليكس  الكنــدي  وصعــد 
املصنف التاســع عىل العــامل إىل دور الثامنية 
بالفــوز عىل الربيطــاين كامريون نوري 6 - 3 

.4 و6 - 
كام تأهل الربيطــاين دانييل إيفانز بالفوز عىل 
األمرييك تايلــور فريتز املصنف العارش للبطولة 7 

- 6 )7 - 5( و1 - 6 و7 – 5.
وتغلب األمdريك تومي بول عىل الكروايت مارين 
شيليتش املصنف 13 للبطولة 6 - 4 و6 - 2، وتغلب 
اإلسباين بابلو كارينو بوستا عىل اإليطايل جانيك 

سيرن 6 - 2 و6 - 4 .

{ ألكاراز: يجب أن أتعلم مواجهة 

الضغط {
أقر اإلســباين كارلوس ألــكاراز، املصنف الرابع 
عامليا بني العبي التنس املحرتفني، بأنه شــعر »ألول 
مرة« يف مســريته القصرية كمحرتف، أنه مل يكن 
قــادرا عىل تحمل الضغط، وأنه هذا اليشء يجب أن 

»يتعلم التعامل معه«.
وتجاوز الالعب الشاب البالغ من العمر 19 عاما، 
الــذي بدأ عام 2022 يف املركز 32 بالتصنيف العاملي 
قبــل أن يصبح اآلن يف املرتبــة الرابعة، التوقعات 

وحقق نتائج رائعة.
وبالتايل اعترب أن ســقوطه يف مستهل مشواره 
ببطولة مونرتيال لتنس األســاتذة أمام األمرييك 

تومي بول، جزء من عملية التعلم.
وعرب مواقع التواصــل االجتامعي، كتب ألكاراز 
»كانــت هذه هي املرة األوىل التي مل أســتطع فيها 
تحمــل الضغط... يجــب أن أكون مســتعدا لذلك 
وملواجهــة مثل هذه اللحظات وتعلم كيفية التعامل 

معها!«.
وأضاف »أحتاج إىل التدرب واالســتعداد للتعامل 

مــع هذا الضغــط. يجب أن 
أتعلم كيفية القيام بذلك وهذا 
كل مــا ميكننــي قوله اآلن. 
أن  الجوالت األوىل عليك  يف 
تقاتل أمام منافســيك وأمام 

نفسك أيضا«.

{ تورونتو {
الســويرسية  أطاحــت 
باإلسبانية  بنشيتش،  بليندا 
غاربينــي موغــوروزا، من 
مثــن نهايئ بطولة تورونتو 

املفتوحة للتنس.
دقائق،  و3  ســاعة  ويف 
متكنت بنشيتش من اإلطاحة 
مبوغوروزا بنتيجة 6-1 و6-

3، لتبلــغ ربع النهايئ، وســتواجه بياتريس حداد 
مايا التي فجرت يف وقت ســابق مفاجأة وأطاحت 

بالبولندية إيغا شفيونتك.
وودعت ماريا ساكاري، البطولة عىل يد كارولينا 
بليســكوفا، التي احتاجت ملدة ساعتني و27 دققة 
لتحسم املباراة لصالحها بواقع 6-1 و7-6 )11-9( 

و3-6.
وتواجه بليســكوفا يف ربــع النهايئ، الصينية 
تشــينوين تشــينغ التي أطاحت بالكندية بيانكا 
أندريســكو بواقع 7-5 و5-7 و6-2 يف ســاعتني 

و58 دقيقة.
وتواجــه الرومانية ســيمونا هاليب، األمريكية 
كوكو غوف، أما جيسيكا بيغوال ستواجه الكازاخية 

يوليا بوتينتسيفا.
وأطاحــت هاليب بالســويرسية جيل تايخامن 
بواقع 6-2 و7-5، وتغلبت غوف عىل آرينا سابالينكا 

بنتيجة 7-5 و4-6 و6-7 )4-7(.
وتغلبت بيغوال عىل كاميال جورجي بنتيجة 6-3 
و6-0 و7-5، فيام أطاحت بوتينتســيفا بأليسون 

ريسك بواقع 6-3 و5-7. 

نادي  دورة  تتابعت 
الســنوية  برمانــا 
املفتوحــة بالتنــس 
التــي  األرز(  )كأس 
مالعب  عىل  ينظمها 
برمانــا  »مدرســة 
مدى  عىل  العاليــة« 
بارشاف  اســبوعني 
االتحاد اللبناين للعبة 
ومبشاركة 346 العبا 

والعبة.
مخصصة  والدورة 
للفئات التالية : ذكور 
وانــاث )تحت الـ 12 
وتحــت الـ 14 وتحت 
الـ 16 وتحت الـ 18(، 
فردي  رجــال،  فردي 
سيدات، قدامى )فوق 
قدامى  سنة(،   35 الـ 
)فوق الـ 45 ســنة( 

وزوجي الرجال.
ويف ما ييل نتائج اليوم الحادي عرش:

- الذكور :
14 سنة وما دون : فاز كريستوف أبو هاشم 
عىل يان ألفرتياديس )7-6( و)3-6( و)7-10(.

16 ســنة ومــا دون : فاز أنطوين تني عىل 
مارك أسطفان بالتغيب.

18 سنة وما دون : فاز بيو مسعد عىل عمر 
مرصي )4-2( و)1-4( و)4-10(.

فردي الرجــال : فاز روي تابت عىل جورج 
أدويــن أبو جــودة )6-1( و)6-0(، وماركو 
أنطونيو عازار عىل وســام مطر )6-1( و)6-
1(، وأرمان غارابيديان عىل زاهي فرحات )6-

4( و)6-3(، وجاد صليبي عىل جالل الشاميل 
)6-2( و)7-5(، وهايــك داويديان عىل اييل 

شكيبان )6-1( و)3-6(.
القدامــى 35 ســنة ومــا دون : فاز زياد 

غاريوس عىل سهيل زكا )9-8(، وبيرت بو عون 
عىل ماريو غصن )9-0(، ووسيم صيقيل عىل 

جونهو واكيم )1-9(.
القدامــى 45 ســنة ومــا دون : فاز مارك 
كرسواين عىل موىس عطا )9-5(، ووســيم 
مايض عىل الياس فاضل )5-1( وانســحاب، 

واييل حايك عىل زياد كميد بالتغيب.
- اإلناث:

12 سنة وما دون : فازت صوفيا طبيب عىل 
ليانا صمد )4-0( و)0-4(.

14 سنة وما دون : فازت كارمن ماريا عازار 
عىل يارا كلش )4-0( و)0-4(.

16 سنة وما دون : فازت ليال غريس بشور 
عىل ميا ترييزا شكيبان )4-0( و)0-4(.

فردي الســيدات : فازت جوان مايض عىل 
ماريا بريدي )8-9(.

وتنطلــق مباريات اليــوم الثاين عرش عند 
الساعة العارشة صباحاً. 

سخر فلورنتينو برييز، رئيس ريال مدريد، من 
فكرة إعادة كريستيانو رونالدو، نجم مانشسرت 

يونايتد الحايل، إىل صفوف الفريق املليك.
وكانت عدة تقارير صحافية أشارت مؤخرا إىل 
رغبة رونالدو يف الرحيل عن مانشسرت يونايتد 
خالل املريكاتو الصيفي الحايل، وسعيه لالنتقال 
إىل أحد األندية املشاركة يف النسخة املقبلة من 
دوري أبطــال أوروبا. وأثنــاء وجود برييز يف 
فنلندا لحضور مباراة ريــال مدريد وآينرتاخت 
فرانكفورت األملاين، يف كأس السوبر األورويب 
2022 )األربعاء(، التقــى رئيس النادي املليك 
بعدد من املشجعني، الذين طالبوه بإعادة رونالدو 
للفريق. وأبدى برييز استنكاره لطلب املشجعني، 

وقال ساخرا: »اآلن؟، وهو بعمر 38 عاما؟«.
وردت كاتيا أفيريو، شقيقة كريستيانو، عىل 
ســخرية برييز من النجم املخرضم، وقالت يف 
تعليق عىل منصة »إنستغرام«: »هو )رونالدو( 
بعمر 38 عاما لكن ميكنه القفز ملرتين يف الهواء 
والبقاء معلقا ملدة 3 دقائق وال يحتوي جســده 
عىل أي دهون«. وأضافت: »عليك أن تحرتم نفسك 

أيها الرجل العجوز، أنت اآلن بعمر 75 عاما«.
جديــر بالذكر أن رونالدو )37 عاما( لعب مع 
ريال مدريد 9 مواســم منذ 2009 وحتى انتقاله 
إىل يوفنتوس يف 2018، وهو الهداف التاريخي 

للنادي املليك برصيد 450 هدفا.
اىل ذلــك، يبــدو أن مســتقبل رونالدو نجم 
مانشســرت يونايتد قد حسم بصورة كبرية هذا 

الصيف بعد الكثري من الجدل.

وكان كريستيانو رونالدو تغيب عن معسكرات 
مانشســرت يونايتد التحضرييــة يف بانكوك 
عاصمة تايالند، وأســرتاليا، بسبب ما وصفه 
باألســباب العائلية، وذلك بالتزامن مع انتشار 
تقاريــر حول رغبته يف ترك الفريق لغيابه عن 

املشاركة يف دوري أبطال أوروبا.
لكن الدون عاد للتدريبات يف األســبوع قبل 
املايض، وشارك يف ودية رايو فاليكانو، ثم مباراة 
برايتون يوم األحد الفائت، ضمن الجولة األوىل 
من الدوري اإلنكليزي، والتي شــهدت خسارة 
الفريق 1-2، علام بأن الدون شارك فيهام كبديل.

ورغم اســتمرار التقارير الصحافية التي ال 
تزال تؤكد متســك رونالــدو بالرحيل إىل فريق 
يشارك يف دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد بداية 
مانشسرت يونايتد املخيبة يف الربميريليغ، لكن 

يبدو أن الدون سيستسلم ويستمر مع الفريق.
موقع مانشســرت يونايتد الرســمي أعلن 
أمس الجمعة عن القميص الثالث للفريق الذي 
سيخوض به املوســم الحايل، وظهر رونالدو 
ضمن مجموعة مــن الالعبني ترتديه، وهو ما 
يعد داللة جديدة عىل بقاء الدون ضمن صفوف 

الشياطني الحمر.
القميــص ذو اللــون األخــرض، يتوقع أن 
يرتديه العبو مانشسرت يونايتد خالل مواجهة 
برينتفورد، مساء السبت، يف الجولة الثانية من 
الربميريليــغ.وال يعرف موقع رونالدو من هذه 
املباراة، وما إذا كان سيشارك بشكل أسايس فيها، 

أم أنه سيظهر خاللها كبديل. 

ينوي لويس هاميلتون البقاء يف الفورموال 
واحــد طاملا أنّه يشــعر بوجــود »وقود يف 
خزّانه«، لكّنه قال بأنّه لن يُواصل التسابق إىل 

أن »ينتهي بالكامل« قبل اعتزاله.
عىل إثر إعالن سيباســتيان فيتيل اعتزاله 
بنهاية موســم 2022، ســيبقى هاميلتون 
وفرناندو ألونسو الوحيدين من الجيل السابق 

من السائقني يف املوسم املقبل من البطولة.
وأشار هاميلتون، الذي ينتهي عقده الحايل 
بنهاية موسم 2023، إىل أنّه ال ينوي االعتزال 
نهايــة العام املقبل، كون صاحب الـ 37 عاًما 
يشعر بأنّه ال يزال قادًرا عىل تحقيق اإلنجازات 

عىل املسار وخارجه.
وقــال الربيطاين حول إعــالن فيتيل يف 

املجر: »أعتقد بأّن هذا تذكريٌ بأنّني يف ذلك الجزء من 
مسرييت الذي بدأ فيه من كانوا من جييل باالعتزال 
والتوّقف عن التسابق«. وأضاف: »لن يكون فرناندو 
هنا. ومن كان معنا أيًضا؟ أعتقد بأنّني سأكون األكرب 

سًنا! لكن كاّل، مل يجعلني ذلك أفكّر يف االعتزال«.
وأردف: »أفكّر يف كيفّية تحســني هذه السيارة. 
أفكّــر يف الخطوات التي أحتــاج التّخاذها للفوز 
مجــّدًدا مع الفريق، ومــا هي خارطة الطريق نحو 
بطولة جديــدة؟«. وأكمل: »وعندمــا أتحّدث عن 
الوقود املتبقي يف الخزّان، فأنا ال أزال أقاتل من أجل 

االنتصارات والتنّوع كذلك وكّل تلك األمور«.
لكــّن هاميلتون يعتقد بأنّه لن يُواصل التســابق 
عندما يفقد الحافــز للمواصلة، لكّنه ال يتوّقع بأّن 

ذلك سيحدث قريًبا.
وقال يف هذا الصدد: »إن توّقفت فســيكون لدّي 
وقــوٌد متبٍق يف الخزّان، ال أعتقد بأنّني ســأواصل 
التســابق إىل أن أنتهي متاًما. لكن آمل أن يكون ذلك 
ال يــزال بعيًدا«. كام أشــاد هاميلتون بفيتيل حيال 

نشاطاته حيال مسائل البيئة والجهود اإلنسانّية.
بوتاس: 2022 هو أكرث مواسمي متعة

يعتقد فالتريي بوتاس بأّن 2022 »هو أكرث موسٍم 
ممتعٍ له عىل األرجح حّتى اآلن« يف الفورموال واحد 
بالنظر إىل اســتقرار الرؤية حول مستقبله مع ألفا 

روميو.
يف حــني أّن الفنلنــدي تراجع خطوة إىل الخلف 
مبغادرته مرســيدس التــي كان يُنافس معها يف 
املقّدمــة، فإنّــه قاد جهود ألفا روميو يف وســط 

الرتتيب هذا املوسم، ُمسّجاًل 41 من أصل نقاط 
الفريق الـ 46 حّتى اآلن.

وكان بوتــاس قد وّقع عىل عقٍد بعّدة أعوام 
مع ألفا روميو هذا العام، ليحصل عىل صورة 
واضحة حول مســتقبله للمــرّة األوىل يف 
مســريته بعد أن حصل عــىل عقوٍد ذات عاٍم 

واحد يف األعوام السابقة.
وقال الفنلندي: »هذه املرّة األوىل بالنسبة يل، 
ألنّني دامئًا ما حصلت عىل عقوٍد ذات عاٍم واحد، 
حّتــى مع ويليامز«. وأضاف: »هذه املرّة األوىل 
التي ال أواجه فيها الضغط واإلجابة عىل األسئلة، 
ألّن الســائقني الذين ال يعلمون مستقبلهم من 

املؤكّد أنّهم ال يحظون بشعوٍر رائع«.
واعــرتف بوتاس بأنّه شــعر بارتياحٍ أكرب 
وأصبــح قادًرا أكرث عىل »الرتكيز عىل عمله«، وهو 
ما مينحه حريّة أكرب لالســتمتاع بالتســابق يف 
الفورمــوال واحد.وقال يف هــذا الصدد: »هذا أكرث 
موســٍم ممتعٍ حّتى اآلن. حسًنا رمّبا تستذكر بعض 
األمور أحيانًا، لكّنني أشعر بأنّني أستمتع بالفورموال 
واحــد أكرث من أّي وقٍت مــى«. وأضاف: »عندما 
يتعلّق األمر بالتســابق فإنّه ممتٌع جًدا، خاصة يف 
الوسط واختالف االسرتاتيجّيات يف السباقات. قراٌر 

واحد قد يُكسبك عّدة مراكز. إنّها لعبة مختلفة«.
وأكمــل: »يف الســابق مع مرســيدس فقد كّنا 
نقترص عادة عىل معركة مع ســيارتني فقط. لكن 
مُيكن أن أجد ســّت سيارات حويل اآلن ويجب عيّل 

متابعتها. ذلك رائع«.
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السبت 13 آب 2022

 لبنان يعّزز رصيده في ألعاب التضامن بميداليتين : فضّية وبرونزية بالتايكواندو بســــــــواعد ورد ســــــــلمان وطارق موصللي
ــؤولية ــ ــ ــ ــروح املس ــ ــ ــ ــون ب ــ ــ ــ ــة يتمتع ــ ــ ــ ــراد البعث ــ ــ ــ ــاوي : اف ــ ــ ــ ــن ... قب ــ ــ ــ ــة مهنئي ــ ــ ــ ــا بظريف ــ ــ ــ ــخ اتص ــ ــ ــ كّاس وجل

.. وتتويج اللبناين طارق موصليل

البطل طارق موصليل مع ميداليته

االسرتايل كرييوس

صورة تذكارية لالعبتني قبل مباراتهام

ــعــجــوز« ــدو »ال ــالـ ــال مــدريــد يــســخــر مــن رونـ ــ ــيــس ري رئ

لويس هاميلتون

تتويج اللبنانية ورد سلامن

البطلة ورد سلامن مع ميداليتها

تنـــــس مونتريـــــال: االســـــترالي كيريـــــوس الـــــى الـــــدور ربـــــع النهائـــــي التنس في  برمانا  نادي  لدورة  عشر  الحادي  اليوم  نتائج 

هاميلتـــــون: ســـــأنهي مســـــيرتي فـــــي الفورمـــــوال واحـــــد قبـــــل انتهائـــــي بالكامـــــل
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

  والية أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  عائشة بنت طلحة 

اخترب معلوماتك

1ـ دولة آسيوية. 

2ـ الِعلم اإللهي.

3ـ من أسامء الليث. 

ملمثلة  الثاين  االسم  4ـ 

فرنسية. 

5ـ إختربَ. 

1ـ مدينة إيطالية. 

2ـ أمري بريطاين.

3ـ إستعظمت وتجرّبَت. 

4ـ السمني غاية السمن. 

5ـ مادة صناعّية. 

أديب وشاعر لبناين مهجري راحل. عاش يف الربازيل، 

ووّقَع شعره الفصيح بـِ بدوي البقاع، وشعره العامي بـِ 

فرخ النرس. وتُرجَمت قصيدته أنا الدنيا إىل لغات عديدة. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

2+3+6+9- عاصمة دولة عربية. 

5+8+1+6- بلدة يف قضاء صور. 

9+2+8+3- من الطيور.

3+6+7+9- بيض النمل.  

1+8+5+4- أنثى الجمل. 

2+7+4- انفة وشموخ.

8+1+6- فيلم لفريد شوقي.

5+3- مدينة يف إيران. 

1ـ ما إسم رُجل الدولة الياباين الذي ردَّ املغول عن بالده 

يف القرن الثالث عرش؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــا إســم املدينة األمريكية التي بــدأت فيها حرب 

االستقالل سنة 1775؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو األديب والصحايف اللبناين الذي ُسجُن وُفلج 

يف سجنه، وتويف سنة 1905؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إسم املدينة املرصية التي إنترص عندها الفرنسيون 

عىل املامليك سنة 1798؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم الدولة األوروبية التي أحرزت بطولة العامل 

الخامسة للشباب يف كرة القدم سنة 1989؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم أول ملك عىل بلجيكا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم املدينة الفرنســية التي شــهدت هزمية 

نابوليون الثالث سنة 1870؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم الرسام الفرنيس الذي كان رسام امللك لويس 

الخامس عرش؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إســم السلطان العثامين الذي لّقَب بـِ السلطان 

األحمر؟ 

؟ 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(

ال تذهب هذه اآلونة يف صداقاتك الجديدة 

اىل أبعــد من حدود الواقــع واملنطق، ألن 

االندفــاع املبالغ فيه قد يــؤدي اىل الخيبة 

األحيان.  أغلب  يف 

ال تكشــف رسيعا عن مشاريعك الجديدة 

وخذ الوقت الــكايف اليضاح بعض االمور. 

زيــارة مفاجئة من أحــد األقرباء تتم يف 

وطيبة.  هادئة  ظروف 

تتمكــن هذه اآلونة من ابتكار يشء مهم 

من شأنه أن يقوي حظوظك يف كسب املال، 

الوسط  الفليك سيزيد مكانتك يف  والوضع 

فيه.  تعمل  الذي 

تجنــب اتخاذ قــرارات مترسعة يف كل 

املجاالت يف هــذه املرحلــة الصعبة. عزز 

موقعــك حيــث أنت اآلن قبــل التفكري يف 

التنقــالت التي ميكن أن تقوم بها. 

التــوازن االقتصادي همك األكرب يف هذه 

املرحلــة القاســية عىل الجميــع. اعلم ان 

الجهــد الذي تبذله اليوم لن يذهب ســدى، 

جيدة.  ستكون  النتائج  وان 

كــن دقيقا خصوصا يف مواعيدك املحددة 

ســابقا يك ال تضطــر اىل ســامع كلامت 

جافــة. ابتعد اليوم عن غموضك مع الحبيب 

نواياك.  بحقيقة  وصارحه 

الفرص املهمة كثــرية أمامك هذه الفرتة 

فال تدعها متر بك مرور الكرام. إذا شــعرت 

ببعض الكآبة ال تخف، فالحاســة السادسة 

جدا.  قوية  عندك 

والضجيــج  التجمعــات  عــن  ابتعــد 

واملناقشــات العقيمة التــي ال فائدة منها. 

توتر األجواء العاطفيىة ناتج من تشــاؤمك 

اآلخر.  للطرف  معاملتك  وسوء 

تتلقى أخبــارا مطمئنة عن امتثال آلرائك 

أو تعهد لك يريحك بعد قلق مررت به مؤخرا. 

ال خوف مــن املغامرة فاملفاجآت الســارة 

تنتظرك.

واالحباط غيمة وتزول  التشــنج  مرحلة 

قريبــا، فال تقلق. عاطفيــا، ال تلم الحبيب 

اللطيــف فليس من العــدل أن يتحمل وحده 

اليه. وصلتام  ما  عبء 

فرتة من عدم االســتقرار بسبب الضغوط 

الكبرية التــي تواجهها يف كل مكان. انتبه 

لنفســك أكرث وال تقــع يف الحفرة مرتني، 

القريب.  الفرج  وانتظر 

عملــك جيد لكنك تشــعر ببعض امللل. ال 

تكن منغلقا عىل نفســك هذه الفرتة. حاول 

ومتضية  باألصدقاء  واالجتــامع  االنطالق 

املسلية.  اآلوقات 

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(

إيران
أفغانستان

الصني
أوروغواي

ايطاليا
اليابان

بنسلفانيا
بوخارست

بقاء
بنجاب
برافدا

تيرب
تاج

تاسو
تنيسون

ثوب
حامم
حواء

روتردام
زناد

زميل
زيد

زوج
سورينام

رشط
شارلوت

صنديد
طريف
طهران

فريتاون
فريوز
فاخر

قطب
قوانني

كوستاريكا
كهل

لوزان

لوليتا

لكاديف

لبنان

مساعدات.

الحل السابق

الحل السابق

مسقط

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 سيميونوف. 

2ـ رسكوف. 

3ـ مدينة دربند. 

4ـ جينيت لوكلرك.

5ـ والية كاليفورنيا. 

6ـ مدينة هامبورغ. 

7ـ طائر الهويد. 

8ـ مايكل جوردان. 

1ـ فيزوف. 

2ـ يتكّرر. 

3ـ يم، ده.

4ـ نكونو. 

5ـ انجاد.

1ـ فيينا. 

2ـ يتمكّن. 

3ـ زّك، وج.  

4ـ وَردنا. 

5ـ فرهود. 

1ـ الهند، رّدته، لهب

2ـ سورينام، الجندي

3ـ ميمس، سلسبيل، يا

4ـ اسبوع، اح، واٍه

رّشوا،  جلباب،  عانس،  5ـ 

جن

6ـ يبس، الظنبوب، الوس

7ـ لّونته، ريال مدريد، آر

8ـ يشاهدين، نيبال، ولدي

9ـ أرنو، دفأ، ساروفيم

10ـ سف، آين، مل، ييتس، 

سوط

11ـ زيك ناصيف، تاترا

12ـ نســامح، دينا عازار، 

أف

13ـ حر، السنيوره، ننتعش

1ـ إسامعيل ياسني

2ـ لويس أبو رشف، سحَّ
3ـ هرم بن سنان، زار
4ـ نيسوس، تهواكم

5ـ دن، اهد، نيحا
6ـ اس، جل، ندين

7ـ رمل الظريف، أدس
8ـ سحبني، الصني
9ـ تاب، ابان، ميني

10ـ هليوبوليس، فاو
11ـ جال، مبباي، عر
12ـ لن، هّر، داريناه
13ـ هدّي، شارلوت
14ـ بيانو، فستان

15ـ الدوّي، أرن
16ـ ملست

17ـ جواد، وراع
18ـ نرسين طافش

1ـ رئيس أمرييك راحل. 
2ـ رئيس أمرييك راحل. 
3ـ بكاء، أبناء، مسامر. 
4ـ أكَّدها، أمر مستقيم. 

5ـ طعــام، بلدة يف قضاء 
صور، مدينة أملانية. 

6ـ صّوَت وطــنَّ الذباب، 
شاطئ النهر، تُرّدد يف املكاملة 

الهاتفية، أقرباء. 
7ـ أشاَر إىل، زاروا األماكن 

املقدسة. 
8ـ يفّهم الكالم مشافهة، 

تساومُه عىل.
لكاتِب  الثاين  االســم  9ـ 
رويس راحل، رطَّبت، ضمري 

متصل. 
الوقت، مقياس  10ـ صار 

أريض، قبل اليوم. 

الورود، من قادة  11ـ من 

حرب طروادة. 

12ـ ماركة سيارات، أرِجع 

اليشء. 

13ـ رئيس أمرييك سابق، 

نهر يف سويرسا. 

14ـ إقــرتَب، حرف نصب، 

نامئون. 

15ـ مدينة سورية، يعرب. 

16ـ دولة افريقية.

برتوليــة،  رشكــة  17ـ 

القرابة املوروثة.

18ـ االســم األول ملطربة 

الصورة،  صاحبــة  لبنانية 

أسري يف درب.

راحل،  أمرييك  رئيس  1ـ 

والد األب.

2ـ يدركــون بـِ، للتمني، 

بدين. 

3ـ أول رئيس يف فرنسا، 

اعرتاف بـِ، إسم موصول. 

4ـ ماثثََل، رئيس أمرييك 

راحل. 

5ـ قصــَد املكان، أَســد، 

مدينة  الطعــام،  نتنــاول 

مشــهورة  فرنســية 

مبهرجانها. 

6ـ أقاَم باملــكان، قاِدم، 

وكالــة أنبــاء عربية، من 

قبائل الهنود الحمر. 

7ـ عالَْجنا، شهر مرصي، 

هَدموا. 

األم،  شــقيق  نتَعب،  8ـ 

مدينة بلجيكية. 

9ـ يقنــط، راعٍ حــاِذق، 

أصلحنا الصدع. 

فكّــت،  قطَعــوا،  10ـ 

للمنادى، زاَد وارتفَع الثمن. 

11ـ من األمراض، يقاِبل، 

ممثلة مرصية. 

12ـ فقــر، لعب ومرح، 

ُحزن وَغــّم، يرغب ويريد، 

إنتزَع اليشء بخّفة. 

13ـ رئيس مجلس نيايب 

راحل، نتلّبك. 

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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ــه  ــ ــ ــ ــزب الل ــ ــ ــــى حــ ــ ــ ــه عل ــ ــ ــر انفتاحــ ــ ــ ــ ــد عب ــ ــ ــ ــة تصعي ــ ــ ــ ــــي مرحل ــ ــ ــه ف ــ ــ ــ ــد طائفت ــ ــ ــ ــــاط يُحّي ــ ــ جنب

ــة ــووي ــن ــا ال ــيـ ــاروجـ ــمــة لــقــصــف مــحــطــة زابـ ــواقـــب وخــي ــيـــة مـــن عـ تـــحـــذيـــرات دولـ

األزمـــــــــــــــــــة الــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــة الـــــــــــــى مــــــــزيــــــــد مــــــــــن الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد:

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( )تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

ملسه جنبالط من املقاومة، اختار تحييد نفسه يف هذه املرحلة 
عرب فتح قنوات حوار ونقاش مع املقاومة. وعليه، يعلم رئيس 
الحزب التقدمي االشرتايك ان تقاربه من حزب الله يفيد االخري 
اي ان املقاومــة توظف هذا اللقــاء بانها تنفتح عىل الجميع 

وتتحاور مع معظم االطراف اللبنانية.
بدورهــا، حاولت القوات اللبنانية التخفيف من وطأة اللقاء 
بني التقدمي االشــرتايك وحزب الله يف العلن اال انها تعلم ان 
هذه الخطوة سرتتد عليها سلبا النها خرست حليفا لن يؤيدها 
بطروحاتها وتحديدا يف االســتحقاق الرئايس. ذلك ان القوات 
اللبنانية مع باقي االحزاب املسيحية املعارضة قد تتوحد لتختار 
مرشــحا لرئيس الجمهورية ولكن هنا لن يكون للنائب السابق 
وليد جنبالط موقف يتامىش مع املعارضة بل ســيأخذ موقفا 
وســطيا حيث ال يؤيد مرشــح املعارضة وال مرشح 8 اذار مام 
يشري اىل ان هوية وشخصية رئيس الجمهورية املقبل سيكون 

وسطيا يداري املكونات السياسية اللبنانية كافة.

{ املنطقة تدخل مرحلة توتر عالية {
اما املشــهد الخارجــي واضح اليوم حيــث هناك عامالن 
اساســيان يف املســتقبل القريب لهام تداعيات عىل املنطقة 
اولهام انتخابات العدو االرسائييل وربطها مبوضوع الرتسيم 
وثانيهام االنتخابات النصفية االمريكية وربطها باملفاوضات 
االمريكية-االيرانيــة حول امللــف النووي االيراين واىل جانب 
االشــتباك الحاصل الصيني - التايواين والرويس-االورويب 
. يف ظــل هذا الجو، املنطقــة برمتها داخلة يف مرحلة توتر 

وتشنج.

{ اللقاءات بني االحزاب ال تنعكس ايجابا 
عىل مأساة املواطن {

اجتامعيا، كل هذه التحوالت السياســية مل تنعكس ايجابا 
عــىل الوضع املعييش للمواطنــني اللبنانيني الذين يجاهدون 
يوميا للبقاء يف لبنان يف ظل اوضاع اقتصادية تزداد تدهورا 
وترهق املواطن وحده ماليا. ذلك ان الدوالر تخطى عتبة الـ30 
الف لرية لبنانية لتشــري اىل مزيد من االنهيار للعملة اللبنانية 
اىل جانب ان املحروقات ستســعر قريبا بالدوالر عىل ان تباع 
باللــرية اللبنانيــة وفق ممثل موزعــي املحروقات فادي أبو 
شــقرا. هذا االمر نذير شؤم اضايف عىل الشعب اللبناين الذي 

ســيكون مجربا عىل دفع فاتورة املحروقات بسعر باهظ ويف 
معظــم الحاالت قد ال يتمكن من تســديد هذه النفقات. فام 
الحل؟ وكيف ســتكون ردة فعل الشعب اللبناين لهذا التدهور 
املتتايل؟ هل ســيكون الصمت ام قطع طرقات ليوم او يومني 
ليكتفــي بهذا القدر الكبري من الظلم الذي ميارس عليه؟ ام ان 
الشــعب اللبناين سيتخذ موقفا حاسام وقاسيا تجاه السلطة 
التــي تتفرج عىل االنهيار املايل وال تقوم بأي خطوة لفرملته 

بالحد االدىن؟
اضف اىل ذلك، بعد رفع الدعم عن ادوية يف الصيدليات ظهرت 
ادوية كانت غري متداولة وناقصة اىل العلن وباتت يف املتناول 
وهذا يشــري اىل ان ال رقابة عىل الصيدليات الذين تحولوا اىل 
تجار يف عدة حاالت. فامذا يفعل املواطن املســكني الذي اصبح 
يعيش حالة فقر مدقع وحقوقه االنســانية اصبحت معدومة 

يف لبنان؟ فاىل من يلجأ الشعب اللبناين؟

{ ازمة املصارف واملودعني {
علمت »الديار« ان هناك اجهزة امنية تحذر من عدم استقرار 
يف االشــهر املقبلة والخوف ان تتكــرر حادثة بنك فدرال يف 
الحمرا يف ظــل غضب املودعني واالزمة االجتامعية الخانقة. 
هذا االمر يتطلب اجراءات حاســمة مــن الدولة اللبنانية عىل 
الصعيــد االمني وعىل صعيد آلية تــريض املودعني واملصارف 
بشــكل ال ترتك ارضارا عىل مرصف لبنان واملصارف واملودعني. 
ولكن يف ظل هذه االزمة، مل يبادر اي طرف اىل ايجاد هذه االلية 
حتى ان موظفي القطاع العام مل يقبضوا رواتبهم حتى اللحظة 
مــع وعود وزير املالية بأن يتم تحويلها االســبوع املقبل دون 
حوافــز مالية وبدالت النقل وهذا ما قد يدفع رابطة املوظفني 

اىل معاودة االرضاب العام وشل الدولة.

{ االستحقاق الرئايس:

 ماذا يحصل يف الكواليس؟ {
يف ملف االســتحقاق الرئايس خاصة ان لبنان عىل مسافة 
اســبوعني قبل بداية املهلة الدســتورية، رأت مصادر وزارية 
مطلعة انه حتى اللحظة مل يتمكن اي فريق ســيايس بالتوحد 
حول مرشــح رئايس ســواء من املعارضة او فريق 8 آذار.  من 
جهتها، تعمل املعارضة عىل الدفع باتجاه انتقاء مرشح لرئاسة 
الجمهوريــة، واللقاء من 16 نائبا يف الربملان يصب يف خانة 
هــذه الديناميكية التي يجب ان تبدأ يف مكان ما وقد بدأت يف 
معراب ومن ثم الربملان والكواليس بهدف ان تتوج هذه الجهود 

لهدف واحد اصبح معروفا. 

{ ملف النازحني السوريني: ميقايت يعتمد قرار 
االمم املتحدة بعدم عودتهم اىل بلدهم {

يف ملف النازحني الســوريني ، كشفت مصادر حكومية ان 
هناك عراقيــل لبنانية ايضا يف ظل الخالفــات داخل اللجنة 
الوزراية للنازحني السوريني حيث ان الرئيس نجيب ميقايت يتبع 
سياســة االمم التحدة الرافضة الرجاع النازحني السوريني اىل 
بلدهم بل التي تقول بابقائهم يف لبنان ومواصلة مســاعدتهم 
ماديــا. كام ان ارصار  ميقايت عىل اســتبعاد وزير املهجرين 
عصام رشف الدين منها يقطع الشك باليقني ان رئيس حكومة 
ترصيف االعامل ال يريد عودة النازحني ويريد السيطرة عىل هذا 
امللف علام ان وزير املهجرين  زار رئيس الجمهورية ميشال عون 
واســتمع اىل موقفه الذي سينقله رشف الدين اىل املسؤولني 

السوريني االحد او االثنني املقبل. 

{ حزب الله عزز موقع لبنان يف مفاوضات 
الرتسيم وحقوقه النفطية {

يف ملف الرتســيم البحري، رأت مصادر ديبلوماسية رفيعة 
املســتوى للديار انه عندما يخرج  السيد حسن نرصالله ليقول 
بشكل واضح انه يجب ان يحصل الرتسيم قبل استخراج العدو 
االرسائييل للغاز ويشــدد اننا »ال نريد الرتســيم للرتسيم« بل 
الرتسيم واســتخراج الغاز اي اعطاء االذن للرشكات بالتنقيب 
فهذا موقف جدي للبنان ال مجال للبحث به. وبعد خطاب السيد 
تم انهاء النقاش حول خط 29 ومن ثم توحدت املواقف عىل خط 

23 يف قرص بعبدا بني الرؤساء الثالثة.
وتابعــت املصادر الديبلوماســية ان خطاب امني عام حزب 
اللــه الذي توجه للعدو االرسائييل بتحذيره بان ليس وحده من 
سيســتخرج الغاز بل ايضا لبنــان بالتوازي وهذا كالم ممتلئ 
بالكرامــة الوطنية والنربة العالية واملســؤولية لحقوق لبنان 

من ثروته النفطية.
وعليــه، بنى رئيس التيار الوطني الحر عىل اليشء مقتضاه 
اي مبعنى اخر بعد كالم نرصالله أكد جربان باســيل ان الدولة 
يجب ان تســتفيد من املقاومة من اجل توظيف قوة حزب الله 

يف موضوع ترسيم الحدود البحرية مع االحتالل.
وتزامنــا مع ذلك، قال جيش العــدو االرسائييل يف اجتامع 
مصغــر انه ال يجب ان نرضخ لرشوط حزب الله وال ان يحصل 
الرتســيم قبل 2 ايلول املقبل مبعنى ان الرتســيم اذا حصل يف 

هذا التوقيت عىل رغم اســتفادة ارسائيل من الرصاع الرويس-
االورويب ليبيعــوا الغاز الوروبــا ولكن يف الوقت ذاته ال يريد 
جيــش العدو  ان يظهر امام الرأي العام االرسائييل انه ضعيف 

امام حزب الله ورضخ لرشوطه وتهديداته.

{ القوات اللبنانية: لقاء جنبالط مع حزب الله 
حواري وليس تبدال اسرتاتيجيا {

من جهتها، قالت مصادر القوات اللبنانية لـ«الديار« ان القول 
ان الحزب التقدمي االشرتايك انتقل من مكان اىل مكان اخر أمر 
غري صحيح ومبعنى اخر ان االشرتايك مل يقم عىل غرار التيار 
الوطني الحر الذي انتقل من  موقع »ضد سالح خارج الدولة يف 
1988 وصوال اىل 2006 وتوقيعه وثيقة مار مخايل حيث اصبح 
مؤيدا لسالح حزب الله. هذا يعد انتقاال اىل موقع سيايس اخر 

وتغيريا اسرتاتيجيا يف املوقف الوطني الحر.
ولكــن هــذا االمر ال ميكن الباســه عىل الحــزب التقدمي 
االشرتايك الذي وضع موضوع سالح حزب الله »عىل جنب«. 
ومــا يهمنا كقوات لبنانية هو محــر اللقاء بني التقدمي 
االشرتايك وحزب الله الذي ركز عىل اربعة عناوين اساسية:اوال 
، استبعاد امللفات الخالفية اي عدم التطرق اىل موضوع السالح. 
وثانيا، عندما سأل الوزير السابق وليد جنبالط حزب الله اذا كان 
االخري متمســكا برئيس للجمهورية من 8 أذار فهذا يعني انه 
يعارض اي رئيس مقبل من هذا املســار السيايس. ثالثا، اعلن 
جنبــالط بكل وضوح انه ال يريد الحرب خالل الحوار مع حزب 
الله. رابعا، متنى جنبالط عىل املقاومة مفاوضة صندوق النقد 
الدويل للبدء بخطــة التعايف االقتصادي واملايل حيث يرى ان 

الصندوق هو املخرج الوحيد للبنان من ازمته.
وشــددت املصادر القواتية ان اللقاء بني جنبالط وحزب الله 
حصل يف كليمنصو ويف اليوم التايل ارسل وفدا له اىل الدميان 

لالجتامع مع البطريرك الراعي لبحث التطورات السياسية. 
ويف ســياق االســتحقاق الرئايس، قالت املصادر القواتية 
للديار ان التشاور مفتوح بني مكونات املعارضة من اجل وضع 
الئحة اسامء من املرشحني بهدف الوصول اىل اسم محدد ويجب 
ان يجمع صفتني. اول صفة ان يتمتع املرشــح بحد مقبول من 
احرتام الســيادة اللبنانية والصفة الثانية ان يكون قادرا عىل 

تطبيق االصالح.
ولفتــت اىل ان مــا يحصل يف الكواليس اكرب بكثري مام يتم 
تناوله يف االعالم مشرية اىل ان الصورة بدأت تتبلور يف مجال 

مرشح رئيس الجمهورية املقبل.

يف الرابــع من آذار بعد أيــام قليلة عىل بدء الحرب. وهي أكرب 
محطــة للطاقة النووية يف أوروبا جنــويب رشقي أوكرانيا، 
ويشــهد محيطها هجــامت جوية تتبادل موســكو وكييف 
االتهامــات بشــأنها. وتوفر املحطة التي تضــم 6 مفاعالت 
نووية نحو 20% من إجاميل الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها 

اإلنتاجية حوايل 5700 ميغاوات/ساعة.

{ استعداد لحدوث كارثة {
وإزاء مــا يحدث، قال وزيــر الداخلية األوكــراين دينيس 
موناستريســي، الخميس، إن أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة 
ألي احتامل بالنسبة ملحطة زاباروجيا للطاقة النووية، مبا يف 

ذلك عملية إجالء السكان من املنطقة.
وأضاف موناستريســي لرويــرتز أن »املحطة حتى اليوم 
ليســت يف أيدي العــدو فقط ولكن يف أيدي أشــخاص غري 

متعلمني قد يسمحون بحدوث مأساة«.
وحــذرت أوكرانيا يف اآلونــة األخرية من خطر وقوع كارثة 
نوويــة مثل ترشنوبــل، ودعا الرئيــس األوكراين فولودميري 
زيلينســي الخميس املجتمع الــدويل إىل »التحرك الفوري« 
إلخــراج الروس من محطة زاباروجيا للطاقة النووية املحتلة 

التي استهدفت بعمليات قصف.
وقــال الرئيــس األوكراين إن القصف الرويس بدأ يتســبب 
يف ترسب اإلشــعاعات إىل أوروبا عرب الهواء. وأكد أن روسيا 
قصفت محطة زاباروجيا رغم علمها بخطورة هذا األمر، وأكد 

أن املحطة هي ثالث أكرب محطة نووية عىل مستوى العامل.
ورأى زيلينسي أن روسيا تضلل العامل بإخفاء خطر اإلشعاع 

النــووي يف محطــة زاباروجيا، مشــريا إىل أن العامل يحتاج 
للحامية من هذا الخطر.

{ جلسة مجلس األمن {
وأمام جلسة ملجلس األمن الدويل مساء الخميس، أعرب املدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غرويس عن قلقه 
البالغ إزاء تعرض محطة زاباروجيا النووية للقصف، ودعا إىل 

وقف كل األعامل العسكرية يف املنطقة.
وحــذر غرويس خالل حديثه عرب الفيديو أمام مجلس األمن 
بشأن األوضاع يف املحطة النووية، من عواقب وخيمة للغاية 
لألنشطة العســكرية قرب املحطة. وأوضح أن »الوضع حرج 
ويجب الســامح للوكالة الدولية للطاقة الذّرية بإرسال بعثة 

إىل زاباروجيا يف أرسع وقت ممكن«.
وشدد غرويس عىل أن »الوقت ينفد«، يف حني تحاول الوكالة 
منذ أســابيع إرسال بعثة لتفقد املحطة النووية.وعندما سئل 
عن اتهامات لألمم املتحدة باملســؤولية عن تأخر إرسال بعثة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل املوقع، رفض الناطق باســم 
األمني العام لألمم املتحــدة أنطونيو غوترييش الخميس هذه 

الفكرة مجددا.
وأوضح ســتيفان دوجاريك أن »األمر يتعلق مبحطة نووية 

يف قلب ساحة معركة )…( هناك كثري من العقبات«.
ومن أجل ضامن ســالمة املوقع والســامح بوصول بعثة 
تفّقديّة، دعا غوترييــش والواليات املتحدة إىل إقامة منطقة 

منزوعة السالح حول زاباروجيا.
من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية األمرييك لشؤون 
نزع أســلحة الدمار الشامل بوين جينكينز إن »الحل ملا يجري 
يف زاباروجيا بســيط. الواليات املتحدة تدعو روسيا االتحادية 

إىل سحب قواتها فورا من األرايض األوكرانية«.
يف املقابل، حّمل الســفري الرويس فاسييل نبينزيا أوكرانيا 
وحلفاءها املســؤولية قائال »ندعــو الواليات املتحدة الداعمة 
لنظام كييــف )…( إىل إجباره عىل وضع حد نهايئ للهجامت 
التي تســتهدف محطــة زاباروجيا »، كام »ندعو األمم املتحدة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل إبالغ السلطات األوكرانية 
بأن أفعالهــا غري مقبولة«.وتابع »الحجــم الحقيقي لكارثة 
نووية يف املحطة يصعب تخّيله. املســؤولية الكاملة تقع عىل 
عاتق الدول الغربية الداعمة لكييف«، واصفا االتهامات املوجهة 

إىل موسكو بأنها »رسيالية« و«تثري السخرية« و«عبثية«.

{ مساعدات غربية {
ويف ســياق متصــل، قال وزير الدفــاع الدامناريك مورتن 
بودســكو، إن دوال غربية تعهدت بتقديم مساعدات بأكرث من 
1.5 مليار يــورو )1.55 مليار دوالر( ألوكرانيا لتعزيز قدراتها 

العسكرية يف حربها مع روسيا.
وأضاف بودسكو يف مؤمتر صحفي، أن األموال التي تعهدت 
بتقدميها 26 دولة يف مؤمتر يف كوبنهاغن، سُتستخدم لتوفري 
إمدادات األســلحة والصواريخ والذخرية الحالية، وزيادة إنتاج 
األسلحة ألوكرانيا، وتدريب الجنود األوكرانيني، وإزالة األلغام 

من املناطق التي مزقتها الحرب.
ويف وقــت ســابق الخميس، أعلنت بريطانيا أنها ســتزود 
أوكرانيا بأنظمة إطالق صواريخ متعددة ميكنها رضب أهداف 

عىل مسافة تصل إىل 80 كيلومرتا.
وقــال وزير الدفاع الربيطــاين بن واالس يف بيان إن تزويد 
أوكرانيا باألســلحة سيســاعدها عىل الدفاع عن نفسها يف 

مواجهة املدفعية الروسية الثقيلة.

املعلق باملنطقة الخراء ببغداد، يف حني ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية أن مؤيدي اإلطار رشعوا يف نصب الخيام باملكان.

وأعلن اإلطار أن االعتصام يســتهدف تحقيق مطالب وصفها 
بالعادلة، من بينها »اإلرساع بتشــكيل حكومٍة خدميٍة وطنيٍة« 

و«إنهاء تعليق عمل« الربملان.
وطالب اإلطار التنسيقي رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
بإخالء املجلــس وتفعيل عمله الترشيعي والرقايب، كام طالب 
القوات األمنية بحامية مؤسسات الدولة والحفاظ عىل هيبتها 

ومتكينها من أداء عملها.
من جهته، قال زعيــم ائتالف دولة القانون نوري املالي إن 
مظاهرات اإلطار التنســيقي أوضحت أن الشــارع ال ميكن أن 
تســتحوذ عليه جهة دون أخرى. وأضاف املالي - يف بيان- أن 
العراقيني يريدون أن يروا مؤسســات الدولة تعمل، وال يريدون 
رؤيتها معطلة دون وجه حق رشعي وال دستوري، وفق تعبريه.

بــدوره، عاهد زعيــم »عصائب أهل الحــق« قيس الخزعيل 
املتظاهرين من اإلطار التنسيقي باإلرساع يف تشكيل الحكومة 

وعودة الربملان يف أرسع وقت.
وعرص أمس، احتشد مؤيدو اإلطار التنسيقي عند الجرس املعلق 
قرب املنطقة الخراء للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة واحرتام 
مؤسسات الدولة، تزامنا مع اعتصام أنصار مقتدى الصدر أمام 

الربملان.
وحمل املتظاهرون أعالم العراق والحشــد الشــعبي وصورا 
للمرجع األعىل الشيعي عيل السيستاين وأخرى لرئيس مجلس 
القضــاء األعىل فائق زيدان، وهتفوا بشــعارات حامية الدولة 
ومؤسساتها، مؤكدين التمسك مبطالب قوى اإلطار التنسيقي 
الشيعي بتسمية محمد شياع السوداين رئيسا للحكومة العراقية 
املقبلة، ورفض الدعوات لحل الربملان أو املســاس باملؤسســات 
القضائية والدســتورية، وداعني الحــرتام هيبة الدولة وعدم 

التعدي عليها، وفقا لوكالة األنباء األملانية.
ودعا املتحدث باسم اللجنة املنظمة ملظاهرات اإلطار التنسيقي 
إىل عودة انعقاد جلســات الربملان فورا، وقال إن العراق للجميع، 

مشددا عىل الحاجة إىل النزاهة واحرتام هيبة الدولة، وفق تعبريه.

{ مطالب ال تراجع عنها {
وقبل ساعات من بدء توافد أنصار اإلطار التنسيقي، أدى اآلالف 
من أنصــار الصدر صالة الجمعة يف محيط الربملان، وكانوا قد 
بدؤوا التوافد اســتجابة لدعوة التيار الصدري للتأكيد عىل عدم 
الرتاجع عن مطالبهم بحل الربملان العراقي وتشكيل حكومة متّهد 
إلجراء انتخابات مبكرة. وشــدد خطيب صالة الجمعة -التابع 
للتيار الصدري- عىل أنه ال مســاومة أو تراجع عن املطالب التي 

رفعها زعيم التيار مقتدى الصدر.
كام أكّد الخطيب عىل استمرار االعتصام ألنه يعربِّ عام سامه 
»ثورة شــعب«، مشريا إىل أن هناك فرصة حقيقية للتغيري عرب 

الثورة ضد الفساد، بحسب وصفه.
وقالت وكالة األنباء األملانية إن مظاهرات أخرى داعمة للصدر 
خرجت أمس يف محافظات بابل والبرصة وميســان والنارصية 
والديوانية وواسط واملثنى، مشرية إىل أن املشاركني رفعوا شعار 

حّل الربملان العراقي وإجراء انتخابات برملانية مبكرة.

{ مهلة لحّل الربملان {ْ
وتــأيت االحتجاجات الجديدة يف أعقاب إعالن مقتدى الصدر 
إمهال مجلس القضاء األعىل حتى نهاية األسبوع املقبل، إلصدار 

قرار بحلِّ الربملان.
وكان الصدر دعا أنصاره للتجمع يف املحافظات والبقاء حتى 
إشــعار آخر مع استمرار االعتصام يف بغداد، وناشد ما سامها 
الجامهري الداعمة لإلطار التنســيقي التظاهر من أجل اإلصالح 

ال من أجل دعم النظام، بحسب تعبريه.
كام دعا صالح محمد العراقي املقرّب من زعيم التيار الصدري 
إىل تجمع حاشد ألتباع الصدر، كلٌّ يف محافظته، والبقاء هناك 
حتى إشعار آخر، وأوضح أن هدف هذا التحرك هو ملء االستامرات 

القانونية لتقدميها إىل القضاء من أجل حلِّ الربملان.
وتنصُّ املادة 64 من الدســتور العراقي عىل أن مجلس النواب 
يُحلُّ بتصويت األغلبية املطلقة لعدد أعضائه، ويكون التصويت 
بنــاء عىل طلب مــن ثلث أعضاء املجلــس، أو طلب من رئيس 
الوزراء، ومبوافقة رئيس الجمهورية. وعند حلِّ مجلس النواب 
يدعو رئيس الجمهورية إىل انتخابات عامة يف البالد خالل مدة 

أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل.
يذكر أن نواب التيار الصدري -الذي تصدر االنتخابات الربملانية 
األخرية- قد انسحبوا مؤخرا من الربملان، مام زاد من فرص اإلطار 

التنسيقي لتشكيل حكومة جديدة.
وتقول أحزاب اإلطار التنسيقي إنه ال ميكن مناقشة موضوع 

حلِّ الربملان إال إذا استأنف جلساته.
وعقب اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى الربملان قبل أسبوعني 
من اآلن، قرر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبويس وقف 

الجلسات حتى إشعار آخر.

{ انتخابات مبكرة {
ويف تطور آخر، اتفق رئيس الحزب الدميقراطي الكردستاين 
مسعود البارزاين مع رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر عىل 
رضورة إجــراء انتخابات مبكرة يف العراق، معتربين ذلك خطوة 

جيدة رشط التزام جميع األطراف بنتائجها.
وقــال مكتب الخنجر إن اللقاء -الذي جــرى يف أربيل- أكد 
التنسيق والعمل املشرتك لتجاوز االنسداد السيايس، مع اإلشارة 
إىل أن أي مبادرة جديدة يجب أن تصّب يف اتجاه تحسني الوضع 

السيايس وإنهاء األزمة.
من جهته، أعــرَب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
عن استعداده لتسليم السلطة إىل أي حكومة منتخبة، ودعا إىل 
الحوار لحل األزمة، مؤكدا أن حكومته تعمل مع جميع األطراف 

لتهدئة األوضاع.
ويف 30 متوز املايض، اقتحم مئات من أنصار التيار الصدري 
مبنى الربملان. ويسعى التيار الصدري من خالل االعتصام داخل 
املنطقة الخــراء لتحقيق أهداف تتلخــص يف: حل الربملان 

والذهاب نحو انتخابات مبكرة.
ويرصُّ التيار عىل منــع مترير حكومة تحالف قوى »اإلطار 
التنســيقي« الذي ال يزال يتمسك مبرشحه الوحيد محمد شياع 

السوداين لتشكيل حكومة جديدة.
يأيت ذلك بعد 10 أشــهر مــن االنتخابات الترشيعية األخرية 
والفشــل يف تشــكيل حكومة جديدة، إذ فشل الربملان يف عقد 
جلســة النتخاب رئيس جديد للبــالد، وكذلك يف اختيار رئيس 

للحكومة.

الـــــى كريســـــتيل العضـــــم

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

اإلصبع الوتر، وكل ملســة بتولّد ألوف األرتعاشات اليل ما 
بينقطعال  صدى.

 كريستيل ، إلنا سنتني منلتقى فيكن كل يوم وكل ساعة 
وكل دقيقة. ولقاؤنا فيي   اليوم يف كثري من الوفا، الوفا 
للصديقــة واألخت والبنت، واملواطنة الصالحة اليل حّبت 

لبنان وآمنت فيه.

{  تجّمعنا حولك الليلة من لبنان {
ومــن بالد االغــرتاب متل ما شــايفي،  بعيون دامعة 

وقلوب منكرسة وأســف وحزن عىل فراقك،  مثل ما أنتي 
كامن تأسفتي عىل فراق هالبلد الحلو اليل حّبيتيه وشفتيه  
بعبري كل زهرة وعا جناح كل فراشــة وبكل نســمة وبكل 

فّية. 
قولييل يا كريســتيل ، بعدك عم تســمعي اصوات االهل 

واألصحاب، وتتذكري الحلم اليل كنتي عايشتي هون؟ 
يف يش بعاملِك اليل ســاكني فيه اليــوم  بيذكّر بعاملِك 

األريض اليل تركتيه يف 4 اب ؟
يف عندكم مثل ما عنا دولة فاســدة غايبي عن السمع، 
وقضــاء معطّل، وكهرباء مقطوعة، وبنزين مغشــوش 

وتلوث بيئي بالهوى والرب والبحر واألكل واملي؟ 
يف بعاملِك مسؤولني ما عندن حس باملسؤولية، شهاداتن 
فشل وميزاتن الجهل والفساد،  وناس عم تاكل بعضها ؟ او 
يف أنظمة بتحرّم كل العيوب اليل شّوهت لبناننا، وحّراس 

عم يسهروا عىل تنفيذها؟
وهل عندكم عبيد وحــكام بيحكموا عىل الربي وبربّوا 
املجــرم؟ بعاقبوا اآلدمي وبيعفوا عــن األزعر ؟ وبيزّوروا 

الحقايق او بيخفوها؟
هــل يف عندكــم محالت ونــوادي وزمامــري بتمنع 
الســكان من العيشه الهنّية بســبب الضجيج والصخب 
 الــيل بخلّيــك تحــس انــه األرض زلزلــت زلزالهــا؟

أكيد بعِدك عم تطيّل علينا من وقت للتاين من بني الغيوم؟ 
شو عم تشويف يا ترى؟

تركتــي لبنان عابس ومنهار وفوقو غيوم ســودا، بلد 
مكرّس ،مخلّع ،وشــعب انرسق وفلّسوا، مّيت من الجوع 
والعطــش واملــرض ،كل يشء فيه منيــح راح، إال األلفة 
بهالجمعات، والشــعب مظلوم ضاقت فيه فسحة األمل، 
ومرقد العنزة، والنور بضمري املسؤولني اليل وّصلونا لهون 
انطفا.أحبــاء عم تهاجر، زمــن قايس وقهار ، ولبنان عم 
ينهار. معقول ســنتني ال حقيقة وال حق وال مسؤول؟ شو 
قيمة الدولة من دون مســؤول ومن دون ســيادة وحرية 

واستقالل، ومن دون كرامة وأخالق؟
كريســتيل، عفوا عىل هاألســئلة البليدة اليل ميكن ما 
بتهمك كتري ولكن عم نحي من شوقنا إلك، من حرقة قلبنا 
والقهر عىل حالتنا، وعا لبنان اليل ما عاد لبنان اليل كان.

 هنيًئا إلك الدين اليل أنِت فيها يا كريســتيل، دنية الحب 
والتسامح والسالم والعدل، دنية الحياة مش دنية الخداع 
واملــادة والقتل والحرب والدمار واملوت. دنياك منعرف دنيا 
العدل. عدالة الســام. ما أحىل دنيــا العدل، هاألمل البعيد 
املنال، هالحلم املعســول اليل كلنا منتمنى يكون هون عنا، 

ورح منوت بحرقتوا ونحنا ناطرين.
 ولكن بأكّدلك يا كريســتيل انو ما رح نرتاح حتى يسود 
العدل وتظهر الحقيقة ويتحاســب املسؤولني اليل صاروا 
معروفني من الكل، ويعود لبنان وطن األنسان، مهام طال 

الزمان. 
صحيــح إنك غبتي عنــا مع احباء كتــار وعم نبي 
عليكم بدموع حرّة، ولكنكم داميا بضمرينا عند الله أنوار 
مضّوايــه حارضين فينا وحولنــا متل ما عرفناكم، حتى 

نرجع نلتقي.
 ويــا رب اعطينا الصرب والقوة والســلوان تا نعمل كلنا 
ســوى، مع دالل ونزيه وإخوتِــك وأهل الضحايا، من اجل 
الحق والحقيقة، ومن اجل بقاء لبنان ســّيدا حرا مستقال 

قايم عىل االلفة والعدل واالخالق وكرامة االنسان.
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