
5000 L.L.  5000 ل.ل.

»الـــــتـــــرســـــيـــــم« عـــــالـــــق فــــــي »إســــــــرائــــــــيــــــــل«... وحـــــــــزب الـــــلـــــه بــــاملــــرصــــاد
عــــــــون للقضــــــــاة: إنتفضــــــــوا وواجهــــــــوا مــــــــن يُقّيــــــــد العدالــــــــة فــــــــي كّل املواضيــــــــع ومنهــــــــا انفجــــــــار املرفــــــــأ
ــي« ــ ــ ــ ــدوالر الجمرك ــ ــ ــ ــتعجل »ال ــ ــ ــ ــي يس ــ ــ ــ ــّية... وميقات ــ ــ ــ ــة الرئاس ــ ــ ــ ــي املعرك ــ ــ ــ ــد ف ــ ــ ــ تصعي
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ــــــــا«: 4 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة »كورونـــ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و1342 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل  1342  إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1198892
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 4 حاالت وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10585«.

ــــــتر  تطــــــــــورات مثيــــــــــرة.. مانشســــ

يونايتــــــــــد يوافــــــــــق علــــــــــى 

ــــــــــدو ــــــــــل كريســــــــــتيانو رونال رحي

مجددا الطوابري امام املحطات

االطفال الشهداء الذين قضوا يف مجزرة جباليا

بوتني يلقي كلمته يف منتدى موسكو لألمن الدويل

التظاهرات مستمرة يف العراق

كبري املفاوضني االيرانيني

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بوال مراد

ال ينتظــر لبنــان انفراجات قريبة، ال يف عملية تشــكيل 
الحكومة التي ســلّم الجميع أنها لــن تحصل قبل االنتخابات 
الرئاســية، وال يف ملف ترســيم الحــدود البحرية العالق يف 
»ارسائيل«، واملؤكد ال انفراجات يف األزمة املالية واالقتصادية 
التي باتت شــبه مســتعصية يف ظل الجمود املســيطر عىل 
املفاوضــات مع صندوق النقد، نتيجة الخالفات الداخلية حول 
مقاربة عدد من امللفات االصالحية وأبرزها الدوالر الجمريك، 

املوازنة و«الكابيتال كونرتول«.
وباتت معظم القوى السياســية تتعاطى مع املرحلة الحالية 
كأنها مرحلة لتقطيع الوقت الضائع، فال أحد يرغب مبنح العهد 
يف أيامــه األخــرية أي نقاط يعوض بها ولو جزء بســيط من 
خساراته املرتاكمة منذ 6 سنوات، ما يرجح بقاء الوضع الحايل 
عىل ما هو عليه لجهة السري بحلول ترقيعية حتى نهاية شهر 
ترشيــن األول املقبل، فإما تأيت الحلول ســلة واحدة مع موعد 
االنتخابات الرئاسية أو يكون االنفجار الكبري لكل األزمات دفعة 
واحدة، خاصة يف ظل الشــح الكبري الحتياطات مرصف لبنان، 
والتي تجاوزت منذ مدة الخطوط الحمراء يف ظل استمرار الرصف 

بغياب اي موارد مالية جدية قادرة عىل تغطية النفقات. 

{ عون يرفع الصوت..وميقايت يستعجل{
ويجد رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون نفسه مكّبل 
اليدين يف االسابيع األخرية من عهده، خاصة وأن الخالف مع 
رئيــس الحكومة املكلف نجيب ميقايت قلّص اي دور قد يقوم 
بــه يف عملية االنقاذ املنتظرة، لذلك ارتأى التوجه باألمس اىل 
قضاة لبنان مطالبا اياهــم بـ«االنتفاض والتحرر الكامل من 
اي ترغيــب وترهيب«، قائــال: »ال تهابوا ظلم اصحاب النفوذ، 
وواجهــوا من يقّيد عدالة القضــاء يف املرصف املركزي ويف 
انفجار مرفأ بريوت«. واعترب الرئيس عون أنه »منذ 9 حزيران 
املايض يتقاسم القضاة التهرب من املسؤولية يف االدعاء وفق 
االصول عىل حاكم مرصف لبنان بجرائم مالّية خطرية«.وتابع: 
»من يقّيد القضاء يكون مترضرا من عدالته وهو حتام صاحب 

نفوذ«.
وترجح مصادر سياســية مطلعة أن يعمد الرئيس عون يف 
االيام واالســابيع املقبلة لـ«رفع الصوت أكرث فأكرث وتسمية 
األمور بأســامئها بعدما مل يعد هنــاك ما يخرسه«، الفتة يف 
ترصيح لـ »الديار« اىل انه »بعدما تم افشــال عهده، وقد بات 

العـــــدو نفـــــذ ُمداهمـــــات فـــــي الضفـــــة.. فصائـــــل املقاومـــــة: ندعـــــو الـــــى تصعيـــــد العملّيـــــات 
»هآرتـــــس«: جيـــــش اإلحتـــــال  قتل األطفال الخمســـــة فـــــي اليوم األخير من الحرب على غزة 

اقتحمــت قوات االحتالل اإلرسائييل مدينة الخليل ومناطق 
أخــرى يف الضفة الغربيــة، واعتقلت منذ يــوم االثنني 19 
فلسطينيا، بينام مددت محكمة عسكرية امس اعتقال القيادي 

بحركة الجهاد اإلسالمي الشيخ بسام السعدي.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات االحتالل اقتحمت 
مدينة الخليل يف الضفة، كام اقتحمت قرية برقة شامل غرب 
مدينة نابلس. وقد بث ناشــطون صورا لشــبان فلسطينيني 

يرشقون قوات االحتالل بالحجارة أثناء عملية االقتحام.
وقد أفاد »نادي األســري الفلسطيني« بأن عمليات االعتقال 
جرت مبخيم الدهيشــة يف بيت لحم وبلدة ســلواد والخليل 
والقدس، وقال إن قوات االحتالل داهمت منازل فلســطينيني 
وعبثــت مبحتوياتها واقتادت املعتقلني ملراكز التوقيف بحجة 

مقاومة جنودها.
وقالــت حركة الجهاد اإلســالمي يف بيــان إن املنظامت 
الدوليــة والعامل أمام أدلة عىل ارتكاب االحتالل جرائم حرب 
ضد املدنيني واألطفال.وأضافت أن األدلة تضع الهيئات الدولية 
أمــام اختبار »إلدانــة إرهاب حكومــة االحتالل وملالحقة 

املسؤولني«.

اإلحتالين  إنــهــاء  ــى  الـ ــدعــو  ن ســـوريـــا: 
األميركي والتركي.. ورفع اإلجراءات القسريّة
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بوتيـــــن هاجـــــم الواليـــــات املتحـــــدة: روســـــيا والصيـــــن 
تحافظـــــان علـــــى ســـــيادتهما فـــــي ُمواجهـــــة الهيمنـــــة الغربّيـــــة

ــادة  ــ ــكّل القـ ــ ــي لـ ــ ــوار وطنـ ــ ــى حـ ــ ــأدعو الـ ــ ــي: سـ ــ الكاظمـ
ـــــن تأجيـــــل تظاهـــــرات الســـــبت حتـــــى إشـــــعار آخـــــر الصـــــدر يُعل

ــان ــ ــدرسـ ــ ـــاد األوروبــــــــــــــي وواشـــــنـــــطـــــن يـ ــ ــ ـــح ــ ــ اإلت
لــــ»الـــنـــووي« ــي«  ــائ ــه ــن ال »الـــنـــص  رّد طـــهـــران عــلــى   

موسكو: ال نرى أّي تهديد  في عودة النفط اإليراني الى األسواق

اتهــم الرئيــس الرويس 
امــس  فالدميــري بوتــني 
واشنطن مبحاولة إطالة أمد 
الــرصاع يف أوكرانيا، وكذلك 
باستفزاز الصني عرب تايوان، 
والصني  روســيا  أن  معتربا 
تحافظان عىل سيادتهام يف 
مواجهة الهيمنة الغربية، أما 
وزير الدفاع الرويس سريغي 
شــويغو فاعتــرب أن حرب 
أوكرانيا أنهــت عهد القطب 

الواحد.
ويف خطــاب ألقــاه يف 
لألمن  موســكو  »منتــدى 
الدويل«، قال بوتني إن الدول 
الغربية تسعى إىل مد نظام 

أكّد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي امس، أّن 
األزمات السياسية يف البالد 
يجب أن تحل بالحوار، مشرياً 
إىل أنه ســيدعو غــداً كافة 
األطراف السياسية إىل حوار 
وطنــي، من أجــل حل أزمة 
االنسداد السيايس يف البالد.

وقال الكاظمي: »لقد كان 
قرارنا يف هذه الحكومة هو 
أاّل نتــوّرط بالدم العراقي، ال 
اليوم وال غــداً، الدم العراقي 
غاٍل، واملشاكل يجب أن تحل 
بالحوار ثم الحوار، ولهذا غداً 

املفوضيــة  أعلنــت 
األوروبيــة امس، أن االتحاد 
األورويب يدرس الرد اإليراين 
بشأن  النهايئ«  »النص  عىل 
االتفاق النووي، وأّن االتحاد 

يستشري الرشكاء يف األمر.
لدى  روســيا   منــدوب 
املنظــامت الدولية ميخائيل 
جهته،  وصف من  أوليانوف 
املقرتح  عىل  اإليــراين  الرد 
وقال  »بّناء«،  بأنه  األورويب 
إّن »الكــرة اآلن يف ملعــب 

واشنطن«.
أّن  أوليانــوف  وأوضــح 
»إيران اقرتحت، خالل تعديل 
االتفاق  إحيــاء  مــرشوع 

أكــدت روســيا أن عودة 
األسواق  إىل  اإليراين  النفط 
الغربية ال تؤثر بشكل خطري 
وأنها  العاملية،  األسعار  عىل 

ال ترى تهديدا يف ذلك.
الدائم  املنــدوب  وقــال 
املنظامت  لــدى  لروســيا 
الدوليــة يف فيينا، ميخائيل 
أوليانــوف امــس ، عــرب 
هــواء قنــاة »يس إن إن« 
التلفزيونية: »وفقا للخرباء، 
عىل  قادرة  إيران  ســتكون 
إنتــاج حــوايل 3.5 مليون 
برميــل يوميــا، وهذا ميثل 
زيادة بنسبة 1% يف اإلنتاج 
العاملي، وال يبدو أن مثل هذه 

جرمية حرب ارتكبتها »ارسائيل« ونرشت هذه الحقيقة 
صحيفــة »هآرتس االرسائيليــة« عندما ذكرت عن مصدر 
امنــي »ارسائيــيل« رفيع ان طائرة حربيــة »ارسائيلية« 
اطلقت صاروخا ادى اىل استشــهاد 5 اطفال اثناء العدوان 

االرسائييل عىل غزه.
االتحــاد االورويب اســتنكر وطالــب بتحقيق فوري 
ومســتقل، اما جامعة الدول العربيــة فلم يصدر عنها اي 

موقف ومل تدعو اىل اجتامع طارئ.
الدم الفلســطيني ليس برخيص ودم الشــهداء االطفال 
الخمســة ليس رخيصا. فبعد 74 عاما من اغتصاب العدو 
االرسائييل لفلســطني ما زالت املقاومة الفلسطينية قوية 
وتزداد قوة يوما بعد يوم، و»ارسائيل« تكتب نهاية وجودها 
عــرب ارتكابها الجرائم الرببرية الوحشــية، الن من يقتل 

االطفال مصريه الزوال.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ــي ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ بــــــــرج بـــــابـــــل الـ
نبيه الربجي

… ولكن من يحكم برج 
؟ اللبناين  بابل 

   ال فرانــز كافكا عندنا 
أمامنا  يعــد  »مل  ليقــول 
السيد  نســأل  أن  ســوى 
الشيطان ما اذا كان يعطي 
فرصة أخرية ... للحياة« . 
رمبــا ليتقاطع كالمه مع 
خليجية  شــخصية  كالم 
بعيــدة عن األهــواء. »لو 

كان الشــيطان من يقودكم لكانــت أحوالكم أفضل مام 
عليه اآلن، ومام ســتكون عليه غداً«.

  قــال »لو كان لــدى حكامكم الحد األدىن من الضمري 
الســــيايس ، كقاعدة أخالقية لقيام الدولة ، ملا ارتىض 
أي منهــم البقــاء يف موقعه . الفراغ قــد يحمل الناس 
عــى تدبر أمورهم بأنفســهم  ويجعل بالدكم تســتعيد 
ثقــة اآلخرين الذين ال تتصور مدى ازدرائهم لتلك الطبقة 
السياســية ، رمبا األكرث بشــاعة  واألكرث وقاحة  يف 

! التاريخ« 
   الحــظ أن »ما مــن جهة دوليــة أو اقليمية متتلك 
رؤيــة للحل  حتى ولو كان الحل االنتقايل ، للكارثة التي 
تعدت حدودها السياســية واالقتصاديــة  لتغدو كارثة 
وجودية . حتى أنني ســمعت مــن ديبلومايس أمرييك 
عندنــا قوله ان القادة اللبنانيني باقون عى كراســيهم 
العرجــاء بانتظار أن يبتلعوا عائدات الغاز التي قد تذهب 
هبــاء مثلام ذهبت أموال الناس وأموال الدولة. نصف مع 
أمريكا ونصف ضــد أمريكا . نصف مع ايران ونصف ضد 
ايــران . نصف مع »ارسائيل« ونصــف ضد »ارسائيل. » 
متــى يصبح نصفكم مع لبنان، والنصف اآلخر مع لبنان، 
وأنت الذي تعرف مــدى تعلق كبار عائلتنا أحياء وأمواتاً 

؟ لبنان«  وبأهل  بلبنان 
اســتذكر كالم مســؤول كبري من بالده فارق الحياة 
من ســنوات قليلة »هذا اللبنان الــذي علّمنا كيف تكون 
الحياة ، أخىش أن يتخى يوماً ما عن هذا الدور ، ليعلمنا 
كيف يكون املوت . أنتم الذين رفعتم رؤوســنا ، رؤوسنا 
الضائعــة يف تعرجات التاريــخ  تبدون اآلن وقد فقدتم 

رؤوسكم«.
   يثــري ذهول الشــخصية الخليجية البعد الزبائني  أو 
البعــد املكيافييل ، لدى املقامات السياســية  واملقامات 
الدينيــة، »أنــت تعلم أي عالقات تربطني بشــخصيات 
اعالمية وسياســية وديبلوماســية عربية وغري عربية 
. الكثــري من هؤالء يحدثونك عــن االتصاالت التي تقوم 
بها بعض تلــك املقامات اللغاء الدولة اللبنانية بالصيغة 
الراهنة  كدولة اندماجية يتمحور وجودها عى التفاعل 
االنســاين  والتفاعل الثقايف والتفاعل التاريخي ، لتنشأ 
مكانها دويــالت طائفية عى غرار الدوقيات األوروبية 

يف قرون غابرة« . 
ســأل »أي لبنان يبقى ، وأي وهج يبقى ، اذا ما تحّول 
اىل شظايا طائفية  لتغدو كل مكونات الظاهرة اللبنانية 

ميتة«؟  أقليات  مجرد 
تحدث عن »كانتونــات أقرب اىل الغيتوات  ولن أتردد 
يف القول انها أقرب اىل املقابر . حتامً الســّنة والشــيعة 
باقــون عى اجرتارهــم امليكانييك لثقافــة الكراهية ، 
كانعكاس لألزمة التاريخية التي يواجهها االســالم . أما 
املســيحيون الذين يسعون اىل دولة خاصة بهم فلسوف 
يتحولــون اىل قبائل  وبرصاعــات دموية ال بد أن تنتهي 
بتصفية هذه الدولة التي لن تكون  يف أي حال  نســخة 

عن القســطنطينية أو نسخة عن بيفريل هيلز«.
كشــف كيف أن كبار املســؤولني يف بــالده »حاولوا 
اقنــاع بعض أصحاب القرار من أشــقائنا الخليجيني بأن 
يبقى لبنان خارج »صفقة القرن« ان بســبب التعقيدات 
والتشققات الداخلية القابلة لالنفجار ، أًو ألن »ارسائيل« 
التي تستوطن رؤوس قادتها عقد ايديولوجية وتاريخية 
رثــة ال تســتطيع أن تتحمل النمــوذج اللبناين بتنوعه 
وبحيويتــه ، وهي مل تتوقف عــن محاولة تفكيكه بأي 
طريقــة كونه ميثل تقويضاً لكل البنى الفلســفية التي 

العربية«.  الدولة  عليها  تقوم 
يف نظر الشــخصية الخليجية التي عّرجت عى لبنان 
أخــرياً ، يف زيارات خاطفة ،«أن متيزكم يف تناقضاتكم  
ويف تفاعلكــم مع ديناميات الحداثة  لكن مصيبتكم يف 
كونكم تحولتم اىل مســتنقع طائفي.  نوع من برج بابل 
حيــث ال أحــد يفهم لغة اآلخر . وهــذا تحديداً ما تريده 
املنظومة السياســية بذهنية عــرايب املافيات ال بذهنية 

الدولة«. رجال 
 ما الســبيل اىل الحل يف هذه الحال ؟ »أعتقد  ويعتقد 
معي آخــرون ، أن حكامكم باتوا كالثامر املهرتئة ، ال بد 
أن يتســاقطوا الواحد تلو اآلخر . املشــكلة يف »اخرتاع« 
الطبقــة البديلة . لقد تابعت اقوال ومواقف من تدعونهم 
»النواب التغيرييني« . حالة أخرى  وكام كتبت أخرياً، من 

!! اللبنانية«  الفانتازيا  صنع... 

صونيا رزق

مثة اســئلة تدور يف كواليس االستحقاق 
الرئــايس، خصوصاً من قبل جمهور القيادات 
السياســية املســيحية، حول إمكانية إتفاق 
تلك القيادات عى إســم الرئيس املناسب، عى 
غرار بعض الطوائف التي تتفق وتنفذ إتفاقها، 
فيام املســيحيون مشتتون خصوصاً الزعامء 
املوارنــة، وهذه صفة تالزمهم منذ عقود الّن 
الكريس الرئايس تســاهم دامئاً يف إشــعال 
الخالفات يف مــا بينهم، ما يطرح  املزيد من 
االسئلة يف ظل تفاقم السجاالت واإلنقسامات 
املسيحية يف هذه املرحلة، فهل فقدت الساحة 
املسيحية خيار انتخاب الرئيس املناسب؟ واىل 
أي مدى يســتطيع القادة املســيحيون فرض 
رأيهــم يف هذا االطار، من خالل اإلتفاق عى 
رجــل املرحلة؟ كام فعلت الثنائية الشــيعية 
التــي تتمّيز بكلمتها املوّحدة، حني يتعلق االمر 
باملركز الثاين يف الدولة، او بأي منصب رسمي 

هــام، فحتى املناصب الوزارية يتم االتفاق عليها وإختيار من 
ســيتوالها، فيام تغيب هذه الصورة عند املسيحيني يف العديد 
من امللفات واملســائل، بسبب إنقسامهم الذي ال ينتهي وعى 

ما يبدو لن ينتهي.
اىل ذلــك تعلّق مصادر سياســية واكبت مراحل الخالفات 
املســيحية عى هــذه الصورة الســلبية، التي مل تغب خالل 
االســتحقاقات املصرييــة املهمة، وخصوصــاً االنتخابات 
الرئاســية قائلة:« مل تؤد اللقاءات بني االقطاب املوارنة التي 
ُعقدت منذ ســنوات يف بكريك، مبباركة البطريرك بشــارة 
الراعي اىل متوضع ســيايس جديد من نوعه، امنا ســاعدت 
بعض اليشء عى خفض نســبة التوتر السيايس القائم عى 
الســاحة املسيحية بصورة خاصة، كام ميكن القول بأن تلك 
اللقاءات منحت هذه الســاحة تنفّساً، بعد طول إختناق جّراء 

السجاالت االكرث تواصالً بني زعامئها«.
وتابعت:« اوىل خطوات تلك االجتامعات جاءت عفوية من 
قبل سّيد بكريك، وأتت يف وقت يحتاج فيه لبنان إىل مزيد من 
التشاور بني قياداته، ملواجهة كل التحديات املطروحة يف تلك 
املرحلــة، حيث كان وال يزال هدف التنافس بينهم إلغاء اآلخر، 
خصوصــاً ان أجــواء املصالحة الحقيقيــة بقيت غائبة عن 

الشارع املســيحي، املطّوق باالنقسامات الحادة والتي تزداد 
قبل وبعد كل اســتحقاق هام، فكيف اذا كان هذا االستحقاق 

رئاسياً ويوصل اىل بعبدا«؟.
إنطالقاً من هنا تتكاثر االسئلة اليوم يف الشارع املسيحي، 
عن ســبب عدم تكرار تجربة اللقاء يف دار البطريرك؟، النها 
تبقــى افضل من عدم لقائهم،  بهــدف تقريب وجهات نظر 
االقطاب املوارنة، لكــن االجوبة تّصب كلها يف إتجاه واحد، 
هو اّن التجارب علّمت اشياء كثرية، منها عدم وضع االمنيات 
يف اطار االحالم، الن مصالحة االقطاب املنقســمني ليســت 
باملهمة الســهلة، ومن هنا يجب استذكار املساعي التي قام 
بهــا  البطريرك الراحل  نرصالله صفري و«الرابطة املارونية« 
منذ سنوات والتي باءت كلها بالفشل، اذ مل تؤد تلك اللقاءات 
الخجولة والباهتة، سوى اىل كرس الجليد السيايس املرتاكم، 
مع فتح صفحة جديدة مل تغب عنها االجواء الضبابية ، االمر 
الــذي ادى اىل عدم وجود جهوزية مســيحية للتعاطي مع 
املتغريات والتطورات املتسارعة، وسط ترّدي الوضع املسيحي 
مام جعلــه يتطلب عملية إنقاذ رسيعــة، تبقى ضمن آمال 
االوساط الشعبية املسيحية، خاصة يف هذه  الفرتة املصريية 
من عمر لبنان، بهدف مراعاة االســتحقاق الرئايس املرتقب، 
مع ان املهمة صعبة جداً، الن الخالفات السياسية ثقيلة وقد 

تركت للبطريرك الراعي، لذا تبدو مهمته صعبة 
للغاية، خصوصاً ان معطم االحزاب املسيحية 
تســتعني بنبش القبــور والفضائح، والعودة 
اىل زمــن الحرب وذكرياتهــا املؤملة، فتتبادل 
االتهامــات وهذه بحّد ذاتها مشــكلة كبرية 
يصعب حلّها، النها تعود كل فرتة، وتساهم يف 

الحقد والكراهية بني املسيحيني بشكل عام.
يف غضون ذلك، يشري مصدر كنيس اىل ان 
بكريك جاهزة دامئاً للمســاعدة، يف جمع كل 
االفرقاء وليس املسيحيني فقط، وتأمل تحقيق 
الشمل املســيحي قبيل االستحقاق الرئايس، 
وعى القيادات املســيحية ان تتفق حني يكون 
االمــر متعلقــاً مبنصب الرئيــس، وبالتايل 
فاملصالحــة الحقيقية مطلوبة وبشــدة، يف 
ظل الرشخ املســترشي بــني الجميع، كام ان 
التنازل عن املصالــح الخاصة مطلوب ايضاً، 
مؤكداً عى رفض الكنيســة  للفراغ الرئايس 
الّن لــه مخاطره ومحاذيره، لذا علينا االرساع 
يف انتخاب رئيــس للجمهورية، الّن إضعاف 
الجمهورية يعني إضعاف املســيحيني عموماً وموقعهم االول 
يف لبنــان، وهــذه امنية لدى البعض ونحن نســاعده عى 
تحقيقها من خالل انقســامنا كمسيحيني،  ناقالً استياء سّيد 
بكريك ومجلس املطارنة من الخالفات املســيحية، والخوف 
الدائم عى مصري املوقع االول، خصوصاً انهم تعبوا من كرثة 
مناداتهــم برضورة انتخاب رئيــس للجمهورية، الن القصة 
تتكــّرر مع كل رئيس وهذا مرفــوض، فنحن نريد جمهورية 
فاعلة وقادرة عى اتخاذ القرارات الحاسمة التي تعطي لبنان 

الحقيقية. الدولة  مفهوم 
وعن مــدى وجود تفاؤل لديه بإمكانيــة انتخاب رئيس،  
قــال املرجع:« لنتأمــل خرياً  الن هنالك جهــداً يُبذل لتمرير 
االســتحقاق عى خري، وإيصال  الرئيس املناسب«، الفتاً اىل 
اّن امللــف املذكور ليس بيد اللبنانيني وحدهم، الن تشــعبات 
املنطقة تؤدي دورها ايضاً يف اطاره، لكن علينا ان نســاهم 
يف تحقيقــه ال ان نعرقل، ونطالب يومياً من الدول الصديقة 

تسهيل إجراء هذا االنتخاب.
ومل يســتبعد رداً عــى ســؤال، إمكانية جمــع االقطاب 
والشــخصيات السياســية املارونية يف بكريك للتداول يف 

الرئاسة«. ملف 

اإلســــــتحقاق الرئاسي يستدعي التالحم املســــــيحي أوالً... والتغاضي عن نبش القبور !
مصدر كنســــــي : إضعاف الجمهوريّة يعني إضعاف املسيحيين وموقعهم األول في لبنان

فادي عيد

ييش اإلرتفاع الدراماتييك بسعر رصف الدوالر، يف لحظة 
الذروة »الســياحية« وتدّفق دوالرات املغرتبني يف األسواق، 
بوجود العديد من التحديات التي تبدأ مع هذا اإلرتفاع الجنوين 
للدوالر يف السوق السوداء، وال تنتهي يف السياق املايل فقط، 
بــل تتخطّــاه اىل ما هو أبعد من ذلك، من تحديات معيشــية 
صعبة تنتظر اللبنانيني يف الخريف املقبل وتحديداً بعد انتهاء 

الصيــف وبدء فرتة التحضري للعام الدرايس املقبل.
 لكن التحدي األكرب يف هذه الفرتة الزمنية أيضاً، وبحســب 
مصادر ديبلوماســية مطلعة، سيكون يف الوصول إىل نهاية 
املهلة الدســتورية النتخاب رئيٍس جديــد للجمهورية، ومن 
دون أن ينجــح املجلس النيايب يف انتخاب الرئيس، يف ضوء 
اإلنقســامات والخالفات الحالية والتباعــد يف اإلتجاهات 
والخيارات بني القوى السياســية والحزبية وبالتايل األجواء 
املتشّنجة، وصوالً إىل التبّدل يف التحالفات كام اإلصطفافات 
عــى إيقاع حركــة الرتشــيحات »الخجولة« إىل رئاســة 

الجمهورية حتى الساعة.
لكن املصادر الديبلوماســية عينها، تبدي خشيًة ملحوظًة 
مــن احتامل ترجمة مناخ التشــنج هذا يف الشــارع، والذي 
ســُيصبح مهّيئاً للوقوع يف خطر انفالت الفوىض، وذلك يف 
حال واصل سعر الدوالر التحليق، وتدحرجت األزمات مع الغالء 
الفاحش يف األســعار ،خصوصاً أسعار املحروقات واألدوية 
والسلع الغذائية. وبالتايل ويف ضوء انعدام املعالجات وغياب 
املبادرات لتفادي أية انزالقات نحو أزمٍة إجتامعية كربى، فإن 
املصادر نفســها، تتوقع حصول مستجدات غري محسوبة، أو 
رمبا مفاجآت كان قد سبق وتحدث عنها رئيس »التيار الوطني 
الحر« النائب جربان باسيل يف الخريف املقبل، والتي قد يكون 
مــن بينها، عدم نجاح املجلس النيايب يف انتخاب رئيٍس جديد 

للجمهورية، وترجيح خيار الفراغ الرئايس.
وال تقف خطورة املســألة الرئاسية عند هذه الحدود فقط، 
كام تشــري املصادر الديبلوماسية، بل ألن العديد من العناوين 
الخالفية، ال يزال دون أي تسوية أو حلول، يف ضوء ما يرتدد 
عن اجتهادات ومحاوالت لتكريس أعراٍف جديدة عى مستوى 

الرئاســة أو حكومة ترصيف األعامل، وبالتايل، فإن من شأن 
أي ســيناريو من هذا القبيل، أن يعزز خيار الفراغ أو التعطيل 
لإلســتحقاق الرئايس، برصف النظر عن األسباب أو املربرات 
لهذا الواقع، حيث أن انعكاســاته يف الشارع لن تقترص عى 
التحركات الشــعبية الســلمية أو غري املنّســقة مسبقاً، بل 
ســتتجاوز حدود التعبري عن الرأي بطريقة سلمية، إىل رفع 
مستوى اإلحتقان السيايس والحمالت السياسية املتبادلة أوالً 
ثم زيادة منسوب التوتر يف الشارع وتحديداً يف »شوارع« كل 

طرٍف ســيايس ثانياً، وإىل ترسيع وترية اإلنهيارات املعيشية 
ثالثاً.  والحياتية 

وانطالقــاً من هذه املعطيات، ترى املصادر الديبلوماســية 
نفسها، أن التكّهن مسبقاً بالنتائج ال يبدو صعباً، مع خروج كل 
هذا التوتر إىل الشارع، حيث أن مشهد الفوىض قد يتطور إىل 
الحّد األقىص، ولن يكون هذا األمر مستبعداً عندها، خصوصاً 
وأن ما من مرجعيات »وسطية« ستكون قادرة عى مللمة هذا 

الشارع وتطويق أي فوىض فيه. 

ــي الـــشـــارع ــ ـــوضـــى ف ــف ــدوالر مــعــبــر الـــــى الـ ــ ــلـ ــ اإلرتـــــفـــــاع الـــدرامـــاتـــيـــكـــي لـ

عقد رئيس حكومة ترصيف 
االعامل نجيب ميقايت سلسلة 
يف  واجتامعــات  لقــاءات 
فاستقبل  الحكومية،  الرساي 
وفــدا عراقيا ضم مستشــار 
رئيس مجلس الوزراء العراقي 
عالء عبد الحســني الساعدي 
وكال من: خالد منصور رسن 
من  حســن  هادي  وحســن 
مكتب رئيس الوزراء العراقي، 
األحمد  صباح  مازن  والدكتور 
مــن البنك املركــزي العراقي، 
ومديــر عام مركــز التدريب 
وزارة  واملحاســبي يف  املايل 
الدهليك  جــواد  أحمد  املالية 
وعبد الكاظم عبد عيل الدراجي 
من وزارة الرتبية، والســفري 

العراقي حيدر شياع الرباك.
وتــم خالل اللقاء البحث يف قرار الحكومة العراقية متديد 
العقــد املوّقع مع لبنــان لتزويده بالفيول، والبحث يف نفعيل 
االتفاقــات الثنائية املوّقعة بني البلدين وتطويرها ال ســيام 
يف مجاالت الزراعــة والصحة والرتبية والنفط، اضافة اىل 
التعاون عى نطاق واســع مع القطاع الخاص عرب تشــجيع 
غرف التجارة العراقية عى رشاء املنتجات الزراعية والصناعية 

اللبنانية.
والتقى ميقايت ســفري بريطانيا الجديد هاميش كويل، وتم 
خالل اللقاء البحــث يف العالقات الثنائية بني البلدين. وقال 
الســفري الربيطاين: »شددنا خالل حديثنا عى أهمية تقوية 

العالقات الثنائية الطويلة األمد بني بلدينا، وأكدت اســتمرار 
التزام اململكة املتحدة دعم الجيش اللبناين واملجتمعات األكرث 
ضعفا يف لبنان. كام أن اململكة املتحدة تريد أن ترى االستقرار 
واالزدهار واألمن يف لبنان. لهذا الســبب شــجعت السلطات 
عــى إجراء إصالحات عاجلة من أجل عقد اتفاق مع صندوق 
النقــد الــدويل، وهذا أمر رضوري لوضع لبنان عى مســار 
التعايف، واستعادة ثقة رجال األعامل واملستثمرين، وملعالجة 
الصعوبات العديدة والجدية التي يواجهها الشــعب اللبناين، 

وأن اململكة املتحدة ســتدعم لبنان يف هذا املجال«. 
وإجتمــع ميقايت عى التوايل مع وزير الطاقة واملياه وليد 
فــياض، الــــنائب وائل ابو فاعور والوزيرة السابقة زينة 

عكر.

ميقاتي بحث مــــــع وفد عراقي تمديــــــد العقد لتزويد لبنــــــان بالفيول
كويــــــل : إلصالحات مــــــن أجل تأمين صفقــــــة مع »صنــــــدوق النقد«

ميقايت مستقبالًَ الوفد العراقي              )دااليت ونهرا(
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العام  املدير  إســتقبل 

لألمن العام اللواء عباس 

ابراهيــم يف مكتبه قبل 

ظهــر امــس، بطريرك 

الرسيــان الكاثوليك مار 

يوســف  اغناطيــوس 

وعرض  يونــان،  الثالث 

معه األوضاع العامة. 

ثم التقى اللواء ابراهيم 

النائب ملحم طوق وبحث 

معه يف آخر املستجدات 

عىل الساحة املحلية.

رأى عضو املجلس 

حزب  يف  املركــزي 

حسن  الشــيخ  الله 

البغــدادي »أنّنا يف 

هذه األيــام  نعيش 

عىل  االنتصار  لــذة 

اإلرسائييل  العــدو 

متوز  عــدوان  إبان 

2006، عــىل الرغم 

التي ما  من املــرارة 

زالــت يف الذاكــرة 

الذين ســاعدوا  من 

العــدو  وشــّجعوا 

اإلرسائييل عىل شــن الحرب الثانية عىل 

لبنان، بينام كان األحرى بهم أن يُدافعوا 

عن وطنهم ويقفوا إىل جانب شعبهم«. 

وقال  يف لقاء يف الضاحية الجنوبية 

لبريوت: »هذا االنتصــار الكبري  أرىس 

قواعد الردع مع هــذه الدولة اإلرهابية 

التي مل تعرف يوماً لغة الحوار والتعايش، 

واليــوم بربكة هذا الــردع نحمي بلدنا 

وشــعبنا ونحصل عــىل ثرواتنا، وعىل 

الخانعــن واملتآمريــن  أن يعلمــوا أنّنا  

لن نتخــىل عن قوتنــا باملجان لألعداء 

األســباب  باق مادامت كل  وســاحنا 

موجودة«. املوجبة 

وختــم »إّن انتصــار آب عىل العدوان 

األمرييك - اإلرسائيــيل وحلفائهم كان 

املقاومة  بــاٍب لجهّنم فتحتــه  مبثابة 

اإلســامية عىل املرشوع األمرييك عىل 
امتداد املنطقة، وهذا ما ظهر يف سوريا 
وفلســطن والعــراق واليمــن وأماكن 
الجهود فتشــكّل  أخرى، وتكاملت هذه 
محــور املقاومــة الذي بــات يف قلب 
املعادالت اإلقليمية والدولية. وسنشــهد 
إن شــاء الله يف القادم من األيام املزيد 
من التامسك وصنع اإلنتصارات، ويومها 
ســيدرك األمريكيــون أّن سياســاتهم 
الخاطئة التــي كانت تنطلق من النزعة 
الشــيطانية اإلرهابية التي قامت عليها 
ســلطتهم وشــّجعهم عليها عماؤهم، 
زادتهــم وهناً وضعفــاً، وكانت فرصًة 
لنــا يف تقوية عودنــا وتحقيق الكثري 
مــن اإلنجازات عىل صعيد امتاك القرار 
الباد واملحافظة عىل  السيادي وتحرير 

الرثوات«.

رئيس  اســتقبل 
نبيه  النواب  مجلس 
بري يف مقر الرئاسة 
الثانيــة يف عــن 
التينة، وزير التنمية 
الكنــدي  الدوليــة 
ســاجان  هارجيت 

والوفــد املرافق، يف 

كندا  سفرية  حضور 

لدى لبنان شــانتال 

حيث  شاســتناي، 

لاوضاع  عرض  تم 

العامــة والعاقات 
الثنائية بن البلدين.

وزيــر  والتقــى 

التنمية الدولية الكندي ترافقه الســفرية 

شاستناي، رئيس حكومة ترصيف االعامل 

نجيب ميقايت، وتــم خال اللقاء عرض 
للعاقات الثنائية ولتطورات األوضاع يف 

لبنان واملنطقة.

دوليل بشعاين 

ميلك الوسيط األمرييك يف املفاوضات غري املبارشة لرتسيم 
الحــدود البحرية الجنوبية بن لبنان والعدو اإلرسائييل آموس 
هوكشــتاين الرّد »اإلرسائييل« عىل عرض لبنان األخري. حتى 
أّن وزيــرة الطاقة »اإلرسائيلية« كاريــن الحرار )ذات الجذور 
املغربية( قد أكّدت هذا األمر من خال ما أعلنته أخرياً من »أنّنا 
قّدمنــا عرضاً جديداً. وأعتقد أنّه اقرتاح جّيد.. ســيجعل لبنان 
منتجاً للغاز«، مشــرية اىل أّن  »هذا األمر سيســتغرق سنوات 
عىل أي حال. لكن هذا هو الفرق بن البقاء يف الوضع الســيئ 
الحايل أو مســتقبل أفضل«. وذكّر كامها هذا مبا كان يرّدده 
هوكشتاين كلّام زار لبنان، بأّن عليه »عقد الصفقة« أي »توقيع 
اإلتفاق«، ليك يتمكّن يف السنوات املقبلة من بدء اإلستفادة من 

ثروته النفطية بدالً من تركها يف البحر. 
هذا يف الوقت الذي تُفّضل فيه املقاومة أن تبقى هذه الرثوة 
يف أعامق البحار، حتى يُقّرر لبنان بنفسه متى وكيف يستفيد 
منها. ورغم ترك حزب الله قرار ترسيم الخط البحري الحدودي 
للمســؤولن اللبنانين، عىل أن يتوىّل هو الدفاع عن أي إعتداء 
أو محاولة اســتياء عىل نفط لبنان بطريقة ما من قبل العدو 
اإلرسائيــيل، فإّن املســؤولن املعنين يجدون بــأّن »الفرصة 
سانحة أمام لبنان لتوقيع إتفاقية مع العدو بوساطة أمريكية 
لبدء اإلســتفادة من ثروته النفطية قريباً ولتحســن الواقع 
اإلقتصادي واملايل واملعييش الســيىء الذي يعيشه يف املرحلة 

الراهنة«.
 أوســاط ديبلوماسية متابعة مللف ترسيم الحدود البحرية، 
أكّــدت بأّن الكرة مل تعد يف امللعــب »اإلرسائييل«، بل أصبحت 
يف حوزة هوكشــتاين، ألّن هذا األخري قــد زار »تّل أبيب« بعد 
زيارتــه األخرية للبنــان يف األول من آب الجاري، وحصل عىل 
الــرّد »اإلرسائييل« عىل العرض اللبناين، أو عىل »عرض جديد« 
مقابل الطرح اللبناين. وهذا يعني بأنّه أبلغ الوسيط رّده ومتّنى 
ر  عليــه عدم اإلرساع بنقله اىل املســؤولن اللبنانين، كونه أخَّ

عملية اســتخراج النفط من 
حقل »كاريش«، وســيذهب 
للعمل يف حقــل آخر خارج 
الخــط 29. فهل ســيحمله 
هوكشتاين للبنان قبل نهاية 
آب الجــاري؟!. ويبدو أنّه من 
املؤكّد أنّه لن يُسهِّل أو يُرّسع 
لبنان  أن يقوم  يف مســألة 
باســتخراج نفطه من حقل 
»قانا«، أو يف توقيع إتفاقية 
حدود معه قبل شــهرين من 
انتهــاء العهــد الحايل من 
جهة، وقبل إجراء اإلنتخابات 
»اإلرسائيليــة« يف األول من 
ترشين الثاين من جهة ثانية، 
وذلك بحّجة أّن »اإلرسائييل« 
يريد إجراء إستفتاء حول ملف 
الرتسيم والحقول والخطوط 

قبل توقيع أي اتفاق مع لبنان.  
وتســاءلت االوســاط أين تكمن مصلحــة »اإلرسائييل« 
واألمــرييك اليوم يف عقد إتفاقيــة، يف ظّل تهديد حزب الله 
وكام أمينه العام الســيد حسن نرصالله أن »ال إستخراج للغاز 
والنفط من »كاريش«، ما مل يحصل األمر نفســه يف »قانا«.. 
وملاذا ســُيفكّر األمرييك بإعطاء هدية لعهد رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون، وهو عىل قاب قوسن من اإلنتهاء، بعد 
أن قام باملســتحيل لتفشــيله عىل جميع الصعد، رغم أنّه ليس 
عليه ربط هذا امللف بالسياسة الداخلية، لو كان يوّد فعًا عقد 
اإلتفاق؟! وشــكّكت االوساط مبا يقوله »اإلرسائيليون« الذين 
أوحوا بأّن األمور مّســهلة، وبأّن اإلتفاق ســيوّقع يف غضون 
أسبوعن، وقد مّر أكرث من شهرين ومل يحصل أي تطّور سوى 

شفهياً. 

وأكّدت األوساط نفسها بأّن هذا يؤكّد أّن العرض »اإلرسائييل« 
الجديــد مرشوط، لهذا مل ينقله هوكشــتاين اىل املســؤولن 
اللبنانيــن حتى اآلن. فـ »اإلرسائيليون« ال يوافقون عىل يشء 
بســهولة، ومثلام يقول اللبنانيون إنّهم ال يتفاوضون مع عدو 
ال يؤمتــن له، هم يقولون اليشء ذاته، بأّن اللبنانين ال يؤمتن 
لهم، ولهذا يُطالبون بضامنات من شــأنها تعقيد التوّصل اىل 

اتفاق رسيع، األمر الذي يخدم مصلحتهم يف الوقت الراهن. 
واستبعدت االوساط بالتايل أَن تعمل إيران عىل تسهيل توقيع 
لبنــان عىل اتفاقية الحدود، قبل أن تتوّصل اىل عقد اتفاق مع 
الواليــات املتحدة األمريكية يف فيينا حول امللف النووي، والذي 
تريده أن يدوم ال أن يتعرّض لنكسة مع كّل رئيس أمرييك جديد 
للباد. كام تجد أمريكا أّن من أبرز األمور املنتظرة من إيران بعد 
توقيع اإلتفاق النووي معها هو تغيري سلوكها يف دول املنطقة، 
وال ســيام يف لبنان وسوريا، يف حن تفصل هي بن االتفاق 

وسائر ملفات املنطقة. 
وبــرأي األوســاط عينها أنّه أيّاً يكن نــوع اإلتفاق الذي قد 
يتــّم التوقيع عليه بن لبنان والعدو اإلرسائييل، أكان إعان أو 
بيان، أو غري ذلك، وأكان ســيجري التوقيع عىل نسخة واحدة 
أو عىل نســختن مودعتن لدى األمم املتحدة، كّل منهام عىل 
حدة، فإن الشــكليات رضورية ومهّمــة.. ولكنها يف الوقت 
نفســه تفاصيل...فاإلتفاق مع العدو، هو بالنهاية إتفاق مع 
العدو....وكّل طرف يريد أن يقول لجمهوره إنّه باٍق عىل ساحه 

ومستنفر ومل يُساوم. 
وأشــارت االوســاط اىل أّن النفط هو مادة اســرتاتيجية، 
وأّن الدول يف حالة الحرب ال تقوم باملســاومة عىل تقاســم 
النفــط. لهذا فبإمكان لبنان أن يُفكّر جديّاً ببدء اإلســتخراج 
يف الحقــول الداخلية بعيداً عــن الحدود الجنوبية، عىل غرار 
ما سيفعل »اإلرسائييل« رشط التفاوض عىل رفع الضغوطات 
عن الرشكات الدولية، ال ســيام عن »كونسورتيوم« الرشكات 
الذي ترأســه »توتال« الفرنسية ليك يتمكّن لبنان بدوره ببدء 
االستخراج من البلوك 4، عىل سبيل املثال. علامً بأّن املفاوضات 
ســتبقى وستســتمّر اىل حن نضوج اإلتفاق، يف حال مل يتّم 

خال شهر أيلول املقبل، عىل ما زال يُعّول البعض.
وترى االوســاط، يف املقابل، بأّن مثّة مشكلة داخلية تكمن 
يف أّن وجود الرثوة النفطية والغازية يف لبنان، قد ســاعدت 
عىل »تفريخ« عــرشات مراكز األبحاث والرشكات املتخصصة 
للقيــام مبتابعة ومواكبــة كّل ما يتعلق باالســتثامر، ومّد 
األنابيب، والحقول، والنقل، واالقتصاد، والصناعات التحويلية، 
والصناديق، إلخ... وطبعاً هذا يشء طبيعي ومتوّقع. ولكن مبا 
أّن لبنان دولة مفكّكة ومنقســمة عىل نفســها، فإّن كّل هذه 
الجهود ستضيع، وســتغرق هذه املراكز يف جزئيات تفاصيل 
التطاحن املذهبي واملؤسســايت والبنيوي، والتصارع عىل املال 
والسلطة، وسنصبح شبيهن بالوضع العراقي: شعب عظيم ذو 
قــدرات هائلة، ولكنه معرّض للهيمنات والتدّخات الخارجية، 

يف الوقت الذي هو منقسم عىل نفسه عامودياً وجغرافياً.

كامل ذبيان 

يف الوقت الذي تسد امريكا ودول 
اوروبية، الطريق امام عودة النازحن 
الســورين من لبنان، فان سوريا 
تفتح ابوابها لهم دون رشوط، ال بل 
يؤكد املسؤولون فيها، عىل ان نحو 
مليون نازح ســوري، كانوا خارج 
سوريا عادوا اليها، اضافة اىل اربعة 

ماين داخلها.
فورقة النزوح الســوري، يحاول 
اعداء او خصوم القيادة الســورية، 
استخدامها ضدها لنيل مطالب منها، 
تستفيد منها جهات خارجية مع ما 

يسمى معارضة ســورية، لفرض رشوط عىل النظام 
السوري، مل يقبلها قبل الحرب عىل سوريا، وال اثناءها، 
وهو لن يقبلهــا بعد ان صمد يف وجه املؤامرة، وحرر 
اجزاء واســعة من االرايض الســورية، من املنظامت 
والجامعات االرهابيــة، املدعومة من دول تدخلت يف 
سوريا، لقلب الحكم فيها لكنها فشلت، ووقف اىل جانب 
النظام حلفاء اولهم روسيا وايران وحزب الله من لبنان.

وربح النظام الســوري ورقة النزوح السوري داخلياً 
وخارجيــاً، وهو ال يضع رشوطاً ملــن يرغب من ابناء 
ســوريا، بالعودة اىل حضن االم، وهذا ما ملســه وزير 
شــؤون املهجرين عصــام رشف الدين يف زيارته اىل 
دمشق، للبحث مع الجهات السورية املعنية، يف الخطة 
التي وضعها لتنظيم عودة النازحن مبا يقارب 15 الفا 
شهرياً، فالتقى رشف الدين وزير االدارة املحلية والبيئة 
حســن مخلوف، وهو املكلف ملف النازحن السورين 
من حكومته، كام الوزير رشف الدين ايضاً، الذي يؤكد 
لـــ »الديار«، انه زار ســوريا، موفداً رســمياً من قبل 
الحكومــة وحصل عىل تفويــض منها، وبتكليف من 
رؤساء الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري ورئيس الحكومة املســتقيلة نجيب ميقايت، 
الن موضوع النازحن بات يشــكل عبئــاً ثقياً عىل 

لبنان، من النواحــي املالية واالقتصادية واالجتامعية 
والدميوغرافية واالمنية، وان كلفة النزوح الســوري 
بلغت نحو 40 مليار دوالر، وفق تقديرات رسمية لبنانية.

ويف زيارتــه ملس وزير شــؤون املهجرين، اكرث من 
تأييــد لخطته، وهذا ما ســبق واكد عليه وزيرا الحزب 
الدميوقراطي اللبناين الســابقن اللذان تســلام ملف 
النازحن الســورين صالح الغريب ورمزي مرشفية، 
حيث مل ير هؤالء اي عرقلة لعودة للنازحن يف دمشق، 
بل عند االمم املتحدة التي تديرها امريكا، وهذا ما ابلغه 
الوزير السوري مخلوف لرشف الدين، وقال ان عىل االمم 
املتحدة ان تكون رشيكا فاعاً يف عودة النازحن، وان 
تساعد عىل اعادة االعامر، وعندئذ فان النازح السوري 
يعــود تلقائياً اىل لبنان كــام نقل الوفد اللبناين، الذي 
ســمع من الوزير مخلوف ان الحكومة السورية تقوم 
بواجبها امام شعبها، وهي تسهل عودة النازحن حيث 
انخفض عــدد مراكز االيواء من 532 مركزاً اىل 58 يف 
جميع املناطق السورية املحررة، بعد ان ساهمت الدولة 
الســورية، يف تأمن كل مســتلزمات العودة، من بنى 

تحتية وخدمات واقامة وطبابة وتعليم.
والوزيــر رشف الدين الذي رافقــه يف الزيارة مدير 
الداخليــة يف الحزب الدميوقراطي اللبناين لواء جابر، 
ومستشــاره االعامي جاد حيدر، يرد عىل ما اعتربها 

زيــارة حزبية اكرث منها رســمية، فهو 
يعرتف بان رئيس الحزب طال ارســان، 
كان املســاعد االول النتقاله هو وغريه اىل 
سوريا، نظراً للصداقة التي تربط برئيسها 
بشــار االســد، حيث ال ينكر رشف الدين، 
ان عاقات التحالف مع ســوريا، تساهم 
يف توفــري اجواء ايجابية لعودة النازحن، 
الذين تدعوهم السلطات السورية للعودة، 
اذ اكد وزير الداخلية السورية اللواء محمد 
رحمون للوفــد اللبناين، ومثلــه الوزير 
مخلوف، ان الرئاســة الســورية اصدرت 
عفواً عن املتخلفن عن الخدمة العسكرية، 
اضافة اىل غري ذلك، حيث تم التعميم عىل 
كل املراكــز الحدودية بتســهيل عودة اي 
سوري يحمل جواز سفر منتهي الصاحية،  وهذا ما زاد 
من عودة االف النازحن اىل املناطق اآلمنة يف سوريا.

فام ذهب به وزير املهجرين اىل سوريا، من خطة اىل 
ســوريا، عاد منها بتفاؤل كبري، بان املرحلة االوىل من 
الخطة ستنفذ، وال عراقيل بوجهها، فليس من رشوط 
ســورية، يف دمشــق، بل هي موجودة يف واشنطن 
واالتحــاد االورويب واالمم املتحدة، التي ميكنها تقديم 
املســاعدات للنازحن يف ســوريا، وليس من ســبب 
مينع النازح الســوري يف لبنان او غريه من الدول من 
العودة، سوى قرار سيايس اممي، باستخدامهم ورقة  
للتفاوض، وان اخطر ما يف املرشوع الخارجي للنازحن 
هو توطينهم حيث هــم، وان دوالً اوروبية تدفع بهذا 
االتجاه، كيا يتجهوا نحوها، وهذا ما يتخوف منه لبنان، 
الــذي يأوي حواىل مليــون ونصف مليون نازح والذي 
يعاين ازمة مالية اقتصادية وحاالت من الفقر والجوع 

والبطالة والهجرة.
فعودة النازحن مســهلة يف سوريا، التي »تعتب« 
عىل رئيس الحكومة نجيب ميقايت، الذي حذر من عبء 
النزوح السوري عىل لبنان، لكنه مل يجرؤ عىل الذهاب 
اىل دمشــق، لحل امللف فيها، وهو لن يفعل، الســباب 

سياسية.

دعــا رئيس الجمهوريــة العامد 
ميشال عون القضاة اىل ان ينتفضوا 
لكرامتهم وسلطتهم وال يهابوا ظلم 
اصحاب النفوذ، »فهم ادرى بوهنهم 
امامكم عندما تؤدون رســالة عدالة 
األرض بانتظــار عدالة الســامء«. 
وطلــب الرئيس عون مــن القضاء 
أن يواجه كل مــن يقيد عدالته »يف 
املرصف املركزي كام يف انفجار مرفأ 
بريوت، حيث ال تزال أنفس الضحايا 
والجرحــى وأهاليهــم واملترضرين 
مضطربة، كــام هي حال املوقوفن 
وطالبه  أيضا«،  وأهاليهم  املظلومن 
»بالتحــرر الكامل مــن اي ترغيب 
او ترهيب، وهــام جرمان ال يليقان 

بالسلطة القضائية«. 
دعــوة الرئيس عون جــاءت يف كلمة وجهها اىل 
الجسم القضايئ بعد ظهر امس، قال فيها: »يف التاسع 
من حزيران املايض وبناء عىل املادة 13 من قانون أصول 
املحاكامت الجزائية، حرك القضاء املختص دعوى الحق 
العام ضد املدعى عليه حاكم مرصف لبنان رياض توفيق 
سامة ورشكائه واملتدخلن معه بجرائم مالية خطرة 
ويزيد من خطورتها أن املشتبه فيه األول بارتكابها هو 
حاكم مــرصف مركزي، وهي تحديدا جرائم االختاس 
والتزوير واســتعامل املزور وتبييض األموال واإلثراء 
غري املرشوع والتهرب الرضيبي، وبعدما تم انجاز كامل 
التحقيق الذي اظهر االرتكابات واملســؤوليات وتقديم 
ورقة طلب تقيض باحالة املدعى عليهم من قبل النيابة 
العامة االســتئنافية يف بريوت أمام قايض التحقيق 
األول يف بــريوت. ومنــذ ذلك الحن تقاســم القضاة 
املعنيون التهرب من املســؤولية من دون أن يتم االدعاء 

وفق األصول القانونية، ما يجعلني، من موقعي ودوري 
كرئيس الدولة ومبوجب قسمي الدستوري.« 

اضاف »أنا أعرف أن القضاء املسري أو املأسور يعني 
يف مكان ما أن هناك من يقيده، وقد يكون مترضرا من 
عدالتــه، وهو حتام صاحب نفوذ يك يجد إىل تعطيل 
سلطة دســتورية كالقضاء سبيا، ولكنه حتام يجد 
أذنــا صاغية. من هنا أطلب من القضاء أن يواجه كل 
مــن يقيد عدالته يف املرصف املركزي، كام يف انفجار 
مرفأ بريوت الذي حلت الذكرى الثانية آلثاره القاتلة يف 
الرابع من الشــهر الحايل، حيث ال تزال أنفس الضحايا 
والجرحــى وأهاليهم واملترضرين مضطربة، كام هي 

حال املوقوفن املظلومن وأهاليهم أيضا«.
وشدد الرئيس عون عىل ان »القضاة رسل العدالة، وقد 
قيل يوما، كام هو معلوم، أنه عندما يكون القضاء بخري 
يكون الوطن بخري ولو أصابه دمار يف البرش والحجر، كام 
قيل أيضا أن من يجعل املستبدين أباطرة إمنا هو الخنوع 

والركوع أمامهم. دعويت للقضاة اليوم: 
انتفضــوا لكرامتكم وســلطتكم وال 
تهابوا ظلم اصحاب النفوذ، فهم أدرى 
بوهنهم أمامكم عندما تؤدون رسالة 

عدالة األرض بانتظار عدالة السامء«.
وكان الرئيس عون اســتقبل  قبل 
الظهــر، الرئيس الجديــد للرهبانية 
هادي  االبــايت  املارونية  اللبنانيــة 
محفوظ واملدبرين االباء: جورج حبيقة 
وميشال بوطقة وطوين فخري وامن 
الرس العام للرهبانية االب طوين عيد، 
يف زيــارة ملناســبة انتخاب مجمع 

الرئاسة العامة الجديد للرهبانية.
وخال اللقاء، متنى الرئيس عون 
لابايت محفــوظ ومجلس املدبرين 
»التوفيــق يف مهامهم الجديــدة«، مركزا عىل »الدور 
الريادي الذي حققته الرهبانية اللبنانية املارونية يف 
الوطنية والروحية والرتبوية واالنســانية  املجاالت 
واالجتامعيــة، خصوصا يف الظــروف الصعبة التي 

متر بها الباد«.
وعــرض االبايت محفــوظ لعمــل الرهبانية يف 
مختلف اديرتها املنترشة يف لبنان والعامل واملؤسسات 
الرتبوية والجامعية والصحية املنبثقة عنها، اضافة 
اىل النشاطات االجتامعية واالنسانية التي تقوم بها 
للتخفيف من معاناة اللبنانين حاليا. وكانت جولة افق 
تناولت االوضاع العامة يف الباد والتطورات األخرية.

كام اســتقبل الرئيس عون الرئيس العام ل »جمعية 
املرســلن البولســين« االب مروان ســيدي ومرشد 
راهبات الكرمليــات يف حريصا االب جوليان قريط، 
وعرض معهام لعمــل الجمعية يف مختلف املجاالت 

الروحية واالجتامعية واإلنسانية.

3
ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

االربعاء 17 آب 2022

 هل بات العرض »اإلســـــرائيلي« في جيب هوكشـــــتاين.. وهل ســـــينقله الى املســـــؤولين اللبنانيين خالل آب الجاري؟!
مـــــن املؤّكـــــد أّنـــــه مشـــــروط.. واســـــتخراج النفـــــط بعيـــــداً مـــــن »كاريـــــش« يجـــــب أن يُرافقـــــه بـــــدء عمـــــل »توتـــــال« فـــــي البلـــــوك 4

 شـــــرف الديـــــن يعـــــود مـــــن ســـــوريا بدعـــــم خطتـــــه لعـــــودة النازحيـــــن الســـــوريين
دمشـــــق تســـــّهل.. وواشـــــنطن واإلتحـــــاد األوروبـــــي واألمـــــم املتحـــــدة يعرقلـــــون

ــــاع ــ ــ ــ ــ ــــــث األوضــ ــ ــ ــ ــــم بحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواء ابراهي ــ ــ ــ ــ ــ  الل
ــوق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان وط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرك يون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع البطري ــ ــ ــ ــ ــ ــ م

 البغـــــدادي: إنتصـــــار املقاومـــــة أرســـــى قواعـــــد الـــــردع
ــا ــا ونحصـــــل علـــــى ثرواتنـــ وببركتـــــه نحمـــــي بلدنـــ

ــــــي ـــ ـــ ــــــري وميقاتـ ـــ ـــ ـــع بـ ـــ ـــ ـــ ــــــث مـ ـــ ـــ ـــدي بحـ ـــ ـــ ـــ ـــر كنـ ـــ ـــ ـــ  وزيـ
العالقـــــــــــــات الثنائّيـــــــــــــة بيـــــــــــــن البلديـــــــــــــن

ابراهيم مستقبال يونان رشف الدين مجتمعاً مع الوزير السوري حسني مخلوف

عون مع األبايت محفوظ والوفد املرافق                                              )دااليت ونهرا(

البغدادي يلقي كلمته

بري مستقبال ساجان                        )حسن ابراهيم(

 عـــــــــــــون لقضـــــــــــــاة لبنـــــــــــــان: واجهـــــــــــــوا كّل مـــــــــــــن يُقّيـــــــــــــد
عدالـــــــــــــة القضـــــــــــــاء فـــــــــــــي »املركـــــــــــــزي« وانفجـــــــــــــار املرفـــــــــــــأ

والرئيس  محفوظ  األبــاتــي  استقبل 
 العام لـ »جمعّية املرسلين البولسيين«



ــــــا.. ــــــوا ضعفن ــــــه: إرحم ــــــزب الل ــــــرائيل« لح »إس

الديمان؟ من  برتقالّية  تموضع  إعــادة 
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االربعاء 17 آب 2022

ميشال نرص

مع اقــراب االول مــن ترشين الثــاين، تدخل 
البالد أكرث فأكرث يف أجواء االنتخابات الرئاســية، 
فاالستحقاق الذي اطلقت صفارة السباق نحوه، يف 
الكواليس ويف العلن، عىل خّط االعداد له، بدأ يفرض 
ايقاعه تصاعديا عىل الســاحة السياسية، متحكام 
مبواقف االطراف املختلفة،  التي ال تزال حتى الساعة 
ضمن اســقفها العالية،  اىل حني استحقاق ساعة 

البازارات والتسويات .
وحتــى ذلك التاريخ، تتزاحــم امللفات املؤثرة يف 
االنتخابات املنتظرة ويف »بروفايل« الرئيس العتيد، 
من مفاوضات ترسيم الحدود بني لبنان و«ارسائيل«، 
وصوال اىل مفاوضات فيينا النووية، مرورا بالحوار 
السعودي – االيراين، وتداعيات كل ذلك داخليا، حيث 
تبني التجــارب التاريخية »تــوق« اللبنانيني لربَط 
استحقاقاتهم عىل انواعها بتطورات املنطقة والعامل.

فمع تراجع حظوظ تشكيل حكومة جديدة اال يف 
حال حصول »عجيبة«،  مثة من يخىش من ان تكون 
تلك الخطوة مقّدمة لتطيري االنتخابات الرئاسية تحت 
شــعار »العجز عن االتفاق عىل اسم توافقي« ميكن 
ضامن االكرثية املطلوبة النتخابه،  ما قد يفتح الباب 
واسعا امام جدال دستوري حول صالحيات حكومة 
ترصيف االعامل يف ظل الفراغ، وسط حديث عن ان 

مفاجأة »عونية« قد تقلب املوازين.
مصادر سياسية مطّلعة تشري اىل  ان االتصاالت 
»الرئاســية« ستتكثف خالل االسابيع املقبلة،  فبعد 
التقارب عىل خط كليمنصو - حارة حريك، والتواصل 
املستجد بني نواب املعارضة،  وبينهام االبعاد الجديدة 
يف حركة معراب الالفتة،  مقابل ضبابية املشهد عىل 
ضفة الثامن من آذار الذي تشــهد كواليســه حركة 
تشاورية تنسيقية بعيدة عن االعالم، حيث لن يحسم 

حزب الله خياراته قبل بداية ايلول، وفقا الوساطه،  
برزت اىل الواجهة زيارات الحج السياسية اىل املقر 
البطريريك الصيفي يف الدميان،  بعد ما قيل ورسّب 
عــن دور خارجي مرســوم  للبطريرك املاروين يف 

تزكية مرشح لرئاسة الجمهورية.
وفيام باتت املواصفات البطريركية للرئيس العتيد 
محســومة ومعروفة، بدا واضحا تعّمد رئيس التيار 
الوطني الحر اطالق مواقف واضحة،  حول املســائل 
االساســية من الرصح البطريــريك،  خالل زيارته 
»التضامنية« مع ســيد بكريك،  والتي بينت بحسب 
املصادر، وجود مســعى برتقايل العادة التموضع 
الداخيل،  او نوع من »تكويعة«،  تخرج البياضة من 

تحالفها السابق،  وابرز دليل عىل ذلك:
- متسك باسيل بالرئيس صاحب التمثيل الفعيل،  
اي امتالكه كتلة نيابية وازنة،  قاطعا الطريق بذلك 
امام منافسيه،  »بيك« زغرتا الذي خرس كتلته النيابية، 
وجرنال الريزة الذي مل يخض اساســا االستحقاق،  
رغم املنقول عن لسان بعض السياسيني عن رغبتهم 
بتشكيل تكتل سيايس هدفه ايصال العامد عون اىل 

بعبدا، وبالتــايل ارصار الصهر عىل الرئيس القوي 
خالفا ملا يســعى اليه حزب الله. ولعل االبرز يف تلك 
الرســالة اعتباره ان املعركة ستكون محصورة بينه 

وبني رئيس حزب »القوات اللبنانية«. 
- اشــارته اىل ان من يعرقل تشكيل الحكومة هي 
االطراف نفسها التي سمت الرئيس املكلف، اي الثنايئ 
الشــيعي وحلفاؤه. - دفاعه عن البطريرك املاروين 
الذي ليس »عميال« وكذلك عن املطران الحاج، طارحا 
نفسه وسيطا عىل خط البطريركية – الرئاسة االوىل، 
مقرحا زيارة للبطريرك الراعي اىل بعبدا متهيدا القفال 
امللف بعد نجاح محاوالت تفكيكه وحله عىل مراحل.

وتعترب املصادر ان النقاط الثالث تبني وجود افراق 
كبري يف القراءة السياسية للمرحلة املقبلة بني مرينا 
الشــالوحي وحارة حريك،  وهو كان سبق ان اظهر 
ذلــك االمني العام لحــزب الله،  والذي يعود اىل عدم 
قــدرة الحزب عىل مجاراة »الربتقايل« يف ســقفه 
العــايل،  فام كان يصح ماضيا ال يصح اليوم،  بعيدا 
عن حســابات املعركة الرئاسية، التي لن يخوضها 

الحزب مبرشح له.

مريم نرس

بانتظار مجيء املوفد األمرييك يف ملف ترسيم 
الحدود البحرية آموس هوكشــتاين اىل لبنان الذي 
يحمل رد العدو اإلرسائيــيل، يعيش البلد حالة من 
الرقــب والحــذر، خاصة أنه بناًء عــىل الجواب 
سُيبنى عىل اليشء مقتضاه، بحسب ما عرّب األمني 
العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله.. فاملامطلة 
املتوقعة هذه املرة لن تُواَجه عىل ما يبدو برســالة 
ثالثة من حزب الله، وإمنا بعمل أكرب من رســالة، 
وبذلك تكون رضبة مؤثرة جداً وقاســية جداً عىل 
الكيان، وكأن مجاهدي املقاومة »يدهم عىل الزنّاد 
يرمون ببرصهم أقىص القوم«، كام جاء برسالتهم 
لقائدهم، وهكذا يجب أن يرى العدو املشــهد متاماً ، 
ويَحســب له ألف حساب قبل أن يرتكب أي حامقة 

يَدفع مثنها غالياً.
د فيها العدو ويَضطر أن  لعلّها املرة األوىل التي يُهدَّ
يرد التهديدات »رفع عتب« خوفاً عىل صورته فقط، 

ألن الكل يعلم أنه عاجز عن تنفيذها.
»ارسائيل« التي تستخف مبوقف الدولة اللبنانية، 
تهيب موقف املقاومة، خاصة بعد أن تخطى الســيد 
حســن نرصالله خطوة الرســيم وأطلق معادلة 
التنقيب واإلســتخراج واإلستثامر، مام أعطى قوة 
للمفاوض اللبناين وجدية باملوقف، ما جعل األمرييك 
مضطراً لتدوير الزوايا من أجل إيجاد َمخرج يُنقذه مع 
»اإلرسائييل« من حرب ال تصب مبصلحتهم اآلن. وما 
الجنون »اإلرسائييل« يف فلسطني املحتلة وسوريا إال 

دليل عىل أنه يتهّيب اللعب مع حزب الله.
هذا الكالم ليس خيالياً وال إفراضياً، إمنا قاله كل 
من »اإلرسائييل« واألمرييك لحزب الله عرب وسيط 
أنهــام ال يريدان حــرب، وأن »اإلرسائييل« إيجايب 
ومســتعد لتقديم أي تنازل، طالبني تفهم ظروفهم 
الداخلية، مبعنى »إرحموا ضعفنا« ، فالكيان يطمح 
أن يَستثمر باألزمة الروســية-األوكرانية لصالح 
اعتــامد أوروبا عىل الغاز »اإلرسائييل«، وهذا ال يتم 
إال ببيئة آمنة لإلســتخراج والتصدير، أما األمرييك 

فهو ال يريد أن يكرس اسراتيجية الضغوط القصوى 
حتى ال يســتطيع لبنان الجمع بني قوة عســكرية 

وقوة إقتصادية. 
بات مشهد األيام املقبلة واضحاّ، وإن كان يحتمل 
نقيضني بني حرب وال حرب بنســب متساوية اىل 
حــد ما، متاماً مثلام يتصارع الالمنطق مع األوىل 
واملنطق والواقع مع الثانية، بحيث ال يختلف أحد أن 
الخيارات مفتوحة عىل كل اإلحتامالت، هكذا توحي 
ِدقــة املرحلة، وهذا ما يتهيأ له الرأي العام اللبناين 
وتحديداً البيئة اللصيقة باملقاومة التي تقف خلفها 

يف قراراتها وتثق بقدراتها.
أما بالنسبة للرأي العام »اإلرسائييل« الذي يُعترب 
أولوية ومعيار أســايس للقيــادة يف هذه املرحلة 
تحديداً، نظراً لتوقيت هذه األحداث قبل االنتخابات 
التي تبحث عن إنجاز قبلها.. يُقســم اىل قســمني: 
شعبي ونُخب وال زالت القيادة لديها قدرة عىل توجيه 
األول من خالل الثاين، رغم اهتزاز الثقة بني القيادة 
واملســتوطنني بعد سلسلة هزائم للكيان.. الصورة 
هنا تغرّيت، مل تعد »ارسائيل« بعيون مســتوطنيها 
كام كانت سابقاً، وحتى املؤسسة العسكرية تعلم 
أنها عاجــزة عن تحقيق انتصار، خاصة مبواجهة 
حزب الله، لذا مُترر لهم من خالل الُنخب أن الكيان مل 
يعد كام يف السابق قادراً عىل خوض حرب طويلة، 

ومل يعــد لديه قدرة أبداً عىل ضامن نتائج أي حرب، 
وأن أي حرب ستكون ُمكلِفة مع املقاومة يف لبنان 
خاصة أنهم يعلمــون جيداً تعاظم قدرتها، مبعنى 
يقولون لهم: هذه »ارسائيل« الجديدة تعرّفوا عليها. 
لكن يف الوقت نفسه ال تستطيع السلطة الحالية 
إظهار عجزها كام هو فعالً ، ال أمام مســتوطنيها 
وال أمام املعارضة التي ستســتغل ذلك لتســتثمره 
إنتخابياً، حتــى إحتاملية تأجيل اإلســتخراج ال 
يُناســبها عىل املدى البعيد.. ف »إرسائيل« ليست 
فقط غري قادرة عىل حرب وتعتربها أسوأ الخيارات 
مع حزب الله، إمنا لديها صعوبة أيضاً بأيام قتالية 
خاطفــة، باعتبار الضامنة مفقودة يف الحالتني، 
وهي يف الحقيقة تريد تسوية ومستعدة للتنازل، 
لكــن التوقيت ال يخدمهــا.. هنا يكمن املأزق الذي 
يقع فيــه الكيان ومعه أمريكا، ومــن هنا يُفهم 
أســلوب املامطلة الذي يتبعونه مــن أجل إيجاد 
َمخرج ال تظهر فيــه »إرسائيل« مهزومة وحزب 

الله منترصاً..
هــذا الواقع  »اإلرسائييل«، لكــن ماذا لو ارتكب 
حامقــة وأخطأ بالحســابات والتقديرات؟ هنا رد 
األمني العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله كان 
ُمســبقاً عندما قال لهم: »ما تجربونا«، مع العلم أن 

أفضل سيناريوهات الحرب »القرارات الحمقاء«.

ــر! ــة فـــيـــه.. تــكــهــنــات ال أكــث ــم ٥ والــكــمــّيــات الــنــفــطــّي ــ ــوك رق ــل ــب  ال
مؤّكد شيء  وال  اآلخرين..  الى  تحاليلها  في  تستند  البترول  إدارة  هيئة 

رجاء الخطيب

يف وقــت ينشــغل اللبنانيون 
الرسيم  ملف  عن  واملســؤولون 
يف تفاصيــل االتفاق وأســاليب 
تحقيق أكرب ربح ممكن يف عملية 
التفــاوض من أجل حق لبنان يف 
االســتثامر يف ثرواته الطبيعية، 
يبقى السؤال هل ما يفاوض لبنان 
عليه ويســترشس يف الدفاع عنه 
عىل  احتوائه  لناحيــة  مضمون 
كميات نفط مناســبة؟ وهل ما 
يتخىل عنه لبنان يف املقابل، قد ال 

يكون له مصلحة به فعالً؟
اسئلة كثرية تستوجب الحصول 

عىل اجابتها علمياً ال سياسياً، وخصوصاً أنه ما من 
جهــة مختصة يف لبنان قــادرة عىل تحديد كمية 
ونوعية الرثوات النفطية املفرضة التي يتحدث عنها 

الجميع. 
مع تزامن الحديث عن عــزم رشكة »توتال« البدء 
بالتنقيــب يف البلوك رقم ٩ يف شــهر ترشين األول 
، تقــول املعلوملت انه قد يكــون االغنى بني جميع 
البلوكات، والبقع الســوداء تؤكد وجود نفط برول 

وليس فقط غاز. 
»الديار« اتصلت بخبرية النفط والغاز لوري هايتايان 
التي أكدت اننا يف لبنان ال منلك سوى مسوحات تختلف 
بني ثالثية وثنائيــة األبعاد للمناطق، باإلضافة إىل 
بعض التحاليل، امنا كانت هيئة إدارة البرول مع كل 
إكتشاف تعلن عنه قربص أو »إرسائيل« أو مرص، تقوم 

مبا يشــبه »اإلنزال« عىل هذه املعطيات الجديدة عىل 
ما ميكن أن يكون عليه البحر أو املنطقة اإلقتصادية 
مقابل لبنان ، بهدف القيام بدراسات أعمق، ولكن وفق 
هايتايان يبقى الحفر هــو األمر الوحيد القادر عىل 
التأكيد، وإن تجربة البلوك رقم ٤ بعد أن تم الحفر ومل 
يتم الوصول إىل مكمن للغاز، وكان هناك حاجة للمزيد 
من الحفر، وبالتايل الحفر وحده قادر عىل التأكيد عىل 
وجود املكمن وحجمه وقدراته، وإذا ما كان هناك من 
إمكان الستخراج موجوداته، وغري ذلك ال يقع سوى 
يف إطار التكهنات والتحاليل، ومن غري املمكن أن يبنى 

عىل ذلك أي يشء. 
ورشحت أيضاً يف نفس الســياق، أن وجود موارد 
نفطيــة ال يعني أنه يوجد إحتيــاط بالرضورة، أو ال 
يعنــي وجود نفس الكمية لإلحتياط، مبعنى آخر إن 
وجود املوارد النفطية خاضع للمرور مبراحل متعددة 

قبل أن يتم احتساب اإلحتياط 
النهايئ، ومنها أن تكون هذه 
املوارد قابلة لإلكتشاف أم غري 
قابلة لذلك، محددة بطبيعتها 
ونوعها أم غري محددة، اإلنتاج 
ميكن أن يتم وامكانية حصوله 
واقعية أم من غري املمكن ذلك، 
وإذا مــا كان املورد ناجح عىل 
الصعيد اإلقتصادي أم غري قبل 
للنجاح، علامً إن كل ذلك يجب 
أن متــر به عملية الحفر قبل 
تحديد نسبة املخزون النهائية، 
إذ أنه كام ذكرنا يف البداية إن 
نسبة املورد ال تعني بالرضورة 
نســبة املخزون أو اإلحتياط 

النهايئ. 
واشارت اىل إنه من املحبط أن تفاوض الدولة عىل 
حق من حقوقها من أجل الحصول عليه مع الكثري من 
التنازالت، ولكن ما هو أشد إحباطاً أن تفاوض الدولة 
عىل »تكهنات«، وأن تبني عىل بضع تحاليل محلية أو 
من »الجريان«، ليس محبط فقط بل معيب هكذا أمر، 
فامذا لو نجحت املفاوضات وذهب لبنان إىل التنقيب 
دون أي أســاس علمي لذلك وصدم الجميع بالنتائج؟ 
مــن الرابح األكرب فيام قد يجــرى يف تلك الحالة؟ 
الكيان الصهيوين بالطبع الذي يفاوض ويتمســك 
ويتخىل عىل أســس دراسة معمقة قام بها بالفعل 
ويستند إليها يف سري املفاوضات! فليأمل الجميع خرياً 
بالطبع ولرفع الصلوات، ألن الدولة اللبنانية املهرئة 
مل تســطع يوماً أن تبــارز بالعلم، امنا تغرق الجميع 

باإلستعطاف والدعاء.

 »لجنة املال« تابعت درس ُموازنة 2022
 كنعان: الحكومة تخّلت عن واجباتها وما يتحّدث عنه

بعض مسؤوليها ال يمت للواقع بصلة
عقدت لجنة املال واملوازنة جلســة برئاسة 
النائــب ابراهيم كنعان وحضــور وزيري املال 
والعمل يف حكومة ترصيف االعامل يوســف 
خليل ومصطفى بريم ملتابعة درس مواد املوازنة 
ضمن مرشوع قانون املوازنة العامة واملوازنات 

امللحقة لعام 2022. وحرض عدد من النواب.
وقد استكملت لجنة املال واملوازنة اقرار مواد 
قانون موازنــة 2022 ووصلت اىل املادة 127، 
عىل ان تستأنف اليوم والخميس املواد العرشين 
املتبقية. وقررت دعوة وزراء الخارجية والدفاع 
والعــدل اىل اجتامع اليــوم، للبت مبواد تتعلق 
بالدبلوماسيني يف الخارج وخدمة العسكريني، 
كام برســم مطلوب استحداثه لصالح صندوق 

تعاضد القضاة.
وعقب الجلسة، اعترب كنعان ان »الحكومة 

اســتخدمت مرشوع املوازنــة لرمي اكرث من 
100 مادة مخالفة من قبيل فرســان املوازنة 
وتخلــت عن واجباتهــا يف معالجة موضوع 
ســعر الــرصف«، الفتــا اىل ان »كل ما يكتب 
ويتحدث عنه بعض املسؤولني يف الحكومة ال 
ميت اىل الواقع بصلة وهو من باب التهرب من 

املسؤولية«. 
وقال: »اننــا حريصون عىل حقوق القطاع 
العام ولكن ما تضمنه مرشوع الحكومة ينتهي 
بتحميلهم واللبنانيني فاتورة حقوقهم من خالل 
الرضائب والرســوم عىل سعر صريفة، وهو ما 
نحاول معالجته بالتــوازن مع االيرادات. ورأى 
ان فلسفة البعض بالحكومة ينطبق عليها املثل 
الشــعبي »ييل بيعطوه بإيد بياخدو مضاعف 

بااليد التانية«.

ــة جـــديـــد ــ ــوريّ ــ ــه ــ ــم ــ ــس ج ــ ــي ــ ــا رئ ــ ــدنـ ــ  جـــعـــجـــع: »بـ
ــى جــهــنــم« ــل ــق وّصـــلـــنـــا ع ــي ــت ــع ألنــــو الـــرئـــيـــس ال

رأى رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري 
جعجع، »اننا وصلنا إىل ما وصلنا إليه اليوم 
ليــس ألن هنــاك فريقني يف لبنــان لديهم 
سياســات متعارضة، ففي الواليات املتحدة 
األمريكّيــة هناك فريقــني، وبالرغم من ذلك 
مل تصــل هذه البالد إىل مــا وصلنا إليه يف 
لبنــان، فمن الطبيعــي أن يكون يف البلدان 
الدميقراطيــة فريقــان لديهام سياســات 
متعارضــة«، الفتاً إىل أن »الرئيس التوافقي 
وحكومات الوحدة الوطنّية هي التي أوصلتنا 
إىل ما نحن فيه اليوم لذا ال يفيد اإلســتمرار 
بهذه السياســات مــاذا وإال فهذا يعد خيانة 

بالفعل«. للناس 
وذكر يف مؤمتر صحايف، أن »كل دعوة ترمي 
إىل أن نتفاهــم مع محور املامنعة عىل الرئيس 
مرفوضة، ألنها ســتوصلنا إىل ما كنا نعتمده 
سابقاً من سياســات وبالتايل أن يكون ملحور 
املامنعــة صلة ما بالرئيس القادم والحكومات 
القادمة، يعني عىل ما يقول أمني عام حزب الله 
السيد حسن نرصالله، »تخبزوا باألفراح«، مبيناً 
»اننا نريد رئيس تحدي ليس باملعنى الشخيص 

للكلمة، وإمنا إذا مل نأت برئيس يتحدى سياسات 
النائب جربان باســيل وحزب الله فكيف سيتم 
اإلنقاذ؟«، مضيفا »بدنا رئيس جمهورية يكون 
رّجال وســيادي وبدنا رئيس جديد ألنو الرئيس 

العتيق وصلنا عىل جهنم«.
وتابع جعجع »أي زمن إنتصارات الذي يتكلم 
عنه حزب اللــه والحلقة األقوى يف املنطقة؟ 
اســتحوا قليالً، لبنان أصبح الحلقة األقوى يف 
تهريب الكابتاغون«، مشــرياً إىل »اننا أصدقاء 
مع الرفاق يف الحزب التقدمي اإلشرايك إال انه 
يف مسألة رئاسة الجمهوريّة، ال نلتقي فوليد 
جنبالط لديه سياساته ونحن لدينا سياساتنا 
ألننــا نعترب النقاش مع حــزب الله مبا خص 

الرئاسة يعد عود عىل بدء«.
واعترب أن »النائب أو مجموعة النواب أو الحزب 
الذي سيفشل املعارضة من إيصال رئيس جديد، 
يكون خائناً ألنه مبا يقوم به يساهم باستمرار 
مــا نحن فيه اليوم«، الفتاً إىل أن »وليد جنبالط 
مل يصبح يف حضن حزب الله، وهو مل يكن يوماً 
يف »حضــن« أحد وال نوافق عىل مقاربته يف 

موضوع رئاسة الجمهوريّة«.

ــاة ــ ــوف ــ ــة ب ــ ــزي ــ ــع ــ ــى رســـــالـــــة ت ــ ــّق ــ ــل ــ ــار ت ــ ــب ــ ــس ــ  ك
ــن الـــعـــرب« ــي ــن »إتـــحـــاد املــحــام ــون شـــديـــد مـ ــمـ ريـ

تلقى نقيــب املحامني يف 
بريوت نارض كســبار رسالة 
تعزية بوفــاة نقيب املحامني 
األســبق رميون شــديد، من 
إتحاد املحامني العرب، وموّقعة 
من األمني العام لإلتحاد النقيب 
املــكاوي بنعيىس، جاء فيها: 
واألسف  األىس  ببالغ  »تلقينا 
نعي الفقيد النقيب الســابق 
رميون شديد. إن كلمتكم يف 
حق املرحوم النقيب الســابق 
لبريوت رميون شــديد، والتي 

تذكرنا مبناقبه الجليلة وسريته املحمودة وحياته 
النضالية دفاعاً عن الحق، تغنينا عن إستعراض 
محاسن املرحوم وصفاته النبيلة، فهي شهادة 
مؤثرة وهادفة إىل أخذ العرب منها. إنها مناسبة 
أليمة لنعرب لكم ومن خاللكم لســائر املحامني 
يف بريوت ولبنان، عن تعازينا الحارة ومواساتنا 
الصادقة ولعائلــة الفقيد حرمه وأبناؤه الياس 
وزينة وندى ورميا، أحر التعازي وخالص املواساة 
معربني لهم عن مشاطرتنا إياهم أحزانهم وآالمهم 
يف فقدان عميدهم، ســائلني الله ان يشــمله 
بعفوه ويحيطه بلطفه إىل جنة الفردوس النعيم 

ويلهمهم وكل ذويه الصرب الجميل«.

وقبل ترؤســه جلســة مجلــس النقابة 
والوقوف دقيقة صمت لفقدان النقيب السابق 
شــديد، وإتخاذ القرارات يف عدة ملفات تتعلق 
باإلعراضــات وأذونات املالحقــة وجدويل 
التدرج والعام، أرشف عىل الرتيبات الرضورية 
بخصوص حفل حلف اليمني بتاريخ 17 آب يف 
بيت املحامي للمحامني املتدرجني، والذي سوف 
يحصل أمام محكمة اســتئناف بريوت األوىل 

برئاسة الرئيس األول حبيب رزق الله. 
كام تابع كســبار موضوع العشاء السنوي 
للمحامني يف مطعم منري يف برمانا بتاريخ 25 
آب الحايل، وأعطى تعليامته بهذا الخصوص. وقد 
متت دعوة عدد كبري من الشخصيات القضائية.

كسبار يلقي كلمته



راتب اللبناني ُمقابل تعبئة خزانين مياه فقط والسعر بحسب املنطقة... والصهاريج قد تمسي للميسورين حصراً
جبران لـ »الديار«: نحن املؤسسة الوحيدة التي لم تلجأ لإلضراب... وما زلنا نحارب
ُمؤّهلة غير  ُمستشفيات  ظــّل  في  صحّية  كارثة  املياه  تلّوث  ــار«:  ــدي »ال لـ  مــراد 

5
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

األربعاء 17 آب 2022

ــــــن ــ ــ ــ ــ ــــا ُموظفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا وزراء ووزراء بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــال : وزارات بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف األعمـ ــ ــ ــ ــ ــ تصريـ
ميقاتي يكتفي باجتماعات تشاوريّة...وال تفعيل للحكومة قبل الشغور الرئاسي!

عيل ضاحي

اســرعت دعــوة رئيس 
الحكومة املســتقيلة نجيب 
مــن  وزراء   9 ميقــايت 
عاجل  اجتامع  اىل  حكومته 
امس، وحدد عنوانه للتشاور 
االقتصــادي واالجتامعــي 
واملــايل، االنتباه يف توقيت 
متــأزم سياســياً وماليــاً 
واقتصاديــاً وافق تشــكيل 
حكومة جديدة بات »محكم 

االغالق«.
تزداد صعوبة  املقابل،  يف 
الرئايس،  االستحقاق  اجراء 
انه ســيالقي مصري  ويبدو 

الحكومــة يف التعطيل ومترير الوقت، وصوالً اىل 
شــغور رئايس طويل حتى ربيع 2023 كام تؤكد 
اوساط سياسية يف »الثنايئ الشيعي«، التي تؤكد 
انه وبحســب املعلومات واالجواء املتوافرة، ال يبدو 
ان فرصة الدعوة اىل جلســة للحكومة ومبوافقة 
ميقايت ورئيس الجمهورية العامد ميشــال عون  
متاحة، ودونها صعوبات ومزايدات ووسط انقسام 
كبري حول هــذا االمر، ولكونه يــرر من وجهة 
نظــر البعض البقاء يف دوامــة ترصيف االعامل، 

و«رشعنة« تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
وتؤكد االوســاط ان معظم الوزراء يف الوزارات 
االساســية من الداخلية اىل الصحــة واالقتصاد 
واملالية والربية والطاقــة يرصّفون االعامل كام 
يجــب، ويقومون مبا هو واجــب عليهم رغم كل 
اي اعتامد تشــغييل  الصعوبات، عىل غرار غياب 

املحروقــات والكهرباء، وكذلك  للوزارات وانقطاع 
ان يفك  للموظف  التي تســمح  التعويضات  غياب 
االرضاب، وان يأيت ليــداوم يف وظيفته ووزارته. 
يف املقابل، تعتمــد بعض الــوزارات املداورة بني 
التنقل  ايام العمل وتوفري كلفة  املوظفني لتخفيف 
العالية ، بينام يحرض وزراء يف وزارات محددة من 
دون موظفيهــم املرضبني، بينام يحرض موظفون 

يف وزارات يغيب وزراؤها!
التواصل بني ميقايت وكل  ان  وتكشف االوساط 
الوزراء يصب يف إطاره الدســتوري، ويتعلق بعمل 
الناس، وهذا االمر ينسحب  الوزارات وتيسري امور 
يف التعاطــي مــع وزراء »التيــار الوطني الحر« 
والرئيس ميشــال عون، وترى ان كل ما يحىك عن 
تفعيل ترصيــف االعامل، لن يكــون ممكناً راهناً 
قبل الدخول يف الشغور الرئايس وتسلم الحكومة 

مجتمعة مهام الرئيس.

اوساط  تؤكد  املقابل،  يف 
نيابية مقربة من ميقايت، ان 
الدعوة  االخري ليس يف وارد 
اىل اجتــامع للحكومــة او 
تفعيل اجتامعاتها بالتشاور 
الجمهورية،  رئيــس  مــع 
ولكنــه ال يســتبعد خطوة 
مامثلة اذا ما اســتجد يشء 
يســتدعي ذلــك. وتشــري 
اجتامعات  ان  اىل  االوساط 
ومامرسة  الوزارية  اللجان 
مرتبط  الطبيعــي  عملهــا 
بالشــأن االقتصادي واملايل 
ميكن  وال  واملســتجد،  امللح 
او  للحكومة  تفعيالً  اعتباره 

اختصارها بوزارات محددة.
وتلفت االوســاط اىل ان ما يحــدد اي خطوة 
اي قرار حكومي، ويستدعي مثالً  او  مســتقبلية 
مراســيم جوالة او قرارات رسيعــة هو الحاجة 
الرضورية امللحة، وميقايت لن يوفر جهداً لحل اي 
واملعنيني  الجمهورية  رئيس  بالتنسيق مع  مشكلة 

دستورياً.
ويف ملف الحكومة والتنسيق مع الرئيس عون، 
تؤكد االوساط ان ال تواصل يف امللف الحكومي مع 
رئيس الجمهورية باستثناء اللقاء الرئايس الثاليث 
يف اول اب مبناسبة عيد الجيش، والكرة حالياً، هي 
يف ملعب الرئيس عون ولديه تشــكيلة متكاملة، 
وميكن الركون عليها للتقــدم يف ملف الحكومة، 
ولكن عىل ما يبدو ان ملف االســتحقاق الرئايس 
يستهلك كل الطاقة السياســية للقوى املؤثرة يف 

الساحة اللبنانية عىل حساب تشكيل الحكومة.  

ندى عبد الرزاق

ال تعتر ازمة امليــاه من االزمات املســتجّدة، بل تعود اىل 
ســنوات ماضية وتحديدا العرش األخرية، لتغدو هذه املشكلة 
صيفا شــتاء. يف الوقت الذي تضع »إرسائيــل« عينها عىل 
ثرواتنــا املائية والنفطية حديثا، مســتغلة الترشذم الداخيل 
لالســتفادة من هذه املوارد الطبيعية، يف ظل غياب الخطط 
االسراتيجية لكسب مياه االمطار او بناء السدود التي أنشئت 
او حفر اآلبار االرتوازية وانشاء بحريات تجميع املياه الجوفية، 

ولتضاف ازمة جديدة اىل أزمات اللبنانيني.
ويف سياق متصل، حّذرت األمم املتحدة من نقص مياه الرشب 
يف الصيف املــايض، وقالت ان أكرث مــن 4 ماليني لبناين قد 
يواجهون نقصا حادا يف املياه، او تنقطع بسبب ازمة الوقود. 
االمر الذي دفــع بالكثري من العائالت لالتجاه نحو التقنني يف 
اســتخدام املياه، مع اإلشــارة انه ال غنى عنها، معتمدين عىل 
أســاليب بدائية كالذهاب اىل العني يف املناطق العالية لتعبئة 
الغالونات الصغرية بهدف افراغها يف الخزانات، وبعض العائالت 
ذهب اىل برك ملوثة، االمر الذي قد يؤدي اىل كارثة صحية كام 
حدث يف بعض املناطق الشاملية نتيجة تفيش مرض التهاب 
الكبد الفريويس )أ(، والذي بحسب األطباء ناتج عن التلوث يف 
مياه الرشب، حتى ان الدولة اخذت عينات من املياه ليتبني انها 

.HEPATITIS املسبب يف التهاب الكبد الحميد او

{ الصهاريج سوق سوداء {
يقول عصام وهو صاحب صهريج لتعبئة املياه، ان سعر بدل 
النقلة يختلف من منطقة اىل أخرى بحسب شعبيتها، يضاف 
اليها مكان الخزان والســعة وما إذا كان الشــاري يريد خزانا 
واحدا ام لكل خزانات املبنى، ولفت اىل انه يعيش يف منطقة 
برج حمود ويتقاىض عىل النقلــة ما بني الـ 200 و300 الف 
لرية بحسب بُعد املسافة وسعة الخزان ويف أي دور، وغمز اىل 
انه يف منطقة بريوت وجبل لبنان عملية تعبئة املياه ناشطة 
بشكل كبري، مع العلم انه ال يتم استريادها من الخارج،  بل من 
آبار ارتوازيــة  تأخذ رخصها من وزارة الطاقة وتحديدا املوارد 
املائية اال انها ال تخضع ملراقبة الوزارة لجهة التســعرية وما 
لبثت ان تحولت سوق سوداء لتحقيق األرباح، مستغلني حاجة 
وانقطاع الناس لها من اجــل تحصيل مبالغ إضافية، وبعض 
أصحاب الصهاريج الناشطني يف هذه البدعة يجب ان تحجز 

لديهم موعدا مسبقا قبل أيام لكرثة الطلب عليهم.  
يف اتصال أجرتــه »الديار« مع وزارة الطاقة الســتضاح 
موضوع ما إذا كانت الصهاريج تخضع ألي تعرفة او متابعة 
ألصحاب السترينات بشأن التسعرية التي يعطونها للمواطنني، 
أومأت »الطاقة« انها ال تخضع ألي تعرفة، واالمر يقترص عىل 

إعطاء الرخص ألصحاب اآلبار االرتوازية.
صّدقــوا يف االرشفيــة وصل ســعر نقلة امليــاه اىل الـ 
3500,000 ل.ل. وبحسب داين األسمر وهو موزع مياه أومأ 
اىل ان هذه الســنة غريبة عىل الناس جميعا فالتكلفة زادت 
50% بحيث اننا نشــري عىل ســبيل املثال )20 برميل أي ما 
يعادل الـ 2000 لير( كل 1000 لير تكلفته 400 ألف لرية ما 

يعني ان تعبئة 2000 لير مقابل 800 ألف لرية. 
وأملح اىل ان أصحاب االبار التــي منلئ خزاناتنا منها تقوم 

بتشغيل املولدات عىل املازوت وهذه املادة باتت شبه مفقودة 
او مرتفعة ما يرتّب علينا تكلفة إضافية، وبدورنا عندما ننقل 
الصهريج اىل مكان تفريغه نأخذ باالعتبار بُعد او ُقرب املكان 

وتشغيل املولد إلفراغ النقلة ما يرتّب زيادة يف النفقات. 

{ آراء األهايل {

 »الديار« جالــت يف عدة مناطق لبنانية الســتطالع آراء 
األهايل عن انقطاع املياه لديهم فأتت عىل الشكل التايل:

يف املطيلــب قد مير أشــهر وال يرون ميــاه الدولة، ويف 
االرشفية بعض العائالت بحاجة اىل نقلتني من مياه الخدمة 
أسبوعيا، االمر الذي نفاه مدير مياه بريوت وجبل لبنان السيد 
جان جران ل »الديار«، مؤكــدا ان مياه الرشكة مل تنقطع ما 
يدل عــىل ان مثة تالعب من أصحاب الصهاريج بالتواطؤ مع 
اقطاب محصورة لقطع ميــاه الدولة عن مناطق محددة، اما 
منطقة الســان تريز- بعبدا الحدث فاملياه تأيت يوم بعد يوم، 
والســؤال هل نحن امام سياسات مناطقية جديدة من نوعها 

عنوانها العريض سوق سوداء صهاريج املياه؟
يقول السيد جورج س. انا أعيش يف منطقة املطيلب وال نرى 
املياه اال ندرة، والبلديــة يف كوكب الال الند غري آبهة ما إذا أتت 
مياه الدولة ام ال، اال اننا نعبي امليــاه كل 3 او 4 أيام وكل نقلة 
صهريج تكلفنا حوايل الـ 800 ألف لرية لخزان سعته 2000 لير 
هذا إذا كان صاحب السترين آت من مكان قريب. وأوعز جورج 
اىل انهم أيضا ال يعرفون مصدر هذه املياه يف الصهاريج مشريا 

اىل تخوفه من عدم تطابقها للمواصفات الصحية.
مرينا كــرم تعيش يف منطقة االرشفيــة قالت »للديار« ال 
اعرف كيف سأقّســم دفعايت الشــهرية ما بني ايجار السكن 
وامليــاه والكهرباء فأنا اقطن يف بيــت للطالبات واملوظفات 
بهدف التوفري، يف شــقة مؤلفة من 9 غرف مقسمة ما بني 
غرف مزدوجــة وأخرى مفردة، يف كل شــهر يجب ان ادفع 
بالفرش دوالر بدل اشــراك موتور10$ وبدل تعبئة املياه ما 
يقــارب الـ 300000 ل.ل. اضف اىل 100$ بدل االيجار عن كل 
شخص مستأجر وفعال ال اعرف متى يبدأ الشهر ومتى ينتهي 
مثة خطأ ما ال اعرف ما اذا كان اســتغالل ام رسقة ألنه عىل 
ما يبدو اننا ســندفع مثن الهواء الذي نتنفس بالفرش دوالر. 
ال قانون ينظم هكذا ايجــارات وال من يرشّعون! حتى عندما 
نشتيك من املدفوعات الزائدة عىل تعبئة املياه تحديدا، يجيبنا 
بأن الســعر مرتفع نتيجة ارتفاع أســعار املحروقات والدولة 

غائبة عن كل يشء واالصح انها يف غيبوبة.
هذا ليــس فقط حال مرينا، بحيــث ان عائلة يف الكرنتينا 
قالت انها يعبئون املياه من الرك الغري مؤهلة ويستخدمونها 
للخدمة والرشب يف آن معا فال قدرة لهم عىل رشاء السترينات 
وميــاه الدولة ال تأيت وان حدث فهــي خفيفة وال ميكن لهم 

تعبئة خزاناتهم منها عن طريق شفطها.

{»ما طلع حساب الحقلة ع حساب البيدر« {
ما كان ينقص اللبناين ســوى ان يدفع مثن مياه الخدمة 
والشــّفة بالدوالر او سوق ســوداء، او يذهب اىل الرك الغري 
مؤهلة لعدم قدرته عىل رشاء سيرن مياه رمبا نظيف ورمبا ال. 
كام أيضا ال نعلم ما إذا كانت مياه السترينات تخضع للمواصفات 
الصحيــة ام ال! وهــل الدولة تراقب أصحــاب الصهاريج او 

ألي  تُخضعهم  او  تتابعهــم 
تعرفــة؟  لتتظّهر مشــكلة 
ليســت يف الحسبان بعد ان 
كانت تأيت مياه الدولة بشكل 
دوري، امست تخضع لتقنني 
قاس بسبب ازمة املحروقات 
شــأنها شــأن الكهرباء، او 
تستســلم لرحمــة مافيات 

الصهاريج.
يف هــذا الســياق، اعتر 
مرد  ان  حديــث   يف  جران 
االسايس  سببه  التقنني  هذا 
للتيــار  الدائــم  االنقطــاع 
نقص  بســبب  الكهربــايئ 

املحروقات او ارتفاع اســعارها، الفتا اىل ان هذا املشــكلة ما 
زالت قامئة اال ان التغذية تحسنت.

 اما عــن تعبئة الصهاريج من اآلبار وما إذا كانت هذه املياه 
نظيفة؟ اوعــز جران، هذا االمر يجــب ان يكون تحت اعني 
ومراقبة البلديــات يف كل املناطق اللبنانيــة، كام ان تعرفة 
السترينات اضحت عبارة عن سوق سوداء وال يوجد من يراقب 
او مسؤول عنها. فأغدت تجارة ناشطة يف اآلونة األخرية وال 
تخضع لحســاب او مراقبة من قبل أجهزة الدولة او معنيني 
كوزارة الطاقة فال رقيب او حســيب لهم.  كام انها ال تخضع 
لتعرفة رســمية بل يتم وضعها من قبل أصحاب الصهاريج 
أنفسهم فاألمر يعود لهم وهم املتحكمون يف التسعرية. ولفت 
جران، اىل ان املياه التي ال تنقطع يف بعض املناطق اللبنانية 
اسوة مبناطق لبنانية أخرى مرّده اىل البلدية التي تعمل عىل 

تأمينها وال عالقة ملؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان باألمر. 
التي تعاين املؤسســة  فيام يتعلق باألعطال والتصليحات 
منها أومأ جران، اىل ان اليونيســف تقدم لهم العون يف هذا 
اإلطار، الفتا اىل املشــاكل الكبرية التي يعانيها موظفيه عىل 
سبيل املعاشــات املتدنية وصوال اىل ارتفاع صفيحة البنزين 
مشرياً اىل انهم املؤسســة الوحيدة التي مل تلجأ اىل االرضاب 
او اغالق املؤسسة ال يف زمن كورونا او يف الظروف الحالية 
بل استمروا يف عملهم وما زالوا عىل أمل النظر يف أوضاعهم 

من قبل املسؤولني.

{ نحّذر ونُدّق ناقوس الخطر {

ماذا يقول الطبيب هادي مراد ل »الديار« عن مشــكلة املياه 
امللّوثة، وما مدى تأثريها صحيا واجتامعيا ،ال سيام ان التهاب 
الفريوس الكبدي تفىش يف عدة مناطق لبنانية منها طرابلس 
واســبابه كانت تلوث املياه؟ فهل ينسحب االمر عىل املناطق 

ذات االحياء الفقرية كالكرنتينا وصرا وغريهام؟
وجد مراد ان حاجة األهايل للمياه يف كل لبنان نتيجة الّشح 
الذي نعاين منه فيام يخص اآلبــار االرتوازية وموضوع تلوث 
األنهار معاناة منذ سنوات عىل سبيل املثال بحرية القرعون يف 
البقاع الغريب ونهر الليطاين، مشريا اىل آخر إحصائية أظهرت 
ان حوايل 30% من الوفيات يف منطقة حوش الرافقة يف البقاع 
األوسط مرّدها اإلصابة مبرض الرسطان. وطبعا هذا االمر بسبب 

اختالط مياه الليطاين مع املياه الجوفية يف تلك املنطقة.

 وأردف انا اتفهــم أهايل بريوت وخاصة منطقة الكرنتينا ملا 
يعانيه من الّشــح يف هذه املادة بحيث يستخدمون مياه الرك 
ألغراض الرشب والخدمة والطهي. مؤكدا ان هذا املوضوع خطري 
جدا ومن املمكن ان يــؤدي اىل كارثة صحية عىل غرار الكارثة 
التي حصلت يف طرابلس فقد اّدى تلوث املياه الذي كان يستخدم 
لغســل الخضار والفواكه والطعام وبطبيعة الحال رشبه اىل 
انتشار التهاب الكبد الفريويس )أ( والذي ينتج عن استخدام هذه 
املياه. ولفت مراد، ان هناك امراد معدية كثرية قد تنتقل عن طريق 
االحتكاك او اإلصابة بأمراض معوية تنتقل من رشب املياه امللوثة.

واشار اىل ان هكذا موضوع قد يكون سببا يف ازهاق األرواح 
نتيجة البكترييا، وال ميكن ان تستخدم هذه املياه يف أي طريقة 
لتصحيح البكترييا فيها كغليها مثال او تعريضها لحرارة عالية 
ال يقتل الجراثيم فيها كام ال ميكن انقاذ من يرشبها من اإلصابة 
بحاالت التســمم، فاملياه تحتاج اىل تكرير يف مصاف معينة 
وفلرة ومعامل ذو تقنية عالية فيام يختص بفحصها كام ان 
املياه يف دول تحرم نفسها يتم اخضاعها لالختبار أكرث من مرة 
قبل لجوء املواطنني اىل استخدامها يف االكل والرشب والخدمة.

 وشدد مراد من املســتنكر اليوم ان يلجأ األهايل الستعامل 
مياه غري مطابقة للمواصفات الصحيــة ألنها قد تؤدي اىل 
اوبئة أخرى حتى تلك التي تكون يف التاريخ ظاهرة وتبطّنت 
مع األيام بفعل املناعــة املجتمعية والتلقيح اال انها ممكن ان 
تعاود الظهور بعد سنون كثرية الن هذه املناعة قد تخف. أضف 
اىل ظهور امراض ومتغريات جينية جديدة من هذه البكترييا 

ممكن ان تطرأ عىل هذا املوضوع.
وأكد عىل إصابة مئات األشــخاص يف لبنان مبرض التهاب 
الكبد الفريويس يف لبنان )أ( وهذا االمر سينتج عنه كارثة بيئية 
وصحية يف دولة تفتقد اىل أدىن معايري الوقاية الصحية. وما 
يجدر االلتفات اليه، ان املستشفيات غري مؤهلة فعليا الستيعاب 
عدد كبري مــن مرىض جراء اإلصابة بتلوث امليــاه ولذلك نحّذر 

ونطلق ناقوس الخطر فيام يتعلق بهذه القضية الصحية.
وتجدر اإلشــارة ان االزمة الحالية للميــاه يف لبنان ناتجة 
عن السدود ضمن املشــاريع التي كانت وما زالت مسّوغ للهدر 
ورسقة املال العام والرصاع الســيايس واملحصصات فالوزارات 
خري دليل عىل ذلك، ال ســيام وزارة الطاقة التي تعتر مطمعا 
لكل األقطاب والكتل النيابية ألنها مبرتبة الدجاجة التي تبيض 
ذهبا ضاربني عرض الحائط هموم وحاجات املواطن األساسية.

ــم ــّل ــس ــورا جـــنـــبـــاط وت ــ ــ ــل ن ــب ــق ــت ــضـــى اس ــرتـ املـ
ــة ــّي ــوطــن ال لــلــمــكــتــبــة  الــهــنــد  مـــن  ــتـــاب  كـ  200

وجه وزير الثقافــة يف حكومة ترصيف االعامل القايض 
محمد وســام املرتىض كتاب تعزية بضحايــا حادثة حريق 

الكنيسة يف مرص.
من جهة ثانية، التقى يف مكتبه يف قرص الصنائع، رئيسة 
لجنة مهرجانات بيــت الدين نورا جنبالط  يف حضور صالح 
بــركات، حيث تم البحــث  يف جملة شــؤون ثقافية أهمها 
الوضع الراهن  لتلك اللوحات املخزنة يف مستودع قرص بيت 
الدين، وثانيها حال القــرص الراهنة وما آلت اليه بفعل عامل 
الزمن الذي اثر فيه داخليا وخارجيــا وما يقتيض القيام به 
تداركا للخطر الذي يتهدده وهــو القرص الذي يعتر من أهم 

املعامل الراثية ذات الرمزية العالية جدا يف لبنان.
واســتقبل يف مقر املكتبة الوطنية، السفري الهندي سهيل 
اجاز خان واركان الســفارة، حيث تم تقديم ما يقارب الـ200 

كتاب من الهند إليداعها ركن خاص يف املكتبة الوطنية وتصبح 

متاحة امام الزوار ومتابعي الثقافة الهندية ومريديها. 

املرتىض مستقبال نورا جنبالط

ــدة ــ ــّي ــ ــس ــ ــد ال ــ ــي ــ املــــــطــــــران الــــــحــــــداد فـــــي ع
لـــبـــنـــان تـــــــحـــــــّرك  ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــط ــ ــي ــ ش إرادة 

ــي ــان ــث ــروس ال ــ ــواضـ ــ ــّزى تـ ــ ــ ــر ع ــاشـ ــعـ  يـــوحـــنـــا الـ
ــة الــــــجــــــيــــــزة ــ ــ ــس ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ ــ بــــــضــــــحــــــايــــــا ك

القمر  ودير  صيدا  أبرشــية  راعي  ترأس 
املطران  الكاثوليك  امللكيــني  الروم  لطائفة 
اييل بشــارة الحداد، قداســا احتفاليا، يف 
االنتقال يف كفرحونة –  كنيســة ســيدة 
وألقى عظة  الســيدة،  عيد  ملناسبة  جزين، 
مــن وحي املناســبة، متحدثــا عن تقوى 
الســيدة العذراء. وتطــرق اىل الوضع يف 
لبنان، فقــال: »ما يجــري يف لبنان لعبة 
شــيطانية، ال ميكننــا ان نرى املســؤول 
النــاس، حيث ال  النظــر عن هموم  يغض 
كهربــاء وال مياه وال امــوال وال يشء... 
هذا املســؤول يدير أذنيه للشــيطان. نعم، 
ارادة  الشيطان. هناك  يتحرك من خالل  انه 
شــيطانية تحرك لبنان. ففي 4 آب احتفلنا 
الثانية بالصالة لشهدائنا، فالرابع  للســنة 
من آب كان يوما مشــؤوما وشيطانيا عىل 

لبنان«.

 واعتر ان ما جرى هو«حرب بني الشيطان 
ويسوع«، وقال: »ملريم العذراء دور يف طرد 
الشــياطني، فمجرد ان يحــرض قديس بيننا 
او رجل صالة، يهرب الشــيطان،  فمن هنا 
قلب  اىل  لبنان  الراعي  والبطريرك  البابا  سلم 
مريم العذراء، وهذا ليس سحرا، املسيحييون 
يســتطيعون ان يطردوا الشياطني من البلد 
ألنهم قديســون«، داعيــا اىل »الصالة يف 
لبنان كيــال نتحول اىل رجال 4 آب، فهذا هو 
الخطر الكبري يف ان يصبــح اللبنانيون من 

رجال 4 آب«.
الكنيســة  وتوقــف عند حــادث حريق 
يف مــرص، داعيا اىل »عــدم الخوف، مهام 
حصل، ألن نفوســنا يف السامء وافضل من 

اجسادنا«، مقدما التعازي ألهايل الضحايا.
التهاين  الحداد  املطران  تقبل  القداس،  بعد 

بالعيد يف باحة الكنيسة.

انطاكيا وســائر املرشق  عزى بطريــرك 
للــروم األرثوذكس يوحنــا العارش يازجي 
الذي  الحريق  بعد  الثــاين  البابا توارضوس 
وقع يف كنيســة الجيزة، وجاء يف رسالة 
التعزيــة: »أكتــب إليكم يف موســم رقاد 
أن يرفق  اإللهي  العذراء مريم سائال حنانها 
القيامة  رجاء  وعىل  الحزن  ببالغ  بنا.  دامئا 
تلقيت نبأ الحريق الذي اســتهدف كنيســة 
الجيزة.  محافظة  يف  ســيفني  أبو  القديس 

أبعــث إليكم، وعركم إىل أهــايل الضحايا 
وإىل أبناء الكنيســة القبطية األرثوذكسية 
املوىل  وأســأل  التعازي  بخالــص  عموما، 
الكنيســة  أبناء  القدير أن يتعهدكم وأحبتنا 
اإللهية.  بعنايتــه  األرثوذكســية  القبطية 
أســأل الرحمة اإللهيــة ملن انتقــل اليوم 
وأسأل الشــفاء العاجل للجرحى واملصابني. 
أال ليفتقدهــم أبو األنــوار برحمته اإللهية 

الرباين يف نفوسكم«. وليضع عزاءه 

ــــش ــي ــ ــج ــ لـــــــــقـــــــــاءات قــــــائــــــد ال

قائد الجيش مستقبال رشف الدين
اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف 
الريزة، وزير املهجريــن يف حكومة ترصيف األعامل عصام 

رشف الدين.
كام اســتقبل النائبني فادي كــرم  ورازي الحاج، وتناول 

البحث األوضاع العامة يف البالد.

الداخلّية الــســجــاالت  الــلــه:  فضل 
تـــعـــمـــيـــنـــا عـــــن خـــطـــر الـــعـــدو

حذر العالمة السيد عيل فضل الله يف ترصيح من »استمرار 
ذهنية ترحيل املشــاكل واألزمات واالسرســال يف السجاالت 
الداخلية للتغطية عىل اإلخفاقات املتواصلة يف معالجة امللفات«، 

مشددا عىل »التنبه حيال النيات اإلرسائيلّية تجاه لبنان«.
ورأى أن »الرهان عىل معالجة امللفــات العالقة يف لبنان 
الرئايس  برحيلها إىل األشهر املقبلة وخصوصا االستحقاق 
بانتظار جالء األمــور يف املنطقة، هو رهان خاطئ وخطر، 
ألن ملفات املنطقــة قد تبقى يف حــال مراوحة ليس عىل 
مدى الشــهور املقبلة بل رمبا عىل مستوى السنوات املقبلة، 
وخصوصاً يف ظل التعقيدات التي نشــأت بني الدول الكرى 
واملؤثرة يف املنطقة يف أعقاب الحرب بني روســيا وأوكرانيا 
وانعكاساتها السياسية واالقتصادية السلبية عىل الكثري من 
امللفات وال ســيام تلك التي تتصل بقضايانا يف املنطقة ويف 

فلسطني املحتلة ومحيطها«.

عّزى بضحايا حريق 
الكنيسة في مصر
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ــــوي بيــــن ســــندان الحقــــوق ومطرقــــة الواقــــع ــــة واملمارســــةالواقــــع الترب ــــة بيــــن النظريّ ــــة والتعلمّي ــــات التعّلمّي الكفاي

ــا الــســبــب ؟ ــادات االكـــتـــئـــاب... م ــضـ دراســــة تــشــّكــك بــفــعــالــّيــة ُمـ

لعل املشــاكل والعقبات التي تواجه الواقع الرتبوي يف 
لبنان بــكّل تفرعاته مــن التعليم األســايس إىل الثانوي 
والجامعي فاملهني والتقني...تعــود تراكام ملا قبل جائحة 

كورونا .
 فالجائحة أرخت بظلّها الثقيل تخبطا بني التعليم  املدمج 
والتعليم عن بُعد مبشكالته الجمة، إن من ناحية متطلبات 
األجهزة  املطلوبة واختالف الربامــج املعتمدة إىل انقطاع 
الكهرباء و«اإلنرتنت«، ناهيك عن تفاوت  الرقابة واملتابعة 
واإللتزام الذي اختلف بني  رصح تربوي وآخر، وبانت نتائجه 
الكارثية بعد عودة التعليم الحضوري مطلع العام الدرايس 
املنرصم. عامان مــن التعليم عن بُعد عــاد بعدها الطالب 
مبكتســبات أقّل من الناحية التعليمية واملهارتية  وبأوزار 

عىل املستوى النفيس والصّحي   فعىل سبيل املثال:    
غادر التلميذ التعليم الحضوري يف نهاية الصف السابع، 
وعاد ليلتحق بالصف التاسع مبهارات  ومكتسبات ال تخّوله 
خوض الســنة التي التحق بها بكفاءة  ، معانيا يف الوقت 
نفســه من صعوبة  اإلندماج، آتيا من أمام شاشة هي كل 
التفاعل، إىل التفاعل الحقيقي مع زمالئه وأساتذته والحياة 
عامة . تفاعــال بقي مرهونا مبتطلبات الحامية من الوباء 
لناحية التباعــد اإلجتامعي ولبــس الكاممات والخضوع 

للحجر والفحوصات عند إصابة من كان معه عىل متاس.
وما كان صعوبة فوق الصعوبات، هو الوضع اإلقتصادي 
القايس الذي زاد مــن معاناة التالميــذ واألهل واملعلمني 

وإدارات املدارس والوزارة عىل حد سواء.
فالوضــع اإلقتصادي إســتفحل يف كل الجوانب،  نذكر 
دون حرص االقســاط والكتــب والنقل واللبــاس والغذاء 
ولوازم تشــغيل املدارس من كهرباء وورق وما إىل ذلك، إىل 
متطلبات الحياة املعيشــية والصحية والخدماتية التي إن 
أدت إىل يشء فقــد أّدت إىل اختناق مؤمل لكل األطراف من 
أهل ومعلمني وتالميذ وإدارات، ما جعل العام املنرصم عام 
املقاومة باللحــم الحّي لعودة الحياة الرتبوية بأقل من أقل 

مقومات الصمود.
الواقع الذي ال يخفى عىل أحد يف ظل تفاقم سعر رصف 
الدوالر وتفاقم أسعار املحروقات وما تبعه من غالء، جعل 
مدخول الفرد، ال سيام  يف قطاع الرتبية، يف معدالت دنيا 

ال تؤمن أبسط مقومات العيش الكريم. فبتنا أمام التايل:
- برامج مهرتئة غري مامشــية للتطور العرصي، ال زالت 
متبعة منهجا من وزارة الرتبية، رغم كل محاوالت التطوير 

عرب السنوات التي مل تأت بنتائج.
- مناهج دراسية مخترصة، راعت اإلرضابات التي رافقت 
العام الدرايس وأوقات التغيب التي اضطر التلميذ واألستاذ 
ألخذهــا نتيجة اإلصابة بكورونا، فضــال عن تقليص ايام 

التدريس إىل أربعة أو ثالثة أيام يف غالبية املدارس.
- أجور معدومة  ال تكفي لتأمني تنقالت املوظف من وإىل 
مكان عمله، إال يف بعض املؤسســات الخاصة القليلة جدا، 

ما أثّر عىل الحضور واألداء معا.
- غالء معيشــة، وخدمات، ومتطلبات، وغياب الكهرباء 
وتفاقم اسعار املحروقات، األمر الذي اثر عىل عطاء التلميذ 
واالســتاذ معا، وأرهق املؤسســات التعليمية واألهل عىل 

السواء، فعمل الكل باملتوفر واملمكن.

- غياب الضــامن الصحي عن دوره الفاعل وغالء الدواء، 
واهمها اللقاحات الالزمة للتالميذ بحسب أعامرهم، وحتى 

املتابعة الصحّية الرضورية لهم.
- تدهور الواقع النفيس واملعنوي الســليم للكل عىل حد 
ســواء، فكرثة الضغوط تغلق املجال أمــام اإلنتاج املتميز 

وتعيقه، مام يجعل العطاء واإلبداع يف عني العاصفة.
- تنامي هجرة الكادر التعليمي املتميز من أساتذة  وإداريني 

من كل اإلختصاصات، بحثا عن ظروف معيشية أفضل.
- غياب دعم الوزارة يف ظــل صعوبة وضع البلد القائم 
الرواتب واملســتحقات، وغياب خطة  وتأخرها عن دفــع 
تشايف تنظر يف زيادة  الرواتب لتمكن االستاذ من الصمود. 
إذ اقتــرصت الزيادات عىل نصف راتب إضايف للقطاع العام 
مع تســعني دوالرا ملوظفي املالك مقدمة من الدول املانحة، 
علام أن هذه املستحقات مل تُعط بكاملها وأعطي  جزء يسري 

منها.
- املتعاقــدون زاد عىل معاناتهم الدامئــة املتمثلة بأجر 
الساعة، وتأخر دفع الرواتب، وعدم اإللتزام بدفعها شهريا، 

موضوع تقليص عدد ساعاتهم بعد تقليص األيام الدراسية 
ما خلق مشكلة أكرب.

- يف القطاع الخاص، األنظار هذا العام عىل االقســاط 
املقرتحة التي تفاوتت بني مدرســة وأخرى، وبقي املشرتك 
بينهــا بقاء راتب االســتاذ متدنيا بشــدة مقارنة بالغالء 
القائم ومقارنة بالزيادات املقرّة عىل األقساط لتكون نسبة 

الفريش دوالر يف زودة الرواتب هزيلة جدا.
وملا كان وجه البلد الحضاري واقعه الرتبوي

ال بد من ورشــة عمل جــادة وجهود جبــارة عىل كل 
املســتويات من نيابية ووزارية وإداريــة ولجان املعلمني 
وحتــى لجان األهــل لتصويب وتدعيــم املناهج من جهة 
ومتكني املعلمني  من نيل حقوقهم ليعطوا رسالتهم بالشكل 
املطلــوب، يف مرحلة تتطلب تظافر جهــود الكل للنهوض 

بالرتبية ملصاف الجدارة والتميز.

إســتخدام مفهــوم الكفايات يف عدة حقــول، كالصناعة، 
واالقتصاد، والعسكر، وغريها قبل استخدامه يف مجال الرتبية 
والتعليــم. وأول دخوله مضامر الرتبيــة كان من خالل برامج 
تدريب املعلمني يف ستينيات القرن املايض يف الواليات املتحدة 

األمريكية.
تواىل البحث حول مفهوم الكفايات التعليمية والتعلمية منذ 
ذلك الحني وحتى يومنا هــذا، تعريفا وتصنيفا وتطويرا ودمجا 
ومقاربة،يف كّل انحاء العامل، وذلك لتمكني املعلم واملؤسســات 
الرتبوية من تقديم رســالتهم الرتبوية بشكل يجاري التطور 
الفكري، والسلويك، والتكنولوجي، والنفيس الذي يفرض نفسه 

واقعا عىل التلميذ واملعلم واملجتمع معا.
إن الحاجة إىل لتطور يف األداء، وتعذر الطرق الرتبوية التقليدية 
القدمية عن املســاهمة يف تحقيق أهداف جديدة يف ظل الحاجة 
للتطور الدائــم، الذي تفرضه املتغريات من إدراك وأفق وتكنولوجيا، 
تجعل من امللّح إحداث تغيري عميل، سلويك، ،ذهني، وإجرايئ لتحقيق 

أهداف أكرب وتقدم دائم.
يف مقاربة الكفايات، نجد تعاريف عديدة لها لعدد من الباحثني، 

نذكر منها:
- تعريف »صقر« عام 1996 
والذي عرفها بأنّها ,«القدرة عىل 
أداء عمل معــني او مهمة ما 
بفعالية، أي باقل ما ميكن من 
ما  وبأقىص  والتكلفة،  الجهد 

ميكن من األثر.«
- ويف تعريــف آخر يقول » 
بريينو« أّن الكفاية »هي قدرة 
الشــخص عىل تفعيل موارد 
معرفية مختلفة، ملواجهة نوع 
محدد من الوضعيات، معتربا أن 
الكفايات ليست يف حد ذاتها 
معارف او مهــارات او مواقف 
ولكنها تفعيل وتنسيق ودمج 

هذه املعارف لبلوغ األهداف.«
امــا »التومــي« فيعــرف 

الكفايات بالتايل:
عــن  عبــارة  »الكفايــة 
مجموعة من املوارد الذاتية: معارف، ســلوكيات، مهارات، قدرات، 
اسرتاتيجيات... والتي تنتظم يف شكل بناء مركب، يتيح القدرة عىل 
تعبئتها ودمجها ، وتحويلها إىل وضعيات محددة، يف وقت مناسب 
وإىل إنجاز مالئم،«ويضيف التومي » تبنى الكفايات من خالل عملية 
تكوين، لكن تلقائيا، وكذلك باإلبحار اليومي للمامرس من وضعية 
عمل إىل أخرى« وعليه فإن الكفاية التدريسية هي استخدام املهارات 
واملعارف واإلنجازات املكتسبة يف التحصيل الجامعي، ويف عمليات 
اإلعداد والربمجة يف دور التعليم واإلرشاد واإلعداد، وترجمتها سلوكا 
تعليميا يحقق من خالله املعلم هدف التعليم بجهد قليل إمنا بإتقان 

وإحاطة وبوقت قيايس يبلغ معه الهدف املطلوب.
امــا فيام خص تصنيــف الكفايات، فقد قاربــه الباحثون يف 
املجال الرتبوي ضمن مفاهيم الرتشيد والعقلنة ومفاهيم املساءلة 
واملحاسبة والجدوى لبناء املناهج واساليب التدريس وتدريب املعلمني.

فعىل سبيل املثال، صّنف »جرادات« الكفاية إىل ثالثة أنواع:

- كفايات معرفية: وتشمل طرائق التدريس من أساليب الرشح 
وإيصال املعلومــة، إىل إدارة الصّف، إىل كفاية املحتوى املنحرص 

باملادة املعطاة.
- كفايات أدائية: وهي باستخدام التقويم وخطط العمل اليومي 

والتنويع واستخدام وسائل اإليضاح...
- كفايات نتاجيه: وهي النتائج التعلمية التي يحققها املعلم مع 
التالميذ من تحقيق املعرفة باملضمون املرشوح، إىل األثر اإلنفعايل 
والســلويك واملهارايت الذي يرتك لدى التلميذ، يف حني تقاس هذه 

الكفايات من خالل سلوك التالميذ وآرائهم وتأثرهم.
ولقد أضاف بعض الباحثني إىل هذا التصنيف تصنيفني آخرين يف 

الكفايات وهام:
- الكفايات الوجدانية، أي تلك املتعلقة باتجاهات املعلم، وميوله، 

وقيمه
 - الكفايات اإلستقصائية التي تحايك قدرة املعلم عىل استقصاء 
املعلومــات حول موضوع درايس او مشــكلة إجتامعية أو حتى 

موضوع مستجد وتدريب تالميذه عىل البحث والتقيص والتحليل.
وانتقاال إىل وســائل قياس املهارات، تصّنف هذه الوسائل يف 
نوعني أساسيني وهام: وســائل القياس الذاتية ووسائل القياس 

املوضوعية .
ففي حني تُستســقى الذاتية من تقديــر التالميذ للمعلمني، 
واملعلمني ألنفســهم، وتقديرات الرؤســاء املرشفني والزمالء، 
تُستســقى وســيلة القياس املوضوعية من املتابعة املنتظمة 
ألداء املعلمــني وإنجازاتهم لوضع املالحظــات ومقاربتها يف 

إطار مسجل دوري وموضوعي.
ولعل املقياســني املطروحني، يخلصان إىل تكامل القياس من 
خالل اندماج املعلم يف العملية كمنفذ، ومراقب، وناقد لذاته وأدائه. 
ومن جهة اخرى يتتبع الســياق املوضوعي للمالحظات للتقويم 

والوصول إىل مزيد من الدقة واإلتقان.
انطالقا مــام تقدم، فقد تغريت اآلليــات واملعايري التي عىل 
األستاذ اجتيازها عند تقدميه للعمل الوظيفي الرتبوي. ؤاضحى 
لزاما عليه إىل جانب جانب شهادته واختصاصه وحتى خربته، 
أن ميتلــك الكفايات الالزمة للتعليم املنتــج واملبدع، ولذلك فقد 
وضعت يف الواليات املتحدة األمريكية، عىل سبيل املثال، سلسلة 
مــن اإلختبارات يخضع لها املتقــدم إىل مهنة التدريس قبل أن 
يجاز له التعليم، وكذلك يخضع لها املدرســون دوريا ليجاز لهم 

اإلستمرار يف املهنة.
هذه االختبارات هي سلسة )براكسيس(  التي  طورتها« مؤسسة  
اإلختبارات للخدمات الرتبوية«، وهــي تطبق يف غالبية املدارس 

ومعظم الواليات.
ما ال شّك فيه، أن بعض القطاع الخاص قد اندمج بكامل فريقه 
التعليمي يف التدريب والتطبيــق الذي تحققه الكفايات املذكورة، 
والعمــل جاٍر يف أروقــة وزارة الرتبية تدريبا وإرشــادا.غري ان 
السؤال املطروح يف القطاع الرسمي هل يطبق هذا يف كل املدارس 
الرســمية؟ هل يطبق يف كل الصفوف واملراحل؟ ما هي إمكانات 

املعلمني ؟
هل بدأ تدريب املعلمني أم أن التطويــر والبحث ما زال يف إطار 

اللجان الرتبوية يف الوزارة؟
أسئلة عديدة تطرح نفســها يف ظّل التعرث اإلقتصادي واملادي 
ويف ظّل تسويف تناقلته الوزارة تلو األخرى ومل يتمخض تطويرا 

يف املناهج بالشكل املرجو حتى اآلن.

أشعلت دراســات حديثة مفادها أن مضادات االكتئاب غري 
فاعلة يف معالجة االكتئاب، جدالً واسعاً يف األوساط العلمية 
شكّل منوذجاً عن الصعوبات يف التوصل إىل فهم دقيق ومؤكد 

الضطرابات الصحة النفسية.
وتركّز إحدى النظريات السائدة حالياً عىل مادة السريوتونني 
وتربط حصول االكتئاب بنقص يف هذه املادة التي تساهم يف 

نقل األحاسيس إىل الدماغ.
وصدرت ردود فعل غاضبة عىل اعتبار بعض الباحثني أن ال 
عالقة لالكتئاب باختالل التوازن الكيمياوي يف الدماغ بسبب 
نقص الســريوتونني، مام ينفي الحاجــة إىل أدوية مضادة 

لالكتئاب.
وتوصلت دراسة أجراها الطبيبان النفسانيان مارك هورويتز 
وجوانا مونكريف ونرُشت يف مجلة »موليكوالر سايكايرتي« 
يف متــوز املايض إىل عدم وجود صلة ُمثبتة علمياً بني نقص 
الدراسة تشكك  أن  الطبيبان  الســريوتونني واالكتئاب. وذكر 
يف النظرية األساســية وراء اســتخدام مضادات االكتئاب 
لتعديل مستويات السريوتونني، وأطاحت  التي طُّورت أساساً 

بنظرية شكلت عىل مدى عقود أساساً لألعامل البحثية.
واستندت الدراســة إىل عدد من املقاالت العلمية السابقة، 

لكن رسعان ما القت انتقادات يتمحور أبرزها عىل الجهة التي 
تولت إعدادها، فالطبيبة جوانا مونكريف معروفة بتشكيكها 
يف التفســريات البيولوجيــة لالكتئــاب وموقفها املتطرف 

املناهض للقطاع الدوايئ.
وكتب الطبيب النفساين فيل كوين يف موقع »ساينس ميديا 
ســنرت« اإللكرتوين: »أؤيد عموماً استنتاجات معدي الدراسة 
يف شأن جهودنا الحالية لكنني لســت مع موقفهام الجازم 
يف املوضوع«. وأضاف كويــن: »ال ميكن ألي متخصص يف 
الصحة النفســية أن يؤيد الرأي القائل بأن اضطراباً متشابكاً 

كاالكتئاب ناجم من نقص يف ناقل عصبي واحد«.
التي  املنهجية  النفســانيني يف  املتخصصني  وشكك بعض 
اتبعتها الدراســة والتي تستند إىل قياس السريوتونني بشكل 
غــري مبارش بدل االعتــامد عىل كميات من املــادة مبارشًة. 
فاعتربت مونكريف، التي ترغب يف إحداث تغيري مبا تســميه 
نظريات الطب النفيس »السائدة«، أن نظرية السريوتونني ال 
تزال تحتل مكانة مهمة يف الطب النفيس لكّن الرتكيز عليها 

تقلّص.
وكتبت الطبيبة النفسية الربيطانية عرب مدّونتها: »حتى لو 
بدأ أبرز األطباء النفسانيني يشككون يف الدليل عىل أن االكتئاب 

مرتبط بانخفاض مســتوى 
أي  يتطرق  مل  السريوتونني، 
منهــم إىل املوضــوع علناً. 
أن  من  مونكريــف  وحذرت 
املريض ينبغي أال يوقف فجأة 
لالكتئاب،  مبضادات  العالج 
تناول  فوائد  أّن  رأت  لكنهــا 
هذه األدويــة تصبح عرضة 
للشــك يف حال كانت مبنية 
عىل نظرية فاقدة للصدقية. 
االكتئاب  بني  الرابط  ويُعترب 
متجذرة  فكرة  والسريوتونني 

بقوة يف املخيلة العامة. ففي روايته الصادرة ســنة 2019، 
أعطى الكاتب الفرنيس ميشــال ويلبيك تسمية«سريوتونني« 
للشخصية الرئيسية التي تعاين اكتئاباً. وأدى نسف مونكريف 
نظرية الســريوتونني للتشكيك يف فاعلية مضادات االكتئاب 

الحالية، إىل إثارة انتقادات الذعة جداً.
ويؤكد متخصصون كثريون أّن فاعلية العالجات مبضادات 
االكتئــاب خضعت لتقييــم علمي بغض النظر عن الســبب 

الرئييس وراء حصول االكتئاب.

ويف هذا الســياق، قالت الطبيبة النفســانية السويرسية 

ميشيل هوفامن لوكالة »فرانس برس« إن األدوية املوصوفة 

ملعالجة االكتئاب »عادة ما يكون عددها كبرياً، ويف النهاية ال 

ندرك يف معظم الحاالت ما الذي جعل العالج فعاالً«.

ويربز الجدل القائم يف شأن دور السريوتونني صعوبة فهم 

كيفية تفاعل مرض معّقد كاالكتئاب بيولوجياً واجتامعياً.

عادات يومّية سيئة تبطئ خسارة الدهون... إبتعدوا عنها!
تعترب دهون البطن من أكــرث العوامل التي تؤثّر يف صحة 
اإلنسان وتولّد أمراض عّدة. فتلعب بعض خيارات منط الحياة 
دوراً يف فقــدان دهون البطن الخطــرة أمرا صعبا إن مل يكن 

مستحيال.
ويف آخر دراسة له،  أشــار الدكتور دانيال آالن إىل ارتباط 
دهون البطن بزيادة خطر اإلصابــة مبجموعة متنوعة من 
املشــكالت الصحية، مبا يف ذلك مرض السكري من النوع 2، 
وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وارتفاع الكوليســرتول، 
وضعف االنتصاب، وأمراض الكبد الدهنية، ومتالزمة التمثيل 

الغذايئ، وارتفاع معدل الوفيات.
تقدم الخرباء ملوقع Eat This خمس عادات تبطئ من فقدان 

دهون البطن، وخسارة الوزن:
- الجلــوس طوال اليــوم: قال الباحث يف جامعة ليســرت 
الدكتور جو هينســون: »نحن نعلم أن قضاء فرتات طويلة يف 
الجلوس غري صحي وعامل خطر لإلصابة باألمراض املزمنة، 
مثل مرض الســكري من النوع 2 وأمراض القلب، وباملثل فإن 
كمية الدهــون املرتاكمة حول أعضائنــا الداخلية قد تعرضنا 
أيضا لهذه األمراض«. وأضاف هينسون:«باســتخدام تقنيات 
التصوير بالرنني املغناطييس وأجهزة مراقبة النشــاط البدين، 
أظهرنا أنه كلام زاد الوقت الذي يقضيه يف الجلوس، كلام كان 
االرتباط أقوى مع مستويات أعىل من الدهون الداخلية والبطن، 
كان هذا صحيحا بشــكل خاص إذا كانت الفرتات الطويلة من 
السلوك املستقر دون انقطاع«. وبحسب هينسون تظهر النتائج 
أن الوصــول إىل هدف حكومة اململكة املتحدة املتمثل يف 150 
دقيقة من النشــاط البــدين املعتدل الكثافة قــد يوفر بعض 

الحامية ضد اآلثار الضارة لوقت الجلوس لفرتات طويلة.
- اإلفــراط يف تنــاول الطعام: يف حني أن فقــدان الوزن 
أكرث تعقيدا من مجرد الســعرات الحرارية املوجودة فيه، فإن 

تناول كميات أكرب مام تحرقه ســيبطئ فقدان الدهون. تقول 
اخصائية التغذية إرين كوملــان: »إذا كنت ترغب يف إنقاص 
الوزن، فإن استهالك ســعرات حرارية أقل مام تحرقه يوميا 
يســاعدك يف الوصول إىل هدفك«. وتقرتح مراكز الســيطرة 
عىل األمــراض والوقاية منها، تناول 500 إىل 1000 ســعر 

حراري أقل مام تحرقه يوميا لتفقد 1 إىل 2 رطل أسبوعيا«.
- عدم الحصول عىل قســط كاٍف من النــوم: يؤدي عدم 
الحصول عىل قسط كاٍف من النوم )أقل من سبع ساعات يف 
الليلة للبالغني األصحــاء( إىل إبطاء فقدان الوزن يف البطن. 
وقال دكتور القلب واألوعية فرييند ســومرز: »تُظهر النتائج 
التي توصلنا إليهــا أن قلة النوم، حتى لدى الشــباب، الذين 
يتمتعون بصحة جيدة ونحافة نســبيا، يرتبط بزيادة تناول 
الســعرات الحرارية، وزيادة طفيفة جــدا يف الوزن، وزيادة 

كبرية يف تراكم الدهون داخل البطن«.
- النــوع الخاطئ من التمرين: يويص الخرباء مبامرســة 
التامرين الهوائية بانتظام، عندما يتعلق االمر مبحاربة دهون 
البطن، يقول الدكتور كريس ســلينتز: »تدريب املقاومة رائع 
لتحســني القوة وزيادة كتلة الجســم النحيل، ولكن إذا كنت 
تعاين من زيــادة الوزن، وتريد أن تفقد دهــون البطن، فإن 
التامرين الرياضية هــي الخيار األفضل ألنها تحرق املزيد من 

السعرات الحرارية«.
- التدخني: أظهرت دراســات متعددة أن التدخني ميكن أن 
يؤدي إىل زيادة الدهون الحشــوية. قالت الدكتورة يف الطب 
ســو بيدرســون: »يؤثر التبغ عىل توزيع الدهون من خالل 
هرمونات مثل الكورتيزول التي تزيد من ترســب الدهون يف 
البطن«، ولفتت إىل أن » النيكوتني له تأثري مضاد لإلسرتوجني، 
والذي يســاعد أيضا يف جمع الدهون يف منطقة البطن لدى 

النساء تحديدا«.

مع انخفاض ُمستوى األنهار... الحياة البريّة تتعّرض ملخاطر جّمة!
كشفت جامعات حامية البيئة أن موجة الجفاف الطويلة 
لها تأثري »خطري« عىل الحياة الربية يف األنهار. ومع تعرُّض 
األنهار بالفعل للضغوط الناجمة عن التلوث واســتخدام مياه 
الرشب، تقول هذه الجامعات إن الجفاف الذي يلوح يف األفق 

يزيد من هذا الضغط.
 وفقاً ملؤسســة »ريفرز تراســت«، فإن تيارات الطباشري، 
التي تدعم األنواع الشهرية مثل الســلمون والرفراف وثعالب 
املاء، متّثل مصدر قلٍق خاص. وال يوجد ســوى 200 تيار من 
هذه التيارات عىل مستوى العامل، 85 يف املئة منها يف جنوب 

ورشق إنكلرتا.
 وقال كريســتني كولفني، من مؤسســة ريفرز تراست: 
»هذا هو حاجزنا املرجاين أو غابــات األمازون املطرية لدينا، 
ع البيولوجي  إنها مساهمتنا الفريدة يف الحياة الربية والتنوُّ
العاملي«. وأشارت إىل أن بعض تيارات الطباشري الصغرية بدأت 
يف الجفاف، كام بدأت األنهار األكرب تشهد تدفقات منخفضة. 
وأضافت: »الحياة الربية هنا تعاين بالفعل من ضغوط نتيجة 
ارتفاع درجات الحرارة وتقلُّص موائلها مع انخفاض منسوب 

املياه. ال نريد أن تنخفض أكرث مام هي عليه اآلن«.
 وحّذر جيمي مارش، مدير املحميات يف صندوق هامبشاير 
وجزيــرة وايت للحيــاة الربية، من »وضعٍ خطــري« للحياة 
الربية مع انخفاض مســتوى األنهار يف أجزاء من املنطقة. 
ففي إحدى املحميات الطبيعية عىل ضفاف نهر إيتشــن يف 
وينشسرت، جّف أحد املستنقعات متاماً، كام أثّر انخفاض تدفُّق 
الغذاء لألسامك والحرشات والالفقاريات،  النهر عىل مصادر 
مع تأثريات غري مبارشة عىل الحيوانات يف أعىل السلســلة 

الغذائية مثل فرئان املاء وثعالب املاء«.
 وقال مــارش: »مواردنــا املائية تتعــرض لضغط كبري، 
وهــذه الفرتة الطويلة مــن الجفاف تــؤدي إىل تفاقم هذه 

املشــكالت«. وأضاف: »ما ميكننا القيام به للمساعدة هو أننا 
كمجتمع ميكننا النظر إىل استهالكنا للمياه ومحاولة تقليل 

استهالكنا«.
وتابع: »بالنســبة للعديد من أنهارنا، فهي ليست يف حالة 
طبيعية، لقد جــرى تعديلها وتغيريها بشــكل كبري. العديد 
من أنظمة األنهــار لدينا تعمل كمصارف أكــرث من كونها 
أنهاراً فعلية اآلن«. وتنبع األنهار والجداول الطباشــريية من 
الينابيــع املوجودة يف الطبقة الطباشــريية - وهي طبقة 
من الصخور اإلســفنجية توجد تحت الكثري من األماكن يف 
جنــوب ورشق إنجلرتا، وميكن أن تحتوي عىل كميات هائلة 
من املياه. هذه الطبقة من الحجر الجريي األبيض تتكوَّن من 
نفس املادة التي تشــكل جروف دوفر البيضاء، وتوّفر املياه 
لألنهار والصنابــري يف معظم جنوب رشقي إنجلرتا. وتُضّخ 
املياه مــن األرض أو تؤخذ مبارشة من األنهــار، لتصل إىل 

ماليني الليرتات يومياً.
ووفقاً آلخر توقعات العلــامء، من املتوقع أن تظل تدفقات 
األنهار منخفضة بشكل استثنايئ يف وسط وجنويب إنجلرتا 
لبقية الصيــف. وقالت رشكة »مياه اململكــة املتحدة«، التي 
متثل صناعة امليــاه يف البالد، إن رشكات امليــاه التي لديها 
تيارات طباشريية يف مناطقها قد استثمرت مئات املاليني من 
الجنيهات اإلسرتلينية لتقليل استخراج املياه من هذه التيارات، 
وسيكون هناك املزيد من التخفيضات خالل السنوات القليلة 

املقبلة.
هذا ودعا صندوق املياه إىل إعادة التفكري بشــكل كامل يف 
الطريقة التي نســتخدم بها املياه للتعامل مع فصول الصيف 

الجافة والحارة التي من املحتمل أن تصبح أكرث تواتراً.
وقالت كريستني كولفني: »نريد أن نرى الحكومة ورشكات 

املياه تستجيب بطريقة منسقة«.
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استقبل وزير االشــغال العامة والنقل يف 
حكومــة ترصيف األعامل الدكتور عيل حميه 
النائب الســابق محمد الحجار، وتم البحث يف 
التطورات املحلية والشــؤون االمنائية إلقليم 
الخــروب وموضوع الطرقــات يف نطاقها 

وامللفات التي تعنى بالسالمة العامة. 
وتنــاول اللقاء أيضا وضع الطريق املتوقف 
العمــل بهــا والتي تربط بيت مجاز شــحيم 
وموقع مبنــى مجمع األبنيــة الحكومية ) 

وصلة الرساي(.
وقــد ابدى الوزير حميه »تجاوبا واهتامما 
حول صيانة الحفــر، وذلك ضمن االمكانات 
املالية املحدودة يف ظل الظروف التي مير بها 

لبنان«.
اثر اللقاء شــكر الحجار الوزير حميه عىل 
اإلهتامم الذي ابداه يف ما خص تأهيل وصيانة 

الطرقات يف اقليم الخروب.
 وكان حميــه عقد اجتامعاً يف مكتبه يف 

الوزارة، مع النائــب رامي ابو حمدان يرافقه 
وفــد من منطقــة البقاع االوســط، وكانت 
مناســبة لعــرض التطــورات يف ظــل ما 
تشــهده البالد من تفاقم عىل املســتويات 
االقتصاديــة واالجتامعيــة، باالضافة اىل 
الشــؤون االمنائية العامــة وخصوصا تلك 
امللفات التي تقع يف نطاق صالحيات وزارة 
العامة والنقــل ومنها موضوع  االشــغال 
صيانة وتأهيــل الطرق والعناوين العريضة 
للخطة اإلمنائية املنوي إعدادها مســتقبلياً 

للقطاع االوسط وزحلة.
وأكد الوزير حميــه ان »الوزارة تعمل عىل 
اعداد ملفــات لصيانة وتأهيل منطقة البقاع 
االوســط بحســب األولويــات واإلمكانات 
املتوافــرة يف لديها«، معتــرا انه من اهداف 
الوزارة »التخفيف من وجع الناس وان موضوع 
الطرقات هو من سلم اولويات الوزارة حفاظاً 

عىل السالمة العامة«. 

ــي مـــشـــاريـــع ــ ــ ــث والـــــحـــــجـــــار ف ــ ــح ــ حـــمـــيـــه ب
ــة ــي ــائ ــم االن ــروب  ــ ــخ ــ ال إلقــلــيــم  ــال  ــ ــغ ــ االش وزارة 

حمية مع وفد البقاع االوسط

أيــد وزير االقتصــاد يف حكومة ترصيف 
األعامل امني سالم رئيس الجمهورية يف عدم 
توقيعه عىل مرســوم الدوالر الجمريك عىل 
سعر صريفة. وقال: »أنا كنت ضد رفع الدوالر 
الجمريك مرة واحــدة اىل 25000. واألفضل 

البدء بسعر 18000 ثم رفعه تدريجيا«.
واعتــر ردا عىل ســؤال ان اعتامد 12000 
للــدوالر الجمريك كام يطــرح البعض »غري 

واقعي وال يوصل للحلول املطلوبة«.
سالم ويف حديث تلفزيوين، أوضح انه وبعد 
رد رئيس الجمهورية املرســوم يجري حاليا 
إعادة النظر بنسبة رفع الدوالر الجمريك. وأكد 
ان »ذلك لن يؤثر عىل أسعار املواد الغذائية إمنا 
سيطال سلعا تدخل أكرث يف إطار الكامليات«. 
وقــال: »طلبت من وزارة املالية إبالغنا بلوائح 
الســلع التي ســتتأثر مبارشة برفع الدوالر 
الجمريك. وسأطلب من كل املستوردين إبالغ 
وزارة االقتصاد بكل السلع التي دخلت وتدخل 
حاليا اىل لبنان عىل ســعر الدوالر الجمريك 
الحايل، حتى ال يحصل اســتغالل لهذه السلع 

من قبل التجار عندما يرفع سعره«.
وردا عىل ســؤال عن املوعــد املتوقع لرفع 
الدوالر الجمــريك أجاب: »أعتقد أن املوضوع 

ارجئ عىل األقل ألسبوعني«.
ويف موضوع القمح املدعوم، اكد سالم أن 
»التهريب مستمر اىل سوريا وأن الحدود غري 
مضبوطة«. وقال: »يستحيل ضبط الحدود من 
دون اتفــاق إطار بني الدولة اللبنانية والدولة 
السورية. ويف حني تقول الدولة اللبنانية انها 
ضبطت املعابر الرشعية فإن 80% من البضائع 
املهربة يتم تهريبها عر املعابر غري الرشعية«.

وأعلن الوزير ســالم أن »الدعم عن القمح 
ســريفع بعد 9 اشــهر، فاألموال التي متكنا 
من الحصول عليها مــن البنك الدويل لتأمني 
وجود القمح تكفي لتســعة أشــهر، وخالل 
هــذه الفــرتة يفرتض ان نكون درســنا مع 
البنــك الدويل إضافة 30 دوالرا عىل البطاقة 

االجتامعية بحيث تســتفيد العائالت من هذا 
املبلغ اإلضــايف يف تأمني رشاء الخبز، وهذا 
املبلــغ يؤمن تقريبا رشاء 30 ربطة خبز ألن 
السعر العاملي للربطة يساوي دوالرا تقريبا. 
وهكــذا تخرج الدولة اللبنانية كلها من لعبة 
دعم الســلع ويحصل يف املقابل دعم مبارش 

املحتاجة«. للعائالت 
وقــال: »إن الرنامج الذي توصلنا اليه مع 
البنك الدويل يهدف اىل ترشيد الدعم اىل حني 
تخرج الدولة اللبنانية من حلقة الفســاد التي 
تســري فيها بالدعم«. وقال: »إننا بالتســعة 
أشــهر هذه، اشرتينا وقتا وهذا أفضل املمكن 
اليوم. وكشف انه رفض التسليم باألمر الواقع 
وتوجيــه رضبة جديــدة اىل اللبنانيني برفع 
الدعــم عن الطحني، مع العلم ان كثريين كانوا 
يدفعون باتجاه رفع الدعم ألنة الخيار األسهل 
بنظرهم، فبعض السياسيني وبعض أصحاب 
املصالــح الضيقة يقولون يل »يا أخي شــيل 

الدعم وارتاح«.
وأكد ســالم أن »األمن الغذايئ يف خطر يف 
ظل ما بلغناه من مستوى التضخم واالنهيار«.

كام أعرب عن مخاوفــه إزاء جودة الغذاء، 
الفتا اىل أنه يجري باستمرار ضبط مواد غذائية 
غري مطابقة للمواصفات. وقال: »انا قلق ألنه 
يف األشهر املقبلة يجب مضاعفة املراقبة، ألن 
لبنان بدأ يســتبدل املواد الغذائية ذات الجودة 
العالية التي كان يســتوردها مبواد رخيصة 
الســعر، ومن بينها لحوم ليســت بالجودة 
املعهــودة يف لبنان، ونحــن نتابعها ونضبط 
املخالفات«. كام أكد ان »بضائع مهربة تدخل 

اىل لبنان وعىل األجهزة األمنية مكافحتها«.
وردا عىل ســؤال حول االتهامات املوجهة 
اىل التجار باستغالل األزمة، أسف سالم »ألن 
القطــاع الخاص بجــزء كبري منه كام قال مل 
يرحــم املواطن ومل يقرص باســتغالل ضعف 
الدولة وباســتغالل الدعم عــىل الكثري من 

السلع«.

الــــجــــمــــركــــي الــــــــــــــــــدوالر  مــــــــع   : تـــدريـــجـــيـــاًســــــــــام  ورفـــــعـــــه   18000 ــر  ــ ــع ســ ــى  ــ ــل ــ ع

صدر جدول جديد لرتكيب أسعار املحروقات 
صباحــاً، وارتفع ســعر صفيحــة البنزين 
بنوعيــه 95 و98 أوكتان 16000 لرية لبنانية، 
اما صفيحة املــازوت فارتفعت 26000 لرية 

وقارورة الغاز 9000 لرية.
وأصبحت األسعار عىل الشكل اآليت:

- صفيحة البنزين 95 اوكتان 568000 لرية 
)+16000 لرية(

- البنزين 98 اوكتان 580000 لرية )+16000 
لرية(

- املازوت 663000 لرية )+26000 لرية(
- الغاز 321000 لرية )+9000 لرية(

عضو نقابة أصحــاب محطّات املحروقات 
جورج الراكس رشح ســبب ارتفاع األسعار، 
موضحــاً أن »التقدم االيجــايب الحاصل يف 
امللف النــووي االيراين واملمكن ان يؤدي، يف 
حال حصول اتفاق نهايئ، اىل رفع العقوبات 
عن ايران ما يسمح لها بزيادة إنتاجها النفطي 
مبعّدل مليون برميل يومياً خالل ايام، اضافًة 
اىل ذلك يشــكّل االنكــامش االقتصادي يف 
الصني وتراجع االنتــاج الصناعي فيها جزءاً 
اساســياً من تراجع سعر النفط يف االسواق 
العامليــة حتى وصل خام الرنت امس اىل 94 

دوالر امرييك«.
ويتابــع »يف لبنان ال يــزال مرصف لبنان 
يطبق سياســة رفــع الدعــم التدريجي عن 
استرياد البنزين بتأمني جزء من مثن البضاعة 

املســتوردة من خالل منصة صريفة، وبعد ان 
كان يعتمد معادلة %85 صريفة و%15 ســوق 
حرة، ذهب اليوم اىل تخفيف نســبة صريفة 
اىل %70 واصبحــت املعادلة الجديدة 70/30. 
وصدر جدول تركيب االســعار اليوم عىل هذا 
االساس واستقر سعر رصف الدوالر املؤمن من 
قبل املركزي وفقاً ملنصة صريفة السترياد 70% 

من البنزين عىل 26200 لرية لبنانية«.
ويضيف الراكس »اما ســعر رصف الدوالر 
املعتمد يف الجدول الســترياد %30 من البنزين 
واملازوت والغاز واملحتســب وفقاً  الســعار 
االسواق الحرة املوازية واملتوجب عىل الرشكات 
املســتوردة واملحطات تأمينه نقداً فارتفع من 

30775 اىل 32100 لرية«.
وعليه، يشــري إىل أن »صفيحة البنزين 95 
اوكتان ارتفعت 16000 لرية لتصبح 568000 
لرية نتيجة املعادلة بني تراجع سعر الكيلوليرت 
املســتورد مبا يقارب 10 دوالر وتأثري تراجع 
نســبة دوالر صريفة وزيادة نســبة دوالر 
السوق املوازية باالضافة اىل ارتفاعه 1325 
لــرية. اما صفيحة املازوت فارتفعت 26000 
لــرية لتصبح 663000 لــرية نتيجة املعادلة 
بني تراجع مثن الكيلوليرت املســتورد 3 دوالر 
وارتفاع ســعر رصف الدوالر وفقاً للســوق 
املــوازي 1325 لرية ايضاً، كام ارتفع ســعر 
قــارورة الغاز 9000 لــرية ليصبح 321000 

لرية«. 

ارتـــــــــــفـــــــــــاع أســــــــــعــــــــــار املــــــــحــــــــروقــــــــات
ــط الـــعـــاملـــيـــة ــفـ ــنـ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــاض اسـ ــ ــف ــ ــخ ــ رغــــــم ان

يعقد وزير االتصاالت يف حكومة ترصيف األعامل 
جوين القرم اليوم اجتامَعني متتالَيني مع ممثيل كل 
من رشكَتي الخليوي »ألفا« و«تاتش«، حيث سيطّلع 

منهم عىل الوضع الراهن لشبكَتي الخليوي.
ويعزو قرم يف حديث لـــه هدف االجتامعني إىل 
أن من واجبــه كوزير االطالع عىل جودة الخدمات 
املوازية لزيادة تعرفة االتصاالت عىل ُمســتخدمي 
الشــبكََتني، »لذلك ســأطلع عــىل تفاصيل وضع 
الشبكتني، كام سيزوِّدوين بتقرير عن وضع الشبكة 
عام 2018، وســنضع خالل االجتامع الهدف الذي 
سنتوّصل إليه يف املستقبل، عىل أن نعقد اجتامعات 
أســبوعية حول هذا املوضــوع ملتابعة الخطوات 
وتقييم ما نستطيع تحقيقه وما نعجز عنه، إذ هناك 
خطوات يتم تعديلها مع توّفر األموال، وهناك أخرى 
ال ميكن ذلك«، ويتابع »عندما ننتهي من إعداد خطة 
كاملة متكاملة حول املوضوع، سأُطلع الرأي العام 

عىل تفاصيلها فوراً«.
ويوضــح رداً عىل ســؤال، أن »مبوجب التعديل 
األخــري للامدة 36 من النظام املعمول به يف رشكَتي 
»ألفا« و«تاتــش«، ال يحق لوزارة االتصاالت رصف 

أي دوالر عىل تطوير الشبكة مبا يتعلق باملصاريف 
االســتثامرية... فهذه الخطوة تتطلــب قراراً من 
مجلس الوزراء حول أي إنفاق اســتثامري للشبكة، 
 5Gوعىل ســبيل املثال إذا قررنا إدخــال خدمة الـ
فهــذا يتطلب قــراراً صادراً عن مجلــس الوزراء. 
إمنــا ما نركّــز عليه اليوم، هــو موضوع الصيانة 
واملصاريــف التشــغيلية حيث العمــل عىل تأمني 
املازوت والبطاريات والفالتر...إلخ، وكل املستلزمات 

الالزمة لتلك الخدمات«.

{ األرقام إىل ازدياد.. {

وليس بعيداً، يتســلّم وزير االتصاالت غداً تقرير 
»أوجــريو« حول معّدل االســتهالك يف شــهر آب 
الجــاري، وهنــا يكشــف قــرم أن »يف ما يخّص  
االتصاالت الثابتة وفق إحصاءات »أوجريو« تبنّي لنا 
أن االســتهالك زاد ومل ينقص، لكن ال أرقام دقيقة 
حتــى اآلن قبل مغــادرة جميع املغرتبني األرايض 
اللبنانيــة، أي قبل شــهر ترشين املقبل لن نتمكّن 
من مــن تحديد األرقام  والنتائــج النهائية. لكن 
يف الوقــت الراهن ميكن التأكيد أن عدد الخطوط 

زاد وكذلك االســتهالك إن يف الخطوط الثابتة أو 
الخليوية«.

ويوضح يف السياق، أن »هيئة »أوجريو« ليست 
مركــز ربح، مبعنى أن كل الــواردات التي تحّصلها 
»أوجــريو« ال تعني أنها قادرة عىل تغطية نفقاتها، 
فال عالقة لوارداتهــا بنفقاتها... فالواردات تحوَّل 
إىل وزارة املــال، يف حني أن النفقات تُحتَســب يف 
املوازنــة العامة... لكن الواردات تُفيد »أوجريو« يف 
صة  املســتقبل حيث ترفع من معدل املوازنة املخصَّ
للهيئة من ضمن قانون املوازنة العامة«. ويكشــف 
يف الســياق، »لقد طلبنا سلفة عىل موازنة 2023! 

فمشاريع املوازنة معلَّقة حالياً«.
ويف املقلب اآلخر، يعلّق القرم عىل النظرية القائلة 
بأنــه لو بقي قطاع الخليوي يف يد القطاع الخاص 
لكان وضع الشــبكتني والخدمات أفضل بكثري من 
اليوم، بالقول: ال شــك يف ذلك، ألن القطاع الخاص 
ميكنه تعديل التعرفة بكل سهولة ورسعة من دون 
أي قيود، بينــام كل خطوة مرتبطة مبالية الدولة، 
فعندها كل قرار سيخضع لدورة بريوقراطية إدارية 

بطيئة تتداخل فيها السياسة بامتياز... 

ــوي : ــ ــي ــ ــل ــ ــخ ــ ــي ال ــ ــَت ــ ــرك ــشــ ــ ـــاالت يـــــتـــــرأس اجـــتـــمـــاعـــيـــن ل ــ ــ ــص ــ ــ وزيــــــــر االتـ
ــن ــريـ ــشـ تـ قــــبــــل  الــــتــــعــــرفــــة  نــــتــــائــــج رفــــــــع  ــع مــــعــــرفــــة  ــيـ ــطـ ــتـ ــسـ نـ ال 

أصــدر أمــني رس نقابــة 
لبنان  يف  املحطــات  أصحاب 
حســن جعفر، بعد تشــاور 
أعضــاء النقابة، بيانا، أوضح 
فيه »ما نشهده منذ بضعة أيام 
وحتــى اليوم من طوابري عىل 
املحطات«، وقــال:« يهمنا ان 
نوضح للرأي العام سبب عودة 
هذه الطوابري ليك ال يقع اللوم 

علينا كالعادة.
الطوابري  هذه  عودة  شهدنا 
منذ يوم الجمعة املايض تقريبا 
والســبب وراء ذلك ان مرصف 

لبنــان مل يضع آليــة واضحة لفتح اعتامدات 
البواخر الجديدة للرشكات املســتوردة للنفط 
فبالتايل قامت بعض الرشكات بتســليم مادة 
البنزيــن بكميات قليلة من البواخر التي لديها 
اعتامدات مسبقة اىل حني وضوح الرؤية يف 
ما يخص االلية الجديدة لفتح االعتامدات، هذا 
باإلضافة اىل ان يومي السبت واألحد هام يوما 
عطلة ونهار االثنني كان يوم عطلة رســمية 
بســبب عيد انتقال السيدة العذراء مام ادى اىل 
عدم تســليم الرشكات مادة البنزين لثالثة أيام 

متتالية.
اما بالنســبة للمحطــات، فهي أيضا تقوم 

بتسليم مادة البنزين االىل  حني نفاد مخزونها 
ولكــن الجدير بالذكر اننا كمحطات ليس لدينا 
القدرة عىل ملء خزاناتنا بسبب تقلص راساملنا 
نتيجة الخسائر التي وقعنا فيها وإرتفاع سعر 
البنزين واالرتفاع املســتمر للدوالر يف السوق 
السوداء وبالتايل املخزون الذي لدينا ال يكفينا 
اليام عدة كام وان بعض املحطات قد اضطرت 

اىل االقفال نتيجة لنفاد مخزونها«. 
وطالــب جعفر مرصف لبنــان »وضع آلية 
محددة ورسيعة لفتح االعتامدات ملادة البنزين 
ليك ال نصبح مجريــن عىل اقفال محطاتنا 
بســبب نفاد مخزوننا مام سيفاقم الطوابري 

يف محطات اخرى«. 

ــر أوضــــــــــــــــح اســــــــــبــــــــــاب عــــــــــودة ــ ــ ــف ــ ــ ــع ــ ــ ج
ــر عــــلــــى مــــحــــطــــات الـــبـــنـــزيـــن ــ ــيـ ــ ــوابـ ــ ــطـ ــ الـ

ُ الصناعِة يف  تفقَد وزيــر 
االعامل  ترصيــف  حكومــة 
ومديرة  بوشــكيان  جــورج 
املهني والتقني هنادي  التعليم 
بري ورئيس جمعية الصناعيني 
ســليم الزعنــي، املعهد الفني 
قب  يف  الغذائية  للصناعــات 
اليــاس يف البقاع االوســط، 
وجالوا يف اقسامه، يف حضور 
الصناعات  جمعيــة  رئيــس 
البساط ورئيس  الغذائية منري 
تجمــع الصناعيني يف البقاع 
نقوال ابو فيصل ورئيس بلدية 

قب الياس جهاد املعلم.
وتــأيت الجولة يف ســياق 
التعــاون الثاليث بــني وزارة 
الصناعــة ومديريــة التعليم 
املهني والتقني من أجل تأمني 
التعليم والتدريب املهني الفني 

والتقني للطالب أصحاب االختصاص قبل التحاقهم 
بسوق العمل، وإلكسابهم املهارات والخرات العالية 
املطلوبة وتأكيد الروابط بني وزارة الصناعة وغرفة 

التجارة والصناعة يف زحلة وجمعية الصناعيني.
ويف ختام  الجولة، أكد بوشــكيان »أهمية املعهد 
من خالل املشاركة، بهدف تدريب الطالب وتأهيلهم 

ليكونوا قوة الصناعة املســتقبلية«، وقال: »نعمل 
عىل تأليف لجنــة بخصوص هذا املوضوع لتطوير 
واعادة اإلمناء بالتشارك بني وزارة الصناعة واملعهد 
الفنــي وجمعية الصناعيني العادة تفعيل املعهد من 

خالل إعادة متويل مشرتك الحيائه مستقبال«.
وعــن الجهــة الداعمة، قال: »مــن جهتنا نحن 
متكلون عىل جمعية الصناعيني، والفكرة الناشــئة 

للتنميــة الريفيــة هي إعادة 
تأهيــل املعهد، وهــو من أهم 
للمواد  الصناعيــة  املعاهــد 
الغذائيــة، والهــدف من ذلك 
التكاملية  بالصناعة  النهوض 
يف ســهل البقــاع يك نصّنع 
الدول  اىل  ونصّدرها  منتجاتنا 

العربية«.
الوزير  بري  شكرت  بدورها 
بوشكيان وجمعية الصناعيني 
كام  املعهد،  لزيارتهم  والزعني 
شــكرت جمعيــة الصناعيني 
يف  لنا  »مســاعدتهم  عــىل 
املهني والتقني  التعليم  تطوير 
يف هــذه الظــروف الصعبة، 
وبالتايل هم بحاجة إىل طالب 
مهنيني فنيني ويد عاملة ماهرة 
من أجــل تطوير الصناعة مع 

تطورات العرص املوجودة«.
وعــن عدد الطالب يف املعهد، قالت بري: »املعهد 
يضم خمسًة وسبعني طالًبا النه محدد باختصاص 

موحد وهو الصناعات الغذائية ال غري«
وشدد الزعني عىل »أهمية التعاون بني القطاعني 
العام والخاص من خالل الوزير بوشــكيان ومديرة 

التعليم املهني والتقني هنادي بري«. 

بوشــــــكيان تفقد املعهــــــد الفني للصناعــــــات الغذائية في قب اليــــــاس لتفعيله

بوشكيان والزعني وبري خالل الجولة

النقابة : »الطاقة« لبَّت مطالــــــب  زينــــــون 
ليرة ألف  دوالر 32  االسعار على  واصدرت 

اعتــر رئيس نقابــة العاملني واملوزعني قــي قطاع الغاز 
ومستلزماته فريد زينون أن »وزارة الطاقة لبت مطالب النقابة 
يف صــدور جدول تركيب االســعار امس مبا يتالءم مع واقع 
سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء بحيث أصدرت الجدول 
عىل أســاس الدوالر 32000 لرية لبنانية«.  ورأى يف بيان أن 
»هذا االمر يعالج الخلل يف التسعري بني املوزع ورشكات التعبئة 

ويسد الفجوة يف عدم استقرار سعر رصف اللرية«, 
وأكد »تعليق التحرك واالرضاب الذي كان مجلس النقابة اتخذ 
القرار يف شأنه منذ أســبوع«، معتراً أن »التحرك الذي كانت 
النقابــة تنوي القيام به رسع آليــة املعالجة وضغط باتجاه 
صدور الجدول بشــكل عادل«.  ودعا زينون وزير الطاقة اىل 
»فتح حوار مسؤول مع جميع االطراف املعنية بسلسلة التعبئة 
والتوزيع والبيع ليصار اىل رســم خارطة الطريق التي تحمي 

املوزعني واملستهلكني من اضطراب سوق النقد«.

كهربــــــاء بــــــا  لبنــــــان  آب..   25 بعــــــد 
أكدت مصادر مؤسســة كهرباء لبنان ، أن “معمل دير عامر 
أصبح خارج الشــبكة اعتباراً من مســاء اإلثنني الفائت، ويتم 
حالياً تشــغيل معمل الزهراين مبا يحافظ عىل معدل التغذية 
ذاتــه حتى 25 آب الجاري، مع أولوية التزويد بالطاقة مرافق 
الدولة العامة كمطار ومرفأ بريوت، مؤسســة مياه بريوت، 

مجلس النواب، الرساي...«. 
 

مـــــســـــيـــــرة حـــــــاشـــــــدة واعـــــتـــــصـــــام
ــس ــ ــلـ ــ ــرابـ ــ ــة طـ ــ ــ ــدي ــ ــ ــل ــ ــ ــال ب ــ ــ ــّمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ لـ

نظم عامل بلدية طرابلس واإلتحاد العاميل مســرية حاشدة 
يف شوارع املدينة وصوال إىل الرساي.

كــام اعتصم كل من العامل ورئيــس اتحاد نقابات العامل 
واملســتخدمني يف الشامل النقيب شادي السيد، ونقيب عامل 
البلديــة عمر دالل، ونقيب العامل أحمد مرســيل امام بلدية 
طرابلــس للمطالبة بحقوقهم ولالرساع بانتخاب رئيس بلدية 

جديد فوراً. 

دافع وزير االقتصاد األملاين، روبرت هابيك، 
عن فرض رســوم عىل الغاز ملساعدة رشكات 
املرافق يف تغطية تكلفة اســتبدال اإلمدادات 
الروسية، قائال إنها رضورية ملنع انهيار سوق 

الطاقة يف البالد.
وأبلــغ هابيــك الصحفيــني يف برلــني، 
أمساالثنني، أن البديل هو انهيار سوق الطاقة 
األملاين ومعه أجزاء كبرية من ســوق الطاقة 

األورويب.
وســتضطر األرس األملانية لدفع نحو 500 
يورو )509 دوالرات( إضافية سنويا بعد فرض 
رســوم قدرها 2.419 يورو سنت للكيلووات 

ساعة.
ويبدأ رسيان الرســوم من أول أكتوبر، عىل 
أن تظل ســارية حتى أبريل 2024، يف مسعى 
ملساعدة رشكة »يونير«، أكر مستورد للغاز 
الرويس يف أملانيا، ومســتوردين آخرين يف 

مواجهة زيادات حادة يف األسعار.

وقــال هابيك إن منوذج أملانيا املعتمدة عىل 
روسيا يف الطاقة فشل ولن يعود.

وأضــاف قائال إن البــالد تحتاج إىل تغيري 
رسيع، وعليها أن تتحمل »أخذ دواء املر«.

وســتفرض الرســوم الجديدة أيضا عىل 
الصناعة، إذ قال اتحاد صناعة الصلب األملاين 
إنها ســتضيف حوايل 500 مليون يورو أخرى 

سنويا إىل فواتري القطاع.
وحــذر خراء اقتصاديون من أن الرســوم 
عىل الغاز ستزيد من تسارع التضخم يف أكر 
اقتصاد يف أوروبا، الذي وصل بالفعل ملستوى 

مرتفع عند 8.5 باملئة.
وخفضت روســيا تدفقات الغاز إىل املانيا، 
ملقية باللوم عىل مشــكالت فنية وإجراءات 
الغربية يف  بالعقوبات  بريوقراطية مرتبطة 
هبوط التسليامت عر خط األنابيب الرئييس 
»نــورد ســرتيم 1« إىل 20 باملئة من طاقته 

االستيعابية.

أملـــــــانـــــــيـــــــا تــــــــؤكــــــــد أهــــــمــــــيــــــة زيــــــــــــادة
ــار ــ ــي ــ ــه ــ ــل االن ــ ــديـ ــ ــبـ ــ فــــواتــــيــــر الـــــطـــــاقـــــة.. والـ

خالل املسرية
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األربعاء 17 آب 2022

هــــــل يخــــــرج الدخان األبيــــــض  من »ليالــــــي االتفاق«  فــــــي فيينا !!
فاطمة  شكر

 ســنوات  مضت عىل بدء 
املفاوضــات بــن الواليات 
املتحدة وإيران يف فيينا، دون 
تقــدٍم واضحٍ  وملموس يف 
ظل تعدد امللفات املنشــغلة 
وعىل  االمريكية،  االدارة  بها 
رأســها اســتمرار  العملية 
العســكرية الروســية يف 
أوكرانيــا، إضافة إىل التوتر 
الــذي يزداد يومــاً بعد يوم  
ناهيك   وتايوان،  الصن  بن 
الحــدود  ترســيم  مبلــف 
والعدو   لبنــان  بن  البحرية 
عىل  والحصول  اإلرسائييل، 
بات  الــذي  والنفط  الغــاز 
يشــكل رعباً حقيقياً بسبب 

قرارات  الرئيس الرويس فالدميري بوتن.
وكان  قد عقد اجتامع يــوم األحد ملجلس األمن 
القومي اإليــراين حرضه الرئيس اإليراين الســيد  
ابراهيم رئييس، يف حضور رئيس كبري املفاوضن 
اإليرانين عيل باقري كني الذي قدم  تقريراً مفصالً 
عن ســري املفاوضات اإليرانية، هــذه املفاوضات 
التي يســميها اإليرانيون  مبفاوضات رفع الحظر 
عن إيران، وتــم فيها تحضري الــرد اإليراين عىل 
املقرتح األورويب،  وتم تســليمه للمنسق جوزيف 
بوريــل، وقد أعلن بوريل أنه تســلم اإلقرتاح، وأن 
الرد  اإليراين سيدرســه اإلتحاد األورويب، وسيتم 
تسليمه إىل الجانب األمرييك. علامً  أن الرد اإليراين 
غري معلن حتى هذه الساعة، وهو رسي وال توجد 
أي ترسيبات، ولكن  املقرتح األورويب يتناول رفع 
العقوبات عن الحــرس الثوري، عىل أن يبقى عىل 
الئحة  اإلرهاب األمريكية، باملقابل تعفى الرشكات 
األجنبية التــي تتعامل مع الحرس ومؤسســاته  

اإلقتصادية سواء كانت أوروبية أو غري أوروبية.
الرئيس اإليراين  املعاون  الســيايس يف مكتب 
محمد جمشــيدي أكد أن القضيــة التي يجب أن 
يوافق  عليها األمريكيون، هي أن تتخىل واشــنطن 

عن سياستها التي انتهجتها عام 2018 عندما  أعلن 
دونالد ترامب انســحاب بالده من االتفاق النووي 
وإعــادة فرض املزيــد من العقوبــات  األمريكية 
عىل إيــران، وال تــزال إدارة الرئيس األمرييك جو 
بايــدن ملتزمة  بعقوبات اإلدارة الســابقة، وهي 
الضغوط  مبامرسة  متمثلة  اســرتاتيجية  أهداف 
اإلقتصاديــة  الكبرية والقصوى عــىل إيران، وما 
عىل أمــريكا إال أن ترتاجع. لكــن وزير الخارجية 
اإليراين عبد اللهيان قال إن اإللتزام  الشــفهي من 
قبل الواليات املتحدة ال يكفي أبداً، ويجب أن يكون 

مكتوباً ومضموناً  وملزماً.
أما  بالنســبة إليران، فان رشطها األســايس 
أن تعود إىل املنطقــة اإلقتصادية عن طريق رفع  
العقوبات عنهــا، علامً أن رفع العقوبات األمريكية 
لن يطــال كل العقوبات التي وصــل  عددها اىل 
أكرث من 1500 قرار مفــروض، لكن كل العقوبات 
املرتبطة مبارشة باإلتفاق  النووي يجب أن تلغى أو 
تجمد. وقد شــملت العقوبات األمريكية عىل إيران 

عام 2018 عقوبات  إقتصادية ومالية.
ومع  وصول الرئيس إبراهيم رئييس إىل ســدة 
الرئاسة قبل عام، أعلن وبكل وضوح توسيع وزيادة  
قدرات إيران عىل تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل 

إىل 60٪ مقرتبة من 90٪، وهي 
النســبة املقدرة إلنتاج األسلحة 

النووية.
فإن  املعلومــات  وبحســب  
بوريــل تحــدث عن مســودة 
»النص النهــايئ«، الذي يتضمن   
الحصــول عليها  تم  »تنــازالت 
بشــق األنفس مــن قبل جميع 
األطراف، وهي تتناول  بالتفصيل 
الدقيق رفع العقوبات، باإلضافة 
إىل الخطــوات النووية الالزمة 

الستعادة اتفاق  2015.
اليوم  الكرة  أما  وقد صــارت 
ينتظر  فالكل  األمرييك،  بامللعب 
الجواب األميــريك عىل املقرتح  
الرسي،  اإليراين  والرد  األورويب 
أنها  أعلنــت  قد  إيــران  وكانت 
مســتعدة لتوقيع اإلتفاق  اليوم 
قبل الغد إذا كان هنــاك من منفعة إقتصادية عىل 

إيران.
ويف ما  يخــص قضية إغالق ملف التحقيق يف 
الوكالة الدولية للطاقــة الذرية يف إيران، مل تعط  
الواليات املتحدة ردها عليــه، وهذا امللف الذي أثري 
يف الوكالة الدولية ســابقاً كان  قد أشــار إىل أن 
إيران لديها برنامج رسي نووي تخفيه يف 3 مواقع 

نووية عن املفتشن  الدولين.
إيران  كانت سابقاً قد قدمت توضيحات وإجابات 
حول املالحظات، وهي اليوم ليس لديها أي مشكلة  
يف إعادة تقديم هذه املالحظات حول هذه املراكز، 
علامً أن هذه املعلومات رسية وغري  مطروحة منذ 
العام 2002 وإيران ترص عىل إغالق كل هذه امللفات 
بشــكل كامل، وقد علق  الرئيس اإليراين الســيد 
إلراهيم رئييس قبل عدة أيام وقال ان املفتاح الوحيد 
لحل  القضية النووية يكمن بإغالق ملف التحقيق 

بشكل كامل وأبدي..
باملحصلــة؛  اإليرانيــون ينتظــرون رداً خطياً 
مكتوباً وال يكفــي اإللتزام األمرييك املكتوب حرباً  
عىل الورق، لكن العربة تكمــن يف رفع العقوبات 

ضمن جدول وبرنامج زمني محدد.

بـــالـــتـــأخـــر ــات  ــطـ ــلـ ــسـ ــلـ لـ اتــــهــــامــــات   : مـــصـــر 
ــة إمــبــابــة ــس ــي ــن ــا حـــريـــق ك ــايـ ــاذ ضـــحـ ــ ــق ــ ــي إن ــ ف

الغضب يعيشها  حالة من 
املرصيون بعد ورود شهادات 
اإلسعاف  رجال  بتأخر  تفيد 
ســاعة  من  أكرث  واإلطفاء 
قبــل الوصول إىل كنيســة 
أبو ســيفن يف حي إمبابة 
بالجيزة، التي شهدت حريقا 
كبريا أمس األحد أودى بحياة 

41 شخصا.
وحســب تقريــر لوكالة 
فقد  الفرنســية،  الصحافة 
خّيم الحــزن عىل املرصين، 
تقول  الذين  األقباط  خاصة 

مصادر كنســية إنهم يقدرون بنحو 10 إىل 
15٪ من سكان مرص، مقابل تقديرات أخرى 
تهبط بالنســبة إىل نحو 7٪، وانترشت آراء 
التواصل االجتامعي،  غاضبة عىل منصــات 
واتهم مســتخدم عىل موقع تويرت السلطات 
الضحايا،  الستغاثات  االستجابة  يف  بالتأخر 

وكتب »ليس مجرد إهامل، إنه تواطؤ«.
وانترش بث حي ألحد املستخدمن املرصين 
التواصل االجتامعي  املؤثرين عىل منصــات 
ويعرف باسم »موحا الحراق«، وقام بتصوير 
رشيط فيديو من داخل مستشــفى نُقل إليه 
ضحايا الحريق وهو يقــول »أوالد ابن عمي 

ماتوا«.
»أنا من املنطقة )مطار إمبابة( واإلسعاف 
عىل بعد 3 دقائق.. ولكن استغرق األمر ساعة 
ونصف الســاعة.. هل يرتك بيت الله ليشتعل 
هكذا«؟ وأضــاف »البد من محاســبة هيئة 

اإلطفاء وهيئة الدفاع )املدين( واإلسعاف«.

{ املوت اختناقا {
املرصية  الصحة  باسم وزارة  املتحدث  كان 
حسام عبد الغفار أكد يف بيان أن أول سيارة 
مطار  مبنطقة  متركــز  أقرب  من  إســعاف 
إمبابة وصلت ملوقع الحادث يف متام الساعة 
الثامنة و59 دقيقة صباحا، أي بعد دقيقتن 
من اإلبالغ عن انــدالع الحريق، وهو ما نفاه 

األهايل.
لكن وكالة الصحافة الفرنســية تنقل عن 
مينا مرصي )من سكان الحي( قوله »وصلت 
سيارات اإلسعاف بعد أكرث من ساعة ونقلنا 
الضحايا إليهــا عىل بعد 150 مرتا تقريبا من 
الكنيسة، كام وصلت ســيارات اإلطفاء بعد 
أقل من ســاعة تقريبا رغم أن مقرها يبعد 5 

دقائق«.
وأضاف مينا مرصي -الذي أوضح أنه حمل 
اثنــن أو 3 من القتــىل- »كل الوفيات حدثت 

نتيجة االختناق.. إهامل أدى إىل ذلك«، متسائال 
وهو غري مصدق: »كيف مات كل هؤالء؟«

وأكد بيان صادر عن مكتــب النائب العام 
املرصي حامدة الصاوي أن الحادث أسفر عن 
وفاة 41 شــخصا وإصابة 16 آخرين، وأفاد 
بأن النيابة العامــة انتهت من مناظرة كافة 
الجثامن، موضحا أنه مل تلحظ فيها إصابات 
ظاهرة دالة عىل أمور أخرى خالف االختناق.

من جهته، قال توفيق ســعيد )أحد أهايل 
املنطقة( »بعض الناس ألقوا بأنفســهم من 

النوافذ هربا من الحريق«.
وكان أهايل املنطقة حاولوا إغاثة األطفال 
الذين تواجدوا داخل مبنى كنيسة الشهيد أبو 
ســيفن. وقال رضا أحمد )أحد سكان املبنى 
الحريق  إنه مبجرد نشوب  للكنيسة(  املجاور 

»هرع األهايل ملساعدة وإنقاذ األطفال«.
وأضاف الرجل الســبعيني أن بعض الذين 
كانوا يساعدون يف عملية اإلنقاذ مل يتمكنوا 
من العودة إىل الكنيسة مرة ثانية بسبب متدد 

الحريق قبل أن تتم السيطرة عليه.

{ ضحايا من األطفال {
بالتزامن مع  الكنيسة شــب  وكان حريق 
قداس األحد الصباحــي، إذ توافدت العائالت 
عىل الكنيســة وأبقت أطفالها يف الحضانة 
التابعة لها داخل املبنى نفسه، مام رفع عدد 

الضحايا األطفال إثر الحادث.
ومل ترد حصيلة رسمية من السلطات حول 

عدد القتىل من األطفال.
ليال،  تم تشــييعها  التي  الجنــازات  ويف 
كان هنــاك العديد من صناديق املوىت صغرية 

الحجم.
كام نرشت وســائل إعــالم محلية قامئة 
الكنيســة مبستشــفى  لبعض قتىل حريق 
إمبابــة العام وتضمنت أســامء 10 ضحايا 

ترتاوح أعامرهم بن 3 و16 عاما.

ــار إيـــــــران تـــعـــرض ثـــــاث طــــائــــرات بــــــدون طــي
الــــدولــــي  »2022 ــش  ــ ــي ــ ــج ــ »ال ــدى  ــ ــت ــ ــن ــ ُم ـــي  ــ  ف

داوود،  بــور  نايفي  قال 
اإليراين  الجناح  ممثيل  أحد 
يف املنتدى العسكري التقني 
إّن   ،»2022 »الجيش  الدويل 
اهتامماً  أظهــروا  الزائرين 
بدون  بالطائــرات  كبــرياً 
باملسرية  ذلك  يف  مبا  طيار، 

الضاربة. 
لوكالــة  داوود  وقــال 
»ســبوتنيك« الروســية إّن 
الذين  األشــخاص  »هؤالء 
يدركون  األخبــار  يتابعون 
جيداً ما تســتطيع طائراتنا 

بدون طيار القيام بــه، مبا يخص ما يحدث 
بالفعل  الجميــع يعرف  الخليج،  يف منطقة 
وبالتايل،  اإليرانية.  املسرّية  الطائرات  قدرات 
طيار  بدون  بالطائــرات  هنا  يهتمون  فإنهم 

واملروحيات الرباعية«.
أّن إيران تقــدم يف املعرض أيضاً  وأضاف 
صواريــخ وأنظمــة دفاع جــوي مختلفة 

وراجامت.
الجناح، ثالث  املعروضات داخــل  وأبــرز 
طائرات بــدون طيار يف جناحها يف »آرميا- 
2022« : كوادكوبــرت، مهاجر 6، و كرار- 3. 
ميكن اســتخدام األوىل لألغــراض املدنية، 
عىل سبيل املثال، إلطفاء الحرائق، ولألغراض 
العســكرية وميكــن أن تحمــل مقذوفات 
هجومية - يف هذين الشكلن، تعرض الطائرة 

بدون طيار يف الجناح.
التايل:  الشــكل  أما خصائصها فهي عىل 
وزن اإلقــالع - 21 كغم، وزن الحمولة - من 

1 إىل 7 كغم، تعمل عىل مسافة تصل إىل 10 
كيلومرتات وعىل ارتفاع ال يزيد عن 400 مرت، 

وقت التشغيل - يصل إىل 60 دقيقة.
كيلوغرام   670 الثانيــة  الطائــرة  ووزن 
)معروض يف املنتدى مجّســم بحجم 1 إىل 
7(، الــوزن القابل للتحميــل يصل إىل 100 
كيلوغرام، وتعمل عىل مسافة 200 كيلومرت 
وارتفاع حوايل 5 كيلومرتات، مدة العمل تصل 

إىل 12 ساعة.
كيلوغرامات،   510 تــزن  الثالثة  والطائرة 
وميكن أن تحمل ما يصل إىل 250 كيلوغراماً، 
ارتفاع حتــى 9 كيلومرتات،  و تعمل عــىل 
وميكن اســتخدامها كطائرة بــدون طيار و 

»كاميكازي«.
للجانب اإليراين، فــإن جناحهم  ووفقــاً 
الوطنــي هو األكرب يف املعــرض بن جميع 
ممثــيل الدول األجنبية. وتــم افتتاحه، يوم 
أمس، بحضــور النائب األول ملنســق هيئة 

األركان العامة اإليرانية.

ــراج عــن حقوقي ــإف ــل« ل ــي »ووتــــش« دعـــت »إســرائ
الــخــطــورة« ــد  »شــدي صنفته  فــرنــســي  ـــ  ـ فلسطيني 

ــا ــي ــرك ت الـــــى  »أس-400«  مــــن  ــة  ــيـ ــانـ ثـ دفـــعـــة 
رغــــــــــــــم األزمــــــــــــــــــــة مــــــــــع واشــــــنــــــطــــــن

»هيومن  منظمــة  دعت 
 Human( ووتــش«  رايتس 
ســلطات   )Rights Watch
االحتــالل اإلرسائيــيل إىل 
اإلفراج »فــورا« عن صالح 
الفرنيس  الحقوقي  حموري 
الفلســطيني املعتقل إداريا، 
إلغاء  قــرار  إبطــال  وإىل 
رأسه  مســقط  يف  إقامته 

القدس.
الســلطات  واحتجــزت 
اإلرسائيليــة حمــوري يف 
7 آذار 2022، وهــو رهــن 

دون  الحن  ذلــك  منــذ  اإلداري  االعتقــال 
محاكمة أو تهمة بناء عىل أدلة رسية.

وحمــوري محــاٍم يعمل مع مؤسســة 
التي  الفلسطينية  »الضمري« لحقوق األرسى 
حظرتها السلطات اإلرسائيلية العام املايض.

ويف 17 ترشيــن األول 2021 ألغت وزارة 
بذريعة  حموري  إقامة  اإلرسائيلية  الداخلية 
»خرق الــوالء« إلرسائيل، وهــي خطوة قد 
القــدس الرشقية  تفــي إىل ترحيله من 

املحتلة.
ونبهت املنظمة إىل أن القانون اإلنســاين 
الدويل يحظر رصاحة إجبار سلطة االحتالل 
التعهد  عىل  احتاللها  تحت  الواقع  الشــعب 

بالوالء لها.
حال  -حاله  اإلقامــة  »إلغــاء  إن  وقالت 
مالين  ضد  واالضطهــاد  العنرصي  الفصل 
الفلسطينين- هو من السياسات املتبعة من 
السلطات اإلرسائيلية، والتي ترقى إىل جرائم 

ضد اإلنسانية«.
وفلســطن  إرسائيل  مكتب  مديــر  وقال 
يف »هيومــن رايتس ووتش« عمر شــاكر 
الســلطات اإلرسائيلية »احتجزت صالح  إن 
حموري ألشــهر دون محاكمــة أو توجيه 
اتهامات، وحظــرت املنظمة الحقوقية التي 

يعمل فيها، وألغت إقامته يف القدس«.
وأضاف شــاكر أن »محنة حموري تجسد 
الذين  الفلســطينين  الحقوقيــن  كفــاح 
العنــرصي واالضطهاد يف  الفصل  يتحدون 

إرسائيل«.

قراراتها  يف  العسكرية  املحاكم  واستندت 
باحتجــاز حمــوري ومتديــد اعتقاله إىل 
معلومــات رسيــة زعمت أنها تشــري إىل 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  أنشطة  تورطه يف 

فلسطن، وهي حركة سياسية فلسطينية.
وقالت املنظمة إن احتجاز حموري -ملجرد 
الجبهة  الســيايس مع  النشاط  أو  االرتباط 
دون أي دليل عىل تورطه يف »عمل عنيف«- 

ينتهك حقه يف حرية تكوين الجمعيات.
ووفقا ملؤسســة الضمري، قــال حموري 
إن الســلطات اإلرسائيلية صنفته يف متوز 
املايض معتقال شــديد الخطورة بعد رسالة 
مفتوحــة كتبها حول محنتــه إىل الرئيس 

الفرنيس إميانويل ماكرون.
ونتيجــة لهذا التصنيف نقلت الســلطات 
حموري من سجن عوفر يف الضفة الغربية 
املحتلة إىل ســجن هداريــم داخل إرسائيل 
رغم أن القانون اإلنساين الدويل يحظر نقل 

سكان األرايض املحتلة إىل »خارجها«.
وأفادت مؤسسة الضمري أيضا بأن القوات 
اإلرسائيلية قيدته باألصفاد وفتشــته مرارا 
التي اســتمرت ساعات،  النقل  خالل عملية 
وأمــى حموري الليــل يف قفص حديدي 
ســيئ التهوية يف ســجن الرملة وســط 

إرسائيل.
وألغت وزارة الداخليــة اإلرسائيلية إقامة 
حموري مبوجب تعديل 2018 لقانون دخول 
بإلغاء  الحق  الذي مينح  لعام 1952  إرسائيل 
اإلقامة الدامئة ألي شــخص يشتبه يف أنه 

»خرق الوالء لدولة إرسائيل«.

وتركيا  روســيا  وّقعــت 
عقــدا لتوريد دفعــة ثانية 
الجوي  الدفــاع  أنظمة  من 
»إس-400«  الصاروخيــة 
)S-400( إىل أنقرة، وفق ما 
الروسية  تاس  وكالة  نقلته 
رئيس  عن  لألنباء  الرسمية 
هيئــة التعاون العســكري 

الروسية .
غضب  تركيــا  وأثــارت 
عندما  املتحــدة  الواليــات 
اشــرتت هــذه املنظومــة 
عام  مــرة  ألول  الروســية 

عىل  عقوبات  واشــنطن  وفرضــت   ،2019
مسؤويل الدفاع األتراك ردا عىل ذلك.

كام فرضت عقوبات عىل أنقرة من ضمنها 
حظر منــح أي تصاريح لتصدير األســلحة 
للوكالــة الحكومية الرتكيــة املكلفة برشاء 

تجهيزات عسكرية.
وقبل ذلك، أبعدت أمريكا تركيا عن املشاركة 
»إف-35«  الحربية  الطائرة  إنتاج  برنامج  يف 
الصّناع فيها  التي كانت تركيا مــن   )35-F(

لها، وذلك بســبب حصولها عىل  واملشرتين 

العام  »إس-400« يف منتصــف  صواريــخ 

.2019

واقرتحــت أنقــرة أكرث من مرة تشــكيل 

مجموعة عمل مشــرتكة بشــأن صواريخ 

»إس-400<، لكن واشنطن رفضت ذلك مرارا، 

وقالــت حينها إن العقوبات ســتبقى إىل أن 

تتخىل تركيا عن حيــازة منظومة الصواريخ 

الروسية.

ــدي فـــي هــجــوٍم ــن انـــقـــرة : مــقــتــل ج
جــــــنــــــوبــــــي شــــــــــــرق الــــــبــــــاد

أعلنــت وزارة الدفاع الرتكية، ، مقتــل جندي وإصابة 4 
آخرين إثر هجوٍم عىل مخفــر حدودي بوالية أورفا جنوب 
رشقي البالد، وذلــك تزامناً مع االحتالل الرتيك ملناطق يف 
شامل ســوريا، ملكافحة وحدات حامية الشــعب الكردية 
املتمركزة شــاميل ســوريا، والتي تصنفها تركيا »تنظيامً 

إرهابياً«.
وأكدت الوزارة، يف بيــان، »مقتل جندي وإصابة 4 آخرين 
يف هجوٍم بقذيفة هاون عىل مخفر حــدودي بوالية أورفا 
جنوب رشق تركيا«، مضيفــًة أّن القوات الرتكية »حّيدت 13 

إرهابياً باملنطقة«.
وأكد محافظ واليــة أورفا نبأ مقتل الجنــدي وإصابة 4 

آخرين.
عالوة عىل ذلك، رّصح مســؤول محيل تريك لســبوتنيك، 
مبقتل جندين أتراك وإصابــة 4 أخرين خالل تعرض، مخفر 
تشيتشــك آالن الحدودي »لهجوم من األرايض السورية مام 
أســفر عن مقتل جندين إثنن وإصابــة 4 آخرين بجروح 3 

منهم بحالة خطرة«.
وأشــار املسؤول إىل أن »نحو 6 ســيارات إسعاف توجهت 
إىل الحدود الســورية عقب الهجوم عىل املخفر لنقل الجنود 

املصابن«.
وأعلــن محافظ والية غازي عنتاب، داوود غول، ســقوط 
قذيفة هاون أطلقتها وحدات حامية الشــعب الكردية عىل 
منطقة قرقميش املحاذية ملدينة جرابلس الســورية من دون 

أن تسفر عن إصابات.

ــظــاهــرون أمــــام مــبــنــى األمــــم املــتــحــدة ــت ــة ي ـــدولـ ــو ال ــف ــوظ ــعــاء : ُم صــن
وقفة  الدولة،  نظّم موظفــو 
املتحدة  األمم  أمام مبنى  حاشدة 
»ادفعوا  شعار  تحت  صنعاء  يف 

مرتباتنا يا أعداء الشعوب«. 
بيان،  يف  املوظفــون،  وقال 
املليارات  طباعــة  »عمليــة  إّن 
مــن العملــة املزيفة تســببت 
برضب قيمة واســتقرار العملة 
»قطع  إّن  وقالــوا  الوطنيــة«، 
ونهب مرتبــات موظفي الدولة 
أدى إىل تدهور الوضع املعييش، 

ولن نسمح باستمراره«. 
وأضــاف البيــان: »عىل دول 
العدوان أن تعلم أّن  ما تبقى من 
الهدنة فرصة أخرية لهم، وإذا مل 

يستفيدوا منها وينفذوا كل رشوطها فسيندمون«.
للمهن  العامــة  النقابة  اســتنكرت  بدورهــا، 
التعليمية والرتبوية  يف صنعاء »الدور الالإنساين 
لألمم املتحدة، وعدم اهتاممها بالجوانب اإلنسانية 

يف مقدمها رصف مرتبات املوظفن«. 
ورأت النقابــة  أّن »األمــم املتحــدة رشيك يف 
اســتمرار معاناة نحو 75٪ مــن موظفي الدولة، 
نتيجة توقف رواتبهم الشــهرية«، مشريًة إىل أّن 
»الدور األممي تحّول إىل سالح بيد تحالف العدوان 

لخنق الشعب اليمني«. 
وطالبت النقابة األمــم املتحدة القيام بواجبها، 
معتربًة أنها »أمام فرصة وتحدي لها أمام الشــعب 
اليمني لتغطية عجز الرواتب املتبقية والبالغة أكرث 
من 70٪ من إيرادات النفط والغاز، التي تم رسقتها 

وتوريدها إىل حسابات البنوك السعودية«.
العمل  اإلنسانية  املنظامت  النقابة  طالبت  كذلك 
عىل فتح مطــار صنعاء وميناء الحديدة بشــكل 

كامل. 
أكد رئيس وفد صنعاء  الســياق نفســه،  ويف 

الســالم،  عبد  محمد  املفاوض، 
بالحقوق  املطالبــة  أيــام،  منذ 
قائالً:  اليمني،  للشعب  الطبيعية 
»عدم رصف مرتبــات املوظفن 
شــعبنا«،  بحق  جرميــة  ميثل 
تنهب  التي  »الرشكات  أّن  متابعاً 
ثروات اليمنين ستكون يف دائرة 
االستهداف العسكري بعد انتهاء 

الهدنة«.
قال  متوز/يوليــو،   25 ويف 
األعــىل  الســيايس  املجلــس 
يف اليمــن، إّن »متديــد الهدنة 
مرتبات  برصف  االلتزام  يقتي 
الخدمات  املوظفن كافة، وبقية 
التي قطعها العــدوان ليضاعف 
معاناة أبناء الشــعب اليمني«، مشدداً عىل رضورة 
»الفتــح الكامل ملطــار صنعاء الــدويل وميناء 

الحديدة«.
كام أكد رئيس حكومة صنعــاء، عبد العزيز بن 
حبتور، يف وقت ســابق، عىل رضورة أن »ترتبط 
عملية متديد الهدنة اإلنسانية والعسكرية يف اليمن 
وباألخص معالجة  واملالية،  االقتصادية  بالجوانب 
رواتب املوظفــن املنقطعة  منذ نقل وظائف البنك 

املركزي إىل فرعه يف عدن، يف العام 2016«.
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االربعاء  17  آب 2022

ــو الـــلـــبـــنـــانـــي ــ ــوت ــ ــل ــ نـــتـــائـــج ال
جرى مســاء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

2031 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:

الرابحة:42-40-31-29-11-1الرقــم  االرقــام 

االضايف: 13

* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ـ قيمة الجائزة االجاملية: 

ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة:

* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

229870440ل.ل

ـ عدد الشبكات الرابحة: 30 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 7662348ل.ل

* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

229870440ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1282 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 179306ل.ل.

* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

548576000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 17143شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.

* املبالــغ املرتاكمة للمرتبــة االوىل واملرتاكمة اىل 

السحب املقبل: 12581497796ل.ل

نــــــــــــــتــــــــــــــائــــــــــــــج زيــــــــــــــد
جرى مســاء امس ســحب زيد رقــم 2031 وجاءت 

النتيجة كاآليت:

الرقم الرابح: 79189

* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.

عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة

الجائزة االفرادية: 75000000ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 9189

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 189

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 89

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.

الرتاكم للسحب املقبل:75000000 ل.ل

ــة ــ ــ ــيـ ــ ــ ــومـ ــ ــ نــــــــــتــــــــــائــــــــــج يـ
جرى مساء امس سحب »يومية« رقم 1253 وجاءت 

النتيجة كاآليت:

* يومية ثالثة: 871

* يومية اربعة: 7677

* يومية خمسة: 01980

ــــات ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ
نقابة خرباء املحاسبة املجازين 
يف لبنــان تنعي مبزيد من األىس 

الخبري الزميل

األستاذ
رتيب داود ايوب

سائلة الله عز وجل ان يتغمده 

بواســع رحمته وتتقدم من أهل 
الفقيد بأحر التعازي.

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

والضاحية ت:01/680680
ــــــــــــــــــــــــــ

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

ادارية  

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

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

مليون لرية(.
ــــــــــــــــــــــــــ

صيادلة

Pharmacy in Baabda 
needs an assistant 
pharmacist from 2pm to 7 
pm Monday  to Saturday 
tel: 03/608083
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

اعالنات رسمية

اعالن
شطب قيد رشكة تجارية

مبوجــب محــر جمعية 
منعقدة يف 2019/3/22 تقرر 
شــطب   2022/6/16 بتاريخ 
تايبل توب  قيد رشكة ماســرت 
الرقم  املســجلة تحت  ش.م.ل. 
1024746 رئيس مجلس ادارتها 
الســيد جورج ميشال بعقليني، 
نهائياً من قيود السجل التجاري 

يف بريوت.
الرقم املايل 3472037

فعــىل كل ذي مصلحــة ان 
او اعرتاضه  يقدم مالحظاتــه 
خــالل مهلة عرشة ايام من آخر 

تاريخ نرش.
امني السجل التجاري يف بريوت

بالتكليفـ  مارلني دميان
ــــــــــــــــ

اعالن تبليغ

اوراق مدنية
تدعــو محكمــة الغرفــة 
البقاع/ الثانية يف  االبتدائيــة 

نوال  القاضية  برئاســة  زحلة 
صليبا.

املســتدعى ضدهم: محمود 
صبحي صبــح ونجيب صبحي 
صبــح ومحمــود محمد صبح 
ابو خري وفيكتور  وماي ضاهر 
جورج ابو خري وبريسيال اليس 
جورج ابو خري، املجهويل محل 
االقامة حالياً للحضور شخصياً 
او بواســطة من ينــوب عنهم 
قانوناً اىل قلم املحكمة يف زحلة 
لتبلغ اوراق االســتدعاء املقدم 
عباس  موىس  املســتدعي  من 
رشف بوكالة املحامي حســني 
عادل رشف املســجل لدينا برقم 
اساس 2021/30 تاريخ الورود 
2021/8/31 والــذي يطلــب 
الســجل  امانة  ابالغ  مبوجبه: 
العقاري يف البقاع لوضع اشارة 
االستدعاء عىل صحيفة العقار 
رقم 3821 من منطقة مشــغرة 
العقارية، ابالغ الرشكاء يف امللك 
املستدعى ضدهم نسخة عن هذا 
االستدعاء ومرفقاته واتخاذهم 
مقام مختــار لهم ضمن نطاق 
املحكمة ليصار بعدها اىل تقرير 
ما ترونه مناسباً الزالة الشيوع 
وتدريــك املســتدعى بوجههم 
»الــرشكاء بامللــك« الرســوم 

واملصاريف واالتعاب كافة.
يتم التبليــغ بانقضاء مهلة 
تاريخ  مــن  يومــاً  عرشيــن 
النــرش والتعليق ويتوجب عىل 
املســتدعى ضدهــم املذكورين 
اعــاله اتخاذهم محــل اقامة 
ضمــن نطاق املحكمــة وابداء 
االســتدعاء  عىل  مالحظاتهم 
القانونية واال  املهلــة  ضمــن 
يصــار اىل ابالغهــم جميــع 
االوراق والقــرارات لصقاً عىل 
باســتثناء  املحكمة  باب ردهة 

الحكم النهايئ.
رئيس الكتبة

حسني املوسوي

عامل

اعالنات مبوبة

دعوة الى جمعية عمومية عادية
يدعــو الرشيك املفوض لرشكــة معامل دوليسـ  
اليــاس التنــوري ورشكاه ت ب الرشكاء املوصني اىل 
اجتامع تعقده الجمعيــة العمومية العادية للرشكة 
يوم السبت املوافق فيه 2022/8/27 الساعة العارشة 
صباحا يف مركز الرشكة الكائن يف قاع الريمـ  زحلة، 
موضوعه بيع عقارات عائدة للرشكة، ســنداً الحكام 
املادة العارشة من النظام التعدييل للرشكة، ويف حال 
عدم اكتامل النصاب القانوين يف هذه الجلسة االوىل، 
فان الدعوة تكون موجهة الجتامع ثاٍن يعقد يف مركز 
الرشكة يوم السبت  املوافق فيه 2022/9/10 الساعة 
العــارشة صباحاً، التخاذ القرار حــول بيع عقارات 
تعود للرشكة، ويكون النصاب القانوين فيها متوفراً 

بحضور اكرثية الحارضين من الرشكاء.
الرشيــك املويص فوزي طنــوس تنوري املعروف 

بالياس

فوزي تنوري
رشكة دوليس
الياس التنوري ورشكاه

دعــوة الجراء انتخابات للمجلــس التنفيذي لنقابة اصحاب 

االوتوبيس والسيارات العمومية ومكاتب النقل يف الجمهورية 

اللبنانية يوم الجمعة يف 2022/9/9 من الســاعة التاســعة 

صباحاً ولغاية الثانية عرشة ظهرا يف مقر النقابة يف عوكر.

يفتح باب الرتشــيح وتقبل طلبات الرتشيح يف مقر النقابة 

واخر مهلة لطلبات الرتشيح بتاريخ 2022/9/6 واذا مل يكتمل 

النصاب تعاد االنتخابات بعد اسبوع يف 2022/9/16.

أجرت الصــني مناورات عســكرية جديدة 
يف محيــط تايــوان ردا عىل زيــارة وصفتها 
بـ«االســتفزازية« لوفد برملــاين أمرييك إىل 
الجزيرة التي تعتربها الصني جزءا من أراضيها، 
يف حــني اتهمــت الرئيســة التايوانية بكني 

بتقويض االستقرار والسالم اإلقليميني.
فقــد قال الجيش الصيني إنــه أجرى اليوم 
مناورات قرب تايوان لتشــكيل ما وصفه برادع 
جدي لواشــنطن وتايبيه »اللتني تواصالن لعب 
الحيل السياسية وتقويض السالم واالستقرار« 

عرب مضيق تايوان.
وأوضحــت القيادة الرشقية للجيش الصيني 
أن جيش التحرير الشعبي نظم مناورات قتالية 
بالذخرية الحية يف البحر واملجال الجوي حول 

تايوان.
ويف اإلطار نفسه، قالت وزارة الدفاع الصينية 
إن قواتهــا تواصل التدرب واالســتعداد للحرب 
والدفاع بحزم عن السيادة الوطنية، وسحق أي 

شكل من أشكال استقالل تايوان ومحاوالت التدخل الخارجية.
وحذرت الوزارة الواليات املتحدة والحزب الدميقراطي التقدمي 
الحاكم يف تايبيه من أن استخدام تايوان الحتواء الصني مصريه 
الفشــل. وتأيت املناورات الجديدة بعد أيام من انتهاء مناورات 
صينية ُوصفت بأنها األضخــم حول تايوان، وقالت بكني إنها 
كانــت ردا عىل زيارة رئيســة مجلس النواب األمرييك نانيس 

بيلويس إىل تايبيه.
يف املقابل، نددت وزارة الدفاع التايوانية  باملناورات الصينية، 
واتهمــت الجيش الصيني بتعريض األمن والســالم باملنطقة 

للخطر.

وقالت الوزارة إن قواتها رصدت  30 طائرة صينية و5 سفن 

تنشــط حول املضيق، وأضافت أن 15 من تلك الطائرات عربت 

الخط األوسط، وهو خط غري رسمي لرتسيم الحدود ال تعرتف 

به بكني.

ويف خضم التوترات األخرية، أجرت القوات التايوانية بدورها 

مناورات، وأكدت ســلطات تايبيه أن الجزيرة مســتعدة لصد 

هجوم صيني محتمل.

{ تقويض االستقرار {
يف هذه األثناء، وصفت رئيسة تايوان تساي إنغ ون املناورات 

العســكرية الصينية بالقرب من الجزيرة بأنها تشكّل تقويضا 

خطريا لالســتقرار والسالم اإلقليميني. وأكدت 
تســاي التزام بالدها بالحفــاظ عىل الوضع 

املستقر القائم يف مضيق تايوان.
وقــد التقت الرئيســة التايوانية وفدا يضم 
أعضاء جمهوريني ودميقراطيني يف الكونغرس 
األمــرييك، والوفد هو ثاين مجموعة أمريكية 
رفيعة املســتوى تزور الجزيرة، وسط توترات 

عسكرية مستمرة مع الصني.
وقالت تساي للوفد الذي يؤدي زيارة للجزيرة 
تســتغرق يومني، إنها ترغب يف املحافظة عىل 
اســتقرار الوضع الراهن عــرب مضيق تايوان 
وعىل االزدهار واالستقرار يف منطقة املحيطني 

الهندي والهادي.
مــن جهته، قال الســيناتور إد ماريك، الذي 
يقــود وفد أعضاء الكونغــرس، إن بالده لديها 
التزام أخالقي وســتفعل كل ما يف وسعها ملنع 
حــدوث نزاع غــري رضوري، مضيفا أن تايوان 
أظهرت التزاما وتقديــرا للمواقف يف األوقات 

الصعبة.
يف املقابــل، دعــا مندوب الصني الدائم لــدى األمم املتحدة 
تشــانغ جون الواليات املتحدة للتوقف عن الســري يف االتجاه 
الخاطــئ، وذلك تعقيبا عىل زيارة الوفد األمرييك لتايبيه. كام 
قالت ســفارة الصني يف واشــنطن إنه ال بد أن يترصف أعضاء 
الكونغرس مبا يتسق مع سياسة الصني الواحدة التي تنتهجها 

الحكومة األمريكية.
وال تعرتف بكني باستقالل تايوان، وتعدها جزءا من األرايض 
الصينية، وترفض أي محاوالت النفصالها عنها، ويف املقابل ال 

تعرتف تايوان بحكومة بكني املركزية.

ــدة  ــ ــ ــدي ــ ــ ُمــــــــــــنــــــــــــاورات صــــيــــنــــيــــة ج
ــض الــــــســــــام اإلقـــلـــيـــمـــي ــ ــوي ــ ــق ــ ــت ــ ــن ب ــ ــي ــ ــك ــ ــم ب ــ ــه ــ ــت ــ رئــــيــــســــة تـــــــايـــــــوان ت

ذكرت وســائل إعالم رســمية صينية،أن 
الصني فرضــت عقوبات عىل 7 مســؤولني 
تايوانيــني لدعمهم اســتقالل الجزيرة التي 

تتمتع بحكم ذايت.
وتأيت العقوبات بعد زيارة رئيســة مجلس 
النــواب األمرييك نانيس بيلويس لتايوان يف 
وقت ســابق من الشــهر الجاري، يف خطوة 
قالت الصني إنها أرســلت إشــارة خاطئة إىل 

القوى املؤيدة الستقالل الجزيرة.
وقالت وكالة أنباء الصني الجديدة )شينخوا( 
إن من بني الذين عاقبهم مكتب شؤون تايوان 

يف الصني هســياو يب-كيم، ســفرية تايوان 
الفعلية لدى واشــنطن، وولنغتون كو األمني 

العام ملجلس األمن القومي يف تايوان.
وقال متحدث باسم مكتب شؤون تايوان إن 
أولئك الذين عوقبوا لن يتمكنوا من زيارة الصني 
وهونغ كونغ وماكاو، كام لن يُسمح للرشكات 
واملستثمرين املرتبطني بهم بالعمل يف الصني.
وكانــت الصني قد فرضت من قبل عقوبات 
عىل رئيس حكومة تايوان سو تسينغ-تشانغ، 
ووزير الخارجية جوزيف وو، ورئيس الربملان 

يو يس-كون.

بكين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين في تايوان

ســمحت الحكومة الرسيالنكية لسفينة 
أبحــاث صينيــة بالبقــاء يف ميناء رئييس 
عــىل الجزيرة، رغم املخاوف التي عربت عنها 
الهند من تجسســها عىل منشآت عسكرية 

لنيودلهي.
وقال مسؤولون يف املرفأ لوكالة الصحافة 
الفرنســية إن السفينة »يوان وانغ 5 حصلت 
عىل الضوء األخر للرســو يف امليناء برشط 
أن تلتزم بعدم إجراء أية أبحاث طيلة وجودها 

يف املياه اإلقليمية الرسيالنكية.
و«يوان وانغ 5« سفينة أبحاث ومسح، لكّن 
وسائل إعالم هندية تؤكد -نقال عن مسؤولني 

هنود- أنها سفينة تجّسس.
وتشعر الهند بالقلق من نفوذ الصني املتزايد 
يف املحيط الهندي ورسيالنكا اللذين تعّدهام 

نيودلهي جزءا من منطقة نفوذها.

وكان مــن املقرر يف األســاس أن تتوقف 
هذه السفينة يف ميناء هامبانتوتا يف 11 آب 
الجاري، لكن كولومبو أرجأت مرات عدة موعد 

رسو السفينة بسبب االحتجاجات الهندية.
ويف 2017، اضطــرت كولومبــو إىل منح 
رشكة صينية امتياز تشغيل ميناء هامبانتوتا 
ملــدة 99 عاما بعدما عجزت عن تســديد دين 

لبكني بـ1.4 مليار دوالر.
والصــني أكرب الجهــات الخارجية الدائنة 
لرسيالنــكا، وتخطّــت حصتها مــن الدين 

الخارجي الرسيالنيك %10.
وتخلّفــت رسيالنــكا عن ســداد ديونها 
الخارجيــة البالغة 51 مليــار دوالر منتصف 
نيســان الجــاري، وتجري الجزيــرة حاليا 
مفاوضات مع صندوق النقد الدويل بشــأن 

خطة إنقاذ محتملة.

أبحاث صينية برسو ســــــفينة  تســــــمح   سريانكا 
التّجســــــس مــــــن  الهنــــــد  مخــــــاوف  رغــــــم 

اتهم الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب 
مكتب التحقيقات االتحــادي األمرييك »إف 
يب آي« )FBI( برسقة جوازات ســفره خالل 
تفتيش عقاره يف »مار إيه الغو« األســبوع 

املايض.
وكتب ترامب عىل شبكة التواصل االجتامعي 
»تروث سوشيال« )Truth Social( التي شارك 
يف تأسيسها، »نجاح باهر! يف املداهمة التي 
شنها مكتب )إف يب آي( عىل »مار إيه الغو«، 
لقــد رسقوا جوازات ســفري الثالثة، انتهت 

صالحية أحدها«.
وأضــاف ترامب »هذا هجــوم عىل خصم 
سيايس عىل مســتوى مل يسبق له مثيل يف 

بلدنا. إنه العامل الثالث!«.
وال يزال من غري الواضح ملاذا تحدث ترامب 
عن هذا األمر اآلن فقط، بعد أسبوع من تفتيش 

منزله يف والية فلوريدا األمريكية.
وجاءت املداهمة بعد شــــكوك بأن ترامب 
رمبا انتــــهك قانون التجــــسس وقوانني 
أخرى من خالل أخذ وثائق ســرية من البيت 
األبيــض عندما ترك منصبه يف كانون الثاين 

.2021
ونرشت محكمــة يف فلوريدا قامئة املواد 
املضبوطة وكذلك مذكرة التفتيش يوم الجمعة 
املايض بناء عىل طلب من وزير العدل والنائب 

العام األمرييك مرييك غارالند.

ــاء فــــدرالــــيــــيــــن ــ ــ ــم ــ ــ ــم ع ــ ــه ــ ــت ــ ـــــب ي ــ ــرام ــــ تـ
بــــــــســــــــرقــــــــة جـــــــــــــــــــــــــــوازات ســــــفــــــره

نرش وزير الخارجية األمرييك األسبق هرني كيسنجر كتابا 
حديثــا عن القيادة يتناول بالتحليل ما يراه افتقار السياســة 

الخارجية بشكل خطري لألهداف اإلسرتاتيجية.
ويقــدم الكتاب -وهــو بعنوان »القيادة: 6 دراســات يف 
اإلســرتاتيجية العاملية«- رؤية تحليلية لإلنجازات التاريخية 
التي حققتها »كوكبة المعة« من القادة »العظامء« يف حقبة 

ما بعد الحرب العاملية الثانية.
وتقــول الكاتبة لورا ســيكور يف مقالها بصحيفة »وول 
سرتيت جورنال« )The Wall Street Journal( إن القادة الذين 
يعنيهم كيســنجر يف تلك الفرتة هم: مستشــار أملانيا كونراد 
أديناور، والرؤساء الفرنيس شارل ديغول، واألمرييك ريتشارد 
نيكسون، واملرصي أنور السادات، والوزير األول لسنغافورة يل 

كوان يو، ورئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاترش.
وتنقل سيكور عن كيسنجر -الذي شغل يف السابق منصب 
مستشار األمن القومي األمرييك- أن جميع الشخصيات الستة 
التي ذكرها يف كتاب »القيادة« تشــكلت من خالل ما يسميه 
»حــرب الثالثني عاما الثانية«، وهي الفرتة من عام 1914 إىل 

عام 1945، وأسهمت يف صياغة العامل الذي أعقب ذلك.
وكان الجامــع بني كل تلك الشــخصيات -من وجهة نظر 

ــم ــالـ ــعـ ــق مـــــن اخـــــتـــــال الـــــــتـــــــوازن فـــــي الـ ــ ــل ــ كـــيـــســـنـــجـــر ق

األفغاين  الرئيــس  وصف 
كــرزاي  حامــد  األســبق 
انســحاب الواليــات املتحدة 
من بــالده العام املايض بأنّه 
الشــعبني  لكل من  »مخــٍز« 
وذلك  واألمــرييك،  األفغاين 
يف مقابلة مع شــبكة »يس 
إن إن« اإلخباريــة األمريكية 
يف مناســبة مــرور عــام 
عىل ســيطرة »طالبان« عىل 

أفغانستان. يف  السلطة 
ورداً عىل ســؤال عام تغري 
عىل األرض منذ العام املايض، 
قال: »الشــعب األفغاين أكرث 
ســعادة ألن ليس هناك رصاع 
واســع النطاق كام كان قبل 

وصول طالبان، إنّنــا ال نفقد أرواحاً كثرية، 
وليس لدينا ضحايا. البلد من جهة أمن األفراد 

واملواطنني أفضل، ونحن سعداء بذلك«.
ويف مقابل توافر األمن بعد تويل »طالبان« 
الحكم، أصبحت البالد »أكرث فقراً«، إذ »غادر 
ماليــني األفغان البالد، ويحــاول مزيد من 
الشــعب املغادرة. هاجر الناس من بالدهم، 
مبا يف ذلــك املثقفون واملهنيون. شــهدنا 
للمؤسســات«، إضافة إىل خسارة  خسارة 
املوارد املالية واالحتياطات، بحسب كرزاي. 

يشار إىل أنّه بعد سيطرة حركة »طالبان« 
عىل الســلطة يف أفغانستان، إثر انسحاب 
الواليات املتحدة األمريكية، فرضت واشنطن 
عقوبات عىل كابل، من بينها تجميد األصول 
األفغانية، ما أدى إىل انعدام السيولة النقدية 

وتفاقم األوضاع الصعبة أصالً يف البالد.
وعــن مزاعم »طالبــان« أنّها مل تكن عىل 
علــم بوجود زعيم تنظيــم »القاعدة« أمين 
الظواهري، يف كابل، قال كرزاي: »ســأدع 
طالبــان تحقق. لنمنحهــم الوقت ليرشحوا 

للعامل«.

أمــــنــــاً أكـــــثـــــر  أفــــغــــانــــســــتــــان   : كـــــــــــرزاي 
ــم حـــــــركـــــــة »طــــــالــــــبــــــان« ــ ــ ــك ــ ــ ــت ح ــ ــ ــح ــ ــ ت

أصليني  منطني  كيســنجر- 
للقيــادة، هام: »الرباغامتية 
بعيــدة النظــر، والرؤيــة 
التنبئيــة الجريئــة«. ومع 
املخرم  السيايس  يقر  ذلك 
)99 عامــا( بأن أيًّا من أولئك 
األشخاص مل يكن خبريا يف 
التكتيك أساسا، إال أنهم أتقنوا 
فن التكتيك يف ما بعد، وكان 
لديهم تصــور للهدف عندما 

تولوا الحكم.
عن  كيســنجر  وأعــرب 
اعتقاده بأن العامل يواجه يف 

الوقت الراهن »مشــكلة كبرية يف تحديد االتجاه«، وهي فرتة 
»تتجاوب متاما مع مشاعر اللحظة«.

وتوضــح كاتبــة املقال أن كيســنجر أدرك -منــذ أن كان 
باحثا بجامعة هارفارد يكتب عن اإلســرتاتيجية النووية- أن 
الدبلوماســية عملية موازنة بني قوى عظمى يطاردها شبح 

كارثة نووية.
والتوازن يف نظر الدبلومايس األمرييك املخرم له مكونان: 
منــط من توازن قوى مع تقبــل -يف بعض األحيان- رشعية 
القيم املتعارضة، والنوع اآلخر هو »توازن الســلوك، ومعناه أن 
هناك قيودا عىل مامرسة قدراتك وقوتك يف ما يتعلق مبا هو 

مطلوب للتوازن العام«.
وتحقيــق هذا املزيــج يتطلب يف الغالب »مهــارة فنية«، 
حسب تعبري كيسنجر الذي يرى أن عامل اليوم يدنو من مرحلة 

سيكتنفها اختالل خطري يف التوازن.
ويف ذلك يقول »نحن عىل حافة الحرب مع روســيا والصني 
بشــأن القضايا التي أســهمنا يف افتعالهــا من دون معرفة 
الكيفية التي ســتنتهي إليها األمور أو ما الذي من املفرتض أن 

تفيض إليها«.
ويخىش الرجل من أن الواليات املتحدة والصني تتجهان نحو 
أزمة بســبب تايوان، ناصحا واشنطن بالتامسك والثبات يف 

مواقفها.
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األربعاء 17 آب 2022

 لقــــــــــب كــــــــــرة الســــــــــلة لنــــــــــادي عندقــــــــــت والــــــــــدورات تتوالــــــــــى
ــــــــــدة والرياضــــــــــة ــــــــــى مــــــــــا يقّدمــــــــــه للبل ــــــــــا عل ــــــــــي حن ــــــــــاغ: الشــــــــــكر لتان الصّب

احرز نادي عندقت لقب دورته الودية السنوية 
بكرة الســلة للذكور التي نظمها عىل مالعبه يف 
البلــدة مبوافقة االتحاد اللبناين للعبة بعد فوزه 
يف املباراة النهائية الحاشــدة عىل فريق رشبيال 
وبنتيجــة )58-51( بحضور جمهور غفري مأل 
مدرجــات امللعب.  تقّدم الحضــور رئيس بلدية 
رشبيــال جورج شــدراوي ونائــب رئيس نادي 
عندقــت دانيــال الصّباغ واألمني العام هشــام 
مسعود وامني الصندوق جوزيف غصن واعضاء 

االدارية. اللجنة 
  ونجح الفريق الفائز يف احراز اللقب بعد مباراة  
مثــرية تحت انظار جمهور غفــري من اهايل بلدة 
عندقــت واهايل بلدات عــكار بحيث مل يعد هنالك 

موطئ  قدم عىل املدرجات.
  ويف الختــام وّزع شــدراوي والصباغ واعضاء 
اللجنــة االدارية للنادي املنظم الكؤوس وامليداليات 

عىل الفرق الفائزة.
  واوضح الصباغ ان الدورة كانت ناجحة بجميع 

املقاييــس ووّجه الشــكر اىل كل من ســاهم يف 
انجاحها.

  كام وّجه الشــكر اىل رئيس النادي بطل »تحدي 
فرياري« تاين حنا )املوجود خارج لبنان حالياً (  عىل 
ما يقّدمه من اجل نهضة الرياضة يف بلدة عندقت 
وعكار وما املشاركة الكثيفة للفرق يف الدورات التي 

ينظمها نادي عندقت سوى دليل عىل ذلك.
  هذا وانطلقت دورة كرة القدم التي ينظمها نادي 
عندقت عىل مالعبه مبشاركة 16 فريق قسموا اىل 

اربع مجموعات وستختتم يف 28 آب الجاري.
  وكان نــادي عندقت اطلق دوراته الرياضية منذ 
فرتة ونظّم دورة يف كرة الطاولة مبشاركة 43 العب 
وأســفرت عن فوز رشبل غصن بلقب فئة تحت الـ 
35 سنة وناجي عوض بلقب فئة فوق الـ 35 سنة.

  كام نظّم ســباقات جري داخــل البلدة بعنوان 
»دروب الحــارة » ملســافة 1 كلم و4 كلم و11 كلم 
ورحلــة ميش عىل مســار »عودين درب جدودنا« 
وشــارك فيه رئيــس النادي تاين حنــا وأكرث من 

اربعامئة شخص من جميع الفئات العمرية.
  عىل صعيد آخر، سُيطلق نادي عندقت تحضرياته 
لبطولــة الدرجــة األوىل للفوتســال )كرة القدم 
املصّغرة( ولبطولة تحت الـ 18 سنة ملوسم 2022-

2023 ولبطولة كرة الســلة )درجة رابعة للرجال ( 
وتحت الـ 18 سنة وبطولة كرة السلة )درجة ثالثة 

سيدات(.
  يشار اىل أن نادي عندقت ابرص النور منذ سنوات 
قليلة برئاســة تاين حنا وتضــم اللجنة االدارية 
نخبة من االداريني الناشطني يخدمون بلدتهم ومن 
خططهم تنظيم الدورات عىل مدار الصيف ويف عدد 
من األلعاب مام زرع البســمة عىل وجوه ابناء بلدة 
عندقت والقرى العكارية التي تشــارك بكثافة يف 

الدورات.
  ومنذ سنتني، دّشــن النادي منشآته الرياضية 
التي كان لتاين حنا اليد الطوىل يف انشــائها ليضع 
عندقت عىل الخريطــة الرياضية اللبنانية خاصة 

عرب املشاركة يف البطوالت الرسمية.

الجمهور الحاشد

الصباغ يسلّم  كأس املركز الثاين اىل قائد فريق رشبيال

فريق نادي عندقت بطل الدورة مع عدد من اعضاء اللجنة االدارية

كأس املركز األول من شدراوي اىل قائد فريق عندقت

تطـــــورات مثيـــــرة.. مانشســـــتر يونايتـــــد يوافـــــق علـــــى رحيـــــل كريســـــتيانو رونالـــــدو
أبدى نادي مانشسرت يونايتد اإلنكليزي موافقة 
مبدئيــة عىل رحيل نجمه الربتغايل كريســتيانو 

رونالدو خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية.  
ويرغــب رونالدو يف الرحيــل عن جدران ملعب 
أولد ترافورد معقل مانشســرت يونايتد، بعد البداية 
الكارثية للفريق يف الدوري االنكليزي هذا املوسم، 

باإلضافة لعدم املشاركة يف دوري أبطال أوروبا.
  موقــع »ذا أتلتيــك« األمرييك أكد يف تقرير له 
أن الهولنــدي إيريك تني هــاغ، املدير الفني لفريق 
مانشســرت يونايتد، بات منفتحــا عىل فكرة بيع 
رونالــدو يف الصيف الجاري، بعدما عرب عن رفضه 
لتلك الفكرة يف وقت ســابق.   وبحسب املوقع، فإن 
تغيري موقف تني هاغ جاء بسبب العديد من العالمات 

التي تؤكد أن رونالدو بات ذهنيا ونفسيا خارج نطاق 
تقديم أي إضافة ملانشسرت يونايتد، ويف مقدمتها 

حالة العزلة التي يعيشها بعيدا عن زمالئه. 
  وتبقى املعضلة األساسية أمام املدرب الهولندي 
هي رسعة التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل 
النجــم الربتغايل خالل فــرتة االنتقاالت الصيفية 

الحالية، والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري.
  وارتبط اسم مانشسرت يونايتد بالتعاقد مع العديد 
من املهاجمني يف الســاعات األخرية، يف مقدمتهم 

اإلنكليزي جيمي فاردي مهاجم ليسرت سيتي.
  صحيفــة »تاميز« اإلنكليزيــة أكدت أن نادي 
أتلتيكــو مدريد اإلســباين يفكــر يف عرض أحد 
مهاجميه، الفرنيس أنطوان غريزمان أو اإلسباين 

ألفارو موراتا، عىل مانشسرت يونايتد، من أجل ضم 
كريستيانو رونالدو يف صفقة تبادلية.

  يذكــر أن رونالدو ســجل 24 هدفاً يف مختلف 
البطوالت خالل املوســم املايض مع مانشســرت 
يونايتد، منها 18 هدفا يف الدوري اإلنكليزي، لينهي 

املوسم كأفضل هدايف فريقه.
  علامً بأن غريزمان قد ســجل يف املوسم املايض 
مــع أتلتيكو 3 أهداف فقط يف 26 مباراة بالدوري، 
وقبلها شارك يف 3 مباريات مع برشلونة بالليغا مل 

يسجل فيها أي هدف.
  مــن جانبــه، فإن موراتا الــذي لعب معاراً من 
أتلتيكو مدريد ليوفنتوس اإليطايل املوسم املايض 

مل يسجل إال 12 هدفاً فقط يف 48 مباراة.

نكســـــة ماليـــــة موازيـــــة.. كـــــم تبلـــــغ قيمـــــة برينتفـــــورد قاهـــــر مانشســـــتر يونايتـــــد؟
أظهرت مقارنة رقمية مالية الفارق الكبري 
بني قيمة العبي مانشسرت يونايتد ونظرائهم 
يف برينتفورد بعد موقعة الفريقني )السبت( 
يف الــدوري اإلنكليزي.  وخرس مانشســرت 
يونايتد برباعيــة نظيفة أمام برينتفورد يف 
الجولــة الثانية من الدوري اإلنكليزي املمتاز، 
ليهبــط الفريق إىل املركــز األخري يف جدول 
ترتيب املســابقة ألول مرة منذ موسم 1992-

1993، أول مواسم الربميريليغ.
  وقالــت صحيفة »الصن« الربيطانية يف 
تقرير لها إن تكلفة التشكيلة األساسية لالعبي 
مانشســرت يونايتد التي بدأت لقاء برينتفورد 
بلغت 424 مليون إســرتليني، وأغالهم كان 

هاري ماغواير القادم من ليســرت سيتي مقابل 85 
مليون إسرتليني، وجادون سانشو املدفوع فيه 73 

مليونا إىل بوروسيا دورمتوند األملاين.
  يف اإلطار نفســه، كلف الثنايئ الذي عاىن يف 
الشــوط األول فريد وليساندرو مارتينيز مانشسرت 

يونايتد نحو 108 ماليني إسرتليني، بواقع 52 مليونا 
لألول و56 مليونا للثاين.

  يف الجهــة املقابلة، مل يزد إجاميل املدفوع يف 
رباعي برينتفورد الذي ســجل األهداف األربعة يف 
الشوط األول واملكون من جوش دا سيلفا وماتياس 
يانســن وبني ميي وبريان مبيومو، عىل 10 ماليني 

إسرتليني، دفعها النادي للتعاقد معهم.
  ومل تزد قيمة تشكيلة فريق برينتفورد التي 
خاضت اللقاء عىل 55 مليون إسرتليني، أي أن 
قيمة تشكيلة مانشسرت يونايتد تبلغ قرابة 8 
أضعــاف قيمة العبي املنافس الذي ألحق بهم 

الهزمية الكارثية.
  وكان غاري نيفيل، أســطورة مانشســرت 
يونايتــد يف التســعينيات ومطلــع األلفية 
الثالثة، قد علق عىل خسارة فريقه بهذا الشكل 
املهني قائالً: »إنه إلنجاز حقيقي أن تنفق مليار 

جنيه إسرتليني وتظهر يف هذا السوء«.
  وواصل: »شــاهدت مانشسرت يونايتد يف 
حيايت عىل مدار 42 ســنة ومل أره مطلقاً يف 

مثل هذا السوء الذي كان عليه يف الشوط األول«.
  يذكر أن مانشســرت يونايتد كان قد خرس أيضاً 
مباراتــه األوىل يف الــدوري اإلنكليزي 1-2 أمام 
برايتون، ويستعد يف الجولة املقبلة ملقابلة وصيف 

أوروبا ليفربول يوم 22 آب الحايل.

العبو برينتفورد

ــــــــــة وغــــــــــاب ميســــــــــي ــــــــــى قائمــــــــــة الكــــــــــرة الذهبي ــــــــــدو ال ملــــــــــاذا انضــــــــــم رونال
ظهر اســم كريســتيانو رونالدو العب مانشسرت 
يونايتد يف قامئة املرشحني للكرة الذهبية 2022، بينام 
غاب غرميه ليونيل مييس نجم باريس سان جريمان.  
وجاء ترشــيح رونالدو للفوز بالكــرة الذهبية 
2022، رغم عدم تتويجه بأي لقب املوســم املايض 
مع مانشسرت يونايتد عىل كافة األصعدة، لتكون تلك 

هي املرة الـ18 التي ينافس فيها عىل الجائزة.
  صحيفة »ليكيب« الفرنسية من جانبها ردت عىل 
رفض العديد من املتابعني لوجود كريستيانو رونالدو 
يف القامئــة النهائية، لعــدم تتويجه بأي لقب مع 

مانشسرت يونايتد.
  وقال إميانويل بوغان الصحفي بجريدة »ليكيب« 
الفرنســية يف هذا الصدد: »رونالدو يف 2022 عزز 
مكانته كأفضل هداف يف تاريخ املنتخبات الوطنية 
بـ117 هدفا، وكان حاسام للغاية يف دور املجموعات 

بدوري أبطال أوروبا مع فريقه«.
  وأكمل: »سجل رونالدو 4 أهداف منحت مانشسرت 
يونايتد 7 نقاط كاملة، ويف الدوري اإلنكليزي سجل 
18 هدفاً منها هاتريك مرتني، ويف املوســم بشكل 
إجاميل سجل 32 هدفا خالل 49 مباراة، وإن كان هذا 

الرقم ليس األفضل يف مســرية رونالدو، لكنه يكفي 
لدخوله قامئة أفضل 30 العباً يف العامل«.

  يذكــر أن رونالدو أنهى املوســم املايض كأفضل 
هدايف مانشســرت يونايتد يف الــدوري اإلنكليزي 
برصيــد 18 هدفــا، وبفارق 5 أهــداف عن محمد 
صالح من ليفربول وهيونج سون مني من توتنهام 

هوتسبري، صاحبي الصدارة آنذاك.

{ ما هو سبب استبعاد مييس؟ {

  اىل ذلك، كشفت الصحافة الفرنسية رس استبعاد 
ليونيل مييس نجم باريس سان جريمان، من قامئة 
أفضل 30 العبا يف العامل، املرشــحني للكرة الذهبية 
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  وغاب األرجنتيني مييس عن قامئة املرشــحني 
لجائزة الكرة الذهبية 2022، التي أعلنت عنها مجلة 
»فرانس فوتبول« الفرنسية، يف سابقة مل تحدث منذ 

عام 2005.
  وأثار استبعاد مييس من قامئة الكرة الذهبية التي 
فاز بها »الربغوث« يف 7 مرات سابقة كرقم قيايس، 

غضبا جامهرييا كبريا بني عشاق كرة القدم.

  لكــن إميانويل بوغــان الصحفي يف »ليكيب« 
الفرنســية، رد عىل ســؤال ألحد املتابعني عن رس 
استبعاد مييس قائالً: »بالطبع ليو ميتلك وزنا كبريا 
يف كــرة القدم، ظهر 15 مرة يف القامئة منذ 2006 
إىل 2021، وفــاز بالكرة الذهبية 7 مرات، وهو آخر 

املتوجني بها«.
  وأكمــل: »كان وجود مييس ضمن النقاشــات 
الخاصــة باختيار الـ30 العباً، لكن املعايري الجديدة 
التــي وضعت الختيــار الفائز بالكــرة الذهبية مل 

تخدمه«.
  وأقــر الصحفــي الفرنيس بأن »املوســم األول 
ملييس يف باريس ســان جريمــان مل يكن موفقا، 
بدليل تســجيله فقط 11 هدفاً كأسوأ سجل تهديفي 
لــه منذ عام 2006، وبالتايل مل يكن منطقيا دخوله 

القامئة«.
  يذكــر أن تتويج مييس بالكــرة الذهبية 2021 
تسبب يف تعرض املجلة الفرنسية النتقادات حادة، 
لعدم استحقاق األرجنتيني للجائزة يف رأي كثريين، 
مقارنة مبا قدمه البولندي روبرت ليفاندوفســي 

مهاجم بايرن ميونيخ السابق وقتها.

االول األســـــــــــــــبوع  نتائـــــــــــــــج   ســـــــــــــــّلة: 
ســـــــــــــــنة  ٤0 الــــــــــــــــ  ـــــــــــــــوق  ف ـــــــــــــــا  مل ـــــــــــــــى  القدام ـــــــــــــــة  لبطول

انطلقت بطولة القدامى ملا 
فوق الـ 40 سنة يف كرة السلة 
مانيا«  تنظيم »سبورتس  من 
ومبوافقة االتحاد اللبناين لكرة 
 FIMBA السلة وبالتعاون مع
االتحاد الدويل للامسرت يف كرة 
السلة ومبشاركة 8 فرق وهي: 
درعون   - الشــانفيل  قدامى 
–UAE Expats - الريــايض - 
 M13 -  الكهرباء – املحامون
- WBA Tripol  ويف  مــا ييل 

نتائج االسبوع االول:
  - فــاز املحامــون عىل 
بنتيجة 75  الشانفيل  قدامى 

- 46 وكان افضل العب يف املباراة فريد شقري.
  - حقــق نادي الكهربــاء فوزه االول عىل 
حســاب UAE Expats بنتيجة 52 - 46 وكان 

ربيع مّتى االفضل يف اللقاء.
  - فــاز الريــايض عىل WBA طرابلس يف 
مباراة شــّيقة انتهــت بنتيجة 61-60 بتألق 

الالعب خالد الطبش

  - فاز M13 عىل الريايض بنتيجة 72 - 55 

وسط تألق الالعب داين حموش.

  - فــاز الكهرباء عىل قدامى الشــانفيل 

بنتيجة 82 - 61 وكان جايســون قزح أفضل 

العب يف املباراة.

محاولة تسجيل

لقطة من احدى املباريات

غوميــــــــــز؟.. ســــــــــيرجيو  هــــــــــو   مــــــــــن 
ــــــــــة ــــــــــات مانشســــــــــتر ســــــــــيتي الصيفي ــــــــــع صفق راب

أعلن نادي مانشســرت سيتي رسميا، أمس 
الثالثــاء، تعاقده مع صفقــة جديدة لدعم 
صفوفه هذا املوســم يف رحلــة البحث عن 

الحفاظ عىل لقب الربميريليغ.  
وذكر املوقع الرســمي لنادي مانشســرت 
سيتي، أن الظهري اإلسباين سريجيو غوميز، 
وقع عقــدا باالنتقال إىل الســيتزينز ملدة 4 

مواسم، قادما من أندرلخت البلجيي.
  وخضع غوميز للكشف الطبي يف مانشسرت 
سيتي خالل األيام املاضية، وسريتدي القميص 
رقــم 21، الذي كان يرتديه مــن قبل الثنايئ 

اإلسباين دافيد سيلفا وفريان توريس.
  وكان مانشسرت سيتي أبرم 3 صفقات حتى 
اآلن يف صيف 2022، بضم إيرلينغ هاالند من 
بوروسيا دورمتوند األملاين مقابل 51 مليون 
إســرتليني وحارس املرمى األملاين شــتيفن 
أورتيغــا يف صفقة انتقال حــر من أرمينيا 
بيلفيلد وكالفني فيليبس من ليدز يونايتد نظري 

42 مليونا.

{ من هو سريخيو غوميز؟ {

  يعترب ســريخيو جوميز من أبناء أكادميية 
نادي برشلونة اإلسباين »ال ماسيا« حيث لعب 
يف صفوف األكادميية من عمر 10 سنوات يف 
2010 وحتى 18 ســنة حني انتقل لبوروسيا 

دورمتوند األملاين.
  وتــم تصعيــد غوميز لفريق بوروســيا 
دورمتونــد األول يف نيســان 2018 يف لقاء 
بالدوري األملاين »بوندسليغا« ضد شتوتغارت.

  ولعب غوميز مباراته الثانية مع دورمتوند 
يف نفس املوســم ضد باير ليفركوزن، ليكون 
مبثابة الفأل الحسن للفريق األملاين الذي فاز 

باملباراتني 3-0 و0-4.

  ثالــث وآخر مباريات غوميز مع دورمتوند 
كانت يف دوري أبطال أوروبا ملوســم 2018-

2019 ضــد فريق موناكو وفــاز بها الفريق 
األملاين أيضاً 0-2.

  بعدها خاض غوميز خطوة أندرلخت الذي 
انضــم إليه يف صيف العام املايض بعقد حتى 

.2025
  التواجــد يف أندرلخت منح غوميز فرصة 
املشاركة األساسية حيث شارك يف 50 مباراة 
املوسم املايض ســجل فيهم 7 أهداف وصنع 
15 وهي أرقام مميزة لالعب يف خط الدفاع.

{ سجل غوميز الدويل {

  لعب غوميز عىل الصعيد الدويل ملنتخبات 
إسبانيا للفئات السنية من 17 إىل 21 سنة.

  ولعب غوميز 22 مباراة ســجل خاللها 8 
أهداف مع فريق 17 و4 مع فريق 18 ســجل 
خاللها هدفني و14 مع فريق 19 سجل هدفاً، 
وأخرياً 9 مباريات مع فريق 12 سجل 6 أهداف.

  وتؤكد أرقام غوميز أنه العب قوي هجومياً 
رغــم مركــزه الدفاعي، مام ســيخدم أفكار 

مواطنه املدرب بيب غوارديوال.

{ ماذا ينوي سيتي

تجاه غوميز؟ {

  وبحسب فابريزو رومانو فإن بيب غوارديوال 
مدرب سيتي قد يلجأ إىل إعارة غوميز إىل إحدى 
الفرق خالل صيف 2022 حال مل يجد له مكاناً 

أساسياً يف تشكيلة الفريق.
  يذكــر أن غوميز فاز مع منتخب إســبانيا 
تحت 17 ســنة ببطولــة أوروبا 2017 ومع 
فريق 18 بذهبية ألعاب البحر األبيض املتوسط 
2018 ومع فريق 19 بكأس أمم أوروبا 2019.

األرضّيــة تغييــرات  منــع  ســُتحاول   فيــراري 
ملوســم 2023 فــي حــال إقــدام »فيــا« علــى اعتمادهــا

تُخطّط فرياري ملحاولة منع تغيريات قوانني 
األرضّية املقرتحة ملوســم 2023 من بطولة 
العــامل للفورموال واحد يف حال مضت »فيا« 
قدًما يف اعتامدها بناًء عىل أسس السالمة.  
وسيشــهد السباق املقبل يف بلجيكا دخول 
التوجيه التقنــّي الجديد حّيز التطبيق لتقييد 
مستوى قفزات السيارات بعد مواجهة الفرق 
ملشــاكل االرتدادات خالل القســم األّول من 

املوسم.
  كــام تُخطّط »فيــا« للمزيد من الخطوات 
عرب إجبــار الفرق عىل رفع حواف األرضّيات 
وحنجرة النارش ملوســم 2023 للسيطرة عىل 
االرتدادات، لكّن الكثريين شــكّكوا يف مدى 

اعتبارها خطًرا عىل السالمة أصاًل.
  وشعر ماتيا بينوتو مدير فريق فرياري أنّه 
»ال يُوجد ســبٌب العتــامد التغيريات بناًء عىل 
أسس السالمة«، ُمشريًا إىل أّن فريقه سيسعى 
للتدّخل يف حال مضت »فيا« قدًما يف خططها.
  وقال اإليطايل: »لو نظرنا إىل الســباقات 

األخرية فال أرى أيّة مشاكل سالمة«.
  وأضــاف: »لذا يف حــال غرّيت فيا قوانني 
االنســيابّية ملوسم 2023 فسيكون ذلك سّيًئا 
للغايــة يف هذا الوقت من العام. إنّها مرحلة 
متأّخرة جــًدا لتغيري املفهوم التصميمي، ولن 

يكون ذلك عاداًل«.
  وأكمــل: »ال يُوجد أّي ســبٍب يدعو العتامد 
التغيريات بناًء عىل أســس السالمة. لذا أعتقد 
بأنّه ال مُيكن أن يحدث ذلك، األمر بتلك البساطة«.

  وواصل حديثه بالقول: »ويف حال حدث ذلك، 
فأعتقد بأنّنا سُنحاول البحث عن طريقة ملنعهم. 

ذلك ألنّنا ال نّتفق معهم ببساطة«.
  وكان محّمد بن ســلّيم رئيس »فيا« قد كتب 
عىل حســابه يف تويــرت أّن التغيريات التقنّية 
املُحّدثة ملوســم 2023 قد تّم تقدميها للمجلس 
العاملي لرياضة الســيارات مــن أجل معالجة 

مشكلة االرتدادات.
  لكن ال يُعرف إن كان أّي يشء قد تّم االتّفاق 
عليه مع الفرق بالنظر إىل أنّه بوســع »فيا« 
اعتامد تغيريات السالمة من دون موافقتها. 
وكان خيــار رفع األرضّية بـ 25 ملم قد جوبه 
برفٍض كبريٍ من قبل عدٍد من الفرق، لكن يُتفّهم 

بأنّه يتّم العمل عىل التوّصل إىل حٍل وسط.
  وحّثت العديد من األسامء التقنّية البارزة يف 
الفرق عىل توضيح قوانني 2023 يف أقرب وقٍت 
ممكن، ُمحّذرة من معارضتهم إلجراء تغيريات 

كبرية عىل سيارات العام املقبل.
  ويف حني أّن فرياري وريد بُل وجدتا نفسيهام 
يف معركة عىل بطولَتي هذا العام، اتّحد الفريقان 

يف املجمل يف جدل قوانني األرضّية.
  وقــال بينوتــو: »عند مناقشــة القوانني 
واملستقبل، فإّن ذلك ملا فيه مصلحة الفورموال 
واحد، ويجــب أن يكون هنــاك منطٌق واحد 

مشرتك، وهو مصلحة الفورموال واحد«.
  وأكمل: »هل تغيريات القوانني ستصّب يف 
مصلحتنا أم ال باملقارنة مع ريد بُل؟ ال أعلم وال 

أكرتث لذلك بصدق«.
  وأردف: »أعتقد بأنّك إن دخلت بهكذا توازٍن 
يف كّل موضــوع، فإّن األمر يُصبح عبارة عن 
ضغــط ولوبيات، والبحث عن مصالح ال تكون 

جّيدة للرياضة عىل املدى املتوّسط والبعيد«.
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

 بلدة يف الجنوب

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  قدامة بن جعفر 

اخترب معلوماتك

1ـ طائــر قيــَل انه ال 

يحرتق بالنار.

2ـ يُستعمل للرشب.

3ـ يصدر عن الرئاسة. 

أورويب، ضمري  نهر  4ـ 

متصل. 

5ـ راجني تحقيق األمر. 

1ـ موســيقى برازيلية 

مشهورة. 

2ـ حبل مفتول. 

3ـ نحفر البرئ.

4ـ قرويض املؤّجلة. 

5ـ لقبه الحكيم. 

مؤلّــف وكاتــب وأديب رويس راحل. ُرشــح لجائزة 

نوبــل لآلداب خمس مرات. من مؤلفاته: األم، طفولتي، 

واألرشار. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف، إذا جمعت:

1+6+8+7+8 - أغنية لعبد الحليم حافظ.

4+7+8+2 - مدينة بريطانية. 

5+10+1+3 - بلدة يف قضاء حاصبيا.

6+8+10+1 - خصم.

1+10+6 - طائرة مقاتلة.

3+5+9 - يعيش يف املاء. 

8+7+5 - بلدة يف الجنوب.

2+10 - حرف نصب.

1ـ ما إســم األديب واللغوي القديم املشهور الذي لُّقب 

بـِ الصاِحب؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اسم الطعام الرئييس املفضل لدى حيوان الباندا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إسم أعىل جبل يف رسي لنكا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية امارة عربية يقع مرفأ جبل عيل؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية ســنة تأسســت عاصمة االرجنتني بوانس 

آيرس؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ من هــو العامل واملؤرخ املرصي الــذي لُّقب بـِ أبو 

املعارف املرصية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية عاصمة آســيوية تقع أطول سارية علَم يف 

العامل؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هي املمثلة املرصية التي ولدت يف القاهرة عام 

1961 وإسمها األصيل هالة جورج يونان؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إسم الجزيرة االندونيسية التي يُطلق عليها لقب 

جزيرة اآللة، وأيضا جزيرة الجنة عىل األرض؟ 

؟ 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(

نظم شــؤونك املاليــة يك ال تقع يف أزمة 

طارئــة أنت يف غنى عنها هذه اآلونة. الحبيب 

اللطيف متعلق بك كثريا وأنت ال تعطيه االهتامم 

الزائد. 

تســتطيع الحصــول عىل أفضــل النتائج 

باملرونة والتعبري الطّيب واللطيف. ســتحصل 

عــىل ما تريد يف هــذه الفرتة ان قرعت الباب 

املناسب لذلك. 

صدفة تجعلك تنتقل من حالة التلبك والقلق 

اىل حالة ارتيــاح كامل. عالقة جديدة تطرق 

بابــك وتعوض عليك كل ما فاتك من ســعادة 

وبهجة. 

ســعادتك العاطفية تتطلب يف هذه اآلونة 

الكثــري من املرونة واللياقــة. ال تتوتر ألتفه 

األســباب، وكــن متبرصا يف تســيري أمورك 

وشؤونك العامة. 

مشــكلة صغرية تعرتضك ولكنك تجابهها 

بــكل شــجاعة وتتغلب عليها. اســتفد من 

الظــروف املحيطة بك، وابحث عن الشــخص 

الذي يحبك فعال. 

ستكسب جولة جديدة أو تحديا معينا والحظ 

ســيلعب دوره معك. عليك أن تكون مســتعدا 

ألوقــات مليئة بالعمل، ويجب أن تربهن عىل 

صربك أمام الصعوبات. 

نجــاح يف املجتمع وامــكان عقد عالقات 

ودية جديــدة. ال تؤجل ما عزمت عىل تنفيذه 

اىل الغــد ألن الفرصة ســانحة أمامك اليوم، 

فاقدم بشجاعة.

احــذر اهامل بعــض أعاملــك املهمة ألن 

ما ينتظرك ســيعيد لــك مكانتك املرموقة يف 

املجتمع، والثقة الكبرية بك. لقاء حافل وحَسن 

بينك وبني حبيبك. 

عليك أن تســتخدم نشاطك بحكمة وفطنة 

كبــرية هــذه املرحلة يك تتمكــن من تنظيم 

أعاملــك. فرتة جيدة ليك تحقق فيها متاما كل 

ما بدأت به. 

حــاول أن تقتنع بيشء قليل قد تناله اليوم، 

وال تكن ســلبيا أو مرتددا. فرصة عمل تعرض 

عليك، رمبــا  تحقق من خاللها بعض الفوائد 

املادية. 

اســتفد من عملك الحايل وحــاول أن تنال 

مركزا جيدا. ميكنك االعتامد كليا عىل الشخص 

اآلخر فهو محّب ومخلص لك يف كل األمور. 

ايــاك أن تتوصل اىل الفشــل واالحباط من 

أجل مسألة سعيت ألجلها طويال. حل املسائل 

جذريا وستستطيع اثبات وجهة نظرك الجيدة 

والصائبة. 

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(

األردن

اخالص

بناء

بلجيكا

بريوت

بوق

برليوز

بقاع

ترتيب

جنائن

جودة

جهود

جبال

حق

حسام

ضيوف

عز

غمد

غينيا

غذاء

غيتار

غامبيا

فاخر

فرنسا

فوج

فالوغا

فوازير

قيس

قناطري

قرضاب

قطر
كابول

كورناي
كلوديا

كاترين

محبة
منصور
موليري
ماليزيا
مربوك

نيجر
نيودلهي

نواعم
يريفان

يوكوهاما.

الحل السابق

الحل السابق

سويرسا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

1ـ تحية كاريوكا. 

2ـ قصيدة ُحّب. 

3ـ سنة 1870

4ـ طائر القرىل. 

5ـ الرئيس خالد شهاب. 

6ـ املخرج وئام الصعيدي. 

7ـ بودابست. 

8ـ نفاع. 

1ـ شرياز. 

2ـ يهوذا. 

3ـ لّس، آر. 

4ـ لوابه. 

5ـ رّنتم.

1ـ شيللر. 

2ـ يهّسون. 

3ـ رو، أم. 

4ـ أذابَت. 

5ـ زارُهم. 

دنا 1ـ حسني، سأمكم، 
الدويهي سمعان  2ـ 
3ـ ايد، الرّس، زاولت

4ـ مروري، راسني، عّي
الرقراق 5ـ شن، لوار، 

6ـ رم، جواد، جدال، الدمل
7ـ خصــم، نديم، تلقون، 

أمر
8ـ عم، عبيد، مرايا

9ـ مســاعده، األريــج، 
ليون

ل،  ل  أّمــه،  لــن  10ـ 
جر نــها

تانتور الوحر،  عمر،  11ـ 
12ـ ال، ختــام، هايِنــه، 

دلهي
13ـ منري كرسواين، آيل، 

بن

1ـ حسام، رخام، علم
2ـ سمري شمص، سلامن

3ـ يعّدون، معابر
4ـ نا، معن، خّر

5ـ نايلون، دارتك
6ـ سال، وادعهم، اس

7ـ الرساديب، هامَر
8ـ مدرار، ِميا

9ـ كّو، دلّلوها

10ـ مي زيادة، ألحان
11ـ هان، املّر، ريّي

12ـ ديو، القرين
13ـ لعل، واجهتها

14ـ الترياين، أأ
15ـ قّل، الجندي

16ـ ردأ، يرتل
17ـ املهو، وهب

18ـ قمر، نرسين

1ـ نــوع مــن املدفعية، 
مدينة بلغارية. 

يشــبه  2ـ طائــر مايئ 
صوته صــوت البقر، الخبز، 

من األمراض. 
3ـ رقَد، لئيم، أوّزع عىل. 

4ـ نهــر أورويب، مرفــأ 
صيني.

5ـ رسب، ســيد شــجاع، 
أمىَل. 

6ـ دولة آسيوية. 
7ـ يشحذ السكني، يقرتب، 

ماركة سجائر. 
8ـ شــجر معروف، أمرية 

بريطانية راحلة. 
9ـ نَدى، نــرَ وفّرَق املاء، 

ُعنق، شجر معروف. 

رأى  اىل،  العمــل  10ـ 
اليشء. 

11ـ ممثــل مرصي راحل، 
رفَع صوته. 

12ـ مدخل، قايَض، رشكة 
برتولية. 

13ـ فــرار، بلدة يف قضاء 
عاليه، إله. 

14ـ النــدم والحزن، طلَب 
اليشء، نظَر. 

عوض  الوالدين،  أحد  15ـ 
عن. 

16ـ مغنية عاملية راحلة، 
للتفسري.

17ـ َقْيد، نّسق ونظَّم.
لبناين  18ـ مطرب وفنان 

صاحب الصورة.

1ـ مدينــة فرنســية، 
مدينة  مرصيــة،  مدينة 

  . ليبية
البناء،  أصل  أحصل،  2ـ 

فرنسية.  مدينة  للنفي، 
3ـ قائد مغويل، رضبوا 

بالسياط.
للتنظيف،  4ــ مسحوق 
أبّر بالوعد، يصّور، سّنور.

القميص، شاعر  5ـ يف 
لبنــاين راحــل، عاصمة 

أوروبية. 
أمر وحــال، مدينة  6ـ 
الصدع،  يصلــح  لبنانية، 

افريقية.  دولة 
7ـ دولة أوروبية، نَْهر، 

حرف جزم.

عســكرية،  رتبــة  8ـ 
مطــرب وملحــن لبناين 

راحل. 
9ـ حرف جــر، جامعة 
أعضاء  مــن  أمريكيــة، 

الجسم، ُحّب، مّرَن.  
األشــياء،  أرى  10ـ 
يف  بلدة  بّنــاء،  للنهــي، 

الشوف. 
صابون،  ماركــة  11ـ 
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»الــــــتــــــرســــــيــــــم« عــــــالــــــق فــــــــي »إســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــل«... وحــــــــــــزب الــــــلــــــه بـــــاملـــــرصـــــاد
ــــــــأ ــــــــع ومنهــــــــا انفجــــــــار املرف ــــــــي كّل املواضي ــــــــة ف ــــــــد العدال عــــــــون للقضــــــــاة: إنتفضــــــــوا وواجهــــــــوا مــــــــن يُقّي
الجمركــــــــي« »الــــــــدوالر  يســــــــتعجل  وميقاتــــــــي  الرئاســــــــّية...  املعركــــــــة  فــــــــي  تصعيــــــــد 

ــدة: روســــيــــا والـــصـــيـــن  ــ ــح ــ ــت ــ ــم الـــــواليـــــات امل ــاجــ ــن هــ ــيـ ــوتـ بـ
الغربّية الهيمنة  ــواجــهــة  ُم ــي  ف سيادتهما  عــلــى  تــحــافــظــان 

ــو الـــــى حــــــوار وطـــنـــي لـــكـــّل الـــقـــادة  ــ ــأدع ــي: ســ ــمـ ــاظـ ــكـ الـ
ــاهــرات الــســبــت حــتــى إشــعــار آخــر ــظ ــعــلــن تــأجــيــل ت الــصــدر يُ

الى األسواق اإليراني  النفط  تهديد  في عودة  أّي  نرى  موسكو: ال 

طـــهـــران رّد  ــان  ــ ــدرسـ ــ يـ ــن  ــطــ ــ ــن وواشــ األوروبــــــــــي  ــاد  ــ ــحـ ــ اإلتـ

ــد الــعــمــلــّيــات  ــي ــع ــص ــو الـــــى ت ــدعــ ــ ــل املــــقــــاومــــة: ن ــائـ ــصـ ــة.. فـ ــ ــف ــ ــض ــ ــذ ُمــــداهــــمــــات فــــي ال ــفـ الــــعــــدو نـ

ــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ســـــــــوريـــــــــا: نــــــدعــــــو الــــــــــى إنــــــــهــــــــاء اإلحـ
األمـــيـــركـــي والــــتــــركــــي.. ورفــــــع اإلجـــــــــــراءات الــقــســريّــة
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محسوما انه غري قادر عىل تأمني وصول صهره النائب جربان 
باســيل لخالفته يف بعبدا، مل يعد هناك ما يخرسه وســيلجأ 
لسياســة »عليي وعىل أعدايئ«، وسيكون معارضا رشسا من 

جديد بعد انتقاله مجددا اىل الرابية«.
باملقابــل، ورغم ما تردد عن ان رئيــس الحكومة املكلف 
نجيــب ميقايت أبلغ الــوزراء خالل اجتــاع وزاري يوم 
أمــس، أنه ســيزور الرئيس عــون لبحث ملف التشــكيل، 
رجحت مصــادر مطلعة ان يقوم بذلك لـ«رفع العتب ورفع 
املســؤولية عنه والقول بأنه يقوم مبــا عليه، لكن العرقلة 
تتحمل مســؤوليتها بعبدا«، واوضحت املصادر يف ترصيح 
لـــ »الديــار« ان »اللقاء الذي عقد باألمــس ليس اجتاعا 
للحكومة امنا لقاء تشــاوريا بني الوزراء ورئيس الحكومة 
تم خالله بشــكل اسايس بحث ملف رفع الدوالر الجمريك 
ألنه دون ذلك ستتعمق األزمة املالية أكرث فأكرث«. وأضافت: 
»الرئيــس عون ال يزال عند موقفه الرافض الســري بالدوالر 
الجمريك عرب مرســوم ويدفع للسري به من ضمن املوازنة 
او بقانــون يف مجلس النواب، ويبــدو ان التفاهم النهايئ 

مل يحصــل بعد حول هذا املوضوع«. 

{ الرئاسة اىل حائط مسدود! {
ومع اقرتاب املوعد الدســتوري لالنتخابات الرئاسية، والتي 
ميكــن ان تجري ما بني نهاية آب الجاري ونهاية ترشين األول 
املقبل، يبدو اننا نتجه بخطوات واثقة اىل فراغ طويل يف سدة 
الرئاســة األوىل. فبعدما كان الحديث يتمحور يف االســابيع 
املاضية حول امكانية التفاهم عىل رئيس »تســووي«، باعتبار 
ان فريقــي الرصاع يف لبنان مقتنعني بعــدم قدرة اي منها 
عىل تأمني فوز مرشــحه، عادت األمور اىل نقطة الصفر مع 
تصعيــد كل مــن رئيس »التيار الوطني الحر« جربان باســيل 
ورئيس »القوات اللبنانية« سمري جعجع مبلف الرئاسة، رافعني 
الســقف كثريا. وقالت مصادر مواكبــة للملف لـ »الديار« انه 
»بعدما كنا اقرتبنا كثريا من مرحلة طرح بعض األســاء التي 
قد تشــكل مخرجا لألزمة، خرج باسيل ليعلن متسكه بالرئيس 
الــذي يحظى بتمثيل نيايب ووزاري، وهو يعلم انها مواصفات 
ال تنطبــق اال عليه وعىل جعجع، ليخرج االخري قبل ســاعات 
ليطرح انتخاب رئيس »تحدي«، وهو يعلم ان ذلك غري ممكن يف 
ظل االصطفافات النيابية الحالية التي ال تتيح تأمني نصاب اي 
جلسة النتخاب رئيس من هذا النوع«. وأشارت املصادر اىل »اننا 
اقرتبنا أكرث من أي وقت مىض من الحائط املسدود، مع صعود 
جعجع وباسيل اىل أعىل الشجرة واستبعاد نزولها عنها أقله 

يف االشــهر القليلة املقبلة«. وتضيف املصادر:«حتى ولو اتفق 
الجميع عىل اسم رئيس معني، ال ميكن السري به من دون غطاء 
احد املسيحيني االقوياء اي جعجع او باسيل، وهو غطاء ال يبدو 

ان ايا منها سيمنحه الي كان مجانا«.

{ الرتسيم عالق؟ {
وكا الرئاســة مؤجلة كذلك ملف ترسيم الحدود البحرية، 
اذ قالت مصادر رســمية لبنانية لـ »الديار« أنه عالق حاليا يف 
»ارسائيل« نتيجة مجموعة عوامل داخلية سياسية – قانونية 
– انتخابية، وأشــارت اىل ان »الوسيط األمرييك ال يزال ينتظر 
جوابا من »تــل أبيب« حول طروحات لبنان االخرية، وهو أبلغ 
املســؤولني اللبنانيني بذلك، وطلب منهــم عدم اصدار مواقف 
تصعيدية والرتيث ألن اشــارات ايجابية وصلت من »تل ابيب«، 

لكنها ال ترتقي لكونها جوابا نهائيا وحاسا«.
وأشــارت مصادر أخــرى اىل ان »حزب اللــه يرتقب بكثري 
من الحذر املســتجدات يف هذا امللــف، وهو يعد العدة للتعامل 
مع كل الســيناريوهات املحتملة، وبات مستعدا ألي مواجهة 
عسكرية مها كان حجمها«، الفتة اىل انه »لن يسمح الرسائيل 
باالستفادة من ثروتها النفطية اذا كان لبنان ممنوعا من ذلك، 
وليس بوارد التنازل قيد أمنلة يف هذا املجال ايا كانت الضغوط 

الخارجية والداخلية«.

{ البنزين..ازمة معلقة {
يف هذا الوقت، تســتمر االزمات املعيشــية وتلك املرتبطة 
بالواقــع املايل واالقتصادي املرتدي عــىل ما هي عليه. فرغم 
الحلحلــة التي طرأت عىل موضوع البنزين بعد عودة الطوابري 
يف الســاعات املاضية، رجحت مصــادر مطلعة عىل امللف ان 
تنفجــر االزمة مجددا يف اي وقت، يف ظل اآللية الجديدة التي 
فرضها حاكم مرصف لبنان والتي تقيض بعدم تسليم الرشكات 
دوالرات االســترياد املدعومة عىل سعر منصة صريفة إال بعد 
انتهائها من توزيع البنزين وبيعه يف الســوق، وهو قرار يثري 

حفيظة رشكات استرياد املحروقات.
وباألمــس ارتــأى »املركزي« أيضا تخفيض نســبة تأمينه 
للــدوالرات إىل 70 باملئــة بدل 85 باملئة، ما يســتوجب تأمني 
الرشكات 30 باملئة من الســوق السوداء، بدل 15 باملئة. ما أّدى 
إىل ارتفاع األســعار. فارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 
و98 أوكتان 16000 لرية لبنانية، اما صفيحة املازوت فارتفعت 

26000 لرية وقارورة الغاز 9000 لرية. 
وقال معنيون يف القطاع لـ  »الديار« ان »البنك املركزي بدأ عملية 
رفع دعم تدريجي عن البنزين، عىل ان يكون عىل اصحاب املحطات 
ورشكات االســترياد تأمني دوالراتهم كاملة من السوق، ما يعني 
ارتفاع كبري بسعر صفيحة البنزين وتلقائيا بسعر رصف الدوالر«.

شبيه بحلف شال األطليس »ناتو« )NATO( إىل منطقة آسيا 

واملحيط الهادي، وإنها تحمل روسيا مسؤولية »فشله« وتحاول 

خلق كتلة جديدة يف آسيا. واشار اىل أن الواليات املتحدة تحاول 

»إطالة أمد« الرصاع يف أوكرانيا، وأنها حاولت صب الزيت عىل 

النار يف مناطق أخرى حول العامل كا يجري يف تايوان، معتربا 

أن زيارة رئيســة مجلس النواب األمرييك نانيس بيلويس إىل 

تايوان يف آب الجاري استفزاز »مخطط بدقة«.

ورأى بوتــني أن عاملا متعدد األقطــاب ومبنيا عىل القوانني 

الدولية هو ملصلحة الجميع دون اســتثناء، معلنا أن »روســيا 

والصــني تحافظان عىل ســيادتها يف مواجهــة الهيمنة 

الغربيــة«، كا اعترب أن الغرب بحاجة دامئة لألزمات للحفاظ 
عىل هيمنته عىل العامل.

بدوره، قال وزير الدفاع الرويس ســريغي شــويغو خالل 
افتتاح املنتدى إن األمن العاملي تدهور بشــكل أســوأ ما كان 
عليه أيام الحرب الباردة.وأضاف أنه تم رفع عدد قوات الناتو يف 
رشق ووســط أوروبا مرات عدة، وأن القوات الغربية املشرتكة 

يف أوكرانيا أصبحت يف مواجهة القوات الروسية.
واعترب شويغو أن عهد القطب الواحد انتهى مع بدء العملية 
العســكرية الروســية يف أوكرانيا، وأن هناك أقطابا متعددة، 
وقــال إن عمليات الجيش األوكراين يتم التخطيط لها من قبل 
الواليات املتحدة وبريطانيا. وأكد أن إمداد أوكرانيا باألســلحة 
الغربيــة مل يؤثر عىل العملية العســكرية هناك، مضيفا »ال 

حاجة لدينا الستخدام أسلحة نووية يف أوكرانيا«.

ســوف أدعو إىل حوار وطني عراقــي لكل قادة البلد، من أجل 
املساهمة يف إيجاد حل، والتفكري يف حل هذه القضية«.

وأضاف: »لألســف ما زلنــا نعيش التحديات السياســية 
واالنســداد السيايس وانعكاساته عىل أداء الحكومة«، مشدداً 
عىل أّن »االنســداد الســيايس انعكس عىل تشكيل الحكومة 
وعىل غياب املوازنة، وقبلنا بجميع التحديات وحاولنا تذليلها، 
وكنا دامئــاً نجابه االتهامات واالفرتاءات والظلم بالصمت من 

أجل العراق«.
وأعلــن زعيم »التيار الصدري« يف العراق مقتدى الصدر يف 

تغريدة عىل »تويرت« إنه يعلن تأجيل موعد تظاهرات يوم السبت 
حتى إشــعار آخر، وذلك لُيفشل ما ساها املخططات الخبيثة 
التي تراهن عىل »الحرب األهلية«، وأكد »أن الشــعب سيستمر 
يف اعتصامه حتــى تحقيق مطالبه«، كا طالب »باملحافظة 

عىل سلمية االحتجاجات«.
يُذكر ان اعتصام أنصار »اإلطار التنسيقي »ال يزال متواصال 
عند الجرس املعلق املؤدي إىل املنطقة الخرضاء وسط بغداد، كا 
نُصبت خيام يف ختام تظاهرة شــارك فيها اآلالف. من جهتها، 
دعــت كتائب حزب الله - العراق، »العقــالء للتهدئة واحرتام 
السلطة القضائّية، واالحتكام إىل الدستور وتقديم مبدأ الصلح، 

والحلول السلمية، بديالً عن التصعيد بالتهديد والوعيد«.

الكميات سيكون لها تأثري خطري«.

وعا إذا كانت روســيا تعترب هذا تهديدا لعائداتها النفطية، 

أجاب أوليانوف: »ال، بالتأكيد ال«.

وأكد مساعد وزير الخارجية اإليراين للشؤون االقتصادية 

مهدي صفري، حرص بالده عىل دخول ســوق النفط العاملي.

وقال صفري، يف مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك: »نحن 

نفاوض حول االتفاق النووي من أجل أن نعود إىل سوق النفط 

العاملية، نحن مهتمون بدخول السوق العاملية«.

وأردف، قائال: »قدرة بيعنا للنفط يف حال دخلنا سوق النفط 

العاملية ستكون هي نفس حصتنا التي تحددها »أوبك«.

النووي، تعزيــز الضانات الخاصة بالحفــاظ عىل االتفاق 
مستقبالً«، معقباً: »ال نستبعد إجراء لقاء عىل املستوى الوزاري 

حول االتفاق النووي قريباً«.
كا قال املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية إّن الواليات 
املتحــدة تتبادل وجهات نظرها بشــأن رد إيــران مع االتحاد 

األورويب بعد تلقي تعليقات إيران عرب االتحاد األورويب.
يشــار إىل أّن االتحاد األورويب قّدم، األسبوع املايض، »نصاً 
نهائياً« بعد املحادثات غري املبارشة بني املســؤولني األمريكيني 

واإليرانيني يف فيينا، التي استمرت 4 أيام.
وقــد أوردت وكالة »إرنا« امس، أّن »طهران قدمت رًدا خطياً 
عىل النص الذي اقرتحه االتحاد االورويب، وأعلنت أنّه سيجري 
التوصــل إىل اتفــاق إذا كان الرد األمرييك يتســم بالواقعية 

واملرونة«.
ومل تقّدم الوكالة اإليرانية تفاصيل بشــأن الرد، لكنها أفادت 
بــأّن »نقاط التبايــن املتبقية تدور حول 3 قضايا، أعربت فيها 
واشــنطن عن مرونتها اللفظيــة يف 2 منها، لكن يجب إدراج 

ذلك يف النص«.

وكان كبــري املفاوضني اإليرانيني عيل باقري كني قال، يوم 
االثنني، إّن الحصول عىل الضانات الالزمة املطمئنة من انتفاع 
إيران اقتصادياً من االتفاق النووي، كان محور محادثات الوفد 
اإليراين املفاوض. سبق ذلك، انعقاد اجتاع استثنايئ للمجلس 
األعىل لألمن القومي اإليراين، برئاسة الرئيس إبراهيم رئييس، 
قــّدم فيه عيل باقري كني تقريراً شــامالً إىل أعضاء املجلس 

األعىل لألمن القومي بشأن املحادثات النووية.
ويف هذا السياق، أشــار املتحدث باسم الخارجية اإليرانية 
نارص كنعاين إىل »وجود تطور يف املحادثات النووية«، مضيفاً 
أّن »هنــاك فرصة إلحياء االتفاق النووي مع القوى العاملية، إذا 

احرتمت خطوط طهران الحمر«.
ورصح وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان بأنّه 
»ســتكون حاجة إىل مزيد مــن املحادثات النووية إذا رفضت 
واشــنطن إبداء مرونة يف حل املســائل املتبقية«، مضيفاً أن 
»لدى طهران خطة بديلة إذا فشــلت املفاوضات« وأن ذلك »لن 

يكون نهاية العامل«.
يف املقابل، أكّد املتحدث باســم وزارة الخارجية األمريكية نيد 
برايس أّن واشنطن مل تطرح مسألة تخفيف العقوبات عىل إيران، 
وأّن لدى طهران »طريقاً واحداً للعودة إىل االتفاق، وهو إسقاط 

املتطلبات غري املقبولة التي تتجاوز نطاق االتفاق النووي«.

و دعت فصائل املقاومة الفلسطينية إىل »تصعيد العمليات 
البطولية التي تستهدف جنود وقطعان املغتصبني الصهاينة يف 
القــدس والداخل املحتل والضفة الغربية، حتى كنس االحتالل 

عن كامل ترابنا املقدس«.
جاء ذلك يف بيان مشرتك أصدرته الفصائل الفلسطينية يف 
ختــام اجتاعها امس مبدينة غزة، بحثت خالله أبرز القضايا 

الوطنية واملستجدات عىل الساحة الفلسطينية.
وتوجهت الفصائل بـ«التحية للمقاومة الباســلة يف غزة 
والضفة التي ردت العدوان عىل شــعبنا ولقنت العدو درًســا 
هاًمــا يف ترابط ســاحات املقاومة من خــالل تكاملها يف 
امليدان.«وشّددت عىل أن العدو الصهيوين يتحمل بشكل كامل 
املســؤوليَة عن جرامئه بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة »أن 
املقاومــة تقوم بواجبها ودورهــا املنوط بها يف صّد العدوان 

ولجم االحتالل عن التغول يف دماء شعبنا«.
وأكدت أن »املقاومة يف امليدان، وبفضل الله عّز وجّل، أثبتت 
أنها موحدة يف كافة الســاحات، وقــادرة بكل حكمة وقوة 
واقتدار عىل إفشال املحاوالت الصهيونية الرامية إىل شق صف 

مقاومتنا وشعبنا«.
كا أكدت فصائل املقاومة الفلسطينية وقوفها خلف األرسى 
الفلسطينيني األبطال املرضبني عن الطعام وعىل رأسهم األسري 

خليل عواودة الذي يعاين من مضاعفات صحية خطرية.
وشــّددت عىل أن قضية األرسى هي »ثابت أصيل من ثوابت 
شــعبنا ومقاومتنا، لذا فنحن ندعمهم ونساندهم ونشّد عىل 
أيديهم بكل مــا أوتينا من قوة، فهذا واجبنا الرشعي والوطني 
واألخالقي«. ودعت فصائل املقاومة الفلسطينية، األمة جمعاء 
لتحمل مســؤولياتها يف الدفــاع عن القدس واألقىص ونرصة 
الشــعب الفلسطيني وقضّيته العادلة، حتى زوال االحتالل عن 

أرضنا ومقدساتنا.

{ »هآرتس«: »إرسائيل« قتلت 5 أطفال {
عىل صعيد آخر، كشــف تحقيــق »إرسائييل« امس، عن أن 

األطفال الفلســطينيني الخمسة الذين استشهدوا يف منطقة 
جباليــا يف اليوم األخري مــن الحرب األخرية عىل غزة قد قتلوا 
بقصف نفذه جيش االحتالل اإلرسائييل. يف املقابل، دعت حركة 
الجهاد اإلسالمي ملحاســبة املسؤولني عن جرائم الحرب التي 

يرتكبها االحتالل بحق املدنيني واألطفال يف غزة.
وقالت صحيفة »هآرتس اإلرسائيلية« إن ســلطات الجيش 
آثرت عدم التحدث علنا عن تورطها يف قتل أولئك األطفال، يف 
حني أشار التحقيق -الذي ُعرض أثناء جلسات مغلقة لقادة يف 
جيش االحتالل- إىل أن قتل األطفال كان بنريان جيش االحتالل.
ووفقا للصحيفة، فــإن جيش االحتالل كان يزعم أن أولئك 
األطفال قتلوا خطأ بصواريخ رسايا القدس )الجناح العسكري 

لحركة الجهاد اإلسالمي(.
ونقلت الصحيفة عن مصــادر أمنية »إرسائيلية« قولها إن 

تحقيقــا للجيش يف الحادث -الذي وقع يف الســابع من آب 
الجاري مبقربة الفالوجة )رشقــي جباليا(- خلُص إىل مقتل 
األطفال الخمســة بغارة جوية إرسائيليــة، خالفا للتقديرات 
األولية لجيش االحتالل التي رجحت أنهم قتلوا من إطالق فاشل 

لصاروخ تابع لحركة الجهاد اإٍلسالمي.
والشــهداء الخمســة هم: جميل نجم الدين نجم )3 أعوام(، 
وجميل إيهاب نجم )13 عاما(، ومحمد صالح نجم )16 عاما(، 

وحامد حيدر نجم )16 عاما(، ونظمي أبو كرش )15 عاما(.
وحســب التحقيق العسكري »اإلرسائييل«، فإنه مل يتم رصد 
إطالق أي صواريخ فلســطينية يف هذه املنطقة، يف حني كان 
سالح الجو اإلرسائييل قد قصف أهدافا فيها يف الوقت نفسه.
وأشارت الصحيفة إىل أن السفري »اإلرسائييل« يف األمم املتحدة 

لطاملا نفى تورط جيشه يف قتل أولئك األطفال.

{ دعوات للتحقيق {
ويف أول تعليق له، طالب ممثل االتحاد األورويب يف فلسطني 
سفن بورغسدورف بتحقيق فوري وشفاف ومستقل بشأن ما 

حدث يف غزة، خاصة قتل األطفال ومحاسبة املسؤولني.
وأضاف، يف مقابلة مع »الجزيرة« أن االتحاد األورويب العب 
سيايس وليس محكمة، وهناك أنظمة قضائية ومحاكم يجب 

تفعيلها بهذا الخصوص.
من جهته، قال الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي طارق 
ســلمي إن املنظات الدولية واإلنســانية أصبحت أمام أدلة 
ســاطعة عىل ارتكاب االحتالل جرائم حرب استهدفت املدنيني 
واألطفــال خالل الحرب األخرية عىل غزة.وأضاف أن تلك األدلة 
تضع كل الهيئات أمام اختبار حقيقي يتمثل يف إدانة ما وصفه 
باإلرهاب الذي متارســه حكومة االحتالل وجيشها وللرشوع 

فورا يف إجراءات مالحقة مرتكبي هذه الجرائم.
بدورهــا، قالت وزارة الخارجية الفلســطينية إن الحكومة 
»اإلرسائيلية« تتحمل املســؤولية الكاملة واملبارشة عن جرائم 
إعداماتها امليدانية .وأضافت أنه رغم تأكيد قتل قوات االحتالل 
األطفال الخمسة بجباليا، فإن سلطات االحتالل مبؤسساتها 
الرســمية تحاول التهرب من املســؤولية عن هذه الجرمية.

ولفتــت الوزارة إىل أن قوات االحتالل مل تتخذ أي إجراءات ضد 
من ارتكب الجرمية، ومل تكشــف عن منفذيها ومل تعتقلهم أو 

تقدمهم للمحاكمة.

{ ملف األرسى {
من جهة أخرى، مددت »محكمة عوفر العسكرية اإلرسائيلية« 
اعتقال األســري بسام السعدي 6 أيام.وكانت املحكمة قد مددت 

اعتقال السعدي من قبل بذريعة استكال إجراءات التحقيق.
وقد اعتقل الســعدي مطلع الشــهر الجــاري عىل يد قوات 
االحتالل، عقب اقتحام منزله واالعتداء عليه وعىل أفراد أرسته 
يف مخيم جنني شال الضفة.ويف السياق نفسه، حذرت هيئة 
شــؤون األرسى واملحررين الفلســطينية من خطورة تعرض 
األســري خليل عواودة للموت املفاجئ، يف ظل تدهور وضعه 

الصحي، حيث ما زال مرضبا عن الطعام منذ 154 يوما.

أكّد وزير الدفاع السوري، العاد عيل محمود عباس، رضورة 
إنهاء، مــا وصفها بـ«االحتاللني األمــرييك والرتيك« يف 
سوريا، والتمكن من استثار موارد البالد، التي تتعرض للنهب 

والرسقة.
وقال عباس، خالل مؤمتر موسكو لألمن الدويل: »سوريا، 
وبدعــم من الدول الصديقة، تتقــدم بخطًى ثابتة عىل طريق 
النرص عىل اإلرهاب وإعادة االســتقرار«، ولفت إىل أّن »أبواب 
ســوريا مفتوحة دامئاً لكل من جاء صديقــاً ومحباً، أما من 

يســتهدف أرضنا وتاريخنا ومســتقبلنا بالعــدوان والدمار، 
فســيجدون أمامهم شــعباً يرفض الذل والهــوان، ويقّدم كل 

التضحية من أجل كرامة وطنه«.
وتابع وزير الدفاع الســوري: »هذا املؤمتر، يكتسب أهمية 

ملّحة، ملواجهة مشاريع الهيمنة واالستعار«.
وطالــب عباس »املجتمع الــدويل بالضغط لرفع اإلجراءات 
القرسيــة الجائرة املفروضة عىل ســوريا، من قبل الواليات 

املتحدة وبعض األنظمة الغربية«.

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 عــاد 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
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