العــــودة الــــى اتفــــاق فيينــــا
ُ ّ
يزيــــــــد حظــــــــوظ مرشــــــــح

«كورون ــــــا» 4 :ح ــــــاالت وف ــــــاة
و 1272إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة
أعلنت وزارة الصحــة العامة يف تقريرها ليوم امس،
حول مستجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 1272
جديــدة بالفريوس ،ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات
.»1200111
وأوضحت الوزارة أنه «تم تسجيل  4حاالت وفاة ،وبذلك
يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»10589

«غيــر مدنــي» لدخــول بعبــدا ؟
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الـــــدوالر الـــــى تصاعـــــد و 350قاضيـــــا توقفـــــوا عـــــن العمـــــل واملســـــاعدات االجتماعيـــــة تبخـــــرت
اجتمـ ـ ـ ــاع بعبـ ـ ـ ــدا مجامـ ـ ـ ــات وميقاتـ ـ ـ ــي متمسـ ـ ـ ــك بابعـ ـ ـ ــاد فيـ ـ ـ ــاض وشـ ـ ـ ــرف الديـ ـ ـ ــن وسـ ـ ـ ــام
خالفـــــات عاصفـــــة حـــــول الصالحيـــــات فـــــي لجنـــــة النازحيـــــن واســـــتياء ســـــوري مـــــن ميقاتـــــي

رضوان الذيب

االنظــار مصوبة نحو فيينا ،والرؤية النهائية مل تنقشــع
بانتظار االيام املقبلة وســط ترسيبات متناقضة ،وعىل ضوء
مسار فيينا سرتســو االمور وتحدد معامل املرحلة املقبلة يف
لبنان وتحديدا الرئاســية ،ورشح مرجــع كبري العالميني ان
توقيع االتفاق النووي يف حال حصوله ســينعكس ايجاباً عىل
العالقات االيرانية ـ الســعودية وعودة ســوريا اىل الجامعة
العربية وانجاز ملف الرتســيم وكلهــا عوامل ايجابية يضاف
اليها الحرب الروسية ـ االوكرانية والتوترات بني الصني وتايوان
مــا يحول اهتامم الالعبني الكبار للمرة االوىل خارج منطقة
الرشق االوسط والرتكيز عىل املناطق امللتهبة وهذا لصالح لبنان
ايضاً ،والبــدء مبرحلة التعايف مع العهد الجديد مبديا تخوفه
من ارتفاع حدة الخطابات الطائفية واملذهبية خالل الشهرين
املقبلني عىل خلفية االستحقاق الرئايس والتباعد بني االطراف
السياسية حول شخصية رئيس الجمهورية املقبل ،مضافا اليها
الخالفات بني الرئاســات الثــاث وتحديدا بني االوىل والثالثة
واســتحالة والدة الحكومة الجديدة ،ويجزم املرجع الكبري ان
توقيع االتفاق سيشــكل البداية ملرحلة سياسية واقتصادية

مبواكبة دولية ونفضة شــاملة يف كل مؤسسات الدولة اما
تعرثه يعني ســقوط التســوية االمريكية الفرنسية االيرانية
الســورية الســعودية النتخاب رئيس جديد ودخول لبنان يف
فراغ ملدة ســنتني واكرث وهذا ما كشــفه مدير مخابرات عريب
خليجي الصدقاء لبنان داعياً اياهم اىل تحصني البلد والتخفيف
من الخســائر ،وما عىل اللبنانيني اال انتظار االيام املقبلة ،اما
املواقــف الداخلية املصحوبة «بالبهــورات» و»التهديد بالويل
والثبور وعظائم االمور» ،لن تصل اىل نتيجة ،والقوى الداخلية
غري مؤثرة يف اختيار اســم الرئيس الجديد باستثناء حزب الله
الذي ميلك حق «الفيتو» واالختيار مبوافقة دولية وعربية.
واشار املرجع الكبري ،اىل ان «ابر املورفني» الدولية والعربية
ســتمنع االنهيار واقفال معامل الكهرباء وفقدان القمح حتى
التسوية الكربى ،وستبقى املساعدات «بالقطارة» دون معالجة
جذرية الي ملف.

} لقاء بعبدا }

وحســب املعلومات ،فان لقاء بعبدا بني الرئيســن ميشال
عــون ونجيب ميقايت كان للصورة فقط ومجامالت ولن ينتج

(تتمة املانشيت ص)12

انطـــاق الحـــوار الوطنـــي العراقـــي وســـط غيـــاب الصـــدر:
خارط ــة طري ــق تتضم ــن ح ــل البرمل ــان للخ ــروج م ــن األزم ــة
خرج االجتــاع الوطني
الذي جرى أمــس األربعاء
يف العــراق بحضــور
الرئاســات الثــاث وقادة
القوى السياســية العراقية
وغاب عنه التيار الصدري،
بخمــــس توصيــات إزاء
األزمــة السياسية الراهنة
بالبالد.
وشارك يف االجتامع رئيس
الــوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي ،والرئيس العراقي
برهم صالح ،ورئيس مجلس
النواب محمــد الحلبويس،
فضــا عن قــادة وزعامء
القوى السياســية ،ورئيس
مجلس القضاء األعىل فائق
زيــدان ،واملبعوثة األممية

(التتمة ص)12

الحوار العراقي

حــرب أوكــرانــيــا :تعيين قــائــد جــديــد لألسطول الــروســي
في البحر األسود وموسكو تعلن تفكيك خلية إسالمية بالقرم
نقلــت وكالــة اإلعالم
الروســية عــن مصــادر
قولهــا ،أمــس األربعــاء،
إن أســطول البحر األسود
الرويس املتمركز يف شــبه
جزيرة القــرم عني فيكتور
سوكولوف قائدا جديدا له،
يف حني أعلنت تفكيك خلية
إسالمية يف شــبه جزيرة
القرم.
وجاء التعيني يف أعقاب
تفجريات اســتهدفت قواعد
عســكرية روسية يف شبه
جزيــرة القرم األســبوع
املايض والثالثاء.
وبالتــوازي مــع ذلك،

(التتمة ص)12

ً
ً
ّ ُ
ُ
وانائبـــــاه العامـــــاه؟! يـــــا منقـــــذا يـــــا منتظـــــرا! بســـــحر وا معتصمـــــاه ورمزيتهـــــا أناديـــــك
َّ
تصد ّ
لعباد املال والكراسي وأنقذنا من الجحيم كما أنقذ الهاشمية من األسر
كن املعتصم...
ِ
بقلم املحامي د .منيف حمدان ص 4
املديري ــة العام ــة لالم ــن الع ــام تنتظ ــر الق ــرار
النهائــي ...وســتقيم دعــوى مدنيــة للمطالبــة
بالتعويــــض عــــن نشــــر االخبــــار الكاذبــــة
تعليقــا عىل ما ورد عىل احــد املواقع اإللكرتونية من
«أنّ القضــاء األمرييك رفض طلب املدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم إزالة إســمه من الدعوى املقدّ مة من
قبل عائلة عامر فاخوري ضدّ إيران و»حزب الله» يف ملف
تعذيب فاخوري».
استوضحت «الديار» من مصادر مطلعة عىل مجريات
الدعوى ومســارها القانوين ،فأفادت ان هدف الخرب هو
التشــويه والتشويش الن االمور يف املحكمة يف الواليات
املتحدة األمريكية تســر يف اطارها القانوين وااليجايب

«لجنـــة املـــال»  :إلغـــاء زيـــادة ســـنين الخدمـــة
لتقاعــــد العســــكريين وإعفــــاءات للجيــــش
والديبلوماســيين ورســم لصالــح تعاضــد القضــاة

(التتمة ص)12

(التفاصيل ص )3

عىل طريق الديار
االنتخابــات الرئاســية يف لبنان محطة هامة جداً
ألنها تحدد ملدة ســت ســنوات املسار اللبناين عىل كل
املســتويات من دور رئاســة الجمهورية وعالقتها
بالســلطة الترشيعية وترؤســها اجتامعات مجلس
الوزراء اي السلطة التنفيذية اىل العالقة مع السلطة
القضائيــة حيث يعترب رئيس الجمهورية هو القايض
األول الذي يقســم اليمني عىل الحفاظ عىل الدستور
اللبناين ومواده الدستورية والقانونية.
من هنــا املطلوب من كل القــوى واملراكز الكربى

والرئاسات ان تجري انتخابات رئاسة الجمهورية يف
جو اســتقرار وعدم توتري األوضاع الشعبية واألمنية،
كون وضع لبنان ال يحتمل يف ظل تفكك املؤسســات
واالنهيــار الحاصــل يف الدولة اللبنانيــة ،فانتخاب
الرئيس هو الفرصة األخرية إلنقاذ لبنان واال قد ندخل
يف أجوا ٍء ذات عواقب وخيمة وكبرية .فاذا كان الرئيس
عــون قال اننا ذهبنا اىل جهنم ،فان الخطر األكرب هو
تفكك املؤسسات واملجتمع اللبناين عن بعضه البعض،
وهذا اخطر من جهنم.
«الديار»

االتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي يــــواجــــه عــقــبــة «الـــضـــمـــانـــات»
الخارجية اإليرانية :طهران مستعدة لتبادل السجناء مع واشنطن
توغل رويس يف اوكرانيا

دمشـــــــــــــق :أي حـــــــــــــوار أو تواصـــــــــــــل رســـــــــــــمي
مـــــــــــــع واشـــــــــــــنطن لـــــــــــــن يكـــــــــــــون إال علنيـــــــــــــا
أكــدت دمشــق أن أي
حوار أو تواصل رسمي مع
الجانب الحكومي األمرييك
لن يكون إال علنيا ومؤسسا
عىل قاعدة احرتام ســيادة
واســتقالل ووحدة أرايض
ســوريا وعدم التدخل يف
شؤونها الداخلية.
ويف بيــان لها ،أوضحت
الخارجيــة الســورية أنه
«يتعــن عــى الجانــب
األمرييك وبشــكل فوري
وغري مرشوط سحب قواته
العسكرية التي تتواجد عىل
أرايض ســوريا بشكل غري
رشعي ،واالمتناع عن رسقة

(التتمة ص)12

مخيامت النازحني

قوات امريكية شامل سوريا

قالت وكالة بلومبريغ عن
مســؤول مطلع أن االتحاد
األورويب بصدد التشــاور
مع الواليات املتحدة بشــأن
املــي قدمــا يف الخطوة
التاليــة بشــأن املباحثات
النوويــة مع ايــران ،وأن
رد طهــران ال يــزال يتطلب
دراســة ،كــا أن األطراف
األخــرى يف املحادثــات
النووية مبــا فيها الواليات
املتحدة والصني وروســيا
ال تــزال بصــدد تقييم الرد
اإليراين.
ونقلت قناة «يس إن إن»
( )CNNعــن ديبلومايس
إقليمــي قولــه إن القضية
الرئيســة التي تقف عقبة
أمام إعــادة إحياء االتفاق
النــووي مــع إيــران هي
الضامنــات املطلوبــة من
طهران لتعويضها؛ إذا قررت أي إدارة أمريكية يف املســتقبل
االنسحاب مرة أخرى من االتفاق.
وأوضــح الدبلومــايس اإلقليمي أنه تــم إحراز تقدم يف
خصوصا ما يتعلق مبســــألة
تقــــريب وجهــات النظر،
ً
العقــــوبات غري املبارشة عىل الــركات اإليرانية العاملة
يف الخارج.
ونقلت «يس إن إن» عن الدبلومايس اإلقليمي إشــارته إىل
أن التفــاوض قائم اآلن بني الواليات املتحدة وإيران عرب قطر
واالتحاد األورويب.
بــدوره ،قال املندوب الرويس الدائم لدى املنظامت الدولية

يف فيينا ميخائيل أوليانوف إن املقرتحات التي قدمتها إيران
يف مسودة العودة إىل االتفاق النووي كانت معقولة وجدّ ية.
وأضاف أوليانوف ،يف مقابلة مع شــبكة «يس إن إن» ،أن
روسيا ترى أن الرد اإليراين كان إيجابيا ،مشريا إىل إمكانية
انعقاد اجتامع وزاري لـــلجنة املشرتكة لالتفاق النووي إذا
قدمت واشنطن ردا إيجابيا.

} تبادل السجناء }

عــى صعيد آخر ،قــال املتحدث باســم وزارة الخارجية

(التتمة ص)12
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السيف العثماني الى غمده
نبيه الربجي
أورهــان بامــوق،
الــريك الحائــز عىل
نوبل يف اآلداب ،الحظ
أن «مشــكلتنا يف أن
بعض كبــار قادتنا ال
ميتلكون فقــط أفئدة
الذئــاب ،وامنــا أيضاً
رؤوس الذئاب .الذئاب
اياها التــي تعتقد أنها
اذا نامــت ،ولو لربهة
ماتت» ،داعياً لـ «اعادة
السيف العثامين اىل غمده ألن السالطني لن يخرجوا من
قبورهم ،ولو بقينا نقرع الطبول اىل األبد»..
كالم باموق جاء تعقيباً عىل نظرية أحمد داود أوغلو
حول «النيوعثامنية» ،وقد ظل ينفخ يف رأس رجب طيب
اردوغان اىل أن رأى يف نفســه خاقان البحر وسلطان
الرب ،وباملدى الجغرايف للســلطنة التــي راحت تناثرت
قطعة قطعة منذ بدايات القرن التاسع عرش.
دمشــق بالذات هي البوابة اىل السلطنة آنذاك ،سأل
الصحايف البارز جنكيز تشاندار « أتتصور ،أيها الرئيس،
حتى لو أبدلت العاممة االســامية بالقلنسوة اليهودية
أن «ارسائيل» ســتقبل بأن تضع يدك عىل سوريا لتصل
دباباتك اىل حدودها ،وان كانــت راية الهالل والنجمة
ما زالت ترفرف اىل جانــب نجمة داود منذ أيام عصمت
اينونو ودافيد بن غوريون» ؟
أوغلــو كان يرى أن اســتعادة الســلطنة ،ان بالبعد
االيديولوجــي أو بالبعد الجغرايف ،ال يكــون بالقنابل
النووية الخمســن يف قاعدة انجرليك األمريكية ،بل أن
تكون لرتكيا قنبلتها الخاصة عىل غرار باكستان ،وعىل
خطى ايران ،كون البلدان الثالثة تشكل القوس االسالمي
يف منطقة تعترب األكرث حساســية واألكرث هشاشــة
يف العامل  .بالفعل اقتنــع اردوغان بفكرة أوغلو قبل أن
تنصحه أنغيال مريكل بأالّ «يطلق النار عىل قدميه»!
لســنوات طويلة ،ظل هاجس السلطنة يالحق رجب
طيب اردوغان بعدما اعترب أن «االخوان املسلمني» الذين
تأثر بافكارهم ميكن أن يشكلوا النيوانكشارية .الهاجس
ما لبــث أن راح يتالىش ،لتتحــول الجامعة اىل عبء،
وحتى اىل عبء اســراتيجي  .وكانــوا ميثلون الرهان
الذهبي لالســتيالء يف غضون أيام عىل الســلطة يف
ســوريا لتشكل مع مرص «قوة الصدم» التي تفكك سائر
البلدان العربية ...
املعارضون األتراك كانوا يصفونه بالثعلب األمرييك،
قبل أن يتبني له أن األمريكيني أحاطوه بالخطوط الحمر.
هكذا الرقصــة الرتكية داخل حلقــة زجاجية .توجه
نحــو فالدميري بوتني ،وحصل ،وهــو العضو يف حلف
األطليس ،عل منظومة «اس «اس ـ  .« 400آنذاك وصفت
«النيويورك تاميز» اردوغان بـ «رجل الروليت الروسية».
بالكثري من الهلع قرأ ما كتبته الصحيفة ،ليكتشــف أن
مثة يف واشنطن من يتوعد بازالته ...
واذا كان املعارضون السوريون رأوا يف أنفسهم أكياس
القاممة عىل أرصفة اسطنبول (هكذا قال يل أحدهم)،
بدأ «االخوان املسلمون» التشكيك مبواقفه وبسياساته،
بعدما مد يده اىل مرص والسعودية واالمارات ،لينتقلوا
اىل الهجــوم عليه ،مــا حمل أحد صحافيــي «العدالة
والتنمية» عىل وصفهم بـ «جرذان األقبية».
الصدمة الكربى كانت عندما رفضت ادارة جو بايدن،
وبفظاظة ،محاولتــه مد أنابيب الغاز «االرسائييل» اىل
أوروبا عرب األرايض الرتكية .وبالرغم من أن دعوة اسحق
هريتسوغ لزيارة أنقرة كمدخل الطالق مرشوعه ،بدت
مبثابــة الخنجر يف ظهر فالدميري بوتــن ،فقد نقلت
معلومات ديبلوماسية قول الرئيس الرويس له ،تريد أن
تتفادى الزلزال الداخيل الذي ينتظرك اذهب اىل دمشــق،
ال عىل حصان السلطان وامنا سرياً عىل األقدام.
هو الذي فتح أبواب سوريا أمام تلك الحثالة اآلتية من
ليل الصفيح ،ماذا تراه يفعل ببقايا النيوانكشارية ،وماذا
تراه يفعل مع املشــكلة الوجودية التــي ميثلها األكراد
سوى التنسيق مع دمشق ؟
لقاء مولود شاويش أوغلو مع فيصل املقداد ،حتى ولو
كان «عىل الواقف» ،أو «لدقائق قليلة» ،يعني أنه يدق باب
بشار األســد الذي لديه رشوطه .هل ميكن لتلك الفصائل
التي باعت أهلها للثعبان ،أن توصف باملعارضة ؟
حتامً نرحب بعودة الســيف العثامين اىل غمده  .لكن
سوريا تعاين ما تعانيه من ذئاب الخارج ،كام من ذئاب
الداخل  .دور رجب طيب اردوغان أكرث من أن يكون قذراً .
كيف للسوريني أن يصفحوا ،أو أن ينسوا ؟
الكرملني ينصح بالقفز فوق الجراح .العالقة الطبيعية
مع أنقرة تريح سوريا ،وتريح السوريني ،ولكن ما العمل
مع تلك الحثالة ؟!

بري أبرق لنظيره األوسترالي مهنئا

ً

أبــرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لنظريه االوســرايل
ميلتــون ديك ،مهنئــاً بانتخابه رئيســاً للمجلــس النيايب
االوســرايل ،متمنياً لــه النجاح يف مهامــه الجديدة وان
«يكون ذلك فرصة لتعزيز التعاون املشــرك بني املؤسستني
الترشيعيتني يف البلدين الصديقني «.

ّ
عطية وعبد املسيح
قائد الجيش استقبل
وطاقم ّ
غواصة سحب مركب طرابلس

قائد الجيش مستقبال عطية وعبد املسيح

اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف
الريزة ،وفدا من طاقم الغواصة التي ســتعمل عىل ســحب
املركب الذي غرق قبالة مدينة طرابلس بتاريخ ،2022/4/23
وذلك بالتنســيق مــع غرفــة العمليات املنشــأة يف قيادة
القــوات البحرية لهذه الغاية .وقد حــر إىل جانب الطاقم
النائب أرشف ريفي وعدد من ضبــاط القوات البحرية الذين
سيشاركون يف سحب املركب.
كام استقبل العامد عون النائب سجيع عطية والنائب أديب
عبد املسيح ،وتناول البحث األوضاع العامة يف البالد.

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
أزم ـ ــة «الثق ـ ــة» بي ـ ــن الحلف ـ ــاء ف ـ ــي «املعس ـ ــكرين» تعق ـ ــد االس ـ ــتحقاق الرئاس ـ ــي
ً
الخارجي ـ ــة باملن ـ ــاورات ..واملس ـ ـ ّ
ّ
م ـ ــلء ف ـ ــراغ «الب ـ ــرودة»
ـيحيون «األق ـ ــل» تأثي ـ ــرا !
ُ ّ
الع ـــودة ال ـــى اتف ـــاق فيين ـــا يزي ـــد حظ ـــوظ مرش ـــح «غي ـــر مدن ـــي» لدخ ـــول بعب ـــدا ؟

ابراهيم نارص الدين

يأيت الحراك الحكومي املســتجد ،دون آمال
كبرية بنجاح الوصول اىل تســوية بني بعبدا
والرساي الحكومي يف املهلة املتبقية من والية
العهد ،عىل وقع االســتحالة االخرى املتمثلة
بعدم وجود مؤرشات عىل حصول االنتخابات
الرئاســية يف موعدها ،يف ظل غياب املرشح
«الطبيعي» الجامع بني اقليتني نيابيتني تتمتعان
بحق «الفيتو» املتبادل ملنع نصاب جلسة الدورة
االوىل .فيام يتعقد املشــهد يف ظل انقسام
كل معسكر عىل نفســه .ولهذا ميكن اعتبار
املرحلة الراهنــة بداية «خلط اوراق» وتجميع
للنقاط  ،ومناورات ،قبل الدخول فعليا يف املهلة
الدستورية مطلع ايلول املقبل.
وللمفارقة بحسب اوساط مطلعة ،فان كال
املعسكرين يعاين من انقسامات داخلية تزيد االمور صعوبة،
دون اغفال «الالمباالة» الدولية واالقليمية باالستحقاق ،حيث
مل يلمس اي فريق ســيايس محيل وجود اخرتاق جدي لهذه
«الربودة» الخارجية يف التعامل مع امللف اللبناين من الزاوية
الرئاســية .فيام يبقى الرتكيز قامئا عىل ايجاد «حل ابداعي»
ملسألة ترســيم الحدود البحرية ،خوفا من «دعسة» ناقصة
ميكن ان تشعل املنطقة.
واذا كانت اكرث الحلول «سالســة» تقتيض باقتناع الجميع
برضورة انتخاب رئيس «تسوية» بسبب وجود «التعطيل» السلبي
لدى املعسكرين ،فان هذا الحل االبداعي ال يبدو يف متناول اليد،
اقله يف مرحلة «اســتدراج» العروض وعرض العضالت .ولهذا
ال يبدو حزب الله مســتعجال يف «حرق» االسامء ويقارب امللف
بهدوء ،وكل الحلفاء يرتقبــون كلمة «الرس» املنتظرة ،والتي لن
تتبلور قبل انقشــاع «الصورة» يف االقليم ،وكذلك تبلور املشهد
الداخيل خصوصا يف «معسكر» القوى الحليفة.
واذا كان رئيس املجلس نبيه بري قد ابلغ من يعنيهم االمر انه
لن «مييش» بجربان باسيل رئيســا ،تحت اي عنوان ،وحتى لو
كان ذلك يف اطار املناورة ،فان عمق االزمة يبقى يف عدم اقتناع
باسيل نفسه ان حظوظه كمرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية
قد تالشــت ،وهذا حقه ،لكن رشوطه ليك يكون املمر اإللزامي
النتخاب الرئيس جــاءت لتقطع الطريق عىل املرشــح االكرث
تقدما يف فريق حزب الله الســيايس ،ســليامن فرنجية ،فهو
عندما عاد اىل «نغمة» الرئيس القوي يف طائفته والذي يحظى
بالتمثيل االوسع نيابيا ،اعاد العالقة مع «بنشعي» اىل «نقطة
الصفر» .وهو امر يعقــد االمور اكرث فاكرث عىل حزب الله الذي
كان يراهن عىل «رســائل» الود املتبادلة بني الطرفني بعد اللقاء
االخري «واليتيم» يف حرضة الســيد نرصالله .وادت املخاوف من
عودة رفع»املتاريس» السياســية بني الرجلني ،اىل رفع مستوى
االتصاالت ملنع عودة «الرتاشــق» ،لكن دون آمال كبرية بالنجاح

مع ازدياد حاموة الرصاع الرئايس وسط محاوالت باسيل لفرض
نفسه ناخبا اول ،اذا مل يستطع الوصول اىل بعبدا.
ويف هذا السياق ،تشــر املعلومات اىل ان باسيل اخفق يف
اقناع بكريك بالدخول يف معمعة االنتخابات الرئاســية ،وكان
الفتا رفض البطريرك الراعي لثالثة مسائل اساسية:
 االوىل :عدم قناعتــه بجدوى دعوة القادة املســيحينيالجتامع يف الرصح البطريريك ،واكتفاؤه بتحديد املواصفات
الرضورية الواجب ان يتحىل بها الرئيس الجديد ،دون الدخول
يف «لعبة» االسامء...
 الثانية» رفضــه نظرية انتخاب الرجل القوي يف طائفته،باعتبار ان هذه املقولة اثبتت فشلها يف عهد الرئيس عون.
 ما يهم بكريك اآلن ان يتمتع الرئيس مبواصفات «سيادية»تجعله قــادرا عىل قيــادة البالد موحدة نحــو االصالحات
االنقاذية الحقيقية.
يف املقابل ،الحال يف «معســكر» «الخصوم» ليس يف افضل
احواله« ،ترشذم» نواب املعارضة و»التغيرييني» مستمر ،وسط
محاولة غري ناجحة اليجاد قواســم مشرتكة عىل اسم محدد
قادر عىل خوض منافســة جدية .ويف هذا السياق ،فان اتصال
النائب ملحم ريايش بالنائب وائل أبو فاعور قبل ســاعات ،مل
يبدد هواجس «القوات اللبنانية» تجاه «انعطافة» رئيس الحزب
«التقدمي االشرتايك» وليد جنبالط تجاه حزب الله ،ومل يحقق
يف املقابل اخرتاقا يف انعدام الثقة الجنبالطية برئيس «القوات»
ســمري جعجع الذي يحــاول مجددا تقديم نفســه «للخارج»
باعتباره زعيام للمعارضة ،والجديد تخصصه بتوزيع شهادات
«الخيانة» ...ووفقا ملصادر مقربة من «االشرتايك» ،فان جنبالط
ال يريد القطيعة مع احد مبا فيها «القوات» ،لكنه ال يريد ان يكون
اسري اي طروحات «دونكيشوتية» لن تؤدي اىل اي مكان ،اال اىل
املزيد من التشــنج الداخيل يف مواجهة غري متوازنة مع حزب
الله .ولهذا فان امللف الخاليف الجديد وعنوانه التباين يف مقاربة

االســتحقاق الرئايس ســيكون مفصليا يف
تحديد مستوى العالقة «الباردة» بني الجانبني.
واذا كانــت «القــوات» تتوجس من توقيت
انفتاح «االشــرايك» عىل حــزب الله ،ربطا
باستشعار جنبالط بوجود حراك خارجي جدي
قد يثمر عودة اىل االتفاق النووي ،مع ما يعنيه
هذا االمر من اســتعادة ايران ملكانتها الدولية
واالقليمية ،وانعكاس ذلك عىل التوازن املختل
اصال ملصلحة الحزب داخليا ،فان «االشرتايك»
يف املقابل ،ال يوافق «الحكيم» عىل طرح رئيس
جمهورية تحد ،مع االتفاق املسبق معه عىل انه
ال يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية ينتمي
إىل قوى « 8آذار» ،لكن كيف سيتم ايصال رئيس
التحدي اىل بعبدا؟ وهل مثة من يظن ان حزب
الله ســيمنح الفريق اآلخر هدية مجانية عىل
«طبق من فضة» ،ويؤمــن النصاب النتخاب
رئيس يجاهر بالعداء ملحور «املامنعة»؟ فيام
يتساءل «االشرتايك» عن تصوره لكيفية تأمني نصاب الجلسة
االوىل دون تفاهــات؟ ودون ان يكــون هناك اجوبة واضحة
عىل طرح جنبالط انتخاب رئيس ال يشكّل تحدّياً الحد ،وال يشبه
الرئيس ميشال عون ،ويعيد العالقات بني لبنان والدول العربية ؟
ووفقا للمعلومــات ،كان جنبالط واضحا مع الســعوديني
واالمريكيني عندما حاولوا االستفسار عن نياته تجاه حزب الله،
فلفت اىل انه ال يبحث عن «صفقة» او يريد دخول «بيت الطاعة»،
وامنا يحاور كام تحــاور كل املنطقة ،كام يجري يف فيينا بني
واشــنطن طهران ،وكذلك يف العراق بني السعودية وايران ،عىل
قاعدة تحقيق تســوية ال تكون عىل حساب أحد ،واذا مل تنجح
فهي عىل االقل تخفف االحتقان يف البلد .فلامذا يجوز ذلك عىل
مستوى «الكبار» وال يستقيم عىل املستوى املحيل اللبناين؟
يف الخالصة ،ويف غياب التوافق املسيحي عىل مرشح واحد
للرئاســة عىل طريقة «الثنايئ الشــيعي» يف رئاسة مجلس
النواب ،ومع وجود اســتحالة لجمع «القوات» «والتيار» عىل
خيار واحد ،فان املســيحيني كقوة ناخبة هم الطرف االضعف
يف تحديد هوية الرئيس املقبل ،وهو ســينتخب وفق موازين
قوى داخلية وخارجية .ويف الوقت الضائع يعتمد الجميع رفع
السقف كمدخل «للمساومة» ،وما يجري اآلن هو محاولة مللء
فراغ غياب املجتمع الدويل عن االستحقاق ،والن»كلمة الرس» لن
تكون كالعادة محلية فقط  ،ولبنان سيكون جزءا من املتأثرين
ســلبا او ايجابا بكل االستحقاقات التي تدور يف املنطقة ،فان
االستحقاق االقرب يف فيينا سيكون االكرث تاثريا باالستحقاق،
خصوصا اذا «فتح نافــذة» للتالقي االمرييك-االيراين للتهدئة
عىل الساحة اللبنانية ،عندئذ لن يكون للمرشحني «الطبيعيني»
مكان ،بحسب مصادر معنية بامللف ،وسيكون ملرشح «تقاطع
املصالح» الدولية الحظ االوفر يف دخول قرص بعبدا ،يف تكرار
لتجربة حكم الرئيس «غري املدين»؟!.

رشوطــاً محددة او تصطف اىل جانب أي مرشــح ،لكن لديها
مواصفات تحدث عنها الراعي يف عدد من عظاته األخرية.
ال متانع بكريك ان يكون رئيس الجمهورية املقبل من قيادات
الصــف األول ،وال تضع «فيتوات» عىل أحد من هذه القيادات،
األمر ايضا ينسحب عىل الشخصيات املسيحية األخرى التي لها
الحرية بالرتشــح ،وميكن التوقف عند الزيارات املتتالية لكل
من رئيس «تيار املردة» سليامن فرنجية وكل من رئيس «التيار
الوطني الحر» جربان باســيل ورئيس حزب «القوات» سمري
جعجع لتبيان تعاطي سيد بكريك بسواسية مع الجميع.
ومــع ان البطريرك املاروين حرص يف عظــة عيد انتقال
السيدة العذراء عىل انتقاد أمر يتعلق بالرئاسة  ،محددا «ان ال
برامج ألحد حتى اليــوم يف املوضوع الرئايس» ،إال ان موقف
الراعي يأيت يف الســياق الطبيعي وغياب الربامج والخطط،
وغمزا من قناة التنافس واملواقف املتشنجة من األقطاب.
ال يتدخل سيد بكريك مبارشة يف اإلستحقاق باستثناء سلة
املواصفات التي وضعها لرئيس الجمهورية املقبل «الحيادي»
واألقرب اىل «الســيادي» الذي ال يتبع سياسة املحاور ،ومن
املؤكد ان مواصفات الراعي ال تنطبق عىل مرشح يسميه فريق
 ٨آذار ،ومن املؤكــد أيضا ان مواصفات الراعي ال تتامهى مع
طرح باسيل حول املرشح القوي ،والذي حدد شخصية الرئيس

بأن عليه ان ميتلك متثيال يتجسد بكتلة نيابية ووزارية تدعمه
وتزيد من قوة صالحياته وموقعه.
وبني متسك باســيل بنظرية الرئيس القوي ،والتلميح اىل
حقه يف أن يكون رئيســا ألنه ميثل الكتلة املسيحية الكربى
يف مجلس النواب ،وتصعيد سمري جعجع الذي طالب برئيس
«تحدي» لسياســات النائب جربان باســيل وحزب الله ،تقرأ
مصادر قريبة من الكنيســة معامل انقسام مسيحي ال ترغب
بكريك بحصوله ،وعمل الراعي عىل تجنب حصوله يف مرحلة
خطرة جدا من كافــة النواحي االقتصادية واالجتامعية ،وقد
ص ّوب بوصلة االستحقاق مؤكدا أن الشعب يحتاج اىل رئيس
يسحب لبنان من الرصاعات.
تتطلع بكريك اىل رئيس جمهورية قادر عىل انتشال البالد
من املأزق ولديه خطط سياســية واقتصاديــة ومالية ،من
دون التطلع اىل األحجام التمثيلية مام يتعارض مع ما يريده
النائب جربان باســيل ،ولكنه ال يلتقــي بالرضورة مع طرح
رئيس «القوات» الذي ذهــب اىل اعتامد خطاب رئايس ناري
ومعاد ،ناســفا إمكان القبول برتشيح باسيل وفرنجية ،مام
يطرح تساؤالت حول مستقبل العالقات بني القيادات املارونية
عىل أبواب االستحقاق الرئايس ،وحول مصري أي مسعى كان
ميكن ان يقوم به الراعي للعبور نحو استحقاق هادىء.

ً

ّ
الراعي يسعى ملبادرة رئاسية تفاديا النقسام مسيحي في استحقاق تشرين
جــمــع األق ــط ــاب يــصــطــدم بتصعيد الــقــيــادات املـــارونــ ّـي ــة ..ويُ ــرب ــك املــوقــف

ابتسام شديد
تكثفــت الزيارات اىل املقــر الصيفي للبطريــرك املاروين
الكاردينال مار بشارة الراعي يف الدميان ،وشهد املقر يف الفرتة
األخرية حركة غري اعتيادية لزوار وسياسيني من الصف األول
واملتداول بأسامئهم يف بورصة املرشحني لرئاسة الجمهورية
ومن الزوار من درجة الالعبني املؤثرين يف االستحقاق الرئايس.
الحج اىل الدميان ترافق مــع معلومات تم التداول بها عن
مبادرة يسعى إليها الكاردينال الراعي من فرتة ،لجمع قيادات
الصــف األول للبحث يف امللف الرئايس قبل الولوج يف مرحلة
املهل الدستورية .
وفــق املعلومات ،فان مســعى الراعي هــدف اىل تحقيق
مسألتني :أوال جمع القيادات املارونية مع بعضها لإلتفاق عىل
مرشــح واحد ،ومن أجل تفادي االنقسام وترشذم املسيحيني
تجنبا ملعركة مسيحية مسيحية.
وبغض النظر عن مصري املســعى البطريريك ،وما سينتهي
إليه الحراك الذي تقوم به القيادات املارونية املعنية باالنتخابات
الرئاسية ،يؤكد املطلعون عىل موقف بكريك ان موقفها ثابت،
فهي ال تتدخــل يف تفاصيل االســتحقاق الرئايس ،وال تضع

ّ
بــــحــــث مــــــع الـــــرئـــــيـــــس املـــكـــلـــف
فـــــــــي تــــــألــــــيــــــف الـــــحـــــكـــــومـــــة

ّ
الـــدولـــيـــة فـــي كــنــدا:
عــــون اســتــقــبــل وزيـــــر الــتــنــمــيــة
سعي بعض الـــدول لــدمــج النازحين جريمة لــن نقبلها

استقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال
بالده مع لبنان» .كام شــكر ســاجان عىل
عون يف قــر بعبدا صبــاح أمس ،رئيس
«الدور الــذي تواله يوم كان وزيرا للدفاع بني
الحكومة املكلــف نجيب ميقايت ،وتم خالل
األعوام  2021-2015يف دعم لبنان عسكريا
اللقــاء البحث يف االوضــاع العامة وملف
من خالل تدريب مئات من الضباط اللبنانيني
تأليف الحكومة العتيدة.
من خالل برنامج  IMPACTالعسكري الكندي
وبعد اللقــاء ،ادىل ميقــايت بالترصيح
ملحاربة اإلرهاب ،وفريــق الدعم الكندي يف
اآليت« :يف  29حزيــران املــايض قدمت اىل
لبنان للتدريب واملساعدة عىل مراقبة الحدود
الرئيس عون تشــكيلة للحكومة ،وتم خالل
يف أعايل الجبال».
اللقاء البحث يف هذه التشــكيلة ،وللحديث
وكان ساجان شــكر الرئيس عون ،وشدد
عىل عــزم بــاده «االســتمرار يف تقديم
صلة .وسنتواصل ألنني أستطيع أن اقول أن
املســاعدات للبنان ،ال ســيام لجهة توفري
وجهات النظر متقاربة».
االمن الغذايئ» ،الفتا اىل ان زيارته ســتكون
وظهرا ،اســتقبل رئيس الجمهورية وزير
«مناســبة لالطالع عــى الحاجات ووضع
التنمية الدولية يف كندا هارجيت ســاجان،
أولويات باالمور الطارئة وامللحة».
حيــث اعترب الرئيس عون انّ «ســعي بعض
واعرب ساجان عن ترحيب بالده «باالتفاق
(دااليت ونهرا)
					
الدول لدمج النازحني الســوريني املوجودين عون مع ساجان والوفد املرافق
املرتقب بني لبنان وصندوق النقد الدويل الذي
يف لبنــان باملجتمع اللبنــاين ،جرمية لن
توطني النازحــن يف لبنان ،فإننا نرفــض ذلك رفضا قاطعا
سيســاهم يف تفعيل الدعم الــدويل للبنان
يقبلها لبنــان مهام كلّف األمر ،فضال عن انّ
القوانني املحلية واإلقليمية والدولية ترفض إبعاد شــعب عن كام رفضنا سابقا توطني الفلســطينيني عىل أرضنا» ،مؤكدا عموما والدعم الكنــدي خصوصا» .ولفت اىل ان بالده «ايدت
ان «لبنــان طالب مرارا املنظامت الدولية بتقديم املســاعدات عودة النازحــن اىل بالدهم ،علام ان كندا اســتضافت نحو
أرضه ألي سبب كان».
وأبلغ الرئيس عون الوزير الكندي أن «لبنان يف طور اعداد املخصصة للنازحني يف األرايض الســورية وليس يف لبنان 60 ،الف نازح ســوري نصفهم من لبنان .كذلك اكد ان بالده ال
دراســة قانونية ســرفعها اىل األمم املتحدة حول مســألة ألن هذه الخطوة تشــجع النازحني عىل العودة ،أال ان طلبات تؤيد دمج النازحني باملجتمعات املضيفة لهم ،وهي ستواصل
النزوح الســوري ،ونأمل من الدول الصديقة دعمنا وال سيام لبنــان يف هذا الصدد مل تلق تجاوبا ،وهــو أمر يثري قلقنا ملا املساعدة يف حل االزمة السورية».
أن األوضاع الحالية يف ســوريا تســاعد عىل تحقيق عودة ميكن ان يحاك يف الخفاء ضد لبنان واللبنانيني».
وحرض اللقاء عن الجانب الكندي اىل ساجان ،سفرية كندا
النازحني اىل بالدهم» ،مشــددا عىل ان «ال صحة ملا تتذرع به
وخالل اللقاء ،شكر الرئيس عون ساجان عىل «املساعدات شانتال شاســتوين ،املستشار الســيايس جويل مونفيس،
دول ومنظامت دولية بأن السوريني العائدين سوف يتعرضون التي قدمتها بالده للبنان ،بعد انفجار مرفأ بريوت» ،متمنيا ان واملدير التنفيذي سني بويد ومدير التواصل تود الين.
«يســتمر الدعم الكندي وتعزيز العالقات الثنائية يف مختلف
لالضطهاد والسجن وغري ذلك من العقوبات».
وحرض عن الجانب اللبناين :الوزير السابق سليم جريصايت،
وقال الرئيس عــون« :حيال هذه الوقائع ،بتنا نشــك من املجــاالت .وح ّمل الرئيــس عون ســاجان تحياته اىل رئيس املدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقري ،سفري لبنان
املواقف التي تتخذها بعض الدول واملنظامت ،فإذا كان الهدف الوزراء الكندي جوســتان ترودو ،شــاكرا إياه عىل «تضامن يف كندا فادي زيادة واملستشاران رفيق شالال واسامة خشاب.
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ميقاتــي يحــاول تفعيــل عمــل حكومــة تصريــف األعمــال ...ويســعى لتشــكيل الجديــدة!!
دول الخ ــارج س ــتضغط النتخ ــاب الرئي ــس  ..ألن ال دع ــم م ــن دون إج ــراء االس ــتحقاقات

دوليل بشعالين

ما أن بدأ التلميح بإمكان أن يبقى رئيس
الجمهورية العامد ميشــال عون يف قرص
بعبدا ،يف حال مل يتم انتخاب الرئيس الحديد
للبالد خالل شــهري أيلول وترشين األول
املقبلني ،ألنّ ما يط َّبق عىل الحكومة يط َّبق
أيضاً عىل الرئاسة األوىل ،حتى سارع رئيس
حكومة ترصيف األعــال نجيب ميقايت
للقاء الرئيس عون ملناقشة التشكيلة الثانية
التي عرضها عليه منذ زمن ...فهل يعني هذا
أنّ الحكومة الجديدة ستتشكّل قريباً ،لكيال
يضط ّر الرئيس عون اىل تســليم البالد اىل
حكومة ترصيف أعامل ،أم أنّه قد يبقى يف
قرص بعبدا لكيال يرتك البالد للفراغ ،مبا أنّ الرضورات
تُجيز املحظور ،رغم تأكيده م ّرات عديدة أنّه سيغادر
فور انتهاء عهده؟!
مصادر سياســية مطّلعــة رأت يف لقاء عون-
ميقــايت األخري يف قرص بعبــدا ،محاولة من قبل
الرئيس املكلَّف إلنقاذ ورقــة التكليف التي يضعها
يف جيبــه ،وتُعترب «رابحة» حتى اآلن ،فيام تُصبح
منتهية الصالحية بعــد انتهاء العهد .وفيام يع ّول
البعض عىل إمكان نجــاح هذه املحاولة من خالل
«تعويــم» حكومة ترصيف األعامل الحالية وتبديل
خمسة أو ستة وزراء ،أو حتى وزيرين ،وخصوصاً
أنّ بقاء ميقايت عىل رأس حكومة فاعلة ،أفضل من
كونه رئيس حكومة مستقيلة ،تجد املصادر أنّ األمر
ال يزال دونه صعوبات عديدة.
وأشــارت املصار نفســها اىل أنّ عــدم موافقة
األحزاب السياسية عىل املشاركة يف حكومة ميقايت
الجديدة ،جعله يفكّر يف تعويم حكومته الحالية التي
تضم غالبية هذه األخرية ،باســتثناء تلك مل تشارك
ّ

فيها أساســاً كحزيب «الق ّوات اللبنانية» ،و»الكتائب
اللبنانية» .فيام تحدّث الحزب «التقدّمي االشرتايك»
عن تســهيل مهمة التأليف بعد التكليف ،رغم اتخاذه
ويصب اإلنعطاف األخري
قرار عدم املشــاركة فيها.
ّ
مــن قبل وليد جنبالط يف اتجاه حزب الله ،يف إطار
مضاعفة جهود تسهيل تشكيل الحكومة ،يف حال
وافقت بقية الكتــل النيابية عىل عدم العرقلة مثل
«الت ّيار الوطني الح ّر» ،وخصوصاً أنّ الثنايئ الشيعي
ال يعارض املشاركة يف أي حكومة جديدة.
وتقول املصادر نفســها انّه عىل بعض األطراف
تقديم التنازالت يف مســألة تشكيل الحكومة ،إذا
كانت تو ّد تحقيق املكاسب يف اإلستحقاق الرئايس
املقبل ،إذ ســيكون أي رئيس جديد بحاجة للحصول
عــى غالبية الثلثني من مجلــس النواب يف الدورة
األوىل ،ويكتفى بالغالبية املطلقة يف دورات اإلقرتاع
التي تيل .هذه األكرثية املطلقة التي ال ميكن أي من
الكتل النيابية التي تشكّلت بعد اإلنتخابات النيابية
األخرية ،تحقيقها من دون التحالف مع بعض القوى

ّ
ً
أنهت مواد املوازنة وتبت اليوم أرقاما لتوحيد سعر الصرف
«لجنة املال» :إلغاء زيادة سنين الخدمة لتقاعد العسكريين
وإعفاءات للجيش والديبلوماسيين ورسم لصالح تعاضد القضاة

انهت لجنة املال واملوازنة
امس األربعاء دراســة مواد
املوازنة وســتعقد جلســة
اليــوم مخصصــة للبــت
بالســيناريوهات املرســلة
من قبــل وزارة املال مؤخراً
والتــي لها عالقة بااليرادات
والنفقــات ،فضالً عن بعض
املواد العالقة املرتبطة بسعر
الرصف .وكان اللجنة انعقدت كنعان يرتأس اجتامع اللجنة
برئاســة النائــب ابراهيم
املتعلقة بزيادة سنني الخدمة للعسكريني.
كنعان.
وأقرت اللجنة تقســيط الديون املستحقة
وقد أقرت اللجنة احتســاب رضيبة الدخل
للديبلوماسيني يف الخارج عىل أساس الراتب عىل الدولة لصالح الصندوق الوطني للضامن
ال املتمامت ،نظراً لالنهيار املايل الذي تعيشــه االجتامعي ،والغاء املادة املتعلقة بحظر الجمع
البالد والذي يؤثر عىل الديبلوماسيني اللبنانيني بني املعاش التقاعدي والتعويضات املتممة له
يف الخارج نســبة ملعيشتهم واملصاريف التي واملداخيــل الناتجة عــن أي تعويض أو راتب
يتكبدونها لتأمني املســكن ولــوازم التعليم شــهري او يومي أو اي اجــراء آخر يدفع من
خزينة الدولة أو املؤسسات العامة والبلديات.
لألوالد.
وعلّقــت اللجنة املادة املتعلقة باملســاعدة
أما عــى صعيد القضاء ،فقد اســتحدثت
اللجنة رسامً قيمته  50الف لرية عىل الشكاوى االجتامعية لدراستها عىل ضوء اقرتاح يقيض
الجزائية يذهب لصالح صندوق تعاضد القضاة .بتحويلها اىل زيادة دامئة للمعاشات ،وسيتم
ويف ما يتعلّق بالعســكريني ،ألغت اللجنة اقرارها بعيد دراسة االرقام النهائية لاليرادات.
املواد التي تج ّنب اإلحالــة عىل التقاعد وتلك واقرت املادة املتعلقة باعطاء املوظف الخاضع
التي متدد ســنوات الخدمة للضباط واألفراد لرشعة التقاعد يف الســلك االداري بحق انهاء
والعســكريني ،وعدّلت بعض املــواد التي لها خدمته واالستفادة من تعويض نهاية الخدمة
عالقة باعفاءات من الرسوم والتحفيزات التي عن ســنوات خدمتــه اذا كانت ال تقل عن 17
سنة.
لها عالقة مبؤسسة الجيش.
واقرت اللجنة املــادة  141املتعلّقة بحظر
وك ّرست اللجنة اعتامدات املعالجة الصحية
للجيش بصورة مســتقلة عــن االعتامدات متويل أي مرشوع يف القطاع العام عن طريق
املرصدة بصــورة اجاملية لــوزارة الصحة ،املوازنة عرب الهبات أو اي مصدر آخر ،قبل اعداد
واعفاء املعاش التقاعدي لورثة شهداء القوى دراســة جدوى اقتصادية مفصلة للمرشوع
العسكرية واألمنية ومعاشات تقاعد الجرحى ومن ثم اجراء التقييــم الالزم واملطابقة بعد
يف هــذه القوى من رضيبة الدخل .وقد أقرت التنفيذ.
وصادقت اللجنة عىل املادة  142التي تقيض
عدم اســتيفاء الرســوم عىل الهبات املقدمة
للمؤسســة العســكرية ،واعفــاء البضائع باتاحة استعامل وســائل الدفع االلكرتونية
املستوردة مبارشة من املؤسسة العسكرية من وشــبكات تحويل االموال من اجل تســديد
الرسم املقطوع  .%3كام الغت اللجنة املادة  132الرسوم التي تستوفيها اإلدارات العامة.

افتت ــح س ــينودس كنيس ــة ميناسيان :هدفنا إيجاد حلول ملستقبل
ُ
األرمن الكاثوليك في بزمار سياسي يشمل مشاركة جميع املواطنين

افتتح كاثوليكوس بطريــرك بيت كيليكيا
لألرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس
الحادي والعرشون ميناسيان ،أعامل سينودس
كنيسة األرمن الكاثوليك يف دير سيدة بزمار،
وألقى كلمة قال فيهــا« :ها نحن مجتمعون
يف هذا الدار املقدس دير سيدة بزمار الكريس
البطريــريك لطائفتنا لنطلع معا عىل وضعنا
الكنــي واالجتامعي ونأخذ القرارات القيمة
لخدمــة شــعبنا ووطننا وكنيســتنا بروح
الســينودالية التي اليوم أصبحت الكنيســة
بحاجة ماســة لجمع أبناء الله واالعتناء بهم
لخري خالصهم وخالص الكنيسة».
أضــاف «يف هــذه األيام ســندرس بروح
سينودالية ،حوائج كنيستنا يف الوطن واملهجر

ونعمل بجهد ومحبة لنتلو هذه الفراغات ونقدم
األفضــل يف خدمة النفــوس روحيا وزمنيا
وبخاصة يف لبناننا الحبيب الذي يسطر عليه
الظلم والفســاق .هدفنا يف هذا السينودس
ليس القول فقط بل ســنقوم فعليا وسنفكر
ونقــدم حلوال يؤيدها جميع املواطنني ،حلول
ملستقبل سيايس يشــمل مشاركة املواطنني
يف وطن عرف منذ اســتقالله معنى األخوة
واملساواة يف الحقوق والواجبات».
وختــم «لذا أطلب منكــم اخويت وأخوايت
الذين ترافقوننا يف رسالتنا هذه أن تصلوا من
أجلنا وتطلبوا لنا مواهب الروح القدس ليقودنا
يف قراراتنا إىل شــاطىء السالم واملحبة التي
نشدو إليها دامئا».

أو الكتل األخرى.
وتحدّ ثــت املصادر عــن إمكان التقارب
كل من
يف وجهــات النظــر يف حال وجد ّ
عون وميقايت أنّ وجــود حكومة فاعلة
أفضل من بقاء حكومة ترصيف األعامل،
وخصوصاً أنّ توقيع اإلتفاقية مع صندوق
النقد الدويل ،كام اتفاقية ترســيم الحدود
الجنوبية البحرية ،يتطلّب وجود حكومة
رشعيةّ ،
وإل فإنّ أيا من هاتني اإلتفاقيتني
لن يُبرص النور خالل الشــهرين املقبلني،
وسيتم إرجاؤهام اىل ما بعد انتهاء العهد.
ّ
وبرأي املصادر عينها ،إنّ الرئيس عون لن
يرتك البلد للفراغ يف حال استم ّرت حكومة
ترصيــف األعامل من دون عقد جلســات
وزارية لتسيري أمور الشعب يف ظل األزمة
االقتصادية واملالية واملعيشية الخانقة التي يعيشها
البلــد .ويبدو أنّ ميقايت مــن خالل أدائه األخري ،أي
عقده اللقاء التشــاوري الحكومــي الذي أجراه يف
الرساي الحكومي الثالثاء الفائت ،يسعى اىل تفعيل
عمل حكومته اىل حني التشكيل.
وترى املصــادر أنّ األمور تتجه اىل التوافق عىل
الرئيس الجديــد للبالد املطلوب يف املرحلة املقبلة،
عــى ما تنصح دول الخــارج ،ألنّ ترك البالد للفراغ
الرئايس ســ ُيضاعف األزمات ويؤدّي اىل املزيد من
اإلنهيار عــى جميع الصعــد ،يف الوقت الذي لن
تقدّ م فيه املجموعــة الدولية والدول املانحة الدعم
للبنان إذا مل يُساعد نفسه أوالً ويُجري اإلستحقاقات
السياسية يف مواعيدها الدستورية .وهذا يعني أنّ
هذه الدول ستضغط من أحل انتخاب الرئيس الجديد
للبالد والعمل من أحل تحســن الوضع اإلقتصادي
وإعادتــه اىل مــا كان عليه قبــل األزمة األخرية
الخانقة.

عــــــــرض وســــفــــيــــر إيــــــــــــران زيـــــــارتـــــــه لــــســــوريــــا
ً ً
شـــــرف الـــــديـــــن :ســنــعــيــد  15ألـــــف نــــــازح ش ــه ــري ــا

أشــار وزير املهجرين يف حكومة ترصيف
األعامل عصام رشف الدين ،إىل أن «عدد النازحني
يف البالد يفوق املليون ونصف املليون ،وقد تكلّف
لبنان عليهم خالل الســنوات الـ 10املاضية 33
مليار دوالر».
وأوضــح يف حديث تلفزيــوين أن «مجلس
الوزراءوافقعىلتسليميملفالنازحني،وكُلّفت
مــن الحكومة بزيارة ســوريا ،وأطلعت رئيس
حكومة ترصيــف األعامل نجيب ميقايت عىل
الزيــارة قبل حصولها» ،وقال يل ميقايت «بس
ترجع منحيك» ،وأظن أنّه كان يفضّ ل أن تكون
زياريت إىل سوريا من دون صفة رسمية».
ولفــت رشف الديــن ،إىل أن «خياراين أمام
النازحني ال ثالث لهام ،إ ّما العودة إىل سوريا التي
أصدرت إعفا ًء وكل من يرفض ذلك عليه أن يذهب
إىل بلد ثالث ،أو أن يقد ّم عرب
محام تربي ًرا موج ًبا
ٍ
لبقائه» ،كاشفًا «أننا سنعيد  15ألف نازح سوري
شهريًّا وقدرة اإلستيعاب تفوق ذلك والتقدميات
والتسهيالت التي تقدمها سوريا كثرية لناحية
الطبابة والتعليم والنقــل املجاين عىل عكس

لبنان» .وشدد عىل أن «املجتمع الدويل يقول إنّه
الحل اإلنســاين مللف النازحني ،ولكن قبل أن
مع ّ
يســتتب األمن ال ميكن إدخال أموال إىل سوريا
ّ
واملساعدة يف ترميم البنى التحتية».
من جهة ثانية ،اســتقبل وزير املهجرين يف
مكتبه يف الوزارة سفري الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية الجديد يف لبنان مجتبى أماين ،وعرض
معه لألوضاع العامة واملســتجدات السياسية
املحليــة واإلقليميــة ،وبحثــا يف ملف عودة
النازحني والزيارة األخــرة التي قام بها رشف
الدين إىل سوريا.

ســـــفـــــيـــــر ســــــــــوريــــــــــا :أرجــــــــــــــو أن يـــبـــقـــى
ً
صــــــــوت الـــــــدولـــــــة عـــــالـــــيـــــا بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــعــنــا
أشارالسفريالسورييفلبنانعيلعبدالكريم
عيل،إىلأن«الدولةاللبنانيةخطتخطوةإيجابية
يفاتجاهعودةالالجئني،أماالدولةالسوريةفكل
التســهيالت للعودة موجودة» ،وأكد أن «الدولة
الســورية معنية وتحتاج اىل عودة أبنائها إىل
مناطقهم ،وليشاركوا يف إعامر ما هدمته هذه
الحرب وليعيدوا إىل ســوريا حضورها ولتبلسم
ٍ
النسيج اإلجتامعي».وأوضح يف
حديث إذاعي،
أن «الشــعب السوري راغب بالعودة ولكن الدول

ً

الغربيةتثريلديهالهواجس،وأرجوأنيبقىصوت
لبنان عاليا يف التعاون مع الدولة السورية لعودة
أبنائها» ،واعترب أن «مصلحة السوري العودة إىل
سوريا ،ومصلحة لبنان فتح الحدود والتنسيق
يف هذا املجــال ليفتح الباب أمام العودة» ،الفتا
إىل أن «الطــرح الذي قدمه وزير الزراعة عباس
الحاج حسن مفيد جدا يف تسهيل مرور البضائع
بني الدول العربية ،ومنها العراق واألردن وسوريا
ولبنان ،ونحن نرحب بهذا التعاون».

ً

تـــــازم مـــســـاري الــتــرســيــم والـــرئـــاســـة ت ــأج ــي ــا أو حــســمــا فـــي أيــلــول
هيام عيد
عــى مســافة أيــام
معــدودة مــن بــدء املهلة
رئيس
ٍ
الدســتورية النتخاب
جديــد للجمهورية ،تختلط
الحسابات املحلية والخارجية
املتعلقة باملعطيات السياسية
املحيطة بهذا اإلســتحقاق،
والذي يتزامن يف أيلول املقبل
مع الرتسيم البحري ،والذي
يبدو مؤجالً وبشكلٍ مؤقت،
بانتظــار الخطــوة املقبلة
للمنســق الرئايس الخاص
ّ
للرشاكــة من أجــل البنى
التحتية واإلستثامر العاملي
آموس هوكســتني ،حيث ال
تخفي مصادر نيابية مطلعة
وجود ترابط بني اإلستحقاقني ،خصوصاً وأن املهلة
املحددة لبنانياً إلنجاز اتفاق الرتسيم ،ال تتعدى بداية
شــهر أيلول املقبل ،بعدما أطلق هوكستني ،وخالل
زيارته األخرية لبريوت ،وعــداً بجواب إيجايب يف
غضون أســبوعني ،ولكن هذا األمر مل يحصل ،عىل
األقل حتى اليوم.
ّ
أي
انعكاس
إمكان
إغفال
اإلطار،
هذا
يف
ميكن،
وال
ّ
من العنوانني عىل العناوين الداخلية األخرى ،حيث
أنه من الصعب ،كام تكشف املصادر النيابية املطلعة،
يتم الفصل بني مسار اإلستحقاق الرئايس ،والذي
أن ّ
لكل
ســيأيت عىل إيقاع اســتحقاق الرتسيم ،حيث ً
منهام ارتباطات تتخطى الحدود اللبنانية إىل اإلقليم
كام إىل عواصم القرار الغربية ،وبالتايل ويف مرحلة

خلط األوراق واختالط الرهانات ،ليس يف مستطاع
أي جهة محلية أن تسترشف مالمح املرحلة املقبلة
والحســم املرتقب عىل الساحة اللبنانية خصوصاً
واإلقليميــة عموماً ،يف ضوء تطورات مفاوضات
فيينا .
يف املقابل ،ال تســتبعد املصادر النيابية ،أن يكون
التوجه العام عىل املستوى اإلقليمي والدويل ،يرتكز
عىل تجميد املهل واملواعيد املرضوبة ،بالنســبة إىل
تأجيل عملية اســتخراج الغاز من حقل «كاريش»،
ومــن دون تحديد أية مواعيد جديدة ،عىل األقل يف
األسابيع املقبلة ،بانتظار انقشاع املشهد العام عىل
الساحتني اإلقليمية والدولية أوالً ،وانتهاء اإلنتخابات
«اإلرسائيليــة» ثانيــاً ،انطالقاً مــن واقع اإلرباك
والخشية لدى الحكومة «اإلرسائيلية» الحالية من

أحــمــد ق ــب ــان :إيّـــاكـــم أن تصبح
رئاسة الجمهوريّة خــارج الخدمة

توجــه املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن للقوى
السياســية بالقول« :البلد منذ لحظة اإلنهيار يتصدّ ر أســوأ
أزمات العامل وسط حصار خانق وقرار دويل باستنزاف أرضية
الدولــة والقطاعات الحيوية ،فيام البنية املعيشــية تد ّمرت
ومافيا الدوالر تحتل البالد ،والحلول الوطنية معدومة ،واليوم
اإلستشــفاء لألغنياء فقط واملعــاش ال يكفي لخبز الفقراء،
فيــا البطالة والتضخّم واإلحتيال التجاري ثاليث يأكل لبنان،
توازياً مع هجرة الشــباب التي تشكل أخطر كارثة عىل وجود
لبنــان ،وكأن كل العامل ضد بقاء اللبناين بأرضه .ولذلك ،ألفت
ُّ
والتعث واألنانية والرفض
نظر الطبقة السياســية بأنّ التشدّ د
واإلســتقواء باألعداد النيابية واللعبة الطائفية والتهديد بهدم
الهكيل يهدم بقية لبنــان ويبدّ د وجوده .وأقول للقضاة :قرار
القضــاة بالتوقف الكيل عن العمل كارثة وطنية وعار قضايئ
ومن اســتفاد مــن مجد لبنان ال ميكنــه أن يخونه وهو يف
القعــر ،واليوم البلد بأســوأ حاالته ولعبة مفوضية الالجئني
ح ّولــت النزوح إىل رسطان يفتــك ببنية لبنان وقدرة وجوده،
وإفقــار اللبنانيني مرشوع تقوده واشــنطن وكارتيل غريب
عريب وداخيل يريد تفكيك لبنان ،والخطري جداً أن لبنان يغرق
فيام بعض الطبقات املالية والسياسية
تغص بالرثاء والتجارة
ّ
والنعيم .لذلك :املمر اإللزامي النتشال لبنان مي ّر بانتشال الدولة
من الفراغ السيايس ،وإذا كان ال بد من نصيحة تاريخية أقول:
إياكم أن تصبح رئاســة الجمهورية خارج الخدمة ،ألنّ هناك
من يريد فر َم َتة لبنان».

ت ـ ـ ـ ـ ــرأس اجتم ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء والن ـ ـ ـ ـ ــواب الكاثولي ـ ـ ـ ـ ــك
ُ ّ
العبســـــي :للخـــــروج باســـــتراتيجية موحـــــدة للطائفـــــة
تــرأس بطريرك انطاكية وســائر املرشق للروم
امللكيني الكاثوليك يوسف العبيس االجتامع الدوري
لــوزراء ونواب الطائفــة يف املقر البطريريك يف
الربوة وهو االول الذي يحرضه النواب الجدد.
شــارك يف اللقاء الوزراء :هكتور حجار وجورج
كالس والنواب ميشال ضاهر ،ميشال موىس ،غادة
ايوب ،ســامر التوم ،ملحم ريايش ،نقوال صحناوي
وغسان عطاالله.
وتطرق املجتمعون اىل «االوضاع السياســية يف
البــاد» وتوقفوا مطوال عند «االوضاع االقتصادية
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واملعيشية واالجتامعية التي يعاين منها
اللبنانيون عموما وابناء الطائفة بشكل
خاص ،ســيام ان الحاجات االساسية
أصبحــت ملحة للغايــة بعد ان انهارت
قطاعات الدولة بشــكل عام  ،فاصبح
القطاع الصحي بحاجة ماسة اىل ايجاد
حلول وكذلك العام الدرايس االذي اصبح خالل االجتامع الدوري
عىل االبواب» .
مع الراعي ومطارنة الطائفة للخروج باسرتاتيجية
«هذا
ان
اىل
ريــايش
أشــار
اللقاء،
ويف نهاية
موحــدة للطائفة وللعمل كل مــن موقعه ملا فيه
آخر
اجتامع
وينتظرنا
الجدد
للنواب
االول
االجتامع هو
مصلحة الطائفة».

أية حمــات قد تتعرض لها
وقــد تؤثر عــى نتائج هذه
اإلنتخابــات ،وبالتايل ومن
شــأن هذا التطور إذا حصل،
كام توضح املصادر نفسها،
أن ينعكــس عىل املشــهد
السيايس املحيل يف بريوت،
حيث لن يكون الحســم يف
ملف ترسيم الحدود ممكناً،
أقل تقدير وارداً خالل
أو عىل ّ
أيلول املقبل.
لكن ما تقدم من معطيات،
تضعــه املصــادر النيابية
نفســها ،يف خانــة التأثري
املرحيل واملحدود عىل املشهد
الداخــي ،حيــث أن امللفات
والعناوين تتسابق مع األزمة
املاليــة واإلقتصاديــة التي
تتفاقم وبشكلٍ يومي ،ألن أي إيجابيات قد تتأىت من
الخارج ،ستقف عند حدود الجمود الداخيل والعجز
عن اســتثامر أية ظروف إقليمية أو دولية ،من أجل
تحسني الواقع الداخيل عىل مستويات عدة.
وتنســحب هذه املعادلة أيضاً عىل عدم تأمني أي
قــدرة محلية ،عىل مواجهة أية تطورات ذات طاب ٍع
ســلبي وتتصل مبفاوضات فيينا أو مبلف الرتسيم،
يف حــال برزت تعقيــدات جديدة عىل هذا الصعيد،
وعادت املفاوضات إىل املربع األول ،مع ما يعنيه ذلك
من فشل للوساطة االمريكية ،برصف النظر عن كل
املواقف والبيانات املعلنة ،والتي تحمل طابعاً تفاؤلياً
يشــر إىل إمكان إنجاز اإلتفاق عىل ملف الرتسيم
قريباً.

عــرض وإيــلــي خــوري مطالب طرابلس والتقى زوارا
ً
مــيــقــاتــي تــــرأس اجــتــمــاعــا عــن مــوضــوع اإلهـــــراءات
ّ
ّ
الجنوبية
الشمالية وتدعيم
ياسين :اتفقنا على هدم الصوامع

ً

اجتمــع رئيــس حكومة
ترصيــف االعــال نجيب
ميقايت امس ،مع وزير البيئة
نارص ياسني والنائبني نجاة
عون صليبا وملحم خلف يف
الرساي الحكومية.
وقال ياسني بعد االجتامع:
«متت مناقشــة الحلول التي
ميكــن أن توقــف إحرتاق
الحبــوب والتعامــل مــع ميقايت مستقبال نجال ريايش (دااليت ونهرا)
الصوامــع الشــالية ،وتم
عليهــا ،واتخاذ كل التدابري اآليلة للحفاظ عىل
يف
رسيع
وبشــكل
التوافــق عىل النظر فنيا
هذا األمر «.
الصوامع
وحامية
الشــالية
هدم الصوامع
كام إجتمع ميقايت مع وزيرة الدولة لشؤون
هدم
«لدى
مضيفــا
وتدعيمها»،
الجنوبيــة
التنمية االدارية نجال ريايش ،الذي قالت بعد
ان
ميكن
فنية
بطريقة
الشــالية
الصوامع
االجتــاع« :لقد حاولنا اراحة موظف القطاع
مصدر
مننع
وأن
والحبوب،
الردميات
كل
ننظف
العام ملدة شهرين ،ولكن الرئيس ميقايت يريد
يف
ويؤثر
ملوثات
عنــه
تصدر
الذي
الحــرق
حال للمدى الطويــل ،وطلب منا اعداد تصور
صحة الناس ،ولو أن هذا االحرتاق يتم بشــكل ألفضــل الســبل املمكنة إليجــاد حل يريض
تلقــايئ .وبعد تنظيف هــذه الردميات ميكن املوظف ويعطي إنتاجية لعمله .ولقد طلب منا
الرتكيــز عىل الصوامع الجنوبية والعمل عىل الرئيــس ميقايت وضع تصور معني ونحن يف
تدعيمها».
طور العمل عليه ليشــمل ليس فقط املوظفني
مــن جهتها ،قالت عون صليبا« :تم التوافق بل املتقاعدين».
التام عىل رضورة النظــر تقنيا للتخلص من
والتقى ميقايت النائب محمد سليامن ،كام
الحريــق ولو أدى األمر إىل هــدم االهراءات إجتمع مع النائب احمد الخري.
الشــالية إلنقاذ االهــراءات الجنوبية ،واذا
وإســتقبل ميقايت وديع الخازن الذي قال
متكنا من هدم االهراءات الشــالية بطريقة بعد اللقــاء« :تداولنــا يف مختلف تطورات
رسيعة ،فســيتم ،بالتعاون مــع وزير البيئة وقضايا الســاعة ،وعىل رأســها تشــكيل
والوزراء املعنيني ،تنظيف القمح يف االهراءات حكومة جديدة ،ومتنيت عىل الرئيس ميقايت
الجنوبيــة يك ال يتكــرر الحريــق ،ولنجعل أن يكون متعاونا اىل أقىص الحدود مع رئيس
االهراءات الشاملية معلام شاهدا عىل جرمية الجمهوريــة العامد ميشــال عــون ،مدركا
بريوت «.
خطــورة اللحظة عىل أبــواب انتخاب رئيس
بقرار
االجتامع
من
خرجنا
«لقد
خلف:
وقال
جديــد للجمهورية يف موعده الدســتوري،
عىل ثالثة مســتويات :األول هو كيفية إنهاء ومســتعدا للتعاون املخلص معه اىل أقىص
هدم االهراءات من الناحية الشاملية ،والثاين الحدود إلنتاج تشكيلة حكومية «.
اخامد الحريق بــأرسع وقت ،والثالث االبقاء
وإستقبل ميقايت النائب اييل خوري ،وعرض
عىل االهراءات يف القسم الجنويب ،والحفاظ معه األوضاع الراهنة ومطالب طرابلس.
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

َ
ً
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
ّ
وانـــائـــبـــــــاه الــــعــــامـــــــــاه؟! يــــا مـــنـــقـــذا يــــا م ــن ــت ــظ ــرا ! بــســحــر وا مــعــتــصــمــاه ورمـــزيـــتـــهـــا أنــــاديــــك
َّ
ـن املــعــتــصــم ...تــصــد لــعـ ّـبــاد املـــال والــكــراســي وأنــقــذنــا مــن الــجــحــيــم كــمــا أنــقــذ الــهــاشــمـ ّـيــة مــن األســر
كـ ِ
املحامي الدكتور منيف حمدان
حب املال واألنانية وعشق
«ثالثة تسقط قيمة اإلنسان هيّ :
الكرايس.
وثالثة ترفعه هي :التضحية والوفاء والفضيلة»
حكيم عريب
تحي ًة تفوح عطراً
واحرتاماً يفيض مسكاً وبخوراً
فينشرت ،عىل مساحة الوطن،
َوهْر ًة وأمناً وسالماً
مثل َوهرة «أبو سعدى الشهايب»
وأمنه الساحر ،وسالمه املدهش
فال يجرؤ حتى كليب زمانه
وال عنرتة زمانه
جساس زمانه
وال ّ
وال ملحم قاسم زمانه
وال فؤاد عالمه زمانه
وال ال ّزير سامل زمانه
عىل سؤال إمراة أو فتاة
تسري وحيدة
يف وادي القرن نهاراً
أو يف وادي الحرير ليالً
عن وجهة سريها
أو عن عدم خوفها
أو عن إسمها أو إسم عائلتها
إالّ وكان أبو سعدى يف انتظاره
للتحقيق معه
أو لحبسه يف بيت خالته
أو لقطع رأسه يف حال التجاوز
***
أ ّما بعد!
فتقسم هذه اإلستغاثة – النداء ،إىل عدة فقرات ،عىل الوجه
التايل
] الفقرة األوىل :ع ّباد املال والكرايس ،وغيالن األســواق
السود ،أوصلوا لبنان وشعبه إىل املجاعة ،وإىل أعتاب الجحيم،
وهددوه بالزوال ،إسامً وألقاباً ودولة ومؤسسات ...وما زالوا
بتاريــخ  ،1986/10/27نرشت جريدة النهــار الغ ّراء ،يف
صفحتها الســابعة ،مقالة معربة ،للمحامي املرحوم ،األستاذ
عبدالله قربيص ،القيادي البارز يف الحزب الســوري القومي
اإلجتامعي ،بعنوان« :إقرتاح للحامية من الجنون» جاء فيها:
«قرأت يف الصحف ،صباح هذا النهار ،بياناً لنقابة الصيادلة
ّ
تحث به أعضاءها ،عىل التقيد بالتعرفة الرســمية لألدوية...
وباإلنتباه إىل مدّ ة فاعليتها ،وإتالف الفاسد منها.
رية ،وحملة املحامي العام
ُ
«وقــد
ربطت بني هذه املبادرة الخ ّ
اإلستئنايف ،الدكتور منيف حمدان ،عىل املخالفني من الصيادلة.
ّرت ملياً يف الكارثة التي نواجهها ،لجهة جنون سعر
«ثم فك ُ
الدوالر ،بقفزه فوق الخمسني لرية.
يل أجد مادة يســتند
«ورحت أنقب يف قانون العقوبات ،لع ّ
إليها القايض الكبري ،لشــن حملة ضدّ املضاربني بسعر الدوالر
لعلّهم يرعوون.
نص يصح الركون
أي
النقد،
قوانني
يف
أجد،
مل
ألين
«آســف
ّ
إليــه ،كام مل أجد يف قانون العقوبات إالّ املادة  685منه ،التي
تقمع املضاربات غــر املرشوعة ،والتي ميكن تطبيقها ،عىل
الحالة الكارثية للدوالر.
« ...وبعد أقل من شــهر ،عىل مقالة األستاذ قربيص ،قرأنا
مقالة – محاورة ،ألمني العقيدة والتوجيه ،يف حزب الوطنيني
األحرار ،املحامي األســتاذ موىس برنس ،صدرت يوم الجمعة،
الواقع فيه  ،1986/11/21تتضمن ر ّداً غري مبارش ،عىل مقالة
األستاذ قربيص جاء فيها:
حل أزمة الغالء ،هو يف ســيف القضاء .والكشــف عن
«إنّ ّ
أمر وجهه املحامي العام اإلســتئنايف يف بريوت ،السيد منيف
حمــدان ،إىل آمر املفرزة القضائية يف بريوت -النقيب بردليان
طربيــه – ملالحقة املخالفات ،لجهة رفض العملة اللبنانية يف
التعامل ،ورفع أسعار (األدوية) والسلع الغذائية واحتكارها.
«قال املحامي برنس رداً عىل ســؤال ،عن رأيه يف حل أزمة
مصايص
الغالء :الحل يكمن يف ســيف القضاء ،ويف دق عنق ّ
الدماء.
«يف األمــس قالــوا :ويف زمن العمالق الجبــار ،نابوليون
بونابرت ،قالوا :إن يف برلني قضاة.
«أ ّما اليوم بالذات ،وعىل رغم النكبات واألزمات ،التي أصبحت
َ
كوارث خطرة ،نقول:
«إن يف لبنان قضاة أيضاً أمثال املحامي العام األستاذ منيف
حمدان:
أ) لتحرير اإلحتكار
ب) وكبح جامح إرتفاع األسعار
ت) ومنع التالعب واملضاربة بالدوالر.
«إن الدكتــور منيف حمدان ،هو القائــل بالحرف ،يف أمره
(اإلستنابة) عدد  ،3979املوجه إىل أمر مفرزة بريوت القضائية
(النقيب بردليان طربية) ،بتاريخ :1986/11/18
«حرضة آمر مفرزة بريوت القضائية:
«يف زمن الرعب األخــرق ،والرداءة الخرقاء ...والعهر األبلق
والوقاحة البلقاء ،واليأس األزرق ،واملعالجة الزرقاء.
«حيث أبيحــت كل التجارات ،واســتبيحت كل الكرامات...
وحلّلت كل املجازر ،وفتحت كل املقابر.
«وحيــث ضاقت دائرة األمل ،حتى ظــن الناس أن املنقذين
ماتوا ...واألبطال ماتوا ،والشبعانني من حليب أمهاتهم ماتوا.
«وحيث ينئ الوطن ويقــول :آخ! ...أنقذوين ...وأبعدوا ع ّني
كأس بيزنطيــا ...وكأس األندلــس ...وكأس البلقنة ...وكأس
اإلقرتاع عىل خارطتي.
«وحيث يصيح الشــعب آخ ...آخ ...إرحموين ،وأنزلوين عن
كفي املسامري ،ومن جنبي الحراب ،ومن
الصليب ...وانزعوا من ّ
أقدامي القيود ،ومن مقلتي الرماح ...واتركوا يل هويتي...
«وحيث تتمنى نســاء لبنان أن يرصن عواقر ،حتى ال ينجنب
أكياس رمل ،وأعواد حطب ،وصحون تريو ،وأطيار د ّرج.
«وحيث يبيك أطفال لبنان ويقولون :إتقوا الله يا مسؤولون...
«ال نريــد أن نصري كلّنــا ،مثل أبناء أحمد بــدر الطوايش،
معروضني للبيع ...وال يثور من أجل هذا حامة الرفق باإلنسان،
أو حامة الرفق بالطيور حتى.
«وحيث ز ّمت أحــام اللبنانيني ،وضاقت طموحاتهم ،حتى
صــارت متمحورة ،حول كرسة رغيــف ،وحبة دواء ،ودلو ماء
يف ع ّز الشــتاء ،وليلة وداع عىل نور الكهرباء ،أو لقاء الوزراء
بالوزراء ،يف لجنة حوارٍ ،أو يف مجلس وزراء.
«وحيث يُعدّ لنــا التاريخ اليوم ...كام أعدّ للبيزنطيني يف ما
مىض ،أكــر لعنة يف تاريخه ،ليقول :لقــد أضاع اللبنانيون
لبنانهم ،واملســؤولون يبحثون عن إتجاه الســر يف ســباق
الخيل ،بدل التصدّ ي ملن د ّمروا لبنان الحضارة ،يف سبيل صيانة
مصالحهم.
أ ّما املنقذون فقد كانوا ينتظرون من سيرصخ أوالً ،من أحفاد
بيالطس ونريون وابن امللجم ...املتحاربني مع بعضهم ...وهم
يعضون عىل أعناق املواطنني .
«يف هــذا الزمن بالذات أكتب إليك – يا آمر املفرزة القضائية

يف بريوت– ألقول:
«مبا إن بعض الناس إستغلّوا هذا الوضع ،وراحوا يعلنون أنهم
ال يقبلون إالّ العمالت األجنبية ،يف تعاملهم مع اآلخرين ،فوق
ظل القوانني
األرايض اللبنانيــة ،يف ظل الدولة اللبنانية ،ويف ّ
اللبنانية ،وتحت ظالل العلم اللبناين.
«ومبا إن هــذا الفعل يقع تحت طائلة املادة  192من قانون
النقد والتســليف( ،معطوفة عىل املــادة  319عقوبات) التي
لحظت له عقوبة ترتاوح بني ستة أشهر وثالث سنوات ،وغرامة
لكل مخالف.
ترتاوح بني //2500//ل.ل .وعرشة آالف لريةّ ،
«ومبا إن بعــض تجار املواد الغذائيــة( ،واألدوية الطبية)
قد اســتغلّوا هذه املآيس ،وعمدوا إىل رفع أســعار هذه املواد،
وإخفائها من السوق ،متهيداً إلحتكارها وبيعها بأسعار خيالية،
ومل يحجموا عن بيع الفاسد منها.
«ومبا إن املرســوم اإلشرتاعي رقم  ،73تاريخ ،1983/9/9
نص يف  14مادة من مواده املمتدة ،من املادة  23إىل املادة ،36
ّ
عىل عقوبات متعددة ترتاوح بني الحبس والغرامة ،عىل كل من
يقدم عىل إرتكاب أية مخالفة من املخالفات املشار إلها أعاله،
فضــاً عن العقوبات التي لحظها قانون العقوبات ،ملن يرتكب
الغش ،وفقاً للمواد  607و  608و .609
«لذلك
«نطلب إليك:
 -1تكليــف عنارص املفــرزة ،يف جميع أنحــاء العاصمة
بــروت ،حيث لنا صالحية العمل القضايئ ،لجمع املعلومات،
عــن املخالفات التي أرشنــا إليها أعاله ،إن لجهة رفض العملة
اللبنانية ،يف التعامل.
وإن لجهة رفع أســعار املواد الغذائيــة( ،واألدوية الطبية)
واحتكارها وإخفائها وغشها ...وبيع الفاسد منها.
وسوق املسؤولني عن كل هذه املخالفات للتحقيق معهم.
مراجعتنا بشــأن توقيف املخالفني ،وبشــأن حجز
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البضاعة ووسائل النقل ،وفقاً لنصوص القانون
 -3إنجاز هذه املهمة بحزم وعزم ورسعة واستمرار».
بريوت 1986/11/18
املحامي (العام اإلستئنايف يف بريوت منيف حمدان)
الفقرة الثانية :مأســاة لبنان ،يف أوائــل القرن الحادي
والعرشين ،تعيد إلينا مأساة العام  ،1986برشاسة أخطر
أوردت األستاذة باتريسيا جالّد حرفياً ،يف الصفحة األوىل،
من جريدة نداء الوطن الغ ّراء ،الصادرة يوم الخميس ،الواقع فيه
 ،2022/6/23الخرب التايل:
«الـ  /400/دوالر «الفريش» :تسدد من اإلحتياطي.
«البنك املركزي ميدّ د ويعدّ ل التعميمني  158و .151
«جــدّ د حاكم مــرف لبنان ،رياض ســامة أمس ،العمل
بالتعميم  158املتعلّق بإجراءات إســتثنائية ،لتسديد تدريجي
للودائع بالعمالت األجنبية للمودع ،الذي لديه حساب بالدوالر،
قبــل  ،2019/10/31عىل أن يتقــاىض  /400/دوالراً نقداً و
 /400/دوالراً باللرية اللبنانية ،وفق سعر  /12/ألف لرية لبنانية
بأقل من نصف قيمته ،من دوالر الســوق السوداء
للدوالر ،أي ّ
حالياً ،والذي يبلغ  /28850/ل.ل« .
«لكن األستاذة جالّد مل تقل:
 -1إن تجارة السوق السوداء مح ّرمة قانوناً.
 -2إن البنــوك ،عندما تتك ّرم عــى املودعني ،يف مطلع كل
شــهر ،كأنهم متسولون ،وتعطيهم ألف دوالر أمرييك ،باللرية
اللبنانية ،بسعر  /8000/ل.ل .للدوالر الواحد ،أي أقل بأكرث من
/20000/ل.ل .من سعر الدوالر يف السوق السوداء.
إنه يوجد للدوالر األمرييك الواحد ،يف لبنان الواحد،
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والدولة الواحدة ،والجيش الواحد ،وقوى األمن الداخيل الواحدة،
والعلم الواحد ،والرئيس الواحد ،والحكومة الواحدة ...واملجلس
النيايب الواحد ،عدة أســعار لهذا الــدوالر عىل الوجه التايل:
( .)25000(– )12000( -)8000( – )1500وهــذه بدعــة مل
يسبقنا إليها أحد ،يف أية دولة من الدول الحضارية.
وهناك ســعر الدوالر األمرييك يف األسواق السود،
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بعيــداً وقريباً ،من منصات الصريفة الرشعية ،أو التي يفرتض
أنها رشعية ،يف ذات الوقت ،وهو الذي يتحكّم بحياة اللبنانيني
صعــوداً ونــزوالً ،يف قوتهم وصحتهم ،ومــدارس أوالدهم،
وموظفي القطاع العام ،والقطاع الخاص ،رغم عدم قانونيته،
وعدم رشعيتــه ...ورضورة مالحقة حامتــه جزائياً ودكّهم
يف بيــوت خاالتهم ،املنترشة عىل مســاحة الوطن ...ودكّ كل
األباطرة ،الذي يحمونهم ،ليتقاسموا األرباح معهم ،عىل حساب
املواطنني....
ورغم تعريضه كل من يدخل هذه الســوق السوداء ،لرصف
دوالر واحــد أو أكرث ،إىل خطــر املالحقة الجزائية ،كرشيك أو
متدخل ،مع أمراء هذه السوق ،يف املضاربة غري املرشوعة ،ضد
العملة اللبنانية ،ورفع أســعار األدوية ،وباقي السلع الغذائية
وغري الغذائية.
وإالّ كيــف نفرس وضع كامريات يف هذه الســوق ،عىل ما
نفس
نسمع ،لتصوير كل من يرتادها ،لرصف دوالراته؟ وكيف
ّ
عدم مالحقة أي صاحب منصة ،يف ســوق التجارة الســوداء
حتى اآلن؟
نفس تح ّول أمراء هذه الســوق ،من فقراء أو أشــباه
وكيف
ّ
فقراء ،إىل أثرى األثرياء ،كام نسمع؟!
يا حرضة النائب العام!
املنقذ املنتظر!
***
أُعذرين
إذا قلت لك:
كنت
إين أراك للمرة األلف بعد األلف دون أن أراك ألعرف ما إذا َ
حقيق ًة أم رسابا
فأعرف  ...ثم أعرف  ...ثم أعرف أنك حقيقة بدون أدىن شك
***
والساب برسعة
وأعرف ثم أعرف ثم أعرف أنك بني الحقيقة
ّ
الربق أراك قادماً إلينا اليوم عىل صهوة مهر أبيض فوق بساط
من الغامم األزرق حامالً ســيف « تيميس» القاطع الب ّتار يف
ميناك ودستور األمة وقوانينها وميزان تيميس يف يرساك لنجدة
وطنك وشعبك ومعرفة الفريق الذي يناديك فتنقذنا من أتونات
الجحيم
***
وا نائبا ُه العاماه؟!
املنقذا ُه املنتظراه؟!
ايس
أنظر إليك فأراك كأنك الخليفة الع ّب ّ
املعتصم بالله عندما أخربه شاهد عيان أن املعتقلة ،يف بالد
ساة الهاشمية تناديه« :وا معتصامه»؟!
الرومُ ،
***
فانتفض كمن لسعته ح ّية رقطاء وأمر بإعداد جيش عرمرمي
أوله يف «ع ّمورية «البيزنطية حيث تُعتقل رساة
وآخره يف بغداد عاصمة الخالفة العباسية لتحرير األسرية،
من قبضة خاطفها أو من قبضة خاطفيها
***
وإذا أردت أيها املنقذ املنتظر والحيادي بني الخصوم؟!
أن تعرف من يناديك؟
وكل اللبنانيني
إســمع ودق ّْق يف الهويّات فأنا الشاهد العيان ّ
ْ
شهود عيان فأعرف ويعرفون من يناديك
***
الفقرة الثالثة :نداء لبنان بكل صفاته إىل النائب العام املنفذ

املنتظر إنّ من يناديك من أتونات الجحيم وأصبح عىل آخر رمق
هو وطنك لبنان بكل ألقابه وأفراده ومجموعاته يناديك
***
ولبنان التاريخ املذكور يف التوارة إحدى وسبعني م ّرة واملذكور
أرزه يف ذات الكتاب املقدس  75م ّرة يناديك
***
جل جالله إستحق وحده
وهذا األرز املغروس وحده بيد ال ّرب ّ
أن يكون إسمه أرز ال ّرب بأعىل صوته يناديك
***
ولبنــان األبجدية األوىل يف جبيــل التاريخ واإلبداع وعىل
مستوى العامل يناديك
***
ولبنــان املطبعة األوىل يف الــرق من دير مار أنطونيوس
قزحيا يف وادي قاديشا املقدّ س ومنذ العام  1585يناديك
***
ولبنان األمري فخر الدين الثاين بانتصاره عىل وايل الشــام
العثامين يف معركة عنجر الخالدة يناديك
***
ولبنان وقف الله واملح ّرم عىل النبي موىس وكل من ميت إليه
بصلة أن تطأه قدماه وأقدامهم يناديك...
***
ولبنان مدرســة الحقوق الرومانية العظمى بني كل مدارس
الحقوق يف األمرباطوريتني الرومانيتني يناديك
***
ولبنان «أم الرشائع بريوت» بتألقها وأمجادها وأســاتذتها
العاملقــة
وتخصصهــا يف صياغة دســاتري األمرباطورية
ّ
الرومانية وحفظها يف صياغتها األوىل يناديك
***
ولبنان العاميتني يف إنطلياس...
رضاء يناديك
بكل طوائفه ومذاهبه املتحالفة يف ّ
الساء وال ّ
***
ولبنان البدْع يف كل مجال عظيم عىل ما يقول ســعيد عقل
يناديك
***
ولبنان «مستشفى الرشق» ومدارسه
وجامعــات الرشق وكل ّياته ومنــر الرشق العايل وصحافة
الرشق الح ّرة يناديك
***
ولبنان املؤسسات يف القضاء والجيش
والقوى األمنية يناديك
***
ولبنان الدولة املستقلة الح ّرة وصاحبة السيادة املطلقة عىل
شــعبها وأراضيها من رأس الناقورة ومضيقها وخط الرتسيم
البحري  29ومزارع شــبعا والقرى السبع وتالل كفرشوبا يف
الجنوب إىل النهر الكبري يف الشامل
ومن آخر بحرنا اإلقليمي غرباً إىل قمم
سلسلة جبال لبنان الرشقية رشقاً يناديك
***
ولبنان الجمهورية األوىل يف الرشق
يناديك  ...يناديك ...يناديك
***
ولبنــان الجمهورية الدميوقراطية األوىل يف العامل العريب
منذ دستور العام  1926ينضم إىل من سبقوه يف النداء ليناديك
فيقول ...ويقول ...ويقول:
***
يا أيها النائب العام املنتظر!
واملنقذ والحيادي أنت تعرف حتامً :أن الســوق السوداء هي
سوق غري قانونية
وتبــاع فيها النقود واملنتجات الغذائيــة والطبية املختلفة
بأسعار أغىل من السعر الرسمي
***
ويبــاع فيها أيضاً قدر كبري من الســلع الخاضعة للرضائب
فتباع بأســعار ّ
أقل من السعر الرسمي وينعكس ذلك سلباً عىل
إقتصادنا
***
وتعرف أن السوق الســوداء تُلحق أرضاراً فادحة بالصناعة
الوطنية الرشعية لعلّة عدم قدرة هذه الصناعة عىل املنافســة
مع الصناعات غري الرشعية
***
وتعرف أن بعض الدواء الشــايف مخ ّزن يف األسواق السود
بانتظار إرتفاع األســعار وتحقيق األرباح عىل حساب املرىض
وتحويلهم إىل فرائس للموت املح ّتم
***
وتعرف أننا نعرف أن ما مير به لبنان اليوم م ّر به يف مثانينات
القرن املايض وإنْ برشاســة أقل فتصدت لــه النيابة العامة
اإلستئنافية يف بريوت باستنابات ،غري مسبوقة.
يف شــتى مجاالت السوق السوداء وأدخلت كل املرتكبني إىل
بيوت خاالتهم يف العاصمة...
وغري العاصمة وحولّت ملفاتهم إىل القايض املنفرد الجزايئ
بإدعــاءات
مفصلة أو بقرارات ظنية يصدرها قضاة التحقيق
ّ
رشفة تدينهم...
فصدرت أحكام م ّ
***
الفقرة الرابعة :مطالب الشــعب املستعبد املقهور واملتحفز
للثورة يف كل لحظة أيها القايض املنقذ املنتظر!
واملرتفع عن أي إنتامء ديني أو سيايس أو طائفي
***
ألنك عىل هذا القدر الكبري من املعرفة والسلطان وبعد النظر
والحزم والعزم ورسعة البديهة والقرار واإلســتجابة لكل نداء
واستغاثة قررنا يف هذا الكتاب املفتوح:
***

أن نــراك يف جربؤوت صالحياتــك متقمصاً نخوة الخليفة
املعتصــم بالله ووهْرة أبو ســعدى الشــهايب ووطنية األمري
اللبناين فخر الدين املعني الثاين الكبري
وبالغة جربان خليل جربان واليازج ّيني والبساتنة واملحامي
العام راجي الراعي
وعبقريــة اإلمام موىس الصدر وعلامنية الشــيخ عبدالله
العالييل وهيبة النائب العام نجيب بولس وشــجاعة أنطون
ســعادة املحكوم باإلعدام أمام حبل املشــنقة ورفضه وضع
ين
العصبــة عىل عينيه إىل أن ذكّروه
ّ
بنــص القانون فقال :إ ّ
أحرتم القانون
***
ومتقمصــاً عدالة القايض جوزيــف غمرون وحرصه عىل
وجوب إحرتام القانون يوم أحال من مارسوا العنف عىل موقوف
إلنتزاع إقراره ،إىل الجهــة القضائية املختصة لإلدعاء عليهم
ومالحقتهم وفقاً ألحكام القانون
***
ومتقمصاً جرأة القايض العادل ســعيد حمدان يف مواجهة
املترصف رستم باشا يوم حاول التدخل لصالح أحد املتداعني يف
ملف كانت محكمته تنظر فيه فقال بصوت عالٍ زلزال:
***
إســمع يا رستم أفندي :قســاً بالله ...ولفّتي وكرميتي لن
نحكــم إالّ بالعدل ...وكفى فصمت رســتم أفندي وراح العرق
يتصبب من جبينه خجالً من جرأة القايض العادل
***
ونراك متقمصاً شــجاعة النائب العــام التمييزي الرئيس
ميشــال طعمه عندما خاطب أحد املســؤولني الكبار الذي كان
ٍ
قاض
قد ســبق لهُ أن فاتحه بأمــر يتعلق بقرار توقيف أصدره
يف النيابة العامة اإلستئنافية يف بريوت فقال بصوت حاسم
جازم إن إقدام املحامي العام فالن عىل توقيف كبري ح ّراســك
بجرم قيادة سيارته عكس السري يف ساحة رياض الصلح عام
ّ
تصل
 1973يســتحق التهنئة والتنويه مبا قام به وأمتنى أن
معي يا صاحب السلطان ألقنعه بعدم اإلدعاء ضد أكرب الوزراء
املحسوبني عليك بجرائم التدخل يف عمل القضاة وإثارة النعرات
الطائفية إختالقاً وإفرتا ًء للتمويه
***
ومتقمصاً عنفوان القايض أميل تيان رئيس مجلس القضاء
األعىل يوم اســتدعاه رئيس الجمهورية بشــارة الخوري إىل
القــر الجمهوري وطلب إليه دعــوة لجنة العفو التي يرأس
لعقــد إجتامع يف القرص الجمهوري ورد طلب العفو املقدّ م من
محامي أنطون ســعاده املحكــوم باإلعدام فقال العمالق أميل
تيان :بصفتي رئيس الســلطة القضائية الدستورية املستقلة
ورئيــس مجلس القضاء اإلعىل أقول :أنا من أدعو لجنة العفو
وأنا من يحدد الزمان واملكان فنصدر القرار بال ّرد أو القبول بعد
مناقشة مستفيضة ولن أرىض أن تتدخل يف عميل كام تدخل
الحاكــم الفرنيس الجرنال «فان دن برغ» معك يوم كنت قاضياً
فرفضت
***
ومن ثم استأذن وانرصف ليدخل التاريخ من بابه الواسع
***
ومل ّا علم الرئيس األول تيان البطل أن رئيس الجمهورية متكن
مــن إقناع نائــب رئيس مجلس القضاء األعــى النائب العام
التمييزي يوســف رشبل بالحضور مع لجنة العفو إىل القرص
الجمهــوري وإصدار القرار برد طلب العفو تقدّ م العمالق أميل
تيان باستقالته ليدخل التاريخ من بابه الواسع م ّرة جديدة
***
ومتقمصاً جرأة القايض أحمد تقي الدين النائب العام املايل
األسبق يوم قال ملسؤول كبري جداً :إن خصمك السيايس
الذي تطلب توقيفه بريء وألنه بريء تركته وال أقبل أن يتدخل
يخصني
أحد معي يف أي أمر قضايئ
ّ
***
ومتقمصاً أريحية القايض عبد اللطيف الحســيني يوم قال
عرب الهاتف لوزير حرزان إتصل به معرتضاً عىل منع املحاكمة
عن أحد املدعى عليهم املركّب ملفه تركيباً:
***
ٍ
ٍ
وكقاض إتخذت قراري وال أرىض أن يتصل يب أي
قاض ...
أنا
سيايس حتى لو كان قاضياً وزيراً أو وزيراً قاضياً أو أمرباطوراً
متوجاً ليطلب جهاراً أو تلميحاً خدمة ال يق ّرها القانون كتأخري
إصدار قرار مبنع املحاكمة أســبوعاً أو شــهراً أو شهرين عن
موقوف ثبتت براءته أو ثبت تركيب ملفه تركيباً شيطانياً
***
ومتقمصــاً طهارة القايض عاطف النقيب يف مواجهة أحد
الرؤساء الكبار يوم تج ّرأ هذا الرئيس وأرسل إليه كتاب توصية
بأحد فرقاء الدعوى فضم كتاب التوصية إىل امللف
***
وا نائبا ُه العاماه ؟!
إنّ تقمصاتك العظيمة هذه شجعتنا
فقررنا أن نطلب إليك:
] أوالً:
أن تقوم بجولة يف لبنان من أقصاه إىل أقصاه لرتى بأ ّم عينك
منصات غري
أن غيالن األسواق السود يف كل املجاالت يقيمون
ّ
املنصات القانونية للمضاربة عىل ما
قانونيــة عىل مقربة من
ّ
تعرضه من النقود إىل األدوية فاملواد الغذائية وما شابه.
] ثانياً:
وبعد جولتكم العظيمة هذه نطلب إليك:
 -1أبعد ع ّنا غيالن الســوق الســوداء يف التجارة بالدوالر
األمرييك والعملة األوروبية املوحدة وامنع املضاربة عىل لريتنا
اليتيمة أو التي صارت يتيمة لعلّك تحد من هجرة أبنائنا املعلّمني
املثقفني وأصحاب الكفاءات يف الطب والهندســة واملحاماة...
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َ
ً
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
ّ
وانـــائـــبـــــــاه الــــعــــامـــــــــاه؟! يــــا مـــنـــقـــذا يــــا م ــن ــت ــظ ــرا ! بــســحــر وا مــعــتــصــمــاه ورمـــزيـــتـــهـــا أنــــاديــــك
َّ
ـن املــعــتــصــم ...تــصــد لــعـ ّـبــاد املـــال والــكــراســي وأنــقــذنــا مــن الــجــحــيــم كــمــا أنــقــذ الــهــاشــمـ ّـيــة مــن األســر
كـ ِ
إىل البالد التي تحرتم أصحاب الكفاءات
***
 -2أبعد ع ّنا غيالن الســوق السوداء يف املتاجرة بقوت شعبك
وحليــب أطفاله وغــذاء األجنة يف األرحام لعلك تحد من عذاب
الجائعني أو من وفاتهم بفعل الجوع املرتاكم
***
-3أبعد ع ّنا غيالن السوق السوداء يف وقود سيارات املوظفني
وعمل البلديات يف جمع النفايات
العامي منهم ،وغري العامني
ّ
ّ
وكل املواطنــن الفقراء من األصحاء إىل املع ّوقني لعلّك تحد من
إرضاباتهم القامئة أو املحتملة وتعيد الروح إىل مؤسسات الدولة
والقطــاع الخاص وتعيدنا جميعــاً من أمام بوابات الجحيم إىل
بيوتنا األكواخ غري الصالحة للسكن أو التي صارت غري صالحة
للسكن بفعل اإلهامل وضيق ذات اليد وندرة «الفريش» دوالر
***
 -4أبعد ع ّنا غيالن التجارة الســوداء يف األدوية العادية ويف
األدويــة املخصصة لألمراض املســتعصية لعلّك تنقذ كثرياً من
املرىض نســا ًء ورجاالً وأطفاالً ألنهم مهدَّ دون باملوت املحتم إن
مل تتأمن لهم هذه األدوية.
***
 -5أبعد ع ّنا ،وعن لبنان الحبيب غيالن الســوق الســوداء يف
تجــارة التهريب املزدهرة والتي تتم « عــى عينك يا تاجر» ويا
فاجر ...ويا مسؤول!..
عرب الحدود ،دون حسيب أو رقيب يف مجال األدوية املدعومة
واملــواد الغذائية املدعومة والطحــن املدعوم والحليب املدعوم
والبنزيــن املدعوم واملازوت املدعوم والرغيف املدعوم لعلك تبقي
عىل بعض روابط األخ ّوة بيننا وبني ســوريا الشــقيقة األقرب
إلينا من كل الدول جغرافياً فتنقذها وتنقذنا من هذا العار الثقيل
واملد ّمر لكل الدول وتخفف ع ّنا عار التس ّول من أصدقائنا يف العامل
ومن أشقائنا العرب يف الخليج وغري الخليج الصادقني الطيبني

وأصحاب األيادي البيض عىل لبنان واللبنانيني منذ أن أصبح لنا
دولة وكيان
***
 -6أبعد ع ّنا ...وعن لبنان الحبيب غيالن الســوق السوداء يف
تصديــر املواد املخدرة املحميــة ....واملحمية ...واملحمية ...إىل
البالد العربية الشقيقة
وإىل البلدان الصديقة يف العامل لعلّك تنقذنا وتنقذ أشــقاءنا
وأصدقاءنــا من عار هذه الحرب املد ّمرة وطنياً وأخالقياً وصحياً
وسمع ًة وتاريخاً وسلوكاً طيباً عىل مدى التاريخ اآليت وإىل أن
يأيت يوم الحساب وما بعد بعد يوم الحساب
***
فتعــود بنا األيام إىل ذلك الزمن الجميل حيث كان يحتل لبنان
املرتبة الرابعة بني الدول األكرث إزدهاراً يف العامل
***
وحيث كانت عالقاتنا مع أشــقائنا العرب يف أفضل حاالتها
هب
حتى إذا قال لبنان آخ يف أزمة عابرة أو مستق ّرة يف ربوعه ّ
أشــقاؤه إىل نجدته برسعة الربق يف كل أقطارهم من الخليج
إىل املغرب مروراً بوادي النيل دون م ّنة ودون اســتعالء وقاموا
بانتشــاله من آبار الفقر والتخلف واإلرتزاق وإعادته إىل تألقه
ٍ
مرات كثرية
وازدهاره
***
] ثالثاً:
وبعد ردع غيالن األسواق السود ومنعهم من تكديس املليارات
عىل حساب املواطنني نطلب إليك فنقول:
 -1ســطر إستناباتك إىل مساعديك الكرث ،حتى يستدعوا كل
الغيالن وكل من يساعدهم ويحميهم ،من الصعاليك إىل أصحاب
حول والطَول ،ومن املرتزقة إىل األباطرة الكبار ،فجوليات الجبار
ال َ
وبطانته.
***
 -2وبعــد التحقيق األويل ،أصدر قراراتــك ،بتوقيف كل من

ب ــاس ــي ــل وج ــع ــج ــع يــلــتــقــيــان ع ــل ــى ض ـ ــرب ح ــظ ــوظ فــرنــجــيــة
ّ
الـــــرئـــــاســـــيـــــة ...فـــمـــا هــــي ظـــــــروف اخـ ــتـ ــيـ ــار الـــرئـــيـــس؟

يســتحق التوقيــف وبتحويل املوقوفــن ،إىل النيابات العامة
املختصة ،فقضاة التحقيق األول والعاديني ،للتحقيق وتســطري
مذكــرات التوقيف الوجاهية ،ومذكرات التوقيف الغيابية ،وفقاً
لألصول.
***
تنس يف معالجاتك:
 -3وال َ
املحنــة الكأداء الرابضة ،عىل صدر مــن أودعوا أموالهم يف
البنوك حيث كان نظامهم املــريف ،أعظم األنظمة املرصفية
حاذين متســولني عىل
عىل اإلطالق ،فتح ّولوا إىل فقراء ،أو شــ ّ
حاذين
أبواب البنوك ،دون أن يكونوا فقراء ،ودون أن يكونوا ،شــ ّ
أو متس ّولني.
***
 -4وذكّر من يعنيهم األمر ،يف البنوك وخارج البنوك ويف دوائر
أصحاب القرار ،أن للصرب حدوداً ،وأن األموال املودعة يف البنوك
أمانة  ...أمانة ...أمانة ...وأن من يرفض دفعها بعد اإلنذار ،يرتكب
جرم إساءة األمانة املنصوص عليه ،يف املادتني  670و  ،671من
قانون العقوبات
***
] رابعاً:
وعندما تصدر القرارات الظنية واإلتهامية ،تحال امللفات إىل
املحاكــم املختصة ،مزدانة بالنصوص القانونية ،متهيداً إلصدار
األحكام عىل يد قضاة بررة يشبهونك،
يف التدقيــق باألدلــة ،والتوقف يف الشــبهات ،والحياد بني
الخصوم ،والشــجاعة عند اتضاح الحكــم ،والرتفع عن أدران
اإلنتامء
***
] خامساً:
وتذكــر دامئاً ،أن دخــول التاريخ ليس ســهالً ...فقايض
محكمة البرتون ،أيام املترصفية ،الشــيخ نوفل الخازن ،تلقى

محمد علوش
يف الوقــت الراهن ،ميكن
الحديــث عــن أن القــوى
املســيحية األساســية ،أي
«القوات اللبنانية» و»التيار
الوطنــي الحــر» ،تبحث عن
كيفية القيــام بدور الناخب
األول يف االســتحقاق
الرئــايس ،عــى قاعدة أن
الظروف الحالية ال تسمح لها
بأن تكون من بني املرشــحني
األساســيني ،فالجميع يدرك
صعوبــة وصــول رئيــس
«القوات» ســمري جعجع أو
رئيس «التيار» جربان باسيل
إىل سدة الرئاسة األوىل.
إنطالقــاً من ذلــك ،يجب
قراءة خطة كل منهام يف التعامل مع االستحقاق الرئايس،
فجعجــع يعترب أن التفاهم مع الكتل النيابية املعارضة يعزز
أوراق قوته ،بينام باســيل يــرى أن اإلقرار بنظرية الرئيس
الذي ميثل شعبياً يعيده إىل السباق ،أو عىل األقل مينح قدرة
أكرب عىل املناورة ،عىل أســاس أن لديه فرصة حقيقية يف
تجيــر التمثيل الذي لديه ،ملن يحقق له رشوطه.
وسط هؤالء ،يربز دور البطريرك املاروين الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي الساعي إىل تأدية دور مؤثر عىل هذا
الصعيد ايضاً ،إنطالقاً من املواصفات التي يضعها ،ال ســيام
أن تعاظــم دور املؤثرات الخارجية يفتح الباب أمامه لتعزيز
دوره ،عــى عكس ما هــو الحال بالنســبة إىل «القوات»
و»التيار» اللذيــن يراهنان عىل لعبة األرقام والتمثيل.
الــكل يزور البطريرك الراعي ليحاول إقناعه بوجهة نظره
الرئاســية ،فباســيل يحاول بشــ ّتى الطرق تثبيت معادلة
التمثيل الشــعبي ،ولو بنســبة مئويــة منخفضة لهدفني:
األول هــدف آين ،يتعلق برضب حظوظ رئيس «تيار املردة»
ســليامن فرنجيــة ،ومحاولة حرش حزب الله الذي مل يعلن
عن دعمه ألي مرشــح حتى اآلن ،والثاين هدف مســتقبيل
يتعلق بحفظ دوره وحظوظه للرئاسة املقبلة ،بينام يحاول
جعجع تثبيــت معادلة الرئيس الحيــادي ليرضب حظوظ
فرنجيــة أيضاً ،باعتباره جزء اً أساســياً من تحالف فريق 8
آذار ،وأي مرشــح آخر يدعمه هذا الفريق.

هل يحق لحكومة ترصيف االعامل
ان تتــوىل مهام صالحيــات رئيس
الجمهورية بعد شــغور املنصب؟ هو
ســؤال دارت حوله معظم التساؤالت
واللقاءات الرئاسية والدينية والحزبية
يف االيام املاضية .وتعددت االجتهادات
الدســتورية حول احقيــة حكومة
ميقايت املستقيلة تويل مهام الرئيس
مجتمعة ،ويروجهــا محيط وفريق
الرئيس نجيب ميقــايت ،بينام برزت
يف مقابلها اجتهادات تنزع هذا الحق
عنهــا ،وتعتربها انهــا غري موجودة
ومعدومة الوجود الدســتوري بحكم
اســتقالتها بعد بدايــة والية مجلس
النواب الجديد بعد االنتخابات النيابية
يف  15ايــار املايض .وهــذا التوجه
يؤيده ويروجه محيط ومستشــارو
رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
ورئيــس «التيار الوطني الحر» النائب
جربان باسيل ،وتتبناه بكريك واملعارضة املسيحية.
ومع تعزز االنقسام حول هذا الطرح بوجهيه ،ويف ظل تعزز
املخاوف من شغور رئايس ،وسعي البعض اىل تعطيل انتخاب
الرئيس يف حال مل يتم التوصل اىل اسم توافقي ،وملنع وصول اي
«مرشح تحد» ألي من الفريقني ،تؤكد اوساط واسعة اإلطالع
عىل الحراك الحكومي ،دخول فرنســا عرب سفريتها يف لبنان
آن غريو عىل خط التأليف ،وتزييت املحركات الحكومية ودعوة
الرئيسني ميشال عون ونجيب ميقايت اىل اعادة السخونة اىل
املشاورات الحكومية إلخراج التشكيل من عنق الزجاجة.
وقد ملســت غريو ،وفق االوساط نفسها ،املعارضة الشديدة
لتويل حكومة ترصيف االعامل مهام الرئاســة ،خالل لقاءات
عقدتها اخرياً وبعضها خارج االعالم ،مع العديد من الشخصيات
السياســية والرئاسية من الرئيس عون وفريقه اىل البطريرك
املاروين بشــارة الراعي وبعض النواب من املعارضة املسيحية،
وشعرت ان املأزق الحقيقي سيكون بعد  31ترشين االول ويف
ظل هذا االنقسام والتشنج الداخيل.
وتشــر االوساط اىل ان ميقايت بدوره ،وخالل تواجده يف
الخارج ،جرى معه اكرث من تواصل دويل وفرنيس خصوصاً ،
إلعادة الحركة اىل امللف الحكومي.

ّ
الــــجــــمــــيــــل  :نـــســـعـــى إليــــــجــــــاد ش ــخ ــص ـ ّـي ــة
قـــــــادرة ع ــل ــى ن ــق ــل ل ــب ــن ــان الـــــى مـــكـــان أفــضــل
اكــد رئيس حــزب الكتائب
اللبنانية النائب سامي الجم ّيل،
«ان اســتمرار حــزب الله يف
تعاطيه مع لبنان كبلد يخطفه
ويتحكــم يف اســتحقاقاته
سيحتم نوعاً آخر من التعاطي
مع الوضــع الراهن» ،مطالباً
«قيادة حزب الله باعطاء جواب
رصيح عام اذا كان سيســتمر
يف اخذ لبنان واللبنانيني رهينة
كام فعل منذ سنوات» .
واكد الجميل «الســعي اىل
ايجاد شخصية قادرة عىل نقل الراعي ووفد الكتائب برئاسة الجميل
لبنان اىل مكان افضل متثل كل
ومن هنا يقوم حــزب الكتائب بالتواصل مع
اللبنانيــن وقادرة عىل القيام
قــوى املعارضة اذ نحاول مــع رشكائنا يف
باصالحات بنيوية».
كالم رئيس الكتائب جاء بعد زيارة البطريرك املجلس النيايب ان نشــكل اطاراً تنسيقياً يف
املاروين مار بشارة بطرس الراعي يف الدميان هذه املرحلة الدقيقة ،كام ان التواصل موجود
عىل رأس وفد كتائبي مؤلف من النائب ســليم مع سائر الكتل ،ككتلة القوات اللبنانية وكتلة
الصايــغ ،وزير االقتصاد الســابق اآلن حكيم الحزب االشرتايك والكتلة التي تشكلت حديثا
وعضوي املكتب السيايس الكتائبي لينا الجلخ من قبل بعض النواب ،لنصدر موقفاً مشــركاً
فهذا مســؤولية كبرية لنتفق معاً عىل اســم
ومجيد العييل .
واعتــر ان «املرحلة التي منر بها مفصلية ،ومرشــح رئايس لينقل لبنان اىل مكان آخر
لذلك هناك رضورة للتواصل مع جميع األفرقاء ،وينقذه من الواقع الذي وصلنا اليه».

املحامي الدكتور منيف حمدان
األربعاء 2022/8/17

ّ
«أحــــــقــــــيــــــة» حــــكــــومــــة م ــي ــق ــات ــي
الــــــخــــــاف حـــــــول
ّ
بـــــمـــــلء الــــشــــغــــور الـــــرئـــــاســـــي
حـــــــــرك الـــتـــألـــيـــف
عيل ضاحي

إذ اً يلتقي باســيل مع جعجع عىل رضورة رضب فرنجية،
ويختلــف االثنان عــى كل باقي التفاصيل ،ويســعى كل
واحد منهام اىل تقريب البطريرك الراعي منه ،لكن بحســب
مصــادر قيادية يف فريق  8آذار فإن اللعبة الرئاســية هي
مبكان آخر.
وتكشــف املصــادر أن الرئيس لن يصــل اىل بعبدا دون
تســوية تتيح انتخابه ،نظراً لطبيعة التوازنات السياســية
داخــل املجلس النيايب الحــايل ،ومن هنــا ينبغي البحث
أوالً عن التســوية التي يلتقــي حولها الفرنيس واألمرييك
والســعودي واإليراين ،وحلفاؤهم يف لبنان ،ففي الرصاع
الراهــن ميثل جعجــع ،واىل حدّ بعيد البطريــرك الراعي،
وجهة النظر السعودية ،التي تنادي برضورة اإلتيان برئيس
للجمهوريــة ال ينتمي اىل تحالف حزب الله ،وال ينتمي اىل
الطبقة السياســية املوجودة حالياً ،ومتثل قوى املعارضة
وجهة النظر االمريكية التي تقول برضورة البحث عن رئيس
إصالحي من خارج اإلصطفافات السياســية الحالية ،بينام
وجهة النظر الفرنســية فلم تُحسم بعد ،كذلك اإليرانية.
بالنســبة اىل حزب الله ال مجــال لوصول رئيس يعاديه،
وهناك انفتاح عىل وصول الرئيس الوســطي ،وقد أرســل
الحزب إشــارة بهذا الخصوص اىل وليد جنبالط ،وبحســب
املصادر فــإن التفاوض بني القــوى الخارجية والداخلية
ســينتج رئيساً بغض النظر عن مواصفات الراعي ،ورشوط
باسيل ،ومتنيات سمري جعجع.

رصف واصا باشــا ،طالباً الحكم ألحد
كتــاب توصية ،من املت ّ
فريقي إحــدى الدعاوى ،الجاهزة للحكــم ،تحت طائلة عزل
قضــاة املحكمة الثالثة ،حتى لو كان الحق إىل جانب خصمه.
قرأ القايض الكبري الشيخ نوفل الخازن كتاب التوصية ،عىل
مســامع زميليه ،وخريهم بني الحكم للحق ،والقبول بعزلهام،
رصف واصا باشا ،مقابل
وبني الحكم للباطل ،وفقاً لتوصية املت ّ
البقــاء يف املنصب ،فضعفــا ورضخا للتوصية ،فصدر الحكم
باألكرثية ،مع مخالفة رئيس املحكمة.
وفور صدور الحكم باألكرثية ،أحرض القايض البطل ،الشيخ
نوفل الخازن أعداد مجلة األحكام العدلية ،ولفّها مبنديل أسود،
أو بقطعة قامش أسود ،تدليالً عىل الحداد ،وأشار إىل املبارش
رصف
يف املحكمة ،للقيام مبراســم جناز للحق الذي قتله املت ّ
واصا باشــا ،مبوافقة مستشــاري املحكمــة ،عىل الطريقة
الرسيانية الخازنية ،يف حضور أهل مدينة البرتون ،املفجوعة
مــن جهة ،واملفتخرة بقاضيها البطل ،الشــيخ نوفل الخازن،
حتى أعىل قمم اإلفتخار.
ومل ّا انتهى الج ّناز ،إلتفت الشيخ البطل العادل ،القايض نوفل
الخازن ،إىل جموع الحارضين وقال :اليوم مات الحق ،بطلب من
رصف جبل لبنان ،واصا باشا ...ع ّوض الله علينا بسالمتكم
مت ّ
وأعتقد أن القايض البطل ،الشيخ نوفل الخازن ،أضاف إفرتاضاً:
يا أيها األبرار األفاضل!
رب العباد ،ألنه
لدى
الشكر
بصالة
تشاركوين
أطلب إليكم ،أن
ّ
فحكمت للحق ،وقبلت العزل
ْ
رصف،
املت
برشك
الوقوع
جاين من
ن ّ
ّ
طوعاً من مركزي ،ألبقى مرفوع الرأس،وأميناً لكرامتي وتاريخي
وكرامة عائلتي وأمتي.

عــــامــــة اســـتـــقـــبـــل ســـفـــيـــر ال ــص ــي ــن

عالمة مستقبالً السفري الصيني
اســتقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي عالمة
قبل ظهر امس يف مجلس النواب ،الســفري الصيني يف لبنان
تشيان مينجيان ،وجرى عرض لالوضاع العامة.

تــقــي الـــديـــن  :بــيــن رائـــحـــة الـــبـــارود
ورائـــــــــــحـــــــــــة الــــــنــــــفــــــط شـــــعـــــرة

غرد رئيس حزب «الوفاق الوطني «بالل تقي الدين عرب حسابه
عىل «تويرت» « :بني رائحة البارود ورائحة النفط شعرة».

حــفــل تــوقــيــع كــتــاب لــحــكــمــت البعيني

تدعو النائبة بوال يعقوبيان والدكتور حكمت البعيني ،لحضور
حفل توقيــع كتاب «الثورة -جدلية القــوة واملحبة» للمؤلف
الدكتــور حكمت البعيني ،وذلك نهار الخميس الواقع يف 18آب
 2022الســاعة السابعة مســاء ،مكتب تحالف وطني -جرس
الفيات ،كورنيش بيار الجميل.

دخـــــــول فـــرنـــســـي عـــلـــى خـــــط ال ــت ــش ــك ــي ــل..
وأســــمــــاء جــــديــــدة لــلــحــقــائــب تــتــبــلــور قــريــبــا
ً

وتكشــف االوساط ان اللقاء كان ايجابياً بني ميقايت وعون
امــس يف بعبــدا ،والذي يأيت بعد قطيعة وتصعيد ســيايس
وكالمي واعالمي غري مســبوق بني الطرفني ،ال ســيام التيار
الوطني الحر ،وتطرق اللقاء اىل التشــكيلة االخرية التي قدمها
ميقــايت يف آخر لقاء بني الرجلني يف  29حزيران املايض ،وتم
االتفاق عىل طرح اســاء جديدة للحقائــب الخالفية ،ويتم
انتقاؤها من مجموعة اسامء تطرح من الرئيسني عىل الحقيبة
نفســها .كام جرى االتفاق عىل لقاء جديد ،كام اوحت اجواء
ميقايت انه سيكون صباح الجمعة.
يف املقابل ،تلقف حزب الله بايجابية اللقاء بني عون ميقايت،
وهو كان دعا اخرياً عىل لسان امينه العام السيد حسن نرصالله
يف خطاب مسرية العارش من محرم اىل تشكيل رسيع للحكومة
لتفويت الفرصة عىل من يدفعون اىل الفراغ الرئايس.
وتكشف االوساط نفسها اىل ان حزب الله والرئيس نبيه بري
وقوى  8آذار يف انتظار تبلور مســاعي ميقايت وعون لتشكيل
الحكومــة رغم «الرتقب الحذر»وعدم الغرق يف التفاؤل ،وهم
يف انتظار التواصل معهم من قبل الرئيس املكلف لوضعهم يف
صورة املستجدات ،علامً ان ال مطالب لـ»الثنايئ الشيعي» ،ومل
يُظهــر اي اعرتاض عىل االســاء او الحقائب ،ويف ظل بقاء
استعداده ،ألي تعاون وتسهيل للرئيس املكلف.

الـــــخـــــطـــــيـــــب بـــــحـــــث مــــــــع ســــفــــيــــر كــــوبــــا
فـــــي األوضـــــــــــاع وســــبــــل تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات
اســتقبل نائــب رئيــس
املجلس اإلســامي الشيعي
األعىل العالمة الشــيخ عيل
الخطيــب يف مقــر املجلس
ظهر أمس ،ســفري كوبا يف
لبنــان هورهي ليون كروس،
وتم التباحــث يف األوضاع
العامة يف لبنــان واملنطقة
وســبل تعزيــز العالقــات
الثنائية بني البلدين.
وأكد الخطيب «وقوف لبنان
اىل جانــب كوبا يف نضالها
لرفع الحصــار والعقوبات» ،الخطيب مجتمعاً مع السفري الكويب
منوهــاً بـ»صمود الشــعب
بدوره ،ادىل السفري الكويب بترصيح قال
الكــويب وحفاظــه عــى
وحدته ومتســكه بأرضه وثرواته وتقدمه فيــه« :كان لقا ًء ودياً تحدثنا فيه عن بلدينا
يف مختلــف املجــاالت» ،متمنياً أن «تنترص وشــجون وأمور شــعبينا واملواجهة التي
كوبــا عىل مؤامرات اعدائهــا ،ونحن نقف نخوضها ســواء نحــن يف كوبا أم هنا يف
مــع حرية الشــعوب يف اتخــاذ قرارها و لبنان ضــد الظلم وضد كل أنواع االعتداءات
نتعاطف مع الشعب الكويب يف نضاله لرفع عىل حقوقنا وثرواتنــا ،أيضاً متنينا للبنان
الحصــار الجائر عليه .كام نشــيد مبواقف الســام واالطمئنان والحصول عىل ثرواته
كوبــا حكومة وشــعباً اىل جانب القضايا كام يستحق الشعب اللبناين».
واستقبل الخطيب رئيس املركز الكاثولييك
املحقة للشــعوب ويف مقدمتهــا القضية
لالعالم االب الدكتور عبدو أبو كسم.
الفلسطينية».
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم املــــــهــــــنــــــي والــــــتــــــقــــــنــــــي بــــــيــــــن حـــــاجـــــة
ّ
وتــــــــــطــــــــــور املـــــــنـــــــاهـــــــج واالخــــــتــــــصــــــاصــــــات
الــــــــســــــــوق
يوفر التعليم املهني والتقني املعرفة والخربات
العلمية والعملية ،وكذلــك التدريب والتطبيق
العميل يف الكثري من املهن والحرف .ويشــمل
التعليم املهني والتقني مستويات ثالث:
 مســتوى التأهيل املهني ملن أنهوا املرحلةاإلبتدائية من التعليم األسايس وتنتهي بشهادة
الكفــاءة املهنيــة كمرحلة أوىل وبشــهادة
التكميلية الثانوية كمرحلة ثانية.
 املســتوى الثانــوي ويتضمن شــهادتنيكل منها ثالث سنوات،
رسمييتني ،مدة دراسة ّ
(البكالوريا التقنية والثانوية املهنية  -النظام
املزدوج -البكالوريا املهنية).
 املستوى الفني العايل الذي يخول الدارسنييف نهاية السنة الثالثة الحصول عىل شهادة
االمتيــاز الفني ،تليها مرحلة األطر العليا التي
متتد لسنتني من الدراسة ،يحصل فيها التلميذ
عىل اإلجازة الفنية او الهندسة الفنية.
يف مقاربة املفهوم واملنظور الخاطئ حول
التعليم املهني والتقنــي يف املجتمع اللبناين،
تجــد أنه وبأغلب الحــاالت يصار إىل تصنيف
التلميــذ امللتحق بالتعليم املهني بأنه فاشــل
دراسيا .وعليه فقد اختار طريقا سهال وتح ّول
إىل التعليم املهني .وهذه النظرة غالبا ما تكون
هاجســا لدى األهل الذيــن يصارعون لرفض
الفكرة ،واإلرصار عىل إكامل أوالدهم الدراسة
يف التعليم املدريس أحيانا ،بخلفية أن اإلنتقال
إىل املهني فشل بذاته.
ومــن ناحية أخرى ،يســعى التلميذ املنتقل
إىل التعليم املهني إىل اختيار اختصاص يكون
بالشــكل قريبا من التحصيل العلمي املدريس
ومــن بعده الجامعي يف التعليم العادي ،فرتى
الغالبيــة يلجؤون إىل اختيــار اختصاصات
اإلدارة واملحاســبة وشبيهاتها ،بينام يقل عدد
امللتحقني باإلختصاصــات األخرى كامليكانيك
والفندقية والكهرباء وغريها...
لعــل هاتني املقاربتــن اللتني متثالن واقعا
ســلوكيا ونفســيا يف املجتمــع ،ك ّرســته
سيكولوجيات العرف املجتمعي لناحية التقليل
من شــأن العاملني يف الحرف واملهن ،واعتبار
اقل شأنا من اإلداري واملوظّف.
العامل ّ
نخلص مام تقدم إىل توضيح مفهوم التعليم

املهني والتقني .مقارنة بباقي قطاعات التعليم،
فإن القطاع املهني والتقني هو األقرب إىل سوق
العمل،فهويوفّراليدالعاملةاملاهرةواملتخصصة
واملجازة ،والتي تلبي حاجة الســوق الصناعي
والحريف والسياحي والخدمايت وغريه.
فتوافــر اليد العاملــة املتخصصة واملجازة
يف املهن ،يزيــد من ازدهار هذه املهن ،وتراكم
هــذا اإلزدهار يف غري مجــال يخدم النهوض
اإلقتصادي واملهني املحرتف ،ويشــكل رافعة
أساســية القتصاد البالد ،بحيث يؤمن فرص
عمل للمحرتفني مــن ناحية ،وتخدم مهارات
املتخصص وكفاءتــه يف املهنة التي اختارها،
ما يعكس نجاحا وتطورا عاما.
يوجــد يف لبنان عدد كبري من املعاهد الفنية
الرســمية والخاصة التي بغالبيتها مرخصة.
وتتنوع اإلختصاصات فيها وتجرى اإلمتخانات
الرســمية للطالب بــإرشاف وزارة الرتبية،
مصلحة التعليم املهني والتقني.
غــر ان واقــع التعليــم املهنــي والتقني
مبشكالته يحتاج ملقاربة حلول كثري للنهوض
به وهذه بعضها:
 اتجــاه وزارة الرتبيــة ومصلحة التعليماملهني والتقني إىل اإلضاءة عىل اهمية التعليم
املهني من خالل ندوات وأبحاث وحقائق تصل
بها إىل املتعلمني واملجتمع ككل لتغيري املفهوم
الخاطئ الــذي يقارب بــه املجتمع موضوع
التعليم اامهني ،وخلــق مفهوم يعطي الواقع
املهني حقّه وقيمته وجدواه وأهميته يف أذهان
الكل.
ّ
 عمــل وزارة الرتبية مــن خالل مصلحةالتعليم املهنــي والتقني عىل إدخال التعديالت
عــى املناهــج ،بحيث يتم تحديثهــا لتجاري
تطور ســوق العمل بإدخــال التكنولوجيا إىل
اإلختصاصات ،كاستخدام التكنولوجيا الحديثة
يف ميكانيك الســيارات مثــا والكهرباء ،أو
مواكبة الصيحــات الحديثة يف عامل التجميل
عىل ســبيل املثال ،ومتكني املتعلمني من تعلم
التقنيات الحديثة مواكبة للتطور الحاصل يف
سوق العمل.
 تعاون مصلحة التعليم املهني والتقني يفوزارة الرتبية مع املؤسسة الوطنية لإلستخدام

«قـــــــد يــــحــــتــــوي عــــلــــى الــــــزرنــــــيــــــخ»...
آثــــــار ســلــبــيــة ل ــت ــن ــاول األرز األبـ ــيـ ــض !

يعدّ األرز أكرث الحبوب شــيوعا يف
جميع أنحاء العامل وذلك بسبب تكييفه
الستكامل مجموعة كبرية من النكهات
واألطباق ،ويشكل األرز خمس إجاميل
الســعرات الحرارية املســتهلكة عىل
مستوى العامل.
األرز األبيــض أو األرز املخصب كام
هــو معروف ،هو أحــد األنواع األكرث
شيوعا ،األرز األبيض هو األرز املكرر،
مام يعني أنه قد تم طحنه إلزالة القرشة
الخارجية وطبقات النخالة والجراثيم،
وعــى الرغم من انتشــاره مييل األرز
األبيــض إىل الحصول عىل ســمعة
سيئة بسبب طريقة معالجته ،خاص ًة
باملقارنــة مع األرز البني الذي يحتوي
عىل نســبة غذائية أكــر من الحبوب
الكاملة.
قالــت اختصاصية التغذية ومؤلفة
كتــاب الطبخ الصحــي املكون من 7
مكونات ،لورين ماناكري ملوقع Eat this
 ،هناك بعض اآلثار الجانبية املدهشة،
لتناول األرز منها الجيدة ومنها السيئة:
 إعطــاء املزيد مــن الطاقة :تقولماناكــر« :األرز األبيــض هو مصدر
للكربوهيــدرات ،وهو املصدر الرئييس
للوقــود لجســمك  ،باإلضافة إىل ذلك
فــإن العديد من أنــواع األرز األبيض،
عىل األقل يف الواليات املتحدة  ،مدعمة
بفيتامينات  Bالتي قد تســاعد يف دعم
مستويات الطاقة أيضا» .ووفقا لبحث
نُرش يف املجلة  ،Nutrientsفإن جميع
فيتامينات  ،Bباستثناء حمض الفوليك
تشــارك يف خطوة واحــدة عىل األقل
من نظام إنتــاج الطاقة داخل الخلية،
وتؤكد الدراسات عىل رضورة الحصول
عىل جرعة من كل فيتامني  Bالكتساب
الطاقة .والقليل جدا منه ســيحد من
إنتاج الجســم للطاقــة ،مام قد يكون
له تأثــر ســلبي يف التمثيل الغذايئ
والصحة العامة.

ّ
«دولــــــــرة» الــقــســط املــــدرســــي واقـــــع ال بــــد منه

التابعــة لوزارة العمل ،بحيــث توضع خطط
مشــركة توضح حاجات سوق العمل وتحث
مصلحة التعليم عىل إنشاء إختصاصات جديدة،
ّ
وحث املتعلمــن لإللتحــاق باإلختصاصات
الطلوبة عرب التوجيه واإلرشاد.
 عمل الوزارة عىل خلق الحوافز للمتعلمني،مام يفسح املجال امام املبدعني للتم ّيز ،ويساهم
يف زيادة اإلقبال عىل هذا القطاع .

رغم وجود قانون يف وزارة الرتبية والتعليم العايل
مينع تحديد االقســاط بالعملة األجنبية ،بات مؤكدا
اتجــاه املدارس الخاصة لفرض اســتيفاء قيمة من
القســط بالدوالر االمرييك «الفريش» ،تحت مسمى
«مساعدة مدرســية» ،وبهذا يكون القسط املدريس
مستوىفً بجزئيه اللبناين والدوالر.
تفاوتت مبالغ الــدوالر فريش املفروضة من قبل
املدارس الخاصة وتراوحت بني ال  300دوالرا وال4000
دوالر .وقد بلغ القسط املحدد باللرية اللبنانية يف حده
االدىن ضعفي قســط العام الفائت ووصل إىل ثالثة
وأربعة اضعاف يف بعض املؤسسات الرتبوية.

 تظافــر الجهود بني لجنة الرتبية النيابيةولجنة العمل النيابية للسعي لدعم الواقع املهني
والتقني عرب التقدم بدراسات ومشاريع قوانني،
لدعم القطاع معرفيا وتكنولوجيا وفنيا ،بحيث
تهتم بربــك القطاع باملؤسســات والرشكات
الكربى ،فيكون املتعلم كفاءة تطلبها الرشكات،
وتخدم واقع التوظيف وتقليل البطالة بتوظيف
الشباب اللبناين املجاز والكفوء.
كل ما سبق ذكره .خطوات تحتاج ألكرث منها
عىل الطريق الصحيح ،تبدأ بتقويم املؤسسات
الوزاريــة والتعليميــة ،بحيث توضع الخطط
وقواعــد العمل وامليزانيات ،ويحدد كل مرشوع
بســقف زمني إلنجازه ،يصار بعده إىل تحقيق
إنجاز تلو اآلخر ما يؤمن للكل البيئة الصحيحة
للنهوض الصحيح.

فعىل سبيل املثال حددت بعض املدارس ،إضافة إىل
اللرية اللبنانية مبلغا وقدره بالدوالر كالتايل:
الشــويفات الدوليــة  ، $1500اإليســت وود
كوليدح ،$1850ويل ســرينغ  ،$3950الشــانفيل
 ،$900أمجاد 350 $إىل  ،500$الراهبات االنطونيات
 ،500$املنتيسوري  ،$1800االهلية  ،$1800ااروضة
.1200$
ظل الوضع
وإذ يشــكو األهل ارتفاع االقساط يف ّ
ّ
وتدن قيمة الرواتب ،يتجهون
اإلقتصــادي الصعب،
رغم الشــكوى إىل السعي لتأمني األقساط بحثا عن
جودة التعليم يف املدارس الخاصة ،وتسليام بوجوب
التضحية يف سبيل تعليم أبنائهم.
ولعل شــكوى األهايل يف هذا النطــاق تتفاوت
بحسب األهل ،فبينام يجد أهايل التالمذة الذين لديهم
أفراد من عائالتهم يعملون يف الخارج ،بأن االقساط

معقولة ،يستصعب األهل العاملني يف لبنان تسديد
االقساط رغم أن قسم من رواتبهم مستوفاة بالدوالر.
وأمــا االهــايل الذين يعملون يف القطاع الرســمي
والعســكري فهم أكرث املترضريــن بحيث أن الزيادة
تفوق مجمل رواتبهم.
الســيدة منال د ،أم لولديــن ،تعمل يف أحد املتاجر
يف قســم املبيعــات ،فيام زوجهــا معاونا أول يف
الجيش اللبناين ،تقول بأن معاشــها ومعاش زوجها
بالكاد يكفي ألساســيات الغذاء والرضوريات ليس
إال ،وتضيــف أن الجوع ال يهــم ،إمنا الكارثة بنظرها
هي عــدم التمكن من تعليم أوالدها ،فاملرياث الوحيد
الذي تســعى لتامينه لهم مع زوجها هو التعليم ،عل
مســتقبلهم يكون أكرث إرشاقا من ذويهم .وتضيف:
ارى صعوبة تحقيــق حلمي املرشوع يوما بعد يوم.
ويف حــن بقي قســم غري قليل مــن التالمذة يف
مدارسهم الخاصة نفسها ،شهدت املدارس نزوحا من
مــدارس خاصة باهظة الكلفة إىل مدارس اقل منها
كلفة ،ومن الخاص إىل الرسمي او الشبه مجاين.
من جهة موازية فقد عربت لجان األهايل واولياء
األمور يف غري مدرســة ،عن امتعاضهم من الزيادات
واصفــة إياها باملخالفة للقانون خاصة وأن املدارس
مل تسلم قطع حساب للجان األهايل وهذا بدوره غري
قانوين بحســب اللجان ،علام بأن لجان األهل تغيب
بدورها الفاعل عن الكثري من املدارس التي تستعيض
عنها بلجان شكلية.
ويبقى أن القســط املدريس ليــس وحده العقبة
فاملتطلبات كثرية ،من كتب وقرطاســية إىل اللباس
املدريس ،والنقــل ،وحاجات التلميذ اليومية من أكل
ورشاب يف ظل الوضع اإلقتصادي واملعييش املتفاقم
حيــث ترزح معظم العائالت تحت ضغط عدم القدرة
وتغليب األولويات.
الحل؟
السؤال املطروح :هل يكون للوزارة دورا يف ّ
خاصة وانه قد تردد يف أوساط الوزارة أنّه رغم وجود
قانــون مينع الزيادة بالعملــة األجنبية ،فلن تتجه
الوزارة إىل املنع يف ظل الوضع القائم الســتمرارية
الحل بغياب الدولة عن
عمل املدارس؟ وكيف يكــون ّ
الواقــع اإلقتصادي وصعوبــة اجرتار الحلول؟ ويف
ظل النزوح اتجاه املدارس الرســمية ،ما هي إمكانية
اإلستيعاب ؟
وأســئلة كثرية تع ّود الواقــع اللبناين الذي تغيب
عنــه الخطط  ،إىل مجــاراة األزمات واجرتاح التع ّود
جل ما تولــده انفجارا يج ّر
والتــايش يف خطــى ّ
انفجــار ،ويؤثر عىل مجمل نواحــي الحياة ما يزيد
العبء والضغوط وصعوبتها.

ّ
ل ــل ــح ــف ــاظ ع ــل ــى صـــحـــة عـــظـــامـــكـــم ...تـ ــنـ ــاولـ ــوا هـــــذه املــــشــــروبــــات !

تلعب املرشوبات واألطعمة دوراً رئيسياً يف بناء صحة
ســليمة أو حتى تدمريها .أما عىل صعيد صحة العظام،
عامل ً
ً
فعال للحفاظ عىل
فام نأكله ونرشبه ميكن أن ميثل
صحتها يف أي مرحلة عمرية .فكل ما كان املرء أصغر س ًنا،
كلّام بنى جسمه عظا ًما جديدة أرسع ،مام يزيد من كتلة
العظام .ولكن مع التقدم يف العمر ،يتم فقد كتلة العظام
بشكل أرسع من قدرة الجسم عىل تكوينها ،مام ميكن أن
يؤدي إىل ضعف العظام.
بحســب ما نرشه موقع  ،Eat This Not Thatميكن أن
يكون ما يأكله ويرشبه الشخص عامالً رئيسياً يف صحة
العظام ،مبا يشمل دمج املزيد من املعادن الصحية للعظام
يف النظام الغذايئ .تقول اختصاصية التغذية بريتاين دن
إن هناك عادات للرشب ميكن أن تســاعد يف الحفاظ عىل
صحة العظام ومنع الشيخوخة كام ييل:
 رشب الحليــب املعــزز :تقول دن إن رشب الحليب هوطريقة جيــدة لتوصيل العنارص الغذائية املهمة للعظام،
مضيفًــا أن «الحليب املعزز وبدائــل الحليب تحتوي عىل
فيتامني  Dوالكالسيوم والربوتني لدعم صحة العظام».
 قــد يحتوي عــى الزرنيخ :وفقايحتــوي الحليب البقري املعزز عىل فيتامينات ومعادن
ملاناكــر ،يعد الزرنيخ عنــرا نادرا إضافية ال توجد بشكل طبيعي أو بكميات كبرية يف الحليب
ميكن أن يؤدي ،عند اســتهالكه بشكل
متكــرر وبكميات كبــرة ،إىل بعض
النتائج الصحية غري السارة ،وتوضح:
«تم العثور عىل الزرنيخ يف األرز ،لذلك
عندما تستهلك هذه الحبوب ،يدخل هذا
يشري األطباء إىل أهمية اتباع مرىض
العنرص إىل جسمك» .عىل الرغم من أن
السكري من النوع األول والثاين ،نظاما
األرز األبيض يحتوي عىل نسبة أقل من
غذائيــا يوميــا يحتوي عــى الخضار
الزرنيــخ مقارنة باألرز البني ،إال أنه ال
والفاكهة .ويشــجع بعض األخصائيني
يزال من املهم تجنب اإلفراط يف تناوله
عــى التفكري يف نظام غذايئ نبايت إىل
وتنويــع الحبوب ،بعض الخيارات التي
حد كبري يحتــوي عىل أنواع معينة من
تحتوي عىل نســبة أقل مــن الزرنيخ
والتي تســتحق املحاولة هي القطيفة الخضار.
وقــال املدير الطبــي يف Concepto
والكينوا والربغل والفارو.
 يســاهم يف تقوية العظام :اتضح  Diagnosticsالدكتــور طارق محمود :أن تنــاول األرز األبيض قد يوفر ميزة «يف حني أن بدء نظام غذايئ نبايت ليس
كبــرة عندمــا يتعلق األمــر بصحة عالجا مبارشا ملرض السكري ،فإن العديد
العظام ،تقــول ماناكري« :نعلم جميعا مــن الفوائد الصحية ميكــن أن تكون
أن الكالسيوم وفيتامني  Dمن العنارص مفيدة ملرىض الســكر» .وأضاف« :يعد
الغذائية املهمــة لصحة العظام ،لكن النظام الغذايئ أمر بالغ األهمية يف إدارة
أحد املغذيات الرئيسية املجهولة لصحة مرض السكري ألن كمية الكربوهيدرات
العظام املنغنيز ،أحد العنارص الرئيسة التي تتناولها تؤثر عىل مستويات السكر
يف الدم بشكل أكرب ،ال ميكن التقليل من
املتواجد يف األرز األبيض».
 قد يســاهم يف اإلصابة مبتالزمة أهمية قيام شخص مصاب بداء السكريالتمثيــل الغذايئ :بينــا هناك حاجة بتثقيف نفســه بشــأن مخاطر تناول أطعمة معينة  ،ال
إىل مزيــد من البيانات ،تشــر بعض سيام تلك املليئة بالسكر املجاين».
ووجدت مراجعة يف مجلة التغذية أن اتباع نظام غذايئ
الدراسات إىل وجود صلة بني استهالك
األرز األبيــض وخطر متالزمة التمثيل منخفض الكربوهيدرات ميكن أن يدعم مرىض السكري،
حيث أن اتبــاع نظام غذايئ منخفــض الكربوهيدرات
الغذايئ ،بحسب ماناكري.
ووفقا ملايو كلينك« ،متالزمة التمثيل يقلل بشــكل موثوق من مســتويات الجلوكوز يف الدم
الغذايئ هي مجموعة من الحاالت التي املرتفعــة ،وقد ثبت أنه يقلل أو يلغي الحاجة إىل األدوية
تحدث معا ،مام يزيد من خطر اإلصابة من القواعد التي يســهل تذكرها أن الخرضوات التي تنمو
بأمــراض القلب والســكتة الدماغية فوق سطح األرض منخفضة الكربوهيدرات بشكل عام،
والســكري من النوع  .»2وتشمل هذه وتلــك التي تنمو تحت األرض تحتوي عىل نســبة عالية
الحاالت ارتفاع نســبة السكر يف الدم ،من الكربوهيدرات ،هناك بعض االســتثناءات ،مثل قرع
وزيادة الدهون يف الجسم حول الخرص ،الجوز ،الذي ينمو فوق سطح األرض ولكنه يحتوي عىل
وزيادة ضغط الدم ،ومســتويات غري نسبة عالية من الكربوهيدرات ،الكوسة الصيفية تحتوي
طبيعية من الكوليســرول أو الدهون عىل نسبة أقل من الكربوهيدرات وهي بديل أفضل ملرىض
السكر.
الثالثية.

العادي .وإذا كان الشخص يعاين من عدم تحمل الالكتوز
أو ال يحــب الحليب البقري ،ميكنه اللجوء إىل تناول بدائل
الحليــب التي تحتوي أيضً ا عــى فيتامينات إضافية ،مبا
يشــمل خيارات من بينها الحليب النبايت مثل فول الصويا
والشوفان واألرز وجوز الهند والكاجو واللوز.
 مرشوب الخرضوات الورقية :إذا كانت منتجات األلبانغري مطروحة متا ًما ،فإن هناك ،لحسن الحظ ،طرقا أخرى
للحصول عىل كمية الكالسيوم املوىص بتناولها يوم ًيا.
تقول دان :إن «الســبانخ والخرضوات الورقية األخرى
مصدر جيد للكالسيوم» ،شارحة أن السبانخ بشكل خاص
ميكن إضافتهــا إىل العصائر ،ألنه ال ميكن متييز مذاقها
مبجــرد مزجها مبكونات أخــرى ،لكن ما يبقى فقط هو
« الفوائــد الغذائية» .ويف الوقــت عينه ،تحذر دن من أن
الســبانخ تحتوي عىل كمية عالية من األوكساالت ،وهو
مركب طبيعي يرتبط بالكالسيوم ،مام ميكن أن يؤدي إىل
تكوين حصوات الكىل .ويف هذا الســياق ميكن استخدام
اللفت كبديل للسبانخ.
 منتجــات ألبــان يف عصائــر مخفوقــة :توضحاختصاصية التغذية دن أنه ميكن اللجوء إىل طرق متعددة
لخلــط الحليب يف النظام الغذايئ ،من خالل إضافة نوع

من منتجات األلبان إىل العصري الطبيعي ملساعدة العظام
عىل البقاء بصحة جيدة .وفقًا لدورية ،Nutrition Today
يشكل الربوتني حواىل  %50من حجم العظام وحوايل ثلث
كتلة العظام .ونظ ًرا ألن الربوتني الغذايئ هو عنرص غذايئ
رئييس لصحة العظام ،فيمكن أن يســاعد يف الوقاية من
هشاشة العظام.
 عصري الخــوخ وفواكه أخرى :وفقًــا ملا ذكرته دن،تعمل الفواكه كمعادالت هضمية رائعة تدعم مســتويات
الحموضة املتوازنة ،والتي بدورها تساعد يف الحفاظ عىل
مستويات الكالسيوم .إن الخوخ من الفواكه املفيدة بشكل
خاص لتحسني صحة العظام .وفقًا لدراسة نرشها برنامج
علم وظائف األعضاء التكاميل والطب الحيوي وأقســام
علوم التغذية وعلم الحركة يف جامعة والية بنســلفانيا،
فإن تناول ما يقرب من  6إىل  12حبة برقوق يوم ًيا ميكن
أن يساعد يف تقليل اضطرابات االلتهاب ،التي تتسبب يف
فقدان العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث .ميكن أيضا
رشب عصــر الربتقال املدعــم ،والذي يوفر  350مغم من
الكالسيوم ،أو ما يقرب من  ٪25من القيمة اليومية املوىص
بها .وتقول دن إنه ميكن الجمع بني الربقوق والربتقال عند
إعداد كوب عصري مفيد بشكل رائع لصحة العظام.

ملــــرضــــى الــــــســــــكــــــري ...إلــــيــــكــــم الــــــخــــــضــــــراوات املــــفــــيــــدة لــــكــــم !

ولفتــت الدكتورة ديبورا يل ،دكتوراه يف الطب من Dr
 ، Fox Online Pharmacyإىل أن أفضل الخرضوات ملرىض
الســكر تشمل :الخضار الورقية الخرضاء ،مثل امللفوف،
الخرض ،الربوكيل ،براعم بروكســل ،الســبانخ واللفت،
نبات الهليــون ،الفاصوليا الخرضاء ،الباذنجان ،الفلفل،
كرفس ،الفطر ،البقوليات مثل الحمص والعدس والفول،
الطامطم ،البصل ،الخيار.
أ ّما الخــروات التي يجب تجنبها يف النظام الغذايئ
فهــي ،الخرضوات النشــوية ،مثل الــذرة والبطاطس
والبطاطا ،مليئة بالكربوهيدرات ،ونتيجة لذلك تؤثر عىل
مســتويات السكر يف الدم ،عىل وجه الخصوص ،تتمتع
البطاطس املسلوقة بتصنيف عالٍ ملؤرش نسبة السكر يف
الــدم يبلغ  ،78وهذا ال يعني أن هذه الخرضوات محظورة
متاما عىل مرىض الســكر ،ال يزال من املمكن االستمتاع
بها يف األجزاء املناســبة ،ولكن مرة أخرى من الرضوري
أن تكون عىل دراية بها بالضبط ما تأكله.

ووفقا للدكتــور محمود ،يجب تناول
الخــروات التاليــة باعتدال يف نظام
غذايئ خاص مبرض الســكري :بطاطا،
البطاطــا الحلوة ،الجوز االســكواش،
اليامــز ،ذرة حلوه،عصري الخضار (ألنه
مركّــز فهو غنــي بالكربوهيدرات) ،ما
ال يزيــد عن ملعقة واحــدة ممتلئة من
هريس الطامطم ،وعاء من أعواد الجزر
املفرومة.
هــذا وتشــر مراجعــة يف مجلة
Medical Clinics of North America
إىل أن االتســاق مــع تناول الســعرات
الحراريــة والكربوهيــدرات عىل وجه
الخصوص ميكن أن يكون مفيدا يف إدارة
مرض السكري.
وجدت مراجعة أخرى ،أن اتباع نظام
غذايئ منخفــض الكربوهيدرات أظهر
نتائج إيجابية يف عالج مرض السكري
ومرض السكري ومتالزمة التمثيل الغذايئ والسمنة.
وتعترب الخرضاوات منخفضة املؤرش الجاليســيمي
مناســبة ملرىض السكر وأولئك املعرضني لخطر اإلصابة
مبرض السكري ،ذلك أن اتباع نظام غذايئ ميلء بالفواكه
والخرضوات الورقيــة والبقوليات واملكرسات والحبوب
الكاملة ميكن أن يســاعد يف تقليل خطر اإلصابة بالنوع
الثاين من داء السكري.
إىل ذلك ،يجب عىل األشخاص الذين يعانون من مرض
الســكري أن يتطلعوا إىل تجنــب الخضار ذات التصنيف
 GIاملرتفع ،حيث ميتص الجســم نســبة السكر يف الدم
من تلك األطعمة بشــكل أرسع بكثري مقارنة باألطعمة
ذات املؤرش الجاليسيمي املنخفض ،وهذا يشمل األريض
شــويك ،والهليون ،والربوكيل ،والكرفس ،والقرنبيط،
والباذنجــان ،والفاصوليا الخــراء ،والخس ،والفلفل،
والبازالء ،والسبانخ.
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شــركــات اســتــيــراد املــحــروقــات تــحـ ّـبــذ الــغــاء الــدعــم وإبــاحــة االســتــيــراد للبنزين
ً
مـــصـــرف ل ــب ــن ــان يُــــحــــاول «نـــفـــض يـــديـــه «عـــبـــر إلــــغــــاء الــــدعــــم تــدريــجــيــا
جوزف فرح
تعتقــد مصــادر نفطية
مطلعة ان االفضل الستقرار
الســوق النفطية يف لبنان
هو بإباحة االسترياد والغاء
الدعم عــن البنزين كليا الن
ما نشــهده حاليا من حدوث
ازمــات عىل هذا الصعيد هو
انتظار رشكات االســترياد
اخذ موافقــة مرصف لبنان
للبــدء بتوزيع الكميات التي
تفرغها البواخر حيث تضطر
لالنتظــار احيانــا اكرث من
٢٠يوما لنيــل هذه املوافقة
مع تكبدها خســائر جسيمة من جراء االنتظار يف
عرض البحر.
لكن هــذه املصادر تخوفت مــن انعكاس الغاء
الدعم عن البنزين اىل ارتفاع ســعر رصف الدوالر
يف السوق السوداء اذ تضطر هذه الرشكات اىل»مل
«الدوالرات من هذه الســوق بعد ان كانت تستعني
بدوالرات صريفة ورمبا من اجل هذه الغاية يرتيث
مــرف لبنان يف الغاء الدعم بل يعتمد عىل االلغاء
التدريجي واليوم يتأمن مثن جزء من البضاعة عن
طريق منصة وبعض صريفة وبعد ان كانت املعادلة
تقوم عىل ٨٥يف املئة صريفة و١٥يف املئة السوق
السوداء اصبحت املعادلة اليوم ٧٠يف املئة صريفة
و٣٠يف املئة تؤمن من الســوق الســوداء ونتوقع
ان تســتمر املعادلة ونصل اىل ٥٠يف املئة صريفة
و٥٠يف املئة سوق سوداء حتى نصل اىل الغاء الدعم
كليا .
وتحدثت هذه املصادر ان دولرة اســعار البنزين
ســتؤدي اىل الغــاء الطوابري التــي كانت تقف
امام محطات البنزين الن اســباب وجودها تنتفي
والبضاعة تكون مؤمنة وليس كام حصل البارحة
من تعطش الســوق اىل كميات من البنزين عازية

السبب اىل امرين اوال عدم فتح االعتامدات للبواخر
التي افرغت حمولتها لكنها مل توزع بســبب التاخر
يف فتح مــرف لبنان اعتامداتهــا مام ادى اىل
تخفيف كميات املوزعة مــن قبل رشكات التوزيع
حفاظا عىل مخزونها وتامني السوق بدال من قطع
البنزين عنها وثانيا مصادفة ويك اند وعيد الســيدة
مام اثرعىل حركة التوزيع.
واكــدت هذه املصادر النفطية املطلعة ان ارتفاع
اســعار البنزين ادى اىل تراجع حركة االســتهالك
بنســبة  25يف املئــة حيث بات املواطن يحســب
حسابا الي مشوار يستعمل فية السيارة خصوصا
اىل امكنــة بعيدة حتــى ان املوظفني يف القطاع
العــام توقفوا عن املجيء اىل مكاتبهم الن رواتبهم
ال تكفــي لتنقالتهم وهــذا يعني رضورة معالجة
موضوع النقل الذي تعتربه مهام يف حياة املواطنني
املعيشية.
وقالت هذه املصادر ان ازمة البارحة التي عولجت
رسيعا بفتح االعتامدات للبواخر املنتظرة يف عرض
البحر وزيادة  16الف لرية عىل سعر صفيحة البنزين
بعد ان تريثت الرشكات يف التوزيع وخفت ستوكات
محطات املحروقات واليوم اصبحت الرشكات تقوم
بــدرس توزيعها يوميا والن املحطات مل تعد قادرة

عىل تعبئــة خزاناتها نظرا
الرتفاع اسعار البنزين.
واعرتفت هذه املصادر بان
البضاعة موجودة وال خوف
من فقدانهــا طاملا ان البحر
مفتوح عىل شتى االنواع من
املحروقات واملشكلة يف حال
حصولهــا عندما يتم تاخري
صدور جدول تركيب االسعار
مام يؤدي اىل اقفال املحطات
بانتظارصــدور هذا الجدول
مؤكدة ان سعر البنزين مرتبط
بالسعر العاملي وبسعر رصف
الدوالر يف السوق السوداء.
ويبــدو ان االتجاه هو اىل
تحرير ســعر صريفة والغاء
الدعم كليا وهو موضع متابعة بني الحكومة املعنية
وحاكم مرصف لبنان الذي يحاول الغاء الدعم تدريجيا
مع محاوالته ضبط ســعر رصف الدوالر يف السوق
السوداء ولو ان وهجه قد خف بحركة التداول ضمن
منصة صريفة التي تراجهت من  90مليون دوالر اىل
حوايل  30مليون دوالر وهذا ان دل عىل ىشء فانه
يدل عىل تراجع حجم االحتياطي من الدوالر لديه كام
فعل مرصف لبنان بالنســبة للامزوت الذي حرركليا
من الدعم وبات يباع بالدوالر االمرييك.
ويقــول عضو نقابة اصحــاب املحطات جورج
براكس ان وصول ســعر برميل النفط اىل  94دوالرا
امريكيا ســببه التقدم االيجايب الحاصل يف امللف
االيراين والذي ميكن ان يؤدي يف حال حصول اتفاق
نهــايئ اىل رفع العقوبات عــن ايران التي ميكنها
زيادة انتاجها النفطي مليون برميل يوميا خالل ايام
اضافة اىل االنكامش االقتصادي يف الصني وتراجع
االنتاج الصناعي فيها يشــكالن جزءا اساسيا من
تراجع ســعر النفط عامليا حتى وصل ســعر خام
الربنت اىل  94دوالرا يف اذار بســبب سياسة الغاء
الدعــم التدريجي عن مــادة البنزين متهيدا لنفض
يديه من السوق النفطية يف لبنان.

نــصــر نــفــت وجــــود ّ
اي انــشــقــاق ف ــي <رابـــطـــة مــوظــفــي االدارة ال ــع ــام ــة> :
ُ
مــســتــمــرون فــي االضــــراب  ..ومــن خــرقــه سيعود الن ال مصداقية فــي الــوعــود

شــيئا ،خصوصا أن تلك الدفعات
اميمة شمس الدين
لشــهرين فقط .وسيأيت موعد
االنتخابات الرئاســية ليتم وقف
ينتظر موظفــو القطاع العام
دفعهــا .وهم لن يدفعوا للموظف
بفارغ الصرب رواتبهم التي تأخرت
خالل الشهرين املقبلني ،وال يزال
اصالً اىل ما بعد منتصف الشهر اال
املوظفون بال بدل نقل منذ شباط
انهم فوجئوا باقتطاع حواىل ٤٠٠
املايض».
الــف لرية منها ،وعلمت الديار انه
وعن بدل النقل نفت علمها بأي
تم حســم فرق رضيبة ( تسوية
معلومة عن موعد دفع املتأخرات.
رضيبيــة عن عــام ) ٢٠٢١وهذا
واكدت انها ال تتواصل مع الوزراء
االمر سيستمر ملدة اربعة اشهر.
الذيــن «انتهى التواصل معهم بعد
وكان قســم مــن موظفــي
ان فعلوا فعلتهم واختفوا ،بعد ان
القطاع العام فك االرضاب بعدما
علموا بأن املوظفني باتوا متيقنني
تم اقرار زيادة بدل النقل اىل ٩٥
من اللعبة».
الــف لرية و اعطاء بدل انتاج بني
وحملت املسؤولية للحكومة
 ١٥٠و  ٣٥٠الف لــرة لبنانية(
مجتمعــة .وقالــت« :من يريد
والثانية
حســب الفئات  :االوىل
للخروقــات ،والدولــة مل تقدم لنا شــيئا لرنفع
محاســبة املوظــف بحســب
والثالثة والرابعة والخامســة) عن كل يوم عمل
االرضاب ،بــل ان التعنت من قبل الســلطة وإذالل حضوره وحساب املســاعدة وفقا لدوامه ،عليه
عىل اال يقل الحضــور عن ثالثة ايام اضافة اىل
املوظــف واالنتقاص من حقوقه يــزداد .حتى لو اوال ان يدفع له بدل النقل التي مل يقبضها املوظف
مســاعدة بقيمة نصــف راتب وراتب اضايف عن
منذ شباط».
شهري اب وايلول.
متثل
ال
املبالغ
فتلك
به،
وعدت
ما
الحكومة
دفعــت
واشــارت اىل ما يشــاع عن امكانية
هذه
ان
مطلعة
مصادر
وعلمت الديار من
دفع قســم من املســاعدة االجتامعية
دفعها
سيتم
متى
املعروف
املبالغ من غري
االســبوع املقبل ،اال انهــا يف املقابل
يف حــن ان بدل االنتاج يُرتك للوزارات كل
االس ــم ــر شــكــر مــيــقــاتــي العــطــائــه بــدل
ابــدت عــدم تصديقها لكل مــا يقال،
حسب ميزانيتها يف حني ان القرار الصادر
«النهم ال يصدقون بيشء بســبب غياب
عن الحكومة يتيح للــوزارات التي ليس
ـام
ـ
ـع
ـ
ال
ـاع
ـ
ـط
ـ
ـق
ـ
ال
ـي
ـ
ف
للعاملين
ـة
ـ
ـي
ـ
ـاج
ـ
ـت
ـ
ان
املصداقية ،وكل ما فعلوه حســم املبالغ
لديها ميزانية( اموال) ان تطلب من وزارة
شــكر رئيس االتحاد العاميل العام يف لبنان الدكتور بشارة األسمر من الرضائب» .وقالت« :الشــطر االعىل
املال ان تنقل لها االعتامدات ولفتت املصادر يف ترصيح ،رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت عىل إصداره يحصل فقط عند تصحيح االجور ،ال ان
ان العديد من الوزارات طلبت هذا االمر لكن
يضعوا رضيبة الدخــل من دون اجراء
اليوم التعميم رقم « 2022/23الخاص باملؤسســات العامة والهيئات
مل تستجب وزارة املال لطلبها
ذلك التصحيح» .وكشفت ان الحسومات
( بدل ما يزيدولنا نقصولنا) هذا لســان العامة واملجالس واألجهزة األمنية بشــأن إعطاء بدل إنتاجية للعاملني
عىل رضيبــة الدخل ستســتمر ملدة 4
حال املوظفني الذين يضطرون لالستدانة يف القطاع العام».
اشهر.
مليونا
والبالغ
للعسكريني
النقل
بدل
مرســوم
«دفع
وأكد األســمر
يك يتمكنوا من الوصول اىل مراكز عملهم.
واكدت ان جزءا كبريا من املوظفني الذين
ً
املؤسسايت».
بعملهم
القيام
من
يتمكنوا
حتى
ا
شهري
لرية
ألف
ومئتي
للتعليق عــى ما يحصل و معرفة اخر
فكواارضابهمسيعودونلاللتزامباالرضاب
بالحوار
باالســتمرار
والعمل
املال
ووزيري
الحكومة
رئيس
وطالب
التطورات والتحركات الديار التقت رئيسة
بعدما شــعروا بأن مثة من خذلهم ،نافية
إلعطاء
العام
العاميل
واالتحاد
العامة
اإلدارة
يف
العاملــن
رابطة
مع
رابطــة موظفي االدارة العامة نوال نرص
وجود اي انشــقاق يف صفوف الرابطة،
وعســكريوه
موظفوه
أصبح
«الذي
العام
للقطاع
الحقوق
من
مزيــد
التي اعلنت :ســنعقد مؤمتــرا صحافيا
والهيئــة االدارية موحدة مع انشــقاق
ذهابهم
تكاليف
ل
م
تح
عىل
لهم
طاقة
ال
الذين
الفقراء
من
ومتقاعدوه
ّ
وسنؤكد فيه عىل استمرار االرضاب ،النه
شخص واحد استخدمه الوزراء لصالحهم.
أعاملهم».
اىل
ســواء تم االلتزام به ام مل يتم هذا االلتزام
ولفتت اىل ان الرابطة تجري االتصاالت
بإنصافه»،
للمطالبة
للموظف
مطلق
حــق
اإلرضاب
«مبــدأ
أنّ
ورأى
ّ
بشــكل كامل ،فان االرضاب مســتمر،
مع نواب وهيئات نقابية وجهات سياسية
والكثري من املوظفني ال يزالون مرضبني ،متمنياً «تخفيف وطأة اإلرضاب املفتوح والعودة اىل العمل ولو ليوم أو من اجل تحقيق كامل اهداف االرضاب ،من
يومني يف األسبوع ،لتسهيل معامالت املواطنني يف الوزارات كاف ًة».
دون وجود اي تحرك من قبل الكتل النيابية
وسنؤكد عىل استمراريته».
التقليدية منذ بداية االرضاب.
اضافــت« :دامئــا االرضابات تتعرض

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ً لـــبـــنـــاء إهــــــــــراءات :
ح ــم ــي ــه وســـــــام عـ ــرضـ ــا الـــخـــطـــة
ً
األمـــــن الـــغـــذائـــي املـــســـتـــدام أص ــب ــح جــــــزءا أســـاســـيـــا مـــن األمـــــن الــقــومــي

عقد وزيرا االشــغال العامــة والنقل واالقتصاد
والتجارة يف حكومة ترصيف االعامل الدكتور عيل
حميه وامني ســام اجتامعا يف وزارة االشــغال،
تناوال فيه الخطة االســراتيجية التي تعنى ببناء
إهــراءات يف مرفأي طرابلــس وبريوت ومنطقة
والبقــاع تحوي مخزوناً اســراتيجياً من الحبوب
حفاظاً عىل األمن الغذايئ.
اثر اإلجتامع ،قال سالم« :االمن الغذايئ موضوع
أســايس وحيــوي وتحديداً ما يتعلــق باملخزون
االســراتيجي للحبوب يف لبنان ،ونحن ليس لدينا
أي مخزون اســراتيجي بعد خسارة اهراءات مرفأ
بــروت ،بحيــث اننا أصبحنا نعــ ّول عىل ما يصل
اىل شــواطئنا لالستهالك وال ميكن ان نكمل بهذه
الطريقة .ومن األطر األساسية ملعالجة هذا امللف،
بناء مخزون اســراتيجي احتياطي لألمن الغذايئ
الذي أصبح اليوم يشــكل جزءاً أساســياً من األمن
القومــي للبلــد ،والحل يكمــن يف موضوع بناء
االهــراءات وتكلمنا بإطار خطة لبناء عدد منها يف
ثالثة مواقع يف لبنان».
أضاف« :من غري املســموح يف أي بلد من العامل
أن يكون مخزونه االسرتاتيجي محصورا مبنطقة
واحدة ،وأكــر دليل عىل هذا الخطأ هو عند وقوع
انفجار مرفــأ بريوت الذي دمر اإلهراءات ،أصبحنا

أمــام انعدام يف األمن الغذايئ ألننا ال منلك مخزونا
اسرتاتيجيا عىل األقل يف مادة الحبوب والقمح».
وتابع :التوجه اليوم ،ان يكون لدينا مواقع لبناء
اهراءات جديدة يف مرفأي بريوت وطرابلس وكذلك
يف البقاع ،يســع كل موقع  120الف طن تقريباً أي
تأمني  9أشهر من األمن الغذايئ .وهناك تعاون وثيق
مع وزير األشغال العامة والنقل لخدمة هذا الهدف
الوطنــي ،خصوصاً أن وزارة األشــغال هي املعنية
مبوضوع املراىفء».
وعــن املبادرة الكويتية بإعــادة اعامر اهراءات
مرفأ بريوت ،قال سالم« :ما زلنا عىل تواصل معها،
ونرحب بأي مبادرة من أي دولة مســتعدة ملساعدة
لبنان يف موضوع األمن الغذايئ وغريه».
وشــدد عىل مســؤوليته وواجبه يف «عدم ترك
الشــعب اللبناين من دون مشــاريع إلســتدامة
الحفــاظ عىل األمن الغــذايئ ،يك ال نعيش تحت
رحمة تداعيات ازمات وانقطاع يف املواىنء واغالق
للمجاالت البحرية وغريها».
وختــم قائال« :مع مرشوع بنــاء اإلهراءات يف
بريوت والشامل والبقاع نكون حمينا البالد وأنشأنا
مخزوناً اسرتاتيجياً يغطي جميع املناطق اللبنانية،
وهذا هو الحل املســتدام لإلهــراءات للحفاظ عىل
األمن الغذايئ».

بــدوره ،قال حميه« :ان االهــراءات هي عنرص
أســايس للتخزين والخطة االســراتيجية لوزارة
االقتصاد هــي تخزين  360الف طن ،بحيث يصبح
مخــزون لبنان ملدة عام ،وتم اتخاذ قرار يف الوزارة
بحجــز  25الف مرت مربع لبناء اهراءات جديدة يف
مرفأ بريوت .املبنى الحايل يشــغل مساحة 4200
مرت مربع واملساحة الكلية تبلغ  21الف مرت مربع،
وسيكون هناك تشاور دائم مع وزارة االقتصاد ألنها
املعنية بعملية تشغيل مباين االهراءات».
أضاف« :اما بالنســبة ملرفأ طرابلس ،فاملساحة
التــي حجزت لبناء اإلهراءات فيه تبلغ  36الف مرت
مربع تســع  120الف طن ،واكدنا للوزير سالم ان
هــذا املوضوع ال رجعة عنه .أما البقاع فرؤيتنا هي
بناء مرفق يتسع لخزن  120الف طن من الحبوب».
وقــال« :ايرادات املرافق التابعة لوزارة االشــغال
العامة والنقل تزداد وتريتها ،وهناك دراســة خطة
لتحويل جــزء من هذه اإليرادات لبناء االهراءات يف
مرفأي بريوت وطرابلس ،وذلك بعد التشاور مع دولة
الرئيس ميقايت ،وهذا ال يعني بأننا لســنا مع تفعيل
العالقات مع كل دول العامل ،والذي يريد مســاعدتنا
ومواكبتنا فهو مرحــب به ،امنا لن ننتظر احداً يف
موضوع األمن الغذايئ ،ففي حال مل نســتطع بناء
مبنى لتخزين  120الف طن  .
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استقبل سفير بريطانيا وزوارا

ً

م ــول ــوي بــحــث م ــع ســلــيــمــان وبــــدر ف ــي إعـ ــادة
ّ
اللبنانية ال ــى دول الخليج
تــصــديــر املــنــتــجــات
اجتمــع وزيــر الداخلية
والبلديــات يف حكومــة
ترصيف االعــال القايض
بسام مولوي ،يف مكتبه ،مع
النائبني محمد سليامن ونبيل
بــدر ،وتم البحث يف رضورة
العمــل عىل إعــادة تصدير
املنتجات الزراعية من لبنان
اىل دول الخليج العريب واىل
اململكة العربية الســعودية
بشــكل خاص .وتم التشديد
خــال اللقاء عــى أهمية
مولوي مستقبال سليامن وبدر
العالقــات مع الدول العربية
الشــقيقة وتعزيز الثقة بني
الثنائية .كذلك ،استقبل الوزير السابق محمد
العربية
وللمجتمعات
الجانبني حامية للبنان
املشنوق.
عىل حد ســواء ،كــا مواصلة العمل ملنع أي
والتقــى مولــوي وفــدا مــن نقابة
محاولــة لتصديــر االذى والرش اىل الخارج .املصوريــن الصحافيــن برئاســة عــي
كذلك ،جرى عــرض آللية العمل والتجهيزات علوش الذي عــرض لواقع عمل املصورين
الالزمة لكشف أي محاولة تهريب للممنوعات خالل التحركات الشــعبية .وتــم التأكيد
وضبطها.
عــى أهمية اســتمرار التواصل بني وزارة
كــا التقى مولوي عــى التوايل النواب :الداخلية وأجهزتها وبــن النقابة حفاظا
محمــد يحيى ،أحمــد الخري وعبــد العزيز عىل حســن ســر العمل خالل التغطيات
الصمد ،وتم البحث مع كل منهم يف شــؤون االعالمية يف الشارع.
امنائية .وبحــث مــع الســفري الربيطاين
واستقبل مولوي وفدا من اتحادات نقابات
الجديد يف لبنان هاميش كاول يف العالقات موظفي املصارف ،واستمع اىل مطالبهم.

بــــيــــرم  :رفـــــــع الــــــــــــدوالر ال ــج ــم ــرك ــي
ال يــحــتــاج الـــى تــصــويــت الــحــكــومــة عليه

كشــف وزيــر العمل يف
حكومة ترصيــف االعامل
مصطفى بريم يف اذاعي « ،ان
«قرار رفع الدوالر الجمريك ال
يحتاج اىل تصويت الحكومة
عليه» ،موضحــا ان «وزير
املاليــة يف حكومة ترصيف
االعامل يوســف الخليل أبلغ
الوزراء خــال اللقاء امس
بوجود صالحية استثنائية
متكنه مــن تعديــل قيمة
الدوالر الجمــريك ،وهذا ما
ســيقوم بــه بالتفاهم مع
حاكم املرصف املركزي».
ورداً عىل ســؤال عام إذا
كانت صالحيات وزيــر املال وحاكم املركزي
توازي صالحية الحكومة يف هذا امللف ،أجاب:
«نعم ،هناك استثناء ترشيعي يخولهام القيام
بذلك».
ولفــت اىل ان «االمر ال بــد منه ،الن رفع
الدوالر الجمريك هو مبثابة مشــاركة التجار
يف األربــاح إلدخــال مزيد مــن األموال اىل
الخزينة ،وليس إضافة لألسعار».
وعن آلية ضبط األســعار ،كشف ان وزير
االقتصاد يف حكومــة ترصيف االعمل امني
ســام «يدرس ومديرية حامية املستهلك هذا

امللف للرتكيز عىل الســلع املعفاة من غريها».
وأكد ان «الظروف الضاغطة وتسارع االحداث
أملت اجتامع االمس التشاوري مع غياب صفة
التقرير» ،مشريا اىل ان «الدليل عىل ذلك انهم
مل يخرجوا بأي قرارات».
واعتــر ان «املخرج الوحيــد من االنهيار
هو ملف الغاز الذي ســينقل لبنان اىل املالءة
االقتصاديــة وتعزيز الثقة بــه» ،معربا عن
تفاؤله مبلف الرتســيم واالستخراج ،وقال:
«مــن املعيب ان يكــون لدينا ثروة تبلغ مئات
مليارات الدوالرات ونحن ننتظر املســاعدات
واألموال من الخارج ملغادرة القعر».

أعلنــت وزارة املاليــة يف بيان عن مكتبها
االعالمي أنها «ح ّولت املســاعدة اإلجتامعية
للمتقاعدين يف الســلكني العسكري واملدين،
عن شهر متوز وهي الدفعة األوىل من املرسوم
رقم  9718الصادر بتاريخ  22متوز  ،2022وقد
كل من
بات بإمكان املستفيدين منها استالمها ٌّ
مرصفه.
وكانت الــوزارة ح ّولت يــوم أمس رواتب
الســلك القضايئ وأوضحــت أن الحديث عن
حســومات طالتها هي ليست سوى رضيبة
دخل عــن تقدميات إضافيــة وهي رضيبة

متوجبة وليست اســتثنائية مربمجة أصالً
بحسب قيمة تلك التقدميات والرواتب.
اىل ذلــك أوعز وزير املاليــة يف حكومة
ترصيف األعامل يوسف الخليل اىل مديريتي
الرصفيــات والخزينة لرصف بــدالت أتعاب
املوظفــن لقــاء مشــاركتهم يف العملية
االنتخابيــة النيابية للعام  2022ألولئك الذين
ســبق وح ّولت جداول قيودهــم اىل مديرية
الرصفيــات ،عىل أن يُطلب من وزارة الداخلية
والبلديات تحويل جــداول املوظفني املتبقني
لديها ،لرصفها فور تسلمها».

وزارة املاليــــة ّ
حولــــت املســــاعدة االجتماعيــــة
للمتقاعدي ــن ف ــي الس ــلكين املدن ــي والعس ــكري

<لجنة االقتصاد> النيابية ناقشت خطة التعافي
وسلسلة اجتماعات لتوحيد الــرؤيــة حولها
عقدت لجنة االقتصــاد الوطني والتجارة
والصناعة والتخطيط جلســة عند الساعة
العارشة من قبل ظهر امس برئاســة النائب
ميشــال ضاهــر وحضور أعضــاء اللجنة،
وتناول البحث موضــوع الخطة الحكومية
للتعايف.

وجرى التوافق عىل سلســلة إجتامعات
ســتعقدها اللجنة مع القطاعات االنتاجية
والهيئــات اإلقتصاديــة والعمل عىل توحيد
الرؤيــة حول الخطــة اإلقتصادية من حيث
تحفيــز االقتصاد عىل النمــو وجعلها اكرث
قابلية للتطبيق.

إســتقبل رئيــس غرفة
التجارة والصناعة والزراعة
يف طرابلــس والشــال
توفيق دبويس النائب أحمد
الخري ،حيــث تم البحث يف
«مختلف القضايا اإلقتصادية
واإلجتامعية الســائدة يف
املرحلــة الراهنــة والتــي
تستدعي مقاربة تلك القضايا
مبشاريع إسرتاتيجية تنطلق
من طرابلس الكربى وتنهض
باإلقتصــاد الوطني وتفتح
اآلفاق واسعة أمام إستثامرات
تلعب دوراً حيوياً ومحورياً يف تطوير وتحديث
خدمات كافة املرافق العامة من مرفأ ومطار
ومنطقــة اقتصادية التي تشــكل املنظومة
االقتصادية املتكاملة الحاضنة األساســية
لتلك املشاريع التطويرية».
ولفــت دبويس اىل أن «مجمل املشــاريع
اإلمنائيــة التــي تعتمدها غرفــة طرابلس
الكربى من منظومة إقتصادية ومشــاريع،
تســعى لتوفري األمن الغذايئ تتطلب املتابعة
والعمل املشــرك عىل بلورة األطر الترشيعية

التنظيميــة لتاخــذ مكانها عــى خارطة
اإلقتصادات العاملية».
مــن جهته اكــد النانب الخــر» أهمية
مشــاريع غرفة طرابلــس الكربى الوطنية
والدوليــة ،ملا تنطوي عــى أفكار جوهرية
وتســتند عىل خيارات مناسبة ،ونحن نقف
اىل جانــب الرئيس دبــويس كفريق عمل
متجانــس ،بحيــث أننا نرى أنــه ال يجوز
التأخــر يف تنفيذ تلك املشــاريع الحيوية،
ويجب أن تتســم بطابع األولوية ألهميتها
الحيوية واإلسرتاتيجية».

دبــوســي اطلع الخير على مشاريع طرابلس الكبرى
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

األســـــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون يُ
ّ
ــــــــقــــــــررون تــفــعــيــل
«ل ــج ــن ــة الـــــطـــــوارئ ال ــع ــل ــي ــا» الس ــت ــئ ــن ــاف خــطــواتــهــم
قرر األرسى الفلسطينيون يف السجون اإلرسائيلية تفعيل
«لجنة الطوارئ العليا لألرسى» ،متهيداً الستئناف خطواتهم
الجامعية مطلع الشهر املقبل.
وقالت الحركة األسرية« :قررنا إعادة لجنة الطوارئ العليا
املؤلفة مــن كل الفصائل بعد تراجع االحتالل عن التفاهامت
املتفق عليها قبل رمضان» ،مضيف ًة أن االحتالل يريد االستفراد
باألرسى قبل االنتخابات.
وأكدت الحركة أنها قررت البدء الفوري باالستعداد لخوض
معركة اسرتاتيجية بداية شهر أيلول.
ووجهت الحركة األســرة رسالة إىل الشعب الفلسطيني،
قائل ًة« :نعول عىل دعمكم ولن نسمح للمحتل بأن نكون جزءاً
من دعايته االنتخابية».
وذكر نادي األســر الفلســطيني أن األرسى ومن جميع
الفصائل قرروا «تفعيل لجنة الطوارئ العليا لألرسى املشكلة
من كافــة الفصائل ،متهيداً الســتئناف خطواتهم النضالية
الجامعية مطلع الشهر املقبل».
وأوضح النادي أن تلك الخطوة «تأيت يف ضوء تراجع إدارة
الســجون عن التفاهامت التي تم االتفــاق عليها بعد معركة
األرسى (الوحدة والحرية)» ،والتي انتهت يف  25آذار املايض
بعد اتفاق عىل «تفاهامت» ،وبعد «جولة كبرية من الحوارات
جرت مع إدارة السجون ،حول جملة من اإلجراءات التنكيلية».
وقال نــادي األســر إنّ األرسى دعوا الفلســطينيني إىل
مساندتهم وإسنادهم يف خطواتهم املقبلة.
جاء ذلك مبشاركة القوى الفلسطينية حركة فتح ،وحركة
حامس ،وحركة الجهاد اإلسالمي ،والجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني ،والجبهة الدميقراطية ،وحزب الشعب.
وستعلن قيادة الحركة الوطنية األسرية خالل األيام املقبلة
خطــوات نضالية وتصعيدية مرتقبــة ،رفضاً لتصاعد وترية
االنتهاكات بحــق األرسى وتردي األوضاع املعيشــية داخل
السجون.
وستشــارك يف الربنامج النضايل املرتقب كافة الفصائل
داخل السجون وسيبدأ بشكل تصاعدي متدرج وصوالً ملرحلة

متقدمة مبا يشمل األعداد والسجون.
وأكدت مؤسســات األرسى أنه لن يكــون هناك تعليق ألي
خطوة إال بعــد تنفيذ فعيل ملا تم التعهد به مســبقاً من قبل
إدارة السجون وخاصة عىل صعيد املرىض واملعزولني والحياة
املعيشية.
ويف بدداية الشــهر الحايل ،أكد مركز فلســطني لدراسات
األرسى ،أنّ قامئة عمــداء األرسى ارتفعت مجدداً لتصل إىل
 261أسرياً مع دخول أرسى جدد عامهم الـ 21عىل التوايل يف
األرس ،كان آخرهم األســر محمود عيل الردايدة من بيت لحم
املحكوم بالسجن املؤبد.
وتوقع مدير مركز فلســطني رياض األشــقر أن يصل عدد
عمداء األرسى حتى نهاية العام إىل ما يزيد عىل  300أســر،
نتيجة وجود العرشات من األرسى املحكومني بأحكام مرتفعة،
ومىض عىل اعتقالهم ما يقارب  20عاماً بشكل متواصل.
ويف حزيران ،ح ّذر مركز فلســطني لدراسات األرسى ،من
الخطــورة الحقيقية عىل حياة األرسى املرىض يف ســجون
االحتالل ،يف ظل استمرار سياســة اإلهامل الطبي بحقهم،
مشــراً إىل أنّ العرشات قــد يكون مصريهــم الوفاة داخل
الســجون ،يف حال مل يفرج عنهم أو مل تقــدّ م لهم الرعاية
الطبية الحقيقية.

ش ــه ــداء م ــن الــجــيــش الـــســـوري ف ــي قــصــف جــــوي تــركــي

تشهد مدينة عني العرب« ،كوباين» ،وريفها يف ريف حلب
الشاميل ،تصعيداً عسكرياً الفتاً ،من خالل تبادل للقصف بني
الجيش الرتيك و»قوات سوريا الدميقراطية» ،أدى إىل وقوع
شــهداء مدنيني ومن عنارص الجيش السوري املنترشين يف
املنطقة ،من ج ّراء غارة ملقاتلة تركية عىل تل جارقيل ،غريب
مدينة عني العرب.
املســر
الطريان
ّذها
ف
ن
قصف
موجة
مــع
وبدأ التصعيد
ّ
واملدفعية الرتكيان ،عىل امتداد مــدن الرشيط الحدودي يف
ريفي الدرباســية وعامودا وأبو رأســن وتل متر يف ريف
الحسكة الشاميل ،مروراً بعني عني يف ريف الرقة الشاميل،
وصوالً إىل قرى يف منيج ومدينة عني العرب ،األمر الذي أدى
اىل استشــهاد مدنيني ،بينهم طفــل ،يف القصف عىل مركز
مدينة عني العرب.
وأكّدت مصادر متقاطعة ،بينها املرصد السوري املعارض ،أن
«قسد» ردت عىل التصعيد الرتيك بقصف مخفر حدودي تريك
مقابل ملدينة عني العرب بالصواريخ واألســلحة الرشاشــة،
األمر الذي أدى إىل وقوع قتىل ومصابني يف صفوف الجيش
الرتيك ،وهو ما نفاه مدير املركز اإلعالمي لـ»قســد» ،فرهاد
الشــامي ،مؤكداً أن قواتها مل تنفــذ أي قصف داخل األرايض
الرتكية.
ونفّذ الطــران الحريب الرتيك موجتي قصف اســتهدفتا

نقاطاً للجيش الســوري يف قرية تــل جارغيل يف ريف عني
العرب الغريب.
وبحسب وسائل إعالم كردية ،فإن «مواقع الجيش السوري
بست غارات ،املرحلة
ّ
يف تل جارغيل اس ُتهدفت عىل مرحلتني
األوىل تض ّمنت  3غارات ،واملرحلة الثانية شهدت  3غارات.
وتشــهد املدن والبلدات يف الرشيط الحدودي قصفاً تركياً
متواتراً ،بذريعة عدم انسحاب «قسد» إىل مسافة  30كم ،وفقاً
التفاق سوتيش ،وهو ما أدّى إىل ســقوط شهداء وجرحى،
ونزوح عرشات األُرس من قراها وبلداتها.

ً
ً
ولي العهد السعودي تلقى اتصاال هاتفيا من املستشار األملاني

تلقى ويل العهد السعودي محمد بن سلامن بن عبد العزيز،
اتصاال هاتف ّيا من املستشار األملاين أوالف شولتس.
وأفادت صحيفة «سبق» اإللكرتونية بأن الجانبني استعرضا
خالل االتصــال الهاتفي «أوجه العالقات الثنائية بني اململكة
وأملانيا ،وفرص التعاون املشرتك بني البلدين الصديقني ،وسبل
تطويرها».
كام بحث ويل العهد الســعودي واملستشار األملاين خالل
االتصال الهاتفي «مســتجدات األوضاع اإلقليمية والدولية،
والجهود املبذولة بشأنها ،مبا يحقق السالم واالستقرار ،إىل
جانب استعراض أبرز املوضوعات ذات االهتامم املشرتك».

إخماد حريق في كنيسة باملنيا املصرية للمرة الثالثة خالل أسبوع

أعلنت النيابة العامة يف مرص أنها بارشت التحقيقات يف
حريق بقاعة كنيسة األنبا بيشــوي باملنيا تسبب يف أرضار
بالقاعة ومل يُسفر عن أي وفيات أو إصابات.
وكان حريق قد اندلع بالكنيســة بسبب متاس كهربايئ،
حيث متكنت فرق اإلطفاء من السيطرة عىل الحريق الذي وقع
يف إحــدى القاعات املغلقة يف الكنيســة وإخامده من دون
وقوع أي خسائر يف األرواح ،وفق بيان لوزارة الداخلية.
وقال بيــان للنيابة العامة إنها انتدبت اإلدارة العامة لجمع
األدلة الجنائيــة لرفع كافة اآلثار لفحصها ،وحددت عددًا من
شهود العيان مبحل الواقعة ملســاءلتهم ،كام انتدبت اللجنة
الهندسية لبيان مدى السالمة اإلنشائية للقاعة عقب اندالع
الحريق بها.
ويعــد هذا الحريق هــو الثالث من نوعه خالل األســبوع
الجاري ،إذ متت الســيطرة عىل حريق مامثل بســبب متاس
كهربايئ االثنني وقع بكنيسة األنبا موىس يف مدينة كرداسة
مبحافظة الجيزة (غرب القاهرة) ومل يسفر عن وقوع ضحايا
أو إصابات.

وكان حريق كبري وقع يف كنيسة أبو سيفني يف حي إمبابة
بالجيزة األحد املايض وأسفر عن مرصع  41شخصا وإصابة
 16بينهم عنارص من الرشطة ،ووفقا للداخلية املرصية ،فقد
اندلع الحريق يف جهاز تكييف بالدور الثاين مببنى الكنيسة
-الذي يضم عددا من قاعات الدروس -نتيجة خلل كهربايئ.

أصدر حزب الدســتور املرصي بيانا أدان فيه اقتحام قوات
األمــن لجزيرة الــوراق وحدوث مواجهات بــن قوات األمن
واألهايل هناك.
واســتنكر الحزب ،قيام القــوات بتفريق األهــايل الذين
يرفضون هدم منازلهم بالغاز املســيل للدموع والقبض عىل
العرشات بشكل عشوايئ.
وأدان الحزب تكرار هذه االقتحامات التي أدت إىل وفاة أحد
املواطنني يف عام  ،2017باإلضافة إىل تكرار األمر يف عامي
 2018و 2019و.2022
وال تعترب هذه املرة األوىل التي تنشــب فيها اشتباكات بني
األهايل وقوات األمن ،إذ حاولت الحكومة املرصية تأجيل قرار
اإلخالء عدة مرات منذ عــام  2017عندما أدت املواجهات إىل
مقتل أحد سكان الجزيرة وإصابة العرشات.
وتبــع ذلك إصدار أحكام بالســجن بحق  35من ســكان
الوراق ملدة ترتاوح بني خمسة أعوام و 25عاما ،بتهم التجمهر
واستعامل القوة والعنف يف أحداث تهجري جزيرة الوراق التي
يسكنها نحو  100ألف شخص.

نرشت الهيئة العامــة لالســتعالمات التابعة للحكومة
املرصية ،عرب حسابها الرســمي عىل موقع فيسبوك ،صورا
لتصميامت «مدينة حورس» ،االســم الجديد الذي تم اختياره
لجزيرة الوراق.
ويهــدف املرشوع إىل تحويل الجزيــرة إىل مركز تجاري
مبعايري عاملية تبلغ مســاحته  1516فدانــا ،أي ما يعادل
 6,35كلم مربــع ،بتكلفة إجاملية للمــروع تبلغ 17.5
مليار جنيه.
ويشــتمل مخطط تطوير الــوراق «مناطق اســتثامرية
وتجارية ،ومنطقة إســكان متميز واســتثامري ،إىل جانب
حديقة مركزية ومنطقة خــراء وثقافية وواجهة نهرية
سياحية ،وكورنيش سياحي».
ومن املقــرر أن تحتوي أبراج مارينا حــورس عىل فنادق،
ومراكز أعامل ومراكز تجارية ،ومتثل  12تجمعا بنسبة بناء
 %20من إجاميل املســاحة املخصصة ،فضال عن إنشاء قاعة
للمؤمترات ،وفنادق  7نجوم ،وقطاع أعامل تجارية ،ومهبط
لطائرات الهليكوبرت.
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تـــركـــيـــا و<إســـــرائـــــيـــــل> تــــــقــــــرران تــــبــــادل الـــســـفـــراء

أعلن وزير الخارجيــة الرتيك مولود جاويش
أوغلو ومكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري لبيد
أن إرسائيل وتركيا قررتا تبادل السفراء.
وأضــاف جاويش أوغلــو يف مؤمتر صحفي
مع نظريه القرغيزي جينبك كولوباييف أن تركيا
ستواصل الدفاع عن حقوق فلسطني.
من جانبه ،قال مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل
يائري لبيــد إن إرسائيل وتركيا قررتا اســتعادة
العالقات الدبلوماسية الكاملة.
وأضــاف املكتب يف بيــان أن لبيد اتفق خالل
مكاملة هاتفية مع الرئيــس الرتيك رجب طيب
أردوغان عىل إعادة سفريي البلدين.
وأكد أن تطوير العالقات سيســهم يف تعميق
العالقــات بني الشــعبني وتوســيع العالقــات االقتصادية
والتجارية والثقافية وتعزيز االستقرار اإلقليمي.
بدوره ،أشاد الرئيس اإلرسائييل إسحاق هرتسوغ يف تغريدة
عىل تويرت بتجديد العالقات الدبلوماســية الكاملة مع تركيا،
والذي سيشــجع عىل إقامة عالقات اقتصادية أكرب وسياحة
متبادلة وصداقة بني الشعبني اإلرسائييل والرتيك ،عىل حد قوله.
وقبل أيام ،قال وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش أوغلو
إن بــاده بدأت عملية تطبيع العالقــات مع إرسائيل ومرص،
مبينا أن هذه العملية ال تعني اســتغناء أنقــرة عن مبادئها،

خاصة يف ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس.
وأشار جاويش أوغلو يف مؤمتر صحفي بأنقرة إىل وجود
خطوات متبادلة وحــوار بني تركيا وإرسائيل يف إطار عملية
التطبيع.
وأضاف «عندمــا زار رئيس الــوزراء اإلرسائييل يائري لبيد
تركيا أعلن إعادة تعيني الســفراء مجددا ،اآلن إرسائيل مقبلة
عىل انتخابات وال أعلم ما إذا كان تعيني الســفراء سيتم قبلها
أم بعدها ،ألن هذه الخطوة يجب أن تكون من الطرفني يف آن
واحد».

شــمــخــانــي  :ال ربــــط لــاقــتــصــاد ب ــامل ــف ــاوض ــات الــنــوويــة

أفادت وكالة «نور نيوز» ،بأنّ املجلس األعىل لألمن القومي
اإليراين عقد اجتامعاً مع وزير الخارجية حســن أمري عبد
اللهيــان ومدير وكالة الطاقة الذرية محمد إســامي وكبري
املفاوضــن عيل باقــري كني وأمني املجلــس األعىل لألمن
القومي عيل شمخاين.
وقال شمخاين« :نؤكد سياســتنا القامئة عىل عدم ربط
اقتصاد البالد باملفاوضــات النووية» ،مضيفاً« :بغض النظر
عن التوصل إىل اتفاق من عدمه فنحن مل ولن نرتاجع عن أي
جزء من الخطوط الحمر اإليرانية».
ولفت إىل أن «قانون العمل االســراتيجي إللغاء العقوبات
وحامية مصالح األمة اإليرانية ،والــذي متت املوافقة عليه
يف الربملان اإليراين يتمتــع بقدرات جيدة للغاية ملتابعة هذه
السياسة بشكل كامل».
وأضاف شــمخاين أن «هذا القانون قدم منوذجاً مقاوماً
للبالد ومثاره تتجىل اليوم أكرث مام كانت عليه يف املايض».
وخالل االجتامع ،قدم باقري كني وإسالمي رشحاً مفصالً
عن املفاوضــات يف القطاعــات املتعلقة برفــع العقوبات
والقضايا النووية ،وأجابا عىل العديد من أسئلة أعضاء الربملان
الحارضين يف الجلسة ،وفقاً لوكالة «نور نيوز».
وأكدت الوكالة أنه تم تقديم تقرير كامل للنواب الحارضين
عن عملية املفاوضات وعملية دراســة األفــكار التقريبية
لالتحاد األورويب وتلخيصاً آلراء إيران يف هذا الشأن.
يأيت ذلك يف وقت أعلنــت املفوضية األوروبية ،أن االتحاد
األورويب يدرس الــرد اإليراين عىل «النص النهايئ» بشــأن
االتفاق النووي ،وأنّ االتحاد يستشري الرشكاء يف األمر.
يشار إىل أنّ االتحاد األورويب قدّ م ،األسبوع املايض« ،نصاً
نهائياً» بعد املحادثات غري املبارشة بني املســؤولني األمريكيني
واإليرانيني يف فيينا ،التي استمرت  4أيام.
وكان كبري املفاوضني اإليرانيني عيل باقري كني قال ،أمس
االثنــن ،إنّ الحصول عىل الضامنــات الالزمة املطمئنة من
انتفاع إيــران اقتصادياً مــن االتفاق النــووي ،كان محور
محادثات الوفد اإليراين املفاوض.

وعقــد املجلس األعــى لألمن القومي اإليــراين اجتامعاً
اســتثنائياً ،أمس ،برئاســة الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس،
بشأن مفاوضات فيينا ،بحيث قدّ م باقري كني تقريراً شامالً
إىل أعضــاء املجلس األعىل لألمن القومي بشــأن املحادثات
النووية.
ويف هذا السياق ،أشــار املتحدث باسم الخارجية اإليرانية
نارص كنعــاين إىل «وجود تطور يف املحادثــات النووية»،
مضيفــاً أنّ «هناك فرصة إلحياء االتفــاق النووي مع القوى
العاملية ،إذا احرتمت خطوط طهران الحمر».
ورصح وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان بأنّه
«ســتكون حاجة إىل مزيد من املحادثات النووية إذا رفضت
واشنطن إبداء مرونة يف حل املســائل املتبقية» ،مضيفاً أن
«لدى طهران خطة بديلة إذا فشلت املفاوضات» وأن ذلك «لن
يكون نهاية العامل».
يف املقابل ،أكّد املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد
برايس أنّ واشــنطن مل تطرح مسألة تخفيف العقوبات عىل
إيران ،وأنّ لدى طهران «طريقاً واحداً للعودة إىل االتفاق ،وهو
إســقاط املتطلبات غري املقبولة التي تتجــاوز نطاق االتفاق
النووي».

تــــركــــيــــا :ال اتــــفــــاقــــات جـــــديـــــدة بــــشــــأن <أس>400-

قال مسؤول تريك ،إن العقد األصيل الذي وقعته أنقرة مع
موســكو لرشاء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-
 »400يشــمل دفعتني ،مضيفاً أنّه ال توجــد اتفاقات جديدة،
وذلك يف أعقاب نــر تقارير عن اتفاق لبيع دفعة ثانية من
هذه املنظومة الروسية.
وقال املسؤول الدفاعي الرتيك إن «رشاء الدفعة الثانية كان
ضمن الخطة األصلية والعقد ذي الصلة» ،مضيفاً أن «العملية
مستمرة ،وال توجد اتفاقات جديدة».
ويف وقت ســابق أفادت وكالة «تاس» الروسية الرسمية
لألنباء ،نقالً عن رئيس هيئة التعاون العســكري الروســية
أن روســيا وتركيا وقعتا عقداً لتوريد دفعة ثانية من أنظمة
الدفاع الجوي الصاروخية «إس »400-إىل أنقرة.
وأثــارت تركيا غضب الواليات املتحدة عندما اشــرت هذه
املنظومة الروسية ألول مرة يف عام  ،2020وفرضت عقوبات
عىل مسؤويل الدفاع األتراك رداً عىل ذلك.
كام فرضت عقوبات عــى أنقرة من ضمنها حظر منح أي
تصاريح لتصدير األسلحة للوكالة الحكومية الرتكية املكلفة
برشاء تجهيزات عسكرية.
وقبــل ذلك ،أبعدت أمريكا ،تركيا عن املشــاركة يف برنامج

إنتاج الطائرة الحربية «إف »35-التي كانت تركيا من الص ّناع
فيها واملشــرين لها ،وذلك بســبب حصولها عىل صواريخ
«إس.»400-
واقرتحت أنقرة أكرث من مرة تشكيل مجموعة عمل مشرتكة
بشأن صواريخ «إس ،»400-لكن واشنطن رفضت ذلك مراراً،
وقالــت حينها إن العقوبات ســتبقى إىل أن تتخىل تركيا عن
حيازة منظومة الصواريخ الروسية.

هيئة االنتخابات التونسية تعلن النتائج النهائية لالستفتاء

ُ
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مصر  :مواجهات بين قوات األمن ومواطنين في جزيرة الوراق

أعلن رئيس الهيئة العليا املســتقلة لالنتخابات يف تونس
فاروق بوعســكر ،قبول مرشوع الدستور الجديد للجمهورية
الذي تم االستفتاء عليه يف  25متوز املايض ،ليصبح دستورا
نافذا للبالد.
وقال بوعســكر يف مؤمتر صحفي عقده مســاء الثالثاء
لإلعالن عن النتائج النهائية لالستفتاء إنه بعد صدور أحكام
القضاء يف الطعــون املقدمة بالرفض نعلــن اليوم النتائج
النهائية لالستفتاء.
وأضــاف أن «القضــاء اإلداري أكــد نزاهــة العملية
االنتخابية وشــفافيتها وفند االتهامات بالتزوير» ،مؤكدا
أن «االســتفتاء دار يف جو دميقراطــي وتعددي» ،وفق
تعبريه.
وأكد أن الدستور الجديد يدخل حيز النفاذ من تاريخ إعالن
النتائج النهائية وختمه من الرئيس قيس سعيد كدستور جديد
للجمهورية.

ووفقا لبوعسكر ،فإن عدد الناخبني املسجلني كان  9ماليني
و 278ألفا و 543ناخبا ،شــارك منهم يف االستفتاء مليونان
و 830ألفا و 94ناخبا ،صوت  %94.6منهم لصالح الدســتور
الجديد.
وكانت قوى سياســية عدة رفضت نتائج االستفتاء ،منها
جبهة الخالص الوطني ،وحركــة النهضة والحملة الوطنية
إلسقاط االســتفتاء (ائتالف  5أحزاب يسارية) ،عىل اعتبار
أن  %75من الشعب مل يشــاركوا يف االستفتاء عىل الدستور
الجديد.
وتعاين تونس أزمة سياســية حادة منذ  25متوز ،2021
حــن اتخذ الرئيس ســعيد إجراءات اســتثنائية ،منها إقالة
الحكومة وتعيني أخرى ،وحل مجلس الربملان والقضاء وإصدار
ترشيعات مبراسيم رئاســية ومترير دستور جديد للبالد عرب
استفتاء الشــهر املايض ،وتبكري االنتخابات الربملانية إىل 17
كانون األول املقبل.

ال ــخ ــرط ــوم  :الــعــاقــة بــيــن الـ ــسـ ــودان وروســـيـــا خــاصــة ج ــدا

أكد وزير دفاع الســودان ،ياسني إبراهيم ياسني أن العالقة
بني الســودان وروسيا خاصة جدا ،مشــرا إىل دور مؤمتر
موسكو لألمن الدويل املهم عىل صعيد مستقبل األمن والسلم
الدوليني.
وعىل خلفية مشــاركته يف مؤمتر موسكو العارش لألمن
الدويل ،قال ياسني إبراهيم ياسني « :لرضورة العالقة الخاصة
جدا التي تربطنا مع روسيا االتحادية ،كان ال بد من املشاركة
يف مؤمتر األمن الدويل».
وأضاف ياسني« :األمن الدويل هو أساس الحياة ،وهو األمن
الذي ينتج عته االستقرار ،فلذا كان ال بد من املشاركة يف هذا
املؤمتر ،وحقيقة ،الشــكر الجزيل لدولة روسيا عىل إقامتها
هذا املؤمتر ،ملواكبة األحــداث واملتغريات الدولية الجارية يف

ً

الساحة ،والتطلع ملستقبل أحسن لكل ما يتعلق األمن والسلم
الدوليني».

9

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

مــــوســــكــــو  :فـــــتـــــرات عـــصـــيـــبـــة تـــنـــتـــظـــر واشـــنـــطـــن
أكــد مدير إدارة التعــاون االقتصادي يف وزارة الخارجية
الروســية دميرتي برييشيفسيك ،أنّ املواجهة املحتملة بني
الواليات املتحدة والصني بشــأن تايوان ستؤدّي إىل تدهور
الوضــع االقتصادي ،مضيفاً أنّ «الواليات املتحدة ســتواجه
نتيجة ذلك فرتات عصيبة».
وأضــاف« :بالطبع ،إذا رغب األمريكيون يف مواجهة بكني
بجد ،فإنّ الوضع االقتصادي ســيتدهور وســيصبح أسوأ
حتــاً ،ألنّ الصني قــوة اقتصادية عامليــة ميكن مقارنتها
باالقتصــاد األمرييك ،وســتصبح األمــور صعبة جداً عىل
األمريكيني يف هذه الحال».
يشــار إىل أنّ املناورات والتدريبات العســكرية النشطة
للجيــش الصيني يف مختلــف املناطق مبا فيهــا البحرية
والجوية حول تايوان ،ال تزال مســتمرة منذ مطلع الشــهر
الجاري ،وذلك رداً عىل زيــارة الوفدين األمريكيني للجزيرة،
إذ زارهــا الوفــد األول برئاســة رئيســة مجلــس النواب
األمرييك نانيس بيلويس ،والوفد الثاين برئاســة السيناتو
إيد ماريك.

وقبــل أيام ،أعلن مســؤول أمــريك أنّ الواليات املتحدة
ســتجري عمليات عبــور بحريــة وجويــة يف مضيــق
تايوان يف»األســابيع املقبلة ،عىل الرغم من تصاعد التوتر
بني واشنطن وبكني بشأن الجزيرة التي تعتربها الصني جزءاً
ال يتج ّزأ من أراضيها.
وكان الرئيــس الرويس قد تناول ،أمــس الثالثاء ،زيارة
رئيســة مجلس النــواب األمرييك تايــوان ،ووصفها بأنّها
«مقامرة وجزء من إســراتيجية مدروسة لزعزعة استقرار
الوضع يف املنطقة» ،مضيفاً« :زيارة بيلويس لتايوان ليست
مجرد رحلة فردية لسيايس غري مسؤول ،بل استعراض وقح
لعدم احرتام سيادة الدول األخرى».
ويف هذا الســياق ،قال النائب األول لرئيس عمليات هيئة
أركان القوات املســلحة الروسية ،الفريق فيكتور بوزنيخري،
إنّ «الواليات املتحدة تســعى لهدم البنية األمنية يف منطقة
آســيا واملحيط الهادئ ،وتقوم بتعزيز إمكانياتها الهجومية
فيها» ،مبيناً أنّ «البنتاغون يزيد حجم تشكيالته يف منطقة
آســيا واملحيط الهادئ ،وقوامها  400ألف فرد تقريباً».

فـــــي إطـــــــــار إظـــــهـــــار جــــاهــــزيّــــتــــهــــا الــــنــــوويــــة

ً
ً
ً
أم ــي ــرك ــا تــخــتــبــر صــــاروخــــا بــالــيــســتــيــا عــــابــــرا لــلــقــارات
قــال الجيــش األمرييك
يف بيان إنــه أجرى اختبارا
لصــاروخ باليســتي عابر
للقــارات وغري مســلح من
طــراز «مينيتــان  ،3وذلك
ضمن اختبار يظهر جاهزية
القوة النوويــة األمريكية،
وفق البيان.
ومتــت التجربــة يف
املحيط الهــادي ،يف قاعدة
«فاندنربغ» للقوة الفضائية
بواليــة كاليفورنيــا ،وفق
البيان.
وأضاف البيان أن اإلطالق
التجريبــي «يعــد جزءا من
األنشــطة الروتينية والدورية التي تهدف إىل إثبات أن الرادع
النووي للواليات املتحدة آمن وموثوق وفعال ملواجهة تهديدات
القرن الـ 21وطأمنة حلفاء البالد».
وأوضح الجيش األمــريك أن اختبار الصاروخ «مينيتامن
 »3تأجــل يف وقت ســابق لتجنب تصعيــد التوتر مع الصني
خالل اســتعراضها للقوة قرب تايوان يف آب الجاري ،مضيفا
أن التجربة متت بعد إخطار الحكومة الروســية مسبقا ،وذلك
توافقا مع ما تنصه معاهدة «ستارت» الجديدة.
وكانت الصني نرشت عرشات الطائرات وأطلقت الصواريخ
مســتخدمة الذخرية الحيــة يف مضيق تايوان بعد أن زارت
رئيســة مجلس النواب األمرييك نانــي بيلويس الجزيرة
املتمتعــة بالحكــم الــذايت والتي تعدها الصــن جزءا من
أراضيها.
وبهــذا الخصــوص ،قال الرائد أرماند وونــغ ،قائد فرقة
العمل الخاصة بعملية اإلطالق التجريبي ،يف البيان نفســه
إن «جدولة عمليات اإلطالق التجريبية متت يف وقت سابق،
وبالتايل فهي ليســت رد فعل عىل األحداث العاملية» ،مشريا
إىل أن نحــو  300من هذه االختبــارات أُجريت من قبل ومل
تكــن نتيجة أي حدث عاملي بعينه.
ويف أول تعليق من موســكو ،قــال وزير الدفاع الرويس
سريغي شويغو إن التفاوض عىل معاهدة «ستارت» جديدة
يجب أن يتم عىل االتجاهني بني موســكو وواشنطن.
ويعــد صاروخ «مينيتــان  »3العابر للقــارات والقادر
عىل حمــل رؤوس نووية؛ جزءا أساســيا من الرتســانة
اإلســراتيجية للجيش األمرييك ،ويبلغ مداه أكرث من 9660
كيلومــرا ،وميكنه التحليق برسعة تقارب  24ألف كيلومرت
يف الساعة.
ولــدى الواليات املتحدة  400صــاروخ عابر للقارات من
طــراز «مينيتامن  .»3ويؤ ّمن خدمة هذه الصواريخ  10آالف
عسكري أمرييك يف صوامع صلبة تحت األرض يف  5واليات
أمريكية.
ومتتلــك روســيا والواليات املتحدة -بفــارق كبري -أكرب
ترســانات الرؤوس الحربية النووية بعد الحرب الباردة.

وفـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــات
رئاسة مجلس الوزراء
تنعــي اىل اللبنانيني مبزيد من
الحزن واألىس املأسوف عليه
النائب والوزير السابق

فريد مكاري

نائــب رئيس مجلــس النواب
السابق ووزير االعالم السابق
املنتقــل اىل رحمته تعاىل يوم
االربعاء الواقع فيه  17آب .2022

ملناسبة مرور اربعني يوماً عىل
وفاة املأسوف عليها املرحومة

نجال اميل شلهوب

زوجة جورج يزبك الحداد
يقام قداســم وجنــاز لراحة
نفســها الساعة الثانية عرشة من
ظهر يوم الســبت  20آب  2022يف
كنيسة السيدة الحبشية ،غزير.
عائلــة الفقيدة وانســباؤهم
يدعونكم ملشاركتهم الصالة لراحة
نفسها.

اعالنات مبوبة
صيادلة

عامل
مطلــوب موزعــون مع خربة
التقل عن  3سنوات يف بيع املواد
الغذائيــة واملرشوبات ملناطق
املنت ـ كرسوان ـ جبيل ـ بريوت
والضاحية ت01/680680:
ــــــــــــــــــــــــــ
مطلوب موظف لصيانة ماكنات
القهوة خربة ال تقل عن  3سنوات
ملنطقة البقاع ت01/680680:
ــــــــــــــــــــــــــ
ادارية
مطلوب انســة تجيد املحاسبة
مــع خــرة ســنتني أو اكرث
لرشكة تعمل يف مجال الطاقة
الشمســية يف منطقة اللوزة.
الرجاء ارسال السرية مع صورة
عىل ( 03/278477ابتداء من 8
مليون لرية).

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

ــــــــــــــــــــــــــ
املنت
مختلف

محــل صناعــي اول الطريق
العام املنت الرسيــع 350م.م.
مكاتــب ديكــور 250.000$
ت 03/026969:ـ 76/911075
ــــــــــــــــــــــــــ
الجنوب
شقق
للبيع أو للمقايضة عقار مكون
مــن  4طبقات ويحتوي عىل 7
شــقق جاهزة للسكن منطقة
جبــاع العقاريــة للمراجعة:
 79/115359ـ 81/728486

انــــشــــق عـــنـــهـــا وحـــــــــاول الـــــهـــــرب الــــــى إيــــــران

«طــــالــــبــــان» ت ــع ــل ــن م ــق ــت ــل املـــــولـــــوي مــــهــــدي مــجــاهــد
أعلنــت وزارة الدفــاع األفغانية مقتل
القيادي املنشــق عن حركة طالبان املولوي
مهــدي مجاهــد يف والية هــرات بغرب
أفغانستان.
وقالت الوزارة -يف بيان -إن قوات حرس
الحدود يف هرات قتلت املولوي مجاهد أثناء
محاولته الهــرب إىل إيران ،بعد مترده يف
والية رسبول (شاميل أفغانستان).
وأوضح مصدر حكومي أن املولوي انشق
عن الحركة قبل أشــهر عىل خلفية خالف
حول التنقيب يف مناجم الفحم ،وهو ينتمي
إىل عرقية الهزارة وكان يعدّ من أهم قيادات
طالبان يف الواليات الشاملية.
وفور سيطرتها عىل الحكم بعد انسحاب
القوات األمريكيــة ،عينت طالبان املولوي
مهدي مجاهد ( 33عاما) يف منصب رئيس
االســتخبارات مبقاطعة باميان ذات األغلبية الشــيعية التي
ينتمي لها.
ويف الثالــث من حزيران املايض عزلته حكومة طالبان من
منصبه بســبب خالفات قبلية بني الهزارة وقبائل البدو الرحل

اعالنات رسمية

اعالن عن اجراء
مناقصة عمومية

تعلن مؤسســة ميــاه لبنان
الجنــويب عــن اجــراء مناقصة
عموميــة لصفقــة التأمني عىل
سيارات واليات املؤسسة باالضافة
اىل طــوارىء العمل للعام ،2022
وفقا لدفــر الــروط الخاص
املوضوع لهذه الغاية.
وقد تحــدد اجــراء املناقصة
الســاعة العارشة من يوم الثالثاء
الواقع يف 2022/9/6
ميكن الحصول عىل نسخة عن
دفرت الــروط الخاص باملناقصة
مــن قبــل املؤسســة يف مبنى
املؤسســة الرئييس ،ضمن الدوام
الرســمي وذلك بعد دفع الرسوم
املتوجبة.
آخــر موعــد لتقديــم طلبات
االشــراك باملناقصة نهاية الدوام
الرســمي من آخر يوم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة.
الرئيس/املدير العام
ملؤسسة مياه لبنان الجنويب

الدكتور وسيم ضاهر

ــــــــــــــ

التكليف 421

تبليغ فقرة حكمية

من املحكمة االبتدائية التاسعة
يف جبــل لبنان ،املــن ،الناظرة
بالدعــاوى العقارية ،برئاســة
القايض ســيلفر ابو شــقرا ،اىل
املســتدعى ضــده نعيــم انطون
الخوري املجهول محــل االقامة،
انه باســتدعاء ازالة الشيوع رقم
 2022/6املقدم من املســتدعيني
جيلبري وجورج الخوري بواسطة
وكيلهام املحامــي مارون كنعان،
صدر الحكم رقم  2022/46تاريخ
 2022/8/10قىض بازالة الشيوع
يف العقار  66الكفون العقارية عن
طريــق بيعه باملزاد العلني للعموم
ولصالح الرشكاء عــى ان يعتمد
اساســاً للطرح مبلــغ 132700

رئيس القلم كيوان كيوان

ـــــــــــــــ

اعالن

صادر عن السجل التجاري يف
بريوت
مبوجــب محــر الجمعية
العمومية غــر العادية املنعقدة
بتاريخ  2022/7/20تقرر بتاريخ
 2022/8/3حل وشــطب رشكة
صباح العاملية للفيديو (أوف شور)
ش.م.ل .من قيود السجل التجاري
يف بريوت حيث هي مسجلة تحت
الرقــم  /438/ورقم تســجيلها
يف وزارة املاليــة  /6506/رئيس
مجلس ادارتها أنور صباح.
فعــى كل ذي مصلحة تقديم
اعرتاضــه ومالحظاته يف خالل
مهلة عرشة ايام مــن تاريخ آخر
نرش.
امني السجل التجاري

بالتكليف ـ مارلني دميان

ـــــــــــــ

اعالن

بتاريخ  2022/6/23ومبوجب
محرض جمعية الــركاء بتاريخ
 2020/8/11لرشكة تاسك للتجارة
واملقــاوالت مروان لطفي ورشكاه
تقــرر حــل الرشكــة وتصفيتها
وشطبها من قيود السجل التجاري
يف صيدا وهي مــن نوع توصية
بســيطة ومســجلة يف السجل
التجــاري برقــم /5003310عام
ومركزهــا يف الهاللية العقار رقم
 14من القســم رقم  7ملك لطفي
ورقمها املــايل  ،2574194ولكل
ذي مصلحة االعرتاض ضمن مهلة
عرشة ايام.
امــن الســجل التجــاري يف
الجنوب

منى احمد شبو

من البشــتون ،وطلبت منه العودة إىل كابل لتويل منصب آخر
تقرره يف وقت الحق.
لكنه رفض وتحصن مع أنصاره يف مســقط رأسه مبديرية
بلخاب التابعة لوالية رسبل ،مطالبا بوجود متثيل ألقلية الهزارة
يف املناصب الحكومة الحالية.

ْ
صاروخي <كــــــروز> باتجــــــاه البحر األصفر
بيونغ يانــــــغ تطلق

صاروخي كــروز باتجاه البحر
أطلقــت كوريا الشــالية
ْ
األصفر ،يف أول اختبار أسلحة تجريه بيونغ يانغ منذ أسابيع،
بينام دعا الرئيس الكــوري الجنويب ملحادثات من أجل إحالل
السالم مع جارته الشاملية.
وقال مصدر عســكري كوري جنويب إن الجارة الشــالية
أطلقت صاروخي كروز من بلدة أونشون الواقعة عىل الساحل
الغــريب  ،دون ذكر تفاصيل مثل مــدى هذين الصاروخني أو
ارتفاعهام.
ويف حني يحظر عىل كوريا الشاملية القيام بعمليات إطالق
باســتخدام تقنيات الصواريخ الباليســتية ،مبوجب قرارات
مجلــس األمن التابع لألمم املتحدة ،فإن إطالق صاروخ كروز
ال ينتهك هذه القرارات.

د.أ او ما يعادلــه باللرية اللبنانية
بتاريخ البيع ،وتضمينهم النفقات
والرســوم بنسبة حصة كل منهم
يف امللك ،مهلة االســتئناف خالل
ثالثني يوماً تيل مهلة النرش.

الخميس  18آب 2022

وتأيت عمليات اإلطالق يف وقت بدأت فيه ســول وواشنطن
أمس تدريباتهام األولية التي تســتمر  4أيام اســتعدادا ملناورة
«درع الحريــة أولتيش» بالذخرية الحية ،والتي تأجلت طويال
وتقام يف الفرتة من  22آب إىل أول أيلول.
يف غضون ذلك ،قال الرئيس الكوري الجنويب يون سوك يول،
اليوم ،إن بالده ال تريد تغيريا قرسيا للنظام يف بيونغ يانغ ،وإن
املحادثات معها ينبغي أال تكون استعراضا سياسيا بل يجب أن
تسهم يف إرساء السالم باملنطقة.
وأضاف -يف كلمة مبناســبة مــرور  100يوم عىل توليه
منصب الرئاسة -أن سول مستعدة لتقديم مساعدة اقتصادية
لكوريا الشــالية إذا أنهت برنامجهــا النووي وبدأت يف نزع
األسلحة النووية.
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اختتـــــــــــــــام حاشـــــــــــــــد لـــــــــــــــدورة نـــــــــــــــادي برمانـــــــــــــــا فـــــــــــــــي التنـــــــــــــــس

ّ

لق ــــــــب الرج ــــــــال ل ــــــــروي تاب ــــــــت ال ــــــــذي ث ــــــــأر م ــــــــن تمي ــــــــم ح ــــــــاق  ...والس ــــــــيدات لي ــــــــارا ماض ــــــــي
فيص ـــل  :ناجح ـــة ب ـــكل املقايي ـــس واملالع ـــب تض ـــج بال ـــدورات  ...كنع ـــان  :أش ـــكر املس ـــاهمين ف ـــي انج ـــاح الح ـــدث

كبار الحضور مع الالعبني والالعبات

أحــرز روي تابت لقب فردي الرجال ويارا مايض لقب فردي
الســيدات لدورة برمانا الســنوية بالتنس (كأس األرز) التي
نظمها النادي عىل مالعب مدرسة برمانا العالية تحت ارشاف
االتحاد اللبناين للعبة عىل مدى أسبوعني .وجاء اليوم الختامي
حاشــداً وحرضه جمهور غفري من هواة التنس تقدّ مه النواب
جورج عدوان والياس حنكش وميشــال املــر ،رئيس اللجنة
األوملبيــة بيار جلخ ،الدكتور رجا لبيك ممثالً وزير الشــباب
والرياضــة الدكتور جورج كالّس ،رئيس مصلحة الرياضة يف
الوزارة محمد عويدات ،رئيس اتحاد التنس اوليفر فيصل وعدد
من اعضاء االتحاد ،رئيس بلدية برمانا بيار األشقر ونائبه وليد
رزق وعدد من اعضاء املجلس البلدي ،رئيس نادي برمانا روين
كنعان وأعضاء اللجنــة االدارية ،رميون فغايل ممثالً رئيس
مدرسة برمانا العالية ديفيد غراي ،ماهر بيضون ممثالً قدامى
مدرســة برمانا ،خاطر بو حبيب ممثالً مجلس أمناء مدرسة
برمانا العالية ،الرا هاين األشقر وعدد من الرعاة....
ويف املباراة الختامية للدورة التي جمعت الالعبني روي تابت
ومتيم ّ
حلق يف فردي الرجال ،نجح تابت يف الســيطرة عىل
خصمه ســيطرة مطلقة وبسط أسلوبه الهجومي والدفاعي
عىل اللقاء وثأر تابت لخســارته امــام حالق يف دورة نادي
الغولــف (كأس لبنان) ليفوز تابت مبجموعتني لصفر ()1-6
و( .)2-6قاد املباراة الحكم أليكس كتورة.
ويف الختام اقيم حفل توزيع الكؤوس والجوائز املالية عىل
الفائزين والفائزات.

} كنعان }

بداية النشــيد الوطني اللبناين فكلمة ترحيبية من عريّفة
الحفل مديرة الدورة ناهيا ابو خليل ثم كلمة رئيس النادي املنظّم
روين كنعان جاء فيها « :نلتقي ككل سنة يف ختام دورة نادي
برمانا الريايض بالتنس والتي تحمل اســم «كأس االرز» .هذه
الدورة التي كانت ناجحة بجميع املقاييس من املشاركة الكثيفة
حيث ناهز عدد املشــاركني الـ  350العبا والعبة اىل املستوى

كأس من األشقر اىل تابت

فيصل يت ّوج احدى البطالت

رئيس اتحاد التنس يلقي كلمته

كنعان يت ّوج احد االبطال

كأس من جلخ اىل احدى البطالت

كلمة رئيس نادي برمانا روين كنعان

العــايل وبروز خامات واعدة والحضور الجامهريي واملواكبة
االعالمية .وعىل الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة التي
ميــر بها لبنان ارصينا كلجنة ادارية للنادي عىل اقامة الدورة
التقليدية السنوية ليك ال تغيب عن سامء بلدة برمانا الحبيبة
بالتعــاون مــع عدد من املحبني لنادي برمانا الذين ســاهموا
بصــورة مبارشة او بصورة غري مبارشة يف ابقاء دورتنا عىل
خارطة دورات التنس لعام  .2022الشكر التحاد التنس برئاسة
الصديق اوليفر فيصل وللمجلس البلدي لربمانا برئاسة النقيب
الصديق بيار األشقر والق ّيمني عىل مدرسة برمانا العالية وعىل
رأسهم الدكتور ديفيد غراي واىل رئيس مجلس ادارة الـ LBCI
الشيخ بيار الضاهر واىل كل من ساهم يف نجاح الدورات من
ابنــاء برمانا وخارجها والعاملني يف الدورة .مربوك للفائزين
والفائزات واىل امللتقى يف دورات باملستقبل .حمى الله لبنان».

الصفراء تدب حركة يف املالعب وما الدورات الكثيفة سوى دليل
عىل ذلــك اذ ان مالعب التنس يف لبنان تضج بالحركات عرب
جه فيصل الشــكر اىل
الدورات يف جميع املناطق اللبنانية .وو ّ
رجــال الصحافة واالعالم الذين يواكبون اخبار التنس اللبناين
عىل مدار الســنة ودعا اىل مواكبة لقاء لبنان ضد موناكو يف
 16و 17ايلول املقبل ضمن مســابقة كأس ديفيس عىل أرض
وطن األرز.

( )1-6و(.)6-7
فردي الرجال  :فاز روي تابت عىل متيم ّ
حلق ( )1-6و(-6
.)2
القدامى  35سنة وما فوق :فاز غسان االشقر عىل بيرت بو
عون ( )5-7و( )6-3و(.)6-10
القدامى  45ســنة وما دون  :فاز بيرت بو عون عىل وســيم
مايض ( )3-6و(.)2-6
 اإلناث : 12ســنة وما دون  :فازت هيفا الجندي عىل زينا الجرس
باالنسحاب.
 14ســنة ومــا دون  :فازت كارمــن ماريا عازار عىل كايا
شكيبان ( )7-5و( )6-7و(.)4-10
 16ســنة وما دون  :فازت ليال بشور عىل ماريان بربريان
( )0-6و(.)3-6
 18ســنة وما دون  :فازت يارا مايض عىل تاليا حســون
( )2-6و(.)1-6
فردي الســيدات :فازت يارا مايض عىل ميا ترييزا شكيبان
( )3-6و(.)3-6

} فيصل }

جه
بــدوره ،القى رئيس اتحاد التنس أوليفر فيصل كلمة و ّ
الشكر فيها اىل نادي برمانا الذي ينظم سنوياً دورة ناجحة بكل
املقاييس واىل اهايل الالعبني والالعبات ومشرياً اىل ان الكرة

بطولـــــــــــــــة لبنـــــــــــــــان للفئـــــــــــــــات العمريـــــــــــــــة فـــــــــــــــي الســـــــــــــــباحة
تســـــجيل ســـــتة ارقـــــام قياســـــية للحـــــاج ومزهـــــر وزيـــــدان وغزيـــــري

تتويــج ســباق  ٥٠مــر ظهــر  ١٨ســنة ذكــور ورقــم
قيــايس للســباح رامــي غزيــري

تتويــج ســباق  ١٠٠مــر صــدر  ١٨ســنة انــاث رقــم
قيــايس للســباحة ربيــكا مزهــر

نظــم االتحــاد اللبناين
للسباحة بطولة لبنان للفئات
العمرية (٩-٨سنوات -10 ،
-١٦ ،١٥-١٤ ، ١٣-١٢، 11
 ١٧و ١٨سنة وما فوق ذكور
واناث) لعام  2022يف حوض
 50مرت باملسبح األوملبي لنادي
الرحــاب الريــايض  -زحلة
عىل مدى يومني ومبشاركة
 ٢٦٠سباح وسباحة ينتمون
اىل  ٢٢نــاد اتحــادي وهم :
الجزيرة ،النجاح ،املون السال،
الجمهــور ،العهد،فــوريب ،
الســرينغ هيلــز  ،اللبناين
للسيارات والسياحة ،اوركا،
مطيلب ،صفرا مارين  ،كولينا تتويــج ســباق  ٥٠مــر حــرة  ١٥-١٤ســنة الســباح فريــد زيــدان صاحــب الرقمــن
القياســيان يف ســباق  ١٠٠، ٥٠مــر حــرة
 ،الباملا  ،املينا ،اللويزه ،غولدن رقــم قيــايس للســباحة لــن الحــاج
بيتــش  ،أبنــاء الخليج ،بل
فئة  ١٨سنة وما فوق -اناثاوريزون ،الجيش ،ساتيليتي،
ســباق  ١٠٠مرت صدر ١.١٩.١٧دقيقة :رقم قيايس جديد
الرحاب ،الس ســاليناس  ،تنافسوا الحراز لقب  ١٧٤سباق و
 ١٧٤ميداليــة ذهبية وفضية وبرونزيــة .واقيم حفل افتتاح للســ ّباحة ريبيكا مزهر مــن نادي املطيلب ،الرقم الســابق
البطولة بحضور رئيس اتحاد الســباحة الدكتور طوين نصار ١.١٩.٧٨للس ّباحة ندين ظريفة من نادي الرمال.
فئة  ١٥-١٤سنة -ذكورواعضاء االتحاد وفاعليات عسكرية ومدنية وبلدية ورياضية
سباق  ٥٠مرت حرة  ٢٥.٢٤ثانية (رقم قيايس جديد للس ّباح
وعائلــة اللعبة .والقى نصار كلمة مرتجلة متنى فيها التوفيق
لجميع املشــاركني يف البطولة مشدداً عىل العالقة املمتازة بني فريد زيدان من نادي الجمهور  .الرقم الســابق  ٢٥.٦٠للس ّباح
اللجنة االدارية وعائلة اللعبة وشكر كل من سيساهم يف انجاح رامي غزري من نادي اوركا).
سباق  ١٠٠مرت حرة  ٥٦.٢٨ثانية (رقم قيايس جديد للس ّباح
البطولة من اداريني وفنيني وحكام.
ثم جرى عرض للخ ّيالة أتبعت بلوحة فنية لفرقة برازيلية فريد زيدان من نادي الجمهور .الرقم الســابق  ٥٦.٧٥للس ّباح
سيمون الدويهي من نادي اكوامارينا ) .
القت تصفيق الحارضين.
فئة  ١٨سنة وما فوق -ذكور
تم تسجيل ستة ارقام قياسية ( 3لنادي
وخالل البطولةّ ،
سباق  ٥٠مرت ظهر  ٢٦.٥٩ثانية :رقم قيايس جديد للس ّباح
الجزيرة 2 ،لنادي الجمهور ،ورقم لنادي املطيلب).
رامي غزيري من نادي الجزيرة  .الرقم الســابق  ٢٦.٧٠للسباح
ويف ما ييل األرقام القياسية:
نفسه.
فئة  ١٥-١٤سنة -اناثوقــد تــوىل مهام التحكيــم طاقم من الحــكام الدوليني
ســباق  ٥٠مرت صــدر  35.03ثانية  :رقــم قيايس جديد
للســ ّباحة لني الحاج من نادي الجزيرة الرقم الســابق  35.21واآلسيويني وهم محمد دعبول ومحمد منصور ،ساشا عايص،
نارص مشورب ثائرة مبيض ،رفيف دندشيل.
ثانية للسباحة نفسها
ويف الختام توىل كل مرنئيس االتحاد الدكتور طوين نصار
ســباق  ٥٠مرت حــرة ٢٧.٥٧ :ثانية (رقــم قيايس جديد
للســ ّباحة لني الحاج من نادي الجزيرة الرقم الســابق  ٢٧.٨٥وامني عام االتحاد فريد ايب رعد وعضوي االتحاد روال الخطيب
للس ّباحة ماري الخوري من نادي الصفرا مارين).
والدكتور جورج جلخ توزيع امليداليات عىل الفائزين والفائزات.

} نتائج كافة الفئات }

ويف ما ييل النتائج النهائية لجميع الفئات :
 الذكور : 12ســنة وما دون  :فاز الياس أبو رحال عىل فيليب الحاج
( )6-7و( )0-3وانسحاب.
 14ســنة وما دون  :فاز كريســتوف أبو هاشم عىل رامي
صويل ( )6-4و( )6-7و(.)1-10
 16سنة وما دون  :فاز زاهي فرحات عىل أرمان غارابيديان
( )5-7و(.)2-6
 18ســنة ومــا دون  :فاز مارك مهنــا عىل ليونيل بحليس

نتائـــــــــــج كأس لبنـــــــــــان فـــــــــــي الريشـــــــــــة الطائـــــــــــرة 2022
اختتــم االتحــاد اللبناين
للريشــة الطائرة كأس لبنان
لعام  2022مبشــاركة أكرث
مــن  150العبا والعبة من 13
ناديا اتحاديا (مون الســال،
الجمهور ،الــرج عينطورة،
هوبس املنت ،سكوادرا ،هوبس
بريوت ،فرســت بــروت،
التحرير ،1875 ،مربة الخيام،
قصــر ،شــمران والدوير)
حيث أقيمــت املباريات عىل
مالعب نادي الهوبس حازمية
وقســمت عىل ثالثــة أيام
بحضور رئيس االتحاد اللبناين
نائب رئيــس االتحاد الدويل
جاسمقانصوهوجميعأعضاء صورة تذكارية
االتحاد.
أرشف عــى البطولة أمني
رس االتحاد مرشف التطوير
يف منطقة غرب أســيا بول
روكز وعاونه كل من الحكم
العام عضــو االتحاد غالب
فقيه وقاد املباريات الحكام:
« عيل شهال ،فاطمة فقيه،
عيل بنات وأنطوين بيطار»،
كام خضع  15حكام متدربا
الختبارعميل خالل املسابقة.
النتائج أتت عىل الشــكل
التايل:
* ذكــور مــا دون الـ 11
سنة:
مركز أول :رشبل مسلمكبار الحضور مع األبطال والبطالت
()1875
مخيرب
أندرو
ثاين:
مركز*اناث ما دون الـ  17عاما:
()1875
مركز أول :زينا كزما (هوبس بريوت)مركز ثالث :سافيو طوق (مون ال سال)مركز ثاين :لني جبور (مون ال سال)كريم أالجايت (هوبس بريوت)
مركز ثالث :سيلني بدر (مون ال سال)* ذكور ما دون الـ  13سنة:
سيلني خليل (هوبس منت)
مركز أول :رالف أيب حنا (مون ال سال)*ذكور ما دون الـ  19عاماً:
مركز ثاين :جاد الشيخ حسني ( هوبس بريوت )مركز أول :باولو قايم (مون ال سال)مركز ثالث :ألكس أيب حنا (مون ال سال)مركز ثاين :ألكس حسيني (مون ال سال)ماثيو ربيز (جمهور)
مركز ثالث :مارك دحداح (مون ال سال)*اناث ما دون الـ  13سنة:
أنطوين رنو (جمهور)
مركز أول :سارا ماريا حلو ()1875*اناث ما دون الـ  19سنة:
مركز ثاين :متار كزما (هوبس بريوت)مركز أول :مريا أغا (فريست بريوت)مركز ثالث :أنجي بدر (مون ال سال)مركز ثاين :سارا أيب غصن ()1875فالن شويري ()1875
مركز ثالث :سيلينا شلهوب (برج عينطورة)*ذكور ما دون الـ  15سنة:
ماري كلري كرم (الجمهور)
مركز أول :روبن شويري ()1875*الفئة املفتوحة:
مركز ثاين :كارل سلوم ()1875-1ذكور:
مركز ثالث :جاد فرح (هوبس منت)مركز أول :كريستوف أيب يونس (مون ال سال)رين مسعود (مون ال سال)
مركز ثاين :باولو قايم (مون ال سال)*اناث ما دون الـ  15سنة:
مركز ثالث :أوليفر خوري (مون ال سال)مركز أول :ريبيكا عبدو (مون ال سال)ألكس حسيني (مون ال سال)
مركز ثاين :لوسيندا خوري (مون ال سال)-2اناث:
مركز ثالث :ماريا كريستينا بو نصار ()1875مركز أول :زينا كزما (هوبس بريوت)كارين غربيل (فرست بريوت)
مركز ثاين :مريا أغا (فريست بريوت)*ذكور ما دون الـ  17عاماً:
مركز ثالث :جنيفر خليفة (مون ال سال)مركز أول :رفائيل رنو (الجمهور)لني جبور (مون ال سال)
مركز ثاين :أوليفر خوري (مون ال سال)ويف الختــام تم توزيع امليداليات عىل الفائزين والفائزات
مركز ثالث :جو روفاييل ()1875االيس حداد ()1875
وتم التقاط الصور التذكارية بحضور أعضاء االتحاد.
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الخميس  18آب 2022

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
7

اعداد  :فيليب شامس

؟

من هو
من هي؟

ممثــل بريطاين قام بــأدوار البطولة يف العديد من
األفــام .عاش يف الواليات املتحدة ،وتويف يف لوزان ـ
سويرسا عام 1984
إسمه مؤلف من تسعة حروف ،إذا جمعت:
 -2+3+6+2+9عاصمة افريقية.
 -4+8+3+6+9رشيعة.
 -9+2+6+3والية أمريكية.
 -3+6+4نوع من الصواريخ.
 -8+4+6رشكة برتولية.
 -4+6+5من الجواهر.
 -7+2+9فريق كرة فرنيس.
 -5+1كثري.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ عــامل كيميــايئ
ومكتشــف فرنــي راحل،
حرشة مفرتســة تعترب من
أرسع الحرشات يف العامل..
2ـ شــاعر لبناين راحل،
ماركة سيارات.
3ـ ماء كثري ،ماركة جبنة.
4ـ للنهي ،يد الثوب ،ع ْرض
الفكرة للبحث والحوار.
5ـ بحــر ،بحــر ،يحادث،
قنوط.
6ـ عاصمــة آســيوية،
الثعلب.
7ـ االســم الثاين لرسام
فرنــي ،جبــان ،نقيض
إستقبلوها.

8ـ مــن األلقاب ،يف الفم،
يُرجِ ع اليشء.
9ـ رشكــة برتولية ،فريق
كرة يف ميونيخ ،سم َن غاية
السمن.
10ـ السهل ،االسم الثاين
لرئيــس أمــريك راحــل،
هاجِ س.
11ـ ح ّركَ وهــ َّز ،تعاضد
يل مبهمة،
وتؤازر ،عَهــدَ ا ّ
أقرع الجرس.
12ـ مق ّر الرهبان ،الخوف
والفزع ،قبيلتي.
13ـ ننتمــي ،الوثيقــة
املكتوبة،
قوي ومتكّنَ..
َ

الحل السابق
1ـ كان ،دمياط ،سبها

2ـ أنال ،اس ،ال ،ارل

3ـ تيمورلنك ،لسبوا

4ـ يس ،أيف ،يرسم ،بس

5ـ زر ،زين شعيب ،فادوز

6ـ شأن ،صيدا ،يرأب ،مايل

7ـ اليونان ،غدير ،ملا

1ـ َّ
رش املــاء عىل الزرع،
لغة ،دولة عربية.
2ـ عنرص كيميايئ
مشع،
ّ
فضّ ة.
قصته،
3ـ شعر ذنب الفرسّ ،
رئيس القوم ومقدامهم..
4ـ إرتبــكَ  ،مدينــة يف
الواليات املتحدة.
5ـ ورك ،جزيــرة يونانية،
تسري مرسعة.
6ـ مصارع وممثل أمرييك،
رفق باإلبل ،متشابهان ،عائلة.
َ
7ـ حف َر األرض ،يبعثونها
إىل.
حاه وأبعده من مكانه،
8ـ ن ّ
حرف جر ،يغ ّنج ويدلّع.
9ـ نوتة موسيقية ،أبواب،

افقيا:
9ـ يف ،ييل ،يد ،ود ،درب
10ـ أشاهد ،ال ،عامر ،باتر
11ـ فا ،هوندا ،رد ،بج
12ـ نرسين ،كاليفورنيا
13ـ إلق ،صأي ،بند ،باليه

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ كاتيوشا ،فارنا
2ـ أنيس ،العيش ،سل
3ـ نام ،زنيم ،أف ّرق
4ـ لوار ،واي هاي
نص
5ـ رف ،صنديدّ ،
6ـ ماليزيا
7ـ يسنّ ،يدنو ،لويك
8ـ كينا ،ديانا
9ـ طل ،رش ،جيد ،دلب

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

اذا أردت الهروب من الروتني فقد حان الوقت
خذ وقتك بكامله لتعــرف اذا كان بامكانك
اليوم أن تواجه التزاماتك بكل أمانة واخالص .للتحــرك واثبات جدارتــك ومهارتك .بالهدوء
انتبه للنصائــح املقدمة يف محاولة لتجنيبك والتفاهم تستطيع حل بعض الصعوبات التي
األخطاء.
تواجهك.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

لقــاءات مميزة تؤثر يف مســتقبلك املهني
ال تكن سلبيا اذا مل تحصل عىل كل ما تريده
والعميل .أفكارك ســتكون واضحة ومثمرة ،يف هذه املرحلة الصعبة .تسلح بالثقة بالنفس
ورمبا السعادة تصبح يف متناول يدك يف فرتة وحــاول أن تواجه أمرا معينا بدال من الهروب
قريبة من الزمن.
منه.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

تشــعر بالنشــاط والحامس وحب الحياة،
كرهك للديون لن مينعك من طلب املســاعدة
فمنذ مدة طويلة مل تكن بهذا االرشاق .افســح النقــاذ عمل مهم تريد اكامله يف هذه اآلونة.
املجال للطرف اآلخر ملناقشــة األمور معك بكل ال تقف مكتوفا أمــام حرية الحبيب ،بل اطرد
موضوعية.
الشك من قلبه.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

ال متزج بني الصداقــة والحب الكبري .فاذا
هدوء تام وتوفيق يف معظم أعاملك وأمورك.
كان من املمكن أن يكون الصديق حبيبا ،اال انه تقرير يف نشاطك سيكون السبب برفع مرتبك.
من الصعب أن يصبح الحبيب صديقا دامئا يف لقــاءات مثرية عىل الصعيد العاطفي ،ومتينة
بعض األحيان.
مع املحيط.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ السعي ،عاين
11ـ سمري غانم ،فد
إسو
12ـ باب ،بادلّ ،
13ـ هروب ،بيصور ،رب
14ـ األسف ،راد ،رنا
15ـ أم ،بديل
16ـ داليدا ،اي
17ـ ولْم ،رتّب
18ـ زياد برجي

1ـ يف أية جزيرة اندونيسية يقع بركان الجبل املقدس

الذي ثار سنة  1963وأهلكَ  20ألف نسمة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اسم الشاعر العبايس الذي لق َّب بذي البيانني؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قطع رأس
3ـ من هو البطل اليوناين االســطوري الذي
َ

الوحش الخرايف ميدوزا مبسا َعدة أثينا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ مــا اســم امليكانييك الفرنيس الــذي إخرت َع نول

2 1

1

ّف ملحمة الكوميديا
5ـ من هو الشاعر االيطايل الذي أل َ

اإللهية التي تع َترب من روائع األدب العاملي؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ يف أية دولة آسيوية يقع مطار ماكتان؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ مــن هو الــروايئ الرنوجي الذي اشــتهر بروايته

الجوع ،ونال جائزة نوبل العام 1920؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُتل بعد إنتصاره
8ـ ما اسم الســلطان العثامين الذي ق َ

يف معركة كوزوفو؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3

2
3
4
5
افقيا:

عموديا:

1ـ مدينة يف األرجنتني.

1ـ غاز سا ّم.

2ـ أغنية ألم كلثوم.

2ـ أداة إستثناء.

3ـ شارِطي عىل.

3ـ مدينة يف باكستان.

4ـ ح َّيا الديار.

4ـ عدم قبويل لألمر.

5ـ ممثلة مرصية.

5ـ دولة عربية.

الحل السابق
افقيا:

عموديا:

1ـ سامبا.

1ـ سمندل.

2ـ مربوم.

2ـ إبريق.

نرس.
3ـ ّ

3ـ مرسوم.

4ـ ديوين.

4ـ بو ،نا.

5ـ لقامن.

5ـ آملني.

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحياكة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4

5

1ـ إبن عباد.
2ـ البامبو.
3ـ بيدرو تاالغاال.
4ـ يف ديب.
5ـ سنة 1580
6ـ عيل مبارك.
7ـ يف كواالملبور ـ ماليزيا.
8ـ املمثلة هالة صدقي.
9ـ جزيرة بايل.

من سبعة حروف:

أنــت تدرس أمورك وشــؤونك بدقة وحذر،
هذه املرحلة مناســبة لك ليك تحقّق فيها
األعامل التــي أهملتها .صديق عزيز ترتاح له وتتمهل ،لكن الوقت حان التخاذ القرار الصعب
فتتقاسم معه أشــياء كثرية .تعيش فرتة من املناســب .نســيبك بخري يف غربته فال تقلق
عليه.
املد والجزر مع الحبيب.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

رش الخرب.
إنت َ
10ـ يرتفــع ويصعد اىل،
عملة آسيوية ،مسامر.
11ـ ت َعب ،توشــك أن ،فيلم
لستيف ماكوين.
12ـ بدالة ومقسم الهاتف،
يرتفّع ويتن ّزه عن.
13ـ متســابهان ،نوع من
العصافري ،نحسب.
14ـ شاعر فلسطيني راحل.
صب املاء بكرثة ،يبس
15ـ َّ
ض.
الخبز ،إب َي َّ
16ـ يع َتب ،شجاع جريء.
17ـ االسم الثاين لفيلسوف
وكاتب فرنيس راحل.
18ـ ممثلة وفنانة مرصية
راحلة صاحبة الصورة.

عموديا:

8ـ عامد ،وديع الصايف

مكسيم غوريك

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

الوضع الحايل جيد .آمالك وأمانيك ســتربز
األجــواء العاطفية متلبــدة بعض اليشء.
اىل حيز الوجود .بإمكانــك التقدم واالبتكار التوتر الذي تشــكو منــه اليوم زائل بعد فرتة
واالعتامد عىل مســاعدة األصدقاء .انزع من وجيــزة ،لكن رشط أن تتفهــم جيدا أوضاع
رأسك كل الشكوك.
الطرف اآلخر اللطيف.

عاصمة أوروبية
أفغانستان
الربازيل
الفاتيكان
إنتصار
إبتهال
أنغام
الرياض
السعودية
الحازمية
جدار
جمهورية
جدة
جوناء
حظ
حليم
حقل
حصان
حسام
دهر
ديون
دفاتر
دفة
داليا
دردنيل
ربع
رسالة
رمان
رقم
زق
زمور
زيلندة
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
ً

الـــــدوالر الـــــى تصاعـــــد و 350قاضيـــــا توقفـــــوا عـــــن العمـــــل واملســـــاعدات االجتماعيـــــة تبخـــــرت
(تتمة ص)1
مولوداً حكوميا رغــم االجواء االيجابية التي عممت من بعبدا
والرساي الحكومي يف ظل خالفات شاسعة بني الرجلني حول
كل امللفات فعون لن يعطي ميقايت وغري ميقايت يف آخر ايام
عهده ما عجزوا عن اخذه يف السنوات الست وميقايت ميارس
نفس الدور ولن يعطي عون اوراقاً ميكن ان يســتثمرها جربان
باســيل .ويف املعلومات ان ميقايت بدأ الحديث مبجامالت مع
الرئيس عون وعربا عن االشتياق لبعضهام البعض لكن ميقايت
بــدأ حديثه بالتأكيد عىل طــرح الصيغة القدمية التي رفضها
عون وارص ان يشــمل التعديل وزير الطاقة وليد فياض ووزير
املهجرين عصام رشف الدين ووزير االقتصاد امني سالم واجراء
تبديــات يف  5حقائب وهذا مــا رفضه عون جملة وتفصيالً
متمســكاً بحكومة من  30وزيرا بينهم  6وزراء دولة ميثلون
االطراف السياسية وهذا ما رفضه ميقايت عرب مصادر الرساي
لكن االيجابية بالتوافق عىل عقد اجتامع آخر بعد  48ســاعة
رغم ان ميقايت لن يرتاجع عن انتزاع الطاقة من التيار الوطني
لصالح امني ســنو الذي يلقى معارضة من  8آذار حسب ما تم
ترسيبــه كام ان ميقايت مرص عــى ابعاد عصام رشف الدين
االرسالين لصالح وليد عساف الجنبالطي.
اما النقطة الخالفية االخرى ناتجة عن متســك عون برفض
رفع سعر الدوالر الجمريك تحسبا النفجار اجتامعي يف اواخر
عهده ،ولن مييش باالقرتاح ،فيام ميقايت مرص عىل هذا االجراء
لتأمني االموال للمســاعدات االجتامعية للموظفني 350 ،الفا
مقابــل الحضور اىل العمل مبعدل  3ايام يف االســبوع ،وعىل
هذا االســاس رفع موظفو القطاع العام االرضاب الذين هددوا
بالعــودة اليه يف حال مل تنفــذ الحكومة وعودها يف تأمني
التغطية املالية لهذه الزيادة ،علامً ان رواتب املوظفني شــهدت
حســومات جديدة بررت برضيبة الدخل ورفع بدالت االنتساب
لتعاونية موظفي الدولة ووصلت الحســومات اىل ما بني 200
اىل  300الــف لرية يف ظل ازمة اقتصادية خانقة وعدم قبض
بدالت النقل منذ اشهر وقد جرى نقاش مستفيض حول هذا البند
دون التوصل اىل نتيجة ايجابية لكن وزير املالية قال للحارضين
انه ســيعتمد الدوالر الجمريك بـ  20الفا وهذا يؤمن مدخوال
كبريا للخزينة يغطي رواتب القطاع العام والبدالت االجتامعية
وان الدوالر الجمريك لن يشمل املواد الغذائية بل الكاملية.

} ملف النازحني }

ما زال ملف النازحني السوريني يعالج مبنطق «النكايات» دون

اي رؤى علمية واضحة .وشــهد االجتامع الوزاري يف الرساي
الحكومية برئاســة ميقايت سجاال عاصفاً بني ميقايت ووزير
املهجرين عصام رشف الدين ،ومتســك رئيس حكومة ترصيف
االعامل باسناد هذا امللف اىل وزير الشؤون االجتامعية هكتور
حجار ،وبعد نقاشات حادة اسند اىل رشف الدين متابعة امللف
مع ســوريا فقط ،خصوصا ان ميقايت مستاء من زيارة وزير
املهجرين اىل دمشق دون التنسيق معه «فاتح عىل حسابه».
كام ان ميقايت يتهم رشف الدين بتبني وجهة النظر السورية
وموقــف عون وعىل خالفات مــع لجنة االمم املتحدة املكلفة
مبلف النازحني واملســاعدات .ويف املقابل ،علم ان سوريا ابدت
استياءها من طريقة تعامل ميقايت يف ملف النازحني ومعظم
امللفــات العالقة بني البلدين وقد اســفرت االتصاالت العونية
االرســانية اىل اصالح البني بني هكتور حجار ورشف الدين
وســتعقد لجنة النازحني اجتامعاً صباح اليوم بكامل اعضائها
وسيتم تقييم زيارة وزير املهجرين اىل دمشق الذي نقل استعداد
سوريا الستقبال اي نازح عىل عكس ما رصح به وزير الخارجية
واملغرتبني عبدالله بو حبيب لصحيفة كويتية بان ســوريا غري
قادرة عىل اســتيعاب عودة النازحني نتيجة اوضاعها الصعبة،
وعلــم ان رشف الدين اقرتح عودة  15الف نازح شــهريا عىل
ان تبدأ العودة اوال من املناطق القريبة من الحدود الســورية ـ
اللبنانية فيام متسكت االمم املتحدة برفض تقديم اية مساعدة
للســوريني العائدين اىل بلدهم واقتصار الدعم عىل املتواجدين
يف لبنان مع رفض مامرســات العنرصية ضدهم وهذا املنطق
رفضــه الرئيس عون الداعي اىل دمج النازحني الســوريني يف
املجتمع اللبناين.

} الوديعة االيرانية }

ويف اجتامع الرساي اقرتح وزيرا حزب الله موضوع الوديعة
االيرانية من الفيول وابدى ميقايت التجاوب واالستعداد الرسال
وفد اىل طهران ملقاربة موضوع املواصفات ويف ضوء ذلك يتم
قبول الهبــة او رفضها لكن مقربني مليقايت جزموا عدم قبول
الهبــة كون ذلك يتعارض مع العقوبات الدولية املفروضة عىل
طهران وعندما ترفع العقوبات يتم قبول الهبة وال يســتطيع
لبنان تحمل تداعيات رفض تطبيق القرارات الدولية.

} الرتسيم }

من املتوقع ان يطل االمني العام لحزب الله ســاحة الســيد
حسن نرصالله يوم الجمعة واالثنني للحديث عن ملف الرتسيم
وســائر امللفات مع اقرتاب  2ايلول موعد البدء باستخراج الغاز

االرسائيــي من كاريــش مقابل تهديد حــزب الله بوقف هذا
االستخراج بالقوة يف حال مل يبدأ العمل يف البلوكات اللبنانية
عرب معادلة االستخراج من كاريش وبدء التنقيب يف البلوكات
اللبنانيــة وذكــر ان حزب الله وضع رئيــس الحزب التقدمي
االشــرايك باحتامل الذهاب اىل املواجهة مع االرسائييل يف
ايلــول وهذا املوقف نقله وزيرا حزب الله اىل الوزراء املجتمعني
يف الرساي الحكومي برئاسة ميقايت واحتامل نشوب مواجهة
عسكرية اذا ارص العدو عىل سحب غازه من كاريش وعدم االخذ
باملوقــف اللبناين وكان موقف وزيري حزب الله واضحا لجهة
رفــض ان يتمتع العدو االرسائيــي بالغاز والنفط بينام لبنان
محــروم من هذا االســتثامر وال ميكن ان نقبل بهذا االمر ولن
يتم النقــاش يف كالم وزيري حزب الله لكنهم اخذوا مبوقفه
من احتامل حصول مواجهة عسكرية.
ويف املعلومات ان ارسائيل ستؤجل استخراج الغاز من كاريش
اىل ما بعــد االنتخابات االرسائيلية وحصول االتفاق مع لبنان
مقابل ســحب حزب الله تهديده بقصف ابار الغاز الفلسطينية
املحتلة وهذا الســيناريو هو املتقدم حتى االن وبالتايل تأجيل
املواجهة اىل ترشين مع املوافقة املسبقة عىل املطالب اللبنانية
لكــن الخوف من احتامل عودة نتيناهو اىل رئاســة الحكومة
بعد االنتخابات ونســف كل املفاوضات وهذا ما يخشاه املوفد
االمرييك هوكشــتاين الذي يحمل موافقة حكومة البيد عىل
حق لبنان باســتخراج غازه وهــو ميال اىل انتظار االنتخابات
االرسائيلية ولذلك قد ال يعود يف ايلول.
ويف معلومــات متعلقة بهذا امللــف افادت ان رشكة توتال
الفرنســية مستعدة للعمل يف البلوكات النفطية اللبنانية فور
االتفــاق لكنها بحاجة لتتبلغ باعفــاء امرييك واضح من اي
عقوبات مفروضة عىل من يعمل يف لبنان.

} املسار الرئايس }

كل ما تشــهده البالد من رصاعات وتشــنجات يتم بخلفية
رئاســية جراء عدم الوصول اىل قواسم مشرتكة يف هذا امللف،
فحزب الله رغم ميله اىل سليامن فرنجية لكنه مل يحدد موقفه
بعد ،وتعرف قوى  8آذار ان فرنجية يحتاج اىل جربان باســيل
ووليد جنبالط والكتلة الســنية للوصول اىل بعبدا ،وبالتايل ال
التزام من قوى  8آذار باي مرشح ،اما الرئيس نبيه بري هو من
يتوىل التسويق لسليامن فرنجية ،فيام وليد جنبالط يرفض اي
مرشــح تحدي ويفضل مرشحا مقبوال من الجميع وان يكون
الياس رسكيس آخر ،ويرفض مرشــح التحدي وال يتوافق مع
جعجع وسامي الجميل يف املوضوع الرئايس.

ويف معلومات غري مؤكدة ان اصدقاء مشــركني يحاولون
جمــع جنبالط وفرنجية ،اما ســمري جعجــع فهو مع رئيس
سيادي من قوى التغيري ويرفض اي مرشح لـ  8آذار ،ويوافقه
ســامي الجميل يف هذا التوجــه مع رضورة اخذ خطوات ملنع
وصول مرشــح حزب الله اىل بعبدا ،فهل تلجأ قوى  14آذار مع
جعجع والتغيرييني اىل خطوات عىل االرض ملنع وصول مرشح
 8آذار اىل بعبدا عرب اعتصامات وقطع طرقات او توجيه دعوات
اىل العصيان املدين ولذلك تتخوف بعض القوى السياســية من
فلتان االمور والتوجه اىل الخيارات الساخنة.

} ارتفاع الدوالر وارضاب  350قاضياً }

واصــل الدوالر االمرييك ارتفاعه وتقلباته اما التجار فباعوا
املواد الغذائية عىل ســعر  40الفا للــدوالر وهذا ما فاق حجم
االســعار اىل مســتويات عالية ويف معلومــات مؤكدة ان 7
مصارف تلقــوا تهديدات من مودعني باحتجاز املوظفني مام
دفــع القــوى االمنية اىل اتخاذ اجــراءات حول هذه املصارف
وما ســاهم بحرب الشــائعات املعلومات التي تداولت عن ان
وزراء اوحــوا ملوظفيهم بان الدوالر ســيواصل ارتفاعه خالل
االيــام املقبلة مام زاد بحجم املخاوف دون اي تحرك من رئيس
الحكومة لوقف هذه الترسيبات.
ويف املعلومــات ايضا ان البالد ستشــهد ازمة محروقات
وعــودة الطوابري مع موجة الشــائعات التي يعممها تجمع
اصحاب املحطات بان مرصف لبنان ســيتوقف عن دعم %15
من ســعر صفيحة البنزين وســرفع الدعم كلياً وهذا ما زاد
مــن حجم املخاوف وتجمع طوابري الســيارات امام املحطات
كام ان وزير االقتصاد اشــار اىل رفــع الدعم كلياً عن القمح
يف القريب العاجل.
ويف مــوازاة ذلك ،تداعى امــس  350قاضيا من اصل 560
التخاذ موقف واحد اال وهو التوقف عن العمل بشكل تام ،وهذا
االمــر يحصل للمرة االوىل يف لبنان ولوحظ ان النائبة العامة
االستئنافية يف جبل لبنان القاضية غادة عون وافقت عىل ذلك
باالضافة اىل قايض التحقيق االول يف جبل لبنان نقوال منصور
باالضافة اىل قضاة يف الشامل.
كام ان احد اعضاء مجلس القضاء االعىل القايض داين شبيل
توقف ايضــاً عن العمل .وجاء قرار القضاة بعد توقف مرصف
لبنان عن ســداد رواتبهم عىل ســعر رصف مثانية االف لرية،
وكان القــرار قد القى اعرتاضا مــن رئيس مجلس النواب نبيه
بــري والعديد من النــواب مام دفع حاكم مرصف لبنان رياض
سالمة اىل الرتاجع عن القرار.

حـــــــرب أوكــــــرانــــــيــــــا :تـــعـــيـــيـــن قـــــائـــــد جـــــديـــــد لــــأســــطــــول الــــــروســــــي فــي
الـ ــبـ ــحـ ــر األســــــــــود ومــــوســــكــــو تـــعـــلـــن ت ــف ــك ــي ــك خـــلـــيـــة إســــامــــيــــة بـــالـــقـــرم
(تتمة ص)1
اشــتدت حدة املعارك والقصف املتبادل بني الجيشني الرويس
واألوكراين يف جبهات دونيتســك ،وميكواليف ،وخريسون،
وأوديسا.
واســتهدفت القوات الجوية الروســية تجمعات للقوات
واملعــدات األوكرانية يف منطقة خريســون بشــكل خاص
ودمرت مراكز قيادة ،ومســتودعات لألســلحة ،والذخرية
الصاروخية ،واملدفعية ومســتودعات للوقود ،كام تم تدمري
كميات كبرية من األســلحة واملعدات العسكرية األوكرانية،
وفق وزارة الدفاع الروســية.وقالت وزارة الدفاع الروســية
أيضــا إنه تم القضــاء عىل أكرث من  70عســكريا أوكرانيا
وتدمري  9مراكز للقيادة العســكرية للجيش.
وأعلن الناطق باســمها إيغور كوناشــينكوف استهداف
تجمعات عســكرية لعدد من املناطق ،مشــرا إىل تم تدمري
أكــر مــن  3آالف قذيفة ولغم والقضــاء عىل أكرث من 30
قوميا أوكران ًّيا ،نتيجة تدمري مســتودع للذخائر يف منطقة
سالفيانسك.
ويف األثنــاء ،أعلنت قوات دونيتســك االنفصالية املوالية

لروســيا سيطرتها عىل بلدة فارشــينا اإلسرتاتيجية جنوب
غرب مدينة باخموت.
وبثت قــوات االنفصاليني صورا ملعارك عىل أطراف مدينة
سوليدار املجاورة لباخموت بدعم وإسناد من قوات لوغانسك
والجيش الرويس ،وأشارت إىل أنها حققت تقدما يف محاور
عدة أبرزها محورا باخموت وســوليدار ،مشــرة يف الوقت
ذاته إىل تعرض مناطق سكنية يف دونيتسك لقصف أوكراين.
باملقابل ،قال ســرغي براتشــوك املتحدث باســم قيادة
العمليــات يف املنطقة الجنوبيــة بالجيش األوكراين ،إن 4
مدنيــن أصيبــوا يف قصف رويس عــى مدينة زاتوكا يف
مقاطعة أوديسا.
وأضاف براتشــوك أن طائرات عسكرية روسية استهدفت
تجمعات ســكنية ومنشــآت تحتية ومراكــز ترفيه ،وحرق
مساحات زراعية ،مشــرا إىل أن مقاتيل الجيش األوكراين
أسقطوا طائرات مسرية.

} روسيا تعلن تفكيك
خلية إسالمية بالقرم}

من جهة أخرى ،قال مسؤول كبري يف شبه جزيرة القرم ،إن

املديريــــــة العامــــــة لالمــــــن العــــــام
(تتمة ص)1
ملصلحــة الدولة اللبنانية واملديرية العامة لالمن العام.
واضافت املصادر:
«ان قرار املحكمة اكد للمدّ عني ،آل فاخوري ،استحالة
قبــول الدعوى ضد املديرية العامة لألمن العام اللبناين
والدولة اللبنانية .كام رفضت املحكمة بقرارها االبتدايئ
جهود املدعني لتعديل االدعاء وتســمية املديرية العامة
كطــرف يف ادعائهم .لذلك ،قضت املحكمة بأن الدعوى
ضد لبنان واملديرية «غريمجدية» ولن تســلم من الدفع
والرد».
وأوضحــت املحكمة «أن التعابري املشــكو منها يف
شــكوى املدّ عني هي مجرد مزاعم غري ثابتة ،ولكن هذا
غري كاف بحسب قرار القايض لشطب املقاطع املطلوب
شــطبها لتعلقها باساس وقائع اســتحضار الدعوى.
وعليه ،ردت طلب الشــطب كونه من املبكر الشطب قبل
البت باالســاس بالرغم من أن املوقف اإلجرايئ الشكيل
للقضية قد حدّ من قدرة القايض عىل شطب تلك املزاعم،
اال انــه اي القايض بيتس ،قد أكد احتامل اعتبار مزاعم
املدعني بالخاطئة».
وتكشف املصادر ان املعنيني ينتظرون القرار النهايئ بكل
ثقة ،وستقوم حينها املديرية العامة لالمن العام باقامة
دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن نرش االخبار الكاذبة
وتشويه الوقائع.

جهــاز األمن االتحادي فكّك ما وصفه بخلية إرهابية مؤلفة
من  6أشــخاص تابعة لجامعة إســامية محظورة ،وذلك
بعد يوم من تفجريات اســتهدفت إحدى القواعد العســكرية
الروسية هناك.
وقال املسؤول سريغي أكسيونوف عىل تطبيق تليغرام «تم
اعتقالهم جميعا.
جرى تنســيق أنشــطة اإلرهابيني ،كام هــو متوقع ،من
أرايض دولة أوكرانيا اإلرهابية».
ومل يصــدر تعليق فوري من أوكرانيا ،التي تريد اســتعادة
ســيطرتها عىل شبه الجزيرة املطلة عىل البحر األسود والتي
ضمتها روسيا يف عام .2014
وقال أكسيونوف إن املشتبه بهم أعضاء يف جامعة «حزب
التحرير» اإلسالمية املحظورة يف روسيا.
ومل يذكر بيــان جهاز األمن االتحادي الرويس ما إذا كان
املحتجــزون عىل صلة بالتفجــرات التي وقعت الثالثاء يف
قاعدة بشــال شــبه جزيرة القرم ،وبتفجريات األســبوع
املايض يف قاعدة عســكرية روســية يف غرب القرم ،حيث
أظهرت صــور األقامر الصناعية تدمــر  8طائرات حربية
روسية.

انــــــطــــــاق الـــــــحـــــــوار الـــــوطـــــنـــــي الــــــعــــــراقــــــي وســــــــط غـــــيـــــاب الـــــصـــــدر:
خــــــارطــــــة طـــــريـــــق تـــتـــضـــمـــن حــــــل الـــــبـــــرملـــــان لـــــلـــــخـــــروج مــــــن األزمــــــــة
(تتمة ص)1
إىل العراق هينيس بالسخارت ،فيام غاب عنه مقتدى الصدر
الذي يواصل نوابه االعتصام بالربملان.
وذكرت مصادر من داخل املؤمتر أن املجتمعني اتفقوا عىل
تشــكيل وفد يضم قيادات سياسية حرضت اجتامع األمس؛
لزيــارة مقتدى الصدر يف النجــف وإقناعه باالنضامم إىل
حــوار وطني قادم يهدف إىل حل األزمة.
حل
وأضافــت املصــادر أن املجتمعني اتفقــــوا عىل أن َّ
البــــرملان وإجراء انتخابــات ترشيعية جديــدة ،خيار ال
بد مــــنه لحل األزمــة الراهنة ،وأن تحديــد موعد إلجراء
االنتخــــابات ســيتم االتفاق عليه الحقا مبشــاركة التيار
الصدري.
وقالــت إن املجتمعــن اتفقوا أيضا عــى رضورة تأجيل
مناقشــة آليات تشكيل حكومة جديدة ومفوضية انتخابات
جديــدة وتعديل قانــون االنتخابــات ،وإن االتفاق يقيض
مبناقشــة هذه التفاصيل بعــد موافقة زعيم التيار الصدري
عىل االنضامم للحوار الوطني.

}  5توصيات }

من جهتها ،ذكرت وكالة األنباء العراقية أن االجتامع خرج

بـ 5توصيــات إزاء األزمة الراهنة يف البالد .ويف التوصية
األوىل «عــر املجتمعون عن التزامهــم بالثوابت الوطنية،
وإيجــاد حل لكل األزمات من خــال الحوار وباعتامد روح
األخــوة والتآزر ،حفاظــاً عىل وحدة العراق وأمن شــعبه
واســتقراره ،ودميومة النظام الدميقراطي الدستوري الذي
يحتكم إليه الجميع».
كام أفادت بأنه «جرى التأكيد عىل تغليب املصالح الوطنية
العليــا ،والتحــي بروح التضامن بني أبنــاء الوطن الواحد؛
ملعالجة األزمة السياسية الحالية».
وأضافت أنه يف التوصية الثانية «أشار املجتمعون إىل أن
االحتكام مرة جديدة إىل صناديق االقرتاع من خالل انتخابات
مبكرة ليس حدثا اســتثنائيا يف تأريخ التجارب الدميقراطية
عندما تصل األزمات السياسية إىل طرق مسدودة ،وأن القوى
السياســية الوطنية تحتكم إىل املســارات الدستورية يف
االنتخابات».
ويف الثالثــة «دعا املجتمعــون اإلخوة يف التيار الصدري
ٍ
آليات للحل
إلــــى االنخراط يف الحــوار الوطني ،لوضــع
الشــــامل مبا يخــدم تطلعات الشــعب العراقي وتحقيق
أهــدافه».
أمــا يف التوصية الرابعــة فقد «اتفــق املجتمعون عىل
اســتمرار الحــوار الوطني ،من أجل وضــع خريطة طريق

قانونية ودستورية ملعالجة األزمة الراهنة».
ويف األخــرة «دعــا املجتمعون إىل إيقاف كل أشــكال
التصعيد امليداين ،أو اإلعالمي ،أو الســيايس ،مؤكدين عىل
رضورة حامية مؤسســات الدولة والعودة إىل النقاشــات
الهادئة بعيدا عن اإلثارات واالســتفزازات التي من شــأنها
أن تثري الفنت ،وناشــدوا وسائل اإلعالم والنخب بدعم مسار
الحــوار الوطني ،والســلم االجتامعي ،مبــا يخدم مصالح
شعبنا».

حل الربملان }
} ّ

وكانت املحكمــة االتحادية العليا يف العراق قررت تأجيل
البــت يف النظر يف دعوى لحل مجلــس النواب إىل  30من
الشــهر الجاري ،وذلك بعد أن رفعت أطراف عدة بينها التيار
الصــدري دعوى تطالب بحل الربملان وتلــزم رئيس الربملان
باحرتام املهل الدستورية ،وتلزم رئييس الجمهورية والوزراء
بتحديد موعد النتخابات مجلس النواب.
ويف غضون ذلك ،يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم
يف محيط الربملان ،تزامنا مع استمرار اعتصام أنصار اإلطار
التنســيقي يف منطقة الجرس املعلق قرب املنطقة الخرضاء
للمطالبة بتشــكيل الحكومة واســتئناف جلســات مجلس
النواب.

االتـــــــــــفـــــــــــاق الـــــــــــنـــــــــــووي يــــــــــواجــــــــــه عــــــقــــــبــــــة «الــــــــضــــــــمــــــــانــــــــات»
الـــخـــارجـــيـــة اإليــــرانــــيــــة :طــــهــــران م ــس ــت ــع ــدة لـــتـــبـــادل ال ــس ــج ــن ــاء مــــع واشــنــطــن
(تتمة ص)1
اإليرانية نارص كنعاين ،أمس األربعاء ،إنّ «إيران مســتعدة
لتبادل الســجناء مع الواليات املتحــدة» ،داعياً إدارة الرئيس
األمرييك جو بايدن إىل «التحرك بدالً من العروض املرسحية»
من أجل تحقيق ذلك.

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

جح أن تفرج الواليات املتحدة من دون
وأضاف كنعاين« :نر ّ
أي رشوط عــن املواطنني اإليرانيني املحتجزين» ،لدورهم يف
«االلتفاف عىل العقوبات األمريكية».
وتابع املتحدث اإليراين« :ال نعرتف بازدواج الجنســية يف
إيران ،ونعتربهم مواطنني إيرانيني».
ويف  18متوز املايض ،أكد املتحدث باســم وزارة الخارجية
اإليرانية ســعيد خطيــب زاده أنّ «إيران مســتعدة لتطبيق
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اتفاق تبادل الســجناء مع الواليــات املتحدة وبريطانيا ،يف
إطار االتفاق اإلنساين مع الجانبني ،إلطالق رساح  10سجناء
من جميع األطراف».
وكان املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكية نيد
برايــــس قد قال إنّ بالده تجــري «محادثات غري مبارشة
لكن نشــطة» مع طهران ،لضامن إطالق محتجزين أمريكيني
يف إيران.

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو مسؤول قسم االخراج سمري فغايل -رئيس القسم الفني وجيه عيل

دمشق :أي حوار أو تواصل رسمي
مع واشنطن لن يكون إال علنيا
(تتمة ص)1
وتهريب النفط والقمح السوري ،ورفع الغطاء والحامية عن
الجامعات االنفصالية املســلحة وعن الجامعات اإلرهابية
املســلحة التــي تتواجد يف قاعــدة «التنف» العســكرية
األمريكية غري الرشعيــة ،ووضع حد نهايئ وغري مرشوط
لإلجــراءات القرسية أحادية الجانب املفروضة من اإلدارات
األمريكية املتعاقبة عىل الشعب السوري».
وقالــت وزارة الخارجية واملغرتبني الســورية« :صدرت
يف األســبوع املايض ترصيحات مضللة وبعيدة عن املنطق
عن اإلدارة األمريكيــة ،ممثلة بالرئيس األمرييك جو بايدن
ووزير خارجيته ،أنتوين بلينكــن ،تضمنت اتهامات باطلة
للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنني أمريكيني،
من بينهم أوســن تايس ،العســكري يف الجيش األمرييك،
ٍ
ســنوات مضت بأنه
والذي اعرتفت الحكومة األمريكية منذ
دخل وغريه مــن األمريكيني إىل أرايض الجمهورية العربية
السورية بشكل غري رشعي».
وأردفت الخارجية يف بيانها« :تنفي حكومة الجمهورية
العربية الســورية أن تكون قد اختطفت أو أخفت أي مواطنٍ
أمريــي دخل إىل أراضيهــا أو أقام يف املناطق التي تخضع
لســيادة وسلطة الحكومة الســورية ،وتشدد عىل حقيقة
التزامهــا املطلق مببادئ القانــون الدويل وبأحكام اتفاقية
فيينا للعالقات القنصلية».
وأكملــت« :ســوريا تلفت انتباه الــرأي العام األمرييك
واملســؤولني األمريكيــن إىل أن حكومــة بالدهم هي من
خرقــت أحكام اتفاقية فيينا للعالقــات القنصلية وأحكام
اتفاقية فيينا للعالقات الديبلوماســية ،حني غضت الطرف
بل وشــجعت العرشات من املواطنني األمريكيني عىل السفر
إىل ســوريا والدخــول إىل أراضيها دون إذنٍ من حكومتها
وبشــكلٍ غري رشعي ،عرب معابــر حدودية غري نظامية أو
بالتســلل إىل مناطق تســيطر عليهــا مجموعات إرهابية
مسلحة».
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